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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
ٍ
مرتكزات
وتهدف إىل بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ومل ّا تزل
أساسي ًة يف فضاء التفكري املعارص.
وسع ًيا إىل تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارط ًة
وتداول
ً
شامل ًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضو ًرا
ريا يف العلوم اإلنسانية؛ وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
وتأث ً
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين ،واالقتصاد ،وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:
ً
أول :الوعي باملفاهيم وأهم ّيتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضور ٍة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ُّرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثان ًيا :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غالبًا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
ريا من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
منها .ال سيام وأ ّن كث ً
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثًا :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثا ٍر
سلبي ٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتع َّرض لها املجتمعات
وخصوصا يف الحقبة املعارصة.
العربية واإلسالمية،
ً

راب ًعا :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
ٍ
الفكرية بعملٍ
جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
موسوعي
ٍ
فضل عن ِ
صالته
ً
االصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية،
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى.
وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع،
فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخب ٌة من كبار األكادمييني
والباحثني واملفكّرين من العاملني العريب واإلسالمي.

***
سعت هذه الدراسة إىل فهم مصطلح “األبارتهايد” كمفهوم وكتجربة سوسيو
ـ تاريخية يف سياق عالقة الكولونيال ّية األوروب ّية واألمريك ّية مع البلدان املستعمرة
تبي الخلفية اإليديولوجية للعنرصية الغربية وطريقة
وال س ّيام يف أفريقيا .كام ّ
اشتغالها وارتباطها الوثيق بالحركات االستعامرية؛ لتصبح أطروحة األبارتهايد أداة
سياسية إلدارة املستعمرات حيث أفصحت عن نفسها بصورة صارخة يف أفريقيا
الجنوبية عام  1948ويف املنطقة العربية عرب االستيطان الصهيوين يف فلسطني.
والله ويل التوفيق

مقدّ مة املؤلّف

ٍ
بحث يف حيايت كلّفني عنا ًء
أعرتف منذ البداية بأ ّن هذا أ ّول
نفسيًّا أكرث منه فكريًّا؛ وسبب هذا هو هول ما اكتشفته وأنا يف بحر

االشتغال عليه :بشاعة الوجه الغريب ،وفظاعة ما اقرتفه ض ّد شعوب
وأمم أخرى ،من ظلمٍ وعدوانٍ يرقى إىل مستوى جرائم ض ّد اإلنسانيّة.

إل أنّها كانت تدخل
وعىل الرغم من أنّني كنت أعرف هذه األمورّ ،

عندي يف باب "ثقافة عا ّمة" بديهيّة تقريبًا .لك ّنني عندما توغّلت
ٍ
بلغات مختلف ٍة ،أُصبت مبا اسميه هنا
يف البحث وصادفت مراجع

ٍ
بحث متش ّعب ٍة ،كنت
«كابوسا" جثم عىل فكري وقادين إىل متاهات
مضط ًّرا بعدها إىل اختيار أه ّمها؛ لعرضها يف هذا املؤلّف.

رشا
من بني املصطلحات املعارصة املرتبطة ارتباطًا وثيقًا ومبا ً

وبغض ال ّنظر عن
باإلمربيالية الغربيّة ،هناك مصطلح «األبرتهايد".
ّ

كل الحركات االستعامريّة
دالالته اللّغويّة االصطالحيّة ،فإنّه يلخّص ّ
الغرب ّية ،سوا ًء أمورست يف مستعمرات اإلنجليز والهولنديني والفرنسيني

والربتغاليني واإلسبانيني إلخ يف بدايات ما ُسمي «اإلكتشافات الجغرافّية
الكربى" ،أم يف بالد الهنود الحمر يف القا ّرة األمريك ّية قبل استعامرها

من طرف األوروبيني وتأسيس الواليات املتحدة األمريكية وكندا
والقضاء النهايئ عىل السكان األصليني ،أم عندما هربت مجموعات

أوروب ّية من بلدانها األصل ّية طل ًبا للرزق واالستغناء واستقرت يف
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إفريقيا الجنوب ّية ،أم يف حلّتها الجديدة مع «أبناء صهيون" واستيالئهم
عىل ٍ
أرض ليست لهم ومامرسة أعنف أبارتهايد عرفته اإلنسان ّية عىل

رش للحركات االستعامريّة
اإلطالق .فالحركة الصهيون ّية هي امتدا ٌد مبا ٌ
كل الحكومات الغرب ّية،
الغرب ّية ،وال عجب يف كونها محاطة برعاية ّ
وباألخص األمريك ّية ،منذ ظهورها؛ بل إنّها البنت الرشع ّية للتط ّور
ّ
الرأساميل الغريب إىل ليربال ّي ٍة رشس ٍة ،ه ّمها األسايس هو املحافظة

عىل مصالح أقل ّية صغرية من أصحاب رؤوس األموال والتضحية
بباقي العامل .وال يختلف الدارسون يف كون قيام الصهيون ّية راج ًعا
باألساس إىل الرأسامل الذي جمعه يهود العامل من مختلف األنشطة
اإلقتصادية التي كانوا يزاولونها ،وساعدهم ذلك يف بسط نفوذهم

كل الحكومات الغرب ّية؛
املايل يف الغرب ،وبالتايل الضغط عىل ّ
ملساندة األيديولوج ّية الصهيون ّية األبارتهايديّة.
العقل عندما يفكّر املرء يف املساندة الالَّ مرشوطة للغرب
ُ
يحا ُر

جمل ًة وتفصيالً للصهيون ّية يف بُعدها األبارتهايدي ،بل منارصتها
دون قيود وال رشوط؛ يف الوقت الذي تدوس فيه بقدميها عىل

املبادئ كلّها ،التي يعتربها هذا الغرب «مق ّدسة" لديه ويحاول
فرضها عىل العامل بأكمله ،بالرتغيب وبالرتهيب« :حقوق اإلنسان"،

أي
«املساوات"« ،العدالة" إلخ .أكرث من هذا مل يعد الغرب يعري ّ
اهتاممٍ للهدم املنظّم الذي تسلّطه األيديولوج ّية الصهيون ّية تجاه

القوانني الغرب ّية كلّها؛ بتطبيقها لألبارتهايد املمنهج كسياسة رسم ّية
للدولة ومبدأ لها.

حاولنا يف الدراسة التي بني أيدينا حول مصطلح «األبارتهايد"

مقدّمة المؤلّف

فهم املصطلح لغويًّا واستعامله يف القانون الدويل ،وخلف ّيته
التاريخ ّية واأليديولوج ّية ،وطريقة اشتغاله وارتباطه الوثيق منذ

«االكتشافات الجغرافية الكربى" بالحركات الكولونيال ّية الغربية؛
ل ُيصبح أدا ًة سياس ّي ًة يف املستعمرات ،وإفصاحه عن نفسه عل ًنا ودون
أقنعة يف إفريقيا الجنوبية عام  ،1948وتوغّله يف الرشق األوسط
مبامرسته العلن ّية من طرف آل صهيون.

من أه ّم ما جاءت به هذه الدراسة هو إبراز العنرصيّة واألبارتهايد
تتجل يف
ّ
كبني ٍة يف الفكر الغريب منذ عرص «األنوار" ،وهي بنية

ميادين فكريّة غربيّة مختلفة ،مبا فيها محاولة تأسيس العنرصيّة
ٍ
أسس بيولوجيّ ٍة .كام أنّنا ق ّدمنا عيّنة من الفالسفة الغربيني م ّمن
عىل
دافعوا عل ًنا عن العنرصيّة واالستعامر يف ع ّز عرص ظهور شعارات

مثل «الحرية" واالستقالل و«حق تقرير املصري" و«الكرامة اإلنسانية"

و«حقوق اإلنسان" إلخ .وختمنا بإظهار آثار العنرصيّة واألبارتهايد
املصاحب لها يف ع ّينة من الثقافة الشعب ّية الغرب ّية.

يب حيثام كان ،عاىن أجداده من
ال ميكن ّ
ألي إنسانٍ غري غر ّ
حا بخداع الغرب .فتاريخه
االضطهاد الغريب ،ال ميكن له الثّقة ولو مزا ً
كذب واحتيا ٍل واستعامل
منذ االكتشافات الجغرافية هو تاريخ
ٍ

العنف ض ّد الشعوب األخرى واستغاللهم لصالح رفاهيّته .وإذا
مل يَعِ أبناء األ ّمة املسلمة وبناتها االزدواجيات األخالقيّة والفكريّة

للغرب وات ّجاهه املستم ّر يف الكيل مبكيالني والتحريض والتخطيط
ٍ
كهدف أسمى له ،فإ ّن هذه األ ّمة التي
للقضاء عىل األ ّمة املسلمة
نجح هذا الغرب يف رشذمتها ستصبح يف خرب كان.
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املطلوب من النخبة املثّقفة يف العامل اإلسالمي هو إعادة النظر

يف
يف ما «ورثته" من الفكر الغريب جملة وتفصيال ،وأخذ موقف ثقا ّ
وحضاري منه ،وتنوير الرأي العام املسلم باملخاطر التي يشكّلها
ّ
الفكر الغريب اإلمربيايل .ال ندعو إىل مقاطعة الفكر الغريب ،بل
عىل العكس من هذا نطالب بالتعامل معه ودراسته بعمق ،وعدم
يب يق ّدمه لنا وكأنّه الفكر الصالح الوحيد .ما
االنبهار به؛ أل ّن الغر ّ

ندعو له هو تجاوز موقفني منه :املوقف املنبهر واملدافع عنه بع ًمى

يب .فالورش الحقيقي
ال يُفهم ،واملوقف الرافد له فقط ألنّه غر ّ
الذي ينتظر الباحث والباحثة العربيني هو الدراسة املع ّمقة للفكر
الغريب قصد تجاوزه ،عوض البقاء يف منرب التهليل والدعاية له أو

االصطفاف يف خندق نقده وتوظيف طاقات فكريّة وبرشيّة وزمان ّية
كل هذا االهتامم .نظر
يستحق ّ
لهذا الغرض ،وهو يف عمومه ال
ّ
يب ودافع عىل أطروحات بعينها يف ميدان الفكر ،وال
املفكّر الغر ّ

تنقصنا ال الكفاءات البرشيّة وال الفكريّة لالبتكار يف هذا امليدان،

لربا بتف ّوق أكرب ،إن نجحنا يف تقوية إرادة مقاومتنا للسجون
ّ
الفكريّة الداخل ّية حيث أودعنا الغرب ،ومل نعد نرى العامل إال
ٍ
بنظارات غرب ّي ٍة .فالتع ّمق يف دراسة موضوع األبارتهايد مثال قادنا
إىل وضع اإلصبع عىل املشكل الحقيقي للغرب :ال يرى باقي

الشعوب إال كخدم له ،وهو مستع ّد ملعايدة اإلبادات الجامع ّية ،كام
كل الشعوب
يف املايض ،حيثام ظهر له ذلك رضوريًّا -أي إبادة ّ

التي تعارض رغباته وقراراته.-

حميد لشهب

الفصل األول
مصطلح "األبارتهايد"

ال يستقيم تعريف مصطلح «األبارتهايد» ،لجهة إعطائه دالالته
ٍ
مبصطلحات أخرى ،وهي :االستعامر/اإلمربياليّة،
العميقة إال بربطه

ولربا أمكن
والعبودية ،والتفرقة ،أو امليز العنرصي/العنرصيّة.
ّ
القول بأنّه ينتمي إىل سلسل ٍة من املصطلحات التي استعملت
ٍ
كأدوات لتثبيت سيطرة الغرب عىل العامل منذ سقوط الخالفة
اإلسالمية يف األندلس ،وما لحقها من نتائج هيمنة واستحواذ مارسته
الدول األوروبية منذ أكرث من سبعة قرون.

منهج ًّيا ،يف تعريفنا لألبارتهايد ،ومبا أنّه أىت يف نهاية سلسلة
املصطلحات التي أرشنا لها أعاله ،سنعرف ولو يف عجال ٍة تلك

املفاهيم ،قبل تدقيق تعريف األبارتهايد .فاألبارتهايد هو نتيجة ملا
سبقه ،مل ِ
يأت من عدم ،بل م ّهدت له ثقافة االستعامر وما تسبّبت
فيه من عنرصيّة وعبوديّة.

أ .االستعامر واإلمربيالية
االستعامر هو سيطرة دولة من الدول أو جامعة من ال ّناس عىل

دولة أو شعب من الشعوب والتحكّم يف مصريه واستغالل خرياته
لصالح البلد امل ُْستَ ْع ِمر .ويتّفق معظم املؤ ّرخني عىل أ ّن تأسيس
املستعمرة الربتغاليّة يف سبتة املغربيّة عام  ،1415املحتلّة إىل اآلن،

كانت نقطة انطالق االستعامر األورويب .انطالقًا من سبتة رشعت

الربتغال يف حمالت اكتشافيّة «عسكريّة» ،واستطاعت عام 1434
عبور «رأس بوجادور» يف الجنوب املغريب حاليًّا ،الذي كان يعتربه

الفصل األول :مصطلح "األبارتهايد"

األوروبيون غري قابل لالجتياز .ومن ثم بدأت يف إقامة محطّات

تجاريّة ،ضمت تجارة العبيد أيضً ا ،إىل أن وصلت رأس الرجاء
الصالح عام .1488
هناك االستعامر القديم أو الحركات االستيطانيّة التي قامت بها

مجموعة من الدول األوروبيّة منذ بدايات العرص الحديث ،ونشاط

دول أوروبيّة بعينها يف القرن السادس عرش؛ لغزو دول خارج القا ّرة
األوروبيّة نفسها واالستحواذ عليها .ومن بني األسباب الرئيسيّة لهذا
االستعامر هو البحث عن الرثوة ،سواء أكانت معادن نفيسة أم مواد

استهالكيّة وغذائيّة مختلفة .وال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن أغلبيّة
األوروبيني ممن شاركوا يف الحركات االستعامريّة قاموا بذلك

بكل أنواعه ،الذي عاشوه يف بلدانهم األصليّة،
هروبًا من االضطهاد ّ
والفقر لضيق الحال يف أوروبا آنذاك ،بعدما ارتفع عدد سكّانها إىل
مستوى أصبحت فيه فرص العمل والعيش صعبة للغاية.

وهناك االستعامر الحديث ،الذي ظهر بعد الثورة الصناعيّة
ٍ
بحث عن أسواق خارجيّة؛ لتسويق
األوروبية ،وما صاحبها من

السوق األوروبيّة
جة ،ويف الوقت نفسه تزويد ّ
مختلف السلع امل ْنتَ َ

باملواد الخام الرضوريّة للرفع من اإلنتاج الصناعي.

ما هو خطري يف االستعامر ليس هو فقط بسط النفوذ واالستغالل

االقتصادي للمستعمرات ،بل فرض ثقافة وحضارة ودين وتص ّور

للعامل مغاير متا ًما للدول امل ُسيطَر عليها عن طريق اللِّني وعن
طريق الق ّوة ،واستمرار هذا الفرض إىل يومنا هذا بطرقٍ شتّى .وما هو
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أخطر هو أ ّن االستعامر هو السبب الرئيس يف إقامة نظام أبارتهايد
إل بعد نضا ٍل طويلٍ للسكّان األصليني،
يف جنوب إفريقيا ،مل ينت ِه ّ

وهو مستم ّر إىل ح ّد اآلن يف فلسطني امل ُحتلّة من طرف الصهاينة،

الذين أقاموا فيها نظام أبارتهايد حقيقي.

يف العمق ،وحتى وإن كانت عا ّمة الناس تعترب االستعامر

واإلمربياليّة مرتادفني ،فإنّهام ليسا كذلك يف الحقيقة .فحتى وإن

كانت اإلمربياليّة تتض ّمن أيضً ا السيطرة وإخضاع اآلخرين ،فإنّها
تعني بالدرجة األوىل «فعل قيادة  ،»imperiumيعني الرتكيز عىل
طريقة مامرسة السيطرة وأسلوبها عىل بلد آخر .يف غالب األحيان

يستعمل مصطلح االستعامر لوصف املستعمرات يف أمريكا
الشامليّة ونيوزيلندا والجزائر والربازيل وغريها ،حيث سكن عدد

كبري من األوروبيني بطريقة دامئة وسيطروا عليها .أ ّما مصطلح
تول حكومة أجنب ّية إدارة منطقة دون
اإلمربيالية فإنّه غال ًبا ما يصف ّ

نشاط استيطاين كبري؛ كام وقع للكثري من الدول اإلفريقية يف أواخر
القرن التاسع عرش ،والهيمنة األمريكية عىل الفلبني وبورتوريكو.

ما مييز مصطلح اإلمربيالية ،باملقارنة مع نظريه االستعامر،

تغي معنى هذه األخرية باستمرار .لإلشارة ،مل يكن مصطلح
هو ّ
اإلمربيالية شائ ًعا قبل القرن التاسع عرش ،بل استعمل اإلنجليز مفهوم

«اإلمرباطوريّة» ،التي كانت تعني نظام الهيمنة والسيادة العسكريّة
سي السكان األصليون أمورهم
عىل بلدان أخرى ،حتى يف حالة ما ّ
بأنفسهم بتفويض من الربيطانيني.

الفصل األول :مصطلح "األبارتهايد"

ابتداء من منتصف القرن التاسع عرش ،تح ّول االستعامر
( )Colonisationإىل إمربيال ّية ( ،)Imperialismeأو ما يُس ّمى
االستعامر الثاين .فإذا كان هدف االستعامر يف مرحلته األوىل هي
التجارة ،فإ ّن أهداف اإلمربيالية كانت ألسباب أيديولوج ّية محضة،

بعدما ق ّوت نفسها يف املرحلة األوىل .وتتمثّل هذه األيديولوجية يف

مامرسة تف ّوقهم التقني والعسكري والصناعي عىل الشعوب األخرى
واالستحواذ عىل ثرواتهم الطبيع ّية «لتغذية» صناعتهم واالستفادة من
األسواق الشاسعة التي كانت متثلها البلدان امل ُستعمرة .ناهيك عن
إتاحة الفرصة لألوروبيني امله ّمشني والفقراء يف بلدانهم للهجرة

كل اإلمكانيات املتاحة ،مبا فيها
إىل املستعمرات واإلستفادة من ّ
استعباد السكّان األصليني ،ليصبحوا «أسيا ًدا» وأغنياء وأصحاب

جاه ،وهو ما مل يحقّقوه يف بلدانهم األصل ّية .ومن املعلوم أ ّن
املرحلة اإلمربيالية مت ّيزت بالتغطية عىل هذه األيديولوج ّية؛ بنرش

بروباغاندا من قبيل« :مساعدة الشعوب من أجل التق ّدم» و«مسؤول ّية
الرجل األبيض يف هذه املساعدة».

والواقع أ ّن هذا التح ّول حدث مبارشة بعد البدايات األوىل
ملحاولة القضاء عىل قوانني العبوديّة منذ  .1848وعىل الرغم من

املعارضة املضن ّية للمستعمرين الذين كانوا يستفيدون من نظام
العبوديّة ويعتربون دعاة تحرير السكان األصليني كعمالء أجانب،
يريدون خراب االقتصاد الوطني وتشجيع كسل السكان األصليني،

فإ ّن إلغاء العبوديّة ت ّم بالفعل عىل الورق ،لكن سياسة الرق
ومامرستها استم ّرت بأشكا ٍل أخرى .فباسم تحرير العبيد ت ّم التربير
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األخالقي للتدخّل اإلمربيايل من أجل «إنقاذ السكان األصليني من

حكم امللكيات اإلقطاعية وعبوديتها» ومن «الخضوع لالستبداد"

ُتخل عنهم للهمجية» .إضافة إىل هذا استغلّت الكنيسة
و«امل َّ
املسيح ّية يف أوروبا دعوات تحرير العبيد؛ لتمرير سياسة التبشري يف

املستعمرات ،والتأكيد عىل امله ّمة «الحضاريّة» للكنيسة[[[ .وكانت

هناك وجوه كنس ّية ذات تأثريٍ كبريٍ ساندت هذه «امله ّمة الحضاريّة»
كالكاردنال شارل الفيجوري ( )Charles Lavigerieواألب جون

ماري دو مال ميني ( .)Jean-Marie de La Mennaisونتذكر بأ ّن
تدخّل فرنسا يف سوريا عام  1920كان تحت ذريعة «حامية» الدروز
املسيحيني من املسلمني.

حتى وإن كان مصطلح اإلمربيالية الجديدة االبن الرشعي

لالستعامر (موجة االستعامر بني  1402و  ،)1815بل وجها آخر له،

فإ ّن له خصوصيّات متيّزه عنه .تاريخيًّا بدأت اإلمربياليّة بعد «قوانني

إلغاء الرق» يف أوروبا ،وشعور الغرب بر ّمته ،مبا يف ذلك أمريكا
حديثة التأسيس ،برضورة ضامن ق ّوتها وهيمنتها وهيبتها وإظهارها

هذه الق ّوة ملنافسيها من اإلمربياليني اآلخرين .وهذه أكرب خاص ّية
لإلمربيال ّية الجديدة عىل اإلطالق؛ ألنّها عكست الرصاعات الحا ّدة
بني القوى العظمى ،وبالخصوص بعد الحرب العاملية الثانية وبداية
االستقالل السيايس للمستعمرات.

[[[ من بني شعارات الكنيسة يف تلك الفرتة" :إن عبء الرجل األبيض هو مساعدة الناس
املحارصين عىل الخروج من جهلهم" ،يف وقت كانت تعرف الكنيسة يف أوروبا ،ويف فرنسا
بالخصوص ،أحلك حقبها التاريخية ،البتعاد الناس عنها ،بفعل سياستها القمعية وأفكار الثورة
الفرنسية والتنوير.

الفصل األول :مصطلح "األبارتهايد"

ب .العبوديّة

الس ِّيد
تعني ال ُع ُبو ِديَّة أو ال ِّر ّق امتالك إنسان إلنسان آخر ،فيها َّ
وال َع ْبد أو الرق .كان الرقيق يباعون ويُشرتون يف أسواق النخاسة،
فيام اصطلح عليه تجارة الرقيق بعد اختطافهم من أوطانهم ،أو بعد

أرسهم يف الحروب والغزوات ،أو بسبب اهدائهم من قبل أهاليهم

أو مالكهم ملالك آخر.

ُوجدت العبوديّة منذ القدم يف أقطار وأمصار وحضارات
مختلفة؛ لتغطية الخصاص يف اليد العاملة ،سواء املنزلية أو

الفالحية أو البناء أوالصناعة ...إلخ ،منذ مرور اإلنسان من مرحلة
الصيد إىل مرحلة الزراعة واالستقرار النسبي أو املؤقّت .مل تكن

العبوديّة مامرسة ُمشانة أو ممنوعة قانون ًّيا وال ُمح ّرمة دين ًّيا ،إىل أن

جاء اإلسالم الذي تح ّدث عنها رصاحة يف القرآن وهناك أحاديث

رب القرآ ُن متلّك العبيد أم ًرا استثنائ ًّيا ميكن
ع ّدة يف املوضوع .ويعت ُ
ٍ
ظروف مع ّينة ومحدودة .فاألطفال من العبيد
ظل
استخدامه يف ّ

أو من غري املسلمني من أرسى الحرب ميكن أن يُصبحوا عبي ًدا،

ألي
أي طفل مسلم حديث الوالدة عب ًدا ّ
مي َنع متا ًما أن يكون ّ
لكن ُ
رشع عتق
شخص .وعىل الرغم من اإلقرار بالعبوديّة فإ ّن اإلسالم ّ
العبيد ،وجعله من كفّارات الذنوب.

ما مييِّز العبوديّة األوروبيّة ،التي صاحبت ما س ّمي «االكتشافات

الجغرافيّة» وبداية استعامر بلدان أخرى واستعباد سكّانها األصليني

يف آسيا وإفريقيا واألمريكيّتني وأسرتاليا ،هو أ ّن طريقة االستعباد
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وطول م ّدته مل يسبق لها مثيل يف التاريخ .ذلك أ ّن اإلنسان امل ُْستَ ْع َبد

حق الحياة واملوت.
س يف كرامته األنطلوج ّية ،وكان للس ّيد عليه ُّ
ُم َّ

أ ّما طول م ّدة استعباد اآلخرين من طرف القوى االستعامريّة الكربى

فقد فاق الخمسة قرون ،طُ ّورت خاللها ثقافة عنرصيّة اسرتقاق ّية،
املؤسس لألبارتهايد.
كانت مبثابة التمهيد
ّ
ج .العنرصيّة
طبقًا ملعجم املعاين الجامع فإ ّن العنرصيّة هي« :اسم مؤنَّث

ص ...مذهب يف ِّرق بني األجناس والشُّ عوب بحسب
منسوب إىل ُع ْن ُ

أصولها وألوانها ويُرتِّب عىل هذه التَّفرقة حقوقًا ومزايا ،مذهب
رقي».
ِّ
املتعصبني لعنرصهم ،أو ألصلهم ال ِع ّ
تس ّمى العنرصية أيضً ا التمييز العرقي أي التأكيد عىل الفرق
بني األجناس واألعراق ألسباب مختلف ٍة منها البيولوجي والبيئي

واالجتامعي والثقايف والديني إلخ .والنتيجة هي تربير التعامل
وتتأسس العنرصيّة
كل ميادين الحياة.
مع ال ّناس بطرقٍ مختلف ٍة يف ّ
ّ

كل يشء،
عىل شعور فئ ٍة اجتامع ّية أو عرقٍ بتف ّوقه عىل اآلخرين يف ّ
تتأسس عىل اإلقصاء الفعيل والرمزي
بل بكامله ودونيتهم .كام ّ
لآلخرين .وتُعترب تجارة الرقيق ،أو ما يُس ّمى «التجارة الثالث ّية»

بني إفريقيا وأوروبا واألمريكيتني واألبارتهايد الجنوب إفريقي

والصهيوين مامرسات عنرصيّة محضة ال غبار عليها.
د .األبارتهايد

اشتقّت كلمة األبارتهايد األفركان ّية ( )Afrikaansمن اللّغة

الفصل األول :مصطلح "األبارتهايد"

الفرنس ّية جزئ ًّيا ،وتعني «التفريق أو التمييز واإلبعاد»[[[ .تتك ّون
الشق الفرنيس ،الذي يعني
الكلمة من شقّني« :أبار  ،»à partوهو
ّ
الشق الهولندي ،ويعني «حقيقة» أو
«اإلبعاد» و «هايد  »Heidوهو
ّ

املسمة بـ «التط ّور أو
«وض ًعا» .ينتمي هذا املصطلح إىل السياسة
ّ
مناطق جغراف ّية مح ّددة ،طبقًا
ال ّنمو املنفصل» ،التي تُج ّمع البرش يف
َ
النتامئهم العرقي أو اإلثني.

نُظّر لهذا املصطلح يف جنوب إفريقيا عام 1935م من طرف فان
بيليوون ([[[ )P.van Biljoenوأُدخل يف القاموس السيايس ابتداء

من عام  1948يف إفريقيا الجنوبية من طرف «الحزب الوطني»
وأُلغي يوم  30يونيو  .1991كام طبق يف ناميبيا الحاليّة بني سنتي

 1959و ،1979عندما كانت ت ُدار من طرف إفريقيا الجنوبية.

خاصة بهم ،تُس ّمى اللّغة اإلفريقان ّية وهي لغة
لألفركانس لغة
ّ
جرمان ّية غرب ّية ،ت ُستخدم يف جنوب إفريقيا وناميبيا ،كام يوجد
كل من بوتسوانا وليسوتو وسوازيلند
عد ٌد من املتح ّدثني بها يف ّ
وزميبابوي وزامبيا .يتح ّدث هذه اللّغة ما يُقارب ثالثة مئة ألف
شخص يف إنجلرتا ،وهناك ِف َرق يف طورونطو بكندا وبريث األسرتالية

وأوكالند بنيوزيالندا تتكلّم هذه اللّغة .فهي اللّغة األم/الرئيسيّة

ألكرث من ستة ماليني شخص ،واللّغة الثانية ألكرث من عرشة ماليني

آخرين .تك ّونت هذه اللّغة يف القرن السابع عرش ،ولها جذور من
[1] Antoine Bullier, Université Paris 1, Apartheid: l’écriture d’une histoire 19401990, Palabres Vol. V,no1, 2003, p.62
[2] P. Coquerel, L’Afrique du Sud des Afrikaners, Complexes, 1992, p. 163- 164
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ٍ
اللغة الهولندية ،لك ّنها متأث ّرة بشكلٍ كبريٍ
بلغات أخرى كاإلنجليزية

واملالوية واألملانية والربتغالية والفرنسية وبعض اللّغات اإلفريقية
األخرى ،وتعترب اللّغة الرسم ّية لجنوب إفريقيا.

يُع ّرف القانون الدويل[[[ األبارتهايد كالتايل:

«املادة »2
يف مصطلح هذه االت ّفاق ّية ،تنطبق عبارة «جرمية الفصل
العنرصي» ،التي تشمل سياسات ومامرسات العزل والتمييز

العنرصيني املشابهة لتلك التي متارس يف الجنوب اإلفريقي،

عىل األفعال الال إنسان ّية اآلتية ،املرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة

فئة عنرصيّة ما من البرش عىل أيّة فئة عنرصيّة أخرى من البرش
واضطهادها إيّاها بصور ٍة منهج ّي ٍة:
(أ) حرمان عضو أو أعضاء يف فئة أو فئات عنرصيّة من الحق يف

الحياة والحريّة الشخصيّة:

« »1بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنرصية،
« »2بإلحاق أذى خطري ،بدين أو عقيل ،بأعضاء يف فئة أو فئات

عنرصية ،أو بالتع ِّدي عىل حريتهم أو كرامتهم ،أو بإخضاعهم

للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانيّة أو الحاطة

بالكرامة،

[[[ قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ( 3068د ،)-28املؤرخ يف  30ترشين الثاين/نوفمرب .1973
تاريخ بدء النفاذ 18 :متوز/يوليه  ،1976وفقا ألحكام املادة  .15انظر:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html.
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« »3بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنرصية تعسفًا وسجنهم بصورة

ال قانونية( ،ب) إخضاع فئة أو فئات عنرصية ،عم ًدا ،لظروف معيش ّية
يقصد منها أن تفيض بها إىل الهالك الجسدي ،كل ّيا أو جزئ ّيا.
(ج) ات ّخاذ أيّة تدابري ،ترشيعيّة وغري ترشيعيّة ،يقصد بها منع
فئة أو فئات عنرصيّة من املشاركة يف الحياة السياسية واالجتامعية
واالقتصادية والثقافية للبلد ،وتعمد خلق ظروف تحول دون النامء

التام لهذه الفئة أو الفئات ،وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات

عنرصية من حريات اإلنسان وحقوقه األساسية ،مبا يف ذلك الحق
يف العمل ،والحق يف تشكيل نقابات معرتف بها ،والحق يف التعليم،

والحق يف مغادرة الوطن والعودة إليه ،والحق يف حمل الجنسية،
والحق يف حرية التنقل واإلقامة ،والحق يف حرية الرأي والتعبري،

والحق يف حريّة االجتامع وتشكيل الجمع ّيات سلم ًّيا.
ّ

(د) ات ّخاذ أيّة تدابري ،مبا فيها التدابري الترشيعيّة ،تهدف إىل
ري عنرصيّة بخلق محتجزات ومعازل
تقسيم السكّان وفق معاي َ

مفصولة ألعضاء فئة أو فئات عنرصيّة ،وبحظر التزاوج فيام بني
األشخاص املنتسبني إىل فئات عنرصيّة مختلفة ،ونزع ملكيّة
العقارات اململوكة لفئة أو فئات عنرصيّة أو ألفراد منها.

(هـ) استغالل عمل أعضاء فئة أو فئات عنرصيّة ،ال سيام
بإخضاعهم للعمل القرسي.
(و) اضطهاد املنظّامت واألشخاص ،بحرمانهم من الحقوق

والحريات األساسية ،ملعارضتهم للفصل العنرصي.
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املادة 3
تقع املسؤولية الجنائية الدولية ،أيًّا كان الدافع ،عىل األفراد
وأعضاء املنظامت واملؤسسات وممثيل الدولة ،سواء كانوا مقيمني
يف إقليم الدولة التي ترتكب فيها األعامل أو يف إقليم دولة أخرى:

(أ) إذا قاموا بارتكاب األفعال املبينة يف املادة الثانية من هذه

االتفاقية ،أو باالشرتاك فيها ،أو بالتحريض مبارشة عليه ،أو بالتواطؤ

عليه.

(ب) إذا قاموا بصورة مبارشة بالتحريض أو بالتشجيع عىل

ارتكاب جرمية الفصل العنرصي أو ساعدوا مبارشة يف ارتكابها.

واملؤسس للمحكمة
أ ّما املادة السابعة من «معاهدة روما»
ّ
الجنائ ّية الدولية[[[ ،فإنّها تعترب األبارتهايد كـ «جرمية ض ّد اإلنسانية».

يف حني يعرف ميثاق املحكمة الجنائية الدولية جرمية «الفصل
العنرصي» بأنّها األفعال الال إنسان ّية التي «ترتكب يف سياق نظام

مؤسسايت قوامه االضطهاد املنهجي والسيطرة املنهج ّية من جانب
ّ
جامعة عرق ّية واحدة إزاء أيّة جامعة أو جامعات عرق ّية أخرى،
وترتكب ِب ِن َّي ِة اإلبقاء عىل ذلك النظام»[[[ .من هنا فإ ّن الخاصيتني

األساسيتني لألبارتهايد هام« :سياسة الهيمنة والسيطرة وبسط النفوذ»

بطريقة ممنهجة و ُمنظّمة من جهة ،و«سياسة اإلضطهاد» املمنهج
[[[ تم التوقيع عليه يف عام .1998

[[[ يجب هنا فهم مصطلح «جامعة عرقية» باملعنى الواسع الذي أعطاه إياه القانون الدويل،
ويضم أيضً ا الجامعات ،اإلثنية ،الوطنية ،الدينية.
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أيضً ا .فالسياسة األخرية هي وسيلة للوصول إىل األهداف التي

تسطّرها السياسة الثانية لنفسها .وحتى وإن مل يكن النص القانوين
الدويل ح ّدد بتدقيق طبيعة «الهيمنة» أو «السيطرة» امل ُ َمن َهجة

ظل األبارتهايد ،فيمكن اعتبارها دميوغرافية ،جغرافية،
املامرسة يف ّ

ثقافية ،دينية ،اقتصادية ،سياسية إلخ .يعني أن هيمنة األبارتهايد تت ّم
كل املستويات ،التي تسمح له بتطبيق أيديولوجيته».
عىل ّ

بكلم ٍة مخترص ٍة ،يعني مفهوم األبارتهايد« :التعامل مع أشخاص
ٍ
مختلف ،وتفضيل بعضهم عىل البعض عىل خلفيّة
متساوين بشكل

االنتامء القومي أو الديني أو الطائفي ،أو بسبب اللّون أو العنرص أو

الجنس» ،ويقابل هذا املفهوم مفهوم املساواة ،أي إعطاء حقوق

متساوية للبرش دون األخذ بعني االعتبار الفوارق العرقيّة أو الجنسيّة

أو الدين ّية وما إىل ذلك.
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الفصل الثاني
إرهاصات األبارتهايد
في التاريخ الغربي

عرفت اإلنسانيّة منذ غابر العصور العبوديّة يف الكثري من
حضاراتها وثقافاتها .لك ّن العبوديّة التي مارسها االستعامر الغريب

مل يسبق لها مثيل يف التاريخ اإلنساين الطويل ،بالنظر إىل امل ّدة
التي دامها وتنظيمه القانوين وأساسه العرقي[[[.

بدأت عبوديّة األوروبيني للشعوب األخرى ابتدا ًء من القرن
الخامس عرش امليالدي ،وعرفت شبه نهاية يف القرن التاسع عرش.

وعىل طول أربعة قرون ط ّورت القوى االستعامريّة ،وبالخصوص
أسست للعبوديّة ،س ّميت
الفرنس ّية واإلنجليزيّة واإلسبان ّية ،قوانني ّ

يف غالب األحيان «قوانني السود» ،نظّمت بها اشتغال هذه العبوديّة،
بحيث كان العبد يُعترب يف نظر األورويب ُملكًا له ،متا ًما «كأثاث منزله».
يُعترب تحديد العبودية املشار إليه أعاله ،األساس األيديولوجي

ملرشوع ّيته القانونية و«األخالقية» ،وعملت هذه األيديولوجية عىل

خاصة بالعبوديّة ورسم معامل اإلنسان األسود يف البناء
إنتاج «ثقافة»
ّ

الفكري األورويب ككائن ال يُعترب من البرش ال بيولوج ًّيا وال جين ًّيا،
أقل مستوى ثقاف ًّيا من الغريب[[[ .وعىل هذا األساس بُ ّررت
وككائن ّ

تجارة الرق ،فيام يُعرف تاريخ ًّيا بـ«مثلّث التجارة» :تجارة الرقيق
[1] Jean-Michel Deveau: «L’esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de
l’histoire humaine par sa durée et son ampleur».
"العبودية عرب األطليس هي أكرب مأساة يف التاريخ البرشي من حيث مدتها وحجمها".

[2] Lilian Thuram, in «Esclavage, racisme et mémoire».https://histoirecoloniale.
net/Creation-le-10-mai-2006-d-une-journee-des-memoires-de-la-traite-negrierede-l.html.
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من إفريقيا إىل األمريكيتني ،وسكر وتبغ وقطن للقارة األوروبية،

ومنسوجات ،وكحول وسلع مص ّنعة إىل إفريقيا.

ال داعي للتذكري بأ ّن هذه العبوديّة التي مارسها األورويب كانت

ُمرافقة بسلسة من السلوكات الوحشية التي كان يتعرض لها اإلنسان

اإلفريقي ،سواء يف الطريقة التي كان املرء يحصل عليه بها يف

إفريقيا أو أثناء عبور املحيط األطليس أو عندما يُباع مل ُستعمر ما

يف األمريكيتني .كان التعذيب الجسدي والعقوبات والضغط النفيس

عىل األفارقة ُيارس بأسلوب ال يرت ّدد املرء يف تسميته بـ«جرائم
ض ّد اإلنسانية»[[[.

غض الطرف عىل هذا األمر يف معرض حديثنا
ال ميكن إذن ّ

عن «األبارتهايد»[[[؛ أل ّن السياسة االستعامريّة يف ح ّد ذاتها هي
متهيد له ،ومامرسة العبودية هي أقىص أشكاله ،بل هي التي م ّهدت
الطريق لنظام األبارتهايد يف جنوب إفريقيا ،وع ّززت األبارتهايد

الصهيوين ،كام سرنى فيام بعد.

كان املرء يعتقد بأ ّن الشعوب التي كانت ُمستعمر ًة ستتح ّرر

بالفعل بعد اإلعالن عن استقاللها السيايس ،وتق ّرر مصريها بذاتها،
[[[ كان هذا من بني النتائج امله ّمة للمؤمتر العاملي ض ّد العنرصية  ،2001الذي ُعقد مبدينة دربن
بجنوب إفريقيا ،بني  31غشت و  9شتنرب  ،2001تحت رعاية األمم املتحدة.

[[[ ليست يف هذا األمر أية مبالغة ،ذلك أن جمعية حقوق اإلنسان ،أكدت هذا يوم  6مارس 2005
Le Code de l´Indigénat dans l´Algérie coloniale. Ligue des Droits de l´Homme, 6
Mars 2005.
انظر كذلك:
https://www.temoignages.re/le-code-de-l-indigenat-dans-l-algeriecoloniale,12652.
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وتنخرط يف بناء أوطانها ومواطنيها .لكن الواقع أن هذا مل يحدث

أي بلد كان مستعم ًرا ،بل ظلّت هذه الشعوب إىل يومنا هذا
يف ّ
تعاين من تبعات االستعامر واملامرسات التي كان يلجأ لها لتطويع
البرش واألرض يف املستعمرات .هناك نوع من الصدمة الكولونيال ّية

تعاين منها أ جيال املستعمرات القدمية جيل بعد جيل ،بل إ ّن

األسس االجتامع ّية يف هذه البلدان مل يبارح املنطق العنرصي الذي

أسسه االستعامر ،ذلك أ ّن التمييز االجتامعي أصبح العامل األهم
ّ
يف التمييز واإلقصاء االجتامعيني[[[.

طبقًا للسوسيولوجي األمرييك الجنويب كيجانو[[[ (،)Quijano

فإ ّن العالقات الكلونياليّة الجديدة متجذّرة يف أنظمة التفكري

االستعامرية القدمية ،الذي من خصائصه العنرصية ،املتمثّلة

يف اعتبار السكّان األصليني للمستعمرات كبرش دونيني طبيعيًّا،
واإلدعاء بأ ّن نساء املستعمرات ال تتحكّمن يف حياته ّن الجنسيّة

واالستغالل االقتصادي بفرض العمل القرسي دون مقابل أو

مبقابل هزيل .تلعب أنسقة الفكر الثالثة هذه إذن (العنرصية،

التحيّز الجنيس للرجل ،الرأساملية) دو ًرا يف تشكيل العالقات
الحالية بني املستعمر الجديد ودول ما بعد االستعامر القديم.

ولهذا من طبيعة الحال تأثري مبارش عىل تص ّور املعرفة والثقافة
من قبل الكولونيايل الجديد ،ذلك أ ّن ثقافته وعلمه هام ما يعرتف
[1] "Discrimination envers les personnes d’origine subsaharienne: un passé colonial
qui laisse des traces". Rapport, UNIA, 2017.

: Quijano Aníbal, «Coloniality and Modernity/Rationality», in Göranمن مؤلفاته ][2
Therborn (dir.), Globalizations and Modernities, Stockholm, FRN, 1999.
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يسل ال
يتسل بالثقافات األخرى باعتبارها فولكلو ًرا ّ
ّ
به ،يف حني

أقل وال أكرث[[[.

من تجليات النزعة الكلونياليّة االستعبادية الغربية هناك استمرار

فكرة «مه ّمة نقل الحضارة» للشعوب املتخلّفة .وكام سبقت
اإلشارة إىل هذا ،فإ ّن هذه الفكرة االستعامرية املحضة تفرتض
كل شعوب األرض،
السمو األخالقي والحضاري الغريب عىل ّ
أي متييز عنرصي أبرتهايدي خالص ،يسهل ،بل يسمح باستعباد

البرش واستغاللهم يف املستعمرات القدمية ،إىل ح ّد اآلن عىل
الرغم من استقاللها السيايس .فتمثل اإلنسان الغريب الحايل لبرش
مستعمرات بلدانهم ،وبالخصوص من الطبقات الشعبية الواسعة،
القليلة التكوين واملهمشة اجتامعيا ،موروث مبارشة من متثل

أجدادهم املستعمرين :فاإلفريقي مثال هو عندهم كسول ،متأخّر،
ين[[[ .ال داعي هنا أيضً ا لذكر سلوك الكثري من السياح األوروبيني
دو ّ

وترصفاتهم تجاه الدول اإلفريقية مثال ،وطريقة تعاملهم مع السكان
األصليني ،التي ال تخلو من منطق التعايل ،بل يف كثري من األحيان
من االستغالل ،ومنه بالخصوص االستغالل الجنيس.

من أبارتهايد جنوب إفريقيا إىل األبارتهايد الصهيوين
ظل التط ّورات األخرية آلخر أبرتهايد يف العامل فيام ُسمي
يف ّ

عبثا «صفقة القرن» يستع ّد االستعامر اإلرسائييل لض ّم ما تبقّى من
[[[ سرنجع إىل هذا ببعض التفصيل عندما نتحدث عن األسس الفكرية لألبرتهايد.
[[[ تقرير  UNIAالسالف الذكر.
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الضفّة الغربية املحتلّة ،مستم ًّرا يف اآلن وقته يف عزل قطاع غ ّزة
بطرق شتّى :استمرار الحصار ،دفع ملف غزة بات ّجاه مرص .مبعنى

حق الفلسطيني للرجوع إىل وطنه .ال ميكن
واضح محاولة إقبار ّ

بحال من األحوال تفسري السلوك اإلرسائييل إال كاستمرا ٍر يف بناء
دو ٍل أبرتهايديّة كاملة األوصاف ،تجاوزت يف مامرساتها األبارتهايد

الجنوب اإلفريقي.

ما ساعد الشعوب التي تع ّرضت لألبارتهايد يف حلله كلّها،
وبالخصوص يف جنوب إفريقيا وإرسائيل هي «الرغبة يف البقاء

( »)survivanceوعدم قبول الذوبان يف نظام ال يعرتف بها وال

يريدها أن تستم ّر يف الحياة؛ ألنّها تُضايقه باستمرار .فكام حلّقت
إرادة البقاء بأجنح ٍة عريض ٍة يف سامء الشعوب األصليّة يف

األمريكيتني ،رغم سياسة اإلبادة الجامعية التي تع ّرضت لها ،فإ ّن
السكان األصليني لفلسطني ،متا ًما كنظرائهم يف جنوب إفريقيا وهم

تحت قبضة النظام األبارتهايديُ ،محلقون كذلك يف الفضاءات
الشاسعة ألوطانهم ،ال ينقطعون عىل املقامة إىل أن يت ّم النرص،

كل الصعوبات والحواجز التي توضع أمامهم.
عىل الرغم من ّ

قام نظام األبارتهايد الجنوب اإلفريقي عىل أساس التمييز بني

البيض والسود ،ويقوم األبارتهايد الصهيوين عىل أساس التمييز

بني اليهودي وغري اليهودي .وعىل هذا األساس تنظّم سياستها
ومواردها ،وتتف ّنن يف إقصاء الفلسطيني املمنهج بلجوئها لسياسة
الطرد والتجويع والحرمان ،مبعنى محاولة نزع صفة اإلنسانية عنه.
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بدأ األبارتهايد يف جنوب إفريقيا باستعامر البيض ألرض مل تكن

لهم ،بل استحوذوا عليها بالق ّوة بعد هروبهم من أوروبا ،موطنهم
رشدوا السكّان األصليني من أراضيهم ،واستغلّوهم
األصيل .طردوا و ّ

لفلحها واستغاللها؛ لتعود عليهم بالربح .وكان ال ّنظام األبارتهايدي
جا عىل القانون
يعترب ّ
كل من س ّولت له نفسه املقاومة إرهاب ًّيا وخار ً

بكل وسائل املعاقبة .اليشء نفسه وقع ويقع يف
يجب معاقبته ّ
فلسطني املحتلّة ،فبعدما استوىل أل صهيون عىل ٍ
أرض ليست لهم،

تف ّننوا يف مالحقة الفلسطينيني ،وبالخصوص من يقاوم احتاللها.

لفهم أعمق لعمل واشتغال األبارتهايد ،نورد فيام يأيت ،ولو يف

عجالة ،تجربة األبارتهايد يف جنوب إفريقيا وفرض النظام نفسه يف
فلسطني املحتلّة من طرف الصهاينة.

األبارتهايد الجنوب إفريقي
يف إطار محاولة استقالل السكّان األصليني لجنوب إفريقيا

وخروجهم يوم  21مارس  1960يف مظاهرات سلمية ،انتبه العامل،

بعد مجزرة مدينة «شاربفيل  [[[»Sharpevilleإىل فظاعة سياسة

جنوب إفريقيا اتّجاه السكان األصليني ،وت ّم طرد هذه الدولة من

حة مثال .وبعد
بعض املنظامت العاملية كاملنظمة العاملية للص ّ
ٍ
أحداث دمويّ ٍة،
مظاهرات سوفيطو عام  [[[ 1976وما نتج عنها من
[[[ يتعلق األمر هنا باملجزرة التي حدثت يوم  21مارس  1961مبدينة شاربفيل بجنوب إفريقيا،
ذهب ضحيتها ما يناهز مثانون شخص من السود وجرح ما يقرب من  180شخص.

[[[ أحداث بدأت يف مدينة سويطو الجنوب إفريقية يوم  16يونيو  1976من طرف تالمذة املدارس
السود .عمدت الرشطة إىل إطالق النار عىل املتظاهرين ،قاتلة ما يقرب من  700شخص.
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راح ضح ّيتها الكثري من الشباب السود ،عملت منظمة األمم املتّحدة
العنرصي يف إفريقيا الجنوبية.
عىل معاقبة أكرث «قساوة» ض ّد النظام
ّ
ابتداء من عام  ،1990حينام أطلق رساح نيلسون مانديال (11

يتغي يف جنوب إفريقيا ومصري األبارتهايد
فرباير  ،)1990بدأ الوضع ّ

يسري بخطى حثيثة نحو النهاية ،وبالخصوص بعدما انتخب مانديال

يوم  10ماي  1994كأ ّول رئيس أسود للبالد.

كان األبارتهايد مي ّيز بني البيض ،وهم من ذريّة املهاجرين
األروبيني الذين وصلوا إىل إفريقيا الجنوبية ابتداء من  .1652كان

معظمهم هولنديني وفرنسيني وأملان وإسكندنافيني (يُطلق عليهم
اسم األفارقة ( )Afrikanerوكانوا ميثلون  60يف املئة) وكذا
الناطقني باإلنجليزية ،من أصل بريطاين باألساس (كانوا يشكلون 40
يف املئة) .والهنود ،امللقبون بـالكويل ( [[[)Coolieواملخرضمون،

أي املختلطون عرق ًّيا من أصل أورويب وآسيوي إلخ .والسود ،أي
األفارقة.

تأسس األبارتهايد تاريخ ًّيا عىل رفض املهاجرين األوروبيني،
ّ
وبالخصوص الهولنديني منهم ،ابتدا ًء من القرن السابع عرش
امليالدي ،ألصلهم األورويب وا ّدعوا بأنّهم أفارقة .ومن أجل

تأكيد انتامئهم إىل إفريقيا ،مل تكن لهم عالقة ج ّيدة بالربيطانيني
عندما احتلّوا جنوب إفريقيا يف القرن التاسع عرش .وال يخلو هذا
[[[  ،Coolieتكتب كذلك  ،Cooly, Kuli, ’Quli, Koelieوهي كلمة كانت تعني يف القرن التاسع
عرش العامل الفالحيون من أصل آسيوي ،وتُستعمل الكلمة إىل يومنا هذا مبعنى قدحي يف الدول
الناطقة باإلنجليزية.
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التأسيس الجديد للهويّة يف منطق األبارتهايد من عنارص دين ّية جل ّية،
يتأسس من
وبالخصوص بعد «احتالل» بريطانيا .ذلك أ ّن األبارتهايد ّ
يتأسس عليه عىل أيديولوج ّية دين ّية من جهة وعىل نظريات
بني ما ّ

ربر االستعامر من جهة أخرى .فالكلفان ّية ،التي ط ّورت نظريّة غريبة
تُ ّ

للقضاء والقدر ،القائلة بأ ّن اإلنسان ُمقاد/محكوم/مق ّدر من طرف
الله ،وبأ ّن هذا األخري هو الذي يختار نُخبة من البرش ( ُمصطافون)
يديرون العامل والعا ّمة ،التي عليها الخضوع لل ُمصطافني ،هي التي

وأسست الكلفان ّية «حقها» يف جنوب
أسست بد ًءا التمييز العنرصيّ .
ّ
إفريقيا عىل أسطورة كون هذه الرقعة الجغرافية أُعطيت لهم من

طرف الله ،متا ًما كام أُعطيت بالد الكنانة لإلرسائليني .وهنا بالضبط

يظهر وجه آخر لألبارتهايد ،أال وهو «وهم» كون البيض أسمى من

السود ،وبأ ّن األ ّولني هم دامئًا قادة ،واألخريين ُمقادون.

«إذا كان قس الكنيسة الربوتستانتية الهولندية «Nederduitse

 »)Gereformeerde Kerk (NGKمثل نود  Naudeيسمح لنفسه
بانتقاد الفصل العنرصي ،فعليه أن يتوقّع األسوأ؛ ألنّه بعد ذلك

أسست العقيدة
سيشعر باليد الطويلة لكنيسته ،التي تفتخر بكونها ّ
العنرصيّة ونرشتها :العقيدة العرق ّية ،التي ق ّدمها قبل  34سنة الحزب

الحاكم ،ذلك أ ّن «الفصل العنرصي» يعود إىل الكنائس الكالفينيّة[[[.
يف وقت مبكر من عام  ،1881ق ّررت كنيسة البيض إنشاء كنيسة
يربره الهوتياً .يتم
[[[ بالنسبة لكنيسة بورن ( )Burenkircheالكلفانية فإن للفصل العنرصي ما ّ
إسكات النقاد يف صفوفهم عنوان كبري ملجلة شبيغل األملانية  ،Spiegelعدد .1982/12/20 ،51
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14357394.html.
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إرسال ّية منفصلة «للمخرضمني» يف الكاب  ،Capلألشخاص الذين

كانوا موجودين منذ تأسيس مستعمرة الكاب؛ أل ّن املستوطنني

الهولنديني األملان مل يهت ّموا بالحواجز العرق ّية يف ذلك الوقت.
خجل  NGKإللقاء اللوم عىل «ضعف بعض البيض» ،وكانت

الخرضمة يف الكنيسة نفسها «غري مقبولة».

يُعترب ظهور األبارتهايد ،كام يقول أنطوان بوليي« :نتيجة الخوف

التاريخي لألفريكان ،الذين كانوا مسكونني بالخوف من االبتالع

من طرف الشعوب السوداء املجاورة»[[[ .وال يعني هذا أكرث من
كون األقليّة البيضاء امل ُستع ِمرة ،مل تكن قادرة عىل االندماج يف

بكل قواها ،ليس
املحيط الذي استولت عليه بالق ّوة ،بل حاولت ّ

فقط إخضاع هذا املحيط ،بل وأيضً ا التميُّز عنه ،باعتبارها تنتمي إىل
حضارة متق ّدمة ،يف حني تنتمي الشعوب السوداء إىل العامل الثالث.

ملامرسة التمييز العنرصي جذو ٌر عميق ٌة يف مجتمع جنوب
أفريقيا .فمع بداية عام  ،1788بدأ املستعمرون الهولنديون العمل
عىل وضع القوانني واللوائح التي تفصل بني املستوطنني البيض
واألفارقة .واستم ّرت هذه القوانني واللوائح بعد االحتالل الربيطاين

يف عام  ،1795ورسعان ما أ ّدى إىل توجيه األفارقة إىل مناطق

أسست
مح ّددة لتصبح فيام بعد أوطانًا لهم .ويف عام  ،1910عندما ّ

بريطانيا اتّحاد جنوب إفريقيا ،وصل عدد االحتياطات (أي مراكز

تجميع السود) إىل ثالثة مئة مركز احتياط.

[1] Antoine Bullier, ibid, p.57- 58.
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ابتداء من  ،1948تكثّفت سياسة امليز العنرصي ،تحت ذريعة

كل
«ضامن بقاء الجنس األبيض» بالفصل بني األعراق عىل ّ

مستويات الحياة ،مبا يف ذلك حظر الزواج بني البيض والسود.
وبعد اإلحصاء العام لسكان جنوب أفريقيا عام  ،1950تم تسجيل

الناس عىل أساس العرق ،الذي أصبح يُسجل يف بطاقات إثبات

الهويّة.

يف السنة نفسها صدر قانون «مناطق املجموعات» ،الذي يُعترب
يف العمق النواة األساسية لنطام التمييز العنرصي يف جنوب أفريقيا.
املخصصة ملختلف املجموعات
ح ّددت مبقتضاه املساحات
ّ

جر الكثري من األفارقة إىل مناطق أو أحياء أخرى عىل
العرقيّة ،و ُه ّ

الرغم منهم .تاله فصل خدمات الدولة عام  ،1953بتخصيص مراكز
خدمات (بريد ،مدارس ،وسائل نقل عامة إلخ) للبيض وأخرى

جر ما يُق ّدر
للباقي من سكان البالد .وبني عامي  1960وُ 1983ه ّ
بثالثة ماليني ونصف شخص ال ينتمون للعرق األبيض من منازلهم،
وفُرض عليهم االستقرار يف أحياء معزولة.

يالحظ إذن من خالل هذه املعلومات املركّزة ج ًدا عن طريقة

عمل األبارتهايد ،بأنّه كان يشتغل عن وعي تام ،وبأ ّن ما كان يقوم به

مل يكن عفويًّا وال صدفويًّا ،بقدر ما كان ُمخططًا له .فالتطبيق جاء

عىل مراحل ،وهذا يوحي بأ ّن هناك اسرتاتيجيّة سياسيّة كانت وراء

كل هذه القوانني لبناء نظام يكون يف صالح البيض فقط،
إصدار ّ

عىل حساب الحقوق الطبيعيّة للجامعات اإلنسانية األخرى.
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األبارتهايد الصهيوين
يظهر وكأ ّن اإلنسان ّية يف حاجة دامئًا إىل نظام يحافظ عىل
األيديولوجية األبارتهايديّة يف العامل .فبعدما قُيض عىل هذا النظام

يف جنوب إفريقيا أواسط التسعينيات من القرن املايض ،ع ّوضته

الصهيون ّية يف الرشق األوسط .وال يُعترب هذا التشبيه اعتباط ًّيا البتة،
عنرصي أكرب وأخطر
ذلك أ ّن الصهيون ّية ط ّورت ميكانيزمات فصل
ّ

مم كان عليه الحال يف جنوب إفريقيا[[[ .وليس يف هذا القول
بكثري ّ

أيّة مبالغة ،ذلك أ ّن بعض اإلرسائيليني أنفسهم يعرتفون بهذا ،بل
يُدينونه :يف جلسة من جلسات الكنيست الصهيوين ر ّد النائب عوفر

كسيف عىل زميله يف متان كهانا الذي يرفض مقارنة سياسة إرسائيل
يف األرايض الفلسطينية املحتلة بسياسة أبارتهايد جنوب إفريقيا
البائد بقول« :إرسائيل دولة أبارتهايد واملسؤول عن ذلك أمثال متان

كهانا»ُ ،مذكّ ًرا مبا يقع يف مدينة الخليل من فصل تا ّم بني العرب

واليهود .وتساءل كسيف يف الجلسة نفسها« :هناك شوارع لليهود

وشوارع للعرب ،واآلن يخطط االحتالل لهدم السوق متهي ًدا لبناء
ٍ
جديد لليهود فقط ،فإذا مل يكن هذا أبارتهايد فامذا
ين
حي استيطا ّ
ّ

ٍ
عندئذ ماذا يعني أبارتهايد»[[[.
سيكون؟ وأنا ال أعرف

فحتى إذا كانت الخيارات السياسية لجنوب إفريقيا وإرسائيل

غري متشابهة ،فإ ّن وقائع النظامني ومامرساتهام تؤكدان أ ّن خاص ّيات
[[[ انظر مثال :تيسري خالد :إرسائيل :دولة أبارتهايد عىل وقع تحوالت نحو الفاشية ،الحوار
املتمدن.http://m.ahewar.org/s.asp .2010-11-26 ،
: https://www.alquds.co.uk.انظر ][2
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كل طرف ينسخ صورة
األبارتهايد تتك ّرر يف الحالتني ،بل كان ّ
الطرف الثاين .فقد كان هناك إعجابًا متبادلً بينهام ،بل سهرا عىل
بناء عالق ٍة متم ّيز ٍة بينهام ،كانت نتيجتها اعرتاف إرسائيل بنظام

«البانتوستونات» ،وهي «الدولة» الوحيدة يف العامل التي اعرتفت به.

عىل الرغم من إيهام إرسائيل العامل مبامرستها للمساواة وإدانتها

للعنرصية ،إلّ أ ّن برملانها صادق عىل عرشات القوانني تضمن

الحقوق الجامعيّة لليهود عىل حساب املواطنني العرب .كام أ ّن

املامرسة الفعليّة للحكومة الصهيونيّة ،املتمثّلة يف إصدار عرشات
القرارات واتخاذ اإلجراءات ،تتض ّمن بجالء واضح عىل تفرق ٍة
عنرصيّ ٍة واضحة اتّجاه الفلسطينيني[[[ .فقد بنت الحركة الصهيونية

منذ إرهاصاتها األوىل أيديولوجيتها عىل فكرة عنرصيّة خالصة،
بالتأكيد عىل متيز اليهود بصفة عامة وعىل إحياء املوروث الثورايت

لليهود «كأمة مختارة» .ومن املفيد يف هذا املقام التذكري بأن منظمة

شكل من أشكال العنرصيّة،
ً
األمم املتحدة اعتربت الصهيونيّة
وأصدرت قرا ًرا بذلك عام  ،1975لك ّنها تراجعت عنه عام ،1992
تحت الضغط األمرييك[[[.

ج ّزأت إرسائيل املناطق الفلسطينية إىل «بانتوستونات» معزولة

عن بعضها البعض ،ال يدخلها السكان األصليون إال بتصاريح
[[[ انظر يف هذا اإلطار :جــون دوغـــارد« :املجتمع الدويل ونظام الفصل العنرصي يف
فلسطني» ،مجلة حق العودة .العدد  ،21شباط .2007
[[[ أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العارش من نوفمرب  1975قرارها رقم  3379القايض
باعتبار الصهيونية «شكال من أشكال العنرصية»
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كل منطقة
يصعب الحصول عليها من السلطات اإلرسائيلية .عزلت ّ

عىل حدة ،وس ّيجتها باألسالك الشائكة ،وبنت األصوار من حواليها،
وكل وسائل املراقبة يف محيطاتها،
ّ
وث ّبتت عليها الكامريات
وأحاطتها باملستوطنات الصهيونية والحواجز العسكرية إلخ.
هناك مثال آخر لتشابه األبارتهايد اإلرسائييل بنظريه الجنوب

اإلفريقي السابق ،أال وهو اعتقال السكان األصليني وتعريضهم

لكل أنواع التعذيب واملعامالت الال إنسانيّة وهضم حقوقهم ،بل
ّ
سجنهم يف الكثري من األحيان دون مقومات العدالة العادلة ،مبا يف
ذلك حقّهم يف الدفاع عن أنفسهم ،بل مبج ّرد ما تندلع االنتفاضات
ض ّد االحتالل الصهيوين ،تفتح السجون اإلرسائيلية أبوابها الستقبال

كل من يتج ّرأ عىل طلب حقّه يف أرضه وأرض أجداده[[[ .فإذا كان
ّ
نيلسون مانديال ُسجن مل ّدة مثانية وعرشين سنة ،فإ ّن هناك مساجني

فلسطينيني يقبعون يف سجون االحتالل منذ أكرث من ثالثني سنة
برشي -تسجن
أي قلب
ّ
أي عقل وال ّ
طوال ،بل -وهذا أمر ال يقبله ّ

دولة الصهاينة جثث املوىت أنفسهم وتحرمهم من مراسيم دفن يف

ظروف إنسانيّة ،كام تحرم ذويهم من حداد مرشوع.

مل يحظر املسؤولون اإلرسائيليون تشييع جنازة الرئيس السابق

لجنوب إفريقيا نلسون مانديال ،وهو غياب طرح آنذاك أكرث من
سؤال يف عموم وسائل اإلعالم العاملية ،بل ذهب البعض إىل ح ّد

[[[ انظر يف هذا اإلطار مثال :سامر عبد النور :ما وراء إفريقيا فهم األبرتهايد ،نرش بتاريخ  4أبريل
 ،2013عىل الرابط:
/.ما-وراء-جنوب-إفريقيا-فهم-األبرتهايد-الhttps://al-shabaka.org/briefs/

الفصل الثاني :إرهاصات األبارتهايد في التاريخ الغربي

الربط بني هذا الغياب واستمرار األبارتهايد الذي كافح مانديال ض ّده
بطرق شتّى يف دولة الصهاينة بفلسطني املغتصبة[[[ .للتذكري ،فإ ّن

مظاهرات كبرية نظّمت يف جنوب إفريقيا ض ّد حضور الصهاينة يف

ريا عىل رفض
توديع مانديال إىل دار البقاء ،ويُع ّد هذا يف ح ّد ذاته تعب ً
السياسة العنرصية التي تُ ّيز السياسة الصهيون ّية ،مع الكثري من
اليهود الذين هاجروا لها عمو ًما ومع الفلسطينيني ،أصحاب األرض

الحقيقيني.

من صدف التاريخ أ ّن العامل كان شاه ًدا عام  1948عىل ميالد

األبارتهايد يف جنوب إفريقيا ،وإقامة الدولة الصهيونيّة العنرصيّة
عىل أرض فلسطني .ما كان يجمعهام منذ البداية هو إميانهام
كل البرش اآلخرين ،اعتقدوا بأنّهم
بأيديولوجيّة «التفوق» عىل ّ
«صفوة شعوب األرض» و«شعب الله املختار» .ما جمعهام أيضً ا

يخص
معي لكتابيهام املق ّدسني فيام
هو استغاللهام لتأويل
ّ
ّ
جة أ ّن هذه األرض لهم« :أرض بال
استالئهم عىل أرض الغري بح ّ

لشعب بال أرض».
شعب
ٍ

يعترب س ّن قوانني عنرصيّة رصفة من الخصائص املميّزة للسياسة

الجنوب إفريقية يف زمن األبارتهايد ،وهي السياسة نفسها التي
تنهجها الصهيونيّة منذ ظهورها .وتُعترب هذه القوانني النواة الحقيقيّة

لكل أيديولوجيّة هذه األخرية؛
للمامرسة السياسيّة العنرصيّة ،بل ّ
ألنّها تشمل كافّة مجاالت الحياة ،هدفها األسمى هو إقصاء
[[[ انظر« :إرسائيل وجنوب أفريقيا حلفاء األمس أعداء اليوم» ،مجلة الوحدة العربية ،السنة الثالثة
عرش ،العدد  ،146ربيع الثاين  1435هـ ،شباط 2014م.
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الحق يف
الحق ،بل إبعادهم والفتك بهم وحرمانهم من
أصحاب
ّ
ّ

الحياة.

التجأ نظام األبارتهايد يف جنوب إفريقيا والصهيونية يف فلسطني

إىل ديكتاتوريّة عسكريّة ومقاربة أمنيّة قمعيّة لتطبيق سياساتها .بل

تف ّننت الصهيونية« :عىل تطوير نظام تفرقة معقّد ،وأرفقته بنظامها
القضايئ/القانوين مضاهي ًة بذلك النظام العنرصي الجنوب أفريقي»

[[[

يف فرتة تطبيق سياسة األبارتهايد.

للتذكري أيضً ا ،مل تُشارك دولة الصهاينة يف العقوبات التي

فرضها املجتمع الدويل عىل نظام األبارتهايد عام  1986بسبب

سياسته العنرصية ،بل بادرت عام  1991إىل توقيع مذكّرة تفاهم مع
جنوب إفريقيا لتوسيع التفاهم والتعاون بينهام يف املجاالت األمنية
واالقتصادية والصناعية والثقافية والسياحية والزراعية واالستثامرات
املتبادلة والتعاون العلمي والتكنولوجي وتبادل العلامء واملهندسني

وإجراء أبحاث وبناء مصانع مشرتكة ،وبالخصوص التعاون يف

ميدان إحراز وتصنيع أسلحة نووية[[[.

ال ميارس األبارتهايد عىل الفلسطينيني فقط ،بل حتى الصهاينة

من أصول إفريقية يتع ّرضون بانتظام مليز عنرصي صارخ ،انكشف

أمره يف الشهور األخرية ،بعدما مل تعد هذه الفئة من الصهاينة

(الفالشا) قادرة عىل تحمل معامالت اليهود ذوي البرشة البيضاء
[[[ «إرسائيل وجنوب أفريقيا حلفاء األمس أعداء اليوم» ،مجلة الوحدة العربية ،م.س.

[[[ انظر يف هذا اإلطار :جيمس آدامز ،الحلف غري الطبيعي.
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لهم .وكشفت تقارير مختلفة يف السنوات األخرية عن الوضع
كل األصعدة .ويشتيك أفراد
املزري للفالشا يف إرسائيل ،عىل ّ

الفالشا من املامرسة املمنهجة للعنرصية من طرف اإلرسائيليني

«البيض» اتجاههم وحرمانهم من حقوقهم الرشعية .كام أنّهم

ومم يُس ّمى
يشتكون من املعامالت الوحش ّية للرشطة ض ّدهم،
ّ
من «العنرصية يف التعامالت اليومية» ،سواء يف الدوائر الحكومية

اجتامعي
الصهيونية أو يف الشارع .يعني يتعلّق األمر باضطهاد
ّ
ين ممنهج يف حقّهم .ومل يكن من الصدفة أن رفع
وسيايس وقانو ّ
ّ
متظاهروا الفالشا شعار« :حياة السود مه ّمة» Black lives matter

(الذي رفعه املحتجون يف أمريكا يف مظاهراتهم ض ّد العنرصيّة)،
ين يف مدينة
عندما سقط شاب منهم ميتًا بطلقة نار رشطي صهيو ّ
حيفا املحتلّة يوم  29يونيو .2020

لبنات األبارتهايد يف الحركات االستعامريّة الغرب ّية

التعسف محاولة البحث عىل جذور األبارتهايد يف
ليس من
ّ

بحق الوكر
الحركات االستعامرية الغرب ّية؛ أل ّن هذه الحركات تعترب ّ

حيث فقس األبرتهايد .فاملامرسات الال إنسان ّية لالستعامر الغريب

كل
تجاه الشعوب التي وضعتها تحت سيطرتها واستغلتها من ّ

النواحي ،مبا يف ذلك سلبها كرامتها اإلنسان ّية وحقّها األنطولوجي

الطبيعي .بل كانت مامرسات اإلستعامر اليوم ّية تجاه الشعوب
األصل ّية تفوق بكثري مامرسات األبارتهايد كنظام حكم وسلطة.

فمامرسات األبارتهايد ُمستوحاة من مامرسات الحركة االستعامرية،

بل تطوير لها وتعميق.
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مالمح األبارتهايد يف االستعامر اإلنجليزي

«استولت بريطانيا عىل كثري من األرايض ،احتلّت عرشات

كل
البلدان ،اغتصبت الحقوق من أجل الفوز برثواتها وخريات ّ

الدول التي استعمرتها ،ومخطئ من يظ ّن أ ّن احتالل بريطانيا
العظمى لعرشات البلدان كان عن طريق الحروب االستعامرية فقط
التي تستخدم فيها اآللة العسكرية فقط ،وإنّ ا استعملت بريطانيا

السبل الرشع ّية وغري الرشع ّية واألخالقية وغري األخالق ّية منها
ّ
كل ُ
الخاصة ،كان من بني هذه الطرق التي استخدمتها
لتحقيق مصالحها
ّ

بريطانيا «تغييب» إرادة الشعوب للسيطرة عىل أفكارها وإضعافها

وإنهاكها عىل كافّة املستويات واألصعدة من أجل تركيعها ،تجاريًّا
واقتصاديًّا وعسكريًّا وصح ًّيا»[[[.
ناجح ومركّ ٌز ألثار
تلخيص
إنّها كلامتٌ متهيديّ ٌة قويّ ٌة ج ًّدا ،بل
ٌ
ٌ

األبارتهايد يف السياسة االستعامريّة الربيطان ّية .وليس هناك أفضل

من الكلمة التي ألقتها الناطقة بلسان وزارة الخارجية الروس ّية ماريا
زاخاروفا ( )Maria Zakharovaبتاريخ  19أبريل [[[ ،2018للربهنة

عىل تاريخ الجرائم الربيطانية يف املستعمرات التي استحوذت
لربا بصامت األبارتهايد،
عليها ،وسلوكات التمييز العنرصي ،بل ّ

التي مارستها يف رشق العامل وجنوبه وغربه (أسيا ،إفريقيا ،أمريكا

الالتينية).

[1] https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2943446 /1.
حرب-األفيون--120-مليون-مدمن-صيني-ضحايا-الحرب-األقذر-يف-التاريخ/

[2] https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/maria-zakharova-surles-crimes-d-203724.
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كباقي القوى االستعامرية األوروبية ،فإ ّن الشعب الربيطاين

يف غالب ّيته ال يعي مبا فيه الكفاية املآيس التي س ّببتها بريطانيا
للشعوب التي استعمرتها؛ أل ّن أغلب ّية األحداث وقعت خارج الرقعة
الجغراف ّية الربيطان ّية واألوروب ّية بصفة عا ّم ٍة .وكام أكّدت عىل ذلك

ماريا زاخاروفا ،فإ ّن إنكلرتا كانت من بني الدول األكرث عنفًا وقم ًعا

ملستعمراتها ،إىل درجة أ ّن الكاتبات اإلنجليزيات املعارصات
وصفتها بـ «الرومان الجدد»[[[ منذ استيالئها عىل إيرلندا يف القرن

الثاين عرش امليالدي .ما كانوا يرغبون فيه هو جلب الحضارة إىل
حق استغالل ثرواتهم الطبيع ّية
«القبائل املتأخرة» ،ومن ث ّم ضامن ّ

وبرشهم عىل ح ّد سواء .اعتربوا تأسيس إمرباطورية ما وراء البحار

أخالقي عظيم لهم وانهيارها كعمل كرم من جانبهم اتجاه
كإنجاز
ّ

الشعوب األخرى.

تؤكّد زاخاروفا بأ ّن اإلنجليز كانوا السبّاقني يف «اخرتاع»
معسكرات االعتقال أثناء حربها مع األوروبيني املخرضمني عندما
احتلّت جنوب إفريقيا[[[ ،التي ألهمت بعد ذلك النازيني يف إنشاء

معسكرات املوت .كام تؤكّد عىل أنّهم قضوا عىل ثقافة السكان
األصليني يف إفريقيا والصني ،وارتكبوا املجازر الدامية يف إيرلندا،

ونهبوا البنغال ،ومن طبيعة الحال مامرسة العبودية يف املستعمرات
[1] Afua Hirsch dans The Guardian du 22 novembre 2017.

[[[ هي الحرب التي قادتها أنجلرتا ضد ما سمي آنذاك «األوروبيني املخرضمني» ،يعني
األوروبيني الذين هاجروا إىل إفريقيا الجنوبية ،هربا من الجوع والفقر والعنف والقهر واإلضطهاد
املذهبي .كانت الحرب األوىل بني  16دجنرب  1880و 23مارس  .1881والثانية بني  11أكتوبر
 1899و 31ماي  .1902سرنجع إىل هذه األمور عند حديثنا عن األبرتهايد الجنوب إفريقي.
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عىل نطاق واسع .وتسوق يف هذا اإلطار شهادة املؤ ّرخ األمرييك

فيل دورانت[[[« :كلّام قرأت أكرث ،شعرت بالدهشة والغضب من

التعذيب الواضح واملعتمد واملتع ّمد تجاه الهند من قبل إنكلرتا
مل ّدة  150عام .بدأت أشعر وكأنّني أتعامل مع أفظع الجرائم يف

تاريخ العامل» .كانت آسيا الجنوب ّية من املناطق التي مل تخرج منها
بريطانيا إال بعد هدمها كل ًّيا ،بتقسيمها لهذه البقعة الجغرافية إىل
قسمني ،وعرب الكاتب العام السابق لألمم املتحدة شايش تارور

( )Shashi Tharoorعىل هذا الهدم الربيطاين املمنهج واملرغوب
ٍ
حصة الهند من االقتصاد
فيه
بكلامت واضح ٍة أكرث من م ّرة[[[« :كانت ّ
العاملي عندما دخلت اململكة املتّحدة ساحلها أل ّول م ّرة .% 23

وبعد مغادرة اململكة املتحدة انخفض إىل أقل من  .% 4ملاذا؟
ببساطة أل ّن الهند كانت ت ُدار لصالح اململكة املتّحدة .مل ّدة 200

عام ،ت ّم متويل النمو الربيطاين بفضل نهب الهند»[[[ .بل يذهب
إىل أكرث من هذا عندما يُؤكّد بأ ّن الثورة الصناع ّية الربيطان ّية تحقّقت
بفضل القضاء عىل التصنيع يف الهند ،وهو تأكيد يتض ّمن ،يف نظرنا،
حة.
الكثري من الص ّ

ومن بني السلوكات االستعبادية ألنجلرتا كانت هناك سياسة

التجويع التي نهجتها يف أكرث من مستعمرة ،وبالخصوص يف الهند،
[1] Will Durant. The case for India. 1930

[[[ أكد هذا أيضا الوزير األ ّول الهندي:
Narendra Modi. Premier ministre indien: séminaire «Speaker’s Research Initiative
24 juillet 2015.
[3] Shashi Tharoo. Oxford. 22 juillet 2015.
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حيث ناهز عدد املوىت من املجاعة التي س ّببتها هنالك العرشين

مليون شخص ،ومن بني املجاعات الكبرية التي تس ّبب فيها اإلنجليز
هناك مجاعة البنغال عام  ،1943حيث مات أكرث من أربعة ماليني

هندي .ويُذكّر شايش تارور يف كتابه «»Inglorious Empire

[[[

بعنف اإلمرباطورية اإلنجليزية يف الهند ،ويذكر ما قاله الوزير األ ّول
حق الهند« :إنّني أكره الهنود.
الربيطاين ونستون رششل آنذاك يف ّ

ين بدين قاس .وتعترب هذه املجاعة بسببهم ،إنّهم
إنّه
ٌ
شعب حيوا ٌّ

يتناسلون كاألرانب» .وإذا مل َ
ترق مثل هذه الترصيحات إىل مستوى

أكرب ديكتاتوريّة عرفها القرن العرشين ،متاثل ديكتاتورية هيتلر،
فإنّها عىل األقل تشهد بأ ّن اإلنجليز مل يكونوا يرون ملستعمراتهم

يحق لهم ،طبقًا لرششل ،ال األكل وال
ّ
إل الجانب العبودي ،فال ّ
اإلنجاب .وتف ّنن الربيطانيون يف املستعمرات يف «إبداع» طرق
التعذيب الفردي والجامعي .ويذكر املرء هنا بالخصوص يوم

 13أبريل  ،1919حيث كان الناس يحتفلون بعيد جنب املنتجات
ين يطلقون النار دون
الفالحية بالبنجاب ،فإذا بخمسني جندي بريطا ّ

تحذير عىل تج ّمع للمدنيني ،أغلبهم نساء وأطفال ،قاتلني بذلك
أكرث من ألف شخص.

مل يكن حظ األفارقة أفضل مع االستعامر الربيطاين ،فقد

استعبدوا ما يناهز ثالثة عرش مليون منهم ،وقتلوا ثالثة مرات أكرث
من هذا العدد[[[ .ومن املالحظات امله ّمة يف هذا اإلطار ،أ ّن

[[[ ماريا زاخاروفا ،م.س.

[1] Shashi Tharoor, Inglorious Empire.
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الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك[[[ ( ،)John Lockeصاحب نظريّة
املجتمع املدين والذي ساعد عىل تحرير الدستور األمرييك

كل م ّدخراته يف تجارة
يف ذلك الوقت ،كان من بني من استثمر ّ
دل هذا عىل يش ٍء ،فإنّا ّ
الرقيق[[[ .وإن ّ
يدل عىل أ ّن فكر إخضاع
اآلخرين للسيطرة واستغاللهم بأيّة وسيلة كانت لجني ربح من هذا
اإلخضاع ،هو لبنة من لبنات البنية النفس ّية والعقل ّية لألورويب الغريب

إىل يومنا هذا.

املؤشات األخرى عىل األبارتهايد اإلنجليزي ،نذكر من
من
ّ

جديد بحرب املستعمرين األوروبيني األوائل إلفريقيا الجنوبية ،بني
كل من كانوا يظ ّنون
 1899و ،1902وإقامتهم ملعسكرات تعذيب ّ

بأنّهم كان ض ّدهم ويساعدون من يحاربهم .فبعد حرق مزارعهم
وإتالف ماشيتهم ،كانوا يعمدون إىل تفريق النساء واألطفال

رسا ،إىل سجونٍ
عن الرجال ،الذين كانوا يُرسلون ،أي يُ َر َّ
حلُون ق ً
بعيد ٍة يف املستعمرات الربيطانية األخرى ومنها الهند .احتضنت
معسكرات احتجاز املستعمرين البيض األوائل إلفريقيا الجنوبية

أسسوها
آنذاك نصف سكان ما كانوا يسمونه «الجمهوريات» التي ّ
(مئتني ألف شخص) ومات منهم ما يعادل ثالثون ألف ج ّراء
الجوع واألمراض[[[ .ولعلّنا نُجازف بفرضّ ية كون معاملة اإلنجليز

للمستعمرين البيض األوائل لجنوب إفريقيا هو الذي ألهمهم ،بعد
[[[ انظر مثال/https://hekmah.org :ملاذا-مل-يتحدث-الفالسفة-عن-العبودية./

[[[ سأرجع إىل هذا الحقًا بالتفصيل.

[[[ ماريا زاخاروفا ،م.س.
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نهاية الحرب ،إىل تطوير فكرة األبارتهايد كنظام للحكم يف هذا

البلد ،عىل الرغم من أ ّن إقامة مستعمرات تعذيب مورس من طرف

نث يف ذلك
اإلنجليز يف قربص وفلسطني إىل حدود  ،1948ومل يُست َ

الوقت اليهود من دخول هذه املعسكرات« :يعتقد املؤ ّرخون أ ّن
اململكة املتحدة تحمل الرقم القيايس العاملي لإلبادة الجامعية.
لقد قُتل ماليني األبرياء يف املستعمرات الربيطانية ،وهو أمر ال

ميكن تص ّوره»[[[.

تع ّدت املامرسات الربيطانية يف مستعمراتها حدود األبارتهايد

وامليز العنرصي واملعامالت الال إنسانيّة ليصل يف أسرتاليا مثال إىل

سبب آخر
التصفية الجسديّة للسكان األصليني وقتلهم عم ًدا ودون
ٍ

من غري قتلهم وإبادتهم .ويف هذا اإلطار هناك من يتح ّدث عن إبادة

ما يُناهز خمسة وتسعني يف املئة من السكان األصليني األسرتاليني
(األبوروجني) عىل يد بريطانيا .بل تع ّدى األمر هذا ليصل إىل القيام

بتجارب طبيّة عليهم باالسترياد القصدي لبعض األمراض التي كانت
متفشّ ي ًة يف أوروبا ذلك الوقت ،وكان دواؤها صعبًا أو غري ممكنٍ
وبالخصوص مرض الجذري.

لإلشارة فإ ّن بريطانيا التي كانت تعترب أسرتاليا أرضً ا خالية( (�Ter

 )ra nulliusكانت تسعى لجعلها ُمستعمرة سجنية ،وبهذه النية
احتل العسكري الربيطاين جيمس كوك اسرتاليا عام  .1770وعندما
ّ

يلقي املرء نظر ًة ولو خاطفة عىل مذكراته األوىل عن هذا البلد ،فإنّه
ال يتو ّرع عن اعتبار احتالل اسرتاليا كان بهدف نسف هويّة سكانها
[[[ املرجع نفسه.
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ريا عىل منط الربيطانيني
األصليني ومنط حياتهم الذي كان متف ّوقًا كث ً
واألوروبيني عا ّمة ،حيث كانوا يعيشون يف سالم مع أنفسهم ومع
الطبيعة يف توازن واحرتام متبادل ،دون شغف النهب واالستحواذ

واالستغالل الوحيش لها .ويقول كوك بهذا الصدد« :يف الواقع هم

أكرث سعادة م ّنا نحن األوروبيني .يعيشون يف سالم غري ُمعكّر بعدم
كل ما يحتاجون إليه
املساواة يف الوضع .توفّر األرض والبحر لهم ّ

للعيش .يعيشون يف مناخ لطيف ولديهم هواء صحي للغاية .ليس
لديهم وفرة»[[[.

كانت مئتني وخمسني قبيلة مختلفة تعيش يف أسرتاليا بحلول عام

الخاصة بها وقوانينها وحدودها القبلية.
لكل واحدة لغتها
 ،1788كان ّ
ّ

وكانت الثقافة األسرتالية أقدم الثقافات التي استطاعت االستمرار
يف الحياة ،إىل حني وصول املستعمر الربيطاين[[[ .وعىل عكس

السكان األصليني ملستعمرات بريطانية أخرى ،فإ ّن األبوريجني
األسرتاليني قاموا بانتفاضات ومقاومة املستعمر اإلنجليزي من

البداية .فاملقاوم األبوريجي بيمولفوي ( )Pemulwuyقتل مستعم ًرا
إنجليزيًّا عام 1790؛ ألنّه قتل بعض السكان األصليني .وأل ّن هجامته
ِ
تكف ،فإ ّن اإلنجليز قتلوه عام  1802وقطعوا
عىل املستعمرين مل
رأسه وأرسلوه إىل لندن[[[ .كان املقاومون األبوريجيون ينظرون
إىل االحتالل اإلنجليزي كبداية للقضاء عىل مجالهم الطبيعي،

[1] Le Journal de James Cook, 23 août, 1770.

[2] The First Australians: they Have Come to Stay par SBS TV, 2008.

[3] «Australia‘s oldest murder mystery», Sydney Morning Herald, 1er novembre
2003.
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فإحظار املستعمر ألنواع حيوانات مثل األرنب واألغنام والحصان
والبقر ،وتكاثرها برسعة كبرية أ َّدى إىل إنهاك األرض ،ألنّها مل تكن
مستع ّدة للرعي الكثيف ،نظ ًرا ملناخها الخاص[[[ .إضافة إىل هذا

قام االستعامر اإلنجليزي بهدم الحدود بني القبائل ،باستحواذه عىل
األرايض وحرق مساكن األبوريجني وتدنيس مواقعهم املق ّدسة

وهدم أنظمة الري عندهم وأحواض تربية األسامك.

من بني حروب اإلبادة التي مارستها بريطانيا يف أسرتاليا كان

هناك ما ُسمي يف التاريخ بـ «الحرب السوداء  [[[»Black Warبني

 1803و 1834يف التسامنيا[[[ ( .)Tasmanieكان قتل التسامنيني

من طرف املستعمرين اإلنجليز مرخّص به رسميًّا ،بل كانت الدولة
لكل مستعمر قتل تسامنيًّا .ومل يقترص
اإلنجليزية آنذاك تدفع مكافئة ّ

القتل عىل رميهم بالرصاص أو شنقهم أو ذبحهم ،بل ُس ِّمموا[[[ وت ّم
إجالءهم إىل الفيايف والصحاري للموت جو ًعا وعطشً ا .ومل يعش

من التسامنيني إىل حدود عام  1835إال ما يُقارب مئتني شخص،

رسا إىل الجزر املجاورة لتسامنيا .مصري اإلبادة نفسه القاه
ُر ِّ
حلوا ق ً
أبوريجني دامبيي  Dampierعام .1868

[1] Bruce Pascoe, Dark Emu, Magabala Books, Broome WA, 2018.

[2] Clive Turnbull, Black War: The Extermination of the Tasmanian Aborigines,
Lansdowne Press, Melbourne, 1965.
[3] Mitchell Rolls et Murray Johnson, Historical Dictionary of Australian
Aborigines, Scarecrow Press, 2010.
[4] Germaine Greer, «Les Blancs n’ont rien compris», dans The Guardian, article
repris dans Courrier international, N° 887, 31 Octobre au 7 Novembre 2007. P
32- 36.
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تك ّررت سياسية إبادة السكان األصليني من طرف االستعامر
اإلنجليزي يف سبعينيات القرن التاسع عرش بجنوب إفريقيا ،حيث

متّت إبادة شعب الزولو ( )Zoulouمبستعمرة الكاب .Cap

إذا كان الكحول هو السالح اآلخر لالستعامر الربيطاين يف

أسرتاليا ،فإ ّن اللّجوء إىل مخ ّدر األفيون يف الصني كان سالحهم يف

محاولتهم تطويع الصينيني .وكان لجوؤهم إىل األفيون يف هذا البلد

حا ذا حدين :شغل الصينيني عن االهتامم مبا كان االستعامر
سال ً
الربيطاين يقوم به واستغاللهم اقتصاديًّا ،ذلك أّن تجارة األفيون
الربيطانيّة كانت مصدر أرباح طائلة لالستعامر اإلمربيايل اإلنجليزي.

ويتذكر التاريخ «حرب األفيون األوىل»[[[ التي اندلعت يف الصني
ج ّراء أمر إمرباطوريها عام  1938مبصادرة وتدمري احتياطات األفيون

بكانتون [[[ .Cantonانتهت الحرب بانتصار املستعمر الربيطاين ،ومنذ

ذلك الحني وهونغ كونغ مستعمرة بريطانية ،وفرض رشوط قاسية عىل

الصني[[[ ،ليك ال ترفع رأسها من جديد؛ أل ّن حرمان الربيطانيني من

خطريا عىل
االستمرار يف تسميم الصينيني باألفيون[[[ ،بل قتلهم ،كان
ً
[[[ «أرى أن هذه الحرب رشير ٌة إىل درجة اعتبارها خطيئة وطنية من أعىل الدرجات ،وهي تصيبني
بهذا األىس العميق .فهل هناك أي يش ٍء ميكن فعله إليقاد عقول الناس إىل هذا الذنب املروع
الذي نقرتفه؟ أنا فعالً ال أذكر أين قرأت يف التاريخ كله عن حرب اشتملت عىل هذا القدر من
الظلم والخسة مثلام اشتملت عليه هذه الحرب» توماس أرنولد ،مؤرخ بريطانيا.

[[[ شاركت فرنسا يف هذه الحرب تحت ذريعة قتل مبرش مسيحي فرنيس يف الصني.

[[[ حكاية حروب األفيون بني بريطانيا والصني« :ومبقتىض رشوط االتفاقية سلمت الصني
هونغ كونغ لربيطانيا ودفعت للندن تعويضات كبرية وزاد عدد املوانئ التي ميكن أن يستخدمها
الربيطانيون يف التجارة واإلقامة من ميناء واحد (كانتون) إىل خمسة من بينها شنغهاي ،وكان ذلك
بداية تحول شنغهاي ملركز تجاري رئييس يف الصني».
https://www.bbc.com/arabic/world-49387415 .
[[[ «وصلت البعثتان الرسميتان الربيطانية والفرنسية إىل الصني عام 1861م ،وتبعتهام بعثة
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اقتصادهم[[[ وعىل وجودهم يف ذلك البلد« :طاملا بقيت الصني أ ّمة

مدمنني عىل املخ ّدرات ،فال داعي للخوف من أن يتح ّول هذا البلد

ميتص ق ّوة حياة الصينيني»،
إىل ق ّوة عسكريّة كبرية؛ أل ّن هذا اإلدمان
ّ

كام أكّد القنصل اإلنجليزي ريشار هورست ( )Richard Hurstيف
خطابه أمام اللجنة امللكية لألفيون عام .1895

لعلّنا برهنا مبا فيه الكفاية يف هذا العرض الرسيع عىل

اإلرهاصات األوىل لألبارتهايد الذي مارسته اإلمربيالية الربيطانية

يف مستعمراتها .وال ب ّد من اإلشارة هنا إىل أ ّن املامرسات العنرصيّة
أشكال
ً
الربيطانيّة تجاه الشعوب األصليّة ملستعمراتها كانت تتّخذ
ٍ
سلوكات مختلف ٍة ،منها من طبيعة الحال التمييز
كثري ًة وتتمظهر يف

بني املستعمرين وأهل البلد ،وجعل هؤالء األخريين خادمني ،بل
جعلهم عبي ًدا لأل ّولني.

بصامت األبارتهايد يف االستعامر الفرنيس
كباقي القوى االستعامرية ،عملت فرنسا عىل إخراج سلسة من

الخاصة باملستعمرات التي كانت تحتلّها .بدأت العمل بها
القوانني
ّ
روسيا ثم الواليات امل ُتحدة ،ولجأت الدول االستعامرية وتحديدًا انجلرتا إىل أقذر األسلحة عىل
اإلطالق ،سالح املخدرات ذلك السالح الرهيب الذي فتك بالشعب الصيني لتتحول الصني
بذلك من إمرباطورية مستقلة ذات اكتفاء ذايت إىل مستعمرة تحكمها الدول األربعة ،حتى وصل
عدد امل ُدمنني إىل « 120مليون ُمدمن بحلول عام 1878م» ،وحولهم اإلدمان إىل خرق بالية».
/1/https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2943446حرب-األفيون--120-مليون-
مدمن-صيني-ضحايا-الحرب-األقذر-يف-التاريخ.
[[[ «تم إغراق السوق الصينية باملخدرات الرخيصة بحيث تدفق من الصني  34مليون دوالر من
الفضة املكسيكية خالل فرتة .»1840-1830
https://www.syr-res.com/article/9021.html
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ابتدا ًء من عام  1834بالجزائر وأكّدتها م ّرة أخرى بظهري  28يونيو
 ،1881قبل تعميمها عام  1887عىل باقي مستعمراتها[[[ .وت ُخضع

ليل
هذه القوانني السكان األصليني للمستعمرات لحظر التج ّول ً
والرضائب عىل االحتياطات وعقد اجتامع دون ترخيص[[[ ومغادرة

مكان اإلقامة دون إذن بالسفر ،كلامت مسيئة ملوظف فرنيس ،حتى

خارج وقت عمله[[[ ومجموعة من التدابري املهينة األخرى[[[ .مبعنى

املؤسس
أنّها كانت تدابري تتوخّى نرش «النظام الكولونيايل الج ّيد»،
ّ

املؤسسايت عىل عدم املساواة ،وبالخصوص
عىل إضفاء الطابع
ّ
تأسيس مفهوم العقاب الجامعي ،الذي يسمح بعقاب أو حتى

تدمري قرية بكاملها عن جرمية ارتكبها رجل واحد من هذه القرية.
وقد ُع ِّدلت هذه القوانني باستمرار ،بطريقة تتك ّيف مع مصالح
املستعمرين وواقع املستعمرات.
كانت هذه القوانني رأس حربة األبارتهايد الفرنيس ،ذلك أنّها

كانت متيّز بني نوعني من املواطنني :الفرنسيون القادمون من فرنسا
ذاتها والرعايا الفرنسيون ،يعني شعوب املستعمرات وسكّانها
األصليون .وكان السكان األصليون محرومني من القسط األوفر
من حريتهم وحقوقهم السياسية .وبهذا ت ّم تجريدهم من هويّتهم
[1] Louis Sala-Molins, Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, PUF: Paris 2007.

[2] Charles-Robert Ageron, Les Algériens musulmans et la France (1871- 1919),
Paris, PUF, 1968, vol 1.

[[[ «ما هو الفرنيس؟ تاريخ الجنسية الفرنسية منذ الثورة»
""Qu’est-ce qu’un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution
[4] Gilles Manceron, Marianne et les colonies, éd. La Découverte, 2003.
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األصل ّية ،وبالتايل اعتبارهم رقيقًا ال أكرث وال أقل[[[.
ع ّرت الجريدة الفرنسية لونوفيل أوبرسفاتور يف سلسة نصف
شهريّة نرشتها يف مجلّتها األسبوعيّة عن التاريخ الفرنيس يف إفريقيا،

خاصا بتجارة الرقيق ،وكيف مارستها فرنسا بشغف؛
مقال
وخصصت ً
ًّ
ّ

ألنّها كانت تعتربها نعمة اقتصادية ،وهي مامرسة تواطأت الصحافة

الفرنسية آنذاك معها لتمجيدها وتربيرها .للتذكري فإ ّن فرنسا ألغت

قانون إلغاء العبوديّة الذي ق ّررته عام  1794وعاد نابليون بونبارت

رب ًرا ذلك بكونها مفيدة لالقتصاد
ملامرسة العبودية عام  ،1802م ّ

الفرنيس مهام كان ال ّرعب الذي يصاحبها .نصف قرن بعد ذلك

ظاهري
تقريبًا  ،-1848-ألغت فرنسا العبودية من جديد ،وهو إلغاء
ّ
كل املستويات ،كام سنوضّ ح فيام بعد.
عىل ّ
كانت هذه القوانني ،التي ُعمل بها إىل حدود عام  1946تتض ّمن

كل أنواع املحظورات ،التي يُعاقب عليها بالسجن أو الرتحيل.
ّ
ولإلشارة ،فإ ّن الفرنسيني استم ّروا يف تطبيق ومامرسة هذه القوانني

إىل ما بعد معاهدة جنيف ( 23أبريل  )1938التي منعت األعامل

الشاقّة ،بل فرضها يف الجزائر إىل حدود عام .1962

من األهم ّية مبكان ،يف معرض الحديث عن قوانني الخزي هذه،

اإلشارة إىل أ ّن اليهود بالجزائر استثنوا منها بتاريخ  24أكتوبر ،1870

بل ُمنحوا الجنس ّية الفرنس ّية.

"[1]Olivier Le Cour Grandmaison. De l’indigénat. Anatomie d’un "monstre
juridique: le droit colonial en Algérie et dans l’Empire français. Zones (Éditions la
Découverte), Paris 2010.
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بعدما اعرتفت محكمة النقض مبدينة الجزائر يوم  24فرباير

 1862كون الجزائريني فرنسيني[[[ ،س َّن الربملان يوم  14يوليوز
 1865بأن «الساكن األصيل املسلم فرنيس» و«الساكن األصيل

اليهودي فرنيس» .لكن مل يكن هذا يعني بأنهم أصبحوا يتوفرون
عىل الجنسية الفرنسية مبارشة ،بل كان عليهم طلب ذلك من
السلطات الفرنسية املحلية .ليك يحصل الجزائري املسلم عىل

الجنسية الفرنسية ،كان عليه التخّيل عن دينه ،وهو أمر مل يُطالب
به الجزائري اليهودي ،مبقتىض املراسيم التي ُسميت «كرمييو

ي الوضع
 »Crémieuxالصادرة بتاريخ  24أكتوبر  .[[[1870ومل يتغ ّ
حتى بعد الحرب العاملية األوىل ،وموت آالف الجزائريني الذين

استقدمتهم فرنسا للمشاركة يف الحرب بجانبها ولصالحها .فقانون

تعديل الجنسية بتاريخ  4فرباير  ،1919مل يساعد إال  1204جزائري

للحصول عىل الجنسية ،وكانت رصخة هوبري ليوطي (Hubert

رصح« :أعتقد بأ ّن األمر غري قابل للحل.
 )Lyauteyمد ّوي ًة عندما ّ
للمستوطنني الفرنسيني عقل ّية أملانية خالصة ،لهم النظريات نفسها

عن األجناس السفىل ،التي يُراد استغاللها دون رحمة .ليس لديهم
ال إنسانية وال ذكاء»[[[.

[1] Sahia Cherchari (Mohamed) [2004], «Indigènes et citoyens ou l’impossible
universalisation du suffrage», Revue française de droit constitutionnel, n 60, p.741- 770.

[2] Décret du 24 octobre 1870, qui déclarent citoyens français les israélites indigènes
de l’Algérie: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2100570/f137.
[3] Sylvie ThénaultViolence ordinaire dans l’Algérie coloniale, Odile Jacob, 2012,
page 186.
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من األمور التي تؤكّد طابع األبارتهايد عىل املامرسات

االستعامرية الفرنس ّية ،كانت هناك السلطة الكبرية لقائد دائرة ما
يف أية مستعمرة فرنسية كانت ،وإذا بقينا يف مثال الجزائر ،كان

مثل هذا القائد قاد ًرا عىل تطبيق عقوبات دون محاكمة ودون أن

يكون باستطاعة امل ُحاكَم استئناف الحكم[[[ .ومن أهم أسباب
هذه العقوبات املشاركة يف تظاهرات ض ّد االستعامر أو تنظيم أو

أي ارضاب عن العمل[[[ .وكام سبقت اإلشارة إىل
املشاركة يف ّ
ذلك ،كانت العقوبات الجامعية سارية املفعول ،متا ًما كالعقوبات
الجسدية[[[.

لربا يكون من املفيد التذكري بأ ّن فرض األعامل اإلجبارية يف
ّ

املستعمرات الفرنسية ،ال ينتمي فقط إىل فرض العبودية يف هذه

مؤشا قامئًا بذاته عىل اإلرهاصات األوىل
املستعمرات ،بل يُعترب
ًّ
لألبرتهايد بصف ٍة عا ّم ٍة .فأغلبية املشاريع الفرنسية الكربى يف تلك
شق الطرق ،مزارع ،مناجم تم إنشائها باالعتامد الكبري
املستعمراتّ :

عىل العمل اإلجباري املفروض عىل السكان األصليني .وتوضح
[[[ قام العسكري الفرنيس طوماس بوغو  Thomas Bugeaudابتداء من عام  1841بحرب عشواء
ضد الجزائريني ،تثبت بأن اإلستعامر الفرنيس عامة واحتالله للجزائر بالخصوص كان مؤسسا
عىل البطش ،ألنه مل يكن يرى للجزائريني كبرش ،بل فقط كحيوانات ،ميكن حرقها والفتك بها،
جن .ومن بني ما قاله لجنوده« :أطلقوا عليهم الدخان يف جحورهم كالثعالب» .ومل يرتدد
إن مل تُ َد َّ
العقيد بيليسيي  Pélissierآنذاك يف خنق بالدخان أكرث من  1000شخص رجاال ونساء وأطفاال،
التجؤوا إىل كهف هربا من رصاص املستعمر.

[2] Patrick Manning, Slavery, Colonialism and Economic Growth in Dahomey,
1640–1960, African Studies (n°30), 1982.

[3] Isabelle Surun (dir), Les sociétés coloniales à l’âge des Empires (1850- 1960),
Atlande, 2012, p. 202.
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بعض األرقام هول فاجعة االستغالل العبودي لالستعامر الفرنيس
يف البلدان التي احتلّتها ،ذلك أ ّن امل ُستعمر الفرنيس فرض عام
 1906عىل  14181شخص من سافالو ( )Savalouوصايف ()Savè

كل
(الداهومي) من أصل  39822من السكان األصليني[[[ ،يعني ّ

الرجال.

من طبيعة الحال ،كانت هذه األعامل الشاقّة مرتبط ٌة باملوت

أيضً ا ،وهذا ما «اكتشفه» الصحفي الفرنيس ألبري لوندر (Albert
 )Londresيف مقال نرشه عام  ،1928تح ّدث فيه عن أبشع استغالل

قامت به فرنسا اتجاه مستعمراتها[[[« :إنّهم زنوج الزنوج .مل يعد
الحق ألسيادهم بيعهم .إنّهم يتبادلونهم .ويحثّونهم عىل إنجاب

األطفال .مل يعد ال ِّرق يشرتى ،إنّه يتكاثر .إنّها الحاضنة يف البيت».

وقد نبّه الكثري من الباحثني ،بأ ّن األعامل الشاقّة يف املستعمرات

الفرنسية ارتفعت بصورة كبرية بني الحربني العامليّتني[[[.

املؤشات الواضحة عىل استمرار عبوديّة الفرنسيني يف
من
ّ
حق تدخّل
مستعمراتها هناك مؤمتر  1889بربوكسيل ،الذي أكّد عىل ّ
القوى األوروبية يف الدول ذات سيادة يف املستعمرات باسم القضاء

عىل العبودية .أخطر من هذا ،ففي هذا الوقت بدأت نظريات تقسيم
البرش إىل أعراق واجتهاد أكرث من عامل قصد «التربير العلمي«بأ ّن
[1] Patrick Manning, Ipid.

[2] Albert Londres, Terre d´Ebène (La Traite des Noirs), récit, Paris, Albin Michel,
1929.
[3] Martin Klein, Slavery and Colonial Rule in French West Africa, Cambridge
University Press (1998).
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"الجنس األبيض هو أسمى األجناس عىل اإلطالق»[[[ .ويف هذا

الوقت كذلك بدأ استعامل كلمة «العنرصية» و«العنرصي» .وال

كل ما قاله وعمله الفرنيس جول فريي عن االستعامر
ننىس هنا ّ
ورضورة إخضاع املستعمرات لنظام صارم« :مسؤول ّية األجناس
العليا والقوانني املعطاة لهم ات ّجاه األجناس الدنيا».
عرف القرن الثامن عرش ميالد منط جديد لالستعامر ،ساهم

مبارشة يف تشكيل األيديولوجيا الكلونيالية للقرن الذي لحقه.

بحق املنعطف الحاسم يف هذا األمر؛ ألنّها
وتعترب «املوسوعة» ّ
كانت مبثابة الربج الذي سهر عىل توجيه الثورة الفرنسيّة ،التي مثّلت
بدورها منعطفًا إضافيًّا للحركة االستعامرية.

احتل بونبارت ( )Bonaparteمرص عام  ،1798وألغى قانون
ّ

إلغاء العبوديّة عام  .1802وما يجب تسجيله هو أ ّن احتالل فرنسا
للجزائر عام  ،1830وتشجيع «مفكرين» كانوا ض ّد االسرتقاق لهذا

االحتالل مثل توكوفيل ( )Tocquevilleوشولخر (،)Schoelcher

وبهذا أصبحوا هم أنفسهم استعامريّون ،وسقطت ورقة التوت
التي كانوا يخبّئون وجوههم بها ،باسم مبادئ الدميقراطية .ومن
مكر التاريخ أ ّن اإللغاء الثاين لقوانني العبوديّة يف فرنسا عام ،1848

التعسفي للجزائر من طرف فرنسا ،بعد
صادف اإللحاق اإلداري
ّ

هزمية األمري عبد القادر.

[[[ كام هو الشأن بالنسبة ليوسف أرتور دو غوبينو -Joseph Arthur de Gobineau (1816
مؤسس العنرصية الفرنسية بامتياز ،من أهم ما كتبه يف هذا املجال :محاولة
 ،)1882الذي يُعترب ّ
حول عدم املساواة بني األجناس البرشية.)1855-1853 ،
.Essai sur l’inégalité des races humaines
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كان املستعمر يلجأ إىل التشويه الجنيس (بقطع األعضاء

الجنس ّية) للعبيد[[[ ،بل كانت هذه املامرسة متفشّ ي ًة عند املستعمرين،

املس بإمكان ّية مامرسة الجنس عند العبد؛ أل ّن املستعمر كان
دون
ّ
جا إلنتاج العبيد لعبيد آخرين يخدمونه.
محتا ً

بصف ٍة عا ّم ٍة ،دافعت أنرثبولوجية األنوار ،وبالخصوص عند
بوفون  ،[[[Buffonعىل احتالل الجزائر ،تحت مس ّم ٍ
يات واهي ٍة

وألسباب ُمفتعل ٍة غري مفهومة ال منطقيًّا وال إنسانيًّا وال أخالقيًّا.
ٍ
رصح بوفون هذا« :إذا كان العرب يعيشون دون قواعد
فعندما ي ّ
ودون رشطة ودون مجتمع تقريبًا ،وإذا كانوا يكرمون رذائلهم وليس

وكل اإلتفاقات اإلنسانية [  ] ...باستثناء
لهم أي احرتام للفضيلة ّ

التعصب والخرافات» ،فإنّه من واجب تحضريهم
تلك التي أنتجها
ّ
بأي
(من الحضارة) وفلح أرضهم املهجورة .مل يكن يعرتف بوفون ّ
عرق آخر من غري العرق األبيض ،األورويب ،وقد ساهمت كتاباته يف
تشكيل األيديولوجيا االستعامرية.

كام أشار إىل ذلك املؤرخ الفرنيس كلود ليوتزو (Claude

 )Liauzuفإنّ« :االستعامر مرتب ٌ
ط بالحضارة» منذ الثورة الفرنسية .وكان
حق عندما قال بـ «أ ّن
دينو كونستانتيني ( )Dino Costantiniعىل ّ
إلغاء العبوديّة يف املستعمرات الفرنسية القدمية [  ]...مل ين ِه السياسة
قوي لها [  ] ...باعتبارها
االستعامرية لفرنسا ،بل تزامن مع تسارع ّ

إنسانية ،فإ ّن الحرب االستعامرية كانت رضوريّة إلنهاء الوحشيّة،
[1] Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières.
[2] Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707 -1788).
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حيث كانت تعيش الشعوب التي مل تكن قادرة عىل اإلرتقاء للشكل

السيايس الجمهوري»[[[ .إضافة إىل هذا ،استثنيت الجزائر من قانون

إلغاء العبودية لعام  ،1848الذي ه ّم فقط املستعمرات الفرنسية
األخرى ،عىل اعتبار أ ّن فرنسا كانت تزعم بأ ّن الجزائر مل تكن

ُمستعمرة من طرفها ،بل ُملحقة فرنسية ،وبتعبري معارص والية من
والياتها .ومل ت ُل َغ العبوديّة يف الجزائر إال يف بداية القرن العرشين.

حاول الفرنسيون جعل الجزائر مثل أمريكا الشاملية بالنسبة

لإلنجليز .مبعنى ترحيل أكرب عدد ممكن من الفرنسيني للعيش فيها
ومصادرة أكرب عدد من الجزائريني ،وتضييق الخناق عليهم حيثام

ُوجدوا ،متا ًما كام مارس ذلك األوروبيون األوائل يف أمريكا الشاملية
اتجاه الهنود الحمر[[[ .بل هناك من الفرنسيني ممن اقرتح إحظار

العبيد السود لإلشتغال يف الجزائر ،عوض الجزائريني[[[ .ولإلشارة

مؤس ًسا أيضً ا عىل فكرة األنوار القائلة بأ ّن من
فإ ّن احتالل الجزائر كان ّ
يفلح األرض هو صاحبها ومالكها .ومبا أ ّن االستعامر الفرنيس كان

يعترب الجزائري غري قادر عىل الفالحة وليست له مؤ ّهالت االعتناء

باألرض ،بل هو كسول وال يه ّمه العمل .بل إ ّن فرنسا ،نظ ًرا لتق ّدمها

التقني والعلمي والحضاري ،قادرة عىل إصالح األرايض الجزائرية

وجعلها صالحة للزراعة ،بل مثمرة وخصبة .ويف هذا ،وبطريقة
[1] Dino Costantini, Mission civilisatrice, Le rôle de l’histoire coloniale dans la
construction de l’identité politique française, Paris, La Découverte, 2008, p 58- 59.
[2] Michel Chevalier. Lettre sur l’Amérique du Nord, Le Globe 1836.

[[[ من بني من اقرتح مثل هذا اليشء كان هناك البارون جون جاك بود Le baron Jean-Jacques
 )1862 – 1792( Baudeكان موظفا فرنسيا سامياُ ،عني عام  1836مفوض امللك بالجزائر.
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ضمن ّية ،تسخري للتق ّدم التقني والعلمي والفكري لخدمة االستعامر،

تحت غطاء تنمية الشعوب املتأخرة للحاق بركب الحضارة.

مؤشات األبارتهايد يف الواليات املتحدة األمريكية
ّ
تذكر كتب التاريخ بأ ّن الربتغاليني بدأوا مبامرسة العبودية حوايل

عام [[[ ،1444وكانوا يرسلون حوايل  800عبد سنويًّا من سواحل
إفريقيا الغربية إىل الربتغال .تلتها إسبانيا[[[ ،التي تعاطت تجارة

رسا
النخاسة يف بدايات القرن السادس عرشُ ،مر ّ
حلة أالف األفارقة ق ً

الستغاللهم كعبيد يف مستعمراتها بأمريكا الالتينية .تبعت إنكلرتا
النهج نفسه يف منتصف القرن السادس عرش ،هذا وتلتها دول

أوروبية أخرى كفرنسا وهولندا والدامنارك واملستعمرات األمريكية.

نب فقط
ال نجازف القول ،بل ال نتق ّول ،إن أكّدنا بأ ّن أمريكا مل ت ُ َ

عىل سواعد من انتزعت منهم حقوقهم ،بل إنسانيتهم ،بل بُنيت
لكل من مل يكن أبيضً ا .فالسكان األصليون،
عىل الظلم املكشوف ّ
الهنود الحمر ،مل يُظلموا إىل يومنا هذا فقط ،بل تع ّرضوا أكرث من

م ّرة لإلبادة الجامع ّية من طرف القوى املحتلة الغاشمة ،سلبوا من

أراضيهم وخرياتهم وسبل عيشهم ،و ُركِّ ُنوا يف مراكز مح ّددة ال
يبارحونها .ومل يكن مصري السود أفضل ،ذلك أ ّن «قنصهم» من

أقل ما يُقال عنها أنّها مل تكن
القارة اإلفريقية وإيصالهم يف ظروف ّ

[1] De Oliveira Marques, António Henrique R. (1972). History of Portugal.
Columbia University Press.

[2] The Cuba Reader: History, Culture, Politics. (2004) Edited by Aviva Chomsky,
Barry Carr, Pamela Maria Smorkaloff.
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مقبولة ال إنسان ًّيا وال أخالق ًّيا لالشتغال كعبيد عند البيض هو برهان

يف عىل األبارتهايد الذي ُمورس يف حقّهم.
يل إضا ّ
ج ّ

ربط املؤ ّرخ األمرييك هوارد زن يف كتابه «التاريخ الشعبي

حق السكان
للواليات املتحدة» بني سلوك مكتشفي األمريكتني يف ّ
األصليني والحروب الوقائيّة الحالية لبالده ،مش ّد ًدا عىل أ ّن الحرب

الوقائيّة التي متارسها أمريكا ما هي إال مج ّرد كذبة ،تغطي عىل
الحقيقة امل ّرة املتمثّلة يف كون الحرب نفسها إرهابًا واعترب وصول

كريستوف كولومبس عام  1492إىل الشواطئ األمريكية مبثابة بداية

الغزو والعبوديّة وإبادة السكان األصليني.

مؤسسات ّية
انتقل حال السود يف أمريكا من استغالل إىل عبودية ّ

يف النصف الثاين للقرن السابع عرش ،تحت أقنعة قانون ّية مختلفة.
فاملعسكرات الثالثة عرش ،التي شكّلت فيام بعد الواليات املتحدة
األمريكية «استوردت» ما يناهز ( 600000ستة مئة ألف) إفريقي إىل
حدود عام  ،1808تاريخ منع االتجار بالعبيد.

عندما استُق ِْدم العديد من األوروبيني ألمريكا ،وبالخصوص
من إيرلندا وأملانيا وانكلرتا ،فيام س ّمي آنذاك «عامل بالتعاقد»

عامل بسطاء
ً
( ،)indentured servantsوكان هؤالء امل ُستقدمون

فقراء ،استقدموا يف الوقت نفسه أفارقة؛ ليخدموهم مل ّدة مع ّينة
ويطهون لهم الطعام ويقومون باألشغال املنزلية[[[ .وتعود أثار

وصول األفارقة األوائل ألمريكا إىل سنة  1619من طرف قراصنة-
[1] Anne Garrait-Bourrier, L’esclavage aux États-Unis, Paris, éditions Ellipses, 2001.
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تجار هولنديني ،استولوا عىل سفينة إسبان ّية كانت تنقل العبيد.
رست هذه السفينة يف فرجينيا  .Virginieويف هذه األخرية بدأت

عبوديّة السود يف واضحة النهار بعدما حكم عىل الرجل األسود
البرشة جون بونش ( )John Punchعام  1640بخدمة سيده مدى

الحياة ،بعدما حاول الفرار .وهنا نلمس أ ّول املحاكامت العنرصيّة،
املبن ّية عىل امليز العنرصي؛ أل ّن املرء مل يسأل عن ظروف عمل

بونش ،بقدر ما نظر له باعتباره أسو ًدا ،ال قيمة له اتجاه الرجل
األبيض الذي كان يخدمه .وجاءت سنة  1654بأكرث من هذا ،حيث

أعلنت محكمة بنورث أمبتون  Northamptonبأ ّن الرجل األسود
جون كاسور ( )John Casorهو ِملْك لسيده األبيض.
كل املستعمرات األمريكية سواسية يف مامرستها
حتى وإن كانت ّ

لعبودية األفارقة ،فإ ّن املرء قد ُي ّيز بني شامل املستعمرات الثالثة

عرش ووسطها وجنوبها .يظهر من خالل تت ّبع مختلف املراجع
بأ ّن الشامل كان يتعامل مع العبيد بطريقة يعتربهم فيها :كـ «عامل
بالتعاقد» .وكان يح ّررهم عندما يقتنع املالك بأ ّن عبده أو عبيده قد

اشتغلوا مبا فيه الكفاية وع ّوضوا بعملهم هذا مثن رشائهم.

بدأ ناثانيال باكون ( )Nathaniel Baconحركة احتجاج عام

 1676يف املستعمرة اإلنجليزية بفرجينيا ،وأصبحت إىل ح ّد ما ثورة

بعدما انظ ّم إليه العبيد السود .وكان سببها هو النزاع مع األمريكيني

األصليني حول األرض .ودعا باكون إىل حرب شاملة ض ّدهم ،وهو

ما دفع حاكم املستعمرة إىل سجنه ،قام عىل إثرها ألفني ( )2000من
فرجينيا إىل تنظيم مظاهرة ض ّد سجنه هذا .أطلق رساح باكون بعدما
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وعد بأنّه سيتوب عن تحريضه عىل الدعوة للحرب ض ّد األمريكيني

األصليني .لك ّنه رسعان ما نظّم ميلشيات وهاجم األمريكيني
خاصة إلخامد
األصليني ،وهو ما أ ّدى إىل إرسال اإلنجليز قوات
ّ
ِ
يكتف مبحاربة األمريكيني األصليني ،بل ات ّهم عل ًنا
الثورة ،ألنّه مل
السلطات اإلنجليزية مبستعمرة فرجيينا بفرض رضائب غري عادلة

والتخل عن املزارعني الذين
ّ
واستحواذها عىل تجارة الفرو والجلد

يواجهون هجامت األمريكيني األصليني .تم إحباط هذه الحركة،
كل البيض
وقدم املشاركون فيها إىل املحاكمة ،بحيث أخيل سبيل ّ

وسجنت أغلبية السود[[[.

كل السود الذين
مع اقرتاب انتهاء القرن السابع عرش ،فُرض عىل ّ

أستقدمهم املرء من إفريقيا وضع العبودية .وتع ّمم هذا الوضع خطوة

كل املستعمرات األمريكية ،وح ّددت حقوق امتالك السود
بعد خطوة يف ّ

كعبيد ،كامتالك ألثاث املنازل .مبعنى أنّهم حرموا من كّل حقوقهم،

أقل من الحيوان .شغَّل ،أو
كل الحقوق ،واعتُربوا ّ
بل انتزعت منهم ّ

استغل املرء هؤالء الناس يف األعامل املنزلية شامل أمريكا،
ّ
باألحرى

يف حني استغلّوا يف الفالحة واألعامل الشاقة يف الجنوب.

تزيد مأساة عبودية السود بأمريكا يف نظام أبارتهايد قوامه التمييز

كل حقوقهم عندما بدأ «األسياد البيض» ينتقلون
بني البرش وهضم ّ

إىل رشق البالد ،عندما بدأت فالحة القطن تتط ّور أكرث يف الواليات

الرشقية ألمريكا .عمد « ُمالّك» العبيد إىل ترحيل عبيدهم إىل الواليات
التي قصدوها لالتّجار يف القطن .هناك إحصائيات تقول بأ ّن عدد

[1] Robert Middlekauff, Bacon’s Rebellion, Chicago, Rand McNally, 1964.
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رسا من الجنوب إىل رشق املستعمرات
من « َه َّ
ج َر ُهم» املرء ق ً
األمريكية وصل حوايل مليون شخص أسود بني  1790و .1860ومل

يكن انتعاش زراعة القطن هو السبب الوحيد يف ترحيل هؤالء السود

كل ترحال «ألسيادهم» .وبهذا
للرشق ،بل متّت املتاجرة بهم يف ّ
أصبح االت ّجار يف العبيد أكرب مد ّر للدخل عىل املستعمرين جنوب
البالد ،يضاهي أو يفوق دخل الزراعة وتربية املوايش.

لإلشارة فإ ّن السود يف ترحيلهم هذا كانوا مضط ّرين لقطع مئات

بكل ما يتض ّمن ذلك من إرهاقٍ
الكيلوميرتات مشيًا عىل األقدامّ ،
ٍ
ومرض وقلّة التغذية وتعرضهم لألوبئة وسوء معاملة البيض
وتعب
ٍ

لهم .ويقول شاهد من ذلك الزمان« :موكب من الرجال والنساء
واألطفال عىل غرار موكب جنازة» .ويوضّ ح هذا طريقة كرس
العالقات اإلنسانية ،بل دفع خوف «ماليك العبيد» من قطاع الطرق،

إىل ربط «العبيد» بسالسل تصل بعضهم ببعض وهم ميشون .إضافة
إىل هذا حدثت رشوخ يف عائالت السود ج ّراء هذه التنقالت ،ويقول
املؤرخ بيرت كولشني[[[ ( )Peter Kolchinيف هذا اإلطار بأنّه ت ّم:

«تفتيت األرس القامئة وإجبار العبيد عىل االنتقال بعي ًدا عن محيطهم

املعهود» ،وبهذا فإ ّن هذه الهجرة الداخلية املفروضة عىل السود،

سبّبت يف الكثري من الفظائع يف حقّهم .ويف السياق نفسه أكّد
املؤ ّرخ إيرا برلني[[[ ( )Ira Berlinبأ ّن هذا الرتحيل الجامعي مثّل

[1] Peter Kolchin. American Slavery, 1619- 1877 Revised, HILL & WANG;, 10th
A. September 2003.

[2] Families and Freedom: A Documentary History of African-American Kinship
in the Civil War Era, New Press, 1998.

الفصل الثاني :إرهاصات األبارتهايد في التاريخ الغربي

صدمة رئيس ّية يف حياة العبيد بني الثورة األمريكية والحرب األهلية.
كان حال السود الذين اقتادهم املستعمرون البيض ألمريكا إىل

غرب البالد أكرث قساوة؛ أل ّن األرايض مل تكن مهيّأة لزراعة القطن،

ّ
الشاق لساعات طويلة يف اليوم دون تغدية
وكان عليهم العمل
كافية .وهذا ما كان ،حسب املؤرخني ،يرفع من «عصيانهم» ،لكن

يف الوقت نفسه يرفع من قساوة «أسيادهم» ،الذين كانوا يعاملونهم
بفضاضة وفظاعة كبريتني.

ال داعي للتذكري أيضً ا ،بأ ّن أغلب ّية الواليات األمريكية يف
ذلك الوقت مل تكن تسمح بتعليم السود ،ذلك أ ّن النسبة املئويّة
لتمدرسهم مل تتع ّد إىل حدود  1860خمسة يف املئة .ال داعي
للتذكري كذلك بأ ّن األبارتهايد األمرييك الذي مورس عىل السود،

فرض عليهم دي ًنا مل يكن دينهم ،ذلك أ ّن حركات التبشري املسيحيّة
املختلفة ،التي رافقت استعامر أمريكا كانت ج ّد نشيطة يف صفوف

السود .ويجمع املؤ ّرخون عىل أ ّن الدين املسيحي عرف يف منتصف

ولربا «نهضة» أو «استيقاظ» جديد له
القرن الثامن عرش انتعاشً ا
ّ

وبالخصوص مع حركة «الصحوة الكربى» ،وهي حركة دينيّة إنجيليّة

كان شعارها التبشريي هو إنقاذ الداخلني لدينهم الجدد .كام حقّقت

املنهاج ّية والعمودية[[[ ،التي ابتعدت مذهبيًّا عن الحتمية الكالفينية
خاصا عند السود .ومل يَشفع
حا
فيام
ّ
ًّ
يخص االلتزام الفردي ،نجا ً
لهؤالء األخريين «اعتناقهم» للمسيحية ،ذلك أن مختلف املذاهب
املسيحية التي فرضت عليهم ،عملت عىل تربير العبودية عىل
[1] Le méthodisme et le baptisme.
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أسس دينية[[[ .كان الهدف الرئيس من «إدخال» السود للمسيح ّية
هو اعتبار الدين وسيلة إضاف ّية إلخضاعهم والتحكّم فيهم .ومبا أ ّن

الدين فُرض عىل أفراد وجامعات مح ّددة ض ّد إرادتهم ،فقد ط ّور

الخاص بهم ،وهو مزيج من الدين املفروض
السود نو ًعا من التديّن
ّ
ّ

رسا ،رافضني خطاب
عليهم ودياناتهم األصلية ،وهو تديّن مارسوه ًّ

الطاعة الذي كانت كنائس الجنوب تفرضه عليهم .كانوا يفضّ لون

تحض عىل التح ّرر،
نصوص الكتاب املق ّدس املسيحي التي كانت
ّ
كقصة هجرة عبيد الفرعون التي بدأها موىس عليه السالم[[[.
ّ

يخص القهر الذي كان ُيارس عىل السود من طرف البيض
فيام
ّ

يقول املؤ ّرخ كينيث م .ستامب (« :[[[)Kenneth M. Stamppدون

أل
سلطة املعاقبة ،التي منحتها الدولة للسيد ،فإنّه كان من املمكن ّ

توجد هناك عبوديّة» .كام أنّه يق ّدم منوذج مزارع م ّمن كان «سيد»
عم أعرفه عندما أقول بأ ّن إقناع الزنجي ليَ ِع َمل
عبيد سود« :أتح ّدث ّ

يُشبه «رمي اللؤلؤ للخنازير» .ال ب ّد من إجباره عىل العمل ،وال ب ّد
أن يُفهمه املرء بأنّه سيعاقب إن مل ينجح يف آداء مه ّمته» .ويتّفق
املؤرخان دافيد بريون دافيس[[[ ( )David Brion Davisوأوجني
[1] Claude Fohlen, Histoire de l’esclavage aux États-Unis, Perrin, Paris, 2007.

[2] David Brion Davis: In the Image of God: Religion, Moral Values, and Our
Heritage of Slavery, Yale University Press, 2001.
;)[3] The Peculiar Institution: Slavery in the Ante-Bellum South, Knopf (1956
Vintage (1989).

[4] The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770–1823, Cornell University
Press, 1975.

الفصل الثاني :إرهاصات األبارتهايد في التاريخ الغربي

جينوفيزا ( )Eugene Genoveseعىل أ ّن معاملة السود كانت «ال
إنسان ّية» ،ذلك أنّهم كانوا مع ّرضون للعنف املسموح به من طرف

سلطات البيض سواء أكانوا يشتغلون أم فقط ميرون يف الشارع
العمومي .ويؤكّد دافيس بأ ّن التنظيم االقتصادي واالجتامعي ألمريكا
يف ذلك الوقت كان يشبه إىل ح ّد ما «رأساملية اجتامع ّية welfare

« :»capitalistومع ذلك ،يجب ألّ ننىس أب ًدا بأ ّن «الرأساملية
أساسا عىل استخدام
االجتامعية» لل َم َزارع يف الجنوب كانت تعتمد
ً

الرعب .وحتى أكرث السادة رضافة وإنسان ّية كانوا يعرفون بأ ّن التهديد

بالعنف هو وحده الذي ميكن أن يُجرب فريق رقيق ما عىل العمل

من الفجر إىل الغروب ،طبقًا لشهادة أحدهم «انضباط جيش نظامي

متد ّرب» .كانت هناك جلسات جلد يف الساحة العمومية متك ّررة
كل عبد بالعقاب عىل العمل غري الفعال أو السلوك الجامح
لتذكري ّ
أو رفض الخضوع للسلطة العليا».

كان قانون الرقيق يسمح بأمور ال تخطر عىل بال ،وكانت طرق

عقاب «العبيد» السود ووسائلها مختلفة ومتن ّوعة ،منها الرضب
بالسوط ،والحرمان من األكل أو الرشب أو النوم ،واألعامل
وكّ الذين حاولوا الهروب بصفيحة حديد ،واإلخصاء
اإلضاف ّيةَ ،

أو تشويه أجسادهم أو حتى القتل .وكانت عائالت الرقيق تعيش يف
قلق واضطراب مستمرين؛ ألنّها كانت تعرف بأ ّن «سيدهم» قد يبيع

أيّا كان منهم يف أيّة لحظة.

تؤكّد شهادة ماري شيسنوت ( )Mary Chesnutوفاين كومبل
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( ،)Fanny Kembleكانتا من األرستقراطيات أنذاك[[[ ،بأ ّن اإلناث

السود ك ّن يتع ّرضن إىل اإلعتداء الجنيس املنظم من طرف «أسيادهن»

كل املؤرخني
أو أفراد عائالت هؤالء األخريين وأصدقائهم .ويتّفق ّ
عىل هذا ،ويؤكّدون بأنّه يف حالة حمل هؤالء النساء ووضعهن ،فإ ّن

املولود يصبح بدوره ُملكًا «للسيد» الذي ميلك عائلته .ونذكر هنا

مثل بأ ّن الكثري من خدم الرئيس األمرييك السابق طوماس جيفرسون
ً
( )Thomas Jeffersonكانوا أبناء صهره من زنجيات.

تتوصل برضائب
ما يثري الفضول ،بل القرف هو أ ّن الدولة كانت
ّ

ملكهم ،الذين كانوا يستغلّونهم كام
سنويّة عىل الرقيق السود من ّ

مللك آخرين
كان يحلوا لهم من أجل االكتساب ،كاستئجارهم ّ
مل ّدة معيّنة ،وبالخصوص يف فصول كرثة العمل املرتبطة بجني

استغل الزنوج يف أمريكا يف بناء طرق
ّ
محصول األرايض .كام
السكك الحديدية ،وهو عمل قام به عىل الخصوص السود الذين

وسجنوا ،عندما ألقي القبض عليهم من جديد.
حاولوا الهروب ُ

حاول الزنوج يف مستعمرات أمريكا الشامليّة القيام بثورات،
لكل العذابات
سوا ًء أكانت منظمة أم عفوية؛ بسبب عدم تح ّملهم ّ

التي كانوا يتع ّرضون لها ،لكن البيض غالبًا ما أقربوا تلك الثورات

كل حركة من حركات الثورة هذه ،كانوا يتف ّننون يف
بالق ّوة ،بل بعد ّ
إبداع طرق جديدة للمراقبة والتعذيب والعقاب.

يقول كلود فولن ( )Claude Fohlenيف «تاريخ العبودية يف
[1] Work Projects Administration (WPA).
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الواليات املتحدة»« :تخلّل تاريخ الواليات املتحدة بأكمله بدوافع

دين ّية كان لها تأثري مبارش عىل التق ّدم االجتامعي»[[[ .وتشكّل
املسيح ّية الربوتستانت ّية خلف ّية ثقاف ّية مشرتكة شكّلت العقل ّية

الجامع ّية بالرجوع إىل الكتاب املق ّدس وأشبعتها .وبهذا فإ ّن
الحدود قابلة لالخرتاق متا ًما والدين الفردي ليس بعي ًدا عن «الدين
املدين» ،الذي ،وعىل الرغم من أنّه مستم ٌّد من مصادر مختلفة،

فإنّه يستخدم اللّغة نفسها ويق ّدم مظاهر متشابهة .ومل يفت مسألة

العبودية يف إحداث تغيريات كبرية يف املشهد الربوتستانتي .كان

للعبودية عىل األقل التأثري نفسه عىل الربوتستانت ّية ،التي كان لها

ري عىل العبودية أيضً ا؛ بسبب انشقاقات الكنائس ومواقفها،
تأث ٌ
وكذا بسبب املظهر الجديد الذي اتخذته الربوتستانتية تحت تأثري
تبشري السود.

إ ّن األسباب الحقيق ّية للعبوديّة هي اقتصادية وسياسية ،وإذا
عامل فقط من بني
ً
تدخّل العامل الديني يف قيامها ،فإنّه يُعترب

عوامل أخرى ،وتأيت أهم ّيته من عالقته بامليادين األخرى ال منه
بذاته .ويوفّر الدين ،يف الخلف ّية ،ذريعة أيديولوجية للعبودية .ذلك
أ ّن املجتمعات التي متارس ّ
الرق تعتمد عىل النصوص املق ّدسة؛

إلضفاء الرشع ّية عىل مامرستها هذه .مكل ًّل بأحكام مسبقة تتعلّق

أساسا تقليديًّا
با ّدعاء دون ّية الرجل األسود ،يع ُّد الالهوت املسيحي
ً
الستعباد السود تحت ذريعة لعنة سام ،ابن نوح (تكوين -20 :9
[1] Claude Fohlen, Histoire de l’esclavage aux Etats-Unis Tempus Perrin, 2007).
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ويؤسس هذا املرسوم،
 .[[[)29فوجود العبوديّة جاء بأمر من الله
ّ
يف إطار املسيحية ،النظام االجتامعي.

تقاسمت أوروبا كلّها املوقف األوغسطيني ،الحارض بق ّوة يف

الكنيسة الكاثوليكية[[[ .وقد أعلن البابا االتّجار بالبرش عام 1455

لألسباب نفسها .وانضافت إىل «تربير وعذر السام» فكرة كون
تجارة الرقيق ُمطَ َّهرة من الخطيئة؛ ألنّها سمحت بالتبشري ،مبنطق
تفضيل العبودية تحت املعمودية عىل الحرية الوثنية .وهكذا ،فإ ّن
الدين الذي ت ّم تأسيسه يف أمريكا ،وبالخصوص من خالل الطوائف

األنغليكانية ،كان يف صالح اإلتّجاه املحافظ اجتامع ًّيا ،الضامن
ٍ
كامتيازات مكتسبة يف الحياة
لألداء السليم للنظام الذي ت ّم إنشاؤه

العامة[[[ .كان املرء يُعطي يف ذلك الوقت للخضوع والتسلسل
الهرمي (كانت الكنائس األنغليكانية يف فرجينيا متلك هي نفسها
العبيد) قيمة ،ويف إدخال السود للمسيحية .كان القساوسة البيض

يركزون عىل وجوب الطاعة العمياء للمسيحيني السود ،ليس فقط

للرجال الدين ،بل أيضً ا ل ُمالَّكهم.

خ ْم ِر ف ََس ِك َر َوتَ َع َّرى د ِ
حا ٌم أَبُو
ب ِم َن الْ َ
ُوح يَكُو ُن فَالَّ ً
ص َ
[[[ « َوابْتَ َدأَ ن ٌ
ش َ
حا َو َغ َر َ
َاخ َل ِخبَائِ ِه .فَأَبْ َ َ
س كَ ْر ًماَ .و ِ َ
ل الْ َو َرا ِء،
ِم َو َمشَ يَا إِ َ
خ َويْ ِه خَا ِر ًجا .فَأَ َ
ْب أَ َ
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َو َس َ َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خ َوته»َ .وق َ
ري ،فَق َ
ب إل ُه َسامٍ .
َالَ « :ملْ ُعو ٌن كَ ْن َعانُ! َعبْ َد الْ َعبِيد يَكُو ُن إل ْ
فَ َع َل ِبه ابْ ُن ُه َّ
َالُ « :مبَا َر ٌك ال َّر ُّ
الصغ ُ
اش
ف َم َساكِنِ َسامٍ َ ،ولْيَ ُك ْن كَ ْن َعا ُن َعبْدًا لَ ُهم»َ .و َع َ
ح الل ُه لِيَافَثَ فَيَ ْس ُك َن ِ
َولْيَ ُك ْن كَ ْن َعا ُن َعبْدًا لَ ُه ْم .لِيَ ْفتَ ِ
ني َس َنةًَ ،و َماتَ »».
ح تِ ْس َع ِمئَ ٍة َو َ
ُوح بَ ْع َد الطُّوفَانِ �ثَالَثَ ِمئَ ٍة َو َ
ني َس َنةً .فَكَانَتْ ك ُُّل أَيَّامِ نُو ٍ
خ ْم ِس َ
خ ْم ِس َ
ن ٌ
[2] O. Petre-Grenouilleau, Les traites négrières, Gallimard, Folio Histoire, Paris,
2004, 81.
[3] S. Fath, Militants de la Bible aux Etats-Unis, Evangéliques et fondamentalistes
du Sud, Autrement, Paris, 2004, 30.
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تستة.
جعت العبوديّة ماكرة و ُم ّ
إ ّن «البصمة الربوتستانتية» التي ش ّ

استفاد املتش ّددون يف نيو إنغالند بشكل غري مبارش من ّ
الرق من

خالل تجارة العبيد ،التي كان عدد منهم ميارسها ،وكانت تعود
ح كبري ٍة بنوا عليها ثروتهم ،وساهمت هذه التجارة أيضً ا
عليهم بأربا ٍ

يف إنعاش االقتصاد املحيل للموانئ واألسواق .يتعلق األمر إذن

بروتستانت ّية أنجلوسكسونية ،تع ّزز املامرسات الرأساملية واألخالق
مؤسسة ظاملة.
الرباغامتية مع االعرتاف بأ ّن العبودية هي ّ

كانت املحافظة االجتامعية تخدم املصالح االقتصادية ،وكان

للمستعمرات اإلنجليزية نوعان متكامالن من الربح :واحد فالحي
يعتمد عىل العبيد والثاين صناعي تجاري .وعىل الرغم من االختالف
يف أساليب العمل ،فإنّهام م ًعا ُمتجذران يف «األخالق الربوتستانتية

لرجال األعامل»« :مل تختلف إدارة املزرعة يف طبيعتها عن طبيعة

إدارة الرشكة ،ما كان يبحث عنه املزارعون كان عمالً شاقًا وثابتًا
جا»[[[.
ومنت ً
متغي باملقارنة مع العامل الثقايف واالقتصادي
عامل
ٌ
وألنّه
ٌّ
(األنجلو-بروتستانتي من النوع الرأساميل) يبدو أ ّن املعلمة الدينية
رشعت وأضفت
للكنائس الناتجة عن اإلصالح سمحت ورافقت و ّ

املؤسسايت عىل العبودية يف أمريكا.
الطابع
ّ

وهكذا ،ويف عشية إعالن االستقالل ( ،)1776كانت العبودية

مرتسخة ،حتى لو كانت هناك اختالفات جغراف ّية ملحوظة بني
ّ
[1] B. Cottret, Histoire de la Réforme protestante, Perrin Tempus, 2010.
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مختلف مناطق أمريكا .كان الرتكيز الرئييس للسود يوجد يف

املستعمرات الجنوبية[[[ .وقد شكّل هذا الرتسيخ الواضح للعبوديّة
مشاكل ع ّدة ،وبالخصوص عند تحرير وثيقة االستقالل من طرف
املؤسسني للواليات األمريكية :فقد كان مثال حريّة امللك ّية
اآلباء
ّ
تأسست وحدة املستعمرات عىل
يتض ّمن أيضً ا ملك ّية العبيد ،ولقد ّ

املؤسسني -كان معظمهم من مالك
هذا التناقض .بالنسبة لآلباء
ّ
ظل دون
األرايض الرئيسيني -فإ ّن اإلجابة عىل مشكلة العبوديّة ّ

إجامع ،ما دفعهم إىل االلتفاف حوله ،بظهور أولويات أخرى ،مثل

مؤسسات الواليات الجديدة.
تنظيم ّ

كانت السياسة األمريكية اتجاه الرقيق أه ّم سبب الندالع الحرب

األهليّة بها ،عىل الرغم من أ ّن املرء يحاول التغطية عىل هذا األمر

بتقديم أسباب أخرى ،ومنها بالخصوص رفض رئاسة أبرهام ليكولن
( )Abraham Lincolnللجمهورية األمريكية الفت ّية ،التي كانت تحاول

توحيد جميع الواليات يف تنظيم واحد .ذلك أ ّن سياسة إنهاء العبودية

كانت وراء الرصاع بني مستعمرات الجنوب ،التي كانت ض ّد هذه
السياسة ،ومستعمرات الشامل ،التي كانت تعمل عىل إنهائها .وبعد

إنهاء العبوديّة بق ّوة القانون ،بدأت الحركات العنرصيّة ض ّد السود
تنشط يف الواليات املتحدة األمريكية ،وبالخصوص يف الجنوب.
فمجموعة كوكلوكس كالن ( )Ku Klux Klanمثال ظهرت حوايل عام
 ،1870وكانت غالبية أعضائها من رجال األمن األمريكيني.

[1] S. Fath, Militants de la Bible aux Etats-Unis, Evangéliques et fondamentalistes
du Sud, Autrement, Paris, 2004, 30.
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ولعل األكرث إثارة للدهشة هو أ ّن قرار لينكولن بإلغاء العبودية
ّ

يف عام  1865مل يكن له عالقة تذكر بالدوافع التي أ ّدت إىل

اإللغاء .انتخب بالطبع عىل أساس برنامج إلغاء العبودية ،الذي

كل يشء
انخرط فيه يف وقت متأخّر .كان لينكولن مهتمًّ قبل ّ
بالحفاظ عىل وحدة الواليات الناشئة ،فاألحداث هي التي كانت

تقوده ،وليس العكس« :عىل الرغم من أنّه مل يكن شخص ًّيا ض ّد
استمرار العبودية يف الواليات الجنوبية ،فإنّه أكّد نفسه كرئيس

يف الوقت نفسه باعرتاضه عىل املساواة بني السود والبيض يف

الواليات الشاملية .لذلك كان موقفه معتدالً للغاية»[[[ .وحتى بعد
إعالن اإللغاء ،فإ ّن وضع السود يف الواليات املتحدة الجديدة

يتغي يف جوهره« :لتحرير العرق األسود ،ال يكفي إعادة بناء
مل ّ
الجزء األمامي من الدساتري وتغيري لباس العبد ،إذا جاز التعبري.

يف اليوم الذي انض ّمت فيه الواليات الجنوبية املهزومة واملساملة
إىل اإلصالح العظيم ،يبقى من الرضوري إلغاء جميع الترشيعات
الهمج ّية ،التي ظهرت مع العبودية وتجعل منه يدوم  ...ما هو
الخري يف إعالن اإللغاء ،إذا كان السود س ُيستبعدون بعد ذلك

من املجتمع السيايس واملدين ،ويُستبعدون بشكلٍ
منهجي من
ٍّ
املدارس ،ويُبعدون من املحاكم ،ويطاردون مثل الوحوش  ...ت ّم

رسا يف املزارع ،واستعبدوا من طرف مالكهم السابق
اعتقالهم ق ً
تحت اسم العامل األحرار ،مقابل أجور متدنية للغاية .هناك نظام
املؤسسات السياسية واالجتامعية والتقاليد األخالقية
كامل من
ّ

[1] O. Folhen, op. cit., 267.
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يف الواليات الجنوبية يجب تدمريها قبل افتخارها بإطالق رساح
السود»[[[.

ما ميكن تأكيده بعد هذه اإلطاللة الرسيعة عىل سياسة الرقيق

بأمريكا هو أنّها كانت استجابة شبه طبيعية ألبارتهايد اإلنسان

األبيض ،فالرقيق كانوا يعيشون عىل هامش املزارع الكربى ،حيث

أقل ما يُقال عنها أنّها كانت ج ّد صعبة
كانوا يعملون يف ظروف ّ
كل املستويات .وهذا التمييز العرقي ما زال ساري املفعول
عىل ّ

يف أمريكا ،ال حاجة لتربير هذا القول؛ أل ّن الجرائم العنرصية

تتك ّرر بانتظام إىل الوقت الحايل ،سواء من طرف الحركات
العنرصية الراديكالية أو من طرف رجال األمن البيض ،الذين

غالبًا ما ال يُالحقون قانونيًّا ،حتى يف حالة ثبوت القتل العمد
ولربا يدفعنا هذا للقول بأ ّن إرث
ألمرييك أسود ،فقط ألنّه أسود.
ّ

ولربا العقل ّية،
األبارتهايد ما يزال يعشّ ش يف الرتكيبة النفس ّية،
ّ
للكثري من األمريكيني املعارصين .وهو أبرتهايد موروث بدوره عن
الحركات االستعامرية الكربى لإلنجليز والفرنسيني والهولنديني

والبلجيكيني والربتغاليني إلخ.

يف معرض دراسة مع ّمقة حول األبارتهايد ،ال ميكن أن يستثني

املرء الحديث عن هذا األخري يف الواليات املتحدة األمريكية.

املؤسسة لهذا البلد الذي
وخري سبيل لهذا هو التذكري بالقوانني
ّ

ولربا قلنا وبالخصوص اليوم ،بحقوق اإلنسان
يتغ ّنى إىل اليوم،
ّ

واملساواة والعدالة إلخ.

[1] Ibid., 297.
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قصة الرجل األسود ،البطل دريد سكوت (Dred
نذكر للتاريخ ّ

 ،)Scottالذي ع ّرى حقيقة أمريكا يف املحاكة التي قامت بها املحكمة

العليا عامي  .[[[ 1856/57حاول ْسكُوت ،الذي كان عب ًدا يشتغل
ٍ
ألوقات مع ّينة
لصالح رجل أبيض الحصول عىل ح ّريته؛ ألنّه عاش
مختلفة يف واليات أمريكية كانت ألغت العبودية .لك ّن املحكمة،

يف شخص ّية رئيسها آنذاك روجي ب .طاين (،)Roger B. Tany
نفى حقوق السود األمريكيني وق ّوى قوانني العبودية[[[ .فالحقوق
ٍ
زنجي ،تقترص
كقاض يحكم عىل شخص
األمريكية كانت يف نظره
ٍّ

عىل البيض« :أنفسنا وذريتنا (.»)to ourselves and posterity
بل تساءل ما إذا كان ْسكُوت أمرييكّ الجنسية ،ووصف الزنوج بـ:

«كائنات ذات ترتيب أدىن ،غري قادرة عمو ًما عىل االت ّصال بالجنس
األبيض ،ال يف عالقة اجتامع ّية وال سياس ّية ،وهم يف أدىن مرتبة إىل

يتعي عىل الرجل األبيض احرتامها ،وأنّه
درجة أن ال حقوق لهم،
ّ

الزنجي أن يقترص ،من أجل مصلحته ،عىل العبودية مبوجب
عىل
ّ
القانون»[[[ .والواقع أ ّن ما كانت املحكمة تخشاه يف هذه القض ّية،

[[[ تم النطق بالحكم يف شهر مارس .1857

[2] Ethan Greenberg: Dred Scott and the Dangers of a Political Court. Lexington
Books, Lanham, 2010.

[3] "... as beings of an inferior order, and altogether unfit to associate with the white
race, either in social or political relations; and so far inferior, that they had no rights
which the white man was bound to respect; and that the negro might justly and
"lawfully be reduced to slavery for his benefit.
انظر كذلك:
Don Edward Fehrenbacher: Slavery, Law, and Politics: The Dred Scott Case in
Historical Perspective. Oxford University Press, New York, New York 1981.
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هو تبعات محاكمة عادلة لسكوت« :من شأنه أن يعطي ألشخاص
من جنس زنجي [ ]...الحق يف دخول أيّة والية أخرى وقتام شاء،

والخاصة يف جميع
[ ]...والحريّة الكاملة للكالم يف األماكن العامة
ّ
حدث عنها مواطنوها ،لعقد اجتامعات عا ّمة
املواضيع التي قد يت ّ

خاصة بالشؤون السياسية وامتالك وحمل السالح»[[[.
ّ

يرى األملاين أوفا شميت ( )Uwe Schmittبأ ّن يوم  18ماي

 1896كان بداية تأريخ نظام األبارتهايد يف هذه الواليات برفض
محكمة عليا املساوات بني بيض وسود البرشة[[[« :مل تستمر حياة

أمريكا املزدوجة فقط عىل السكك الحديدية والفنادق واملدارس
كل مرزاب :متت املوافقة عىل الفصل العنرصي من
واملسابح ويف ّ

قبل املحكمة العليا ،وت ّم إنشاء مجال منفصل بني العبد واملواطن،
بقي عىل حاله إىل  .[[[»1954ومن بني الرباهني عىل وجود نظام

األبارتهايد يف األسس القانونيّة للواليات املتحدة األمريكية منذ

[1] "It would give to persons of the negro race, […] the right to enter every other
State whenever they pleased, […] the full liberty of speech in public and in private
upon all subjects upon which its own citizens might speak; to hold public meetings
"upon political affairs, and to keep and carry arms wherever they went

[[[ يتعلق األمر هنا بحكم املحكمة العليا األمريكية عام  1896يف القضية التي رفعها الرجل
األسود املسمى ببليسيل  Plessyضد رشكة السكك الحديدية التي كانت تخصص عربات خاصة
بالبيض وأخرى خاصة بالزنوج .وهو أمر «حللته» املحكمة مبا أصبح يُعرف ابتداء من ذلك
التاريخ مببدأ «منفصلون ،لكن متساوون» ،أي وضع حجر األساس للتميز العنرصي بقوة القانون
يف لويزيانا  ،Louisianaومن تم يف كل الجنوب األمرييك أنذاك .انظر يف هذا اإلطار كذلك:
Akhil Amar: Plessy v. Ferguson and the Anti-Canon. In: Pepperdine Law Review.
Band 39, Nr. 1. Pepperdine University School of Law, Malibu 2013, S. 75–90
[3]https://www.welt.de/geschichte/article155406477/Der-Tag-an-dem-AmerikasApartheid-geboren-wurde.html.
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بداياتها األوىل ،ما نقرأه يف تقرير حكم عىل أسود مبدينة بينسيلفانيا
(« :)Pennsylvaniaإقامة الفصل ال يعني إقامة الدونية ...لكن فقط

طاعة العناية اإللهية ،التي تقول بأ ّن السلطة البرشية يجب أال تجرب
هذه األجناس املنفصلة عىل نطاق واسع عىل االختالط».

قبل  65سنة تقريبًا ،كان نظام جيم كراون ( )Jim Crowيحكم

مونتغومريي بألباما األمريكية ،حيث كان املرء يدوس عىل حقوق
السود باألرجل .ويف يوم من األيام رفضت زنجية اسمها روزا باركس

( )Rosa Parksترك مكانها يف األوطوبوس لرجل أبيض .وحاولت

هيالري كلينتون م ّرة «االستفادة» من هذا الحدث بقولها« :يُصنع
التاريخ من طرف أناس عاديني ،يقومون بأشياء غري عادية»[[[ .وهذه

ريا لروزا باركس ،ألنّها تق ّدمها كإنسانة عاديّة،
الشهادة تيسء كث ً
بل تستغل عملها البطويل السالف الذكر إليهام املرء بأ ّن التغيري

يأيت من تلقاء نفسه ،يف الوقت الذي نعلم فيه بأ ّن باركس كانت

من املقاومات الكبريات لسياسة األبارتهايد األمريكية يف الوقت

الراهن .كام أ ّن ما قالته كلينتون يوحي بأ ّن التغيري يف أمريكا ممكن
من طرف شخص واحد ،وهي يف ذلك توهم بصورة «أمريكا حيث

كل يشء ممكن» ،مبا يف ذلك الحرية الفردية لكل سكانها .وبهذا

ميكن اعتبار ما قالته كلينتون بروبغاندا بخيسة ،تقلّل من قيمة قضيّة
السود يف أمريكا ،أكرث من مطالبتها برفع الحيف والظلم الذي طال

أجدادهم ويطولهم إىل اليوم .وحتى وإن مل يكن مصري باركس
كمصري مارتني لوثر ( ،)Martin Luther Kingالذي متّت تصفيته
[1] "History is made by ordinary people doing extraordinary things".
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جسديًّا عندما كان يشارك يف مظاهرة عامل ّية مبدينة ميمفيس
( ،)Memphisفإ ّن قضيتهام كانتا مشرتكتني ،تتمثل يف استمرار
النضال من أجل حقوق السود يف أمريكا القرن الواحد والعرشين.

ومن بني امليادين التي كانت باركس نشيطة فيها أيضً ا كان هناك
ميدان متابعتها لحاالت االغتصاب املتع ّمد للنساء السود من طرف

بكل قوانينه مل ينفع يف أمريكا
رجال األمن ،وكأ ّن زمن العبودية ّ

حق الرجال البيض يف اغتصاب النساء ذوات البرشة
الحالية« :كان ّ
الداكنة هو جوهر نظام األبارتهايد األمرييك .ومع إلغاء العبودية،

ظل جز ًءا من الحياة اليوم ّية للمجتمع
تم إلغاؤه رسم ًّيا ،لك ّنه ّ
العنرصي»[[[ .وتضيف دانيال ماك غري[[[ ( )Danielle McGuireيف
هذا السياق« :باستثناء رجال الرشطة ،مل يرتكب إال عدد قليل أعامل
العنف واالغتصاب ض ّد النساء السود مثل سائقي الحافالت يف
مونتغمري .كانوا يضايقوه ّن بطريقة وحش ّية يو ًما بعد يوم .واألسوأ

من هذا هو أ ّن سائقي الحافالت كانوا يعتربون أنفسهم رجال رشطة.
وكل األمريكيني من أصل إفريقي،
كانوا يحملون البنادق والهراواتّ ،

الذين كانوا يعارضون نظام جيم كرو [األبارتهايد] كانوا يتع ّرضون
للهجوم وأحيانًا للقتل» .وميكن أن نستنتج من هاتني الشهادتني،
بأ ّن نظام األبارتهايد يف مونتغمري ُع ِّزز بطريقة علن ّي ٍة من طرف جيم

[1] Paul Simon, "Apartheid in den USA; Der Mythos Rosa Parks". 4. Dezember
2015: https://le-bohemien.net/201504/12//mythos-rosa-parks-apartheid/

[2] Danielle L. McGuire. At the Dark End of the Street: Black Women, Rape, and
Resistance- -A New History of the Civil Rights Movement from Rosa Parks to the
Rise of Black Power 07.09.2010.
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كرو يف ع ّز القرن العرشين بأمريكا« :يف الواقع كان الفصل العنرصي
مج ّرد تعبريٍ
سطحي لنظام حكم قائمٍ عىل عنف عار من
رسمي ،شبه
ٍّ
ٍّ

جهة وهيمنة سياس ّية حديديّة من جهة أخرى»[[[.

من هنا أمكن القول ،إ ّن إلغاء قوانني التمييز العنرصي ،مل ِ
يقض

نهائيًّا عىل اإلرث األبارتهايدي املدسوس يف الثقافة األمريكية
إىل يومنا هذا ،وال بأس أن نذكر مبا قاله الرئيس الحايل للواليات
املتحدة األمريكية يف ع ّز حملته االنتخابية ،يف ما معناه ماذا سيفقد

السود إن ص ّوتوا لصالحي؟.

[[[ املرجع نفسه.
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سرنكّز حديثنا يف هذا الفصل عىل أبارتهايد ما بعد إلغاء العبوديّة
يف املستعمرات اإلنجليزية والفرنسية ويف أمريكا يف أواخر القرن
التاسع عرش .هل اختفت العبودية وما رافقها من متييز عنرصي
وأبارتهايد مورس عىل مدى قرون عىل شعوب وثقافات يف مختلف

بلدان القارات الخمس؟ هل وفت القوى «العظمى» بالتزاماتها
«األخالقية» اتجاه مستعمراتها عىل ضوء حقوق الشعوب واألفراد
التي س ّنتها؟ أكانت هذه الحقوق ،مبا فيها حقوق اإلنسان ،للمعمورة

ككل أم منحرصة عىل برش البلدان التي سنتها وباعتها وتبيعها دامئًا
ّ
وكل مرص؟
لكل عرص ّ
كدين جديد صالح ّ

هذا جزء من األسئلة التي شغلتنا ونحن يف بحر سرب أغوار

إل أداة من أدوات إحكام
األبارتهايد ،الذي مل يكن يف نظرنا ّ

السيطرة وإخضاع اآلخرين ،ليس فقط لسيطرة إنكلرتا وفرنسا وأمريكا

لكل شعب س ّولت له نفسه
ودولة الصهاينة ،بل العمل به كمثال ّ
محاولة الوقوف يف وجه هذه القوى االستعامرية ،وما كان مصطلح

االستعامر الجديد ،إال التعبري الواضح عىل عدم تخيل الدول

اإلمربيالية عىل نهجها ،تحت بطانيات مختلفة ،ومنها بالخصوص
والخاصة.
مبدأ حقوق اإلنسان وضامن الحريات العا ّمة
ّ

ما يُربهن رصاحة وعالنية عىل استمرار اإلرث االستعامري
العنرصي يف الغرب هو ما كتبه األمريكيون أنفسهم ،نذكر منها مقالة
األمرييك بروس غييل «دعوى لصالح االستعامر» ،املنشورة مبجلة
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«فصلية العامل الثالث ( »)Third World Quarterlyمنتصف شهر
غشت  .2017واملقال هو دعوة علن ّية إىل إعادة النظر يف اإلت ّهامات

جهت لالستعامر الغريب ،ودفا ٌع عنه ،واجرتار لأليديولوج ّية
التي ُو ّ

املؤسسة لالستعامر« :لقد كان االستعامر الغريب ،بشكل عام،
ّ
مفي ًدا وموضوع ًّيا ورشع ًّيا يف معظم األماكن التي وجد فيها ..وكان

أداء البلدان التي تب ّنت اإلرث االستعامري بشكل عام أفضل من

أداء تلك التي رفضته ...ورسالة االستعامر الحضاريّة التي أ ّدت
إىل تحسني ظروف حياة غالب ّية شعوب العامل الثالث خالل معظم
وقائع االستعامر الغريب»[[[ .ومن بني ما طالب به هو تصحيح

الصورة السلب ّية لالستعامر« :إ ّن اسم االستعامر الغريب اكتسب طيلة

املتعصبة
املئة عام األخرية دالل ًة س ّيئةً ،وآن أوان وضع هذه الداللة
ّ
واملتش ّددة (األرثوذكسية) موضع تساؤل .وكقاعدة عا ّمة ،كان

االستعامر الغريب مفي ًدا ورشع ًّيا من الناحيتني ،املوضوعية والذاتية،

حل فيها مبقياس واقع ّية هذين املفهومني.
يف غالبية األماكن التي ّ
فالبلدان التي احتضنت موروثها االستعامري عىل نطاق واسع،

مم قامت به البلدان التي رفضته
وبوساطته ،قامت مبا هو أفضل ّ
و َعادَتْ األيديولوجيا املعادية الستعامر الشعوب التي خضعت لها،
وما زالت تواصل إعاقة التنمية املستدامة وتعرتض وصول الحداثة
إىل الكثري من األماكن» .وال يرت ّدد يف املطالبة بإعادة استعامر
الدول الضعيفة ،ليستعيد االستعامر عافيته أو إصالحه« :وبدالً من

الحديث بتعابري ملطّفة عن سيادة مشرتكة أو وصاية جديدة ،يجب
/.قضية-االستعامر[1] https://hekmah.org/
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السجل
ّ
أن تس ّمى هذه األعامل رصاحة «استعام ًرا»؛ ألنّها ستحتضن

التاريخي بدل أن تتج ّنبه» ،ويضيف« :مئة سنة من املأساة تكفي،

وحان الوقت ألن ندافع عن االستعامر ثانية».

الواقع أ ّن املقال مل َ
يرق إىل مستوى بحث أكادميي رصني ،بقدر

ما ميكن اعتباره مغالطة ،تخدم أجندة االستعامر املعارص بصدق

يتست الكاتب عىل الجرائم التي قام بها االستعامر ض ّد
ومكر .مل
ّ
اإلنسانيّة ،وال زال ،بل يعتربها -ملن يفقه قراءة ما بني السطور ،-من
اإلنجازات العظمى لالستعامر لتثبيت األمن يف املستعمرات .ومن

املغالطات الخطرية يف النص هو أ ّن كاتبه يؤكّد بأ ّن «فضل إلغاء

تجارة الرقيق يرجع إىل االستعامر»؛ أل ّن اسرتقاق الغرب للشعوب

األخرى مل يكف بعد ،وأل ّن اإلعالن عن إلغاء العمل بنظام العبوديّة
كان ألسباب كثرية ،منها بالخصوص تنافس القوى االستعامرية
فيام بينها لتحسني سمعة االستعامر من جهة ،وحركات االستقالل
لربا ما قالته
املختلفة ،التي اندلعت يف الكثري من املستعمراتّ .

جيني هيجون ويلز ،األستاذة بجامعة وينبغ ،يلخّص الن ّية العنرصيّة
املب ّيتة لربوس غييل« :يف جونا السيايس الذي نعيشه حال ًّيا يت ّم

تهديد حياة الالجئني وحلفائهم من مجموعات العنرصيني البيض
ٍ
استفزازات مج ّردة،
املتطرفني ..وهذا ال ّنوع من األفكار ليس مج ّرد
لكن تنبني عليه آثار ماديّة بالنسبة ملن يسعى الربوفيسور غييل
السيطرة عليهم والتعامل معهم كأنّهم أشياء».
ما يجب التنبيه إليه هو أ ّن بروس غييل ال ميثّل إال الشجرة التي

تخفي الغابة ،ذلك أ ّن اإلرث العنرصي األبارتهايدي ما يزال بخري
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ٍ
س لها منذ قرون خلت .وال
يف الغرب ،ويتغذّى من
أطروحات ُم َؤ َّس ٌ

ّ
مؤسسات جامع ّية «عريقة» يف الوقت
أدل عىل ذلك من انضامم ّ
الراهن ،بطرق مبارشة وأخرى غري مبارشة ،ملوجة تعزيز الفكر
االستعامري حال ًّيا« :يشء مؤسف ج ًّدا أن تحاول أعرق جامعة يف

بريطانيا ،وواحدة من أقدم الجامعات وأرقاها يف العامل ،وهي جامعة

املتحضة تخجل من
أكسفورد ،تجميل جرمية كربى باتت البرشيّة
ّ

بحق
مج ّرد ذكرها ،وتع ّدها من أبشع ما ارتكبه اإلنسان األورويب ّ
إخوانه البرش يف عرص ميكن تسميته مبا قبل التاريخ اإلنساين ،أو
هكذا من املفروض أن يكون.

ضخم ميت ّد لخمس سنوات
لقد تب ّنت هذه الجامعة مرشو ًعا
ً
تحت عنوان فضفاض ،تتناقض كلامته فيام بعضها ،وهو «علم
األخالق واإلمرباطورية»! ويهدف هذا الربنامج ،كام هو معلن
مبارشة ،إىل املوازنة بني منافع االستعامر الربيطاين ومضاره!»[[[.

لف وال دوران ،إنّه إحياء لإلت ّجاه املدافع عن
بلغة مبارشة ودون ٍّ

ربر لدوافعها وأساليب عملها .بل يتعلّق
الحقبة االستعامرية وامل ّ

األمر بإعادة تأهيل إنكلرتا وتربير تدخّالتها العسكريّة يف أكرث من
بلد حاليًّا.

ورئيس هذا املرشوع األكادميي هو نايجل بيغاس الذي دافع

عن بروس غييل اآلنف الذكر يف مقال بجريدة «التاميز» الربيطانية

تحت عنوان «ال تشعروا بالذنب تجاه تاريخنا االستعامري» .ما
[[[ السلطاين ،فاضل« :جامعة أكسفورد تج ّمل املايض االستعامري» ،الرشق األوسط ،االثنني
 7 -شهر ربيع الثاين  1439هـ  25 -ديسمرب  2017مـ ،العدد رقم [ .]14272
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هو خطري يف األمر هو أ ّن هذا املرشوع ،املم ّول من املال العام،
ٍ
وثيولوجي ،هو أنّه يُعترب بالكاد إهانة
مسيحي
باحث
وتحت إرشاف
ّ
ّ

ملعاناة ماليني الناس يف املستعمرات من العبودية التي مورست يف

حقّهم ،والعنرصية األبارتهادية التي كانوا ضح ّية لها إبّان االستعامر.
كشف استطالع عام  2014أن  59يف املئة من الربيطانيني ينظرون

إىل إرث اإلمرباطورية الربيطانية االستعامري عىل أنّه «يشء ميكن

وتبي أ ّن أولئك الذين يفخرون بتاريخهم االستعامري
االفتخار به»ّ .

يفوق عددهم منتقدي اإلمرباطورية بنسبة ثالثة إىل واحد .وباملثل،
يعتقد  49يف املئة أ ّن اإلمرباطوريّة أفادت مستعمراتها السابقة[[[.

يق ّدم املدافعون عن الحقبة االستعامريّة الربيطانية الهند ،أكرب
مستعمرة بريطانية ،كمثا ٍل عىل االستعامر «الناجح» .وإذا كان هذا

النجاح يُقاس مثال بدخل الفرد يف شبه القا ّرة الهنديّة بني 1757
أي تغيري يف
و ،1945فإ ّن املؤكّد هو أ ّن هذا الدخل مل يحدث عليه ّ
متوسط العمر انخفض إبّان
هذه الفرتة الزمنية .عالوة عىل هذا فإ ّن
ّ
احتالل اإلنجليز للهند مبع ّدل  20يف املئة.

عىل الرغم من أ ّن الكثريين يستشهدون بشبكة السكك الحديديّة
الهنديّة الواسعة باعتبارها إرث ًا إيجاب ًّيا لالستعامر الربيطاين ،فمن
امله ّم اإلشارة إىل أ ّن خ ّ
السكة الحديديّة قد ت ّم بناؤه بهدف رصيح
ط ّ

هو نقل الق ّوات االستعامريّة الداخلية لقمع التم ّرد ونقل املواد
الغذائ ّية من املناطق املنتجة واملناجم للتصدير ،حتى يف أوقات
[1] http://fezzan24.blogspot.com/search/label/.
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املجاعات :مجاعة  1879-1876أو  ،1902-1896حيث مات ما

يناهز ثالثون هنديّا جو ًعا ،مجاعة البنغال عام  ،1943تحت السيطرة

االستعامرية الربيطانية ،التي حصدت ثالثة ماليني شخص .ولفهم

الروح االستعامرية والعنرصيّة اإلقصائية لالستعامر الربيطاين ،نُذكّر

مبا قاله ونستون ترششل عندما طالبه املرء بالتوقّف عن شحن
ٍ
شديد من البنغال يف ع ّز املجاعة وإرسالها
املواد الغذائية بنهمٍ

إلنجلرتا .قال فيام معناه بأ ّن الهنود هم املسؤولون عن موتهم:

«يتكاثرون مثل األرانب».

إلغاء تجارة الرقيق :إعالن فيينا بتاريخ  8فرباير 1815

قبل اقتفاء آثار األبارتهايد بعد إلغاء العبوديّة ،من الالزم أن نتم ّعن
بهدو ٍء ما جاء يف وثيقة إعالن فيينا ليوم  8فرباير  .1815ال ّ
نشك يف
النوايا الحسنة التي كانت للكثري من املفكرين والفالسفة األوروبيني

وكل األفكار اإلنسان ّية التي
أثناء وبعض الثورة الفرنس ّية بالخصوصّ ،
تض ّمنها فكرهم .ناضل الكثري منهم ابتدا ًء من سنة  1780يف صفوف

املعارضني لسياسة العبوديّة والفصل العنرصي يف أوروبا نفسها
وبعدها يف املستعمرات .ذلك أ ّن الدول االستعامريّة كإسبانيا

والربتغال وإيطاليا مثال استوردت العبيد من مستعمراتها لتستغلّهم
يف بلدانها يف أمو ٍر ع ّد ٍة .كانت هناك أسواق الرقيق يف أزقّة بعض

املدن األوروبية يف القرنني الخامس عرش والسادس عرش ،من بينها

مدينة لشبونة الربتغالية بـ «ساحة الرقيق ،[[[»Praça dos Escravos
[1] Fabienne P. Guillén, Les esclavages en Méditerranée: Espaces et dynamiques
économiques, Casa de Velázquez, 2017.
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واستقدم عدد هائل من هؤالء العبيد إىل هذه املدينة ،بحيث وصلت
نسبتهم املئوية عرشة يف املئة من سكان لشبونة[[[ .وكان هذا حال
ساحة أو ميدان السوق ( )Le Market Squareباإلسكندرية بفرجينيا
األمريكية ابتداء من عام  .1830واسترياد العبيد إىل أوروبا هو الذي
أيقظ «ضمري» و«وعي» املفكر الغريب آنذاك إىل فظاعة ما كانت
القوى االستعامرية تقرتفه ض ّد سكّان مستعمراتها.

كانت إنكلرتا السباقة يف حظر تجارة الرقيق قانون ًّيا بتاريخ 25
مارس  ،1807لك ّنها مل متنع العبوديّة .وهذا أمر غاية يف األهم ّية،
إذا ك ّنا نريد أن نفهم عمق بنية األبارتهايد يف شكله الكولونيايل
عا ّمة والربيطاين بالخصوص .وكيفام أ ّول املرء هذا األمر ،فإ ّن ما
هو ثابت هو أ ّن اإلنجليز وحتى وإن كانت قضايا الزنوج واردة يف
أجنداتهم الديبلوماسية بني  1810و ،[[[ 1905فإ ّن هذا مل يكن يعني

بأنّهم تخلّصوا نهائ ًّيا من الرغبة يف استعباد سكان مستعمراتهم أو
كانوا واعون بأنّهم كانوا يقومون بيش ٍء ض ّد الطبيعة اإلنسانية وغري
مقبول نهائ ًّيا ال أخالق ًّيا وال سياس ًّيا وال اجتامع ًّيا.

حق« :تحت ذريعة مخادعة ت ّدعي
ّ
لعل من قال التايل كان عىل ّ
تشجيع حضارة األفارقة ،متيل آراء اإلنجليز يف الواقع إىل االستيالء
كل تجارة الكون من خالل تدمري الدول األخرى»[[[ .ومع ذلك
عىل ّ
–[1] Catherine Coquery-Vidrovitch et Éric Mesnard, Être esclave : Afrique
Amériques, XVe–XIXe siècle, «L’importance de l’or», La Découverte, 2013.

[2] Olivier Pétré-Grenouilleau, Traites négrières. Essai d’histoire globale, Seuil, éd.
2006.
[3] Considérations importantes sur l’abolition de la traite des nègres […], par un
Portugais, Paris, septembre 1814, p. 16.
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ِ
للكف
تكف بريطانيا من الضغط عىل إسبانيا وفرنسا والربتغال
مل
ّ

بكل الوسائل مبا يف ذلك الضغط الديبلومايس
عن تجارة الرقيقّ ،
واالقتصادي .واملالحظ أ ّن فرنسا مل تكن مستع ّدة البتّة إىل هذا،

عىل الرغم من نداء بابا روم آنذاك بينوا الرابع عرش ()Benoît XIV

يف رسالة منه لفرنسا بتاريخ  27دجنرب « :1741من بني أهم السلع
التي جلبها إىل األرض الضمري الديني األكرث قداسة ،هو أنّه يجب

أن نأخذ يف الحسبان فائدة إلغاء العبوديّة أو مامرستها املخفّفة من

طرف الجميع إىل ح ّد كبري»[[[ .األمر نفسه نجده يف محاولة بريطانيا
إقناع إسبانيا للعدول عن تجارة الرقيق« :سوف يساهم بالكامل يف

والل إنسان ّية التي
مشاعر جاللة امللك الربيطاين فيام يتعلّق بالظلم ّ
ّ
إضايف للمعاهدة
تتّسم بها تجارة الرقيق»[[[ ،كام هو موث ّق يف مقال

كل
األنجلو-إسبان ّية بتاريخ  5يوليو  .1814وعىل الرغم من ّ
االعتبارات الدين ّية والفكريّة واإلنسان ّية ،فإ ّن فرنسا وإسبانيا والربتغال
مل تكن مستع ّدة للتوقّف عن مامرسة تجارة الرقيق ،بل كانت تطلب

دامئًا مهلة إضاف ّية بني خمس إىل مثاين سنوات للقيام بذلك،
بدعوى أن إنكلرتا كانت يف حاجة إىل عرشين سنة للوصول إىل
فكرة العدول عن هذه التجارة .وحتى معاهدة فيينا بتاريخ  8فرباير

 1815مل تنجح يف إقناع هذه الدول الثالثة ،وبالخصوص فرنسا
[1] Pie VII à Louis XVIII, 20 septembre 1814, cité dans Jean Mpsi, Les papes et
l’esclavage, L’Harmattan, s. d., p. 61.

[2] «Trois articles additionnels au traité anglo-espagnol, signés à Madrid le 28 août
1814», dans Angebert (pseudonyme de Léonard Chodzko), Le congrès de Vienne
et les traités de 1815, précédés et suivis des actes diplomatiques qui s’y rattachent,
Amyot, 1863- 1864, p. 205.
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وإسبانيا إلنهاء تجارة العبيد[[[ ،التي مل تقبل روسيا والنمسا وبروسيا
والسويد؛ ألنّها مل تكن قوى استعامرية ،وأل ّن إلغاء تجارة الرقيق ال
ٍ
تعترب من «القانون العام»[[[ .مل ِ
جديد يف هذا
بأي
يأت مؤمتر فيينا إذن ّ

يخص
اإلطار ،بل كان موضوع سخرية من جديّة الديبلوماسيني فيام
ّ
حا للباقي ،ولك ّنه يف
هذا األمر« :وضع الحلفاء [ ]...إعالنًا ،صحي ً
جح)
األسلوب تساوي عىل األقل الوثائق األكرث إثار ًة لإلزعاج (التب ّ

الصادر عن الجمع ّية التأسيس ّية .أيّد السادة دي نيسلرود ودي مرتنيخ

ودي تاليريان اللورد كاسلريج يف هذا ،وتفاهموا عىل لغة ابتسموا

بها فيام بينهم؛ أل ّن طريقة تقسيم شعوب أوروبا بينهم أثبتت بدرجة
فكل
كافية درجة الجديّة التي كانوا يفكّرون بها يف حريّة السود»[[[ّ .

ما نجحت فيه املؤمترات حول إلغاء تجارة العبيد هو أنّها أرغمت
نسب ًّيا الدول التي كانت ض ّد هذا اإللغاء عىل تحديد فرتة زمن ّية للحاق
ولربا كانت هذه املؤمترات سب ًبا
بالدول األوروبية الرافضة له.
ّ
إضاف ًّيا لوعي النخبة املفكّرة أكرث مبشكل هذه التجارة:

يخص املبادئ
«قُ ِّد َمت مؤمترات إلغاء تجارة الرقيق امله ّمة فيام
ّ

املعلنة والقرارات املتّخذة واحدة من أجمل انتصارات العقل
والشعور بكرامة اإلنسان ،مهام كان اللّون الذي منحته الطبيعة
[1] Cinquième et sixième protocoles des 10 et 14 décembre des séances des
plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de Paris, dans Le congrès
de Vienne et les traités de 1815, p. 503 et 527.
[2] «Réponse du prince de Talleyrand à la note du 8 octobre de lord Castlereagh,
relative à l’abolition de la traite des nègres», 5 novembre 1814, dans Le congrès de
Vienne et les traités de 1815, p. 403.
[3] Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de l’Empire, Plon, 1860, t. XVIII, p. 645.
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لتنويع األجساد .وستشكّل هذه املناقشة حقبة يف التاريخ الفلسفي
والتجاري والسيايس للنوع البرشي»[[[.

الجانب املخفي ملعاهدة مؤمتر فيينا الذي نحن بصدد الحديث

عنه يؤكّد ق ّوة سلطة بريطانيا و«إخضاعها» للقوى االستعامرية
إلرادتها ،ذلك أنّها عمدت إىل الضغط عىل إسبانيا والربتغال

اقتصاديًّا ،وبالخصوص فيام كان يتعلّق مبنح قروض .أ ّما مع فرنسا
فإنّها دخلت يف منطق االبتزاز؛ ألنّها كانت تفاوضها عىل مترير بعض

املستعمرات اإلفريقيّة لها ،وكانت تريد موافقة فرنسا عىل قبول إلغاء

تجارة الرقيق ،كام فعلت يف مؤمتر لندن من غشت إىل نونرب .1816
كام أنّها عملت عىل إحداث لجنة دامئة لسفراء الدول الثامنية املوقّعة

عىل معاهدة فيينا ( 8فرباير  )1815للسهر عىل تطبيقها.

خالصة القول ،تعترب مؤمترات إلغاء تجارة ّ
الرق كلّها ،يف نظرنا،

مبثابة رمي الرماد يف العيون ،ليك ال ترى الحقيقة امل ّرة للسياسة

العنرصيّة االستغالل ّية للقوى املستعمرة .ذلك أ ّن هذه التجارة
استم ّرت بعد معاهدة فيينا لسنوات طويلة .وهناك من املؤ ّرخني م ّمن
يقدر عدد العبيد األفارقة بني  1801و 1867يف حوايل ثالثة ماليني

ونصف من أصل إحدى عرش مليونًا بني القرن السادس عرش والتاسع
عرش[[[ .بل كثّفت إسبانيا والربتغال أنشطتهام يف هذا امليدان ،ذلك

أ ّن إسبانيا مثال رفعت من نشاط تجارة العبيد نظ ًرا للخصاص يف اليد

[1] Gaétan Raxis de Flassan, Histoire du congrès de Vienne par l’auteur de l’Histoire
de la diplomatie française, Treuttel et Wurtz, 1829, t. I, p. 294.

[2] Olivier Pétré-Grenouilleau, Traites négrières. Essai d’histoire globale, Seuil, éd.
2006.
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العاملة التي كانت مستعمرتها الكوب ّية تعرفها ،واستم ّرت يف مامرسته
بنشاط إىل حدود سنة  .1848أ ّما الربتغال فقد كانت يف حاجة للعبيد
الستغالل مستعمرتها الربازيلية ،ومارسته إىل عام .1888

األبارتهايد املصاحب لالستقالل السيايس للمستعمرات
عن سؤال« :هل ميكن أن نتح ّدث عن العنرصيّة ما بعد
االستعامر؟» ،نجيب بسؤال آخر :كيف ال ُيكننا أن نتحدث عن
ذلك؟ كيف ميكن أن نتح ّدث عن األشكال املعارصة للعنرصيّة دون
ذكر اثنني من أصولها الرئيسيّة :األنظمة االستعبادية واالستعامرية؟
كيف ميكن أن ننكر اليوم وجود عنرصيّة عميقة تجد أساسها يف
املؤسسات واملامرسات والخطابات والتمثّالت التي ت ّم تطويرها
ّ
يف إطار اإلمرباطورية االستعامرية الفرنسية؟ كيف ميكن إنكار،
عىل سبيل املثال ،يف الوقت الذي تكشف فيه استطالعات الرأي
عن شكلٍ من أشكال االحتقار أو الرفض املح ّدد ،أقوى وأكرث دوا ًما،
ي من هذه الدراسات
ض ّد املهاجرين من البلدان املستعمرة؟[[[ يتب ّ
االستقصائيّة إمكانيّة مالحظة وجود ظاهرتان منذ عقود :من جهة تعترب
موجات الهجرة الحاليّة األكرث انخفاضً ا واملسبّبة أكرث يف الخوف
واالحتقار ،يف حني يب ّدد الوقت روي ًدا رويدا هذا الخوف وهذا
االحتقار ،ومنجهة أخرى يع ّد املهاجرون املنتمون للدول املستعمرة
فيام قبل ،وبالخصوص األفارقة ،استثناء لهذه القاعدة األوىل»[[[.
[1] Y. Gastaut, L’immigration et l’opinion en France sous la cinquième République,
Seuil 1999.

[2] Culture coloniale en France. De la Révolution, ouvrage collectif dirigé par
Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et Sandrine Lemaire, et co-édité par les Éditions
Autrement et les Éditions du CNRS, avril 2008.
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مبثل هذه التأكيدات بدأت قبل سنوات مجموعة من الباحثني

الفرنسيني كتابًا مشرتكًا تحت عنوان« :الثقافة الكولونيالية بفرنسا»[[[.
النص بني وصمة عار
ومنذ الوهلة األوىل مي ّيز املرء يف آخر هذا
ّ
فوبيا األجانب ( ،)xenophobeالتي عاىن منها الجيل األ ّول من

األجانب الحديثي يف فرنسا بالخصوص .ووصمة العار العنرصيّة
( ،)racisteالتي تُ َبلِوِر متثّالت متجذّرة أكرث ،وبالتايل ال تفقد من
ق ّوتها مع األجيال الجديدة من املهاجرين ،م ّمن ولدوا وترعرعوا

يف هذه الدول .ولتوضيح هذا أكرث ،فإ ّن الجيل الثاين والثالث من
املهاجرين اإليطاليني والربتغاليني واألرمينيني والبولونيني إلخ ،مل

يعانِ من خطابات العنرصيّة واإلقصاء وإجراءات متييزيّة وحش ّية
بالقدر الذي عاىن به الجيل األ ّول منهم .وهذا أمر ال نجده يف

األجيال املتالحقة للمهاجرين من املستعمرات الفرنسية القدمية،

وبالخصوص من شامل إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء[[[.

«ال تزال العبودية منترشة يف اململكة املتحدة ،وميكن

إيجادها يف مراكز تقليم األظافر واملصانع ومغاسل السيارات ويف

الصناعات املرتبطة بالنظافة»[[[ .إنّها جمل ٌة مد ّويةٌ ،خارجة من

صدر محامية بريطانية ،إران كاتليف ،تكلّفت بأ ّول قضيّة موضوعها
[1] Ipid.

[[[ انظر مثال:
 G. Noiriel, Le creuset français,وكذاLa tyrannie du national, Calmann-Lévy, 1991
Seuil, 1988.
[[[ العبودية "ال تزال موجودة يف بريطانيا" ،مايكل باجز مراسل -يب يب يس https://www.bbc.
com/arabic/world-45159715. 12أغسطس /آب .2018
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العبودية الحديثة يف «اإلمرباطورية التي ال تغرب عنها الشمس»[[[.

كل البلدان الغربية ،تعرف العبوديّة ظهو ًرا جدي ًدا ،والواقع أنّها
يف ّ
ِ
تختف أب ًدا .وهي عبوديّة أقىس من سابقاتها ،واألغلبية الساحقة
مل
من ضحاياها هم أبناء العامل الثالث وبناته من جديد .هناك أشكال
متع ّددة ومعقّدة وخطرية لالستعباد املعارص ،نتيجة تبع ّيات مختلفة

ومركّبة ،ومنها بالخصوص التبع ّية االقتصاديّة والتبع ّية لوسائل
اإلعالم املعارصة عىل اختالفها ،وعىل رأسها وسائل التواصل
االجتامعي ،وما يرافقها من تَبِعات ،منها بالخصوص «صيد»

ضحايا االسرتقاق الحايل ،كام كان األورويب يصيد األفارقة يف
الغابات لبيعهم و«تصديرهم» خارج القارة اإلفريقية .وقد ح ّددت

األمم املتّحدة مظاهر االستعباد الحايل يف االت ّجار بالبرش ،والعمل
القرسي واالستغالل الجنيس وعمل األطفال ،والزواج القرسي.

إذا كانت األمم املتّحدة قد ح ّددت أشكال االستعباد الجديدة،

فإ ّن هذا يعني أ ّن هناك اعرتافًا رسم ًّيا عىل الصعيد العاملي باستمرار

العبودية يف الوجود« :إذن ليست العبوديّة حدث ًا تاريخ ًّيا وانتهى
األمر .ففي سياق استمراريّتها وقدرة ظاهرة االسرتقاق عىل التج ّدد
وإعادة اإلنتاج وفق أشكال أخرى ،يندرج إحياء العامل لليوم الدويل

كل عام»[[[.
إللغاء ّ
الرق الذي يصادف اليوم من ّ

[[[ بعد أكرث من قرن من الزمن عىل إلغاء قانون العبودية يف أنجلرتا ،يربهن «قانون محاربة الرق
املعارص عام  »2015تعبريا صارخا عىل أن العبودية مل تختف بالفعل.

[[[ موىس ،آمال :العبوديّة الحديثة ،تاريخ النرش :األحد  24شهر ربيع األ ّول  1440هـ  02 /ديسمرب
 2018مـ ،رقم العدد  ،14614عىل الرابط:
.د-آمال-موىس/العبوديّة-الحديثةhttps://aawsat.com/home/article/1486776/
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يف تاريخ غري بعيد ،كشفت وحدة التحقيقات يف شبكة الجزيرة

مقصة يف بذل ما هو
عن أ ّن الرشكات الكربى يف بريطانيا قد تكون ّ
مطلوب ملكافحة العبوديّة يف سلسلة اإلمداد التي تعتمد عليها.
ٍ
كعبيد يف غسل
لعمل يُستغلون
وق ّدمت القناة فيديوهات صادمة ّ

الس ّيارات ،تستفيد منها رشكات كربى مثل فولفو وكيا .ذلك أ ّن
األجر املؤدى عىل عملهم ،ال ميكن اعتباره أج ًرا ،بل مبلغ لس ّد

إل ،بالنظر إىل ساعات العمل التي تفوق يف غالب
رمق العيش ليس ّ

األحيان اثني عرش ساعة يوم ًّيا .وقال قائل يف هذا التحقيق« :شهد

العام املايض زيادة كبرية يف عدد البرش الذين يجربون عىل العمل،

وقد وجدنا أ ّن نسب ًة ضخم ًة من هؤالء يخدمون يف سالسل إمداد

فأقل ما ميكن قوله عن ظروف العمل هذه
رشع ّية» .إضافة إىل هذا ّ

هي أنّها غري إنسان ّية بامل ّرة ،ليس فقط لعدم التزام املشغّلني بقوانني
ٍ
ظروف مأساويّة ،معزولني
الشّ غل ،بل إلجبار املشتغلني للعيش يف
يف مناطق مح ّددة ،ال يُسمح لهم باالختالط مع السكّان األصليني،

لكل رشوط السكن الالئق.
ويُسكَّنون يف حاويات قدمية ،تفتقد ّ

وأيضً ا« :إىل جانب مغاسل الس ّيارات ،فإ ّن الناس الذين يعملون
سة يوجدون
يف الزراعة ويف صيد األسامك وحتى يف صناعة األَ ِ َّ

يف حالة من العبوديّة الحديثة ،وما ينتجونه من سلع يباع يف كربى
املحالت التجارية»[[[.

اهت ّز الرأي العام الربيطاين ،ومعه االت ّحاد األورويب كلّها،
عام  2013عندما طفحت عىل سطح األحداث أخبار عن مامرسة
[[[ هايالند ،مفوض مكافحة العبودية يف بريطانيا ،م.س.
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ٍ
أشخاص مل ّدة سنوات يف إنجلرتا .ومن بني من اهت ّم
العبوديّة عىل
باملوضوع كان هناك املخرب كيفني هيالند ( )Kevin Hylandالذي
قال يف حينه« :كانت هناك حاالت استعباد احتجز فيها أناس ض ّد
إرادتهم مل ّدة عرش سنوات ،مل يحدث أب ًدا يشء مبثل هذا الحجم.
إ ّن هذا يتجاوز الخيال ،من املستحيل تص ّور حدوث مثل هذا
اليشء يف بريطانيا العظمى ،يف لندن عام  .»2013وكان ر ّد فعل
العمل:
الربملانية آنذاك طيسا جوفيل ( ،)Tessa Jowellعن حزب
ّ
إل القليل من املعلومات
«كيف كان هذا ممك ًنا؟ ليس يف حوزتنا ّ
من البوليس» .وعقّب كاتب الدولة للشؤون الداخل ّية السابق جيمس
بروكنشري ( )James Brokenshireعىل الخرب بقوله« :إ ّن العبوديّة
خاصة بكتب التاريخ .والواقع
ملف كان ال ّناس يعتقدون بأنّها
هي ّ
ّ
املحزن هو أ ّن املشكل يوجد دامئًا» .يف السياق نفسه ،قال فرانك
فيلد ( )Frank Fieldنائب رئيس منظّمة ض ّد االت ّجار بالبرش:
«عىل ال ّناس أن يفهموا بأ ّن هذه الحاالت ليست نادرة .إ ّن العبوديّة
املعارصة واقع ّية وهي عىل أحسن حال يف بريطانيا العظمى».

امليزة األساس ّية لالسرتقاق املعارص يف أملانيا هو تركيزها عىل
االستغالل الجنيس ،وهذا ما دفع برولر اآلنف الذكر القول بأنّ:
«أملانيا هي دار دعارة أوروبا» ،وهي دعارة تُ ارس يف غالبيّتها
رسا ،أغلبيّة ضحاياها من نساء العامل الرشقي القديم.
ق ً
يعترب كتاب «كم عدد العبيد بحوزتك؟» للباحثة األملانية
إيفي هارمتان[[[ من بني الكتب امله ّمة ،التي تحاول التنبيه إىل أ ّن

[1] Evi Hartmann. Wie viele Sklaven halten Sie? Über Globalisierung und Moral.
Campus Verlag, 2016.
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االسرتقاق املعارص ال يقترص فقط عىل مامرسته مبارشة ،بل يت ّم
أيضً ا بطرقٍ غري مبارشة ،ومنها بالخصوص السلوك االستهاليك
لل ّناس .هناك يف املع ّدل ستون عبد يستغلّهم بطريقة غري مبارش ٍة

كل شخص يف العامل املص ّنع ،وغري املص ّنع ،باستهالكه ألشياء
ّ
رشا من لحم ودم ليك
ّ
ال ت ُصنع يف بلده ،بل يف دول فقرية
تستغل ب ً
يلبس اآلخرون ،ويقودون سيارات ،ويستعملون حواسيب ويلبسون

حا أو رزًّا .مبعنى أ ّن ما يس ّمى بالعوملة
مالبس ويأكلون ً
لحم أو قم ً

هي أداة من بني أدوات أخرى لنرش االسرتقاق يف العامل ،ومامرسته
بطرقٍ شتّى.

املنحى نفسه أخذه برانت وفيسن يف كتابيهام «طريقة الحياة

اإلمربياليّة :فيام يتعلّق باستغالل اإلنسان والطبيعة يف عرص
العوملة»[[[ ،مؤكدين بأ ّن الكثري من ال ّناس يف الشامل ُ
املع ْولَ ْم للكرة

األرضيّة ،يتحلّون بطريقة عيش إمربيالية .يستغلّون املوارد الطبيعيّة

والبرشيّة يف أماكن أخرى ،لضامن مستوى عيش مرتفع ،دون مباالة

مبصري الطبيعة واإلنسان يف تلك األمكنة .وأكّد رولر اليشء نفسه،

فالعبوديّة تقع يف نظره« :مبج ّرد رشاء مالبس أو منتجات بها مواد
أ ّولية تأيت من مناطق نزاعات تسودها ظروف عمل تشبه العبودية يف
أجزاء أخرى يف العامل».

للعبوديّة املعارصة كام قلنا أوجه متع ّددة .ومن بني أرذلها
واملعبة عن الكبت الساري املفعول يف األوساط الغربية عىل
ّ
[1] Ulrich Brand und Markus Wissen. Imperiale Lebensweise: Zur Ausbeutung
von Mensch und Natur in Zeiten des globalen. oekom verlag, 2017.
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مستويات ع ّدة ،وعند الكثري من الغربيني ،هناك االسرتقاق املرتبط

باستغالل نساء املستعمرات القدمية يف تجارة الجنس .وال يقترص
األمر عىل النساء ،بل يتع ّداه إىل األطفال ،ذكو ًرا وإناث ًا ،برضب

لكل الحقوق املنصوص عليها عامل ًّيا يف إطار األمم
عرض الحائط ّ
الخاصة بالنساء واألطفال غري البالغني.
املتّحدة
ّ

كام أ ّن املنظّمة العامليّة للشغل ح ّددت ميادين مامرسة العبودية

املعارصة يف ميدان الفالحة والبناء والصناعة والرتفيه واألشغال

املنزليّة بالخصوص .وحذّرت دراسة حديثة لفرييسك مابلكروفت

( )Verisk Maplecroftبالخصوص بأ ّن العمل القرسي ارتفع يف
االتّحاد األورويب أكرث منه يف باقي دول العامل .ومن بني أسباب

هذا االرتفاع املهمل هو هامش ال ّربح الذي تحقّقه مامرسته« :إ ّن

االسرتقاق املعارص هو سوق ميثّل  150مليار دوالر أمرييك ،حيث
بكل يشء ممكن إلخفائه»[[[.
يعمل من يستفيد منه إىل القيام ّ

ملؤش العبوديّة
إذا أخذنا بعني االعتبار التقديرات اإلحصائ ّية
ّ
ملنظّمة ( )Walk Free Foundationاألسرتالية ،فإ ّن هناك طبقًا لها

أربعون مليون عبد يف وقتنا الحارض ،من بينهم ما يناهز مئة وسبعني

ألف يف أملانيا .وعىل الرغم من أ ّن العبوديّة مل تعد قانون ّية كام كانت
عليه يف السابق يف املستعمرات ،فإنّها ،كام قال ديتامر رولر ،رئيس
«بعثة العدالة الدولية (»)International Justice Missionبأملانيا:

[1] Anna Triponel, Triponel Consulting; et Isabel Ebert, Centre de Ressources sur
les Entreprises et les Droits de l’Homme. https://www.business-humanrights.org/
en/node/165023.
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ّ
ويدل هذا عىل أ ّن العبوديّة
«تشبه الحرباء وتعيش يف الخفاء»[[[.
كل تجلّياتها ال زال
حا؛ أل ّن تحديد ّ
الحال ّية أصبحت مفهو ًما مفتو ً
غري قار ،أل ّن مامرستها تت ّم بطرقٍ معقّد ٍة ومتن ّوع ٍة ،يصعب حال ًّيا
تحديدها بدقّة.

يف بداية هذا القرن بثّت قناة «ب ب س  »BBCسلسلة وثائقيّة

حول الدول اإلفريقية؛ لتعرف أين وصلت مسريتها بعد مرور نصف

مم قاله يف نهاية أربعينيات القرن
قرن عىل استقاللها ،والتأكّد ّ
املايض الجرنال الربيطاىن برنارد مونتغمرى ،الذي كان قائد ق ّوات

الحلفاء يف معركة العلمني أثناء الحرب العاملية الثانية« :إفريقيا ما
هي سوى أمم من الرعاع» .وكان قصده هو أنّه لن تقوم لهم قامئة

بعد حقبة االستعامر .ركّز الربنامج بالخصوص عىل الجوانب
كل مظاهر التسليح
السلب ّية يف تسيري الدول اإلفريقية لنفسها وعىل ّ
واالنقالبات والديكتاتوريات التي قامت فيها ،عىل حساب برامج

التنمية وتحسني أوضاع الشعوب فيها .ولعمري أ ّن هذا جان ًبا من

الجوانب التي تؤكّد حنني الدول االستعامريّة ملعايدة استعامر دول

صبني بالق ّوة أو بالخدعة
أخرى؛ أل ّن الحكام األفارقة كلّهم تقري ًبا م َن َّ
من طرف مختلف الدول اإلمربيالية ،خدمة ملصالحها وفرصة

لرتويج سلعها ،ومنها بالخصوص منتوجات الصناعة العسكرية،
وضامنًا لهيمنتها عىل الخريات الطبيع ّية للدول الحديثة االستقالل.

يف يوم الجمعة  24نونرب  2017نُظمت مظاهرة أمام السفارة الليبيّة
جا عىل أسواق بيع الرقيق يف ليبيا يف عرصنا وأيّامنا
بباريس ،احتجا ً
[[[ ذكر يف/https://www.dw.com/ar :العبودية-الحديثة-ـ-أملانيا-بيت-دعارة أوروبا.a-45196450/
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الحال ّية[[[ .وقال الناشط الحقوقي ليالن تورمان ()Lilan Thuram
بعد مشاهدة تقرير-فيديو مرتبط بهذا املوضوع« :إنّها صور تتح ّدى

إنسان ّيتنا» .يُحتجز مئات املهاجرين ،أغلبهم من جنوب الصحراء،
يف مناطق يسيطر عليها «أصدقاء» اإلمربيالية الفرنسية وأخرى
العمل
يسيطر عليها «أصدقاء» اإلمربيالية اإليطالية .ودعا اتّحاد
ّ

األفارقة بفرنسا وأوروبا إىل التعبئة ملنارصة هذه التظاهرة ض ّد:

جار الرقيق ومن يساندهم مبارشة أو بطريقة غري مبارشة» ،مطال ًبا
«ت ّ
الحكومات األوروبية بـ «وقف التعاون األمني مع الحكومة الليبية
ووقف عمليات ترحيل املهاجرين يف ليبيا وفتح الحدود وحرية
الحق يف اللجوء».
التنقل واالستقرار للجميع واحرتام
ّ

ذكّر منظّمو هذه التظاهرة بأوضاع املهاجرين األفارقة يف ليبيا،

مؤكّدين عىل اسرتقاقهم يف واضحة النهار« :يباعون كاملوايش يف

األسواق ،وحتى يف املرائب ،فإ ّن هؤالء املهاجرين محرومون من

كل كرامة وضحايا انتهاكات ال حرص لها وتعذيب واعتداء جنيس».
ّ
ورجوع أسواق الرقيق إىل الضفة الجنوبية للمتوسط يف القرن

الواحد والعرشين هو مثرة العدوان والرسقة التي ش ّنها املستعمرون
[[[ تنظيم مشرتك ملنظامت حقوقية وسياسية هي عىل التوايل:
la Fédération des Travailleurs Africains en France et en Europe, la Coordination
des Sans-Papiers 75 , United Migrants, l’Union Départementale CGT de Paris, la
Plate-forme panafricaine, Anté À bana, Diaspora Congo B., le Collectif pour la
Défense de la République (CDR), l’Association Kolone, la Revue Vacarme, le Club
Equité, La Cuisine des Migrants, Ensemble, lAssociation Femmes en Résistance, les
Patriotes de la diaspora tchadienne, Togo Debout, le Flam, Paris d’Exil, Africains du
Monde, Resome et le Nouveau Parti Anticapitaliste.
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عىل ليبيا تحت غطاء القضاء عىل ديكتاتوريّة القذايف .وبعد القضاء

عىل ديكتاتور ليبياُ ،ع ّوض بديكتاتورين آخرين ،برعوا يف اسرتقاق
اآلخرين ،خدم ًة ألسيادهم الفرنسيني واإليطاليني بالخصوص،

بحصة األسد ،آبار
األقل الفوز
ّ
الذين يتهافتون عىل اقتسام ،أو عىل
ّ
البرتول والغاز الطبيعي لليبيا عىل حساب املهاجرين املستعبدين.

وهذه شهادة إضاف ّية أخرى عىل استمرار الغرب بصفة عا ّمة يف
ولربا لنزواته العدوانية الدفينة
اسرتقاق اآلخرين ،خدمة ملصالحه،
ّ

واملتأصلة فيه.
ّ

مثال بريطانيا
ما ال يذكره املرء إلّ ناد ًرا هو دور من استعبدتهم بريطانيا يف

عتق رقابهم بأنفسهم من خالل حركات تح ّرر ومت ّرد وعصيان وقعت

يف مستعمرات بريطانيا املختلفة ،بل يق ّدم قانون العبوديّة وكأنّه هبة

أو صدقة من البيض للسود .ويف هذا نلمس العجرفة اإلمربيالية
الربيطانية ،التي مل تعرتف بتع ّرضها لضغط برش من لحم ودم ،مل

يعودوا يطيقون وضع العبودية .ومن بني من مت ّرد من العبيد يف
املستعمرات الربيطانية كان هناك عبيد بربادوس عام  1816ودميرارا

سنة  1823والجاميكا عام .1831

من طبيعة الحال ،وكام ميكن للمرء أن يتص ّور ،فإ ّن ر ّد فعل
بريطانيا عىل حركات التح ّرر هذه ،مل يكن يبتعد عن اإلبادة

الجامع ّية إال بقليل .وعىل الرغم من التعذيب الذي لحق بالزنوج

آنذاك ،فإنّهم استم ّروا يف املقاومة ،رافضني قلب النظام الرأساميل
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وروحه املتمثّل يف التجارة الح ّرة .والواقع أ ّن إلغاء العمل بنظام
ال ّرق يف املستعمرات اإلنجليزية ت ّم أيضً ا بعدما مل تعد تجارة الرق
مفيدة لربيطانيا.

خصص كريس مانجابرا[[[ ( )Kris Manjabraمقالً لجريدة
ّ

الجارديان ،يطالب فيه برضورة اعرتاف بريطانيا بجرامئها ض ّد
اإلنسانيّة عىل الجرائم التي اقرتفتها عم ًدا يف مستعمراتها .ومن بني
النقط التي ركّز حديثه عليها كان هناك قرار بريطانيا إيقاف العمل

بتجارة العبيد عام  1833واألموال الطائلة التي رصفتها للمستعمرين
يف عني املكان يف هذه املستعمرات كتعويض لهم عن الخسارة
التي زعموا أنّها ستصيبهم إن هم تخلّوا عىل تجارة العبيد[[[ .وتكفي

هذه «التعويضات» لوحدها للربهنة عىل أ ّن سوق الرقيق مل تكن

أية سوق بالنسبة إلنجلرتا ومستعمري مستعمراتها ،بل سوق مربحة
عىل املستويات كلّها.

ما ال يجب أن يغيب ع ّنا هنا هو أ ّن بريطانيا ،كام أشار لذلك

مانجابرا ،مل تع ّوض ضحايا العبودية ،بل من كان يستعبدهم ،وهنا
بالضبط تعبري صارخ عىل أبارتهايد مييش عىل رجليه .أكرث من هذا
ريا لهؤالء املستعبدين،
مل تق ّدم بريطانيا «العظمى» ولو اعتذا ًرا صغ ً
وال لذوي من ماتوا منهم إما يف البحر عند استقدامهم للمستعمرات

[1] Kris Manjapra: When will Britain face up to its crimes against humanity? https://
www.theguardian.com/news/2018/mar/29/slavery-abolition-compensationwhen-will-britain-face-up-to-its-crimes-against-humanity.
[[[ استمر دفع هذه التعويضات من الرضائب العامة إىل عام  ،2015مبعنى أن اإلنجليز دفعوا جيل
بعد جيل ،ومل يكتشفوا هذا األمر إال يف مطلع عام .2018
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أو ألوروبا نفسها يف بداية تجارة الرقيق ،أو قضوا يف مزارع هؤالء
املستعمرين أو باألمراض التي حملها معهم األوروبيون إىل

مستعمراتهم .واملالحظ هو أ ّن التعويض توارث أبًا عن جد ،فديفيد

كامريو ،رئيس الوزراء السابق ،استفاد منه أيضً ا ،كام يورد ذلك
مانجابرا[[[.

ما احتفظت به ذاكرة التاريخ هو أن التعويض عن امتالك العبيد

مل يكن أوتوماتيكياً يعني بالنسبة لهم بأنهم قد أصبحوا أحرارا .من

جهة فُرض عليهم خدمة أسيادهم ألعوام ع ّدة .يعني أ ّن «تحريرهم»

كان بالنسبة ملالكيهم يعني التعويض مع اإلبقاء عليهم يف خدمة
ٍ
عكيس
تعويض
أسيادهم .أكرث من هذا ،قد نفهم هذا أيضً ا كدفع
ٍّ
ملن استعبدهم وحرمهم من عيش حياتهم يف كرامة .ومن جهة

أخرى عمدت بريطانيا «العظمى» إىل استغاللهم بطريقة أخرى،

يف بداية األمر مل ّدة اثني عرش سنة لتصبح أربعة سنوات يف آخر
املطاف ،تحت ذريعة رضورة «تربيتهم عىل الحرية» .والواقع أ ّن
املرء فرض عليهم بهذا منذ منتصف عام  1834البقاء يف مزارع
املستعمرين واالشتغال فيها دون مقابل.

تغي يف حياة الرقيق هو أ ّن مامرسة العقاب أصبحت رسميّة،
ما ّ

تقوم بها الدولة الربيطانية مبارشة عن طريق موظفني لها أرسلتهم
يصا لهذا الغرض .وتف ّننت إنكلرتا يف «اخرتاع» أجهزة التعذيب،
خص ً
ّ

[[[ من خبث التاريخ أن كامرون قام بزيارة رسمية لجامايكا وهو يف السلطة ،ليقول رسميا باسم
بريطانيا يف كلمة له هناك:
لقد حان الوقت «لنسيان هذا اإلرث املؤمل واالستمرار يف البناء من أجل املستقبل».
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إضافة إىل الجلد والعنف الفيزيقي اإلرادي ملوظفي الدولة

الربيطانية الذين كانوا مكلفني بـ «تربيتهم عىل الحرية».

مثال فرنسا
إذا أخذنا مثال ترصفات النخبة االستعامرية الفرنسية يف غينيا،

أل نتأكّد من
عندما استقلّت سياس ًّيا عن فرنسا عام  ،1985فال ميكن ّ

أ ّن النظرة الدون ّية والحقد عىل سكان املستعمرات الفرنس ّية من طرف

أصحاب القرار يف فرنسا آنذاك يع ّزز األطروحة القائلة بأ ّن الدول
املست ْع ِمرة ،ممثلة هنا بفرنسا ،مل تتخلّص من فهمها للمستعمرات
كأرايض لعبيد يخدمونها .نُذكر هنا بأ ّن اإلدارة االستعامرية يف غينيا

مم كانت تعتربه إنجازًا لها يف
قامت بتدمري ّ
كل ما أمكنها تدمريهّ ،

هذا البلد اإلفريقي .هدمت املباين اإلدارية العموميّة ،واملدارس،
ودور الحضانة ،والكتب ،واألدوية ،واآلالت الزراعية ،وحرقت

األطعمة وس ّممتها ،وقتلت األبقار والخيول يف املراعي؛ ليك ال
يستفيد منها اإلنسان الغاين بطريقة أو بأخرى.

الواقع أ ّن الرسالة التي كانت فرنسا االستعامريّة تريد متريرها من

خالل مثل هذا العمل التخريبي ملمتلكات الغينيني هو تهديد باقي

مستعمراتها إن طالبت باستقاللها عن فرنسا .وقد ت ّم لها هذا بالفعل؛
أل ّن ال ّنخب اإلفريقية آنذاك مل تتج ّرأ عىل تكرار التجربة الغين ّية ،ومل

تفقه الشعار الذي كان الغيني «سيكو توري» رفعه« :نحن نفضّ ل أن
نعيش بح ّريتنا فقراء عىل أن نعيش عبي ًدا يف ترف» .ومنذ ذلك الوقت

اضط ّرت الدول اإلفريقية التي مل تكن تريد «توقيع عقد الستمرار

الفصل الثالث :تجليات األبارتهايد المعاصر

االستعامر» مع فرنسا إىل إيجاد حلول بديلة ،كام كان الحال عليه

مثال يف الطوغو ،التي فضّ لت دفع رضائب سنويّة عىل ما س ّمته

فرنسا آنذاك «ما استفادت منه التوغو بفضل االستعامر الفرنيس».

يتعلّق األمر إذن مبا كان معروفًا باسم «الدين االستعامري» ،الذي

مل يكن يقل يف حالة الطوغو عن أربعني يف املئة من ميزان ّيتها
السنويّة العا ّمة .وتكفي فكر «الدين االستعامري» هذه للربهنة
عىل مواصلة االستغالل الفادح لفرنسا ملستعمراتها ،حتى بعد
«استقالل» هذه األخرية .وللربهنة عىل ما بره ّنا عليه عىل التو،

نذكّر بعمل ّية اغتيال أ ّول رئيس للطوغو أوليمبيو مطلع عام 1963؛

ألنّه حاول االستتقالل االقتصادي التّام عن فرنسا بتعويض الفرنك
اإلفريقي ،الذي كانت فرنسا تفرضه عىل اثني عرش دولة إفريق ّية
حديثة االستقالل ،بعملة محلية .اليشء نفسه حصل مع الرئيس

املايل موديبيا كايت ،أ ّول رئيس بعد االستقالل ،الذي اغتيل
يف  19نوفمرب عام  ،1968بعد االنقالب الذي تز ّعمه «موىس
تراوي» ،الذي كان مالز ًما يف الفيلق الفرنيس األجنبي .أصبح

اغتيال الزعامء األفارقة املناهضني لالستعامر الفرنيس عملة

سارية املفعول لفرنسا ،وكانت هذه العمليات تت ّم عمو ًما عىل
يد أفارقة خدموا يف الجيش الفرنيس ،الفيلق الفرنيس األجنبي،
كام حدث يف جمهورية إفريقيا الوسطى (ديفيد داكو)[[[ وفولتا

العليا ،بوركينا فاسو الحالية( ،موريس ياميوغو)[[[ مطلع 1966

[[[ اغتيل من طرف جني بيديل بوكاسا.
[[[ عبد القادر سنغويل الميزانا.
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والبنني (هيوبريت ماغا)[[[ يف خريف .1972
هناك جانب آخر يثبت السلوك االستعامري الفرنيس للقا ّرة
اإلفريقية ،ذلك أ ّن فرنسا ال زالت تفرض عىل أربع عرشة دولة يف

هذه القا ّرة إيداع  85يف املئة من احتياطاتها من العملة األجنبية يف

البنك الفرنيس املركزي ،أي تحت السيطرة املبارشة لفرنسا إىل ح ّد
اآلن .وإىل اليوم هناك ثالث عرشة دولة إفريقيّة ملزمة بدفع «الدين
االستعامري» لفرنسا .ويحدث هذا يف قلب االتحاد األورويب ،دون

للتخل عن االستمرار
ّ
أن تستطيع هذه «الدول العظمى» إقناع فرنسا

يف العبوديّة االقتصاديّة إلفريقيا .فام معنى مثال أن تسمح للدول
اإلفريقية األربع عرشة بالوصول إىل ما قيمته  15يف املئة من مجموع

ما تح ّوله سنويّا إىل فرنسا ،ويف حالة ما كانت يف حاجة إىل مبالغ

مم ح ّولته لفرنسا ،أي أنّها تقرتض
إضاف ّية ،يكون عليها اقرتاضها ّ

من أموالها وبأسعار فوائد السوق العادية؟ أال يُعترب هذا حجر عىل

الدول اإلفريقية إىل اآلن ،يفوق بكثري العبودية؟

يف عام  ،1958وخوفًا من عواقب االستقالل من االستعامر

رصح الرئيس ليبولد سادير سينغهور« :إ ّن خيار الشعب
الفرنيسّ ،

السنيغايل لالستقالل هو لبناء صداقة مع فرنسا ال ألجل إثارة نزاع
رضوري؛ أل ّن
معها» .وعىل الرغم من أ ّن التعليق عىل هذا القول غري
ّ

نربة الخضوع واضحة فيه ،فكيف تُبنى صداقة مع مستعمر غاشم

رصفت مع القادة
مستبد واسرتقاقي؟ فام هو ثابت هو أ ّن فرنسا ت ّ
األفارقة الذين كانوا يحاولون التخلّص من هيمنتها بالقتل والفتك
[[[ قاد هيوبريت ماغا انقالبا ضده.
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واالضطهاد .بل ع ّوضتهم بديكتاتوريني أفارقة يخدمون مصالحها،
ويطّبقون عىل أرض الواقع يف بلدانهم ما تق ّرره فرنسا لهم ،مقابل

محافظتهم عىل السلطة واالستغناء غري املرشوع .مبعنى أنّهم
كانوا اليد الطويلة لفرنسا الستثبات سيطرتها عىل مستعمراتها ،بعد
ت فرنسا بتدبري انقالب
ح ْ
«منحها» استقاللها السيايس .للتذكري ،نَ َّ

يف ساحل العاج الرئيس «لوران غباغبو»؛ ألنّه طالب بإنهاء استغالل

رشا بدبابات
فرنسا لبالده .كان التدخّل العسكري الفرنيس مبا ً
الحي عىل املدنيني الع ّزل ،قاتلة أعدا ًدا
وطائرات ،أطلقت الرصاص
ّ
كبرية منهم ،ال ليشء إلّ ألنّهم طالبوا فرنسا مبغادرة بلدهم .أكرث من

هذا ،بعدما «تربّع» خادم فرنسا «أألسن أوتارا» عىل السلطة ،طالبت
منه فرنسا دفع تعويضات لرجال األعامل الفرنسيني ،عن الخسائر
الناجمة عن االنقالب .واتّضح فيام بعد بأ ّن حكومة أوتارا دفعت
أضعاف ما خرسوه ج ّراء مغادرة ساحل العاج بسبب هذا االنقالب.

وهذا نوع آخر من الرضائب التي تدفعها األوطان اإلفريقية لفرنسا،
مقابل استقاللها الشكيل إىل ح ّد اآلن.

من تجليات االستعامر االقتصادي الفرنيس األخرى هناك

سيطرت الرشكات الفرنسية عىل جميع املرافق الرئيسية كاملياه
والكهرباء والهاتف والنقل واملوانئ والبنوك الكربى ،واليشء نفسه

يف التجارة والبناء والزراعة ،كام هو الحال عليه يف ساحل العاج،

وهو يشء يوجد يف الكثري من الدول اإلفريقية األخرى .ذلك أ ّن

العبودية القدميةُ ،ع ّوضت بالسيطرة عىل االقتصاد اإلفريقي من
طرف فرنسا ،واستغالل أبناء القا ّرة السوداء بشبه أجور ،ال تكفي
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للعيش العادي ،وبساعات عمل يوم ّية تفوق يف املع ّدل عرشة
ساعات.
إذا أضفنا ما تس ّميه فرنسا «اتّفاقيّة الدفاع عن مصالحها يف
ٍ
كرشط
الدول اإلفريقية» ،وهي اتّفاقيات فرضتها عىل مستعمراتها

الستقاللها السيايس ،تسمح لها بنرش ق ّواتها العسكريّة والتدخّل
أي بلد إفريقي من البلدان األربعة عرش السالفة
العسكري يف ّ
أي استقالل تعنيه فرنسا حتى اآلن ،وهي مل
الذكر ،فإنّنا نتساءل ّ
تغادر بالفعل هذه الدول؛ أل ّن قواعدها العسكريّة مزروعة (ملغومة)
يف الجسد الجغرايف واألمني لهذه الدول.

حا للعديد من ِ
الحراكات االجتامع ّية
منذ سنوات وفرنسا مرس ً
ألبناء املهاجرين املغاربيني وجنوب الصحراء ،أي أبناء الجيل األ ّول

ولعل أعنف هذه
من املهاجرين من املستعمرات الفرنسيّة اإلفريقيةّ .
الحراكات هي تلك التي وقعت عام  2006باألحياء امله ّمة للعاصمة

باريس ،بحيث ق ّررت الحكومة الفرنسية آنذاك «حالة طوارئ» ،طبقًا

للقانون الذي طبّقته يف حرب الجزائر .ومن بني األسباب الرئيسيّة
التي تدفع بانتظام هذه الفئة االجتامعيّة للتظاهر والتعبري عن غضبها
وحالة الفقر املمنهج الذي تتع ّرض له ،بسبب عدم تأهيلها املهني

وتكوينها املدريس ،الناتج عن ال ُعطالة ،وتع ّرضها للتمييز العنرصي

وباألخص
املؤسسايت منه،
يف حياتها اليوميّة ،وبالخصوص
ّ
ّ
املضايقات اليوميّة لرجال األمن ألفرادها ،ألسباب يف كثري من
األحيان تافهة .تواصل فرنسا سلوك الق ّوة املستعمرة مع مهاجريها
ولعل أفضل دليل عىل ذلك هو أنّها مل تكف إىل
ّ
األفارقة عمو ًما،
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حد الساعة عىل تقديم استعامرها لدول أخرى بطريقة إيجابية .وإىل
ّ

تاريخ غري بعيد ،ص ّوت الربملان الفرنيس (عام  )2005عىل قانون

يفرض عىل مؤلّفي الكتب املدرس ّية تقديم الحقبة االستعامرية
الفرنسية بطريقة إيجابية لتالميذ املدارس[[[.
من بني أه ّم الكتب التي نُرشت يف السنني األخرية هناك
كتاب« :العبوديّة ،االستعامر ،وما بعد  [[[»...لبرتيك فايل وستيفان

دوفوا .والكتاب هو نتيجة لقاءات عامليّة مختلفة عقدت يف فرنسا

والواليات املتحدة ،يتتبّع فيه الكثري من الباحثني املرموقني آثار

تاريخ العبودية واالستعامر والبصامت التي تركها يف املجتمعات
خاصة وأ ّن هذا
مهم،
املعارصة .ويع ّد هذا املؤلّف ّ
ّ
بحق مصد ًرا ًّ

الجانب من التاريخ الفرنيس بقي منسيًّا وغري مهت ّم به من طرف
األكادمييني الفرنسيني.
من بني أه ّم نتائج بحوث هذا الكتاب هو التأكيد الواضح
يل عىل أنّه وعىل الرغم من انقضاء مرحلة العبودية رسم ًّيا ومن
والج ّ
ِ
يختف ،بل يتمظهر حاليًّا يف «عدم
بعدها االستعامر ،فإ ّن إرثهام مل

املساوات والهرمية» ،التي ساهام فيها بق ّوة.

وعىل الرغم من أه ّميته الكبرية ،فإ ّن هذا الكتاب مل َ
يرق هو أيضً ا

إىل مستوى تفسري تركيبي للعالقة التي جمعت العبودية واالستعامر.
[1] Tyler E. Stovall, Tyler E. Stovall, «L’esclavage, la colonisation, et après? France,
États-Unis, Grande-Bretagne». Dans Critique internationale 20061/ N° 30, pp 193
`196.
[2] PATRICK WEIL, STÉPHANE DUFOIX (DIR.) L’esclavage, la colonisation, et
après… France, États-Unis, Grande-Bretagne. Paris, PUF, 2005.
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مل يتط ّرق املرء أيضً ا للكيف ّية التي شكّلت بها العبوديّة واالستعامر
الهويّة الوطن ّية الفرنس ّية ،ذلك أ ّن هذه الهويّة مل تقترص فقط عىل

املستعمرين الفرنسيني يف مختلف مستعمرات فرنسا ،بل طال أيضً ا
الفرنسيني بصف ٍة عا ّم ٍة؛ أل ّن الشعور بالتف ّوق عىل اآلخرين شمل

جوانب الثقافة الشعبية الفرنس ّية كلّها ،وكذا اإلنجليزية واألمريكية.

يف كتاب مشرتك لهام تحت عنوان «ميثولوجيات ما بعد

االستعامر .من أجل رفع االستعامر عن الحياة اليوميّة»[[[ ،يؤكّد

أشيل إيتيان وموديلينو ليدي بأ ّن السياق الحايل لفرنسا متع ّددة
الثقافات يجربنا عىل النظر بجديّة يف الطبيعة العنرصيّة للحياة
يحتل العرق بالفعل مكانًا يف الجمهورية الفرنسيّة الحاليّة،
ّ
اليوميّة.

ومن الرضوري التفكري يف جوانبه الظاهرة واملسترتة .تعرف فرنسا،

طبقًا لهذا الكتاب ،أزمة هويّة ،وتلجأ إىل إنتاج األساطري واألخذ بها،

بكل
تقتات بوضوح من األيديولوجية االستعامرية للاميض القريب ّ

ترسانتها املفاهيميّة والثقافيّة ،ومنها بالخصوص اإلزدراء وكراهية
ومامرسة العنرصية إزاء مهاجري املستعمرات ،الذين يعيشون

عىل أرضها .وما هو مه ّم يف الكتاب اآلنف الذكر ،هو أنّه يقرتح

دراسة الق ّوة الخف ّية للعالمات يف السياق الفرنيس الحايل/املعارص
ٍ
أسس نقديّة لعالمات ما بعد االستعامر يف الحياة
من خالل وضع

اليوم ّية لفرنسا املعارصة ،التي مل تن ِه بعد االستعامر باملعنى الدقيق
لكلمة إنهاء.

[1] ACHILLE ETIENNE ET MOUDILENO LYDIE.MYTHOLOGIES POSTCOLONIALES.
Pour une décolonisation du quotidien. HONORÉ CHAMPION ÉDITEUR, Champion,
PARIS, Avril 2018.
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يف اإلت ّجاه نفسه ،أي تأسيس الدول االستعامرية والغرب بصفة

عامة صورهم الذات ّية عىل أساطري ،أكّدت صويف لوكلريك[[[ بأ ّن
تأسس عىل أحكام مسبقة موغلة يف القدم عن «اآلخرين»
االستعامر ّ

(السكان األصليني للمستعمرات) .ومن بني املفكّرين الذين انتبهوا

إىل هذا األمر وتح ّدثوا عنه ،ذكرت أيضً ا روالند بارت (Roland

 ،)Barthesالذي أوضح يف نصوص مختلفة له[[[ بأ ّن االستعامر مل

يوجد إال بفضل أو بسبب إضفاء ميثولوجي كبري عىل مامرساته يف

املستعمرات .وتط ّور وعي هذا األمر يف الساحة الفكرية الفرنسية بني

الحربني العامل ّيتني ،دون أن يعني عدم وجود مفكرين آخرين ،بعدد كبري
حتى ،كانوا مع استعامر بلدهم فرنسا لدول أخرى وإخضاعها لنفوذها

بكل الوسائل ،ذلك أ ّن املطامع االستعامرية لفرنسا بالخصوص
ّ
مل تتوقّف بعد منع العبوديّة قانون ًّيا ،بل «تف ّننت» بعده يف «اخرتاع»

طرق أخرى لتطويع أبناء املستعمرات وفرض سلسلة من املامرسات

لالستفادة منهم ومن ق ّوتهم البدن ّية ،سواء للعمل يف املزارع وضامن
التغذية ملاليني البطون الجائعة يف فرنسا بني الحربني ،أو استغاللهم

كمحاربني ض ّد من حاربت فرنسا ض ّدهم يف أوروبا .إضافة إىل هذا

فإ ّن التمييز العنرصي ،وميثولوج ّية تف ّوق اإلنسان األبيض عىل باقي
ِ
تختف أيضً ا بعد إنهاء العمل
البرش مبختلف ألوانهم وثقافاتهم ،مل

بنظام العبودية ،بل أصبح أكرث رضاو ًة وقساوةً.

[1] Sophie Leclercq: «Le colonialisme mis à nu. Quand les surréalistes
démythifiaient la France coloniale (1919- 1962). Revue historique 20082/ (N° 646),
pages 315 à 336.
[2] Roland Barthes, Mythologies, Paris, Le Seuil.
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من بني األنشطة التي كانت فرنسا متارسها مثال؛ لتغذية أسطورة

رضورة استعامرها لبلدان أخرى ألسباب إنسان ّية .كان هناك تنظيم ما

كانت تس ّميه «املعارض الكلونيال ّية ( »)Expositions colonialsيف

مختلف مدنها وجهاتها الجغرافية« :املعرض الدويل ،هكذا أصبحت
الحقيقة االستعامرية ،األوروب ّية كام قال املرء يف خطاب االفتتاح،

من البديهيات»[[[ .ما كانت فرنسا مطالبة به بعد إنهاء العبوديّة ليس

هو تعاملها مع مستعمراتها بإنسان ّية أكرث ،واعتبار سكان املستعمرات
رشا ،بل كانت مطالبة باالنسحاب الفوري من البلدان التي استولت
ب ً

عليها بالق ّوة .وسنعود بالتفصيل إىل هذا املوضوع الحقًا.

رصفات النخبة االستعامرية الفرنسيّة يف غينيا،
إذا أخذنا مثال ت ّ

عندما استقلّت سياسيًّا عن فرنسا عام  ،1985فال ميكن ألّ نتأكّد

من أ ّن النظرة الدونيّة والحقد عىل سكان املستعمرات الفرنسية
من طرف أصحاب القرار يف فرنسا آنذاك يع ّزز األطروحة القائلة
بأ ّن الدول املست ْع ِمرة ،ممثلة هنا بفرنسا ،مل تتخلّص من فهمها
ٍ
كأراض للعبيد يخدمونها.
للمستعمرات
بعد عقود من اإلنكار والنفي ،بدأ املرء يعرتف يف فرنسا

بتفش أشكال كثرية من التمييز العنرصي يف األوساط
شيئًا فشيئًا
ّ

الفرنسية ،وبالخصوص ات ّجاه أبناء املهاجرين األفارقة بصفة عامة.
وعىل الرغم من وجود دراسات كثرية حول املوضوع ،فإ ّن املرء

[1] Ne visitez pas l’Exposition coloniale, mai 1931, op. cit., tract collectif signé par
A. Breton, P. Éluard, B. Péret, G. Sadoul, P. Unik, A. Thirion, R. Crevel, L. Aragon,
R. Char, M. Alexandre, Y. Tanguy, G. Malkine (les surréalistes étrangers n’ont pas
apposé leur signature par peur des représailles).
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يفهمها عىل أنّها تؤكّد وجهة نظر الرأي العام الفرنيس ،القائل بأ ّن
هؤالء املهاجرين هم السبب الرئيس يف هذه العنرصية وهذا النبذ؛

أل ّن سلوك الغالب ّية العظمى منهم غري مقبولة ،وبالتايل ال يريدون

اإلندماج يف النسيج االجتامعي الفرنيس ،ينكمشون عىل أنفسهم
ويبنون مجتم ًعا موازيًا للمجتمع حيث يعيشون .ما ينكره املرء
ٍ
سريورات اجتامع ّي ٍة ت ُنتج العنرصية ،عىل
ببساطة هو االعرتاف بوجود

مستويات ع ّدة ،ويف ميادين مختلفة للحياة االجتامع ّية الفرنسية[[[،

مؤسسات الجمهوريّة الفرنس ّية
بل وأيضً ا تعشّ ش هذه السريورات يف ّ
ذاتها ،تحت غطاء مببدأ رسمي ،يُر َّد ُد بشكلٍ
طقويس يف املناسبات
ّ

كلّها ،لكن املرء يستهزأ به يوم ًّيا .وهو أمر يُذكّرنا ،بل يُحيلنا عىل
الحقبة االستعامرية املبارشة« :إضافة إىل سلسلة التشبيهات التي

ميكن فهمها بني -تشابهات النظام التاريخي (غال ًبا ما تكون الهجرة
(تحتل
ّ
ابنة االستعامر املبارش أو غري املبارش) والتامثل البنيوي

الهجرة حال ًّيا املكان الذي احتلّه االستعامر يف ترتيب عالقات
الهيمنة) .أصبحت الهجرة بطريقة ما نظا ًما بالطريقة نفسها التي اعتاد
عب عن ذلك سارتر»[[[.
ال ّناس قول «أن االستعامر هو نظام» ،كام ّ

وبالتايل فإنّ« :العنرصيّة ما بعد الكولونيال ّية ليست فقط بقا ًء بسيطًا
يف املايض .عىل العكس من هذا يتعلّق األمر بإنتاج دائم ومنظَّم
ملجتمعنا ،تُعاد صياغة التمثّالت املوروثة عن املايض وت ُستثمر من
[[[ انظر مثالV. de Rudder (dir.), L’inégalité raciste, PUF, 2000 :

[[[ جاء يف:
A. Sayad, «La» faute «de l’absence», L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, De
Boeck Université, Paris-Bruxelles, 1997.
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جديد لصالح املصالح املعارصة .فمجتمعنا ُمستم ّر حال ًّيا يف إنتاج

السكّان األصليني يف املعنى السيايس للكلمة« :مواطنني أدىن»

«رعايا» غري غرباء باملعنى القانوين للكلمة ،لكن ال يت ّم التعامل

معهم كفرنسيني باملعنى الكامل»[[[.

من اسرتاتيجيات مواصلة إخضاع املستعمرات ،بعد استقاللها

السيايس ،هناك مثال تشويه أو حتى محاولة مسح هويّة شعوب هذه
املستعمرات[[[ .وأوضح مثال عىل ذلك ،هو التقرير الذي ق ّدمه

خ ًرا يؤكّد بأ ّن أربعني
«مجلس املحاسبة الفرنيس» يف تقرير صدر مؤ ّ

ألف صندوق يعود إىل أرشيف الجزائر املدين ،مل يتم فتحها حتى
اليوم ،بل مل تُرجع للجزائر ،بعدما «ه ّربتها أو رسقتها» فرنسا عندما

سجلت ما
ّ
أجليت عن الجزائر عام  .1962وتحتوي الصناديق عىل
يُس ّمى يف شامل إفريقيا «الحالة املدنية» ،الذي أدخلته فرنسا إىل

الجزائر منتصف القرن التاسع عرش .والواقع أ ّن هدف فرنسا مل يكن

سجلت الوالدات والوفيات ،بل محو الذاكرة وتشويه األنساب
ّ
توثيق

واستخدام ألقاب مح ّرفة ،بطريقة ممنهجة بني  1838و ،1848بإلغاء
يخص
الطريقة التي كان الجزائريون يعتمدونها يف التسميات فيام
ّ
األسامء واأللقابُ .ج ّرد ثالثة ماليني جزائري من هويّتهم ،وت ّم

تشويه أسامئهم أو إطالق أسامء ساخرة عليهم من قبل موظفي دوائر
«األحوال املدنية»« :استحدث االستعامر ألقابًا عشوائ ّية للكثري من

[[[ انظر:
Pierre Tevanian, Saïd Bouamama: «Un racisme post -colonial. réflexions sur un
passé qui ne passe pas»: 9 juillet 2019: http://lmsi.net/Un-racisme-post-colonial.
[[[ محاوالت مسح الهوية الجزائرية إبان االستعامر ،العريب الجديد 13 ،يناير .2018
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تبق سوى عائالت قليلة حافظت عىل لقبها
العائالت الجزائرية ،ومل َ
أي شخص يريد البحث عن أصوله يف
األصيل ،ونتيجة ذلك فإ ّن ّ

أرشيف سجالت الحالة املدنية يف بلديّته األصل ّية ،سيكتشف بأ ّن

السجلت أحدثت سنة  1890ود ّونت عىل األكرث خمسة أجيال
ّ
تلك
أي أن أصول الشخص تتوقّف عند سنة .[[[»1800

تع ّدى حجز أرشيف «الحالة املدنية» من طرف فرنسا إىل

حجز جامجم قادة املقاومني الجزائريني ض ّد االستعامر الفرنيس.

عب عن استعداده إلرجاع هذه
وسبق للرئيس الفرنيس ماكرون أن ّ

الجامجم ،معرتفًا بذلك ،ضمنيًّا عىل األقل ،بجرائم الحرب التي

عب عنه ماكرون هو
اقرتفتها فرنسا ض ّد الشعب الجزائري .وما ّ
مهزلة؛ أل ّن هذه الجامجم تعترب «تراث ًا فرنسيًّا» مبوجب القانون
الفرنيس ،يتطلّب تعديله من طرف الربملان الفرنيس للسامح

بإرجاعها لفرنسا .وال ميكن للمرء أن يفهم شيئًا آخر من هذا من

متسك فرنسا ،وبالتأكيد دول استعامريّة أخرى ،بآثار جرامئها
غري ّ
يف متاحفها ،وبهذا تُعترب متفانية يف إعطاء املثال ملا تقوم به دول

يف وقتنا الحارض من جرائم ض ّد شعوبها؛ وهي دول مدعومة مبارشة

من طرف القوى االستعامريّة لألمس .لإلشارة تحتفظ فرنسا بأكرث

من مثانية عرش ألف جمجمة لجزائريني قُتلوا برصاص االستعامر

الفرنيس يف الجزائر بني  1830و ،1932أو أجربوا عىل مساعدتها يف
الحروب التي شاركت فيها فرنسا يف أوروبا (وبالخصوص الحربني

الكونيتني ،األوىل والثانية).

متخصص يف تاريخ الجزائر.
[[[ عمر بلقسام ،باحث
ّ
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نَظر املرء للمهاجرين ما بعد الكولونيالية يف ستينيات وسبعينيات

القرن املايض من خالل الخيال الكولونيايل ،الذي ب ّرر انحطاطهم
االقتصادي واالجتامعي والسيايس ورشعنه ،بفرض بقائهم

يف أسفل السلم االجتامعي ومزاولة مهن ال تساهم يف رق ّيهم
االقتصادي ،بل اختيار مهن شاقّة لهم ونكر حاجاتهم االجتامعية
يف السكن الالئق واختزال اإلنسان املهاجر إىل ق ّوة عاملة ال غري.

وتفش
وعىل أساس هذه الهيمنة وهذا اإلقصاء تم تضخّم البطالة
ّ

الهشاشة يف صفوف املهاجرين األفارقة يف فرنسا يف مثانينيات

القرن املايض ،وإىل يومنا هذا .مبعنى أ ّن التص ّور الكلونيايل
تتغي عن النظرة التي كان يحملها
لإلفريقي املهاجر إىل فرنسا ،مل ّ
الفرنيس عن األفارقة وهو يف بلدانهم يف الوقت الذي كان يهيمن

عليها يف عني املكان.

خ َّيل الكلونيايل يف اعتبار أوضاع
يلمس املرء استثامر هذا امل ُت َ

الال مساوات الفعل ّية .فإذا كان الكلونيايل القديم ال يُنكر الال مساوات
امل ُنتجة من ِقبل النظام الكلونيايل ،فإنّه كان ينفي ظهورها ويغطيها
برشح بيولوجي عنرصي وثقايف إقصايئ .فتُهمة كسل امل ُستَع َمر مل

تُربط بالسبب الحقيقي لهذا الكسل[[[ ،الذي كان يف العمق ح ًّدا

أدىن ملقاومة االستعامر ،بل ُربطت «بالكسل األخالقي» لإلفريقي.

وتستم ّر هذه اآلليّة يف االشتغال يف الوقت الراهن ،ذلك أ ّن التمييز

مل يعد يرشح تهميشً ا وغضبًا وعدم اهتامم الشباب املنحدر من
والدين من أصل بلدان املستعمرات ،بل نقص يف هؤالء الشباب

[[[ انظرألبري ميمي.A. Memmi, Portait du colonisé :
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وضيق أفقهم أو خطأ يف الرتبية األرسية والعجز أو عدم التوافق

الثقايف[[[ وعدم اإلملام «بقيم» الجمهورية الفرنسية أو الحداثة؛ بل

وأيضً ا بـ «سلوكهم االجتامعي ،الناتج عن تع ّدد زوجات األب ،كام

رصح وزير فرنيس سابق عام .2005
ّ

يُنظر سياسيًّا الندماج املهاجرين األفارقة يف النسيج االجتامعي

الفرنيس مبنظار كولونيايل قديم بنفحات ثقافية ،أي التأكيد بأ ّن

الفروق الثقافيّة بني املستعمر والسكان األصليني كبرية ج ًدا ،إىل

ألي اندماج ،يف ثقافة اعتربها املرء
درجة أنّها ال ترتك املكان ّ
ُعليا للمستعمر ،وبالتايل فإ ّن الدونيّة الثقافيّة للجزائريني مثال،

مل تكن تُخ ّول لهم الحصول عىل الجنسيّة الفرنسيّة عندما كانت
فرنسا تستعمر الجزائر مبارشة[[[ .باألدوات واأليديولوجيةنفسهام

تحكم فرنسا عىل اندماج األفارقة املهاجرين .واألمر الثاين الذي
من الرضوري تسجيله يف االستعامر املا بعد الكولونيايل هو
فرض فرنسا عىل املهاجرين األفارقة ،متا ًما كام فرضت ذلك عىل

أبائهم وأجدادهم يف مستعمراتها ،اإللتزام باالحتياط وعدم الظهور
و«االحتشام» بل ،االختفاء حتى« :أل ّن ميزان الق ّوة هو بدون ّ
شك

لصالح مجتمع الهجرة -ويُخ ّول لها هذا عكس العالقة التي يجمعه
باملهاجرين بصورة تا ّمة ،إىل درجة وضعهم يف موضع ُملْ َز ِمني يف

الوقت الذي كان من املمكن أن يكونوا فيه ُملْ ِز ِمني -ويستفيد مجتمع
[[[ انظر.R. Hoggart, La culture du pauvre :

[[[ لسفريس يف هذا اإلطار دراسات قيمة:
Eric Savarèse, Histoire coloniale et immigration, Séguier, 2000; A. Sayad, «Qu’est
ce qu’un immigré?» , L’immigration ou les paradoxes de l’altérité.
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الهجرة هذا من هذا الوضع»[[[ .فالسياسة الفرنس ّية يف ميدان الهجرة،

«تبيع» يف غالب األحيان نجاحات نضال املهاجرين من أجل حقوق
مع ّينة كنجاح لها يف إدماجهم وتربيتهمُ ،مقحمة عنرص متييز جديد
بني املهاجرين يف «الراغبني يف االندماج» و«الرافضني له» .ويعني

أي معنى
االندماج كأيديولوج ّية فرنس ّية عنرصيّة ُمبطنة؛ ألنّه ال يحمل ّ
للمساوات ،فإذا كان الهدف هو «ضامن مكان» للمهاجر يف النسيج

االجتامعي الفرنيس ،فإ ّن هذا «املكان» هو بالضبط مصدر العنرصيّة؛
أل ّن االندماج املعني باألمر هو قبول املكان الذي ح ّدده الفرنيس

لإلفريقي منذ قرون ،كتابع وعبد وخادم ليس إلّ .

مثال أمريكا
حق املرء أن يعترب القتل العمد للسود من طرف البيض يف
من ّ

أمريكا املعارصة كامتداد لالضطهاد وامليز العنرصي الذي مورس

حق املرء أن يعترب أيضً ا امليز العنرصي
عليهم منذ قرون .ومن ّ
األمرييك الحايل من أبشع أنواع التمييز؛ ألنّه ال ُيارس فقط من
طرف أشخاص منفردين ،بل وراءه تنظيم وأيديلوجية محكمة.
إضافة إىل هذا تساهم الدولة األمريكية مبارشة يف هذا التمييز بعدم

محاكمة الجناة ،إال يف حاالت استثنائية ،ناهيك عن عدم عقاب

رجال أمنها من البوليس األبيض الذين يقتلون أمريكيني سود[[[.

[[[ مرجع سابق:
M. Barkat, Le corps d’exception. Les artifices du pouvoir colonial et la destruction
de la vie, Editions Amsterdam, 2005.

[[[ «قتل مايكل براون 18 ،عاما ،يف فريجسون من قبل رشطي مل ير القضاء رضورة تقدميه
للمحاكمة .اريك غارنر 44 ،عاما ،قتل خنقا يف نيويورك من قبل رشطي مل يقدم إىل املحاكمة.
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قبل أيّامنا هذه بسنوات ،عام  ،1964كانت هناك أحداث غيتو

هارليم ،قُتل فيها رجل أسود البرشة عىل يد رشطي ،وكان هذا
السبب الرئيس يف اندالع انتفاضة للسود .وعىل الرغم من الجانب

املأساوي لهذه االنتفاضة ،فإ ّن ما حقّقته هو إلغاء قوانني التمييز

العنرصي كلّها .وحتى وإن كان بإمكان السود ابتدا ًء من عام 1970

مزاولة وظائف كانت حك ًرا عىل البيض يف الواليات املتحدة
األمريكية :الرشطة ،وظائف سياسية ،فإ ّن نظام التمييز العنرصي ما

زال قامئًا بها.

إذا رجعنا إىل عام  ،1865إلغاء العبودية بالواليات املتحدة

األمريكية ،فإنّنا نجد الوضع نفسه للسود كام كان عليه الحال

لنظرائهم يف املستعمرات األوروبية ،سواء يف أمريكا الجنوبية
والوسطى أو إفريقيا وأسرتاليا وآسيا .مبعنى أ ّن إلغاء قانون العبودية

مل يكن يضمن للسود حريتهم الكاملة والفعلية ،بل فقط الحرية
النظرية .رافق إذن إلغاء العبودية قانون الفصل العنرصي ،وعزلهم

الفعيل عن البيض من األمريكيني ،يف األمور كلّها ويف املرافق

العموميّة كلّها ،وبهذا ت ّم تكريس دونيّة السود قانونيًّا[[[.

جون كروفورد 22 ،عاما ،قتل عىل يد رشطي يف سوبر ماركت يف اوهايو ،بينام كان يلعب بلعبة،
ومل تر السلطات رضورة ملحاكمته .تامري رايس 12 ،عاما ،قتل عىل يد رشطي يف كيفالند بينام
كان يلهو بسالح لعبة .والرت سكوت 50 ،عاما ،قتل بثامين رصاصات يف الظهر ،من قبل رشطي
يف والية كارولينا الجنوبية .فريدي غراي 25 ،عاما ،عامله بقسوة حتى املوت ستة رشطيون يف
بالتيمور بعد أن كرسوا عموده الفقري .والقامئة طويلة» .النضال الطويل للسود األمريكيني .حلقة
ليون تروتسيك  -باريس يف .2015/06/19

[[[ «وافق الرؤساء األمريكيون املتعاقبون ،كام السلطات الفيديرالية وغريها من مؤسسات السلطة،
عىل الفصل العنرصي ودافعوا عنه لعقود .وقامت الربجوازية البيضاء بفعل كل يشء إلحالل هذا
الشكل الجديد لهيمنتها معتمدة عىل األطر االجتامعية املوروثة من العبودية» .نفس املرجع السابق.
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مل يكن هناك متييز عىل أساس لون البرشة وال العرق عىل

مستوى القانون الفيديرايل نظريًّا عىل األقل ،لكن كانت هناك
سلسلة من التدابري التمييزية ،وأقىص تجليات هذه التدابري وأقساها

هو اإلعدام الفوري للسود ،دون محاكمة ،حيث كان شخص يُعدم
كل أسبوع بني  1877و ،1950ويف الكثري من األحيان ،ألسباب ال
ّ
تستحق حتى املحاكمة ،فباألحرى اإلعدام ،كعدم تح ّية رجل أبيض
ّ

مثل .وكان املقرتفون ملثل هذه الجنح ض ّد اإلنسانية
بعبارة «سيدي» ً
دل هذا عىل يش ٍء ،فإنّ ا ّ
ال يتابعون قانون ًّيا إال ناد ًرا ،وإن ّ
يدل عىل
أ ّن العقلية األبرتهايديّة متجذّرة يف ثقافة أغلب ّية بيض أمريكا[[[.

وكان موضوع أغنية «الفاكهة الغريبة ( »)Strange Fruitللف ّنانة

السوداء بييل هوليداي (( )Billy Hollidayغ ّنتها عام )1939

[[[

اإلعدامات الفوريّة الجائرة .وسبّب لها أداء األغنية أنواع املضايقات

كلّها التي عرفتها من طرف السلطات األمريكية البيضاء.

عىل الرغم من هذا االضطهاد والحيف والتمييز األبارتهايدي،

السود عىل النضال من أجل
وكأجدادهم يف مستعمرات أخرى ،مل يكف ّ
حقوقهم منذ غابر األزمان .ففي عام  ،1890نظّموا أنفسهم يف واليات

[[[ "كان للفصل واالضطهاد العنرصي أشكاال أخرى مثل الفصل يف السكن واملدارس وأماكن
العمل ووسائل النقل والحانات ودور السينام والحدائق العامة واملستشفيات وجميع األماكن
العامة بشكل عام .فعىل سبيل املثال ،يف والية أالباما هناك قانون يذكر ويحدد« :كل مطعم أو
أي مكان آخر يقدم به الطعام سيكون غري قانوين إذا مل يوفر صاالت منفصلة للبيض وللملونني أو
باألقل عرب فصل املكانني بحاجز سميك ميتد بارتفاع سبعة أقدام كحد أدىن وعىل أن يكون هناك
مدخال منفصال لكل مكان» .نفس املرجع السابق.
[[[ "أشجار الجنوب تحمل فاكهة غريبة  /دم عىل األوراق ودم يف الجذور  /جسد أسود يتأرجح
يف نسيم الجنوب  /فاكهة غريبة تتدىل من أشجار الحور".
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أمريكية ع ّدة ،مشجعني صغار املزارعني البيض الفقراء أيضً ا للمطالبة

بتحسني ظروف العيش املتدهورة باستمرار .وحتى وإن مل تنجح مثل هذه

جا،
الحركات ،فإ ّن ما حقّقته هو اإلبقاء عىل وعي السود بوضعهم متو ّه ً

رشا،
وعدم الخضوع النهايئ والدائم لسيطرة أغنياء بيض ،ال يعتربونهم ب ً
بل فقط أدوات تساهم يف رفاه ّيتهم وتوفّر لهم املزيد من الغنى.
السود أيضً ا تنظيم أنفسهم للدفاع عن مصالحهم ،كام
حاول ّ

يتّضح ذلكجليًّا بتأسيس «الجمعية الوطنية لرتقية امللونني"NAACP

التعسفي ،بتوفري مدافعني قانونيني
عام  ،1909ملناهضة اإلعدام
ّ
للمرشحني لإلعدام .وارتفع عدد املنخرطني يف هذه الجمعيّة إىل
حدود عام  1946إىل ما يناهز نصف مليون منخرط[[[.

كام يؤكّد عىل ذلك ليون تروتسيك [[[ فإ ّن نصيب تع ّرض السود

العمل ّية األمريكية .فالفيدرالية
للميز العنرصي طال أيضً ا الحركة
ّ
األمريكية للعمل ، AFLالتي كانت مبن ّية عىل أسس فئويّة ،والتي
العمل ّية بني  1880و 1930بالواليات
كانت مهيمنة عىل الحركة
ّ
إل بالنقابات التي كانت متثّل
املتحدة األمريكية ،مل تكن تهت ّم ّ
العمل املؤ ّهلني دون غريهم .ومن املعروف أ ّن الغالبية العظمى
ّ

عم ًل يدويني وبسطاء .بل كانت الكثري من النقابات
من السود كانوا ّ

ترفض انضامم السود لصفوفها ،فقط ألنّهم سود.

[[[ «الذين انضموا إليها كانوا بحاجة إىل مقدار من الشجاعة ،وإن كان ذلك للقيام مبرافعات
قانونية ضد التمييز وملواجهة الدكتاتورية الرشسة التي كانت متارس ضدهم» .نفس املرجع
السابق.
[[[ النضال الطويل للسود األمريكيني .حلقة ليون تروتسيك  -باريس يف .2015/06/19
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عمل
من طبيعة الحال كانت هناك استثناءات ،ذلك أ ّن «نقابة ّ

تأسست سنة  ،1890كانت تسمح للسود
املناجم املتّحدة» ،التي ّ

عمل املوانئ،
باالنخراط فيها .اليشء نفسه ميكن أن يُقال عن نقابة ّ
ونقابة نارشي الخشب يف لويزيانا ،التي ظهرت بعد الحرب العامل ّية

املؤسسة
«عمل العامل الصناعيني ،»IWW
األوىل  ،1902ومنظّمة ّ
ّ

عام  ،1905وهي إىل ح ّد ما نقيض الفيدرالية األمريك ّية.

لنتذكر حركة هجرة أو تح ّرك السود من الجنوب إىل الشامل،

لربا نعتربه هراء؛ أل ّن
الذي كان ينادي بإلغاء العبوديّة ،وهو نداء ّ

التمييز والفصل العنرصيني كانا ميارسان دون هوادة .فُرض عىل
السود السكن بعي ًدا عن البيض ،بتشجيع واضح من الدولة ،بحيث

السكن العنرصيّة هذه ابتداء من  ،1930ذلك
كانت مت ّول سياسة ّ
أ ّن املهاجرين من جنسيّات أوروبيّة مختلطة كانوا يسكنون بعي ًدا

عن السود[[[.

جندي إىل
أرسلت الواليات املتّحدة األمريكية نصف مليون
ّ
ساحات املعركة أثناء الحرب العامل ّية الثانية بأوروبا .وكانت أغلب ّية

السود املرسلني من الجنود العاديني دون مراتب قيادية تذكر .دفعوا
ّ

للمشاركة يف حرب ليست حربهم ،وقتل أناس ليست لهم بهم أية

عالقة أو قتلهم من طرف هؤالء .ونورد هنا رصخة ك .ل .م .جيمس،
[[[ «منعت بهذا الشكل سلطات روزفلت االختالط بني السود والبيض يف االحياء واملدارس».
ليون تروتسيك ،نفس املرجع السابق .ويضيف يف هذا السياق ما قاله الروايئ ريتشارد رايت
 ،Richard Wrightالذي نشأ يف والية امليسيسبي ،روى ما حل بعائلته التي جاءت لتعيش يف
شيكاغو يف عام « :1927كانوا يرمون الطوب عىل نوافذ بيوتنا والقاممة عىل أطفالنا وهم يف
طريقهم إىل املدرسة ،إىل أن انتهى األمر بتفجري القنابل أمام أبوابنا».
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كل مرة يجب أن تهدر الدماء يرى
التي ذكرها تروتسيك أيضا« :يف ّ

قادة هذا البلد أنّه عىل الزنوج هدر دمائهم [ ]...لقد حرموا [الزنجي]

خصصوا له أسوء األعامل وأسكنوه يف أحياء
من ّ
حق التصويت وقد ّ

مزرية فقرية ثم مورس بحقّه اإلعدام العشوايئ ولك ّنهم عندما يريدون

أن ميوت الناس من أجل «الدميقراطية» ،فكونوا متأكدين بأنّهم
سوف يأتون للبحث عن الزنوج» .وحتى بعد الحرب ،مل ينجوا من
رسحوا من الجيش ليشتغلوا
التع ّرض إىل اإلعدام دون محاكمة ،و ِّ

كأمجورين عاديني ملن ساعده الحظ ،أو العطالة ملن كان حظّه
س ّيئًا .وكان هذا من بني أسباب اكتظاظهم يف املدن ،وبالتايل ظهور
مشاكل أخرى انضافت إىل التمييز العنرصي الذي كانوا يعيشونه

فرادى وجامعات.

عىل الرغم من النضال الطويل واملرير للسود للقضاء عىل

مؤسسات
التمييز العنرصي يف أمريكا القرن العرشين ،فإنّه استم ّر يف ّ
الدولة عىل مستويات ع ّدة ،وبح ّدة قويّة يف الحاالت كلّها .عندما

رئيسا ألمريكا عام  ،1961وعىل الرغم من أنّه كان يظهر
أصبح كندي ً
مبظهر من قد يساعد السود السرتجاع كرامتهم اإلنسانية والقضاء

عىل امليز العنرصي ،فإ ّن ذلك مل يكن من أولويّات سياسته ،ألنّه
أكّد بأ ّن الحرب الباردة والرصاع ض ّد الشيوعيّة كانا أه ّم من ذلك[[[.

[[[ «كان كندي يقوم باإلطراء عىل قادة الحركة السوداء ،وكان يناقش مع هذا وذاك .ولكن ذلك
كان للتحكم بهم بشكل أفضل ،وليس من أجل تحقيق مطالبهم» .نفس املرجع السابق.
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مل يؤيّد الرئيس جونسون ،عىل غرار كندي ،قض ّية إلغاء التمييز

أي حراك للسود والقضاء
العنرصي ،بل مل يست ِ
أي جهد له لطمس ّ
نث ّ

عليه .أ ّما القوانني القليلة املتعلّقة بالحقوق املدن ّية التي قُ ّررت يف
عهده ،فلم تكن بفضله ووعيه مبشكل التمييز العنرصي ،بقدر ما

كان نتيجة ضغط الحركات االحتجاج ّية للسود يف مجموع واليات

الواليات املتحدة.

سلمي طويلٍ للسود من أجل إلغاء قوانني ومامرسات
بعد نضا ٍل
ٍّ

الفصل العنرصي ،بدأت يف منتصف الستينيات من القرن العرشين

حركات احتجاج عنيفة ملقاومة إرهاب الدولة ض ّدهم ،وهو
إرهاب كان يتمثّل يف العنف الذي كانت السلطات األمنيّة متارسه

غض الطرف عن أنشطة
ض ّد الحركات السلميّة لهم ،بل وأيضً ا ّ
عنف تنظيامت البيض ،مثل الكو كلوكس كالن ،التي مل تستوعب
الدرس الذي لقّنه إياها تنظيم أسود للدفاع عن النفس عام .1964

من هذه الناحية ،أ ّدى التعامل العنيف مع مظاهرات وتج ّمعات
ٍ
عنف مضا ٍّد ،وكأ ّن لسان حال
وتنظيامت السود السلميّة ،إىل
التاريخ كان يقول إ ّن الرجل األبيض األمرييك يف الواليات

املتحدة ،ال يعرتف إال مبن ير ّد الصفعة بصفعتني ،ال مبن يُؤمن
بسذاجة يف أيديولوجيّة تبيع وهم الحقوق باليد اليمنى ،وترسقها
باليد اليرسى .ولنذكر يف هذا املقام تنظيم «أمة اإلسالم» يف شامل

الواليات املتحدة آنذاك ومالكوم إكس ،بحيث مل تكن أنشطتهام

ولعل محمد
ّ
تتأسس عىل م ّد الخد ،بل عىل ر ّد اللّكمة بلكمتني.
ّ
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عيل كالي (كاسيوس كالي) ومالكوم إكس[[[ يبقيان من الوجوه

البارزة «أل ّمة اإلسالم» .اشت ّد لهيب مقاومة السود لتع ّنت البيض
بأمريكا وعدم االعرتاف بهم كبرش كاميل الحقوق مثلهم ،إىل
تأجيج الشوارع ،وبالخصوص يف املدن الكربى« :إ ّن الواليات

املتحدة [ ] ...تعيش حربًا اجتامعية فتّاكة وقد أخذت شكلها
األكرث راديكالية ،أي االنتفاضة املسلّحة يف املدن ،وهو شكل

كان قد اختفى يف أوروبا منذ فرتة طويلة ،وبدا أنّه لن يعاود الظهور
يف البلدان ذات «املستوى املعييش املرتفع» .فاملشهد يف واتس

ال ينقصه غري املتاريس ليصبح مشابها بأحياء املاريه ()Marais
البارييس والـكرواروس ( )Croix Rousseيف مدينة ليون الفرنسية

عمل النسيج منذ أكرث من قرن[[[:
بانتفاضة ّ

رافقت هذا األحداث الدامية نزاعات مبارشة مع السلطة ،أخذ

شكل عصيان مدين دموي ،بل تعالت أصوات الرافضني للحكومة
[[[ من أقواله املشهورة« :العني بالعني ،السن بالسن ،وحياة بحياة .إن كان هذا مثن الحرية ،فإننا
لن ترتدد عن دفع الثمن» .وعندما اغتيل كندي يف نونرب  ،1963قال ملكوم« :باعتباري صبيا قد
ترعرع يف الريف ،مل أحزن يوما عىل عودة الدجاج إىل حظرية الدواجن ،إن ذلك كان يفرحني
دامئا» ،وكان يعني بأن كندي حصد ما زرعه .وال داعي للقول بأن هذا جر عليه وابل غضب
السلطات الحكومية وأصبح هدفا للتصفية ،كام هي عادة السياسية األمريكية عندما ال تقوى عىل
جة ،بل تفضل الرضب من الخلف ،بطريقة جبانة  .وكان الحق مع املناضل
جة بالح ّ
محاربة الح ّ
يف صفوف «البالك بور» راب براون« :العنف هو من انتاج أمرييك كام حال فطرية الكرز» .سنة
ونيف بعد عزله من تنظيم «أمة اإلسالم» ،ملواقفه الشجاعة والجريئة وخوف التنظيم عىل نفسه،
تم اغتيال مالكوم إكس عام  .1965بعد موته ،تأججت اإلحتجاجات والصدامات ،وقتل املآت
من السود برصاص العنرصية ،ألن «حراس األمن» مل يكونوا يؤمنون بقانون إلغاء العنرصية الذي
خرج للوجود يف أمريكا عام ( 1964قانون الحقوق املدنية .»Civil Rights Act
[[[ تيارنا السيايس عام  ،1967ذكره ليون تروتسيك ،حلقة النضال الطويل للسود األمريكيني،
باريس يف 2015/06/19
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مؤسستي
وللدولة األمريكية ّ
وكل مؤسساتها الدستورية ،وبالخصوص ّ

الجيش واألمن بصفة عامة والعدل.

ُعقّدت األمور أكرث بعد اندالع حرب الفيتنام ودفع عدد كبري

من السود األمريكيني للمشاركة فيها ،بحيث إن عددهم وصل ح ًّدا
ولربا عدد كبري
أقىص عام  ،1968عىل الرغم من أ ّن أغلبية السود،
ّ

من الجنود السود ،كانوا ض ّد هذه الحرب ،عىل شعب مل يقرتف

حق األمريكيني .وكان موقف البطل محمد عيل كالي
أي ُجرم يف ّ
ّ

من هذه الحرب برفضه اإللتحاق بالعسكر األمرييك ،تعرب عن
أي عداء ض ّد الفيتكونغ
موقف األغلبية الساحقة للسود« :ليس لدي ّ

وأي من الفيتناميني مل ينعتني يو ًما بكلمة زنجي ...
(ّ )Vietcong
ملاذا يطلبون م ّني أنا ،من بني الذين يس ّمونهم بالزنوج ،بارتداء الزي
العسكري للذهاب  16.000كم بعي ًدا عن بيتي لرمي قنابل وقذائف

عىل رجال مل ّونني بينام السود هنا يعاملون مثل الكالب ويحرمون

من الحقوق األساسية لإلنسان؟»[[[.

عاملي عىل أ ّن ترامب بسلوكه ات ّجاه البرش من
هناك إجامع شبه
ّ

جنسيات أخرى من غري الجنس ّيات الغرب ّية عمو ًما ،أي البيض ،هو

عنرصي عىل املستويات كلّها .واملذهل هو أنّه ال يُخفي
رئيس
ّ
عنرصي؛ أل ّن سلوكه
عنرصيّته هذه ،بل يؤكّدها عندما ير ّدد بأنّه غري
ّ

وخطبه ورسائله اإللكرتونية القصرية تفضح عىل الدوام روحه

العنرصيّة.
[[[ م.ن.

الفصل الثالث :تجليات األبارتهايد المعاصر

وصل األمر بالكونغرس األمرييك إىل التصويت عىل قرار يدين

«عنرصية» ترامب إزاء نائبات أمريكيات[[[ ،عىل خلف ّية سلسة من
أقل ما يقال عنها هي
التغريدات له عرب تويرت ،استعمل فيها لهجة ّ

أنّها لهجة عدائ ّية عنرصيّة تحريض ّية إقصائ ّية لعضوات يف الكونغرس

من إثنيات مغايرة[[[ إلثنية ترامب ،وتتمتعن بلون غري لونه .وانض ّم
أربعة ن ّواب من حزب دونالد ترامب إىل  235نائ ًبا دميقراط ًّيا ،ليق ّروا
رشعت وزادت الخوف
بأ ّن الرئيس األمرييك
ّ
عنرصي وتغريداتهّ « :
والكراهية تجاه األمريكيني الجدد واألشخاص املل ّونني»[[[ .وأكّد

جو بايدن ،نائب الرئيس السابق واملرشّ ح الدميقراطي النتخابات
رئيسا
الرئاسة عام  ،2020بأ ّن التاريخ األمرييك «مل يشهد إطالقًا ً

عنرصيًّا أكرث من هذا الرجل».

جه  148من األمريكيني األفارقة البارزين[[[ م ّمن خدموا يف
وو ّ

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رسالة لألمريكيني والعامل ترفض ما

تتفش يف الواليات
أسموها «لغة الكراهية والعنرصيّة التي بدأت
ّ
املتّحدة» ،نرشت عىل شكل مقال بصحيفة واشنطن بوست ،جاء

فيه« :لقد سمعنا هذه العبارات من قبل :عودوا من حيث أتيتم ،عودوا

[1]https://www.france24.com/ar/20190717.
-الواليات-املتحدة-األمريكية-دونالد -ترامب-نائبات-الكونغرس-عنرصية-تويرت.

[[[ النائبات ألكسندريا أوكاسيو كورتيز (نيويورك) وإلهان عمر (مينيسوتا) وأيانا بريسيل
(ماساشوستس) ورشيدة طليب (ميشيغان).
[[[ كان رد فعله ترامب بقوله «إن هذه التغريدات مل تكن عنرصية ،ولن تجدوا غراما واحدا من
العنرصية لدي» ،مضيفا فيام بعد مخاطبا النائبات األربعة« :إن بلدنا حر ورائع ومزدهر .إذا كننت
تكرهن بالدنا أو إن مل تك ّن سعيدات هنا ،بإمكانكن الرحيل».

[[[ سابا أبيبي ،وكارين أندري ،وديانا بانكس ،وكوينيس براون ،وكريم ديل.
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إىل إفريقيا .واآلن ..أعيدوها من حيث أتت (هتاف ض ّد النائب
األمريك ّية من أصول صومال ّية إلهان عمر) .فهذه الهتافات نسمعها

طوال الوقت يُرصخ بها يف وجوهنا ويُهمس بها من وراء ظهورنا
ونُرمى بها عرب اإلنرتنت .فهي جزء من منط يف بلدنا مص ّمم لتشويه

سمعتنا وإبقائنا متف ّرقني وخائفني  ...بصفتنا أمريكيني أفارقة خدمنا
يف اإلدارة السابقة فقد شهدنا مبارشة الهجامت القاسية عىل رشع ّية

الرئيس أوباما وعائلته من مقاعدنا األمام ّية يف أ ّول رئاسة أمريكية
يشغلها شخص أسود .ومعارصتنا لتصاعد العنرصية يف بلدنا ،أثناء
أقل ما
وبعد نهاية خدمة أوباما وخدمتنا ،كانت حقيقة مد ّمرة ،وهذا ّ

وخاصة يف لحظات
يقال .لك ّنها وفّرت أيضً ا وقو ًدا مح ّركًا لنضالنا،
ّ

كهذه ...نرفض الجلوس مكتويف األيدي تاركني الرئيس ترامب

أي مسؤول منتخب متواطئ يف تسميم دميقراط ّيتنا ،ميارسون
أو ّ
العنرصيّة والتح ّيز ض ّد املرأة وكره األجانب .وندعو املسؤولني
املحليني وعىل مستوى الواليات والكونغرس ،وكذلك املرشحني

للميض قد ًما كدولة
للرئاسة إىل توضيح سياساتهم واسرتاتيجياتهم
ّ
دميقراطية قويّة من خالل املساواة العرقية»[[[.

ن ّدد ترامب بانتقاد النائب الدميوقراطي عن ماريالند إياليجا

كامينغز[[[ ظروف اعتقال القارصين من طالبي اللجوء عىل الحدود

ربا أ ّن «دائرته بالتيمور أسوأ بكثري وأخطر
الجنوبية مع املكسيك ،معت ً
[[[ املصدر :واشنطن بوست.

[[[ كامينغز ( 68عاما من أصول إفريقية) ،من أبرز أعضاء مجلس النواب حيث يشغل مقعدًا
منذ .1996
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بكثري» ،وهي دائرة تقطنها غالب ّية من املواطنني السود؛ مضيفًا:
أي إنسان العيش فيها  ...دائرة كامينغز هي فوىض مثرية
«ال يو ّد ّ
لالشمئزاز ،موبوءة بالجرذان والقوارض .لو قىض املزيد من الوقت
ربا املساعدة عىل تنظيف هذا املكان
يف بالتيمور ،لكان مبقدوره ّ
الشديد الخطورة والقذارة».

اختلطت عنرصيّة رئيس أمريكا الحايل ترامب برنجسيّة مرضيّة
كل ما ميكن للمرء تص ّوره يف التغريدة التي أطلقها يف حسابه
فاقت ّ

عىل تويرت مبناسبة اغتيال املناضل األمرييك األسود مارتني لوثر
كينغ .يشم املرء يف هذه التغريدة رائحة غدر التاريخ ،فقد حاول

ترامب رسقة تضحية كينغ ليع ّوضها «بهبته» للسود ليعيشوا حياة
سعيدة ،حسب قوله« :قىض م ل ك حياته يف النضال من أجل أعىل
مثال للواليات املتحدة األمريكية :كون الله خلقنا سواسية .عندما

أفكّر يف إرثه وأرى إىل املستقبل ،فإنّني ج ّد فخور برونالد ترامب
الحقيقي لاللتزام بإعطائه اإلمكانيّة للسود األمريكيني للعيش حياة

أي مقياس ميكننا
سعيدة ومزدهرة .لنتابع»[[[ .يف العمق ليس هناك ّ

أن نقيس به هذه العنرصية القابعة يف روح رئيس أمريكا الحايل.
لنالحظ بأنّه مل ِ
يعط لنفسه حتّى عناء الكتابة الكاملة السم مارتني

لوثر كينغ ،يف الوقت الذي كتب اسمه كامال ،داعيًا بذلك ضمنيًّا
باالحتفاء به عوض كينغ؛ ألنّه يق ّدم إمكانيّة للسود ليك يعيشوا يف
[1] "MLK spent his life fighting for America’s highest ideal-that God created ALL
@ of us equal. Reflecting on his legacy & looking to the future, I’m so proud of
realDonaldTrump for his commitment to empowering black Americans to live
happier, more prosperous lives. Let’s keep going!".
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سعادة يف الظروف الجهنم ّية التي يوفّرها لهم بسياسته ،بإقصاء
األغلب ّية الساحقة منهم وفرض الفقر واملرض والجرمية عليهم،
وإرسال عنرصيني بيض لقتلهم يف واضحة النهار ،سواء أكانوا من

أتباع جامعات عنرصية أم رجال أمن ،أي موظفي الدولة األمريكية.

وتجدر اإلشارة إىل أ ّن ترامب تدخّل مبارشة يف قرار مبدينة

شارلوتسفيل ( )Charlottesvilleبالرغبة يف إزاحة تذكار للجرنال
جرنال يف
ً
روبريت يل ( ،)1870-1807( )Robert E. Leeالذي كان

س
الجيش األمرييك ،شارك يف الحرب األمريكية املكسيكيّة ،و َد َّر َ
يف األكادميية الحربيّة يف ويستب بوانت ( .)West Pointكان مالك

عبيد واقرتف جرائم حرب ،باملنطق الحايل لألمور ،يف الحروب
التي شارك فيها أو ترأّسها .حارب تحت راية االت ّحاد األمرييك،

وهي الراية التي تستعملها الجامعة العنرصيّة الراديكالية بأمريكا كو-

كلوكس-كالن ،أي أ ّن هذه الراية أصبحت رمز العنرصية .ويف تدخّله
بعدم إزالة متثاله ،أكّد ترامب عىل أنّه دينامو العنرصيّة األمريكية،
ولربا الغربيّة عا ّمة« :أصبح من املمكن عن طريق ترامب إعالن
ّ
املرء عن نفسه كمدافع عن «تفوق البيض»[[[.

ترامب ليس عنرصيًّا داخل بلده فقط ،بل داعم لألبرتتهايد
اإلرسائييل ،فمنذ تولّيه زمام األمور يف الواليات املتحدة األمريكية

مارس سياسة منحازة لكيان االحتالل الصهيوين ،ودعم عدوانه
[1] Martin Klepper: https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/charlottesvillewelche-bedeutung-hat-die-statue-von-robert-e-lee-a-1163015.html.
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املتواصل عىل الشعب الفلسطيني ،ويتخذ االجراءات لتصفية

قض ّيته .بل أكرث من هذا ،يتعامل مع الدول العربية الغن ّية معاملة العبيد،

بحيث يُكرههم عىل دفع عالوات له ولبلده ،مقابل االستعامر الذي

ميارسه عليهم وعىل مجموع شعوب الرشق األوسط .واالسرتقاق
األمرييك الجديد يف املنطقة العربية ،مل يسبق له مثيل ،يسلب

العرب أموالهم تحت التهديد وبازدراء ملحوظ وباحتقار ملموس.
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نظ ًرا للك ّم الهائل من الدراسات واملؤلّفات التي نُرشت يف
السنني األخرية حول االسرتقاق واالستعامر يف فرنسا ،فإ ّن الوعي
بأنّهام كانا مالزمني لبعضهام مل يعد من املمكن نكرانه أو كبته[[[.
ومن بني أه ّم ما نُرش يف هذا اإلطار هناك كتاب الباحثة ميشال
دويش «أنرثوبولوجيا وتاريخ عرص األنوار»[[[ ،وترجع هذه األهميّة
يف نظرنا إىل تأكيد الباحثة عىل أ ّن توثيق املسافرين واملغامرين
األوروبيني ملا عاشوه ورأوه وشعروا به يف املستعمرات ،هو توثيق
أيضً ا للكولونيالية ،مع متييزها بني من سافر قبل نرش «املوسوعة
 [[[»l’Encyclopédieومن سافر بعدها .وهذا ما يرتكنا نعيد التأكيد

عىل أن «العلامء» واملفكرين وعلامء الطبيعة واألنرثوبولوجيني
واإلثنولوجيني ،متا ًما كالتجار والبحارة والعسكريني والساسة،
ساهموا مبارشة يف تعزيز اإلمربيالية والدفاع عن ومامرساتها
الوحش ّية ،حيثام حلّت وارتحلت .وهذا ما تع ّززه الكاتبة السالفة
الذكر ،فأكرب ميزة لكتابها هذا هو محاولة فهم فلسفة األنوار وظهور
العلوم الطبيعيّة يف ارتباطهام الوثيق بالنظام الكلونيايل ونتيجته
الطبيعية املتمثّلة يف العبودية واستغالل البرش.

[1] Les Lumières, l’esclavage et l’idéologie coloniale, XVIII-XIXe.
https://www.fabula.org/actualites/les-lumieres-l-esclavage-et-l-ideologiecoloniale-xviii-xixe-siecles_76071.php
[2] Michèle Duchet, Anthropologie et histoire au siècle des Lumières.

[[[ املقصود هنا هي «املوسوعة أو القاموس املُ عقلن للعلوم والفنون واملهن L’Encyclopédie
 ،»ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiersاملنشورة بني 1751
و 1772تحت إرشاف دونيس ديدرو  Denis Diderotوجون بابتيست  Jean Babtisteوجزئيا جون
لورون داالمبري  . Jean Le Rond d’Alembertأعد نصوصها املختلفة  142مؤلفا ،منهم فولتري.
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تجدر اإلشارة إىل أ ّن أعامل األغلبية الساحقة لألنرثوبولوجيني

واإلثنولوجيني يف الفرتة االستعامرية ،كانت تساهم يف اإلبقاء

املؤسسة لأليديولوجية االستعامرية» ،ليس فقط
وتقوية «األساطري
ّ

أعامل مطلوبة ومم ّولة من طرف السلطات االستعامرية،
ً
ألنّها كانت

بل أل ّن هؤالء الدارسني كانوا مقتنعني برضورة استعامر األوروبيني

وبأقل تكلفة ،محافظة منهم
ّ
للدول األخرى ،حيثام كان ذلك ممك ًنا،
عىل أيديولوجية تفوق العرق األبيض عىل اآلخرين .فاإلثنلوجية
مثال هي« :علم يف خدمة اإلمربيالية»[[[ .الهدف نفسه كانت تتوخّاه

الكثري من الجرائد ،التي عملت عن وعي ودون وعي عىل نرش

أحكام مسبقة سلبية عىل برش املستعمرات ،وتقدميهم ،حتى بعد
إلغاء العبودية كبرش صالحني للعبودية ال غري؛ أل ّن ثقافتهم ال ترقى
إىل ثقافة اإلنسان األبيض ،لبدائ ّيتها ووحش ّيتها .فالرباديغم العلمي
(نعني هنا بالخصوص ،ولرمبا فقط العلوم اإلنسانية الحديثة) كان

حا ابتداء من منتصف القرن التاسع عرش يف التص ّور العنرصي
ساب ً
االستعامري[[[.

مثل
الزنجي ً
أخذت العنرصية الثقافيّة وج ًها آخر أيضً ا :قُ ّدم
ّ
استغل أيضً ا يف عرشينيات القرن املايض
ّ
كآكل للّحم البرشي ،لك ّنه
من طرف وسائل اإلعالم املتوفّرة؛ لإلبقاء عىل أسطورة دونيّته ،عىل
الرغم من استغالله الفاحش يف الدعاية ملواد استهالكيّة كثرية،

سواء غذائيّة كالشوكوالتة أو منزليّة كالصابون .فجودة الصابون
[1] Louis Aragon, La vérité sur les colonies.

[2] Carole Reynaud Paligot, La République raciale, 1860- 1930.
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مثل الذي بإمكانه أن يغسل وسخ إنسان أسود ،هو صابون ج ّيد.
ً
تصب يف
خاصة مبواد كثرية،
وهناك الكثري من امللصقات الدعائ ّية
ّ
ّ
هذا االت ّجاه وتساعد عىل تقوية ميثولوج ّية العنرصيّة يف امل َو ِ
اطن
األصل ّية للمستع ِمرين[[[.

إذا أخذنا بالتعريف الذي يعطيه ألبري ميمي للعنرصية« :كرشعنة

عا ّمة ونهائيّة لالختالفات الفعليّة أو امل ُتخيّلة ،يف مصلحة املُتَّهِم
وعىل حساب ضحيّته ،قصد إضفاء الرشعيّة عىل االعتداء
خاصة ،بُنيت عىل
بامتياز»[[[ ،فال ب ّد من مالحظة وجود عنرصيّة
ّ
م ّر العصور والقرون إلضفاء الرشعيّة عىل االعتداءات االستعامرية

أسس االستعامر «الختالفات ثقافيّة» ،وقام بتنحية
وامتيازاتها .فقد ّ

«أخالقية» لهذه األخرية ،ونظّر ملفهوم «السكان األصليني» وأنتجه

خاصة[[[.
كهيئة استثنائيّة مؤطّرة باحتياطات
ّ

وقد م ّرت هذه العنرصيّة الثقاف ّية بالفعل من جيل إىل آخر إىل

ككل أنسقة التمثّل غري
ّ
يومنا هذا ،دون كبري عناء وال خسارة،
الخاضعة لل ّنقد والهدم والتحليل .ال ميكن بتاتًا نفي استمرار

متثّالت عنرصيّة وإقصائ ّية يف السلوكات اليوم ّية للغربيني الحاليني،

يف عرصنا الحارض ،وتتمظهر هذه السلوكات يف تعابري يوم ّية
منترشة عىل نطاق واسع ،وال تستثني أيّة طبقة اجتامع ّية .فعبارات

…[1] Jean Jamin, Objets trouvés des paradis perdus; à propos de la

[[[ انظر.Albert Memmi, Le racisme, Folio actuels, 1999 :
[[[ متّ ت صياغتها بالجزائر بتاريخ  14يوليوز .1865
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«الزنوج» و«املهاجرون» واملسلمون» و«املخرضمون»

[[[

مثال،

ال زالت تحمل معاين سلب ّية إقصائ ّية ،تُستعمل لإلعالء من شأن
الغريب والح ّ
ط من قيمة أبناء املستعمرات القدمية ،املهاجرين إىل

مختلف الدول الغربية .وبالتايل فإ ّن أحكام قيمة تحقرييّة لهؤالء
املهاجرين سارية املفعول يف األوساط الغربية من قبيل« :يتم ّيزون

يف أحسن األحوال بالنقص أو التخلّف ويف أسوئها بالخطورة»[[[،

«نجسد نحن «العقل» و«الكوين» والحديث» .ويضمن مثل
بينام:
ّ
حق هؤالء
رضا وتقوية اإلقصاء يف ّ
هذا الخطاب وضع الهيمنة حا ً

املهاجرين.

البيولوجيا يف خدمة االستعامر واالسرتقاق واألبارتهايد
يف عام  1869قام الربيطاين «فرانسيس جالتون» بوضع قواعد

يختص بآليات التحكّم يف الساللة البرشيّة
علم «اليوجينيا» الذي
ّ
من خالل رصد التفاوت العرقي للح ّد من تناسل من ال يستحقّون

الحياة يف نظره كاملعاقني واملتخلفني ذهن ًّيا والزنوج .ووجدت
ستكف عن النباح
عنرصيته مداها األقىص يف قوله« :كالب إفريقيا
ّ
إذا ما تنف ََّست هواءنا».

مؤسس
هناك شبه إجامع عىل أ ّن إدوارد لونج ( )1813 – 1734هو ّ

الحركات العنرصيّة يف أمريكا؛ ألنّه كان أ ّول من استعمل مصطلح
[[[ انظر مثال:
.N. Bancel, P. Blanchard, De l’indigène à l’immigré, Découvertes Gallimard, 1999

[[[ انظر:
.P. Tevanian, «Le corps d’exception et ses métamorphoses», Quasimodo, N° 9, 2005
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«مكانة الزنوج يف الطبيعة» ،عندما قام بتقسيامت معقّدة للسالالت
البرشية .ومبا أ ّن الزنوج يف تقسيامته هذه يحتلّون الدرجة السفىل

يف سلّم السالالت ،فقد أيّد اسرتقاق البيض لهم.

تص ّور األملاين يوهان فريديريك بلومنباخ يف أطروحة له أعلن عنها

عام  1776خمسة أجزاء/أقسام للبرشية[[[ .وما هو ُمضمر وراء تقسيمه

أي جواب عن بعض األفكار اإلنسانيّة لألنوار مثل
هذا هو عدم وجود ّ

كون الحقوق الطبيعية هي حقوقًا كونيّة .كونيّة هذه الحقوق ال تسمح

البتّة برشح االستعباد يف إفريقيا وأمريكا وآسيا ،لذا التجأ املرء إىل

البيولوجيا إلنتاج مثل هذا الرشح ،واإل ّدعاء بأ ّن البرش ليسوا متساوين

بيولوجيًّا ،وال يستطيعون الفعل والتفكري مثل األوروبيني.

نُصادف يف كتاب «أمناط البرش»[[[ املنشور عام  ،1854رسمً

توضيح ًّيا يوحي بأ ّن سود البرشة من الناس يقعون يف رتبة بني
بكل ما أوتوا
اإلغريق والشامبانزي .وقد حاول البيولوج ّيون الغرب ّيون ّ
من «جهل" الربهنة عىل هذا األمر بأدوات «علمية" ،ت ُستعمل يف

ومؤسسة
مجال العلوم الحقّة ،بفرض ّيات يوحي ظاهرها بأنّها علم ّية
ّ

عىل التجريب والقياس إلخ .وهذا ما يُصطلح عليه بـ «العنرصية
جا
العلمية» .والغريب يف األمر أ ّن مثل هذه اال ّدعاءات القت روا ً

ريا بني العلامء ،إىل وقت غري بعيد ،إىل أن تقلّص االعتقاد يف
كب ً
مصداقيّتها.

[1] Johann Friedrich Blumenbach. De l’Unité du genre humain et de ses variétés.

[2] George Robins Gliddon and Josiah Clark Nott. Types of Mankind. University
of Michigan Library 2008.
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تط ّورت العنرصيّة «العلم ّية» (البيولوجية) بني  1880و،1914
وميكن اعتبارها اليد ال ُيمنى لتربير االستعامر األورويب واضطهاد

واسرتقاق أجناس برشيّة أخرى .وعرفت هذه العنرصيّة ذروتها
بني  1920و ،1945لك ّنها مل تعرف انتقادات جوهريّة إال نهاية

القرن العرشين ،وبالخصوص بعد بيان منظمة اليونيسكو« :رصاع

األجناس» عام  .1950ومن بني أه ّم ما جاء فيه« :يجب دحض
نظريّات رصاع األجناس عمل ًّيا واجتامع ًّيا ،فحقيقة اختالف األجناس

ليست إال ظاهرة بيولوج ّية وليست اختالفًا عقل ًّيا أو اجتامع ًّيا .فقد
خلّفت الرصاعات بني األجناس قد ًرا هائالً من الرضر البرشي

واالجتامعي يف السنوات األخرية ،ووقعت خسائر فادحة ،وتس ّببت
يف معاناة ال توصف .وقد أثبت علم الوراثة التطوريّة بأ ّن االختالفات

البيولوج ّية بني األجناس تع ّد طفيفة ومتد ّرجة».

لإلشارة ،فإ ّن العنرصيّة «العلمية» الغرب ّية مت ّد بجذورها يف اإلرث

اليوناين القديم ،ذلك أ ّن الطبيب الفيلسوف أبقراط (القرن الثامن

قبل امليالد) قال فيام معناه بأ ّن األشخاص ذوي البرشة الداكنة
جنب والضعف ،أ ّما األشخاص ذوي البرشة البيضاء فإنّهم
يتّصفون بال ُ

شجعان ويقاتلون ببطولة .يف اإلرث نفسه نجد الروماين فيرتوفيوس
( 135 -51( )Marcus Vitruvius Pollioقبل امليالد) الذي قال:

«إ ّن األشخاص ذوي الشعر املج ّعد والبرشة داكنة اللّون والعيون
السوداء ،ميلكون كم ّية ضئيلة من الدم نتيجة تع ّرضهم للشمس،
أقل قدرة عىل املواجهة بشجاعة أثناء الحروب،
وهو ما يجعلهم ّ
وذلك عىل العكس من ذوي البرشة البيضاء وساكني البلدان الباردة
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والذين ميلكون قد ًرا أكرب من الدم والشجاعة لحمل السالح» .ومن

الطرائف ،التي ميكن إدراجها يف الخرافات العلم ّية األوروبية هو

أ ّن جورج دي بوفون ()1788 -1707( )Georges-Louis Leclerc
ويوهان بلومنباخ

[[[

()Johann Friedrich Blumenbach

( )1840-1752كانا يعتقدان ،لعنرص يّتهام العميقة ،بأ ّن آدم
وح ّواء كانا من بالد القوقاز ،أي من جنس أبيض .كام دافعا

كل األعراق األخرى ناتجة عن تدهور عوامل
عىل فكرة كون ّ

بيئ ّية كالشمس وسوء التغذية ومنط الحياة .ويف هذا االتّجاه
ذهب بنجامني روش ( ،)1812صاحب مصطلح «التزنج» ،الذي

قصد به مرض يُصيب الجلد ويُصبح داك ًنا ،واعتقد بأ ّن الزنوج
مصابون بهذا املرض ،وهو يف زعمه مرض ورايث .ومن ث ّم أكّد
عىل أ ّن اختالط األعراق غري ج ّيد ،بل هو أمر خاطئ متا ًما.

مل تنت ِه العنرصيّة «البيولوجية»[[[ ،بل هناك إىل اليوم ،بعض
الجهات الداعمة لها ،مبا يف ذلك بعض الجرائد واملجالت،

تصب يف هذا االت ّجاه .ومن بني هذه الجرائد هناك
بنرشها ملقاالت
ّ
الجريدة الربيطانية مانكايند اإلنجليزية (،)Mankind Quarterly

[[[ قال بوجود خمسة أجناس :القوقازية واملنغولية واملاالية (املاليزية) واإلثيوبية واألمريكية.
اعتُرب رائد العلوم األملانية من قبل معارصيه .ووصفه كل من كانت وفريدريش شيلينج عىل أنّه:
«واحد من أعمق علامء النظريات البيولوجيني يف العرص الحديث» .وأكد بيرت واتسون عىل أن:
«نصف علامء البيولوجيا األملان تقريبًا خالل أوائل القرن التاسع عرش درسوا بإرشافه أو استلهموا
منه ،عىل سبيل املثال :ألكساندر فون همبولت وكارل فريدريش كيلامير وغوتفريد راينهولد
تريفريا وهايرنيش فريدريش لينك ويوهان فريدريش ميكيل وجوهانز إيليجري ورودولف فاجرن».
ألف «الترشيح املقارن» (.)1805
[2] Angela Saini. Superior: The Return of Race Science. Beacon Press, 2019.
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ومجلّة «ت َف ّوق الجنس األبيض» ،ومجلّة «العنرصيّة العلم ّية» ،وغريها

ولربا نَ ُع ُّد جيمس اتسون عامل األحياء املشهور ،الحائز
كثري.
ّ
عىل جائزة نوبل الكتشافه الرتكيب البنيوي للشفرة الوراثية أو الـ
عب عن أراء عنرصيّة واضحة ،وبذلك
 ، DNAمن هذا االتّجاه .فقد ّ

ميكن اعتباره الوارث الرشعي للبيولوجيا العنرصيّة ،حيث قال يف
محارضة له يف جامعة بريكيل قال فيها« :إ ّن حرارة الشمس تجعل

الحب والجنس .لهذا
من أصحاب البرشة السمراء أكرث نشاطًا يف
ّ

كان أعظم املحبني من السمر وذوي األصل الالتيني ..هل سمعتم
مثالً بعاشق انجليزي؟ .هناك فقط «مريض انجليزي بارد» .ومن

الكتب التي حقّقت مبيعات كبرية يف أمريكا وبريطانيا كتاب «منحنى
الجرس»

[[[

لعاملي النفس تشارلز مواري وريتشارد هريمستني.

ومنحنى الجرس منوذج بياين يعرب عن انقسام املجتمع إىل شكل
يشبه «الجرس» فنخبة املجتمع ميكن متثيلها بق ّمة الجرس الض ّيقة

(التي تنحرص وتضيق كلّام ات ّجهنا إىل األعىل) ودهامء الناس يكرث
حا
عددهم وتتّسع قاعدتهم كلّام هبطنا لألسفل .قد يكون هذا صحي ً
إل أ ّن مواري وهريمستني حاوال حرص
كل مجتمعّ ،
وموجو ًدا يف ّ

السود واملهاجرين يف قاع الجرس ورفع النخبة املسيح ّية البيضاء

إىل ق ّمته .كام ألقيا باللّوم ،فيام يتعلّق بازدياد قاعدة امله ّمشني،

جع الفقراء
عىل برامج الرعاية االجتامعية التي -عىل ح ّد قولهام -تش ّ

واملهاجرين عىل مزيد من الكسل والتقاعس .وكتاب منحنى

[1] Richard J. Herrnstein, Charles Murray. The Bell Curve: Intelligence and Class
Structure in American Life. A Free Press Paperbacks Book, 1996.
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فطري (وليس مكتس ًبا
الجرس حاول إثبات أ ّن تخلّف السود أم ٌر
ٌّ
نتيجة الفقر أو العنرصية) ،وأنّه ال فائدة من محاولة تطوير مواهبهم

أو زيادة ذكائهم.

يحلّل جا ِفن إيفانز

[[[

يف كتابه «العقل األسود ،والعقل»

[[[

الحجج العلميّة الخاطئة واملضلّلة التي ال تزال ت ُستخدم كذريعة
لتربير العنرصية .وعىل الرغم من أن « ِعلْم"األعراق اختفى إىل

ح ّد ما من علم األحياء؛ أل ّن األدلّة العلميّة الرصينة برهنت عىل أ ّن

معظم التباين الورايث البرشي يرجع إىل عامل فردي ،يختلف من

حا للكثري من «العلامء»
شخص إىل آخر ،فإ ّن هناك وجو ًدا واض ً
يدافعون عنه.

كام ن ّبه إيفانز إىل ذلك يف كتابه اآلنف الذكر ،فإ ّن هناك
تخص يف املقام األ ّول
ا ّدعاءات كثرية لـ «العلم» العنرصي،
ّ

مثل رشح اإلنجازات الرياضيّة
الرياضة والذكاء .حاول هؤالء ً
(املاراتون وألعاب القوى بصفة عا ّمة) ألبناء القا ّرة السمراء

لربا ميلكون سيقانًا
بإرجاعها لعوامل بيولوجية وراثيّة ،أو كونهم ّ
ٍ
اختالفات
أطول وأنحف باملقارنة مع أجناس أخرى ،أو أن لديهم
يف وظائف القلب والعضالت إلخ .وكام أشار إىل ذلك إيفانز،

فإ ّن مثل هذه التعميامت ال ت ُصدر عىل الرياضيني األوروبيني

مثالً ،عندما يربعون يف رياضات بعينها ،كألعاب القوى مثال .إنّها
[[[ نشأ وترعرع وتعلم يف إفريقيا الجنوبية ،يف زمن نظام األبرتهايد.

[2] Gavin Evans. Black Brain, White Brain: Is Intelligence Skin Deep? Thistle
Publishing, 2015.
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تأسست مبدئ ًّيا عىل فكرة إقصاء
إذن البيولوجيا العنرصية ،التي ّ
األجناس البرشيّة كلّها ،وجعلها يف خدمة الجنس األبيض.
هاجم إيفانز أيضً ا النزعات القائلة بأ ّن الذكاء يكون وراثيًّا بنسبة

كبرية ،كام أكّد عىل ذلك الربيطاين روبرت بلومني (Robert J.
مثل[[[ ،مبعنى أ ّن لذكاء شخص عالقة ببيولوجيّته[[[؛ ويف هذا
ً )Plomin

اال ّدعاء تربير للعنرصية الصارخة؛ أل ّن ارتفاع نسبة الذكاء أو انخفاضه

تابع لعوامل كثرية أخرى منها الوسط االجتامعي واالنتامء االقتصادي.

كام أ ّن اختبارات الذكاء املعمول بها حاليًّا ،مل تُثبت بعد جدارتها؛ أل ّن

عمليات وسريورات الذكاء -مبعنى مهارات يستطيع املرء القيام بها-

الخاصة بتكوين شخصيّاتنا،
معقّدة للغاية .فاإلجابة عن التساؤالت
ّ
وما إذا كانت نتاج بيئتنا وتربيتنا أو أنّها تجسيد ملوروثاتنا الجينيّة ،ال

تزال غامضة إىل اليوم ،ولهذا السبب فإ ّن هناك انقسا ًما بشأنها.

ال ميكن مناقشة قضايا األعراق دون مراعاة للتأثريات الخف ّية
والدقيقة للّغة والسياسة والعادات والدين والنظام الغذايئ ،وهي

ج َّل ما يعتربه الكثري من األوروبيني بأنّه اختالف
كلّها عوامل تُشكِّل ُ

«عرقي» .فجهلهم التا ّم أو الجزيئ بتاريخ الدول األخرى وثقافاتها
ّ
وبيئتها ،مل يسمح لهم بأكرث من التأويل الذي وصلوا إليه للعرق،

أي التأويل العنرصي.

[[[ أستاذ علم الجينات السلويك مبركز الطب النفيس االجتامعي والجيني والتنموي مبجلس
املؤسس والباحث
األبحاث الطبية يف جامعة كينجز كوليدج لندن باململكة املتحدة .وهو
ِّ
ٍ
رث من عرشة كتب حول
رث من 500
بحث وأك َ
الرئييس لدراسة التط ُّور املبكر للتوائم ،وقد نرش أك َ
ِعلْم الجينات السلويك.
[2] Robert Plomin . Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are. Mit Press, 2019.
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ويرى بلومني بأ ّن املرء يرث شكله الجسدي وق ّوته البدن ّية من

والديه ،متا ًما كام يرث طباعه وخصوص ّياته النفس ّية والعقل ّية .بل
كل هذا:
يؤكّد بثقة زائدة عىل املعتاد ،بأ ّن الجينات هي التي تح ّدد ّ

«املفتاح لفهم طبائعنا وشخص ّياتنا ال يرتبط برتبية أهلنا لنا ،بل مبا

ورثناه بيولوج ًّيا منهم :تحدي ًدا الجينات يف حمضنا النووي»[[[.
والخالصة التي يصل إليها بلومني هي أ ّن الشخص يرث  50يف
املئة من قدراته العقل ّية جين ًّيا و 50يف املئة تح ّددها البيئة والرتبية.

كام أنّه يُرجع هذه األخرية أيضً ا إىل العوامل الجين ّية« :نعرف اآلن

أ ّن االختالفات يف الحمض النووي (بني األفراد) هي املصدر
األسايس لالختالفات السيكولوج ّية بيننا .فالتأثريات
املنهجي
ّ
ّ
توصلنا إليه يف السنوات األخرية هو أ ّن
االجتامع ّية مه ّمة ،لكن ما ّ

تلك التأثريات عشوائ ّية ،غري منهج ّية وغري مستق ّرة ،ما يعني أنّنا غري
أساسا».
قادرين عىل تغيريها
ً

ال يخلو كتاب بلومني السالف الذكر من نفح ٍة سياسيّ ٍة عنرصيّ ٍة
تخدم الجناح اليميني العنرصي ،الذي ي ّؤكد عىل املوروث الجيني

مثل هو
كعامل مه ّم يف ذكاء األفراد وشخص ّيتهم .ومن نتائج هذا ً
دفاع اليمني عىل سياسة تعليم ّية تقوم عىل مبدأ تعليم األفضل
األقل حظًّا يف وراثة جينات ج ّيدة ،أي ما يفوق امليز
ّ
جين ًّيا وإهامل

العنرصي األبرتهايد ،ليعانق األيديولوجية النازية ،وما هذه األخرية
يف التاريخ البرشي إال نتيجة للسياسات اليمين ّية العنرصيّة.

ُستغل البيولوجيا العنرصيّة سياسيّا أيضً ا ،حتى وإن كان من
ت ّ
[[[ بلومني ( ،)Robert Plominم.س.
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الصعب بكثري التع ّرف الرسيع عىل املدافعني عنها يف عامل العلم
ّ

كحق
البيولوجي حال ًّيا؛ ألنّهم يختبئون وراء الكثري من األمور،
ّ
التع ّدد واالختالف العلمي والتعبري عن الرأي وصياغة فرض ّيات

ومحاولة الربهنة عليها .والحصيلة هي أ ّن ما يجب فهمه هو أ ّن

أصحاب نظريّات العلم «العنرصي» مل يلتجئوا للعلم للربهنة
عىل عنرصيّتهم ،بل انطلقوا من عنرصيّتهم ليربهنوا عىل اختالف
األجناس[[[ ،وبالتايل دعم أسس األبرتهايد .وكام كان عليه الحال

باألمس ،فإ ّن األمر يتعلّق يف عرصنا هذا بالرغبة العميقة يف
االستمرار يف السيطرة عىل العامل من طرف البيض.

بواكر األبارتهايد يف فكر «األنوار» الغريب
نالحظ حال ًّيا نهضة حقيق ّية لألنوار[[[ عند العديد من مفكري
أجنحة الوسط واملحافظني يف الغرب[[[ ،ممن رجعوا إىل الحركات

الفكرية للقرن السابع عرش والثامن عرش .ويؤكّد مثل هؤالء املفكرين

بأ ّن تاريخ األنوار مييش بطريقة مستقيمة ،ودون انعراجات ،نحو

أي نقد ال ظاهر وال مضمر للويالت التي جاء بها أيضً ا
التق ّدم؛ دون ّ

مثل االستعامر والعنرصية .ذلك أ ّن الغالب ّية العظمى من مثل هؤالء

[[[ انظر أنجيال سايني:
Angena Saini. Superior: The Return of Race Science. London: 4th Estate, 2019.

[[[ األحرى بنا تسميته «عرص الظلامت والظلم» فلم يكن له من النور إال اإلسم فيام يخص العلوم
اإلنسانية عامة ،وبالخصوص تلك التي دافعت عىل االستعامر والعنرصية والعبودية ،ومهدت
بذلك إىل األبرتهايد كنظام حكم.
[[[ من أشهرهم وأنشطهم جوردان يرتسون  Jordan Petersonوستيفني بينكري Steven Pinker
وجونا غولدبريغ  ،Jonah Goldbergاملعروف مبؤلفه «انتحار الغرب .»Suicide of the West
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جا يف العنرصية .وبهذا
املفكرين يقبلون االستعامر وال يرون حر ً
يت ّم قطع األنوار عن جذورها الثقاف ّية والتاريخ ّية الحقيق ّية ،بل بفهمها

كخ ّ
ط مستقيم للتق ّدم والرفاه ّية يت ّم تشويه وجهها الحقيقي ،الذي

يتك ّون يف الحقيقة من وجهني :وجه خري وآخر سيئ/رشير .ومن بني
الثنائ ّيات الكثرية لهذا الوجه هناك النداء للحريّة الفرديّة والليربال ّية يف

األوطان األوروبية ،ويف الوقت نفسه مامرسة االستعامر واالسرتقاق

يف املستعمرات خارج أوروبا .وبهذا نلمس الوجه الحقيقي لألنوار
الغربية ،ليس ألنّها مرتبطة يف األساس مبركزيّة أوروبية واضحة،
بل ألنّها إقصائ ّية وإقليم ّية ،أي محدودة ثقاف ًّيا وجغراف ًّيا ،عىل الرغم

من ا ّدعائها بأنّها كون ّية .وال ب ّد أن تفهم هذه األخرية ،طبقًا ملا سبق،

كاستعامر ،مبا أ ّن شعار األورويب الغريب كان هو «إيصال اآلخرين"
للتق ّدم الصناعي واالقتصادي واالجتامعي والسيايس إلخ.

إ ّن ُمصطلح العرق كام نفهمه اليوم -أي كتصنيف بيولوجي
يُح ِّول الفرق الفيزيقي إىل عالقة هيمنة -هو منتوج مبارش لألنوار.
مؤسس عىل
اجتامعي
وظهرت العنرصيّة ،باعتبارها نظام
سيايس ّ
ّ
ّ

الهرم ّية الدامئة ،كمحاولة للقضاء عىل التناقض العميق بني إشعاع

كل من يتغ ّنى باألنوار
األنوار واإلبقاء عىل العبوديّة .ومن مسؤول ّية ّ
يغض الطرف عن تركيبتها الحقيقية وال محاولة تعليل
وير ّوج لها ّ
أل ّ
وجهها الال إنساين.

ما مييّز العنرصية التي ظهرت يف عرص األنوار عن أنواع

العنرصيّة التي سبقتها يف التاريخ البرشي ،هو تعليلها وتصنيفها
كل البرش
علميّا للعنرصية ،وتأكيدها عىل تف ّوق اإلنسان األبيض عن ّ
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كل التعليالت الدين ّية والسياس ّية
اآلخرين ،ل ُيضاف هذا التصنيف إىل ّ
والفلسف ّية إلخ« :نضع جان ًبا الرتتيب امليتافيزيقي والالهويت

لألشياء ،ونفضّ ل وصفًا وتصنيفًا يُنظّم البرشيّة طبقًا ملعايري جسديّة
ؤسسة عىل «وقائع» ُمالحظة ودالئل تجريب ّية»[[[.
وعقل ّية ُم ّ
ولربا
من البديهيّات الساطعة الوضوح هو الغياب التام،
ّ

املقصود[[[ ،لتخصيص فالسفة األنوار والعرص الحديث دراسات

جديّة ملوضوع االسرتقاق والتمييز العنرصي ،يف زمن عرف
كبيا يف محاوالت «عقلة" السلوك والواقع واالبتعاد أكرث
«تح ّولً " ً
تصح هذه املالحظة عىل الفالسفة
من إنسانيّة أكرث إنسانيّة .ولرمبا
ّ

الغربيني املعارصين ،إلّ قلّة قليلة منهم« :خالل العقد املايض ،من

كانون الثاين/يناير  2007وحتى كانون األ ّول/ديسمرب  ،2016نرشت
خمس مجالت كربى مقاالت يف تاريخ الفلسفة الحديثة املبكرة

(دراسة أكسفورد يف تاريخ الفلسفة الحديثة املبكرة ،وأرشيف

تاريخ الفلسفة ،واملجلة الربيطانية يف تاريخ الفلسفة ،ومجلة تاريخ
الفلسفة ،وتاريخ الفلسفة الفصلية) إذ نُرش نحو  990مقال % 5 ،فقط
كانت العبودية موضوعها الرئيس»[[[ .وترى كريس مينز بأ ّن أحد

أسباب هذا الغياب هو كون التط ّرق لل ّر ّق مل يكن يتناسب مع ما كان

[1] Ivan Hannaford. Race: The History of an Idea in the West. J. Hopkins Uni.
Press; 1995.

[[[ «كتب الفالسفة عن العبودية يف ذلك الوقت ،لكن الكثري من أعاملهم ا ُخفيت وحذفت .والنتيجة
هي أن فهمنا لفلسفة هذا العرص أصبح يف أحسن حاالته محدودا وانتقائيا وعقيام ،وهذا مرض» انظر:
كريس مينز« :ملاذا مل يتحدث الفالسفة عن العبودية؟» .ترجمة ميعاد العريب ،عىل الرابط:
/https://hekmah.orgملاذا-مل-يتحدث-الفالسفة-عن-العبودية.
[[[ م.ن.
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األورويب يعتقده عن العلم الحديث ،بل استعمل املرء غطاء العلم

والفلسفة لتربير االسرتقاق .ت ّم العمل عىل تربير التمييز العنرصي

«علم ًّيا» (كام سبقت اإلشارة إىل ذلك) لتثبيته سياس ًّيا.

قفز املرء عىل نظريّة التسلسل األحادي للبرشيّة ،القائل بأ ّن
ربرات واهية بأ ّن هناك
ّ
كل البرش ينحدرون من آدم وحواء؛ ليؤكّد مب ّ

رشا -وبسبب ظروفهم البيئيّة واالجتامعيّة -انحطّوا يف إنسانيّتهم
ب ً
وتخلّفوا يف املجاالت كلّها .واألخطر من هذا هو ظهور فكرة

تع ّدد أصول البرشيّة ،مبعنى كون البرش ال ينحدرون من األصل
نفسه« :استخدمت األفكار عن تراتبيّة الفصائل البرشيّة لتسويغ
إساءة معاملة األوروبيني للسكّان املحلّيني»[[[ .وتستشهد الباحثة

بنص لسسامن يقول فيه من بني ما يقوله« :لقد اخرتع األوروبيون
ّ

علم»[[[ .ويف كتابه «العقد
وس َّم ْوهُ
ً
مفهوم العرق لتربير االستعباد َ

العرقي» ،يؤكّد تشارلز ميلز بأ ّن البيض ال يعرتفون إال بالبيض مثلهم،

ويص ّنفون األعراق األخرى كلّها عىل أنّها غري «بيضاء» ،غري كاملة

يف إنسانيّتهم ،باملقارنة مع البيض الكاملني .وبالتايل ،يرى يف هذا
ربر الذي اختاره البيض السرتقاق اآلخرين[[[.
املنظور امل ّ

[[[ م.ن.
[[[ م.ن.

[[[ انظر.Charles Wade Mills. The Racial Contract. Cornell University Press, 1997 :
لإلشارة فإن التسمية طريفة ،بل ذكية ،ألنه إىل حد ما مقابل لـ «العقد االجتامعي» لروسو.
حمر والبنيني واستثنى البيض.
واألطرف هو أن ميل أهدى كتابه للسود
ُ
والصفر وال ُ
"The Book is dedicated to the blacks, reds, browns and yellows wo have resisted
the Racial Contract and the white renegades and race traitors wo have refused it".
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فُهمت الحياة من طرف الكثري من فالسفة التنوير كرصاع أجناس

متحضة ض ّد أجناس متخلّفة ،مفرتضني بذلك حتم ّية التخلّف
ّ
«البنيوي» لثقافات الشعوب غري األوروبية ،وبالتايل اختزال اإلنسان
إىل بعد مادي واحد يتم التعامل معه بلغة األشياء.

يف كتاب حديث بعنوان «الفالسفة والعبودية»[[[ ،يتساءل جون

بول دوغي عن «العالقة التاريخيّة التي حافظت عليها الفلسفة من

مؤسسة العبودية» .وإذا كان السؤال يؤكّد بأ ّن للعبوديّة والعنرصيّة،
ّ
وبالتايل لألبارتهايد جذور عميقة يف الفكر والثقافة الغربيني ،فإنّه
يظهر مبا فيه الكفاية ازدواجيّة الخطاب الثقايف الغريب ،وبالخصوص
اإلرث التنويري منه ،اتّجاه ما أنتجه من ُمثُل كالحريّة واملساوات

وحقوق األفراد إلخ .وعىل الرغم من أ ّن املرء يعلّل املوقف اإليجايب

للكثري من الفالسفة واملفكرين الغربيني بكونهم أبناء عرصهم ،وبأ ّن
العبوديّة كانت أم ًرا ُيارس قانونيًّا ،ومقبول ًة من طرف عا ّمة الناس ،فإ ّن

ين؛ أل ّن هناك مفكرين آخرين رفضوا
هذا الطرح
ّ
تربيري أكرث منه بُرها ّ
العبوديّة واالستعامر والعنرصية رفضً ا قاط ًعا وبحزم يف الفرتة التاريخية

نفسها .هناك ال محالة ما ُيكن تسميته وجو ًها فلسف ّية حاولت عقلنة

العبودية والعنرصية بأدوات فكريّة تنويريّة وحديثة ومعارصة .وما
يؤكّد هذا الطرح هو أ ّن العقل ّية العنرصيّة قابعة يف الفكر الغريب عا ّمة،
ويتجل ذلك بالخصوص يف
ّ
املؤسس واملقتنع بهرم ّية اإلنسان ّية،
ّ

محاولة تربير العنرصية والعبودية علم ًّيا ،أي مبساعدة البيولوجيا ،وما
نظريّة األعراق ،إال شاهد إثبات عىل ذلك.

[1] Jean-Paul Doguet, Les philosophes et l’ esclavage, Paris, 2016.
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رشا من اإلغريق ،فال
مبا أ ّن الغربيني يعتربون ثقافتهم إرث ًا مبا ً
بأس أن نذكر بأ ّن هناك توجهني أساسيني يف إشكالية العبوديّة يف

تاريخ الفكر الغريب ،نابعان من انشغال الفالسفة اإلغريق باإلشكال ّية

السفسطائية املتسائلة ما إذا كانت العبودية أم ًرا طبيع ًّيا أم نتيجة
جه
ات ّفاق
ّ
جه الهرمي» و«تو ّ
برشي .ونتج عن اإلشكالية ما نسميه «التو ّ
كل من أرسطو وأفالطون ،بينام مثل
املساوات»َ .مثَّل االتّجاه األ ّول ّ
االت ّجاه الثاين الرواق ّية واألبيقوريّة والشك ّية واألفالطون ّية امل ُحدثة،

األقل بعض أقطابها.
ّ
ولربا إىل ح ّد ما الفلسفة املسيح ّية ،عىل
ّ
ويتمثّل الفرق الصارخ بني االتّجاهني يف تص ّورهام لإلنسان عمو ًما.
جه الهرمي يق ّدم البرش يف نوعني :أسياد وعبيد .ما مي ّيز األسياد
فالتو ّ
هو العقل ،أ ّما العبيد ،فإنّهم ال يتمتّعون بعقل ،ولهذا السبب ،يف

نظرهم ،يكونون مضط ّرين للتبع ّية ألسيادهم .ونجد هذه الفكرة عند

الكثري من آباء الكنيسة ،مثل طوماس األكويني كذلك .أ ّما ات ّجاه

املساوات ،فإنّه يعرتف للبرش كلّهم مبلكة العقل ،التي يُحرم منها

الحيوان .فالعقل إذن يف هذا االتّجاه عام وشامل عند البرش كلّهم.

الصلة الوثيقة بني العنرصيّة والعبوديّة ،اللبنتان
إذا أردنا أن نفهم ّ

األساس ّيتان لظهور األبارتهايد يف منتصف القرن العرشين كنظام
حكم يف جنوب إفريقيا ،فال ب ّد أن نرجع إىل مصدر مه ّم آخر
للفكر الغريب ،ويتعلّق األمر باليهوديّة واملسيح ّية .يعترب القانون
بالنسبة لليهودية ،أي قانونهم الخاص ،مصدر األخالق والترشيع.
وهذا ما يؤ ّدي إىل عزل غري اليهود عن املجتمع اليهودي ،مبعنى

وكل القوانني التي
أ ّن أصل العبوديّة هنا هو الدين اليهودي نفسهّ ،
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فرضها عىل اليهود ليك ال يختلطون بالناس اآلخرين ،ألنّهم يؤمنون

يف أيديولوج ّية دينهم بتفضيل ،بل باختيار الله لهم عن العاملني.
وطبقًا للكثري من الباحثني[[[ ،فإ ّن املسيحية ورثت التص ّور اليهودي

للعبودية وامليز العنرصي .وبرهانهم عىل ذلك هو أ ّن العبوديّة هي
نتيجة «إجالء» اإلنسان من الج ّنة من جهة ومن «لعنة كنعان»[[[ .وهنا

يُع ّوض الخطأ ،أو الخطيئة ،الطبيعة كمصدر للعبودية .إذا انتبهنا
يخص العبودية ،ت ُزاوج
ج ّي ًدا إىل األمر ،فإنّنا نجد بأ ّن اليهوديّة فيام
ّ
االتّجاه أو الفكر الهرمي واالت ّجاه القانوين للعبودية .وما قامت به
املسيحية بعد اليهودية هو أنّها ،معتمدة عىل اليهودية من طبيعة

الحال ،هي إعادة استثامر فكرة «الطبيعة املخادعة» املطابقة لتص ّور

هرمي للعامل .ويربط مثل هذا التص ّور العبد بس ّيده ويسمح بالحرب

والحق يف احتالل اآلخرين واستعباد غري املسيحي
«املرشوعة»
ّ
وتعلّم العبد الخضوع والصرب يف انتظار العامل الساموي ،حيث

ال وجود للعبودية .وهنا بالضبط نلمس بسهولة وبساطة الصلة بني

االسرتقاق والعنرصيّة التي مارستها الحركات االستعامرية األوروبية
ابتدا ًء من القرن الخامس عرش امليالدي.

[[[ ( .Jean-Paul Doguet, Les philosophes et l’ esclavage, Paris, 2016وغريه الكثري من
املصادر).
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إذا سلّمنا بأ ّن فلسفة األنوار[[[ كانت مرشو ًعا كون ًّيا لالستقالل

السيايس واألخالقي والفكري للجامعات واألفراد ،فإ ّن العبوديّة
وبغض
تشكّل إذن عائقًا يف وجهها ،كان عليها مبدئ ًّيا إنهاءه .لكن،
ّ
ال ّنظر عن عدد ضئيلٍ من الفالسفة الذين اشتغلوا عىل هذا األمر

والتزموا به ،فإ ّن الكثري من الفالسفة إىل حدود القرن الثامن عرش مل
ينشغل مبوضوع إلغاء العبودية ،يف وقت ظهرت فيه نظريات تعلّل

العبودية ،كنظريّة االرتقاء الداروين ّية والتاريخان ّية .ذلك أ ّن تطبيق
الداروين ّية يف امليدان االجتامعي وطريقة تنظيمه يف القرن التاسع
عرش ،أصبح مبثابة ذريعة لتقوية نظريات عدم املساوات التي تنتقل

عن طريق الوراثة ،وبالتايل عدم املساوات بني األفراد والعروق.
واحتفظت هذه النظريات عىل أشكال السيطرة عىل اآلخرين من
طرف األوروبيني ،كامتداد «طبيعي» للعبودية .يعني أنّنا نوجد هنا

يف صلب النظرية العنرصية ،كإرهاص لألبارتهايد الصلب ،الذي
ظهر فيام بعد.

لعب تدوين التاريخ الحديث دو ًرا أساس ًّيا ،ليس فقط يف
املحافظة عىل العبودية يف املستعمرات والدفاع عنها ،بل يف

عب املرء يف
التأصيل لها انطالقًا من التص ّور االرتقايئ أيضً ا .فقد ّ
تلك الحقبة عىل رضورة وضع برش أنفسهم رهن إشارة برش آخرين،

وخدمتهم تحت السوط والعمل اإلجباري .فاألسياد األحرار

يتمتّعون بحريّة إبداع ّية ،وينشغلون بالسياسة والثقافة والفن إلخ.

حاول ما يُس ّمى «التنوير األورويب» تربير الحركات االستعامريّة
[[[ دام عرص األنوار من عام  1650إىل عام .1780
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أيديولوج ًّيا ،متس ّب ًبا بذلك يف «خلق» هويّة غرب ّية ،استبدلت فيها:

«الفوق ّية الروح ّية والفوق ّية العرق ّية لإلنسان األبيض»[[[ .وهذا أمر
آمنت به غالب ّية املفكرين والفالسفة التنويريني ،بل ساهموا بدورهم
يف تربير التدخّل االستعامري والتحكّم يف مصري شعوب أخرى
كل البعد عن األوروبيني.
بعيدة جغراف ًّيا ّ

إ ّن العنرصية ونبذ اآلخر من طرف التنويريني والحداثيني

تعب عن نفسها يف سلوكات اجتامعيّة وسياسيّة
الغربيني ،وقبل أن ّ
ونفيس ،إلنسان «تو ّهم» أنّه محور
فكري
واقتصاديّة إلخ ،هي موقف
ّ
ّ

العامل واعترب اآلخرين عبي ًدا وخد ًما له ،من واجبهم السهر عىل

رفاهيّته املاديّة واملعنويّة ،ومن واجبه التعامل معه كام يحلو له ،يف
أي ٍ
وأي مكان.
وقت ّ
ّ
فكري ينطلق من
كل «تص ّور
وفلسفة التمييز العنرصي هي ّ
ّ
االعتقاد بتف ّوق مجموعة برشيّة عىل غريها ثقافيًّا وحضاريًّا بنا ًء

عىل االختالف الجسامين كاللّون والشكل أو العرق ،وينزع إىل
تفسري االختالفات الثقافيّة بني البرش من خالل إرجاعها إىل أسباب
بيولوجية ،موروثة وخارجة عن سيطرة اإلنسان»[[[.

ليس من حقّنا تعميم الحكم عىل الفالسفة التنويريني كلّهم،

لإلنصاف ،وتوخ ًيا للموضوع ّية كان هناك الكثري ممن كانوا ض ّد
العنرصيّة واالستعامر واالسرتقاق .وإذ نث ّمن مواقفهم وتش ّبعهم
ل األعناق يف رصاع األعراق» ،عىل الرابط:
[[[ حسن العايص« :عنرصية الفلسفةَ ْ .
https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/19083.
[[[ انظر :زكريا محمد عيل« :العنرصية جناية الفلسفات القومية» املجلة 28 ،مارس .2013
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إل أنّنا لن نُشري لهم هنا إال
مببادئ ناضلوا من أجلها طويالًّ ،

قليال؛ ألنّهم ال يدخلون يف صلب موضوع دراستنا الحالية .ونظ ًرا
للعدد الهائل لفالسفة األنوار والحداثة الذين اصطفّوا يف مستنقع
العنرصيّة والعبوديّة واالستعامر ،وبالتايل األبارتهايد ،فإنّنا سنكتفي

فيام سيأيت بع ّينة متثيل ّية منهم فقط.

بذور العنرصيّة يف الفكر الفلسفي الغريب كلبنة لألبارتهايد
نصه« :العنرصيّة
يؤكّد باتريك شبيت ( )Patrick Spätيف ّ
املسكوت عنها للفالسفة»[[[ عىل عنرصيّة عدد كبري من الفالسفة

واملفكرين الغربيني مبن فيهم عدد مه ّم ال يخطر عىل البال بأنّهم

كانوا كذلك مثل كانط ولوثر وفولتري وهانا أرينت وألبريت أينشتاين
وغريهم كثري .وإذا كانت الالئحة مرعبة لطولها ،فإ ّن األكرث رع ًبا هو
أ ّن املرء -املقصود هنا الغربيون -مل يتط ّرق إىل هذه الظاهرة التي

تفشّ ت بني الفالسفة إال ناد ًرا ج ًدا ،بل مل ت ُق ّدم دراسات جديّة يف

يحض
املوضوع ،تسمح بإعادة ال ّنظر يف شبه «التقديس» الذي
َ

به مثل هؤالء الفالسفة ،عىل الرغم من أنّهم أخالقيًّا بدفاعهم عن

العنرصيّة بشكل من األشكال ،حرشوا أنفسهم من تلقاء أنفسهم يف
ثنائيّات متناقضة ال حرص لها يف تحاليلهم.

يعترب «املصلح الديني» مارتني لوثر (-1483( )Martin Luther
مؤسيس
س العنرصيني األملان ،وبطريقة غري مبارشة ،أحد ّ
ِ )1546ق َّ
[1] Patrick Spät: "Der verschwiegene Rassismus der Philosophen", https://www.
heise.de/tp/features/Der-verschwiegene-Rassismus-der-Philosophen-3363965.
html.
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األبارتهايد الجنوب اإلفريقي؛ أل ّن معاداته لليهود األملان وغري

جل خلق
األملان ليس لها مثيل من رجل دين يُفرتض فيه أن يب ّ
الله كيفام كانوا وأينام كانوا .هاجم اليهود يف كتابه «عن اليهود

وأكاذيبهم» ([[[ )1543مؤكّ ًدا بإميان أعمى فيام كان يقوله« :منذ
وكل مصائبنا» .لنتم ّعن هذا الحقد
 1400سنة واليهود بالؤنا ووباؤنا ّ

عنرصي بارز ورثه هو نفسه
الدفني للوثر عىل اليهود ،وهو حقد
ّ
من ثقافته الغربية ،ولهذه العنرصيّة عالقة مبارشة أو غري مبارشة

بهجرة اليهود من األندلس إىل مختلف الدول األوروبية األخرى،
ومنها أملانيا ،بعد سقوط األندلس ( .)1492ونلمس بوضوح أكرث

وبحقد أكرث عنرصيّة لوثر هذا عندما يضيف يف مكان آخر من كتابه

اآلنف الذكر« :نعم ،ألنّهم يسجنوننا يف بلدنا ،يُشغلوننا إىل حدود

العرق ،ويربحون املال والخريات ،يجلسون أمام مواقدهم بكسل
وأُبَّ َهة ويَشْ ُوون اإلجاص ،يعلفون ويَ ْو ِر ُدون ،يعيشون يف نعيم وعافية

من خريات ك ّدنا ،أمسكوا بنا وببضائعنا من خالل الربا امللعون،
يبصقون علينا ويسخرون من كوننا نعمل وهم كساىل [ ]...إنّهم

خ ّدامهم» .كام طالب لوثر األمراء الربوتيستان كتاب ًّيا
أسيادنا ونحن ُ

كل معابد اليهود وإتالف منازلهم ،وإجبارهم عىل السكن
بحرق ّ
كل ما ميلكونه وفرض
يف اإلسطبالت ك «الغجر» ،وتجريدهم من ّ

حل بالنسبة له كان هو
العمل اإلجباري عىل شبابهم .وأفضل ّ
إجالءهم من أملانيا« :لذلك يجب إجالءهم دامئًا».

ليس عىل املرء أن يتفاجأ إذا علم بأ ّن األيديولوجيني النازيني مثل
[1] Martin Luther. Von den Juden und ihren Lügen. 1543.
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ألفريد روزنبريغ ( )Alfred Rosenbergكانوا يرجعون باستمرار إىل
نصه «املساهمة يف
فختيه ( .)1814-1762( )Fichteالذي يقول يف ّ

تصحيح أحكام الجمهور حول الثورة الفرنسية»« :تنترش دولة معادية
قويّة يف جميع الدول األوروبية تقري ًبا ،وهي يف حالة حرب مستم ّرة مع

باقي الدول األخرى ،تضغط عىل املواطنني بطريقة شديدة الصعوبة
يف بعض الحاالت؛ إنّها اليهودية .ال أعتقد ذلك ،وآمل ألّ تقوم كدولة

منفصلة ومرتابطة ج ًدا ،ومبا أ ّن هذه الدولة مبن ّية عىل كراهية الجنس

البرشي كلّه ،فإنّها تصبح فظيعة للغاية»[[[ .ويضيف« :قد يقول املرء

يرتسخ أمامه من تحصينات ال ميكن
عن اليهودي الذي يتح ّدث َّ
عم ّ
وحب والناس والحقيقة هو
التغلّب عليها ،بأنّه يخرتق العدالة العا ّمة
ّ
بطل وقديس .وال أدري ما إذا كان مثله موجو ًدا أو قد يوجد .سأثق

باألمر عندما أراه .لكن ال يجب أن يبيع يل املرء املظهر الجميل
كواقع [ .]...يجب أن تكون لديهم حقوق اإلنسان ،سواء اعرتفوا لنا

باليشء نفسه أم ال؛ ألنّهم برش ،وظلمهم لنا ال يسمح لنا أن نكون

مثلهم [ ]...لكن ال أرى أي سبيل ملنحهم حقوقًا مدن ّية ،سوى قطع

رؤوسهم يف ليلة واحدة ووضع رؤوس أخرى مكانها ال توجد فيها
الفكرة اليهودية .ال أرى طريقة أخرى لحامية أنفسنا منهم سوى غزو
أرضهم املوعودة وإرسالهم جمي ًعا إليها».

أ ّما املوسيقار األملاين املشهور ريخار فاغرن(  (�Richard Wag

عب فيه عىل
 ،)1883-1813( )nerفقد ّ
خصص مقالً قامئًا بذاتهّ ،

[1] Johann Gottlieb Fichte "Beitrag zur Berichtigung der Urteile des Publikums
über die Französische Revolution 1793.
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عنرصيّته ات ّجاه اليهود «اليهودية يف املوسيقى» (« :)1850البغيض الال

إرادي الذي متثّله شخص ّية ووجود اليهودي بالنسبة لنا» ،ويضيف:

وفقًا للوضع الحايل يف هذا العامل ،فإ ّن اليهودي هو يف الواقع أكرث

ظل املال يف السلطة ،وأمامه
من متح ّرر :إنّه يُسيطر ،وسيسيطر طاملا ّ

كل ما نقوم به ق ّوته» .ويخاطب اليهود بالقول« :لكن ضعوا يف
يفقد ّ

اعتباركم بأن شيئًا واح ًدا فقط ميكنه أن يكون خالصكم من اللعنة
التي عليكم :وخالص أهاسفريس هو السقوط/الفناء» .ويف رسالة
من فاغرن إىل امللك لودفيغ الثاين بتاريخ  22نونرب  1881يقول« :إ ّن

وكل ما هو نبيل فيها:
الجنس اليهودي هو العدو األصيل لإلنسانية ّ

من املؤكّد أنّنا نحن األملان عىل وجه الخصوص سوف نُهلك عىل

وربا أنا كآخر أملاين وفنان أعرف كيف أحافظ عىل نفيس ض ّد
يدهم ّ
كل يشء».
اليهودية ،التي تهيمن بالفعل عىل ّ
كانت العنرصيّة ض ّد اليهود جز ًءا ال يتج ّزأ من العنرصية التي
لربا أل ّن أصلهم غري
رافقت الحركات االستعامرية يف أوروباّ ،

أورويب ،بل تشتّتوا يف جميع أنحاء العامل يف حركات هجرة
تاريخ ّية ،وبالتايل فإ ّن وضعهم ووضع ّيتهم -عىل الرغم من أ ّن الكثري
منهم كان ميلك رأسامل كبري -مل تكن أحسن من السكان األصليني

يف املستعمرات األوروبية .قال عنهم غيورغ كريستوف ليختنبريغ

( ،)1799-1742( )Georg Christoph Lichtenbergأحد من يُعترب
يف الفضاء الثقايف والفكري والفلسفي الجرماين ممثال «لألنوار»:

«إ ّن اليهودي هو مخادع جشع ال يشبع ،متتلكه تجارة عدمية الضمري
وضعيفة العقل».
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هناك من رأى بأ ّن الت ّيار التجريبي يف الفلسفة هو أكرث تالؤ ًما مع

العنرصية ،كريتشارد بوبكني؛ أل ّن هذا الت ّيار يف نظره يرفض املكونات

املشرتكة والفطرية بني الناس ،ويؤ ّدي هذا إىل خلق بيئة تجعل من

االختالف بني البرش فروقات عنرصيّة .بينام رأى آخرون ،مثل جون

مؤسس
رودجر سريل ،بأ ّن العكس هو الصحيح ،ذلك أ ّن الت ّيار العقيل ّ

عىل عنرصيّة واضحة ،وال ّ
أدل عىل ذلك طبقًا لربهنته هي فلسفة
ديكارت .أ ّما ديفيد ثيو غولدبريغ فإنّه يأيت عىل األخرض واليابس،

بتأكيده عىل أ ّن العنرصية كامنة يف روح وقلب التنوير األورويب،

بجناحيه التجريبي والعقالين .بل ذهب إىل أكرث من ذلك بقوله إ ّن
الليربالية الحديثة ،تحمل يف ثناياها عنرصية حقيقية .أ ّما الفرنيس «آرثر
غوبينو»[[[ ( )1882-1816فكان يعتقد أ ّن اختالط األعراق وتزاوجها هو

السبب يف انحطاط الحضارات ،ويؤكّد عىل أ ّن العرق اآلري هو أرقى

بحق عميد املدرسة العرقية العنرصية
األجناس البرشية .يُعترب غوبينو ّ

قسم يف نظريّته الشعوب إىل ثالثة أعراق :األبيض
الفرنسية ،فقد ّ
القوقازي ،األسود الزنجي ،األصفر املنغويل .وكان يرى بأ ّن العرق

األبيض يتمتّع بصفات متف ّوقة مثل الذكاء والسمو األخالقي واإلرادة.
وهذه الخصال املوروثة أبًا عن جد ،يف نظره ،هي التي ساعدت

الغرب عىل بسط سيطرته عىل العامل .أ ّما السود فإنّهم يحتلّون يف

نظره مرتبة دنيا ودون ّية ،بسبب غياب قدرات عقل ّية عندهم ويقرتبون

من مرتبة الحيوان الفتقارهم للقيم األخالق ّية.

[1] Joseph-Arthur (Comte de) Gobineau (1816- 1882), Essai sur l’inégalité des
races humaines (1853- 1855). Paris: Éditions Pierre Belfond, 1967.
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إميانويل كانط والعقل العنرصي
مم نظّروا له يف
من بني الفالسفة األملان الذين مل يستفيدوا ّ

نظريّة املعرفة ويف فلسفة األخالق هناك إميانويل كانط ،الذي مل

يبخل عىل الثقافة العنرصيّة الغرب ّية بيشء ،بل هو واحد من بني
هرمي
آخرين دعوا إىل تصنيف البرش طبقًا ملعايري عرق ّية ،أي تص ّور
ّ

لإلنسان ّية :كان املعيار الذي اختاره يف تقسيم األجناس هو معيار

ربا البيض أكرث ذكا ًء وقدر ًة عىل بناء الحضارات.
اللّون
ً
أساسا ،معت ً

وخصص للّون األصفر الدرجة الثانية وكانت الدرجة الثالثة عنده
ّ

كل األجناس األخرى؛ مع تأكيده عىل أ ّن الهنود
للزنوج ،وتتبعهم ّ

ربا إيّاهم أسوأ جنس وهم عنده
الحمر يحتلّون الدرجة السفىل ،معت ً

أقل تط ّو ًرا وذكا ًء .وبربطه مسألة العرق بالقدرة عىل التفكري ،انزلق
ّ

كانط انزالقًا إىل هاوية العنرصيّة امل ُدبَّرة ،متا ًما كديفيد هيوم ،الذي

وكل األعراق األخرى هم بالفطرة أدىن من
كان متأكّ ًدا بأ ّن السود ّ

البيض .يقول كانط« :إ ّن اإلنسانيّة يف كاملها األكرب هي الجنس
أقل
الصفر ميتلكون موهبة أقل .ويعترب السود ّ
األبيض .فالهنود ُ

درجة واألقل درجة هي شعوب أمريكا [ ]...ال يتوفّر سود إفريقيا
طبيعيًّا عىل مشاعر تتجاوز مشاعر األحمق».

كان كانط من بني املعادين لليهود أيضً ا .فقد كان اليهود

و«مصايص دماء
ميثّلون يف نظره« :أ ّمة من املخادعني/املحتالني»
ّ
املجتمع» .كام افرتض كانط بأ ّن اليهود «ضعفاء عقل ًّيا ومعرف ًّيا».
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ولهذا السبب مل يرت ّدد يف تحديد الدين األخالقي الخالص« :إ ّن

القتل الرحيم لليهوديّة هو الدين األخالقي الخالص» ،مبعنى أنّه
تجاوز مقت اليهود كبرش ليشمل مقته هذا اليهودية كدين.
جل النظرة الدونيّة التي
من مظاهر العنرصيّة عند كانط نس ّ
كان يحملها عن الفيلسوف الصيني كونفوشيوس ،متهكّام بكون

أي يشء يف األخالق ،ودليله عىل ذلك
الكونفوشيوسيّة مل تضف ّ

كل مفاهيم الفضيلة واألخالق يف عقول الصينيني .أكرث من
غياب ّ

هذا أنكر بامل ّرة وجود الفلسفة يف عموم الرشق؛ وهي فكرة كانت

سائدة عند الكثري من الفالسفة الغربيني ،الذين حرصوا أصل التفكري

الفلسفي يف اإلغريق .واستم ّر هذا االعتقاد إىل الوقت املعارص
مع دريدا مثال ،الذي قال م ّرة وهو يف الصني بأ ّن ال فلسفة يف هذا
البلد ،بل فقط أفكار ،مؤكّ ًدا عىل أ ّن الفلسفة ال توجد إال يف أوروبا،

وهي مرتبطة يف نظره بتاريخها ولغتها وإرثها اليوناين .اليشء نفسه
نلمسه عند برتراند راسل وجورج برنارد شو وحتى بعض الساسة
املعارصين كترششل و فرانكلني روزفلت.

يقول كانط يف كتابه األنرثوبولوجيا« :ينضج الرجال يف البلدان

الحا ّرة برسعة من جميع النواحي ،لك ّنهم ال يصلون إىل كامل
املناطق املعتدلة .تصل اإلنسانية أكرب كامل يف العرق األبيض.

أقل» .وال
الصفر موهبة أقل .ويوجد الزنوج يف مرتبة ّ
ميتلك الهنود ُ
كل دوافع
يكتفي كانط بهذا فقط ،بل يقول بأ ّن البيض« :ميلكون ّ

الطبيعة يف املشاعر والعواطف وكل االستعدادات للثقافة والحضارة
وباستطاعتهم الطاعة برسعة عوض الحكم .إنّهم الوحيدون الذين
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أساسا جوهريًّا
يتقم ّدون للكامل» .ومتثل مثل هذه املواقف الفكريّة
ً
من أسس التفكري الفلسفي واألخالقي لكانط[[[.

هيغل وروح العنرصيّة
أكّد هيغل عىل أ ّن العمل من شأنه أن يح ّرر البرش ،لك ّنه استثنى

هذا يف حالة العبودية ،ألنّها تنتمي يف نظره إىل ميدان فرض العمل
والخضوع .وبهذا ال نتفاجأ بعنرصيّته ،بل نلمس يف تفكريه يف هذا

اإلطار بصامت واضحة ملعلّمه كانط .يقول« :ليس لألسد مكان يف

ح ّبة الجوز وليس للروح الال نهائ ّية مكان يف زنزانة روح يهوديّة».
ويف «فينومونلوجية الروح» ( ،[[[)1807أكرث مؤلّفات هيغل متابعة
وقراءة ،مل يتو ّرع هيغل يف التعبري عن عنرصيّته الواضحة ض ّد اليهود

بقوله مثال« :إ ّن مصري الشعب اليهودي هو مصري ماكبث(  (�Mac
 )bethsالذي جاء من الطبيعة نفسها ،ويف تش ّبثه بالكائنات األخرى
كل يشء مق ّدس يف الطبيعة اإلنسانية تخلت
وخدمتهم داس وقتل ّ

عنه آلهته يف األخري وكان ال ب ّد أن يحطّم يف إميانه».

من بني األمور التي كانت تُزعج غويت يف هيغل هناك النظرة

الدون ّية لهذا األخري لغري الجرمانيني[[[ ،أي فكر اإلقصاء .فباسم
فكرة الجدل ّية الذي يجمع اليشء ونقيضه ،تنتج نزعة إقصائ ّية ات ّجاه
[1] Emmanuel Eze. The Color of Reason: The Idea of ‘Race’ in Kant’s Anthropology.
[2] Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Phänomenologie des Geistes, 1807.

[[[ انظر :عطية ،أحمد عبد الحليم« :إقصائية هيغل ،نقد النظرة العنرصية حيال اآلخر» ،مجلة
االستغراب (دوريّة فكريّة تعنى بدراسة الغرب وفهمه معرف ًّيا ونقديًّا) ،املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجية ،العدد  ،14السنة الرابعة  -شتاء  2019م  1440 /هـ.
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الوجود والطبيعة واألشياء .بل يبني هيغل فكرة الهويّة عىل رضورة

إقصاء اآلخر وال توجد غرييّة أو أنا إال وفيها إقصاء.

يف غامر حديثه عن القارة األمريكية يرى هيغل ()1831-1770

بأ ّن العامل املعروف حاليًّا هو عامل حديث فيزيائيًّا/جيولوجيًّا،

وهكذا يُقيص أمريكا القدمية من الوجود ،وحتى وإن افرتض املرء

وجودها ،فإ ّن مصريها هو الزوال عندما تلتقي بأوروبا يف نظره؛ ألنّه:

والنقص يف العفويّة
يبق إال القليل من سالالتهم» و«إ ّن الوداع َة
«مل َ
َ
والوضاعة مع خضو ٍع حسري ،هذه هي الخاصيّة الرئيسيّة لألمريكيني
(السكان األصليني) ويجب االنتظار طويالً حتى يستطيع األوربيون
أن مينحوهم قليالً من الكرامة الشخصيّة .إ َّن أم َر دونيّة هؤالء األفراد

كل الظهور».
كل األحوال ،حتى بالنسبة لقاماتهم ،ظاه ٌر ّ
يف ّ

مل يكن ح ّ
ظ األفارقة يف تص ّور هيغل أفضل من الهنود الحمر:

بكل وحشيّته ونزقه .إذا
«إ ّن الرجل اإلفريقي ميثّل الرجل الطبيعي ّ
كل طرائق رؤيتنا لألشياء نحن األوربيني.
أردنا فهمه ،يجب تنايس ّ
روحي وال يف قانونٍ
أخالقي ،يجب تعليق
يجب أال نفكر ال يف إل ٍه
ٍّ
ٍّ

كل ذلك ينقص اإلنسان
وكل أخالقٍ ملا نس ّميه مشاعرّ .
كل احرتامٍ ّ
ّ
(اإلفريقي) ،الذي ما زال يف مرحل ٍة خامٍ  ،ال ميكن أن نجد يف طبعه

ما ميكن أن يذكّرنا باإلنسان» .ولتربير اسرتقاق املستعمرين لألفارقة
كل املاملك اإلفريقيّة
يزعم بأن العبودية هي خاصيّة إفريقية« :يف ِّ

مؤسس ًة محليّ ًة وهي تطغى بشكلٍ
طبيعي».
املعروفة ت ُشكّل العبوديّة ّ
ٍّ

بل يؤكّد بأ ّن اسرتقاق األوروبيني لألفارقة أفضل لهم من البقاء يف
إفريقيتهم« :مع ذلك فمصريهم يف بلدانهم األصليّة أنىك وأش ّد
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بسبب وجود عبوديّ ٍة مطلق ٍة أيضً ا»[[[ .فأصل العبودية يف منطقه آت

من إفريقيا ،وأصل استعباد اإلفريقي قابع يف اإلفريقي نفسه .إنه

رضب مبارش إلنسان ّية اإلفريقي« :ميثل الزنجي اإلنسان الطبيعي يف

كل وحش ّيته وبربريّته [ ]...ال يوجد يف هذه الشخص ّية أي يشء
ّ
برشي/إنساين ميكن العثور عليه» .أما القارة اإلفريقية فليست عنده
إال« :بلد األطفال الذي يوجد ما وراء يوم القصص الواعية ،امللفوفة

باللّون األسود ليالً [ ]...ما مي ّيز الزنوج هو أنّه مل يُالحظ بعد يف
وعيهم بأنّه وصل إىل أي موضوع ّية ثابتة».

أ ّما سكان شامل إفريقيا األصليّون (األمازيغ) فإنّهم ال ميلكون

أيّة هويّة يف نظره ،بل يعتربون يف تاريخهم الطويل مواطنني من
الدرجة الثانية؛ ألنّهم استعمروا من طرف قوى كثرية عىل الدوام.

خاصة ،ألنّهم استُعمروا عىل م ّر تاريخهم
كل هويّة
ينفي عنهم ّ
ّ
من طرف أمم أخرى :الفينيقيون ،الرومانيون ،البيزنطيون ،العرب

واألتراك.

تاريخ العامل يف التص ّور الهيغيل هو مسا ٌر تُكافح فيه ال ّروح ليك
تصل إىل وعي ذاتهاّ ،
وكل مرحل ٍة من مراحل َس ْيِها متثّل درج ًة

من الحريّة .تبدأ املرحلة األوىل يف العامل الرشقي :الصني والهند

وكل ما عرفه الرشق هو أ ّن الحريّة منحرص ٌة يف
وفارس ومرصّ .
ٍ
ٍ
واحد وهو الحاكم ،أ ّما املواطنون فهم جميعاً عبيد لهذا
شخص

الحاكم.

[[[ عطية ،أحمد عبد الحليم« ،إقصائية هيغل ،نقد النظرة العنرصية حيال اآلخر» ،م.س ،ص
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ومتثّل الحضارة اليونان ّية والرومان ّية املرحلة الثانية يف نظره،
بحيث ات ّسع نطاق الحريّة فيها حسب ظ ّنه ،وأصبح اآلخرون ،أي
«همج» ،واستُعبدوا كأرسى
حشون» أو
باقي الشعوب األخرى «متو ّ
ٌ

الحرب تحت هذه الذريعة .أ ّما األمم الجرمان ّية فقد كانت يف نظر

هيغل ،بتأثري املسيح ّية (اللوثريية) ،أ ّول األمم التي تصل إىل الوعي

بأ ّن اإلنسان مبا هو إنسا ٌن ح ٌّر ،وأ ّن حريّة ال ّروح هي التي تؤلّف
ماه ّيته .وظهر هذا الشعور أ ّول ما ظهر يف الدين ،املكان الذي ميثّل
أعمق منطق ٍة للروح ،حسب هيغل.
ريا
يقسم هيغل العامل الرشقي
ً
ّ
تقسيم ثالثيًّا ،الصني ثم الهند وأخ ً
فارس ،ويلحق مرص باإلمرباطوريّة الفارسيّة لتكون الجرس الذي
تعرب عليه ال ّروح إىل العامل اليوناين .الصني عند هيغل هي النموذج

األ ّول الذي تتح ّرك فيه الروح يف رحلتها الطويلة عرب التاريخ ليك

تتح ّرر من الطبيعة ،وكان وجودها خارج ًّيا فاملبدأ الذي يحكمها هو
املبدأ األبييس البطريريك.

تصل عنرصيّة هيغل أوجها يف قوله« :إ ّن القدر املحتوم
لإلمرباطوريات اآلسيويّة أن تخضع لألوروبيّة ،وسوف تضط ّر
الصني يف يومٍ من األيام أن تستسلم لهذا املصري» .وال عجب

يف ذلك أل ّن العامل الرشقي يف نظره مل يعرف أ ّن اإلنسان مبا هو
ٍ
ٍ
واحد هو الحاكم .أ ّما
شخص
إنسا ٌن ح ٌّر؛ أل ّن الحريّة محصور ٌة يف

الحضارة الغربيّة ،وبالخصوص الشعوب الجرمانيّة ،فإنها عرفت

بفضل املسيحيّة يف نظره -أ ّن اإلنسان كإنسان ح ٌّر .وهذا ما يُلمسأطفال أقوياء ممتلئني بطاق ٍة
ً
عندما يتح ّدث عن املرصيني« :كانوا
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خالّق ٍة ،ال يحتاجون إىل يش ٍء سوى الفهم الواضح ألنفسهم يف
صور ٍة مثال ّي ٍة ليك يصبحوا شبابًا».
موضوعي
ال يُ َنظّم هيغل الشعوب والثقافات انطالقًا من تتبّعٍ
ٍّ
لتق ّدم الفكر يف الزمن ،بل انطالقًا من نظر ٍة تح ّدد الغرب باعتباره
كل القارات األخرى
غاية التط ّور ومنتهى طريق التق ّدم .وبهذا يُخرج ّ
من حركة التاريخ[[[ .يعترب الرشق بالنسبة لهيغل يف «محارضات

يف فلسفة التاريخ» ،نقيض الغرب ،ويتميّز عنده بـ« :الالعقالنيّة

والطفوليّة واالستبداد واألنثويّة والتخلّق والعنف والوحشيّة».

ماركس-إنجليز والرأسامل العنرصي
أكّد عد ٌد كبري من املفكّرين ،يف رشق الكوكب األريض وغربه،

جنوبه وشامله بأ ّن ماركس وإنجلز كانا يف الواقع من أصحاب النزعة

املركزية األوروبية .وال يقترص هذا التأكيد عىل اليمينيني واملدافعني

عىل الرأساملية ،بل يشاركهم فيه منتمون للت ّيارات النقديّة ،الذين

يضيفون بأ ّن املاركسية متتلك جوانب سلطويّة بفرضها لرؤية
جعت بطرق مختلفة
أوروب ّية عىل املجتمعات غري األوروبية ،بل ش ّ
وواضحة الحركات االستعامرية واإلمربيالية لألوروبيني.

أساسا عىل ثنائيّة «العمل-
من املتداول أ ّن ماركس ركّز عمله
ً

رأس املال» داخل املجتمعات األوروبية الغربية وأمريكا الشاملية.
وإىل جانب هذا اهت ّم مبا يُس ّمى عبثًا دراسة املجتمعات غري الغربية

[[[ فراج ،عفيف :مجلة الفكر العريب املعارص ،مركز اإلمناء القومي ،لبنان ،العدد ،1985 ،33
ص .41-40
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مهم
مهم من هذه النصوص يظهر قد ًرا ًّ
وتحليلها .ذلك أ ّن عد ًدا ًّ
من النظرة األحادية لسريورة التط ّور التاريخي ،مع نفحة عنرصية
واضحة املعامل.

نظر ماركس وإنجلز عام  1848للمجتمع الرأساميل وتناقضاته

األساسيّة يف «البيان الشيوعي» .وقراءة أوليّة للبيان يرتك االنطباع قويًّا
بأّن التط ّور االجتامعي الذي اقرتحاه يسري يف طريق مسدود ،أحادي

الجانب ،يتض ّمن ما يكفي من العنرصيّة ات ّجاه دول عديدة ،ومنها

بالخصوص الصني «األكرث بربرية» كام قاال ،ورضورة استعامرها
إللحاقها بالحداثة الغربية .ويف مقاالت أخرى ملاركس يف جريدة

حا
«دا تريبون» عام ّ 1853
وسع تص ّوره العنرصي ليض ّم الهند ،ماد ً
استعامر بريطانيا للهند؛ أل ّن ذلك سيساعد عىل القضاء عىل النظام

التقليدي الهندي الذي كان يعترب متخلّفًا وهرم ًّيا طائف ًّيا ،ستاتيك ًّيا

يتغي وكسولً  .ويف هذا السياق اعترب الهند مجتم ًعا دون تاريخ،
ال ّ

باستثناء تاريخ من استحوذ عليها من عرب وإنجليز .ومل يجازف
إدوارد سعيد الصواب عندما اعترب نصوص ماركس لعام 1853

معرفة استرشاقية بعقل ّية استعامرية ال أقل وال أكرث.

ويتب ّنى مثل هذا التفكري االسترشاقي أسطورة الطبائع الثابتة

لألمم والشعوب بشكل كامل .وما مييّزها عن بعضها يف نظره هي
وتحضها ،ولهذا السبب أق ّرت املاركسيّة بأ ّن
درجة تف ّوقها ورقيّها
ّ

شعوب الرشق األسيوي استبداديّة و ُمستب ّدة ،يف حني أ ّن شعوب
غرب أوروبا هي شعوب «دميقراطيّة» .وإذا ك ّنا نؤكّد عىل تعبري
غرب أوروبا ،فأل ّن املاركسيّة كانت تعترب رشق أوروبا ،مبا فيها
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روسيا ،شعوبًا إقطاع ّية فالح ّية مل َ
ترق بعد إىل مستوى الشعوب
«الصناعية» يف غرب القارة األوروبية.
من الهلوسات واألساطري التي ورثها جزء من النخبة املثقّفة

العربيّة بعد الحرب العاملية الثانية كان هناك وهم كون املاركسية
كانت تساند حركات التح ّرر واالستقالل يف دول العامل الثالث،

ومنها الدول العربية .والواقع هو أ ّن إنجليز وماركس ،كانا عكس

هذا كلّه ،بشهادة الكثري من النصوص لهام .فقد كانت معرفتهام
بتاريخ الشعوب التي كتبا عنها سطحيّة وغري كافية إلطالق

مجموعة من األحكام البخسة والتحقرييّة عىل ماليني البرش خارج

أوروبا الغربية .وإذا سلّمنا بهذا ،يكون التساؤل حول الدوافع التي

حفّزتهام عىل إطالق أحكام شبه قطعيّة عىل شعوب وثقافات مل

ولعل الجواب يكمن يف كون نظارات
ّ
يكونا يعرفانها إال قليال؟
كل ما هو غري غريب،
املركزية األوروبية واإلحساس الدفني باحتقار ّ

أي عنرصية ب ّينة ،كانا وراء هذه األحكام .والحال أ ّن هذا األمر كان
ولربا ورثت املاركسية هذا امليل العنرصي
مع هيغل ومونتسكيو،
ّ

منهام .يشعر املرء وهو يتصفّح كتاب إنجلز «أصل العائلة وامللك ّية
الخاصة والدولة» أمام «أنا» جرماين منفجر لق ّوة أعداده بنفسه،
ّ
ويتأكّد هذا الشعور عندما يق ّر ا ّدعائه بأ ّن األملان ميثّلون «فر ًعا آريًّا
مفسا
كثري املواهب» ،صابغًا هذا القول بصباغة «علم ّية ماديّة»ً ّ ،
هذا التف ّوق بكون األملان «يتوفّرون عىل غذاء وافر مك ّون من
اللحوم والحليب».
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عام  1882زار كارل ماركس الجزائر[[[ حيث قىض ثالثة شهور

تقري ًبا ،مل يختلط فيها مع الجزائريني؛ ألنّه كان يحتقرهم وال يرى

كل ما يتقنونه يف نظره هو الرسقة والكسل.
رشا متخلّفنيّ ،
فيهم إال ب ً

كان يؤيّد السياسة االستعامرية الفرنسية وتعاملها الوحيش مع
رسا مع مختلف حركات
الجزائريني ،ومل يتضامن ال عل ًنا وال ًّ

املقاومة فيها ،وهو الذي كان يوهم بأنّه مع حركات تح ّرر العامل

الثالث .وخري دليل عىل ذلك ما قاله عن ثورة «بوعاممة» ،التي

عايشها عن قرب وهو هنالك .يقول يف رسالة إىل إنجليز من الجزائر
بتاريخ  18أبريل « :1882يجب أن أذكر لك هنا مقل ًبا دبّرته السلطة

لص مسكني وقاتل محرتف من العرب .ففي اللّحظة
الفرنس ّية ض ّد ّ
األخرية التي يس ّميها اللندنيون الخبثاء لحظة االنطالق نحو األبدية،

اكتشف بأنّه سوف لن يعدم رم ًيا بالرصاص ،وإنّ ا سيقطع رأسه
باملقصلة! نقضً ا للتع ّهد! فقطعوا رأسه رغم التع ّهد املسبق .ومل
ينته األمر عند هذا الح ّد :فقد كان أهله ينتظرون من الفرنسيني إعادة

الصلب ،ليك يخيط األهل الرأس
رأس القتيل ،مثلام كان مألوفًا بعد ّ

عىل الجذع ثانية ،فيتس ّنى لهم دفنه بجسد كامل .لكن الفرنسيون مل
يحقّقوا رغبتهم ،فصار األهل يبكون ويقذفون بالشتائم ،ثم ثارت

الجسد
ثائرتهم متا ًما .غري أ ّن السلطة الفرنسية قطعت الرأس عن
ّ
بالتامم والكامل .واآلن إذا ما ذهب الجذع إىل الج ّنة ،فإ ّن مح ّم ًدا

سيسأله :أين أضعت رأسك؟ أو من ذا الذي فصل رأسك عن
طعم سائغًا لكالب
جذعك؟ إنّك غري أهل لدخول الج ّنة ،فلتذهب
ً
[1] Marlene Vesper. Marx in Algier, Pahl-Rugenstein, 1995.
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املسيحيني ،وهكذا كان األهل يولولون وينتحبون» .هذه هي إذن

ق ّمة تضامن املاركسية مع ثورات الشعوب املستعمرة ،حيث يصبح

لصوصا وقتلة ،وتُصبح الجرمية الشنعاء للمستعمر «مقل ًبا»،
الث ّوار
ً

يسل ويُضحك أصحاب «الرأسامل العنرصي» .وتكفي هذه
ّ
الرسالة لتوثيق جهل ماركس الفادح مبصري بوعاممة رغم تواجده
وقتها بالجزائر .فقد كتبت جرائد فرنس ّية عديدة عن حادثة بوعاممة

مثل «األخبار»« ،لوبتي كولون» و«مونيتور» ،ذلك أ ّن بوعاممة أنهى

حياته يف املغرب ومل يعدم .فدفاع ماركس عن قضايا الربوليتاريا ال
يتع ّدى حدود العامل والفالحة األوروبيني.

كانت املاركسية تؤيّد االحتالل الفرنيس للجزائر ،تحت ذريعة

حمل نرباس الحضارة إىل شعب بربري وهمجي .ويف مقالة

«عبد القادر» يقول إنجلز« :وإذا كان من املمكن أن نأسف عىل
ما أصاب الحريّة من دمار ،فال يجوز أن ننىس أن أولئك البدو
أنفسهم هم شعب من اللصوص ،وسائلهم الرئيسية للعيش هي غزو

بعضهم بعضا ،أو غزو القرويني الحرض ،ناهبني ما يجدونه []...
إ ّن جميع شعوب الرببر األحرار هؤالء يبدون للناظر من بعيد يف

غاية الع ّزة والنبل والبهاء ،ولكن ما عليك إال أن تقرتب منهم حتى

الشه إىل الكسب هو دافعهم ومح ّركهم ،مثلهم مثل
تكتشف أ ّن ّ

تحضا ،كل ما يف األمر أنّهم يلجأون إىل وسائل أكرث
األمم األكرث
ًّ
فجاجة وفظاظة»[[[ .ويقول بخصوص مالبسات أرس األمري عبد

[[[ ماركس ،إنجلز :املاركسية والجزائر ،ترجمة :جورج طرابييش ،ال ط ،بريوت ،دار الطليعة،
ص .14
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القادر« :إن رأينا ،باإلجامل ،هو أنّه من حسن الحظ الكبري أن يكون

الزعيم العريب قد أرس .فقد كان رصاع البدو بال أمل ،وعىل الرغم

من أ ّن الكيف ّية التي أدار بها الحرب جنود أفظاظ من أمثال بوجو

تستحق اإلدانة الشديدة ،فإ ّن فتح الجزائر واقعة مه ّمة وموامئة لتق ّدم
ّ
التحسن
جة
ّ
الحضارة»[[[ .ويف موضع آخر يدافع عن االستعامر بح ّ

االقتصادي الذي شهدته البالد فيقول« :يقال إ ّن التجارة شهدت

تط ّو ًرا مرموقًا منذ االحتالل الفرنيس ،وتق ّدر الواردات بحوايل 22
مليون دوالر ،وتتألّف هذه الواردات بوجه الخصوص من القطن
واألصواف والحرائر ...الخ».

اعترب ماركس وإنجلز التاريخ حقبًا متتابع ًة تتّبع ال ّنظام نفسه يف

املجتمعات كلّها ،وذهبا إىل أ ّن الغرب وحده هو الذي سيصل
إىل الحقبة األخرية (العلميّة أو االشرتاكيّة) وأ ّن عىل بقيّة العامل أن

تلحق به .وبهذا يُلحقان تاريخ البرشيّة كلّه إىل الغرب ،ويُطالبان
باتّباعه من طرف األمم األخرى؛ ألنّه يف نظرهام منوذج يُحتذى.
وعوض استخدام مصطلح «التصنيع» يف حديثهام عن بلدان مثل
الهند والصني ،استعمال مصطلح «التغريب» ،وهو مصطلح ال يعني

«االستالب  ،»Entfremdungبل يعني «أ ْو َربَة» الدول األخرى إن

صح التعبري؛ ويحمل هذا آثا ًرا واضح ًة للمصادقة عىل استعامر
ّ
الدول األخرى من طرف أوروبا الغربية؛ أل ّن ذلك هو مثن التحديث

[[[ م.ن ،ويضيف« :ولقد كان فتح الجزائر قد أرغم بايات تونس وطرابلس ،وكذلك إمرباطور
مراكش ،عىل االنخراط يف طريق الحضارة .فقد اضطروا إىل البحث عن شواغل أخرى لشعوبهم
غري القرصنة ،وعن وسائل أخرى مللء خزانتهم غري اإلتاوات التي تدفعها دول أوروبا األصغر
شأنا».
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أي مشكل
يف نظرهام ودخول العرص الصناعي .ومل يكن هناك ّ
عندهام الستعامر البلدان الضعيفة من طرف األوروبيني ،ألنّهام كانا

يحمالن نظر ًة دون ّي ًة عنرصيّ ًة واضح ًة اتّجاه الشعوب األخرى ،ومل

أي مشكل مع الهيمنة والسيطرة اإلمربيالية الغربية ،بل أيّدا
يكن لهام ّ
استعامر أمم أخرى كام فعل إنجلز بوضوح بتأييده استعامر الجزائر
من طرف الفرنسيني ،وتأييد ماركس الستعامر الهند من طرف
أنجلرتا .وقد عارصا حركات التح ّرر التي اندلعت يف إفريقيا والهند

وأمريكا الوسطى ض ّد اإلمربيالية ،ومل تكن مواقفهام داعمة لتح ّرر

الشعوب ،بل كانت عىل عكس ذلك متا ًما .بل حتى عندما بدأت
حركات التح ّرر ،تجاهالها بامل ّرة ومل يتط ّرقا لها ال يف قصاصاتهم
الصحفية وال يف كتب قامئة بذاتها ،فقد مرت عندهام ثورة هايتي

مثال ( )1804مر الكرام ،وكانت أول ثورة ناجحة للسود وأحفادهم.

كام أنّهام تجاهال بامل ّرة ،وهام الصحفيان «الكبريان» يف جرائد
غربية ع ّدة ،حركات التح ّرر يف جنوب إفريقيا والسودان وغينيا إلخ.
نظر إنجلز وماركس إىل العبودية يف األمريكيتني كفائض للقيمة،

تصب يف املجتمع الرأساميل.
مبعنى أ ّن السود يُنتجون فائض قيمة
ّ
ويعلّالن وجود العبوديّة بكونها أحد األسس امله ّمة لل ّنمو الصناعي

الغريب الحديث ،وظهور طبقة العامل أصحاب األجور يف الغرب.

ومن غرابة التفكري املاركيس-اإلنجليزي ،بل «اغرتابه» ،هو تو ّهمها

بأ ّن ال ّرق يف األمريكيتني كان يساهم يف قفزة التط ّور النوع ّية التي

حقّقها العامل الغريب يف التاريخ البرشي ،فاالسرتقاق يف تص ّور
إنجلز هو« :أحد مرتكزات الصناعة الربجوازية ،متا ًما كاآلالت إلخ،
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فبدون ال ّرق ال ميكن الحصول عىل القطن ،وبدون قطن ال توجد

صناعة حديثة» .وبهذا تظهر العبودية عنده كفئة اقتصادية قامئة

بذاتها.

كام تشري إىل ذلك الباحثة األملانية مارلينا فسرب[[[ ،فإ ّن خالصة

تخل من شعور بالتف ّوق تجاه «القضيّة
رحلة ماركس إىل الجزائر مل ُ
قصة «الخنجر الجزائري» الذي أهداه ماركس
الرشقية» بر ّمتهاّ .
ولعل ّ

لرفيقه إنجلز أقوى دليل عىل اإلنتاج املستمر للعقلية االسترشاقية.
ففي رسالة له ،يحذّر ماركس صديقه إنجلز من خطورة املسلمني
كل وافد عليهم بدعوى أنّه «كافر
الذين ال يرت ّددون يف اإلجهاز عىل ّ

يستوجب ذبحه بخنجر حاالً».

ب .عنرصية فولتري والروح الفرنس ّية

أصول
ً
كان فولتري من املدافعني عن الفكرة القائلة بأنّ هناك

مختلفة لإلنسان ،وهي الفكرة التي ظهرت يف القرن الثامن

عرش وتع ّممت يف القرن التاسع عرش .كانت ض ّد التص ّور
الذي كانت تعطيه الكنيسة عن أصل واحد لإلنسان ،بداية من
آدم وحواء .كام أرشنا إىل ذلك سابقًا ،فإنّ فكرة تع ّدد أصول

اإلنسان ( )le polygénismeهي التي بُنيت عليها ثقافة العنرصيّة
بصفة عا ّمة .ويف هذا اإلطار كان فولتري مداف ًعا صل ًبا عىل تف ّوق
أي غطاء،
رب ًرا العبودية دون اللّجوء إىل ّ
البيض ابتداء من  ،1756م ّ
حتى وإن كان قد حاول ،ثالثة سنوات فيام بعد ،الرتاجع عن تربيره

[1] Marlene Vesper. Marx in Algier, Pahl-Rugenstein, 1995.
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قصة «زنجي سورينام le
هذا يف كتابه «الرصيح  »Candideيف ّ

ربره ،ومل
 .»nègre de Surinamلك ّنه يبقى تراج ًعا غري مفهوم ،مل يُ ّ

حا
يعتذر عن مواقفه العنرصيّة السابقة .وهذا ما يرتك املجال مفتو ً

وخاصة بالطريقة التي كتب بها قصة هذا الزنجي ،بأنّه قام
لالعتقاد،
ّ

بالرتاجع املشار إليه أعاله ألسباب ُمبهمة.

استعرض فولتري يف كتابه «رسالة يف امليتافيزيقا Traité de

 )1734( »métaphysiqueأفكاره املتعلّقة بتع ّدد أصول اإلنسان،

ح ُدوس
ً
محاول التموضع بني من دافع عن هذه الفكرة انطالقًا من ُ

فلسفيّة ،مطبوعة مبجادالت قويّة؛ و َم ْن َدافَع عنها ُمتشبّ ًعا باهتامم
تصنيفي ،كان ُييّز األنرثوبولوجيا التنويرية .تم الرجوع من قبل

فولتري إىل علم النبات ،للربهنة عىل أ ّن البرش ال ينحدرون من أصل

واحد :فالبرش يشبهون األشجار« :فاإلجاص والتنوب والبلوط
واملشمش ال تأيت من الشجرة نفسها» ،واليشء نفسه ينطبق عىل

والصفر
البرش« :فالبيض امللتحون والسود الذين يلبسون الصوف
ُّ

الذين يلبسون قامش الدوم والناس غري امللتحني ال يأتون من

الرجل نفسه» .من هنا منطلق دفاع فولتري عىل البيض« :يظهر بأنّهم

أسمى من الزنوج ،كسمو الزنوج عىل القردة ،والقردة أسمى من
املحار والحيوانات األخرى من هذا النوع».

تظهر النزعة العنرصية بجالء عند فولتري يف ما ا ْعتُ ِب حجر من

حجارة فلسفة األنوار «مقال عن أخالق وروح األمم l’Essai sur les
 ،)1756( »mœurs et l’esprit des nationsحيث أكّد م ّرات عديدة

عىل أ ّن الفروق الفيزيقيّة والعقليّة واألخالقيّة بني البرش ،ال ميكن أن
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تأيت إال من اختالف أصولهم .وبقدر ما دافع عن هذا املوقف ،فإنّه

رفض فكرة أخرى -عنرصيّة أيضً ا -تقول بأ ّن سبب الفرق بني البرش

هو املناخ حيث يعيشون .بالنسبة لفولتري فإ ّن األصناف البرشيّة غري

قابلة للتغيري عىل اإلطالق وال تنحدر من زوج واحد (آدم وحواء)،
وبرهانه عىل ذلك أن الزنجي الذي يتز ّوج بزنج ّية يُنجبان زنج ّيا،
مهام اختلف املناخ حيث يعيشان .يف عامه العنرصي هذا ،ويف
محاولة منه لتعميق فكرة اختالف البرش ،يقول يف كتابه اآلنف

ّ
الشك يف كون البيض والزنوج واألمهق
يصح إال لألعمى
الذكر« :ال
ّ
والهوتينتوس والليبون والصنيون واألمريكيون هم أجناس مختلفة
متا ًما .ال يوجد هناك مسافر ُمتعلّم م ّر عىل لِي َدا ومل ي َر شبكة الغشاء

ح َها رايش
املخاطي ()reticulum mucosum
ش َ
لزنجي ما ،التي َ َّ
ّ

الشهري .وقد نقل بيري الكبري ما تبقّى من هذا الغشاء إىل متحف

األشياء النادرة بستالينغراد .إ ّن هذا الغشاء أسود ،وهو الذي يُعطي
املتأصل ،الذي ال يفقدونه إال بسبب األمراض التي
للسود سوادهم
ّ
قد متزق نسيج هذا الغشاء ،وتسمح للشحم الذي يفلت من خالياه

بإعطاء بقع بيضاء تحت الجلد» .ويتابع واصفا الزنوج بطريقة
غري معتادة ،مليئة -ليس فقط بالعنرصية ،بل بالحقد الدفني« :-إ ّن

عيونهم املستديرة وأنفهم املنفوخ وشفاههم الكبرية دامئًا وبروز
آذانهم بشكل مختلف وشعر رؤوسهم ومقدار ذكائهم حتى ،يضع

بينهم وبني األجناس البرشية األخرى اختالفات كبرية .وما يُربهن
عىل أ ّن هذا االختالف غري مرتبط باملناخ ،هو أن الزنوج والزنجيات

امل ُ َن َّقلُون إىل بلدان أكرث برودة يستم ّرون يف إنجاب حيوانات من
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فصيلتهم ،وما الهجني إال جنس من أبناء الزنا يولد من ارتباط زنجي
وبيضاء ،أو من أبيض وزنجية» .ال يكتفي فولتري بإعالن عنرصيته

الصارخة ،بل يؤكّد بأنّه ليس ض ّد تجارة ّ
الرق أيضً ا« :إ ّن األمهقني

[مفرد أمهق :إ .املؤلف] هو شعب صغري ج ًدا ونادر ج ًّدا ،يعيشون

وسط إفريقيا :ال يسمح لهم ضعفهم باالبتعاد عن األكواخ التي

يسكنون فيها ،ومع ذلك فإ ّن الزنوج يقبضون عليهم بعض امل ّرات،
ونشرتيهم منهم من باب الفضول» .واستعار منه مدافعني آخرين

عن تع ّدد أصل البرشية رشح القرب بني األجناس البرشية السفىل

والقردة ،بحيث اعترب أ ّن هناك إمكان ّية لتالقحهام ،وهو الذي يُعترب
«فيلسوف التسامح» يف عرص األنوار.
أيا اهتامم بالسود يف الجزء الثاين من كتابه «مقال
اهت ّم فولتري ّ

عن أخالق وروح األمم» .اعترب بأنّهم األبعد فيزيق ًّيا عن الكامل
الجسدي للبيض ،متا ًما كام أنّهم األدىن عقل ًّيا وأخالقًا« :ميكننا
القول إذا كان ذكاؤهم من نوع آخر من غري فهمنا ،فإنّه أدىن بكثري:

ريا ،ويبدو بأنّهم ال يص ّبون
ريا وال يركبون كث ً
ال يستطيعون الرتكيز كث ً
ال يف مصلحة وال يف انتهاكاتنا الفلسفية .هم من هذا الجزء من
إفريقيا كالفيلة والقردة [ ]...يعتقدون بأنّهم ُولدوا لِ َيتِّم بيعهم للبيض

قصد خدمتهم» .وكسابقه أرسطو ،فإ ّن فولتري وجد يف نظريّة تع ّدد
أصول البرشية املناسبة لتربير العبودية بالرجوع إىل الطبيعة .وبهذا
املنطق اإلقصايئ ،فإ ّن الزنجي ،هو يف نظره أدىن من األبيض ،وبهذا

يُصبح منطق ًّيا عب ًدا لهذا األخري ودون انتفاضة وال ثورة.

كان فولتري رجل مال ،متا ًما كام كان رجل أدب وثقافة،
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وكان يحلو له اعتبار نفسه «الفيلسوف التاجر»[[[ .بل كانت التجارة

مهم من دخله .وقال عنه أوليفيي باريل:
االستعامرية جز ًءا
ًّ
ْت
كل يشء ،كان ميلك
«بورجوازي ج ّيد يتوقّع ّ
حصصا بِ دينة نَان ْ
ً

الفرنسية يف رشكة مونتودوان ( ،)Montaudoinأكرب مالك لسفينة

الرقيق يف ذلك الوقت»[[[ .وعىل الرغم من أ ّن املدافعني عىل

فولتري يُعزون هذا االعتقاد إىل إشاعات نرشها أوجني فيلامن ومن

بعده شارل لوفافاسور[[[ ،فإ ّن كتابات فولتري نفسه ،ال تسمح البتّة
بتربئته .لقد كانت مدينة نانت ( )Nantesعاصمة تجارة ال ّرق يف
حا بهذه املدينة وبيده كُتيب
القرن الثامن عرش .وإذا كان املرء سائ ً
املرشد السياحي لها ،فبإمكانه أن يقرأ إىل اليوم التايل]...[« :

لفولتري املعروف بفطنته التجارية خمسة ألف جنيه من سفينة عبيد
نانتية»[[[ .إضافة إىل هذا مل يكن من الصدفة أن سمى جون غابريال

مونطودوين مول اتوش (Jean-Gabriel Montaudouin de La
[[[ هذا ما قاله شخصيا ألندري مورييل .André Morellet, 14 juillet 1759, D15747

[2] Olivier Barlet, «La traite négrière: mythes et idées reçues», Revue Africultures
6, 1998, p.5.

[[[ طبقا لهام فإن فولتري «اشرتى حصة من خمسة ألف ليفر من سفينة للرق بنانت» .كام أنهام
أشارا إىل رسالة نُسبت له ،يقول فيها« :أهنئكم عىل نجاح سفينة الكونغو ،التي وصلت إىل
السواحل اإلفريقية إلنقاد كل هؤالء األفارقة املساكني من املوت .باملناسبة ،فإنني أعرف بأن
الزنوج املنقولني يف سفنكم يُعاملون برفق وإنسانية ،وبهذه املناسبة فإنني سعيد بأنني حصلت
عىل صفقة جيدة ،ويف نفس الوقت قمت بعمل خري» .انظر:
Eugène Villemain, Question d’abolition de l’esclavage des noirs dans les colonies
françaises, Paris, Schneider et Langrand, 1839, p. 5.
Charles Levavasseur, Esclavage de la race noire aux colonies françaises, Paris, César
Bajat, 1840, p. 75- 76.
[4] Le Guide vert: Bretagne, Paris, Michelin, Éditions des voyages, 2008, p. 368.
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 )Toucheسفينة من سفنه عام  1768باسم «فولتري» ،وهي سفينة

كانت تنقل العبيد ،بل راكمت عائلته ثروتها من تجارة الرقيق .ويؤكّد
عدم اعرتاض فولتري عىل هذه التسمية ،بل شكره عليها[[[.

كانت تجارة الرقيق النشاط االقتصادي الرئيس لـ«رشكة الهند

الرشقية"[[[ ،بحيث كانت متتلك ما يناهز  190سفينة يف القرن الثامن

عرش[[[ .ورث فولتري «ثالثة أسهم» لهذه الرشكة واكتتب يف قروضها

بني  1746و ،1749كام تؤكّد عىل ذلك شهادات معارصة .ويُع ّد هذا

تأكي ًدا إضافيًّا بأ ّن فولتري كان عىل دراية مبصدر املال الذي ورثه
وعىل وعي تام باملال الذي وظّفه يف رشكة رقيق .وهذا ما تؤكّده
دراسات حديثة[[[ .ومن بني الرحالت التجارية الثالث للرقيق لسفينة

[[[ قرن من الزمن بعد موت فولتري ،ظهرت دراسات متعدد تؤكد عىل استثامره يف تجارة العبيد.
من بني هذه الدراسات هناك بالخصوص:
Jean-Félix Nourrisson. Voltaire et le voltairianisme, 1896.
Louis Nicolardot. Ménage et finances de Voltaire, 1887.

[[[ اسمها بالضبط «الرشكة الفرنسية للتجارة يف الهند الرشقية» ،تأسست عام  1664من طرف كولبري
 .Colbertال يجب خلطها مبنافستها اإلنجليزية «ُ »East India Companyسميت كذلك «رشكة
الهند الرشقية املحرتمة» و«رشكة جون» .أصدرت إليزابيث األوىل ملكة إنجلرتا مرسوماً بإنشائها
يف  31ديسمرب عام  1600مانحة لها سلطات احتكارية عىل تجارة الهند وجميع مستعمراتها يف
جنوب رشق آسيا ملدة  21عاما .وذلك بأن تنفرد هذه الرشكة بتويل جميع املعامالت التجارية.
وبهذا تحولت هذه الرشكة من مرشوع تجاري إىل مؤسسة تحكم جميع الواليات الهندية وجميع
مستعمرات التاج الربيطاين يف املنطقة وذلك بدعم سيايس وعسكري من بريطانيا.
[3] Brigitte Nicolas, «Lorient, port de traite de la Compagnie des Indes», Cahiers
des anneaux de la mémoire 11, 2007, p. 82 -100).

[[[ انظر:
وكذا «Des placements de Voltaire à Cadix», Cahiers Voltaire 7, 2008, p. 41 -72
Robert Chamboredon, Fils de soie sur le théâtre des prodiges du commerce. La
maison Gilly-Fornier à Cadix au XVIIIe siècle (1748- 1786), thèse, Université de
Toulouse-Le Mirail, 1995.
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القديس جورج ( )Saint-Georgesبني  1748و ،1767وهي سفينة

كانت متتلكها رشكة جيل فورنيي ( ،)Gilly-Fornierاستثمر فولتري

حوايل  1000جنيه ،وهذا أمر نكتشفه يف الخطاب الذي أرسله
ملدير بنكه[[[.

أي رفض
كفاعل تجاري ،وبالتايل اقتصادي ،ال يلمس املرء ّ
لفولتري ملامرسة تجارة ال ّرق ومل يعارضها ومل يكن له أي موقف
لربا يؤاخذنا املرء بأنّنا
فلسفي ض ّدها بنقدها ورفضها القاطعّ .

نحكم عليه انطالقًا من «أخالقيات» عرصنا ،وبأنّه هو أيضً ا كان ابن

يخص العبودية[[[ .لكن ال يشفع له
ولربا ضحيّة زمانه فيام
عرصه،
ّ
ّ
هذا من التأكيد عىل أنّه مارس تجارة ال ّرق بوعي تام ،بل مل تساعده

فلسفته وفكره يف مقاومتها والنداء إىل إلغاء قوانني الرق ،كفالسفة

ومفكرين ك ُُث يف زمانه[[[ .والغريب أ ّن الكتب املدرسية الفرنسيّة
مستم ّرة إىل ح ّد اآلن يف تقدميه كأكرب فالسفة األنوار وتوهم صغارها

بأنّه كان ض ّد الرق ،وهذا تشويه إرادي للتاريخ ،وكذب عىل األجيال
الصاعدة ،بل إلباس الباطل عباءة الحق .والنص املعني باألمر هنا

هو «الزنجي من سورميان  ،»le nègre du Surinamيدرسه الطالب
الذين يرغبون يف الحصول عىل شهادة إنهاء التعليم الثانوي بفرنسا
[1] Lettre à Jean-Robert Tronchin, 20 août 1755, D6423.

[2] Roland Mortier «Les "philosophes" français du XVIIIe siècle devant le judaïsme
et la judéité», Les Combats des Lumières, Ferney-Voltaire, Centre international
d’étude du XVIIIe siècle, 2000, p. 287.
[3] Louis Sala-Molins, Le Code noir: ou le calvaire de Canaan, Paris, PUF, 1998
et Les Misères des Lumières: sous la raison, l’outrage, Paris, Robert Laffont, 1992.
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(باكالوريا) ،ويُرشح لهم كق ّمة ف ّن خطابة فولتري؛ ألنّه لجأ إىل تقنية

السخرية ليوضّ ح رفضه للعبودية ،يف الوقت الذي نعترب هذا ال ّنص

عنرصيّة صارخة لفولتري ودفا ًعا عىل االسرتقاق.

ركّزنا ،بل اخرتنا فولتري ،كنموذج للمفكرين الفرنسيني العنرصيني؛

ألنّه يُعترب يف تاريخ األفكار يف فرنسا من أيقونات فكر التنوير ،وقال

عنه هوغو« :إن فولتري ،ولنقل هذا برسور وحزن ،هو الروح الفرنسية»
(فيكتور هوغو ،شكسبري).

ج .جون لوك تاجر الرق

يف محاولة منه للقضاء عىل «األبيسية /األبوية» ،وهد ًما لـ «الحق

اإللهي للملوك»[[[ لفلمر ،يظهر جون لوك وكأنّه منظّ ًرا للحريّة وض ّد
االسرتقاق؛ أل ّن طريقة برهنته يف هذا اإلطار توحي بذلك .ومن بني
ما انتقده لوك يف كتاب فلمر هو أنّه رأى بأ ّن األبيسية تعني من بني

ما تعنيه استعباد املواطن من طرف امللك ،ومن هنا عبارته الشهرية:

«االستعباد حالة بئيسة وبغيضة لإلنسان» .وال يسمح باالسرتقاق
إال يف حالة وحيدة ،تتمثّل يف الحرب العادلة ،أي عندما يكون بلد

مستهدف و ُمهاجم من طرف بلد آخر ،لالستحواذ عليه وسلبه ح ّريته.

وحرص االستعباد يف العسكريني املقاتلني يف الجبهة ومن يساعدهم.

ال داعي للتذكري بأ ّن جون لوك كان من بني أه ّم املفكرين
الليرباليني القدامى ،ممن دافعوا عىل «الحقوق الطبيعية» لألفراد،

الخاصة والحق يف الحياة.
وهي حقوق حرست يف الحرية وامللكية
ّ
[[[ سري روبرت فيلمر ( ،)Sir Robert Filmer) (1588 - 1635منظر سيايس بريطاين ،دافع عىل
الحق اإللهي للملوك يف كتابه «باترياركا  ،»Patriarchaنرش عام  1680بعد وفاته.
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قليل من تفكريه الخاص بالعبودية واالستعامر،
لكن عندما نقرتب ً
فإنّنا نكتشف ذاك الوجه املقرف ملفكر يقول ما ال يفعله ،ويف أكرث
تقدير كانت «حقوقه الطبيعية» محصورة عىل اإلنسان األورويب

من دون غريه .كفولتري ،كان لوك من املستثمرين يف تجارة الرقيق

واملدافعني عىل االستعامر .فالعبيد الذين كان يعيش جزئ ًّيا من
االستثامر يف تجارتهم ،مل يصبحوا عبي ًدا ج ّراء حرب عادلة شاركوا
فيها ض ّد دولة ذات سيادة ،بل هم برش هاجمهم األوروبيون يف عقر

ديارهم وأخرجوهم منها ،ناقلني إيّاهم يف «سفن العار» إىل أوروبا

أو إىل األمريكيتني لبيعهم.

لكل مفكر ح ّر ومسؤول تربير
يحق ّ
ال ميكن وال يجب وال ّ
أو محاولة تربير تناقض جون وأمثاله من املفكرين بني ما كتبوه
وما اقرتفوه ،كيفام كان نوع هذا التربير .فقد كانوا خونة لفكرهم

وأصالتهم وللجنس البرشي عامة ،وبالخصوص ألبناء قومهم .فقد

مهم يف التنظري لنظام العبودية يف املستعمرات
لعب لوك دو ًرا
ًّ
اإلنجليزية بأمريكا الشاملية .وبهذا ساهم يف ترسيخ ورسم وترسيم

ورشعنة العبوديةُ .وكلت للوك مسؤوليّة تعديل املا ّدة  101وهي من

املواد األساسية لنص «الدساتري األساسية لكاروالينا» األمريكية[[[.

كل رجل ح ّر يف كاروالينا بسلطة مطلقة
وكانت املا ّدة تقول« :يتمتّع ّ

عىل عبده الزنجي يف غري ما يخص الدين والرأي» .أصبحت:

حا «الق ّوة»
«بسلطة مطلقة» «بسلطة وق ّوة مطلقة» عند لوك ،شار ً
[1] Robert Bernasconi. Concepts of Race in the Eighteenth Century (Bristol:
Thoemmes, 2001).
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بكون السيد يتمتّع بالحق يف قتل عبده ،وال يجوز تجريم السيد إن

قام بالفعل بفعل القتل.

لنالحظ أ ّن ما تبقّى من املادة ،يعني ذاك الذي يستثني حريّة
التديّن ،يوحي أو عىل األصح يوهم ظاهريًّا بأ ّن األمر يتعلّق بـ

«احرتام حريّة العبد الدينيّة» ،لك ّنه يف جوهره يعكس عالقة الرصاع
بني الكنيسة و ُمالك العبيد ،وهو رصاع كان قامئًا يف حالة ما اعتنق
العبد املسيحية .وبهذا قام لوك بتسوية هذا الرصاع عىل أساس

حق الحياة
حق مطلق ،مبا يف ذلك ّ
يُريض الطرفني :للاملك ّ
الحق يف تبشري العبيد وإدخالهم
واملوت عىل عبده؛ وللكنيسة
ّ

للمسيحية .يعني قام بتسوية تواطئ السيد والكنيسة عىل العبد،
فحتى إن اعتنق هذا األخري املسيحيّة ،فإنّه ال ينجو ال من العبودية

وال من التصفية الجسدية إن أراد ذلك س ّيده؛ أل ّن له عليه سلطة

نصوصا
استغل لوك
ّ
وق ّوة مطلقة .وليك يُجذّر فكره اإلقصايئ للعبد
ً

من الكتاب املق ّدس للمسيحيني ،مستشه ًدا ببعض نصوصه التي ال

ترى أية حريّة للعبد ،بعد دخوله للمسيحية.

العرقية ،اإلثنية ،القومية الفيبريية والعنرصية
يُع ّد ماكس فيرب (- )1920 – 1964( )Max Weberاألخ األكرب

أللفريد فيرب ( ،)1958-1868من أوائل املفكرين السوسيولوجيني

نصوصا كثريةً ،أثرت إىل اليوم يف ميادين
والسياسيني .خلَّف
ً
اشتغاله ،عىل الرغم من وجود خط رابط بينها يتمثل يف اهتاممه
الخاص بالداروينية ومبواقفه الواضحة من القوم ّية األملانية.
ّ
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يف أ ّول محارضة له بجامعة فرايبورغ ،حيث اشتغل كأستاذ

لالقتصاد الوطني مل ّدة سنتني ،جلب عىل نفسه بلبلة كبرية يف
بنصه« :الدولة الوطنية وسياسة االقتصاد
األوساط السياسية للدولة ّ
الشعبي» ( 13ماي  .)1895فقد استقبل املدافعون عىل السياسة

االستعامرية األملانية هذه املحارضة بالكثري من الحامس" :إ ّن

السياسة االقتصادية لدولة أملانية ،وكذلك معيار القيمة ملنظّر

االقتصاد األملاين ال ميكن أن يكون إال ألملانيا ( )...ما علينا تركه

ألحفادنا ليس هو السالم والسعادة ،ولكن النضال األبدي من أجل
الحفاظ عىل منطنا الوطني والرتبية عليه .ويجب أال ننغمس يف

موقف متفائل مفاده أنّنا مبستوى التط ّور العايل لثقافتنا االقتصادية

نكون قد أنجزنا امله ّمة واالختيار يف الرصاعات االقتصادية الح ّرة
و«السلمية» سيساعد تلقائ ًّيا النوع األكرث تط ّو ًرا عىل الفوز .لن يحملنا
أحفادنا مسؤول ّية التاريخ بسبب نوع التنظيم االقتصادي الذي نرتكه

لهم ،لكن بسبب حجم مساحة الكوع التي نكتسبها ونرتكها وراءنا
يف العامل .ورصاعات القوة هي يف نهاية املطاف عمليات تنمية

اقتصادية ،التي تعترب مصالح السلطة الوطنية ،واملصالح النهائية
والحاسمة التي يجب عىل سياستها االقتصادية الخضوع لها .إن

علم السياسة االقتصادية هو علم سيايس .إنه خادم للسياسة ،ليس
السياسة اليومية للحكام والطبقات املسيطرة ،ولكن املصالح
السياسية الدامئة لألمة»

[[[

بكل يشء
لعل هذا املقتطف القصري من محارضة فيرب ال ييش ّ
ّ
[1] MWG I/4, S. 560 f.).
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عنه ،حتى وإن كان أمر دفاعه عىل توسيع املستعمرات األملانية
حا .وعىل الرغم من أ ّن العنرصية مرتبطة مبارشة باالستعامر
واض ً
والنظرة الدونية لألوربيني للشعوب األخرى ،فإ ّن عنرصية فيرب

ال تفصح عن نفسها إال إذا علمنا بأ ّن الخلفية الفكرية التي

كان يستعملها هي أيديولوجية قامئة بذاتها .فقد كان عض ًوا يف
«جمعية السياسة االجتامعية» ابتداء من أواخر  1880ويف املؤمتر

نغمسا يف أيديولوج ّية ثنائ ّية
االجتامعي اإلنجييل ،مبعنى أنه كان ُم ً
القطب :ض ّد الليربالية عىل الطريقة الربيطانية وض ّد االشرتاكية

يف صيغتها املاركسية .إىل جانب هذا ،كانت هذه األيديولوجية

تدعو إلعادة االعتبار للكلونيالية األملانية ،وأيّدت بحامس «قانون

األسطول التوسعي  .»1900/1899منهج ًّيا ،فكر ماكس فيرب بدأ يف

نوع من االستعامر الداخيل لألقاليم األملانية الرشقية ،مبا فيها بولندا
التي كانت «مستعمرة» من طرف أملانيا .فقد كان مدي ًرا لدراسة
سوسيولوج ّية بهدف فهم الوضع واقرتاح حلول له .وكانت النتيجة
العامة لدراسته ،التي نرشها عام  ،1892يف أكرث من  900صفحة،
الفلحني الصغار ،الذين
هي تعرية وجهه العنرصي الحقيقي اتّجاه ّ

كانوا يف أغلبهم فقراء وأصحاب دخل محدود ج ًدا .ما كان يهابه

هو أن تلتحق جحافل هؤالء الضعفاء باملدن وتنظم إىل الربوليتاريا
وتقويها ،وبالتايل تقوي االشرتاكية الدميقراطية ،ذات املنحنى

وتتجل
ّ
املاركيس أنذاك .وكان اقرتاحة هو استعامر تلك املناطق.

للفلح ،بل للفقراء عىل العموم وللطبقة
ّ
عنرصيّته هنا يف تص ّوره
العاملة بالخصوص ،إن اعتربنا بأ ّن مصطلح الربوليتاريا يعني هذه
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الطبقة .أضف إىل ذلك موقفه من هجرة البولنديني الفقراء إىل وسط

أملانيا للعيش والعمل ،وهو موقف عنرصي واضح .فقد نصح
بإغالق الحدود الرشقية مع بولندا وروسيا وإلحاق ما ميكن إلحاقه
من املناطق الحدودية هذه ألملانيا ،يف عملية قد نسميها «االستعامر
الداخيل» ،برشاء الدولة األملانية لألرايض هنالك وكرائها للفالحني

األملان الكبار .واملصطلحان العنرصيان أيديولوج ًّيا اللذان
استعملهام للتعبري عن هذا االستعامر الداخيل هام« :الجرمانية

 »Deutschtumو«ثقافة  ،»Kulturمع اإلشارة بأنّه كان يعتربهام

متطابقان ،كام أكّد عىل ذلك عام  1894يف جلسات «مفاوضات

الرابطة األملانية حول املسألة البولندية» ،التي كان يحرضها بصفة

رسمية .بروح وطنية مركزية عنرصية ،كان فيرب يرى بأ ّن «الجرمانية»
مه ّددة عىل الحدود الروسية البولندية وعىل السلطات األملانية

محل الج ّد قبل أن تُعوض بـ «السالفية» ،كام قال يف
ّ
أخذ األمر

نص له[[[ .هناك نوع من العامء األيديولوجي املغلّف بعنرصية

مبطنة وظاهرة اتّجاه البولنديني عند ماكس فيرب ،كان مي ّررها تحت

ذريعة الخوف عىل الثقافة الجرمانية من التدنيس من طرف «نصف
الجرمانيني» ،كام سمى البولنديني يف محارضة له عام  1893يف يوم

دراسة «لجمعية السياسة االجتامعية» ومتابعتهم الهجرة إىل داخل
أملانيا« :تحرك أرساب ال ُّرحل الرشقيني» الذين ،بـ«بطونهم املختلفة

البناء» ،قاموا «بتخفيض ثقافتنا إىل مستوى ثقافة رشقية عميقة» .من

[1] Max Weber. Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter
(1894), (MWG I/4, S. 458).
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وجهة نظر ثقافية «فإ ّن «استرياد البولنديني» أكرث خطورة حتى من
عملنا األملان ال يندمجون
استرياد حاميل البضائع الصينية« :أل ّن ّ

ح َّملة ،لك ّنهم يفعلون ذلك مع نصف الجرمانيني البولنديني
مع ال َ

بكل وضوح
يف رشق بالدنا»[[[ .تظهر مخالب العنرصية الفيبريية ّ
يف هذا النص من تحت عباءة «خوفه عىل الثقافة الجرمانية» ،التي

ت ُعترب يف نظره هنا أفضل من الثقافة البولندية ومن الثقافة الصينية.

هناك الكثري من تعابري هيتلر يف كرهه للبولنديني يف كتابه «كفاحي»

( )1923ذات نفحة فيبريية واضحة .ذلك أنّهم كانوا عند فيرب ،باإلضافة

باإلضافة إىل اعتبارهم دونيني ،خط ًرا عىل الثقافة الجرمانية ومن
واجب الدولة وقف هذا الخطر« :يكسب الفالح البولندي الصغري
املزيد من األرض (السلطة) ألنّه ،إذا جاز التعبري ،يأكل العشب من
األرض ،ليس عىل الرغم من ذلك ،ولكن بسبب عاداته الجسدية

والعقلية العميقة»[[[ ،يعني املتخلّفة بكلامت رصيحة.

العنرصية األينشتاينية الخالية من النسبية
قام ألبريت أينشتاين رفقة زوجته إلزا ( )Elsaبني أكتوبر 1922

ومارس  1923برحلة إىل الرشق األقىص والرشق األوسط .وكغالبية

األوروبيني ،د ّون يومياته عن البلدان التي زارها ،ظلّت ضمن
مذكراته الشخص ّية إىل أن نرشتها دار نرش جامعة برينستون تحت

عنوان «مذكرات آينشتاين عن رحالته إىل آسيا وفلسطني وإسبانيا
[1] (MWG I/4, S. 182 f.).
[2] (MWG I/4, S. 553).
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بني عامي  .[[[»1923-1922وتكشف تدويناته هذه الوجه اآلخر له،

ال عالقة له بالوجه الذي يعرفه عليه العامل كمناهض سابق للنازية
متفش عند البيض».
ٍّ
وللعنرصية يف أمريكا ،التي كان يعتربها« :مرض
ريا،
كانت بداية رحلة أينشتاين من إسبانيا التي راقته كث ً
وبالخصوص مدينة طليطلة ( )Toledoاألندلسية ،ثم ح ّ
ط رحاله

يف الرشق األوسط .زار سيالن (سريالنكا الحالية) والصني

ربا إيّاهم
واليابان ،وخّصص للصينيني الجزء األكرب من مذكّراته ،معت ً
شعب« :كادح لك ّنه قذر ومنبوذ» .كام اعترب من صادفهم يف ميناء
بورسعيد املرصي« :وكأنّهم تدفقوا جميعاً من جه ّنم» وهم حسب

تعبريه« :رشقيون قذرون» .ومل ينج سكان رسيالنكا (زار عاصمتها

كولومبو) من أحكام دونيّة وعنرصيّة واصفًا طريقة عيشهم هكذا:

«السكان املحليون وسط قذارة وروائح كريهة» ،واصفًا إيّاهم
بالكسل والتواكل« :ال يعملون كثريا ً واحتياجاتهم قليلة».

اعترب أطفال الصني مجموعة كائنات« :فاقدة اإلحساس وبليدة»

واعترب الصينيني« :أ ّمة شبيهة بالقطيع» .ومل تنج املرأة الصينية
كل وابل مشاعره
صب عليها ّ
كذلك من نظراته العنرصية الحادة ،بل ّ

املعادية للمرأة ،باعتبارها ال تختلف يف بنيتها الجسدية عن الرجل

الصيني ،أي أنّها ال تتوفّر عىل أي جامل يُذكر ،وبأنّها ال توجد إال
لإلنجاب[[[ .بل مل يحرتم أينشتاين حتى كرامة املوىت يف الصني،

 [1]Travel Diaries of Albert Einstein: The Far East, Palestine, and Spain, 19221923".
;[2] "Ich bemerkte, wie gering der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist
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ربا إيّاها مامرسة
عندما شاهد موكب جنازة صينية بشنغاي ،معت ً
وحشية« :بالنسبة ملذاقنا (األورويب) ،حيث تعج الشوارع باملشاة».
و َد َّو َن بعد جولته يف شانغاي التايل« :حتى أولئك الذين نزلوا إىل

حا بأنهم يتأملون .إنّهم
مرتبة الخيول ال يعطون أب ًدا انطبا ًعا واض ً
شعب قطيع ،غال ًبا ما تكون لهم بطون منتفخة محرتمة وعضالتهم
جيدة دامئًا ،وغال ًبا ما يُشبهون اآلالت أكرث منه البرش» .كام أ ّن كرثة

إنجاب الصينيني أزعجه إىل ح ّد الخوف« :سيكون من املؤسف أن

محل األجناس األخرى .بالنسبة ألمثالنا ،فإ ّن مج ّرد
ّ
يحل الصينيون
ّ
التفكري يف ذلك يثري الكآبة» .كام أنّه نفى عىل الصينيني أية قدرة
عىل التعلم والعلم :إ ّن «الصينيني غري مؤهلني للتفكري املنطقي،
وال ميلكون أية موهبة يف علم الرياضيات تحديدا ً».

وعىل الرغم من أنّه تحدث عن اليابان وكأنّه كان مكلفًا بتحضري

و«كل
ّ
يحب اليابان»
وصلة إشهارية لها« :ال ميكن للشخص إال أن
ّ

ما يرضب بجذوره يف أطناب هذه الحضارة رائع ومبهج» ،إال أنّه

حرمها يف أحكامه املسبقة ،كالصني ،من ملكة املعرفة والعلم:

أقل من احتياجاته الفن ّية -
«االحتياجات الفكرية لهذا الشعب تبدو ّ

رصف طبيعي؟» ،بل يُحذِّر من «خيانتهم املختبئة وراء مظاهر ودهم:
ت ّ

«ابتساماتهم تحمل الكثري من الود ،لكن ال أحد يستطيع أن يدرك كنه
املشاعر الكامنة وراء تلك االبتسامات» .هناك دعوة شبه علنية يف

بكل حيطة وحذر ،ألنهم
مثل هذا القول يف التعامل مع اليابانيني ّ
ich kann nicht verstehen, welche fatale Anziehungskraft chinesische Frauen haben,
die die Männer bis zu einem solchen Maß verzaubern, dass diese unfähig sind, sich
selbst gegen das eindrucksvolle Ausmaß des Nachwuchses zu erwehren".
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قادرون ،طبقا له ،عىل إخفاء خبثهم ورشهم يف ابتسامات ُمحتَشمة.
وال يه ّم هنا ،كيف ميكن للمرء تأويل مثل هذه التقارير عن شعوب

أخرى ،فاألهم من ذلك هو تسجيل «رهبة» غريب عنرصي كأينشتاين
من كل ما ال يعرفه ،وترك فتيل الكراهية واألحكام املسبقة تشتعل يف
الوعي ،بعدما كانت مختبئة تحت رماد شخصية علمية عاملية.

إذا أضفنا عنرصيّة أينشتاين إىل صهيونيّته املعلن عليها ،وهذه

األخرية هي أكرث من عنرصية ،إنّها أبارتهايد حقيقي ،فإ ّن الرؤية تتّضح
تخصص ،يف السنة
أكرث لعامل فيزياء حصل عىل «جائزة نوبل» يف
ّ

نفسها التي «جاد» فيها وعيه مبيوالته العنرصية اتجاه غري األورويب.

دعم قويًّا للحركة الصهيونيّة
كانت زيارته لفلسطني يف هذه الرحلة ً

يف بدايات تأسيسها ،وقد زار فلسطني عىل الرغم من نصيحة حاييم
وايزمان ،رئيس املنظمة الصهيونية العاملية آنذاك« :ليس هناك من

توصل وهو بربلني
رضورة قصوى للتوقّف يف فلسطني» ،وكان قد ّ

قبل بداية رحلته بدعوة من رئيس مكتب فلسطني آرثور رابني لزيارة

فلسطني .والظاهر أنّه مل يلتقِ بسكان فلسطني األصليني ،التي كانت

ُمحتلّة من طرف بريطانيا ،بل فقط بصهاينة مثله ،قال عنهم يف زيارته
كل
لتل أبيب بأنه عاين« :جهد ومثابرة اليهود وعملهم الهائل» يف ّ

القطاعات الحية بالبالد .ففلسطني هي أرض البدايات الجديدة يف
جا يف مدح املستوطنات االستعامرية
نظر أينشتاين ،ومل يجد حر ً
التي «تعج بأفراد مثريين لإلعجاب ،خاصة الروس ،والحياة اليهودية

املفعمة بالنشاط ،والدأب من أجل التوصل إىل الحالة االجتامعية
املثالية ،والصالبة يف مواجهة املالريا والجوع».
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بشهادة زئيف روزنكانز ( ،)Ze‘ev Rosencranzمرتجم ونارش

مذكرات أينشتاين ،وهو صهيوين ُمقتنع يشتغل كمساعد ملدير
مرشوع أبحاث أينشتاين يف معهد كاليفورنيا بأمريكا[[[ ،فإ ّن هذه

املذكرات تتناقض والصورة العامة «لأليقونة» أينشتاين .والخطري يف
األمر هو أن أينشتاين مل يكن يريد نرش هذه املذكرات ،ال يف حياته

ميس
وال بعد مامته ،يعني إخضاعها إىل عملية حجر واع ليك ال
ّ
بسمعته وشهرته العاملية .وكمحاولة تعليل عنرصية أينشتاين ،يورد

يخص
روزنكانز فيام معناه أنّه كان ضح ّية الرأي العام الغريب فيام
ّ
متثل الصينيني بالخصوص« :يبدو من الواضح أن أينشتاين قد ص َّدق
ما يُقال عن الخطر األصفر» ،دون أن يعفيه من تح ّمل مسؤوليته فيام

قاله عنهم« :أعتقد أن الكثري من التعليقات التي قالها تبدو لنا سيئة

وخاصة فيام يتعلّق بالصينيني»« .إن مذكرات آينشتاين حول األصل
ّ

البيولوجي للنقص الفكري املزعوم لليابانيني والصينيني وكذلك
الهنود ميكن بالتأكيد اعتبارها عنرصية .واملقاطع التي يتم فيها

تصوير الشعوب األخرى عىل أنها أقل من الناحية البيولوجية هي
السمة املميزة للعنرصية» .ويضيف يف حوار آخر له[[[« :انترشت

اآلراء العنرصية عىل نطاق واسع [ ]...ومل يكن أينشتاين استثنا ًء:

فقد آمن العديد من املثقفني والعلامء بعدم املساواة العرقية -

مبا يف ذلك األسامء الشهرية مثل إميانويل كانط وكارل ماركس
وفولتري .ولكن كانت هناك أيضً ا آراء أخرى :آراء علامء االجتامع

[[[ عاش مثاين سنوات يف فيينا ،حصل فيها عىل شهادة الثانوية العامة ودرس سنتني بها قبل أن
يرحل إىل إرسائيل ومن بعدها هاجر إىل أمريكا.

[[[ الجريدة النمساوية "كوريري  " KURIERبتاريخ .26.06.2018
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مثل األمرييك األملاين فرانز بواس أو األمرييك اإلفريقي دبليو.

أنت  ]...[ W.E.B. Du Boisكانت يف رأسه تص ّورات عن الرشق
األقىص ،ترجع إىل شبابه عندما كان يقرأ كت ًبا عن البلدان الغريبة.

وكان موقف شاندا بريسكود ،العاملة والناشطة الحقوقية،

حا؛ ألنّها وجدت بأ ّن تدوينات أينشتاين:
من أينشتاين أش ّد وضو ً
«صادمة ومخيبة لآلمال [ ]...فالنجاح العلمي ال يعني النجاح
االجتامعي ،حيث قد يحمل األ ّول (النجاح العلمي) العنرصية يف

طياته» .وعلقت الجريدة الربيطانية عىل هذه املذكرات بقولها:
«يكشف نرش اليوميات الخاصة ،التي يصف فيها ألربت أينشتاين
انطباعاته وتجاربه عن رحلته إىل آسيا يف عرشينيات القرن العرشين،

عن املواقف العنرصية ...للشخص املعروف كنموذج للمواقف
اإلنسانية .وأظهر هذه املواقف اتجاه الصينيني بشكل خاص».

عىل الرغم من أ ّن مذكرات أينشتاين ال ت ُدرج يف إطار أدب

كل
إل أنّها تحمل يف طيّاتها ّ
الرحالت مبعناه االصطالحي الدقيقّ ،

مق ّومات وأسس ،بل أهداف ،أدب الرحالت الغريب لنهاية القرن
التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،بنزعته االستعامرية ونظرته
الدونية للشعوب األخرى .أكرث من هذا ،وطبقًا لنارش هذه املذكرات،

فإ ّن «آراء» أينشتاين فيها تنتمي وتغذّي أيديولوجية عنرصية واضحة،
عىل الرغم من أنّه مل ِ
ريا يف البلدان التي زارها:
يقض إال وقتًا قص ً
«قىض حوايل خمسة أسابيع ونصف يف اليابان ،يف الوقت الذي

قىض فيه أربعة أيّام فقط يف الصني»[[[ .يعني بعد خمسة أيّام يف
[[[ طبقا ملا أكده روزنكرانس يف الجريدة النمساوية "كوريري  " KURIERبتاريخ .26.06.2018
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الصني مثال كان بإمكانه التعبري برسعة عن عمق عنرصيّته اتّجاه هذا

الشعب ،رسعة حلّه ملعادالته الرياض ّية.

سارتر ،العنرصية أو العدم
من أصعب املفكرين الغربيني يف طريقة كتابته وأسلوبه

واالشتغال عىل النصوص كان هناك سارتر .وهذه الصعوبة تزيد

الطني بلّة عندما يريد املرء التنقيب يف فكره هذا عىل بصامت
العنرصية واملركزية الغربية؛ أل ّن األمر يتع ّدى الوصف والتعليق

عىل ما يف نصوصه املختلفة من تص ّور دوين لإلفريقي واألمرييك
الجنويب ،باالعتامد عىل مقاربة تحليل ّية تذهب إىل عمق هذه
لربا يتزعزع الكثري من العرب من
النصوص وال تقف عىل قرشتهاّ .

أماكنهم ممن اشتغلوا عىل سارتر واعتربوه «قمة» الفكر الوجودي،
وككل الفكر
ّ
املناهض لإلمربيالية والعنرصية عندما يعلمون بأنّه،

ولربا عاطفيّة ات ّجاه
الغريب منذ التنويرُ ،مم َّرغ يف ثنائية فكرية،
ّ

اآلخر .وهذا ما خ َِبه العرب يف مواقف سارتر من القضية الفلسطينية

ودعمه للصهيونية العنرصية ،التي شكرته عىل مواقفه ات ّجاهها مبنحه

شهادة دكتوراه من جامعة من جامعاتها ،وقبوله لهذا الترشيف ،وهو
الذي رفض جائزة نوبل.

كرثت الدراسات الغربية عىل سارتر ،مبا فيها الجانب املظلم يف

شخص ّيته ،ومن النصوص «القنبلة» التي نُرشت يف السنني األخرية

نص للباحثة البلجيكية كاتلني غيسل
عنه هناك ّ

[[[

(Kathleen

[1] Kathleen Gyssels, «Sartre postcolonial? Relire Orphée noir plus d’un demisiècle après», Cahiers d’études africaines [En ligne], 179- 180|2005, mis en ligne le
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 ،)Gysselsالتي ذهبت إىل عمق املوضوع الذي يه ّمنا هنا .ونظ ًرا
ألهم ّية هذا النص وعمق تحليله وتعريته املنهج ّية الدقيقة عىل

عنرصيّة سارتر ،فإنّنا سنعتمد عليه يف املقام األ ّول هنا.

إىل جانب مجموعة النصوص التي جمعها سارتر نفسه ونرشها

عام  1964تحت عنوان «األوضاع  ،4الكلونيالية والكلونيالية

الجديدة»[[[ ،فقد كتب مق ّدمة أل ّول أنطولوجيا لشعراء زنوج ،نرشها

ليبولد سيدار سنغور عام  1948تحت عنوان «قربان أسود Orphée

 ،)1948( »noirكام ق ّدم لكتاب فرانتس فانون Frantz Fanon

«ملعونو األرض  ،)1956( »Les Damnés de la terreومق ّدمة ثالثة
أللبري ميمي (« )Memmi Albertصورة املستعمر Portrait du

 .)1957( »coloniséوالصورة التي متنحها هذه املق ّدمات الثالثة

هو سارتر كراعي أبيض ومر ّوج للشعر واألدب اإلفريقي ،كام فعل

أندري بريتون ( )André Bretonإلميي سيزير ()Aimé Césaire
بتقدميه كتابه «دفرت عودة للوطن األصيل Cahier d’un retour au

 )1939( »pays natalأو كام ق ّدم روبري ديسنو لكتاب ليون غونرتان

دماص «Léon-Gontran Damasأصباغ .)1937( »Pigments

بعد مق ّدمة سارتر لـ «قربان أسود» نُعت بـ «فيلسوف العامل

الثالث» ،لكن ما يثري االنتباه هنا هو تعبري غري عادي لسارتر:
01 janvier 2007, consulté le 03 mai 2020. URL: http://journals.openedition.org/
etudesafricaines/14952; DOI: https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.14952.

[1] Situations V, sous-titré Colonialisme et néo-colonialisme, est un recueil d’articles
de Jean-Paul Sartre publié en 1964. Dans la nouvelle édition d’Arlette Elkaim-Sartre
paru en 2018, Situations V est sous-titré Mars 1954 - avril 1958.
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«أنطولوجيا الشعر الزنجي الجديد واملدغشقاري باللغة الفرنسية»،
كل ما نُرش
وكأ ّن هناك أنطولوجيا قدمية لهذا الشعر كان املرء يعرفهاّ .

من شعر زنجي باللّغة الفرنسية حدث سنة قبل هذه «األنطولوجيا

الجديدة» ليون غونرتان دماس السالف الذكر تحت عنوان «الشعراء

الناطقون بالفرنسية .)1947( »Poètes d’expression française

وإذا تركنا برهة ما قاله سارتر عن الشعر الزنجي والتفتنا ملا قاله

سينغور نفسه عن هذه األنطولوجيا ،فإنّنا نالحظ الغياب التام يف

وعيه آلثار االستعامر عىل فكر امل ُفكرين امل ُستَ ْع َمرِين ،ذلك أنّه

كان «سعي ًدا» بتزامن نرش هذا الكتاب بـ «مئوية ثورة ( »1848ص ،)1
جاهل بأنّها السنة نفسها التي «ألغيت فيها العبودية» يف
ً
متناس ًيا أو

جزر غرب الهند ،أي ما يسمى األنتيل ،والرويونيون وغويانا .يعني
أ ّن سنغور[[[ احتفل بالجمهورية الفرنسية يف أنطولوج ّيته ،ومل يذكر

الشعوب امل ُستع َمرة التي فقدت ذاكرتها الثقافية بفعل االستعامر
ومذابحه وفرض عنرصيّته وعبوديّته عىل الشعوب الزنجية.
عندما يتم ّعن املرء يف املضمون الحقيقي لهذه األنطولوجيا،

ويحاول سرب أغوارها الرمزيّة ،فال ميكنه املرور مرور الكرام عىل
احتوائها لثنائيّة سارتريية خطرية :يف قلب الهدف التح ّرري الذي

تريد الوصول إليه ،هناك -عىل الرغم منها -نفحة استعامريّة جديدة.
وتتجل هذه النفحة يف إضافة استعامر جديد من نوعه ،إىل جانب
ّ

[[[ لرمبا يُعترب سينغور مثاال واضحا عىل اإلفريقي الذي راح ضحية اإلستالب الثقايف الفرنيس،
بل وحتى وإن كان يريد الدفاع عىل الثقافة الزنجية فإنه أساء لها ،ألنه مل يكن أصيال يف سلوكه،
بل إىل حد ما نتاج اإلستعامر الفرنيس الذي كونه ،ذلك أنه بقي وفيا لفرنسا ،بل اختار االستقرار
بها بعدما «شبع» من رئاسة السنغال ،ومات ودفن بها ،باختيار منه.
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االستعامر امل ُعتاد ،يتمثّل يف إقحام «الفرانكفونية» وإيغال جذورها
يف طريقة تفكري السود ،أي البداية الواضحة الستعامر ثقايف-لغوي،

مل تتح ّرر منه الشعوب التي استعمرت من طرف فرنسا وبلجيكا
إىل ح ّد اآلن .فام يجمع هؤالء الشعراء املنتمني لدول مختلفة هو

استعاملهم للغة الفرنسية ،واعتبارهم «رعايا فرنسيني وفرانكفونيني».

وبهذا فإنّهم يخدمون من جديد املستعمر الفرنيس .من هنا نلمس

نو ًعا من اللبس والتجاذب يف مق ّدمة سارتر ،التي ت ّدعي بأنّها

ت ُح ِّرر ،ويف الواقع ،بوعي أو دون وعي ،تُع ّزز أيديولوجية امل َ َعارِض
وكل من كانت
االستعامرية ،التي كانت تق ّدم اإلنسان األسودّ ،

تجلبهم من مستعمراتها األخرى يف آسيا ،كنامذج برشية غريبة.
ولعل مصدر التناقضات الكثرية يف مق ّدمة هذا الكاتب والفيلسوف
ّ

نصه هذا م ّرات
املاركيس «الكبري» يكمن هنا .يك ّرر سارتر يف ّ
عديدة «بأ ّن هذا الشعر ليس للبيض ،وعىل الرغم من ذلك فإنّهم
سيقرأونه» ،ويؤكّد بأ ّن هذا «الشعر هو شعر ثوري» ،لك ّنه يف الوقت

نفسه مطبوع بالصمت ،بسبب الرشط الكلونيايل.

أسسها رجل
دشّ ن سارتر األبيض ،مبق ّدمته هذه« ،مدرسة أدبية» ّ

أسود ،تحتفل بـ «النيغريتود ( »négritudeالزنوجة) ،لكن ليس
باللّغات املختلفة للسود ،بل بلغة السيد املستع ِمر ،يعني باإلنسالخ

عن اللّغات الوطن ّية واعتناق الفرنسية ،وهذا ما جعل سارتر
يحتفل بهذا االنسالخ عىل الهويّات املختلفة للشعوب الزنج ّية
يتخل [شعراء الزنوجة] عن [كربيائهم] كام
ّ
بقوله« :بسخاء كبري

تخل فيلوكتيتيس ( )Philoctèteعن قوسه ورماحه لنيوبطوليموس
ّ
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( »Néoptolèmeص  .)42وتيش هذه بأ ّن سارتر يتن ّبأ بأ ّن مصري أدب

الزنوجة هو التاليش واالختفاء بعد برهة اإلشارة ،بإدخاله أورفيوس

( )Orphéeالذي أغرى بأغن ّيته اإللهة يوريدوس ( ،)Eurydiceالتي
تختفي مبج ّرد ما يلتفت أورفيوس لرؤيتها.

جه سارتر للق ّراء
باستعامل استعارة عكسيّة ( )métalepseيتو ّ
بقوله« :ماذا كنتم تتم ّنون ،عندما تخلعون الكاممة التي كانت

تغلق هذه األفواه السوداء؟ أن يُ َغ ُّنوا مديحكم؟ أكنتم تعتقدون

بأنّه عندما تقف هذه الرؤوس التي أحناها أجدادنا بالق ّوة ستقرأون

يف عيونها الحب» (ص  .)9يبدو وكأ ّن سارتر بطريقة كالمه هذه

يُحذّر الرجل األبيض من استيقاظ الزنجي عن طريق الشعر ،بعد

سنوات الضغط الفيزيقي والنفيس واملادي التي عاشها؛ لك ّنه
أصيل ،بعدما طىل
ً
حثُّ الزنجي عىل أن يكون
يف الوقت نفسه ي ُ
دواخله بلغة غريبة عنه ميكنه من خاللها التعبري عن أصالته هذه:
«ميكن ليهودي ما ،أبيض بني البيض ،أن ينكر بأنّه يهودي ،ويعلن
زنجي
بأنّه إنسان من بني الناس .والزنجي ال ميكنه أن ينكر بأنّه
ّ
وال أن ي ّدعي بأ ّن له هذه اإلنسانية املج ّردة التي ال لون لها :إنّه

أسود .لهذا فهو محاط باألصالة :إهانة ،استعباد ،انتصب ،التقط

بكل فخر أن
كلمة «زنجي» التي رماها به املرء مثل الحجر ،يُطالب ّ

نستشف من هذا القول بأ ّن
يكون أسودا مقابل األبيض» (ص .)14
ّ

بغض ال ّنظر عن لونه،
سارتر ال يريد أن يطالب األسود بحقّه كإنسان ّ
بل يدفعه إلشهار لون برشته يف مقابل البرشة البيضاء ،وهو أمر مل

يطالب به سارتر ُمستع َمرِين آخرين (الصفر والحمر) .وإىل جانب
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األسلوب القاطع لسارتر يف هذا النص ،فإنّنا نتفرج عىل محاولته

قلب األدوار واملهام والصور النمطية امللتصقة باألسود وباألبيض،

بطريقة ديالكتيكية معهودة عنده يف نصوص أخرى .بطريقة هيغيل ّية
يحاول أن يُقحم العبد يف دور مل يخرته ليأخذ مكان السيد ،مبعنى

تسلية الزنجي وإيهامه بأنّه معه وض ّد األبيض ،والواقع أ ّن مق ّدمة سارتر
ألنطولوجيا الشعر الزنجي لسنغور ال تُخاطب الرجل األبيض ،بقدر

ما تخاطب الزنجي الذي يعرف القراءة والكتابة ،ليس قراءة وكتابة

أجداده ،بل تلك التي فرضها عليه املحتل .ونلمس هذا أكرث عندما
«كل الذين سيفتحون هذا الكتاب من ُمستع ِمرين ورشكائهم
يقولّ :

جهة لهم.
سيعتقدون بأنّهم سيقرؤون من فوق كتف ما كلامت غري مو ّ
يخاطب هؤالء الزنوج السود ليك يحدثونهم عن السودِ ،
فشعرهم ما
هو هجاء وال غري الئق :إنه وعي» (ص  .)11فرغبة الزنوج الذين كتبوا

بالفرنسية شع ًرا زنج ًّيا ليخاطبوا العامل ،يجدون أنفسهم يُ َر ُّدون مبارشة
إىل بلدانهم األصل ّية من طرف سارتر ،الذي -بهذا -ال يريد أن يلتقوا

بالعامل الفرنكفوين لتُسمع معاناتهم .وكيفام حلّل املرء األمر ،فال مف ّر
من تسجيل هذه الرقابة الالشعوريّة لسارتر األبيض عىل شعراء سود.
كباقي املستع ِمرين الفرنسيني الذين كانوا يستهزؤون من الطريقة

التي كان امل ُستَع َمرِين يتكلّمون بها الفرنس ّية ،فإ ّن سارتر فعل اليشء
لربا أخطر؛ ألنّها أتت من إنسان ال ميكن مل ُضطَ َهد
نفسه ،بطريقة ّ

ُمستع َمر يف ذلك الوقت أن ينتبه لها ،أل ّن سارتر كان يحمل «خاتم»
املفكر الفرنيس املدافع عىل امل ُضطَ َه ِدين والضعفاء وامل ُستع َمرين:

يعب بلغة أجنبية؛ أل ّن املرء يُعلّمه الفرنسية
«ليس صحي ً
حا أ ّن األسود ّ
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كتقني وعامل
وهو يف س ّن صغري ،وألنّه مرتاح كل ًّيا عندما يفكر
ّ
وسيايس .يجب أن نتحدث عوضً ا عن ذلك عن فارق زمني طفيف
ومستم ّر يفصل ما يقوله وما يريد أن يقوله عندما يتح ّدث عن
نفسه» (ص  .)19ماذا يعني هذا؟ أال نلمس من جديد هذا النوع

من العنرصية «العاملة» ،ملفوفة بعناية يف كلامت وتعابري ال تُوحي

بهذا .فإذا كان «يُحل ُِّل» عىل الزنجي أن يكون عامل ًا وسياس ًّيا وتقن ًّيا،
فإنّه «يُحرم» عليه ضمن ًّيا أن يكون شاع ًرا حقيق ًّيا ،أل ّن له صعوبة يف
جله بني الخطوط
التعبري الشعري بلغة «موليري» .مبعنى ،طبقًا ملا نس ّ

نص سارتر ،ال ترقى الفرنسية التي يتكلّم بها هؤالء الزنوج إىل
يف ّ
مستوى الشعر الفرنيس «القح».

يُر ِعد داماس السابق الذكر يف قصيدة مشهورة له «الفواق
 »Hoquetض ّد« :فرنس ّية فرنسا ،فرنس ّية الفرنيس ،الفرنس ّية الفرنس ّية»،
التي كانت أ ّمه املخرضمة بالتب ّني تفرضها عليه ومتنعه من اللّعب
مع «طفلة زنجية» ،ناسية بأ ّن لها د ًما أسودا أيضً ا يرسي يف عروقها.

وعىل عكس ما يريده سارتر ،فإ ّن ال ُكتَّاب األفارقة ضاقوا ذر ًعا من

مناداتهم التحقرييّة بـ «الزنوج  ،»nègresووعوا بأ ّن هدف تعليمهم

قواعد النحو ومفردات اللّغة الفرنس ّية هو تدجينهم وإخضاعهم،
يعني الصمت أمام البيض ،وتعميق «األزمة الوجودية» التي ت ُحيط
كل جانب؛ كام نلمس ذلك يف نصوص الكثري من الكتاب
بهم من ّ
السود كداديي  Bernard Dadiéيف «زنجي يف باريس» وفانون
 Fanonيف «جلد أسود ،قناع أبيض»« :انظر للزنجي»« ،األسود

الوسخ» و«ماما ،انظري للزنجي ،إنني خائفة» (ص .)90
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يريد سارتر أن يقوم الزنوج الذين تعلّموا يف املدارس الفرنس ّية
مستعمل يف
ً
االستعامرية بنهض ٍة جذريّ ٍة ،أي نوع من إعادة الوالدة،

ذلك تركي ًبا تعبرييًّا يُر ّدده بنفحة اآلمر« :إ ّن األمر يتعلّق بـ» « :إ ّن األمر
يتعلّق بالنسبة للزنجي باملوت للثقافة البيضاء ليك يولد من جديد

للروح السوداء» (ص  .)23وهنا يحدث يشء خطري للغاية يف طريقة

تفكري «أب الوجودية" :ال ميكن للزنجي العثور مج ّد ًدا عىل روحه
بش مسيحي أمام
ّ
إل باملرور من الثقافة البيضاء ،وهو بهذا يقف ك ُم ِّ

قبيلة زنجية ،يحثهم -يفرض عليهم -اعتناق املسيحية لعتق أرواحهم.
ال يعرتف لهم بأية روح ،وإذا رغبوا يف هذه األخرية عليهم املرور

وكل ما يعرتف لهم به ،هو
بالثقافة البيضاء ،وبالخصوص الفرنكفونيةّ .
«فحولتهم" ،متا ًما كام كان امل ُستع ِمر الفرنيس يتعامل مع الجزائريني
مثال .يقول سارتر معلّقًا عىل ِشعر سيزير « :Césaireال يتعلّق األمر

بالوصول إىل تهدئة وحدة األضداد ،لكن بوقوف ،كذكر ،أحد جوانب

الضدين «أسود-أبيض» يف تعارضه مع اآلخر» (ص  .)27ويف مكان

آخر« :إن الوجود يخرج من العدم مثل قضيب يقف» (ص  .)33بل

يذهب يف الصفحة نفسها إىل أبعد من ذلك ،عندما يعترب الزنوجة

«وحدة وجود جنيس» و«خنثى» يندمج فيها الجنسني.

تتّضح األمور بطريقة أفضل يف تعليق سارتر عىل مقطع شعري

لسنغور يتغ ّنى فيه بجامل املرأة اإلفريقية« :امرأة عارية ،امرأة داكنة
فاكهة ناضجة بلحم قوي ،نشوة داكنة من النبيذ األسود»[[[ ،ويعلق

سارتر« :يبدو لنا بياضنا طالء شاحبًا غريبًا مينع برشتنا من التنفّس،
[[[ ذكره سارتر يف كتابه «األرفيوس األسود» ،ص .6
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قميص أبيض اللون مقطع عىل املرفقني والركبتني ،وإذا استطعنا
لحم برشيًّا حقيق ًّيا»[[[ .تطغى عىل سارتر
نزعه فسوف نجد تحته
ً

م ّرة أخرى «كراهية الذات  »le Mal Être de soiكثمن لتضامنه مع

الزنجي ،وكأ ّن البرشة البيضاء عار .ويستم ّر التجاذب ات ّجاه الزنجي

جده ويريد أن يضعه عىل قدم
عنده ،فم ّرة يعتربه «دون ًّيا» ،وأخرى مي ّ

املساوات مع األبيض ،رشيطة أن يعرتف بزنوج ّيته ويعيها .وللتكرار،

إ ّن أفضل ما يعرتف سارتر به للزنجي هي «فحولته» وتطويعه للمرأة:

«عندما ُيارس الزنجي الجنس مع امرأة من جنسه ،فإ ّن الفعل
احتفال برس الوجود [ ]...ويُشبه هذا الدين املنوي
ً
الجنيس يبدو له

توتّر الروح يُوازن ات ّجاهان متكامالن :الشعور الدينامييك بكونه
ربا أكرث أنوثة ليكون نبات ًا ينمو»
قضيبا واقفا وشعور أكرث صمتًا وص ً

(ص  .)33فاملرأة اإلفريقية مل تنج هي األخرى من التص ّور اإلثنو-

عنرصي لسارتر ،الذي ير ّدد م ّرة أخرى األحكام املسبقة عن املرأة

اإلفريقية الخاضعة ،التي ال حول وال ق ّوة لها أمام «جربوت» زوجها.
فالعقلية األبيسية املوروثة من الثقافة اليهودية املسيحية التي ترعرع
فيها سارتر واضحة املعامل هنا ،ذلك أن القضيب يُصبح يف نظره

دينام ّية تتحكم ،وما عىل املرأة إال الخضوع واالستسالم ،وال ّ
أدل

عىل ذلك الغياب التام للمرأة السوداء وقض ّيتها يف األنطولوجيا التي
يق ّدم لها سارتر.

يف تعليق له عىل مقطع شعري لسيزار حيث يقول« :البِحار

تتكس تحت أصابع ورود قاذفات اللهيب وجسدي
القذرة لجزر
ّ
[[[ م.ن ،ص .9
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السليم من الربق» (ص  ،)14يقول سارتر« :هذا هو تأليه قمل البؤس

األسود الذي يقفز بني شعر املاء« ،جزر» فوق الضوء ،تتكرس تحت

أصابع املنفضة الساموية ،الفجر بأصابع وردية ،هذا الفجر من
لص أسود من قصائد هومريوس
الثقافة اليونانية واملتوسطية ،انتزعه ّ

املق ّدسة» .ونالحظ هنا بأ ّن سارتر يف «تساميه» مع الزنجية ،يطلق

موهم بذلك أن «تضامنه» مع
العنان ألسلوب زنجي يف الكتابة،
ً

قضيتهم «الزنجية» نابع من التزام وتعاطف «أصيل» عنده ات ّجاه

قضايا املغلوب عىل أمرهم .ونضيف بحذر هنا مالحظة ماكسيمني
نصه« :سارتر و(العامل) الثالث» ،بأ ّن سارتر يعرض
( )Maximinيف ّ

هنا بدون أدىن شك« :عقدته الشخصية للقبح» ،كام أشار إىل ذلك

يت.
أالن بويسني كذلك[[[ ،وهو أمر ال يخفيه سارتر نفسه« :لقد تغ ّ
سأحيك فيام بعد ما هي األحامض التي التهمت الشفافيات

امل ُشَ ّوهة التي كانت تغلفني ،متى وكيف تعلمت العنف واكتشفت

قُبحي الذي كان مل ّدة طويلة مبديئ السلبي ،الجري الحي حيث

تحلَّل الطفل الرائع ،وألية أسباب ُدفعت للتفكري نسق ًّيا ض ّد نفيس
إىل درجة أنّني كنت أقيس وضوح فكرة ما طبقًا لالستياء الذي تُس ّببه
يل»[[[ .هذا الغالف ،هذا الجلد الذي ال يطيقه سارتر ،هو نفسه
القناع غري القابل للتغيري وغري القابل للنزع عند الزنجي.

ِب َنظّا َراتِه املاركسية الغليظة ،التي مل يكن يرى عربها إال

كل مكان ،يجد سارتر تقاربًا بني قضيّة الزنوج وقضيّة
الديالكتيك يف ّ
[1] Alain Buisine, Laideurs de Sartre, PUL, 1986.
[2] Sartre. Les Mots, 1964, chap. 1, 1 & 2.
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مظلومني آخرين من بروليتاريني بيض ويهود .فالبورجوازي الصغري

(سارتر) ،الذي يضع بينه وبني من يزعم بأنّه يدافع عنهم حدو ًدا

أقل «موهبة» من أبناء أرسنا» (ص
العمل ّ
وح ًّدا« :ال أعتقد بأ ّن
ّ

 )12يُعيد إنتاج التقابل بني البورجوازي والعامل واألسود واألبيض
شق سارتر البورجوازي الصغري لهذه الحدود عندما
إلخ) ،ويتّضح ّ

يضيف فيام بعد« :مل يعد ممكنا االعتامد عىل امتيازات عرقنا ولوننا

وتقنياتنا» (ص  .)21أال يعني هذا برصاحة بأنّه كان مقتن ًعا بتف ّوق

األبيض ويعرتف له باالمتيازات التي وصل إليها؟

وحتى عندما يستم ّر يف محاولته للتغطية عىل «مركزيته الغربية»

ويف التأكيد عىل كون قضيّة الزنوج يف املستعمرات هي قضيّة
العمل البيض يف فرنسا ،فإ ّن الواقع يُظهر بوضوح بأ ّن األمر ليس
ّ

كذلك؛ فحال الربوليتاريا املادية واملعنوية يف فرنسا أفضل بكثري

من حال امل ُستَع َمرين ،بل «من املستحيل» املقارنة بينهام ،ما دام

العامل يناضلون من أجل حقوق أكرث والسود يئ ّنون تحت سيطرة
وسلطة الفرنيس .لذا ال نعري ما يقوله سارتر يف التايل أي اهتامم:

«إن الزنجي ،كالعامل األبيض ،هو ضحية األساس الرأساميل
ملجتمعنا؛ وهذا الوضع يكشف له تضامنه الوثيق ،وراء الفروق

الدقيقة لجلده ،مع فئات معينة من األوروبيني املضطهدين مثله،
جعه عىل إبراز مجتمع دون امتياز ،حيث يُعترب تصبغ الجلد
ويش ّ
حادث بسيط» (ص .)13
يعتقد سارتر بأ ّن العنرصيّة ناتجة عن الخوف من «اآلخر» ،وما

كان يطمح له هو التضامن بني األقليّة اليهوديّة غري الظاهرة وبني
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األقلية السوداء الظاهرة .لكن أَ ِمن املعقول املقارنة بني اليهودي

األبيض والزنجي األسود ،أل ّن اليهودي ميكنه بحيل رضوريّة مختلفة

إخفاء هويّته اليهوديّة أو حتى نكرانها والذوبان يف املجتمعات
الغربية ،لكن الزنجي ،بالنظر إىل لون برشته ال يستطيع ذلك .بل

أكرث من هذا ،ويف سلّم املضط َهدين يبقى األسود يف أسفل السلّم
والحل الذي يراه سارتر مناس ًبا هو أن يَ ِع َي
ّ
بعد العامل واليهودي.

الزنجي برشته وجسده ،قبل املطالبة مبكان له يف «املساوات،
األخوة ،الحرية».

يف تأويله الخاطئ للزنوجة كمرحلة ديالكتيكية يف بحث الزنجي

يغض سارتر النظر عىل العنرصية الغربية القوية
عىل املساوات،
ّ
ملا بعد الحرب الكونية وما بعد الكلونيالية ،بل يق ّدم أشعار أفارقة

مم ُسمي عبثًا «العنرصية املعادية
األنطولوجيا «السنغورية" كنوع َّ

للبيض  ،»racisme anti-blancوهو أمر كانت النخبة الزنجية

بأي منطق يريد سارتر تعويض العنرصية
ترفضه[[[ .أكرث من هذا ّ
ض ّد الزنوج بالعنرصية ض ّد البيض ،أال يعترب البعد اإلنساين حتميّة

كل أنواع العنرصية ،مهام كان مصدرهام
برشيّة تطمح للقضاء عىل ّ
جهة لها.
واملجموعة املو ّ

عىل الرغم من شبه التقديس الذي كان يحظى به سارتر من قبل

فانون ( ،)Fanonالذي كان يدور يف فلك فلسفته الوجودية ،بل يُعترب
[[[ انظر مثال:
Adotévi. Négritude et négrologues, 1972. Depestre. Bonjour et adieu à la négritude,
1980.
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إىل حد ما «الفقيه» الزنجي الذي نرشها يف العامل الزنجي وتأث ّر بها
الكثري من املفكرين السود ،فإنّه مل يجد ب ًّدا من انتقاد سارتر يف

كتابه «برشة سوداء ،أقنعة بيضاء ،»Peau noire, masques blancs
ذلك أن سارتر يقول« :لليهودي نوع من اإلمربيالية العاطف ّية للعقل؛

حق ،هدفه هو اقناع ُمخاطَبِيه بأ ّن
ألنّه ال يريد فقط اإلقناع بأنّه عىل ّ

هناك قيمة مطلقة وغري مرشوطة للعقالنية» (فانون ص  .)95مبعنى

أ ّن فانون «يتّهم» سارتر بأنّه ال يعرتف للزنجي مبلكة العقل ،التي

يعرتف بها لليهودي ،وبذلك تتع ّزز فرض ّية كون سارتر كان يعترب
األسود يف آخر درجة يف سلم املضطهدين .ويذهب فانون إىل

يخص اسرتقاق السود كعامل تاريخي يساهم
أبعد من ذلك فيام
ّ
يف تعميق جرح اإلنسان األسود عرب األجيال ،يقولِ :
«ضعت منذ

قرنني بالنسبة لإلنسانية ،عب ًدا إىل األبد .بعدها جاء أناس ،قالوا بأ ّن
كل هذا دام أكرث من الالزم .وقامت مثابريت بالباقي :لقد أُن ِقذتُ من
ّ

الطوفان الحضاري» (فانون ،ص .)98

كسنغور ،انتبه فانون إىل طريقة التفكري املزدوجة لسارتر،

الذي «اعرتف» للسود بطريقة تفكري عاطفية وللبيض بطريقة

تفكري عقالنية .وكان هذا من دواعي شعور فانون بالغُنب اتجاه

«أستاذه» ،رافضً ا رفضً ا قاط ًعا تص ّوره لإلنسان األسود ،أل ّن سارتر
بهذا -طبقا لفانون -يرى بأ ّن أبناء العبيد السود ال ميكنهم «تذوق»
نكهات وفضائل الحضارة األوروبية والثقافة الفرنس ّية بالخصوص،
التي تحظى بإعجاب أقليات أخرى ،مبا يف ذلك اليهود .كام أنّه،

بوضعه للزنوج يف الخانة نفسها كالربوليتاريا واليهود ال يعرتف ال
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من بعيد وال من قريب باملعاناة التي عاشوها وبالعذاب األليم،

نفسيا وجسديًّا ،الذي ذاقوه عىل يد األوروبيني؛ وهو عذاب ال
ًّ
ميكن ال لليهودي وال للربوليتاري األبيض الشعور به ،وهذا ما

نصه «رثاء الزنجي
يُ َذكّره به الشاعر الزنجي دماس ( )Damasيف ّ
« :»La complainte du nègreرضبات حبل ب ُعقد عىل الجثث
حم واللحم امل ّيت بجمر
حمة من أصبع القدم إىل الظهر املتف ّ
املتف ّ

مكسة تحت السوط الذي يطلق العنان
الحديد امل ُسخَّن ،ذروع
ّ
للسوط" (مقطع لداماس ذكره سارتر يف مقدمته لألنطولوجيا ص
 .)11وباعتباره لإلنسان الكاريبي« :عرق مختار ألنّه عاىن» (ص
 ،)24فإنّه ال يُخفي نو ًعا من السخرية منهم ،مل متر دون تعليق
لسيرس ( )Césaireوغضب داماس.

هايدغر وزمن كينونة العنرصية
اهت ّم هايدغر بحزب العامل االشرتايك الوطني بعد وصول هتلر

للسلطة عام  .1933نسق عمل الجمعيات العسكرية للطلبة وهيئة

التدريس النازية وكان وف ًّيا ملبدأ «القيادة  ،»Führerprinzipومع
رص يف الكثري من املناسبات عىل أنّه مل يكن نازيًّا (آخر حوار
ذلك أ ّ
له مع مجلة شبيغل ترجمناه ،وكُتيبه الدفاتر السوداء Schwarzen
 .Hefteكام أ ّن ابنه -الذي ليس من صلبه -هريمان أكّد عىل عدم

نازيّته يف حوار (ترجمناه أيضً ا سابقًا) .علّل «تعاطفه» مع النازية
وقبوله إدارة جامعة فرايبورغ بعد وصول النازيني للحكم بسذاجته

واعتقاده بأ ّن هيتلر ميثّل بالفعل املثال األعىل ملا يجب أن تكون
عليه أملانيا وضامن مكان ومكانة لها بني األمم الغربية ،بعد خسارتها
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الحرب العاملية األوىل .وقد دافع الكثري من املفكرين الغربيني

عىل هايدغر ض ّد «تُهمة» النازية ،التي أ ّدى مثنها غال ًيا بعد نهاية
الحرب وعزله ،ليس فقط عن العمل ،بل أيضً ا نسب ًّيا عن عامل الفكر.
جل هنا أ ّن الصهيوين العنرصي جاك دريدا ،كان من املدافعني
ونس ّ

األرشاس عىل صديقه هايدغر حتى وفاته (أي دريدا) عام .2004

نص هايدغر« :رسالة يف النزعة اإلنسانية" نو ًعا من
يعترب ّ
االستعطاف ودعوة للتصالح مع الكثري من الجهات ،وبالخصوص
الساحة الثقافية الفرنسية ملا بعد الحرب العامية الثانية .ع َّدل فيه

الكثري من منطلقاته الفلسفية العامة ،مرك ًزا عىل قضيّة اإلنسان ،التي

جلبت له الكثري من املشاكل بعد ثبوت ارتباطه بالفكر النازي .كام

نصه هذا التصالح مع الدين ،ذلك أنّه «عمد» إىل ذكر
أنّه حاول يف ّ

كلمة الله أكرث من  30م ّرة ،وم َّد يده ملصافحة املاركسيني ،بعد
عداوته لهم يف حقبة ما أسميها حقبة «دازاين النحن».

التست عىل عنرصيّته النازيّة
مل ينجح هايدغر أيضً ا يف إخفاء أو
ّ
بطريقة كتابته املعهودة :املغاالة يف التعقيد واستعامل مفردات
غري دارجة ولجوئه إىل رسد حلزوين ودائري ،غريب يف كثري من
ريا محاولة اقتفاء آثار العنرصية يف فكره
األحيان .وهذا ما يُعقد كث ً

وأسلوبه يف التفكري .ما كان يطمح له هايدغر هو تخصيص مكان

كل فكر آخر؛ ألنّه كان يف نظره
خاص للفكر األملاين ومتييزه عن ّ

الفكر الغريب األصيل الوحيد والوارث الرشعي لإلرث اليوناين.

واستثنى قدرة التفلسف عىل الغربيني والثقافات األخرى ،مؤكّ ًدا

فيام معناه أ ّن الفلسفة ال توجد إال عند األملان وعند اليونان القدماء.
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يصب يف
كام أ ّن مصطلحه الغامض «الكينونة ،»Dasein
ّ
محاولته تأسيس الخصوص ّية األملانية يف املقام األ ّول ،مؤكّ ًدا بأ ّن
إل باستعامل الضمري الجامعي
الحديث عن «الدازاين» ال يستقيم ّ

«النحن» للشعب األملاين .وهذا نوع من هدم الفردان ّية امل ُ َؤ ِّس َسة

للنازية ،فبتقوية هذا «النحن» يت ّم القضاء عىل اآلخر ،ال يه ّم إن كان

يهوديًّا أو من إثنية أخرى ،أل ّن هذه األخرية كانت كلّها يف نظر النازية
وأتباعها أدىن وال ترقى لسمو الجرمانيني .ومن أجل تحقيق مثال

حد
«النحن» ،أي التفوق الجرماين ،كان ال ب ّد من «قائد  »Führerيو ّ
ويسيطر بق ّوة وبطش ،أو كام قال« :فقط عندما نكون ما سنصريه،

الخاص بروحنا وشعبنا ،حينها فقط
من عظمة استهالل ال ّدازين
ّ
سنكون جديرين بق ّوة الهدف الذي يكافح تاريخنا للوصول إليه».
يتض ّمن مصطلح «الكينونة» ،بتعبريه عن «النحن» الجرمانية دعوة

إىل الرجوع إىل « َما قَبل» كان يظهر له بأنّه كان أفضل ،قُيض عليه

بالفردانية .وكلمة الرجوع تعني ببساطة الرجوع إىل «أصالة» النحن،
كل
يؤسس «الدازاين» لفلسفة عنرصيّة إقصائ ّية ،وجدت فيها ّ
وبهذا ّ

الحركات العنرصيّة -مبا فيها الت ّيارات السلفية اإلسالمويّة -ضالتها.
وفلسفة «الدازاين» هذه هي فلسفة سياسية أيضً ا ،ألنّها انربت

إىل مواجهة االشرتاكية والليربالية والفلسفة التقن ّية الناشئة ،أي أن

بكل أريح ّية يف هذه الفلسفة.
ميكانيزم اإلقصاء الفكري كان يشتغل ّ
هناك إذن محاولة للتأسيس إىل سلوك القطيع بالدعوة إىل الرجوع

إىل «النحن» ،عوض إصالح وتصليح عمل األنا وتحريره من

شوائب األنان ّية مثال وحب الذات .وحتى وإن كان «النحن» يتح ّدث
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باسم الجميع ،فإنّه ال يعرتف إال بنخبة مح ّددة لهذا «النحن» عليها

قيادة الجميع بتعاليم من «القائد» ،أي تركيز السلطة يف يد فرد واحد،
وهذا خروج رصيح عن مبدأ الدازاين ،بل نوع من التناقض القابع
فيه :فمن «النحن» نصل إىل «فرد» واحد ،يستطيع عيش ومامرسة

«أناه» كام يحلو له ،ويحرم اآلخرين من ذلك.

تتجل عنرصيّة هايدغر يف منارصته للنازية فقط ،التي مل
ّ
ال
أيا استفادة
تكن عنرصية اتّجاه اليهود فقط ،استفاد منها آل صهيون ّ

حق الشعب الفلسطيني حاليًّا،-
بل ميارسونها بأبشع صورة يف ّبل أيضً ا يف ثنايا الكثري من نصوصه الفلسفية األخرى .وخطورة
جه العنرصي اإلقصايئ لفكر هايدغر عىل العرب واملسلمني،
التو ّ

هو مامرسة اإلسالمويني اإلقصائيني لفسلفة «دازاين النحن» ض ّد
كل الفرق املسلمة األخرى والعمل عىل تأسيس ديكتاتورية دين ّية
ّ

إسالمويّة يف مجموع العامل املسلم.

هانا أرينت والعنرصية
ممن غذّى جذور العنرصيّة الغربية العميقة ات ّجاه شعوب
وثقافات وحضارات أخرى كانت هناك هانا أرينت[[[ ،الفيلسوفة

املعارصة ،التي عانت هي نفسها منها إبّان الحكم النازي ألملانيا.

وما يجب تسجيله عىل التو يف هذه اإلطاللة الرسيعة عىل «عنرصية»

أرينت هو أنّها مل تكن تعي بأ ّن أوروبا بدأت بنهب إفريقيا الجنوبية
[[[ انظر مثال:

Arthur Guezengar: «La question de l’esclavage chez Hannah Arendt».
https://ea.hypotheses.org/253.
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وقارات أخرى ابتداء من عرص األنوار وليس ابتداء من القرن التاسع

عرش كام كانت تظن.

إذا كان من املمكن التمييز بني العنرصية والفكر العنرصي

املؤسس وقدرته عىل مامرسة «احتكار الحياة
بالتأكيد عىل بُعده
ّ

السياسية للدول املعنية باألمر» ،فال ميكن عدم االهتامم بقضيّة
االسرتقاق وعالقته بالفكر السيايس الغريب .وتؤكّد أرينت يف

الجزء األخري من كتابها «اإلمربيالية» بأ ّن الدراما الحقيقية للعبودية

ال تتمثّل يف حرمان اآلخرين من حقوقهم الفردية لكن يف تعميمه.

وعىل خالف أشكال وأنواع العنرصية القدمية التي كانت واضحة
إىل حدود معيّنة ،ألنّها وحتى وإن كانت مبنيّة عىل التجارة بالبرش،

فإنّه كان بإمكان العبد أن يضمن لنفسه وض ًعا اجتامعيًّا متق ّد ًما نو ًعا

ما؛ فإ ّن تجارة الرق التي مارستها الدول االستعامرية ق ّدمت الرق

كحتم ّية بيولوجية ،لها عالقة مبارشة باإلرث البيولوجي للعبد.

ومع ذلك ،فإ ّن أرينت مل تحلّل مبا فيه الكفاية مشكل الرق

هذا ،بل اكتفت فقط بإشارة عابرة له ،بل عملت كل ما يف وسعها
يف كتابها «أصول الطوطالريية»[[[ عىل تقديم االسرتقاق كفرضيّة

خاطئة ،وبالتايل استبعادها لها يف تحاليلها السياسية ،بل إخفاء
دورها يف االقتصاد والثقافة الغربيني كل ًّيا.

تتأسس نظريّة أرينت املتعلّقة بفكرة العنرصية بإقصاء آخر
ّ
رهيب ،ذلك أنّها مل تعترب األساس األيديولوجي للعنرصية تاريخ ًّيا
[1] Hannah Arendt. Les Origines du totalitarisme, p.448.
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كل ما سبقه أفكار شخص ّية
إال ابتداء من القرن التاسع عرش ،معتربة ّ
ألصحابها .وإذا دفعنا التحليل ألقصاه ،نراها تعلّل العنرصيّة الفكرية

تستحق االهتامم والدراسة،
للغرب بر ّمته كإشكال ّية غري ذات قيمة وال
ّ
ألنّها كانت أفكا ًرا شخص ّية وحسب .بل تذهب إىل أبعد من هذا،

حتى عندما أق ّرت ،بل اعرتفت ،بوجود أيديولوجية عنرصيّة غربية
إل بأفكار
واضحة املعامل؛ بأ ّن األمر ال يتعلّق يف هذه األيديولوجية ّ
متع ّددة ومختلفة و ُمخالفة لبعضها البعض ،وإىل حدود نهاية القرن

التاسع عرش مل يُعرتف بها ال كأفكار وال كأيديولوجية.

نب األفكار
جتها يف ذلك هو أ ّن الجمهور الغريب عا ّمة مل يت َّ
وح ّ

املناهضة للعنرصية ومل يساند املفكرين الذي كانوا ضد الفكر

العنرصي لزمانهم .وهنا بالضبط نلمس هذا التناقض املروع يف

طريقة تفكري أرينت حول العنرصية :من جهة تؤكّد أنّه مل تكن هناك

تستحق االهتامم ،بل اعتربت مثال التنظريات
دراسات ض ّد العنرصية
ّ
العنرصية لغوبينو ( Gobineauيف كتابه «الالمساواة العرقية وانهيار
البرشية ( ،»)1853غري ذات أهمية النحصار تأثريها الضيق.

حة ا ّدعاءات أرينت ،وافرتضنا بأ ّن الجمهور
إذا سلمنا بص ّ

العريض يف الغرب مل يكن يهت ّم بالعنرصية واالسرتقاق ،فقد نتص ّور

بأ ّن هذا كان إىل ح ّد ما جغرافيا يف أوروبا ذاتها ،لكن األوروبيني
الذين رحلوا خارج بلدانهم األصلية واحتلوا أراض مل تكن لهم

مل ُيارسوا العنرصية واالسرتقاق دون تص ّور كامل ملامرستهم،

بل دون علم مسبق بأ ّن الجامهري الشعبية الغربية كانت عىل علم
جعه؛ أل ّن الرأي العام
تا ّم بهذه املامرسة ،وبسكوتها عنه كانت تش ّ
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رشا آنذاك يتمثّل يف فكرة «تف ّوق اإلنسان األبيض عىل
الذي كان منت ً

ما عداه من األجناس» .ما يلمسه املرء وهو ينقّب يف فكر أرينت

حول العنرصيّة والعبوديّة قبل القرن  19وبعده ،هو أنّها تحاول أن

ت ُركّب للقارء نظّارات خيال ّية سوريال ّية تعميه عن ملس كُ ْن َه فكرتها
العنرصيّة ومشاهدتها .تحاول أن تغطّي عىل العنرصيّة الغرب ّية
املالزمة لالستعامر بترسيب فكرة كون الساسة الغربيني يف ذلك

جعوا عىل العنرصيّة يف أقطارهم ،لك ّنهم غضّ وا الطّرف
الوقت مل يش ّ
عن مامرستها يف مستعمراتهم .وهذا ال ّنوع من التفكري خطري عىل

أكرث من مستوى؛ ألنّه يُظهر مبا فيه الكفاية الحركة الفكريّة العا ّمة
للمفكرين العنرصيني :تحليل ما «يُح ّرمونه» يف بلدانهم األصل ّية،

املؤسسة للفكر العنرصي
وهذه بالضبط ،يف اعتقادنا ،النواة
ّ
األبارتهايدي ولسياسة الكيل مبكيالني :ال يهم إن مارس األورويب

بالتخل
ّ
وكل الرذائل خارج قا ّرته وبلده ،لك ّنه ملزم قانون ًّيا
العنرصيّة ّ

عنها وهو يف قارته ،هذا هو جوهر املنطق الذي تؤمن أرينت.

أمر آخر من الواجب التنبيه له يف تنظري أرينت للعنرصية،

وللتكرار هو تنظري مؤيّد لها أكرث من رافض أو محلّل لها ،ويتمثّل
هذا التنبيه يف كون أرينت برتكيزها عىل الفكر العنرصي يف مقابل
العنرصية ،أهملت -لرمبا عنوة -مفهوم العنرصية أو الجنس الذي

أسس الحياة السياسية األمريكية ،يف الوقت نفسه الذي كانت مامرسة
ّ
العنرصية األوروبية يف املستعمرات عادية بالنسبة لهذا الغرب.
ومن األوهام التي حاولت تسويقها بهذا الصدد هو أنّها ،منهج ًّيا ،مل

تهتم بالنظريات العنرصيّة إال يف عالقتها باألفكار السياسية وتط ّور
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املجال العام األورويب ،يعني بوضوح باإلهامل الرصيح لالشتغال
االقتصادي واالجتامعي للمستعمرات األوروبية .وبهذا التكتيك

إذن ،يعني «بتحديد مجال عملها» وربطه ربطًا بالسياسة فقط ،كان

مؤسسة يف
بإمكانها عدم التط ّرق للعنرصية األمريكية ،التي كانت ّ
املقام األ ّول عىل العامل االقتصادي مبارشة.

ال ت ُسائل طريقة اشتغال املجتمع الكولونيايل األمرييك ،وال

تبحث عىل ميكانيزمات إخضاع الرقيق ،وال محاوالت ثورتهم ض ّد
العبودية ،وال للوضع الخاص ملن كان «ح ًّرا» من الزنوج .وقد
تط ّرق الكثري من الباحثني إىل موضوع تج ّنب أرينت للحديث عن

حا يف تفكريها .وتضع كاترين
هذا األمر ،واعتربوه غموضً ا واض ً
جينس يف كتابها «هانا أرينت وإشكاليّة الزنجي»[[[ اإلصبع عىل
هذا الغموض ،وهو يف العمق تعتيم :فإذا كانت أرينت ت ُؤكّد بأ ّن

اعتبار العبوديّة أم ًرا بيولوجيًّا هو جرمية أساسيّة لتجارة الرقيق؛ أل ّن

مستحيل ،لكّنها يف الوقت
ً
هذا االعتبار يجعل من ح ّريتهم أم ًرا
نفسه تؤكّد عىل أ ّن الطبيعة العنرصيّة للعبودية ال تجعل من أمريكا

التي مارست العبوديّة بل ًدا ُعنرصيًّا .ويف محاولتها التغطية عىل
األمريكيني البيض ،فإنّها تق ّدمهم بالكاد أيضً ا وكأنّهم مل يكونوا
حرموا من الحقوق
واعون بأ ّن آالف ّ
السود الذين ُولدوا عبي ًدا ،قد ُ
رشعتها أمريكا عىل أسس ُعنرصيّة بحتة .بل ُيكن
األساسية التي ّ

القول بأ ّن أمريكا ،وحتى األوروبيني ،كانوا ُيارسون نوعني من
[1] Katherine T. Gines Hannah Arendt and the Negro question. Bloomington:
Indiana University Press, 2014.
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خاصة بالبيض ،واألخرى بالعبيد ،وهناك الكثري
القوانني :واحدة
ّ
من األمثلة يف امليادين كلّها تقري ًبا ميكن تقدميها يف هذا اإلطار.

لكن عنرصيّة أرينت تدوي مزلزلة بنيانها الفكري كلّه يف
نصوص متأخّرة لها ،وبالخصوص تناولها للثورة األمريكية وما ُعرف
يف أمريكا ومجموع العامل بقضية «الليتل روك  .»Little Rockيف

العمق مل تتجاوز أرينت يف كتابتها عن الثورة الفرنسية تحاليل دو
توكوفيل[[[  ،de Tocquevilleبل إنّها تر ّدد هذه التحاليل ،مؤكّدة

عىل أ ّن رشط املشاركة السياسيّة هي املساوات االجتامعية ،التي

«تُق ّرها» للدميقراطية األمريكية ،كَا ِبتَة بق ّوتها كلّها عدم املساوات
االجتامعية ،اللّهم إذا كانت تعترب السود ال ينتمون طبيعيًّا للمجتمع
يتجل السكوت عن العنرصيّة األمريكية يف
ّ
األمرييك .م ّرة أخرى،

تأكيد أرينت التمييز بني الحياة االجتامعية والحياة السياسية ،ومن
جلها عىل الثورات هو خلطهام لهذين امليدانني،
األخطاء التي تس ّ

حل املشاكل االجتامعية بأدوات سياسية ،والعكس
بل االعتقاد يف ّ
صحيح .وهذا ما قامت به الثورة األمريكية يف نظرها ،باملقارنة مع

مثل .وتص ّور املجتمع بهذه الطريقة ،أي التمييز
الثورة الفرنسية ً
بني ميادينه ،يق ّدم فكرة مجتمع تكون فيه هذه امليادين متوازية ،ال

حقيقي هو واقع
ألي مجتمع
عالقة بينها ،يف حني أ ّن الواقع الفعيل ّ
ّ

تتفاعل فيه امليادين كلّها وتتشابك وتتبادل التأثري فيام بينها .وحتى
الحريات العا ّمة األمريكية التي تتغ ّنى بها أرينت ال تشمل مواطنيها
[1] De la démocratie en Amérique (publié en deux livres, le premier le 23 janvier
1835, le deuxième en 1840).

213

 214األبارتهايد

كلّهم ،بل فقط البيض منهم ،وهذا هو واقع أمريكا آنذاك ،التي
رشعت قوانني «للجميع» نظريًّا ،لك ّنها استثنت فئة مجتمع ّية مه ّمة
ّ

منها (ما يُقارب  20يف املئة) ،مل ّدة طويلة ،ومل تعرتف لها بهذه

الحقوق إال بعد ثورات زنج ّية عديدة وحركات حقوق ّية ملنظّامت

السود يف أمريكا« :يبدو أ ّن أرنت سعت إىل الحفاظ عىل كرامة اآلباء
ّ

املؤسسني ،الذين كانوا عىل علم بجرمية العبودية ولك ّنهم فشلوا
ّ
يف إلغائها وتركوا هذه امله ّمة لخلفائهم»[[[.

يف كتابها «عنارص وأصول الهيمنة الشمولية»

[[[

تقول« :إ ّن

«الزنوج» هم أنفسهم سبب العنرصيّة ات ّجاههم؛ أل ّن «أعراق»
إفريقيا وأسرتاليا تشهد عىل «رتابة كارثيّة لوجودهم» وهم «حتى

يومنا هذا األشخاص الوحيدون دون تاريخ وخاملني ،مل يبنوا أي

بأي شكل من األشكال لخدمتهم».
عامل يُذكر ومل يُط ّوعوا الطبيعة ّ
«لقد خضعت أسطورة الكتاب املق ّدس حول أصل الجنس البرشي

جدي للغاية ،عندما التقى األوروبيون أل ّول م ّرة بأشخاص
الختبار
ّ

يف إفريقيا وأسرتاليا ،ومن الواضح أنّه مل يكن لديهم ما نس ّميه العقل

أي
البرشي وال ما نس ّميه األحاسيس البرشيّة ،والذين مل يُنتجوا ّ
ثقافة ،ولو كانت ثقافة بدائ ّية ،نعم ،بالكاد يعيشون يف إطار عادات

شعب ّية ثابتة ،وال يتجاوز تنظيمهم السيايس بالكاد األشكال التي
نعرفها أيضً ا من حياة املجتمع الحيواين [ ]...هنا ،وتحت قيود/
[1] Arthur Guezengar, «La question de l’esclavage chez Hannah Arendt,» publié sur
Études arendtiennes, le 27 août 2017, https://ea.hypotheses.org/253.
[2] Hannah Arendt. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 1951.
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ضغط العيش مع القبائل السوداء ،فَ َق َدت فكرة اإلنسانية واألصل
املشرتك للجنس البرشي ،كام علمها التقليد املسيحي اليهودي

للغرب ،أل ّول م ّرة ق ّوة إقناعها ،وأصبحت الرغبة يف اإلبادة املنهج ّية
لجميع األجناس أقوى».
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الفصل السادس
اإلرث األبارتهايدي
ّ
ّ
الشعبية الغربية
في الثقافة

املقصود هنا بالثقافة الشعبيّة هي اآلداب الشعبيّة واملرويّات
الشفهيّة واألفالم واألغاين واملرسح والفن التشكييل والشعر
واملتاحف إلخ ،أي ما يكون يف متناول الجامهري الشعبية العريضة
فكري أو مادي لالستفادة واالستمتاع به.
وال يتطلّب أي عناء
ّ
والثقافة الشعبيّة هي أيضً ا وسيلة تواصل فاعلة لجذب االنتباه
إىل موضوع أو قضية ما ،يريد املرء الرتويج لها .مبعنى أنّها مساهمة
ترسخه من وعي بالذات
يف إبراز الهويّة وتعزيز مشاعر االنتامء؛ ملا ّ
وبالوجدان الجمعي ومتكني االرتباط باألرض والثقافة والحضارة.

مبا أ ّن ميدان الثقافة الشعب ّية الغربية حيث نلمس بصامت
العنرصيّة واإلقصاء شاس ٌع ج ًدا ،فإنّنا اقترصنا عىل ع ّينة متثيل ّية له،
نق ّدمها فيام يأيت.

املعارض الكولونيال ّية ومساهمتها يف الثقافة األبارتهايدية

عندما احتفلت فرنسا عام  1889مبرور قرن عىل ثورتها ،أي
أي حرج يف
بثالثيتها املعروفة :الحريّة ،املساوات ،األخ ّوة ،مل تجد ّ
تنظيم أكرب معرض لعرض الزنوج وأجناس أخرى فيام ُسمي آنذاك
«معارض الحدائق الحيوانية» ،تحت مس ّمى «املعارض العامليّة».
وتذكّرنا «القرية الزنجيّة» ،التي نُظّمت بباريس وزارها يف ذلك
الوقت أكرث من  28مليون شخص[[[ ،بفاجعة تفوق بكثري العنرصيّة
مست بالكرامة اإلنسانيّة ،يف
واالسرتقاق وامليز العنرصي ،مبا أنّها ّ
دولة كانت تتغ ّنى بأنّها راعية هذه الكرامة ،أينام كانت.

[1] CNRS Le journal, n° 263, décembre 2011.
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مل ت ُنظّم مثل هذه املعارض يف فرنسا فقط ،بل يف غالب ّية الدول

االستعامرية يف هابرورغ األملانية ولندن وبروكسل وشيكاغو

وجنيف وبرشلونة وأوساكا وغريها .ومل يشعر اإلنسان الغريب بصفة

بأي حرج وال وخزة ضمري؛ ألنّه كان
عا ّمة واألورويب بالخصوص ّ
ِ
رشا آخرين ووحوشً ا ،سوا ًء
يعترب البرش امل
َعروضني ليتف ّرج عليها ب ً
أَا ُحظروا من السينغال أم من مرص أم كانوا نوبيني أو هنو ًدا حمرا أو
كل ما كان املستعمرون يعتربونه غري ًبا (،)exotique
كوريني إلخ .أي ّ

للصور املوجودة إىل ح ّد اآلن عن هذه املعارض ،فإ ّن عرض
وطبقًا ّ
هؤالء ال ّناس ،كان يف الغالب يت ّم بجانب حيوانات وحش ّية ،للرتكيز

عىل وحش ّيتهم أيضً ا .وهناك صورة من معرض بروكسيل لعام ،1897

إلعالن يقول« :ال تُطعموا الكونغوليني ،إنّهم أطعموا»[[[ .وتقول

األرقام بأ ّن هناك أكرث من مليار غريب زار هذه املعارض بني 1870

و .1940ويُظهر هذا بوضوح ،بأ ّن قوانني إلغاء العنرصيّة والعبث
بالجنس البرشي ،مل تُساعد للح ّد من إكراه سكان املستعمرات

عىل القيام بأشياء ال ت ُقلِّل فقط من إنسانيتهم ،بل تسحبها عنهم

يتسل بها الغريب.
ّ
نهائ ًّيا ،ليصبحوا أدوات ترفيه ّية،

يذكرنا جيل بوتش ( )Gilles Boëtschيف الكاتالوج ()catalogue

الذي اشتغل عليه يف إطار معرض «املعارض .اخرتاع الهمجي»[[[،

بالقصة
بأ ّن هذه املعارض تنتمي إىل تقليد غريب محض ،بدأ
ّ
[1] CNRS Le journal, n° 263, décembre 2011.

[[[ معرض أقيم بني  29نونرب  2011و  3يونيو  2012مبتحف اليك برانيل بباريس:
Du 29 novembre 2011 au 3 juin 2012 au Musée du quai Branly, à Pari.
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املشهورة لـ «الفينوس هوتنتوت ( ،»)Vénus Hottentoteاملرأة

الجنوب اإلفريقية التي استقدمتها بريطانيا لعرضها يف معرض لندن،

وأعارتها للعرض بفرنسا عام « :1810لكن املدهش هو املدى الذي

ات ّخذته الظاهرة يف نهاية القرن (يقصد القرن  19إضافة املرتجم):
يخص نجاح
أصبح األمر يتعلّق بفرج ٍة جامهرييّة»[[[ .كام يقول فيام
ّ
مثل هذه املعارض واإلقبال الكبري عليها« :كان سكان الريف الذين

نزحوا بكثافة من البوادي إىل املدن يف حاجة إىل ترفيه وتعليم .وقد

كانوا مفتونني بهذه الغرابة التي مل تكن معروفة».

مل يفت إيريك ديرو[[[ ( )Éric Derooالرتكيز كذلك عىل البعد

العنرصي اإلمربيايل لهذه املعارض ،وهي عند فهم قصده نوع من

تغيري تركيز األوروبيني عىل العنرصية فيام بينهم ،وتوجيهها إىل
كل ما هو غري أورويب .وهنا بالضبط نلمس كذلك
العنرصية ض ّد ّ

آثار املركزية األوروبية بسامتها املعروفة كلّها .أضف إىل ذلك بأ ّن
األوروبيني كانوا يهدفون إىل تربير االستعامر ورضورة «الرسالة

الحضارية» التي يحملونها إليصال الشعوب امل ُستعمرة إىل سكّة

قطار التق ّدم.

ويقول املؤ ّرخ باسكال بالنشار ( )Pascal Blanchardيف هذا

اإلطار« :إذا كانت الدول تختار دمج هذه املعارض يف معارضها

الكبرية ،ومتويل سفر آالف الرجال والنساء وإصدار تصاريح
[[[ م.ن.

[[[ باحث مشارك يف مخترب األنرثوبولوجيا البيوثقافية بجامعة البحر األبيض املتوسط
Unité CNRS/Université de la Méditerranée/EFS.
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التنقّل ،فإ ّن ذلك مل يكن صدفة .لقد كان ذلك يف خدمة السياسية
التي كانت تهدف إىل إضفاء الرشع ّية عىل االستعامر الذي انفجر

انتشاره بني  1860و.»1880

مل تجذب هذه املعارض الجمهور العريض من األوروبيني

وحسب ،بل اهت ّم بها الكثري من «العلامء» مثل األنرثوبولوجيني
بهدف القيام بقياسات مختلفة عىل البرش املعروضني يف هذه

خاصة وأ ّن «بيولوجيا األجناس» -أي «العلم العنرصي»-
املعارض،
ّ

كان قد نجح يف جذب اإلنتباه له أكرث وأكرث .وقد وفّرت هذه
املعارض الوقت عىل «العلامء» ،ليك ال يسافرون لسنوات طوال

إىل املستعمرات قصد القيام بقياساتهم وعرض أطروحاتهم
ونطرياتهم عن اختالف األجناس ،خدمة للفكرة الرئيسية :أفضليّة
الجنس األبيض عىل ما سواه .مبعنى أ ّن هذه املعارض زاوجت بني

الرتفيه الجامهري ودراسات «العلامء».

إذًا ،ليس هناك أي أدىن ّ
شك بأ ّن هذه املعارض كانت مبثابة

معامل قامئة بذاتها إلنتاج العنرصية واألحكام املسبقة عىل نطاق
واسع يف األوساط الواسعة ،أي الجامهريية ،يف عموم أوروبا:

«كانت فرجة املعارض البرشية الناقل األساس لالنتقال من العنرصية
العلميّة إىل العنرصية االستعامرية الشعبية .كانت رؤية أناس وراء
القضبان ،الحقيقية أو الرمزية ،كاف بالنسبة للزوار لرشح الهرمية:

يفهم املرء عىل الفور أن يُفرتض أن توجد السلطة واملعرفة»[[[.
بتعبري آخر ،كانت هذه املعارض مبثابة وسيلة بيداغوجية جامهريية
[[[ جيل بوتش  ،Gilles Boëtschمرجع سابق.
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لتعميم أفكار البيولوجيا العنرصية؛ أل ّن أغلبية األوروبيني يف ذلك
الوقت مل يكونوا يحسنون القراءة والكتابة ،بل حتى الكتب مل تكن

منترشة بالكثافة والعدد الذي نعرفه اآلن ،بحيث إنّها كانت محصورة

عىل نخبة مثقّفة محدودة .وكان لظهور الصورة الفوتوغرافية يف ذلك
الوقت واستعاملها الواسع كأداة بيداغوجية للرتويج للعنرصية ،أث ٌر
كبري يف أوروبا.
ال يعني ما تق ّدم بأنّنا من ّرر ،عن وعي أو دون وعي ،فكرة كون

البيولوجيا العنرصية متق ّدمة عن العنرصيّة الشعبيّة ،بل نعتقد بأنّها

كانت تحاول «عقلنة» هذه األخرية بأدوات «علميّة» ،وهذا أمر الحظه
كلود بالنكريت[[[ ( .)Claude Blanckaertولربّا نع ّزز هذا األمر

بالتأكيد عىل أ ّن مق ّررات تاريخ العلوم الطبيعية يف فرنسا كان يبدأ

يف نهاية القرن التاسع عرش بجزء عن األجناس ،يضع األوروبيني يف

أعىل التسلسل الهرمي البرشي[[[.

تضاف املعارض االستعامرية إذن إىل مجموع ما يُ َك ِّون األسس

الثقافية والفكرية لالستعامر ،حيث مورست العبودية والعنرصية

ونُرشت أيديولوجية تفوق اإلنسان األورويب عىل باقي األعراق،
[[[ مدير دراسات باملركز الوطني للبحوث العلمية بباريس ،متخصص يف تاريخ الفلسفة وفلسفة
العلوم .من بني مؤلفاته:
La nature de la société. Organicisme et sciences sociales au XIXe siècle, Paris,
L’Harmattan, coll. «Histoire des sciences humaines», 2004.
De la race à l’évolution. Paul Broca et l’anthropologie française (1850 -1900), Paris,
L’Harmattan, coll. «Histoire des sciences humaines», 2009.
[[[ جيل بوتش  ،Gilles Boëtschمرجع سابق.
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ويف امليادين كلّها .وق ّربت هذه املعارض الجامهري األوروبية
من روايات وقصص ولوحات وصور «املغامرين» األوربيني،
الذين كانوا يجولون ويصولون يف املستعمرات ،خدمة يف تعميق

مرشوع ّية االستعامر ورضوريته .لإلشارة فقد كانت هناك بعض
الفرق األوروبية التي كانت تعارض تنظيم مثل هذه املعارض ،وهي
فرق كانت ض ّد االستعامر مبدئ ًّيا.

«تان تان» وكلبه «سنووي»
قد يكون من املفيد ونحن يف غامر الحديث عن األسس

الثقافية لألبارتهايد اإلشارة إىل فن أديب/ثقايف آخر ،يتمثّل يف

الرسوم املتح ّركة .وهناك وجه من الوجوه لهذا الفن ،ظهر بداية
القرن العرشين ورافق االستعامر بصور كاريكاتورية ق ّدم أناس
املستعمرات بطريقة مسلية ُمضحكة لجمهور أورويب عريض.

نصه« « :تان تان».
وانتبه الباحث الجزائري عبد الله بن عامرة يف ّ

وجه العنرصيّة القبيح»[[[ إىل هذا الوجه ،وأشبعه تحليلً .ونظ ًرا
ّصا موج ًزا له.
ألهم ّية املعلومات التي جاء بها بن عامرة ،نق ّدم ملخ ً
تحيك الرسوم مغامرات الشاب البلجييك «تان تان» ()1929

وكلبه «سنووي» يف مستعمرات عديدة ،أي خارج القا ّرة األوروبية

بني برش ينتمون لـ «أعراق» مختلفة .وخطورة هذه الرسوم هي

ترسيخها للهيمنة األوروبية بقالب ساخر ومستهزئٍ إىل حدود
[1]http://www.almayadeen.net/articles/blogculture/1368389/
تان-تان----وجه-العنرصية-األوروبية-القبيح-
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بعيدة .لإلشارة فإ ّن أب «تان تان» ،أي «مخرتعه» هو جورج رميي

[[[

( )Georges Remiاملدعو إيرجي ( ،)Hergéالذي م ّرر موروثه
الديني يف مغامرات «تان تان» مخلوط بأساطري ألف ليلة وليلة ،كام
يقول بن عامرة.

ج َ
جا خمسة مجلدات من حكايات
ال تان تان يف بالد العربُ ،منت ً
َ

خصص ثالثة منها للمرشق« :سجائر الفرعون» (،)1934
«تان تان»ّ .

«تان تان يف أرض الذهب األسود» (« ،)1950تان تان والفحم

خصص املجلد الرابع بأكمله للمغرب:
امل ُخ ّزن» ( ،)1958بينام ّ
«السلطعون ذو الكالّبات الذهبية» .أما «تان تان وفن األبجدية»
ٍ
دالالت قويّ ًة عىل «حقده» عىل
( ،1983عمل غري مكتمل) ،فإ ّن له

لغة الضاد.

ال يلعب ال املكان وال الزمان دو ًرا يف بناء الصورة النمطية

واالعتناء بهل وتغذيتها ،التي مل يتعب «تان تان» يف متريرها

للجامهري .تكرث مشاهد الفقر والتخلّف واالبتعاد عن استعامل
العقل يف البالد العربية .إضافة إىل هذا فالصورة التي يعطيها
صاحب «تان تان» عن العريب ،توغل يف إيغاله يف صورة «ينتظرها»

منه األورويب ،فهو» «إما تاجر عبيد أو طائش غري منضبط ،أو عديم
الذوق ،أو لص ،ويف أحسن الحاالت ساذج أبله يبتلع الصابون ظ ًّنا
منه أنّه غذاء ،كام نرى يف مغامرة «سجائر الفرعون»[[[.
[[[ جورج رميي .1983-1907

[[[ بن عامرة ،عبد الله« ،تان تان» وجه العنرصيّة القبيح ،م.س.
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محل تساؤل ،وال
ّ
ال يحط «تان تان» يف املغرب االستعامر

نقدي اتّجاهه ،بل يعتربه طبيع ًّيا ،كام نلمس ذلك
أي موقف
ّ
يتّخذ ّ

يف «السلطعون ذو الكالّبات الذهبية» .فوجود فرنسا يف املغرب،

كان يبدو له عاديًّا .وتظهر العنرصية الخبيثة لـ «تان تان» يف «تان
تان يف الكونغو» ،التي كانت مستعمرة بلجيك ّية ،ذلك أنّه مل
يخاطب الطفل الكونغويل باسمه ،بل فقط بعبارة «الزنجي الصغري».
وال داعي للقول بأ ّن رمز هذا الزنجي الصغري عند «تان تان» هو

اإلفريقي امل ُستعبد من طرف األوروبيني .وقُ ِّدم اإلنسان الكونغويل

من طرف «تان تان يف الكونغو» بصورة منط ّية ر ّوجتها األيديولوجية

حش ،عنيف ،عامله
االستعامرية كإنسان كسول ،خامل ،ساذج ،متو ّ

ميلء بالغرائب.

يف مغامرات «سجائر الفرعون» و«تان تان والفحم امل ُخ ّزن»
يحاول «تان تان» الدفاع عىل التف ّوق الثقايف األورويب والرسالة

للتحض
«املق ّدسة» لألوريب ،املتمثّلة يف «إيصال املستعمرات
ّ
والتق ّدم» .وال يخفى يف هذين املجلّدين من «تان تان» تشجيع
األوروبيني لالستيطان يف املستعمرات ،وجنانها و«جناتها».

أث ّر «تان تان» ،أكرث من أي كاتب آخر ،يف نفسيّة األوروبيني

الذين ُولدوا بني عامي  1920و1990م .ومل ينحرص هذا التأثري عىل

العامل الفرنكفوين ،بحيث تُرج َم إىل نحو مئة لغة ،وتخطّت مبيعاته

 220مليون نسخة .يبسط مؤلف «تان تان» نظرته االسترشاقية عىل

بلدان مل يزرها قط .والصورة التي يرسمها للعرب واألفارقة مستم ّدة

من نظرته إىل العامل ،وهي نظرة مطبوعة بالحقبة االستعامرية .بوجه
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مستدير ووجنتني دامئتي االحمرار ،وبشعر أشقر حليق تعلوه ناصية

ترتفع خصالتها نحو السامء ،يوحي «تان تان» بأنّه أورويب يف خدمة

ثقافته وحضارته ،وهو «ينقض» عىل إفريقيا والعامل العريب ،لتقدميه
بطريقة تتامىش وتطلعات االستعامر األورويب .وبهذا ميكن اعتباره،

شاء املرء هذا أم أىب ،من املساهمني يف ثقافة االستعامر وفكره،
سيايس قائم
الذي كان خطوة أوىل رضوريّة لقيام األبارتهايد كنظام
ّ
بذاته يف جنوب إفريقيا.

متاثيل قادة عسكريني وإداريني وأزقة وشوارع باسمهم كإرث
ثقايف استعامري
ال يفوت زائر املدن األوروبية وأمريكا الشاملية الكربى مالحظة

متاثيل عديدة لقادة عسكريني وإداريني استعامريني منصوبة يف

أماكن متع ّددة من هذه املدن ومصحوبة بنصوص تثني عليهم

وعىل ما قاموا به يف املستعمرات خدمة لبلدانهم .وامله ّمة الرئيس ّية

لهذه التامثيل هي اإلبقاء «دوما» عىل فرتة االستعامر ح ّية يف الوعي

والالوعي الغريب ،بل غرس فكرة وتثبيتها ُمفادها تف ّوق هذا الغرب

عىل جميع األمم األخرى وأحق ّيته يف ريادة العامل بالسوط والنار
والحديد .وإذا كانت الواليات املتحدة األمريكية بدأت يف إزاحة
مثل هذه التامثيل ،التي تُعترب منذ قرنني عىل األقل إرثا ثقافيًّا غربيًّا،
فإ ّن الدول األوروبيّة ال تناقش املوضوع حتى .وليك نق ّرب القارئ
أكرث من الرموز التي تتض ّمنها هذه التامثيل ،سنق ّدم أمثلة من فرنسا،

ميكن تعميم دالالتها عىل باقي التامثيل يف ربوع الغرب.
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لنأخذ مثال متثال الجنريال لوكلري[[[ ( ،)Leclercالذي عايناه

مبدينة بونتواز ( )Pontoiseالفرنسية .ببدلته العسكريّة والسيف يف

غمده .يته ّيأ للمتف ّرج بأنّه يسود دون منازع عىل شارع من الشوارع

امله ّمة يف هذه املدينة ،غري بعيد عن محطّة القطار وكاتدرائية
القديس ماكلو ( .)Saint-Maclouكان لوكلري ( )1802 – 1772صهر

نابليون األ ّول وخدم تحت اإلمرباطوريّة األوىل .أرسله نابليون األ ّول
بجيش من  35ألف محارب إىل سان دومينيغ ()Saint Domingue

عام  1801للقضاء عىل الثورة ض ّد االستعامر الفرنيس بهايتي
( ،)Haïtiالتي كان يقودها الزنجي توسان لوفريتور (Toussaint

 .)Louvertureويف يوم  7أكتوبر  ،1802كتب رسالة لبونبارت يقول
فيها من بني ما يقوله« :ها هي وجهة نظري عن هذا البلد .ال ب ّد من

رجال ونساء ،وال نحتفظ إال باألطفال أقل
ً
هدم زنوج الجبال كلّهم،
أي
من اثنى عرش سنة ،وهدم نصف من يسكن السهول وعدم ترك ّ
رجل يف املستعمرة حمل السالح ،ودون هذا فإ ّن املستعمرة لن

تكون هادئة»[[[.

أال تكفي هذه الرسالة لتوثيق ،ليس فقط العقلية األبارتهايدية

والعنرصية للقادة العسكريني وعساكرهم الفرنسيني يف املستعمرات،
بل روح اإلبادة الجامعية التي كانت ت ُعشّ ش يف أرواحهم؟ بل كيف
ميكن ملدينة تزخر ثقافيًّا االحتفال بسفاح مثل هذا يف أيّامنا هذه؟

[1] Charles Victoire Emmanuel Leclerc.

[2] Lettres du Général Leclerc commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue
en 1802. [monographie]. publiées avec une introduction par Paul Roussier.
Publications de la Société française d’histoire des outre-mers Année 1937.
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توجد يف العاصمة الفرنسية باريس متاثيل كبرية وكثرية لفرنسيني

استعامريني ،مل يغتصبوا فقط الشعوب األخرى ،بل كانت بالنسبة

لهم مج ّرد وسيلة للوصول مش ًيا عىل أكتافهم وكرامتهم إىل
التَّ َم ْوقُع كق ّوة إمربيال ّية من بني ق ّوات استعامريّة أخرى .فدوغوميي
( )Dugommierليست فقط محطة قطار األنفاق يف الدائرة الثانية

عرش يف باريس ،بل أيضً ا اسم جرنال استعامري ،دافع عىل قوانني

العبوديّة إىل موته عام .1794

مثل هذه التامثيل تزخر بها مدن ساحلية كثرية يف فرنسا كـ نانت

( ،)Nantesالتي كان ميناؤها أ ّول ميناء رقيق يف فرنسا .وما هو
مقرف يف هذه املدينة هو وجود كاريكاتريات عىل حيطان املنازل
جار عبيد .وال يشري املرء ولو بنصف كلمة ال
لزنوج وملالك وت ّ

إىل هذه التجارة ،وال ملن كان «يقرتفها» .بل إ ّن املدينة ،تحتفل
«مؤسس دار األيتام»[[[ أو «املحسن
جار عبيدها بعبارات مثل:
ّ
بت ّ

للفقراء»[[[ .غري بعيد عن نانت ،ات ّجاه الجنوب ،نجد مدينة الروشيل
جار رقيقها بتذكارات تاريخيّة،
( ،)La Rochelleالتي مل تبخل عىل ت ّ

ومن بينهم بالخصوص جاك راستو ( )Jacques Rasteauيف شارع

ُس ّمي عىل اسمه ،ويف الغرفة التجاريّة لهذه املدينة ويف شارع
الخاصة ويف ساحة بناء السفن .ومن املعروف أن ما يناهز
الفنادق
ّ
 30يف املئة من آالف الرقيق الذين كان ينقلهم ماتوا أثناء السفر؛ أل ّن

طريقة عبورهم كانت ال إنسانيّة للغاية.

[[[ عبارة مكتوبة عىل اللوحة التي متثل تاجر الرقيق غيوم غرو – 1698( Guillaume Grou
.)1774
[[[ يتعلق األمر بتاجر عبيد آخر هافيلوز .Haveloose
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يف الجنوب الغريب لفرنسا ،وبالضبط يف مدينة بوردو (برديل

او بُرذال) ( ،)Bordeauxيتفاجأ املرء للعدد الهائل للتامثيل التي

جار الذين كانت لهم عالقة بتجارة الرقيق.
تُذكر بالعسكريني والت ّ
هناك الكثري من أزقة وشوارع بوردو حيث «ترتبع» هذه التامثيل[[[.
ومن بينها متثال بيري بول نايراك (– 1732( )Pierre-Paul Neirac
 ،)1812أكرب تاجر للعبيد (تاجر يف أكرث من  8000رق) يف تاريخ
هذه املدينة.

جار العبيد الفرنسيني يف مدن
باختصار ،نعرث عىل متاثيل ت ّ

أخرى ،وبالخصوص عىل الساحل األطليس[[[ كمدينة لو هافر
( )Le Havreوسان مالو ( )Saint Maloولوريون ( .)Lorientوما

يثري االنتباه هو أ ّن أغلبيّة سكان هذه املدن ،بل أغلبية الفرنسيني
يف القرن الواحد والعرشين ،ينظرون إىل هذه التامثيل بإعجاب

ويعتربونها إرث ًا ثقافيًّا لهم ،معتقدين أنّه من واجب سلطات هذه
املدن االعتناء بها وترميمها إن كان األمر يتطلّب ذلك .ويقول

املؤ ّرخ إيريك سوغارا يف هذا اإلطار« :ليس من التفاهة التأكيد بأ ّن

تجارة الرقيق يف بوردو كانت ته ّم باألساس من كان يتعاطى لها .ومل
تسجل أيّة دراسة عنهم منذ موتهم ،وهذا ما يُرتجم الفراغ يف تاريخ
جار الرقيق
املدينة»[[[ .مبعنى أ ّن لهذا الفراغ التاريخي املعتمد عن ت ّ

[[[ منها مثال:
Rue de la Béchade, rue Bethman, rue Thérésia Cabarrus, rue Desse, Passage Sarget,
Passage Féger, Place Ravezies.
[[[ عاينا مبدينة مارسيليا  Marseilleعىل ضفة البحر األبيض املتوسط هذه التامثيل كذلك.

[3] Eric Saugera. Bordeaux, port négrier. 1995.
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الفرنسيني ،عىل الرغم من حضورهم اليومي يف ُمختلف املدن،

دالالت قد نلخصها يف كون فرنسا مل تتخلّص بعد من تاريخ

العبودية الذي مارسته ،وال تريد أن تتخلّص من ذلك؛ ألنّه يخدم

أسطورة تف ّوقها التاريخي والحضاري والثقايف .وأكّد املؤ ّرخ جون

بريتو (« :)Jean Breteauتريد النخبة املحل ّية إخفاء هذا التاريخ».

املتخصص يف تجارة العبيد يف القرن التاسع عرش
كام أ ّن الباحث
ّ
سريج داغي ( )Serge Dagetمل يستطع االشتغال يف مدينة نانت،
يل ()Lille
وكان مضط ًّرا لقبول تعيينه بجامعة شارل دوغول مبدينة لِ ْ
شامل فرنسا ،قصد البحث يف املوضوع.

ال تريد املدن الساحلية الفرنسية التي كانت موانئها ت ُستخدم

يف تجارة العبيد الخضوع إىل املنطق واالعرتاف بهذا التاريخ

ولربا تعتذر للكثري من السود الذين يسكنونها لح ّد اآلن ،-بلّ
كل واحدة تشري باألصابع إىل األخرى وتق ّدمها عىل أنّها كانت
ّ

األسوأ؛ كام يحدث بني مدينة بوردو ومدينة نانت .وهذا ما يُؤكّده

أيضً ا السوسيولوجي يوان لوبيز ( .)Yoann Lopezويذهب يف هذا
االتّجاه الباحث هوبري بونني ( )Hubert Boninيف كتابه «طابوهات

بوردو  ،[[[»Les Tabous de Bordeauxقائلً بأ ّن تجارة الرقيق هي

من الطابوهات األوىل للمدينة .وما يُضمر عالنية هو أ ّن ساسة املدن
املعنيّة باألمر ،ونظ ًرا للثقل االقتصادي لهذه العائالت إىل اليوم يف

مدنهم ،وليك ال يُحرمون من عائدات الرضائب التي يجنونها منهم،

يحاولون إىل اآلن -عىل اختالف مشاربهم وأحزابهم السياسية-

[1] Hubert Bonin. Tabous de Bordeaux. Festin, 2010.
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ولربا كان أالن
كبت الحديث عن املايض االستعبادي ملدنهم.
ّ

جويب ( )Alain Juppéمن الساسة الفرنسيني القالئل الذين تط ّرقوا
مخصصة
للموضوع ،ذلك أنّه أكّد يف كلمته مبناسبة تدشني قاعة
ّ

للعبودية مبتحف أكيتان ( )Aquitaineعام « :2009ملاذا إخفاء هذا
األمر :مل يكن بديه ًّيا الحديث عن العبودية يف بوردو قبل  15سنة».

ويرى السوسيولوجي يوان لوبيز السالف الذكر بأنّه« :بالنسبة للعديد

من السياسيني ،فإ ّن االهتامم بجرائم فرنسا السابقة وذاكرتهم،

إل أ ّن فعل الذاكرة ال يعني
يستدعي بالرضورة عملية توبة/اعتذارّ ،

حا» .ودون أن
بالرضورة فعل االعتذار [  ] ...بل أداموا «نسيانًا ُمري ً

يكون ذلك نهائ ًّيا ،فإ ّن املدينة غطّت هذه الذاكرة بحجاب .وفضّ لت

كل الوقت الرتكيز عىل الرثوة املبن ّية عىل النبيذ والتجارة عوض
ّ
االسرتقاق» .من طبيعة الحال ،يكون من السهل لثقافة تحاول
قدر اإلمكان كبت جرامئها ،تأسيس هويّتها عىل أكاذيب وأوهام،

عوض تحمل مسؤول ّية تاريخها األسود ،وبالخصوص استعباد
البرش .وحتى عندما «احتفلت» فرنسا مبرور  150سنة عىل إلغاء

العبودية عام  ،1998فإ ّن موضوع العبيد مل يَط ُْف عىل السطح،
ولربا يرجع
كام كان يجب أن يكون ،إال بطريقة محتشمة للغاية.
ّ

أيا اندماج يف
هذا إىل كون الذاكرة االسرتقاقية الفرنسية مندمجة ّ
خطاب الجمهورية الفرنسية وقيمها ،عىل الرغم من تعارض هذا مع
قناعات العديد من الفرنسيني ،الذين يناضلون ض ّد هذا «النسيان»

أو «الكبت املعتمد» للسياسة الرسم ّية بفرنسا .ومن بني الشعارات

التي ُرفعت عىل الفتة من الفتات هؤالء املعارضني هناك الفتة ،تثري
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االنتباه تقول« :بوردو ،ميناء العبيد ،تحمل مسؤوليتك» .ويعني هذا

من بني ما يعنيه ،بأ ّن املواطنني يف فرنسا هم أكرث وع ًيا مبايض بلدهم

االستبدادي من ساستهم .وكان عىل فرنسا انتظار الوزيرة كريستيان
توبريا[[[ ( ،)Christiane Taubiraلتصنيف تجارة الرقيق كجرمية

ض ّد اإلنسانية عام  .2001سنة بعد ذلك ،ق ّرر املرء يف فرنسا إحداث

اليوم الوطني إلحياء إلغاء العبودية ( 10ماي) ،قامت مدينة بوردو عىل

إثرها صفيحة صغرية ج ًدا مكتوب عليها العبارة التالية« :تُكرم مدينة

بوردو ذكرى العبيد األفارقة الذين تم ترحيلهم لألمريكيتني يف تح ّد
للبرشية جمعاء» .والغريب يف األمر أ ّن الصفيحة ُوضعت يف األرض

يف حديقة عموم ّية ،كان املا ّرة ميشون عليها ،إىل أن تدخّل بعض
املناضلني ض ّد نسيان التاريخ االسرتقاقي لفرنسا ،وث ّبتها املرء عىل
حائط .وأكّد نائب عمدة بوردو ماريك فتوح ( )Marik Fetouhيف هذا

اإلطار« :إ ّن االشتغال عىل الذاكرة هو أمر أسايس .ذلك أ ّن النظريات

العنرصية املوجودة إىل يومنا هذا تتغذّى من العبودية وتجارة الرقيق.

فليك يُسلب الرقيق من إنسان ّيتهم واستغاللهم ،خلق املرء التمييز»[[[.
عىل الرغم من االعرتافات املحتَشمة لبعض الساسة بهذا
التاريخ األسود لفرنسا ،فإنّهم غري مستعدين ال إلزالة متاثيل من

تعاطى لتجارة العبيد أو ساهم فيها من القادة السياسيني والعسكريني
الفرنسيني ،وال تغيري اسم األزقّة والشوارع وامليادين الشعبية التي

[[[ سياسية فرنسية ولدت عام  1952يف كايني ،عاصمة املُ ستعمرة الفرنسية إىل اآلن غويانا .ويصف
قانون  21أيار  2001ما حصل يف القرن الخامس عرش من تجارة عبيد مورست عىل سكان أفريقيا
وهنود أمريكا ،كجرمية ضد اإلنسانية ،ويعترب هذا القانون قانون استذكاري .loi memorielle

[[[ ترصيح له بجريدة .Rue89 Bordeaux
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تحمل اسامءهم .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هناك عد ًدا ال يُستهان به من
املواطنني الفرنسيني ممن يطالب بهذا التغيري وإزاحة تلك التامثيل،

يف الوقت الذي تكتفي فيه نخبهم السياس ّية بتعليل هذا اإلبقاء
بأسباب واهية« :اختيارنا هو النظر إىل املايض ورشحه ووضعه
يف إطاره [  .] ...فمسح هذه األسامء يحمل فكرة أنّنا ال نتح ّمل

مسؤولية املايض»[[[ .والواقع أ ّن مثل هذه الترصيحات تؤكّد عىل

عدم ن ّية الساسة الفرنسيني االعرتاف مبا س ّببته تجارة العبيد عىل
إفريقيا واألفارقة من ويالت ،بل الترصيح جه ًرا بالعجرفة الفرنس ّية

لح ّد اآلن اتّجاه مستعمراتها .وللتنبيه ،فإ ّن املتاحف أو غرف إضاف ّية

خاصة بالرقيق ،ال تأخذ تجارة العبيد كموضوع
يف متاحف فرنس ّية
ّ

لها ،بل تحتفل بإلغاء قوانني العبودية ،مبعنى أ ّن فرنسا ،ومعها الدول
االستعامرية كلّها لألمس القريب مل تتخلّص بعد من تراثها الثقايف

والفكري والسيايس واالقتصادي والعسكري ،الذي ينفخ يف أنائها
ويضخّمه إىل ح ّد جنون العظمة اتّجاه شعوب األرض األخرى.

إذا عدنا لباريس ،فال يُستقبل الزائر لقرص بوربون (Palais-
 )Bourbonبتمثال روبيسبيري[[[ ( )Robespierreلكن بتمثال

كولبري[[[ ( .)Colbertوهناك عدد كبري للشوارع واألزقة واملدارس
[[[ ترصيح ألوليفيي شاطو  ،Olivier Châteauالنائب املسؤول عن الرتاث مبدينة نانت
الفرنسية.

[[[ ماكسيمليان فرانسوا ماري إيزدور دي روبسبيري ( ،)1794 - 1758محامي فرنيس ورجل دولة،
ريا يف الثورة الفرنسية ومن دعاة إلغاء قوانني العبودية وتجارة
كان أحد أشهر وأكرث الشخصيات تأث ً
الرقيق وكان ضد استعامر أمم أخرى من طرف فرنسا.

[[[ جان بتيست كولبري ( ،)1683 – 1619رجل دولة فرنيس ،اشتهرت سياسته االقتصادية
بالكولربتسم ،مركزا اهتاممه عىل خدمة الدولة وعظمتها.
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واألجنحة اإلداريّة والساحات العموم ّية تحمل اسم كولبري يف فرنسا.

كان أحد أه ّم الشخص ّيات عىل عهد نابليون الرابع عرش .وهو من

أصدر النسخة األوىل ملا ُسمي «قانون السود ،»Le Code Noir

الذي أطّر قانون ًّيا ورشعن االستعباد يف املستعمرات الفرنسية،
وبالخصوص يف جزر األنتيل ( .)les Antillesيُعترب هذا القانون

أخالق ًّيا وفلسف ًّيا ،ويف حقبة تغ ّنت فيها فرنسا بـ «أنوارها» وفكرها
«النقدي» والنداء ،بل الدعاية ،لحقوق األفراد وحريتهم إلخ.

بتسمية الشوارع واألزقة وإقامة التامثيل يف الساحات العا ّمة،

لربا تكون عىل
تسعى النخبة الحاكمة إىل تكريس ثقافة معيّنةّ ،

العموم هي الثقافة السائدة يف صفوف أغلبيّة الشعب .كام أ ّن

رمزيّتها ال تخلو من رغبة السلطات يف تثبيت سلطتهم وسلطانهم

واستمراره يف الساحات العموم ّية .ويحدث هذا يف الدول الغربية

كلّها عىل مرأى ومسمع من ماليني املهاجرين من املستعمرات
األوروبية ومن أبناء وعائالت الزنوج األفارقة والهنود الحمر.
وللكلمة الفرنسية ( )commémorerداللة قويّة؛ ألنّها تعني «إحياء

ذكرى» حدث أو شخصية ما ،يعني إعادة استحضارها جامع ًّيا.

وال يعني هذا شيئًا آخر من غري إيقاظ الوعي مبا حدث ،أو ما
قام به الشخص امل ُحتفى به ،وهنا بالضبط يكمن مشكل متاثيل
عم ال يُقبل إنسان ًّيا وأخالق ًّيا
شخصيات كانت يف األساس تدافع َّ
وحضاريًّا كاالسرتقاق مثال .وتعترب متاثيل الشخصيات يف الفضاء
مهم من الثقافة الغربية ،عرف انطالقة صارخة منتصف
العام جز ًءا ًّ

القرن الثامن عرش واستمر بوترية رسيعة إىل ما بعد الحرب العاملية
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الثانية .دورها الثقايف هو تأثيث الوعي الجمعي للمجتمعات الغربية

برموز تاريخية ،تع ّزز االنتامء القومي والثقايف لهذا البلد أو ذاك ،ب
«السحر» كلّه امل ُتض ّمن يف هذه التامثيل ،وهو «سحر» يساعد عىل

إطفاء فتيل النقد الب ّناء للثقافة الوطن ّية والقوم ّية ،ويع ّزز االنخراط يف

مركزيّة غرب ّية ال ترى إال نفسها.

خامتة
يف العمق يكفي مصطلح األبارتهايد؛ للربهنة عىل أ ّن العقل ّية
الغربيّة بصفة عا ّمة ،ومنذ الحركات االستعامرية األوىل لها ،والتي
س ّمتها اكتشافات جغرافيّة كربى -وبالخصوص اكتشافات كولومبو-
ِ
تكتف باستغالل ق ّوتها إلخضاع غري الغربيني لسلطانها .وحتى
مل
بعد حركات االستقالل العسكري ابتدا ًء من منتصف القرن العرشين،
فإ ّن القوى الكولونيال ّية الغرب ّية مل تكف إىل حد اآلن عىل م ّد سيطرتها
عىل العامل املغلوب عىل أمره بصفة عا ّمة والعامل اإلسالمي بصفة
خاصة .وعىل الرغم من الغنى املادي لبعض الدول املسلمة،
ّ
وبالخصوص البرتوليّة منها ،وباألخص دول الخليج العربية ،فإ ّن
الغرب ال يعتربها أكرث من خادمة له ،وهذا بالكاد ما تقوم به أنظمة
هذه الدول ،التي تعيش يف «راحة» تحت «مظلّة الحامية الغربية»
واألمريكية بالخصوص؛ التي «تحميها» من شعوبها يف املقام
األ ّول .ويواجه الغرب الدول املسلمة التي أبانت عن فهم مغاير
للحضارة وملجرى التاريخ مواجهة عنيفة ج ًدا ،كام حدث ويحدث
بحق مدرسة قامئة بذاتها يف مجموع العامل
مع إيران ،التي تُعترب ّ
املسلم يف استامتتها ملقاومة الغزو الغريب يف مستوياته كلّها.
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إ ّن األبارتهايد إذن هو نتاج قائم بذاته للغرب ،وحتى وإن استنفذه
يف جنوب إفريقيا ،فإنّه زرعه بكثافة يف أرض فلسطني ،فإرسائيل ما
هي إال أبشع وجه لألبارتهايد يف العامل ،ينمو يوميًّا كالطفيليّات يف
فلسطنيُ ،مغذًى من بني ما هو ُمغذًى به من سامد سياسة بعض
الدول املسلمة كالعربية السعودية حاليًّا وتركيا األردوغانية .بل قد
يُعترب ال ّنظام السعودي والرتيك الحاليني ُمامرسني ألبارتهايد متق ّدم
ج ًّدا يف بلدانهام ،تحت أعني الغرب .ال داعي للتذكري بأ ّن األبارتهايد
كمنظوم ٍة فكريّة-سياس ّية موغل بجذوره يف أوروبا الغربية والواليات
املتّحدة األمريكية ،حيث نجد إىل اليوم مالحقة غري الغربيني يف
الشوارع األوروبية من طرف اليمني املتط ّرف ومن طرف بيض أمريكا،
حيث تضاعفت جرائم قتل السود لسبب أو دون سبب .ال داعي للتذكري
بأ ّن قرار اإلدارة األمريكية الحالية ،بزعامة ترامب ،مل تتخلّص أيضً ا من
معاداتها لألجانب ،وبالخصوص املسلمني ،وما قرار هذه اإلدارة
منع مواطني دول مسلمة عديدة دخول أمريكا إال شاهد إثبات عىل
األبارتهايد األمرييك ض ّد الشعوب األخرى .أ ّما قرار أمريكا عىل عهد
ترامب االعرتاف بالقدس كعاصمة «أبديّة إلرسائيل» وضغطه الدائم من
أجل نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس ،فهو شاهد إثبات
أي قيمة تُذكر لحقوق
عىل أ ّن أمريكا وحلفاءها الغربيني ال يعريون ّ
اإلنسان التي «اخرتعوها» ،بل يدهسونها يوميًّا ويف بقاع املعمور كلّها.
فإذا كان هضم حقوق الفلسطيني ُيثّل حاليًّا ق ّمة االستكبار الغريب
جل أنظمة الحكم يف الدول اإلسالمية
واألمرييك بالخصوص ،ومبا أ ّن ّ
حال ًّيا -مبا يف ذلك ما يس ّمى عبثًا السلطة الفلسطينية الحال ّية ،-تدور
يف فلك اإلمربيالية الغربية ،بل تُعترب «كالبها» الحارسة أليديولوج ّياتها،
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تقودها بسالسل يف عنقها؛ فعىل الشعب الفلسطيني االعتامد عىل نفسه
فقط وعىل «محور املقاومة» للتخلّص من اإلمربيالية الصهيون ّية .ال ب ّد
التخل عن مبدأ
ّ
من االستمرار يف األشكال املتن ّوعة للمقاومة وعدم
العودة واالحتفاء بالثقافة واألرض والحريّة بالطرق املتاحة كلّها ،سواء
إبداعيًّا (قصيدة ،نرث ،تشكيل ،سينام إلخ) أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا إلخ.
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