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مقــــال

ــــة وال�سلطة يف زمن الإرهاب»
خلطورته ،حيث �إن��ه اعترب �إ�سقاط ذات م��رة على �أمة
ب ��أك �م �ل �ه��ا ،الأم � ��ه وال �� �ش �ع��ب الإي� � � ��راين ..م� ��اذا ع ��ن ه��ذا
الإ�شكالية؟
يف الرابع من �سبتمرب  ،2007ن�شرت �صحيفة «كوملبو�س
بو�ست» الأمريكية ر�سماً كاريكاتوريا� ،صور الإيرانيني
ك�صرا�صري تنقذف خارجاً من بالوعة م�صرف �صحي،
مما يعني ت�صوير عدو خمتلق بهيئة ح�شرات طفيلية،
و�إتاحة الفر�صة ملزيد من الإ�سالموفوبيا �أن تنت�شر يف
الواليات املتحدة.
يذهب امل�ؤلف هنا �إىل �أن فكرة «الإيرانيني ك�صرا�صري»
متثل �أك�ث�ر م��ن حم��اول��ة لت�شويه الت�صور ال�ع��ام لأم��ة
ب�أكملها� ،إن�ه��ا حركة ا�ستباقية متهد دالالت�ه��ا ملو�ضوع
الإب� � ��ادة ،ب���س�ب��ب ذل ��ك ي �ح��دث م ��ا ي �ح��دث ل�ل���ص��را��ص�ير
واحل�شرات� ،إنهم يبادون ،غري �أن م�شكلة هذه الر�سوم
وما ت�ستبطنه من م�شاعر ،هي يف كونها لي�ست متقطعة
وال عري�ضة يف نطاق الرتكيبة العن�صرية التي متثلها،
بل هي متكاملة يف الواقع مع طيف معياري �أو�سع كثرياً،
عادة ما يبقى �صامتاً ويرتاكم ب�صورة غري ملحوظة..
هل للمعرفة دور هنا يف مواجهة مثل هذه الهجومات
العقالنية امل�سمومة؟
� ...إنَّ كتابة ر�سائل االحتجاج �إىل املحرر ون�شرها �أي�ضاً
هي احلد الأدنى من االحتجاج والرد جتاه �سلوك كهذا.
لكن ما يفوق ذلك �أهمية هو ال�سعي نحو فهم جوهري
�أو��س��ع للمعايري التي ي�ستند �إليها الر�سام وال�صحيفة
وجمهور ال�ق��راء ك��ذل��ك ،يف امل�ب��ادرة وال�ق�ب��ول بر�سومات
كهذه ويف خلق وتعزيز تلميحات حول �إبادة �شعب ب�أكمله..
لأح��دن��ا �أن يت�ساءل بب�ساطة ،حتى فيما ين�سب للكتاب
املقد�س« :ب�أية �سلطة ،ومن منحكم هذه ال�سلطة؟».
وكما هي العادة دائماً ،توجد عالقة متبادلة بني املعرفة
(ط��رق ا�ستيعاب اجلمهور) التي تولدها وتعززها تلك
الر�سومات ،وبني القوة الع�سكرية القادرة على �إبادة تلك
ال�صرا�صري.
تتج َّلى �أه�م�ي��ة ه��ذا العمل م��ن خ�لال بحث امل ��ؤل��ف عن
ميكانيزمات عقالنية جديدة ت�سعى البتكار �سبل جديدة
نحو منط من التمثيل الذاتي امل�ستقل ميكن التابع من
�إنتاج منظومته املعرفية ب�ش�أن العامل من دون �أن يكون
ري ما ي�سمى �أزمة امل�ستلب.
�أ�س َ
هذا الن�سق البحثي املعريف اجلزيل الأهمية� ،أوجب على
الربوفي�سور دبا�شي ب��داي��ة �أن ي�ق��وم بتفكيك العنا�صر
الأ�سا�سية للنظرية املختزلة للتابع �أو «ال�شرقي»؛ كونها
تق�ضي بطبيعة احلال �إىل ت�أ�سي�س التمثيل بالنيابة ،ثم
ح�سب �أ�سلوب الراحل �إدوارد �سعيد ،ي�سعى امل�ؤلف لنقل
ال�سلطة املعيارية للتابع �إىل مو�ضع طباقي يرف�ض فيه
�أن يكون خمتز ًال وممث ً
ال� ،أو �أن يكون عر�ضة لأي �سرد
تفكيكي تقوم به «الذات العارفة».

ولعل أ�ح��د أ�ه��م ف�صول الكتاب يف واق��ع احل��ال هو ذاك
املعنون «تقدم احلجيج»� ،إذ ق�صد �صاحب الكتاب �إمعان
النظر يف �أزمة «امل�س�ألة الأوروبية» املفرت�ضة من زاوية
مكملة وخم�ت�ل�ف��ة ،وي �ج��ادل ه�ن��ا يف �أن �أزم� ��ة امل�ستلب
قد حلت بالن�سبة للإن�سان ما بعد الكولونيايل لي�س
�إبداعياً على ال�صعيد اجلمايل وح�سب ،بل نقدياً �أي�ضاً
يف ميدان املمار�سة العملية الثورية يف مواطن بعينها.
َع َ�لام يقوم ج��دل الكاتب يف ه��ذا ال�سياق؟� ..إن��ه يقوم
على �أن الأزم��ة املفرت�ضة للم�ستلب هي الوجه الآخ��ر
للأزمة احلقيقية التي خلقتها الأيديولوجية ال�سائدة
والتي ف�شلت قطعاً يف الإق�ن��اع �أو ال�سيطرة� ،أو تعزيز
حالة العبودية لدى اجلمهور ال��ذي ت�ستهدفه .وعلى
ال�ضفة املقابلة للأزمة الأيديولوجية (مبعنى الهيمنة
الإمرباطورية) ،ي�سطع دليل ا�ستثنائي على حالة ثورية
عابرة للحدود ج�سدها عدد من قادة العامل الثوريني
يف القرن الع�شرين .وتبعاً لذلك ،يحاول دبا�شي يف هذا
الباب ن�سج خيوط متعددة على نول ر�ؤية م�شرتكة بني
عدد من املفكرين والفاعلني الثوريني :ت�شي جيفارا،
فرانتز ف��ان��ون ،مالكوم �إك����س ،وعلي �شريعتي ،الذين
متكنوا م��ن اجتياز ع��وائ��ق مربكة للو�صول �إىل عوملة
مفهوم التحرر .وهدفه امل�ؤلف هنا هو تف�صيل ق�ضية
التمثيل ال��ذات��ي اخل�لاق يف ال�سياق ال�ث��وري على وجه
التحديد ،وبرهنته �أن اخل�صي�صة ال�ث��وري��ة الأ�صيلة
حقاً هي التمظهر اجللي املناق�ض على ال��دوام حلالة
الزيف الثوري.
ويف هذا الإطار ،وبناء على هذه املقدمة ،يعترب امل�ؤلف
�إدوارد ��س�ع�ي��د م �ف �ك��راً ث ��وري �اً ح�ق��ق يف ف���ض��اء الأف �ك��ار

والتطلعات ما حققه بال�ضبط وب�صورة عملية كل من
ت�شي ج�ي�ف��ارا ،وف��ران�ت��ز ف��ان��ون ،وم��ال�ك��وم �إك ����س ،وعلي
�شريعتي ،مرتجماً القيود التي يفر�ضها الأ�صل املحلي
ون �ع ��رة امل ��واط ��ن الأ� �ص �ل��ي �إىل ل �غ��ة ع��ام��ة م �ت��داول��ة يف
ال�صراع الدويل قدم عربها ق�ضيته اخلا�صة فل�سطني.
ويف خ�ت��ام �صفحات ك�ت��اب��ه ،ي��ؤك��د «دب��ا��ش��ي» �أنَّ م�س�ألة
امل �ع��رف��ة يف م��واج �ه��ة � �ص��راع��ات م�ث��ل الإ��س�لام��وف��وب�ي��ا
واال� �س �ت �� �ش��راق امل �غ �ل��وط يف زم ��ن ال �� �س �م��اوات املنفتحة،
والإع�لام ذائع ال�صيت ،الذي ي�شكل العقلية الأوروبية
كما الأم��ري�ك�ي��ة لي�س خلق «ج�ي�ت��و-ث�ق��ايف» �آخ ��ر ه��و ما
ي�ت��وج��ب ف�ع�ل��ه ،و�إمن ��ا اح �ت�لال امل��رك��ز و�إع � ��ادة ت��أط�يره
وا�ستبعاد املحيط املختلق من ثم .وكلما تراجعنا للوراء
باجتاه حت�صينات خانقة �أخرى يف املحيط كلما ات�سعت
امل �� �س��اح��ة ال �ت��ي ي�ح�ت�ل�ه��ا يف امل ��رك ��ز «م ��ري ��د وه�ن�ت�ج�ت��ون
وف ��وك ��اي ��ام ��ا وب ��رمي �ي �ل ��و» ،ل �ي �ب �ق��ى ه � � ��ؤالء ال ��وح �ي ��دون
املخولون بقراءة التغريات املقبلة.
 ...لن تكون �إع��ادة حتديد املركز مهمة �سهلة على �أية
حال ،ف�أمامنا ح�ضور م�ؤ�س�ساتي را�سخ حلماة «احل�ضارة
الغربية» ،احلر�س املتطوعون ال�ساهرون على الكابو�س
الذي حلم به هيجل وف�سره �شبنجلر.
�إ َّن�ه��ا للحظة عظيمة يف التاريخ كما يذهب دبا�شي �أن
ن��رى هلع �أولئك املنتفعني باحلداثة الر�أ�سمالية وهم
ي ��رون ت��داع��ي تلك اجل ��دران العالية ال�ت��ي اح�ت�ف��وا بها
طوي ً
ال ونعموا بال�سكينة يف ظاللها لزمن طويل.
واخلال�صة �أن��ه كما ي��واج��ه حماة «احل���ض��ارة الغربية:
خم��اوف�ه��م وي�ل�ت�ف��ون ع�ل��ى االن�ه�ي��ار امل�م�ت��د ال ��ذي يجرد
الفرد من رواياته مي�ضون نحو قراءة اليقينيات امليتة
فيما ي�سمونه «الكال�سيكيات� .إنها ملهمة حا�سمة �أم��ام
املثقف ما بعد البلدي (الكولونيايل) �أن يق�ض م�ضاجع
�أم� ��راء احل ��رب ال�ث�ق��اف�ي��ة �أول �ئ ��ك يف «ال �غ ��رب» امل�ت��وه��م،
وي��زع��زع اعتقادهم بحق ح�ي��ازة ه��ذه الن�صو�ص ،ك�لا..
هذه الن�صو�ص لي�ست لهم ،هي لنا وهي نحن ،وهم فيها
مقيمون يف املنفى.
.............................
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«ما بعد اال�ست�شراق ..املعرفـــــ
�إميل �أمني *
عن من�شورات املتو�سط مبيالنو ب�إيطاليا� ،صدر كتاب «ما بعد اال�ست�شراق ..املعرفة وال�سلطة يف زمن الإرهاب» ،ذاك الكتاب كبري القيمة يف نحو ثالثمائة
وخم�سني �صفحة من القطع املتو�سط ،والذي ُيعد �سج ًال متين ًا لت�أمالت حميد دبا�شي على مدى �سنوات عديدة يف م�س�ألة ال�سلطة والقوة امل�ؤهلة للتمثيل.
ويطرح ت�سا�ؤالت جوهرية َع ْن َم ْن يف مقدوره �أن ميثل َم ْن؟ وب� ِّأي �سلطة؟
ولكن ،من هو امل�ؤلف الربوفي�سور «دبا�شي» بداية؟ �إنَّه �أ�ستاذ الدرا�سات الإيرانية والأدب املقارن يف جامعة كولومبيا الأمريكية ذائعة ال�صيت يف
مدينة نيويورك ،وهو �أحد م�ؤ�س�سي معهد االجتماع والأدب املقارن ومركز الدرا�سات الفل�سطينية بجامعة كولومبيا� .صدر له �أكرث من ع�شرين كتاب ًا
منها« :الربيع العربي-نهاية حقبة ما بعد اال�ستعمار» ،و»الهوت التحرير الإ�سالمي ..مقاومة الإمرباطورية» ،وكتب عن ال�سينما حيث �صدر كتابه
عن ال�سينما الإيرانية «لقطة مقربة» بالعربية يف دم�شق .وكان «دبا�شي» طوال عقد من الزمن ين�شر بانتظام مقاالته يف �صحيفة الأهرام ويكلي
الأ�سبوعية -ال�صادرة يف القاهرة باللغة الإجنليزية -كما ين�شر مقاالته ودرا�ساته يف موقع حمطة الـ»�سي�.إن�.إن» الأمريكية ،وهو م�ؤ�س�س م�شروع
الفيلم الفل�سطيني «�أحالم وطن» ،والذي كان عنوان ًا لكتاب م�شرتك بينه وبني �إدوارد �سعيد حول ال�سينما الفل�سطينية .كما �أنَّ امل�ؤلف يهدي كتابه هذا
�إىل ذكرى �إدوارد �سعيد ( )2003-1935وي�صفه بالزميل العزيز ،وال�صديق الغائب ،والرفيق الدائم.
تعد مفتاحاً لفهم �صفحاته
يف مقدمة الكتاب ،والتي ُّ
و�سطوره العميقة املعنى واملبنى ،يخربنا دبا�شي ب�أنه
ح�ين ت ��روج �أع �م��ال ذات �صبغة عن�صرية م��ن �أح��ادي��ث
�إع�لام�ي��ة وم�شاهد �سينمائية ،وق� ��راءات �صحفية عن
الآخ��ر يف الواليات املتحدة الأمريكية ،الدولة �صاحبة
القوة الع�سكرية الأوىل يف العامل وامل�شاركة بفاعليه يف
عمليات التدخل الع�سكري يف �أفغان�ستان والعراق (ويف
فل�سطني ولبنان عرب �إ�سرائيل) ف�إنها تقول الكثري عن
زعم مت�أ�صل را�سخ اجل��ذور بجدارة التمثيل الأخالقي
واملعياري؛ الأمر الذي ينبغي حقاً حتليله ومراجعته.
وي�ب��دو وا��ض�ح�اً �أنَّ امل�لازم��ة الفكرية م��ن قبل �صاحب
ال�ك�ت��اب لأ� �س �ت��اذ اال��س�ت���ش��راق امل�ع��ا��ص��ر ال ��راح ��ل �إدوارد
�سعيد ،قد تركت يف نف�سه �أث��راً عميقاً ،وب�شكل �أو ب�آخر
ه��و ي��ري��د �أن يكمل م��ا ق��د انقطع برحيل الفل�سطيني
الأ�شهر �أكادمييا يف «جامعة كولومبيا».
وال�شاهد �أنَّ �إدوارد �سعيد ويف كتابه الرائد اال�ست�شراق
ك��ان يقتفي الأ��ص��ل البعيد ل�سلطة التمثيل والتمثيل
امل�ع�ي��اري ال ��ذي تتبعه امل��رح�ل��ة الكولونيالية املتجربة
التي حملت معها ��ش��راذم التجار املحاربني وال�ضباط
ال �ع �� �س �ك��ري�ين وامل �ب �� �ش ��ري ��ن وع � � ��دداً م ��ن امل���س�ت���ش��رق�ين
الأوروب �ي�ي�ن يف اج�ت�م��اع ال��دن�ي��ا ،ومكنتهم م��ن الكتابة
والتمثيل -بالنتيجة -عن ال�شعوب التي �سعوا حللمها.
وال �ث��اب��ت �أنَّ ال�بروف�ي���س��ور ��س�ع�ي��د ق��د م���ض��ى وع �ي��ه يف
اال�ست�شراق بعيداً نحو �شرح �شروط ال�سيطرة والتمثيل
بالنيابة ،بدءاً من احلقبة الكولونيالية الكال�سيكية يف
القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،و�صو ًال �إىل الوقت
الذي كتب فيه درا�سته املف�صلية يف �أوا�سط ال�سبعينيات.
وال ت��زال بع�ض ت�صوراته رغ��م ذل��ك �شرعية وم��ؤث��رة،



ويتحتم اليوم حتديث مالحظات �إدوارد �سعيد وتف�صيل
م�ضامينها بالنظر �إىل رمزية الأحداث املف�صلية التي
�أدت �إىل متالزمة« :ما بعد احل��ادي ع�شر من �سبتمرب
.»2001
و ُيدرك القارئ الفاح�ص بعني العناية ال�شديدة ملحتوى
الكتاب �أن��ه و�ضع -على الأق ��ل يف ج��زء منه -ا�ستجابة
ل �ه ��ذه احل ��اج ��ة ،وخل ��و� ��ض غ �م ��ار ال �ت �ف �ك�ير ع�ب�ر ر�ؤى
�إدوارد �سعيد وانعكا�ساتها على �أحوالنا املعا�صرة ولي�س
ال �ه��دف ه�ن��ا ال�ع�م��ل ف�ق��ط ع�ل��ى ت�شخي�ص :ك�ي��ف وع�بر
�أي ��ة �آل �ي��ات ي�ستمر «ال���ش��رق» يف ك��ون��ه مم�ث� ً
لا بالنيابة،
ويجري البحث يف طرق �إخ�ضاعه لل�سيطرة ،بل بهدف
ال��و��ص��ول �إىل م��ا ه��و �أب �ع��د :ك�ي��ف (وب ��أي��ة م�صطلحات
خ��ا��ص��ة) ب��الإم �ك��ان م�ق��اوم��ة ت�ل��ك ال��رغ�ب��ة بال�سيطرة.
وكانت هذه الأخرية -الرغبة يف مقاومة القوة -نقطة
التحول الرئي�سية يف درا�سة �إدوارد �سعيد املهمة الأخرى
«الثقافة والإمربيالية  »1991على الرغم من �أنها يف
معظمها ج��رد �أر�شيفى لأمن��اط املقاومة الثورية �ضد
ال�سيطرة الأوروبية.
هل من غاية �أبعد من جمرد �إكمال م�سرية الربوفي�سور
«� �س �ع �ي��د» اال� �س �ت �� �ش��راق �ي��ة ،ع �ل��ى �أه �م �ي �ت �ه��ا؟ ت�ت���ض��ح من
الإج ��اب ��ة ال�ب���ص�م��ة اخل��ا� �ص��ة ل �ل �م ��ؤل��ف؛ ف�ه��و ع�ب�ر ه��ذا
الكتاب يحاول جاهداً ونا�صحاً تو�ضيح املقدمة النظرية
ملا ي�سميه ق��وة التمثيل الذاتي  Agencyاملتمرد يف
التابع  Subalternامل�ستعمر واخلا�ضع ال�سيطرة،
ويت�ساءل هل مبقدور التابع �أن يتكلم؟
ويتمنَّى الكاتب امل�شاركة يف الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�س�ؤال
(البالغي رمبا) �سعياً نحو هذا الهدف ،ويتخذ طريقه
عرب عمل �إدوارد �سعيد للك�شف يف ال�س�ؤال احلرج املتعلق

بالتمثيل الذاتي امل�ستقل و�إرادة مقاومة القوة ،ويف كيفية
�إتاحة املجال �أمام التابع للتعبري عن ذاته وجودياً ،وراء
الأزمة املفرت�ضة للم�ستلب� .إنه ال�س�ؤال الذي ا�ستقر يف
التفكري الفل�سفي الأوروبي منذ «مي�شيل فوكو» والحقاً
له ،وبقي �أ�سا�ساً من دون ح�سم لدى �إدوارد �سعيد.
وراء الأزم� ��ة امل�ف�تر��ض��ة للم�ستلب ،ي�ضع الربفي�سور
«دب��ا��ش��ي» فكرته حت��ت جمهر البحث م�ستهدياً بتلك
اللحظات اخلالقة والدقيقة للتابع حني يقوم هو/هي
با�ستفزاز التمثيل الذاتي وال�سلطة معاً للحديث علناً
عن ال�صدمات التاريخية التي هدفت يف احلقيقة �إىل
خنق �صوته/ها.
م��ن �أي ��ة نقطة ارت �ك ��از ،ينطلق امل ��ؤل��ف يف ك�ت��اب��ه ه��ذا،
والذي البد �أن نقرر �أنه لي�س كتابا للعوام باملطلق ،وال
للمثقف ال�ع��ادي� ،إذ يرقى �إىل عقلية املثقف الع�ضوي
الذي يحدثنا عنه املفكر الإيطايل الأ�شهر جرام�شي؟
�إن ��ه ي�ب��د�أ م��ن «امل�ث�ق��ف يف امل�ن�ف��ى» و��ص��ورت��ه ال�ت��ي يفهم
م ��ن خ�لال �ه��ا م �ع �ن��ى �أن ي �ك ��ون امل � ��رء م �ف �ك ��راً يف وط��ن
ال ي�ن�ت�م��ي �إل �ي ��ه ،وه ��ي � �ص ��ورة حت �ت��ل �أه �م �ي��ة ك�ب�رى يف
امل�سعى الهادف لغر�س التمثيل الذاتي امل�ستقل ب�شقيه
املعياري والأخ�لاق��ي ومبا مي�س وجودنا امل��ادي .وعند
امل�ؤلف �أنه �ستبقى �صورة املثقف تلك طاغية احل�ضور
يف الكتاب ،ترافق خطواته املا�ضية نحو ابتكار �صيغة
لإنتاج املعرفة امل�ضادة يف زمن الإرهاب واحلرب املعممة،
وح �ي��ث ت�ق�ت���ض��ي �إرادة م �ق��اوم��ة ال� �ق ��وة ،رف ��ع ط��اق�ت�ه��ا
لتوازي الرغبة يف ال�سيطرة والتمثيل و�إظهار الب�شر
ك�صرا�صري تنتظر الإبادة.
ي��دف �ع �ن��ا م���ص�ط�ل��ح «� �ص��را� �ص�ير ت�ن�ت�ظ��ر الإب� � � ��ادة» ه��ذا
ال��ذي ي�ستخدمه امل��ؤل��ف �إىل البحث فيما ورائ��ه نظراً

