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الحياة النفسية للعنصرية :إمبراطورية اإلنكار
ليفيو بوني وصويف مندلسون

سعيد بوكرامي *

اليوم ،من غري املُمكن ت�صديق مربرات علم الأحياء �أو الأنرثوبولوجيا حول �أ�سباب العن�صرية ومتثالتها ،كما كان احلال عليه يف ذروة الفرتات اال�ستعمارية ال�سوداء ،على
املرت�سخة منذ الطفولة وما ينتج
الرغم من �أنَّ ق�ضية العن�صرية مل تختف بعد ،لأنَّ ا�ستمرارها الغام�ض واملُ�ستفز ي�ستمد حيله و�أ�سبابه من الالوعي وت�أثريات الأفكار
ّ
عنها من متثالت وت�أويالت ومظاهر اجتماعية.

ينطلق ه��ذا الكتاب الهام للبحث عن �آث��ار العن�صرية
يف احل�ي��اة النف�سية واالج�ت�م��اع�ي��ة امل��وروث��ة م��ن تاريخ
يعتمد �إىل ح��د ك�ب�ير ع�ل��ى االن�ق���س��ام��ات اال�ستعمارية
ال �ك�برى ،وال ��ذي �أ��ص�ب��ح ت��دري�ج�ي��ا مطمو�سا يف ع�صر
م��ا بعد اال�ستعمار .وللتنقل امل��وج��ه ب�ين ه��ذه امل�سارات
امللتوية وامل ��ؤمل��ة ال�ت��ي ط��واه��ا بع�ض الن�سيان ،ك��ان من
ال�ضروري االعتماد على م�ساهمة �أوكتاف مانوين عامل
الإث�ن��ول��وج�ي��ا والفل�سفة وع�ل��م النف�س ال�ت��ي مل حتظ
بكثري من االهتمام .هذا الفيل�سوف الذي جاء مت�أخ ًرا
�إىل التحليل النف�سي ،كان قد ترعرع طيلة ربع قرن يف
امل�ستعمرات قبل �أن يبد�أ عملية «�إنهاء اال�ستعمار الذاتي»
بالتزامن مع حماولة و�صف اجلانب الالواعي للم�شهد
اال�ستعماري واملتمثل يف ق�سوته ووح�شيته ولكن � ً
أي�ضا
يف ه�شا�شته احلميمة ،وال��ذي ط��ال ام�ت��داده �إىل الآث��ار
طويلة الأم ��د ل��دى ك��ل م��ن امل�ستعمِ رين وامل�ستع َمرين
ال�سابقني.
م��ن خ�لال حتليل ه��ذه الرحلة ب�أ�صدائها وانتقاداتها
وت �ك��راره��ا ،ي�ستك�شف م��ؤل�ف��ا ك�ت��اب (احل �ي��اة النف�سية
للعن�صرية� :إم�براط��وري��ة الإن�ك��ار ليفيو ب��وين و�صويف
مندل�سون) الينابيع ال�لاواع�ي��ة للعن�صرية انطالقاً
م��ن �آل �ي��ات الإن �ك ��ار ،وب��ذل��ك ي�ستجليان ت��اري�خ��ا ثانويا
من التحليل النف�سي الفرن�سي ،والذي كانت له عالقة
ب��امل���س��أل��ة ال�ع��رق�ي��ة ح�ت��ى ق�ب��ل �أن ي �ب�رزه ف��ران��ز ف��ان��ون
عل ًنا ويعلنه ج��اك الك��ان قائال �إن��ه مبجرد انتهاء دورة
اال�ستعمار ف�إن «العن�صرية �سيكون لها م�ستقبل واعد».
وبينما �ساد يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ت�شكيك متوا�صل يف
الفعالية ال�سريرية واملالءمة لنظرية التحليل النف�سي
ف ��إ َّن عمل ليفيو بوين و�صويف ميندل�سون يقدم ت�أم ً
ال
ذا قيمة تت�ساوق م��ع م��ا يتطلبه التحليل النف�سي يف
مواجهته للموروثات اال�ستعمارية .لهذا قام املحلالن
النف�سيان املعروفان ،بتطوير حتليل يجمع بني التحليل
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النف�سي والتاريخ والأنرثوبولوجيا من �أج��ل م�ساءلة
الفكر ال�ع��رق��ي يف املجتمعات امل�ع��ا��ص��رة .وب�ه��ذا ين�ضم
امل��ؤل�ف��ان �إىل الأع �م��ال احلديثة ال�ت��ي ،م��ن وج�ه��ة نظر
التاريخ والفل�سفة ،ال ت�شكك فقط يف تاريخ العن�صرية
ول�ك��ن بب�صمة ال�ن�م��وذج العن�صري يف ب�ن��اء املجتمعات
احل��دي �ث��ة وال �ت ��أث�ي�ر ع�ل��ى ت�ك��وي�ن�ه��ا ال�ن�ف���س��ي وال�ث�ق��ايف
وب��ذل��ك ،ف ��إن القيمة العظيمة لهذا العمل ترجع �إىل
براعة املعاجلة النظرية ،التي تعتمد �أكرث على الأعمال
املبكرة للمحلل النف�سي �أوكتاف مانوين ،وبقدر �أقل على
قدرته على م�ساءلة احلقائق ال�سيا�سية املعا�صرة.
يف حني يعترب �أوكتاف مانوين اليوم �أحد �أكرث املحللني
النف�سيني احرتا ًما يف جيله ،ف�إ َّن كتاباته املبكرة املرتبطة
مبا�شرة بتجربته اال�ستعمارية ،ال تزال مهملة �إىل حد
كبري يف فرن�سا .ول��د م��ان��وين يف الم��وت بيوفرون عام
 ،1899ودر�� ��س الفل�سفة ث��م د ّر� �س �ه��ا لب�ضع ��س�ن��وات يف
فرن�سا ،قبل �أن ي��رح��ل �إىل املارتينيك ع��ام  ،1925ثم
ج��زي��رة الري��ون �ي��ون ع ��ام  1929و�أخ �ي��راً مدغ�شقر ع��ام
 ،1931حيث مكث �إىل غاية عام  .1947بينما كان يف عام
 1945قد �شرع يف �إجناز �أعماله رفقة جاك الكان ،وكانت
جتربته اال�ستعمارية هي الدافع وراء ت�أمالته التحليلية
الأوىل .بعد عدة مقاالت ،ن�شر �أول عمل له يف عام 1950
بعنوان�« :سيكولوجيا اال�ستعمار» ،والذي ا�ستك�شف فيه
الينابيع النف�سية لـ «الو�ضع اال�ستعماري» ،وهي الفكرة
التي كان �أول من �صاغها ثم تناولها بعده �آخرون وعلى
نطاق وا�سع .بداية مع عامل االجتماع ج��ورج باالندية
م��ن خ�لال ربطه الديالكتيك الهيغلي املكر�س لفهوم
ال�سيد والعبد ،بالفينومينولوجيا الذاتية والوجودية
ال�سارترية .يت�صور مانوين الو�ضع اال�ستعماري على �أ َّنه
التقاء بني «عقدة النق�ص» اخلا�صة بامل�ستعمر الفرن�سي
و»ع �ق��دة التبعية» اخل��ا��ص��ة بامل�ستع َمرين امللغا�شيني.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أ َّن عقدة النق�ص عند امل�ستعمِ ر

ال ت�شري ب� ��أيِّ ح��ال م��ن الأح� ��وال �إىل �شعور بالنق�ص،
ولكنها تختم احلاجة املنهجية لدرء خطر الدونية عن
طريق اال�ستيالء على الآخ ��ر� .أم��ا عقدة التبعية فهي
ت�شري من جانبها �إىل «تثبيت العالقة بال�سلف ،كنوع
م��ن ال��راب�ط��ة ال��روح�ي��ة م��ع الأب امل�ي��ت ،ي�ستحيل معها
�أي �صراع حقيقي» (���ص  ،)50مما ي�ضع امللغا�شيني يف
حاجة �إىل الهيمنة ،معتمدا يف حتليله على م�صطلح «
ف��زارا» كمثال ،الذي ي�شري يف الثقافة امللغا�شية �إىل كل
من اجل��د والأجنبي على حد ��س��واءُ .ي ْث ِبتُ مانوين �أن
قدوم امل�ستعمر قد فاقم من عقدة التبعية هذه .وهكذا،
�سيحل الفرن�سي تدريجياً حمل ال�سلف /والأب الروحي،
لي�صبح املو�ضوع املُميز لعقدة التبعية الذي ت�شكل كردة
فعل جتاه القلق من الإخ�صاء .بالن�سبة �إىل مانوين ،ف�إن
الو�ضع اال�ستعماري قائم على التكامل النف�سي ،حيث
يخفي �إ�شباع امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية �إ�شبا ًعا
غريز ًيا فقط ،والأبعاد الليبيدية للهيمنة جتد نف�سها
حمجوبة بوا�سطة الهيمنة املو�ضوعية (االقت�صادية،
والطبية ،والع�سكرية ،وغريها).
ق��وب��ل تفكيك م��ان��وين ل�ل�ج��دل النف�سي اال��س�ت�ع�م��اري
ب��ري�ب��ة ك�ب�يرة م��ن ط ��رف م�ع��ا��ص��ري��ه ،لأن ��ه يف نظرهم
ي���س�ي��ئ للملغا�شيني ب��و��س�م�ه��م ب�ع�ق��دة ال�ت�ب�ع�ي��ة ،ل�ه��ذا
ي��وج��ه ال�ك��ات��ب �إمي ��ي ��س�ي��زار ات�ه��ام��ا الذع ��ا مل��ان��وين ب�أنه
يعيد النظر يف �أك�ثر الكلي�شيهات العن�صرية املبتذلة
حتت �ستار التنظري الفكري .وعلى نف�س املنوال ،احتج
عليون ديوب �أي�ضاً على كتابات مانوين التي ي�شري فيها
�إىل �أنه �إذا كانت مدغ�شقر م�ستع َمرة ،فهذا خط�ؤها يف
ال�ن�ه��اي��ة .ث��م ج��اء نقد الطبيب النف�سي ف��ران��ز فانون
ليكمل ه��ذا التلقي الغا�ضب .يف ع��ام  ،1952ومبنا�سبة
ن�شر كتاب «ب�شرة �سوداء� ،أقنعة بي�ضاء» ،خ�ص�ص فانون
ً
ف�صل لـ»عقدة تبعية امل�ستعمِ ر املزعومة» واتهم مانوين
بجعله عقدة النق�ص حقيقة م��وج��ودة م�سب ًقا وداف�ع�اً
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ملحاً لال�ستعمار .كان �سوء الفهم بينهما كبري .ي�شدد
بوين ومندل�سون ،مع ذلك ،على �أنه ال �ضرورة الختزال
هذه املناق�شات �إىل تكري�س فكري كاريكاتوري� .إن عدم
�إدراك فر�ضيات مانوين هو يف الواقع �إغفال لبع�ض ما
بلوره فانون من �أفكار تعتمد وتعرتف ،عالوة على ذلك
را« ،ي�ب��دو الأم ��ر كما لو
بـ�أهمية املنهج امل��ان��وين .و�أخ� ي� ً
�أنه مل يكن من املمكن حتديد �سوء الفهم الكامن وراء
الو�ضع اال�ستعماري دون �أن تتهم نف�سك بكونك �صاحب
�سوء الفهم امل��ذك��ور ،وال�سعي للرتويج له «(���ص.)63 .
كان مانوين ي�شعر بح�سا�سية وجرح �إزاء مواجهة �سوء
الفهم الذي حلق درا�ساته ،لذلك التزم مانوين ال�صامت
طويال .وانتظر حتى ع��ام  ،1966حيث نقر�أ يف خامتة
ملحقة ب�إعادة �إ�صدار كتابه باللغة الإجنليزية� ،أنه �أعلن
�إدراكه املت�أخر للطبيعة امل�ؤ�سفة ملفهوم التبعية و�شكك يف
الب�صمة الإثنوغرافية الكامنة وراء عر�ضه وبرهنته.
�إذا �أث��ار الت�صنيف الإث�ن��وغ��رايف ال��ذي اقرتحه مانوين
�أ�سئلة كثرية ،ف�إن بوين ومندل�سون ُيربزان �أنه من خالل
الت�شكيك يف الواقع النف�سي للم�شروع اال�ستعماري ،ف�إن
مانوين هو من �أوائ ��ل املفكرين الذين اكت�شفوا �أن��ه ال
يكفي حتطيم العالقات املو�ضوعية للهيمنة كي يتبدد
التق�سيم وامليز العن�صري اال�ستعماري .ومن �أجل فهم
�أهمية هذه التخ�صي�صات النف�سية امل�شرتكة ،قام امل�ؤلفان
بدمج كتابات مانوين مع «فكرة ثانوية عن الفرويدية،
وهي فكرة �( »Verleugnungص  ،)20والتي ميكن
ترجمتها مبفهوم «الإن �ك��ار» ،لأن الإن�ك��ار ي�شكل �أنظمة
وجودنا ويجعل من املمكن �إدامة الب�صمة الذاتية للعرق
فوق معرفة ت�ستمد وجودها الذاتي منذ �أكرث من ن�صف
ق��رن .فلماذا �إذن ال نتم�سك مبفهوم الإن�ك��ار الوحيد،
هل ميكن للمرء �أن يعرت�ض عليه؟ �إنهما يربهنان على
�أن��ه بعيدا ع��ن كونه ق��اب� ً
لا لالختزال يف منطق الكبت
الذي ي�شكل جوهر الإنكار ،ف�إن فكرة الإنكار ت�سمح لنا
ب��الإ��ص��رار على حت��دي��د ال�لاوع��ي ال ��ذي يجمع املعرفة
واالعتقاد ،وميكن بالتايل �أن جند لدى الفرد نف�سه عدم
معرفة بالوجود البيولوجي واجليني والأن�ساب للعرق
لكن دون الإ�ضرار ب�سل�سله من احلدود العرقية الذاتية
التي تغذي ت�صدعات الف�ضاء االجتماعي .باخت�صار،
ي��و� �ض��ح ب ��وين وم �ن��دل �� �س��ون �أن الإن� �ك ��ار ه ��و ا��س�ت�ج��اب��ة
جماعية ،ميكن حتديدها تاريخ ًيا ،والهدف من عملهما
هو تقدمي �أول خارطة نف�سية لعملية ت�صفية اال�ستعمار
التي ال تزال �سائرة املفعول.
م��ا ال�ف��ائ��دة م��ن ه��ذا الإن �ك ��ار؟ يجعل م��ان��وين م��ن هذا
املفهوم �آلية لي�س للدفاع ولكن للحماية من التمثيل

لرفع �سلطة الإنكار تكمن يف �شاعرية العالقة التي هي
يف طور التكوين دائ ًما .مل يعد الأمر يتعلق بال�سعي �إىل
تراكب وجهات النظر ،بل باملوافقة على �أفق �أو�سع ،حيث
يت�شابك وج ��ود �أح��ده�م��ا ب��الآخ��ر ،ويقبل ك��ل ط��رف �أن
كل وجود معني بهذه التخ�صي�صات املختلفة وامل َميزة و
البينية.
يف اخل �ت ��ام� ،سنحتفظ ب��اق�تراح�ين رئي�سيني م��ن ه��ذا
املجلد الأول� ،أحدهما يو�ضح التحليل النف�سي والفل�سفة
ال�سيا�سية ،والثاين يتعلق بالق�ضايا الأخ��رى املرتبطة
بالنوع االجتماعي .كما ال بد من الإ�شارة �إىل �أن قيمة
وتفرد الدرا�سة الت�شريحية الأوىل التي �أجنزها مانوين
ما تزال مهملة �إىل حد كبري يف فرن�سا.
�إن و�ضع ه��ذه الكتابات الأوىل يف �سياقها ال�ع��ام ،و�إزاء
امل�ث�ق�ف�ين يف ع���ص��ره (ف ��ان ��ون،و�إمي ��ي ��س�ي��زي��ر ،ودي ��وب،
وم�ي�م��ي ،وك��ام��و  ،)...ول�ك��ن ب�شكل خ��ا���ص �إزاء نف�سه،
يف ه��ذا ال�ع��امل اال�ستعماري ال ��ذي ت�ط��ور مل��ا ي�ق��رب من
رب��ع ق ��رن ،كفيل ب ��أن يبني لنا ك��ل م��ا يت�سم ب��ه موقفه
الفكري من تعقيد و�أ�صالة؛ �إذ نكت�شف بعد قراءة مت�أنية
لأطروحاته قوة �أفكاره ،وجر�أتها الكبرية ،لكن مبجرد
التخل�ص م��ن ورني�شها الإث �ن��وغ��رايف ال ��ذي ا�ستع�صى
عليه التخل�ص منه ،يف �إبانها .يتبنى بوين ومندل�سون،
امل ��درك ��ان ل �ه��ذه ال���ص�ع��وب��ات ،م��وق� ًف��ا دق�ي� ًق��ا ي�سمح لنا
ب��إل�ق��اء نظرة عميقة على ه�شا�شة حتليالته وعيوبها
وموا�ضيعها وقابليتها للمعاجلة املعا�صرة بعيدا عن
الأف�ك��ار املقولبة والإيديولوجيا العمياء .كما ي�ضرب
لنا امل�ؤلفان موعدا قريبا مع املجلد الثاين من « احلياة
النف�سية لال�ستعمار» مل��ا يكت�سبه امل��و��ض��وع م��ن �أهمية
كبرية تاريخية وفكرية قد ت�ضيء عتمة تاريخ وح�شي
وتنري حلا�ضر من التعاي�ش والت�سامح والأم ��ل �أ�صبح
الإن�سان املعا�صر اليوم وم�ستقبال يف �أم�س احلاجة �إليه.

غري املرغوب فيه الذي من �ش�أنه �أن يهدد نزاهة الذات.
�إذا ك��ان��ت ه ��ذه ال�غ��راب��ة املقلقة ل�ه��ذا ال�غ�م��و���ض املفيد
املتمثل يف العرق ق ��اد ًرا على احلفاظ عليه ،ف�ل�أن هذا
الإنكار يجعل من املمكن عدم مواجهة �شخ�صية الآخر
ال ��ذي ي�ه��دد �سالمة الأن ��ا .ي�ساهم الإن �ك��ار يف احلفاظ
على التمتع بالذات ؛ الأمر الذي دفع بوين ومندل�سون
ليقوال ،ب��د ًءا من مقولة الك��ان� ،أن «العن�صرية �سيكون
لها م�ستقبل واعد» (�ص � .)205إذا كان هناك م�ستقبل،
ف�إن �إمكانية وجود الذات للم�صاحلة يتعار�ض مع �أقلمة
�أ�ساليب التمتع� .إذا �سمح اال�ستعمار برت�سيخ هذا التمتع
لبع�ض الوقت ،ف�إن حلظة اال�ستقالل �أغرقت هذا التمتع
يف حالة من عدم اال�ستقرار مل ي�سع �إىل �إ�صالحه مرة
�أخرى .وبذلك يتم حتديث الإنكار العن�صري با�ستمرار،
لدرجة �صار من ال�ضروري البحث عن جذور العن�صرية
يف مكان �آخ��ر غري ما هو معتاد� ،أي يف مفهوم و�أ�سباب
كراهية الآخ ��ر .و �إذا كانت الإيديولوجية العن�صرية --------------------------------
ت�سمح با�ستمرار العن�صرية ،يبقى االنتماء العرقي قبل •الكتاب :الحياة النفسية
كل �شيء نتاج عدم القدرة على ت�صور متعة الآخر كنوع للعنصرية:إمبراطورية اإلنكار :الجزء
من االختالف .و�إذا كان الأمر يتعلق بالفعل بالكراهية ،األول
فهي كراهية للمتعة،التي يظهر عدم ا�ستقرارها يف كل •المؤلف :ليفيو بوني وصوفي مندلسون
مرة ي�صيبها منط �آخر من املتعة (�ص  .)220وبالتايل• ،الناشر :دار الديكوفيرت .باريس
ت�صبح ق�ضية ن��زع الهوية فكرة مركزية :وح��ده الفكر
•تاريخ النشر2021 :
ال ��ذي ي�سبق م���س��أل��ة ال�ع�لاق��ة م��ع ال�ك�ي�ن��ون��ة �سي�سمح
ب ��إغ�لاق ه��ذا التق�سيم ال�ع��رق��ي .يف ه��ذا امل �ق��ام ،ين�ضم •عدد الصفحات :ص 270
امل�ؤلفان �إىل فكر �إدوارد غلي�سان واحلاجة �إىل التخلي •اللغة الفرنسية
عن املرجع الوحيد ل�صالح التعددية .الطريقة الوحيدة
* كاتب ومترجم مغربي
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