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في ســبتمبر املا�ضي ،كانت الذكرى الرابعة عشــر لرحيل املفكر الكبير إدوارد ســعيد صاحب
ّ
الكتاب ّ
الثقافية
املهم ،وسفره األضخم االستشراق الذي ربط اسمه بحقل من الدراسات
املهتـ ّـم بدراســة االستش ـراق واالســتعمار ونقــد الحداثــة ،والــذي مــا زالــت بصمتــه عليهــا حتــى
اآلن.
وفي األثناء ذاتها ،كنت قد ّ
قررت كتابة مقال قصير عن نقد
املاركســيين إلدوارد ســعيد فيمــا يتعلــق بإيـراده نــص ملاركــس
وتأويلــه ،ومــن ثــم موضعــة ماركــس فــي خانــة املستشــرقين.
ً
بــدل مــن هــذا ،وجــدت نف�ســي فــي مواجهــة أطروحــة ســعيد
ً
ً
بأكملهــا ،محــاول نقدهــا ،وخصوصــا منهجيتــه مــا بعــد
ّ
الحداثيــة التــي اســتعارها مــن فوكــو ،مــع إيضــاح مشــكلة
ّ
املنهجيــة علــى املنتــج بأكملــه.
اعتمــاد هــذه

في البدء كان اللوغوس
فــي الحقيقــة ،ال يمكننــا الوقــوف علــى مفهــوم االستش ـراق عنــد إدوارد ســعيد بالكامــل دون
ً
أن نفهــم مــا هــو الخطــاب؟ وكيــف يمكــن لالستش ـراق أن يكــون خطابــا؟ ولكــن ـكـي نفهــم
مــا يقصــده ســعيد بالضبــط ،علينــا أن نفهمــه مــن الفيلســوف الفرن�سـ ّـي ميشــيل فوكــو.
ً
ّ
وأصنفــه فيلســوفا النــه حقــق املعيــار املفاهيمـ ّـي الــذي أراده نيتشــة بتحديــد الفيلســوف
ّ
ّ
ـيميولوجي) .ومــن ثـ ّـم ،فهــو يســتخدم بعــد
علــى أنــه مشــخص أع ـراض وعالــم إشــارات (سـ
تشــخيص العــرض جينالوجيــا وظيفتهــا تجــاوز العــرض أو الظاهــرة إلــى عالقــات القــوة التــي
تقــع وراء العــرض وتحــاول تشــكيل معنــاه طــول الوقــت .يســير إدوارد ســعيد علــى ذلــك الــدرب
باســتخدامه الجينالوجيــا نفســها ،لكــن مــع مدخـ ٍـل آخــر لــم يولــه فوكــو االهتمــام ،أال وهــو
ّ
مــا يتعلــق باالســتعمار وشــؤونه .يقــول ســعيد فــي مقدمــة كتــاب االستش ـراق“ :وقــد انتفعــت
هنــا بالفكــرة التــي طرحهــا ميشــيل فوكــو عــن الخطــاب علــى نحــو مــا عــرض فــي كتابــه علــم آثــار
املعرفــة واآلخــر التأديــب والعقــاب فــي تحديــد معنــى االستش ـراق”.
ً
ّ
الكالسيكي .ففي هذا
لكنني سأتناول هنا كتابا آخر لفوكو ،أال وهو تاريخ الجنون في العصر
ّ
الســفر الضخــم ،يضعنــا فوكــو طــوال الوقــت أمــام ثنائيــة هــي العقل\اللوغــوس والجنــون،
ّ
الثنائيــة ،بــل وصــل بــه األمــر إلــى حــد
وفــي مواجهــة الص ـراع املســتمر خــال التاريــخ بيــن هــذة
ّأنــه وصفهــا ّ
بأنهــا الثنائيــة املحركــة للتاريــخ مــن األســاس.
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فالعقــل هنــا هــو “ذات” الكوجيطــو املحتكــرة ألدوات اللغــة ،والراغبــة فــي الســيطرة علــى
ّ
املعرفيــة
“اآلخــر” أو املوضــوع مــن خــال وســائلها ،مثــل ســلطة الدولــة واالجتمــاع واملؤسســة
وحــق املواطنــة الفلسـ ّ
ـفية وامليتافيزيقيــة .ويعـ ّـرف الجنــون علــى أنــه هــو ذلــك اآلخــر“ ،إنــه
غياب العمل” ،وهو ّ
كل ما يمثل مقاومة البشر لسلطة العقل وطغيانه .إنها مقاومة سلبية
صامتــه جــرى إســكاتها بقــوة العقــل.
ّ
يريــد فوكــو فــي هــذا العمــل أن يفــكك بنيــة الجنــون ،وأن
ُيعمــل ،كمــا يقــول“ ،أركيولوجيــا الصمــت” بمعــزل عــن
الطـ ّـب النف�سـ ّـي باعتبــاره أحــد وســائل اللوغــوس الــذي
ال بـ ّـد مــن مقاومتــه ومقاومــة “الخطــاب” الــذي يصنعــه
العقــل عــن الجنــون مــن خــال أرشــيف التحليــل النف�سـ ّـي
املوضــوع فــي خدمــة الدولــة .ذلــك الخطــاب الــذي يتـ ّـم
فيــه ربــط الجنــون بـ ّ
ـكل مــا هــو غيــر مقبــول وغيــر مألــوف
ّ
علــى اعتبــار أنــه الشـ ّـر الــذي ال بـ ّـد مــن إقصائــه وتخليــص
ّ
املدينــة منــه :فـ”األمــر ال يتعلــق بتاريــخ الطــب النف�سـ ّـي،
بــل بتاريــخ الجنــون ذاتــه ،وفــي حيويتــه قبــل اعتقالــه مــن
طــرف املعرفــة”.
ً
بيــد ّأن فوكــو يجــادل بـ ّ
ـأن العقــل ال يمكنــه أن يـ ّ
ـؤدي وظيفتــه ،وأن يظــل موجــودا دون هــذا
ّ
اآلخر\الجنــون .إنــه مرآتــه ومــن خاللــه يتعــرف العقــل علــى نفســه ،ومــن ثـ ّـم فإنــه يق�صــي
ً
ً
اآلخر\النقيــض بغــرض اعتقالــه مســتقبال لتمثيلــه والتحــدث باســمه .إذا ،فالخطــاب هــو
لغــة اللوغــوس وفكــره ،ومــن خاللــه يتــم تمثيــل الجنــون والتكلــم باســمه بعــد منعــه مــن الكالم.
لكــن ،كيــف يمكــن لفوكــو محاكمــة مشــروع “العقــل” الغربـ ّـي؟ وكيــف يمكنــه التحـ ّـدث باســم
مــن ُم ِنـ َـع عنهــم الــكالم دون أن يقــع فــي ش ـراك املشــروع نفســه؟ بـ ّ
ـأي لغــة ســوف يتحــدث ْإن
ً
كانــت اللغــة حك ـرا علــى العقــل كمــا يقــول“ :مادمــت أفكر\أتكلــم ،فإنــه اليمكننــي أن أكــون
ً
ً
مجنونــا” .كان فوكــو مــدركا لهــذة املشــكلة التــي كانــت تهـ ّـدد مشــروعه ،فــا يمكنــه التحـ ّـرر
مــن لغــة التاريــخ وعمــل تحليــل أركيولوجـ ّـي والحديــث عــن الصمــت إال بطريقتيــن :األولــى هــي
الصمــت املطلــق بــا ّ
أي خطــاب؛ والثانيــة أن يتابــع املجنــون طريقــه نحــو املنفــى بإخراجــه
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ّ
فإنــه ال يمكــن كتابــة تا يــخ ضـ ّـد العقــل؛ ّ
ألن التاريــخ
مــن املدينــة فــي ســفينة املجانيــن .وبالتالــي،
ر
ّ
عقالني باألساس“ :إن اإلدراك الذي يروم اإلحاطة بآالم وهمسات الجنون في حالتها
مفهوم
ُ
املتوحشــة ينتمــي بالضــرورة إلــى العالــم الــذي اعتقلهــا مــن قبــل ّ
حفريــة الجنــون ال تســمع إال
ً
مــن أعلــى الحصــن الــذي يوجــد بــه معتقــا”.
والحــال ّأنهــا هــذه قــد تكــون املشــكلة نفســها التــي وقــع
فيهــا ســعيد فــي نقــده خطــاب االستش ـراق ورغبتــه فــي
الدفــاع عــن الشــرق املحــروم مــن الــكالم ،فهــو يقــول
“لــم يقــدم أحـ ٌـد علــى الكتابــة أو التفكيــر أو اتخــاذ أي
إج ـراء بصــدد الشــرق دون أن يأخــذ فــي ُ
الحســبان
القيــود التــي يفرضهــا االستش ـراق.
ًّ
ً
وبذلــك يكــون ّ
مبنيــا
نصــه خاضعــا للغــة املؤسســة نفســها التــي أراد أن يحاكمهــا حتــى وإن كان
علــى انتقــاده”“ .فالنظــام يتــم التنديــد بــه داخــل النظــام نفســه” ،كمــا يقــول جــاك دريــدا.
لكــن كيــف أمكــن لفوكــو تجــاوز هــذا اإلشــكال لتحصيــن مشــروعه؟ أو كيــف لحركــة التاريــخ
ً
ّ
االســتمرار مــن خــال ّ
الثنائيــة التــي ال وجــود فيهــا إال للعقــل دائمــا؟
جدليــة تلــك
يمكننــا أن نقــول ّإن فوكــو تجــاوز هــذة املشــكلة بمشــكلة أكبــرّ ،إنهــا “النسـ ّـبية التــي ال رجعــة
ّ
فيهــا”؛ تلــك النسـ ّـبية مــا بعــد الحداثيــة التــي ال يمكنهــا االطمئنــان بالتموضــع داخــل الــذات
أو اآلخــر ،العقــل أو الجنــون .فهــو يناضــل ضـ ّـد العقــل ويتحيــز للجنــون بــأدوات العقــل وفــي
منطقتــه .وهــي النسـ ّـبية نفســها التــي وقــع فيهــا ســعيد ،وهــي التــي موضــع ماركــس فيهــا الــذي
ً
ً
ً
ً
كان منتظ ـرا منــه أن يكــون مفك ـرا اســتثنائيا ،لكنــه فشــل ولــم يســتطع االنتمــاء للشــرق قلبــا
ً
ً
وعقــا ،فعقلــه كان غربيــا لكــن قلبــه مــع الشــرقيين وآالمهــم كمــا يقــول ســعيد ،األمــر الــذي
يصــدق علــى ســعيد نفســه.
ّ
ً
يسـ ّ
ـتمر ســعيد طــوال الكتــاب متتبعــا مفكريــن وأدبــاء ومحلليــن نفســيين يتناولــون موضــوع
ً
ّ
الشــرق بوصفــه ذلــك اآلخر\املجنــون مــن إرنســت رينــان إلــى كرومــر إلــى بلفــور .فيحلــل مثــا
ّ
أدبيـ ًـا املقابلــة الرو ّ
مصريــة علــى أنهــا العنصــر الــذي أخــرج
ائيــة للفرن�سـ ّـي فلوبيــر مــع غانيــة
األدبيــة االستش ـر ّ
ّ
نمــوذج امل ـرأة الشـ ّ
ـرقية التــي امتــدت صورتهــا فــي ّ
اقية .فهــو لــم
كل األعمــال
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ّ
يصـ ّـور مشــاعرها أو تعبيرهــا عــن وجودهــا ،إنمــا تحــدث باســمها وحضورهــا ،وهــو مــا مكنــه
مــن فــرض ســيطرته علــى جســدها والتكلــم باســمها.
ويظهــر االختــاف بيــن فوكــو وســعيد عندمــا يبــدأ فوكــو فــي الحديــث عــن حركــة التاريــخ وتبنيــه
ً
ّ
الهيجليــة -التــي دائمــا مــا أراد تجاوزهــا بشــدة -مــن خــال ديالكتيــك الــذات واآلخــر.
للتيمــة
فمــن خــال الســلب وســلب الســلب ،يتولــد التراكــب كإيجــاب وكدافــع للتقــدم وتحــرك التاريــخ.
فالصـراع بيــن العقــل والجنــون وإعــادة تمثيــل الجنــون يفتــح الحــوار الجدلـ ّـي بينهمــا.
إذ فــي العصــر اإلغريقـ ّـي وفــي الوقــت الــذي كان

السوفســطائيون يمثلــون قمــة العقــل كتمثيــل وحيــد لــه
ـكل مــا هــو آخــر ،تنــاول ســقراط ّ
مقــص لـ ّ
عمليــة الجــدال
ٍ
للمفاهيــم التــي تبناهــا عقــل املدينــة فــي ذلــك الوقــت
(العدالــة – املعرفــة  -الجمــال) باالحتجــاج والتســاؤل
الهــوو ّي؛ األمــر الــذي حـ ّـرك الفكــر الفلسـ ّ
ـفي إلــى األمــام
وتغيــرت تموضعــات الــذات واآلخــر مــن خــال ممارســة
اإلقصــاء مــن جديــد .فحركــة الجنــون داخــل اللوجــوس
هــي مصــدر التاريــخ مــن خــال الجنــون وإعــادة موضعــة
ً
تلــك الــذات الحـ ّـرة داخلــه مجــددا لتكــون بذلــك هــي شــرط
ً
املعنــى واللغــة؛ األمــر الــذي تكــرر مجــددا فــي العصــر
ً
ّ
ّ
اليوناني القديم إلنتاج حركة تجديد وتغيير للتموضعات.
الكالسيكي ُمستلهما اإلقصاء
غيــر ّأن ســعيد ال يتبنــى هــذة الفكــرة .فهــو ال يــرى االستش ـراق إال خطــاب إقصــاء وإعــادة
تمثيــل للشــرق مــن أجــل الهيمنــة عليــه وأخــذ ثرواتــه لخدمــة شــبكة معقــدة مــن املصالــح
االســتعمارّية عــن طريــق “املجتمــع السيا�سـ ّـي” املهيمــن علــى العلــم واألدب واألنثروبولوجيــا
ّ
لنظريــة جرام�شــي عــن الهيمنــة .يقــول ســعيد:
واللغــة“ ،املجتمــع املدنــي”؛ وهــو اســتعمال
ً
موضوعا سياسـ ّـي ًا يتجلى بصورة سـ ّ
ـلبية في الثقافة ،وليس مجموعة غير
“ليس االستشـراق
ً
إمبرياليــة ّ
ّ
غربيــة دنيئــة ،لكنــه
مترابطــة مــن النصــوص عــن الشــرق ،وليــس تعبيـرا عــن مؤامــرة
ّ
واالجتماعيــة والتار ّ
ّ
ّ
يخيــة
واالقتصاديــة
العلميــة
هــو الوعــي السيا�ســي املبثــوث فــي النصــوص
ّ
واللغويــة لخدمــة سلســلة مــن املصالــح التــي يســتعين علــى تحقيقهــا بشــتى الوســائل .فهــو
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فــي نفســه إرادة معينــة أو ّ
آليــة للســيطرة عليــه والتالعــب بــه” .فهــو يتوقــف عنــد املعرفــة
ُ
بوصفهــا إرادة للســيطرة بوصفهــا خادمــة للعقــل السيا�سـ ّـي ،كمــا كان ميكيافيلــي ،املنظــر
األول للبرجوازّيــة ،يريــد فــي بدايــات عصــر النهضــة عنــد مقارنتــه علــم السياســة بعلــوم الفيزيــاء
والكيميــاء .فمثلمــا كانــت هــذه العلــوم تهــدف للســيطرة علــى الطبيعــة وإعــادة توجيههــا لخدمــة
ّ
الخاصة ،فإن السياســة يجب أن تكون علم الســيطرة على البشــر وتوجيههم
مصالح البشــر
والتالعــب بهــم لخدمــة مصالــح السياســيين -البرجوازييــن ،-وهــو الــذي بحســب ميكيافيلــي
يخــدم حركــة التاريــخّ .أمــا ســعيد ،فإنــه يتوقــف عنــد كونهــا تخــدم مصالــح املســتعمر -دون
الحديــث عــن الطبقــة التــي يمثلهــا العقــل السيا�سـ ّـي -مــن خــال رصــد تمثيــات الشــرق فــي
العقــل األوروبـ ّـي وفــي الواقــع االســتعمار ّي املـ ّ
ـادي.
ّ
ّ
لكن كيف ظهر هذا العقل األور ّ
الكالسيكي ذو امليزة االستعمارّية باألساس
“السيا�سي”
وبي
إلــى ّ
حيــز الوجود؟

السؤال الهوياتي وتأويل الكوجيطو

ينقــل ســعيد حديــث بلفــور فــي البرملــان اإلنجليــز ّي ،فيقــول“ :انظــروا إلــى حقائــق القضيــةّ .إن
ّ
الغربيــة مــا إن يبــدأ ظهورهــا فــي التاريــخ حتــى تظهــر بدايــات قدرتهــا علــى الحكــم الذاتـ ّـي،
األمــم
وهــي القــدرة الجديــرة بالتقديــر فــي ذاتهــا ،ثـ ّـم انظــروا إلــى تاريــخ الشــرق برمتــه فيمــا يســمى
ً
ً
بصفــة عامــة الشــرق ولــن تجــدوا آثــارا تنبــئ بحكــم ذاتـ ّـي إطالقــا .إذ مـ ّـرت قرونهــم العظمــى فــي
ً
ّ
ـتبدادية والحكــم املطلــق .لقــد تــا الفاتحــون بعضهــم بعضــا وجــاءت
ظــل الحكومــات االسـ
ً
الســيطرة إثــر الســيطرة ،لكنــك لــن تجــد فــي شــتى دورات األقــدار والحظــوظ مطلقــا ّأمــة
مــن تلــك األمــم تن�شــئ مــن تلقــاء ذاتهــا مــا نســميه (نحــن) مــن وجهــة نظــر ّ
غربيــة الحكومــة
ً
ّ
الذاتيــة” .ال تتوقــف مقولــة (نحــن) عنــد بلفــور ،وفقــط وحتــى حديثــا عنــد هنــري كســينجر
فــي مقالتــه “البنــاء الداخلـ ّـي والسياســة الخار ّ
جيــة” الــذي يتحــدث فيــه عــن املشــكالت التــي
تواجــه الواليــات املتحــدة فــي تعاطيهــا مــع العالــم ،ومــن ثــم يقســم العالــم إلــى قســمين :البــاد
ّ
النيوتونيــة فــي التفكيــر .فيفــرق بيــن
املتقدمــة ،وأخــرى ناميــة علــى أســاس جوهــر ّي هــو الثــورة
الشــعوب التــي ظهــرت عندهــا تلــك الثــورة وطبعتهــا بطابعهــا ،واألخــرى التــي لــم تــزل غيــر الحقـ ٍـة
بهــذة الرؤيــة ،ومــا زالــت متخلفــة عنهــا ،ثــم حــدوث أزمــات فــي العالــم لهــذا الســبب .وبالتالــي ،فــا
بـ ّـد مــن وجــود نظــام دولـ ّـي يتــم بنــاؤه قبــل أن تفرضــه األزمــات علــى طريقــة “نحــن” الذيــن يقــع
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ًّ
ّ
فلسفيا بين الـ”نحن” والـ”هم”،
الهوياتي
هنا يكمن السؤال :كيف أمكن تبرير هذا التقسيم
بيــن الذات\العقــل واآلخر\الجنــون؟ ربمــا هــذا مــا حاولــه ميشــيل فوكــو بتأويلــه للكوجيطــو
ّ
بأنه التمهيد لقيام ّ
كل ما
الذي صاغه ديكارت على طول كتابه التأمالت والذي اعتبره فوكو
ّ
واالجتماعية
يتعلق بالشــأن السيا�سـ ّـي وكونه عالمة من عالمات البنية التاريخية والسياســة
الفاضحــة للحــدث الكالسـ ّ
ـيكي .وهــو بدايــة “االنقــاب التاريخـ ّـي” بإخضــاع الجنــون للصمــت
ً
وإعــادة اســتيعابه فــي مســكن -معســكرات الجــذام ،-بــدل مــن إخراجــه وإقصائــه خــارج املدينــة
علــى متــن ســفينة الحمقــى واملجانيــن وكل مــا يمثــل مــا هــو “مســتحيل”.
يقــول ديــكا ت فــي التأمــات “كل مــا ّ
تلقيتــه إلــى حـ ّـد اآلن باعتبــاره حقيقــة مضمونــة تعلمتــه مــن
ر
ً
الحــواس أو عــن طريقهــا ,والحــال أننــي أحسســت أحيانــا أن ّ
كل هــذة الحــواس خادعــة ومــن
بــاب االحتيــاط أال نثــق تمــام الثقــة فيمــن خدعونــا مــن قبــل ،لكــن هنــاك الكثيــر ممــا أتالقــه
مــن الحــواس ّ
ممــا ال يمكــن الشــك فيــه عــن طريــق العقــل” .هنــا ديــكارت يقــوم بعمليــة هــدم
ّ
ألي أســاس فلسـ ّ
ـفي ذي أصــل ح�سـ ّـي ،وتعريضــه للشــك فــي مقابــل تدعيــم كل مــا لــه أســاس
َ
ً
يدعمــه العقــل .ثـ ّـم يكمــل ديــكارت“ :فمثــا أن أكــون هنــا قــرب املوقــد مرتديــا مالب�ســي وبيــن
يــدي هــذة الورقــة فكيــف يمكننــي إنــكار كــون هاتيــن اليديــن وهــذا الجســد ملكــي؟ اللهـ ّـم إال إن
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يختلــف مــع فوكــو فــي تأويلــه للكوجيطــو وتحديــده للحــدث املؤســس للحداثــة جــاك دريــدا
ٌ
ّ
ّ
متخصصة ،تضم
وعدد من مفكري دراسات التابع (وهي مجلة بحوث
الفرن�سي
الفيلسوف
ً
ً
باحثيــن مــن دلهــى وباحثيــن مــن مناطــق أخــرى مطوريــن حقــا دراســيا ُيعــرف بالنظريــة مــا بعــد
ّ
الكولونياليــة) .فدريــدا يذهــب إلــى ّأن معالجــة فوكــو ملفهــوم الجنــون عنــد ديــكارت هــو فقــط
ّ
ّ
وقانونيــة بغــرض تحديــد “الغرابــة” ،لكـ ّـن فرضيــة الجنــون فــي الحقيقــة ال
منهجيــة
ألجــل غايــة
تحظــى بــأي معالجــة متميــزة .فديــكارت قصــد بهــا التعامــل مــع االندهــاش غيــر الفلسـ ّ
ـفي مــن
قبل القارئ أو املحاور الذي يتلقى قابلية الشــك في ّ
كل األمور الحسـ ّـية ومســاواتها بالجنون.
وما أراده فوكو هو الذي جعل ديكارت يفكر في الذات من خالل التفكير في اآلخر من خالل
عالقــة باآلخــر كآخــر للــذات فيهــا يطمئــن العقل\املعنــى علــى نفســه مــن الجنون\الالمعنــى،
ومــن ثــم يقــاوم اإلصابــة بهــذا األخيــر مــن خــال اعتقالــه فــي هــذا املوضــع.
ً
ً
ّ
إذن ،فمــا ذهــب إليــه فوكــو علــى أنــه مولــد العقــل األوروبـ ّـي كان محــددا بأوروبــا مكانــا
ً
وبالعصــر الكالسـ ّ
ـيكي زمانــا ،وهــو مــا يختلــف معــه مجموعــة مــن الباحثيــن مثــل آن ســتولر
ُ َ
باحثــة فــي دراســات التابــع -فــي ّأن الهويــة األور ّحدثت خــارج أوروبــا ،وبالــذات فــي
وبيــة قــد اســت ِ

املســتوطنات للتميــز بيــن الهولندييــن املســتوطنين وبيــن ذوي الدمــاء املختلطــة فــي مســتعمرات
وبيــة التــي تميــز األبيــض وغيــر األبيــض ّ
ـرقية ،ومــن ثـ ّـم ،تــم نقــل ّ
الهويــة األور ّ
الهنــد الشـ ّ
وتميــز
الــذات واآلخــر إلــى أوروبــا عبــر هويــات مصطنعــة تــم إعــادة تصديرهــا للداخــل املكانـ ّـي علــى
قوميــات معارضــة لالســتعمار ّ
شــكل ّ
ومميــزة للشــعب املسـ َ
ـتعمر .فقــد أنتــج املســتعمرون
ّ
هويــة ّ
خاصــة بهــم ،خصوصـ ًـا فــي الشــأن الجنسـ ّ
ـاني وحريــة الفــرد البرجــواز ّي الجنسـ ّـية للتمييــز
ً
بينهــم وبيــن غيــر األوروبييــن .وهــي الفكــرة التــي لــم يركــز عليهــا فوكــو كثيـرا فيمــا يتعلــق بتجربــة
األوروبييــن فــي املســتعمرات.
ّأمــا بندكــت أندرســن فــي كتابــه التأسي�سـ ّـي الجماعــات املتخيلــة ،فقــد تحــدث عــن مفهــوم ّ
األمــة
ّ
تخيــل يتــم فيــه تبنــي تصــور عــن جماعــة ُم ّ
والهويــة علــى أنهمــا شــأن ُم ّ
تخيلــة بالكامــل ذات
أدبيــة ُم ّ
أفقيــة يجمعهــا ارتباطــات خــال زمــان ومــكان متجانســين فــي وحــدة ّ
فاقيــة ّ
عالقــة ر ّ
عبــر
ً
عنهــا عبــر الروايــة مثــا .فمــن ســمات الســرد الروائـ ّـي الجمــع بيــن شــخصيات وأماكــن فــي بنيــة
أي مــن وحداتهــا وجــود اآلخــر ،لكنهــا تخـ ّـدم السـ ّ
واحــدة مترابطــة حتــى ولــو لــم يــدرك ّ
ـردية ذاتهــا.
وكان كوندي ـرا فــي فــن الروايــة يتحــدث عــن ّأن الشــكل ّ
املميــز ألوروبــا فــي األدب كان الروايــة،
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ً
ً
وخصوصا في عصر الحداثة بداية من دون كيشــوت لثربانتس مرورا بجاك القدري لديدرو
وســيرورتها حتــى عصــره ليتــم فيهــا ليــس التعبيــر عــن أفــكار الحداثــة كمــا يأخــذ فــي شــرحها
ومكانيــة جامعــة ّ
ّ
فقــط ،ولكــن أيضـ ًـا مــن خــال صناعــة لحظــة ز ّ
مميــزة ألوروبــا .يتكـ ّـرر
مانيــة
ّ
املكانيــة والتعــدادات
األمــر نفســه ،كمــا يقــول أندرســن ،خــال الصحــف ورســم الخرائــط
السـ ّ
ّ
ـيولوجي واحــد .وهــي الفكــرة
ـكانية واملتاحــف وكل مــا يعطــي االنطبــاع بوجــود كيــان سوسـ
التــي سـ ّ
ـيطورها هومــي بابــا فــي كتابــه موقــع الثقافــة عــن ْإن كان الغــرب يمثــل املــكان ،فــإن
الالغــرب يمثــل الالمــكان\األرض املجهولــة الخ ـراب ،وإن كان الغــرب صاحــب القطيعــة
ّ
ّ
ّ
الحداثيــة وهــو املتحكــم بالزمــن ،فــإن الالغــرب هــو حالــة الالزمــان .وعليــه ،يأخــذ
الزمنيــة
هومــي بابــا علــى عاتقــه تطويــر فكــرة فوكــو عــن الفــرد البرجــواز ّي األوروبـ ّـي مــن خــال إدخالــه
فكــرة الزمان-املــكان وربطهــا بالحــدث الكولونيالـ ّـي؛ وهــي الفكــرة التــي يرفضهــا تيموثــي ميتشــل
ّ
القوميــة
مــن حيــث جوهرهــا .ففــي رأيــه ،ال بـ ّـد مــن توجيــه االهتمــام ليــس النبثــاق النزعــة
وبية وغير األور ّ
وأفكار الهوية األور ّ
وبية ،لكن إيالء االهتمام بـ”تشخيص الحداثة” من حيث
ّإنهــا تمثيــل وإعــادة تمثيــل وإنتــاج للصــور الزائفــة لألشــياء .فــكل مايحــدث فــي باريــس يحــدث
بالكيفيــة ذاتهــا فــي القاهــرة وكالكاتــا ،كمــا ّ
ّ
يوضــح ذلــك فــي فصلــه األول “مصــر فــي املعــرض” فــي
كتــاب اســتعمار مصــر .يقــول ميتشــلّ :
“إن التمثيــل هــو خلــق خبـرات املــكان والزمــان املميــزة
للحداثــة مــن خــال خلــق الزمــن الشــاغر املتجانــس .فالصحيفــة تزعــم ّأنهــا تســجل الحاضــر
ً
ـكال وأرقامـ ًـا جــرى ُّ
تخيــل
وتتيحــه علــى شــكل إعــادة عــرض لــه .والخريطــة والتعــداد يمثــان أشـ
ّ
االجتماعي .والرواية واملتحف يرتبان الشــخصيات واألشــياء بشــكل يســمح
أنها تصور العالم
بخلــق محــاكاة مزيفــة للواقــع االجتماعـ ّـي”.
ً
عــودة إلــى ســعيد؛ نجتهــد هنــا بــأن موقفــه مــن تحديــد نشــأة الشــرق والغــرب أو الــذات واآلخــر
ّ
ّ
املنهجية عن الشرق في أوروبا من خالل االهتمام
إنما جرى بوسيلتين :أولها هو نمو املعرفة
ً
ن
بــكل مــا هــو غيــر مألــوف وأجنبـ ّـي وتطويـرا لعلــم األعـراق والســاالت والتشــريح املقــار وفقــه
ّ
العلميــة ،وهــو هنــا فوكــو ّي بالكامــل ،حيــث ّإن املعرفــة
اللغــة والتاريــخ مــن خــال املؤسســة
تســاوي الســلطة ،وملزيــد مــن الســلطة هنــاك حاجــة ملزيــد مــن املعرفــة .وثانيهــا هــو الكـ ّـم الهائــل
من اآلداب التي كتبها روائيون وشعراء ومترجمون ورحالة .فهو هنا يحيل على فكرة الزمان-
املــكان وخلقهمــا املتخيــل عــن طريــق الروايــة وغيرهــا.
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ّ
لكن إن كان الالغرب ليس في معزل كامل عن الغرب وإنما يخوضان سيرورة إقصاء وإعادة
ً
إذا فـ ّ
ـإن الســؤال عــن أصــل اللوجــوس األوروبـ ّـي الهوياتـ ّـي املميــز ل ـ
تمثيــل بشــكل متواصــل،
ً
ً
(النحــن) أو لل ـ ُ(هــم) يكــون ســؤاال مفخخــا باألســاس بحدســية ال يمكــن قبــول صحتهــا .وهــي
ّادعــاء وجــود أصالــة يمكــن اإلمســاك بهــا ،وهــي الحدســية التــي جــرى اســتبطانها فــي منهجيــة
ســعيد ورفضهــا فــي الوقــت ذاتــه.
مــا أحاجـ ُـج بــه هــو ّأن ذلــك التعقيــد فــي تحديــد نشــأة اللوجــوس االســتعمار ّي مـ ُّ
ـرده االعتمــاد
ّ
ّ
حداثيــة باألســاس ،ونبــذ مقولــة الطبقــة والتحليــل املارك�سـ ّـي ،حيــث
منهجيــة مــا بعــد
علــى
كان فوكــو يعتبــر أن مقولــة “الطبقــة” هــي الدوغمــا املاركسـ ّـية التــي ال بـ ّـد مــن رفضهــا وعــدم
هيجليــة كمــا يقــول دريــداّ ،
ّ
ولكنهــا تيمــة صيــرورة
االســتعانة بهــا .حتــى إن تيمــة فوكــو لــم تكــن
نيتشـ ّ
ّ
ّ
املنهجيــة ال يســبب فقــط
عدميــة .والحــال ّأن مــا أقولــه هــو ّأن االعتمــاد علــى تلــك
ـوية
ً
بلبلــة فــي تحديــد منشــأ األزمــة ،لكــن أيضــا اســتحالة وجــود أي نــوع مــن املقاومــة والســلب\
وبيــة ذات مصالــح ّ
النفــي لهــذا االســتعمار الــذي يخــدم طبقــة برجوازّيــة أور ّ
ماديــة محــددة،
ّ
وأن تصــور وجــود عقــل متجانــس اســتعمار ّي هــو فــي حــد ذاتــه فكــرة برجوازّيــة ،كمــا يجــادل
مهــدي عامــل ،تقــوم بحجــب ّ
أي تصــور يقــول بوجــود التناقــض داخــل العقــل األوروبـ ّـي .ومــن
ُ
ثـ ّـم ،فــا بـ ّـد مــن إدخــال مفهــوم الطبقــة الــذي يمكننــا مــن الحديــث املن ِتــج واملجــدي فــي هــذا
املوضــوع.
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