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)1( التاريخ العاملي
Universal History (1)
ٌ  نُرشت مقال،2000 يف صيف عام
 بعنوان "هيغلCritical Inquiry مورس يف مجلــة-ة للفيلســوفة األميركية ســوزان باك

، وردًا عىل هذا النقد. وتعرضت للنقد، فأثارت ردود أفعال مؤيدة ومناهضة، وكان ظهورها حدث ًا ثقاف ًيا يف حينه."وهايتي

ً كتبــت مقال
 هيغل وهايتي والتاريخ العاملي: وجمعت املقالتني يف كتاب واحد عنوانه."ة ثانية بعنوان "التاريخ العاملــي

، وهذه ترجمة القســم األول من املقالة الثانية. ســتصدر ترجمته عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياســات،)2009(
 البحث العلمي يف كلتا املقالتني متعدّي الحقول العلمية؛.وســيُنرش القسم الثاين يف العدد التايل من مجلة أســطور

ً  أو يكتب التاريخ بوصفه فلســف،فهو بحث فلســفي تاريخي
 ويعرض شــعارات العقالنية واإلنسانية والعاملية،ًة سياســية

. بل إىل تقوميها، ولكنه ال يهدف إىل محوها وإلغائها،التي رفعها عرص األنوار والحداثة الغربية ويحللها وينتقدها
. الفكر التاريخي، العبودية، هايتي، هيغل، التاريخ العاملي:كلامت مفتاحية

In Summer 2000, Susan Buck-Morss published an essay in Critical Inquiry titled "Hegel and Haiti". This article
quickly developed into a real cultural phenomenon, attracting both high praise and sharp criticism. In response to
this criticism, Morss authored a second essay, "Universal History". The two essays were subsequently published
together as Hegel, Haiti and Universal History (2009), which is soon to be published in an Arabic edition by the
ACRPS. Part 2 of "Universal History" will be published in a later issue of Ostour. Both essays span multiple
fields: they are a sort of historical-philosophical enquiry, or history written as political philosophy, which analyse
and critique the rationalist, humanist and universalist slogans of the enlightenment without trying to erase them.
Keywords: Global History, Hegel, Haiti, Slavery, Historical Thought.
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Distinguished Professor of Political Thought at CUNY. A Philosopher and Historian Interested in Globalisation, Cultural
Studies and Art Theory.
.** كاتب ومرتجم عراقي
Iraqi Author and Translator.
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مقدمة
مالحظات أوىل
ُ
املرسح للكتابة عن "التاريخ العاملي" Universal History؛ كتابة تواصل بروح مقالة "هيغل
الليربالية الجديدة اليوم
هيمنة
تهيئ
ُ
َ
ّ

الراهنة إعاد َة رسم الخرائط التاريخية ً
ُ
َ
بديل
الوقائع
استكشاف إكراهات معينة تكتنف األصول التاريخية للحداثة .وتقتيض م ّنا
وهايتي"
ُ
ٍ
ً
تاريخية لتجارب معينة ،وال تقا ِرب
خصوصيات
الصية اإلقصائية .وتتناول املقالة الحالية
الخ
من استيهامات ِصدام الحضارات والرؤى َ
ّ
ّ
بحواف األنظمة ،وحدود املقدمات،
مقدمات متجانسة ،إنما من خالل العناية
العاملية من خالل إدراج الوقائع ضمن أنظمة شاملة أو ِّ
ّ

املهم ُة يف إعادة تشكيل مرشوع األنوار بخصوص التاريخ
وتخوم خيالنا التاريخي لغرض انتهاك هذه التخوم َ
وبعرثتها وتمزيقها .وتتمثل ّ
املهمة بأ ّنها إنسانوية جديدة ،A New Humanism
العاملي يف سياق ميداننا العام العاملي الوشيك وغري املتحقق .ويمكن وصف هذه
ّ
تتضمنها عاد ًة الالحقة  .(((ismوفحوى مجادلتي ببساطة هي أ ّنه بالنظر إىل
ولكن إذا كان األمر كذلك ،فإنها خلو من املضامني التي
ّ

مهما.
التحديات
العاملية عىل املستويات كافة؛ املادية واألخالقية ،يكون التاريخ العاملي ً
ّ

ثالث صور

بهدي ٍ
روح ديالكتيكية ،بقلب الطاولة ،ولم ننظر إىل هايتي عىل أ ّنها ضحية من ضحايا أوروبا ،بل بوصفها ً
فاعل يف
ماذا لو قمناَ ،

بناء أوروبا؟ يمكن مقاربة هذا السؤال يف شكل لغز متكون من ثالث صور.

الصورة األوىل من رواية كانديد لفرانسوا ماري آروويه فولتري (الصورة  ،)1وهي جزء من سلسلة رسوم توضيحية وضعها جان

(((
ويظهر أحد املشاهد
ميشيل مورو األصغر  )1814-1741( Jean-Micheal Moreau le Jeuneألول أعمال فولتري الكاملة عام ُ . 1787

جسده.
سيده
شوه ُ
َ
األربعة التي اختار مورو وضع رسم توضيحي لها يف رواية كانديدَ ،
لقاء البطل يف مستعمرة سورينام الهولندية مع عبد ّ

ّ
يدك .وعندما نهرب منهم
ويرشح العبد" :يف العادة [ ]...عندما نعمل يف مصانع
السكر وتمسك بإصبعنا حجر الرحى ،فإنهم يقطعون َ

السكر يف أوروبا"(((.
وكلمات التعليق التوضيحي ملورو من كلمات العبد
يبرتون سا ًقا".
ُ
الختامية" :هذا هو ُ
ثمن تناولكم ُّ
ّ

ً
ً
تماما .وبهذا الصدد ُت ّبين ماري بيلهاوس عىل
مجموعة
صمم مورو
ثانية من الصور لطبعة عام ُ ،1803حذف هذا املشهد ً
عندما َّ

َ
البديل من مستعمرة سان دومينيك
نحو مقنع أ ّنه بينما كانت سورينام الهولندية ،يف رواية كانديد (نرشت للمرة األوىل يف عام ،)1759
َ
الثقافة
الرسام لها الحقًا .وتتعقب بيلهاوس ما لحق
فإن ثورة العبيد يف تلك الجزيرة كانت
بالسكرّ ،
َ
السبب يف إغفال ّ
الفرنسية الغنية ّ
ُ
َ
للسود بأ ّنهم "طفوليون،
الفرنسية من تغيري عام مع اندالع الثورة الهايتية ،إذ تحولت هذه
ري َة
الب َص ّ
َ
الثقافة من تقديم أوصاف ّ
وم َّ
تهديد نفيس بإخصاء الرجال
قطعون" إىل وصفهم بالعنف الجسدي ،والخطورة الجنسية ،وتقطيعهم أجساد البيض ،وهذا
ٌ
وخانعونُ ،
األوروبيني البيض(((.
ّ

1
2

الدالة عىل النظام أو املذهب املغلق واملكتمل( .املرتجم)

الصورة هي محور تحقيق مقالة بارعة كتبتها ماري بيلهاوس بعنوان:

Mary L. Bellhouse, "Candide Shoots the Monkey Lovers: Representing Black Men in Eighteenth-Century French Visual Culture," Political
Theory, vol. 34, no. 6 (2006), pp. 741-784
Ibid., p. 758.

3

 4تَقلقل التقليد الطويل يف الثقافة البرصية الفرنسية ،التي اعتادت عىل تصوير اإلنسان األسود "طفلً ،وخانعًا ،ومق َّطعًا"،بعد اندالع الثورة الواسعة العنف يف سان دومينيك
ٌ
َ
داللة برصية".Bellhouse, p. 760 :
بداية الثورة الهايتية وبداية تفتت الحكم الفرنيس العنرصي ،فكان لذلك
يسم
يف آب /أغسطس  ،1791وهذا
ٌ
تاريخ ُ
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الصورة ()1
صورة توضيحية من جان ميشيل مورو األصغر لرواية "كانديد" لفولتري1787 ،

ً
ً
ً
ً
"دوال
مكتشفة
تأويلية ،صور َة مورو املبكرة عىل نحو تفصييل دقيق،
وسيلة
وتح ّلل بيلهاوسَ ،عرب استثمار َمنطق التحليل النفيس

متعددة" لسلطة "قضيبية" بيد البيض (عصا يتوكأ عليها كانديد للميش ،وبندقيتهً ،
املشوه
فضل عن ساقيه املنتصبتني) يف مقابل العبد
ّ

واملستلقي يف الظالل ،الذي "تربط الصورة بني لون برشته الداكنة وجسده َّ
املقطع"(((.

أن األمر ليس قلة تقدير لفرويد ،الذي أبانت مناهجه التأويلية
يسوغ لنا التصدي لفهم الصورة عىل هذا النحو؟ من املؤكد ّ
ما الذي ّ

ولكن ثمة شي ًئا ُيفقَد عندما َّ
ينظم الجها ُز ال ّنظري للتحليل النفيس ألغراض تحليل الالوعي الجمعي
عن خصوبتها مد ًة طويلة من الزمن.
ّ
Ibid., p. 758.
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ً
سياسيا؛ ويكون الفقدان عىل جانبي العملية التحليلية كليهما :الجانب الشخيص (النفيس) والجانب السيايس (االجتماعي) .وال
تحليل
ً
واحدة ٍ
ٍ
ٍ
رفضا
"قراءة
أن بيلهاوس تعرتف بأ ّنه ال يمكن القبض عىل هذه الصور يف
ثابتة"((( .ومن السماجة رفض قراءة عاطفية ً
شك يف ّ
تاما َعرب اختزال التأويل إىل الحقيقة البسيطة القائلة إ ّنه إذا كان مورو قد أعاد نرش رسمه التوضيحي األول ،فإ ّنها ما كانت لتفلت من
ً
املخصصة لكتاب ماركوس َرينسفورد عن تاريخ هايتي
الرقابة الفرنسية يف عام  ،1803أو َعرب التصدي لرسوم جيمس بارلو التوضيحية
ّ

ً
أن الغوغاء
(ظهر للمرة األوىل عام  ((()1805التي صورت العبيد األحرار
أبطال ثوريني كالسيكيني ورابطي الجأش؛ أو َعرب مالحظة ّ
املشوه
تماما .ومع ذلك ،فإذا كانت صورة العبد
اجتماعيا
الباريسيني قد ُوصفوا بأ ّنهم غري منضبطني
وجنسيا عىل الرغم من أ ّنهم ٌ
بيض ً
َّ
ً
ً

أن هذه الصورة مغروزة يف الواقع االجتماعي ،الذي ال يمكن أن
عبرت عن يشء يثري القلق،
فيتعين علينا أن ال نستبعد من اعتبارنا ّ
ّ
قد ّ

ُيختزل يف مجرد مخاوف من إخصاء الرجال(((.

ً
ً
مربحة ،كانت هي ذا ُتها ،عىل نحو ما تظهر يف
مؤسسة
يف صورة مورو ،يجتمع العج ُز السيايس واالقتصادي .فوجود العبودية
ِ
فقدان العبد ِ
ملموسا نتيجة ما يرتتب عىل هذا الخوف يف نفس من يشغل
األوروبيني ،فكان أن أحدث ذلك فر ًقا
وساقه ،تخيف
ليده
ً
ّ
موقعا يف تراتبية اجتماعية اقتصادية(((  .فليس ُّ
وتعبر شخصية كانديد عن خربة سياسية مؤكدة
ً
كل إحساس بالذنب ذا أصول جنسيةِّ .

بالشعور بالذنب ،الذي نشعر بها نحن البرش عندما نشاهد شي ًئا ما يتعارض بعمق مع املبادئ التي تحكم عاملَنا اليومي :يشء موجود

يف النظام الرسمي  -ج ٌّ
ألن
يل ولكنه غري معرتف بهُ ،يتكلم عليه ولكنه غري معروف  -يتناقض مع مفهومه للواجب األخالقي .ولكنّ ،
مستمرا .فالحقيقة،
السلطات تتكلم عىل ما يتصف به هذا النظام من تسامح ،وعىل تطبيق هذا النظام ،وعىل منافعه ،يظل هذا النظام
ً

ُ
نفسه
القائمة أمام اإلدراك الواعي" ،تُنكَر"  Disavowedيف الوقت نفسه ،بحسب مصطلح سيبيل فيرش املوفق ،ويجد
الخيال األخالقي َ
يف حالة تعارض مع الطاعة االجتماعية( .((1وينطوي الشعور السيايس بالذنب عىل مشاعر متناقضة :إذ يلزم عن رفضك القيام بالواجب
ُصنف خائنًا للجماعة  Collectiveالتي تطالبك به (والجماعة هنا هي :األمة أو الطبقة أو
املرسوم لك اجتماعيًا لعملِ ما هو صائب أن ت َّ
الدين أو ِ
العرق) ،واملجازفة من ثم بفقدان حماية الجماعة لك.
Ibid., p. 767.

6

7 Marcus Rainsford, An Historical Account of the Black Empire of Hayti: Comprehending A View of the Principal Transactions in the
Revolution of Saint Domingo, with its Antient and Modern State (London: Albion Press Printed, 1805).

ً
داعما الستقالل هايتي( .املرتجم)
ضابطا يف الجيش الربيطاين ،وكان
وهو أول رسد كامل باللغة اإلنكليزية عن ثورة هايتي ،واملؤلف كان
ً
أن ِّ
اجتماعيا .وذاك يف ذاته ليس مشكلة ،بل إن قيام
متوسطة
أن جميع املعاين النفسية
املنظرين الالكانيني ال يرون العضو الذكري هو الصورة القضيبية ،ويرون ّ
 8أنا أعي َّ
َّ
ً
إن "الصحة" النفسية تستلزم ،عىل نحو ينطوي عىل مفارقة،
يفقده
النفيس،
الجانب
نحو
التحليل
بؤرة
املرء بحرف
التوتر الديالكتييك الذي يحمله النقد ،تلك الحجة القائلة ّ
َ
التكيف مع واقع اجتماعي غري صحي.

وإن قراءة ذلك الخوف يف التنميطات الشائعة
إن فهم الخوف من اإلخصاء
9
عما ارتكبه العبيد يف املستعمرات من فظائعّ ،
ّ
ً
مصدرا للعنرصية األوروبية ،أثارته اإلشاعات ّ
إن ذلك كله مجرد فهم قارص للوضعية التاريخية التي كشف عنها بحث بيلهاوس برباعة
يف "صور الفظائع" عن التهديد الجسدي الذي يسببه الرجال السود
جنسيا ،أقول ّ
ً
وأملعية .وبتبنيها للغةٍ الكانية ،قبل أوديبية  ، Pre-Oedipalعن الرغبة والفقدان (العبد املشوه صورة مجازية ملفهوم الكان "الجسد املقطع" [ )Body in Piecesاملقابل
الفرنيس هو  ،Corps morceléومقابله اإلنكليزي يف كتاب الكان كتابات  Ècritesهو  .Fragmented Bodyأما املقصود بلغة قبل أوديبية فهو اإلشارة إىل مفهوم الكان
فسرها الكان من خالل ثالثة أطراف ،وليس طرفني وهما الطفل وأمه ،بل ثمة طرف
للمرحلة التي يمر بها الطفل يف عالقته بأمه قبل دخوله املرحلة األدويبية .وهي مرحلة َّ
ثالث يتوسطهما هو الصورة املتخيلة للقضيب .وفيها تشعر األم بفقدانها للقضيب ورغبتها فيه (املرتجم)] ،فإ ّنها تنقاد إىل موقف التاريخي يقف بالضد من مقصدها ،تكتب:
ألن خصوبة الذكورية تستند إىل املقارنة بصورة مجهولة ممنوعة .ولهذا
الذكر رضور ًة
"طبقًا ملا تراه نظرية التحليل النفيس ،يتهد ُد
الشعور بعدم املالءمة مقارنة برجال آخرينّ ،
ُ
َ
عميق يف ذاتية الذكر" .Bellhouse, p. 767 :فأين يكمن االختالف يف التلقي هنا؟
أثر
ٌ
السبب يكون ل ِبنية الرتاتبية ٌ

10 Sibylle Fischer, Modernity Disavowed: Haiti and the Cultures of Slaves in the Age of Revolution (Durham/ London: Duke University
Press, 2004).

املزعج يف هذه الحالة هو إمكان وجود إنكار رسمي نافذ عىل الرغم من وجود مؤسسات ديمقراطية .وقد انغمست حكومة الواليات املتحدة يف عملية إنكار مستمرة من أجل
ً
مسؤول عنها .فاقتىض قيام حركة اجتماعية لالحتجاج عىل هذا اإلنكار.
شن حربها عىل اإلرهاب ،والتنكر للحقائق املعروفة ،التي يصبح البلد برمته
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الفرنسيني يف سان دومينيك ،الذين كانوا يتساءلون مع أنفسهم ،وهم يسمعون
هذا ما كان يدور يف ذهني بخصوص حالة الجنود
ّ

عما إذا كانوا يقاتلون مع الجانب الخطأ،
املتحررون الذين كانوا ينشدون
االسم الرسمي للعدو ،وهم أولئك العبيد
َ
ِّ
النشيد الفرنيسّ ،

أو بخصوص حالة الفوج البولندي الذي رفض إغراق ما لديه من أرسى سان دومينيكيني ،فاعرتف بهم ديسايل( ((1الحقًا بوصفهم
إن الطابع األخالقي الك ّلي ،الذي تلوذ به هذه األفعال ،يدخل ضمن
مواطنني يف هايتي السوداء عرفا ًنا وامتنا ًنا لصنيعهم هذا(ّ .((1

صحيحة عندما ُيحكم عليها من القيم الرسمية نفسها ً -
ً
بدل من أن تقوم هي نفسها بفرض أخالقيتها
السجل السلبي  -فالرشوط ليست
عىل اآلخرين( .((1ويعود مصدر هذا الشعور بالذنب إىل الفجوة القائمة بني الواقع والوهم االجتماعي ،وليس بني الواقع والوهم الفردي.
يحول التحليل التأوييل إىل نقد سيايس َعرب كرس الصمت الرسمي الذي يعاقب الحاالت الخطأ.
إ ّنه يستطيع أن ّ

وفيما يخص رسم اللغز الثاين ،نحن لسنا يف حاجة إىل نظرية جاك الكان لتأويل ٍ
رؤية رآها الفيلسوف باروخ سبينوزا يف منامه،

فدونها يف رسالة إىل صديقه؛ التاجر الهولندي ،عن "برازييل أسود أجرب لم يسبق أن رأي ُته من قبل"( .((1كان
وظ ّلت ّ
تلح عليه يف يقظتهَّ ،
الذرية لدى معارصه هوبز ،وكان يلحف عىل العالقة التبادلية بني البرش ،مستبقًا بذلك هيغل بقرن من
الفردية
مثابرا للنزعة
ناقدا
سبينوزا ً
ّ
ّ
ً
جسديا ،ولكنه مثل مفكري التنوير الالحقني ،تعامى عن اإلقصاءات
الزمان .انترص سبينوزا ،بوصفه فيلسو ًفا ،لحقوق "الكرثة" القادرة
ً
"من هذا الربازييل إن لم يكن ّإل تكثيفًا لكل أولئك الذين أنكر سبينوزا
االجتماعية التي ابتليت بها الكرثة .ويتساءل وارين مونتاغَ :

ً
ً
عددية يف أي مجتمع :النساء ،والعبيد ،والعمال املأجورون ،واألجانب؟ إنهم الكرثة
أغلبية
معا
صوتهم الرشعي [[ ]...الذين] يشكلون ً

الذين ال تستطيع القوانني وال الدساتري أن تلغي قوتهم الحقيقية ،والذين تسعى الفلسفة السياسية جاهدة يف أغلب أشكالها الليربالية
الفعلية إىل إنكار وجودهم نفسه"(.((1

ٍ
جماعة َينىس رشوط وجود هذا املايض الخاصة .و ُتستعاد
رصاع متواصل لتحرير املايض من ربقة الوعي
إن الكتابة النقدية للتاريخ
ّ
ٌ

ُ
املقطوعة بمنزلة تلك النتائج املرتتبة عىل تقسيم العمل كما وصفها هيغل :الرسعة
يده
لنا هذه الرشوط يف حالة َعبد فولتري ،الذي تكون ُ
فإن النفيس واالجتماعي هما ،ال َج َرم ،يف عالقة متبادلة .والصلة
بوترية مكثفة ،والتكرار البليد الذي يقطع العقل والجسد ،لذلك ّ

إمرباطورا لهايتي ،واغتيل
 11جان جاك ديسايل  ،)1806-1758( Jean-Jacques Dessalinesقائد ثورة هايتي األسود ،الذي حرر بالده من االستعمار الفرنيس ،وحكم
ً
عام ( .1806املرتجم)
 12ينظر" :هيغل وهايتي" ،ص [ .75اإلحالة هنا عىل القسم األول من هذا الكتاب املعنون "هيغل وهايتي"( .املرتجم)]

تحديدا العرض النقدي لعدم صدق ذلك الزعم.
توسيعا للزعم األورويب الرسدي عن العاملية  ،Universalityلكنه
 13ليس هذا
ً
ً
ً
سيما
ال
،
فعل
حقيقية
كانت
ها
ن
أ
لو
كما
لعيني
بدت
والقوة
الحيوية
من
منامي
يف
رأيتها
التي
الصور
كانت
ا،
جد
عميق
نوم
من
األيام
أحد
فجر
يف
استيقظت
" 14عندما
ّ
ً
ّ
َّ
عيني عن
حولت
حاملا
ولكن
آخر،
يشء
أي
أو
كتاب
نحو
ووجهتهما
عيني
حولت
عندما
ا
تقريب
الصورة
تالشت
ا.
أبد
قبل
من
أره
لم
...
وأجرب
أسود
Brazilian
صورة برازييل
ً
ً
ّ
َّ
ّ
تدريجيا من أمام
تالشت
أن
إىل
أنفسهما
والحيوية
بالقوة
أخرى
بعد
ة
مر
يل
ع
ترتدد
Ethiopian
اإلثيويب
صورة
نفس
ظلت
حتى
محدد
يشء
إىل
النظر
عن
وكففت
هذا اليشء
ً
ً
ناظر َّي" .مقتبس يف كتاب:
َ

Warren Montag, Bodies, Masses, Power: Spinoza and His Contemporaries (London/ New York: Verso, 1999), p. 87.

فهم استثناءات لديمقراطية ال استثناء فيها ،ويف الوقت نفسه واقع يف قبضة استحالة
ويالحظ مونتاغ ّ
"أن عمل سبينوزا بأرسه واقع يف قبضة شخصيات ال يمكن استيعابهاُ ،
إقصائهم" .ينظر.Ibid., p. 86 :
أن ثمة اختال ًفا يف هذا النص املقتبس من سبينوزا يف كتاب مونتاغ ،حيث يقول عن الشخص الذي تأتيه صورته يف املنام بأنه "برازييل" مرة ،و"إثيويب" مرة أخرى.
يبدو ّ
وبالعودة إىل رسائل سبينوزا برتجمتها اإلنكليزية نجد أن هذه الرتجمة تستعمل ً
بدل من "إثيويب" التعبري  .Black manينظر:

Benedictus de Spinoza, The Collected Works of Spinoza, Edwin Curley (trans. & ed.), vol. 1 (Princeton: Princeton University Press, 1985), p. 353.

ولعل سبينوزا أو مونتاغ يعني باإلثيويب هنا الرجل األسود بعامة( .املرتجم)

15 Montag, p. 87.

ُ
ُ
اليهودية لهرطقته ،مع عبد أسود أجرب؛ أي الوعي بحقيقة أ ّنهما ما داما منبوذين ،فإنهما
الجماعة
يتأمل مونتاغ يف الصلة التي يستشعرها سبينوزا ،اليهودي الذي نبذته
"حليفان يف الهدف ،يف رصاع واحد مشرتك" .ينظر.Ibid., p. 88 :
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التي تربط بينهما تكون يف اختيار هيغل لكلمات تصف العمل الحديث وهي كلمة "( Abstumpfungالتعويق"  ،Stuntingو"التبلد"
 ،Dullingو"البرت"  ،)Truncatingالتي ُترتجم إىل الكلمة اإلنكليزية "إخصاء" .((1(Emasculation

أما الصورة األخرية ،اللغز الثالث ،فهي صورة ِ
أن عمل
مناسبة .كتب آدم سميث ،الذي مات عشية ثورات باريس وسان دومينيكّ ،

العبيد كان أعز عىل قلوب أسيادهم من عمل األحرار ،ودان العبودية كونها عائقًا ال ُيطاق يقف يف طريق التقدم اإلنساين .ومع ذلك،

أن العمل كله قام
كان يعي ً
جيدا املنافع الضخمة املجتناة من مزارع السكر  -ال سيما باربادوس وسان دومينيك  -عىل الرغم من حقيقة ّ

ضعف سميث الوحيد ،املتمثل يف استهالكه مكعبات السكرً ،
ُ
حالة من حاالت اإلنكار؟ وإليك شهادة شاهد
به العبيد .ألم يكن ،إ ًذا،
ً
ً
خادمة عجو ًزا ،ترشف عىل تقديم الشاي ،تشعر بالتشوش إذ رفض دعوتها
أمسية عندما جعل [آدم سمث]
عيان" :لن ننىس ما حيينا
إىل أن يأخذ مكانه عىل أحد الكرايس ،فظل يدور ويدور ،متوقفًا أحيا ًنا لرسقة مكعب من إناء السكر ،بحيث كانت العانس املوقرة تضطر

ً
َّ
بالسكر األبدي شي ًئا
طويل كطريقة وحيدة لحماية هذا اإلناء من غزواته غري االقتصادية .وكان مظهره املبتهج
إىل الركوع عىل ركبتيها
ال يوصف"(.((1

لق أوروبا
أولً  :هايتي و َ
خ ُ
 .1العبودية يف أوروبا
إن ما
هل تجذرت العبودية يف الحوارض األوروبية االستعمارية؟ ليس الجواب عن هذا السؤال موضع إجماع ،بل موضع تنازعّ .

حديثة هو شك ُلها الرأسمايل ،القائم عىل استخالص أعىل قيمة َعرب استنفاد ٍ
ً
كل من األرض والعمل لتلبية
جعل العبودية االستعمارية

الرم) .ملاذا لم يصبح
مطالب مستهلك ال َيشبع؛ تلك املطالب التي خ َلقتها املنتجات
املسببة لإلدمان (التبغ ،والسكر ،والقهوة ،ورشاب َّ
ِّ

إن الحقيقة
نظام املزارع ،املتشكل من أغلب القوى االقتصادية الشائعة ،الشكل السائد للعمل الصناعي يف أوروبا ،كما يف املستعمرات؟ ّ

تخيل شكل
تخيل ثورة يف مصانع النسيج بمانشسرت يقودها عبيد أفريقيون وإيرلنديون وإنكليز ،أو ّ
التي تفيد أ ّننا ال نستطيع اليوم ّ
اخرتاعا من األمم الغربية (ال ِبيض) ،هي حقيقة تشهد
أن التحديث االقتصادي ليس
تخيل ّ
ً
للرأسمالية ليس مراد ًفا للعمل "الحر" ،أو ّ
عىل الحدود النافذة املس َّلطة عىل تخيالتنا التاريخية من طرف مفاهيم تحديديةِ :
العرق ،واألمة ،والتقدم الحديث ،التي ُبنيت يف أغلب
األحوال للحيلولة دون تلك البدائل املمكنة.
"ليس ثمة سبب جوهري يجعل من العبودية متعارضة مع املثل األعىل لدولة وظيفية أو نفعية" ،هذا ما كتبه ديفيد باريون ديفيس

واصفًا ،يف حالة الدولة الربيطانية ،الرتابط املتبادل بني العبودية الكاريبية ،وحركة إلغاء العبودية ،واملصالح الطبقية الرأسمالية ،واالنتصار
ً
صادمة يف القرنني السابع
الغامض للعمل الحر ،ومشد ًدا عىل االندماج التاريخي لهذه العنارص( .((1لم يكن استعباد األوروبيني فكر ًة

16

هذه هي ترجمة أفينريي لكلمة  .Abstumpfungينظر:
Shlomo Avineri, Hegel's Theory of Modern State (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), p. 94.

 17مقتبس في.John Rea, Life of Adam Smith (New York: Augustus M. Kelly, 1965), p. 338 :
ويخلق مشهد صالون سميث ،وابنة عمته العانس املس ّنة اآلنسة جان دوغالس.
لعل القصة نفسها يقدمها روبرت تشامربز يف كتابه تقاليد إدنربة ،Traditions of Edinburg
ُ
ينظر.Ibid., p. 338 :
ً
شابا ،والتي يشار إىل مشاعرها املتضاربة
به
مقارنة
ة
ن
مس
اعتربت
ربما
التي
عمه،
ابنة
يف
الجنسية
سميث
رغبة
من
بديل
تقاوم
ال
التي
السكر
مكعب
فهل كانت الرغبة يف
ّ
ً
موضوعا لرغبة جنسية
إن اإلرصار عىل العالقة التبادلية الديالكتيكية للشخيص والسيايس سوف يوجب طرح السؤال :كيف ُقرنت امرأةٌ كانت
بوضعها إلناء السكر يف حجرها؟ ّ
ً
(محرمة) بالسكر يف املقام األول؟
َّ
David Brion Davis, The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770-1823 (Ithaca: Cornell University Press, 1975), p. 263.
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التاريخ العاملي ()1

عرش والثامن عرش ،وذلك عندما كانت املسألة األوىل يف تقييم العبودية ،بما هي قوة عاملة ،هي املحافظة عىل النظام االجتماعي عوض

تعظيم األرباح .وكانت العبودية املحلية قد وجدت لها ً
قبول عند توماس هوبز ،وجون لوك ،وصمويل بوفيندورف بوصفها ًّ
حل يسهم
ٍ
"اله َمل"  ،Masterless Menوهم املتبطلون ،واملجرمون ،واملترشدون،
يسمون َ
يف توفري انضباط اجتماعي ألعداد متزايدة ممن َّ
(((1
ً
ً
راسخة إلمداد املستعمرات بالعمال ،ف ُتباع
وسيلة
قانونيا
شائعا( .((2وكانت العبودية املرشعة
أمرا
ً
واملعوزون  .لقد كان العمل بالسخرة ً
ً
أجسادهم ويُستغل عملهم بالقسوة والوحشية نفسيهما اللتني ُيعامل بها العبيد.

ً
تحول مفاج ًئا" :ففي ستينيات القرن السابع عرش أحجم حتى أشد أنصار املنفعة
أن منتصف القرن الثامن عرش قد عرف
غري ّ

حماسة عن تزكية العبودية ً
ً
مالئما لفقراء إنكلرتا"( .((2وكان السبب من وراء تزايد هذه الشكوك هو الوعي بواقع العبودية
رشطا
االجتماعية
ً

مروعة فقط ،بل كانت يف الوقت
يف العالم الجديد ،حيث تكاثرت أعداد العبيد يف املستعمرات وازدهر اإلنتاجّ .
وألن قسوة النظام لم تكن ّ
ً
ً
ظاهريا ،يف
فعالة يف ضبط العمل ،ما كان يمكن تجاهل نتائجها .كان نظام العمل العبودي يف مزارع العالم الجديد "يشبه
تقنية
نفسه
ً

املؤرخني املتأخرين يذهبون
أقل تقدير" ،تجارب الصناعيني الربيطانيني ،وابتكارات اإلنتاج التي وصفها سميث( .((2وعىل الرغم من ّ
أن ّ
ودائما يف الحقيقة ،ليست فقط يف كيفية
متعارضا مع الكفاءة العمل العبودي ،فإن املسألة كانت حينئذ،
أن التحديث الرأسمايل كان
ً
إىل ّ
ً

استغالل العمل بكفاءة ،بل كيف يمكن حمل العمال عىل االمتثال.

وكلما تعاظم حجم العبودية األفريقية ،وبالنتيجة كلما صار الحد ً
خياليا) بني مستعمرات العبيد وأوروبا الرافضة
نفيذا (ومن ثم
ً

ً
صارمة ،وهذه حالة نسميها حالة إنكار واضحة .وكلما تكررت حوادث ثورات العبيد يف
مرر لتعزيز العبودية
للعبيد ،كانت القوانني التي ُت َّ

قضاء ً
نازل عىل الزنوج ال محيص
املستعمرات التي تظهر رغبتهم يف الحرية ،انرشحت صدور األوروبيني لنظريات ال ترى يف العبودية ّإل
ً
البحث الحديث ما كتب" :لم تكن العبودية َ
ابنة العنرصية ،بل كانت العنرصية
لهم عنه( .((2كتب إريك وليامز يف عام  ،1944ولقد أيد
ُ

َ
مكونًا لمنطق القوة ،وليس من حق العبد التذمر من حالة االستعباد التي هو فيها إذا ما حصل مقابل ذلك على القوت واألمن.
 19كان توماس هوبز يرى
العبودية ً
جزءا ّ
أن العبودية كانت ،لذلك ،أدا ًة في غاية النفع ألغراض االنضباط االجتماعي ،وربما توفر ً
حل لمشكلة العاطلين عن العمل
ولقد وافق صمويل بوفيندورف على فكرة ّ
واللصوص والمشرّدين في أوروبا .ولقد أوصى جون لوك بفرض العمل قسرًا على فقراء إنكلترا ،وخصوصًا على أطفالهم الصغار الذين هم في حاجة إلى "التعود على العمل".
سيما في
وذهب فرانسيس هوتشسون ،وهو أحد المصادر الرئيسة لمكافحة العبودية ،إلى أ ّنه ال يوجد ما هو أشد فاعلية من العبودية لتعزيز الصناعة والحد من الكسل ،وال ّ
َ
َ
االعتيادية لهؤالء المشردين العاطلين عن العمل ،بعد تحذيرات ومحاكمات من
'العقوبة'
أن العبودية يجب أن تكون
طبقات المجتمع الدنيا" .لذلك كان يدافع عن فكرة ّ
بأي عمل مفيد" .ينظر.Ibid., pp. 263-264 :
وعوائلهم
عبودية مؤقتة ،غير القادرين على إعالة أنفسهم
ّ
فإن ً
شكل
أن العبودية قد ألغيت يف شمال أوروبا الغربية يف العصور الوسطى املتأخرة .ومع ذلكّ ،
وقرائه األوروبيني واألمريكيني ّ
 20من االعتقادات الغالبة عند ك ّتاب التاريخ ّ
من أشكال االستعباد القايس من األورويب لألورويب قد تطور وازدهر يف فرنسا وإسبانيا وإنكلرتا وهولندا ،من أواسط القرن الخامس عرش حتى القرن التاسع عرش .وكانت هذه
العبودية الجزائية قد بدأت بشكل عبودية العمل يف السفن (القادس) واستمرت مع العبودية الجزائية يف األشغال العامة الشاقة .ينظر:
Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study (Cambridge, MA/ London: Harvard University Press, 1982), p. 44.

ُ
العبودية الجزائية ً
ُ
بديل من عمل املهاجرين الالرشعي يف األعمال الخاصة.
األشغال
واق ُترحت حدي ًثا يف الواليات املتحدة

21 Davis, p. 264.
22 Ibid., p. 459.

"في حين دان المجتمع اإلنكليزي على نحو متزايد مؤسسة العبودية ،فإنه استحسن تجارب ضبط العمل التي بدت أ ّنها تقترب من نموذج العمل في المزارع [ ]...لقد
أيضا" .ينظر.Ibid., p. 458 :
اهتماما
تشاطر مالكو العبيد والصناعيون
متناميا ليس في المراقبة والسيطرة فحسب ،بل في تعديل طبيعة عمالهم وعاداتهم ً
ً
ً
تماما" :اندلعت مؤامرات وثورات بالنتيجة يف برمودا ونيفيس ( ،)1761وسورينام (،1762
 23كانت ثورة تايك يف جامايكا ( )1760واحد ًة من سلسلة ثورات أثبتت العكس ً
 ،)1772-1768 ،1763وهندوراس الربيطانية ( ،)1773 ،1768 ،1765وغرينادا ( ،)1765ومونترسات ( ،)1768وسان فنسنت ( ،)1773-1769وتوباغو (،1771 ،1770
 ،)1774وسانت كروا وسانت توماس ( 1770وما بعد ذلك) ،وسانت كتس ( .")1778ينظر:

Peter Linebaugh & Marcus Rediker, The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden History of the Revolutionary
Atlantic (Boston: Beacon Press, 2000), p. 224.

ويف ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عرش ،كانت هناك ارتدادات لهذه الثورات يف قارة أمريكا الشمالية.
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(((2
َ
األمة واملستعمرات ،وتمييز ِعرقي لعبودية الزنوج،
حصيلة العبودية"  .بنى األوروبيون حواجز لالختالف يف شكل تمييزات مكانية بني ّ

الحرة عن املمارسات االستعمارية .و ُتظهر قضايا املحاكم ذلك عىل
وتمييزات رشعية تتعلق بحماية األشخاص ،من أجل فصل أوروبا
ّ
نحو خاص ،حيث استعمل العبيد األفارقة يف أوروبا مبادئ الحرية القديمة لتحدي هذه الرشعية ذاتها التي ُتضفى عىل العبودية،

أن الحرية مكفولة لكل إنسان يف أي من البلدين .وكانت تفصيالت القضايا مختلفة ،ولكن
مختربين االعتقاد الشائع يف فرنسا وإنكلرتا ّ
النتيجة واحدة :يقتيض حب الحرية تميي ًزا عىل أساس ِ
العرق .فبدأ يظهر يف الخطاب مصطلحا العبد  Slaveوالزنجي  Negroبوصفهما
ُّ
مصطلحني مرتادفني.
أقرت املحاكم يف فرنسا ،فرتةً طويلة ،تقسيمًا جغرافيًا ملبدأ الحرية ،معرتفةً بالقانون األسود [ ((2(Code noirقانون العبودية] لعام

أن الرتاب الفرنيس يف أوروبا أرض فريدة ومقدسة .واملرسوم املليك لعام
"رضوريا
 1685قانو ًنا
ورشعيا" للمستعمرات( .((2ولكن كان ُيزعم ّ
ً
ً

ً
إقامة محدود ًة للعبيد رفقة أسيادهم ،قد تجاهلته محاكم استئناف األقاليم باستمرار ،التي منحت الحرية ملئات العبيد
 ،1716الذي أتاح
صغريا ،كان هذا الصنيع الشهم،
أن العبودية غري رشعية يف فرنسا .وحينما كان عدد العبيد يف فرنسا ما يزال
عىل أساس العرقي ،فرأت ّ
ً

منسجما مع رؤية األمة لذاتها .ولم يكن الدافع هو إلغاء العبودية كمؤسسة( .((2يكتب سو بيبودي" :كانت
حتى وإن كان قليل التكلفة،
ً

ُ
وعمل
النية من وراء منح الحرية ملن يرتحل إىل فرنسا منع دخول العبودية إىل الحوارض ،وليس لزيادة أعداد األحرار يف املستعمرات".
مقولة ِ
ُ
ُ
ً
ُ
القائل "ال عبيد يف فرنسا"
املبدأ
العرق يف الخطاب الترشيعي ،وبدأ
تحول حصل يف القرن الثامن عرش ،حني ظهرت
بيبودي يتتبع
ؤول الستثناء السود األفارقة(.((2
ُي َّ

َض ِمن ظهور التمييزات ِ
العرقية حقوق امللكية للسادة ،ولكن َض َ
الحد بني العبيد والحرية .وكانت القضية األظهر هي
بط بالقوة
َّ
َ

أن فرانسيسك ،املولود يف الهند ،ليس
قضية فرانسيسك ضد برينيو  ،)1759( Francisque v. Brignonالتي ُكسبت من خالل إثبات ّ
زنجيا عىل الرغم من برشته الداكنة ،ولذلك ُط ّبق مبدأ الحرية( .((2ويف عام َ ،1777حظرت سلسلة من الترشيعاتُ ،عرفت باسم الرشطة
ً
أحرارا ،وحاولت منع االندماج االجتماعي والجنيس الذي
عبيدا أم
السوداء  ،Police de noirsهجر َة الزنوج
والخالسيني ،سواء أكانوا ً
ً
ّ

ُي ْعيش التمييزات بني األعراق التي عىل أساسها قام مبدأ الحرية(.((3

Eric Williams, Capitalism & Slavery (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994), p. 7.

25

قانون أصدره لويس الرابع عرش يف عام  1685ينظم تجارة العبيد وحياتهم يف جميع تفصيالتها العائلية والدينية( .املرتجم)

27

يشري بيبودي إىل "عالقة أسطورية يف األساس بني فرنسا والحرية" .ينظر.Ibid., p. 39 :

24

26 Sue Peabody, "There Are No Slaves in France": The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime (New York: Oxford
University Press, 1996), p. 36.

ٍ
مجرد عن الحرية املقرتن بواقع مستمر ،ومتسع يف الحقيقة ،من العبودية يف املستعمرات مسوغً ا يمكن من خالله تفسري استعباد بعض
انتصار فرنسا لتصو ٍر
" 28استوجب
ُ
أن العقالنية ،يف املدى القصري ،عنرصية" .ينظر.Ibid., pp. 68-69 :
ثبت
لقد
[]...
غريها
الشعوب دون
ّ
كبري ً
قليل ،وشفتيه مفلطحتان ،ولكنه ،برصف النظر عن لونه ،يبدو أكرث أوروبية من الكثري
 29ذهب محامي فرانسيسك إىل القول" :صحيح ّ
أن أنفه [أنف فرانسيسك] ٌ
مقدرةٌ عىل زنوج
أن العبودية َّ
من األوروبيني ،الذين ال يعوزهم سوى البرشة السوداء يك يكونوا أفارقة [' ]...لقد ربط املحامون السمات األفريقية بأعمالهم الشاقة' ،إذ يبدو ّ
أفريقيا خاصة ،وذلك بسبب مظهرهم الوضيع" .ينظر.Ibid., pp. 65-66 :

عبدا .وربط بونسيه دو ال غراف  ،Poncet de la Graveالذي ك َّلفه
حرا أم ً
 30حاولت الحكومة منع التزاوج املتبادل بني األعراق يف فرنسا ،برصف النظر عن كون الزنجي ً
أن هذه القرارات قد تآكلت يف أثناء الثورة،
امللك بتنفيذ قرارات الرشطة السوداء ،األفارقة بانتشار األمراض الجنسية" :التلوث" هو نتيجة اختالط األعراق .وعىل الرغم من ّ
فإن نابليون أعاد إقرارها مرة أخرى يف عام  .1802ينظر.Ibid., pp. 124-125 :
أيضا ،وال سيما من السود األحرار يف الحوارض الكربى .كان الرقيب ديفي ،عىل الرغم من دفاعه عن قضية سومرست ،يود منع
كان اختالط األجناس مصدر خوف يف إنكلرتا ً
تدفق الزنوج إىل إنكلرتا :فكتب" :حدثت لدينا يف الوقت الحايل والدات أطفال لهم لون غريب .وما لم يصدر قانون يمنع هذه الهجرة ،فأنا ال أعرف كيف ستكون ذريتنا،
أعني كيف سيكون لونهم" .ينظر.Davis, p. 495 :
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التاريخ العاملي ()1

ويف إنكلرتا ،وقعت املعركة الترشيعية املهمة يف عام  ،1772عندما انعقدت محكمة من أجل العبد جيمس سومرست ،الذي حاول أن

يدافع عنه املستشار القانوين ديفي  Davyبقوله" :كان هواء إنكلرتا أنقى من أن يتنفسه العبيد"  -وهذا الحديث حديث خرافة وليس أدق

أيضا ،من أن يتنفسه الزنوج.
تاريخيا من زعم فرنسا" :ال عبيد يف فرنسا"( - ((3وكان الدافع
واحدا :أبان [ديفي] كان هواء إنكلرتا أنقىً ،
ً
ً
(((3
أساسا ،فهي "طفييل غريب" يمكن
عرفت قضية سومرست العبودية بأ ّنها "غري بريطانية "Unbritish
ً
لقد ود منع تدفق الزنوج"  .وقد َّ

أن
جزءا
مشؤوما من "العالم اآلخر" التجاري واالستعماري"( .((3والالفت يف هذا الصدد هو ّ
ً
التسامح معها يف أفضل األحوال باعتبارها ً
هذا القرار قد استند إىل االعرتاف بالعبودية االستعمارية عىل أنها "ابتكار" جديد "غري معروف للقانون العام  Common Lawو'مختلف

حرا يف
كليا' عن العرص اإلقطاعي القديم"( .((3فالعبودية ،يف حد ذاتها ،ال تجد لها
ً
نصريا من الحريات القديمة يف إنكلرتا ،فكان الربملان ً
ً
أن ينظمها يف قانون وضعي ،عىل النحو الذي نظموا فيه تجارة العبيد وحكم املستعمرات .ومع كل ما ناله القرار الربيطاين من مباركة ذاتية

يقوض قانون العبودية االستعماري"(.((3
بالصالح األخالقي يف قضية سومرست" ،لم ّ
تصدق املحاكم اإلنكليزية عىل أي مبدأ من شأنه أن ّ
ألن املسألة برمتها كانت تخص
هل كانت ثمة عبودية غري رشعية يف أوروبا؟ لن ُتفاجئنا حقيقة عدم وجود وثائق يف هذا الصددّ ،

القوى العاملة املهاجرة بصورة غري رشعية .وثمة أدلة وافية ّ
طبق عىل النحو نفسه َعرب البالد ،فالالمركزية
تدل عىل ّ
أن القرارات الرشعية لم ُت ّ

أن املوانئ كانت األشد تهاو ًنا يف مسألة تطبيق مناهضة تجارة العبيد .والقانون الذي حكم بلزوم
القانونية كانت هي القاعدة ،والراجح ّ
حظر العمل العبودي يف أوروبا هو نفسه يقدم الدليل عىل وجود هذا العمل .ويالحظ ديفيس" :يف عام  1773منعت الربتغال دخول العبيد

ً
ً
مجحفة لقوة العمل املحلية"( .((3ويف عام  ،1771أقرت محكمة
منافسة
الربازيليني أو السود األحرار ،ألنهم ،كما ُيقال ،كانوا يمثلون
بريطانية ،ببالغة أدائية أكرث منها وصفية ،بالحاجة "املؤسفة" إىل العبودية يف أمريكا" :ولكن عبودية الزنوج غري رضورية يف إنكلرتا"(.((3

ولدينا رسالة مثرية لالهتمام كان قد بعثها الشاعر األملاين فريدريك غوتليب كلوبستوك ( )1803-1724إىل ملك الدنمارك كونه "األول من

وأن عىل الدنماركيني ّأل يستعملوا الزنوج
بني جميع السلطات الحاكمة يف أوروبا ،الذي أعلن بعدم جواز معاملة البرش عىل أنهم بضائعّ ،

عبيدا يف حقولهم الزراعية"( .((3ولقد وصف كلوبستوك املنع الذي أصدره ملك الدنمارك بأ ّنه عاملي  Universalمن حيث إشار ُته إىل التعامل
ً
31

ينظر.Peabody :

32 Davis, p. 495.

حاليا والمرتحلين من دون ضابط البالغ عددهم  ،15000-14000الذين اصطلح على تسميتهم أنهم
"شدد محامي سومرست على خطر ازدياد عدد الزنوج الموجودين ً
"السكان الغرباء الفائضون [ ]...فهم أمة أعداء تعيش في قلب الدولة [ ]...وبحلول سبعينيات القرن الثامن عشر تنامت المخاوف من سود عاطلين عن العمل وطليقين
في لندن" .ينظر.Ibid. :
 33ويف الوقت نفسه " ُزجت األعدا ُد املتزايد ُة من النساء واألطفال اإلنكليز يف املناجم ،واملطاحن ،وأماكن العمل ،حيث العمل الالإنساين ،والعقوبات الجسدية ،واالستغالل
الجنيس ،وتقسيم العوائل التي بلغت تقريبًا مستوى الرشور "الالإنكليزية  "Unenglishالتي اختارها دعاة إلغاء العبودية أهدا ًفا رئيسة لهجومهم" .ينظر.Ibid., p. 402 :
34 Ibid., p. 376.
35 Ibid., p. 501.
36 Ibid., p. 495.
37 Ibid., p. 488.

" 38كان ملك الدنمارك [ ]...أول من أمر من بني جميع القوى األوروبية بعدم اعتبار الناس بضائع بعد اآلن ،ولم يعد الدنماركيون يف حاجة إىل زنوج عبيد يف حقولهم
الزراعية" (نص أملاين) .ينظر:
Thomas P. Sain, Black Bread-White Bread: German Intellectuals and the French Revolution (Columbia: Camden House, 1988), p. 277.

إن إصالحات الدنمارك املُعتربة ميزت بني العمل يف الحقول
هل كان كلوبستوك يشري إىل األمر الدنماريك الصادر يف  25آذار /مارس  1791بخصوص النظام الجيد عن األقنان؟ ّ
الزراعية الدنماركية واإلنتاج يف املناطق املناخية الحارة يف مزارع الكاريبي .استلم كلوبستوك مكافأة مالية من األرستقراطي الدنماريك إرنست شمريمان ،وهو إصالحي تقدمي
ورث ثرو ًة تكونت من تجارة العبيد يف املستعمرات ومن الزراعة التي كان يديرها يف الدنمارك .وكانت زوجته تعقد صالونًا يف محل إقامتهم الصيفية يف شمال كوبنهاغن.
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عارض
مع البرش بوصفهم بضائع (كانت الدنمارك أول بلد أورويب ُينهي تجارة العبيد( ،((3وعىل العكس من قضايا املحاكم التي عرضناها،
َ

أن الدنماركيني لم يحظروا عمل العبيد يف حقول مستعمراتهم حتى عام
استثناء،
هذا القرار جعل عمل العبيد األفارقة
ونظرا إىل حقيقة ّ
ً
ً

أن "العمل يف الحقول الزراعية" الذي يشري إليه كولبستوك كان موجو ًدا يف الدنمارك نفسهاُ .كتبت رسالة كولبستوك ،التي
 ،1848يظهر ّ
نُرشت يف مجلة منريفا  Minervaيف كانون الثاين /يناير  ،1793بعد أن قام عبيد سان دومينيك بتحرير أنفسهم .ويف غضون عقد من الزمان،
ً
وسيلة لفصل أوروبا عن أثر األحداث العاملية .ولكن للقصة أكرث من وجه.
عمل نجاح ثورة هايتي هو نفسه عىل تكثيف العنرصية بوصفها

أ .الثورة غري املكتملة
العاملي إىل أعىل ذرى التقدم َعرب توسيعه مبدأ
إن الدستور الذي أعلنه توسان لوفريتيور( ((4يف عام  ،1801قاد ،ال ريب ،التاريخَ
ّ
ّ
ِ
الحرية ،ليشمل السكان جميعهم برصف النظر عن العرق ،بمن فيهم الالجئون السياسيون الباحثون عن لجوء من العبودية يف
أماكن أخرى ،األمر الذي حمل اليعقوبيني الفرنسيني (ولو مؤق ًتا) عىل اتباع قائدهم( .((4وال يمكن التقليل من أهمية هذا اإلجراء

ً
ً
مهمة .ولكن التجربة
مسألة
إلنهاء حالة العبودية .لقد ُرفض التعذيب والقسوة الجسدية بجميع أنواعها .وغدا الوضع القانوين
أن العمل الحر ال يجب أن يكون ً
عمل غري منضبط ،وال يجب عىل مبدأ إلغاء
درسا مختلفًا كذلك ،وهو ّ
الهايتية ع َّلمت أوروبا ً

دستوريا أن يحول دون تثبيت الرتاتبية االجتماعية القائمة عىل اللون والطبقة ،فيصبح تفوق الخاليس وما يتمتع
الفصل العنرصي
ً
ٍ
ً
دائمة للمجتمع الهايتي( .((4فلم يكن لوفريتيور وال ديسايل يرغبان يف يشء غري االستمرار يف نظام العمل يف
سمات
به من مكانة
ً
ً
متحم َسني لفكرة رفع طاقة اإلنتاجية ألغراض التصدير(.((4
عمال مأجورين ،ولكن كانا
أحرارا
رجال
املزارع ،فصارا يش ِّغالن اآلن
ِّ
ً

وكان النموذج هو نموذج االنضباط العسكري ،الذي كان قد أظهر قدرته عىل تنظيم املتمردين العبيد .يكتب لورينت دوبوا" :كانت
أمرا بإلغاء تجارة العبيد ،ودخل حيز التنفيذ يف األول من كانون الثاين /يناير .1803
 39يف  16آذار /مارس  ،1792أصدر فريدريك السادس ،بوصفه الويص عىل العرشً ،
يوهانسن لدى املحكمة إلصدار حكم "عما إذا كان وجوده يف الدنمارك
هانز
العبد
كان امللك أقل عنرصية من الكثري من رعاياه ،وقاد حركة إصالح .ويف عام  ،1802استأنف
ُ
عاما عىل قضية سومرست ،وتعليق التجارة
ثالثني
مرور
من
الرغم
عىل
القضية
هذه
رفض
املدعي" :إنه ملن السخرية أنه قد تم
يجعل منه،
حرا" .وكان القرار ضد َّ
ً
تلقائيا ،إنسانًا ً
ً
الدنماركية َعرب األطليس يف السنة نفسها التي ُطرحت فيها هذه القضية أمام املحكمة".

Nevill A.T. Hall, Slave Society in the Danish West Indies, St. Thomas, St. John & St. Croix (Baltimore: The John Hopkins University Press,
1992), p. 35.
ويذكر هال األمر الدنماريك الذي ذكرته يف الهامش السابق ،ولكنه ال يوضح مضامينه ،أو أن يتناول قضية عمل السود العبيد يف الدنمارك .ينظر.Ibid., p. 266 :

40

توسان لوفريتيور  ،)1803-1743( Toussaint Lovertureالقائد الزنجي الذي قاد ثورة استقالل هايتي ضد الفرنسيني( .املرتجم)

ً
فرنسية) عىل نحو ال لبس فيه" :لن يكون للعبيد وجود يف هذا اإلقليم ،والعبودية
 41يحدد دستور لوفريتيور يف عام  1801لسان دومينيك (التي كانت ما تزال مستعمر ًة
أحرارا وفرنسيني" .ويضيف" :جميع الرجال مؤهلون ،برصف النظر عن ألوانهم ،لجميع األعمال" .ينظر:
باطلة إىل األبد .وجميع البرش هنا يولدون ويعيشون ويموتون
ً
.Fischer, pp. 263-266
ً
ً
مقترصا عىل املواطنني الفرنسيني ،يف حني كانت الحقوق
ًا
ن
إعال
كان
"
"كلية
ا
ق
حقو
بوصفها
الحقوق
عن
الفرنيس
اإلعالن
إن
تقول
نتيجة
من
إليه
يصيب فيرش يف ما توصل
ّ
ً
ً
حرفيا ،عىل كل من يدخل إىل اإلقليم .ينظر:
انطباقه،
إمكانية
حيث
من
الفرنيس
اإلعالن
من
كلية
أشمل
دومينيك
سان
أرايض
عىل
املقترص
التي يضمنها الدستور
ً
.Ibid., p. 266

 42تستشهد سيبيل فيرش بوصف تغويو [ميشيل رولف تغويو  ،)2012-1947( Michel-Rolph Trouillotأنرثوبولوجي هايتي] التناقض اآليت" :انطلقت الدولة الهايتية
واألمة الهايتية يف اتجاهني متعاكسني" ،وتع ِّلق عىل ذلك بقولها" :يف حني تجمدت األمة حول أفكار التحرر من العبودية ،ورثت الدولة يف الواقع مؤسسات اجتماعية
واقتصادية من أيام االستعمار ،التي احتاجت إىل قوة عمل منظمة برصامة" .ينظر.Ibid., p. 269 :
"إن املستعمرة زراعية يف األساس [ ]...فال يمكنها أن تشهد أي اضطراب بسيط يف أعمال مزارعها [ ]...التي كل واحدة
 43جاء تحت البند السادس من دستور توسانّ :
يمسه دستور
منها 'مانيفاكتورة' يلتحق بها املزارعون والعمال" ،وكان ذلك بداية "العسكرية الزراعية"  ،Agrarian Militarismوهو نظام عمل منظم برصامة عسكرية ،لم ّ
توسان بأي تغيري أسايس .ينظر.Ibid., pp. 266-267 :
تبنت سياسة توسان الخارجية النزعة الجريوندية الدولية الثورية .وغزا كل من توسان وديسايل الجارة سانتو دومينغو بغرض تحرير العبيد ،وهذا عمل ثوري مماثل لسياسة
الجريونديني الخارجية ،وسياسة نابليون نفسه .وكانت لدى توسان خطط لتحويل الجزء الغريب من سانتو دومينغو (حيث كانت الغلبة ملجموعة صغرية من الفالحني املستقلني)
تعمها قوى العمل املنضبطة طبقًا لنموذج العسكرية الزراعية.
إىل مزارع ّ
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ُ
ُ
ً
ً
العالم الذي ستكون
العسكرية
الخدمة
محورية يف انطالق الثورة الكاريبية ،حيث ستكون
شخصية
جنديا
شخصية العبد الذي صار
ً
َ
أن هذا قد ّ
مكن لنوع من الحراك االجتماعي برصف النظر عن خلفيته ،فإ ّنه وفر
فيه الحرية يف متناول العبيد السابقني"( .((4ويف حني ّ
َ
َ
يسمى "العسكرية الزراعية"( .((4وصارت الطبقية
الرشعية
أيضا
ً
العمال يف املزارع ،وهو نظام صار ّ
األيديولوجية الستمرار استغالل ّ

فإن التاريخ ليس تاريخ فضيلة هايتي وخطيئة أوروبا
جزءا من أيديولوجية استقالل املستعمرات( .((4لذلكّ ،
االجتماعية يف األمريكتني ً
فقط ،فثمة "جانب مظلم" يف كلتا تجربتي الحداثة(.((4

لم تكن الحري ُة واملساوا ُة يف عرص الثورة ّإل تعرضتا للتعديل .فالناشطون الربيطانيون املناهضون للعبودية اتبعوا بدقة تطورات العمل

يف حكومة توسان عندما كان ضبط العامل الهدف األعىل يف أذهانهم .ويخىش املصلحون ،قبل كل يشء آخر ،السلوك غري املنضبط الذي
يقرنونه بالبيض العنيدين ،أي تلك الفئة نفسها من "العاطلني عن العمل الكساىل" ،الذين أراد الليرباليون [قبل منتصف القرن الثامن عرش]

ً
أحدهم ،وهو
"انشغال
استعبادهم"( .((4يميز ديفيس يف الكتابات الربيطانية املناهضة للعبودية
تقريبا بالنظام الرتاتبي املثايل" ،ويصف َ
ً
استحواذيا ً
(((4
الكراسات الدعائية
الكاهن جيمس رامزي ،بأ ّنه "لم يحاول أن يخفي
َ
إعجابه بالضبط العايل يف مزارع السكر"  .ويخلص ديفيس من قراءة ّ

لدعاة إلغاء العبودية يف سياقها إىل ما يأيت" :بينما كان اإلصالحيون يصارعون مشكالت الجريمة ،واإلمالق ،وانضباط العمل ،بدوا أ ّنهم

متزايد ليس فقط باملراقبة والتحكم ،بل بتعديل
اهتمام
الشعوريا يف قبضة صورة مزرعة العبيد [ ]...فمالكو العبيد والصناعيون جمعهم
واقعون
ٌ
ٌ
ً

(((5
يبين بوضوح التعقد الذي تنطوي عليه
شخصيات عمالهم وعاداتهم"  .وديفيس قادرَ ،عرب تتبعه الحركة اإلنكليزية ملناهضة العبودية ،عىل أن ّ

الحرية ً
مبدأ للتنظيم االجتماعي عىل النحو الذي نسجت فيه نفسها يف نسيج مجتمع صناعي متشكل حدي ًثا ،مؤدي ًة إىل "استجابة عالية االنتقائية

44 Laurent Dubois, A Colony of Citizens: Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787-1804 (Chapel Hill: University
of North Carolina Press, 2004), p. 162.

لالطالع عىل مناقشة "الصدع العميق" بني "سياسات" توسان "وتوجهه االقتصادي وفلسفته" ومزارعي سانتو دومينغو .ينظر:

Carolyne E. Fick, The Making of Haiti: The Saint Dominque Revolution from Below (Knoxville: University of Tennessee Press, 1990), pp. 209,
213, 222, 237-250.

سياسيا ال معنى له يف حيوات الغالبية العظمى من العمال السود" .ينظر.Ibid., p. 222 :
تجريدا
ويف نهاية حكم توسان "كان االنعتاق العام قد صار ،بطرق عديدة،
ً
ً
َ
َ
ُ
الشاغل للمديرين الذين أعقبوا ليجيه فيليستيه سونتوناكس ،ومنهم توسان لوفريتيور نفسه.
الشغل
عمال املزارع يف سانتو دومينغو
" 45مثلت
محاولة السيطرة عىل ّ
أتم
لذلك
لجيشه؛
والذخرية
والسالح
للمستعمرة
املؤن
لرشاء
معتربة
طريقة
يف
التصدير،
ألغراض
بضائع
إنتاج
أجل
من
املزارع
اقتصاد
بناء
بإعادة
بخاصة
ا
مهتم
كان توسان
ً
َّ
توسان ،يف هذا السياق ،النظام القائم عىل سياسات سونتوناكس وشبيه بسياسات فيكتور هوغو يف غوادلوب ،التي كانت تستلزم استمرار عمال املزارع يف عملهم يف املزارع".
ينظر:
Laurent Dubois, "Inscribing Race in the Revolutionary French Antilles," in: Sue Peabody & Tyler Stovall (eds.), The Color of Liberty: Histories
of Race in France (Durham/ London: Duke University Press, 2003), p. 103.

 46اشتملت تراتبيات االمتيازات االجتماعية عىل :الكريويل مقابل األفريقي ِ
املولد ،والخاليس مقابل األسود ،والعبد سابقًا مقابل الحر ،وصاحب املزرعة مقابل عامل
مفتاحا لالستقالل" ،ولكن "حتى
قدم
"أن انعتاق العبيد ّ
املزرعة ،والضابط مقابل جندي املشاة .واستنتج سيمون بوليفار ،قائد استقالل فنزويال ،عىل أساس الثورة الهايتيةّ :
ً
أن سياسته تنبع من رضورة عسكرية ويجب أال ُتخلط باالنعتاق العام .وخالل عامي  1819و 1820ج ّند الجيش الوطني يف غرينادا الجديدة الغربية
املحرر طمأن ماليك العبيد َّ
ِّ
أمرا بعودة جميع الزنوج الذين ال يحتاج إليهم
ما يقارب من ثالثة آالف عبد زنجي ،ولكن الجرنال فرانسيسكو دو باوال سانتاندر وضع يف النهاية ً
حدا لهذا التجنيد ،وأصدر ً
الجيش إىل املناجم" .ينظر.Davis, p. 81 :
47

هذا التعبري مقتبس من والرت منيولو  Walter Mignoloيف كتابه .Darker Side of the Renaissance

48 Davis, p. 304.

"كانت المسألة الجدية فعليا ،التي ال عالقة لها بالخصائص ِ
العرقية ،هي ما إذا كان العبيد المتحررون سوف يزيدون زيادة كبيرة من هذا العدد من السكان العنيدين .هل
ً
يخفق َ
األسو ُد المتحرر من االلتحاق بالعمل؟" .ينظر.Ibid., p. 304 :
49 Ibid., p. 377.

50 Ibid., p. 458.
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الستغالل العمال"( .((5وأفىض نجاح دعاة إلغاء العبودية إىل إنهاء تجارة العبيد الربيطانية يف عام  ،1807بالتزامن مع والدة فكرة العمل "الحر"،
ُ
منهجيا الترشيع السابق الذي يحمي العمال الربيطانيني(.((5
االنضباط يف العمل شكلها الخاص ،حيث ألغي
التي ُق ّدر لها أن يصبح
ً
الصورة ()2
مصنع الدبابيس

املصدر:

Denis Diderot, Jean le Rond d'Alembert & Pierre Mouchon (eds.), Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné de sciences,
des arts et des métiers, vol. 21 (Stuttgart-Bad Cannstatt: Fromman, 1966-1995. Originally published in Paris: Briasson,
1751-1780).
عاليين ،من أجل تفادي
 51يصر ديفيس على ّ
أن الحجة التي تربط حركة إلغاء العبودية والحاجة المجتمعية إلى ضبط العمل "في حاجة إلى تطوي ٍر بعناية وتعديل َّ
ً
وسيلة لصرف االنتباه عن أساليبهم في االستغالل" ،ومع ذلك" :ال يمكن فصل حركة إلغاء العبودية عن
بأن 'الصناعيين' روجوا لمذهب إلغاء العبودية
االنطباع المبسط ّ
سياقها االجتماعي المحدد؛ عن تسارع وتيرة التسييج [ Enclosuresأي وضع اليد على أرض بتسييجها (المترجم)] ،ما أدى إلى زيادة أعداد فقراء الريف ،وعن مشكلة
تقرير مصير المحكومين ،الذين لم يعد من الممكن شحنهم إلى أميركا ،وعن المتاجرة بالمتدربين الفقراء الذين شُ حنوا في عربة أو مركب من لندن إلى بلدات المطاحن،
وعن الرغبة المطردة في االنتفاع ،والكفاءة ،واإلنتاجية ،والنظام ،وعن تشغيل األطفال الصغار في المصانع ،الذي بدا ،لجيل تسعينيات القرن الثامن عشر ،كما الحظ جي.
آر .بوينتر ' ،J. R. Poynterالدواء لكل داء'".ينظر.Ibid., pp. 455-456 :

تقريبا مع إزالة الكثير من التشريعات التي حمت العادات التي سارت
أن "انتصار اإلصالح اإلنساني االجتماعي في عام  1807تزامن
 52يالحظ ديفيس أهمية حقيقة ّ
ً
عليها التجارة وما كان يمارس من تقييد على العمال اإلنكليز .وبحلول عام  ،1809طبقًا إلي .بي .ثومسون " ،E.P. Thompsonألغيت جميع التشريعات الوقائية في
صناعة الصوف  -التي تشمل تع ّلم الحرفة ،والمطاحن ،وعدد األنوال .فصارت الطريق اآلن ممهد ًة أمام المصنع ،والطاحونة ،وإطارات القص ،والعمالة غير الماهرة،
وتشغيل األطفال" .ينظر.Ibid., p. 452 :
َ
العمال اإلنكليز من الرعاية االجتماعية
المعدل
قانون الفقراء
"اسميا" في المستعمرات "وحرر
ساخرا ،أنه في عام  1834ألغيت العبودية نفسها
وشبيه بذلك يكتب ديفيس
ُ
َّ
ً
ً
وعرض على العاطلين عن العمل االختيار بين الجوع والعمل المهين" .ينظر.Ibid., p. 357:
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الصورة ()3
مصنع سكر

املصدر.Ibid., vol. 18 :

لم يكن املهم ،إ ًذا ،االستغالل يف العمل ،ولكن املهم هو تأكيد خرافة الخضوع الطوعي لهذا االستغالل( .((5واملحاكم "لم

ً
انتهاكا لحقوق اإلنسان" يف قضية العمال اإلنكليز أو اإلسكتلنديني "امللتزمني مدى الحياة بمناجم
تدن العبودية الصناعية بوصفها
دائما"(.((5
الفحم وأعمال امللح"ّ ،
أجرا ً
رمزيا يمكن أن يوصف بأ ّنه عامل حر ،حتى وإن ظل يف الواقع ً
تابعا ً
ألن "العامل الذي قبل ً

ً
هزيمة للطبقة العاملة الربيطانية ،عندما أصبحت
إن أيديولوجية العمل الحر ،املدعومة بمفاهيم عنرصية عن االختالف ،كانت
ّ
املصطلح الشامل ملزاعم بريطانيا الخاصة عن تفوقها التاريخي املقدر له "أن يقود القوى األخالقية والتقدم
الحرية ،يف نهاية املطاف،
َ
ً
فضل عن العمل الحر ،والتجارة الحرة ،عىل معيار الحرية الحديث ،الذي جرى تصوره
االقتصادي"( .((5لقد زيدت املِلكية الحرة،
حرا'"( .((5ومما
تصورا
ً
جديدا" .ربما اعتمد" نظام العمل الذي ظهر يف بريطانيا "عىل ماليني العمال املكرهني ،ولكنه كان بالتعريف 'عاملًا ً
ً

أن كل هذا قد حدث قبل تدشني العمل اآليل عىل نطاق واسع .ونحن إذا ما حرصنا الحداثة يف أوروبا ،فسوف نُيسء
له داللة هنا هو ّ
رشعيا أن ُيصبح ٌ
عرضت جميع الخرافات القانونية عن 'العمل الطوعي' للخطر".
" 53إذا أقرت املحاكم اإلنكليزية واإلسكتلندية أنه ربما ُيقبل
رجل ً
عبدا ،فإنها تكون قد َّ
ً
ينظر.Ibid., p. 490 :

54 Ibid.

55 Ibid., p. 500.

كانت نهاية تجارة العبيد ،طبقًا لديفيس" ،الرشعية األخالقية" "إلمرباطورية" إنكلرتا "التجارية املنترصة" .ينظر.Ibid., p. 490 :

56 Ibid., p. 62.

لرأسماليي مانشسرت يف منتصف القرن التاسع عرش ،تعني التجارة التي ال ُتفرض عليها الرضائب إذا كانت تجري يف إنكلرتا
كانت "التجارة الحرة "،ذلك الربنامج السيايس
ّ
ألغراض التصدير .ويف نهاية القرن التاسع عرشُ ،هجر هذا التعبري َّ
ً
غريبة
امللطف لصالح سياسة إمربيالية رصيحة .وهذه االلتباسات يف استعمال مصطلح "الحرية" ليست
غالبا
برنامجا
علينا اليوم ،عندما أصبح "العالم الحر" مراد ًفا إللغاء القيود عىل البضائع ،وامللكية الخاصة ،والعمل "الحر" ،وجرى إحياء "التجارة الحرة"
ً
سياسيا يتضمن ً
ً
أجندة إمربيالية.
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نتاج النظام االستعماري ،الذي كان ،بطرق عديدة ،مستهل التطورات األوروبية .كتبت إيمي
فهم إىل أي حد كانت الرأسمالية الحديثة َ
َ
(((5
قد ًما مع هذه الرؤية.
يتعين علينا امليض ُ
سيزارّ :
"إن دراسة سان دومينيك هي دراسة أحد أصول الحضارة الغربية ومصادرها"  .ولكن ّ

املتمردون.
إذا أعطينا المتمردين الكاريبيني حقهم ،انحلت الحضارة الغربية إىل تاريخ فضاء نفيذ وغري محدود يرسح فيه
ِّ

ب .املصنع يغزو أوروبا
ً
مرادفة للتقدم الصناعي،
أن كلمة "مصنع"  Factoryذاتها ،التي صارت
ما يدهشني هو عدم اهتمام املؤرخني
كثريا بحقيقة ّ
ً

كانت من ابتكار املرشوع االستعماري األورويب .فقبل قرون من االنطالقة الصناعية يف مانشسرت ،كان املصنع األول هو املصنع الربتغايل

تماما
 ،Feitoriaأو محطة تجارية  ،Trading Postالتي شغلت لها مكا ًنا عىل موانئ أفريقيا الساحلية ،وهي مؤسسة أعمال مختلفة ً
(((5
تماما .فاملصانع كانت رشكات تجارية يف
عن مؤسسات التصنيع املحيل  . Fabricacaoولقد تب ّنى الربيطانيون املصطلح بهذا املعنى ً

كية ،التي أرسلت الوكالء التجاريني  Factorsإىل تلك القواعد األجنبية
البلدان أو املستعمرات األجنبيةِّ ،
مزود ًة االحتكارات بالرشعة املَ َل ّ
ٍ
ً
رئيسة للرشكات ،ومخازن ،ومراكز معالجة بالجملة .وكانت املصانع الربيطانية مؤسسات شهرية يف خليج هدسون،
مقرات
التي تعمل

وسانت بطرسبورغ ،ولشبونة ،ورش ًقا إىل الهند( .((5لقد استهلت هذه املصانع شكل الرشكات الحديثة ،فجمعت رأس املال من خالل نظام
مول االشتغال الخطر بالتجارة
املساهمة ( Joint-stock Systemالذي ُحظر أل ّنه يتسم بخطر املضاربة بالنسبة إىل التصنيع املحيل) الذي َّ
البعيدة ،وهذا التعبري األخري تعبري ملطف عن استخراج القيمة مما وراء البحار .كانت املصانع وكالء للمرشوعات اإلمربيالية ،ساهمت يف

أرباحا طائلة برصف النظر عن أن ما جنته "عادل" كما كان الحال يف اإلنتاج
بناء الحصون ،وانغمست يف الحروب االستعمارية .وجنت ً

املحيل .وإنه ليس من قبيل سوء الفهم أن نرى مصانع مانشسرت األوىل امتدا ًدا للمرشوع االستعماري ،التي صارت اآلن تغزو الوطن األم.
"نموذجا من التغري هيمن عليه نموذج البيع بالجملة ،والتسويق
"كانت مانشسرت يف عام  1815بلدة مستودعات بضائع" تشهد
ً

والتبادل أكرث مما هيمن عليه اإلنتاج( .((6واكتسبت املدينة اسم مدينة القطن  Cottonopolisبفضل موقعها املحوري يف نشاط عاملي
املعدة إلعادة التصدير كمحطة عىل طريق للبيع بالجملة من أجل البيع النهايئ يف
ربط مزارع القطن يف املستعمرات بخيوط الغزل ّ
Aimé Césaire, Toussaint Louverture: La Révolution francaise et le problème colonial (Paris: Présence africane, 1960), p. 23.
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مصنعا ،وكان املصطلح الفرنيس
تتبع املصطلحات بدقة يف لغات القوى االستعمارية .فآدم سميث تك َّلم عىل مؤسسة صناعة الدبابيس (الصورة  )2باعتبارها
ً
إ ّنه ملن املفيد ّ

(من إنسكلوبيديا ديدرو) هو  ،Epinglierوالكلمة املُستعملة ملصنع السكر (الصورة  )3يف املستعمرات هي ( Sucrerieولم تظهر إىل الوجود الكلمة الفرنسية مصنع Usine
مبكرا كلمة مصنع  Factoryبمعنى "مانيفاكتورة" أو
أن ثمة اختال ًفا؛ فالسياق األمرييك ،حيث اس ُتعملت
حتى الثورة الصناعية) .أما يف حالة السياق األمرييك ،فيبدو يل ّ
ً
( Fabricaوهذا أمر ليس مفاج ًئا ،فالبلد كله كان نتيجة االستعمار) احتفظ بالتعبري  Trading Postملرشوعه االستعماري عىل الحدود الغربية .وقد جرت حرية دمج املصانع

نسبيا.
املحلية ببطء يف أوروبا ،بيد أنها كانت رسيعة يف الواليات املتحدة ً

 59كان لدى رشكة الهند الرشقية مصنع يف دكا لصناعة املوسلني ألغراض التصدير ،وأغلق يف عام  ،1818ولكونه الرائد يف صناعات النسيج القطنية انتقل إىل إنكلرتا ،حيث
حولت الحواالت
جرى إدخال العمل اآليل يف عرشينيات القرن التاسع عرش وثالثينياته .ونتيجة لذلك ،تكبدت الهند خسائر جسيمة يف صادراتها الصناعية الوحيدة التي ّ
فتحطمت بذلك مهارات الهند املحلية الفائقة يف صناعة النسيج ّ
ّ
كبريا من جراء السياسة االستعمارية ،ولذلك صارت تستورد بضائع
األجنبية بعد ذلك إىل مواد خام،
تحط ًما ً
القطن؛ فحل نسيج الكاليكو اإلنكليزي ،منذ خمسينيات القرن التاسع عرش ،محل النسيج الهندي ،وأصبح "عمود اإلمرباطورية الربيطانية" .ينظر:
D.A. Farnie, The English Cotton Industry and the World Market: 1815-1896 (Oxford: Clarendon Press, 1979), pp. 96-99.

ً
"وسيلة بيد مرشوع رشكة الهند الرشقية االستعماري" .ينظر:
من أجل االطالع عىل تفسري كيف صارت التصورات الهيغلية عن تاريخ العالم

Ranajit Guha, History at the Limit of World History (New York: Columbia University Press, 2002), p. 52.

60 Roger Lloyd-Jones & M.J. Lewis, Manchester and the Age of the Factory: The Business Structure of Cottonopolis in the Industrial
Revolution (London: Croom Helm, 1988), p. 32.

وهذه دراسة عن االقتصاد السيايس ،تستند إىل سجالت مدينة مانشسرت العقارية ،وتكشف عن األهمية الكبرية للمستودعات ً
بدل من مصانع القطن التي تشغلها ،بوصفها
ً
إن ما تتمتع به األعمال يف مانشسرت من طبيعة صغرية "تضيع إذا ما شددنا عىل املصانع عىل نحو أكرب من تشديدنا عىل املستودعات ،ونخفق يف
أصول لتوليد إيرادات رضيبيةّ .
ً
أن الكثري من رشكات الغزل كانت صغري ًة وليست كبرية [ ]...كانت رشهة ملزيد من العمال ،ولكن ظلت صغرية" .ينظر.Ibid., p. 37 :
معرفة ّ
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أوروبا( .((6ولم تكن األعمال التجارية املتوجهة إىل الخارج محل ثقة الرشكات الصناعية املحلية التي استعانت بمصادر إنتاج خارجية من
أجل العمال املنزليني يف القرى املحيطة ،ولكنهم يتشاركون املكان يف مستودعات مانشسرت ،التي اس ُتؤجرت لكال النشاطني؛ فاشرتكت

الرشكات املحلية يف االستعانة بمصادر اإلنتاج الخارجية واملصانع التجارية يف خيوط الغزل ألغراض التجارة الخارجية .واستغرق هذان

وواقعا بمصالحهما املشرتكة( .((6وواقع الحال ،لم يكن كذلك يف األوقات الثورية التي
إحساسا
لينميا
ً
ً
الشكالن الرأسماليان بعض الوقت ّ
نركز عليها اآلن .ولم يكن العمل يف مصانع مانشسرت يتميز باإلنتاج اآليل العايل( .((6وما أطرحه هنا هو أ ّنه عندما ُينظر إىل قوة العمل
الحديثة من دون التقسيمات داخل فضاء األمة ،أو ِ
ً
واستمرارية
العرق ،أو حتى املكانة السياسية لألحرار يف مقابل العبيد ،نالحظ اتسا ًقا

الفتني يف تطورها.

كان هناك من الحظ يف حينه هذا االتساق ،ولكن َّ
تطلب األمر الوصول إىل عرص العوملة هذا يك يفكر املؤرخون يف حكاية التاريخ
ِ
الحياتية واملُ
َ
َ
دركات
التجربة
عىل وفق منظوراتهم .يف عملهما البحثي األملعي عن عالم األطليس ،جمع بيرت الينبو وماركوس ريديكر
َ
َ
معدمة
العمال يف القرنني السابع عرش والثامن عرش ،و"شخصيات عديدة" من طبقات عمالية
"حشد
تشاركها
السياسية التي
ٌ
ٌ
َ
متنوع" من ّ

شكلت "الربوليتاريا األطلسية"  :Atlantic Proletariatالبحارة ،والعبيد ،والخدم املؤقتون من دون مقابل ،والجنود املشاة ،وقاطعو
األخشاب ،وناقلو املياه ،والذين بنوا املوانئ ،وأبحروا بالسفن ،وقطعوا الغابات ،وقا َتلوا واشتغلوا يف الحقول ،وكانوا يمثلون التهديد

كثريا قوى القانون والنظام
الدائم بالهروب أو التمرد للمطالبة بحريتهم؛ لقد كانوا
عمال السخرة ّ
ً
والش ّذاذ ،أقلقوا ً
تحديدا الفئة الدنيا من ّ

(((6
تقر الحكومة الجديدة يف هايتي بالصالت واملشرتكات بني العبودية الحديثة والعمل الحر
يف املستعمرة ويف الوطن األم كذلك  .وإذا لم ّ

أقر بذلك.
الحديث ،فإن "الحشد املتنوع" َّ

ج .الحشد املتنوع
تركز دراسة الينبو وريديكر ،هايدرا املتعدد الرؤوس ،عىل الهيمنة الربيطانية األطلسية ،كاشفة عن دور الطبقات العاملة يف بناء

الحشد املتنوع بحار ًة ينتمون إىل أعراق متباينة ،انجذب اآلالف
النظام العاملي الجديد من خالل توثيق حاالت تمردهم عليه .كان
ُ
ُ
ُ
الراسية
التجارية"
"السفن
منهم ،سواء أكانوا محليني أم أجانب ،للخدمة يف سفن األسطول التجاري الربيطاين ،أو ُأكرهوا عليها .كانت
ُ
ً
نضج فيه ٌ
أيضا املكان
عىل السواحل األفريقية أو اآلسيوية
نزعة عاملية"" ،ال" توفر "وسائل التواصل بني القارات فقط ،ولكنها ً
"مرجل ُت َّ

خاما مستوردة ،غزلتها النساء ،وحتى أكرث من ذلك ،غزلها األطفال .ينظر.Ibid., p. 66 :
 61كانت خيوط الغزل يف مانشسرت ال تعد
ً
"نتاجا مص َّن ًعا ،بل موا َّد ً
" 62من املؤكد أنّ االنتشار الرسيع للنول اآليل  Power-loomمن منتصف عرشينيات القرن التاسع عرش أنهى االختالفات [ ]...لكن هذا لم ُي َر يف عام َ ،1800ب ْل َه أن
يكون نتيجة متوقعة بيقني يف عام  .1815كانت رسعة معدل انتشار النول اآليل يف العقدين األولني من القرن التاسع عرش مثل رسعة الحلزون [ ]...وثمة شك قليل يف أ ّنه
ً
شديدا" .ولم تكن املصلحة الطبقية لتنترص قبل منتصف
شكل
كان هناك انفصال يف املصالح بني الغ َّزالني واملص ّنعني يف نحو 1820-1800؛ رصاع يف املصالح كان قد اتخذ
ً
داخليا ً
بدل من الدخول يف خالفات .وحظيت هذه العملية بمساعدة تمثلت يف التكامل األفقي
انسجاما
عرشينيات القرن التاسع عرش ،و"مجتمع األعمال يف مانشسرت" حقق
ً
ً
َ
تقاربا بني بناية املستودع ومؤسسة املصنع .وقبل ذاك" ،كان من
عرف
التكامل
من
شكل
وهو
كذلك،
لنمطي الرشكات ،واالستعمال املهم للنول اآليل يف التصنيع والغزل
ً
السذاجة افرتاض أن يكون املصنع ً
بناية واحدة" .ينظر.Ibid., pp. 16, 64 :

عنرصا محد ًدا ينكر السمة البنيوية األساسية للرأسمالية الصناعية (كونها تعاكس الرأسمالية االستعمارية) ،تلك
أن التشديد عىل املكننة اآللية
 63يالحظ لويد جونز ولويس ّ
ً
عبدا .وكان عمال املصانع يف الثورة الصناعية يمتلكون قوة عملهم الخاصة" .ينظر.Ibid., p. 84 :
كان
العامل
"أن
حرا وليس ً
السمة املتمثلة يف حقيقة ّ
ً
متبعا ستيفن َأي .مارغلني " :Stephen A. Marglinلم تكن التقنية هي التي أدت عنو ًة إىل خلق قوة ّ
مركزة وتابعة من العمال املأجورين.
ديفيس،
وعىل النحو نفسه ،يالحظ
ً
لقد كان الدور االجتماعي واإلداري الجديد لرجل األعمال ،يف العديد من الصناعات يف األقل ،هو الذي اقتىض اإلرشاف املستمر عىل املوظفني والتحكم يف حصص عملهم
وأوقات راحتهم" .ينظر.Davis, p. 459 :
64 Linebaugh & Rediker.
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ً
أفعال سياسية .وأصبحت جماعات
األول الذي يتواصل فيه العاملون املنحدرون من تلك القارات املختلفة"( .((6كانت تمردات السفن

القراصنة "تنظيمات  Hydrarchiesمتعددة اإلثنيات واألعراق" ،وحكومات مضادة تحكم نفسها بنفسها تدير أمور القضاء ،والرثوة

املشرتكة ،وتشن الحرب( .((6والتحق العبيد الهاربون ،يف املدن الواقعة عىل طول سواحل املستعمرات ،باملهاجرين األوروبيني ،كخاليا
ذاتيا من متمردي الواجهات البحرية ،الذين شكلوا الجناح املتطرف لتمرد مدينة نيويورك يف عام  ،1741وحرب االستقالل
منظمة ً

األمريكية (واملؤلفان يصفان جورج واشنطن والنخبة من ماليك الرثوات والعبيد بالثوريني املضادين باملقارنة)(.((6

يربط راينبو وريديكر بني مطاردة الساحرات يف القرن السابع عرش ،ونفي املنشقني الدينيني ،وعمليات تسييج األرايض

ً
أعمال قمعية من لدن الرتاتبيات السلطوية التي امتدت عىل
 ،Enclosures of Commonsوالعقوبات القاسية ضد جرائم الرسقة بوصفها
جانبي األطليس( .((6واملؤلفان يتتبعان استعارة هايدرا املتعدد الرؤوس ،الوحش األسطوري ،الذي ينمو له رأسان محل كل رأس ُيحتز،
وهي استعارة تواتر ظهورها يف هذه الحقبة لوصف الحركات االحتجاجية التي يثريها دعا ُة املساواة الشيوعيون ،والخوارج الدينيون،

فإن الحشد املتنوع يقدم صورة ثورة تنطلق من األسفل وتظهر الرعب []...
والعبيد املتمردون ،واملتطرفون الثوريون" .وبناء عليهّ ،
ِ
صورا وحشية ،فتصف الجماهري بأ ّنهم 'هايدرا'؛ 'الوحش املتعدد الرؤوس' ،و'قوة زاحفة متعددة الرؤوس'.
فتلتقط نخبة املستعمرين بيرس ً
أن الديمقراطية وحشية"( .((6ومع ذلك ،لم تكن أعمال التمرد غري منظمة وغري متماسكة.
وتدل صورة الرؤوس املتعددة ضم ًنا عىل ّ

ويرص الينبو وريديكر ،باستشهادهما بكتابات الناطقني باسم هذه األعمال املتمردة ،الذين يزعمون أنهم يمنحون الحشد املتنوع،
ً
إجمال ،صو ًتا ،يرصان عىل الوعي املتنور لهؤالء الفاعلني التاريخيني املرتحلني" :كانت هذه الربوليتاريا املتعدد اإلثنيات 'كوزموبوليتانية'

 Cosmopolitanباملعنى األصيل لهذه الكلمة"( .((7فلم تكن رسال ُتهُم قوميةً عنرصيةً ،بل إنسانوية عاملية .Global Humanism

الرشعية لدعاة إلغاء العبودية "دقّت إسفي ًنا" بني الحرية والعمل ،والعمال
أن الحجج
ويف حني يصف ديفيد بريون ديفيس كيف ّ
ّ

الجذريني الذين أقاموا رابطة ال انفصام لها بني العبودية االستعمارية ورشوط
فإن هذين املؤ ِّلفني يكتشفان املفكرين
العبيد واألحرارّ ،
ّ
(((7
ِ
ِّ
و"املنظر الربوليتاري،
ين اإليرلندي
العمل شبه العبودي للعمال اإلنكليز املحليني ،وتحدثوا عن إلغاء نوعي العبودية هذين  .لقد د َ
إدوار ديسبار ،الذي التقى بزوجته األفريقية األمريكية عندما كان جنديا يف املستعمرات األمريكيةُ ،
وأعدم بتهمته خائ ًنا يف تسعينيات القرن
ً
Ibid., pp. 151-52.
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يويل هذا املؤلفان ،عىل نحوِ غريِ املعهود ،انتباههما إىل حقيقة "أنّ مصطلح مصنع  Factoryنفسه تطور من كلمة  ،Factorمندوب تجاري ،ومرتبطة عىل وجه خاص بغرب
أفريقيا حيث كانت تقع املصانع ً
أصل" .ينظر.Ibid., p. 150 :
Ibid., pp. 142-173.

66

Ibid., pp. 178, 206, 211-247.

67

 68ويصف املؤلفانِ ،
مقتف َي ْي سيلفيا فديريتيش ،تجريم "النسوة املتنبئات املستقالت" الذي بلغ ذروته بني عامي  1550و 1650و"زامن عمليات التسييج ،وبداية تجارة
وسن القوانني ضد املرشدين ،يف البلدان التي كانت تجري فيها إعادة تنظيم العمل عىل أساس رأسمايل .ينظر:
العبيد
ّ

Ibid., p. 52; Silvia Federeci, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation (Brooklyn: Autonomedia, 2004).
Linebaugh & Rediker, pp. 233-234.

69

عن مبدأ إسقاط الفرائض " :Antinomianismهذا الوحش هايدرا كان له رؤوس عديدة يجب سحقها مر ًة واحدةً" .ينظر.Ibid., p. 282 :
ِ
أن الجرنال لوكلري ،قائد القوة الغازية يف سان دومينيك ،سجل الشاغل نفسه عندما كتب إىل نابليون" :ال تكفي إزالة توسان ،فثمة مئتا قائد يجب أن ُيزالوا" .ينظر:
الحظ ّ

C.L.R. James, The Black Jacobins: Toussant L'Ouverture and the San Domingo Revolution (New York: Vintage Books, 1963), p. 346.

ولقد نُقل عن توسان قوله عندما ُأرس" :بهزيمتكم يل ،تكونون قد قطعتم الجذع فقط من شجرة الحرية .وسوف تنمو مرة أخرى جذورها العديدة والعميقة" .ينظر.Ibid., p. 334 :

152

Linebaugh & Rediker, p. 246.

70

Davis, p. 376; Linebaugh & Rediker, p. 305.
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الثامن عرش لتدبريه مؤامرة لندن ،التي كانت ،بحسب تعبري القايض ،تهدف إىل "مبدأ املساواة الكيل الهمجي"( .((7والقس الخاليس

من الطائفة املنهاجية [امليثودية] روبرت ويدربورن ،الذي ّ
أن "مصري سان دومينيك
حذر أصحاب املزارع االستعماريني الربيطانيني من ّ

إن هذا القس دافع،
وأو َل عيد اليوبيل التورايت ً
وعدا بالتحرر االقتصادي والسيايس يف املستعمرة ويف الحارضة كذلك :أقول ّ
ينتظركم"َّ ،
بعد مذبحة بيرتلو ضد متظاهري مانشسرت ،عن تسليح الربوليتاريا اإلنكليزية(.((7

يف عرص الثورة ،تك ّلم أنصار "النزعة العاملية من األسفل"  Universalism from belowعىل ِع ٍ
رق إنساين واحد ،وهي فكرة أظهرها

الك َّتاب عىل نحو أوسع مما أظهرها مسار التاريخ الالحق .فالك ّتاب أوالدو إكويانو ،وليديا بريست هاردي ،وتوماس هاردي ،ووليام بليك،

وتوماس بني ،وقسطنطني فرانسوا فولني ،هؤالء جميعًا كانوا كتّابًا وصفوا أنفسهم بأنّهم "مواطنون عامليون" .(((7(Citizens of the World

العاملية التي
نصوصا مضاد ًة لنسخة التاريخ الرسمية التي فيها "تتقلص الدعاوى
فدارت كتاباتهم العاملية الجذرية َعرب العالم بوصفها
ً
ّ
(((7
ويعبر الينبو وريديكر ،العامليان  Cosmopolitansاملعارصان واملنترصان لضحايا
ضيقة" ّ .
تدعو إليها الثورة إىل نزعة قومية عنرصية ّ

االستغالل العاملي الجديد ،عن أسفهما لفشل هذه "املؤامرة من أجل الجنس البرشي"" :لم يبق غري القومي والجزيئ :الطبقة العاملة
اإلنكليزية ،والهايتي األسود ،والشتات اإليرلندي"(.((7

ثان ًيا :التاريخ خارج الحدود
 .1سياسة كتابة التاريخ
ً
تكملة لعمل ديفيس ،الذي يتعقب الكثري من املسائل نفسها من منظور النظرية القانونية الربيطانية
يبدو تاريخ الينبو وريديكر

َ
الصلة التي أقيمت بني العبودية والعمل الحر
أن
وكتابات دعاة إلغاء العبودية عندما يوضح هذا التاريخ ،يف بعض الحاالت يف األقلّ ،
تتجاوز االختالف ِ
أن هذين املؤلفني اشتبكا بحدة وعىل رؤوس األشهاد مع ديفيس عندما ظهرت مقالته التي
العرقي .واملفاجئ يف األمر ّ
مشريا إىل
ثمن ديفيس "املنظور األطليس" لكتابهما،
ً
انتقدت كتابهما هايدرا املتعدد الرؤوس ،مما حفزهما للرد عليه بقسوة .وبينما ّ
عم َلهما
أن بعض األجزاء "تستحق
عاليا" ،بما يف ذلك "القصص الشخصية اآلرسة" (ديسباردس ،وويدربورن ،وآخرون)َ ،
ّ
ً
دان َ
إطراء ً
عازيا ذلك كله إىل رسالتهما "املاركسية" .وقد ر َّد عليه املؤلفان بالقول إ ّنه يستثمر الوصمة
اململوء بأخطاء يف الوقائع والتأويالت السيئةً ،

السائدة يف نعت الخصوم باالنتماء األحمر .((7(Red-baiting

72 Linebaugh & Rediker, pp. 281, 248-286.
73 Ibid., pp. 313-314, 320, 287-326.

رافعا "الحشد املتنوع إىل مستوى
 74أرجع فولني الحضارة إىل أصول أفريقية ،واحتفى "باملظهر املتنوع" للتعدد اإلنساين ،ذلك "املشهد األكرث استثنائية واألعظم جاذبية"ً ،
مثال كيل" .ينظر.Ibid., p. 343 :
75 Ibid., p. 134.

76 Ibid., p. 286.
77 David Brion Davis, "Slavery: White, Black, Muslim, and Christian," The New York Review of Books, vol. 48, no. 11 (July 2001), accessed
on 11/7/2021, at: https://bit.ly/3hv5Qsg

ينظر تعقيب ريديكر والينبو ،ور ّد ديفيس عليهما يف:

"The Many-Headed Hydra': An Exchange," The New York Review, 20/9/2001, accessed on 11/7/2021, at: https://bit.ly/36uVDWk

واالقتباسات الالحقة هي من نرشات عىل اإلنرتنت ،لذلك لن توجد لها أرقام صفحات[ .االتهام األحمر هي تهمة ُتلصق بالشيوعيني أو املاركسينيُ ،يراد بها تسفيه ما يقولونه
أو"يتهمون" بأنهم كذلك .أما اللون األحمر فهو لون العلم السوفيايت ورمز الشيوعية (املرتجم)].
وتخطئتهم ال ليشء إلّ ألنهم ماركسيون ُ
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إن كتاب هايدرا املتعدد الرؤوس هو ٍ
تحد كبري للماركسية األرثوذكسية يف تصوره الك ّلي عن
يخطئ كال الطرفني املرمىّ .
ِ
ِ
وتعاطفه مع الراديكاليني
تشديده عىل أهمية النساء القائدات،
الربوليتاريا بوصفها ما قبل صناعية وأطلسية من حيث نطا ُقها ،ويف
بالعرق مثل اهتمامه بالطبقةِ ،
واهتمامه ِ
ِ
ومقته للطليعية بوصفها ً
شكل من أشكال التنظيم السيايس( .((7وعالوة عىل ذلك،
املسيحيني،

ٌ
ٌ
ٌ
فاشلة لعمال بروليتاريني ضد االستغالل الرأسمايل التجاري ،وليس موضوعه القوانني الحديدية
ثورية
حركة
موضوع الكتاب
فإن
ّ
َ
الصارمة للرصاع الطبقي والتطور الرأسمايل الصناعي( .((7وديفيس ،من جانبه ،الذي يصف نفسه بأ ّنه من أولئك "الذين يفضلون يسار
الوسط" ،لم يدن الكاتبني النشغاالتهما السياسية ،بل باألحرى ملا ترتب عىل عرضهما من نتائج سياسية .فهو ّ
حذر من الكتابة التي

تسيس التاريخ بوصفه قصة أخالقية للخري والرش ،فتضيع بذلك السمة العرضية لألحداث وتعقيداتها ،واملعرفة غري التامة التي يحملها
ّ
الفاعلون البرش وما يرتتب عىل أفعالهم من نتائج غري مقصودة ،فيتحول التاريخ ،إ ّذاك ،إىل رصاع رومانيس بني أبطال وأنذال .ولم يكن

نظرا إىل ما تنتهي إليه ،أحيا ًنا ،التفسريات التاريخية اليسارية واليمينية من إساءات سياسية .ولكن يف تكرار
تحذيره هذا بال أساسً ،

فإن هذا التبادل
سيناريو الحرب الباردة هذا ،حيث يعود أحد الجانبني إىل معايري البحث العلمي واآلخر إىل إشهار التهمة الحمراءّ ،
أن هذا املوقف القديم لليسار الجديد غري منشغل بتجربة القراءة الفعلية
الساخن بني الجانبني ال يؤثر يف القارئ عىل نحو غريب .ويبدو ّ

ألعمال كال طريف السجال.

أن الجهود األوىل
تماما (وعىل الرغم من ّ
ما من أحد يدافع عن البحث العلمي الركيك .وعىل الرغم من ّ
أن الخطأ البرشي ال ُيمحى ً

التي يشهدها ٌ
ً
عرضة للنقد والتجريح ،الفتقارها إىل ما سوف تتمتع به األعمال الالحقة يف الحقل نفسه
حقل معريف معني سوف تكون
قهريا بالدقة يتمثل يف ٍ
داع مهني يشغل ك ّتاب التاريخ ،تلك هي املسؤولية يف
وسواسا
فإن ثمة
من قدرة عىل تجاوز الهنات والضعف)ّ ،
ً
ً

يرصان ،بحق ،عىل أن ثمة شي ًئا
حدها األدىن التي يحملها املؤرخ وهو يطلب من قرائه االطمئنان إىل ما يكتب .ولكن الينبو وريديكر ّ
جدا بني الواقعة واأليديولوجيا،
آخر يف غاية الجسامة والخطورة إىل جانب املعايري العلمية .فعندما يقوم ديفيس بوضع تمييزات قوية ً

ً
ً
جدا تتعلق بمعنى البحث التاريخي .وهذا أمر يقودنا ،ال مناص ،إىل أعماق فلسفة
مسألة
والحقيقة والتشويه ،فإنما هو يتجنب
أساسية ً
التاريخ وسؤالها املركزي :ما السبيل إىل إنشاء معنى من انكشاف الحياة اإلنسانية الجمعية؟ إنّ الحاجة اليوم إىل إعادة التفكري يف هذا

إلحاحا مما عرفته منذ قرون خلت ،وربما منذ هيغل ،وهايتي ،وعرص الثورة.
السؤال يف سياق عوملي ،أي تاريخ عاملي ،أشد
ً

سجل ،بغري إتقان ،غري
ملاذا نكتب التاريخ؟ ما الحقيقة التي ُيتوخى كشفها منه؟ هنا نجد ّ
أن الوقائع ،التي ربما ُسجلت ،أو لم ُت َّ

قادرة هي ذاتها عىل تقديم إجابة شافية .وعالوة عىل ذلك ،فلكون السؤال املركزي عن معنى التاريخ ال يمكن أن ُيسأل خارج الزمان،

ً
فضل عن معايري ما يوصف باإلجابة
فإن طريقة طرح السؤال ،ومناهج البحث عن إجابة،
إنما فقط يف نسيج الفعل اإلنساين الكثيفّ ،

ً
فلسفة للتاريخ ،يمكن تعقّب مصدرها إىل التنوير األورويب ،الذي
إن لدى ديفيس ،يف الحقيقة،
السائغة ،هذه كلها ذات مضامني سياسيةّ .

نقدا .فالوقائع عند ديفيس (يف كتبه ّ
الفذة عن العبودية الغربية) سياسية ،وهدفها نزع األسطرة .Demythification
فهم إنتاج املعرفة ً
َ
وبحثه العلمي الدقيق يفرك صدأ التصورات الشعبية السيئة املنسوجة يف التاريخ الرسمي ويستعملها أهل السلطة لتسويغ هيمنتهم

ينصب عىل األفعال التي تعكس املصالح الطبقية الرأسمالية أو العنف الطبقي الربوليتاري،
 78يف الواقع ،ليس يف تفسري الينبو وريديكر نزعة اختزالية اقتصادية ،بما أ ّنه ال
ّ
بل يركز ،باألحرى ،عىل "جهود" الحشد املتنوع "الثابتة ضد العنف العظيم ،بغرض تنظيم بدائل عملية ألشكال التنظيم االجتماعي الرأسمالية .ينظر .Ibid. :أما رسد ديفيس
الخاص للتشويشات األيديولوجية "للعمل الحر" فهو من الناحية التصورية قريب ،بطريق معينة ،من الرتاث املاركيس التاريخي.

خفيني؛ األول هو التشويهات الالمتناهية ،واإلعدامات ،واإلرهاب وقتل العمال الذي لجأت إليه الطبقات الحاكمة
 79يكتب املؤلفان" :يسعى الكتاب إىل تعرية تاريخني ّ
آنذاك ضد العمال األوروبيني ،واألفريقيني ،واألمريكيني يف بناء الرأسمالية األطلسية .لقد كان العنف أعظم من أن يرغب أغلب املؤرخني يف االعرتاف به .والثاين ،واألكرث
ً
أمل ،الصالت القوية بني العمال األطلسيني املنحدرين من إثنيات متعددة يف مقاومتهم للعنف .كانت الروابط أهم من قدرة املؤرخني عىل رؤيتها بسبب الغشاوة التي تنزلها
ِ
مفاهيم من قبيل العرق ،والطبقة ،واألمة عىل أنظار أغلب تفسريات املايض" .ينظر.Ibid. :
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الراهنة .أما الينبو وريديكر ،فإنهما ،مع ذلك ،يذهبان خطو ًة أبعد ،فهما ال يزعزعان أساسات التفسري املهيمن فحسب ،بل ينتجان

ً
ً
رصاحة إىل
رسدية أخرى مضادةً ،تضطلع بأكرث من مجرد نقد ما هو قائم ،فتحفز عىل الفعل من أجل تغيري الواقع القائم هذا .ويهدفان
الجسد الربوليتاري من شكله الوحيش" (هايدرا)( ،((8ومقيمني صلة بني لوفريتيور،
ربط املقاومة العاملية اليوم بمقاومة أسبق" ،مستعيدين
َ

أبدا من أفريقيا إىل الكاريبي إىل
وديسباردس وأتباعه ،وويدربورن وآخرين وبني "الهائمني يف أنحاء الكوكب" املعارصين "املستعدين ً

مصيبا
أن األسطورة املضادة هي األسطورة نفسها ،وكان
سياتل من أجل مقاومة العبودية واستعادة املشاعات؟"( .((8ويذهب ديفيس إىل ّ
ً

ً
ً
ً
ولكن ً
ألن الوقائع من دون مفاهيم ال معنى لها.
وضعية
تجريبية
نزعة
يف تحديده املخاطر.
صارمة ال جدوى من ورائها ملعرفة التاريخّ ،
ّ
ً
واقعة ،وكذلك "أوروبا"" ،وعرص التنوير"" ،واالقتصاد"" ،والتقدم"" ،والحضارة" .والحكم الذي يقرر ما إذا
إن إنكلرتا مفهوم ،وليست
ّ
تاريخيا .وهذه هي املسألة السياسية عىل وجه التحديد.
كانت هذه املفاهيم أسطورية أم ال هو حكم تقييمي جمعي يتغري
ً

األمة؟ أم الحضارة؟ أم الطبقة؟ أم هو العقل ،ذلك الفاعل املاكر عند هيغل؟ يف الوقت
الجمعية
من أو ما الذات
[املحركة] للتاريخ؟ ّ
ّ
ّ

الذي تحدد فيه ُّ
تضم
كل واحدة من هذه املقوالت الشاملة الظاهر َة الحارض َة بوصفها ظاهر ًة ذات معنى ،تصلنا مملوءة ببقايا املايض،
ُّ
ّ
وتشكل املفاهيم املوروثة من التاريخ
تاريخا ترتسب فيه األحالم اليوتوبية والبقع الثقافية العمياء ،والرصاعات السياسية وعواقب القوة.
ً
العاملي  -وال
جمعيا عن الفاعلني الذين يخلقون التاريخ بدورهم .وحتى عندما يزعم الفاعلون أ ّنهم الحاملون املعياريون للتاريخ
وعيا
ً
ً
ّ

سيما عندما يزعمون هذا الزعم الطليعي  -فإ ّنهم ،ويا للمفارقة! يؤسسون هويتهم يف مقابل هويات اآلخرين ،األغراب .ويعيدنا هذا
ّ
تخيل تاريخ عاملي خارج حدود األطر التصورية اإلقصائية؟ أيسعنا
إىل الفكرة التي انتهت إليها مقالة "هيغل وهايتي" .أيمكن إعادة ّ

وأن أفعالنا الجزئية ال يكون لها معنى ّإل بإدراجها تحت
نقلب هيغل ،أن
َ
نرفض رؤية أنفسنا أدا ًة للتاريخّ ،
نحن البرش ،يف حركة م ّنا يك َ
ً
ً
شاملة الجميع كما
ذاتية
تخيل الذات الجمعية
تصور شامل يتكشف
ً
تاريخيا ،حتى وإن كان هذا املفهوم هو الحرية اإلنسانية؟ أيمكن ّ

اإلنسانية نفسها؟ أثمة سبيل اليوم نحو تاريخ عاملي؟

 .2املسام ّية
َ
أيضا بغموض املقوالت التاريخية التي نفهمها
لن تكون الخطو ُة األوىل
االعرتاف باحتمالية الحوادث التاريخية فقط ،بل االعرتاف ً
أن
بها .هذه الخطوة اتخذها مؤرخون مثل بول ِغلروي ،الذي أفضت به محاولته لفهم شتات األفارقة َعرب األطليس األسود إىل الربهنة ّ
مفاهيم تعيينية ،مثل ِ
العرق أو األمة ،هي مفاهيم غري كافية .فالتجارب الجمعية للكائنات اإلنسانية الجزئية العينية تقع خارج املقوالت

ِ
عرب ثنائيات
التعيينية مثل
"األمة" ،و"العرق" ،و"الحضارة" ،التي ال تقبض ّإل عىل جانب جزيئ من وجود هذه الكائنات بما أ ّنها َت ُ
ّ
ِ
الثنائيات
ثقافية ،متحركة إىل داخل األطر التصورية وخارجةً منها ،مستحدثةً ،يف أثناء ذلك ،أطرًا جديدة .تميّز املساميّةُ Porosity
ِّ
املنظ َ
األحكام السياسية عندما تتأسس هذه عىل "االفرتاض غري املفكر
مة لعاملها (مثلما تفعل ثنائياتنا اليوم) .فالهويات اإلثنية تض ِّلل
َ
جوهريا"(.((8
دائما يف نماذج منسجمة مع حدود الدول القومية املتماثلة
فيه القائل ّ
ً
إن الثقافات َتصب ً

80 Ibid.
81 Linebaugh & Rediker, p. 353.
82 Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (London/ New York: Verso, 1993), p. 5.

ٍ
إثنية ً
"اختالفات ً
"انقطاعا مطلقًا يف
ثابتة ال تتغري" ،وعن الحداثة بوصفها
"الصواين" [حجر الصوان الصلد (املرتجم)] عن الثقافات بوصفها
ً
عىل الضد من التصور القومي ّ
التواريخ والتجارب وتجارب السود والبيض" ،ويطرح هذا الكتاب ،األطليس األسود" ،خيارًا آخر أصعب :التنظري للهجنة (الكريولية  ،Creolizationواالمتزاج ،Mestizaje
االختالط  ، Métissageالهجنة  .)Hybridityومن وجهة نظر الجوهرانية اإلثنية ،سوف تكون هذه الهجنة ابتهاالت ملوثة ونجسة .وهذه املصطلحات هي باألحرى
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ً
داللية ،ويربز وقائع معينة باعتبارها
املسامية قو ًة
إن اهتمامنا بمسامية املفاهيم يمنح ،بالنتيجة ،مفهوم
ثمة ديالكتيك نافذ هناّ .
ّ

ً
ً
مهمة عىل
واقعة
وقائع مهمة .فصارت ،مثلً ،واقعة أنّ التجار الهولنديني حملوا التجارة اإلسبانية ،واستقروا يف مستعمرات برتغالية،

"إن برتغال القرن الخامس عرش [ ]...استعارة"([ ((8بمعنى أن ليس هناك برتغال نقية (املرتجم)] .وربما كان أكرث
نحو مفاجئ(ّ .((8

من نصف عديد البحرية "الربيطانية" ليسوا بريطانيني( .((8وبني األمريكيني األصليني" :كان ثلثا شعب األونايدا  Oneidaاألمريكيني
شعبي األلغونكني  Algonkinوالهورون  Huronيف عام  .1669وحتى اليسوعيون اشتكوا من صعوبة وعظ قبائل اإليركوا
األصليني من َ

 Iroquoisبلغتهم الخاصة"( .((8وكان يف صفوف جيش نابليون "الفرنيس" الذي ُأ َ
رسل الستعادة العبودية يف هايتي أملان وبولنديون.

بدل من الجزر :صار من املعتاد عدم اعتبار الحدود اإلقليمية ،وكان التهريب ً
وربطت الجمعيات التجارية املدن ً
اعتياديا(.((8
عمل
ً

ملفهوم املسامية ،الذي يكشف عن ترابطات عصيّة ،صلة بقضايا النسوية .فلكلمة "تجارة"  ((8(Commerceيف لغات عديدة معنى

جنيس .وكان االتجار بالنساء هو النموذج للعبودية التجارية( .((8وكانت التجارة الجنسية هي التي هددت ،عىل وجه التحديد ،بانحالل
للعرق ،فأدى ذلك إىل ابتكار تصنيفات فرعية محكمة لدرجات "املزيج ِ
الحدود التصورية ِ
العرقي" ،وإىل ابتكار مفهوم الجماعات "غري

طرق غري مقنعة لتسمية عمليات التحول الثقايف واالتصال (االنقطاع) املستمرة التي تجاوزت الخطاب ِ
العرقي وتجنب فاعليه [يرد يف هذا املوضع ً
خطأ الضمري االنعكايس
النص األصيل الذي اق ُتبس منه نجد الضمري االنعكايس هو ( ،itsاملرتجم)] .ينظر.Ibid :
 ،His Agentsولكن بالعودة إىل ّ
ً
جاعل من العبودية ،والعرقية ،واالستغالل االقتصادي استعارةً ،وبذلك فقد رؤية الطابع الالإنساين والوحيش لنظام
انتقد دايان (من بني آخرين) تأكيد ِغلروي عىل الهجنة،
العبودية االستعماري ،واستمرار العنف ضد السود اليوم .ينظر:

Joan Dayan, "Paul Gilroy's Slaves, Ships, and Routes: The Middle Passage as Metaphor," Research in African Literatures. vol. 27, no. 4 (Winter
1996), p. 8.

ً
أن تجارب املهيمنني االستعماريني والعبيد (والسكان
شكل
تسمي
وتذهب مجادلتي هنا
ثقافيا .إ ّنها ترص ،باألحرى ،عىل ّ
مذهبا مختلفًاّ .
إن املسامية ،كما الهجنة ،ال ّ
ً
ً
جذريا من حيث األلم واملعاناة،
أن تجاربهم كانت غري متشابهة
األصليني كذلك) الحياتية يف العالم الجديد قد َّ
دائما ،التمييزات التصورية املوجودة مسبقًا .صحيح ّ
ً
تحدتً ،
تخيل عاملهم.
وتعكس الطابع الالإنساين العنرصي الوحيش للمرشوع الرأسمايل االستعماري ،وعىل الرغم من ذلك ،فإنها أجربتً ،
دائما ،الذين عاشوها أن يعيدوا ّ

أن تعريف
 83قارن بتشديد سيمون شاما  Simon Schamaعىل االنسجام القومي (ينظر املقالة أعاله" :هيغل وهايتي" ،املقطع " :)2هولندا بلد مهاجرين ،إىل درجة ّ
'الهولندي  'dutchأمر إشكايل" .ينظر:

Allison Blakeley, Blacks in the Dutch World: The Evolution of Racial Imagery in A Modern Society (Bloomington: Indiana University Press,
1993), p. 3.

مزيجا من القوى السياسية واالقتصادية ،القومية وفوق القومية من حيث أصولها .ففي الوقت الذي يرمز فيه املصطلح "برتغال"
فعليا
ً
ُ 84وصفت الربتغال بأ ّنها "كانت ً
إىل أمة ،يحجب هذه القوى وأهميتها .ينظر:

Cedric J. Robinson, Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition (London: Zed Books, 1983), p. 145.
ً
تحليلية يف كتابة تأريخ أوروبا االجتماعي" .ينظر.Ibid. :
أن األمة ال تصلح وحد ًة
"لقد بدأنا ندرك ّ

85

حاولت قوانني املالحة يف القرنني السابع عرش والثامن عرش ضبط هذا التوجه.

Eric R. Wolf, Europe and the People Without History (Berkeley: University of California Press, 1982), p. 167.

86

ٍ
ً
كيانات ً
استجابة النتشار تجارة الفراء ،وهي
إثنية متميز ًة من ِقبل الهيئات الحكومية واألنثروبولوجيين
"تشكلت العديد من 'األمم' أو 'القبائل' الهندية التي نُظر إليها بوصفها
تجارا ،ومبشرين ،وجنو ًدا لألوروبيين المعتدين" .ينظر.Ibid., p. 194 :
عملية كان فيها األميركيون األصليون مشاركين فعالين بوصفهم
ً
" 87كان الشاي يُهرب بنشاط عَرب'حدود' إنكلرتا 'املنيعة' حتى عام  ."1785ينظر:

Ferdinand Braudel, The Structures of Everyday Life: Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, The Perspective of the World, Siân
Reynolds (trans.), vol. 3 (Berkeley/ Los Anglos: University of California Press, 1992), p. 294.
جزئيا" .ينظر.Ibid., p. 141 :
ويشدد بروديل على مسامية المراكز الحضرية" :كانت لشبونةً ،
وتبعا البرتغال كلها ،تحت سيطرة أجانب ً
ويف أنتويرب" ،كان األجانب يهيمنون عىل املشهد :فكان هناك التجار الهانسيون ،واإلنكليز ،والفرنسيون ،والجنوبيون من الربتغال ،وإسبانيا وإيطاليا" .ينظرIbid., p. :

 .145ويصف بروديل بواكري اقتصاد أوروبا الحديث من حيث عالقته بسلطة الدولة بلغة يمكن أن تنطبق عىل العوملة املعارصة" :نشأت هوة بني الدول القومية من جهة،
بوصفها مركز القوة ،واملراكز الحرضية ،من جهة أخرى ،بوصفها مركز الرثوة" .ينظر.Ibid., p. 288 :
ً
جنسيا ،غري رشعي يف الغالب( .املرتجم)
اتصال
أيضا
 88تعني ً
ً
89

إن التجارة بالنساء اإلماء ،وبيعهن ألغراض الدعارة ،هما عمالن مزدهران يف العوملة املعارصة .ينظرhttps://bit.ly/3rZ6S3a :
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القابلة لالندماج" الذي أعلن املوت االجتماعي لتحالفات قرابية ُصنفت متمازجة األجناس( .((9وكان ذلك بمنزلة تهديد للتمييزات
القائد لوكلري أن يطرد من سان دومينيك جميع النساء البيض اللوايت نمن
التصورية التي تثري املخاوف من العدوى( .((9فقد أمر نابليون
َ

مع سود( .((9ولم تكن هذه املخاوف مجرد أوهام نفسية ،بل هي متجذرة يف ما تنطوي عليه قدرة النساء الجنسية من إمكان فعيل لكرس
ُ
طيف شخصية امرأة خالسية
اقتصاديا وتروغ عن السيطرة السياسية .وهنا يلوح بشدة
الحدود بني األجناس ،وهي قدرة كانت قوية
ً

حرة ،تستنطقها بأملعية جوان ديان يف تأريخها لهايتي(.((9

إن التجربة الحياتية لألطليس بوصفه ً
موسعا ،يتشارك فيه املاليني من برش ينحدرون من أرومات متباينة ،ولم
اجتماعيا
حقل
ّ
ً
ً

يعرب األطليس من دون
أي تواصل ،هددت
نظام املعنى الجماعي القائم نفسه .فليس يف وسع ّ
يقم بينهم من قبل ّ
َ
أي تراث ثقايف أن َ
ِ
َ
القائمة لما كان يراه املشاركون عىل أنه العالم الجديد حقًا .وسوف تكون إعادة
املسامي ُة تميز الحدو َد
يمر بتحول جذري .كانت
أن ّ
ّ
تنظيمه نتيجة عنف .ولكن يف تضاعيف التحول الغامضة ،تبدأ منظورات جديدة بالتشكل .ولقد ُبذلت جهود عديدة إلنتاج معرفة

تخيلها رفقة الشبكات
مالئمة لعرصها ،محاوالت للحفر عميقًا يف التقاليد التاريخية املتنوعة من أجل إحيائها .ولكون التواريخ قد أعيد ّ
إن املجاميع البرشية ،التي كان
اإلنسانية
حتماّ .
الجنسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسيةّ ،
فإن الحوافز األسطورية قد أدت دورها ً
ّ

مفعما باملعنى ،األمر الذي أفىض إىل تدفق التفكري الكوسمولوجي
اعرتاف بعضها ببعض غري مسبوق ،حاولت أن ترى هذا العالم عاملًا
ً

ُ
ُ
العاملية موضوع َتها.
اإلنسانية
عىل نحو متزايد .وعندما تظهر فلسفة للتاريخ بهذه الطريقة ،تكون

 .3آفاق محدودة
أن الثورة الفرنسية كانت قد ألهمت وجدان الجماهري
وصف كانط ،يف عام  ،1798حتى نهاية حياته ،بتعاطف غري معهود ،كيف ّ
أن الشعب من حقه أن يحكم نفسه ِ
بنفسه بدستور ّ
الثوريني ،حتى
يسطره الشعب بنفسه .وقف املراقبون  Observersإىل جانب
بفكرة ّ
ّ
َ
عندما صار ذلك ضد مصالحهم الخاصة أو ثرواتهم املالية .وعىل الرغم من "البؤس وكل شنيع أثارته هذه الدراما من التغريات السياسية
ٌ
"تعاطف شارف حدود الحماسة".
العظيمة يف أفئدة وصدور جميع املتفرجني  ،Spectatorsالذين لم يشاركوا فيها" ،شاع يف أنفسهم

ً
أخالقية ُفطر عليها
وال يمكن نسيان هذه التجربة التاريخية ملثل هذه الحماسة الجماعية ،حتى وإن فشلت الثورة ،أل ّنها تشبه "فطر ًة
الجنس البرشي" وذلك هو مصدر األمل يف التقدم التاريخي للبرشية" :لقد تفتح املشهد عىل مستقبل ال حدود له"(.((9

 90أنا أقتبس هنا من دراسة باترسون العبودية واملوت االجتماعي  ، Slavery and Social Deathإذ يالحظ أنّه يف الحاالت التي تكون فيها العبودية "مقحمةً"،أي
مياسو،
عندما ُيجلب الغرباء إىل مجتمع وال يندمجون (من خالل التبني) ،فإنهم يجربون املوت االجتماعي .وإحدى مرجعيات باترسون هو عمل األنرثوبولوجي الفرنيس ّ
"إن العبودية ،بوصفها ً
نمطا
الذي يناقش العبودية باعتبارها "النقيض للقرابة" ،ويميز التأثري االجتماعي للعبيد يف تحالفات القرابة من االستغالل االقتصادي لعمل العبدّ :
ويجددون بثبات وعىل نحو ممأسس ،وبذلك فما دامت هذه الطبقة تؤدي وظيفتها
استغالليا ،ال توجد ّإل بوجود طبقة مميزة من األفراد ،لهم املنزلة االجتماعية نفسها،
َّ
ً
ِ
املستغ َّلة املنتفعة من ورائها" .ينظر:
دائما ،فإ ّنه يمكن بانتظام إعادة بناء عالقات االستغالل والطبقة
ً

Claude Meillassoux, The Anthropology of Slavery: The Womb of Iron and Gold, Alide Dasnois (trans.) (London: The Athlon Press, 1991), p. 36.

قرابيا؛ ففي مجتمع ُتتبادل فيه النساء لتشكيل زيجات متحالفة ،وحيث تكون املنزلة
وال يمكن أن يكون معنى التكاثر البيولوجي عرب أصناف :الغريب والعبد والحر حلفًا ً
عرضة للخطر من طرف بنت خالسية حرة تنحدر من ٍ
ً
ً
وأم َأمة
موروثة عن األب ،سوف يكون نظام إنجاب طبقة عبيد مستغ َّلة اقتصادية
االجتماعية
أب أبيض صاحب مزرعة ٍّ
سوداء؛ ومن جهة أخرى فإنّ اقرتان امرأة بيضاء تنتمي إىل طبقة أصحاب املزارع بعبد أسود يؤدي إىل ضياع بياض  Whitesالقيمة االجتماعية لقدرتها اإلنجابية.
َّ
ً
بوتقة تنصهر فيها األمراض من أوروبا ،وأفريقيا ،والعالم الجديد" .ينظر:
السكر [صارت]
أن "مستعمرات
الحرفية مصدر قوة هذه االستعارة بما ّ
 91كانت العدوى َ
.Braudel, p. 40
92 Louis Sala-Molins, Le Code Noire, ou le calvaire de Canaan (Paris: Presses Universitaires de France, 1987), p. 275.
93 Joan Dayan, Haiti, History and the Gods (Berkeley: University of California Press, 1995), p. 151.
94 Immanuel Kant, "The Contest of Faculties," in: Hans S Reiss (ed.), Kant's Political Writings, H.B. Nisbat (trans.) (Cambridge: Cambridge
University Press, 1970), pp. 182-185.
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ومثل هذه الحماسة التي وسمت بميسمها استجابة هيغل الشاب لثورة سان دومينيك ،هي دعوى مقالة "هيغل وهايتي" .ألقى
ِ
ٍ
نظرات عىل املشهد العاملي،
(إن صحفًا مثل املُتفرج  ،Spectatorواملراقب  Observerكانت شائعة(،((9
هيغل،
املراقب َعرب الصحافة ّ
وأن تحقق هذه الحرية هو بنية التاريخ ومعناه نفساهما .ومع ذلك ،لم ِ
يول هيغل ،يف
تجليا لحرية كليةّ ،
فرأى ثورة عبيد سان دومينيك ً
إدراك هذا املعنى ،عناية كافية بمسألة الواقع التجريبيً ،
ً
كسول  .((9("Faule Existenzفكانت األولوية للمفهوم
نابذا إياه كونه "وجو ًدا
عىل املضمون ،وطغت حماسة هيغل للنظام الفلسفي ذاته عىل الوقائع التاريخية.

فلسفيا
"تاريخا
كان هيغل ،املراقب الذي لم يغادر شواطئ القارة مطلقًا ،أضعف من أن يرى ما وراء أفق أوروبا عندما طور
ً
ً

للعالم"( .((9كانت فكرته عن الرتكيب الجديل ،أي تجاوز التعارضات والتناقضات ضمن تطور عقيل شامل يتجسد يف دولة علمانية،

ولكن هذه الفكرة استأنفت الالهوت املسيحي حول خطة إلهية مقدسة .ووضعت فلسف ُته
خروجا عىل رسديات الزمن األخروي الكنسية،
ً
ّ

َ
َ
ً
العمل
رفضه للسعادة البرشية هد ًفا للتاريخ بعنارص من الزهد املسيحي الدنيوي( .((9ورأى
رصاحة
الربوتستانتية يف إهاب العقل ،واحتفظ ُ
ً
َ
َ
إجمال.
مرحلة تحققه عىل مستوى العالم
وتخي َل
وسيلة هذا التقدم،
السيايس (حيث تحل أفعال الرجال العظماء محل املعجزات)
ّ
َّ
سوغً ا املرشوع االستعماري بوصفه
واعتقدَ أن أوروبا واملستعمرات األوروبية يف أمريكا الفاعل التاريخي املهيمن يف "العصر الحديث"ُ ،م ِّ

تطورا للعقل يف العالم( .(((9فلقد نُظر إىل الغرب عىل أ ّنه الطليعة التاريخية للتقدم اإلنساين الرضوري صوب غاية مشرتكة(.((10
ً

ح َّلل روبرت بريناسكوين النسخ املتعددة من محارضات هيغل عن تاريخ الفلسفة التي ألقاها خالل عرشينيات القرن التاسع

أن هيغل منح مخططه النظري عن التاريخ األولوية عىل
فبين ّ
عرش ،وقارنها باملصادر املكتوبة عن أفريقيا التي رجع إليها هيغل نفسهّ ،
بالبينات واألدلة التي ال تتوافق مع صيغته عن التقدم( .((10وصف هيغل أفريقيا جنوب الصحراء ،التي
الوقائع،
ً
ضاربا عرض الحائط ّ

مصادره عن طرق رحالت املسلمني ،وبأ ّنها
صحيحا إذا طالعنا ما حكته
يسميها "أفريقيا الحقيقية" ،بأ ّنها "منعزلة" ،ولم يكن ذلك
ً
ُ
"التاريخية  ،"Unhistoricalأي ثابتة ال تطرأ عليها حادثات الزمان وتقلباته( .((10ويجادل بريناسكوين ضد العديد من الباحثني بأ ّنه ال

شائعة يف الصحف الصادرة يف املستعمرات ً
ً
(مثل :صحيفة  L'Observateur colonialسان دومينيك) ويف أوروبا كذلك.
 95كانت هذه األسماء
96

لالطالع عىل نَبذ هيغل "للوجود الكسول" .ينظر:

97

"موضوع هذه املحارضات هو التاريخ الفلسفي للعالم" .ينظر:

Theodor W. Adorno, Negative Dialectics, E.B. Ashton (trans.) (New York: The Seabury Press, 1973), p. 8.

George Wilhelm Hegel, Philosophy of History, John Sibree (trans.) (Buffalo: Prometheus Books, 1991), chapter I.

ً
رومانسية حول السفر
غالبا يتقد
كان هيغل يسافر ً
دائما َعرب أملانيا وسويرسا ،ولكنه لم يزر باريس وبلجيكا وهولندا والنمسا وإيطاليا حتى عرشينيات القرن التاسع عرش .كان ً
مراقبا من عىل الشواطئ.
بحرا ،ولكنه كان
ً
ً
98

مرسحا للسعادة .وفرتات السعادة صفحات فارغة فيه ،إنها فرتات االنسجام ،التي تكون فيها الفكرة النقيضة معطلة" .ينظر.Ibid., pp. 26-27 :
"ليس تاريخ العالم
ً
Ibid., pp. 83-87, 412-457.

99

عظيمة هي أن يكونوا َ
ً
ً
فروحهم التجارية
رسل الحضارة إىل العالم؛
مسؤولية
" 100يقوم الوجود املادي إلنكلرتا عىل التجارة والصناعة ،وألقى اإلنكليز عىل عاتقهم
ُ
تحرضهم عىل قطع كل بر وبحر ،وعقد صالت مع الشعوب الرببرية ،لخلق الحاجات وتشجيع الصناعة ،ولينشئوا بينهمً ،
أول وقبل كل يشء آخر ،الرشوط الرضورية للتجارة
ّ
مقابل حياة تلك الشعوب الكسولة والعنيفة التي "ال تعرف القانون ،وال احرتام املِلكية ،وال اللطف مع الغرباء" .ينظر.Ibid., p. 455 :

101 Robert Bernasconi, "Hegel at the Court of the Ashanti," in: Stuart Barnett (ed.), Hegel after Derrida (London: Routledge, 1998), pp.
41-63.

وليس بني أيدينا إىل اليوم طبعة نقدية عن هذه املحارضات .لالطالع عىل التفاصيل ،ينظر املقالة أعاله :هيغل وهايتي ،ص .139-73

Bernasconi, p. 43.

102

"أ ِ
ُ
دخلت 'أفريقيا الحقيقية' قبل أن يقلع تفسري تاريخ العالم يف رحلته [[ ]...ال ليشء ّإل] من أجل أن ُتهمل الحقًا" .ينظر .Ibid., p. 60 :فكانت أفريقيا "بمنزلة نقطة
خامدة" .ينظر.Ibid., p. 52 :
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نعذر هيغل عىل ما يتفىش يف فلسفته من عنرصية ثقافية ونضع اللوم عىل مصادره العلمية( .((10ويف الحقيقة ،عندما نعيد صياغة
يمكن أن َ

ً
ما ذهب إليه خرباء (مثل كارل ريرت ،وتوماس إدوار بوديتش ،وآخرون) فإن هيغل "لم" يكن ً
َ
"زخرف" قصص
"عدل"( .((10فلقد
ناقل

منغمسا يف تشويهات
"مجربا عىل مضاعفة األعداد"،
أكل لحم البرش والتضحية بالبرش بوصفهم قرابني بزخارف غري حقيقية ،وكان
ً
ً
ً
منطقيا( .((10وعىل الرغم من معرفته الجزئية ،اعتنى هيغل بأفريقيا ويف
تطوريا معي ًنا يبدو
مخططا
ومبالغات ملآربه الفلسفية يك يجعل
ً
ً

ً
فلسفة للتاريخ تقوم عىل فكرة االرتقاء من الطابع الحيس  Sinnlichkeitللديانات األفريقية الفيتيشية
يشي َد
ذهنه "قصد منهجي" هو أن ّ

ُ
ضمرا" بيد األوروبيني الستغالل القارة
مخططه
[الصنمية] إىل ديانة أرقى هي الروحانية املسيحية( .((10فوفر
ُّ
التطوري هذا "مسوغً ا ُم ً
األفريقية الحقًا(.((10

أن اإلنكليز
قال كواك دوا  ،Kwak Duaزعيم قبيلة أشانتي ،للحاكم اإلنكليزي يف عام " :1842أتذكر أ ّني سمعت ،يف صبايّ ،

أن تلك الحكاية كانت
قدموا إىل ساحل أفريقيا تحملهم سفن لشحن العبيد إىل بالدهم وأكلهم هناك ،ولك ّنني عرفت منذ زمن طويل ّ

(((10
البليد .ولكن غرضنا من العودة
مختلقة"  .يبدو "كواك دوا" أعقل مما يقدمه هيغل من تفسريات تتعمد املغاالة إىل جمهوره األورويب َ

دمج فيها هيغل هايتي يف القصة األوروبية ،وأقىص منها أفريقيا لعدم أهميتها هي لحظة اتخاذ خطوة نحو
إىل اللحظة التاريخية التي َ
خالص أنفسنا وليس إلدانة للفيلسوف األملاين(.((10

َ
واسعة االنتشار .فالعمل السيايس العنيف
سمون أنفسهم هيغليني اليوم ،فإن افرتاضات هيغل ما زالت
عىل الرغم من ق ّلة من ُي ّ

فرض الديمقراطية عىل اآلخرين بالقوة .وما زالت تلك القسمة
وتسوغ فكر ُة التقدم
يقرر ما هو مهم يف التاريخ الجماعي لإلنسانية.
َ
ّ
ّ
تمحيصا للمصادر التي اعتمدها هيغل يد ّلنا على أ ّنها كانت أدق منه ،وال عذر له على ما صنعه بها" .ينظر.Ibid., p. 63 :
"إن
103
ّ
ً
"إن هيغل التزم الصمت" يف تفكريه "بالحكمة
نحتاج إىل تحليل بريناسكوين الحاذق لتصويب بالغَ تي الخرقاء يف مقالة "هيغل وهايتي" أعاله ،ص  ،74-73عندما
ُ
كتبت ّ
األوروبية البحثية املألوفة عن املجتمع األفريقي".

104 Ibid., p. 45.

ونحن نعرف هذا املنزع لدى هيغل من إهماله ذكر األرقام يف استشهاداته بوصف آدم سميث ملصنع الدبابيس ( Pin Factoryينظر يف أعاله" ،املدخل إىل الجزء األول"
["هيغل وهايتي"] ،ص [ .)5-3يتحدث آدم سميث عن مصنع الدبابيس لرشح فكرة تقسيم العمل ،ينظر :آدم سميث ،ثروة األمم ،ترجمة حسني زينة ،ج ( 1بريوت /بغداد:
معهد الدراسات االسرتاتيجية ،)2007 ،ص ( .12-11املرتجم)].

105 Bernasconi, pp. 51-52, 63.
106 Ibid., pp. 51-58.

جادل هيغل عن فكرة أنّ األفارقة كانوا يفتقرون إلى "إدراك وجود كائن أعلى من اإلنسان" ،ولم تعد العبودية غير مالئمة" ،ومن ثم "النتائج المفيدة لتعرض األفارقة
للثقافة األوروبية حتى وإن بدأ ذلك بالعبودية" .لم تكن العبودية ً
يحررونهم من وجودهم اإلنساني
خطأ ،بل "إن األوروبيين بإخراجهم األفارقة من أفريقيا ً
عبيدا إنما كانوا ّ
أحرارا بعد" .ينظر.Ibid., p. 58 :
العاري ،حتى وإن لم يصبحوا
ً
تعرف السود إىل آراء األوروبيني عن الحرية" .ينظر.Ibid., p. 61 :
هيغل،
نظر
يف
سببها،
يكون
سوف
هايتي،
يف
بنجاح
فعلوا
مثلما
العبودية،
ضد
"ولذلك فحتى ثورة السود
ّ
107 Ibid., p. 59.

أن من حق ما يسمى بالشعوب 'املتحرضة' التدخل يف شؤون من
"الرببرية خلل يجب إصالحه حتى وإن دعت الحاجة إىل استعمال وسائل عنيفة [ ]...اعتقد هيغل
عموما ّ
ً
هم يف مرحلة تطورية أدىن [ ]...فاالستعمار هو َق َد ُر أفريقيا الذي يجب أن تذعن له" .ينظر.Ibid. :
يجده
دورا
إيجابيا من زاوية التطور اإلنساين ،يكون قد وفّر العون والذرائع ألولئك الذي رفضوا إلغاء العبودية .لذلك ال غرابة أن َ
"بمنح هيغل استعباد األوروبيني لألفارقة ً
ً
مالكو العبيد يف الواليات املتحدة حليفًا لهم" .ينظر.Ibid., p. 58 :
 108مذكور يف.Ibid., p. 49 :
ٌ
َ
دت
كقرابني،
بالبرش
التضحية
ألغيت
ما
"فإذا
السيادة:
ملبدأ
رضوري
رشط
واملوت
الحياة
عىل
السلطة
بأن
ا
محتج
كقرابني،
بالبرش
التضحية
اعرتف "كواك دوا" بطقس
جر ُ
ُ
ّ
ٌّ
ً
َّ
محاجات كارل شميت .ينظر:
طراز
من
ه
ت
ومحاج
.
Ibid
.
ينظر:
شعبي".
إلخضاع
نفيس من أهم وسيلة فعالة
ُ
ّ
ّ

Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Tracy B. Strong (trans.) (Chicago: University of Chicago
Press, 2005).

رضوسا ضد الربيطانيني حتى انتهت بخسارتهم النهائية يف عام .1896
حروبا
لقد خاض شعب األشانتي
ً
ً

 109يكتب بريناسكوين" :عىل قارئ هيغل [ ]...أن يسائل نفسه عن حدود وقوعه أسري هذا التفسري" .ينظر.Bernasconi, p. 44 :
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ويلوي /زومتزومت

العاملي باعتباره طريقًا
بني شعوب متحرضة ومتقدمة وشعوب متخلفة وبربرية نافذة إىل اليوم( .((11واملخطط العلماين املزعوم عن التاريخ
ّ

إن الغلبة ما
ً
لب الخطاب السيايس الغريبّ .
واحدا ،الذي صاغته األمة (املسيحية) املتطورة ،والذي ُقدر عىل العالم كله سلوكه ،ما زال يف ّ

زالت للعنرصية الثقافية.

ليس ثمة سبب علمي يدفعنا إىل تقييم الجماعات البرشية بمعيار البقاء الدارويني االجتماعيً .
إن الحكمة
وبدل من القول ّ

الجماعية هي نتاج الهيمنة الحضارية ،لعل املتغريين اآلتيني مرتابطان كذلك :كلما ازدادت عظمة القوة التي تمارسها حضارةٌ عىل

العالم ،تد ّنت قدرة مفكريها عىل إدراك سذاجة اعتقاداتهم .يف رصيد اإلنسانية ما هو أفضل من ذلك.

ٍ
َ
نموذج أفضل ما
لصيقة
 110تحمل النتائج التي توصل إليها بريناسكوين املشاغل نفسها" :تظل التساؤالت عن مديات ارتباط أفكار معارصة ،مثل التطور االجتماعي،
يمكن أن يوصف به أ ّنه نموذج استعماري" .ينظر.Ibid., p. 63 :

160

امـجرت

)1( التاريخ العاملي

References

املراجع
العربية
.2007 ، معهد الدراسات االسرتاتيجية: بغداد/ بريوت. ترجمة حسني زينة. ثروة األمم. آدم،•سميث

األجنبية
•

Adorno, Theodor W. Negative Dialectics. E.B. Ashton (trans.). New York: The Seabury Press, 1973.

•

Avineri, Shlomo. Hegel's Theory of Modern State. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

•

Barnett, Stuart (ed.). Hegel after Derrida. London: Routledge, 1998.

•

Bellhouse, Mary L. "Candide Shoots the Monkey Lovers: Representing Black Men in Eighteenth-Century French
Visual Culture." Political Theory. vol. 34, no. 6 (2006).

•

Blakeley, Allison. Blacks in the Dutch World: The Evolution of Racial Imagery in A Modern Society. Bloomington:
Indiana University Press, 1993.

•

Braudel, Ferdinand. The Structures of Everyday Life: Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, The
Perspective of the World. Siân Reynolds (trans.). Berkeley/ Los Anglos: University of California Press, 1992.

•

Césaire, Aimé. Toussaint Louverture: La Révolution francaise et le problème colonial. Paris: Présence africane,
1960.

•

Davis, David Brion. "Slavery: White, Black, Muslim, and Christian." The New York Review of Books. vol. 48,
no. 11 (July 2001). at: https://bit.ly/3hv5Qsg

•

_______. The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1770-1823. Ithaca: Cornell University Press, 1975.

•

Dayan, Joan. Haiti, History and the Gods. Berkeley: University of California Press, 1995.

•

________. "Paul Gilroy's Slaves, Ships, and Routes: The Middle Passage as Metaphor." Research in African
Literatures. vol. 27, no. 4 (Winter 1996).

•

Diderot, Denis, Jean le Rond d'Alembert & Pierre Mouchon (eds.). Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné de
sciences, des arts et des métiers, vol. 21. Stuttgart-Bad Cannstatt: Fromman, 1966-1995. Originally published in
Paris: Briasson, 1751-1780.

•

Dubois, Laurent. A Colony of Citizens: Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787-1804.
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004.

•

Farnie, D.A. The English Cotton Industry and the World Market: 1815-1896. Oxford: Clarendon Press, 1979.

•

Federeci, Silvia. Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. Brooklyn: Autonomedia,
2004.

•

Fick, Carolyne E. The Making of Haiti: The Saint Dominque Revolution from Below. Knoxville: University of
Tennessee Press, 1990.

161

 ددعلالا

زومتزومت/ ويلوي

•

Fischer, Sibylle. Modernity Disavowed: Haiti and the Cultures of Slaves in the Age of Revolution. Durham/
London: Duke University Press, 2004.

•

Gilroy, Paul. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. London/ New York: Verso, 1993.

•

Guha, Ranajit. History at the limit of World History. New York: Columbia University Press, 2002.

•

Hall, Nevill A.T. Slave Society in the Danish West Indies, St. Thomas, St. John & St. Croix. Baltimore: The John
Hopkins University Press, 1992.

•

Hegel, George Wilhelm. Philosophy of History. John Sibree (trans.). Buffalo: Prometheus Books, 1991.

•

James, C.L.R. The Black Jacobins: Toussant L'Ouverture and the San Domingo Revolution. New York: Vintage
Books, 1963.

•

Linebaugh, Peter & Marcus Rediker. The Many-Headed Hydra: Sailors, Slaves, Commoners, and the Hidden
History of the Revolutionary Atlantic. Boston: Beacon Press, 2000.

•

Lloyd-Jones, Roger & M.J. Lewis. Manchester and the Age of the Factory: The Business Structure of Cottonopolis
in the Industrial Revolution. London: Croom Helm, 1988.

•

Meillassoux, Claude. The Anthropology of Slavery: The Womb of Iron and Gold. Alide Dasnois (trans.). London:
The Athlon Press, 1991.

•

Montag, Warren. Bodies, Masses, Power: Spinoza and His Contemporaries. London/ New York: Verso, 1999.

•

Patterson, Orlando. Slavery and Social Death: A Comparative Study. Cambridge, MA/ London: Harvard
University Press, 1982.

•

Peabody, Sue & Tyler Stovall (eds.). The Color of Liberty: Histories of Race in France. Durham/ London: Duke
University Press, 2003.

•

Peabody, Sue. "There Are No Slaves in France": The Political Culture of Race and Slavery in the Ancien Régime.
New York: Oxford University Press, 1996.

•

Rainsford, Marcus. An Historical Account of the Black Empire of Hayti: Comprehending A View of the Principal
Transactions in the Revolution of Saint Domingo, with its Antient and Modern State. London: Albion Press
Printed, 1805.

•

Rea, John. Life of Adam Smith. New York: Augustus M. Kelly, 1965.

•

Reiss, Hans S. (ed.). Kant's Political Writings. H.B. Nisbat (trans.). Cambridge: Cambridge University Press,
1970.

•

Robinson, Cedric J. Black Marxism: The Making of the Black Radical Tradition. London: Zed Books, 1983.

•

Sain, Thomas P. Black Bread-White Bread: German Intellectuals and the French Revolution. Columbia: Camden
House, 1988.

•

Sala-Molins, Louis. Le Code Noire, ou le calvaire de Canaan. Paris: Presses Universitaires de France, 1987.

•

Schmitt, Carl. Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. Tracy B. Strong (trans.).
Chicago: University of Chicago Press, 2005.

162

امـجرت

)1( التاريخ العاملي

•

Spinoza, Benedictus de. The Collected Works of Spinoza. Edwin Curley (trans. & ed.). Princeton: Princeton
University Press, 1985.

•

Williams, Eric. Capitalism & Slavery. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994.

•

Wolf, Eric R. Europe and the People Without History. Berkeley: University of California Press, 1982.

163

