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  "في الخفایا االستعماریة"

   معآن لورا ستولرمقابلة أجرتها 

 سلوى لوست بولبینا

  ٕترجمة والء سمارة ونیفین شحاتة وابراهیم عبد الباقي

  

ن كنا نخطئ بتقلیل اهتمامنا بشكل عام ٕ معینة حتى وابحثیةیوجد لدینا دوما اهتمام شخصي لالستثمار في حقول : ینابولب

وهذا أسوأ، كیف یمكنك الحدیث عن الدافع الذي لطالما دفعك وال یزال یدفعك الختیار  "الهویة"بالتجارب الشخصیة أو بـ

  اكن بعیدة في أقاصي العالم؟ التي بدأتها في أماالستعماریةحقل الدراسات 

  

. أبحاثي وفي الدراسة مقاعد على فیه تخصصت الذي التأریخ عشقت ثم البشریة، األعراق علم درست لقد": ن لورا ستولرآ

 متحمسة لفهم الطریقة التي ًكنت دائما. ، نقطة انطالقي في البحث"فوكو"قد كانت سیاسة المعرفة، حتى قبل قراءتي كتابات و

الماركسیة . ًلقد بدأت أبحاثي عندما كانت فیتنام مهمة جدا!  بشكل أفضل، خاصة هناك حیث ال نراهاالسلطةها ب" تسیر"

مبریالیة والرأسمالیة والهیمنة الطبقیة، ومن هنا بدأت العمل العالقة بین اإلبالنسبة لي كانت مصدرا للتعلم، كان علي فهم 

ونمط العمال الحدیثین، وقد كان من الخطأ ولو   عالقین بین نمط الفالحینكان الجاویون. على مشاریع سوماترا الزراعیة

بحالتهم، وللحصول على مزید من األراضي، كان  لقد كنت مأخوذة. نه كان هناك نمطین من أنماط اإلنتاج أجزئیا القول

كانت فكرة التصنیف مهمة جدا . ارععلیهم أن یبقوا فالحین مجاورین للمزارع الكبیرة بحیث یكونوا وثیقي االرتباط بهذه المز

الفعلي، فاألول ال یغیر عالقات العمل بینما ونمیز بین التصنیفین الرسمي . بالنسبة لي، ولم تكن على نحو جید بنظري

"  موریس جولدییر"ضمني . ً بحیاة أخرى أمرا جوهریااستبدالهایهدف الثاني إلى تغییر هذه العالقة، وقد كان تغییر الحیاة أو 

 وقد نشر لي جولدییر مقاال ضمن مؤلف حول ، التفكیر في مفهوم التصنیففي هذا اإلطار، لى فریقه، حیث كنت بدأتإ

حاول كالهما، كال من جانبه، فهم ما اك عالقة عضویة بین ماركس وفوكو إذ أن هنأرى  دائما الحقیقة أنني كنت. 1االنتقال

  .ها بعمق لدرجة أننا ال نراهاالذي تخفیه السلطة وعدم المساواة التي تدفن

ع فترات إقامة طویلة  مباتجاه جاوة وسوماتراتحلیلیة وسیاسیة في نیویورك، ثم واصلتها و وتاریخیة لقد بدأت رحلة إثنوغرافیة

العدید من جاء هذا العمل وسط . ابا إلى فرنسإمع رحالت عدیدة ذهابا وایو في هولندا، المستعمراتأرشیفات وقصیرة في 

 كان البحث منتعشا بالعالقة مع الناس الذین ساعدوني، باألرشیفات التي ستمرة المرتبطة بتواجدي في فرنسا،شاكل المالم
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 البیضاوات اإلرشادات الموجهة للنساء وكتیبات االستعماریة بكتیبات اإلرشاداتقلبت كیاني رأسا على عقب، بالروایات، 

ینیة والسنغال وساحل العاج، والتي وجدتها في المكتبة الوطنیة مع صفحات لم یتم اللواتي یذهبن للمرة األولى إلى الهند الص

 مخبئا ٍ، فقد كان ماض في آن واحده بالغیاب القوي للماضي االستعماري وبحضوركان محكوما العمل اهذلكن  .ًأبدا تمزیقها

رق فرنسا في الماضي وال یزال یؤرقها الما أٍماض لط ، وهومهمالا وغامضًومن ثم أصبح ثانیة ، فجأة" مكتشفا"ثم " امنسیو

  .الیوم

 لتشكیلأداة السلوك الجنسي باعتبارها نقطة قوة استعماریة وات أبحاثي التاریخیة حول قضایا ی بدأت في سنوات السبعینلقد

 إثنوغرافیة في إلضافة إلى أبحاثالفئات العرقیة في جزر الهند الشرقیة الهولندیة في القرنین التاسع عشر والعشرین، با

كل عام في ٕ في كل من باریس وایكس ومارسیلیا، باإلضافة إلى إقامتي ولكن من المؤكد أن وجودي في فرنسا. ندونیسیاإ

 "الحركیین"لقریة التي تم فیها إیواء عائالت من ا أنها كانت قریبة التي ظللت جاهلة لفترة طویلة "لیبرون"  مرتفعات قرىإحدى

وهو  الذي لطالما أعطاني إحساسا بحیویة وعمق وتحول هذا الماضي االستعماري،  هو األمرؤكد أن هذا، من المالجزائریین

نه تاریخ الحاضر ال على إلى هذا التاریخ االستعماري على أ ننظر  من األفضل أن. في آن واحدًا وبعیدً جداًا قریبالذي نراه

من أي وقت مضى، وأكثر . ّرت فيّة، بل آثار عمیقة لطالما أثأنه تاریخ لزمن مضى، فهو یترك لدي أكثر من آثار خافت

ٕرفضها، فضال عن المفاهیم التي أحاول صیاغتها واعادة ربطها حین أكون في حالة من أصادف مفاهیم قد أتفق معها وقد أ

هولندا والوالیات المتحدة ففي فرنسا و. سیة التي تشغلنا حالیااالندفاع واالنفعال بسبب المواضیع والمسائل االجتماعیة والسیا

لعالقة رسم الخط الرابط ل یمكننا ،هذه األمثلة فقطوسنكتفي بٕفلسطین واسرائیل، وأسترالیا و) بما یتعلق بنساء المتعة (الیابانو

  . نفیها وحتى سحقهاّ ما تمًهي قصص غالباالعنصریة وبین التاریخ االستعماري والمعارف الحمیمة والقوى 

  

 التحلیالت؟ في الحقیقة، إن االهتمام باألرشیفات  السیما لدى إجراء في األبحاث بقضیة ماصورین االلتزامكیف تت: بولبینا

 العالقة ، وهنا تخطر بباليحقل جدیدأو  موضوع  تجربة علمیة على أو بتنفیذبالسلوك الجنسيالتي تتعلق بالنساء أو 

كان  سواء أ،المناصب السیاسیةتسرب ٕط تسرب العقول وانما أیضا شكل فقط خطوال ی ،)باالتجاهین(اإلسرائیلیة الفلسطینیة 

  . ذلك في الماضي أو في الحاضر

 في " La Chair de l’empire مبراطوریةجسد اإل"، كنت على وشك االنتهاء من الفصل األخیر من كتاب 1988 عام :ستولر
ثنوغرافیة األرشیفات واألرشیفات ٕ االستعماریة واتاب حول األرشیفاتجل إكمال ك، من أ)حیث مكثت لمدة سنة(یكس مدینة إ

وبان والجبهة  كان من الصعب أن أبقى منغلقة على نفسي في مكتبي، كانت أخبار لإنما. السلطةاالستعماریة كونها تكنولوجیا 
 مغطاة ارعي كانتالشوارع بما فیها شفي مدرسة ابنتي المجاورة، وُالوطنیة تمأل الصحف ویصدح بها في المظاهرات و

  .بإعالناتهم
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برونو "حیث أصبحت زوجة  2"فیترول" إلى مدینة الجبهة الوطنیة مساراتبع  ین من المخطوطات جانبا وقررت أنتتركت اثن
أتذكر جیدا عدم الثقة التي رأیتها في . رئیسة البلدیة)  في الجبهة الوطنیة في ذلك الوقتوكانت الشخصیة الثانیة(" میجریت

، كان ال شيء الفائدة عدیم "لوبان"كان . خبرنني، بلطف بالغ، أنني كنت أضیع وقتيالجنوب اللواتي أعیون صدیقاتي في 
هذا الخطاب لم یكن مسموعا ألنه لم . ًحقیقةلم یكن فرنسیا " األفضلیة القومیة"و" األمن"خطابه حول وعدیم التأثیر كما أن 

. ولكني لم أكن مقتنعة أو متفقة مع ذلك". األصلیین"ن أغلبیة الفرنسیین یكن متوقعا ال من قبل البرجوازیة الفرنسیة وال حتى م
  من فیترول كن في الجبهة الوطنیة، نساء اشتراكیات ونساء في كل من في تلك السنة، أمضیت الكثیر من الوقت مع أمهات

، حیث كنت مصدومة من اجراتمات وتمعلوحزب التجمع من أجل الجمهوریة، وحزب االتحاد من أجل الدیمقراطیة الفرنسیة 
 بدا لي خطابهم عن فرنسا لقد.  الحدهذال فیه مبالغا أومتطرفا الجبهة الوطنیة لم یكن غریبا جدا وحقیقة أن خطاب النساء في 

مشاكل الشباب العرب في المدرسة ذا صدى مألوف وقوي، وغیر بعید عن الخطاب االستعماري حول واألمن  وللفرنسیین
  .المجاورة" إكس" أقالیم ما وراء البحار في مدینة أرشیفات في العرقساس التمییز على أ
عنایة نفس اللكسر التمییز العنصري ب " La Distinction"  وعنوانها" بییر بوردو الشهیرة" كتابة دراسة قد أُعیدتنه إذا ما تخیلنا أ

عتقد أننا نستطیع أن نرى متوسطة والكبیرة، فإنني أغیرة وال الطبقیة بین البرجوازیة الصالفائقة التي وصف فیها الفروقات
َالمقحمةعالقات األعراق  لقصص االستعماریة حیة في إدراكنا، في األمور التي ننفر منها وتلك ا في كل مكان؛ فلةِالمتداخ/ُ

على ترسب  لنصحح الماضي االستعماري ولكن للتعرف بشكل أفضل لیس ذلك، البد لنا من فعل. نااضرالتي نحبها، وفي ح
 في الوقت الحاضر ولتحدید أوجه عدم المساواة الصریحة والخفیة، الملموسة وغیر الملموسة، اللون األبیضعلى قوة وتأثیراتها، 

  .البطيء والمفاجئ الذي یلقي بثقله على المستقبل/العنف اللین والقويوأوجه 
كاثلین "سعد، ووبولوجیا الذین سبقوني مثل طالل أالنثربفضل علماء ا(كنت قد استنتجت .  قضیة سیاسیةبالنسبة ليالمعرفة 

كان .  ذكر ذلككان من الواجب االستعمار، ومن تصمیم  هون تشكیل هذا النظامأ" وكوف"  كتاباتومن دون أن أقرأ) "غوف
 3"والسترین"ن بعض المعارضین یتساءلون عن التنمیة والتخلف، التنمیة كانت فعالة بسبب تأثیر نظام عالمي وشامل، ولذا كا

 ألنها كانت جزءا من بیئتي الماركسیة على الرغم من القضایا ودرست الثورة الخضراء في جاوالقد درست هذه . كبیرة ذا أهمیة
، أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه في جامعة كولومبیا، أمضیت 1974عام . أنها لم تكن ضمن المسار المعتاد لالثنولوجیا

. هذا الكتاب مهما جدا بالنسبة ليوقد كان  ، Lire Le Capital وعنوانه" التوسیر"و" بالیبار" المؤلفین كتابساعات في قراءة 
جل فهم االمبریالیة، وقد كان هذا العمل مرتبطا مع الحركة النسویة ومع من أ" روزا لوكسمبرغ"و" لینین"كتابات قرأت أیضا 

العمل . ألطفال النساء واعملنه ال یمكن أن تتم إعادة اإلنتاج دون ظهار أج العمل، كنا نسعى دائما إلالجدال حول إعادة إنتا
م  عاSigns كان في مجلة 2أول مقال مهم نشرته. جل إعادة اإلنتاج وهو جزء ال یتجزأ من الرأسمالیةالمنزلي ضروري من أ

، حیث أكدت جمیع "لمساواة في جاواومن هنا نفهم عدم االطبقة تتفوق من ناحیة تحلیلیة على النوع ":  بدأ بجملة1977
البنك الدولي والمؤسسة " مساعدة"ولكن االختالفات الطبقیة كانت كبیرة و (المرأة من دعم أن ال بدالمنظمات غیر الحكومیة 

  ).  لفقدان أراضیهم، وخاصة النساءاألریافسكان  للتنمیة زادت من خطورة تعرض الدولیة
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     LaLaLaLa    ChairChairChairChair    dededede    l’empirel’empirel’empirel’empire    ((((CarnalCarnalCarnalCarnal    KnowledgeKnowledgeKnowledgeKnowledge    and and and and: رئیسیة باللغة الفرنسیة بعنواننشر مؤخرا احد كتبك ال: بولبینا

ImperialImperialImperialImperial    PowerPowerPowerPower,,,,    2002200220022002)))) . للممارسات االمبریالیة ویقدم وجهة ا أساسیابعدالسلوك الجنسي باعتباره یتناول الكتاب 
" العام"ل السلطة بین  تداوصة لرؤیةالفر لتقییم السیاسة، فهو یعطي ًامحكي میزة و الجنس السلوكنظر مختلفة، حیث یبدو

في السیاسة االمبریالیة فالسلوك الجنسي ، ات التالعب به وفقا للسیاقٕواعادة التالعب بالتمییز یةمراقبة كیفول" الخاص"و
صبحت أمرئیة ثم  التي كانت أمام العیون وغیر " بوإدغار آالن"للكاتب  مثل الرسالة المختلسة َّمحدد بشكل عنصري؛ فهو

  .یما بعد في متناول الجمیعف
  

دعوا إلى إعادة التفكیر في  كانت وكما آمل أن تبقى، أي الكتاب حافزا ومحرضا، ألتحدید أهمیة الكتاب كما: آن لورا ستولر
. یاة الحمیمیة والحكم، أي في مظاهر القوة االستعماریة والعالقة بین الح"سیاسة"ما یعتبر وفي  ماهیة السیاسة االستعماریة

ء خوف من فقدان الرجولة البیضاوال الجنس  كل من معبوسواس في حین أن األرشیفات االستعماریة تتعامل لكن لماذاو
 والخطر السیاسي الذي اء الشعوب األصلیة والرجال البیضقلق أمام العالقات بین نسوالهویة البیضاء في المستعمرات وال

في حین أنها  باختصار اللقطاء،) محلیاتباء بیض وأمهات ین ولدوا من آالذ(  المختلطینكبیر من األطفالالعدد الیشكله 
 لماذا لم رین،ِلمستعمعلى ارین ولكن أیضا َلمستعمبسط الحكم لیس فقط على اتتحدث في الغالب عن العالقات الحمیمیة ل

عن ذلك، ونادرا ما فعلوا، لماذا لم ؟ وعندما تحدثوا احترامالمؤرخین األكثر لدى ا الیوم حتى إلىیكن لهذا أي اهتمام تقریبا 
   إلى المستعمرات؟ البیضاواتیؤكدوا أن التمییز العنصري االستعماري بدأ فعال مع دخول النساء 

جورج "، كتب 1929عام . ر تماما عن الحالة االستعماریة التي تهمنيّأود أن اقتبس عبارة بدأت بها الكتاب، هذه العبارة تعب
جملة بقیت محفورة في ذاكرتي كتب ر للتعلیم االستعماري ومدیر المدرسة االستعماریة المشهورة  وهو مهندس كبی"هاردي

.  في األفكار والممارسات االستعماریةوالسلوك الجنسي البیضاوات العرق والخوف والنساء تداخلوتتحدث بطریقة ممیزة عن 
الخوف من أن " تقریبا، حیث یحدث كل هذا "فس عرقهیقع تحت أعین امرأة من نالرجل یبقى رجال حتى "نسبة له فإن بال

هؤالء مثل الحارسات . بیضاواتإذا لم یتم مراقبتهم بواسطة نساء " رجاال"ع الرجال البیض الصفات المطلوبة لیبقوا ّیضی
  ."للعرق األبیض، فهن یساعدن الرجال البیض الضعفاء جدا في الحفاظ على أنفسهم

  . أیضا، فقد كانت تحذیرا یعبر عن قلق كان منتشرا بشكل واسعنظرا لما تخفیهوا تقوله جملة هاردي هذه مهمة نظرا لم
 .كانت في كل مكان وخاصة في بیوتهمفي مستعمرة لم تكن أبدا مؤكدة بسبب المخاطر التي " أوروبیا"إن فكرة أن تبقى فعال 

 الیوم  به یشهدوحسب ماات یات والثالثینی العشرین االستعماریة الخاصة بالمهام المنزلیة في سنواتكتیبات اإلرشادات حسب
ضمن المجال  كانت العالقات االستعماریة ، وبستانیین ومربیین في منازل البیضاخدمات الذین عملوا الجاویون والجاوی

غیر وكانت في الوقت نفسه  تتسم بالحمیمیة المضطربة)  وال یتم حلها بسهولة في الغالبوهي عالقات متوترة( المنزلي
  . ومرغوبةقریبة جداوخطیرة و ةمرغوب

لعالقات االستعماریة بل هو المكان لتعبیر عن ا لیس مجازا بسیطا لالسلوك الجنسي یجب أن أقول شیئا بوضوح وهو أن
تجنبت وتجاهلت سیاسة المعرفة في مجال التاریخ االستعماري قبل دراسات  لقد. نفسه الذي تم فیه التالعب بحقیقة السلطة

السلطة وأجهزة إدارة هذا األساس المهم في لعبة ) "فرانز فانون"مع بعض االستثناءات مثل ( ات الثالثینیات الماضیةسنو
  .المستعمرات
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التسمیة التي  أو حتى معرفة  وهو معرفة من یضاجع منولكن كان هناك شي أكثر أهمیة صدمني أیضا في ذلك الوقت
، ومسألة )أي الشذوذ الجنسي للذكور" األسوأ"لتمییزه عن " ( الذي ال بد منهرشال "تطلق على المعاشرة من دون زواج أي

هم، وهم آباؤ اللقطاء وغیر المعترف بهم من قبل البیض )محلیاتباء بیض وأمهات الذین ولدوا من آ(المختلطین األطفال 
 وقد كان كل دیها المستعمرون،المالبس شدیدة البیاض التي یرتوالبیض، " صحة"  لحمایةوكتیبات اإلرشادات المخصصة

قات الجنسیة والتصنیفات سیطرة العالتقاطع  مبنیا على ٍ واسعة النطاق أنتجت نظام حقیقةجزءا من منظومة یومیةذلك 
من أجل  وأحیانا وحمایتهابیضاء " أنا " علىجل الحفاظ، وهي منظومة وضعت من أ)عنصريالهرمي التسلسل أي ال(العرقیة 

،  ما ومن ینتمي إلى غیرهمن ینتمي إلى عرقف .ا من الممكن التأكید علیهالتأكید على شيء لم یكن أبدل أي من أج ها،خلق
  وفقا ألي معاییر، ومن سیقوم بالحكم على ذلك؟و
  

  تاریخ السلوك الجنسي-  الرغبةرق وتعلیمِالع: " بعنوان"فوكو"إن صح التعبیر لكتاب  ًزیحاُمكمال بل م"كتابا  ّألفت: بولیینا

م، إلهاِ بالنسبة لك، على ما هو علیه وكما وصف نفسه، مصدر فـفوكو. 1995، "م االستعماري لألشیاء والنظالـفوكو

ًوهو أیضا منافس ال یجب معارضته بل یمكن في األساس معارضة كل ما لم . فهو صاحب التجارب ولیس صاحب النظریة

والسلوك  لم یشر صراحة إلى فكرة االرتباط بین العنصریة فهو. یفكر فیه أو ینطق به وكل ما لم یحققه في األساس

  .ِ بالنسبة لكالجنسي، وهي فكرة أساسیة

 

تلقى دعوة من " لورانس هیرشفیلد"لكن رفیقي ستردام لتحضیر رسالة الماجستیر و قدمت إلى أم1979في عام : أن لورا ستولر
 العمل في األرشیفات الهولندیة  أنافضلتا وراتفي سوم" لباتاكا] "قبائل[في باریس للعمل حول موضوع " لیفي شتراوس"السید 

موریس "وأما منحتي فمن " لیفي شتراوس" أما منحته فمن .ضل منحة دراسیة حصل علیها كل منا بفكنا نتقابل في باریسو
ات الكبرى متعددة  تدور حول الشركأطروحتيوكانت .  االنتقالیةالمرحلة حول هعملالذي كان یستضیفني ضمن فریق " يجودول

ریا إلى األرشیفات وكنت أعود شه. ها ما یقرب العامینت ومزارع المطاط وزیت النخیل في سومارا التي قضیت فیالجنسیا
ما بین المهاجرین ) ًالتي قد تكون أحیانا متوترة أو شدیدة الهدوء أو عنیفة( وأقوم بتحلیل العالقات الهولندیة في الهاي وأمستردام

.  األساسي في إدارة العاملین الجاویین من جهة أخرىالعنصرفي المزارع ونمو الشركات الكبرى من جهة والعرق كونه الجاویین 
كان موضوعا تحت المراقبة " اإلداریین البیض" زواج الشباب من حتى أن(تني مسألة منع زواج العمال وفي بدایة بحثي صدم

 إلى العمل لدى المستعمرین نقاضیهن نصف ما یتقاضى الرجال مما دفعهتویات كما صدمني عمل السیدات الجاو) دةالشدی
لكنه ناتج عن وكل هذا ال یحدث مصادفة . ًخادمات في البیوت وصوال إلى الدعارة مع العمال الجاویین) ذوي البشرة البیضاء(

 هذه المنطقة مؤرخي  أنإالاألمر وعلى الرغم من سهولة توثیق هذا . السیاسة التي تظهر بوضوح في األرشیفات االستعماریة
  .التوثیق أن المعروف عنهم نجاحهم الشهیر في في األغلب لم یعترفوا به ولم یناقشوه على الرغم من

رستقراطیین، وهي الحیاة وأنهم یعیشون حیاة األ" بالراحة"بشعورهم ) البیض(رین وقد سمح وجود هؤالء الخدم في منازل المستعم
كانت تفاصیل الحیاة من أغاني وأحضان .  في قلب هذه المنازلًالكن یظل الخطر موجود. عواصم بالدهمالتي ال یجدونها في 

ن في حاجة إلى كل هذه المشاعر ولكن في نفس الوقت ظل الخوف الدائم وكان األوروبیو.  عبر هؤالء الخدمومشاعر تنتقل
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ذوي األقدام  مع األطفال الملونین یلعبونأطفال البیض لهذا السبب كانت المحظورات كثیرة مثل وجوب عدم ترك . ًاموجود
 كانوا یرغبون بتعیین ففي جاوا. بات تحذیر من األخطارن كتیبات اإلرشادات العامة للصحة كانت كتیكما أ. الحافیة وغیر ذلك

قضونها في المستعمرة  ید خمس سنوات أو عشرموظفین یستطیعون فهم العادات الجاویة ولكن دون االقتراب من أهل البلد، وبع
 ألن المعرفة كان البد أن ل الملونین في شغل هذه الوظائف؟ولكن لماذا لم یتم استغال. العودة للعاصمةمن كان البد علیهم 

  . لالحتفاظ بالهویة البیضاءأوروباتنقل عبر 
 له أهمیة ففوكو. ًركس وأخیرا بفوكومبهورة بالحركة النسائیة وكذلك بما فقد كنت من العمر،78الـ وفيوبما إنني من نیویورك 

أنا ال أزال أتساءل . ًفهو الذي أرشدني إلى المسارات التي انتهجتها في حیاتي حتى لو لم یعمل هو شخصیا بها. خاصة عندي
  فهواألدوات بكبرى ویحظى"  بالنسبة لعالقات القوةنقطة عبور عمیقة إلى حد ما" الجنسي كما قال عنه فوكو لماذا السلوك

فإن السلوك الجنسي في األصل "ً أیضا ولكن بالنسبة لفوكو". تیجیات المتنوعةعدید من االستراالتوقف علیه نقطة ارتكاز وت"
ٕفأنا كنت متفقة مع االقتراح األول حتى وان .  ومخطأ في نفس الوقتًاي أنه كان مصیبیوفي رأ". رجوازیةوًوتاریخیا هو عالقة ب

 أبحاثه وتحلیالته في فقد حصر فوكو. ثر حول االقتراح الثاني ولكن كان عندي شكوك أك"األدوات"كان یقلقني مصطلح 
كیف أن اخل منظومات اإلدارة االستعماریة واألرشیفات األوروبیة فقط دون أن یالحظ كیف أن السلوك الجنسي والعرق كانا د

  . في المستعمراتالعرقوالجنس في العاصمة لم یكن بمعزل عن الجنس 
ٕلعلم األنساب والى كتابة  نفسه هو الذي وجهني إلى احتمالیة تفسیر مختلف لحال بالنسبة لي وكما سیظل، فإن فوكوكان اوكما 

. وأمدد المسار الخاص بيًفمن خالل مسار عمله هو شخصیا ومن خالل كتبه وأعماله استطعت أن أسیر على النهج . مختلفة
ولكن في المضمون كان یتبع ) بشكل متناثر بعض الشيء(سألة العرق قد تناول موجدت أنه " إرادة المعرفة"فبقراءتي لكتاب 

 في إلقاء بدأ 1976عام " تاریخ السلوك الجنسي"الجزء األول من كتابه فوكو  فیه أنهىنفس توجهي وفي نفس الوقت الذي 
جسد " كتاب التألیف عندفي أما بالنسبة لي فقد توقفت ". وجوب الدفاع عن المجتمع"مجموعة محاضرات تحت مسمى 

والذي قمت " تعلیم الرغبةوالعرق  "تألیف كتابوالمحاضرات وذلك ل" إرادة المعرفة"بدأت متابعة هذه العالقة بین و" اإلمبراطوریة
" فةإرادة المعر "هفي كتابفوكو  اقترحهافكرة وهي عالقته مع العرق، من ن ِّورجوازي في أوروبا كوفیه بتطویر فكرة أن الجنس الب

قد فوكو وبالرغم من أن ". جسد اإلمبراطوریة"في قلب الفصل السادس من كتاب وقد أدرجت هذا األمر  . یتعمق فیهادون أن
وعلى الرغم من كل الضجیج الثقافي الذي أثیر حول هذه " نشأة عنصریة الدولة"ًفكر كثیرا خالل هذه المحاضرات حول 

االت وتقاریر وندوات، فعلى الرغم من كل هذا لم یتكلم شخص واحد في فرنسا من مق) نشرت المحاضرة األولى(المحاضرات 
 .لمسألة العرق وتاریخه وقضایا األعراق والعنصریة خالل هذه المحاضراتفوكو عن هذا ولم یعلق أي شخص عن إثارة 

ن السلوك الجنسي كان نقطة  اإلدارة االستعماریة وهذا لیس ألا عندتباختصار فإن فكرتي السلوك الجنسي والعرق قد اختلط
ٕمرور السلطة ولكن ألنه كان أیضا مرتبطا دائما بمشاعر خطیرة وانسانیة ً ً هذه المشاعر التي طالما كانت مرفوضة وغیر . ً

فللمحافظة على الهویة البیضاء طالما . ویتضح هذا جلیا فیما یتعلق باألطفال. مرحب بها بهدف المحافظة على العرق األبیض
ًوسیظل مرتبطا بالمشاعر األوروبیة " كما ینبغي"  التأكد من أن الطفل الذي ولد أبیض سیظل أبیضیةقادة عن كیفتساءل ال

ً شابا؟ وتحدیدا لطالما تساءلوا عما إذا كانعندما یصبح  الذي ولد في المستعمرات وتعلق لمدة عامین بالروائح ، الطفل األبیضً
مثله مثل أي طفل جاوي،   ویجري حافي القدمین ویظل بین ذراعي مربیته الجاویةالمحلیة وكان ینام على األغاني الجاویة

  ًسیصبح أوروبیا عندما یكبر؟
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فلست أنا الباحثة النسائیة التي اختارت وسعت وراء هذه المواضیع واقترحت وطرحت هذه :  التالیةمسألةالهنا یجب توضیح 
فهم الذین رأوا أن . وكذلك وزراء المستعمرات الذین أقلقتهم هذه المخاوفاألسئلة ولكن الذین طرحوها هم المحامون واألطباء 

ًا متأخرة سنتسن المدرسة اإللزامیة كان وهم الذین رأوا أنه حتى سن ) أبیض(الالزم لیصبح الطفل ) العاطفي( إلنشاء الترابط ً
لمدة (سال أطفالهم إلى العاصمة لیلتحقوا بالتعلیم ًوهم أیضا الذین ألزموا الموظفین البیض بإر. ً جداًاروضة األطفال كان متأخر

  .هي التي تشكل منا ما نحن علیه اآلن" الروابط الخفیة"فعند الفرنسیین كما عند الهولندیین واالنجلیز هذه ) ًعشر سنوات أحیانا
 كانت الدولة ط، فقدمن االختالبل كان هناك قلق سیاسي دائم . ولم یكن األطفال البیض هم مصدر القلق اإلداري الوحید

، األطفال الذین رحل )محلیاتباء بیض وأمهات الذین ولدوا من آ(طفال المختلطین المستعمرة تنظر بعین القلق إلى موضوع األ
 وفي هذا ؟"متمردین"باء وهل سیتحولون إلى هم وما سیؤول علیه حالهم عندما یكبرون وما هو شعورهم تجاه هؤالء اآلعنهم آباؤ
 الموظفین الفرنسیین في الهند الصینیة  لدىوبالمثل كان" األوروبیین المصطنعین" كثیر من الموظفین الهولندیین عن الشأن تكلم

في كل مكان . فقط بسبب لون بشرتهم الفاتح) البیض(أطفال مختلطین على أنهم من ب" االعتراف المزور" من هالتخوف نفس
وكما یقول " اإلشت" ینتمون إلى العرق األبیض ولیس لدیهم األصل الهولندي ألشخاص ال" القذر"كان هناك تخوف من التزویر 

  ".لیسوا فرنسیین حقیقیین"ن الفرنسیو
  

ة َفي السیاق النظري والفكري للوالیات المتحدة األمریكیة التي تحاول أن تعید تأهیل المستعمرین وأن تتبنى وجه: بولبینا 
جدك تظلین مهتمة باألوروبیین أو على األقل إذا لم تكوني مهتمة باألوروبیین رین، أِمنطرهم بدال من وجهة نطر المستع

التي یسهل اختراقها بین و وتحافظ على الحدود غیر الملموسة ن مهتمة باإلجراءات التي تنشأأنفسهم ففي كل األحوال تظلی
  ".البعض اآلخر"و" البعض"
 

ي الوسط الجامعي  فبین الباحثین في التاریخ  ات عن األوروبیین عمل دراسمنتشرا لم یكن 1977في عام : أن لورا ستولر
ًوبالنسبة لي فقد كنت أتعرض أحیانا للنقد الشدید وأحیانا أخرى لالحتفاء.  الذي كنت أعیش فیهالیساري لكني في كل األحوال . ً

ِوقد سئلت قبل ذلك . كنت أكمل ما بدأته  بمقاومتهم نلماذا ال تهتمی" "ستعمار؟ بعمل دراسات عن الخاضعین لالنلماذا ال تقومی"ُ
 أو االستعباد أي الفئات التي تحصر الناسفهم  ال یمكن لناإذ  ًمن ناحیتي كان األمر واضحا،" یض؟لماذا الب" "لالستعمار؟

 آلیات/أدواتدون النظر إلى األنطولوجیا التاریخیة ودون فهم ") بنجامین"ًما كما كان ینصحنا دو" (ضد التیار"حتى كتابة تاریخ 
 أو باألحرى –اله أعم"  جاستون بالشار"وصف . االستعباد بدون األنطولوجیافال یمكن فهم . السلطة التي تتضح في التفاصیل

ًف یعد مالئما جدا لما أقوم بعمله،هذا الوصو" نظریة معرفة التفاصیلب "-الهدف من إقدامه علیها   فالكشف عن التفاصیل في ً
 أن نستطیع كتاباتنا ولكن الهدف من هذه التفاصیل المعلنة والحاضرة " إثراء" بنا لیس الغرض منها أعمال السرد الخاصة

وفي نفس الوقت السماح " الدفاع عن مجتمعاتهم"التعرف على الحیاة الیومیة في المستعمرات وكیف أن الغرض الدائم كان 
  .بمزید من االمتیازات والتمییز بسبب العرق

.  دفعني للتفكیر في أن الحدود الداخلیة أهم وأكثر عنصریة من الحدود الخارجیة وهي األسهل سیطرة هو من5"تیان بالیبارإ"
إن مفهوم الحدود الداخلیة یحمل في . الخ...ًفكما یجب حمایة المجتمع من االنحالل والفساد یجب حمایته أیضا من األعداء

على المستوى الفردي الحدود األخالقیة تكفي ألنها . 6"جسد اإلمبراطوریة "طیاته دالالت متناقضة وهذا ما أشرت إلیه في كتابي
  .خارج حدود الدولة



8 

 

  
ًریة التي تعد مجاال بحثیاأنت تعملین في الدراسات االستعما: بولبیینا ال تجدي كل عناصر هذا المجال حاضرة ویدهشك أ. ً

فكیف ترین هذه . ًعلى األقل أكادیمیا" خارج المجال البحثي"ن ًفلسطین طبقا لرؤیتك تبدو حتى اآلوفإن حالة إسرائیل . ًفعلیا
  الحالة؟

 

ًا عن كونه وضعا صارخا منذ خمسیلماذا الوضع االستعماري في فلسطین رغم: أن لورا ستولر ً ن الباحثوتناوله یًن عاما لم ً
تجري فیها  تلك األماكن التي ،)نجلترا وأسترالیایات المتحدة واالوال(ن باللغة االنجلیزیة في مجال الدراسات االستعماریة والمتحدث

ًن عاما؟ لماذا تم وضع الحالة االستعماریة في فلسطین واسرائیل بصفة دائمة تقریباراسات االستعماریة منذ خمسة وعشرید ًٕ 
ًوصیفها أبدا قبل إلى درجة تم تجنب دراساتها؟ أنا ال أقصد أن أقول أن هذه الحالة لم یتم تخارج المجال دون التعامل معها 

  .بها البارز بوضوح في هذا المجالأنبه باألحرى إلى غیانیوخارج مجال الدراسات االستعماریة لكن
: بالنسبة للباحثین مثلي الذین انصب اهتمامهم بین التاریخ وعلم دراسة األجناس والفلسفة، ها هي المهام األساسیة بالنسبة لنا

 االنتباه للمفاهیم التي تحول بین عمل المقارنات أو التي تحثنا على عملها وكذلك ممارسات،حركات وتبادل األفكار والرؤیة الت
یبدو . ًوأخیرا دراسة المفاهیم التي تحجب عنا الرؤیة وتجعل المشهد السیاسي مظلم) لیس غیرها؟ووالبد من التساؤل لماذا تلك (

اعتبار وعدم  مزارع الزیتون وحرق األرض من الفلسطینیین یقة انتزاعأما األولى فحق. فكارلي أن هناك حقیقتین أوقفتا حركة األ
ًوقد كنت أتحرى دوما ما الذي یمنع التفكیر ویمنع . مرت كما لو كانت لم تنتمي إلى التاریخ االستعماريُقراهم التي دومنازلهم 

 منعزلة ال تدخل في حیز الهیمنة االستعماریة حاالتأو " باعتبارها استثناء"الت االستعماریة بطریقة مختلفة رؤیة كثیر من الحا
  .    وهذا ما یخفي الدور الذي لعبته الوالیات المتحدة في أعمال العنف الماضیة والحاضرة

التي تظل كلمة  مستعمرةوهنا أتتبع آثار كلمة . وعالقته بالمعسكر" المستعمرة"تتعلق بمفهوم ) والمرتبطة باألولى(الحركة الثانیة 
أصحاب الجنح في شباب ال فهو یجمع ویربط بین المستعمرات الزراعیة الخاصة با سیاسیامفهومیطة ولكن بوصفها بریئة بس
) 1939 وأغلقت عام 1839 عام التي أنشأت" متراي"مثل مستعمرة (ن العشری التاسع عشر وینهولندا خالل القرنفرنسا و

) حت الهیمنة االستعماریة الفرنسیة والوالیات المتحدة أو إیطالیاخاصة تلك التي أنشأت في الجزر ت(والمستعمرات الجنائیة 
ً لم تشهد نجاحا كبیراالتي(والمستعمرات الزراعیة في الجزائر  ظهر هذه ُت .والتي تحولت في النهایة إلى معسكرات للجیش) ً

 بشكل مختلف في فذتالتي نوكذلك تداول الممارسات وحركة خاصة باألفكار و واآللیاتالحاالت شبكة من السلطة 
  .7مبریالیةاالستراتیجیات اإل

ًویمكننا القول حقا أن . ًن عاما االستعماریة التي كتبت منذ ثالثینستطیع مالحظة هذه الظاهرة بشكل واضح في الدراسات
ید بدایة هذه الدراسات یمكننا تحد .أرشیفات الدراسات االستعماریة تتسم مثلها مثل األرشیفات االستعماریة باالنتقائیة واإلشكالیة

 في  التي انتشرت الیوم مع نشر كتاب إدوارد سعیدأو بدایة انطالق الصناعة األكادیمیة للدراسات") األصول"بالطبع لیس و(
بي على إلعادة التفكیر في معیار تأثیر األدب الغر" األدوات "منحنا" االستشراق"نا كتابه الشهیر وعنوانه فقد منح. 1978عام 

  . القوة األوروبیةوصناعة ناتجة عن المعرفة على أنه " الشرق"وأظهر لنا الشرق 
. ومنذ هذا المنفذ بدأنا في دراسة تشكیل القوة الغربیة التي تضمنت وضع الخرائط وكتابة التاریخ ووضع علم االنتروبولوجیا

كنا فخورین . "الموضوعیة" وعرفة العلمیةالمدعمة بالموكان الهدف الجدید هو ربط القوة االستعماریة بكل هذه اإلمكانیات 
ًومتحمسین أن هذه اإلمكانیات الجدیدة متوفرة لدینا لعمل دراسات أكثر عمقا عن السیطرة االستعماریة لیس فقط على مستوى 
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. والثقافينظام اختراق على المستویین العلمي ًن أیضا من حیث اعتبارها استغالل األیدي العاملة واالستیالء على األراضي ولك
لتي ا" الدراسات المكملة"في نفس وقت ظهور " االستشراق"ُواستقرت دراستنا على الحاالت االستعماریة النموذجیة ونشر كتاب 

-  الباحثین عن وسیلة لكتابة تاریخ الطبقة الدنیاالماركسیینأغلبهم من قدامى  ("تاكالكو"قام بنشرها مثقفین هنود من مدینة 
 في قصص لم تنشر في كتابات النخب أو االنجلیز أو حتى الطبقة - إن صح التعبیر"جرامي"أو " مبسونتو. بي. إي"بطریقة 

 لدراسات األساتذة وأنتج هذا التالقي مجموعة إجراءات ساهمت في أن تصبح الهند النموذج المثالي ).البرجوازیة المحلیة
أسهل في " حالة"عل منها ت المكتوبة باللغة االنجلیزیة مما جنجلترا والوالیات المتحدة وذلك بفضل األرشیفاالجامعیین في إ

  .التعامل
 كانت تخص الشرق األوسط وعلى األخص فلسطین ومع عند إدوارد سعید" المعرفة الكامنة"الشئ ألن ًكان هذا غریبا بعض و

  ال مباشرة وال حتى بعد عشرلیة لم تدرج في الدراسات المستقبكماذلك فقد تم مسح فلسطین من خرائط الدراسات االستعماریة 
 وخالل هذه السنة وعندما 1978عام " االستشراق" قیام إدوارد سعید بنشر كتابه  الشيء األكثر إثارة لالنتباه كانولكن .سنوات

 على االنتهاء من كتاب آخر كان من  ال بل شارفكان سعید قد بدأ" فایكینج برس"كان الكتاب في مرحلة النشر لدى الناشر 
ً للمفاهیم لدینا أبدا وأعني هنا كتاب ا أساسیامرجعات االستعماریة ولكن لم یؤخذ به المفترض أن یكون أكثر أهمیة للدراس

  ".االستشراق" سنة من نشر كتاب الذي ظهر بعد" المسألة الفلسطینیة"
  

 روى لنا مثال عن مغامراته السیئة  ذُالطریقة التي ینظر بها إلیه إحیان عن  لقد تحدث ادوارد سعید في بعض األ:بولبینا 
 قراءة عرجاء، رئتُ قأنت تقولین إن أعماله. َّوسوء الفهم الذي قد تسببه األحكام المسبقة، عاكسا بذلك المسلماتفي النشر 

كل عام وبمؤلفات كونراد بشكل خاص، ووصف من جهة دب بش ذاك الجامعي المثقف والمختص باألُفقد اعتبر من جهة
  . عندما یعمل على القضایا السیاسیة وربما المتحیز"الفلسطیني"ه خرى  بأنأ

. نسبة لي هذا لیس من قبیل الصدفة أن تتناول الدراسات األكادیمیة شقا من أعماله وتهمل الشق اآلخربال: أن لورا ستولر
 ویشرح فیه أیضا كیف أن ستعرض فیه نقدا للغرب فهو ی،نه نتاج سعید المفكر طبعاینظر إلیه على أ" االستشراق"فكتاب 

. ه فیما یتعلق بالسیاسة المعاصرةألساسیة للمقاربات األوروبیة التوجحدى القواعد اكانت إ)  على ما یزعمونحیادیةال(األنظمة 
 كان ینظر إلیه أنه كتاب تاریخ" قاالستشرا"ًوال كتاب أ. صعدة االرتیاح للباحثین على مختلف األفقد قدم الكتاب نوعا من

یات المتحدة  تقریبا مع الوال حكایة وقصة تروي تاریخ ال صلة لهًیضاًثانیا الكتاب یعتبر أ. ث عن ماضي یتوجب تصحیحهیتحد
 الكتاب ًثالثا. ضع قواعد لدولة استعماریةرات فعلیة ولم تویرجع الفضل في ذلك إلى أن أمریكا الشمالیة لم یكن لدیها مستعم

نف المادي الممارس على الجسد واألرض فحسب بل سلطة االستعماریة لیس على مستوى العیعتبر بمثابة انفتاح على جوانب ال
  . یضا انفتاح على المعرفة الواسعة والسلوكیات العنصریة التي یتناولها الكتابیعتبر أ

 فهو ادوارد ،عیدخرى لسففي هذا الكتاب نرى شخصیة أ. نحو مختلف تمامافقد تم تناوله على " المسألة الفلسطینیة"ما كتابه أ
تم كثیرا بالعالقات المعاصرة في إسرائیل وفي فلسطین وهو أیضا ادوارد یضا ادوارد سعید المهالشدید االلتزام سیاسیا وأسعید 

  .  بدور في االنفراجات السیاسیةوالمضطلعذاعة سعید المتحدث في اإل
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ن سعید لم ، ربما لم یلحظ أحد أ2005 كتاباتي في عام وكما أشرت في". االستشراق"لمن المثیر للدهشة أن نعید قراءة نه إ
القرنین الثامن عشر والتاسع مبراطوریتین الفرنسیة والبریطانیة في سوى إلى مسألة تتعلق باإل" االستشراق"یتطرق في كتابه 

األكادیمیة للوالیات وعلى دور العلوم والقدرات مریكیة  على دور القوة األ، حتى في هذا الكتاب،بالمقابل أكد سعید. عشر
.  في كتابه المسألة الفلسطینیة"االزدواجیة االمبریالیة"كما أنه تكلم عن . اللعبة االستعماریة للسلطةمریكیة في هذه المتحدة األ

كلم تفقد . "ةدونیوبطریقة مهمشة "یین تلك االزدواجیة والسیاسة التي تمحو الهویة الفلسطینیة في فلسطین والتي تعامل الفلسطین
  .  في االستیطان الصهیونيً خصوصا"وممنهجا" الصهیونیة باعتبارها نفوذا استعماریا قویا  عنًفي هذا الكتاب تحدیدا بإسهاب

 أن نتخیل منحى خر؟ هل بإمكانناذا التفاوت في قبول كتاب ورفض كتاب آما هي تأثیرات هذا االنقطاع وه: لءتساأنا لذلك أ
 من كونهما مشروعین ً ال یتجزأ بدالً ومتكامالً واحداً مشروعاعلى أنهماما لو تناولنا هذین الكتابین خر للدراسات االستعماریة فیآ

 Durabilities of“ نهائه؟ بإمكاننا، وهذا ما أحاول شرحه أیضا في موضع آخر في كتابي الذي أنا بصدد إًمختلفین تماما
Dureess: concept-work for Colonial Histories (Duke, forthcoming)”(ن نتصور مجاال للدراسات ، بإمكاننا أ

فاألماكن التي تعتبر هامشیة بإمكانها على العكس .  یتناول فقط الهند على أنها أصدق وأفضل مثال لالستعماراالستعماریة ال
یضا د فیها أ ونج،درجات الحقوق المختلةو في مركز نظام السلطة االستعماریة حیث نجد فیها مراتب السلطة أن تصبح

الصراعات المستمرة لترسیم الحدود بین الذي سیصبح مواطنا والذي سیصبح بدون دولة وبین الذي سیصبح موضوع القضیة 
  . �نفسها

إلى وسط صبحت تتحول  المؤرخ في الشؤون الهندیة فكرة أن الدراسات االستعماریة أ�"نیكوالس دیركس" طرح 1990في سنة 
ریة كانت ن الدراسات االستعماأرى أ ،فمن جهتي. تفق معه في هذا الرأيلكنني ال أ. لخوض فیه وسهل اًكادیمي سلس جداأ

ًضوعا داخلیا معقدا ومحصورا جدامو) رادیاوربما حصلت إ( رغما عنا   فلن ، مالو كنا هنا بصدد التحقق من حدث تاریخي .ً
هرتین للمشروع نفسه، أي الشرخ  بین ظاینل الموجودنجده في الشرخ واالنفصاس بل على العكس "االستشراق"نجده في كتاب 

ن ًبل بوسعنا أیضا أ. ن التاریخ االستعماري الذي تحول إلى حدث من الماضيماكن المعاصرة التي تثقل كاهلنا وبیبین األ
أو حتى (استبعاد لت بواسطة المفاهیم التي یمكنها ن الدراسات االستعماریة قد تشكهل یمكن القول أ: ال أكثر تعقیدانطرح سؤا

  الفكري؟ المجال  هذامریكیة فية التي تدخل الوالیات المتحدة األحاالت السیطرة االستعماری) التي تهدف إلى استبعاد

حاالت "زالت مبراطوریات اعتبرت نفسها وما جمیع هذه اإلراطوریات وهو أنمبهناك شيء الفت للنظر في أرشیف جمیع اإل
ة تتكلم عن دورها الحضاري وذلك ألنها كانت أقوى من اإلمبراطوریات األخرى وأن االستعماریفجمیع الحمالت . "استثنائیة

تمدت شرعیتها مبراطوریة قد اسفكل إ. خریاتمقارنة بالعنف الذي تمارسه األكثر عقالنیة أسالیب حكمها هي األكثر مرونة واأل
  .  على السالم والمستقبلبحجة الحفاظ" فقط"تعماري الممارس واسطة العنف االس ب"الدفاع عن المجتمع"من مهمتها السامیة في 
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 التاریخ عماق ومجالأمكانها االستیالء على أن نتصور خارطة استعماریة أخرى غیر التي لدینا، خارطة بإمكاننا وبإ
ت على ما اسمیه مر یتعلق بخطوة تطرح تساؤالإن األ. لشاذ الذي یشكل التاریخ الحدیثشرعي وااالستعماري المترسب وغیر ال

 مثل "غیر نافذة" المقارنات األخرى التي نعتبرها لىلضوء على المقارنات المقبولة باإلضافة إ حیث نسلط ا،"سیاسة المقارنة"
كریة في عس وما علیها من مواقع الجزرواالنتدابات وحكومة الوصایات  في هذه الخطوة یمكننا اعتبار. ��التأثیرات السیاسیة

إمبراطوریة جزاء من أ اطق االستعماریة المقسمة وال باعتبارهاهمیة من المنئ لیس على أنها أجزاء معزولة وأقل أالمحیط الهاد
تم ساسیة بل على اعتبارها مناطق أ" االستعماریة الحقیقیة"ظهار ستعمار تتطلب إاستثناءات من االضعیفة وال حتى باعتبارها 

  ."المتمردین" التكنولوجیات ضد ��فیها صقل

تجاهل قد غلب الباحثین في الدراسات االستعماریة الذي تناوله أ" الحدث االستعماري"من هذا المنطلق بإمكاننا أن نرى أن 
نه ا ما ینصحنا به فوكو عندما یقول إوهذ. العالقات الوطیدة والدوائر المتینة للسلطات االستعماریة بین بعضها البعض

  .ًكثر وضوحاًا وأ وقریبًاهو بدیهیا مرئی ظهارها بل جعل مایة إل عدم البحث عن الحقیقة المخفیستحسن

 السیاسة وهذا ما یشهد علیه كتاب معجم(لي اهتماما كبیرا للمفاهیم ن عملك فلسفي بحت ویومن وجه نظري أرى أ: بولبینا

؟ هل هذه المفاهیم ) المفاهیملى نتاجاتوأشیر هنا إ(مع الفلسفة أو في إطار الفلسفة كیف تتعاملین ف). النقدیة الذي ألفته

  ؟م عوامل استكشافأدوات نقدیة هي أ

) أو یجب أن تكون(للتاریخ االستعماري تكون ن مهمة الباحثة التي لدیها نظرة نقدیة نحن نعتقد غالبا بأ: ن لورا ستولرآ
القوى االستعماریة ومخفي على ید مطمور واضحة وجلیة، فهذه المهمة تشمل إظهار وكشف ما هو مخبأ في أرشیفات الدولة و

مهمة یمكن ن هذه الفنحن نعتقد غالبا أ. مهاوحك المستعمراتدارة في سیاساتها وأجهزتها باإلضافة إلى كشف أسالیبها في إ
  . التجریبیةعمالنا مفاهیم الفلسفیة التي نستعیرها ألها وجعلها ممكنة بفضل الإثراؤ

. جمیع الدراسات االستعماریة قد انتشرت في "دیریدا"و" دیلوز"و "فوكو"مفاهیم لى فاإلشارات إ. هذا صحیح وهو ما نفعله أصال
إنني ال  .لى تحقیق شيء ماملنا بطریقة أخرى باعتباره خطوة تؤدي إرى عولكني شیئا فشیئا أ. وهي موجودة أیضا في أعمالي

ا بیان كیفیة توضیحها لألحداث التجریبیة أو لغرض منهشیاء جامدة ارة مفاهیم فلسفیة كالتي تستخدم كأرغب باستخدام واستعاأ
سوى مشروعا ) ك لناو ال یترأ( یمنحنا مر الهذا األ. والعرقیةن هذه المفاهیم تتماشى مع المستویات التاریخیة حتى لبیان كیف أ

ن هذه ؤیة كیف أتب علیها تفعیل المفاهیم بطریقة أخرى لرفكر بدال من ذلك بخطوة یتركما أنني أ. واحدا للتحقق أو للرفض
 كیف –) وإلضفاء بعض المصداقیة على ما نقول(المفاهیم وخصوصا تلك التي نستلطفها والتي نستحضرها عادة لمساعدتنا 

  . ا التحلیلیة والسیاسیة إضافة إلى قدرتها على التقییدمهامن) حیانا تشوهوأ(تضغط نها تدفع وأ

المهم جدا تتبع سیاسات  نه من أجد أ) رید أن أؤكد على كلمة المعاصروأ( االستعماري المعاصر فیما یخص دراسات التاریخ
ها في كثیر من األحیان على أنها معطیات دون الحاجة إلى االستفسار التي یتم القیام بها بواسطة المفاهیم والتي نتناولالمعرفة 
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 من ا تعطي للطالب نوع، أدواتالها كیفما نشاء استبدمن الممكن" أدوات"وأ من ذلك أن یتم التعامل معها على أنها سواأل. عنها
"). دواتعلبة أ"فیصور كتاباته بـفوكو بشكل واضح یستخدمه دوات هذا ومصطلح األ" (طریقة االستعمال"النظري یشرح دلیل ال

 إثارة تساؤالت أن تعمل على أنها آلیات بإمكانها المفاهیم كیف لهذه:  آخرًالان نطرح سؤمن األفضل االستطراد بطریقة أخرى وأ
 التاریخ االستعماري فیها السلطة االستعماریة في حقبو على العكس تمنعنا من رؤیة الطریقة التي تظهر وتختفي جدیدة أ
   مرار في الدراسات االستعماریة وما بعد االستعماریة؟ تتخلل باست أنهذه المفاهیم الیوملوكیف 

بدایة على صعید المفاهیم التي كانت هنا في العالم . اهیم على صعیدینكثر لعمل هذه المفأنا أفضل أن أولي اهتماما أ
یجاد مفاهیم قد قمنا باستعارة هذه المفاهیم إلف.  االستعماریةاإلدارةاالستعماري والتي كانت تتغیر تبعا للتغیرات في استراتیجیات 

خرى رة بنشاطها داخل شبكة من مفاهیم أ مستمبعض هذه المفاهیم. مر الذي لم یكن موجودا من قبلتحلیلیة من خاللها، األ
یتمحور حول المفاهیم التي أستخدمها  عمل  أينومن ثم فأنا أعتقد أ. اسطتها تستمد فعالیتهاخرى وبوتتماسك فیها الواحدة باأل

التي أدرسها  سیةوتحدیدها والزیادة في فهمها أي األوضاع السیا هاوتعریفاألوضاع االستعماریة باحثة لغرض تمییز بصفتي نا أ
  . ، فإنه عمل ضروريستخدم فیها هذه المفاهیم بسالسةفي أبحاثي الخاصة والتي أحیانا أ

كیف نعرف هذه "أو سؤال " ما معنى هذا المفهوم؟ "ال سؤًعلى كال الصعیدین أرى انه یتوجب علینا أن نطرح سؤاال مغایرا ل
ذي یحد من حركتها ومن فعالیتها وما الذي یمنعها من الذهاب اهیم وما الما تقوم به هذه المف، إذ یجب أن نتساءل ع"المفاهیم؟

  .  بطریقة مختلفةولكنعادة التفكیر فیها في حاالت مماثلة ذا ال تسمح لنا هذه المفاهیم إخر ولماإلى مكان آ

روابط قوة النظر إلیها باعتبارها هذه المفاهیم السیاسیة ولكنني أرید إعادة تفعیلها وال استعیر من هذا المنطلق فأنا أحاول أن 
. دراك وقتیة هذه المفاهیم واستخداماتها المؤقتةٕ وذلك یعني التعامل معها بطریقة أفضل وا.یتوجب علینا تفعیلهاوتقوم بالعمل 

ّن نركز اهتمامنا على االختالفات یبدو لي من األهم أ، هیتهیضا عن مان البحث عن جوهر المفهوم والبحث أفبدال م
كما یجب . لمفاهیم نفسهاتناقضات في استخدامها وعلى شبكات استعماالتها والنقاشات والشكوك التي تدور حول هذه اوال

یحضرني هنا . ن استخدامهاالخرق في المعنى المشترك الناتج على اللحظات التي تمكننا من تحدید بالتحدید توجیه األنظار إ
ّتدبر في المفاهیم السیاسیة بشكل سئلة یتوجب ال لطرح هذه األ."ما هو واضح بذاتهالخرق ل"تعریف فوكو لحدث ما واصفا إیاه بـ

أحیانا ( تمنعنا فنا على مشارف حدود الفكر وأنهانها ذات تأثیر علینا وأنها تستوقفیجب النظر إلى هذه المفاهیم على أ. آخر
هذه . والعبور إلیها ن الولوج إلى الجهة األخرىم) طارات مهددةخدون إخطار وأحیانا مع إخطارات صریحة وجادة بل وحتى إ

التي كثر براءة ورأفة مثل ًالحدود باإلمكان حراستها بالسالح أو بطریقة أكثر إیذاء أحیانا وبطریقة تبدو وكأنها أكثر سالسة وأ
ِش یعطلن السیر م نقاط التفتیماببشرتهن البرونزیة والالتي نجدهن واقفات أسرائیلیات نراها عند هؤالء الشابات اإل بتحیاتهن "ُ

  . وابتساماتهن"الصباحیة
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عرفة نظریة الم"أو حتى ما یسمى  من دراسة السیاسة المعرفیة انوعمنذ فترة وأنا أسمع عن هذا العمل التحلیلي باعتباره 
الملموسة أو السلطة لمرئیة أو السلطة الملموسة أو غیر غیر افور تكلمنا عن السلطة المرئیة أو  للتأكید على أنه "السیاسیة

مر یتعلق واأل). ر فوكو حاضرة في المشهد رغما عنيفكانعم أ(والسلطة  بالمعرفة ً دوماالمسألة تتعلقالهادئة أو العنیفة، ف
اقبة والتحكم بالكلمات والمفاهیم المرفوضة والمشلولة بنظریة معرفیة متداخلة مع جزء محدد من التاریخ وبطریقة معینة من المر

  . ي عائقوبدون أ) تى تلك التي سمحنا بمرورها بهدوءحو(ُ العكس تلك التي تركناها تمر و علىأ

سة فهي درا. نسان التاریخي تعني بالتأكید المراجعة والتنقیب في السجالتإن إجراء دراسات بحثیة حول علم اإل:بولینا 

 وتفضلین المفردات الدقیقة بدون أي بین الكلماتتحفإنك كاتبة نحن نشعر أنك بصفتك . میدانیة ولكنها تعني الكتابة أیضا

یضا على ما یبدو لي عن عدم ترك خیط الكتابة منفلتا وتتحكمین بكتاباتك ّالكتاب اآلخرین، كما أنك تبحثین أكثر من شك أ

  عملك في الكتابة؟أن تخبریني كیف تخططین لهل یمكن . باستمرار

مل ُفبواسطة قوة الج. لى اللغة االصطالحیةأللفاظ إعطاء تحلیل دون اللجوء إتعجبني جدا فكرة أن بإمكان ا: ن لورا ستولرآ
فال یجب ". ییر ماشیريب" بحسب تعبیر "كشف ما هو مستور"مفهوم ما هو لیس مجرد لفظ بل هو أیضا فكرة ویمكننا تحدید 

لفاظ مع مراعاة الطریقة التي هذه األفأنا أفضل رنین . التالعب باأللفاظ ألن األلفاظ هي التي تؤثر على األشخاص وتحركهم
إنه : "إلي یقولنه نداء بالنسبة شيء ما ینظر إلي وال أستطیع أن أحید نظري عنه، إ. جةیتردد صداها بحسب مقتضى الحا

لیه إوهذا ما أسعى . لي قارئة ومستمعة شابةقالته   هذا ما،"ّلقد أثرت على مشاعري وأفكاري: "وهو یمس قلبي قائال" یعنیني أنا
  .  ولهذا فالقضیة لیست مجرد مفاهیم .في كتاباتي

ة تعني لي البحث ن الكتاب أكما .لمس الحقیقة من خالل الكتابةفأنا أفكر وأ. فالكتابة بالنسبة إلي هي طریقة إلیجاد األفكار
هذا لیس . دائما بصوت مرتفعتفع وبصوت مرُفأنا عندما أكتب، أكتب . بتعمق في هذه األفكار واستبدالها واالستماع إلیها أیضا

. هذا األمر لیس مسألة وصف عرقي.  االستماع وعدم التركیز فقط على ألفاظ علم االجتماعلى التلقي فيبل هو التوجه إ. ًأداء
تساهم في كتابة التفاصیل التي ال ف.  بوجه الخصوص على مستوى التفاصیلوهذا األمر نجده. خصة لتبریر وجودهارهو نما إ

 تجعلهإذ  ��"جیمس اجي" وهذا ما نجده لدى .ًأن نطلق فیه حقا العنان لتصوراتنا المكان الذي نستطیع إنها. ً ثراءنص أكثر
  . البیض المساكین من الحدیث عن ًالتفاصیل یستشعر الغبار بدال

ّ عن شعر التفكر یقول فیه أ��"جورج ستینر"ـیضا كتاب لهنالك أ  هذا ًوأنا أوافقه تماما. شكل كبیر للشعرلفلسفة خاضعة بن اََ
فال أعرف أبدا ما یمكنني أن أتوصل إلى رؤیاه وهو عادة أبعد مما یمكنني أن . مفاهیم مرتبطة بشدة بالشعرفصیاغة ال. الرأي

ومثمر  مهم البسیط الطریق لشيء ما مجاز بسیط ولكن سرعان ما یفسح هذا المجازفنحن نعتقد أحیانا أننا نبدأ بمجرد . أتصوره
  .بالعوامل الشعریةواالنتباه من عدم االفتتان بالمجاز إنما ال بد من . جدا
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