
يّة اليت ُتكرِّم  نشهد يف هذه األيام على تحطيم التماثيل واملعامل التذكار
العنرصيني البيض وتّجار الرقيق يف جميع أنحاء العامل، بالتوازي مع قمع 

املطالبات القديمة باإلصالحات وإلغاء أجهزة الرشطة. يف الواقع، ال يهتف 
 )Black Lives Matter( ”املتظاهرون من حركة “حياة السود مهّمة

والناشطون من السكّان األصليني والحركات االجتماعية، من فلسطني إىل 
أمريكا الجنوبية، ضّد اإلمربيالية الربيطانية واإلرث العنرصي األمرييك فحسب، 

 بسواعد “بؤساء األرض” وفقاً 
ِ

بل يسعون إىل تقويض الرصح الغريب الذي ُبن
لتعبري الكاتب فرانج فانون. باالستوحاء من هذه النضاالت، تطرح مبادرة 
“Decolonize Hellas” )أي تفكيك استعمار اليونان( إعادة نظر عاجلة 

بموقع اليونان الحديثة بالنسبة إىل الجغرافيات وأصول االستعمار األورويب.

لطاملا ُوِصفت الدولة القومية اليونانية بأنها “مهد الحضارة الغربية” 
و”مسقط رأس الديموقراطية”، إذا ُتعترب االنتفاضة اليونانية يف العام 1821 

الثورة الوطنية األوىل يف أوروبا. وفقاً لهذه الصياغات، يفرتض أن تكون 
ية. لكن النضاالت  أوروبا والغرب مرادفني للتقّدم واملنطق والعدالة والحرّ
املناهضة لالستعمار فضاًل عن نظرية تفكيك االستعمار/ما بعد االستعمار، 

واملُستمرّة منذ عقود، تشري إىل االستغالل الرأسمايل، واالنقسامات القومية، 
واإلبادات الجماعية، والعنف، والتفّوق العنرصي للبيض، والنظام األبوي، 

ومعاداة السامية، ورهاب املسلمني، باعتبارها تشكّل كّلها جوهر، ال بل 
األساس املادي واأليديولوجي، ألوروبا.

الفكرة
تزتامن الذكرى املئوية الثانية للثورة 

اليونانية مع الثورات املُعارصة والنضاالت 
دة حول العامل يف مواجهة املوروثات  املُتجدِّ

االستعمارية لتفّوق البيض والقومّيات 
والرأسمالية العرقية.

dëcoloиıze hellάş

ية  بالتايل، ال يشكّل االستقالل الوطن اليوناين قطيعة مع اإلمرباطور
العثمانية فحسب، بل أيضاً بداية عملية مديدة من االستيالء على 

الرسديات واملمارسات اليت تخدم “الرسالة الحضارية” األوروبية. من 
هنا، أّدى إنشاء الدولة الجديدة إىل إطالق عمليات التطهري العريق، وقمع 

األقلّيات، وإنكار الهويات، وفرض التعايش بالعنف، بحّجة القضاء على ما 
ُيعترب الطابع املريض للتنّوع الدين واللغوي والثقايف والتعايش الذي كان 

قائماً خالل الحكم العثماين. يف البداية، استهدف هذا العنف غري املوصوف 
السكّان الخارجني عن العقيدة الدينية للدولة اليونانية القومية املسيحية 

األرثوذكسية، وانترش الحًقا ليطال مسائل أخرى اعُتربت خطرية أو ناقصة، 
مثل السجل اللغوي، والخلفية الثقافية، واملعتقدات السياسية، والهوية 

الجنسانية وامليول الجنسية.

سوف ُتربز مبادرة “Decolonize Hellas” العالقات املتضاربة واملتبادلة بني 
ية األوروبية، باعتبارها عالقة  الدولة القومية اليونانية واألصول االستعمار
تكاملية وتشمل مفاهيم مختلفة. وعلى الرغم من أن اليونان خضعت 

ت بمثابة “مخّطط استعماري”، و”مستعمرة مشّفرة”، 
ِ

لتحليل سابق واعُترب
ومؤّخًرا “مستعمرة ديون”، إاّل أن من الرضوري إبراز دور “Hellas” يف 

املشاركة يف تشكيل املرشوع االستعماري األورويب.
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تعرّب “Hellas” عن مجموعة من األيديولوجيات )الهيلينية املختلفة( 
واملؤّسسات واملواد والصور والسياسات والتقنيات واألجساد والسكّان 
والهويات والتأثريات داخل وخارج األطر الزمنية وحدود الدولة القومية 

.)Ellada( اليونانية

عملياً، كانت “Hellas”، باعتبارها صورة مثالية بناها الغرب عن اليونان 
القديمة، أساسية يف تشكيل الحداثة األوروبية وإضفاء الرشعية على 
وجودية “اليونان الحديثة”. يف الواقع، استخدم هذا املصطلح القيم 

الكالسيكية والجمالّيات والتسلسل الهرمي التطّوري لتربير التفّوق 
الغريب، وكذلك االستعمار األورويب والعبودية يف جميع أنحاء العامل. علماً 
أنه يشمل أيًضا األسس املسيحية والدينية للتقاليد الغربية “العلمانية” 

املزعومة، واالستخدام غري املزُتامن لليونان كمنطقة عازلة، وحدود ثقافية، 
وحصن بني املسيحية واإلسالم، والرشق والغرب، والرأسمالية والشيوعية، 

و”الحضارة” و”الرببرية”.

◄  من خالل البحث الجماعي ومجموعات العمل والفعاليات العاّمة 
واملنشورات والتدريس، تهدف مبادرة “Decolonize Hellas” إىل 

فتح مساحة عامة انعكاسية للتبادل واالختبار، قد تعيد صياغة البحوث 
املهّمة اليت أجريت بالفعل حول هذه املواضيع وإقامة روابط عرب األقسام 

واملؤّسسية. التأديبية 

◄  تهدف “Decolonize Hellas” إىل تجميع آفاق بحثية وأساليب 
ناشطة جديدة، وتنظيم فعاليات حول ثالث مجموعات من املحاور واملواضيع 
تمّثل يف رأينا املجاالت األكرث أهّمية للعمل الجماعي والفكري والتعبوي: األّمة 

والعرق، الذاكرة واآلثار، والعاملية/الكوسموبوليتية والسياسة العاملية.

نهدف إىل ربط الذكرى املئوية الثانية الستقالل اليونان بمناقشة   ◄
عاملية مستمرّة حول االستعمار )االستيطاين(، واالسترشاق/ البلقانية، 

والزنعة األوروبية، والتفّوق األبيض، والنظام األبوي، والرأسمالية العرقية، 
وحركة رأس املال عرب الحدود، والحوكمة العاملية، لعقد ندوة دولية بعنوان 
يات املايض، رصاعات الحارض، وتحرّر  “Decolonizing Hellas: إمرباطور

كتوبر 2021. املستقبل 2021-1821”، يف ترشين األول/ أ

تطمح مبادرة “Decolonize Hellas” ألن تكون منّصة غري ُمقّيدة 
ضمن حدود لألكاديميني والباحثني والعلماء والفنانني والناشطني 

والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين الذين يساهمون يف حركة تفكيك 
االستعمار العاملية. من هنا، نحن ملزتمون بتطوير حوار ُمستدام وواسع 
ية وكراهية األجانب  وفّعال حول اآلثار طويلة األمد لالستعمار والعنرص

يف اليونان والعامل، مع حركات إنهاء االستعمار يف البلقان والرشق 
األوسط وجنوب الكرة األرضية، والحركات العاملية لحقوق السكّان 

األصليني والالجئني.

أهدافنا

ية  من هنا، تأيت فكرة “Decolonize Hellas” لفضح األصول االستعمار
اليت تغّذي االسترشاق والبلقانية وكراهية األجانب والعنرصية ورهاب املثلية 

والتميزي الجنيس املرتبطة بصورة “Hellas”. إىل ذلك، من خالل املشاركة 
يف إعادة صياغة وتشكيل مفهوم جديد لـ “Hellas” عرب أشكال االنتماء 

ية واإلبداعية، نأمل أن نلهم آخرين للسري يف عملية تفعيل  الناشئة والتحرّر
وتوثيق الخربات واملمارسات والذكريات والحركات واألصول والعالقات 

املُهّمشة يف الغالب واليت ُقلِّلت أهّميتها وإمكانية رسدها نتيجة األطر 
كرث شمولية  ية والتفسريية السائدة، وبالتايل فتح مسارات ملستقبل أ التذكار

وصالحاً للعيش.
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