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مقدمة املركز

لماذا هذه السلسلة؟

هل من حاجة يف وقتنا الراهن ،مع ما يح ّدق بالعامل اإلسالمي من مخاطر
ورصاعات وفوىض عارمة ،إىل فتح ملف االستعامر من جديد؟
ول وانقىض ..وأن الدول حازت
ت ُظهر حالة العامل املعارص وكأن االستعامر ّ
استقاللها وتحررت من نريه ..حتى ليظن الكثريون أن الكالم اآلن عىل املسار
التاريخي لالستعامر هو مبثابة رجوع إىل املايض ،واستعادة ملفاهيم وأدبيات فات
زمانها ..وبإزاء هذه الحالة يُطرح السؤال التايل :أليس من األوىل مبكان اإلعراض
عن ذلك كله ،واالتجاه نحو أفق معريف جديد لبناء املستقبل؟!
تساؤالت وأسئلة قد تتبادر للوهلة األوىل إىل الذهن لدى تناول هذه السلسلة
حول االستعامر ومابعد االستعامر كنظرية وتاريخ وتجربة ..ومع هذا فهي تحتاج
إىل أجوبة واضحة...
ال نعدم الرأي لو قلنا إ َّن ما يحدث اليوم من رصاعات داخلية واستالب للهوية

الوطنية ،ومن تخلّف يف امليادين كافة ،إنّ ا هو مثرة ما زرعه االستعامر باألمس.
صحيح أن حقبة االنتداب بصيغتها الكالسيكية قد انقضت ،لكن هذا االنتداب يعود
ثانية لينترش ويسود يف لبوس جديد ،متسلّحاً بالقوة الناعمة حيناً ،وأحياناً أخرى
بأشكال استعامرية ال حرص لها.
٭

٭

٭

مقدمة المركز
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يف مرشوعنا الهادف إىل إعادة بناء الذات واستنهاضها ،يغدو من املستحيل مفارقة
ٍ
ذاكرة التاريخ ونسيان املايض .ذلك بأنه
ماض ميتلئ بفوائد الدروس والعرب ،كام
يكشف عن كيفية التعامل مع اآلخر االستعامري ثقافة ومامرسة لئال نقع ثانية يف فخّه
مثلام وقع أسالفنا .كذلك فإ َّن اسرتجاع بطوالت أعالم األمة يف كفاحها ض ّد املستع ِمر
سيكون من شأنه تحقيق اندفاع ٍة معنوية ،تستنهض أجيالنا وتبثّ فيها روح الع ّزة واإلباء.
وما من ريب يف أن الواقع الذي نعيشه اليوم يفرتض بنا  -كمسلمني ،نعتقد
بخامتية الدين اإلسالمي وعامليته ـ العمل عىل بلورة اسرتاتيجية معرفية من أجل
الوقوف عىل حقيقة التحوالت التي مرت ومتر بها بالدنا ومجتمعاتنا يف مواجهة
الهيمنة االستعامرية بوجوهها كافة.
عطفاً عىل ما تقدم ،يسعى املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية إىل رسم
أهداف هذا املرشوع وفقاً للمرتكزات التالية:
أوالً :تنمية وتفعيل البنى العلمية واملعرفية ،السياسية واالقتصادية والسيادية لبالدنا
ومجتمعاتنا .وذلك انطالقاً من أن نجاح االستعامر كان بسبب تخلف هذه البلدان
واملجتمعات يف امليادين كافة .وللتغلّب عىل هذه الوضعية بات رضورياً رصد ومعرفة
اتجاهات التفكري االستعامري بصيغتيه التقليدية واملعارصة ،والسعي إىل بلورة األفكار
والتصورات التي تساهم يف إعادة بناء الذات بنا ًء أصيالً يعتمد عىل التنمية الشاملة
لألمة ،فضالً عن اإلفادة مام تختزنه من قدرات ذاتية تؤهلها إىل
الرقي والتق ّدم.
ّ

ثانياً :استخدام الثورة املعلوماتية وتوظيفها يف املرشوع النهضوي اإلسالمي .إذ
إ َّن العقل االستعامري ما فتئ يستفيد من وسائل اإلعالم وتقنيات التواصل ،ملواصلة
اسرتاتيجيات الهيمنة عرب التضليل وطمس الحقائق.

حد والقرار
ثالثاً :السعي نحو توحيد صفوف أبناء األمة عىل أساس املوقف املو ّ
الواحد يف مواجهة التحديات املصريية .تتضاعف أهمية هذا املسعى التوحيدي
تحت وطأة االختالفات املذهبية والثقافية؛ األمر الذي يوجب التصدي ملشاريع
الفتنة والحروب األهلية التي يغذيها العقل االستعامري ،لتربير حضوره تحت ذريعة
أنه املنجي واملدافع عن حقوق اإلنسان.
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رابعاً :لزوم االهتامم بالجيل الشاب ،وتنمية وعيه الثقايف وال سيام ما يتصل منه
بإدراك حقيقة االستعامر لئال يقع فريسة اإلمربيالية اإلعالمية وأضاليلها.
خامساً :كشف حقيقة ازدواجية الغرب يف تعاطيه مع مقوالت وعناوين معارصة
مثل حقوق اإلنسان ،والحرية ،والدميقراطية وحق تقرير املصري .إذ إن هذه امل ّدعيات
تبدو صحيحة بالنسبة إليه ما دامت تتامهى وتخدم مصالحه ،إال أنها رسعان ما تزول
وتغيب إذا تضاربت مع هذه املصالح .وال بد من التنبيه يف هذا الصدد إىل أننا عندما
نذ ّم الغرب فإنا نذ ّم ُه كنظام
ومؤسسة سياسية إمربيالية ال كشعوب .فأهل الغرب كبقية
ّ
الشعوب تختزن اإليجابيات والسلبيات وكثريا ً ما كانت ضحية التضليل اإلعالمي
حيث استُد ِر َجت لتكون إىل جانب املؤسسة الحاكمة لتربير احتالل أرض اآلخر
واالستعالء عليه .ولكن يف مقابل هذا بقي مثة أصوات ح ّرة وضامئر يقظة كشفت
تهافت النظام الغريب بالنقد واالعرتاض والضغط.
سادساً :لزوم االهتامم بنظريات وأفكار ما بعد االستعامر ،وذلك ملنزلتها النقدية
ومساهمتها الفاعلة يف تبيني الشواهد عىل احتضار الحضارة الغربية ،وبيان الع ّد
النزويل لتاريخها الحديث .فهذه النظريات واألفكار التي نعمل عىل تفعيلها يف
إطار مرشوعنا املعريف سوف تساهم يف نقد البنية االستعامرية وأسسها املعرفية
خ ِربُو َن بُ ُيوت َ ُه ْم
واالجتامعية والسياسية واالقتصادية ،وهي مصداق قوله تعاىل( :يُ ْ
ني) (الحرش – .)2
ِبأَيْ ِدي ِه ْم َوأَيْ ِدي الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وآله
امليامني
النجف األرشف
شهر رمضان  1439ھ

مدخل تأسييس

نقد مباين العقل اإلمربيايل

محمود حيدر

(((

ال يجيء الكالم عىل «ما بعد االستعامر» من باب االستيهام بنهاية األطروحة
االستعامرية .سوا ًء تعلق األمر باالصطالح واملفهوم ،أ ْم باالختبارات التاريخية ،فإن
املناظرة مع هذه األطروحة ،وخصوصاً يف زمن الحداثة الفائضة ،باتت تتخذ لها منزل ًة
استثنائيةً .مفهوم «ما بعد االستعامر» كمثل سواه من املفاهيم الوافدة ،يأتينا مكتظًّا
حه وتأويالت ُه َّ
تكثت تبعاً لطبائع البيئات الثقافية
بااللتباس والغموض .تعريفات ُه ورشو ُ
واإليديولوجية حيث ولد وذاع أمره .لذا سيكون عىل كل منشغلٍ بهذا املصطلح أن
يتت َّبع ساللته املمتدة عميقاً يف التاريخ الحديث ،وأن يتع ّرف إىل أوروبا مبا هي أرض
نشأته وفكرته وامتداده عرب االستيالء والغزو .ثم عليه من بعد ذلك كله أن يتم َّيز لفظة
«ما بعد االستعامر» بني كونها مفهوماً مضا ّدا ً لالستعامر ودعوة كفاحية للتحرر منه،
وبني كونها وسيل ًة معرفي ًة تستعملها السلطة اإليديولوجية الحاكمة يف الغرب ،لتنتج
أنظمة مفاهيم جديد ٍة مت ِّك ُنها من إدامة الهيمنة عىل العامل.
((( -مفكر وباحث يف الفلسفة  -لبنان.
مدير التحرير املركزي لفصلية االستغراب.
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حيَ ْي متوازيني:
من أجل ذلك وجدنا أن نقارب املفهوم عىل من َ
األول :منحى الجغرافيا األوروبية حيث مسقط رأس املفهوم وظروف والدته.
الثاين :منحى الجغرافيات املستباحة ،أي من األرض التي نشأت فيها الفكرة
ال«املابعد استعامرية» ،كأطروحة مقاوم ٍة فكري ٍة وكفاحي ٍة للهيمنة والتوسع.
مام يجوز بيانه ،أن مث ّة خلطاً مفهومياً يعود إىل سو ِء فهمٍ للمصطلح ولطريقة
التعامل معه تاريخياً ومعرفياً .فقد بدا لكثريين يف األوساط الغربية ،وكذا يف العاملني
العريب واإلسالمي ،أن «ما بعد االستعامر» مفهوم ينتسب إىل الجيل االصطالحي
املستحدث الذي شاع صيته يف ما عرف بـ «املابعديات» .فلقد بدا جليّاً أن كل هذه
«املا بعديات» كـ« :ما بعد الحداثة» – «ما بعد العلامنية» ـ «ما بعد التاريخ» ،أو «نهاية
التاريخ»« ،ما بعد امليتافيزيقا»« ،ما بعد اإليديولوجيا» ..وأخريا ً وليس آخرا ً ما «بعد
اإلنسان» أو ما سمي بـ «اإلنسان األخري» ..إ ْن هي إال منحوتاتٌ لفظي ٌة يعاد تدويرها
كلام دعت الحاجة .عىل هذا األساس أمكن لنا أن نفرتض أن السياق «امل َابَ ْعدي»
احرتازي أخذت به املنظومة الحداثية لوقاية نفسها من الخلل والتهافت
ري
ٌّ
هو تدب ٌ
ٍ
ِ
حديث العهد
تفكيك ومعاين ٍة ملصطلح
واالضمحالل .وعليه سنكون هنا بإزاء مهم ِة
وينطوي عىل يش ٍء من الغموض واللبس ،قصد جالء مراميه وبيان غاياته.
ال مناص من اإللفات ،ابتدا ًء ،إىل أن مفهوم «ما بعد االستعامر» ليس جديدا ً يف
مرسى التاريخ الغريب الحديث .فقد ظهر يف سياقٍ
تنظريي بدأت مقدماته مع نقد
ٍّ

مسالك الحداثة وعيوبها يف منفسح القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،ثم ليتحول
عارم بعد الحربني العامليتني يف مطلع ومنتصف القرن
من بعد ذلك إىل ت َّيا ٍر
نقدي ٍ
ٍّ
املنرصم .لذا جاز القول أن النظريات ما بعد االستعامرية اتصلت اتصاالً نقديّاً بعرص
ٍ
مسارات نقدي ٍة للعقل االستعامري بلغت
التنوير ،ثم مت َّددت إىل األحقاب التالية عرب
ذروتها مع اختتام األلفية امليالدية الثانية .مع ذلك ،مل يكن لهذه املوجة النقدية أن
املؤس ِ
س
املس بالعقل
تتخذ بعدا ً انعطاف ّياً يف الثقافة األوروبية لوال أنها ذهبت إىل
ِّ
ِّ

مدخل تأسيسي
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لتاريخ الغرب وسلوكه .وللبيان ،فإن أول ما أُ ِخ َذ عىل هذا العقل يف السياق النقدي،
إضفاؤه عىل االكتشافات العلمية تربيرا ً أخالق ّياً
ومعنى حضاريّاً يؤكد فرادة الغرب
ً
واستعالئه عىل بقية العامل .فازدهار العلم ـ كام بات معلوماً ـ مل يكن فقط بسبب
فضول العلامء واملفكرين وتوث ُّبهم الستكشاف عامله الغامض ،وإمنا أيضاً وأساساً
بسبب التوسع االستعامري الذي أوجبه وأطلق مساره.
* * *
حق لنا أن نبتني رؤيتنا للتفكري «املا بعد استعامري»
من هذا املطرح املعريف بالذات َّ
عىل ركيزة النقد .تقول ال َف َر ِ
ضية :إن نظريات وتيارات ما بعد االستعامر ما كانت لتولد
لو مل يكن املسته َدف منها أصالً ،هو العقل االستعامري نفسه .من أجل ذلك دأب
مفكرون وعلامء اجتامع عىل تعريف نظرية «ما بعد االستعامر» بأنها نظرية تهدف إىل
ٍ
توجهات
تحليل كل ما أنتجته الثقافة الغربية باعتبارها خطاباً مقصديّاً يحمل يف طياته
استعامري ًة إزاء املجتمعات األخرى .كذلك سنجد يف األدبيات الفكرية الغربية اليوم
من يرى أن مصطلحي [«الخطاب االستعامري» و«نظرية ما بعد االستعامر»] يشكالن
معاً حقالً من التحليل ليس جديدا ً بحد ذاته ،ولكن معامله النظرية واملنهجية مل تتضح
إال مؤخرا ً مع تكثيف االهتامم به ،وازدياد الدراسات حوله.
لننظر يف ماهية كل منهام:
املصطلح األول يشري إىل تحليل ما بلورته الثقافة الغربية يف مختلف املجاالت
يعب عن توجهات استعامرية إزاء مناطق العامل الواقعة خارج نطاق الغرب،
من نتا ٍ
ج ّ
األمر الذي يشكل يف مجمله خطاباً متداخالً باملعنى الذي استعمله الفيلسوف
الفرنيس ميشيل فوكو ملصطلح «الخطاب».
أما الثاين ،أي «النظرية ما بعد االستعامرية» ،فيحيل إىل نو ٍع آخ َر من التحليل
ينطلق من افرتاض أن االستعامر التقليدي قد انتهى ،وأن مرحل ًة من الهيمنة ـ تسمى
أحياناً املرحلة النيوـ إمربيالية ـ قد حلَّت وأنشأت ظروفاً مختلف ًة تستدعي تحليالً من
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ٍ
جديد .ولذا ،سيظهر لنا أن املصطلحني ناشئان من وجهات نظ ٍر متعارض ٍة يف ما
نو ٍع
يتصل بقراءة التاريخ .فبينام يرى بعضهم انتهاء مرحلة االستعامر التقليدي ،وبالتايل،
انتهاء الخطاب املتصل به ،ورضورة أن يرتكز البحث يف مالمح املرحلة التالية ،وهي
مرحلة ما بعد االستعامر ،يرى آخرون أن الخطاب االستعامري ال يزال قامئاً ،وأن
فَ َر ِ
ضية «املابعدية» ال مربر لها.
* * *
تخل ساحات الغرب من ٍ
مبي للسلطة االستعامرية .وهذا يف تقديرنا يعترب
مل ُ
نقد ّ

أساساً مهامً لفهم األطروحة املا بعد استعامرية وتح ّري مقاصدها .ولسوف تصبح

العملية النقديّة ذات أهم ّية مضاعف ًة حني تسلك هذه األطروحة مسارها التواصيل

لتعرب عن عالق ٍة وطيد ٍة بني الثورة النقدية يف الغرب االستعامري ،والحركة الفكرية
والكفاحية الناشئة يف املجتمعات املستع َمرة.

استنادا ً إىل هذا التالزم بني ثورة النقد يف املركز اإلمربيايل ،واليقظة النقدية

لنخب الدول املستباحة من املنطقي أن
نحصل النتيجة التالية :إن األطروحة ما
ِّ

بعد االستعامرية يف وجهها االنتقادي هي رؤي ًة تتشكل من مضادات معرف ّية متظافرة

لالستعامر يف الحقول الثقافية والسياسية والسوسيولوجية والتاريخية .وهي إىل ذلك
تعترب يف مقدم األطروحات التي تستكشف عمق العالقة بني بلدان الرشق والبلدان
االستعامرية يف أوروبا .لقد عكف املساهمون عىل تظهري هذه النظرية عرب كشف

ما تختزنه ثقافة وسلوك الحكومات الغربية إزاء الدول واملجتمعات املسيطّر عليها.
من هذا الفضاء االنتقادي عىل وجه التعيني ،يشكل فكر ما بعد االستعامر مدرسة

تفكريٍ داخل النظام االستعامري نفسه ،من دون أن يعني ذلك حرص املنتمني إىل هذه
املدرسة باإلنتلجنسيا األوروبية .فلنخب الرشق ومفكريه مساهامت مع ّمقة يف وضع

األسس الفكرية التحررية للخطاب ما بعد االستعامري.

مدخل تأسيسي

13

لقد تولت هذه النخب عىل الجملة مهمة معرفي ًة نقديّ ًة مركبةً :نقد الغازي ونقد

التابع ضمن خطب ٍة واحد ٍة .احتل نقد االستعامر ،وكذلك نقد النخب املتامهية معه

داخل املجتمعات املستع َمرة ،مكان ًة محوري ًة يف تفكريهم .تركَّزت املسألة األساسية
التي عالجوها عىل مشكلة االغرتاب بوصف كونها غربة إنسان تلك املجتمعات

عن ذاته الحضارية وهويته الوطنية يف سياق متاهيه مع ثقافة الغرب ومعارفه .هذه
الحالة املخصوصة من االغرتاب ( )alienationستجد من يصفها بعبارة موفَّقة:
“اقتالع الذات بواسطة الذات إياها” .ورشحها أن الثقافة االستعامرية تتحول عن

رضب من وال ٍء
طريق االغرتاب إىل
يف عن سابق إراد ٍة
ٍ
نفيس ،موصو ٍل باستيطانٍ معر ٍّ
ٍّ
ووعي .فاالغرتاب يف حالته القصوى هو أشبه بانصباب وعي املستع ِمر يف صميم
ٍ

وعي املستع َمر عىل النحو الذي يصبح امل َه ْي َم ُن عليه غافالً عن نفسه وعن مصريه

ِب» عن أن
يصبح سي َد
وعن املكان الذي هو فيه .ويف هذه الحال ّ
َ
يكف «املغرت ُ

نفسه ويتحول إىل ٍ
عبد آللة العمل وخطاب مالِكيها .عليه ،يصري املثقف املستع َمر
كائناً صاغرا ً ت َّم انتزاعه من زمانه الخاص ومكانه الخاص؛ حتى أنه يشعر يف أحيان

ٍ
شتى كالغريب بني أهله ،ناظرا ً إليهم
ككائنات متخلف ٍة وبربري ٍة .وبحسب فرانز فانون
صاحب «معذبو االرض» فإن «املثقف املستع َمر يقذف بنفسه وبنهمٍ إىل الثقافة
ٍ
يل
جديد.
الغربية كام األطفال املتب َّنني الذين ال يكفُّون عن البحث عن إطا ٍر عائ ٍّ
لكن هذا املثقف ،وهو يسعى ليجعل من الثقافة األوروبية ثقافته الخاصة ،ال يكتفي

مبعرفة رابليه ،أو ديدارو ،أو شكسبري أو إدغار بو وسواهم ،بل سيدفع دماغه إىل
الحدود القصوى تواطؤا ً مع هؤالء الرجال» ..يف حقبة تالية من زمن الحداثة سيحتل

ره ٌ
ط من فالسفة الغرب وعلامئه مساح ًة ب ّين ًة من تفكري النخب العربية واإلسالمية إىل
الدرجة التي جعل هؤالء من أولئك ،أوثاناً يستلهمون أفكارهم وأفهامهم ،ويتخذونها
مسالك ومناهج عن ظهر قلب.

تلقاء النقد النخبوي «العامل ثالثي» للمنظومة االستعامرية حفلت امليادين
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الغربية بتيارات نقدية استطاعت االنفالت بهذا القدر أو ذاك من الوظائفية

اإليديولوجية للسلطة .رؤية هذه التيارات تجاوزت النقد الكالسييك لليربالية ثم

لتتضاعف وتتمدد مع ظهور حركات التحرر الوطني يف البلدان املستعمرة بعد
الحرب العاملية األوىل .يف التنظري النقدي الذي قدمته هذه التيارات ،أن سيطرة

اإلنسان عىل اإلنسان ال تزال متثل يف الواقع االجتامعي ،ما ييش بأن استمرارا ً

تاريخ ّياً ،ورابط ًة وثقى بني العقل ما قبل التكنولوجي والعقل التكنولوجي .بيد أن
املجتمع الذي يضع الخطط ويرشع فعالً يف تحويل الطبيعة عن طريق التكنولوجيا

يغري املبادئ األساسية للسيطرة .فالتبعية الشخصية (تبعية العبد للسيد ،والقن

لصاحب القرص ،والوايل للملك ،إلخ) يحل محلها ـ شيئاً فشيئاً ـ نو ٌع آخ ُر من
رب من
التبعية :لقد باتت السيطرة االستعامرية الجديدة تعتمد يف أدائها عىل درج ٍة أك َ
العقالنية ،عقالنية مجتمعٍ يدافع عن بنيته الهرمية ويستغل يف الوقت نفسه وعىل

نح ٍو أنج َع باطِّرا ٍد املوارد الطبيعية والفكرية ،ويوزع عىل نطاقٍ متعاظمٍ باستمرا ٍر
أرباح هذا االستغالل .وإذا كان اإلنسان يجد نفسه مقيدا ً عىل نح ٍو متعاظمٍ إىل

جهاز اإلنتاج ،فإن هذه الواقعة تكشف عن حدود العقالنية وعن قوتها املشؤومة:

فجهاز اإلنتاج يؤبد النضال يف سبيل الوجود ،ويتجه إىل أن يجعل منه موضوعاً
ملزاحم ٍة عاملي ٍة شامل ٍة تهدد حياة أولئك الذين يبنون ذلك الجهاز ويستخدمونه.

والعقالنية االستعامرية التي ح َّدت وظيفة استعامل العقل بجلب املنافع املحضة،

هي عقالنية مجردة من األخالقية .ومثل هذه العقالنية الوظائفية راحت تتمظهر مع
ٍ
كسمت
تعاقب الزمن
تكويني للشخصية االستعامرية .فلقد بيّنت اختبارات التاريخ
ٍّ

أن من أ ْم َيز طبائع العقل االستعامري إضفاء صبغة عقالنية عىل كل فعالية من فعالياته
يقطع النظر عن أثرها األخالقي .إ ّن ما ينتج من هذا يف آخر املطاف هو أن تتحول

العقالنية إىل ذريع ٍة فادح ٍة لالستخدام اإليديولوجي يف الفكر اإلمربيايل.
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التأن:
ّ
لنقرأ اإلشكال بيش ٍء من
وواقعي بوصفه أمرا ً عقالنيّاً.
يف الفكر االستعامري الذرائعي يُنظَر إىل ِّ
كل ممكنٍ
ٍّ

يحصل هذا حتى لو كان مقتىض الوصول إىل الهدف إيذاء الغري وانتهاك حياضه
ح ٍد
السيادية .يف العقالنية االستعامرية التي ارتكنت إىل العلوم الطبيعية كمعيا ٍر أو َ

أخالقي
كل محتوى
لحل مشكالت العامل ،تتجرد الذات اإلنسانية من ِّ
وسيايس
ٍّ
ٍّ
يل .وما ذاك إال ألن املهمة الجوهرية لهذه العلوم تقترص يف مناهج التفكري
وجام ٍّ
االستعامري عىل املالحظة «املحضة» والقياس املحض .ذلك بأن تحديد «طبيعة

األشياء» وطبيعة املجتمع جرى عىل نح ٍو يربر «عقالن ّياً» االضطهاد واالستغالل.
هكذا مل تكن خرافة «الحروب العادلة» التي تحولت إىل مقول ٍة سائد ٍة يف العقد

الضب من العقالنية املبتورة.
البي عىل هذا َّ
األخري من القرن املايض ،إال الدليل ّ

بسبب من غفلتها و َميْلها املحموم إىل السيطرة ،أن املعرفة الحقّة
مل تدرك الحداثة
ٍ
والعقل
َ
الحق يقتضيان السيطرة عىل غلواء الحواس ،والتحرر من قهر الغري والسيطرة
َّ

عليه .املفارقة يف «العقالنية» املابعد استعامرية ،أنها حني تُ ِق ُّر بالقيم اإلنسانية كسبيلٍ

للعدل والسالم العامليَ ْي ،تعود لتؤكد ـ وبذريعة العقالنية إياها ـ أن هذه القيم قابل ٌة

حقائق واقعيةً.
ألن تتخذ مكانتها يف أسمى منزلة (أخالقيّاً وروحيّاً) ،ولكنها ال ت ُ َع ُّد
َ

تلك معادل ٌة أساسي ٌة من معادالت فلسفة االستعامر التي بناها العقل الرباغاميت

للحداثة .تقول هذه املعادلة رصاحةً :إذا كانت قيم الخري والجامل والسالم والعدالة
غري قابل ٍة لالستنباط من الرشوط األنطولوجية أو العلمية ،فال مجال بالتايل ألن
ٍ
نطالب بتحقيقها .فهذه القيم يف نظر العقالنية العلمية ليست إال
مشكالت تتعلق

ري علمي ٍة ،فإنها ال تستطيع أن تواجه
بالتفضيل الشخيص .وملا كانت هذه األفكار غ َ

الواقع القائم إال مبعارض ٍة ضعيف ٍة وواهن ٍة.

نضيف :إن العقالنية املنزوعة األخالق ـ بعدما استب َّد بها جشع االستيالء
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والسيطرة ـ هي نفسها العقالنية التي دفعت بالعامل املعارص إىل االنزياح والضالل

وعدم اليقني.

مع استهالل األلفية امليالدية الثالثة سوف يظهر لنا كأن اللحظة مل ت َِح ْن بع ُد ليك

يختيل العقل الغريب بنفسه ويتأ َّمل .املركزية الغربية بصيغها النيوليربالية ال تنفك

بسبب من عقالنيتها البرتاء .حتى السؤال الذي أنتجته ليعرث لها
تستغرق يف غفلتها
ٍ
عىل طريق ٍة فضىل لسيادة العقل ،ما فتئ أن انقلب عليها .صار سؤاالً استجوابيّاً عىل
ما يقدمه املشهد العاملي من
تغييب ألحكام العقل وقوانينه ،كأنَّ ا انقلبت «عقالنية
ٍ
الحداثة» عىل نفسها ،فاستحالت «طوطامً» للخداع واإليهام ،بعدما كانت أنجزت

فلسفتها «العظمى» يف «تأليه» اإلنسان.

* * *
جـرى التنظير الفلسـفي للعقالنيـة االسـتعالئية مجـرى اليقين يف غريـزة

الغـرب السـيايس .أسـس «روح ّيـاً» لحملات القـوة ،وسـ َّو غ ملقولـة اسـتعامر
الشرق ،فجعلهـا تاريخـاً سـارياً ال تتوقـف أحقابـه عنـد حـ ٍّد .زعمـت عقالنيـة
التنويـر أنهـا الـروح الـذي يسري بلا انقطـاع يف تاريـخ البرشيـة ،وأنهـا البديل

للزمـان الالّعقلاين الذي اسـتولدته جاهلية القـرون الوسـطى األوروبية .ولذلك
فليـس مـن قبيـل التجريـد أن يسـتنتج إيديولوجيو العقالنيـة الغربيـة املتأخرة «أ َّن

فـن تكويـن الحقائـق أهم مـن امتلاك الحقائق» .لقـد انربى هؤالء إىل اسـتدعاء
مسـتوى متعـا ٍل .فـكان مـن نتيجـة ذلـك أن آلـت بهم
هـذه املقولـة ورفعهـا إىل
ً

ٍ
إىل ذروة الالّعقالنيـة .املتمثلـة يف الواقـع بتسـويغ اضطهـاد الشـعوب
كسـلوك
مقبـو ٍل ومعقـو ٍل .مل تعـد غايـة العقـل اإلمربيـايل املسـتحدث الكشـف عـن

جوانـب الالّمعقـول يف الواقـع ،بـل صـارت غايتـه الكبرى البحـث عـن الصيغة

التـي ميكـن بفضلهـا تشـكيل الواقـع طبقـاً للمصلحـة .كذلـك مل تعـد الغايـة
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هـي التجـاوز والتغيير ،بـل أصبحـت هـي التربيـر عينـ ُه .وبـدل أن يكـون العقل

جهـاً للواقـع املعـارص أصبـح خاضعاً ألغـراض الواقـع ولواز ِمه.»...
اإلنسـاين مو ِّ

استنادا ً إىل هذا التحويل الذي أجراه العقل االستعامري يف البناء العام لقيم

شق الفكر النقدي سبيله االحتجاجي عىل هذا النوع
الحرية والعدالة واملساواةَّ ،

من االرتداد الكاريث .لقد اتخذت العقالنية هنا صفة جديدة كل الج َّدة .تحولت إىل

إيديولوجي ٍة فظّ ٍة تس ِّوغ لنفسها كل ما ترسمه من مطامح .عند انتهاء الحرب الباردة

( )1990أخذت النيوليربالية فرصتها ليك «تؤدلج» انتصارها .ولقد تس َّنى لها بوساطة

شبك ٍة هائل ٍة من «امليديا البرصية والسمعية» ـ أن تعيد إنتاج هيمنتها ثقافياً واقتصادياً
ومنط حياة عىل نطاق العامل كله ،كان عىل «عقالنية» الليربالية الجديدة أن تقطع
صلتها باملوروث املفاهيمي لحداثة التنوير .وها هي تحسم م َّدعاها بتقريرها أن
تداعيات املشهد العاملي «ال تعكس فقط نهاية التوازن الدويل بل نهاية التاريخ

بالذات :أي نهاية التطور اإليديولوجي للبرشية كلها ،وتعميم الدميقراطية الليربالية
يئ للسلطة عىل البرشية جمعاء.
كشكلٍ نها ٍّ

هل بلغت العقالنية بصيغتها اإلمربيالية املستحدثة ح َّد «الجنون» حني جعلت

العامل أرضاً منزوعة القيم؟..

ذلكــم هــو الســؤال الــذي طفــق يشــكل الهــ َّم األقــى لنقَّــاد الســلوك

االســتعامري .املذاهــب النقديــة الغربيــة تن َّبهــت إىل مثــل هــذا املنعطــف

بصــور ٍة مبكــر ٍة .لــذا أجابــت يف مــا يشــبه الفانتازيــا الفلســفية أ َّن الالّعقالنيــة

غالبــاً مــا ترتــدي رداء العقــل لــي تعيــد اكتشــاف ذاتهــا .رمبــا أدركــت
براغامتيــات الســيطرة يف الغــرب أنهــا مضطــرة إىل الهــروب مــن العقــل تحــت
وطــأة املصلحــة وغريــزة البقــاء .لكــن ســيبدو أ َّن لعبــة الهــرب مــن العقــل إىل

الجنــون هــي عــود ٌة إىل العقــل مبخيلـ ٍة أخــرى .وهــذه الســرورة ال بــد أن تنتــج
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معرفــ ًة عــى صورتهــا ..معرفــ ًة تســعى إىل مــلء الخــواء ،ولــو بإيديولوجيــات
ــت بطالنهــا...
ث َ ُب َ

يف عاملا العريب واملرشقي واإلسالمي الراهن يصبح من املهم أن يندرج هذا

التفكري التحرري النقدي لالستعامر إىل منظوم ٍة معرف ّي ٍة تؤسس لإلحياء الحضاري

يف مواجهة اإلقصاء االستعامري املستأنف .فليك يتخذ فكر ما بعد االستعامر

ٍ
مكانته
ب أن تتوفر
كواحد من مفاتيح املعرفة يف العامل العريب واإلسالميَ ،و َ
ج َ
له بيئات راعية ،ونخب مدركة ،ومؤسسات ذات آفاق نهضوية ،يف إطار مرشو ٍع
حضاري متكاملٍ .
ٍّ

* * *
تتناول هذه السلسلة بأجزائها األربعة األطروحة االستعامرية وما بعد االستعامرية
نظري ،وكذلك من خالل معاينة للتجارب التاريخية يف آسيا وأفريقيا
يل
ٍّ
يف إطار تحلي ٍّ
بدءاً من القرن التاسع عرش وإىل يومنا هذا.

شارك يف هذه السلسلة مجموعة من املفكرين والباحثني وعلامء االجتامع من
أوروبا وأمريكا والعاملني العريب واإلسالمي ،وقد توزعت أبحاثهم وفقاً للرتتيب
املنهجي عىل بابني رئيسيني:
ـ باب املفاهيم وباب السرية التاريخية لعدد من التجارب االستعامرية وآليات
مواجهتها ثقافياً وكفاحياً.

الفصل األول
مباحث تمهيدية
(المصطلح والمفهوم)
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قراءة في المعنى والتجربة التاريخية
هورفاث ج .رونالد

(((

إن هدف األكادمييا هو اكتشاف النظام .ورغم أنَّه من املمكن أن يكون النظام
مجرد حالة يف عقل اإلنسان ،إال أ َّن السعي ورائه واجب .رمبا تكمن إلزامية الكشف

عنه يف غريزة اإلنسان الراغبة يف البقاء؛ فاملعرفة تعني امتالك القوة وامتالك القوة
يعزز من البقاء .باإلضافة لذلك ،النظام وحده ميكن معرفته عىل عكس الفوىض أو
عدم وجود النظام ،لذلك يجب علينا أن نفرتض وجود النظام .وسعياً وراء النظام،
يقوم العلامء الغربيني يف مجال الفلسفة املطلقة بالتعريف ،التصنيف ،والتفسري.
يصعب الفصل بني التعريف ،التصنيف والتفسري .أن تعرف يعني أن تصنف .فإذا
قلت ما هو (أ) ،فأنت تقوم بتصنيف األشياء ك(أ) أو غري(أ) .عادة تكون التصنيفات
أكرث تعقيدا ً وتحتوي عىل مكونات أكرث من التعريفات ،وتكون أكرث تحديدا ً منها
((( -هورفاث ج رونالد أستاذ مساعد يف جامعة كاليفورنيا يف سانتا باربرا ويف جامعة والية ميشيغان.
العنوان األصيل .A Definition of Colonialism :
املصدر:
Source: Current Anthropology, Vol. 13, No. 1 (Feb., 1972), pp. 45- 57 Published by: The University
of Chicago Press on behalf of Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research Stable URL:
http://www.jstor.org/stable/2741072.
ـ ترجمة :د.حازم محفوظ ،جمهورية مرص العربية.
ـ مراجعة :كريم عبد الرحمن.
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وبالتايل تتعامل مع التفاصيل بشكل أفضل .ولكن عمليات ونتائج التصنيف
والتعريف متشابهه بشكل أسايس؛ فكالهام ينظم الحقيقة.
يف مرحلة ما قبل النظرية (التفسري) ،يجب أن نعتمد عىل عملية بحث بطيئة.
فهناك مئات بل آالف من الدراسات الوصفية التي كُتبت بدون تقديم فائدة التعريف،
وقدمت عملية تصنيف مبدئ ّية؛ من خاللها تم تقليل عدد املتغريات املحتملة.
فالتعريف والتصنيف يشكالن عملية تقليل أو إنقاص أخرى؛ حيث يتم اختيار متغري
واحد أو رمبا مجموعة من املتغريات لكونها مهمة .واألساس امليتافيزيقي لعملية
االختيار تلك قائم ضمناً بشكل عام؛ فهناك بعض القواعد الضمنية التي تحكم سلوك

البحث يف أي فرتة .تحتوي عملية االختيار عىل قرارات مأخوذة بشكل جامعي
بواسطة علامء أو دارسني مهتمني بظاهرة معينة .إن النموذج املطروح هنا هو عبارة
عن محاولة لبدء عملية اختيار منهجية (إنقاص أو تقليل) و لتنظيم املتغريات املتعلقة
بظاهرة االستعامر.
بدون تطوير نظرية ،تصبح األحكام عىل مدى أهمية املتغريات سهلة نسبياً.
فالنظرية هي نظام للتفسري والتنبؤ .واألغلب أن الظاهرة تتنبأ مبجموعة صغرية من
الحقائق .واستثناءات ذلك مثل نظرية النظم العامة قليلة جدا ً؛ فمعظم التفسري يكون
مصمامً للتنبؤ بعدد من املتغريات صغري نسبياً .ويف النهاية ،تكون الحقائق املهمة
ح ِّددت بواسطة نظرية .فقبل النظرية ،قد تبدو كل الحقائق متساوية
هي تلك التي ُ
نسبياً يف األهمية (تتفق معظم هذه األفكار مع كوهن  ،1962ويقدم نايجيل وكوهني
 1934معالجة أطول ملوضوع التعريف والتصنيف).
والسؤال هو :أين نقف من دراسة االستعامر؟ قد يبدو أن أدبيات االستعامر ال
نهاية لها؛ فمن املفهوم أن االستعامر واحد من أهم انشغاالت اإلنسان الرئيسية .ورغم
كون االستعامر يف مرتبة أهم العمليات املؤثرة يف التاريخ اإلنساين ،فإن الدارسني
والعلامء الغربيني مل يصلوا إىل مرحلة إحكام الظاهرة ،فاألكادمييا ال متتلك نظرية
عن االستعامر تحظى بقبول واسع ،وال يوجد اتفاق جوهري حول ماهية االستعامر.
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يسهم التغري يف مدى أخالقية االستعامر يف نقص فهمنا له؛ فالناس ميتلكون
مشاعر قوية تجاه االستعامر؛ فإنه إما عمل غري نظيف يتم بواسطة أرشار ،أو محاولة
جديرة باإلطراء متت بواسطة رجال أخيار من أجل هدف نبيل وهو إنقاذ البائسني،
الهمج ،واألقل حظاً .فمن الصعب أن نتحدث عن االستعامر دون اإلشارة إىل مشاعر
الناس تجاهه ،ألن هذا الشعور هو ما أعطى للكلمة دالالت مختلفة ومتنوعة .ولكن
معرفة مشاعر الناس تجاه االستعامر ال تؤدي إىل معرفة ما هو االستعامر .فالصني
واالتحاد السوفيتي (سابقاً) يتهمون أمريكا لكونها قوة إمربيالية ،ولكن من وجهة نظر
أخرى فإن تلك الدولتني كانتا قوى إمربيالية واستعامرية أيضاً (حتى اللحظة مل أقم
بالتفرقة بني اإلمربيالية واالستعامر) .إن تاريخ روسيا منذ حكم القيرص وحتى اآلن
هو تاريخ من العنف واالستعامر و اإلمربيالية .وتعترب التبت بالنسبة للصني مستعمرة
تم غزوها بواسطة حكومة عسكرية قمعية ،ومنذ الفرتة التي سبقت حكم هان ،قامت
الصني بالتوسع بواسطة عملية ثقافية ليست أكرث أو أقل نبالً من اإلمربيالية واالستعامر.
أيضاً الواليات املتحدة األمريكية شعرت بتفوق عىل اململكة املتحدة بإمرباطوريتها
من ناحية أخالقية ،رغم أنها هيمنت عىل دول أمريكا الوسطى اقتصاديّاً وعسكريّاً،
وخاضت أيضاً عمليات توسع مبيدة كجزء من وجهتها الواضحة ،باإلضافة لذلك
يرى األمريكيني من أصول أفريقية أنهم ضحية اإلمربيالية .وأخريا ً يبدو أن ممثيل
دول العامل الثالث يوافقون عىل قليل مام ذكر باستثناء رشور االستعامر _املايض
االستعامري والحارض االستعامري الجديد_ بينام تستعمل تلك الحكومات نفسها
(السودان والجزائر عىل سبيل املثال) نفس السياسات القاسية ،املستغلة املبيدة
داخل حدودها لقمع األقليات .يشء يحري العقل!!
لقد أخفق العلامء يف أن يزودونا بتعريفات لالستعامر ،اإلمربيالية ،واملفاهيم
األخرى ذات الصلة ألسباب عديدة ،نذكر أربعة منها كام ييل:
1 .1املنحى العابر للثقافات غري كاف .فإعطاء صورة منطية عن االستعامر
بنا ًء عىل حالة أو حالتني هو افرتاض أن االستعامر خصيصة من خصائص
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حضارة بعينها (الحضارة الغربية) مام يعني إغفال كل الوقائع التي شهدها
التاريخ اإلنساين .فعىل سبيل املثال ،لقد قام بويك ( )Boekeبتطوير نظرية
عن االستعامر بناء عىل تجربة الهولندينن يف إندونيسيا ،وقام لينني Lenin
بتقييد تركيزه ليكون عىل مرحلة واحدة من مراحل الحضارة الغربية رغم أنه
يعي أن الرومانيني قاموا أيضاً بالتجربة اإلمربيالية .فكل حضارة رئيسية أو
هامشية تسعى لتوسيع حدودها ونفوذها .فاالستعامر ال يجب ربطه فقط
باملتحرضين (الثقافات املتمدنة التي تحتوي عىل شعوب متعلمة) ،فالغري
متحرضين استعمروا أيضاً .عىل األقل ذلك افرتاض يجب ذكره هنا.
2 .2نقص املنظور النظري (فقط نظريتني ميكن اإلشارة إليهام :األوىل لشمبيرت
 Schumpeterوالثانية للينني  .)Leninبالنسبة لدرايس اإلنسانيات ـ الذين
يتشككون دامئاً من إمكانية اكتشاف تفسريات عامة_ نقص أو انعدام التفسري
سيبدو غري ذي صلة باملوضوع .وبالنظر للحجم الكبري ألدبيات االستعامر
يف العلوم اإلنسانية ،فإن تلك النقطة تبدو غاية يف األهمية ،فاملوقف املأخوذ
يف تلك الورقة البحثية ،هو أن االختبار طويل املدى ملالءمة تعريف يكمن
يف رضورة أن يقودنا األخري لنظرية تعمل عىل تنظيم الحقائق.
3 .3نقص مرونة تعريفات االستعامر ،فالتعريفات والتصنيفات يجب أن تكون
قابلة لتضمني اكتشافات جديدة ،لذا يجب أن تكون هناك مرونة كافية للسامح
باملعالجة والتوضيح.
4 .4التوجـه املحافـظ جـدا ً تجـاه الكلمات ومعانيها .فعىل سـبيل املثـال ،قام
كوبنر وشـيميدت ( )Koebner and Schimidtبإظهـار كيـف تطور مفهوم
اإلمربياليـة كذي صلة يف البداية بالسياسـة الخارجيـة الربيطانية فقط ،وبدالً
مـن أن أسـأل عن الكيفية التي اسـتخدم بهـا الناس بعض الكلمات ،أفضّ ل
البـدء بتحديـد مـا هـي الظاهـرة االسـتعامرية .إن كل الكلمات التي تصف
العالقـات االسـتعامرية متقاربـة جـدا ً يف املعنـى لدرجـة تجعلها متسـاوية
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يف املعنـى تقريبـاً ،والرغبـة يف اكتشـاف دالالت تلـك األلفـاظ تـؤدي إىل
تشـوش أو التبـاس غير رضوري .االسـتعامر الجديـد (النيوكولونيالية) هي
حالـة جيـدة يف هـذا الصدد .رمبـا االسـتخدام األول لهذا املفهـوم كان يف
 ،1950فاألمـم الحديثـة العهـد باالسـتقالل وجـدت نفسـها مسـتقلة جزئيـاً
فقـط ،فظهـرت الحاجـة ملفهـوم جديـد ليتم اسـتخدامه ألسـباب سياسـية.
أمـا عـن أحـداث  1960ـ خصوصـاً املرتبطـة بانفصـال كانطاجـا عـن
الكونغـو باإلضافـة للعمليـات العسـكرية التـي قام بهـا الغـرب يف الكونغو
ـ منحـت املكونـات العاطفيـة مليلاد املصطلـح .ولكـن مـا الفـرق بين
اإلمربياليـة االقتصادية ،شـبه االسـتعامر واالسـتعامر الجديـد؟ فوجود تلك
املصطلحـات ليـس سـبباً كافيـاً للعلامء لوضـع تعريفات مسـتقلة.
ما يرتتب عىل ذلك هو محاولة تعريف االستعامر من خالل استخدام ما
أسميه بالتحليل التعريفي .فالتعريفات املوضوعة ميكن تطبيقها عرب
الثقافات يف العامل الحديث ويف التاريخ أيضاً ،فهي مرنة وتسمح مبزيد من
املعالجة ،وتوضح أيضاً العالقات بني الظواهر والعمليات التي لطاملا تم
التعامل معهام بشكل منفصل.

تعريف وتصنيف لالستعامر:

يبـدو أن هنـاك اتفاقـاً عاماً عىل أن االسـتعامر هو نوع من الهيمنـة ـ هيمنة أفراد
أو جامعـات عىل إقليم أو سـلوك أشـخاص وجامعـات أخرى( .يُنظر لالسـتعامر
أيضـاً على أنه صـورة من صـور االسـتغالل بالرتكيز على املتغيرات االقتصادية،
كما هـو الحـال يف أدبيـات ماركـس ولينني ،ويُنظـر له أيضاً على أنه عمليـة تغيري
ثقافـة ،كما هـو الحـال يف علم دراسـة اإلنسـان ،تلك النقـاط املختلفـة ال يجب
أن تتنـازع ،ولـن يسـتبعد الرتكيـز عىل الهيمنـة منحى تغيير الثقافة) .ترتبـط الهيمنة
هنا مبفهـوم القوة.
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وهنـاك اتفاقـاً كبيرا ً أيضـاً حـول أن االسـتعامر يشير إىل هيمنة الجامعـة وليس
إىل عالقـات وعمليـات اجتامعيـة بين أفـراد األرسة أو مسـتوى مـا دون الجامعـة.
وهنـاك نوعين مـن أنـواع هيمنـة الجامعـة :األول بين الجامعـات والثـاين داخـل
الجامعـة ذاتهـا ،ومعيـار التمييـز بينهام هـو التجانـس الثقايف مـن عدمـه ،فالهيمنة
بين الجامعـات هـي عمليـة تحـدث يف مجتمعـات غير متجانسـة ،بينما تحدث
الهيمنـة داخـل الجامعـة الواحـدة يف املجتمعـات التي تتسـم بالتجانـس الثقايف.
يف بريطانيـا ،سـنجد نوعـي الهيمنـة ـ خصوصـاً يف املـايض أكرث منـه يف الحارض
ـ فهيمنـة اإلنجليـز على الويلزيين واإلسـكوتالنديني واأليرلنديني تعترب مثـاالً هاماً
على الهيمنـة بين الجامعـات ،ويف نفـس الوقـت ،داخـل املجتمـع اإلنجليـزي
نفسـه ،هنـاك تراتبيـة مـن حيـث السـلطة ،املـال ،واملكانـة .ونظـرا ً لكـون الهيمنـة
داخـل جامعـة بعينهـا ال تعـد صـورة مـن صـور االسـتعامر ،فـإن مـا يعنينـا هنا هو
صـورة الهيمنـة بين الجامعات.
من الواضح أن الفرق الهام بني االستعامر واإلمربيالية هو وجود مستوطنني
دامئني تابعني للقوة املستع ِمرة داخل املستع َمرة .إن الهيمنة عىل أمريكا الالتينية،
أمريكا الشاملية ،أسرتاليا ،نيوزيالندا ،جنوب أفريقيا ،والجزء اآلسيوي من االتحاد
السوفيتي بواسطة قوى أوروبية تضمن هجرات مستوطنني دامئني من الدول
األوروبية إىل املستعمرات ،تلك األماكن كانت مستعمرة .ولكن من ناحية أخرى،
كانت معظم املناطق يف إفرقيا وآسيا خاضعة لإلمربيالية دون استيطان ،وسنجد
تلك الدول مختلفة اليوم نظرا ً لطبيعة عملية الهيمنة .إذن ،يشري االستعامر إىل
نوع الهيمنة بني الجامعات؛ حيث يهاجر املستوطنون من الدولة االستعامرية
إىل املستعمرة بهدف اإلقامة الدامئة ،أما اإلمربيالية هي نوع من أنواع الهيمنة
بني الجامعات حيث ال يهاجر مستوطنون دامئون للمستعمرة أو عىل األقل يكون
عددهم قليل جدا ً.
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والرسم البياين لهذا النموذج يف املرحلة الحالية من املعالجة موضح يف الشكل
رقم (:)1
الهيمنة
ما هو دون (غري) الجامعة

الجامعة

داخل الجامعة ذاتها

بني الجامعات
اإلمربيالية

االستعامر

مـن املمكـن أن نسـتطرد قليلاً يف توضيح كيف ميكـن لهذا الرسـم أن يتعامل
مـع ظاهـرة الطبقـة أو املسـتوى االجتامعـي .تشير كلمـة الطبقـة إىل التنظيـم
الرتاتبـي لجامعـات املكانـة ،السـلطة أو الثروة داخـل شـعب متجانـس ثقافيـاً.
وميكـن تعريـف الطبقـة مـن خلال توضيـح الجانـب املتعلـق بالجامعـة ذاتهـا
داخـل النمـوذج .إن الطبقـة ،معرفة بشـكل جزيئ ،تعد صـورة تطابقية مـن الهيمنة
على جامعـة بعينهـا .الهيمنـة غير التطابقيـة داخـل جامعـة ميكـن توضيحها من
خلال عالقـات القـوة داخـل القبائـل والسلاالت ،إذا كانـت كبيرة بالقـدر الذي
يجعـل اعتبارهـا جامعة ممكنـاً .ولكن التعريـف الكامل للطبقة يحتـاج إىل إضافة
متغيرات أخرى.

يجــب أن نعــود اآلن إىل مشــكلة أنــواع العالقــات التــي كانــت بــن
الدولــة اإلمربياليــة واالســتعامرية والشــعوب التــي ســيطروا عليهــا .ميكــن
اآلن النظــر لثــاث عالقــات( :أ) إبــادة( ،ب) التداخــل االجتامعــي ،و(ج)
التــوازن النســبي ،وميكــن توضيــح تلــك العالقــات مــن خــال الشــكل
التــايل رقــم (:)2
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التداخل االجتامعي
التوازن النسبي
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االستعامر (مستوطنون)

اإلمربيالية (عدم وجود
مستوطنني)

2

5

1

3

4

6

تلك املصفوفة تشري إىل وجود ثالثة أنواع من االستعامر وثالثة أنواع من
اإلمربيالية؛ ففي النوع األول من االستعامر ،تكون العالقة بني املستع ِمر واملستع َمر
هي عالقة إبادة .وبالنظر للمدلول املتطرف لهذه الكلمة ،سنجد أن اإلبادة تعني أن
تقتلع شيئاً من جذوره أو متحي اليشء بشكل كيل .يزودنا التاريخ بأمثلة قليلة جدا ً
للحاالت التي حدثت فيها إبادة كاملة لقاطني كيانات جغرافية معينة؛ من ضمنها
االحتالل األورويب لتاسامنيا ولجزر الكاريبي وأيضاً حدثت اإلبادة يف مناطق شاسعة
من أمريكا ،أسرتاليا ،كندا ،واالتحاد السوفيتي.
أما بالنسبة للنوع الثاين من االستعامر ،تكون العالقة فيه بني املستع ِمر واملستع َمر
هي عالقة من التداخل االجتامعي .ومن ضمن األمثلة الكثرية لهذا النوع دول أمريكا
الالتينية املتحدثة باإلسبانية ،الفيليبني ،الرشق األوسط اإلسالمي العريب ،ودول
رشق وجنوب رشق آسيا .يف كل هذه الحاالت ويف حاالت كثرية أخرى ميكن
رسدها ،كان املستع ِمرون مبثابة الثقافة املانحة وكان املستع َمرون مبثابة الثقافة
املستضيفة ،مع وجود حجم كبري جدا ً من التبادل الثقايف( .لقد تم استخدام لفظي
املانح واملستضيف لتسهيل فهم العمليات الثقافية يف املكسيك يف بداية الحقبة
االستعامرية ،ولكن بالطبع ميكن تطبيقهام يف أي مكان؛ فعىل سبيل املثال ،قام
توينبيي  Toynbeeمبناقشة نفس العمليات ولكن باستخدام مصطلحات أخرى).
ويف الحالة الثالثة من االستعامر ،من املمكن للمستوطنني أن يعيشوا جنباً إىل
جنب مع السكان األصليني ،وهنا ال توجد محاوالت لزرع ثقافة أو لإلبادة (هذا ال
يعني عدم وجود تغري يف الثقافة) .وهناك أمثلة عىل هذا النوع مثل بعض مستعمرات
الدول األوروبية السابقة كالجزائر ،روديسيا ،كينيا ،جنوب إفريقيا ،وإندونيسيا.
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والشكل التايل (رقم  )3يوضح األنواع الثالثة من االستعامر:
الهيمنة
الجامعة

ما هو دون (غري) الجامعة
داخل الجامعة ذاتها
االستعامر

اإلمربيالية
إبادة

تداخل.ج توازن

دويل محيل دويل

بني الجامعات

تداخل.ج

توازن

إبادة

محيل دويل محيل دويل محيل دويل محيل دويل

وبالنسبة لإلمربيالية ،فالنوع رقم أربعة هو إمربيالية مصحوبة باإلبادة .هذا النوع
نادرا ً ما حدث عرب التاريخ باستثناء الحمالت العسكرية التي كانت تبعث تحت شعار
«دمر املدينة حتى تتمكن من إنقاذها» (ويناقش ويلهيلم ( )Willhelm 1969كيف
مثلت التجربة األمريكية مثاالً حياً لهذا النوع) .فتلك األنواع املنطقية البحتة تحدث
عندما يتم تطبيق تلك املصفوفة بطريقة آلية.
أمـا عـن النـوع الخامـس؛ وهـو يعبر عـن إمربياليـة مصحوبـة بعالقـة مـن
التداخـل االجتامعـي بين املسـتع ِمرين واملسـتع َمرين .مـن الظاهـر أن مصطلـح
القمـر الصناعـي الـذي اسـتخدمه التيمـور ( )Lattimore 1955ومـوريف (1961
 )Murphyيعبر عـن هـذا النـوع ،وبالتـايل ميكـن أخذ أقمار االتحاد السـوفيايت
كمثـال حـي على هـذا النوع.
وأخريا ً ،النوع السادس؛ الذي يعرب عن إمربيالية بها نوع من التوازن النسبي ،فهي
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ليست إباد ًة وال تداخالً اجتامعياً .وهنا يوجد العديد من األمثلة مثل معظم املناطق
يف إفريقيا وآسيا والتي متت السيطرة عليها من قبل قوى أوروبية .ويعد هذا النوع من
اإلمربيالية األكرث شيوعاً ألنه طاملا ال يوجد مستوطنون دامئون ،من الصعب حدوث
إبادة أو تداخل اجتامعي.
حتى هذه اللحظة ،مل أذكر شيئاً عن طبيعة أو مستوى تقدم الوحدات السياسية التي
انخرطت يف أوضاع استعامرية أو إمربيالية .من الشائع اعتبار اإلمربيالية واالستعامر
مجرد عالقات بني الدول الغربية وشعوب العامل الثالث .أحد تطبيقات هذه النظرة هو
أن مرحلة التقدم السيايس للدولة املهيمنة أو الدولة املهيمن عليها متصل بتعريف
االستعامر .وتطبيق آخر هو أن االستعامر كصورة من صور الهيمنة ،أو كنوع من أنواع
االستغالل ،أو كعملية ثقافية ،متصل بظهور الدولة القومية يف أوروبا .أجد أن تلك
النظرة لالستعامر ال ميكن الدفاع عنها .لقد متت مامرسة اإلمربيالية واالستعامر يف
مراحل مختلفة من مراحل التقدم السيايس يف أفريقيا جنوب الصحراء قبل االتصال
بأوروبا .حيث تعد بوغندا مثاالً جيدا ً يف هذا الصدد؛ فقبل الفرتة الربيطانية ،دخلوا

يف مرحلة اإلمربيالية ،وبعد مجيء اإلنجليز شهدوا حالة من ما ميكن تسميته «دون
اإلمربيالية» أي أقل منها .فلقد تحدث سميث ( )Smithعن ما ميكن تسميته االستضافة
أو الرتحاب بني األعراق واعتربه نوعاً من االستعامر واإلمربيالية .وتعد أيضاً دول املدينة
يف العامل القديم مثاالً آخر لنفس الفكرة .ولقد ذهب لويث  Luthyيف هذا الصدد إىل
القول بأن «ميكن القول أن تاريخ االستعامر هو تاريخ اإلنسانية نفسه».
عىل األقل مبجرد ظهور الدولة القومية يف أوروبا ،كان يُنظر للوضع السيايس
لهؤالء عىل أنه متعلق مبنطق الهيمنة( .هذا االفرتاض يرجع بشكل أساس لعدم اتساق
استخدام أي من املصطلحني؛ اإلمربيالية واالستعامر يف حاالت مثل التبت التي
تعتربها الصني جزءا ً منها) .ومن وجهة نظري الشخصية ،ال يوجد فرق جوهري بني
االستعامر واإلمربيالية املحليني كصور من الهيمنة أو االستغالل أو كعمليات ثقافية
واالستعامر واإلمربيالية الدوليني .ما هو الفرق بني قمع قاطني جنوب السودان غري
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املسلمني بواسطة قاطني شامل السودان املسلمني و أن تُقمع السودان كلها بواسطة
الربيطانيني؟ ال يوجد فرق كبري ،ولكن من الجيد أن نف ّرق بينهام اآلن ولو لغرض
توضيح التشابه بينهام .هذه الثنائية املحلية /الدولية ستكون آخر متغري ميكن إضافته
للتقسيم السابق الذكر يف الشكل رقم ()3؛ ذلك التصنيف الذي أنتج اثنتي عرشة
عالقة منطقية .فاإلمربيالية املحلية هي صورة من صور الهيمنة بني الجامعات داخل
حدود وحدة سياسية بعينها .ويختلف االستعامر املحيل عن اإلمربيالية املحلية يف
وجود مستوطنني من الدولة االستعامرية منخرطني يف عملية الهيمنة تلك .وما مييز
اإلمربيالية الدولية عن االستعامر الدويل هو هيمنة وحدة سياسية عىل غريها.

مزيد من املعالجة:

عىل عكس التعريفات السابقة لتعريف االستعامر ،يقدم نظام التحليل التعريفي
اكتشافات جديدة .إن عدم تضمني كل جوانب املصطلح يف التعريف ليس عيباً يف
آلية النمذجة وال يف النموذج ذاته .فلقد تُركت بعض الخصائص عمدا ً بهدف اإليجاز،
ولقد متت تلك األحكام بنا ًء عىل مدى أهمية متغريات معينة باملقارنة مبتغريات أخرى.
ولكن كيفية قياس األهمية هي مسألة لألسف ال ميكن اإلجابة عنها قبل النظرية.
ومبجرد وضع النظرية ،توضع التعريفات والتصنيفات وميكن مقارنتها بالواقع.
والسؤال هو :هل ميكن تطبيق تلك التعريفات والتصنيفات عىل ثقافة معينة يف
منطقة معينة؟ وإذا اكتُشف من خالل تلك املقارنة أن النموذج غري مقبول ،يكون
أمامنا طريقتان للترصف :التعديل أو الرفض.
رمبا يعرتض متخصص يف اإلمربيالية املحلية يف الهند عىل نقص االعتبارات
اللغوية ،أو آخر مهتم باإلمربيالية الربيطانية يف القرن  19سيسأل :أين نقاش الجانب
االقتصادي من االستغالل؟ فإذا أحس هؤالء املختصون بأن التعريفات صحيحة
بشكل أسايس وأننا بحاجة فقط إىل بعض التعديالت ،إذن سيكون أمامنا نوعان من
التعديالت هام:
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األول هو أن نتعامل مع الخصيصة محل االهتامم كمتغري آخر يضاف للنموذج
بشكل مبارش .وإذا كانت الخصيصة السابعة ثنائية التفرع ،سيصبح لدينا حوايل أربعة
وعرشون نوعاً منطقياً عند املستوى السابع .وبدالً من ذلك ،ميكن إضافة املتغري
السابع يف مستوى أعىل وإعادة ترتيب الجزء التايل من النموذج .ولو كانت اهتاممات
وأهداف الباحث محدودة ،ستكون التعديالت البسيطة كافية .فعىل سبيل املثال،
ِ
راض عن التعريف من النوع السادس (إمربيالية التوازن
رمبا يكون الباحث غري
النسبي) ألنه ال يفرق بني اإلمربيالية االقتصادية ،نصف /شبه االستعامر ،واالستعامر
الجديد .فعىل سبيل املثال :حالة غانا قبل وبعد االستقالل ،وللتعامل مع هذا العيب
ميكن إضافة املتغري الثنايئ الرسمي /غري الرسمي.
إذا أضفنا املتغري الثنايئ التفرع مستوطنني /بدون مستوطنني ،سينتج نوعان من
الهيمنة بني الجامعات هي :الهيمنة الرسمية بني الجامعات والهيمنة غري الرسمية
بني الجامعات ،وعليه سينتج نوعان من االستعامر ونوعان من اإلمربيالية هم)1( :
االستعامر الرسمي )2( ،االستعامر غري الرسمي )3( ،اإلمربيالية الرسمية ،و()4
اإلمربيالية غري الرسمية .لقد تم تعريف االستعامر الرسمي ببساطة عىل أنه االستعامر
ذاته ،أما االستعامر غري الرسمي فهو نوع من أنواع الهيمنة بني الجامعات التي تنتج
عن الهجرة االختيارية ملستوطنني دامئني من أماكن غري املدن الكبرية ،مثل هجرات
اآلسيويني إىل إفريقيا ،الصينيني إىل جنوب رشق آسيا...إلخ (ال تؤدي كل تلك
الهجرات إىل هيمنة كام هو الحال بالنسبة لألفارقة الذين هاجروا للعامل الجديد).
بعض من هذه الجامعات تم النظر إليها كغرباء (يف األدبيات اإلفريقية) ليس مسموحاً
لهم بالتداخل االجتامعي .أما اإلمربيالية اإلدارية هي صورة من صور الهيمنة بني
الجامعات حيث يوجد تحكم رسمي عىل كل شئون املستعمرة من خالل الجهاز
اإلداري اإلمربيايل املقيم .تتساوى اإلمربيالية غري الرسمية مع االستعامر الجديد
(النيوكولونيالية) ،شبه (نصف) االستعامر ،واإلمربيالية االقتصادية ،وهي تعد نوعاً
من أنواع الهيمنة بني الجامعات حيث يغيب التحكم اإلداري الرسمي ومتارس
السلطة من خالل النخبة املحلية .ووفقاً لهذا التعريف ،تكون األقامر الصناعية
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التابعة لالتحاد السوفيتي واألرايض املهيمن عليها من قبل بريطانيا مثل شامل
نيجرييا موجودة يف نفس الفئة .ونتيجة أخرى لقرار إضافة املتغري الثنايئ الرسمي/
غري الرسمي فوق متغري املستوطنني ،هو ظهور اثنا عرشة نوعاً نوع عند مرحلة التمييز
بني العالقات ،وأربعة وعرشون نوعاً عن التفرع الثنايئ للمرحلة السياسية.
وبديل لذلك ،ميكن إضافة التفريع الثنايئ الرسمي /غري الرسمي للمتغري الخامس
أو السادس أو السابع مام يؤدى لنتائج مختلفة .يُحدد االختيار بني البدائل من خالل
عدد الفئات التي ال معنى لها لكونها متضاربة منطقياً أو مل تحدث يف املايض أو غري
ممكنة الحدوث يف املستقبل.
وهناك مقرتب آخر للتعديل مفاده هو أخذ قرار بكون الخصيصة محل االهتامم
مساوية ملتغري الهيمنة .ووفقاً لذلك ،ستتم إضافة تلك الخصيصة كمحور آخر
مساوي للهيمنة .هذا القرار سيولد نظاماً جديدا ً ميكن ربطه بالخصائص املختارة
لنموذج االستعامر املقدم هنا .تكمن منفعة أي منوذج يف حلِّه ملشكالت معينة،
وأيضاً يف وعده بحل مشكالت أخرى .إذن ،املرونة الداخلية هي مصدر قوة وليست
مصدر ضعف.
إن رفض تعريف أو تصنيف معني يجب أن يكون بسبب أن الباحث وجد مخطوطاً

آخر قادر عىل تعريف وتصنيف الظاهرة محل الدراسة بصورة أفضل .هذا املخطوط
يجب أن يكون أكرث عمومية (ينطبق عىل عدد أكرب من الحاالت) وأبسط (يسمح
ٍ
مخطوط بدون إيجاد بديل له ليست الطريقة
بفهم أكرب للمصطلحات) .إن رفض أي
الطبيعية يف العلم بشكل عام.

بعض التطبيقات:

إن املخطوط التعريفي والتصنيفي الذي تم اقرتاحه ،له تطبيقات تتجاوز األهداف
املحدودة لتلك الورقة؛ فهو يقدم منهجية تعد بقدرتها عىل التعامل مع الظواهر
الثقافية واالجتامعية املعقدة .هناك ميزتني لتلك املنهجية تجدر اإلشارة إليهام:
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األوىل ،كام تم توضيحه ،هي القدرة عىل التعديل والتفسري .الطرق املتاحة لها
نفس امليزة ،ولكن التعريف يتم بناء عىل قاعدة «خذ كل يشء أو ال يشء» .رغم
أن املواصفات تحتاج إىل اختبار حتى يتم ربط املتشابهني بعملية التعريف ،إال
أن التعريفات إما أن ت ُقبل أو تُرفض بواسطة الدارسني واملتخصصني .من أسباب
ذلك هو أن منهجية التوضيح ،التعديل أو إعادة الرتتيب ليست موضحة بشكل كايف.
فاليشء الوحيد الثابت يف العلم هو التغري .إن التعريف _ مثله مثل النظرية _ يجب
عليه أن يتنبأ بالتغري.
أما عن الخصيصة الثانية لتلك املنهجية هي أنها تركز عىل الرتابط بني املتغريات.
فحتى تكون عاملاً يف الحضارة الغربية ،يجب أن تحلل وتنظر للكل من خالل النظر
إىل مكوناته يف الفلسفة املطلقة .ولقد كانت هذه الطريقة مثمرة جدا ً يف العلوم
الطبيعية ،ولكنها مل تكن كذلك يف الدراسات اإلنسانية حيث إن الجزئيات املنفصلة
غري موجودة يف اإلنسان .ولكن إذا أردنا مثالً أن ندرس االستعامر فسندرس الهيكل
االجتامعي ،وإذا أردنا أن ندرس الهيكل االجتامعي فسندرس أنظمة القيم وهكذا.
فإن املنهجية املستخدمة يف هذه الورقة البحثية تحدد أجزاء (متغريات) وتوضح
عالقتها ببعض األجزاء .وميكن توضيح الطريقة التي تتعامل بها تلك املنهجية مع
الجوانب الثقافية واالجتامعية للظاهرة من خالل تحليل املصطلح «الطبقة أو الطائفة
االجتامعية».
تلك املنهجية تجعل من الصعب دراسة الظواهر بطريقة منعزلة .فإن اعتبار
االستعامر صورة من صور الهيمنة يتعلق بأنظمة تصنيف الظاهرة ( مثل الطبقة والفئة/
الطائفة االجتامعية) .هنا نجد فقط أن الطائفة االجتامعية لها عالقة باالستعامر
واإلمربيالية .فإن الطبقة هي صورة من صور التصنيف االجتامعي؛ حيث يتم الرتتيب
الرأيس للرثوة ،املكانة والسلطة وفقاً العتبارات إثنية؛ حيث ال ميكن االنتقال الرأيس
بني تلك املستويات ولو عىل املستوى النظري .ترتبط الطائفة يف العادي بالحالة
الهندية ،ولكن الكثري من خصائصها أكرث انتشارا ً من ذلك .فإن الطائفة هي صورة
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من صور الهيمنة .فاملجموعات وما دونها يتم وضعها يف طوائف بناء عىل معايري
إثنية .يف الهند الحديثة ،ال ميكن لطائفة أن تستعمر إقليم طائفة أخرى رغم أن األصل
التاريخي لنظام الطوائف كان مرتبطاً باالستعامر ـ كام تم تعريف ذلك األخري يف
تلك الورقة البحثية ـ ولكن الطوائف حالياً ال تبيد الطوائف األخرى وال تتداخل معها
اجتامعياً ولكن هناك توازن نسبي بينها .وأخريا ً ،ال ميكن اعتبار الطائفة ظاهرة دولية
ولكنها يشء يحدث داخل الوحدة السياسية .ولذلك ،الطائفة هي هيكل اجتامعي
نتج عن إمربيالية محلية ،وهناك توازن نسبي بني املجموعات غري املتجانسة إثنياً.
باستخدام هذا التعريف ،ميكن أن نجد الطائفة يف أمريكا وجنوب إفريقيا أيضاً.
فاألمريكيون من أصل إفريقي والهنود من أصل أمرييك لديهم إىل حد ما هذا الوضع
الطائفي؛ فالهنود الذين عاشوا فرتة اإلبادة مع اإلمربيالية األمريكية واالستعامر
األمرييك تم إعطاؤهم هذا الوضع الطائفي .وأيضاً لقد تم إعطاء ذوي البرشة السوداء
يف جنوب أمريكا ذات الوضع؛ خصوصاً يف املايض.
وبينام يتفكك أو ينهار النظام الطائفي يف الهند ،فإنه يشهد عملية نشأة شديدة
الديناميكية يف جنوب إفريقيا .ومن املعروف وجود عملية فصل بني أصحاب البرشة
البيضاء وأصحاب البرشة السوداء ،ولكن الفصل بني املجموعات الثقافية هي مسألة
غري معروفة؛ فهناك فصل بني ذوي األصول الهولندية وذوي األصول الربيطانية .إن
سياسة التمييز العنرصي تلك تتطلب محافظة وتطوير املجموعات اإلثنية والثقافية
تلك ألساليب حياة مختلفة وثقافات مختلفة من خالل العيش يف مناطق خاصة بهم
فقط ويكون االجتامع مع اآلخر للعمل فقط؛ فتلك كانت طبيعة النظام الطائفي يف
الهند مثالً .صحيح أنه كانت هناك اختالفات بني االثنني؛ فالنظام الطائفي يف جنوب
إفريقيا كان يعمل من خالل نظام السوق عكس طبيعة اقتصاد إعادة التوزيع يف الهند
تقليدياً .وبشكل عام ،إن نقطة التحليل للطائفة هي أن عملية (اإلمربيالية) مرتبطة
بشكل اجتامعي (الطائفة) ،فالفصل بينهام يحمل مزيدا ً من اللبس ال الفهم.
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االستنتاجات :فهرس املصطلحات

إن هدف تلك الورقة البحثية هو تعريف االستعامر وبعض الظواهر ذات الصلة.
إن املجموعة التالية من التعريفات تم إنتاجها بواسطة اآللية املستخدمة يف البحث.
1 .1إن الهيمنة هي تحكم األفراد والجامعات يف إقليم معني أو /ويف سلوك
األفراد والجامعات.
2 .2إن الهيمنة بني الجامعات هي عملية تتم يف مجتمع غري متجانس ثقافياً
ولكن الهيمنة داخل الجامعة الواحدة تتم يف املجتمعات املتجانسة ثقافياً.
3 .3إن االستعامر هو شكل من أشكال الهيمنة بني الجامعات؛ حيث يهاجر
مستوطنون من القوة املستع ِمرة بأعداد كبرية وبشكل دائم إىل املستعمرة.
4 .4إن اإلمربيالية هي شكل من أشكال الهيمنة بني الجامعات؛ حيث تهاجر قلة
من املستوطنني الدامئني من الوطن اإلمربيايل إىل املستع َمرة ـ أو ال يهاجر
مستوطنون من األساس.
5 .5إن الطبقة هي شكل من أشكال الهيمنة الطبقية داخل الجامعة الواحدة.
6 .6إن اإلمربيالية هي شكل من أشكال الهيمنة بني الجامعات التي تحدث يف
حدود الوحدة السياسية املستقلة املعرتف بها( .يف حالة اإلمربيالية الدولية،
تكون الجامعة املهيمنة هي الوحدة السياسية املهيمنة ،رغم أن التحليل
الطبقي يعطي فهم أكرث واقعية للعملية محل التوضيح).
7 .7تشري اإلمربيالية اإلدارية إىل ذلك الشكل من أشكال الهيمنة بني الجامعات؛
حيث يتم التحكم الرسمي املبارش يف شئون املستع َمرة من خالل الجهاز
اإلداري اإلمربيايل املقيم.
8 .8تتساوى اإلمربيالية غري الرسمية مع الكولونيالية الجديدة ،Neo-colonialism
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شبه الكولونيالية  ،Semi-colonialismواإلمربيالية االقتصادية ،وهي نوع
من الهيمنة بني الجامعات حيث يغيب التحكم اإلداري الرسمي وتُ ارس
السلطة بواسطة نخبة محلية.
9 .9يختلف االستعامر املحيل عن اإلمربيالية املحلية يف كون األول يتضمن
هجرة مستوطنني دامئني من القوة االستعامرية.
1010يشري االستعامر غري الرسمي إىل ذلك الشكل من الهيمنة بني الجامعات
الذي ينتج عن الهجرة االختيارية ملستوطنني دامئني من أماكن غري العواصم
أو املدن الكبرية الرئيسية.
1111إن الطائفة هي نوع من أنواع الهياكل االجتامعية ،وهي نتيجة إلمربيالية محلية
مصحوبة بتوازن نسبي.

مستخلص:

إن املصطلحات مثل االستعامر ،اإلمربيالية ،أو النيوكولونيالية هي مفاهيم تظل
غري معرفة رغم األدبيات الضخمة املكرسة لدراسة تلك الظواهر .يف األكادمييا،
بدون تقييم نقدي لالستعامر ،اإلمربيالية والنيوكولونيالية ،سيكون التعريف هو
الرشط املسبق ألي تقييم نقدي .ويف هذه الورقة ،تم تقديم منوذجاً ميكن له توليد
تعريفات متسقة منطقياً .يقوم هذا النموذج بتحديد املتغريات ذات الصلة باالستعامر،
اإلمربيالية ،والنيوكولونيالية وتوليد أو إنتاج تعريفات عند كل مستوى؛ تلك آلية ميكن
تعديل التعريفات وفقاً لها من خالل االكتشافات البحثية يف املستقبل .وأخريا ً،
يُوىص بتعريف العالقة بني أنظمة التصنيف االجتامعي واالستعامر واإلمربيالية من
خالل مزيد من التفسري للنموذج املطروح هنا.

تعريف لالستعمار

37

التعليقات:

 .1أندريه جوندر فرانك Andre Gunder Frank

كام يشري هورفاث ،من الصعب الفصل بني التعريف ،التصنيف ،والتفسري
(النظرية) .إذن ،تعريف االستعامر هو يف الحقيقة نظرية عن االستعامر ،وجزء مكمل
للمنهجية النظرية أو املقرتب األيديولوجي للمجتمع ودراسته _ وللحفاظ عىل
واقعه .ولكن هذه النظرية ليست علمية سواء مبعايري هورفاث أو بأي معايري مقبولة
أخرى ،تلك النظرية التي ت ُعنى يف الحضارة الغربية عىل حد قوله «أن تحلل وتنظر
إىل الكل من خالل أجزائه».

إن التعريف املنهجي أو املنهجية التعريفية محل العرض ليست كلية ،إذن
النوع الرابع (النوع املنطقي الذي نادرا ما حدث يف التاريخ) ال تاريخي .إذن تلك
املنهجية تدخل ضمن منهجيات العلامء اآلخرين ،والتي يالحظها هورفاث قائالً:
«رغم أن االستعامر ميكن ترتيبه مع أهم العمليات املؤثرة يف التاريخ اإلنساين ،إال
أن العلامء الغربيني مل يصلوا إىل مرحلة اإلمساك الحقيقي بهذه الظاهرة).
ويف الحقيقة ،هم لن يستطيعوا باستخدام منهجية تتظاهر بتحليلها للواقع متجاهل ًة
صورته الكلية ،غري مهتمة بواقعيته ومتاسكه ،ومنكر ًة تاريخه .وبعيدا ً عن اإلمساك بظاهرة
االستعامر والجوانب غري املبهجة يف الحقيقة االجتامعية ،فإن هذه األيديولوجيا ميكن
لها أن تربك فهم الحقيقة والواقع من خالل االعتامد عىل وهم تفسري األجزاء.
ونتيجة لتلك املعايري العلمية واملنهجية غري املقبولة نتج مثال عىل إرباك فهم
الحقيقة وهو تعريف االستعامر من حيث وجود أعداد كبرية من املستوطنني الدامئني
كام كان الحال يف الهيمنة عىل أمريكا الالتينية ،شامل أمريكا ،أسرتاليا ،نيوزيلندا،
جنوب إفريقيا ،والجزء اآلسيوي من االتحاد السوفيتي؛ مسألة ميكن ألي طفل يف
العامل املهيمن عليه أن يكتشف أنها مجرد الرداء األيدولوجي لإلمرباطور .من أجل
معالجة علمية (بعيدا ً عن عيوبها وعن التحفظات الشخصية عليها) ،ميكن للقارئ
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العادي أن يقارن تلك األيديولوجيا باملنهجية التاريخية املتامسكة لروبريو 1970؛
والتي تؤدي إىل نتائج شديدة االختالف ،مقبولة علمياً وأكرث واقعية.
إن األسباب وراء فشل العلامء يف تجاوز (عدم كفاية املنحى العابر للثقافات،
ضعف املنحى النظري ،قلة املرونة ،والتوجه الشديد التحفظ تجاه األلفاظ واملعاين)
ـ تلك النقاط األربعة التي حددها هورفاث ـ ليس بسبب الرتكيز عىل الكلامت ولكن
بسبب التوجه الشديد املحافظة لهم وضيق نظرتهم بالنسبة ملجتمعهم ولدورهم
كأيديولوجيني داخل هذا املجتمع .وباملثل ،إن محدودية التفسري هي انعكاس لنفس
التوجه والنظرة؛ فالتوجه والنظرة السياسية لهؤالء العلامء هي سبب فشل املعرفة
الغربية ـ من ضمنها تلك املعرفة محل العرض واملراجعة_ يف الوصول إىل مرحلة
اإلحكام باالستعامر ،باإلمربيالية ،وبالهيكل السيايس ،االقتصادي واالجتامعي
الثقايف للمجتمع الذي يولدهم.
 .2ديفيد جاكوبسون David Jacobson
إن بعض الجوانب يف ورقة هورفاث تشوش محاولته لتنظيم ظاهرة االستعامر.
يدعي هورفاث فشل العلامء واملتخصصني يف تزويدنا بتعريفات لالستعامر ،رغم
أن حجته مبنية عىل نقد تعريفات اآلخرين لالستعامر .رمبا نقطته هي عدم وجود
تعريف مفيد ،منتج ونقدي لالستعامر ،ولكن تلك املواصفات تطرح مشكلة ـ والتي
يتجاهلها ـ وهي تحديد معيار نظري ميكن بواسطته تقييم املنفعة املفاهيمية .يضيف
هورفاث مزيدا ً من اللبس بتأكيده عىل أنه غري مهتم بتحليل استخدامات (ومعاين)
مفهوم االستعامر ،ولكنه مهتم بظاهرة االستعامر ذاتها .فلقد قام بعمل فئات
للخصائص (املتغريات) التي رآها مرتبطة باالستعامر واإلمربيالية ،ولكن تبقى هناك
مشكلة متعلقة مبنفعتهم إذا تم تطبيقهم عىل حاالت إمبرييقية .إن التعريفات تبقى
عنرص أسايس الكتشاف النظام ،ولكن منفعتهم تقاس بإمكانية تطبيقهم من أجل
الفهم النظري أو تفسري العالقات بني الظواهر .إن بناء تعريف يفرتض وجود إطار
نظري ،بغض النظر عن وضوحه ،يتم التقليل من أهميته عندما يتم تحليل التعريفات

تعريف لالستعمار

39

يف مرحلة ما قبل النظرية .إن التحليل التعريفي ممكن أن يكون مهامً بغرض التوضيح
املفاهيمي ،ولكن حجة هورفاث كان ميكن لها أن تكون أقوى إذا قام هو بتوضيح
التطبيقات النظرية لتعريفه لالستعامر.
 .3مادلني باربرا ليون Madeline Barbara Léons
تشجعت عندما أُرسل إيل مخطوط كتايب يتعامل مع ظاهرة االستعامر واإلمربيالية،
من املفرتض أن يتم نرشه يف العدد الحايل لجريدة األنرثوبولوجي .إن االنتباه
املنتظم ملثل هذه الظواهر يف الجرائد التي تتعامل مع علم دراسة اإلنسان تأخر كثريا ً
وهو بالطبع أمر مرحب به جدا ً .ولكن يجب أن أتساءل مع ذلك عن منفعة تعريف
منفصل عن نظرية واضحة وأن اخترب بشكل ناقد بعض األسس النظرية للمخطط
التعريفي الذي وضعه هورفاث.
أنا أشارك هورفاث االهتامم بالكلامت .فإذا كانت معاين الكلامت غري واضحة،
ضَ ُعف الفهم .فعىل سبيل املثال ،أنا مل أفهم ما يقصده هورفاث بكلمة «إثني»،
فهل يقصد متييز عرقي أم ثقايف أم االثنني؟ فلقد استخدم املصطلح بالثالث معانِ ،
واملعنى هنا سيفرق يف فهم الحجة.
يل أن أشكك يف قيمة هذا اإلسهام .لدي
ورغم ذلك االهتامم املشرتك ،يجب ع َّ
اعرتاضات صغرية عىل االتساق مثل مناقشة مسألة هجرة األفارقة للعامل الجديد
كهجرة اختيارية .ولكن معركتي وخاليف األسايس هو حول افرتاض الكاتب أن
التعريف يؤدي إىل النظرية ـ التي تعترب طريقة لتنظيم الحقيقة وتسبق النظرية .ورغم
اعرتاف هورفاث بصعوبة فصل التعريف عن النظرية ،لقد أكمل يف عمل نفس
اليشء .وأنا أرى أنه ليس من املفيد فصل التعريف عن السياق النظري.
وكام يؤكد هورفاث عىل أن عملية التعريف تتضمن اختيار املتغريات الهامة
وتتجاهل املتغريات غري الهامة أو األقل أهمية .فيجب أن تكون عملية االختيار تلك
مربرة ،إذا مل تكن خيالية أو اعتباطية ،ويجب أن يكون هذا التربير مبني عىل األساسات
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النظرية للمنفعة يف إطار نظام من التفسري والتنبؤ .يدعي هورفاث أن أساس االختيار
ميتافيزيقي وواضح .وأنا سأترجم ذلك ملعنى أن األساسات النظرية لباقي التعريفات
ت ُركت ضمناً يف نظري لألسف .فإن تعريفه محمل بنظرية ضمنياً ،والتي يفضل أن
يطلق عليها تعريف العالقات كام ظهر يف املستخلص أو يف التطبيقات .أنا أقرتح
اآلن اختبار بعض جوانب تلك النظرية الضمنية بربطها ببعض املناظرات النظرية
الواضحة داخل املجال.
يستخدم هورفاث الهيمنة كأول متغري مهم .واستخدمه لإلشارة إىل عالقات
القوة .إذن ،هناك فرض صيغ هنا لتحليل الظواهر وهو أن العالقات السياسية أهم من
ٍ
أي
مخطوط يعطي األولوية يف التفسري
العالقات االقتصادية والثقافية مثالً .وبالتايل ُّ
للعمليات السياسية س ُينظر إليه كأقل يف األهمية .فإن مشكلة التح ّيز النظري املوجود
داخل التعريف ال ميكن حلها من خالل إضافة أو إعادة تنظيم املتغريات .فهل ميكن
طرح املتغريات أيضاً أم ال؟ هذا يتطلب أن تكتب تعريفات تتناسب مع املشكلة ـ
وهو ما يحدث بشكل عام .فإذا مل يكن من املمكن طرح املتغريات ،فإن هورفاث
يرفض مجموعته من التمييزات والعالمات الفارقة التي من املمكن أن تكون مالمئة
أولً .
كانت أول معالجة قام بها هورفاث هي تفرقته للهيمنة بني الجامعات والهيمنة
داخل الجامعة الواحدة .وقال أن التصنيف االجتامعي الذي ينتج عن الهيمنة
يسمى طبقة .وبالتايل تشري الطبقة إىل التنظيم الرتاتبي للمكانة والرثوة والسلطة يف
املجتمع ،ولكن تلك النظرية الضمنية مل تخربنا عن طريقة التوفيق أو العالقات بني
هذه الجامعات .قال هورفاث أيضاً أن مامرسة الهيمنة داخل مجتمع غري متجانس
ثقافياً تؤدي إىل تصنيف آخر وهو التصنيف الطائفي؛ حيث يتم التقسيم الرتاتبي
ملجموعات الرثوة والسلطة واملكانة وفقاً العتبارات إثنية وال ميكن االنتقال ألعىل
عىل املستوى النظري.
هذا التحليل ينطبق عىل كل حاالت االستعامر الداخيل ـ تلك الفئة التي يُ ِ
دخل
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فيها هورفاث الواليات املتحدة ،الهند ،وجنوب إفريقيا بغض النظر عن االتفاق
حول هذا التصنيف ،فنحن هنا أمام تصنيف ثنايئ بني مجتمعات متجانسة ثقافياً
ومجتمعات غري متجانسة ثقافياً؛ ففي األوىل نجد تصنيفاً اجتامعياً ويف الثانية نجد
تصنيفاً طائفياً.
أنا أرى أن هذا النقاش يعيد نفس املناظرة التي اشتعلت حول رؤية سميث عن
التعددية االجتامعية والثقافية ،فقط سنستبدل كلمة الطائفة بقسم متعدد ،وكون
سميث نظري وهورفاث ينكر املفاهيم النظرية املسبقة ال يغري شيئاً.
إن حجة هورفاث الضمنية توازي عرض سميث لفكرة املجتمع القائم عىل
التعددية .ولتوضيح حجة سميث املعقدة ،يقول سميث أن املجتمع مقسم إىل
رشائح متميزة مؤسسياً عن بعضها البعض .يصان املجتمع من خالل الهيمنة عىل
مؤسساته السياسية من قبل واحدة من تلك الرشائح ـ والتي تشكل قلة مهيمنة يرفض
سميث تطبيق التحليل الطبقي عىل املجتمع القائم عىل التعددية ألنه يفرتض وجود
وضع دائم للرشائح االجتامعية وهي مسألة غري موجودة يف املجتمع القائم عىل
التعددية .وتعترب رؤية هورفاث للجامعات اإلثنية عىل أنها طوائف منظمة بشكل
تراتبي كاريكاتور لفكرة سميث.
هناك الكثري من املنفعة يف التكوين الذي شكله سميث ،ولكن من أكرث األشياء التي
دار حولها التساؤل هي التصنيف الثنايئ بني املجتمعات املقسمة اجتامعياً واملجتمعات
القامئة عىل التعددية التيجعلت دراسة كل منهام يجب أن تتم بشكل منفصل .رمبا يكون
ذلك ما أيده هورفاث حينام قام بعمل تصنيف ثنايئ بني املجتمع الطبقي املتجانس
واملجتمع الطائفي غري املتجانس .يف الحقيقة ،ميكن فهم رؤية سميث بطريقة أفضل
مبقابلتها بنظرية بارسون للفعل ،ولكن كام يقول هورفاث يف سياق آخر نحن ال يجب أن
نكون مقيدين بالطريقة التي استخدمت بها الكلامت من قبل آخرين.
أؤكد أنه أفيد عىل املستوى النظري أن نجعل كلمة الطبقة تشري إىل توزيع السلطة

42

نحن وأزمنة االستعمار

والرثوة واملكانة (كل منهم منفصل يف عملية التحليل) يف أي مجتمع حتى تلك
املجتمعات غري املتجانسة ثقافياً أو عرقياً .فإذا مل نكن قادرين عىل فصلهم يف عملية
التحليل ،لن نستطع معرفة كيف يختلفون بشكل مستقل ولن نستطيع تعديل العالقة
بينهم مع الوقت .فوفقاً لرؤية هورفاث للطائفة ،يجب أن نعرتف ـ وفقاً للتعريف ـ
أن الرثوة ،السلطة واملكانة موزعون تراتبياً بني الجامعات اإلثنية املختلفة وأن تلك
العالقة ال ميكن تغيريها لعدم إمكانية التحرك بني الطوائف ،ولكن يعرتف يف ذات
الوقت أن نظام الطوائف يف الهند يتفكك بينام يظهر هذا النظام يف جنوب إفريقيا .إذا
كانت العالقة بني السلطة ،الرثوة واملكانة واإلثنيات تتغري بالفعل ،فيجب ـ غري معاقني
بتعريف هورفاث ـ أن نسأل ملاذا ،وإذا كانت تلك العالقات ال تتغري ،فيجب أن نسأل
مل ال؟ وفقاً للمخطوط الرسمي لهورفاث ،السؤال األول مستحيل والثاين ال معنى له.
 .4روبرت شرييل Robert W.Shirley
إن املوضوع الذي قام هورفاث باختباره هو موضوع هام للغاية .فأنا سعيد ألن
العلامء االجتامعيني يف الواليات املتحدة األمريكية بدأوا يف دراسة مشكلة بدأ
علامء أمريكا الالتينية يف دراستها منذ سنوات؛ وهي أمناط الهيمنة بواسطة أناس
عىل غريهم .أتصور أن تلك الورقة البحثية ستكون أكرث فائدة لو تم نرشها منذ عرش
سنوات .فإن ذلك التصنيف يقدم نقطة انطالق ملزيد من البحث ،ولكن ال ميكن
النظر إليها كنقطة كاملة .بالتأكيد إن الفئات التي استخدمت يف التصنيف هامة جدا ً
خصوصاً املتغريات الدميوغرافية مثل االستيطان من عدمه أو اإلبادة أو التداخل
االجتامعي مع الشعب .ومن ناحية أخرى ،هناك الكثري من الحديث اليوم عن
التصنيف االجتامعي والطرق التي يتم اإلبقاء بها عىل الهيمنة بني الجامعات أو
داخل الجامعة ذاتها .وبالتايل تلك الورقة البحثية تجعل القارئ يشعر بعدم معرفة
إجابات أسئلة هامة مثل :كيف وملاذا؟
هناك الكثري من النقاط التي تزعجني يف هذه الورقة .فإنني أرى أنه ستتم إفادة
العلوم االجتامعية بواسطة أطر تعريفية متداخلة أكرث من شكل تعريفي ثابت .فكام
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يشري سيمبسون ،تكون هناك فائدة للتصنيف فقط بالعالقة بإطار نظري معني.
فالنظرية هنا ليست واضحة رغم أن عالقتها بالدميوغرافيا واضحة ،وأيضاً الفئات
ليست محكمة بالقدر الكايف؛ فعىل سبيل املثال ،إن الفرق بني التداخل االجتامعي
والتوازن ليس واضحاً بالنسبة يل ،فهل كان األفارقة متداخلني اجتامعياً يف الواليات
املتحدة؟ أو يف الربازيل؟ يف جنوب إفريقيا؟ فاإلجابة عن كل تلك األسئلة نعم وال
اعتامدا ً عىل املعايري واملجاالت التي نوقشت.
باإلضافة لذلك ،أنا ال أجد يف هذه الورقة أي مناقشة منظمة للعملية ذاتها؛ الطرق
التي تتم بواسطتها عمليه الهيمنة سواء متت بواسطة أفراد مقيمني ،كهنة ،جيوش أو
عنارص وفئات هامة داخل االقتصاد .مل يقبل شعب أن يهيمن عليه من قبل آخرين؟
ما هي جوانب الحياة التي يهيمن عليها؟ ملا يرغب الناس يف الهيمنة عىل اآلخرين؟
تلك أسئلة حيوية جدا ً .ففي عميل الخاص باالستعامر يف الربازيل ،أدركت أن بعض
العوامل هي األهداف املحفزة والتنظيم املؤسيس للقوة الهيمنة .ويلعب االقتصاد
بجانب السياسة دورا ً هاماً هنا .فكل تلك العنارص تتداخل مع فئات هورفاث بطريقة
تجعل من املمكن تفسريها بطريقة ديناميكية .فإن النوع املنطقي الرابع ـ إمربيالية
مصحوبة بإبادة ـ عىل سبيل املثال رمبا ستناسب نظام إمربيايل هدفه هو استخراج
بعض املوارد الطبيعية مثل البرتول أو املعادن ،ولكن سيصعب إقحام الشعب يف
سوق العاملة املطلوبة لهذا الهدف .أعتقد أن ذلك حدث إىل حد ما يف األيام األوىل
من الكونغو البلجيكية ،وكان ذلك أيضاً من أهم العوامل وراء معاناة الهنود من أصل
برازييل اليوم.
إذن ،رغم أنني أرى فائدة يف تعريفات هورفاث إال أنني غري مقتنع أن كل املتغريات
املتعلقة باالستعامر أو اإلمربيالية تم تحديدها ،ولست مقتنعاً أيضاً أننا ميكن أن نقوم
بتحديدها كلها خصوصاً يف مجال االستعامر االقتصادي والنيوكولونيالية .وبالنسبة لنظام
التصنيف واملخطوط التعريفي ،عىل األقل بالنسبة لحالة أمريكا الالتينية ،فأنا ٍ
راض عىل
التطور الذي ق ّدمه روبريو رغم كل عيوبه أكرث من األنواع املنطقية التي قدمها هورفاث.
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 .5أيدان سوثالAidan Southal
ليس لدي نقد ملنطق أو التساق املخطوط التصنيفي لهورفاث .فال ميكن الهروب
من حقيقة أن البعض يستمتع بهذه األمور أكرث من البعض اآلخر .رمبا يعتربها العلامء
يف دراسة اإلنسان أنها عملية التصنيف تلك بالية أو قدمية ألنهم ال يجدونها طريقاً
مرضياً الستكشاف املشكالت التي تلقى اهتاممهم .ولكنني أرى أنها تشكل عىل
األقل عملية عقلية أولية ولكن التحليل املثمر يبدأ حينام يتم تجاوز حدودها .أشك
يف الرغبة يف إضاعة الوقت عىل ذلك املخطوط إال يف عالقته مبشكالت معينة.
رمبا هذا ما يفعله هورفاث ولكن دون التأكيد عليه .صحيح أن مخطوطه مرن مبا
يسمح ببناء املزيد من التمييز (بني املتغريات) داخله ،ولكن هذا يعرضنا لخطر بناء
فئات أكرث عددا ً من الحاالت.
والدليل عىل تلك النقاط هو أن النموذج أثبت ضعفه بالعالقة باألمثلة التي استشهد
بها .لقد أخربنا أنه ال يوجد فرق بني قهر املسلمني يف شامل إفريقيا لغري املسلمني
يف جنوب إفريقيا وبني مامرسة اإلمربيالية عىل السودان كلها بواسطة الربيطانيني.
إن النقطة الهامة والتي رمبا منع النموذج هورفاث من رؤيتها هي أن واحدة أدت
قوي ورسيع بني الشامل والجنوب .ففي
لألخرى .لقد قام الربيطانيون برسم خط ّ
الشامل قاموا بتقوية اللغة العربية واإلسالم (السائدين هناك من األساس) وقاموا بتقوية
اللغة اإلنجليزية واملسيحية يف الجنوب .ميكن أن نصيغ قانون ،مل يقرتح بواسطة
هورفاث ،مفاده أنه عندما تخرتق قوة إمربيالية السيادة السياسية لدولة بها انقسامات،
لن يصمد الدستور وستعم الفوىض حتى يتم تبني حل يطمس هذا االنقسام .هذا
ينطبق عىل شامل وجنوب السودان ،بوغندا يف مقابل الكونغو ،وشامل نيجرييا يف
مقابل باقي نيجرييا.
ومثال الطائفة أيضاً مثال يف غري محله .إن تفسري الطائفية الهندية تاريخ ّياً كظاهرة
متعلقة باالستعامر ببساطة ليست فكرة مثمرة .فإن تصنيف حاالت جنوب إفريقيا
والواليات املتحدة مع حالة الهند كأمثلة للنظام الطائفي يزيد من اللبس أكرث مام
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يوضح .وأتفق عىل أنه من الرضوري أن يسأل عن العنارص املشرتكة يف أنظمة
الالمساواة يف الهند ،جنوب إفريقيا ،وأمريكا ،لكن هذا ال يجيب عن أهم األسئلة التي
طرحها دومونت ( )1966أو ليتش ( )1960فيام يتعلق بالطائفية الهندية .فهذا النموذج
حتى ال صلة له بوجهة نظر هورفاث التي تفيد أن السود ميكن استغاللهم عىل عكس
الهنود ولذلك ينظر إليهم كحرشات لإلبادة.
فإن هذا النموذج ال يف ّرق بني األيديولوجيا والفعل؛ فيمكن أن يصنف إمربيالية
الربتغال كإمربيالية دولية رغم أنها محلية بالنسبة لألخرية.
اختلف بشدة مع رأي هورفاث عندما قال أنه ال فرق بني اإلمربيالية واالستعامر
املحليني والدوليني كأشكال من الهيمنة أو االستغالل أو كعمليات ثقافية .أعتقد
أن وضع الهنود يف أمريكا الشاملية والقريغيزية أو الكازاخ يف االتحاد السوفيتي
بالفعل مختلفة بوضوح ولكن تختلف اختالفاً جوهرياً عن أوضاع األفارقة يف
األقاليم املستعمرة من قبل قوى أوروبية .ويصدق ذلك لسببني :األول؛ التمييز بني
املحيل والدويل يحتاج إىل التدقيق والتحسني ،فعىل سبيل املثال ،إن بطش ذوو
البرشة البيضاء شامل إفريقيا ألصحاب البرشة السوداء يف جنوب إفريقيا ظاهرياً
حسب النموذج يعترب استعامرا ً محلياً ،ولكنه يعد إمربيالية دولية .فالتصنيفات غري
الخطية ليست جيدة ألن الرشوط تعتمد عىل املشكلة .وعالوة عىل ذلك ،ينحدر
هورفاث لتعريفه للهيمنة عىل أنها السيطرة عىل اإلقليم و /أو السلوك ،لكنه ال يعطي
أي اعتبار لتطبيقات األخري .إن الشكل املعارص للنيوكولونيالية _ الذي يتم التحكم
الجزيئ وفقاً له يف سلوك الحكومات املستقلة رسمياً بواسطة الشبكات التجارية
والدبلوماسية واملساعدات االقتصادية والعسكرية واالستخباراتية واملؤسسات
املالية يف الدول الصناعية الغنية ـ من املفرتض أن تكون مصنفة حسب النموذج
لـ«اإلمربيالية الدولية» ،ولكن هذا ال يأخذنا لألمام ألنه مبسط جدا ً .فإن النموذج
توقف عند نقطة بدء استحقاق الفائدة .هذا النوع من التعليم الرسمي وبناء النموذج
األرسطي ،يحمل خطرا ً كبريا ً يتمثل ىف تجاهل املشاكل أو االلتفاف حول مشكالت
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عدم الوضوح واالزدواجية ألنها غري مناسبة من البداية .عىل سبيل املثال ،وصف
ألور عملية الهيمنة عىل أنها ال تصلح لفئات ما بني الجامعات أو داخل الجامعة
الواحدة يف مخطط هورفاث ،وهناك العديد من الكتاب الذين أشاروا إىل حاالت
مشابهة يف أماكن أخرى.
بالطبع يجب تنظيم الحقيقة حتى يتم فهمها ،ولكن هذا النوع من النامذج يقدم
مقرتب مبديئ يجب هجره ألن اإلضافة إليه سوف تزيد من اللبس غري الرضوري.
وعندما يتم الوصول ملراحل أعىل يف التحليل ،يجب أن تركز النامذج املستخدمة
عىل سياق املشكلة محل الدراسة .فقط عندما يتم التوصل ألكرب حجم من استيعاب
للعالقات بني املتغريات ،ميكن وقتها االرتباط بنامذج أكرث شمولية.
 .6سبنرس J.E.Spencer
إن موضوع االستعامر الذي يشغل هورفاث ال ميكن تفويته ،ولكن املشكلة هي
أنه نادرا ً ما سيتفق أحد عىل وجود حالة معينة تناسب مجموعة التعريفات املبسطة
عندما تصبح معايري البت يف املسألة ذاتية .وبخصوص هذه املشكلة ليست هناك
أكادمييا واحدة ولكن الكثري بعدد املستعمرين واإلمربيالية ،وسرتى كل منها املشكلة
من املنظور الخاص بها وانطالقاً من التصور الذي تتبناه .ويتضح ذلك من خالل النظر
ملحاولة الغرب أن يفرض تعريفاً ألخالق العدوان عىل كل املتخصصني واملامرسني.
بالنسبة لألكادمييا الغريبة ،التعريفات جيدة علمياً ولكنها غري عملية ،مبعنى أنها
ليست واضحة وموضوعية مام يجعل جميع مستخدميها يصلون إىل نفس النتيجة.
عىل سبيل املثال ،معرفة عدد «املستوطنني بأعداد كبرية» عىل أساس أن نقرر ما إذا
كان األمر يتعلق باالستعامر أو باإلمربيالية .بالرغم من أن الفلبني قد أصبح مسيطرا ً
عليها من قبل األسبان بدرجة كبرية ،مل يوجد أبدا ً ما يصل إىل  10000أسباين أو
شخص من أصل أسباين يف الجزر يف أي وقت من األوقات ،إال أنه كان هناك من
أمثال هذا العدد من غري الصينيني وذوي األصول الصينية يف أواخر العرص اإلسباين.
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اتجهت فرنسا إىل «استعامر» إندونيسيا ،ولكن مل يوجد قط ما يصل إىل  50ألف
فرنيس أو حتى أشخاص من أصول فرنسية ،وكان هناك أكرث من عرشة أضعاف هذا
العدد من الصينيني .يف الغالب ،كان هناك أقل قليال من  300ألف هولندي وأشخاص
من أصول هولندية يف إندونيسيا ولكن أكرث من مليون صيني .من املؤسف أنني
صعب أن أتفق مع هورفاث بسهولة عىل معظم الحاالت بسبب وجود منطقة رمادية
كبرية يف كل حالة.
ولدي اعرتاض عىل إقحام كل قضية بسيطة داخل هذا النموذج .ورغم أن أسبنة
الفلبني تشبه حالة بسيطة لالستعامر الدويل املصحوب بالتداخل االجتامعي إال
أن هناك رأياً آخر مفاده أن ما حدث كان استعامرا ً داخلياً؛ فالفلبينيون استغلوا
املؤسسات السياسية اإلسبانية من أجل االحتفاظ بالسيطرة السياسية يف الدولة يف
حني أن املواطنني الصينيني حولوا أنفسهم إىل مواطنني فيليبينيني للوصول إىل
السيطرة االقتصادية .أين أنا اآلن؟ بتقديم مزيدا ً من املعالجة سيكون منوذج هورفاث
جيدا ً ،ولكنه سيظل محفوفاً بالخطر ،ورغم كل ذلك ،سأنتظر بعض الوقت عله يجلب
لنا املزيد من الوضوح قبل أن أبدأ يف إطالق املسميات واألحكام عىل النموذج.
 .7برونيسلو ستيفانيسني Bronslaw Stefaniszyn
أجد أن محاولة التوصل إىل تعريف االستعامر مفيدة .غري أنه يبدو أن علامء
األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية قادرون عىل العمل دون هذا املصطلح ،فإنهم
يرون االستعامر أحد أشكال االتصال الثقايف ،خاصة عندما نتعامل مع التوجه إىل
التغيري الثقايف .وعالوة عىل ذلك ،يركز علامء األنرثوبولوجيا أساساً عىل أثر االتصال
الثقايف ،يف حني يركز املؤرخ والعامل السيايس ـ كل ويف ملبادئ مجال ـ عىل
حدث االستعامر نفسه ،ومن ثم يصعب عليهام أن ينطلقا من وقوع حدث معني إىل
تعميم .إن قامئة املراجع املرفقة بهذه الورقة تعكس هذا الوضع؛ فإن معظم املراجع
املذكورة تاريخية ،واقتصادية ،واجتامعية ،سياسية ،ومن الصعب أن تجد مراجع من
علم األنرثوبولوجيا.
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الرد ....رونالد هورفاث :Ronald Horvath

لقد نتجت تلك الورقة البحثية عن اهتاممي بتمدن العامل الثالث .ما أبهرين يف
البداية هو أن جذور وآليات التمدن يف إفريقيا مل تتسق مع توقعات النظريات والنامذج
الكالسيكية للتمدن .مام دفعني الختبار فرض مفاده أن تلك االختالفات ترجع
لالستعامر .ولكن ما هو االستعامر؟ كنت أتصور يف البداية أن بإمكاين الذهاب إىل
املكتبة ملدة أسبوعني وأخرج بتعريف لالستعامر ،ولكن بعد عام اكتشف أن هناك
الكثري من التعريفات والدراسات ،ولألسف تم عمل تلك الدراسات بدون االستعانة
بتلك التعريفات .وما زاد اللُّبس ،أن كثريا ً من املتخصصني قاموا بعمل دراسات عن
العالقات االستعامرية تحت مسميات أخرى .وكانت هناك فجوة كبرية بني تعريفاتهم
لالستعامر وبني الحاالت التي يعتربونها استعامرية ،فكانت األوىل أوسع من
األخرية .ولذا توصلت الستنتاج مفاده أن املتخصصني الغربيني فشلوا يف اإلمساك
باالستعامر واإلمربيالية بشكل جيد .ومن ضمن املشكالت العديدة التي تقابل فعل
ذلك ،جاءت أحد أهداف بحثي وهي تقليل الغموض حول عديد من املصطلحات
ذات الصلة باالستعامر ،فالورقة البحثية مل تتضمن نظرية عن االستعامر ،مل تتعامل
مع السياسية أو أخالق االستعامر ،ومل تصل حتى ملرحلة إنهاء تحقيق الهدف الذي
كتبت من أجله.
يشري سبنرس عىل سبيل املثال إىل أن معايري تطبيق هذه التعريفات ليست
موضحة .إن املزيد من التحديد مطروح يف نظام ،ولكن أي عمل إمبرييقي أو /وأي
تطوير الفرتاضات نظرية يجب أن يسبق هذا التحديد .كم عدد املستوطنني؟ بأعداد
كبرية سيحدد اعتامدا ً عىل نوعية اإلجابة املطلوبة من االفرتاض النظري .فالحل
اإلمبرييقي املعتمد عىل بيانات دميوغرافية ميكن أن يحدد عدد املستوطنني يف عدد
من املستعمرات .إذا أراد عدد معني أن يهيمن عىل منطقة بعينها ستظهر مشكالت
أخرى؛ فام فعله كورتز يف املكسيك يف  1915مل يكن ممكناً يف فيتنام  1960مع
وجود نصف مليون أمرييك .ولكن ملا ينتظرين سبنرس لعمل تلك التحديدات؟
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فأنا متعاطف جدا ً مع هؤالء الذين يريدون نظرية واضحة ومفرسة لتعريف
االستعامر (جاكوبسون وليون) ،وأنا أيضاً أريد ذلك .فإجابات كيف وملاذا االستعامر
واإلمربيالية سيتم وضعها يف تلك النظرية كمسلامت ،ولكننا ال منتلك حتى اآلن
وسائل متكننا من تحديد أمناط منتظمة تتعلق باالستعامر ،وهذا هو أقل يشء يجب
امتالكه من أجل بناء نظرية .وميكن لنا يف هذا الصدد تذكر بعض الرشوط املسبقة
يف تاريخ العلم .فإن مبادئ التصنيف يف علم األحياء تطورت قبل مجيء دارون.
ولكن اإلجابات عن كيف وملاذا تغريت ألن الفصائل واألنواع التي تحدث عنها
دارون مل تعد ثابتة ،ولكن التصنيف استطاع الصمود والبقاء .تعد الجداول الدورية
يف الكيمياء مثال آخر عىل أنظمة التصنيف التي استطاعت أن تستمر رغم العديد من
التغريات يف النظرية .فأنا ال أقول أن التعريف والتصنيف يجب أن يسبقا بناء النظرية،
ولكنهام عىل األقل يستطيعان الصمود رغم التغري يف التفسريات (النظرية) .ليون
يشري إىل وجود نظرية ضمنية يف التعريف ،ولكن يجب أن يقول أن هناك نظريات
يف التعريف؛ تلك النظريات مختلفة مثل النظرية التي بنى اإلله األرض وفقاً لها
فكل منهام كان متسقاً مع نفس نظام التصنيف .ولقد
ومثل نظرية التطور لدارونًّ ،
قال سوثال أن التصنيف نظام بايل وأنه يجب أن يستخدم يف البداية فقط ثم يهجر.
وأنا أرى أن التصنيفات لن تكون مفيدة بشكل أسايس يف البحث عندما يكون هناك
اتفاق واسع عىل هذا التصنيف ،وحتى عندما يكون هناك اتفاق ،يُبنى عىل التصنيف
وال يتم هجره.
إن البحث الذي قمت به يف هذه املقالة أقنعني بأن االستعامر ظاهرة عاملية،
فلقد شهدته جميع الحضارات ،ومن املرجح أن كثريا ً من الشعوب غري املتحرضة
شهدته أيضاً .فمن أجل تعريف هذه الظاهرة بطريقة تؤدي إىل بناء نظرية ،علينا أن
نتعرف عىل نقاط التشابه بني مختلف أنواع العالقات االستعامرية .فإن الرتكيز عىل
أوجه االختالف وحدها غالبا ما أدت إىل استنتاج مفاده أن جميع العالقات متميزة أو
فريدة من نوعها ،إن نظرية التفرد وبناء النظرية تلك تبدو متناقضة ،فأنا أبدأ مبحاولة
معرفة أوجه التشابه بني العالقات االستعامرية بهدف معرفة نقاط االختالف .فعندما
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نعلم ما هو االستعامر سيكون بإمكاننا التمييز بني األنواع الفرعية من االستعامر،
عىل سبيل املثال :االستعامر املحيل والدويل.
وبعد تصميم مالبس اإلمرباطور دون أي محاولة للخداع يف نيتي ،ال يسعنى إال
أن أسال فرانك إذا مل يكن له موقف أيديولوجي مينعه من رؤية الثياب البسيطة .فإن
انتقاده يركز عىل املتغريات التي متيز االستعامر عن اإلمربيالية عىل أساس وجود أو
عدم وجود املستوطنني .فإن مخطط روبريو الذي يفضله يؤدي إىل ذات التمييز رغم
انه يدعوها الهجرة مقابل االستعامر التجاري ويضيف االستعامر االستعبادي .ومن
أهم الفروق بني معالجتي ومعالجة روبريو هو أنه يربط بني مستويات التكنولوجيا
وعمليات التحرض يف مخطوطته .وآمل أن فرانك أو روبريو ال يحاوالن اإليحاء
بأنهام متحرران من أي أيديولوجيا ،فأنا عن نفيس أشك يف وجود فائدة من علوم
اجتامعية خالية من األيديولوجيا .إذا كنت سأدخل أيديولوجيتي داخل املخطوط،
كان ذلك سيتم عند مستوى الهيمنة كسلسلة من افرتاضات رصيحة (مبا أن...
إذن ...البناء) متعلقة مبصدر (مصادر) الهيمنة .وهذه االفرتاضات أو املعطيات هامة
لتحديد الفوارق بني أنواع الهيمنة .ولكن يجب أن يكون لدينا أجوبة عن أسئلة من
قبيل :هل الهيمنة جزء من تكويننا البيولوجي؟ هل أشكال الهيمنة تتفاوت تفاوتاً
كبريا ً تبعاً للتغريات يف مستويات التكنولوجيا (صناعي ،ما قبل الصناعي..إلخ)؟ أو
أن الفروق مرتبطة مبختلف أنواع املؤسسات (نظام اإلقطاع ،الرأساملية...إلخ)؟ إن
االفرتاضات التي طرحتها حول مصادر الهيمنة ميكن أن تؤدي منطقياً إىل الحاالت
املذكورة يف فئات مختلفة جدا ً ،لكن هذه الخالفات مل تعالج يف هذه الورقة .إن
مناقشة مطولة وجادة حول طبيعة الهيمنة وعالقتها بأنواع املتغريات التي تثري اهتامم
علامء األنرثوبولوجيا وغريهم من علامء االجتامع مطلوبة جدا ً ويجب الدعوة إليها.
يدعي ليون أن عمل سميث بخصوص التعددية نظري بشكل واضح ،ولكن من
وجهة نظري أن عمل سميث تعريفي مع التزام بسيط بالنظرية .فآخر كلامت رأيتها
لسميث حول هذا املوضوع كانت« :ال يوجد أي جسد (نسق) منظم للمفاهيم
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ولالفرتاضات التحليلية والتي ميكن متريرها كنظرية التعددية أو املجتمع القائم عىل
التعددية».
فإن أكرث التفسريات سخاء لألساس النظري لسميث هو عمل كوبر الذي ينص
عىل التايل )1( :إذا كان املجتمع قائم عىل التعددية ،تحدث الهيمنة بالرضورة ()2
يف حالة وجود مجتمع متجانس أو غري متجانس يحدث توافق .وهنا نرى األساس
األيديولوجي للدميقراطية الليربالية يف شكل مقرتحات نظرية .فمالحظات سميث
بشأن استحسان االندماج العاملي (الشمولية يف نظرية بارسون) ستدعم هذا التفسري.
فاألحداث يف أمريكا خالل السنوات القليلة املاضية شكلت عبئاً خطريا ً عىل مصداقية
التمييز لهذه األطروحات .إن أوراق البنتاغون ستجعل رأي رايت ميلز يبدو محافظاً.
وهناك اختالفات هامة بني صياغة سميث وصياغتي وهي :أوالً؛ هو عدم امليل نحو
فصل التعددية عن االستعامر فوجهة نظري أكرث انسجاماً مع الرؤية األصلية لفورنيفال
عن التعددية عىل الرغم من أنني حاولت كثريا ً أن أعمم مفهومه ،وثانياً؛ الطريقة التي
يوضح بها مخططي العالقات املتبادلة بني املتغريات ويولد التعريفات.
ت ُبدي ليون اهتاممها باألحكام املتعلقة باختيار املتغريات .بعد مراجعة أدبيات
االستعامر ،قسمت كل األعامل إىل ثالث مجموعات حسب ما إذا كانت ترى
االستعامر صورة من صور الهيمنة ،االستغالل أو العمليات الثقافية .فتلك الورقة
البحثية حاولت ربط الرؤية األوىل بالثالثة ،وتركت االستعامر كصورة من صور
االستغالل بدون معالجة.
كانت مادلني ليون عىل حق حينام أشارت إىل أن األمريكيني من أصل أفريقي مل
يكونوا مهاجرين طوعيني وال يجب وضعهم يف فئة االستعامر غري الرسمي.
ومن بني كل التعليقات ،فأنا أقل تعاطفاً مع فكرة أن املجال الذي يدرس اإلنسان
ميكن أن يستغني عن مفاهيم االستعامر واإلمربيالية ،فقامئة املراجع املرفقة توضح
اعتقادي أن املشكالت الهامة ال ميكن أن تحل يف حدود مجاالتها التقليدية .فالغلو
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يف االنتامء املهني يشكل عائقاً لفهم وضع اإلنسان ،ناهيك عن محاولة تغيري هذا
الوضع .فلامذا تطلق عىل االستعامر «االتصال الثقايف» أو «االندماج التاريخي» إذا
كنت تقصد االستعامر؟ هذا ال يعني أن ما قاله ستيفنسني ليس صحيحاً ،بالعكس
فام قاله بشكل عام صحيح؛ لقد استطاع علامء األنرثوبولوجيا االجتامعية والثقافية
أن يعملوا بدون هذا املفهوم ،ولكن هل من املربر استمرار ذلك؟
لقد كُتب هذا املقال يف  ،1968أي قبل عرش سنوات من زيادة الوعي بهذا
املوضوع ،وإذا كتبته مرة أخرى ،أعتقد أنه سيكون مختلفاً .بالرغم من إنقاص درجة
عدم الوضوح من خالل بناء مخطوط شكيل أو منهجي ـ رغم أهميته للعلم ـ إال أنه
يبدو أقل أهمية بالنسبة ملفهوم مثل االستعامر باملقارنة بفهم التوجه السيايس الذي
ظل كامناً وراء فشل العلامء واملتخصصني يف إحكام القبضة عىل الظاهرة .فأنا اآلن
أتفق مع فرانك بخصوص نقده للسبب الذي طرحته لهذا الفشل وأتفق مع تفسريه
بشكل أسايس .إن مواجهة األكادمييا بسياستها لن تكون مهمة سهلة خصوصاً إذا
بقينا وراء وهم أننا موضوعيون مبعنى كوننا متحررين من األيديولوجيات والقيم .فإن
مهمة الكشف عن أيديولوجياتنا وقيمنا ،نقدها وإزالة اللبس عنها سيتطلب تحليل
تعريفي إلزالة الغموض عن املصطلحات الخطرية التي نستخدمها .إذا ً ،يجب أن
نعد التحليل التعريفي أداة هامة لفهم وضع اإلنسان ولتنفيذ املهمة األهم وهي تغيري
هذا الوضع.
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رؤية ابستمولوجية للمفهوم والظاهرة
أليس ل .كونكلني

(((

ٍ
أشكال
ً
ألمد طويل بأ ّن االستعامر يف العرص الحديث أنشأ
سلّم املؤ ّرخون
«استعامريّة» للمعرفة ساعدت وحثّت عليه ،غري أنّهم مل يتّفقوا عىل ما يعنيه مفهوم
تيل ولبيري سينڠارا ِفلو يفتحان طرقًا
«العلم االستعامري» .ظهر حديثًا كتابان لهِلني ّ
جديد ًة للتحقيق يف هذه الظاهرة.
يُحيل الكثري من املؤ ّرخني مصطلح «العلم االستعامري» إىل املعرفة العلم ّية
مختصني تد ّربوا يف حوارض املستعمرات ،ويُركّز املؤ ّرخون املؤمنني
الصادرة عن
ّ
ّ
ب«أقلمة أوروبا» عىل دور اإلدارات االستعامريّة يف خلق أشكا ٍل جديدة من املعرفة
العلم ّية عادت الحقًا إىل أوروبا ،ويستعرض غريهم من الباحثني كيف ّية تب ّني التابعني
الخاصة .ويرى نقّاد
لجوانب من املعرفة االستعامريّة فقط ألجل إخضاعها ألهدافهم
ٍ
ّ
ما بعد االستعامر أ ّن العمليّات العنفيّة التي أنتجت ُسلط ًة استعامريّة هي نفسها التي
(((-استاذ التاريخ يف جامعة أوهايو ـ الواليات املتحدة االمريكية.
What is Colonial Science? Professor Alice L. CONKLIN. Reviewed: Helen Tilley, Africa as a Living
Laboratory: Empire, Development, and the Problem of Scientific Knowledge, 1870- 1950, Chicago,
University of Chicago Press, 2011, 496 p. and Pierre Singaravélou, Professer l’Empire: Les “sciences
coloniales” en France sous la IIIe République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, 409 p.
Published by Books&Ideas.net, 31 January 2013. ©booksandideas.net.
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أنتجت معرف ًة علميّة (((،ونظّروا لطرق ترابط العلم مع السلطة ،غري أنّهم مل يُعريوا كيفيّة
اهتامم ،كام أنّهم مل يلتفتوا إىل النتائج
توظيف الخُرباء املعرفة يف أُطُ ٍر مح ّددة أدىن
ٍ
غري املقصودة للبحث العلمي املنفّذ ضمن عالقات الق ّوة االستعامريّة غري املتناظرة.
لتقص هذه
ظهر حديثًا كتابان عن أدوات االستعامر األوروبيّة يفتحان أبوابًا جديدة
ّ
الظاهرة ،ويعدان بتعقيد فه ِمنا للعالقة بني املعرفة العلم ّية من جه ٍة وبني اإلمربيال ّية
تيل يف كتابها أفريقيا املخترب
األوروب ّية الحديثة من جه ٍة أخرى .تبحث ِهلني ّ

الحي يف طُرق تط ّور املهارات يف مجاالت الطب والعلم ال ِعرقي واألنرثوبولوجيا
ّ
يب الصحراء الكربى،
االجتامعيّة والدراسات البيئيّة يف املستعمرات األفريقيّة جنو ّ
وت ُثبت بالدليل مدى أه ّمية القارة األفريق ّية بالنسبة إىل تطّور العديد من الحقول العلم ّية
الحديثة يف العقد الثالث من القرن العرشين .يف كتابه املجاهرة باالستعامر يُعيد بيري
سينغارا ِفلو إىل الواجهة حيّ ًزا معرفيًّا منسيًّا هو املعروف «بالعلوم االستعامريّة» الذي
ظهر يف فرنسا يف سبعينيّات القرن التاسع عرش واختفى يف أربعينيّات القرن العرشين.
يتّسم كال الكتابني بالرزانة من ناحية العمق البحثي ونطاق الحجج وأصالتها ،حيث
جا بحث ًّيا تاريخ ًّيا صار ًما
يبحث الكاتبان يف ماه ّية «العلوم االستعامريّة» ُمتب ّنيان منه ً
يف تحليل املجاالت التي ُوظّفت لخدمة مصالح اإلستعامر ،كام يُظهر كالهام أ ّن
العلامء املندرجني يف القضيّة االستعامريّة كانوا قادرين عىل النقد الذايت وعىل
اإلبتكار بنفس القدر لدى غريهم من العلامء.
;)(1)-Bernard Cohen, Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India (Princeton, 1996
Lewis Pyenson, Civilizing Mission: Exact Sciences and French Overseas Expansion (Baltimore,
1993); Emmanuelle Sibeud, Une science impériale pour l’Afrique? La construction des saviors
africanistes en France 1878- 1930 (Paris, 2002); Oscar Salemink, The Ethnography of Vietnam’s
Central Highlanders: A Historical Contextualization 1850- 1990 (Honolulu, 2003); Trumbull IV,
George, An Empire of Facts: Colonial Power, Cultural Knowledge, and Islam in Algeria, 1870- 1914
(Cambridge, 2009); Gyan Prakash, Another Reason: Science and the Imagination of Modern India
(Princeton, 1999); David Arnold, Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in
Nineteenth-Century India (Berkeley, 1993); Megan Vaughan, Curing their Ills: Colonial Power and
African Illness (Stanford, 1991); Ashis Nandy, The Intimate Enemy: The Loss and Recovery of Self
under Colonialism (Delhi, 1983); Edward Said, Culture and Imperialism (New York, 1993) and
Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes (Paris, 1991).
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تح ّدي سلطة أوروبا املعرف ّية؟

عىل ال ّرغم من املجال الزمني املذكور يف عنوان كتابها ( ،)1950-1870إلّ أ ّن
تيل ت ُركّز عىل الحقبة الزمن ّية ما بني الحربني العامل ّيتني ،والتي بحثت فيها الحكومة
ّ
الربيطان ّية للم ّرة األوىل يف «تنمية» موارد أفريقيا الهائلة بشكلٍ علمي ضمن نظريّة
انتفاع امل ُستَع َمر وامل ُستع ِمر عىل ح ٍّد سواء .لذلك لجأ املوظّفون الرسميّون
رسا ـ إىل خربا ٍء ألجل اختالق حقائقٍ مطلوب ٍة
يف أفريقيا ـ ويف معظم الحاالت ق ً
لتربير سياستهم اإلقتصاديّة ،وهو ما استجاب له الخُرباء وإن مل يكن دامئًا بنوع

الحقائق املرج ّوة من املوظّفني .الخُرباء وشبكاتهم وأمناط تفكريهم («كام ت ُفكّر
تيل ،ونرسد تاليًا استنتاجاتها الدقيقة املميّزة :التن ّوع
لب دراسة ّ
اإلمرباطوريّة») هم ّ
يئ للّغات
ّ
الحيوي املحض يف «أفريقيا امل ُخترب الحي» املصحوب مب ًدى إستثنا ٍّ
وللحضارات ولل ُمامرسات االجتامع ّية شكّل تح ّديًا للعلامء يف محاولتهم لتأسيس
اختصاصات ومنهج ّي ٍ
ٍ
ات جديدة ،ما جعلهم يتحا ّجون يف ما بينهم ويختربون

ويُنقّحون نتائج أبحاثهم .تعلّم اإلختصاصيّون علوم الزراعة والنبات ووصف األعراق
يب الصحراء الكربى ،احرتاموا
البرشيّة (اإلثنوغرافيا) املنترشة يف املستعمرات جنو ّ
«علم عام ًّيا» تح ّدوا به سلطة
أشكال املعرفة األفريق ّية الفريدة من نوعها ،وط ّوروا
ً
أوروبا املعرف ّية ،وسبقوا بذلك بعض منظّري ما بعد االستعامر الذين مل يبدأوا بذلك
إال يف العقد الثامن من القرن العرشين .من املفارقة أ ّن «العنونة الخاطئة ألشكال
السيطرة الجديدة وسوء فهمها وتيسريها» ،جعل العلوم املرتبطة باإلستعامر ال متلك
فقط قدر ًة عىل القهر ولكن أيضً ا «قدرة عىل التحرير»« ،وقد حقّقت كال األمرين يف
النهاية»( .ص )25.تعرتف الكاتبة أنّها وصلت لهذه النتائج لِكونها عامل ُة إغاث ٍة سابقة
وناشط ٌة انقلبت الحقًا إىل أكادمييّ ٍة ُمدافع ٍة عن العلم.
رضا يتطلّب فهم سوء استخدامه واإلنتهاكات امل ُرتكبة
ُ
حسن استخدام العلم حا ً
تيل يف
باسمه يف املايض ،ويتطلّب استعادة نصوصه حتّى اله ّدامة منها .تركّز ّ

العلمي التدخّيل عىل الدراسة االستقصائيّة األفريقيّة وهي أه ّم
تقصيها لالستعامر
ّ
ّ
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رسمي لجمع املعلومات االستخباراتية يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني
مرشوع شبه
ّ
العامل ّيتني ،ركزت هذه الدراسة عىل مستعمرات كينيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا ونيجرييا
ِ
هايل ،وقد ن ُِشت نتائجها
وغانا بني العام  1929والعام  1939برئاسة السري ملكومل
ٍ
يب
يف مجل ٍّد
واحد عنوانه «دراس ٌة إفريق ّية :دراسة املشاكل الصاعدة يف أفريقيا جنو ّ
العلمي
الصحراء الكربى» ،كام ظهر مجلّد مجتزأ «العلم يف أفريقيا :مراجعة البحث
ّ
املتعلّق بأفريقيا املداريّة والجنوب ّية» .لقد استخدم العديد من األكادمي ّيني املنارصين
لإلستعامر واملسؤولني يف املكتب اإلستعامري واملثقّفني هذه الدراسة ألجل تقييم
ٍ
لدراسات الحقة ،والقرتاح طُرقٍ
الحالة املعرف ّية يف أفريقيا ،ولوضع اسرتاتيج ّيات
لدمج هذه الدراسات يف رسم السياسات .ساعد املنظّمون من خالل بحثهم عن
ٍ
علوم ميدان ّي ٍة جديد ٍة كعلوم البيئة والنبات
معلومات «يُع ّول عليها» يف تنمية وتشكيل
ٍ
تيل أعضاء الدراسة يف امليدان ،وتتت ّبع
والطب املداري واألجناس البرشيّة .تُالحق ّ
ّ
نقاشهم العلمي ،وتصف اصطدامهم باملدراء املحلّ ّيني وبامل ُامراسات األفريق ّية
ٍ
بيئات مح ّددة ،كام تبحث يف أنظمة الوصاية الزبائنيّة
االجتامعيّة والثقافيّة ضمن
الوطني
والهيكل ّيات املهن ّية التي ح ّددت ظروف إنتاج املعرفة عىل الصعيدين
ّ
والعاملي .لقد استفاد العلامء دون أدىن ّ
شك من الفرصة غري املسبوقة التي وفّرها
ّ
يب يف نهاياته للعمل يف أفريقيا ،ولك ّن املعرفة التي جمعوها مل
لهم االستعامر األورو ّ
تقم فقط بتجريد الشعوب التي جاؤوا لدراستها من إنسانيّتهم بل تجاوزت ذلك بكثري.
مقسم إىل سبعة فصول .يتت ّبع الفصل األ ّول اإلهتامم بإحصاء املوارد
الكتاب ّ
املداريّة خالل الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني ويربطه بنم ّو املجتمعات
الجغرافيّة يف نهاية القرن التاسع عرش ،ويؤ ّرخ الفصل الثاين ملرحلة نشوء الدراسة،
والفصول الباقية عبارة عن دراسات حالة للمجموعات املشاركة بالدراسة :يبحث
الفصل الثالث يف كيف ّية تب ّني اإلدارات الزراع ّية غري املسبوق ـ إذا استثنينا اإلدارات
الطبّية ـ لرؤية بيئيّة يف مراجعتها لفرضيّ ٍ
ات سابق ٍة عن خصوبة الرتبة األفريقيّة وأساليب
الزراعة األفريقيّة املف ِّرطة ،وقد دفع القلق املتنامي حول تآكل الرتبة واإلفراط يف
استخدام أرايض الرعي وانتشار األوبِئة مبؤلّفي العلم يف أفريقيا إىل إصدار تحذيرات
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يل الواسع النطاق «وأن يُنظر إىل املعرفة العاميّة بشكلٍ أكرث
عن أخطار اإلنتاج الرأسام ّ
ج ّدي ٍة»( .ص  .)168يتناول الفصل الرابع بحث الض ّباط التقن ّيني يف الرتابط ما بني
تفش األمراض امل ُعدية وبني تدهور املستوى املعييش ،واستبصارهم تال ًيا أ ّن عالج
ّ
األمراض وحدها غري ٍ
حية يستوجب فهم
كاف (ص  ،)212فتحسني حالة األفارقة الص ّ
البرشي ومحيطه وبني املجموعات السكّانيّة والبيئات اآلهلة
التفاعالت بني الجسم
ّ
بها ،كام أنّه يستوجب فهم السياق االقتصادي العام .يف هذه املجاالت أيضً ا بدأ
الخرباء األوروب ّيون باألخذ من األفارقة وبإعادة النظر يف فرض ّياتهم املسبقة ولكن من
دون تح ّدي سلطة املستع ِمر .يبحث الفصل الخامس يف سبب تخصيص الباحثني
يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني الجزء النزير من مواردهم للبحث يف
كل األنظمة االستعامريّة بُنيت عىل أُ ُس ٍ
س عنرصيّة.
العرقي ،يف حني أ ّن ّ
االختالف
ّ
العرقي كان يُنظر إليه عىل
تيل دراسة حالة لكينيا لنقض فكرة أ ّن االختالف
تستخدم ّ
ّ
«بديهي» ج ًّدا إىل الح ّد الذي ال يستوجب دراسته ،وت ُرجع السبب إىل توقّي
أنّه
ٌّ
العنرصي املخلّة باإلستقرار ،السيّام أن العلامء
اإلدارات االستعامريّة آثار التمييز
ّ
العرقي وبإمكان ّية
عىل الصعيد العاملي كانوا يشكّكون بالحقيقة الوجوديّة لإلختالف
ّ
شح موارد الدول االستعامريّة جعال
تسويغه بيولوج ًّيا .هذان العامالن مضافًا إليهام ّ
ِ
انحطاط رعاياهم عىل الصعيد
املسؤلني يعدلون عن رصف األموال إلثبات فرض ّية
العرقي.
يل بسبب انتامئهم
العق ّ
ّ
ريا مختلفًا لطرق حياة
هل كان تق ّدم علم األجناس البرشيّة الذي أعطى تفس ً
العرقي؟ عىل الرغم من أ ّن علامء
الشعوب امل ُستَع َمرة سببًا آخ ًرا لرتاجع العلم
ّ
إل أ ّن منهجيّات علم
األقل عد ًدا يف أفريقيا املداريّة ّ
ّ
األجناس البرشيّة كانوا الخرباء
تيل .يف العقد الثاين
األجناس البرشيّة اإلجتامع ّية الناشئة تظهر بشكلٍ كبريٍ يف كتاب ّ
جيل جدي ٌد من علامء األجناس البرشيّة الوظيفي يتق ّدمهم
من القرن العرشين حاول ٌ
مالينوفسيك فهم ورشح الظروف املوجودة يف املجتمعات األفريقيّة ـ ليس ألجل
التدمريي للرأسامليّة االستعامريّة .يف هذا
يل ولكن لح ّد األثر
تجميدهم يف حا ٍ
ّ
رض أز ّ
اإلطار غدا علامء األجناس البرشيّة يف الحقبة الزمن ّية ما بني الحربني العامل ّيتني أش ّد
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الناقدين لالستعامر« :علامء االجناس البرشيّة الذين عملوا مط ّو ًل لتحقيق مطلبهم أن
يكونوا ضمن طاقم خرباء االستعامر» قاموا الحقًا «ومبج ّرد ما غدوا داخل املنظومة
باستخدام أدواتهم لينأوا بأنفسهم عنها»( .ص )311
تيل الكثري من دراسات الحالة جعلتها تنبذ مصطلح «العلم االستعامري»
أجرت ّ
وتفصيل ،وهي تحاجج بأ ّن تاريخ الدراسة األفريق ّية يُثبت بشكلٍ قاطعٍ أ ّن
ً
جمل ًة

العاملي ـ يدور بطرقٍ تجعل منتجيه
يل أو
البحث العلمي كلّه ـ عىل الصعيدين املح ّ
ّ
ٍ
حكومات استعامريّ ٍة تبحث
غري قادرين عىل التحكّم به ،حتّى لو كان ُمم ّو ًل من
أي
حلو ٍل ملشاكل االستحكام
االستعامري ،ومن هذا املنطلق يكون تعريف ّ
ّ
عن ُ
مم يُيضء .كام أنّها ترى أ ّن
علمٍ عىل أنّه بشكلٍ مح ّدد علم
«استعامري» يُبهم أكرث ّ
ّ
«اليسء» يف مستعمرات بريطانيا األفريق ّية ،ولكن
العلم «الج ّيد» مل ينترص عىل العلم
ّ
مل يكن باملستطاع تحديد نتائج اإلستعانة بالعلم سلفًا بواقع االستعامر ،حيث أ ّن
العلامء املهنيّني متكّنوا من إبقاء مساف ٍة بينهم وبني السياسات املوضوعة :لقد دفعهم
تدريبهم إىل البحث يف تعقيدات املجتمعات البرشيّة التي أثقلت كاهل اإلداريني
ح ّددت سياقاتٌ
ومل يكن لدى رؤسائهم الوقت الكايف ألخذها يف الحسبان ،وقد َ
سياسيّة مح ّددة وشخصيّاتٌ تاريخيّة أشكال النقاشات الحاصلة وص ّوبتها يف بعض
األحيان نحو األفضل .إحدى النتائج البارزة لتطور املبادئ يف العقد الثالث من القرن
ٍ
منسق و ُمتَ َع ِّدد االختصاصات «أبرز عدم تجانس
العرشين كانت تثبيت
تقليد جديد ّ
البيئات األفريق ّية والعالقات البين ّية بني القضايا املتع ّددة التي ت ّم دراستها(.ص.»)5 .
تيل يف إقناعنا بأ ّن عىل مؤ ّرخي االستعامر أن ال ينظروا فقط إىل «عيوب
تنجح ّ
ٍ
بحث
العلم واستثناءاته وأمثلته الرديئة» التي ح ّولت املواضيع اإلمربيال ّية إىل مواضيع
واختبارٍ ،ولكن عليهم أن يأخذوا أيضً ا يف الحسبان «األدب العلمي الهائل الذي أُنتج
خالل الحقبة االستعامريّة ومل يتّبع هذه األمناط»( ،ص  )323-322فدراسة املامرسة
العلم ّية الحديثة يف أفريقيا ال ترتبط فقط بالدقّة التاريخ ّية ولكن أيضً ا بفهم الدور
الذي لعبته األفكار يف تعرية االستعامر.
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ميالد «العلوم االستعامريّة»

يتناول بيري سينغارافلو بدوره تاريخ مجموعة من العلامء اإلستعامريّني كاد أن
تيل،
يُنىس ،والعلامء موضع بحثه يختلفون بشكلٍ كبريٍ عن العلامء الّذين تناولتهم ّ
املهني للمعرفة اإلنسان ّية املعروف باسم «العلوم
حيث أنّه يك ّرس كتابه لقادة املجال
ّ
االستعامريّة» ،والتي أُ ّسست يف بدايات الجمهوريّة الثالثة ولك ّنها مل تتمكن من
اإلستمرار إىل ما بعد الحرب العامليّة الثانية .يف العقد الثامن من القرن التاسع عرش
كانت جامع ٌة من الهواة ت ُنتج معظم املعرفة املتعلّقة بشعوب املستعمرات الفرنس ّية

ومواردها وإدارتها ،مبعنى أ ّن هذا النوع من املعرفة مل يجد لنفسه مقا ًما معرتفًا به
مؤسسات التعليم العايل .حاول بعض الخرباء تغيري هذا الوضع عرب تأسيسهم
ضمن ّ
ملجاالت جديدة كالجغرافيا االستعامريّة والتاريخ االستعامري والترشيع واإلقتصاد
علمي عىل اإلمربيال ّية
االستعامريَّني وعلم النفس االستعامري ،وذلك إلضفاء طابعٍ
ٍّ
التقص امل ُضني لجيلني من هؤالء الخرباء وشبكاتهم يُظهر سينغارافلور
الفرنس ّية .عرب
ّ
ترسخ يف فرنسا بني سنة  1870وسنة  ،1920وتقهقر بعد ذلك.
أ ّن العلم االستعامري ّ
املجاهرة باالستعامر جز ٌء من موجة جديدة يف الثقافة الفرنسيّة تجمع ما بني تاريخ
العلوم اإلنسان ّية االجتامعي الفكري وبني التاريخ االستعامري ،ويرتكز عىل فهم
طرق تفاعل الثقافة األكادمي ّية العلامئ ّية مع ثقافة أوسع نطاقًا وأكرث شهر ٍة منها ،وعىل
تخطّي تحليل الخطاب االستعامري النخبوي إىل دراسة شعاع انتشاره وآثاره.
كل منهام من أربعة فصول،
يقسم سينغارافلو كتابه بالتساوي إىل جزأين يتك ّون ّ
حيث يبحث يف الجزء األ ّول يف مأسسة العلوم االستعامريّة بشكلٍ عا ٍّم ،ويُحقّق

يف أسباب «النجاح» املبكر والتقهقر الالحق ،ويحلّل يف الجزء الثاين األقرص
مضمون هذه املجاالت الجديدة .بني العام  1880والعام  1940ساعدت كوكبة من
األكادمييّني واملسؤولني االستعامريّني وأعضاء من الجامعات الضاغطة املؤيّدة
لالستعامر ـ ما يس ّميه سينغارافلو «بجمهورية الخطابات االستعامريّة» ـ يف خلق
العديد من املناصب الجامع ّية يف مجال العلوم االستعامريّة وذلك يف كافّة أنحاء
فرنسا واإلمرباطوريّة .كان العقدان الثامن والتاسع من القرن التاسع عرش حقبة
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وتوسع العلوم التجاريّة والتطبيقيّة ،وتج ّدد
اإلصالح الجامعي ومن ّو العلوم اإلنسانيّة،
ّ
العدوان اإلمربيايل ،وقد س ّهلت هذه التط ّورات الثالث مأسسة املجاالت الجديدة.
بدأت تدريس مق ّررات حول «الجغرافيا والتاريخ االستعامري» «واالقتصاد والترشيع
االستعامري» و«االستعامر امل ُقا َرن» و«علم نفس السكّان األصل ّيني» يف مدارس
خاصة ،ويف مدارس جديدة أُنشئت ألجل تدريب اإلداريّني االستعامريّني،
تجاريّة
ّ
ويف كلّ ّيات االقتصاد ( )facultés de droitوبح ٍّد أدىن يف كلّ ّيات اآلداب (facultés
األكادميي اإلمربيايل داخل فرنسا ،حيث
مناطقي للعمل
 .)des lettresتحقّق فصل
ّ
ّ
رشقي آسيا ،وص ّوبت بوردو عىل أفريقيا
تخصصت ليون بالتدريس املتعلّق بجنوب
ّ
ّ
الغربيّة واملغرب ،وركّزت لوهافر عىل األمريكتني ،وق ّدمت مارسيليا مق ّررات دراسيّة
عن أفريقيا الرشق ّية والجزائر والرشق األوسط ومدغشقر .إضافة إىل ذلك أُ ِ
نشأت
العديد من كرايس األستاذيّة يف باريس ،ويف سنة  1926أكادمي ّية العلوم االستعامريّة
ألجل تنسيق الجهود البحث ّية وإلسداء النصائح للحكومات وراء البحار.
مؤسسات التعليم
وجدت العلوم االستعامريّة يف تلك الحقبة طريقها إىل قلب ّ

العايل يف فرنسا .من د ّرس هذه العلوم ومن م ّول الوظائف الجديدة؟ سينغارافلو
استعامري هم الّذين زار بعضهم نفس األكادمي ّيات
يصف حوايل مائة برفسور
ّ
املتم ّيزة ،كدار املعلّمني العليا أو كلّية الحقوق يف جامعة باريس التي علّمت ود ّربت
أشهر املثقّفني الفرنس ّيني .حتّى أ ّن بعض علامء االجتامع الذين ال ميلكون خرب ًة
استعامريّة مبارشة يف مجاالت أخرى ـ عىل سبيل املثال علامء االقتصاد أو أساتذة
القانون ـ قاموا من ح ٍ
ني إىل آخر بتدريس مق ّررات ذات مضمونٍ استعامري ،والعديد
منهم كانوا خ ّريجي املدارس العسكريّة كسان سري أو الكلّية االستعامريّة يف باريس.
«شخصا موسوع ًّيا تجمع وظيفته املعقّدة
أي كانت خلفيته،
ً
كان الخبري النموذجيّ ،
بني التعليم واإلدارة االستعامريّة والخربة ،ويحمل يف بعض األحيان مسؤوليّات
يل قامت وزارة االستعامر والعديد
سياس ّية وتجاريّة»( .ص  )135عىل الصعيد الهيك ّ
من الحكّام العامني واملجالس البلديّة املحل ّية وغرف التجارة وجامعات الضغط
املؤيّدة لالستعامر بتمويل العلوم االستعامريّة ،أ َم ًل يف جذب الشباب املوهوب
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إىل الوظائف يف اإلمرباطوريّة والسرتضاء الرأي العام .حلق ٌة كبرية من الباريسيّني
متخصصني يف
ومؤسسات البحث االستعامري ونارشين
وجمع ّيات محل ّية ومهجريّة
ّ
ّ
ومجل ٍ
ت علم ّية وفّرت فُسحات فكريّة واستعدا ًدا إجتامع ًّيا
ّ
املواضيع االستعامريّة
ٍ
جديد ليكتسب طاب ًعا مهن ًّيا.
أي مجا ٍل
ومراجع ًة منظور ًة وهو ما يحتاجه ّ
أحد أكرث الفصول إثار ًة لإلهتامم هو الذي يبحث يف أسباب ّ
تعث هذا املجال
الحريكّ الجديد يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني ـ التي وصلت خاللها
اإلمربيال ّية الفرنس ّية إىل ذروتها ـ وانهياره بعدها بجيلٍ  ،ويستعرض العديد من
العوامل :بداية الركود االقتصادي و«السنوات الجوفاء» التي تلت نزيف الحرب
العامل ّية األوىل ،وتصلّب األكادمي ّية الفرنس ّية املحافظة ورفض الق ّييمني عليها
طلب
اإلعرتاف بج ّديّة الباحثني غري التقليديّني الذين يتّبعون مناهج علامنيّة ،وقلّة ّ
إجامل .الحقيقة أ ّن القليل من الذكور
ً
التعليم العايل يف مجال العلوم االستعامريّة
الربجوازيّني إختاروا الهجرة إىل املستعمرات بسبب انخفاض مع ّدالت الوالدة يف
الجمهوريّة الثالثة .إضافة إىل ذلك عاىن تدريس العلوم االستعامريّة من قصور
يل الشامل ،حيث تشاركت ثالث وزارات (وزارة االستعامر ووزارة
التنسيق اإلجام ّ
التعليم ووزارة املال ّية) مسؤول ّية هذا القطاع .يستجيل سينغارافلو أزمة هويّ ٍة عميق ٍة
يف ثالثين ّيات القرن العرشين لر ّواد هذا املجال أل ّن «تثبيت خ ّريجني متعلّمني يف
املستعمرات يبقى أم ًرا صع ًبا» (ص .)227
كان الهدف يف الجمهوريّة الثالثة هو رفع العلوم االستعامريّة من مستوى «الهواة»

إىل درجة «اإلحرتاف» ،وهو ما تُثبته األدلّة التي جمعها سينغارافلو .كيف كانت العالقة
مهني وبني العلوم
بني العلوم االستعامريّة املستحدثة والتي متكّنت من اكتساب طابعٍ
ٍّ
األكادمي ّية التقليديّة كالجغرافيا والتاريخ والقانون واإلقتصاد السيايس؟ هل شكّلت
«علم استعامريًّا» واح ًدا ع ّزز اإلمربيال ّية بشكلٍ مستديم؟ هنا
العلوم االستعامريّة
ً
أيضً ا األجوبة معقّدة .الجغرافيّون األكادمييّون قبل سنة  1880كانوا «استعامريّني» يف
الروح إن مل يكن يف اإلسم ،وقد جعلتهم رغبتهم يف تحرير أنفسهم من تأثري املؤ ّرخني
بالتوسع،
يطمعون يف رسم خرائط للمواقع الطبيع ّية والبرشيّة يف اإلمرباطوريّة اآلخذة
ّ
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حبوا بإنشاء املجال الجديد املس ّمى «الجغرافيا االستعامريّة» .لك ّن الجغرافيّني
ولذلك ر ّ
االستعامريّني مل يتّحدوا بآرائهم ،والقلّة منهم متكّنت من إخضاع الحتم ّية امليزولوج ّية
التي هيمنت عىل هذا املجال يف منقلب القرن العرشين .مقارن ًة بالجغراف ّيني حظي
تاريخ االستعامر باهتامم مجموع ٍة صغري ٍة من املؤ ّرخني املسلك ّيني ،وقد كان معظم
هؤالء الخرباء املؤيّدين للمركزيّة األوروبيّة واملنارصين الدامئني لإلمربياليّة من أوائل
الذين درسوا القرن العرشين والتاريخ الشفوي يف فرنسا ،ومن أوائل من تح ّدى حتم ّية
املحافظني العنرصيّة يف السوربون.
القانون االستعامري واإلقتصاد االستعامري كانا إنتقائ ّيان إىل درج ٍة مل تسمح
ٍ
مجاالت مستقلّ ٍة بنفسها ،وعوضً ا عن ذلك ط ّورت اإلختصاصات
لهام بأن يك ّونا
إستعامري»
القانونيّة يف القانون الفرنيس مك ّم ًل «استعامريًّا» مانع ًة بذلك ظهور «علمٍ
ٍّ
منفصلٍ  .كذلك كان االقتصاد االستعامري مركّ ًبا هجي ًنا بشكلٍ دائمٍ  ،مبعنى أنّه كان

يُشري يف كلّيات التجارة إىل منهج ّيات استعامريّة للزراعة ،ويف كلّيات القانون إىل
أقل قد ٍر من
النظم االستعامريّة لإلقتصاد املقا َرن .علم النفس االستعامري حقّق ّ
أقل اآلثار ،وهو الذي حاول الباحث اإلداري املشهور
املؤسسايت وترك ّ
التط ّور
ّ
جورج هاردي اخرتاعه من ال يشء يف حقبة الثالثين ّيات من القرن العرشين الحافلة
ريا من األدب أكرث منه من النامذج العلم ّية الجادة ،وذلك يف زمنٍ
باألزمات ،مستع ً
كان فيه علامء النفس األكادمي ّيون يف فرنسا تجريب ّيني بشكلٍ حازم .كانت محاولة
هاردي محتوم ًة بالفشل ،وقد تم تدريس مق ّر َرين فقط حول هذا املوضوع يف كلّية
باريس االستعامريّة ويف لو هافر .يستنتج سينغارافلو أ ّن الجمهوريّة الثالثة كانت متثّل
أكرث ما تُ ثّل «لحظ ًة استعامريّةً» يف العلوم اإلنسان ّية الفرنس ّية .االهتامم مبواضيع
ٍ
ريا
بحث مشرتكة ـ وهي «السكّان األصل ّيون» واملستعمرة واالستعامر ـ أنتج تباي ًنا كب ً
يف املنهجيّات والطرق واملعايري العلميّة ضمن الكثري من املجاالت إىل درج ٍة ال
استعامري واحد حاصل ضمن
ج
تسمح للمؤ ّرخني املعارصين بالحديث عن منوذ ٍ
ٍّ
العلوم اإلنسان ّية يف فرنسا بني العام  1870والعام .1940
لتيل عىل الخرباء يف دراسته آلثار األبحاث املنجزة
مل يعتمد سينغارافلو خالفًا ّ
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استعامري مح ّدد (أفريقيا) ،ولك ّنه ركّز عوضً ا عن ذلك عىل الظروف
يف مجا ٍل
ٍّ
اإلجتامع ّية املسؤولة عن ظهور العلوم االستعامريّة ضمن التعليم العايل ،متب ّن ًيا بذلك
منهج أستاذه كريستوف تشارلز ،وأه ّم ما يكشفه سينغارافلو هو أ ّن عامل التدريس
عن اإلمربيال ّية كان «فسحة محفّز ًة للّقاء والتبادالت بني األكادمي ّيني واإلداريّني
والسياسيّني واملعلنني» (ص  .)31ساهم العلامء االستعامريّون الذين يتح ّركون عىل
حافّة املجاالت التقليديّة ـ كالتاريخ والجغرافيا والقانون واإلقتصاد السيايس ـ يف
خلق مواضيعٍ جديدة (التاريخ املقارن لإلمربيال ّية ،علم األجناس البرشيّة القانوين،
الجغرافيا املداريّة) وذلك ضمن مجاالتهم األساس ّية التي ازدهرت بعد الحرب
العامليّة الثانية ،كام كانوا أ ّول من مارس تداخل اإلختصاصات بسبب نفيهم املط ّول
رضا أل ّن
من حقول أبحاثهم الرئيس ّية ،وقد ضاعت هذه املساهامت من األذهان حا ً
الباحثني الجدد يف بريطانيا هجروا «العلوم االستعامريّة» املذمومة.
أقل بكثريٍ
وتيل أ ّن ليس مبقدور املؤ ّرخني فهم ـ وبشكلٍ ّ
كل من سينغارافلو ّ
يرى ّ

املتأصلة يف العلم من دون اإلحاطة
أن يعملوا ضد ـ السلطة األيديولوج ّية والبالغ ّية
ّ
نقاش مستدي ٌم عن
ٌ
كل العلامء يف املايض ،فهناك
بالصورة الكاملة لكيفيّة عمل ّ
نطاق مساعدة العلامء لالستعامر ونطاق مساعدة االستعامر للعلم .عىل الرغم من
إل
أ ّن كال الكتابني الغن ّيني ال يبحثان يف كيف ّية ترجمة العلوم إىل سياسة عىل األرضّ ،
أنّهام ين ّبهاننا اىل استحالة الوصول إىل نتيج ٍة مؤكّد ٍة يف ما يتعلّق مبحتوى املجاالت
ح جديد ٍة يف تاريخ العلامء البيض
العلميّة التي ر ّوج لها االستعامر .يبعث الكاتبان برو ٍ
الذين تعاطفوا مع اإلمربيال ّية يف الحقبة الزمن ّية ما بني الحربني العامل ّيتني ،وذلك
من دون مدح هؤالء العلامء أو اإلعتذار منهم .أكرث ما لفت نظر كاتبة هذه املقالة
ك ُمراجع ٍة هي الصورة الحرك ّية للمجتمعات اإلنسان ّية والثقافات التي اكتسبها العلامء
الفرنسيّون والربيطانيّون من خالل اإلختبار امليداين يف العقدين الثاين والثالث
الحقيقي للثقافة الذي سادت لدى
من القرن العرشين ،وهذه الصورة تعاكس الفهم
ّ
العلامء الالحقني يف حقبة الحرب الباردة .إ ّن الذي ينتظر من يؤ ّرخه هو كيف ّية هذا
التح ّول الالحق وسببه وسط النقاش والنضال ألجل إنهاء االستعامر...
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بحث في المفهوم والتجربة التاريخية
محمد عبد الرحمن عبد الجواد

(((

ٌ
معروف يف اللغة مأخوذ من الفعل ( َع َم َر) أو من
إن االستعامر عىل ما هو
ٍ
خالف يف مصدر االشتقاق بني الكوفيني والبرصيني ،واأللف
املصدر( ِعام َرة) عىل
والسني والتاء يف فعله لوجود معنى الطلب فيه؛ أي :طلب تعمري األرض .ويقال:
(أعم َره املكانَ ،واستعمره فيه)؛ أي :جعله يع ُم ُره((( .هذا هو املعنى اللغوي األصيل
الذي تم تحريفه من قبل املستعمر فيام بعد.
ويؤيد املعنى األصيل للفظة ـ قبل تحريف املستعمرين لها ـ ما جاء يف القرآن
العظيم يف قول الله سبحانه:ﱫ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ(((.
ثم إ َّن املحتلني لبالد املسلمني وغري بالد املسلمني عمدوا إىل هذه الصيغة
(االستعامر)؛ متويهاً وإخفا ًء ملراداتهم الحقيقية ،فقد ب ّرروا احتاللهم للدول النامية
((( -كاتب وباحث -جمهورية مرص العربية.
((( -القاموس املحيط -اإلمام اللغوي مجد الدين الفريوزآبادي -باب الراء فصل العني .ضبط وتوثيق :الشيخ
محمد البقاعي -إرشاف :مكتب البحوث والدراسات -طباعة دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع -بريوت -لبنان-سنة
1426هـ2005/م.
((( -سورة هود .اآلية.61:
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بأنهم أرادوا إدخال النهضة والعلوم الحديثة لتلك البالد ،وإخراجها من الجهل،
ونرش املدنية .وإمنا هم جاءوا يف األساس ألغراض مادي ٍة وديني ٍة؛ فجاءوا لنهب
مق َّدرات وثروات هذه الشعوب ،وما فيها من معادن وبرتول ومواد خام أخرى،
ولخدمة طرق تجاراتهم والهيمنة عليها لتأمني الرثوات مللوكهم خاص ًة وشعوبهم
عامةً. ..
وسوف يتناول ـ بإذن الله ـ بحثي هذا عدة ٍ
نقاط مهمة ،وهي:
أوالً :خطط وإسرتاتيجيات االستعامر ،ومخططاته يف الهيمنة عىل الشعوب.
ثانيًا :يش ٌء من جرائم االستعامر التقليدي القديم ،وهو املسمى بالـ(الكالسييك)
ٍ
بحوث متتالية كسلسل ٍة
مأخوذا ً من لفظة ( )Classicalاإلنجليزية .مع تتبع ذلك يف

سوى هذا البحث.

ثالثاً :التعرض باإلجامل ألسامء بعض العلامء والقادة الذين كافحوا وناضلوا
ٍ
كل شخصية
مقاالت تالي ٍة كسلسل ٍة تتكلم عن ِّ
االستعامر يف بالدنا .ثم إفراد
منهم.

نشوء ظاهرة االستعامر:

فاالستعامر ـ مبعناه اللغوي األصيل ـ ظاهرة غربية حديثة ظهرت يف القرن
الخامس عرش يف أوروبا ،واستطاعت أوروبا من خالل العلم التجريبي تركيزه يف
الثورة الصناعية .ثم كان االستعامر ـ مبعنى احتالل الشعوب ـ هو محور وم ْورِد
هذه الثورة؛ ألن أوروبا مل تكن متلك من املواد الخام لصناعاتها إال القليل من
الفحم ،فزحفت عىل الرشق الغني باملواد الخام واملوارد ،واحتلت بالدا ً منه ،لتجعله
مصدرا ً ملواردها التي هي عصب الصناعة ،وسوقاً تعود إليه تلك املنتجات املصنعة
رت أموال الرشق وغريه.
الجديدة لتج َّ

66

نحن وأزمنة االستعمار

إرهاصات االستعامر:

ٍ
زحف من الحروب الصليبية التي
سبق االستعامر التقليدي (الكالسييك) موج ُة
امتدت إىل جبهة املرشق (الشام ومرص) ،وإىل جبهة املغرب (الجزائر وتونس).
وفشلت تلك الحمالت واندحرت مهزومةً. ...
وتال ذلك الحكم العثامين الذي حال دون االستعامر مدة ثالمثائة سن ٍة امتنع
خاللها الغزو الغريب لنا.

مطامع ما بعد سقوط الحكم العثامين:

كان هناك ثالثة مطامع ،وهي :مطامع الصهيونية ،ومطامع االستعامر الغريب،
ومطامع روسيا القيرصية.
فبسقوط الدولة العثامنية متزق مرياثها بني (فرنسا وإنجلرتا) ،وقيام الكيان
الصهيوين يف (فلسطني) ،واستولت روسيا عىل أجزاء إسالمية من آسيا ،وهي (ال َق ْرم،
وتركستان) ،وغريها(((.

مراحل االستعامر الفعلية:

هناك مرحلتان حدث فيهام هذا االستعامر واالستنزاف للموارد والرثوات هام:

املرحلة التمهيدية القصرية :وهي استعامر (الربتغال ،وإسبانيا) لبالد إندونيسيا
وبالد املاليو إىل املغرب العريب.
كل من (فرنسا
املرحلة الطويلة :وقد امتدت لقرنني من الزمان .وهي استعامر ٍّ
وإنجلرتا وإيطاليا وهولندا) .وانتهت بالحرب العاملية الثانية .وذلك مبرحل ٍة أخرى.
وهي املرحلة الثالثة :وهي االستعامر االقتصادي ،والسيطرة الثقافية..بعد جالء
االستعامر العسكري والسيايس(((.
(((-يراجع (االستعامر واإلسالم) -سلسلة :عىل طريق األصالة -الكاتب األستاذ :أنور الجندي -طبعة دار األنصار-
رص ٍ
ف يسريٍ ،وتقسيمٍ وإضاف ٍة يسري ٍة ،وصياغ ٍة.
مرص -سنة 1979م .مع ت ُّ
(((-املصدر السابق.
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مخططــات وأهــداف االســتعامر التخطيطيــة أو املعروفــة
بـ(اإلســراتيجية):
أوالً :دعم الوجود االستعامري بخلق عقلي ٍة هشَّ ٍة موالية للغرب ،منحرفة عن
مبادئ وأصول اإلسالم التي تحثه وتدفعه عىل املقاومة والجهاد واملواجهة للعدو
املستعمر ،وذلك عن طريق دسيستني هام( :التبشري ،واالسترشاق).
ثانياً :سياسة الغرب تجاهنا من أحقا ٍد صليبية ال تحتاج إىل مزيد من األدلة ت ُؤكد
لدينا هذا اليقني(((.
ثالثاً :محو تاريخ الشعوب املحتلة أو تشويهه أو التشكيك فيه-كام نراه اليوم يف
مرص عىل سبيل املثال من بعض املثقفني املتغربنني أذيال هؤالء املستعمرين من
التشكيك حتى يف مكان املسجد األقىص! .فكام يقول أح َد الهنود ،وهو مايكل
إيغل ـ من نشطاء شعب هنود شعب سو1996م( :إن أول ما يفعله املنترص هو محو
تاريخ املهزومني)(((.
رابعاً :السيطرة عىل التعليم والثقافة والصحافة من أجل تزييف املفهوم اإلسالمي،
ومن أجل الرتويج ملخططاته وأهدافه بصور ٍة مبارش ٍة أو ناعم ٍة غري مبارش ٍة.
خامساً :فرض النظم السياسية واالقتصادية والقانونية الغربية عىل البالد اإلسالمية،
وتنحية منهجها اإلسالمي املستمد من القرآن العظيم وموارد الرشع.
سادساً :الحرب عىل لغة القرآن ولغة الحديث النبوي؛ فبمحاربة اللغة ،وتشويهها،
والسخرية الدامئة من معلِّميها يف اإلعالم ،يتمكنوا من إضعافها يف قلوب الشعوب
القارئة للقرآن والحديث النبوي ،ويحصل االنفصال والجفاء والبعد عام يستثري املقاومة
والجهاد والكفاح ضد العدو املستعمر؛ ألن فهم النصوص القرآنية فر ٌع عن معرفة اللغة.
((((-االستعامر -أحقاد وأطامع) -الشيخ :محمد الغزايل -الطبعة الرابعة -طبعة :نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع-
مرص -سنة 2005م.
((((-حق التضحية باآلخر -أمريكا واإلبادات الجامعية) -األستاذ :منري ال ُعكش -طبعة رياض الريس للكتب والنرش-
بريوت -لبنان -سنة 2002م.
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سابعاً :اإلغراء باالنقسام السيايس والعنرصي والطائفي ما بني السنة والشيعة عىل
سبيل املثال ،واالنقسام ال َق َبيل.
ثامناً :إشعال النار بني الدول املسلمة التي تتنازع حول الحدود بينها.
تاسعاً :تقليص نفوذ اإلسالم يف (إفريقيا ،وجنوب رشق آسيا) .وكان لالستعامر
الفرنيس واإلنجليزي يف (العامل العريب) ،واإلنجليزي يف (الهند) أيضاً ،والهولندي
يف بالد (املاليو) خط ٌ
وأساليب مختلف ٌة متنوعةٌ.
ط أساسي ٌة عام ٌة
ٌ
عارشاً :تدمري البنية التحتية للشعوب املستعم َرة لئال تستعمل يف املقاومة والجهاد

ضد االستعامر كام حدث يف الجزائرمن إفشاء مبدأ (الغاية تربر الوسيلة)! من أجل
السيطرة عىل الجزائر أرضاً وشعباً عن طريق :عزل سكانه ،وتحطيم بنيته األساسية
التي كان يستند إليها األمري املجاهد عبد القادر الجزائري .فكان إليكيس دوتو كيفي
يشاطر جرناالت فرنسا الرأي حينام قالوا( :إن الحرب تغذِّي الحرب)!! لهذا ـ كام
ٍ
مستعمرات يف كل مكانٍ  ،وتعمل عىل تهجري السكان
قال أيضاً :ـ (عىل فرنسا أن تقيم
املحليني بعد االستيالء عىل أراضيهم)((( .وهذا عينه ما يفعله الصهاينة يف األرايض
املحتلة بفلسطني ليومنا هذا.
رش :دعوى التَ َم ْدين ،ونقل الشعوب املتنافرة إىل مجال الحرية .وليس
َ
الحادي ع َ

رص
األمر كذلك بل كان املستعمر ينظر للعامل اإلسالمي ـ وبالتأكيد غريه ـ عىل أنه عن ٌ
أقل درج ًة من الجنس األبيض حامل الحضارة (املادية)!!.
ُّ

رش :السيطرة عىل املوارد ،بل دفع الدول املحتلة للقروض واملعونات،
الثا َ
ين ع َ

وإقامة القواعد العسكرية بها ،وال زالت هذه القواعد موجودة لليوم....

َ
رش :إنشاء أجيا ٍل تابعة تؤمن بالوالء ،وعظمة املحتل وسلطانه!! وتعترب
الثالث ع َ

االتجاه نحو الغرب هو األسلوب الوحيد للتقدم!!.

((((-جرائم فرنسا يف الجزائر) -صفحة مظلمة من تاريخ االستعامر الفرنيس يف الجزائر من االحتالل 1830م
إىل االستقالل 1962م -األستاذ :سعدي بوز يَّان -دار هومه -الجزائر -سنة 2005م -نسخة PDFمن موقع
.WWW.MOSAWARAT.COM
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رش :إشعار العامل اإلسالمي بالضآلة والخنوع ،وإذالله واحتقاره ـ وذلك
َ
الرابع ع َ
يف نطاق الحرب النفسية ،واالستكبار واالستعالء بغري الحق من املستعمر .فيقول
جه كل أسلحته :الحربية والعلمية والفكرية
ألفريد كاتثول سميث( :إن الغرب يو ِّ
واالجتامعية واالقتصادية إىل العامل اإلسالمي؛ بغرض إذالله ،وتحقريه ،وإشعاره
بالضآلة والخنوع)(((.
رص
غريب يف املنطقة القامئة بني أفريقيا وآسيا من شأنه:
ٍ
رش :إيجاد عن ٍ
َ
الخامس ع َ
أن يحول دون وحدة هذه املنطقة خشية انبعاث هذه األمة بالطريق الطبيعي لها ،وهو
الوحدة اإلسالمية؛ ولذلك شجعت الدول االستعامرية القوى الغازية عىل السيطرة،
وفتحت الطريق أمام الصهيونية العاملية للسيطرة عىل فلسطني ،وأتاحت الفرصة لها
بإعالن وعد بلفور(((.
رش :محاولة متزيق جبهة املجتمعات اإلسالمية؛ ولذلك طرح
َ
السادس ع َ
املستعمر قضايا :القومية واإلقليمية والدميقراطية واملاركسية والوجودية واملادية(((.
رش :إنشاء مشاريع استعامرية لاللتفاف حول الرثوات مثل ما جربه
َ
السابع ع َ
الجرنال (دوغول) بالجزائر حينام أراد بـ(مرشوع ق َُس ْن ِطينة) االلتفاف حول الصحراء؛
لالحتفاظ برثوتها البرتولية واملنجمية(((.
رش :بحث املستعمر عن عمالء خارج الثورات التي قامت ضدهم ،مثل
الثام َن ع َ
ٍ
جديد
اي
ما فعل (ديغول) يف الجزائر ببحثه عن عمالء خارج الثورة،
ُ
وخلق بَا ْو َد ٍ
يف الجزائر تتعامل معه فرنسا (يف الجزائر) عىل تجزئة الجزائر ،واقتسامها( :جزائر
لألوروبيني ،وجزائر للجزائريني)!!(((.
((((-االستعامر واإلسالم) -األستاذ :أنور الجندي -ص.8
(((-املصدر السابق -ص.9
ٍ
يسري يف العبارة.
بترصف ٍ
(((-املصدر السابق -ص10-
((((-جرائم فرنسا يف الجزائر) -األستاذ سعدي بوزيان-ص .8
((((-جرائم فرنسا يف الجزائر) -األستاذ سعدي بوزيان -ص.8
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رش :كرس احتكار التجار العرب لبعض أنواع السلع كالقضاء من املستعمر
َ
التاسع ع َ
عىل احتكار تجار البندقية لتجارة البهارات كام فعل االستعامر الربتغايل واإلسباين
قدمياً ،وكان لنهوض هاتني الدولتني يف ذلك الوقت مع الدافع الصليبي القوي الذي
اجتمع مع الدافع االقتصادي ،وغرض السلب والنهب ،كان له دو ٌر يف استعامرهام
جزر الهند الرشقية املسلمة(((.
العرشون :قتل املسلمني (جمل ًة وتفصيالً) هو بعض ما تواضع عليه ساسة أوروبا

وأمريكا .والخالص من دينهم هو أمنيتهم الحبيبة .هو أمنيتهم التي يسعون لتحقيقها
جهر ًة واغتياالً!!(((.
الحادي والعرشون :إبادة األجناس ،واستئصال املخالفني يف الرأي والعقيدة.
وما ُم ِ
ح َي اإلسالم من األندلس محوا ً إال بالحديد والنار ،وما سجله التاريخ ملحاكم
التفتيش من همجية وعار .هل حدث مثل ذلك أو بعضه أو يشء منه يف تاريخنا؟(((.

الثاين والعرشون :استعامل أسلوب القمع من املستعمر ،فيقول ضابط عسكري
فرنيس يف الجزائر يف تقري ٍر عن انتفاض ٍة أخمدتها قواته عامي (1845م1846-م) :إن
هناك طريقتني لتأسيس سلط ٍة سياسي ٍة عىل سكانٍ ما :طريقة القمع ،وطريقة الرتبية.

واألخرية بعيدة املدى وتعمل عىل العقل .أما األوىل فتعمل عىل الجسم ،وال بد أن
تأيت أوالً(((.
س األجسام والعقول .إذ يقول شارلز ريتشارد ـ فيام نقله عنه
الثالث والعرشون :أَ ْ ُ
تيمويث ميتشل ـ..( :اليشء الجوهري هو أن نجعل منهم شيئاً ميكن أن نُحكم قبضتنا
عليه ،وحني منلكهم يف أيدينا..والتي رمبا سمحت لنا بأن نأرس عقولهم بعد أن أرسنا
(((-يراجع (االستعامر يف جنوب رشقي آسيا) -الدكتور :فايز صالح أبو جابر -طبعة دار البشري للنرش والتوزيع -الطبعة
عمن -األردن1990 -م -ص.7
األوىلَّ -
((((-االستعامر أحقاد وأطامع) -فضيلة الشيخ محمد الغزايل -ص.18
(((-املصدر السابق -ص.30
((((-استعامر مرص) -تأليف :تيمويث ميتشل -ترجمة :بشري السباعي ،وأحمد حسان -طبعة :مدارات لألبحاث والنرش-
مرص -الطبعة األوىل2013 -م -ص.169
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أجسامهم) .وأرس أجسام السكان عن طريق املناهج الجديدة للسيطرة العسكرية،
والنظام املعامري ،والتعليم املدريس(((.
الرابع والعرشون :ادعاء كون الدول املستع ِمرة كإنجلرتا دوالً صديق ًة لإلسالم؛

فإنها كانت العامل األول يف القضاء عىل الدولة العثامنية ،وهم الذين رتبوا جيوشاً

من الرهبان بغرض التبشري ،وأرسلوهم ملرص والشام والعراق ولبنان والصومال
وفلسطني والهند وسائر أرجاء آسيا وإفريقيا اإلسالمية .واإلنجليز هم الذين منعوا
علامء املسلمني من الدخول إىل جنوب السودان املرصي  -آنذاك  -وحالوا بينهم
وبني تعليم املسلمني مع سكان تلك الجهات أحكام الدين وآداب اإلسالم .وهم
الذين ه ّدموا دولة اإلسالم يف الهند.
الخامس والعرشون :اهتز االستعامر اهتزازا ً شديدا ً لحركة الجامعة اإلسالمية التي قام
جل بالقضاء عليه ،وف ِّرق العامل اإلسالمي إىل رصاعٍ. ..
بها السلطان عبد الحميد؛ ولذلك ُع ِّ

ج ْع ُل التخيل عن الحرية والرجولية ملواطني الدول املحتلة
السادس والعرشونَ :
مثناً لتقديم ٍ
بعض من مثرات نهوضهم العلمي؛ فيقول مؤرخهم اإلنجليزي (توميبي):
(ال يستطيع الباحث املنصف أن يسلِّم بأن األوروبيني يف القرن السادس عرش وما تاله
من األزمنة ،كانوا عىل استعدا ٍد ألن يق ِّدموا للرشقيني واملسلمني من رعايا السلطان
مثرات نهوضهم هدي ًة خالصة!! وما كان الرشقي العثامين يستطيع اإلفادة من النهضة
األوروبية ،دون أن ينزل عن رجولته وحريته) .هذا هو مثن التقدم الذي دفعته إحدى
غيها الغرب بعد ذلك
الدول اإلسالمية حني خرجت عن اللغة العربية واإلسالم ،ثم َّ
بانضاممها إليه ،وقال :إنها عال ٌة مل تستطع أن تضيف شيئاً إىل العلم أو الحضارة(((.

السابع والعرشون :تغيري االستعامر جلده بتواجده كاستعام ٍر استيطاين بفلسطني

عن طريق االستعامر الصهيوين ،والذى طمع يف أن يرث النظام الرأساميل ،ومهد
ليقيم حكومة عاملية(((.
(((-املصدر السابق -نفس الصفحة.
((((-االستعامر واإلسالم) -األستاذ :أنور الجندي -ص 15وما بعدها.
(((-املصدر السابق -ص.17
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الثامن والعرشون :الغزو الثقايف الذي يواجه الفكر اإلسالمي؛ للتشكيك يف القيم
واملقومات اإلسالمية ،وإثارة الشبهات حولها.
التاسع والعرشون :القضاء عىل الطاقة الفكرية التي يبثها اإلسالم يف املجتمعات
املستعمرة ،وإعالء شأن املفاهيم املادية ،والهجوم عىل القرآن والهدى النبوي ،وسرية
الرسول صىل الله عليه وسلم ،وعىل تاريخ اإلسالم وثقافته واللغة العربية ،وفرض
عىل الدول املحتلة أنظمة تعليمية تتيح له تحقيق أهدافه هذه ،وتنرش التبشري(((.
الثالثون :تحريف مفهوم الجهاد واملقاومة ،من خالل إقامة دعوات تحمل لواء
اإلسالم وتتنكَّر ملفهوم (الجهاد) الذي هو ِذ ْر َوة سنام اإلسالم.
الحادي والثالثون :الحملة عىل اللغة العربية؛ بقصد إيقاف منوها الذي يجري
بنمو اإلسالم فيه ،والعمل عىل تغليب اللغات األجنبية عليها ،والدعوة إىل العامية
إلحاللها محل العربية ،والتنادي بإحالل الحروف الالتينية بديل ًة للحروف العربية؛
لإلغراب ،وللبعد مبستوى الفهم عن القرآن ،والحيلولة دون االرتباط به((( .هذا ونحن
نرى اليوم هذا يف محركات البحث عىل الشبكة العنكبوتية ،وظهر هذا بني فئات من
هذا الجيل الحايل الكتابة مبا سموه (الفرانكو)!! وهو كتابة اللغة العربية بحروف
إنجليزية!! وهو خطر ينبغي مجابهته والسعي يف تفكيكه وإبداله...
الثاين والثالثون :إثارة الشبهات عىل مستوى التعليم يف مجال املدرسة
والجامعة ،وكذلك يف الصحافة والثقافة .وكانت (حركة االسترشاق) هي املصنع
الذي يع ُّد (أدوات العمل) الشبهات والطعون والشكوك واالتهامات ،والتي تخفي
التبشري وراءها خاص ًة يف إفريقيا وأرخبيل املاليو .فالتبشري حركة استعامرية تهدف
إىل خدمة النفوذ األجنبي ،وتأكيد ودعم بقائه(((.
الثالث والثالثون :ومن الغزو الفكري بالتبشري إىل حركة (املاسونية) مقدمة
(((-نفس املصدر -ص.18
(((-نفس املصدر -ص.19
(((-نفس املصدر -ص 20وما بعدها.
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(الصهيونية) وربيبتها (البهائية)((( .ثم (األحمدية) املارقة من اإلسالم بنص فتاوى
دور اإلفتاء املرصية وغري املرصية ،وموطنها الرسمي :الهند ،وإنجلرتا ،وال زالت
األخرية تعمل يف بث سمومها عرب قناتها الفضائية ،ومن خالل موقعها اإللكرتوين،
وكتبها املمتلئة كفرا ً وسموماً والتي يتم اصطياد بعض املغفَّلني واملغرِضني بتوزيعها
عليهم مجانا أو التواصل معهم يف مرص وغريها.
الرابع والثالثون :تعميق الخالف بني تركيا وإيران ،وتغذية الخالف بني الشيعة
والسنة ،وبني املسلمني واملسيحيني ،يف بالد العرب كمرص وغريها ،وبني الهندوك
واملسلمني يف الهند .وتجميد الطوائف والقبائل حتى ال تنصهر يف املجتمعات
ٍ
خصومات وأحقاد ،واحتضن
الواسعة ،وأوجد املستعمر بينها وبني األكرثيات
األقليات بخبثه ليحول دون وحد ٍة كربى تلتهم املستعمر.
الخامـس والثالثـون :تركيـز حملتـه عىل السـلطان عبـد الحميد الذي قـاد حركة
املقاومـة ضـد املسـتعمر ،وتم تشـويهه وصوغ صورة سـيئة عنه؛ ألنه حـال مبوقفه
الصامـد دون متزيـق العـامل اإلسلامي ،واسـتيالء الـدول الغربيـة عليـه واحتاللـه،
شرف إزاء محاولـة الصهيونية االسـتيالء عىل فلسـطني ،وكان
فض ً
لا عـن موقفه امل ِّ
موقفـاً بالـغ القـوة والصمود؛ مام حمـل املحافل املاسـونية يف (سـالونيك) وجلُّها
مـن (ال َّد ْونَ ـة) ،وهـم اليهـود الذيـن أسـلموا نفاقـاً وتسترا ً ،حملهـم عىل السـيطرة
على (جمعيـة االتحـاد والرتقـي) ،ودفعهـا إىل إسـقاط النظـام الـذي يحمـل لـواء
(الجامعـة اإلسلامية) ،وإيقـاع الخلاف الدمـوي بين عنصري الدولـة العثامنيـة:
(األتراك والعـرب)(((.
السادس والثالثون :حرص االستعامر عىل أمرين خطريين :أولهام :إلغاء تطبيق
الرشيعة ،وإستبالها بالقانون الوضعي .والثاين :السيطرة عىل التعليم .كام تم اإلشارة
لهدفه من التعليم سابقاً.
(((-نفس املصدر -ص.21
(((-نفس املصدر -ص.23
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السابع والثالثون :تصوير اإلسالم عىل أنه دي ٌن الهويتٌّ ال صلة له باملجتمع،
وتقرير فكرة فصل الدين عن الحياة!!((( فيام تبلور بعد تحت مسمى (ال ِعلْامنية)!!.
الثامن والثالثون :رفع شعار ال ِعلامنية ،وشعار األُ َم َميَّة ،وشعار الفكر العاملي؛
للقضاء عىل (ذاتية) الفكر اإلسالمي وقوته وجاللته.(((..
التاسع والثالثون :تكوين موالني ومؤمترين بأوامر املستعمر للقضاء عىل الدولة
العثامنية ،ولتكفري املسلمني ،وهدم دعائم اإلسالم ،ونرش الفنت بينهم ،كمحمد
بن عبد الوهاب النجدي املبتدع والذي كان ضالة (مسرت َه ْمفر) رجل املخابرات
اإلنجليزي ،ومبعوث وزارة املستعمرات الربيطانية للرشق األوسط ،والذي تم دعمه
باملال والسالح ،لتكوين ما س ِّمي بـ(الحركة الوهابية) ،والتي تم تقدميها عىل أنها
حركة إصالحية تحارب الوثنية املنترشة بني املسلمني!! والخرافات!! والتي ارتبطت
بوثيق العالقة برعاية إنجليزية بالدولة الناشئة بجزيرة العرب ،عىل أنقاض الدول
العثامنية ،ومبخطط جديد لتقسيم الرشق األوسط ،وهو(سيكس بيكو) األوىل(((.
ٍ
مخطط
ويتضح هذا من مذكرات (همفر) نفسه عن ابن عبد الوهاب ،..ونحن اآلن مع
ٍ
جديد هو (سيكس بيكو) الثانية؛ لتقسيم دول املنطقة وتفتيتها وصوالً للجائزة الكربى

كام وصفها (كسينجر) وزير خارجية أمريكا األسبق .ولعله أخذ هذا املسمى باطالعه
عىل بعض الروايات اإلسالمية كام عن عن قتادة قال( :إن الشام الرأس ،وإن مرص
الذَّنب ،وإن العراق الجناح)((( .واملراد بالذَّنب هنا :تأخرها ألهميتها ،وملناعتها
يف الوصول إليها من األعداء عرب التاريخ ،فمرص هي التي انترصت عىل التتار
والصليبيني ،وانترصت عىل الحملة الفرنسية ،وأجربتها عىل النكوص لبالدها،..
وورد أن املهدي عليه السالم يف زمانه يكون له منرب يف مرص...
(((-نفس املصدر -ص.26
(((-نفس املصدر ـ ص.27
((((-الوهابية) مع ملحق مذكرات (مسرت همفر) رجل املخابرات الربيطانية يف البالد اإلسالمية -األستاذ :سامي قاسم
أمني املليجي -مكتبة مدبويل-2006م2007:م -ص 22وما بعدها.
((((-مفتاح الجفر) أو (الد ُّر املنظَّم يف الرس األعظم) -للشيخ العالمة ابن أىب طلحة الشافعي()652هـ -صورة
مخطوط .من موقع مكتبة املصطفى اإلليكرتونية.www.al-mostafa.com.
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األربعون :إعطاء استقالل مزيف لبعض الدول ،كنو ٍع من التغيري املرحيل
لالستعامر أو يف الشكل مع بقاء املوضوع ،فالبد أن يجرب االستعامر أسلوباً آخر
يضمن مغامنه ويخفف مغارمه ،وإذن فمن املفيد تكوين حكومات أوروبية النزعة،
وإن كانت إفريقية الجنس .وذلك كجنوب إفريقيا التي انتقل لها حكامها األوروبيون،
فبدل أن يعيشوا يف (لندن) أو (أمسرتدام) عاشوا فوق ترابها املنكود ،يستذلون أهلها
وملكها ،وأما
قرب ،ويسنون لهم القوانني املهينة ،ويجعلون أنفسهم ملوك البالد ّ
عن ٍ
أصحاب البالد الحقيقيون فهم أجراء ال وزن لهم وال رشف ...ووضعت مثال خطة
ُ
قدمياً لتستقل (روديسيا) ـ عىل هذا الغرار ـ فيملك الجنس األبيض نوايص األمور،
ويشتغل املواطنون بالخدمة.
ثم يقال :إن الدولة مستقل ٌة جديدةٌ ،ولدت عىل الصعيد الدويل!! وإن إفريقيا التي
كانت مستعمرات كلها ،وليست بها إال ثالث دول مستقلة قد أصبحت دوالً مستقل ًة
كلها!! وليس بها إال جيوب من االستعامر الربتغايل يف (أنجوال) ينتظر أن تنتهي!!
كام د َّرسوا ذلك يف املناهج االبتدائية للطالب ،ومنهم الشيخ محمد الغزايل ـ رحمه
الله ـ املنقول عنه هذه الفقرة(((.
هذا ،ولو تتبعنا مخططات االستعامر عىل سبيل الحرص ،فهي كثري ٌة ج ًّدا ،ورمبا
تنوعت بحسب الظروف اليومية بل اللحظية عرب سنوات االستعامر ،وبحسب
تنوع الشعوب وثقافاتها ،ودياناتها ،وقوتها من ضعفها ،ووعيها من جهلها،
فاألربعون مخططاً السابقة هي مبثابة رؤوس موضوعات ملخططات وأهداف
املستعمر التقليدي القديم و(الكالسييك) بلغتهم .ورمبا كتبت فيام يستقبل يف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وأهداف تخطيطية
ملخططات
جديد
برصد
مخططات أخرى
مقاالت أخرى عن
(إسرتاتيجية) أخرى.

وأرشع ـ بإذن الله ـ اآلن يف بيانٍ بعض جرائم االستعامر يف بعض البلدان:
كإفريقيا عامةً ،والجزائر خاصةً ،وجنوب رشق آسيا ،يف عدة مناذج من هذه الجرائم،
فأقول:
((((-االستعامر ـ أحقاد واطامع) -فضيلة الشيخ :محمد الغزايل -رحمه الله -ص 58وما بعدها.

76

نحن وأزمنة االستعمار

مناذج وصو ٌر من جرائم االستعامر:

منها :أنه بلغ عدد الرقيق اإلفريقي الذي نقله الربتغاليون ـ وحدهم ـ من (ساحل
عام،
غانا) إىل أمريكا تسعامئة ألف رقيقٍ  .أي :بنسبة ( )13000ـ ثالثة عرش ألفاً ـ كل ٍ
يف املدة بني (1530م) إىل (1600م)(((.
ومنها :أنه نقل الربتغاليون أيضاً من ميناء (أنجوال) ـ وحدها ـ إىل أمريكا املاليني
حلني
من العبيد ،وكان
ِّ
املبشون هناك يحصلون عىل رضيبة لقاء تعميد هؤالء املر َّ
كعبيد ،وليس يف استطاعة ٍ
ٍ
(تحديدي) لعددهم ،وإن
ح
أحد الوصول إىل رقمٍ صحي ٍ
ٍّ
كان أحد املؤرخني الربتغاليني قد ق َّدره بـ( )2389000ـ مبليونني وثالمثائة وتسع ٍة
ومثانني ٍ
ألف ـ من ميناء (أنجوال) ـ وحدها ـ فيام بني عام (1486م) إىل عام (1641م)؛
أي :مبعدل ( )9000ـ تسعة ٍ
عام.
آالف من العبيد كل ٍ

ومنها :أنهم كانوا ينقلون الرقيق عىل سفن صغرية الحجم قليلة الحمولة،
ٍ
مقسم ًة تقسيامً أفق ًّيا عىل هيئة
رفوف ،عرض الواحد منها ثالثة أقدام ،فكلام زادت
ويرص عليها الرقيق وأيديهم مصفَّدة ..وكان هذا السفر بيئة
الحمولة زاد ربحهم،
ُّ
ممتازة النتشار األمراض ،عالو ًة عىل االختناق الذي كان يحصل ملن يف األسفل
منهم ،فكانت نسب الوفيات مرتفعة بينهم ،ويُرمى امليت يف البحر حال اكتشافه،
وبعضهم كان يلجأ لتمزيق الشباك املحيطة بالسفينة ليلقي بنفسه منتحرا ً يف
املحتج منهم الرصاص حال تكرر احتجاجه ..ومن امتنع
البحر ..،ويص َّوب إىل
ِّ
عن الطعام ،فكانت هناك وسائل خاصة ملثل هؤالء .وقد قُ ِّدر عدد املتوفني خالل
النقل بسدس الحمولة ،وكان رجال السفينة يتعرضون للموت أيضاً بسبب تفيش
القذارة ورائحة املوىت ..،وبسبب املالريا ،ولكن مل تكن نسبتهم كنسب الرقيق
املقيدين بالقيود(((.
ومنها :أنه مل تلبث الدول األخرى حتى دخلت إىل ميدان تجارة الرقيق .فقدم
((((-استعامر إفريقية) -الدكتور :زاهر رياض .ص .65
(((-املصدر السابق -ص.67
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الهولنديون والفرنسيون واإلنجليز ،وبدأوا يقيمون الحصون واملراكز التجارية
لصالحهم ،حتى الدامنارك دخلت هذا امليدان ذا الربح الوافر ،أغراهم بذلك
ضعف الربتغال يف امليدان اإلفريقي حني أخذت املستعمرات الهندية ُج َّل اهتامم
الربتغاليني .كام زادت هجرة األسبان إىل أمالكهم يف الدنيا الجديدة ،وأخذوا
يشتدون يف طلب الرقيق .كام سكن الربيطانيون فرجينيا وكارولينا الجنوبية ،وأخذوا
يزرعون القطن والدخان بل وقصب السكر ،وطلبوا الرقيق اإلفريقي من أجل العمل
يف املزارع ،وتألفت الرشكة الربيطانية تحاول كرس االحتكار الربتغايل(((.
ومنها :أنه وصل عدد الرقيق الذي أرسل إىل املمتلكات الربيطانية وحدها فيام
بني سنتي ()1680م و()1786م إىل مليونني ومائة وثالثني ألفاً(((.
ومنها :أنه وصل بالتقدير العدد املرسل من الرقيق للمستعمرات فعليًّا إىل نصف ما
ح تعرضت له القارة اإلفريقية خالل هذا القرن؛ إذ
خرج من إفريقيا ،وبه ندرك أي كس ٍ
يقدر ما وصل إىل املستعمرات األوروبية كلها بأربعني مليوناً؛ أي :خرست قارة إفريقيا
قرابة مثانني مليوناً من أبنائها يف هذا القرن فقط((( .وكانت املنافسة دائرة بني فرنسا
وإنجلرتا من جهة والربتغال من جهة أخرى يف التنافس عىل االستيالء عىل العبيد من
القارة .ونقلت إنجلرتا وحدها نصف رقيق غرب إفريقيا ،وقُ ِّدر بأربعة وسبعني ألفاً(((.
ومنها :أنه يف أسبانيا مثالً كان كبار املالك للعبيد الوارد من إفريقيا ينظرون إىل
هؤالء العبيد عىل أنهم ال يستحقون أي حقوقٍ متنح لهم ،وإذا كانت هناك من جهود
تبذل ،فإمنا هي من كرم املالك .فقد أمر إدوارد لونج أحد حكام (جاميكا) يف
سنة ()1774م بتحسني معاملة الرقيق من أجل مساواتهم بأحامل الربتقال ،من أجل
املحافظة عليهم كـ(آالت حية)!!(((.
(((-نفس املصدر ـ ص :68ص.69
(((-نفس املصدر -ص .70
(((-نفس املصدر -ص.70
(((-نفس املصدر -ص.72
(((-املصدر السابق -ص .73
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ومنها :أنه وصف عمدة (برستول) تجارة الرقيق يف سنة ()1713م بـ(أنها عامد
شعبنا) ..إذ تصل فيها الفائدة يف أغلب األحايني إىل ( )150باملائة .وهذا يجعلنا
نفهم ملاذا واصلت الحكومة الربيطانية معارضة فرض الرضائب عىل املشتغلني بها.
بل إن بعض الكتَّاب والساسة كانوا يرون يف هذه التجارة سبباً من أسباب عظمة
بريطانيا ،وأسطول بريطانيا فيام وراء البحار!!(((.
فت تجارته يف (أنجوال
ومنها :أنه انتعشت تجارة الرقيق يف (موزمبيق) بعد أن ُو ِق ْ
والكونغو) ،فكان يخرج منها حوايل خمسة عرش ألفاً سنويًّا يف املدة بني سنتي
()1780م ،و()1800م(((.

ومنها :أن بريطانيا ـ ألن تجارة الرقيق تعد عندها أكرث أنواع التجارة رواجاً ،وأكرثها
ربحاً ـ كانت بحكم وجودها يف الهند تعمل جهد الطاقة عىل املحافظة عىل طريق
مواصالتها إليها ،وكانت ترى يف مواىنء رشق إفريقيا الطريق الطبيعي إليها ،ويعنيها
أكرث من غريها أن تجد سفنها يف هذه املواىنء كل التسهيالت املمكنة(((.
ومنها :أنه عندما نظَّم املهاجرون الجزائريون يف باريس مظاهرة سلمية لالحتجاج
عىل فرض حظر التجول عليهم من طرف (موريس بابون) ،عندما كان والياً لقسنطينة
الجزائرية ،ومحافظاً للرشطة يف باريس ،بقصد شل حركة الوطنيني الجزائريني،
وأبقاهم سجناء يف أحيائهم البائسة يف باريس وضواحيها ،فكان حصاد جرميته ضد
ٍ
شهيد .كل هذا لتبقى الجزائر فرنسية كام
الجزائريني يف فرنسا حوايل  -300-ثالمثائة
يريدها املستع ِمر الفرنيس(((.
ومنها :تزييف الفرنسيني حقائق مذابحهم وفظائعهم عندما يقول (جاك شرياك)( :إن
ٍ
شهيد!!.
فرنسا مل تعمل سوى األعامل الجيدة يف الجزائر)!!((( .يقول هذا عن بلد املليون
(((-املصدر السابق -ص.76
(((-املصدر السابق -ص.83
(((-املصدر السابق -ص 84وما بعدها.
((((-جرائم فرنسا يف الجزائر) -األستاذ :سعدي بوزيان.
(((-املصدر السابق -ص .13
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وأجابه (فرانسيس جانسون) قائالً( :إن مسألة التعذيب مرتبطة باملسألة
االستعامرية) .فشهد شاه ٌد من أهلها أنطقه الله بإذنه.
ومنها :جرائم فرنسا يف ( )8مايو سنة ()1945م ،والتي قتل فيها االستعامر الفرنيس
ٍ
شهيد ،وكانت هذه مبثابة الرشارة التي اندلعت منها ثورة
( )45خمس ًة وأربعني ألف

نوفمرب ()1954م(((.

ومنها :جرائم الجرنال (أوساريس) الذي دشَّ ن عهده يف مدينة (سكيكدة) بارتكاب
ٍ
شهيد،
جرمي ٍة كان حصادها ـ حسب املصادر الوطنية ـ حوايل ( )12ـ اثني عرش ألف
وح َّرق عرشات القرى واملداشري(((.
ومنها :أن (موريس بابون) السابق ذكره عمل عىل قتل ( )300ـ ثالمثائة شهيد كانوا
يتظاهرون سلم ًّيا بفرنسا ،ورمى جلَّهم يف (نهر السني) ،وقتلهم داخل مراكز الرشطة،
ورمى العرشات منهم يف البحر بواسطة الطائرات(((.
ومنها :أن الجرنال (بوجو) قد دشَّ ن حرب اإلبادة ضد الشعب الجزائري البالغ
ٍ
يومئذ ( )3ـ ثالثة ماليني نسمةً ،ويف ()1845م ،وبعد دخول االحتالل
عدد سكانه
سنة()1830م؛ أي :خالل ( )15ـ خمسة عرش عاماً تناقص عدد سكان الجزائر إىل
املليونني(((.
ومنها :أن سفَّاحا آخر هو العقيد (بيلييس) كان قد أصدر أوامره لجنوده وسفاحيه
بإشعال النار يف مغار ٍة قد التجأ إليها أفرا ٌد من الشعب الجزائري؛ هروباً من جحيم
ٍ
ظروف مأساوية قل نظريها تم اختناق هؤالء يف هذه املغارة ،وماتوا
االستعامر ،ويف
جميعاً(((.
(((-املصدر نفسه -ص.14
(((-املصدر السابق -ص.14
(((-املصدر السابق -ص.14
(((-املصدر نفسه -ص.15
(((-املصدر السابق -ص.15
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ومنها :أنه حسب تقارير أحد الضباط الفرنسيني ،وبسبب حرب اإلبادة التي شنها
الجرنال (بيجو) ،تناقص الجزائريون من ( )4ماليني نسم ٍة إىل ( )3ماليني نسم ٍة عىل
ٍ
مدى سبع
سنوات(((.
ومنها :أن الجرنال (سانت أرنو) قال يف مذكراته( :لقد كانت حملتنا يف الجزائر
حمل ًة تدمريية أكرث منها عمالً عسكريًّا ،ونحن اليوم وسط جبال مليانة ال نطلق إال

قليالً من الرصاص ،وإمنا منيض وقتنا يف حرق جميع القرى ،واألكواخ ،وإن العدو
يفر أمامنا سائقاً أمامه قطعان غنمه!!)((( .فهل بعد هذه الوحشية واالستعالء والطغيان
والبغي يشء؟!! .ثم يقول( :إن بالد ابن منارص بديع ٌة حقًّا ،ولقد أحرقناها كلها -آ ٍه-
أيتها الحرب ،كم من نسا ٍء وأطفا ٍل اعتصموا بجبل األطلس املغطى بالثلوج ،فامتوا
هناك من الجوع والربد ،وليس يف جيشنا سوى خمسة قتىل وأربعني جريحاً) .وقبيلة
ٍ
شهيد ،كانوا قد التجأوا إىل مغار ٍة هروباً من الغزو،
أوالد رباح الذين قتل منهم ألف
فانقض عليهم الكولونيل (بيلييس) وجنوده ،وأوقدوا النريان يف أفواه املغارة ،فامت
هؤالء جميعاً اختناقاً.
ومنها :أنه يف (فيتنام) قام األمريال (دارنجيلوا) سنة ()1946م بقصف ميناء
(هايفونغ) ،وقتل يف هذا القصف ما بني ( )300ـ ثالمثائة إىل ( )3000ـ ثالثة آالف
ٍ
شخص((( ،ذهبوا أيضاً ضحية االستعامر الفرنيس يف فيتنام مثل الجزائر .فالنفس
البرشية ال تساوي شيئاً عند االستعامر.

ومنها :اتخاذهم التعذيب وسيلة أساسية وسلوكاً مع الجزائر ،فيقول الجرنال (بول
أوساريس) يف كتابه (أجهزة خاصة) ،وتقول الباحثة والطالبة الجامعية (روفائييل
برانش) يف رسالتها التي نرشت يف كتاب كاملٍ سنة ()2001م ـ ضمن منشورات
(( :)GALLIMARDإن التعذيب يف الجزائر خالل االستعامر الفرنيس مل يكن ظاهر ًة
ناقال له عن(:املغرب العريب :الجزائر ،املغرب األقىص ،تونس)  -طبعة مكتبة األنجلو
(((-املصدر السابلق ص ً 15
املرصية  -سنة ()1962م.
(((-املصدر السابق -ص.16
(((-املصدر السابق -نفس الصفحة.
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تخص مجموع ًة من العسكريني ،بل هي ظاهرة كانت سائد ًة خالل حرب الجزائر)،
وكانت فرنسا ـ كام تؤكد روفائييل برانش ـ يف رسالتها الجامعية ـ كانت تربر أي عملٍ
مهام كان نوعه من أجل اإلبقاء عىل الجزائر فرنسيةً!! .وتضيف الباحثة املذكورة:
(إن الجيش الفرنيس الذي حارب الشيوعيني يف الفيتنام ،وتلقى هزمي ًة شنعاء يف
ديّان ِبيَا نفو ،التجأ يف الجزائر إىل القتل والتعذيب انتقاماً من الهزمية واإلهانة التي
لحقته عىل يد الجرنال جياب ،وبالنسبة للجيش الفرنيس ،فإن جبهة التحرير :عبارة
عن منظم ٍة تخريبي ٍة ،ومت ُّر ٍد عىل غرار ما جرى يف الفيتنام ضد فرنسا ،وقد تكونت
لدى الجيش الفرنيس شبه عنرصية ليس إزاء جبهة التحرير وجيش التحرير ،بل إزاء
كل الوطنيني الجزائريني ،فهم يف رأي الجيش الفرنيس جميعاً ضد فرنسا ،وتجب
معاملتهم عىل هذا األساس(((!!.
ومنها:جرائم االغتصاب للنساء والصغريات من املستعمرين الفرنسيني للجزائريات،
والتعذيب للرجال والنساء واألطفال يف الفرتة ()1954م ()1962م .فرتوي السيدة (خرية)
أم الطفل الالرشعي (محمد قارون) أنها يف ( )19أبريل سنة ()1959م اقتيدت لالعتقال،
وتم اغتصابها يف محتشد االعتقال..وكان هذا املعتقل يقع ضمن اإلدارة العسكرية،
ويبعد عن الجنوب الغريب من الجزائر العاصمة ( )170ـ مائ ًة وسبعني كيلومرتا ً ،وأنها
ٍ
يومئذ ( )15ـ خمس عرشة سنةً ،فأخذها
ملا اقتيدت من الجبال للمعتقل كان عمرها
الجنود املستعمرون إىل الثكنة ،فسلطوا عليها أوالً العذاب األليم بواسطة الكهرباء
واملاء ثم قاموا باغتصابها ،وكانت هذه العملية ضمن ما يسمى بعمليات (شال)
كل من (شال) ،و(بيجار) تلقيا تعليامت من طرف
نسبـــة إىل الجرنال (شال) ،وكان ٌّ
الجرنال (ديغول) بقنبلة مصيف (جبال الونرشيس) بقوله( :إننا ال نعرف كم عدد النساء
جندي
الجزائريات الاليئ ك َّن عرض ًة لالغتصاب والتعذيب) .فخرية مل تغتصب من
ٍّ
ٍ
ٍ
وملرات عديد ٍة ،وقد ظلت مد ًة مل تعرف ماذا جرى
واحد بل تداول عليها العديدون،

لها بالضبط ،وقد آثرت الصمت خجالً ،وما إن سئلت عن هذا املوضوع حتى بادرت
بالبكاء ،وعظم مصابها عندما أدركت أنها حامل .وظلت طيلة فرتة الحمل وهي سجينة
(((-املصدر السابق -ص 17وما بعدها.
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عند الجنود ،وتعامل معاملة العبيد ،باإلضافة إىل استمرار االغتصاب لها ،وهنا بدأت
واغتصاب .ويقول ابنها محمد
عذاب
تشعر بفقدان الوعي من جراء ما ُسلِّط عليها من
ٍ
ٍ
قارون( :إن والدته نتيجة ما عاينت من أهوال التعذيب واالغتصاب مل تست ِعد عقلها
كامالً) .وقد ح ِّولت هي وابنها إىل ملجأ األيتام ،وظل محمد قارون يعيش يف قلقه،
وال يعرف له أباً حقيقيًّا فرت ًة طويلةً ،فقد ظلت تخفي األمر ،ومل تبح باألمر إال يف
سنة ()1994م ملا اعرتفت أمام القايض بأنها كانت عرض ًة لالغتصاب ،وبالتدريج عرف
محمد قارون الحقيقة ،وأنه مثرة اغتصاب والدته السيدة خرية من الجيش الفرنيس.
وعندما عرف ذلك من الرجل الذي تب َّناه فكَّر يف االنتحار برمي نفسه من الطابق العارش..
يومي دائم ..وقضيته معروفة
واعرتته بسبب ذلك األمر أمراض نفسية عديدة ،وكابوس
ٌّ
يف القضاء الفرنيس ..وهناك اآلالف من القضايا مثل هذه القضية التي فيها التعذيب
واالغتصاب .فقد قدرت املصادر الفرنسية نفسها مثل هذه الحاالت بنحو ( )3إىل ()4
اغتصاب خلفت أوالدا ً غري رشعيني(((.
آالف حالة
ٍ
ٍ
ومنها:
كشواهد أخرى عىل إجرام هذا املستعمر الفرنيس يف الجزائر :قصة
املناضلتني( :لويزات إيغيل أحريز) ،و(مليكة قريش) .فقد فجرت األوىل قضية
التعذيب يف الجزائر عرب اإلعالم الفرنيس نفسه ،وخاص ًة يف جريدة (لوموند).
كتاب كاملٍ بعنوان( :لويزات
( ،)Lemondو(لومانيتي) الشيوعية .وقامت بإصدار
ٍ
إيغيل أحريز الجزائرية).)LOUISETE IGHIL AHRIZ L`ALGERINNE( .
وقد صاغ هذا الكتاب كاتبة فرنسية تدعى (آن نيفا) ،)ANNE NIVAT(.وصدر
ضمن منشورات (فأيارد) ،)FAYARD(.و(كاملان ليفي))CALMAN LEVY(.
يف (باريس) سنة ()2001م .وهذا الكتاب شهادة حية من مناضلة جزائرية ما زالت
حيةً ،وظلت تعمل كمناضل ٍة داخل جبهة التحرير التي مثلتها يف الخارج ،ويف عدة
مناسبات ..وقد قالت (لويزات) عن حرب التحرير ()1954م)1962( :م( :إن ما جرى
وعذاب خاللها مل يكن مجرد عملية للمحافظة عىل النظام ،كام
يف الجزائر من عنا ٍء
ٍ
يروج العسكريون والساسة الفرنسيون ،وال مجرد تهدئة!! بل إن ما جرى يف الجزائر
(((-املصدر السابق مخترصا من ص :71ص .73
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خالل هذه الفرتة كان حرباً رضوساً بالغة الفساد ،ومل تكن مسألة الحصول عىل
ٍ
شهيد ،وعمليات
استقاللنا وحريتنا إال مثناً باهظاً ،دفعناه من دماء شهدائنا البالغ مليون
جسام ملواجهة عملية التحطيم لشخصية اإلنسان الجزائري) .وكان والدها ـ وكان
مناضل ويقوم باالجتامع باملناضلني
ٌ
يعمل يف ال َّد َرك الوطني الفرنيس ـ ملا اكتشفوا أنه
واملجاهدين ويخبِّئ لهم أسلحتهم يف مخب ٍز له ،ملا اكتشفوا ذلك سجنوه وعذبو ٍه،
حرب!! .والتقت (لويزات) يف السجن
وعاملوه مجرمو الحرب الفرنسيني كمجرم
ٍ
باملناضلة املجاهدة (مليكة قريش) وبعديد من املناضلني ..وكانت (مليكة) ُعذبت
من طرف الجرنال (شميث) ،وملا خرجتا سويًّا من السجن وتوجهتا لفرنسا تم القبض
عىل (لويزات) ،وأودعت السجن يف (كورسيكا) ،وجعلت تحت اإلقامة الجربية مدة
سنتني من سنة ()1961م)1962( :م .وكانت حركة (الجيش الرسي) الفرنسية ()O.A.S
قد قررت تصفية (لويزات) جسديًّا ،ولكن مل يشأ الله ذلك .وقد أوردت (لويزات) قصة
تعذيبها يف جريدة (لوموند) بعنوان( :قصة امرأ ٍة قبائلية حركت جدالً حول التعذيب
يف الجزائر) .وإن (لويزات) وهي تكافح مل تكن تفكِّر كقبائلية ،بل كجزائرية يف سبيل
مرض ،فمن عاداتهم العزف عىل
الجزائر الدميقراطية ،إال أن الفرنسيني يف نفوسهم
ٌ
(سيمفونية) :عرب وقبائل الجزائر .ولقد تعرضت للتعذيب يف مقر فرقة املظلِّيني
العارشة خالل معركة الجزائر سنة ()1957م بأوام ٍر من الجرنال (ماسو) و(بيجار) ،وكان
عمرها ملا القت وتكبدت التعذيب والوحشية عرشين سنةً .وحكت عن ذلك فقالت:
(إنها كانت تطرح أرضاً وهي عارية ،وعارية متاماً من الثياب ،وتتم عملية التعذيب
يوم ،وكان أصعب ىش ٍء هو أن يتحمل املرء التعذيب يف األيام
مرتني أو ثالثة كل ٍ
األوىل ،ثم يؤول الحال أن يتعود اإلنسان التعذيب فيام بعد)(((.
ومنها :قصة (مليكة) املشار إليها سابقاً ،وقد كانت مجاهدة جزائرية اعتقلها
الجيش بواسطة جنود فرنسيني مظلِّيني عرفوا بالقساوة واإلجرام .وكان ذلك سنة
()1957م .وكانوا يف البداية قد أبدوا معها سلوكاً حسناً ،لكن رسعان ما تحولوا إىل
ٍ
وحوش كارس ٍة عندما رفضت االعرتاف بالتهم املوجهة إليها ،ورشعوا يف تعذيبها
ٍ
وتلخيص.
(((-املصدر السابق ص :73ص 81باختصا ٍر
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بعد أن نزعوا ثيابها ،وتعرضت لشتى أنواع التعذيب ،ومنها تسليط الكهرباء عىل
ثدييها ،وعندما طلبت رشب املاء عمد أحد هؤالء املجرمني بالتبول يف فمها.
وكان عمرها وقت التعذيب ( )27سنةً ،وكانت التحقت وقتها بجبهة التحرير سنة
()1956م .وقد استمر هؤالء املجرمون يف تعذيبها مدة ( )17ـ سبعة عرش يوماً.
ٍ
سنوات يف سجون
وبعد التعذيب والتحقيق نقلت إىل السجن ،فقضت ( )5ـ خمس
الجزائر ،وطولون ،وتولوز ،وبو .وذلك بعد أن فقدت إحدى عينيها .وظلت تتحمل
آثار الجروح من جراء التعذيب حتى بلغت س ًّنا متقدمة..غري أنها أكدت أنها سوف
تظل وف َّي ًة لجبهة التحرير ما ظلت حي ًة وإىل املامت .وكانت قد أكدت (مليكة
قريش)( :أن الجرنال شميث هو الذي أعطى أوامر لتعذيبها) .والغريب أن (شميث)
كوفئ عىل جرامئه الحربية ووحشيته وجنوده فيام بع ُد ،فكان رئيساً لهيئة األركان يف
الجيش الفرنيس خالل الفرتة بني ()1987م)1991( :م(((.
ومنها :إجرامهم وتعذيبهم للرائد (سليامن بوعتبة) ،وشهادته التي أدىل بها لجريدة
(الكروا) ( )LA CROIXاملسيحية عدد ( )5ـ (جانفى))2001( -م .فقد كان جنديًّا من
جيش التحرير ،وتعرض للتعذيب ،وذكر يف مذكراته أنه ال ينىس رغم مرور أربعني
بعض من زماليئ بعد
سن ًة عىل ما جرى له هذه الفظائع والجرائم .وقال( :إذا كان
ٌ
االستقالل يحلمون بالحصول عىل رتبة جرنال يف الجيش الجزائري ،أو أن يصبحوا
رجال أعام ٍل ،فأنا كنت عىل عكس هؤالء جميعاً ،فقد كان مرشوعي هو تنظيم عملية
اصطياد مجرمي الحرب من ضباط فرنسا الذين مارسوا التعذيب ضد شعبنا) .ومن
هؤالء الضباط الذين كانوا يف مرشوع الرائد سليامن بوعتبة من مجرمي الحرب
ج ْوسسة
والتعذيب( :بيجار ،وماسو ،وأوسايس) ،وضباط أخرون تابعون ملكافحة ال َ
« ،»D.S.Tومن هؤالء( :جوزيف لوفريدو ،والنقيب ليجي) .قال( :وقد قمت
برحالت عديدة إىل فرنسا خالل سنوات ()1972-1970م ،وعندي شبكتي التي كانت
مستعدة الختطافهم ،وترحيلهم إىل الجزائر ،كام فعل اليهود من خالل (املوساد)
حني تتبعوا مجرمي الحرب املعروفني بتعذيب اليهود خالل الحكم النازي .وقال:
(((-املصدر السابق مخترصا ً من ص :82ص.86
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ٍ
ٍ
متقاعد عمره
كضابط
(إن الفرنسيني يريدوننا أن ننىس ما فعلوا يف بالدنا .أما أنا
أنس ،فقد رشعت بعد االستقالل باالنكباب عىل جمع
( )68ـ مثانية وستون سن ًة مل َ
ٍ
مهم من فرنسا يتعلق مبا جرى يف الجزائر من
الوثائق ،واشرتيت بثمنٍ
باهظ أرشيفاً ًّ
طرف الجيش الفرنيس خالل حرب التحرير ()1962:1954م .هذا واتفاقية (إيفيان)
املوقعة بني الجزائر وفرنسا سنة ()1962م مل تصدر العفو عن مجرمي الحرب.
ومن حقه أال ينىس فقد كان ضحية تعذيب االستعامر الفرنيس سنة ()1957م يف
مدينة ( )THIERSاملسامة اآلن بـ(القادرية) ،وهو عائد من تونس عىل رأس كتيب ٍة
جلبت معها السالح ،فألقي عليه القبض من طرف الجيش الفرنيس ،وكان يعتقد
أنه سيعامل معاملة العسكريني ،وكان يرتدي الزي العسكري لجيش التحرير ،ويف
مهمة من طرف الشهيد عمريوش الذي أصبح فيام بعد مسؤوالً عن جيش التحرير
ٍ
عقيد ..،ولكن رسعان ما اكتشف خالف ذلك من الفرنسيني
يف منطقة القبائل برتبة
الفلقة (قطَّاع رؤوس البرش) .فكان مصريه أنه وضع يف مكانٍ
رسي ملدة ثالثة أشهرٍ،
َّ
ٍّ
وظل أسابيع وأسابيع عرض ًة للتحقيق والتعذيب من طرف جامع ٍة من فرقة ()D.O.P
يف مزرع ٍة بالقرب من (تيزى وزو) وظل عدة أسابيع مسجوناً فيها يف برميلٍ للكحول
أيام مسجوناً يف (أير دو فرانس) بالجزائر العاصمة ،وتعرض
(الخمر) ،وظل عدة ٍ
ألنواع من التعذيب :فعذبوه بالكهرباء وبالتغطيس يف املاء ،واستعامل خرطوم املاء
يف الفم ،وفضل الرائد سليامن بوعتبة عدم امليض يف إعطاء التفاصيل حول أنواع
التعذيب التي تعرض لها أكرث من ذلك عند حكايته ...قال :وكان حقًّا مصريي املوت
لوال عناية الله التي أرادت إبقايئ ح ًّيا إىل اليوم..وال زال الرائد سليامن بوعتبة يحتفظ
بقصاصات من صحافة االستعامر الفرنيس تتحدث عنه ،وعن كيف ف َّر من محكمة
الجزائر خالل محاكمته يف نوفمرب سنة ()1961م.
ومنها :أنه من كرثة جرائم هذا املستعمر الفرنيس فتح املناضل الكبري (بشري
بومعزة) هذا امللف ،وأسس جمعية ( )8ماي سنة ()1945م ،وأخذ يجمع الوثائق
التي تدين الفرنسيني يف حوادث ( )8ماي ()1945م ،ويف ( )17أكتوبر سنة ()1961م.
كام أن املناضلة (لويزات إيغيل أحريز) لعبت دورا ً يف تحريك ملف جرائم فرنسا يف
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الجزائر ،وأصدرت كتاباً حول شهادتها يف املوضوع .كام ذكرته من قبل((( .ويا ليتها
تجمع هي وغريها وترفع قضايا شخصية للقادرين ،ودولية ضد هؤالء املستعمرين
ومجرمي الحرب لفضح جرامئهم ،ومالحقتهم قضائ ًّيا ،وطلب االعتذار ،والتعويض
املعنوي ،والتعويض املادي للمترضرين..،وإن كانت أموال الدنيا كلها ال تفي بيش ٍء
من نذ ٍر يسريٍ من إهانة وتعذيب وقتل إنسانٍ أي إنسانٍ وقع تحت وطأة هؤالء الزبانية
املجرمني عدميي الدين والضمري واإلنسانية.
وإىل هنا أكتفي مبا ذكرته من بعض جرائم االستعامر ،وسوف أستكمل ذلك يف
مقاالت تالية ـ إن شاء الله ـ فإن جرامئهم ُّ
تجل عن الحرص ،وكلام تكشَّ ف لنا يش ٌء
ني من اإلنس ،وبدى لنا مدى
منها تكشَّ ف لنا مدى حقدهم الديني ،وكيف أنهم شياط ٌ
تعصبهم ،وانعدام وتاليش ضامئرهم -بقطع النظر حتى عن دياناتهم ـ فالبد لألمة
اإلسالمية والعربية من صحو ٍة تعرف فيها تاريخها ،وتطالب بحقوقها ،بل تأخذها
بالطرق الرشعية والقانونية ،وباملقاومة والجهاد يف سبيل دفع هذا الظلم ،الذي ال
زال ميارس حتى اليوم علينا وبطرق شتى ،وبطرق حديثة ماكرة وخبيثة ،وال زالت
أيدي االستعامر تتالعب بجنودها من أبالسة البرش.
ثالثاً :أسامء بعض القادة والعلامء الذين واجهوا االستعامر ،ومنهم( :إبراهيم باشا
يف مرص الذي قىض عىل الحركة الوهابية صنيعة االستعامر اإلنجليزى يف الجزيرة
العربية ،وأحمد عرايب يف مرص أيضاً ،واملهدي يف السودان ،ويعقوب يف الرتكستان،
والسنويس يف ليبيا ،وعبد القادر يف الجزائر ،وأحمد عرفان يف الهند ،وعمر املختار
يف ليبيا ،وشامل يف القوقاز).
أما العلامء واملصلحون املناضلون واملقاومون لالستعامر ،فمنهم( :الدهلوي،
ومحمد عبده ،وجامل الدين األفغاين ،والقاسمي ،والعلوي الويل ،وابن باديس،
وخري الدين ،وعبدليك ،واأللويس..،إلخ) .وبإذن الله جل جالله سأتبع ذلك يف
بيان (مخططات وإسرتاتيجيات االستعامر ،وجرامئه) ،وسأفرد بحوثاً حول أدوار
بعض هؤالء القادة والعلامء يف مجابهة ومقاومة املستعمرين.
(((-املصدر السابق مخترصا ً من ص :103ص.106

الفلسفة واالستعمار
رحلة معرفية في أفكار انكاتل ـ ديوبرون
سيمون غاليغود غابيلوندو

(((

أنكاتل ديوبرون ،كان أحد ،أبرز النقّاد ،ملفهوم مونتسكيو ،عن االستبداد ،وهو
خصم عنيد للمركزية األوروبية ،ورمز غري تقليدي لألفكار السائدة خالل عرص
األنوار .شكَّك باالستخدام الفلسفي ألدب الرحالت ونقد الفلسفة ،كونها ميكن
أن تكون ،أداة للغزو ،وتستخدم بهدف استعامر العامل .تركّز املقالة عىل العالقة
املميّزة ،بني االستعامر والفلسفة.
الكلامت املفاتيح :األنوار ـ الفكر السيايس ،مناهضة االستعامر ،املركزية
األوروبية ،االستبداد الرشقي ،أنكاتل ديوبورن ،مونتسكيو.
«إنه إذا ً من منطق األشياء أن تتحالف سلطات الهند ،بعد أن رضب الفقر البالد،
(((-باحث وأكادميي فرنيس.
العنوان األصيلPhilosophie et colonialism chez Snquetil-Duperron :
املصدر CHSPM, Université Paris I Panthéon( :ـ )Sorbonne
تعريب :صالح العبد الله ـ مراجعة :كريم عبد الرحمن.
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غنى مامرسات عنيفة ،وذلك ملواجهة عصابات
وبعد أن شهدت مناطقها األكرث ً
أجنبية ،مسلحة بالبنادق ،والقوانني والحجة ،وحتى بالفلسفة إذا اقتىض األمر»(((.
إن توازن القوى ،يف أوروبا والقارات األخرى ،هو قيمة مركزية ،وه ّم ثابت يف
أعامل املسترشق أبرهام ـ هياسانتع أنكاتل دوبرون ( .((()1805-1731كان املسترشق
عضوا ً يف أكادميية التسجيالت والفنون الجميلة Académie des Inscriptions et
 ،belles lettresوقد ترجم زندأفيستا واألوبينشاد ،وكان ناقدا ً لنظرية االستبداد الرشقي
ومعارضاً عنيدا ً للمستعمر ،مع أنه ك ّرس حياته ،لدراسة اللغات الرشقية ،والثقافات
اآلسيوية .وقد تخطّى ما عالجه يف أعامله حدود االسترشاق.

بادئ األمر قبض أنكاتل عىل مسألة العالقة بني النظرية السياسية وأدب الرحالت،
واضعاً يف منظوره ،أهمية هذه الروايات يف فكر مونتسكيو التي لها دور غري ثانوي ،يف
تاريخ الفلسفة السياسية((( وهذه ،إذ استخدمت أدواتها املعرفية ابتدعت مفاهيم ،يف
جهدها لتصالح ما بني مشاهدات الرحالة ،ومتطلباتها النظرية ،وأبقت عىل ثغرات،
تشهد عىل تعقيد تلك العالقات((( ويف الدرجة الثانية ،سنحاول أن نربهن أن نقد
مقولة االستبداد ،مل تكن سوى الجزء األول من برنامج الترشيع الرشقي Législation
((( -انكاتل ديوبرن« ،الهند يف عالقتها مع أوروبا» .Lesguilliez, 1798, 2 tomes (IRE), t.1, p. 82
((( -لالطالع عىل سرية انكاتل ،أحيلكم إىل «رحلته إىل الهند» ( 1762ـ  .)1754الرحلة مع مقدمة يف ترجمة «زند
أفيستا» من منشورات ج .ديلوش ،م .فيليوزات وب .إس فيليوزات ،باريس املدرسة الفرنسية للرشق األقىص ،ميزون
نيف والروس )7( 1997؛ املخترص للرحلة التي قام بها انكاتل دوبرين يف الهند ليبحث عن املؤلفات املنسوبة
لزارادشت وترجمتها.
((( -وبتعبري آخر املقصود «العالقة يف الجدال بني الكتّاب السياسيني واملصادر ،النظرية واالمربيقية.
((( -ليرشح انكاتل عالقة مونتسكيو مبصادره يف أدب الرحالت ،كتب« :نسقه كان قد أُنجز»
Legislation orientale, Amesterdam, Marc Michel Rey 1778 (LO) p, 92.
أي أن مفهوم االستبداد ،سابق عىل مصادره ،ولكنه كتب أيضاً «أن الرحالة هم ضامنته» املصدر نفسه ص  .12ويف
يبسط بغية االيضاح مام
ما يتعلق بتوليد مفهوم االستبداد ،من املالحظ ،أن يف منهج الفيلسوف يوجد ميل يف النسق ّ
يؤدي إىل تزوير الواقع»
P. Verniére Montesquieu et le monde musulman in Acts du congrés Montesquieu. Bordeaux, Delmas,
1956, p. 189.
وفضالً عن ذلك ،ففي هذا املنحى التوضيحي ،ميكن أن نضيف أ ّن اختيار املصادر لدى مونتسكيو ترتكز عىل
«إستبعاد كل ما ال ميكن أن يُعاد توظيفه يف مفهوم االستبداد»
B. Binoche. Introduction a De l’esprit des lois de Montesquieu, Paris, puf, 1998, p. 219.
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 ،orientaleألن هذا املؤلف ال ينحرص يف إقامة الدليل عىل أن الفيلسوف ص ّور
وحشاً ال وجود له((( ،وذلك ببصرية تدفع نقده ليشجب استخدامه السيايس .سنكرس
عملنا هذا ،ال لنقد مونتسكيو من خالل أنكاتل((( ولكن الستخدام االستعامر بشكل
مبارش ،وغري مبارش لهذه النظرية ،عىل مستوى العامل املرتبط بها ،وملقتضياتها يف
يكف املسترشق،
عالقة أوروبا مع سائر مناطق العامل ،ويف ذلك موضوعات مل ّ
خالل فرتة عزلته وابتعاده عن املنتديات الفكرية عن التفكري بها.

الفكر املعادي لالستعامر

تجد أممية القرن الثامن عرش رفضاً غريباً لدى أنكاتل ،الذي يصيغ نقدا ً قاسياً

للطريقة التي أدار فيها الغرب ،مختلف مناطق الكرة األرضية .وهو كمسترشق ،اهت ّم
بشكل خاص بالهند ،ولكنه ك ّرس نفسه ايضاً لدراسة الشعوب األمريكية((( وكأورويب،
طالب بحقوق الهنود ،بعدما عاش معهم« :عىل األقل ،أيها الهنود البائسون ،رمبا
علمتم أن أوروبياً رآكم خالل مائتي عام ،وعاش معكم ،تجرأ عىل املطالبة بحقوقكم
وعرض أمام محكمة الكون  Tribunal de l’universحقوقكم املجروحة ،حقوق
اإلنسانية املستباحة مبصالح خسيسة(((.
أنكاتل مل يرت ّدد يف اعتبار التأثريات الغربية يف آسيا «كعالمات اجتياح طبعتها
رشاهة املحتل»((( .وهذا يتوافق مع رأي الكثريين من معارصيه ،مثل ديدارو وراينال
 Raynalاللذين انتقدا أيضاً تجاوزات االستعامر وبلهجة مشابهة .ولكن ،فيام يتع ّدى
(((( LO -الترشيع الرشقي) .p.17
خصصنا لهذا املوضوع:
(((َّ -
 Duperron Critico di Montesquieu” preprint no 292009/ studi di storia della Filosofia éd.ـ “Anquetil
Par D. Felice, Bologna, clueb, 2009.
((( -تندرج ال  Cphيف الجدل حول طبيعة الرجل االمرييك لدحض نظرية فساد النوع لكورناي دي بو وما أقرتحه
يف هذا النقاش هو إزالة االهانة التي ُوجِهت ألمريكا ،محو الوصمة التي طبعت النوع البرشي والتي صورت ،أغلب
األحيان ،عىل نحو غري نزيه ،Cph.65 .وحول هذه املسألة أُحيل إىل مقدمة هذا املؤلف بقلم ج .أباتيستا وإىل:
S. Stuurman, cosmopolitan Egalitarianism Anquetil Duperron on India and America. “journol of the
history of the ideas” Avril 2007, vol, 68, no 2.
(4)- LO, p II.
(5)- LO. P1.
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هذا الجانب ،فإن نوعية حججه تتمثّل يف حقيقة كونها تعتمد عىل رشعية حقوقية،
كام يشري العنوان الشامل لكتابه(((.
السمة املميّزة للعالقات االستعامرية برأيه ،هي يف الحقيقة انتهاك املستعمرين
امللك
ّ
للحق األسايس للملكية ،إذ نفى حقهم يف «االستيالء عىل [أرض
الطبيعيني]»((( .وبتعبري آخر ،فإن شجب االستعامر من ناحية ،واملطالبة بحقوق
الهنود من ناحية أخرى يفرتضان املبدأ األسايس للملكية كحق طبيعي يرتكز عىل
عدم وجود نظرية االستبداد الرشقي.
وعىل الرغم من أن اعتبارات مونتسكيو« ،ركّزت عىل األفكار حول طبيعة
االستبداد»((( ،فإن أنكاتل تحقّق أن هذا الشكل من الحكم ،ال وجود له يف الواقع.
ولكنه كمسترشق عالّمة ،فإن كفاءته يف هذا املجال ،ورشوحاته لهذه اإلشكاليات،
تتم ّيز عن سائر التصديات ملفهوم االستبداد ،التي عرض لها دوبان  Dupinوفولتري
والنغيت  .Linguetوهو بطريقة معينة تخطَّاهم من خالل إجرائه نقدا ً مزدوجاً ،ألن
الترشيع الرشقي ال ينحرص باتخاذ موقف يتناول عدم مالءمة هذه النظرية .فوراء
التحقق من االستبداد كتزوير آلسيا ،مثة جانب آخر بالنسبة لنا أكرث أهمية ،ال يتعلّق
مبالءمة النظرية ملوضوعها وإمنا لتطبيقها .فمن خالل هذا الرهان ،ميكن أن نفهم،
كيف أ ّن نقد االستبداد الرشقي ،لدى أنكاتل ،مرتبط بعمق بإشكالية االستعامر.
إذا كان وجود امللكية الخاصة «يؤكد الحقوق البرشية غري القابلة للتقادم»
فإن انتهاكها يفرتض نفي الدول املستعمرة لهذا املبدأ .وحيازة امللكية التي تشكل
(((

(((« -الترشيع الرشقي» مؤلف ،إذ يعرض املبادئ األساسية للحكم ،يف تركيا وبالد فارس ويف هندوستان ،نتحقّق
 1أن الطريقة التي ص ّور فيها االستبداد عىل أنه مطلق يف هذه الدول الثالث ال ميكن أن يعطي إال فكرة خاطئة عىلاالطالق 2- .ففي تركيا وبالد فارس وهندوستان مثة كود (مفتاح) للقوانني املكتوبة ،تلزم األمري كام الرعايا 3- .وأن يف
هذه الدول الثالث يستطيع األفراد أن يكون لديهم أمالك منقولة وأبنية ويترصفون بها بحرية.
(2)- LO, p. 171.
(3)- LO, p.9 A cet egard Anquetil fut “one of the few dissenters from this orthodoxy” F.G. Whelan Oriental
Despotism Anquetil Duperron, response to Montesquieu, “History of Political Thought” vol XXII, 1994. P.619
((( -عىل هذه القاعدة يستطيع انكاتل أن يؤكد «ان الحق الطبيعي يسمح ملواطني البنغال ان يتمتعوا بسالم مبا ميلكون
.LO, p.159
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ميزة رشعيّة لآلسيويني ،ترتكز عىل «االفرتاض الخاطئ ،أ ّن يف البلد الذي يلغي فيه
االستبداد حقوق امللكية ،يصري كل يشء مسموح لألقوى»((( .ولهذا فإن أنكاتل
َه َد َف إىل «تحطيم شبح اإلسبتداد الذي كان يُظن أنه شبح الرشق»(((.
العالقة بني الفكر السيايس واالستعامر وجدت مظهرا ً جديدا ً يتّضح ما بعد الحجج
املضا ّدة لنظرية االستبداد ،التي ميثّلها مجتمع الرشق وسياسته بشكل «امنساخ»
(((
مفهومي ص ّورته كأطروحة مضادة متاماً للمجتمعات الحرة وحكوماتها املعتدلة

التي تتميّز بالقوانني ومبؤسسة امللكية الخاصة املنفيتني يف البلدان اآلسيوية ،حيث
«شخص واحد ،ودومنا قانون أو قواعد يح ّدد األمور ،من خالل إرداته ونزواته»(((،
تلك هي املشكلة التي ال تعني إدانة «شبح» وإنّ ا وظيفته يف ح ّيز استعامري.
أنكاتل ك ّرس الترشيع الرشقي لنقد تنظري ،وليس لدحضه مبا هو عليه فحسب،
وإمنا بشكل خاص ليثبت أن النظرية ميكن أن تؤثر مبجرى تاريخ الشعوب املستعمرة.
وهو يؤكد يف مقطع يتناول االستبداد يف األمرباطورية املنغولية« :اعتقدت بواجب
تبيان مبادئ تخص تكوين اإلمرباطورية املنغولية حباً بالحقيقة ،وبسبب املآالت
املشؤومة التي يصري إليها تطبيق تلك املبادئ((( .وبطريقة أكرث وضوحاً أيضاً ،كتب
أ ّن االستبداد هو حكومة هذه األصقاع :السيد ي ّدعي ملكية كل ما ملكت أيدي رعاياه.
إذا كان هذا السيد نصري هذا الحاكم وبالتايل أسياد أرايض الهند((( .إن مقتضيات
االستبداد ترتكز يف معناها الدقيق  Stricto sensuعىل عدم احرتام حق ملكية
اآلسيويني ـ وهو حق طبيعي ـ وانطالقاً من ذلك ومبعنى أوسع ،هذه التناقضات تعني
أيضاً ،التص ّور العام للرشق :عنف اللحظة ال يلغي الحق .واالغتصاب املحمي ،ال
(1)- LO. P.172
(2)- LO. P.12

((( -ال ميكن الحديث دون ان نرتعد من هذه الحكومات املتوحشة» مونتسكيو
De l’esprit de lois (EL) III (Gallimard paris 1995).
(4)- EL II, 1.
((( -انكاتل يعود مرات عديدة إىل هذه املسألة األساسية« :نرى التبعات املشؤومة لالنسانية إذ ميكن أن يكون لها
مبادئ ت ُقدّم بخفّة مفرطة ،ولألسف ،هذه التبعات قد تحقّقت .LO, p. 172
(6)- LO, p178.
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يشكّل عرفاً ،ودون ذلك أيضاً ،قانون بلد .وهذه الطريقة مبعاملة شعب ،مبا صار
معي ،ميكن أن يقود إىل عواقب فظيعة»(((.
إليه ،يف زمان ّ
إن نقد االستبداد يكتمل إذا ً ،بشجب توازن القوى بني الغرب والرشق ،يف إطار
تنظري وإن كان يفتقد لرشعية حقيقية ،فإن له تأثريات صلبة .وبهذا املعنى فإن أنكاتل،
ال يتّخذ املفهوم مبعزل عن مقتضياته ،واملقصود بذلك إظهار اهتامم مق ّنع بذهابنا
إىل ما يتع ّدى املظاهر :هكذا يحاجج الشغف الطموح .لكنه يختبئ خلف حجب
ينبغي كشفها»((( .ومهمة أنكاتل التي ي ّدعيها((( تقوم عىل إدانة أداة البحث التي
ينفي االستبداد حق امللكية ،ويس ّوغ العنف.
تستخدمها النظرية ،بغية تج ّنب أن َ
إن تص ّور املستبدين اآلسيويني يف املخيال الغريب ينبثق من أدوات نظرية غري
مالمئة ،ولكن مثل هذا التصور يقيم عالقة مع إرادة الغزو .ولذلك ،أضاف أنكاتل
أيضاً أ ّن هذه الرغبة ،تخلق مستبدين ،يف حني مل يكونوا موجودين« :إن اإلنكليز
يف البنغال ي ّدعون أنهم يحظون بحقوق األمراء ،التي نُزعت منهم .وينبغي إذا ً تقديم
هؤالء األمراء كأسياد مطلقني .فالعدالة التوزيعية قد تجعلهم يحظون سلمياً بثمرات
غزوهم ،وهذا ما يحتاجون إليه»(((.
ص ّور مبوجبه الرشق ،كمكان طبيعي للعبودية وككتلة
إن السبب الحقيقي ،الذي ُ
من األفراد املعزولني ،الخاضعني واملضطهدين بفعل «ذهنية عبودية»((( ال وجود لها
يف شيم شعوبه وال يف نسقه السيايس .وبرتكيزه عىل تعقيد البنى السياسية للهند وبالد
فارس وتركيا ،قصد أنكاتل أن آسيا ال ميكن أن تُخترص مبفهوم مج ّرد ومتح ّيز .لقد خيش
(1)- LO, p174.
(2)- LO, p178.
(((« -قلت ذلك وكررت دومنا خوف من الصوت املهدّد ملصلحة جشعة ،يُخىش ان تتق ّنع ،وإذا كنا قد عرفنا عىل نحو
أفضل قوانني الشعوب الهندية ومامرساتها ،وإذا ما تنازلنا واخرتنا من أجل التكلم إليهم ،أداة ٍ
غش أخرى غري الرشائع
لك ّنا وفّرنا عىل انفسنا كثريا ً من األهوال»
 Duperron, Recherches historiques et géographiques sur l’Inde (RH) in J. Bernoulli, J. Tieffenthaler,ـ Anquetil
 vol., t. I, p163.ـ J. Rennel. Description historique et geographique de l’Inde, Berlin. 1786 5 ,88
(4)- LO, p310.
(5)- LO, p87.
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املسترشق ،أن يستخدم االستبداد ،لتسويغ النهب((( ،الذي ميكن أن يصري مامرسة
شائعة ،ال تستند إىل رشعية ،كام برهنت عىل ذلك وبفعالية الرتجمة الفرنسية لعقد بيع
لبناء أُبرم خالل إقامته يف سورات  ،Surateوقد ت ّم ذكره يف الترشيع الرشقي «لقد أُعطيت
نسخة عقد بيع لبيت ،نُظر إليه بال مباالة من بني كثري من العقود .هذه النسخة ،تستحق
كامل عناية ،أولئك الذين يدرسون اإلنسان ،من خالل سلوكه ومامرساته وقوانينه»(((.
وهو بسببب ذلك ،شجب النظرية ،مبقدار ما شجب مامرساتها ،وبالدرجة األوىل،
من خالل ،السياسة االستعامرية اإلنكليزية التي ت ُفرض عىل الدول االستعامرية
األخرى التي تهتم بالجغرافيا السياسية آلسيا .وقد اتضحت سياسة اإلمرباطورية
الربيطانية بشكل حاسم ،خالل حرب السنوات السبع ،يف الفرتة نفسها ،التي كان
يقوم بها املسترشق ،برحلته الطويلة يف الهند ،بحثاً عن مخطوطات زرادشت((( ،اذ
كشفت املعارك ،تلك السياسة.
أنكاتل دحض العالقة ،بني النظرية واملامرسة من خالل استعادة الكسندر دوف
 Alexandre Dowلفكر مونتسكيو السيايس(((« .هذا الكاتب (دوف) الضليع يف
اللغة الفرنسية الحديثة ،والذي يبدو عىل دراية جيدة جدا ً بالرشق ينصف الهنود يف
أغلب األحيان .أ ّما يف ما يتعلّق بحكومتهم ،فهو يشبه كل أولئك ،الذين كتبوا يف
حص ،أن االستبداد يشكل
هذا املجال .وهو (دوف) يفرتض ،دومنا ب ّينة ،ودومنا تف ّ
(1)-Cio che Anquetil paventa é che oltre alla fame di ricehezza, la falsa rappresentazione che
l’Occidente si e creato dell’ India e dell’ Asia in generale risulti funzionale, come alibi, per una politica
di vero e proprio saccheggio e sterminio, GM. Zamagni, cit., p380.
((( -من اجل الرتجمة الفرنسية للعقد إىل الفارسية Cf. LO, p. 161 ،ـ .166
((( -وجد انكاتل يف  1754يف مكتبة امللك نسخة ملخطوطة يف اللغة األفتيكية ـ وهي من عائلة اللغات االيرانية ـ
غري املعروفة يف أوروبا ،جعلته يتخذ قرارا ً ،بالسفر ليكتشف الهند .عاد إىل باريس يف  1762حامالً عددا ً كبريا ً من
املخطوطات ،عمل عليها طيلة حياته :نرش ترجمة زند ـ أفيستا ،كتاب زارادشت ،يف باريس Paris, Tillard, 1771, 3vol
وجزءا ً من االوبينشاد بعنوان  Oupkek’ that, idest, secretum tegendum, Argentorioti, 1801ـ .2vol ,1802
ومصادفة إقامته يف الهند مع النزاع املسلح ليست ثانوية ،ألن «بعد النهاية املفجعة لحرب السبع سنوات ،وبعد خسارة
كندا والهند ،أخذت هذه املسألة [مشاكل االستعامر] مكاناً لها يف وسط نقاش واسع»
Yves Benot, Diderot, de l’atheisme a l’anticolonialisme [1970] Paris, Maspero, 1981, p. 156.
((( -الكسندر دوف ( 6/1735ـ  ،)1779كاتب وضابط يف رشكة البنغال الرشقية ترجم من الفارسية History of
( Hindostanتاريخ هندوستان) ( )1768ملحمد فريشتا.

94

نحن وأزمنة االستعمار

جوهرها»((( .وبالفعل فإن للرشق بحسب دوف ،عىل الرغم من تجربته ومعارفه
التاريخية يُحال إىل تلك املقولة السياسية .وإذ نتابع عن كثب ،فكر الفيلسوف نجده
تأسس عىل مفاهيم الخوف والخنوع ،يستمد استقراره
يذكّر «أن االستبداد الذي ّ
ودميومته من عيوب عبيده»((( .واإلطار العام يف بحثه ،يُح ّدد مبعارضته الحرية ،التي
ال تجد عىل الدوام ،عملياً ،تعبريا ً لها ،بحيث أن رشط العبودية ،يظهر ،كام لو أن ال
فكاك منه ،عن الرجل اآلسيوي «عندما يتع ّرض أحد الشعوب ،لفرتة طويلة الستبداد
قوى غاشمة ،تصري عودته للحرية ،شبه مستحيلة .فالعبودية التي تعتمد عىل التقاليد
تكون ممزوجة بطبائع البرش»(((.
وعليه ،للعودة إىل مسألة ،عالقة هذه النظرية السياسية ،مع مسألة االستعامر ،فيام
يتع ّدى الجوانب العامة ،ينبغي بادئ األمر ،أخذ القانون باالعتبار .ففي آسيا ،ال وجود
املتغية ،ملن ميسك زمام السلطة« :إن
لقاعدة قوانني ثابتة ،ألن القانون هو اإلرادة
ّ
صوت الحاكم هو القانون الحي الذي يح ّرك ألية الدولة بكاملها»((( .ومن جهة أخرى،
فيام يتعلّق باملسألة ،املتنازع فيها ،حول امللكية ،فإن الضابط املسؤول (املق ّدم)
عن رشكة الهند الرشقية ينفي انتقال اإلرث من السلف إىل الخلف« :إن املقدرة
رصف بانتقال اإلرث تعود بشكل طبيعي للمستبد»((( .وإذ يعتمد عىل معرفته
عىل الت ّ
املبارشة بآسيا ،يؤكد دوف بغموض ،الجوانب األساسية لنظرية االستبداد الرشقي،
من خالل خضوع الرعايا للمستبد ومن مبدأ الخوف ،ليصل إىل غياب امللكية
والقانون .وما تفتقده الهند املستبدة هو بالتحديد أسس الحرية ،باملعنى الذي ذهب
إليه مونتسكيو .وبهذا الصدد ،كتب أنكاتل ،أن «دوف عرض عىل إنكلرتا أن تحتل
(1)- LO, p II.
(2)- Alexander Dow. A dissertation concerning the origin and nature of despotism in Hindoston,
dans History of Hindostan, T. Beket, London 1772 (DH) p.xx:
كام ال بد من الفضيلة يف الجمهورية ومن الشهامة يف النظام املليك ،ال بد من الخوف يف الحكومة االستبدادية EL, III, 9
(3)- DH, P. xi; il est affirmé aussi que “the people vould revolt, against the introduction of freedom,
Ibid, p, xxi.
ي دومنا انقطاع .EL/VIII,196 DH, pxxxiv
((( -ينبغي أن يكون القانون يف رأس واحد ،وينبغي ان يتغ ّ
(((« -حاملا يصف الرحالة حيث يسود االستبداد ،فانهم نادرا ً ما يتكلمون عن القوانني املدنية» « EL, VI, 1ال يوجد
تقريباً أبدا ً قوانني مدنية حول ملكيات األرايض» EL, VI, 1؛ « ال ميكن أن نجد مكاناً للتخيل عن امللكيات EL, V, 15
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الهند»((( وتساءل« :أين هي الرسالة ،التي يتكفّلون بها ،بجعل أولئك الرجال ،الذين
جهون إليهم ،رجاالً أحرارا ً وسعداء عىل طريقتهم»(((.
ال يتو ّ
يف السنوات ،التي أعقبت نرش الترشيع الرشقي ،تع ّمق عمل املسترشق واتسع
التزامه ،يف نقد االستعامر .وهو إذ يحافظ ،دامئاً،عىل اهتاممه بآسيا ،وخصوصاً
الهند ،فقد اهتم بأمريكا ،واتخذ موقفاً ،حيال الجدال ،حول طبيعة الرجل األمرييك،
يف مؤلفه «االعتبارات الفلسفية والتاريخية والجغرافية حول العاملني» وهو مؤلف
عرض فيه الدفاع عن أمريكا ،وتكذيب نظرية فساد النوع البرشي الذي صاغه كورناي
دوبو  .Corneille De Pauwويف هذا الجدال ،كانت الطريقة العامة ،يف التص ّدي
للمسألة ،ال تختلف عن الطريقة التي أُعتمدت يف نقد االستعامر يف آسيا .ويف

الحقيقة ،إن نقد ،أحد التصورات األوروبية ألمريكا ،يعتمد أيضاً ،مر ًة أخرى .عىل قراءة
سياسية ،أي أن أنكاتل كشف عالقة بني استعامر قارة وصورته الفلسفية ،كام حصل،
من قبل ،مع نظرية االستبداد .لقد أظهر عالقة بني انتهاك حقوق األمريكيني ،وبني
تنظري مج ّرد ،ينعتهم بتعابري دونية .وبرأيه ،ليس من املدهش ،أن يصف ،املكتشفون
األوائل ألمريكا ،سكانها كنوع وضيع« :إذا كانوا صادقني ،علينا أال نندهش .إننا نعلم
الحالة التي كانت عليها املعارف البرشية يف نهاية القرن الخامس عرش :وفضالً عن
ذلك ،إننا ال نجهل الحجج السياسية والدينية التي صاغت وأملت هذا الحكم»(((.

ويف السنوات نفسها ،التي عكف فيها أنكاتل عىل الدفاع عن العامل الجديد،
يف مؤلفه الهند يف عالقتها مع أوروبا  ،L’inde en rapport avec l’Europeأكّد
وأصل يف
عىل رضورة إزالة املستعمرات إلرساء عالقة تجارية جديدة وسلميةّ ،
الوقت نفسه ،حججه املناهضة لالستعامر حني عززت إنكلرتا دون منافسيها مركزها
املسيطر ،الذي تح ّدد كمركز «املستبد املطلق»((( .ولهذا فإن مجادلة هذا املؤلف،
(1)- LO, p175.
(2)- LO, p176.
((( cph, p.16 -الفكرة عن الشعب األمرييك أنه شعب منحط « ُرفعت إىل املحكمة الفلسفية»ibid 40 ،؛ وعن تقديم
الشعوب غري األوروبية الحظ انكاتل ،أن دوف« :أعطاهم بإسلوبه الفلسفي ،اسم وحوش الطبيعة» .cph, p. 59
(4)- IRE, I t, p. III.
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تركز بشكل خاص ،ـ وليس وحيدا ً ـ ضد هذه الدولة ،التي كانت بحسب رأيه ،تط ّور
اقتصادا ً استعامرياً جديدا ً يف بلد متسع جدا ً .ولفهم فكر أنكاتل املناهض لالستعامر،
حص مشاهداته حول إمكانية مت ّرد هندي شبيه «بهدوء ما قبل العاصفة».
ال ب ّد من تف ّ

إن خطر قيام عصيان ،هو خطر حقيقي ،ولذلك فإذا استمر اإلنكليز ،يف سياستهم،
فإنهم سيواجهون وضعاً شديد الخطورة .وقد توقّع أنكاتل ،من جانب الهنود ،عىل
سبيل املثال ـ ويبدو أنه محق ـ احتامل أن توجد ثغرة ما يفتح من خاللها مائتي ألف
مارات  ،Maratesيقودهم زعيم حاذق وجريء ممرا ً((( .فالهند التي تحتلها إنكلرتا عىل

تغيا ً« :الهند املنهوبة بشكل فظيع ستحاسبهم
هذا النحو ،يبدو أنه مقدر لها أن تشهد ّ
عىل كنوزها ،املبذولة يف أسواق نيو ماركت  .(((»New Marketsالعصيان املسلح هو
رشعي متاماً إذا ً ،وال ميكن تج ّنبه ،إذا مل تعد أوروبا ،صياغة عالقاتها مع الهنود ،الذين
عىل الرغم من نظرية االستبداد ،لهم الحق بالتمرد للدفاع عن حريتهم.

العبور األسايس هو العالقة بني االستعامر وامللكية ،الذي يستخدمها أنكاتل
ليشجب املصالح الغربية وينزع رشعيتها .إن وجود امللكية ،التي نفاها مونتسكيو
ودوف ،هي أساس ظلم املستعمر« :هؤالء إذا ً ـ رجال أحرار مطعون يف ملكيتهم،
رجال إذا دعت الحاجة ،وإن كان يقيدهم نري من حديد ،لكن ما أن تظهر مالمح
نجاحهم يف التصدي للمرة األوىل ،حتى ينقضّ وا كاألسود عىل طغاتهم املحتلني،
األجالف ،املنتهكني لكل القوانني الطبيعية ،الساموية واإلنسانية»(((.
إن العقل املجادل بح ّدة ،واملقاتل ،الذي أظهره أنكاتيل ،يف نقده إلنكلرتا ،أثار
لدى بعض املعلقني ،الفكرة التي مبوجبها ،يص ّوب احتجاجه عىل االستعامر بذاته،
ولكن املقصود يف العمق هو العداوة لهذه الدولة.
وبحسب هذا املوقف ،فإن آراءه ،إزاء املستعمرات يف الهند ،تُحال إىل شعور
معا ٍد للسلطة املتنامية لرشكة الهند الرشقية ،بحيث يصري من غري املناسب ،الكالم عن
(1)- IRE t.I p.83.
(2)- IRE t.I p.83.
(3)- IRE, t.I, p.84.
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العداء لالستعامر فقط ،هذا هو رأي جون-بو روبيس  Jean-Pau Rubiesالذي كتب أن
(((
«أنكاتل ـ دوبرون ،كان عىل أكرث من نحو ،معا ٍد لربيطانيا ،أكرث من عدائه لالستعامر»
وهو بذلك عىل وفاق مع جان-ليك كيافري  Jean-Luc Kiefferالذي يعترب «أن عمله
ينتظم حول قطبني :هجوم ضد إنكلرتا ،ودفاع عن الحضارة الهندية وإبرازها»((( .وتحليل
أنكاتل ملوضوع التم ّرد الهندي كان قد «ولِد دون شك من يأسه ومرارته إزاء الغلبة
اإلنكليزية»((( .ويشري جريوالمو إمربوقليا ،من جهته ،إىل أن املؤلف الذي نحن بصدده
يتجه “.(((”Sia contro il comportamento colonial in glese, sia contro l’esprit des lois
إىل أن يكون ،يف آن معاً ضد االستعامر اإلنكليزي وضد مؤلف مونتسكيو (ال جدال
يف أن شجب السياسة االستعامرية الربيطانية هي الالزمة ألعامل املسترشق .إالّ أ ّن
نقده لالستعامر ،هو أكرب بكثري من ذلك .وإنه ألمر مجحف ،وخاطئ التفكري أن عداوة
أنكاتل لربيطانيا ،تفرس مبجرد روحية مضادة لربيطانيا .وإذا مل يكن هذا املوقف األخري
ملتبساً ،ملا شجب معها وبالقوة نفسها البلدان الغربية األخرى وملا كان لديه النظرة
النقدية تجاه أوروبا مبجملها؟
ٍ
أنكاتل كتب« :إن اإلنكليز والفرنسيني ،الذين ميلكون
أراض ،يف تلك األصقاع
تغي السيد
[الهند] ،يعلمون جيدا ً ،أنها كانت تتبع ملالكيها األوائل .وال ينتج عن ّ
غنى ،ذلك ألن األوروبيني ،يحبون التمتع،
(املالك) ،سوى أن التابعني ،هم أقل ً
ونقل ثرواتهم رسيعاً إىل أوروبا»((( .واالتهام بعدم احرتام رشعية امللكية يف الهند
جه أيضاً للفرنسيني .وأخريا ً فإن أوروبا هي موضوع نقده .ودفاعاً عن هذا الحق،
تو ّ
فإنه يص ّوب الحجج عىل الفرنسيني واإلنكليز ،التي ال يعني بها جنسية ،بشكل
 p. Rubiés, cit., p.127n.ـ (1)- J
 L. Kieffer, Anquetil Duperon. L’Inde en France au XVIIIe siècle, Paris les belles Lettres, 1983,ـ (2)- J
p.80.
 L. Kieffer cit., p.84.ـ (3)- J
(4)- Imbruglia, “Tra Anquetil Duperron e “L’Histoire de deux Indes”. Liberta, dispotismo e
feudalesimo” Rivista storica italiana, vol. CVI, 1994, p. 166.
(5)- LO, p.29.
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جه ضد الغزو بذاته ،يف محاولته «حامية حق الناس ،حق
خاص((( .إن االتهام يو ّ
اإلنسانية ،بر ّد مواطني الدول األوروبية األخرى املقيمة يف الهند ،إىل مبادئ يريد
الذهب تدمريها(((» .وبتعبري آخر« ،أوروبا التي أدركت ح ّدة الروح التجارية الجشعة
إلنكلرتا ،فإن لها يف تكوين وجمع مداخيلها ،ما يجعلها تستحق اللوم نفسه ،إننا نرى
هناك (يف الهند) أن كثريا ً من الحكومات ،تترصف كام لو أنها ،متلك كل يشء ،وكام
لو أنها مالك رشيك عىل األقل ،لكل ممتلكات الرع ّية(((.
املسـترشق حـ ّول نقـد االسـتبداد الرشقـي ضـد أوروبـا ،وطـ ّور فكـرة معاديـة
ظـل عنيـدا ً يف الدفاع عنها يف السـنوات
لالسـتعامر تعتمـد عىل حـق امللكية ،وقد ّ
األخيرة مـن حياته ،إذ عاد إىل مسـألة امللكية كحـق طبيعي ،واعتربهـا عىل الدوام،
حجـة قويـة ضـد االسـتعامر .فهـو ليـس ضـد التجـارة ،مـع آسـيا ،ولكنـه يعترض
على اإلدارة االسـتعامرية للنشـاطات االقتصادية ،ويف رأيه ،إن النسـق الذي أرسـته
الـدول األوروبيـة ال يرتكـز بـادئ األمـر ،على ظلـم شـامل ومجـ ّرد ،وإمنـا على
العكـس متامـاً ،يرتكـز عىل ظلم مخصـوص ،بعدم احترام حق امللكيـة ،والقوانني
املحليـة .وعلى هـذه القاعـدة .ينظـر أنكاتـل ،إىل مسـألة إصلاح عميـق لتـوازن
القـوى السـيايس واالقتصادي مـع الهند ،وبهـذه الروحية يصيغ املبـادئ ،التي عىل
أساسـها ينبغـي ان تتأسـس التجارة.
(املبدأ األول يؤكد أن األوروبيني ال ميلكون حق اإلقامة يف الهند ،دون امتياز
((( -هكذا ،فان الحقوق األكرث قدسية تختفي أمام مصلحة خسيسة ،علينا كانكليز وفرنسيني ألّ يتملكنا الوهم ،فليس
من قضية أكرث أهمية قد ُرفعت أمام محكمة الكون .إننا ال زلنا نرتعد ،إذ نقرأ األهوال ،التي أُرتكبت بحق االمريكيني،
حني اكتشف هذا الجزء الجديد من العامل .ال شك اننا نعتقد أننا عادلون ،وأن حقوقنا تجاه الهنود قد تحققت عىل
أفضل وجه .إن املصلحة والطموح هام محرك كل الفتوحات :بعد ذلك تأيت البيانات العامة .ونرمي باإلثم من يريد أن
ينتزع منا أي يشء :وبأي حق؟» LO, p.178
(2)- RH, t.I, p.142.
((( -أنكاتل ديوبرون« ،بحث حول امللكية الفردية والعقارية يف الهند ومرص
(DP), in Paulin de S. Barthélemr, Voyage aux Indes orientales, Paris, Tourneisen 1808, t, III, p.xxiv; il
s’agit de l’édition francaise du viaggio alle Indie orientali, Roma, Fugoni, 1796.
وقد قرأ انكاتل هذا املبحث يف  26آب  1803يف صف التاريخ واألدب القديم يف املعهد الوطني.
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رسمي ،أو عقد بيع يربمه املالكون ،السكان األصليون «(((» .ويف الدرجة الثانية ،يعترب
مرشوع الغزو بذاته ،غري معقول ،ألن «أوروبا لن تحتفظ أبدا ً يف الهند ،مبمتلكات
كبرية جدا ً ،باستعامل قوة السالح»((( .وللمؤسسات األوروبية ،يف مرشوع أنكاتل
وظيفة تجارية حرصا ً ،وليس لها حق السيطرة ،عىل البالد« :لن ينظر الهنود أبدا ً
بطأمنينة ،إىل األوروبيني ،وهم يستقرون بالقوة ،يف وسط مناطق نفوذهم»((( .ومن
الرضوري ،معرفة لغات الشعوب الهندية ،واحرتام دينهم ،مامرساتهم ،سلطة األمراء
والقوانني« :تجري العمليات التجارية الكبرية عىل امتداد مساحة البلد نفسه وحتى
خارجها ،مع املناطق التي يرتبط بها بعالقات .هذه العمليات ترتكز عىل مبادئ
صارمة من العدالة ،تأخذ باالعتبار يف نقاشاتها قوانني البلد»(((.
إن أي تغيري ،يف العالقات االستعامرية والتجارية ،يقتيض االعرتاف بامللكية،
كام بالقوانني ،أي أن مرشوع اإلصالح ،الذي يفكر فيه أنكاتل ،يرتكز بدقة ،عىل
ما كانت نظرية االستبداد يف الرشق ،ترفضه .أنكاتل يعود دامئاً ،إىل حدود هذا
املفهوم ،وبشكل أكرث عمومية ،إىل املعرفة األوروبية للثقافات األخرى ،من خالل
املستوى األكرث أساسية وهو مستوى اللغة((( .ويف الواقع ،فهو يذكّر أن األوروبيني
األوائل الذين أقاموا يف الهند ،أي الربتغاليون ،مل يتعلموا اللغات املحلية .وكان
جار والهنود ،والعرب أو الفرس ،أو بني أوروبيني من
التواصل ،الذي يتم بني الت ّ
بلدان مختلفة ،مير من خالل ،مائة وخمسني أو مائتي كلمة برتغالية« ،تفتقد تقريباً
للصياغة»((( .وهذا ليس يف العالقات االقتصادية وحدها ،وإمنا أيضاً يف العالقات
الدبلوماسية والسياسية حيث توجد الصعوبة نفسها ،مام يتسبّب بسلسلة من املشاكل.
فاملرتجمون ،الذين كانوا يفقتدون إىل أفكار كافية ،يف التاريخ والجغرافيا والسياسة،
(1)- IRE, t, I, p.27.
(2)- IRE, t, I, p.27.
(3)- IRE, t,I, p.28.
(4)- IRE, t.I, p.28.
((( -إن أسهل ما ميكن قوله :أن ليس مثة تاريخ ،وال جغرافيا وال علوم يف هذه البلدان الرببرية» .LO, p193
(6)- RH, t, I, p.XII.
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حساسة .ومن
هم الذين كانوا يتواصلون مع األمراء الهنود ،ويناقشونهم يف مسائل ّ
هنا ،يطرح السؤال« :هل يف األم ٍر غرابة ،أن تكون املسائل ،التي تتطلب ،حيثام
كانت ،أفكارا ً ،تعالج باملجازفة بكلامت ،وبالتايل تنتهي إىل نتائج سيئة»(((؟.

نقد املركزية األوروبية

أنكاتل يقيس العالقة بني الغرب والقارات األخرى قبل أي يشء بحقوق اإلنسان،
ودفاعه ال ينطوي عىل نقد االستعامر ،وإمنا أيضاً عىل شجب تحديدات ومجازفات،
لصورة كُ ّونت عن قارات أخرى .فهذه الصورة ،التي ك ّونها االستعامر عن العامل
«الجغرافيا األخالقية»((( تشكّل أيضاً ،قيمة مركزية ،وهمً ثابتاً يف أعامل املسترشق.
ومن هذا املنظور ،يُالحظ ،أنه عىل الرغم أن تقدماً كبريا ً ،يف معرفة سطح األرض،
قد حققه األوروبيون ،إالّ أنهم مل يحققوا التقدم نفسه((( يف معرفة اإلنسان((( ،التي
جل فيها أنكاتل «أعامله األدبية» و ذلك ل ُيفهم أصل اهتامماته حول اإلشكاليات
س ّ
االستعامرية .وهو يرى ،أن ثقافة الشعوب اآلسيوية ،األفريقية واألمريكية قد ت ّم
تبسيطها ،من خالل مفاهيم مع َّممة ،تؤول إىل تزوير الحقيقة ،إذ تؤكد عىل أحكام
جهاً متاماً ،ضد مثل تلك
مسبقة .وقد كان جدال الترشيع الرشقي ،يف هذا املعنى ،مو ّ
األحكام املسبقة ،التي كان يعالجها كادعاء معرف ٍة خطري.
أنكاتل هاجم بعناد املوقف ،الذي يقوم ،بادئ األمر عىل الح ّ
ط من قيمة
املجتمعات غري األوروبية ،كموضوع دراسة «شعوب بربرية ،ال أعراف لديهم،
وال قوانني ،وميكن أن ميثلوا لنا ،موضوعات ربح :ولكن العقل لديهم ،ال يُستفاد
منه بيشء» .هذه هي الفكرة التي ينتقدها بشكل أسايس يف أدب رحلة املسترشق
(1)- RH, t, I, p. XIV.
((( -إننا مدفوعون بشكل عام ،لالعتقاد أن الحس السليم موجود بني جنوب اسبانيا وشامل الدامنارك من جهة ،ومن
جهة أخرى بني انكلرتا والحدود الغربية لرتكيا ،تلك هي جغرافيتنا االخالقية» IRE, t, I, p.57
فضال عن بودوتشريي كان عيل الذهاب اىل سورات،
ً
((( -مبعزل عن الغاية األساسية لهذه الرحلة كتب زرادشت و
وقد شحذ همتي سببان اذ كنت استطيع هناك اخذ فكرة صحيحة عن عبقرية و اعراف الهنود ،و كان لتلك الفكرة ان
تسعفني كثريا ً يف ترجمة الفيدا ،وفيه عمل اديب كان قد قادين اىل الهندV I, P.114 .
(4)- LO, P.I V.
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واملتأمرك أيضاً ،الذي ينرشصورة مزيّفة ،ويعطي أحكام قيمة سلبية «الرحالة ألف
كتابه يف باريس ،ولندن وامسرتدام ،حيث يتاح قول أي يشء ضد الرشق((( .وحتى
وإن مل نجد يف هذا األدب آثارا ً لالستبداد ،بحسب نظرية مونتسكيو ،فإن نصوص
املهاجرين ،كانت بدورها خادعة أيضاً .ففيام يتعلق بالدين ،الحظ أنكاتل ،مثالً ،أنه
«بدالً من األفكار السامية ،التي تشكل بتسلسلها ،النسق الحقيقي لالهوت الهنود،
(((
ل
فإن [الر ّ
حالة] ال يقدمون لهذا الشعب ،سوى الرشك املتمرد»  .ويف الهند ،يتج ّ
عدم تف ّهم األوروبيني يف آرائهم املتناقضة ،التي لها كقاسم مشرتك ،حقيقة بقائها
منغلقة يف املنظور نفسه« .أحدهم اتخذ ك ُع ٍ
رف ثابت وعام ،واآلخر كقانون ،ما قد
رأياه يف تجربتهام املحدودة دون أن يذهبا أبعد من ذلك»(((.
مثة مسألة دقيقة ومهمة ،بالنسبة ألنكاتل ،إذ إنه ،عىل امتداد كتبه ،يعترب ،مرات
حالة.
عديدة ،أن مسألة فهم ثقافة أخرى ،تتطلب مزايا نادرا ً ما نجدها ،برأيه ،لدى الر َّ
وهؤالء ،كام كان قد الحظ روسو((( ،مرتبطون بقوة ،بأعرافهم الخاصة ،ما ال يجعلهم
قادرين عىل إعطاء وصف موضوعي ،ألعراف اآلخرين :إن عيب اولئك ،الذين قاموا
بوصف البلدان الغربية ،هو أنهم إذ يكتبون ،عن موقف يواجهونه ،ميثُل أمامهم ،عىل
الدوام ،وهم غافلون ،ما تكون عليه األعراف التي تع ّودوا عليها .نقاط املقارنة هذه،
التي ال يعرتفون بها ،متيل عليهم عاد ًة أحكامهم»(((.
((( -من الصعوبة مبكان اال نفكر بقرابة معينة بني أفكار انكاتل واطروحات املسترشق يف مؤلّفه االسترشاق 1978
الدوار سعيد ،الكتاب الذي ذكر فيه بشكل رسيع جدا ً مؤلف الترشيع الرشقي .و بهذا الصدد نشارك إس ستيورمان
 S. STUURMANرأيه:
ظل يدافع مدى الحياة ،عن املساواة وكرامة الشعوب
«ما ينفيه سعيد بجرأة هو املساواة غريبة االطوار .و هو يف الواقع ّ
غري األروبية ،من الهند اىل القا ّرات األمريكية و منطقة القطب الشاميل .ورواية انكاتل تفضح فكر األنوار ،الذي ينظر
اىل العامل خارج أوروبا ،ككتلة متجانسة ،و باستعالء من خالل املركزية األوروبية» cit, p.256
(2)- LO, P. V.
((( -اليسء يف اسيا هو دامئا حاشية الحكومة LO, P.155;ibid, p.32
((( -اذ نفتح كتاب رحالت ال نجد توصيفاً للطباع و االعراف ،نندهش متاماً ،حاملا ،هؤالء الذين وصفوا أشياء كثرية،
اي منهم ،سوى ما كان يعرفه من قبل
مل يقل ّ
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, note 10, Paris, Gallimard,
1985, P.172 .
(5)- CPH, p.103.
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هذا ما دفع أنكاتل ،أن يحكم بقسوة شديدة ،عىل رجال الكنيسة« :مظاهر الفوىض
يف البلد هي بالنسبة لهم ،أشياء مخيفة ،والطقوس الغريبة إن هي إال طقوس صنمية،
وإذا ص ّدقناهم القول ،يكون الرشقيون نوعاً من البرش ،يختلف عن االوروبيني»(((.
حالة آخرين ،فإن صعوبات اإلرساليات يف فهم األديان الرشقية ،تؤدي
وكام مع ر ّ
بهم قبل وصولهم إىل الرشق ،إىل صياغة تعطي أحياناً ،الحكم املسبق ،الذي
مبوجبه ت ُختزل األديان األخرى ،بطقوس بدائية .إنه يالحظ ،بالفعل ،أن اإلرساليات،
يفتقدون إىل زاد لغوي وثقايف ،رضوري لدراسة ،شعوب الهند ،ولهذا ،فإن دراستهم
للموضوع ،ال تشكّل معرفة موثوقة« :إ ّن تحفّظهم الشديد العمومية ،حيال أخالق
الهنود ،ال يدخل معظمه يف العقائد األساسية :ذلك هو السبب ،الذي ،حتى اآلن،
مل تعطنا أعاملهم ،معرفة دقيقة عن الهند»((( .وعىل الرغم ،أن أنكاتل يبدي هنا،
موقفاً نقدياً ،تجاه نشاط ومناهج اإلرساليات ،ينبغي اإلشارة حقاً ،إىل أنه يبتعد عن
جهاً
املواقف املعادية ،لألكلريوس املعارصين له ،ألن نقده يف جوهره ،ليس مو ّ
ضد الدين ،بذاته ،وال ضد رجال الكنيسة ،وإمنا ضد العالقة بني االستعامر والتبشري
املسيحي:
«إذا كان هجران الغزوات الزمنية باسم العدالة والرضورة فمن الطبيعي التنازل
كذلك عن الغزوات الروحية»((( .وبهذا املعنى ،يؤكد املسترشق أيضاً ،عىل نحو
أكرث وضوحاً إنّ ،التبادالت التجارية تُحجب أحياناً ،بستار الدين« :األوروبيون يف
تجارتهم ،مع الهنود الرشقيني ،ليس لهم أي هدف سوى إغناء وطنهم ،بكنوز هذه
البالد :املصلحة املتخفيّة أحياناً وراء قناع املجد والدين ،هي دامئاً مح ّرك ملشاريع،
من هذا النوع»(((.
إن فكرة الفشل التاريخي ،للعالقات بني أوروبا وآسيا ،تتخلّل كتابات أنكاتل
(1)- LO, p.87.
(2)- IRE, t.I, p262.
(3)- IRE, t.I, p263.
((( -بتعبري اخر «الدين يستخدم فقط لتزيني مشاريع واجراءات ،يصعب كثريا ً عىل الرؤية االنسانية البسيطة IRE t,II,
 p.4تكشف جورها واحياناً فظاعتها.
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وتتجل يف جداله ،ضد االستعامر ،ولكن ،ينبغي يف هذا الصدد ،أالّ ننىس نشاطه
ّ
مغزى رمزياً ،ولهذا استطاع أن يؤكد« :ليس
كمرتجم ،إذ يكتسب بأهميته ونشاطه،
ً
من املفاجئ ،أنهم كونوا فكرة خاطئة ،عن هذه الشعوب ،إذ يصعب غالباً ،التفاوض
معهم»((( وبأسلوب ال منهجي  ،asystématiqueتجد إهتامماته املختلفة ،عالقة
اغتناء متبادل ،استطاع املسترشق بفضله ،الدفاع بحدس ،عن أن معرفة لغات،
وتاريخ الشعوب ،ليس غاية يف ذاتها .وبهذا الصدد ،فإن الترشيع الرشقي يؤدي إىل
ح ،لعمل املؤلف« :دراسة لغات وتاريخ آسيا ليس دراسة كلامت ،أو مجرد
إحرتام مو ٍ
فضول ،ألنها تساهم يف تعريفنا مبناطق أكرب من أوروبا ،وتق ّدم لنا جدوالً خاصاً،
بتحسني معرفة اإلنسان ،وخصوصاً يف تأمني حقوق اإلنسانية ،غري القابلة للتقادم»(((.
كانت ،معرفة جديدة عن اإلنسان وعن الشعوب غري األوروبية بالنسبة ألنكاتل،
مسألة رضورية ،ميكن أن تذهب ،إىل ما يتع ّدى االحكام املسبقة ،التي تح ّ
ط من
شأنهم ،والتي كانت ال تزال ،تح ّدد تصوراتهم .فمسألة مشكلة صورة هذه الشعوب،
تفيض خطأ يف طبيعة املعرفة ،والنتائج ،التي يث ّبتها هذا الخطأ .هذا النقد املزدوج
جه إىل معرفة ،ليست نزيهة عىل الدوام ،وهي خاطئة وخطرية يف آنٍ معاً ،وتك ّون
يتو ّ
بة ،تبدأ مقدمة
«هذه الصورة ،مرة ذات نزوة ،ومر ًة ذات مصلحة»((( .وبطريقة مع ّ
الترشيع الرشقي ،بالعنارص ،التي تحول ،دون معرفة عن اإلنسان« :ثالثة أسباب
تعطل تق ّدم املعارف اإلنسانية؛ الجهل الفظ وبعض املؤسسات الدينية ،واملعرفة
ألح عىل املبدأين األولني ،اللذين يعرتضان ،إن صح القول،
املزهوة» .وأضيف «ال ّ
حصهام الفالسفة وقاوموهام .ولكن ِحذْقهم
عىل االكتشافات ،األكرث فائدة :لقد تف ّ
بالذات ،منعهم من مهاجمة ،العنرص الثالث((( .لقد ركز اهتاممه ،عىل هذا السبب
الثالث ،الذي أهمله الفالسفة ،الذين مل يستطيعوا مواجهته ،ألنهم هم أيضاً ضحاياه،
(1)- LO, p.88.
(2)- LO, p.181.
(3)- LO, p. V.
(4)- LO, p. IV.
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وبهذا املعنى ،تكلمنا عن عقله املضاد للفلسفة((( ،وعن انشقاقه عن عرص األنوار.
يعبعن نفسه،
ولكن يف الحقيقة ،فإن هذا املوقف الجدايل ،الذي غالباً ما ّ
من خالل االستخدام املستخف بصفة «فلسفية» يهدف بالحري ،لكشف عالقة
بني االستعامر والفلسفة .فالخطاب «الفلسفي» عن القارات األخرى ،هو أحد
املوضوعات األساسية ،لنقد أنكاتل ،انطالقاً من حاالت تستخدم الشعارات ،يف
أدب الرحالت ،لدى مونتسكيو ودي بوو  ،De Pauwعىل صورة مفاهيمهام .وبهذا
املعنى ،ميكن أن تكون الفلسفة ،قد استخدمت هذه النصوص ،لتبدع حكومات
مش ّوهة» عىل املستوى السيايس ولتبدع أيضاً «شعوب مش َّوهة» عىل املستوى
األنرتبولوجي.

(يف املحصلة ،يناضل انكاتل ضد معرفة تبدع هذه «املخلوقات املش ّوهة» يف
مامرسة ،يكون فيها املستع ِمر والفيلسوف أقرب إليها مام كنا نعتقد((( .فكل منهام،
مخ ِّرب عىل طريقته« :إننا نرتعد حيال الفظاعات التي يرويها الغزاة األوائل؟ لقد كانوا
يد ّمرون النوع البرشي ،مدفوعني بالنزوات ،التي تتحكم ،غاية التحكم ،بتعصبهم
وجشعهم حينذاك كان الفالسفة انفسهم وبدم بارد ،ينزعون عىل هذا النحو رمزية
الرجال ،عن األمريكيني .هذا التدمري هو أكرث بشاعة من التدمري األول».

((( -وكام يف االستشهادات السابقة ،انكاتل هو الذي يالحظ CPH, p.50

(1)- G.Abbatista, CPH, p. 234n.

فهم التابع

النقد ما بعد االستعماري للحداثة
جاك بوشباداس

(((

دراسات التابع هي مجموعة ُمجلّدات أصدرتها جامعة أكسفورد منذ عام  1982وهي
تض ّم اليوم عرشة ُمجلّدات تحمل عنوانًا فرعيًا هو :كتابات حول تاريخ ومجتمع جنوب
آسيا  Writings on South Asian History and Societyإ ّن نجاح تلك املجموعة
عىل املستوى العاملي ،أرشف عليها املؤ ّرخ البنغايل راناجيت جوها Ranajit Guha
(املولود سنة  ،)1923يجدر بنا أن نُس ّمي االت ّجاه امل ُتعلّق بكتابة التاريخ الذي نتجت
منه دراسات التابع بـ «التاريخ من أسفل»  .History from belowوبال ريب ،ليس
جسده هذا االت ّجاه جدي ًدا :لِنتذكّر مق ّدمة كتاب (الثورة
ُ
املوقف الفكري الذي يُ ّ
«تناولت التاريخ من تحت ،من خالل الحشود البعيدة وغرائز املجتمع،
الفرنسية)
ُ
وأظه ْرتُ كيف أدار قادت َه ،إلخ ،»...واالنبثاق امل ُنتظم منذ ذلك الحني لِتطلعات فردية
أو جامعية لِكتابة التاريخ بالنظر إىل العدد األكرب ،أكانت ليربالية أو اشرتاكية أو قومية
((( -باحث يف مركز دراسات الهند وجنوب آسيا.
ـ العنوان األصيلLes Subaltern Studies ou la critique postcoloniale de la modernité :
ـ املصدر186 à Homme 156 / 2000 pp. 161’l :
ـ ترجمة :عامد أيوب.
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جه امل ُتعلّق بكتابة
أو ناتجة من ات ّجاه الحوليّات .يف الهند ،كان « ُمه ّربو» هذا التو ّ
األقل ،هم الشخصيات املرموقة يف التاريخ
ّ
التاريخ ،بالنسبة إىل قسم منهم عىل
االجتامعي «الجذري» االنكليزي (رودين هيلتون ،كريستوفر هيل ،جورج رودي،
ادوار ب .تومسون ،إريك هوبسباوم)((( ،يف حقبة (إجاملً ،ابتدا ًء من الستينات)
حيث فاقمت الخيبات ،التي ت َسبّب بها اإلخفاق االجتامعي لالستقالل يف الهند،
قسم منهم
النزعة الراديكالية للنزاع املاركيس يف أوساط امل ُثقّفني الش ّبان ،ودفعت
ً
إىل النضالية املاوية يف األرياف .بذلك فإ ّن الحقيقة التي انكشفت بني املؤ ّرخني
ميا) ،هي أ ّن تاريخًا حقيق ًيا
(يف الهند كام يف مناطق أخرى من العامل استُع ِمرت قد ً
من األسفل تض ّم َن قطيعة مع «النموذج القومي» لِكتابة التاريخ الغالبة ،الذي أخفى
طيل بذلك الخ ّ
ط السيايس الرسمي
التنافرات الطبقية باالستناد إىل الوحدة الوطنيةُ ،م ً
للنضال من أجل االستقالل((( .يف سياق نقد املاركسية ُ
املستقيمة والبالغة الرسمية
ذات النزعة االشرتاكية للدولة الهندية ،ومببادرة من راناجيت جوهاُ ،ولِد مرشوع
دراسات التابع التي هي التعبري الفكري لِمفهوم صارم للدميقراطية.
أول إىل التخلّص من النخبوية ()élitisme
إ ّن الجهد األول ﻟ جوها كان يهدف ً
يف كتابة تاريخ االستعامرية والقومية واملاركسية ،التي كانت تُق ّدم املقاومة الشعبية
لالستعامر وملحمة حركة االستقالل بوصفهام نتيجة لسريورة تجنيد من أعىل .إ ّن
جا انكلو ـ
كتابة تاريخ االستعامرية ،التي أيسء الظ ّن بها ،كانت قبل أي يشء إنتا ً
ساكسونيا يف الستينات والسبعينات وكان املقصود منها انبثاق مدرسة (مدرسة
كامربيدج) ،وهي ُمهانة اليوم عىل املستوى العاملي ،وق ّد َمت القوم ّية امل ُنظّمة يف
الهند بوصفها اسرتاتيجية تنمية اجتامعية تُدار من قبل النخب األهلية ()indigène
امل ُثقّفة بغية انتزاع مواقع املسؤولية من السلطة االستعامرية ،املواقع التي تولّد
((( -الكتاب الرمزي املُ تعلّق بهذا االتّجاه هو .)1963( Thompson 1988
ب عنها بصورة رسمية سابياسايش بهاتاشاريا  Sabyasachi Bhattacharyaيف خطبته الرئاسية
((( -إنّها الفكرة التي ع ّ
املوجزة مبناسبة افتتاح قسم التاريخ الحديث يف مؤمتر التاريخ الهندي  Indian History Congressسنة 1982
(.)Bhattacharya 1983
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حا .بحسب الرتجمة الالتينية للتاريخ القومي للهند الحديثة التي سادت
أمجا ًدا وأربا ً
ابتدا ًء من الخمسينات يف الكتب والتحليالت الصادرة تحت رعاية حكومية ،تشكّلت
حرك ُة االستقالل من خالل سريورة تدريجية لض ّم الجامهري الشعبية املؤخَّرة يف
الرصاع من أجل الحريّات .يف هذا املنظور ،كان الوسطا ُء الكبا ُر لتسييس الجامهري
الزعام َء الذين يسحرون الجامهري ،غاندي ونهرو يف مق ّدمتهمُ ،مب ّدلني ونابت عنهم
البنية الواسعة لإلطار الهندي الجامع التي كانوا يُديرونها ،وهي مجلس الشيوخ
كل الفئات االجتامعية وتقري ًبا كل االنطباعات،
الهندي .داخل مجلس الشيوخ تلتقي ّ
حدة يف حاموة النضال امل ُشرتك من أجل التحرر ووالدة الدولة-األمة .إ ّن النتيجة
ُمو ّ
املنطقية لهذه الرواية الكبرية كانت الوصول إىل السلطة يف الهند الحرة من قبل قادة
النضال من أجل االستقالل والتنظيم القومي الذي أصبح الحزب الحاكم .إ ّن األخري،
الخاص التن ّوع الكبري لألمة ،امتلك األسباب الوجيهة
الذي كان ي َعكس ضمن تن ّوعه
ّ
للحديث باسم الشعب كله ،وباتت مه ّمته تأطري بناء وتطوير الدميقراطية األكرب عىل
وجه األرض .يف الدراسات التي تتناول الحركات الشعبية الهندية ،والتي صدرت
خالل السبعينات ويف مطلع الثامنينات ،ب َرزَت بإرصار ُمتزايد مواضيع قطعت عالقتها
حا أكرث فأكرث أنّه ،من خالل
بهذه األعراف الرسدية للقومية «الربجوازية» .كان واض ً
البحث عن التزام الجموع بأن متنح نفسها مصداقية سياسية رضورية يف مقابل السلطة
االستعامرية ،انشغلت النخبة القومية دامئًا بِحرص الش ّدة والطابع الراديكايل لِعدم
االستقرار الشعبي يف حدود ض ّيقة ،مع العلم أ ّن الرسالة القومية الحاملة فكر غاندي
وامل ُتب ّناة يف مجلس الشيوخ ،التي فهمتها الجموع ومتلّكتها ،وذلك مبلئها بأحالم
عتيقة واستيهامات قلب اجتامعي ،هذه الرسالة مل تكن تتعلّق بالتص ّورات واملعايري
ُتحضة للدميقراطية التمثيلية الربجوازية((( .بذلك أبرزت هذه الدراسات العيوب
امل ّ
مجلس الشيوخ
س
ُ
التي كانت ت ُص ّدع اإلجامع الظاهر لالندفاعة القومية الشعبية ،وما َر َ
القمع غال ًبا ض ّد االنحرافات الراديكالية لِعدم االستقرار ،والخالفات العميقة التي
رافقت التزام الجموع الشعبية التي ح ّركتها ثقافة النزاع األصلية ،خدم ًة لطموحات
ي مثلً .Amin 1984
((( -كام يُب ّ
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حق َم ِزيّة متثيلها .بذلك أعطت تلك الدراسات ما ّدة تاريخية
النخبة التي ت ّدعي بغري ّ
عن حرمان شعب من حقوقه ،محروم هو من مكاسب انتصاره ،بعد نيل االستقالل،
وذلك من خالل هيمنة مجلس الشيوخ ،الهيئة التي تُسيطر عليها الطبقة املتوسطة
املدنية وطبقة الفالحني امليسورة ،كالهام من طبقة ُمغلقة مرموقة ،حيث أخفت
بالغتهام ذات النزعة االشرتاكية غياب أي إرادة إصالح اجتامعي جذري(((.
فعل الرواية
تبت ً
إ ّن كتابة تاريخ املاركسية
الخاصة بالحركة الوطنية ،التي وحدها ّ
ّ
القومية التقليدية طوال العقود األوىل لِالستقالل ،كان ينقصها شكل آخر للنخبوية.
ت ّدعي كتاب ُة التاريخ الحديث باسم الطبقات املضطهدة وت ِ
ُوضح طريقها نحو التح ّرر
تخص املقاومة بوصفها
والتق ّدم ،ون ّد َدت يف الوقت عينه بثقافة تلك الطبقات التي
ّ
ذهنية قبل سياسية أو وعي خاطئ ،أي مرحلة بدائية يف من ّو الوعي الثوري .وش ّككَت
الفلحنيُ ،معترب ًة أ ّن ثوراتها مل تكن سوى انفجار
يف قدرات النضال لدى أغلبية ّ
غضب جامعي عفوي وبدون عواقب سيئةُ ،مج ّرد بالرضورة من التنظيم والربنامج
والفعالية لزمن طويل بحيث مل يكن ُموظّفًا ومؤطّ ًرا بواسطة طليعة أفضل تدري ًبا وأكرث
تق ّد ًما عىل املستوى السيايس .يف النهاية ،تقع كتابة التاريخ يف الحتمية االقتصادية
الخاصة بأزمة االقتصاد.
وذلك بأن يعهد بدور حاسم للتناقضات والظروف
ّ

بذلـك فـإ ّن املوضـوع كان يتعلّـق بإصلاح الشـعب بوصفـه موضـوع تاريخه
الخـاص وذلـك باالمتنـاع عـن تصـ ّوره بوصفـه مجموعـة عمال تُديرهـا النخـب،
ّ
وبقطـع أي عالقـة بالنظريـات الغائيـة التـي تُحـ ّول الشـعب إىل عامـل جامـد يف
آلـة تاريخيـة كونيـة (سـواء أكان األمـر يرتبـط بالتاريخ القومـي الذي يُقـ ّدم ثورات
العصر االسـتعامري بوصفهـا مراحـل يف تكويـن الدولـة ـ األمـة ،أو بالتاريـخ
املاركسي الـذي يـرى فيهـا مراحـل النبثـاق الوعـي الطبقـي) .ينبغـي اإلقـرار
باألهميـة التاريخيـة الحقيقية للشـعب بالنسـبة إىل قدرة املبـادرة ( )agencyالحرة
((( -ألّف ساركار  Sarkarأفضل كتابني يف مجال كتابة التاريخ النقدية يف ما يتعلّق بالقومية الهندية:
Sarkar 1983 a et 1983 b.
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الخاصـة ،واالهتمام الجـ ّدي
وامل ُطلقـة لهـذا الشـعب ،وإعـادة اكتشـاف ثقافتـه
ّ
الخاصـة بوجوده).
الخاص بـه (ال فقط الظـروف املا ّديـة
بعـامل الفكـر والتجربـة
ّ
ّ
سـتقل يف سياسـة الشـعب ُمختلف عن
ّ
وينبغـي القبـول إجماال بأنّه يوجد ميدان ُم
ترسـخت مصطلحاتـه التعبرييـة ومعاييره وقيمـه يف تجربـة العمل
ميـدان النخبـةّ ،
واالسـتغالل االجتامعـي .إ ّن الشـعب ،بحسـب البيـان الـذي أصـدره راناجيـت
جوهـا يف بدايـة امل ُجلّـد األول من دراسـات التابع ،هـو الطبقات والفئـات التابعة
ُتوسـطة يف املدن واألريـاف ،أي «التباين
التـي تؤلّـف الطبقة الشـغّيلة والفئات امل ّ
الدميغـرايف بين كامـل سـكان الهنـد وكل الذين يؤلّفـون النخبـة»((( .إ ّن مـا يُح ّدد
التابعين (مفهـوم ُمسـتَعار مـن غرامشي ،دفاتـر السـجن )Cahiers de prison
هـو عالقـة التبعيـة التـي ِ
النخـب التابعين ،عالقـة تضعف مـن جهة
ضمنهـا ت ُديـر
ُ
الطبقـة والجنـس والعـرق واللغـة والثقافـة .يحـدث التبـاس يف املجموعـة تب ًعـا
خاصـة ،وتار ًة
كالخاصيـة امل ُم ّيـزة لِفئـة اجتامعية
لتعريـف «التبعيـة» تـار ًة كما ّدة،
ّ
ّ
كعالقـة (نخبـة أهليـة ت ُعـ ّد تابعـة يف مقابل نخبـة اسـتعامرية أوروبية) .ركّـز جوها
كالمـه على هـذه الطبقة واض ًعـا ،يف كل األحـوال ،يف مركز وجهة نظـره التاريخية
باش
رؤيـ ًة ُمتف ّرعـة ثنائ ًيـا للمجتمع املقسـوم بين حاكمين ومحكومني .وعندمـا َ َ
تصحيـح الرؤيـة النخبويـة لتاريـخ الهنـد السـائدة إىل اآلن ،فإنّـه باالسـتناد إىل
االقتن�اع مارس�ت النخـب الهندي�ة س�يطرتها (املا ّدي�ة) على الش�عب التابـع ،لكن
مل متـارس هيمنتهـا (أي هيمنتهـا الثقافيـة)((( .إنّـا هـذا امليـدان ُ
سـتقل للفكـر
ّ
امل
واملبـادرة للتابعين ،الـذي أخفتـه نسـق ًيا كتابـة التاريـخ النخبويـة ،هو الـذي ينبغي
ـق بـه ور ّد االعتبار له ،بـل أيضً ا
إحيـاؤه ،ال فقـط مـن أجل إصلاح الظلم الـذي ل َِح َ
((( couches intermédiaires « Guha 1982: 4, et préface du même volume, p. VIII. Au lieu de -بــدل
متوســطة» ،يتحـدّث جوهــا يف الصفحــات التاليــة عــن «الطبقــات الدنيــا للربجوازيــة الصغــرة».
مصطلــح «فئــات
ّ
((( Guha 1989 -التسمية الثنائية هيمنة ـ سيطرة هي أيضً ا ُمستعارة من غراميش ،الذي كان يستخدمها يف (دفاتر
السجن) إلبراز التباين يف تعقيد الدولة بني الغرب وروسيا :فالثورة يف روسيا ال تفرتض إال االحتالل عن طريق بنى
السيطرة (إدارة ،جيش ،رشطة) التي شكّلت لوحدها مجمل الدولة؛ يف الغرب ،يجب أن تتغلّب الثورة عىل الهيمنة
األيديولوجية واالجتامعية التي متارسها النخب يف املجتمع املدين ،الذي هو نفسه أساس الجسم السيايس .من
البديهي أ ّن التطبيق الرسيع عىل حالة الهند االستعامرية لهذه الخطاطة امل ُثقلة باألسئلة التي مل يُجب عنها بالنسبة إىل
ما يتعلّق بأوروبا ،ارتبط بسوسيولوجيا خ َِطرة .حول عالقة غراميش بدراسات التابع ،انظر Arnold 1984
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إليضـاح العالقـة الداخليـة للقـوى بحركـة االسـتقالل التـي قطفت النخـب وحدها
صنـع
مثارهـا ،وإليضـاح األسـباب العميقـة لهـذا اإلخفـاق التاريخـي لألمـة يف ُ
مصريهـا («اإلخفـاق التاريخـي لألمة يف أن تُصبح ُمسـتقلّة») ،الذي ُيثّل املشـكلة
املركزيـة لِكتابـة التاريـخ يف الهنـد االسـتعامرية (.)Guha 1982: 7
إلعادة الوعي والقدرة عىل املبادرة للتاب ِعني إىل مكانهام الصحيح ،اللذين كانا
يحمالن ثقافة شفهية ومل يرتكا عمل ًيا أي شهادة عىل نفسيهام((( ،ال توجد بحسب
جوها أي وسيلة أخرى سوى تحليل البيانات والتقارير امل ُتعلّقة بالحركات الشعبية
التي تحتويها الوثائق االستعامرية ،وذلك بقراءتها باملقلوب (.)against the grain
يرشح جوها برباعة كيف أ ّن خطاب هذه املصادر ،الذي تتناغم معه كتابات التاريخ
النخبويّة من جوانب ع ّدة ،مييل دامئًا إىل تعديم ( )néantiserوعي التابعني بتقديم
حركات التم ّرد عىل أنّها ر ّدات فعل الإرادية عىل االضطهاد االقتصادي أو السيايس،
ها ِد ًما بذلك استقالل النظرة واملبادرة للمحكومني يف إوالية األسباب الخارجية(((.
ص َد َر بعد سنة من ظهور املجلد األول من دراسات التابع،
بي َد أنّ ،يف كتاب ُمتقَن َ
يبي جوها كل ما ميكن استخراجه من مصادر نخب السلطة عندما يت ّم ّ
فك رموزها
ّ
الفلحني يف الهند االستعامرية بني عامي 1783
حص جوها وثائق مت ّرد ّ
بِرويّة .يتف ّ
و( 1900أي قبل مرحلة القومية الجامهريية) ،ويصنع يف هذه الدراسة ،بأمثلة عظيمة،
الخاصيات األساسية لسلوك امل ُتم ّردين ،امل ُق ّدمة بوج ٍه ما كثوابت ايديولوجية للوعي
ّ
ورسم الخرائط لهذه القارة
القروي((( .يف ضوء ذلك ،يبدأ عم ً
ّ
ل جدي ًدا يف املساحة ْ
يتيس للمؤ ّرخ الولوج إليها إال برعاية ثقافة مقاومة
امل ُستقلّة وغري امل ُر ّوضة ،التي ال ّ
((( -ال ُمعادل مثلً لكتاب  ،Moi, Pierre Rivièreالذي وضّ حه ميشيل فوكو وفريقه ( ،)Foucault 1973ما عدا
بعض االستثناءات مثل أداء الشهادة أمام القضاء من قبل املُتّهمني الذين ِ
تعسفية عىل يد رجال رشطة
أعدموا بصورة ّ
شوري شورا  ،Chauri Chauraما َدفَ َع غاندي إىل إنهاء حملته بني عامي  1920و  ،1922وتط ّرق أمني إىل تحليل تلك
الشهادات يف .Amin 1995
 Insurgency is regarded as external to the peasant’s consciousnessـ -(2)Guha 1983a: 2“ 3
and Cause is made to stand in as a phantom surrogate for Reason, the logic of consciousness
محل واقع العقل ومنطق الوعي الثائر
ّ
ُحل مظهر السبب
«.نضع ُمح ّرك الثورة «خارج الوعي القروي ،ون ّ
((( Guha 1983b -إ ّن هذه «األشكال البدائية» جرى تحليلها يف العناوين التالية :اإلنكار (املفهوم الشعبي للمقاومة)،
الغموض (العالقة بني الجنوحية  delinquanceواملقاومة) ،الكيفية (أشكال التنظيم والفعل الجامعي) ،التضامن
(وحدة وتنافر يف التم ّرد) ،النقل (التم ّرد كفعل اتّصال) ،اإلقليمية (األفق املكاين لحركات التم ّرد).
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إل مبناسبة التم ّرد) ،ومن خالل خطاب
االضطهاد (أل ّن املصادر ال تتح ّدث عنها ّ
امل ُضطهِدين .إ ّن هذا الدرب أكمل توضيحه مؤلّفو املجلّدات السابقة يف دراسات
التابع.
بيد أنّه ظهر رسي ًعا أ ّن مرشو ًعا كهذا ُممتلئ باألفخاخ النظرية .كان اللوم األقرب
هو االت ّهام بـ«الذهنية» [ :]mentalismeكان راناجيت جوها ضحية الوهم بأنّه ميكن
فعل يف أذهان الناس ً
معرفة ما يحدث ً
(مثل  .)Stein 1985: 2وهذا يعني أن يُخطئ

أول بتاريخ الذهنيات ،بل كان
يف املعنى العميق لحديثه ،الذي مل يكن يتعلّق ً
الخاصة بكتابة التاريخ الحاكمة واإلخفاء
يهدف يف بادئ األمر إىل نقد الهرمينوطيقا
ّ
امل ُستم ّر لِوعي التابع وتجربته التي نتجت عنه ،وإىل إظهار إىل أي درجة ترتبط كتابة
التاريخ يف جزء منها بسلطة النخب .برصانة أكرب ،وبينام كان يُعتقَد أ ّن اإلنسانوية
جا
صيب الكثري من النقّاد بالدهشة بعدما رأوا برنام ً
الربجوازية لألنوار ُد ِف َنت نهائيًا ،أُ َ
(مثل Han�’O
خاصا بكتابة التاريخ يُركّز عىل إصالح أ ّولية الوعي واستقالل الذات ً
ًّ
تنص اإلجابة عىل أ ّن هذا امل َسعى الوضعي ،الذي كان َييل إىل بناء
ّ .)lon 1998
التابع بوصفه ذات ُمج ّهزة برسيرة خاصة ،واملسؤول عن استقالله عىل صعيد الفكر
والسلوك ،هذا املسعى كان يف الواقع اسرتاتيجية مدروسة ذات هدف سيايس
أكرث منه اقتصادي ( :)Spivak 1985: 342يتعلّق األمر بالتخلّص من ماوراء الرواية
( )métarécitالنخبوي لإلجامع االجتامعي للحركة القومية ،الذي يُشكّل أسطورة
أصلية للدولة الربجوازية يف الهند املستقلةُ ،مب ّي ًنا أ ّن النخبة بنت انتصارها عىل إنكار
تقل واقعية أل ّن كل مؤلّفي املجموعة،
اآلخر ،أي الشعب املغلوب .إ ّن املشكلة ال ّ
بال جدال ،مل يُ ِ
دخلوا هذه االسرتاتيجية حيّز التنفيذ بالدقّة نفسها التي متيّز بها راناجيت
جوها .بال ريب يكمن الخطر الكبري يف إعطاء جوهر للوعي التابع بوصفه طبيعة،
ويُح ّدد خارج أي سياق بواسطة مالمح ُمم ّيزة ،أو يف تشييء فئة التابع بتشبيهه بوحدة
اجتامعية تجريبية((( .لكن ،من الناحية السوسيولوجية ،إ ّن هذه الطبقة ،التي تض ّم
((( -عىل غرار ستيفن هنينغهام ( ،)1983الذي وصف حركة « »Quit Indiaيف سنة  1942عىل أنّها مت ّرد « ُمبارِز»،
عصيان نظّمته النخبة القومية من جهة ،ومت ّرد عنيف أداره تابِعون يُح ّركهم وعي ديني من جهة أخرى.
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يف الواقع الطبقات الشعبية ،واسعة ج ًدا وت ُخفي الكثري من الفروقات والرشوخات
وعالقات السلطة الداخلية بعامل املحكومني بحيث ال تعود قابلة لالستعامل كأداة
تحليل .لك ّن التص ّور امل ُتف ّرع ثنائ ًيا والتبسيطي متا ًما لالجتامعي الذي تتض ّمنه يأخذ
عب عن عالقة السلطة التي تُشكّل تاريخ ًيا التابع كام هو
داللة سياسية من حيث أنّه يُ ّ
عليه ،أي املوقف الذي يضع ،يف سياق ما ،النخبة يف مقابل املحكومني :إ ّن هذا
املوقف يؤول ،من ناحية التابع ،إىل عالقة معاكسة بني «نحن» و«هم» .لك ّن االنزالق
إىل إعطاء جوهر للتابع أمر يصعب تفاديه متا ًما كام يصعب إعطاء جوهر للطبقة يف
الخطاب املاركيس التقليدي .الكثري من امل ُساهمني يف دراسات التابع استسلم لهذا
االنحراف ،وليس مبقدور املرء أن يقول إ ّن راناجيت جوها نفسه كان بِ أمن تا ّم.
إ ّن دراسات التابع للمرحلة األوىل ،أي املرحلة التي ط ّو َرت مبارشة اإلشكالية
املاركسية املخالفة التي رسمها بد ًءا راناجيت جوها ،واجهت أيضً ا مجموعة
من امل ُالحظات النقدية من اتّجاهات ماركسية أخرى((( .أمام نقد النخبوية لِكتابة
التاريخ الحاكمة ،نرى يف ما بني السطور ارتسام االتّهام القديم بالشعبوية ،الذي
ميا لنقد أولئك الذين رفضوا االعرتاف بدور ُمح ّرك للعنارص الطليعية
كان يصلح قد ً
يف الرصاعات االجتامعية ،والنظر إليهم عىل أنهم هراطقة .يف املقابل ،كان من
السهل ت ِ
َنحية االعرتاضات ض ّد التعريف امل ُتصلّب الستقالل الوعي واملبادرة لدى
أصبح رسي ًعا إحدى بديهيات املجموعة .إ ّن ُمنطلق هذا املوقف كان
التابع الذي
َ
رفض جوها لِكتابة التاريخ االصطالحية التي حرصت عامل السياسة بالحقل الض ّيق
للمؤسسات االستعامرية الذي يُؤلّف النشاط الجدايل للنخب جز ًءا منه .يقابل جوها
ّ
بني ميدان السياسة الربجوازية وميدان سياسة الشعب التي تتألّف من تص ّورات
ٍ
ماض قديم ما قبل استعامري ،ولكنها ال
ومامرسات تنتمي إىل مقاومة راسخة يف
ت َدين بيشء لهذه الفضالة االستعامرية التي كانت تُ ثّلها سياسة النخبة ،وتتم ّيز عن
السياسة الربجوازية بسريورات توظيف أصلية ال عامودية بل أفقية ( ُمعلّلة من خالل
((( -انظر مثلً التقارير الجامعية حول دراسات التابع التي صدرت يف  Social Scientistيف ترشين األول  1984وآذار
.Mukherjee 1988; Brass 1993 ،1988
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القرابة ،واملنطقة ،والرتابطات الظرفية) ،وبطابعها العفوي أكرث ،واالعتامد بشكل
ستقيم ميكنه عند اللزوم أن يُالزم جوها،
أكرب عىل العمل العنيف .إ ّن ماركس ًيا ُم
ً
بالرغم من الح ّ
ط من شأن سياسة الشعب بوصفها غري فعالة ورجعية موضوع ًيا .لك ّن
ِ
يكتف بشجب امل ُناورة التي بواسطتها وظّفَت النخبة
جوها ذهب أبعد من ذلك .فلم
القومية ،طوال النضال ض ّد االستعامر ،حامسة الجدال الشعبي لصالحها املبارش
بغية مامرسة السلطة من دون تقاسم بعد نيل االستقالل .ق ّدم جوها سياسة الشعب
املستقل لهذا الوعي التابع الذي يُقاوم تأثري الربجوازية،
ّ
ريا عن امليدان
بوصفها تعب ً
رصا من هذه «املناطق الواسعة يف حياة الشعب ووعيه التي مل تدخل ضمن
وعن ً
هيمنته» (ُ ،)Guha 1982: 4 -5مقارنًا بذلك يف اآلن نفسه بني الظلم االجتامعي الذي
انبنى عليه االستقالل تاريخ ًيا ،ورضورة الرصاعات املستقبلية.

حض بالرغم من
من البديهي أ ّن مث ّة هنا بداية انزالق املالحظة ،التي ال تقبل الد ْ
التقليل من شأنها غالبًا أو إخفائها من قبل كتابة التاريخ ،انزالق من وجود اندفاعة
ظرفية ُمستقلّة لِلمقاومة عند التابع خالل النضال من أجل االستقالل ،إىل اقرتاح
مضامني لالستقالل البنيوي لِوعي وثقافة التابع .ميكن للمرء أن يفرض أ ّن هذا
الخاص
الحدس ،بنظر جوها ،كان قبل كل يشء قضية تطابق مع الغري تجاه التخيّل
ّ
بامل ُتم ّردين وتجاه مقصد سيايس وتدبريين ذهنيني ميكن لكليهام عىل نحو مرشوع
أن يُعلّل قراءة تاريخية للمصادر التي يت ّم ع ْرضها بوضوح من البداية .بإخراج هذا
الحدس إىل معنى النسق يخلق املؤ ّرخون ألنفسهم مشكالت نظرية ال يت ّم تخطّيها
قليل
إال بعناء .وهم أخذوا موقفًا من مناذج العلوم االجتامعية ،موقفًا ال يتناسب إال ً
مع النزعة النقدية ،قبل كل يشء ،للتاريخ ،وبالنسبة ألي ثقافة ال يتناسب مع الواقع
فضل عن نفاد
ً
التجريبي للقمع القومي لالت ّجاهات العا ّمية خالل حركة االستقالل،
صربها السيايس من امل ُثقّفني اليساريني .ومن البديهي أ ّن هذا «النموذج» امل ُتعلّق
بدراسات التابع كان يفتقر إىل ما ّدة سوسيولوجية وأنرتوبولوجية ،وبدا أنه عاد إىل نقطة
االنطالق لعقود من األعامل والجداالت ،التي أُه ِم َل جزء منها ،تتعلّق مبكانة الثقافة
الشعبية ،والعالقة بني التقليد الكبري والتقليد الصغري ،والتثاقف .ومن الواضح أنّه كان
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يعمل عىل التخلّص من الطبقة ،بالرغم من أنّها موضوع مثري لالهتامم يف البحث
السوسيولوجي حول الهند خالل الفرتة األكرب من القرن امل ُنرصم .وبينام يقوم بعض
أصحاب دراسات التابع بتنحية التحليل الطبقي للحركات الشعبية ،كخرباء اقتصاديّون
األقل كانوا يفضّ لون أن يروا يف «الجامعة» اإلطار الطبيعي
وقائلون بالغائية ،فإنّهم عىل ّ
للشعور بالهوية ولِتوظيف الفالحني ـراجعني بذلك يف الظاهر إىل املفهوم املاركيس
للجامعة بوصفها إطا ًرا «طبيع ًيا» للحياة االجتامعية يف املجتمعات التي سبقت الطبقة
( .)Chatterjee 1988: 10 -14عند اللزوم ،ويف بعض الحاالت ،مل يكن عىل املرء أن
يواجه السوسيولوجيا بقدر ما كان عليه مواجهة العقيدة االجتامعية ،مع ما ينطوي عليه
جه نحو الفعل.
هذا املفهوم من ُمسلّامت نضالية وتو ّ

إن نقد امل ُؤ ّرخني املاركسيني لدراسات التابع كان من دون جدال ُمالمئًا يف نقاط
عديدة .بإدراكه أ ّن أصحاب دراسات التابع يرفضون أي تعيني خارجي لعمل التابع،
وال سيّام أي تفسري اقتصادي للثورات (مسعى موصوف بأنّه حتمي واقتصادي)،
كان يلوم دراسات التابع عىل إهاملها دراسة األسباب وسياق الحركات ،يك تحرص
اهتاممها بأشكال الجدال الشعبي .وذلك كان يعني الدفاع عن مفهوم غري تاريخي
الخاصة بالجدال الشعبي من حقبة
املستقل» للتابع ،وإهامل التح ّوالت
ّ
ﻟ «امليدان
ّ
مثل بأ ّن الجدال القروي مل يتط ّور يف الفرتة
إىل أخرى (هل كان بِ قدور املرء القبول ً
الفاصلة بني الحقبة ما قبل االستعامرية والحقبة االستعامرية؟ فيام أحدثَ االستعام ُر
تح ّولً يف سياق السلطة؟) إ ّن أصحاب دراسات التابع مالوا إىل وصف املقاومة
ُخبوي بطبيعته) ،يف حني تختلف
الشعبية بالعنيفة (يُعرف الرصا ُع غري العنيف بأنّه ن
ّ
أمناط املقاومة بحسب أمناط السلطة أو القمع ،وليست املقاومة األعنف ،بالرضورة،
هي األكرث اندفا ًعا إىل الثورة .وهم عكسوا حالة من الضالل أمام واقع أ ّن قيادة الحركات
الشعبية كان ميكن تأمينها بواسطة أفراد غري تابعني ،أو بواسطة تابعني أُس ِبغَت عليهم
ريا مع أطروحة االستقالل) .ورفضوا االعرتاف
روابط مع املجتمع (واقع ال يتالءم كث ً
بأ ّن أيديولوجيا التم ّرد التابع ميكنه أن تكون ُمحافظة ،ال بهدف تخريب الرتتيب امل ُعتاد
بل عىل األرجح عندما كان هذا النظام ُمه ّد ًدا أو ُمع ّرضً ا للخطر ،بهدف إصالحه .يف
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النهاية ،ويف ضوء املسألة امل ُعقّدة ِلشكال ودرجات التفاعل األيديولوجي والثقايف
بني النخب والطبقات الشعبية ،ال أحد بإمكانه االكتفاء بالتوكيد املحض الستقالل
الوعي والثقافة لدى التابع .لِ ِ
نضف أنّه عندما ننسب إىل التابع ،كام فعل جوها (:1982
 ،)5أيديولوجيا «كان يُشكّل أحد مالمحها مفهوم مقاومة ض ّد سيطرة النخبة» ،ال نرى
كيف يُهت ّم بقبول املحكومني بالسيطرة التي ت ُف َرض عليهم ،التي دامت فرتة أطول ،يف
الهند كام يف الخارجُ ،مقارنة بسلوكات املقاومة(((.
لقد كان هناك مشكالت حقيقية .إ ّن ما ينبغي أن يُقال هو أ ّن الدراسات التي
الخاص
تقل أهمية بالنسبة إىل معظم العمل
جمعت يف املجلّدات الستة األوىل ال ّ
ّ
ُ
بكتابة التاريخ .إ ّن نصوص راناجيت جوها(((  17التأسيسية جزء من هذه اإليضاحات
امل ُستَلهمة التي ترشع يف سؤال جيل من املؤ ّرخني .إ ّن ثراء ومتانة العمل الجديد
عىل الوثائق التي غذّت هذه املجلّدات هام أيضً ا أمران ال يقبالن الدحض بقدر
توافق هذا العمل مع األسئلة السياسية للمثقفني الهنود الراديكاليني ابتدا ًء من
«استشكال» من
ً
أقل
الستينات .باستثناءات ملحوظة نادرة ،كانت اإلسهامات الفردية ّ
نصوص جوها االفتتاحية ،وكان األمر يستلزم ع ّدة سنوات وصدور عدة مجلّدات
حتى ترتسم بعض امل ُالحظات النقدية امل ُتعلّقة باملشهد العا ّم التي ت ُربز بوضوح
الصعوبات النظرية التي جرى عرضها .بالنسبة ألعضاء مجموعة الدراسات التابعة،
يُع ّد فريقُهم منرب نقاش أكرث منه وحدة ت ُجاهر بعقيدة ُمتجانسة((( .عند هذه النقطة،
أي يف نهاية الثامنينات ،وجدت املجموعة نفسها أمام بديل واحد .أو سعت إىل
إحصاء وصفي ألشكال «التم ّرد» ( )insurgencyالتابع امتثالً لِمقصدها السيايس
األول .عندئذ واجهت خطر إنتاج ُمك ّرر ،واضطُ ّرت إىل مواجهة مشكلة االنحرافات
((( -مواقف بحثها البوايت  La Boétieيف كتاب (خطاب يف العبودية الطوعية) Discours de la servitude
خ ًرا للحديث عنه ،بد ًءا ﺑ موس فنيل  Moses Finleyيف ما يتعلّق بالعبودية
 ،volontaireوعاد الكثري من املؤلّفني مؤ ّ
وصول إىل كلود ليفي-سرتوس ،وبيار كالسرت وموريس غودليه يف سياقات ُمختلفة.
ً
يف اليونان القدمية،
((( -أي بصورة أساسية إسهامه يف املجلّد األول من دراسات التابع ( )Guha 1982ومقدّمة كتابه الذي صدر بعده بفرتة قصرية
(.)Guha 1983a
((( Hardiman 1986 -يف سنة  1985كتب د .شكراباريت« :إ ّن أعضاء مجموعة دراسات التابع ليسوا «ملّة» أس ِبغَت
بدائل بسيطة ،أيًا
َ
عليهم وجهة نظر فريدة؛ هم بال شك متّحدون أكرث يف رفْضهم بعض املواقف والنزعات من تب ّنيهم
تكن» (.)Chakrabarty 1985: 364
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الجوهرانية التي بيّنتها امل ُالحظات النقدية ،وبالتايل تهذيب طريقتها يف التعامل مع
غيت النربة،
استقالل الوعي والفعل للتابع ،الذي كان يف صميم املرشوع األول .أو ّ
املستقل ،يف وضعيته ،للوعي والتجربة عند
ّ
وتخلّت عن غايتها ،أي وصف امليدان
التابع ،وأحالت جهدها الرئيس إىل نقد النموذج النخبوي للمصادر وكتابة التاريخ.
من الجهد النضايل إلحياء الثقافة وتجربة الشعب ،كان االنتقال يف هذه الحالة إىل
تفكيك خطاب النخب .بذلك بقينا يف امتداد أحد محاور البحث التي افتتحها جوها،
وهو قراءة «نرث التم ّرد املضا ّد» «باملقلوب» ( .)Guha 1983bلكن ،وهذا فارق كبري،
إ ّن ما كان بحسب جوها مجرد تقنية توضيح النصوص لخدمة بحث ذي غاية سياسية
أصبح عندئذ املوضوع املركزي للبحث ذاته.

امل ُنعطف ما بعد الحدايث

أقل التزا ًما عىل املستوى السيايس ،لكنه أكرث ُمطابق ًة
جه الثاين ،لعلّه ّ
إ ّن هذا التو ّ
للروح الجديدة للعلوم االجتامعية ،هو الذي كانت له الغلبة يف املجموعة ابتدا ًء من
نهاية الثامنينات .إ ّن ما ينبغي أن يُقال هو أ ّن بعض الصياغات النقدية ﻟ جوها التي نتجت
كام ِقيل من أرضية التاريخ بدأت تأخذ يف الثامنينات ،يف نظر قسم عىل األقل من
ومتوسط عمر أعضاء الفريق هو  25سنة) ،بدأت تأخذ
الزمالء (أل ّن الفارق بني جوها
ّ
ريا حول املوضوع يف العدد ،فال مجال
ً
صدى فكريًا جدي ًدا .وبِ ا أ ّن الكالم يدور كث ً
هنا للحديث بصورة عمومية عن التأثري الذي كان ُيا َرس عىل رشيحة من املثقفني
الهنود ،وعىل الخصوص الذين يرتادون باستمرار الجامعات األمريكية ،من قبل النقد
املحيط للعقالنية والنهج املعتاد للتق ّدم ،والنسبية االبستمولوجية التي تعمل غال ًبا
عىل توسيعه .إ ّن هذه التيارات الفكرية ،وعىل الخصوص الفكرة التي استُ ِم ّدت من
ميشيل فوكو التي تفيد بأ ّن الحقيقة ،التي ما تزال تُتص َّور منذ ٍ
عهد قريب عىل أنّها واقع
متعا ٍل ،لها تاريخ تجريبي ال ينفصل عن الحقل االجتامعي والسيايس الغريب ،وبصورة
أع ّم الدراسة املوضوعاتية الفوكولدية الكربى امل ُتعلّقة بعقدة سلطة ـ معرفة ،كل ذلك
خاصة من زاوية ما ُس ّم َي ﺑ النموذج ما بعد االستعامري .يف كتاب
تض ّمن بال ريب داللة ّ
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(االسترشاق) الذي هو ُمص ّنف يتناول حفرية الخطاب الغريب حول الرشق والذي صدر
بي ادوار سعيد أ ّن متثيل اآلخر يعني
بعد كتاب فوكو (يُراقب ويُعاقب) بثالث سنواتَ َّ ،
التوسع األورويب كان
قولبته ،وأ ّن املفهوم الذي كان يُعطي الرشقي جوه ًرا يف عرص
ّ
باألخص بدأَ ركام الفكر النقدي ،الذي يُس ّمى
أداة إخضاع((( .عن طريق ادوار سعيد
ّ
عىل الجملة ﺑ مابعد حدايث ،باخرتاق كتابة التاريخ الهندي ،ومعه دراسات التابع التي
شكّلت موضوع ترسيخ رئييس.
حا يف انزياح نقد االستعامر من الحقل االقتصادي
وتَ ثّل أثره األكرث وضو ً
والسيايس إىل الحقل الثقايف .ومن مالحظة جوها بخصوص فشل الدولة الحديثة
يف التعبري عن حقيقة األمة ،يف ٍ
بي بنديكت أندرسن ( ،)1938يف كتاب بَل َو َر
وقت َّ َ
حصة التخ ّيل يف الحركات الوطنية ،انزلق
برباعة عالية بعض املسائل الراهنةَ ّ ،
بي ّ

املرء إىل التشخيص العا ّم إلخفاق الحداثة .كتب جوها أ ّن «الثقافة الربجوازية بلغت
ح ّدها التاريخي مع االستعامر .ما من فتح من فتوحات الثقافة الربجوازية ـ الليربالية
والدميقراطية والحرية وسيادة القانون ـ ميكنه النجاة من الرضورة الصارمة التي تنتمي
التوسع والتكاثر وذلك باعتامد سياسة يف السيطرة االستعامرية خارج
إىل القدرة عىل
ّ
يقل
الحدود» .يف السياق الفكري الجديد ،رشع هذا االستنكار ،بالرغم من أنّه ال ّ
األقل بالنسبة لقسم من
ّ
أقدمية عن العداء لإلمربيالية نفسها ،بتأدية الدور نفسه ،عىل
أنصار دراسات التابع ،الذي قامت به االرتدادات الرببرية الكربى يف أوروبا يف القرن
العرشين بالنسبة لعدد من امل ُفكّرين الغربيني :إنّه مبثابة جهاز كبري يف نقد مرشوعية
«ماوراء الرواية» التنويري ويف نقد النموذج املركزي األورويب للتق ّدم .ال ّ
شك يف أنّه
يحتل مركز الصدارة يف خطاب التح ّرر من النزعة القومية ومن املاركسية عىل ح ّد
ّ
كان
سواء .لك ّن النزعة القومية واملاركسية تتشاركان النظرة األصلية ( )foundationalللعقل
بوصفه شكل كوين ،وألوروبا بوصفها مح ّركًا تاريخ ًيا لِملحمة التق ّدم .إ ّن هذا الجهاز
حث اآلن فيه .يقول د .شاكراباريت ()2163 :1991
ما فوق الرسدي نفسه هو الذي يُب َ
((( -لقاء إعطاء جوهر بواسطة االسترشاق نفسه ،ومن دون الخوض يف ما ميكن أن يعنيه الفهم الباتر  ، mutilantومن
دون أن يؤخَذ بالحسبان اإلسهام املدروس لبعض النخب األهلية يف بناء املعرفة االسترشاقية (وهي الفكرة التي مل ّح
ُشت يف املجلد الرابع من دراسات التابع.
إليها برنار س .كون  Bernard S. Cohnيف دراس ٍة له ( 284 :1985ـ  )329ن ِ َ
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إنّه كان هناك «سذاجة نظرية» لدى أصحاب دراسات التابع يف االحتذاء بالخطابات
الحديثة الها ّمة حول التح ّرر كام فعلوا يف البداية .يتعلّق املوضوع بأن يُجعل مفهو ًما
أ ّن العقل ليس سوى منوذج ثقايف من بني مناذج أخرى ،وبـ«ترييف» أوروبا التي
نظري ضمني لكل كتابات التاريخ النخبوية(((  .20وقد يتعلّق املوضوع
هي مرج ٌع
ٌّ
بـ «إضفاء سامت التضامن مع العامل الثالث» وذلك من خالل االضطالع باملقاومة
وإثارتها عند التابعني يف العامل املتط ّور((( .يجب ترميم التباين الثقايف ،والتخلّص من
اإلرهاب التفسريي الذي يشجب كل تضامن غري ممكن تعيينه مع وعي الطبقة بوصفه
وع ًيا خاطئًا ،ور ّد االعتبار ﻟ «األزمنة االتنية غري امل ُنظّمة من قبل الدولة والكتابة»(((،
وتصحيح التص ّورات الهويّاتية واملذكرات والدعوات الشعبية امل َخفيّة أو امل ُضطهدة
ظل السيطرة الغربية ورواية كتابة التاريخ الحاكمة امل ُتواطئة مع الحداثة.
يف ّ
ح ّد َد املكان الذي ينطلق منه الدرس الجديد يف دراسات التابع :إنّه
بذلك ُ
التقاء مابعد الحداثة بِ ابعد االستعامر .ال ّ
أول يف
شك يف أ ّن نشأة هذا املرشوع ً
امليدان الهندي ليست من الصدفة يف يشء .فالهند بالتأكيد هي املنطقة امل ُستع َمرة
ريا صار ًما من قبل املركز ،بالطريقة
يف العامل التي ُع ِم َل فيها تعليم عا ٍل مؤطّر تأط ً
جا وعىل املستوى األوسع ،والتي ن ََس َج فيها الخطاب التاريخي للحداثة
األكرث نضو ً
والرأساملية والدميقراطية الروابط األقوى ،والتي تجمعها باألوساط الجامعية الغربية
أوثق الروابط .وكان باحثوها بالخصوص مؤ ّهلني إلحداث هذا النوع من الهجوم
النقدي عىل الخطابات التي ت ُطلَق يف العواصم ( .)Prakash 1994: 1489نفهم أيضً ا
ملاذا حقّقت املجموعة خالل املرحلة الثانية شهرة دولية تجعل منها مرج ًعا حقيقيًا
لقسم من املؤسسة الجامعية يف ما وراء األطليس((( :السبب هو أن هذه الشهرة تعطي
التج ّمع ما بعد الحدايث ترسيخًا خارج الجغرافيا الغربية ،يف حني تبدأ باالنتشار
(1)- Chakrabarty 1992 (article repris en traduction in Diouf 1999).
(2)- Prakash 1990b: 403 (également repris in Diouf 1999).
(3)- Diouf 1999: 24, d’après une formule de Jacques Le Goff.
ح ِظيَت هذه الشهرة بدعم قوي من خالل صدور مقتطفات حول دراسات التابع يف الواليات املتحدة ،تحت
(((َ -
إرشاف راناجيت جوها وغاياتري سبيفاك ،وق َّد َم لها ادوار سعيد (.)Guha & Spivak 1988
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يف مناطق أخرى من الجنوب ،وعىل الخصوص أمريكا الالتينية ،حيث سوء الفهم
والتناقضات بني الحركات القومية والفئات التابعة تنطوي عىل تناسب يف الحالة
ريا من النقاش امل ُحتدم يف الهند نتيجة صدور املجلدات
الهندية .لك ّن
ً
قسم كب ً
األوىل من املجموعة قد سقط ُمج ّد ًدا (.)Sarkar 1997: 84
وما يُد َرك من الخارج بوصفه إعادة توجيه هو عىل األرجح يُتص َّور من قبل
غالبية أعضاء املرشوع عىل أنه املرحلة التي وجدت فيها املجموعة ،بعد املرحلة
األوىل من النقاش الداخيل املنفتح ،وجدت االت ّساق حول إشكالية ُمعقّدة .كان

(بدل من رشوط العيش أو تاريخ
ً
من الواضح أ ّن تسليط الضوء عىل الوعي التابع
الخاصة) الذي كان األثر الالفت
رصاعات الشعوب التابعة يف السياقات اإلقليمية
ّ
للمرشوع ،أفىض إىل مأزق إذا كان األمر يتعلّق بإعادة بناء التابع بوصفه ذاتًا مستقلّة
ريا،
عن خطاب النخبة .ينبغي بذلك تخصيص الكلمة األخرى للبديل ،واالعرتاف أخ ً
وبصورة نهائية ،بأ ّن وضعية التابع ،التي يُنظر إليها غالبًا نظرة خاطئة من قبل فئة
سوسيولوجية ،ليست جوه ًرا بل عالقة ،وال وجود لها إال بوصفها تنشأ عىل يد خطاب
النخبة (االستعامرية والقومية) كقوة مقاومة ض ّد هيمنة النخبة .إ ّن هذا املوضوع
جرى تناوله يف كتاب بارتا شاترجي الصادر سنة Nationalist Thought and :1986
 .the Colonial Worldإ ّن هذا امل ُص ّنف يُظهر أ ّن الخطاب القومي للنخبة الهندية،
امل ُقابِل للخطاب االستعامري الذي يجد جذوره يف املؤلّفات األيديولوجية ،والذي
هو خطاب الحداثة الربجوازية ،واجه تناقضً ا أساس ًيا وهو أ ّن النخبة كانت ُمضط ّرة
إىل الحديث باسم الجامهري عندما كانت تريد أن تتصارع مع السلطة االستعامرية،
لكنها شكّكت يف الوقت عينه وانطوت بك ّد عىل االستقالل الذي ال يُق َهر لِنمط
نزاعها .إ ّن مه ّمة املؤ ّرخني كانت قبل كل يشء تفكيك الخطاب الحاكم والضابط
للنصوص االستعامرية والقومية بغية استخراج املكبوت ،أعني الثقافة والتجربة
والذاكرة املحذوفة للشعب .إ ّن هذا العمل ،بال ّ
شك ،ع ّرض املؤ ّرخ لتوت ّر دائم بني
فكرة أ ّن وضعية التابع هي قبل كل يشء أثر وضع ( ،)effet de situationوالنزعة،
يقل عن ذلك
التي من الصعب تفاديها ،إىل متثيل تلك الوضعية بوصفها كيفية .وال ّ
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حا أ ّن املرشوع مل يكن هدفُه بالدرجة األوىل اقرتاح منوذج جديد للتنضيد
وضو ً
( )stratificationاالجتامعي (الذي سيكون تبسيط ًيا) ،وإمنا كان هدفه إعادة دمج
السلطة كمعطى مركزي للتنظيم االجتامعي ،والربهنة عىل أ ّن النظرة الليربالية
الربجوازية للدولة ـ األمة بوصفها وحدة جمعية واتفاقية ،هي خاطئة يف األساس.
«نصية» ( )textualitéاالستعامر والنزعة القومية،
إ ّن س ّيئة هذا االستقطاب باتّجاه ّ
وبات ّجاه نقد خطاب النخب ،هي أنّه يُزيل الطابع املا ّدي نهائ ًيا عن ميدان التنافر بني
النخب والتابعني بهدف حرصه ضمن نسق الثقافة .إ ّن املسافة ضمن الحركة ذاتها

عم كان يُص ّنف بأنّه النموذج الكوين الغريب للعقالنية أ ّدت إىل تقويم
التي ت َفصلنا ّ
الفرق ألجل ذاته ،مبعزل عن أي معايري أخرى غري مقاومة لسيطرة الحداثة التي تؤ ّمن
االنتظام .شيئا فشيئا ،ينتقل الكثري من أصحاب دراسات التابع من التعارض املزدوج
نخبة  /تابع إىل التعارض حداثة غربية  /ثقافية أهلية .ومييل إىل ر ّد االعتبار ،دفعة واحدة،
إلنسان ما قبل االستعامر باسم نقد االستعامري ،أو (يف ما يتعلّق بالهند املعارصة)
لألقل والهاميش باسم نقد الدولة ـ األمة التي نتجت من النضال من أجل
ّ
ر ّد االعتبار
ُجسد يف الهند الحداثة السياسية التي تقوم عىل االضطهاد وتَرجع
االستقالل ،والتي ت ّ
يف األصل إىل أيديولوجيا األنوار .يُحلّل جيان براكاش (الذي التحق حديثًا بفريق
مثل ،يف كتاب رائع صادر سنة Bonded( 1990
الخاص بدراسات التابع)ً ،
النرش
ّ
 )Histories: Genealogies of Labor Servitude in Colonial Indiaالطريقة التي
تطورت بها العالقة بني الفالحني الحاكمني يف «بيهار» والتابعني الذين يستخدمونهم
ِ
ُستخدمني والعامل ،برأي
كعامل زراعيني منذ الحقبة االستعامرية .إ ّن التمييز بني امل
خاص باملجتمع الرتاتبي للطبقات.
براكاش ،مل يفعل سوى تجسيد اختالف وضع
ّ
إ ّن هذا التوزيع الوظيفي تض ّم َن حقوقًا وواجبات ض ّمت كل جوانب العيش ،واحتوت
ِ
ستخدم ـ مستخ َدم)
بخاصة عىل عالقات االعتامد التي مل تكن أساس العالقة ( ُم
ّ
يف لها .باقتفاء أثر إلغاء العبودية يف الهند باسم املثل األعىل
بل مجرد جانب إضا ّ
ص َف الربيطانيون من جديد ،يف القرن التاسع عرش ،عالقة التبعية
الليربايل لألنوار َو َ
وصفًا قانون ًيا للمالءمة بينها وبني الحق الحديث وجعلها قابلة للتصحيح من خالل
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الوسائل القانونية العاديّة .وعندئذ ماثلوا بينها وبني التزام عمل تعاقدي ُموقّع يف مقابل
اعتامد .لكن يتّضح أ ّن هذه االستدانة التي تُثقل عىل أفقر الفقراء ال ميكن تسديدها أل ّن
أسسوا عمل ًيا العبودية عن
مداخيلهم زهيدة ج ًدا .إ ّن الربيطانيني ،من خالل اإلصالحّ ،
طريق الديون ،وح ّولوا امل ُزارع إىل إنسان غري ح ّر .إ ّن الجهود الالحقة للدولة إللغاء
ِ
ُستخدم
هذا النوع من العبودية فشلت حتى اليوم ،وأصبح العنف يف العالقة بني امل
وامل ُستخ َدم التي تقترص عىل العامل االقتصادي أصبح ال يُغتفر.
إ ّن قـ ّوة تأثير هـذا النقـد للحداثـة ال يأيت مـن كونه يسـنح للحداثـة بالظهور وهي
غير تا ّمـة وتنقصهـا الفعاليـة ،بـل من جهـة أنّه يكشـف أنّهـا ُمح ّرفة .هناك عـدد قليل
مـن أصحـاب دراسـات التابـع سـوف يكتفـون باإلجابـة الكالسـيكية امل ُقابلـة لِهذه
املالحظـة ،التـي تُفيـد أ ّن النزعـة اإلصالحيـة الليرباليـة يف ُمحيـط غير غـريب تؤ ّدي
ال محالـة إىل نتائـج جزئيـة أو ُمزيّفـة تولّـد بدورها توتّـرات وإخفاقات غالبًا أسـوأ من
عبت ديبيش شـكراباريت سـنة 1995
شر الذي ت ّدعي النزعة اإلصالحية تصحيحهّ .
ال ّ
عما هو مشترك بني هذا التشـخيص وعيوب املركزيـة األوروبية لالسـترشاق« :ملاذا
مـا تـزال الحداثة املسـتقبل الذي ينتظرنـا بعد مرور أكثر من مائتي عام على إدخالها
على يـد اإلمربياليـة األوروبيـة؟ كم مـن الوقت يحتـاج الهنـدي ليصبح عرصيًـا؟ إ ّن
الحداثـة امل ُمتلئـة والكاملة سـتكون شـيئًا جيّـ ًدا ،وتجسـيدا ً للرفاهيـة والعقالنيّة .وال
نقـول :مـا منلكـه هـو كل مـا لدينا .نقـول :مـا لدينا ليس سـوى نسـخة سـيئة لِام هو
ج ّيـد يف ذاتـه .ونُضيـف أنّـه مـا زال علينـا أن نتقـ ّدم .إ ّن االنتقـال مـن نبرة النحيـب
إىل نبرة السـخرية هـو االنزيـاح الـذي يُحدثـه الجحـود يف مقابـل مـاوراء الروايات
تختص بالجملـة االفتتاحية يف أحد
األوروبيـة يف عصر التنوير .إ ّن سـخرية املؤلّـف
ّ
كتـب سـوميت سـاركار (الكتـاب األفضـل حـول تاريـخ الهنـد يف عصر القوميـة)،
حيـث ِقيـل إ ّن الهنـد أمتّـت يف القـرن املنصرم أكبر عمليـة انتقـال يف تاريخهـا،
ح عـ ّدة غير تـا ّم»((( .أمـام خطـاب الحداثـة ُ
املهيمنة
«انتقـال بقـي مـع ذلـك مـن نوا ٍ
والتقـ ّدم ،وأمـام «دعايـة العقـل» ،و«الهـوس األحادي للخيـال عند الشـخص العامل،
(1)- D. Chakrabarty 1995: 755. Le manuel en question est Sarkar 1983; mes italiques.
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القـايض وامل ُعلّـم الـذي يعلم دامئًـا ما هو جيـد للعامل قبـل أن يتأكّد» ،يجـب ،برأي
ش�كراباريت« ،الذهاـب إىل التاب�ع»« ،وترك�ه يطرـح تص ّوراتن�ا للكون» و«االسـتعاضة
عنه�ا بالوج�داين والدين�ي» و«بِ ـا رأينا أنـه العقالين بعـد أن صارت حديثـة»(((.
إ ّن وصف التابع ،ضمن هذه النظرة ،ليس سوى عنوان ُمتآلف يُشري إىل كل أشكال
كل ميادين الفكر والتجربة
التباين الثقايف التي استم ّرت يف الوضع االستعامري ،وإىل ّ
يف املجتمع املحكوم التي بقيت غري قابلة للولوج إليها و ُمتم ّردة بالنسبة للسيطرة
الخاص
االستبدادية التي مارستها العقالنية التنويرية والحداثة الغربية والدولة ـ األمة:
ّ

أو املنزيل يف مقابل العا ّم (أي امليدان السيايس واالقتصادي واإلداري والتقني
حيث تسود السلطة االستعامرية) ،الديني ،الف ّني ،العاطفي يف مقابل العقالين،
واملحل والهاميش يف مقابل الدويل ( )etatiqueوالوطني ،وبالتأكيد
ّ
الجامعي
ما قبل االستعامري يف مقابل كل ما جاء من بعد .إنها ميادين البحث االختيارية
الخاصة بِدراسات التابع .وكلّها ت ُحلّل يف مقابل النموذج االستعامري الحديث،
ّ
ٍ
يف
وقت ت ُشري إىل وجود تباين وتتم ّيز بوصفها «غري قابلة للقياس» ،وميكنها أن
تتجل كنامذج مضا ّدة (نُورِد مصطلح ما بعد حدايث الذي يرِد اآلن عىل نحو واسع
ّ
عند مؤلّفينا) .مث ّة كلمة مفتاح أخرى هي «الجزء» ،التي هي ض ّد ُمتع ّدد املعاين
بخاصة عىل األجزاء
للسيد ،والعنرص الكوين ،واملتجانس ،وامل ُستم ّر ،والتي تنطبق
ّ
االجتامعية امل ُضطهدة التي أخرستها الدولة ـ األمة ،والتي لها مرشوع تابع يقصد إىل
ترميم الكالم((( .عن طريق العدوى ،تنقسم بنية الكتب نفسها ،وتنتهي الفصول بال
خامتة :كتب شاترجي (« ،)13 :1993التعبري عن الذات باسم الجزء وار ٌد أيضً ا ،وليس
ريا املصادر
من غرابة يف ذلك ،إنتاج خطاب هو ذاته ُم ّ
قسم» ( .)cf. Amin 1995أخ ً
فس بال ريب ،جزئ ًيا ،بأ ّن دراسات التابع ِ
وض َعت
هي غال ًبا ،أكرث فأكرث ،أدبية .هذا يُ ّ
النص ،وبأ ّن أقسام األدب يف
يف األصل من قبل راناجيت جوها تحت تأثري النقد
ّ
الجامعات األمريكية هي أحد مراكز رواج األسئلة االبستمولوجية التي ت ُلهم اليوم كتّاب
(1)- Chakrabarty, ibid: 757 et 753.
(2)- Cf. Pandey 1992 (repris in Diouf 1999); Chatterjee 1993.
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املجموعة (ادوار سعيد وغاياتاري سبيفاك األعضاء البارزة يف الفريق ،وهام ينتميان
بخاصة إىل التأثري الناتج من انتقال االهتامم
إىل هذا التج ّمع) .لكن يجب النظر
ّ
من الوثائق االستعامرية باللغة االنكليزية إىل األدب املطبوع باللغات املحلّية (A.
 .)Chakrabarty 1995; Ramachandra Guha 1996إ ّن هذا األدب الهالك الذي
قليل((( يفتح حقل بحث كثري الوعود أمام التاريخ الثقايف.
كان ُمتشتّتًا ومل يُحفَظ إال ً
إ ّن هذا الحقل مل يكن مجهولً عند الباحثني ،بل ازداد عدد الذين يختلفون إليه منذ
ما يقارب خمسة عرش عا ًما ،بالرغم من أ ّن املعالجة امل ُالمئة ملختلف مستويات
القراءة ،التي يفرتضها االستعامل التاريخي لهذه املصادر ،تقتيض إجراءات نقدية
ُمنظّمة ج ًدا .ومن البديهي أنّنا نبتعد أكرث من خالل هذا الجانب عن االهتامم الحرصي
بالتابع األمي املمنوع من الكالم والخاضع للنخب أكرث من السلطة االستعامرية،
والذي كان محور الحديث يف دراسات التابع .يتعلّق املوضوع قبل كل يشء بالهوية
الثقافية ،فاملعيار امل ُم ّيز الذي يُدير موضوع الدراسة هو درجة املناعة أمام غزو
الحداثة االستعامرية .إ ّن موضوع كتاب هاردمين ( D.(Hardimanاألخري ،العضو
املؤسس لِفريق البحث ،عنوانه  )1996( Feeding the Baniyaالذي يبحث مبهارة
ّ
اضطهاد الفالحني من قبل امل ُقرضني بالربا يف الهند الغربية إبّان العرص االستعامري،
إ ّن موضوع الكتاب املذكور ال يبدو الئقًا.
إ ّن الصعوبـات وامل ُالحظـات النقديـة التـي يخـوض فيها هـذا التوجيـه تحمل،
تخلى أصحـاب دراسـات التابـع عن
ّ
يف اآلن نفسـه ،طاب ًعـا علم ًيـا وسياسـ ًيا .لقـد
كل مقاربـة حـول ثقافـة وفعـل التابع «ت ُضفـي الطابـع األنرتوبولوجي» على التباين
الثقـايف بإرجاعـه إىل التأويـل الكـوين للعقالنيـة ،يف حين يرفـض التابـع تاريخًـا
يضـع ويُسـ ّمي النشـاط الجـدايل للتابـع بالهامشي أو الرجعـي ()réactionnaire
بحسـب معايير مـاوراء الروايـة امل ُتعلّـق بالتقـ ّدم .يُضيـف شـكراباريت ( )1998أ ّن
رسد تاريـخ «جيّـد» يُ ِ
ناسـب الخطابـات التـي تتنـاول منهـج روبـن
امل َسـألة تتنـاول ْ
(1)- La »Vernacular Tracts Collection « de l’India Office Library (la structure qui abrite les archives
colonials de l’Inde à Londres) est un des conservatoires les plus utilisés de cette littérature.
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ج .كولنغـود ومنهـج ادوار كار ومـارك بلـوخ ،بقـدر ما تتنـاول املعرفـة امل ُد ّمرة .من
دون االسـتغراق يف الالعقالنيـة ،يجـب إخـراج التاريـخ إىل أقىص مـداه ،والرجوع
إىل أشـكال عديـدة للدميقراطية لعلّنـا مل نفهمها بعد ج ّيـ ًدا (.)Chakrabarty 1998
بذلـك فـإ ّن أصحـاب دراسـات التابـع انتقلـوا مـن نقـد كتابـة التاريـخ النخبويـة
الغالِبـة ،امل ُذنبـة بحجـب ميـدان اسـتقالل التابـع ،إىل النقـد امل َحـض والبسـيط
اختصاصا ُمطا ِبقًا لِألنسـاق املقاليـة الكربى للحداثة .بعد شـجب
للتاريـخ بوصفـه
ً
إنسـانوية التنويـر بوصفهـا العامل الـذي مل تُوضّ حه املاركسـية ،يض ّم نقـد الحداثة،
مـن منظور دراسـات التابـع ،فكر ماركس الذي تأث ّـرت تحليالته بخطـاب تح ّرر ق ّدم
للتوسـع االسـتعامري ألوروبـا ويصلح اليـوم لِتسـويغ الدولة ـ
يف مـا مضى تربيـ ًرا
ّ
األمـة ( Prakash 1994: 1489ـ  .)1490تلك هي أسـئلة كبيرة .لكن ينبغي ُمالحظة
أ ّن أصحـاب دراسـات التابـع يصنعـون دامئـا التاريـخ ،يف أغلب األحيـان مبوهبة،
وليسـوا بفالسـفة إال ُمصادفـة .مـن البديهي أن يقود التقوي ُم النسـقي ِلنسـان ما قبل
االسـتعامر أو األهلي يف مقابل االسـتعامري ،الـذي عولِ َج من غير متحيص كأداة
للتاريخ ُمسـاعدة عىل الكشـف ،من البديهي أن يقود إىل التبسـيطية األكرث تشـ ّو ًها،
ويثّـل مبعنـى مـا العنرص السـالب يف
أسـهل مـن تشـييء التعـارض نخبـة /تابـعُ .
رسـخته عميقًـا كتابة التاريـخ يف األذهان ،والذي يجعـل من االحتالل
الطابـع الذي ّ
األورويب رقابـة عرقيـة وبدايـة يف كل ميادين الحياة الهندية .لكن ،من خالل السـعي
إىل تنسـيب ( )relativiserهـذه امل ُسـلّمة للتقـ ّدم نحـو نظـر أكرث تباي ًنا للسيرورات
التاريخيـة إمنـا صنعـت كتابة التاريـخ يف الهنـد يف األعوام العرشيـن األخرية بعض
التقـ ّدم الـذي ال جـدال فيه.

الفصل الثاني
االستعمار القديم

االستعمار املنتشر

نحو نظرية معرفة لفهم زمن االستعمار
أحمد رهدار

(((

االستعامر يف أكرث معانيه عمومية هو االستفادة من اآلخرين رغامً عنهم ودومنا
تقديم أي تعويض لهم ،االستعامر منذ القديم وحتى اآلن ،وألسباب تخصه قام بتغيري
شكله القديم وحتى شكله املعارص ،ولكن رغم هذه التطورات والتحوالت إال أ ّن
روحه ـ املتمثلة بالتسلط عىل اآلخرين ـ مازالت كام كانت ...تح ّول االستعامر من
شكل آلخر ـ كام هو حال كل الظواهر االجتامعية األخرى ـ تم بشكل متدرج وليس
بشكل مفاجئ ،لذلك من الصعوبة وضع حدود زمانية أو مكانية بني هذه التحوالت دون
االستفادة من وسائل مساعدة واشارات وطرق محددة إ ّن عرصنا الحايل يشهد وجود
استعامر هو من أش ُّد االستعامرات تعقيدا والذي يتميز بخصائص منها التخفي واالنتشار
والتجهز بأدوات تقنية وحديثة و...الخ يف هذا الزمان ،تم تعريف دول الغرب بالعامل
األول ،رمزا ً لالستعامر ،كام تم تعريف دول الرشق بالعامل الثالث رمزا ً للمستعمرات ،إ ّن
التعرف عىل ماهية ووجوه خطط االستعامر يف أي عرص كان وتاريخ تطوره وتحوله إىل
أشكال معقدة أكرث فأكرث ،يساعد املستع َمرين يف فهم االستعامر والقدرة عىل مواجهته
(((-عامل دين وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة باقر العلوم ـ قم ،ورئيس مؤسسة (فتوح انديشة) للدراسات
والتحقيقات اإلسالمية ـ ايران.

االستعمار المنتشر
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وهذا املقال هو يف صدد ذكر خصائص األشكال املختلفة لالستعامر وتبيني ظاهرة
االستعامر املعارص الذي يعد من أكرث انواع االستعامرات تعقيدا.
األلفاظ الهامة :االستعامر القديم ،االستعامر الجديد ،االستعامر املعارص،
صحوة الصفوة ،صحوة العامة ،والتكنولوجيا املخفية.

التوسع العاملي والتوسع الدويل

التوسع العاملي وهو من أقدم أشكال االستعامرات((( باملعنى العام والذي كان
يهدف إىل ضم الدول املجاورة له واحتاللها عسكريّاً عن طريق الغارات الرسيعة
بحثاً عام ميكن سلبه ونهبه ،يف هذا النوع من االستعامر يقوم البلد املستعمر
باحتالل البالد االخرى بداية من حدوده مع الدول املجاورة له وحتى آخر نقطة
يستطيع الوصول اليها ،وبسبب فقدان هذا النوع من االستعامر لخطط بعيدة األمد
وكذلك فقدانه الوسائل االرتباطية واالتصالية وأدوات التحكم الشامل و...الخ فإنه
ال يستطيع تحقيق وجوده الفيزيولوجي داخل أرايض البلد املحتل إال إذا قام بضم
وعي من جانبه حاكامً عليه ،لذا فإن هذا النوع من املشكالت
هذا األخري إىل أراضيه ّ
يدفع املستع ِمر إىل مضاعفة جهوده من أجل الحصول عىل أكرب كمية ممكنة من
خريات البلد املحتل يف وقت قصريٍ جدا ً.

كام أن الحصول عىل خريات البلد املحتل الميثل املطمح الوحيد يف شكل
التوسع العاملي ،إنّ ا أيضاً السعي الشديد وراء االنتقام الذي يجد جذوره يف
الخصومات القدمية بني الدول املتجاورة ،لذلك فإن هكذا استعامر كان عىل الدوام
يُخلّف وراءه إرثا من الخراب والدمار يف البالد املستع َمرة ،دما ٌر مبستوى الدمار
الذي ميكن أن تخلفه قنبلة نووية يف زماننا الحارض ،فمثال نريون الذي قام باشعال
النريان يف مدينة روما ببرشها ومساكنها وكل ما كان فيها ،وأيضاً االسكندر الذي هدم
عرش جمشيد ...فإذا أخذنا باالعتبار التكلفة ومتاعب بناء مثل هكذا مدن يف ذلك
الزمان فإنه ستتضح الصعوبة الكبرية يف اعادة بناء هذه املدن امله ّدمة من جديد.
((( -االستعامر باملعنى الخاص هو تلك الظاهرة الوليدة املتزامنة مع التمدن ،مع امكانية اطالق هذه التسمية عىل
اشكال السلطة ما قبل عرص التمدن أيضا.
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يف عرصنا أيضاً ،إذا شك البلد املستع ِمر بقدرته عىل البقاء ملدة طويلة داخل
البلد الذي قام باحتالله فإنه يقوم باللجوء إىل أسلوب السلب والنهب والغارات
الرسيعة ،كام كان حال العراق يف إغارته عىل الكويت يف بدايات العقد التاسع من
القرن املايض ،لكن وبالنظر إىل وجود األمم املتحدة ،ووسائل االعالم العاملية،
وصحوة األمم و ...فإنه ميكن القول بأن التوسع العاملي يف عرصنا الحايل قد وصل
إىل درجة الصفر.

 )2االستعامر القديم

 1ـ  )2االحتالل العسكري

يف هذا النوع من االحتالل يقوم البلد املحتل باللجوء إىل الطريقة العسكرية
للسيطرة عىل البالد التي يدخلها ضمن خطط طويلة األمد يعمل من خاللها جاهدا ً
لنهب مدخرات ومنابع البالد األصلية ،ويف هكذا شكل لالستعامر فإن الشعب
املستع َمر يُظهر أنواعاً من املقاومة يف مواجهته لغاصبه ،األمر الذي يُجرب املستع ِمر
عىل تقديم بعض االصالحات والخدمات ،وقد شهدنا مثل هذا األمر يف الهند التي
كانت مغتصبة من قبل االنكليز ،حيث أظهر الشعب مقاومة أجربت االنكليز عىل
اتخاذ خطوات إصالحية وخدماتية.
إن عملية استعامر بلد ما باالضافة إىل أنها تح ّمل البلد املستع ِمر تكاليف ضخمة
إال أنها أيضا تج ّر عليه تبعات تاريخية كثرية.
وأحد أهم هذه التبعات ،هو الكره الذي يبقى يف أذهان الناس املستع َمرين تجاه
البلد الذي قام باستعامرهم سابقاً ،وهكذا نوع من الكره ـ خصوصا حني يرتافق ذلك
مع تنامي صحوة الشعوب املستع َمرة وأيضا تحقق بعض العوامل القومية والوطنية
ـ يتأثر ببعض العصبيات القومية واإلقليمية والدينية والتي ال ميكن أن تزول ببساطة
حتى يف حال حصول البلد املستع َمر عىل استقالله وبداية قيامه بعالقات ودية
تدريجية مع البلد الذي قام يف املايض باستعامره ،إال أن تلك املشاعر تبقى مخفية
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يف طيات ثقافة األمة املستع َمرة وجاهزة للظهور يف وقتها لتلعب دورا ً يف الرفض
وحتى يف قيام ثورة ضد البلد املستع ِمر .
 2ـ  )2استعامرات تجاوزت حدود الجريان:
يف االستعامرات القدمية مل يكن من الرضوري دامئا أن يكون البلد املستع ِمر
مجاورا ً للبلد املستع َمر ،إمنا يف حاالت كثرية كانت املسافة بعيدة جدا ً بينهام
(العديد من الدول الرشقية املستع َمرة ـ يف القرنني 18و 19للميالد ـ كانت تبعد كيلو
مرتات كثرية عن الدول املستع ِمرة لها) لذا فقد واجهت عملية االستعامر مشكالت
عديدة ،فمن جهة قلة قوات املستع ِمراملتواجدة عىل أرايض املستعمرة ،ومن جهة
أخرى املقاومة املتزايدة واملتسعة ـ رغم أنها مخفية وبسيطة ـ من قبل الشعوب
املستع َمرة ،ومن جهة ثالثة إمكانية إدخال أكرب عدد ممكن من القوات وبأقرص وقت
إىل البلد املستع َمر ،أمر غري ممكن ،إال أن كل هذه املشكالت تبدو غري ذات أهمية
يف مقابل األرباح التي يجنيها املستع ِمر.
إن الدولة املستع ِمرة من خالل متابعتها ملنافعها بعيدا ً عن حدود أراضيها فإنها
تحقق شكلني من الربح ،فمن طرف تستحوذ عىل منافع ومنابع البلد اآلخر ،ومن
طرف آخر فانها تنأى بنفسها إىل حد ما عن األخطار الخارجة عن السيطرة كاألمراض
السارية واملميتة ،أوالزالزل والسيول ،أوالحمالت الخارجية و ...وغري ذلك مام
ميكن أن يهدد أمن وسالمة الدولة املستع ِمرة ،حيث إ ّن مثل هكذا أخطار ميكن أن
تنتقل من البلد املستع َمر يف حالة جاور البلد املستع ِمر.
 3ـ  )2يقظة الصفوة يف األمم املستع َمرة:
إن من نتائج هذا االستعامر حدوث نوع من اليقظة يف بعض رشائح األمة
املستع َمرة ،وهذه اليقظة الحاصلة نتيجة االستعامر القديم عادة ما تكون بني الصفوة
من الطبقات الدينية والعلمية والسياسية والعسكرية املوجودة يف األمة املستع َمرة
ـ وهذا ليس أمرا ً حتمياً يف كل األمم ،وبسبب قلة الوعي العمومي كثريا ً ما يكون
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هؤالء الصفوة وحيدين يف مواجهة االستعامر وغالباً ما كانوا يفقدون أرواحهم فدا ًء
لقضاياهم ،إ ّن املفارقة املهمة فيام بني االستعامر وطبقة الصفوة أو النخب الواعية
يف عملية إيقاظ األمم املستع َمرة تنبع من نقطة هامة وهي أن أي رد فعل يصدر
عن االستعامر يف مواجهة الصفوة سينتهي برضر يصيب االستعامر ،حيث إ ّن هذا
األخري ال يستطيع ترك الصفوة لينترشوا عىل راحتهم ألن هذا يعني أنه بعد مدة قصرية
سيخرج جمع ال يستهان به من الناس بشعارات االستقالل والحرية ،وأيضا ال يقدر أن
يصد الصفوة ويتعامل معها بقسوة حيث إ ّن ذلك سيوقظ العصبيات الدينية والقومية
وسينترش الغضب الشعبي الذي كان متخفياً وهذا سيكون لوحده سببا لليقظة
الشعيبة (((،ولكن التجارب التاريخية ت ُظهر بأ ّن االستعامر عادة ما يختار الطريقة الثانية
من الطريقتني املذكورتني أعاله ،ونفس تلك التجارب أيضا أثبتت أنه يف كل مرة
يتعرض فيها نخب األمة للسلوكيات العدائية من قبل املستع ِمر فإن النتيجة ال تكون
فقط يف أن صيحاتهم ال تخمد بل وتعلو أكرث وتزداد انتشارا ً.

 )3االستعامر الجديد:

 1ـ  )3الحضور غري الفزيولوجي واالستفادة من القادة املحليني:

االستعامر الجديد هو االستعامر الذي ح َّد فيه البلد املستع ِمر من وجوده داخل
أقل درجة ممكنة ،ويف هذا النوع من االستعامر يكون القادة
البلد املستع َمر إىل ِّ
جامعة من نفس أفراد البلد املستع َمر ،ويعمل تحت إرشافهم قلة من القوات األجنبية
املنتمية إىل االستعامر ،ونجد من األمثلة البارزة عىل ذلك ايران يف عرص الحكم
البهلوي وتركية يف عرص حكم أتاتورك.
القادة املحليون يف هذا الشكل من االستعامر الجديد يحظون بحامية واضحة
(((-هكذا مفارقات ميكن أيضا أن تصح يف عالقة الدولة مع الثوار :أحد أهم التناقضات األساسية للثورة هو أن سعي
الدولة لتجنب الثورة من خالل االصالحات أو اخامد الثورة غالبا ما ينتهي بنتائج أسوء حيث تزيد من حدة مطالب
التغيري وتهيج أعامل الدولة غريالصحيحة مشاعر الغضب أكرث.
جاك كلدستون «مطالعات نظرية تطبيقية وتاريخية يف باب الثورات» ،ترجمة محمدتقي دلفروز (طهران ،كوير ،ط ،1
 ،)1385ص .31
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ومبارشة من قبل املستع ِمر ،ويتم تربيتهم بناء عىل نوعني من السياسة:
أ )-التجربة التاريخية تشري إىل أن االستعامر االنكليزي كان يحاول ربط القادة
املحليني به بصورة عائلية ،حيث كان ينتخب بعض العوائل (التي تعد من طبقة
األرشاف واألعيان وطاملا أظهرت تضادا ً يف اتجاهاتها مع التيارات واألحزاب
الشعبية) ويعمل عىل استثامرها من خالل :دعوة أبنائها للدراسة يف جامعاته يف
الخارج ،حل مشكالت العائلة السياسية العالقة من دون طلب أي مقابل لذلك علامً

بأن االستعامر هو من أوجد هذه املشكالت للعائلة بشكل رسي منذ البداية ،جذبهم
ليصبحوا أعضاء يف جامعاتها ومؤسساتها الرسية كاملاسونية ،وهكذا فاالنكليز
يعتقدون بأن استثامر العائالت واالستفادة منهم خصوصا يف جو العالقات الرشقية
يعد األفضل عىل االطالق ألن العائلة ستصاب بتلوث سيايس كامل داخلها وهذا
سيحمي أفرادها من الضغوط العائلية النفسية يف حال تلوث بعضها وبقي اآلخرون
من أصحاب الوالء الوطني.
ب) بقية املستع ِمرين من غري االنكليز ال يعتمدون سياسة استثامر العوائل وإمنا
يعملون بحسب ما تقتضية الحاجة وتستلزمه املرحلة ،فأحياناً يقومون بانتخاب فرد
واحد من عائلة يقومون برتبيته وتنشئته تحت إرشافهم ،حيث إنهم يعتقدون بأنّه
يف حال كشف أمر هذا الفرد وظهرت خيانته فإن الدولة املستع ِمرة لن تجرب عىل
دفع مثن باهظ لقاء ذلك ،يف حال أنه يف األسلوب االنكليزي يتوجب عىل الدولة
املستع ِمرة يف سياق حاميتها لألرسة بكاملها تح ّمل أعباء ميزانيات ثقيلة تدفعها من
أجل حامية بعض القوى غري املفيدة أو غري الفعالة بل واملكلفة جدا.
يف االستعامر الجديد ـ وعىل عكس االستعامر القديم مل يكن من املمكن
حدوث أي عالقات متبادلة بني املستع ِمرين والصفوة من األمة املستع َمرة ،وكلام
مىض الزمان أكرث كلام تزايد العداء بني الطرفني ـ يكون هنالك نوع من التعاقد غري
املكتوب ،ولكنه واضح وجيل أمام العيان ،بحيث يقوم االستعامر بحامية الصفوة أو
النخب وتحقيق أهدافهم خصوصاً السياسيّة منها املتمثلة يف حصولهم عىل مناصب
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تناسبهم وأيضا عزل منافسيهم و ..ويف مقابل ذلك يقوم الصفوة بالدفاع عن مصالح
املستع ِمرين.
 2ـ  )3يقظة العامة:
من نتائج هذا االستعامر إيجاد نوع من اليقظة ـ هذه املرة ليس فقط عىل مستوى
الصفوة الذين أصبحوا أعوانا لالستعامر ـ بني العامة من الناس ،بحيث يصل التبرص
تجب فيه طبقة الصفوة عىل تحديد موقفها بشكل رصيح وواضح ،أما «مع»
إىل ح ّد َ
أو «ضد» التحرك الشعبي ،ففي املرحلة التي تبلغ فيها اليقظة أوجها يكون صمت
الصفوة أو اتخاذهم للحياد بال معنى ،وهكذا فإن ضغوطات األفكار العامة يف مثل
هذه األوضاع يصل مرحلة يكون فيها الصفوة من الذين ال يريدون أن ينض ّموا إىل
االستعامر الخارجي واالستبداد الداخيل ويف ذات الوقت ال ميتلكون من روح الثورة
جبون عىل ارتداء لون السواد األعظم من العامة.
اليشء الكثري ،مثل هؤالء يُ َ
يقظة العامة هي من أفظع األوضاع التى ميكن أن يواجهها االستعامر ،ألنها
من أكرث املواجهات التي تفرض ميزانيات كبرية وتشبه إىل حد كبري املوارد
املستحيلة ،إن الفارق ما بني يقظة النخب ويقظة العامة ميكن توضيحه يف مثال
واحد ،كأسد أو عدد من األسود الذين يقومون بني الفينة واألخرى بالهجوم عىل
قرية فيقتلون من أهلها ،ومع تكرر هذا الوضع يندفع شيوخ القرية وكبار السن فيها
وأيضاً بعض الشباب من أصحاب املروءة التخاذ قرار صارم يف هذا الشأن ،ويف
النهاية يتفقون عىل قتال األسود ويف وقت معلوم يخرجون للقضاء عليها ،رغم
أنهم يعلمون بأنهم يف هذه املعركة سوف يصابون ببعض الخسائر إال أن أمر تلك
األسود سينتهي ،ولكن ماذا لو كان مكان تلك األسود املهاجمة جيش من ماليني
الجراد أو حتى النمل؟ فهل سينتهي األمر مبثل تلك املواجهة السابقة؟ قد يكون
الجواب نعم ،ولكن اليشء املسلّم هنا هو أن مواجهة النمل أو الجراد سيحتاج
تكاليف أضخم بكثري من مواجهة عدد من األسود ،وكذا فإن صحوة عامة الناس
تشبه هجوم ماليني من الجراد والنمل ،والتجربة أثبتت بأن االستعامر ال يستطيع
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محو رشيحة كاملة من عامة الناس يف بلد ما ،ولكنه استطاع يف مرات كثرية إزالة
النخب املخالفة له.
 3ـ  )3حذف الدين من محافل القوة:
يف االستعامر الجديد ،وعىل األقل عىل املستوى النظري (وبالطبع عىل املستوى
العميل أيضا إىل حد الفت للنظر) فإن الدين ال يُلحظ وجوده يف مناسبات القدرة،
وقصة حذف الدين أو تنحيته عن املحيط االجتامعي منذ بداية الغرب الجديد وحتى
نهاية عرص االستعامر الجديد مرت بع ّدة مراحل نرشحها فيام ييل:
أ) بعد ثورة فرنسا الكربى حدث هنالك انقسام يف مسرية التاريخ الغريب مابني
التقليدي والحديث بحيث تقدم الحديث عىل التقليدي وصار من املعروف أن بداية
الحداثة غري ممكنة إال يف حال انتهاء التقاليد القدمية ،لهذا توجه اإلنسان الغريب
نحو الحداثة أكرث ،ونتيجة لذلك مل يبق للتقاليد سوى ذاكرة وخواطر اإلنسان الغريب
لتسكنها بعيدا ً عن ميدان الحياة الفعلية وخارجها.
ب) يف املرحلة التالية ،تم تفسري الدين عىل أنه من التقاليد ،وتحديده ضمن
الطقوس الخاصة املامرسة ضمن التقاليد ،أو عىل أقل تقدير بأنه من الظواهر البارزة
داخل محيط التقاليد ،وهكذا ومبا أنه جزء من التقاليد املحكوم عليها بالتهميش فقد
كان من الطبيعي الحكم عىل الدين أيضا بذات اليشء.
ج) يف املرحلة الثالثة ،تم تقليص الدين إىل مجرد تقليد ،وبالتايل أُخرج من
ميدان املجتمع لينحرص يف املجال الفردي فحسب وهو ما أدى إىل رفض
املرجعيات الدينية ضمن امليادين اإلجتامعية بل وأسوء من من ذلك حيث أمست
املناسبات الدينية تجري تحت ظل املناسبات والقواعد اإلجتامعية وصار الدين
أحد املؤسسات والدوائر التي يتم تعيني مصريها من خالل السياسات اإلجتامعية.
د) يف املرحلة الرابعة ،تم تقليص تعاليم هذا الدين وتحجيمها ،ففي أفكار كانت

134

نحن وأزمنة االستعمار

سميت باألخالق ،ويف أفكار دوركايم العملية االجتامعية ،ويف أفكار ويتكنشتاين
التالعب باأللفاظ و ...وبهذا فإن املجاالت املتعلقة بهذه التعاليم من جهة وكافة
املجاالت الدينية من جهة أخرى تحولت إىل هوامش أُغفل النظر عنها.
هـ) يف املرحلة الخامسة ،تعريف التعاليم الدينية التي تم تقليصها فيام سبق عىل
أنها من املعايري الفردية وبالتايل فلكل شخص الحرية يف تفسري تلك التعاليم كام
يشاء ،ونتيجة لهذه املرحلة أصبح الدين موضوعاً غري محد ٍد بالذات إال فيام يعينه
أو يحدده األفراد بأنفسهم ـ وهؤالء بدورهم يقومون بذلك دومنا استنا ٍد ألي منطقٍ
مقبول.

 )4االستعامر املعارص:
 1ـ  )4االستعامر املنترش:

االستعامر املعارص هو أحد أشكال االستعامر الذي يكون فيه املستعمرون
وأتباعهم املحليني متخفني أو غري ظاهرين للعيان ،وميكن تسمية هذا النوع من
االستعامر «باالستعامر املنترش» والذي بنا ًء عليه ،فإن نوايا املستعمرين وأهدافهم
تواصل تتابعها دومنا احتياج ألي متثيل من قبل شخص ما أو حدث خاص ،ويف
هذا النوع من االستعامر يبلغ «التخفي واالنتشار» ح ّدا ً يصعب معه حتى بالنسبة
للنخب والصفوة كشف أتباع وأعوان االستعامر يذكر ميشيل فوكو الفارق ما بني
القدرة والسلطة((( فيقول «القوة ليست سلبية دامئا ،فهي ذات وجه إيجايب وب ّناء أيضاً،
كام أن إجراء القوة ال يعني أن مجريها هو صاحب القوة ،ألنها ليست ُملكاً ط ِّيعا ألحد
والميزة يتميز بها أحد .من وجهة نظر فوكو وخالفا ملا هو معروف ،فإن القوة ليست
(((-من وجهة نظر فوكو يف كل عالقة اجتامعية هنالك عالقة قوة ،ولكن كل عالقة قوة ليست بالرضورة دليال عىل
وجود السلطة ،والسلطة خاصة باملواقع التي تكون عالقة القوة فيها ثابتة وغري متغرية وذات شكل هرمي ومحرومة
من الحرية تقريبا ،اذا فوجود أو عدم وجود السلطة يرتبط بدرجة اللني داخل عالقة القوة ،أحد األمثلة التي يطرحها
فوكو لتوضيح الفارق مابني القوة والسلطة هو مكانة النساء يف القرنني 18و 19داخل املجتمعات الغربية ،حيث يف
ذلك الزمان مل يكن امام املرأة الكثري لتختار ،فإما أن تخدع زوجها ،أو ترسق ماله ،أو متتنع عن الخضوع له ،ولكن
رغم ذلك فإن هذه الخيارات مل تكن لتعطي املرأة إمكانية قلب عالقة القوة لصالحها ،ويف نهاية األمر (ورغم هذه
الخيارات)كانت النساء تحت السلطة.
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شيئاً تعود ملكيته للطبقات من أصحاب السلطة فيام تحرم منها الطبقات الضعيفة ،بل
إن كال الطبقتني متساويتني يف كونهام جزء من شبكة القوة.
وبنا ًء عىل ذلك فالقوة ليست منحرصة يف الديكتاتوريني والحكام بل هي منترشة
وموزعة عىل كل النظام االجتامعي .ونتيجة لذلك ال ميكن تغيري القوة من خالل
االنقالب العسكري أو الثورة ،إن عالقة القوة تشبه لعبة الشطرنج التي يف كل خطوة
منها ميكن إما الحد من حركة الخصم أو فتح فرص جديدة أمامه للتحرك(((.
يف االستعامر املعارص باالضافة إىل أنه ال يحصل هنالك عالقات ـ كام كان
الحال يف االستعامر الجديد ـ ما بني االستعامر والقادة املحليني ،فإن هؤالء
املتأخرين يرفضون بشدة نسبهم إىل االستعامر ،والحقيقة هي أن االستعامر املعارص
يسعى لتطبيق أسس تربيته الفكرية والسياسية عىل قواته الذين يقومون يتنفيذ مساعي
االستعامر دون أن يدركوا ذلك ،إن االستعامر يف شكله هذا يضع أكرث جهده عىل
الحقول الربمجية ،فمثال هم يقومون بتعريف املعايري العلمية مبا يتناسب ومصالحهم
السياسية يك يجربوا أعداءهم السياسيني يف البالد املستقلة والتي كانت يف قرون
مضت مستعمرة لهم ،يجربونهم عىل قبول هذه املعايري ،وبالنتيجة يقومون بتحقيق
أهداف املستعمر ،وبنا ًء عىل ذلك يقومون برتسيخ قوتهم من خالل علومهم(((.
وإن أحد أكرث األمثلة شيوعاً والتي توضح عملية فرض املعايري عىل األمم التي يف
طور االستثامر ،هو إعطاء املصداقية للمجالت املعروفة ب  ISIوالتي بنا ًء عليها
يتم تعيني املناسبات العلمية يف العامل الثالث ،ويكتب أحد أصحاب الرأي منتقدا ً
املصداقية الحرصية املعطاة ملجالت الـ :ISI
«إن  ISIليست فقط معيارا ً يَ ِتم بناء عليه ترتيب الدول علميّاً وتعيني درجات
((( -شاهرخ حقيقي ،أكرث من املدنية( ،طهران:ط)1379 ،1ص  195ـ . 196
(((-يف عرصنا الحايل ،تحدث ميشيل فوكو عن وجود عالقة خاصة مابني القوة والعلم ،فهو يف كتابه علم دراسة
األنساب يقول»:العلم قوة» ولكنه مل يقصد بذلك أن العلم يولد القوة أو أنه عند حصولنا عىل العلم أوالً فإن هذا العلم
يصبح وسيلة الجراء القوة ،ولكنه أراد القول بأن العلم يوضح لنا عالقات القوة وأنه يتجىل العلم يف عالقات القوة
بشكل أسايس ،وبهذا املعنى فال ميكن لنا الفصل ما بني العلم والقوة وبالتايل دراسة أحدهام دون اآلخر.
ر.ك :أكرث من املدنية ،ص.199

136

نحن وأزمنة االستعمار

ومراتب العلامء ،بل وأيضاً تحتل مركزا ً عالياً وكأنها الهيكل املق ّدس ويصري من الحرام
والجهل مواجهتها بسؤال ملاذا أو طلب تعليل منها ،إن هذا األمر ليس بالظلم القليل
بل هو مبثابة اضعاف لصلة الوصل مابني العلم واملجتمع العلمي يف الدولة واتاحة
املجال أمام التصنع وتحوير املقاالت ،إن  ISIالتي تعترب من الرضورات الهامة يف
تثبيت قوة العلم والتكنولوجيا ،ال ميكنها أن تكون الباين األسايس ملعقل علمنا
نحن ISI ،يف جامعاتنا ليست فقط مركزا ً للفهرسة أو لنرش املعلومات ،بل هي ميزان
ومعيار للعلم ومحددة لصالحيات الجامعيني العلمية ،فإذا كان ألحد ما أي صلة أو
نسبة تربطه مع املجلة املقبولة لديه والتي قام هو أيضاً بكتابة مقال فيها فهذا يعني
بأنه عامل بال شك ،وأما إن مل يكن له ذلك فهذا يعني بأنه خارج من دائرة املعرفة،
إن إلزام العلامء بهذا العمل وربط مسألة االرتقاء يف املراتب الجامعية بامتالك مقالة
يف الـ  ISIليس باألمر الجيد ورمبا يتعارض وروح العلم ،هذه االلزامات عادة ما
ت ُتخذ بنا ًء عىل خلفيات سياسية ،وهي من التدابري التي مل يتخذها السياسيون بل
اتخذها بعض من الجامعيني من الذين ال يعلمون الكثري عن األمور السياسية ،وتكون
حجتهم يف الدفاع عن موضوع إلزامية الكتابة يف الـ  ISIدامئا هي بأننا ال منتلك
معايري أدق منها .والجواب هنا هو أينام وجد العلم وجدت معايريه ،فلنبحث ونجد
املعيار أو املعايري ،ونحن طاملا ال نعتمد عىل جامعيينا ،فهذا يعني بأننا لن نستطيع
الحصول عىل نظام بحث وعلم ،إن عدم االعتامد هذا قد يرتافق يف بعض األحيان
مع نوع من التحقري والخشونة ،حيث أن إجبار الجامعي عىل كتابة مقالة يف املجلة
الفالنية لتأكيد مصداقية صالحيته العلمية هو أمر بالغ يف عدم االحرتام لكال العلم
والعلامء ،فالعلم حيثام كان فهو علم .والعلم هو الذي يعطي الصالحية للمجالت
وليس العكس ،إن أغلب الجامعات إما ال تعطي عالمات أو تعطي عالمات قليلة
لقاء مقاالت األساتذة إذا نرشت يف مجالت ال تنتمي إىل الجامعة أو يف مراكز علمية
همً
أخرى أو عدم اظهار انتامء املقال للجامعة ،إن معنى ذلك هو بأن العلم ليس ُم ّ
يف ذاته بل أن الجامعة هي املهمة ،واملعيار متعلق بالجامعة وليس مبرتبة األستاذ»(((.
(((-رضا داوودي« ،وهم االنتشار العلمي عن طريق زيادة املقاالت يف فهرست ال« ISIمجلة ايران ،بتاريخ 1386/5/21
(صفحة الثقافة والفكر).
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ادوارد برمن يف كتابه املعروف «التحكم بالثقافة» أظهر وبشكل جيد كيف تقوم
املؤسسات العاملية من قبيل مؤسسة هرني فورد وكارينيك وراكفلر بأمور تبدو
ثقافية يف ظاهرها ـ كتأسيس جامعة يف بلدان العامل الثالث ،وقبول طالب من تلك
البلدان وأيضا تأليف كتب علمية ألجلهم ـ إال أنها تقوم بتوجيه الثقافة العلمية يف
بلدان العامل الثالث (((،وخالل هذه العملية ،حتى الصفوة من الجامعيني يف العامل
الثالث ال ينتبهون إىل مسألة أنهم يقومون بالفعل مبا تم التخطيط له مسبقا ،إن بحثنا
هنا ليس حول انعدام التبادل الثقايف واالكتفاء باقتباس الطرق من الغرب ،بل هو
حول عدم التنبه الحقيقي إىل ماهية ما ميكن تعميمه يف العامل الثالث ،وبتعبري أحد
املطلعني املعارصين« :إن األخذ والتعميم ليس أمرا ً معيباً فحسب ،بل وهو من
األمور املستحسنة واملفضلة ،ولكن برشط أن تكون الظروف مناسبة ألجل عملية
التعميم هذه ،وأن يكون األخذ والتعميم عن تفكر ومتحيص ،بهذا الشكل فإنه لن
يكون هنالك وجود ألي هجوم ثقايف ،بحيث يصري أخذ أي يشء من أي مصدر
كان أمرا ميكن تسميته بالتبادل الثقايف ،فإذا كانت جامعة ما جاهلة مبا تفعل وما
تقول ،فمن امل ُسلَّم أن تصبح ُعرض ًة للهجامت الثقافية ،حتى ولو حصلت عىل كل
املعارف العاملية ،ولكن يف حال كانت الجامعة واعية ومدركة لتلك األمور فإن ما
ميكن أن تتلقاه هو مبثابة مواد تأسيس َّية تق ّيم املدينة وأنظمة الحياة ،إن هذا يعني
بأن العقل واإلدراك ال يخرسان وجودهام وال ينكمشان يف مقابل ما يتم تلقيه ،بل
يقومان بتسخري هذه املعارف والعلوم املتلقاة كوسيلة تخدم مصالحهام ،صحيح أنه
ضمن مسأله الهجوم الثقايف ال يجب تنايس أمر الجزئيات ،إال أن الغوص كثريا يف
األمور الجزئية قد يبعدنا عن أصل القضية ،فالهجوم الثقايف يعترب هجوما عىل ثقافة
الجامعة ،ولكن ثقافة الجامعة ليست فقط مجرد آداب وتقاليد ،بل هي يف األغلب
األساس غري املريئ وراء الفهم واإلدراك .نحن جميعا ،ندرك األشياء من خالل
ثقافتنا ،وإذا انعدمت الثقافة ،إنعدم معها العقل واإلدراك ،وحالياً فإننا ال نستطيع
إدراك معنى الهجوم الثقايف كام يجب ،ألننا مل نألف الثقافة الغربية أو نطلع عىل
(((-راجع:ادوارد برمن ،التحكم بالثقافة ،ترجمة حميد اليايس( ،تهران:ين ،ط .)1373 ،3
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باطنها الحقيقي ،إال أن هذا الهجوم ليس بالحدث املفاجئ أو العارض الذي تم
التصميم له من قبل رجال السياسة بحيث يستطيعون تغيريه متى شاؤوا ،إمنا هو
مرحلة يف التاريخ الغريب ،الذي يتجىل فيه من جهة حلم تحقق عامل غريب فريد
ووحيد والذي يتم تنميته عىل مستوى العقول ،ومن جهة ثانية العيون الناظرة برتقب
وقليلون هم أولئك الذين ينظرون إىل األفق املقابل وإن وجد من يفعل فإن الوحشة
متأل كيانه ،يف العامل الغريب كان البرش محور كل األشياء ،أما يف عامل اليوم فليس
من املعلوم أين هو مكانه بالضبط ،أو ما هو مصريه حتى؟»(((.
 2ـ  )4تجاوز تغيري نظرة الصفوة إىل تغيري عقيدة العامة:
ٍ
يف االستعامر املعارص ـ وعىل
خالف االستعامر الجديد الذي كان فيه «تغيري
نظرة» الصفوة يف األمم املختلفة سبيالً لتحويل هذه الصفوة عن شكلها السابق
باإلجبار ـ أصبح «تغيري عقيدة» العامة سبيال لتحويل وتغيري شكل هذه الرشيحة من
األمم عن شكلها السابق.
يف أثناء عملية تغيري نظرة الصفوة ،يستطيع املستع ِمر إزالة الصفوة أو رشائهم
بوعود شخصية ،ورغم أن ذلك سيكلّفها أمثاناً باهظة ورغم أنه ال ميكن إزالة الصفوة
وال ميكن رشاؤهم جميعاً ،إال أن قيام املستعمر بهذين األمرين ميكن أن يخفف من
ضغط الصفوة قليال ،إىل درجة ميكن معها إيصال احتامل قيام الثورة إىل الصفر ،يف
حني أنه ضمن عملية تغيري عقائد العامة ليس هنالك أي إمكانية لتخفيف قيام ثورة من
خالل الدفع لهم أو إزالتهم ،فعندما تتغري آفاق أذهان جامعة ما تتسع معارفهم وهذا
يؤدي إىل ارتقاء ثقافتهم وتعميمها أكرث ،ويف هذه الحالة فإن مواجهتهم ستكلف
االستعامر أمثاناً باهظةً.
 3ـ  )4دخول الدين إىل محافل القوة:
يف االستعامر املعارص ـ وبعكس االستعامر الجديد الذي تم فيه حذف الدين
(((-رضا داوودي اردكاين ،رسالة يف باب التقليدي والتجدد( ،طهران :ساقي ،ط  ،)1384 ،1ص  96ـ .97
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من محافل القوة ـ استطاع الدين ولوج محافل القوة ،الدين الذي كان قد مات الهه(((،
وتفوح من إالهياته فلسفة موت الله ،يقول نينان اسبارت:
«حتى أوائل العقد  1980كان هنالك ميل بني املفكرين يف العلوم السياسية
العتبار الدين إما غري موجود يف السياسة أو أنه غري ذي أهمية تذكر ،ومنشأ هذا
األمر مأخوذ من األسس اإليديولوجية كالتي عند املاركسيني ،ومن موارد صادرة
عن رغبة عامة موجودة يف أصل العلامنية ،حتى أن بعض علامء ذلك الزمان كانو
غافلني عن أبعاد الدين السياسية بسبب اهتاممهم بتحقيق أهدافهم ،ورغم أن تيار
التجديد كان يؤدي يف بعض اتجاهاته إىل تقوية األفكار العلامنية ونرشها بشكل
واسع ،إال أنه ويف ذات الوقت كانت موجة من التجديد تيل ذلك التيار داعية إىل
ترسيخ الدين ودوره يف املجتمع ،يعتقد بعض املفكرين املعارصين بأن تنامي هذه
املوجة الجديدة سيعقبها إيجاد نوع من العالقة بني الدين بأشكاله املختلفة وبني
السياسات والدول ذات القوميات املوحدة ...والذي هو الوضع املتعارف عليه
يف أنحاء املجتمع العاملي ـ كعالقة فعل ورد فعل ،وحالياً حيث ظهرت األديان
الكربى عىل أنها القوى العظمى يف العامل وأنها تلعب دورا ً هاماً يف الحسابات ما
بني القوميات واملؤسسات الدينية ،فإنها كذلك ذات تأث ٍ
ري ف ّعا ٍل يف داخل الدول أيضاً
حيث تؤثر عىل سلوك القادة السياسيني بفعل خلفياتهم الدينية(((».

يف عرص االستعامر املعارص ،مل يجرؤ املستعمرون ولو ملرة واحدة عىل محاربة
الدين علنياً ،ليس هذا فحسب بل وقامو بادعاء تدينهم ومتسكهم بدين خاص حتى
أنهم سعوا إىل التوفيق فيام بني مناسباتهم السياسية والدينية من خالل اظهار اميانهم
بقدرة الدين يف املحافل السياسية من قبيل أن الدين يهب التوافق الجامعي ،ويوجه
السياسة لتحقيق األهداف الغيبية ،ويعطي مرشوعية للسلوكيات....والخ ،وكمثال
عىل ذلك ميكن االشارة إىل تقرير طويل عن ورود الدين إىل املحافل السياسية يف
جامعة أمريكا:
(((-اشارة إىل رسالة نيتشه «موت االله».
(((-بيرتال بركر ،نهاية العلامنية ترجمة افشار امريي ( ،طهران ،بنكان ،ط )1380 ،1ص  9ـ .10
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«شـهدت الواليـات املتحـدة ومنـذ بدايـة عـام  1979منـو وتوسـع املسـيحية
السياسـية ومؤسسـوها ـ أو مـا ي ّدعـى مبسـيحيي اليمين ـ ومن جملة مظاهـر إحياء
الديـن أنـه مـا بين خمـس إىل ثلـث االمريكيني قامـوا بإعـادة إجـراء غسـل التعميد
مـن جديـد (املسـيحيون الذيـن ولـدوا مرة ثانيـة) ،وكذلـك الزيـادة يف تعـداد أتباع
الكنيسـة مـن املتعصبين واملغالين ،عـرض القنـوات التلفزيونيـة لعبـارات مثـل
«األكرثيـة األخالقيـة»« ،االئتالف املسـيحي» «إحيـاء املؤسسين»« ،مجلس متابعة
العائلـة» ،التأكيـد على األرسة»« ،ائتالف القيم املنسـية» واحدة بعـد األخرى ،وقيام
مؤسسـات «اليمين املسـيحي» باملطالبة بعدم اسـقاط األجنة ،وتحريـم الزواج بني
الجنـس الواحـد ،والسماح بإقامة الصلاة داخل املـدارس ورفض بعـض القوانني
األساسـية التـي كانـت تفصـل فيما بين الكنيسـة والدولـة ،ويف العقـد  90تنامـى
«تيـار اليمين املسـيحي» إىل درجـة أصبـح فيهـا قـوة مؤثـرة يف انتخابات الرئاسـة
الجمهوريـة والكونغـرس األميريك وأوجـد كذلـك ائتالفاً مـع اليمينيني السياسـيني
داخـل الحـزب الجمهوري لتشـكيل جامعة سـميت بـ«حزب الله األميريك» ،ومنذ
بدايـة العقـد  80بدأ العمـل لفتح أبواب الحـزب الجمهوري أمام اليمني املسـيحي،
حيـث قـام رونالـد ريغن ممثل الحـزب الجمهوري يف عـام  1980بإقامـة ائتالف مع
القـس بيلي غراهـام ،رئيـس مؤسسـة «الشـباب املسـيحي» والقس جيري فالويل
رئيـس مؤسسـة «األكرثيـة األخالقيـة» ،ولقـد كان ريغن خلال منافسـاته االنتخابية
كثيرا مايكـرر أشـعار «االنجيـل هـو الحـل الوحيـد» ،ولـذا فقـد شـكل اليمين
املسـيحي قـوة واضحـة التأثير يف فـوز كل مـن ريغـن وجـورج بـوش األب ،وكذا
فـإن الحـزب الجمهوري سـمح للقـس بات رابرتسـون رئيس «االئتالف املسـيحي»
برتشـيح نفسـه يف مرحلـة االنتخابـات الرئاسـية األوىل عـام  ،1988وهـذا األمـر
تكـرر مـرة أخـرى عـام  2000خلال املرحلـة األوىل لالنتخابـات الرئاسـية عندمـا
سـمح لغـري بوئـر ممثل اليمني املسـيحي برتشـيح نفسـه ،ويف اطار االسـتفادة من
الديـن خلال املنافسـات االنتخابيـة لشـهر ديسـمرب من عـام  1999داخـل الحزب
الجمهـوري قـام جـورج بوش االبن املرشـح لرئاسـة الجمهورية بإعلان أن «عيىس
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املسـيح هو الفيلسـوف السـيايس املنتخب بالنسـبة يل» ،وعندما قام مذيع مشـهور
يف قنـاة  NBCبسـؤاله عـن قصـده مـن وراء هـذا الـكالم ،أجـاب «بأن املسـيح هو
األسـاس والقاعـدة التـي أحيا معها ،سـواء آمن به اآلخـرون أم مل يؤمنـوا» ،يف أوائل
 ،2000وخلال املؤمتـر الوطنـي للحـزب الجمهـوري ،تـم افتتـاح جلسـة املؤمتر
«بنشـيد املسـيح» وقـام بـوش بإعلان أن «مشروع» اليمين املسـيحي مبنـي عىل
الرتكيـز على إلغـاء القوانين التـي تقـوم بوضـع فواصل مـا بين الكنيسـة والدولة،
وكذلـك فقـد قـام بـوش بدعوة ابـن القس بيلي غراهام مؤسـس اليمني املسـيحي،
إىل املؤمتـر ليقـوم بقـراءة الدعـاء وليطلـب الحـارضون الربكة من املسـيح»(((.
 4ـ  )4االستعامر املعارص فعل أم رد فعل؟
إن العامل الغريب ،وخصوصا يف القرون املعروفة «بعرص االستعامر» قام
وباالستناد إىل علم األبستمولوجيا وعلم االسترشاق ،بتقسيم العامل إىل طرفني:
«أنا :الغرب» و«اآلخر :الرشق» ،ومنذ منتصف القرن العرشين وحتى اآلن ،واجه
علم األبستمولوجيا املبني عىل فوارق األنا ـ اآلخر يف االسترشاق تحديان أساسيان
هام:
مابعد الحداثة :الرسالة الكربى التي قام اإلسترشاق بإرسائها كانت تقسيم العامل
إىل قسمني هام «الغرب» و«غري الغرب» أو «األنا» و«اآلخر» حيث كان القسم األول
يعني األصالة والقيم والغنى واألفضلية وأما القسم الثاين فكان يعني عكس ما عناه
األول ،ومعرفة هذا الثاين كانت فقط من خالل توضيح معنى «اآلخر» مع القسم
األول ،حيث كلام تم التأكيد عىل أن هذا القسم الثاين هو األخر وعىل عدم أصالته
يف نفس الوقت كان هذا يؤدي إىل ارتفاع مستوى نجاح اإلسترشاق ،فام بعد الحداثة
ال تقوم فحسب بتقسيم العامل إىل منطقتني وتجعل األصالة حكرا ً عىل القسم الغريب
بل وأيضاً كانت تقيس الثقافات العليا والدنيا وفقاً «ملحيطهم املحيل» وبناء عىل
(((-رضا هالل وعيل حجتي ،املسيحية والصهيونية واملؤسسني األمريكيني ،قم ،أديان ،ط )1383 ،1ص  23ـ .25
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ذلك متنح صفة األصالة ملن تشاء ،يف الحقيقة فإن ما بعد الحداثة ،تقوم بوضع أكرث
التحض مركزية ـ والذي هو منح نصف العامل «الغرب» األصالة دون غريه
ادعاءات
ّ
ـ أمام تح ٍّد
حقيقي(((.
ٍّ
العوملة :العوملة أيضا تقوم بوضع طرف آخر من األبستمولوجيا واإلسترشاق أمام
تح ُّد جديد ،فإدعاء اإلسترشاق املحوري املستند عىل «ثنائية النظام العاملي» كان
راسخا باتقان ،ويف نفس الوقت فإن علم املعرفة املعولَم هو متاماً بعكس علم
معرفة الرشق ،حيث يرى العامل هو فقط عامل واحد بثقافة ومدنية واحدة ،ويف واقع
األمر فإن علم املعرفة املعومل أزال طرف «اآلخر» و«الغري» الذي كان موجودا ً يف
وجهة نظر اإلسترشاق ،وقام بضمه واذابته داخل «األنا» ،فصار كل الكون مغطى
تحت ظل األنا ،وبتعبري الربوفسور برنر:

«العوملة نزعت عن مباحث الرشق والغرب يف اإلسترشاق صفة األهمية ،ومنذ
القرن  17وما بعد ،فإن اإلسترشاق قام بطرح مفهوم عميق «لآلخر» فيام يخص الثقافات
املختلفة ،مفهوم «اآلخر» وضع حجر األساس ملرشوع علم اإلنسان داخل مجتمع
تقليدي ،وتجربة «اآلخر» االستعامرية ،كانت مسألة بالغة األهمية فيام يخص مبدأ
الوجود الكبري ،فالله أعطى كل من الحيوان واإلنسان مرتبة بعينها ،وإذا أخذنا بعني
االعتبار عوملة العامل وظهور سياسات متعددة الثقافات كطابع هام يف كل األنظمة
السياسية ،فإن مفهوم العامل الغريب لن يكون له البقاء أكرث ألن معنى «اآلخر» قد تم
تحويله إىل مستوى محيل»(((.
(((-أحد الكتاب املعارصين يف هذا املجال يكتب:
أصحاب ما بعد الحداثة يعتقدون بأن مقوالت اإلسترشاق قد خالطها معان دخيلة ،وبناء عىل ذلك فإنه وخالل عمليات
التبادل الثقايف ما بني الثقافات غالبا ما تكون األمور الحاصلة غري حقيقية وبعيدة عن املطلوب ،بحيث تشابهه فحسب،
لذا فام هو مطروح يف الرشق منفصل وبعيد عن الرشق ذاته والقول بأن الرشق ذو معنى مفيد هو أكرث إفادة للغرب منه
للرشق ،وهكذا فهنالك عالقة ما بني «االستعراض الجديد» واالستعامر ،وبالرغم من النواقص واملحدوديات ،فإنه ال
شك بأن كال من ما بعد الحداثة والعوملة قد أوقعا أسس اإلسترشاق النظرية واملعرفية يف تحد صعب ،ومبفاهيمهام
املختلفة يعكسان رواية مختلفة عن عالقات «األنا»و «اآلخر» و «الغرب والرشق» والتي من خاللها ميكن ألصحاب
تلك الثقافة والهوية إعادة إستعراض دقيق لحقيقة الثقافة والهوية.
محمد رضا تاجيك يف مقدمة :برايان ترنر اإلسترشاق ،ما بعد الحداثة والعوملة» ،ترجمة محمد رضا تاجيك،
(طهران:مركز األبحاث االسرتاتيجية ،ط )1381 ،1ص.22 :
(((« -اإلسترشاق ،مابعد الحداثة والعوملة» ص  298ـ .299
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«نقد ما بعد الحداثة الب ّناء ،ليس هجوماً بنيانيّاً خارجيّاً ،أو حركة تحطيم األسس
داخل ّياً وهدم عامرة بديعة املنظر ،بل ال ّنقد الب ّناء هو تشييد بنا ٍء تكون أدق نسائجه
محاكة فقط من حطام البناء القديم ،وبنا ًء عىل ذلك فإن البحث هنا ليس يف مسألة
االطاحة مبرشوع حديث وحذف وطرد الراديكالية «النظام الصدقي» املاضية،
وتعريف ما هو مبثابة «اآلخر» عىل أنه مختلف ،بل حول مناظرة عن تخريب أي
شكل من أشكال املركزية ،والنظرة االزدواجية ،وشفافية الهوية ،وتسلسل مستويات
القيمة ،لذا فليس متوقعا أن يكون أصحاب ما بعد الحداثة أوال قد أغلقوا مساحة
حوارهم خارج حدود خطاب الغرب والحداثة املتسع (كقاعدة معرفية لإلسترشاق)،
وثانيا النجاح يف ترسيخ «الهوامش» و«اآلخر» بدال من «املنت» و«األنا» أو عىل األقل
تحديد تعريف خاص بهم ،إن خطابات ما بعد الحداثة القليلة هي نتيجة ملعرفة
مرحلة أخرى من الحياة وتحول الفكر يف البالد الغربية ،ومبعنى آخر ،فإن ما بعد
الحداثة وليدة لـ «األنا» ،وتختلف متاما عن خطابات أو نظريات املباين األخرى،
«النظام الصدقي» ،وكلامت «اآلخر الخارجي» النهائية ،حيث أن خطاب هؤالء هو يف
أغلبه يشتمل عىل «اآلخر الداخيل» ورسالة تحرر للمهمشني من البرش واملطرودين،
وبعبارة أخرى ،إذا وافقنا قول فوكو من أنه ال ميكن وجود تحليل دومنا خطاب
محدد ،وإذا أخذنا باالعتبار طبيعة عامل الحداثة ...فإنه وبالطبع سيتبع ذلك قبولنا بأن
تحليالت ما بعد الحداثة والعوملة أيضا ليست مبستثناة من تلك القاعدة ،وامكانية
التحرر الكامل غري ممكنة من بناء خطاب الغرب واإلسترشاق غري الصحيحني».
 5ـ  )4فوكو ومسألة السلطة املعارصة:
ميشيل فوكو((( ( 1926ـ  )1984فيلسوف فرنيس معارص ،درس مسألة السلطة يف
(((-يف عام  1948نال شهادة يف الفلسفة من جامعة سوربون ويف عقد  1950ومن ذات الجامعة حصل عىل شهادة علم
النفس وديبلوم يف الباثالوجيا وكام أنه أخذ شهادة الدكتورا يف جامعة هامبورغ لكتابته رسالة يف باب الجنون ،ويف عام
 1963صار استاذا يف جامعة كلرمون الفرنسية وعالوة عىل تدريسه للفلسفة فقد قام بتدريس تاريخ نظم األفكار ،التاريخ،
العلوم السياسية وعلم االجتامع ،وكثري ممن تناولوا آثاره بالرشح يعتقدون بأنه ال ميكن جدولة أفكاره ضمن فروع العلوم
االجتامعية ،ومن هذه الجهة ،اعترب فوكو ابنا غري مبارش للبنيوية ،ولعلم آثار الثقافة الغربية ،والعبثية والضياع يف العلوم
االجتامعية ،ولعل ما يختلف به فوكو عن غريه من علامء االجتامع هو من حيث أنه ينظر إىل العلوم االجتامعية من الخارج
وليس من داخلها ويستخدم مفاهيم وعبارات ليست رائجة كمفاهيم مستخدمة يف علوم االجتامع.
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عرص ما بعد الحداثة وتفاوتها يف العصور املاضية ،ولقد أثبت برباعة أن السلطة
واالستعامر املعارص يجري بشكل متسع ومخفي ومن داخل العلوم اإلنسانية ،ولعل
أهم االنجازات العلمية التي قدمها فوكو هي «تحليل عالقات القوة واملعرفة» ،فهو
يف تحليله هذا تأثر بال شك بأفكار ماركس وفرويد ونيتشه ،ماركس يف مرشوع
«عالقة األفكار بالقوة» وفرويد يف مرشوع «اتصال الرغبة واملعرفة» ونيتشه يف
مرشوع «العالقة فيام بني العلم واإلرادة املتوافقة مع القوة» ،وكل هذا هيأ لفوكو
الج ّو املناسب ليثور عىل الحداثة.
إن آثار فوكو تنقسم من حيث محتواها إىل ثالث أقسام :قسم تأثر بهرمنطيقيا هايد
التي بلغت أوجها يف كتاب «تاريخ الجنون» ،وقسم مرتبط بعلم اآلثار املعريف الذي
يحتوي عىل تحليل شبه بنيوي أو نصف بنيوي ،وغالبا ما يتجىل يف كتاب «تكوين
املستوصف» « ،1963األلفاظ واألشياء :نظام األشياء»  ،1966و«علم اآلثار املعريف»
 ،1969وقسم مرتبط بعلم السالالت الذي يتعرض ملسألة العالقة فيام بني الكالم
واملعرفة من جهة ،والقوة من جهة أخرى ،وتتضح أيضا يف كتاب «العناية والعقاب»
املجلد األول «تاريخ األجناس» و«نيتشه :علم السالالت والتاريخ»  ،1971إن دافع
فوكو األسايس يف هذا القسم هو يف التساؤل عن كيفية الوصول إىل العقالنيات
الخاصة ،العقالنيات املبتنية عىل عالقات القوة والعلم فيام تحول البرش فيها إىل
وسائل ،إن أهم نقطة وصل إليها فوكو يف هذا السياق هي أن نفس العلوم اإلنسانية
واالجتامعية قد أصبحت جزءا ً من عملية القوة وعالقات إرساء أو ترسيخ السلطة
فوق اإلنسان ،وعلم السالالت يشري إىل كيفية تحكم اإلنسان بنفسه وبغريه عن طريق
تأسيس «كيانات الحقيقة» ،وملخص وجهة نظر فوكو فيام يتصل بالعلوم اإلنسانية
والقوة والسلطة والذي وضعه يف كتب من مثيل «علم السالالت» ،هو كالتايل:
إن ما هو كامن يف أصل علومنا وهوياتنا ،ليس هو الحقيقة وإمنا هو تنوع يف
املجريات ،فام يُظ ّن بأنه حفظ علم السالالت متكامالً ،قد جعله متبعرثا ً وأظهر عكس
ما كان يبدو بأنه متقارن فيه ،إن علم السالالت بتحليله للسالالت التاريخية ينفي
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االستمرارية عنها وبالعكس فهو يكشف عن عدم ثبات وتعقيد وتعدد االحتامالت
املوجودة حول األحداث التاريخية ،فاإلنسان يظهر يف التاريخ باطالالت مختلفة،
وعلم السالالت يقوم بتحليل هذه وتلك االحتامالت ،وبشكل أكرث عمومية ،فإن أي
لحظة من التاريخ ليست باثبات لحوادث املايض وال ملرحلة يف خط يتكامل ،وإنّ ا
هي لحظة خاصة تشري إىل تعامل السلطة املحفوف بالخطر ومعركة القوى ،وفقط
من خالل هذا السبيل ميكن «ملجموعة من التيارات» باملرور.
يف علم السالالت ال يتبقى هنالك أي مكان للوسيلة التاريخية ،ألن ال أحد
يستطيع تحمل مسؤولية االطالالت أو الظهورات املحتملة ،واالنسان يصل من
شكل معني يف السلطة إىل شكل آخر ،فالتاريخ أسس وباستمرار عىل أشكال من
السلطات والعنف يف إطار من القانون ،وبذلك فإن علم السالالت ،تاريخ الظواهر،
واألمور التي اعتربت غري تاريخية تعود فتُظهر أن العلم ملتصق بالزمان واملكان.
إن طريقة علم السالالت تهدف إىل الكشف عن العوامل الكثرية التي تؤثر يف
صنع الحوادث والتأكيد عىل عدم تشابه هذه العوامل فيام بينها ،أي أن علم السالالت
يتجنب فرض البنيوية مابعد التاريخية عىل تلك العوامل ،وفوكو قام بالدعوة إىل
نظرية «بناء الوقائع التاريخية» ،فليس يف التاريخ ما هو طارئ ،ونتيجة لذلك يتم
تحطيم البداهة الطارئة يف أصل العلم ويف أعاملنا.
إن املعنى أو األساس ليس كامنا يف األمور واألشياء ،لكن اليشء الوحيد
الظاهر واملستخدم هو طبقات من التعابري التي ترتاكم فوق بعضها مشكلة الحقيقة
والرضورة والبداهة ،واإلنسان من خالل خلقه للحقيقة والرضورة يلقي بحكمه عىل
اآلخرين ،بينام ليس هنالك من وجود ألصل ومنشأ وحقيقة أي عامل شامل وغري
مقيد بزمن ،وبالتايل فليس هنالك من وجود ألي تقدم وترقي ،ويف هذه الحالة يصري
من املمكن التحدث فقط عن نهاية السلطات والتبعات ،وبهذا الشكل فمن الطبيعي
انعدام وجود االنتامءات الكلية واملميزة كأساس وأصل ثابت ،حتى نفس جثامن
اإلنسان يصري تابعا للتاريخ ومن خالل نظام العمل واالسرتاحة يتالىش ،وبناء عىل
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ذلك فإن موضوع علم السالالت ليس سري التاريخ وال نوايا الوسائل التاريخية ،بل
هو الوقائع واألجزاء الناتجة عن املنازعات ،وتعامالت القوى وروابط القوة ،ولذا
فالعلم واملعرفة أيضاً ليسا سوى نظرة تاريخية فحسب.
العلم واملعرفة ال يقدران عىل التملّص من أصلهام التجريبي ليتحوال إىل التفكّر
الخالص الصايف ،بل تم تلقيهام ضمن روابط عميقة مع القوة وبالتوازي مع تقدم
ترسيخ القوة ،ففي أي مكان تبسط فيه القوة ،يكون للمعرفة فرصة للظهور ،وبناء عىل
التّصورات الرائجة بني املثقفني ،فإن املعرفة ميكنها النمو فقط يف حال توقفت
عالقات القوة ،ولكن من وجهة نظر فوكو ،فإنه ال ميكن تص ّور قيام أي عالقة قوة دون
تشكل ميدان معريف وباملقابل فليس هنالك أي معرفة ال تدخل يف تركيب عالقات
القوة ،وتعريف الوسائل وكذا تعريف املنهج هي من آثار ونتائج العالقات األساسية
القامئة فيام بني املعرفة والقوة والتغيريات التاريخية فيهام.

إن القوة عادة ما يتم اجراؤها بصورة غري مستقيمة داخل املجتمع الحديث ،وبعيدا ً

عن سبل االجبار ،فالكثري من العالقات التي تبدو عقلية ومرشوعة ومتتلك دليال
لوجودها هي يف واقع األمر دليل عىل إرادة القوة والسلطة ،فإذا ً ليك نستطيع النظر
بوضوح إىل عالقات القوة ،املتخفية تحت نقاب املرشوعية والتوافق ،يجب علينا
التسلّح بوسيلة نظرية جديدة ،فاألطر النظرية التقليدية ليس لها القدرة عىل تحليل
أشكال القوة والسلطة الحديثة ،إن املسألة املحورية يف فلسفة هوبز واملتفكرين
الذين جاؤوا من بعده كانت تعريف القوة واملرشوعية أو رسم الحدود أمام القوة
املرشوعة ،وبعبارة أخرى تعيني حقوق الفرد يف مقابل سلطة الدولة ،ففي أفكارهوبز
القوة هي االرشاف وسلطة الفرد أو جامعة من األفراد عىل فرد أو عىل جامعة أخرى
إل أ ّن فوكو يعترب
من األفراد ،ويعد كل من الحق والقانون من املفاهيم األساسيةّ ،
أفكار هوبز مثال غري ناضج كفاية لتوضيح معنى القوة يف العامل الحديث ،فهو يرى
«أي فوكو» بأن ظهور القوة الحقيقي ليس نقض الحق والقانون ،يف نظرية هوبز تعترب
القوة عالقة كسواها من العالقات االقتصادية واالجتامعية والجنسية والعائلية...الخ،
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إلّ أنها تختلف يف ذات الوقت عن هذه العالقات أو الروابط إلّ أنه يف نظرية فوكو
لعلم السالالت فالعكس هو الصحيح حيث أن القوة جزء ال يتجزأ عن العالقات
األخرى ،بل وقسم نابع من باطن تلك العالقات.
إن القوة يف النظام التقليدي كانت تنفذ بصورة إجبارية تقيّد سلوك األفراد ،بينام يف
النظام الجديد ،فإن السلوك املطلوب من الفرد هو نفس السلوك «الطبيعي والعادي»
وفقا ملا خلق عليه ،ويف نظرية هوبز وخالفا لرأي فوكو ،فإن اجراء القوة أو القدرة كان
عن وعي ومعرفة عىل الدوام ،وإضافة إىل هذا فإنه يف هذه النظرية ،تصدر القوة أو
يتم تطبيقها من قبل فرد أو جامعة معينة ،وبالتايل فإنه وعىل الدوام ميكن إيجاد منشأ
ومنبع القوة يف مكان ما ،ولكن وبحسب تعبري فوكو ،فالقوة اليتم إعاملها من جهة أفراد
معينني ،وهي مجموعة معقدة وشبكة متداخلة من العالقات ،وألن جميع األفراد يف
هذه الشبكة يع ّدون رشكاء ومساهمني يف إعامل القوة ،فإن نظرية القائد والتابع مل تصل
بعد إىل الدرجة الكافية من ال ّنضوج يك تل ّم مبعنى ظاهرة القوة الجديدة.

إن املجتمع دومنا عالقات قوة ،يصبح مجردا ً وغري ممكن الوجود ،لسبب هو
أن الحياة يف املجتمع ليست سوى تأثريات يف أفعال اآلخرين والقوة هي ميزة ذاتية
يف كل عالقة إجتامعية ،وبعبارة أكرث دقة فإن صفة اإلجتامعي يف أفعال البرش تأخذ
معناها من القدرة يف التأثري عىل اآلخرين أو التأثر بهم ،وبنا ًء عىل ما سبق فإنه فقط
األفعال التي ليس لها تأثري عىل اآلخرين أو األفعال غري املتأثرة باآلخرين ،فقط هذه
األفعال ميكن إخراجها من دائرة عالقات القوة ـ أي ما ميكن أن يسمى يف نهاية األمر
باألفعال غري اإلجتامعية.
القوة تحرض يف كل العالقات اإلنسانية ،وضمن هذه العالقات يسعى طرف
إل أن هذه العالقات ليست بالثابتة إىل
لرتويض الطرف اآلخر واخضاعه تحت أمرهّ ،
األبد بل هي قابلة للتغيري والتحول ،فإذا ً عالقة القوة أيضا قابلة للتغري وتح ّول األطراف
يل
ّ
كلً من الطرفني قدرا ً من الحرية فإذا ما
فيها ،وهي تعطي ّ
اختل تعادلهام بشكل ك ّ
فإن أحد الطرفني يستطيع فرض قدرته عىل اآلخر يف حال واحدة هي إمكانية أن يقوم
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الطرف الثاين عىل األقل بقتل نفسه أو أن يرمي نفسه من النافذة أو أن يقتل الطرف
األول ،وهذا يعني وجود مساحة من القدرة عىل املقاومة داخل عالقات القوة ،إذا ً
ميكن أن نجيب عىل من يدعي بأن وجود القوة ينفي وجود الحرية ،بأنه وبدليل ما
سبق قوله فإن وجود القوة يف كل مكان يعني وبالتأكيد وجود الحرية أيضا يف كل
مكان ،مع التأكيد كذلك عىل وجود السلطة ،وكذا فالقوة يف ذاتها وجوهرها ليست
رشا ً اجتامع ّياً ،وتطبيق القوة عىل اآلخرين ليس بأمر ميكن انتقاده أو رفضه ،ولكن
برشط هو أن تكون العملية بصورة «لعبة اسرتاتيجية» أي عالقة هالمية يكون فيها
تعيني الشخص يف مكانته بتصميم مسبق ودون أن يكون له الثبات يف هذا املوقع،
وأن يكون لكال الطرفني القدرة عىل قلب املواقع.
 6ـ  )5االستعامر املعارص والكنولوجيا املخفية:
إحدى مميزات االستعامر املعارص هي أنه ال يكتفي فقط باستخدام كل
التكنولوجيا التي كانت يف خدمة االستعامر الحديث ،والتي استفاد منها يف تحقيق
أهدافه ،بل ويقوم «االستعامر املعارص» بتطويرها وتركيب أنواع أكرث حداثة منها،
أنواع مميزة تجاوزت التكنولوجيا الخاصة ،حيث يكتب نيل بستامن عن هذا النوع:
«قسم من التكنولوجيا تظهر تحت النقاب ،وهي ما يطلق عليها راديرد كيبلينغ((( اسم
التكنولوجيا الساكنة ،انها يف ظاهرها ال تشابه أحد التكنولوجيات األخرى أو متاثلها،
وهذه الحقيقة ال ميكن التحقق من صدقها من خالل اختبارات الذكاء ،وفحص
األفكار ،أو املسح العام وباقي الوسائل التي تخضع لدرجة من الضبط أو التقنني ،بل
ميكن اثبات صدقها من خالل البطاقات املرصفية ،وطرق وصول املحاسبة واختبارات
الكفاءة وتعيني القدرات فمثال يف مجال التعليم وضمن حقل الدراسات األكادميية،
تعترب اصطالحات من نوع الوحدة الدراسية والدورات األكادميية نوعاً من التكنولوجيا
التعليمية ،واملهم هنا أن السبب وراء نظام الوحدات هذا يبقى مخفياً(((.
(1)-Rudyard Kipling.
(((-نيل بستامن« ،التكنو بوليا ،تسليم الثقافة إىل التكنولوجيا» ترجمة صادق طباطبايئ( ،طهران ،اطالعات ،ط،2
 )1375ص.221
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لقد ساعدت التكنولوجيا الساكنة املتخفية االستعامر املعارص عىل الذهاب
بظاهرة االستعامر نحو الربمجيات والحاسوب ،ويرشح نيل بستامن هذه التكنولوجيا
الساكنة واملتخفية وفقا ملا ييل:

تكنولوجيا اللغة:

ال تكسبنا اللغة معرفة أن لكل يشء اسم فحسب ،بل وتوضّ ح لنا ما هي األشياء
التي لديها قابلية اطالق اسم عليها ،هذه اللغة تقسم لنا العامل إىل مقولتني األوىل
عينيّة واألخرى ذهنية ،وتعلن أمامنا بأن هنالك وقائع ميكن النظر اليها عىل أنها
عملية ووقائع أخرى شيئية ،وهذه اللغة كذلك تعلمنا عن الزمان واملكان واألعداد،
وتهب أفكارنا عن طبيعة روابطنا مع اآلخرين شكال مع ّيناً ،فحياتنا تدور يف حدود
اللغة وامكان االستفادة منها والتالعب بالكلامت ،ونحن ال نستطيع أبدا تصور شكل
العامل الذي يحيا فيه أناس آخرون غرينا ويتكلمون لغة مختلفة ،ألننا غالبا ما نتخيّل
بأن الكل يف هذا العامل يرون ويفرتضون كام نفعل نحن ،ويف هذا املجال فإنه من
النادر جدا التوجه إىل هذه االختالفات أو التساؤل عن هذا االفرتاض املقصود.
كل لغة متتلك لنفسها مجاالً وميداناً خاصاً بها ،وبسبب التفاوت يف إمكانيات
وبناء اللغة فيام بني لغتني ،وطبعا فمن البديهي وجود االختالف فيام بني اللغتني
عىل صعيد وجهات النظر ومستويات فهم العامل ،وفقط أولئك املطلعون عىل كال
اللغتني وتاريخهام يستكشفون مثل تلك االختالفات((( ،فإذا ً اللغة قياساً بالوسائل
واألدوات األخرى ،تعتربأداة متتلك إيديولوجيا خاصة يف توجيه األمور حيث غالبا
ما تحفظ نفسها منفصلة عنا ،وهذا التوجيه عندما يتصل مبوضوع اللغة ،فإنه ينغرس
عميقاً يف شخصياتنا وطريقة تلقينا للعامل إىل درجة يصبح من الصعب معها التعرف
(((-عىل سبيل املثال قبل عدة سنوات ،قامت صحيفة يومي يوري ( )Yomiuriاليابانية بنقل نظرية سوسومو تونكاوا
 Susumn Tonegawaالفائز بجائزة نوبل لعام  ،1987والنظرية هي أن:اللغة اليابانية ال متتلك القدرة والوضوح الكافيني
لعرض األبحاث العلمية والتحقيقية ،صاحب النظرية ـ الذي يحمل صفة استاذ تكنولوجيا املاسوجوست ـ خاطب
مواطنيه قائال بأنه يجب علينا السعي من أجل تغيري العملية الفكرية لدينا يف مجال العلم وهذا ما ميكن تحقيقه من خال
استخدام اللغة االنكليزية ،ويجب التنبه إىل أنه ال يريد توصيف االنكليزية عىل أنها تتفوق عىل اليابانية ،بل يقصد بان
هذه اللغة أنسب من أجل تحقيق األهداف العلمية ،مبعنى أن هذه اللغة وسائر اللغات الغربية متتلك بعض االتجاهات
االيديولوجية التي تفتقدها اليابانية.
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إىل هيكل التوجبه البنايئ دون الخضوع لتعليم خاص يف هذا املجال ،وبعكس
التلفزيون والحاسوب ،فإن اللغة ال تظهر عىل أنها نوع من الرتقي أو التوسع يف
قدراتها ،بل تعترب جزءا ً طبيعياً مام نحن عليه ،إال أنه ويف أغلب األحيان ميكن لجملة
أن تلعب دورا ً هاماً شبيهاً مبا ميكن آللة القيام به ،وهذا بالضبط ما ميكن أن نراه
وبوضوح كامل يف استامرات الجمل التي نسميها األسئلة ،وأكرث من أي مكان آخر.
فمثال أغلب طالب الجامعات يبدون عىل مستوى عال من الفهم عندما يجيبون
عىل األسئلة املحدودة بعدة إجابات ،إال أن األمر يختلف مع األسئلة التي تحتاج
رشحا ،حيث تتعلق اجابتنا فيام إذا كانت حيادية وموضوعيّة بنفس شكل السؤال
الظاهري الذي إما يس ّهل اإلجابة أو يجعلها أكرث تعقيدا ً ،فامذا لو قمنا بتغيري شكل
السؤال قليال ليتناسب ـ ويف ذات الوقت ـ مع اجابتني مختلفتني ،نظري ما قام به
قسيسان ،مل يكونا مطمئنني من امكانية أن يقوم الفرد بالعبادة والتدخني يف ذات
الوقت ،فقاما بإرسال سؤالهام إىل البابا ضمن رسالتني ،حيث قام األول بطرح سؤاله
هكذا:هل يجوز للفرد يف أثناء عبادته تدخني السيجار؟ فكان الجواب منفيا ،ألن
العبد يف حني عبادته يجب أن يحقق مسألة توجه العابد نحو معبوده ،وأما الثاين
فقد قام بطرح سؤاله هكذا ،هل يجوز للفرد أثناء تدخني السيجار ،القيام بالعبادة
أيضا؟ وجاء الجواب نعم ميكن ،حيث عبادة الخالق يف أي وضع وحال أمر جيد،
إن السؤال وشكله قد يكون بحد ذاته مانعا من الوصول إىل حل صحيح للمسألة،
فيكفي أن يتغري ظاهر السؤال املطروح حتى يأيت الجواب عىل شاكلة ما سبق(((.
يف االستعامر املعارص تم االستفادة وبأشكال مختلفة من هذه القدرة يف اللغة:
فمن جهة قامت املوازنة غري املنطقية فيام بني مزايا لغة االستعامر كاللغة االنكليزية
والتي تحولت إىل لغة عاملية ،بسبب املدة الطويلة يف بقاء االستعامر ـ ومابني مزايا
لغات أخرى وإثبات أن االنكليزية هي األفضل وهذه األفضلية كانت تطال أيضا بقية
امليادين املدنية األخرى ،وهذا يف حال أن املوازنة العلمية فيام بني مزايا لغتني
(((-تكنوبويل ،ص  199ـ .203
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يجب أن يكون شامال لكافة جوانبهام ـ وليس فقط يف املزايا الخاصة التي تتصف
بها ،ومثال ذلك:
لو فرضنا أننا نقبل رأي سوسوموتونكاواي الياباين املبني عىل أن اللغة االنكليزية
تتناسب وبصورة خاصة مع العلوم الحديثة ،فإنه من الرضوري طرح سؤال هو هل
ميكن للغة االنكليزية أيضا اإلرتقاء يف املجال األديب والوصول إىل املرتبة التي
بلغتها الفارسية مثال؟ أو هل ميكن لهذه اللغة أن توازي يف املجاالت القواعدية اللغة
العربية؟ وهل ميكن اعتبار ارتقاء الفارسية يف املجال األديب دليال عىل ارتقائها يف
جميع ميادين املزايا اللغوية وبالتايل تعميم هذه األفضلية عىل كافة وجوده املدنية؟

تكنولوجيا اختبار الذكاء:

فرانسيس كالتون((( ( 1822ـ  )1911هو واضع علم الصحة الوراثية واألبحاث
املعروفة املتعلقة بالصحة والوراثة ،وهذا العلم الذي يساعد األبوين من خالل خطة
جينية مدروسة لتوليد نسل أفضل ،كالتون كان يعتقد بأن أفعال البرش وسلوكهم ميكن
اخضاعها للقياس من خالل الطرق االحصائية ،حيث أنه استفاد من هذه الطريقة يف
اختبار عىل جميالت بريطانيا العظمى ،وبيان كمي عن امللل وآثار العبادة ،وأهم
اختبار قام به كالتون من خالل تطبيق هذه الطريقة هو اختبار أثر الوراثة يف الذكاء،
حيث قام يف مخترب يف معرض عاملي عام  ،1884بحساب مستوى ذكاء األفراد من
خالل قياس حجم الرأس ،مقابل دفع كل فرد ملبلغ مايل ،ويف حال طالب أحدهم
برد ماله ـ مهام كانت درجة ذكائه ـ فإنه ال يحصل عىل عالمة تضاف إىل مستوى
ذكائه ،ووفقا لحسابات لؤيز ترمان((( ،فإن مستوى الذكاء لدى كل من كالتون ،وشارلز
داروين وكربنيك هو وبالرتتيب كالتايل .!100 ،235 ،200
يف كتاب «االنسان الذي يقيس خطأ» ،لكاتبه ستيفني جي غولد((( ،جاء أن أهم
(1)- Francis Galton.
(2)-Lewis Terman.
(3)-Stephen Jey Gould.
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خطأ ارتكب يف عملية اختبار الذكاء اإلنساين هو يف استخدام الطرق االحصائية
يف قياس معاين ذهنية مجردة كالذكاء والتعامل مع هذه األمور وكأنها أشياء مادية
ـ ميكن قياسها باألعداد وترتيبها وتعريفها ـ ،تورن دايك((( ،هو اآلخر يعد الذكاء
الذي يتم قياسه ضمن طرق احصائية وما ينتج عنه من نتائج وأفكار هو يشء غري
معترب عىل االطالق ،ديفيد مك كالند يكتب مبستوى أشد مرارة ماييل« :يجب أن
يخجل علامء النفس من ترويجهم ملفهوم هو الذكاء ،والذي أوجدوا له خططاً
الختباره أيضاً» ،وكذا وايتسن باوم يعلن ماييل« :إن تخيل إدراج الذكاء داخل جداول
كمية لقياسه ،يح ّمل املجتمع بأكمله خسائر غري مألوفة ،خصوصاً يف املجاالت
املرتبطة بالرتبية» ،كذلك فإن هارولد كاردنر((( أورد بعضاً من هذه االشكاالت يف
كتابه «القوالب الذهنية».
والسؤال هنا هو :مع كل ما سبق ذكره من هذه االنتقادات املوجهة ضد النتائج
املأخوذة من قياس الذكاء اإلنساين وفقاً للطرق االحصائية ،مل ال تزال هذه
االحصائيات األساس الذي يتم بناء عليه وضع الخطط االجتامعية ـ السياسسية ؟
وأفضل جواب ميكن تقدميه أمام هذا السؤال هو غلبة املعادالت السياسية عىل
املعادالت العلمية ،ولذا فمن السهل تخمني ما سيطرأ عىل الربامج االستعامرية
من تفسريات علمية فيام يتصل باألفارقة والزنوج ،فيام لو خرج أحد هذه األبحاث
باثبات ارتفاع مستوى الذكاء لدى األفريقيني واآلسيويني ،عىل ذكاء الناس يف أوروبا،
رغم أن ذكاء الزنوج هو أقل من البيض.

ج) تكنولوجيا اختبار األفكار العامة:

اختبار األفكار العامة هو نوع أخر من التكنولوجيات املخفية التي يبدو وكأنه
أداة ضغط ،تخدم االستعامر املعارص إىل أقىص حد ممكن ،حيث أنهم ومن خالل
األسئلة املوجهة ،واملجيبون املنتخبون والنتائج الكاذبة وغري الواقعة ،يقومون
(1)-Thorndike .E.L.
(2)-Howard Gardner.
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مبتابعة أهدافهم وتحقيقها ،وهم ي ّدعون بأن التحقيقات فيام يخص األفكار العامة
يعطي الدميقراطية أساسا علميا ،حيث إذا كان مرشَّ حونا ُممثّلِني لنا ،فإن من الرضوري
اطالعهم عىل ما نعتقده وما نهدف إليه إال أن املشكلة تكمن فيام ييل:
 )1اجاباتنا تتعلق بشكل وظاهر األسئلة التي تطرح علينا ،فمثال :إذا سألونا ،هل
ترضون باالستمرار يف تلويث البيئة الطبيعية؟ فإنه وبدون أدىن شك سنجيب بشكل
مختلف متاما عام ميكن أن نر ّد به عىل سؤال هو :هل تظنون بأن أهمية املحيط

الطبيعي تأيت يف املرتبة األوىل؟ أو هل أمن الشارع أهم من الحفاظ عىل املحيط
الطبيعي؟ واألسئلة التي يقوم املنظمون بطرحها ،عادة ما تكون محدودة يف اجابتي
نعم أو ال ،ومن الواضح أن هذه املحدودية ال ميكنها شمول كل أطياف االفكار
العامة ،ألن املجال املرتوك ألجل التعبري عن العقائد ضئيل جدا ً ،فال ميكن أبدا
لإلجابات املحدودة بنعم أو ال تبيني النقاط الهامة القيمة املسترتة يف عقائد األفكار
العامة ،يف مثل هكذا وضع ،تتحول األفكار العمومية إىل إجابات نعم أوال عىل
أسئلة غري واضحة أو مدروسة .
 )2بناء عىل طريقة اختبار األفكار ،تصري العقيدة شيئا موجودا يف باطن اإلنسان،
وميكن ملنظمي أسئلة العقائد العامة التحقق منها وقياسها عند الحاجة من خالل
األسئلة ،إال أن هذا االفرتاض يلقى اتنقادا شديدا ،فمثال :جفرسون يعتقد بأن العقيدة
والرأي ليسا باليشء اآلين ،بل هام نتيجة تحصيل العلم بشكل متواصل ،وتساؤل
وبحث دائم وتبادل لوجهات النظر ،فيمكن لسؤال واحد استثاره جواب معني أو
اعطاء االجابات أشكاال جديدة مختلفة ،ولذا فاألصح أن نقول بأن العقيدة ليست
بضاعة ميكن امتالكها يف وقت ما وفقدها يف وقت آخر ،والظن بأن العقيدة ميكن
اعتبارها شيئا نستطيع قياسه ،أمر يؤذي عملية االعتقاد وأصل التفكّر اإلنساين.
 )3إن ظاهر وطريقة طرح األسئلة يف املسح الجامعي ،تنفي عمل ّياً ما يعرفه
الناس عن أصل املوضوع الذي يتم السؤال عنه وكلياته ،فإذا قمنا بالفصل فيام بني
فكرتني هام «ما الذي يعتقده الناس بخصوص موضوع ما» وبني «مايعرفه الناس
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عن موضوع ما» ،فإن نتائج املسح ستختلف كليّاً ،ومثال عىل ذلك :ما أظهره أحد
املسوح الشاملة من أن  % 72من األمريكيني يعتقدون بوجوب قطع املساعدات
االقتصادية من طرف أمريكا إىل نيكاراغوا ،بينهم  % 28يظنون بأن نيكاراغوا موجودة
يف آسيا الوسطى ،و % 18منهم يظنونها قريبة من نيوزالند ،و % 4.27يعتقدون بأنه
يتوجب عىل األفارقة حل مشكالتهم بأنفسهم (ويبدو هنا أن هؤالء خلطوا فيام بني
نيكاراغوا ونيجرييا) وإضافة إىل من سبق فإن  % 8.61ممن طرح عليهم السؤال ال
يعرفون حتى بأن أمريكا تق ّدم املساعدات لنيكاراغوا ،وأخريا فإن  23%من املبحوثني
مل يستطيعوا تحديد معنى املساعدات االقتصادية أصال!.
 )4ورابع مشكلة فيام يخص موضوع اختبار األفكار هو حقيقة أنه يقوم بتغيري
موقع املسؤولية فيام بني الناس والسياسيني الذين انتخبهم الناس ،فبدالً من أن يقوم
املنتخبون بالتصميم واتخاذ القرارات بناء عىل مؤهالتهم وتفكراتهم ،وبالتايل يصبح
كل منهم مسؤوالً عن قراره ،بدالً من هذا يتوجب عليهم التأمل يف معطيات اختبارات
حون خرباتهم الخاصة يف
األفكار العامة يف املسوح الشاملة ،وبناء عىل ذلك يض ّ
قبالة ما يبدو أن الناس يريدونه يف تلك النتائج((( ،ويف هذه الحال ،هل يرتتب عىل
(((
ذلك تحميل املسؤولية للناس أم للمنتخبني السياسيني يف أمور قد قررت مسبقا؟

د) تكنولوجيا االحصاء:

تكنولوجيا االحصاء تقدم كميات مكثفة من االطالعات غري املفيدة أبدا ً والتي
تجعل من مسألة تشخيص املفيد من غري ذلك أمرا ً أصعب مام هو عليه يف الواقع،
فاملسألة هنا ليست فقط يف وفرة املعلومات بل أيضاً تعميم املعلومات واملتاجرة
(((-منتج أحد الربامج التلفزيونية وباالستناد إىل نتائج االحصائيات يقوم يادارة الربنامج معتربا مستوي املشاهدة هو
املؤرش عىل نجاح الربنامج ،فاليوم الربامج األفضل هي الربامج البسيطة ،التي تجذب نسبة أعىل من املشاهدين ،وأما
الربنامج اليسء فهو الذي يشاهده عدد أقل من املشاهدين ،وبالنتيجة فان أقىص ما ميكن أن يهتم به املنتجون هو
قدرتهم عىل جذب املاليني ملشاهده برامجهم وبالتايل فليس عىل املنتج االهتامم بأمور من مثل (السنن واآلداب
ومؤرشات علم الجامل واملسائل املرتبطة بوضوح املوضوعات املتنوعة ،ورعاية األذواق والقدرات وما إىل ذلك،
وتصري األفكار العامة هي طرف الخيط الذي ميكن من خالله الوصول إىل املطلوب وتكون املعيار الوحيد الكايف
يف هذه الربامج.
((( -راجع :تكنوبويل ،ص  212ـ .219
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بها .بدوره االحصاء يلعب دور جعل املعلومات بأكملها تعرض متوازية ومرتادفة،
ويف عرص االستعامر املعارص الذي اتحد يف كل من الحاسوب واالحصاء جنبا إىل
جنب ،فإن هنالك كميات هائلة من املعلومات املهملة كالنفايات والتي تسقط يف
املحاورات العامة(((.
حتى اليوم كثري من الكتب تناولت موضوع تأخر املسلمني بالدراسة والتحقيق،
وهذا دون النظر إىل اشكالية أن قليلني هم من يعلمون أين تقع بالضبط نقطة «التقدم»
لنحتسب عىل أساسها تأخر املسلمني ،وقليلون جدا هم من يتوجون إىل هذه
املسألة ،حيث يكفي أن يكون السبب ليس يف قلة املعلومات لديهم ،وإنّ ا يف
كرثتها ،فكرثة املعلومات تسلب اإلنسان الفرصة الالزمة للتأمل والتدقيق ،وبناء عىل
هذا ،يصعب اعتبار كرثة انتشار الكتب واملجالت مصداقا للنمو والتوسع.
إ ّن النمو الكمي يف هكذا نوع من املكتوبات ـ والتي مبساعد ٍة من علم االحصاء
يتم تقدميها للناس بطريقة منظمة يف مجموعات مرتبة مسبقاً ـ طاملا أنه مل يتحول
إىل منو كيفي ،فإنه لن يكون فحسب عالمة عىل عدم التق ّدم بل وسيكون عني التأخر
وتضاعف الجهل كذلك.
إن االحصائيات يف كثري من املواقع تقطع الطريق أمام التأ ّمل يف حقيقة األمور،
وتكنولوجيا اإلحصاء قامت بتحويل أغلب األمور الكيفية إىل كمية ،ولهذا السبب
فإن فهم األمر عىل ما هو عليه يف الواقع صار أمرا ً بالغ الصعوبة ،فهل حقاً ميكن
قياس أمور كاألخالق والتبليغ الديني و ...وتحويلها إىل أعداد وإحصائيات؟ وهل
حقا ميكن قياس قدرات الطالب من خالل اإلختبارات املؤتْ َتة؟

 )5النتيجة وطريق الحل:

 1ـ االستعامر ظاهرة تاريخية وليست مختصة فقط بالعرص الحديث ،رغم أن
االستعامر يف العرص الحديث هو أكرث تعقيدا ً بأضعاف مضاعفة من االستعامر ما
(((-تكنوبويل ،ص.219
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قبل عرص الحداثة ،وعلة ذلك يف أنه وبناء عىل فلسفة التاريخ الدينية ،فإن مجرى
«الحق» هو مسري «استكاميل» ومجرى «الباطل» يف مقابل جريان الحق ،ذو مسري
«متضخم ومعقد» ،ومن حيث أن االستعامر هو أحد مظاهر وممثيل مسري الباطل،
فإنه يتأثر مجبورا ً بكل من التضخم والتورم ،وإذا قبلنا أن االتجاه العام يف جميع
مجاري الوجود هو مسري الحق وأن الباطل تابع ملسري الحق ،فإنه ميكن وبجرأة
القول بأن االستعامر يف جميع أشكاله وقبل أن يكون «فعال» فإنه «انفعال» ،وهذا
يتعلق طبعا مبيزان قدرة املقاومة والتخريب ،وبنفس الدرجة ميكن ايجاد الضعف
يف جبهة الحق ،وبالتأسيس عىل ما سبق فإن أفضل سبيل ملواجهة االستعامر هو
«االتجاه اإليجايب نحو جبهة الحق» لتقوية الجبهة أكرث فأكرث ،وليس بالرضورة تطبيق
«االتجاه السلبي نحو جبهة الباطل» بهدف تضعيفها(((.
 )2يف أي شكل من االستعامر ،يكون السعي نحو تلقني املستعمرين ثقافة
مستعمرهم ،وبعبارة أخرى ،فاالستعامر يريد تحقيق نوع من روح الخضوع وتنفيذ
األوامر يف املستعمرين ،وبناء عىل ذلك فإن املستعمر يف أشد وجوهه يعمل عىل
مسخ املستعمرين ،وافقادهم لروح االبتكار واالبداع ،ومن هذه الناحية فإن أهم
سبيل يف مواجهة االستعامر هو االجتهاد للتحرر من قوانني املستعمر وبهدف ايجاد
الخلق.
ّ
وتقوية االبداع واالبتكار
 )3يف االستعامر املعارص هنالك بؤرتني اثنتني متثالن السند القوي لالستعامر
وهام:
«املذهب» و«املنظمة الدولية» ،فاملذهب يعطي الرشعية لالستعامر واملنظمة
الدولية تعطيه القانونية ،إن دخول الدين إىل محافل االستعامر املعارص وضمن
مناسباته هو من أهم ما يتميز به االستعامر املعارص عن االستعامر الحديث ،فاالستفادة
(((-طبعا فان يجب االنتباه إىل أن التداخل الشديد فيام بني السلب وااليجاب ال يسمح بالفصل فيام بينهام،
واملقصود من االتجاه االيجايب نحو الحق واالتجاه السلبي نحو الباطل ،هو وصفهم باألصالة ،حيث ميكن يف باطن
االتجاه االيجايب ،اعامل السلبي وبالعكس ،فاذا ما كان اتجاه ما ايجابيا فانه ميكن ومن خالل توضيح وتبيني السلبي
ايضاح واظهار االيجاب ،وكذا فان االتجاه السلبي ميكن تبيينه من خالل اظهار وتوضيح االتجاه السلبي مبا فيه من
وجوه ايجابية ميكن البحث فيه.

االستعمار المنتشر

157

من عنرص املذهب يف االستعامر املعارص يحقق امكانية تشكيل ائتالف أكرب وأكرث
دواما وأهمية ومرشوعية ،وكثري من املشاريع املسيحية ـ اليهودية يتم تحقيقها حاليا
من خالل املساندة املذهبية ،فعىل األقل يقدر عىل ايجاد جبهة مخالفة وبأفضل
الطرق ،حتى ضمن أفضل عالقات الصداقة فيام بني البالد اإلسالمية والغربية ،فال
ميكن إزالة املواجهة اإلسالمية ـ املسيحية ،ومن جهة أخرى ،فإن «املنظمة الدولية»
تاريخيا تأسست فيام بعد عهدين استعامريني هام القديم والحديث وبعد أن قامت
الدول االستعامرية بوضع يدها عىل كمية ال يستهان بها من ثروات مستعمراتها،
والهدف من تأسيسها كان صحوة عامة الشعوب يف مواجهة نهب ثرواتهم من قبل
مستعمريهم من طرف ،ومن طرف آخر إلدامة خطط االستعامر من مستعمراته ولكن
بصورة قانونية ،ويبدو أنه يجب مضاعفة الجهد من أجل تجديد هوية ومكانة كل من
املذهب واملنظمة الدولية يف سعيهام إلجراء برامجهام االستعامرية ،ألن هذا األمر
بدوره يسمح بايجاد نوع من الصحوة والثقة الجامعية يف شعوب الدول املستعمرة
وبالتايل يصعب عىل االستعامر تطبيق خططه عليهم.
 )4ضمن عملية االستعامر ،تختفي يوما بعد آخر األشكال القدمية من االستعامر
فام مييز االستعامر الحديث واملعارص عن األشكال القدمية منه ،أنهام غري مبارشين،
وخالفا ملا يقال من أن االستعامر املعارص عاد من جديد مبساندة من وسائل اإلعالم
يقيم عالقة مبارشة مع املستعمرين ،يجب أن نقول بأن االستعامر املعارص وبالعكس
استطاع ومبساعدة وسائل اإلعالم اخفاء نفسه أكرث ،حيث أنه صار يعرض نوعا من
الحرية واملساواة الكاذبتني أمام عيون الشعوب التي مل تنل حظاً وافرا ً منهام ،كام
أنه استطاع الرتويج التجاه معنوي مرتبط مبارشة مع خطط االستعامر وعىل اتصال
باملعنويات اإلنسانية الباطنية ،بني الناس يف كل أنحاء الدنيا واجبارهم عىل تقبلها،
وللحديث تتمة.
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المنشأ والمسار والدوافع
محمود كيشانه

(((

االستعامر أحد أهم األحداث التي واجهها الرشق اإلسالمي يف العرص الحديث،
نعم كان له جذوره التاريخية التي ال ميكن فصله عنها ،إال أنه يف كل األحوال ميثل
العقبة الكؤود التي أعاقت ـ وال زالت ـ األمة اإلسالمية عن تقدمها املنشود ،وقد كان
هذا أحد األسباب املهمة التي دفعت الغرب إىل احتالل الرشق واستغالل خرياته.
وملا كان االستعامر الغريب ميثل إشكالي ًة كبريةً ،فقد كان الهدف الرئيس من هذه
الدراسة الوقوف عىل األسباب التي دفعت الغرب إىل ظاهرة االحتالل ،أو ما أطلقوا
عليه متوي ًها االستعامر .ومن ثم قامت الدراسة عىل مجموعة من املحاور ،وهي:

عالقة األسباب باملفهوم:

وقد حاولنا يف هذا املحور التأكيد عىل أن مفهوم االستعامر يكشف بوضوح عن

((( -باحث يف الفلسفة ،محارض بجامعة القاهرة ـ فرع الخرطوم.
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األسباب التي دفعت إليه ،فاملفكرون الذين ق ّعدوا للمفهوم تناولوه يف األساس من
ناحية األسباب التي قام عليها مع األهداف التي كان يتحرك من أجلها.

األسباب الداخلية التي تتعلق مبا هو داخل الرشق اإلسالمي:

ويف هـذا املحـور يظهـر بوضـوح أنـه كان هنـاك مجموعـة مـن العوامـل
الداخليـة التـي تتعلـق بالعـامل اإلسلامي والتـي دفعـت الغـرب دف ًعـا إىل الغـارة
عليـه ،فاملوقـع الـذي يحتلـه العامل العـريب واإلسلامي موقع استراتيجي ،حيث
إنـه يتوسـط قـارات العـامل ،ويشرف على العديـد مـن املناطـق املحوريـة فيـه،
مهما بجـوار الضعـف
ويتحكـم يف خطـوط املواصلات فيهـا ،وهـذا كان سـب ًبا
ً
الـذي كان يعتري الدولـة العثامنيـة يف ذلـك الوقـت ،حيـث فقـدت الكثير مـن
قوتهـا وجربوتهـا ،وصـارت يف أيامهـا األخرية مطم ًعـا للغرب باختلاف دوله ،هذا
فضلاً عـن املـوارد التـي يتمتـع بهـا العـامل اإلسلامي ،والتـي كانـت داف ًعـا إىل
اسـتغاللها مـن قبـل الغـرب ،خاصـة وأنـه كان يف حاجـة ماسـة إىل هـذه املوارد
حتـى يقيـم عليهـا ثورتـه الصناعيـة ونهضتـه الحديثـة.

األسباب الخارجية التي تتعلق مبا هو خارج العامل اإلسالمي.

أما األسباب الخارجية فنقصد بها األسباب التي كانت خارج العامل اإلسالمي،
وهي األسباب التي تتعلق باملستعمر ،وكلها أسباب يف التحليل األخري تقوم عىل
براجامتية غربية رصفة ،تحاول أن تلبي حاجاتها عىل حساب اآلخر دون النظر إىل
أي قيم أخالقية أو مبادئ إنسانية.
أوالً  -عالقة األسباب باملفهوم:
ال شك يف أن لفظ االستعامر عىل املستوى اللغوي ال ينطبق بحال عىل املعنى
األورويب الذي يس ّوق له من بدء احتالل الرشق اإلسالمي وغريه إىل اآلن ،فمعنى

معنى قرآين رشيف ،حيث يقول الله تعاىل :ﱫﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
استعامر
ً
ﰀ ﱪ (هود ،)61 :عىل معنى طلب إعامر الكون ،مع محاولة التطبيق عىل أرض
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الواقع .وهذا املعنى يخالف بالكلية املعنى الذي انتهى إليه عىل أيدي املغتصبني
الغربيني لبالد الرشق اإلسالمي.
ويع ِّرف املعجم الوسيط االستعامر بأنه استيالء دولة أو شعب عىل دولة أخرى
وشعب آخر لنهب ثرواته وتسخري طاقات أفراده والعمل عىل استثامر مرافقه
املختلفة((( .ويوافق كل من مصطفى الشهايب وعبد الرحمن حبنكة عىل هذا
التعريف(((.
وإذا كان تعريف االستعامر يعني إحكام سيطرة دولة غازية أو مجموعة دول أو
حتى جامعة ما عىل دولة أخرى شع ًبا وحكومة ومؤسسات بهدف استنزاف موارده
واالستفادة بخرياته ،فإنّه يحوي يف داخله األسباب أو العوامل التي أدت إىل وجوده.
أما االستعامر عىل املعنى األورويب وعىل أساس ما أدى إليه واقعه املرير فهو
معنى ال يحمل أي قدر من الرشف ،إذ كان يعني ـ يف التحليل األخري ـ استغالل
الشعوب تحت مزاعم واهية ،بهدف إقامة مستوطنات بعيد ٍة عن القارة األوروبية،
وإمالء الرشوط السياسية واالقتصادية عليها ،مام ميكّن املحتل األورويب من
استغالل خريات الشعوب املحتلة وتسخريها لخدمته وخدمة دولته يف الغرب ،وهو
ال يتواىن يف أن يسخر املوارد البرشية ـ املتمثلة يف اإلنسان ذاته ـ يف إكامل عملية
الخدمة؛ فهو السيد ،واملحتل العبد .وندرك ذلك جي ًدا« :املستهلكون يف البالد
املستعمرة كانوا يتلقون عام 1953م ما يبلغ  % 80من مستورداتهم بأسعار أكرث ارتفاعاً
بـ  % 50 - 20وأحياناً أكرث أيضاً من األسعار التي كانوا يحصلون عليها لو أتيح لهم
أن يستوردوا بضائعهم من بلد آخر»(((.
ومن ثم فقد كان عامل السيطرة هو املحصلة النهائية التي لها أن تجمع األسباب
((( -انظر املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وآخرون ،ط ،2دار الفكر ،مادة عمر .
(((-انظر عبد الرحمن حبنكة امليداين ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ،بريوت ـ دمشق ،دار القلم ،األوىل1395 ،هـ،
ص  .51وانظر مصطفى الشهايب ،محارضات يف االستعامر ،القاهرة1376 ،هـ 1956 -م ،ص .23
((( -هرني كلود وآخرون ،االستعامر الفرنيس يف املغرب العريب ،ترجمة :محمد عيتاين مكتبة املعارف .بريوت،
ص .17
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مجتمعة لظاهرة االستعامر ،وهذه السيطرة مل تكن يف مجال دون أخر ،وإمنا
كانت يف مجاالت مختلفة :سياسية ،اقتصادية ،اجامعية ،ثقافية ،وغريها؛ حيث
مارس االستعامر أبشع أنواع النهب والسلب واالحتيال للحصول عىل موارد البالد
املستع َمرة وخرياتها ،وهذا بدوره كان له أثر سلبي عىل الشخصية الواقع عليها فعل
االحتالل ،كام كان له أثر سلبي عىل حضارات الشعوب وثقافاتها وعقيدتها ولغتها
القومية ،حيث أُ ِ
هدرت كرامة اإلنسان واغتيلت إنسانيته ،ودمرت حضارته وتراثه،
حورِب دين ًّيا وعقديًّا.
وغريت ثقافته ولغته ،و ُ
وكان من مظاهر ذلك التحكم أن االستعامر فرض لغته وثقافته فرضً ا عىل الشعوب
املحتلة ،بل إن املستعمر نكاية يف الشعوب املستعمرة يسمح لبني جلدته باستيطان
أماكن يف هذه البلدان املحتلة والتحكم فيها واستباحة ما بها من ثروات.
ومن ثم فإن االستعامر عىل هذا املعنى الذي تم تسويقه إعالم ًيا ال يحمل أي
معنى للرشف وال النزاهة وال الكرامة اإلنسانية التي يتشدق بها الغرب اآلن ،خاصة
رئيسا فيام تعانيه هذه الدول من نزاعات أث ّرت يف العامل كلّه إىل يومنا
وأنه كان سببًا ً
هذا.
ثان ًيا  -األسباب الداخلية:
وهي األسباب التي تتعلق مبا هو داخل الرشق اإلسالمي ،وهذه األسباب متنوعة
ومتعددة ،ومنها ما يأيت:
موقع الوطن العريب واإلسالمي:
يعد موقع الوطن العريب واإلسالمي من األسباب الرئيسة التي جعلت الغرب
يقوم بحمالته االستعامرية املتواصلة ،فالوطن العريب يقع يف موقع متميز بني قاريت
أفريقيا وأسيا ،وهذا املوقع مكنه من التحكم يف العديد من املناطق املحورية يف
العامل ،وهي املناطق التي تعد نقطة التقاء العديد من البلدان والقارات ،حيث يتحكم
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يف مضيقي :باب املندب وهرمز ،ومن القنوات واملمرات املائية قناة السويس ،ومن
البحار :البحر املتوسط والبحر األحمر ،ومن املحيطات :األطليس والهندي ،ومن
الخلجان :الخليج العريب وخليج العقبة وغريهام ،وهذه كلها تعد محطات مواصالت
تتحكم يف العامل ،وهذا ما جعل أنظار الغرب االستعامري تتجه إىل العامل العريب
واإلسالمي.
ضعف الدولة العثامنية:
مام ال شك فيه أن الدولة العثامنية كانت دولة مرتامية األطراف ،ولكن أصابها
الضعف والخلل يف نهاية املطاف ،وقد بدأ ذلك يظهر جل ًيا يف بدايات القرن الثامن
عرش ،األمر الذي حدا بالغرب إىل التفكري يف استغالل هذا الضعف ،واإلجهاز عىل
الدول التي تقع تحت حوزتها ،فقد استقرت لدى الغرب حينها مقولة الرجل املريض
وصفًا عىل الدولة العثامنية ،وهذا ما جعل تلك الدول الغربية تتكالب عليها ،وتتسابق
مع بعضها البعض لنيل الجزء األكرب منها.
الخوف من دولة إسالمية موحدة:
ال شك يف أن أحد دوافع االستعامر الغريب لبالد الرشق اإلسالمي هو الخوف
من اإلسالم وقيام دولة إسالمية موحدة ،وقد بدأت بوادر هذا الخوف من عدة أمور:
 قوة الدولة اإلسالمية يف عهد الدولة األموية والعباسية والفاطمية وغريها. ما أقامته الدولة العثامنية من إمرباطورية مرتامية األطراف. ما قام به محمد عيل خديوي مرص ونجاحه يف إقامة نهضة حقيقة ومحاولة بناءدولة حديثة.
فالخوف من قيام دولة إسالمية ميثل هاجساً كبريا ً لدى الغرب ألن قيام هذه الدولة
سيقطع عليهم الطريق من وضع اليد عىل مق ّدرات الرشق .لذلك كانت مخططاتهم
أبرزها االستعامر تحاول درء هذا الخطر الذي كان يتهددهم عىل ظنهم.
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ثالثًا  -األسباب الخارجية:
وهي األسباب التي تتعلق مبا هو خارج العامل اإلسالمي ،ونعني بها األسباب
التي من قبل املستعمر الغريب ،وهذه األسباب أيضً ا متنوعة ومتعددة ،ومنها ما يأيت:
التحكم والهيمنة عىل العامل اإلسالمي:
وهو من العوامل الرئيسة يف االحتالل الغريب للرشق ،فقد كانت الدول الغربية
تتسابق يف احتالله؛ ليك تظهر كل دولة منها أنها األقوى عىل الساحة الدولية ،وجدت
الفرصة سانحة أمامها باحتالل الرشق واغتصاب كنوزه ،وكأن الرشق فريسة سهلة
املنال وسط مجموعة من الوحوش الضارية؛ فهي تجري فيجري وراءها كل واحد
منهم ،والكل يتبارون يف اقتناصها رغبة يف إظهار أنه األقوى بينهم ،وهكذا كان حال
بالد الرشق اإلسالمي وغريه من الدول الضعيفة ،والتي جعل منها االحتالل فريسة له.
وفكرة التحكم والهيمنة الغربية مل تكن وليدة القرن العرشين ذلك القرن الذي
هجم فيه الغرب بكل رضاوة ووحشية عىل آدمية اإلنسان ،بل كانت وليدة قرون موغلة
يف القدم ،رأى فيها الغرب من خالل حمالته الصليبية األوىل أن بالد الرشق ملك له
وحق أصيل ال يستطيع أحد أن مينعه من الوصول إليه.
وقد ارتبطت ظاهرة االستعامر الحديث بالنهضة األوروبية وعرص االستكشاف
وتعزيز السلطات املركزية يف كل من الربتغال ،إسبانيا ،بريطانيا ،فرنسا وبعض
املاملك اإليطالية ،حيث شهدت أوروبا يف نهاية القرون الوسطى تطورات تكنولوجية
رسيعة ،خاصة يف مجال املالحة ،فضالً عن متكن السلطات املركزية األكرث استقرا ًرا
امللحني والجنود واملستوطنني
من متويل مشاريع طموحة تشمل إرسال بعثات من ّ
إىل مواقع بعيدة عن بالدهم األصلية(((.
بل يعترب معظم املؤرخني أن تأسيس املستعمرة الربتغالية يف سبتة عام 1415م
(((-انظر االستعامر ،عىل املوقع التايل ./https://ar.wikipedia.org/wiki .
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كان نقطة البداية لظاهرة االستعامر .وبغض النظر عن الحمالت الصليبية ،كان
احتالل سبتة من قبل الجيوش الربتغالية ومن ثم تأسيس املستعمرة فيها أول عملية
لتوسيع سيطرة دولة أوروبية خارج القارة األوروبية ،خالل القرن الخامس عرش ،أيام
األمري إنريكيه املالح ،امللك أفونسو الخامس وامللك مانويل األول ،حيث شنت
الربتغال حمالت استكشافية بحرية ،وأقامت يف تلك الفرتة محطات تجارية ،مبا يف
ذلك محطات التجارة بالعبيد ،عىل الشواطئ األفريقية الغربية بدعم الفاتيكان الذي
منحها األولوية من بني الدول الكاثوليكية يف السيطرة عىل املواقع املعثو ِر عليها
جنويب رأس بوجادور .عام  1498وصل الربتغاليون إىل رأس الرجاء الصالح ويف عام
 1497وصلوا إىل رشقي أفريقيا(((.
اصطناع مركزية غربية.
يعد االستعامر الغريب األداة املتوحشة التي اصطنعها الغرب لتحقيق مركزيته
العاملية اآلن ،فقد ارتبطت أسباب االستعامر مبجموعة من األهداف التي تتعلق بالدول
املستعمرة« ،ومن أه ّمها تحسني مركز الدول املستعمرة يف عمليّة التنافس عىل املراكز
امل ُتق ّدمة يف سلّم القوى الدولية ،والذي يؤ ّدي إىل توسيع دائرة نفوذ تلك الدول يف
املجتمعات الدول ّية واملحل ّية ،إضاف ًة إىل متكّنها من التحكم يف القرارات الدول ّية
وتوجيهها ملصلحتها ،وميكن توضيح أسباب وأهداف االستعامر يف عد ٍد من النقاط،
هي :قلب الوضع القائم عىل الساحة العامليّة ،والقيام مبراجعة عالقات القوى بني
دولتني أو أكرث ،يف سبيل الوصول إىل تف ّوق محيل ،أو من أجل إقامة إمرباطوريّة قاريّة،
أو من أجل فرض هيمنة عامل ّية ،وهذا ما يحدث مع الدول التي متلك شهوة الق ّوة ـ
حسب رأي العامل األمرييك هانس مورغانتو يف تفسريه ملعنى اإلمربيال ّية ـ هي ال ّرغبة
يف تحسني وضعها بشكلٍ مستمر دون االقتناع بالوضع القائم»(((.
مبا يعني أن املركزية الغربية أول ما استندت استندت سياس ًيا عىل احتالل الشعوب
((( -انظر االستعامر ،عىل املوقع التايل/https://ar.wikipedia.org/wiki .
((( -انظر غادة الحاليقة ،أسباب االستعامر ،منشور بتاريخ  ٢٩مايو  ٢٠١٦م ،عىل املوقع التايل:
.http://mawdoo3.com
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بهدف التحكم فيها وإظهار مركزيتها العاملية ،وقد تبلورت هذه املركزية يف:
 إبراز الفوقية الغربية وتأثريها يف العامل من حولها. إبراز النفوذ من خالل التوسع عىل األرض استعامريًا. التحكم يف مجريات األحداث عامليًا ومحليًا.ومل يجد زعامء املركزية الغربية أفضل من االستعامر إلظهار هذه املركزية
تطبيقيًا بعد أن مهد لها نظريًا العديد من املفكرين الغربيني من أمثال هيجل وغريه
من زعامء الفكر الغريب ،فاالستعامر الغريب كان الوريث الرشعي لتلك األفكار عىل
أرض الواقع.
وتقوم هذه املركزية عىل العمل الدؤوب عىل تعزيز مكانتها الدولية ،فاملركزية
الغربية اتخذت من االستعامر أداة لتوسيع قدرتها عىل الساحة الدولية التي ال تؤمن
إال مبنطق القوة ،إذ نحن يف عامل ال مكان فيه للضعفاء ،ال أقصد عسكريًا فقط ،بل
فكريًا وثقافيًا واقتصاديًا واجتامعيًا ودينيًا ...إلخ.
فالدول الغربية كانت تتبارى يف احتالل الرشق وغريه بحثًا عىل مكاسب يف
األرض ،فمن األكيد أن الغرب كان يف حاجة ـ وال يزال ـ إىل البحث عن موارد نتيجة
قلة ما لديه أو تناقصها أو عدم وجودها من األساس ،وهذا ما أدى إىل البحث عنها
خارج حدود القارة األوروبية عن طريق االحتالل.
وهذا يفرس لنا ملاذا جابت البعثات االستكشافية الغربية العامل؟ ظني أنها
كانت بعثات ممهدة لالستعامر سواء أكانت بطريقة مبارشة أو بطريقة غري مبارشة،
ففاسكودي جاما الذي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح؛ مل يكن ليفعل ذلك من
تلقاء نفسه ،ومل تكن لديه الكفاية املالية التي تؤمن له مثل هذه الرحلة العلمية الباهظة
التكاليف ،كام أن كريستوف كولومبوس الذي كان له الفضل يف اكتشاف سواحل
حتم كانت هاتان الرحلتان ممولتني
أمريكا ودورها يف التواصل مع العامل من حولهاً ،
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متويالً من نوع خاص يهدف إىل إرسال عيون الكتشاف العامل بهدف االستفادة من
موارده وترصيف منتجات الدول الغربية التي ضاق بها الوسط املحيل فيها.
ومن ثم فهذا ال شك بأنّه ميثل مرحلة مهمة يف ظهور املركزية الغربية وعالقتها
باالستعامر ،فقد كانت هذه الرحالت التي أسست للمركزية الغربية املرحلة األوىل
واملمهدة لإلستعامر ،يف عدد كبري من دول العامل ،وهذا يفرس لنا ملاذا كان الرتكيز
من قبل االستعامر عىل الدولة الغنية مبواردها ،ففرنسا احتلت الجزائر وإنجلرتا احتلت
مرص واليمن وبعض الدول األفريقية كنيجرييا ،وكذلك مل تخرج من السباق الربتغال
وهولندا وأسبانيا كانت الدولة املحتلة ـ إضافة إىل غريها ـ متتلك املوارد التي
أسالت لعاب املغتصب الغريب ،فالحصول عىل املواد الخام كان بغية استخدامها
يف الصناعات وسد العجز الذي تواجه ُه بعض املصانع ،ملواكبة الثورة الصناعية.

األسباب الدينية:

ميكن القول إن بريطانيا كانت أول دولة غربية قننت التبشري ،وجعلت له قانونًا
خاصا ،حيث أصدر الربملان الربيطاين قرا ًرا يف سنة 1649م ،بإنشاء «هيئة نرش
ً
املسيحية يف إنجلرتا الجديدة» ،ومن ثم أخذت الجمعيات التبرشية التنرصية تظهر
إىل حيز الوجود(((.
وال شك يف أن املكانة الدينية التي كان يحتلها الوطن العريب واإلسالمي أحد
األسباب الدينية املهمة التى دفعت الغرب إلرسال حمالته االستعامرية ،فالبقعة
العربية كانت بقعة مباركة نزلت فيها معظم األديان الساموية ،وهذا ما جعل الدول
الغربية تستثمر هذا األمر يف خدمة مصالحها ،خاصة أنها تعللت يف دخولها الرشق
اإلسالمي واستعامره بحامية األقليات املسيحية ،واألماكن املقدسة ،وأهمها األماكن
املقدسة يف القدس وفلسطني بالعموم.
وقد بدأ الغرب حركاته االستعامرية بدافع سبب آخر وهو عمليات التبشري أو
((( -انظر زاهر رياض ،استعامر أفريقيا ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنرش1965 ،م ،ص .102 ،101
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التنصري ،إذ ميكن القول إن حمالت التبشري كانت تسري جنبًا إىل جنب مع الغزوات
االستعامرية ،فقد صاحبتها اإلرساليات التبشريية الدينية ،وقد استجابت لهذه
اإلرساليات جموع من قاطني البالد املستعمرة ،وهذا ما نجده بوضوح يف تشاد
وأفريقيا الوسطى ،ونيجرييا وجنوب السودان.
ولكن ملاذا ارتبط التنصري باالستعامر؟ إن اإلجابة عىل هذا التساؤل تكشف عن
أمر من األهمية مبكان ،وهو أن اإلسالم كان ميثل عقبة كؤود تجاه حمالت التنصري،
فضالً عن كونه تيا ًرا مناهضً ا لحركة االستعامر الغريب الراعي الرسمي للتنصري ،فقوة

اإلسالم املتصاعدة كانت تخيفهم ،لذلك عملوا ما يف وسعهم عىل إيقاف مسريته،
«وبينام كان اإلسالم يوشك أن ينهار يف أوروبا مع عرص السالطني من آل عثامن كان
ال يزال ناشطًا يف تقدمه وفتوحه عىل أبواب مملكتنا اإلفريقية ،ويبدو بوضوح أنه أشد
ينصوا املسلمني كلهم،
مراسا يف إباء االستعباد ،ولذلك يتم ّنى املبرشون أن ِّ
األديان ً
ومع أن التبشري يتناول البوذية واإلبراهيمية أيضً ا ،فإن املقصود األول بجهود التبشري
هم املسلمون ،ولقد استوى يف هذه الرغبة جميع املبرشين ،عىل الرغم من اختالف
طوائفهم وتباين األقنعة التي يضعونها عىل وجوههم»(((.
ال شك يف أن السبب الديني يظهر بشدة هنا إذا علمنا أن الكنيسة يف أوروبا كانت
تريد استعادة املجد الصليبي القديم ،بحيث تقوم عىل أنقاض اإلسالم ،فالقضاء عىل
اإلسالم ونرش الديانة املسيحية كان سب ًبا دين ًيا يضاف إىل جملة األسباب والدوافع
التي ساقها االستعامر لتربير جرميته.

وهذا كله يعني حقيقة واحدة ،وهي أن االستعامر والتنصري كانا يعمالن يف جانب
واحد ،بل لقد كانت الحركات التنصريية تعطي التعليامت الدينية للحركة االستعامرية
يف األقاليم املختلفة من العامل اإلسالمي(((.
((( -مصطفى خالدي وعمر فروخ ،البشري واالستعامر يف البالد العربية ،صيدا ،بريوت ،طبعة املكتبة العرصية،
1986م ،ص .35
((( -انظر محمد بو الروايح ،الجدلية التاريخية بني التنصري واالستعامر الفرنيس يف الجزائر ،ص  ،109دراسة منشورة
ضمن كتاب آليات االستعامر االستيطاين األورويب يف الجزائر وليبيا ،الندوة العلمية األوىل يف جامعة األمري عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ماي2008 ،م .
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كام أن التبشري أو التنصري يقوم مبا يعجز عنه االستعامر يف أحيان كثرية ،فاملحتل
الغريب كان يعلم جي ًدا أنه إن عاجالً أم آجالً ستحصل هذه البلدان عىل حريتها ،فكان
ال بد من أن يؤسس لغزو آخر يبقى أثره ممت ًدا لقرون ،فكان التبشري هو املعول عليه
هنا ،يقول اليسوعيون «أمل نكن نحن ورثة الصليبني ...أومل نرجع تحت راية الصليب
لنستأنف الترسب التبشريي والتحدي املسيحي ...وهكذا تستطيع الكنيسة املسيحية
بال حرب أن تسرتد تلك املناطق التي خرستها منذ أزمان طوال»(((.
وهذا ما يؤكده قول القس سيمون يف مؤمتر لكنو يف الهند ( 1911م )« :إن العامل
الذي جمع هذه الشعوب (اإلسالمية) وربطها برابطة الجامعة اإلسالمية هو الحقد
الذي يضمره سكان البالد للفاتحني األوربيني ،ولكن املحبة التي تبثها إرساليات
التبشري النرصانية ستضعف هذه الرابطة ،وتوجد روابط جديدة تحت ظل الفاتح
األجنبي»(((.

األسباب االقتصادية:

تعد األسباب االقتصادية أحد األسباب املهمة التي دفعت الدول الغربية إىل
استعامر البالد الضعيفة ،ونستطيع القول إن هناك ثالث مراحل لالستعامر الغريب
للرشق ارتبطت كلها بالدوافع االقتصادية:
األوىل ،كانت مع الحمالت الصليبية التي كان محورها القدس واملدن العربية
ذات الخريات والكنوز ،ورغم أن هذه املرحلة كانت مغلفة بإطار ديني ظاهريًا فإنها
باطن ًيا كانت ذات بعد اقتصادي يتطلع إىل اغتصاب هذه الخريات والكنوز واستغاللها
فيام يخدم الدول الغربية ومواطنيها.
والثانية ،تلك التي كانت مع بداية العرص الحديث يف القرن السادس عرش عىل
يد بعض الدول التي كانت تتطلع إىل صناعة مجد جديد ،وهي تلك املرحلة التي
((( -أحمد عبد الوهاب ،حقيقة التبشري بني املايض والحارض ،ط .1مكتبة وهبة1401 ،هـ ،ص .154
((( -شاتليه ،الغارة عىل العامل اإلسالمي ،تلخيص وتعريب :محب الدين الخطيب ومساعد اليايف .ط  .4الدار
السعودية للنرش والتوزيع .جدة1405 ،هـ ،ص  102ـ .103
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صاحبت الرحالت البحثية واالستكشافية ،وقد كانت وجهتها أفريقيا وأسيا وأمريكا
الجنوبية وأمريكا الشاملية وأسرتاليا ،وهذه املرحلة كان من ضمن أهدافها الرئيسة
البعد االقتصادي؛ حيث قامت باألساس عىل البحث عن الذهب والرثوة التي كانت
تزخر بهام هذه البالد.
الثالثة ،وهي مرحلة االستعامر الحقيقة التي تلت الثورة الصناعية يف أوروبا يف
القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،حيث نتج عن هذه الثورة الصناعية أمران :األول،
وفرة يف اإلنتاج ،والثاين حاجة ملحة إىل املواد الخام ،ومن ثم كان االستعامر
االقتصادي وسيل ًة الستغالل املواد الخام يف الدول املستعمرة إلقامة ثورتها الصناعية،
كام كان وسيلة لترصيف منتجات هذه الثورة لقد وجدنا من الباحثني من يؤكد عىل
هذه الجزئية قائالً« :فكان االستعامر هو محور هذه الثورة ـ يقصد الثورة الصناعية
يف أوروبا ـ حيث مل تكن متلك أوروبا من املواد الخام إال قليالً من الفحم ،ومن
هنا ارتبطت الصناعة الحديثة باالستعامر ،حيث زحفت البالد األوربية عىل الرشق،
واحتلت مناطق متعددة ،استطاعت أن تحصل منها عىل الخامات ،التي ازدهرت بها
الصناعة ،ثم أعادت هذه املصنعات إىل تلك البالد مرة أخرى لبيعها ،فأصبح العامل
اإلسالمي بالنسبة لها مصد ًرا للخامات وسوقًا للتجارة يف نفس الوقت»(((.
هذا فضالً عن االستثامرات التي قامت باألساس عىل استغالل هذه املواد
يف الدول املستعمرة ذاتها ،حيث تدفقت رؤوس األموال الغربية عىل أفريقيا مثالً
الستثامر ما به من خريات ،يكفي أن نعلم أن املستعمر اإلنجليزي كان يستغل القطن
املرصي ،كام كان املستعمر يستغل األملاس يف جنوب أفريقيا والذهب يف نيجرييا،
وهكذا يف كل بلد كان يستغل ما به من موارد .ومن ثم وجدنا من الباحثني من يؤكد
عىل ارتباط االستعامر باالستغالل منذ نشأته األوىل برباط وثيق ،فقد كان االستغالل
رئيسا من بني أهدافه(((.
هدفًا ً
((( -أنور الجندي ،االستعامر واإلسالم ،القاهرة ،دار األنصار1979 ،م ،ص .3
((( -انظر يحي جالل ،االستعامر واالستغالل والتخلف ،طبعة القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنرش1956 ،م ،ص .5
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فضالً عن ذلك كله فقد شكل تقلص الدور األورويب يف قارة أمريكا سببًا ها ًما من
أسباب االستعامر الغريب لبالد الرشق اإلسالمي.
كام كان لحركات التنوير والتحرر الغريب ،مبا صاحبه من إصالحات سياسية
داخلية ،فقد كانت بعض الدول ترى يف خروجها من محيطها عرب استعامر هذه
الدول يسمح لها بالتخلص من اإلشكاليات التي تواجهها ،وأهمها اإلشكاليات
السياسية واالقتصادية.
ففي فرنسا مثالً كانت األزمات االقتصادية الناتجة عن الحروب التي قادها نابليون
سب ًبا من األسباب التي جعلت فرنسا تحاول الخروج من تلك الضائقة ،ومل تجد
ضالتها إال يف االستعامر.
وميكن القول إن هذه الحروب جعلت هناك حاجة ماسة إىل الغذاء واملؤن الحربية؛
حتى تكون فرنسا قادرة عىل مواكبة نهم نابليون يف الوصول إىل أكرث عدد من األماكن
أو البالد ،وفرض سيطرته عليها .وهذا هو السبب االقتصادي الذي جعل فرنسا تحتل
الجزائر ،فقد كان هذا القطر العريب واإلسالمي الشقيق ميتلئ باملحاصيل التي توفر
الغذاء ،خاصة القمح ،كام كانت متتلئ باملعادن التي تكفي للجانب الحريب .هذا
ريا ،األمر الذي شكّل إشكالية لالقتصاد
فضالً عن أن الديون الفرنسية بلغت ح ًدا كب ً
الفرنيس إىل حد اعتباره أزمة عاصفة ،يكفي أن نعلم أن هذه الديون بلغت  24مليون من
الفرنكات .ومن املمكن القول إن الشعب الجزائري كان مؤم ًنا بأن املستعمر الفرنيس
ليس لديه هدف غري إبادة العرب وتجريدهم من أمالكهم(((.
فالغرب إذن تغلب عليه الفلسفة املادية ،والفلسفة املادية كام يرى أحد املفكريني
اإلسالميني هي دين الغزو الغريب يف القديم والحديث ،فالغربيون عىل اختالف
مواطنهم وحكوماتهم تجمعهم فكرة السطو عىل أموال اآلخرين ،فهم يخرجون من
بالدهم وقد راودهم حلم واحد وهو الوصول إىل مرحلة الرثاء من أقرص الطرق،
((( -انظر محمد العريب الزبريي ،مذكرا أحمد باي وحمدان خوجه وبورضبة ،الجزائر ،الرشكة الوطنية للنرش والوزيع،
1973م ،ص .149 ،148
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وكيف يجمعون الرثوات الضخمة؟ وكيف يرضون أطامعهم يف التشبع من كنوز
الدنيا التي ظنوا أنهم ملكوا ناصيتها؟(((.
فالغرب املستعمر مل يكن يبحث إال عن مصلحته« ،وليس يف حسابهم أب ًدا أنهم
واجدون يف هذه املحاوالت أقوا ًما لهم حقوق يجب احرتامها ،كام أنه ليس يف
حسابهم أن للسلوك اإلنساين حدو ًدا يجب التزامها ،والدين الذي يعتنقونه ال يفهم
إال أنه ذريعة لتقريب مآربهم ،واستباحة خصومهم ،ال وظيفة له إال هذه»(((.

األسباب السياسية:

كان العامل السيايس عامالً ال ميكن إنكاره يف ظاهرة االستعامر خاصة االستعامر
الحديث ،فالدول الكربى اتخذت منه وسيلة ألن تضع قد ًما يف سباق القوى العاملي،
ويكون لها دورها املؤثر يف الساحة الدولية ،وهذا يؤدي بدوره منفعة كبرية لها؛
مم يؤمن لها نفوذها
وهو السيطرة عىل القرارات األممية والدولية والتحكم فيهاّ ،
االستعامري ،ويرشعن لها استغالل الدول املستعمرة ،ويقيض بالكلية عىل كل ما
يقف عائقاً أمام تحقيق رغباتها وأهدافها ومصالحها.
وهذا يفرس لنا ملاذا عقد مؤمتر برلني عام 1884م؟ إذ مل يعقد هذا املؤمتر إال
بعد أن حصل تضارب للمصالح بني القوى االستعامرية بسبب ما سمي مبناطق
النفوذ ،فلم تكن أي من هذه القوى لرتىض بأي دولة تفرض عليها سيطرتها ،وإمنا
كان االختيار منص ًّبا عىل الدول التي متثل نفوذًا من نوع ما يف موقعها أو مواردها أو
االثنني م ًعا ،ومن هنا نشأ الرصاع والتطاحن بني هذه القوى.
ومن ثم فلم ت َقنع الدول الغربية بالوضع الراهن الذي كانت فيه ،وإمنا أرادت
أن تبحث عن مجد لها ،فبام أن من الناس من لديه الرغبة يف القوة أو شهوة القوة
ومنهم من لديه الرغبة يف املال أو شهوة املال فإن الدول الغربية كانت كذلك،
((( -محمد الغزايل ،االستعامر أحقاد وأطامع ،القاهرة ،طبعة نهضة مرص ،الرابعة2005 ،م ،ص .81
((( -محمد الغزايل ،السابق ،ص .81
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حيث كان لديها رغبة جامحة يف األمرين م ًعا :القوة واملال ،وهذا ما جعل ظاهرة
االستعامر قامئة عىل الرصاع ،فقد كان االستعامر يريد ـ أوالً ـ اإلجهاز عىل الوضع
السيايس القائم يف الدولة املستع َمرة ،لتحسني وضعه أو وضع دولته ،وهو ما تقوم
به اإلمربيالية يف العرص الراهن ،فتعمل عىل استهداف سياسة تقوم عىل مراجعة
العالقات بني الدول كمرحلة أوىل للسيطرة عليها ،وتحسن وضعها الدويل كبديل
لالستعامر.
وليك يتحقق الدور السيايس الذي كان يرنو له االستعامر دوليًا عمل عىل ربط هذا
الهدف السيايس بأمر آخر ،فقد عمل عىل متويل الرحالت والبعثات االستكشافية،
وأهمها:
 بعثة فاسكودي جاما الذي اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح. بعثة كريستوفر كولومبوس الذي اكتشف السواحل األمريكية. بعثة ماجالن إىل أمريكا الجنوبية.وليك يتحقق الدور السيايس عىل الساحة الدولية أيضً ا عمدت الدول الغربية إىل
عدة أنواع من االحتالل:
األول ،االحتالل العسكري ،القائم عىل استنزاف موارد الدول ،والسامح ملواطني
الدول الغربية بالتمتع بكل االمتيازات يف الدول املحتلة ،واستجالب العديد من
املستوطنني لهذه الدول ،وهذا ما قام به االحتالل اإلنجليزي ملرص واليمن ونيجرييا،
واالحتالل الفرنيس للجزائر ،واالحتالل األسباين لبعض من املغرب.
حا بقوة يف االستيطان الذي قامت به هولندا
الثاين ،االستيطان ،وهذا ما نجده واض ً
ملناطق من جنوب أفريقيا ،وهو األمر ذاته الذي قامت به إنجلرتا يف جنوب أفريقيا
أيضً ا ،ومن أبشع صور االستيطان ما نجده يف فلسطني إىل اآلن من استيطان صهيوين
سافر.
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الثالث ،الحامية وهو نوع من االحتالل يجرب فيه املحتل الدولة املحتلة عىل
التوقيع عىل اتفاقية حامية تكون مبوجبها الجوانب املالية والعسكرية والخارجية
بيده وحده.
الرابع ،االنتداب ،فبعد الحرب العاملية األوىل ظهر شكل جديد من أشكال
االستعامر أقرته عصبة األمم املتحدة التي تكونت حينذاك كمنظمة أممية لنرش السالم
ومنع الحروب ،فقد كرست عصبة األمم نوعاً جديدا ً من االستعامر وهو االنتداب،
حيث ورد إجازته يف املادة  22مليثاق عصبة األمم التي اعتربته طريقة للنهوض
بالشعوب القارصة واألخذ بيد هذه األمم لتكون قادرة عىل تسيري أمورها ،لكنه يف
الحقيقة كان مظهرا ً لالستعامر ووسيلة المتصاص خريات الشعوب(((.
وتبدو أهمية االستعامر للمحتل يف جانبه السيايس يف قدرته عىل السيطرة عىل
املواقع املحورية يف العامل واملناطق ذات التأثري القوي عامل ًيا ،إذ ملا كانت الدول
املحتلة تريد تعزيز مكانتها عىل الساحة الدولية فقد عمدت إىل السيطرة عىل املواقع
واملناطق املحورية من العامل ،وهذه املناطق تقدم لها خدمات جلية عىل عدة نواح،
منها:
 التحكم يف القنوات الرئيسة واملمرات الدولية وطرق املواصالت العاملية. السيطرة عىل املضايق وممرات املالحة الدولية. حائط صد مينع من تكوين تحالفات أو ائتالفات تؤثر عىل دور الدولة املستعمرةالغربية مركزيًا.
فاالحتالل الفرنيس كان الجانب السيايس غال ًبا فيه أيضً ا ،حيث كان االحتالل
الفرنيس للجزائر خط ًة محكم ًة كان من ضمن أهدافها أن يرصف شارل العارش أنظار
الفرنسيني عن زالته ،بسبب النكوص عىل مخرجات العملية الدميقراطية التي قبلها
((( -انظر مصطفى الشهايب ،محارضات يف االستعامر ،ص  20ـ .21
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الشعب الفرنيس ،هذا فضالً عن أن احتالل الجزائر يف تلك الفرتة يعني أن بإمكان
امللك التخلص من خصومه العسكريني الذين كانوا يناصبونه العداء ،ويفتحون عليه
باب املعارضة ،إضافة إىل محاولة فرنسا الدؤوبة ملحاولة تجميل الصورة التي ظلت
تعرتيها بعد الخسائر التي منيت بها يف أوروبا وغريها.

األسباب العسكرية:

كانت هناك بعض األسباب االسرتاتيجية عىل الصعيد العسكري لالستعامر،
والتي ال ميكن إخفاؤها بأي حال ،فالغرب املستعمر كان يهمه إنشاء قواعد عسكرية
تؤمن له طرق املواصالت من الغرب للرشق ومن الرشق للغرب ،وهذا يفرس لنا ملاذا
كانت إنجلرتا مهتمة باألماكن املحورية من العامل اإلسالمي واملناطق ذات املوقع
االسرتاتيجي ،خاصة املضايق كمضيق جبل طارق ،وخليج عدن وقناة السويس ،كام
أن هذه القواعد العسكرية كانت تؤمن لها التحكم يف الدول اإلسالمية ،واتخاذها نقطة
انطالقة الستكامل مسريتها االحتاللية الغاشمة التي كانت تزداد رضاوة يو ًما بعد يوم.

األسباب السكانية (الدميوغرافية):

انتهجت الدول االستعامرية آل ّية شيطانية ،وذلك من خالل القضاء عىل عدد
كبري من السكان أو املواطنني أبناء الشعوب املقهورة ،رجاء عملية استيطان
ممنهجة من قبل املواطنني الذي يحملون جنسية املستعمر الغاشم ،فاالستعامر
يف الجزائر وليبيا مثال ـ مثلام الحال يف بالد الرشق اإلسالمي التي استعمرت ـ «قد
حرم البلدين من النمو الدميغرايف الطبيعي بترشيد وإبعاد السكان من أوطانهم،
وتعويض ذلك بنمو برشي اصطناعي ،أي بالسامح للمهاجرين األوروبيني بالتوطن
عىل أرايض أبناء البالد ،فصار الغزو املدين األورويب مكمالً للغزو العسكري،
وهذه آلية من آليات االستعامر االستيطاين األورويب»(((.
((( -انظر عمرياوي إحميده ،من آليات االستعامر االستيطاين ،دراسة منشورة ضمن كتاب آليات االستعامر االستيطاين
األورويب يف الجزائر وليبيا ،الندوة العلمية األوىل يف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ماي،
2008م ،ص .167
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فقد كان تخفيف الضغط السكاين عن الدول الغربية داف ًعا للسيطرة عىل أقاليم
معينة ونقل الفائض السكاين إليها ،وهو ما اعتمدته أملانيا وإيطاليا واليابان يف
الحربني العامليتني ،ولذا فإن من حق الدول االستعامرية أن تنمو عىل حساب
املناطق التي فيها أماكن للفائض السكاين ،وقد قامت يف أوروبا عند اشتداد البطالة
يف القرن التاسع عرش مدرسة اإلصالح االستعامري التي دعت لتحويل الفائض
السكاين إىل املستعمرات واستخدامهم يف الزراعة ،وكان يف بريطانيا يف هذه الفرتة
( )103جمعيات لهذا الغرض.
ومام ال شك فيه أن املناطق التي اتخذها االستعامر األورويب هدفا له كانت
عىل درجة كبرية من الضعف والتأخر االقتصادي والسيايس والعسكري والعلمي،
وكان هذا دافعا قويا للدول عىل التوسعات االستعامرية التخاذ مجموعة من
الذرائع لتسويغ مسلكها االستعامري ،إذ تحاول إخفاء الدوافع الحقيقة لالستعامر،
ولكنها يف معظم األحيان ليست إال ستارا لألسباب األصلية(((.

األسباب الثقافية:

ال نستطيع القول إن األسباب الثقافية كانت من ضمن الدوافع الرئيسة والجوهرية
لالستعامر ،وإمنا نستطيع القول إنها كانت من الدوافع الفرعية التي تحقق الدوافع
األوىل ،وتعضد من دورها ،وتف ّعل من تأثريها ،وقد حاول املستعمر ـ وهذا ما نجح
فيه إىل حد كبري ـ إعادة تشكيل الحياة الثقافية يف البالد املحتلة ،ببناء أطر ثقافية
جديدة ،بحيث يضمن ارتباط هذه البالد به أبد الدهر ،حتى بعد أن يرحل عنها ،وهذا
ما حدث بالفعل ،وتظهر أثاره بوضوح يف وقتنا الراهن.
وكانت األداة الفاعلة التي حاول العدو اإلجهاز عليها؛ كونها العامل األسايس الذي
تقوم عليه ثقافة كل دولة وهويتها هي اللغة ،فاللغة هي حجر األساس يف الهوية الثقافية
ألي مجتمع ،وهو ما يفرس لنا ملاذا كان املحتل
حريصا عىل أن يستبدل بلغة الشعوب
ً
((( -انظر االستعامر ،عىل املوقع التايل.
/https://ar.wikipedia.org/wiki
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املحتلة لغته هو؛ كعامل رئيس للقضاء عىل الرابطة الثقافية التي تقوم عليها .واملتأمل
حا جل ًيا ،فاللغة اإلنجليزية كانت اللغة املعرتف بها
يف تاريخ االستعامر يجد هذا واض ً
والرسمية ملستعمرات الهند وجنوب أفريقيا ومرص ونيجرييا ،حتى صارت شعوب هذه
الدول تتحدث اإلنجليزية ،أو عىل األقل جعلتها لغة ثانية بعد لغتها األم الرسمية ،كام
يف مرص مثالً ،ومن الدول املستعمرة التي صارت اللغة الرسمية فيها هي اللغة الفرنسية،
مايل وتشاد والسنغال وكوت ديفوار والكامريون؛ نتيجة فعل االستعامر ،كام نجد اللغة
الربتغالية سائدة يف موزمبيق وبعض دول قارة أمريكا الالتينية كالربازيل مثالً ،كام نجد
األسبانية منترشة يف بعض الدول األخرى من هذه القارة.
هذا فضالً عن العديد من الدول التي تأثرت بلغة املستعمر ،وجعلت من لغته لغة
ثانية ،فاإلنجليزية لغة ثانية يف مرص كام قلنا ،والفرنسية لغة ثانية يف تونس والجزائر
واملغرب ،حتى أنها تكاد تكون اللغة الرسمية يف بعض منها.
ولكن هل األسباب الثقافية كانت عامالً جوهريًا أو رئيس ًيا لالستعامر؟ الحقيقة
أنها مل تكن من األسباب الرئيسة أو الجوهرية؛ ألن السبب الرئيس أو الجوهري
هو تشكيل مركزية غربية يقوي مركزها عىل الساحة الدولية ،والتحكم يف الشعوب
مع استغالل كنوز الدول وخرياتها ،أما األسباب الثقافية فلم تكن غري أسباب ثانوية
تستخدمها الدول املحتلة كأداة لتحقيق الهدف الجوهري ،مبعنى أنه ليك تحقق
الدول االستعامرية هدفها يف التحكم واالستغالل وتشكيل املركزية كان عليها أن
تقيض أوالً عىل الهوية الثقافية التي تقوم عليها هذه الدول املستعمرة ،حتى يسهل
قيادها والتحكم فيها.
وهذا عامل مهم أواله املستعمر اهتاممه وعنايته؛ باعتباره األبقى أث ًرا يف نظري؛
ذلك أن املستعمر كان يدرك ال محالة أن مسألة وجوده يف الدول املستعمرة مسألة
وقت ليس إال ،وأن هذه الشعوب ستحصل عىل استقاللها ال محالة ،ومن ثم استغل
العامل األقوى واألكرث استمرارية ،وهو عامل الثقافة؛ فنرش ثقافته وعاداته وتقاليده
التي تخالف الثقافة والعادات والتقاليد التي عليها تلك الدول.
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وقد ج ّند املستعمر ما ميكن أن نسميه الطابور الخامس ،ذلك الصنف الذي ربّاه
املستعمر عىل عينه ،ليك يقوم بدوره بعد رحيله؛ إلميانه العميق أنه وإن كان راحالً وإن
كانت اآلرصة السياسية قد تقطعت فإن فعل الثقافة واللغة البديلة هام السند الذي به ميتد
تأثريه قرونًا عديدة ،وهذا ما نجده عند بعض التيارات الحداثية والتنويرية والتقدمية ،التي
ارتضت أن تكون األداة التي يرضب بها املستعمر الشعوب الضعيفة والفقرية.

الخامتة:

وننتهي من ذلك كله أن االستعامر مل يكن استعام ًرا بل كان احتالالً بكل ما
تحمله الكلمة من معنى ،يكفي أن ندرك أن هناك العديد من املصطلحات التي تدل
عىل مدلول االستعامر الحديث بدقة ،كاحتالل واستدمار وغريهام من املصطلحات
التي تحمل يف داخلها أيضً ا أسبابه ودوافعه الخبيثة.
فاالستعامر ليس إعام ًرا ،وإمنا استدمار مبعنى تدمري الشعوب املحتلة والقضاء
عليها وعىل خرياتها ومواردها ،وال شك أن استدمار ـ مبعنى طلب التدمري ـ ال
يخفى عىل كل ذي عقل ،فاملحتل الغريب إمنا جعل تدمري الرشق عامالً رئيسيّاً
وسب ًبا جوهريًا من وراء عملية االحتالل التي قام بها ،فعمل عىل تدمري الهوية العربية
واإلسالمية ،كام عمل عىل تدمري النفس اإلنسانية قتالً أم إهانة ،وهذا كله وغريه من
األفعال التي ارتكبها إمنا هي تدخل تحت طائلة مصطلح «التدمري».
كام أنه كان استحام ًرا إن جاز التعبري عىل قسوته ،ونقصد به أن االحتالل األورويب
للرشق اإلسالمي كان عبارة عن محاولة قيادة الشعوب العربية ،كام يقود الرجل حامره،
فهذا الرشق كان مطية ميتطيها املحتل؛ ليصل من خاللها إىل ما يريد من أطامع .ويظهر
هذا األمر جل ًيا يف تلك الدعاوى التي كان يطلقها بأنه ما جاء إال لرفعة هذه البالد
واألخذ بها إىل طريق الحضارة والتقدم ،مع أنه يف واقع األمر ميارس دور الذيك الذي
ينظر إىل من أمامه عىل أنهم مجرد أغبياء أو مطايا ميتطيها وقتام شاء؛ ليك يصل إىل
هدفه املنشود ،وهذا ال شك عامل مهم من العوامل التي أرادها االستعامر.
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كام أن االستعامر كان استقام ًرا من القامر ،فلقد قامر املحتلون عىل من يأخذ بنصيب
األسد من بالد الرشق اإلسالمي ،بل لقد قامر هؤالء بتاريخ هذه البالد ولغته وخرياته،
وكأن املحتلني الغربيني قد جلسوا عىل طاولة القامر يقامر كل واحد منهم مبا ال ميلكه.
والناظر إىل االستعامر يجده استئام ًرا من األمر والتآمر ،فقد كان من العوامل
الرئيسة يف دخول بالد الرشق اإلسالمي واحتاللها واستنزاف خرياتها ،أمر هذه البالد،
حتى تسمع له وتطيع ،فيحتل األرض والجو والبحر ،يحاول أن ينفذ أمره يف الحال،
وما عىل الشعوب إال اإلذعان لهذا األمر ،فهو استئامر يقوم عىل منطق السيد الذي
يأمر والشعب العبد الذي يطيع.
كام كان استخام ًرا من خمر اليشء مبعنى غطاه وطمسه ،ومنه الخامر مبعنى
تغطية اليشء وسرته ،فأحد أسباب ما سمي باالستعامر هو إجراء عملية تغطية وطمس
للعقول العربية وهويتها ودينها ،من خالل وضع حجب كثيفة بني الشعوب تاريخها
وهويتها ودينها ،بل وخرياتها الكثرية ماديًا وبرشيًا .وهو عىل الجانب اآلخر استخامر
من الخمرة املسكرة التي تغيب العقل ،ومن ثم فهو عملية استخامر للعقول وتغييبها
بكافة الوسائل؛ بغية وضع الشعوب اإلسالمية يف مرحلة تغييب الوعي وفقدانه؛ يك
يسهل التحكم فيها وسهولة قيادتها.
فضالً عن أنه كان نو ًعا من االستزمار؛ إذ املتأمل يف فعل االستعامر األورويب
يجد أنه أحاط نفسه بهالة إعالمية بأنه ما جاء إىل الرشق إال من أجل ازدهاره أي
ازدهار الرشق ،فوسيلته االستزمار ،كمن ميسك مزما ًرا ويجعل منه أداة إعالنية لنفسه
أو لغريه جراء كسب الناس يف صفه ،أو محاولة إيهام الشعوب بنبل موقفه كذبًا
وبهتانًا ،مستغالً يف ذلك اآللة اإلعالمية التي كان ميتلكها وال زال.
باإلضافة إىل أنه استضامر ،عىل اعتبار أن هذا االحتالل جاء وهو يضمر الرش
لدول الرشق شعوبًا وحكومات ،فقد كان يبيّت النية للنيل منها واالستيالء عليها،
وعىل اعتبار أنه أضمر نيته من مجيئه إىل الرشق ،فقد أخفى نواياه ،وإن كانت أفعاله

ظاهرة االستعمار

179

تفضحه يو ًما بعد يوم .ومن ثم فهو ليس استعام ًرا ،وإمنا كان استضام ًرا لنيته ونواياه
الخبيثة؛ رغبة يف الوصول إىل هدفه املنشود.
كام يعد االستعامر استغام ًرا ،غمر فيه املحتل الدولة املحتلة يف بحر من الدم
ليس له مثيل ،ويف سلسلة من القيوم واالستبداد الذي ليس له مثيل أيضً ا ،كام غمرها
يف سلسة من املشاكل التي خلفها وراءه ،والتي ِ
ترس ُف فيها الدول املحتلة إىل اآلن.
فضالً عام صنعه بالهوية الوطنية والدينية ،فقد حاول أن يغمر كل يشء ويخفيه ،بل
يغرقه ،حتى ال يكاد يرى له وجود.
واالستعامر قائم عىل االستنامر ،فقد تن ّمر االستعامر من بداياته ،وهذا ما كشفت
عنه نواياه ،بالبالد العربية ،ونقصد باالستنامر هنا التن ّمر ،وهو مأخوذ من لفظ النمر،
مبا توحي به الكلمة من اعتبار الرشق فريسة ينقض عليها القناص الغريب الذي
اختلس صفات النمر من قوة واندفاع وتحقيق املأرب واملراد من االنقضاض عىل
فريسته ،كام يحمل معنى الشدة وعدم الرأفة ولو لربهة واحدة ،فالهدف محدد وال
رجعة فيه ،وهو تحقيق املصلحة الشخصية ،وال يشء غريها(((.
بل لقد كان االستعامر جدي ًرا بلفظة استهامر ال استعامر؛ ألنه صب جام غضبه
عىل الرشق فقتل حتى أسال دم أبنائه منهم ًرا كاملاء؛ وألنه انهمر بشدة نحو اإلجهاز
عىل موارده وممتلكاته وكنوزه (((.

(((-والتنمر يعرف بأنه شكل من أشكال العنف واإلساءة واإليذاء الذي يكون موجه من شخص أو مجموعة من
األشخاص إىل شخص آخر أو مجموعة من األشخاص حيث يكون الشخص املهاجم أقوى من الشخص اآلخر الذي
قد يكون عن طريق اإلعتداء البدين والتحرش الفعيل وغريها من األساليب العنيفة ،ويتبع األشخاص املتنمرين سياسة
التخويف والرتهيب والتهديد  .وهذا ما فعله املحتل وأجاد فيه فقد عمل بتنمره عىل االستيالء عىل الدول الضعيفة،
وهو ما يفعله دامئًا النمر ،فهو ال يهجم عىل القوي وإمنا يهجم عىل الفريسة الضعيفة ،ومن ثم بسط املحتل نفوذه
عىل هذه الدول .انظر سناء الدويكات ،ما هي ظاهرة التنمر؟ مقال منشور بتاريخ  24فرباير 2015م ،عىل املوقع التايل:
http://mawdoo3.com
((( -وهو من همر مبعنى الصب والسيالن ،يقال همر املاء مبعنى صب ،وانهمر املاء مبعنى سال .انظر معجم اللغة
العربية ،القاهرة ،طبعة عامل الكتب2008 ،م ،مادة همر،
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املصادر واملراجع:

أوالً ـ الكتب:

 أحمد عبد الوهاب ،حقيقة التبشري بني املايض والحارض ،ط .1مكتبة وهبة1401 ،هـ . أنور الجندي ،االستعامر واإلسالم ،القاهرة ،دار األنصار1979 ،م . زاهر رياض ،استعامر أفريقيا ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنرش1965 ،م . شاتليه ،الغارة عىل العامل اإلسالمي ،تلخيص وتعريب :محب الدين الخطيب ومساعداليايف .ط  . 4الدار السعودية للنرش والتوزيع .جدة1405 ،هـ.
 عبد الرحمن حبنكة امليداين ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ،بريوت ـ دمشق ،دار القلم،األوىل1395 ،هـ .
 انظر عمرياوي إحميده ،من آليات االستعامر االستيطاين ،دراسة منشورة ضمن كتاب آلياتاالستعامر االستيطاين األورويب يف الجزائر وليبيا ،الندوة العلمية األوىل يف جامعة األمري عبد
القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ماي2008 ،م .
 محمد بو الروايح ،الجدلية التاريخية بني التنصري واالستعامر الفرنيس يف الجزائر ،دراسةمنشورة ضمن كتاب آليات االستعامر االستيطاين األورويب يف الجزائر وليبيا ،الندوة العلمية األوىل
يف جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،قسنطينة ،ماي2008 ،م .
 محمد العريب الزبريي ،مذكرا أحمد باي وحمدان خوجه وبورضبة ،الجزائر ،الرشكة الوطنيةللنرش والوزيع1973 ،م .
 محمد الغزايل ،االستعامر أحقاد وأطامع ،القاهرة ،طبعة نهضة مرص ،الرابعة2005 ،م . مصطفى خالدي وعمر فروخ ،البشري واالستعامر يف البالد العربية ،صيدا ،بريوت ،طبعةاملكتبة العرصية1986 ،م .
 مصطفى الشهايب ،محارضات يف االستعامر ،القاهرة1376 ،هـ 1956 -م . هرني كلود وآخرون ،االستعامر الفرنيس يف املغرب العريب ،ترجمة :محمد عيتاين مكتبةاملعارف .بريوت .
 يحي جالل ،االستعامر واالستغالل والتخلف ،طبعة القاهرة ،الدار القومية للطباعة والنرش،1956م .
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ثان ًيا  -املعاجم:
 معجم اللغة العربية ،القاهرة ،طبعة عامل الكتب2008 ،م . املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وآخرون ،ط ،2دار الفكر .ثالثًا  -الواقع األلكرتونية:
 انظر سناء الدويكات ،ما هي ظاهرة التنمر ؟ مقال منشور بتاريخ  24فرباير 2015م ،عىلاملوقع التايلhttp://mawdoo3.com :
 غادة الحاليقة ،أسباب االستعامر ،منشور بتاريخ  ٢٩مايو  ٢٠١٦م ،عىل املوقع التايل:http://mawdoo3.com
ويكيبيديا ،االستعامر ،عىل املوقع التايل .
/https://ar.wikipedia.org/wiki
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تغييب الهوية وإعادة تشكيل الوعي
غيضان السيد عيل

(((

بالرغم من محاوالت امل ُْستَ ْع ِمر املستمرة يف كافة البلدان التي استعمرها من
تجميل صورته القميئة من خالل إشاراته إىل تركه أصداء تطور أو ملحات ازدهار هنا
أو هناك ،والتي مل تكن ـ يف الحقيقة ـ إال لرفاهية أفراده ودعم مواطنيه األصليني الذين
يقومون عىل شؤون االحتالل .وبالرغم من مخادعة مفهوم «االستعامر» الذي اشتق
يف معناه اللغوي من األعامر والعمران أي ما يعمر به البلد ويصلح به حاله بواسطة

االهتامم واالرتقاء بالزراعة والصناعة والتجارة وكافة أعامل التمدن والتحرض .يبقى
االستعامر هو االستعامر مهام تغريت أشكاله وألوانه وإدعاءاته ،يبقى هو االحتالل
محتل
ّ
واالستيالء القهري للبالد امل ُْستَ ْع َم َر ِة ،وتبقى امل ُْستَ ْع َم َر ُة إقليامً يحكمه أجنبي
يقوم باستغالله اقتصاديًا وعسكريًا ،ويسلك يف سبيل ذلك كافة السبل التي متكنه
من ذلك االستغالل ،من إذالل وإفقار وتجهيل وتعتيم وتغريب ،وما إىل ذلك من
الوسائل واآلليات التي تجعله خاض ًعا مطي ًعا ،وتاب ًعا سهل االنقياد .ومن ثم تبقى كلمة
((( -استاذ الفلسفة الحديثة  -كلية اآلداب جامعة بني سويف  -جمهورية مرص العربية.
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استعامر ،كام يقول مالك بن نبي« :هي أخطر سالح يستخدمه االستعامر ،وأحكم فخ
ينصبه للجامهري ،وما من خائن يدسه االستعامر يف الجبهة التي تكافح فيها الشعوب
املستع َمرة ،إال وكلمة استعامر تفتح له أبوابًا مغلقة يف عواطف الجامهري»((( .وقد
كان طمس هويات تلك الشعوب امل ُْستَ ْع َم َر ِة أحد أهم هذه الوسائل وتلك اآلليات
التي حرص عليها امل ُْستَ ْع ِمر إلحكام سيطرته وبسط سلطانه عىل مستعمراته؛ أل َّن
تغييب هويّة هذه الشعوب املحتلة تجعلها مسخًا للمحتل وتاب ًعا له ،وتسهل له
عمليات سلب األوطان ،ونهب ثرواتها دون أدىن مقاومة تنتج عن الغرية عىل الذات
التي ضاعت ،أو الهوية التي ُمسخت أو أُتلفت مكوناتها جزئ ًيا أو كل ًيا.
ولذلك ما من ُم ْستَ ْع ِمر إال وقصد جاه ًدا إىل محو هويّة القطر امل ُْستَ ْع َمر وتشويه
رموزه ومعامله .وهذا ما يفرس حرص امل ُْستَ ْع ِمر من أول يوم تطأ قدمه األرض
امل ُْستَ ْع َم َر ِة عىل أن تسود هويته يف البالد التي يستعمرها .ويساعده يف ذلك ظروف
شتّى لعل أهمها عىل اإلطالق زهوة املنترص الذي يبدو صاحب الحضارة األقوى
واألجدى واألنفع .فأمام مرارة الهزمية يتم فقدان الثقة يف كل ما هو ذايت ،وتفقد
الذات تحت قهر املنترص كل ثقة يف موروثاتها ،وتقع يف دوامة التلذذ بجلد الذات
والتشكيك يف كل ما بقي لديها من موروثات ،وتتطلع نحو املنترص لتسلك مسلكه
لعلها تحوز أسباب القوة كام حازها .ومن ثم يسهل طريق امل ُْستَ ْع ِمر إىل تحقيق هدفه
فيسلط سهامه املسمومة إىل الهويّة الوطن ّية بغية طمسها والقضاء عليها .لك َّن السؤال
الذي يفرض نفسه اآلن هو :ما هي الهوية؟ وما هي مكوناتها؟
يجب أن نأخذ يف االعتبار أ َّن مفهوم الهوية عىل العكس متا ًما مام يبدو عليه للوهلة
األوىل كمفهوم بسيط ومحدد ،ألنَّه مع البحث الدقيق تبدو تهافت بساطته املظهرية،
وذلك لتش ّعبه وانتامئه لعدة علوم إنسانيّة واجتامعيّة مختلفة املنهج واملناولة .األمر
الذي يبدو معه مفهوم الهويّة مفهو ًما متنوع الدالالت واالصطالحات حيث يتناوله
كل علم من منظوره الخاص .وهو ما يقرره أليكس ميكشيليل  ،Alex Mucchielliيف
((( -مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،الجزائر/دمشق ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة ،1988 ،ص.28
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مقدمة كتاب ِه عن «الهويّة» حيث يقرر أن مفهوم الهوية يوظف يف مجال العلوم اإلنسانية
كمفهوم شمويل ،عىل نحو متزايد وفقًا لدالالت مجازية بالغة التنوع((( .ويف ّرق حسن
حنفي بني مفهوم «الهويّة» ومفاهيم أخرى تتداخل معه ،مثل «املاهية» و«الجوهر»؛
ويرى أن الهويّة تتميز عنهام ـ رغم انتامئهم جمي ًعا لجذر معنوي واحد وهو األصل
ين خالص ،فاإلنسان هو الذي
ـ بأنها خاصة باإلنسان واملجتمع ،فهي موضوع إنسا ّ
ينقسم عىل نفسه ،وهو الذي يشعر باملفارقة أو التعايل أو القسمة بني ما هو كائن وما
ينبغي أن يكون ،بني الواقع واملثال ،بني الحارض واملايض ،بني الحارض واملستقبل.
وهو الذي يشعر بالفصام ،وهو الذي تنقلب فيه الهوية إىل اغرتاب .اإلنسان وحده هو
حريَّة ،الحرية الذاتيّة .إن
الذي ميكن أن يكون عىل غري ما هو عليه .فال ُه ِويَّة تعرب عن ال ُ
ُوجدت فالوجود الذايت ،وإن غابت فاالغرتاب(((.
وبالرغم من ذلك ميكننا القول بأ َّن الهويّة هي ما يحقق األنا ذاتيًا ومييزها عن غريها،
وهي يشء أصيل يف الوجود اإلنساين ،فمن يفقد هويته يفقد قدرته عىل الوجود الذايت
األصيل ،ويشعر بالعدم والخواء والفراغ ،ويسهل تشكيله يك يكون أدا ًة ط ّيع ًة لخدمة من
ميلك زمام قيادته ،فيصري تاب ًعا ُمنقا ًدا ،وينتهي األمر بهالكه واندثاره.
أ ّما مكونات الهوية فهي تتكون حسب الرؤية الكالسيك ّية من دعائم أو مكونات
ثالثة كربى هي :اللغة ،والدين ،والثقافة .وإن كان الباحث ال ينكر وجود دعائم
أخرى تقوم عليها هويّة أي أمة من األمم كالتاريخ املشرتك ووحدة العادات والتقاليد
وغريهام .إال أ َّن الباحث يرى أ َّن هذه الدعائم الثالث هي األكرث أهميّة ومحوريّة،
والتي يكون عليها إجامع من املتناولني ملفهوم الهويّة مبعناه العام ،ويف فلكها ـ
أيضً ا ـ تدور الدعائم األخرى التي ميكن من خاللها تحديد هويّة أي أمة .كام أنّها
األكرث تعرضً ا لهجامت امل ُستع ِمر يف حربه لطمس الهويات الوطنية .وسوف نتناول
جهود االستعامر لتدمريها أو النيل منها فيام ييل:
((( -أليكس ميكشيليل ،الهوية ،ترجمة عيل وطفة ،دمشق :دار الوسيم للخدمات الطباعية ،الطبعة العربية األوىل،
 ،1993ص .11
((( -حسن حنفي ،الهوية ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة ،الطبعة األوىل ،2012 ،ص.11
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أولً  :االستعامر واللغة

تعد اللغة ـ عند الكثريين ـ مبثابة الدعامة األم التي تقوم عليها الهويّة ،حيث
يُنسب اإلنسان للوهلة األوىل ـ يف غالب األمر ـ إىل لغته ،فيقال :عريب أو إنكليزي
أو فرنيس أو صيني أو ياباين حسب اللغة التي يتكلمها .ولذلك كان الشغل الشاغل
للدول االستعامرية يك متحو هويّة البالد املستعم َرة أن متحو لغة هذه البالد األصلية
وتحل محلها لغة الدولة امل ُستَ ْع ِمرة ،وهو األمر الذي حاولته بريطانيا يف مرص ،وايطاليا
يف ليبيا ،وفرنسا يف تونس والجزائر ،وإسبانيا يف بعض أجزاء من املغرب .ولوال
جهود التعريب التي قام بها املخلصون من أبناء األمة العربية ملواجهة «الفرنسة»
و«االنجلزة» لضاعت الدعامة األم التي تقوم عليها الهوية .وإن كان هذا ال مينع
نجاح تجارب املستع ِمر يف تغييب الهوية لكثري من البلدان ،كام فعلت بريطانيا يف

جنوب إفريقيا وغينيا االستوائية ونيجرييا والهند ،أو فرنسا يف دول الغرب األفريقي
(الدول الفرانكفونية) ،وأسبانيا يف الفلبني ،وهولندا يف أندونيسيا..الخ .وما زال
األوربيون (املستعمر القديم) يحرصون اليوم عىل إنشاء جامعات أوروبيّة يف البالد
(املستعمرات القدمية) لينرشوا لغاتهم وثقافاتهم .بل فتحوا جامعاتهم أمام الدارسني
القادرين ماديًا واملتميزين علم ًيا ،لخلق جيل جديد ميثل لغاتهم وثقافاتهم يف تلك
األقطار ،حتى صار الحديث باللغات األوربية مدعاة للفخر يف سائر هذه البالد.
ولذلك كانت اللغة من وجهة نظرنا من أهم مكونات الهوية الوطنية للشعوب،
وس ُبلَه لطمس الهويّة الوطن ّية للشعب املحتَل،
وهي بالتايل أه ّم أهداف االستعامر ُ
فاملستع ِمر وهو يف طور إحكام سيطرته عىل البلد امل ُْستَ ْع َمر يحاول بكل السبل
التقليل من شأن اللغة الوطنيّة ،وإظهارها بأنها لغة رجعيّة متخلفة غري مالمئة للتطور
والتحديث واملعارصة .يف مقابل إضفاء الحداثة واملعارصة والعظمة والقوة عىل
لغته بوصفها السبيل الوحيد للتقدم والتطور يك يغري الشعوب املحتلة باالنصياع
ملخططاته .ويسعى لتحقيق ذلك من خالل صنائعه وعمالئه املخلصني من أبناء
هذه األوطان ،ومن خالل املناهج واإلعالم واملؤسسات التي يُنشئها فارضً ا إياها

186

نحن وأزمنة االستعمار

بكل قوته املستطاعة .وقد قام بعض صنائع االستعامر وعمالئه بدورهم عىل أكمل
وجه ،فقدموا لغة املستع ِمر عىل أنَّها اللغة األفضل ،ومفتاح التطور والولوج إىل حياة
التحرض والرقي واملدن ّية.
وهنا تبدو املؤامرة التي ُدبِرت يف الخفاء من ِقبل دوائر االسترشاق الروسية
وااليطالية والفرنس ّية واألملان ّية واالنجليزيّة التي عنيت بدراسة اللهجات العام ّية
للشعوب الخاضعة لإلمرباطوريّة العثامن ّية لبعث هذه اللهجات وآدابها الشعب ّية متهي ًدا

ريا يف نرش اللغة
لغرس النعرات املحليّة فيها .وقد لعب االنجليز يف مرص دو ًرا كب ً
العاميّة وذلك عن طريق العديد من الصحف ونرش عرشات الكتب التي تروج للهجة
العامية املرصية ،لطمس الهوية العربية ومتزيق وحدتها الفكرية عن طريق محاربة
اللغة الفصحى التي تجمع بني األقطار العربية (((.
وهنا يجدر بنا أن نذكر ذلك الدور الذي لعبه عمالء االستعامر ألداء الدور
املطلوب يف هدم اللغة العربية ،وما أكرثهم عد ًدا يف البالد العربية ،فبسط الهيمنة
ال يتجه أولً إىل عامة الناس وإمنا إىل نخبهم املثقفة ،فهم الذين يتحولون إىل
أدوات تخدم املستع ِمر ،فالنخب وحدها هي القادرة عىل التعبري والكتابة ومن ثم
الذيوع واالنتشار .ويكفي هنا أن نذكر ذلك الدور الذي لعبه سالمة موىس يف مرص
كأمنوذج ملحاوالت نسف اللغة العربية .وإن مل يكن سالمة موىس هو الوحيد بل
شاركه الكثريون من أمثال قاسم أمني وأنيس فريحة وحسني العرايب وعبدالله جول
وإسامعيل أدهم وإبراهيم مصطفى وحسن رفقي وغريهم ممن تطول بهم القامئة،
من الذين ساروا عىل الطريق الذي رسمه املسترشقون االستعامريون بدقة من أمثال
املسترشق األملاين «ولهلم سبيتا» الذي شغل منصب أمني دار الكتب املرصية،
وكذلك الكونت «كرلود لندبرج األسوجي» واللورد «دوفرين» السيايس االنجليزي،
ومهندس الري االنجليزي «ويلكوكس» .فقد عمل هؤالء جمي ًعا عىل إيصال رسالة
محددة فحواها :إن علة ركود الثقافة يف مرص وابتعاد أهلها عن العلم ترجع يف املقام
((( -عصمت نصار ،فكرة التنوير بني لطفي السيد وسالمة موىس ،القاهرة ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،2014 ،ص
.138
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األول أن لغتهم الفصحى املوروثة لغة جامدة تعجز عن مواكبة التطور والتعبري عن
ما استجد من أمور علمية ما أكرثها والبد من تدارك هذا األمر إذا أراد املرصيون أن
يلحقوا بركب التطور والحضارة.
وتابعهم يف ذلك الكثري من العمالء أو من املخدوعني بالدعوة من أمثال أحمد
لطفي السيد وقاسم أمني وأحمد أمني وغريهم .لتأيت محاوالت سالمة موىس هي
األبرز والتي تستويف كل رشوط املستعمر لنسف أهم دعامات الهوية العرب ّية أال
وهي اللغة .وتكمن هذه الدعوة يف ثالثة محاور ،هي:
أ -إلغاء النحو وهجر القواعد اللغوية
رأى سالمة موىس وقاسم أمني وأنيس فريحة وغريهم أ َّن مأزق اللغة العربية يكمن
يف النحو وقواعده الكثرية املعقدة ،والذي ميثل عقبة كربى أمام املتعلمني لها؛
ولذلك فال مانع من إلغائه .ومن ثم يقول سالمة موىس :ولهذا السبب يجب أن
نقترص من تعليم اللغة العربية يف مدارسنا االبتدائية عىل متكني الطالب من املطالعة
والفهم ،بال حاجة إىل أي قواعد نحوية ،وليس عليه حرج أن يقرأ فريفع املفعول
وينصب الفاعل ،مادام يفهم ما يقرأ .حسبه أن يسكن آخر الكلامت كام نفعل نحن
وبدل من هذه القواعد النحوية يجب أن يتعلم الصبي أكرب مقدار مستطاع
ً
حني نقرأ،
من الكلامت ...أما يف املدارس الثانوية فنرشع يف تعليم أقل ما يستطاع من قواعد
ال اإلعراب الذي أثبت االختبار أنه ال فائدة منه بتاتًا((( .ولذلك مل يكن
النحو ،وال نُ َب ِ َ
غري ًبا أن يُثني موىس عىل محاولة كل من قاسم أمني وأحمد أمني من خالل دعوتهام
إىل إلغاء اإلعراب.
كام اقرتح سالمة موىس وحسن الرشيف إلصالح اللغة الفصحى ـ وهو اقرتاح
يهدف إىل نسفها ال إىل إصالحها ـ :إلغاء األلف والنون من املثنى ،والواو والنون
من جمع املذكر السامل ،وإلغاء التصغري ،وإلغاء جمع التكسري كله واالكتفاء باأللف
((( -سالمة موىس ،البالغة العرصية واللغة العربية،القاهرة ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،د.ت ،ص .114-113
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والتاء لغري املذكر السامل ،إلغاء اإلعراب ـ كام سبق أن بيَّنا ـ واالكتفاء بتسكني
آخر الكلامت ،ورسم حرف كبري عند ابتداء الجمل تأسيا مبا يحدث يف اللغات
األوربية ،عدم ترجمة األلفاظ األوربية واالكتفاء بتعريبها كأن نقول (بسكيلت) وال
نقول دراجة(((.
ب -إحالل الحروف الالتينية محل الحروف العربية
وقد رأى أنصار هذا الفريق ومن أبرزهم عبدالعزيز فهمي وسالمة موىس أن
الخطوة الثانية التي يجب اتخاذها إلصالح اللغة الفصحى هي :إحالل الحروف
الالتينية محل العرب ّية ،ورأى أ َّن من أهم مظاهر تخلف مجمع اللغة العربية تبدو يف
متسكه بالحروف العربية يف الكتابة ذات الرسم املضلل ،تلك الحروف التي تعد يف
رأيه عاجزة عن توصيل النطق السليم للمصطلحات العلمية األوربية الحديثة إىل من
يقرأها  .ورأوا أ َّن يف اتخاذ الحروف الالتينية مظه ًرا من مظاهر الرقي والتمدن ،وخطوة
إيجاب ّية نحو اللحاق بركب الحضارة العلم ّية الحديثة .بل ونقلة من طور البداوة إىل
طور العمران ،األمر الذي من شأنه فض النزاع بني الرشق والغرب ،واالنفتاح عىل
الثقافة العاملية واالنخراط فيها((( .كام قرروا أن هناك عدة ميزات أخرى يف استخدام
الخط الالتيني ،كالتوحيد البرشي؛ حيث يصبح هو خط القراءة والكتابة الوحيد لدى
جميع األمم ،التي تنتج العلم ومتتلكه ،والتي تنتفع به وتتعلمه .ويزول االنفصال
النفيس بني الرشقيني والغربيني .وتزيد القدرة عىل استحداث كلامت جديدة بإلحاق
بعض املقاطع إىل بعض الكلامت ،وال يكون ذلك يف الخط العريب .باإلضافة إىل
سهولة استعامل الكلامت العلمية بدون حرج ،وفتح آفاق جديدة أغلقها استخدام
فضل عن أن رسعة تعلم
ً
الحرف العريب لكنها تنفتح باستخدام الخط الالتيني ،هذا
الخط الالتيني يُق َّدر بعرش الوقت الذي يستخدمه تعلم الخط بالحرف العريب((( .ومن
((( -عصمت نصار ،فكرة التنوير بني لطفي السيد وسالمة موىس ،ص .165
((( -عبدالعزيز فهمي ،تيسري الكتابة العربية ،القاهرة ،مجمع اللغة العربية ،1946 ،ص  .7-5وأنظر أيضً ا :عصمت
نصار ،فكرة التنوير بني لطفي السيد وسالمة موىس ،ص .161
((( -أنظر :سالمة موىس ،البالغة العرصية واللغة العربية ،ص 118-117
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ثم أخذ عبد العزيز فهمي يف اإلشادة بالتجربة الرتكية التي كان لها فضل السبق يف
تحقيق اتخاذ الخط الالتيني لكتابة اللغة الرتكية.
ج -الدعوة إىل استخدام اللغة ال َعام ّية
تتابعت الدعوات عىل صفحات مجلتي املقتطف والهالل إىل منارصة اللغة
بدل من الفصحى؛ لكونها لغة الناس يف املعامالت
ال َعاميّة ،وجعلها اللغة الرسمية ً
ريا ،وأدق معنى ،وأحىل ألفاظًا؛
اليوميّة ،وهي األكرث ً
فهم من الجميع ،وأنها أوىف تعب ً
األمر الذي يجعلها أجدر من الفصحى يف أن تكون هي اللغة الرسم ّية ،حيث إن اللغة
فضل
ً
الفصحى تبدو كلغة الكهنة يف املعابد القدمية ال يستطيع فهمها عامة الناس
متخصصا.
تعليم لغويًا
عن بعض الخاصة الذين مل يتلقوا
ً
ً
وأكد كل من سالمة موىس ونرصة سعيد أن اللغة الفصحى لغة جامدة ،وأ َّن مصريها
إىل املوت ،وإنها تعمل عىل تفكيك وحدتنا القومية املرصية ،وتجعل منا أتبا ًعا
لثقافة مريضة ،وهي الثقافة العربية الرشقية((( .ورأى سالمة موىس أ َّن اللغة الفصحى
فضل عن عجزها عن
ً
مثقلة بقواعدها ومفرداتها التي تجعل من الصعوبة تعلمها،
تأدية أغراضنا األدبية ،فتعليم الطب بالعربية كارثة .أما اللغة العامية فبها تقوم الدراما
التي ال تقوم عىل الفصحى إال يف أضيق األحيان ،وبها تتحقق هويتنا املرصية؛ إذ إن
اللغة الفصحى تبعرث وطنيتنا املرصية وتجعلها شائعة يف القومية العربية .فاملتعمق
بدل من أن
يف اللغة الفصحى يرشب روح العرب ،ويعجب بأبطال بغداد القدماءً ،
يرشب الروح املرصية ويدرس الروح املرصية(((.
املعبة
ثم يتم اإلعالن من قبل سالمة موىس عن أ َّن اللغة العربية ليست اللغة
ِّ
عن مزاجنا العلمي ،وأننا اآلن نرطن اللغة الفصحى رطانة ،ومل ترشبها نفوسنا
بعد ،وال أمل يف أن ترشبها ألنها غريبة عن مزاجنا ،وال تتناسب قط مع لغة التقدم
والتحرض والتمدين؛ وذلك ألنها لغة بدوية ،والثقافة هي بنت الحضارة وليست بنت
((( -عصمت نصار ،مرجع سابق ،ص .163
((( -سالمة موىس ،اليوم والغد ،القاهرة ،سالمة موىس للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل ،1928 ،ص .74
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البداوة ،فلهذا يشق علينا ج ًدا أن نضع معاين الثقافة يف هذه اللغة سواء بالرتجمة
أو بالتأليف((( .كام تم رفض ـ من ِقبل فريق سالمة موىس وأشياعه ـ الزعم بأن اللغة
دعامة من دعائم الهوية ،وزعموا بأن القول بذلك وهم كبري ،فلم تخرس أوروبا برتك
الالتينية التي كانت لغة الكتابة عند جميع املثقفني ،عندما اعتمدت كل دولة عىل
لغتها املحلية .فلم تكن أب ًدا ال اللغة الالتينية وال الدين املسيحي أهم الروابط التي
كانت تربط األمم األوروبية؛ فإن االنجليز قد حاربوا األمريكيني وكالهام ينتمي إىل
لغة واحدة ودين واحد .ومل تكن الحروب يف القرون الوسطى حني كانت اللغة
الالتينية عامة أقل مام كانت عقب النهضة((( .فالشعور بالنهضة عندهم هو نفسه
شعور باالستقالل ،والناهضون الذين دعوا إىل العلم واألدب والتجديد يف األخالق
والسياسة شعروا بكرامة قومية ،بعثتهم عىل اإلكبار من شأن اللغة القومية ،فاتجه
نظرهم إىل املستقبل دون املباالة للروابط التاريخية يف املايض .لينتهي موىس إىل
القول :ولو أن األوربيني وضعوا الدين ولغة الدين فوق القومية لكانت أوروبا اآلن
دولة واحدة عاصمتها روما»(((.
وال شك يف أن الدعوة إىل هجر اللغة الفصحى هي دعوة واهية ،عمل الكثريون
من الدارسني والباحثني عىل بيان تهافتها ،واثبات أنها دعوة ذات «أهداف مغرضة ال
متت للعلم بنسب»((( .تب ّناها املستعمرون الذين أرادوا أن يتخذوا من قواعد اللغة
العربية مرب ًرا للعدول عنها إىل العامية حتى يقضوا بذلك عىل أهم مقومات الوحدة
العربية والوحدة اإلسالمية((( .ولذلك نشأت العديد من التيارات الوطنية والقومية
لتؤكد أن اللغة العربية الفصحى لغة طيعة مرنة تتناسب مع كل العلوم وتالئم كافة
األغراض ،وتناسب كل تطور مأمول ،وال يضريها أب ًدا دخول بعض املصطلحات
((( -سالمة موىس ،اليوم والغد ،ص .78
((( -سالمة موىس ،ما النهضة ،القاهرة ،الهيئة املرصية العامة للكتاب ،1995 ،ص .74
((( -املرجع السابق ،ص .75
((( -نفوسة زكريا سعيد ،تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مرص،دار نرش الثقافة باإلسكندرية ،الطبعة األوىل،
 ،1964ص( د).
((( -نفوسة زكريا سعيد ،تاريخ الدعوة إىل العامية وآثارها يف مرص.205 ،
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العلميّة إليها ،وما أكرث املصطلحات التي أضيفت إليها ،وذابت يف مجالها العام من
كافة املجاالت .لتجسد كل دعوات هجر اللغة العربية الفصحى أو تغيري حروفها
ورسمها أو إلغاء قواعدها هدفًا خبيثًا أراده االستعامر .ولذلك قال أحد الباحثني عن
أبرز رموز هذا التيار الذي وافق هدف املستع ِمر ،وهو سالمة موىس إنه« :إقليمي..
عدو للعروبة واإلسالم ..عميل من أخطر عمالء الغزو الفكري ..أرادوه أن ميثل دو ًرا
بعينه ..أن يحمل معول الهدم ليدمر تراثنا العريب وعقيدتنا اإلسالمية»(((.

ثان ًيا :االستعامر والدين

يعمل الدين كهوية مميزة للرشقي منذ عرص الفتوحات اإلسالم ّية ،وأصبح هو
معيار التفرقة بني الجميع ،فال فرق لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى .وأصبح الحاكم
يف كل العصور ال هويّة تُ ّي َزه سوى أَنَّه حاكم مسلم ،واستمرت هذه النزعة حتى
ِي التأكيد
العصور الحديثة .ومع وقوع معظم الدول العربية تحت السيطرة الرتكية ،قَو َ
عىل الهوية اإلسالمية ،هوية الدين ،عىل حساب هوية اللغة رغب ًة يف دمج القوميات
األخرى املتعايشة مع األتراك داخل االمرباطورية الرتكية القامئة حينذاك أو ما سمي
وقتها بـ«الترتيك».
كذلك ميثل الدين يف بالد املغرب العريب اليوم الهوية الوطنية الجامعة؛ حيث إ َّن
جميع السكان مسلمون سنيون مالكيون .فالدين من وجهة نظر الكثريين هو الدعامة
األهم لتمييز الهوية يف الرشق ،فاللغة يحفظها القرآن وصحيح السنة النبوية ،والثقافة
مرتبطة بالدين :كالفلسفة اإلسالمية والتاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية والفن
اإلسالمي ..إلخ .ولذلك نجد الحديث عن املصري اإلسالمي كحديث عن الهوية
أو الحديث عن الهوية هو الحديث عن املصري اإلسالمي ،فأمزق الهوية هو مأزق
رصا عىل الهوية العربية اإلسالمية فقط ،فهناك
املصري اإلسالمي .وال يعد ذلك قا ً
هويات أخرى ال تقوم إال عىل الدين وحده ،كالهوية اليهودية ،التي ال تستند إال عىل
الدين اليهودي وحده ،فاليهودية يف تفسريها الصهيوين ،دين وسياسة.
((( -محمد جالل كشك ،قراءة يف فكر التبعية ،القاهرة ،مكتبة الرتاث اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،1994 ،ص .21
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ولكن املناهضني لذلك الرأي ،أي أن الهوية تقوم عىل الدين وحده ،يرون أن
يف ذلك خطورة عظيمة عىل األوطان من اعتامد الهوية عىل الدين؛ أل َّن ذلك يؤدي
إىل شق الصف الوطني والتنازع يف األوطان التي يوجد فيها أكرث من دين .وهو األمر
قائل :فاإلسالم دين ودولة ،هو الدين
مثل يف مرص ،كام يشري حسن حنفي ً
القائم ً
الرسمي للبالد ،والرشيعة اإلسالمية دستورها ،والحاكمية فيها لله ،وهو ما يخيف
األقباط باعتبارهم أهل كتاب أو أهل ذمة ،وتطبيق الحدود عليهم دون مساواة يف
املواطنة مساواة؛ يف الحقوق والواجبات ،وهو ما يخيف أيضً ا العلامنيني والليرباليني
والقوميني واالشرتاكيني واملاركسيني»(((.
ولقد حرص املستعمر عىل إفساد الدين الذي يشكل منبع وحدة الفكر ووحدة
الشعور بني أفراد الشعوب املستعمرة وجامعاتها ،ولذلك كان
حريصا عىل أن يفسد
ً
كل ما يحافظ عىل الوحدة أو التواصل ،وذلك من خالل آليتني:
األوىل :أن يرضب االستعامر كل قوة مناهضة له ،تحت أي راية تجمعت.
الثانية :أن يحول يف كل الظروف ،بينها وبني أن تتجمع تحت راية أكرث فعالية(((.
ومل تكن هناك راية أكرث فعالية يف البالد اإلسالمية أكرث من الدين ،حيث يستطيع
تجميع الناس وحثهم عىل الجهاد ضد املحتل الغاشم إىل أن يتحقق النرص أو الشهادة
وكالهام مطلب كل مسلم يف كل زمان ومكان .فكان من الطبيعي أن يؤ ّرق الدين
املحتل أينام كان  .ولذلك كانت حرب االستعامر لإلسالم حربًا ال هوادة فيها باعتباره
العامل الدافع إىل القوة والجهاد واملقاومة .وكانت هذه الحرب بأساليب مختلفة ،منها:

أول :نقض مفاهيم اإلسالم وتحريفها ،وخلق دعوات تحمل لواء اإلسالم ،وتتنكر
ً
ألهم مقوماته وهو «الجهاد» الذي هو ذروة سنام اإلسالم .حيث ألغته الغاء ،أو قللت
ريا خاطئًا.
من أهميته ،أو عملت عىل تفسريه تفس ً
((( -حسن حنفي ،الهوية ،ص .68
((( -مالك بن نبي ،الرصاع الفكري يف البالد املستعمرة ،ص .29
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ثانيًا :الطعن عىل اإلسالم والحمل عىل مقوماته واتهامه بأنه مصدر تأخر املسلمني
وضعفهم(((.
ويف الحقيقة ما زال املستعمر الراهن يعمل عىل هذا الوتر الحساس إىل يومنا
هذا ،فإذا كان يف املايض يتنكر للمفاهيم اإلسالمية وعىل رأسها الجهاد ،أو يحرف
ويغي معناها ،فإنه اليوم يقوم بعملية انتقاء لهذه املفاهيم وتوظيفها لخدمته ولصالحه.
ّ

فيستغل عىل ـ سبيل املثال ال الحرص ـ مفهوم «الجهاد» ذاته لصالحه ،وعىل طريقة
الحرب بالوكالة دون أن يخرس شيئًا؛ هو فقط يوقع الفتنة ثم يبيع السالح مقابل أن
يستويل عىل النفط وسائر الخريات دون نسبة أو تناسب بني امل ُباع واملشرتى،
والنتيجة انهيار األمم يف حروب ضد جامعات فهمت الجهاد بالطريقة التي أراد
املستع ِمر لها أن تفهمه .وما داعش من هؤالء ببعيد .حيث مل تحقق هذه الجامعات
الجهادية سوى الخراب لإلسالم واملسلمني يف كل بقاع العامل اإلسالمي رشقًا
وغربًا .والرابح الوحيد هي الدول الغربية االستعامرية الكربى ثم ارسائيل التي باتت
تشعر باألمن واألمان ،بل باتت صواريخها وطائراتها تصيب أي مكان تستشعر منه
الخطر يف العامل اإلسالمي مبباركة األشقاء من العرب واملسلمني! وبحجة القضاء
عىل اإلرهاب واإلرهابيني.
أ ّما الطعن عىل اإلسالم وتصويره عىل أنه سبب تأخر املسلمني وضعفهم ،فهي
دعوة قدمية حديثة راهنة ،ما زالت تلوكها ألسنة املستغربني ،فقد دأبت الدراسات
التغريبية عىل تشبيه موقف الدين اإلسالمي من العلم مبوقف الكنيسة الكاثوليكية من
حي الدين ورجاله
العلم يف عرص النهضة .وأنَّه مل يكن هناك ب ٌد أمام أوروبا إال أن تن ِّ
وكنيسته جان ًبا لتتطور وتتقدم وتنهض ،وأنها وقتام تخلصت من الدين وسادت
ال َعلامنية الشاملة إال وقد تحقق لها ما أرادت من تقدم علمي وتقني وحضاري .ومن
ثم فال سبيل أمام األمة اإلسالمية والعربية إذا أرادت أن تلحق بركب الحضارة أن
تنحي الدين جان ًبا وتسلك نفس املسلك الغريب.
((( -أنور الجندي ،العامل اإلسالمي واالستعامر السيايس واالجتامعي والثقايف ،بريوت ،دار الكتاب اللبناين ،الطبعة
الثانية ،1983 ،ص .397
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رغم أن العلم يف اإلسالم مطلب رشعي وفريضة دينية كرث الحديث عنها يف
القرآن الكريم ويف السنة النبوية املطهرة .بل أن املتأ ّمل يف أول آيات القرآن الكريم
نزول هي «سورة القلم» .األمر الذي
ً
سيجدها «اقرأ» وأن ثاين سور القرآن الكريم
فضل عن العديد من اآليات واألحاديث
ً
يحمل الكثري من املعاين والدالالت .هذا
النبوية الصحيحة التي تُعيل من شأن طلب العلم ورضورة الحرص عىل طلبه والتفكر
علم بالصنعة وبالعامل ازداد إميانا
يف خلق السموات واألرض ،وأن املرء كلام ازداد ً
بالخالق .فليس يف اإلسالم أب ًدا «أطفئ رساج عقلك ثم اتبعني».
وما زالت الشبهات االستعامرية ت ُلقى من حني آلخر ضد اإلسالم في َّدعون بأن
اإلسالم منقول عن الفلسفة اليونانية والحضارة االغريقية القدمية ،وأنه ليس له يف
بناء الحضارات نصيب يذكر ،وما الحضارة اإلسالمية العربية سوى حضارة منقولة
من اليونان والفرس والروم والهند ،وأن قصصه ومعجزاته كلّها مستوحاة من األساطري
القدمية؛ فقصة الخلق مستوحاة من ملحمة الخلق البابلية (أنوماليش) ،ومن ملحمة
جلجامش جاءت قصة نوح والطوفان ،وأن املعاد والثواب والعقاب مأخوذ عن
أسطورة إيزيس وأوزريس املرصية القدمية ...إىل آخر هذه الضالالت .وأن اإلسالم
وراء تخلف األمة اإلسالمية حيث إنه دين اتكايل محكوم بعقيدة القضاء والقدر .وأن
ب أنصاره عىل مبدأ الحرب واالحتكام
اإلسالم غذى النزعة العدائية بني الشعوب و َد َّر َ
للسيف .وهي الشبهة التي مازالت تلوكها األلسنة يف الغرب والتي تُلحق أي عمل
إرهايب عنيف يحدث يف الغرب إىل اإلسالم واملسلمني للوهلة األوىل وقبل أية
تحقيقات أو بحث جاد عن الحقيقة.

ثالثًا :االستعامر والثقافة

أي أ ّم ٍة عىل ثقافتها الذاتية التي حاولت اإلجابة عىل تساؤالتها
تعتمد هويّة َّ
الخاصة ،وتقوم الهويّة اإلسالمية عىل الثقافة اإلسالمية التي تربط بني املسلمني
جمي ًعا عىل اختالف لغاتهم وجنسياتهم وأعراقهم .وتضم الثقافة التي تتأسس عليها
الهوية كافة اآلداب والفنون والعلوم التي تنتجها الظروف التاريخية والحضارية لألمة.
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وتشمل هذه الثقافة العلوم اإلسالمية النقلية والعقلية ،الكالم والفلسفة والتصوف
واألصول والعلوم النقلية :القرآن والحديث والتفسري والسرية والفقه ،والعلوم العقلية
الرياضية :الحساب والفلك والجرب والهندسة واملوسيقى ،أو الطبيعية :الطب
والصيدلة واملعادن والنبات والحيوان .وهي العلوم التي مازالت تربط جميع أرجاء
العامل اإلسالمي .وإذا كانت الدولة اإلسالمية مثل اإلمرباطورية العثامنية قد انتهت
فإن الثقافة اإلسالم ّية ما زالت باقية .لها مخطوطاتها وجامعاتها ومعاهدها ومدارسها،
ومازال طلبة العلم ينتقلون بني املعاهد اإلسالمية الكربى يف األزهر والقريوان
والزيتونة والنجف ،وما زالت اآلثار اإلسالمية يتوحد بها الجميع .فام يربط املسلمني
هو اإلسالم باعتبار لغته العربية ،لغة القرآن ،والثقافة اإلسالميّة(((.
وقد رأى االستعامر أن الثقافة اإلسالم ّية هي الوعاء األكرب الذي ميثل الهويّة
الوطنية لكافة الشعوب اإلسالمية؛ حيث تنطلق هذه العقلية من النص الديني سواء
أكان القرآن الكريم أو السنة النبوية املط ّهرة .فعمل عىل تغيري هذه العقلية والقضاء
عىل تلك الثقافة القامئة عىل الرتاث ،ورأى أن تغيري هذه الثقافة هو الهدف األمثل
واألمل املنشود ،خاصة أن هذه الثقافة مرتبطة أشد االرتباط باللغة العربية والدين
اإلسالمي؛ ولذلك فقد نالت الحظ األوفر من الهجوم االستعامري .الذي رأى أن
وسيلة تغيري الثقافة تكمن يف التعليم ،فحرص عىل غزو التعليم والثقافة بشكل
ضخم ،وذلك عن طريق إرسالياته ومعاهده األجنبية ،فاستطاع تخريج أجيال جديدة
وفق مفاهيمه ،وأتاح لهذه األجيال السيطرة والقيادة والزعامة والحكم يف أغلب أنحاء
العامل اإلسالمي ،كام أطلق حركة التبشري لتُحكم تنفيذ هذه الخطة ،وفرض عىل
الدولة املحتلة أنظمة تعليميّة قوامها تحقيق هذا الهدف .ومن هنا جاء ما وصف بأنه
محاربة لإلسالم واللغة العربية(((.
جه سهامه املسمومة إىل الثقافة الوطنية ،وقام
وهنا ميكننا القول إ ّن االستعامر و َّ
بالتمييز بني ثالثة تحديدات ممكنة فيام يخص الثقافة ،األول عقيل ،يرفض كافة
((( -حسن حنفي ،الهوية ،ص .71
((( -أنور الجندي ،العامل اإلسالمي واالستعامر السيايس واالجتامعي والثقايف ،ص.397 - 396
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العلوم والفنون والفلسفات العربية اإلسالمية م ّدعيًا بأنها أصبحت بالية ال تصلح
للحارض وال للمستقبل ،وأن مجرد دراستها هو مضيعة للوقت؛ أل َّن العقل الذي
أنشأها عقل ماضوي انتهت صالحيته يف الوقت الحارض ،والبد من تجاوز هذا العقل
األصويل أو الكالمي أو الصويف ،إىل العقل العلمي اململوء بالثقافة التقنية والعلمية
املعارصة .والثاين سيايس ،يرفض كافة الحكومات الدينيّة ونظام الخالفة ويدعو إىل
الدميقراطية الغربية التي يجب أن تتشبع بها قلوب الجامهري وعقولهم قبل أن يفرضها
الساسة عىل أرض الواقع .والثالث أنرثبولوجي ،يحاول تحرير املرأة من ناحية ،ومن
ناحية أخرى تحرير العقول من كافة العادات والتقاليد التي ورثوها عن املجتمع
الزراعي أو البدوي مبا فيها املعتقدات الدينية واألعراف واألخالق ،والتحيل بقيم
وعادات وتقاليد وأخالق املجتمع الصناعي عىل غرار النمط األورويب.
وعىل هذا عمل املستعمر من خالل آليات ثالث هي التعليم (الغزو الثقايف)،
والتبشري ،واالسترشاق:
التعليم والغزو الثقايف
فطن امل ُْستَ ْع ِم ُر إىل مدى احرتام الثقافة اإلسالمية للتعليم وتعويلها عليه كأهم
ُسبل النهضة ،فحاول أن يستفيد من ذلك إىل أبعد الحدود ،بل أ َّن املستعمر جعل من
قضية التعليم كربى معاركه وأعظم عوامل تثبيت قواعده .فعمد إىل إقامة اإلرساليات
بدل من الثقافة
واملدارس والجامعات األجنب ّية الكربى ليبث من خاللها ثقافته ً
الوطن ّية.
فقد اهتم االستعامر منذ بداياته يف األقطار اإلسالمية أن يرافق الفتح السيايس
فتح معنوي بحيث يتقرب أهايل املستعمرات من املستعمرين إىل أن يندمجوا فيهم
تعليم ينشئ يف نفوسهم حب
جا .وذلك بنرش لغة املستع ِمر ،وتعليم األهايل
ً
اندما ً
املستع ِمر فيستسلمون له عن طواعية .وإذا كان هذا هو الهدف األكرب فإن هناك هدفًا
آخر يتصل به أال وهو القضاء عىل الثقافة القوم ّية وذلك عن طريق الطعن فيها وإثارة
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الشكوك من حولها والشبهات يف أعامقها حتى ينظر إليها املواطن نظرة االزدراء
واالحتقار ،ويُعيل عليها ثقافة املستع ِمر التي ت ُ َق َّدم له يف قالب ب َّراق ،وتعرض عليه
حافل بالقوة والبطولة (((.
ً
عرضً ا
حا:
وهذا عني ما يُقصد مبفهوم الغزو الفكري أو الغزو الثقايف والذي يعني اصطال ً
الجهد البرشي املبذول ضد عدو ما ،لكسب معارك الحياة منه ،ولتذليل قياده،
وتحويل مساره ،وضامن استمرار هذا التحويل حتى يصبح ذات ًيا إذا أمكن ،وهذا هو

أقىس مراحل الغزو الفكري بالنسبة للمغلوب ،وإن كان يف نفس الوقت هو أقىص
درجات نجاح الغزاة .وسالح هذا الغزو يتمثل يف :الفكر ،والكلمة ،والرأي ،والحيلة،
والشبهات ،وخالبة املنطق ،وبراعة العرض ،وش ّدة الجدل ،ولدادة الخصومة،
وتحريف الكلم عن مواضعه ،وغري ذلك مام يقوم مقام السيف والصاروخ يف أيدي
الجنود ،والفارق بينهام هو نفس الفارق بني وسائل وأساليب الغزو الفكري قدميًا
وحديثًا»((( .ومن ثم كان الهدف الرئييس ،الذي وضعه املستع ِمر وابتغى تحقيقه من
الغزو الثقايف ،هو التشويش عىل كل ما ميكن أن يُربز الذاتية العربية ،والهوية العربية
تؤسس مناهج التعليم يف البالد
املستمدة من الفكر اإلسالمي .فحرص عىل أن ِّ
املستعم َرة لعزلة إقليمية بني الدول والشعوب ،فال يدرس الطالب سوى إقليمه فقط
دون معرفة أي يشء عن األقاليم األخرى حتى يقيض متا ًما عىل بذور أي فكرة من
املمكن أن تدعو إىل التوحيد أو التكامل االقتصادي يف املستقبل .كام أن التعليم
األجنبي يف األقطار اإلسالمية يعمد إىل تخريج أجيال متشبعة بالثقافة الغربية كارهة
للثقافة الرشقية اإلسالمية ،تنظر بعني االحتقار واالزدراء لكل ما ينتمي إىل تراث.
ويرى الدكتور أنور الجندي أ َّن األحداث املتتالية تكشف كل يوم عن خبيئة
املدارس واملعاهد والجامعات األجنبية املنترشة يف العامل اإلسالمي ودورها القوي
يف عملية الغزو الثقايف ،فبني حني وآخر يذاع أن هناك كتاب يد ِّرس دعوات تبشريية
((( -املرجع السابق ،ص.334
((( -عبدالستار فتح الله سعيد ،الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم ،املنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنرش
والتوزيع ،الطبعة الخامسة ،1989 ،ص .21
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أو تشكيكية يف القرآن والسنة .وهذا يعيدنا إىل نشأة هذه املؤسسات يف الثالثينيات
من القرن التاسع عرش ،حيث كانت تقوم بالدعوة الرصيحة إىل املسيحية ،وكان
لها يف هذه الفرتة مواقف مؤسفة بالغة الجرأة اعتمدت اإلرساليات التبشريية فيها
عىل نفوذها ،وحامية االمتيازات األجنبية لها ،وعىل نفوذ القناصل وضعف الدول
فضل عن تركيزها بصورة واضحة عىل تدريس ثقافة املستعمر
ً
اإلسالمية .هذا
وتاريخه ودينه ولغته عىل نحو واسع االغراء للشاب املسلم ،مبتعدة به عن تاريخه
ولغته ودينه بالهجوم والتشكيك ،وإثارة الشبهات ،والربط بينه وبني تاريخ املستعمر
ودينه ولغته ومكانه من الحضارة ،والربط بني تاريخ األمم اإلسالمية ودينها وبني
وقوعها تحت نفوذ االستعامر وتخلفها(((.
كام حرص النفوذ االستعامري أيضً ا عىل تجميد املعاهد اإلسالمية الكربى:
مستقل عنه ،له طابعه
ً
كاألزهر والقرويني ،والزيتونة ،ومعاهد النجف ،وأنشأ نظا ًما آخر
الغريب الخالص ،وخلق خصومة ورصا ًعا بني املتعاملني ،وجعل مدارسه ومعاهده
هي التي تؤدي إىل املناصب والنفوذ والرثوة حني أبقى خريجي املعاهد اإلسالمية
يف درجة منخفضة .وقد كان لهذا االزدواج العلمي وهذه الثنائية أثرهام البعيد املدى
يف األخطار التي واجهها العامل اإلسالمي طوال هذه الفرتة(((.
وهكذا عمل االستعامر عىل طمس الهوية الوطنية عن طريق التعليم وبرامجه
ومناهجه املختلفة التي انترشت يف غالبية الشعوب اإلسالمية ،وساعدها يف ذلك
قوة نفوذ الدول االستعامرية يف البالد اإلسالمية .يف حني ضعفت املعاهد واملدارس
اإلسالمية ضعفًا ب ّي ًنا.
التبشري ودوره االستعامري
يف ظل االستعامر تدفقت البعثات التبشريية من كافة البالد االستعامرية إىل كافة
البالد املستعم َرة ،وبنت مدارسها وكنائسها ومستشفياتها بدعم النفوذ االستعامري
((( -أنور الجندي ،العامل اإلسالمي واالستعامر السيايس واالجتامعي والثقايف ،ص.338
((( -املرجع السابق ،ص.342
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وبدأت تعرض خدماتها عىل املسلمني قبل الوثنيني .وقد كانت حركات التبشري من
أكرب األعامل التي اعتمد عليها االستعامر يف تركيز وجوده وبقائه ،ليس فقط يف
خالل فرتة احتالله لهذه األقطار ،بل إلعداد ركائز تبقى بعد جالئه عن طريق أجيال
تستقطب مفاهيمه وقيمه .فحركة التبشري هي يف املقام األول حركة استعامرية لخدمة
النفوذ األجنبي .وكان مقصدها األول هو هدم الثقافة الدينية اإلسالمية يف قلوب
املسلمني وبيان تخلفها ورجعيتها.
وقد اجتاحت هذه الحمالت التبشريية العامل اإلسالمي ،وكان أهم أعالمها من
العرب جورجي زيدان ويعقوب رصوف وفؤاد رصوف وفرح أنطون وشبيل شميل
وسالمة موىس .وأمام نجاح هؤالء يف مهمتهم اندفع املبرش «زومير» يف جرأة غريبة
فدخل الجامع األزهر ووزع منشوراته بها! وقد نجحت تلك الحمالت التبشريية
ريا بني الشامل والجنوب،
ً
ريا يف جنوب السودان ،حيث أوجدت
نجا ً
فاصل كب ً
حا كب ً
وحالت بني املسلمني يف الشامل والجنوب ،حتى انحرص اإلسالم يف الجنوب
أمام قوة الحركات التبشريية املدعومة باملال ،وبالكثري من الخدمات التي يحتاجها
الجنويب ،األمر الذي أ ّدى يف النهاية إىل فصل الجنوب عن الشامل ،وأصبحت
جنوب السودان دولة مستقلة ليس لها من الهوية العربية واإلسالمية شيئًا يُذكر.
وتحت قوة التبشرييني جرت محاوالت تجنيس التونسيني بالجنسية الفرنسية،
ويف املغرب صدر الظهري الرببري عام  ،1930الذي استهدف إخراج القبائل الرببرية
املسلمة من حظرية الرشيعة اإلسالمية ،وإلغاء العلوم التي تُعلَّم باللغة العربية من
مناطق القبائل ،والعمل عىل فصل الرببر املسلمني عن العرب ،ووضع أنظمة خاصة
بهم يف القضاء والتعليم .مستمدة من قوانينهم العرفية القدمية((( .وما زالت الحمالت
التبشريية لها اليد العليا يف أفريقيا حيث تعمل عىل تنصري األفارقة يف كل ربوع
أفريقيا وأدغالها.
ويرى بعض الباحثني أن الهدف األسمى للحمالت التبشريية هو نفس هدف
((( -املرجع السابق ،ص.425
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االستعامر ،وهو طمس الهوية الوطنية ،فقد «رأى املبرشون واملستعمرون عظمة
الثقافة العربية اإلسالمية ،وأنها مصدر عزة الرشق وللعرب واملسلمني .ثم أنهم أيقنوا
أن أمة لها هذه الثقافة ال ميكن أن تخنع أو تُذل أو تَبيد .وهكذا انرصفت أذهان هؤالء
املبرشين واملستعمرين إىل تشويه وجه هذه الثقافة وإىل الحط من شأنها يف نفوس
أصحابها»((( .ولذلك عملت حركات التبشري إىل تشويه ما هو إسالمي أصيل والحط
من قيمته .وبيان تهافت إسهام العرب واملسلمني يف الحضارة الحديثة.
االسترشاق وخدمة االستعامر
ويعد االسترشاق الحركة األخطر يف فكر االستعامر ،حيث إنها مبثابة املصنع
الذي يُع ُّد الشبهات والطعون ومي ّد بها العاملني يف حقل التبشري إلذاعتها وإعالنها.

ري أطلقه الغرب ّيون عىل الدراسات املتعلّقة بالرشقيني ،شعوبهم
«واالسترشاق تعب ٌ
وتاريخهم وأديانهم ولغاتهم وأوضاعهم االجتامعية ،وبالدهم وأرضهم وحضاراتهم
وكل ما يتعلق بهم .وكان هدفهم األسايس دراسة اإلسالم والشعوب اإلسالمية ،لخدمة
أغراض التبشري من جهة ،وخدمة أغراض االستعامر الغريب لبلدان املسلمني من
جهة أخرى ،وإلعداد الدراسات الالزمة ملحاربة اإلسالم وتحطيم األمة اإلسالمية.
واملسترشقون :هم الذين يقومون بهذه الدراسات من غري الرشقيني ،ويق ّدمون
الدراسات الالزمة للمبرشين ،بغية تحقيق أهداف التبشري ،وللدوائر االستعامرية بغية
تحقيق أهداف االستعامر» (((.
وقد تعددت أهداف حركة االسترشاق التي تعمل يف األساس عىل تفريغ
الهوية اإلسالمية من مضمونها عن طريق تجنيد أجيال منسلخة من هويتها متأثرة
باملذاهب الغربية الوافدة ،وإصدار املوسوعات العلميّة والدوائر املعرفية التي

تضم كل ما يتعلق من معلومات اجتامعية ودينية وثقافية وسياسية واقتصادية..إلخ
((( -مصطفى خالدي وعمر فروخ ،التبشري واالستعامر يف البالد العربية ،بريوت ،املكتبة العرصية ،الطبعة الثالثة،
د.ت ،ص .218
((( -عبدالرحمن حسن حبنكة امليداين ،أجنحة املكر الثالثة وخوافيها :التبشري -االسترشاق ـ االستعامر ،كتاب
اليكرتوين عىل الرابط التايل:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?7048-
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عن املجتمعات الرشقية الستغالله ضد الشعوب اإلسالمية ،عن طريق دس بعض
األكاذيب والضالالت التي تستند إىل حوادث فردية وأحداث استثنائية وقعت يف
التاريخ اإلسالمي للتشكيك وإلقاء الشبهات واملغالطات وافرتاء األكاذيب ودس
السموم الفكرية بحيث تكون مرج ًعا علم ًيا للكثري من الباحثني العرب واملسلمني.
ولذلك يجب توخي الحذر يف الرجوع ملثل هذه املوسوعات واإلصدارات العلمية.
ومن ثم كانت حركة االسترشاق هي إحدى أذرع االستعامر وواحدة من أهم أدواته
درسا وتخطيطًا
التي ُعنيت بدراسة أوضاع الشعوب واألوطان املستعمرة ،تغنيها ً

ومك ًرا لتطيل فرتة سيطرتها وتستمر يف استنزاف خرياتها واستغالل ثرواتها ولتعطل
يقظتها ومتنع انبعاثها .وهذا ما نالحظه من الكتابات املتنوعة ـ العدائية واملغرضة
ـ لكثري من املسترشقني الذين مهدت أعاملهم الطريق لطالئع الغزاة واملستعمرين
والصهاينة ،ليدخلوا البالد ،ويستعمروا الشعوب ،ويز ِّوروا الحقائق»((( .وإن كان هذا
هو السائد يف حركة االسترشاق فإننا ال ننكر وجود بعض املسترشقني املنصفني
الذين اتسمت كتاباتهم باملوضوعية والدقة العلمية وعدم التحيّز واإلخالص للعلم
واإلنسانية.
كام سخّرت الدوائر االسترشاقيّة جهو ًدا غري عادية للدعوة إىل حرية املرأة عىل
الطريقة الغربية التي تبدو فيها املرأة خارجة عىل كافة األعراف والعادات والتقاليد
الرشقية ،وانطالقًا من تلك الفلسفة الغربية التي تنظر إىل تحرير املرأة من خالل
مقولة « ال ِّن ِّدية» القامئة عىل التامثل بني الرجل واملرأة ،منكرة طبيعة التاميز الطبيعي
بينهام ،فحلَّت املرأة محل الرجل معتقدة أنها بذلك قد حققت انتصارات لبني
جنسها .وبالتزام املرأة الرشقية بهذه الفلسفة الغربية للتحرير((( تفقد ـ بصورة تامة

((( -منذر معاليقي ،االسترشاق يف امليزان ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،1997 ،ص .8
((( -وميكن القول أن التحرير اإلسالمي للمرأة أع ّم وأشمل من تلك «الندية» الغربية ،وال يقدح يف ذلك فكرة “القوامة”
اإلسالمية ،فقد كفل اإلسالم الحرية للمرأة فجعل لها ذمة مالية خاصة ،وأعطى لها الحق يف اختيار رشيكها ،والحق يف
االنفصال عنه .وما “ القوامة “ سوى درجة استحقها الرجل لتميز طبيعته يف ميادين معينة ،وال تعني بحال من األحوال
االنتقاص من مبدأ املساواة ،فيقابل “قوامة “ الرجل يف األمور التي تناسب طبيعته كرجل “قوامة “ املرأة يف األمور
التي تناسب طبيعتها كأنثى.
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وواضحة ـ هويتها الوطنية ،وتتحول ـ كام يقول محمد عامرة ـ إىل« :غانية رومانسية
أو مسرتجلة اسربطية ،أو صورة غالف ،وإعالن سلعة رأساملية أو جارية مملوكية»(((.
وهكذا تعرضت الثقافة العربية اإلسالمية لهجامت ظاملة شنها عليها باحثون
ومؤلفون كانوا ميسكون باألقالم كمعاول للهدم والتجريح والتشويه يف عمل ظاهره
فيه خدمة العلم واملعرفة والبحث التاريخي ،وباطنه الهجوم عىل الرتاث العريب
اإلسالمي وعىل الثقافة اإلسالمية((( .وقد قام هؤالء املسترشقون بذلك لالنتقاص
من العقلية العربية ومن اسهامها الحضاري بغرض طمس املناطق املنرية يف الهوية
العربية اإلسالمية والتي ميكن أن تكون منطلقات حقيقية للنهضة الحديثة.

خامتة

هكذا حاول االستعامر أن يخدع الشعوب املستعم َرة ويقنعها بأنَّه ما جاء إال من
أجل عمل حضاري وإنساين يهدف إىل ترقية البرشية باعتبار أن الجنس األبيض
هو صاحب الحضارة املسئول عن متدين األجناس امللونة فاستعمل هذا املفهوم
املخادع واملناقض متاما ملدلول الفعل الحقيقي .فعمل االستعامر عىل طمس هوية
األقطار العربية واإلسالمية التي وقعت تحت سيطرته االستعامرية ،وتحويل العقلية
اإلسالمية عن مفاهيمها األساسية وإثارة الشبهات حول مقومات فكرها اإلسالمي.
وذلك لتذويبها يف الفكر الغريب بصفته هو الفكر العاملي املسيطر .بهدف أن يفقد
العامل اإلسالمي هويته ويَسقط تاب ًعا للثقافة الغربية .وقد استخدم املستع ِمر كافة
السبل التي متكّنه من بسط سلطانه ومتديد فرتة احتالله لألقطار املستع َمرة حتى
يتس ّنى له استنزاف خرياتها واستغالل ثرواتها ،وال مانع من تحويلها إىل أمة تابعة
له يف ثقافته وفكره ولغته ودينه ،فتظل أبد الدهر منصاعة له محتاجة إليه ال سبيل
لها باإلنفكاك عنه؛ ولذلك كانت مسألة طمس الهوية الوطنية شغله الشاغل وه َّمه
((( -محمد عامرة ،الغزو الفكري وهم أم حقيقة ،القاهرة ،سلسلة قضايا إسالمية معارصة ،األمانة العامة للجنة العليا
للدعوة اإلسالمية باألزهر الرشيف ،د.ت ،ص .260
((( -عبدالعزيز بن عثامن التويجري ،مقدمة كتاب :محمد فاروق النبهان ،االسترشاق -تعريفه ،مدارسه ،آثاره ،منشورات
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،ايسيسكو ،2012 ،ص .5
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األول ،حيث إنها السبيل املناسب لتحقيق كل مطامعه وأهدافه االستعامرية .فعمل
عىل طمس املكونات الرئيسية للهوية العربية اإلسالمية املتمثلة يف :اللغة العربية،
والدين اإلسالمي ،والثقافة العربية اإلسالمية؛ أ ّما اللغة فعمل عىل تغيريها إىل لغة
غريبة متهي ًدا لتحويل الشعوب العربية إىل لغته األصلية ،فراح يشيع أ َّن اللغة العربية
لغة صعبة كثرية القواعد ال تفي مفرداتها مبتطلبات النهضة العلمية الحديثة .ومن ثم
يجب التخيل عنها والتمسك بلهجات الشعوب العامية ،وإلغاء قواعدها النحوية،
واستبدال الخط الالتيني مكان خطّها العريب .أ ّما الدين فقد أحاطوه مبوجات
التشكيك وأرجعوا كل أسباب التخلف الذي ع َّم بالد املسلمني إليه .بل أنَّهم أشاعوا
أنه يغذي النزعات العدائية بني الشعوب وهو املنبع األول لكافة األعامل اإلرهابية
والعدائية يف العامل .أ َّما الثقافة وهي الوعاء األكرب الذي يحمل الهويّة الوطن ّية من
حيث إنها تقوم عىل دعامتي اللغة والدين اإلسالمي ،فقد نالت النصيب األكرب من
حمالت النقض والهدم ،فوجهت إليها عمليات الغزو الفكري ،وحمالت التبشري،
وحركات االسترشاق .وهكذا كانت خطة املستع ِمر لطمس هويات البالد املستعم َرة
مبا فيها من خداع وتضليل وتحريف وتشويه لحقائق األمور .ترمي يف النهاية إىل
مسخ ونسخ وتشويه هويتنا العربية اإلسالمية لتتأبد تبعيتنا الحضارية للغرب ونفقد
كل هوية مميزة.
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قراءة في مشروع األفغاني الفكري
مصطفى النشار

(((

كان جامل الدين األفغاين من ذلك الطراز من املفكرين الذين عاشوا فكرهم
وعبوا بصدق واخالص عن قضايا مجتمعهم وبلوروا مواقف الناس يف عرصهم.
َّ
وإذا كان قد حدث اختالف بني الدارسني والرشاح حول تفسري بعض أفكاره ومواقفه
فإن ذلك قد ال يربر التناقض التام يف تقرير قيمة الرجل بني من يعتربونه موقظ الرشق،
(((
واملقاوم األكرب لالستعامر ،وفيلسوف االسالم ،وداعية األمة إىل النهضة الجديدة
وبني من يقللون من دوره ،ومن شأن حصيلته الفلسفية والعلمية ،ويعتربون أن البحث
عن خيط يربط بني أفكاره مضيعة للوقت (((.
((( -باحث وأستاذ جامعي ـ جمهورية مرص العرب ّية .
((( -انظر من هؤالء عىل سبيل املثال:
مالك بن نبي الذي قال عنه «أنه موقظ هذه األمة إىل نهضة جديدة ويوم جديد»( ..نقالً عن :د.محمد عامرة ،نفس
املرجع السابق ،ص.)5
شكيب أرسالن الذي قال عنه «أنه حكيم الرشق ،فيلسوف اإلسالم وعامل الكالم وكوكب اإلصالح الذي اطلعه الله يف
أفق املرشق بعد أن استبد به الظالم»( .نقالً عن :د .عيل عبد الحليم محمود ،نفس املرجع السابق ،ص.)42
ارنست رينان الفيلسوف الفرنيس الشهري الذي قال عنه بعد أن التقي به « :كنت أمتثل أمامي عندما كنت أخاطبه ابن
سينا أو ابن رشد أو واحدا ً من أساطني الحكمة الرشقيني»( .نقالً عن :نفس املرجع السابق،ص.)42
(((-انظر من هؤالء :د .عاطف العراقي :العقل والتنوير يف الفكر العريب املعارص ،املؤسسة الجامعية للدراسات
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أوالً :ملحات من حياته الفكرية (((:

إنه السيد جامل الدين السيد صفرت(أوصفدر) الذي ولد ألرسة عريقة من أقدم
األرس وأكرثها مجدا ً ورشفاً يف بالد األفغان ـ حسب رواية السيد رشيد رضا ـ ألنها
تنتسب إىل السيد عيل الرتمزي املح ِّدث املشهور ويعود يف نسبه األقىص إىل االمام
الحسن بن عيل بن أيب طالب ريض الله عنهام.
ويبدو أنه كان لهذه األرسة سلطة وسطوة وأمالكا كثرية يف بالد األفغان ،ويقال أنها
كانت تسيطر عىل جز ٍء من األرايض األفغانية وكانت تحكمة ولها الوالية عليه حتى
ا ُغتصبت هذه األرايض منهم عىل يد امللك محمد خان .ومن ثم انتقل السيد جامل
الدين وأعاممه إىل كابل.
ورغم تعدد الروايات حول أصله وجهة مولده إال أن تلك الرواية رمبا تكون
األصح بني تلك الروايات املتعددة.
ولد السيد جامل الدين عام 1254ه 1839م وقد انتقل مع والده إىل كابل ،وهناك
عنى برتبيته تربية إسالمية كاملة وقد أبدى الفتى نبوغا ال مثيل له حيث تجاوز العلوم
الرشعية لعلوم اللغة العربية ومنهام إىل العلوم العقلية املعروفة يف عهده وكانت
تضم املنطق والفلسفة العملية أي السياسة واألخالق باإلضافة إىل الفلسفة النظرية
التي متثلت يف االلهيات والطبيعيات ،ومن كل ذلك إىل دراسة العلوم الرياضية
وبعض نظريات علم الطب والترشيح.
وملا أكمل هذه الدراسات جميعاً سافر إىل الهند ومكث فيها سنة وعدة شهور
والنرش والتوزيع ،بريوت 1995م ،ص .132
(((-راجع تفاصيل حياته يف :د .محمود قاسم :جامل الدين األفغاين -حياته وفلسفته ،الهئية املرصية العامة الكتاب
بالقاهرة2009 ،م ،ص  11ومابعدها.
وكذلك يف :د.محمد عامرة :جامل الدين األفغاين ـ موقظ الرشق وفيلسوف اإلسالم ،دار املستقبل العريب للنرش
والتوزيع ،القاهرة 1984م ،ص ص .94-17
وأيضا يف :د .عيل عبد الحليم محمود :جامل الدين األفغاين ،دار عكاظ للطباعة والنرش ،الرياض 1979م ،ص ص
. 58-31
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ودرس فيها ذات العلوم السابقة وخاصة العلوم الرياضية ولكن عىل النمط الغريب
األورويب وعاد بعد ذلك إىل بالده ومنها إىل بالد الحجاز ليؤ ّدي فريضة الحج ثم طال
به املقام يف بالد الحجاز ملدة عام وكان ذلك يف حوايل عام 1857م املوافق1273
ـ 1274هـ .وقد عاود السفر إىل الهند للمرة الثانية عام 1285م ،ومنها إىل مرص يف
أواخر عام 1286هـ ،وكانت تلك الزيارة األوىل ملرص زيارة مفيدة استمرت نحو
أربعني يوما كان أهم ما فيها أنه التقى بالشيخ محمد عبده الذي تتلمذ عىل يديه يف
هذه األثناء .وكان ما أبداه علامء األزهر هو ما دفعه دفعاً إىل مغادرة القطر املرصي
متّجهاً إىل تركيا التي مل يجد فيها أيضا الرتحيب الالزم رغم محاولته التقرب إىل علية
القوم هناك وعدم اكتساب عداوتهم .وقد عاد األفغاين إىل مرص م ّرة أخرى ولكن
اقامته طالت هذه املرة حيث استمرت حوايل مثانية سنوات من عام  1871وحتى
عام1879م  .ويف هذه الزيارة رحبت به مرص حكومة وطالبا حيث خصصت له راتبا
شهريا قدر ُه ألف قرش وخصصت له مسكنا بدون مقابل .
وقد كان جامل الدين يف كل رحالته تلك ثائرا ً عىل الحكام املستبدين داعيا إىل
الثورة ضدهم وكان حلمه هو التخلص من االستعامر أيا كان لونه لبالد الرشق .
وقد شغل آنذاك باملسألة السياسية ووحدة الرشق وكان عام  1876هو العام الذي
قرر فيه أن يعمل بالسياسة ،فتصور أن االلتحاق باملاسونية امكانية يساعده عىل
تحقيق أهدافه لبالد الرشق ،لكن ما حدث أنه وجدهم جامعة يعملون ملصالحهم
الذاتية ،ومل يكن ضمن أهدافهم أبدا تخليص الرشق من االستعامر والظلم ،كام
كانوا ي َّدعون ،أو كام كان يتصور حينام التحق يف البداية! ويبدو أن رسيان خرب
انتامءه إىل املاسونية هو وتلميذه محمد عبده كان وراء خروجه مطرودا ً من مرص
بعد ثالثة أشهر من تويل الخديوي توفيق حكم مرص ،ويف ذات الوقت نفى تلميذه
إىل قريت ِه! لكن الحقيقة أن األفغاين ومحمد عبده كانا قد بذرا بذور الثورة يف نفوس
املرصيني بالفعل ،ولعله ـ عىل حد تعبري محمود قاسم ـ هو باعث الثورة والنهضة
الحقيقية ليس يف مرص وحدها بل بالد الرشق عامة .
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وعىل أية حال فقد اتجه السيد جامل الدين األفغاين من مرص إىل الهند مرة
أخرى و ُوضع هناك تحت االقامة الجربية يف حيدر آباد الدكن ،وملا قامت الثورة
العربية يف مرص نقلته حكومة الهند إىل كلكلتا حتى انتهت الثورة .وقد انشغل يف
هذه السنوات الثالثة من حياته بكتابة رسالته الشهرية «يف الرد عىل الدهريني» .وملا
استقر األمر لالنجليز يف مرصُ ،سمح له مبغادرة املنفى إىل أي مكان شاء برشط
عدم الذهاب إىل بلد اسالمية يف الرشق ،فاتجه إىل أوروبا قاصدا ً انجلرتا لكن مل
تطل اقامته فيها حيث ذهب إىل فرنسا ليواصل كفاحه ونرش أفكاره ،وملا استقر يف
باريس أرسل إىل تلميذه محمد عبده يف مرص حيث لحق به واشرتكا معاً يف تأسيس
جمعيتهم الخريية الشهرية جمعية «العروة الوثقى» التي صدرت عنها جريدة «العروة
ج ْم َع شمل املسلمني ومحاربة االستعامر ،ومن ثم النهوض
الوثقى» التي استهدفت َ
باالسالم واملسلمني وذلك عرب املحاور األربعة التي حددت لها وهي :الجامعة
اإلسالمية ،الروابط الرشقية ،املسألة املرصية ،واملسألة السودانية.
وملا حاولت انجلرتا استاملته باستدعائه إىل لندن وعرضت عليه حكم السودان
مقابل القضاء عىل الثورة املهدية فيها للتمهيد الصالحات بريطانية فيها رفض ذلك
قائال إن السودان ليس ُملكاً النجلرتا حتى تترصف يف عرشه! وعىل كل حال فقد
فشلت الثورة املرصية بعد ذلك وقىض عليها االنجليز مام جعل اليأس يدب يف
نفوس السيد جامل الدين ومحمد عبده وتالميذه اآلخرين وق ّرورا حينذاك عدم
الخوض مرة أخرى يف السياسة والرتكيز عىل إصالح التعليم .وهذا ماحدا مبحمد
عبده االتجاه إىل بريوت ،وملا مل يفلح يف مهمته االصالحية عاد إىل مرص عام
1306هـ ويف ذات الوقت ،اتجه جامل الدين األفغاين إىل إيران ،حيث احتفى به
نارص الدين شاه ،ولكن هيهات أن يستقر به املقام حيث غادرها بعد ذلك متجها إىل
روسيا ،ومنها عاد إىل ايران التي خرج منها هذه املرة مطرودا ً حيث استقر بعد ذلك
يف البرصة بالعراق ملدة سبعة شهور ،ثم غادر بعد ذلك إىل انجلرتا مرة أخرى ومنها
حبوا به أجمل ترحيب وعاش مقربا من السلطان ،ومن
إىل تركيا باألستانة حيث ر َّ
ثم بدأ يبث آراءه االصالحية ،ويتحدث عن الشورى ،وأخذت املشكالت تتصاعد
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بينهام عىل اثر ذلك وغريه ،حتى مرض السيد جامل الدين وأجريت له عملية جراحية
وفشلت ،وقد تويف اثر ذلك يف التاسع من مارس 1897م املوافق للخامس من شوال
1314هـ .وقد قيل حول وفاته الكثري ورست شائعات عدة أنه مات مسموماً.
وعىل أي حال فقد لقي مايستحق من تكريم بعد ذلك حينام فطن العامل االسالمي
إىل رضورة تكرميه باعتباره قد وهب حياته فداء للمسلمني واإلسالم حيث نقل رفاته
إىل بلده افغانستان عام 1944م ويُحتفل بذكراه منذ ذلك التاريخ وحتى اآلن.

ثانياً :املسألة الرشقية عند جامل الدين:

إن القضايا التي أثارها األفغاين ويختلف الباحثون حولها كثرية ومتش ِّعبة .لكن ما
يربط بني هذه القضايا يف اعتقادنا هو تلك الدعوة التي وهب حياته لها وركز حولها
جهاده ،الدعوة إىل التخلص من االستعامر األجنبي البغيض ونهضة األمة بجهود
أبنائها.
ويف هذا اإلطار نجد كرثة استخدامه الصطالح «الرشق» يف خطابه اإلصالحي
سواء املكتوب أو الشفاهي ،فقد كتب عن دهري الرشق ،وعن املسألة الرشقية ،وعن
الحكومات الرشقية ،وعن الغرب والرشق وعن مرص واملرصيني وحكم الرشق ،وعن
سياسة انكلرتا يف الرشق .كام شارك يف تأسيس «مرآة الرشق» .وملا مت ّرد عىل املحفل
املاسوين أسس محفالً وطنياً رشقياً .وملا أسس «العروة الوثقى» هو وتلميذه محمد
عبده جعالها موجه ًة إىل الرشق ،وداعي ًة إىل اتحاد الرشق وأوطانه ضد االستعامر
وأعوانه وكرثت أحاديثه وكتاباته فيها عن الجامعة اإلسالمية والخالفة اإلسالمية ورضورة
اتحاد الرشقيني تحت إمرة حاكم عادل .وبدا يف حديثه متفائالً بصدد مستقبل الرشق
رغم أن الظروف التي عايشها جميعاً كانت تشهد بداية حركة االستعامر األورويب
الواسعة للكثري من دول الرشق عموما والرشق العريب بوجه خاص!
فامذا يعني الرشق عند األفغاين ويف فكره؟! إن للرشق مفاهيم عديدة منها الرشق
القديم وحضاراته ،ومنها الرشق العريب ،والرشق اإلسالمي ،والرشق األوسط،
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والرشق اآلسيوي..الخ فأي رشق يقصد جامل الدين؟! وبأي معنى يفهمه؟! وما هي
حدود الرشق عنده؟! ويف مواجهة من كان يدعو التحاد الرشقيني؟! وضد من يدعو
إىل يقظة الرشق وإلهاب وعي أبنائه؟! وما عالقة الرشق عنده باإلسالم والعروبة :هل
هي عالقة تقاطع أم عالقة تكامل؟! وما هو املستقبل الذي ينشده للرشق الذي يدعو
إىل اتحاده وتقدمه؟!.
إن هذه األسئلة وغريها تتداعى كثريا ً إىل الذهن كلام ذُكر جامل الدين األفغاين
ُوذكر معه مصطلح «الرشق» .ولعلّنا من خالل اإلجابة عنها نكشف عن جوهر جهوده
عب عن جانب كبري من
اإلصالحية .ونكتشف بعد مرور قرن عىل وفاته أنه اليزال يُ ّ
ال َه ّم «القومي» و«الرشقي» الذي ال يزال جامثاً عىل عقول املهتمني باملسألة الرشقية
يف مواجهة الهيمنة الغربية واالستعالء الغريب.

ثالثاً :املقصود «بالرشق» عند األفغاين:

يغلب عىل معظم الباحثني الظن بأن الرشق عند جامل الدين يقصد به فقط الرشق
اإلسالمي ،وأن الرشقيني عنده هم فقط املسلمون(((.
لكن الحقيقة أنه مل يقرص كلمة الرشق عىل الرشق اإلسالمي ،ومل يقرص كلمة
الرشقيني عىل املسلمني وحدهم ،ألنه كان يدرك أن بالد الرشق ال يقطنها املسلمون
فقط ،بل بها أيضاً املسيحيون واليهود وأصحاب الديانات الوثنية .واألفغاين مل يكن
يف يوم من األيام ممن يفرقون بني مواطني الرشق بسبب العقيدة الدينية التي يدين بها
توسعاً مبعنى املساواة وميال للعمل بها فعالً
أولئك أو هؤالء وإمنا كان أكرث الفالسفة ّ
بني نوع اإلنسان ،خصوصاً يف الحقوق العامة التي ال يصلح لها معنى إال بالحرية
التعصب نفورا ً منه وأن ذكر املسلمني يف
املعقولة ..كام أنه كان شديد البعد عن
ّ
أكرث من مقالة فام ذلك إال ألنهم العنرص الغالب بأكرثيته يف الرشق ،امللّة املسلوبة
ماملكها ومقاطعاتها ولهذا أكرث من ايقاظهم(((.
(((-انظر عىل سبيل املثال :د .عيل عبد الحليم محمود ،نفس املرجع السابق ،ص .374
(((-انظر عىل سبيل املثال :د .محمد عامرة ،نفس املرجع السابق ،ص.128-127
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يؤكد ذلك فهم األفغاين لجوهر الدين ،ذلك الفهم الذي ال يفرق فيه بني األديان
ـ رغم اميانه العميق بالدين اإلسالمي ودعوته الدائبة إىل صحوة املسلمني ـ فالدين
فيام يقول قد «أكسب عقول البرش ثالث عقائد وأودع نفوسهم ثالث خصال كل منها
ركن لوجود األمم وعامد لبناء هيئتها االجتامعية وأساس محكم ملدنيتها ..العقيدة
األوىل :التصديق بأن اإلنسان ملك األرض وهو أرشف املخلوقات ،والثانية :يقني
كل ذي دين بأن أمته أرشف األمم وكل مخالف له فعل ضالالً وباطالً .والثالثة :جزمه
بأن اإلنسان إمنا ورد هذه الحياة الدنيا الستحصال كامل يهيئه للعروج إىل عامل أرفع
وأوسع من هذا العامل الدنيوي ..إىل دار فسيحة الساحات خالية من املؤملات ال
تنقيض سعادتها وال تنتهي مدتها»(.((()6
كام أن الروح الدينية التي تحىل بها األفغاين نفسه ودعى الجميع إىل التحيل
بها «ال ترى يف األديان الثالثة ما يخالف نفع املجموع البرشي ،بل عىل العكس
تحضه عىل أن يعمل الخري املطلق مع أخيه وقريبه وتحظر عليه عمل الرش مع أياً
كان»(((« .واملقصود باألديان الثالثة هنا بالطبع هي األديان الساموية الثالث اليهودية
واملسيحية واالسالم».
وقد أرجع األفغاين االختالفات يف األديان إىل ما يصنعه «بعض رؤساء تلك
األديان الذين يتاجرون بالدين ويشرتون بآياته مثناً قليالً ساء ما يفعلون»(((« .إن األديان
يف مجموعها ـ يف رأيه ـ هي الكل وأجزاؤها هي املوسوية والعيسوية واإلسالم ..
فمن كان من هذه األديان كلها الحق فهو الذي يتم له «الظهور والغلبة» ألن الظهور
املوعود به إمنا هو دين «الحق» وليس دين اليهود وال النصاري وال اإلسالم إذا بقوا
أسامء مجردة ،ولكن من عمل من هؤالء بالحق فهناك «الدين الخالص» .قال تعاىل:
(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين)(((.
((( -جامل الدين األفغاين :األعامل الكاملة ،نرشها د.محمد عامرة ،دار الكتاب العريب للطباعة والنرش ،القاهرة بدون
تاريخ ،ص .141
(((-نفسه ،ص . 324وانظر أيضاً :محمد عامرة :نفس املرجع السابق ،ص .129
((( -جامل الدين االفغاين :األعامل الكاملة،ص  .292وانظر أيضاً :د.محمد عامرة ،نفس املرجع السابق ،ص129
وما بعدها.
(((-جامل الدين االفغاين :األعامل الكاملة ،ص .294
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ويبدو من ذلك مبا ال يدع مجاالً للشك أن األفغاين كان ممن يؤمنون بالتقريب
بني األديان الساموية وردها جميعاً إىل «الدين الخالص» بنص القرآن الكريم .وهناك
نصوص كثرية لألفغاين تشري إىل احرتامه كل صاحب دين أياً كان طاملا أن دينه
يدعوه إىل احرتام اآلخرين وإىل سلوك الطريق القويم والعيش يف سالم مع اآلخرين.
لقد كان تصور األفغاين للرشق بعيدا ً عن ربطه بالرصاع الديني ،فعىل الرغم من أنه

عرف املسألة الرشقية بقوله إن مخترصها «هو العراك بني الغريب والرشقي وقد لبس
كل منهام لصاحبه درعاً من الدين .فالغريب تذرع بالنرصانية ،والرشقي باإلسالمية»(((،
إال أنه كان يرى أنه «إذا كان للضغينة الدينية يشء من الدخل يف إيجاد املسألة
الرشقية واالحتفاظ بها ،فإنها ليست هي كل أسباب املسألة بدليل أن سالطني آل
عثامن فتحوا وتوغلوا وضموا املاملك وكانوا يدينون باإلسالم ،ومن دخل يف ملكهم
وتحت سيطرتهم كانوا نصارى وأشد متسكاً بالنرصانية مام هم اآلن .فلو كان الدين
هو الباعث عىل كل هذا الحقد واملناهضة لكان األوىل أن يظهر إذ ذاك وعدم ظهوره
بل رضوخ الطوائف واإلمارات النرصانية للحكم العثامين اإلسالمي أكرب دليل عىل
أن مسألة الدين مل تكن هي وحدها الفاعلة يف أمر املسألة الرشقية»(((.
ومن جانب آخر فإن األفغاين حينام كان ينتقد الرشق والرشقيني ال يختص
املسلمني وحدهم بنقده؛ فهو يأسف غاية األسف عىل أمراء الرشق ويخص من
بينهم أمراء املسلمني حيث سلّموا أمورهم ووكّلوا أعاملهم من كتابة وإدارة وحامية

لألجانب عنهم ،بل زادوا يف مواالة الغرباء والثقة بهم حتى ولّو ُهم خدمتهم الخاصة
بهم يف بطون بيوتهم .بل كادوا يتنازلون لهم عن ملكهم يف ماملكهم(((.
ونلمح نفس هذه الرؤية العامة للرشق والرشقيني يف خطاب األفغاين اإلصالحي
التحرري يف قوله حينام احتلت مرص «إنه قد بلغ اإلجحاف بالرشقيني غايته ،ووصل
العدوان فيهم نهايته ،وأدرك املتغلب منهم نكايته خصوصاً يف املسلمني منهم؛
(((-نفسه ،ص.228
((( -نفسه،ص .229 - 228
(((-نفسه،ص .400
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حرموا حقوقهم ظلامً،
فمنهم ملوك أُنزلوا عن عروشهم جورا ً ،وذوو حقوق يف األمرة ُ
وأغنياء أمسوا فقراء ..الخ حتى مل تبق طبقة من الطبقات إال وقد مسها الرض من
إفراط الطامعني يف أطامعهم»(((.
ولعل خطابه الثوري إىل الهنود ليك يثوروا عىل املحتل الربيطاين يُعد أبرز دليل

عىل اتساع مفهوم الرشق عنده ليشمل كل أمم الرشق املستع َمرة برصف النظر عام
يؤمنون به من أديان وحفّزها جميعاً عىل الثورة عىل الغريب املستعمر ،ذلك الخطاب
الذي قال فيه «يا أهل الهند وعزة الحق ورس العدل لو كنتم وأنتم تعدون مبئات
من املاليني ذباباً مع حاميتكم الربيطانيني ،ومن استخدمتهم من أبنائكم فح َّملتهم
سالحها لقتل استقاللكم واستنفاد ثرواتكم وهم مبجموعهم ال يتجاوزون عرشات
األلوف .ولو كنتم أنتم مئات املاليني كام قلت ذبابا! لكان طنينكم يصم آذان
بريطانيا العظمى ويجعل يف آذان كبريهم املسرت «غالدستون» وقرا ً ولو كنتم أنتم
مئات املاليني من الهنود وقد مسخكم الله فجعل كال منكم سلحفاة وخضتم البحر
بجزيرة بريطانيا العظمى لحررمتوها إىل القعر وعدتم إىل هندكم أحرارا ً»(((.
إن الحديث عن الرشق إذن كان املقصود به عند األفغاين عموم األمم الرشقية
بكافة طوائفها وبالدها ودياناتها دون أن يقترص األمر عىل املسلمني وحدهم.
وإن كنا نلمح أنه ركز يف حديثه عىل األمة اإلسالمية من بني األمم الرشقية
األخرى ،فإن ذلك كان لرضورة يحتمها انتامؤه الديني والوطني؛ ذلك االنتامء الذي
جعله يتنازل عن حلم إيقاظ البرشية جميعاً وأهل األديان جميعهم ،إىل الدعوة
إىل ايقاظ بالد الرشق اإلسالمية وحدها .وها هو يعرب عن انكسار حلمه الطوباوي
العاملي وتحوله إىل حلم متواضع ـ وإن ثقل حمله ـ إليقاظ الرشق اإلسالمي بقوله:
«ثم جمعت ما تفرق من الفكر وملمت شعث التصور ونظرت إىل الرشق وأهله
فاستوقفني األفغان وهي أول أرض مس جسمي ترابها ،ثم الهند وفيها تثقف عقيل،
(((-نفسه،ص .485
(((-نفسه،ص .517
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فإيران بحكم الجوار والروابط وإليها كنت رصفت بعض همتي ،فجزيرة العرب من
حجاز مهبط الوحي ومرشق أنوار الحضارة ،ومن مين وتابعاتها وأقيال حمري فيها،
ونجد وعراق وبغداد واألندلس وحمراؤها .وهكذا كل صقع ودولة من دول اإلسالم
يف الرشق وما آل إليه أمرهم فيه اليوم .فالرشق! الرشق! وقد خصصت جهاز دماغي
لتشخيص دائه وتحري دوائه»(((.
لعلنا الحظنا حتى اآلن مام سبق ،أن الرشق عموماً كان الهاجس الذي أ ّرق جامل
الدين األفغاين ومل يكن يفرق بني مسلم ومسيحي أو بني مسلم ويهودي ،فكلها
أديان الله التي تعود إىل «الدين الحق الخالص» مبفهومه القرآين الشامل!
ولكن ملا كان االنتامء إسالمياً واالسالم هو آخر األديان الساموية الثالثة وهو من
عاش أهل األديان األخرى يف كنفه سعداء أمنني ،وملا كان املسلمون هم العنرص
الغالب يف بالد الرشق فضالً عن أنهم امللة املسلوبة ماملكها ومقاطعاتها يف ذلك
العرص ،فقد وجه األفغاين خطابه اإلصالحي إليهم وركز همه يف إيقاظهم.
وبهذه اللغة املفعمة بالعاطفة املغلفة بالرمز الغني بالدالالت التاريخية ،حدد
وجهة تركيزه عىل كل ما هو رشقي مسلم .وتحدث أحياناً عن الكل وقصد الجزء،
أو عن الجزء وقصد الكل ،فالكل يتضمن مجموع أجزائه ،والجزء إشارة إىل الكل
اإلسالمي الرشقي الذي ينتمي إليه وينضوي تحت لوائه .فلقد تحدث ووحد يف
حديثه أحياناً بني العريب والرشقي»((( وأحياناً بني الرشقي واملرصي((( ،إلخ .لكنه

يف كل األحوال كان يخاطب اإلنسان الرشقي املسلم بصفة عامة دون أن مييز بني
الطوائف أو بني البلدان .فالكل عنده كانوا يف الهم سواء!.

ولعله يجدر بنا اآلن أن نتساءل عن الكيفية التي أدى بها األفغاين رسالته االصالحية
لألمم الرشقية وخاصة اإلسالمية منها؟!
((( -نفسه ،ص  295ـ .296
(((-انظر :نفس املصدر ،ص .453
((( -انظر :نفس املصدر ونفس الصفحة .
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إنه قد أدى هذه الرسالة مستخدماً كل الوسائل املتاحة أمامه ،فقد جاب العامل
رشقه وغربه ،استقبل كبطل هنا وكمنفي منبوذ هناك ،قوبل برتحاب يف أماكن عديدة،
وقوبل يف غريها بالسجن واالستهانة به ومبكانته .وكان يف كل مكان يحل فيه ال
هدف له وال عمل يؤديه إال محاولة كشف املستور من هموم الرشقيني وما يعانونه
من استعامر واستعباد وهوان ،وهو يكشف عن ذلك املستور بعقليته التحليلية الناقدة
الثاقبة فيظهر أمام القارئ أو السامع علل هذا الهوان وذلك التخلف الذي يعاين منه
أهل الرشق .وال يتوقف عند حد تشخيص الداء وبيان أسبابه وإمنا يقدم لكل داء
الدواء املناسب بحسب الحالة التي يشخصها ومستوى املخاطب الذي يخاطبه.
وصدق اإلمام محمد عبده حينام وصفه قائالً «كأنه حقيقة كلية ،تجلت يف كل ذهن
مبا يالمئه ،أو قوة روحية قامت لكل نظر بشكل يشاكله»((( .لقد كان األفغاين يؤدي
رسالته فيام يكتب أو يقول محافظاً عىل مستويات الخطاب ومراعياً مكانة ومستوى
املخاطب.
أما املضمون الذي حمله خطابه فكان دامئاً عىل صورتني؛ صورة سلبية يكشف
فيها عن الداء محددا ً املرض الذي يعاين منه املجتمع الرشقي وأفراده حكاماً
ومحكومني ،وصورة إيجابية يحدد فيها الدواء لهذا املرض محاوالً إقناع املريض
بشتَّى الوسائل أن يتجرعه وإن كان طعمه مرا ً .فلقد كان األفغاين مدركاً أن األمراض
والعلل التي يعاين منها اإلنسان الرشقي يف مختلف البلدان أمراضاً فتاكة وعلالً طال
بها الزمن وتخللت أركان املجتمع فاستسلم لها وتكيف مع أرضارها! وكان مدركاً
يف ذات الوقت أن عالج هذه العلل واألمراض ليس مستحيالً؛ فإن كان من الصعب
عىل املريض تجرع الدواء؛ فإن جسده ال يزال قادرا ً عىل التحمل .وإن كان الجسد
منهكاً فإن الروح ال تزال موجودة قادرة عىل أن تتيقظ وتوقظ معها الجسد وتتغلب
عىل أمراضه وخموله!!
لقد حدد األفغاين لنفسه الهدف وهو النهوض بهذه األمة الرشقية املسلمة .أما
نقال عن :نرشة محمد عامرة الكاملة لألعامل الكاملة ،الدراسة التي كتبها عن االفغاين ،ص.99
(((ً -
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وسيلة تحقيق الهدف فهي تحليل األسباب التي أدت إىل إخفاق الرشق عموماً
والرشق اإلسالمي خصوصاً ،ثم النظر يف كيفية التخلص من هذه األسباب التي كان
أهمها بالطبع االستعامر األجنبي ومحاولة الغربيني الهيمنة واالستيالء عىل مقدرات
بالد الرشق.

رابعاً :أسباب تخلف بالد «الرشق» وكيفية نهوضها:

تحدث األفغاين عن أسباب كثرية لتخلف بالد الرشق منها ما يتعلق مبا يجري
داخل بالد الرشق ولدى مواطنيه ،ومنها ما يدبر لها من خارجه وإن كان قد أدرك أن
االرتباط بني األسباب الداخلية والخارجية ارتباط ال تنفصم عراه .ولذلك تحدث عن
هذه األسباب بشكل متداخل وحدد مع كل منها كيف ميكن التغلب عليه لتحدث
النهضة املرجوة .وميكننا إجامل هذه االسباب وعوامل التغلب عليها لديه فيام ييل:
أ) من «اإلحساس بالدونية» إىل اإلحساس بالحمية والقوة:
لقد أدرك األفغاين أن من أشد األشياء وطأة عىل اإلنسان الرشقي هو ذلك
اإلحساس بالدونية الذي ينتابه إذا مانظر إىل تخلفه وتردي أوضاعه بالقياس إىل تقدم
الغرب وما ينعم به أفراده من سعادة ورخاء .ويزداد األمر خطورة إذا ما استرشى هذا
اإلحساس بالدونية بني الشباب الذين هم عدة املستقبل واألمل يف غد أفضل .وقد
الحظ األفغاين أن «النايشء الرشقي يعتقد أن كل الرذائل ودواعي الحطة ومقاومات
التقدم إمنا هي يف قومه»((( .ويرتتب عىل ذلك أن هذا النايشء «يجري مع تيار غريب
من امتهان كل عادة رشقية ومن كل مرشوع وطني تتصدى له فئة من قومه أو أهل بلده
ويأنف من االشرتاك يف أي عمل مل يشارك فيه األجنبي ولو اسام ويسارع لتقديس
وتصويب كل خطأ أتيه الغريب ويس ِّهل له كل صعب ويطّلع عىل هنات قومه وزللهم
وموقع الضعف منهم .وباالجامل يكون اآللة القاطعة الفاعلة للغريب يف جسم
قومه»(((.
((( -جامل الدين األفغاين :نفس املصدر ،ص.190
((( -نفسه.
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وال شك أن اإلحساس بالدونية حينام يسيطر عىل أبناء أمة ما يكون ايذانا بخمولها
وإصابة أفرادها باالحباط وعدم القدرة عىل الفعل واإلبداع! .ولكن إذا كان هذا
اإلحساس بالدونية قد استرشى فعالً بني أفراد األ ّمة وسيطر عىل شبابها ـ وما أشبه
اليوم باألمس ـ كام أملح إىل ذلك وكشف عنه جامل الدين ،فكيف يرى الخروج من
هذا اإلحساس؟!
إنه ال يرى مخرجاً من هذا اإلحساس الذي يعاين منه أصحابه إال باشتداد األزمة
وقوة الضغط حتى يفقدوا بقية ما ت ُرك لهم من شبه الراحة التي أُخلدوا إليها أو سعة
حموا عىل ماال يخطر
العيش الضيق الذي س َّول لهم الخمول والرضاء به وحتى يُ َزا َ
لهم ببال ،من دين ال يتمكنون من التعبد به كام يرومون ،ومن تجارة ال يجدون لها
ماال أو مجاال ،ومن حرية شخصية يفقدونها ،ومن قهر وإذالل األعزاء وتعزيز األذالء
السفهاء وحتى يحيق باملجموع بالء يساوي بني الكل ويكون يف املسلم الرشقي
وأخوه املسيحي سواء(((.
وحينام يشتد البالء وتعم األزمة الجميع ويحسون بوطأة االحتالل وفقدان
االستقالل والحرية بكافة أشكالها ،حينئذ ميكن ألي أمة أن تنهض وتتولد الحمية
لدى مواطنيها ويتحدوا يف مواجهة ما يجابههم من مشاكل وتحديات.
ويف رأيه رمبا يكون يف العودة إىل درس املايض ،مايض هذه األمة عالجاً
ألمراضها الحارضة وخروجاً من مهانة االستكانة وذل الحاجة وحالة الخمول والكسل
الذي يحس به أبناءها .وهو يقول يف ذلك« :أرأيت أمة من األمم مل تكن شيئاً مذكورا ً
ثم انشق عنها عامء العدم فإذا هي بحمية كل واحد منها كون بديع النظام ،قوي
األركان ،شديد البنيان عليها سياج من شدة البأس ويحيطها سور من منعة الهمم،
تخمد يف ساحاتها عاصفات النوازل وتنحل بأيدي مدبريها عقد املشاكل ،منت فيها
أفنان العزة بعد ما ثبتت أصولها ورسخت جذورها وامتد لها السلطان عىل البعيد عنها
والداين إليها ونفذت منها الشوكة وعلت لها الكلمة وكملت القوة فاستعلت آدابها
((( -نفسه.
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عىل اآلداب وسادت أخالقها وعاداتها وأحست مشاعرها سواها من األمم بأن ال
سعادة إال يف انتهاج منهجها وورد رشيعتها .وصارت وهي قليلة العدد كأنها للعامل
روح وهو لها بدن عامل»(((.
إن األفغاين هنا يذكر شباب األمة مباضيها الذي انتقلت فيه من عامء العدم إىل
أن أصبحت املثل األعىل الذي تطمح إىل محاذاته بقية األمم .ورغم ادراكه لصعوبة
العودة إىل محاذاة ذلك املايض العظيم ألنه «ليس من السهل ر ّد التائه إىل الرصاط
املستقيم .وهو يعتقد أن الخالص يف سلوك سواه»((( .إال أنه ال ميلك إال التأكيد عىل
أن ذلك هو العالج الوحيد الذي عىل األمة أن تسلك طريقه؛ «فعالجها الناجع إمنا
يكون برجوعها إىل قواعد دينها ،واألخذ بأحكامه عىل ما كان يف بدايته وارشاد العامة
باملواعظ الوافية وتهذيب االخالق وإيقاد نار الغرية وجمع الكلمة وبيع األرواح
لرشف األمة وال سبيل لليأس والقنوط»(((.

ورب قائل يقول :وهل العود إىل املايض القديم يعد طريقاً قومياً للنهضة الحديثة

املطلوبة؛ أليس يف ذلك ـ كام يقول دعاة العرصانية من العلامنيني اليوم ـ عودة إىل
الوراء ودعوة للجمود والتخلف؟!
وعىل ذلك التساؤل والتعجب يجيب جامل الدين األفغاين وكأنه يقرأ مايجول

يف أذهان البعض منا بعد مرور أكرث من مائة عام عىل وفاته ،يجيب قائالً« :من
يعجب من قويل أن األصول الدينية الحقة ،املربأة من محدثات البدع تنشئ لألمم
قوة االتحاد وائتالف الشمل ،وتفضيل الرشف عىل لذة الحياة ،وتبعثها عىل اقتناء
الفضائل وتوسيع دائرة املعارف وتنتهي بها إىل أقىص غاية يف املدنية ،فإن عجبي من
عجبه أشد!! ودونك تاريخ األمة العربية وما كانت عليه قبل بعثة الدين من الهمجية
والشتات واتيان الدنايا واملنكرات حتى جاءها الدين فوحدها وقواها وهذّبها ونور
عقلها وق ّوم أخالقها وسدد أحكامها فسادت عىل العامل وساست من تولته بسياسة
(((-نفسه،ص .191
(((-نفسه،ص .192
((( -نفسه،ص.198
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العدل واالنصاف .وبعد أن كانت عقول أبنائها يف غفلة عن لوازم املدنية ومقتضياتها
نبهتها رشيعتها وآيات دينها إىل طلب الفنون املتنوعة والتبحر فيها ونقلوا إىل ديارهم
طب بقراط وجالينوس ،وهندسة اقليدس وهيئة بطليموس ،وحكمة أفالطون وأرسطو
وما كانوا قبل الدين يف يشء من هذا»(((.
وإذا استمر قائلنا يف حجاجه قائالً :إن العودة إىل أصل الدين ليس هو دامئاً

الطريق إىل نهضة األمم .واستدل عىل ذلك بنهضة دولة رشقية مثل اليابان التي
ارتقت وتقدمت بتقليد الغربيني وبدون توسط الدين!!

ألجاب األفغاين يف تجرد وموضوعية وفهم عميق للتجربة اليابانية« :نعم إن
الدولة اليابانية وهي أمة رشقية ال تختلف عن أهل الصني يف يشء ال يف املذهب
واالقليم ،وال يف العوائد واألخالق واللسان .وقد عزت ومنت وارتفعت وما كان
الفاعل يف كل ذلك إال أخذها باألحسن والسري يف تقليد املرتقني يف املدنية عىل
أحسن خططهم وانتهاج أقوم رصاطهم ومناهجهم ..فظفروا ببغيتهم ووجدوا ضالتهم
بأقرب األوقات وأقرص األزمنة»(((« ،إن اليابان مل ينتفعوا بالوثنية من حيث هي دينهم
ألن الديانة الوثنية وإن كانت ال تخلو من آداب وأخالق فليس يف أصولها ما ينفع يف
أحكام أمور الدنيا»(((.
أما إذا كان الدين هو الدين اإلسالمي الذي «يف أصوله ما ينفع يف األمور الدنيوية
أيضاً ،فال بد أن يكون من جملة أصوله الحث عىل التحيل بالفضائل واالستكثار من
مكارم األخالق والصفات الحميدة واالستزادة من نافع العلوم والفنون»((( .وإذا كان
الدين اإلسالمي كام جاء يف القرآن فعالً قد حث عىل العلم وأبان عن جليل فضله
وعظيم منفعته ،فام أحوجنا ألن نأخذ به ونعود إىل التمسك بأصوله مستلهمني كل ما
فيه من دعوى للتقدم ومن وسائل لالرتقاء والرفعة(((.
(((-نفسه،ص.199-198
((( -نفسه،ص.199
(((-نفسه.
(((-نفسه ،ص  199ـ .200
((( -انظر :نفسه.
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إن ما يريد األفغاين أن يلفت أنظارنا وانتباهنا إليه هنا هو أن التقدم ال يتم دامئاً عن
طريق تقليد اآلخرين ،بل قد يتم أحياناً عن طريق العودة إىل املايض واستلهام ما فيه
من قيم إيجابية خاصة إذا كان هذا املايض هو العرص الذهبي للمسلمني والعرب،
ذلك العرص الذي نجح املسلمون فيه عن طريق العمل مبوجب عقيدتهم الدينية
الداعية إىل العلم والحاضة عىل األخذ بكل أسباب الرقي والتقدم يف أن يسودوا
العامل ويؤسسوا حضارة رائدة استفاد منها الغربيون أنفسهم يف بناء نهضتهم الحديثة.
وليس كالم األفغاين ببعيد عن الفهم أو التصديق حتى بالنسبة ألولئك العلامنيني
العرصانيني؛ فالنهضة الغربية الحديثة قد قامت هي األخرى عىل أساسني أحدهام
وأهمهام هو العودة إىل الرتاث الغريب اليوناين القديم ونقله إىل اللغات الغربية
الحديثة واالستفادة من عنارصه االيجابية ونقد جوانبه السلبية .وثانيهام االستفادة من
إنجازات الحضارة العربية ـ اإلسالمية يف مختلف جوانب الحياة املدنية والحضارية.
والسؤال الذي ينبغي أن يتوقف أمامه املعنيون بنهضتنا الحديثة هو :إذا مل يكن
يف استلهام ماضينا العريق ما يعوق تقدمنا ،وإذا كان فيه ما يساعدنا عىل التقدم
ويزودنا بأسبابه ودوافعه ،فلامذا ال نعود إليه وإىل األخذ به والعمل مبوجبه وتطوير ما
ينبغي تطويره فيه باستخدام ما استجد من آليات ووسائل نافعة!!
ب) من التقليد األعمى للغربيني إىل العودة إىل األصول الدينية الحقة:
إن من أهم أسباب الدونية والتخلف التي يعاين منها الرشقيون كام الحظ األفغاين،
شيوع ورسوخ عادة التقليد لكل ما هو غريب بدعوى أنه األكرث مدنيّة وحداثة ودون
وعي مبخاطر التقليد والجمود عند حدود كل ما يأيت من اآلخر وتقبله يف خمول
وسلبية.
وحتى ال نُسيىء فهم األفغاين نسارع إىل القول بأنه ال يرى يف تقليد النافع أيا كان
مصدره أي غضاضة .بل عىل العكس؛ فقد قال «إن تقليد النافع الذي ثبتت منفعته

أوىل من التقيد مبألوف ثبتت مرضته» ،و«إن مثرة العقول ال تجتني إال بإطالقها من

220

نحن وأزمنة االستعمار

قيود األوهام» و«إن من قال أن الدين يأمر بالعرس دون اليرس وبالضار دون النافع
ملجرد التقليد واملألوف فهو كذاب»(((.
وقد تأكد لنا صدق أقواله تلك من احرتامه الشديد للتجربة اليابانية كام أوضحنا
فيام سبق ،تلك التجربة التي قيمها بقوله إنه تم لها «الفوز بالتقليد النافع وجلب
املفيد الالزم من العلوم والفنون والصنائع فربزت بني صفوف الدول العظام دولة
رشقية لها من بأسها منعة ،ومن علمها واتحادها قوة تخىش ،وحدا ً يُتَّقى ،والناس أبناء

ما يحسنون ولله يف خلقه شؤون»(((.

ولكن هذا التقدير للتقليد النافع ـ الذي يعد استثناء يف التجربة اليابانية قد ال يقبل
التعميم ـ مل مينعه من إدراك مضار التقليد األعمى إلنجازات اآلخرين وخطورة ذلك
يف ضياع فرصة اإلبداع لدى أبناء املقلدين.
وقد عرب عن ذلك خري تعبري حينام قال عن املقلدين «علمتنا التجارب ونطقت
موايض الحوادث بأن املقلدين من كل أمة ،املنتحلني ألطوار غريها يكونون
فيها منافذ وكوى لتط ُّرق األعداء إليها وتكون مداركهم مهابط الوساوس ومخازن

الدسائس ،بل يكونون مبا أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين قلدوهم واحتقار من مل
يكن عىل مثالهم شؤماً عىل أبناء أمتهم يذلونهم ويحتقرون أمرهم ويستهينون بجميع
أعاملهم وإن جلت ..ويصري أولئك املقلدون طالئع لجيوش الغالبني وأرباب
الغارات ميهدون لهم السبل ويفتحون األبواب ثم يثبتون أقدامهم وميكنون سلطتهم
ذلك بأنهم ال يعلمون فضالً لغريهم وال يظنون أن قوة تغالب قواهم»(((.
وال يتوقف األمر عند حد كون املقلد هو البوابة التي يعرب منها الغازي واملستعمر
إىل األمم التي غلب عىل أبنائها التقليد وعز عليهم اإلبداع .بل إن املقلدين يح ّولون

أنفسهم وغريهم من أبناء وطنهم إىل مجرد مسوخ تقلد املظاهر ،وتقف عند حدود
الضار دون استجالب النافع!

((( -جامل الدين األفغاين ،نفس املصدر ،ص .276
((( -نفسه ،ص20 - 1
(((-نفسه،ص  196ـ .197
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وقد دلل األفغاين عىل خطورة التقليد وأوضح األرضار التي يجلبها املقلدون
دون وعي إىل أوطانهم من النظر يف التجربة املرصية والعثامنية وتحليل النتائج التي
وصلت إليها .وقد عرب عن تأمالته يف هاتني التجربتني بقوله:
«شيد العثامنيون واملرصيون عددا من املدارس عىل النمط الجديد وبعثوا بطوائف
من شبانهم إىل البالد الغربية ليحملوا إليهم ما يحتاجون له من العلوم واملعارف
والصنائع واآلداب وكل ما يسمونه «متدنا» وهو يف الحقيقة متدن البالد التي نشأ
فيها عىل نظام الطبيعة وسري االجتامع اإلنساين! فهل انتفع املرصيون والعثامنيون
مبا قدموا ألنفسهم من ذلك وقد مضت عليهم أزمان غري قصرية؟! هل صاروا أحسن
حاال مام كانوا عليه من قبل التمسك بهذا الخبل الجديد؟! هل استنقذوا أنفسهم
من أنياب الفقر والفاقة!! ...الخ .نعم رمبا وجد فيهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية
والوطنية والجنسية (القومية) وما شاكلها ويصوغونها يف عبارات متقطعة برتاء ال
تعرف غايتها وال تعلم بدايتها ووسموا أنفسهم زعامء الحرية أو ِ
بس َمة أخرى من
السامت ووقفوا عند هذا الحد! ومنهم آخرون عمدوا إىل العمل مبا وصل إليهم
من العلم فقلبوا أوضاع املباين واملساكن وب ّدلوا هيئات املأكل وامللبس والفرش
واآلنية وسائر املاعون وتنافسوا يف تطبيقها عىل أجود ما يكون منها يف املاملك
األجنبية وعدوها من مفاخرهم وعرضوها معرض املباهاة فنسفوا بذلك ثروتهم إىل
غري بالدهم واعتاضوا أعراض الزينة مام يروق منظره وال يحمد أثره فأماتوا أرباب
الصنائع من قومهم وأهلكوا العاملني يف املهن لهدم اقتدارهم أن يقوموا بكل ما
تستدعيه تلك العلوم الجديدة من الحاجيات الجديدة وأيديهم مل تتعود عىل صنع
الجديد وثروتهم ال تسع جلب اآلالت الجديدة من البالد البعيدة وهذا جدع ألنف
األمة يشوه وجهها ويحط بشأنها .وما كان هذا إال ألن العلوم وضعت فيهم عىل غري
أساسها وفاجأتهم قبل أوانها»(((.
وبالطبع فإن هذا التحليل األفغاين ملضار التقليد قد انصب عىل بيان املظاهر
(((-نفسه ،ص  195ـ .196
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السلبية التي ينقلها املقلدون إىل أوطانهم مام يساعد األمم الغالبة يف السيطرة
وص َّناعها وثرواتها؛ فقد عاب األفغاين عىل
عىل األمم املغلوبة وافقادها صناعتها ُ
املقلدين تركيزهم عىل املظاهر االستهالكية وضياع ثرواتهم وثروات بالدهم يف
استريادها ،كام كشف النتائج املدمرة للتقليد عىل الصناعات املحلية ووقف منوها
وتطورها الطبيعي!
وكان أبرز ما أدركه األفغاين من عيوب للتقليد هو تركيز املقلدين عىل نقل الصنائع
والسلع دون االهتامم بأرسار صناعتها .إن لكل صنعة األساس العلمي النظري الذي
تقوم عليه ،وإن غاب عن املقلد معرفة ذلك األساس العلمي لرس الصناعة وكيفية

إحكامها سينتج سلعة مشوهة .مليئة بالعيوب ،مام يرتتب عليه بالرضورة شعوره
بالدونية واالحباط ،فضال عن األرضار العامة التي تلحق بأمته ككل ففي ذلك عموماً
«جدع ألنفها وتشويه لوجهها وحط من شأنها»!
وال شك أن إدراك األفغاين لهذا األمر مام يحمد له إذ ال نزال نعاين منه حتى اليوم

وبعد مرور أكرث من مائة عام؛ فال زلنا ننقل التكنولوجيا دون العلم .وال زلنا نشعر
باالحباط والدونية نتيجة عدم مشاركتنا الفاعلة يف التاريخ النظري للعلم ،وعدم قدرتنا
عىل استيعاب كل القدرات التكنولوجية لألجهزة الحديثة التي نستخدمها!! وما ذلك إال
ألننا مل نهتم بالتطوير الذايت للعلم باستخدام مناهج البحث العلمي واآلليات الحديثة
للتطوير .وانصب كل اهتاممنا منذ البداية عىل استرياد األجهزة واالستمتاع الوقتي بها
دون معرفة أرسار صناعتها ودون القدرة عىل تطوير أي يشء فيها!(((.
ولعل السؤال الذي يراودنا اآلن هو :إذا كان تقليد الغربيني ليس الطريق األمثل
وليس الطريق الصحيح لنهضة الرشق اإلسالمي .فام الطريق الذي يراه األفغاين
صالحا لهذه النهضة املأمولة؟!
يبدأ هذا الطريق يف رأيه بإصالح ديني رضوري وشامل ألننا «معرش املسلمني إذا
((( -انظر توصيفاً حديثاً لنفس املشكلة وما نعاين منه فيها فيام كتبناه بعنوان « :العقلية العربية بني إنتاج العلم واسترياد
التقانة» ،مجلة «املستقبل العريب» ،التي يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد ( )200ـ أكتوبر 1995م ،ص
.136 - 116
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ؤسس نهوضنا ومتدننا عىل قواعد ديننا وقرآننا فال خري لنا فيه وال ميكن التخلص
مل يُ ّ
من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إال عن هذا الطريق»(((.
أما أبرز معامل هذا التجديد واإلصالح الديني فيحددها بقول «البد من حركة دينية
تهتم بقلع ما رسخ يف عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية
والنصوص الرشعية عىل غري وجهها الحقيقي وبعث القرآن وبث تعاليمه الصحيحة
بني الجمهور ورشحها عىل وجهها الثابت من حيث ما يأخذ بهم إىل ما فيه سعادتهم
دنيا وآخرة .والبد من تهذيب علومنا وتنقيح مكتباتنا ووضع مصنفات فيها قريبة
املأخذ سهلة الفهم لنستعني بها عىل الوصول إىل الرقي والنجاح»(((.
إن اإلصالح الديني إذن يف نظره هو أساس النهضة الحديثة .وهو يفهم هذا
اإلصالح بصورة أكرث ما تكون وضوحاً وبساطة؛ إنه يتمثل يف العودة إىل صحيح
الدين فيام يتعلق بإصالح أحوالنا الدنيوية ويسعدها والطريف أنه اعترب أن هذا
اإلصالح الديني ال ينفصل بالرضورة عن إصالح رضوري ومامثل للعلوم وتجديد
للمكتبات الوطنية مبا يدعم هذا اإلصالح العلمي ويقوده إىل النجاح.
ولكن كأن بجامل الدين يشعر بأن البعض رمبا يثور عليه ويحتجون بأن النهضة
األوروبية قامت بعدما تم فصل الدين عن شؤون الحياة والعلم ،فيسارع إىل التذكري
بأن «سبب انقالب حالة أوروبا من الهمجية إىل املدنية ال يتعدى الحركة الدينية التي
قام بها «لوثر» ومتت عىل يديه»(((.
وإن كان التوفيق قد جانبه يف عد ذلك اإلصالح الديني الذي قام به لوثر هو
السبب األوحد يف انقالب حالة أوروبا من الهمجية إىل املدنية ،فإنه مل يجانبه
الصواب يف أن هذه الحركة اإلصالحية الدينية كانت أحد األسباب الفاعلة يف قبول
األوروبيني األخذ بأسباب النهضة العلمية والفلسفية الجديدة.
(((-جامل الدين األفغاين :نفس املصدر ،ص .327
(((-نفسه ،ص.328
(((-نفسه.
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عىل كل حال فإن األفغاين مل ينس التأكيد عىل أن هذا اإلصالح الديني ميثل
الدعامة الحقيقية للنهضة العلمية والعقلية املنشودة يف الرشق اإلسالمي ،حيث أن
التجربة العربية اإلسالمية يف السيادة الحضارية عىل العامل إبان العرص الزاهي لها
كان دعامتها «القوة والعلم» وها هو يقول «إذا تفحصنا عوامل تغلب الدول اإلسالمية
عىل الحكومات النرصانية لوجدناه منحرصا ً يف «القوة والعلم» وهكذا يدو ُر أمر
الدول انتصارا ً وانكسارا ً»(((.
وها هو يضيف يف خطاب ملؤه التفاؤل مبستقبل الرشق اإلسالمي إذا ما دارت
الدورة الحضارية وأخذ الرشقيون اليوم مبا كان يف ماضيهم املجيد من عقيدة نقية
ومن علم نافع وعمل جاد مخلص ،يضيف قائالً:
«هاتوا مكتبة بغداد واألندلس والقريوان وما ترجم يف عرص الخلفاء العباسيني ،وما
حقق علامء العرب من املباحث وما ألفوه من الكتب الفلسفية والطبيعية والكيمياء
وبعد ذلك طالبوين وألزموين الحجة بعد استيفاء أولئك العلامء مواضيع ما نرى من
املباحث يف العلوم والفنون الوافدة إلينا عن طريق الغرب اليوم .ودعوا عرص الجليد
يستحوذ عىل أوروبا مرة أخرى ،ويدور الدور الفليك مبفعوله وتأثريه ويجعل الحياة
يف ذلك اإلقليم متعددة كام كانت أوالً وانظروا إذ ذاك إىل نهضة الرشق خصوصاً
متى تغري شكل الحكم يف أهله فرتون الرشق قد عاد مرشقاً بالعلامء زاهرا ً بحقائق
العلوم مثبتاً لكل ما هو نافع ويصلح أن يبقى أثرا ً»(((.
وبالطبع فإن حلم األفغاين بعودة عرص الخلفاء العباسيني بالنسبة للمسلمني،
وبعودة الجليد إىل أوروبا يعد رضباً من رضوب املستحيل ألن الزمن ال يعود إىل
الوراء ،إال أن هذا الخطاب التفاؤيل يؤكد الثقة املطلقة ملفكرنا يف قدرة الرشقيني
عىل النهوض مرة أخرى ألنه ال مانع ذايت مينعهم من ذلك إذا ما أرادوه ألنفسهم.
ومع ذلك فقد أدرك األفغاين فيام يتعلق بسبل النهضة املنشودة أمرين يف غاية
(((-نفسه ،ص.229
(((-نفسه ،ص.218
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األهمية أحدهام سلبي واآلخر إيجايب؛ أما السلبي فهو إدراكه لحقيقة مؤداها «أن
الغربيني ـ رغم تظاهرهم بغري ذلك ـ ميانعون بطرق خفية ترقية الرشقيني ألنفسهم عىل
طريقة وطنية خاصة بهم ويعرقلون مساعيهم ..بأساليب غاية يف املكر واملغالطة
والسفطسة واالستعانة ببعض أهل البالد عىل ذلك»(((.
أما األمر اإليجايب فهو إدراكه لحقيقة أخرى مؤداها «أن حياة الرشقيني بالعلم
الصحيح موت لحكم الغرب فيهم وفك الحجر عنهم والعكس بالعكس .إذن فالبد
من متام اليقظة والعمل بكامل الحكمة من الرشقيني للوصول إىل الغاية بدأب
متواصل وهمم ال تفرت وعزائم ال تكل»(((.
وأعتقد أن إدراك جامل الدين األفغاين لهاتني الحقيقتني معاً وبهذه الصورة
املتالزمة يعني مبا ال يدع مجاال ألي شك أنه كان من دعاة التنوير العلمي الوطني
بحق ،ذلك التنوير الواعي بأن التقدم العلمي البد أن ينبع من الذات ويقوم عىل
تطوير القدرات الذاتية لعلامئنا وعلومنا؛ ذلك التطوير الذي يأخذ يف االعتبار أنه
إذا جاز االستفادة من خربات اآلخر ومن آليات تقدمه العلمي فإنه ال يجوز االرتكان
عليه كلياً ،ألن رصاع الذوات الحضارية يستخدم التقدم العلمي كسالح فعال ومؤثر!
ومن ثم فإن اآلخر سيحاول إعاقة تقدمنا قدر استطاعته .أما إذا نجحنا نحن يف تطوير
قدراتنا الذاتية مع االستفادة قدر الطاقة من تجارب اآلخر ومن آليات تقدمه فإن هذا
سيكون بداية ملوت سيطرته علينا ،وإيذاناً بدورة حضارية جديدة تكون الغلبة فيها
أيضاً «للعلم والقوة».
(ج) من الفرقة واستبداد الحكام إىل الوحدة والحكم بالعدل والشورى:
لقد كان من أبرز ما توصل إليه األفغاين يف تحليله ألسباب تخلف الرشقيني
وانعدام فاعليتهم ،تلك الفرقة واالنقسام إىل شيع ومذاهب متعددة مبا يحمله ذلك
((( -نفسه،ص.278
وانظر بيانه لبعض هذه األساليب يف إطار املقارنة التي عقدها بني الرشق والغرب يف نفس املصدر ص 454ـ .457
(((-نفسه ،ص.279

226

نحن وأزمنة االستعمار

من رصاع بني بلدانهم واستبداد حكامهم .فركز جل الرتكيز يف كل ما قال أو كتب
عىل بحث أسباب هذه الفرقة وحاول قدر طاقته البرشية أن يزيل هذه األسباب .وقد
أدرك بثاقب بصريته وعميق تأمالته أن أول وأهم هذه األسباب هو بعد املسلمني عن
اإلسالم بصورته الصحيحة النقية((( .ورد هذا البعد إىل تقصري العلامء يف الدعوة إىل
اإلسالم الصحيح الذي ال يفرق بني املؤمنني به إال بالتقوى وينهاهم عن الخالف
والفرقة والضعف والركون إىل الراحة والخمول ،كام رده أيضاً إىل تقصري الحكام
الذين مل يحكموا بني الناس مبا أنزل الله ومل يحرصوا عىل إشاعة العدل والرحمة
بينهم وسعوا إىل تحقيق مصالحهم الشخصية األنانية وغلّبوها عىل مصلحة األمة
ووحدة شعوبها(((.
ولقد أخذ األفغاين يعدد يف ثنايا ذلك الصور التي تجلت فيها تلك الفرقة بني أبناء
األمة الواحدة .وكان من أبرز ما ركز عليه يف هذا الصدد ،ذلك التمييز املصطنع بني
السنة والشيعة ،ذلك التمييز الذي كان سبباً مبارشا ً يف كثري من صور الفرقة والضعف
الذي عاىن منه املسلمون.
وقد حاول قدر جهده واجتهاده اقناع الفريقني برضورة العودة إىل األصل وهو
وحدة املسلمني ووحدة اإلسالم .واتخذ يف هذا االقناع منطقاً عملياً واقعياً مبارشا ً
يغلب املصلحة العامة عىل املصلحة الجزئية ألحد الفريقني وتأمل يف ذلك قوله:
«لو أجمع أهل السنة اليوم ووافقوا املفضلة من الشيعة (من عرب وعجم) وأقروا
وسلموا بأن عيل بن ايب طالب كان أوىل بتويل الخالفة قبل أيب بكر فهل ترتقي بذلك
العجم أو تتحسن أحوال الشيعة؟ أو لو وافقت الشيعة أهل السنة بأن أبا بكر توىل
الخالفة قبل اإلمام عيل بحق ،فهل ينهض ذلك باملسلمني السنيني وينشلهم مام
وقعوا فيه اليوم من الذل والهوان وعدم حفظ الكيان؟! آما آن للمسلمني أن ينتبهوا
من هذه الغفلة؟! ومن هذا املوت قبل املوت؟! يا قوم وعزة الحق إن أمري املؤمنني
(((-انظر :د .عيل عبد الحليم محمود ،نفس املرجع السابق ،ص .330
(((-انظر :نفس املرجع ،ص .344 - 334
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عيل بن أيب طالب ال يرىض عن العجم وال عن عموم أهل الشيعة إذا هم قاتلوا أهل
السنة أو افرتقوا عنهم ملجرد تفضيله عىل أيب بكر وجميعهم يحسنون أمر دنياهم
«والناس أبناء ما يحسنون» وكذلك أبو بكر فال يرضيه أن تدافع أهل السنة عنه وأن
تقاتل الشيعة ألجل تلك األفضلية التي مر زمنها والتي تخالف روح القرآن اآلمر أن
يكونوا «كالبنيان املرصوص»(((.
بهذا الجدال العقيل ،وعىل هذا النحو العميل حاول األفغاين إزاحة السبب األول
واألصيل للخالف بني الشيعة والسنة من املسلمني ،ليجمعهم عىل كلمة سواء يف
خدمة دينهم الواحد وحول تحقيق هدفهم املشرتك.
وقد استخدم جامل الدين األفغاين نفس هذه الطريقة يف اإلقناع يف إزالة أسباب
الخالف بني الدول اإلسالمية بعضها البعض ليتوجهوا جميعاً للتفرغ ملواجهة
األخطار الخارجية التي تحيط بهم من كل جانب؛ فها هو يدعو مثالً قومه من األفغان
وجريانهم من اإليرانيني إىل العودة إىل «رابطة الدين اإلسالمي» وهي أرشف الروابط
وأن يُزيلوا عرب ذلك تلك االختالفات الفرعية بينهم ألن استمرار الخالف بينهم
يجلب الرضر عليهم وعىل إخوانهم من املسلمني والهنود .وقد عرب عن ذلك يف
كلمة موجزة جامعة قال فيها «إن عىل الفارسيني واألفغانيني أن يُراعوا الكلمة الجامعة
والصلة الجنسية وال يجعلوا االختالف الفرعي يف املذهب سبباً يف خفض الكلمة
اإلسالمية وقطع الصلة الحقيقية»(((.
وعىل هذا النحو نجده يدعو بشكل عام إىل تجاوز العصبيات والنزاعات اإلقليمية
التي سادت بني املسلمني ألن هذه النعرة العصبية أو اإلقليمية كانت أحد أسباب
تخلفهم وتفرق كلمتهم .ويف هذا اإلطار كان دامئا ما يذكّر الجميع بأن األصل الذي
يجمع بينهم هو الرابطة الدينية اإلسالمية ،وأن هذه الرابطة هي السبيل إىل التجاوز
عن هذه النزاعات .وقد نبه الجميع إىل أن استمرار الخضوع واالستسالم لهذه
((( -جامل الدين األفغاين :األعامل الكاملة ،ص  325ـ .326
((( -نفسه ،ص 319ـ .320
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النزاعات القامئة عىل دعاوى العصبية واملصالح اإلقليمية الجزئية هو الذي سيقود
األمة اإلسالم ّية كام قادها يف املايض إىل االنهيار والضياع(((.
ولقد كان حرص األفغاين كبريا ً عىل أن يعي الجميع حكاماً ومحكومني هذه
الحقيقة .وأن ال يتوقفوا عند حد الوعي بها ،بل دعاهم إىل رضورة العمل مبوجب
هذا الوعي .وبداية هذا العمل يتلخص يف العودة إىل االعتقاد األصيل بأن األصل
الذي يجمع بني الرشقيني هو اإلسالم الواحد وأن كل دولة من الدول اإلسالم ّية
تزداد قوتها ويتضح فضلها وترتفع مكانتها يف إطار ذلك الكل الواحد« ،اإلسالم»
و«الرشق».

ومن هنا كان سعيه الدائب يدور حول العمل عىل عودة الخالفة اإلسالميّة .وقيل
أنه ترك اإلقامة يف أوروبا عام 1886م ـ 1303هـ ـ متوجها إىل الرشق وإىل شبه الجزيرة
العربية بالذات عىل أمل السعي إىل إقامة خالفة إسالم ّية عرصية يف منطقة بعيدة عن
النفوذ واالستعامر األورويب ،ومؤهلة لالستقالل عن األتراك العثامنيني(((.
ومل يكن هذا السعي إىل إقامة الخالفة اإلسالم ّية أو الدعوة إىل الجامعة اإلسالم ّية
يتناقض عنده مع الدعوة إىل اقامة حكومات إسالمية تقوم عىل الشورى والعدل .ألنه
كان مؤمناً أشد اإلميان بأنه «ال تحيا مرص وال يحيا الرشق بدول ِه وإماراته إال إذا أتاح
الله لكم منهم رجالً قوياً عادالً يحكمه بأهله عىل غري طريقة التفرد بالقوة والسلطان،
ألن بالقوة املطلقة االستبداد ،وال عدل إال مع القوة املقيدة .وحكم مرص بأهلها
إمنا يعني به االشرتاك األهيل بالحكم الدستوري الصحيح»((( .إن األفغاين يرى أن
الحكم العادل القائم عىل اختيار الناس للحاكم وملن ينوب عنهم هو أساس الحياة
الكرمية لهم وهو أيضاً أساس نهضتهم .ولكن هذا الحكم العادل الذي يشارك فيه
الناس ويختارون شكله ال يتحقق إال لدى أمه نال أهلها استقاللهم وحريتهم ،وبينام
((( -انظر :د.عيل عبد الحليم نفس املرجع السابق ،ص  349وما بعدها.
وانظر أيضاً :د.محمد عامرة ،نفس املرجع السابق ،ص  133وما بعدها.
((( -د.محمد عامرة ،نفس املرجع السابق ،ص  71ـ .72
((( -جامل الدين األفغاين :نفس املصدر ،ص  477ـ .478
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ميكن للناس أن يغريوا شكل حكوماتهم باملناقشة والحوار واإلقناع بينهم وبني
بعضهم وبينهم وبني حكامهم يف ظل دولهم املستقلة الحرة ،فإنه ال ميكنهم ذلك
بالطبع يف ظل االحتالل أو فقدان الحرية واالستقالل .وقد كان األفغاين ممن أدركوا
هذه الحقيقة بشكل واضح وعرب عن ذلك بقوله« :إن الحرية واالستقالل للوطن ال
توهبان وإمنا «تحصل عليهام األمم أخذا بقوة واقتدار يجبل الرتاب منها بدماء أبناء
األمة األمناء أوىل النفوس األبية والهمم العالية»((( .أما «تغيري شكل الحكم املطلق
بالشكل النيايب الشوري فهو أيرس مطلباً وأقرب مثاالً إذ يكفي فيه أحيانا ارشاد امللك
ونصحه من عقالء مقربيه فيفعله ويرشك معه أمته ورعيته»(((.
ولكن يبدو أن األفغاين حينام قال ذلك كان حسن الظن أكرث من الالزم بالحكام
املحليني لألمارات الرشقية آنذاك؛ فقد جرب هو نفسه أن ينصح بذلك أمري مرص
وشاه إيران نارص الدين ولكنه فشل يف إقناعهام ومل تتم االستجابة لدعوته للحكم
النيايب ال من أمري مرص((( وال من شاه إيران(((.
عىل كل حال ،فلقد كان األفغاين مؤمناً بأن اعطاء الحرية للشعوب لتختار
حكامها وتشاركهم يف الحكم مسألة رضورية إلطالق حريات اإلبداع واملشاركة يف
كل مجاالت الحياة الحضارية وخاصة بعد املعاناة الرهيبة التي عاناها أبناء األمم
الرشقية طوال تاريخهم من استبداد الحكام واستعباد املستعمرين(((.
(((-نفسه ،ص .478
(((-نفسه.
((( -انظر :نفس املصدر السابق ،ص.473
(((-نفسه ،ص .475
وانظر أيضاً :د .محمد عامرة ،نفس املرجع السابق ،ص.73
(((-لقد كان األفغاين شديد التعاطف مع الشعوب التي عانت طويال من ظلم الحكام واملستعمرين وكان يف كل ما
قال أو كتب نصريا ً لهم ليك ينالوا حقوقهم يف الحرية والحياة الكرمية ،وذلك عىل الرغم من أنه ىف كثري من األحيان،
كان شديد القسوة عىل هذه الشعوب وكثري النقد لها ألنها سكتت طويالً عىل ما استبدوا بهم وظلموهم( .انظر يف ذلك
عىل سبيل املثال :خطابه ألهل مرص ،ذلك الخطاب الذي يبدو ىف ظاهره شدة القسوة عىل املرصيني ألنهم قبلوا
باالستبداد ورضخوا لالستعباد طوال العصور السابقة ،إال أنه يف باطنه الرحمة بهم ألنه يتضمن تلك الدعوة التي ال
تلني ألن ينهضوا ويشقوا صدور املستبدين ليعيشوا كباقي األمم أحرار سعداء ).نص الخطاب يف :د .محمد عامرة:
نفس املرجع السابق ،ص  61-60وانظر أيضاً األعامل الكاملة لجامل الدين األفغاين حيث يقول يف ص ( 479إن مرص
أحب بالد الله إيل).
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لقد كان يرى أن هذه متثل الخطوة األوىل عىل طريق اتحاد األمم الرشقية اإلسالمية
يف مواجهة أطامع الغربيني االستعامريني ،وهي أيضاً الخطوة األوىل نحو تأسيس
النهضة املأمولة ألبناء األمة اإلسالم ّية تحت مظلة جامعة إسالمية أو خالفة إسالمية(((،
ال يهم االسم وإمنا الذي يهم هو العودة إىل األصل األصيل ،أال وهو وحدة اإلسالم
واملسلمني ففي وحدتهم قوتهم ونهضتهم ،ويف تفرقهم ضعفهم وتخلفهم.
والحقيقة أن جامل الدين مل يؤسس جمعية العروة الوثقى يف مختلف البالد
اإلسالمية إال لخدمة هذا الهدف والعمل عىل تحقيقه((( .وقد ظهر ذلك جلياً حينام
أسس أيضاً باالشرتاك مع تلميذه النجيب محمد عبده جريدة «العروة الوثقى» لتكون
لسان حال الرشقيني يف توضيح هذه األهداف والعمل مبوجبها والدعوة إىل تحقيقها
يف مختلف بالد الرشق(((.
لقد كان إميان األفغاين بالوحدة راسخاً ألنه اعترب أن وحدة األمة هو الطريق
الوحيد لسيادتها وعزتها ،وتأمل معي قوله يف ذلك« :أمران خطريان تحمل عليهام
الرضورة تارة ويهدى إليهام تارة أخرى ،وقد تفيدهام الرتبية ومامرسة اآلداب.
وكل منهام يطلب اآلخر ويستصحبه بل يستلزمه وبهام منو األمم وعظمها ورفعتها
واعتالئها وهام امليل إىل وحدة تجمع ،والكلف بسيادة ال توضع»(((.
فالوحدة والسيادة إذن أمران رضوريان ألي أمة تريد أن تنهض وتسود .والدعوة
إىل تالزمها يحض عليها الدين ،وتحتمها الرضورة ويساعد التعليم والرتبية يف بث
اإلميان بهام يف النفوس.
(((-انظر ما كتبه محمد عامرة عن الجامعة اإلسالميّة وجهود األفغاين يف الدعوة إليها يف نفس املرجع السابق ،ص
 115وما بعدها.
(((-انظر يف التعريف بهذه الجمعية وأهدافها :د .عيل عبد الحليم محمود ،نفس املرجع السابق ص .83 - 76
(((-انظر يف منهج « العروة الوثقى» وأهدافها ما كتبه جامل الدين األفغاين يف نفس املصدر السابق ،ص .533
وانظر تعريفا بالجريدة وأهدافها يف د.عيل عبد الحليم محمود ،نفس املرجع السابق ،ص  .84-83وقد صدقه أحد
الباحثني حينام وصف دور هذه الجريدة وتأثريها بقوله «أنها تعد أم الجرائد الحارضة عىل اإلطالق والتي مل يزل
الناهضون من بني الرشق يسريون يف دعوتهم إىل النهوض عىل أثرها» (فيليب دي طرازي :تاريخ الصحافة العربية،
بريوت  ،1913ص  ،262-261نقال عن :د .عيل عبد الحليم ،نفس املرجع ،ص.84
(((-جامل الدين االفغاين ،االعامل الكاملة ،ص .353
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وقد بنى األفغاين تفاؤله مبستقبل أي أمة عىل إميان أبنائها وميلهم إىل تحقيق تلك
الوحدة وهذه السيادة .وها هو يقول معربا ً عن ذلك «فإذا احسست من أمة ميالً إىل
الوحدة فبرشها مبا أع ّد الله لها يف مكنون غيبه من السيادة العليا والسلطة عىل متفرقة
األمم»((( .وهو ال يشك يف أن أبناء األمم الرشقية ـ اإلسالم ّية لديهم هذا امليل إىل
الوحدة وإن كان ينقصهم العزم عىل تحقيقها عرب الوسائل التي أرشنا إليها فيام سبق.
وما أحوجنا يف هذه األيام إىل إعادة قراءة هذه األفكار املهمة لألفغاين ،فكأين
به يعيش بيننا رغم مرور أكرثمن مائة سنة عىل رحيل ِه عنا ،وكأين به ال يزال مبا كتب
وما قال قادرا ً عىل كشف أسباب إخفاق األمة ،إذ ال تزال األسباب التي أملح إليها
أو كشف عنها هي هي مل تتغري ومل يتبدل من أمرنا معها شيئاً! .وكان ما التمسه من
وسائل لإلصالح والنهوض هي الوسائل التي إ ْن آمنا بها وعملنا مبا فيها نجونا من
املصري الشائن الذي ينتظر أمتنا يف التحدي الحضاري الراهن.
إن الرصاع اليوم ال يزال يف مجمله رصاعاً حضارياً بني غرب ال يزال عنرصياً
ومتعالياً وطامعاً ،وبني اآلخر! واآلخر بالنسبة للغربيني هو الرشق وال فرق بني رشق

عريب أو إسالمي ،وبني رشق آسيوي وثني .ولذلك فإن دعوة األفغاين إىل وحدة
الرشق عموماً والرشق اإلسالمي خصوصاً يف مواجهة الغرب واالستعالء الغريب ال
تزال دعوة ينبغي أن ننظر إليها بعني االعتبار عىل الصعيدين النظري والعميل .فرمبا
يكون فيها بداية الوعي بجوهر الرصاع يف عامل اليوم ،وبداية الوعي مبا ينبغي فيه أن
نتعامل مع الغرب ومن يتحالفون معه بالحذر املطلوب رغم كل ما يبدو عىل السطح
من تقاربنا الزائف معه! فهذا التقارب معرض لالنهيار يف أي لحظة وألتفه األسباب.

((( -نفسه.
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بين الفكر اإلسالمي والفكر العلماني
ماهر عبد املحسن

(((

ال ميكن إغفال أهمية وخطورة االستعامر كظاهرة تاريخية وعاملية كان لها كبري
األثر عىل كافة بلدان املعمورة ،عىل كافة املستويات ،سواء أكانت بلدان مستعمرة
(بكرس امليم) أو مستع َمرة (بفتح امليم) .كام ال يخفى خصوصية هذا األثر يف
البلدان األخرية ،وباألخص البلدان العربية واإلسالميّة .
وملا كان لالستعامر تاريخ طويل ،وآثار بعيدة املدى ،فإن البلدان واملجتمعات
التي كانت واقعة تحت نري االحتالل مل تقف مكتوفة األيدي ،وإمنا عملت ـ دامئاً ـ
عىل التحرر من ذلك الكابوس عىل املستويني العسكري والفكري .ويف هذا األخري
ظهرت الكثري من الدراسات الناقدة واملحللة لالستعامر ،حتى تأسس ـ يف السنوات
األخرية ـ ما يُعرف بالدراسات ما بعد الكولونيالية ،وهي دراسات تُعنى بإعادة كتابة
التاريخ والثقافة من وجهة نظر البالد التي كانت محتلة ،بحيث متلك الحق والحرية
((( -دكتور وباحث من جمهورية مرص العربية.
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يف التعبري عن نفسها مبعزل عن الصندوق األسود الذي ظلت البلدان األوربية
املستعمرة محتفظة به ومحتكرة ألرساره ،وهي يف الحقيقة ليست أرسارا ً معربة عن
حقائق بقدر ماهي مرياث وهمي ضخم من الحيل واألكاذيب.
وبالرغم من أن بداية الدراسات ما بعد االستعامرية يُؤرخ لها دامئاً بكتابات املفكر
الفرنيس فرانز فانون يف الخمسينيات والستينيات ،وكتابات املفكر الفلسطيني إدوارد
سعيد يف السبعينيات ،إال أن الجهود الفكرية العربية حول االستعامر بدأت قبل
ذلك رمبا مع بداية القرن وحركة اإلصالح الديني التي قامت عىل أكتاف األفغاين
ومحمد عبده ،ومل تتوقف حتى اآلن .غري أن هذه الجهود كانت ـ يف أغلبها ـ تتسم
بالنزعة الدينية اإلسالمية ،خاصة بعد سقوط الخالفة اإلسالمية يف تركيا عام ،1924
وبات اإلسالم يف خطر محدق .وألن هذه الكتابات كانت نابعة من العاطفة الدينية
باألساس فقد غلب عليها اللغة األدبية والشواهد التاريخية دون اهتامم كبري باملنهج

عىل نحو ما سرنى لدى أنور الجندي ومحمد الغزايل.

ويف املقابل نجد كتابات أخرى عربية تغلب عليها النزعة األكادميية املنهجية
التي ت ُعنى بتحديد املفاهيم واالستشهاد بالنصوص عىل نحو ما سنجد لدى مالك
بن نبى وإدوارد سعيد.
وإزاء هذه االزدواجية ،نجد أنفسنا مضطرين إىل دراسة الظاهرة االستعامرية وفقاً

لرؤية تكاملية ،تجمع النظرة الدينية مع النظرة العلامنية ،وهي رؤية تتسق وقناعاتنا الذاتية
بزيف القسمة الثنائية التي تسبب فيها االستعامر نفسه ،بحيث أصبحنا نعيش يف غابة
متشابكة من التقسيامت الثنائية ،عروبة وإسالم ،سنة وشيعة ،سلفيون وعلامنيون.
إننا يف هذا البحث القصري نحاول إلقاء الضوء عىل الكيفية التي تناول بها كل من
اإلسالميني والعلامنيني ظاهرة االستعامر ،من أجل االستفادة من وجهتي النظر ،وأن
النامذج املختارة يف هذا البحث إمنا هي عىل سبيل املثال ال الحرص .فكام ذكرنا ،فإن
الرتاث الفكري العريب كبري يف هذا املجال ،كام أننا اقترصنا عىل عمل واحد لكل مفكر
نظرا ً لضيق املساحة ،ورغبتنا يف الرتكيز والتكثيف لبلورة الفكرة املحورية التي نسعى إليها.
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ومن هذا املنطلق سيتم تقسيم البحث إىل مبحثني:
أوالً :ظاهرة االستعامر يف الفكر اإلسالمي.
ثانياً :ظاهرة االستعامر يف الفكر العلامين.

أوالً :ظاهرة االستعامر يف الفكر اإلسالمي
يربط الكتّاب اإلسالميون بني االستعامر واإلسالم ،وينطلقون يف دراساتهم من
رؤية ترى يف االستعامر امتدادا ً للحروب الصليبية ،وأنه مل يأت إال للقضاء عىل
اإلسالم والسيطرة عىل البلدان اإلسالمية ،ويف هذا املعنى يقول أنور الجندي« :وقد
جاء االستعامر موجة تالية لزحف سابق أطلق عليه اسم الحروب الصليبية التي
امتدت عىل جبهة الرشق (الشام ومرص) كام امتدت عىل جبهة املغرب (الجزائر
وتونس) وقد فشلت الحمالت الصليبية واندحرت مهزومة ،ثم جاء بعدها املد
العثامين اإلسالمي الذي حمى عامل اإلسالم أكرث من ثالمثائة سنة من الغزو الغريب،
فلام وهنت القوة العثامنية عاود الغرب محاولته للسيطرة عىل عامل اإلسالم»(((.
وبالرغم من أن االستعامر ـ من أجل تحقيق أهدافه ـ قد عمل عىل السيطرة عىل
التعليم والثقافة والصحافة من أجل تزييف املفهوم اإلسالمي وإفراغه من مضمونه
بحيث جعل منه دين عبادة فقط ،ال عالقة له بالنظم السياسية واالقتصادية والقانونية،
ففرض القانون الوضعي بدالً من الرشيعة اإلسالمية واملرصف الربوي بدالً من
االقتصاد اإلسالمي ،والنظام الدميقراطي الليربايل بدالً من نظام الشورى .نقول
بالرغم من كل ذلك ،إال أن أخطر ما أحدثه االستعامر من آثار تخريبية إمنا كان
إشاعة حاالت التمزق والفرقة بني املسلمني ،فيقول أنور الجندي «ولقد كان حرص
االستعامر عىل أن يوقف منو اإلسالم ومنو اللغة العربية ،ويعارض القوة القادرة عىل
مقاومته والحيلولة دون وحدة أجزاء هذه األمة باعتبارها خطرا ً عليه ،والعمل الدائب
عىل متزيق الجبهات ،باالنقسام السيايس والعنرصي والطائفي والقبيل وإدامة هذه
الفرق حتى ال يلتقي املسلمون عىل وحدة جامعة»(((.
(((-أنور الجندي ،االستعامر واإلسالم( ،القاهرة :دار األنصار ،دون سنة نرش) ،ص . 4
((( -املرجع السابق ،ص .6
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وهذه الرؤية التجزيئية التي تعمل عىل تفتيت وحدة األمة وإشاعة روح االنقسام
هي ما يتسق مع نقطة انطالقنا البحثية التي تعمل عىل إعادة الوحدة وضم وجهات
النظر التي تبدو متعارضة بني الفصائل املختلفة .وبهذا االعتبار سنبدأ يف تناول
دراسة أنور الجندي التي بعنوان «العامل اإلسالمي واالستعامر السيايس واالجتامعي
والثقايف» ألنها تركز عىل فكرة االنقسام ،وتعتربها قضية محورية يف سياق دراسة
الظاهرة االستعامرية .ونحن بدورنا سنعيد قراءتها عىل النحو الذي يربز تلك النزعة
التجزيئية من ناحية ،ويفرس التجليات املختلفة للظاهرة االستعامرية مهام بدت
بعيدة عن تلك الفكرة من ناحية أخرى.
 -1أنور الجندي والتحليل التاريخي لالستعامر
تهيمن عىل دراسة أنور الجندي روح الجدل ما بني الوحدة من ناحية واالنقسام
من ناحية أخرى ،حتى أنه يطرح تاريخ العامل اإلسالمي كله باعتباره حركة مرتددة
من الوحدة إىل االنقسام ،ومن االنقسام إىل الوحدة .ومن هذا املنظور ميكن قراءة
وفهم هذه الدراسة وفهم الظاهرة االستعامرية عىل نحو ما يدرسها الجندي .فيستهل
كتابه قائالً« :كان العامل اإلسالمي وحدة ال تتجزأ قبل الغزو االستعامري الغريب،
قلّام تنوعت حكوماته ودوله .فقد كانت تجمعه وحدة فكر ،ووحدة شعور ،ولقد مر
العامل اإلسالمي مبرحلة ضعف ،وتخلف ،شأنه يف ذلك شأن كل أمة ،وكل حضارة
حني متر مبرحلة بعد مرحلة ،قوة بعد ضعف ،وضعف بعد قوةُ ،س ّنة الوجود وناموس
الحياة ،ولك َّن العامل اإلسالمي مل يلبث أن استيقظ بق ّوته الذاتية ،استيقظ داخل
أعامقه ،وبعامل أسايس قار يف كيانه»(((.
ويتحدث الجندي هنا عن حالة العامل اإلسالمي قبل االستعامر ،وهي حالة الوحدة
التي تجد مربراتها يف أكرث من شكل من أشكال الوحدة سواء من ناحية الفكر أو
ناحية الشعور .وإذا كان االستعامر هو املسؤول عن متزق العامل اإلسالمي وتقسيمه،
((( -أنور الجندي ،العامل اإلسالمي واالستعامر السيايس واالجتامعي والثقايف (بريوت :دار الكتاب اللبناين ،الطبعة
الثانية ،سنة 1983م) ،ص .9
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إال أنه ليس املسؤول عن يقظة هذا العامل عىل نحو ما ي ّدعي الغربيون ،وإمنا هي
نابعة من قوته الذاتية املست َم ّدة من مقومات فكره األساسية .فالتاريخ اإلسالمي ،إمنا
هو تاريخ صعود وهبوط ثم صعود ،والصعود يرتبط بالوحدة ،بينام يرتبط الهبوط
بالفرقة ،والذي يح ّرك هذا التاريخ هو جدل الرصاع بني القوى التي تعمل عىل ملِّ
الشمل وتلك التي تعمل عىل الفرقة والترشذم« .فالغربيون يحاولون إثارة الشبهات
املختلفة رغب ًة يف متزيق وحدة العامل اإلسالمي الفكرية ،وإحالل الثقافات اإلقليمية
والقومية محلّها .ولكن هذه الثقافات ما تزال تستمد مقوماتها من الفكر اإلسالمي
أساساً .ولذلك فهم ي ْدعونها إىل إحياء تراث قديم جدا ً سابق لإلسالم كالفرعونية
والرببرية والفينيقية ،وحضارات سالفة يف أندونسيا والهند وإيران وتركيا»(((.
ويف املقابل يعترب اإلسالم عامل وحدة تتمثل يف رباط العقيدة اإلسالمية والفكر
والثقافة ،باإلضافة إىل كونه نظام اجتامعي كامل يقوم عىل هذه العقيدة ،وهو منهج
إنساين شامل العالقات بني األفراد والجامعات ،وبني الشعوب واملجتمعات
والدول .ويف هذا السياق يقول الجندي« :نعم هو عدد ضخم من البرش يتحد يف
العقيدة والفكر والشعور ال مثيل له يف العامل كله ،يتميز بأكرث من عامل قوة ،أهمها
املجاورة يف املكان ،والرتكيز يف قلب العامل يف منطقة متتد دون حواجز أو فواصل
من أواسط آسيا إىل املحيط األطليس ،من روسيا يف الشامل واملحيط الهندي،
جنوباً إىل ما وراء خط االستواء»(((.
ومن هذا املنطلق كان العامل اإلسالمي مطمعاً للدول الغربية االستعامرية ،كام
كان هدفاً لقوى التشتيت والتمزيق .يتضح ذلك يف العرص الحديث ،فام كاد العامل
اإلسالمي يستيقظ ليجدد حياته ،وليعيد تجميع قواه حتى واجهه الغزو االستعامري
بحركة تطويق ضخمة ،مل تلبث أن اندفعت إىل أعامقه ،فكانت مهمته مزدوجة :مهمة
اليقظة ،ومهمة املقاومة ويف معركة مصريٍ يتحول فيها جدل الوحدة واالنقسام إىل
جدل الوجود والعدم.
(((-املرجع السابق ،ص .12
((( -نفس املرجع ،ص .14
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فيقول الجندي« :ومن ثم واجه العامل اإلسالمي معركة طويلة بني املحافظة عىل
وجوده وقيمه ،وبني االستعامر الغاصب ،قدم فيها الشهداء والضحايا والدماء ،وقاوم
ٍ
قوات حديث ِة األسلحة،
املرتاصة أحياناً ،أمام
بكل ما ميلك أهلُه ،حتى باألجساد
ّ
مليئ ٍة باملكر والغدر ،ودخل معارك حاسم ًة مل ينهزم فيها عن طريق السالح رغم قلّة
العدد وال ُعدد .ولكن ُهزم باملؤامرة والخداع»(((.
وإذا كان االستعامر قد انترص يف جولته األوىل ،فإنّه قد تعرض للهزمية يف
الجوالت التالية ،فقد استطاع العامل اإلسالمي أن يواجه التّحدي وأن ي ُر ّد بقوة وصالبة
جيشاً من الطامحني الغزاة ،وخطا املسلمون خطوات واسعة نحو التحرر ،فاندلعت
ثورات الهند وأندونيسيا ومرص والجزائر واملغرب وليبيا والسودان وتركستان والقوفاز.
ومل يتوقف املسلمون عن مقاومة االستعامر ،سوا ًء يف نطاق الدعوات اإلسالمية ،أو
الدعوات الوطنية ،أو الدعوات القومية ،أو يف سياق مقاومتهم للتبشري والصهيونية
ومذاهب اإللحاد واإلباحة .وسريا ً عىل نفس الحركة الجدلية ،ونفس املنطق الذي
كان يحكم العالقة التي بني املسلمني واالستعامر ،وإزاء هذا التحدي والصمود من
قبل املسلمني مل يجد االستعامر أمامه سوى العمل عىل إثارة الخالفات وإشاعة
الفرقة بني املسلمني ،فقد «حاول الفصل بني العرب واملسلمني ،وبني الرتك
والعرب ،وبني املسلمني والنصارى ،وبني املسلمني والهندوس .وآثار الخالفات
القدمية بني السنة والشيعة ،والرببر والعرب ،وج ّمد االستعامر املجتمعات البدوية،
وج ّمد القبليات ،وحرص عىل عدم انصهارها يف املجتمعات الكربى ،حتى ال تسود
األمة وحدة شاملة»(((.
وإذا كان الجندي عىل هذا النحو يقوم بتحليل الظاهرة االستعامرية من وجهة
نظر تاريخية تستند إىل حركة ترددية قوامها الرصاع بني القوى اإلسالمية التي تسعى
إىل الوحدة والقوى الغربية التي تسعى إىل االنقسام ،فإن أبرز مظاهر هذا الرصاع
ميكن أن نعرث عليها يف املباحث التي خصصها الجندي لحركات الوحدة يف العامل
((( -نفس املرجع ،ص .15
((( -نفس املرجع ،ص .16
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اإلسالمي من قبيل :الوحدة اإلسالمية ،والجامعة اإلسالمية ،والخالفة اإلسالمية،
وتلك التي خصصها للحركات الغربية الهدامة مثل البهائية والقاديانية واملاسونية.
الصاع ألنهام ميثالن الوجه الفكري للرصاع
ونحن نختار هذين النموذجني من قوى ّ
العسكري بني املعسكرين اإلسالمي والغريب االستعامري.
ينطلق الجندي يف طرحه ملفهوم الوحدة اإلسالمية ـ كأداة ملواجهة الغرب
االستعامري ـ من فكرة الخالفة باعتبارها النواة أو األساس الذي ينبغي أن تقوم عليه
أي حركة إسالمية تهدف إىل التوحد ونبذ الفرقة واالنقسام ،فـ «الخالفة يف االصطالح
الفقهي اإلسالمي هي األمانة الكربى ،وإمارة املسلمني ،واملقصود بها أصالً الوالية
العامة عىل شؤون املسلمني من دينية ودنيوية»(((.
ومن خالل الخالفة العثامنية نبعث فكرة الجامعة اإلسالمية يف مرحلة حكم
السلطان عبد الحميد الثاين ( 1876ـ  )1908وكان مصدرها األسايس الدعوة إىل
تجمع املسلمني يف جبهة واحدة ملواجهة النفوذ االستعامري الغريب الزاحف.
وترجع الفكرة إىل جامل الدين األفغاين الذي جاء إىل مرص  ،1871وهو يحمل
لواء حركة «اليقظة اإلسالمية» ..وقد كان يهدف األفغاين باألساس إىل تحرير العامل
اإلسالمي من الجمود والتخلف والنفوذ االستعامري والتفكك.
ومل تجد فكرة األفغاين صدى يف مرص أو فارس أو السودان ،وإنّ ا وجدته لدى
السلطان عبد الحميد الذي اعتربها خري سالح يحارب به النفوذ االستعامري الغريب،
خاصة أنه كان يهدف إىل توحيد املسلمني تحت لواء الخالفة اإلسالمية ،وإن مل
يكونوا أجزا ًء من الدولة العثامنية مثلام هو الحال بالنسبة ملسلمي الهند وإيران
وأفغانستان والجزائر واملاليو وأفريقيا.
ويف سياق التنظري لحركات الوحدة اإلسالمية املتأسسة عىل فكرة الخالفة يرد
الجندي عىل القائلني بسياسية دعوة األفغاين وال دينيتها ،فيقول« :قال بعض الباحثني
((( -نفس املرجع ،ص .161
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يف دعوة جامل الدين إىل الخالفة اإلسالميّة ( )Pam Islamismبأن أساس الفكرة
عنده «سيايس ال ديني» وهذا مام يخلط به الكثريون ممن ال يفهمون أن اإلسالم نظام
متكامل ،ديني وسيايس واجتامعي واقتصادي وقانوين معاً».
ومن نفس املنطلق ينتقد الجندي كتاب عيل عبد الرازق «اإلسالم وأصول الحكم»
الذي جاء مثرة للرصاع السيايس الذي كان دائرا ً يف مرص يف ذلك الوقت ()1924
بني حزب األحرار الدستوريني وامللك فؤاد الذي كان يعد نفسه لتويل الخالفة بعد
سقوط السلطان عبد الحميد يف تركيا .فيقول« :ويف الحق أن كتاب عيل عبد الرازق
ٍ
خالص لوجه العلم بقدر ما كان يهدف إىل
مل يكن يهدف إىل إعالن رأي يف اإلسالم
استغال ِل فقه اإلسالم وترشيعه وتاريخه إىل تأييد رأي باطل عن الخالفة ،هذا الرأي
ليس له أهمية ،وال خطر إال بقدر ما يتعرض ألصل من أصول اإلسالم ،وهو قول
بالباطل إن اإلسالم ديني روحي ال صلة له باملجتمع وال بالسياسة منكرا ً أكرب معلم
من معامل اإلسالم الذي يختلف به اختالفاً أساسياً عن األديان األخرى»(((.

وملا كانت فكرة الوحدة اإلسالمية متثل واحدة من القناعات األساسية التي
ويفس عىل أساسها الرصاع التاريخي بني املسلمني والغرب
يؤمن بها الجندي
ّ
االستعامري ،فإنه يستخدم هذا املفهوم ملناهضة الحركات اله ّدامة التي جاءت
لفصم هذه الوحدة وإشاعة عوامل الفرقة واالنقسام يف العامل اإلسالمي .ومن هذا
املنطلق يكشف عن املؤسسات املاسونية وإرساليات التبشري ،ويفضح الدعوات
البهائية ودعوات اإلقليمية الضيقة ،والحركات ذات الطابع اإلسالمي مظهرا ً ،والتي
تحمل مفهوماً منحرفاً أو مضلالً كالقاديانية .ومن املفارقات التي تستحق التأمل
هو أن الجندي رغم إميانه «بالوحدة» ومناهضتة «لالنقسام» إال أنه يدرس ظاهرة
االستعامر الرامية إىل الفرقة واالنقسام ،وهو واقع تحت تأثري هذه األخرية بحيث
مل يستطع أن يستوعب اآلراء املغايرة التي صدرت عن مفكرين عرب ومسلمني من
أمثال عيل عبد الرازق وطه حسني والعقاد وسالمة موىس وانطون سعادة وأحمد
((( -نفس املرجع ،ص .198
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لطفي السيد ،بل إنه اعترب بعضهم دعاة وقادة للحركات الهدامة ،فام زال الجندي
يدور يف فلك الفكر اإلسالمي الخالص دون محاولة االستفادة من املنجزات الثقافية
والفكرية التي قدمها الغرب وتأثر بها املفكرون العلامنيون .فهو يفهم وحدة اإلسالم
عىل أنها مكتفية بذاتها يف غري حاجة إىل التداخل والتفاعل مع املصادر األخرى
للمعرفة.
فيقول« :ومن هنا كانت دعوة التجديد أو العلامنية أو تحرير الفكر إنّ ا تحاول أن
ترمي هذا املفهوم بأنه تعصب ،وكان مفهوم تسامحها وتحررها إمنا يهدف إىل تقبل
االستعامر الغريب تقبُّل الرضا واإلعجاب والتقدير واملواالة ،ومواالة النفوذ األجنبي،
ومل يكن ذلك ممكناً إال بتغيري أصل جذري أصيل يف مفهوم اإلسالم وهو إلغاء باب
الجهاد .ولذلك فقد كانت الدعوة إىل التامس اإلسالم األصيل املستمد من القرآن
الكريم هي عامل املقاومة األكرب للنفوذ والتغرير»(((.
إنه يبحث عن إسالم خالص يستمد معارفه من املنابع األصلية الصافية ،وهذا
مطلب مرشوع ،إال أنه ـ عىل هذا النحو ـ من شأنه أن يهدر العوامل التاريخية التي
تعمل عىل تخصيب األصول األوىل ،وتدفع حركة الجدل الفكري إىل األمام .كام أن
سيكولوجية املقاومة والدفاع عن اإلسالم التي يتبناها املفكرون اإلسالميون تجعلهم
يفرسون موقف اآلخر املخالف عىل أنه موقف عدايئ ينطوي عىل وال ٍء للمستعمر،
حتى لو كان هذا اآلخر ينتمي إىل الذات باعتباره ابناً لثقافاتنا العربية واإلسالمية مثل
عيل عبد الرازق والعقاد وطه حسني .ويكفي أن نعلم أن الجندي انتهى من كتابة
هذا املؤلف عام  ،1940أي دون أن يعلم أن الغيب كان يخبئ للعامل شخصية فذة
مثل إدوارد سعيد تعلَّم يف الغرب وعاش يف أكادميياتهم العلمية واستوعب دروسهم
ومناهجهم النقديّة ،ثم استطاع أن يوظف كل ذلك من أجل تأسيس علم جديد
ملناهضة االسترشاق ،أحد أهم األدوات االستعامرية ،هو الحقل املعريف املعروف
بـ «الدراسات ما بعد الكولونيالية» .وهو مجال معريف أصبح له أدواته ومصطلحاته
((( -نفس املرجع ،ص .440
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الفنية الدقيقة التي أتاحت ألبناء املستعمرات املعارصين أن يعيدوا كتابة تاريخهم
بعد أن ف ّندوا مزاعم الغرب االستعامري عىل أسس علمية ومنهجية رصينة ،أحدثت
دوياً يف األكادمييات الغربية املتخصصة وزعزعت الكثري من الثوابت التي تغلغلت،
كذباً ،يف نفس وعقل املواطن الغريب.
الشيخ الغزايل والتحليل النفيس واألخالقي لالستعامر
يتناول الشيخ الغزايل ظاهرة االستعامر من خالل كتابه «االستعامر أحقاد وأطامع»،
ومن العنوان يتضح االتجاه الذي ينوي أن مييض فيه الغزايل .فاألحقاد واألطامع
مسائل تنتمي إىل املجال النفيس الداخيل أكرث من املجال املادي الخارجي .وال
يعني ذلك الفصل بني العامل الداخيل للمستعمر وبني السلوك الخارجي يف العامل
املحيط ،لكنه ـ باألحرى ـ يعني أن الدافع النفيس الداخيل هو املحرك للسلوك
الخارجي ،ومن خالله ميكن فهم وتفسري ما يصدر عن املستعمر من أفعال إزاء
العامل وإزاء اآلخر القاطن يف ذلك العامل ،والذي س ُيعد موضوعاً للذات املستعمرة،
وأداة لتحقيق أهدافها وأحالمها غري املرشوعة.
والحقيقة أن الغزايل ال يدرس ظاهرة االستعامر باعتباره باحثاً متجردا ً ،لكنه
يتناوله من وجهة نظر إسالمية ،ومن موقعه كمفكر مسلم يقف من اآلخر موقف
رصح قائالً« :ونحن ـ املحامني عن اإلسالم ـ كنا نود
املدافع عن اإلسالم ،فرتاه ي ّ
لو صحت هذه األمنية ،وظفرت أرجاء العامل بحظوظها من الحريات الكاملة ويف
مقدمتها الحرية الدينية»(((.
وألن الغزايل يعي موقفه كباحث إسالمي يتناول ظاهرة معادية لإلسالم ،فهو
يحرص عىل تقديم املسوغ الرشعي لحالة الغضب التي استشعرها القراء يف الطبعة
األوىل للكتاب حتى أن بعضهم اتهمه بالعنف ،وهو عندما يقدم هذا املس ّوغ إنّ ا
يقدمه يف يشء من التحليل النفيس للذات ،ما يعني أن البعد النفيس هو املهيمن
(((-الشيخ محمد الغزايل ،االستعامر أحقاد وأطامع( ،القاهرة :نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة،
سنة 2005م ) ،ص .3
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عىل الدراسة ،سواء عىل مستوى الذات أو عىل مستوى اآلخر ،فيقول« :هل شدة
السخط عىل الباطل ،ورفع العقرية يف استنكاره يعدان عنفاً؟ ما أظن ذلك حقاً! إن
ّ
املستقيم من طبائع األشياء أن تغضب إذا وجدت الناهبني وامل ُغريين ميضون يف
طريق الحياة ،وكأنهم مل يصنعوا شيئاً يؤاخذون به»(((.
والطبيعة النفس ّية لإلنسان املسلم ال تنفصل عن طبيعة اإلسالم ،فيقول:
«ال أدري ،أهي طبيعتي ،أم طبيعة اإلسالم يف نفيس ،تلك التي جعلتني أهش مثالً
لترصيحات البطريرك املاروين «بطرس املعويش» يف مأدبة اإلفطار التي أقامها
لعلامء املسلمني بلبنان يف رمضان 1276هـ»(((.
وبالرغم من أن الغزايل يحرص عىل الربط بني الطبيعة النفسية والطبيعة اإلسالمية،
تغي هدفها القديم وإن تغريت
وينظر إىل االستعامر باعتباره غارات صليبية جديدة مل ّ
أحياناً الوسائل ،إال أنه ال يرى يف االستعامر نزوعاً دينياً حقيقياً وإمنا أطامع سياسية
متخفية يف رداء الدين .ومن هذا املنطلق ينأى بالنرصانية الحقيقية من أن تكون
سبباً يف هذا الظلم والجور الذي ميارسه املستعمرون تجاه أبناء البالد املستع َمرة،
رس هذا الحيف،
فيقول« :وحاشا للنرصانية التي جاء بها عيىس ابن مريم أن تكون ّ
إن الصليبية املعتدية ليست إال وثنية أخذت طبيعتها يف غالف ساموي ،غري أن هذا
اإلخفاء ما لبث أن تالىشّ ،
ودل السلوك الشائن عىل أن املستعمرين ليس لهم دين
إال دين السطو والفتنة»(((.
وبنفس النهج يقدم الغزايل تحليالً نفسياً وأخالقياً لطبائع األمم .فالناس عنده
معادن تكشف املعامالت عن رسائرهم وهم أحاد ،وتكشف السياسات عن طبائعهم
وهم جامعات .ومعادن األمم تتداخل يف تكوينها عنارص كثرية منها سلوك األفراد
وخصائص الجنس ومستويات الثقافة وسياسات األمة الرامية إىل املنافع العامة .غري
((( -نفس املرجع ،ص .5
((( -نفس املرجع ،ص .6
((( -نفس املرجع ،ص .10
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أن أهم ما مييز هذا التحليل هو ربط ِه لطبيع ِة األمة بطبيعة الدين من خالل الرساالت
الساموية التي يتلقاها البرش .ويف هذا الصدد يقول الغزايل« :إذا التقت طبيعة أمة ما
مع طبيعة الرسالة التي تحملها كان هذا االلتقاء قوة كبرية لألمة ورسالتها معاً .وتعزز
مثرات الخري الناشئة عنه إذا كانت هذه الرسالة قامئة عىل اإلميان والحق ،محكمة
السري فيام تقدم للعامل من بر ورحمة»(((.
غري أن الغزايل ال يقف عند هذه األمور الطوباوية الحاملة ،لكنه يتساءل:
« ..ولكن هل هذا االلتقاء ميسور دامئاً؟ « ..يجيب الغزايل بالنفي ،فاملامرسة العملية،
وما يشهد به التاريخ يثبت دامئاً وجود حاالت كثرية تخرج عن هذه النظرة املثالية .ويف
هذا السياق يَعقد الغزايل مقابلة بني أثر الرسالة اإلسالمية يف نفوس معتنقيها من العرب،
وأثر الرسالة املسيحية يف نفوس معتنقيها من األوربيني ،وهي مقابلة ينترص فيها لطباع
املسلمني عىل طباع الغربيني من أجل إبراز املفارقة التي أفرزت الحركة االستعامرية،
فيقول عن العرب املسلمني« :لقد اعتنق العرب اإلسالم ،فاستطاع هذا الدين يف فجر
دعوته أن يذيب العصبيات املف ّرقة التي أكلت هذا الجنس ،وبددت قواه ،واستطاع أن
يح ّول ته ّوره إىل شجاعة حكيمة ،واعتداده بنفسه إىل اعتدا ٍد بالحق ورسالته فحسب»(((.
ويف حديثه عن الرسالة املسيحية مي ّيز الغزايل بني النرصانية األوىل التي لها كتاب
منزل ومنهج ساموي مقدس وتعاليم سمحة أىت بها السيد املسيح ،وبني الصليبية
التي تهيمن اآلن عىل األوربيني واألمريكيني ،فلهذه الصليبية الغالبة خواص البد من
كشفها منها« :أنها انسجمت مع طبائع الغربيني الذين اعتنقوها ،وأرخت العنان ملا
يكمن فيها من قسوة .ومنها ،أنها نقضت اإلحساس مبعنى الجرمية وعقباها السيئة.
ذلك أن نظرية الفداء .وما تضمنته من أن عيىس قُتل كفّارة لخطايا بني آدم ،جعلت
األلوف املؤلفة من مص ّدقيها يستهينون باآلثام املحظورة ،ويُقدمون عليها وهم آملون
أن تحمل عنهم .وهذه العقيدة كانت سبب مصائب كبرية حلت باألمم املهزومة (((.
((( -نفس املرجع ،ص . 14
((( -نفس املوضع.
((( -نفس املرجع ،ص .18
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ويدعم الغزايل تحليله للظاهرة االستعامرية املتأسسة عىل فكرة الفداء املستمدة
من املسيحية بإضفاء بعدا ً سيكولوجياً عىل الصليبية املتوحشة التي اتبعت سياسة
البطش الشنيع ضد غريها من األمم ،وخاصة األقطار اإلسالمية ،فيقول« :ثم إن
الصليبية كانت تعاين مام يسميه علامء النفس «عقدة الضعة» ،فهي تعرف مجافاتها
للعقل ،وبُعدها الساحق عن منطقه السليم .ومن ثم فهي تستعيض عن الهدوء يف
عرض نفسها ،والجدال بالتي هي أحسن ،تستعيض عن ذلك بغضب ظاهر عىل
املذاهب واألديان األخرى .كأن عاطفة الحنق عىل املخالفني سوف تضفي عليها
حقاً فاتها من ضعف الدليل وانهيار الحجة»(((.
ومن املالحظ أنه بالرغم من وجود أسباب موضوعية للحركات االستعامرية ،إال
أن الغزايل مييل يف هذه الدراسة إىل تحليل الذات األوربية املستع ِمرة يف محاول ٍة
للكشف عن األبعاد الذهنية والنفسية التي تدفع األوريب لغزو البلدان األخرى،
واستخدام أقىس وأعنف الوسائل للتنكيل بأبناء املستعمرات .وهو هنا عندما
يقوم بهذا التحليل ،إمنا يؤكد عىل أن ما يصدر عن األوروبيني املستعمرين إمنا
ينجم عن فطر ٍة وطبيع ٍة وحشي ٍة متأصل ٍة يف نفوسهم ،ومن ثم فإن ما يقومون به من
سلوكيات تجايف النظرة اإلنسانية السليمة تجنح نحو الظلم والجور والهمجية ،إمنا
هو ليس باألمر الجديد ،املستحدث ،لكنه طبيعة أصيلة موجودة من القدم لدى
اآلباء واألجداد ،ويشهد التاريخ الدموي لألوروبيني عىل ذلك فيقول« :هذه الفظائع
املر ّوعة ليست يف الصليبية الغربية سجية محدثة ،إن القوم يسريون عىل النهج
الذي سلكه آباؤهم قبل ،فالخلف والسلف عىل اختالف األمكنة واألزمنة ،ت ُح ّركهم
طبائع واحدة ،وتحدوهم غاية واحدة ،أنهم مع خصومهم ال يعرفون للحرب أدباً،
وال للرحمة موقعاً ،إال إذا تكافأت القوى ،وخافوا الثأر العاجل ،فهم عندئذ يعاملون
العدو ،اتقاء للعقوبة ال اتقاء لله ،أما إذا امنوا الثأر العاجل ،فلن يُتوقع منهم إال بطش
الجبابرة»(((.
((( -نفس املرجع ،ص .19
((( -نفس املرجع ،ص .26
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ويُالحظ أخريا ً أن الغزايل مثل الجندي ،ومثل الكثريين من املفكرين اإلسالميني
له موقف معادي للفكر العلامين باعتباره نتاجاً للغزو الفكري االستعامري ،وباعتبار
املفكرين العلامنيني عمالء وأدوات يحركها الغرب االستعامري لتحقيق مآربه ،حتى
أنه يصف عملية التالقح الفكري بني العرب واألوربيني بـ «البغالة» ،فيقول« :والبغال
يف ميدان القلم والتوجيه العام كثريون ،وآثارهم يف إفساد الذوق والوعي شائعة
منكرة!! هؤالء نزت عىل أخالقهم ومسالكهم ـ بل عىل نفوسهم وعقولهم أوالً ـ
أفكار دخيلة وآراء دنيئة تتصل بالحياة واإلنسان ،والوجود األعىل ،فكان هذا التلقيح
مغيا ً طبائعهم كام تتغري الذراري يف الواقع الحيواين املختلط»(((.
الفكري ّ
وال يتوقف الغزايل عند هذا الوصف القايس واملهني لقضية التعاطي الفكري
مع اآلخر ،بل إنه يتناول بعض النامذج من مفكري األمة الذي يرى أنهم سقطوا يف
مستنقع الغرب االستعامري وأصبحوا خدماً يُنفّذون أوامره ويحققون أمانيه وتطلعاته
التي عجز عن تحقيقها عسكرياً بالقوة املادية ،فجاء ليحققها عن طريق القوة الفكرية
جنني املنتمني ،شكالً واسامً ،لإلسالم ،ولألمة اإلسالمية.
الناعمة ،وبأيد أبنائه امله ّ
فيقول عن زيك مبارك« :وال ندري هل رجع الدكتور زيك إىل الله بعد هذا الكفران
املبني ،أم مات عىل زيغه؟ لقد كتب بعد ذلك كتابات حسنة يف التصوف! وإن كان
الرجل ظل يدمن الخمر حتى رصعه السكر ،وقىض عىل حياته وهو نشوان» .ويف
نفس املوضع قال عن طه حسني« :ولنتجاوز الدكتور زيك مبارك إىل قنطرة أخرى من
قناطر الغزو الثقايف الصليبي ،أعني الدكتور طه حسني ،فإ ّن هذا الرجل كان بوقاً عالياً
آلراء املسترشقني ،ودسائسهم العلمية ،وضغائنهم الدينية. (((»...

((( -نفس املرجع ،ص .209
((( -نفس املرجع ،ص .216
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ثانياً :ظاهرة االستعامر يف الفكر العلامين

تختلف الروح التي يتعامل بها العلامنيون مع الظاهرة االستعامرية عن تلك التي
يتعامل بها اإلسالميون عىل نحو ما رأينا يف دراستي أنور الجندي ومحمد الغزايل.
فاملفكر العلامين ليس يف قطيعة مع اآلخر ،حتى الغريب االستعامري ،فليس لديه
مشكلة يف التعاطي معه واالستفادة من منجزاته ،كام أنه ال ينظر لرتاث األنا باعتباره
مقدساً ينبغي حاميته والوقوف للذ ْود عنه ،بل عىل العكس قد يقف منه موقف الناقد
املدقق الذي يعمل عىل الكشف عن السلبيات التي تَ ْعتَ ِو ُر هذا الرتاث ،والتي تكون

معوقة للنهضة والسري باتجاه التقدم واإلسهام الحضاري .وبهذا املعنى ال يكون
الدين عقيدة فحسب بحيث ال يتم التعامل معه إال من باب التسليم واإلميان القلبي،
وإمنا هو ظاهرة إنسانية وتاريخية ينبغي أن تخضع للبحث والدرس .وعىل ذلك ،فال
يستغرب أن نجد كتاباً يحمل عنوان« :الظاهرة القرآنية» ملالك بن نبي .ومالك بن
نبي تحديدا ً هو الذي قارب الظاهرة االستعامرية من جهة املستعمر (بفتح امليم)،
واستطاع ـ يف نوع من النقد الذايت ـ أن يكشف عن األسباب الداخلية لالستعامر فيام
أسامه بـ «القابلية لالستعامر» فهو القائل« :لكيال نكون مستع َمرين يجب أن نتخلص
من القابلية لالستعامر» .وبالرغم من أن بن نبي يُلقّب باملفكر اإلسالمي ،ويحسبه
البعض عىل التيار اإلسالمي ،إلّ أن املعيار لدينا هو املنهج والطريقة ،والروح التي
يتعامل بها مع موضوعات بحثه .فهو ال يجد غضاضة يف االعتامد عىل اآلخر الغريب
«ولعل مل أكن فيام عرضت لهذه
ّ
فكرياً فيقول يف مقدمة كتابه «رشوط النهضة»:
النقطة يف الطبعة السابقة قد أوفيتها حقها من التفصيل ،وذلك القتناعي بالتفسري
املخترص للدور الذي تقوم به الفكرة الدينية يف التاريخ ،وملا اعتمدت عليه من آراء
لكرسلنج  H.Kesserlingيف املوضوع ،أعني تلك اآلراء التي استخلصها من دور
الفكرة املسيحية يف تركيب الحضارة الغربية»(((.
فكيف استطاع بن نبي أن يدرس الظاهرة االستعامرية يف ضوء السياقات االجتامعية
((( -مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،ت :عبد الصبور شاهني ( دمشق :دار الفكر للطباعة والتوزيع والنرش ،سنة 1986م)،
ص .12
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والحضارية للشعوب املستعمرة؟ هذا ما سنتعرف عليه يف السطور التالية:
 -1مالك بن نبي والتحليل الحضاري للشعوب املستعمرة
يف كتاب «رشوط النهضة» يخصص بن نبي فصالً عن االستعامر بعنوان «االستعامر
والشعوب املستعمرة» ،وهذا الفصل موضوع دراستنا ،غري أننا قبل الدخول يف
تفاصيل هذا الفصل نود أن نشري إىل حرص بن نبي عىل تحديد املنهج الذي اتبعه
يف كتابه ،وهي شيمة الكتّاب العلامنيني الذين يص ِّدرون كتاباتهم من منطلقات علمية
ومنهجية .وهو هنا ـ خالفاً للغزايل ـ يرضخ ملطالب قراء الطبعة األوىل ،ويعمل عىل
تعديل منهجيته بحيث تل ّبي لهم حاجتهم املعرفية التي مل تستوف يف الطبعة السابقة،
فيقول ...« :فقد شعرت أن القارئ ينتظر يف هذا املوضوع أكرث من شهادة التاريخ..
إنه ينتظر وصفاً تحليلياً يجد فيه املعلومات التي تقدمها الدراسات املوضوعية لهذه
الظاهرة .أعني الدراسات التي تتناول األشياء يف كنهها ال يف مظهرها .ولقد حاولت
تلبية هذه الرغبة املحقة فخصصت يف هذه الطبعة فصل «أثر الفكرة الدينية يف
مركب الحضارة» ،سالكاً هذه املرة مسلك التحليل النفساين الذي يبني بوضوح أكرب
جانب من «الظاهرة» يف هذا املركب ،إذ يكشف عن التأثري املبارش للفكرة الدينية
يف خصائص الفرد النفسية»(((.
وإذا عدنا إىل الفصل موضوع دراستنا ،فسنجد بن نبي يحدثنا عن «املعامل
االستعامري» وتأثريه عىل نهضة البالد «العربية واإلسالمية» .وبن نبي مييز بني العرب
واملسلمني ألنه ال يحرص نفسه يف دائرة الدفاع عن الدين اإلسالمي ،لكنه يسعى
إىل ما هو أعم وأشمل ،إنه يهدف إىل نهضة اإلنسان العريب عموماً ،املسلم وغري
املسلم .كام يتوجه بحديثه إىل املواطن الجزائري ،لكنه ـ يف الوقت نفسه ـ يعمم
نظرته بحيث تشمل العريب واملسلم الجزائري ،وغري الجزائري.
وهنا يقدم ابن نبي تحليالً علمياً لهذا املعامل االستعامري .فللفرد قيمتان :األوىل
((( -نفس املرجع ،ص .13
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خام ،طبيعية ،واألخرى صناعية ،اجتامعية ،األوىل موجودة يف كل فرد بحكم تكوينه
البيولوجي وتتمثل يف استعداده الفطري الستعامل عقله وترابه ووقته ،واألخرى
التي يكتسبها من وسطه االجتامعي تتمثل يف الوسائل التي يجدها الفرد يف إطاره
االجتامعي لرتقية شخصيته وتنمية مواهبها.
وهذه األخرية هي الوظيفة املنوطة بالهيئة االجتامعية التي تصنع لإلنسان ما ميده
يف رفع مستواه من مدرسة أو مستشفى أو إدارة تسهر عىل مصلحته.
ومن هذا التحليل ينطلق بن نبي لتحليل الظاهرة االستعامرية .فاملجتمع الذي
يتقاعس عن تنمية أفراده جسدياً وعقلياً وروحياً ،فإنه يتسبب يف جعل هؤالء األفراد
يسيه حيث يشاء وكيفام يشاء ،ويف هذا الصدد يقول:
فريسة سهلة لالستعامر
ّ
«وبديهي أنه يف حالته هذه ال سبيل له ألن يقوم بأعامله إال بالقدر الذي يق ّدره
االستعامر له ،فهو يعيش كأن يدا ً خفية ،وتارة مرئية ،تشتت معامل طريقه ،وتقيص
باستمرار أمامه العالمة التي تحدد هدفه ،فال يدركه أبدا ً»(((.
ومن املفارقات التي تستحق الذكر ،والتي تكشف عن الطريقة املرنة والحركة
الحرة التي ميارسها بن نبي يف التفكري أنه يرى يف االستعامر ـ الذي هو سبب نكبة
العرب واملسلمني ـ سبباً ليقظتهم :فيقول« :ولكن إذا كان هذا هو الواقع االستعامري
فيجب أن نعرتف بأنه أيقظ الشعب الذي استسلم لنوم عميق ،بعد الغداء الدسم الذي
أكله عندما كان يرفل يف نعم حضارته والتاريخ قد عودنا أن كل شعب يستسلم للنوم،
فإن الله يبعث عليه سوطاً يوقظه»(((.
وهى رؤية تختلف عن رؤية أنور الجندي والشيخ الغزايل الذين يعزيان الصحوة
اإلسالم ّية إىل عوامل ذاتية مستمدة من طبيعة الدين اإلسالمي ذاته .وإذا كان بن نبي
ينطلق من النقد الذايت ويعمل عىل تنمية األفراد ونهضة األمة ،فإنه إمنا يجعل من
هذه االسرتاتيجية مقدمة أو مدخالً ،أو نقطة انطالق نحو حضارة إنسانية تضم البرش
((( -نفس املرجع ،ص .147
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جميعاً .ويف تأسيسه لهذه الحضارة مييز بني العبقرية الرومانية التي تهيمن عليها
الروح القيرصية وبني اإلسالم الذي تسوده روح اإلنسانية .وهو يضع اإلنسانية يف
خيار مصريي بني الطريقني« ،فإما أن يكون مستقبلها نوماً تغط فيه إىل األبد ،وال
تستطيع النهوض من مرشق فجر جديد ،فتعجز عن تجديد حضارة ال تحمل طابعاً
خاصاً من شعب متكرب ،يسوم اإلنسانية سوء العذاب ،من غري ضمري يردع ،وال قانون
مينع .وإما أن تأيت بحضارة تكون للبرش جميعاً ،تستخدم مواهبهم املتنوعة ،وتطور
قواهم املتعددة»(((.
ويُالحظ من الصياغة أن بن نبي يرجح كفة اإلسالم ،وهو بهذا املعنى ال يناقض
توجهه نحو اإلنسانية ،وإمنا يرغب يف الوصول إىل هذه اإلنسانية من خالل اإلسالم
الذي هو دين وسياسة وأخالق وحضارة .ونظرا ً لوعي بن نبي بأن حل املعضلة
واختيار الطريق إمنا هو رهن بإرادة القادة وأويل األمر ،الذي يطلق عليهم «الكبار»
وهي مسألة محل تساؤل «فهل هم يريدون حلّها لصالح اإلنسانية؟».
فإنه يبدأ من الفرد الذي هو «غري كبري» ويطالبه بتنمية ذاته وقدراته الخاصة التي
هي مبثابة خط الدفاع األول واألخري ضد التوحش االستعامري البغيض والخبيث،
الذي يتسلل بنعومة إىل خاليا العرب واملسلمني بحيث يؤثر يف نفوسهم وسلوكهم
بأيديهم هم أنفسهم ،فيقول« :وإن الواجب ليقيض عىل كل «غري كبري» أن يشعر مبا
تنطوي عليه شخصيته من قيمة جوهرية ،هي تراثه الخاص الذي ال سلطان ألحد
عليه ،فكام أنه ليس لالستعامر أن يترصف يف الزمان واملكان ،فكذلك ال يستطيع أن
يتحكم يف عبقرية اإلنسان»(((.
والحقيقة إذا عدنا إىل دراسة أنور الجندي ،ودعوته إىل إحياء عقيدة الجهاد
اإلسالمية التي عمل االستعامر عىل طمسها وإقصائها من الثقافة اإلسالمية حتى
يتمكن من السيطرة العسكرية عىل البالد اإلسالمية املستعمرة ،فإن بن نبي ميكن
((( -نفس املوضع.
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قراءته عىل النحو الذي يجعل من دراسته للظاهرة االستعامرية دعوة إلحياء عقيدة
الجهاد مبعناها األكرب ،أي الجهاد النفيس وليس العسكري الذي دعى إليه الجندي.
والحقيقة أن جهاد النفس اآلن رمبا كان هو األنسب .أوالً ،ألن الجهاد املسلح
ال ميلكه سوى أويل األمر ،أي القامئني عىل الحكم ،والذين ميلكون سلطة اتخاذ
القرار ،وهم من وصفهم بن نبي بـ «الكبار» .ثانياً ،ألن االستعامر اآلن بات فكرياً
وروحياً واجتامعياً وحضارياً أكرث من كونه عسكرياً .وهو ما يتالءم مع النظرة
الحضارية التي ينطلق منها بن نبي ،ويف هذا الصدد نجد تركيزا ً عىل األبعاد النفسية
للفرد التي يع ّول عليها بن نبي كثريا ً يف إحداث التغيري ،خاصة أن االستعامر نفسه مل
ينجح يف السيطرة علينا إال عندما درس نفسيتنا واستطاع أن يقف عىل حقيقة أبعادنا
الداخلية ،فيقول« :إن القضية عندنا منوطة أوالً بتخلصنا مام يستغله االستعامر يف
أنفسنا من استعداد لخدمته ،من حيث نشعر أو ال نشعر ،ومادام له سلطة خفية عىل
توجيه الطاقة االجتامعية عندنا ،وتبديدها وتشتيتها عىل أيدينا ،فال رجاء يف استقالل
وال أمل يف حرية ،مهام كانت األوضاع السياسية ،وقد قال أحد املصلحني :أخرجوا
املستعمر من أنفسكم يخرج من أرضكم»(((.

ومن املفارقات الصارخة أن املستعمر قد خرج من أرضنا بالفعل لكنه مازال
مستوطناً يف نفوسنا .فامزلنا نحيا يف اغرتاب ويف انقسام يف املأكل ويف امللبس
ويف طرائق العيش والتفكري ،إنها املدنية الزائفة التي زرعها االستعامر ومازال يعمل
بجد عىل ري األرض التي اغتصبها ذات يوم ،ثم تركها ألهلها يجنون حصادها املر.
ومن أهم النتائج التي حققها االستعامر لصالحه يف الشعوب املستعمرة هو التأثري
الذي مارسه عىل مفكري األمة وكتّابها بحيث صاروا أبواقاً له .وهنا ميكننا أن نلحظ
كيف عالج بن نبي هذه الظاهرة التي سبق وأن تناولها الغزايل يف صورة مجازية قاسية
ومهينة أطلق عليها «البغالة» ،فيقول بن نبي« :إن االستعامر ال يترصف يف طاقاتنا
االجتامعية إال ألنه درس أوضاعنا النفسية دراس ًة عميقةً ،وأدرك منها موطن الضعف،
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فسخَّرنا ملا يريد ،كصواريخ موجهة ،يصيب بها من يشاء ،فنحن ال نتصور إىل أي
حد يحتاج ليك يجعل م ّنا أبواقاً يتحدث فيها ،وأقالماً يكتب بها ،إنه يسخِّرنا وأقالمنا
ألغراضه ،يسخِّرنا له ،بعلمه وجهلنا»(((.
لقد غلبت عىل الغزايل العاطفة الدينية وغلبت عىل بن نبي نزعته العلمية،
إال أنهام اتفقا عىل رصد الظاهرة واستنكارها ،غري أن بن نبي ـ خالفاً للغزايل
ولإلسالميني عموماً ـ ال ينظر لهذا الفصيل من املفكرين نظرة إدانة أخالقية بقدر ما

يعتربهم واقعني تحت مؤثر خفي يقوم بفعله فيهم من حيث ال يشعرون ،فيقول« :إننا
مل ندرس بعد االستعامر دراسة علمية ،كام د ّرسنا هو ،حتى أصبح يترصف يف بعض
مواقفنا الوطنية ،وحتى الدينية ،من حيث نشعر أو ال نشعر»(((.
 -2إدوارد سعيد وتحليل الخطاب االستعامري
بالرغم من أن دراستنا ليست تاريخية ،وال ترصد تطورا ً زمنياً معيناً ميكن أن يُستخلص
منه نتيجة ما ،إال أننا هنا يف تناولنا إلسهام إدوارد سعيد يف الكتابة حول االستعامر ،إمنا
نعترب أنفسنا قد وصلنا إىل ذروة التطور املنهجي يف هذا النوع من الكتابات .ذلك أن
سعيد قد انطلق من خلفيات ثقافية ومنهجية مسبقة ارتبطت بعمله األكادميي وتخصصه
الدقيق يف األدب املقارن ،واطالعه عىل مدارس النقد املختلفة وإسهامه املتميز يف
هذا املجال .لذلك أىت كتابه «االسترشاق :املفاهيم الغريبة للرشق» كواحد من أهم
الدراسات ذات الريادة يف حقل «الدراسات ما بعد االستعامرية».
لهذه األسباب سيكون تركيزنا يف هذا املبحث عىل قضايا وإشكاليات املنهج
الذي استخدمه سعيد يف هذا الكتاب ،لرنى إىل أي مدى ميكن االستفادة من
املنجزات املنهجية والنظرية الغربية يف دراسة الغرب نفسه ،وكيف أن اإلنسان
العريب واملسلم ميكنه أن يجمع بني العاطفة الدينية من ناحية وبني العقلية العلمية
املنهجية من ناحية أخرى ،دون أن يكون ذلك ـ بالرضورة ـ تخيل عن األصول وعن
((( -نفس املرجع ،ص .155
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الهوية والذوبان يف اآلخر ،أو العمل كسخره تحت إمرته بحيث نحقق أغراضه ونردد
أقواله ومفاهيمه وثقافته دون وعي كالببغاء.
ويف الحقيقة أن إدوارد سعيد قد وضع مقدمة طافية ميكن أن تغطي متاماً هذا
املسعى املنهجي من جانبنا ،ومن جانب أي باحث يود أن يقف عىل حقيقة املعضلة
املنهجية التي غابت عن املفكرين اإلسالميني طويالً تحت تأثري العاطفة الدينية
املشبوبة والغرية الشديدة عىل الدين ،وهي مسألة مرشوعة ال يجوز املصادرة عليها.
ألن الدين بالنسبة للعريب عموماً وللمسلم عىل وجه الخصوص هو الذي يحفظ
الهوية والوجود ويحدد املصري.

وإذا أردنا أن منيض مع سعيد يف منهجه لدراسة االسترشاق ،الذي هو واحد
من أهم األدوات االستعامرية لفرض هيمنة الغرب عىل الرشق ،فسنالحظ أن سعيد
يستهل مقدمته مبحاولة رصد وتحديد الصورة الذهنية للرشق يف الوعي األورويب
واألمرييك .وهي خطوة منهجية بامتياز ألنها ستكون نقطة االنطالق للتحديد الدقيق
النية التي يلتقطها سعيد هي أن مفهوم «الرشق»
ملا يُعرف بـ «الرشق» .واملالحظة ّ
أو صورته تختلف لدى األوربيني (الذين ميثلون االستعامر القديم) عن صورته لدى
األمريكيني (الذين ميثلون االستعامر الحديث) .وألن الرشق بالنسبة لألوروبيني جزء
ال يتجزأ من الحضارة املادية والثقافة األوربية ،فإنه يرتبط بحركة االسترشاق الذي
يعب عن هذا الجانب وميثله ثقافياً وفكرياً باعتباره أسلوباً للخطاب ،وبهذا املعنى
ّ
سيكون عمل سعيد هو تحليل هذا الخطاب.
وبالرغم من أن لالسترشاق معاين عدة ،فإن سعيد يتعامل مع االسترشاق مبعناه
األعم واألشمل .فاالسترشاق موضوع دراسة سعيد هو أسلوب تفكري يقوم عىل
التمييز الوجودي واملعريف بني ما يس ّمى «الرشق» ،وبني ما يس ّمى (يف معظم
األحيان) «الغرب»(((.
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ويعني ذلك أن كل من يجعل نقطة انطالقة هذا التمييز بني الرشق والغرب يدخل
ضمن االسترشاق سواء أكان من الشعراء أو الروائيني أو الفالسفة ،أو أصحاب
نظريات سياسية أو اقتصادية .وعىل ذلك ميكن لهذا اللّون من االسترشاق أن يضم
أيسخولوس ،وفكتور هوجو ودانتي وكارل ماركس.
وبتأثري من فكرة ميشيل فوكوه عن «الخطاب» التي عرضها يف كتابيه «علم آثار
املعرفة» و«التأديب والعقاب» يؤكد سعيد عىل رضورة دراسة الغرب باعتباره أحد
أشكال «الخطاب» ،فيقول ...« :إننا مامل نعرض االسترشاق باعتباره لوناً من ألوان
«الخطاب» فلن نتمكن مطلقاً من تف ّهم املبحث البالغ االنتظام الذي مكّن الثقافة
األوربية من تدبري أمور الرشق ـ بل وابتداعه ـ يف مجاالت السياسة وعلم االجتامع،
ويف املجاالت العسكرية ،واأليديولوجية ،والعلمية ،والخيالية ،يف الفرتة التالية
لعرص التنوير»(((.
ومن هذا املنطلق يرى سعيد أن االسترشاق ال ميكن تحديده بعامل واحد ،ولكن
بشبكة كاملة ومعقدة من املصالح املتداخلة ،والتي تشارك يف أي مناسبة تتعلق بذلك
الكيان الغريب الذي يس ّمى «الرشق» .فكتاب االسترشاق ـ عىل نحو ما يرصح سعيد
ـ هو محاولة للكشف عن الكيفية التي زادت بها الثقافة األوربية من قوتها ودعمت
هويتها من خالل وضعها لذاتها يف مقابل الرشق باعتبارها ذاتاً بديلة أو حتى دفينة.
ويف هذا السياق يقول« :ولكن ظاهرة االسترشاق التي أدرسها هنا ليس موضوعها
مدى اتساق االسترشاق يف تصوير الرشق «الحقيقي» ،ولكن موضوعي الرئييس هو
االتساق الداخيل لالسترشاق واألفكار التي أىت بها عن الرشق (كالقول بأن الرشق
حياة عملية) بغض النظر عن أي صدق أو كذب يف تصوير الرشق الحقيقي»(((.
وال يقف سعيد عند املعنى الشامل ملفهوم «الرشق» ،وإمنا يرمي إىل دراسة
القوة املحركة لالسترشاق ،فالخيال وحده ليس هو الذي خلق صورة الرشق ،وجعله
((( -نفس املرجع ،ص .46
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يتخذ الصورة التي رسمها املسترشقون ،ولكن العالقة التي بني الغرب والرشق ،والتي
هي عالقة قوة وسيطرة ،ودرجات متفاوتة من الهيمنة املركبة .فكام أن االسترشاق
ليس خياالً ،فهو أيضاً ليس مجرد مجموعة من األكاذيب أو األساطري التي ميكن
دحضها فتذهب أدراج الرياح ،بل هو خطاب يتّسم بقوة متامسكة متالحمة الوشائج
والروابط بينه وبني املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي متنحه القوة،
والقدرة الفائقة عىل االستمرار« ،إنه كيان له وجوده النظري والعميل ،وقد أنشأه من
أنشأه ،واستثمرت فيه استثامرات مادية كبرية عىل مر أجيال عديدة .وقد أدى استمرار
االستثامر إىل أن أصبح االسترشاق ،باعتباره مذهباً معرفياً عن الرشق ،شبكة مقبولة
تسمح منافذها بترسيب صورة الرشق إىل وعي الغربيني»(((.
ومن املالحظ أن النتيجة الخطرية التي توصل إليها سعيد يف هذا السياق ،إمنا ال
تقترص عىل وعي املفكرين والباحثني الغربيني ولكن متتد إىل الثقافة العامة ،بحيث
يصبح ما يقول به االسترشاق مبثابة الحقائق واملسلامت العلمية التي يتم قبولها
والبناء عليها دون نقد أو متحيص .واملسألة هنا عىل هذا النحو إمنا تذكرنا بـ«معامل
االستعامر» الذي ح ّدثنا عنه مالك بن نبي ،غري أن املسألة هنا تصل إىل أبناء الغرب
املستع ِمر نفسه وليس فقط الشعوب املستع َمرة .ويؤكد كالمنا ،ما قام به سعيد من
تحليل لبنية الخطاب االسشرتاقي التي تقوم عىل إظهار التفوق الغريب من جانب،
والتخلف الرشقي من جانب آخر.
وال يكتفي سعيد بطرح فرضياته التي سيشتغل عليها يف الكتاب ،لكنه يفرد مساحة
يف مقدمة الكتاب لرشح ومناقشة منهجه يف البحث والكتابة ـ وهو منهج خاص
ابتكره لنفسه يف هذا الكتاب ـ من خالل ثالثة جوانب مستمدة من واقعه الشخيص
عىل نحو ما رصح هو نفسه.
الجانب األول ،هو التمييز بني املعرفة البحتة واملعرفة السياسية ،وهو يف هذا
((( -نفس املرجع ،ص .50
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الجانب ال يعرتف بالبحث النزيه أو الدراسة املوضوعية التي تطالب بها أو ـ مبعنى
أدق ـ ت ّدعيها األكادمييات األمريكية ،خاصة فيام يخص البعد السيايس .فالسياسة ـ
يف كل األحوال ـ هي عنرص فاعل يف البحث العلمي ،مهام حاول الباحث أن يتظاهر
بعكس ذلك ،ويف هذا الصدد يقول سعيد« :إنني أدرس االسترشاق باعتباره صورة
للتبادل أي التفاعل الدينامي بني املؤلفني األفراد واملشاغل السياسية الكربى التي
شكّلتها االمرباطوريات العظمى الثالث الربيطانية والفرنسية واألمريكية ،وهي التي
نبتت يف تربتها الفكرية واإلبداعية كتاباتهم»(((.
الجانب الثاين ،هو املسألة املنهجية ،ومتثل نقطة االنطالق يف البحث املتعمق
الذي ينوي أن يجريه سعيد .وملا كانت املادة من الضخامة بحيث ال يستطيع أن يحيط
بها جميعاً فإنه يجعل نقطة البداية متمثلة يف الخربة الربيطانية والفرنسية واألمريكية
بالرشق باعتبارها وحدة متامسكة ،إىل جانب الخلفية التاريخية والفكرية التي أتاحت
تكوين هذه الخربة ،وكذلك نوع وطابع هذه الخربة ،ليس هذا فحسب بل ويقرصها
عىل الخربة األنجلو فرنسية واألمريكية بالعرب واإلسالم .وملا كانت عالقة الغرب
بالرشق تتدخل فيها األبعاد السياسية من ناحية وعالقات القوة من ناحية أخرى،
فإن سعيد يطرح منهجه يف تحليل السلطة عىل النحو التايل« :أما وسائيل املنهجية
الرئيسية لدراسة السلطة هنا فتنحرص يف اثنتني ،ميكن أن نطلق عىل األوىل تعبري
«املوقع االسرتاتيجي» ،وأعني به طريقة وصف موقع املؤلف يف أحد النصوص إزاء
املادة الرشقية التي يكتب عنها ،والثانية هي «التشكيل االسرتاتيجي ،وأعني به طريقة
تحليل العالقة فيام بني النصوص ،والوسيلة التي تتمكن بها مجموعة من النصوص،
أو أمناط النصوص ،بل وأجناس النصوص ،من اكتساب الصالبة والكثافة والقوة
املرجعية فيام بينها أوالً ثم يف الثقافة بصفة عامة بعد ذلك»(((.
ومن األمور الالفتة يف هذا الجانب املتعلق باملنهجية هو وعي سعيد بأنه إمنا
يؤسس لعلم جديد أو مجال معريف جديد يحتاج إىل جهود أكرب من قبل باحثني
((( -نفس املرجع ،ص .61
((( -نفس املرجع ،ص ص  68ـ .69
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آخرين ،فيقول« :وكان عزايئ لنفيس أن قلت إن هذا الكتاب حلقة من حلقات ،وآمل
أن يبدي غريي من الباحثني والنقاد الرغبة يف حلقات أخرى ...وقد يكون أهم عمل
عىل اإلطالق هو القيام بدراسات يف البدائل املعارصة لالسترشاق ،أو التساؤل
حرري أو بريء من القمع
عن كيفية دراسة الثقافات والشعوب األخرى من منظور ت ُّ
والتالعب»(((.
الجانب الثالث ،هو البعد الشخيص ،ونحن نعتربه أهم جانب بالنسبة لدراستنا
الحالية ،ألن فيه يكشف سعيد بكل رصاحة ووضوح عن األسباب الذاتية والقومية
التي دفعته لدراسة االسترشاق.
وهو يف ترصيحه بهذه األسباب والدوافع إمنا يؤسس ملنهجية جديدة تعرتف
بالبعد الذايت والنفيس من ناحية ،وبالسياق السيايس من ناحية أخرى .ويف هذا
الصدد يعرتف بأن رشق ّيته هي التي كانت وراء إقدامه عىل هذا العمل ،وهي «رشق ّية»
كثيفة مح ّملة برصيد كبري من الخربات الحياتية والتاريخية التي ال ميكن إغفالها أو
التغايض عنها ،فيقول« :ومعظم رصيدي الشخيص الذي استثمره يف هذه الدراسة
مستمد من وعيي بأنني «رشقي» باعتبار أنني نشأت طفالً يف مستعمرتني بريطانيتني،
أما تعليمي ،يف هاتني املستعمرتني (فلسطني ومرص) ويف الواليات املتحدة ،فقد
كان كله غربياً ،ومع ذلك فإن ذلك الوعي املبكر العميق ظل قامئاً»(((.
ومن الناحية التاريخية يرصد سعيد أسباب شيطنة الغرب للرشق العريب واإلسالمي،
ويحددها يف ثالثة عوامل((( :األول ،هو تاريخ التعصب الشائع يف الغرب ضد العرب

يتجل مبارشة يف تاريخ االسترشاق ،والعامل الثاين هو الرصاع
ّ
واإلسالم ،وهو الذي
بني العرب والصهيونية اإلرسائيلية وتأثري ذلك الرصاع يف اليهود األمريكيني ويف الثقافة
املتحررة ويف السكان بصفة عامة ،والعامل الثالث هو االنعدام شبه التام ألي موقف
ثقايف يتيح للفرد التعاطف مع العرب أو اإلسالم ،أو مناقشة أيهام مناقشة غري انفعالية.
((( -نفس املرجع ،ص .74
((( -نفس املرجع ،ص .76
((( -نفس املرجع ،ص .78

ظاهرة االستعمار

257

ونالحظ أن سعيد يحرص عىل الفصل بني العرب واملسلمني من ناحية ،وضمهام
يف فئة واحدة هي «الرشق» من ناحية أخرى .ويف كل األحوال ال مييز بينهام حني
التعرض لتحليل العالقة بني الغرب والرشق ،فكالهام عاىن من االستعامر ،وكالهام
ٍ
ٍ
كان موضوعاً
مسلامت يف الوعي
ألطروحات مضلِّل ٍة ق ّدمها املسترشقون وباتت
الثقايف الغريب العام.
كام يُالحظ أن سعيد ال يقف ـ مثل الجندي والغزايل ـ مدافعاً عن الدين ضد
الهجامت االستعامرية ،لكنه يقف منصفاً لرشقيته ولعروبته ،وإلنسانيته ،فخربته يف
الحياة يف أمريكا كشفت له كيف أنه غري موجو ٍد سياسياً ،وإذا ُسمح له بالوجود فإنهم
يعتربونه إما مصدر إزعاج أو شخصاً رشقياً وحسب .ومام يؤكد نزعته الالدينية يف
الكتاب قوله« :ولقد متكنت من استخدام مشاغيل اإلنسانية والسياسية يف تحليل
ووصف موضوع دنيوي إىل حد كبري وهو نشأة وتطوير وتدعيم االسترشاق»(((.
وأخريا ً ،نالحظ كيف استطاع سعيد أن يستفيد من املنجزات املنهجية الغربية
يف مجال العلوم اإلنسانية ويوظفها بحيث تكون أداة لكشف وفضح مثالب وعيوب
االسترشاق ،خاصة يف رجوعه إىل فيكو وميشيل فوكو ،وأنطونيو جراميش .
ويف كل األحوال ،نعود لنكرر أننا يف حاجة إىل كال الرؤيتني الدينية والدنيوية،
وإىل كال املعرفتني النقلية والعقلية ،وإىل كال الخطابني العاطفي األديب والعلمي
املنهجي .وإذا كان مثة تناقض ظاهر يف املواقف املتباينة بني املعسكرات
املتعارضة ،فإن العداء املشرتك للغرب ،والخضوع املشرتك لهيمنته ،والشعور
حد الفصائل املتباعدة ويضم الجهود
املشرتك بالقهر والظلم تجاهه ،من شأنه أن يو ِّ
املشتتة ،ويستكمل الرؤى املتشظّية واملجتزئة ،حتى ميكن تصحيح الرؤية ،وتركيز
القوى ،ومن ثم إحداث التغيري.

((( -نفس املرجع ،ص .79
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نحو مقاربة لفهم الظاهرة االستعمارية عند روجيه غارودي
نرص الدين بن رساي

(((

إن البحث يف أصل تشكّل األفكار يُع ّد يف كثري من األحيان أهم من البحث يف
متظهرات الفكرة عىل أرض الواقع ،ولعل أهم تلك والشأن يف ذلك كالبحث حول
تشكّل فكرة االستعامر وغزو العامل ،حيث أصبح الغزو عبارة عن رؤية فلسفية إىل
العامل ،سواء كان إلثبات األنا الغربية ومتركزها ،أو إلشباع أنانيتها وإبراز الت ّوفق العرقي.

وقد كان الفيلسوف الفرنيس روجيه جارودي من بني أهم الفالسفة الذين اهت ّموا
بترشيح تلك الفكرة ـ الغزو ـ ومناقشتها ،والبحث عن جذورها يف العقلية األوروبية
الحديثة ،إذ أرجع مبدأ تشكّلها إىل الفيلسوف الفرنيس ديكارت الذي جعله ع ّراب
االستعامر الغريب بسبب تلك الرؤية إىل العامل التي أراد تكريسها ،والتي ت ُعنى أساساً
بتحديد موقفنا من العامل الذي رآه أنه يف شكل رصاع مع الطبيعة ،لتنتقل هذه الفكرة
يف رحلتها داخل العقلية الغربية إىل مزيد من السيطرة عىل عامل اإلنسان وغزو
اإلنسان لإلنسان.
((( -دكتور يف فلسفة القيم واالبستمولوجية والعلوم اإلنسانية -الجزائر.
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ثم بدأ جارودي بتفتيت تلك الرؤية ونقدها ،إذ بحث عن الذرائع التي استخدمت
لتربير االستعامر يف العامل ،والتي اعتربها ذرائع موهومة تستبطن رؤية فلسفية
مسبقة ،إىل غزو العامل .وقد كان السؤال الرئيس لهذا املقال الذي ارتأينا اإلجابة
عليه كاآليت :ما قصة تشكّل فكرة غزو واستعامر العامل ،من وجهة نظر روجيه
جارودي؟

أوالً :الغزو كرؤية إىل العامل أو َم َناب ُِت جذور االستعامر:

مؤسساً للفكر الحدايث ،وع ّراب الفكر
يع ّد رينيه ديكارت((( (ِّ )René Descartes
الفلسفي للحداثة الغربية ،وقد أقام فكره عىل أساس عقالين؛ فجعل من العقل معيارا ً
للحكم عىل العوامل ،إذ يقول« :فإنّنا ال نخطئ إذا استخدمنا بحكمة العقل الذي
منحنا إياه ،ولكن هذا يعني أنّنا لن نخطئ أبدا ،ثم أعرف بخربيت الشخصية أن الله قد
وهبني ملكة من خصائصها أن تحكم ،أو أن متيز بني الصائب والخطأ ...فمن الثابت
أنّه مل يهبني تلك امللكة لتقودين إىل الخطأ ،إذا استعملتها كام هو الزم ،إذن ال مفر
من االستنتاج أن ّني ال أنخدع»(((.
هذه امللكة (العقل) هي من الهبات التي ميكن أن تكون معيارا ً للوجود وللمقايسة،
كيف ال وهي كام يوصفها (ديكارت)...« :بأنّها أعدل أشياء الكون توزعا بني الناس،
يت منه الكفاية ...فاملقدرة عىل الحكم الجيد والتمييز بني
إذ إن كالً يعتقد أنه قد أُو َ
الحقيقة والخطأ ...متكافئة بالطبع لدى جميع الناس ،وكذلك عىل أ ّن تنوع آرائنا ال
يحصل من كون البعض أكرث تع ّقالً من البعض اآلخر ،بل من كوننا نسوق أفكارنا

((( -رينيه ديكارت « أول فيلسوف محدث وواحد من أعظم الرياضيني يف األزمان قاطبة ،ولد يف الهاي (ديكارت) 1596
من آثاره املقال يف املنهج ،تأمالت ميتافيزيقا ،كتاب العامل ،انفعاالت النفس ،. .فتاريخ الفلسفة األوروبية الحديثة يبدأ
مع رينيه (ديكارت) الذي جاء فعله الثوري مطابقا متاما لروح أمته ،فقد بدأ بتحطيم كل اتصالية بالفلسفة القدمية ،وقد بنى
القرن السابع عرش رصوحه العقالنية طبقا لقواعد املنطق ،فهو الذي نظم االنتفاضة العلمية ،وهو الذي رسم خط الفاصل
بني العلوم القدمية والحديثة ،زهو الذي غرس الراية التي انضوى تحت لوائها الطبيعيون ليهاجموا الالهوتيني ،وهو الذي
انتزع صولجان العامل من يدي الخيال ليضعه بني يدي العقل ،ووضع املبدأ الشهري :ال يجوز لإلنسان أن يصدق سوى
األشياء التي يقرها العقل وتؤكدها التجربة ،ذلك املبدأ الذي صعق الخرافة ،وغري الوجه الخلقي لكوكبنا ،تويف (ديكارت)
سنة  1650يف ستوكهومل « جورج طرابييش ،معجم الفالسفة ،مرجع سابق ،ص  302 ،300بترصف.
((( -رنيه ديكارت ،تأمالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل ،ترجمة كامل الحاج ،ط( ،4التأمل الرابع يف الصواب
والخطأ) ،بريوت لبنان ،منشورات عويدات ،1988 ،ص .42 ،41
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عىل دروب مختلفة ،وال نعترب األشياء نفسها ،إذ ال يكفي أن يكون الفكر جيدا ً ،بل
األهم من ذلك أن يطبق تطبيقا حسناً»(((.
يظهر لنا أ ّن التصور الديكاريت ينظر للعقل نظرة جديدة تتجاوز الفهم الفلسفي
التقليدي ،كاملنطق األرسطي ،وطرائق التفكري املختلفة( ،كطرق السفسطائيني) يف
عرض قضاياه لعقمه ،وبيان ذلك من منظور ديكارت حيث يقول« :وتطالعنا التجربة
أن السفسطائيني األكرث براعة من غريهم ،ال يخادعون يف العادة أبدا اإلنسان الذي
يستعمل عقله ...فنحن نتخىل عن تلك الصور املنطقية باعتبارها مناقضة ،ونبحث
بدالً منها عن كل ما ميكن أن يساعدنا عىل شد انتباه فكرنا باستمرار»(((.
فقد صاغ (ديكارت) التص ّور الجديد البديل عن تلك التصورات القدمية ،حيث
كان املنطق األرسطي هو املنهج الوحيد يف التعاطي مع الوجود وتصوره .لكن مع
«(ديكارت) تأخذ ال ّرياضيات محل املنطق الصوري ،ونجد داخل عقالنية (ديكارت)
جميع مميزات العقلية السقيمة( ...والتي تكمن يف ما ييل):
اإلدعاء املنهجي ،بأ ّن ّ
كل حقيقة تُستنبط من يقني أ ّويل واحد (أنا أفكر ،إذا ً أنا
موجود).
النزعة املح ّولة التي ترد اإلنسان إىل بعد واحد من أبعاده ،أي العقل( :أنا مادة
يكمن جوهرها كله وطبيعتها يف التفكري فقط).
التطلب امللزم سواء إزاء الطبيعة( :بحيث نجعل من أنفسنا أسياد الطبيعة
ومالكيها)»(((.
فقد أراد (ديكارت) أن يجعل املرجع ّية للذات العارفة ،من خالل اعتامدها العقل
((( -رينيه ديكارت ،حديث الطريقة ،ترجمة عمر الشارين ،ط ،1لبنان بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة،2008 ،
ص.43-42-41
((( -رينيه ديكارت ،قواعد لتوجيه الفكر ،ترجمة وتقديم سفيان سعد الله ،تونس ،دار رساس للنرش ،2001 ،ص .77
((( -روجيه غارودي ،يف سبيل إرتقاء املرأة ،ترجمة جالل مطرجي ،ط ،1دار اآلداب ،بريوت لبنان ،1982 ،ص ،142
.143
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يف فهم الوجود ،والتعاطي مع العامل الذي نحيا فيه؛ وسيكون اإلنسان الجديد
الذي حدده (ديكارت) ،معتمدا ً فقط عىل ذاته وقدراته العقلية وال يركن إال إىل هذه
املرجعية.
هذا املبدأ الذي ك ّرسه (ديكارت) جاعالً من الغزو والسيطرة هدف الذّات العارفة،
إذ ينطلق من مبدأ الكوجيتو القائل« :أنا أفكر ،إذا ً فأنا كائن ،عىل نحو من اليقني
والثبات ،بحيث ال تستطيع أن تزعزعها أكرث افرتاضات ال ّريبيني شططا»((( ،هذه الذات
التي تسعى إىل الهيمنة عىل العامل من خالل الثقة واليقني والثبات الذي ال ميكن أن
يتخلله الشك والوهم يف معارفها املستلهمة من ذاتها.

هذا التصور الذي أعطى معنى جديدا ً لإلنسان الحديث «بقدرته عىل معرفة العامل
معرفة عقلية والسيطرة عليه تقنيا ،فاإلنسان الذي ميّم وجهه شطر النور الطبيعي...
فالعقالنية الحديثة ت ُربز بقو ٍة رضور َة التح ّرر من املايض»(((.
لقد اعترب (روجيه غارودي) أن من األفكار األساسية التي كونت الحداثة الغربية،
ما قّدمه (ديكارت) من خالل فكرة الغزو العقيل للطبيعة والسيطرة عليها .وما أفكار
الحداثة ومفاهيمها «كالتقدم والتنمية والنمو»((( إال حوصلة لتلك األفكار «التي
هي وريثة املفاهيم السابقة ،ولد كل ذلك من ثقافة عرفتها النهضة من خالل ثالثة
وملكاً للطبيعة ،الطبيعة
فروض أساسية ،الفرض األسايس (لديكارت) جعلنا أسيادا ً ّ
املنتقصة املختزلة يف شكلها امليكانييك ،إذن هي عالقات سيطرة عىل الطبيعة
مجردة من كل غاية خاصة»(((.
فاملعــارف الجديــدة النافعــة لــدى (ديــكارت) هــي التــي متكّنــه مــن أن يحقــق
ســيطرته عــى الطبيعــة «إذ تبــن يل منهــا أنــه باإلمــكان التوصــل إىل الفلســفة
((( -رينيه ديكارت ،حديث الطريقة ،مرجع سابق ،ص .162
((( -سفيان سعد الله ،عقالنية الحداثة ،ديكارت منوذجا ط  ،1تونس ،منشورات كارم الرشيف ،2015 ،ص142 ،141
((( -روجيه غارودي ،حفارو القبور ،الحضارة التي تحفر لإلنسانية قربها ،ترجمة عزة صبحي ،ط  ،3القاهرة مرص ،دار
الرشوق ،2002 ،ص .94
((( -املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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النظريــة التــي تــد ّرس باملــدارس عــى فلســفة عمليــة؛ إذا عرفنــا مــن خاللهــا
مــا للنــار واملــاء والهــواء والكواكــب ،والســاوات وكل األجســام األخــرى التــي
تحيــط بنــا مــن قــوة وأفعــال (معرفــة) ،ال تقــل متيــزا ً عــن معرفتنــا ملختلــف ِحــرف
ص ّناعنــا ،اســتطعنا أن نســتخدمها بالكيفيــة نفســها يف كل األعــال التــي تالمئهــا،
وأن نجعــل أنفســنا بذلــك أســيادا ً للطبيعــة ومتملكــن لهــا((( ،وهــو أمــر ليــس
محبــذا فقــط مــن أجــل اخــراع مــا ال يحــى مــن الوســائل التــي تجعلنــا نتمتــع
دون أي عنــاء بثــار األرض وكل املنافــع املوجــودة فيهــا»(((.
وهكذا تتحدد عالقة اإلنسان مع الطبيعة يف النموذج الفكري الغريب؛ من
خالل ما ص ّممه رينيه (ديكارت) يف تلك املسلَّمة ،التي سيبقى حضورها بارزا يف
التصورات الرؤيوية للعامل يف النظرة الحدثية« ،ففي العرص الحديث مل تعد الطبيعة
رحم كل نظام اجتامعي وأخالقي ،ومل تعد انعكاساً وال مقياساً لالنسجام األزيل؛
إنّها مستودع القوى املنتجة التي يترصف فيها البرش ويعطونها قيمة من خالل عمل
مكثف ،وفعال أكرث فأكرث ،ما عاد اإلنسان خاضعا للطبيعة ،بل غدا يف مواجهتها ،وما
ولعل تلك هي خصوصية املجتمع
ّ
عاد يع ّد نفسه عنرصا من عنارصها بل س ّيدا ً لها،
الغريب الحديث»(((.
وعىل حد تعبري (بول فاالديي « :)Paul Valadierإن ما يطبع مجتمعنا هو مبدأ
((( -هذا التوجه الفكري لديكارت يتمثل يف « إمكانية جعل النظرية تنفذ إىل داخل الفعل ،ويعني ذلك إمكانية تحويل
الذكاء النظري إىل واقع ،أو إمكانية التكنولوجيا والفيزياء معا ويف آن واحد ،وتجد هذه اإلمكانية تعبريا وضامنا لها يف
هذه الظاهرة املتمثلة يف أن الفعل الذي به يفكك الذكاء آلة ويعيد بناءها والذي ميكنه من فهم ترتيبها وإدراك هيكلها
ووظائفها مختلف الدواليب التي فيها ،متامثل متام التامثل مع الفعل الذي به يفكك معادلة ويرجعها إىل ضواربها،
ويفهم هيكلها وهيئتها ،وليس تقدم الفنون الصناعية تقدما عفويا عىل يد الصناع الذين يشتغلون بهذه الفنون ،هو الذي
يهم (ديكارت) ،بل أن تحول النظرية إىل مامرسة هو الذي يجعله يأمل وينتظر التقدم الذي سيجعل من اإلنسان سيدا
للطبيعة ومتملكا لها “.
Alexandre Koyre، Etudes d’histoire de la pensée philosophique، bibliothéque des idées (Paris
;Gallimard، 1971)، p، 346.
نقال عن /رينيه ديكارت ،حديث الطريقة ،مرجع سابق ص .341
((( -رينيه ديكارت ،حديث الطريقة ،مرجع سابق ،ص .342 ،341 ،340
((( -نور الدين الشايب ،نيتشه ونقد الحداثة ،دار املعرفة للنرش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان ،تونس ،ط،1
 ،2005ص .54
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الغزو العقيل للطبيعة»((( .إن الطريقة التي شكّلت تلك ُ
املسلَّمة الديكارتية باعتبارها
مسلَّمة رئيسة عند (روجيه غارودي) يف البناء النسقي للفكر الحدايث ،تدعونا لنتتبع
الجذور الفكرية لهذه التصورات وسبب ميالدها« ،ولهذا السبب مل تكن هناك عقالنية
( )Rationnalismeقبل (ديكارت) ألن هذه العقالنية نتاج عرصي متاماً ،وهي نزعة
تشد من أزر النزعة الفردية ( )L’individualismeألنّها ال تعني شيئا سوى إنكار أي
ملكة فوق املستوى الفردي»(((.
يتتبع (غارودي) الخطوط الناظمة للتصور الديكاريت فيقول« :وحتى نستطيع أن
نتتبع طريقه فإنه من الرضوري أن نتأمل نقطة االنطالق التي بدأ منها ،وهي االقتناع
األول الذي ينبثق منه النظام ككل( :هل يجب أن أشك يف كل يشء؟ إنه من املؤكد
أنني أشك :أنا أفكر إذا ً أنا موجود)»(((.
بذلك يخط التصور الديكاريت توجهه نحو ذاته إلثباتها ،ثم االنطالق من هذه
الذات املحدودة ليفهم من خاللها جميع العامل ،بل وليخضعه لسيطرته وتحت
كل هذا
ملكه ،ولتكريس الفردانية« ،أنا أفكر ،إذا ً أنا موجود» من الصعب أن نقول ّ
العته ،يف تلك الكلامت املعدودة ...والحق يقال أيضا ،إن هذا اإلنسان الفردي،
الذي أقام متاريس حول نفسه األنانية ،رأى أوروبا مبثابة مركز العامل :كل اآلخرين
مجرد غوغاء أو بدائيني»(((.
هذه النزعة الفردية التي تك ّرست مع الكوجيتو الديكاريت ،من خالل حديّة
العقالنية الديكارتية ،التي تريد أن تعقلن كل الوجود ،حتى الذات اإلنسانية بأبعادها
املختلفة ،ال ميكن لها إال أن تعقل من خالل عمليّة التفكري ،حيث برزت نتائج
هذه الح ّدية العقلية« ،وكان أول هذه النتائج وضع العقل املحدود  »La Raisonيف
(1)- Paul Valadier، Essais sur la modernité، Nietzsche et Marx، Paris، Cerf-Desclée، 1974، p. 12
نقالً :نور الدين الشايب ،نيتشه ونقد الحداثة ،مرجع سابق ،ص .54
((( -رينيه غينون ،أزمة العامل املعارص ،ترجمة سامي محمد عبد الحميد ،ط  ،1مرص ،دار النهار للطبع والنرش
والتوزيع ،1996 ،ص .90 ،89
((( -روجيه غارودي ،كيف صنعنا القرن العرشين ،ترجمة ليىل حافط ،ط  ،2مرص ،دار الرشوق ،2001 ،ص 74
((( -املصدر نفسه ،ص .75 ،74
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املرتبة األسمى فوق ما عداه ،وذلك بسبب إنكار الحدس العقيل ،وكان معنى ذلك
اعتبار هذه امللكة اإلنسانية البحتة والنسب ّية الجانب األسمى يف الذكاء ،أو حرص
الذكاء كله فيها ،وميثل ذلك أسس العقالنية ومؤسسها الحقيقي (ديكارت) ،ومل يكن
هذا الحرص للذكاء إال خطوة أوىل ،فإ ّن العقل املحدود نفسه مل يلبث طويالً حتى
انحطت منزلته شيئاً فشيئاً ليقترص عىل القيام بدور عميل ...فإن النزعة الفردية أ ّدت
بصورة حتمية إىل نشأة املذهب الطبيعي ( ...)Naturalismeفاملذهب الطبيعي
وإنكار امليتافيزيقا إنّ ا ميثالن شيئاً واحدا ً»(((.
هذه العقالنية الديكارتية صورت العامل تصورا ً آلياً قائم عىل امليكانيكا ،هذا الذي
يعترب من التبسيط املالزم للعقالنية الديكارتية« ،أي كل ما هو ضمن املجال الفردي،
يف املظهر الحيس أو الجسمي فقط ،ويف النهاية ال يبقي من هذا إال ركام بسيط
من التعيينات الكمية ،وبال عناء نرى كيف أ ّن هذا كله يتسلسل بدقة ،مشكّال مراحل
رضورية لنفس التدهور الحاصل يف التصورات التي ينشئها اإلنسان فيام يتعلق به هو
نفسه وبالعامل ...ويتمثل أوال يف اختزال ماهية ال ّروح بجملتها إىل الفكر ،واختزال
طبيعة الجسم يف االمتداد وهذا االختزال األخري هو األساس نفسه للفيزياء امليكانيكية،
وميكن القول إنه كان نقطة االنطالق لفكرة علم ذي طابع كمي مطبق»(((.
وبهذا يكون رينيه (ديكارت) إوايل((( النزعة ،فهو ذو نزعة آلية مادية؛ حيث
إن املذهب املادي متثله النظرية الديكارتية يف أحد تصوراتها حسب التصور
امليكانييك للطبيعة أو للعامل« ،والحق أن املذهب املادي ميثل ببساطة واحدا من
شقي الثنائية الديكارتية (روح ومادة) ،وهو بالضبط الشق الذي طبق عليه مبتدعه أي
(ديكارت) املفهوم اإلوايل؛ وحينئذ يكفي إهامل ،أو إنكار الشق اآلخر ،أو ادعاء
أن الواقع كلّه محصور يف الشق األول (أي الجسم واملادة) وهو ما يؤول إىل نفس
((( -رينيه غينون ،أزمة العامل املعارص ،مرجع سابق ،ص .111
((( -رينيه غينون ،هيمنة الكم وعالمات آخر الزمان ،ترجمة وتعليق عبد الباقي مفتاح ،ط ،1إربد األردن ،عامل الكتب
الحديث ،2013 ،ص .106
((( -اإلوالية الفلسفية « مذهب قائل بأن جميع حركات الكون ناشئة من قوى آلية ،واإلوايل هو القائل باملذهب اإلوايل
والكلمة الفرنسية  Le matérialisme mécanisteوترتجم «باإلوالية املادية» املرجع نفسه ،هامش ،ص .113
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بي يف رده عىل
النتيجة للوصول تلقائياً إىل املذهب املادي ،فقد أجاد (ليبنيز) حني ّ
(ديكارت) وأتباعه قصور فيزياء إوالية ،والتي هي بحكم نفس طبيعتها ال ميكن أن
تعرف إال الظواهر الخارجية لألشياء ،وهي عاجزة عىل تفسري أي يشء يف حقيقة
جوهرها ...إنّه ليس ل ِ
إل َوالية إال قيمة وصفية فقط ،وليس لها قيمة تفسريية بتاتاً...
وهكذا هو الحال حتى يف مثال بالغ البساطة كالحركة ،وهو مع ذلك ينظر إليه عادة
كمثال منوذجي ميكن تفسريه ميكانيكياً»(((.
إن ما أحدثه (ديكارت) أن فصل التصورات الحديثة ،عن تلك التصورات
الكالسكية القدمية ،حيث إنّه أضفى مفهوماً ورؤي ًة جديد ًة تحدد عالقتنا مع الطبيعة،
فلسنا أجزاء منها ،بل منفصلني عنها يف عالقة رصاع ضدها وإذا حاولنا «مقارنة علم
الطبيعة القديم مبجموع علوم الطبيعة كام هي عليه اآلن ...هنا يكمن االختالف
الجوهري بني التصورين ،فالتصور التقليدي يربط العلوم جميعاً باملبادئ عىل أنّها
تطبيقات خاصة ،بينام التصور الحديث ال يق ّر هذا االرتباط ،وكان (أرسطو) يرى أن
الفيزيقا تأيت يف املرتبة الثانية بعد امليتافيزيقا من حيث األهمية ،أي أنّها تابعة لها
وأنّها يف الحقيقة ليست إال تطبيقا يف مجال الطبيعة للمبادئ األسمى من الطبيعة،
وأن قوانني الطبيعة ما هي إال أثر لهذه املبادئ ...أما التصور الحديث فإنه عىل
العكس من ذلك يطمح إىل أن يجعل العلوم مستقلة عن طريق إنكار ما يسمو عليها،
أو عىل األقل بإعالن أنّه مجهول ال تكتنه حقيقته ،ورفض النظر إليه بعني االعتبار
وذلك معناه إنكار وجوده «(((.
فمن الطبيعي جدا أن نجد التصور الذي يريد أن يعقلن الطبيعة ،ويسيطر عليها وأن
يجعلنا أسيادا عليها ،لقد تم تأسيس الرؤية الجديدة مع (ديكارت) الذي هدف إىل
جعل العالقة مع الطبيعة يف صدام ،والسعي العقالين إىل ترشيدها من خالل غزوها
واستباحتها؛ ألجل اإلنسان املهيمن ال ّنهم ،لتتأسس بذلك عالقة الرصاع معها؛ «إذ عىل
اإلنسان أن يحافظ عىل بقائه ،ومن مثة وجب أن يعمل عىل غزو الطبيعة (صيد ،قنص)...
((( -املرجع نفسه ،ص .114 ،113
((( -رينيه غينون ،أزمة العامل املعارص ،مرجع سابق ،ص.96 ،95

266

نحن وأزمنة االستعمار

فضال عن أنه ال يكتفي مبا تجود به عليه الطبيعة بل يح ّول ما تنتجه ،ومن مثة تشكل
الطبيعة مادة أولية يبني منها اإلنسان ما يعتربه قوام حياته الفردية والجامعية ...غري أن
املنعرج األسايس الذي انبثقت عنه مقولة الهيمنة عىل الطبيعة يف املجتمع الحديث...
لكل
بالنسبة لإلنسان الحديث ،معضلة تقنية ينبغي حلّها :ليست الطبيعة مبدأً كلياً مفرسا ً ّ
يشء بل هي الخارج ،وهي فضاء أو مادة ينبغي غزوها وترتيبها وإخضاعها ...لذا أسس
(ديكارت) الحداثة الفلسفية بوضع مبدأ الذاتية كأساس لليقني وكقيمة مطلقة ،وخطا
فاصال بني عامل اآللهة القديم وعامل اإلنسان الحديث»(((.
لقد أصبح اإلنسان الحديث يف عامل مستقل يستمد وجوده من ذاته املتعالية ،التي
ينطلق منه يف فهم الوجود والسيطرة عليه ،وما الطبيعة إال موضوع من املوضوعات
التي تريد الذات كشف رسها والبحث عن الجوانب الغامضة فيها قصد ترويضها لتلك
الذات .فقد استطاع اإلنسان الحديث أن ينزع السحر عن العامل« ،منذ اللحظة التي نزع
فيها اإلنسان عن الطبيعة قناعها أصبحت هذه األخرية مجال الترصف التقني والعلمي،
غري أن قيمة اللحظة الديكارتية تكمن يف ذلك التأليف الذي يقيمه بني الهندسة
مؤسساً بذلك الهندسة التحليلية ،ومن مثة مفت ِتحاً إىل جانب (غالييل) عهد
والتحليلِّ ،

السيطرة العقلية ال ّرياضية عىل الطبيعة ،بحيث يكمن إسهام (ديكارت) يف بناء مرشوع
حديث هو مرشوع تحكم اإلنسان عقلياً يف الطبيعة»((( .هذه العملية ـ أي نزع القداسة
عن الطبيعة ـ التي ُمورست من طرف الرؤية الحداثية أفقدها رمزيتها ،وإحاءاتها
خية معطاءةو ُم ِ
حبة ،وما
امليثولوجية بدليل أن الطبيعة كان يُنظر لها عىل أنّها أنثى ّ
كانت الكوارث الطبيعية يف الذهنية اليونانية إال تعبريا ً عن سخطها وعصيانها.
وبذلك يتأكد لنا القول بأ ّن رينيه (ديكارت) بتبنيه للطابع الرؤيوي العقالين ،من

خالل فكرة العقلنة والغزو العقيل للطبيعة قد دعم تلك التصورات التي كانت تريد
الفكاك عن التصورات السكوالئية القدمية ،وبذلك تكون الفلسفة الحديثة قد وجدت
«الروح الحديث ذاته يف فلسفة (ديكارت) واكتسب من خاللها وعياً أوضح بذاته عن
((( -نور الدين الشايب ،نيتشه ونقد الحداثة ،مرجع سابق ،ص .55
((( -املرجع نفسه ،ص .55
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ذي قبل ،نضيف أ ّن أي حركة بارزة يف أي ميدان مثلام كانت عليه فلسفة (ديكارت)
يف املجال الفلسفي إنّ ا هي محصلة دامئا وليست منطلقاً حقيقياً»(((.
فالفيلسوف الفرنيس أمام محكمة االتهام يف هذا القرن ،فهو صانع األزمة بتلك
التصورات التي مل تنتج لنا إال علوماً تساهم يف تكريس مقوالت القوة ،التملك،
السيطرة ،سيادة العامل ،...تلك املفاهيم التي جعلت اإلنسان مغرتِباً عن جميع

العوامل حتى مع ذاته« ،انطالقا من (ديكارت) ،يف الحقيقة ،أخذ علمنا الغريب من
حيث املبدأ ،يجهل اإلنسان ،وقبل كل يشء بعده األسايس ،التسامي ،وأصبح ال
(علم) كميّا رصفا؛ كل الحقيقي ،الواقعي ،كام كتب (برغسون) يضمحل يف دخان
الجرب ،وقد انطوى اإلنسان عىل ال(أنا) املنعزلة ،الجزرية ،عىل الكوجيتو وتغدو
الفعالية هي املعيار الوحيد للعلم ،والتقنية غرضها األوحد أن يجعلنا (أسياد وماليك)
الطبيعة وفقا لربنامج (ديكارت) يف كتابه بحث يف الطريقة ،فالحياة نفسها انتقصت
إىل هذه اآللية ،فمن قبل الحيوانات بالنسبة ل (ديكارت) ما هي إال آالت ،بالنسبة
لخلفه الميرتي ( )La Mettrieليس اإلنسان بدوره سوى آلة»(((.
ويؤكد (غارودي) أن العلم الديكاريت وتلك املفاهيم التي نسجها ،قد متخضت
عنها مفاهيم ال إنسانية فشلت يف النهاية« .إن الكمية ،إن إرادة القوة والنمو ،إن
الفردانية ،كأهداف قد ثبت فشلها .فام من حضارة ميكن أن تشيد عىل هذه األسس،
ب إىل نتائج متعارضة متاما
ري ِ
قد أمىض العلم والتقنيات التي نشأت عىل هذا التَ َ
ملشاريع ووعود النهضة الغربية»(((.

كام يبني روجيه (غارودي) فلسفة (ديكارت) ال تكمن مشاكلها هنا فحسب فقد،

«نادى (ديكارت) بصورة جلية أيضا برضورة فصل مشاكل اإلميان واألخالق عن
مجال العقل ،يقول يف آرائه املقتضبة أن الغايات واألغراض والتسامي ال عالقة
لها بالعقل ،وكتب يف تأمله ( )28قائال أنّه من العبث أن نسأل ملاذا فعل الله ذلك
((( -رينيه غينون ،أزمة العامل املعارص ،مرجع سابق ،ص .113
((( -روجيه غارودي ،وعود اإلسالم ،ترجمة ذوقان قرقوط ،ط  ،2بريوت لبنان ،دار الرقي ،1985 ،ص.110 ،109 ،
((( -املصدر نفسه ،ص .111
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اليشء؟ ولكن ينبغي أن نسأل فقط كيف فعل ذلك؟ ...ومنذ زمان (ديكارت) توقف
الغرب عن سؤال (ملاذا) ،وأصبح اهتاممهم منصبا عىل كيف؟»(((.
وهنا تصري الذّات العارفة هي التي تركن إىل ذاتها ،وال تبحث عن الحكمة والغاية

من الوجود ،بل تسعى لتحصيل اإلجابة عىل كيف نستطيع الفعل ،وهنا تصبح الذّات
مصدر إلهام ملا تريده «أما التسامي فيفقد أسبابه عندما يتظاهر املرء أن الوجود
بوصفه دليالً نهائياً له افرتاض يقول( :أنا أفكر إذا أنا موجود) وأن وجود أي يشء من
األشياء يأيت يف آخر عملية التفكري التي تنطلق من تلك القاعدة مرورا ً بسلسل ٍة من
القياسات املنطقية االستنتاجية»((( ،ميكن إرجاع هذا التصور إىل الجانب النفيس
لإلنسان ،ألنّه يصور نفسه كائناً أعىل عىل جميع عنارص املوجودات ،هذه الفكرة
الديكارتية حول سيادة اإلنسان عىل الطبيعة؛ نجد تربيرها عند الفيلسوف األملاين
(كانط)؛ وألن اإلنسان «بكونه الكائن الوحيد عىل األرض الذي ميلك عقالً ،وبالتايل
قدرة عىل أن يضع لنفسه غايات كام يحلو ،فهو من هنا بكل تأكيد سيد الطبيعة
املس ّمى ،ويف ما لو نظرنا إىل الطبيعة عىل أنّها منظومة غايات ،فالشك يف أنّه هو
من حيث مصريه ،الغاية النهائية للطبيعة»((( .فلام كان اإلنسان الغاية األخرية للطبيعة؛
فإن هذه الغاية متتاز بالكامل وصفة العقالنية ومن ثم جاز للسيد أن يترصف فيها
كام يشاء .فهذا الكيان الف ّعال (العقل) هو الذي يربط املعطيات ويضيف عليها
العالقات؛ لتتح ّول الحقائق إىل كلّيات.
ويوضح لنا (غارودي) ما تم تخطيطه من قبل (ديكارت) ،قد تم الوصول إليه بتقدميه
لرباهني ،ومناذج من الواقع العاملي املتأزم« ،وسنكتفي اآلن بتقديم كشف حساب
ملرشوع (ديكارت) :أن نصبح أسياد الطبيعة ومالكها ،هذا الهدف تم التوصل إليه
بجدارة عن طريق العلوم والتكنيك الذي أعطانا القدرة عىل تدمري تلك الطبيعة»(((.
((( -روجيه غارودي ،كشف حساب الفلسفة الغربية ،ترجمة أبوبكر الفيتوري ،مجلة كلية الدعوة اإلسالمية ،طرابلس
ليبيا ،عدد ،1990 ،7ص .634
((( -املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
((( -إمانويل كنت ،نقد ملكة الحكم ،مرجع سابق ،ص .392
((( -روجيه غارودي ،كيف صنعنا القرن العرشين ،مصدر سابق ،ص .85
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فاملرشوع الفلسفي الديكاريت الذي ما فتئ يشكّل تصورات فكرية ساهمت
بشكل مبارش وغري مبارش وعىل مدى قرون يف خلق األزمات العاملية خاصة يف
الطبيعة التي استبيحت لصالح الذّات ال ّنهمة للسيطرة والغزو .لذلك يرى (غارودي)
أن «الواجبات إزاء الطبيعة من الواجبات إزاء امللكية؛ فال األفراد وال الجامعات
يستطيعون أن ي َّد ُعوا ألنفسهم امتياز استنفاذها أو تشويهها ،أو تدمري ثرواتها من أجل
ملذاتهم الخاصة .إن الطبيعة كام ورثناها اليوم قد أُ ِ
ت يف جزئها األعظم بعمل
نس َن ْ
أجيال شتَّى ،فال ميكن اعتبارها إذن مستودعاً غري محمو ٍد للرثوات من أجل إرضاء
شهوات اللحظة وال مص ّباً لفضالتنا»((( .فالعلم الحديث يظهر أنّه من منطق براديغم
الديكاريت ،ينظر للطبيعة واألشياء عموما باعتبارها ميّتة؛ فهو يُعنى فقط بالوقوف عند
الدالالت املوضوعية ،وتقديم املعلومات الدقيقة تبعا لهذه الدالالت ،ولكن هذه
املامرسة أو باألصح هي استباحة لرمزية الطبيعة عىل أنّها أ ًّما حاضنة لنا.
فالطبيعة ُمسخّرة من الله لإلنسان وليس يف عالقة رصاع معها ،قال الله تعاىل
ﱫ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﱪ اآلية
13سورة الجاثية ،وهي أمانة والواجب اإلنساين أن نحافظ عىل األمانة ،كام وهبت لنا
فهي« :ليست ملكاً ملليارات املوىت الذين أخصبوها ،بل وأيضا للمليارات ممن مل
يولدوا بعد ،ومن واجبنا أن ننقلها وهي أعظم خصبا وجامال مام تلقيناها دون الربط
باملستقبل»(((.
ملتسائل أن يقول :ماذا يبقى عن حضور املعاين السامية ،يف هذا النظام امليكانييك
الديكاريت((( ،ال سيام املعاين اإلنسانية ،والشعور بالوجود اآلخر ،بعد أن أقيص
الوجود الطبيعي؛ الذي اختزل يف شكل رصاع بينه وبني اإلنسان ،وليس لهذا األخري
((( -روجيه غارودي ،الواليات املتحدة األمريكية طليعة االنحطاط ،ترجمة صياح الجيهم ،ميشيل خوري ،ط،2
بريوت لبنان ،دار عطية للنرش ،1999 ،،ص .171
((( -املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
((( -إن هذا التصور امليكانييك الذي اعتمده (ديكارت) كان قد « استمده من الرياضيات هو الذي أسس النظرة
التجريبية للطبيعة ،وق ّوض امليتافيزيقا املدرسية الوسيطة ،وحول الفلسفة إىل علم السيطرة عىل الطبيعة «السيّد ولد
أباه ،الدين والسياسة واألخالق ،ط  ،1بريوت لبنان ،جداول للنرش والتوزيع ،2014 ،ص .290
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إال أن يُخضع الوجود ،وأن يجعل من نفسه سيدا ً عىل الطبيعة ومالكاً لها حقاً»ف
(ديكارت) دفع هذا التدمري إىل نهايته :الحب ،اإلبداع الجاميل ،حتى الفعل يف حد
ذاته (غري التكنييك) أين مكانهم؟ أميكن أن نُخرج من (ديكارت) شيئاً جاملياً؟ أو
نتعلم منه ما هو الحب؟ يف إحدى الليايل حينام يستبد بك الحزن ستبحث عن تلك
الدراسة امليكانيكية ،والتي ت ُسمى بهذا االسم الغريب ،دراسة األشواق»((( .هذا ما
يظهر لنا عن ذلك التصور الذي متت صياغته من طرف (ديكارت)((( ،أما عن تجلياته
السلبية وأنه جزء من األزمة القيمية للرؤية الحداثية إىل العامل سنورده يف الفصول
اآلتية كمظهر لتجليات تلك األزمة.

ثانياً  -نحو فهم غزو العامل واستعامره:
ال زالت الحداثة الغربية وف ّية ملبادئها وأفكارها التي انطلقت منها يف صياغة
رؤيتها إىل العامل ،السيام فكرة (ديكارت) و(هوبز) وهي« :مسلّمة ديكارت ،التي
تجعل (اإلنسان سي ًدا ومالكًا للطبيعة) ،ومسلّمة هوبز ،التي تجعل (اإلنسان ذئ ًبا
بالنسبة لإلنسان)»(((.
تلـك املسـلمتان اللّتـان تدعـوان إىل غـزو الطبيعـة والسـيطرة عليها ،وتأسـيس
العالقـة مـع اآلخـر عىل أنّهـا عالقـة رصاع .فقد تـم تعديـة املسـلّمة الديكارتية إىل
((( -روجيه جاودي ،كيف صنعنا القرن العرشين؟ ،مصدر سابق ،ص .76 ،75
((( -ما فتئت ابستومولوجيا الحديثة تكشف عن قصورها وميالد مضادّها التكمييل ،املتمثل يف :قواعد فهم جديدة
(فكر ال ّنمذجة ) بديلة لتلك التي صاغها (ديكارت) ،وهي عىل التوايل :فكرة الوجاهة :والتي تفيد أن ادراكنا للموضوع
ني ملقاصد هذا املنمذج .أما الفكرة الثانية يف
مرتبط ضمنيا مبقصد املنمذج ،وعلية فتغري إدراكنا وفهمنا للموضوع ره ٌ
ابستومولوجيا النمذجة تسمى باإلجاملية :التي ترى أن موضوع املعرفة املطروح من ِقبل العقل ،يدرك من البداية بصفة
كلية ،وهذا نقيض للمبدأ الديكاريت ،الذي ينبغي اتبعاه يف دراسة موضوع برضورة تحليله إىل وحيدة بسيطة.وعليه
فال حاجة إىل االنشغال تبعا لذلك بتكوين صورة صادقة لهذه البنية الداخلية (املوضوع الذي يطرحه العقل)؛ ألنه لن
يكون لها نفس الوجود والوحدة بعد احتكاكها باملحيط.لتأيت فكرة الغائية ضمن هذه اإلبستمولوجيا لتؤكد لنا أن فهمنا
للموضوع مرتبط بسلوكه ال ذاته دون حاجة لتسبيق فكري ،لهذا يحب عىل املنمذج اإلتجاه نحو السلوك والوسائل
املسخرة للمرشوعات ،وهذا التحديد هو عبارة عن فعل عقيل افرتايض يتعذر الربهنة عنه .الفكرة األخرية الدّمجانية،
التي تعترب كل متثل انحياز بصورة قصدية من خالل انتقاء املنمذج للعنارص املوجهة من العنارص املطروحة واملعتربة.
لنبذ الفكر الديكارتية القائلة باإلحصاء الشامل ،أنظر بيار برييي وآخرون ،مقاالت يف النمذّجة وفلسفة العلوم،ترجمة
هدى الكايف وآخرون،ط ،1تونس،دار سيناترا،2012،ج،2ص .210،211
((( -روجيه غارودي ،اإلسالم والحداثة ،مصدر سابق.
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غـزو واسـتعامر اآلخـر ونهبـه« ،فعصر النهضة يسـتند إىل نـوع من عالقة اإلنسـان
بأقرانـه ،وهـذه العالقـة فرديـة املنزع بصورة أساسـية ،ومنها سـيولد رجـل املرشوع
باملعنى األفضل واملعنى األسـوأ لهذه الكلمة ،وهذه اإلرادة؛ إرادة الربح والسـيطرة
هـي أيضـا إرادة الغـازي الـذي ال يتردد يف اقتحام ت ُخـوم العامل املعـروف ،وال يف
تدمير القارات والحضـارت»(((.
فقـد كان بـزوغ فجـر الثـورة الصناعيـة بدايـة لبروز تحـوالت كبرى يف العامل،
التـي سـيكون االسـتعامر وغزو القـارات الثالثـة الصورة التـي تحملها تلـك الثورة،
وامتـداد الحركـة االسـتعامرية والكشـوفات الجغرافيـة؛ ألجـل البحـث عـن املواد
الخـام لتزويـد املصانـع ،فقـد أدت» الثـورة الصناعيـة إىل حـد كبير يف قيـام حركة
التوسـع اإلسـتعامري يف القـرن التاسـع عشر ،وقـد أدت الحاجـة إىل مزيـد مـن
املـواد الخـام للمصانـع ،ومزيـد مـن األسـواق ملنتجات تلـك املصانـع إىل ذلك
التوسـع االسـتعامري ،فاقتسـمت أروربـا دول إفريقيا وآسـيا ،وأنشـأت مسـتعمرات
فيهام» ( (( .
وترتاصف إىل جانب األسباب السابقة إلنتشار التوسع االستعامري ،أن الدول
األوروبية قد قامت بإلغاء نظام الرق» بحسب ترتيب دخولها يف نطاق الثورة الصناعية،
انكلرتا أوالً ،ثم فرنسا ،عندما أخذ الريع الحاصل عن الرق بالتضاؤل شيئا فشيئا ،ومل
يعد قادرا ً عىل خدمة ال ّنمو اإلقتصادي ،وعندئذ جرى االنتقال من نخاسة العبيد إىل

الحركة االستعامرية باملعنى الصحيح»(((.

فلم تعد تجارة العبيد واستغاللهم يف املزراع واألعامل بالتجارة املربحة ،التي
تحقق الربح الذي يريده الرجل األبيض ،بل إن اكتشاف املعادن الثمينة ،والبحث
عن مصادرها لتحقيق النمو واإلزدهار اإلقتصادي؛ حيث ينقل (غارودي) هذا التصور
((( -روجيه غارودي ،يف سبيل حوار الحضارات ،مصدر سابق ،ص .33
((( -املوسوعة العربية العاملية ،مرجع سابق ،ج ،16ص .62
((( -املصدر سابق ،ص .53
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للبحث عن املال والذهب من رواية دون كيشوت ل :سارفانتس((( الذي يُعترب
شاهدا ً عىل ذلك العرص ،فيقول ـ عىل لسان دون كيشوت ـ« :ماذا أرى هناك؟ إنه
الذهب املعدن األصفر الالمع والنفيس ،القليل من هذا الذهب يكفي ليح ّول األسود
إىل أبيض ،القبيح إىل جميل ،والظامل إىل عادل ،والوضيع إىل نبيل ،املسن إىل
شاب ،إنّه سيُبعد عن منابركم قساوستكم وخ ّدامكم ،ويسلب الوسادة من عند رسير
املريض .هذا املال الذهبي سيلحم ويقطع التعهدات ،سيبارك امللعون ،وسيجعل
املجذوم يُعبد وسيضع اللصوص بعد منحهم األلقاب واإلحرتام والثناء عىل منصة
الن ّواب ،وهو ما سيجعل األرملة الحزينة تقرر الزواج مرة أخرى ،وسيح ّول مستشفى
ملرىض القرحة التي تبدو كئيبة وتثري الغثيان ،إىل رائحة عطرة ،إىل األمام ،أيها العفار
امللعون املبتذل لكل أنواع البرش ،أريد أن أعيد لك مكانتك يف الطبيعة»((( .هكذا جاء
الوصف من (سارفانتس) باعتباره شاهدا ً عىل ذلك العرص ،فتحول بدءا توجه الغرب
الحادث إىل البحث عىل الرثوة التي ستنطلق معها حركة السيطرة عىل الشعوب التي
متتلك تلك الرثوة الخام ،فقد كان للحداثة تعصباتها الخاصة بها وفيام وجد البعض
العرص الحديث مح ِّررا ً ِ
وآسا ً ،خربه آخرون بصفته قامعاً وعدوانياً توسع ّياً ومدمرا ً»(((.
إن االستعامر العاملي مل يكن ينتقل إال تحت غطاء ،وحجاج ليربر موقفه وأعامله
التوسعية .وتكاد تكون تلك الحجج يف ظاهرها إنسانية إذا ما التفتنا إليها أول وهلة،
فقد كان من الواضح يف عهد االستعامر األورويب أن التاريخ مل يكن إال رسدا ً تاريخياً؛
((( »-ميغيل دي ثربانتس (رسفانتس) سابيدرا Miguel de Cervantes Saavedra 1547- 1619كاتب رواية ومرسحية
وشاعر إسباين ولد يف الكَال دي إينارس  Alcalá de Henaresوتويف يف مدريد ،ويُع ُّد من أشهر ال ُكتَّاب اإلسبان ،كام
يُع ُّد عمله الرئييس «دون كيخوته (أو دون كيشوت) دي المانشا»  Don Quijote de la Manchaأكرث املؤلفات باللغة
اإلسبانية شهرة ،وت ُرجم إىل أغلب اللغات ،وبحث فيه نقاد من جميع أنحاء العامل ،واقتبس منه مرارا ً إىل أجناس أدبية
أخرى ،واستلهم منه الكثري من األعامل التشكيلية والراقصة واملوسيقية والسينامئية ...وكان ثربانتس بطالً لعدد من
املعارك البحرية يف املنطقة ما بني جنويب إيطالية واليونان وتونس ،ومنها معركة ليبانتو الشهرية .وبعد نهاية تجربته
العسكرية وفقدانه ذراعه األيرس يف الحرب ركب سفينة عائدة إىل بلده ،ولك َّنها هوجمت وأجربت عىل التوجه إىل
الجزائر العاصمة ،حيث بقي من عام  1575إىل عام ...1580يعد «دون كيخوته» أهم عمل أديب لرثبانتس ،وقد متتع
بنجاح كبري وبإقبال شعبي منذ الطبعة األوىل للجزء األول يف مدريد عام  »1695املوسوعة العربية ،بإرشاف مسعود
بوبو ،ط ،1دمشق سوريا ،الهيئة املوسوعية العربية ،1998 ،ج ،7ص .297
((( -روجيه غارودي ،كيف صنعنا القرن العرشين ،مصدر سابق ،ص 47 ،46 ،45
((( -كارن آمسرتونج ،مسعى البرشية األزيل ،مرجع سابق ،ص 255
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ٍ
ألراض جديد ٍة يف سبيل جلب الحضارة إىل الشعوب املتخلفة،
للغزو املرشوع
وهكذا فإن أي اجتياح أو عدوان استعامري كان مربرا ً رشعاً باسم املدنية»(((.

ثالثاً /الذرائع النزعة االستعامرية:
أ -الذريعة االقتصادية:
بالنسبة للحجة االقتصادية فإن نظرة الدول االستعامرية إىل الدول املستع َمرة،

هي عبارة عن سوق لتسويق املنتوجات ،أو مصدر للمواد الخام لتزويد املصانع،
«فاملستعمرات هي بالنسبة إىل البلدان الغنية سوق مميزة لتوظيف الرساميل؛ ولقد
ق َّدم (ستيوارت ميل) الشهري الربهان عىل ذلك ،ويضيف (جول فريي) :إن تأسيس
مستعمرة يعني إنشاء سوق»(((.
مـن الغريـب كيف يتصور العقـل الغريب فكـرة الحريّة؟ إذ نجد (جون اسـتوارت

ميـل) الـذي يؤكـد على مطلـب الحريـة لألفـراد ولبلاده ،ثـم مـا يلبـث أن مينحها
لغيره ثـم يسـلبها بطريقـة ذكية أو متناقضـة ،حيث يـرى« :أن الدول الحـرة قد تكون
لهـا أقاليـم تابعـة حصلت عليهـا بالغـزو أو باالسـتعامر ،وبلدنا ـ إنجلترا ـ هو أكرب
بلـد مـن هـذا النـوع ...ومـن أهم املسـائل :معرفـة كيف تحكم هـذه التوابـع؟ هذه
العبـارة مبـا فيهـا من عنجهيـة وعنرصية ،حـاول (مل) طـوال كتابـه أن يتخلص منها
ويخلِّـص منهـا مواطنيـه ،فإذا هـو يرضاها كما يرضاها بلـده؛ باالسـتعامر لغريه من
البشر ...كما ق ّدم بعد ذلـك آراء تفـوح منها رائحـة العنرصيـة الكريهة»(((.
إن هذه الدول التوابع ستبقى تابعة للدول املستعمرة إقتصادياً وسياسياً وعسكرياً،
وما يبدو يف الغالب انتشار موجة االستقالل للدول املتخلّفة خاصة يف القرن
((( -روجيه غارودي ،االستعامر الثقايف ،والصهيوينة ،والتمسك باألسطورة بدال من رسد الحقائق يف تدريس التاريخ،
ترجمة هشام حداد ،سوريا ،مجلة اآلداب األجنبية ،العدد  ،108أكتوبر  ،2001ص .14
((( -روجيه ،غارودي ،األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها ،مصدر سابق ،ص.19
((( -مصطفى النشار ،جون ستيوارت مل وفلسفة الحرية ،مجلة التفاهم ،عدد ،39مرجع سابق ،ص .149
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العرشين ،يبقى استقالال يف الظاهر فقط .ذلك أن النظام العاملي الجديد الذي وضعته
الدول الكربى هو إمتداد طبيعي للمد االستعامري ،ولكن بطريقة تكاد تكون متخفية؛
حيث يؤكد (غارودي) ذلك مستشهدا ً بكالم (لجورج بوش)؛ حيث يقول« :إن ما
يسميه بوش النظام العاملي الجديد((( هو دعم وامتداد لهذه العالقات االستعامرية
بني عاصمة واحدة وباقي العامل ،عالقات استعامرية تعني تبعية اقتصادية وسياسية
وعسكرية تسمح للمسيطرين أن يجعلوا مستعمراتهم ملحقة باقتصاد املركز ،أو أن
يفرضوا رشوطا للتبادل وتعريفات جمركية تفيد املسيطرين فقط ،وهذا الهدف الذي
طاملا أعلن عنه القادة األمريكيون»(((.
فالنظام العاملي الجديد يقوم بالهيمنة والسيطرة بطرق أكرث لباقة ،ولكنها مجحفة
ول عهد االستعامر التقليدي الذي كلّف امليزانية
يف حق دول الجنوب ،بعد أن ّ
االقتصادية للدول العظمى تكلفات كبرية .فقد آثرت الدول االستعامرية إكامل اللعبة
بطرق أكرث ذكاء ،فقد فقدت القوى الصناعية املركزية اهتاممها بالجنوب وأع ّدت إىل
شكل جديد من االستعامر الحديث ،وزادت من إحتكارها لالقتصاد العاملي وتقويض
العنارص الدميقراطية يف األمم املتحدة ،واستمرت يف ترحيل الجنوب إىل الطبقة
الدنيا .ولعل هذا هو املسار الطبيعي لألحداث يف اعتبار طبيعة العالقات بني القوي
عب عنها (ونستون ترششل) بقوله« :فلو
والضعيف وفلسفة مامرسة هذه العالقاتّ ...
أن حكومة العامل كانت يف أيدي شعوب جائعة سيكون الخطر دوما محدقا ...إن ق ّوتنا
تضعنا فوق الجميع ،فنحن أشبه برجال أغنياء يعيشون آمنني يف مساكنهم»((( .وهكذا
((( -فقد بني استطالع للرأي أن الخوف من أمريكا يف العامل ازداد بشكل غري طبيعي ،وهذا نتيجة ملامرساتها الخارجية
مع العامل الثالث التي تقوم عىل السيطرة والقوة واإلحتالل حيث يقول نعوم تشومسيك« :ويف مستهل عام ،2003
كشفت الدراسات عن أن الخوف من الواليات املتحدة قد بلغ ذرى عالية جدا يف جميع أنحاء العامل ،مشفوعا
بارتياب شديد بقيادتها السياسية ،فكان نبذها ألبسط حقوق وحاجات اإلنسان ال يضاهيه سوى ازدراؤها بالدميقراطية
ازدراء يصعب عىل املرء أن يتذكر مثيال له ...وهو ازدراء مصحوب مبجاهرة علنية باإلخالص الصادق لحقوق اإلنسان
والدميقراطية ،واألحداث التي تشكل فيام بعد ،كان البد من أن تثري حفيظة أولئك الذين يحملون هم العامل الذي
سيورثونه ألحفادهم» .نعوم تشومسيك ،الهيمنة أم البقاء ،ترجمة سامي الكعيك ،ط ،1بريوت لبنان ،دار الكتاب
العريب ،2004 ،ص .10
((( -روجيه غارودي ،كيف نصنع املستقبل ،مصدر سابق ،ص .32
((( -نعوم تشومسيك ،النظام العاملي القديم والجديد ،ترجمة عاطف معتمد عبد الحميد ،ط ،1مرص ،نهضة مرص
للطباعة والنرش ،مارس ،2007ص .10
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يبي (ترششل) أن الحكم البد أن يكون يف يد األقوياء األغنياء الذين من حقهم العيش
ّ
يف أمان ويحيون يف سالم ،ومن الخطر أن ترتك حكومة العامل السيطرة عىل العامل يف
يد الشعوب الجائعة الضعيفة ألنّها ستشكل خطرا ً عليه.
ويشري (غارودي) إىل أشكال أخرى أيضا من االستعامر املعارص؛ عرب استعامل
آليات متعددة لتحقيق الهدف منها« :اآللية البسيطة تتم املوافقة عىل استثامرات عرب
القروض واملعونات للبالد الفقرية ،هي من حيث املبدأ تساعدها يف أن تتصنع ،ولك ّنها
يف الواقع تسمح للرشكات املتعددة الجنسية يف الشامل بزيادة أرباحها عن طريق
انتقالها لإلقامة يف بالد تتميز برخص اليد العاملة ،ويف الوقت نفسه تنخفض أسعار
املواد الخام يف هذه البالد ،مام يجعل التبادالت متعن يف التغابن مع مرور الزمن...
أيضاً إن سداد القروض ميثل أضعاف رأس املال املقرتض ،كام أن سداد الفوائد يعادل
يف الغالب إجاميل التصدير ،مام يجعل كل تنمية مستحيلة .ال يتعلق إذن بالبالد النامية
ـ كام نطلق عليها من باب املجاملة أو النفاق ـ ولك ّنها بالد محكوم عليها ببؤس متزايد
وتبعية متزايدة»((( .ولكن تبقى هذه البلدان دامئا يف طور التبعية وال ميكن لها الفكاك
عن تلك الرشكات .وال تنمية تحصل يف تلك البالد النامية ،إذ تبقى تسمى يف طور
ال ّنمو الذي ال ميكن أن ينتهي أبدا ،وكل ذلك يتم وفق اسرتاتجية تبخيس املواد الخام
مقابل وعود للتنمية التي ستكون مستحيلة واقعا يف ظل هذا الغنب.
ب -الذريعة السياسية:
أما بالنسبة للذريعة السياسية التي تعتمدها املنظومات االستعامرية ،فهي تخوض
حروباً استباقية تحت مظلّة ال ّدفاع عن الدميقراطية وحقوق اإلنسان والحرب عىل

اإلرهاب ،ونرش قيم العدالة والدميقراطية .فمن «السهل تعداد األمثلة عن استخدام
هذه الذرائع ملكافحة اإلرهاب أو للتدخل اإلنساين ،وال ّدفاع عن حقوق اإلنسان،
لتربير اعتداءات مبارشة ضد املتهمني ،أو إقامة عوائق ملعارضة اتفاقيات تجارية
معهم»(((.
((( -املصدر السابق ،ص .32
((( -روجيه غارودي ،أمريكا طليعة اإلنحطاط ،مصدر سابق ،ص .12
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كام هو الشأن أيضا يف التدخل العسكري األمرييك يف العراق بحجة ال ّدفاع عن
الحق الدويل ،وإجالء العراق من الكويت .فبعد أن تم إجالء العراق من الكويت،
تم غزو العراق عام  ،2003للسيطرة عىل النفط ونهبه .لذا فقد حدد هدف جديد» يف
رشم الشيخ ،عام  1996من قبل حكومة إرسائيل :فمكافحة اإلرهاب ،مثل التّدخل
اإلنساين ذريعتان جديدتان لالستعامر الحديث املتكامل؛ وقد أشار (شمعون برييز)
دون أي دليل إىل (إيران) كمركز لإلرهاب العاملي ،وبالطبع فهذا اإلرهاب يشمل كل
أشكال مقاومة الشعوب املدافعة عن استقاللها ،ويستبعد كل أشكال إرهاب الدولة
املهدد لهذا اإلستقالل»(((.
ج -الذريعة اإلنسانية:
الذريعـة التـي تنطلـق منهـا القـوى االسـتعامرية هي جلـب الحضـارة وتحضري
الشـعوب املتخلّفـة ونقـل املدن ّيـة إليهـا .حتـى وإن وجـدوا يف البلاد املسـتع َمرة
«مدنيـة مزدهـرة ،فهم ال يجدون ازدهارا ً سـوى يف ما ينطبق على معايريهم الخاصة،
ويبتعـدون بهـذا عـن التواضـع العلمـي املثير لإلعجـاب ،بـل عـن املوضوعيـة
والشـمولية الفكريـة التـي رضب (لفـي ستراوس) مثلا عليهـا يف كتابـه «العـرق
والتاريـخ» ،حينما قـال :كانـت العصور القدمية ِ
تسـم كل مـن مل يسـهم يف الثقافة
اليونانيـة ـ الرومانيـة بأنّـه همجـي ،أمـا املدنيـة الغربيـة فقـد اسـتخدمت مصطلـح
(متوحـش) مـن أجـل املعنى ذاتـه ...وهذا يعنـي أنه مـن الغابة مام يسـتدعي منطا
مـن الحيـاة الحيوانيـة مقابل الحضـارة»(((.
وإن مـن املسـتغرب :كيـف تُنقـل الحضـارة إىل أمـم والوسـيلة يف ذلـك هـي
القـوة ،هـل مـن املعقـول؟ «يقـول السـيد (يلّتـان) مـا هـذه الحضـارة التـي تفرض
بقـوة املدفـع؟ ...ال أتـردد يف القـول إن هـذا ليـس مـن السياسـة وال هـو مـن
السـادة البد من الـكالم بصوت أرفع
التاريـخ؛ إنـه مـن امليتـا فيزيقيا السياسـية ،أيّها ّ
((( -املصدر نفسه ،ص .11
((( -روجيه غارودي ،االستعامر الثقايف ،والصهيوينة ،والتمسك باألسطورة بدال من رسد الحقائق يف تدريس التاريخ،
مصدر سابق.14 ،
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وبحقيقـة أكثر ،يجـب القـول برصاحـة :إن لألعراق العليـا حقا عمليًا على األعراق
السـفىل»(((.
تتكئ يف الغالب عىل الرؤية اإلنرثبولوجية الثقافية إىل
وهذه الذريعة اإلنسانية
ُ
العامل ،التي تحاول أن تفرس العامل وتفهمه يف تلك األطر العرقية الضيقة.
إن حالة التطور والنمو واإلزدهار االقتصادي والسيايس والثقايف الذي عليه
العامل املتقدم اليوم ،مل يكن لينبجس يف لحظة زمنية فارقة« ،ومل يكن اإلدخار هو

الذي وهب الغرب البرتول الذي أصبح محرك من ّوه ،إنّه التقسيم بعد الحرب العاملية
األوىل ـ كغنيمة حرب ـ الذي أتاح إلنجلرتا ولفرنسا ثم للواليات املتحدة مامرسة
كل آبار البرتول يف الرشق األوسط .هذا التجميع األول مثرة خمسة
هيمنتهام عىل ّ
قرون من اللّصوص ّية االستعامرية ،سمح بنشأة تبادالت غري متكافئة بني العواصم
االستعامرية ومستعمراتها»(((.
وعليه ميكن القول أن الغزو الغريب للعامل ـ مهام كان له من ذرائع؛ ليتسرت بها
ويج ّمل بها أفعاله التدمريية ـ هو غزو مادي بحت؛ يرنو إىل مزيد من النمو املادي
عىل حساب القيم واألخالق التي مل تكن توضع يف قاموسه :وهو ينطلق للبحث
عىل تجميع العنارص املادية ملزيد من القوة« .الغزو الغريب إنّ ا هو غزو املادية بكل
أشكالها ،وهو ال ميكن أن يكون غري ذلك ،وكل أساليب املواربة التي تتسم بال ّنفاق

وكل الحجج األخالقية وكل العبارت ذات النزعة اإلنسانية ال ّرنانة ،وكل أساليب
املهارة التي تستخدم يف دعاية تتّخذ سبيل الخداع يف الوقت املناسب لتصل إىل
هدفها التخريبي .وكل ذلك ال يغري شيئا من هذه الحقيقة التي ال يطعن فيها إال أناس
سذّج أو لهم مصلحة حقيقية يف هذا العمل الشيطاين»((( .وهذا الغزو ـ تحت هذه
الذّرائع ـ يجد أصله البعيد يف الرؤية الحداثية إىل العامل املبن ّية أصال عىل واحدية
الوجود يف املادة.
((( -روجيه ،غارودي ،األصوليات املعارصة أسبابها ومظاهرها ،مصدر سابق ،ص.20
((( -روجيه غارودي ،حفارو القبور ،مصدر سابق ،ص .139 ،138
((( -رينيه غينون ،أزمة العامل املعارص ،مصدر سابق ،ص .161
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خامتة:

ويف الختام نشري إىل أن النظرة إىل الطبيعة عىل أساس الرصاع والغزو ،هي الخيط
الناظم لتشكل النزعة اإلستعامرية الغربية حيث ارتكزت جهود الفكر الحدايث عىل
الهدف األسايس وهو اخضاع الطبيعة لإلنسان باعتباره سيدا ً ،ثم ليكون هذا السيد سيدا ً
عىل بقية شعوب العامل املستضعفة ،التي ترى القيمة الوحيدة هي القوة والسيطرة،
وهذا ما سعت الرأساملية إىل تحقيقه لتفصل القيم عن املامرسة االقتصادية يف
العامل ،وتحرص وتقلل من شأن ما يسمى أخالق يف الصعيد االقتصادي ،مام أدى
إىل خلخلة النسيج االجتامعي ،واإلنساين وإحداث الرصاعات ،والنزاعات الدولية،
خاصة االستعامر ،وغزو العامل الثالث تحت ذرائع متعددة.
كام أن البحث عىل ثقافة الرفاه يف العيش قد كانت شيمة وخاص ّية من خصائص
املجتمعات الحديثة ،حيث تحول ال ّرفاه من مطلب إنساين إىل هوس هستريي
ألجلها يتم دوس األسس األخالقية ،والقيمية ومتجيد اإلباحية والعدمية.
وقد أدى كل ذلك إىل أزمة يف القيم تجلّت يف خل ّو وفراغ العامل من املعنى
منها :نزعة التمركز حول الذات وفرض الحضارة الغربية ،ومصالحها عىل جميع
مجاالت الحياة عىل ِحساب باقي الثقافات ،فالغرب هو املركز والباقي هو الهامش؛
وهي الثقافة التي ت ّدعي اإلنسانية يف الظاهر ثم لتفرض نفسها بقوة البارود.
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قراءة الثورة الجزائرية وفق نظرية فرانز فانون
جلة سامعني

(((

تناقش هذه الدراسة الجدل واملناقشات املتعلقة مبسار الثورة الجزائرية املنقسم
بني فريق الداعني ألسلوب املقاومة والكفاح املسلح لتحقيق االستقالل ،وفريق آخر
يرى يف النضال السيايس والكفاح السيايس السلمي الطريق الوحيد إىل ذلك ،وهم
من اعتربتهم فرنسا منوذجاً «لالعتدال السيايس» .وإلبراز أهمية املقاومة املسلحة
يف إزالة االستعامر ،تتناول الدراسة فئة اجتامعية ثورية ميثلها الفالحون وسكان
األرياف من خالل نظرية فرانز فانون عن العنف والحرية .لقد كانت هذه الفئة
عصب الثورة ورمزا ً السرتجاع األرض والسيادة ،ولكنها باملقابل تعرضت للتهميش
وانتقصت من أدوراها بعض النخب السياسية والثقافية ،سواء إبان الثورة التحريرية
أو بعد االستقالل.
عىل الرغم من اإلنجازات التاريخية التي ق ّدمتها الحركة الوطنيّة الجزائريّة منذ
((( -باحث متخصص يف العلوم السياسية والعالقات الدولية  -الجزائر.
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تأسيس حزب «الجزائر الفتاة» عىل يد األمري خالد الهاشمي ،حفيد األمري عبد القادر،
يف  1919وصوال إىل حزب نجم شامل إفريقيا وحزب الشعب الجزائري وباقي األحزاب
والجمعيات الوطنية لغاية  ،1954والتي ساهمت كلّها يف الدفاع عن حقوق الجزائريني
وتطوير وعيهم القومي وتلقينهم أصول العمل السيايس ،فإن االستعامر الفرنيس الذي
كان يعطي هذه األحزاب جرعات من املامرسة الدميقراطية بهدف تحسني صورته
داخل وخارج القطر الجزائري ،كان يف الجانب اآلخر يكشف عن وجهه الوحيش
وقوته االستعامرية بتجويع الشعب ومصادرته أراضيه ،ومحارصة تحركاته وقمع نشاطاته
وتدجني هويّته .وت ُ ّعد أحداث  8ماي  1945يف الرشق الجزائري التي راح ضحيتها قرابة
 45000جزائري خري دليل عىل منطق االستعامر يف التعامل مع الشعوب املستع َمرة
التحض» (mission
وأبلغ حجة عىل عنرصيته وجرامئه وحقيقة «امله ّمة من أجل
ّ
 )civilisatriceالتي أراد إنجازها يف الجزائر وباقي املستعمرات.
حني أدرك مجموعة من املناضلني يف املنظمة الخاصة ()OS؛ وهي منظمة عسكريّة
رسيّة تأسست يف  1947من قبل بعض مناضيل «الحركة من أجل انتصار الحريات
الدميقراطية» ( )MTLDالتي كان يرأسها مصايل الحاج (وهي غطاء رسمي لحزب
الشعب الجزائري الذي أسسه مصايل وحلّته السلطات الفرنسية يف  1939وأتم نشاطه
يف الرسيّة) .استحالة تحقيق االستقالل واسرتداد الحقوق بلغة السياسة؛ خصوصا بعد
مأساة مجزرة ماي  1945وتزوير فرنسا النتخابات  1947التي شارك فيها حزبهم .بادرت
إىل تجميع األسلحة والتخطيط الندالع ثورة كربى تشمل كل مناطق الجزائر وتُرشك
فيها مختلف الرشائح يف املدن كام يف األرياف .وبعد أن اكتشف االستعامر يف 1950
أ ّن املنظمة سيُقْد ُم بعض أعضائها يف  23مارس  1954لتشكيل «اللجنة الثورية للوحدة
والعمل» ()CRUA؛ وهي طرف ثالث محايد بني طرفني متصارعني من حزب الشعب
 :MTLDاملصاليون املطالبون بسلطة مطلقة لرئيس الحزب مصايل ،واملركزيون
(اإلصالحيون) الذين أرادوا تغليب قرارات اللجنة املركزية للحزب .سيكون ألعضاء
اللجنة الثورية بعد نجاحهم يف عقد اجتامع األعضاء  22الدور الرئييس يف إطالق
رشارة أول نوفمرب  1945أين يعلن عن ميالد جبهة التحرير الوطني.
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كان محمد بوضياف (الرئيس الجزائري املغتال يف  )1992هو املح ّرك واملدبّر
منسقا لها يف إطار مجموعة الستّة التي صاغت بيان
األسايس للثورة ،وقد تم تعيينه ِّ
أ ّول نوفمرب واملك ّونة من :مصطفى بن بولعيد ،ديدوش مراد ،العريب بن مهيدي ،رابح
بيطاط ،كريم بلقاسم .ومعهم املناضلني املوجودين يف القاهرة وهم :أحمد بن بلّة،
حسني آيت أحمد ومحمد خيرض .لقد سمح الكفاح املسلح الذي يقوم عىل مبدأ
القيادة الجامع ّية بتجاوز استبداديّة بعض رموز الحركة الوطنية وانفرادها بتقرير مصري
الشعب كام كان األمر مع مصايل الحاج أو فرحات عباس وبعض علامء جمعية
العلامء املسلمني .لتضع الثورة الجميع أمام واقعية النضال وأساليبه الف ّعالة لتحقيق
االستقالل ،ولتستجيب لطموحات الجامهري الثائرة التي طال انتظارها لهذه اللحظة.
غري أن موقف األحزاب الجزائرية كان يسري يف عكس حامسة أصحاب نوفمرب،
فقد عارضت منهجيّة العمل العسكري الذي يديره حسب اعتقادهم مجموعة من
الشبّان املغامرين أقدموا عىل ترصفات فردية غري محسوبة ،والتي لرمبا ستعصف
بسنوات النضال السيايس التي خاضوها مع االستعامر وستقوض مرشوعهم السلمي
لتحقيق االستقالل (رغم االضطهاد والسجن املستمر الذي تعرض له رؤساء هذه
وصف من قبل بعض املؤسطرين
ُ
األحزاب) ،فمصايل الحاج رئيس حزب الشعب (يُ
لشخصيّته بأب القومية والحركة الوطنية) ظل لغاية استقالل الجزائر معارضاً لهذا
النهج الثوري ،واعترب كالً من املصاليني واملركزيني يف جريدتيهام الصادرة باللغة
الفرنسية أن انفجارات نوفمرب العظيمة هي مجرد «أحداث ( )évènementsخطرية»
وهي «اعتداءات» )attentas( (((.والالفت أيضاً ،أن الحزب الشيوعي الجزائري
املرتبط بالحزب الشيوعي الفرنيس مل يساند الكفاح املسلح أو يقبل مبنهجه،
وهو الذي يرفع شعارات الثورة والرصاع ضد الرأساملية واالستغالل« .لقد كان
يرى الشيوعيون أن الثورة ال ميكن أن تقع إال نتيجة الرصاع الطبقي ،ولكن ثورة أول
نوفمرب مل تكن كذلك ،بل هي ثورة فالحني ومثقّفني محرومني تدفعهم الروح الوطنية
((( -أنظر :مولود قاسم نايت بلقاسم ،ردود الفعل األولية داخال وخارجا عىل غرة نوفمرب (الجزائر :دار األمة)2007 ،
ص ص .62
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وتغذيهم املبادئ اإلسالمية»((( ،غري أن بعض الشيوعيني سيلبّون بشكل فردي نداء
الجبهة .أما فرحات عباس ،رئيس حزب «االتحاد ألجل البيان الدميوقراطي» ،فقد
تعب عن «اليأس والفوىض واملغامرة»(((،
علّق بأن الكفاح املسلّح وليلة أول نوفمرب ّ
ولك ّنه انضم الحقاً للثورة (يف ميدانها السيايس) وترأّس الحكومة املؤقتة الجزائرية
املشكلّة يف  .1958وبخصوص موقف جمعية العلامء املسلمني ،فقد كان متذبذبا
تعب الجمعية عن مساندتها لبيان أول نوفمرب ومجموعته الثورية ،وهذا ما يظهر
ومل ّ
يف افتتاحيات جريدتها «البصائر» وبررت موقفها باجتناب «الترسع» يف اتخاذ موقف
عن أحداث غري معروفة هويّتها ،لتتخلَّف بذلك الجمعية بقصد أو بدون قصد عن
نداء نوفمرب ،بل واعتربت ثورة نوفمرب نتيجة استياء الشعب الجزائري من األوضاع
السوسيو ـ اقتصادية والسياسية املتدهورة وعىل فرنسا اإلرساع بتحسينها ،لكن
مواقف الجمعية ستتغري الحقا وسينضم العديد من أعضائها لركب الثورة ،خصوصا
يف أواخر  1995بعد ظهور جناح عىل يد العريب التبيس والشيخ حامين ورضا حوحو
يؤيد الكفاح املسلح ويدعو للجهاد ،وبعد الحزم الذي أبدته قيادة جبهة التحرير
الوطني مع علامء الجمعية(((.
كان تخوف قادة الحركة الوطنية الجزائرية من الثورة ينبع من االعتقاد بعدم أهليّة
املجتمع الجزائري لخوض الكفاح املسلح ،واعتربوه مجتمعاً هشاً ،مفككاً ومحارصا ً
ال ميلك اإلمكانيات املاديّة والجاهزيّة الفكرية بل حتى الوعي القومي ملجابهة
فرنسا ،إحدى أكرب القوى العاملية آنذاك .لذلك أبدوا انزعاجهم وتشاؤمهم من اندالع
ثورة نوفمرب التي انطلقت دون أن يكونوا جزءا من قيادتها ،بل وراهنوا عىل فشلها ألنها
تفتقر للنخبة السياسيّة الحكيمة وخربة التعامل مع االستعامر كام يتمتعون هم بذلك.
وبعد االستقالل برزت نقاشات أكادميية وسياسية ت ُعيد تقييم تجربة الكفاح املسلح،
(((-محمد العريب الزبريي ،الثورة الجزائرية يف عامها األول( .قسنطينة :دار البعث للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل،
 )1984ص .166
((( -املرجع نفسه ،ص .151
((( -ملزيد من التفاصيل ،أنظر :مولود قاسم نايت بلقاسم ،املرجع السابق 68-65 ،و ص ص  .77-70وملزيد من
التفاصيل حول تعامل جبهة التحرير الوطني من طريق القيادي عبان رمضان برتدد الجمعية أنظر :محمد العريب
الزبريي ،الثورة الجزائرية يف عامها األول ،مرجع سابق .ص ص .191-181
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وبرز فريق يؤكد أنه كان باإلمكان تحقيق االستقالل دون حصيلة برشية هائلة تجاوزت
املليون ونصف امليلون شهيد ،ويعتقدون أنه لوال «مغامرة نوفمرب» التي راهنت عىل
عامة الشعب وسكان األرياف الذين ال يفقهون تدابري السياسة وال يفهمون «عقل
املستعمر» ،لتمكن زعامء الحركة الوطنية أمثال مصايل الحاج وفرحات عباس من
تحقيق االستقالل باألساليب السياسيّة وتفادوا تدمري املجتمع الجزائري الذي مارس
ومورس عليه العنف .لكن رغم كل هذه املواقف التي أبدتها الحركة الوطنية اتجاه
جبهة التحرير الوطني وثورة نوفمرب ،ال ميكن بأي حال من األحوال الحكم بخيانتها
أو تخاذلها أو نقص يف روحها الوطن ّية وعدم إميانها باستقالل الجزائر ،بل كانت ترى
أن هناك منهجية أخرى لتحقيق هذا االستقالل ،وهي حالة عايشتها وتعيشها تقريباً
كل حركات التحرير الوطني عرب العامل .نتطرق فيام ييل إىل هذا الجدل مربزين وفق
منهج فرانز فانون وضع ّية الفالح الجزائري ودور العنف والثورة يف إزالة االستعامر.

أوال :الفالح وإزالة االستعامر :العنف التح ّرري يف مواجهة
العنف الكولونيايل

إن عمليات التأريخ الجزائري مليئة باملناقشات حول تك ّون الوعي السيايس
والقومي لطبقة الفالحني والريفيني بصفة عامة ،حول أصوله ومميزاته ومستوياته
داخل البنيات االجتامعية التي لطاملا اعتربتها العديد من املؤرخني وعلامء االجتامع
منقسمة ومتصارعة ،ويف املقابل دافع عن أدوارها آخرون أك ّدوا أ ّن أوىل ردود الفعل
السياس ّية والدفاع ّية منذ الغزو االستعامري الفرنيس كانت يف الريف ،وتعززت يف

ثورة األمري عبد القادر وغريهم إىل غاية مترد  .1871يرشح عامل االجتامع الجزائري
مصطفى لرشف ذلك فيقول« :هذا التضامن الجامعي كان مثرة شعور وطني غري
رصيح ،ولكنه مع ذلك متمكّن من النفوس ،كام أنه وليد اإلحساس بوضعية واحدة
هي وضعية الفالح ،يف بلد تقاليده الريف ّية عريقة ،وظروفه املعايشة قاسية أحيانا
غ َّدارة ،وتعاون سكانه يف املحن واألهوال والشدائد معروف وال يحتاج إىل دليل»(((.
((( -مصطفى لرشف ،الجزائر األمة واملجتمع .ترجمة :حنفي بن عيىس (الجزائر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،طبعة
 )1983ص .13
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وهكذا «يتبني أن وطنيّة الفالحني يف الجزائر كانت يف الفرتة املمتدة ما بني 1830
و 1871ظاهرة ع َّمت سائر أرجاء البالد وتغلغلت يف ال ّنفوس ،ولنئ مل تتبلور تلك
الظاهرة يف فكر عقائدي واضح ،فقد كانت بدون جدال ذات أبعاد قوم ّية»(((.
ومن الجانب النظري ،هناك عدة تفسريات تتساءل عن قيمة الدور الثوري
للفالحني ودوافعه باستعامل مناهج التاريخ املقارن وفحص أنظمة الحكم
لعل أكرثها علم ّية وأصالة تحليالت بارينجتون مور
السائدة يف املجتمعاتّ ،
( )Moore Barringtonيف كتابه (األصول االجتامعية للدكتاتورية والدميقراطية:
اللورد والفالح يف صنع العامل الحديث) حيث حاول الكشف عن كيفيّة وصول
بعض املجتمعات يف مسارها التاريخي إىل الدميقراطية وأخرى إىل الدكتاتورية
من طريق ثورات الفالحني ،وبفعل رصاع اقتصاد املزارع ضد االقتصاد الصناعي،
فقام بعقد تاريخ مقارن بني التجارب :الفرنسية واالنجليزية واألمريكية ودول آسيا،
وبرهن عىل دور هذه الطبقة يف القضاء عىل اإلقطاع والرأساملية الصناعية الناشئة:
«لذلك من اإلنصاف االعتقاد بأ ّن طبقة الفالحني كانت الفيصل يف الثورة ،وإن مل
تكن ق ّوتها املحركة األساسية ،فقد كانت قوة عىل قدر كبري من األهم ّية ،وإن كانت
مسؤولة إىل حد بعيد عام يبدو ـ إذا نحن عدنا إىل الوراء ـ االنجاز األهم واألطول
بقا ًء ،وهو القضاء عىل اإلقطاع»((( .ويتجه بعض املؤرخني لتفسري نضال الريف يف
التجربة الجزائرية أحيانا برصاع املجتمع الزراعي ضد املجتمع الصناعي الرأساميل،
ويتعاملون مع األمر من منظور طبقي ومن خالل تطبيق النامذج املاركسية ،لعل
أبرزها تحليالت روزا لكسمبورغ يف كتابها (تراكم رأسامل) حول رصاع الطبقات يف
حس وطني،
الجزائر ،بحيث «تعترب أن أشكال املقاومة ال ّ
تعب عن ردة فعل ذات ّ
ألن املسألة القومية بالنسبة لها ليست سوى خدعة ،ولكنها تعطي أهمية لهذه القوى
التي سترتجم كرصاع ضد السياسة اإلمربيالية»((( .كام ذهب مور إىل اعتبار «أ ّن
((( -املرجع نفسه ،ص .135
((( -بارينتجون مور ،األصول االجتامعية للدكتاتورية والدميقراطية :اللورد والفالح يف صنع العامل الحديث .ترجمة
أحمد محمود (لبنان :املنظمة العربية للرتجمة ومركز دراسات الوحدة العربية )2008 ،ص .112
(3)- René Gallissot, Marxisme et Algérie (Alger: ENAG Editions 1991) pp 173- 175.
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السمة األساسية املميزة لثورات القرن العرشين املعادية لالستعامر هي السعي إىل
ّ
إقامة شكل جديد من املجتمع ذي عنارص اشرتاكية ،بحيث ميثّل التخلّص من النري
األجنبي وسيلة لتحقيق تلك الغاية»(((.
بالرغم من عمق هذه التحليالت ،فإننا نرى أن هناك دوافع أخرى لثورة الفالح تتعدى
العقار وامللكية ،وعدالة التوزيع ،إىل ما يس ّميه فانون رصاع املستع ِمر واملستع َمر ،أين
تتبدل امله َّمة لتصبح مهمة إزالة االستعامر« ،فالقيمة األساسية عند الشعب املستع َمر
هي األرض ،ألنّها هي القيمة املحسوسة امللموسة ،األرض التي تكفل الخبز والكرامة
طبعا»((( .فإن نجحت املاركسية يف تفسري كيف يجد الفالح الخبز دافعا للثورة ،فإن
الكرامة والحرية والسيادة ستشكل معاملا أخرى للتحليل الثقايف للثورة.
ولكن ملاذا فانون؟ وما ميزة طرحه؟ إن اختيارنا لفانون جاء بعد أن وجدناه يُجيب
عىل العديد من األسئلة التي ميكن أن تواجهنا ،والعديد من املعضالت والتناقضات
التي تعرتض الباحث خالل محاولة اطالعه عىل دور الريفيني يف الثورة ،خصوصا
الجدل الدائر حول نشاط املدينة السيايس و«ته ُّور» الريف ،أو كام فعل حريب يف
ا ِّدعاءه «أسطرة دور الفالحني يف الثورة» ضمن ثالثية األساطري التي أسندها لحزب
جبهة التحرير الوطني( .)FLNنجد لدى فانون اإلجابة عن سؤال مركزي شبيه مبا
أثاره مور يف بحثه« :هل كان العنف رضوريا للحرية؟»((( إىل سؤال آخر« :ما تكلفة
عدم القيام بثورة؟»(((.
قبل التطرق لكتاب فانون ،وجب إعطاء بيوغرافيا موجزة .فقد ولد فانون يف  20يوليو
 1925يف بلدة ال(فور دو فرانس) يف جزر (املارتنيك) من عائلة املوظفني ،شارك يف
الحرب العاملية الثانية ،وأُرسل يف بعثة تطوعيّة عام 1943إىل شامل إفريقيا ومكث
((( -مور ،املرجع نفسه ،ص .151
(((-فرانز فانون ،معذبو األرض ( الجزائر ،موفم للنرش .ENAGطبعة  ،2007طبعة خاصة مبناسبة الجزائر عاصمة
الثقافة العربية) ص .10
((( -مور ،املرجع نفسه ،ص .10
((( -املرجع نفسه ص13.
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ببجاية ،غري أن إصابته بجروح بالغة عام  1945ستعيده إىل املارتنيك أين سيواصل
دراسته ،ويتلقّى تعليم ُه عىل يد أستاذه اميي سيزار .يف عام  1947سافر إىل فرنسا
بعد حصوله عىل منحة دراس ّية ،وأنهى أطروحته عام  1951وحرض المتحان الداخلية
ملستشفيات الطب النفيس ،صدر له من دار سوي ( )Seuilكتاب (سود الوجوه ،بيض
األقنعة) الذي يربز فيه تأثريات العنرصية وحقيقة املنظومة االستعامرية ،ويف عام
 1953نجح يف مسابقة االلتحاق (ميديكا  )Médicatملستشفيات األمراض العقلية
والتمس منصبا يف البليدة ( )Joinvilleساهم كجزائري يف ثورة التحرير وجمع األدوية
للمجاهدين ،والتحق عام  1956بلجنة التنسيق والتنفيذ ( ،)C.C.Eومثَّل الجزائر يف
مؤمتر الشعوب اإلفريقية عام  1958و ،1960و ُع ِّي ممثال دامئا للحكومة املؤقتة
الجزائرية بأكرا عام  ،1960أصيب برسطان الدم وأرسلته املنظمة إىل الواليات املتحدة
األمريكية .وتوفاه األجل يوم  6ديسمرب ،1961بعدما أتم كتاب «معذبو األرض» ،وشاهد
نسخة الكتاب األوىل يف نوفمرب من نفس السنة ،وقام جون بول سارتر بوضع تقديم له
يف النسخة الفرنسية التي ستصدر عن دار ماسبريو عام (((.1962
املسألة األساسية التي يعالجها فانون يف كتابه هي مسألة محو االستعامر،
وسيصبح هذا الكتاب كام أوضح ستيوارت هال بأنه «إنجيل إزالة االستعامر the
 ،(((»Bible of Decolonizationوالعنف هو أساس هذه اإلزالة« ،ألن االستعامر
إمنا هو عنف هائج ال ميكن أن يخضع إال لعنف أقوى»((( ،واستطاع أن يصل إىل
ذلك عرب تجربته النضال ّية داخل جبهة التحرير الوطني ،ويتأكد بأن املشكلة الرئيسية
تحل بالثورة« :إن العنف هو الطريقة املثىل ،أل ّن اإلنسان
بني املستع ِمر واملستع َمر ّ
املستع َمر يتحرر يف العنف»((( .فتصفية االستعامر يعطي املعنى الوجودي لحياتهم.
أدرك فانون من خالل ترشيحه لنفسيّة املجتمع الجزائري الجامعيّة ومعرفته آالم
((( -مقتبس من تقديم كلودين شويل (بترصف) لكتاب معذبو األرض ،املرجع نفسه ،ص ص .VIII-XIV
(2)- Robert J.C Young, Postcolonialism, an historical introduction (UK: Blackwell Publishing, 2001) p 281.
(((-فانون ،املرجع نفسه ص .28
(((-املرجع نفسه ص .10
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الفرد املضطهد واملش َّوش أن حقيقة النظام االستعامري ال تعرف يف الخطابات
والترشيعات وجرعات من الدميقراطية االنتخابية لهذا الحزب أو ذاك ،ولكنها تعرف
تجسدها كواقعة فعلية يف التعذيب املامرس عىل الفرد ،فاستطاع من خالل
من
ّ
هذا الفرد أن يص ّور آالم كل املجتمع الجزائري ،إذن «فتحليله يتأسس حول نتائج
االستعباد ،ليس فقط للشعب ولكن للذوات ،ورشوط تحريرهم ،التي هي قبل كل
يشء تحرير الفرد ،إنها متثل انعتاق الذات من االستعامر»(((.
لكن «إذا كان محو االستعامر هو حدث عنيف دامئا»((( ،فإن ذلك يعني القيام
بالثورة ،وهذا أمر فيه نوع من الخطورة ،وحسب مواقف بعض رموز الحركة الوطنية
الجزائرية هو «مغامرة» وأخذ البالد إىل «املجهول» ،أو هو عمل حسن «لكن يجب
االنتظار» ،أو أنه مجرد «طيش وحامس ش ّباين» .ال يهمل فانون تلك الشكوك التي
ميكن أن تهدم فلسفته يف الثورة ،ويتساءل مكانهم :متى ميكن القول أن الوضع قد
نضج إىل الحد الذي يجب فيه القيام بحركة تحرير وطني؟ ومن هي الطليعة التي
يجب أن تقوم بتلك الحركة؟»((( .يجيب فانون عن الرتدد الذي تعرضت له األحزاب
السياسية حول استعامل القوة إلزالة االستعامر ،وموقفها من طبقة الفالحني ،ومراهنتها
عىل تفريغ العنف بطرق سياسيّة فيقول« :إن الدعاية التي تتقدم بها األحزاب السياسية
تغفل طبقة الفالحني دامئا ،مع أ ّن الواضح أن طبقة الفالحني يف البالد املستعمرة
هي الطبقة الثورية الوحيدة ،إن هذه الطبقة ال تخىش أن تخرس بالثورة شيئا ،بل تطمع
أن تكسب بالثورة كل يشء ،والفالح ،املنبوذ ،الجائع ،املستغَل الذي يكتشف قبل
غريه أن العنف هي الوسيلة املجدية ،إنه امرؤ ليس عنده حل وسط ،والقوة وحدها
هي التي تحدد بقاء االستعامر أو زواله»(((.
مل يكن هذا الدور الطليعي لطبقة الفالحني جديدا ،وإن وصف أحياناً متردا ً أو
& (1)- Alice Cherki, Préface, Frantz Fanon, Les damnés de la terre (Paris: Éditions La Découverte
Syros, 2002) p 90.
((( -فانون ،املرجع نفسه ص .10
(((-املرجع نفسه ،ص .25
((( -املرجع نفسه ،ص ص.28،27

288

نحن وأزمنة االستعمار

حرباً ،فإنه ال جدال شك ََّل ثورةً .وهذا ما أكّده لرشف يف كتاباته ،يعلن برصاحة:
«إننا نقول بأن مقاومة الفالحني الطويلة ميكن أن تعترب إىل حد ما مقاومة ثوريّة،
ألن الفالحني هم الفئة الوحيدة التي كان نضالها مستمرا ً نسبياً ،وهذا يرجع إىل أن
الغزو الفرنيس وابتزاز املوارد الطبيعية ،وحرب التحرير ،كل ذلك وقع يف ثالثة أرباع
سكّانها من أبناء الريف الذين كانوا من أنصار الكفاح املسلح»((( ،فاألرض التي
ص ِّورت عىل أنها مصدر اقتصادي وفقط ،ستبعث بروحها الصلبة إىل قلب الفالح،
«وستصبح القضية هي قضية اسرتداد األرايض من األجانب ،هي قضية كفاح وطني،
هي قضية ثورة مسلحة ،األمر بسيط وواضح»(((.
حول موقف فانون من األحزاب السياسية ،ميكننا أن نؤكد عىل أن غرضه كان
ج ُمه عىل الربجوازية الوطنية مل يكن
إقامة الضديّة بني املستع ِمر واملستع َمر ،وته ّ
لذاتها ،وإمنا نقدا ملامرساتها السياسية واالنتخابية التي ترى يف الريفي (صوتا)
منصب حول هذه النظرة التي ال تختلف
وليس إنسانا يطلب حريته وأرضه .ونقده ّ
عن نظرة املستوطنني يرشح ذلك فيقول« :إن األكرثية يف األحزاب الوطنية تشعر
اتجاه الجامهري الريفية بحذر كبري ،وارتياب شديد ...وما يلبث أعضاء أحزاب
عمل املدن واملثقفني أن يصبح رأيهم يف سكان األرياف كرأي
الحركة الوطنية من ّ
املستوطنني»((( .واصفني إياهم باللّعقالنية السياسية أو القصور يف الرؤية القوميّة،
وبعد اندالع الثورة «فإن صمت املدن يولّد يف نفس الفالح شعورا ُمرا ً بأن قسامً
بكامله من األ ّمة يكتفي مبشاهدة املعركة وال يزيد عىل عد الرضبات»(((.
مهام يكن من أمر ،هناك مواقف تعترب فانون منظّر الثورة الجزائرية بعد التحاقه
بجيش التحرير ،ويف هذا الصدد ال يكف األكادمييون عن طرح السؤال :هل خدمت
الثورة التحريرية نظريّة فانون أم هو نظَّر لها؟ يجيب أحد أصدقاء فانون« :إن عنرص
(((-لرشف ،املرجع نفسه ص .36
((( -املرجع نفسه ،ص .95
((( -املرجع نفسه ،ص .75
((( -املرجع نفسه ،ص.110
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الريف والفالحني والقيمة التي أعطيت لهام يف الثورة الجزائرية كانت موجودة يف
الجزائر منذ اندالع الثورة ،بل وحتى قبل نوفمرب  1954والثورة الجزائرية تطورت
بالريف ومتركزت بالريف حتى قبل أن يلتحق بها فانون ،وقبل أن يعرفها بل أن 10
نوفمرب  1954نفسه كان إىل حد ما نتيجة النتصار املفهوم املنادي باالعتامد عىل
أي تغيري سيايس ال ميكن أن يتم
الريف يف الثورة ضد الدعوة األخرى التي ترى أن ّ
إال عرب املدن ،إذن فالتأثري الحاسم يف هذا املجال كان من الثورة الجزائرية يف اتجاه
فانون وليس العكس»(((.
ويربز سؤال آخر :ما الفرق بني ما ق َّدمته املاركسية الثورية وفانون؟ فالواضح أن

هذه األفكار الثورية كانت تشكل فلسفة الحركات التح ّررية آنذاك ،زد عىل ذلك ففي
املؤمتر الثاين لألمم ّية الشيوعية وتحت «مسو ّدة أول ّية ملوضوعات يف املسألة القوم ّية
ومسألة املستعمرات ( ،»)1920دعوة للفالحني إىل التم ّرد ضد أشكال اإلقطاعية،
دعوة رصيحة إىل« :السعي إلعطاء حركة الفالحني طابعا ثوريا ما أمكن مع تحقيق
تحالف ما أمكن بني الربوليتاريا الشيوعية يف أوروبا الغربية وحركة الفالحني الثورية
يف الرشق ،يف املستعمرات والبلدان املتأخرة بوجه عام»((( .نؤكد حول هذه النقطة
أن فانون تجاوز الشّ عار اللينيني والتقسيم الطبقي للجامهري« ،فهنا ،ومن خالل
إعادة بناء ديناميكيّة الطبقة ،يقوم فانون بتنقيح جوهري لتصنيف ماركس ،وتحويل
الرصاع الطبقي إىل االنقسامات التي هي بني املستع ِمر واملستع َمر ،عىل الرغم من
أن مشابهة طبقة املستع ِمر واملستع َمر وجدت كحالة مامثلة تم تعميمها ،بعد التمييز
الذي قدمه سلطان غاليف  Sultan Galievبني األمة الرأساملية واألمة الربوليتارية،
غري أن منوذج فانون يبقى قبل كل يشء مالمئاً للمجتمعات املستوطنة»(((.

(((-محمد املييل ،فرانز فانون والثورة الجزائرية (الجزائر :دار الكتاب العريب ،الطبعة األوىل  )2010ص .53
(((-لينني ،عن التحرر الوطني واالجتامعي .ترجمة :الياس شاهني (موسكو ،دار التقدم )1976 ،ص .295
(3)-Robert J.C Young, Ibid..m279.
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ثانياً :فانون  versusبورديو وحريب

أمام هذا التباين يف طبيعة املسار الثوري الذي كان يجب أن تسلكه الجزائر
نحو االستقالل ،نلجأ إىل عقد محاورة افرتاضية بني حريب وفانون بالرجوع إىل ما
كتبه كل واحد منهام ،فهام يحمالن طرحان مختلفان للثورة .فاألول يركز عىل دور
الفئات االجتامعية يف املدينة (نخب سياسية وحركات عامليّة ونقابيّة) وعىل عملها
السيايس والنقايب والتي كان مبقدورها تحقيق االستقالل بطرق سلمية دون اللجوء
إىل العنف والثورة ،متاما كام حصل مع السنيغال يف استقاللها عن فرنسا بقيادة
الشاعر والنقايب ليوبولد سنغور ،بينام يركز فانون عىل حتم ّية الكفاح والثورة من أجل
انتزاع االستقالل والحريّة والتي أبطالها طبقة الفالحني.
حريب« :بالنسبة ملن عايش التجربة الوطنية الجزائرية ،ميكن تلمس بذور أفكار
فانون بأشخاص التقوا به ،ويتعلق األمر ب «عمر أوصديق» الذي م ّهد له معرفة تاريخ
الحركة الوطنية الجزائرية وساهم معه يف تشكيل برنامج املجلس الوطني للثورة عام
 ،1959وعليه فيجب أن نفهم أوصديق ليك نعرف ما اقتبس منه فانون»((( .ولكن
ما ميزة األفكار التي كان يحملها أوصديق ليرتك كل ذلك الصدى يف نفس فانون؟
حسب طرح حريب« :فإنه كان يخلط عنارص التقاليد الريفيّة وعنارص النزعة الوطنية
والثورية ،ففي عام  1949كان من بني أولئك الذين اتهموا قيادات حزب الشعب
الجزائري بالجزائر العاصمة بأنهم مجرد مؤيدين لالسرتاتيجيات االنتخابية ،وأوضح
أن املناطق الريفية هي مستقبل البالد ،يف الواقع فإ ّن تاريخ الريفيني كمستقبل للبالد
ساهم يف تشكيل تصور ،متاما كام نجده لدى عامل االجتامع املؤرخ ابن خلدون»(((.
ال ميكن الذهاب بعيدا مع هذا الطرح لسببني يف اعتقادي:
1 .1أن تجربة فانون النظريّة حول دور الفالحني ال ميكن أن ت ُختزل يف موقف
(1)-Sonia Dayan- Herzbrun (dir), Vers une pensée politique postcoloniale à partir de Frantz
Fanon. (Paris: Editions Kimé, Tumultes (Cahiers du Centre de Sociologie des Pratiques et des
Représentations Politiques), numéro 31, octobre, 2008) p 11.
(2)-Herzbrun, Op.cit. p 12.
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عمر أو صديق ،لقد عايش فانون الواقع الجزائري وتعرف عن كثب عىل
الرصاعات السياسية التي كانت تدور بالجزائر منذ اشتغاله كطبيب نفيس
يف البليدة يف ديسمرب  ،1953بل إنه اختزن آالم الفرد الجزائري من خالل
«تطبيقاته امليدانية» ،التي ستساهم فيام سيكتب الحقا يف (معذبو األرض).
فالكتاب مل يكن إطارا نظريا إال بعد أن تعرف عىل األدوار البطولية للريفيني
ودور (العنف) كاختيار سيايس لتحرير األرض ،بعدما خيب الشيوعيون
الفرنسيون أمله .يقول املييل حول هذه النقطة« :ومام ساعد عىل تداخل
وغموض هذه النقطة ،بالنسبة للباحثني الغربيني أن هنالك عنرصا بارزا من
عنارص التعاطف بني فكر فانون وبني فكر الثورة الجزائرية يتمثل يف الفالحني
والريف ،فالكتّاب السياسيني الزنوج الذين أعجب بهم فانون يف املرحلة
األوىل لتكوينه الفكري مثل اميي سيزار ،كانوا قد استداروا نحو الفالحني
ونحو الريف بحثا عن قيم ميجدونها ،ولو كانت قيام فلكلورية ،حتى يعتزوا
بها يف وجه الثقافة الغربية وتياراتها الكاسحة التي تريد تذويب كل يشء يف
ثناياها»(((.
 2 .إن فانون قد فوجئ بالثورة ،وتأكد له دور الريف الحقا من خالل مساره الذي
كان جزءا منه« :ومام الشك فيه أن احتكاك فانون قبل نوفمرب  1954ببعض
األوساط األوروبية من جهة وببعض أوساط النخبة الجزائرية من جهة أخرى،
مل يساعد عىل إعداده لتق ّبل هذه الثورة من أول يوم»(((.
حريب« :الكفاح املسلح أحدث اضطرابا يف الرشوط املألوفة للوجود ،ورمى
باألفراد يف زمن مقلق ،وأظهر الفنت التي ستصيب املجتمع يف أعامقه .ولكن،
وبواسطته ،مل يستطع أن ينتج أشكاال جديدة للحياة»(((.
(((-محمد املييل ،املرجع نفسه ،ص .25
(((-املرجع نفسه ،ص .78
(3)-Mohammed Harbi, 1954, la guerre commence en Algérie (Alger: Editions Barzakh, Décembre
2009) p 167.
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فانون« :إن محو (إزالة) االستعامر ،وهو حدث عنيف دامئا ،ال ميكن أن يّعرب
يغي الوجود تغيريا ً أساسياً ،ألن
عبورا ً دون أن يالحظه أحد ،ألنه يتناول الوجود ،ألنه ِّ
أناسا مشاهدين يسحقهم ،إنهم ليس لهم ماه ّية ،يأيت محو االستعامر هذا فيحيلهم
أناسا ف ّعالني ممتازين يدخلون تيار التاريخ دخوالً رائعاً»(((.
حريب« :فكرة الثورة بالريف تعطي األولويّة للتحليل السيايس ،وتهمل الظواهر
االجتامعية واالقتصادية ،ومن ثم فهي غري قادرة أن تأخذ يف الحسبان تناقضات
القومية الجزائرية وتعقد مسارها»(((.
فانون« :إن عقيدة طبقة الفالحني عقيدة بسيطة :اجعلوا األمة موجودة ليس مثة برنامج
وال خطب وال قرارات ،وال اتجاهات .املشكلة واضحة :يجب أن يرحل األجانب»(((.
حريب« :عزل االستعامر الفرنيس الثورة الجزائرية عن قاعدتها االجتامعية يف
الريف ،بحصاره حوايل مليوين ريفي داخل املحتشدات»(((.
فانون« :لكن الفالح الذي يبقى يف مكانه يحمي تقاليده يف عناد وإرصار ،وهو يف
املجتمع املستع َمر ميثّل العنرص االنضباطي الذي يظل بنا ُءه االجتامعي قامئا عىل
التواصل بني أفراد الجامعة وعىل ارتباط بعضها ببعض ارتباطا قويا»(((.
حريب« :كان لجبهة التحرير الوطني صعوبات يف االتصال بالريفيني»(((.
فانون« :لكن العفويّة هي املسيطرة يف هذه املرحلة واملجابهة مجابهة محلية،
ففي كل املناطق تنشأ حكومة تستلزم زمام األمور ،ونرى سلطة وطنية يف الوديان
(((-فانون ،املرجع نفسه ،ص .20
((( -املرجع نفسه ،ص .97
((( -فانون ،املرجع نفسه ،ص ص .78 ،77

(2)-Harbi, Ibid., p 167.
(4)-Harbi, Ibid., p 13.
(6)-Herzbrun, Ibid., p 13.
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والغابات ،يف األدغال والقرى ،إن كل فرد يثبت بنضاله وجود األمة ،ويعمل عىل أن
يكفل لها النرص يف املنطقة التي هو فيها»(((.
حريب« :لقد نظّمت جبهة التحرير الوطني الفئات االجتامعية يف املدن من خالل

إنشاءها العديد من التنظيامت ،لكن فئتني مل تعرف ذلك الريفيون والنساء»(((.

فانون« :الفالحون يندفعون يف الثورة بحامسة عظيمة :خاصة وأنّهم لحظة عن

الثبات عىل طراز من الحياة يعادي االستعامر بطبيعته ...إن أنفة الفالح وإحجامه عن
النزول إىل املدن ،واشمئزازه من مقاربة العامل الذي بناه األجنبي»((( .أضف إىل ذلك:
«أن الفالحني الذين ينضجون معارفهم من اتصالهم بالتجربة ،يربهنون أنهم قادرون هم
أيضا قيادة الكفاح الشعبي ،فاملؤسسات التقليدية تقوى وتع ّمق ،حتى أنّها قد تتب ّدل
تب ّدالً حقيقياً« :مجالس الجامعة» التي تفض يف الخالفات وتفصل يف املنازعات،
ومجالس القرى تستحيل إىل مجالس ثورية ولجان سياسية .فيظهر يف كل جامعة من
جامعات املقاتلني ويف كل قرية رجال يتولّون التوجيه السيايس»((( .وميتد دورهم
يف تح ّملهم سياسات النخب يف املدن ،بحيث «يف بعض األحيان يح ّمل الفالحون
العبء عىل املدينة حني تتناول حملة القمع البولييس الحزب الوطني»(((.
حريب« :الخطاب الجديل حول أن الريفيني كانوا الجبهة األمامية للحرب يراد منه
مصالح سلطوية أكرث مام هو معطى اجتامعي وتاريخي»(((.
فانون« :إن بعض املثقّفني ،قد قاموا ،أثناء فرتة االستعامر بحوار مع برجوازية
البالد االستعامرية ،لقد كان االستعامريون ال يرون أهل البالد املستع َمرة إال كتلة غري
متميزة»(((.
(((-فانون ،املرجع نفسه ،ص 98.
(((-فانون ،املرجع نفسه ،ص .105
(((-املرجع نفسه ،ص .110
(((-املرجع نفسه ،ص .84
(((-فانون ،املرجع نفسه ،ص .10

(2)-Harbi, Ibid., p 14.

(6)- Sonia Dayan- Herzbrun (dir), Ibid., p 15.
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لقد شكل الريف الجزائري دعامة للثورة وألدوار املجاهدين العسكرية والقيادية،
وهذا ما فصل فيه ميثاق الجزائر  1964بعد ظهور بوادر الرصاع السيايس بني نخبة
االستقالل حول دور املدينة أم الريف ،حول أولوية السياسة أم الثورة يف التغيري،
جاء فيه « ُمغ ِفلِني دور العنف ،ويدعون إىل تقديم تنازالت بأي مثن ،يف ترصفاتهم بأن
بذل جهد أكرب يف الحرب يق ّوض سبل التوصل إىل حل وسط ،فإن مؤيدي السياسة
املحضة مل يتمكنوا من استيعاب أن قيادة الثورة ليست قضية عسكرية بحتة ،بل متثل
قضية سياسية وضعتها برامج ووجهات نظر»((( .ورمبا هي إجابة مقنعة عن التساؤل
الذي أوردناه سابقا عىل لسان بارينجتون مور.
غري أنه ال ميكن إنكار أن الثورة تدين يف الكثري من إنجازاتها إىل تلك البطوالت
الفكرية النخبوية ،بإنتاجها الصحفي ومقاالتها السياسية .وإىل «السياسة» كبعد ثوري،
ولتلك األعداد من القاعدة امله ّمشة داخل األحزاب الوطنية ،إىل «ذلك املناضل
الوطني الذي يقرر أن يهجر لعبة التخفّي التي كان يلعبها مع الرشطة ،وأن يربط
الفلحني الذين يغطونه كمعطف»((( .فالثورة «ألغت الحدود
مصريه مبصري جامهري ّ
الجغرافية بني الريف واملدينة ،وانهارت الحواجز الجمركية بينهام ،وبذلك فقدت
الجغرافيا خاصيتها املادية الطوبوغرافية الهندسيّة ،لتأخذ بعدا ً وطنياً شمولياً»((( .إن
الثورة هي ثورة الشعب ،واألدوار هي كل املساهامت ألولئك الذين مل نعرفهم يف
الكتب ،ولو أنه يتم بطريقة أو بأخرى تركيز الضوء عىل الشخصيات ،فتاريخ الثورة
ليس تاريخ الرموز بل هو تاريخ الحركات االجتامعية التي دعمتها ،كام أن محاكمة
ذلك الشخص أو ذاك ال تنتقص من نضاالت حركته.
إن تجربة جبهة التحرير ميكن أن تلخّص يف هذه العبارات من فلسفة الثورة عند
(1)-Front De Libération Nationale, La Charte d’Alger: Ensembles des textes adoptés par le 1er congre
du parti du FLN du 16 au 21 avril 1964 (Commission Centrale D’orientation). Imprimée Sur Les
Presse Du Journal AN NASR/Constantine) p 23.
(((-فانون ،املرجع نفسه ،ص .92
(((-لعكاييش عزيز« ،الحضور والغياب ملتخيل الريف ومتخيل املدينة يف الشعرية الجزائرية الحديثة» ،مجلة العلوم
اإلنسانية ،عدد ( 25جوان  ،)2006ص .151
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فخته الذي «جعل عرب الثورة ،كل ثورة مرشوعة .ليس هناك أي حالة مستقرة ،وال
أي عقد نهايئ ،فالفرد ،كام الجامعة ،ال ميكن أن يكون مستلبا ،والذين خرجوا من
االتحاد القديم بإمكانهم إذا تشكيل اتحاد جديد وتقوية ارتباطهم عن طريق االنضامم
اإلرادي لعدد أكرب ،ولهم الحق يف ذلك بال جدال .وأخريا إذا كان االتحاد القديم
مل يعد له منضوون إليه ،وإذا كان الجميع قد تح ّولوا إراديا إىل اتحاد جديد ،فإن
الثورة بكاملها قد متت بشكل مرشوع»((( .وعليه« :فام هو ملحوظ حول موقف جبهة
التحرير الوطني وفانون ،هو أن يستند ذلك إىل اعتناق الفضائل ورضورة العنف ،مع
إشارة قليلة إىل أن املجتمع قد اتبع التحرير الذي يفضله»((( .وهذا شكل من أشكال
التعبري الدميقراطي حسب وصف املجاهد والسيايس رضا مالك يف مذكراته والذي
كان موقفه أنه« :عىل عكس النخبة التي كانت تحاول تحقيق االستقالل عن طريق
االنتقال عرب املراحل ،فإن الجامهري كانت جاهزة بشكل كيل ،وآنية يف حركتها ،إن
الوعي الثوري الجزائري هو تعبري قوي عن حركة الوعي السيايس لدى الجامهري»(((.
والسؤال املطروح عن دور الفالح والريف عموما هو كيف استطاع الريف
الجزائري املد َّمر واملحارص سكّانه أن يشكّل الدعامة الرئيسية يف التحرير؟ وهل
انتفاضته يشكلها وعي سيايس قومي أم ردة فعل عىل وضع اقتصادي متناقض؟
الواقع أن هذين التساؤلني أنتجا تيارين فكريني متصارعني يف تناول أدوار الريف،
وقد أرشنا إليهام عرب مناظرة حريب وفانون .لكن العمل املتميز لصياد وبورديو حول
(االجتثاث  ((()Déracinementك ّرس نزعة حداثية ومنظور اقتصاد مجايل يف تعريف
الريف الجزائري ،ونظرية يف التغيري الثقايف للمجتمعات التقليدية والريفية .وال
بأس باإلشارة إىل بعض نتائج هذا البحث :ألن «براديغم االجتثاث» بتعبري كولونا
((( -جورج البيكا ،روبسبيري :سياسة للفلسفة .ترجمة :منصور القايض ( لبنان :املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش
والتوزيع ،دار مجد ،الطبعة األوىل  )1994ص .19
(2)-Robert J.C Young, Op.cit. p 278.
(3)-Réda Malek, Guerre de libération et révolution démocratique: écrits d’hier et d’aujourd’hui
(Alger: Edition Casbah 2010) p 111.
(4)-Pierre Bourdieu Et Abdelmalek Sayad, Le déracinement: la crise de l’agriculture traditionnel en
Algérie ( Paris: Editons De Minuit 1964).
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سيُق ّدم كثريا كمصطلح وإجامع علمي حول الريف ،وستبنى عليه السياسة التنموية
التحديثية فيام بعد ،مثل إصالحات الثورة الزراعية والقرى االشرتاكية ،ورغبة االنتقال
من مجتمع تقليدي إىل مجتمع حديث بفعل التحديث .كل هذه السياسات ستؤثر
عىل الريفيني« ،فالسياسة وبفعل هذه األطروحة ،ستُدخل التاريخ والزمن لتعريف
املجتمع الريفي سواء عرب النظر إىل دوره الثوري ،أو بادعائها تدارك التأخري الذي
هو فيه»((( .وستنخرط النخب السياسية يف «تحديث املجتمع رغام عنه» ،كام أن
الرباديغم سيفرس الحقا تدخل الدولة إلعادة هيكلة الريف.
يقوم البحث امليداين الذي أعده عبد املالك صياد ،وبيري بورديو يف العديد
من املناطق (القالة ،كركرة ،عني أغبال ،القبائل ،مطامطة ،الجبابرة) «عىل الدراسة
املونوغرافية للوحدات االجتامعية املختارة بطريقة منهجية ،ساعياً إىل معرفة نتائج
سياسة التجميع عرب مختلف الظروف ،ومعرفتها من خالل تحليل الثوابت ،والكشف
عن منطق هذا التطور املتسارع والذي قاد يف سنوات قليلة املجتمع الريفي وبشكل
نهايئ إىل قطيعة مع ماضيه»((( .والدراسة مساهمة يف األنرثوبولوجيا الثقافية وعلم
تغيت سامت الحياة االجتامعية التقليدية بفعل تجميع
االقتصاد الريفي ،تربز كيف ّ
السكان يف مراكز مراقبة عسكريا بعد ترحيلهم ،و»اعترب ترحيل السكان هذا األكرب
وحشيّة الذي عرفه التاريخ»((( ،وتَ َّم يف ظل «زوبعة من النزوح الفوضوي يحددها
العمل القمعي»((( ،وظهرت بفعله عادات جديدة ،فانقسمت العائلة ،وتراجعت املزايا
الرمزية ملالك األرايض الكبار وللشيوخ ،وتغريت الهرم ّية التقليدية ،وت ّم التخيل
عن زراعة األرض« ،فالزراعة مل تنتزع عنها القدسيّة وفقط ،ولكن تراجعت قيمتها
كذلك»((( ،وظهر تقسيم جديد للعمل ،أغلب ما مييزه ظهور األجور والتعامالت
النقدية« .فلم يعد يعني العمل الزراعي مهنة ورشف ،ولكن أصبح ميثل أجرا»،
(1)-Colonna, op.cit, pp 68- 75.
(2)-Bourdieu Et Sayad, Ibid., p 46.
(3)-Ibid., p 13.
(4)-Ibid., P 12.
(5)-Ibid., P 95.
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و«باملوازاة ،يتجه نحو التطور نوع جديد من التضامن ،ليس مبني عىل القرابة ،ولكن
(((
شبيه مبثل الذي يف األحياء الفقرية الحرضيّة (((».فهؤالء «الحرضيّون بال مدينة»
سيتطبعون بسلوك فرداين ـ اقتصادي حرضي ،باعتبار أن مراكز التجميع همزة وصل
بني املدينة والريف« .فاالتصال مع عامل مختلف ،ميثل يف هذه الحالة تقليدا ً عفوياً
استثنائياً»((( .وسيلجأ الفالح بعد أن فقد كل يشء العمل يف مزارع املستوطن ذات
املكننة الحديثة ،يف ظل ثنائية اقتصادية تقليدية وحديثة .ويدخل يف تناقضات نفسية،
يجسدها االستعداد «الهابتوس  (((»Habitusالذي هو« :هيئة عامة ودامئة أمام العامل
يظل فالحاً ،حتى ومل يعد له القدرة عىل الترصف كفالح»(((.
والغري ،والفالح ميكنه أن ّ
هناك رضورة منهجية يفرضها هذا العرض ،وهي توضيح كيف أن «االجتثاث»
سيصبح تقليدا ً أكادميياً للتقليل من األدوار السياس ّية واالسرتاتيجية للريف إبان
الفرتة الثانية من سري الحرب ،باعتبار أن سكانه كانوا محارصين ،أو أن التثاقف الذي
سيحصل مع أهل املدن ،سيمكّنهم من إدراك وعي قومي سيايس .فاملؤرخ الفرنيس
بنيامني سطورا يعترب أن النضال السيايس للفالحني داخل الحركة الوطنية كان ضعيفاً،
ستأصلني) بعد قطعم مع بيئتهم األصلية،
وأن «معظم الكوادر الوطنية هم ُمجتثني ( ُم
َ
ويؤدي اندماجهم االجتامعي غالباً ليصبحوا «ث َّوارا ً محرتفني» ،فالحركة كانت تضم
عددا ً محدودا ً من الفالحني واملثقفني ،والذين كانوا بعيدين عن العمل السيايس
والتحقوا به يف فرتة متأخرة»((( .وميثل قاموسه البيوغرايف لحوايل  800شخص
(1)-Ibid., p 134.
(2)-Ibid., p 117.
(3)-Ibid., p 123.
((( -سيشكل االستعداد (الهابتوس  )Habitusالصيغة النظرية البورديوية يف الفعل االجتامعي التي صاغها بعد بحوثه
مبنطقة القبائل .وهو «نسق االستعدادات التي ينشأ عليها الفرد ويكتسبها وهي تتعلق بأربعة مستويات :العرفاين،
والخلقي ،وهيئة الجسد ،والجاميل .وهي عموما استعدادات تشتغل وفق أواليات معقدة داخلية تكون حدود النسق
وتشكله أي انشاءه الذايت يف استقاللية عن محيطه وتخرج للناس مامرسات تعرب عن الهوة االجتامعية لصاحبها».
بيري بورديو وجون كلود بارسون ،إعادة اإلنتاج :يف سبيل نظرية عامة لنسق التعليم .ترجمة ماهر ترميش (لبنان :مركز
دراسات الوحدة العربية )2007 ،ص .387
(5)-Bourdieu et Sayad, Ibid., p 102.
(6)-Benjamine Stora, «Faiblesse paysanne du mouvement nationaliste algérien avant 1954», Vingtième
Siècle: Revue d’Histoire, No.12 (Oct-Dec, 1986) p 59.
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مناضل تدعيام لهذا املنطلق((( .وبعد أن تنخرط الدولة املابعد كولونيالية يف تحقيق
التنمية ،سيوظف براديغم االجتثاث منطلقا لتطوير هاته املجتمعات ،ظنا منها أن
التجميع ميثل صيغة تثاقفية وتحديثية ،فبورديو يعترب» يف املقام األول ،أن تدخل
السلطات (يقصد االستعامرية) هو العمل البسيط لوصل املجموعات املختلفة.
فتاريخها الحديث ودرجة تثاقفها تحددان مدى رسعة عملية التغيري الثقايف .لقد
استند عمل املسؤولني عىل عزمية ،رصيحة أو ضمنية ،عىل «تطوير» الشعب
الجزائري نحو بنيات ومواقف اجتامعية من الطراز الغريب»((( .وأن َم ْركَ َزة السكان
«ستبني نوعاً جديدا ً من التضامن املبني عىل الجوار ،ووحدة الرشوط الوجودية»(((.
وميكن إبداء بعض املالحظات عىل هذه الطروحات منها :أن الريف الجزائري
التقليدي كان يف أزمة حتى قبل هذه املحتشدات ،وزادت هذه األخرية مضاعفتها.
لقد «أ ّدى التجميع يف كثري من األحيان إىل سياسة األرض املحروقة واملناطق
املح ّرمة› ،وكان هناك إخالء ممنهج لألقاليم املتاخمة للحدود الرشقية والغربية
بالجزائر ،وتدفّق الالجئون إىل املستوطنات املجاورة ،ووضعوا يف مراكز تجميع
جديدة التي أنشأت من قبل الجيش بناءا عىل اسرتاتيجية عسكرية وليس معايري
اجتامعية واقتصادية ،ففي بداية  1957ظهرت سياسة منظمة ذات مبادئ توجيهية
رسمية تقرتح أن تلك املواقع التي اختريت بشكل يسء ستصبح مؤقتة ،وأن تلك
املموضعة جيدا ستصبح مناطق ريفية أو مناطق حرضية فرعية ،وستحصل عىل بعض
املال والتخطيط .ففي نوفمرب  ،1959كان هناك جهد مدين متأخر لتحويل السياسة
العسكرية إىل اسرتاتيجية للتنمية ،ولكن إىل ذلك الحني ،فإن الرضر االقتصادي
عىل الريف الجزائري كان بالفعل قد تم»((( .باإلضافة إىل أن الريف مل يكن محارصا ً
(1)-Benjamine Stora, Dictionnaire biographique de militantes algériens 1926,1954 (Paris: Editions
l’Harmattan, 1985).
(2)-Bourdieu et sayad, Ibid., p 118.
(3)-Ibid., p 119.
(4)-Keith Sutton, “The influence of military policy on Algerian rural settlement”, Geographical
Review, American Geographical Society, Vol. 71, No. 4 (Oct., 1981), p 38.
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كله ،وإمنا ثلث سكانه((( ،أغلبيتهم شيوخ ونساء .وبخصوص التحديث فالعديد من
املراكز (قدرت مراكز التجميع حسب كورناتو  2300مركز) كانت غري مؤهلة والئقة،
والرتكيز عىل دعم بعض املراكز فقط يك تكون موضوعا ملامرسة الدعاية لدعم
أنشطة فرنسا بالجزائر(((.
والحقيقة أن املحتشدات مل تولِّد سوى بؤساً وتشاؤماً كبريا ً« :فمع تزايد الحرب
تدريجياً ،كرثت املناطق املحرومة .وبدت معدالت جامهري السكان املح َّولة مقلقة،
ففي املساء آالف الناس يتجولون عىل الطريق ،ويتجمعون يف النهاية يف مآوي يرىث
لها لقضاء الليل .هذا الترشد املع ّمم سيخلق مشكلة للجيش الذي فقد السيطرة عىل
السكان ،وسيشكل عبئا من عدة نواح :أوال تكتيكياً عىل األرض ،كام سيعطي صورة
سيئة عن الجيش الفرنيس يف الساحة الدولية»((( ،وهذا ما تن ّبهت إليه جبهة التحرير
فاستعملت الوضع يف دعاية مضادة ،حيث «ق َّدم القوميون برنامج التجميع كسالح
دعاية قوي ضد الفرنسيني ،إن البؤس واملرارة التي أحدثها ولّدت أرضا خصبة
النتشار األفكار القومية ،لكن ما هو أهم بكثري هو أن القوميني كانوا قادرين عىل
تركيز االهتامم الدويل حول هذه املسالة الجزائرية من خالل إظهار أن هذه املراكز
قلّدتها فرنسا من معسكرات االعتقال النازية ،فالتجميع باملقابل ساعد جبهة التحرير
الوطني لتحويل الهزمية العسكرية إىل نرص سيايس وعسكري ،ولسوء الحظ ،ممكن
أن يكون هذا أقل عزاء لتلك املجتمعات التقليديّة التي دمر وجودها وأسلوب حياتها
بفعل املحتشدات»(((.
(((-يشري ميشال كارنتو إىل الرسية وتضارب املعطيات الذي اكتنفها إحصاء سكان املحتشدات« :ففي  1960أحىص
مركز اإلحصاء العام  ،2157000وإحصاء رسمي للمفتشية العامة للتجمعات السكانية ( )IGRPب  .»1958302لعرض
مفصل عن سياسة التجميع يف الفرتة الكولونيالية وما بعدها ،أنظر:
Michel Cornaton, Les camps de regroupement de la guerre d’Algérie (Paris: L’Harmattan. 1998).
(2)-Keith Sutton and Richard I. Lawless, “Population regrouping in Algeria: traumatic change and
the rural settlement pattern”, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol.
3, No. 3, Settlement and Conflict in the Mediterranean World (1978), p 333.
(3)-Dmoh Bacha, Palestro Lakhdaria: réflexions sur des souvenirs d’enfance pendant la guerre
d’Algérie (Paris: Editions L’Harmattan (collection Gravure De Mémoire), juin 2011) p 152.
(4)-Keith, Ibid., p 334.
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يقدم االجتثاث قراءتني حول التغيري السوسيو ـ اقتصادي ،األوىل« :استئصال»
الريفيني من بيئتهم ما يس ِّبب أمورا ً كارثيةً ،والثانية :دور عملية «التأصيل» يف بيئة
جديدة يف التثاقف والتمدين ،وكيف «يشجع عىل تطورات مثل التي يف األحياء
(((
مستعمال يف ذلك األدوات املاركسية ،كالتي تتعلق بصيغة النقود
ً
الحرضية»
التي يفرضها النظام الرأساميل ،مع الوفاء ملنهجية دوركاميية لرشح الديناميكات
الداخلية ملجتمع قبائيل مغلق .عرب الكشف عن املامرسات املكانية ـ الزمانية
للامرسات الفردية ،ودور التامزج الثقايف( )métissage culturelيف التغيري
َغي األزمة› هو خارجي عن الهابيتوس ،ويف الحالة القبائلية
بحيث «أن أصل ‹ت ُّ
يأيت من الحداثة األوروبية»((( .لقد أشارت العديد من نظريات الثقافة إىل
التثاقف ،لكن ذلك يتم يف الحاالت العاديّة كالتط ّور ،وليس يف حالة االستعامر.
فالفالح املنتمي للقبائل التي أرهقت العدو يعي أنه حورص كاسرتاتيجية من
«فالسمة الثقافية تقبل ،مهام كان
هذا األخري للتهدئة ،وعىل مستوى الثقافة
ّ
شكلها ومهام كانت وظيفتها ،قبوال أفضل وتدمج إذا متكنت من اكتساب داللة
متوافقة مع الثقافة املتق ِّبلة .نجد يف هذا الصدد ،فكرة إعادة التأويل العزيزة عىل
هرسكوفيتس»((( ،فالواضح أن عدم االستقرار يعني وقتية األحداث وصعوبة
كل ،بالرغم من أن التغيري
انغراس العادات الجديدة يف النفسية الفردية بشكل ّ
يف السلوكيات واملامرسات املجتمعيّة لدى األفراد يستوجب تعديل ومالمئة
بعض االتجاهات لتنسجم مع الوضع الراهن املتب ّدل .إن سياسة التفكيك النفيس
يعب عنها «كمه ّمة منجزة» بالكامل ،وأنه تم بالفعل تهديم
الثقايف ال ميكن أن ّ
التمثالت التقليدية املاضية ،فالحاصل عموما أن بعض االختيارات الثقاف ّية منها
ما هو طوعي ناتج عن الوعي الجديد ،وأخرى مجرب عليها األشخاص تحدث
(1)-Bourdieu Et Sayad, Op.cit. p 153.
(2)- Paul A Silverstein, « De l›enracinement et du déracinement », Actes de la recherche en sciences
sociales. Vol. 150, (décembre 2003), p 29.
(((-دنيس كوش ،مفهوم الثقافة .ص .97
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تحت إرغام «الرضوري» مع وجود رفض نفيس داخيل للكبار لثقافة (العيب)
املتفشية بني الشباب ،والتي تتم بعنوان االندماج واالنفتاح.

(((

إن االجتثاث عمليّة عرفتها العديد من املجتمعات ،ومل يؤدي سوى إىل
الهدم .حتى يف فرنسا نفسها ،تقول مثال إحدى مفكريها« :لقد كان اجتثاث الفالح
يف السنوات األخرية خطرا قاتال للبالد مثله مثل اجتثاث طبقة العامل ،ومن بني
األعراض الخطرية التي كانت يف السبع أو الثامين سنوات ،هي إخالء األرياف،
متبوع ذلك بأزمة بطالة حادة»((( .سنجد أن الريف الجزائري قد ُوضع بعد االستقالل

أمام براديغميني متصارعني :األول يجسده فانون متفائل بالريف وبالفالح ويؤكد عىل
أصالته ،والثاين يقدمه بورديو املتشائم من وضعية «الفالحني املتشامئني»(((.

((( -يف الورقة األصلية لنتائج البحث يعرب بورديو عن مفهوم الثقافة مبستواها البسيط وتتمثل يف األنشطة العادية اليومية
التي تجسدها شخصية الوضعية .فتظهر عادات جديدة يف املحتشدات ،خصوصا لدى الشبان ،مثل :الرتدد عىل
املقهى ،لعب الرند ،عمل املرأة...الخ ويفرسانها عىل أساس رغبة يف التخيل عن عبء التقليدية .هذه املامرسات
الجديدة تثري استهجان الكبار الذين انتقصت هيبتهم ورمزيتهم ،وهم يعتربون أن هذه املامرسات الجديدة تشكل
«عيبا» إذا ما قزرنت بثقافة القبيلة .صاغ الباحثان هذه النتائج نظريا يف كتاب (االجتثاث) مع اختصار العديد من تلك
املالحظات أو تعديلها .انظر مقالة الباحثان:
Pierre Bourdieu And Abdelmalek Sayad, « Paysans déracinés: bouleversement morphologiques et
changements culturels en algérie », Études Rurales (EHESS), No. 12 (Jan. - Mar., 1964), pp. 56- 94.
(2)-Simone Weil, L’enracinement: prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, (Paris:
Les Éditions Gallimard, 1949) p 60.
(3)- Deborah Reed-Danahay, ““Tristes paysans”: Bourdieu’s early ethnography in Béarn and Kabyli”,
Anthropological Quarterly, Vol. 77, No. 1 (Winter, 2004), p101.
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خامتة

عىل الرغم من تأكيد بورديو عىل الحرية الفردية داخل هذا الفضاء فإنه يهمل أن
الفعل الفردي بحد ذاته كان تحت اإلكراه واالنصياع لقواعد املحتشَ د أو «السجن
الكبري» وأن هذا املكان املحدود يف مساحته هو عامل مصطنع بفعل السياسة
االستعامرية العسكرية وليس عاملاً طبيعياً .يقودنا ذلك إىل فهم العديد من األوضاع
التي تصادف عالقة املستع ِمر باملستع َمر ويُربز االسرتاتيجيات الحقيقية الكامنة يف
سياسات تحويل املكان ،ميكن أن نشري يف هذا الصدد إىل قطاع غزة وباقي املدن
الفلسطينية ،فقد ح ّول الكيان اإلرسائييل القطاع إىل محتشد مراقب ،وبرزت نقاشات
يف الدوائر اإلرسائيلية األكادميية والسياسية عن تحويل القطاع إىل سجن مبعنى
الكلمة مبا يعيق أيّة تنمية ويشكل للفلسطينيني فضا ًء للتدمري الذايت ،أو عىل العكس
يتم تنمية القطاع وتكثيف الخدمات فيه وإنشاء البنى التحتية بشكل قد يؤدي إىل
خلق أجيال غري مقاومة ،حداث ّية وليربالية ،تعهد رشوط الحياة الرغدة ،وتحرص عىل
الحفاظ عليها ،ترفض املقاومة والعنف ،وهي سياسة اتّبعها ديغول مع الجزائريني،
فعمد إىل بحث مشاريع البناءات الكربى يف املدن وفتح مناصب شغل للعاطلني
عن العمل بهدف تشكيل فضاء لتعايش املع ّمرين مع األهايل .كام أن املحتشدات
االستعامرية هي اسرتاتيجية عسكرية وليست مدنية ،مبعنى أنها تعمل عىل عزل
الجامهري التي يتخوف من نشاطاتها الثورية.

إنه من بني أخطر أشكال االستعامر هو االستعامر االستيطاين ألنه يجتث شعباً من
أرضه ليمنحها لشعب (أو شعوب) ال ميلك فيها الحق التاريخي والقانوين ،وما دامت
النيّة واألهداف مبنيّة عىل اغتصاب األرض ،ال ميكن بأي حال من األحوال تسوية
الوضع باملفاوضات أو النضاالت السياس ّية فقط ،والتي تطول يف م ّدتها وتخلق
حالة من التهدئة ( )pacificationوتتسبب يف فقد املستع َمر املزيد من األرايض،
كام أن الشعب املع ِّمر لن يقبل الحقاً إزالته من األرض التي رمبا بطول عمر هذه
املفاوضات وحالة التعايش واالستقرار سيمنح نفسه صفة األصيل (ينطبق ذلك عىل
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حالة الجزائر وفلسطني ،فاملع ّمرون الذين أمضوا سنوات يف البلدين املستع َمرين
إ ّدعوا ألنفسهم حقوقاً تاريخي ًة وقانوني ًة أكرث من الشعب األصيل ،بل اعتربوه درجة
ثانية يف املواطنة) .أما بخصوص املراهنة عىل السياقات الدولية والقانون الدويل،
فهذا القانون الذي يصمت عن اغتصاب األرض للوهلة األوىل وال يدين أعامل
املحتل ،ال ميكن التعويل عليه مستقبالً باتخاذ موقف رشعي ونزيه إلعادة األرض
ألهلها .من جهة أخرى ،أثبتت الثورة الجزائرية أن العمل السيايس لوحده غري كاف
لتحقيق االستقالل ،بل أن املقاومة والعنف الثوري كفيل بتحشيد الجامهري وإزالة
تعب عن مواقفها
الوضع الكولونيايل ،وتنشئ هذه املقاومة لنفسها هيئة سياسية ّ
وصوتها ،وتحدد موقعها ضمن السياسات الوطنية والعاملية ،ووحدها بنية سياسية
ـ عسكرية كام مثلت بنجاح جبهة التحرير الوطني كانت قادرة عىل تحقيق النرص
املنشود وإقامة الدولة الجزائرية املستقلة.
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قراءة مقارنة بين مالك بن نبي وابن خلدون
فتيحة شفريي

(((

شــكّل التصــادم الحضــاري بــن املســتع َمر واملســتع ِمر محــور اهتــام
املفكريــن منــذ عقــود طويلــة ومــازال قامئـاً لحــد اآلن ،ليســعى هــؤالء إىل إماطــة
اللثــام يف كل مــرة عــن مكونــات الثقافــة الغالبــة واملغلــوب عليهــا ،ومــدى تغــر
هــذه املكونــات يف ظــل أنســاق اجتامعيــة وثقافيــة تطرحهــا الســرورة الزمنيــة.
وتتعــدد هــذه الدراســات بتعــدد املنشــغلني فيهــا ونذكــر عــى وجــه التحديــد مــا
طرحــه عــامل االجتــاع عبــد الرحمــن بــن خلــدون واملفكــر الجزائــري مالــك
بــن نبــي ،وهــا يُ ّعــدان مصــدر قــوة العديــد مــن الــدول التــي اختــارت اإلميــان
بأفكارهــا للخــروج مــن دائــرة التبعيــة واالنقيــاد ،وهــا يف ذلــك أســبق مــن
غريهــا يف تأصيــل ســبل الحضــارة وأســبابها.
وفقا ملا سبق نقف عند إشكاليات أساسية يف فكر هذين العامل َني منها :كيف هي
((( -دكتورة قسم اللغة العربية وآدابها-جامعة محمد بوقرة بو مرداس  -الجزائر.
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صورة الغالب واملغلوب /املستع ِمر واملستع َمر؟ وماهي تداعيات هذه الصورة؟
وما إمكانية تغيريها لبلوغ الحضارة وامتالك ناصيتها؟

 -1صورة الغالب واملغلوب /املستع ِمر واملستع َمر يف فكر
ابن خلدون ومالك بن نبي وتداعياتها:

أدرك املفكران أن شعور النفس البرشية بالنقص يدفعها ألن تبحث عن من يك ّملها،
لتكون الإرادياً منساقة له خاضعة لثقافته قابلة لها كليا ،فتمنح للطرف الغالب بذلك
صفة الكامل ليصبح األنا القوي /الغالب /املركز ومتنح لنفسها يف املقابل صورة
اآلخر الضعيف /املغلوب /الهامش ،هذا ما عرضه ابن خلدون يف الفصل الثالث
والعرشين من مقدمته «املغلوب مولع أبدا ً بتقليد الغالب والسبب يف ذلك أ ّن النفس
أبدا ً تعتقد الكامل»((( ،ويُؤكد مالك بن نبي ما ذهب إليه العالمة ابن خلدون عن
حقيقة النفس البرشية وطبيعتها املجبولة عليها ،التي متنح للطرف القوي استغالل
هذا الضَ عف ونرش الطاقة السلبية فيها.
وتتولد من القوة والضَ عف قوتان غري متساويتني هام املستع َمر واملستع ِمر،
فالغالب /املستع ِمر يسعى لنرش ثقافتني أوال الثقافة املادية من أكل ولباس وعمران
«ولذلك ترى املغلوب يتش ّبه أبدا بالغالب يف ملبسه ومركبه وسالحه يف اتخاذها
وأشكالها»((( ،وثانيا الثقافة املعنوية املتمثلة يف طريقة التفكري والنظر إىل األمور
والقضايا الحياتية املختلفة ،أما املغلوب /املستع َمر فيؤسس وفقا الرتباطه بالطاقة
السلبية ثقافة التساهل والالمباالة بشأن هويته وركائزها األساسية من دين ولغة وأرض.
كام تسمح هذه الطاقة السلبية بالتسليم املطلق بقوة األنا وضَ عف اآلخر ،لتغدو
حسب املغلوب أمرا واقعا غري قابل للمناقشة ،بل تدفع الطاقة السلبية هذه بالغالب
الستغالل الوضع وتنميط صورته املؤسسة عىل القوة والكامل والحضارة لريفع
باملقابل صورة منطية أخرى يتوارثها اآلخر حارضا ومستقبال إنها صورة التخلف
(((-عبد الرحمن بن خلدون ،املقدمة ،دار الكتاب العريب ،لبنان ،ط ،1998 ،2ص .147
(((-املصدر نفسه ،ص .146
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والتوحش والالحضارة ،فسيطرة األنا الغريب تحققت عندما جسدها يف صورة
االستعامر الناهب لخريات اآلخر الطبيعية ،هذه السيطرة التي ستستمر مادام اآلخر
خاصة العريب املسلم يؤمن بعدم أحقيته يف امتالك هوية أصيلة ،هذا ما تن ّبه إليه
مالك بن نبي ومن قبله ابن خلدون «فهذا الضَ عف الذي أصاب األمة اإلسالمية عىل
املستوى النفيس إمنا هو مثرة من مثار االستعامر ،غرسها يف الشعوب ليحكم قبضته
عليها ،ألنه يعي جيدا أن الهمم هي التي تُحطم املستحيل وتركب الصعاب»((( ،إنها
رسالة الغالب واضحة املعامل.
وللتعبري عن هذا االستسالم والتساهل ،وظف ابن خلدون مصطلح «اعتقاد كامل
حني
الغالب» يُقابله عند مالك بن نبي مصطلح «قابلية االستعامر» ،وكال املصطل َ
قائم عىل أساس مهم وهو رسعة الفناء ،والفناء عند املفك َرين معنوي ال مادي ،فهو
يدفع الشعوب املغلوبة إىل العيش ضمن حالة استعباد مستدمية ارتضتها لنفسها
فاسحة بذلك املجال للغالب /املستع ِمر للسيطرة عليها لنكون أمام ظاهرة االنتحال
الثقايف «غلب الغالب لها ليس بعصبية وال قوة بأس وإمنا هو مبا انتحلته من العوائد
واملذاهب»((( ،إنه دخول الشعوب املغلوبة خندق الضياع الفكري.
إ ّن االنقياد للغالب دون رشوط ،يعني جعله من املسلامت التي اليجب تجاوزها
أو التفكري فيها مطلقا «والسبب يف ذلك والله أعلم ما يحصل يف النفوس من
التكاسل إذا مل ََك أمرها عليها ،وصارت باالستعباد آلة لسواها»((( ،وهذا االستعباد
وفقا ملا ذهب إليه مالك بن نبي يخدم سياسة املستع ِمر خدمة جليلة «إن القضية
عندنا منوطة أوال بتخلصنا مام يستغله االستعامر يف نفوسنا من استعداد لخدمته»(((،
وما يحدث لهذه األمة املغلوبة يف حالة انقيادها أنها سرتتبط بالعجز الدائم وغياب
املقاومة املستمرة ،إنها إذن املذلة التي تجعل من هذه األمة وشعبها حسب ابن
(((-مالك بن نبي ،تأمالت ،دار الفكر ،سوريا ،ط ،2002 ،ص .33
(((-املقدمة ،ص .146
(((-املصدر نفسه ،ص .147
(((-مالك بن نبي ،رشوط النهضة ،تر عبد الصبور شاهني ،دار الفكر ،سوريا ،1986 ،ص .157
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لس ْورة العصبية
خلدون يف حالة من االنكسار املتواصل «املذلة واالنقياد كارسان َ
ِ
وشدتها ،فإن انقيادهم ومذّلتهم دليل عىل فقدانها فام ِ
رئوا للمذلة حتى عجزوا عن
املدافعة ،فأوىل أن يكون عاجزا عن املقاومة وامل ُطالبة»((( ،لقد استرشف ابن خلدون
من خالل ما ذهب إليه واقع الشعوب املغلوبة اليوم ،فاألنا الغالب فرض عليها ما
يُسمى بالعوملة التي اعتربها الدارسون القدر املحتوم «أصبحت العوملة واقعاً ال مفر
منه ،وقدرا ً ال ملجأ منه يف ظل العالقات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية
املعقدة التي تنتظم العامل واملصالح املتقاطعة التي تؤلف بني حضارات العامل
ذات األصول املتباينة»(((.
كام أ ّن تجميد التفكري يف التواصل مع الحضارة وأسبابها ،يدفع هذه الشعوب
املغلوبة /املستعم َرة بأن ال تفكر يف تجاوز حالة التخلف الحضاري التي أُقحمت
فيها عنوة ،لتذعن لها راضية قنوعة ،بل وتسعى جاهدة لإلميان بها وجعلها قدرا ال مفر
منه ،وقد وضّ ح ذلك ابن خلدون يف قوله «فيقرص األمل ويض ُعف التناسل واالعتامر،
فإذا ذهب األمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من األحوال وكانت العصبية ذاهبة
بال َغلْب الحاصل عليهم تناقص عمرانهم وتالشت مكاسبهم ومساعيهم»((( ،وهذه
املكاسب الحضارية الضائعة أكدها مالك بن نبي حني وقف بدوره عىل صور هذا
التخلف الحضاري املتعددة فهي اتهام الشعوب املغلوبة /املستع َمرة بالبدائية وعدم
التحرض.
لقد غرس الغالب /املستع ِمر البدائية وعدم التحرض غرساً عند استعامر هذه
الشعوب املغلوبة «يريد االستعامر أن نكون أفرادا تغمرهم األوساخ ،ويظهر يف
ترصفاتهم الذوق القبيح حتى نكون قطيعاً محتقرا ً يسلم نفسه لألوساخ واملخازي(((»،
بل وسعى هذا األنا القوي إىل استمرار فرض ثقافته بكل صورها املتعددة مع استقالل
(((املقدمة ،ص .140
(((-محمد بشري محمد البشري ،حفظ الثقافة اإلسالم ّية ونرشها يف ظل العوملة ،رؤية تأصيلية يف ضوء الكتاب والسنة،
مجلة دراسات دعوية ،ع ،8يوليو  ،2004ص .4
(((-املقدمة ،ص .147
(((-رشوط النهضة ،ص .157
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الشعوب املغلوبة ،وهذه حقيقة واقعية يؤكدها مالك بن نبي يف مؤلفاته الكثرية «إن
االستعامر ال يستطيع فعالً أن يرتك بلدا ً كان يستعمره وال أن يُغادره هكذا وبكل بساطة،
ُمخلّياً وراءه املكان لالستقالل الجديد»((( ،إ ّن الوعي الكبري واملتواصل بدور الغالب/
املستع ِمر دعا إليه املفكران معاً ،ألن هذا يعني إدراك خطورة منظومته الثقافية التي
يسعى إىل ضخها بصورة مستدامة ،وهذا ما وقف عليه املفكر مالك بن نبي حني
قال «إن الدول الصناعية تضخ بكل ما يف الكلمة من معنى أدمغة العامل الثالث»(((،
وتغليب ثقافة األنا القوي أرضيتها كام أشار مفكرنا بن نبي العامل االقتصادي ،إنه
العامل املساعد عىل تدجني الشعوب املغلوبة فرتة استعامرها وفرتة استقاللها،
ونحن نرى اليوم ما لتأثري هذا العامل يف سياسات الدول املغلوبة ،حيث تتدفق لعامل
األنا القوي ـ أوروبا وأمريكا الشاملية ـ العقول املفكرة املبدعة التي ال تجد حسب
مالك بن نبي مكانا لها يف بلدها املغلوب لتعرفه بامتيازاته العديدة يف بلد الغالب.
هي تساؤالت طرحها بن نبي ليكشف مرارة معاناة هؤالء املفكرين املتواصلة حتى
الحارض«سل هذا املهندس الزراعي (وهو يف نظري أفضل من يف فرعه) ملاذا
ْ
يف زمننا
وسل ذاك الطبيب الجزائري وهو متخصص بطب العيون من الدرجة
هو يف الخارج؟ ْ
األوىل ،ملاذا هو اآلن رئيس عيادة يف أملانيا؟»((( ،إنها دعوة إلنزال العقول املفكرة
منزلتها الالئقة ،ورغبة يف أن يتأسس سمو أخالقي للنخبة الحاكمة لتضمن بذلك
تحقيق التقدم واالزدهار لشعوبها ،إنه أيضا التوجيه الخلدوين االسترشايف «واعلم أ ّن
من خالل الكامل التي يتنافس فيها القبائل أولو العصبية وتكون لهم شاهدة بامللك
إكرام العلامء والصالحني واألرشاف وأهل األحساب وإنزال الناس منازلهم»(((.
وال يقترص األمر يف تهميش العقول املفكرة املبدعة بل يتعدى األمر تطبيق سياسة
التجهيل بالهوية وأسسها ،فتتخىل بذلك الشعوب املغلوبة كام قال ابن خلدون عن
(((-مالك بن نبي ،من أجل التغيري ،دار الفكر ،سورياط ،2015 ،9ص .36
(((-املصدر نفسه ،ص .65
(((-املصدر نفسه ،ص .41
(((-املقدمة ،ص .143
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العصبية التي تضمن لها القوة واالستمرارية «ويف هذا أوضح دليل عىل شأن العصبية
وأنها هي التي تكون بها امل ُدافعة واملقاومة والحامية وامل ُطالبة ،وأنه من فقدها عجز
عن جميع ذلك كله»((( ،وعند غياب العصبية للهوية وأسسها يعني القَبول واالستسالم
ملا سامه مالك بن نبي بالتفرقة والتشتت ،هي تفرقة وتشتت مجتمع بأكمله وضياع
فرد حارضا ومستقبال «وهو يريد تشتيت مجتمعنا وتفريق أفراده شيَعاً وأحزاباً حتى
يحل بهم الفشل يف الناحية األدبية كام هم فاشلون يف الناحية االجتامعية»(((.
وما ميكن قراءته من وقوف املفك َرين عىل سياسة التجهيل املعتمدة هذه ،أن
الغالب /املستع َمر يسعى للتبئري عىل الفرد يف املجتمعات املغلوبة /املستعمرة ،إنه
حل االستعامر بالجزائر ويف البالد اإلسالمية فوجدها مهيأة
تكوين فرد جاهل «لقد ّ
ملشاريعه التخريبية ،فعاث فيها فسادا ً وغرس داخلها مزيدا ً من الجهل والفقر والفساد
االجتامعي بكل أنواعه»((( ،ويظل وجود هذا الفرد الجاهل قامئاً عندما يوضع يف
مناصب عالية ليضمن هذا األنا القوي استمرار سلطته إىل مراحل زمنية الحقة وعدم
التوقف عند الزمن اآلين ويف املقابل عدم ترك املجال واسعاً ألصحاب الهمم كام
يقول مالك بن نبي ،خدمة ملصالح هذا الغالب واملستع ِمر القوي.
والقراءة األخرى ملا قدمه املفكران عن سياسة التجهيل هذه ،أن الغالب/
املستع ِمر يسعى إىل تفكيك روح الجامعة التي ُعرفت بها الشعوب املغلوبة ـ
الشعوب اإلسالمية خاصة ـ ،هذه الروح التي كانت قرينتها عندما كانت تلك األنا
القوية الغالبة الفاتحة التي سعى اإلسالم إىل تأسيسها وقولبتها ضمن األنا الجامعية
التي يتحد أفرادها يف قوة واحدة مصداقا لقول رسولنا الكريم محمد صىل الله عليه
وسلم «املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا».
والتفات األفراد عىل ذواتهم يؤسس كام يرى ذلك ابن خلدون حالة من ضَ عف
(((-املقدمة ،ص .141
(((-رشوط النهضة ،ص .157
(((-األخرض قويدري ،ملاذا مل ينته املرشوع الحضاري ملالك بن نبي يف الجزائر ،مجلة الكلمة ،مندى الكلمة
للدراسات واألبحاث ،لبنان ،ع ،80صيف  ،2013ص .148
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مستمر يجعلهم لقمة سائغة يف حلق الغالب ألنهم «عجزوا عن املدافعة عن أنفسهم
مبا حصد الغلب من شوكتهم ،فأصبحوا مغلبني لكل متغلَّب وطعمة لكل آكل»(((،
وال يستبعد مالك بن نبي قيام حالة الضَّ عف هذه واستمرارها ،إذا ما وجد الغالب
قابلية االستعامر عند اآلخر ،هذه القابلية التي درسها بعد متحيص كبري واسرتاتيجية
محكمة ،ليستطيع بعدها خلق نفوس مطواعة «إن االستعامر ال يترصف يف طاقتنا
االجتامعية ،إال ألنه درس أوضاعنا النفسية دراسة عميقة ،أدرك منها موطن الضَ عف
فسخرنا ملا يُريد كصواريخ موجهة يُصيب بها من يشاء»(((.
ويعكس هذا الترشذم االجتامعي الحاصل يف الدول املغلوبة مدى تفاقم املشاكل
وتنوعها التي تتخبط فيها يف فرتة من املفروض أن تكون فرتة بناء وتواصل حضاري
بأسباب التقدم ،وتخبط هذه الدول يف مثل هذه املشاكل يعني تواصل تبعيتها للدول
الغالبة «ثم ماذا بعد ذلك؟ االستقالل هنا ،ومشكالته هنا أيضا ،وهي تُلح أكرث من
أي وقت مىض .إن اآلالم التي تثقل كاهل شعوب العامل باتت أشد ما ميكن من
اإلقالق»((( ،وتضييع الهوية يعني إلغاء الشعوب املغلوبة لذواتها إلغا ًء تاماً والتواصل
مع ما يُسمى بالتامهي والتوحد مع هوية وثقافة اآلخر ،ويَعترب ابن خلدون هذا االلغاء
أمرا ً طبيعياً يف وجود قوة غالبة مسيطرة ،مثلام كان حال الفرس يف ظل الحضارة العربية
رب ذلك يف أمة الفرس كيف كانت قد مألت العامل كرثة ،وملا تحصلوا
اإلسالمية «واعت ْ
يف ملكة العرب وقبضة القهر مل يكن بقاؤهم إال قليالً ،و ُدثروا كأن مل يكونوا ،وال
تحسب أن ذلك لظلم نزل بهم أو عدوان شملهم ،وإنّ ا هي طبيعة يف اإلنسان إذا غلب
َّ
عىل أمره وصار آلة لغريه»((( ،وهذا االنصهار الذي حصل ومازال يحصل تُرتجمه قَبول
الشعوب املغلوبة املطلق لكل ما يصدره الغالب القوي من انتاج فكري واقتصادي،
وهذا الوضع الحايل القائم قد استرشفه عاملنا لالجتامع ابن خلدون املد ّون يف أكرث
من موضع يف كتابه «املقدمة» ،وصادقه يف ذلك مفكرنا مالك بن نبي.

(((-املقدمة ،ص .147
(((-رشوط النهضة ،ص .159
(((-من أجل التغيري ،ص .64
(((-املقدمة ،ص .147
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ص َف ُه مالك بن نبي أيضا الذي أعلن
َو ُ
صف ابن خلدون للداء املسبب للغلبةَ ،و َ
رصاحة رفضه القاطع الستمرار هذا الداء واعتباره من املسلامت ،فإذا أرادت هذه
الشعوب بناء حضارة فيجب أال ت ُكرس هذا الداء من خالل استريادها الال مرشوط
ألفكار وأشياء األنا الغالب «ومن هنا كان مالك بن نبي حانقاً عىل عملية استرياد
(((
األشياء واألفكار من العامل الغريب ألنها ال تغدو أن تكون تكديساً للحضارة»
فالحضارة عند مفكرنا ال تعني تكديس وتقديس ثقافة الغالب ،بل هي حسبه تكامل
مؤسس بني الشعوب اإلنسانية القائم عىل احرتام الذاتية والخصوصية .
ومع تضييع العصبية أو الهوية والخصوصية الثقافية تدخل الشعوب املغلوبة
بعد تحقيق رغبة الغالب ـ االنقياد املطلق ـ حالة من العبثية ،فال تأخذ القيم األخالقية
مركز القيادة كام هو مفرتض ،بل تتالىش إيجابيها عندما تنقلها نفسية هذه الشعوب
املستسلمة إىل الضفة السلبية ،وألن العبثية أصبحت قرينة القيم اإليجابية فقد
دخلت هذه الشعوب حالة متواصلة من االغرتاب النفيس زادها انعزاال عن التطور
الحضاري ،بل وأفرغ روحها من أي أمل يف تغيري إيجايب.

 - 2تفكيك صورة الغالب واملغلوب /املستع ِمر يف فكر ابن
خلدون ومالك بن نبي:

يُؤمن اإلنسان يف هذه الحياة بحقيقة وجودية هي بناء الذات الذي يتأسس
عىل أرضية الثقافة والهوية مبكوناتها من دين ولغة وأرض «فالناس ال تهمهم أمور
االقتصاد والسياسة أكرث من الثقافة والهوية والدين ،فاإلنسان مستعد أن ميوت دفاعاً
عن حضارته وخصوصياته الثقافية»((( ،ويُحافظ كل فرد عىل هويته إذا ما وجد احرتاماً
من الفرد اآلخر ليتحقق وفقاً لذلك التعايش الحضاري فرتتقي الشعوب اإلنسانية إىل
مصاف التطور بكل جوانبه املختلفة.
(((-ملاذا مل ينته املرشوع الحضاري ملالك بن نبي يف الجزائر ،ص .149
(((-عبد الغني بوالسكك ،الهوية واالختالف بني التواصل والتصادم ،السؤال عن الهوية ،يف التأسيس ...والنقد...
واملستقبل ،إرشاف وتنسيق البشري ربوح ،دار األمان ،املغرب ،ط ،2016 ،1ص .59
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وارتباط الشعوب املغلوبة بالهوية والخصوصية الثقافية يعني أنها راغبة يف تجاوز
تبعيتها وروح التامهي مع الشعوب الغالبة ،هي إذن استعادة للروح األصيلة وتواصل
مع الجذور التي لن تبقى ظالالً أبدا ً ،فالحداثة الصحيحة تلك التي تنطلق من إميان
األمم مباضيها مع االنفتاح يف الوقت ذاته عىل العرصنة القامئة لكن «ما يُالحظ
أن أغلب أفراد مجتمعاتنا يُفضلون انتهاج املسلك الثاين ـ اإلميان بالعرصنة فقط ـ
الذي يُؤدي يف نهاية األمر إىل االرمتاء يف أحضان الحياة الغربية ،وهم يفعلون ذلك
مختارين أحيانا ومجربين أحيانا أخرى(((».
وهذا االرتباط بالهوية والخصوصية الثقافية يعادله مفهوم العصبية عند ابن خلدون
الذي تعيه حسبه روح الجامعة ،وهذا املفهوم لن يتحقق إال إذا أدركته هذه الروح
إدراكا سليام مجسدة إياه يف أرض الواقع ،فتُتحقق سيادتها وت َتنعم مبلكها «العصبية
هي التي تكون بها امل ُدافعة وامل ُقاومة والحامية وامل ُطالبة»((( ،وهذه املامرسة
الفعلية للعصبية يعني أن هذه الجامعة قهرت ذاتها وتجاوزت مرحلة الرغبة يف التغيري
إىل القدرة عىل التغيري ،لتضمن بذلك عدم تعرضها املطلق لإلذالل واالنقياد ،إنها
بذلك الغالبة ال املغلوبة ،املركز ال الهامش ،وعىل الشعوب املغلوبة االستفادة من
االسترشاف الذي أسسه ابن خلدون يف مقدمته «وإذا انقرضت العصبيّة قرص القبيل
عن املدافعة والحامية فضال عن املطالبة ،والتهمتهم األمم سواهم»((( ،وبالتفات
هذه الشعوب حول هويتها يعني ضامنها هواء نقيا تتنفسه «وعن قيمة الهوية يتساءل
املفكرون وعلامء الثقافة والحضارة ،ل ُيجيبوا بأن الهوية مثل الهواء الذي نتنفسه ،فال
ُيكن لشعب أو أمة ما أن تكون أو توجد دون هوية»((( ،وتغلب هذه الجامعة عىل
ضَ عفها يعني أنها استطاعت أن تتخلص من ربقة قابلية االستعامر إىل فضاء الحرية
والتحرر ،وهنا يصف مالك بن نبي هذه الحالة ويُعطيها مصطلحاً إيجابياً هو البناء
الحضاري «يرى مالك بن نبي أنه من الذات إذن يبدأ البناء الحضاري ،علامً بأن هذا
(((-ملاذا مل ينته املرشوع الحضاري ملالك بن نبي يف الجزائر ،ص .152
(((-املقدمة ،ص .141
(((-املصدر نفسه ،ص .140
(((-الهوية واالختالف بني التواصل والصدام ،ص .61
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البناء ليس مجرد تكديس ملنتجات اآلخر ،بل هو إبداع يتأسس عىل املعطيات الذاتية
واملقدرات الداخلية»((( ،والبناء الحضاري حسب مفكرنا يجب أن يتحول إىل مامرسة
فعلية مجسدة ال أن تكون رهينة رغبة داخلية قرينتها حلم زائف تغرسه اإلمربيالية الظل
املالزم للروح االستعامرية «اإلمربيالية سلبت العامل سحره وشاعريته ،لقد سلبتنا
بذلك حقنا يف مزايا الشباب»((( ،إنها دعوة من املفكر املستمرة الصالحة يف زمننا هذا
بأن تتحرر الشعوب املغلوبة من وهم الفشل الذي غرسته يف نفسها .وأرضية البناء
الحضاري مؤسسة عىل فهم األفكار التي تصنع الحضارة ووعيها ثم ترجمتها يف أرض
الواقع ،وبهذا تتخلص هذه الشعوب من سلطة االستعامر وروحه اإلمربيالية «يجب أال
نتهم ،بل أن نفهم ،مل تستطع اإلمربيالية برضبة من عصا سحرية أن تُحطم مشاريعنا
ُبشة لنا بالخري أحيانا ومن ثم الخطرة عليها»((( فاالنشغال بقذف التهم للغالب لن
امل ّ
ينفع املغلوب يف يشء ،بل سيبقيه حسب مفكرنا يف خندق التبعية والتخلف.

وفهم األفكار املبني عىل تقدير الشعوب لذاتها هو أيضا انفتاح هذه الشعوب عىل
العامل الغريب الذي ُيثل القوة والسيطرة ،إنه إذن تجنب العيش يف رصاع وتصادم
حضاري مستديم ،فهذا االنفتاح سيعمل عىل وعي كل طرف بوجود اآلخر املؤسس
حسب مالك بن نبي عىل انتظام العالقات املتبادلة «فليس املراد أن يقطع ـ أي
العامل اإلسالمي ـ عالقاته بحضارة تُ ثل وال شك إحدى التجارب اإلنسانية الكربى،
بل املهم أن ت ُنظم هذه العالقات معها»((( ،وهذا التنظيم يتأىت عندما تتجنب الشعوب
املغلوبة تكديس ثقافة اآلخر أفكارا ً وأشيا ًء وعدم التسليم بذلك ،بل كام يدعو
مفكرنا أن تنتج هذه الشعوب حضارتها املؤسسة عىل ثقافة متيزها ،وال يتوقف األمر
عند مفكرنا يف تجنب تكديس ثقافة اآلخر ،بل دعوته أيضا إىل تعليم هذه الشعوب
مفهوم املسؤولية الذي كان عىل نخبتها املختارة غداة االستقالل الوعي بذلك
ُحضها نُخبتها لتح ّمل مسؤوليات
«إن الحرية عبء ثقيل عىل الشعوب التي مل ت ّ
(((-ملاذا مل ينته املرشوع الحضاري ملالك بن نبي يف الجزائر ،ص .149
(((-من أجل التغيري ،ص .78
(((-املصدر نفسه ،ص .80
(((-وجهة العامل اإلسالمي ،ص .138
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استقاللها»((( ،لقد أرشنا سابقاً أن العامل االقتصادي وتحكم الغالب يف صياغته
يجعل الشعوب املغلوبة خاضعة له دون مناقشة ،ويأخذ هذا العامل عند ابن خلدون
صورتني هام املغارم والرضائب «ويُلحق بهذا الفضل فيام يوجب املذلة للقبيل شأن
املغارم والرضائب ،فإن القبيل الغارمني ما أعطوا اليد من ذلك حتى َرضوا باملذلة
فيه ،ألن يف املغارم والرضائب ضَ يام ومذلة ال تحتملها النفوس األبية»((( ،ولن يُنجي
هذه الشعوب املغلوبة من هذا الثقل االقتصادي ـ املغارم والرضائب ـ إال باالرتباط
الوثيق بالعصبية لتنتقل بذلك من الشعوب املطَالبة إىل القوة املطَالِبة «امل ْغ َرم ُموجب
يصحب ذل املغارم من خلق املكر والخديعة بسبب ملكة القهر،
للذّلة ،هذا إىل ما
ُ
فإذا رأيت القبيل باملغارم يف رِبقة من الذل فال تطمع ّن لها مبلك آخر الدهر»(((.
وإذا رأى ابن خلدون أن العصبية حل للتخلص من الذل واملطَالبة ،فإن مالك بن

نبي رأى يف تثمني فكر الفرد الحل األنسب للتحرر من االستعامر وتدخله يف تسيري
شؤون الشعوب املغلوبة /املستع َمرة خاصة ما تعلق بالشؤون االقتصادية باعتبارها
عصب األمة ورس تقدمها وجوهر تأثريها يف غريها ،فوجود مثل هذه العقول املفكرة
ستخدم مصلحة شعوبها خدمة كبرية تجعلها متحررة من أي تبعية قهرية ،وهذا ما
تحتاج إليه الشعوب اإلسالمية حاليا لتؤسس ما دعا إليه مفكرنا بالكومنولث اإلسالمي
أو االتحاد اإلسالمي عىل منهج الكومونولث الربيطاين الذي تأسس ملواجهة الوضع
االقتصادي العاملي بعد الحرب العاملية األوىل.
فمثلام كانت هذه الشعوب كذلك يف عز نهضتها التي كانت أرضية النهضة
األوروبية ،فحبّذا لو تسرتجع هذه الزعامة يف وقتنا الحارض ولن يتأىت ذلك إال بوضع
املصلحة العامة يف الحسبان قبل املصلحة الشخصية ،إنها استنفار روح الجامعة
التي اهتم لها املفكران كثريا ،فهي من أهم الحلول حسبهام يف تجاوز ثقافة الغلبة،
وتحقيق املجد كام ن ّبه إىل ذلك ابن خلدون ،كل هذا مقرتن عنده بحسن األخالق
«وقد ذكرنا أ ّن املجد له أصل يُبنى عليه وتتحقق به حقيقته وهو العصبية والعشري
(((-من أجل التغيري ،ص .64
(((-املقدمة ،ص .141
(((-املصدر نفسه ،ص .142 ،141
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وفرع يُت َم ُم وجوده ويُكمله وهو الخالل»((( ،وتوفر هذه الخالل يعني خروج فرد
هذه الشعوب من رشنقة العبثية ،ليعود إىل تقييمها وتجسيدها يف أرض الواقع ،بل
ويستطيع حامية حياض هويته من أي روح تغريبية يسعى األنا الغالب إىل زرعها
يف أرضه «الهوية أساس التعبئة الثقافية ألفراد املجتمع من حيث إنها تدفعهم إىل
مواجهة أي خطر قومي أو إقليمي أو إيديولوجي ،وهي التي متكّن من الوحدة يف
عامل يسعى فيه القوي إىل فرض سيطرته الثقافية والحضارية عىل باقي العامل باسم
الكونية والعوملة»((( ،وليك يتحقق هذا الخروج من رشنقة الغالب يجب كام ذهب
إليه مالك بن نبي توخي الحذر الشديد من السياسة البطريركية املركزية التي ميارسها
الغالب القوي «عند االستعامر معلومات عنا أكرث بكثري مام عندنا عنه ،إنه يُكيف بكل
بساطة موسيقاه وفقا النفعاالتنا ول ُعقدنا ولنفسيتنا»((( ،وبهذا الحذر تخرج الشعوب
املغلوبة من وحل صنعه انقيادها ونفذته بجدارو واستحقاق.

خامتة

اهتم ابن خلدون ومالك بن نبي ببناء الذات بنا ًء حضارياً من خالل دعوتهام
إىل استثامر إرادة هذه الذات وقدرتها الفعلية عىل امتالك العصبية عىل حد قول
صاحب املقدمة ،وعىل حامية خصوصيتها الثقافية حسب صاحب رشوط النهضة،
لكن دعوتهام هذه ال يعني انغالق هذه الذات عىل نفسها واالنعزال عن حضارات
قامئة ،بل دعا إىل أن تتعايش الذات مع هذه الحضارات وتنفتح عليها انفتاحاً تضمن
فيه كرامتها ال ذلّها وانقيادها ،ومع وقوفنا عىل هذه املرجعية الثقافية الغنية للمفك َرين
نصل إىل القول إن ابن خلدون ومالك بن نبي استبقا عرصهام وق ّدما خالصة تجربة
ستفيد الشعوب املغلوبة للخروج من طوق القوى الغالبة ،وت ُصبح املطَالِبة بعد أن
كانت املطالَبة ،إنه استرشاف يتحتّم األخذ به للخروج من بوتقة صنعها األنا القوي
ودخلها باستسالم تام التابع املغلوب.
(((-املصدر نفسه ،ص.142
(((-الهوية واالختالف بني التواصل والصدام ،ص .63
(((-من أجل التغيري ،ص .105
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في الشرق األوسط وآسيا الوسطى
خوان ريكاردو إ .كول

(((

دنيز كانديويت

(((

متت إعادة تنشيط دراسة القومية من خالل املناقشات حول املوضوع يف
الثامنينات والتسعينات((( .وميكن تقسيم معظم الكتّاب الذين كتبوا حول املوضوع
إىل معسكرين :أولئك الذين ينظرون إىل الرشوط املادية واملوضوعية لصعود
الدول القومية كتشكيل اجتامعي ،وأولئك الذين يركّزون عىل كيفية بروز الوعي
الوطني( .يف السنوات األخرية ،صنف هذا التقسيم املاركسيني التقليديني ومنظري
((( -مؤرخ أمرييك يف الرشق األوسط وجنوب آسيا يف جامعة ميشيغتم.
((( -كاتبة وباحثة تركية يف مجاالت العالقات بني الجنسني وسياسات التنمية ،حائزة عىل درجة الدكتورا من كلية لندن
لالقتصاد.
 املجلة الدولية لدراسات الرشق األوسط  .203-189 ،)2002( 34طبعت يف الواليات املتحدة األمريكية(.)International Journal of Middle East Studies
 ترجمة إميان سويد.(3)-Among the more important contributors to these debates have been Eric Hobsbawm, Miroslav
Hroch, Ernest Gellner, Anthony Smith, Benedict Anderson, Partha Chatterjee, and Prasenjit Duara.
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التحديث يف جهة يف مقابل املنظرين يف مجال ما بعد الحداثوية ودراسات التبعية
( :subalternيشري املصطلح إىل السكان الذين هم اجتامع ًيا وسياس ًيا وجغراف ًيا
خارج بنية السلطة املهيمنة يف املستعمرة والوطن االستعامري) .وعند النظر يف
املفصل املشهور
هذه املجموعة من العمل ،ميكن للمرء إجراء متييز مامثل لذلك
ّ
لـ إي .يب .تومسون يف تاريخ العامل (مستمدا ً من ماركس) ،وذلك بالتمييز بني فئة
يف حد ذاتها وطبقة لذاتها ،بني طبقة اجتامعية مثل عامل املصانع التي شكلتها
حقائق موضوعية لوجودها املادي وبني مجموعة اجتامعية واعية ذاتياً لنفسها
كطبقة بحيث تطلق النقابات واألحزاب العاملية .فاألوىل (الطبقة االجتامعية) ال
تنتهي تلقائياً أو دامئاً يف األخرية (مجموعة اجتامعية) .وسوف نناقش هذه النظريات
فيام يتعلق بالرشق األوسط وآسيا الوسطى وبالعمل النظري الضئيل الذي تم إنجازه
حول قوميات رشق أوسطية .فالعديد من املؤلفني يتحدثون كام لو أن «القومية»
هي مجموعة موحدة من املامرسات واملعتقدات التي لها تاريخ طبيعي ،فالوالدة
يف وقت معني والنضوج عىل املدى الطويل ظاهرة ثابتة إىل حد ما .بيد أن بارثا
تشاترجي (( ))Partha Chatterjeeأظهر أن طبيعة القومية تتغري عىل حسب ما إذا
كانت ظاهرة حرضية أو ظاهرة استعامرية .فضال عن ذلك ،وبحسب ما هو مفهوم
ضمنا يف كتابه ،فإن ذلك يعني أن القومية ـ أو ،عىل األقل ،صنع وتصور القومية ـ
تستمر يف فرتة ما بعد االستعامر ،لرتفع وتطرح بذلك قوى وآفاق جديدة تعارض
صياغات سابقة لها((( .ويشعر معظم الكتاب بالقلق حول كيفية نزوع الثقافة القومية
نحو خلق صورة إيجابية عن األمة بصفتها متجانسة بينام تعرف عن نفسها ضد «آخر»
أو مجموعة من «اآلخرين» املكروهني واملحتقرين((( .فالجدل حول الخصوصيات
لإلرث االستعامري وتأثريه الطويل األمد عىل املستع َمر شكل التيمة املركزية لعلم
(1)-Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse
(Minneapolis:University of Minnesota Press, 1993 [1986]); idem., The Nation and Its Fragments:
Colonial and Postcolonial
Histories (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993).
(2)-Chatterjee, The Nation and Its Fragments; Homi Bhaba, “DissemiNation: Time, Narrative
and theMargins of the Modern Nation,” in Nation and Narration, ed. Partha Chatterjee (London:
Routledge andKegan Paul, 1990), 300 -303 .
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ما بعد االستعامر .وأولئك املشاركون يف املناقشات املتباينة ـ عن القومية ومرحلة
ما بعد االستعامر ـ بحاجة إىل معالجة مخاوف كل منهم .حتى اآلن ،تركزت معظم
املناقشات حول ظروف ما بعد االستعامر عىل جنوب آسيا ،وهدفنا هو فتح هذا
النقاش من خالل األخذ باالعتبار الحاالت املختلفة جدا للرشق األوسط وآسيا
الوسطى اللذان تعرضا لالستعامر ،األول تعرض لالستعامر الرأساميل واألخري
للهيمنة القيرصية ،تَلَتْها التجربة السوفياتية ،مع كل الغموض الذي أدخلته يف
العالقات بني الحوارض الكبرية واملحيط الخارجي (األطراف).
يجب أن نبدأ ببعض التعاريف .ميكن تقسيم الحقبة «الكولونيالية» ملعظم الدول
الرشق أوسطية وآسيا الوسطى إىل عدة فرتات :اإلمربيالية غري الرسمية ،الهيمنة
االستعامرية الرسمية ،واالستعامرية الجديدة .إن االنحدار أو الطبيعة املعقدة
للكولونيالية الجديدة يف العقود األخرية تؤدي إىل عرص ما بعد االستعامر ،تكون فيه
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي /روسيا غري قادرتني عىل فرض إرادتيهام عىل
دول مثل إيران وأفغانستان والعراق ،عىل الرغم من اإلرث املستمر يف منطقة عرص
اإلمربيالية والقوى العظمى املتنافسة يف الحرب الباردة.
من الواضح أن هذه الفرتة تبدو مختلفة يف كل منطقة وال تناسب البعض منها
جدا .فقد شهدت الجزائر استعامرا ً رسمياً مبكرا ً بالنسبة للرشق األوسط (ابتداء
من العام  )1830وحصل البلد عىل استقالله يف وقت متأخر (عام  ،)1962يف
حني مل يكن العراق مستعمرا ً حتى وقوع الحرب العاملية األوىل وأصبح مستقالً
رسمياً بحلول عام  ،1932وذلك عىل الرغم من فرتة طويلة من الهيمنة االستعامرية
الربيطانية الجديدة التي استمرت حتى عام  1958عىل األقل .أما إيران فكانت محتلة
رسمياً من قبل القوى العظمى خالل الحرب العاملية الثانية فقط ،وشعرت أجزاء فقط
من تركيا بوجود أقدام القوات االستعامرية األوروبية عىل أراضيها لفرتة وجيزة جدا ً
بعد الحرب العاملية األوىل ،بحيث أنه يف كال هذين البلدين كانت فرتة «الهيمنة
االستعامرية الرسمية» غائبة أو مخترصة للغاية .لقد كان هناك أوجه تشابه كبرية
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لالستعامر القيرصي لرتكستان يف آسيا الوسطى يف ستينيات القرن التاسع عرش مع
مرشوع «شامل أفريقيا الفرنيس» ،إال أن الفرتة السوفييتية املتداخلة،1991-1917 ،
مثلت خصوصيات وخصائص يف العالقة بني الحوارض الكبرية واألطراف ،األمر
الذي يعقّد القصة بشكل هائل .مع ذلك ،لقد عايش معظم سكان الرشق األوسط
وآسيا الوسطى طوال القرنني املاضيني هذه املراحل األربع ،حتى لو كان ذلك يف
أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة من الحدة.
نعني بـ«القومية» و«الدولة القومية» مجموعة من املامرسات االستطرادية
واملؤسسية املتغرية التي تختلف عن املفاهيم الذاتية ما قبل الحداثوية وعن
الرتتيبات السياسية .فاألمة الحديثة تتكون من مواطنني لديهم التزام عاطفي وخالق
للتامهي مع مواطنني مشرتكني (خاصة من نفس املدينة أو البلدة) .فاألمة لديها دولة
تحكم إقليامً معيّناً وتسعى لفرض هوية مشرتكة عىل جميع املواطنني من خالل
التعليم الرسمي ،مع الرتكيز عادة عىل الوحدة اللغوية ،وهذا ميثل وحدة سياسية
وديبلوماسية واقتصادية مع سيادتها الخاصة يف جميع هذه املجاالت .والقومية هي
النظري الذايت لألمة ،مساحة من الحيز الداخيل الذي ينظر لألمة عىل أنها جانب من
جوانب «الذات» ،فضال عن أيديولوجية تُ نح فيها األمة تاريخاً مرقعاً (وغالبا ما يكون
مرسوقاً) ،وتراثاً ثقافياً متميزا ً ،ومصالح مشرتكة تقف كلها عند حدود الدولة القومية.
فالقومية تعني القدرة عىل التامهي مع مجموعة كبرية من الناس اآلخرين ،ولكنها
تنطوي أيضا عىل تشكيل أولئك الناس خارج األمة بصفتهم «اآلخر» بأسلوب قوي.
يف األصـل ،تعنـي كلمـة «أمـة» ،وببسـاطة« ،شـعباً» أو «عرقـاً» .ومـن الواضـح
أنـه كانـت هنـاك شـعوب ـ أو مـا يسـميه أنتـوين سـميث ()Anthony Smith
«عرقيـات» ـ لفترة طويلـة جـدا ً((( .وهذه الشـعوب شـكلت نفسـها بناء على مزاعم
األصـل املشترك ،أو اللغـة املشتركة ،أو الديـن املشترك ،أو مجموعـة أخـرى ما
مـن القواسـم املشتركة التـي كانـت هذه الشـعوب تشـعر بأنهـا متيزهـم بطريقة ما
(1)-4Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations (New York: Basil Blackwell, 1986).
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عـن غريهـم من مثـل هذه الجامعـات .وال يـزال التميز بين الـدالالت املوضوعية
للهويـة والوعـي املتعلـق بهـذه الهوية بارزًا هنـا .فبعض السـكان الذيـن لديهم لغة
وسهـم أن يت ّم
مميـزة مل يشـعروا بـأن لغتهـم هي الجـزء األكرث أهميـة من هويتهـم َ َّ
إدراجهـم يف مجموعـة تـم تشـكيلها عىل أسـاس آخر ما( .مييـل األرمـن الناطقون
بالرتكيـة إىل النظـر ألنفسـهم كأرمـن بـدالً مـن أتـراك بحكـم انتامئهم إىل الكنيسـة
األرثوذكسـية األرمينيـة) .فإبـان القسـم األكرب من الفترة العثامنيـة ،كان األمر األكرث
أهميـة بالنسـبة ملعظـم املتحدثين بالعربيـة هـو أنّهـم مسـلمون ورعايـا خاضعني
للسـلطان وليـس نطقهـم العربية يف الداخـل .وقـال بنديكت أندرسـون (Benedict
 )Andersonبأنـه كان للقرويين وسـكان املدن يف العصور الوسـطى وأوائل العامل
الحديـث هويـات محل ّيـة منبثقـة مـن اللهجـة ،وهويـات أوسـع نطاقـاً منبثقـة مـن
انتامئهـم إىل أديـان عاملية (اإلسالم،املسـيحية ،الهندوسـية ،اليهوديـة) أو بصفتهم
رعايـا خاضعين إلمرباطوريـات متعـددة اللغـات .وأدى توحيد اللغـات القُطرية مع
ثـورة الطباعـة والنهـوض الجامهريي ملحـو األميـة إىل ازاحة اإلمرباطوريـة والدين
كداللـة أساسـية على الهويـة ،مما سـمح بحصـول تطـور تدريجـي لــ «تصـور»
جديـد((( .إن توظيـف أندرسـون للديـن كمسـاهم يف الصيغـة السلالية الحاكمـة
يف التنظيـم السـيايس كان ال بـد وأن ينهـار كهويـة مركزيـة يف نفـس الوقـت الـذي
تنهـار فيـه هذه األنظمـة امللكية .إنـه يتجاهل الطـرق التي تدعـم بها اإلثنيـة الدينية
العديـد مـن القوميـات يف «جنـوب» العـامل والطريقـة التـي ميكـن أن يتـم فيهـا،
وبنجـاح ،اختيـار تكوينـات اجتامعيـة «عامليـة» مفرتضـة ألغراض ومقاصـد وطنية
حا يف اللغـة واإليديولوجيات مثل
(بعـد كل يشء ،غالبـا مـا كان نفس الشيء صحي ً
االشتراكية) .ويشير مقـال سـامي زبيـدة يف هـذه القضيـة إىل النواحي التـي تطرح
بهـا قضيـة العراق مشـكالت بالنسـبة للنهـج األندونيسي يف الديـن والقومية.
يركز سميث عىل تلك املجموعات التي طورت هويات معينة يف عامل ما قبل
الحداثة ،مبا يف ذلك املجتمعات الدينية يف الشتات مثل اليهود واألرمن ،وتلك
(1)-Benedict Anderson, Imagined Communities, 2nd rev. ed. (London: Verso, 1991).
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اإلقليمية املدمجة مثل الدروز واملوارنة .بيد أن سامي زبيدة ،الذي يبحث يف نفس
اإلثنيتي األخريتني بحد ذاتهام (الدروز
املادة التي يبحث فيها سميث ،قال بأن
ْ
يبسط تحليل
واملوارنة) كانت الدولة قد ولدتهام((( .باإلضافة إىل ذلك ،غالباً ما ِّ
سميث مجموعة معقدة للغاية من الهويات املتداخلة التي تغريت بشكل جذري مع
مرور الوقت ومل يكن لديها نوع من الهوية األساسية الجوهرية لنوع ما قبل القومية
التي يعزوها إليها.
عند النظر إىل العشائر يف جبال الشوف ،الذين حدث أنهم ينتمون إىل الدين
الدرزي الباطني املستمد من الشيعة ،كقوميني بدائيني ( )proto-nationalistsأو
حتى كمجموعة منفصلة يعني أن نراهم من خالل منظور القومية الحديثة .فقد
انقسمت العشائر بسبب الخالفات الداخلية؛ ومل يشارك «الحكامء» يف الديانة
الدرزية الباطنية معتقداتهم الدينية األساسية مع العلامين الخالص؛ وميكن للعشائر
الدرزية أن تتحد مع الشيعة ،السنة ،أو مسيحيني ضد عشائر درزية أخرى .وبعد كل
يشء ،ويف الفرتة التي سبقت الحروب األهلية يف القرن التاسع عرش ،كانت مثل هذه
العشائر التي تم تعريفها دينيا قد انترشت متاما ومل تكن مضغوطة للغاية يف مناطقها.
إن الجامعات التي يناقشها سميث صغرية نسبيا ومل يكن لديها تطلعات أو مزاعم
«وطنية» قبل منتصف القرن التاسع عرش (إذا كان هناك من مزاعم آنذاك).
بالتايل ،إن الجامعة اإلثنية لدى سميث ليست «األمة» باملعنى الحديث ،ورمبا
ال عالقة لها حتى باألمة .ما يعني ،أن الدول الحديثة تدعي يف كثري من األحيان
الرتاث الثقايف والتاريخي ملجموعة عرقية أو لغوية معينة من املايض ،لكنه ادعاء
بأثر رجعي وعادة ما يكون موضع شك .يف الواقع ،إن نظرية البدائية (primordialist
 :theoryتفرس العرق باعتباره سمة ثابتة من سامت األفراد واملجتمعات) لألمة،
يف التقرير الشهري لـ كليفورد غريتس ( )Clifford Geertzعنها كام وجدها بني
األندونسيني الذي أجرى مقابالت معهم ،هي أن الدولة القومية تنشأ عندما تتمكن
(1)-6Sami Zubaida, “Nations: Old and New,” Racial and Ethnic Studies 12 (1989): 329- 39.
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هوية إثنية موجودة من قبل من تحقيق الدولة أخريا .مام يعني أن أندونيسيا كانت
موجودة طوال الوقت يف شكل الهوية اإلندونيسية ولكن تم قمعها من قبل السلطنات
املنقسمة ،ثم االستعامر الهولندي ،إىل أن تم أخريا تحرير «األمة» اإلندونيسية من
أغاللها وحققت تجسيدها الكامل يف دولة ما بعد االستعامر( .يف الواقع ،لقد
اختلف األندونسيون بشكل ملحوظ يف مفاهيمهم للهوية الوطنية ،واندلعت أعامل
العنف حول هذه القضايا يف منتصف الستينات ومرة أخرى يف أوائل القرن .)21
ليس هناك من شخص أكادميي يقبل الصيغة البدائية ( )primordialistيف شكلها
الرصيح املكشوف أو البسيط ،ألن أي مؤرخ أو عامل اجتامع يرى أشكال االنقطاع
والتشتت التي متيز اثنيات ما قبل الحداثة ،مام يجعل من املستحيل رؤيتها كصيغة
مرادفة أو حتى تأسيسية للدولة بطريقة غري معقدة .رمبا يكون سميث ،الذي يعطي
مثل هذه املركزية للجامعة العرقية ،أقرب إىل إضفاء الرشعية عىل شكل من أشكال
الحجة البدائية ،لكنه أذىك وأكرث تعقيدا من ذلك ،وليس عدال اعتباره شخصا بدائيا
( )primordialistونقطة عىل السطر .ولكن حتى حجة سميث التي تقول ببناء الدول
غالب األحيان حول املجموعات العرقية ،حيث قال بأن فرنسا بُنيت حول البوربون،
هذه الحجة تعرتف جدا بالبدائيني ( ،)primordialistsالذين يشددون عىل هويات
إثنية داخلية عرب تاريخ غارق يف سبات عميق أو يتم قمعه ومن ثم تنبيهه ،ليجسدوا
بذلك أنفسهم يف الدول القومية يف القرن العرشين (أطلق رونالد سوين (Ronald
 )Sunyعىل رؤيته «الرومانطيقية» اسم «نظرية الجميلة النامئة للقومية») .فالسؤال
عم إذا كانت الهويات اإلثنية املوجودة من قبل ميكن اعتبارها مبثابة متغريات
هو ّ
سببية يف صعود الدول القومية ،ونعتقد هنا أن من الواضح أنه ال ميكنهم اعتبارها
كذلك .مل يتم تأسيس أي دولة ملجرد وجود إثنية .هناك أعداد كبرية من املجموعات
اللغوية والدينية وغريها التي ليست لديها دولة ،وال يبدو أنها تريد دولة؛ وال تبدو
أنها متناقضة ومرتددة حول هذا املوضوع .فضال عن ذلك ،هناك العديد من الدول
املتعددة اإلثنيات التي أقيمت .ففي الرشق األوسط وآسيا الوسطى ،كانت بدايات
الدول القومية كلها تقريباً نتيجة للحدود االستعامرية املفروضة من الخارج التي ال
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عالقة لها بالحدود اإلثنية املوجودة من قبل (والتي كانت عىل أي حال حدودا سهلة
االخرتاق ونادرا ً ما شكلت حدودا ً فعالً).
أظهرت اإلثنوغرافيا (األجناس البرشية) والتاريخ السوفيايت ،وبشكل مثري لالهتامم،
متغيا ً قوياً للطبيعة البدائية ( )primordialismمن خالل استخدام
مفهومي «املجموعة
ّ
ْ
اإلثنية» ( )ethnosو«تشكل وتطور مجموعة إثنية» ( .)ethnogenesisوكان من
الرضوري إجراء تعديالت مختلفة لجعل مفهوم «املجموعة اإلثنية» ( )ethnosمبثابة

مجموعة من الخصائص الدامئة وتتجاوز الحدود التاريخية والتي تتالءم مع التسلسل
التطوري التقليدي للتشكيالت االجتامعية ـ االقتصادية التي افرتضها ستالني.

وقد حل «معهد اإلثنوغرافيا التابع ألكادميية العلوم يف اتحاد الجمهوريات
االشرتاكية السوفياتية» (Institute of Ethnography of the USSR Academy
 )of Sciencesهذه املشكلة من خالل االحتجاج مبفهوم «الكائن االجتامعي ـ
االقتصادي» ( .)ESOهذه الفكرة أدرجت ،عىل حد سواء« ،االتنيكوس» ()etnikos
ـ وهي السامت املشرتكة الثابتة للغة والثقافة وعلم النفس والوعي الذايت التي
متيز جامعة ـ وأنواع املجتمعات األوسع نطاقا (البدائية واإلقطاعية والرأساملية)
التي شكلت جز ًءا منها .هذه الخطوة جعلت من املمكن طرح «الجامعة العرقية»
( )ethnosكيشء ثابت ،دائم ،وموضوعي يف الوقت الذي يتم التشدق بالتسلسل
املاركيس ـ اللينيني للتكوينات االجتامعية ـ االقتصادية .ووفقاً لهذا املخطط ،فإن
املجتمعات الصناعية هي وحدها التي ميكن أن تشكل دوالً ( ،)natsiiaيف مقابل
املجتمعات القامئة عىل القرابة أو القبائل التي تظل «شعوباً» فقط (.)narodnost
ليس مستغربا ،كام هو واضح من مساهمة تاينشتيكبيك تشارويف (Tyntchtykbek
 )Tchoroevيف هذا املجلد ،أن تكون هذه النظرية قد أصبحت موضوعا للطعن
والخصومة املريرة بالنسبة للمؤرخني ما بعد االتحاد السوفييتي آلسيا الوسطى التي
تنطوي إعادة التفسري ملاضيهم عىل البحث عن السوابق التاريخية لدولتهم الحديثة
ومخرجاً من النسخة السوفيتية املقتطعة من «دولتهم» .بيد أنه كان هناك يف كثري
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من األحيان استبداالً ألشكا ٍل جديد ٍة من البدائية من أجل القدمية (استعادة األمة
«املفقودة») ،والتي ميكن أن نجدها أيضً ا يف املراحل األوىل لبناء األمة يف مكان
آخر.
صحيح أن املثقفني والسياسيني قد انجذبوا بشكل متكرر إىل فكرة الوجود
املفرتض إلثنية قدمية من أجل مواصلة مشاريع سياسية تجعل من إنشاء دولة قومية
أمرا ممكنا ،إال أن صياغتهم ملثل هذه الهويات القدمية املفرتضة تختلف كثريا ً
مع مرور الوقت لدرجة ال ميكن إخفاء طبيعتها االعتباطية .وهكذا ،فإن القوميني
األملان الذين كانت مكوناتهم مبعرثة جغرافياً مالوا إىل االحتكام إىل اللّغة ،يف حني
أن الصهاينة احتكموا إىل اليهود املتعددي اللغات واملشتتني بنفس القدر عىل
أساس اإلثنية الدينية ،معتربين اليهود «عرقا» أو«أمة» ،وليس اليهودية كدين .إال أن
الصهيونية كانت متنوعة كمفهوم ذايت ،وتم استحضارها مؤخرا ً لقبول اإلثيوبيني
الفالشا إىل إرسائيل ،بحيث أن اإلثنية الدينية ميكن أن تكون معقدة بسبب العرق.
فأولئك الذين ينظرون إىل «دولهم» عىل أنها ينبغي أن تتمتع مبكونات أكرث اندماجا
كانوا مييلون إىل التحدث عن فرتة طويلة أمضاها مجتمع تاريخي عىل أرض محددة
وعدم االلتفات كثريا إىل اللغة والدين (مل يقم القوميون املدنيون الفرنسيون بإقصاء
الهوغوتينيني (أعضاء كنيسة فرنسا اإلصالحية الربوتستانتية) أو الربيتانيني (مجموعة
إثنية موجودة يف منطقة بريتاين يف فرنسا) .باإلضافة إىل ذلك ،تغريت االسرتاتيجيات
مع مرور الوقت .وقد أشار إريك هوبسباوم ( )Eric Hobsbawmإىل أن التحول
الذي حصل يف منتصف القرن التاسع عرش يف أوروبا إزاء مفهوم األمة بناء عىل
اإلثنية جاء ،جزئيا ،نتيجة لتوحيد أملانيا وإيطاليا ،تقسيم النمسا واملجر ،الثورات
البولندية ،والحركات القامئة عىل اإلثنية بني شعوب البلقان من أجل االستقالل عن
اإلمرباطورية العثامنية((( .مام يعني أن هناك اشكالية بخصوص فكرة سميث نفسها
عن «اإلثنية» كأساس للقوميات ،ألن املفكرين القوميني انتقوا «اإلثنيات» من أجل
(1)-7Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality (Cambridge:
CambridgeUniversity Press, 1990), 23.
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مقاصدهم الخاصة من مقدار كبري من الهويات املتضاربة القامئة بالفعل ،وأجروا
أنواعاً مختلفة من االختيارات اعتامدا عىل ظروفها املتغرية .فاإلثنيات ما قبل الحداثة
نفسها متت إعادة تشكيلها من خالل النظرة القومية وهي دامئا ما تكون هويات مبنية
إىل حد ما.
يف العصور الوسطى ،وحتى يف أوائل العرص الحديث يف كثري من األحيان ،مل
يرتك عدم وجود توحيد اللغات وخمود التدين الشعبي إال شكًا ضعيفًا فيام يتعلق
بطبيعة تعدد لغات اإلمرباطوريات التي شيدت آنذاك((( .فاملجتمعات املتنوعة
واملتباينة التي شكلت رعايا تابعني لهذه اإلمرباطوريات حاربت بعضها البعض
بصفتها تابعة لسيادة هذه اإلمرباطوريات ،وليس كأفراد يف أمة تقاتل «أخرى» إثنية.
بعض هذه املجتمعات ما ميكن أن نطلق عليه اآلن اسم األفغان خدموا إيران ،بينام
خدم آخرون املغول ،وقد يكونوا وجدوا أنفسهم بسهولة يف جيوش معارضة .ومل
تدرك معظم شعوب ما قبل الحداثة الذين كان ينطقون مبا نعرفه اآلن عىل أنها عائلة
من اللهجات التي تشكل لغة واحدة منفردة أنها قامت بذلك ،ألنه يف غياب الطباعة،
ومحو األمية عىل نطاق واسع ،والتعليم الوطني ،كانت العديد من اللهجات،وعىل
نحو متبادل ،غري مفهومة .هذه الصعوبة يف التواصل عرب اللهجات ال تزال تؤثر عىل
األكراد((( .فضال عن ذلك ،يتأسس مفهوم القومية الرتكامنية ( :Pan-Turkicالحركة
السياسية القومية الرتكية ظاهرة نشأت يف القرنني التاسع عرش والعرشين .كانت يف
جزء منها ردا عىل تطور القومية السالفية والقومية الالتينية يف أوروبا ،وتأثرت بالقومية
اإليرانية يف آسيا) يف كثري من األحيان عىل املفردات الهامة وحتى عىل االختالفات
النحوية بني لغة األناضول الرتكية ولغات مثل الكازاخستانية واألوزبكية .ويف الرشق
األوسط ،كان جيش إيران الصفوية مستمدا بشكل رئيس من القبائل الناطقة بالرتكية،
وهذه القبائل الناطقة بالرتكية حاربت ،وبكل رسور ،األتراك العثامنيني لصالح
البريوقراطية الفارسية التي كانت تستخدم اللغة الهندية ـ األوروبية .وحارب ضباط
(1)-8Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1983), 8- 18.
(2)-9To give another example, at the time of Italian unification only about 2.5 percent of the
population knew standard literary Italian: Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780.
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يتحدثون العربية من ما يطلق عليه اآلن اسم لبنان ما يطلق عليه اآلن اسم اليمن
نيابة عن الدولة العثامنية التي يغلب عليها الرتكامن .ويف آسيا الوسطى ،أبقت إمارة
بخارى سجالتها االستشارية باللغة الطاجيكية الفارسية ،عىل الرغم من الطابع الرتيك
إىل حد كبري للنخبة الحاكمة.
يركز كل من مريوسالف هروش ( )Miroslav Hrochوإرنست غيلرن (Ernest
 ،)Gellnerبطريقتهام الخاصة ،عىل الظروف املادية لظهور األمم .ويفرتض هروش،
املاركيس ،أن هذا التحول من اإلقطاع إىل الرأساملية اقتىض ضمنا تنامي القومية.
وعكست صيغة هورش نظرية املرحلة الستالينية ،بحيث أن التغيري يف القاعدة املادية

كان هو الذي أدى إىل إنشاء بنية فوقية جديدة للدولة القومية .وهكذا منت الدولة
القومية بالرتادف مع الرأساملية الحديثة ،وافرتض ثالث مراحل لظهور الدول يف
القرن التاسع عرش .املرحلة األوىل صعود مجموعة من املثقفني املهتمني بالثقافة
املحلية ،الذين يجمعون الفولكلور ويجرون دراسات لغوية ،غالبا من دون أي أجندة
سياسية .ويف املرحلة الثانية لهورش ،يحاول املفكرون والسياسيون املحليون،
الذين يسعون إىل قدر أكرب من الحكم الذايت أو يشعرون بأنهم منعوا من التقدم
املهني من قبل مسؤولني يف الحوارض الكبرية ،يحاولون تجميع الرموز األصالنية
( ،)nativistواجتذاب الطبقات الوسطى والعامل والفالحني للعمل معاً من أجل
الحكم الذايت .أما يف املرحلة الثالثة ،فيتم تحقيق دولة منفصلة ،والتي بدورها تفرض
عىل الشعوب داخل أراضيها هوية وطنية((( .حدوث مثل تلك العمليات يبدو واضحا،
عىل الرغم من أن «التاريخ الطبيعي» لتكشفها وظهورها كمراحل كام قدمها هورش
يبدو تخطيطيا للغاية .ويعرتض غيلرن عىل اللغة اإلقطاعية والرأساملية ،مفرتضا أن
الدولة القومية تنشأ أثناء التحول من املجتمع الزراعي إىل املجتمع الصناعي(((.
ومن وجهة نظر غيلرن كعامل أنرثوبولوجيا ،تقوم مجتمعات ما قبل العرص الحديث
(1)-10 Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, trans. Ben Fowkes
(Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
(2)-11Gellner, Nations and Nationalism, 8- 52; see also his reply to Hroch in Encounters with
Nationalism(Oxford: Blackwell Publishers, 1994), 182- 200.
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عىل روابط الرعاية القرابية ،ويُعطل املجتمع الصناعي تلك الروابط من خالل
خلق حركة جغرافية واجتامعية واسعة ،حيث يتم تفكيك العشائر وانتقال العامل
إىل حيث تحتاجهم الصناعة ،يف حني أن هيكليات الرتقيات واملكافآت تكون وفق
مسوغات تستند إىل الجدارة بدالً من املحسوبية .ففي مرحلة ما قبل املجتمعات
الصناعية كانت األرباح تذهب إىل جيوب أبناء العمومة للمرء ،الذين يزعمون بأن
لهم يدا يف نجاحه ،بينام يف املجتمع الصناعي ميكن للمرء أن يراكم رأس املال.
لذا تحل الدولة القومية محل القرابة كمركز للوالء .ومن وجهة نظر غيلرن ،األنظمة
القوية القامئة عىل العشائر داللة عىل أن األمة الصناعية مل يتم تجسدها متاماً .ويبدو
أن كل من هورش وغيلرن يعرتفان مبزاعم هوبسباوم عن أن «السمة األساسية لألمة
الحديثة وكل يشء مرتبط بها هي حداثتها»((( .بيد أن براسنجيت دوارا ((Prasenjit
 ))Duaraانتقد التمييز التبسيطي بني الحديث وما قبل الحداثة ،مشريا ً إىل الهويات
السياسية املتطورة املتاحة لسكان رشق آسيا يف القرون الوسطى وأوائل الحداثة(((.
ويف الصني ،بعد كل يشء ،كانت الكتب املطبوعة بالقوالب الخشبية موجودة ولديها
القدرة عىل خلق جمهور نخبوي صغري قارئ منترش عىل الصعيد الجغرايف ،وأهمل
نظام االمتحانات للبريوقراطية املدنية خلفية األرس يف تلك القرون املمتحنة قبل
أن تتوقف املحاباة واملحسوبية بصفتها أدوات التوظيف األساسية للبريوقراطيات
األوروبية .مع ذلك ،يعرتف دوارا بأن «الفكرة ليست وجود الهوية الوطنية يف العرص
الحديث» ،وإمنا املسألة ،وببساطة ،هي أن هناك تناقض ثنايئ صارخ بني الوعي
السيايس الحديث وما قبل الحديث املحيل والذي ال يلتقط تنوع الهويات السياسية
يف العصور الوسطى وأوائل العرص الحديث ،حيث منت يف بعض األحيان أشكاال
من الهوية السياسية التي تشبه الهويات الوطنية.
قد يكون من املغاالة القول أن الحجة بخصوص صعود القومية عىل أساس
التحول يف منط اإلنتاج إىل الرأساملية أو إعادة تنظيم اإلنتاج واألرسة يف املجتمع
(1)-12Hobsbawm, Nations and Nationalism Since 1780, 14.
(2)-13Prasenjit Duara, Rescuing History from the Nation (Chicago: University of Chicago Press,
1995), 52- 56.
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الصناعي عدمية القيمة متاماً .ولكنها تبدو غري ذات صلة بأصول القومية يف الرشق
األوسط وآسيا الوسطى .فالعديد من املجتمعات الفردية التي برزت فيها حركات
شبيهة بالحركات القومية كانت زراعية إىل حد كبري ـ عىل سبيل املثال ،البلقان
العثامين سابقا يف القرن التاسع عرش ،األرايض العربية يف العرشينات ،والهند
الربيطانية .لقد انبثقت أو نشأت معظم القوميات الرشق أوسطية مع نشوب الحرب
العاملية األوىل (فرتة تاريخية بالنسبة للهند ،مع حركة الخالفة دعام للسلطان العثامين
الذي كان حليفا لألملان ضد الربيطانيني) ،عىل الرغم من ظهور إجامع عىل أن الهوية
القومية يف معظم الدول العربية االستثنائية مثل مرص وسوريا ،مل تغزوها بصالبة حقا
إال بدءا من العام  1920فصاعدا ً((( .لقد صيغت هويات آسيا الوسطى يف جدلية بني
الحركات الشعبية وسياسة القوميات السوفيتية بعد عام  ،1917كام تقول نادرة عبد
الرحيموفا ( )Nadira Abdurakhimovaوماريان كامب ( )Marianne Kampيف
هذه املسألة .مل يكن هناك من تصنيع عىل نطاق واسع سبق صعود القوميات الرشق
أوسطية؛ وال تحرك كبري للعامل؛ وال قطع لاللتزامات التي تفرضها روابط األقارب،
قد حدث يف هذه املناطق .يف الواقع ،وحتى يومنا هذا ،ال ميكن اعتبار معظم بلدان
املنطقة صناعية؛ إذ مل يتم تعطيل الشبكات العشائرية والقرابية بالكامل بالطريقة
التي يصفها بها غيلرن .إذا كان ألحد أن يديل بدلوه بشأن تغيري يف تنظيم اإلنتاج الذي
حدث كخلفية لصعود القوميات الرشق أوسطية ،فإن بإمكانه أن يركز عىل املحصول
النقدي عىل نطاق واسع للسوق العاملي ،والذي يطلق عليه البعض «الرأساملية
الزراعية» .فقد اعتمدت الدولة الوفدية يف مرص ،الدولة البهلوية يف إيران ،والدولة
الكاملية يف تركيا ،وكلها ساحات أوىل لأليديولوجية القومية يف فرتة ما بني الحربني
ـ ويف املقام األول ،عىل الرأساملية الزراعية أو مختلف أنواع اإليجارات لدخلها،
وكانت كلها منخرطة يف نوع من أنواع الرصاع مع القوى االستعامرية األوروبية التي
تسيطر عىل اقتصاداتها الوطنية.
(1)-Rashid Khalidi, Lisa Anderson, and Reeve S. Simon, ed., The Origins of Arab Nationalism (New
York: Columbia University Press, 1991), and James Jankowski and Israel Gershoni, ed., Rethinking
Nationalismin the Arab Middle East (New York: Columbia University Press, 1997).
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عىل الرغم من أن عرص الرأساملية الزراعية شهد ثروة من األرايض التي تركزت
يف أيدي عدد قليل جدا من العائالت (عادة ما بني  2000أو  3000فقط يف أماكن مثل
مرص والعراق) ،فقد تم التقليل من شأن مقاومة الفالحني من خالل إنشاء مجمعات
تشبه العزبة (املزرعة) ومن قمع واسع النطاق مدعوم من الدولة .ومن املمكن أن
تكون هناك أحزاب «قومية» متعددة الطبقية ،معادية لإلمربيالية يف عرشينيات القرن
العرشين ،مثل حزب الوفد ،قد اعتمدت عىل املحسوبية والشبكات االجتامعية
األخرى التي انبثقت عن هذه الرأساملية الزراعية لكبار املالكني ،ولهذا كانت
املجمعات التي تشبه املزارع هي السبب يف صعود القومية ويف قدرة السياسيني
مالك األرايض يف حزب الوفد عىل تعبئة فالحهيم ألغراض سياسية .أما يف الهند،
فقد قيل العكس :أن الرصاع بني الفالحني وكبار املالكني يف العرشينات وما بعدها
كان املرجع الذي تم فيه إطالق الوعي القومي يف أوساط الطبقات االجتامعية
الثانوية التابعة ( .)subalternويف أي من الحالني ،فإن الرأساملية الزراعية ،ومهام
كانت تعترب عامال عظيام (بطرق مختلفة وطارئة واضحة) ،إال أنه ال ميكن األخذ
بها النجاز العمل الذي أراد غيلرن من نظريته عن االنتقال إىل املجتمع الصناعي
أن تنجزه ،بقدر ما أنها ال تؤثر عىل روابط القرابة .وأخريا ً ،ويف آسيا الوسطى ،أسفر
النهج السوفيايت للزراعة الجامعية وتنظيم املجتمع والسياسة إىل جانب السياسة
الحزبية عن نتائج مختلفة عن «قاعدة» املحصول النقدي من محاصيل القطن وبعد
ذلك التصنيع الخفيف.
من األسهل االستنتاج أنه يف بعض الحاالت يف بداية أوروبا ،رمبا كان للتغريات
االقتصادية الواسعة النطاق وظهور الربجوازية الصناعية والطبقات العاملة آثارا
عىل تطور القومية من نوع غريب متميز .بيد أن النخب من مجتمعات زراعية إىل
حد كبري ميكن أن تستغل فكرة الدولة القومية ،لتطبيق أشكال مختلفة من الظاهرة
عىل ظروفهم املختلفة جدا ،التي تعقدت بسبب تحدي اإلمربيالية األوروبية .وكام
سيحاجج ويقول سامي زبيدة يف هذه القضية ،فإن العنرص الرئيس يف تشكيل القومية
يف جنوب العامل هو تحكم طبقة اجتامعية نخبوية بدولة بريوقراطية عقالنية ،مع

330

نحن وأزمنة االستعمار

تأثريها الواسع عىل االقتصاد والحياة الثقافية .مام يعني ،ومبا يتعلق بكلمة «القومية»
يف كالم غيلرن« ،أن القومية هي التي تولد األمم ،وليس العكس»((( .يجب أن نستبدل
عبارة «الدولة» .وعىل الرغم مام يقوله كل من هورش وغيلرن ،إال أن من الواضح أن
النخب الزراعية التي تسيطر عىل دولة يف مرحلة ما بعد االستعامر ميكن أن تشق
طريقها معاً وإجراء ترتيبات سياسية «وطنية» جديدة من دون أن تخضع بلدانهم
لتحول واسع النطاق من بلد زراعي إىل صناعي أو من الظروف القامئة عىل القرابة
إىل الظروف القامئة عىل الفرد .إن إضفاء مثل هذه املركزية عىل الدولة ال ينتقص
من املساهامت الحقيقية للوعي القومي من مختلف الطبقات االجتامعية ،مبا يف
ذلك الفالحني والعامل يف بعض الحاالت؛ إنه يشكل سياقًا أساسيًا فيه مييل الخيال
السيايس لهذه الطبقات إىل اإلنطالق.
الدولة تنجز مهمة إنشاء وطن بطرق عديدة ،مبا يف ذلك من خالل إقامة نظم
مدرسية وطنية تضع معيا ًرا لغويا منفردا ،وتاريخ «وطني» مرصوف ،وتأسيس جيوش
مجندة تأيت بالشبان من جميع أنحاء البالد وتجمعهم معا وتشكل الروابط العاطفية
فيام بينهم .فالدولة القومية ،وكام كان يعتقد جيل سابق من املاركسيني ،ال تنشأ
بربوز سوق إقليمي ،بل أن الدولة القومية هي التي تُنىشء سوقا وطنيا .وال ميكن
املبالغة بأهمية مركزية الدولة .وقد حاجج عدد من علامء االجتامع ،بشكل مقنع،
وقالوا بأن الدول املعارصة ،التي كانت أقاليم يحكمها االتحاد السوفيايت يف السابق،
كانت يف جوانب مهمة من صنع سياسة القوميات السوفياتية(((.
إن النظر يف الدولة يؤدي إىل إدراك العنف واإلكراه املتأصلني يف عملية صنع
األمة .يجب عىل الدولة إخضاع الفالحني وتطويقهم ،وغال ًبا ما يرتافق ذلك مع
(1)-Gellner, Nations and Nationalism, 55- 56.
(2)-See, for instance, Ron Suny, The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse
of theSoviet Union (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993); Rogers Brubaker, Nationalism
Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe (Cambridge and New York:
Cambridge University Press, 1996); and the sources cited in Deniz Kandiyoti, “Post-colonialism
Compared: Potentials and Limitations in the Middle East and Central Asia,” International Journal of
Middle East Studies 34 (2002):279- 97.
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الكثري من سفك الدماء ،أو يجب إعادة تنظيمهم يف مجمعات أو تعاونيات ،أو يجب
تفويض مثل هذا التأديب لخيالهم لكبار املالكني وقانون امللكية الخاصة .وغالباً
ما برز رصاع القرويني ضد نخبة محلية من مالك األرايض أو ضد دولة استعامرية
يف تعاظم هؤالء إزاء الوعي القومي .ومن خالل تجنيد الفالحني يف الجيش الوطني
وااللقاء بهم يف مقابل قوة أجنبية أيضاً ،تكون الدولة قد استخدمت عنفاً هائالً
لتشكيلهم كأمة .وبدءا ً من الخمسينات ،حاولت بعض الدول ،كمرص والهند ،مع
بعض النجاح ،اختيار الفالحني املعتدلني ملرشوع بناء الدولة ما بعد االستعامر من
خالل مهمة إصالح األرايض.
ويف حني يرى غيلرن أن القومية شكل من أشكال الوعي الخاطئ ،كذبة جامعية
واسعة ذات مغزى مدمر ،فإن أندرسون يتحدث بدالً عن ذلك عن «مجتمع متصور»،
مجتمع يدعو إىل أن يكون دولة إقليمية وهذا بدوره يخلق األمة((( .ويرى أندرسون
أن هذا التصور الخيايل ب ّناء وحقيقي .قد يبالغ رمبا يف الدور الذي لعبته الربجوازية
واملفكرون يف هذه العملية ،ويلطف الكثري من االختالفات يف األفكار حول
الهوية الوطنية والتنظيم عندما يطلق عىل القومية اسم «وحدات بناء» ،كام لو كانت
رص آخرون عىل أهمية العامل والفالحني،
مجموعة أدوات قابلة للتحويل بسهولة .وأ َّ
الذين يجب عليهم ،ألسباب خاصة بهم ،التخيل عن مفهومهم األكرث محلية مبدئيا
من أجل حركة وطنية عاملية قوية .يف الواقع ،وعىل النقيض من الرؤية االجاملية
واألحادية اللون التي أظهرها العديد من املنظرين ،األمر مهم عندما تكون الهويات
السياسية قد تشكلت (سواء كانت يف العرص الحديث أو ما قبل الحداثة ،أو يف
القرن التاسع عرش أو القرن العرشين) ،واألمر مهم سواء كانت القومية قد تطورت يف
حارضة كبرية قوية أو بظل ظروف مناهضة لإلمربيالية أو ظروف ما بعد االستعامر.
ولكن مبا هو أبعد من مسألة املصفوفة التاريخية واالجتامعية ألي حركة معينة،
هناك منوذجان رئيسيان ،أو «منطان مثاليان» (ويبرييان  )Weberianمن القومية،
(1)-Anderson, Imagined Communities; for a clear discussion of the differences between Gellner and
Anderson, see Chatterjee, Nationalist Thought.
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ويناقش هوبسباوم هذين النموذجني .األول هو مفهوم ثوري ـ دميقراطي أو«مدين»
لألمة ال يرتبط بهوية إثنية ،كام يف فرنسا والواليات املتحدة األمريكية يف أواخر القرن
الثامن عرش .ويف آسيا الوسطى ،أدانت األيديولوجية السوفييتية الشوفينية وروجت
لنوع من القومية املدنية ،ولكن يف نفس الوقت كانت تتلبس قوميات اسمية ذات
امتيازات خاصة ما دام يُنظر إليها كذلك من أجل تجنب قومية عىل أساس إثني
(والتي كانت تحمل دالالت سلبية للغاية) .والثاين ،يف مناقشة هوبسباوم ،هي القومية
الخصوصية ،والتي ترتبط بشكل رئيس يف عقول أنصارها بالعرق واللغة .وكام أرشنا
يف وقت سابق ،يؤكد هوبسباوم عىل أنها مل تتطور حقاً يف أوروبا بشكل جدي حتى
منتصف القرن التاسع عرش .أما املفكرون الرشق أوسطيني املتأثرين بعمق بالفكر
األورويب مثل فتح عيل اخوندزاده ( ،)Fath _Ali Akhundzadehضياء كوك ألب
( ،)Ziya Go¨kalpسايت الحرصي ( ،)Sati_ al-Husriوبعد ذلك جورج أنطونيوس
( ،)George Antoniusفيميلون إىل تبني هذه الفكرة القومية القامئة عىل اإلثنية.
بيد أننا ،باإلضافة إىل ذلك ،سوف نعرض (مع العديد من كتابنا) مقرتحاً يقول بأن
الدين ،مثل اللغة و«العرق» أو اإلثنية ،ميكن أيضاً أن يشكل أساساً للقومية الخصوصية.
فالحجة القائلة بأن األديان عاملية ومستبعدة للغاية من مسألة لعب مثل هذا الدور
املحدد هي حجة خاطئة للغاية .بادئ ذي بدء ،ال يوجد دين عاملي بالفعل ،بغض
النظر عن ادعاءاته ،عىل الرغم من أن بعض األديان واسعة االنتشار .ثانياً ،اللغات عابرة
للحدود الوطنية أيضاً .وبالتايل ،إن كل من اللغتني اإلنكليزية والعربية هي مبثابة لغات
لعدد من الدول القومية ،ومع ذلك ،وكام هو الحال مع حركة «اإلنكليزية فقط» يف
والية كاليفورنيا أو فرض اللغة العربية عىل كردستان العراق (منطقة غري ناطقة بالعربية)،
ميكن للغة أن تندمج وتنصهر مع املعنى القومي والخصويص .ومن الصحيح القول
أن جعل الدين أساسا للقومية ميكن أن يثري تناقضات واضحة( .ما الذي يصنعه املرء
من األديان املشرتكة خارج الدولة القومية القامئة عىل الدين؟ إنها ،وإىل حد كبري،
مشكلة إليران الشيعية يف عالقتها مع الشيعة يف لبنان والبحرين .وما الذي يصنعه
املرء من الس ّنة واملسيحيني اإليرانيني يف هذه الجمهورية الشيعية؟) .مع ذلك ،هذه
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التناقضات ال تقف يف طريق تطبيق القوميات الدينية ،كام شهدنا يف باكستان وإيران
وأفغانستان (وإىل حد أقل ،يف اآلونة األخرية ،يف الهند ،مع انتصار الحزب القومي
الهندويس بهاراتيا جاناتا) .ففي كل دولة من هذه الدول ،تلعب القومية الدينية دورا ً
مركزياً يف الهوية الوطنية ،إىل جانب العرقية واللغوية وعوامل أخرى .وعاد الخطاب
األكادميي إىل تصنيف القومية الدينية كشكل من أشكال القومية ،عىل الرغم من أن
من الصعب أن نرى ،من الناحية التحليلية ،أن القومية التي تعتمد عىل الشعور بالهوية
الدينية تكون بطبيعة الحال أقل حجية من الحركات اإلثنية أو اللغوية العلامنية.
إن مالحظات سامي زبيدة وأنطوين هاميان ( )Anthony Hymanيف هذه القضية
تعارض فكرة الهوية الدينية باعتبارها بقايا من أزمان السالالت الحاكمة ،الشمولية
التي جعلتها غري مناسبة والغية بالنسبة للقوميات الخصوصية .بدال من ذلك،
ينطوي املرشوع الوطني عىل افرتاض وجود شعب مختلف عن شعوب أخرى ،عىل
أرض ذات دولة ،ومحايد إىل حد كبري فيام يتعلق باملصطلح األسايس الذي يفسح
املجال للشمول واإلقصاء .هذا املصطلح ميكن أن يكون لغويًا ،استنا ًدا إىل مفاهيم
األصل أو العرق املشرتك أو عىل أساس الدين (مفاهيم غري دقيقة وغري علمية) .إذ
تقترص «شمولية» التقاليد الدينية العظيمة ،عند الفحص الدقيق ،تقترص عىل بضع
موضوعات مجردة .يف الواقع ،إن األديان «العاملية» تعمل كمظالت ملعتقدات
محلية ومامرسات اجتامعية متنوعة ،فرتبطها معاً بدالً من أن تكون فضفاضة عن
طريق االحتكام إىل بعض املواضيع البسيطة ،األساطري ،والطقوس املشرتكة .وبقدر
ما يكون الدين يف الغالب محليا بطبيعته ،عىل الرغم من عامليته الظاهرة ،يكون
باإلمكان اختياره لألغراض القومية عادة .وبالتايل ،لقد شكل مزيج الباكستان املؤلف
من الفقه الحنفي؛ من تعاليم الجشتية ،السهروردي ،والنقشبندي والقادري الصوفية؛
من حركات إصالحية مثل الديوبندية والربيلوية؛ من حداثة إقبال وتأثريه الواسع؛
من البنجابية الشيعية برتاثها الصويف الغريب املميز ،ومن املكانة املحلية للدعاة
والعلامء الصوفيني ،الذين غالبا ما يعظون باللغات اإلقليمية ،شكلت كلها مجموعة
هامة من املشابك التي ميكن أن تشكل دولة باكستان اإلسالمية بنكهتها الخاصة
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والتي متيز باكستان عن جريانها املسلمني يف كل من إيران وأفغانستان .ولجعل
األمور أكرث تعقي ًدا حتى ،تم تناول هذا الجانب الديني إزاء القومية الباكستانية وأخذ
عىل محمل الجد وغري الجد يف نقاط مختلفة من الخطاب الوطني واملامرسات
السياسية والقانونية .فالدين ،مثل أي هوية أخرى ،هو مجال للخصومة والتنافس أكرث
مام هو جوهر ثابت ،والنضال حول تعريف ومكان الدين ميكن أن يكون مفصال
بشكل متناسب مع إحساس وطني بالهوية يتسم بحد ذاته بالسالسة والتغيري.
حيث تهيمن القومية اإلثنية والدينية عىل دول متعددة اإلثنيات واألديان ،ميكن
أن تسهم القاعدة الخصوصية لإليديولوجية بقدر كبري من الرصاع الداخيل ،كام هو
الحال يف لبنان أو العراق أو البوسنة .مع ذلك ،وحتى يف الدول التي تبنت القومية
املدنية ،ميكن ملشاريع إمربيالية مثل مخططات الواليات املتحدة وفرنسا يف فيتنام
أن تؤدي إىل تعاريف جينغوية (قومية متطرفة) للمصلحة الذاتية الوطنية ،مع عواقب
مدمرة للغاية .يجب أن نتذكر أيضا أن هذه القوميات املدنية يف فرنسا والواليات
املتحدة غال ًبا ما تختلط مع نوع من القومية العرقية غري املعلنة ،واملشاعر التي لعبت
عليها جان ماري لوبان يف فرنسا والعنرصيون البيض يف الواليات املتحدة.
الهوية السياسية ليست شيئاً جديدا ً يف التاريخ ،لكن «تصور» الدولة القومية له
ميزة جديدة تختلف عن الهويات اإلثنية املحلية أو اإلمرباطورية ـ اإلقليمية .وقد تعزز
هذا التصور يف األصل من خالل إعادة تنظيم واسعة للمجتمع الزراعي يف انتظار
صعود الصناعة (يف شامل املحيط األطليس) أو الرأساملية الزراعية ،صعود الدولة
البريوقراطية الحديثة والرصاع الطبقي املتعدد ضد اإلمربيالية (يف جنوب العامل).
ويف حني أن تأكيد أندرسون عىل الطباعة وانتشار معرفة القراءة والكتابة ،والجريدة
والصحيفة والرواية واملتاحف عبارة عن رؤية نظرية رئيسية لفهم جوانب القومية،
فإن هذه الظواهر أثرت عىل زوال عدد ضئيل من األشخاص يف الفرتة األوىل من
املرشوع القومي يف املناطق التي نحن مهتمون بها ،وكان ملشاريع الطباعة والتعليم
ذات الصلة بالدولة تأثري أوسع بكثري.
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إن عملية بناء األمة مستمرة .ففي قسم كبري من جنوب العامل ،حدث ذلك يف
سياق االستعامر ومرحلة ما بعد االستعامر .وميكن االحتجاج بجميع دالالت الهوية
الرئيسية التي ركز عليها مؤيدو القومية يف القوة الخطابية الخاصة يف األوضاع
االستعامرية وما بعد االستعامر« .العرق» ،اللغة ،والدين وغالبا ما تكون دالالت
اجتامعية تختلف بشكل صارخ بني املستع ِمر واملستع َمر وميكن لبناة األمة القوميني
االحتكام إليها .كام أن وجود الفرتات االستعامرية وما بعد االستعامر األخرى يسمح
أيضاً للسكان املحليني املتنوعني فعال باالستمرار بوهم التجانس النسبي ضد
الهيمنة األجنبية ،مام يساهم يف التامسك «الوطني».
بيد أنه يف فرتة ما بعد االستعامر ،فإن هذا األمر الذي حقق الوحدة ينهار أحيانًا
ويتصاعد التحدي والخصومة الداخلية بني السكان املتنوعني يف الدولة الجديدة.
وقد تندلع حركات النضال االنفصالية ،كام هو الحال بني الشامليني والجنوبيني
يف نيجرييا يف فرتة ما بعد االستعامر .أو ميكن ملجموعات أو طبقات الحاالت
املستبعدة االحتكام إىل الرموز الدينية الوطنية من أجل تحدي نخب ما بعد االستعامر
املتحصنة ،مثل فئات البازار التي وظفت إعادة صياغة الخميني لإلسالم الشيعي ضد
«علمنة» برجوازية كبرية يف إيران الشاه (ظاهرة مشابهة ظهرت يف الهند ،الجزائر،
وإىل حد ما يف أوزبكستان) .قد يكون الرتاث الوطني أكرث تباينا بحيث يتم إعادة
رسم الحد الفاصل بني الذات واآلخر .ففي املرحلة املناهضة لالستعامر يف النضال
الهندي من أجل االستقالل ،تم استحضار أمجاد تاج محل حتى من قبل الهندوس
كدليل عىل املجد الوطني الهندي يف املايض ،يف حني أننا رأينا يف الهند املستقلة
يف التسعينات مجموعات هندوسية قوية تدعو إىل هدم هذه اآلثار اإلسالميّة باعتبارها
بقايا من زمن الهيمنة األجنبية .إن استمرار أهمية اإلرث االستعامري يف تشكيل األمة
الحديثة يثري مشاكل الهوية الحادة يف سياق القومية التي غالبا ما تصور نفسها بأنها
أصالنية ( )nativismنقية (وهذا واضح مع استمرار أهمية اللغة والثقافة الفرنسية يف
أوساط الطبقات الوسطى والغنية يف الجزائر ،واللغة والثقافة الروسية يف أوساط
نفس الطبقات يف آسيا الوسطى).

336

نحن وأزمنة االستعمار

إن ظهور التصنيع عىل نطاق واسع( ،الصناعات الخفيفة عادة أو الصناعات
املرتبطة بالسلع األولية مرتفعة الثمن مثل النفط) منذ حوايل عام  1960هو ما مييز
فرتة ما بعد االستعامر يف الرشق األوسط .فبعض الدول التي لديها واقع أو توقعات
مبداخيل مرتفعة من ريع السلع األولية ،مثل إيران والعراق ،حصلت عىل استقالل
كاف عن املجتمع الدويل للخروج بنفسها والقيام بيشء جديد ومستقل عن اآلخرين
وتطوير أنظمة شعبوية استبدادية ذات إمكانات مؤكدة ومجربة للتعبئة الجامهريية
غري املرحب بها لدى القوى العظمى .فقد أدى انهيار االتحاد السوفيايت إىل ظهور
الجمهوريات االشرتاكية السوفياتية القدمية يف آسيا الوسطى كدول قومية مستقلة،
والتي لديها عالقات معقدة مع موسكو .وشهد بناء األمة يف جنوب العامل إنجازات
ونجاحات ملحوظة .مع ذلك ،فإ ّن اإلبادة الجامعية الرهيبة التي ارتكبت ضد شيعة
وأكراد العراق من قبل النظام البعثي العراقي ،ومذابح الشيعة والطاجيك من قبل
طالبان يف أفغانستان ،الحرب األهلية البوسنية ،الحرب األهلية الطاجيكية ،ومذابح
أيوديا وبومباي للمسلمني يف الهند هي مبثابة تذكري للكيفية التي ميكن أن يتحول
فيها التصور الوطني ما بعد االستعامر نحو أوهام الهيمنة اإلثنية السوداء وحتى
تحقيق التجانس ،متاما كام حصل مع بعض القوميات األوروبية .فغالبا ما كانت
أنظمة ما بعد االستعامر تتسم بالهيمنة من قبل «جمهور» ضيق يربز النخبة السياسية
الرئيسية .فظهور جامهري مناهضة للتبعية التي هزت هيمنة حزب املؤمتر يف الهند
والتي أفسدت السياسة الرتكية عندما استوىل اإلسالميون عىل رئاسة الوزراء يف أواخر
التسعينات ،هو ما تحدى نظام ما بعد االستعامر .إذ مل تشهد دول آسيا الوسطى
حتى اآلن ،باستثناء قرغيزستان ،إال القليل من العمل يف طريقها نحو الدميقراطية
الحقيقية ،وأدت التقاليد املستمرة للسلطوية املتجذرة يف املامرسات البريوقراطية
السوفييتية إىل انشقاق أولئك الذين يشعرون بالحرمان .أما كيفية تعامل النخب مع
هذه التطورات فسوف يساعد عىل استمرار بروز الفكرة الوطنية يف كام هي مجسدة
يف الوضع الراهن يف جنوب العامل.
سوف يكشف املؤلفون املمثلون يف هذا اإلصدار تداعيات اإلرث االستعامري
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يف تشكيل الوعي الوطني يف منطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى .ونبدأ مع الفرتة
االستعامرية ،مع مقال بقلم سامي زبيدة يدرس فيه حالة العراق .ويشري سامي
نهري
زبيدة إىل املجتمعات املتباينة التي تقطن املحافظات الثالث الواقعة عىل
ْ
دجلة والفرات يف ظل الحكم العثامين ،مع االنقسامات بني وداخل السنة ،الشيعة،
العرب واألكراد .ويشكك زبيدة باالقرتاح ،الذي طرحه أندرسون ،ويقول بأن األمة
الخصوصية ،ومن نواحي عديدة ،تحل محل دين عاملي وتزيحه .ويشري إىل أن
العراق ،عىل أي حال ،مل يكن لديه هوية دينية واحدة يف العهد العثامين ،وبأن
العراق ما أن خرج إىل الوجود و ُرسمت حدوده عن طريق االحتالل االستعامري
الربيطاين ،فإن الدين استمر يف التعبري عن «األمة» ودخل «مجال النزاعات القومية».
ويطرح محمد توكيل تارجي القضايا يف التمثيل الجنساين لألمة يف إيران يف أواخر
القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،والتي عىل الرغم من أنها مل تكن مستعمرة
رسمياً ،إال أنها كدحت وأرهقت يف ظل االجتياحات اإلمربيالية تحت عنوان ترسيم
القوى العظمى ملجاالت النفوذ.
إنه يجد جاذبية قوية للوطن كالجاذبية لألم ،ولكن رشفها كان منتهكا من قبل
الغرباء ـ إما مغتصبة أو مصابة بأمراض موهنة ـ والذي ال بد أن يعيده إليها أطفالها.
فإذا كان العراقيون يف مرحلة ما بعد االستعامر ،بحسب طرح زبيدة ،يشعرون بأن
لديهم دولة ولكن ليس أمة موحدة وقوية ،فإن املفكرين اإليرانيني بالنسبة لتوكيل
تارجي كان لديهم تصور بحلول القرن التاسع عرش عن أمة «وطنية» عمرها  6000عام
(!) تفتقر إىل دولة قوية ترعاها.
تنظر املقاالت التي كتبتها كل من عبدالرحيموفا وكامب يف جوانب تشكيل
الهوية يف آسيا الوسطى الحديثة ،وتعالج ،بدورها ،الفرتة الكولونيالية القيرصية ومن
ثم الفرتة الكولونيالية السوفياتية األوىل .وتعارض نادرة عبد الرحيموفا ميل املؤرخني
السوفييت والروس املستمر لرتميز الفتوحات واإلدارة االستعامرية ملا يطلق عليه
اليوم اسم اوزبكستان وأجزاء من كازاخستان يف القرن التاسع عرش وأوائل القرن
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العرشين ووصفها بـ «التقدمية» .بدالً من ذلك ،فإنها تستمد من املحفوظات صورة
تفصيلية ألجهزة الدولة االستعامرية القمعية ،غري العادلة يف أعاملها واملرتبة يف
املقام األول من أجل راحة اإلداريني واملستوطنني الروس يف الوقت الذي كان يتم
فيه استغالل السكان املحليني يف آسيا الوسطى .وتشكك عبد الرحيموفا بهؤالء
املؤرخني السوفييت الذين يص ّورون اإلمربيالية الروسية التقدمية يف املنطقة بينام
يق ّدمون السكان املحليني يف دور الناس «التقليديني» الجاهلني الغارقني يف الهويات
البدائية واملؤسسات االجتامعية الرجعية.
ت ُظهر عبد الرحيموفا كيف نهض الدستوريون الدميقراطيون املسلمون يف
املنطقة ،بحلول عام  ،1916ضد االستبداد القيرصي ،ليتم اخامدهم فحسب من
قبل املناهضني للدميقراطية الروسية البلشفية يف العام  .1918ومن املهم بالنسبة
ملوضوعات هذا االصدار ،التأكيد عىل أن باحثة محلية مثل عبد الرحيموفا مل تكن
قادرة عىل التعبري عن نفسها يف الفرتة السوفييتية.
تعزز كامب الخطوط العريضة الرئيسية لحجة عبد الرحيموفا حول الفرتة
االستعامرية يف تركستان ،ولكنها متيض بدراسة دور رمزية الجنس والكشف عنه يف
تشكيل الهوية الوطنية األولية األوزبكية يف أوائل الفرتة السوفييتية .وتشري إىل القرار
الرئيس لصانعي السياسة السوفيتية املتعلق بتقسيم تركستان وغريها من ممتلكات
آسيا الوسطى يف خمس جمهوريات سوفييتية عىل أساس الهيمنة يف منطقة ذات
مجموعة عرقية معينة (تفهم من خالل منظور اإلثنوغرافيا الروسية) .واحدة من هذه
الجمهوريات هي جمهورية أوزبكستان االشرتاكية السوفياتية ،التي تجمع إمارات
خيوة القدمية (خوارزم القدمية) ،بخارى ،وقوقند اإلسالمية واملؤلفة من سكان
ناطقني باللغة الرتكية وسكان ناطقني باللغة الفارسية (الناطقون باللغة الفارسية
يشكلون ثلث السكان ،عىل الرغم من أن متايزهم كان مسكوتاً عنه إىل حد ما،
وتحتج كامب بقولها
ألنهم أصبحوا ثنائيي اللغة إىل حد كبري يف اللغة األوزبكية).
ّ
أن مدارس وجامعات الدولة الجديدة والتوظيف يف مؤسسات الدولة السوفياتية
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يف بعض املستويات من قبل اآلسيويني األوسطيني املدربني يف تلك املدارس
ساعدت عىل تحويل اآلسيويني األوسطيني مبرور الوقت إىل موظفي خدمة مدنية
يف جمهورية أوزبكستان السوفييتية االشرتاكية ،وذلك بتشجيع الرجال والنساء،
عىل حد سواء ،عىل تبني اللغات الرسمية األوزبكية والروسية بدال من اللهجات
الرتكية األصلية من أجل الحصول عىل هذا العمل الحكومي املربح .باإلضافة إىل
ذلك ،تشري املؤلفة إىل أهمية حملة (هجوم) الحزب الشيوعي ضد حجاب النساء
األوزبكيات والطاجيكيات ،والذي كان داللة أساسية عىل املكانة لدى العائالت
املسلمة من الطبقتني الغنية واملتوسطة يف أماكن مثل بخارى وسمرقند.
وقد نُفِّذت إجراءات جامهريية عامة لنزع الحجاب كجزء من مرشوع األمة
األوزبكية .وواجهت حملة الحزب مقاومة هائلة ،مبا يف ذلك املقاومة العنيفة ،ولكن
الرصاع ذاته ساهم يف تشكيل مجتمع متصور جديد لألوزبكيني يف أوساط كل من
النساء والرجال (يفهم عىل أنه وعي األوزبك ،والطاجيك ،وغريهم من الجامعات
العرقية التي تعيش يف جمهورية أوزبكستان االشرتاكية السوفياتية بخصوص وجود
هوية سياسية مشرتكة ضمن النظام السوفيايت) .ومن املفارقات ،أن اإليديولوجية
املاركسية السوفياتية العاملية القامئة عىل الطبقية عملت كقابلة من أجل تجميع
مجموعة جديدة من القوميات.
ينتقل النصف الثاين من هذا اإلصدار إىل معالجة العمليات املستمرة واملختلفة
لبناء األمة يف حقبة ما بعد االستعامر ،مع الرتكيز عىل أفغانستان ،تركيا ،أوزبكستان،
وقريغيزستان .وتبدأ دنيز كانديويت ( )Deniz Kandiyotiهذا القسم بلمحة عامة
عن املناقشات حول مرحلة ما بعد االستعامرية ( ،)post-colonialityمشرية إىل
التاميز يف األدبيات بني هذا املصطلح األخري كحقبة تاريخية وبني مصطلح ما بعد
االستعامر ( )post-colonialismكشكل معني من أشكال التحقيق الفكري .وتم
تقسيم هذا األخري بدوره إىل نقد ما بعد االستعامر ،وذلك بتمييز عمل املثقفني
ٍ
سيايس
بأسلوب
املناهضني لإلمربيالية الذين ينتقدون اإلرث االستعامري
وحس
ٍ
ٍ

340

نحن وأزمنة االستعمار

منطقي سليم ،ونظرية ما بعد االستعامر ،والتي تستخدم النظرية األوروبية املرتفعة
ٍ
لتحليل «النظم االستعامرية للتمثيل واإلنتاج الثقايف» .ويف جميع الحاالت ،يسعى
منظور ما بعد املستعمرة ( )post-colonyإىل إزاحة أوروبا عن دورها املميز كبطلة
رواية الحداثة التي مييل عامل االجتامع إىل تعريفها به ،واستعادة صوت املستع َمر
إىل مركز الصدارة .وتشري كانديويت إىل تأثري نظرية التحديث غري املعلنة يف كثري من
األحيان ،يف العلوم االجتامعية الغربية والسوفياتية عىل حد سواء ،يف املناقشات
حول تأثري االستعامر .وتشري إىل أن أوجه القصور الواضحة بشكل متزايد لهذا
النموذج التنموي كانت من بني الحوافز لتحقيق منظور جديد ليس غارقا ،باملثل،
يف معارك ثنائية عقيمة بني الرشق والغرب ،والتقاليد والحداثة ،والشعوب األصلية
واألجنبية .مع ذلك ،فهي تكرر تحذير ستيوارت هول ( )Stuart Hallمن عدم إقامة
مفهوم ما بعد االستعامرية ( )post-colonialityكمفهوم أحادي اللون يدحض
االختالفات الكبرية بني التجارب االستعامرية ومرحلة ما بعد االستعامر ،وهي تشري
بإسهاب إىل الطرق التي يعقد بها املرشوع السوفييتي يف آسيا الوسطى أي تصنيف
رسدي بسيط للهيمنة «الغربية» و«االستعامرية» لغري الغربيني.
يحلل مقال الراحل أنتوين هاميان ( )Anthony Hymanاأللغاز القومية يف
أفغانستان ،البلد الذي عاىن من السيطرة االستعامرية الربيطانية يف أواخر القرن
التاسع عرش وأوائل القرن العرشين ،ومحاولة دمجه يف املرشوع السوفيايت يف
الثامنينات .وتم إحباط هذا األخري (املرشوع السوفيايت) من خالل حرب أهلية
واسعة النطاق وبفعل التدمري الهائل وصعود عدد من اإليديولوجيات اإلسالمية
املنفصلة واملتحاربة ،واحدة منها أصبحت مهيمنة يف أواخر التسعينات ـ أي طالبان.
ويؤكد هاميان عىل أن الوعي الوطني األفغاين ضعيف ومجزأ (كام ميكن للمرء أن
يتوقع بالنظر إىل الضعف وعدم االستقرار عىل مستوى الدولة) لكنه يشري إىل الطرق
واملفارقات الساخرة بحيث أن خطر االنفصال الذي كان قامئا يف التسعينات عزز يف
نهاية ذلك العقد االلتزامات القومية حتى بني األقليات القلقة .ومل يعش هاميان لريى
الحرب األمريكية ـ األفغانية التي بدأت يف عام  ،2001ولكن استنتاجاته الشاملة حول
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استمرار القومية األفغانية يف مواجهة انقسامات سياسية وأيديولوجية ودينية وعشائرية
عميقة بدت ثابتة عندما ذهب هذا اإلصدار إىل الطباعة.
هناك نوع مختلف من االنهيارات يقوم بتحليله أليرش إلهاموف (Alisher
 ،)Ilkhamovالذي يقول بأن تفكك االتحاد السوفيايت وظهور وحدات مثل أوزبكستان
املستقلة أمر متجذر يف مستويني من الرصاع .فعىل مستوى النخبة السياسية ،كانت
املنافسة قامئة بني النخب اإلدارية االقتصادية السوفييتية بالكامل والنخب السياسية
السوفييتية الذين كانوا ،بدالً من ذلك ،متجذرين يف جمهوريات محددة من االتحاد.
فقد ظهرت النخب يف الجمهوريات خالل موجة التوطني يف الستينات ،لكن ُسمح
لهم ،من خالل الرقابة أو التصميم ،بتطوير قواعد وشبكات القوة املحلية من الزبائنية
لتصبح بذلك أكرث استقالالً عن املركز السوفيايت مام كان عليه مثل هؤالء املسؤولني
الحزبيني اإلقليميني بكثري .وعندما رأى هؤالء أن االتحاد السوفييتي يعاين من أزمة
ركود اقتصادي ،استخدموا سيطرتهم الجديدة عىل «الرشطة املحلية ،املحاكم
الرشعية ،وسائل اإلعالم» و«القطاعات الصناعية» لتقديم عرض ناجح لالستقالل
عن املركز املرتنح .وينطوي املستوى اآلخر من تحليله عىل التجمعات السياسية
املحددة ،كام اتضح عن طريق االقرتاع ،والتي كانت موجودة يف أوزبكستان ما بعد
االتحاد السوفيايت عىل وجه الخصوص ،والتي ساهمت يف تشكيل ثقافة سياسية
جديدة هناك .ووجد أربعة أنواع من هذه االتجاهات يف التسعينات :اشرتاكيو الطبقة
العاملة (الحنني إىل االتحاد السوفيايت)؛ التقليديون الدينيون واإلثنيون (الراغبون يف
إحياء وتعزيز العادات اإلسالمية)؛ االشرتاكيون الكوزموبوليتانيون من الطبقة الوسطى
الذين فاتهم اإلتحاد السوفييتي ( :cosmopolitan socialistsاالشرتاكيون ،إذا كانوا
أصليني ،هم أمميون وعامليون ،لذلك يعتقد وبشكل أسايس أنه يجب أن يكونوا
مناهضني للقومية)؛ والثقافة الفرعية للمنشقني الليرباليني ،التي لعبت دورا ً رئيساً يف
معارضة وتفكيك النظام السوفيايت يف روسيا وبعض املناطق األخرى ،ولكنها ظلت
أضعف بكثري يف أوزبكستان.
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وقد شهدت الجمهوريات املختلفة نتائج متفاوتة ،ولكن النخب الحزبية املحلية
يف جزء كبري من آسيا الوسطى حولت نفسها إىل قادة وطنيني ،ومع افتقار هذه
النخب إىل الدعم من جانب الطبقة الليربالية الضعيفة املنشقة ،فإنها أقامت «أنظمة
استبدادية شبه ليربالية» .ومن املثري لالهتامم ،أن إلهاموف ( )Ilkhamovيح ّدد مكانة
دولة ما مثل أوزباكستان ،ليس يف التكوين اإلثني (السالالت البرشية) وال يف نظرية
الرصاع الطبقي عىل النمط السوفييتي ،بل يف تحليل متطور للمنافسة من مختلف
أنواع النخب السياسية الفاعلة ذات قواعد القوة املختلفة ،ويف التناقضات بني
املركز واألطراف يف الثامنينيات ،ويف وجود أو غياب الرشكاء عىل مستوى القاعدة
أو املنافسني مع النخب السياسية املحلية يف أوساط املنشقني أو االشرتاكيني أو
القوميني الدينيني.
تدرس برشى إرسانيل ( )Bu¨s¸ra Ersanlıدور كتب التاريخ يف إنشاء القوميات
الرتكية واألوزبكية ،وهو دور يجب أن نتوقع أن يكون محوريّاً إذا كان سامي زبيدة
وغريه عىل صواب بشأن مركزية الدولة يف صنع األمة .ويكتسب تحليلها أهميته من
نهجها املقارِن ملجالني حيث تسود اللغات الرتكية .إنها تربط ربطاً وثيقاً الشكل
املتغري للدولة بصور املايض يف كال البلدين .ففي الثالثينيات ،عندما كانت تركيا
نظاماً جمهورياً ،علامنياً ،أحادي الحزب وسلطوياً ،حاولت الكتب املدرسية التقليل
من أهمية املركزية لإلمرباطورية العثامنية وإسالمها الرسمي إزاء الهوية الرتكية،
لتؤكد بدالً من ذلك عىل األصول اإلثنية الوهمية اآلسيوية الوسطى املفرتضة لسكان
األناضول ومحاولة رفع اللغة إىل موقع اللسان األصيل املشتقة منها كل األلسنة
األخرى .ويف التسعينات ،انتقلت تركيا ،بشكل متقطع ،إىل نظام حكم برملاين أكرث
شموال أصبح فيه حتى اإلسالميون رشكاء يف الحكم ،وبدأت الكتب باالعرتاف
بالتاريخ العثامين ،عىل الرغم من أن تاريخ الفرتة الجمهورية أمثر بتجاهله «تعددية
الحياة السياسية ،االجتامعية ،االقتصادية ،الثقافية واإلثنية بعد العام .»1945
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يف أوزبكستان ،وبحسب ما ترى برشى إرسانيل ،تم التقليل من أهمية اإلمارات
والخانات (منطقة يحكمها خان) اإلسالمية ما قبل الحداثة يف الكتب املدرسية يف
الفرتة السوفياتية ،التي ركزت عىل وسائل اإلنتاج التي يفرتض أن تكون قد نفضتها،
وأعطت مكاناً بارزا ً لـ «التشكيل السيايس الثقايف الرويس السوفييتي» (أمر كنا عىل
استعداد له من جانب عبد الرحيموفا) .بعد االستقالل ،حدث رصاع بني أولئك
الراغبني باالستمرار يف وضع الكتب املدرسية وفق النمط السوفيايت القديم وأولئك
الذين أرادوا الرتكيز عىل التاريخ األوزبيك .وفاز الذين أرادوا الرتكيز عىل التاريخ
األوزبيك ،عىل الرغم من أن معظمهم متكنوا ،كام تقول إرسانيل ،من تجنب ما قد
يسمى التمجيد «الشوفيني» لألوزبك عىل حساب الشعوب الرتكية األخرى ،والخط
املؤيد للرتك واضح لدى البعض .وهناك تركيز جديد عىل أهمية الحركة اإلصالحية
اإلسالمية الجديدة يف الخمس األول من القرن العرشين كام هو واضح من ساللة
الحداثة األوزبكية اآلن .وقد أكمل فصل تشارويف ( )Tchoroevتحليل إرسانيل
عن تحول تركيز الكتابة التأريخية عن التأريخ الرسمي لقرغيزستان ما بعد املرحلة
السوفياتية ،الذي تتبع خطوات بعيدة عن نهج املاركسية اللينينية يف مقابل تركيز
أكرب عىل االرث الثقايف القرقيزي (كام يف ملحمة ماناس العظيمة) ،والنزاعات حول
مدى التقدمية يف الفرتة االستعامرية الروسية .وهو يشري ،عىل وجه الخصوص ،إىل
إعادة تفسري املواد املتعلقة بخربات الدولة يف وقت مبكر من قريغيزستان ،وإعادة
قراءة تاريخهم اإلثني ،وإعادة رد االعتبار لشخصيات وطنية كانت تعتربها املؤسسة
السياسية والعلمية السوفييتية «رجعية» يف السابق.
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في نقد ضحالة الوعي االستعماري
مونيس بخرضة

(((

ظلت إفريقيا وال تزال كذلك تشكّل حلقة غامضة مليئة باألرسار ،وبعيدة كل
البعد عن البحث الفلسفي بشتى فروعه يف الثقافة العربية واإلسالمية معاً ،دون
الحديث عن بعض الدراسات التي المست إفريقيا من جوانب مختلفة كالدين
والثقافة والجغرافيا والتاريخ ،إال أنها تبقى منعدمة يف الدراسات الفلسفية ومن
معاينة املفكرين والفالسفة لها ،خاصة وأنها تشكل مادة خام حيوية للتفكري الفلسفي
ولإللهام العقيل ،بأنها مشكل موضوعة مشبعة باألسئلة املهمة التي تساعده عىل
مامرسة التفلسف .وأهميتها تعود إىل الرضورة الفكرية الخالصة التي تحوز عليها
إفريقيا كرافد للتفكري ،مبا أنها ال تزال تحتفظ بصورة تضايف الفكر مع الطبيعة
ومكوناتها ومع صور الفن وشبكات املعتقد ،وهي اللحظة األوىل التي انبنت عليها
الفلسفة ذاتها ،مبا أن اإلفريقي ورغم استفحال التقنية وشبكات العوملة واجتياح
مظاهر التمدن يف العامل ،إال أنها استطاعت أن تحافظ عىل ملستها األوىل التي
رسمتها لنفسها يف الوجود .حيث ظلت إفريقيا مشبعة باألسئلة املصريية التي تخص
اإلنسان والقدر والوجود واملوت والله ...إلخ .وهي أسئلة بقت يف التاريخ يف
((( -باحث وأستاذ يف الفلسفة املعارصة  -جامعة تلمسان  -الجزائر.
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صورة تأمالت ساهت بشكل إيجايب يف حراك الفرد واملجتمع معاً يف نسق واضح
املعامل ،جعلت منها قبلة للتنوع الثقايف املحملة بالثقافات املحلية البسيطة التي
عربت بشكل جيد عن أساليب العيش وراء اللون واللهجات املحلية وتقاليد غالباً
ما ُوصفت أنها صانعة للسحر .حيث إن هذا التنوع والسخاء الذي وفرته إفريقيا دفع
بأجناس كثرية عىل التفكري وغزو إفريقيا خاصة منهم األوربيني ،وهذا الذي حصل يف
القرنني املاضيني ،الذي فيه تَع ّر ٍ
ف العامل عىل إفريقيا من خالل مشاريع االستعامر.
ولكن ولألسف مل يكن تعرفاً قامئا عىل مبدأ التقابل بقدر ما كان قامئاً عىل مبدأ
السيادة واالختزال واالخضاع ،والذي عنه اندفع اإلفريقيون مبختلف أطيافهم لتبني
اسرتاتيجية النضال بهدف بناء عامل الحرية خاص بهم ،وتعلموا مفهوم التحرر
بالخربة وكان لهم ما تعلموه ،واليوم هي بحاجة لنظرة شاملة وملراجعة دقيقة خاصة
من قبل نخبها ومثقفيها .ومهام حصل نتيجة هيمنة الثقافات األخرى التي استطاعت
أن تنسينا إفريقيتنا إىل حد ما ،خاصة نحن املغاربة الذين نتناطح مع أوروبا دون أن
نلتفت ولو لربهة إىل الخلف وإىل الحضن الطبيعي واالمتداد الجغرايف ،ومن أجل
هذه العودة ارتأينا أن نفتح هذه الدراسة للتحسيس أكرث منها للتعريف بأهمية أفريقيا
وعىل الرضورة أن نجعل منها بنية لرباكسيس التفلسف والتفكري.
بناء عىل أهمية إفريقيا الفلسفية والثقافية بشكل عام ،سنحاول يف هذه الدراسة
عرض موضوع لطاملا طرح كثري من األسئلة يف الفلسفة ،وبالتحديد عالقة هيجل
بإفريقيا ودعمه للنزعات االستعامرية األوربية لها دراسة نقدية ،ومواقفه الشهرية من
الفكر اإلفريقي والتي غالبا مل تخدم صورة إفريقيا الطبيعية ومل تستوف حق منتجها
الثقايف العام ،هي انتقادات تداولتها بعض الدراسات حول رؤية هيجل إلفريقيا.

الفلسفة واالستعامر:

سبق للفيلسوف املعارص «كارل بوبر» وأن ربط حمى ِ
صدام الحضارات والثقافات
ٍ
باملشاكل العميقة للحضارة األوربية ،وما انجر عنها من
مست
مآس وأزمات ّ
البرشية يف جوهرها ،ظهرت يف االستعباد وحركات الرق والحمالت االستعامرية
عىل الشعوب غري أوربية .ويف هذا الشأن يقول كارل بوبر :يرتبط اهتاممي بصدام
الحضارات باهتاممي مبشكلة كربى ،مشكلة خصائص حضاراتنا األوربية ومنشئها.
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يف رأيي أن مثة إجابة جزئية عن هذا السؤال تكمن عىل ما يبدو يف حقيقة أن حضارتنا
الغربية مشتقة من الحضارة االغريقية ،ولقد نشأت الحضارة االغريقية ـ تلك الظاهرة
الفذة ـ يف صدام الثقافات ،صدام ثقافات رشق املتوسط .كان هذا أول صدام رئييس
بني الحضارات الغربية والرشقية .ولقد كانت له أثار بالغة الوضوح .ولقد أحاله
هومريوس إىل فكرة مهينة يف األدب االغريقي ويف أدب العامل الغريب(((.
يتساءل املفكر «كافيني راييل» يف كتابه «الغرب والعامل» عن إن كانت عنرصية املجتمع
الغريب الحديث ظاهرة جديدة وفريدة أم أنها كانت موجودة دامئا؟ وهل استئصالها أمر
ممكن؟ خاصة وأنها مرتكزة عىل دعائم ثقافية وفلسفية عميقة الجذور كام يقول(((.
بالرغم من أن العنرصية وغريزة استعباد األخرين متأصل يف الجنس البرشي وهي
قدمية بقدمه ،إال أن العنرصية الغربية الحديثة فاقت كل الحدود املتخيلة وتح ّولت
إىل مرشوع له ضوابط وأهداف محددة ،وصارت واجهة املجتمع الغريب الحديث
عنيفة وعنرصية أكرث من أي وقت مىض مقارنة بواجهات املجتمعات األخرى ،وغرقه
الشديد يف لعبة التمييز العرقي والديني واللوين والثقافة وإنهاك حريات الشعوب،
وعنها أنتج تصنيفات للمجتمعات بعيدا ً عن املساواة وأصول التقارب والتجاور.
ولتمكني رؤيته العنرصية هذه ،وظف كل الوسائل املادية واملعنوية والثقافية من
فلسفات وفنون وآداب وعلوم اإلنسان بصفة عامة عىل غرار األنرثوبولوجية التي تساعد
عىل فهم العادات والطباع وأمزجة األفراد للوقوف عىل مكامن الضعف والنقص.
فقد سبق لألنرثوبولوجي الفرنيس «كلود ليفي شرتاوس» وأن اعترب ظاهرة العنرصية
واالستعباد قدمية قدم اإلنسان ذاته ،وأشار إىل وجود يشء من املفارقة عندما تصف
الشعوب املتحرضة الحديثة غريها من األجناس بأنها (أجناس همجية) .فهو يرى أن
هذا املوقف العقيل الذي يخرج الهمج أو أي شعب يقرر اإلنسان أن يعده همجيا من
عداد الجنس البرشي ،هو بعينه أخص خصائص هؤالء الهمج أنفسهم.
وعندما كانت األجناس البرشية املختلفة تلتقي ،فإن أعضاءها عادة ما كانوا
(((-كتاب كارل بوبر ،بحثا عن عامل أفضل ،ترجمة أحمد مستجري ،مكتبة األرسة ،1999 ،ص.150
(((-كافيني راييل ،الغرب والعامل ،ج ،2ترجمة :عبد الوهاب املسريي ،هدى عبد السميع حجازي ،عامل املعرفة(ع)97
،1986الكويت ،ص.81

هيجل وإفريقيا

347

عم إذا كان اآلخرون برشا ً ،وعىل سبيل املثال ال الحرص ،بعد سنوات
يتساءلون َّ
قليلة من اكتشاف كولومبوس ألمريكا بعث اإلسبان لجان تحقيق ما إذا كان للهنود
(الشعوب األصلية) لهم نفوس أم ال ،حتى ميكن اعتبارهم من البرش أم ال(((.
ويذكّرنا ليفي شرتاوس أن ثقافة العنرصية واالستعامر هي اخرتاع قديم ،ويف
املقابل تم تسويق ثقافة املساواة واألخوة اإلنسانية يف العرص الحديث كذبا .فالقارئ
للفلسفة اليونانية ،سيجد مدى متجيد بعض فالسفتها للعنرصية واختزال الشعوب
غري اليونانية يف مصاف العبيد والرق ،ال يحق لهم مقاسمة اإلثنيني الحقوق نفسها،
وهنا نتذكر تقسيامت أفالطون وأرسطو ومامرستهام لإلقصاء حتى لبعض املكونات
املجتمع الواحد مثل ذوي العاهات الجسمية والعقلية واأليتام ،وهذا الذي أسس
النزعات القومية املتطرفة يف الثقافة اليونانية والرومانية معاً.
أما األنرثبولوجي (ميشيل لرييس) فله وجهة نظر مختلفة ،فهو يرى أن أول نقطة
تظهر لنا بعد دراس ٍة للمعلومات والظواهر االجتامعية التي يزودنا بها علم (األثنوغرافيا)
والتاريخ أن التحيز العنرصي واالستعامر ليس أمرا ً عاماً ،وإمنا هو حديث ظهر مع
التحوالت الكربى التي عرفتها أوروبا بداية من القرن الخامس عرش.
لقد آمن الينونانيون القدماء أن األسيوييني واألفارقة جبناء وغري مثقفني ،ولكن
حكمهم هذا مل يكن وليد اللون وإمنا وليد الثقافة املامرسة ،فهيبوقراط عىل سبيل
املثال أرجع عدم كفاءة الصينيني عسكريا إىل نظامهم الذي مل يكن مينح الجنود
املكافأة املناسبة لشجاعتهم ،فكانت مثرات النرص من نصيب السادة ال الجنود.
و(لرييس) يعيد ويذكرنا أن موجة العنرصية الحديثة التي صاحبت منو الرق كانت
أوسع نطاقا من ما شهده التاريخ .ومام له داللته أن األوربيني الغربيني كانوا هم الذين
نظموا بشكل منسق ،قوى كبرية من األجناس األخرى (األفارقة والهنود األمريكيني) يف
العمل يف املزارع واملناجم ،وهو العمل الذي ينطوي عىل أقىص درجات االستغالل،
لقد كان هؤالء األوربيون هم الذين نقلوا جامعات سكانية بأرسها إىل عامل آخر
وحطموا عائالتهم ومحوا شخصياتهم وتراثهم وعاملوهم معاملة الحيوانات ،وهم
((( -كافيني راييل ،الغرب والعامل(ج ،)2مرجع سابق ،ص.،28
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الذين طورا النظريات ومشاعر التفوق العرقي والعنرصي ،التي تجاوزت نظرياتها يف
تاريخ الظاهرة(((.
متيزت العنرصية الغربية بتفردها وشموليتها ،فهي مل تكتف بتسميم الثقافة
األوربية بل نرشت أفكارها يف أنحاء العامل كله ،إال أن جميع النزعات االستعامرية
يف أمريكا ،ازدهرت بفعل مامرسة اإلبادة يف حق السكان األصليني ،وتكريس العمل
العبودي يف إفريقيا ،وحتى األرايض اإلفريقية أصبحت خلفية ملؤسسات العنرصية
األوربية ،وتسويق العبيد أو ما يعرف بظاهرة الرق الزنجي ،ويف القرن التاسع عرش
نرشت النزعة األوربية عىل رؤى تضع الصينيني واليابانيني يف مستوى دون اإلنسانية.
وقد تحولت العنرصية يف املجتمع الغريب الحديث فقد أصبحت أسلوباً للحياة لدى
القارة التي يسكنها األوربيون ثم يف القارات التي فتحوها87.
طورت النزعات العنرصية األوربية موجات الرق ،وخاصة ذلك النوع العنرصي
من الرق الذي طورته أوروبا يف تعاملها مع إفريقيا ،فقد بنت فيها مجتمعات عبودية
حقيقية فيها ،فقد وصلت العنرصية األوربية إىل أبعاد قاسية ومتطرفة بسبب اسرتقاقهم
لإلفريقيني نظرا لتطورهم العسكري والتكنولوجي ،واستخدموا هذه التكنولوجيا يف
غزة املجتمعات اإلفريقية من شاملها إىل جنوبها ،انطالقاً من تشجيع الثقافة األوربية
ذاتها لهذا االسرتقاق والغزو مبا فيها بعض الفلسفات التي كانت متجد النزعة القومية
األوربية وتفوقها العرقي عىل غرار ما ذهبت إليه الفلسفة الهيجلية مثالً.
ظلت دراسة الحقائق اإلفريقية ولوقت طويل ،يُنظر إليها من خالل رشوط
القبائل والنزعات ،التي صارت الوجه األسايس لها ،سواء للباحثني أو لإلعالم
والرأي العام .فام حدث يف كينيا وأوغندا وماالوي والصومال واليوم الكونغو
ونيجرييا ،هو تفسري مبتذل للحقائق اإلفريقية بعيد عن الصواب ،وهو تفسري
شجعه الوعي الغريب ودوائره اإلعالمية ،والذي يريد أن يزيغ الناس عن رؤية أن
االستعامر ما يزال السبب للعديد من معضالت أفريقيا .وقد وقع ،لسوء الحظ،
عدد من املثقفني األفارقة ضحايا لهذه الخطة ،وإىل حد مل يعد فيه بعضهم
قادرا ً عىل الشفاء ،وال عىل معرفة األصول االستعامرية ذات قاعدة (فرق تسد)
(((-كافيني راييل ،الغرب والعامل(ج ،)2مرجع سابق ،ص.86
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يف تفسري االختالفات الثقافية والصدمات السياسية تفسريا ً يستند إىل األصول
اإلثنية للمختلفني.
يقول مثال يف هذا الشأن الكاتب «نيغوجي واثينغو» :أن مقاربتي ستكون مختلفة،
سأنظر إىل الحقائق اإلفريقية ،كام هي ،متأثرة بالرصاع الكبري بني قوتني متضادتني يف
أفريقيا اليوم :تراث استعامري من ناحية وتراث مقاوم من الناحية األخرى(((.
الرتاث االستعامري يف إفريقيا اليوم تُحافظ عليه الربجوازية العاملية مستخدمة
الرشكات متعددة الجنسيات ،وبالطبع ،الطبقات الحاكمة املل ّوحة بال َعلَم الوطني،
وتنعكس التبع ّية االقتصادية والسياسية لهذه الربجوازية اإلفريقية ـ كولونيالية .

إن االستعامر لدى هؤالء املدافعني الوطنيني عن الثقافات املناضلة للشعب
األفريقي ،ليس شعارا ً ،إنه حقيقي وملموس ،محتوى وشكال ،ويف وسائله وتأثرياته.
إن حرية رأس املال الغريب واالحتكارات فوق القومية التي تحت مظلته ،يف
االستمرار برسقة بلدان وشعوب أمريكا الالتينية ،وأفريقيا ،وآسيا وبولينيزيا ،هي
حرية محمية ،اليوم ،باألسلحة التقليدية والنووية .فاالستعامر الذي تقوده الواليات
املتحدة يتقدم إىل شعوب األرض املناضلة وكل الداعني إىل السالم والدميقراطية
واالشرتاكية بإنذار نهايئ :قبول الرسقة أو املوت.

هيجل وضحالة الوعي اإلفريقي:

مل يذكر هيجل إفريقيا باالسم يف فينومينولوجيا الروح ،وإمنا حلّل بنية الوعي
املشابهة لبنية الوعي اإلفريقي ،خاصة وأنه يف كتابه سامه بالحالة األنرثوبولوجية،
نصه «فينومينولوجيا الروح» باسم «أنرثوبولوجية
وهي الحالة نفسها التي تناولها يف ّ
الوعي» واإلفريقي هنا هو تجسيد لآلخر املطلق.
ولفهم مضمون هذه املقاربة وجب رشح البنية النمطية التي حللها هيجل
بخصوص بدائية الفكر وتعانقه مع الطبيعة ،خاصة ما ورد يف القسم األول من كتاب
«فينومينولوجية الروح» ( )1807إذ ،سبق لهيجل وأن اعترب الفكرة الخالصة هي
(((-نغوجي واثيونغو ،تصفية استعامر العقل ،ترجمة سعدي يوسف ،دار التكوين ،2011 ،دمشق ،ص.16
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الجنس املجرد ،فإن الطبيعة عنده هي الفصل بلغة املنطق ،يف حني أن العقل الذي
تعي بالفصل قد أصبح اآلن نوعاً (هو اإلنسان) .فقد تح ّولت الفكرة الخالصة يف
ّ
الطبيعة إىل ضدها ،وأصبحت غريبة عن نفسها (أصبحت ال عقل وال فكر) ،لكنها
يف فينومينولوجيا الروح تعود إىل نفسها غنية من ضدها(((.
الفكـرة يف الطبيعـة هـي يف ال عقـل ،ولكنهـا مـع الـروح تحـرر نفسـها من تلك
العبوديـة ،وتصبـح موجـودة بوصفهـا روحاً حـرا ً وهذه هـي غايتها ،إذ تعـرض علينا
فلسـفة الطبيعـة الهيجليـة الخطـوات التدريجيـة للعمليـة التطوريـة التـي خلصـت
الفكـرة نفسـها عـن طريقهـا مـن الالمعقوليـة املطلقـة .وهـذا التطـور مـن املـادة
الالعضويـة إىل الكائـن الحيـواين هـو العـود التدريجـي مـن ضدها املطلـق ،وهو
املـادة املصلّبـة إىل نفسـها ،أي إىل املعقوليـة واكتمال هـذا املسـار هـو الـروح،
ومـع ذلـك فهنـاك حسـب هيجـل مراتـب يف مملكـة الـروح ،مثلما كانـت هنـاك
مراتـب يف مملكـة الطبيعـة .فـإذا كان املطلق يتجىل يف اإلنسـان ،فـإن ذلك ال يتم
إال بواسـطة تطـور ديالكتيكي للمعرفـة ،فهو مسـار تطـور طويل وشـاق .فالروح ال
يضـع نفسـه يف الحـال عىل أنـه روح مطلـق ،ولكنه يبدأ مـن مرحلة دنيـا من مراحل
منـوه كما هـو ظاهـر يف الوعي اإلفريقي حسـب هيجل مبـا أنه مل يتطـور كثريا ،مل
يبلـغ تحققـه الـذايت الكامل بعـد ،ومهمـة فينومينولوجيا الـروح هـي أن تتعقب هذا
التطـور التدريجـي وتكشـف آليـات عمله خطـوة خطـوة يف التاريخ.
واألداة التي يستخدمها هيجل يف هذه املهمة ،هي األداة نفسها التي استخدمها
يف جميع أجزاء نسق فلسفته أال وهي املنهج الديالكتييك.
ويف سياق وضع الوعي اإلفريقي ،يؤكد فانون يف قراءته لهيجل أن اإلفريقي
شخص مصلوب ،ال ثقافة له وال حضارة ،وهو من غري ماض وال تاريخ يعرف
به ،وبهذا العراء يكون وجود الزنجي وكينونته عقدة نقص له ال تفارقه ،وتنشأ هذه
(((-ولرت ستيس .هيجل ،فلسفة الروح ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع-ط2005 3
بريوت ص .07
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العقدة لدى كل شعب مير بتجربة موت أصالة الثقافة املحلية((( .أما الذين يتحدثون
منهم باللغات األوربية فهو مبثابة نفاق ثقايف ،ذلك أن دور اللهجة املحلية يف نظر
فانون ال يقترص عىل تعيني مكان املرء جغرافيا واجتامعيا ،بل إنها طريقة للتفكري
والتأمل ،إذ متثلت هذه املشكلة بقوة لدى الفرد املغاريب يف شامل إفريقيا ،فكثري
منهم وخاصة الذين نشأوا عىل اللسان الفرنيس اعتقدوا أنهم فرنسيني ثقافياً ،فكيف
ميكن للفرد املغاريب أن يكون فرنسياً؟ فهم متثلوا الثقافة الفرنسية بكل الطرق ،إال
أن األصالة تتجسد يف الثورة ،ال يف قبول املرء أن يحوله اآلخرون موضوعاً لهم،
وعىل هذا األساس اعترب فانون تحت تأثري الفلسفة الهيجلية والوجودية املعارصة،
أن الذات اليهودية واملغاربية واإلفريقي بصفة عامة يف رصاع مستمر وهي تحاول
أن تفر من كينونتها األصلية والفرار من اآلخر ،فهم مغرتبون عن أجسادهم ،وحياتهم
انقسمت إىل شطرين :شطر يسعى فيه وراء حلم مستحيل مضمونه األخوة العاملية
يف عامل يقابله بالرفض واالختزال ،وشطر ميثل عقدة النقص التي يحللها فانون يف
كتابه «برشة سوداء أقنعة بيضاء» ،وبسببها بقت شعوبا تتجاذب مشكالت زائفة يف
األساس مبا أنها تعيش حياة زائفة(((.
يرى فانون أن توصيف هيجل يف كتابه (العقل يف التاريخ) أنه منوذج أصيل متميز
للمرشوع الكولونيايل يف رؤيته لإلفريقي بوصفه اآلخر املطلق .إذ يجري وصف
إفريقيا يف الفكر الغريب بأنها مكان للطاقة واألحاسيس املتدفقة ،وبانعدام الحركة
وبأنها عالقة يف الزمن .ويستوجب وصف أفريقيا رحلة من العقل إىل اإلحساس ،ال
من اإلحساس إىل العقل .ويف هذا الشأن يقول هيجل :إن الزنجي مثال عىل الرجل
الحيوان بكل همجيته وخروجه عن القانون ،وإذا أردنا أن نفهمه أصال ،يجب علينا أن
نتجرد من كل توقري وأخالقيات ،ومن كل ما نسميه عواطف .سنجد يف شخصيته كل
ما هو غريب عىل رجل يف وجوده املبارش ،وال يشء مام هو منسجم مع اإلنسانية.
ولهذا السبب ،ميكننا أن نشعر بأنفسنا عىل نحو مناسب يف طبيعته ،ال أكرث من
شعورنا يف طبيعة كلب.
((( -نايجل يس .غابسون .فانونن ،املخيلة بعد -الكولونيالية ،ترجمة خالد عايد أبو هديب ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،ط ،2013 ،1ص.52
(((-نايجل يس .غبسون .فانون ،املخيلة بعد -الكولونيالية ،مرجع سابق ،ص.55
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األساس الجغرايف للفكر العاملي

ويقول أيضا يف نص العقل يف التاريخ :إن العالقة مع الطبيعة التي تساعد عىل
إنتاج روح شعب ما ،إذا ما قارنا بينها وبني شمول الكل األخالقي ،وبني وحدة تلك
الفردية التي هي مبدأها الفعال تبدو عنرصا ً خارجياً .لكن مبقدار ما ينبغي أن ننظر
إليها عىل أنها األرض التي تتحرك عليها الروح وتؤدي دورها ،فإنها تكون أساساً
جوهرياً ورضورياً ،ولقد بدأنا بالقول :إنه يف تاريخ العامل تظهر فكرة الروح يف
تجسدها الفعيل عىل أنها سلسلة من الصور الخارجية ،تتكشف كل منها بوصفها
شعباً موجودا ً بالفعل(((.
هذا الوجود حسب هيجل يندرج تحت مقولة الزمان واملكان عىل طريقة وجود
األشياء الطبيعية ،واملبدأ الذي يجسده كل شعب من شعوب التاريخ يكون مبثابة خاصة
طبيعية له ،وحني تتخذ الروح هذه الصورة من صور الطبيعة تدفع أوجهها الجزئية إىل
اتخاذ طابع الوجود املنفصل ،ألن االستعباد املتبادل هو نوع الوجود املميز للطبيعة
الخالصة ،وهذه الفروق الطبيعية يلزم أن نعدها يف بادئ األمر إمكانات خاصة تتولد
منها روح الشعب ،ومن هذه اإلمكانات يحدد هيجل إمكانات األساس الجغرايف التي
متثلها أمة من األمم باعتبارها موقعاً محلياً خارجياً .فمجال اهتاممنا حسب هيجل هو
معرفة النمط الطبيعي للموقع املحيل من حيث صلته الوثيقة بنمط الشعب وشخصيته
التي هي مثرة ملثل هذه الرتبية ،هذه الشخصية ليست أكرث وال أقل من الحالة والصورة
التي تظهر بها األمم يف التاريخ وتأخذ مكانها ومركزها فيها(((.
فمن املؤكد حسب هيجل أن جو «أيونيا» املعتدل مثال قد أسهم بشكل كبري يف
إضفاء الصفاء والرقة عىل أشعار هومريوس ،ولكن هذا الجو ال يخلق لنا شعراء من
طراز هومريوس ،كام أنه ال يظل يأيت مبثلهم .ففي العهد الرتيك مل يظهر شعراء،
وعلينا هنا أن نأخذ يف اعتبارنا أوالً تلك الظروف الطبيعية التي ينبغي أن تستعاد مرة
واحدة وإىل األبد من دراما تاريخ العامل.
(((هيجل :العقل يف التاريخ ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،القاهرة  ،1987ص.157
(((-املصدر نفسه ،ص.157
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ففي املنطقة املتجمدة واملنطقة الحارة مثال ،ال يوجد املوقع املحيل املناسب
لظهور شعوب التاريخ العاملي حسب هيجل .ذلك ألن الوعي املستيقظ يظهر محفوفا
باملؤثرات الطبيعية وحدها ،وكل تقدم له انعكاس الروح عىل نفسها يف مقابل الطبيعة
املبارشة ،والطبيعة هي وجهة النظر األوىل التي يستطيع منها اإلنسان أن يظفر بحريته
داخل ذاته ،وينبغي أال تقف العقبات الطبيعية حائالً يف وجه هذا التحرر.
إن الطبيعة يف مقابل الروح هي كتلة كمية ،ويلزم أال يكون لها من القوة ما يجعلها
قادرة عىل كل يشء ،ففي املناطق املتطرفة ال يستطيع املرء أن يكون حرا ً يف حركته.
فالربد والحر يف تلك املناطق من القوة بحيث ال يسمحان للروح أن تقيم عاملاً
لذاتها ،لكن هذا اإللحاح والضغط الشديد يف املناطق املتطرفة ال تخف وطأته ،وال
ميكن تجنبه ،ويضطر اإلنسان إىل أن يوجه اهتامماً مبارشا ً مستمرا ً إىل الطبيعة ،إىل
أشعة الشمس ،أو إىل الجليد املتجمد .وعىل ذلك فإن مرسح التاريخ الحقيقي هو
املنطقة املعتدلة أو باألحرى النصف الشاميل منها ،ألن األرض فيه متثل شكالً قارياً
ولها صدر واسع كام قال اليونانيون قدمياً (((.
متثل فينومينولوجيا الروح عند هيجل وفق هذا الطرح ،مذهباً يصف تط ّور الوعي
من الحالة الحسية إىل الحالة العقلية .فهي مبثابة قصة للوعي البرشي L›histoire de
 ،la conscience humaineوارتفاعه نحو املعرفة املطلقة ،وهي قصة تصف تجارب
الوعي وصفاً دقيقاً .والنقطة األساسية هنا هي عرض تجربة الوعي وهو يتكون ويصري
روحاً ،وتحليل األشكال املتتالية التي يتخذها يف أثناء صعوده (((.
إذا ،فنحن إزاء جدل صاعد يقودنا إىل املعرفة املطلقة عرب محطات مختلفة من
أمناط الوعي التي تظهر يف األشكال التي ينتجها هذا الوعي مبا فيها أنظمة األخالق
ِ
التواءات الحياة والكرامة
واملؤسسات واألدوات ،وهذا الجدل يعكس حقيقة
امله َّد َدتني باستمرار ،واملأساة ناشئة عن الرصاع بني الفعاليات واملذاهب واملواقف.
ولعل من أهم ما تضطلع به فينومينولوجيا الروح يف رشح أمناط الوعي هو خلع نظام
(((-جان هيبوليت .دراسات يف ماركس و هجيل ،ترجمة جورج صدقني ،منشورات وزارة الثقافة و اإلرشاد القوم
دمشق  1971ص.29
(((-فرنسوا شاتيل .هيجل ،ترجمة جورج صدقيني ،مراجعة األب فؤاد جرجس بربارة ،منشورات وزارة الثقافة دمشق
 1970ص.80
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عليها يتيح للعقل التأمل فيها واستخالص ما فيها من دالالت مختلفة .وال تخلو
الفينومينولوجيا من طابع تربوي ( ،)pédagogiqueفهي تتناول الوعي يف مبارشته،
أو يف سذاجته ويف حالته الفطرية كام هو الحال يف إفريقيا ،إنها ذلك السبيل الذي
يسمح بامليض من الالمعرفة إىل املعرفة ،فهي املدخل الوحيد املمكن للفلسفة
حسب هيجل ،حينام ظلت تعرض مستويات تحول الوعي نحو روح(((.
كثري من املتتبعني للفلسفة الهيجلية من اعترب أن تحليل الذاتية وتطورها املعريف،
هو اإلنجاز األكرث أهمية الذي عمل عليه هيجل لتحقيقه يف فينومينولوجيا الروح
وتحليل طرق االنتقال من ما هو ساذج إىل ما هو منطقي ،فيها وصف هيجل
خصوصيات بناء الذاتية الفردية تطورها التاريخي وهي الذاتية األوروبية ،ألنها يف
الوقت نفسه وصف لبناء الشعور األورويب وتطوره كام فعل هورسل يف أزمة العلوم
أل تعني املعرفة العلمية
األوروبية واعترب هذا الوصف مرادفاً للمعرفة العلمية ،عىل ّ
هنا معرفة موضوعية مجردة ،بل معرفة تطور الروح وتحقق املفهوم والفكرة يف الروح.
والحق أن هيجل مل يقترص فقط عىل القول بأن الذات منخرطة يف الوجود
الواقعي فحسب ،بل هو قد ذهب أيضا إىل أنها مصبوغة دامئا بالصبغة االجتامعية،
فهي تحمل كل تراث الثقافة والتاريخ ،وكأنها هي نفسها مجرد مثرة لنوعها وعملها
ولشتى منجزاتها(((.
ما هي إفريقيا؟ إنها قارة مقطوعة عن التاريخ ،عىل األقل يف املنطقة الواقعة
إىل الجنوب من الصحراء الكربى-وهي الصحراء التي تقطع القارة (بصورة طبيعية)
إىل جزأين :وأفريقيا مقطوعة عن العامل ومحددة بجغرافيتها وحيواناتها ونبتاتها غري
اإلنسانية ،الغابات الكثيفة التي ال نهاية لها ،الزواحف املتسلقة ،والنباتات الخانقة
حالة عن الوحوش الضارية والزواحف واألفاعي
الرسيعة النمو .إن حكايات الر ّ
ُصور
والبعوض خصوصاً عن قرود الغوريال ،ذلك الحيوان الهجني بامتياز ،ال ت ّ
العمود الفقري إلفريقيا فحسب بل جوهرها ومعناه أيضاً (((.
(((-املرجع نفسه ص .95

(2)-Garaudy: La Pensée de Hegel, p 41.
((( -نايجل يس .غابسون ،فانونن ،املخيلة بعد -الكولونيالية ،مرجع سابق ،ص.59
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إن ت َنكَّر الغرب باالعرتاف باإلفريقي كإنسان مستقل زاد من حصار معناه .فالرجل
األبيض الذي أخضع الشعوب اإلفريقية واستعبدها واستعمرها يح ّول السيطرة
إىل فانتازيا جنسية ،فهو يرغب يف األسود الذي ينظر إليه عىل أنه مصدر للرجولة
والفحولة املفرطة ،وصاحب الدوافع الشهوانية الجامحة يف حضارة البيض ،فاألسود
هو اآلخر جنيس منحرف ومفرط يف مامرسة الجنس وشهواين .صورة اإلفريقي يف
نظر الغرب ،هو عبارة عن جسد يتكون من مجموعة من األعضاء الخارجية ذو شعر
شبيه بالصوف ،أنف أفطس ،شفاه غليظة ،وخصوصاً اندفاعات جنسية خارجة عن
السيطرة ،يعيش يف عفوية وشهوانية متدفقة ،ال ميكن التحكم بهام وهو خارج نطاق
األخالقية .والذكر األسود مرادف للقوة الجنسية ،ميكن مقارنته بالفينوس الهونتية
(نسبة إىل شعب جنوب أفريقي ذي برشة داكنة ضاربة إىل الصفرة).
تقع فينومينولوجيا الروح يف ثالث محطات كربى رئيسية نوضحها النحو التايل:
املحطة األوىل :وهي املحطة التي متثل تطورها الذايت ،ويسميها هيجل
بالروح الذايت ومضمون هذه املحطة ،هو الكشف عن العقل البرشي من وجهة
ذاتية محضة ،مبا هو عقل الذات الفردية ،وتفرعاته تشكّل الوعي الفردي املشكل
من :الحس والشهوة والفهم والعقل الخيال ،الذاكرة...إلخ .مرحلة تظهر فيها الروح
الذاتية مضمرة ومطمرة وهو ما ميكن إسقاطه عىل الحالة اإلفريقية(((.
املحطة الثانية :محطة تبدأ فيها الروح يف الخروج من ذاتها إىل اآلخر ،وهو ما يسميه
هيجل بالروح املوضوعي ،خاللها تصري الفكرة يف تخارج وهي بذلك تخلق عاملاً
موضوعياً خارجاً ،لكن هذا العامل ليس هو املادة الجامدة ،وإمنا هو العامل الروحي،
إنه عامل التنظيامت واملؤسسات الروحية ( ،)institutions spirituellesكالقانون
واألخالق والدولة .فهي موضوعات خارجية متاماً مثلها مثل الحجر والنجم ،ولكنها
متحدة يف هوية واحدة مع الذات ،واألنا خارجة عنها ألنها ليست إال متوضعا لألنا.
صحيح أنها ليست متوضعاً لذايت الفردية ،يل أنا شخصياً بوصفي فردا ً جزءا ً خاصاً،
ألنها ال تتحد مع أهوايئ وميواليت الشخصية ،ولكنها تتموضع لذايت الكلية ،للعقيل،
للعنرص املشرتك الذي أشرتك فيه مع البرشية كلها .أي متوضع للروح الكلية لإلنسان.
(1)-Jean Hyppolite, Etudes Sur Marx et Hegel, p30.
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فقوانني الدولة تجسد الحياة العقلية الكلية للمجتمع ،فهذه التنظيامت واملؤسسات
بقدر ماهية موضوعية وخارجية من ناحية ،ولكنها تبقى روحية مبا أنها عبارة عن تجيل
العقل والوعي ،ولهذا السبب فإنها تقع تحت اسم الفلسفة(((.
املحطة الثالثة :وهي محطة الروح املطلق ،محطة يتمثل فيها الروح البرشي عىل
يتجل يف الفن والدين والفلسفة ،وتقسيم ميثل الجامل والدين والفلسفة (فلسفة
ّ
نحو ما
عىل الفلسفة  ،)Philosophie sur la philosophieوالروح املطلق هو اتحاد الروح
الذايت والروح املوضوعي ،هنا يكمل الروح تحققه النهايئ ،يصري حرا ً حري ًة مطلقة،
كام يصبح ال متناهياً وعينياً متاماً ،واملطلق يتخذ الفلسفة آخر مراحله عىل أنها الحقيقة
الواقعية كلها ،ذلك أن املطلق الفلسفي يرى العامل عىل أنه تجيل للفكر ،أي تجيل
لنفسه .فالعامل ليس إال ذاته فحسب ،موضوعه متحد مع ذاته يف هوية واحدة ،وبذلك
فإن الفلسفة هي الوحدة النهائية للذاتية واملوضوعية ،ولهذا السبب فاملطلق هو مركب
الروح الذايت والروح املوضوعي ،ويف الفلسفة تكتمل عودة الفكرة إىل نفسها ،ألن
اإلنسان صاحب الفلسفة هو أعىل تجيل للعقل أو للفكرة يف العامل(((.
الفكرة تعمل عىل العودة إىل نفسها ،هذا العمل هو موضوع دراستنا .فهذا العمل
رس حركة العامل (  ،)mouvement du monde leحركة الباطنية والظاهرية ،ألن
هو ُّ
الفلسفة الحقة ينبغي عليها أن تربر وجود قيم ُعليا وقيمٍ دنيا ،فيسري الروح من الفكر
إىل الطبيعة إىل الفلسفة.
إن مرحلة الوعي الذايت والتي نربطها نحن يف مقاربتنا هذه بالوعي اإلفريقي
وباقي أمناط الوعي املشابهة ،وهي مرحلة ينظر إليها العلم املعارص عىل أنها تدرس
مواضيع علم النفس ،تشمل مراتب ووظائف عقل الفرد وملكاته يف صورها الدنيا
(الغريزة ،الوجدان ،اإلحساس ،الشهوة) ،إىل صورها كام تبدو يف العقل والفهم
والنشاط العميل ،ومن هنا فهي تهتم بدراسة عقل الفرد كفرد يف جميع مراتبه الظاهرية.
يقسم هيجل الروح الذايت إىل ثالث مراحل وفقاً للعمل الديالكتييك عىل النحو التايل:
(1)-Ibid, p31.
(((-ولرت ستيس .هيجل ،فلسفة الروح ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ص
.90
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 -1علم أنرثوبولوجيا النفس
 -2علم الظاهريات
 -3علم النفس (الروح)
وهذه األقسام ،ال يظهر معناها إال من خالل سريها الديالكتييك ،ولكن ميكن
أن نعترب أن النفس عند هيجل هي أدىن مرحلة يف الروح ،فهي مرحلة أوىل مل تصل
إليها بعد حتى إىل مرحلة اإلدراك الحيس ،ولكنها ال تزال نصف وعي غامض ومعتم
ال يحقق شيئا ،ويزال يف رقبة الطبيعة أسري داخل الجسد ،وهو املرحلة التي تعلو
الحيوانية مبارشة .فكلمة األنرثوبولوجيا عند هيجل تعني دراسة النفس بهذا املعنى،
النفس ،الوعي ،الفهم ،العقل(((.

-1األساس الطبيعي للوعي اإلفريقي

(((

يقسم هيجل إفريقيا جغرافيا إىل ثالثة أقسام :القسم األول يقع جنويب الصحراء
الكربى ،وهي املناطق الجبلية التي تكاد تكون مجهولة لنا متاما .والقسم الثاين يقع
شاميل الصحراء وهو أفريقيا األوربية وهو عبارة عن أرض ساحلية .أما القسم الثالث
فهو منطقة نهر النيل وهي أرض الوادي الوحيدة وهي تتصل بآسيا.
ظلت إفريقيا يف نظر هيجل عىل أصالتها مغلقة أمام جميع أنواع االتصال مع بقية
أنحاء العامل ـ إنها أرض الذهب املضغط داخل ذاته ـ أرض الطفولة بتعبري هيجل،
مختفية وراء نهار التاريخ الواعي لذاته ،يلفها الليل األسود ،ومل تنشأ شخصيتها عن
طبيعتها االستوائية فحسب ،وإمنا من تكوينها الجغرايف األسايس ،عبارة عن حزام
من أرايض املستنقعات مع الخصوبة الهائلة من النباتات وهذا املوطن األثري لدى
الوحوش الضارية والثعابني من جميع األنواع وهي أرض ت ُخوم يعترب جوها مسموما
لألوربيني ،وتشكل هذه التخوم أساساً سلسلة دائرية من الجبال العالية.
(((ولرت ستيس .هيجل ،فلسفة الروح ،مرجع سابق ص .15
((( -الذات :هي كل ما يقابل األنا و يطلق عىل الغري ،أي أنها تطلق عىل الغري فيشعر يف مقابلها األنا عىل أنه الغري
.Lalande , Vocabulaire Technique et Critique et de la philosophie ,P.U.F ?Paris 2em 1972 p 173
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ونحن ال نعرف ما إذا كانت قد حدثت حركة يف الداخل أم ال ،وإذا كانت قد
حدثت يف نوعها ،وكل ما نعرفه عن قبائل البدو هذه هو التضاد بني سلوكهم يف
يتجل فيها أعظم قدر من الالإنسانية الوحشية.
ّ
حروبهم وغزواتهم ذاتها ،التي
والهمجية البغيضة وبني سلوكهم عندما زال غضبهم وأعني يف أوقات السالم،
التي ظهروا فيها أناساً طيبني يُبدون الو َّد نحو األوربيني ،ويصدق ذلك عىل قبائل
(الفوالين) وقبائل(ماندونجو) يف السنغال وغامبيا(((.
أما القسم الثاين من إفريقيا فهو الذي يشمل منطقة وادي النيل ،ويعني به مرص
التي كانت مهيأة ألن تصبح مركزا ً قوياً للحضارة املستقلة حسب هيجل ،ولذلك فهي
تبدو معزولة ومنفردة يف إفريقيا مثلام تبدو إفريقيا نفسها يف عالقتها باألجزاء األخرى
يف العامل والجزء الشاميل من إفريقيا ،الذي ميكن أن يطلق عليه بصفة خاصة أرض
الساحل .ويف هذا الشأن يقول هيجل :إن مرص كثريا ً ما كانت ترت ّد إىل نفسها بواسطة
البحر املتوسط يقع هذا القسم عىل البحر املتوسط وعىل املحيط األطلنطي وهو
إقليم رائع كانت توجد فيه قرطاجة فيام مىض ،وتوجد به اآلن مراكش الحديثة
والجزائر وطرابلس ،ولقد كان من الواجب ربط هذا الجزء من إفريقيا بأوروبا وال بد
بالفعل أن يرتبط بها ،ولقد بذل الفرنسيون أخريا ً جهودا ً ناجحة يف هذا االتجاه (يقصد
هيجل بهذا التعبري حركة االستعامر الفرنيس عىل بعض الدول اإلفريقية والذي دعمها
وأظهر إعجابه بها)(((.
يف مقاربته للتأثري الطبيعي عىل الوعي ،يرى هيجل يف البداية أن الروح تضع
نفسها عىل أنها نفس طبيعية ،وميكن استنباط خصائصها من أنها البداية املطلقة
للروح ،فهي مبارشة ،يقول هيجل «إن املعرفة التي نبحث عنها يف هذه املرحلة
تتسم باملبارشة»((( .فالعالقة بني الذات العارفة وموضوع املعرفة هي عالقة مبارشة،
املباشة هنا يف أن الوعي ال يستنتج وجود املوضوع ،بل إن املوضوع َيْثُل
وتتمثل
َ
(((-هيجل .العقل يف التاريخ ،مصدر سابق ،ص.173
(((-من الدهشة أن نجد هيجل هنا يدع محركة االستعامر األوريب عىل شامل إفريقيا ،ويظهر اعجابه بها خاصة
للفرنسيني ،وهو من كبار الفالسفة الذين دافعوا عن الحرية والكرامة اإلنسانية ،وما ساقه من مربرات عقلية لالستعامر
الفرنيس ال معنى لها ،وهنا يظهر النقص املعريف لهيجل مبا يتعلق بإفريقيا وباملجتمعات املغاربية.
(3)-Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. Jean pierre , le févre Aubier 1991 p174.
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أمام الوعي .إن علينا أن نستقبل هذه املعرفة كام ت ُعطى لنا((( ،موضوعها إذن مستقل
من الوعي ،وميكن أن نُطلق عليه االتصال املبارش مبوضوع ما ندركه دون أن نحاول
فهمه أو وصفه((( ،ومبا أنها كانت مبارشة ،فإن خاصيتها الوحيدة هي مجرد الوجود
فليس يف استطاعتنا أن نقول عنها سوى أنها موجودة فحسب ،ألن انعدام كل توسط
فيها يعني:
 -1أنها ال تتوسط نفسها أو هذا يعني أنها ال تحتوي عىل أية متيزات (نفس فارغة).
 -2يعني أنها ال يتوسطها يشء خارجي كالعامل املوضوعي ،فقدانها للذي
يواجهها ،وبالتايل ال تتميز بأي عالقة مع أي يشء آخر؟ ومن هنا ،ال تنطبق عليها
مقوالت املاهية التي هي دائرة العالقة والتي تربط األشياء فيام بينها ،وإمنا تنطبق
عليها مقوالت الوجود فحسب .وكام أن أوىل مقوالت املنطق هي مقولة الوجود،
كانت عبارة عن فراغ متجانس للفكر ،فإننا نجدها كذلك أنها أول مرحلة من مراحل
الروح ،وهي إن صح التعبري مجرد فراغ متجانس يف دائرة الروح(((.
ونحن مع موضوع النفس يف بداية الروح الواعية ،فإننا عىل قمة السلم املعريف يف
عامل الطبيعة (بداية تك ّون املعرفة يف تاريخها) وكل حركة واعية إال وتستمد تصوراتها
يفس غرق الوعي اإلفريقي فيام هو طبيعي ونسج األساطري وبناء
من الطبيعة وهذا ما ّ
األحكام انطالقا من الطبيعة .وقد نسأل هنا أنفسنا إىل أي حد ترتفع النفس الطبيعية عن
الطبيعة ذاتها؟ والجواب هنا هو مبا أن النفس ،بعدما كانت نفس طبيعية مجرد فراغ
للوجود ،تفتقر متاماً إىل أية خصائص روحية محددة لها ،فإننا نستطيع أن نقول أن مقدار
التقدم الذي أحرزته النفس الطبيعية يف عامل الطبيعة ليس كثريا ،إذ ال تزال مرتبطة بالطبيعة
ارتباطاً تاماً وخاضعاً لها يف جملتها ،وهي لهذا السبب تس ّمى بالنفس الطبيعية(((.
يتبي أن الوعي الطبيعي ،إمنا
يف هذا الشأن يقول هيجل «عىل هذا الطريق سوف ّ
(1)-Ibid. p9.

((( -إمام عبد الفتاح إمام .املنهج الجديل عند هيجل ،دار التنوير للطباعة والنرش ط 1982 2ص.33
(3)-Robert Brandon, Rolf-Peter Horstmann, Walter Jaesche,Terry Pinkard, Robert Pippin Ludwig
Siep, La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Lectures Ccontemporainse p54.
((( -ولرت ستيس .هيجل ،فلسفة الروح ،مرجع سابق ص .16
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هو تصور للمعرفة أو معرفة غري متحققة ،ولكن هذا الوعي إذا كان يرى نفسه مبارشة
عىل أنه املعرفة املتحققة ،فهذا الطريق سوف يعدل يف نظرته ضياعه ،ألنه يفقد عىل
هذا الدرب حقيقته ،ويف هذا الطريق كأنه طريق الشك أو بعبارة أصوب كأنه طريق
اليأس ((( .»désespoir
فحالة النفس هذه هي املرحلة التي ال تزال هي نفسها حياة الطبيعة ،متامهية مع
بيئتها ،وهذه البيئة من العامل املحيط ،الذي يتألف من املوضوعات الطبيعية .ولكن
رغم أننا نعرف ذلك إال أن تلك النفس ال تعرف التنوع ،فهذا التنوع الطبيعي موجود
ألجلنا(  )La diversité naturelle existe pour nousوليس موجودا ً من أجل ذاته .أما
النفس األولية خالل هذه املرحلة ال تعني هذه العالقة (عالقتها مبواضيع الطبيعة)،
ومادام ال يوجد يشء خارجها ،فإنها بذاتها تؤلف مجموع الوجود الفعيل الكيل كله
ـ فكل ما هو موجود ال بد أن يوجد فيها ـ ومن ثم فإن الحاالت املختلفة التي تشكل
فيها بواسطة البيئة  ،environnementتبقى عبارة عن خصائص أو كيفيات خاصة بها
دون تأثر ،وما دامت حياتها كلها هي مجرد مشاركة يف حياة الطبيعة العامة ،فإن تلك
الخصائص أو الكيفيات سوى تكون خصائص طبيعية أو فيزيائية ،وتلك الخصائص
أو الكيفيات التي تعترب جانباً من الجسد الحيواين مبقدار ما تعترب جانباً من النفس(((.
ي ُنكر هيجل عينية النفس الطبيعية ،ويعلن أنها غري محسوس ،ال تعدوا أن تكون كتلة
من العنارص الخاصة ذات األوجه العديدة ،فضال عن كونها من ناحية أخرى سلسلة
من التجريدات املأخوذة من تلك األكوام الطبيعية عن طريق اإلدراك ،فالعامل الحيس
عامل تنقصه الوحدة ومك ّون من أجزاء تم إلصاق بعضها البعض ،وهذا كله هو املجرد
يف نظر هيجل واملجرد هو إدراك أي يشء من جانب واحد ،منفصال عن كل ارتباطاته
األخرى ،وعىل ذلك كله((( يُرت ّب هيجل هذه الخصائص الفيزيائية عىل النحو التايل:

النفس تشارك يف الحياة العامة للكون ،وتشعر بتغريات الجو ،وتقلبات الفصول
وساعات النهار...إلخ .وال تتجىل حياة الطبيعة هذه بوضوح ،أي ال تظهر لنا نحن

((( -هيجل .فينومينولوجيا الفكر ،ترجمة مصطفى صفوان ،املكتبة الوطنية للنرش والتوزيع ،1981 ،ص .06
((( -ولرت ستيس .هيجل ،فلسفة الروح ،مرجع سابق ص .17
((( -عبد الفتاح ديدي .فلسفة هيجل ،مكتبة األنجلو املرصية 1970 ،ص .111
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العقالء ،إال يف حالة اإلعياء الكامل أو اضطراب النشاط العقيل ،وقول هيجل «إن
نقاط التعاطف هذه تتدرج يف حالة اإلنسان املتمدن ،بل تكاد تختفي متاماً تحت
االستجابة لتغريات الفصول وساعات النهار ،سوى تأثريات طفيفة عىل املزاج وال
تظهر بوضوح إال يف الحاالت املرضية(((».
ال يبدأ تاريخ العامل اإلنساين بالرصاع بني الفرد والطبيعة ،مادام الفرد يف واقع
األمر نتاجاً متأخرا ً يف التاريخ البرشي ،بل إن الشمول أو االشرتاك بني اإلنسان
والطبيعة ( ،)Entre l homme et la natureيأيت أوالً وإن كان يأيت يف صورة جاهزة
(مبارشة) ،وهذا االشرتاك مل يصح بعد اشرتاك عاقال((( .وال تكون الحرية صفة من
صفاته ،ومن ثم فإنه رسعان ما ينقسم إىل أضداد متعددة ،ويُ ّسمي هيجل هذه الوحدة
األصلية يف العامل التاريخي باسم (الوعي  ،)conscienceوبذلك يؤكد من جديد أننا
دخلنا عاملاً يتسم كل يشء فيه بطابع الذات.
إن أول شكل يتخذه الوعي يف التاريخ ،ليس شكل وعي بل وعي كيل ،رمبا كان
خري ما ميثله هو وعي جامعة بدائية ( ،)groupe primitifتندمج فيها كل فردية داخل
املجتمع املشرتك ،فاملشاعر واإلحساسات واملفاهيم ال تنتمي يف واقع األمر إىل
الفرد ،فإن كال من طريف التضاد ،وهام الوعي أو موضوعاته ،له صورة الذاتية كام هي
الحال يف كل أنواع التضاد األخرى يف عامل الذهن(((.
ّ
فهذا اللون من التعاطف نجده أحيانا
يتجل وسط القبائل البدائية (Les tribus
 )primitivesمبا فيها بعض املجتمعات يف إفريقيا التي ال زالت حبيسة هذه املرحلة،
وهيجل يف هذه املرحلة مييز ج ّيدا ً بني النفس وهي موضوع األنرثوبولوجيا وبني
الشعور أو الوعي وهو موضوع الفينومينولوجيا ،والروح هي موضوع علم النفس.
فالروح يف هذه املرحلة تحاول بكد أن تخرج من حالة الطبيعة إىل مرحلة تحاول
فيها أن تحدد ذاتها بذاتها(((.
(((-نقال عن ولرت ستيس .فلسفة الروح ،مرجع سابق ص .17
(2)-G.W.F Hegel : Encyclopédie des Sciences Philosophiques (2) Philosophie de la Naturep13.
(((-هربرت ماركيوز .العقل و الثورة ،هيجل و نشأة النظرية االجتامعية ،املؤسسة العربية للدراسات و النرش ،ط،2
،1979بريوت ،ص .91
(((-عبد الرحامن بدوي .شلينج ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1981 ،2بريوت ،ص .126
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فالنفس الطبيعية هي تجريد أكرث رقة من اإلحساس العادي ،وهي ال توجد عىل
أي صورة من الصور يف اإلنسان ،فهيجل هنا ينظر إىل اإلحساس يف حالة مجردة
عن العقل وكذلك متارس الفلسفة هنا هذا الحق نفسه .فإن معظم مراحل الروح التي
يبحثها هيجل يف األنرثوبولوجيا مجردة ،وأولوية لدرجة أننا نصادف بعض الصعوبة
يف إدراكها داخل أنفسنا ،فلقد ظلت فرتة طويلة حتى اندرجت تحت عتبة الوعي،
ورغم ذلك فهي تظهر يف التغريات الطفيفة للمزاج ويف الحاالت املرضية كام أشار
هيجل نفسه .حيث يقول «وليس فقط وعيه لهذا الفراغ ،بل حتى النهائية التي هي
فحواه ،وليك تحقق مكسب الجوهر الذايت يجب عىل الفلسفة أن تحل غلق الجوهر
فرتتفع به إىل الوعي ـ بالذات»(((.
إن التحوالت الفيزيائية ( )Les transformations physiquesوالكيفيات التي
طرأت عىل النفس اآلن ،هي كتلك التغريات التي مير عليها اإلنسان (طفولة ،شباب،
رجولة)((( .يقول هيجل «إذا أخذنا النفس عىل أنها فرد ،فإننا نجد تنوعاتها» .أي
كيف ّياتها الفيزيائية «قد أصبحت تحوالت بداخل الذات الواحدة الدامئة وكمراحل
يف مجرى تطورها»((( .وهذه الكيفيات الفيزيائية املتنوعة تحتوي عىل االختالف
والتحول بعضها إىل بعضها اآلخر ،ولكن عىل الرغم من أن التغري يتضمن يقيناً التنوع
واالختالف ،وقد حرصها هيجل يف النقاط التالية:
 -1الطفولة ،الشباب ،الرجولة والشيخوخة.
 -2العالقات الجنسية :التحول املوجود يف الفرد الذي يبحث يف نفسه ويجدها
يف شخص آخر.
 -3تغريات النوم واليقظة :ولقد قدم لنا هيجل استنباطاً للمظاهر األساسية لهذه
املرحلة ،ويف حني أن النفس الطبيعية كانت من أوىل مظاهرها فراغاً وتجانساً كاملني،
خالية من كل متييز داخيل .فإنه يوجد فيها اآلن التميز الضمني بني ذاتها ،أي الفراغ
(((-هيجل .فنومينولوجيا الروح ،ترجمة ناجي العونيل ،املنظمة العربية للرتجمة ،ط ،1بريوت  ،2006ص .122
(2)-Robert Brandon, Rolf-Peter Horstmann, Walter Jaesche,Terry Pinkard, Robert Pippin Ludwig
Siep, La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Lectures Ccontemporainse p108.
(((-نقال عن ولرت ستيس .مرجع سابق ،ص .19

هيجل وإفريقيا

363

املتجانس ( )vide homogèneالذي بدأ منه وبني التأثريات بيئتها التي ظهرت فيها،
عىل أنها كيفيات وتحوالت فيزيائية من ناحية أخرى.
وإذا كان هيجل قد أطلق عىل األوىل (اسم الوجود املبارش) ،فيمكن أن نسمي
الثانية ،اسم مضمون هذا الوجود ،وعندما متيز الفردية اآلن يف داخلها بني مضمونها
وبني وجودها املبارش املحض .يكون لدينا حالة يقظة ،أما النوم من ناحية أخرى،
فهو ميثل انزالقها إىل حالة وجودها املبارش ،فالنوم هو إن صح التعبري ،فقدان
املضمون  ،de contenu((( Perteوالعودة إىل حالة الشمول والتجانس )Le cas de
 ،(inclusion et la cohésionالتي تعود فيها النفس إىل مرحلتها األوىل ،أي مرحلة
الوجود املحض وميكن أن ينظر إليها عىل أنها الشعور الخايل من كل مضمون ،أي
الشعور بالعدم أو الالشعور(((.
إن التميز الداخيل الضمني بني الوجود املبارش للنفس ،وبني مضمونها يؤدي
إىل ظهور اإلحساس أو الحساسية ،ألن النفس ميّزت اآلن بني مضمونها أو تأثرياتها
وبني ذاتها ،وعىل ذلك ،فبدالً من أن تكون هذه الخصائص كيفيات لها تصبح اآلن
إحساساتها .فلام كانت هذه الخصائص والكيفيات شيئاً متميزا ً عن ذاتها ،فإنها
بالتايل شيئا موجودا ،شيئا يبدو أن له وجودا ضمنيا قامئا بذاته مستقال عن النفس
ذاتها ومن ثم فهي ليست جزءا ً من النفس ،عىل نحو ما كانت الكيفيات ،ولكنها
تأثريات موجودة بداخلها عىل أنها يشء آخر غري ذاتها ،أي أنها إحساسات ،وحيازة
هذه اإلحساسات هو ما يسمى بالحساسية .((( sensibilité
يقول هيجل «وليس فقط لهذا الفراغ ،بل من النهائية التي هي فحواه ،وليك تحقق
مكسب الجوهر الذايت يجب عىل الفلسفة أن تحل غلق الجوهر ،فرتتفع به إىل
الوعي ـ بالذات ،حتى تقيم الشعور باملاهية وأال تتعهد بالفهم بقدر تعهدها بالتشييد،
(((-املضمون  :Contenuيقوم تحليل املضمون عىل الكشف من معدل ظهور بعض املوضوعات بعض الكلامت،
أو بعض األفكار داخل نص معني.
جان فرانسوا دورتيه .معجم العلوم اإلنسانية ،ترجمة جورج كتورة ،املؤسسة الجامعية للنرض والتوزيع ،ط،2009 ،1
بريوت ،ص .994
(((-ولرت ستيس .فلسفة الروح ،مرجع سابق ،ص.20
(((-املرجع نفسه ،ص .20
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عن طريق الرغبات وامليوالت إمنا الجميل واملقدس واألزيل والدين والحب طعم
واجب تتأجج الرغبة يف الروح الذايت فليس املفهوم املحكم بل بالفتنة التي ترثي
الجوهر .التي تناظر إنغراس البرش يف الحيس واملشرتك والفردي ،وتصويب أبصارهم
قبل النجوم ،بدال من التنعم مثلهم مثل ديدان األرض بالغبار واملاء»(((.
ولكن رغم هذه اإلحساسات من استقالل ،إال أنها ال تزال موجودة داخل النفس
ذاتها ،وال تزال النفس بالنسبة لنفسها متثل الوجود ،فال يشء خارجها ،فليس هناك
موضوع خارجي يقع يف مقابل الذات ،واإلحساس ليس شيئا آخر غري النفس
ذاتها .إنها مرحلة فحسب من مراحل متيز نفسها مبا هي كذلك عن النفس ،ومتثل
اإلحساسات التي ال تنسبها إىل أي مصدر خارجي ،لكنها تكمن داخل أنفسنا كالجوع
والتعب واألمل الداخيل ما يقصده هيجل بهذه الفكرة((( .فأنا أميز بني نفيس وبني
هذه اإلحساسات ،فأنا لست الجوع ،رغم أنه موجود بداخيل ،فهو ليس بإحساس
مبوضوع كام هي الحال يف اإلحساس الخاص بالرؤية حني أرى شجرة أو منزال((((((.
ولكنه إحساس ذايت خالص ،فليس مثة يشء خارجي أمام نفيس.

 - 2حس ّية الذات اإلفريقية

إن السمة البارزة للحياة الزنجية هي أن الوعي مل يبلغ بعد مرحلة التحقيق الفعيل ألي
وجود موضوعي جوهري مثل :الله أو القانون اللذين ترتبط بهام مصلحة اإلنسان وفيها
يحقق وجوده الخاص ،واإلفريقي يف وجوده العيني املوحد ،الذي يتسم بالتجانس
والتخلف ،مل يبلغ بعد تلك املرحلة التي مييز فيها بني ذاته بوصفه فردا وبني كلية
وجوده الجوهري ،بحيث أنه يفتقر متاماً إىل معرفة أن هناك وجودا مطلقا أخر أعىل
من ذاته الفردية .فالرجل الزنجي كام الحظنا من قبلُ ،يثل اإلنسان الطبيعي يف حالته
الهمجية غري املر ّوضة متاماً وال بد لنا يقول هيجل ،إن أردنا أن نفهمه فهام حقيقياً
سليامً ،أن نضع جانبا كل فكرة عن التبجيل واألخالق ،وكل ما نسميه شعورا ً أو وجداناً،
(((هيجل .فنومينولوجيا الروح ،ترجمة ناجي العولني ،مصدر سابق ،ص.123
(2)-Robert Brandon, Rolf-Peter Horstmann, Walter Jaesche,Terry Pinkard, Robert Pippin Ludwig
Siep, La Phénoménologie de l’esprit de Hegel, Lectures Ccontemporainse p157.
((( -أي املفارق لكل تعيني محدد .كأن يكون ليال أو نهارا بالنسبة لآلن أو شجرة و منزال بالنسبة للهنا (بترصف).
(4)-G.W.F Hegel , Encyclopédie des Sciences Philosophieques (2) Philosophie de la Nature p19.
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فال يشء مام يتفق مع اإلنسانية ميكن أن نجده يف هذا النمط من الشخصية ،والروايات
الغريزة واملفصلة التي يرويها املبرشون تؤكد ذلك متاما.
وحسب هيجل كان للعقيدة اإلسالمية دورا ً مهام يف إدخال الزنوج يف نطاق
الحضارة ،وأيضاً فهم املسلمون أفضل من األوروبيني كيف ينفذون إىل داخل هذه
الجغرافيا ،وميكن أن نق ّدر عىل نحو أفضل درجة الحضارة التي ميثلها الزنوج إذا ما
تأملنا املرحلة التي ميثّلها الدين عندهم(((.
إن ما يشكِّل أساس التصورات هو الوعي من جانب اإلنسان بقوة عالية ـ حتى عىل
الرغم من أن اإلنسان قد يتصور هذه القوة عىل أنها قوة طبيعية فحسب ـ يشعر أمامها
بأنه موجود ضعيف متواضع ،فالدين يبدأ من الوعي بأن هناك شيئا أعىل من اإلنسان.
ينعت هريودوت الزنوج بالسحرة ،عىل أن اإلنسان يف حالة السحر ال يكون لديه
فكرة الله وال فكرة اإلميان األخالقي ،ذلك أن السحر ينظر إىل اإلنسان عىل أنه القوة
العليا ،وعىل أنه يشغل ولوحده مركز األمر املسيطر عىل قوى الطبيعة ،ومن ثم فلسنا
أمام يشء من العبادة الروحية لله أو ملكوت الحق .فاإلله يرعد لكننا ال نتعرف عليه
بأنه الله ،وعىل هذا األساس إذن الله ال بد أن يكون أمام الروح البرشي أكرث منه صانع
تام
وعي ٍ
للرعد ،لكن األمر يختلف عن ذلك عند الزنوج((( .فعىل الرغم من أنهم عىل ٍ
باعتامدهم عىل الطبيعة ألنهم يحتاجون إىل األثار املفيدة للعواصف واملطر وتوقف
فرتة األمطار ،فإن ذلك ال يؤدي بهم إىل الوعي بقوة أعىل ،إنهم هم الذين يسيطرون
عىل عنارص الطبيعة ،وهذا ما يطلقون عليه اسم السحر .وللملوك يف إفريقيا طبقة
كهنة يتحكمون من خاللهم يف التغريات التي تحدث يف عنارص الطبيعة ،وكل موقع
له سحرته الذين يقومون بتأدية طقوس خاصة ،وبجميع أنواع الحركات الجسمية
(((-هيجل ،العقل يف التاريخ ،مصدر سابق ،ص.157
(((-املفروض يف الديانة املتطورة أنها تفصل بني العقل الكيل الذي هو الله ،وبني العقل الجزيئ الذي هو اإلنسان،
بحيث يصبح هدف الدين كله عبور هوة االنفصال هذا ،والتوفيق بني الله واإلنسان ،وحيثام ال يكون هناك االنفصال
ال يكون هناك دين الدين .والصورة األوىل املبارشة للدين عند هيجل هي السحر ،وهي التي نجدها عند الزنوج ،وال
يوجد يف هذه الديانة فصل بني الكيل والجزيئ .فالكل وهو الله وليس موجودا ،وإمنا يصبح كل يشء جزئيا ،فليس
مثة سوى هذه الشجرة وهذا النهر وهذا اإلنسان ،ومن هنا ال يستطيع أن مييز اإلنسان نفسه عن الطبيعة ،لكن سمو
الروح ال بد أن يظهر إىل الوعي بعض اليشء ،فيشعر اإلنسان بأنه يعلو عىل األحجار والصخور والشجر ،ومن ثم
فهو يسيطر عليها بحيث متتد إرادته فيكون يف استطاعته أن يأمر العواصف واملياه والسحب فتنصاع ألمره وذلك هو
السحر .ص.175
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واالمياءات وألوان الرقص والصخب ،ووسط هذا الخليط املضطرب يبدأون يف
مامرسة تعاويذهم وسحرهم.
أما العنرص الثاين يف ديانتهم ،فيربز يف إعطاء شكلٍ
خارجي لهذه القوة التي
ٍ
تعلو عىل الطبيعة مسقطني قوتهم الخفية عىل عامل الظواهر بواسطة مجموعة من
التصورات ،ولذلك ما يتصورونه قوة ليس شيئا موضوعيا حقيقيا له وجود جوهري قائم
بذاته ومختلف عنه ،وإمنا هو أول يشء يصادفونه ،وهذا الذي يصادفونه يأخذونه بغري
متحيص ويرفعونه إىل مرتبة :الج ّني أو الروح الحارس ،وقد يكون حيوانا أو شجرة أو
حجرا أو صورة خشبية وهي تلك متيمتهم ( )fetishوهي كلمة كان الربتغاليون أول من
تداولها ،وهي مشتقة من كلمة ( )feitizoالربتغالية التي تعني :السحر ،والتميمة متثل
لون من االستقالل املوضوعي يف مقابل الخيال العشوايئ عند الفرد .لكن ملا كانت
املوضوعية ال تعدو أن تكون خيال الفرج وقد أسقطه يف املكان ،فإن الفردية البرشية
تظل مسيطرة عىل الصورة التي اتخذتها((( .وباختصار ليست هناك عالقة تبعية يف الدين،
غري أن هناك مظهرا واحدا يشري إىل يشء فيام وراء الواقع وهو عبادة املوىت ،التي
ينظرون فيها إىل أسالفهم وأجدادهم املوىت عىل أنهم قوة مؤثرة عىل األحياء ،وفكرتهم
أن هؤالء املوىت ميارسون االنتقام واألذى عىل اإلنسان ،ومع ذلك فهم ال يَعتربون قوة
املوىت أعىل من قوة األحياء ،ألن الزنوج يتحكمون يف املوىت ويضعون لهم سحرا ً
ورقياً .وعىل هذا النحو تظل هذه القوة عىل الدوام ،وبطريقة جوهرية ،خاضعة لسيطرة
الذات الحية .ومل ينظر الزنوج إىل املوت عىل أنه قانون طبيعي كيل ،بل اعتقدوا أنه
يأيت من سحرة األرشار .وتتضمن عقيدتهم هذه بالتأكيد االعتقاد بأن اإلنسان يعلو عىل
الطبيعة إىل حد أن اإلنسان ينظر إىل هذه األشياء الطبيعية عىل أنها أداة ووسيلة وال
يعطيها رشف معاملتها عىل أنها تتحد بذاتها بل يتحكم فيها هو.
لكن القول بأن اإلنسان يُنظر إليه عىل أنه األعىل ،يرتتب عليه أنه ال يعطي لنفسه
احرتاماً ،ذلك أنه ال يصل إىل وجهة نظر تلهمه احرتاماً حقيقياً إال عن طريق الوعي
بوجو ٍد أعىل ،إذ لو كان االختيار العشوايئ هو املطلق ،أي لو كان هو املوضوعية
الجوهرية الوحيدة التي تتحقق ملا استطاعت الروح أن تكون عىل وعي بأية كلية،
(((-هيجل ،العقل يف التاريخ ،مصدر سابق ،ص.176
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ومن هنا أطلق الزنوج ألنفسهم العنان يف االحتقار الكامل للبرشية((( ،الذي هو السمة
األساسية لجنسهم من حيث صلته بالعدالة واألخالق .كذلك ال يوجد لديهم أي فكرة
عن خلود الروح رغم اعتقادهم بأشباح املوىت.
لقد رأينا أن اإلحساسات موجودة يف النفس حسب هيجل ،واإلحساسات من
ناحية متميزة عن النفس ذاتها ،وهي من ناحية أخرى موجودة بداخلها وبالتايل جزء
منها ،ومبا أنها متميزة عن النفس ،فإن النفس قد أدركت فعال أن هذه اإلحساسات
موجودة .فوفق هذه الوجهة من النظر ،نجد أن هذه اإلحساسات هي التي تؤثر يف
النفس ،أي أنها إيجابية نشطة ( )Activeيف حني أن النفس سلبية(((متقلبة .ولكن
هذه اإلحساسات من ناحية أخرى ،موجودة بداخل النفس وهي جزء منها ،فإنه ينتج
من ذلك أن ما هو إيجايب ،وما يؤثر يف النفس ليس سوى النفس ذاتها ،ومن كانت
النفس إيجابية ،وإحساساتها هي فعلها الخاص ،إن النفس تحس وتشعر ،وما كانت
كذلك فهي النفس الحاسة ،وهي الحالة التي ال تزال تسود الذات اإلفريقية ،مبا أن
اإلحساسات بقت موردا ً لحركة الوعي لألنا اإلفريقية.
يقول هيجل «فكل يقني حيس متحقق بالفعل ،ال ينحرص يف كونه هاته املبارشة
مثل من أمثلتها ،ومنه تخرج إىل الضوء فروق ال حرص لها،
الخالصة ،بل هو أيضاً ٌ
تشرتك جميعها يف احتوائها عىل هذا الفرق املبديئ ،وأعني به أن الوجود املحض
ينشق يف كل خربة حسية إىل شقني ،هام سميناهام بالهاذين :هذا األنا وهذا
املوضوع»*((((((.
الـذات الحسـية هنـا ،تريـد الشيء املحسـوس ،ال مـن حيـث هو شـأن مبارش،
كما ادعـى سـلفه وإمنـا من حيـث هـو شـأن كيل .فموضوعـه إذا الشيء (الحامل
لخاصيـات متعـددة) ،وهـي خاصيات غير مبارشة ألنهـا تتحدد عىل ضـوء عالقتها
(((-املصدر نفسه ،ص.177
((( -سلبية  :Nécativitéعند هيجل سمة النقيضة األطروحة املضادة (لحظة ديالكتيكية من لحظات الفكر) .أندريه
الالند :موسوعة الالند الفلسفية املجلد الثاين ،ترجمة خليل أحمد خليل ،منشورات عويدات ،بريوت/باريس ،ط،2
 ،2001ص.1119
(((-من البني أن كال الطرفني املوضوع و املعرفة قائم باآلخر ،فأما عند الوعي الطبيعي يف مبدأ خربته ،فاملوضوع هو
وحده اليشء الجوهري ،بينام املعرفة أمر عارض و ثانوي (بترصف).
(((-هيجل .فينومينولوجيا الفكر ،مصدر سابق ص .84
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بغريهـا ،ولكنهـا تنتمـي يف الوقـت نفسـه إىل يشء واحـد ،إن اإلدراك يشـتمل يف
ماهيتـه عىل الشـيئيّة (((.
فاإلحساس السابق ذكره (يف النفس الطبيعية) ،وبني الحس أو الشعور الذي نحلل
اآلن ،هو أن اإلحساس يؤكد سلبية النفس يف تأثرياتها ،يف حني أن الشعور يؤكد
إيجابياتها ،فالنفس يف ذاتها تشعر أو هي حاسة.

رغم أن النفس الحاسة (الشاعرة) :مبا هي كذلك إيجابية ،فإن نشاطها وإيجابياتها
ال تتحقق يف أول مرحلة مبارشة لها ،يعني أصبحت ذاتا ،فهو يتضمن اإلحساس
بالذات أو األنا أو الشعور بأن الذي يعمل هو أنا ،ويتضمن ذلك بدوره التفرقة بني األنا
الذي يعمل وبني اليشء أو املوضوع ،الذي أجعله ميدانا أمارس فيه فعيل((( .وأهم
األمثلة التي ساقها هيجل حول هذا املوضوع ،هي حاالت النفس عند الطفل الذي
ال يزال يف رحم أمه ،وحالة النفس يف التنويم املغناطييس ( ،)hypnoseفمشاعر
الطفل وهو يف رحم أمه ،ليست يف الحقيقة مشاعره الخاصة ،لكنها مشاعر أمه ،إنها
نفس األم التي تحكم وتسيطر عىل نفس الجنني .يقول هيجل «ومع ذلك فإنه ليس
عسريا ً أن يُدرك املرء أن زماننا زمان ميالد ومرورا إىل طور جديد ،فالروح قد قطع
كيانه وتصوره ،ويضع يف املفهوم أن يغط كل ذلك يف املكان ويف العمل عىل تكرير
إخراج تشكله ،واألكيد أن الروح ال يحصل قط يف سكون ،بل يف حركة رابية أبدا،
وهو كحال الطفل قد ولد ،كذلك الروح املتكون يشتد عوده ببطء وبصمت ،قبل
الشكل الجديد ،لكن هذا الجديد ال حقيق متاماً له ،إال بالقدر اليسري الذي للطفل
املولود للتو وهذا أمر مهم ال يجب غض النظر فيه»(((.
أما الشعور بالنفس أو اإلحساس بالذات موجود ضمنا يف الحاالت السابقة،
والنفس اآلن متيز برصاحة بني إحساساتها ومشاعرها وبني ذاتها ،فاآلن أصبحت
النفس تعرف بأن إحساساتها ومشاعرها جوانب جزئية من ذاتها ،ويرى هيجل أن
اإلخفاق يف إخضاع الجوانب الجزئية (اإلحساسات واملشاعر) للنفس عىل نحو
(((-شيخ محمد .فلسفة الحداثة يف فكر هيجل ،الشبكة العربية لألبحاث والنرش ،ط ،2008 ،1ص .164
(2)-Jean Hyppolite , Etudes Sur Marx et Hegel, editions Marcel Riviere et cie, Paris , 1955, p34.
(((-هيجل .فنومينولوجيا الروح ،مصدر سابق ص.125
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مناسب ،وامليل إىل ترك جانب جزيئ واحد يخضع جميع الجوانب األخرى إلمرته،
وبالتايل يسيطر عىل الحياة بأرسها هو الجنون(((.

أما العادة ( ،)habituellementفهي متيز النفس اآلن ما بداخلها بني وجودها
املبارش الذي هو الشمول املتجانس غري املتميز من ناحية ،وبني مضمونها الذي
يتكون من اإلحساسات واملشاعر وهي كرثة متنوعة من الجزئيات من ناحية أخرى.
هذان هام النصفان اللذان تنشطر إليهام النفس والنصف األول هو بذاته صورة
فارغة متاما للكلية والشمول((( .والثاين هو بذاته ،خليط أعمى ،ومن هنا فأحدهام
جوهري كاآلخر سواء بسواء ،وال ميكن لهام أن يوجدا يف حالة انفصال ومن ثم فإن
الكلية الفارغة ليك توجد ال ب ّد لها من أن تُو ِ
جد فيها
ج َد نفسها يف الجزئيات ،وأن تُو َ
بواسطتها ،وهي حني تفعل ذلك فإنها تضع بطابعها الكيل اإلحساسات واالنطباعات
الجزئية وغريها ،وهذه الكلية التي تظهر اآلن يف الجزئيات هي يف ما يقول هيجل
كلية منعكسة فحسب ،أي أنها مجرد كلية عددية توجد يف اليشء مكررة يف سلسلة
نفسها ،عىل هذا النحو فإنها تؤلف ما يسمى بالعادة .يف هذا الشأن يقول هيجل
«فمبتدأ الروح الجديد ،إمنا هو نتاج تبدل متصل لصور من الثقافة متنوعة ،وهذا
املبتدأ إمنا هو الكل الذي يؤوب إىل نفسه من بعد التعاقب كام من رسوحه ،إنه
واملتصي الذي لعني الكل ،لكن حقيق هذا الكل البسيط ،قوامه أن
املفهوم البسيط
ّ
هذه التشكالت التي استحالت لحظات ،إمنا تتنامى من جديد وتتشكل ،لكن يف
أسطقسها الجديد ويف املعنى الذي قد استحال»(((.

الذات الفردية تربز عند هيجل ،حينام يكون الفرد مضطرا ً إىل أن يتحكم يف جسمه
العضوي ومتطلباته ،استجابة تعرضها قواعد ومناذج مقبولة من املجتمع ،ويف هذه
الرشوط يكون الفرد مسوقا إىل التمييز بني ذاته وبني جسمه العضوي ،وتلك القواعد
والنامذج الكلية ،ال متليها الطبيعة بل الثقافة (.((()culture
((( -ولرت ستيس .فلسفة الروح ،مرجع سابق ص .23
(2)-G.W.F Hegel , Encyclopédie des Sciences Philosophieques (2) Philosophie de la Nature, Bernard
Bourgeois Librairie Philosophique, j, Vrin, Paris, 2004, p50.
(((-هيجل .فنومينولوجيا الروح ،مصدر سابق ص.125
(((-هربرت ماركيوز .أساس الفلسفة التاريخية-نظرية الوجود عند هيجل-ترجمة ابراهيم فتحي ،دار التنوير للطباعة
والنرش ،ط 2007 3بريوت ص .12
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لقد كان لضعف األمريكيني األصليني البدين سبباً رئيساً يف جلب الزنوج األفارقة
إىل أمريكا واستخدامهم يف االعامل التي ينبغي أن تتم يف العامل الجديد ،ذلك ألن
الزنوج كانوا أكرث تقبال للمدينة األوروبية من الهنود حسب هيجل.
استعبد األوربيون الزنوج وباعوهم يف أمريكا والعبودية منترشة بصفة مطلقة يف
إفريقيا ،ذلك ألن املبدأ الجوهري للرق أو العبودية هو أن يكون اإلنسان قد وصل
إىل مرحلة الوعي بحريته وينحدر بالتايل إىل مرتبة اليشء املحض ،أي يصبح
موضوعا بغري قيمة .واملشاعر األخالقية عند الزنوج ضعيفة للغاية أو هي معدومة إن
شئنا الدقة ،فاألباء يبيعون أبناءهم كلام سنحت الفرصة ألولئك ،ولقد اختفت بسبب
انتشار العبودية عندهم جميع روابط االحرتام األخالقي .وكثريا ما يكون الهدف من
مامرسة نظام تعدد الزوجات عند الزنوج الحصول عىل عدد كبري من األطفال ليباعوا
كرقيق .وهكذا فإن السمة التي يتميز بها احتقار اإلنسانية عند الزنوج ليست هي إزاء
عب عنها هيجل يف جدلية السيد والعبد ،بقدر ما هي االفتقار إىل احرتام
املوت كام ّ
الحياة نفسها ،وينبغي أن نعزو الشجاعة العظيمة عندهم إىل سمة افتقارهم الحرتام
الحياة هذه التي تدعمها قوة بدنية كبرية.
يرى هيجل أن النظم السياسية عند األفارقة ليست متطورة ،فهم ينقادون بالرغبة
الحسية العشوائية ،مضافا إليها كافة اإلرادة ما دامت القوانني الروحية الكلية (مثل
قوانني أخالق األرسة) ال ميكن أن يعرتف بها هنا ،إذ ال توجد الكلية عندهم إال
كاختيار ذايت عشوايئ ،ولذلك فإن الروابط السياسية عندهم ال ميكن أن يكون لها
طابع القوانني الحرة التي توحد الجامعة ،وال يشء يقيد اإلرادة العشوائية وال يشء
ميكن أن يربط الدولة لحظة واحدة سوى القوة الخارجية :فالحاكم يرتبع عىل رأس
الدولة ،ألن الهمجية الحسية ال ميكن أن تكبح جامحها سوى القوة املستبدة ،ويتمتع
امللوك إىل جانب ذلك بامتيازات خاصة أخرى :فامللك عند األشانتيني (وسط غانا)
يرث كل الرثوة التي يخلفها رعياه بعدموتهم ،ويف بعض املناطق يأخذوا نساءهم
وأطفالهم ،وإذا غضب الزنوج من ملكهم أسقطوه وقتلوه بالتمرد الشامل(((.
إن تلك النظرة األوربية املسكونة يف آن واحد بكراهية الجسد األسود والخوف
(((-هيجل ،العقل يف التاريخ ،مصدر سابق ،ص.179
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منه والقلق إزاءه والرغبة الجنسية فيه .وهكذا فإن هذه النظرة العرقية تعاين وعيا
منفصامً مزدوجاً ،وعي التفوق ووعي عدم الكفاءة ،وعدم االكتامل ،وعدم اكتامل
يتجسد يف الرغبة البرصية لآلخر ،اآلخر الزنجي(((.
إنه يجعل من األسود موضوعا ويختم عىل مصريه بأنه أسود .إن اآلخر األبيض
يختزل األسود إىل موضوع مسبب للفوبيا (الرهاب) يعرب عن الرغبات املكبوتة لدى
املجتمع األوريب وهو الضعف الجنيس حسب فانون.
يقول فانون :يف أعمق أعامق العقل الباطن األوريب ،تم صنع صورة لرجل أسود
أجوف بصورة جامحة ،تكمن فيها أكرث الدوافع لالنحطاط األخالقي وأكرث الرغبات
مدعاة للعار .وكام أن كل إنسان يصعد نحو البياض والضوء ،فإن األوريب حاول إنكار
ذاته غري املتحرضة التي سعت ألن تدافع عن نفسها .وعندما وقع اتصال الحضارة
األوربية بالعامل األسود ،بتلك األقوام الهمجية ،اتفق الجميع عىل أن :أولئك السود
هم مبدأ الرش يف العامل .فاألسود هو رمز الرش ،رمز السادية ،رمز الشيطان ،رمز
القذارة األخالقية ،ورمز الخطيئة .وهذه الرموز بعد إسقاطها عىل األسود مرة تلو
املرة ،تخلق األساس لعقدة النقص ،إذ يصبح اآلخر األبيض عامد انشغاالته.
تتميز الشخصية الزنجية يف نظر هيجل باالفتقار إىل ضبط النفس وتلك حالة تعجز
عن أي تطور ،ولهذا كان الزنوج باستمرار عىل نحو ما نراهم اليوم والرابطة الجوهرية
الوحيدة التي وجدت ودامت بني الزنوج واألوربيني هي رابطة الرق والعبودية ،وال
يرى الزنوج يف هذه الرابطة شيئا مشينا ال يليق بهم ،بل أن الزنوج عاملوا االنجليز
أنفسهم عىل أنهم أعداء ألنهم بذلوا جهدا كبريا يف إلغاء الرق(((.
والنظرية التي نستنتجها من حالة الرق وهي :أن حالة الطبيعة ذاتها هي حالة من
الظلم ،فهي انتهاك للحق والعدل .وكل درجة متوسطة بني هذه الحالة وبني التحقيق
الفعيل للدولة العقالنية كام كان يتوقع املرء بجوانب وعنارص من الظلم ،ولهذا
نجد الرق حتى يف الدولة اليونانية والرومانية .لكن الرق حني يوجد يف دولة ما عىل
هذا النحو يشكل مرحلة متقدمة بالقياس إىل الوجود املادي املحض املنعزل ،أي
((( -نايجل يس .غابسون ،فانون ،املخيلة بعد  -الكولونيالية ،مرجع سابق ،ص.60
(((-هيجل ،العقل يف التاريخ ،مصدر سابق ،ص.181
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مرحلة تعليم ونوع من املشاركة يف أخالق ُعليا وثقافة ترتبط به :إن الرق يف ذاته
ولذاته ،ظلم ،ألن ماهية اإلنسان هي الحرية .ولكن ال بد لتحقيق هذه الحرية من أن
ينضج اإلنسان ،ولذلك فإن اإللغاء التدريجي للرق أحكم من إزالته فجأة .والواقع
أن ما نفهمه من اسم إفريقيا هو الروح غري املتطور الذي ال تاريخ له وال تطور أو
منو حسب هيجل ،والذي ال يزال منغلقاً متاماً ويف حالة الطبيعة املحض ،والذي
كان ينبغي أن يعرض هنا بوصفه واقعاً عىل عتبة تاريخ العامل فحسب ،وعليه فال بد
لشعوب شامل إفريقيا أن ال ينسوا أنهم يف امتدا ٍد مستم ٍر إلفريقيا ثقافة وجغرافيا(((.
فانون ناقدا ً لهيجل :الرجل األبيض هو من أوجد الرجل األسود!
ينتقد فانون يف كتابه «جلد أسود وقناع أبيض» نظرة هيجل املقرص يف حق
الكينونة اإلفريقية ،وعىل أنها كانت عرجاء وال ينطبق عليها سري ديالكتيك وهو النص
األكرث ثباتا لنقد ديالكتيك هيجل بشأن جدلية السيد والعبد وادعاءه أن :اإلنسان ال
يكون إنسانا إال بقدر ما يحاول أن يفرض وجوده عىل إنسان آخر من أجل الحصول
عىل اعرتافه به.
إن صورة اإلفريقي حسب فانون توجد بصورة مطلقة من أجل اآلخر((( فمن أجل
امتالك اللغة يفرتض وجود ثقافة وعامل تُعرب عنهام تلك اللغة ،ومتاما كام يَعترب هيجل
يف فينومينولوجيا الروح أن اللغة هي عنرصا ً مهامً يف التبادلية ،فوفق هيجل التبادلية
بني أنواع الوعي الفردي تتطلب لساناً مشرتكاً أي لغة ،اللغة واالعرتاف يستلزم كل
منهام اآلخر ،التكلم مع آخرين يعني االعرتاف بهم ،ومعرفتهم كأشخاص ،وحيثام ال
يوجد هذا النوع من اللغة ينشب الرصاع.
وعىل هذا األساس يعد ديالكتيك السيد /العبد لدى هيجل هو بدء الرصاع حتى
املوت ،ويتوقع املنترص خدمة ال خطابا وفق قراءة فانون ،ويف الوضع االستعامري
الخطاب ال يحقق التبادلية املفروضة بني طرفني ،ومبا أن املستعمر ال يحرتم ثقافة
اآلخر ،فإن اللغة الوحيدة التي يتكلمونها هي لغة العنف والرتهيب واإلقصاء ،ويف
هذا الشأن يقول فانون :كل شعب مستعمر ـ وبعبارة أخرى ـ كل شعب نشأت يف
(((-املصدر نفسه ،ص .183
(((-نايجل يس .غابسون ،فانون ،املخيلة بعد -الكولونيالية ،مرجع سابق ،ص.69
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روحه عقدة نقص نتيجة موت ودفن أصالته الثقافية املحلية ـ يجد نفسه وجها لوجه
مع لغة األمة ناقلة الحضارة.
إن لغة السيد هي أداة للتقدم يف العامل األبيض ،لكن األسود الذي يتكلم لغة
البيض يظل محروما من االعرتاف مهام متلق فيها ،ويبقى بياض الوجه املعيار
املعتمد لتحديد االستقامة والتفوق ،وبالتايل يف نظر فانون فإن الوعي
املؤسس
َ
عىل وعي التشابه يصل إىل طريق مسدودة .فالعبد الذي يعتنق كالم السيد ميكن أن
يصل بأقىص أمله إىل اعرتاف زائف فقط ـ إىل قناع أبيض ،ويف ظل هذه الظروف ،ال
تتقدم لغة السيد من إحساس وبناء عليه ،فإن التبادلية يف صميم الديالكتيك الهيجيل
ال تكون ممكنة عندما نقوم بإسقاطها عىل عالقة األبيض باألسود حسب فانون.
يعد نقد فانون لهيجل هو نقد أصيل ،ويتمثل أحد أوجه هذه األصالة يف وصفه
للديالكتيك بأنه (غري مرتب) أو أنه مفتوح النهاية .إن إدخال فانون عامل العرق يف
ديالكتيك السيد /العبد الهيجيل أربك نوعا ما قانون عمل هذا الديالكتيك ،وهو مساهمة
فعالة وأصيلة جرى تطويرها يف سياق فلسفة هيجل يف فرتة ما بعد الحرب يف فرنسا.
وعليه فانون يف خضم نقده قدمه عىل أنه ديالكتيك سلبي األطراف.
وبناءا عىل هذا النقد ،يدعو فانون إىل رضورة تصحيح األخطاء الثقافية من قبل
األسود ذاته ،ومن أجل تصحيح هذه األخطاء من منظور فينومينولوجي ،يعود فانون
إىل تحليل التجربة املعاشة الخاصة بالكائن األسود يف مجتمع عنرصي ،وهذه
الطريقة التي يسميها بطريقة(النكوص) ،والتي هي أهم طريقة للنضال يف نظر فانون.
وكام يرى فانون أن الوقوف عىل مصدر اغرتاب األسود من ناحية التحليل النفيس
يتطلب الذهاب إىل املرحلة السابقة لعقدة أوديب ،وبالتحديد إىل مرحلة التنشئة
االجتامعية ما قبل األوديبية ،فإن الوصول إىل ديالكتيك السيد /العبد من منظور
العرق يتطلب العودة إىل لحظة اليقني الذايت السابقة للرغبة ،ومن املفارقات أن
هذه العودة تبدو أنها تعيد إنتاج املوقف الكولونيايل والهيجيل منطياً إزاء األفريقي
بوصفه طفالً يغوص يف الغرائز.
يرى فانون أن الديالكتيك الهيجيل يجرب عىل الرتاجع إىل مرحلة سابقة للرغبة
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يف كتاب فينومينولوجية الروح وبالتحديد إىل مرحلة بناء الوعي الذي رشحناه سابقا،
حتى يجد معياريته الذاتية .وفيام يتعلق بوعي األسود ،يعلن فانون أن الديالكتيك
يدخل الرضورة يف أساس حريتي ويخرجني من ذايت ،وبتعبري آخر ،إن الحركة من
اليقني الذايت تنشأ من الرضورة التاريخية للنضال من أجل الحرية ،لكن شكلها مل
يحدده تطور أوروبا بعد((( ،وفانون بخالف هيجل وسارتر ،يرى فانون أن املنهجية
االرتكاسية هي السبيل الوحيد للخروج من طريق الديالكتيك املسدودة ،أي إن
الخطوة الوحيدة هي العودة إىل الخلف وبالتحديد إىل نقطة البداية.
حسب فانون ظل حلم الزنجية مثال هو التحول إىل امرأة بيضاء حتى تتوحد مع
العامل األبيض وبالتايل باملجتمع الراقي ،يجسد مفهوم هيجل بشأن (اليقني الذايت
وقد اصبح جسدا ً) ،وحقيقة هذا الوعي املتيقن من االحاسيس تعكس عاملاً مقلوباً،

حيث املنظر من فوق يسيطر عىل الحياة من تحت واالقتصاد العنرصي للمدينة
الكولونيالية املعهود منذ أيام الطفولة يغدو جسدا ً يف اليقني الذايت لدى املرأة
السوداء ،ويشري فانون إىل أن من السهل رؤية ديالكتيك الوجود واالمتالك يف هذا
السلوك ،فبالنسبة إىل األسود ،ال مخرج من البنية االجتامعية إال من خالل العامل
األبيض .وهكذا فإن الديالكتيك الهيجيل مسدود الطريق يتسم باالغرتاب مبا أن
الرجل األسود ال يجد أية فرصة ،الختيار وجوده عرب اآلخرين ،ألن كل أنطولوجيا
تصبح مستحيلة املنال يف مجتمع مستعمر ،وبتعبري آخر أن تكون أسود ال يغدو
وجودا ً ذا معنى إال يف عالقتك باألبيض ،مع أن العكس ليس كذلك ،ويُعلق فانون
عىل ذلك بقوله :أن هذا الشكل من أشكال االعرتاف مل يكن هيجل قد تصوره يف
فلسفته ،إذ تنشأ عالقة غري متكافئة عىل أساس واقع ال يعرتف بالثقافات األصلية
واملحلية والتي قام مبحوها مام يجعل الديالكتيك بال حركة(((.
إن التبادلية املطلقة التي يؤكدها فانون بوصفها أساس الديالكتيك الهيجيل
تبدو مستحيلة يف عامل العالقات بني السود والبيض .فبدال من الرصاع مينح السيد

(((-نايجل يس .غابسون ،فانون ،املخيلة بعد -الكولونيالة ،مرجع سابق ،ص.82ة
((( -نايجل يس .غابسون ،فانون ،املخيلة بعد -الكولونيالية ،مرجع سابق ،ص.84
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يحصل
األبيض الحرية للعبد األسود ،ومن دون مجازفة بالحياة ،ال ميكن للعبد أن
ّ
حقيقة (االعرتاف كوعي ذايت مستقل) وألن الحرية هنا ليست نتيجة النضال ،ال تنشأ
قيم جديدة وال تكون كلفة الحرية معروفة حسب فانون.

خامتة:
مام تقدم نخلص إىل أن الغرب مبؤسساته ومرجعياته الثقافية والفلسفية والدينية
والسياسية ومنذ عرص النهضة ،تب َّنى اسرتاتيجية استغالل الشعوب يف ذواتهم
ومهاراتهم ومواردهم ومنتجاتهم ،وهي اسرتاتيجية ال تتم بدون مخططات ثابتة
تساعد عىل تحقيقيها ،ومن أبرز هذه املخططات نجد خيار االستعامر واالستغالل
والتهميش واالحتكار ،وهي مخططات يف مجملها متت بوسائل عرف بها الغرب
الحديث ،بتفعيله لعنرص القوة بهدف تدمري حضارات الشعوب وطمس معاملها
املعنوية واملادية ،ولعنرص املعرفة والعلوم والتقنية ،التي مل يدخر جهدا لتطويرها
وتوجيهها لهذا الغرض.
إن ارتباط املعرفة بالقوة والسيطرة يف فجر العرص الحديث يف أوروبا لهو دليل
قاطع عىل نوايا الغرب االستعامرية ،بفعل مجهودات بعض فالسفته الذين نظّروا

لهذا االتجاه ،عىل غرار ما فعل «رينيه ديكارت» يف فلسفته التي نشدت رضورة
توظيف العلم للسيطرة عىل الطبيعة واعتباره بعض الكائنات الحية مجرد آالت خالية
من الروح ،وأيضاً يف السياق نفسه سار فيه الفيلسوف اإلنجليزي «فرنسيس بيكون»
الذي رأى أن وظيفة املعرفة تكمن باألساس يف إخضاع الطبيعة لسلطة اإلنسان،
وهي الوظيفة التي اعتمدت فيام بعد عىل اإلنسان نفسه ،وصار اإلنسان يف ظلها
عبدا ً لذاته ،وفتح الباب من جديد لعرص الرصاع واالستغالل والتطهري النوعي ،بتأثري
من النظريات العلمية الجديدة مع داروين وسبنرس يف البيولوجيا وهيجل وشبنهاور
ونيتشه يف الفلسفة ،نظريات َغذّت النزعات املتطرفة.
تعد فلسفة هيجل من أبرزت الفلسفات الغربية عنرصية يف حق شعوب العامل
غري أوربية ،والدارس لنصوصه سيقف حتامً عىل تصنيفاته االقصائية للكثري من
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منجزات شعوب العامل العقلية والعلمية والحضارية بصفة عامة ،وهي آراء جعلت
من الحضارة الغربية تتوج تاريخ النوع البرشي يف مجمله ،كام حرص محاوالت
املجتمعات الرشقية واألفريقية والشعوب الالتينية مبثابة مدخل لتاريخ الحضارة
الغربية ،وهي محاوالت أبقت الشعوب اإلفريقية يف مصاف الحيوانية مثلام تناوله
يف كتابه «العقل يف التاريخ» وكتابه «العامل الرشقي» ودروسه يف فلسفة التاريخ ،التي
فيها نظّر لسمو العرق الجرماين وتفوقه الحضاري ،معتربا ً إياه عرقاً برشياً منوذجياً.
إن كتابات هيجل العنرصية يف حق الشعوب اإلفريقية واألسيوية كانت مرجعاً
لدوائر الحكم األوربية يف عرصه ،ومربرا ً مبارشا للغزو اإلمربيايل عىل املجتمعات

بهدف تحضريها وادماجها يف تاريخ الغرب ،وتثقيفها بثقافته ،وهي كلها أفكار مركبة
ومنتزعة من تراث الغرب ذاته وبالضبط من الثقافة اليونانية والرومانية واملسيحية
التي تؤمن بفكرة التميز والتفوق ،وأيضاً من التحوالت الثقافية والعلمية الكربى
التي عرفتها أوروبا يف العرص الحديث ،التي تخدم هذه األفكار ،ومن هذه الزاوية
ق ّدم هيجل تربيراته الفلسفية لهذه النزعة ،حيث أن نسقه الفلسفي مبجمله وبفروعه
الفلسفية من فلسفة التاريخ وفلسفة الحق والجامل والدين كلها خدمت هذا التوجه.
وعليه يجب قراءة كتاب هيجل «فينومينولوجيا الروح» من هذه الزاوية ككتاب فاتح
للعامل بأعني غربية محضة ،فهو تأويل دقيق لصعود األنا الغربية وهيمنتها عىل العامل
منذ نشأة األنا الغربية الواعية إىل غاية نابليون بونبارت وفتوحاته العسكرية ،الذي
اعتربه هيجل مبثابة العقل الكيل صانع الحريات ،وهي كلها اعتبارات تقوي شوكة
التفرقة العنرصية والتصنيفات غري الرشعية كمنهج لالختزال واالقصاء والتهميش.

