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ملخص:
ما بعد االستعمار؟ رمبا يطرح هذا السؤال يف وقتنا احلاضر ،ألنه دون االعرتاف ابلتوجه
العام لألطروحة اجلريارية نسبة إىل جريار ليكلرك اليت متشي مع التوجه احلديث لألنرتبولوجيا املعاصرة
حيث تعيش حبسبه حالة األزمة يف املشروعية والشرعية األنطولوجية يف عامل تكشف فيه الشعوب
اليت اعتربهتا االنرتبولوجيا لوقت قريب ابلبدائية عن ظواهر الكائنية املتميزة كما هو احلال مع ظاهرة
العدل اإلنساين اخلارقة للعادة يف شعوب أهل السودان ومكانة املرأة املتميزة لدى شعوهبا وشعوب
املتامخني هلا من أهل الصحراء والبدو ،إهنا الظواهر اليت مل تنال االعرتاف األنرتبولوجي يف زمن
احلماية االستعمارية .إذن ال ميكن احلديث عن مشروع احلداثة الذي يرتبط بظرفية استعمارية اترخيية
وسياسية سامهت يف ظهور مجلة من العوامل واألسباب املتعددة واملتنوعة.
الكلمات الدالة :النظرية ،االستعمار ،االنرتوبولوجيا ،التاريخ ،الشعوب ،إفريقيا
Abstract:
Post-colonialism? Perhaps this question arises at the present time,
because without acknowledging the general orientation of the Gerardian
thesis in relation to Gerard Leclerc, which is in line with the modern
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trend of contemporary anthropology, whereby a state of crisis in
legitimacy and ontological legitimacy lives in a world in which the
peoples whom anthropology considered primitive recently reveal the
distinct phenomena of objectivity As is the case with the extraordinary
phenomenon of human justice in the peoples of the people of Sudan and
the distinguished position of women among their peoples and the peoples
bordering them from the desert and the Bedouins, these are phenomena
that did not receive anthropological recognition in the time of colonial
protection. Therefore, it is not possible to talk about the modernity
project, which is linked to a historical and political colonial circumstance
that contributed to the emergence of a number of multiple and varied
factors and causes
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

 .1مقدمة

قبل الغوص يف مضمون الكتاب "األنثروبولوجيا واالستعمار" ،ارأتينا أوال تقدمي

عرض شكلي حول الكتاب .فهذا األخري الذي حنن بصدد دراسته هو لصاحبه "جريار
لكلرك" حيث قام برتمجته جورج كتورة .من إصدارات املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر
والتوزيع بريوت الطبعة الثانية 1990م1419-هـ .يقع هذا الكتاب يف  240صفحة
وحيتوي على مقدمة الطبعة الثانية ومقدمة عامة مث ثالثة أقسام ويف األخري ملحق.
حاول املؤلف يف مقدمة العامة اإلشارة إىل السياق العام لظهور االنثربولوجيا ،مقدما
يف ذلك أهم املدارس اليت حاولت تقدمي استفسارات ونظرايت هلذا املصطلح الغريب موضح
أن املدرسة الوظيفية تعد من أهم املدارس اليت أعقبت على املدرسة التطورية إذ بذلك لعبت
دورا مهما يف أتسيس علم االنثروبولوجيا.
إن ظهور االنثربولوجيا كعلم مستقل بذاته جاء مع أواخر القرن 19م ،ابلرغم من أن
امتدادها التارخيي يعود إىل العصر اليوانين واإلغريقي وعصر األنوار .هذا العلم املستقل بذاته
رهني بوجود اإلنسان على مر التاريخ ،حيث استطاعت أن تفرض ذاهتا ونفسها دائما مع
وجود الفكر اإلنساين بشكل مستقل ضمن العلوم اإلنسانية واالجتماعية .وهتتم ابلكائن
البشري يف جل متظهراته االجتماعية والثقافية والسياسية .لقد ارتبطت االنثروبولوجيا بثالث
مدارس أساسية رائدة يف هذا اجملال ومها :املدرسة الفرنسية ،املدرسة األمريكية ،املدرسة
الربيطانية .مع تعدد مناهجها ومقاربتها النظرية وروادها.
 .2الدينامية التارخيية من منظور االنثروبولوجيا
هذا فيما خيص املقدمة العامة ،أما يف القسم األول وارتباطا ابخللفية اإليديولوجيا يف
القرن 19م حاول جريار من خالل كتابه اإلحاطة مبختلف جوانب التطور اإلنثربولوجي
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وارتباطه ابخللفية اإليديولوجية االستعمارية للشعوب البدائية .لقد أسهم الباحث قي القسم
األول إىل طرح إشكالية افتتح هبا الكتاب .وتتجلى أساسا يف إشكالية اجملتمعات الغربية
مبفهوم القرن 19م ،ليوضح هبا الظروف اليت مسحت بنشوء االنثروبولوجيا بشكل مؤسسايت.
ومع بداية التوسع األورويب يف أواسط القرن 19م على جمموعة من الشعوب الغربية
ومن أبرزها البلدان اإلفريقية .بدأ هذا العلم اإلنساين اجلديد يهتم بدراسة تلك الشعوب
وتصنيفها ضمن اخلرائط والبياانت اجلغرافية .وخالل بداية القرن 19م بدأت الرحالت
االستكشافية ألدغال إفريقيا وكانت رحلة االجنليزي "مونغا وابرك" رغم الرحالت السابقة يف
عصر األنوار البداية احلقيقة الكتشاف إفريقيا.
تعترب النظرايت العامة اليت تعود إىل عصر النهضة والعصور الوسطى املرتبطة ابحلياة
البدائية هي دليل على أهنا احلياة الطبيعية وأساس النجاح والتقدم .ومن أهم هذه الرؤى أو
النظرايت جند نظرية أدم مسيت وريكاردو حول قيمة العمل داخل هذه اجملتمعات البدائية.
فحسب املؤلف تعترب فرتة االستعمار املرحلة اليت كرست هذا املفهوم "إنسان البدائي"،
ابعتباره إنسان كسول .ومن هنا يتضح أن العائق األول ابلنسبة للعمل والتصنيع من وجهة
نظر جيمس شيورات ،حيث اعترب اإلنسان البدائي كائن غري منتج ،أما أدم مسيت
فاجملتمعات البدائية يف نظره ال تشكل إال نقطة فصل بينها وبني اجملتمعات بعيون الغربية.
ومن الناحية أخرى ،يركز املؤلف على الرحالة البحاثة والتمدن وأعماهلم يف إطار
االستكشافات والرحالت العلمية للمجتمعات اإلفريقية .وبذلك تكون سنة 1850م هي
البداية األوىل الجتياز إفريقيا و بداية أتسيس العلم اإلنساين "االنثروبولوجيا" عرب الرحالت
العلمية معتربا هذه األخرية الوسيلة األوىل واألساسية إلدراج هذه اجملتمعات ضمن املناطق
املستعمرة .كما أن هؤالء الباحثني يتميزون دائما هبدفهم األساسي وهو اكتشاف هذه
مجلة مدارات تاريخية

79

املجلد الرابع – العدد الول -أفريل 2022

الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

الشعوب من خالل خرياهتا واستنزافها وتنصريها ليمتد إليها للقيام بعمل إنساين خيدم السالم
والتسامح يف نظرهم ،حىت يتم استكشاف األوليات اليت تتحكم ابحلركة التارخيية للمجتمعات
املسيطرة عليها.1
ويف نطاق أخر ،يذهب بنا املؤلف "جريار" إىل معاجلة إشكالية األسبقية هل الدين
أم الصناعة يف اجملتمعات اإلفريقية؟ .مستحضرا جمموعة من املفكرين أمثال "ليفنغستون"
الذي يعترب أنه من اخلطأ فعل االثنني عن بعضهما ألهنما مرتبطان .مضيفا املبشر "برين" يف
"كتابه العرب واألفارقة ،حيث يرى أن املسيحيني األفارقة متكنوا من اكتساب حضارة بطريقة
السهولة أكثر من الوثنني .أما "ليفينسستون" فقد كان استثنائي حيث كان إنساين النزعة ،ال
يدعو إىل االستعمار تلك الشعوب بل يدعو على محايتها ومساعدهتا .ويرى أن اهلدف
األساسي من هذه اجملتمعات هو التخفيف من وطأة احلالة الطبيعية واخللفية اليت تعاين منها
تلك اجملتمعات البشرية.
ويف نفس اإلطار ،انطلق املؤلف "جريار" إىل احلديث عن ظروف نشأة االنثروبولوجيا
الوضعية يف النصف الثاين من القرن  19م واليت ارتبطت أساسا بظهور املدرسة التطورية.
ومن أهم هذه الظروف اليت عجلت يف ظهورها جمموعة من املؤلفات نذكر منها:
" -1القانون القدمي" ملاين 1861م
" -2اجملتمع البدائي" لتايلور 1871م
" -3نظم القرابة" ملورغان 1869م

 -1حممد حمسن دكروب ،االنرتوبولوجية:الذاكرة واهلامش ،دار احلقيقة ،بريوت لبنان ،الطبعة الثانية،
 ،1991ص .9
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" -4اجملتمع القدمي" جريار لكلرك 1877م
ومن ذلك الوقت بدأ االنقالب على األنثروبولوجيا الكالسيكية ،معتربا أن هذه األخرية
واالنثروبولوجيا تربطهما عالقة توافق وليس عالقة تناقض وتنافر .ال تفهم املدرسة التطورية
العقل اإلنساين إال من خالل ربطه ابلعقل التارخيي وابلتصور اإلنساين عرب التاريخ مستحضرا
مفهوم الثقافة الذي قدمه اتيلور .فهذه املدرسة أي التطورية تنظروا إىل التقدم كمرحلة انتقالية
من املرحلة احليوانية إىل املرحلة البدائية ومن هذه إىل املرحلة الرببرية ومنها إىل مرحلة التمدن.
أما االستعمار أو ما مساه "االستعمار العلمي" ،مشريا إال أنه ما مييزه هو إيديولوجية تدعى
ابلتبشري لألخالق والعلم والتقنية وبذلك يكون االستعمار العلمي ال معىن له من خالل
غرض االنثربولوجيا ،حيث يتغري املعىن ويتحول إىل دراسة التغري االجتماعي والتثاقف.
ويف نفس التوجه االستعماري االمرباييل بشكل التماثل ،وحسب املؤلف ترجع هناية
االستعمار إىل الرؤى التطورية أي االعتقاد ابلوحدة التكوينية للطبيعة اإلنسانية وحتقيق متاثل
مع أعراف ختتلف عن أعراف املركز .ويف نفس اإلطار أيضا ،يستحضر لنا املؤلف أحد قضاة
تلك الفرتة وهو "بيري ولت" الذي انطلق من مواقف تطورية تنادي ابلثماتل الذي جعل
اآلخرين متشاهبني مضيفا كذلك تصور دوركامي والعديد من الباحثني واملفكرين.
لينطلق بنا إىل االنثربولوجيا امليدانية 2حيث انطالقتها كانت يف فرنسا عن طريق مبادرة
بعض احلكام الراغبني يف معرفة الشعوب اخلاضعة لسيطرهتم مع احرتام اخلصوصيات احمللية
لتلك الشعوب كما هو احلال ابلنسبة للسودان .والواقع حسب املؤلف فإن دراسات "كلوزل"
الوصفية لسودان والسينغال وجنرياي يعود اجلزء األكرب منها ملساعدة "دوالفوس" والذي يعترب
 - 2جريار ليكرك ،االنرتبولوجيا واالستعمار ،ترمجة جورج كتورة ،ص .45
مجلة مدارات تاريخية
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من أحد رواد األحباث امليدانية ،ومن أهم أفراد الطاقم اإلداري االستعماري يف إطار املدرسة
التطورية .إذ اعتمد مفاهيم تطورية حتدث عن جمتمعات بدائية وعن مراحل التمدن فيما خيص
الباحثني الفرنسيني .أما ابلنسبة للربيطانيني فلهم الفضل يف تطور االنرتبولوجيا االجتماعية
وتعزيز االنثربولوجيا التطويرية ،الشيء الذي أدرك "لوغارد" ضرورة إجراء الدراسات امليدانية
اليت تسعى إىل تطبيق السياسة الغري املباشرة .وبذلك تكون فرنسا انتهجت سياسة التماثل،
أما بريطانيا فقد انتهجت سياسة اإلدارة غري املباشرة يف سياستها االستعمارية يف البلدان
اإلفريقية.
وننهي القسم األول ،أبن النظرية االنثروبولوجية اليت قدمت علم يتعلق ابحملتوى الذهين
للخرافة وعلى فهم الثقافات غري الغربية بشكل عام .فالنظرية االنثروبولوجية هي األخرى
الوحيدة املعقلنة من هذه الزاوية على كشف ثنائيا اخلرافة .وابلتايل القضاء عليها بعد فهمها
حسب تعبري جريار لكلرك .لتبقى االنثروبولوجيا مغرتبة يف ممارستها مع االستعمار واليت مل
تستقل من اإليديولوجية االستعمارية إىل مع بداية األحباث امليدانية اليت تشكل ممارسة
مستقلة واملسامهة يف حتويل اإليديولوجية االستعمارية من االحتكاك والتوثر يف إدارة اجملتمع
االستعماري إىل استخدام اخلرباء االنرتوبولوجني وتعيينهم مستشارين يف اإلدارات احلكومية
للبالد املستعمرة ،3حيث أن االستعمار ليس توسعا وسيطرة اقتصادية بل إنه فوق ذلك
سيطرة أثنية مركزية ثقافية حمضة.
 .3االستعمار واالنثروبولوجيا الكالسيكية ،حقيقة أم خيال؟

 -3لنش رالف ،االنرتوبولوجيا وأزمة العامل احلديث ،ترمجة عبد املالك الناشف ،املكتبة العصرية ،بريوت
لبنان ،1967 ،ص .34
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بعد القسم األول ،يذهب بنا املؤلف إىل القسم الثاين املعنون حتث اسم "االنرتبولوجيا
الكالسيكية أمام حقيقة االستعمار" .من خالل هذا القسم يوضح لنا جريار مسامهة
مالينوفسكي يف حتديد الشروط اجلديدة لالنثربولوجيا ابملعىن املعاصر للكلمة ،حيث أمن
طريقة جديدة يف دراسة البدائية .إال أهنا مل توفق بعد ذلك نظرا ارتكابه األخطاء يف حق
التقدم التقين الذي حيول اإلنسان إىل آلة .ومن هنا مل تعد االنثربولوجيا هي املدنية بل هي
احلياة األصلية إزاء كل اإلحباطات اجملتمع .وبدأت دراسات جديدة للمجتمعات البدائية
تظهر وترى النور منذ هناية القرن 20م .فبعد أن كانت االنثربولوجيا القدمية هتتم ابلعمل
امليداين من خالل إقامة فروقات واستعمال مفاهيم تندرج ضمن حقل الطبيعة على
االنثربولوجيا أن هتتم بدراسة داخل اجملتمعات قصد فهم تفاعالهتا وبناءها ونظمها الداخلية.
وهبذا السبب ستكون العشرينيات من القرن املاضي حامسا يف اتريخ االنثربولوجيا احلديثة.
إن بداايت البناء التطوري جاءت مع جمموعة من األحداث اليت وجهت جمموعة من
املدارس ،كاملدرسة االنتشارية والنقد املوجه لاليديولوجيا الفكتورية اليت تعتمد على مفاهيم
خاصة مثل مفهوم الطبقات ،الشرائح ...وهبذا التنوع ستكون كل هذه األسباب مهدت يف
تكون االنثربولوجيا اجلديدة اليت تناولت النقد والتحليل بشكل أساسي .هذا ما سيجعل
املشروع التحليلي اجلديد لالنثربولوجيا وحقلها خمتلفا عن املرحلة األوىل ،حيث سيعمل "راد
كليف -براون" من خالل هذا الطرح على العمل امليداين ومن أطروحات مدرسة دوركامي
السوسيولوجية جلرد االنثربولوجيا من االستعمارية حنو النزعة النظرية التحليلية .وسيكون هدف
االنثربولوجيا هو التخلص من التاريخ الذي يعيق تطور األحداث ،ليدخل املشروع علم
االجتماع اجلديد .فالطريقة اجلديدة لالنثربولوجيا احلديثة ستعتمد على التحليل امليداين
ابلدرجة األوىل يف االنثربولوجيا االجتماعية .وهبذا النمط اجلديد ستصبح املدرسة أو النظرية
مجلة مدارات تاريخية

83

املجلد الرابع – العدد الول -أفريل 2022

الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

التطورية حسب تعبري كل من راد كليف براون و مالنوفسكي "تظل مفتوحة خاضعة يف العمل
امليداين واألحباث التجريبية اليت حترتم الفروقات والتفاصيل" .كما سيضل البناء التارخيي غري
حقيقي ابلنسبة للعامل االنثربولوجي ،وسيكون هذا األخري معرتفا ابلنظرية وممارسة متنقلة عن
التاريخ ،وسيصبح العمل أو البحث امليداين كفيل أبن ميده بكل ما يريد من معرفة حسب
مالنوفسكي.
لقد كان غرض االنثروبولوجيا يف السابق هو اكتشاف "اجملتمعات البدائية" ومعرفتها
واستنزاف خرياهتا ،إال أنه يف هذه املرحلة سيعرف الغرض واهلدف نوعا من التحول
وسيصبح مستقال عن الغرض األول بعدما هتلكت وحدة احلقل التحليلية املتميز عن التاريخ،
حيث حاول "راد كيف براون" إعطاء االنثربولوجيا اجلديدة منهجية جديدة ومستقلة عن
األوىل تستغين جذورها ابلنظرية العامة املتعلقة ابلنظرايت العامة املتعلقة ابجملتمعات .ومن
خالل هذا التحول الذي عرفه غرض االنثربولوجيا ستنصب كل غاايهتا يف اجملتمع البشري.
إن التحليل االنرتبولوجي اجلديد سيعرف نشوء منط جديد يف التحليل إال وهو التحليل
الوظيفي ونشأة علم جديد وهو االنثربولوجيا االجتماعية ،حيث ظهر هذا العلم نتيجة
جمموعة من األسباب أوهلا ،هو هدم اإليديولوجية الفكتورية ،واثنيا ،ظهور طريقة تقريبية
جديدة للمجتمعات البدائية .فاإليديولوجية الفيكتورية هي يف املقابل الوظيفية التطورية وهي
إيديولوجيا استعمارية .كل هذا جعل من هاته الروئ تفقد حسها املعريف والعلمي اجتاه علم
االنثروبولوجيا .مع العلم أبن االيديولوجيا االستعمارية هي نتيجة أزمة التطورية .ويف األخري
سيدرك االستعمار خالل سنة 1930م أنه تغريا ثقافيا واجتماعيا.
بعدما عرف االستعمار تغريا تتاقفيا (أو ثقافيا) أصبحت كلمة االستعمار تشري إىل جمال
خارج عن إطار العلم ،وأضحى هذا العلم حباجة إىل خلق مفاهيم جديدة خاصة به .فبعدما
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

أدركت االنثروبولوجيا حقيقة االستعمار خالل الثالثينيات القرن 20م بدأت تستعمل
كمفاهيم جديدة :االحتكاك الثقايف ،أو الصدمة الثقافية أو التثاقف ،أو التغري االجتماعي.
فاملفهوم األول :الصدمة الثقافية أو االحتكاك الثقايف ،قد استعملت هذه املفاهيم قبل
فتح املدرسة الوظيفية وبعدما استعمل مفهوم االحتكاك الثقايف ألول مرة يف املؤمتر العاملي
األول لألعراق الذي عقد يف لندن سنة 1911م على يد االنثروبولوجي "بواس".
أما املفهوم الثاين :فهو التتاقف .وقد ظهرت هذه الكلمة خالل عام 1880م على يد
االنثربولوجني األمريكيني يف قمة امللحمة الغربية .فمفهوم التتاقف يشري يف الغالب إىل انتقال
مؤسسات أو ممارسات إىل أخرى .ويف نفس الوقت هو ظاهرة عامة ،جتمع جمموعة من
الظواهر اليت تنتج عن احتكاك مباشر جلماعة أفراد ما .إبضافة إىل التغريات اليت تصيب أمناط
الثقافة األصلية جملتمع ما .إىل جانب هذا ،يتضمن املفهوم دراسة االحتكاكات املختلفة اليت
حصلت بني اجملتمعات على مدى التاريخ .ومن هنا يتبني لنا أن االستعمار ما هو إىل حالة
من حاالت "االستعمارات" أي االحتكاكات الثقافية أو التغري االجتماعي.
لقد شهد االستعمار حتول علميا حيث انتقل من االستعمار كمفهوم إىل عملية التتاقف
وذلك جملموعة من األسباب نتيجة ظهور تناقض كامال بني املفاهيم الفكتورين ومبادئهم من
جهة ،ومفاهيم االنثربولوجني الكالسكني ومبادئهم من جهة اثنية .فاالرتباط بني االستعمار
والتتاقف تبدو أمهيتها واضحة يف عزلتها واستقاللية الغرض واهلدف .وهبذا الغرض تكون
إيديولوجية االستعمار حتولت إىل التتاقف .لقد حاول االستعمار أن يسطر على املستعمر
على الدوام ،أما االيديولوجيا الفكتورية االستعمارية فهي دائم حتاول رفض طبيعة اإليديولوجية
االستعمارية.
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

ظهرت االنثربولوجيا التطبيقية اليت تولدت من رغبة املدرسة الوظيفية يف تطبيق عملها
على السياسة اإلدارية ،فصارت هذه حقيقة واقعة يف سنة 1940م .ومن هنا بدأت تطرح
نفسها كعلم مستقل بذاته .إهنا بكل اختصار نظرية جديدة وعلم جديد.
اعترب املعهد اإلفريقي الذي أتسس سنة 1926م من أبرز نشاطات وأجهزة األكثر أمهية
يف األجهزة اإلدارية العاملية .ومن أبرز الشخصيات اليت سامهت يف أتسيسها نذكر كارل
مايذهوف ،دوالفوس ....وغريهم من الشخصيات يف حقل االنثربولوجيا الكالسيكية.
وكانت أهم املوضوعات هذا احلقل العلمي هي الدراسات املرتبطة ابألنظمة واألراضي
وابلقانون اجلزائي .ويف سنة 1940م أتسست مجعية االنثربولوجيا التطبيقية اليت ستقوم
بقطيعة مع الرأي أي مع جل أحكام املسبقة اجلهالة ،ومن بني هذه اجلهالة نكر فئة
اإلداريون.
ويعترب راد كليف براون من أهم املهتمني ابالنثربولوجيا التطبيقية مع صديقه مالنوفسكي.
ويف مقابل هذا جند إفانز بريتشار الذي خلف براون ومالنوفسكي ،حبيث رحب ابالنثربولوجيا
يف اإلدارة ،ابعتبارها ضرورة أساسية يف فهم اختصاصات اإلدارة االستعمارية .ومن هنا بدأت
لغة االنثربولوجيا اإلدارية األوروبية يعمدها اخلطر أبن تذوب يف أنثربولوجيا العامل الثالث.
وظهر لنا خالف بني االنثربولوجي واإلداري فيما خيص ابلسياسة االستعمارية.
تبدو لنا بعض املالحظات حول االنثربولوجيا واإلدارة االستعمارية الفرنسية من خالل
جمموعة من الصفات االنثربولوجي الفرنسي ،فهو دائما يسعى للحصول على االنتماء إلدارته
مبقابل هذا جند أن االنثربولوجي االجنليزي املعروف بسياسة اإلدارة غري املباشرة سيلجأ إىل
تطبيقها عرب االنتداب من أجل إظهار ميزته التقدمية .إال أن ما مييز هذه السياسة هي
تواطئوا الوظيفية عليها ،حيث يتجلى هذا التواطئوا من خالل القول أبن سياسة إدارة الغري
مجلة مدارات تاريخية
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

املباشرة اليت هي سياسة حمايدة غري أتملية وال معيارية ،إهنا سياسة تساعد على فهم اجملتمعات
البدائية فقط ،لتستقر السياسة املطبقة سياسة ال تتناول مبدأ اإلدارة املباشرة كما تعتقد لوسي
ماير .لنخلص يف األخري إىل طرح مفاده وجود فرق بني االنثربولوجيا واإلدارة الغري املباشرة
نوعا من التناقض .كما يقودان إىل خالصة أن الغموض الالحق بني اإلدارة غري املباشرة كان
واضحا ابلنسبة لواضع هذه السياسة .فهذه األخرية ميكن أن تتخذ التقدمية واحملافظة يف
نفس الوقت.
لقد ظهر تيار جديد يف بريطانيا يدعو للتمثل وتقارب اإليديولوجيات االستعمارية حبيث
اعتمد على طرح مبدأ التطور بدل أي سياسة اإلدارة الغري املباشرة أو أطروحة املدنية اليت
صارت أطروحة قدمية .فكر هذا التيار يف آليات جديدة لتدرآك كيفية تنظيم اجملتمعات
اإلفريقية والتنبؤ ابملستقبليات .كما يسعى إىل فهم دراسة التغريات اجلارية يف اجملتمعات
اإلفريقية ،وفهم الطبقات اجلديدة ومشاكل السكان وأتثري العوامل على احلياة الطبيعية.
إبضافة إىل دراسة التطورات السياسية واالجتماعية اجلديدة يف أفريقيا دراسة عميقة ومعمقة.
ومنذ عام 1930م مل تعد االنثربولوجيا التطبيقية تكتفي ابالعتبارات العامة املتعلقة
ابلتغري ،بل ختلت عنها دراسات تعتمد وتركز على الضرورات العلمية .ليصبح هذا التيار
ممارسة ويف هذا اإلطار ستظهر االنثربولوجيا السياسية واالنثربولوجيا االقتصادية .ويف هذه
الفرتة ظهرت معاهد وأحباث جديدة انجتة عن التقسيم اجلغرايف التقليدي (إفريقيا الغربية،
إفريقيا الشرقية )...أو عن التقسيم الوظيفي .وتعد هذه الفرتة مبثابة القفزة املعرفية
لالنثربولوجيا ،فعندما صران نتحدث عن التغري الثقايف أصبحنا اآلن نتحدث عن التغري
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

االجتماعي من جهة ولتسخري العلوم اإلنسانية ألغراضهم االستعمارية من جهة أخرى .4لقد
حتول مفهوم االحتكاك الثقايف إىل تغري اجتماعي وحتول االستعمار إىل التمدن والتصنيع
الذي أصبح الرهان اجلديد واحلقيقي للمجتمعات اإلفريقية املستعمرة.
ليختم املؤلف القسم الثاين ،إىل فكرتني أساسيتني أوىل تتعلق حبدود اإلدارة غري املباشرة
والذي يتجلى أساسا يف عدم انسجام سياسة اإلدارة غري مباشرة مع متطلبات التغري والتطور.
أما ابلنسبة للفكرة الثانية فقد وجها فيها النقد إىل اإلدارة غري املباشرة ،حيث يقول "جرار"
أبن سياسة اإلدارة املتنورة الليربالية العقالنية مل تعد هلا مهمة خاصة يف هذه املرحلة حيث
اعتربها اآلن وسيلة حمافظة هتدف إىل إبقاء السيطرة االستعمارية .ومن هنا أصبح فكر
مالنوفسكي يعرف تطورا ابلتدرج .أما الفكرة الثانية فقد توصل فيها املؤلف إىل أن وصف
الوظيفية ابلسياسة اإلدارة غري املباشرة ،فهي مبثابة غموض ارتكب يف حق املدرسة الوظيفية،
معتربا أن هذه املدرسة مل تعد تقدم أطروحات مناهضة لالستعمار ،بل مثة مدرسة جديدة
قامة بذلك وهي املدرسة األمريكية اليت مسيت ابالنثربولوجيا الثقافية األمريكية .وهبذه املدرسة
قد نكون ختمنا القسم الثاين يف كتاب االستعمار واالنثربولوجيا جلريار لكلرك.
 .4مسار االنرتوبولوجيا يف دول إفريقيا :من التنظري إىل إزالة االستعمار
بعد القسم األول والثاين الذي حاول من خالهلما الكاتب إبراز التطور الذي حصل
لألنرتبولوجيا واملعرفة االنرتبولوجية الكالسيكية يف عالقتها ابحلقيقة االستعمارية اليت لصقت
هبا من خالل خمتلف األطروحات املرتبطة ابإلدارة األوربية االستعمارية اجملسدة للتفوق واملدنية
 -4حممد سعيدي ،االنرتبولوجيا بني النظرية والتطبيق ،دراسة يف مظاهر الثقافة الشعبية يف اجلزائر،
أطروحة الدكتوراه ،جامعة أبوبكر بقايد تلمسان ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم الثقافة
الشعبية2007-2006 ،م ،ص .5
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

على حساب اجملتمعات غري الغربية اليت كرست التخلف والبدائية مع ما تعنيه البدائية من
الرببرية والتوحش والكسل يف االعتقاد واملمارسة.
وبعد هذا اجلرد حاول الباحث يف القسم الثالث من خالل خمتلف النظرايت
األنرتبولوجية املعاصرة واجلديدة يف احلقل االنرتبولوجي وكذا من خالل األنرتبولوجيا واحلراك
األفريقي التأكيد على أن املرحلة اجلديدة لالنرتبولوجيا املعاصرة هي مرحلة إزالة االستعمار
ومناهضته يف التنظري واملمارسة من قبل ما مساه الباحث ب"حركة إزالة االستعمار" ،مع ما
يكتنف ذلك من تعقيدات وصعوابت سواء على مستوى األنثربولوجيا الغربية كإيديولوجية
خدمت االستعمار وتطورت من خالله ،أو على مستوى اإلنصات لألنرتبولوجيا األفريقية
كحركة منتقدة هلا.
وسأحاول جاهدا تلخيص معظم األفكار اليت أتى هبا املؤلف يف هذا اجلزء األخري
بعناوين مغايرة ملا هو موجود يف الكتاب ألن عناوينه ال تتالءم دوما مع مضموهنا وألهنا كثرية
ومتشاهبة فال يسع املقام لتسمية العناوين مبسمياهتا ،وعناويننا حنن حتاول اختصار العناوين
واألفكار حتت عنوان كبري وخيط انظم هلا من جهة وموضح للفكرة الرئيسية من جهة أخرى
ابتغاء لتبسيط األفكار راجني يف ذلك التوفيق وعدم التعسف على معطيات الكتاب
وتسلسل املضامني.
إن القول أبن هذا العصر حبسب الباحث هو عصر "مناهضة االستعمار" هو
مفهوم غامض انتج عن سلسلتني من العناصر عاملية وداخلية تتعلق مبجتمعات العامل الثالث.
فهناك مناهضة لالستعمار من قبل اليمني ومن قبل اليسار أيضا يف اجملتمع الغريب وهناك
أيضا من جهة أخرى إزالة االستعمار فعلية يف العامل الثالث ،والغموض مرده يف نظره هو ذاك
النظر إىل مناهضة االستعمار يف أمم العامل الثالث اجلديدة ابعتبارها رفضا للسيطرة الغربية.
تنظر جمتمعات العامل الثالث إىل بعض النظرايت ابعتبارها جتسيدا للنمط اجلديد لالستعمار
القادم من الغرب كما هو احلال مع املاركسية ذلك أهنا عنصر من عناصر دفع العامل حنو
الغرب ،هلذا جند الصني مثال تتحدث عن املاركسية الصينية اليت تعين إدخال املتغريات الصينية
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الدينامية التاريخية من خالل كتاب االنتروبولوجيا واالستعمار:

على املاركسية فحىت املاركسية جتلت فيها نزعة اعتبار أن أوراب هي املركز ومن مث من الضروري
محل املدنية إىل البدائيني ومتابعة السيطرة عليهم ما داموا مل يظهروا الكفاءة والقدرة على جتاوز
منط اإلنتاج األسيوي...اخل.
إن األطروحات االشرتاكية الدميقراطية األوربية اليت ظهرت خالل عام 1914م هي
أطروحات استعمارية ابمتياز .وأما املاركسية اليت تتطور اآلن ابعرتافها بتعدد الثقافات فهي
ماركسية مناهضة لالستعمار .كما أن وجود ماركسية كوبية أو صينية أو أفريقية يظهر وجود
نوع من االنفكاك والتفكك عن االستعمار.
والشك أن القضاء على احلقيقة اإلمربايلية حبسب الباحث "شيء مل ينجز بعد"
ولكن من الواضح أن صورة اإلمربايلية سائرة إىل االنداثر خصوصا مع مواقف األنرتبولوجيني
املعاصرين املناهضني لالستعمار من داخل كل من املدرسة الوظيفية واملدرسة النسبية الثقافية
األمريكية:
 الوظيفية :أصبحت الدراسة الوظيفية بوصفها ال منط احلياة .بل لنمط وجودفعلي ختطيا للمركزية اإلثنية الفيكتورية اليت مل ترى يف اجملتمعات األخرى إال أنواع حياة ختطاها
التطور .تعترب الوظيفية اجملتمع ليس ركاما عضواي كما تصوره الفيكتوريون بل هو نظام وظيفي
من مؤسسات تليب حاجيات إنسانية أساسية حتافظ على االستقرار والدميومة.
 املدرسة الثقافية النسبية األمريكية :مع الدراسات الشهرية "ألمناط اجملتمعاتاملتميزة مبمارستها االقتصادية واالجتماعية والدينية" .وقد عرف "روث بناديكت" مبفهوم
"نظرة القوس الثقافية" اليت يعين هبا "أن كل جمتمع أو كل ثقافة ال تستعمل إال جزءا حمددا
من القوس الكبرية الذي ابستطاعة اإلنسان استعماهلا" .هكذا حلت فكرة االختبار الثقايف
مكان مفهوم التوازي يف مسرية كل جمتمع حيث طرحت ال فكرة ذات اخلط الواحد وحسب.
بل فكرة التطور أيضا مبعناها التقليدي.
ومث هناك منوذج حتليلي أخر يستند إىل علم النفس والثقافة جنده عند"كاردينر" يف
مؤلفه "سيكولوجية حدود اجملتمع" .وهو "أمناط الثقافة" و"الشخصية األساسية" فلكل ثقافة
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حبسبه شخصية أساسية ليست حباجة إىل قيم أو مفاهيم خارجية وذلك "لكون كل ثقافة
متتلك تركيبا نفسيا فريدا .وال وجود لثقافتني متشاهبتني "وكل ثقافة هلا طريقتها يف إدراك
التغيري ومعايشته .فالتغري الذي أدخله االستعمار والتثاقف الناتج عنه إما أن تقبله بصمت أو
أهنا ستحاول إعدامه كما قد يتحول إىل كبت على مستوى األفراد أو إىل خلل نفسي
وأمراض عقلية ونفسية .إن "كاردينر" أبطروحته هذه ال يوجه نقدا مباشرا إىل االستعمار بل
إنه نقد مبطن مستعمال يف ذلك مفاهيم املدرسة الثقافية النسبية.
عموما إن املدرسة الثقافية النسبية قد ذهبت يف أبعد تقدير مما ذهبت إليه
الوظيفية .فهي مل حتاول طرح السؤال عما إذا كانت اجملتمعات اليت تتناوهلا ابلدراسة وهي
جمتمعات "بدائية" .بل إهنا رفضت حق األنثربولوجيا يف وصف هذه اجملتمعات وإطالق
األحكام اليت ليست يف النهاية إال أحكاما قيمية" .كما أن الفرق بني الوظيفية اإلجنليزية
والثقافية األمريكية هو أن األوىل قد قبلت بسياسة اإلدارة غري املباشرة العتبارها هذه السياسة
وسيطة بني التقليد والتقدم يف اإلطار اإلمرباييل .أما املدرسة الثقافية فقد أصرت على مظهر
اإلدارة غري املباشرة القابل للتحول إىل إدارة ذاتية تتجسد يف استقالل سياسي وثقايف.
لقد سامهت األنثربولوجيا الثقافية برفضها تقسيم اجملتمع اإلنساين (كما فعل
التطوريون مورغان واتيلور .)..واعتباره (التطوريون) من كثرة العوامل الثقافية اليت سامهت يف
حتطيم رؤية اإلمربايلية .إن اخلالف العميق بني الوظيفية والثقافية ال يتناول التاريخ احملدد الذي
تنال فيه دول االستقالل ،بل نعين به مفهوم االستقالل ابلذات .فاالستقالل يف مرحلة ما
قبل االستعمار كان مرتبطا بنمط وجود خمتلف عن الغرب ،أو عما أدخله الغرب إىل تلك
املستعمرات ألن االستقالل الفعلي ليس حتويل السيادة السياسية إىل مجاعات تتعهد مبتابعة
التغريب ومتابعة غرس تفوق القيم الغربية ،إنه اإلصرار على إرادة عيش حسب قيم خاصة
"قيم لذاهتا".
إن تشكيك األنثربولوجيا الثقافية بشرعية االستعمار من الناحية السياسية ال ميكن
فصله عن الشك إبمكانية تثاقف شامل جملتمعات العامل الثالث على أسس ثقافية حمددة إهنا
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أسس الثقافة الغربية .لقد اعتقدت اإليديولوجية الثقافية إبمكانية متثيلها للوظيفية اليت آمنت
هبا عصر األنوار يف هناية القرن 18م وذلك من خالل إظهار الطابع النسيب للثقافة الغربية
ومن خالل رؤيتها هلا ضمن تعددية ثقافية .ولكن هل هناك أطروحات األنرتبولوجيني
مناهضة لالستعمار حقا؟ نعم بكل بساطة ومن أبرز هؤالء:
" سابري" الذي أقام متييزا بني "ثقافات أصيلة" و"ثقافات غري أصيلة" .فاألوىل
ثقافات منسجمة متوازنة وتعيش بتطابق مع ذاهتا" .أما األخرى فتحيل الفرد إىل حالة من
الصدأ .كما تولد الكبت واالغرتاب ،ومل يشك إطالقا ابنتماء الثقافة الغربية إىل الصنف
الثاين .فمهما كانت فعالية الصنف الثاين من الثقافات وقوهتا التقنية ابرزة فهي ال تستطيع
إخفاء "إخفاقها الثقايف" ،خصوصا مع سيطرة التقنية واالغرتاب التقين .ولقد سامهت احلروب
خاصة احلرب العاملية األوىل والثانية يف فتح الطريق أمام املوجة الثانية من الثقافة النسبية.
 هرسكوفيتز :يعود له الفضل يف اخرتاع مصطلح "نسبية الثقافة" مستدال على ذلك
بكون كل جتربة هي نسبية لنسق اجملتمع الثقايف ولذلك يقول أبنه من الوهم أن تسعى الثقافة
الغربية إلطالق أحكام معللة على ثقافات أخرى ،وهي أحكام ستصبح فيما بعد قاعدة
للممارسات االستعمارية.
والنزعة الفردية يف احتقار أو سوء تقدير الثقافات األخرى هو ما مساه ابإلثنية
املركزية اليت تعتقد أن منط حياته أفضل من األمناط األخرى كلها .وأما األطروحات اإلمربايلية
والتطورية فهي التعبري الصريح عن هذه النزعة الساذجة مهما بدت معقلنة .لقد قام
هرسكوفيتز بنقد األطروحات اإلمربايلية ولكنه مل يتوقف عند مظهرها "الفيكتوري" بل
فحسب هاجم أيضا سياسة اإلدارة غري املباشرة الليربالية واإلمربايلية املتنورة اليت دافعت عنها
الوظيفية.
صحيح أن الوظيفية قد أبرزت وجود مؤسسات سياسية يف اجملتمعات كلها إال أهنا
مل تستنتج من ذلك النتائج املمكنة كلها .إن اجملتمعات األفريقية قادرة على حكم ذاهتا بذاهتا
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طبقا لتقاليدها السياسية اخلاصة مهما كانت هذه "التقاليد" واألنظمة السياسية بسيطةّ أو
معقدة مرتبطة مبجتمعات صغرية أو كبرية فهي قادرة على ملء وظائف الدولة كما تفهمها.
 غريول :تعترب مدرسة غريول جتربة جديدة بعد 1930م حيث حاولت التفكري
بتعدد اجملتمعات اإلنسانية ،ودافع غريول بشدة عن التعددية االجتماعية الثقافية على كل
األصعدة .وقد دعا إىل ضرورة متكني اجملتمعات األصيلة من احلفاظ على أصالتها وعلى
شخصيتها احلية واليت جيب أال متوت عكس ما أفرتض اإلمربايليون "فغريول" ينتقد االستعمار
ككل ابعتباره تثاقفا يقوم على السيطرة وعلى رفض الفوارق.
هذا هو اجلانب النظري لنقد االستعمار ومناهضته ولكن أين يتجلى اجلانب
العملي لألنرتبولوجيا خصوصا األمريكية؟ فأين يتجلى بضبط البعد العملي ألطروحات
األمريكان؟ .يتجلى البعد العملي ألطروحات األنثربولوجيني األمريكيني حسب جريار ليكلرك
يف إعالن اجلمعية األنرتبولوجية األمريكية عام 1947م مشروع إعالن للجنة حقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة تفيد فيه بضرورة ختطي اإلطار الغريب لتنطبق هذه احلقوق يف القرن
20م على اجملتمعات كافة دون أن تكون هناك هيمنة للقيم الغربية .وأكدت على أن كل
إعالن حلقوق اإلنسان جيب أن يسعى أساسا حلل املشكلة التالية" :كيف ميكن تطبيق
اإلعالن املقرتح على الكائنات البشرية كافة يف ظل تعددية اجملتمعات وطرق احلياة من غري أن
يكون إعالان للحقوق مصاغا بعبارات سيطرة القيم الغربية السائدة يف أورواب الغربية أو
أمريكا؟".
على الرغم من أن بلدان العامل الثالث مل حتصل بتخلصها من االستعمار على
السيادة اخلاصة االقتصادية والسياسية ولكنها على األقل استبدلت لغة الغرب النرجسية مع
ذاته بلغة أخرى من نوع أخر هي لغة اخلصوصية ،وقد تناسلت رؤى األفارقة ووجهات النظر.
فمؤمتر ابندونغ 1956م واملؤمتر األول للمثقفني والكتاب السود عام 1955م فيها ارتفع
صوت األفارقة املمثلني املعروفني ألول مرة بشكل عاملي للمطالبة حبق األفارقة يف تقريرهم
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أمورهم بذاهتم بعدما دافع عن نفس الفكرة كل من "غريول"" ،إيفانز بريتشارد" و"اندل".
فكانت هذه املؤمترات مبثابة االنقالب السياسي للعامل على النرجسية اإلمربايلية.
ال تعين إزالة االستعمار ابلنسبة جلاك بريك تفتح الثقافة الغربية على أسس جديدة
(أي هناية السيطرة السياسية املباشرة) بقدر ما تعين انبثاق أو إعادة انبثاق ثقافات جمتمعات
حكم عليها أثناء الفرتة االستعمارية ابملوت.
إن إعادة ظهور وانبثاق هذه التعددية وهذه اخلصوصية اليت طرحتها التطورية الضيقة
األفق واليت قضى االستعمار على جوهرها هي اليت متثل جوهر التخلص من االستعمار من
خالل مطلب األنثربولوجيا األفريقية والنقد األفريقي لألنرتبولوجيا ،ومطلب األنرتبولوجيا
األفريقية.
لقد طالب األفارقة أبمرين رئيسني مها :إعالهنم انتهاء األنثربولوجيا الغربية كشكل
خطاب حيمل على االغرتاب أو كتعبري عن منط عالقة غريب بعامل اثلث ينتمي إىل املاضي .مث
املطالبة ابلسيادة اهلوية الكاملة مقابل قيم الغرب وأهدافه .وال تتجلى هذه املطالب إال من
خالل النقد واالنتقادات اليت وجهها الكتاب األفارقة لألنرتبولوجيا واللغة األنرتبولوجية
واالستعمار بوجه عام ،فأين يتجلى إذن هذا النقد األفريقي لألنرتبولوجيا؟.
يقول جريار ليكلرك بدءا أبن النقد املوجه لألنرتبولوجيا الغربية مل يوجه هلاجس
أطروحاهتا األساسية بوجه عام بل بسبب التلوث اإلثين الذي اتسمت به .لقد ساع املثقفون
األفارقة إىل اإلصرار حنو اكتساب نظرايت بنقد التحليالت السابقة املشوهة اليت قدمها
األورويب حول الثقافة واجملتمع العامل الثالث .ولعل أول دراسة أنثربولوجية حبسب الكاتب
جريار ليكلرك هي ل"كينياات" عام 1937م -زعيم غينيا -أقامها على جمتمع "كيكويو"
مناوال فيه النظام االقتصادي والثقايف والسياسي .وكذلك دراسة ألبيين  alpiniيف كتابه
" " les unîtesعام 1953م .ودراسة "أمون دايب" حول العقائد الدينية والتقاليد
القضائية لشعب "األغين" يف ساحل العاج عام 1960م.
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ويعترب مؤلف الشيخ "أنتاديوب" السينيغايل حسب الكاتب من أهم اآلاثر اليت
تناولت ابلنقد اإليديولوجية الفيكتورية وبشكل خاص للتطورية ذات اخلط الواحد ،حبيث
قلب مفاهيم االنرتبولوجيا الكالسيكية األساسية رأسا على عقب مظهرا دالالهتا اإليديولوجية
ومقدما الصورة احلقيقية للشعب األفريقي مبعىن صورة أفريقيا ابعتبارها سعيدة وقوية على
عكس ما يقوله الغربيون من جهنميتها وضعفها ودونيتها...وقد كشفت املؤمترات اليت يقوم
هبا الكتاب والفنانون السود عن الطابع اإليديولوجي لألنرتبولوجيا الغربية األوربية واألمريكية.
فالقسم الكبري من كتاابت األنرتبولوجيني كانت تربيرية ذاتية ال موضوعية قامت على أساس
تربير االستعمار ابعتباره واجبا حضاراي.
ولعلى أعنف نقد لالستعمار حسب الكاتب هو النقد الذي وجهه امييه سيزار
" "aimi cesaireيف كتابه »  ، « discours sur le colonialismeابلقول "إين
أعتقد أنه ال حيق ألوراب املستعمرة أن تربر الحقا العمل االستعماري حبجة حتقيق تقدم مادي
واضح يف بعض اجملاالت أثناء النظام االستعماري...كما أعتقد أن أوربة األقاليم غري األوربية
كان ميكن هلا أن تتم بشكل خمتلف عما متت عليه حتت حزمات أورواب وأن هذه احلركة
كانت يف طريقها وقد أبطأهتا أو أخلت هبا السيطرة األوربية والدليل على ذلك جنده يف ما
نشهده حاليا من إحلاح الشعوب البدائية على فتح املدارس .وهذا ما ترفضه أورواب حيث
يطالب املواطن األفريقي ابلطرق واملوانئ وأوراب املستعمرة ترتدد .فاملستعمر هو الذي يريد
السري إىل األمام واملستعمر هو الذي جير إىل الوراء."...
أما "فرانز فانون" أحد رجاالت العامل الثالث هو و سيزار اللذان ينتميان إىل "جزر
االنتيل" ،فريى أن إزالة االستعمار ال تكمن يف جمرد حتويل القيادة من البورجوازية اإلمربايلية
إىل بورجوازية وطنية ،بل إهنا تعين ببساطة إحالل نوعية من الناس مكان نوعية أخرى،
واإلزالة احلقيقة والفعلية عبارة عن مشروع كلي يستند إىل احلقيقة التارخيية املعاصرة وال ميكن
حتويلها إىل كل متظهرها اخلارجي والسطحي .إن فانون يف كتابه "معذبو األرض" ابختصار
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يقيم معارضة قوية ملسألة التثاقف وسياسة التماثل ولغة التمدن والتحضري فهو يقول أيضا
مبثل ما قال به سيزار ابنتهاء اللعبة األوروبية.
ويقبل األنرتبولوجيني إىل حد ما احلكم القاسي الذي أطلقه العامل الثالث على
علمهم أثناء الفرتة االستعمارية ،وبعد التشكيك الذي أطلقه العامل الثالث حبق االنرتبولوجيا
الكالسيكية بتنا نرى اليوم نقدا هلذه االنرتبولوجيا حىت من أبنائها ومستخدميها .وهو نقد
ليس فقط موجه للدور السليب الذي ساهم فيه االستعمار بتطوير األنرتبولوجيا بل وجه أيضا
لدور االستعمار أيضا يف خلقه خطااب إن مل يكن علميا فهو مميز على األقل".
ويؤكد الكاتب أبنه ال ميكن فصل إعادة تقومي االنرتبولوجيا عن إعادة تقومي موقع
الغرب يف التاريخ ويف الكون .وهذا تقومي ال يتم ولن يتم إال إبهناء االستعمار .ليثري الكاتب
بعدا مهما مسي يف األدبيات األنرتبولوجية إبشكالية التثاقف االستعماري واملزج الثقايف حيث
اعترب أنرتبولوجيوا الثالثينات القرن املاضي ،أن االستعمار يعد احتكاكا ثقافيا أو معايشة آلية
لثقافتني .مث اعتربوه تغريا اجتماعيا أو صريورة آلية من سريورات التصنيع والرتبية...فبعد احلرب
العاملية الثانية وبعد ظهور حركات التحرر الوطنية يف الشعوب املستعمرة اعتربت االنرتبولوجيا
الدوافع اخللقية اليت أعلنتها الفيكتورية قبال دوافع أساسية (كالتعليم والتحضري  )...اليت
يلخصها املؤلف يف كلمة واحدة وهي السيطرة.
إن مفهوم التثاقف هذا الذي تعلنه األنرتبولوجيا االستعمارية ال يعين يف نظر
الكاتب إال هتراب من احلقيقة فليس هناك أخد وعطاء يف مسألة التثاقف ،بل هناك اختيار يف
الصدقة اليت "تنعم" هبا أورواب على اجملتمع اإلفريقي .إن العطاء يتم بشكل انتقائي وهناك
أشياء ال يسمح فيها للمستعمر األفريقي من حتصيلها كأدوات السلطة الطبيعية (السالح،
تقنية )..وأدوات السلطة السياسية واقتسام الثروات...وهو نفسه االجتاه الذي يشري إليه
هرسكوفيتز يف أخر كتاابته ابن التثاقف االستعماري خيفي حقيقة ال ميكن ختطيها وهي الرغبة
يف السيطرة.
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كما يؤكد على عدم إمكانية احلديث عن مزج أرويب-أفريقي بل دوما سيحضر
املوقع املتعايل ملمارسة السيطرة واخلضوع .كما أن وصف الثقافة بطريقة من الطرق على أهنا
جوهر حيتاج للتطوير شيء من تربير االستعمار .إن التغيري جيب أن يكون مثرة السيادة وليس
من اخلارج ومثرة السيطرة.
ليؤكد بعد ذلك على أن أمهية "األنرتبولوجيا البنيوية" خصوصا مع "ليفي سرتاوس"
الذي استطاع من خالل مقاربته البنيوية االنفكاك عن املفاهيم الرئيسية لألنرتبولوجيا
الكالسيكية كما هو احلال مع مفهوم البدائي .وهو ما جعل جريار ليكلرك ال يدرج سرتاوس
ضمن ما مساهم ابألنرتبولوجيني الكالسيكيني كما ينوه بطرح جاك بريك الذي يقول أبن إزالة
االستعمار السياسي مسألة وحدث أساسي.
مع التقدم احلاصل يف العلوم االجتماعية 5واإلنسانية مل تعد اإلنسانية إنسانية مميزة
بتبعيتها للزمان ،بل بتنوعها املكاين على مر الوقت وبتعددية املدنيات اليت ال حيق لواحدة
منها أن تكون الوحيدة أو الفريدة وحىت الشعوب صاحبة العقلية البدائية أو ما قبل املنطقية
صارت تفاجئ بغىن مؤسساهتا .كما قضت العلوم اإلنسانية على التمييز املسطح بني جمتمع
عال وأخر أدىن وعلى تقسيم العامل إىل شعوب متحضرة وأخرى حباجة للتحضري .ويطرح
"دالفينات" إشكاال يف كتابه "أفريقيا السوداء الفرنسية وقدرها" ويتعلق بكيف تقضي العلوم
اإلنسانية على الرؤية االستعمارية بعد أن وضعت أسس االستعمار أول األمر؟.
وبعد انتهاء مرحلة مناهضة االستعمار واالنتصار األمريكي واحلرب الباردة
واملسؤوليات اجلديدة يف العامل الثالث ،بدأ مفهوم اسرتاتيجي جديد يفرض ذاته على العامل،
وهكذا ختلى عدد من األنثربولوجيني عن النسبية وحتولوا إىل التطورية أو التطورية اجلديدة اليت
تقيس تقدم اجملتمعات بنسبة استهالك الفرد من الوحدات احلرارية .ومهما تكن الضرورات
 -5حيي بن الواليد ،الوعي احمللق :إدورد سعيد وحال العرب ،القاهرة ،دار رؤية للنشر والتوزيع،2010 ،
ص.122-26
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اليت فرضت العودة إىل نظرية أساسها ضرورة النمو والتطور .فالظاهر هو أن النظرية واملدرسة
الثقافية النسبية مل تكن صادرة عن نتائج العلوم اإلنسانية كما أوضح هرسكوفيتش بل مل تكن
أكثر من التعبري عن مرحلة اترخيية حاولت أن تقدم هلا تفسريا أمينا أو علميا.
إن حركة إزالة االستعمار قد أوقعت األنرتبولوجيا يف مأزق فقد انتهى غرضها
وهدفها (الفروقات والتمايزات )..برفض االنرتبولوجيا املعاصرة هلا وابنتقاد العامل الثالث
لتخرجياهتا التفريقية املتغذية ابإلثنية واملركزية والتفوق الغربيني .وينهي جريار هذه األزمة اليت
انفتحت فيها األنرتبولوجيا مبجموعة من األسئلة يف املعادلة التالية:
"إذا مل يعد لألنرتبولوجيا موضوع خاص هبا خصوصا بعد إزالة االستعمار وفراقها مع
مفاهيمها الكالسيكية اليت تعترب استعمارية ،أال تصبح عندها مهددة ابالنقراض أو ابلذوابن
كمادة جتريبية يف علم اقتصادي أو يف نظرية اجتماعية جديدة ،كما هو احلال مع "التاريخ"
الذي قال عنه "ايفانز بريتشارد" أبنه يقرتب منها .أال ميكن اعتبار الدراسات األنرتبولوجية
دراسات مؤرخني أو اقتصاديني أو سياسيني؟ أال يعترب التاريخ حاليا أفضل مادة نفهم هبا
العامل الثالث؟ ما موقف األنرتبولوجيا حاليا من "الرتاث األديب الكبري والغامض" الذي نشده
اآلن يف العامل الثالث؟".6
على العموم ،لقد استطاع االنرتوبولوجني االستعمارين أن يقدموا دراسات جيدة
رغم أهنا مل تكن علمية ،ألهنا كان اهلدف منها هو حتقيق التوسع االستعماري حنو أدغال
إفريقيا ،لكنها قدمت من املعلومات الدقيقة املفيدة واجليدة ،فكانت خطوة فعالة يف
8
الدراسات االنرتوبولوجية .7ويف نفس الوقت ،شكلت الدراسات االنرتوبولوجية العسكرية
 -6جريار ليكرك ،االنرتبولوجيا واالستعمار ،ترمجة جورج كتورة ،ص .199-198
7

 -حسن عبد احلميد امحد رشوان ،االنرتوبولوجيا يف اجملالني النظري والتطبيقي ،املكتب اجلامعي

احلديث ،اإلسكندرية ،2003 ،ص .43
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أحكاما قبلية وغري مؤسسة على أي مرجعية معرفية نظرا لعدم اختصاص هؤالء العسكريني يف
جمال البحث االنرتوبولوجي .9كما ساهم الضباط العسكريني يف أتسيس للمعرفة
االنرتوبولوجية ،فشكلت على املستوى االبستيمولوجي دعوة إىل املزج بني االيديولوجية
والدغمائية ،إهنا دعوة لتصويب احلركة التارخيية وحماولة لتجميع اإلرث االستعماري املختلف
واملتنوع اإلنتاج .ابلرغم من سيادة اهلوية االستشراقية اليت تبارك االستعمار يف اجملتمعات
اإلفريقية.10
خامتة
وعلى سبيل اخلتم ،ال يفوتنا يف هذا املقال دون االعرتاف ابلتوجه العام لألطروحة
اجلريارية نسبة إىل جريار ليكلرك اليت متشي مع التوجه احلديث لألنرتبولوجيا املعاصرة اليت
تعيش حبسبه حالة األزمة يف املشروعية والشرعية األنطولوجية يف عامل تكشف فيه الشعوب
اليت اعتربهتا االنرتبولوجيا لوقت قريب ابلبدائية عن ظواهر الكائنية املتميزة كما هو احلال مع
ظاهرة العدل اإلنساين اخلارقة للعادة يف شعوب أهل السودان ومكانة املرأة املتميزة لدى
شعوهبا وشعوب املتامخني هلا من أهل الصحراء ،إهنا الظواهر اليت مل تنال االعرتاف
األنرتبولوجي يف زمن احلماية االستعمارية.

 - 8حممد سعيدي ،االنرتوبولوجيا بني النظرية والتطبيق دراسة يف مضاهر الثقافة الشعبية ،مرجع سابق،
ص .5-4
- El Baki Hermasi, Etat et société au Maghreb, Edition

9

anthropoïde, Paris, 1975, p 70.
 -10ادورد سعيد ،اإلستشراق :املفاهيم الغربية للشرق ،ترمجة حممد غناين ،القاهرة ،دار رؤية للنشر
والتوزيع ،2006 ،ص .31
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وجب اإلشارة يف ذات الوقت إبداء االستغراب من تركيز جريار ليكلرك على األطروحات
السينيغالية وجنوب إفريقيا اليت عارضت األطروحات األنرتبولوجية واالستعمار يف الوقت الذي
مل حتضا فيه كتاابت الشماليني املغاربيني أبي صوت يف هذه املعارضة خصوصا يف
األطروحات الوطنية اليت عرفت تناسال قواي يف هذه الشعوب لزمن ما بعد االستعمار.
عموما ،لقد انتقلت املستعمرات اإلفريقية من جماالت استعمارية حكمت سيطرهتا على
األهايل والسكان إىل جمتمعات تنادي ابلتنمية

11

والتطور والتقدم واالزدهار .فأي منوذج

اترخيي وأنثروبولوجي للتنمية املستدامة برؤى حملية هلذه اجملتمعات اإلفريقية واملغاربية بشكل
عام والعربية بشكل خاص يف وقتنا احلاضر.
قائمة املراجع:

12

 El Baki Hermasi, Etat et société au Maghreb, Edition
anthropoïde, Paris, 1975
 ادورد سعيد ،اإلستشراق :املفاهيم الغربية للشرق ،ترمجة حممد غناين ،القاهرة ،دار رؤية للنشر
والتوزيع2006 ،م.
 بوحسون العريب ،االنرتوبولوجيا من علم االستعمار إىل علم التنمية ،جملة الدراسات الثقافية
واللغوية والفنية ،العدد  ،10نوفمرب 2019م ،منشورات املركز الدميقراطي العريب ،أملانيا ،برلني.
 جريار ليكرك ،االنرتوبولوجيا واالستعمار ،ترمجة جورج كتورة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر والتوزيع بريوت ،الطبعة الثانية1411 ،ه1990/م.
 -11بوحسون العريب ،االنرتوبولوجيا من علم االستعمار إىل علم التنمية ،جملة الدراسات الثقافية واللغوية
والفنية ،العدد  ،10نوفمرب  ،2019منشورات املركز الدميقراطي العريب ،أملانيا ،برلني ،ص.85 -67
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