
ما العلم االستعماري؟
رؤية أبستمولوجية للمفهوم والظاهرة
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]*[ Alice L. Conklin أليس ل. كونكلني

سلّم املؤّرخون ألمٍد طويل بأّن االستعامر ف العرص الحديث أنشأ أشكااًل »استعامريّة« 

للمعرفة ساعدت وحّثت عليه، غري أنّهم مل يّتفقوا عىل ما يعنيه مفهوم »العلم االستعامري.« 

ظهر مؤخراً كتابان لِهلي تييّل ولبيري سينڠاراِفلو يفتحان طرًقا جديدًة للتحقيق ف هذه الظاهرة.

هذا البحث للربوفسور أليس كونكلي يحقق ف الظاهرة املشار إليها، كام يتضمن تأصيالً 

اصطالحياً ومعرفياً للعلم االستعامري وذلك استناداً إىل جملة من املساعي النظرية املعارصة 

للتعريف بهذا املفهوم ف نواحيه املتعددة.

المحرر

عن  الّصادرة  العلميّة  املعرفة  إىل  االستعامري«  »العلم  مصطلح  املؤرّخني  من  الكثري  يُحيل 

عىل  أوروبا«  »أقلمة  بـ  املؤمنون  املؤرّخون  ويُركّز  املستعمرات،  حوارض  يف  تدّربوا  مختّصني 

دور اإلدارات االستعامريّة يف خلق أشكاٍل جديدة من املعرفة العلميّة عادت الحًقا إىل أوروبا. 

التابعني لجوانٍب من املعرفة االستعامريّة فقط ألجل  تبّني  الباحثني كيفيّة  ويستعرض غريهم من 

إخضاعها ألهدافهم الخاّصة. ويرى نّقاد ما بعد االستعامر أّن العمليّات العنفيّة التي أنتجت ُسلطًة 

*ـ أستاذة التاريخ ف جامعة أوهايو ـ الواليات املتحدة األمريكية.
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استعامريّة هي نفسها التي أنتجت معرفًة علميّة،]1] ونظّروا لطرق ترابط العلم مع السلطة، غري أنّهم 

مل يُعريوا كيف وظَّف الُخرباء املعرفة يف أُطٍُر محّددة أدىن اهتامٍم، كام أنّهم مل يلتفتوا إىل النتائج 

غري املقصودة للبحث العلمي املنّفذ ضمن عالقات القّوة االستعامريّة غري املتناظرة.

ظهر حديثًا كتابان عن أدوات االستعامر األوروبيّة يفتحان أبوابًا جديدة لتقيّص هذه الظاهرة، 

ويعدان بتعقيد فهِمنا للعالقة بني املعرفة العلميّة من جهٍة وبني اإلمربياليّة األوروبيّة الحديثة من جهٍة 

أخرى. تبحث ِهلني تييّل يف كتابها »أفريقيا املخترب الحّي« يف طُرق تطّور املهارات يف مجاالت 

األفريقيّة  املستعمرات  يف  البيئيّة  والدراسات  اإلجتامعيّة  واألنثوبولوجيا  الِعرقي  والعلم  الطب 

جنويّب الصحراء الكربى، وتُثبت بالدليل مدى أهّمية القارة األفريقيّة بالنسبة إىل تطّور العديد من 

الحقول العلميّة الحديثة يف العقد الثالث من القرن العرشين. يف كتابه »املجاهرة باالستعامر« يُعيد 

بيري سينغاراِفلو إىل الواجهة حيّزًا معرفيًّا منسيًّا هو املعروف “بالعلوم االستعامريّة” الذي ظهر يف 

فرنسا يف سبعينيّات القرن التاسع عرش واختفى يف أربعينيّات القرن العرشين. يتّسم الكتابان كالهام 

بالرزانة من ناحية العمق البحثي ونطاق الحجج وأصالتها، حيث يبحث الكاتبَان يف ماهيّة “العلوم 

االستعامريّة” ُمتبّنيَني منهًجا بحثيًّا تاريخيًّا صارًما يف تحليل املجاالت التي ُوظّفت لخدمة مصالح 

االستعامر، كام يُظهر كالهام أّن العلامء املندرجني يف القضيّة االستعامريّة كانوا قادرين عىل النقد 

الذايت وعىل االبتكار بالقدر نفسه لدى غريهم من العلامء. 

حتّدي سلطة أوروبا املعرفّية؟

عىل الّرغم من املجال الزمني املذكور يف عنوان كتابها )1870-1950(، إاّل أّن تييّل تُركّز عىل 

الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني، والتي بحثت فيها الحكومة الربيطانيّة للمرّة األوىل يف 

[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 savoirs 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(.

ما العلم اإلستعماري؟
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»تنمية« موارد أفريقيا الهائلة بشكٍل علمي ضمن نظريّة انتفاع املُستَعَمر واملُستعِمر عىل حدٍّ سواء. 

لذلك لجأ املوظّفون الرسميّون يف أفريقيا – ويف معظم الحاالت قرًسا –إىل خرباٍء ألجل اختالق 

بنوع  الُخرباء وإن مل يكن دامئًا  له  استجاب  ما  االقتصاديّة، وهو  لتربير سياستهم  حقائق مطلوبٍة 

الحقائق املرجّوة من املوظّفني. الُخرباء وشبكاتهم وأمناط تفكريهم )»كام تُفّكر اإلمرباطوريّة«( 

هم لّب دراسة تييّل، ونرسد تاليًا استنتاجاتها الدقيقة املميّزة: التنّوع الحيوّي املحض يف „ أفريقيا 

املُخترب الحي« املصحوب مبدى استثنايئٍّ للّغات وللحضارات وللُمامرسات االجتامعيّة شّكل 

تحّديًا للعلامء يف محاولتهم لتأسيس اختصاصاٍت ومنهجيّاٍت جديدة، ما جعلهم يتحاّجون يف ما 

بينهم ويختربون ويُنّقحون نتائج أبحاثهم. تعلّم االختصاصيّون يف علوم الزراعة والنبات ووصف 

األعراق البرشيّة )اإلثنوغرافيا( املنترشون يف املستعمرات جنويّب الصحراء الكربى، تعلّموا احرتام 

أشكال املعرفة األفريقيّة الفريدة من نوعها، وطّوروا »علاًم عاميًّا« تحّدوا به سلطة أوروبا املعرفيّة، 

وسبقوا بذلك بعض منظّري ما بعد االستعامر الذين مل يبدأوا بذلك إال يف العقد الثامن من القرن 

العرشين. من املفارقة أّن »العنونة الخاطئة ألشكال السيطرة الجديدة وسوء فهمها وتيسريها«، جعل 

العلوم املرتبطة باالستعامر ال متلك فقط قدرًة عىل القهر ولكن أيًضا »قدرة عىل التحرير«، »وقد 

حّققت كال األمرين يف النهاية« )ص25(. تعرتف الكاتبة أنّها وصلت لهذه النتائج كونها عاملَة إغاثٍة 

سابقة وناشطًة انقلبت الحًقا إىل أكادمييٍّة ُمدافعٍة عن العلم.

يف  باسمه  املُرتكبة  واالنتهاكات  استخدامه  سوء  فهم  يتطلّب  حارًضا  العلم  استخدام  ُحسن 

املايض، ويتطلّب استعادة نصوصه حتّى الهّدامة منها. تركّز تييّل يف تقّصيها لالستعامر العلمّي 

املعلومات  لجمع  رسمّي  شبه  مرشوع  أهّم  وهي  األفريقيّة  االستقصائيّة  الدراسة  عىل  التدّخيل 

االستخباراتية يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني، وعىل آثار هذه الدراسة عىل مستعمرات 

 1939 والعام   1929 العام  بني  الدراسة  هذا  دارت  وغانا.  ونيجرييا  وزامبيا  وأوغندا  وتنزانيا  كينيا 

دراسة  إفريقيّة:  “دراسٌة  عنوانه  واحٍد  مجلٍّد  نتائجها يف  نرُِشت  وقد  هاييِل،  ملكومل  السري  برئاسة 

املشاكل الصاعدة يف أفريقيا جنويّب الصحراء الكربى،« كام ظهر مجلّد مجتزأ »العلم يف أفريقيا: 

مراجعة البحث العلمّي املتعلّق بإفريقيا املداريّة والجنوبيّة.« لقد استخدم العديد من األكادمييّني 

املنارصين لالستعامر واملسؤولني يف املكتب االستعامري واملثّقفني هذه الدراسة ألجل تقييم 

هذه  لدمج  طُرٍق  والقرتاح  الحقة،  لدراساٍت  اسرتاتيجيّات  ولوضع  أفريقيا،  يف  املعرفيّة  الحالة 

عليها«  »يُعّول  معلوماٍت  بحثهم عن  املنظّمون من خالل  السياسات. ساعد  الدراسات يف رسم 

يف تنمية وتشكيل علوٍم ميدانيٍّة جديدٍة كعلوم البيئة والنبات والطّب املداري واألجناس البرشيّة. 

الملف
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باملدراء  اصطدامهم  وتصف  العلمي،  نقاشهم  وتتتبّع  امليدان،  يف  الدراسة  أعضاء  تييّل  تاُلحق 

املحلّيّني وباملاُمرسات األفريقيّة االجتامعيّة والثقافيّة ضمن بيئاٍت محّددة، كام تبحث يف أنظمة 

الوطنّي  الصعيدين  املعرفة عىل  إنتاج  التي حّددت ظروف  املهنيّة  والهيكليّات  الزبائنيّة  الوصاية 

والعاملّي. لقد استفاد العلامء دون أدىن شّك من الفرصة غري املسبوقة التي وفّرها لهم االستعامر 

األورويّب يف نهاياته للعمل يف أفريقيا، ولكّن املعرفة التي جمعوها مل تقم فقط بتجريد الشعوب 

التي جاؤوا لدراستها من إنسانيّتهم ]ك[.

الكتاب مقّسم إىل سبعة فصول. يتتبّع الفصل األّول االهتامم بإحصاء املوارد املداريّة خالل الحقبة 

الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني ويربطه بنمّو املجتمعات الجغرافيّة يف نهاية القرن التاسع عرش، 

ويؤّرخ الفصل الثاين ملرحلة نشوء الدراسة، والفصول الباقية عبارة عن دراسات حالة للمجموعات 

املشاركة بالدراسة: يبحث الفصل الثالث يف كيفيّة تبّني اإلدارات الزراعيّة غري املسبوق – إذا استثنينا 

اإلدارات الطبّية – لرؤية بيئيّة يف مراجعتها لفرضيّاٍت سابقٍة عن خصوبة الرتبة األفريقيّة وأساليب 

الزراعة األفريقيّة املفرطة، وقد دفع القلق املتنامي حول تآكل الرتبة واإلفراط يف استخدام أرايض 

الرعي وانتشار األوِبئة مبؤلّفي العلم يف أفريقيا إىل إصدار تحذيرات عن أخطار اإلنتاج الرأساميّل 

الواسع النطاق “وأن يُنظر إىل املعرفة العاميّة بشكٍل أكث جّديٍة.” )ص. 168(. يتناول الفصل الرابع 

بحث الضبّاط التقنينّي يف الرتابط ما بني تفيّش األمراض املُعدية وبني تدهور املستوى املعييش، 

واستبصارهم تاليًا أّن »عالج األمراض وحدها غري كاٍف« )ص. 212(، فتحسني حالة األفارقة الصّحية 

يستوجب فهم التفاعالت بني الجسم البرشّي ومحيطه وبني املجموعات السّكانيّة والبيئات اآلهلة 

بها، كام أنّه يستوجب فهم السياق االقتصادي العام. يف هذه املجاالت أيًضا بدأ الخرباء األوروبيّون 

باألخذ من األفارقة وبإعادة النظر يف فرضيّاتهم املسبقة ولكن من دون تحّدي سلطة املستعِمر. 

يبحث الفصل الخامس يف سبب تخصيص الباحثني يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني 

الجزء القليل من مواردهم للبحث يف االختالف العرقّي، يف حني أّن كّل األنظمة االستعامريّة بُنيت 

عىل أُُسٍس عنرصيّة.  تستخدم تييّل دراسة حالة لكينيا لنقض فكرة أّن االختالف العرقّي كان يُنظر 

ا إىل الحّد الذي ال يستوجب دراسته، وتُرجع السبب إىل توقّي اإلدارات  « جدًّ إليه عىل أنّه »بديهيٌّ

االستعامريّة آثار التمييز العنرصّي املخلّة باالستقرار، ال سياّم أن العلامء عىل الصعيد العاملي كانوا 

يشّككون بالحقيقة الوجوديّة لالختالف العرقّي وبإمكانيّة تسويغه بيولوجيًّا. هذان العامالن مضافًا 

الدول االستعامريّة جعال املسؤولني يعدلون عن رصف األموال إلثبات فرضيّة  إليهام شّح موارد 

انحطاّط رعاياهم عىل الصعيد العقيّل بسبب انتامئهم العرقّي.

ما العلم اإلستعماري؟
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هل كان تقّدم علم األجناس البرشيّة الذي أعطى تفسريًا مختلًفا لطرق حياة الشعوب املُستَعَمرة 

سببًا آخر لرتاجع العلم العرقّي؟ عىل الرغم من أّن علامء األجناس البرشيّة كانوا الخرباء األقّل عدًدا 

كبريٍ  بشكٍل  تظهر  الناشئة  االجتامعيّة  البرشيّة  األجناس  منهجيّات علم  أّن  إاّل  املداريّة  أفريقيا  يف 

يف كتاب تييّل. يف العقد الثاين من القرن العرشين حاول جيٌل جديٌد من علامء األجناس البرشيّة 

الوظيفي يتقّدمهم مالينوفسيك فهم ورشح الظروف املوجودة يف املجتمعات األفريقيّةـ  ليس ألجل 

تجميدهم يف حارٍض أزيّل ولكن للحّد من األثر التدمريّي للرأسامليّة االستعامريّة. يف هذا اإلطار غدا 

علامء األجناس البرشيّة يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني أشّد الناقدين لالستعامر: »علامء 

األجناس البرشيّة الذين عملوا مطّواًل لتحقيق مطلبهم أن يكونوا ضمن طاقم خرباء االستعامر« قاموا 

الحًقا »ومبجرّد ما غدوا داخل املنظومة باستخدام أدواتهم لينأوا بأنفسهم عنها.« )ص.311(.

جملًة  االستعامري«  »العلم  مصطلح  تنبذ  جعلتها  الحالة  دراسات  من  الكثري  تييّل  أجرت 

وتفصياًل، وهي تحاجج أّن تاريخ الدراسة األفريقيّة يُثبت بشكٍل قاطعٍ أّن البحث العلمي كلّه ـ إن 

عىل الصعيدين املحيّل أو العاملّيـ  يدور بطرٍق تجعل منتجيه غري قادرين عىل التحّكم به، حتّى لو 

كان ُممّواًل من حكوماٍت استعامريٍّة تبحث عن ُحلوٍل ملشاكل االستحكام االستعامرّي، ومن هذا 

املنطلق يكون تعريف أّي علٍم عىل أنّه بشكٍل محّدد علم »استعامرّي« يُبهم أكث ماّم ييُضء. كام 

أنّها ترى أّن العلم »الجيّد« مل ينترص عىل العلم »اليّسء« يف مستعمرات بريطانيا األفريقيّة، ولكّن 

مل يكن باملستطاع تحديد نتائج االستعانة بالعلم سلًفا بواقع االستعامر، حيث إّن العلامء املهنيّني 

يف  البحث  إىل  تدريبهم  دفعهم  لقد  املوضوعة:  السياسات  وبني  بينهم  مسافٍة  إبقاء  من  متّكنوا 

تعقيدات املجتمعات البرشيّة التي أثقلت كاهل اإلداريني ومل يكن لدى رؤسائهم الوقت الكايف 

ألخذها يف الحسبان، وقد حّددت سياقاٌت سياسيّة محّددة وشخصيّاٌت تاريخيّة أشكال النقاشات 

الحاصلة وصّوبتها يف بعض األحيان نحو األفضل. إحدى النتائج البارزة لتطور املبادئ يف العقد 

ُد االختصاصات »أبرز عدم تجانس  الثالث من القرن العرشين كانت تثبيت تقليٍد جديد منّسق وُمتََعدِّ

البيئات األفريقيّة والعالقات البينيّة بني القضايا املتعّددة التي تّم دراستها.« )ص. 5(.

العلم  »عيوب  إىل  فقط  ينظروا  ال  أن  االستعامر  مؤرّخي  عىل  بأّن  إقناعنا  يف  تييّل  نجحت 

واختباٍر، ولكن  بحٍث  مواضيع  إىل  االمربياليّة  املواضيع  التي حّولت  الرديئة«  وأمثلته  واستثناءاته 

عليهم أن يأخذوا أيًضا يف الحسبان »األدب العلمي الهائل الذي أُنتج خالل الحقبة االستعامريّة 

322-323(، فدراسة املامرسة العلميّة الحديثة يف أفريقيا ال ترتبط  ومل يتّبع هذه األمناط« )ص. 

فقط بالدقّة التاريخيّة ولكن أيًضا بفهم الدور الذي لعبته األفكار يف تعرية االستعامر. 
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ميالد »العلوم االستعامرّية«

يتناول بيري سينغارافلو بدوره تاريخ مجموعة من العلامء االستعامرينّي كاد أن يُنىس، والعلامء 

موضوع بحثه يختلفون بشكٍل كبريٍ عن العلامء الّذين تناولتهم تييّل، حيث إنّه يكرّس كتابه لقادة 

املجال املهنّي للمعرفة االنسانيّة املعروف باسم »العلوم االستعامريّة«، والتي أُّسست يف بدايات 

الجمهوريّة الثالثة ولكّنها مل تتمكن من االستمرار إىل ما بعد الحرب العامليّة الثانية. يف العقد الثامن 

من القرن التاسع عرش كانت جامعٌة من الهواة تُنتج معظم املعرفة املتعلّقة بشعوب املستعمرات 

الفرنسيّة ومواردها وإدارتها، مبعنى أّن هذا النوع من املعرفة مل يجد لنفسه مقاًما معرتفًا به ضمن 

مؤّسسات التعليم العايل. حاول بعض الخرباء تغيري هذا الوضع عرب تأسيسهم ملجاالت جديدة 

النفس  وعلم  االستعامريَّني  واالقتصاد  والترشيع  االستعامري  والتاريخ  االستعامريّة  كالجغرافيا 

االستعامري، وذلك إلضفاء طابعٍ علميٍّ عىل اإلمربياليّة الفرنسيّة. عرب التقيّص املُضني لجيلني 

من هؤالء الخرباء وشبكاتهم يُظهر سينغارافلو أّن العلم االستعامري ترّسخ يف فرنسا بني سنة 1870 

الفرنسيّة  الثقافة  باالستعامر جزٌء من موجة جديدة يف  املجاهرة  ذلك.  بعد  وتقهقر   ،1920 وسنة 

تجمع ما بني تاريخ العلوم اإلنسانيّة االجتامعي الفكري وبني التاريخ االستعامري، ويرتكز عىل 

فهم طرق تفاعل الثقافة األكادمييّة العلامئيّة مع ثقافة أوسع نطاقًا وأكث شهرٍة منها، وعىل تخطّي 

تحليل الخطاب االستعامري النخبوي إىل دراسة شعاع انتشاره وآثاره.  

يقسم سينغارافلو كتابه بالتساوي إىل جزءين يتكّون كّل منهام من أربعة فصول، حيث يبحث 

، ويُحّقق يف أسباب »النجاح« املبكر  يف الجزء األّول يف مؤسسة العلوم االستعامريّة بشكٍل عامٍّ

والتقهقر الالحق، ويحلّل يف الجزء الثاين األقرص مضموَن هذه املجاالت الجديدة. بني العام 1880 

الجامعات  1940 ساعدت كوكبة من األكادمييّني واملسؤولني االستعامرينّي وأعضاء من  والعام 

يف   – االستعامريّة«  الخطابات  »بجمهورية  سينغارافلو  يسّميه  ما   – لالستعامر  املؤيّدة  الضاغطة 

فرنسا  أنحاء  كافّة  يف  وذلك  االستعامريّة  العلوم  مجال  يف  الجامعيّة  املناصب  من  العديد  خلق 

واإلمرباطوريّة. كان العقدان التاسع والعارش من القرن التاسع عرش حقبة اإلصالح الجامعي ومنّو 

العلوم اإلنسانيّة، وتوّسع العلوم التجاريّة والتطبيقيّة، وتجّدد العدوان اإلمربيايل، وقد سّهلت هذه 

والتاريخ  »الجغرافيا  حول  مقّررات  تدريس  بدأ  الجديدة.  املجاالت  مأسسة  الثالث  التطّورات 

السّكان  نفس  و»علم  املُقاَرن«  و»اإلستعامر  االستعامري«  والترشيع  و»االقتصاد  االستعامري« 

اإلدارينّي  تدريب  ألجل  أُنشئت  جديدة  مدارس  ويف  خاّصة،  تجاريّة  مدارس  يف  األصليّني« 

 facultés( وبحدٍّ أدىن يف كلّيّات اآلداب )facultés de Droit( االستعامرينّي، ويف كلّيّات الحقوق
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تخّصصت  فرنسا، حيث  داخل  االمربيايل  األكادميّي  للعمل  مناطقّي  تحّقق فصل   .)des lettres

ليون بالتدريس املتعلّق بجنوب رشقّي آسيا، وصّوبت بوردو عىل أفريقيا الغربيّة واملغرب العريب، 

الرشقيّة والجزائر  أفريقيا  وركّزت لوهافر عىل األمريكيتني، وقّدمت مارسيليا مقّررات دراسيّة عن 

والرشق األوسط ومدغشقر. إضافة إىل ذلك أُنِشأت العديد من كرايس األستاذيّة يف باريس، ويف 

سنة 1926 أكادمييّة العلوم االستعامريّة ألجل تنسيق الجهود البحثيّة وإلسداء النصائح للحكومات 

وراء البحار. 

يف  العايل  التعليم  مؤّسسات  قلب  إىل  طريقها  الحقبة  تلك  يف  االستعامريّة  العلوم  وجدت 

فرنسا. من درّس هذه العلوم ومن مّول الوظائف الجديدة؟ سينغارافلو يصف حوايل مئة بروفسور 

استعامرّي هم الّذين زار بعضهم نفس األكادمييّات املتميّزة، كدار املعلّمني العليا أو كلّية الحقوق 

يف جامعة باريس التي علّمت ودّربت أشهر املثّقفني الفرنسينّي. حتّى أّن بعض علامء االجتامع 

الذين ال ميلكون خربًة استعامريّة مبارشة يف مجاالت أخرى – عىل سبيل املثال علامء االقتصاد 

أو أساتذة القانون – قاموا من حنٍي إىل آخر بتدريس مقّررات ذات مضموٍن استعامري، والعديد 

منهم كانوا خّريجي املدارس العسكريّة كسان سري أو الكلّية االستعامريّة يف باريس. كان الخبري 

واإلدارة  التعليم  بني  املعّقدة  وظيفته  تجمع  موسوعيًّا  »شخًصا  خلفيته،  كانت  أّي  النموذجي، 

االستعامريّة والخربة، ويحمل يف بعض األحيان مسؤوليّات سياسيّة وتجاريّة.« )ص. 135( عىل 

البلديّة املحليّة  العامني واملجالس  الحّكام  الهيكيّل قامت وزارة االستعامر والعديد من  الصعيد 

وغرف التجارة وجامعات الضغط املؤيّدة لالستعامر بتمويل العلوم االستعامريّة، أَماًل يف جذب 

الشباب املوهوب إىل الوظائف يف اإلمرباطوريّة والسرتضاء الرأي العام. حلقٌة كبرية من الباريسيّني 

البحث االستعامري ونارشين متخّصصني  وجمعيّات محليّة ومهجريّة ومؤّسسات متخصصة يف 

ومراجعًة  اجتامعيًّا  واستعداًدا  فكريّة  فُسحات  وفّرت  علميّة  ومجاّلٍت  االستعامريّة  املواضيع  يف 

منظورًة وهو ما يحتاجه أّي مجاٍل جديٍد ليكتسب طابًعا مهنيًّا.

أحد أكث الفصول إثارًة لالهتامم هو الذي يبحث يف أسباب تعّث هذا املجال الحريكّ الجديد 

يف الحقبة الزمنيّة ما بني الحربني العامليّتني ـ التي وصلت خاللها اإلمربياليّة الفرنسيّة إىل ذروتها ـ 

وانهياره بعدها بجيٍل، ويستعرض العديد من العوامل: بداية الركود االقتصادي و»السنوات الجوفاء« 

القيّمني  الفرنسيّة املحافظة ورفض  التي تلت نزيف الحرب العامليّة األوىل، وتصلّب األكادمييّة 

عليها االعرتاف بجّديّة الباحثني غري التقليدينّي الذين يتّبعون مناهج عمالنيّة، وقلّة طاّلب التعليم 

الربجوازينّي اختاروا  الذكور  القليل من  أّن  الحقيقة  العلوم االستعامريّة إجاماًل.  العايل يف مجال 
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الهجرة إىل املستعمرات بسبب انخفاض معّدالت الوالدة يف الجمهوريّة الثالثة. إضافة إىل ذلك 

ثالث  تشاركت  حيث  الشامل،  اإلجاميّل  التنسيق  قصور  من  االستعامريّة  العلوم  تدريس  عاىن 

وزارات )وزارة االستعامر ووزارة التعليم ووزارة املاليّة( مسؤوليّة هذا القطاع. يستجيل سينغارافلو 

أزمة هويٍّة عميقٍة يف ثالثينيّات القرن العرشين لرّواد هذا املجال ألّن »تثبيت خّريجني متعلّمني يف 

املستعمرات يبقى أمرًا صعبًا« )ص. 227(.

 كان الهدف يف الجمهوريّة الثالثة هو رفع العلوم اإلستعامريّة من مستوى „الهواة“ إىل درجة 

»االحرتاف«، وهو ما تُثبته األدلّة التي جمعها سينغارافلو. كيف كانت العالقة بني العلوم االستعامريّة 

كالجغرافيا  التقليديّة  األكادمييّة  العلوم  وبني  مهنيٍّ  طابعٍ  اكتساب  من  متّكنت  والتي  املستحدثة 

والتاريخ والقانون واالقتصاد السيايس؟ هل شّكلت العلوم االستعامريّة »علاًم استعامريًّا« واحًدا 

عّزز اإلمربياليّة بشكٍل مستديم؟ هنا أيًضا األجوبة معّقدة. الجغرافيّون األكادمييّون قبل سنة 1880 

أنفسهم  تحرير  رغبتهم يف  وقد جعلتهم  االسم،  يكونوا يف  إن مل  الروح  »استعامرينّي« يف  كانوا 

الطبيعيّة والبرشيّة يف اإلمرباطوريّة اآلخذة  للمواقع  تأثري املؤرّخني يطمعون يف رسم خرائط  من 

بالتوّسع، ولذلك رّحبوا بإنشاء املجال الجديد املسّمى »الجغرافيا االستعامريّة.« لكّن الجغرافيّني 

االستعامرينّي مل يتّحدوا بآرائهم، والقلّة منهم متّكنت من إخضاع الحتميّة امليزولوجيّة التي هيمنت 

عىل هذا املجال يف منقلب القرن العرشين. مقارنًة بالجغرافيّني حظي تاريخ االستعامر باهتامم 

للمركزيّة  املؤيّدين  الخرباء  هؤالء  معظم  كان  وقد  املسلكيّني،  املؤرّخني  من  صغريٍة  مجموعٍة 

األوروبيّة واملنارصين الدامئني لإلمربياليّة من أوائل الذين درسوا القرن العرشين والتاريخ الشفوي 

يف فرنسا، ومن أوائل من تحّدى حتميّة املحافظني العنرصيّة يف السوربون.

يكّونا  بأن  لهام  تسمح  درجٍة مل  إىل  انتقائيّنْي  كانا  االستعامري  واالقتصاد  االستعامري  القانون 

مجاالٍت مستقلًّة بنفسها، وعوًضا عن ذلك طّورت االختصاصات القانونيّة يف القانون الفرنيس مكّماًل 

« منفصٍل. كذلك كان االقتصاد االستعامري مركّبًا  »استعامريًّا« مانعًة بذلك ظهور »علٍم استعامريٍّ

هجيًنا بشكٍل دائٍم، مبعنى أنّه كان يُشري يف كلّيات التجارة إىل منهجيّات استعامريّة للزراعة، ويف 

قدٍر  أقّل  النفس االستعامري حّقق  املقاَرن. علم  النظم االستعامريّة لالقتصاد  القانون إىل  كلّيات 

من التطّور املؤّسسايت وترك أقّل اآلثار، وهو الذي حاول الباحث اإلداري املشهور جورج هاردي 

اخرتاعه من ال يشء يف حقبة الثالثينيّات من القرن العرشين الحافلة باألزمات، مستعريًا من األدب 

النفس األكادمييّون يف فرنسا  فيه علامء  الجادة، وذلك يف زمٍن كان  العلميّة  النامذج  أكث منه من 

تجريبيّني بشكٍل حازم. كانت محاولة هاردي محكومًة بالفشل، وقد تم تدريس مقّرَرين فقط حول 
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هذا املوضوع يف كلّية باريس االستعامريّة ويف لو هافر. يستنتج سينغارافلو أّن الجمهوريّة الثالثة 

كانت متثّل أكث ما مُتثّل »لحظًة استعامريًّة« يف العلوم اإلنسانيّة الفرنسيّة. االهتامم مبواضيع بحٍث 

مشرتكة – وهي »السّكان األصليّون« واملستعمرة واالستعامر – أنتج تبايًنا كبريًا يف املنهجيّات والطرق 

واملعايري العلميّة ضمن الكثري من املجاالت إىل درجٍة ال تسمح للمؤرّخني املعارصين بالحديث 

عن منوذجٍ استعامريٍّ واحد حاصل ضمن العلوم اإلنسانيّة يف فرنسا بني العام 1870 والعام 1940. 

مجاٍل  يف  املنجزة  األبحاث  آلثار  دراسته  يف  الخرباء  عىل  لتييّل  خالفًا  سينغارافلو  يعتمد  مل 

استعامريٍّ محّدد )أفريقيا(، ولكّنه ركّز عوًضا عن ذلك عىل الظروف االجتامعيّة املسؤولة عن ظهور 

العلوم االستعامريّة ضمن التعليم العايل، متبّنيًا بذلك منهج أستاذه كريستوف تشارلز، وأهّم ما يكشفه 

سينغارافلو هو أّن عامل التدريس عن االمربياليّة كان »فسحًة محّفزًة للّقاء والتبادالت بني األكادمييّني 

يتحرّكون عىل  الذين  االستعامريّون  العلامء  31(. ساهم  والسياسيّني واملعلنني« )ص.  واإلدارينّي 

السيايس ـ يف خلق مواضيَع  ـ كالتاريخ والجغرافيا والقانون واالقتصاد  التقليديّة  حافّة املجاالت 

وذلك  املداريّة(  الجغرافيا  القانوين،  البرشيّة  األجناس  علم  لالمربياليّة،  املقارن  )التاريخ  جديدة 

ضمن مجاالتهم األساسيّة التي ازدهرت بعد الحرب العامليّة الثانية، كام كانوا أّول من مارس تداخل 

االختصاصات بسبب نفيهم املطّول من حقول أبحاثهم الرئيسيّة، وقد ضاعت هذه املساهامت من 

األذهان حارًضا ألّن الباحثني الجدد يف بريطانيا هجروا »العلوم االستعامريّة« املذمومة.   

يرى كّل من سينغارافلو وتييّل أْن ليس مبقدور املؤرّخني فهمـ  وبشكٍل أقّل بكثريٍ أن يعملوا ضد 

ـ السلطة األيديولوجيّة والبالغيّة املتأّصلة يف العلم من دون اإلحاطة بالصورة الكاملة لكيفيّة عمل 

كّل العلامء يف املايض، فهناك نقاٌش مستديٌم عن نطاق مساعدة العلامء لالستعامر ونطاق مساعدة 

العلوم إىل  ترجمة  كيفيّة  يبحث يف  الغنيّني ال  الكتابني  أّن كال  الرغم من  للعلم. عىل  االستعامر 

سياسة عىل األرض، إاّل أنّهام ينبّهاننا إىل استحالة الوصول إىل نتيجٍة مؤكّدٍة يف ما يتعلّق مبحتوى 

املجاالت العلميّة التي رّوج لها االستعامر. يبعث الكاتبان بروٍح جديدٍة يف تاريخ العلامء البيض 

العامليّتني، وذلك من دون مدح  الحربني  الزمنيّة ما بني  الحقبة  الذين تعاطفوا مع اإلمربياليّة يف 

هؤالء العلامء أو االعتذار عنهم. أكث ما لفت نظر كاتبة هذه املقالة كُمراجعٍة هي الصورة الحركيّة 

للمجتمعات اإلنسانيّة والثقافات التي اكتسبها العلامء الفرنسيّون والربيطانيّون من خالل االختبار 

الحقيقّي  الفهم  تعاكس  الصورة  وهذه  العرشين،  القرن  من  والرابع  الثالث  العقدين  يف  امليداين 

للثقافة الذي سادت لدى العلامء الالحقني يف حقبة الحرب الباردة. إّن ما ينتظر من يؤرّخه هو كيفيّة 

هذا التحّول الالحق وسببه وسط النقاش والنضال ألجل إنهاء االستعامر...     

الملف


