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جم لد  موسوعة ، والمنشور عىل )المقاربات المختلة لالستعمار ، . مارغريت كون وكافيتا ريديمقدمة: هذا نص متر

ي الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ي هذا الرابط(. ننوه بأن التر

 ، والتر
ا

قد تختلف قليال

ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة  النسخة الدارجةعن  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

ا، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د  جمة. وختاما . إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   واعتمادهم للتر
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إن االستعمار هو ممارسة اهليمنة، واليت تتضمن إخضاع شعب آلخر، ولكن أحد مصاعب تعريف االستعمار 
 -مثلها مثل االستعمار-عن اإلمربايلية، وكثرياً ما يُعامل املفهومان على أهنما مرتادفان، واإلمربايلية هو متييزه 

تتضمن أيًضا السيطرة االقتصادية والسياسية على املنطقة اخلاضعة، بْيد أن االشتقاق اللغوي للمصطلحني 
"، colonusمن الكلمة الالتينية "( مشتّقة colonyيدلنا على بعض مواضع االختالف. فكلمة ُمستعمرة )

زارع"، تذكران هذه اجلذور أبن ممارسة االستعمار تنطوي عادًة على نقل السكان إىل إقليم جديد، 
ُ
وتعين "امل

حيث يعيش الوافدون كمستوطنني دائمني مع احلفاظ على والءهم السياسي لبلدهم األصِل. ومن الناحية 
"، وتعين "أن يقود". وابلتايل، فإن مصطلح imperiumلكلمة الالتينية "األخرى، فإن اإلمربايلية مشتقة من ا

اإلمربايلية يركز على طريقة بلٍد ما يف ممارسة السيطرة على آخر، سواًء كان ذلك عرب بناء املستعمرات أو فرض 
 السيادة أو اآلليات غري املباشرة للسيطرة.

تمام الفالسفة ذوي النزعة السياسية واألخالقية يف حمط اه -ولوقٍت طويل-كانت شرعية االستعمار        
من صعوبة  -منذ احلروب الصليبية وغزو األمريكيني على األقل-الرتاث الغريب، فقد عاىن املنظرون السياسيون 

التوفيق بني العدالة والقانون الطبيعي يف ممارسة السيادة األوروبية على الشعوب الغري غربية. احتد التوتر بني 
كر الليربايل وممارسة االستعمار يف القرن التاسع عشر على وجه اخلصوص عندما وصلت هيمنة أورواب على الف

 بقية العامل إىل أوجها. ومما يدعو إىل التندر هو أن الفالسفة السياسيني الذين يدافعون عن مبادئ الكونية
ار واإلمربايلية، و كانت أحد السبل للتوفيق واملساواة هم أنفسهم من كانوا أيضاً يدافعون عن شرعية االستعم

بني هذين املبدأين املتناقضني ُحجة ُعرفت ابسم "مهمة نشر احلضارة"، واليت تشري إىل أمهية وجود تبعية سياسية 
أو وصاية لفرتة مؤقتة على اجملتمعات "الغري متحضرة" كي يصلوا إىل مرحلة يكونوا فيها قادرين على احلفاظ 

 ت الليربالية واحلكم الذايت.على املؤسسا

إن هدف هذه املقالة هو حتليل العالقة بني النظرية السياسية الغربية ومشروع االستعمار، وبعد تقدمي      
مناقشة أكثر مشواًل ملفهوم االستعمار، ستشرح هذه املقالة كيف برر املفكرون األوربيون اهليمنة السياسية 

متضمناً  ء الثالث على الليربالية، وسيناقش اجلزء الرابع إبجياز الرتاث املاركسيوشّرعوها وعارضوها، وسريكز اجلز 
املعادية لإلمربايلية. وحيتوي اجلزء اخلامس  دفاع ماركس نفسه عن االستعمار الربيطاين يف اهلند وكتاابت لينني

مؤثرة يف  -على وجه اخلصوص-على مقدمة لـ"نظرية ما بعد االستعمار" املعاصرة، فقد كانت هذه املقاربة 
الدراسات األدبية ألهنا جتذب االنتباه بسبل شّّت إىل أن الذوات املا بعد استعمارية حمكومة ابملمارسات اخلطابية 
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وتُقاوم بواسطتها. وسيعرض اجلزء األخري نقد السكان األصليني لالستعمار االستيطاين الذي يظهر بصفته ردًّا 
رية القائمة على اهليمنة، والتجريد من األراضي، والعادات، والتاريخ املتوارث، ونظرايت على املمارسات االستعما

ما بعد االستعمار للكونية. إن هدف هذه املقالة هو تقدمي نظرة عامة على جمموع الكتاابت الضخمة وتعقيداهتا 
 واليت تبحث يف القضااي النظرية الناشئة من جتربة االستعمار األورويب.

 

 يف وعناوينتعار  -1
 القانون الطبيعي وعصر االكتشاف -2
 الليربالية واالمرباطورية -3
 املاركسية واللينينية -4
 نظرايت ما بعد االستعمار -5
 االعرتاف والثورة يف دول االستعمار االستيطاين -6

 املراجع •
 أدوات أكادميية •
 مصادر أخرى على األنرتنت •
 مقاالت ذات صلة  •

 

 

 

                                                                                 تعاريف وعناوين         -1

إن االستعمار ليس بظاهرة حديثة، فتاريخ العامل مليء بكثري من األمثلة على جمتمعات امتدت وضّمت إليها 
إقامة  -من بني الكثري غريها-أراٍض جماورة، وقامت بتوطني سكاهنا أبرٍض جديدة حمتلة، وأشهر األمثلة 

اليواننيني القدماء ملستعمرات كما فعل الرومان والربابرة والعثمانيون، مما يعين أن االستعمار ليس حمدداً بوقت 
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أو مكان معينني. غري أنه قد تغري االستعمار ُكليًا يف القرن السادس عشر بسبب التطورات التكنولوجية يف 
، فسرعة السفن املبحرة جعلت الوصول إىل املوانئ البعيدة املالحة، واليت بدأت بربط مناطق انئية من العامل

ممكناً، وأن يكون صلة وصل بني املركز واملستعمرات. هكذا نشأ مشروع االستعمار األورويب احلديث عندما 
أصبح من املمكن نقل عدد كبري من السكان عرب احمليط واحملافظة على السلطة السياسية ابلرغم من التشتت 

ليصف ما قامت به أورواب لبسط  colonialism)ويستخدم هذا املدخل مصطلح االستعمار ) اجلغرايف.
 نفوذها السياسي ومستوطناهتا يف بقية أحناء العامل، مبا فيها األمريكيتني وأسرتاليا وأجزاًء من أفريقيا وآسيا.

ربايلية. يُتوقع من تنشأ صعوبة تعريف االستعمار من كونه غالًبا ما ُيستخدم املصطلح كمرادف لإلم
االستعمار واإلمربايلية أن يعودا ابلنفع على أورواب اقتصاداًي واسرتاتيجًيا لكوهنما شكاًل من أشكال االحتالل. 
يستخدم مصطلح االستعمار يف كثري من األحيان لوصف املستعمرات يف أمريكا الشمالية ونيوزيلندا واجلزائر 

كبري من السكان األوروبيني إقامة دائمة وسيطروا عليها. يصف مصطلح   والربازيل، وهي أراٍض أقام فيها عدد
اإلمربايلية يف الغالب تويل حكومة أجنبية إدارة منطقة دون نشاط استيطاين كبري؛ ومن األمثلة النمطية، التكالب 

ن االختالف ما على افريقيا يف أواخر القرن التاسع عشر، واهليمنة األمريكية على الفلبني وبورتوريكو. غري أ
بني هذين املصطلحني غري مّتسق ُكلًيا مع املؤلفات األدبية، فيفرق بعض الباحثني ما بني املستعمرات املخصصة 
لالستيطان واملستعمرات الناشئة بغرض االستغالل االقتصادي، واستخدم البعض اآلخر مصطلح االستعمار 

اشر وشرح تباينها عن اإلمربايلية، حيث تتضمن األخرية ليصفوا امللحقات اليت حتكمها دولة أجنبية بشكٍل مب
 أشكااًل غري مباشرة من السيطرة.

يقع اللْبس يف معىن مصطلح اإلمربايلية يف الطريقة اليت تغري هبا املفهوم على مر الزمن، مع أن الكلمة      
ان اإلليزابيثيون حينها قد وصفوا اإلجنليزية "اإلمربايلية" مل تكن شائعة االستخدام قبل القرن التاسع عشر، وك

اململكة املتحدة بـ "االمرباطورية الربيطانية". ُوظِّف مفهوم اإلمرباطورية توظيًفا أكثر شيوًعا يف الوقت الذي 
بدأت فيه بريطانيا ابهليمنة على أقاليم ما وراء البحار، وكانت تُفهم اإلمربايلية على أهنا نظام اهليمنة والسيادة 

على األقطار. وقد ميارس العمل احلكومي ممارسة غري مباشرة بواسطة اجملالس احللية أو بواسطة حكام العسكرية 
من السكان األصليني ممن يكنون هلم االحرتام، بْيد أن السيادة تبقى للربيطانيني. ولكن تغري املفهوم التقليدي 

ووفقًا للينني، أن  .عىن ابالستغالل االقتصاديلالمرباطورية لتأثره بتحليل لينني لإلمربايلية على أهنا نظام يُ 
عند –اإلمربايلية كانت نتيجة ضرورية وحتمية ملنطق الرتاكم يف الرأمسالية املتأخرة. وهكذا وصفت اإلمربايلية 
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مرحلة اترخيية من الرأمسالية بدالً من أن تكون ممارسة للهيمنة السياسية والعسكرية  -لينني واملاركسيني االحقني
 التاريخ، ولذلك ظهر أثر النهج املاركسي يف النقاشات املعاصرة حول اإلمربايلية األمريكية، ويُقصد هبذا عرب

 Youngاملصطلح عادًة اهليمنة االقتصادية األمريكية، سواء كانت مُتارس بشكٍل مباشر أو غري مباشر )
2001.) 

نظراً لصعوبة التمييز ما بني املصطلحني، سريد يف هذا املدخل مصطلح "االستعمار" كمفهوم واسع يشري       
إىل مشروع اهليمنة السياسية األوروبية منذ القرن السادس عشر حّت القرن العشرين، والذي انتهى حبركات 

وصف الكفاح السياسي والنظري التحرير الوطنية يف الستينات، وسيستخدم اصطالح "ما بعد االستعمار" يف 
للمجتمعات اليت مرت مبرحلة انتقالية من التبعية السياسية إىل السيادة. كما سيوظف هذا املدخل مصطلح 
"اإلمربايلية" كمفهوم واسع يشري إىل اهليمنة االقتصادية والسياسية والعسكرية اليت تتحقق دون إقامة مستعمرات 

 أوروبية دائمة ذات أمهية ُتذكر.

 

 القانون الطبيعي وعصر االكتشاف -2

آاثر الغزو اإلسباين لألمريكيتني نقاشاً الهوتياً وسياسياً وأخالقياً حول استخدام القوة العسكرية للهيمنة على 
أراٍض أجنبية، جرى النقاش يف إطار اخلطاب الديين الذي َشرَع الغزو العسكري ليكون وسيلة لتسهيل هداية 

الصهم، وكانت فكرة "نشر احلضارة" يف القرن التاسع عشر من اخرتاع الربيطانيني بال السكان األصليني وخ
شك. برئ املستعمرون األسبان أفعاهلم يف األمريكيتني أبهنا مهمة دينية لتنصري الشعوب، ووفرت احلمالت 

لت احلمالت الصليبية الدافع األساسي لوضع مذهب قانوين يسوغ غزو أراضي الكفار ومتلكها. يف حني تشك
كحروب دفاعية الستعادة األراضي املسيحية اليت استحوذ عليها غري املسيحيني،   -يف ابدئ األمر-الصليبية 

وأدت االبتداعات النظرية الناجتة دوراً مهماً يف تربير احملاوالت الالحقة لغزو األمريكيتني، وحيث كان االدعاء 
ام بنفوس شعب املسيح يتطلب اعطاءه ُسلطة قضائية اببوية على الرئيس القائل أبن "التفويض البيرتي" لالهتم

 املسائل الدنيوية والروحية، وهذه السلطة ممتدة إىل غري املؤمنني ابإلضافة إىل املؤمنني.

ومع ذلك، مل تكن هداية السكان األصليني مربراً كافيًا ملشروع غزو ما وراء البحار، فقد صادف غزو     
ني فرتة إصالح حيث أتثر خالهلا الباحثون اإلنسانيون يف الكنيسة بنظرايت القانون الطبيعي األسبان لألمريكيت



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(، فإنه Pope Innocent IVلعلماء الالهوت، مثل القديس توما األكويين، ووفقاً للبااب إنوسنت الرابع )
متأثراً – البااب وجتريدهم من ممتلكاهتم جملرد كوهنم غري مؤمنني. وَخلصَ  يستحيل شن حرب على الكفار

إىل أن استخدام القوة مشروع فقط يف حال انتهاك الكفار للقانون الطبيعي، وأعطى البااب سلطة  -ابلتوماوية
شرعية لغري املؤمنني على أنفسهم وممتلكاهتم، ولكن تبُطل هذه السلطة يف حال ثُبَت عدم قدرهتم على ضبط 

األلباب. وسرعان ما قرر األسبان أن عادات السكان األصليني  أنفسهم وفق املعايري املتعارف عليها عند ذوي
يف ألمريكيتني من التعري، وعدم رغبتهم يف العمل، وألكلهم املزعوم للحوم البشر، تربهن صراحة على عجزهم 

ان عن إدراك القانون الطبيعي، كانت هذه الرواية وسيلة لتشريع استعباد اهلنود احلمر، وإصرار املستعمرين األسب
 على أهنا الوسيلة الوحيدة لتعليمهم احلضارة وإدخاهلم يف النصرانية.

 
اُرسل بعض املبشرين اإلسبان إىل العامل اجلديد، والحظوا تفشي االستغالل الوحشي لعمل العبيد يف ظل       

اهلنود لوحشيتهم غياب أية تعليمات دينية ُملزمة. وأشار أحد أعضاء الكهنة الدومينيكانيني النفاق يف استعباد 
املزعومة بغية شن حرب عليهم واستعمارهم واستعبادهم مما أدى إىل اضمحالل عدد سكان هيسبانيوال 

(Hispaniola من )خالل عقدين من احلُكم اإلسباين. أاثرت اإلابدات  15,000إىل  250,000
كان ابرتولومي دي الس كاساس اجلماعية الناجتة عن بعثة اإلسبان لنشر احلضارة تساؤالت حول هذه املهمة،  

(Bartolomé de Las Casas( وفراثنيسكوس دي فكتوراي )Franciscus de Victoria من )
أكثر منتقدي املمارسات االستعمارية اإلسبانية أتثريًا. أقام فكتوراي سلسلة من احملاضرات حول حقوق اهلنود 

سباين، وجادل يف أن كل البشر لديهم القدرة على اليت طبق فيها نظرايت التوماوية على ممارسات احلُكم اإل
التفكري العقالين ومنها تنشأ احلقوق الطبيعية؛ ومن هذا املنطلق، استخلص قراراً اببوايً أبن حق ملكية إسبانيا 
لألمريكيتني هو حق غري مشروع. وعلى خالف إنوست الرابع، جادل فيكتوراي أنه ال حيق للبااب وال األسبان 

ا اهلنود ملعاقبتهم على انتهاك القانون الطبيعي مثل الفسوق والزان، وقد نوه أبنه ال حيق للبااب شن أن خيضعو 
حرب على املسيحيني وأخذ ممتلكاهتم حبجة أهنم "زانة أو لصوص"، وإن كانت تلك هي احلال، فلن تبقى أية 

واحلكام املسيحيني  -فيكتوراي عند–هيمنة ملكية أوروبية يف أمان. وعالوة على ذلك، تقل أحقية البااب 
املتصرفني بتفويضه بفرض القوانني على غري املؤمنني لكوهنم خارج نطاق اجملتمع املسيحي الذي كان جمال 

 .(Williams 1990)السلطة البابوية 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن ابلرغم من هذا االنتقاد الالذع للنماذج السائدة لتربير االستعمار اإلسباين، خلص فيكتوراي إىل أ       
استخدام القوة يف العامل اجلديد كان مشروعاً حني انتهكت اجملتمعات اهلندية القانون الدويل، وهو جمموعة من 
ستقاة من العقل، واليت أصبحت ابلتايل التزامًا عاملياً. سيظهر التناقض للوهلة األوىل على أنه من 

ُ
املبادئ امل

ون الطبيعي مل تربر الغزو، ولكن برره انتهاكهم للقانون الدويل، املفرتض أن االنتهاكات اليت ارتكبها اهلنود للقان
وهو مشتق من القانون الطبيعي يف األصل. شدد فيكتوراي على إلزامية القانون الدويل ألن "وجوده كاٍف كفاية 

ر أن (، وألن مبادئه انفعة لـ"املصلحة العامة للجميع". وكما يظه391جلية لتوافق أعظم اجزاء العامل كله" )
التمييز بينهما يعتمد على افرتاض أن املبادئ األخرى اليت ترتبط عادًة ابلقانون الطبيعي )كحظر الزان والوثنية( 
ال تؤثر إال على أولئك الذين يوافقون على املمارسات، يف حني أن انتهاك القانون الطبيعي )كحظر السفر 

ال يوافقون عليها. ويف النهاية، قاد فهم فيكتوراي للقانون  اآلمن أو التجارة( له عواقب مرتتبة على أولئك الذين
الدويل إىل الدفاع عن ممارسات االستعمار اإلسباين. بيد أنه شدد على حد األعمال احلربية يف حدود املعايري 

ستعمار املَلحة لتحقيق األهداف املشروعة من العمل التبشريي والتجارة اآلمنة، ولكن انتقاد فيكتوراي لشرعية اال
 وأخالقيته كان ضمن إطار عقلنة االحتالل، وإن كان عقلنة بتقييد.

 

 الليربالية واالمرباطورية -3

كانت مشروعية االستعمار موضوعًا للنقاش بني الفالسفة الفرنسيني واألملانيني والربيطانيني يف القرن الثامن 
انقدون ألعمال االستعمار  يث وديدروعشر والتاسع عشر. كان مفكرو عصر األنوار من أمثال كانط ومس

الوحشية ومعارضني للفكرة القائلة أبنه يقع على عاتق األوروبيني مسؤولية جعل بقية العامل "متحضراً"، قد يبدو 
واضحاً نسبياً من الوهلة األوىل أبن مفكري عصر األنوار سيطورون انتقاداً لالستعمار. فنظام اهليمنة االستعماري 

ونزع امللكية، هو مناقض للمبدأ األساسي  ،والعمل القسري شبه االقطاعي ،خليطاً من العبوديةوالذي يتضمن 
للتنوير القائل أبن كل فرد قادر على التفكري واحلكم الذايت، بيد أن نشوء نظرية سياسية معادية لالستعمار 

كر أعاله، ثبت أن مفهوم يتطلب أكثر من أخالقيات عاملية تقر ابإلنسانية املشرتكة لدى اجلميع. وكما ذُ 
الكونية التوماوية ذو أسس ضعيفة نسبًيا ألن يكون نقداً لالستعمار. إذا وضعنا االضطراب القائم بني الكونية 
اجملردة للقانون الطبيعي واملمارسات الفعلية للشعوب األصلية بعني االعتبار فإنه من السهل أتويل اختالف 

 للقانون الطبيعي، وأصبح هذا بدوره مربراً لالستغالل.السكان األصليني أبنه أمر خمالف 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بعنوان كان ديدرو واحدًا من أكثر املنتقدين قوًة لالستعمار األورويب، ويف مسامهاته لكتاب رينال     
(Histoire des deux Indes يعرتض وجهة النظر اليت تقول ابستفادة السكان األصليني من احلضارة ،)

ن املستعمرين األوروبيني هم اهلمجيون. ويدعي أن الثقافة هي )"الطابع الوطين"( اليت األوروبية، وجيادل أب
تساعد على غرس األخالق وتعزز أعراف االحرتام، ولكن قد تتبدد هذه األعراف يف حال كان الشخص بعيداً 

 مُتارس فيه األعمال عن موطنه األصلي. ووفقاً لديدرو، فإنه عادًة ما تصبح االمرباطورايت االستعمارية مكاانً 
الوحشية، وذلك لُبعد املستعِمرين عن مؤسساٍت قانونية وعقوابٍت عامة، ويضعف هذا بدوره القدرة على ضبط 

 (.Muthu 2003النفس، ويكشف عن غريزة الطبيعة البشرية جتاه العنف )

ن استعمار املناطق غري كما يعرتض ديدرو على تربئة هيمنة االستعمار األورويب، رغم أنه يعرتف أ       
املأهولة ابلسكان هو أمٌر شرعي، إال أنه يصر على أن التجار األجانب واملستكشفون ليس لديهم احلق يف 

وكان هذا األمر حمط اهتمام بسبب استخدام املفكرين اإلسبان يف  ،الدخول إىل األراضي املأهولة ابلكامل
ة" )الذي يُفهم على أنه يشمل األعمال التبشريية القرن السادس عشر والسابع عشر حجة "حق التجار 

واالستكشاف وليس التجارة فقط( كمربر لالستعمار. ومن األمثلة على هذا النهج استنتاج فيكتوراي أبن 
السكان األصليني ال ميكنهم استبعاد التجار السلميني واملبشرون دون انتهاك القانون الدويل، ويف حال قاوم 

حرب عليهم واحتالل أراضيهم، وقد اعرتض  مليات التوغل، فإنه ُيشرع لإلسبان شنّ السكان األصليني ع
 :Muthu 2003)ديدرو وجهة النظر هذه مشرياً إىل أن التجار األوروبيني أثبتوا أهنم "ضيوف خطرين" 

75). 

ية الثقافة قبل أن يستطيع مفكرو عصر األنوار انتقاد االستعمار بشكل حاد، كان عليهم االعرتاف أبمه      
العيش بكرامة واحرتام  -وعلى قدر سواء-وإمكانية تعدديتها. كان االدعاء القائل أبن مجيع األفراد يستحقون 

ضروراًي، ولكنه مل يكن كافياً ابلنسبة للفكر املعادي لإلمربايلية، وكان عليهم أن االعرتاف كذلك أن االجتاه حنو 
متنوعة، هو أمر انبع من القدرات البشرية األساسية. إن الكلمة تطوير مؤسسات وخطاابت وممارسات مجالية 

" أو ما ُيسمى بـ"الثقافة" جتسد فكرة أن إنسانية البشر يُعرب عنها ابملمارسات املميزة، moeursالفرنسية "
 واليت اعُتمدت كحلول ملواجهة حتدايت الوجود اإلنساين.

ة مثل ديدرو وكانط اضطرااًب بني املفاهيم العاملية مثل حقوق لإلمربايلياملفكرين املعاديني تعكس أعمال      
اإلنسان وحقائق التعددية الثقافية، حيث يظهر تناقض معارضة اإلمربايلية يف عصر األنوار يف فهمها لكرامة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلنسان على أهنا أمر متأصل يف القدرات البشرية العاملية لإلدراك، ولكن عندما ينخرط الناس يف ممارسات 
قافية غري مألوفة ومزعجة ابلنسبة للمراقبني األوروبيني فسيبدون غري عقالنيني وسيصبون ابلتايل غري مستحقني ث

لالحرتام واالعرتاف هبم، فكان حل ديدرو هو تعريف اخلصوصية على أهنا مسة بشرية عاملية. وبعبارة أخرى، 
عملية للسلوك تسمح ألساليب حياة معينة شدد ديدرو على أنه لدى كل البشر الرغبة ذاهتا يف خلق قواعد 

(. يوجد أنواع ال حصر هلا من احللول للتحدايت Muthu 2003: 77ابالزدهار دون خلق وحشية وظلم )
اليت يطرحها الوجود اإلنساين، وحتتاج مجيع اجملتمعات إىل إجياد طريقة لتحقيق التوازن بني األاننية الفردية 

عوضاً –ن اليت تنجم عن البيئة الفيزايئية. ومن هذا املنطلق، فإن الثقافة نفسها واجملتمعية، وللتغلب على احمل
 هي قدرة بشرية عاملية. -عن العقالنية

على عكس الكثري من الفالسفة السياسيني يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر أن تكون  ديدرومل يفرتض      
ها للتنظيم السياسي واالجتماعي( ومل يفرتض أيضًا أن تكون اجملتمعات غري الغربية بدائية ابلضرورة )كافتقار 

املنظمات االجتماعية األكثر تعقيدًا متقدمًة ابلضرورة. كانت إحدى القضااي الرئيسية اليت ميزت النقاد من 
فة واستوعب العديد من الفالس ،للعالقة بني الثقافة والتاريخ والتقدمرؤيتهم أنصار االستعمار واإلمربايلية هي 

 التطوريةاملقاربة ذوي التأثري الذين كتبوا يف فرنسا وإجنلرتا يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر بعضاً من أشكال 
، انتقلت كل اجملتمعات (stadial لنظرية التطور التارخيي )وفقاً ، الذي كان مرتبطاً ابلتنوير االسكتلنديللتاريخ 

ترسم منحىن الثقافة من اهلمجية والوحشية إىل  تطوريةالتجارة، وهي عملية  من الصيد والرعي إىل الزراعة مث
ومل تكن تقتصر "احلضارة" على مؤشرات التحسن املادي فقط، بل كانت قاعدة  ،"احلضارة" يف آٍن واحد

 (Kohn and O’Neill 2006)األخالقي للمجتمع كذلك.  االرتقاءمعيار مبا خيص 

إدموند بريك وكارل ماركس وجون ستيوارت مثل حشية واهلمجية متفشية عند الكَتاب إن لغة احلضارة والو      
التقاليد الليربالية، ومع ذلك، هي ما مييز  يالتارخيتطور الن نظرية أب، ولذلك سيكون من اخلطأ أن نستنتج ميل

ن هلا ارتباط قوي فسنجد أ -ممن كانوا رواداً – ون ومسيثفريجسبياانت التنوير االسكتلندي مثل  فبالنظر إىل
وشعر أن عالقات التبعية بني املدن الكربى وتبعاهتا  ،اإلمربايلية ألسباٍب اقتصادية مسيثابلليربالية. وعارض 

قد شوهت آليات السوق املنظمة ذاتياً، وكان قلقاً من أن ُكلفة اهليمنة العسكرية ستثقل كاهل دافعي الضرائب 
(Pitts 2005) ولقد اثبتت جدواها يف ترببر اإلمربايلية،  ،جياً لعملية التطور التارخيي. كانت فكرة احلضارة تتو

(. ومن املبادئ 1999، كانت اإلمربايلية الليربالية مثرة التفاعل بني الكونية والتطور التارخيي )لعدي ميهتاووفقاً 
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يت، إال أن نظرية تطور التاريخ األساسية لليربالية، أن مجيع األفراد لديهم القدرة ذاهتا على التفكري واحلكم الذا
 McCarthy)تغري مفهوم الكونية لُيفهم على أن هذه القدرات ال تظهر إال يف مرحلة معينة من احلضارة 

القدرة لهمجيني ل يسلميل(  ابسم)يشار إليه فيما يلي  جلون ستوارت ميلووفقاً   ،. فعلى سبيل املثال(2009
، فقد تعلم اخلدم والعبيد والفالحون الطاعة ىخر أم اجلم للحرية. وأما من انحية على احلكم الذايت بسبب حبه

فاجملتمع التجاري وحده هو الذي حيقق الظروف املادية والثقافية،  ،حّت أصبحت قدرهتم على التفكري مقيدة
طق، إن اجملتمعات املتحضرة اليت متكن األفراد من إدراك إمكانية الوصول إىل احلرية واحلكم الذايت. ووفقاً هلذا املن

مثل بريطانيا العظمى حتكم الشعوب األقل تقدماً. ومن هذا املنظور، فإن اإلمربايلية ليست هيمنة سياسية 
ومة اليت تصنع "احلضارة" )مثل إضفاء الطابع واستغالل اقتصادي ابلدرجة األوىل؛ بل هي ممارسة أبوية للحك

ن األصليني. إن احلكومات املستبدة )مل يرتدد ميل يف استخدام هذا العصري( حرصاً على تشجيع تقدم السكا
 التقدم واحلكم الذايت يف هناية املطاف. النتهاءاملصطلح( هي وسيلة 

، وهو موظف يعمل منذ فرتة طويلة لدى شركة اهلند الشرقية الربيطانية، أن احلكومة ميلاعرتف       
تقود إىل االستغالل االقتصادي والظلم، وإذا مل يوضع حد هلذه  قد أجنيباالستبدادية اليت حيكمها شعٌب 

فقد تقَوض شرعية املشروع االمرباطوري وكفاءته. حيدد ميل يف )اعتبارات احلكومة التمثيلية  ،االنتهاكات
Considerations on Representative Government 1861 أربعة أسباب جتعل )

ل املثال( غري ُمالءمة حلُكم املستعمرات. أواًل، من املستبعد أن يكون الشعوب األجنبية )األوروبية على سبي
لدى السياسيني األجانب معرفة ابلظروف احمللية، اليت هلا أمهية يف حل مشاكل السياسات العامة بفعالية. 

املستبعد أن يتعاطف  اثنياً، نظراً لالختالفات الثقافية واللغوية والدينية غالباً بني املستعمرين واملدنيون، فإنه من
املستعمرون مع السكان األصليني واألرجح أن يعاملوهم ابستبداد. اثلثاً، وحّت إن حاول املستعمرون معاملة 
السكان األصليني إبنصاف، فإن نزعتهم الطبيعية للتعاطف مع املشاهبني هلم )املستعمرين اآلخرين والتجار( 

، يذهب التجار واملستعِمرون للخارج مليل خرياً، ووفقاً أت النزاع. ستؤول على األرجح إىل تشوه احلكم يف حاال
أقل، مما يعين أن نشاطاهتم االقتصادية تستغل الدول املستعمرة بداًل من  ةليحصلوا على ثروة مبجهوٍد وخماطر 

كم يف املسهبة اليت هتاجم سوء احل ادموند بورككتاابت أن تنميها، هذه احلجج هي نتيجة النقاط الواردة يف  
(. ورغم اعرتاض الدراسات Fox’s East India Bill 1783الشهرية على ) بوركاهلند، وأمهها خطاب 
كان مناصراً قوايً لالمرباطورية   بوركيف أن  دانيال اونيلكمعارض لإلمربايلية، جادل   بوركالعلمية احلديثة لرأي 
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مرتافقاً  أيديولوجياً عن االمرباطورية  بوركان دفاع  ، كألونيل(، ووفقاً  2016الربيطانية يف القرن الثامن عشر )
 مع معارضته احملافظة للثورة الفرنسية.

ملشكلة سوء احلكم االمرباطوري هو جتنب الرقابة الربملانية ملصلحة هيئات إدارية متخصصة،  ميلكان حل       
ون مدفوعًا من احلكومة املعرفة ابألوضاع احمللية، وسيك الكتسابحيث سيحصل أعضاؤها على التدريب 

فيما خيص الصراعات بني املستعمرين والسكان األصليني لكوهنم لن يستفيدوا بشكل  بنزاهةليستطيعوا احلكم 
شخصي من االستغالل االقتصادي. ولكن، مل يستطع ميل تفسري كيفية ضمان ُحكم جيد، حيث مل تكن 

داللة على فشل الفكر  ميلاإلطار، كانت كتاابت  السلطة السياسية احلاكمة مسؤولة أمام السكان. ويف هذا
 االمرباطوري الليربايل.

محل املفكرون الليرباليون يف القرن التاسع عشر جمموعة من اآلراء بشأن مشروعية اهليمنة األجنبية والغزو.     
مل يعتمد على مفهوم "نشر  االستعمارحججًا مقنعة مفادها أن  اليكس دي توكفيلعلى سبيل املثال، قدم 

هذا إىل معارضة  يؤل بهللسكان األصليني، ولكن مل  اً جيد اً ن االستعمار مل جيلب حكمأبدىل أاحلضارة". و 
وأصر على أن املستعمرات الفرنسية يف  االستعمار ألن دعمه يستند بشكٍل اتم إىل ما يصب يف صاحل فرنسا.

من مكانة فرنسا مقارنةً خبصومها مثل اجنلرتا، وقد توفر املستعمرات حالً للفائض السكاين، الذي  اجلزائر سرتفع
كان سببًا يف حدوث فوضى يف فرنسا. وأشار أيضًا إىل أن املساعي االمرباطورية من شأهنا أن تثري الشعور 

 والنزاع الطبقي.ابلوطنية، الذي قد يوازن قوة الطرد املركزي احلديثة املتعلقة ابملادية 

م مشروع االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، ونشر أول حتليل له عن االستعمار بفعالية يف تقدّ  توكفيلوشارك    
عضواً، دعا إىل للحصول على مقعد يف جملس النواب. وبصفته  1837الفرنسي خالل محلته االنتخابية عام 

 Essayليؤلف )مقالة عن اجلزائر  1841توسيع الوجود الفرنسي يف اجلزائر، وكانت رحلته إىل اجلزائر عام 
on Algeria وخالفاً ملناصري 1841( اليت كانت بدورها أساساً لتقريرين برملانيني حيمالن عنوان )توكفيل .)
الحتالل العسكري الوحشي مل يفعل شيئا يذكر لتقدمي حكم أبن ا توكفيلدىل أ، األكثر سذاجةً "نشر احلضارة" 

 توكفيلجيد أو تقدم احلضارة، ويف ظل االنعكاس الواضح لنظرية التنوير االسكتلندي ذات املراحل األربع، اقَر 
الطرف املتحضر"  االلتقاء معمن حسن حظهم " " و"حنن نقاتل اآلن بضراوة اكثر من العرب أنفسهم

(Tocqueville 1841: 70إ ،) ،ال أن هذا اإلدراك مل يعين نقدًا للوحشية الفرنسية. وبداًل من ذلك
دافع عن التكتيكات املثرية للجدل مثل تدمري احملاصيل ومصادرة األراضي وأسر مدنيني ُعزل. ومع ذلك، فإن 
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عتقد أن وهو يرفض تقاليد احلرب العادلة أبسرها، قائاًل: "أ نصوصه ال تقدم سوى القليل من التربير الفلسفي،
. وذكر يف كتاابته عن اجلزائر، أن املصاحل (Tocqueville 1841: 70)ختريب البلد"  حق احلرب جييز لنا

 األخالقية بصورٍة واضحة لألهداف السياسية. االعتباراتالوطنية الفرنسية هي عامود أساس، وختضع 

 

حقيقة ما إن كان احلكم و الستعمار من القلق حول مشروعية ا اً عن اجلزائر بعض توكفيليعكس حتليل      
االستعماري فعااًل، وشعر أن استقرار النظام يعتمد على قدرة اإلدارة االستعمارية يف توفري حكم جيد 
للمستوطنني الفرنسيني، وشدد على أن املركزية املفرطة لصنع القرار يف ابريس مقرونًة ابملمارسات التعسفية 

لية تعين أن املستوطنيني الفرنسيني ال يضمنون أمن ممتلكاهتم، انهيك عن احلقوق السياسية للقيادة العسكرية احمل
حبق السكان األصليني، ولكنه احلكم العريف واملدنية اليت كانت أمراً مألوفاً يف فرنسا. ومل يعرتض على استخدام 

كان جناح املساعي الفرنسية يف اجلزائر   شعر أن ذلك يؤدي إىل نتائج عكسية عندما يُطبق على الفرنسيني.
يعتمد كليًا على جذب أعداد كبرية من املستوطنني الفرنسيني الدائمني، وابلنظر إىل استحالة عند توكفيل 

كسب والء السكان األصليني، مل تستطع فرنسا التشبث ابجلزائر دون إنشاء جمتمعات حملية مستقرة 
لالستيطان من خالل  الفرنسيونعسكرية السكان األصليني، وينجذب للمستوطنني، حيث حتكم اهليمنة ال

والسياسية فيها. وبعد  الثقافيةتعهدهم بتحقيق مكاسب اقتصادية يف بيئة طبق األصل عن فرنسا وعن احلياة 
( Tocqueville 1837: 25أن ساد التفاؤل لوهلة بشأن "دمج" األجناس يف "رسالة اجلزائر الثانية" )

أن العامل االستعماري متصل بوجود تعارض دائم بني املستعمر والسكان األصليني، وأن هذا  لتوكفيفهم 
 لألول. ةاالقتصاديالتعارض قائم من أجل ضمان املنافع 

 Bell) ذو نزعة قانونية أقلجذبت أيضًا الدراسات العلمية احلديثة االنتباه لكتاابت الشخصيات       
 جاميس ستيفن( على مهنة Mr. Mothercountrيف ) 2016عام  كيلي ماكربايدركز  ،  (2016

واستخدم حبوث جديدة ُمسلجة ليستكشف الفجوة بني ممارسات اإلدارة االستعمارية ومثالية سيادة القانون. 
 Alibis of Empire: Henry Maine and the)يف  2016عام  مانتيناكروان اعرتضت 

Ends of Liberal Imperialism)  فكرة أن مفهوم الليربالية لعب دوراً رئيسيًا يف تربير االمرباطورية
لعب دورًا هامًا يف التحول حنو ثقافة  هنري مايينالفيكتورية، وُتظهر أن عمل الباحث القانوين الفيكتوري 

 جديدة تؤكد على خماطر وصعوابت حماولة حتضر السكان األصليني.
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 املاركسية واللينينية  -4

 ابلنقاشات حول االستعمار ضمن التقاليد املاركسية، ويعكس هذا نيوات األخرية، قل اهتمام الباحثيف السن
ويف املمارسات السياسية. وعلى الرغم من ذلك، أثرت املاركسية على ُكٍل  األكادمييالقطاع تضاءل أتثريها يف 

حناء العامل. واسرتعى املاركسيون من نظرية ما بعد االستعمار وحركات االستقالل املعادية لالستعمار يف مجيع أ
لألساس املادي للتوسع السياسي األورويب، ووضعوا مفاهيم تساعد على تفسري استمرار االستغالل  االنتباه

 االقتصادي بعد انتهاء احلكم السياسي املباشر.

يله للرأمسالية على مل يستحدث أبداً نظرية عن االستعمار، إال أنه أكد يف حتل ماركسعلى الرغم من أن        
البيان  للميل حنو التوسع يف البحث عن أسواق جديدة. ويف أعماله الكالسيكية مثل االستعمارطبيعة 

توقع ماركس أن الربجوازية سوف تستمر يف خلق سوق عاملي وتقويض  رأس املالو  غروندريسو  الشيوعي
سع هو نتاج ضروري ودافع أساسي للرأمسالية إن التو  .احلواجز احمللية والوطنية على حٍد سواء بغرض توسعها

ويُقصد به اإلفراط يف اإلنتاج. إن املنافسة بني املنتجني تدفعهم إىل خفض األجور، مما يؤدي بدوره إىل أزمة 
فائض السلع  الستيعاباالقتصادي هي إجياد أسواق جديدة  االهنيارقلة االستهالك، والطريقة الوحيدة ملنع 

منظور ماركسي، ال بد من وجود شكل من أشكال اإلمربايلية. وسيخلق نقل السكان إىل االستهالكية. ومن 
األراضي األجنبية الغنية ابملوارد سوقًا للسلع الصناعية ومصدرًا للموارد الطبيعية يعَول عليه. وبداًل من ذلك، 

اليت ستَقوض الصناعة احمللية  يوجد أمام البلدان الضعيفة أحد اخليارين، إما أن تقبل طواعية ابلسلع األجنبية
 أو أن ختضع للهيمنة السياسية اليت ستحقق نفس الغاية.

نيويورك دايلي ( يف 1850يف سلسلة من املقاالت الصحفية اليت نشرت يف عام  ماركسجادل       
( أتثري االستعمار الربيطاين يف اهلند ابلتحديد، وكان حتليله  New York Daily Tribuneتريبيون

متسقًا مع نظريته العامة للتغيري السياسي واالقتصادي، ووصف اهلند أبهنا جمتمع إقطاعي بصفٍة أساسية مير 
، كان "اإلقطاع" اهلندي مع ذلك شكاًل من أشكال التنظيم االقتصادي ملاركسبعملية حتديث صعبة. ووفقاً 

ن األراضي الزراعية يف اهلند كانت ُملكية املتميز، وتوصل إىل هذا االستنتاج ألنه يعتقد )بشكل غري صحيح( أ
مجاعية. واستخدم مفهوم "االستبداد الشرقي" ليصف نوع حمدد من اهليمنة الطبقية اليت استخدمت السلطة 
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الضريبية للدولة من أجل استخراج املوارد من الفالحني، ووفقاً له، انبثق االستبداد الشرقي يف اهلند ألن االنتاجية 
د على أعمال عامة واسعة النطاق مثل الري الذي وحدها احلكومة تستطيع متويله، مما يعين أن الزراعية تعتم

لكية اإلقطاعية 
ُ
الدولة ال ميكن أن حيل حملها نظام حكم المركزي بسهولة. يف أورواب الغربية، ميكن حتويل امل

لكية املشرتكة لألراضي  تدرجييًا إىل ُملكية خاصة، وهي ممتلكات غري قابلة للتصرف. أما يف اهلند،
ُ
جعلت امل

هذا مستحياًل، مما أعاق تنمية الزراعة التجارية واألسواق احلرة، ومبا أن "االستبداد الشرقي" منع التطور احمللي 
 للتحديث االقتصادي، فأصبحت اهليمنة الربيطانية عاماًل له.

 اجملتمعات اإلقطاعية املتخلفة بدى لالستعمار كقوى تقدمية إليصال التحديث إىل ماركسإن حتليل       
وكأنه تربير واضح للهيمنة األجنبية، غري أن روايته للهيمنة الربيطانية تعكس االزدواجية ذاهتا اليت يظهرها إزاء 
الرأمسالية يف أورواب. ويف كلتا احلالتني، يعرتف ابملعاانة اهلائلة النامجة عن االنتقال من اجملتمع اإلقطاعي إىل 

مع الربجوازي، مع اإلصرار على أن االنتقال ضروري يف هناية املطاف. وجادل يف إن توغل التجارة اخلارجية اجملت
سيؤدي إىل ثورة اجتماعية يف اهلند. وابلنسبة ملاركس، فإن هذا االضطراب له عواقب إجيابية وسلبية على 

عيشهم التقليدية، ولكنه يشري أيضًا إىل أن السواء، وتعترب معاانًة إنسانيًة هائلة عندما يفقد الفالحون سبل 
اجملتمعات القروية التقليدية ال تكاد تكون رعوية؛ فهي اماكن للقمع الطبقي والرق والبؤس والقسوة. كانت 
نتائج املرحلة األوىل من عملية التحديث سلبية متاماً؛ وذلك بسبب فرض ضرائب مفرطة على الفقراء لدعم 

االضطراابت االقتصادية اليت نتجت عن وفرة القطن اإلجنليزي املصنع بثمٍن خبس، إىل احلكم الربيطاين وحتمل 
أن أدرك التجار الربيطانيني فيما بعد أنه ليس مبقدور اهلنود دفع مثن القماش املستورد أو اإلدارة الربيطانية ما مل 

يف اإلنتاج والبنية التحتية. وابلرغم من  الربيطاين لالستثمارينتجوا سلعاً ذات كفاءة للتجارة وسيوفر ذلك حافزاً 
أن الدافع وراء احلكم الربيطاين هو اجلشع وأنه مُيارس عن طريق القسوة، ولكنه شعر أنه ال يزال  ماركساعتقاد 

حول احلكم الربيطاين يف اهلند ثالث أبعاد: أواًل، وصف الطابع  ماركسهو العامل للتقدم. لذلك، فإن لنقاش 
األجنيب، واثنياً، نقد للمعاانة اإلنسانية، واثلثاً، حجة ختامية تقضي ابنتهاء احلكم الربيطاين التقدمي للحكم 

 .املبتغىيف حال حتقق التقدم 

حتليله للهيمنة السياسية واالقتصادية الغربية يف كتيبه )اإلمربايلية: أعلى مرحلة للرأمسالية  ليننيطور      
Imperialism: The Highest Stage of Capitalism 1917 انظر ملراجع إنرتنت( )

اخرى(. وألقى نظرة انتقادية أكثر وضوحاً لإلمربايلية، وأشار إىل أهنا كانت تقنية أاتحت للدول الغربية أتجيل 
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يف  ليننياألزمة الثورية احمللية اليت ال مفر منها، وذلك بتصدير أعبائها االقتصادية إىل الدول الضعيفة. وجادل 
ربايلية يف أواخر القرن التاسع عشر قادها املنطق االقتصادي للرأمسالية املتأخرة، وأدى اخنفاض معدل أن اإلم

الربح إىل أزمة اقتصادية ال ميكن حلها إال من خالل التوسع يف األراضي، وقد اضطرت التكتالت الرأمسالية 
 هذا املعىن، فإن هذا التحليل يتماشى إىل التوسع خارج حدودها الوطنية سعياً حنو أسواق وموارد جديدة. ويف

الذي رأى االستعمار األورويب على أنه استمرار للتوسع الداخلي التابع للدولة ويف أحناء أورواب.  ماركسمتاماً مع 
أن االستعمار واإلمربايلية نتجا عن املنطق ذاته الذي قاد التطور االقتصادي  ماركس ولينني يعتقد كل من

، ليننيناطق األقل من الناحية الصناعية يف أورواب، ولكن كان هناك جزٌء واحٌد مميز يف حتليل والتحديث إىل امل
أنه عندما جرى تنظيم الرأمسالية املتأخرة حول االحتكارات الوطنية، اختذت املنافسة على األسواق هيئة املنافسة 

 قتصادية.العسكرية بني الدول على األراضي اليت قد تسيطر عليها ملنافعها اال

مسألة  روزا لوكسمبورغ وكارل كاوتسكي ونيكوالي بوخارينفيهم كما حبث املنظرون املاركسيون مبن       
أبمهية خاصة ألن حتليله قدم مفاهيم ال تزال تلعب دورًا ابرزًا يف نظرية  كاوتسكياإلمربايلية، ويتسم موقف  

االفرتاض الذي يديل أبن اإلمربايلية  كاوتسكيويعرتض  النظم العاملية املعاصرة ودراسات ما بعد االستعمار، 
، ويشري إىل أن اإلمربايلية هي العالقة الثابتة نسبياً االقتصاديستؤدي إىل تطوير املناطق املعرضة لالستغالل 
. ورغم أن اإلمربايلية اختذت يف البداية  (Young 2001)اليت تشكل التفاعالت بني نوعني من البلدان 

ة عسكرية بني البلدان الرأمسالية، إال أن ذلك قد يؤدي إىل تواطؤ بني أصحاب رأس املال للحفاظ شكل منافس
الذي  اميانويل والريشتاينعلى نظام مستقر الستغالل العامل غري املتقدم. أكثر املؤيدين املعاصرين أتثريًا هو 

عاملي هو جمموعة من العالقات املستقرة نسبياً بني يُعرف بنظرية النظم العاملية. ووفقاً هلذه النظرية، فإن النظام ال
البلدان الصناعية الرأمسالية والبلدان األقل من الناحية الصناعية. إن هذا التقسيم الدويل للعمل منظم ليعود 

( وينقل املوارد من البلدان األقل Wallerstein 1974–1989ابلنفع على البلدان الصناعية الرأمسالية )
 الصناعية.إىل 

 

 االستعمارنظرية ما بعد  -5
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من منظور نظرية النظم العاملية، فإن االستغالل االقتصادي للبلدان األقل من الناحية الصناعية ال يتطلب 
ابلضرورة هيمنة سياسية أو عسكرية مباشرة، وعلى نفس املنوال، اسرتعى املنظرون األدبيون املعاصرون االنتباه 

اليت يسودها منطق التبعية الذي تستمر حّت بعد نيل املستعمرات السابقة االستقالل.  لإىل ممارسات التمثي
متأثرًة بكتاب "االستشراق"، وطبق سعيد كما يف  إدوارد سعيدكانت دراسات ما بعد االستعمار بقلم 

ط. وبني مصطلح االستشراق تقنية ميشال فوكو يف حتليل اخلطاب بغية كسب املعرفة فيما يتعلق ابلشرق األوس
جمموعة منظمة من املفاهيم واالفرتاضات واملمارسات اخلطابية اليت استخدمت إلنتاج وتفسري وتقييم  االستشراق

املعرفة عن الشعوب غري األوروبية. ومكن حتليل سعيد العلماء من تفكيك النصوص األدبية والتارخيية لفهم 
س الدراسات السابقة اليت ركزت على املنطق االقتصادي كيف عكسوا مشروع االستعمار ودعموه. وعلى عك

أو السياسي لالستعمار، لفت سعيد االنتباه إىل العالقة بني املعرفة والسلطة من خالل تقدمي العمل الثقايف 
واملعريف لإلمربايلية. وكان قادراً على إضعاف االفرتاض العقائدي للمعرفة اجملردة من القيمة، وأظهر أن "معرفة 

لشرق" كانت جزًء من مشروع السيطرة عليه، وميكن النظر إىل االستشراق على أنه حماولة لتوسيع التضاريس ا
 .الغربية ةلألبستمولوجي لنقد ما بعد البنيويةاجلغرافية والتارخيية 

مصطلح االستشراق يف عدة مواضع خمتلفة، أواًل، يصف االستشراق كمجال حمدد  سعيدإدوارد يستخدم       
ت األكادميية حول الشرق األوسط وآسيا، ولقد تصور سعيد أن نطاقه الواسع يشمل التاريخ وعلم يف الدراسا

االجتماع واألدب وعلم اإلنسان وعلم اللغة خاصة. واثنياً، يعرف االستشراق كممارسة تساعد على تعريف 
أورواب من خالل رسم أورواب عن طريق خلق صورة اثبتة للوجه اآلخر هلا. إن االستشراق هو وسيلة لتوصيف 

صورة أو فكرة متناقضة، استناداً إىل سلسلة من املعارضات الثنائية )العقالنية وغري العقالنية، العقل واجلسم، 
سعيد أنه أيضًا وسيلة ملمارسة دوارد إالنظام والفوضى( اليت تزيح القلق األورويب وتتحكم به. وأخرياً، يؤكد 

وتصنيفها. هذا النهج اخلطايب خيتلف عن وجهة النظر املادية على  اهليمنة من خالل تكوين املعرفة عن الشرق
حد سواء أبن املعرفة هي ببساطة انعكاس للمصاحل االقتصادية أو السياسية وعن النظرة املثالية اليت ترى أن 

ب العلم يعتمد على معايري حتكمها احليادية وغياب املصلحة اخلاصة. واتباعاً خلطى فوكو، يصف سعيد اخلطا
كشكل من أشكال املعرفة اليت ال ُتستخدم بشكل أساسي يف خدمة السلطة، بل هي يف حد ذاهتا شكل من 

 أشكال السلطة.
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فيها  للمرة الثانية "هل ميكن للتابع أن يتكلم؟" مبثابة مسامهة اثنية، حتدثت غاايتري سبيفاككانت مقالة        
إدوارد عند  لتمثيلا إشكاالتضمن  سبيفاكار، وتعمل عن شبه االستعمار يف حدود نظرية ما بعد االستعم

، وشككت مبفهوم خطاب التابع املتسم ابلشفافية، عندما يريد الباحثون ذوي النوااي احلسنة أن يعطوا سعيد
فرصة للتابعني "ليعربوا عن أنفسهم" فإهنم أيملون استبعاد الوسطاء مثل )اخلبري والقاضي واملسؤول االمرباطوري 

يكون ذلك سبياًل لظهور حقيقة صحيحة وليدة التجارب، ولكن التجارب حبد ذاهتا تتشكل والنخبة احمللية( ل
من خالل التمثيل؛ وابلتايل فإن إنكار مشكلة التمثيل ال جيعلها ختتفي، بل يصعب أمر االعرتاف هبا. إن 

 اللغة نفسها، فهذا احلجة الرئيسية للمقالة هي "التمثيل مل يذبل" ومبا أن السلطة موجودة يف كل مكان حّت يف
يعين أن الصحة والشفافية أمران مستحيالن؛ مما يعين أنه ال بد من أعمال التفسري املثرية للجدل واملتسمة 

 ابلفوضى.

أبهنا تعمل ضمن التقاليد املاركسية، إال أن  سبيفاكأنه على الرغم من ادعاءات  عجاز أمحدإجادل       
 ، ووفقاً (Ahmad 1997)والعقالنية والتقدم والسمات األساسية للماركسية مقاالهتا تظهر احتقاراً للمادية 

الرأمسالية بداًل من اهلياكل املؤسسية واآلاثر املادية للرأمسالية كنمط إنتاج، وإن  بسردية سبيفاك، هتتم ألمحد
سية للسياسة املاركسية اليت تثري الشك حول الفرضية األساأبهنا التابعني  ختتزل اليتانتقاداهتا احلادة للحركات 

 متنح الطبقة العاملة جمموعة من املصاحل املشرتكة احلقيقية اليت ينتجها النظام الرأمسايل.

يف كتابه  تشاكراابريت( هذه القضااي، وجيادل 2007) وديبيش تشاكراابريت( 2013) فيفيك شيربتناول      
أبن املفاهيم األوروبية املميزة مثل التحرر من األوهام والشعور  (Provincializing Europeاملؤثر )

العلماين والسيادة عندما تُعامل على أهنا عاملية فسُينظر إىل العامل الثالث على أنه غري كامل أو مفتقر. يعرتض 
والنظام الطبقي  هذا املوقف ويقدم نقداً لدراسات التابعني ويدافع عن التصنيفات العاملية مثل الرأمسالية تشيرب

والعقالنية واملوضوعية، وجيادل أبن هذه التصنيفات ال حتتاج إىل أن تكون اختزالية أو متجهة للمنحى األورويب 
وأهنا مفيدة يف إلقاء الضوء على دوافع اجلهات السياسية الفاعلة والقيود اهليكلية اليت يواجهها القادة يف بلدان 

 مثل اهلند.

ناقشة توترًا يتخلل دراسات ما بعد االستعمار، وعلى الرغم من استناد بعض املفكرين تعكس هذه امل      
على كٍل من املاركسية وما بعد البنيوية، إال أن النظريتني هلما أهداف وأساليب وافرتاضات خمتلفة. يف العلوم 

كز منظرو إهناء االستعمار على اإلنسانية، تعكس نظرية ما بعد االستعمار أتثري مفهوم ما بعد البنيوية، فيما ير 
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املؤسسات السياسية والتارخيية االجتماعية واالقتصادية. ويف حني ترتبط نظرية ما بعد االستعمار بقضااي 
التهجني والشتات والتمثيل واخلطاابت واملعرفة/السلطة، فإن نظرايت إهناء االستعمار تتعلق ابلثورة والتفاوت 

 ياسية.االقتصادي والعنف واهلوية الس

بدأ بعض العلماء يف التشكيك يف جدوى مفهوم نظرية ما بعد االستعمار، مثل مفهوم النظرية       
االسكتلندية ذات األربع مراحل، وهي نظرية ال يوجد بينها وبني األوىل الكثري من القواسم املشرتكة. ويبدو أن 

. وتشري (McClintock 1992)ي للتاريخ ما بعد االستعمار حبد ذاته يستند إىل الفهم التدرجي مفهوم
للتهجني واالختالف واخلصوصية والتعددية قد تؤدي إىل نوع  إىل أن املفاهيم األساسية -رمبا عن غري قصد-

عالمة بصفته " استعماريإن مصطلح "فًة على ذلك، و . وعالالتطوريأو املنطق املنهجي من اجلمود العقائدي 
اترخييًا اليت شهدت تقنياٍت  املتشاهبةويشري إىل أوضاع األراضي  ،ضًا إشكااًل حّت اآلنأيجملال البحث ميثل 

إن الدافع النقدي وراء نظرية ما بعد االستعمار قد انقلب على نفسه، الفتاً خمتلفة للغاية من اهليمنة. وهكذا، 
 Gandhiذاهتا متسمًة برغبة خيالية لتجاوز صدمة االستعمار )االنتباه إىل الطريقة اليت ميكن أن تكون حبد 

1998.) 

 

 االعرتاف والثورة يف دول االستعمار االستيطاين -6

صاَغ الباحثون احملليون نقداً ملا بعد االستعمار، مشريين إىل أن هذا املفهوم خيفي وراءه استمرارية وجود دول 
حيدة املثرية للجدل يف مؤلفات النظرية السياسية للسكان األصليني . وإن النقطة الو االستعمار االستيطاين

املعاصرة هي مقدار الرغبة ابملسامهة يف مؤسسات قانونية وسياسية استعمارية من أجل حتويلها. ويكمن حمور 
 هذه املناقشة يف مسألة ما إن كانت التسوية اليت هتدف إىل املصاحلة ختدم مصاحل السكان األصليني أم أن

ظروف اهليمنة اليت تعمل على ترسيخ عالقة املستعمر االستيطاين التارخيية ستتكرر جمدداّ. ويؤكد جمموعة من 
)موهوك إنتريوبتوس: احلياة السياسية  يف أودرا سيمبسونجتادل  العلماء على سياسة الرفض وإحياء الرتاث، 

 In Mohawk Interruptus: A Political Life Across theعرب حدود الدول املستوطنة 
Borders of Settler States 2014 أبن املمارسات الدميقراطية املعاصرة لالعرتاف حتول السكان )

األصليني من الدول ذات سيادة إىل مواطنني من ذوي األقليات العرقية، وتشري إىل أن الكفاح من أجل احلكم 
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صاحلة هي أهنا ال تزال حتت نظام يسرتشد مبنطق الذايت يتطلب سياسة الرفض، وتكمن املشكلة يف سياسة امل
الليربالية الغربية واملبين على التسلسالت اهلرمية املصاحبة له، ويتحقق إحياء الرتاث على أفضل وجه من خالل 
 سياسات الرفض اليت هتدف إىل تقرير املصري والسيادة من خالل إعادة دمج ثقافة السكان األصليني واعرافهم.

 

 :Wasáseيف )واساس: مسارات السكان األصليني للعمل واحلرية  تياايك ألفريدادل جت      
Indigenous Pathways to Action and Freedom 2005 أن التغيري امللموس للحالة )

، فإن إعادة أللفريداالستعمارية يتطلب حتوالً دائماً للمجتمع من خالل إحياء تراث السكان األصليني، ووفقاً 
سكان األصليني ال ميكن أن حيدث داخل إطار ليربايل غريب ألن مستلزمات الرأمسالية تتناقض بشكٍل دمج ال

حاد مع طرق عيشهم، ولذلك، فإن احملاوالت الليربالية للمصاحلة ستناقض دائمًا اجلهود اليت تبذهلا تلك 
لعودة السلحفاة خاصتنا:  يف )الرقص الين بيتاساموساك سيمبسوناجملتمعات من أجل تقرير مصريها. يشري 

 :Dancing on Our Turtle’s Backقصص نيشنابيغ إعادة خلق وانبعاث وظهور جديد 
Stories of Nishnaabeg Re-Creation, Resurgence and a New 

Emergence 2011 إىل أن إعادة اإلعمار حتتاج إىل أن تبدأ من الداخل، وأن إعادة أتسيس اتريخ ما )
واعرافهم لن يقوم ابملهمة وحده، إذ يقع على عاتق السكان األصليني إعادة تطبيق تقاليد احلكم  االستعمارقبل 

 والثقافة من خالل حكاية القصص كإطار إلثراء التجربة االجتماعية.

 Redيف )اجللد األمحر واألقنعة البيضاء: رفض السياسة االستعمارية لالعرتاف غلني كولثارديتوسع        
Skin, White Masks: Rejecting the Colonial Politics of Recognition 

( يف اإلطار النظري للرفض وإحياء الرتاث، ويقدم حتلياًل نقدايً للتجارب التارخيية والسياسية للسكان 2014
هم جتريد السكان األصليني من اترخي األصليني داخل كندا، وجيادل يف أن األساليب احلالية للمصاحلة متيل إىل

، فإن كولثاردوشل حركتهم وذلك عن طريق نزع امللكية والعنف والتشريد من األراضي والثقافة. وابلنسبة إىل  
االستعمار االستيطاين عملية مستمرة، وليست جمرد إرث من مظامل املاضي، ويتجلى ذلك يف مطالبات األراضي 

 -ات السكان األصليني وجتريدهم من ُسبل عيشهمغري املأهولة ونزع ملكية الباقي والقيود املفروضة على حكوم
وبداًل من التعويل على اعرتاف من داخل عالقة املستعمر  .اليت ترتبط ابلوصول إىل أراضيهم التقليدية
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لسيادة السكان األصليني مستنريًا ابحلركة الفكرية واالجتماعية والسياسية والفنية  كولثارداالستيطاين، يدعو  
 إحياء االستبصار الذايت" للقيم واملبادئ واملمارسات الثقافية التقليدية. اليت جتسد "إعادة

(، فقد 1952الرائد "اجللد األسود وأقنعة بيضاء" ) فانون فرانتزإىل عمل  كولثارديلمح عنوان كتاب        
 كيف ُتستخدم يف اخلمسينيات من القرن املاضي الكونية اجملردة للفلسفة الغربية، ُمظهراً  فانونحتدى أتليف 

القائل أبن  االفرتاضالنقدية  فانونواملدنيون، وتعرتض نظرية  الكونية يف بناء عالقة هرمية بني املستعمرين 
املفاهيم األوروبية للتقدم تقدم العدالة وأُتمن املنفعة املتبادلة ابلفعل، ويركز يف "اجللد األسود وأقنعة بيضاء" 

النفسي والتهجري الناجم عن اهليمنة االستعمارية،  االغرتاباستكشاف  على رفع الوعي لدى السود من خالل
ويصف النفس املقسمة والثقافة الفرنسية اليت تنتمي إليها حّت يف الوقت الذي تعاين فيه من إقصاء مبادئ 

مارية الثقايف انون الضوء على رأيه أبن اعرتاف الدولة االستعقل كولثاردالكونية واملساواة واإلدراك، وتسلط قراءة  
، خيلص إىل أن االعرتاف األبوي يسهم يف تشريع  الدولة االستعمارية وكذلك فانونهو احلل، واتباعاً خلطى 

 تقسيم السكان األصليني.

غري أن ابحثني آخرين يقولون إن من املمكن حتقيق مصاحلة انجحة من خالل مناقشات وإجراءات        
 his Is)هذه ليست أانبيب سالم: فلسفة نقدية حول السكان األصليني يف ديل ترينرويشري دميقراطية. 

Not a Peace Pipe: Towards a Critical Indigenous Philosophy 2006 إىل )
إطار املؤسسات  أن طريقة تقويض قوة السلطة اليت تدمي ظروف االستعمار تكون من خالل املشاركة داخل

يف أن "كلمة احملاربني" الذين يتوسطون بني جمتمعات  ترينرية، وجيادل القانونية والسياسية للحكومة الكند
السكان األصليني واملؤسسات القانونية والسياسية ينبغي هلا أن تضمن احلفاظ على حقوق السكان األصليني 

لسكان وتوسع نطاقهم داخل اجملتمع األكرب، وجيادل أيضاً يف أنه لن تكون هناك عالقة فعالة بني الكنديني وا
، وينطوي هذا احلوار أنه على واالحرتاماألصليني إال عند وجود حوار قائم على افرتاضات الدميقراطية للمساواة 

لكي –السكان األصليني تعلم كيفية االخنراط يف اخلطاابت القانونية والسياسية الكندية بطرق أكثر فعالية 
 (.2006:5يستطيعوا أتسيس مطالبات بشأن التميز الثقايف )

إن نضال السكان األصليني من أجل تقرير مصريهم ال يقتصر على كندا وحدها، إمنا ظهرت حركات      
أمريكا الشمالية واجلنوبية وآسيا وأسرتاليا ونيوزيلندا وغريها من األقاليم هبدف تقرير  السكان األصليني يف أحناء

 وشرييل ليتفوت( 2013) كيمليكا ويلو ( 2003) نيزن روانلدمصريها بنفسها، وكتب الباحثون مثل 
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( عن موضوع الصراعات الدولية للشعوب األصلية من أجل احلقوق الفردية واجلماعية، واكتسبت 2016)
، 2007النماذج الدولية القائمة على االعرتاف زمخاً منذ إعالن األمم املتحدة حلقوق السكان األصليني لعام 

الثورية للحركات الدولية إلاتحة اجملال لصوت مجاعي حيث قد  الضوء على اإلمكانيات ليتفوتويسلط  
تتجمع الصراعات احمللية بشكل اسرتاتيجي على منصة عاملية، واعرتافاً ابلتغريات احمللية، طور السكان األصليني 

يطة حركة تتجاوز احلدود الوطنية اليت تسعى إىل االعرتاف ابالستقالل السياسي من خالل معاجلة القضااي احمل
 حبقوق األرض والتميز الثقايف.
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