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ما اىل  أوربا ستعمارية ال ميكن إال أن تقود اىل خراب أوروبا نفسها. وإذا مل تتنبهيف أن سياسة أوربا اال احلقيقة تكمن
حول نفسها. أوجدتهالفراغ الذي  بسبب ةاهلاوي يفسوف تقع  فإهنا هتفعل  

 اميي سيزر
ستعماري(املنهج اال يفكتاب )مقدمة   من  

 
 

 ملخص البحث:
وبشكل  -وتسهم -ستعمارية, ماضيًا وحاضراً, كانت قد سامهتيهدف البحث اىل تبيان حقيقة أن احلمالت اال

ستعماري وإمنا ايضًا اىل خلق حالة من درات القوى اليت تبنت املشروع االستنزاف قواجوهري ليس فقط يف إضعاف 

هذه احلالة اضعفت وشتتت قوته وعكست معادلة القوة لصاحل الشعوب  .عند املستعِمر ستقرارإوالال التخبط

ان املمارسات العدوانية واللجوء اىل العنف املفرط وعمليات اإلبادة اليت قام هبا املستعِمر ضد السكان  .املستعَمرة

خلطر احملدق به والغضب الذي حجم ااألول  إلدراك من الثاين هوخوف األول ستقراراحملليني ماهي اال دليل على عدم ا

خطوط احلماية اليت هوس إنشاء األسوار و حالة مزمنة من املستعِمر  يف صدر الثاين ضده. وعليه سيطرت على يعتمل

فس املستعَمر يف ن ما جيريوخانقة ومل يعد بوسعه رؤية حقيقة  ر لدرجة جعلته يعيش يف عزلة تامهستعمَ تبعده عن امل
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الشعور باألمان  للمستعِمر وفريمل ويف الواقع وجود هذه األسوار واخلطوط الدفاعية نتقام. من غضب ورغبة يف اال

والذي  ورة اخلطر الذي يشعر بهوالطمأنينة وامنا على العكس متامَا حيث كان وجودها جتسيدًا مستمرًا  وملموسًا لص

 وتفاقمها حالته العصابية يت احتلها بالقوة مع تناميِمر باألرض القرتن وجود املستعوعليه ا .حلظة ية  قد ينفجر يف أ

ستقرار النفسي ورمبا حاالت اهللوسة والرهاب. وكلما كان املستعِمر أكثر عدوانيًة وعنفًا يف تعامله مع وعدم اال

 لالهنيار الذايت.ستعداداً واالسكان احملليني كلما كان رهابه أكرب وأكرب وحالته النفسية والعصبية أكثر عطباً 

 

 المقدمة:

 االندفاعاىل  ستعماريالبلدان اليت تبنت املشروع اال دفعت جيوشحبتة  قتصاديةانتيجة دوافع  ستعمار األوريبظهر اال

ومصادرة  الدول األخرى أراضستيالء على اال عن املكاسب املادية من خالل من العامل حبثاً  اىل مناطق عديدة

حبار بسفنها اىل قارات اخرى هبدف ستعماري باإلاال ذ مشروعهان بتنفيوبدأت هذه البلدا .خرياهتاوهنب مواردها 

مما ال شك و هذا املشروع وإجناحه.  إلدامةستغالل مواردها الطبيعية والبشرية لتوسع والسيطرة على أراض جديدة الا

من املساحة  زاد الدول األخرى وضمها حتت سيطرهتا كان قد على اراض باالستيالءتعمارية سن قيام القوى االأ فيه

من سواء  عدد خصومها وًسع أيضًا من دائرة صداماهتا وضاعف لكنه القوى الواقعة حتت سيطرة هذه اجلغرافية

تتنافس كانت   ستعمارية االخرى اليتو من القوى االستعبادهم أمصادرة أراضيهم وا تن متالسكان احملليني الذي

 .لنفس الغرض واردها الطبيعيةم لواستغاليطرة على مزيد من االراضي جل السمن أ وتتسابق مع بعضها البعض

 نبات من املعروف أ ,وعلى مر العصور خرحول نفسها ومع اآل هذه القوى تهاخلقبسبب حالة الِعداء والتوتر اليت و 

قوى تبين كياناهتا من خالل التوسع خارج حدودها  ألهناحتمل بذور دمارها بداخلها  صبحتهذه القوى أ مجيع

وعلى الرغم من التفوق يف اآللة احلربية واجليوش  .وخرياهتا خرىمن خالل السيطرة على موارد الدول األوتستمد قوهتا 
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يف البلدان االستعمارية كياناهتا وتثبيت مؤسساهتا يف احلفاظ على   ستمراراال مل تستطع هنااال إهذه  القوى  اليت متلكها

  ستثناءبال ا ستعماريةن مجيع القوى االريخ أوي لنا التا. حيث ير واالهنيارمجيعها بالتفكك  وانتهت ستعمارهااليت مت ا

وكان  .من أجل دعم مشروعها التوسعي اجلغرايف السعي احملموم للتوسع بسبب االهنياروهي كانت تنتهي هناية واحدة 

ن من أهم ( اىل أ88-6771الرومانية( ) اإلمرباطوريةهنيار تأريخ ضعف وا) دوارد جيبون( قد أشار يف كتابه)إ

الدول  يراضع اجلغرايف من خالل السيطرة على أاملخاطر اليت تواجه مستقبل االمرباطوريات وهتدد كياناهتا هو التوس

ساهم بشكل مباشر وسياسية ت اقتصاديةرهقة تأخذ شكل ضغوط االخرى ملا يرتتب عليه من التزامات ومتطلبات م  

 باإلشارة, ويف السياق نفسه تطرق املؤرخ )نيل فريجسون( .6املؤكد اهنيارهاوتقود بالنهاية اىل  رياتيف زعزعة االمرباطو 

طوريات مهما كانت قوهتا ومتانة ن مجيع اإلمرباعتبارها إمرباطورية العصر, اىل أىل الواليات املتحدة األمريكية باا

هذا السقوط وحسب ما يراه املؤرخ يكون بشكل والسقوط.  االهنيارتتجه اىل مصري حمتوم واحد اال وهو  اقتصادها

بسبب  مرباطورية تقع على اإلقتصادية اليت( بسبب الضغوط املالية واالرخييونالتافجائي )على عكس ما يراه املؤرخون 

املستعمرات وكذلك  على الكبري بسبب االنفاق املايل. تتمثل هذه الضغوط باألزمات والعجز املايل النهج التوسعي

 .   2إلدامة هذه املستعمرات التسليح على

ىل بلدان وجزر العامل األخرى حتت إ محالت عسكرية إرسال ستعماري من خاللتنفيذ مشروعها االبت أوربا بدأ

احملبة واألخوة  والتواصل لنشر نسانية يف التعايشل التجارة والرغبة االمن أجشعوب العامل  ذريعة التواصل مع

ختليص الرغبة اإلنسانية والدينية يف و  اإليثار على شعارستيطاين دت بالدرجة األساس يف مشروعها االعتموا .واحلضارة

كسب ود  ت  ستطاعا هلذاو . ونور احلضارة وهدايتها اىل طريق اهلل واخلالص والوثنية من براثن التخلف واجلهل الشعوب

كانت اللغة اليت استخدمتها   .راضيهاودخول ا يف موانئها الرسو ا منهلسفن ومسحت امن الشعوب اليت رحبت هب كثري

 يف التواصل مع الشعوب  االستعمارية القوى
 
مما حدى بالسكان  واملعرفةواحملبة ونشر احلضارة لغة اإليثار  فة هيستهدَ امل
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ستطاع االرتحيب بالقادم اجلديد رغبًة منهم يف مد جسور التواصل والتعارف بني شعوب املعمورة.  احملليني اىل

اىل البلد  ومصادرهتا ليتم شحنها ت هذه الشعوبستعمارية من أجل هنب خريامن نشر وتعزيز مؤسسته االستعمار اال

طبعا  خرى.أ  اىل بلدان وجزر  ستعماريةااليز ملزيد من احلمالت العسكرية ومن أجل التجه من أجل تعزيز اقتصاده األم

لسكان من ورائها فما كان من ا واهلدف األجنبية حىت توضح األمر وبانت حقيقة هذه احلمالت مل ميض وقت طويل

بدأت هذه هنا . ومهما كانت التضحيات من أجل املقاومة وطرد احملتل موقدراهت مكل طاقاهت  وااال أن استنفر  احملليني

من أجل  نيغري املسبوق ستخدام القوة والعنفاب تحيث بدأ ستعماريمشروعها اال حقيقة احلمالت بالكشف عن

ستخدام القوة وعلى اية حال, فإن جلوء القوى االستعمارية اىل ا .والسيطرة على أراضيهم ومواردهم سكانال إبادة

 على املقاومة وعزميتهم هؤالء السكانمل يثن إصرار  ,حاالت كثرية إبادهتم , ويفالسكان من أجل تشريدوالعنف 

واستطاعت هذه املقاومة الشعبية   —ستعماروالبشرية مقارنة بقدرات االرغم ضعف قدراهتم العسكرية —والصمود

 اب من املستعمرات.نسحتفرض إرادهتا وجترب الكيانات االستعمارية على الرحيل واال يف هناية األمر أن

 

ومصادرة ممتلكات الشعوب مل يفشل فقط يف قمع وقتل الروح الثورية االبادة  وسياسةستعمار  للعنف إن استخدام اال

حىت لآللة احلربية املهولة  كنال مي خلق فيها قوة ردع عظيمهحيث كس متاماً ه الشعوب بل على الععند هذ

ستخدام العنف االستعمارية يف ا. ليس هذا فحسب بل ان سياسة القوى أو قمعها ستعمار من السيطرة عليهالال

رض حتت أقدام وحترق األ موقوتة ميكن أن تنفجر ولت هذه الشعوب اىل قنبلةل أشكاله ضد الشعوب كانت قد حبك

فانون( يف معرض وصفه للغضب والروح االنتقامية املتأججة عند السكان احملليني  . يقول )فرانتزاية حلظةيف  احملتل

كانت قد أضافت اليت قام هبا املستعِمر ضد السكان احملليني   الكثرية ضد املستعِمر: "بالطبع  إن كم االنتهاكات
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آخر للخروج عطى للسكان مربراً خر  للكره وأر. هذا العامل خلق سبباً آىل نضال السكان ضد املستعمِ عاماًل نفسياً إ

 3."ينما كان لقتلهوالبحث عن املستعِمر أ

 

ئز حكمه ووجوده يف ركا بيتجل تثستعمار من أاال استخدمه ذيا السالح الوحيد المل تكن القوة املفرطة والعنف مه

ستخدم اسالح اللغة واألقناع.  وهووتأثريًا  خر ال يقل فعاليةً وإمنا كان هنالك سالح آ ستهدفهااالبلدان اليت 

عتمد بالدرجة األساس على مبدأ ال ت طبقية صنيفاتكمبدأ ألحداث ت  األجناس البشرية التنوع يفمفهوم  االستعمار

 األجناسهذه  بني  ف الطبقيوإمنا تعتمد جوهريًا على فكرة الالتساوي والتصني البشرية ختالف بني األجناساال

منذ  املفهومبدأ هذا  .واالجناس البشرية االخرىاجلنس األبيض  ما بنيعظيمة  حضارية ومعرفية على وجود هوة مؤكداً 

واليت يعتربها املؤرخون بداية  —6161القرن اخلامس عشر عندما أقام الربتغاليون املستعمرة الربتغالية يف سبته عام 

ن اجلنس األبيض أًا راسخًا لدى األوربيني مفاده يف القرن التاسع عشر مبدأ واميان ححىت أصب—ستعمارانطالق اال

شعوب أما  .1على األرض وليس هنالك حضارة سوى حضارة اجلنس األبيض هو اجلنس املتفوق واملتحضر الوحيد

 احلضارة واملعرفة وعليه اىل القيم اإلنسانية واىل أبسط مقومات وتفتقر , مهجيةجناس األخرى فهي شعوب متخلفةاأل

وطبعاً .  1حتتاج اىل من يقودها وحيكمهاو كم نفسها والتحكم يف غرائزها ح  قادرة على  غريو  مدركة فهي شعوب غري

من أجل ليس فقط ستعمارية الااال مناورة سياسية مت إعدادها بشكل متقن يف دهاليز السياسة  فهوممل يكن هذا امل

غتصاب أراض الجياد مربر وذريعة امن أجل  أيضاً  فحسب وإمنا تدمري ثقتها بنفسهاو  االخرى احلط من قدر الشعوب

 . إنقاذها من براثن التخلف واجلهل والوثنية وهنب خرياهتا حبجة الشعوبهذه 
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ضد  العنف ستخداموكذلك ا ستعماريةالقوى اال تتمتع به الذي كانت يف العدد والعدة التفوق العسكريوبسبب 

 اعت هذه القوىستطا ,اجلماعية أحدث املعدات احلربية وأكثرها فعاليًة يف القتل واإلبادة ستخداما عن طريق الشعوب

 بالضعف والشعور عقدة النقص من أجل خلق بني الطرفني ة وجود هوة عظيمةتغرز يف نفس السكان احملليني فكر  أن

اومة كسر روح املقللكي تكون سالحًا نفسيًا آخرًا ال يقل تأثريًا عن السالح الفعلي على املواجهة  ةوعدم القدر 

ىل آثار سلبية إقادت هذه اهلوة  وعلى اية حال ستسالم.جبارهم على اخلضوع واالوإ عند السكان احملليني لتحديوا

اىل هتاوي فيما بعد وقادت  نفسهستعمار على اال وأخطر كرببدرجة أو لى السكان احملليني وامنا ليس فقط ع وخطرية

السكان بينه وبني  ملستعِمروجدها االيت أ هذه العالقة التصنيفية والطبقية كانت .أركان نظامه ومؤسساته واهنيار

الذي ضاق ذرعًا بالوعود الكاذبة  عند الثاين االنتقامجوًا مشحونًا بني الطرفني وأذكت حالة  تاحملليني قد خلق

 السكان يف هذه املمارسات, بدأ وبسبب .بناء البلدأ ستعمار ضدالذي مارسه اال واإلبادة والتشريدرض األ واغتصاب

 نيمتسلح بكل الوسائل املتاحة وعلى كافة األصعدةملقاتلة احملتل وطرده من األرض  متنظيم قواهو  إعداد العدة

 ستعمار مل يسلبن االأب أدرك السكان .موكرامته موهويته مارضه اسرتجاععلى والتصميم  ممبشروعية نضاهل باإلميان

جورج )يقول  لغتهم. وحىت ثقافتهمتأرخيهم,  ,تهمسلب هويبل  حسبف مبنائهأ ويذل األرض ويصادر خرياهتا ويشرد

عند ابناء هايييت يف ثورهتم ضد املستعمرين البيض الذي كانوا قد سلبوا  صميم واإلرادة الصلبةحالة الت واصفاَ  (ليمنج

 ارضهم واستعبدوهم دهراَ من الزمن:

قناين, قطع الالعصي,  يديهم مثلتصل له أ كانت  شيء املستعِمر بكل قاتل أبناء هايييت
اليت  على الرغم من أن اجلياد ن حيدث ضررًا يف املستعِمرشيء ممكن ا كل واحلديد 

مة أو جائعة. كانت هذه حالة جيش الثوار العبيد الذين كان لزاماً ما هرِ حبوزهتم كانت ا
متسلحني  من دمهم يف ليلة الثورة وهم يف العراء. لكنهم كانواهذا  عليهم أن يدفعوا مثن

  1.اليت جسدوها يف اغانيهم باإلرادة والعزمية
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ستغالل مواردها الطبيعية االبلدان األخرى و  يغتصاب أراضعلى ا اهرة تعتمد أساساً ظستعمار من املعروف أن اال

على ن تأثري هذه الظاهرة ومما الشك فيه أ والبشرية من خالل بسط السيطرة القسرية باستخدام القوة والعنف.

ا بدرجة بل كان ورمب ,كان مأساويًا وكارثيًا لكن هذا التأثري مل يكن مقتصرًا على هذه الشعوب املستعَمرة الشعوب

ربهن ضد السكان احملليني مل ت هتا الوحشيةان هذه القوى وبسبب ممارسحيث إ .نفسها ستعماريةالأعظم على القوى ا

ر نور احلضارة نشنسانية وهتدف اىل حضرة حترتم اإلوكذب وعودها باهنا دول مت ادعاءاهتامدى زيف عن فقط للعامل 

حياولون  كثريين  اً وملنفسها خص حدودها وأوجدت اىل مراكز بعيدة عن باالندفاعوامنا أضعفت قوهتا وقدراهتا واملعرفة 

و باملستعمرات مل تكن أ األم سواء كانت باملركز االستعماريةاملؤسسة  إضعافها وهدم اركان مؤسساهتا.بشىت الوسائل 

إن . الكاذبة ووعودها ادعاءاهتاوزيف  العدوانية بسبب ممارساهتامستمرة  هتديدتعيش حالة  بل كانت أمنه يوماً 

اختار لنفسه  هبذا قد والعنف فانه االغتصابنًا طفيليًا نفعيًا يعتمد على ن يقيم كياختار لنفسه أاملستعِمر الذي ا

 وهكذا .بنائها الكثريوعن أ حياًة غري أمنه ومهددة يشوهبا التوجس واخلوف من اجملهول يف أرض غريبة جيهل عنها

 اخلوف املزمن من وتقوده اىل حالة يض كيان من يتبناهاو قت تعمل على عطبيه ضيةظاهرة َمرَ  االستعمارتصبح ظاهرة 

 .حىت بعد العودة اىل بلده األم اثارها النفسية العطبية من العصاب اليت رمبا ال يستطيع عالجها أو التخلصو 

 

كانت متتلك من مقومات القوة مثل القوة البشرية ريخ,  بأن القوى االستعمارية, وعرب التا االعرتافليس من اخلطأ 

. هذا االستعماريةليت كانت هدفاً للحمالت متلكه الشعوب ا تلك اليت كانت والتفوق يف اآللة احلربية ما يفوق بكثري

ة واكسبها قوة دفع كبري  بداية االستعماريةالتفوق يف العدد والعدة جعل موازين القوى العسكرية متيل لصاحل الدول 

ية يف لة احلربهذا التقدم والتفوق يف اآلساهم  فة. قدم يف البلدان املستهدَ  موطئستطاعت من خالهلا أن جتد هلا ا

 ذا التوسعن ه. ومما ال شك فيه استعماري وتوسيع رقعتهعلى املضي قدماً يف املشروع اال ستعماريةاالالقوى  مساعدة
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ساس على ستعمار وامنا كانت بالدرجة األلالليت كانت هدفاً ليس فقط على الدول ا مل يكن دون عواقب وخيمة

 اآلثار السلبية املرتتبة على يف كتابه )ثروات األمم( (آدم مسيث )ساحة احمللية والدولية معاً. يصفال على ستعماراال

خلق بؤر ود أيضا اىل وامنا تقمكلفة  هات عسكرية فقط اىل نشوب حروب ومواج تقود ال إقامة املستعمرات اليت

 :  هذه الدول على اليت تسببها إقامة هذه املستعمرات كل بسبب العبء الثقيلللفساد والتآ

  انتخاب حرية وإعطائها مستعمراهتا جميع عن طواعية العظمى بريطانيا خلي مسألة إن
  السلم او احرب حالة وإعالن البالد شؤون ورعاية القوانني سن أجل من األصليني أبنائها

  ايل واخلسائر الصعوبات بسبب.… مهم و جوهري أمر هو مصاحها مع يتناسب مبا
 .7منها الواردة الطبيعية املوارد قلة و.. املستعمرات. كذاه إقامة تفرضها

 
لد األم يقود وإقامة املستعمرات يف أماكن بعيدة عن الباليت يتطلبها املشروع التوسعي  تكاليف املتزايدةلإن ا 

بالنتيجة اىل تبعات اقتصادية  يقود . هذا األمرلبلدان اليت تنتهج هذا املشروعالبشرية واملادية ل واردامل تبددىل إ

حكومات هذه  ضداحمللية  واالنتقاداتمن السخط  خلق موجة الدول إضافة اىلاقتصاديات  وعوامل هتدد

 تبدأبقوة السالح  عليهاستيالء االي اليت مت راضعلى األنشائها ليت مت إوا , البلدان. أما يف املستعمرات

من أشكال التصدي  وتأخذ شكالً مطالب السكان احملليني اليت تنادي بالتحرر وحق تقرير املصري بالتصاعد 

 االستعماريةهنا تضع القوى  ستعمار ويقوض مؤسساته.اال استقرار يتنامى ويبدأ بتهديد والعنف الذي

. تتمثل األوىل بالشعوب اليت استقرارهامجيعها النيل منها وزعزعة  حتاول يدةعدنفسها يف املواجه مع جبهات 

األخرى اليت تتنافس  االستعماريةوحتاول التخلص منه بشىت الوسائل والثانية بالقوى  االحتاللترزح حتت نري 

ستعماري أما الثالثة فتتمثل باجلبهة اض جديدة إلدامة مشروعها االمع بعضها البعض يف احلصول على أر 

 .كبرية  تكبد البالد خسائر بشرية ومادية شكال اهليمنة اليتاليت تبدأ باملطالبة بإهناء كل أ الداخلية
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العامل  باكتشافستعمار واملشروع اإلمربيايل ومنذ محلة كولومبوس ملا يسمى ي دراسة حتليلية لتاريخ االإن أ

ىل كثري من التساؤالت وتدعو إ  اىلتقودنا  – 8وهبا الكثري من الشكوكشاليت ي—6142 اجلديد يف عام

.   تخدمها يف تواصلها مع الشعوبستعمارية تسيف الشعارات اليت كانت القوى اال مزيد من التحقق والتحقيق

ينما  رض أىل شعوب األم اإلنسانية النبيلة إتستخدم شعار نشر احلضارة والقي كانت مجيع هذه احلمالت

مببدأ اإليثار والسعي اإلنساين البحت من أجل األخذ بيد الشعوب هنا عربت البحار مدفوعة كانوا وتدعي إ

  االغرض منهلغوية سياسية   االخرى حنو التحضر واحلرية واخلالص. طبعًا مل تكن هذه الشعارات اال مناورة

والسيطرة  الدول االخرى موانئر من الرسو يف كسب ود الشعوب وترحيبهم لكي تستطيع سفن املستعمِ 

احملبة واخلري ومساعدة الشعوب ستخدام لغة هذه املناورة واليت اختذت من ا مقاومة أو خسائر.دون  عليها

 لكي تعتمد بالدرجة األساس على اللغة كانت مناورة  ألهنا 9"اً فكرة عنصرية أو نفاقمل تكن اال " خرىاأل

كم يف دهاليز السياسة التوسعية عداده بشكل حم  كان قد مت إ نفعي ستعماريختفي وراءها خمطط استيطاين ا

ميشيل دي  ) يصف الف األميال.ي وخريات دول أخرى تبعد آستعمار من أجل السيطرة على اراضلال

وهو أحد املغامرين الذين رافقوا كولومبس يف رحلته الثانية اىل العامل اجلديد الطريقة اليت تعامل هبا   (كونيو

 امل اجلديد:كولومبس ورجاله مع السكان احملليني للع

من أجل العودة  ستعداداتناكنا قد بدأنا ا 6142بتاريخ السابع عشر من شهر فرباير عام            
 لكي خنتار بعضاً  والنساء من السكان احملليني من الرجال عدداً  ناقد مجع اىل إسبانيا. وكنا

ىل السفينة. وبعد صحة جيدة إىل الصعود إفرداً ممن كانوا ب 115أجربنا منهم ألخذه معنا.  
ل اجلميع يف السفينة مل يتبق غري  أخربناهم بأهنم أحرار فرداً على الساحل ف (155) أن مح 

نغري ننا قد مكان يريدونه. ومن شدة خوفهم من أىل اي يف العودة إىل بيوهتم أو الذهاب إ
من بينهم أمهات حيملن  ر اجلميع مذعورين وكانف ,ىل السفينةرأينا وجنرب البقية للصعود إ
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ال أن رمني اطفاهلن على األرض ولذن بالفرار  رضع على صدورهن فلم يكن منهن إطفاالً أ
 10.مذعورات من شدة اخلوف

 

وحىت  6142ريخ شعب الواليات املتحدة: من عام نفسه, يكتب هوارد زن يف كتاب ) تايف السياق 
 ليت قام هبا كولومبس واإلسبان ضد هنود أمريكا:احلاضر( واصفاً األفعال الوحشية والالإنسانية ا

 
كتاب تاريخ األنديز  للمؤلف )الس كاساس( خيربنا )الس كاساس( يف الكتاب الثاين من            

جال من السكان األصليني عن الطريقة اليت كان اإلسبان يعاملون فيها اهلنود. كان الر 
جربن على العمل يف املزارع من الزوجات في   مااملناجم اليت تبعد أميال عدة أىل ي رسلون إ

وجاهتم اال سمح للرجال بلقاء ز ي   رض من أجل زرع نبات الكسافا. ومل يكنحفر وهتيئة األ
شهر. وطبعًا يكون كاًل من الزوج والزوجة متعبني وال تتم مرة واحدة كل مثانية أو عشرة أ

مبكراً  كانوا ميوتون  هنم سبة لألطفال فإما بالنفيتوقفا عن اإلجناب. أ الزوجية ة املعاشرةعملي
اإلجهاد املفرط وقلة الطعام. وهلذا السبب,  بسبب عدم توفر احلليب يف صدر األم بسبب

مهات بإغراق اال بعض طفل يف غضون ثالثة أشهر. وقام 7555مات أكثر من ....
كان احملليني هذه كانت حالة الس . اليت كن يشعرن هبا اطفاهلن نتيجة حالة اليأس العميق

وتون يف املناجم والزوجات مينت يف العمل واألطفال ميوتون بسبب نقص األزواج ميحيث إن 
بعد أن   يباب خالية من السكانرض إىل أويف وقت قصري  احلليب وهبذا تتحول البالد

   61.كانت أرض كبرية وخصبة
 

ىل شعوب املقدسة لنشر احلضارة إ املهمةكر احلمالت اليت جاءت بسفنها عرب البحار حتمل شعار هذا هو فِ 

ستعباد أهلها وإبادة من حياول وسرقة ثرواهتا وا ف منها السيطرة على الشعوباملعمورة. محالت كان اهلد

اإليثار فهل  انوا يدعون احلضارة والتحضر ومبدأاهليمنة األجنبية. هذه هي ممارسات من كاملقاومة ورفض 

ل خري مثال يعكس ولع نسانية؟رًا من مظاهر التحضر واحلرية واالات مظهميكن أن تكون مثل هذه املمارس

)نيل فريغسون(  التارخييذلك الذي نقراه من خالل كتابات املؤلف  ومهجيتها ستعماريةالدول اال الإنسانية
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ضد  استعمار البلجيكي يف الكونغو قد قام هبط واإلبادة اجلماعية اليت كان االحيث يقول واصفاً العنف املفر 

 إبان احلرب العاملية االوىل:  السكان احملليني

نتهاك حقوق احياً من أمثلة  كان احلكم البلجيكي يف الكونغو قبل احلرب العاملية االوىل مثالً 
من خالل مبداً العاملية لزراعة املطاط وكذلك مد السكة احلديد  اجلمعيةحيث مت إنشاء  .اإلنسان

السخرة وإجبار السكان احملليني على العمل دون مقابل. وكانت مجيع أرباح هذه املؤسسات تذهب 
كانت هذه حالة الطمع واجلشع اليت يتميز هبا احلكم البلجيكي يف اىل جيوب امللك ليوبولد الثاين.  
انشار ونغو إضافة اىل يف الك اليت مارسها البلجيكيون التجويعو الكونغو. وبسبب سياسة القتل 

كثر من عشرة ماليني فرد من السكان احملليني حتفهم, اي مراض واخنفاض معدل اخلصوبة لقي أاأل
 12.ما يعادل نصف عدد السكان

 
ت تستهدفها غري الدمار واخلراب ىل الشعوب اليت كانوى االستعمارية وعرب التاريخ مل حتمل إيع القإن مج

تقرير نتهاك حقوق اإلنسان وحق ت طفيلية يعتمد وجودها على مبدأ اكياناعبارة عن   المل تكن إ اهنأل

من أجل نشر ة ومل تعرب سفن هذه القوى البحار الشاسعمواردها وخرياهتا.  بادة الشعوب ومصادرةاملصري وإ

رة على السيط ومنظمة كان اهلدف منهامحالت مسلحة بل كانت  كانت تدعي اكم احلرية والعدلاحلضارة و 

للدمار  رمزاً كانت هذه احلمالت   بادة هذه الشعوب. اذاً األمر إ ن تطلبموارد الدول االخرى حىت وإ

هذه املصاحل مل  .نفعية بادة اجلنس البشري من أجل مصاحلبرية ألهنا سعت وبشكل منظم اىل إواهلمجية والرب 

 لكي يتسىن واستباحتها لغاؤهاإ سعت إىلاإلنسانية واألخالقية بل  تكن فقط بعيدة عن قيم العدالة

. يصف لنا )اليكس دو تو  هبا االنتفاعوحرمان اهلها األصليني من  حتكار هذه املصاحل لنفسها للمستعِمر

: " كلما يف معرض حديثه عن احلضارة حيث يقول نسان املتحضر وغري املتحضركوفيل( الفرق بني اإل

فيما خيص العدالة  ما بني اإلنسان املتحضر وغري املتحضر ن الفرقت التأمل والتفكري يف األمر أجد أأمعن

العدالة واحلرية ن مفاهيم وعليه فإ . 13ن األول يناضل من أجلها بينما الثاين يستبيحها"اإلنسانية هو أ
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عماري ومل يعرتف هبا اي كيان ستقواميس الكيان اال مل تكن يومًا من مفردات اخلاصة والكرامة وامللكية

 اوجوده الغاءو  قمعهاو  سيطرة على الشعوبيقوم أساسًا على ال ستعماريألن املشروع والفكر االعماري ستا

املتحضر من غريه على  اإلنسان ما بني. وبتطبيق وصف )اليكس دو تو كوفيل( ملفهوم الفرق اصوهتوإخراس 

ة أكثر فأكثر بقراء هذا املفهوم يتضح ستعمارية, يتبني لنا من هو املتحضر فعلياً من غري املتحضر.الظاهرة اال

نفسياً  ويعطي حتليالً  ستعماريةتطرق اىل وصف الظاهرة االالذي ي النفسية كتابات )كارل جوستاف يونج(

   حيث يقول: ستعماريلطبيعة سلوكية املنهج اال

لوثنية من اجلهل ستعمارية أو ما يسمى باحلمالت لتخليص الشعوب ان الظاهرة االحنن نعتقد أ
وجهاً أخر اال وهو وجه الطيور اجلارحة اليت حتمل يف ثناياهتا نوايا مهجية واليت  ونشر احلضارة متتلك

خر اال وهو ا وجهاً آستعمارية هلت تبعد عنها أميااًل. الظاهرة االتبحث عن الطريدة حىت وإن كان
يف دواخلنا ماهي اال هذه الكائنات املفرتسة اليت تقبع صورة  عن القانون.  واخلروج القرصنةوجه 
   14لطبيعتنا احلقيقية. اً نفسي متثيالً 

   

ىل تداعيات تساهم وبشكل  قود إوالتخبط يف املخطط االستعماري الذي يمن هنا تتوضح حالة التناقض 

ستعمار على ات, جند ان إصرار االومن املفارقستعمارية. يف تقويض وتآكل هياكل املؤسسة االكبري 

ي جناح هبذا ضمان انصياعهم ألوامره مل حيقق أو حملليني أجل إخضاع السكان استخدام العنف من ا

 ما كانت دائماً   ستعمارالعنف والتنكيل اليت ينتهجها اال ن سياسة, بل على العكس متامًا حيث إاخلصوص

قض التنا تقود اىل تأجيج حالة الغضب والكراهية وتوسيع حالة الِعداء ضد املستعِمر وكل من ميثله. هذا

ستعمار ويقود دائماً اىل نتائج ح السمة األساس يف سلوك ومنهج االستعمار يصبوالتضارب يف سلوكيات اال

وهتميش  إللغاءاالستعمار املستمرة  حماوالت إن .ستعمارية ومستقبلهاب وخيمة على املؤسسة االذات عواق

نية من أجل تعزيز اهلوية احمللية واحلالة الوط من قبل السكان يفةيقود اىل ردة فعل عنما دائماً السكان احملليني 
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ال ستعمار املستمرة إللغاء اهلوية احمللية حماوالت االإن وعليه جند  . ستعمار الغائها وطمسهااليت حياول اال

يكتب  .والكفاح املسلح وامنا تعطي مزيدًا من القوة والدفع للمقاومة الشعبيةحماوالت يائسة فقط  تصبح

  يف هذا السياق: للكاتب )الربت ميمي( يف مقدمته لكتاب )املستعِمر واملستعَمر()جون بول سارتر( 

والقوة اليت  يف السكان احملليني حالة من الوطنية العالية. وبسبب العنف ستعماريةختلق الظاهرة اال  
وتبدأ  احلقوق حىت حق العيشستعمارية, يتم جتريد السكان احملليني من كل تتطلبها الظاهرة اال

ني من يالسكان احملل ق لديهم غري املوت. عندما ال جيديومًا بعد يوم وال يب تسوءحالتهم 
ليت عندها لن يبق لديهم ما خيسرونه عند ذلك تصبح حالة البؤس ا والتشريد مستعمريهم اال البؤس

 15 .يعيشوهنا هي دافعهم وقوهتم

 

هذه كان قد تطرق اليها الكثري من الك تاب  االستعماريةحالة التخبط والتناقض يف سلوكيات القوى 

ر( الذي )أميي سيز  جاء يف كتاباتما . ولعل خري ما ك تب هبذا اخلصوص ملفكرين ويف معظم كتاباهتموا

ن احلضارة اليت ينادي هبا ا الكاتب على يؤكدحيث . ستعمارمفهوم احلضارة اليت ينادي هبا االيكتب منتقداَ 

كون ستبداد ما بني املستعِمر واملستعَمر يالوجود عالقة من القهر وا مبنية على أساس هي حضارة مارستعاال

 وحسب ما يراه الكاتباملسلوبة.  اإلرادةثاين هو العبد املستَغل صاحب فيها األول هو املهيمن واملستبد وال

 ألهنامتهاوية"  "ميتة" و " , ستعمارية هي حضارة  "متفسخة"هبا القوى االاليت تدعيها وتنادي فان احلضارة 

احللول هلا اال ومها املشكلة من اجياد  ستعماريةالقوى اال مل تستطع حضارة تقود اىل مشكلتني رئيسيتني

 و ما يسمى مبشكلة الطبقات العاملة حيث يكتب:أ الربوليتاريةواملشكلة  عماريةاالست

اليت توجدها هي حضارة  جياد احللول للمشكالتإ قادرة على على اهنا غري اليت تربهنن احلضارة إ
احلضارة اليت ما هي اال حضارة عليلة.  كالهتامشهم ضارة اليت تغض الطرف عن أمتفسخة. احل

ان احلضارة األوربية , او ما يسمى تستخدم من املبادئ  كمادة للزيف واخلديعة هي حضارة ميتة. 
الغربية كما كان يطلق عليها ولقرنني من الزمن من احلكم الربجوازي, هي حضارة غري  باحلضارة
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ستعمارية ومشكلة أوجدهتما ومها املشكلة اال قادرة على حل اهم مشكلتني كانت هذه احلضارة قد
وهلذا جندها  منطقيا واخالقياً مل تستطع ان تربر موقفها  ,وبسبب سلوكها,وربا أالطبقات العاملة. 

وال ميكن أن خيدع  قناع مكشوف ألنهدائما ختتبئ خلف قناع النفاق والذي يضعف موقفها 
  16.عليالً  اً وربا كياناآلخرين وهلذا تصبح أ

  

 مشرياً  نقاشهبعد من ذلك حيث يتطرق يف ىل أاالستعمارية إ ي سيزر( يف نقاشه حول الظاهرةويذهب الكاتب )امي

 هناألىل جتريد اإلنسان )املستعِمر بالدرجة األساس( من إنسانيته هي ظاهرة مهجية بربرية تسعى إهرة ن هذه الظاإىل أ

وبالنتيجة  وأدميتهلغاء وجوده ر الذي يتم إخضاعه وهتميش دوره وإاستبدادياً جتاه اآلخو موقفاً دكتاتورياً ظاهرة تتطلب 

 اإلجنليزيوبنفس املضمون يصف لنا الكاتب اتورية. ستبداد والدكتاحلالة على النفس اليت متارس اال تنعكس هذه

ارسه املستعِمر األبيض جتاه الشعوب اليت كانت ميستبدادي الذي ( انعكاسات الدور الدكتاتوري واال)جورج أرول

 عليه: املرتتبة النتائجوماهي  االحتاللترزح حتت نري 

ألنه يصبح جمرد دمية وكيان  حريته العندما يتحول الرجل األبيض إىل طاغية فإنه هبذا ال يدمر إ 
ن جل أ ذلك الفرد الذي يقضي حياته من أىليتحول إ . حيثجوف يؤدي دوراً مفروضاً عليهأ

دث تأثرياً يف السكان احمللي ليني منه أن السكان احمل يتوقعهبل ما  هو ال يريدهني ويؤدي دوراً رمبا حي 
  17وجهه عليه. تالءميىل وضع قناع على وجهه حىت يؤديه. وهبذا يلجأ إ

 

هنا تستخدم من أشكال الفاشية أل ظاهرة االستعمارية ماهي إال شكلأن ال ( فريىيأما الكاتب الفرنسي )الربت ميم

ويرى التام لتعاليمها.  نصياعاالجباره على وإ بوحشية العنصرية واإلرهاب كأدوات يتم من خالهلا إخضاع اآلخر

كتساب الربح واملكاسب املادية وليست مشروع إنساين ظاهرة نفعية تعتمد على ا هي الكاتب ان الظاهرة االستعمارية 

ومن أجل  .    18كثر وينفق أقل"جتعل من يعمل هبا "يكسب أ ظاهرة ألهنا والوثنية لتخليص الشعوب من التخلف

ستبدادية جتاه القمعية واالالطة حقائق ممارساته يلجأ املستعِمر اىل تزييف ومغ االمتيازاحملافظة واإلبقاء على هذا 
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ن خ, يعيد صياغة القوانني, وحياول أحياول املستعِمر تزييف التأريويستطرد الكاتب يف حديثه قائاًل: " الشعوب.

 . 19 "خرين اىل عمل قانوينحقوق اآل اغتصابان حيًول ممارسات من املاضي من اجل  شيءيطمس الذكريات وكل 

وبكل أنواعه سواء كان ماديًا أو جسديًا او  ميارسه املستعِمر ضد املستعَمر الذي االستغاللهذه هي طبائع 

خالل إجبار  نمبغري حق أو جسدياً  حقوق املستعَمر باغتصابدي يتمثل بقيام املستعِمر املا االغتصابجياً. ايديولو 

وبشىت  خالل حماوالت األولمن أو ايديولوجيًا  ومسكنه كلهألول دون مقابل أو لقاء مأعلى العمل لصاحل االثاين 

ة وق اجلنس االبيض على األجناس البشرية األخرى يف حماولتفمن اجل فربكة اسطورة  صوت الثاين الوسائل إخراس

ويتوضح مفهوم التصنيف . ؤسسات الطفيلية اليت أوجدهاستعماري األوريب واملإلجياد مسوغ قانوين للمشروع اال

  القراءة التحليلية ملفهومو بلدان الشعوب االخرى من خالل املستعِمر معه يف رحالته حنالطبقي لألجناس الذي محله 

كيف كان كولومبوس, ومجيع   التأريخ لنا للجزر اليت وصلها. حيث يروي ونظرته جتاه السكان احملليني كولومبوس

 يفتقرون اىل الدينني ألمريكا السكان األصلييؤمن بان  ولومبوسكان كاىل السكان األصلني ألمريكا.   طاقمه, ينظر

رض األ الستباحةجيد مسوغًا قانونيًا  نين كذريعة لكي يستطيع من خالهلا أالدولذلك استخدم مفهوم  والثقافة

رض من أجل نشر الدين املسيحي وقيادة هؤالء األقوام ى كولومبوس بانه جاء اىل هذه األوفرض قانونه عليها. أدع

ن ما قام به كولومبوس ومجيع رجاله ضد السكان أ لكننا نكتشف فيما بعد وكالم اهلل. الوثنيني اىل نور املسيحية

لكي يعملوا كخدم  بالقوة سفينتهووضعهم على  عداد كبرية منهماحملليني مل يكن له عالقة مبا ادعاه حيث قام خبطف أ

( يف معرض حديثه عن النوايا يس كينيث سي دافيقول الكاتب ) تقرير املصري.حق وعبيد مسلويب اإلرادة واحلرية و 

أخرى والنتائج اليت ترتبت فنهم اىل بلدان احلقيقية اليت كانت قد دفعت كولومبوس ومجيع احلمالت األوربية لألحبار بس

 على قدوم هذه احلمالت:
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ستعباد السكان احملليني. ااملكاسب املادية, قام كولومبوس بمدفوعًا هبوس البحث عن الذهب و 
, بدأت أعمال األوربينيىل قدوم املستعمرين إضافة إلومبوس وبقية املغامرين اإلسبان وبقدوم كو 

جبار السكان احملليني على العمل حتت نظام إمريكا احملليني من خالل أسكان  اإلبادة اجلماعية ضد
 مراض األوربية اليت مل تكن معروفهالعقوبات إضافة اىل اصابتهم باأل بشعأضدهم  السخرة ومورست

  20لديهم ومل تكن لديهم مناعة ضدها.

   

 الكتشافعن تأريخ رحلة كولومبوس  فيكتب متحدثاً  األمريكي )ستيفن جرين بالت(  األديب والباحثالناقد  ماأ

متالك السكان األصلني ألمريكا الدين واإلرث األخري خبصوص عدم ا ادعاءاتديد إن أمريكا أو ما يسمى بالعامل اجل

مغة اليت  "أمام األدلة الدا عارية عن الصحة وليس هلا أسس من املصداقية ومل تستطع أن تقف تءاادعاالثقايف هي 

ستعماري والذي وبوضوح حجم التناقض يف املنهج االمن خالل هذا كله يتبني لنا . 21"ادعاؤهكانت تناقض ما مت 

غتصاب ارساته يف ااملادية اليت حيصل عليها من خالل ممجل حتقيق املصاحل ىل املغالطة وتزييف احلقائق من أإجلأ دائما 

وعلى  ستعماريواليت جندها  يف املنهج االهذه التناقضات واملغالطات بادة كل من حياول املقاومة. خرين وإحقوق اآل

 واضح اال دليالً  ماهيمر العصور 
َ
تتمثل  .والسلوكيةضية وغري السوية من الناحية النفسية رَ ًا على حالة هذا املنهج امل

 هذه احلالة 
َ
الذات عند املستعِمر وحالة من اهلذيان ميكن رؤيتها بوضوح يف السلوك الذي ينتهجه  انقسامضية يف رَ امل

ود فقط اىل زعزعة تق ال ومرضية هذه احلالة تكمن يف إن هذه احلالة عطبيه. واللغة اليت يستخدمها مع السكان احملليني

 ممارسة سلوك متناقض على اإلصراربسبب  وضياعها هذه السلطةي به اىل خسارة ؤدتوامنا  واضعاف سلطة املستعِمر

  .دعائهمتاماً مع الفكر الذي يتم ا

األميال حبثاً عن  فآال ىل شواطئ تبعدإالفتاكة  سلحتهوأندفع بسفنه ا قد نكا ملتحضرإن ما يسمى بالرجل األبيض ا

ه اىل شواطئ هذه ستيطاين. وما أن وصلت سفن  أجل إدامة مشروعه التوسعي واال املكاسب املادية واملوارد الطبيعية من
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ستخدام العنف والقوة وبشكل مهجي امن خالل  والعبودية األراضي البعيدة حىت بدأ بتنفيذ سياسة اإلبادة والتهجري

على األرض بكل مواردها صاهلم وإبادهتم حىت يتمكن من السيطرة الكاملة من أجل استئ احملليني وبربري ضد السكان

اال وكانت تصب حصرياً يف مصلحته ومن أجل منفعته الشخصية أما  اختذهاا. ما من خطوة كان املستعِمر قد وخرياهت

األرض  استنزافمر الذي قاد بالنتيجة اىل م وحرماهنم من موارد أراضيهم األالسكان احملليني فقد مت هتميشهم وإفقاره

ويف حاالت ان احملليني اىل عبيد يعيشون حالة فقر مدقع ال ميلكون غري ما يسد رمقهم. بشكل تدمريي وحتويل السك

أودت حبياة املاليني  اليت سببها جشع املستعِمر واليت مراضواأل اعاتبسبب اجمل د الرمقاخرى مت حرماهنم حىت مما يس

يروي لنا )مايك دافس(  .6871 يف عام  22(6) شكل  يف جماعة مدراس يف اهلندمن السكان احملليني كما حدث 

يف حديثه عن جشع بريطانيا الذي كان السبب الرئيس يف إحداث جماعة مدراس واليت فتكت باملاليني من اهلنود على 

رز يف نتاج القمح واألرز والقمح: "على الرغم من االرغم من الفائض الكبري الذي كانت اهلند تنتجه من زراعة األ

األخرى كان فوق املعدل مقارنة بالسنوات الثالث املاضية اال أن مجيع هذا احملصول الزائد كان قد مت مناطق اهلند 

 ساة جماعة مدراس:الكاتب يف حديثه عن معاناة ومأ وسيتطرد. 23"شحنه اىل بريطانيا

. خطوط السكة احلديد يف تعميق املوقف املأساوي للمناطق اليت ضربتها اجملاعةاستخدم التجار   
 واحتكارهاحيث بدأ التجار بنقل احلبوب من املناطق املنكوبة اىل مناطق بعيدة من أجل ختزينها 

سعار عل أيف جنقل الربقيات نظام ومت استخدام املنكوبني اجلياع(.  ثورة محايتها منو لرفع أسعارها )
الفائض يف هذه املناطق. إضافة  احملصول ف املناطق اهلندية متناغمة على الرغم مناحلبوب يف آال

سعار احلبوب كان قد دفع الكثريين ية السلطات الربيطانية يف حتديد أاىل ذلك فان عدم رغبة وجد
سعار تزايد أاحملموم من أجل الكسب املادي بسبب  ممن ميلكون املال اىل الدخول يف هذا اهلرج

من غري ذوي ار , جت  نب التجار التقليديني, اىل جاوكان قد انظم اىل هذا التسابق احملموم احلبوب.
ار اجملوهرات واملالبس ومنهم من باع جموهرات زوجته جت  مثل  من أجل حتقيق الكسب املادي العالقة

                                     .24من أجل زيادة رأس ماله واملتاجرة باحلبوب
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6871  . جماعة مدراس)اهلند( عام 6شكل   

 
 نواع األسلحة الفتاكةاحململة بكل أ هذه هي حقيقة اخلطاب واملفهوم الذي طاملا كان املستعِمر يردده كلما أحبر بسفنه

ال ذرائع وحجج  احلضارة والدميقراطية" فلم تكن إ خرى. أما شعارات "إنقاذ الشعوب" و" نشرالعوامل األ شعوب حنو

وإلضفاء خ احلديث لتغطية أطماعها رياضي والقوى العظمى يف التايف امل كانت قد استخدمتها مجيع القوى األوربية

هذا اخلطاب والذي أختذه . هليمنة وهنب خريات الشعوبستعماري الذي يهدف اىل اكر االالفِ  الشرعية على

من رقعة اخلالف واهلوة بني الشرق والغرب وإمنا  الشعوب االخرى مل يزد فقط ستعمار منهجًا ثابتًا يف عالقته معاال

ودت أ مستمرة حالة من الِعداء والتوتر بني شعوب األرض وتبلورت هذه احلالة لتصبح صراعات دموية أيضاخلق 

نسان اىل جماهل ودمرت اجلزء األعظم من خريات األرض ومواردها وأعادت اإل يني من اجلنس البشريحبياة املال

 .عة الغابالرببرية وشري
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