
 

 

682 
 

 الزهو امحد سايم. د

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الانرثوبولوجيا بني الاسالمية اجملمتعات مج 

 والاسترشاق الغربية

 واالستشراق الغربية االنثروبولوجيا بين االسالمية المجتمعات
 سامي احمد الزهو د.

 كلية التربية للبنات – جامعة تكريت
 

 العنوان:تعريف بمفردات 
، هفي تفصيالت البحث البد من الوقوف عند المفردات المكونة لعنوان قبل الدخول

المجتمعات الغير  انها تتماثل في التعريف معفالمجتمعات اإلسالمية كما يبدو للوهلة األولى 
أال وهي إن  ،د ذلك إلى مسألة في غاية األهميةويعو  ، إال أن الواقع يؤكد العكس،اسالمية

في المجتمعات  على السلوك الفردي واالجتماعي هيمنةزالت لها اللشريعة اإلسالمية ما ا
، فكل فرد ال يمكنه التخلي عن السؤال الذي يواجهه إذا ما اعترضه أمر ما يهم الدين  االسالمية

فبهذا يمكن هذا يتطابق مع الشريعة ام ال ؟  هل  ،ل خاص واألمور الدنيوية بشكل عامبشك
يقود ويصنع حركة البنيان االجتماعي التي تمتاز بقدرتها الدائمة إن اإلسالم هو الذي مالحظة  

، وهذا بالتاكيد يشكل عالمة فارقة مع غيره من (1)على التجدد واالتساع واإلضافة واإلغناء
 . المجتمعات

درجة أو أخرى عن االلتزام ب صحاب السلطة والقرارانه رغم تخلي ا والالفت للنظر
كافة على  أيضا بدرجة وبأخرى، فإن المجتمعات اإلسالمية واصلت التزامها بالضوابط اإلسالمية

وآداب السلوك، وصواًل إلى مطالب العقيدة الكبرى .  ،المستويات: العبادات، المعامالت، القيم 
ولشّد ما كانت المجتمعات اإلسالمية تواصل التزامها وتحققها دون أن يكون هنالك ارتباط مباشر 

حاكم والمحكوم، ومهما يكن من أمر فإن المجتمعات اإلسالمية كانت تملك القدرة محتوم بين ال
. فرغم األخطاء التي شهدها التاريخ على مستوى الحكم، فإن (2)على حماية ذاتها العقائدية

المجتمعات اإلسالمية ظلت تواصل مسيرتها العقيدية باذلة جهدًا مزدوجًا هذه المرة إذ كان عليها 
 يا. نتسعى إلى ردع السلطان ثاتزامها أواًل، وأن أن تحمي ال

فالضغوط المضادة سواء من الداخل أو من الخارج لم تستطع إلغاء االلتزام االجتماعي      
بعض المجتمعات  باإلسالم ، بل إنها في بعض المساحات وّلدت ردود فعل شديدة زادت

 أصحاب القرار اريخية كانت تعّبر عن رغبة، إننا قد نجد ممارسات ت(3)اإلسالمية أصالة والتزاماً 
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إال إن المجتمعات اإلسالمية ازداد إصرارها على مزيد من  ،باالنسياق وراء األفكار المستوردة
 إنها او حتى ّقت طريقها المستقل بمواجهتهم،بل ش ذلك،إنها ما استسلمت بسهولة لاو االلتزام، 

 . (4)أعلنت ثورتها عليهم من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب  في بعض االوقات
 ،تمين بشؤون المجتمعات اإلسالميةهذا السلوك االجتماعي كان يثير االهتمام لدى المه 

وقد دفع إلى خلق العديد  ،يين األوربيين واألمريكان بالذاتوفي الوقت نفسه يزيد من حيرة السياس
مية لدراسة هذه الظواهر ومحاولة الوقوف على األسباب من المؤسسات الرسمية وغير الرس

والموجبات التي تجعل المجتمعات اإلسالمية تحافظ على هذا النسق من األفكار والممارسات 
هذا من جهة ومن جهة أخرى البحث عن الطرق واألساليب التي يتمكنون عبرها  والسلوكيات ،

في هذا المجال  لها نت العلوم اإلنسانية مشاركةفكا ،(5)الهيمنة على مقدرات الشعوب اإلسالمية
 وخاصة االنثروبولوجيا واالستشراق .

،ويمكن تقسيمها نسجم واألغراض التي تريد تحقيقهافاالنثروبولوجيا لها تعاريف متعددة ت
 :إلى أربعة أقسام 

بالتشريح االنثروبولوجيا الطبيعية: وينتمي هذا القسم إلى العلوم الطبيعية والتي تهتم 
 . (6)ووظائف األعضاء ،وتدرس الوراثة وانتقال ميزات الجنس البشري من جيل آلخر

تهتم بدراسة البناء االجتماعي والعالقات االجتماعية والنظم  االنثروبولوجيا االجتماعية :
لعقوبات االجتماعية مثل العائلة والفخذ والعشيرة والقرابة واالستهالك، والنظم السياسية كالقوانين وا

 .(7)والسلطة والحكومة، والنظم العقائدية كالدين والسحر
من مخترعاتها شعوب البدائية المادية والروحية إنتاج ال تدرس ا الحضارية )الثقافية(:االنثروبولوجي

واالتصال  وأدواتها وأجهزتها وأسلحتها وطرز المساكن وأنواع المالبس ووسائل الزينة والفنون،
 .(8)وما يقتبسه  بعضهم من البعض اآلخر  وآخر الحضاري بين شعب

هذا النوع هو األهم في هذه الدراسة ،إذ نشأ حين اتصل األوربيون عن  االنثروبولوجيا التطبيقية :
 ةيا بالشعوب األوربية ، ولذلك نشأطريق التجارة والتبشير واالستعمار بالشعوب المتخلفة نسب

قتضيه مصلحة األوربيين في حكم الشعوب واستغاللها الحاجة إلى فهم تلك الشعوب بقدر ما ت
، والتنمية تربية والتعليم ،والتحضر والسكان.وقد شملت التطبيقات مجاالت كثيرة ،مثل ال

االجتماعية واالقتصادية ،والمجاالت الطبية والنفسية واإلعالم  وغيرها من المجاالت ، وكان لهذا 
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الفرع تقارب مع التاريخ ،وربما كاد أن ينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على األحداث 
التاريخية ويفسرها بطريقة أوربية بحتة ،كما استطاع المستشرقون اإلفادة منه حتى أصبح من 

 . (9)الصعب التفرقة بين االختصاصين 
ولوجيا بين األمريكان بإن األمر الواجب لفت النظر إليه هو االختالف في معنى االنثرو 

بل حتى األوربيين أنفسهم يختلفون في فهم او تعريف او استخدام االنثروبولوجيا  ،واألوربيين
،ويعود ذلك إلى تباين الخلفيات الثقافية والمصالح القومية للدول األوربية وأمريكا.فما يدرجه 

رنسيون باالثنولوجيا ،او األمريكيون تحت عبارة االنثروبولوجيا الثقافية يصطلح عليه الف
االثنوغرافيا في بعض األحيان ،ويدرسونها تحت مظلة علم االجتماع .اما االنجليز ،فقد اختاروا 

 .(11)تسمية تتالءم وا غراضهم فأطلقوا عليه االنثروبولوجيا االجتماعية 
كان األوربيين واألمري اراء وتعريفات وأخيرا يمكن أن نأخذ تعريفا شامال ومشتركا يجمع

ونصه ر سليم في قاموس االنثروبولوجيا وهو التعريف الذي وضعه الدكتور شاك ،وحتى الروس
 .(11):هي علم دراسة اإلنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا 

بعد استيعاب المكونين األوليين للعنوان يبقى االستشراق والذي له هو األخر تعاريف متعددة 
، أو خلفية وانتماء الشخص الذي يكتب في المراد تحقيقها اإلغراض واألهدافومتنوعة تعود إلى 
 هذا الموضوع . 

علم يختص بفقه اللغة خاصة. وأقرب شيي إلييه إذن أن  انهفه المستشرق رودي بارت:"فقد عرّ     
نفكيير فييي االسييم الييذي أطلييق عليييه ، كلميية استشييراق مشييتقة ميين كيييلمة "شييرق"  وكلميية شييرق تعنييي 

." ويعتميد (12)مشرق الشمس ، وعلى هذا يكون االستشراق هو عليم الشيرق أو  عييلم العيالم الشيرقي
ورد اليذي يعيرف المستشيرق بأنيه " مين تبّحير فيي المستشرق اإلنجليزي آربري تعريف قياموس أكسيف

 "(31)لغات الشرق وآدابه.
اما المستشرق الفرنسيي  مكسييم رودنييسون فقيد أشيار إليى أن مصيطلح االستشيراق ظهير فيي اللغية 

م، وأن االستشييراق إنمييا ظهيير 1838م بينمييا ظهيير فييي اللغيية اإلنجليزييية عييام 1799الفرنسييية عييام 
خصص من فيروع المعرفية لدراسية الشيرق" ويضييف بيأن الحاجية كانيت للحاجة إلى " إيجاد فرع مت

ماسة لوجيود متخصصيين للقييام عليى إنشياء المجيالت والجمعييات واألقسيام العلميية .ويقيول ادوارد 
رادة حكم الغرب للشرق.  " (14)سعيد إّن االستشراق: نوع من اإلسقاط الغربي على الشرق وا 



 

 

682 
 

 الزهو امحد سايم. د

 4182 الثاين( اكنون 81العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   الانرثوبولوجيا بني الاسالمية اجملمتعات مج 

 والاسترشاق الغربية

االستشيراق : " هيو دراسيات "أكاديميية " يقيوم بهيا غربييون  لقد عرف أحمد عبد الحمييد غيراب     
لإلسالم والمسلمين، من شيتى الجوانب: عقيدة ،وشريعة  -من أهل الكتاب بوجه خاص –كافرون 

مكانيييات .. .بهيييدف تشيييويه اإلسيييالم ومحاولييية  ، وثقافييية ، وحضيييارة ، وتاريخيييًا، ونظمييييًا، وثيييروات وا 
، وفيييرض التبعيييية للغيييرب علييييهم ، ومحاوليييية تبريييير هيييذه تشيييكيك المسيييلمين فييييه ، وتضيييليلهم عنيييه 

التبعية بدراسات ونظرييات تيدعي العلميية والموضيوعية ، وتيزعم التفيوق العنصيري والثقيافي للغيرب 
 "(51)المسيحي على الشرق اإلسالمي.

وكان االستشراق وميازال يهيتم بالشيعوب الشيرقية عموميًا التيي تضيم الهنيد وجنيوب شيرق آسييا      
ين واليابان وكوريا. وعند مراجعة النشاطات االستشراقية نجيد أن هيذه المنياطق ناليت اهتماميًا والص

كبيييييرًا فييييي الدراسييييات االستشييييراقية. ولكنهييييا عنييييدما بييييدأت دراسيييية المنيييياطق أو الدراسييييات اإلقليمييييية 
تخصييييص بدراسييييات خاصيييية بهييييا مثييييل الدراسييييات الصييييينية أو الدراسييييات الهندييييية أو التأصييييبحت 
 . أما األصل فكانت كلها تضم تحت مصطلح واحد هو ) االستشراق(.(61)اليابانيةالدراسات 

يجييب أن نتوقييف عنييد القييرار الغربييي بييالتوقف عيين اسييتخدام مصييطلح استشييراق أو كمييا قييال      
. فقييييد رأى الغييييرب أن هييييذا (71)برنييييارد لييييويس إن هييييذا المصييييطلح قييييد ألقييييي بييييه فييييي مزابييييل التيييياريخ

ت تاريخيية ودالالت سيلبية وأن هيذا المصيطلح ليم يعيد يفيي بوصيف المصطلح ينطوي على حميوال
البيياحثين المتخصصيييين فيييي العيييالم اإلسييالمي. فكيييان مييين قيييرارات منظميية الميييؤتمرات العالميييية فيييي 

بأن يتم االستغناء عن هذا المصطلح، وأن يطلق عليى  1973مؤتمرها الذي عقد في باريس عام 
(  ICHSANAدراسيات اإلنسيانية حييول آسييا وشيمال أفريقيياهذه المنظمية  ) الميؤتمرات العالميية لل

وعقدت المنظمة  مؤتمرين تحت هذا العنوان إلى أن تم تغيييره ميرة ثانيية إليى )الميؤتمرات العالميية  
. وقيد عيارض هيذا القيرار دول الكتلية الشيرقية ICANAS )(18)للدراسات اآلسيوية والشيمال أفريقيية 

، وميع ذليك ففيي الميؤتمر اليدولي الخيامس والثالثيين (91)في فلكهيا( )روسيا والدول التي كانت تدور
للدراسيييات اآلسييييوية والشيييمال أفريقيييية اليييذي عقيييد فيييي بودابسيييت بيييالمجر كيييان مصيييطلح استشيييراق 
ومستشرقين  يستخدم دون أي تحفظات، مما يعني أن األوروبيين الغربيين واألمريكيين هم األكثر 

هذا ليفيد المغايرة بحيث يتحدثون عن المستشرقين ليثبتوا أنهيم  اعتراضيًا على هذا المصطلح ولعل
 أو متخصصيون فيي غيير ذليك بيل هيم مسيتعربون  أو إسيالميون أو بياحثون فيي العليوم اإلنسيانية
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د معيييين أو منطقييية جغرافيييية الدراسيييات اإلقليميييية أو االجتماعيييية أو االقتصيييادية التيييي تخيييتص ببلييي
 .معينة

 
 :واالنثروبولوجيا  االرتباط بين االستشراق

تصبح جزءا من  إنهاطالما تخلق المنعطفات السياسية تحوالت عميقة في الثقافة حتى 
، فالمتتبع للتحوالت التي أعقبت الحرب العالمية المتسلطة على سلوكيات المجتمعات التقاليد

لنفسيهما مجاال ثقافيا  اوجداالقطبين السياسيين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة  إنالثانية يجد 
 إال،  األخرالوحيدان الجديران بتفسير الحقائق وربما يعترض احدهما على وجهة نظر  أنهمايؤكد 
هذين الطرفين  ألحد،وهذا اوجد قناعات لدى الكثير بان االنتماء (21)غيرهما  رأييقبالن  ال أنهما

سياسيا  أوسلوك سواء كان اقتصاديا  يأتقويم  أوهو الحقيقة المطلقة الواجب اعتمادها عند تقيم 
نظرية تبرر هذه االتجاهات الفكرية ويمكن  إيجاد إلىاجتماعيا ،وقد ذهب العديد من المهتمين  أو

ولتناقضات عصرها والسيرورة السياسية  ألصحابهااألثر المعرفي والفكري  تعكس إنهاالقول 
 .(12)للدول المتحكمة بالقرارات العالمية 

النثروبولوجيا تؤكد القول اتجاهات فكرية على اثر هذا الوعي عرفت باالستشراق وابرزت  
وبخصوص عالقة االستشراق باألنثروبولوجيا،  فأن موضوع االستشراق هو الشرق،  ،السابق

نظام حياته، ثقافته، لغته، دينه، علمه، فنه، إلخ. وهذه هي عينها الموضوعات التي عنت 
يا، وبالتالي فإن الحقلين ال ينفصالن عن األيديولوجيا التي تشكل ذهنية بتحليلها اإلنثروبولوج

ففي األنثروبولوجيا الكالسيكية كانت المرجعية المعيارية في األحكام هي  .الباحث الغربي
ذا كانت األنثروبولوجيا قد (22)المركزية اإلثنية الغربية، وبالمثل؛ كانت الحال في االستشراق . وا 

الغربية، فاألمر نفسه حصل لالستشراق،والموضوع  الذي  اإلمبرياليةانتهت إلى اتهاماتها بمساندة 
اداة  طيعة  التاريخاستخدام يجب ان ياخذ حيزا اكبر في البحث هو الكيفية التي يتحول فيها 

، فحقوق اض عليهايمكن اتهامها او االعتر  السامية تحت شعارات ال األهدافلالنقضاض على 
، وغيرها من الشعارات التي يمكن وصفها ة وحق تقرير المصير وحرية المرأةوالديمقراطي اإلنسان

 انه يراد به باطل . إالحق  بأنها
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 اإلنسانالتي تهتم باللغات وعلم  اإلنسانيةفرغم ان االستشراق واالنثروبولوجيا من العلوم   
بحكم الواقع  أصبحتفي اغلب االوقات  إنها إالتخدم البحث عن الحقيقة ،  إنهاومن المفترض 

، وهنا تكمن الخطورة اذ عادة هوة االنقسام تزداد (23)األوربيةالطّيعة في خدمة المركزية  األدوات
اعتقد العديد من المهتمين بالشؤون العالمية العكس، مستندين على  إنبين الشرق والغرب بعد 

سعيد  وادواردودنسون ومالك بن نبي وجورج قرم مكسيم ر  أمثال األوربيةالمركزية  أسطورةانتهاء 
الغرب قد استفاد مما حصل في الدول  أنظنوا  إنهم إلى، ويعود السبب في ذلك وغيرهم

رفضها لالستعمار  أعلنتالخاضعة لقبضة المستعمرين من انطالق حركات التحرر التي 
 إن إاليبتعد عن الصواب في تلك المرحلة ،  ، وفعال كان ذلك ال(24)والمؤمنة بقوة الشعوب 

لم يدم طويال فان الكفة لم يستمر رجحانها للدول المستغلة "بالفتح " ،بل عادت عقارب  األمر
بين  أوحالت التنافس بين القوتين الكبرتين  أوجدتهالتحرر مجرد وهم  إنالوراء لتعلن  إلىالساعة 

تستمر حالة  أنوثرواتها وهذا يتطلب  أسواقهالنامية الدول ذات النفوذ والمتنافسة على الدول ا
 كما قالها الشاعر أبدايلتقيا  أنيمكن  وال الالوعي لدى الشرقي ويبقى الشرق شرق والغرب غرب

 .Rudyard Kipling (25) كبلنك االنجليزي
وهو  أن " النشاط اإلستشراقي واالنثروبولوجي ، ليس فعاًل مجردًا عن مضامينه الغربية

األمر ،  ليس فعل أفراد دفعهم حب المعرفة إلى جعل الشرق موضوعا غربيا، إنما هو في حقيقة
، المعطيات  ضرب من الممارسة الفكرية التي اقتضتها حاجة العقل الغربي ، لكي يشمل بكليته

ر المركز وهو يفكر ويتفك الثقافية بي " اآلخر " وا عادة إنتاجها ، بما يجعلها تندرج ضمن سياقات
باختالق  الغربية . فبواسطة االستشراق واالنثروبولوجيا بدأت المركزية(26)في شؤونه وشؤون غيره
جليبر دوران بأن الحضارة  ، وليس لمقتضيات الموضوع ومن هنا يصرحموضوعها تبعًا لحاجاتها

اركون أنه  .وبين(27)اإلنساني المفقود الغربية عندما تلجأ إلى الشرق فإنها تبحث عن إعادة توازنها
أخذت هذه المسألة بعدًا سياسيًا ، فإن  وبمجرد أن 1973ومنذ أن حصلت أزمة الطاقة عام 
المستشرقين أخذت تتغلب على المشروع الثقافي الضخم  الدوافع العاطفية و األيديولوجية لدى

. (28)العربي واإلسالمي بشكل منظم وعملي وابتكاري أصيل  الذي يتمثل باستكشاف المجال
نطالب المستشرقين بأن يقوموا بعمل تقع مسؤوليته بالدرجة  وعلى الرغم من أننا ال يمكن أن

إال أن المستشرقين وبسبب ممارستهم لنوع من األستاذية الثقافية  األولى على العرب والمسلمين
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 طبيعة األشياء وبسبب احتاللهم لموقع ثقافي مهيمن فإن عليهم االلتزام بشكل اكبر بحكم
تطابق بين خطاب  اجبات األدبية التي تفرضها عليهم مهنتهم . كما أّن عدم وجودبالو 

بشكل واضح على إهمال  المستشرقين و الحقيقة المعاشة في المجتمعات العربية واإلسالمية يدل
 1المستشرقين للجمهور اإلسالمي 

 
 :تبعية االستشراق واالنثروبولوجيا للتحوالت السياسية

 إلىمفرداتها جذورها من اجل الوصول  أصولهااالستشراق باحثا في اللغات السامية  بدأ
الشرق  إلىدفع بالعديد من الهواة للسفر  األمر، وهذا (92)فهم لنصوص الكتاب المقدس  أوتفسير 

بشكل مباشر واالطالع على عاداته وتقاليده  باآلخرالمقدسة واالتصال  األرضالى وخاصة 
 األحاديثتلك  إلىبطريقة جذبت الكثير  أوربا إلىوتراثه وتاريخه ومعتقداته ، ومن ثم نقلها 

 إذوالفنية  األدبيةوتمسكها بالجوانب  األساسيتدريجيا عن غرضها  أبعدهاالغرائبية والساحرة مما 
االستفادة من  السياسيين أمامسهل  األصلا االبتعاد عن هذ إنويبدو  ،(13)راج سوقها وزاد روادها

، فمثال الخبرة األساسيةاهتماماتها  إلىال تمت بصلة  أغراضاالمعلومات الجديدة وجعلها تخدم 
تقسيم يتم االستفادة منها بطريقة تخدم الهدف الذي  يحقق  أداة أصبحتالتاريخية عن الشرق 

العالم إلى غرب له خصوصية ال ُتحرف وله عبقرية منغلقة على نفسها ال تغتني بالثقافات 
ثوابت تؤكد الوضع الراهن القائم على  واألمريكي األوربياألخرى، وبذلك تجذرت في العقل 

 .(13)(الشرق والغرب)، بين (هم ونحن)الثنائية القائمة بين 
مظاهر الثقافة الغربية التي تتحكم فيه معيارية التفوق يشكِّل االستشراق مظهرًا من 

الغربي على الشرق، والفوقية العرقية، والمركزية الثقافية والسياسية الغربية، وقد عززت التطورية 
االجتماعية تلك النظرة، لتحقق رغبة ترتيب سائر الشعوب األخرى في سلَّم التطور، ومحاولة 

علمي لتنوع الثقافات وتباينها وتفاوتها، لتسويغ الهيمنة األوروبية، منه للعثور على تبرير وتعليل 
.فمنطلق (32)يد من الفالسفة والمفكرين األوربيينوهو ما وجد صيغته الفلسفية في أفكار العد

إزاء  األمريكية األوربيةاالستشراق االستعالئي تكمن قيمته في النظر إليه بوصفه تعبيرًا عن القوة 
الشرق، وتكمن قيمته األداتية، في كونه إنشاًء لغويًا عن الشرق، هدفه السيطرة عليه، وهذا ما 
يؤكد حقيقة التمثيل، في إعادة بناء الشرق بعيدًا عن واقعه، مستندا على مسلمات ذهنية غريبة 
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دًة الواقع التاريخي والنفسي للشرق، ومستبدلًة إياه بصور  ة خيالية، ابتكرها عن ذلك الواقع، مستبعِّ
 .(33)خيال اإلنسان الغربي

االستشراق أسبق من اإلنثروبولوجيا من الناحية التاريخية، إال أن الدراسات   
اإلنثروبولوجية زودت المستشرقين بمادة غنية لبناء تصوراتهم عن الحياة الفردية واالجتماعية 

في اغلب لوجيا، عالقة وثيقة، فقد شكَّال فالعالقة بين االستشراق واإلنثروبو  للمجتمعات المتخلفة،
رافدين أساسيين للسلطة االستعمارية، ويشتركان في موضوع واحد، هو الشرق أو العالم األحيان 
ن ع أبعدتهمااستغال المعرفة لخدمة مشاريع سياسية  إنهما إال،الغريب باألمروهذا ليس  الثالث،
 إن.والشيء الالفت للنظر (43)السياسة  ألصحابتبعيتهما  وأعطتالعلمية البحتة  األهداف

 ،(35) ربما هي مرحلة استبدال المواقع أدقبصورة  أوتحل محل االستشراق  بدأتاالنثروبولوجيا 
وصمة يحاول العديد من المستشرقين  أصبحسعيد  ادواردفاالستشراق بعد النقد الذي وجهه 
 االستشراق في قمامة التاريخ القيكلمته القاسية " لقد  وأطلقاالبتعاد عنها كما فعل برنارد لويس 

التحول في المفاهيم يفصح عن عالقة وثيقة بين االستشراق  أوهذا التطور  إن 
 إنالجذور التاريخية لهذه العالقة التي توضح  إلىوالظروف السياسية وتقلباتها ، ويمكن العودة 

التي  األجواءلم يتمكنوا  االنفالت من  واألمريكان وناألوربيوالفالسفة  واألدباءالمفكرين والكتاب 
من قوة  اإلسالميوما كان يمثله العالم  األوربيةيعيشها الغرب ، فنجد مثال في القرون الوسطى 

األوربيين يظهرون روح العداء بطريقة تفصح عن حالة الضغينة البعيدة عن  إنوتفوق وغلبة 
في القرون  األوربي اإلدراكهذا النص"لقد هيمن على  الروح العلمية والموضوعية ،ويوضح ذلك
والمؤلفات المصنفة  األطروحات،على الرغم من  اإلسالمالوسطى الموقف السلبي الصريح تجاه 
، ويؤكد ذلك "  (63)وصيغ مختلفة ومتمايزة جدا بأشكالضمن هذا المنحى قد انتشرت عندئذ 

دين الجهلة  اإلسالم إن، والجميع تتفق على ومونتسكيو لتيرشكسبير وتوماس االكويني وفو  أفكار
فمجرد  ،لنظرة حتى عصرنا الحديث والمعاصرهذه ا األوربيون، وقد ورث (73)والعنف واالستبداد

 .(83)تزداد القناعة بهذا االمر وآخريناالطالع على كتابات برنارد لويس ومارتن كريمر وبايبس 
الفارق الزمني الكبير والتحوالت العميقة في جميع المجاالت ان هذا التماثل في التوجهات مع 

ال،(93)يثير االنتباه واالستغراب في الوقت نفسه والشرق بنفس  اإلسالم إلىكيف استمرت النظرة  وا 
بوحدة  إاليمكن تفسيره  الطريقة والوعي رغم هذا التغير الهائل في جميع الجوانب؟ ، وهذا ال
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الشرق  إلىتنظر  إنها إال األوربيةالوسطى بثقافتها المتدنية حسب الرؤيا فالقرون  ،الثقافة والهدف
ظهارهالعدو الواجب تعريته  بأنه واإلسالم بالمظهر المقزز والمنفر حماية لمواطنيهم من الدين  وا 
في  أما.(14)واإلسالمتكوين وعي يؤمن بالقتل والدموية واالستعالء على الشرق  أو اإلسالمي

والتحكم  وثرواتهمالعصر الحديث والمعاصر فالهدف هو االستيالء على مقدرات الشعوب الشرقية 
 واإلسالمعلى موقف واحد تجاه الشرق  األمريكي األوربي،كل هذا كان وراء الجمود (14)بمقدراتهم 

راء السياسية و  األهدافتظهر جلية  األولىمرحلة ما بعد الحرب العالمية  إلىعند النظر  
،وقد ضمنت ذلك االتفاقات بين القوى  (24)تكريس حالة العداء وصناعة الكراهية ضد الشرق 

،وعند التحول في موازين القوى بعد الحرب (سايكس بيكو )الغالبة في الحرب كما جاء في اتفاقية
بها  جاءتخلق اتفاقيات تتناسب والموازين التي  إلىالعالمية الثانية ظهرت الحاجة مرة ثانية 

تؤكد مصالحهما دون  األمريكيةنتائج الحرب فكانت االتفاقيات بين االتحاد السوفيتي والواليات 
 األعظمبوصفها القوة  األمريكيةوبعد انفراد الواليات المتحدة  وأخيرا، (34)مصالح الشرق إلىالنظر 

بالسيطرة على العالم  اأمريك إرادتهابشكل واضح الكيفية التي  تأكدتبعد انهيار االتحاد السوفيتي 
برنارد  األمريكيةحسب مّنظر السياسة  أصبحاذ  اإلسالم،واالهم هو  األوسطالشرق  أسموهالذي 

الحادي عشر من سبتمبر لتحدد علنا وبدون أي تحفظ  أحداث، وجاءت (44) اإلرهابلويس يعني 
الحرب على العدو  عالنبإنهاياتها  إلى األموروالمسلمين ،وبذلك وصلت  لإلسالمالعداء السافر 

الوحيدة  فإنها األقوىالدولة  أملته" ، وعلى الجميع الموافقة والقبول بما اإلسالم"اإلرهابالوهمي 
 إالتقاسمها االستحقاقات السياسية ، أخرىتوجد قوة  مادامت ال األوامرتصدر  إنالتي من حقها 

وغيرهم من المستعمرين ،جئنا محررين   ومود الشعار مازال جذابا كما رفعه نابليون وغورو إن
  .(54)ولم نأتي غزاة محتلين

وان كانوا يشكلون  االستعمارية بصورة مباشرة وغير مباشرة األهداف حقق المستشرقون 
يمكن  ال األخيرين إن إالماجنوه على الشرق ،  مسؤولية أصحابهانحّمل  أنيمكن  األولى،  فئتين

المعادية   األغراضما تحقق بعض ة ومعارفهم وعلومهم استغلت بطريق أفكارهم إناتهامهم سوى 
مستقلة ضمن العلوم االجتماعية التي كانت  بدأت األخرىاالنثروبولوجيا فهي  أما.(64)لآلخر
نقتنع بذلك  أناالطالع على الشعوب المراد االتصال بها من اجل تنصيرها ، ويمكن  إلىتهدف 

وتجهز رحلته  باإلبحارحتى تمنحه الموافقة  إليزابيثالى  كولومبس أبداهابعد قراءة المبررات التي 
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الشرق هو التنصير، وهذا تطلب معرفة مسبقة عن  إلى، كما كان السبب وراء الرحالت  (74)
 أهدافهمالسياسيين ليحققوا  أمام،وبالفعل فتح هذا االهتمام الباب  (84)المراد تنصيرها  األقوام

التمثيل حيث يعبر التمثيل عن  أسلوبد تعامل الخيال الغربي مع الشرق وفق .وعلى هذا فق(94)
يعكس واقعا موضوعيا، أي  أنصور ورؤى مسبقة في الذهنية و ليس من وظيفة التمثيل  محاكاة

لغاءله  إقصاءال يمثل استحضارا للشرق بقدر ما هو  لشرق متخيل يشبع الرغبة  إنتاج وا عادة وا 
سقاطيا ومفروض على واقع الشرق فالغربية،  الذي يتعامل معه الغربي هو شرق مخلوق ذهنيا وا 
 . (15)خارجي

االستعمارية والتبشيرية التي اجتاحت  حاول كثير من األنثروبولوجيين تبرير الحمالت
الشعوب إلى مرحلة المدنية والتقدم ، أي  الشعوب البدائية ، وكانت حجتهم في ذلك نقل هذه

، فهذا برأيهم وضع شرعي وضروري (15)ونهب  االستعمار الحديث به من عنفعقلنة ما يمتاز 
نساني يسوغه تفوق المجتمع الغربي في مجاالت  رماأل.(52)خاصبشكل  االجتماعية العلوم وا 

لتاريخ  الذي يقود إلى استنتاج مفاده أن البحوث األنثروبولوجية تتركز حول الدراسة المعمقة
خالل ذلك قاعدة  عاداتها وحاجاتها ونقاط ضعفها ، وليتوفر لديهم منالشعوب البدائية لمعرفة 

 .(35)لإلرشادات السياسية والسيطرة اإلدارية
الدراسات األنثروبولوجية في القرن التاسع عشر نحو دراسة النظم  وانطالقًا من ذلك اتجهت     

لتبين المراحل التي  منظور تطوري ، مستهدفة البحث في جذور الماضي والبنى االجتماعية من
 االجتماعي . وقد كان النسق العام لهذه الدراسات يشابه منحى الدراسات في مر بها النظام

كان  . وقد(45)األنثروبولوجيا الطبيعية التي اهتمت بدراسة أصل اإلنسان ومراحل تطوره ونشوئه
استتبعت  تاريخية االفتراض األساسي الذي سير تلك البحوث في تلك المرحلة هو أن كل مرحلة

الراهن من جهة  ، وبالواقعجهةفي أشكال تطورها اتجاهات متباينة ترتبط بتراث الماضي من 
 .(55)أخرى

الدراسات األنثروبولوجية إلى مرحلة تدرس  وقد كان لفكرة االنتشار الحضاري األثر الكبير في نقل
المكان الذي ولد فيه ، فقد تولد أن ينشأ في غير  النظام االجتماعي على أنه نظام إنساني يمكن

الحضارية في مكان وتنتشر إلى مكان آخر حيث نتفاعل مع  بعض األنظمة االجتماعية واألطر
بالتالي نسقًا جديدًا من البنى االجتماعية والعالقات التي تتميز عما  معطيات المجتمع ، وتولد
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 ز بين مفاهيم ثالثة في األنثروبولوجيا، وهكذا كان البد من التميي(65)مكان والدتها كانت عليه في
القرن العشرين نحو  وقد اتجهت البحوث األنثروبولوجية في.ارهتشترتبط بنشأة النظام ، وتطوره،وان

تجلى هذا األمر بتحديث  . حيث(75)إيجاد القاعدة االقتصادية واالجتماعية لالستعمار الجديد
استيعاب المعطيات الحضارية  بما يعمل علىبعض الجوانب في البنى االقتصادية واالجتماعية 

ومراجعة بعض األنظمة القضائية واإلدارية  والتكنولوجية للمجتمع الغربي ، فكان البد من تحديث
االنسجام والتواؤم بين  بالتحديد. بما يحقق واإلسالمية واإلفريقيةفي كثير من المجتمعات الشرقية 

 . (85)للمجتمع الرأسمالي تلك األنظمة ، واالستطاالت االستعمارية
 

 :وعي المجتمعات االسالمية  لالستشراق واالنثروبولوجيا
حين نعيد النظر في االختالف بين االنثروبولوجيين والمستشرقين من جهة والمفكرين 

نبين  أناتجاهين متناقضين ، بل الغاية هي  آراءالمسلمين فالغاية من ذلك ليس لبيان التباين في 
 اإلسالميةاالستقاللية التي تملكها الثقافة  إن. اإلسالميةذلك صراعا على تقرير مصير الثقافة  إن

تحضرا،فالغربيون  األعلىبوصفه  اآلخرواالنسياق وراء  إغفالهايمكن  ال اآلخرفي التعامل مع 
عتمدها التي ي اآللياتنبتعد عن تلك  أن، ولذلك يتوجب (95) اآلخرلهم طرقهم الخاصة في تقييم 

الالمستشرقون  ، وهذا (16)سوف نسلك منهجهم بطريقة االستشراق معكوسا ونخلق غربا متخيال وا 
 عبر أن يقوم الحوار،فالبد  األصيل اإلسالمييقترب من المنهج  للتفاهم وال أرضية يهيئ ال

بعيدة  يكون االعتماد على منهجية إن آخرعملية نقد مزدوجة؛ نقد الذات ونقد اآلخر،وبمعنى 
 أوالعن تقريع الذات او اتهام المستشرقين اتهامًا مطلقًا، تسعى نحو منهجية ورؤية واعية لذاتها 

 ثانيًا . اإلسالميولشروط التنقيب في الماضي والحاضر العربي 
 اال انها نمت معها إلمبريالية الغربيةسابق لفي عصر  نبتت األنثروبولوجيا وان تكن

الكشف  انلكن مع ذلك فإن فهم االستعمار وفهم األنثروبولوجيا يقتضيفكانت خادما مطيعا لها، 
عن العالقات المتبادلة بينهما، فضال عن أن االستشراق ظل أمينا ألطروحات األنثروبولوجيا 
الغربية في تحليله وتقييمه لشعوب العالم الثالث.وعليه فاالستشراق واألنثروبولوجيا واالستعمار 

، (16)ذلك التناقض الكبير الذي يشعر به اإلنسان األوروبي تجاه اآلخر مركب ذهني غربي ترجم
وهو تناقض افرزه المحتوى الفكري والقيمي لإلنسان األوربي، الذي وجد انه يتضارب ويتناقض 
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مع المحتوى الفكري والقيمي لإلنسان الشرقي، واإلسالمي منه بالتحديد. هو إذن تناقض حتمي 
، فإذا سلمنا بان التناقض بين (26)المبادئ الفكرية والعقائدية بين الطرفينيفرضه واقع تضارب 

الطرفين المفر منه، فهل أن أسلوب التعامل مع هذا التناقض هو أسلوب وحيد ونمطي وحتمي 
بالمستوى عينه؟ الجواب بالسلب؛ فالوجود الواقعي لمنظومتين فكريتين متضاربتين شيء، وأسلوب 

 . (36)اتين المنظومتين شيء آخرومنهج التعامل مع ه
هة باأليديولوجيا ميادين بحاجة  من هنا فإن االستشراق واالستعمار واألنثروبولوجيا الموجَّ
إلى دراسة نقدية، بل إلى تفكيك يتفاوت حسب موضوعية الطرح والفهم في كل منهما. وال 

عية مفيدة، وكذلك نستطيع القول بالرفض المطلق، فقد انطوى االستشراق على جوانب موضو 
، على الرغم من عدم وجود ما يبرر (46)األنثروبولوجيا ال سيما بعد الحرب العالمية الثانية

واعتماد  باآلخراالستعمار مهما كانت المبررات؛ ألن االستعمار بما ينطوي عليه من االستخفاف 
وحتى الحيواني،  اإلنسانيالقوة العسكرية وممارسة اإلكراه ضد اآلخر، أمر يستنكره الطبع 

 . (56)المبادئهذه  أكدتوالغريب ان القوانين والمقاييس الثقافية الغربية نفسها 
ومع ذلك ال يعدم الغربيون التماس مبرر جديد لالستعمار، قد ال يستند إلى المقاييس 

اطية الثقافية التي طرحتها األنثروبولوجيا، ويستند إلى مبررات سياسية وأمنية أخرى، مثل الديمقر 
. ومن هنا يمكن أن نسأل هل أصبحت الديمقراطية مبررًا (66)ومحاربة اإلرهاب واالستبداد الشرقي

االستعمار الجديد عن نفس التناقض الذي افرز االستعمار في  ًا الستعمار جديد؟ وهل يعبِّرجديد
النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين؟ ربما يكون الجواب 
إيجابا، إذا قارنا الوضع الراهن بالوضع الدولي قبل انهيار االتحاد السوفيتي؛ فعندما كان الغرب 

ابل هو االتحاد السوفيتي ضعف الشعور بتناقضه مع العالم مشغوال بتناقض أكبر طرفه المق
الثالث، بل تم تذويب هذا العالم ضمن ذلك الصراع األكبر، لكن بعد انهيار االتحاد السوفيتي 
تغير الوضع الدولي تمامًا، فبرز الطرف التقليدي السلبي في التناقض من جديد، فأصبح العالم 

يل عن االتحاد السوفيتي، هكذا تظل الذات الغربية تبحث اإلسالمي يمثل الطرف النقيض البد
 .(76)عن موضوع سلبي تكتشف ذاتها من خالله

مثل حقوق  إنسانيةومبررات  أسسهكذا يرى الغرب العالقة مع الشرق ويبني هذه الرؤيا على 
والحرية وحق تقرير المصير ، وكل ذلك يمكن وصفه ببساطة انه حق يراد به باطل  اإلنسان
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 األخطاءتغطي على  أجواءيخلق  أنوالته الضخمة  اإلعالمالغريب انه يستطيع عبر  األمرو ،
الطرف المتمرد والمتخلف  اإلسالميوالسلبيات والفضائح التي يرتكبوها، ال بل يجعل من الشرق 

يستطيع  واستخدام االنثروبولوجيا بوصفها علما ال واإلعالم،فالقوة (86)والرافض لقوانين التطور 
 ، فالجهة المفسرة والمنظرة واحدة . إمكاناتالشرقيين فك رموزها كما كان للغرب من 

التي تؤمن بالصراع  باألفكاركل ذلك يخلق شعورا يبتعد عن الحوار الحضاري ويلتقي 
 األمريكانهنتكتون رصيدا كبيرا لدى السياسيين صاموئيل لنظريات  أصبحالحضاري ،وفعال 

وال يتخلى  األوربيي البحث عن صيغة خطاب له القدرة على التفاهم مع العقل ،وهذا يستدع(96)
من  وتأخذ، وفي نفس الوقت يتبنى منهجية تؤمن بالتفاعل الحضاري  اإلسالميةعن الهوية 

التاريخ البعيد والقريب الدروس والعبر من اجل تخطي المنزلقات التي طالما كانت نقطة ضعف 
 .  اإلسالميالشرق 

بان الشرق وبالتحديد  واألمريكية األوربيةعلى المجتمعات  تي سيطر تال يةاليقينومن االمور 
 الرأي، ويعود ذلك حسب  إصالحهايمكن  خلق مجتمعا تسيطر علية مواصفات ال اإلسالم

،والمسلمون  اإلبداععقيدة دينية تخنق  اإلسالم إن إلى األمريكي األوربي شعبيلاالرسمي و 
عموما الشائع بين و  ،يير يحملون عقيدة ليس هذا زمانهامتعصبون قدريون بطيئون في قبول التغ

نتقام والدموية والجهل ، وغيرها من المواصفات التي دين الحقد واال اإلسالم واألمريكان األوربيين
 .(71)في النفوس واالشمئزازتثير القرف 

 اإلسالميةالبعثة النبوية والفتوحات  إلىهذه الصورة جاءت تراكمية لقرون متطاولة ،ربما تمتد 
، (17) األمريكي األوربيالعميقة في الالشعور  آثارهاتجاوز  أو إغفالهايمكن  المبكرة ،لذا ال

روبولوجيين هو البداية الصحيحة لوضع آلّية للتعامل معه ،فاالنث األمرمعرفة ووعي هذا  وبالتأكيد
غير  أووالمستشرقين تركوا صورة تنسجم والوعي الشعبي لشعوبهم مع اتصالها بشكل مباشر 

بقيت  اإلسالميةمباشر بالسياسة اآلنية واإلستراتيجية لبلدانهم. وبالمقابل فان المجتمعات الشرقية 
متى نقبل  أودة الوار  األفكارفي تقييم  إتباعهاتمتلك رؤيا واضحة عن الكيفية التي يتوجب  ال

هناك انقسام حاد في نظرة العرب إلى الغرب: من جهة؛  إننعلم  أنوالبد  ،(27)ومتى نرفض 
الغرب ديمقراطي، ليبرالي، حضاري، متطور، يجب أن نقتدي به ونتعلم منه ونتحالف معه، ومن 
سرائيل، وعلينا  جهة أخرى؛ هو امبريالي، كولونيالي، استغاللي، عنصري، يدعم الصهيونية وا 
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 إذ، آسياالروس والصينيين ودول جنوب شرق مواجهته ومحاربته ، وبهذا األمر نشترك مع 
 .(37)الجميع في حالة حرب أهلية فكرية

بين  اإلسالميةالمجتمعات  آراءمنذ قدوم نابليون بونابرت إلى المنطقة، انقسمت  
ألقول  األكثريةمعجبين وبين معادين، باسم األصالة وطبعا باسم مكافحة االستعمار. وربما يجمع 

 اإلشكالوهذا ال يمكن أن نعادي الغرب، العلمي بان الغرب عدونا السياسي، إنما من ناحية التقدم
استطعنا فهم من أين حصلت الدول األوروبية على هذه القدرة الخارقة و ما  إذافي المواقف يزول 

فتح ي أنيمكن التساؤل على هذا  واإلجابة بلوغ هذا المستوى من التقدم العلمي والتكنولوجي.
تحسم جوهر الصراع، سواء بين األنظمة أو وسط الشعوب نفسها،على أن علينا  إجابةعن  اآلفاق

أن ندرس الحضارات األخرى، مثل الصينية واليابانية والهندية، التي استوعبت إلى حد بعيد علوم 
 إناالمشكلة الغرب وآليات التقدم التقني، وحافظت في الوقت نفسه على شخصيتها الوطنية ،و 

التناقضات التي  أما.(47)نحن نتجاهل الحضارات األخرى وال ننفتح سوى على الحضارة الغربية
، يمكن  اإلسالميةنظرة انثروبولوجية مستقلة تتناسب والجذور الدينية للمجتمعات  إيجادشتتت 

حصل في المجتمعات  إذ،  أورباتجاوزها عن طريق االستفادة من التجارب العالمية وخاصة 
العصر الرومانسي في أوروبا الذي كثيرا  المثال على ذلك وما نصفه بالتفاعل الثقافي،  األوربية

ما اهتم بعودة الدين، وكان يحن إلى زمن ما قبل الثورة الصناعية عندما كان الدين يسيطر على 
عبقرية »جدا لشاتوبريان هو . ولنأخذ كتابا مشهورا (57)األخالق العامة وعلى الحياة المجتمعية

، نجد في هذا المؤلف االتجاه الفكري نفسه الذي نجده عند شخصيات متعددة في (67)«المسيحية
عند الذين كانت لديهم فرصة االطالع على الثقافة  أدقبصورة و  اإلسالميالمجتمع العربي 

أزمتنا الهائلة الفظيعة  . شاتوبريان والنرجسية التي تميز بها األنانيةيمتلكون  ال إنهم إال، الغربية 
 ودءوبفي المجال السياسي تحتاج إلى وقت وعمل، وفي المجال الديني تحتاج إلى عمل دقيق 

ن اإلصالح الديني واإلصالح السياسي مربوطين ببعضهما بشكل قوي. فالبد  على النصوص وا 
المية ليست موجودة في من اإلصالح السياسي ليتم اإلصالح الديني خصوصا أن الحركات اإلس

 .(77)السلطة السياسية ،اال بما تحتاجه السياسة من الدين
تبدو المهمة صعبة بل تكاد تكون مستحيلة للقيام بتجديد فهم اإلسالم من الداخل في ظل 
اعتبار السياسات الدولية التي ستعرقل ي على الرغم من ادعائها الدعم ي جهود التجديد التي يقوم 
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ن من داخل مجتمعاتهم، كما أن أولئك المصلحين يجدون أنفسهم في صراع فكري بها المصلحو 
 أجواءمع التفسيرات الضيقة لإلسالم التي تجد لها دعما من قبل الوليات المتحدة من اجل خلق 

الضخمة التي تجعل مهمة  اإلعالميةغير قابلة للتصالح او حتى اللقاء ،فضال عن الماكنة  اثنيه
التفكر باإلسالم كرؤية متصالحة مع العالم تؤمن بالقيم اإلنسانية المشتركة مصيرها اإلخفاق 
المستمر،وبالنتيجة أن من يجد هوية مهّددة ال يفكر في تجديدها أو تغييرها، إنه يقبل بها على 

 .(87)تها خوفًا من أن تؤّدي محاوالت تطويرها إلى زوالهاعالّ 
دراكهذا له عالقة متينة بالقدرة على وعي  نإ العلوم االنثروبولوجية واالستشراقية  وا 

بطريقة تسمح بحماية الهوية من التعرض للتصدع او االنتقاص ووضعها في زاوية االتهام 
بالعلوم  األخذهو  األنجعيمكن التعايش معها ،فالعالج  دمية مرعبة ال إلىوالتشكيك مما يحولها 

مجتمع متماسك  إلىالديني والسياسي وصوال  لإلصالحلعلم التاريخ وجعلها مقدمة المساعدة 
  .وهويته وأفكاره نفسهومتكامل ولدية القدرة على حماية 
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 الخاتمة واالستنتاجات:
واعتماد مادتها في دراسة الموضوع  بعد االطالع على المصادر التي كانت المادة الرئيسية للبحث

 : يمكن اجمالها باالتيان هناك العديد من االستنتاجات تبين مع نهاية البحث 
استطاع الغرب ان يخلق علوما تتناسب واحتياجاته المعرفية من جهة والكيفية التي يتعامل  -1
 ا.من جهة ثانية ، اهمها االستشراق واالنثروبولوجي االخر)يعني الشرق( مع
شكلت الشريعة االسالمية عند الشعوب االسالمية نقطة فارقة عن غيرها من الشعوب، اذ  -2

 مثلت المرجع االساسي في سلوك افراده او جماعاته.
ان المسيرة المتوازية بين االستعمار واالستشراق واالنثروبولوجيا كانت سببا في وضعها تحت  -3

 جة.معادلة العلة والمعلول او السبب والنتي
االستشراق واالنثروبولوجيا يعدان من العلوم المساعدة لعلم التاريخ، وبشكل خاص لدى  -4

 المهتمين بتاريخ الشرق .
سارا في نسق واحد ، ويعود ذلك لوحدة رغم اسبقية االستشراق لالنثروبولوجيا اال انهما  -5

 موضوعهما وخاصة بالنسبة للشرق .
 الشرق والغرب ولقرون طويلة تجذرت في العقل الغربي رؤيا النتيجة لحالة التنافس بين  -6

 تسمح لمعظم االوربين التخلي عن مركزيتهم .
يبدو جليا ان نظرية الصراع الحضاري نتاج اوربي امريكي ، ونظرية التفاعل الحضاري من  -7

 النتاج الشرقي.
  .اللههكذا تظل الذات الغربية تبحث عن موضوع سلبي تكتشف ذاتها من خ -8
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 اإلنضمام إلى برنامج ، رفضه القاطع New Democracy مقابلة صحفية أجرتها معه إذاعة
Human Terrain systim البنتاغون في سبتمبر الماضي  )التضاريس البشريه(، الذي أطلقه

تكاليفه. والهدف المعلن لهذا البرنامج هو توظيف  دوالر أمريكي لتغطية مليون 41ورصد مبلغ 
 علم اإلنسان )األنثروبولوجي( في صفوف الجيش األمريكي ، الشهادات العليا في ليحام

 الجنود ألف دوالر سنويا، بمهمة توعية 311ألف وقد تصل إلى  111من  وبرواتب مغرية تبدأ
األمريكين بعادات وتقاليد شعبي العراق وأفغانسان. ويقوم هوالء األنثروبولوجيون بزيارة السكان 

البروفيسور ماسودا حاليا في العراق ، حيث يقول وفقا لما  ذلك والتحدث إليهم كما يفعلالمحليين 
 وألصنع الناشنال بوست الكنديه:" جئت إلى هنا )العراق( ألنقذ أرواح الناس صحيفة نقلته
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حيث قال أوكالندر  الجديد من األعداء أصدقاء". ولقد أثنى الجنود األمريكيون على هذا البرنامج
البرنامج ساعدنا في التأكد من أننا نتعامل  هذا ب لقائد إحدى الفرق األمريكية في العراق، أنمندو 

يفهموننا. كما ذكر جنود ينتشرون في منطقة شمال شرق بغداد أن  تجعلهم مع أهل البلد بطريقة
 ،م2117تحولت من أشد المناطق عنفا إلى واحده من أكثرها أمنا مع نهاية عام  المنطقة تلك

قلوب الناس.أما  كسب وأرجعوا الفضل إلى علماء األنثروبولوجي ،مثل ماسودا، الذين يعملون عل
األنثروبولوجين من أجل جمع معلومات  هؤالء الهدف الغير معلن لهذا البرنامج فهو استخدام

والناس المتعاطفين معها، ولهذا فقد شجبت الرابطه األمريكية  وتحديد أماكن جيوب المقاومة
 تجاوزا البرنامج ورفضت التعاون معه قائلة بأنه من الممكن أن يتضمن هذا انثروبولوجيلأل

تم التحدث  من لألخالق، وتعريض سمعة المهنه للخطر، واألسوء من ذلك احتمالية أن يصبح
البروفيسور ديفد برايس أن  ذكر عسكرية. باإلضافة إلى ذلك، إليهم من السكان المحليين أهدافا

هذاالبرنامج وبرنامج آخر مشابه )الكوردز( تم  الشك هو ربط أشخاص في البنتاغون بينما يثير 
 واستخدامه لرسم خريطة توزيع لسكان فيتنام، من أجل التعرف على الفيتناميه تبنيه في الحرب

هدفا لإلغتيال.  والمجموعات المشتبه في تعاطفها مع حركات المقاومه آنذاك، والتي كانت األفراد
المقاومين كما أكد برايس: "  عن كان لألنثروبولوجين آنذاك دورأ كبيرا في توصيل المعلوماتوقد 

األمريكي في مكافحة المقاومين"، حيث وصل  الجيش إن بعضهم كان يعطي معلومات تساعد
ألف  26لذلك، بحسب اإلحصائيات التي اوردها ديفيد برايس، الى  عدد الذين تم إغتيالهم تبعا

من  11الفيت كونك". وتحدث برايس أيضا عن الميثاق الذي وقعه  مينالمقاو  من
األمريكي ولكننا نرفض  الجيش األنثروبولوجيين قالوا فيه أنهم : " ليسوا بالضروره ضد العمل مع

 إلى إنتهاك أخالقيات إجراء البحوث، يؤدي التورط في عمليات مكافحة التمرد أو في أي عمل
في رفض استخدام األنثربولوجي لتحقيق مثل تلك  جانبنا قفوا إلىونحن نناشد زمالئنا أن ي

 www.ouarsenis.com. //httpينظر ،."الغايات
، دار النهضة العربية ، بيروت ،  2عاطف ،وصفي ، االنثروبولوجيا االجتماعية ،ط -54

 .12 -11، ص ص 1981
 .11المصدر نفسه ، ص  -55
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لماء االستراتيجيين في الواليات المتحدة األمريكية، يشكل إلى جانب مجموعة كبيرة من الع
والمفكرين االستراتيجيين طبقة مؤثرة في سياسة الواليات المتحدة األمريكية بحيث ينتمون إلى 
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 " .التاريخ


