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ما هي األهمية التي تكتسيها األعمال اإلثنوغرافية املنجزة حول املغرب؟ وبأي معنى نتحدث عن مفارقات خطابها؟

لنشر على الفور، إلى أن هذه اآلمال قد مهدت لالحتالل االستعماري األوروبي )الفرنسي واألسباني حتديدًا( للمغرب، وواكبت تثبيت دعائمه، كما 
شكلت خطابًا تبريريًا لهذا االحتالل الذي عرف أوج نشاطه في إفريقيا خالل القرن التاسع عشر.

مفارقات اخلطاب 
اإلثنوغرايف حول املغرب

املرحلة االستعمارية .. 
منوذجًا

د. عز الدين اخلطابي

1. اهتمام أوروبا االستعمارية باملغرب:
وميكننا حتديد االهتمام الذي أولته أوروبا للمغرب، من خالل ثالثة 

مستويات: سياسية واقتصادية وثقافية:

إيسلي  « معركة  في  املغرب  لهزمية  كان  السياسي:  املستوى  فعلى 
سنة  أسبانيا  ضد  تطوان  معركة  وفي   ،1844 سنة  فرنسا  ضد 
األوروبيني  الباحثني  اهتمام  وثيرة  تسريع  في  أثرهما   ،1860
طابعًا  مخيلتهم  في  يكتسي  كان  الذي  املغربي،  باملجتمع 
املغرب،  إلى  والرحالت  البعثات  حتددت  هكذا،  غرائبيًا.  
اإلثنوغرافيا  مجال  في  وازنة  أسماء  اإلطار  هذا  في  وظهرت 
واجلغرافيا والعلوم القانونية والسياسية، ساهمت عبر مراسالتها 
عن  صورة  تقدمي  في  وكتبها،  ومقاالتها  اإلدارية  ومالحظاتها 
العادي  القارئ  فضول  إشباع  هو  منها  الهدف  ليس  املغرب، 
فحسب، بل أيضًا وأساسًا، تقدمي معلومات حيوية ألصحاب 
توسعها  مرحلة  خالل  أوروبا،  في  والعسكري  السياسي  القرار 
 De( دومكنزي  نذكر:  األسماء  هذه  بني  ومن  االستعماري.  
 )Lenz( النز   ،)1872  -  1871 )إجنلترا   )Mackenzie
)أسبانيا،   )Benitez( بنيتيث   ،)1880  -  1879 )أملانيا، 
 )Ch. De Foucault( دوفوكو  شارل   ،)1880  -  1872

)فرنسا، 1883 - 1884(.

على املستوى االقتصادي: سمحت االتفاقيات التجارية التي متت  «
بني املغرب وبعض البلدان األوروبية في القرن التاسع عشر -كما 
املغربية  األسواق  بانفتاح  مثاًل-   1856 سنة  إجنلترا  مع  الشأن  هو 
القنصلية.   احلماية  لظاهرة  ومهدت  الرأسمالية،  التجارة  على 
وبذلك اشتدت املنافسة بني األروبيني وتعددت بعثاتهم ورحالت 
مكتشفيهم، لترسخ تواجدهم في هذا البلد.  وهكذا سيتواجد في 

هذا األخير نوعان من االستثمار:

استثمار اقتصادي ذو خلفية سياسية، يروم باألساس، استغالل  •
خيرات املغرب.

أحكامًا وتصورات حول  • يقدم  املخيلة،  استثمار على مستوى 
 )exotisme( الغرائبية  بالنزعة  مطبوعة  املغربي  املجتمع 

ومبركزيتها الغربية.1

والعلوم  « االستشراق  حقل  لتطور  كان  الثقافي:  املستوى  على 
اآلخر  عن  خاصة  صورة  وبلورة  صياغة  في  أثره  االجتماعية 
ميكن  املرتكزات،  من  ملجموعة  خاضعة  ظلت  ]الشرق[، 

تلخيصها في ما يلي:
تصورها امليتافيزيقي لثقافة اآلخر. •
ارتباطها الكلي أو اجلزئي بالسياسة االستعمارية. •
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حينما  سعيد،  إدوارد  الراحل،  الفلسطيني  املفكر  عليه  أكد  ما  وهذا 
الزمان واملكان من  ثابتًا في  اعتبر أن الشرق »يعاني بوصفه شيئًا بقي 
أجل الغرب.  لقد كانت جناحات االستشراق الوصفية والنصية من 
الضخامة والتأثير، بحيث أن مراحل كاملة من تاريخ الشرق الثقافي 
للغرب.   استجابات  مجرد  اآلن  تعتبر  واالجتماعي،  والسياسي 
أوجه سلوك  لكل وجه من  املشهد واحلكم واحمللفون،  فالغرب هو 

الشرق«.2

وعلى الرغم من التغييرات الطارئة على مناهج الغربيني واستفادتهم 
 ... اقتصادي  تاريخ  )إثنوغرافيًا،  االجتماعية  العلوم  معطيات  من 
»املنظومة  إطار  في  استثماره  سيتم  املعرفي  الفائض  هذا  فإن  الخ(، 
املرجعية الغربية« التي تعتبر معيارًا كونيًا؛ وبالتالي سيظل اآلخر )أي 
نحن( خاضعًا لهذا النموذج الغربي األمثل الذي تشكل نزعته الذاتية 

عائقًا أمام أي تصور موضوعي لثقافة اآلخر.3

املغرب،  حول  والدراسات  األبحاث  ستشكل  اإلطار،  هذا  وفي 
مجااًل ملراكمة املعلومات حول عادات أهله وتقاليدهم وسلوكاتهم، 
من أجل استثمارها السياسي واأليديولوجي فيما بعد.  وسيتم ابتداء 
من سنة 1904 تأسيس البعثة العلمية باملغرب، بتحفيز من اإلثنوغرافي 
الفرنسي ميشو-بيلير )Michaux Bellaire(، وهو ما سيعتبر نقطة 
من  سياسيًا  ستدعم  املغرب،  حول  لألبحاث  مؤسساتية  إنطالق 

طرف السلطات االستعمارية، وحتديدًا من طرف املقيم العام ليوطي 
املغربية«  »األرشيفات  إصدار  ذلك،  عن  وسينتج    .)Lyautey(
أول  سيظهر   ،1920 سنة  من  وابتداء  اإلسالمي«.   العالم  و«مجلة 
التي  الصيت،  الذائعة   )Hesperis( »هسبريس«  مجلة  من  عدد 
ستحل محل »األرشيفات األمازيغية« التي كانت تصدر عن املدرسة 

الفرنسية األمازيغية التي أسست بالرباط سنة 1914.

مبراكمة  سمحت  قد  العلمية«  »احلركة  هذه  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
باحلواضر  ليس  املغربية  والتقاليد  العادات  حول  وافرة  معلومات 
فقط، ولكن أيضًا وخصوصًا بالبوادي والقرى واملناطق اجلبلية التي 
ستصنف في كثير من األحيان في خانة »بالد السيبة«، التي ال تخضع 
للسلطة املركزية »املخزن«.  غير أن هذا التراكم املعرفي كان يخضع 
ملتبسًا  خطابه  جعل  ما  استعمارية،  سياسية  ملقتضيات  مجمله  في 

ومفارقًا. فما هي أوجه هذا االلتباس وهذه املفارقة؟

2. مفارقات اخلطاب اإلثنوغرايف:

ميكن حتديد هذه املفارقات في مستويني، وهما:

عالقة العلمي بالسياسي. «
النظرة الثنائية للمجتمع املغربي. «

من فعاليات »املدرسة الصيفية: الدراما في سياق تعلمي« التي نظمها املركز في جرش.
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2-1. املستوى األول:
إن أبرز ما مييز اخلطاب اإلثنوغرافي هو محاولته اجلمع بني الصرامة 
العلمية التي تقتضيها منهجية العلوم االجتماعية واملصلحة السياسية 
وهذا  الخ(،   ... أملانيا  إجنلترا،  إسبانيا،  )فرنسا،  األم  للوطن 
الذي  هو  والسياسة،  العلم  بني  التداخل  هذا  باألحرى  أو  التجاور، 
وصعوبة  الغربيني  االجتماعيني  الباحثني  خطاب  التباس  يعكس 
فوزي  املغربي  للباحث  سبق  وقد  العلمية«.   »املوضوعية  بـ  التزامهم 
بيلير،  ميشو  أعمال  بخصوص  االلتباس،  هذا  عن  أبان  أن  هرورو 
والهدف من تأسيس »البعثة العلمية«، حيث تساءل قائاًل: »إذا كان 
هدف البعثة العلمية هو القيام بدراسة موضوعية حول املغرب، تروم 
معرفة الوقائع من أجل السيطرة عليها، وإذا كانت هذه السيطرة تقدم 
ال  تناقض  في  بالتالي  املؤسسة  هذه  تسقط  أفلن  مشروعة،  تبريرات 
الواقع  معرفة  محاولة  في  يتمثل  تناقض  يبدو،  ما  على  جتاوزه  ميكن 

بغرض تشويهه، رغبة في استعماله ألغراض خاصة؟«.4

2-2. املستوى الثاين:
»املطلب  بني  وتأرجحه  اإلثنوغرافي  اخلطاب  اللتباس  نتاجًا  يعتبر 
تصور  خضع  حيث  واالقتصادية«؛  السياسية  و«املصلحة  العلمي« 
املجتمع املغربي لثنائية قائمة على مجموعة من التقابالت مثل: بالد 
الشرع/ األمازيغي،  العربي/العرق  العرق  السيبة،  املخزن/بالد 
الرسمي/ اإلسالم  القروي،  احلضري/املجتمع  املجتمع  العرف، 

وبدل  الخ،   ... الدولة  اجلماعة/سلطة  سلطة  الشعبي،  اإلسالم 
املغربي  الواقع  لغنى  انعكاسًا  باعتبارها  التقابالت  هذه  استثمار 
التعامل معها  فقد مت  والثقافية،  وتعدديته وتنوع أشكاله االجتماعية 
بشكل جتزيئي واختزالي، حيث متت معاجلة كل مكون من مكونات 
أو  الظاهرة  العالقات  حتدد  ولم  اآلخر،  عن  مبعزل  التقابالت  هذه 
اخلفية بني أحكام الشرع وأحكام العرف مثاًل، أو بني تدبير اجلماعة 
بني  أو  البالد،  لشؤون  ]املركزي[  املخزني  والتدبير  القبيلة  لشؤون 
واإلسالم  سحيقة  عهود  إلى  ترجع  التي  واملعتقدات  الزوايا  إسالم 

املذهبي املقنن.

متركز  كرست  اإلثنوغرافية،  الدراسات  هذه  فإن  احلقيقة،  وفي 
اختزالي  بتصور  مرتبطة  معارفه  ظلت  إذ  معرفيًا:  ذاته  حول  الغرب 
السياسية  الغرب  مصالح  خلدمة  وظفت  أنها  كما  املغاير،  لآلخر 
واالقتصادية؛ وحتى في احلالة التي أنتجت فيها معارف منتقدة لهذا 
 J.( بيرك بالنسبة لكتابات جاك  الشأن  الذات كما هو  التمركز حول 
هذه  فإن   ،)C.L. Strauss( شتراوس  ليفي  وكلود   ،)Berque
أنها  املعارف ظلت مشدودة إلى حنني األصل والهوية اخلالصة، أي 
عملت على خلق منوذج لآلخر، تفوح منه نكهة غرائبية أكثر مما يعبر 

عن حقيقة معطاة.

وكمثال على ذلك، ميكن االستشهاد بأفكار األنثربولوجي اإلجنليزي 
النظرية  تطبيق  حاول  الذي   )Ernest Gellner( جلنر  إرنست 
الكبير  األطلس  لقبائل  دراسته  في   )Segmentarisme( التجزيئية 
إفريقيا  قبائل  جميع  كون  من  انطلق  قد  فهو  باملغرب.   واملتوسط 
الشمالية جتزيئية، معتبرًا أن قوانني هذه النظرية، هي وحدها الكفيلة 
املجتمعات.   هذه  في  املتحكمة  اآلليات  لكل  املناسب  بالتفسير 

التجزيئي داخل  للنظام  بالنسبة  ينبغي توفرها  التي  وسيحدد الشروط 
القبائل، وهي كالتالي:

انعدام أي جتميع للسلطة بني يدي شخص واحد بصفة عامة. «
الغياب التام للمؤسسات السياسية املتخصصة. «
جميع  « وعلى  املجموعات  مختلف  بني  للسلطة  املتوازن  التوزيع 

املستويات، وهذا يكفي لضمان استتاب النظام.
الدائم  « اخلوف  بفعل  املجموعة وتالحمها مستمرين  تبقى وحدة 

من األخطار اخلارجية.5

دون  حتول  التجزيئية،  اللعبة  ضمن  واالنفصام  االنصهار  عملية  إن 
التوازن  يبدو  ولهذا  وطبقي(؛  فئوي  )تدرج  الهرمي  الترتيب  ظهور 
كيان  القبيلة  وكأن  العام،  املجتمع  تاريخ  من  منفلتًا  القبيلة  داخل 
معزول عما حوله، ال يخضع لعملية االرتباط والتحالف والهيمنة.  
عديدة،  أحيانًا  تدخلت  قد  )املخزن(  املركزية  الدولة  أن  نعلم  ونحن 
في  بذلك  مساهمة  القبلي؛  التنظيم  في  املغرب،  تاريخ  مدى  على 
تقسيم القبائل أو تغيير مواقعها.  وقد اعترف جلنر نفسه بهذا األمر، 
إرادة  شيء،  كل  قبل  هو  املغاربية  القبيلة  يوحد  ما  بأن  أقر  حينما 
االستقالل جتاه السلطة املركزية.  لكن كل شيء يتغير عندما تتدخل 
التنظيم  تربك  الدولة  فقوة  املشروع.6   العنف  لنفسها  الدولة وحتتكر 
املفترض فيه أنه جتزيئي، وذلك باعتماد العنف العسكري أثناء عملية 
التدخل.  إضافة إلى ذلك، فإن اختالل التوازن ميكن أن يظهر داخل 
حلف أو قبيلة، حينما يتعلق األمر بامتالك السلطة.  كما أن باستطاعة 

السلطة املركزية )املخزن( أن تتحالف مع قبائل ضد أخرى.

وبذلك، ظلت النظرية التجزيئية عبارة عن خطاطة مجردة غير قادرة 
على استيعاب الواقع االجتماعي، وبخاصة واقع الصراعات الفئوية 

والطبقية وتأثيراتها على اللعبة السياسية.

على  قائمة  دراسة  كل  إليها  تؤدي  التي  املعرفية  للمزالق  منوذج  وهذا 
أحالم مسبقة اجتاه اآلخر املختلف، ما يشكل عائقًا أمام إمكانية تصور 

علمي موضوعي لثقافته.

ثروة  شكلت  اإلثنوغرافية  والدراسات  األبحاث  فإن  ذلك،  ومع 
احلرجة،  فتراته  في  املغربي  الواقع  ملعرفة  عنها  غنى  ال  مهمة  وثائقية 
وتتجلى  االستعمارية.   قبل  وما  االستعمارية  املرحلتني  في  وحتديدًا 

هذه األهمية في ثالثة مستويات على األقل:

فهي مكنت من استخدام مناهج العلوم االجتماعية لدراسة وقائع  «
املجتمع املغربي وفهمه.

كما أن املوضوعات اخلاضعة للمالحظة والتحليل، كانت متنوعة  «
وخصوبتها  باملغرب  الثقافات  تعدد  عن  وأبانت  كبير  بشكل 

وتفاعلها مع البيئة احمليطة بها.
سوسيولوجيا  « لقيام  التمهيد  في  ساهمت  ثالثة،  جهة  ومن 

بعد  ما  مبغرب  االجتماعية  بالوقائع  تهتمان  وأنثروبولوجيا 
آدم  أندري  مثل  باحثون  لواءها  حمل  والتي  االستعمار، 
)André Adam( صاحب العمل الضخم حول الدار البيضاء 
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وبول باسكون )Paul Pascon(، وعبد الكبير خطيبي، وعبد 
الله حمودي ... الخ.

وهذا وجه آخر ملفارقات األدبيات اإلثنوغرافيية.  فعلى الرغم من أن 
»إرادة املعرفة« لديها، كانت تروم خدمة اإلدارة االستعمارية، فإنها 
طبيعة  حول  للنقاش  أرضية  وضع  في  مباشر،  غير  بشكل  ساهمت 
املستوى  على  سواء  مكوناته؛  بني  العالقات  وأمناط  املغربي  املجتمع 
املستوى  على  أو  واألنثروبولوجيني(،  السوسيولوجيني  )بني  األفقي 

العمودي )بني هؤالء وبني املؤرخني وعلماء االقتصاد والسياسة(.

على  اإلثنوغرافيا  هذه  مارسته  الذي  التأثير  جتاهل  ميكن  ال  لذلك، 
املستعملة  األدوات  غنى  بسبب  أواًل،  االجتماعية؛  األبحاث  مسار 

الوقائع  لدراسة  ابتكروها  التي  والطرق  واملناهج  باحثيها  طرف  من 
)منوغرافيات، حتقيقات(.

)السياسيني  الفاعلني  على  ستطرحها  التي  الرهانات  بفعل  وثانيًا، 
واالقتصاديني( في مغرب ما بعد االستقالل.  وثالثًا، نظرًا للتحديات 
التي ستضعها أمام الباحثني املغاربة، لفحص مفاهيمها وأطروحاتها 
قبل  ما  ملغرب  والسياسية  والثقافية  االجتماعية  بالبنيات  املتعلقة 
االستعمار، وهي األطروحات التي كانت تروم في املقام األول خدمة 

مطامح االستعمار ومطامعه.

د. عز الدين اخلطابي
عضو احتاد كتاب املغرب
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من فعاليات »املدرسة الصيفية: الدراما في سياق تعلمي« التي نظمها املركز في جرش.
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