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أ�سا�سا من خالل التفاعل الثقايف ال��ذي يتحكم
ت�شكلت � ً
فيه الف�ضول العلمي والرغبة يف التعرف على الآخ��ر»
(�ص  )19.بني امل�ستك�شفني وال�سكان املحليني.
تقول �إيزابيل �سورون� ،إن البقعة البي�ضاء على اخلريطة
ال��ت��ي مت��ث��ل غ���رب �إف��ري��ق��ي��ا ،ه��ي ال��ت��ي �أي��ق��ظ��ت ن��وعً��ا من
احل���راك اال�ستك�شايف نحو ه��ذا اجل��زء م��ن ال��ق��ارة .وك���أن
هذا الفراغ اخلرائطي �أوحى ب�أن الف�ضاء املمثل هكذا كان
خاليا من العقبات جميعها ،ومنفتحا على �إمكانية القيام
بالرحالت كلها .يف حني ،توا�صل امل�ؤلفة ،من املمكن �أن
يكون ذلك جمرد «ا�صطناع لبيا�ض يف اخلريطة» (�ص.
 )46خ�صو�صا و�أن يف الن�صف الثاين من القرن الثامن
ع�شر كانت ماتزال اخلرائط غري دقيقة وكان البد « من
�إعادة حتديد اجلهات املعروفة وغري املعروفة» (�ص .)52
لفرتة طويلة ،كانت حتتوي خ��رائ��ط ال��ق��ارة الأفريقية
على بيانات تنتمي �إىل �سجالت خمتلفة ومت�ضاربة من
املعرفة اجلغرافية .فلم تكن املعلومات اجلغرافية عن
م�سار ال�سواحل دقيقة �أو الإ�شارة لأ�سماء الأماكن حمددة
بدقة و�صرامة .على �سبيل املثال� ،أظهر متثيل احليوانات
الربية نوعًا من اجلودة �أكرث من املعرفة الطوبوغرافية.
م��ع �إن�����ش��اء اجل��غ��راف��ي��ا الإي��ج��اب��ي��ة ،ال��ت��ي متثلها خرائط
اجلغرايف ج��ان باتي�ست دانفيل (« ،)1782-1697مل تعد
م�س�ألة متثيل مكان ما بح�سب ما يعرفه املرء عنه ولكن
من خ�لال موقعه اجل��غ��رايف ،وبالتايل ،يختفي كل ما ال
مي��ك��ن حت��دي��ده ب��دق��ة «(����ص � .)48إن ت��ط��ور اجلغرافيا
ال��ن��ب��ات��ي��ة ،ب��ال��ت��وازي م��ع اجل��غ��راف��ي��ا يف مطلع القرنني
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،ه��و بطريقة م��ا االنعكا�س
التجريبي لهذه التطورات اخلرائطية .وهو �أي�ضا ،ال�شاهد
على ظهور «�شبكة جديدة من القراءة ل�سطح الأر�ض (�ص
 )233مل يعد امل�ستك�شفون ينظرون �إىل النباتات باعتبارها
عنا�صر من جمموعات نباتية �شا�سعة يتم ت�شكيلها ،ولكن
كعالمات ت�سمح بو�ضع احلدود اجلغرافية بدقة للم�ساحات
املختلفة .تك�شف � ً
أي�ضا املناق�شات العلمية املتعاقبة حول
عودة امل�ستك�شفني عن �إجماعهم على عدة مبادئ نا�شئة عن
«مرجع م�شرتك ير�سم معامل العلم الطبيعي» (�ص .)288
وعالوة على ذلك� ،أ�ضاءت اخلالفات الكثري من اجلوانب
امللتب�سة كما ح��دث مع مالحظات الرحالة رينيه كايلي،
الذي يعترب �أول �أوروبي يعود ح ًّيا يف عام  1828من متبوكتو
يف م��ايل ،ودليل على ذلك �أن املغامر الفرن�سي واج��ه عدة
حتقيقات اعتمدت على �سجل �أخالقي ال ت�أخذ يف احل�سبان
االعتبارات االجتماعية� ،أكرث مما ت�ستند �إىل مبادئ املنطق
العلمي .وق��د قلل حتليلهم لتلك املرحلة من امل�صداقية
املمنوحة للخربة امليدانية مقارنة باملنجزات العلمية داخل
املكاتب الدرا�سية.

�إن «ر�سم اخلرائط» للمعرفة هو الت�سل�سل النهائي الذي
يغلق بطريقة ما الدائرة التحليلية التي ر�سمتها امل�ؤلفة يف
درا�ستها (من الأبي�ض يف اخلريطة� ...إىل حلظة ملئها).
مت��ث��ل ه���ذه العملية تثبيت امل��ع��اي�ير امل�����ش��روع��ة للتعريف
ومم��ار���س��ات اجل��غ��راف��ي�ين .م��ن خ�لال ال�سعي ،على �سبيل
املثال ،لتمثيل م�سافات الأمكنة املقدرة على الأر���ض ليوم
من ال�سري ،ويقوم اجلغرافيون بنقل العديد من املعطيات.
�إذا كانت �شهادة ال�سكان الأ�صليني ،التي جمعها امل�ستك�شف
بعناية ،مفيدة للعلماء الأوروبيني ،ف�إن ا�ستخدام خرائطهم
اخل��ا���ص��ة �أم����ر غ�ير وارد .ل��ي�����س لأن��ه��ا مليئة باملعطيات
اخلاطئة ،بل لأنهم ميثلون معرفة مرتاكمة ،وم�صطنعة
وم�ستغلة وفق طرق تفكري �أخرى.
�إذا كانت الدرا�سة قد دفعت امل�ؤلفة �إىل م�ضاعفة املالحظات
حول طرق التفكري وممار�سة اجلغرافيا بني عامي 1780
و ،1880ف�إنها �سمحت لها � ً
أي�ضا بتطوير فكرة مهمة تقول
�إن اال�ستك�شافات يف غ��رب �إفريقيا يف ه��ذه الفرتة لي�ست
مرادفا للهيمنة الكولونيالية ،وال متثل بدايات ا�ستعمار
هذا الف�ضاء .لذلك ت�أ�سف الكاتبة للربط بني اال�ستك�شاف
واال�ستعمار الذي عمل على جعل القرب الزمني والتمكن
من الك�شف عن الأ�سرار اجلغرافية لهذه املنطقة الإفريقية
�إىل ع��ام��ل �سببي �أدى �إىل احل��م�لات الكولونيالية .من
التحليل الدقيق ملدونات املغامرين ،يبدو �أن رحالتهم كانت
تتخللها لقاءات وحماورات ال يتمتعون فيها مبيزة التفوق.
ويرجع ال�سبب �إىل حاجز اللغة ،والتبعية اللوج�ستيكية،
والتقدم يف مناطق مت�شابكة بوجود العديد من امل�ؤ�س�سات
الرحالة يف حالة من التفاعل مع الأفراد
ال�سيا�سية «ت�ضع ّ
�أو اجلماعات من خ�لال �إج��ب��اره على التفكري يف �أ�ساليب
املعاملة باملثل داخل هذه العالقة «( .)218ومن بني تلك

اللحظات :حلظة تبادل الهدايا بني امل�ستك�شفني والنخب
املحلية .كانت قيمة الهدايا مفهر�سة بطريقة ما ح�سب
التقدير املتبادل لهيبة الآخر وقيمته داخل القبيلة ،وحتدد
قيمتها من طرف فاعلني ا�سرتاتيجيني.
خ�لال املنا�سبات ال��ع��دي��دة ال��ت��ي اجتمع فيها الأوروب��ي��ون
والأفارقة ،يظهر �أن اجل�سد لعب دورا رمزيا حا�سما ،لأنه
بطريقة ما �أول و�سيلة ي�ستعملها امل�ستك�شف ،مادام التقدم
املادي داخل الف�ضاء هو ال�شرط الأ�سا�سي ملراكمة املعرفة
اجلغرافية .ولكنه � ً
أي�ضا �أح��د �أه��م عنا�صر التفاعل� :أال
يعني ال��ل��ون املختلف لب�شرتهم �أن امل�ستك�شفني ي�ؤمنون
ب�آلهة �أخرى؟ هل عليهم بعد ذلك �إخفاء �إميانهم؟ لت�سهيل
ت��ق��دم��ه��م؟ ه��ل ي��ج��ب عليهم ارت�����داء امل�لاب�����س التقليدية
املحلية؟ �إىل �أي مدى تغري االختالفات الثقافية العالقات
بني جن�سني خمتلفني (�أ�سود�/أبي�ض) ،تكون �سيما�ؤهما
ع��ب��ارة ع��ن ���ص��ور وجتليات ذات دالل���ة متناق�ضة يف �أغلب
الأحيان؟
ب��ه��ذا ال��ك��ت��اب امل��م��ي��ز ،تعمل �إي��زاب��ي��ل ���س��وري��ن ع��ل��ى �إب��ط��ال
ال��رم��زي��ة ع��ن اال�ستك�شافات؛ �إذ تخل�ص الكاتبة �إىل �أن
امل�ستك�شف هو يف الواقع لي�س بط ً
ال بروميثيانياً ا�ستحوذ
على �إفريقيا ب�شكل رائ���ع ،وال ه��و ال�ضابط امل��غ��وار حامل
الر�سائل الذي يعلن بو�صوله �إىل القارة الإفريقية والدة
الإمرباطوريات.
مل يكن تناول �إيزابيل �سورون الأ�ستاذة اجلامعية يف مادة
التاريخ املعا�صر يف جامعة ليل ،لهذا املو�ضوع اعتباطيا
ب��ل ج��اء ا�ستكماال لبحوثها ال�سابقة ،فهي متخ�ص�صة
يف ال��ت��اري��خ امل��ق��ارن لال�ستعمار وت��اري��خ �إفريقيا وتاريخ
امل��ع��رف��ة .رك����زت يف �أط���روح���ت���ه���ا ،ال��ت��ي داف���ع���ت ع��ن��ه��ا يف
ع��ام  ،2003ع��ل��ى :جغرافية اال�ستك�شافات :اخل��رائ��ط،
والت�ضاري�س ون�صو�ص الرحلة :غ��رب �أفريقيا-1780 ،
 1880حتت �إ�شراف دانيال نوردمان .كما تناولت املمار�سات
اجلغرافية يف غ��رب �أفريقيا و�شمال �شبه جزيرة الهند
ال�صينية يف القرن التا�سع ع�شر.
----------------------------عنوان الكتاب :إماطة اللثام عن إفريقيا،
أمكنة وممارسات االستكشافات في غرب
إفريقيا ()1880 - 1780
المؤلفة :إيزابيل سورون
الناشر :منشورات جامعة السوربون .باريس
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إماطة اللثام عن إفريقيا ،أمكنة وممارسات االستكشافات
في غرب إفريقيا ( ..)1880 - 1780إليزابيل سورون
سعيد بوكرامي *
منذ بداية القرن الثامن عشر ،أصبحت إفريقيا محط اهتمام المجتمعات األوروبية المتعلمة والدوائر العلمية التي وضعت على عاتقها
مهمة إماطة اللثام عن أسرار هذه القارة القريبة جدا ،لكنها رغم ذلك ما زالت مجهولة .ولكشف النقاب عن إفريقيا كان ينبغي إرسال
البعثات لسبر مجاهلها ،واإلشراف عن بعد على المجموعات العلمية لجمع المعلومات الجغرافية وملء الفراغات على مستوى الخرائط
الجغرافية .كان غرب إفريقيا أول منطقة اجتازها المستكشفون األوروبيون مزودين بتعليمات علمية ،لكن بعد قرن تقري ًبا من البعثات
االستكشافية سرعان ما تحولت إلى حمالت غزو واستعمار .في «إفريقيا الداخلية» ،كان المسافرون يعتمدون بالكامل على الزعماء
األفارقة الذين يملكون القدرة على فتح أو إغالق الطرق وتوفير المرشدين والمترجمين الذين يسهلون الرحالت .كما اعتمدوا على التجار
المحليين الذين كانوا يوفرون المأوى والدخن .وللتنقل في هذه المساحات الشاسعة ،كان المستكشف يشارك في تجربة جديدة
بالكامل ،جسدية ونفسية واجتماعية وثقافية ،حيث تبنى المعرفة من خالل الممارسات اليومية والتفاعالت الملموسة مع الفضاءات
المأهولة والشاغرة .وبذلك يصبح االستكشاف احتكاكا مع مجموع األماكن التي تتكشف فيها هذه الممارسات من قبيل التواجد في
مكتب الجغرافي ،وقاعة االجتماعات لشركة متخصصة في الجغرافيا ،وتحديد األفق الذي يوجه نظرة الرحالة ،والطريق المخطط له مسبقا،
والمسار الذي سيعبره فعليا ،والمرور عبر ضفاف األنهار ،واإلقامة في منزل أحد األعيان الذين يستقبلون الرحالة ،والتشاور داخل الخيمة
مع المرشد ،وجمع العينات ،والكتابة اليومية في دفتر المالحظات ،ورسم الخريطة على الرمال أو على الورق .كل هذه الخبرات والتجارب
تمكن المستكشف في رحالته من التعرف على اإلنسان و األمكنة واألشياء واحتماالت النجاح أو الفشل.

تناولت الباحثة وامل�ؤرخة �إيزابيل �سورون �أكرث من ثالث
و�أرب��ع�ين رح��ل��ة ،ق��ام بها رح��ال��ة فرن�سيون وبريطانيون
و�أمل��ان بني  1780و  1880يف غرب �أفريقيا ،وهي منطقة
من القارة ت�ضم يف معظمها بلدانا مطلة على خليج بنني
(موريتانيا وال�سنغال وال�سودان الفرن�سي (مايل حالياً)،
وغينيا الفرن�سية ،و�ساحل العاج ،وفولتا العليا (بوركينا
ف��ا���س��و ح��ال��ي��اً) ،وداه���وم���ي (ب��ن�ين ح��ال��ي��ا) وال��ن��ي��ج��ر) .يف
مقدمة الكتاب ،ت�ضع الكاتبة مو�ضوع امل�ستك�شفني �ضمن
علم الت�أريخ احلديث وتقدم خياراتها البحثية انطالقا
م��ن ال��ن��ظ��ر يف ال��ت��ف��اع�لات ب�ين امل�ستك�شفني وال�����س��ك��ان
الأ�صليني لأن التاريخ ي�شكل �أف ًقا ،وهد ًفا ،ي�ضع اجلهات
ال��ف��اع��ل��ة ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي ه���ذا ال��ت��ف��اع��ل ع��ل��ى ق��دم
امل�ساواة �إن�سانيا واجتماعيا.
ت��ن��ق�����س��م ف�����ص��ول ال��ك��ت��اب �إىل ث��ل�اث م���راح���ل :م��رح��ل��ة
اال�ستك�شاف ملنطقة غرب �إفريقيا ،كم�شروع علمي �سينتهي
به املطاف �إىل م�شروع ا�ستعماري ثم تنتقل �إىل مرحلة
امل��م��ار���س��ات واال���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال��ت��ي دون��ه��ا امل�ستك�شفون
و�أخ�يرا تختم بطريقة ا�ستقبالهم يف بلدانهم الأوروبية
وما �شابها من نقا�شات وجمادالت علمية و�سيا�سية.
وانطالقا م��ن ذل��ك تعكف امل���ؤرخ��ة ط��وي ً
�لا على جت��ارب
�أولئك الذين قادوا هذه احلمالت .مولية �أهمية ق�صوى
للجانب التحليلي لهذه التجارب امليدانية .فهي تدرك
�أن معظم ال��رح�لات تت�شكل م��ن جمموعة وا���س��ع��ة من
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امل��م��ار���س��ات ،ال��ت��ي حت��دث داخ���ل العديد م��ن الف�ضاءات،
بحيث تبد�أ اال�ستك�شافات يف الواقع من مكتب العلماء
الذين يحددون املناطق املفرت�ض ا�ستك�شافها ،فيعينونها
داخ���ل اخل��رائ��ط م��ن خ�لال ت��ب��ادل امل��ع��ارف ب�ين �أع�ضاء
�شركات اجلغرافيا املختلفة التي تقدر قيمة االكت�شافات
التي �ستتم بعني املكان.
� ّإن غنى عمل �إي��زاب��ي��ل ���س��ورون ي�سمح لنا باحلديث عن
اال�ستك�شافات من جانب «الواقع االجتماعي» لأن الكثري
من املو�ضوعات املختلفة ذات ال�صلة واملجهولة تتناولها
الباحثة .كما � ّأن حتليل ه��ذه البعثات يتقاطع مبا�شرة
م��ع التاريخ امل���ادي للمعرفة .وم��ن �أج��ل التنقل ،وجمع
�أو ن�سخ البيانات واملعطيات ،كان امل�ستك�شفون يعب�أون يف
الواقع العديد من الو�سائل املرتبطة بالتقنيات العلمية.
غي � ً
أي�ضا الطابع امل�ؤ�س�سي
�إن تاريخ هذه اال�ستك�شافات ّ
للعلوم .لهذا ال�سبب جرت العديد من الرحالت برعاية
اجلمعيات العلمية .مثل تو�صيات اجلمعية الأفريقية،
التي ت�أ�س�ست يف انكلرتا يف  ،1738والتعليمات املوجهة
للم�ستك�شفني عن طريق اجلمعيات اجلغرافية يف باري�س
(ال��ت��ي ت�أ�س�ست يف ع��ام  ،)1821وب��رل�ين (�أن�شئت يف عام
 )1828ول��ن��دن (ت���أ���س�����س��ت يف  )1830ال��ت��ي �ضمنت نوعا
م��ن امل��ع��اي�ير امل��وح��دة �أث��ن��اء ال��رح�لات .كما �أن م�أ�س�سة
التنقيب �أ�صبحت ت�سري جنبا �إىل جنب م��ع املرا�سالت
ال�شخ�صية بني ال�شركاء الر�أ�سماليني واملغامرين على

ح��د ���س��واء .وال��ه��دف منها احل�سم يف امل��واق��ع امل�ستك�شفة
من حيث الفائدة املادية من عدمها .كانت هذه احلمالت
اال���س��ت��ط�لاع��ي��ة ت��ث�ير ال��ك��ث�ير م���ن اخل�ل�اف���ات ال��دول��ي��ة
خ�صو�صا بني ال��دول ذات احل�ضور القوي على ال�ساحة
الدبلوما�سية.
ت��ت��ن��اول درا���س��ة �إي��زاب��ي��ل ���س��ورون �أي�����ض��ا بع�ض اجل��وان��ب
اجلمالية الكامنة يف العديد من م��دون��ات امل�ستك�شفني
ال��ت��ي �أغ���ن���ت خ��ي��ال م���ؤل��ف��ي رواي������ات امل���غ���ام���رات ال��ذي��ن
ا�ستعاروا منها معطيات مهمة .ومع ذلك يهيمن مو�ضوع
واح��د تقريبا داخ��ل مظان الكتاب وجن��ده يف كل مرحلة
من مراحل تفكري الكاتبة يف تاريخ اال�ستك�شافات ،يتعلق
الأمر بحديثها امل�ستمر عن نظرية املعرفة وتق�صد املنطق
الفكري الذي مكن من �إجناز اخلرائط والطريقة التي
نظروا بها يف عني املكان �إىل الف�ضاء الإفريقي ،وما واكب
ه��ذه املعرفة امل�ستك�شفة من نقا�شات وخ�لاف��ات �شديدة
حول تقييم املعرفة املرتاكمة من قبل امل�ستك�شفني الذين
حددوا تعريفا معينا للجغرافيا وممار�سة هذا العلم .يف
كتابها ،تقدم �إيزابيل �سورون �أي�ضا �أطروحة قوية مفادها
�أن��ه ال يجب اعتبار ا�ستك�شاف غ��رب �إفريقيا بني �أواخ��ر
ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�شر وال��ت��ا���س��ع ع�شر الفعل االفتتاحي
ال���س��ت��ع��م��ار ال�����ش��ع��وب الإف��ري��ق��ي��ة م��ن ق��ب��ل الأوروب���ي�ي�ن.
فالبعثات التي اهتمت بها امل�ؤلفة تك�شف ،على النقي�ض
م��ن ذل���ك ،لأن��ه��ا «ت�شكل جت��رب��ة م��ن ال��ل��ق��اء الإن�����س��اين،

