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ملخّص

[[[

أ.د عبد القادر بوعرفة

الشق ليس
النص
يهدف
االسترشاقي -بنظر إدوارد سعيد -إىل إعادة تشكيل ّ
ّ
ّ
الشق ونسج معرفة غري حقيق ّية عنه،
كام هو ،وإنّ ا كام يريد امل ُهيمن ،أي تشويه ّ
الحقيقي
التاريخي
وهنا ميارس املسترشق نو ًعا من الفصل غري العلمي بني الرشق
ّ
ّ
لكل االحتامالت ،التي
تشكيل مخيال ًّيا بغية رسم رشق قابل ّ
ً
وبني الرشق امل ُشكل
جوار .كام يستنتج وجود نوعني من
يفرتضها الغرب يف رصاعه مع غريه من أمم ال ّ
املؤسسة اإلمربيال ّية ،وأ ّن الغرب
االسترشاق :الكامن والظاهر ،وكالهام ينتمي إىل
ّ
قد ج ّند جيشً ا من اإلعالم ّيني واملثقّفني لتشويه اإلسالم وعرضه يف صور متناقضة
كل عمل غري مقبول يقوم به املسلم ،وأ ّن الثقافة الغرب ّية ثقافة
ومتعارضة ،وتضخيم ّ
تخدم الهيمنة ومقوالت االحتالل واالستحواذ .ولهذا حاول إدوارد أن يح ّرر التعليم
السلط ،فالتعليم املنشود يجب أن
من الدوغامئ ّية والتوجيه السلبي الذي متارسه ُّ
ُيارس ضمن فضاءات الشّ ك واالرتياب ،فالطّالب ليس بحاجة إىل التلقني والحشو
ماسة إىل مامرسة حقّه يف التّامشج املعريف.
املعريف ،بل هو بحاجة ّ
* -أستاذ التعليم العالي بجامعة وهران (الجزائر).

[*]
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بعد هذه اإلطاللة عىل أه ّم أفكار وأطروحات سعيد مع االسترشاق ،يركّز الباحث
عىل عرض وتحليل تفاصيل هذه األفكار ،ونقدها ومراجعتها ،وال س ّيام ما يتعلّق
توصل
بتعريفه لالسترشاق ،واملنهج الذي يعتمده يف كتبه ،وبعض النتائج الذي
ّ
إليها ،مع أ ّن أغلب مناقشات الكاتب تستشهد مبقوالت بعض املسترشقني أنفسهم،
وهذا ليس محمو ًدا يف مناهج النقد.
املح ِّرر
املقدمة
ّ
تح ّدث املتن ّبي ذات يوم حني استشعر ثقل مه ّمة املثقّف يف زمن الشّ ظف
والعجف الفكري ،ويف زمن الخيانة واملهانة ،فقال:
ذو العقل يشقـى يف ال ّنعيــم بعقلـه ** وأخو الجهالة يف الشّ قاوة ينعم
يصدق هذا البيت عىل املفكّر إدوارد سعيد إىل ح ّد بعيد ،فلقد عاىن واحرتق
مبسائل عرصه ،وأحنت ظهره مهازل أقرانه وأترابه ،ومل يرحه سوى انسياب القلم
عىل القرطاس ،وتداعي املعاين والصور زمن االحرتاق ،وحال لسانه يقول يف عمق:
عندما تلد فكر ٌة ما يف ذهني يكون َم ْولدها كجنني انفتق عن رحم أ ّمه بعد رتق طويل،
معل ًنا أنّه لن يكون ابن األغشية الثالثة ،بل سيكون ابن الفضاء الذي جعله يرصخ باك ًيا
من ش ّدة احرتاق أنفاسه بنسائم الحياة.
لن يشعر بهذا الثقل واله ّم املعريف إلّ املثقّف الذي وضع لنفسه أهدافًا ،ورسم
لنفسه طريقًا شائكًا وصعبًا ،واكتوى بقضايا أ ّمته ،وانشغل برتقية وعيها وفكرها،
والسبات الحضاري ،وانربى يدافع يف
وانتشالها من غياهب االنحطاط والتكلّس
ّ
كربياء عن الرشق وثقافته ،وعن فلسطني وأعدائها ،وعن املظلومني يف العامل
الشق وط ًنا
جرين ،وهو ذاته انتهى به املطاف أن استوطن فندقًا حني خرس ّ
وامله ّ
وأرضً ا اسمها فلسطني.
سجل الخالدين بأحرف
ّ
هكذا كان إدوارد سعيد وسيبقى  ....ألنّه كتب اسمه يف
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فعل زمن الجنون الذي هيمن
سمه هو ذاته ،وهو ً
من اللهب يف زمن الجنون ،كام ّ
عىل العامل هيمنة شاملة.
مل يكن إدوارد سعيد مج ّرد قارئ هاو وال إيديولوجي مغامر ،بل كان مث ّقفًا وعامل ًا
باملعنى التام للكلمة ،درس موضوعاته بج ّد وعمق ،ومل مير عليها مرور الكرام:
«قضيت ع ّدة سنوات أقرأ عن االسترشاق ،ولك ّنني كتبت معظم هذا الكتاب يف العام
الدرايس 1976-1975م»[[[.
ولعل أستأنس مبا
ّ
مهام كتبت عنه يف هذه العجالة؛ فلن أستطيع أن أفيه حقّه،
حد فيه اإلنسان والناقد واملفكّر واملوسيقي
قاله محمود درويش بعد وفاته« :تو ّ
كل نشاط من هذه األنشطة عىل طبيعة النشاط
والسيايس ،من دون أن تش ّوش طبيعة ّ
ّ
السطوة العالية بكاريزما ح ّولته ظاهرة عامليّة فريدة.
اآلخر .وامتازت شخصيّته ذات ّ
فناد ًرا ما يجتمع املثقّف والنجم يف صورة واحدة ،كام اجتمعت يف إدوارد سعيد،
األنيق ،البليغ ،العميق ،الرشس ،السلس ،املفتون بجامليّات الحياة واللغة .ويف
وداعه الصعب ،يف وداعه املستعيص عىل الغياب «يلتقي العامل مع فلسطني عند
لحظة نادرة ،فال نعرف اآلن من هم أهل الفقيد؛ أل ّن عائلته هي العامل .خسارتنا
الحي وموسوعيّته الثقافيّة ،قد وضع
مشرتكة ،ودموعنا واحدة؛ أل ّن إدوارد بضمريه
ّ
فلسطني يف قلب العامل ،ووضع العامل يف قلب فلسطني»*[[[.
ونحن يف هذا املقام الجليل واملقال الجميل ،سنستحرض أه ّم املواقف الفكريّة
التي ستبقى شاهدة عىل إنسان كان شاه ًدا عىل عرصه شهادة ستخزي الكثري م ّمن
خانوا أفكارهم ،وباعوا أوطانهم يف األزمنة العجاف ،ويف الوقت نفسه ستنري درب
الثلّة ،التي وهبت نفسها لتنوير األ ّمة والبحث عن أسباب النهوض بها يف عامل ال
إل مبن يتقن لعبة الكبار ،حسب تعبري املفكر الجزائري مالك بن نبي.
يعرتف ّ
سأحاول طرح مجموعة من القضايا الرئيسة يف كتاباته ،وأن أق ّدمها للقارئ من
فلعل هذا
ّ
وجهتني :األوىل تحليل بعض أفكاره وآرائه ،والثانية نقدها ومراجعتها،
[[[-إدوارد ،سعيد ،االستشراق المفاهيم الغرب ّية للشرق ،ترجمة :مح ّمد عناني ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
 ،2006ص.38

[2]- http://www.diwanalarab.com/spip.php?article1036.
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النقدي الصارم
التقديم يكون فاتحة لقراءة أعامله املتم ّيزة واملثرية ،ولتت ّبع نهجه
ّ
والب ّناء ،ث ّم لتجاوز مثالبه.
وأعتقد شخصيًّا بأ َّن النقد أه ّم من عرض وتحليل األفكار؛ أل ّن أكرب ثناء يق ّدمه
النص وتأويله
لكاتب أن يدرس فكره دراس ًة نقديّة ،تحاول قدر اإلمكان فهم
كاتب
ٍ
ّ
ٌ
وتبيان أسسه ومق ّدماته ،وكذا التنبيه لتناقضاته وتداخالته.

أهم أعامل إدوارد سعيد
ّأو ًلّ :
تأمالت يف ّ
وقد رتّبت تلك القضايا حسب أهم ّيتها عىل املنوال اآليت:
 .1االسترشاق وإشكال ّية فهم اآلخر
الحضاري بني الشّ عوب مسلّمة تاريخ ّية ،ورغبة إنسان ّية يف معرفة
يُع ُّد االحتكاك
ّ
اآلخر معرفة متكّنه من رسم اسرتاتيجيّة املواجهة والتّحدي أو اسرتاتيجيّة التّحاور
والتّجاور والتّعارف .وبنا ًء عىل هذه الس ّنة الكون ّية ،احتكّت الحضارة اإلسالم ّية
وخاصة الحضارة الغرب ّية ،وقد نتج عن هذا التالقح ظهور حركة
بالحضارات العامل ّية،
ّ
فكريّة يف الغرب؛ اهت ّمت بالرتاث اإلسالمي دراسة ونق ًدا وتأريخًا ،س ّميت بالحركة
خاصة وأ َّن التواصل
االسترشاقيّة ،واكتملت صورتها الفعليّة مع بداية القرن العرشين،
ّ
الحضاري شهد أرقى مظاهره ،وإن اتجه صوب الرصاع والتصادم يف أغلب األحيان.
أعترب شخص ًّيا بأ ّن «االسترشاق» إلدوارد سعيد سنة 1978م ،من أه ّم ال ّدراسات

العرب ّية حول املسألة االسترشاق ّية[[[ ،واملالحظ أ َّن إدوارد سعيد اتجه اتجا ًها مغاي ًرا
عن مالك بن نبي وحسن حنفي ،وإن ات ّفق معهام حول نقطتي االستعامر والهيمنة؛
استرشاقي
فكتاب إدوارد يع ّد نق ًدا للمسترشقني دون مت ّيز وتصنيف[[[ ،فال يخلو عمل
ّ
يف رأيه من مثالب ومط ّبات خطرية؛ أل ّن االسترشاق صناعة إمربيال ّية ،هدفها االستحواذ
عىل العامل الرشقي استحواذًا ثقاف ًّيا وكون ًّيا .وحتّى بعض املسترشقني الذين اعتربهم
[[[ -يتحدّث الكاتب عن ثالثة أعمال ،تع ّد بنظره من أروع الدّراسات العربيّة على الخصوص ،أ ّولها «إنتاج المستشرقين»
لمالك بن نبي سنة 1969م ،وثان ًيا «االستشراق» إلدوارد سعيد سنة 1978م ،وثالثها «مقدّمات في علم االستغراب»
لحسن حنفي 1991م .التحرير

[[[ -تحدّث عن أصناف المستشرقين ،ولك ّنه كان تصنيفًا عا ًّما.

القضايا الكربى يف كتابات إدوارد سعيد 71
مالك بن نبي من املنصفني ق ّدمهم إدوارد سعيد عىل أنّهم تواروا خلف املوضوع ّية
سم يف العسل.
وق ّدموا ًّ
فكري
أي عمل
ّ
ويبدو أ َّن شهرة إدوارد سعيد صنعها كتابه «االسترشاق»*[[[ أكرث من ّ
آخر ،إذ كان أكرث الكتب مقروئيّة يف العامل ،ودليلنا ترجمته إىل ع ّدة لغات عامليّة،
والشق بالرغم من كونه
الساحقة أنّه كتاب يدافع فيه عن اإلسالم ّ
وقد اعتربته األغلب ّية ّ
مسيح ًّيا عرب ًّيا،غري أ َّن سعيد ال يعرتف بذلك ،فهو يُن ّبه النقّاد والق ّراء بأ َّن كتابه ليس
ج ًم عىل االسترشاق والدول الداعمة له ،بل هو محاولة تعرية
دفا ًعا عن اإلسالم وته ّ
الخطاب االسترشاقي من خالل حمولته اللغويّة وأبعاده اإليديولوجيّة ،يقول إدوارد
سعيد يف هذا الشأن« :لقد أثار االسترشاق حني صدر يف صيغته األصل ّية اإلنجليزيّة
عام  ،1978قد ًرا الفتًا من االهتامم يف العاملني العريب واإلسالمي ،إضافة إىل اهتامم
املتخصصني بالرشق األوسط ،ويف عام  1981صدر االسترشاق
الق ّراء والدارسني
ّ
يف ترجمة عربيّة الفتة ،قام بها الدكتور كامل أبو ديب ،ليع ّزز مقام هذا الكتاب بوصفه
ميت
إ ّما دفا ًعا عن اإلسالم وإ ّما هجو ًما مقذ ًعا عنيفًا ض ّد الغرب ،وكال األمرين ال
ّ
ً
بصلة إىل ما كنت قد انتويته
أصل من تأليف الكتاب»[[[.
يعتقد إدوارد أ َّن مصطلح االسترشاق مع مرور الزمن بدأ يحمل مفهو ًما سلبيًّا مقرونًا
بالخيانة ،والغريب يف األمر أنّه ات ّهم من قبل بعض األطراف الغربيّة والعربيّة أنّه ض ّد
السلط العربيّة بأنّه ميثل التيّار االسترشاقي،
االسترشاق ،بينام ات ّهم من طرف بعض ُّ
وعب عن هذا التناقض بقوله« :مع مرور الزمن اكتسبت كلمة االسترشاق شهرة واسعة
ّ
باعتبارها لفظة تجريح وتشهري( ،ومن املفارقات الالذعة أنّني شخص ًّيا هوجمت...
بتهمة أنّني مسترشق) .وذهبت أدراج الرياح التح ّديات املعرف ّية واألساس ّية التي
جسدها الكتاب»[[[.
ّ
حاول إدوارد سعيد من خالل كتاب االسترشاق الوصول إىل نتيجة عا ّمة ،تكمن
[[[ -صدر كتاب "االستشراق" للمفكّر إدوارد سعيد ،باللغة اإلنجليزيّة سنة  .1978وصدرت ترجمته بالعرب ّية لكمال
أبو ديب سنة  ،1981ومح ّمد عناني سنة .2006

[[[-إدوارد ،سعيد ،الثقافة واإلمبريال ّية ،تعريب :كمال أبو ديب ،دار اآلداب للنشر والتوزيع ،بيروت ،ط ،2014 ،4ص.9
[[[-المصدر نفسه ،ص.9
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أصل يف القول ببطالن الحقائق التي يق ّدمها املسترشقون انطالقًا من القاعدة البنيويّة
ً
كل معرفة هي نتاج سلطة ما ،والسلطة ال تنتج معرفة من أجل املعرفة،
التي ترى أ َّن ّ
بل تنتج معرفة من أجل املصلحة والهيمنة ،وهذا يقود بعد عمليّة التّحليل إىل القول
يعب عن معرفة السلطة ال سلطة املعرفة ،مبعنى أ َّن إنتاج املسترشقني
بأ َّن االسترشاق ّ
يدخل ضمن لعبة التمثّالت والتمثيالت الرامية إىل تشويه الخصم .وعندما منارس
يتبي لنا أ َّن املنطوق الغريب
منهج ميشال فوكو من خالل لعبة املنطوق والالمنطوقّ ،
يتجل فيام أورد سعيد
ّ
يتمثّل يف املعرفة والعلم بالرشق ،بيد أ َّن الالمنطوق الغريب
أي شعب من
حني يُفصح عن قناعة الغرب« :ال يستطيع املسلمون أو العرب ،وال ُّ
رشا»[[[.
الشعوب الصغرى التي ُسلبت إنسان ّيتها ،أن يتع ّرفوا عىل أنفسهم باعتبارهم ب ً

ويحيلنا هذا الالمنطوق الغريب إىل إدراك أ َّن الغرب من خالل الدراسات االسترشاق ّية
يريد أن يُع ّرف شعوب الرشق بحقيقتها من باب أنّه األجدر بالفهم المتالكه العلم
ُص،
واملنهج .وعليه ،فالغرب ينظر إىل املسلمني وغريهم من الشعوب عىل أنّهم ق ّ
وال ميلكون العقالن ّية لفهم ذواتهم بناء عىل أنّهم شعوب يحكمها الوجدان واالنفعال،
بينام أوروبا هي أرض العقل والربهان.
ال يخفى عىل أحد أ َّن إدوارد سعيد ينطلق من فلسفة ميشال فوكو ،وهذه الفلسفة
نفسها مبنيّة عىل جملة من املنطلقات امل ُركّبة من ع ّدة نظريّات سابقة ،إذ ت ُع ّد فلسفة
فريدريك نيتشه من أبرز مرجع ّياتها إضافة إىل الفلسفة السفسطائ ّية القدمية.
البنيوي وفق توظيف إدوارد سعيد ،فال
النص االسترشاقي للمنهج
عندما نخضع
ّ
ّ
ب ّد أن نق ّر ما يأيت:
الشق ليس كام هو ،وإنّ ا كام يريد
ـ يهدف
النص االسترشاقي إىل إعادة تشكيل ّ
ّ
الشق ونسج معرفة غري حقيق ّية عنه ،وهنا ميارس املسترشق
امل ُهيمن ،أي تشويه ّ
نو ًعا من الفصل غري العلمي بني الرشق التاريخي الحقيقي وبني الرشق امل ُشكل
لكل االحتامالت التي يفرتضها الغرب يف
تشكيل مخياليًّا بغية رسم رشق قابل ّ
ً
جوار.
رصاعه مع غريه من أمم ال ّ
[[[-إدوارد ،سعيد ،االستشراق المفاهيم الغربية للشرق ،ترجمة :محمد عناني ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
 ،2006ص.521
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يعب عن نزعة سلطويّة مخف ّية ضمن مقوالت العلم والحقيقة ،ويتح ّول ال َعامل
ـ ّ
باالسم إىل سيايس بالفعل.
النص االسترشاقي ارتباطه باملكان والزمان أكرث من ارتباطه
ـ يفرض القول بنسبيّة
ّ
بالحقيقة.
النص وفق اسرتاتيج ّية هادفة ،تقوم
مختصة يف إنتاج
مبؤسسة
ـ يفرض ربطه
ّ
ّ
ّ
عىل ثنائ ّية العمل ضمن املنطوق والالمنطوق ،وتقوم تلك السلطة وفق الرغبة
سمها مالك
امليغالوثيموسيّة بتحقري ّ
الشقي ووصمه بال ّدونية حتّى تتولّد لديه ما ّ
املؤسسة
بن نبي بـ «القابليّة لالستعامر» .يقول إدوارد سعيد« :االسترشاق بصفته
ّ
الجامع ّية للتعامل مع الرشق  -والتعامل معه معناه التح ّدث عنه ،واعتامد آراء مع ّينة
والسيطرة عليه :وباختصار
عنه ،ووصفه ،وتدريسه الطالب ،وتسوية األوضاع فيهّ ،
بصفة االسترشاق أسلوبا غربيًّا للهيمنة عىل الرشق ،وإعادة بنائه ،والتسلّط عليه»[[[.
ـ أ َّن نقد االسترشاق هو نقد االستعامر وكشف أالعيبه ضمن حلبة الرصاع الفكري،
ث ّم نقد ما بعد االستعامر؛ باعتبار أ َّن الهيمنة استم ّرت يف أوجه جديدة أكرث ارتباطًا
بالتغي
مبقوالت العلم واإلنسان ّية .ذلك أ َّن النظريّة البنيويّة يف مسألة املعرفة تؤمن
ّ
وإعادة التمظهر وفق التمثّالت الطارئة من خالل حركة الوعي الغاضب والوعي
الغاصب ،وهام مقولتان مرتبطتان بحركة امليغالو واإليسو ضمن النزعة الغضبيّة
املوسومة عند أفالطون بالثيميس.
ومن خالل ما سبق ،يصل إدوارد سعيد إىل استنتاجه التاريخي ،واملتمثّل يف
املؤسسة
وجود نوعني من االسترشاق :الكامن والظاهر ،وكالهام ينتمي إىل
ّ
اإلمربياليّة ،فالتعريف األكادميي لالسترشاق بات من صور املايض ،وفقد مصداقيّته
التاريخ ّية حني تح ّول إىل علم استعامري استعاليئ.
 .2الثقافة واإلمربيال ّية :اللعبة املزدوجة
ميثّل كتاب «الثقافة واإلمربيال ّية» ثاين أه ّم كتاب ألّفه إدوارد سعيد ،وهو كتاب يت ّمم
[[[ -إدوارد ،سعيد ،االستشراق المفاهيم الغربية للشرق ،ترجمة :محمد عناني ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ص.46-45
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مسائل وقضايا كتابه االسترشاق .ينطلق إدوارد يف ربط اإلمربيال ّية بالتّيه االستحامري،
فالثقافة الغرب ّية ثقافة تخدم الهيمنة ومقوالت االحتالل واالستحواذ ،ولتحليل تلك
العالقة الوطيدة بني الثقافة واإلمربياليّة ال ب ّد أن ننطلق من القاعدة اآلتية« :إ ّن استثارة
املايض هي بني أكرث االستخطاطيّات شيو ًعا يف تأويالت الحارض .وما ينفح مثل هذه
االستخطاط ّيات بالحياة ،ليس الخالف عىل ما حدث يف املايض وما كُنه املايض
ومختتم ،أم
فعل ،منته ًيا
مم إذا كان املايض ماض ًيا ً
ً
فحسب ،بل هو أيضً ا الاليقني ّ
كان ال يزال مستم ًّرا ،لكن يف أشكال قد تكون مختلفة»[[[.
أساسا يف الثقافة التي تعترب حصان
ويبدو أ َّن تلك األشكال املختلفة تتمظهر
ً
طروادة الذي تُفتح به قالع املقاومة والتص ّدي ،ومن جهة أخرى تربز الثقافة مدى
باملؤسسة ،فأغلب أدباء الغرب يتعاملون مع قضايا الشعوب
ارتباط املثقّف الغريب
ّ
غري الغربيّة تعامل اإلله جانيس ذي الوجهني يف امليثولوجيا الغربيّة ،فهناك الوجه
اإلنساين امل ُتشبّع بالنزعة اإلنسانيّة املفتوحة وحقوق اإلنسان ،لك ْن هناك وجه ثانٍ
يعب عن الوجه الكولونيايل املريع والبشع.
ّ
يبي كيف
حاول إدوارد من خالل دراسة األدب الروايئ اإلنجليزي بالخصوص أن ّ
فمثل األديبة
ً
يساند املثقّف الغريب بالده يف الهيمنة عىل الشعوب غري األوروبيّة،
جني أوسنت*[[[ يف روايتها بارك مانسفيلد حاولت تربير ّ
الرق واالستعباد املامرس من

قبل أبناء جلدتها يف جزر الكاريبي.

وتح ّدث يف كتاب االسترشاق عن الشاعر المارتني الفرنيس الذي من خالل
رحالته وأسفاره إىل الرشق (1833م) اعتقد أنّه استطاع أن يعرف الرشق ويل ّم بثقافته،
فكتب عبارة املشهورة« :الرشق أرض العقائد ،وأرض العجائب»[[[.لكن عندما نحلّل

وتتجل عبارات السخرية من
ّ
نصوصه عن الرشق تتالىش تلك العبارة املادحة،
قائل« :هذه األرض العرب ّية أرض
رصح ً
ً
الرشقي وثقافته يف كثري من متونه،
فمثل ي ّ
[[[-سعيد ،إدوارد ،الثقافة واإلمبريال ّية ،ص.73

[[[ -رواية مانسفيلد بارك هي الرواية الثالثة للروائية البريطانية جين ،والتي كتبتها في كوخ ( .)Chawtonوقد نشرت في
مايو  1814من قبل توماس إجيرتون.
[[[ -االستشراق المفاهيم الغرب ّية للشرق ،ترجمة :مح ّمد عناني ،ص.287
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متعصب ميكنه أن يصبح هناك نب ًّيا
وكل ساذج أو
فكل يشء ينبت فيهاّ ،
العجائبّ ،
ّ
بدوره»[[[.
حة ما طرحه يف كتاب
يحاول إدوارد من خالل كتاب الثّقافة واإلمربيال ّية إثبات ص ّ
بكل ما أوتيت من سلطة ماليّة وتجاريّة
فاملؤسسة اإلمربياليّة تعملّ ،
االسترشاق،
ّ
وعسكريّة وثقاف ّية ،عىل تهيئة غري األورويب للهيمنة واالستحامر ،من خالل إشعاره
مبركّب النقص والشعور بالدون ّية ،ومن ث ّم إقناعه بأ َّن األورويب ميثّل قيمة اإلنسان ّية
والتف ّوق.
املؤسسات الثقافيّة من
إ َّن أسطورة الرجل األبيض تغزو الثقافة الغربيّة ،وتحاول
ّ
دور نرش وسينام وإعالم متع ّدد تقديم الرجل األبيض عىل أنّه الرجل األعىل وفق
تسمية فريدريك نيتشه.
يؤكّد سعيد من خالل نصوص روائيّة كثرية ظاهرة انخراط املثقّف الغريب يف

املؤسسة اإلمربياليّة« :وما مييّز كونراد عن غريه من الكتّاب االستعامريّني الذين كانوا
ّ
معارصين له ،هو أنّه كان واع ًيا وع ًيا ذات ًّيا حا ًّدا ملا يفعله ،ألسباب تعود جزئ ًّيا إىل
االستعامر الذي ح ّوله ،وهو املهاجر البولندي ،إىل موظّف لدى النظام اإلمربيايل»[[[.
لقد ذكر إدوارد يف كتابه الثقافة واإلمربياليّة جيشً ا من املثقّفني الذين تج ّندوا
لتربير االستعامر وإذالل الشعوب غري البيضاء ،أمثال :هرني مني ،رودرك موريشيس،
مالو ،كيانغ ،كاليف...... ،
 .3اإلسالم والغرب وزمن الجنون
تعب
تبدو العالقة بني اإلسالم والغرب يف الوقت املعارص عالقة متوتّرة ج ّدا ًّ ،
رصف عىل غري هدى،
بصدق عن جنون املرحلة وجنون طريف الرصاعّ ،
كل طرف يت ّ
ويقصد األطراف املتط ّرفة يف الحضارتني م ًعا ،هناك متط ّرفون غرب ّيون ميثّلون املدرسة
اإلمربيال ّية الكربى ،وهناك متط ّرفون رشق ّيون ميثّلون الت ّيارات األكرث راديكال ّية .وأمام
[[[-االستشراق المفاهيم الغرب ّية للشرق ،ترجمة :مح ّمد عناني ،ص.288

[[[-إدوارد ،سعيد ،الثقافة واإلمبريال ّية ،تعريب :كمال أبو ديب ،دار اآلداب للنشر والتوزيع ،بيروت ،ط،2014 ،4
ص.93

76
هذا الوضع املأساوي نجد العالقة بني الغرب واإلسالم عالقة صدام ّية« :اإلسالم ضدّ
الغرب ،هذا هو األساس الذي ينبثق منه العديد من التن ّوعات املذهلة لخصوبتها،
ومن االفرتاضات التي يتض ّمنها ،أوروبا ضدّ اإلسالم ،وأمريكا ضدّ اإلسالم»[[[.
إ ّن عالقة الغرب باإلسالم عالقة قدمية ،تبدأ منذ ظهور الدعوة املح ّمديّة ،غري أنّها
خاصة
مل تصل إىل أعنف مراحلها إلّ يف فرتة الحروب الصليب ّية ويف الفرتة األخرية،
ّ
بعد ظهور ما يس ّمى اإلسالم السيايس ،وظهور الثورة اإليران ّية التي جعل منها إدوارد
سعيد امل َعلم للرصاع.
إ ّن الغرب من خالل آلته اإلعالميّة الخطرية ج ًّدا ،ج ّند جيشً ا من اإلعالم ّيني
كل عمل
واملثقّفني لتشويه اإلسالم وعرضه يف صور متناقضة ومتعارضة ،وتضخيم ّ
غري مقبول يقوم به املسلم.
يغي الرأي العاملي
لقد خدم اإلعالم اإلمربياليّة خدمة ال توصف ،فلقد استطاع أن ّ
رش،
الدويل ،ويو ّ
جهه نحو ما يريد من خالل تقسيم العامل إىل محوري الخري وال ّ

رشيرة والعادلة اإلنسان ّية.
والدول إىل املارقة ال ّ

 .4فلسطني القض ّية وفكرة العيش مع األعداء
شكّلت قضيّة فلسطني املحور الرئيس يف نضال إدوارد سعيد ،فهي الوطن
املسلوب ،واألرض املق ّدسة ،والجرح الغائر يف أعامق النفوس ،وهي املوطن
الذي مل يستطع أن يسكن فيه« :سكنتني رغبة العودة منذ إصابتي مبرض رسطان
كل صباح شعور غريب يتملّكني منذ أن عدت إىل
الدم .لكن مثّة عندما أستيقظ ّ
البالد فأقول لنفيس :أنا يف بالدي ،يف األرض حيث شهدت عيناي النور ،بيتي عىل
بعد خطوتني ،ولك ّنه ليس يل ،بل أنام يف الفندق وأستيقظ فيه»[[[.
يعترب البحث يف موضوع فلسطني صعباً للغاية ملثقّف سلب وطنه منه بالق ّوة،
وتكمن صعوبة الحديث عنه من وجهني ،األ ّول وجود احتالل صهيوين غاصب
[[[-إدوارد سعيد (اإلسالم والغرب) مجلّة الكرمل ،ص.109

[[[-حديث صحفي عام ،نقلته كثير من الجرائد.
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ورشس ،تؤازره الحكومات الغرب ّية وتحافظ عليه ،ومن جهة أخرى وجود سلطة
فلسطين ّية تحارب إدوارد وتعتربه مج ّرد مسترشق بوجه عريب ،وتسلب منه الوطن ّية
حل قضيّة فلسطني تكمن
واالنتامء .لكن رغم تلك الصعوبات يعتقد سعيد أ َّن ّ
يف اإلرادة املتفائلة املتجاوزة للفكر املتشائم« :إ ّن ما كنت أبحث فيه مرشوع
جه مبعارك .إ ّن الفلسطينيني يعرفون ،عقالن ًّيا ،أ ّن
ريا ما يُث ّبط العزمية ويوا َ
صعب ،وكث ً
االحتامالت ض ّدهم -لك ّن ثقتهم يف قض ّية عدالتهم وصدقها -من جهة أخرى ترسم
صورة أكرث إرشاقًا :إنّه كام قال أنطوين غراميش تشاؤم الفكر وتفاؤل اإلرادة»[[[.
 .5التعليم وأفق الوعي املتح ّرر
مارس إدوارد سعيد فعل التعليم (الديداكتيك) ،فاكتسب خربة جعلته يقف من
مناهج وطرق التعليم موقفًا نقديًّا بامتياز ،فمن خالل تحليل العالقة بني أطراف معادلة
توصل إىل ثالثيّة خطرية ج ًّدا يف العمليّة التعليميّة بر ّمتها ،فالتعليم يتأمسس
التعليم ّ
حسب نظره عىل :املضمون املعريف ،مناهج وطرق التعليم ،ث ّم املد ّرس أو املك ّون.
أ .املضمون املعريف وهيمنة اإليديولوجيا
يعتقد إدوارد سعيد بأ َّن التعليم عىل م ّر التاريخ ما زال مضمونه ومحتواه تؤطّرهام
يتجل يف ع ّدة أوجه ،بد ًءا من
ّ
دوافع قوميّة رصيحة ،أو خفيّة وضمنيّة ،ونالحظ ذلك
لغة التدريس وانتهاء بتاريخ البلد .إ ّن الدول سواء كانت ليرباليّة أو شبه ليرباليّة تعترب
اللغة هي ال ُهوية والخصوص ّية ،فتصبح اللغة أداة لرتسيخ إيديولوج ّية قوم ّية ال أداة
لرتسيخ مهارات علم ّية ،وهذا التوظيف الس ّيئ للغة ينعكس عىل التحصيل الدرايس؛
أشخاصا تفكريهم ضيّق مقرتن بالقوميّة والجغرافيا .الحظ إدوارد سعيد هذا
ج
ً
إذ َس ُن ْن ِت ُ
األمر يف أعرق الجامعات األمريكيّة ،فالطالب األمرييك حني تناقشه يف قضايا العرص
واملجتمع تجده أكرث ارتباطًا باملقوالت القوم ّية ،وأكرث تقوق ًعا داخل أ ّمة تحكمها
مم تحكمها النزعة اإلنسان ّية .وعند الحديث عن أنظمة التعليم العرب ّية
الجغرافيا أكرث ّ
بالخصوص ،فمضمونها املعريف مضمون إيديولوجي ضيّق ،فاألحزاب البعثيّة عىل
سبيل املثال ال الحرص تقحم الخطاب القومي والبعد العريب ،وتجعل من التاريخ
مؤسسة الدراسات الفلسطين ّية ،بيروت ،ط ،1980 ،1ص.32
[[[-إ .سعيد ،القض ّية الفلسطين ّية والمجتمع األمريكيّ ،
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واللغة األداتني الرضوريّتني الستنساخ املواطن القومي العريب ،يقول إدوارد سعيد:
«لسوء الح ِّ
كل أنظمة التعليم املعروفة اليوم ال تزال قوم ّية خف ّية أو ضمن ّية،
ظ أ ّن ّ
مثل،
كنت فرنسيًّا ً
إىل ح ّد ما ،هذه رضورة للغة والسياق والحقيقة الوجوديّة .إن
َ
يجب أن تتعلّم اللغة القوميّة ،وتتعلّم تاريخ البالد وتفهم مجتمعه ليك تعيش فيه.
يف املجتمعات األقل ليربال ّية ،هناك رضورة أكرب لتعليم الشباب بأ ّن لغتهم وثقافتهم
أقل أهمية أو بطريقة ما أجنب ّية وغري
متف ّوقة ،وباالستنتاج تكون الثقافات األخرى ّ
مرغوبة ليك تبدو غري جذّابة»[[[.
ب .مناهج التعليم والقصور الرتبوي
كل عمل ّية تعليم ّية هادفة ،بيد أ ّن
اختيار طرق الرتبية والتعليم أمر رضوري يف ّ
الواقع ينبئ عكس ذلك متا ًما ،فمناهج التعليم هي ذاتها تكريس لفعل إيديولوجي،
الظل من خالل
ّ
فاملنظّر الرتبوي ضمن فضاء السلطة يتّجه صوب رشعنة سلطة
ترسيم املناهج التي تحقّق ما ذكرناه يف العنرص األ ّول.
يحاول إدوارد سعيد من املثال اآليت تبيان الفرق بني املنهج الوظيفي يف التعليم
وبني املنهج اإليديولوجي« :فالتفكري املشرتك عن العوملة تغلّب عىل الشعور لدرجة
يجب أن تكون فيها وظيفة التعليم ،يف رأيي ،تعزيز روح املقاومة بدل االمتثال،
جع طالبنا عىل التمييز
والتفويض الفردي بدلً من الجربيّة الجمعيّةّ ،
وإل كيف سنش ّ
بني العدل والظلم ،بني األفكار العقائديّة عن الدميقراط ّية وبني الدميقراط ّية التشارك ّية
كل يشء ،كيف نستطيع أن نحفّز الناس من خالل التعليم
الحقيق ّية؟ أ ّولً وقبل ّ
تنافسا حول القضايا األخالقيّة
ليصنعوا تاريخهم بأنفسهم ،وأن يكون التاريخ نفسه
ً
األساسيّة التي تشمل السلطة واملسؤولني والشعور األخالقي؟ دعني اآلن أق ّدم وجهة
نظر بديلة عن النظرة التقليديّة املوجودة يف تقرير اللجنة العامل ّية»[[[.
الظل
إ َّن ربط الطرق الرتبويّة بأهداف تدجني املتعلّم وتطويعه ملقوالت سلطة ّ
تكون أكرث رض ًرا يف العلوم اإلنسانيّة واالجتامعيّة ،فالطالب يجب أن نح ّرره ال أن
[1]-http://www.saqya.com.
[2]-Ibid.
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نستعبده ونهيمن عليه ،فالهدف الوحيد يتبلور يف قدرتنا عىل ربط املنهج مبهارة
االختالف والتن ّوع والتع ّدد« :لك ّني أعتقد أ ّن إحدى فوائد التعليم هي ،عدا عن
إعطائنا أساليب ومهارات للتعامل مع مجاالت من الخربة مثل الطب أو القانون أو
اإلنسان ّيات ،يعطينا أيضً ا الفرصة لرنى األشياء بصورة مختلفة ،وأن نحاول بطريقتنا
الخاصة بأن نبني جسو ًرا فوق الهاوية .ال يعني هذا بأن ال يفرتض يف التعليم أن
ّ
يكون حول اكتساب املعرفة -طب ًعا هو كذلك -لك ّن املعرفة أكرث من مج ّرد تكديس
للمعلومات .قال (جان بول سارتر) مر ًة عن صديق درس يف أعظم الجامعات
كل
الفرنس ّية؛ (إيكول بوليتكنيك) :صديقي ذيك بشكل ال يُص ّدق حقًّا .هو يعرف ّ
يشء ،لك ّن ذلك ّ
كل ما يعرفه»[[[.
فعل املدارس والجامعات تنتج كيانات عاملة عارفة ،لك ّنها ال تنتج
أصبحت ً
كيانات مخالفة لواقعها ،إنّها مج ّرد استنساخ ألفراد تعلّموا ليعرفوا ما يجب أن يعرفوه
فقط ،لكن ال تجد يف ذواتهم الحامس النقدي كأرسطو وليوناردو دي فينيش ،وال
ارتيابات وشكوك بطليموس وديكارت وهيزبورغ ،وال قناعات سقراط وأفالطون
وجالييل ....بل إ ّن أغلب النامذج التي تصنعها أنظمة التعليم املعارصة تشبه ،كام
يقول إدوارد سعيد ،صديق جون بول سارتر الذيك ج ًّدا ج ًّدا ،ولك ّنه لألسف ال يعرف
إلّ ما بُرمج عىل أن يعرفه.
ت .املُعلّم وإشكال ّية التلقي
ينتقد إدوارد سعيد بش ّدة طبيعة املك ّون أو املعلّم يف املنظومات الرتبويّة
املعارصة ،فاملك ّون أصبح مج ّرد بنك للمعلومات ،وظيفته إيصال ك ّم من املعلومات
بأرسع الطرق ،بحيث تقترص عمل ّية التّلقني عىل فرض نوع من الهيمنة عىل املتلقّي؛
إذ يصبح امل ُكون هو مالك الحقيقة واملتحكّم يف املوضوع ،بينام العمل ّية الرتبويّة
وفق التص ّور األفالطوين القديم يجب أن يتح ّول املعلّم إىل صاعق مثل األنقليس
الرعاد ( (Electrophorus electricusكام تص ّورها سقراط يف إحدى محاورات
جه أو مرشد ،بل
أفالطون ،يجب أن يكون املعلّم -حسب إدوارد سعيد -مج ّرد مو ّ

[1]-http://www.saqya.com.

80
ّ
جا للسؤال تلو السؤال« :أحد
جا
للشك ومر ّو ً
يجب أن يكون يف املقام األ ّول منت ً
كل ما أعرفه عن املوضوع،
طليب ّ
أصعب األشياء بالنسبة يل كمعلّم هو أن أعطي ّ
وأحاول رشحه بشكل كامل بقدر ما أستطيع ،وبعد ذلك أجعلهم يشعرون ببعض الرضا
ّ
الشك به بعي ًدا عن حالة الرفض ّية اآلل ّية ،الشكوك ّية هي
حول ما قلته أيضً ا أو عىل األقل
الخطوة األوىل لتشييد بناء فوق هاوية .إن مل تستطع أن تلهم طالبك لفعل ذلك ،إن
قبول بال نقاش
فعل ،وليس ً
مل تستطع أن تحركّهم ليفهموا بأ ّن التعليم هو تعليم ذايت ً
ريا ،حينها عليك أن تدرك بأنّك سلّمتهم إىل عبودية
ملا يقوله املسؤول «السلطة» أخ ً
فكريّة ،وبالتايل أخالق ّية»[[[.
حاول إدوارد من خالل الثالث ّية السالفة أن يح ّرر التعليم من الدوغامئ ّية والتوجيه
السلط ،فالتعليم املنشود يجب أن ُيارس ضمن فضاءات الشّ ك
السلبي الذي متارسه ُّ
ماسة إىل
واالرتياب ،فالطالب ليس بحاجة إىل التلقني والحشو املعريف ،بل هو بحاجة ّ
مامرسة حقّه يف التامشج املعريف ،بحيث نضعه يف صلب املشكلة ،ونرتكه يصارع
متاهات السؤال ،ويقارع تناقضات املعنى والتأويل ،ويجابه بق ّوة سلطة امل ُؤول ومنتج
رجل ذك ًّيا ج ًّدا عىل شاكلة صديق جون بول سارتر.
املعرفة .ال نريد أن ننتتج ً

ثانيا :إدوارد سعيد االستغراق يف االسترشاق :رؤى نقد ّية
ً
ال أحد ينكر مكانة كتاب «االسترشاق» من حيث كونه دراسة أكادمي ّية صارمة،
حاول صاحبها تقدميها ضمن إبستم ّية معرف ّية متم ّيزة؛ تنطلق من فضاءات النظريّة
البنيويّة التي شكّلها الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو بالخصوص ،وكذلك ضمن
منهج بنيوي اعتقد إدوارد أنّه منهج متكامل نظ ًرا الرتباطه مبق ّدمات إبستم ّية تقنع
تشكيل علم ًّيا
ً
صاحبها أ ّن ما يقوم به هو تحليل ل ُبنى الخطاب ث ّم إعادة تشكيله
السلط النافذة .لكن بالرغم من ذلك
يتناقص فيه مجال الذات ّية املقرتنة بإيحاءات ّ
جل بعض املالحظات النقديّة عىل فكر إدوارد سعيد حول الظاهرة االسترشاقيّة،
نس ّ
وميكن رصد تلك املالحظات يف النقاط اآلتية:
[[[.http://www.saqya.com-
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 .1غواية املفهوم ومزالق التسمية
جهه إلدوارد سعيد يكمن يف تهافت تعريفه لالسترشاق ،فهو يع ّرفه
إن أ ّول نقد نو ّ
عىل النحو اآليت« :منط من اإلسقاط الغريب عىل الرشق وإرادة السيطرة عليه»[[[ ،بيد

أ ّن دراسة مصطلح جينيالوجيا يفيد بأ َّن االسترشاق مصطلح مل يظهر زمن اإلمربيال ّية
أو زمن االستحامر الغريب واالستكبار عىل ح ّد تعبري عيل رشيعتي ،بل مفهوم
أصل ،فلقد أُطلقت لفظة مسترشق عىل
ً
االسترشاق ظهر زمن االنحطاط الغريب
الشق ،وعىل رأسها العرب ّية ،وظهرت تلك
ّ
كل رجل غريب يحسن الحديث بلغات ّ
الغرب
التسمية ببالد األندلس زمن الق ّوة وعدم التبع ّية للغرب ،بل العكس متا ًما كان
ُ
(اإلفرنج) هم املبهورون بالعرب واملسلمني .ويفيد تاريخ االسترشاق أ ّن ثلّة من
الرهبان األوروبيّني قصدوا األندلس لتحصيل العلوم واملعارف ،التي كانت تشتهر
بها عىل سائر املدن وقتها ،فدرسوا يف مدارسها ،وتعلّموا اللسان العريب ،فرتجموا
القرآن أ ّول األمر ،ث ّم اتجهوا لرتجمة كتب الفلسفة والعلوم ،ونظ ًرا لرباعتهم باللسان
كل منهم اسم مسترشق كناية عن التفقّه يف لغة الرشق وآدابها.
العريب أطلق عىل ّ
وكان من أشهر املسترشقني األوائل الراهب الفرنيس «جربرت» بابا كنيسة روما
جل (1156-1092م) ويوح ّنا الدمشقي
عام 999م ،إضافة إىل األب بطرس املب ّ
والقس جرياردو دا كرميونا (1187-1114م) ،وغريهم من القساوسة
(،)749 -676
ّ
والعلامء ،وكذا بعض اليهود الذين التحقوا بحركة الرتجمة كيهوذا بن شموئيل وغريه.
أسسوا يف
كان هؤالء الرجال مبهورين بالثقافة املرشقيّة انبها ًرا ال مثيل له ،لذا ّ
بلدانهم مدارس لنرش ثقافة وعلوم الرشق ،وكان من أشهرها مدرسة «بادوا العرب ّية»،
ومن بعدها ظهرت املدرسة الرشديّة الالتين ّية التي غزت معاهد أوروبا.
يتبي جل ًّيا أ ّن مفهوم االسترشاق
وبعي ًدا عن غواية املفهوم الذي ق ّدمه إدوارد سعيدّ ،
فكل
اللغوي)ّ ،
ميكن ضبطه من خالل حركة التاريخ والبعد اإليثمولوجي (الجذر
ّ
الشق» ،ويفيد هذا الحرص
املوسوعات العامل ّية تع ّرف االسترشاق عىل أنّه« :علم ّ
مؤسسة األبحاث العربيّة ،ط،7
[[[-إدوارد ،سعيد ،االستشراق المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،ترجمة :كمال أبو ديبّ ،
 ،2005ص.120
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أ ّن ال ّدراسات االسترشاق ّية كان موضوعها الرئيس هو الرشق الثقايف ،وليس الرشق
كل الشعوب التي ترشق
الجغرايف بالرضورة ،ومعناها أ ّن لفظة االسترشاق تفيد دراسة ّ
ولعل هذا ما أراد أن ين ّبه إليه سايس سامل الحاج يف قوله« :ذلك
ّ
الشمس من جهتها،
[[[
العلم الذي تناول املجتمعات الرشق ّية بالدراسة والتحليل من قبل علامء الغرب»
كل« :عامل متمكّن من املعارف
وعليه يصبح املسترشق من خالل ما سبق ذكره هو ّ
الخاصة بالرشق ولغاته وآدابه»[[[.
ّ
بي
ونظ ًرا لكثافة التعاريف ،حاول إدوارد سعيد يف مق ّدمة كتابه االسترشاق أن يُ ّ
تخص لفظة االسترشاق واملسترشق،
بكل التعاريف واملفاهيم التي
للقارئ بأنّه محيط ّ
ّ
لك ّنه يح ّبذ وضع قطيعة إبستم ّية بني مرحلتني من االسترشاق ،فاالسترشاق باملفهوم
بكل أبعادها ،وعليه كان املسترشق
القديم هو العلم الذي يدرس الثقافة الرشقيّة ّ
كل من يعمل بال ّتدريس أو الكتابة أو إجراء بحث
يُع ّرف حسب قوله« :فاملسترشق ّ
خاصة بالرشق ،سواء كان ذلك يف مجال األنرثوبولوجيا أي علم
يف موضوعات
ّ
اإلنسان ،أو علم االجتامع ،أو التاريخ ،أو فقه اللغة »[[[..غري أ ّن إدوارد يعترب هذا
التعريف فاق ًدا ملصداقيّته العلميّة ورشعيّته التاريخيّة ،ألنّه تح ّول إىل علم يهت ّم
الشقي
بدراسة املناطق ،فتح ّول إىل علم استعاليئ استكباري ،هدفه ليس معرفة ّ
وثقافته بل هدفه استعباده واحتالله.

إ َّن هذا التص ّور املفهومي الذي نحته إدوارد سعيد ميكن أن يصدق عىل املدارس
االسترشاقيّة األمريكيّة واإلنجليزيّة بالخصوص ،التي ربطت الدراسات االسترشاقيّة
مبفهوم الهيمنة وملء الفراغ ،ث ّم مفهوم العوملة والنظام العاملي الجديد .لك ّن
وخاصة أملانيا التي شهدت أعظم
بعض الدول الغرب ّية مل تكن تهدف إىل الهيمنة،
ّ
املسترشقني املنصفني ،وإن حاول إدوارد سعيد تفنيد ذلك من خالل ربط االسترشاق
األملاين بالهيمنة املعرفيّة ال الهيمنة الكولونياليّة.
مل يقف بعض املسترشقني أمام هجامت إدوارد سعيد الرشسة ،بل ر ّدوا عليه
[[[-ساسي ،سالم الحاج ،نقد الخطاب االستشراقي ،ج ،1دار المدار اإلسالمي ،بيروت ،2002 ،ص.20
[[[-يحيى ،مراد ،أسماء المستشرقين ،دار الكتب العلم ّية ،بيروت ،2004 ،ص.6

[[[-إ .سعيد ،االستشراق المفاهيم الغربيّة للشرق ،ترجمة :مح ّمد عناني ،ص.44
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قائل ..« :ولو كان البحث عن
ردو ًدا متفاوتة البعد واملنت ،فلويس برنارد يخاطبه ً
السلطة بواسطة املعرفة هو الباعث الوحيد أو الباعث األسايس لالسترشاق ،فلامذا
ازدهرت هذه الدراسات االسترشاقيّة يف بعض البلدان األوروبيّة التي مل تساهم إطالقًا
يف الهيمنة عىل العامل العريب (املقصود أملانيا)»[[[.
بل يذهب لويس برنارد إىل أبعد من ذلك حني يق ّر« :يف الواقع إ ّن كتابة تاريخ
الدراسات العرب ّية يف أوروبا بدون األملان ال معنى لها مثلام أنّه ال معنى لكتابة تاريخ
املوسيقى أو الفلسفة األوروبيّة بدون ذكرهم» [[[.
ويبدو أ ّن إدوارد سعيد كان مدركًا لتلك املسألة ،ففي خامتة كتابه االسترشاق
كل املسترشقني يف
املفاهيم الغرب ّية للرشق ( )1995تح ّدث بعدم وجوب وضع ّ
سلّة واحدة .وهاجم برنارد لويس بش ّدة« :وعىل أيّة حال فأنا مل أفعل ذلك قطّ ،فمن
رش ،وكالهام من
الجهل املطبق القول بأ ّن االسترشاق مؤامرة ،واإليحاء بأ ّن الغرب ّ
يل»[[[.
السخافات التي تجارس لويس بوقاحة فنسبها إ ّ
أ ّما املسألة األخرية التي أريد أن أناقشها يف مبحث غواية املفهوم ،تتمثّل يف
تسمية كتابه باالسترشاق ،جاء يف مق ّدمته أ ّن مصطلح االسترشاق فقد مصداق ّيته ومل
عب عن تلك الحمولة املعرفيّة التي حملها يف األزمنة املاضية ،ولذا وجب
يعد يُ ّ
تغيريه مبصطلح الدراسات الرشقيّة أو مبصطلح دراسات املناطق ،والسبب يعود
مم ينبغي من الغموض
حسب اعتقاده لسببني« :السبب األ ّول أنّه يتّسم بقدر أكرب ّ
والتعميم ،والثاين هو أ ّن من ظالل معانيه اإليحاء باالستعالء»[[[ ،وعليه ،ما دام األمر

عىل هذا الوضع الذي ذكره ،فل َم س ّمى كتابه باالسترشاق ومل يس ّمه باملصطلح األكرث
ريا عنه؟!.
مطابقة للواقع واألكرث تعب ً
[[[-هاشم صالح ،االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،دار الساقي ،بيروت ،ط ،2000 ،2ص.88

[[[-المرجع والمكان نفسه.

[[[-إ .سعيد ،االستشراق المفاهيم الغرب ّية للشرق ،ترجمة :مح ّمد عناني ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،2006 ،1
ص.524

[[[-المصدر نفسه ،ص.44
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 .2حدود الحقيقة والوهم
أي حقيقة يف التاريخ والواقع ،باعتبارها مج ّرد متثيل ومتثّل وإعادة
نفي وجود ّ
تشكيل لرؤى من جديد ،تفرض القول بأ ّن ما أنتجه إدوارد سعيد ذاته ال يخرج عن
املبدأ السابق ،أي إنّه شكّل معرفة مبن ّية عن شهوة نزع االعرتاف من اآلخر بالق ّوة،
النص اإلدواردي ،ويصبح إدوارد سعيد مبنهج
النص االسترشاقي مع
وعندئذ يتساوى
ّ
ّ
ِ
الغاصب يف الوقت
إدوارد سعيد مج ّرد إيديولوجي مصاب بالوعي الغاضب والوعي
نص ما ،واالختالف
أي مسترشق يف لحظة إنتاج ّ
نفسه ،فهو ال يختلف عندئذ عن ّ
يكمن فقط يف طبيعة امل ُستهدف بالهيمنة وطبيعة االسرتاتيج ّية امل ُتبعة.
نفس مرشوع حسن حنفي «االستغراب» عىل ضوء نقد
ومن ناحية أخرى ،كيف ّ
مرشوع االسترشاق؟ سيتح ّول حملة مرشوع علم االستغراب إىل مج ّرد أشخاص
يحملون اسرتاتيج ّيات الهيمنة عىل الغريب الذي شكّلوه وك ّونوه وفق متثّالتهم
كمشارقة بعدما استهوتهم ال ّنزعة الثّيموسية ذاتها ،التي استهوت املسترشقني حسب
ما يفرتضه إدوارد سعيد.
النص لسعيد عىل ما أنتجه سعيد ذاته« :تكمن
وألبي األمر جيّ ًدا ،لنطبّق هذا
ّ
ّ
أي يشء  ..أ ّن جميع
املشكلة يف ما إذا كان باإلمكان وجود تص ّور صادق عن ّ
التص ّورات (التمثيالت) بال استثناء وبحكم كونها تص ّورات مدفونة يف لغة صاحب
ومؤسساته وأجوائه السياس ّية (من ث ّم) علينا عندئذ أن نكون
التص ّور ويف ثقافته
ّ
حكم بأشياء كثرية غري الحقيقة
كل تص ّور يختلط
مستع ّدين للقبول بالواقع القائل أ ّن ّ
ً
إل»[[[.
 ..مع العلم بأ ّن الحقيقة نفسها هي تص ّور ليس ّ
يتمخّض تطبيق كالم سعيد عىل نصوصه القول بأنّها مج ّرد تص ّورات (متثيالت
واملؤسسات
وتعب عن آرائه ومعتقداته
ومتثّالت) مدفونة يف لغة إدوارد سعيد،
ّ
ّ
الثقافيّة التي ينتمي إليها ،سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،وعليه فهي نصوص
متت إىل الحقيقة بيشء ،من منطلق أ ّن الحقيقة
تختلط فيها أحكام كثرية بأشياء ال
ّ
ذاتها يشء نسبي ،وأ ّن اإلنسان هو مر ّوج ومنتج الحقيقة ،وليس الواقع أو الجوهر.
[[[-إ .سعيد ،االستشراق المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،ترجمة :كمال ديب ،ص.274
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ومن ناحية أخرى ،عندما يتح ّدث إدوارد سعيد أ ّن الغاية من االسترشاق هي:
«شكل من أشكال العصاب التوهّمي بارانويا ومعرفة من منط مختلف عن املعرفة
كل خطاب يدرس اآلخر يجب
التاريخ ّية العاديّة»[[[ .يفرض هذا الحكم القول بأ ّن ّ
وصفه بأنّه شكل من أشكال العصاب التو ّهمي ،مبا يف ذلك ما أنتجه إدوارد سعيد.
إ ّن إدوارد سعيد يدين نفسه بنفسه دون أن يشعر بذلك ،فوفق ما يق ّدمه ،تصبح
نصوصه حني نخضعها للمنهج الذي استعمله مج ّرد معرفة أنتجتها سلطة ما مختفية
يف ذات إدوارد سعيد ،حيث ينخرط معها إدوارد يف رسم اسرتاتيج ّية ما ،وعليه فهو ال
يعب عن حقيقة بل معرفة مؤدلجة.
ّ
كل خطاب أنتجوه مج ّرد
كل أنصار البنيويّة؛ إذ يصبح ّ
وهذا األمر يصدق عىل ّ
متثّل لرغبة ثيموسيّة جارفة تحاول قدر اإلمكان احتواء آخر ما (كائن مخالف) يف
لحظة ال ّنهم الثيمويس بتعبري أفالطون.
 .3حدود املنهج ومثلبة التعميم
توصل إىل نجاعة املنهج
يق ّر إدوارد سعيد أنّه بعد دراسة مستفيضة ومضنية
ّ
وخاصة الرتكيز عىل أعامل ميشال فوكو ،وهذا
البنيوي يف دراسة ظاهرة االسترشاق،
ّ
النص اآليت« :لقد وجدت استخدام مفهوم ميشيل فوكو لتحديد الخطاب
ما يؤكّده يف ّ
بكتابيه ،حفريّات املعرفة ،والتأديب والعقاب ،ذا فائدة لتحديد هوية االسترشاق .ما
أطرحه هنا هو أنّنا ما مل نكتنه االسترشاق بوصفه خطابًا فلن يكون يف وسعنا أب ًدا أن
تنظيم عاليًا ،والذي استطاعت الثقافة الغربيّة من خالله أن
نفهم هذا الحقل املنظّم
ً
الشق بل حتّى أن تنتجه سياس ًّيا واجتامع ًّيا وعسكريًّا وعقائديًّا وعلم ًّيا وتخيل ًّيا
تتدبّر ّ
يف مرحلة ما بعد عرص التنوير»[[[.
املؤسسة عىل فكرة أ ّن
بدأ استخدامه ملنهج فوكو انطالقًا من استخدام املالحظة
ّ
التاريخ ما هو إلّ صناعة برشيّة ،وما دام التعريف واملعرفة صناعة برشيّة ،يفرض علينا
[[[-المصدر نفسه ،ص.100

مؤسسة األبحاث العربيّة ،بيروت،
[[[-إدوارد سعيد ،االستشراق المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،ترجمة :كمال أبو ديبّ ،
ط ،1995 ،4ص.39
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املنهج الفوكوي القول بأ ّن البرش هم أنفسهم من يصنعون املحل ّيات والقطاعات
تشكيل ثقافيًّا مثلام هو الحال يف متون مصطلحي
ً
واملناطق ،أي تشكيل الجغرافيا
الرشق والغرب ككيانات جغراف ّية قبل أن تتّسع وتصبح كيانات ثقاف ّية.

[[[

بيد أ ّن هذا املنهج اإلسقاطي غري سليم من حيث التحليل ،فالرشق مل يعد ميثّل
منطقة أو كيانًا جغراف ًّيا ،فهو موجود يف قلب الكيان الغريب ذاته ،فلقد هاجم كثري من
الكتّاب والفالسفة التغلغل الرشقي يف أوروبا ،وبالخصوص التغلغل الصيني الذي
استطاع أن يجد لنفسه مكانًا يف الغرب الجغرايف من خالل بناء أحياء صين ّية كاملة،
والغرب ذاته تغلغل يف الرشق إىل ح ّد كبري ،فنحن اآلن أمام ظاهرة أكرب من فكرة
املناطق ّية التي يتباهي بها إدوارد سعيد ،ومن ناحية أخرى فأمريكا وأسرتاليا تدخل يف
تشكيل الغرب الثقايف ،ولك ّنها بعيدة عن الغرب الجغرايف.
مم أصاب إدوارد سعيد من خالل استخدام املنهج الفوكوي هو
ومن أسوأ ّ
الركون إىل مبدأ التعميم ،فسعيد حني أنهى دراسته لالسترشاق حكم باملطلق أ ّن
االسترشاق هو علم اإلمربيال ّية ،وأ ّن جميع املسترشقني وظيفتهم هي تشويه الرشق
وفق اسرتاتيجيّة الهيمنة.
كل من ا ّدعى
كل من كتب عن الرشق يص ّنف مسترشقًا بالرضورة ،وليس ّ
ليس ّ
الشق كتابات
جار كتبوا عن ّ
حالة والض ّباط والت ّ
أنّه مسترشق هو كذلك ،فكثري من الر ّ
أغلبها تقدح يف الرشقي وثقافته ،نظ ًرا لعدم الخربة يف الكتابة ،وعدم التم ّرس يف
رشيرة مبيّتة ال تخفى عىل أحد.
مجال البحث العلمي ،وأيضً ا لوجود نوايا ّ
وهناك مسألة طرحها يف الفصل األ ّول املوسوم بنطاق االسترشاق ،إذ كتب
كل من آرثر جيمس بلفور واللورد
يف القسم األ ّول املعنون مبعرفة الرشقي[[[ بأ ّن ّ

كرومر ميثّالن املدرسة االسترشاق ّية الحديثة ،ونحن جمي ًعا نعلم أ ّن ال عالقة لهام
باالسترشاق ،وال يص ّنفان ضمن نطاقه وال مجاله ،فكيف يجعل منهام براديغم لدراسة
الظاهرة االسترشاق ّية؟!.
[[[-إ .سعيد ،االستشراق المفاهيم الغرب ّية للشرق ،مح ّمد عناني ،ص.48
[[[-المصدر نفسه ،ص.83
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وبنا ًء عىل ما سبق ،وقع إدوارد سعيد يف دائرة التعميم ،والذي يتناىف مع قواعد
البحث العلمي ،ويتجاىف مع مبادئ اإلبستيم ّية للمعرفة بشكل عام .فنالحظه ال يف ّرق
والساسة والقادة ،وقد انتقده املسترشق برنارد
بني املسترشق ال َعامل وغريه من ال ُهواة ّ
لويس حني ن ّبهه إىل ما يأيت« :يلجأ (يقصد سعيد) أحيانًا إىل حرش سلسلة من الك ّتاب
أي عالقة به .نذكر من بينهم أديبني من أمثال
يف دائرة االسترشاق دون أن يكون لهم ّ
شاتوبريان وجريار دو نريفال أو مدراء إمرباطوريني كاللورد كرومر أو غريه .ال ريب
أنّ أعامل هؤالء قد ساهمت يف تشكيل املواقف الثقاف ّية الغرب ّية ،ولكن ال عالقة
لها إطالقًا بالرتاث األكادميي لالسترشاق ،أي باليشء األسايس املستهدف من قبل
الس ّيد إدوارد سعيد»[[[.
ونحن نؤكّد م ّرة أخرى بأ ّن التعميم ض ّد العلم والروح العلميّة ،بل التعميم ّ
يدل
يف أغلب األحيان عىل الدوغامئ ّية واإلطالق ّية التي تجعل من معتنقها ذا عني واحدة،
بينام العامل والكون يجب أن نراهام بأكرث من عني.
وأريد أن أؤكّد عىل نقطة مه ّمة ج ًّدا ،تتمثّل يف أ ّن إدوارد سعيد ذاته يتخ ّوف من
قانون التعميم الذي يستخدمه املسترشق ،بينام هو نفسه ميارس قانون التعميم،
وهذا التناقض يتناىف مع الروح العلم ّية .ولنقرأ ما كتبه يف مق ّدمة الكتاب« :تنحرص
مخاويف يف أمرين :التشويه وعدم الدقّة ،أو باألحرى ذلك اللون من عدم الدقّة الذي
ُينتج التعميم القائم عىل الجمود املذهبي املبالغ فيه»[[[.
وهناك أمر آخر يف غاية التناقض يف مق ّدمات إدوارد سعيد ،فإذا كان لويس
املؤسسة االسترشاق ّية ومنظّر االستحامر األورويب بامتياز،
ماسينيون هو ع ّراب
ّ
نص آخر إىل صاحب أكرب إسهام يف
حسب وصف إدوارد سعيد ،فكيف يتح ّول يف ّ
تاريخ االسترشاق« :أفضل األعامل االسترشاق ّية خالل فرتة ما بني الحربني»[[[.
ويستطرد يف مكان آخر ،بأ ّن لويس ماسينيون هو صاحب أكرب إسهام يف تاريخ
[[[-هاشم صالح ،االستشراق بين دعاته ومعارضيه ،دار الساقي ،بيروت ،ط ،2000 ،2ص.171

[[[-إ .سعيد ،االستشراق المفاهيم الغرب ّية للشرق ،ترجمة :مح ّمد عناني ،ص.53

[[[-إ .سعيد ،االستشراق المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،تر :كمال أبو ديب ،ص.262
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االسترشاق ،وال ندري أين تكمن عظمة إسهام ماسينيون إذا كان إدوارد سعيد يعترب
املعرفة االسترشاقيّة هي معرفة غري حقيقيّة؛ ألنّها مبنيّة عىل التمثّل املراد به إعادة
تشكيل صورة مغايرة عن الواقع الرشقي وثقافته؟!.
وهناك مسألة أخرى ،يجب التوقّف عندها ج ّي ًدا ،فإدوارد سعيد يس ّمي منهجه
سمه جيوفاين جامباتستا فيكو املنهج السياقي[[[،
قياسا عىل ما ّ
باملنهج التكاميل ً

ريا مع املنهج
وأنا أعتقد أ ّن املنهج التكاميل كحمولة معرفيّة ولغويّة ال يتّفق كث ً
السياقي الذي نحته فيكو ،وإن ات ّفقا حول موضوعه املتعلّق بدراسة التاريخ الثقايف
ومدارس النقد الثقايف.
نتوصل إىل نظرة تكامل ّية
قد نستطيع من خالل دراسة الثقافة ضمن نطاق واسع أن
ّ
تصب نحو
والنص
عن موضوع ما ،ولكن ليس بالرضورة أ ّن نظرتنا السياقيّة لألحداث
ّ
ّ
تأسيس حكم تكاميل .إ ّن األجزاء الرشيدة والنافرة قد تعيق وظيفة املنهج التكاميل،
الشيدة يف الثقافات واآلداب.
وما أكرث األجزاء ّ
 .4فوبيا اإلمربيال ّية
يتبي أ ّن الرجل يحاول قدر
من خالل تتبّع تعامل إدوارد سعيد مع االسترشاق ّ

املستطاع الوصول إىل وصف االسترشاق «بعلم الجهل» بنا ًء عىل أنّه معرفة أنتجتها
سلطة متلّكتها رغبة استعالئ ّية فوق ّية ،تحاول أن تشكّل معرفة غري حقيق ّية تريد من
خاللها الوصول إىل زرع مركّب النقص والنزعة الدون ّية يف ذات املرشقي .فاالسترشاق
ويندس وراء مقولة الحقيقة والرصامة العلميّة ويخفي خطابًا
حسب إدوارد يتوارى
ّ
«مؤسسة إمربيال ّية»[[[.
إمربيال ًّيا ،ولذا َع ّرف االسترشاق مرة أخرى عىل أنّه:
ّ
بطل قوم ًّيا وقف
ولقد ولّد هذا املوقف من االسترشاق إىل اعتبار إدوارد سعيد ً
عب عنه عبد الباري عطوان« :إدوارد
ض ّد اإلمربيال ّية يف عقر دارها (أمريكا) ،وهذا ما ّ
سعيد كان مفخرة علميّة وأكادمييّة ،ليس للفلسطينيّني وللعرب فقط ،وإنّ ا لإلنسانيّة
جمعاء ،فالرجل وظّف حياته وتجاربه وعلمه الغزير من أجل مكافحة االستعامر
[[[-راجع كتابه :البدايات :المنهج والمعرفة.

[[[-إ .سعيد ،االستشراق المعرفة ،السلطة ،اإلنشاء ،تر :كمال أبو ديب ،ص.49
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بكل أشكاله وألوانه ،ومل يكن أب ًدا طائف ًّيا أو عنرصيًّا ،فقد دافع عن اإلسالم
الثقايف ّ
والحضارة اإلسالميّة ،وتص ّدى للتغ ّول األمرييك ،وهو يف عقر داره ،ومل يهادن مطلقًا
كل العرب واملسلمني املتأمركني واملبهورين بحضارة الكوكا كوال واملاكدونالدز،
ّ
والكارهني لعقيدتهم اإلسالم ّية ،وجذورهم العرب ّية»[[[.

املؤسسة االسترشاق ّية ،حتّى أكاد
يبدو أ ّن سعي ًدا بالغ وأرسف يف رسم معامل
ّ
أحيانًا أش ّبه ما ق ّدمه مبا يحدث حني نتناول املسألة اليهوديّة ونص ّورها تصوي ًرا يفوق

كتاب االسترشاق ،والثقافة
وجودها وحقيقتها ،أو كام نتعامل مع املاسون ّية .عندما نقرأ َ

واإلمربيال ّية ،نالحظ أ ّن االسترشاق والغرب تح ّوال إىل فوبيا عند إدوارد سعيد .إذ

كل املعرفة االسترشاق ّية باالستحامر (االستعامر)
ليس من املنطقي واملعقول ربط ّ

تعسف كبري إىل ح ٍّد ما ،فكثري من
واملؤسسة اإلمربيال ّية ،يُفيض ذلك الربط إىل ّ
ّ
حب االطّالع ومعرفة اآلخر إىل دراسة الرشق واإلسالم ،وإن
املسترشقني َدفعهم ّ
حدث زيغ يف كتاباتهم ،فهو راجع يف كثري من األحيان إىل اعتامدهم عىل نصوص

الشق واإلسالم.
عرب ّية وإسالم ّية يَقدح أصحابها يف ّ

ريا من املسترشقني دخلوا اإلسالم وأصبحوا دعا ًة كمح ّمد أسد،
وال ننىس أن ّكث ً

عبد الحليم هريبرت ،نرص الدين إتيان  ....وكان دفاعهم عن اإلسالم يف كثري من

األحيان أفضل من املسلمني ذاتهم.

 .5إدوارد بني الدفاع املحمود والدفاع املذموم
ال يختلف إدوارد سعيد عن غريه من أنصار الت ّيار اإلسالمي والقومي ،فلقد
جمعهم الدفاع املستميت عن الرشق واإلسالم أو عن العرب والعروبة ،ونعت أغلب

ريا عن ر ّواد الحركة
املسترشقني بأقبح النعوت واألوصاف ،فإدوارد ال يختلف كث ً
اإلصالحيّة أو القوميّة أمثال جامل الدين األفغاين الذي ر ّد ر ًّدا عنيفًا عىل ماسينيون.
ريا مع مح ّمد عامرة ومحمود مح ّمد شاكر ،هذا األخري
ويتشابه إدوارد سعيد كث ً

الذي وصف بعض املثقّفني امل ُتتلمذين عىل يد بعض املسترشقني عىل أنّهم صبيان
[[[.http://www.diwanalarab.com/spip.php?article1036-
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املسترشقني ،وقد كتب مرا ًرا العبارة اآلتية« :االستعامر ،والتبشري ،واالسترشاق ،ثالثة
أسامء ليشء واحد»[[[.

خامتة
إل أ ّن
جهناها لهّ ،
ريا ميكن القول ،بأنّه بالرغم من املالحظات النقديّة التي و ّ
وأخ ً
سيظل قامة فكر ّية يجب علينا أن ندرسها دراسة تليق بتضحيات صاحبها،
ّ
إدوارد سعيد
بكل امتداداته العرقيّة والدينيّة والجغرافيّة،
فلقد أفنى حياته يف الدفاع عن الرشق ّ
حا بالنزعة اإلنسان ّية التي مارسها بالفعل ،ومل يرسلها شعارات ب ّراقة كام فعل
متسلّ ً
كثري من مفكّري الغرب ،فاإلنسان ّية عندهم ال تخرج عن بالزما وحدود الغرب ،فهي
والنص عىل غري
نزعة إنسان ّية مغلقة تستثني اإلنسان غري األبيض ،وإن ح ّملها املنت
ّ
ذلك الوجه ،بينام متثّلها إدوارد عىل أنّها نزعة مفتوحة ال تستثني أح ًدا.

[[[-محمود مح ّمد شاكر ،أباطيل وأسمار ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط ،2005 ،3ص.215
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