حواريات الجوائح
بين الغرب والشرق
إذا كان الفريوس الطبيعي ً
قابل لإلنتشار بني األجساد ،فكم من فكر ٍة لعبت دور
ح يف حالة الجائحة األخرية التي
الفريوس بني العقول ،وقد يتوصل العلامء إىل لقا ٍ
شلّت العامل ،ولكن املناعة الفكرية ال سبيل إىل حقنها وتنتهي املشكلة ويدفع
الخطر .بل هي تغذي ٌة مستمر ٌة وتدريب مستمر ،عىل النباهة العقلية واملرونة الفكرية،
والقدرة عىل التقييم مبعنى قياس القيمة ،وعىل التقويم مبعنى إصالح اإلعوجاج.
لعل استجابة الدول الغربية لتحديات جائحة كورونا ،توقظ العقول والضامئر
عىل حقائق كانت التزال مخفي ًة بهالة الدعاية للنموذج الغريب ،الذي تصدى منذ
قرون لقراءة الرشق باستعال ٍء واضحٍ .فهل نحن يف بداية سقوط النموذج؟ أم يف بداية
صحوة إنسانية قد تساهم يف تقويم املسار الخاطىء الذي سلكته الحداثة يف مركزها
وفيام حولها؟.
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يف هذا العدد
 .1بتمكّن وجدارة ،يتص ّدى الباحث الرتايث العراقي يوسف الهادي ،إىل دعاوى

املسترشق األملاين شرتومتان يف كتابه املس ّمى (الشيعة االثنا عرشية يف زمن
املغول ،نصري الدين الطويس وريض الدين ابن طاووس شخص ّيتان من ذلك الزمان)،
مستن ًدا إىل «مثلث ذهبي» من املؤ ّرخني البغداديني ،وهم :ابن الساعي البغدادي

الشافعي (674-593هـ)؛ ابن الكازروين البغدادي الشافعي (697-611هـ)؛ ابن

الفوطي الشيباين البغدادي الحنبيل (723-642هـ) ،وهم مواطنون بغداديون ُولدوا
يف بغداد وعاشوا فيها خالل العرص العبايس وكانوا فيها حينام دخلها املغول ..مل
يسبق أن ت ّم تناول مالبسات دخول املغول إىل بغداد بهذه الشمولية املوث ّقة التي

كل التنويه والتقدير.
تستحق م ّنا ّ
ّ

 .2سـمحت الفترة الطويلـة مـن االسـتعامر الفرنسي للجزائـر قرابـة  120عا ًما

يف
(،)1962-1830
ّ
للمؤسسـة االسـترشاق ّية الفرنسـ ّية بإجـراء عمل ّيـة مسـح إثنوغـرا ّ
اهتامم
محـل
ّ
كاملـة للبلاد .وكانـت اللّهجـات العاميّـة العربيّـة والرببريّـة والقبليّة
ٍ
خـاص لدورهـا يف تسـهيل التواصـل مـع الشـعب ،والتأثري عليـه بوسـائل الدعاية
ٍّ
املختلفـة .يسـتعرض الدكتـور حـاج بنيرد جهـود املسـترشقني الفرنسـيني يف

دراسـة اللّهجـات الجزائريـة ،يف دراسـة تكشـف تداخـل مناهـج االسـترشاق مـع
اإلنرثويولوجيـا يف مرحلـة مبكـرة نسـبيًّا.

يف يف البلاد التونسـية» عنـوان
« .3الرسديّـات االسـترشاق ّية والتراث الثقـا ّ
دراسـ ٍة مكثّفـ ٍة ومع ّمقـ ٍة للدكتـور محمـد البشير الرازقـي ،وفيها يرشح كيـف يح ّول
الصـور النمط ّية
املسـتعمر نفسـه إىل حاجـة للبالد التي يسـتعمرها عن طريـق خلق ّ

وحبـس الباحثين واملتلقّين يف نطاقها .وهـذا ما حـدث عندما ت ّم ربط االسـتعامر

ويتوصـل الكاتـب يف النهايـة إىل تحريـر مفهـوم الحداثـة
بالحداثـة والتحديـث،
ّ
ٍ
مقاربـات ناقد ٍة
مما أنتجـه تيّـار مـا بعـد الحداثـة مـن
يب مسـتفي ًدا ّ
مـن إطـاره الغـر ّ

االفتت�احية
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«فـكل مجتمـع يُشـكّل حداثتـه من أجـل تلبية رغبـة مجتمع ّية،
ّ
للرسديّـات الغرب ّيـة:
خاصـة بأهاليهـا وفاعليهـا االجتامعيّين ،والحداثـة هـي
فهـي خاضعـة لسـياقات
ّ

مجموعـة املامرسـات التـي تتشـكّل من أجـل تلبيـة رغبـة مجتمع ّية وتجـاوز عائق
خلال الحيـاة اليوميّة».

 .4جهـود املسـترشق األملاين يوهان فـك يف اللّهجات العربية ،عنوان الدراسـة

التي يق ّدمها األسـتاذ الدكتور سـامي مايض مسـتن ًدا إىل كتاب (العربية دراسـات يف

اللّغـة واللّهجـات واألسـاليب) ،الـذي يـرى أ ّن اللّهجات هـي ظاهرة لغويّـة مت ّيزت

السمات اللّغوية التي
بهـا اللّغـة العربيـة ،واحتفظت بهـا إىل يومنا هذا ،وقـد ميّزتها ّ
فقدهـا قسـم من اللغـات السـامية ،ويرى فك أيضً ـا أ ّن هجـرة القبائـل العربية كانت

فضلا عـن طريقة
ً
سـببًا يف بقـاء تلـك اللّهجـات وانتشـارها بين ألسـن اللغويين،

الحيـاة البدويّـة ،وبذلـك فقـد حافظـت عىل سلامة لهجتهـا وخلوصهـا .ويتض ّمن
ٍ
مالحظـات نقديّـ ًة ق ّيمـ ًة على طريقـة املسـترشقني يف مقاربـة اللّهجـات
البحـث

ين.
العرب ّيـة ،مـع إبـراز أهم ّيـة العمـل
املوسـوعي الّذي قام بـه املسـترشق األملا ّ
ّ

 .5حمـل ديفيـد رآوبينـي مرشوع االسـتيالء عىل فلسـطني يف رحلـة إىل أوروبا،

خلال القـرن السـادس عشر امليلادي ،وأحـاط نفسـه باألسـاطري املرتكـزة على

اسـتغالل العقائـد املسـيحيّة واليهوديّـة .وقـد حظـي بدعـم البابـا وبعـض امللـوك
األوروبيين بنـا ًء على توصيـة هـذا األخير .الدكتـور مصطفـى وجيـه مصطفـى

إبراهيـم ،يكشـف يف بحث مشروع ديفيد رآوبينـي تاريخًا جدي ًدا للفكـرة الصهيونيّة

املسـيحي الـذي مل يكن
يب
أو حلقـة يف مسيرة تسـويق الفكـرة يف الفضـاء األورو ّ
ّ
بعيـ ًدا عنها.

 .6يف بـاب مناقشـة كتـاب ،اخرتنـا لهذا العدد كتـاب املسـترشق الفرنيس دانيل
قصـة االسـترشاق الفرنسي مبنهج ّيـ ٍة
ريـغ «رجـل االسـترشاق» ،الـذي يسـتعرض ّ
نقديّـ ٍة ،مؤكّـ ًدا على أهم ّيـة االسـترشاق امليـداين بدل رؤيـة الرشق مـن املكتبات.
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ويعتبر املؤلّـف أ ّن األسـلوب الـذي ا ُعتمـد مـن قبل سلفستر دي سـايس أ ّدى يف

النهايـة إىل ضمـور االهتمام باللّغـة العربيـة يف فرنسـا ،وبالتايل تح ّول االسـترشاق
الفرنسي إىل عمليـة بلا مشروع .ولك ّننـا نرى من خلال قـراء ٍة مع ّمق ٍة للكتـاب أنّه
ريا يف الشرق العـريب ،وال يصل إىل مسـتوى نقد
يدفـع باتجـاه اسـترشاق أعمـق تأث ً

املؤسسـة على الرغم مـن اعرتافـه بعالقتهـا الوطيدة باالسـتعامر.
ّ

مدير التحرير

جهاد سعد

