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شكرا للدكتور شفيق النوابين على نشر مقالة إدوارد سعيد األخرية "انفذة على العامل" وجهوده يف
ً
اجمللة ،وآمل أن يسمح يل هبذه اإلضاءة اليت ال ختلو من انطباعات ذاتية وموضوعية ،لعلها تكون إجابة
كثريا عما قدمه من أفكار يف كتاب االستشراق؟
من نوع معني على السؤال الكبري :هل تبتعد مقالته هذه ً
لقد ولدت ظاهرة االستشراق بوصفها جماالً ِع ْل ِميًّا بفعل اهتمامات كبرية أولتها أورواب ،وخاصة
فرنسا وبريطانيا ،لبلدان الشرق ،وأرخ العلماء هلذا االهتمام الغريب يف بلداهنم ببداية احلملة النابليونية على
متهيدا هلجوم استعماري عليه ،هذا على الرغم من أن
عموما ً
مصر ،لكن يف إطار اهتمام الغرب ابلشرق ً
البداايت ترجع إىل القرن السادس عشر امليالدي ورمبا قبل ذلك .وقد مرت اآلن أكثر من أربعني سنة على

ظهور كتاب االستشراق ،وظهرت دراسات ومراجعات كثرية له تضمنت قراءات خمتلفة تتأمل يف إرث نص
إدوارد سعيد األساسي الذي نُشر أول مرة عام  ،1978وتناقش السجاالت واألفكار اليت قدمها ،هبدف
دراسة استمرار إسهام ك تابه املؤسس يف دراسات ما بعد االستعمار والتفكر فيما ميكن أن نتعلمه من
الكتاب اليوم.
وقد ثبت مع مرور األايم أن األفكار اليت محلها كتاب سعيد واسعة األفق ،وأهم من أن يكون قد
عفا عليها الزمن ،من حيث أهنا تع ّد تقصياً دقيقاً ونقداً للطريقة اليت تعمل من خالهلا وسائل معرفة العامل
دائما يقدم وبدرجات خمتلفة تتناسب ودرجات التوتر
املستعمر كإسرتاتيجية للسيطرة عليه .فقد كان سعيد ً

نقدا صرحيًا للمؤسسة األمريكية اليت تسعى إىل اهليمنة ليس فقط على الفرد وتدجينه،
يف السياسة األمريكية ً
بل البلدان والشعوب حتت شعارات دعائية براقة؛ مثل الواجب أو األمن القومي وغريها من الشعارات
التسويغية املزيفة .يف حني كان جيري نوع من االحنياز والتملك والسيطرة عرب استخدام متهور وخطري
للقوتني السياسية والعسكرية .فقد كتب إدوارد سعيد عن كتابه االستشراق (مقدمة الطبعة اخلامسة
والعشرين)" :أردت يف االستشراق أن أعتمد على النقد اإلنسانوي لتوسيع جماالت النضال املمكنة،
واالستعاضة عن فورات الغضب اجلامح اليت أتسران بفكر وحتليل أعمق" .وأوضح فيه أنّه بني املستشرقني
حترر البلد
حممالً ابحنيازين مسب َق ْنيّ :
من "أييت إىل بلدان الشرق ّ
األول ض ّد ثقافة أهل البلد ،والثاين ض ّد ّ
التام عن أحداث كربى عصفت ابلبلدان اليت
ذاته من االستعمار الغريب! املصيبة التالية أنه يتقصد التعامي ّ
يزورها" .ومبوضوعيّته وسعة أفقه حيال النقد نشر سعيد كتابه "تعقيبات على االستشراق" عام 1996
وكان قد كتبه عام  .1994وفيه انقش بعض اآلراء اليت انتقدت كتاب االستشراق وأعاد توضيح بعض

ض َّمنَ َها كتابه .ويف الواقع ،كانت فكرة الرد على
مسائله ،واستقباله وترمجاته ،واعرتف ببعض األخطاء اليت تَ َ
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االنتقادات قد جتلت بوضوح يف حبث مبكر له ظهر من خالل حماضرة يف العام  1984ألقيت يف جامعة
بريطانية .وقد نُشرت الح ًقا كبحث مستقل يف دورية خمتصة ،ومن مث كأول مقاالت كتابه اآلنف الذكر
تعقيبات على االستشراق .وقد ظل سعيد م ِ
صًّرا على النظرة اإلنسانوية اليت توالت اإلشارة إليها يف معظم
ُ
هذه األعمال ويف إحدى مقاالته األخرية "اإلنسانويّة ،السور األخري يف وجه الرببريّة" ،الذي نشرته جملّة

"لوموند دبلوماتيك" الفرنسيّة يف أيلول  2003أي قبيل رحيله أبايم ،كما يف مقالته األخرية اليت كتبها
أيضا " :وترتكز اإلنسانوية
قبيل وفاته ونشرت بُعيد ذلك حتت عنوان "انفذة على العامل" واليت كتب فيها ً
يف قوة الفردية اإلنسانية واحلدس الذايت ال يف األفكار املتلقاة والسلطة .كما جيب قراءة النصوص بوصفها
نصوصاً ُمنتَ َجة تعيش على كافة أنواع ما أمسيته ابلطرق الدنيوية .بيد أن هذا ال يستبعد القوة ،ألنين خالف
ذلك حاولت إظهار التلميحات وكذلك تراكب القوة حىت يف أكثر الدراسات عمقاً .أخرياً ،وما هو أكثر
أيضا النهائية اليت منتلكها ضد املمارسات واملظامل
أمهية ،أن اإلنسانوية هي املقاومة الوحيدة وأقول ً
الالإنسانية اليت تشوه التاريخ اإلنساين".
واحلق أن إدوارد سعيد ََت ِر ِخييًّا ال يبتعد يف عمله ههنا "انفذة على العامل" عن كتابه االستشراق

كثريا عن أايم كتابه،
كثريا ،وإمنا يستمر وف ًقا حملركات الواقع يف بداية األلفية الثالثة ،اليت اختلفت ً
ونظريته ً
واليت متثلت يف احلرب األهلية اللبنانية وأحداث فلسطني وما جنم عن حرب تشرين يف عام ،1973

فالرهاانت كانت مصائر لبنان وفلسطني والصراع العريب اإلسرائيلي والنفط والصراع الدويل على املنطقة،
أما اآلن فاألحد اث احملركة تتمثل يف العوملة وتبعاهتا مثل غزو الوالايت املتحدة ألفغانستان يف  7أكتوبر
عام ،2001والعراق الذي استمر من  19آذار/مارس إىل  1أاير/مايو  2003وأدى يف النهاية إىل احتالل
العراق َع ْس َك ِرًّاي من الوالايت املتحدة األمريكية ومساعدة دول أخرى مثل بريطانيا وأسرتاليا وبعض الدول
املتحالفة مع أمريكا.
وجاءت هذه املقالة مبنزلة التعليق على األحداث احلارة وفق نظرته األساسية ،وقد صدرت ضمن
سلسلة دراسات يف اإلسالم والشرق الوسط يف موقع اجمللة اإللكرتوين ،بتاريخ اخلامس والعشرين من أيلول/

سبتمرب  ،2003أي يف اليوم التايل لوفاة إدوار سعيد ،الذي تويف يف الرابع والعشرين من أيلول /سبتمرب
عام  ، 2003ومن مث نشرت فيما بعد ضمن جمموعة مقاالته .ويشري سعيد يف بدايتها إىل التعقيب الذي
كتبه حول كتاب االستشراق الذي يؤكد فيه على استمرار سوء فهم الشرق من خالل الصور املكونة عنه
أساسا يف حبث حتت عنوان "إعادة دراسة
من املستشرقني .وكان سعيد قد كتب بعض أفكار هذا التعقيب ً

االستشراق" وألقاه يف مؤمتر "سوسيولوجيا األدب" الذي انعقد يف جامعة إسكس يف اململكة املتحدة عام
وردا ِع ْل ِميًّا حامسًا على منتقدي كتابه .وأظهر حينئذ براعة
 ،1984والذي كان يف حقيقة األمر ً
نقاشا ً
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فائقة يف عرض أفكاره ويف الرد بكفاية عالية على منتقديه الذين حضروا من جامعات بريطانية وأوروبية
وعاملية.
وقد حالفين احلظ شخصيًا بوصفي أحد طلبة الدكتوراه يف اجلامعة نفسها أن أحضر تلك اجللسة
الغنية واملثرية وأن أحتدث مع سعيد وأطلب نسخة من البحث لرتمجتها ،فوعدين بذلك وحصلت عليها
ح ًقا ،مطبوعة على اآللة الكاتبة ،من أستاذان يف قسم األدب الدكتور بيرت هيوم ،أحد منظمي املؤمتر آنذاك
مع أستاذان الراحل فرانسيس ابركر ،إذ تضمنت بعض التصويبات الطباعية املكتوبة بقلم سعيد .وقد قمت
علي الرتيث ملراجعته قبل نشره .ويف أثناء ذلك الرتيث نُشر هذا
برتمجة البحث الح ًقا ً
ونظرا لصعوبته كان ّ

البحث مرتمجًا إىل العربية مرتني :األوىل ضمن جمموعة مقاالت والثانية بصورة مستقلة .لكن الرتمجتني زادَت
من عزمييت على إجناز الثالثة اليت حتاول أن تتجاوز األوىل والثانية .ويف هناية جلسة املؤمتر تلك كانت مثة
مناسبة طيبة يل ابلتحدث إىل الدكتور أنور عبد امللك عقب االنتهاء من إلقاء حبثه املميز واملوسع "أزمة
االستشراق" ،والذي راح بدماثة عالية حمببة يسأل عن رأينا كطلبة يف حديثه ،وكان جبانيب زميلي أمحد
توفيق الذي جاء من جامعة غالسكو  -إسكتلندا (جامعة العلوم التطبيقية يف عمان) حلضور اجللسة على
ما أذكر .كان مبنزلة سؤال األستاذ الكبري لطلبته املهتمني .أعاننا هللا على اإلجابة وأثنينا ابحرتام كبري على
واب
كالم األستاذ فقد كنا ال ندرك وقتئذ األبعاد الكاملة ملا حتدث به .وكان حبث د .عبد امللك َمكْتُ ً

حبماس كبري وظهر أول مرة يف منتصف الستينيات وأاثر مجلة من التعليقات واآلراء النقدية ،إذ كان يعرب
فيه عن مبادئ يعتنقها بقوة .ومع ذلك بقي حبثا رصينًا ضمن حدود النقاش العلمي ،ويستند استناداً
واضحاً إىل دراسة متأنية ال تتعاطف مع كتاابت املستشرقني .وبدا د .عبد امللك ُم ْستَعِدًّا ألن يسلم أبن
أساسا ،أو بعض املستشرقني ميكن أن يكونوا هم أنفسهم ضحاايه .وراح
االستشراق رمبا ال يكون شراً ً
يشري يف أثناء حديثنا معه إىل االهتمام مبا يقوله األستاذ الواقف على ميينه ويقصد سعيد .ومن الطريف
هنا أن األستاذ أمحد توفيق راح يتحدث مع سعيد بلغة إجنليزية عالية فرد سعيد بذكاء وبعبارة وهلجة عراقية
صرفة :أنت عراقي ملاذا ال تتحدث معي ابلعربية ....مل حيالفين احلظ يف نشر ترمجة حبث سعيد املنتهية منذ

مدة طويلة ،ألهنا ذهبت مع كثري من األوراق املسودة والكتب يف أعقاب االجتياح اهلمجي ألجزاء من
البالد الذي عمل على هنب وحرق وصب الزيت على كل ما وجده أمامه .بيد أنين جنحت برتمجة البحث
الذي ألقته "جاكلني كي" يف املؤمتر ذاته ،وهي الباحثة اليت مل يسلم سعيد من انتقاداهتا مع عدد كبري من
العاملني يف جماالت استشراقية عدة ،وجلّهم من املعادين يف نظراهتم لسعيد ،وفعالً نُشر البحث بعدها
حتت عنوانه األساسي "إمربايلية اإلسالم وخلق بعض األفكار عن أورواب" .كما قمت بتعويض خساريت
بنشر "إعادة دراسة االستشراق" ،برتمجة دراسة مطولة مهمة نشرها سعيد يف شتاء  1979يف جامعة ديوك
مؤخرا يف كتاب يف الكويت عام  2019حتت عنوان "الصهيونية من
األمريكية ،وصدرت ترمجتها العربية ً
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وجهة نظر ضحاايها" .يُظهر سعيد بوضوح يف مقالته احرتامه لشعوب املنطقة اليت تسعى جاهدة لتجاوز
التحدايت الراهنة ،وهي الشعوب نفسها اليت رحنا من أبراج عاجية ننتقدها ونتهمها ابلغباء والعماء
واالنقياد وغياب اإلرادة وفقدان النظرية الثورية بسبب قيامها يف وجه األنظمة "التقدمية" اليت حتارب
الرجعية واالستعمار والصهيونية.
أيضا يركز النظر يف مقالته على خماطر احلرب على العراق ونتائجها ،وال خيفي
بيد أن سعيدا ً
انتقادا ته الشديدة واجلريئة لإلدارة األمريكية جبناحيها السياسي ،من صقور احملافظني اجلدد ،وأفراد وزارة
الدفاع الذين ال يعرفون عن املنطقة وشعوهبا شيئًا وراحوا يتعاملون مبنتهى السطحية مع واقع الشرق األوسط

املعقد واملضطرب .وخيص يف هجومه املستشارين برانرد لويس وفؤاد عجمي ،واللذين خاض معهما وضدمها
سجاالت عدة ،وال سيما برانرد لويس الذي مل يرتك مناسبة تفوته دون توجيه نقده الالذع إلدوارد سعيد.
وقد أفرد فصالً كامالً يف كتابه اإلسالم والغرب يتناول سعيد وخباصة كتابه االستشراق ابلنقد العنيف
مطوالً .ومن الواضح أن سعيد يعود إىل األصول األوىل لقراءاته املقارنة يف النظرية األملانية والدراسات
اإليطالية وفق اللغة واالجتاه "اإلنسانوين" كما أمساه الذي راح يذكره ويؤكد جدواه بوضوح َتم .وعلى الرغم
من قصر املقالة فهي متثل مجاع القول فيما خيص نظرة سعيد حيال مهمة املستشرقني السياسية ،وللحرب
اليت شنتها الوالايت املتحدة على العراق ومن حتالف معها من الدول حتت غطاء مزيف ومزاعم ابطلة،

موسعا والح ًقا يف مقدمة كتابه للطبعة اخلامسة والعشرين اليت كتبها بشهور قليلة قبل
وتبدو جبالء جزءًا ً
وفاته ،وظهرت يف مايو/أاير عام .2003
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