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والتحيز
االستشراق ..بين الموضوعية
ُّ
�أ�سماء القطيبية
ي َْ�ست�شهد �ألك�سندر ماكفي يف مقاله املعنون «الهجوم على اال�ست�شراق» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -مبقوله �شهرية للعامل �إعجاز �أحمد؛ يذ ُكر فيها �أ َّن الهجوم على الهيمنة الثقافية
مي قِدم اال�ست�شراق نف�سه .ويعدُّ ماكفي واحدا من ال ُك َّتاب املعنيني بالتاريخ املعا�صر لل�شرق الأو�سط .ويف هذا املقال -الذي ترجمه ب�شار بكور -يتناول ماكفي بتف�صيل
اال�ستعمارية قد ٌ
ً
ومناق�شة �أربعة �أعمال يعتقد �أ َّنها كانت الأبرز والأكرث �صراحة يف هجومها على اال�ست�شراق ،وهي مقالة لأنور عبدامللك عنوانها «اال�ست�شراق يف �أزمة» ،ومقالتان لعبداللطيف الطيباوي
هما «امل�ست�شرقون الناطقون بالإجنليزية» ،و»نقد ثان للم�ست�شرقني الناطقني بالإجنليزية» ،وكتاب �إدوارد �سعيد «اال�ست�شراق:الت�صورات الغربية عن ال�شرق» ،وكتاب بريان ترينر
«مارك�س ونهاية اال�ست�شراق».

ويف مقاله «اال�ست�شراق يف �أزمة»ُ ،يق ُّر �أنور عبدامللك
ب���إ���س��ه��ام اال���س��ت�����ش��راق يف ج��م��ع وت��وث��ي��ق امل��خ��ط��وط��ات
العربية ويف دوره يف ت�أ�سي�س منهج للبحث� ،أ�سفر عن
م���ؤمت��رات و�أع��م��ال مهمة �أ�ضافت للمكتبة ال�شرقية
واملكتبة الغربية على ح�� ٍّد �سواء .لكنه باملقابل ينوه
�إىل �أن اال�ست�شراق تعر�ض ب�شكل كبري للتحيز؛ حيث
مال امل�ست�شرقون �إىل جعل «العربي» يف ال�شرق -على
�سبيل املثال -مادة للدرا�سةُ ،يقابلها الأوروبي بو�صفه
املثال ال�سوي املت�صف بالعلو .ويعتقد عبدامللك ب�أن
امل�ست�شرقني جتاهلوا -عن َع ْمد -البحث ب�شكل �أعمق
يف اللغة وال��دي��ن ،اللذين ي��ع��دان عُن�صرين مه َّمني
يف �أي ثقافة ،على نف�س م�ستوى جتاهلهم لأعمال
العلماء الذي ينتمون لل�شرق تقليال من �ش�أن نتاجهم
ال��ع��ق��ل��ي .و�أث���ن���ى ع��ب��دامل��ل��ك ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ات امل���ؤمت��ر
الع�شرين للحزب ال�شيوعي الذي دعا �إىل تبني نهج
جديد لال�ست�شراق «يق�ضي على املركزية الأوروبية،
وي��ع�ترف بحق �شعوب �آ�سيا و�إفريقية يف �أال يكونوا
مو�ضوعات يف التاريخ ،بل �أنْ يكونوا هم �صانعيه».
ورغ����م ات��ف��اق��ي ال���ت���ام م���ع م���ا ذك����ره �أن����ور ع��ب��دامل��ل��ك،
�إال �أن ثقته الكبرية يف ك��ون امل�ست�شرق فعل ما فعل
من جتاهل لبع�ض املكونات املهمة للثقافة العربية
والآ�سيوية ،وجتاهله لبع�ض ال��درا���س��ات التي كتبها
كتاب ال�شرق ثقة ال ميكن املجازفة بها؛ لأنها ت�ستند
�إىل ر�أي ظني حدَّده حكم �سابق عن امل�ستعمر وهدفه
من درا�سات اال�ست�شراق ،والتي يعتقد عبدامللك �أ َّنها
جمع للمعلومات اال�ستخباراتية التي ُتعِني الكيان
الأوروبي يف خططه لل�سيطرة على ال�شرق.
�أ َّم����ا عبداللطيف ال��ط��ي��ب��اوي ،ف��ق��د �أب����دى يف مقاله
الأول «امل�ست�شرقون الناطقون بالإجنليزية» الكثري
من الغ�ضب جت��اه كيفية تناول امل�ست�شرقني للدين
الإ�سالمي؛ حيث �إنهم ال يريدون االعرتاف بالدين
الإ���س�لام��ي ك��دي��ن �سماوي ت��ن��زل ع��ن ط��ري��ق ال��وح��ي،
وال ب��ال��ر���س��ول م��ب��ع��وث��ا م���ن اهلل ل��ل��ع��امل�ين .وه����ذا ما
جعلهم يبحثون �-أك��ادمي��ي��ا -ع��ن اجل���ذور امل�سيحية

واليهودية للإ�سالم ،عِ َو ً�ضا عن درا�سة الدين نف�سه.
كما �أن عدم تقبل امل�ست�شرقني لكون الن�ص القر�آين
غ�ير ق��اب��ل للتعديل وال��ت��ب��دي��ل ول��د �إ�شكالية �أخ��رى
ح�����س��ب ر�أي ال��ط��ي��ب��اوي .وعِ �� َو ً���ض��ا ع��ن ذل���ك ،ام��ت��دت
الإ�شكاليات لت�شمل حتيز الأوروب��ي�ين �ضد القومية
ال��ع��رب��ي��ة لرف�ضها ال��ن��م��وذج ال��ت��ح��رري ال���ذي قدمه
ال��غ��رب ل��ل�����ش��رق ،ودع��م��ه��م لإ���س��رائ��ي��ل ،و�أم����ور �أخ��رى
�سيا�سية واق��ت�����ص��ادي��ة ال ي َّت�سع امل��ج��ال ل��ذك��ره��ا .ويف
م��ق��ال��ه الآخ����ر «ن��ق��د ث���ان للم�ست�شرقني ال��ن��اط��ق�ين
ب��الإجن��ل��ي��زي��ة» ،ي��وا���ص��ل ط��ي��ب��اوي ت���أك��ي��ده على فكرة
رف�����ض امل�ست�شرقني ال��ت��ع��رف على ال��دي��ن كما ينظر
�إل��ي��ه �أت��ب��اع��ه ،وي��ع��ي��ب ع��ل��ى امل�����س��ت�����ش��رق�ين يف ال��وق��ت
احل��ايل تكا�سلهم ع��ن حتقيق املخطوطات العربية،
واالك���ت���ف���اء يف درا����س���ات���ه���م ب��ت��ح��ق��ي��ق م���ق���االت حت��وي
ال��ك��ث�ير م��ن الأخ���ط���اء .وم���ن ه���ذه ال��درا���س��ات -على
�سبيل املثال« -مو�سوعة الإ�سالم» ،و»تراث الإ�سالم»،
املعروفان لدى الباحثني يف هذا املجال .ورغم �أن ر�أي
عبداللطيف الطيباوي قد يبدو للقارئ ر�أيا مت�شددا
ُي�����ص�� ِّور ال��دي��ن وك���أن��ه العن�صر الأ���س��ا���س��ي يف الثقافة
العربيةُ ،م َتجاهال تداخله م��ع العنا�صر الأخ���رى،
ومتجاهال التنوع الديني يف املنطقة� ،إال �أننا ميكن
�أن ننظر لدعوة الطيباوي هذه كونها دعوة للنظر يف
العمق ،وعدم جتاهل الأثر الكبري للدين يف الثقافة
العربية بكامل مكوناتها .وهذا يتالقى يف نقطة ما
مع ر�أي �أن��ور عبدامللك يف عدم التعايل على الثقافة
العربية ومعتقدات الفرد العربي بطبيعة احلال.
ويرى �إدوارد �سعيد -الفل�سطيني الربوت�ستانتي� -أ َّن
اال�ست�شراق مل يكن يوما مو�ضوعا جديدا يف احل�ضارة
الأوروبية؛ فقد مثلت الأ�ساطري وامللحمات الغربية
مادة خ�صبة ملعرفة نظرة الغرب لل�شرق .ومن الوا�ضح
�أن �شخ�صيات مثل :كليوباترا ،وع�شرتوت ،و�إيزي�س،
هي �شخ�صيات عا�شت يف الن�صف ال�شرقي من العامل،
وارتبطت يف �أذهان النا�س بالفراغ وال�ضياع والدمار.
ويتتبع �إدوارد يف ك��ت��اب��ة «اال���س��ت�����ش��راق» ع���ددا كبريا

من الكتب والدرا�سات التي َعنِيت باال�ست�شراق ،قبل
و�أث���ن���اء وب��ع��د احل��رب�ين ال��ع��امل��ي��ت�ين ،وي��خ��ل�����ص بحثه
فيها �إىل �أن درا���س��ات اال���س��ت�����ش��راق ات�صفت جميعها
بالعن�صرية ،بل �إنها ال ت�سعى �إال ملزيد من ال�سيطرة،
وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم ال��ف��وق��ي��ة الأوروب���ي���ة .وح��ت��ى �أول��ئ��ك
امل�ست�شرقني الذين حاولوا �أن ين�صفوا ال�شرق ف�إنهم
مل ي�ضعوا يف احل�����س��ب��ات ال��ت��غ�يرات ال��ت��ي ت��ط��ر�أ على
الثقافة ال�شرقية ،ب��ل بنوا درا�ساتهم على ن�صو�ص
كال�سيكية ودرا�سات �إ�سالمية عتيقة .وهذا ما ُيكن
ُمالحظته بو�ضوح يف تقدمي الإعالم الغربي للرجل
ال�شرقي ،وال��ذي غالبا ما يكون �أح��م�� َق غري مواكب
لع�صره ،وغري قادر على �إدارة �ش�ؤونه.
وي���ب���دو ب���ري���ان ت�ي�رن���ر يف ك��ت��اب��ه «م���ارك�������س ون��ه��اي��ة
اال���س��ت�����ش��راق» �أك�ث�ر ح��دة يف ن��ق��د اال���س��ت�����ش��راق؛ حيث
و����ص���ف اال���س��ت�����ش��راق ب����أن���ه ن���ظ���ام م��ت�رف م���ف���رط يف
التو�سع ،و�أ َّن الهدف منه تعزيز فكرة مثالية الغرب،
والت�أكيد على جن��اح النموذج الدميقراطي الغربي،
�أك�ثر من حماولته فهم ال�شرق والو�صول للأ�سباب
احلقيقية ل��ت���أخ��ره .وي��ب��دو ر�أي ب��ري��ان ت�يرن��ر ُم ِه ًّما
كونه �أت��ى م��ن ع��امل �إجنليزي متخ�ص�ص يف املجال،
ولأن ر�أي����ه ي��ت��واف��ق ب�شكل ك��ب�ير م��ع �آراء الباحثني
العرب الذين ميكن �أن يتهموا بالتع�صب لثقافتهم.
من الالفت للنظر �أن جميع الأع��م��ال التي تناولها
�ألك�سندر ماكفي يف مقاله «الهجوم على اال�ست�شراق»،
ت�ؤكد ك��ون اال�ست�شراق �إح��دى �أدوات امل�ستعمر التي
ي��ري��د ب��ه��ا �إح���ك���ام ق��ب�����ض��ت��ه ع��ل��ى ال�����ش��رق .وم���ن ه��ذا
املنطلق ،يبني ال ُكتاب امل��ذك��ورون انتقاداتهم .وه��ذا
ما قد يوقعهم يف حتيز هو نف�سه ال��ذي ح��ذروا منه
يف معر�ض حديثهم عن الدرا�سات الغربية لل�شرق.
ولع َّل هذا ما يدعو �إىل نظرة �أكرث �إن�صافا ،خالية من
�أي حكم م�سبق على البحوث اال�ست�شراقية ،وتكميل
النواق�ص فيها من �أجل الو�صول �إىل نظرة جمهرية،
و�أعمال �أكرث ت�أ�صيال و�أقرب للحقيقة.
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