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العالقة المشوبة بالتوتر فيما بين
الشرق والغرب

حممد ال�شحي

يف �إطار العالقة امل�شوبة بالتوتر ،وانعدام الثقة املتبادلة فيما بني طرفيها ،يطالعنا بني فرتة و�أخرى مقال هنا وهناك يناق�ش تلك العالقة املفتقدة لل�سلم ،واملخبئة للحرب يف جالبيبها،
�أعني العالقة ما بني ال�شرق والغرب .هذان الطرفان اللذان يحتمالن تاريخا ،وحا�ضرا �أكرب مما قد حتتمله ذاكرة بعينها .وذاكر ٌة معنونة ب�صرخة عربية قدمية مفادها «ال ت�صالح».
الغرب ،ذلك البعبع ،واملارد الذي ما فتئ ينظر �إىل ال�شرق بو�صفه �أر�ض ال�سحر الذي �أ�ضف ْته عليها حكايا �ألف ليلة وليلة ،والغرب الراغب بب�سط نفوذه على طريق احلرير الذي مير
بال�شرق .كيف لطرفني اثنني يج ّران كل هذا الإرث من العالقة املتوترة �أنْ ينعما ب�أي ج�سر توا�صل مهما كانت �صورته.

تعد درا�سات اال�ست�شراق با ًبا للنظر يف طبيعة العالقة ما
بني االثنني ،ومنذ �أن نه�ض العرب بعد �سباتهم فيما ي�سمى
بع�صر اجلمود ،ونظروا فيما كتب الغرب الأوروب��ي عنهم،
ويف �أول ردة فعل لهم جل�أوا �إىل حيلة دفاعية نف�سية متمثلة
يف االن�سحاب من النقا�ش والتحليل �إىل الهروب �إىل الأمام
املتمثل يف النظر فيمن َك َت َب ال فيما ُكت َِب ،وا�ستعادوا بذلك
بو�س املعرفة،
ذاك��رة مثقلة بالدماء وال�صراخ ل ُيلبِ�سوها َل َ
مهاجمني كل امل�ست�شرقني ومتهمني �إياهم بالعمل ل�صالح
دوائ���ر اال�ستعمار بو�صفهم ع�� ّرابِ�ين للقوى الإم�بري��ال��ي��ة،
وكان ر�أ�س هذه املدر�سة �إدوارد �سعيد بكتابه «اال�ست�شراق».
لقد عرفنا مناذج كثرية لردود ال�شرق على ما كتب الغرب،
بتفنيدٍ متحاملٍ  ،وا�ستعرا�ض جم��ت��ز�أ يف بع�ض الأح��ي��ان.
ولكن ال�����س���ؤال ال��ذي ي�ت�راءى يف الأف���ق للناظر املتفح�ص،
مفاده :هل رد الغرب على هجوم ال�شرق الثقيل؟ وما كانت
�أهم حججه؟ بكلمات �أخرى :كيف تعامل الغرب مع الهجوم
ال�شرقي عليه؟
ن�ستعر�ض هنا �أه��م مواقف الغربيني �إزاء مقاالت ال�شرق،
والتي عر�ضها �ألك�سندر ماكفي يف جملة التفاهم مبقالة
طويلة بعنوان «ردود الهجوم على اال�ست�شراق».
ي��ب��د�أ ال��ك��ات��ب ت��ل��ك ال����ردود مب��ح��اول��ة ك��ل م��ن ك��ل��ود كاهني
وفران�سي�سكو غابرييلي يف ال��رد على عبدامللك� ،إال �أنهما
اع�تر���ض��ا ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج��ه ف��ح�����س��ب ،ومل ي��ت��ط��رق��ا �إىل �صحة
اف�ترا���ض��ات��ه الأرب��ع��ة الأ���س��ا���س��ي��ة؛ وه���ي� :أن اال���س��ت�����ش��راق يف
املا�ضي راق��ب عمو ًما ال�شرق من وجهة نظر غربية ،و�أن��ه
ريا ما كان �أدا ًة للإمربيالية واال�ستعمار ،و�أن اال�ست�شراق
كث ً
�أ�صبح مهجو ًرا وبحاجة �إىل الإ�صالح ،و�أن امل�ست�شرقني كان
منهم يف املا�ضي اهتما ٌم غري كاف للتاريخ احلديث ل�شعوب
ال�شرق وثقافته .كما يناق�ش غابرييلي �أن اال�ست�شراق يف
املا�ضي ت��ورط يف �إخ�ضاع ال�شرق وا�ستغالله ،لكن ه��ذا ال
يعني �أن احلافز الرئي�س لالهتمام الأوروب��ي بال�شرق من
الناحية التاريخية واللغوية والأدبية والدينية كان �سيا�س ًّيا
واق��ت�����ص��اد ًّي��ا .ع��ل��ى ع��ك�����س ع��دي��دٍ م��ن امل�����س��ت�����ش��رق�ين ال��ذي��ن
ان��خ��رط��وا يف ب��ح��ث ن��زي��ه وح��م��ا���س��ي ع��ن احل��ق م��ث��ل �إدوارد
براون ،ولوي ما�سينيون ،وليون كيتاين الذين �أ�صروا على

االهتمام بالثقافة واملجتمع ال�شرقيني كان منف�صال متاما
عن ممار�سات ال�سلطات اال�ستعمارية.
وي���ؤك��د الكاتب على ح��ق ال�شعوب يف �أن ت��ك��ون مو�ضوعات
للبحث اال�ست�شراقي ال �أغ��را���ض ل��ه ،م��ع ب��ق��اء حقيقة �أن
ال�����ش��رق ل��ي�����س ع��ل��ي��ه �أن ي��ت��وق��ع م��ن ال��غ��رب �أن يتخلى عن
احلقائق العلمانية يف النظر �إىل ال�شرق على ح�ساب النظرة
ال�شرقية ل��ل�����ش��رق .وي��ح��ي��ل ال��ك��ات��ب ذل��ك �إىل ���س��ب��بٍ م��ف��اده
�أن ال�شرق يخلو م��ن املفاهيم امل��ع��ا���ص��رة ،والأف��ك��ار املهمة،
وتف�سريات التاريخ التي منب ُعها الغرب الأوروب��ي ،وي�ضرب
لذلك �أمثلة للأفكار املارك�سية والهيجلية واللينينية التي
هي �أ�سا�س حتليل عبدامللك لال�ست�شراق؛ وهو بذلك َك َمنْ
��ب�ين عَ���وار م��ن يناق�ض ذات���ه بحيث �إن ع��ب��دامل��ل��ك يهاجم
ي ّ
ال���غ���رب م�����س��ت��خ��دم��ا �أدوات ال���غ���رب الأوروب�������ي يف التحليل
والتف�سري للظواهر املدرو�سة.
كما يعر�ض الكاتب مثاال �آخر لردود ال�شرق على الغرب ،وهو
رد طيباوي لال�ست�شراق يف مقالة له بعنوان «امل�ست�شرقون
ال��ن��اط��ق��ون ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة» ( ،)1964وم��ق��ال��ة �أخ���رى بعنوان
«نقد ث��ان للم�ست�شرقني الناطقني بالإنكليزية» (.)1979
وعلى الرغم من الأث��ر الكبري ال��ذي تركه هذا النقد على
امل�ست�شرقني امل��ع��ن��ي�ين ب���الأم���ر ،وه��م��ا ج��ب و�آرب�����ري ،وهما
ح�سب الكاتب -م�ست�شرقان �إنكليزيان رائ��دان� ،إال �أ ّنهماّ
ف�ضال ع��دم اخل��و���ض يف ج��دل عقيم ،وم��ع ذل��ك فقد واف��ق
�ضم ًنا جب على الكثري من االنتقادات ،بينما �آرب��ري ف�أق ّر
ب����أنّ الق�صة ال��ت��ي رواه���ا ط��ي��ب��اوي «ح��زي��ن��ة لكنها للأ�سف
�صحيحة».
بينما كان الذي رد على طيباوي دونالد بي .ليتل يف مقالة
بعنوان «ثالث انتقادات عربية لال�ست�شراق» ( ،)1979وكانت
ت���دور ح��ول ث�لاث ق�ضايا ه��ي مب��ث��اب��ة امل����دارات ال��ت��ي ت��دور
حولها مقالة طيباوي؛ وهي� :أن التجربة الدينية بديهية
بطبيعتها ،و�أ ّنها ال ميكن فهمها بوا�سطة الطرق التحليلية
والنقدية التي ي�ستعملها العلماء ،و�أن الذين ينظرون �إىل
النظام الديني من اخلارج ال ميكنهم �أبدا �أن يقدروا �أهمية
جتربة �أولئك الذين يعي�شونها .هذا اجلانب الأخري ميثل
وجهها طيباوي لكل امل�ست�شرقني على اعتبار
ال�صفعة التي ّ

�أنهم جميعهم يتكلمون من خارج دائرة الإ�سالم ،وبالتايل ال
ميتلكون الأهلية التي مت ّكنهم من تقييم جتربة امل�ؤمنني،
ويق�صد بهم امل�سلمني ههنا.
ومم���ا ُي��ل��ح��ظ يف ط���رح ط��ي��ب��اوي �أن���ه خ��ل��ط ب�ين مفهومني،
وجعلهما كالوجهني للعملة الواحدة ،و�أعني هنا القومية
العربية والقومية الإ�سالمية .و�إن��ه ملن نافل القول تبيان
ال��ف��ارق ب�ين امل�ستويني م��ن ال��ه��وي��ة؛ ف��ال��ه��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة
�أك�ث�ر ات�����س��اعً��ا م��ن ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وحيثما تنتهي ح��دود
ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ف�����إن ال��ه��وي��ة الإ���س�لام��ي��ة ت��خ�ترق تلك
احلدود لت�شمل الأمم غري العربية .فكيف �ساغ لطيباوي �أن
يتغا�ضى عن هذا الفارق فيما بني الهويتني حل�ساب ت�صفية
ح�ساباته مع اال�ست�شراق وامل�ست�شرقني.
�إنّ احل��دي��ث ي��ط��ول ح��ول طبيعة ال��ع�لاق��ة م��ا ب�ين ال�شرق
وال��غ��رب ،ال �سيما عندما نتحدث يف م�ستوى اال�ست�شراق
وال���ذي���ن ا���ش��ت��غ��ل��وا ف��ي��ه م��ن ال��ع��رب وغ�ي�ره���م .ل��ك��ن ال���روح
العلمية ال�����ص��رف��ة ال��ت��ي ال ت��ع��رف ه��� ًوى ،وال مت��ي��ل جلانب
دون �آخر ً
ميل م�سب ًقا ،تلك الروح التي حتمل على عاتقها
مهمة و�صف الظواهر كما هي على �أر�ض الواقع ،بعيدًا عن
و�صفها كما ينبغي �أن تكون ،حت ّتم علينا تلك الروح النظر
بعينني اثنني لال�ست�شراق؛ فقد كان له دور كبري يف �إعادة
ً
مهمل يف هوام�ش احلياة
بعث ال�تراث العربي ال��ذي ك��ان
العربية ،فامل�ست�شرقون هم الذين �ص ّنفوا لنا خمطوطاتنا،
وهم الذين �أخرجوا �أول ما خرج من تلكم الآثار ،وهم الذين
د ّونوا جوانب كانت مهم�شة من حياتنا حينما كان امل�ؤرخون
يتم�سحون ببالطات ال�سلطة وي���ؤ ّرخ��ون للحياة ال�سيا�سية
ّ
ف��ح�����س��ب .ال ي��ع��ن��ي ه���ذا ال��ك�لام ب����راءة ج��م��ي��ع امل�ست�شرقني
من الأه��واء �أو امل�س�ؤولية عن دمائنا التي �أريقت يف �سبيل
امل��وارد الطبيعية والتجارية� ،إال �أننا يجب علينا �أال نغفل
عن حقيقة �أخرى مفادها �أننا ا�س ُتعمرنا عندما كنا قابلني
لال�ستعمار بجهلنا وفقرنا ومر�ضنا.
�إن ه��ذه املقالة املطولة التي عر�ضت جلانب ق�صري منها
غنية بت�أريخ العالقة امل�شتبهة فيما بني ال�شرق والغرب،
ول��و �أن��ه��ا -على م��ا ي��ب��دو -جم��ت��ز�أة م��ن ك��ت��ابٍ �أك�بر للكاتب
نف�سه.
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