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«فقه اال�ستغراب :الغرب يف عيون �أعدائه»
منى �أبو زيد *

يتناول هذا الكتاب «اال�ستغراب» باعتباره عالقة متبادلة بني ال�شرق والغرب .فهناك �آالف الكتب والدرا�سات والربامج والأفالم تقول-
جمي ًعا وعالنيةّ � -إن الغرب يكره العرب ،و� ّإن املقولة التي �أطلقها الروائي وال�شاعر الربيطاين «رديارد كيبلنغ»« :ال�شرق �شرق والغرب غرب
ولن يلتقيا» هي �أكرث من حقيقة متمثلة فيما يفعله الغرب منذ احلروب ال�صليبية و�صو ً
ال �إىل ما فعله من متكني االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني
وتدمري العراق وليبيا واليمن و�صناعة «القاعدة» و«داع�ش» �إىل �آخر تلك القنابل الذاتية.
ومل ي�� ُع��د ال��غ��رب يخفي ب��راجم��ه وخمططاته،
و�صار العبث يف ال�ش�أن العربي ُيبث على الهواء
ُم���ب���ا����ش���رة���� ..ص���ارخً ���ا �أن ال���غ���رب ي��ك��ره ال��ع��رب.
ويتجلى هذا يف تبخي�س �أ�سعار اخلامات العربية،
و���س��رق��ة ال��ع��ق��ول وامل���واه���ب ،والإره������اب املُبا�شر
وغري املبا�شر ،والتلويح الدائم ب�سيف العقوبات،
وف��ر���ض التبعية �إىل �آخ���ر تلك ال�����ش��واه��د التي
ت�ؤكد �أن الغرب يكره العرب.
وم�ؤلفا هذا الكتاب هما� :إين بوروما ،و�أفي�شاي
مارغاليت .الأول كاتب و�أك��ادمي��ي ُول��د يف عام
 1951وهو ُمقيم حال ًيا يف الواليات املتحدة و ُيعد
م��ن امل��ث��ق��ف�ين ال��غ��رب��ي�ين ال��ب��ارزي��ن� .أم���ا الآخ���ر
فقد ُول��د يف ع��ام  1939بفل�سطني وح�صل على
بكالوريو�س الفل�سفة واملاج�ستري والدكتوراه من
اجلامعة العربية بالقد�س ،وو�صل يف املنا�صب
الأك��ادمي��ي��ة �إىل �أ���س��ت��اذ كر�سي للفل�سفة .وك��ان
م��ارغ��ال��ي��ت �أح���د زع��م��اء ح��رك��ة «ال�����س�لام الآن»
الإ�سرائيلية .حيث ���ش��ارك يف ت�أ�سي�س املجل�س
الإ�سرائيلي لل�سالم الفل�سطيني /الإ�سرائيلي يف
عام .1975
يتك َّون الكتاب من �ستة ف�صول .يعر�ض الف�صل
الأول «احل���رب على ال��غ��رب» .ويتناول امل�ؤلفان
الأ�سباب الداعية �إىل كراهية ال��غ��رب .و�أن من
يكره ال��غ��رب الآن ه��م جماعات متعددة نظروا
�إىل احل�ضارة الغربية باعتبارها ح�ضارة مدمرة
تعمل على تقوي�ض قوى الإبداع و�آلياته .ح�ضارة
مبنية على ق��وة التمويل الر�أ�سمايل اليهودي.
فالغرب -وبخا�ص ًة الواليات املتحدة الأمريكية-

يف نظر الأعداء ُيعد كيانًا �آل ًيا بار ًدا ال حياة فيه.
والنفور من العامل الغربي قد ج��ذب امل�سلمني
من ذوي النزعة الراديكالية �صوب �إيديولوجية
�إ�سالمية جت�سد الواليات املتحدة على �أنّها رديف
لل�شيطان .وه��ذه الر�ؤية يتقا�سمها � ً
أي�ضا ُغالة
القوميني ال�صينيني ف�ض ً
ال عن بلدان �أخرى من
العامل غري الغربي.
وبالطبع تختلف الأ�سباب الداعية �إىل كراهية
«الغرب» باختالف الف�صائل .فاالجتاه الي�ساري
املعادي للإمربيالية الأمريكية مع الإ�سالمويني
الراديكاليني ميقتون االنت�شار العاملي للثقافة
الأمريكية وتوغل نفوذ ال�شركات الأمريكية.
وي�صف امل�ؤلفان هذه ال�صورة للغرب ب�أنها �صورة
ال �إن�سانية ب�شعة ر�سمها �أع��داء الغرب ل��ه ،وهو
ما �أطلقا عليه م�صطلح «اال�ستغراب» ،وهدفهما
م��ن ه��ذا ال��ك��ت��اب درا���س��ة ح��زم��ة الآراء املجحفة
املتحاملة ،وتتبع ج��ذوره��ا التاريخية ،وه��ذا ال
يعني اخ��ت��زال ك��ل ال��ك��راه��ي��ة يف مقولة �ساذجة
تختزل ظ��اه��رة «اال���س��ت��غ��راب» يف ال��ق��ول بوجود
«مر�ض» يف قلوب ال�شرق �أو�سطيني.
وي�ؤمن امل�ؤلفان ب�أن «اال�ستغراب» مثله يف ذلك
مثل «الر�أ�سمالية» �أو «املارك�سية» �أو العديد من
مذاهب حديثة �أخرى -قد ن�ش�أ يف �أوروبا ث ّم ّ
مت
ت�صديره �إىل �أنحاء متفرقة من العامل .وكما كان
«الغرب» مه ًدا حلركة «التنوير» ،وما تفرع عنها
م��ن م��ذاه��ب ليربالية وم�����ش��ارب علمانية ،فقد
كان � ً
أي�ضا منب ًعا لأعرا�ضها اجلانبية ال�سامة.
�إن الإ���ش��ك��االت امل��ع��ا���ص��رة ل�لا���س��ت��غ��راب ع����اد ًة ما

ي��ن�����ص��ب ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى �أم���ري���ك���ا وم����ع����اداة كل
ما هو �أمريكي وهو -يف بع�ض الأحيان -نتيجة
ل�����س��ي��ا���س��ات �أم��ري��ك��ي��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا ،ك���دع���م �أم��ري��ك��ا
الديكتاتوريات ملجرد كون تلك الديكتاتوريات
مناه�ضة لل�شيوعية� ،أو دع��م��ه��ا لإ���س��رائ��ي��ل �أو
ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل �أو ل�����ش��رك��ات متعددة
اجلن�سيات� ،أو �أي كيان ميكن �إدراج��ه حتت ا�سم
«العوملة» .تلك «العوملة» التي عاد ًة ما ُينظر �إليها
ك��اخ��ت��زال للإمربيالية الأمريكية �أو جت�سي ًدا
لها .وق��د يكون البع�ض -فيما ي��رى امل�ؤلفان-
معاد ًيا للواليات املتحدة نظ ًرا ملجرد كونها بالغة
النفوذ مرهوبة اجلانب .والبع�ض الآخر ي�ستاء
من حكومة الواليات املتحدة لأنها متد يد العون
للمعار�ضني� ،أو ت��ق��وم مبهمة حماية البع�ض.
وهناك من يكره �أمريكا خلذالنهم حني ُيرجى
منها العون.
�إنّ �أح�����د وج�����وه ف��ه��م «اال����س���ت���غ���راب» ه���و تتبع
تاريخ جميع ارتباطاته وم�شرتكاته من حركة
«الإ���ص�لاح امل�ضاد» و«التنوير امل�ضاد» يف �أوروب��ا
�إىل خمتلف �أ���ش��ك��ال الفا�ش�ستية واال���ش�تراك��ي��ة
القومية يف كل من ال�شرق والغرب� ،إىل حركات
ريا
مناه�ضة الر�أ�سمالية ومناه�ضة العوملة ،و�أخ ً
�إىل موجات التطرف الديني التي متور يف غري
مو�ضع من عامل اليوم.
والغر�ض م��ن وراء كتابة ه��ذا الكتاب يكمن يف
حم��اول��ة ف��ه��م دواف����ع «اال���س��ت��غ��راب» و�إب�����راز �أن
االنتحاريني واجلهاديني ال يعانون ً
مر�ضا بعينه،
بل ينطلقون وفق �أفكار لها تاريخ ،وهذا التاريخ
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الأيام املبكّرة لهجرة ال�صهاينة الأوروبيني �إىل
فل�سطني يفنهاية القرن التا�سع ع�شر ممار�سة
ا�سرتاتيجية� ،سيا�سية حت�� ِّول كل مواجهة مع
الطبيعة �إىل منا�سبة �إىل غر�س �أيديولوجيا
�سيا�سية مع ّينة� .إن ال َّت َنزّه الإ�سرائيلي ممار�س ٌة
ع�����س��ك��ري��ة حت���� ّول الأر������ض �إىل م��ن��ط��ق��ة .ام�ش
متق ِّدماً،واحتَل.
امل��د ّر���س :يف ك��ل املجتمعات ،التعليم ه��و عمل،
على مراحل بامتياز ،لتكوين الوعي ،ومتهيد
م�سار العقل .مع هذا ،ما مي ّيز دور املد ّر�س يف
رو�ضات �إ�سرائيل اليهودية ومدار�سها ،هو �أنه
يخدم جمتمع م�ستوطنني م�س َّلحني.
ال��وال��د :ال��ذي يعتمد عليه الكيان ال�صهيوين
لت�شجيع الأبناء لالنخراط يف اجلي�ش والدفاع
عن الأ�سطورة.
ال��ن��اخ��ب� :أو �صناعة ال��ـ���ص��ورة الدميقراطية
للمجتمع الذي ميثله الربملان الإ�سرائيلي ،يف
حني ما هو �إالو�سيلة للتمويه على اال�ضطهاد
ال�سيا�سي للمن�شقّني ،والتعمية على اجلرائم
التي ترتكب يف حق فل�سطينيي ال�ضفة وغزة
وفل�سطينيي ال��داخ��ل .وه���ذا ي���ؤك��د على نحو
�شمويل �شخ�صية �إ�سرائيل غري الدميقراطية،
بالرغم من �إجراءاتها الدميقراطية.
�إن ال��ب��ح��ث ع��ن ت��ك��وي��ن ال��ذات��ي��ات ال��ن��ق��دي��ة -
ه��و ج��وه��ر ه��ذا الكتاب  -ال���ذي يعترب الكيان
ال�����ص��ه��ي��وين خم��ي�� ًب��ا ل�ل��آم���ال ح��ت��ى بالن�سبة
للمثقفني الع�ضويني الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ،الذين
انتقدوا الربجمة البنيوية للكائن ال�صهيوين
امل��ت���أث��ر مبمار�سات ومعتقدات وق��ي��م جماعية
ونزعات �سيا�سية.
منذ �أي��ام هجرة ال�صهاينة الأوروب��ي�ين املبكّرة
�إىل فل�سطني عند بداية القرن الع�شرين حتى
الوقت احل��ايل ،تط ّورت ال�صهيونية با�ستمرار
بهند�سة ون�شر كل �أن��واع �أجهزة ال��ع��زْل؛ وعلى
َ
خطوطتق�سيم
نحو �أبرز،ر�سمتْ هذه الأجهزة



عِ ��� ْرق���يق���وم���يب�ي�ن ال��ي��ه��ود وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
وخ��ط��وط��اً عن�صرية طبقية ب�ين الأ���ش��ك��ن��ازمي
وامل��زراح��ي��م نتيجة ل��ه��ذا� ،أُزي����ل ط��م��وح ح��ي��اة،
ي�شرتك فيها اليهود والفل�سطينيون� ،إمكانية
جمتمع جم�� َّرد من الع�سكرية ،ر�ؤي��ة العن�صر
واجلن�س �ضمن املجتمع الإ�سرائيلي اليهودي،
�سعة التفكري النقدي والفعل املر َّكب ،العاطفة
نحو الدميقراطية وتر ّكز الهويات االجتماعية
ال�صهيونية نف�سها على �إق�صاء هذه االحتماالت
و�إع��ادة تدوير ال�سيا�سات العن�صرية وال َعزل ّية
والع�سكرية .وه��ذا م��ا ���س��ي���ؤدي ب�إ�سرائيل �إىل
حتفها .وم��ا يذهب �إليه الكاتب ي�ؤكده امل���ؤرخ
واالن�ترب��ول��وج��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي ���ص��ان��د �شلومو
الذي يقول ب�ش�أن م�ستقبل �إ�سرائيل -ال �أعتقد
�أن اليهود لديهم م�ستقبل م�شرتك ،من املنظور
الثقايف والأنرثوبولوجي .وال ر�ؤية للم�ستقبل.
كما �أن معظم ال�صهاينة ال ُيريدون �أن يعي�شوا
مع باقي اليهود الآخ��ري��ن ويقت�سموا ال�سيادة
والثقافة الوطنية نف�سها.
ميكن القول �إن هذا العمل البحثي �أ�صيل للغاية
وه���و �أح����دث ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن م����آالت
الو�ضع بني فل�سطني و�إ�سرائيل وعن احتمال
التو�صل �إىل ح��ل��ول ب�ين ال��دول��ت�ين �أو ال��دول��ة
ال���واح���دة ل��ه��ذا ال�����ص��راع ال��ط��وي��ل .ك��م��ا يركز
على طرح منهجية حتررية �ضرورية حلتمية
ال��ت��ح��ول ال��ث��ق��ايف يف �إ���س��رائ��ي��ل ل�����ص��ال��ح جميع
���ض��ح��اي��ا ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة :ي���ه���وداً وفل�سطينيني.
ومن �أجل حتقيق ذلك يفكك الكاتب تعقيدات
ال����ذوات اليهودية الإ�سرائيلية على م�ستوى
مم��ار���س��ات احل��ي��اة اليومية .م��ا بعد �إ�سرائيل
ه��و �إ���س��ه��ام مهم وج���ريء يعيد ط��رح الأ�سئلة
امل��ح��رج��ة ع���ن ال��ت��ف��ك�ير ال�����ص��ه��ي��وين امل��ق�� ّو���ض
ل���ل���وح���دة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ن��ف�����س��ه��ا وا���س��ت��ح��ال��ة
�إح���ل��ال ����س�ل�ام يف ف��ل�����س��ط�ين يف ظ���ل ال��ن��ظ��ام
الإ����س���رائ���ي���ل���ي احل������ايل .يف اخل���ت���م ال ب���د من

ال��ت��ذك�ير ب�����أن امل���ؤل��ف م��ار���س��ي��ل��و �سڤري�سكي:
هو حما�ضر يف الدرا�سات الدولية يف مدر�سة
الإن�����س��ان��ي��ات وال��ب��ح��ث االج��ت��م��اع��ي يف جامعة
ُول��ون��غ��ون��غ منذ ع��ام  ،2012حيث انتقل �إليها
قادماً من جامعة كارديف يف ويلز ،والتي عمل
بها يف مركز الدرا�سات النقدية والثقافية منذ
ُ .2008يد ّر�س مار�سيليو موا�ضيع يف الدرا�سات
الدولية و�أبحاثاً عن �سيا�سات ال�شرق الأو�سط
والفل�سفة القا ّرية الأوروب��ي��ة؛ وير ّكز يف املقام
الأول ع��ل��ى ال��ن��ظ��ري��ات ومم���ار����س���ة ال��ن�����ش��اط
ال�سيا�سي والعمل الثوري والتح ّول االجتماعي.
يحاول يف موا�ضيعه تلك الربط بني الفل�سفة
القارية الأوروب��ي��ة  -ب�شكل خا�ص �أعمال جيل
دول��وز وفيلك�س غ��ات��اري؛ النظرية ال�سيا�سية
النقدية ونظريات م��ا بعد اال�ستعمار .يطبق
مار�سيليو �أعماله على ال�شرق الأو�سط وخا�صة
فل�سطني � -إ���س��رائ��ي��ل ،ك��م��ا ي��ه��ت��م ب�سيا�سات
�أم��ري��ك��ا الالتينية .وتت�سم �أب��ح��اث��ه بنوعيتها
وميلها �إىل املنهجيات الإثنوغرافية (النا�س ّية).
�صدر له العديد من البحوث والكتب يف هذا
الإطار ومن كتبه -دولوز والن�شاط ال�سيا�سي -
 -2010و�-أغامبني واال�ستعمار (بال�شراكة مع
�سيمون بينيال)  -2012 -و-الن�شاط العربي
اليهودي يف �إ�سرائيل-فل�سطني  .-2012 -وبهذه
الرتجمة الر�صينة يتعرف القارئ العربي على
مار�سيلو �سڤري�سكي لأول مرة.
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