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ـرق غرب إلى رحاب اإلنسانية
�رب إل��ى ج��وه��ر ق��ائ��م ب��ذات��ه وال�ت�ع��ام��ل معه
ال�غ�
ّ
على ّأن��ه كيان ثقافي متجانس وم� ّ
�وح��د يمتد
ُ
في خط مستقيم من إيسكيلس اإلغريقي إلى
كارل ماركس.
ّ
ث��ال �ث��ًا ،ي�ن�ف��ي س�ع�ي��د ال��زع��م ب� ��أن غ ��رض كتاب
«االس� �ت� �ش ��راق» ه��و ال ��دف ��اع ع��ن ش ��رق حقيقي
ي �ش� ّ�وه��ه االس� �ت� �ش ��راق ال �غ��رب��ي ،ف �ي��ؤك��د« :لقد
اعتمدت في نقدي [لالستشراق] على الطبيعة
املغلوطة لكل التمثالت بسبب ارتباطها الوثيق
ب��ال��دن�ي��وي��ة ،أي بالسلطة وامل� ّ�وق��ع واملصالح.
لم يكن
وقد ّ اقتضى ذلك أن أجاهر ب��أن كتابي ّ
م�ع��دًا ل�ل��دف��اع ع��ن ال�ش��رق الحقيقي ،ب��ل إن��ه ًلم
ي�ك��ن ي�ط� ّ�رح ف�ك��رة وج ��ود ش��رق حقيقي أصال.
ّ
رات
واملؤكد أن��ي لم أكن أنافح عن نقاوة تصو ّ
ضد أخرى ،وكنت واضحًا جدًا في اقتراحي أن
تحويل التجربة إلى تعبير ال يمكن
كل مسار
أن ي �ك��ون م �ن� ّ�زه��ًا ع��ن ال �ت �ل� ّ�وث .وامل �س��ار ّ
ملوث
ً
أص�لا وب��ال�ض��رورة لتورطه بالسلطة واملوقع
وامل�ص��ال��ح ،أك��ان ذل��ك م��ن موقع الضحية أم لم
يكن» (سعيد ،االنسنية.)٧٠ ،
ه�ك��ذا اس�ت�ب��دل سعيد ث�ن��ائ��ي «م�ع��رف��ة  /قوة»
ب� �ث ��ال ��وث «س �ل �ط ��ة  /م ��وق ��ع  /م� �ص ��ال ��ح» ،أي
السياسة واملوقع الجغرافي (شمال  /جنوب)
وامل � �ص� ��ال� ��ح االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وال� �ط� �ب� �ق� �ي ��ة ،وهو
ّ
تعيني أشمل للمحددات التي تتحكم بتفكير
الجماعات البشرية وسلوكهاّ .
الشرقية
الت
التمث
رابعًا ،إذ ينتقل سعيد إلى
ّ
ُ
ل � � �ل � ��ذات واآلخ � � � � ��ر ،ي �ن �ت �ق��د م� � ��رض «الغراب»
ُ
( ،)occidentosisأي ال �ل��وم ال��ع �ص��اب��ي للغرب
املستعمرة.
على كل الويالت النازلة بالشعوب
وي��رف��ض «ن �ظ��ري��ات امل� ��ؤام� ��رة» .إال ّأن� ��ه ّ
يوجه
�اد ف��ي ن �ق��ده إل ��ى ال �ن �ع��رة البلدية
ال�ن�ص��ل ال �ح� ّ
 ..« :nativismإن القبول بالنعرة البلدية يعني
القبول بكل مستتبعات السيطرة اإلمبريالية:
كل االنقسامات العرقية والدينية والسياسية

ّ
ال� �ت ��ي ف��رض �ت �ه��ا اإلم �ب��ري��ال �ي��ة ه ��ي ذات � �ه� ��ا .إن
م �غ ��ادرة ال �ع��ال��م ال �ت��اري �خ��ي مل�ص�ل�ح��ة غيبيات
الجواهر مثل النعرة الزنجية أو االيرلندية أو
الكاثوليكية تعني م �غ��ادرة ال�ت��اري��خ ملصلحة
نعرات جوهرانية تحمل الطاقة على استعداء
البشر بعضهم ض��د ب�ع��ض» (س�ع�ي��د ،الثقافة
واإلمبريالية .)٢٧٦ ،ويمكننا أن نضيف النعرة
اإلسالمية إلى الئحة النعرات البلدية.
يعود سعيد في رائعته األخيرة ،الصادرة بعد
إيديولوجيات االنتماء والهوية
الوفاة ،إلى نقد
ّ
ّ
في
اإلمبريالي،
العصر
فه
خل
ما
أخطر
على أنها
ّ
«إن
نص يرقى إل��ى مستوى الوصية الفكريةُ :
الهوية هي العملية التي تتسلط بها الثقافة
ُ
واملجتمع األرق��ى بواسطة العنف على
األق��وى
ّ
�وب دون�ي��ة ،بمقتضى
�
ع
�
ش
�ا
�
ه
�
أن
يتقرر
�وب
ش�ع�
ّ
عملية فرض الهوية تلك .إن اإلمبريالية ما هي
إال عملية تصدير للهويات» (إدوارد سعيد،
 On Late Styleـــــ ف��ي األس�ل��وب املتأخر،٢٠٠٦ ،
ص  .)٨٥درءًا ملثل هذه األخطار ،وهي تحديدًا
ّ
ينضم سعيد إلى
أخطار «تشريق» الشرقيني،
فرانتس فانون في الدعوة إلى تحويل الوعي
الوطني ـــــ القومي ،الذي ساد فترة النضال ضد
االس �ت �ع �م��ار ،إل ��ى وع ��ي اج�ت�م��اع��ي ف��ي الحقبة
االستقاللية ،أي االنتقال من التحرر الوطني ـــــ
القومي من املستعمر إل��ى التحرر االجتماعي
ال��داخ�ل��ي ،أي ب�ن��اء مجتمع ال�ح��ري��ة واملساواة
وب �ن��اء ال �ث �ق��اف��ة ال �ج��دي��دة ع �ل��ى أن �ق��اض ثقافة
املستعمر واملجتمع التقليدي.
بالتحرر االجتماعي يغادر سعيد ثنائي شرق
 /غرب نهائيًا ،بما فيه من سيطرة ومقاومات
للسيطرة ،داعيًا إلى «اكتشاف عالم ليس مبنيًا
على جواهر متعادية».

اللحظة الثالثة :إلى اإلنسانية العلمانية

ّ
م ��ث �ل ��ت دع� � ��وة س �ع �ي��د إل � ��ى اس �ك �ت �ش ��اف عالم

«ل �ي��س مبنيًا ع�ل��ى ج��واه��ر م �ت �ع��ادي��ة» ،عالمة
االنتقال من نقد االستشراق ونقد االستغراب
إل��ى النظرية اإلن�س��ان��وي��ة العلمانية ،بما هي
األوج وال�خ��ات�م��ة ف��ي ت �ط��وره ال �ف �ك��ري .ل��م تكن
النقلة مفاجئة ،بل كانت تختمر في اللحظتني
تقول
الّ�س��اب�ق�ت�ين ب��رك�ي��زت�ه��ا ال�ف�ل�س�ف�ي��ة ال �ت��ي
ّ
إن ال�ب�ش��ر يصنعون ت��اري�خ�ه��م بأنفسهم وإن
م�ف��ات�ي��ح ف�ه��م ه��ذا ال�ع��ال��م ه��ي ف��ي ه��ذا العالم.
(االنسنية ،ص .)٧١-٧٠
ب�ع��د ه��ذا ال �ع��رض ل�ت�ط��ور ف�ك��ر إدوارد سعيد،
ّ
منسي
يمكن إل�ق��اء بعض األض ��واء على وج��ه
م � ��ن ش �خ �ص �ي �ت��ه ال� �ف� �ك ��ري ��ة ودور م �ه �م ��ل من
أدواره.

ترجمة ومترجمون

ّ
يشير إدوارد سعيد ،في أكثر من مكان ،إلى أن
االستشراق ال يكتفي بالنطق باسم شرقيني،
الدع��ائ��ه عجزهم ع��ن التعبير ع��ن أنفسهم ،بل
يزعم أيضًا امتالك «الترجمة الرسمية» لكل ما
ه��و شرقي أو ص��ادر ع��ن ال�ش��رق (االستشراق،

«الغراب»
ينتقد سعيد مرض ُ
العصابي للغرب
أي اللوم ُ
كل الويالت النازلة
على ّ
بالشعوب المستعمرة
إدوارد سعيد
ص  .)٢٢٢ ،٢٠٣ي� �ق ��وم ن �ق ��د ّ
لالستشراق على ّسلسلة م��ن األدل ��ة والحجج
والبراهني تثبت أن «املترجم» ّ
يحرف في النقل
م��ن لغة إل��ى أخ��رى وي�ت�لاع��ب ،ت�ح��دي�دًا بسبب

ع��دم ق��درت��ه ع�ل��ى ال�ت�ح��رر م��ن م��رك��زي�ت��ه األورو
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ أم �ي��رك �ي��ة .ف ��ي م �ق��اب��ل ت��رج �م��ة املستشرقني
ّ
العيية ،ينهض إدوارد سعيد بما هو «مترجم»
بذاته.
إدوارد س �ع �ي��د ع ��رب ��ي ي �ك �ت��ب باإلنكليزية.
أم� �ض ��ى ح �ي��ات��ه ال �ب��ال �غ��ة «ي� � ّت ��رج ��م» فلسطني
إل��ى ل�غ��ة املستعمر ،ال�ت��ي تعلمها ف��ي مدرسة
خ�ص��وص�ي��ة ف��ي م��دي�ن��ة ال �ق��اه��رة ،ح�ي��ث لجأت
أ ّس��رت��ه ب�ع��د اح �ت�ل�ال ال�ص�ه��اي�ن��ة ف�ل�س�ط�ين .إال
أن سعيد يتعامل ولغة املستعمر على طريقة
كبار الكتاب واألدب ��اء املناهضني لالستعمار
في القارات الثالث :بالتخريب وكسر املحرمات
وال �ت �ف��وق ع�ل��ى أص �ح��اب ال�ل�غ��ة األص �ل �ي�ين عن
ط��ري��ق االب �ت �ك ��ار وال �ت �خ �ي �ي��ل واإلب � � � ��داع .هكذا
ت�ص�ي��ر ال�ك�ت��اب��ة ب�ل�غ��ة امل�س�ت�ع�م��ر ف�ع��ل مقاومة
بذاتها.
ّ
ث��م إن ع�لاق��ة إدوارد س�ع�ي��د ب��ال�ع��ال��م العربي
فعل ترجمة هي أيضًا .فالصدمة التي دفعت
الجامعي العربي ـــــ األميركي الى دراس��ة نتاج
املستشرقني ،ك��ان��ت هزيمة ال�ج�ي��وش العربية
على يد إسرائيل في ح��رب حزيران  ١٩٦٧وما
تبعها م��ن اح �ت�لال ك��ام��ل فلسطني التاريخية
إضافة إلى صحراء سيناء ومرتفعات الجوالن.
ّ
وإنه ّ
ملعبر جدًا أن يكون رد فعل إدوارد سعيد
ال �ف��وري على ص��دم��ة الهزيمة ه��و ق ��راره تعلم
اللغة العربية .من هنا تضافرت صدمة نكسة
 ١٩٦٧واستعادة اللغة األم على تكوين الحدث
التأسيسي الذي استولد إدوارد سعيد اآلخر.
إدوارد سعيد املثقف العمومي واملناضل الذي
ن �ع��رف ،ف��ي م�ق��اب��ل إدوارد سعيد اآلخ ��ر الذي
تعرفنا إليه في «خارج املكان».
ل��ذا ينبغي تصنيف إدوارد س�ع�ي��د ف��ي عداد
فريق املثقفني العرب الذين ّ
فجرت نكسة ١٩٦٧
لاّ
طاقاتهم الخ قة والغضب .ضمن هذا الفريق
م��ارس سعيد «الترجمة» م�ج��ددًا ،وه��ي االسم
اآلخ��ر لصيغته املحببة عن «تحويل التجربة
إلى تعبير» .آلى على نفسه أن ّ
يعبر عن تجربة
املخاض الفكري النقدي الجذري وعن الحركات
التحررية والثورية لحقبة ما بعد نكسة ،١٩٦٧
وأن يسكبها ف��ي ال�ل�غ��ة امل�ف�ه��وم�ي��ة لغرامشي
وف ّ��ان ��ون وول �ي��ا ّم��ز وب ��والن �ت ��زاس وستيوارت
ِه��ل وس��واه��م .سلط س��وط النقد على األنظمة
االس� �ت� �ب ��دادي ��ة وال ��دك� �ت ��ات ��وري ��ة ل �ع �ج��زه��ا عن
م��واج�ه��ة اإلم�ب��ري� ّ�ال�ي��ة والصهيونية ولقمعها
ش �ع��وب �ه��ا ،م ��ع أن ن �ق��ده األن �ظ �م��ة الشعبوية
العسكرية كان أبرز وأقسى من تناوله األنظمة
الساللية النفطية املحافظة وامل��وال�ي��ة للغرب.
طاول نقده أيضًا حركات التحرر العربية وفي
مقدمها تلك التي التزم بها ـــــ منظمة التحرير
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .ع ��ارض ات �ف��اق أوس �ل��و ّ  ١٩٩٣ـــــ
ال ��ذي وص�ف��ه ب �ـ«س�ل�ام ال�ض�ع�ف��اء» ـــــ ألن ��ه نتج
من ق��راءة مغلوطة لالستراتيجيات األميركية
واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة م��ن ال�ق�ي��ادة الفلسطينية ،التي
ما لبث أن قطع عالقاته بها .ولم ُيعف سعيد
م�ث�ق�ف�ين ع��رب��ًا م��ن ال �ن �ق��د ،ك�م��ا ف��ي ح ��ال الذين
تضامنوا مع املفكر الفرنسي روجيه غارودي
إلن� �ك ��اره امل �ح��رق��ة ال �ي �ه��ودي��ة (راج� � ��ع :لوموند
ديبلوماتيك ،آب ــ أيلول .)١٩٩٨
ّ
لم يكل إدوارد سعيد يومًا عن ممارسة دوره
ف��ي «ت��رج�م��ة» االستراتيجيات األميركية إلى
لغة مواطنيه العرب ،مقترحًا أين وكيف ومتى
ي�م�ك��ن م��واج �ه �ت �ه��ا .رغ ��م امل � ��رض ،وج ��د الوقت
الكافي ليحلل ّ
لقرائه العرب آليات اتخاذ القرار
ف��ي اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة م��ع وص ��ول املحافظني
ال �ج ��دد إل ��ى ال �ح �ك��م .وك� ��ان م ��ن أوائ � ��ل م ��ن ّ
نبه
إل��ى خ �ط��ورة ظ��اه��رة األص��ول�ي��ة املسيحية في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،وإن ي�ك��ن ع� ّ�ب��ر ،ف��ي الوقت
ذات � � ��ه ،ع ��ن إع �ج ��اب ��ه ب ��زخ ��م ح ��رك ��ة االحتجاج
الشعبية األميركية ض��د ال�ح��رب على العراق.
وفي آخر زيارة له إلى لبنان ،قبل رقاده األخير
والدولة
ف �ي��ه ،اق �ت ��رح إدراج دراس � ��ة امل�ج�ت�م��ع
ً
األميركيني ف��ي ب��رام��ج التعليم العربية بديال
من مجرد تعليم التالمذة والطالب العرب في
كتب م��درس�ي��ة أميركية أو منقولة ع��ن الكتب
املدرسية األميركية.
ّ
ف��ي األم��ر أك�ث��ر م��ن وص� ّ�ي��ة أس�ت��اذ جامعي .إنه
إدوارد سعيد يستعيد الهاجسني اللذين ختم
بهما كتاب «االستشراق» :التحذير من تشريق
ّ
الشرقيني ومن ال��رد على االستشراق بواسطة
االس� �ت� �غ ��راب .ل �ك��ن «الترجمة»
ه ��ذه امل � � ّ�رة ت� ��درج ال �ت �ح��ذي��ر في
اللغة املفهومية ألسلوب إدوارد
سعيد امل�ت��أخ��ر ،لغة إنسانوية
ّ
علمانية قد تجاوزت الثنائيات
والهويات املتعادية.
* كاتب وأستاذ جامعي لبناني

