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فكر

كامل عويد العامري :في رصد خرائط االستشراق
خليل صويلح
هل هناك ما يمكن إضافته حــول كتاب
«االس ـت ـشــراق» ( )1978إلدوارد سعيد؟
مجموعة باحثني ،أعــادوا تقليب التربة
ّ
مجددًا ،بقصد فحص حقل االستشراق
ّ
ب ـعــدســة م ـك ــب ــرة ت ـت ـج ــاور وت ـف ـت ــرق عن
أطروحة األكاديمي الفلسطيني الراحل
( .)2003 -1935هـ ــذه األطـ ــروحـ ــة الـتــي
لــم تتوقف إلــى ال ـيــوم ،عــن إث ــارة أسئلة
جــذريــة تتعلق بالخطاب االستعماري
وتــرك ـتــه االس ـت ـشــراق ـيــة ال ـث ـق ـي ـلــة .كـتــاب
«االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق :إدوارد س ـع ـيــد ص ــورة
قلمية م ـن ـحــازة» (دار نـيـنــوى -دمـشــق)
الـ ـ ــذي ق ـ ــام ب ـت ـح ــري ــره وت ــرج ـم ـت ــه كــامــل
عويد العامري ،إسهام نوعي في رصد
خرائط االستشراق وطبقات تضاريسها
ّ
املتعددة.
انـ ـهـ ـم ــك إدوارد س ـع ـي ــد ب ـت ـف ـك ـيــك ه ــذا
ال ـخ ـط ــاب اإلشـ ـك ــال ــي ،ب ــوص ـف ــه ظ ــاه ــرة
ثـقــافـيــة فــي امل ـقــام األول ،راب ـطــا املـعــرفــة
بالسلطة ،بـصــرف النظر عــن التناقض
ال ــراس ــخ بــن ال ـغــرب وال ـش ــرق كهويتني
م ـخ ـت ـل ـف ـتــن ،ول ـ ــم ي ـك ــن م ـع ـنـ ّـيــا ب ــإع ــادة
االعـتـبــار إلــى الـشــرق أو تقويم صورته
ب ـق ــدر سـعـيــه إل ــى ال ـق ــول ب ــأن ال ـش ــرق ال
وج ــود لــه ،لــو لــم يكن مــن صنع وخيال
الـ ـغ ــربـ ـي ــن .لـ ـك ــن ت ـف ـس ـي ــر االسـ ـتـ ـش ــراق
ذه ــب بـعـيـدًا ،بـعـكــس مـقــاصــد صــاحـبــه.
ي ــذك ــر ت ــزف ـي ـت ــان ت ـ ـ ـ ــودوروف ال ــوش ــائ ــج
الـتــي جمعته بصاحب «خ ــارج املـكــان»،
ف ـك ــاه ـم ــا أتـ ـي ــا مـ ــن ب ـل ــدي ــن هــام ـش ـيــن
(ف ـل ـس ـطــن /ب ـل ـغ ــاري ــا) ،وع ـم ــا م ـعــا في
«جــامـعــة كــولــومـبـيــا» األم ـيــرك ـيــة .ورغــم
اع ـتــرافــه بــالـجـهــد املـعــرفــي االستثنائي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــه إدوارد سـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ف ــي
«االسـتـشــراق» ،إال أنــه ال ينكر بأنه كان
تعميميًا ،قـبــل أن يـفـتــح دروبـ ــا جــديــدة
ف ــي «ال ـث ـقــافــة واإلم ـب ــري ــال ـي ــة» ،و«غ ـطــاء

اإلسالم» ،باإلضافة إلى عنايته بدراسة
«القضايا الضائعة» ،وتصحيح الصور
السلبية والعموميات التعسفية تجاه
الشرق واإلسالم.
بالنسبة إل ــى ه ــادون ت ــورو ،ف ــإن إدوارد
سـعـيــد هــو األب املــؤســس ل ـلــدراســات ما
ب ـعــد ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ،ان ـط ــاق ــا م ــن فـكــرة
االستشراق نفسها ،فالشرق كان اختراعًا
أوروب ـيــا منذ العصور القديمة ،بوصفه
مكانًا غرائبيًا وخياليًا ،لترسيخ أركــان
الثقافة األوروبية وإيضاح هويتها بمحو
ص ـ ــورة الـ ـش ــرق ك ـج ــزء م ـت ـمــم لـلـحـضــارة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة .وت ــالـ ـي ــا ب ــإم ـك ــان ـن ــا أن ن ـعـ ّـد
االستشراق انعكاسًا لسلطة الغرب على
الشرق ،أكثر من كونه حديثًا عن الطبيعة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة لـ ـه ــذا امل ـ ـكـ ــان .هـ ـك ــذا نـهـضــت
أبـحــاث إدوارد سعيد فــي ق ــراءة العالقة
بــن السلطة واملعرفة على أفـكــار ميشال
فوكو وأنطونيو غرامشي لفحص مفهوم
«الهيمنة الثقافية» ،وكشف الغطاء عنها
بحفريات عميقة ،ستجد صــداهــا الحقًا
لدى مفكرين آخرين ،أبرزهم هومي بابا
الذي ّ
كرر تساؤالت سلفه عن كيفية بناء
صورة اآلخر ،وخلخلة صورة املستشرق
ً
وااليديولوجيا االستشراقية ،وصوال إلى
ما يسميه الخالسية أو الهجنة الثقافية
ك ـطــري ـقــة ل ـل ـت ـفــاوض ت ـ ــؤدي إلـ ــى زعــزعــة
أوامر الفكر الكولونيالي.
لكن ما هو حال النقد العربي لالستشراق
ف ــي ف ــرن ـس ــا وأمـ ـي ــرك ــا؟ ي ـج ـيــب ت ــوم ــاس
بــري ـســون ب ــأن املـفـكــر امل ـص ــري أن ــور عبد
امل ـل ــك امل ـق ـيــم ف ــي ب ــاري ــس ،س ـبــق إدوارد
س ـع ـيــد ف ــي دراسـ ـ ـ ــة االسـ ـتـ ـش ــراق بـنـحــو
ع ـق ــدي ــن م ــن الـ ــزمـ ــن .وت ــال ـي ــا فـ ــإن سـعـيــد
مــديــن لـلـســوسـيــولــوجــي امل ـصــري بربطه
مــا بــن ت ـطـ ّـور االس ـت ـشــراق األوروبـ ــي في
القرن التاسع عشر واالستعمار (معرفة
 سلطة) .فكرة أساسية اعتمدها سعيدف ــي أط ــروحـ ـت ــه ،ف ـي ـمــا ي ــذه ــب ع ـب ــد امل ـلــك

إل ـ ــى ت ــأك ـي ــد «ب ـ ـطـ ــان اسـ ـتـ ـش ــراق جـعـلــه
ً
إلغاء االستعمار باطال» ،وهــذا ما أسهم
ف ــي ت ـط ـ ّـور دراس ـ ــات مـجـتـمـعــات شــرقـيــة
مــن صـنــع الـشــرقـيــن أنـفـسـهــم .ويخلص
ّ
تــومــاس بريسون إلــى أن هذين املفكرين
ك ـ ّـرس ــا نـفـسـيـهـمــا ل ـ ـ «ت ـف ـك ـيــك رادي ـك ــال ــي
لالستشراق» من موقعني مختلفني.
ه ـكــذا وض ــع إدوارد سـعـيــد االس ـت ـشــراق
فــي م ـقــام مـخـتـلــف ،رغ ــم وج ــود دراس ــات
سـ ــاب ـ ـقـ ــة ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا إل ـ ـ ـ ــى اخ ـ ـتـ ــاف
م ــرج ـع ـي ــات ــه وارتـ ـب ــاطـ ـه ــا ب ـخ ـصــوص ـيــة

هــوي ـتــه الـفـلـسـطـيـنـيــة وح ـســاس ـي ـتــه إزاء
ال ـحــديــث عــن امل ـكــان وال ـهــويــة وال ـتــاريــخ.
يشير علي حسن الفواز في «االستشراق
أسئلة فــي املـخـتـلــف» ،إلــى أن الــوفــرة في
ال ـس ـج ــال حـ ــول م ـع ـنــى االسـ ـتـ ـش ــراق أتــت
بتأثير كتاب إدوارد سعيد وأطروحاته
الخاصة بوعي الذات والهوية وإشكاالت
ً
اآلخر االستعماري ،وصوال إلى التشكيك
فــي ب ــراءة ظــاهــرة االسـتـشــراق ،وض ــرورة
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال أدوات ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ق ـ ـ ــراءة
التاريخ االستشراقي بعيدًا عــن األوهــام

إدوارد سعيد
هو األب
المؤسس
للدراسات
ما بعد
الكولونيالية

وال ـصــراعــات الـقــديـمــة .مــن جـهـتــه ،يتكئ
خواكني بيلتران انتولني في «االستشراق
واالس ـت ـش ــراق ال ــذات ــي» عـلــى آراء إدوارد
سعيد االستشراقية في فضح االستشراق
الذاتي املتواطئ مع الغرائبية كضرب من
الـتـمــاهــي مــع ثـقــافــة اآلخ ــر والتهليل لها
كفضاء للخيال والوهم والتسليع لتبرير
متطلبات املجتمع االستهالكي املعولم.
بتأثير القراءة العربية لالستشراق ،برزت
ـراز آخــر ،تدعو إلى تفكيك
دراســات من طـ ٍ
م ـف ـهــوم «االسـ ـتـ ـغ ــراب» ل ـت ـحــديــد طبيعة
العالقة مع اآلخر ،والتمايز والخصوصية
ب ــن األنـ ــا واآلخـ ـ ــر .يــوضــح مـحـمــد ســالــم
سعيد أن هــذه الثنائية ،أف ــرزت مفاهيم
أخ ــرى مـثــل ال ـت ــراث وال ـح ــداث ــة ك ـنــوع من
م ــواج ـه ــة انـ ـكـ ـس ــارات ال ـل ـح ـظــة ال ـعــرب ـيــة
الـ ــراه ـ ـنـ ــة .ه ـ ـكـ ــذا اعـ ـتـ ـن ــى حـ ـس ــن حـنـفــي
بمعالجة مصطلح االسـتـغــراب «تحويل
اآلخ ــر إلــى ذات مــدروســة ،وتـحــويــل األنــا
إل ــى ذات دارس ـ ـ ــة» ،فـيـمــا ن ـشــأ ت ـيــار آخــر
ي ــرى ف ــي االس ـت ـغ ــراب «ال ـس ـلــوك املـعــرفــي
والبحثي املتأثر بالغرب ّ
كليًا ،واملنبهر
بإنجازاته ،ال يجد مخرجًا ألزماته إال من
خالل الحلول التي يقترحها اآلخر» .هكذا
ان ـخــرط حـســن حـنـفــي فــي تـحـلـيــل معنى
االس ـت ـغ ــراب وال ـت ـصــدي ل ــه ع ـبــر جـبـهــات
متعددة ،لكسر طوق االحتكار الــذي ألفه
ً
(اآلخ ــر) سبيال للهيمنة وبـســط النفوذ،
راسمًا مجموعة من املهمات املعرفية مثل
ال ـت ـحـ ّـرر الـسـيــاســي وال ـث ـقــافــي ،والـقـضــاء
على املــركــزيــة األوروب ـيــة ،وثنائية املركز
واألطـ ـ ــراف ،وأسـ ـط ــورة ال ـث ـقــافــة الـعــاملـيــة
التي يتوحد بها الغرب ،وتاليًا استيقاظ
فلسفة جــديــدة للتأريخ تبدأ مــن الشرق.
لكن هذه األفكار ستواجه بنقد مضاد ،إذ
اتهمه محمود أمني العالم بمحاولة بناء
مــركــزيــة حـضــاريــة إســامـيــة فــي مواجهة
املــركــزيــة األوروب ـي ــة مــن منطلق أصــولــي
معكوس.

رواية

هالل شومان :ماضي األيام اآلتية
سومر شحادة
فــي رواي ـت ــه «ك ــان غـ ـدًا» (دار الـســاقــي)،
يعمد الـكــاتــب الـلـبـنــانــي ه ــال شــومــان
إلــى بنية سردية مفككة تتداخل فيها
ّ
صحافية عــدة ،لتصوير لبنان
أشكال
ف ـض ـ ً
ـاء ســردي ــا يـشـهــد أح ــداث ــا غامضة
درج ــة
ت ــرم ــي ب ــاألم ــس إلـ ــى الـ ـغ ــدً ،إلـ ــى ً
يخال القارئ الحاضر لحظة هاربة من

املاضي وما تلبث أن تعود إليه.
تعتبر رواي ــة شــومــان رواي ــة عــن الزمن
ال ــراه ــن ،حـيــث تـتـقــدم ال ـحــرب مــن وراء
ال ـح ــدود ،وتـشـهــد ال ـســاحــة السياسية
واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة س ـ ـجـ ــاالت ح ـ ـيـ ــال الـ ـن ــأي
اللبناني بالنفس .تتحدث عن النازحني
وقـ ـض ــاي ــا اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـع ـ ـ ًنـ ــف .ي ـس ــرد
شومان داخل روايته ،روايــة تعود إلى
ّ
ّ
لتكون
األهلية اللبنانية،
فترة الحرب

بدا كأن لبنان
يقترب من
االنفجار
من دون أن
يبلغه

تقاطعاتها مــع رواي ــة الــزمــن الــراهــن...
رؤيـ ــة ال ـكــاتــب ل ــواق ــع ل ـب ـنــان ومل ـش ــارب
ثقافته السائدة .فالبلد محكوم بقانون
ال ـحــرب ،ال بــاعـتـبــارهــا حــدثــا ّ سياسيًا
أو ثيمة أدبـ ّـيــة فــي الـنــص ،وإن ـمــا وفق
هواجس نبتت جراء الحروب املتتالية
وع ـل ــى ه ــوام ـش ـه ــا .ه ــواج ــس ل ــم تـنـتــه
بــان ـت ـهــاء ال ـق ـتــال ،ب ــل بـ ــدأت بــانـتـهــائــهِ ،
ليظهر املجتمع قلقًا ومــرتـبـكــا ،يفتقد
لــاسـتـقــرار ويعيد خلق أزمــاتــهِ  ،حيث
األب ـ ـنـ ــاء ورثـ ـ ــة ل ـه ــوي ــة آب ــائـ ـه ــم .يــأخــذ
الخوف من املستقبل شكل نكوص إلى
ـاض يــأبــى أن ي ـغــادر .اعـتـمــد الـكــاتــب
مـ ٍ
أسلوبًا خــاصــا فــي كتابة الــروايــة عبر
«ت ـمــزيــق الـبـنـيــة الـقـصـصـيــة وجـعـلـهــا
أش ـ ـ ــاء» ب ـس ـل ـس ـلــة م ــن اإلقـ ـح ــام ــات أو
«املشوشات» تبدو خارج سياق النص
ل ـك ـن ـهــا ت ـن ـقــل م ــزاج ــا ع ــام ــا .األسـ ـل ــوب
جاء متوافقًا مع طبيعة املجتمع الذي
يكتب عـنـ ُـه .إذ يــورد أج ــزاء مــن مقاالت
ص ـح ــاف ـي ــة أو مـ ـق ــاب ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
وتـحـقـيـقــات حـ ّـيــة عــن مــواض ـيــع شـتــى.
ي ـ ــورد ت ـلــك ال ـ ـشـ ــذرات ف ــي م ــن ال ـس ــرد،
على نحو بــدا عبثيًا .لكن الـبــطء الــذي
كانت تسير به حكايات الشخوص في
ال ــرواي ــة ،بــات مشوبًا بتحفيز الوضع
العام .لقد نجح الكاتب ـ وفق األسلوب
ال ــذي اعـتـمــده ـ ـ فــي جـعــل ّ قــارئــهِ رهينًا
لنص ال يتقدم .نــص ُمـلــغــز ،ينقل قلقًا
ٍ
ً
عــارمــا ،وفــي الــوقــت ذات ــهِ  ،ي ــروي حـيــاة
شائكة على نحو شديد الطمأنينة.
تروي «كان غدًا» حكاية خالد وطليقتهِ
سـهــى ،إذ تــأخــذ قصتهما حـيــز الـســرد
األكبر .يشكل دخول ريم وهي صديقة
ً
سهى إلــى حياة خالد سبيال إليضاح
حياة األخير ،وفهم عاطفتهِ  ،وطريقته
ف ــي ال ـح ــب .ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــهِ  ،تـ ــراه ريــم

ن ــوع ــا م ــن ال ـس ـلــوى م ــن أج ــل ال ـخــاص
ال ـ ـتـ ــدري ـ ـجـ ــي م ـ ــن مـ ــديـ ــرهـ ــا ال ـف ــرن ـس ــي
ألبير .تبدأ الرواية بينما ّ
يجرب خالد
االع ـت ـي ــاد ع ـلــى ال ـح ـيــاة ب ـعــد انـفـصــالــهِ
عــن سـهــى ،يعيش أيــامــه مثل «الج ــئ».
ي ـ ـت ـ ـعـ ــرف إل ـ ـ ــى ري ـ ـ ــم فـ ـ ــي ك ــافـ ـيـ ـتـ ـي ــري ــا،
وت ـتــالــى املــواع ـيــد بـيـنـهـمــا ،لـكـنـهـمــا ال
يـ ـص ــان إلـ ــى ش ـك ــل أخـ ـي ــر لـعــاقـتـهـمــا
عـلــى ام ـتــداد ال ــرواي ــة .لـقــد ب ــدا شــومــان
مهتمًا ،باقتطاع جــزء عفوي من حياة
أب ـ ـطـ ــالـ ــهِ  ،وبـ ـ ــدت ال ـ ــرواي ـ ــة ل ــدي ــه عـ ّـي ـنــة
ً
عــن الـحـيــاة ال نـقــا ُمـ ّـدعـيــا ومحبكًا أو
ت ــام ــا ل ـه ــا .ت ـت ـتــالــى زي ـ ـ ــارات ري ـ ــم ،إل ــى
اس ـت ــدي ــو خ ــال ــد ،ويـ ــزورهـ ــا ف ــي م ـنــزل
طليقتهِ  ،بـعــدمــا ائتمنتها عـلــى املـنــزل
خــال سفرها .يمضي خــالــد أيــامــه في
بـ ـي ــروت ف ــي زي ـ ـ ــارات إلـ ــى أم ــاك ــن عـمــل
لـيـنــا ،وتـلـتـقــي سـهــى م ــع روج ـي ــه زوج
لـيـنــا فــي ل ـنــدن .يـمـثــل ه ــؤالء الــزوجــان
ش ـك ـلــن م ـت ـقــاب ـلــن ل ـل ـعــاقــة ال ــزوج ـي ــة،
وه ــي نــاجـحــة ل ــدى لـيـنــا وروج ـي ــه وإن
كــانــت تتسم بـنـهــايــات ب ــاردة ،وفاشلة
لدى خالد وسهى وإن تتسم بنهايات
صــاخـبــةِ وغـيــر اعـتـيـ ّ
ـاديــة .بينما تجد
سهى سبيلها لإلنجاب خارج عالقتها
مع خالد ،يبقى هو محاصرًا بأسئلتهِ
عن موت األجنة في رحم سهى .تفوته
ّ
الـحـقـيـقــة الـتــي لــم تقلها طـلـيـقـتــه ،بــأن
رحمها يقتل أطفاله فقط .بالتوازي مع
رواية العالقات املعقدة ،يسرد ضرغام
الـصـلـيـبــي ،ج ــار خــالــد ف ــي االس ـتــديــو،
روايــة حياتهِ  ،التي كــان غياب جانيت
الخوري عنها شرخًا رافقه من شبابهِ
إلى نهايتهِ عجوزًا على كرسي متحرك،
وهي الصورة التي تظهر والدته فيها،
ـداع ل ـل ـم ـص ــائ ــر ال يـ ـت ــوق ــف عــن
فـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ٍ
التكرار.

تتلخص الحاالت التي يذكرها الكاتب؛
ف ـ ــي قـ ـص ــص مـ ـ ــوت مـ ـف ــاج ــئ ،حـ ـ ــوادث
سير وخـطــف علني ،انتشار للجريمة
والعنف الجنسي ،معاناة من القمامة
واألم ـ ـ ـ ــراض ال ـغ ــام ـض ــة ،االقـ ـ ـت ـ ــراب مــن
مجتمع الـنــازحــن ومـقــاربــة مشاكلهم
في ضوء الحلول اللبنانية .التفجيرات،
وموت القطط ،الواقع الخدمي السيئ...
بدا لبنان ،يقترب من االنفجار من دون
أن يـصـلـ ُـه ،وتـمـثــل اإلع ــان ــات الطرقية
للمبيدات الـحـشــريــة الـتــي تظهر فيها
الـصــراصـيــر بــأحـجــام عـمــاقــة ،قـبــل أن
تـنـتـشــر ص ــور ث ــاث ف ـنــانــات يـشــاركــن
ف ــي ح ـم ــات وط ـن ـي ــة ،تـلـخـيـصــا هــازئــا
م ــن الـ ــواقـ ــع ،وس ـخ ــري ــة سـ ـ ــوداء تــرافــق
مشادات الوزراء واملؤتمرات الصحافية
لـلـمـســؤولــن؛ م ــا يـعـقــد مـنـهــا وم ــا يتم
ّ
إل ـغ ـ ُ
ـاؤه .يـبــدو الـبـلــد كـمــا لــو أن ال أحــد
يفهم مــا يـحــدث .تبدو حملة الفنانات
الـثــاث «مــا تحلق لـبـلــدك» دعــوة تشي
ّ
بـ ـ ــأن ال ـج ـم ـي ــع ع ـل ــى وش ـ ــك ال ـ ـفـ ــرار مــن
بلد ال مـعـقــول .الضجيج هــو الخطاب
األمثل فيه ،والفوضى هي نقطة النظام
األقوى.
ّ
إن رواي ـ ــة ال ـح ــرب األه ـل ـ ّـي ــة ،ف ــي إح ــدى
أشكالها ،تأتي جوابًا عن هوية الجثث
ُ
الـخـمــس ف ــي ال ـب ـئــر ،ال ـتــي تـكـتـشــف في
ّ
الـصـفـحــة األولـ ـ ــى .وب ــامل ـث ــل ،فـ ــإن «ك ــان
ّ
ـؤال م ــا! إذ إن
غ ـ ـدًا» ت ــأت ــي ج ــواب ــا ،لـ ـس ـ ٍ
هـ ــذا الـ ـع ــرض ال ـح ـس ــاس والـتـفـصـيـلــي
ُ
أحداثه
ألخبار مجتمع اليوم ،ستصنع
فــي املستقبل .نستطيع االقـتـبــاس من
رواي ــة ش ــوم ــان ،ال ــذي يـطـمــح الــوصــول
إل ــى نــص يـخـلــو مــن االق ـت ـبــاس ،مقولة
ّ
الـ ــروايـ ــة األث ـ ـيـ ــرة ف ــي أن «األم ـ ـ ــس هــو
ال ـي ــوم والـ ـخ ــوف أن ي ـب ـقــى األمـ ــس هو
املستقبل».

