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موضوعا ما
ييش عنوان الكتاب بأن ثمة
ً
جرى جتاهله يف كتابات سابقة ،ويوحي يف
الوقت نفسه بأنه موسوعة عن االسترشاق األملاين
يف مئة سنة ،أي بني سنتي  1830و.1930

بداية ،ال بد من تأكيد التأثري الكبري ملؤ َّلف
االسترشاق الذي كتبه الراحل إدوارد سعيد
مرجعا للامدة .كام ال بد من
وال يزال ُيستعمل
ً
االعرتاف بأن قراءة نحو ستمئة صفحة ليس
خصوصا عندما تكون مادهتا مبتعدة
اهلي،
باألمر نّ
ً
أحيانًا عن املوضوع فتخوض مؤلفته يف تفصيالت
حيوات املسترشقني األملان يف تلك املرحلة ،لكن
انتقاصا من اجلهد
من دون أن تعني مالحظتنا هذه
ً
الكبري التي بذلته يف الكتاب ومن معارفها العلمية
املوسعة بشأن املادة.
معمق بني قارئي الكتاب من علامء
لقد دار حوار ّ

* أكاديمي فلسطيني يف علم اآلثار ،باحث يف التاريخ القديم.

من أهل االختصاص ،فانقسموا إىل أقلية مادحة
وأكثرية ناقدة ،وهو ما استدعى قيام املؤلفة بتناول
وجهت إليها ورشح وجهة
بعض االنتقادات التي ِّ
نظرها باخلصوص.
لنعد إىل مادة الكتاب ونؤكد أنه يمأل ً
كبريا
ُ
فراغا ً
يف كتاب االسترشاق املشار إليه؛ فمن املعروف أنه
ووجه
أمهل املسترشقني األملان عىل نحو كامل،
ّ
جل اهتاممه إىل املسترشقني اإلنكليز والفرنسيني،
وجعل من االسترشاق األمريكي وار ًثا هلم .وهناك
من يرى أن إمهال إدوارد سعيد للمسترشقني األملان
مل يكن يرتكز عىل مرجعية وقواعد علمية ،بل ألن
استحضار كتاباهتم يف املئة سنة التي تتعامل معها
مؤلفة هذا الكتاب سيعني بالرضورة نفي أطروحته
القائلة إن االسترشاق كان األداة االستعامرية التي
وظفتها الدول املستعمرة ،إذ من املعروف أنه مل يكن
ألملانيا أي طموحات استعامرية يف الرشق يف تلك
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املرحلة ،ولربام هذا ما دفع املؤلفة إىل اخلوض يف
تفصيالت حيوات الكثري من املسترشقني األملان
وعالقاهتم اخلاصة وباملؤسسات احلاكمة ،مع أهنا مل
تقل ذلك رصاحة أو مواربة ،لكنها ال تنفي يف الوقت
نفسه أن مسترشقني أملانًا أيدوا التوسع االستعامري
لبالدهم عندما وصل إىل ذروته يف مطلع القرن
املايض ،بيد أهنا مل تعثر عىل دليل يدعم فرضية أن
املؤسسة األملانية احلاكمة اعتمدت عىل كتابات
املسترشقني األملان يف غزواهتا ،أو أهنا استفادت
منها؛ بل إن املرء ال جيد أي أثر لقيام السلطات
مستشارا
األملانية باستدعاء أي مسترشق للعمل
ً
لدهيا بعدما بدأت خوض املرحلة االستعامرية يف
مطلع القرن العرشين .واملؤلفة توضح أن كتابات
املسترشقني األملان يف تلك الفرتة استمرت يف متابعة
املوضوعات التي كانت بدأهتا ،أي اجلوانب اللغوية
والالهوتية والتوراتية واليهودية وما إىل ذلك ،بام
يوضح أن االسترشاق األملاين مل جيعل نفسية أداة
استعامرية لدولتها ،من دون نفي تأييد بعض كبار
املسترشقني لسياسات دوهلم االستعامرية التوسعية،
بل وعنرصية بعضهم ،لكن هذا أمر خمتلف متا ًما وال
عالقة ال بطبيعة األبحاث االسترشاقية وال بأهدافها
التي أرى أهنا كانت علمية يف املقام األول ،وهو ما
منحها صفة املرجعية العلمية األكاديمية.
ال شك يف أن إدوارد سعيد ظلم املسترشقني األملان
كليا عن الصورة التي رسمها يف مؤ َّلفة،
باستبعادهم ً
عىل الرغم من معرفته أسامء علامء أملان كبار قدموا
دراسات استرشاقية عميقة وفريدة ال يمكن جتاهلها.
فهل من املمكن إمهال أبحاث أصيلة وبالغة األمهية
ملسترشقني كبار مثل تيودور نلدكه وإغناز غولدتسري
وكارل ُبركلمن وماكس ملر وغريهم ؟ يف ظني أن
استبعادهم عن كتاب االسترشاق كان متعمدً ا اً
وظلم
وتسويغً ا ال مربر له من وجهة نظر سياسية.
تبي يل حني كنت أقوم بأبحاثي عن الرشق
وقد نّ
يف أملانيا أن معظم املراجع العائدة إىل فرتة ما
قبل احلرب العاملية الثانية هي ملسترشقني أملان،
لكن من دون إمهال بعض املسامهات اإلنكليزية
والفرنسية .وحال عدم إملامي باللغة الروسية دون

العدد 2/ 7
شتاء 2014

أن أكون يف موضع القادر عىل إبداء رأي يف ذاك
الفرع من الدراسات االسشرتاقية.
ربام وجب تقسيم املؤ َّلف إىل جزأين :األول يضم
الفصول الثالثة األوىل التي خصصتها العاملة
للحديث يف جماالت البحث االسترشاقي األملاين
واهتامماته .اجلزء الثاين يتعامل مع اجتاهات أو
حركات حمددة داخل االسترشاق األملاين ،مع
تركيز خاص عىل حيوات املسترشقني وعيشهم يف
نوع من االنعزال عن احلياة العامة يف بالدهم .وهنا
كبريا من
نكرر اقتناعنا بأن ختصيص املؤلفة جز ًءا ً
كتاهبا هلذا اجلانب ما هو إلاّ رد مضمر عىل إدوارد
سعيد ،ولفت االنتباه إىل الثغرة العلمية ،املقصودة،
التي سمح باخرتاقها ملفه املهم.
نظرا إىل أن االسترشاق ال ُيعنى باملرشق العريب
ً
فقط ،وإنام يضم ً
أيضا دراسات تتناول كل ما يقع
عىل الرشق من الغرب ،بل وحتى جنوبه ،أي شامل
بالبعد احلضاري أو الثقايف للمفردات،
أفريقيا ،لكن ُ
ِ
فإن املؤلفة مل تول الدراسات اخلاصة بفارس
والصني واهلند واليابان ،وغريها ،االهتامم الكايف.
ومن املآخذ األخرى عىل الكتاب إمهاله التعرض
للجوانب الفنية واألدبية يف الدراسات االسترشاقية،
وهو أمر اعرتفت به املؤلفة يف معرض جتاوهبا مع
املقاالت الناقدة لكتاهبا .وهنا ال بد من التنويه إىل
عمل مهم يف هذا املجال حتديدً ا ،كتبته العاملة العراقية
زينب البحراين التي نرشت نظريتها يف كتاب نساء
بابل :اجلندر والتمثالت يف بالد ما بني النهرين.
نظرا إىل ما
يف اخلتام ،نؤكد أمهية هذا املؤ َّلف الكبري ً
حيويه من معلومات مهمة عن كبار املسترشقني األملان
وجماالت إبداعهم ،واألحوال التي عاشوها وعملوا
فيها ،وعالقاهتم اخلاصة والعامة وتواصلهم مع
املؤسسات األكاديمية واحلركات واالجتاهات الرئيسة
يف ميادين أبحاثهم .والكتاب مهم ً
أيضا ألنه يغني
معارف القراء عن جماالت عمل كل منهم عىل حدة.
آخذين يف االعتبار نقاط النقد املوجهة إىل الكتاب،
فلربام كان األفضل للمؤلفة لو أهنا عرضته عىل أنه
«مقدمة يف االسترشاق األملاين يف عرص اإلمرباطورية».

