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الرؤى النقدية واالستشرافية
للكولونيالية وما بعدها
بين شكيب أرسالن وإدوارد سعيد
Critical and Prospective Visions
of Colonialism and Post-Colonialism:
Between Shakib Arslan and Edward Said
مـلـخــص :الـحــديــث عــن الـكــولــونـيــالـيــة ومــا بـعــدهــا فــي نـســق تـجــربـتـيــن رائــدتـيــن فــي مـجــال الـثـقــافــة
والمقاومة والثقافة اإلمبريالية الــذي افتتحه ٌّ
كل من شكيب وأرســان وإدوارد سعيد ،يقود إلى
تحري طبيعة األنماط والصور والتحليالت التي انطلقا منها في ظل الصراع الذي ال يزال محتد ًما
بين الشرق والغرب ،وبلغة استشرافية للمآل الذي وضعت فيه الكولونيالية وأنساقها المتعددة
قضايا العالم العربي واإلسالمي ،وفي ظل انكسارات الزمت مفاهيم اإلسالم والعروبة والحرية
والعدالة والمساواة والمجتمع المدني ،وقضايا االستقالل واألمة الواحدة ،وسياسات التمثيل
الجديدة واالستشراق وما بعده.
الكلمات المفتاحية :ما بعد الكولونيالية ،إدوارد سعيد ،الثقافة ،شكيب أرسالن ،اإلسالم ،الغرب

Abstract: Talk about colonialism and its aftermath in the format of two leading
experiences in the field of culture and resistance and imperialist culture which
was inaugurated by both Shakib Arslan and Edward Said, is leading the research
to the inquiry about the patterns and images of a conflict that still rages between
East and West, and the concepts of Islam and Arabism, freedom, justice and
equality, civil society and the issues of independence, one nation and policies of
new representations beyond Orientalism
Keywords: Post-Colonialism, Edward Said, Culture, Shakib Arslan, Islam,
The West
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«منذ سقوط غرناطة ،والزمان العربي لم ُيقهر بمثل شراسة اليوم
ومنذ ضياع األندلس ،ليس في التاريخ العربي شتات مثل
شتات اليوم ( .)...لذلك اسمحوا لي أن أكتب لكم بلغة منقرضة،
لغة الوطن العربي الواحد في عصر الظلمات الجديد».
رياض نجيب الريس
عودة االستعمار من الغزو الثقافي إلى حرب الخليج (ص )13

مقدمة
إن قــراءت ـنــا شـكـيــب أرسـ ــان وإدوارد س ـع ـيــد ،م ــن ال ـنــواحــي ال ـتــاري ـخ ـيــة والـفـلـسـفـيــة والـسـيــاسـيــة
واالسـتـشــرافـيــة ،فــي مـثــل ه ــذه ال ـظــروف الــراه ـنــة والـتـحــديــات الـمـعـقــدة الـمـفــروضــة عـلــى الـنـســق
المعرفي والثقافي الحضاري الــذي يــؤول بالحقيقة والنقد إلــى أن يشقّا طريقهما في المجال النظري
والتطبيقي إلى تلك المفاهيم التي الزمت صناعة األحداث والوقائع وشوهت التواريخ وأعادت تكوين
الجغرافيات على حساب جغرافيات أخرى ،نقول إن قراءتنا هذه تستدعي بالضرورة قراءة هذه الزوايا
من منطلق المنطق الخلدوني ،أي قياس الغائب بالشاهد والشاهد بالغائب ،لعلنا نسترجع من خالله
محور االرتـكــاز في نظرية المقاومة وأطـ ًـرا للتجديد في المناصرة القومية ،ال لحسم قضايا في الكالم
والتفكير فحسب ،وإنما للكشف ً
أيضا عن مساحات في االسترجاع واالستدراك ،بين المعرفة والسلطة
من جهة أولــى ،والهيمنة والـقــوة من جهة ثانية ،والضعف الشعوب والسياسات والحكومات وفشلها
الـمــريـعـيــن مــن جـهــة ثــالـثــة .كـمــا نـتــوخــى فــي الــوقــت نـفـســه الـكـشــف عــن أدوار الـمـثـقــف الـمـتـعـلـقــة بكيفية
استحداث خطاب هوياتي ال يخرج نسقه وسياقه عن الفهم الجديد لتلك الروابط االجتماعية والتاريخية
بالدرجة األساسية ،وهو الفهم الذي ال يتمفصل عن مسار الكتلة الوطنية الموحدة للمقاومة والتحرير
اللذين كانت حدودهما واضحة كلما انبرى أرسالن وسعيد إلى امتالك الدفاع عن الروايات الحقيقية
للمجتمع والهوية والوطن ،ونقد مختلف األساطير المشبوهة لأليديولوجيات اإلمبريالية على حساب
األيديولوجيات الوطنية .من هذا المنطلق ،يتبادر إلينا خطاب الجدوى ( )faisabilitéمن هذه الدراسة
الـمـقــارنــة بـيــن كـ ٍّـل مــن أرس ــان وسـعـيــد .ومــع أن اإلجــابــة عــن ج ــدوى الــدراســة سـتـتـحــدد مــن خــال هــذا
البحث ،فإن االختالف في قراءات مساحات األخير ربما يفتحه على تحدٍّ عقالني ،فإما أن يقبل النتيجة
وإما أن يرفضها بحكم األشكال المختلفة للعقالنية .كما أن تجلي بعض األفكار والمواقف والمواقع
المتماثلة بين أرســان وسعيد يفتح المغامرة البحثية في رحلة استقرائية معقدة ،لعلها تصل بالدرجة
األساسية إلى الرفض العرضي لذلك الصمت اإلبستيمولوجي ،الذي لم ِ
يعد النظر الدقيق في مستقبل
الـعـمــل اإلمـبــريــالــي الــذي طــرحــه كـ ٌّـل مــن أرس ــان وسـعـيــد فــي هــذه الـحــال اإلمـبــريــالـيــة الـمـتـجــددة ،ليغدو
التساؤل كالتالي:
 ما األنساق البنيوية التي قرأ بها ٌّكل من أرسالن وسعيد الكولونيالية وما بعدها؟

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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 إذا كان العمل الكولونيالي وما بعده ال يمكن المعرفة الغربية تفاديهما ،فما هي أهم قواعد التبصرأساسيا
والحكمة عند كـ ٍّـل من أرســان وسعيد إلدراك مــآل المشروع اإلمـبــراطــوري ،كونه أصبح موق ًعا
ً
من مواقع الثقافة؟

واقع الكولونيالية والخطاب الكولونيالي عند أرسالن وسعيد
فـتـحــت األزم ـ ــات ال ـم ـعــاصــرة وعـ ــودة ال ـكــولــون ـيــال ـيــات ال ـب ـي ـضــاء إل ــى ال ـعــالــم ال ـعــربــي واإلس ــام ــي ،ع ــودة
(((
الموت القادم إلى الشرق كما أعلنته الحروب الصليبية من دير كلوني((( ،وعلى يد بطرس المبجل
( ،)Pierre le Vénérableإع ــادة الـنـظــر فــي ال ـس ــؤال الـتــاريـخــي ال ــذي تـعـلــق بــالـتـشـكـيــات اإلمـبــريــالـيــة
الـجــديــدة التي أضحت راهـ ًنــا مــاز ًمــا للثقافة والسياسة ومنطق الـعــاقــات الداخلية والـخــارجـيــة ،خاصة
فــي ظــل الـتــوظـيـفــات الـقــويــة الـتــي طــرحـهــا مـنـطــق الـمـعــرفــة والـهـيـمـنــة فــي سـيــاســات الـهــويــة ،فــآلــت بــدورهــا
إلــى الـتـمــزق والـتـشـتــت ،وكــان مــن نتائجها إعــادة تقسيم الـشـعــوب والـحــدود جـغــرافـ ًـيــا مــن دون أن يكون
هـنــاك ،على األقــل ،مـحــاوالت جــادة مــن جــانــب السياسيين والمثقفين لــوقــف هــذا التقسيم فــي الوقت
الــراهــن وال ــرد عـلــى بـنــى الـفـكــر الـكــولــونـيــالــي رغــم غـنــى الـتـجــربــة الـعــربـيــة بـكـثـيــر مــن ال ــدراس ــات المعمقة
فــي هــذا المجال ،وهــو مــا يفضي إلــى أن طريقة االسـتــرجــاع فــي فهم العالم والـنــص والناقد تعيد النظر
فــي مـجــرى الـتــاريــخ مــن خــال ثــوابـتــه ومـتـغـيــراتــه ،وق ــراءة بـنــاه االسـتـكـمــالـيــة مــن زاوي ــة الــذهــاب بــالـحــداثــة
الـعــربـيــة إلــى تـلــك الـمـشــاريــع الــوطـنـيــة الـقــومـيــة الـكـبــرى ،الـتــي ارتـقــت مــع الـتـحــديــات الـتــي رفـعـهــا كـ ٌّـل من
شـكـيــب أرسـ ــان وإدوارد سـعـيــد ضـمــن نـظــريـتـهـمــا فــي ال ـم ـقــاومــة وال ـت ـحــريــر ،وال ـب ـحــث عــن ط ــرق نــافــذة
إلح ـيــاء م ـبــدأ الـمـنــاصــرة الـقــومـيــة ال ــذي تـغـنــت بــه الـشـعــوب فــي األربـعـيـنـيــات حـتــى الـسـتـيـنـيــات ،واألخ ــذ
بعين الــدقــة ذلــك الـجــدل الكبير الــذي عـ ّـبــرت عنها مؤلفاتهما الكثيرة والــرحــات المتنوعة فــي التاريخ
والثقافة والسياسة والزمان والمكان ،والنظر إلى الحوارات النافذة والمواجهات المهمة التي صنعتها
الـكـتــابــة وق ــوة إح ـيــاء ال ـشــرق ضــد ال ـهــدف الـكــولــونـيــالــي ،ال ـمــوت ال ـقــادم إلــى ال ـشــرق ،مــن خــال الـتــركـيــز
على ما يلي:
في التاريخ والنظرية التاريخية والخطاب التاريخي

ت ـضــع ال ــدراس ــات ال ـكــولــون ـيــال ـيــة وم ــا ب ـعــدهــا ال ـت ــاري ــخ ض ـمــن ارت ـســامــات ـهــا األولـ ــى ف ــي الـتـحـلـيــل ،وتـعـيـيــن
األه ـ ــداف واألنـ ـس ــاق ال ـعــامــة ال ـتــي ت ـســري عـلـيـهــا ن ـظــريــة الـهـيـمـنــة وآف ــاق ـه ــا ال ــراه ـن ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـتـحــديــات
الـتــي تـطــرحـهــا األح ــداث والـمـتـغـيــرات .ومــن الـبـ ّـيــن أن الــدراســات الـكــولــونـيــالـيــة ومــا بـعــدهــا((( عـلـلــت في
((( موجود في فرنسا ،وهو المكان الذي كانت تعقد فيه الخطط االستباقية للحمالت الصليبية.
((( بطرس المبجل ( :)1152 – 1092رئيس دير كلوني في فرنسا.

((( يشمل كل ثقافة تأثرت بالعملية اإلمبريالية ابتداء من اللحظة الكولونيالية على الوضع الحالي ،ويرجع استخدام هذا المصطلح
إلى استمرار هذا االحتالل طــوال العملية التاريخية التي بــدأت بالعدوان األوروبــي .انظر :بيل أشكروفت ،غاريث غريفيث ،هيلين
تيفن ،الــرد بالكتابة :النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة ،المحرر العام تيرينس هوكس؛ ترجمة شهرت العالم (بيروت:
المنظمة العربية للترجمة ،)2006 ،ص .16
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نـسـخـهــا الـعــربـيــة كـثـيـ ًـرا مــن الـقـضــايــا الـمــرتـبـطــة بــواقـعـيــة ال ـتــاريــخ والـكـتــابــة الـتــاريـخـيــة والـمـعــرفــة والـسـلـطــة،
وبـمـظــاهــر الـمـقــاومــة المختلفة ضــد اآلث ــار الـكــولــونـيــالـيــة الـمـتــرسـبــة فــي جــذمــور الــوعــي الـجـمــاعــي للدولة
ال ـعــرب ـيــة ،ال ـتــي مــا فـتـئــت تـسـتــوعــب قـضــايــاهــا بـعـيــن ال ـحــاضــر عـلــى ال ـمــاضــي ،واس ـت ـي ـعــاب ال ـمــاضــي من
خالل الحاضر.
ت ــاق ــت ن ـظــريــة أرس ـ ــان ال ـتــاري ـخ ـيــة م ــع ت ـلــك األح ـ ــداث الـعـمـيـقــة ال ـت ــي ارت ـح ــل ع ـبــر أن ـســاق ـهــا وأحــداث ـهــا
بــالـنـظــرً ،
أول ،إل ــى الـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة ،وبــالـبـحــث ،ثــانـ ًـيــا ،عــن س ــؤال مــا يـنـبـغــي أن يـكــون عـلـيــه الــوضــع
ً
وشرطا من شروط اللحاقً ،
فضل عن السباق؛
التاريخي ،باعتباره «ضــرورة من ضــرورات البقاء ()...
ف ــأي ــة أم ــة أجـ ــدر ب ـمــدارس ـتــه م ــن ه ــذه األمـ ــة ال ـعــرب ـيــة ذات ال ـت ــاري ــخ األم ـج ــد وال ـس ـن ــام األق ـع ــس ،وال ـع ــرق
األنـجــب والـلـســان األذرب ،والـجـهــاد الــذي شــرق وغ ــرب»((( .كما أنــه بـ ّـيــن أهــم اللحظات الـكـبــرى التي
انتصر فيها الـتــاريــخ كقيمة مــركــزيــة اسـتـفــردت لها األنــا العربية ودونــت مجدها «بــأيــام مــأت مــن الدهر
مسمعيه وضــربــت كــل جـبــار فــي أخــدعـيــه ،وفــرضــت الــذلــة على جماجم األكــاســرة ،وأط ــارت الـنـعــرة من
معاطيس القياصرة»(((.
لــذا ،نجد أن الكتابة التاريخية عند أرســان تستند إلــى قــراءات األحــداث والوقائع من منطلق األهمية
التي ّبينها التاريخ الذي استند إليه أرسالن في تحليل كثير من اآلثار ،وال سيما ما ورد في كتابه تاريخ
غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وجزائر البحر المتوسط وكتابه الحلل السندسية وغيرهما ،ومن ثم
يبنى واقع األمة ومجدها من خالل النوافذ الكبرى لالنتصار والغلبة التي ُت َع ّد بمثابة الخاصية الرئيسية
للعربي المسلم.
نوعا ما
في ضوء هذه التحليالت ،يفكك إدوارد سعيد معنى التاريخ بمفاهيم بنيوية تكاد تكون مختلفة ً
عن الطريقة التي عالج بها أرسالن هذه المسألة ،ولكن مسار الهدف واحد ،وهو :كيف نعي التاريخ؟
وعلى أي أساس يمكن أن نستوعبه؟ وماذا يعني تاريخنا عند اآلخر المحتل؟
في هذا الصدد ،يستعرض سعيد موقف بلفور بقوله« :إن األمم الغربية ما إن يبدأ ظهورها في التاريخ،
حـتــى تـظـهــر بــدايــات قــدرتـهــا عـلــى الـحـكــم الــذاتــي ،وهــي ال ـقــدرة الـجــديــرة بــالـتـقــديــر فــي ذات ـهــا ( .)...ثم
ـارا تنبئ عــن الحكم
انـظــروا إلــى تــاريــخ الشرقيين بــرمـتــه فيما يسمى بصفة عــامــة الـشــرق ،ولــن تـجــدوا آث ـ ً
الذاتي إطال ًقا ،إذ كرت كل قرونهم العظمى ،ولقد كانت بالغة العظمة في ظل الحكومات االستبدادية
والحكم المطلق»(((.
ب ـ ّـي ــن س ـع ـيــد ص ـ ــورة ال ـت ــاري ــخ ال ـع ــرب ــي وم ـفــاه ـي ـمــه ع ـن ــد الـ ـغ ــرب م ــن ح ـي ــث الـ ـص ــور ال ـت ـن ـم ـي ـط ـيــة ألش ـكــالــه
وم ـس ــاح ــات ــه ،خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ال ـت ـص ــدع ال ــدائ ــم ل ـل ـعــاقــات ب ـيــن ال ـش ــرق والـ ـغ ــرب ،ول ـف ــرض ف ـهــم واح ــد
((( شـكـيــب أرس ــان ،الـحـلــل الـسـنــدسـيــة فــي األخـبــار واآلث ــار األنــدلـسـيــة :وهــي معلمة أنــدلـسـيــة تـحـيــط بـكــل مــا جــاء عــن ذلــك الـفــردوس
المفقود ،ج [( 1القاهرة] :المطبعة الرحمانية ،)1936 ،ص .6
((( المصدر نفسه ،ص .6

((( إدوارد سعيد ،اإلستشراق (المفاهيم الغربية للشرق) ،ترجمة محمد عناني (القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .86
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لـلـحـقـيـقــة وال ـم ـعــرفــة وال ـق ــوة ،ال ي ـت ـجــاوز بـبـســاطــة مـنـهــج اخ ـت ــاق األح ـ ــداث وال ـم ـفــاه ـيــم ف ــي مــؤسـســات
الـكــولــونـيــالـيــة ال ـتــي سـعــت دائ ـ ًـم ــا لـنـحــت مــواقــع م ـحــددة لـمــا تـسـمـيــه الـقـضـيــة الـشــرقـيــة ،وإعـ ــادة تــرجـمـتـهــا
ف ــي أن ـظ ـمــة ت ـم ـث ـيــل ج ــدي ــدة ن ـق ــرأه ــا ف ــي االخـ ـت ــاف ال ـث ـقــافــي الـ ــذي ك ــون ــه ال ـم ـس ـت ـع ـمــر ع ـلــى الـمـسـتـعـمــر،
ض ـمــن س ـج ــاالت واس ـت ـجــابــات م ـح ــددة ف ــي ن ـطــاق ن ـظــريــة م ــا ب ـعــد الـكــولــونـيــالـيــة ال ـتــي رس ـخــت اس ـت ـمــرار
«الـ ـص ــراع ال ـث ـقــافــي ب ـيــن اإلم ـبــريــال ـيــة وال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي م ــا زالـ ــت ت ـعــانــي ال ـه ـي ـم ـنــة ب ـط ــرق مـخـتـلـفــة فــي
الوقت الحاضر»(((.
بمقاربة مع المفاهيم التي طرحها أرسالن للتاريخ ،نجد أنه تجاوز المفاهيم التاريخية الضيقة والمتحيزة
لمصلحة الحال العربية ،التي حددها بلفور من خالل ما عرضه سعيد؛ ففي كتاب غزوات العرب في
فــرنـســا ،يـقــول أرس ــان مــا يـلــي عــن األهـمـيــة الـتــي تـمـيــز بـهــا عـلــم الـتــاريــخ الـعــربــي« :إن ــه هــو الــواصــل بين
الماضي والمستقبل ،والرابط بين اآلنف والمستأنف ،وإنه ال جدال في كون األمة العربية التي تتحفز
لتنباع وتستوف [كــذا] لتمد طائل الباع ،لم تكن لتحدث نفسها بالنهوض الذي جعلته نصب نواظرها
( )...وطالعت مــن تاريخها تلك الصفحات المتاللية [كــذا] فجعلت الحاضر منها يخجل أن يقصر
شأو الغابر( )...فكان تاريخ العرب عمدة العرب فيما يطمحون إليه من معال ،ووسيلتهم فيما يندفعون
إلى تحقيقه من آمال»(((.
في ضوء هذا التوصيف تتحدد النظرية التاريخية بين أرسالن وسعيد من حيث:
 أهمية التاريخ كوسيلة إلدراك الحراك القيمي للشعوب العربية ووقوفها ضد التحديات التي تواجههافي لحظة تاريخية متجددة مع بــروز نسق السرديات الكبرى ( ((()Grand narrativesللقوى الغربية؛
فــأرســان أوضـحــه مــن إظـهــار إشـكــاالتــه وإدراك ــه الكيفية الـتــي يـتــم بـهــا اسـتــرجــاع أطــر الـتــاريــخ المنتصرة
من خالل:
• الدفاع عن الفكرة المركزية للحقيقة المعرفية واإلنسانية للتواريخ العربية واإلسالمية.
• بلورة الشعور القومي الموحد ،عبر األساليب الفكرية الفاعلة التي طرحها أرسالن من خالل إعادة
النظر في التراث واآلثار والمعالم التاريخية الكبرى ،التي خ ّلفها العرب في األندلس وفي فرنسا وإيطاليا
وغيرها ،والتي يقترح فيها استنطاق الهوية عبر معرفة ومراجعة األسباب التي تأخر بفعلها المسلمون
ً
ً
وعمل ،وفي هذا يقول« :إن االنحطاط الذي
وقول
فكرا
وتقدم غيرهم بفقههم ضرورة هذه األسبابً ،
((( بيل أشكروفت وبال أهلواليا ،إدوارد سعيد :مفارقة الهوية ،ترجمة سهيل نجم؛ مراجعة حيدر سعيد (دمشق :نينوى للدراسات
والنشر والتوزيع ،)2002 ،ص .25
((( شكيب أرســان ،تاريخ غــزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط (القاهرة :مؤسسة هنداوي للتعليم
والثقافة ،)2012 ،ص .11

((( قائمة على أساس الزمان والتاريخ ،أو التاريخ والعلم ،وهي النزعة التي تحدث عنها فرانسوا ليوتار ،حيث انصب عمله فيها من
خالل وضع المعرفة في أنساق ما بعد الحداثة ،حيث يتصارع العلم مع المرويات ،وبنظر غلبه كمجرد خرافات .انظر :طوني بينيت،
لورانس غروسبيرغ وميغان موريس ،مفاتيح اصطالحية جديدة :معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ،ترجمة سعيد الغانمي (بيروت:
المنظمة العربية للترجمة ،)2010 ،ص .382
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عليه المسلمون شــيء عــام لهم فــي الـمـشــارق والـمـغــارب لــم ينحصر فــي جــاوة ومــااليــو ،وال فــي مكان
آخر ،وإنما هو متفاوت في دركاته ،فمنه ما هو شديد العمق ومنه ما هو قريب للغور ،ومنه ما هو عظيم
خطرا»(.((1
الخطر ،ومنه ما هو أقل
ً
وبين أن من غير الممكن أن نساوي بين تاريخنا وتواريخ البلدان الكولونيالية ،وال يمكن ً
أيضا إسقاط
ّ
الـمـفــاهـيــم والـسـيــاقــات الـكـبــرى أو الـصـغــرى فــي ق ــراءة الـقـضــايــا الـجــوهــريــة للمرجعية الـتــاريـخـيــة والـهــويــة
الجمعية ،بل يجب استخدام التقصي والتحقيق تجاه مخلفات المعنى وأبنية الكتابة .وقد أوضح هذا
األمر في كتابه وتحقيقه االرتسامات اللطاف أثناء الرحلة الحجازية ،حيث «أقــام الدالئل على إمكان
ما دعــا إليه وسهولته ،من قابلية في المكان ،ومــواتــاة من الــزمــان ،وأشــار إلــى ما يعترض به على ذلك
عذرا وال للمقصر
من شبهات داحضة ،وكر عليها بما ينقضها من حجج ناهضة ،بما لم يبق لمعتذر ً
ً
ً
معقول»(.((1
قول
هذه القراءة التي يدعو إليها أرسالن ،يحلل سعيد ثناياها وأبنيتها ويفضح السياقات المادية والمعنوية
لـلـثـقــافــة الـمـهـيـمـنــة ،ال ـتــي حــرفــت ال ـتــواريــخ وأسـقـطــت كـثـيـ ًـرا مــن األمــاكــن مــن مــوقـعـهــا األص ـلــي ،لتصبح
م ـحــاربــة األص ــان ــي ف ــي م ـشــاريــع الـهـيـمـنــة أس ـل ــوب ال ـمــاضــي وأس ـل ــوب ال ـحــاضــر الـ ــذي رس ـمــه وح ــدده
مـنـطــق عــاقــات ال ـقــوة ال ــذي أجـجـتــه لـغــة الـتـصــدع وال ـصــدام بـيــن ال ـشــرق وال ـغــرب ،وهــو مــا ال بــد للعقل
يقيم دقائق هــذا الـصــراع ،ويكتشف مواطن الخلل في
التاريخي العربي من أن يستوعبه جيدً ا قبل أن ّ
إدراكـهــا ،من خــال الوعي النقدي لتلك التعميمات التاريخية التي وضعها الغربيون في كتابتهم عن
ً
رسميا ال ينفصل عن منطق القوة الحقيقي والقدرة
تاريخا
العرب والمسلمين وعن اإلســام ،وجعلها
ً
السياسية الفاعلة.
ويــوضــح سـعـيــد مــوقــف فــوريـيــه ) )Fourierمــن الـتــاريــخ الـمـصــري وإع ــادة كـتــابـتــه بــربـطــه بـمـجــد نــابـلـيــون
بــونــابــرت« ،ويـعـلــن أن ال ـتــاريــخ س ــوف يــذكــر كـيــف كــانــت مـصــر مـســرح م ـجــده ،أي مـجــد نــابـلـيــون وتـقــي
من النسيان جميع ظــروف هــذا الحادث الفذ .وهكذا ،فــإن وصــف مصر يحل محل التاريخ المصري
ً
تاريخا يتمتع بتماسكه وهويته ومعناه ،بل إن التاريخ المسجل في  -كتاب فورييه -
أو الشرقي ،باعتباره
(((1
يغتصب مكان التاريخ المصري أو الشرقي» .
مــن ثــم ،ال ُي ــد َرس الـمــاضــي بــذاتــه عند كـ ٍّـل مــن أرســان وسـعـيــد ،بــل إن دراسـتــه قائمة على أســاس فهم
الـحــاضــر والمستقبل وتـحــديــد األدوار االسـتـشــرافـيــة لــه ،مــن خــال ربــط الــوعــي الـسـيــاســي بــأنـســاق الفكر
الشمولي ،والكشف عن السنن المتواترة لآلثار االنقالبية التي صنعتها األحــداث العظام في التاريخ.
وقــد أشــار أرســان إلــى أن «كــل أمــة من األمــم تــدرس تــواريــخ البشر أجمع ،إال أنها تجعل تاريخ سلفها
( ((1شكيب أرسالن ،لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟ (القاهرة :كلمات عربية للترجمة والنشر ،)2012 ،ص .11

( ((1شكيب أرسالن ،اإلرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف :وهي الرحلة الحجازية ،وقف على تصحيحها وعلق
حواشيها السيد محمد رشيد رضا (القاهرة :مطبعة المنار ،)1931 ،ص .7
( ((1سعيد ،اإلستشراق ،ص .160
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هو العلم المقدم والبغية التي بجب أن تتوجه إليه خواطر ناشئتها ( )...لما في ذلك من وصل حديث
بقديم ،وربط آخر بأول ،وإعادة فرع إلى أصل ()...؛ فمغزى التاريخ هو حفظ التسلسل ومنع التخلف،
وحث األخالف عن متابعة األسالف ( ،)...فإن األمم في تنازع بقاء ال يفتر ،وتزاحم ورد ال يسكن ،وكل
منها ينبغي حفظ كيانه ويوطد بنيانه ويحمي حقيقته ويخلد سجيته ،بل يحاول أن يتقدم عما كان»(.((1
 دور الـتــاريــخ فــي انـبـعــاث الـشـعــور الـقــومــي ،وتــوحـيــد الكتل التاريخية والــواقــع فــي مصير مشترك واحــد،وتحت راية واحــدة ،ومقاومة هيمنة الثقافة الكولونيالية التي تسعى لتذويت المجتمع ومفاهيمه ،ضمن
سـيــاقـهــا األيــديــولــوجــي وال ـع ـقــائــدي ،م ــن ث ــم ف ــإن الـفـهــم ال ـقــومــي وال ـق ـصــدي لـلـتــاريــخ عـنــد ك ـ ٍّـل م ــن سـعـيــد
وأرسالن أساسي في فهم الوضع الكولونيالي المتجدد في تواريخه ودوله وحدوده وهوياته االفتراضية.
وكما تقول آنيا لومبا ( :)A. Loombaإننا بحاجة ً
فعل إلــى إيجاد روابــط بين التواريخ المختلفة لألمة،
والبحث عن أنماط معينة لقومنتها إن وجــدت ،فما الــذي يجعل في البداية أي أمــة مختلفة عن األنــواع
األخ ــرى مــن الـمـجـتـمـعــات؟ وم ــا ال ــذي يـمـيــز األم ــم ال ـتــي صــاغـتـهــا ال ـن ـضــاالت ضــد االسـتـعـمــار مــن طــرف
(((1
القوى الكبرى؟
وإذا كــان أرســان قــد أفصح عــن هــذه الـمــدلــوالت الكولونيالية االفتراضية للمعنى الـعــام للتاريخ ،عبر
مؤامرات القوى الغربية الكبرى على اإلسالم ،ومن خالل شبكات التنصير ،وتأجيج الحروب األهلية
واالنقسامات المتجددة بين المذاهب والطوائف الدينية( ،((1فإن سعيدً ا استكمل قراءة هذا المنظور من
زاويــة اإلرهاصات الكبرى للتاريخ المعاصر للعالم العربي ،فقال عنه أنــه« :أصبح ً
مثال على التاريخ
من اإلرهاق المستمر ،وانبثقت مؤسسات لدراسة هذا التاريخ باسم مؤسسات دراسة الشرق األوسط،
طوعا بالتوترات السياسية
متخصصة في علم اإلنسان والتاريخ وعلم االجتماع وعلم السياسة ،مرتبطة ً
في المنطقة وبموقع القوتين االستعماريتين»(.((1
م ــن ث ــم يـتـبـيــن أه ــم األش ـك ــال الـعـقــانـيــة ال ـتــي ق ــرأ ب ـهــا أرسـ ــان وس ـع ـيــد ال ـت ــاري ــخ وال ـخ ـط ــاب ال ـتــاري ـخــي،
ووقوفهما على أهــم الـعــوامــل الـتــي تتشكل بهما النظرية القومية ،وإن كــان البحث عــن االخـتــاف في
تحليلهما يصل فقط إلى طبيعة األحداث التاريخية في عهدهما؛ فأرسالن أرﱠخ لألحداث التي عاشها،
(((1
وبـ ّـيــن أنـهــا ستكون حــديـ ًثــا وتــأويـ ًـا للمستقبل ،وسـعـيــد أخــرج هــذا االسـتـشــراف ))La Prospective
( ((1أرسالن ،الحلل السندسية ،ص .7-6

( ((1آنيا لومبا ،الكولونيالية وما بعدها ،ترجمة باسل المسالمة (دمشق :دار التكوين ،)2013 ،ص .235

( ((1لوثروب ستودارد ،حاضر العالم اإلسالمي ،ترجمة عجاج نهويض؛ تعليق شكيب أرسالن 4 ،ج في  2مج (دمشق :دار الفكر،
[د .ت ،)].مج  ،2ج  ،2ص  10و.15
( ((1إدوارد سعيد ،الثقافة واإلمبريالية ،نقله إلى العربية وقدم له كمال أبو ديب ،ط ( 2القاهرة :دار اآلداب للنشر والتوزيع،)1998 ،
ص .216

( ((1هو مهارة عملية تهدف إلى استقراء العمليات الذهنية الذاتية والموضوعية واالتجاهات العامة في حياة البشرية ،بهدف وضع
حتما إلى تحديد
الخطوط العامة لقضايا الفكر والوطن ،ولقضايا الداخل والخارج في شبكة من العالقات االستراتيجية التي تؤول ً
وسياسيا واقتصاد ًيا وعسكر ًيا .انظر :إدوارد
واجتماعيا
وثقافيا
تاريخيا
المستقبل وتوجيهه بما يعود إيجا ًبا على المصلحة العامة،
ً
ً
ً
ً
كورنيش ،االستشراف :مناهج استكشاف المستقبل ،ترجمة حسن الشريف (بيروت :الدار العربية للعلوم ناشرون ،)2007 ،ص .13
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مــن خــال ص ــورة ال ـشــرق الــراهـنــة فــي ال ـغــرب ،وال ـتــي أوضـحـهــا ع ــداء وســائــل اإلع ــام الـغــربـيــة وكـتــابــات
الـمـحــافـظـيــن ال ـج ــدد ال ـحــاقــدة عـلــى ال ـع ــرب الـمـسـلـمـيــن واإلس ـ ــام ،فــأخــرجــت اإلسـ ــام ف ــي ق ــواع ــد ت ــورا
ب ــورا ،واإلن ـســان الـعــربــي فــي صــورة إره ــاب الـمــا عـمــر ووحـشـيــة بــن الدن والـظــواهــري وص ــدام حسين.
فـكـيــف تـعــانـقــت مـفــاهـيــم ال ـغــرب واإلس ــام فــي نـســق أرس ــان وسـعـيــد؟ مــا الـجــديــد فــي طــرق مناقشتهما
مفهومي اإلســام والغرب ،في ظل الثقافة االستعمارية المتحولة؟ وهل في اإلمكان أن نخلق جديدً ا
خاصا بأنفسنا؟
ً
اإلسالم والغرب والبنى االستشراقية

شكلت الثقافة االستعمارية بنوازعها المانوية نظريات تفسيرية مغايرة لحقيقة اآلخــر ،الــذي رسمت له
هويات ومرجعيات وأنسا ًقا مختلطة أدخلته في فضاء هجنة متعمد واغتراب محتوم ،ترجمتها في عمليات
متناغمة من التمثيل والسيطرة عبر شبكات التأليف والتصوير والتغطية ،إلعادة هيكلة الحقائق الرسمية
والمعرفة والمناطق .وارتبطت مثل هذه الدراسات بمعرفة الشرق اإلسالمي الذي أ ّلف فيه ك ّتاب الغرب
كـثـيـ ًـرا مــن الـكـتــابــات ،منها كـتــابــات أنـصـفــت حقيقته ومــوقـعــه الـعـقــائــدي والـثـقــافــي ،ومـنـهــا كـتــابــات تعمدت
تشويهه وتنميطه .وقــد تعرض أرســان لهذه الكتابات ،وقــام بفحصها ونقدها فــي ضــوء ثقافته المتنوعة
واطــاعــه الــواســع عـلــى تــواريــخ األم ــم ،واهـتـمــامــه بــأحــداثـهــا الـسـيــاسـيــة ،وإلـمــامــه بــالـلـغــات األجـنـبـيــة ،بحيث
وحاضرا؛ فقد عرض في كتاب حاضر العالم اإلسالمي
ماضيا
أدرك حقيقة العالم اإلسالمي وما يحيط به
ً
ً
المؤلف في ثالثة أجزاء كبرى ،حصيلة دقيقة للمفهوم الشرق اإلسالمي من خالل كتابات المستشرقين
المنصفين وغير المنصفين ،ووصــل إلى قــراءة هذه المواقف على أنها ستشكل محور السياسة الحيوية
في المستقبل ،والتي ستتجدد مواقعها ومواقفها ،بناء على الخلفيات األيديولوجية والعقائدية للسياسة
الغربية تجاه العالم ومنطقة العالم اإلســامــي .ويــرى وجــوب قــراءة هــذه الكتابات مــن زاويــة فقه الوقائع
لمفهوم اإلســام ذاتــه ومفهوم إعــادة مركزيته ،ويجنح في هــذا األمــر إلــى عــرض موقف ماكس مايرهوف
) )M. Meyerhofال ـ ــذي يـ ـق ــول« :يـ ـك ــاد ي ـك ــون م ـس ـت ـح ـيـ ًـا أن ن ـف ـهــم ك ـي ــف أن أعـ ــرا ًبـ ــا م ـن ـق ـس ـم ـيــن إل ــى
ع ـش ــائ ــر ،ل ـي ـســت ع ـن ــده ــم األعـ ـتـ ــدة الـ ــازمـ ــةَ ،يـ ـه ــزم ــون ف ــي م ـث ــل هـ ــذا ال ــوق ــت ال ـق ـص ـي ــر ج ـي ــوش ال ــروم ــان
ـرارا فـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــداد وال ـ ـع ـ ـتـ ــاد ،وك ـ ــان ـ ــوا ي ـق ــات ـل ــون ـه ــم وه ــم
والـ ـ ـف ـ ــرس ،وك ـ ــان ـ ــوا الـ ــذيـ ــن كـ ــانـ ــوا ي ـف ــوق ــون ـه ــم م ـ ـ ـ ـ ً
كتائب منظمة»(.((1
يـصـبــح ال ـش ــرق اإلس ــام ــي وق ـضــايــاه إ ًذا م ـحــور ال ـم ـشــروع األرس ــان ــي ال ــذي يـفـتــح مـنـهـجــه ف ــي ال ــدراس ــة
ع ـل ــى الـ ـح ــرك ــة واالنـ ـفـ ـعـ ــال والـ ـثـ ـبـ ــات ،يـ ـتـ ـج ــاوز ب ـه ــا شـ ـ ــروط االحـ ـت ــرافـ ـي ــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــل والـ ـكـ ـش ــف عــن
م ـس ـتــويــات ال ـح ـقــائــق ،م ــؤك ــدً ا ال ـح ـضــور ال ـم ــادي ال ــدن ـي ــوي ،وال ـت ــأوي ــل ال ـعــائ ـقــي لـلـهــويــة ال ـثــاب ـتــة لـمــاهـيــة
ال ـغ ــرب ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة م ــن ج ـه ــة ،ول ـق ــدرة اإلسـ ــام وث ـقــاف ـتــه وت ــاري ـخ ــه ع ـلــى ال ـمــواج ـهــة م ــن جـهــة
أخـ ـ ــرى .وي ـت ـع ــزز ع ـم ــل أرسـ ـ ــان ب ـتــوج ـيــه اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـت ـغ ـي ـيــر إلـ ــى ال ــداخ ــل ق ـب ــل الـ ـخـ ــارج ،ويـط ـلــق
( ((1ستودارد ،مج  ،1ص .29

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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ال ـع ـنــان إل ــى الـتــركـيــز ف ــي حــديـثــه ع ــن نـظــريــة االن ـق ــاب األكـ ـب ــر( ((1ف ــي ح ــال ال ـع ــام اإلس ــام ــي ،ال ـتــي قــال
عـنـهــا م ــا ي ـلــي« :إن وص ــف ه ــذا االن ـق ــاب ال ـع ـج ـيــب ،ودور ال ـت ـحــول ال ـع ـظ ـيــم ،وم ــا إل ـي ـهــا م ــن مـخـتـلــف
األس ـبــاب والـعـلــل والـنـتــائــج هــو غــرضـنــا ال ــذي قــد ابـتـغـيـنــاه مــن إخ ــراج هــذا الـكـتــاب لـلـنــاس ،وقــد كـنــا من
الــذيــن يـصــورون الـشــيء كــامـ ًـا تــا ًمــا فــأتـيـنــا عـلــى بـيــان كــل صــور االنـقــاب مــن ديـنـيــة وتـهــذيـبـيــة وسياسية
واقتصادية واجتماعية»(.((2
من خالل هذا الواقع اإلدراكي ،يطرح أرسالن قراءته االستراتيجية لعالقات المشرق اإلسالمي والغرب،
ويستخدم في ذلك مصطلحات القوى الحيوية ،النفير ،االستجداد الكبير ،االنقالب العظيم وغيرها،
لـتـكــون مـفــاتـيــح التحليل االسـتـشــرافــي األرســانــي لمختلف عــاقــات الـشــرق وال ـغــرب .كـمــا أن أرســان
واجــه اإلمبريالية األوروبـيــة بوجهين :األول نشاطه الدبلوماسي إلخــراج االحتالل من الــدول العربية،
والثاني استغالل عالقاته الدبلوماسية ببعض الدول األوروبية لمساعدة العرب والمسلمين نحو تحقيق
الحرية و التحديث(.((2
ف ــي م ـقــابــل ه ــذا الـتـحـلـيــل ت ــأت ــي تـفـكـيـكــات سـعـيــد لـلـمـفــاهـيــم ال ـغــرب ـيــة ل ـل ـشــرق واإلسـ ـ ــام ،وكـ ــأن سـعـيــدً ا
ي ـطــاوع أرسـ ــان فــي ه ــذا الـتـفـكـيــك وال ـع ـكــس .غـيــر أن االسـتــراتـيـجـيــا الـسـعـيــديــة ات ـخــذت مــن تـحـلـيــات
غــرامـشــي للهيمنة ،وحـفــريــات فــوكــو للخطاب والـمـعــرفــة ،وتــاريـخـيــة فــانــون لـقــراءة األنـســاق االجتماعية
والـجـغــرافـيــة لـلـشـعــوب الـمـضـطـهــدة ،واسـتـعــارات جــوزيــف كــونــراد لقلب الـظــام األفــريـقــي ،وفيلولوجية
ـوعــا شــاسـ ًـعــا لـتـلــك ال ـن ـقــاشــات وال ـم ـنــاظــرات الـنـصـيــة لـلـنـصــوص
ري ـن ــان ل ــدراس ــة ال ـل ـغــات وغ ـيــرهــا ،مــوضـ ً
اإلمـبــريــالـيــة ،والـتــي فـضــح بـهــا أل ــوان الـهــويــة الثقافية والـسـيــاســة المعرفية للكولونيالية ،والـتـطــورات التي
الح ـق ــت م ـف ـهــوم اإلس ـ ــام وال ـن ـبــي م ـح ـمــد ،م ــن خ ــال ن ـظ ــرة ال ـغ ــرب الـ ــذي عـكـسـتــه ال ـن ـظــريــة الـتـنـمـيـطـيــة
مذهبا
لكتابات دانتي وأناشيد روالن وأحـكــام كرومر ( ،)...ومــن ثم يصبح الشرق  -بحسب سعيد -
ً
مـعــرفـ ًـيــا ال يـنـفـصــل عــن الـبـنــى الـمـعــرفـيــة والـسـيــاسـيــة لـتـلــك االس ـت ـث ـمــارات ال ـمــاديــة الـكـبـيــرة ،كــونـهــا شبكة
مقبولة سمحت منافذها مــن تسريب صــور الـشــرق الخيالية إلــى وعــي الغربيين الــذيــن عينوا مساحات
لرواياتهم البربرية عبر الــزمــان والـمـكــان الشرقيين ،وبــرروا احـتــال هــذا العالم باسم شـعــارات الحداثة
والتقدم والتنوير(.((2
( ((1يعني أرســان بنظرية االنقالب األكبر حــاالت التقدم واالنتصار التي قلبت موازين القوى بين الشرق والغرب من جهة ،كما
يعني حاالت الهزيمة واالنحطاط ،الذي أدى بالمسلمين إلى التخلف في جميع الميادين ،حيث إن نظرية االنقالب األكبر نجدها
في فكر شكيب أرسالن مستوعبة جميع الميادين االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية والمعرفية ،وهي ال تنفصل عن وحدة
اإلسالم المركّ ب الذي منح نظرية االنقالب األكبر كل الفاعلية واإليجابية في حالة صعود الروح الذاتية والموضوعية ،كما أنه أعطاها
كل السلبية في حالة هبوط هذه الروح.
( ((2ستودارد ،مج  ،1ص .1

(21) Stephane A. Dudoignon, Komatsu Hisao and Kosugi Yasushi, eds., Intellectuals in the Modern Islamic World:
Transmission, Transformation, Communication, New Horizons in Islamic Studies (New York; London: Routledge,
2006), 185.

( ((2سعيد ،اإلستشراق ،ص .50
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أصـبـحــت هــذه الـصــور مــدار الـصــراع واألح ــداث الـكـبــرى فــي الـعــالــم ،ولينحو الـتــألـيــف االسـتـعـمــاري في
تــواريــخ مـفـبــركــة عـنـصــريــة ،تـعــج بـقـيــم الـعـنــف والـجـنــس وال ـبــادة والـتـضــاد والـتـنــاقــض ،فــي مـســاهـمــة منها
لكتابة تواريخ الشرق المحلية ،ولعرض اإلسالم على مساحات اإلرهاب والتطرف ،وليحتمل اإلسالم
دالالت ع ــدة تــدمــر فـيــه وحــداتــه األصـلـيــة واح ــدة بـعــد األخـ ــرى .فــي ه ــذا يـقــول عـبــد الـلــه ال ـع ــروي« :إن
التأليف االستعماري محدود بإطاره األدلوجي ( )...طرح الفترة اإلسالمية بكاملها في إطار عهد تقهقر
وغموض ،بين عهد السلطة الرومانية وعهد الدولة االستعمارية الحديثة لم يغير التحقيب التقليدي،
ً
مستنبطا من تاريخ القرن التاسع عشر
برنامجا للبحث،
رتب المعلومات حول الفترة اإلسالمية ،ووضع
ً
األوروبي ،طرح أسئلة في انتظار العثور على الوثائق الالزمة لإلجابة عنها ،بما يخطر على باله أنه غير
اإلشكالية كما فعل زمالؤه في أوروبا نفسها»(.((2
ماذا تطرح إ ًذا آفاق البنى التحليلية لإلسالم والغرب في نسق أرسالن وسعيد؟ وماذا تقدم أطاريحهما
ناتجا من البناء المعرفي
للهوية والــوطــن والقومية وإن كــان االخـتــاف في طــرق معالجتهما للمفاهيم ً
لزمنهما ،رغم أن الصراع في بنيته واحد ،واألزمات متجددة في الشكل ،ونفسها في المضمون؟
تفتح دراستهما مساحات ثقافية أساسية تتعلق بــدور المثقف الوطني في تقرير مصيره ومصير وطنه،
والـبـحــث عــن كيفية إع ــادة أو تـكــويــن الـمــركــزيــة المشرقية فــي مـقــابــل الـمــركــزيــة الـغــربـيــة ،ورفــض التبسيط
المخل بالتنوع اإلنساني في تضادات عرقية مختلفة ،أججت الحروب والفتن عبر تاريخها وتقاسيمها،
ومقاومة االنغالق على الوعي الفردي ،ودفعه إلى قومة نهضوية تحررية متجددة ،تجمع شتات الوعي
الجمعي ألبناء الوطن ،وتدفعهم إلى مقاومة الذوبان الثقافي ،وإلى التحدي والتجاوز و الصمود بدل
الـخـضــوع أو العيش تحت األحــذيــة العسكرية الـغــربـيــة( .((2وقــد كشف أرســان وسعيد واقـعـيــة النظرية
الكولونيالية ومــا بعدها ،مــن خــال النظر إلــى مساحات الكتابة والتصوير لــإســام والـشــرق فــي البنية
الـمـعــرفـيــة الـغــربـيــة ،وأثـبـتــا أنـهــا ال ت ــزال مــوجــودة فــي هــذا الــزمــان وه ــذا الـمـكــان .ورغ ــم أن أرس ــان أرفــق
فــي كـتــابــاتــه ومـنــاقـشــاتــه كــرنــولــوجـيــا تــاريـخـيــة لـلــوقــائــع بـبـنـيــويــة الـتـحـقـيــق ال االف ـت ــراض ،وبـنـســق الـمـعــايـشــة
والخبرة والترجمة واالنفتاح ال االنغالق ،فإن سعيدً ا عرض فضاء واس ًعا للهجنة والتجاذب والتشظي
واالنـشـطــار لـفـضــاءات المعرفة وأنــات الـهــويــة ،وانـبـثــاقــات الترجمة وتــأويــات الـنــص ،أرفقها بتساؤالت
متالحما ليقوضوا الكذبة
تتعلق بانبعاث فلسفة في المقاومة والتحرير ،تجعل من هــذا المدى «نسقًا
ً
اإلمبريالية واختاروا أن يلتقي وعيهم بتجارب أوطانهم لما اكتسبوه من معارف وخبرات في العواصم
ً
محمل بفسيفساء من
الكولونيالية ،لتصب في مشروع ملهم للمثقف ،ومن ثم ينهض النص الموازي
حكايا تحكم الجغرافيا والتاريخ»(.((2
( ((2عبد الله العروي ،مجمل تاريخ المغرب ،ج  ،1ط ( 5بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)1996 ،ص .17

( ((2بيل أشكروفت ،جاريث جريفيث وهيلين تيفين ،دراسات ما بعد الكولونيالية :المفاهيم الرئيسية ،ترجمة أحمد الروبي ،أيمن
حلمي وعاطف عثمان؛ تقديم كرمة سامي ،المشروع القومي للترجمة؛ ( 1681القاهرة :المركز القومي للترجمة ،)2010 ،ص .12
( ((2المصدر نفسه ،ص .12

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا
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يـتـقــارب ســرد أرس ــان وسـعـيــد إ ًذا فــي حـكــايــة قـصــة األرض والـتـحــريــر ،مــن منطلق الـتــرابــط الـحـمـيــم بين
صــوت الـسـيــاســي والـمــوقــع الـثـقــافــي ،ومــن خــال الـمــركــز المهني والـفـضــاء الـهــويــاتــي ،ليتموضعا ضمن

االتجاهات الرئيسية إلعادة بناء الفكر وتأسيس الخطاب الوطني القومي .وبالنظر إلى الحجم الهائل
فــي الـكـتــابــة والـتــألـيــف ،ت ـتــراءى ال ـشــروط الـحـقـيـقـيــة وال ـصــارمــة فــي ق ــراءة خـطــاب االسـتـعـمــار وتــاريـخــه،

بــوضــوح مــاهـيــة اإلس ــام والـشــرق فــي تعبيراته االحـتــالـيــة المختلفة عـلــى أنـهــا األس ــاس فــي تمثيل عالم

اإلسالم وحاضره ،الذي خرج به أرسالن إلى دائرة األحداث والثورات ومظاهر اليقظة والوعي ،ودخل

به سعيد إلى حيز االختالف ،والبحث عن التناقض في مفارقات النصوص والوقائع ،والهوية والقوة
والهيمنة والمعرفة.

المشروع الكولونيالي ومآله عند أرسالن وسعيد
ت َُع ّد البنية التصورية لألحداث والوقائع ،وللنصوص والكتابات التي تتبعت تاريخ األفكار ثم انتقدت
ت ـلــك األفـ ـك ــار ،ذل ــك ال ـح ـضــور ال ـم ـت ـنــاســق لـمـجـمــل ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي اش ـت ـغــل عـلـيـهــا أرسـ ــان وس ـع ـيــد فــي
مسيرتهما السياسية والـفـكــريــة والـنـضــالـيــة؛ حـيــث إن الـكــاريــزمـيــة الـتــي يتمتعان بـهــا جعلتهما يصطدمان

وجـ ًـهــا لــوجــه مــع الـسـيــاســة االسـتـعـمــاريــة مــن جـهــة ،ويـسـعـيــان بــاسـتـمــرار مــن جـهــة أخ ــرى إليـجــاد خطاب
جــامــع لـمـعــانــي ال ــوح ــدة الـعــربـيــة الـقــومـيــة اإلس ــام ـي ــة ،ال ـتــي ال تـسـتــأصــل ع ــر ًق ــا وال ج ـنـ ًـســا ،هــادف ـيــن إلــى

تـشـكـيــل ص ــورة لــوطــن عــربــي إس ــام ــي أك ـب ــر ،ي ـت ـجــاوز ال ـح ــدود ال ـق ـطــريــة الـضـيـقــة وال ـش ـع ـبــويــات الـمـيـتــة،
ال ـتــي أص ـب ـحــت م ــن أه ــم ال ــره ــان ــات ال ـك ـبــرى لــاح ـتــال ل ـغــرض تـخـلـيــدهــا وإح ـيــائ ـهــا ،ولـتـحـيـيــن مـهـمــاتــه

اإلمـبــريــالـيــة م ــرة أخ ــرى ،وه ــو اإلجـ ــراء ال ــذي يـتـعـمــده ال ـغــرب اإلم ـبــريــالــي ال ـيــوم ون ـحــن نـشــاهــد فــي هــذه
الـلـحـظــات نـتــائـجــه الـتــي أوضـحـهــا سـعـيــد فــي الـهـيـمـنــة الـيــوتــوبـيــة ،الـتــي احـتـفــى بـهــا ال ـغــرب فــي مــؤسـســاتــه
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،لـتـصـبــح ال ـت ـع ـب ـيــرات ال ـش ـمــول ـيــة ل ـل ـث ـقــافــة اإلم ـب ــري ــال ـي ــة غ ـيــر خ ــارج ــة ع ــن االدعـ ــاء

الــراســخ بالسلطة واالمـتـيــاز فــي هــذه المناطق ،كتعزيز للمفهوم الديمقراطي والحرية وحـقــوق اإلنسان

والمجتمع اإلنساني.

وأشــار مارتن كريمر إلــى أن أرســان انتبه إلــى التقسيم اإلمبريالي وتحطيم الـقــوات األجنبية قــوة وطنه
الـعـسـكــريــة ،وإل ــى تـصـمـيـمــه فــي الــدفــاع عــن اإلس ــام .كـمــا أن ــه أع ــرب عــن رس ــم جــديــد وتــرتـيــب لمعركة
جديدة .واختار أرسالن استمرارية كفاحه ودفاعه موطنه األصلي( .((2من هنا ُيكتشف أهم المعايير التي

استند إليها أرســان وسعيد في نقدهما للكولونيالية من حيث النظر إلى أهم قواعد التبصر والحكمة

في فكرهما ونقدهما ومقاومتهما ،والكشف عن مآل بنية الموقف الكولونيالي ومرجعية خطابه ،وهو

ما يستلزم النظر في ما يلي:

(26) Martin S. Kramer, Arab Awakening and Islamic Revival: The Politics of Ideas in the Middle East (New Brunswick,
NJ: Transaction Publishers, 1996), 104.
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حركة األهداف

ّ
شكل النظر في واقع األهــداف التي تمخضت عن مشاريع أرســان وسعيد ذلك العمل االستراتيجي
ال ــذي شـ ّـكـلـتــه مــوضــوعــات الـتـحــرر ،والـتــي أخ ــذت مــن أرس ــان إدرا ًك ــا حـتـمـ ًـيــا فــي تـبـ ّنــي مــواقــف ثــابـتــة ال
تـتـبــدل إال بـتـبــدل مـعـطـيــات الــواقــع وال ـصــورة الـمـشـ ّـكـلــة لـهــا إذا ل ــزم األم ــر .حـيـنــذاك يـصـبــح الـثـبــات على
الموقف في تأرجح بالنظر «إلــى الجديد على المستوى النظري ،والحاسم على المستوى السياسي،
هو الحاجة إلى المضي بالتفكير أبعد من سرديات ذاتية بدئية وأصلية ،والتركيز على تلك اللحظات
والـ ـسـ ـيـ ــرورات ال ـت ــي ي ـن ـت ـج ـهــا اإلفـ ـص ــاح ع ــن االخ ـت ــاف ــات ال ـث ـقــاف ـيــة ( ،)...األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـط ـلــق دوال ـي ــل
[ع ــام ــات] ج ــدي ــدة لـلـهــويــة ،وم ــواض ــع ج ــدي ــدة لـلـتـعــاون وال ـت ـن ــازع ل ــدى ال ـق ـيــام بـتـحــديــد وت ـعــريــف فـكــرة
المجتمع ذاتها»(.((2
لم يرتهن الخطاب النضالي األرســانــي للدعاوى التي شككت في إسالميته وعروبته ،كما لم يرتهن
لتلك الـهــويــات الضيقة الـتــي أخــرجـتــه عــن عثمنته عـلــى نـحــو واســع ت ــارة ،وأدخـلـتــه فــي العثمنة بشكلها
الضيق تــارة أخــرى ،وهو الــذي أوضــح موقفه من هذه القضية بدافع وحــدة العالم اإلسالمي ،حيث إن
خروجه عن تركيا طورانية كان بسبب خروج األتراك الطورانيين عن االتحاد اإلسالمي ،وقد قال عنهم
شكيب« :شعارهم عدم التدين ،وإهمال الجامعة اإلسالمية إال إذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية،
فتكون عندئذ واسطة ال غاية ،وقد غال كثير من هذه الفئة في الطورانية ،حتى قالوا :نحن أتراك وكعبتنا
طوران ،وهم يتغنون بمدائح جنكيز ،ويعجبون بفتوحات المغول وال ينكرون شي ًئا من أعمالهم»(.((2
 تثبيت مـشــروع الجامعة اإلســامـيــة ،والـسـعــي لتوحيد األقـطــار العربية ضــد قــوى االحـتــال ،فــي نطاقالوحدة السياسية والثقافية التي تجمع بين اإلصالح الديني واإلصالح الدنيوي ،ودمجه في اإلصالح
متأثرا بعلمهما
االجتماعي ،مثلما دعا محمد عبده ورشيد رضا وكذلك جمال الدين األفغاني الذي كان ً
وبدعوتهما اإلصالحية وبمشروعهما إلقامة الجامعة اإلسالمية( .((2وال يمكن الحديث في ظل الجامعة
عن السني والشيعي والدرزي والمسلم والمسيحي .ومن ثم تجاوز أرسالن الخطاب الطائفي ورأى أنه
ال يوجد تناقض بين قومية عربية الجسد وقومية إسالمية الروح ،حتى قال عنه الملك فيصل سنة :1930
«أشهد أنك أول من حدثني باتحاد عربي مستقل»(.((3
 بــرز مــع أرســان مصطلحا الجغرافيا التاريخية السياسية والـجـغــرافـيــا الـمـعــرفـيــة ،مــن خــال توضيحهكثيرا من األمكنة والمساحات بأسمائها الحقيقية قبل أن تتبدل في المركزية والتأريخ والجغرافيا ،وهذا
ً
ما أوضحه في كتابه الحلل السندسية .كما أنــه عمل من أجــل تنظيم الكفاح وتوسيعه من منطلق فقه
القضية الكبرى (فلسطين) التي رهن العالم العربي واإلسالمي كفاحه ألجلها.
( ((2هومي ك .بابا ،موقع الثقافة ،ترجمة ثائر ديب (بيروت؛ الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،)2006 ،ص .38
( ((2ستودارد ،ج  ،1ص .159

( ((2ناصر الحكيم ،جدلية الفكر والعمل عند األمير شكيب أرسالن (المختارة ،لبنان :الدار التقدمية ،)2010 ،ص .128
( ((3المصدر نفسه ،ص .16
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 عزز أرسالن نطاق فلسفة الوحدة من خالل دقته في الرؤى المستقبلية لمصير هذا التوحد ،فقال« :إذاوثقافيا.
دينيا ولغو ًيا
ً
حقق المشرق الوحدة السياسية ،فال يمكن ألهل المغرب العربي إال التوحد معهم ً
(((3
سياسيا ،فال تكون وحدة المغرب العربي مع المشرق العربي إال بعد االستقالل»  ،مع العلم أن
أما
ً
أطر العقلنة في مجال األيديولوجيا السياسية والنظرية االنقالبية ال يمكن فهمها ببساطة ،من دون إدراك
شامل وتكاملي لحقائق السلطة والتاريخ للقوى المحتلة وأجندتها في المنطقة ،أو لحركات التحرر
ذاتـهــا ،على اعتبار أن إدوارد سعيد حــدد الــدوافــع التي أخــرجــت خطاب اآلخــر اإلمبريالي ونصيته من
إكراهات الحداثة وضجيجها ،إلى تلك الضروريات التاريخية التي تقتضي تحيين فرص الهيمنة تجاه
الشعوب المستعمرة والتابعين لها .من هنا تتراءى األهــداف المبكرة لمشروع سعيد النقدي ،وتتقاطع
مع جملة األهداف األرسالنية من حيث:
• الـنــاحـيــة اإلبـسـتـيـمــولــوجـيــة الـتــي تمثلت فــي تفكيك الـحـضــور المحتجب للهيمنة الـغــربـيــة ،مــن خــال
تفكيكه نظريات السرد الكبرى ،ومناهج التمثيل القديمة الجديدة ،وفضحه ذلــك الـخــداع اإلمبريالي
الذي بينته روايات عدة ،كروايات ألبير كامو وسول بيـلو وجورج إليوت وجين أوستن في إطار تفكيك
هويات الكولونيالية ،الثابتة منها والمتغيرة ،ليكشف أن هذه الروايات أغلقت على الخطاب األصالني
ماهيته وجوهره ،وخلطت األسماء بغير أشيائها ،وحرفت الوقائع والمواقع ،في لعبة تأويلية من طراز
قصة فاوست ومغامرة برومثيوس ،ومن ثم ال يؤمن للخطاب الغربي ،كونه ،كما قال هومي بابا« ،يعطي
للصورة النمطية الكولونيالية رواجهاـ حيث تضمن تكراريتها في ظروف تاريخية وخطابية متغيرة ()...
وتحدث ذلك األثر من الحقيقة الراجحة وقابلية التنبؤ التي ينبغي أن تكون»(.((3
وإذا كانت الثقافة وجـ ًـهــا مــن وجــوه الصالبة والـنـظــام ،فــإن دالالت التحول فــي مضامينها نحو البحث
عــن أراض قـصـيــة وكــائـنــات قـصـيــة أيـ ًـضــا ،تـحـيــل ال ــدرس الـثـقــافــي إلــى عـمـلـيــة تـحــويــل نـمـطـيــة واخـتــزالـيــة،
ال يـمـكــن أن تـنـفـصــل عــن ال ـقــوة الـكــامـنــة فــي مـنـظــور الـمـعــرفــة الـجــاهــزة لــاسـتـعـمــار ،حـيــث تـقـتـفــي فـضــاء
الترجمة واالقـتـصــاد والسياسة واآلداب والجغرافيا والمعرفة ،وتـعــاود موقعها فــي الحاضر مــن خالل
شـبـكــة عــاقــات ه ــذه ال ـع ـلــوم ،ال ـتــي ي ــرى سـعـيــد أن ـهــا ال تـنـفـصــل عــن «ت ـلــك اإلن ـش ــاءات الـقـصـصـيــة الـتــي
تــرغــب فــي السبق للحديث عــن مــوضــوع الـجــواهــر الساللية للشرقيين و اآلريـيــن و الــزنــوج ( .)...وقد
كــانــت كتبي مـحــاولــة لمكافحة االس ـتـع ـمــار( )...مــن خــال كـشــف تــداخــل الـثـقــافــات ،ومـعــرفــة الـتــواريــخ
الـمـخـتـلـطــة ،ألج ــل ف ـصــل الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة بـشـكــل واس ــع ف ــي األوض ـ ــاع األيــديــولــوج ـيــة ال ـتــي تـغـمــر
الشرق والغرب»(.((3
في المقابل ،تكون اللحظات االستعمارية مستعدة تمام االستعداد  -كما يقول سعيد  -لعرض الشرق
على التحديث اإلمبريالي ،من ثم إعادته إلى الزمن الحاضر حتى في شكله الكالسيكي الذي يدرسه
(ً ((3
نقل عن :أبو القاسم سعد الله ،أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر ،ج ( 4بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)1996 ،ص .131
( ((3بابا ،ص .136

(33) Edward W. Said, Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures (New York: Vintage Books, 1996), 8.
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المستشرق عادة ،وهو ما أدى إلى إعادة إدراج المباحث التقليدية في نسيج الثقافة المعاصرة ،وتخريج
ص ــوره الـمـنـســوجــة ف ــي الـمـنــاهــج ال ـجــديــدة ،وال ـس ـيــاســات ال ـجــديــدة الـمـتـقــدمــة فــي فـقــه الـلـغــة والـسـيــاســة
والعمل األنثربولوجي(.((3
فـهــل تنفتح عـقــول الـعــالــم ثالثيين مـجــد ًدا إلع ــادة الـنـظــر فــي مــواقــع الـثـقــافــة الـكــولــونـيــالـيــة الـجــديــدة بثوبها
السياسي المتعجرف الفضفاض الذي استلبته نظريات ما بعد الحداثة وقضايا إعــادة التمثيل ،وإعادة
توزيع المجتمعات( ((3من منطلق نظرية تفكيك الدالالت إلى نظرية تفكيك الهويات؟
• الـنــاحـيــة الـهــويــاتـيــة ال ـتــي ي ـعــرض سـعـيــد بـشــأنـهــا فــي كـتــابــه الـثـقــافــة وال ـم ـقــاومــة ال ـمــآل الـهــويــاتــي للشعب
الفلسطيني الذي استأصلته السرديات اإلسرائيلية من مكانه وزمانه ،حيث يقول« :إن الكثير من تاريخنا
جرى طمسه ،إننا أناس غير مرئيين»(.((3
وفي ضوء هذه الكلمة الحزينة ،تتبدد الهوية الفلسطينية في الموقع الكولونيالي اإلسرائيلي عبر اللحظة
التاريخية التي رهنت زمانها لكينونة خارج المكان ،لتنفلت الهوية عن تاريخها وموقعها وعلى إنسانها
يعبر من دون انتظام عن فشل وتقهقر ،فيحيل الكفاح في ظل انقسام
األصالني الحقيقي ،الذي ربما ّ
الشارع الفلسطيني إلى قوميات مجزأة ال قومية كلية شمولية تجعل الخطاب الهوياتي يرتفع إلى قدر
المقاومة الفعلية لمناهضة المشروع اإلمبريالي الصهيوني ،فيتبدد سؤال الهوية بتبدد الحضور والغياب
والــزمــان واألرض فــي الـعـقــل الـسـيــاســي الـعــربــي ،الــذي أدى إلــى غـيــاب عقله الـتــاريـخــي وفـكــره األصـيــل
ضمن إعــادة حقوق دولــة مستلبة اسمها فلسطين .ورغــم القدر الكبير في المفاوضات واللقاءات بين
الـحـكــومــة الفلسطينية والـجــانــب اإلســرائـيـلــي ،فــإن غـيــاب الـمــداخــات الـمـعــرفـيــة لـلـتــاريــخ ،واالسـتـيـعــاب
النقدي لالختالف ،وانعدام المستوى النظري والتطبيقي في الكفاح للمناهضة اإلمبريالية ،كل ذلك
أدى إلــى حــدوث مــآزق ومــآس كبرى فــي الــوعــي القومي للسياسيين الفلسطينيين وللسياسيين العرب
وللشعب الـعــربــي ،وهــذا مــا تـحــدث عـنــه أرس ــان فــي مـســألــة فضيحة جـمــع األم ــوال مــن أجــل فلسطين،
والتي لم ُيجمع منها إال القليل القليل ،مقارنة بقلة عــدد الصهيونيين وضخامة ما جمعوه من أمــوال.
وكانت قضية جمع األموال بين اليهود و الفلسطينيين أكبر المهازل في التاريخ العربي والفلسطيني(((3؛
هذا التصدع األخالقي ّ
شكل قاعدة سلبية في إدراك حجم الخطر وحجم المأساة التي تواجهها الهوية
العربية في مثل هــذا الحادث ومــا شابهه ،والــذي يطرح بــدوره التساؤل التالي :هل هو عــدم االعتراف
غير الــرسـمــي بـهــذا الـشـعــب ،أم إنــه نــوع مــن الـتــرويــض الــذاتــي غير الـمـســؤول فــي خنق الـهــويــة التاريخية
( ((3سعيد ،اإلستشراق ،ص .210-209

( ((3تُلحظ ظاهرة إعادة توزيع المجتمعات في الدول المتعددة المذاهب ،كسورية ولبنان والعراق ،وهو الهدف اإلمبريالي األساسي
الــذي يراهن عليه .وقد بينت حرب العراق مدى الفظاعة التي تم بها تقسيم المجتمع العراقي إلى فدراليات إقطاعية أو مقاطعات
مذهبية ،باسم الس ّنة والشيعة واألكراد .أما المسيحيون األشوريون ،فثمة محاوالت النتزاعهم من التاريخ العراقي وإلحاقهم بالغرب
المسيحي ،واألمر نفسه يطبق في لبنان والجزائر وساري المفعول على جميع الدول العربية.
( ((3إدوارد سعيد ،الـثـقــافــة والـمـقــاومــة ،ح ــاوره ديـفـيــد بــارســامـيــان؛ ترجمة عــاء الــديــن أبــو زيـنــة؛ مــراجـعــة محمد شاهين (بـيــروت :دار
اآلداب للنشر والتوزيع ،)2006 ،ص .32
( ((3أرسالن ،لماذا تأخر المسلمون؟ ،ص .17
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والـعـقــديــة ،أو بــاألحــرى قتلها؟ أم أنـنــا بحاجة إلــى إعــادة طــرح الـســؤال السعيدي ذاتــه :متى نتحرر من

القيود التي تطوق عقولنا والتي صنعناها بأنفسنا حتى يتسنى لنا أن ننظر إلى بقية العالم كأنداد؟( ((3أم

أن واقــع السياسة العربية اليوم ينبئ باالنسحاب مجد ًدا من المسؤولية المشتركة ،والكشف عن نيات

سياسات عربية فاشلة ال ترحم المحرومين والمضطهدين ،كما لم ترحم تاريخها الهوياتي؟ أو بسياق
آخر :من يقرر على األقل إعادة النظر في تكوين تحالف مشترك لمناهضة ٍّ
كل من الحكام والمثقفين
الكرومبرادوريين والغرب اإلمبريالي وإسرائيل؟

• اإلبستيمولوجيا التكوينية :اتخذت البنية التكوينية ٍّ
لكل من أرسالن وسعيد واقعها المحلي والعالمي
عبرت عنها األشـكــال المتميزة لمختلف الثقافات ،التي رسمت عقالنية كـ ٍّـل منهما
واإلنـســانــي ،حيث ّ
فــي صــورة الـنـمــوذج األنــوي الـمـقــاوم لتلك السياسات االستعمارية القديمة والـحــديـثــة ،حيث إن طابع
الـتـعــدد والـتـنــوع والـتـكــامــل الـمـعــرفــي أدى بـهـمــا إلــى مــوقـعــة نـظــريــات االس ـت ـشــراف ضـمــن الـمــوقــع الـعــام

للثقافة العربية اإلسالمية ،خاصة في ظل التحديات الكبرى ،الداخلية منها والخارجية التي يفرضها

النظام العالمي ،والتي جعلت من فكر أرســان وسعيد أن يتماثال ويتحدا في مناهضة جميع أشكال

الكولونيالية من حيث:

ونبيه الكريم.
 دفاعهما المشترك عن اإلسالم ضد التنميطات االستشراقية لصورة العربي ّ -وحدة الهدف والغاية لمناهضة جميع أشكال اإلمبريالية ،والدعوة إلى قــراءة إبستيمولوجية تكاملية

لمفهوم الغرب ذاته.

 وحدة النزعة القومية بينهما والدعوة إلى تشكيل عربي موحد في وجه المؤامرات الخارجية. كشف البنية األيديولوجية المتحيزة في الخطاب الغربي وفي الكتابات الغربية. -تجانس المعرفي السياسي في الثقافة اإلمبريالية ،ودور هذين العنصرين في توسيع الخارطة اإلدراكية

لكل من أرسالن وسعيد.

وفي موازاة هذا الكم المتماثل في التنوع ،تلوح في أفقه فوارق ثقافية طبعها اإليقاع الزمني والتكويني
للثقافات المختلفة ،التي عجلت بوعي أصيل ومتجدد ،إلدراك التحوالت المستقبلية بحسب تداعيات

القيم القديمة في القيم المعاصرة والــراهـنــة ،حيث تُعتبر بمثابة فــوارق في اإليـقــاع الزمني فقط ،والتي
تمثلت كاآلتي:

 -في االفتراضات التي وضعها سعيد في تحديد مشروطية العقل الغربي لإلبستيمولوجيا ودورهــا في

الحراك السياسي العالمي واإلمبريالي.
( ((3سعيد ،الثقافة والمقاومة ،ص .32
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 التركيز على استراتيجيات النص واستعارات اللغة وألعابها في قــراءة المشروع اإلمبريالي ،وهــذا ماأدى إلى ظهور نظرية الخطاب المزدوج عند الغرب ،وخروج خطابات متضادة ،كخطاب الديمقراطية
والـتـحــريــر ،وخـطــاب االسـتـثـمــار والـتـعـمـيــر ،كـمــا الحـظـنــا عـقــب أح ــداث  11أيـلــول/سـبـتـمـبــر فــي الــواليــات
المتحدة األميركية وسقوط بغداد مباشرة ،وهو ما جهز له سعيد منهجية نقدية واسعة شرح خطواتها في
كتابه العالم والنص والناقد(.((3
 انفتاحه غير المحدود على النظريات الفلسفية والسياسية الكبرى واستخدامها في تفكيك الخطاباإلمـبــريــالــي ذاتــه ،أعـطــاه الـقــدرة الفائقة على تفكيك الـغــرب بمناهجه ،كاأللسنية والبنيوية ومــا بعدها،
ونظريات التمثيل والتحليل النفسي.
• بقية العالم وشبكة العالقات الداخلية والخارجية :يخلق االنفتاح على اآلخر موق ًعا نظر ًيا جديدً ا يجعل
مساحات التكوين تتعمق في رؤيتها وبنائها ،فترفع التأويالت وأنساق الكتابة وآليات االستشراف للمشروع
الكولونيالي إلى مستوى أكثر دقة وأصالة وعمقًا ،فيقول أرسالن عن المشروع ...« :لما شرعت حمالت
أوروبــا تغشى الشرق اإلســامــي ،أخــذت أقـطــاره يسقط الــواحــد منها تلو اآلخــر في أيــدي الحاملين عليه،
فلم يمض غير اليسير مــن الــزمــن حتى كانت دول أوروبــة الكبرى قــد اقتسمت جميع العالم اإلســامــي،
فاستولت بريطانيا على الهند ومصر ( )...وفتحت فرنسا شمال إفريقيا ،وقامت سائر الدول األوروبية غير
الكبرى واستولت بدورها على األقطار الصغيرة الباقية من الغنيمة اإلسالمية ،وما زالت الحالة هكذا»(.((4
ويــوس ـع ـهــا س ـع ـيــد ل ـي ـت ـجــاوز ب ـهــا ال ـت ــرات ـب ـي ــات ال ـض ـي ـقــة ل ـل ـهــويــة وال ـم ـك ــان وال ـع ـق ــان ـي ــة ،وي ـع ـطــي األول ــوي ــة
ال ـك ـب ــرى ل ـف ـهــم ال ـت ــاري ــخ واس ـت ـي ـعــابــه ،ك ــون ــه ال ـم ـحــك ف ــي ف ـهــم واقـ ــع ه ــذه ال ـع ــاق ــات .وف ــي ه ــذا ي ـقــول:
« ...إن قــدرتـنــا عـلــى ســرد حكايتنا ستتضاعف بـمـقــدار ( 10م ــرات) .أعـتـقــد أنــه مــن الـمـهــم أن نفهم أنــه
فــي ال ـغــرب ُشــن هـجــوم مـنـتـظــم عـلــى أي مـحــاولــة لـســرد تــاريــخ فلسطيني مــن قـبــل اإلســرائـيـلـيـيــن ()...؛
ف ـقــد كـ ــان آخـ ــر شـ ــيء ي ــري ــدون (ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون) ف ـع ـلــه ه ــو أن ي ـق ـصــوا ح ـكــاي ـت ـهــم ،إن ـه ــم ي ــري ــدون ال ـب ـقــاء
عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة فـحـســب ،ويـنـطـبــق ه ــذا عـلــى الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ف ــي لـبـنــان وف ــي أمـكـنــة أخـ ــرى ،حـيــث هــم
معرضون للهجوم»(.((4
على هذا األساس تتبين مناقشات أرسالن وإدوارد سعيد لحال العالم الكولونيالي وما بعده ،حيث مكنتهم
العالقات العامة والخاصة ،والمركز المهني والموقع الثقافي ،والخبرة السياسية وانتماؤهما اللبناني،
أن تتحول أفكارهما وتنظيراتهما التي اكتسبوها من شبكة العالقات إلى معارك حقيقية ،وضعت مفهوم
الكفاح في خانة الالرجوع واإلقرار الحتمي باالنتصار؛ فقد كان ألرسالن موقع في السياسة العثمانية
كثيرا منها في حالة انهيار داخلي وخارجي ،كما كان له الدور الفاعل والكاريزمي
والعربية التي وجد ً
( ((3انظر :إدوارد سعيد ،العالم والنص والناقد ،ترجمة عبد الكريم محفوض (دمشق :منشورات اتحاد الكتاب العرب.)2000 ،
( ((4ستودارد ،مج  ،1ص .22-21

( ((4إدوارد سعيد ،الـقـلــم والـسـيــف :ح ــوارات مــع دافـيــد بــارســامـيــان ،ترجمة توفيق األســدي (دمـشــق :دار كنعان لـلــدراســات والنشر،
 ،)1998ص .40

تاعجارم و تاشقانم
عس دراودإو نالسرأ بيكش نيب اهدعب امو ةيلاينولوكلل ةيفارشتسالاو ةيدقنلا ىؤرلا

181

في إنقاذ كثير من السياسات وتكوين كثير من المواقف ،كوقوفه مع حركات التحرر العربي في الجزائر
كثيرا من المنابر الصحافية في
والمغرب وليبيا وتونس ،ومساندته فكرة الجامعة اإلسالمية ،وتأسيسه ً
الداخل والخارج ،باإلضافة إلى نشاطه العلمي البارز الذي اتسم بالوضوح والبالغة والتدقيق والتحقيق.
كما ساهمت األحداث السياسية داخل لبنان في توسيع حجم اللغة االستشرافية واإلدراكية لمآل المنطقة
ً
مستقبل ،خاصة أن السلطات الكولونيالية شجعت الـمــدارس االستشراقية لضرب
والعالم اإلســامــي
وحدة المنطقة وشعوبها بزرع الفتن الطائفية والمذهبية ،وسياسات التحريض ،حيث كان لبنان منطقة
خصبة لهذه المدارس ،بحيث إن أبا القاسم سعد الله قال عنه ما يلي« :اقترن اسم شكيب أرسالن بأعمال
نجم شـمــال إفريقيا فــي فرنسا وأوروب ــا على الـعـمــوم ،وقـيــل الكثير عــن عــاقــة شكيب بمصالي الحاج
زعيم حزب الشعب ،وعن عالقاته بالشيخ عبد الحميد بن باديس رئيس جمعية العلماء ،ومراسالته مع
الشيخ الطيب العقبي باعث الفكر اإلصــاحــي الجديد ،وأسـتــاذ أحمد توفيق المدني .)...( ،إن اسم
ً
مرتبطا بالبيان العربي الــذي اشتهر بــه و ُلـقــب مــن أجله (أمـيــر الـبـيــان) ،ولــم يعد
شكيب أرســان لــم يعد
ً
مرتبطا بقضية ليبيا والمغرب األقصى
اسما
اسمه
ً
مقصورا على قضية سورية وفلسطين ،ولكنه أصبح ً
(((4
والجزائر وتونس» .
إذا كان هذا التالقح الفكري والسياسي والعلمائي قد أعطى أرسالن قدرة عقلية فائقة في قراءة األحداث،
وذلك من خالل استنطاقه المواقف واألسماء واألماكن والوثائق ،فإن هذا النوع من التبصر أعطاه تلك
ً
مستقبل ،والذي تمثل
الرؤى المرآوية في تصور العالم العربي واإلسالمي في ما ينبغي أن يكون عليه
في انحطاط سياساته ،والسرقة الكبرى لتاريخه من طرف القوى الكبرى واستشراقها الجديد الذي فتح
الحرب على مشروع إدوارد سعيد واعتبره بمثابة عداء للسامية( .((4وال يختلف هذا التكون عن محصلة
سعيد الفكرية والسياسية والثقافية الكبرى التي ترجمها في كتاب االستشراق الــذي أتبعه في ما بعد
بكتاب الثقافة واإلمبريالية لتفتح هذه الدراسات عوالم النهائية في قراءات عالمات اللغة والبنية ومفاهيم
شــرق – غــرب؛ إذ أظـهــرت العقالنية السعيدية مــدى الـعـمــق الـمـعــرفــي والـنـقــدي لكثير مــن األطــروحــات
والقضايا الفكرية واألدبية والسياسية ،وأظهرت ذلك المزيج بين الرواية والمكان والمعرفة واألشخاص
والجغرافيا والسياسة في مآل دنيوي ،أوضح من خالله كيف زعزعت نظريات الهيمنة الكبرى المعتقدات
األصالنية للشرق واإلســام ،عبر اختالق أساطير كبرى من طرف الدول المستعمرة ،وإقحام معجمها
الثقافي والعقائدي في الكتابة التاريخية والموقع التاريخي ،وحتى في المخيال الجمعي الذي ُبنى على
الثنائيات والضدية.
أرسالن وسعيد في موضع االتهام الكولونيالي (قراءة في فلسفة االتهام)

لماذا يتعرض المثقف المقاوم لالتهام من جانب أجهزة القمع الكولونيالية؟ ماذا يخفي هذا االتهام إذا
ما نُظر إليه من ناحية اإلخضاع واإلشراف وتشكيل بطانة من التشكيك في المنظور المقاوماتي لهؤالء؟
( ((4سعد الله ،ص .114

(43) Martin S. Kramer, Ivory Towers on Sand: The Failure of Middle Eastern Studies in America (Washington, DC:
Washington Institute for Near East Policy, 2001), 28.
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ماذا يمثّل الفضاء االتهامي لسيميولوجية الموقع عند ٍّ
كل من أرسالن وسعيد؟ كيف استخلصا من هذا
االتهام حقائق الكولونيالية؟
إن النظر في األحــداث والنصوص التي تعاملت مع هــذا االتهام من موقعها األصلي ،ودفعه إلــى المواقع
ال ـم ـضــادة إلث ــارت ــه أم ــام ال ــرأي ال ـعــام وال ـخ ــاص ،عـجــا فــي ات ـهــام أرس ــان وسـعـيــد فــي وطـنـيـتـهـمــا ومـكــانـهـمــا
وهويتهما األصالنية ،ألن البناء الدعائي وحــرب العقول الــذي أججته مؤسسات الكولونيالية أو الجهات
ال ـك ــوم ـب ــرادوري ــة ض ــد الـمـثـقــف ال ـم ـنــاضــل وال ـم ـق ــاوم ،ه ـمــا ح ــرب ت ـجــريــد وان ـض ـبــاط وع ــزل وان ـغ ــاق ،لـيـظــل
هــذا الـمـثـقــف واق ـ ًف ــا أم ــام الـمـحــددات الـنـظــريــة بــأوامــر الــرقــابــة ومــؤسـســات الـعـقــاب ،ال ــذي تـفــرضــه الـمــؤسـســة
الكولونالية ،أو فــي تقويض إرث طــويــل ومـهــم مــن الـتــاريــخ والـمـكــانــة الفعلية لمجمل تـحــركــات هــذا النوع
مــن المثقفين وتجمعاته وأنشطته ،لتختزلها فــي إقـحــام كبير وواه لحقيقة كــاذبــة خاطئة ،مدعية فــي الوقت
نـفـســه امـتــاكـهــا «الـحـقـيـقــة ال ـتــي ه ــي الـمـنـبــع األك ـب ــر لـلـخـطــأ ،وال ـخ ـطــأ األس ــاس ــي ي ـقــوم ف ــي الـتـمـلــك الــوحـيــد
للجانب الحقيقة»(.((4
إن هــذا الـنــوع مــن العمل يلزمه مــرونــة ذهنية شاسعة إلدراك أهــداف هــذا االتـهــام ومــآلــه ،وألن موقعي
أرسـ ــان وس ـع ـيــد الـثـقــافـيـيــن والـسـيــاسـيـيــن أهـلـهـمــا الم ـت ــاك رؤيـ ــة شــام ـلــة ف ــي إس ـن ــاد ال ـت ـهــم إل ــى أصـلـهــا،
وكيفية االنـفـصــال عــن بـعــض الـمـبــادئ والـمـسـ ّلـمــات الـتــي أحالتهما إلــى منعطف مـغــايــر فــي تـكــويــن قيم
جــديــدة فــي اإلفـصــاح ،وتــوجـيــه هــذا الـنــوع مــن الـخـطــاب إلــى مؤسسته األصـلـيــة الـتــي انبثق منها .ولربما
ي ـكــون ه ــذا الـخـطــاب ضــدهــا فــي الــوقــت نـفـســه مــا دام الـمـعـنــى فــي االت ـه ــام هــو ال ـحــرب ال ـتــي ال تنتهي
ضــد الـشــرفــاء والــوطـنـيـيــن المخلصين؛ فــالـقـصــد مــن االنـفـعــال الـنـقــدي ،وتـصـحـيــح ســرديــات االتـهــام إلــى
مـجــرى اليقظة ،والـتـعــرف األكـبــر إلــى أهــم الـفـضــاءات غير المنضبطة داخــل مــؤسـســات الهيمنة ،هــو أن
نـتـســاءل بـشــأن االت ـهــام األرس ــان ــي :لـمــاذا ا ُّتـهــم بــالـعـثـمـنــة ثــم بــالـعــربـنــة؟ ول ـمــاذا ا ُّتـهــم بــالـفــاشـيــة والـنــازيــة؟
ول ـمــاذا اتـهـمـتــه فــرنـســا فــي أح ــداث  8أي ــار /مــايــو  1945فــي الـجــزائــر؟ ونـتـســاءل أيـ ًـضــا بـشــأن اتـهــام إدوارد
صهيونيا بــأنــه خــارج مكانه ومــوطـنــه األصـلــي؟ ولـمــاذا ا ّتـهـمــه الـغــرب اإلمـبــريــالــي بأنه
سعيد :لـمــاذا ا ُّتـهــم
ً
بروفسور اإلرهاب؟
هــذا التفكيك لمثل هــذه الـحــال ّ
يشكل إضــافــة معرفية مهمة ،أتــاحــت لـكـ ٍّـل مــن أرســان وسعيد التحكم
أك ـثــر فــأكـثــر فــي الـبـنــى الـسـيـكــولــوجـيــة لـمـخـتـلــف إجـ ــراءات الـضـغــط وال ـم ــؤام ــرات ،واالن ـت ـبــاه الـيـقــظ لتلك
الـتــأثـيــرات الحقيقية مــن جــدوى إث ــارة الـتـهــم مــن طــرف األيــديــولــوجـيــا اإلمـبــريــالـيــة ،قـصــد تحطيمها معايير
الـعـمــل ال ـقــومــي ال ـت ـحــرري ل ـه ــؤالء الـمـثـقـفـيــن؛ الـمـعــايـيــر ال ـتــي ق ــال عـنـهــا أرسـ ــان« :ال ـس ـيــاســي ال ـمــاهــر ال
يكفيه الــدهــاء الشخصي إن لــم تتهيأ لديه الـفــرص ،كالصياد الماهر ال تكفيه جــودة الــرمــي إذا لــم يسنح
أمــامــه الـطـيــر وال ــوح ــش ،أم ــا الـسـيــاســي الـبـلـيــد كــالـصـيــاد ال ــذي ال يـحـســن الــرمــي ال ي ـقــدر أن يـصـطــاد ولــو
تكاثرت الطرائد»(.((4
( ((4سالم يفوت ،المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر (بيروت :دار الطليعة ،)1999 ،ص .24

( ((4قاسم بن خلف الرويس ،سوانح أفكار ألمير البيان شكيب أرسالن ،مع موجز من سيرته ولمحات وثائقية عن عالقته بالمملكة
العربية السعودية (بيروت :جداول للنشر والترجمة والتوزيع ،)2014 ،ص .83
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ومــا يعزز هــذا الموقف تجاه إج ــراءات االتـهــام وزرع األضــالـيــل للنيل منه ،قــول أرســان أيـ ًـضــا« :الفكر
ال ي ـق ــاوم إال ال ـف ـك ــر ،والـ ـ ــرأي ال ي ـغــال ـبــه إال الـ ـ ــرأي ،ل ـكــن ق ــد ت ـط ــرأ ع ـلــى ال ـم ـج ـت ـم ـعــات أف ـك ــار خـبـيـثــة،
وق ــد ت ــدخ ــل ع ـلــى األمـ ــة دس ــائ ــس عـقـلـيــة تــدس ـهــا فـيـهــا أعـ ــداؤهـ ــا ،م ـمــا ه ــو أش ـب ــه ب ــال ـخ ــراج ف ــي الـجـســم.
فـعـنــد ذل ــك ح ـصــر م ـقــاومــة ال ـف ـكــر بــالـفـكــر أش ـبــه ب ـمــا ل ــو أردنـ ــا اس ـت ـئ ـصــال خ ــراج ف ـقــرأنــا أم ــام ــه ف ـصـ ًـا مــن
كتاب الجراحة»(.((4
في هذا السياق ،يعلل سعيد المناحي العقلية لنظرية المعرفة اإلمبريالية ،التي جسدت لنفسها مرويات
اتهامية مــا بعد نمطية واخـتــزالـيــة ،حيث أحــالــت المثقف الـمـقــاوم إلــى اإلبـعــاد والـنـفــي واإلقـصــاء ،ليظل
اآلخــر اإلمـبــريــالــي «عـلــى ال ــدوام فــاقــدً ا لــإنـســانـيــة وشـيـطــا ًنــا غـيــر مــرئــي ( )...البــد أن تـكــون هـنــاك طريقة
مالئمة للتعامل مع (اآلخر) وإفساح مكان له في مواجهة فكرة عدم وجود الحيز»(.((4
والجدير بالذكر أن هــدف مثل هــذه األطــروحــات هــو إنـهــاء السيادة الوطنية ،وشــك فــي فعالية النشاط
النضالي وعدته الثقافية والمفهومية ،وتشتيت بنية المجتمع المدني وتثبيت الثقافة المهزومة ،في سياق
الحرب التي ال تنتهي كما قال كلود لوزو (.)C. Luzu

خاتمة

إ ًذا ،لن تكون األصول السياسية للكولونيالية وما بعدها مستقلة عن الظروف التاريخية والثقافية لـكينونة
التفسير والتأويل اإلمبراطوري الذي استنبطه أرسالن وسعيد من السياقات المكان والزمان والمجتمع
وال ـث ـقــافــة ،لـكــونـهــا م ــؤش ــرات دال ــة ع ـلــى الـتـضـمـيـنــات الـبـنـيــويــة الخ ـت ــزال وتـنـمـيــط ق ـضــايــا ال ـعــالــم الـعــربــي
واإلســامــي ،وذلــك بإلقاء اللوم على التاريخ وقيمته الكبرى ،أو سرقته بتغيير استراتيجياته النهضوية
في اعتبار ما ينبغي أن يكون عليه الهدف اإلمبريالي الذي ظهرت تحييناته في سياقات نهاية التاريخ
وصدام الحضارات.
ولـئــن اختلف بعض الـلــوازم التحليلية واألسـلــوبـيــة بين أرســان وسـعـيــد ،فــي معالجة قضايا اإلمبريالية
وال ـت ـح ــرر وال ـم ـق ــاوم ــة ،ف ـم ــر ّد ه ــذا بــالـطـبــع إل ــى الـبـنـيــة الـتـكــويـنـيــة ف ــي ط ــرق اس ـت ـل ـهــام ال ـم ـعــرفــة والـحـقــائــق
وت ـف ـك ـي ـك ـهــا ،ألن ال ــوح ــدة ال ـمــوضــوع ـيــة ف ــي حــدي ـث ـه ـمــا ع ــن ال ـش ــرق واإلس ـ ــام وال ـغ ــرب ك ــان ــت واحـ ــدة،
تـسـتـنـبــط آل ـيــات اشـتـغــالـهــا مــن حـيــث الـتـســاؤل عــن مــواضــع الـهــويــة فــي الـمـخـيــال اإلم ـبــريــالــي ،والـتـســاؤل
عــن إمكانية الــذات فــي الـخــاص مــن رواســب الـهــدم والتقويض التي مــا زالــت آثــارهــا تتجسد فــي هذه
الـلـحـظــات ،ب ــد ًءا مــن االن ـح ـطــاط األخ ــاق ــي وان ـت ـهــاء إل ــى الـتـخـلــف اإلبـسـتـيـمــولــوجــي فــإلــى ال ـتــواطــؤ مع
اإلمبرياليين الجدد.
أدت النظرية المفاهيمية ٍّ
دورا في موقعها الثقافي والسياسي والنقدي ،حيث
لكل من أرسالن وسعيد ً
تضمنت فــاعـلـيــات مـتـعــددة مــن فــروع معرفية شـتــى ،أخــرجــت الكولونيالية ومــا بـعــدهــا إلــى أوســع نطاق
( ((4المصدر نفسه ،ص .84-83

( ((4سعيد ،الثقافة والمقاومة ،ص .33

184

العدد Issue 5 / 17
صيف  Summer 2016

فــي اإلدراك واالس ـتــدراك ،واخـتــرقــت حــواجــزهــا الكونية والتاريخية وأطــرهــا البينية ،فــي صــراع الـنــد للند
مع سلطة القلم والسيف ٍّ
عجل الكشف عن إمكانات في االختراق
لكل من أرســان وسعيد ،وهو ما ّ
والتشظي في أهدافها وفعاليتها لمضمون الثقافة اإلمبريالية ،التي لم تنه تعييناتها في تخوم هذا الحاضر
بــإدخــالــه فــي الـشـمــول واإلق ـصــاء الـلــذيــن خـصــص لهما أرس ــان وسـعـيــد تــرا ًثــا نـقــد ًيــا واسـ ًعــا كـفـيـ ًـا فــي أن
يتجاوز ما بعدها ويزيحه .ترى ،هل سنقف مرة أخرى على أطالل الهزيمة والعار وننشد مستلهمين ما
قاله محمود درويش:
«إلى أين نذهب بعد هذه الحدود األخيرة؟
وأين نطير بعد السماء األخيرة؟
أين تنمو أقالمنا وأفكارنا وأحالمنا بعد هذا الهواء األخير؟
أم أننا نختار لكتابة أسمائنا إما أن يكون األبيض أم األسود؟
أم سنقطع أكفاننا ليكمله لحمنا؟
أم أننا سنموت هنا وفي هذا الممر األخير؟»
أم أن ـنــا نـبـقــى مــرهــونـيــن بـمـثـقـفـيــن مـهــزومـيــن مـتــواطـئـيــن مــع مــؤس ـســات الـكــولــونـيــالـيــة ،ون ـس ـ ّلــم بـمــا انـتـقــده
لــويــس ال ـحــاج :مـمـنــوع عــرب الـمـقــاومــة والـتـحــدي والـصـمــود ،مـسـمــوح بـهــم عــرب الـصـعـلـكــة و الـخـيــانــة
والتحجر والتبعية.
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