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  صبري حافظ

  ميراث إدوارد سعيد الثقايف
  يف العامل العربي

) Intellectual Representations of the" (صـــور املثقف"يذهب إدوارد ســـعيد يف كتابه 
  :إىل

إين، كمثقف، أعرض هواجســـي أمام جمهور أو جماعة معينة. لكن األمر ال يقتصـــر على كيفية 
إفصاحي عنها، وإنما يتعدى ذلك إىل ما أمثله أنا أيضاً، من حيث كوين شخصاً يحاول ترقية 
قضـــــــــــية احلرية والعدالة. فأنا أقول هذه األمور أو أكتبها ألنها تمثل، بعد كثير من التفكر، ما 

ه، وألنني أريــــد أن أقنع اآلخرين بهــــذا الرأي. لــــذلــــك جنــــد هــــذا اخلليط املعقــــد جــــداً بين أعتقــــد
العــاملين اخلــاص والعــام: تــاريخي اخلــاص، وقيمي، وكتــابــاتي، ومواقفي كمــا تصــــــــــــدر عن 
جتاربي، من جهة، وطريقة انخراط هذه كلها يف العامل االجتماعي الذي يتناقش فيه الناس 

  )١(احلرب واحلرية والعدالة، من جهة أُخرى.ويتخذون قرارات يف شأن 
ال بد لنا، كي نفهم ميراث إدوارد ســـــــعيد الثقايف، ومشـــــــروعه الثقايف، وأثره يف املشـــــــهد 

. فاخلليط الذي تدخَّل "اخلليط املعقد جداً"الثقايف العربي، من أن ندرك إدراكاً ثاقباً هذا 
وعلى مستويات متعددة، للمثقفين  يف صنع هذا الفرد املميز كان جذاباً، ألسباب كثيرة

  .العرب، ومكّنهم من أن يعتزوا بالتفاعل مع مشروعه الثقايف

  الغربي -ميراث التفاعل العربي 
غربي، وارثاً للتفاعل املعقد واملؤمل  -	دوارد سعيد، من حيث هو مثقف عربيكان إ

لكن    )٢(طويــل، يف كثير من األحيــان بين العــامل العربي والغرب. ولهــذا التفــاعــل تــاريخ
مرحلته احلديثة، التي يعتبر إدوارد ســـــــــــعيد نتاجاً لها، ترقى إىل احلملة الفرنســـــــــــية على 

. فقد تركت هذه املواجهة الوجيزة مع الغرب أثراً ثقافياً زلزالياً يف ١٧٩٨مصـــــــــر ســـــــــنة 
العرب. ومع أن الســـــــــــلفيين مــا انفكوا يهــاجمون التغيرات التي اجنرت عنهــا، والتي رأوا 

ا غزواً للثقــافــة العربيــة واإلســـــــــــالم، إالّ إن احلكومــات العربيــة أطلقــت برامج حتــديــث فيهــ
طموحــة تهــدف إىل اللحــاق بــالغرب، وال ســـــــــــيمــا أوروبــا. وقــد أدى النجــاح األويل للــذين 
ســـــــلكوا ســـــــبيل احلداثة إىل قبول واســـــــع لهذا املســـــــار من جانب العرب، دوالً وأفراداً على 

                                                            
)(   احلديث، واألدب املقارن يف كلية الدراســات الشــرقية واإلفريقية يف جامعة أســتاذ األدب العربي

  .لندن
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الغربية لعدد من الدول العربية، يف العقود األخيرة للقرن  الســـــواء. حتى اســـــتعمار القوى
التاسع عشر، مل يكبح التبني احلماسي للنماذج الغربية يف كثير من جماالت احلياة، إن 
على مســـــــــــتوى احلكومات أو على مســـــــــــتوى النخب املدينية العربية. من ذلك أن العقود 

ناهج التربوية الغربية (واألوروبية األوىل من القرن العشــــــرين اتســــــمت بتزايد اعتماد امل
منها بصـــــــورة خاصـــــــة)، واللباس، وأنماط الســـــــلوك. وقد أثر اعتماد النماذج الغربية يف 
املضـــــــــــمــار الثقــايف، واســـــــــــتجرّ تكوين أنواع أدبيــة عربيــة جــديــدة كــالروايــة، والقصـــــــــــــة 

  )٣(القصيرة، واملسرح.
هذه الســــــــــنوات األوىل من القرن املاضــــــــــي اتســــــــــمت أيضــــــــــاً بهجرة أعداد كثيرة من 
العرب، وال ســــــيما املشــــــارقة، من لبنان وســــــورية وفلســــــطين إىل األميركتين، حيث تبنى 
معظمهم كثيراً من مظاهر احلياة االجتماعية والثقافية الغربية. من هؤالء املهاجرين 

، وأقام ١٩١١فلســـــطين إىل الواليات املتحدة ســـــنة وديع ســـــعيد، والد إدوارد، الذي غادر 
هناك نحو عقد من الســــــنين. واتســــــمت األعوام التي أمضــــــاها يف أميركا بنشــــــاط ثقايف 
متزايــــد احليويــــة داخــــل اجملتمع الثقــــايف العربي. (فقــــد أصــــــــــــــدر مهــــاجرون مشــــــــــــــارقــــة 

 يف ). وقد أثر هذا النشــــــــــــاط يف املشـــــــــــهد الثقايف)٤(صـــــــــــحيفتين عربيتين يف تلك الفترة
، أي سنة عودة وديع سعيد إىل ١٩٢٠أوطانهم األصلية وتأثر به. واحلقيقة أنه يف سنة 

فلســــــــــطين، قامت جمموعة من املثقفين املشــــــــــارقة يف نيويورك بإطالق حركة من أبعد 
احلركـــات األدبيـــة اإلبـــداعيـــة تـــأثيراً يف تـــاريخ الثقـــافـــة العربيـــة احلـــديثـــة، وهي الرابطــة 

يف تلك الســـــنة عينها، ويف    )٥().١٩٣١ -	١٨٨٣( خليل جبران القلمية، برئاســـــة جبران
ومع أن    )٦(تطور منفصــــــــــــل ومُنــاظر للرابطــة، تــأســـــــــــســــــــــــت جمــاعــة الــديوان يف القــاهرة.

اجملموعتين تطورتا تطوراً منفصـــــالً إحداهما عن األُخرى، فقد عبرتا عن التيار الثقايف 
 بداية القرن، وال ســيما التحول مننفســه الدارج يف صــفوف النخب الثقافية العربية منذ 

الذائقة النيوكالســــــــــيكية إىل الذائقة الرومانســــــــــية. وروجتا، جرّاء ذلك، أفكاراً مماثلة يف 
األســـــــاليب األدبية. ومن ســـــــخرية األقدار أن الرابطة القلمية، العاملة من نيويورك وأوىل 

األدب العربي املعاصــــر؛ كانت األقوى تأثيراً يف تشــــكيل    )٧(احلركات األدبية املهجرية،
التي كانت تصــدرها، والتي كانت تصــل  "الســائح"وقد انتشــرت أفكارها من خالل جملة 

إىل العامل العربي ويعاد نشر كثير من مقاالتها يف اجملالت األُخرى. ومن األسباب التي 
جعلتها أشـــــــد جاذبية أنه بينما كانت أولويات جماعة الديوان الوطنية حتصـــــــر تأثيرها 

مصـــــــــــر، كانت الرابطة القلمية تركز تركيزاً شـــــــــــبه كلي على املســـــــــــائل األدبية، وكان  يف
يف أية حال، فإن جهودهم    )٨(أعضاؤها أكثر ألفة بأهم األعمال الرومانسية األوروبية.

املتضــــــــــافرة، ومن خالل تأثيرها يف اجليل التايل من الشــــــــــعراء والنقاد، أفضــــــــــت ســــــــــنة 
والتي    )٩(أوىل احلركات األدبية العربية الرومانســـــــــــية،إىل تكوين جماعة أبولو،  ١٩٣٢

مضـــــــــــــت قــدمــاً يف نشـــــــــــر األفكــار األدبيــة الغربيــة، ودعــت إىل حترير الشـــــــــــعر من القيود 
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التقليدية القديمة. هكذا، كان اعتماد النماذج الغربية، املؤثرة يف أنماط احلياة كما يف 
ات العامل العربي نفســه، ويف اجملتمع طرق التعبير الثقافية واألفكار، منتشــراً حينها يف

العربيــة يف املهجر. وكــان ذلــك أبرز مــا يكون يف صـــــــــــفوف األقليــات املســـــــــــيحيــة، التي 
لت شــــك شــــعرت بالتجانس مع الغرب أكثر من اجلماعات املســــلمة. تلك كانت البيئة التي

 قايفوالث مواقف والد إدوارد سعيد وأفعاله، وكان لها األثر املباشر يف التكوين التربوي
  .إلدوارد سعيد

  تربية غربية
جرّاء إحلاح والدته، وانتقل إىل القاهرة  ١٩٢٠عاد وديع ســـــعيد إىل فلســـــطين ســـــنة 

. ومع أنـــــه عـــــاد إىل العـــــامل العربي وتزوج على الطريقـــــة  يف أواخر ذلـــــك العقـــــد تقريبـــــاً
حياته.  ، فإن اعتماده النموذج الغربي ظل يتحكم يف بقية١٩٣٢التقليدية العربية سنة 

من ذلك أنه يف أثناء إقامته بأميركا غيّر اســـــــــــمه إىل وليام، وأصـــــــــــبح مواطناً أميركياً، 
وقد    )١٠(وقاتل يف صـــــــــفوف اجليش األميركي يف فرنســـــــــا خالل احلرب العاملية األوىل.

ويف التربية    )١١(انعكس تماهيه املســتمر مع الغرب انعكاســاً واضــحاً يف تســمية أوالده،
يف وقت كانت الواليات  -		اد يف اعتزازه بجنســـــــــــيته األميركيةلهم. ومما ز التي أتاحها

ه شـــــــــــعور -	ونصـــــــــــيرة األمم واألقليات املقهورةاملتحدة تعتبر نبراس احلرية واحلداثة، 
  .(كبروتستانتي) باالنتماء إىل أقلية، حتى ضمن اجملتمع املسيحي العربي نفسه

مثـــل إخوتـــه كلهم  -	أنـــه تمتع، ومع ١٩٣٥يف القـــدس ســـــــــــنـــة ولـــد إدوارد ســـــــــــعيـــد 
باجلنســية األميركية، فقد ترعرع أســاســاً يف مصــر املســتعمرة خالل  -	باســتثناء والدته

الثالثينـــات واألربعينـــات، مع زيـــارات وإجـــازات متفرقـــة يف فلســـــــــــطين. يف ذلـــك الوقـــت 
كانت مصــــر، والقاهرة خاصــــة، مكاناً مضــــطرباً، مملوءاً بالتناقضــــات، فوّاراً باحلركات 

جتماعية والســـياســـية املنتشـــرة على امتداد الطيف الســـياســـي، من اإلخوان املســـلمين اال
إىل الشــــيوعيين، لكن إدوارد تربى يف قوقعة احلماية التي كانت توفرها مصــــر األقليات 
واألجــانــب، مصـــــــــــر الكوزموبوليتيــة. وقــد جــاءت الصـــــــــــــدمــة األوىل لهويتــه يف أواســـــــــــط 

 ال"دعى بيلي، وكـان مـديراً لنـادي اجلزيرة: األربعينـات يوم قـال لـه شـــــــــــخص إنكليزي يـ
لكن كان هناك ما ســــــمّاه إدوارد ســــــعيد    )١٢("يســــــمح للعرب بدخول املكان، وأنت عربي.

ميثاقاً حمتوماً بيني وبين والدي يف شــــــــأن وضــــــــعنا األدنى مرتبة بالضــــــــرورة. "الحقاً 
ســـــــــــتر بيلي، لكن كان والدي يدركه، وأنا اكتشـــــــــــفته عالنية أول مرة وجهاً لوجه مع امل

كالنا مل يعتبره مسألة تستحق نضاالً من أي نوع، وما زال هذا اإلدراك يشعرين بالعار 
  )١٣("حتى اليوم.

 خســــارة املنزل -		ثار املأســــاوية للنكبة الفلســــطينيةوملّا كان إدوارد حممياً من اآل
تع من قد تمبفعل ثروة والده وجنســـيته األميركية، ف -		العائلي واقتالع كثير من أقاربه
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دون انقطاع برفاهية حياة الشـــــــــــريحة العليا من الطبقة الوســـــــــــطى، وباالمتيازات التي 
، وبعدها ١٩٤١توفرها التربية النخبوية اخلاصة. إذ تعلم أوالً يف مدرسة إنكليزية سنة 

دخل  ١٩٤٩، ثم يف ســـــــــــنة ١٩٤٦ذهب إىل مدرســـــــــــة القاهرة لألوالد األميركيين ســـــــــــنة 
ذهب إىل  ١٩٥١درســــة اخلاصــــة بالنخبة االســــتعمارية. ويف ســــنة فيكتوريا كوليدج، امل

الواليات املتحدة، وبعد عام أمضـــــــــاه يف مدرســـــــــة حتضـــــــــيرية دخل جامعة برنســـــــــتون. 
وأفضــــــــــــت دراســــــــــــاته العليا يف هارفرد إىل أطروحة دكتوراه عن جوزف كونراد ســـــــــــنة 

يف الثقـــافـــة وقـــد أرســــــــــــــت هـــذه التربيـــة وهـــذا التكوين الثقـــايف مرتكزاتـــه    )١٤(.١٩٦٣
واملنهجيـــة الغربيتين، وبـــالتـــايل عززا جـــاذبيتـــه حيـــال املثقفين العرب بعـــد عقـــدين من 

. والواقع أنه عند "العربي"الذي يالزم  "الوضـــــــــــع املتدين"الزمان. كما أنهما انتزعاه من 
االبتعاد عن العرب... فهم ســـــــــــيكونون عقبة "وصـــــــــــوله إىل أميركا، حذره والده بوجوب 

يحتفظون بما هو جيد يف الثقافة العربية، وال يظهرون أي تضـــــامن فيما  دائمة. وهم ال
ويبـــدو أن االبن التزم يف البـــدايـــة نصـــــــــــيحـــة أبيـــه، وأهمـــل اللغـــة والثقـــافـــة    )١٥("بينهم.

العربيتين، وتخصـــــــــص باإلنكليزية واألدب املقارن، واتبع ســـــــــيرة عملية يف األكاديميا 
  .األميركية

 "األذى"ظـــل يراوده، كمـــا أن تراكم  "خـــارج مكـــانـــه"غير أن الشـــــــــــعور املمض بـــأنـــه 
دفعه يف نهاية املطاف إىل ثقافة أصــــــــوله. ويف وســــــــع املرء أن يقرأ اليوم    )١٦("الظلم"و

 "منفياً"ســـــــيرة إدوارد ســـــــعيد بصـــــــورة اســـــــترجاعية ويرى كيف أن شـــــــعوره احلاد بكونه 
راه، وهو كاتب عانى دفعه إىل اختيار كونراد موضــــوعاً لرســــالة الدكتو "خارج مكانه"و

مثلــه التهجير جغرافيــاً ولغويــًا. هــذا كــاتــب شـــــــــــــاطره إدوارد منظور الــذات املنتزعــة من 
من الداخل واخلارج يف الوقت نفســـه. كان  "اآلخر"مركزها، كاتب قادر على رؤية ثقافة 

كونراد أيضــــــــــاً كاتباً يثير قضــــــــــايا الهوية، والتواريخ املتكســــــــــرة واملقتلعة من ديارها، 
  .ذاتية، والتوتر الدينامي بين الثقافات والناسوال

كما عمل شعور إدوارد بأنه منفي على دفعه إىل فتح جديد. ففي خطوة غير مألوفة 
قطعاً بالنســـــــــــبة إىل باحث شــــــــــــاب يكتب أطروحته، رفض إدوارد ســـــــــــعيد منهجية النقد 

رن ن القاجلديد، التي كانت تســــــــود األكاديميا األميركية يف اخلمســــــــينات والســــــــتينات م
عة منقط "إيقونة كالمية"املاضـــــــــــي. لقد وجد يف معاجلة النقد اجلديد للنص، باعتباره 

الصلة عن تاريخ الكاتب، وهويته، ورؤيته، وجتربته، وسياقه، طريقة غير مالئمة لبلوغ 
.    )١٧(املعــاين اخلبيئــة يف أعمــال كونراد، واختــار مقــاربــة مــدرســــــــــــة جنيف األكثر إرهــافــاً

أو املوضـــــــــوعية، واعتمدت دراســـــــــة ) formalist( اطرحت الطرق الشـــــــــكلية فهذه املدرســـــــــة
للنص تهــــدف إىل إعــــادة تركيــــب رؤيــــة الكــــاتــــب للعــــامل ) phenomenological( ظواهريــــة

انطالقاً من لغته األدبية. ووجد إدوارد اســـــتراتيجيتها التأويلية التي تســـــبر أغوار النص 
يصـــــــــــــاالً إىل اإلحســـــــــــــاس الــدفين بــالتهجير اإلدراك، أبلغ إ بحثــاً عن عالئم تبوح ببنيــة
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واملنفى الكامن يف نصوص كونراد. كما أن تصور مدرسة جنيف القائل بأن إسقاطات 
الكــاتــب يف عواملــه اخليــاليــة هي املفتــاح لهويتــه الوجوديــة، يســـــــــــتلزم أن يقوم النــاقــد 

ذلك  بتحديد أنماط جتارب املكان والزمان املتكررة يف عمل الكاتب. وقد وجد إدوارد
  .مفيداً يف التعبير عن بنية اإلدراك الدفينة التي اجتذبته إىل كونراد

 :Beginnings" (بدايات: مقاصـــــــــــد ومنهج"مل يكن نشـــــــــــر عمل إدوارد ســـــــــــعيد املتقن 

Intentions and Method ( عامالً حاســــماً يف إرســــاء شــــهرته كباحث رائد ذي  ١٩٧٥ســــنة
ضــــــاً كباحث حدد طريقه اخلاص. اســــــتبصــــــارات عميقة وحس نقدي حاد فحســــــب، بل أي

ن كما فعل كثيرو -		دبية يف أميركا، وبدالً من اتباعكانت تلك ســــنوات بروز النظرية األ
طريقة أصحاب النزعة الشكلية الروس، أو البنيويين الفرنسيين (الذين  -	من معاصريه

)، طوَّر هو طريقته اخلاصة يف  يل. التأوكان مع ذلك استوعب نظرياتهم استيعاباً عميقاً
وهو مل يؤســــــــــس مشــــــــــروعه، ال على التأويل البنيوي الذي أفضــــــــــى يف نهايته إىل تفكيك 
النص (كمــا فعــل نقــاد ييــل)، وال على النظريــة األدبيــة املــاركســـــــــــيــة (كمــا فعــل ريمونــد 
ويليامز وفريدريك جيمســون، على ســبيل املثال ال احلصــر). بدالً من ذلك رجع يف كتاب 

 "العلم اجلديد"إىل أعمال جان باتيســـــــــــتا فيكو املهملة، الذي شـــــــــــكك يف كتابه  "بدايات"
)The New Science( ،)منذ ذلك التاريخ املبكر، يف الطابع الكلي للمعرفة، ويف )١٧٢٥ ،

الصـــــفة اليقينية التي تتســـــم بها القناعات املقبولة، وبيَّن تاريخية هذه املفاهيم. ثم إن 
يكو للمعرفة بأركيولوجية ميشــال فوكو، بعد أن أخضــع هذه إدوارد ســعيد خلط مفهوم ف

األخيرة ملســــــــــــاءلة نيتشـــــــــــوية فيما يتعلق بأصـــــــــــولها وغايتها. ومن هنا طرح نظريته 
) Orientalism" (االســــــتشــــــراق". ومع بلوغه كتاب "الرواية بداية قصــــــد"الفريدة يف اعتبار 

نيو غرامشـــــــــــي، الذي ســـــــــــلط كان قد عدّل هذه املقاربة النظرية، إذ أدمج مســــــــــــاهمة أنتو
الضـــوء على دور الهوية القومية واملوضـــع اجلغريف، يف إدراكنا للثقافة والفكر. وتزامن 
اســــــــــتعمال كتابات غرامشــــــــــي والتحاور مع أفكاره مع اكتشــــــــــاف إدوارد لعمل مدرســــــــــة 
فرانكفورت، وال ســـــــــــيمــا ثيودور أدورنو ووالتر بنجــامين. وقــد اقترب إدوارد، يف أواخر 

ن أفكــار أدورنو وطريقتــه النقــديــة أكثر ممــا اقترب من أي مفكر آخر. ومل يكن أعمــالــه، م
ذلك ألن إدوارد يشــــــاطر أدورنو شــــــغفه باملوســــــيقى ويقدر كتاباته بشــــــأنها فحســــــب، بل 
أيضاً بسبب سعة تفكير أدورنو وتنوعه، وفرادته، وقدرته على خلط العناصر اإلبداعية، 

وســهل للغاية. ويمكن أن يقال الشــيء نفســه عن والنقدية، والفلســفية يف أســلوب شــفاف 
 negative" (جـــدليتـــه الســـــــــــلبيـــة"إدوارد. واألهم أنـــه إذا كـــان أدورنو قـــدم لنـــا من خالل 

dialectics ( ًنظرية ما ال يمكن تنظيره يف الفلســـــــفة واملوســـــــيقى، فقد حقق إدوارد تنظيرا
ارد على أهمية االســــــتقامة مماثالً يف حقل الدراســــــة األدبية. فعلى غرار أدورنو، ركز إدو

دم ع -	"عدم املشاركة"افعاً عن فضيلة الشخصية والشغف، واطرح أية أورثوذكسية مد
. والذين عرفوا إدوارد ســـــــــــعيد "تمشـــــــــــية احلال"الدخول يف اللعبة أو املســــــــــــاومة باســـــــــــم 
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يتعرفون على املوقف غير املســــــــاوم الذي اتخذه يف أعوامه األخيرة، والذي يشــــــــابه فيه 
  .دورنو، وال سيما يف السياسةموقف أ

  االستشراق
يف الفترة    )١٨(، ولقـــاء إبراهيم أبو لغـــد١٩٦٧أدت هزيمـــة العرب الكـــارثيـــة ســـــــــــنـــة 

نفســـــــــــهــا، دوراً حــاســـــــــــمــاً يف إعــادة توجــه إدوارد ســـــــــــعيــد الثقــايف نحو هويتــه وثقــافتــه 
 لعربا العربيتين. فقد اختاره أبو لغد لالنضمام إىل رابطة خريجي اجلامعات األميركية

)AAUG( أن يكتب ١٩٦٨، وطلب منه يف ذروة اجلنون اإلعالمي املعادي للعرب ســــــــــنة ،
مقاالً عن الشـــــــــــخصـــــــــــيات العربية يف األدب اإلنكليزي لينشـــــــــــر يف عدد خاص من جملة 

وكان ذلك هو النص    )١٩(كان يشـــــــــــرف هو على حتريره.) Arab World" (العامل العربي"
وّملا كان يعالج مســــــــــــألة    )٢٠(األكاديمي األول الذي كتبه إدوارد يف موضـــــــــــوع عربي.

تمثيل (ال بل ســـــــــوء تمثيل) ثقافة كاملة، ظهر بعض التســـــــــاؤالت عما إذا كان هذا النص 
وقد ). Orientalism" (االســـــــــتشـــــــــراق"يحمل البذور األوىل التي برعم منها مشـــــــــروع كتاب 

ت لقد اغتنم"ســـــــعيد نفســـــــه القضـــــــية نهائياً عندما كتب يف تكريم أبو لغد:  حســـــــم إدوارد
الفرصــــــــــــة [كتــابــة املقــال] كي أنظر إىل صـــــــــــورة العرب يف وســــــــــــائــل اإلعالم، والثقــافــة 
الشـــعبية، والتمثيالت الثقافية التي ترقى إىل العصـــور الوســـطى. وذلك كان أصـــل كتابي 

ومنذ ذلك التاريخ فصــــــــــاعداً مل    )٢١("يم.، الذي أهديته إىل جانيت وإبراه‘االســــــــــتشــــــــــراق’
يتزعزع اهتمام إدوارد ســـعيد بالعامل العربي عامة، وبالقضـــية الفلســـطينية خاصـــة، وال 

  .تراخى التزامه بهما
لكن من املبالغة يف التبســــــيط أن نختزل إعادة التزام إدوارد ســــــعيد بالعامل العربي 

" خارج املكان"ا يبين ذلك يف كتابه إىل جمرد هذا، إذ إنها كانت عملية متطاولة، كم
)Out of Place .( كــان إدوارد ســـــــــــعيــد رجالً حتركــه دوافع قويــة، وحريصـــــــــــــاً على تعزيز

قبـــل اإلقالع يف اجتـــاهـــات    )٢٢(إجنـــازاتـــه األكـــاديميـــة من خالل أعمـــال نظريـــة كبرى
 إالّ يف، مل يصــدر "االســتشــراق"جديدة. غير أن الكتاب الذي حقق له الشــهرة العاملية، أي 

. وهو كتــاب كتبــه من دون توقف يف أقــل من عــام. ومــا كــان قيض لهــذا ١٩٧٨ســـــــــــنــة 
وتزايد انخراط إدوارد  ١٩٧٣وحرب  ١٩٦٧الكتاب أن يكتب أصـــــــــــالً لوال تأثيرات حرب 

يف الســـــياســـــة الفلســـــطينية؛ ومن اجلدير باملالحظة أن إدوارد أمضـــــى بين احلربين فترة 
لكن ال    )٢٣(، وعمل على إتقان اللغة العربية."بدايات"عام يف بيروت، حيث أجنز كتابة 

شــــــــــــك يف أن تغطية هاتين احلربين يف وســــــــــــائل اإلعالم الغربية، والتســــــــــــاند بين أقوال 
التركيبة الغربية وأفعالها، هما اللذان دفعاه إىل االنطالق يف هذا املشــــــروع عبر توجيه 

ثيلــه يف اخلطــاب الغربي. فكــانــت انتبــاهــه إىل الهوة الفــاغرة بين واقع الشـــــــــــرق وبين تم
النتيجة أهم وصــف لتواطؤ اإلنســانوية األوروبية مع املشــروع االســتعماري الهادف إىل 
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بمزاوجة نفاذ البصـــــــيرة  "االســـــــتشـــــــراق"اســـــــتعباد الشـــــــرق وتشـــــــويه صـــــــورته. قام كتاب 
مع قائمة حصــــرية للمظامل التي خضــــع لها الشــــرق.  "بدايات"النظرية الذي وســــم كتاب 

ا أتاح ملســـــــــــلمات الكتاب النظرية مرتكزات أخالقية قوية كان من شــــــــــــأنها أن وهذا م
جتعله ذا صـــلة بالثقافات املظلومة األُخرى، فضـــالً عن جاذبيته للنزعة اإلنســـانوية يف 

  .صميم الثقافة الغربية الليبرالية نفسها
ويف حين كــان إدوارد قــد اكتســـــــــــــب شـــــــــــيئــاً من االعتبــار يف حقــل األدب اإلنكليزي 

، فإنه مل يحدث أثراً كبيراً خارج الدوائر "االســــــتشــــــراق"للغات احلديثة قبل نشــــــر كتاب وا
املعنية بذلك، وكان جمهوالً تماماً يف العامل العربي. وكان من شـــــــــأن اتســـــــــاع وجِدَّة ما 
يغطيه كتابه من موضـــــــــوعات، وأصـــــــــالة أطروحته، أن جعلته بســـــــــرعة كتاباً ذا شـــــــــهرة 

هدف إىل عاملية. كما أنه ســــــــرعان ما أصــــــــبح حجر الزاوية يف مشــــــــروع أوســــــــع نطاقاً ي
تفكيك اخلطاب واملمارســـات االســـتعمارية من حيث أثرها يف الثقافة والســـياســـة، القيم 

 The Question of" (قضــــــــــية فلســــــــــطين"واإلدراك، األدب والهوية. ويف كتابيه الالحقين، 

Palestine( ،)(تغطية اإلســـالم"، و)١٩٧٩ "Covering Islam( ،)قدم إدوارد دراســـة )١٩٨١ ،
ألطروحته األســــاســــية يف االســــتشــــراق. وما زال النقاش الواســــع املســــتعر حالتين توكيداً 

جرّاء هذا املشـــروع يتنامى منذئذ، وأثمر مدارس، كاملدرســـة النقدية ملا بعد االســـتعمار، 
  .والنقد الثقايف، والتاريخانية احملدثة

هو الكتاب الذي أدخل إدوارد ســــــعيد إىل العامل العربي. لكن من  "االســــــتشــــــراق"كان 
وكما كتبت األســــــتاذة رضــــــوى عاشــــــور، أســــــتاذة    )٢٤(ملؤســــــف أنه ترجم ترجمة ســــــيئة؛ا

األدب اإلنكليزي والنـــاقـــدة والروائيـــة املمتـــازة، يف دراســـــــــــتهـــا املتقنـــة ألعمـــال إدوارد، 
ــــــــــــــــــ" مرتبكة، وغامضـــــــة، وتشـــــــكو جرّاء عدة مشـــــــكالت،  ‘االســـــــتشـــــــراق’	الترجمة العربية لـ

 نص عويص مشـــــــــحون باملصـــــــــطلحات أوضـــــــــحها هي حتويل كتاب ســـــــــاطع وممتع إىل
ذلك بأنه عالوة على طمس الطروحات الالمعة التي يحتويها الكتاب،    )٢٥("املســــــــتغلقة.

إجنازه  -	أو ســــوء إدراك -	هائالً يف ميراث إدوارد وإدراك خلفت الترجمة تأثيراً ســــلبياً
اته حيف صـــــفوف املثقفين العرب. فأســـــلوب املترجم اإلنشـــــائي احلافل باللغو، ومصـــــطل

ة، ومفرداتـه املرتبكـة، أدرجـت النص املترجم يف بـاب الكالم العقيم املعوَّج الـذي  الـدعيَـّ
تتســــــم به شــــــلة أدونيس؛ وهي جماعة تشــــــبثت بإدوارد فترة من الزمن، وعقّدت الطريقة 

  )٢٦(التي كانت الدوائر الثقافية العربية تنظر بها إليه لعدة أعوام.
ونظراً إىل اســـــــــــتغالق نص الترجمة، قام كثيرون من ألد أعداء احلداثة والتغرُّب يف 
العامل العربي، من إســـــــالميين وتقليديين، باعتماد الكتاب بحماســـــــة فائقة، مع أنه كان 
األوىل بهم، جرّاء أيديولوجيتهم، أن يكونوا من األعداء الطبيعيين ملوقف إدوارد الثقايف 

رأوا فيه صيغة جديدة لهجومهم التقليدي على املستشرقين، صيغة واأليديولوجي. فقد 
تعبّر بلغة خصـــومهم عن مظاملهم وشـــعورهم بالغبن حيال الغرب. ومن ســـخرية األقدار 
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اداً لهجومهم على عمــــل أنهم رأوا يف نص ينــــاقض مقــــاربتهم منــــاقضــــــــــــــة تــــامــــة امتــــد
هم الــدينيــة هجوم كــان يصـــــــــــــدر، يف حــالتهم، عن دواع من قنــاعــات -	املســـــــــــتشـــــــــــرقين

   )٢٧(واعتقادهم أن غاية املســـــــتشـــــــرقين ومبتغاهم تقويض اإلســـــــالم وتشـــــــويه صـــــــورته.
لذلك، وبدالً من أن يُنظر إىل عمل إدوارد اخلصـــــــيب باعتباره يفضـــــــح (ويقوض) أســـــــاس 
خطــاب املســـــــــــتشـــــــــــرقين والــدواعي الكــامنــة وراءه، فقــد اعتبر بمنزلــة الهجــاء األخير من 

وقد    )٢٨(لى إســـاءة تمثيل اإلســـالم يف اخلطاب األوروبي.ســـلســـلة الهجمات التشـــهيرية ع
فيمـــــا يتعلق بجـــــدليـــــة املعرفـــــة  -	هـــــذه العمليـــــة جوهر طروحـــــات إدوارد أهمـــــل خالل

والســــــلطة، وتواطؤ اخلطاب يف ديناميكية الهيمنة واإلمبريالية، واصــــــطناع شــــــرق دوين 
كتاب إىل كيفية اســــتخدام الرتبة تبريراً الســــتعباده واحتالله. ومما أهمل أيضــــاً، نظرة ال

أوروبا للشــرق كصــورة مطلقة لآلخر، املســتهجن، واألدنى مرتبة. واألهم من كل هذا، ما 
كان من ضـــــــــــياع دعوة إدوارد للشـــــــــــرق كي يمثل ذاته، وينقي ثقافته من آثار امليراث 

  )٢٩(االستشراقي وترسباته.
يف و -	فية العربيةوهت يف الدوائر الثقاتش "االستشراق"ومع أن رسالة إدوارد يف 

اجلمهور األوســع أيضــاً جرّاء الصــورة املشــوهة والواســعة االنتشــار التي روجت  صــفوف
فإن  -		)identity politics( األســـــــــاســـــــــية باعتبارها نوعاً من ســـــــــياســـــــــة الهوية ألطروحته

الكتاب أطلق نقاشاً واسعاً يف شأن القضايا التي عاجلها. من ذلك ما كان من مناقشـة 
ه مناقشــــــــــــة مفيدة من جانب أولئك الذين قرأوا الكتاب بلغته اإلنكليزية اســـــــــــتبصــــــــــــارات

باإلضــــــافة إىل ذلك،    )٣٠(األصــــــلية، أو بترجمته الفرنســــــية، وقد تزايد عددهم مع الزمن.
تُرجم بعض الكتابات الغربية عن االســـــتبصـــــارات النظرية لالســـــتشـــــراق إىل العربية يف 

العتدال. وبفضــــــــــــل هذه اجلهود، التي كان من التســـــــــــعينات بطريقة أعادت امليزان إىل ا
، ونتيجة انتشــار كتابات إدوارد "االســتشــراق"شــأنها تصــحيح ســوء الفهم الســابق لكتاب 

الالحقة وتنامي انخراطه يف الســـــــــياســـــــــة العربية، فقد بات من املمكن أن يقارن تأثيره 
طبـــة اخلطـــاب يف املشـــــــــــهـــد الثقـــايف العربي على مر الزمن بتـــأثير الرواد األوائـــل خملـــا

)، وأحمــــد فــــارس الشــــــــــــــديــــاق ١٨٧٣ -	١٨٠١الغربي، من أمثــــال رفــــاعــــة الطهطــــاوي (
  ).١٨٩٠ -	١٨١٠)، وخير الدين التونسي (١٨٨٨ -	١٨٠٤(

  "سَفَر النظريات"نظرية 
  عند إدوارد سعيد
  يف العامل العربي

يف الدوائر الثقافية  "االســـــــتشـــــــراق"أياً يكن الضـــــــرر الذي ســـــــببه ســـــــوء تمثيل كتاب 
العربية، فسرعان ما تغلبت عليه معرفة إدوارد الواسعة، وطول باعه، واندفاعه، وغزارة 

 The World, the Text" (العامل، النص والناقد"إنتاجه املدهشـــــــة. وقد تزامن نشـــــــر كتابه 
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and the Critic ( ق ، الذي يحتوي على بعض أبدع مقاالته النظرية، مع انطال١٩٨٣ســنة
يف القاهرة، أول جملة عربية متخصـــــــصـــــــة بالنقد األدبي والنظرية    )٣١("فصـــــــول"جملة 

ملتقى عربياً شـــــــامالً للنظريات واملناقشـــــــات  "فصـــــــول"األدبية. وســـــــرعان ما أصـــــــبحت 
األدبية، ويف غضـــــــــــون أعوام قليلة عززت املشـــــــــــهد النقدي العربي بالطاقة وقوّت طلبه 

طاب النقدي العربي، وقامت بحوار بعيد املدى مع للبحث النظري. وقد غيرت طبيعة اخل
كثير من النظريات النقدية احلديثة، وال ســـــــــــيما البنيوية، والنزعة الشـــــــــــكلية الروســـــــــــية، 
واملاركســــــية، والتفكيك، ونظرية االســــــتقبال، والتأويل التحليلي لألدب. صــــــحيح أنه يف 

جاك دريدا، وجاك كانت أســـــماء روالن بارت، وميشـــــال فوكو، و "فصـــــول"أوائل ســـــنوات 
الكان، وولفغانغ إيزر، ووالتر بنجامين، وتيري إيغلتون، وفريدريك جيمســـــــــــون، تتواتر 
أكثر من اسم إدوارد سعيد، وأن اجمللة الفصلية كانت تترجم أعماالً بقلم كثير من هؤالء 
املنظرين يف األدب يف صفحاتها من دون أي ذكر إلدوارد، لكن هذا الوضع املؤسف تم 

ات ، يف أوائل التســـعين"الكرمل"ه مع إعادة إطالق اجمللة الفصـــلية الفلســـطينية تصـــحيح
وقــد    )٣٢(من رام اللــه، إذ راحــت هــذه الــدوريــة تترجم عــدداً من مقــاالتــه النقــديــة املهمــة.

، مع تزايد نضـــــــــــج "فصـــــــــــول"اكتســــــــــــب إدوارد وأفكاره مزيداً من الرواج، حتى يف جملة 
كما اكتســب ذلك ميخائيل بختين، وأنتونيو غرامشــي، اخلطاب النقدي العربي املعاصــر، 

وبيير بورديو، وجيل دولوز. ويمكن تفسير هذا التحول باجلاذبية العابرة التي مارستها 
النظريــــة البنيويــــة، وأســـــــــــالفهــــا، وتفرعــــاتهــــا، وكونهــــا مطــــاوعــــة للمحــــاكــــاة التي تكرر 

ن محلــة القليلــة التطلــب مفــاهيمهــا. وربمــا كــان ال بــد للنقــد العربي من أن يمر بهــذه املر
الســـــــخط القاســـــــي الذي تشـــــــعر به "وما ســـــــمّاه إدوارد  -		التنظير، واالســـــــتعارة، والتكيف

قبل االلتفات إىل النظرية  -		  )٣٣("األورثوذكسية الفكرية والتعبير عن املناصرة املتعَبة
  .النقدية للجماعة األخيرة، مع ما تمتاز به من رهافة يف االستبصارات النقدية

فَر"وقد ســــــــــــدد نشـــــــــــر مقالتي إدوارد ســـــــــــعيد الشـــــــــــهيرتين   Traveling" (نظرية الســـــــــــَ

Theory(،)فَر"و   )٣٤    )٣٥(،)Traveling Theory Reconsidered" (إعـــادة نظر يف نظريـــة الســـــــــــَ
ضـــــربة حادة للمزاج الســـــائد عند النقاد العرب، الذين كانوا اكتفوا منذ زمن بعيد بمجرد 

أو على األقل بتطبيق مقوالتها على النصـــــوص العربية. وقد  حماكاة النظريات الغربية،
فَر"شــــــــــجع االطالع على  عند إدوارد ســــــــــعيد عدداً منهم على اطراح تبعيتهم  "نظرية الســــــــــَ

حيال هذه النظريات. وبصورة أخص فإن إدوارد يورد يف هاتين املقالتين احلجج ضد 
متى اعتمــدتــه املــدارس أو  حتويــل النظريــة األدبيــة إىل ركن إيمــاين ثقــايف، من شـــــــــــــأنــه

املؤســــــــــســــــــــات أن يكتســــــــــب مكانة املرجعية ليصــــــــــبح اجملال املغلق لالختصــــــــــاصــــــــــيين 
 ومعـــاونيهم. وهو يـــدعو، بـــدالً من ذلـــك، إىل نظريـــة التنـــافر املســـــــــــتمر، وعـــدم التكريس،

معاداةً غرامشـــــــــيةً للهيمنة تنبذ االنقياد لألنظمة  -	والالمركزية، والتوعية ضـــــــــد الدجل
يرى إدوارد أن أية دراســـــة للطريقة التي تســـــافر بها النظريات تظهر حتمية املســـــيطرة. و
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التغير والتحول عنــد كــل حمطــة من حمطــات الســـــــــــفر، وفيمــا يتعلق بكــل وجــه من أوجــه 
تقنيات النشـــــــر، والتواصـــــــل، والتفســـــــير. وإذا أخذنا يف االعتبار إيمان إدوارد  -		النظرية

إن هذا ما يجب أن تكون عليه حال النظرية. باجلماعة اإلنســـــــانية البعيدة عن القســـــــر، ف
حمكومة بالســـــــــــفر، وبالتحرك إىل ما وراء "فالنظرية، كما يصـــــــــــرح يف املقالة الثانية، 

حدودها، وبالهجرة، وبالبقاء بمعنى ما يف املنفى... [يف] شـــــــتات جغرايف هو يف قدرة 
واقــع، احملــرك الــنــظــري... [يف] حــركــــــة تــوحــي بــــــإمــكــــــان االخــتــالف يف األمــــــاكــن، واملــ

  )٣٦("واألوضاع، بالنسبة إىل النظرية...
إىل تمثيل نفسه واإلفصاح  "االستشراق"ومثلما دعا إدوارد سعيد الشرق يف كتاب 

عن ذاته، فهو هنا يدعو إىل حترر الناقد من االعتقاد بقدســية النظرية. وقد الحظ إدوارد 
النظريات املوحدة والتقليد يف العامل العربي هذا االعتماد املنحاز على "أيضـــــــــــاً أن ثمة 

األعمى لها من دون أي جهد واضــــح لتغيير هذه النظريات إىل شــــيء ذي صــــلة بالثقافة 
وقد أقدم عدد من النقاد العرب، كجابر عصـــــــــــفور (مصـــــــــــر)، وحممد برادة    )٣٧("العربية.

(املغرب)، ويمنى العيد (لبنان)، وصـــــبحي احلديدي (ســـــورية)، وفخري صـــــالح (األردن)، 
ســــــــبيل املثال ال احلصــــــــر، على تبني دعوته، وجاهروا باحلاجة إىل حترير اخلطاب على 

النقدي العربي من قبضــــــــــــة النظرية الغربية وتكلف عناء التقليد. فقد أدركوا أنه مل يعد 
من اجملدي اســــتيراد النظريات األدبية الغربية، أو تطبيقها بصــــورة عمياء على الظواهر 

. ومع ذلك، من األيســــــر اطراح طغيان الشــــــمولية، كما بين األدبية، أو النصــــــوص العربية
لنا إدوارد، من القيام فعلياً بمســــــــــــاهمة باقية يف تعديلها أو تغييرها. وهكذا، فمع أن 

ال أحد يســـــــــتطيع اليوم أن "كثيرين من النقاد العرب اســـــــــتوعبوا فكرة إدوارد القائلة بأن 
امل مع النظرية األدبية بقدر من اإلبداع، فإن مهمة التع   )٣٨(،"يكون كلياً شـــــــــــيئاً واحداً

واألصالة، واإلرهاف، وبصورة تأخذ يف احلسبان التعدد الثقايف، ما زالت يف طفولتها 
  .يف اخلطاب النقدي العربي

كما أن كثيرين من النقاد العرب فهموا نفور إدوارد من التواريخ االســــــــتيعابية ذات 
 the( ، ومن املفهوم االختزايل للهويــــــة) historieslinear subsuming( الوجهــــــة اخلطيــــــة

unitary sence of identity( وتفضــــــيله املقاربة الطباقية القادرة على التعامل مع تعقيد ،
الثقــافــات كلهــا متــداخلــة بعضـــــــــــهــا مع بعض؛ وال "التجربــة التــاريخيــة. فقــد كتــب يقول: 

وفـــائقـــة التبـــاين، وغير  واحـــدة منهـــا وحيـــدة ونقيـــة، كلهـــا هجينـــة، ومتنـــافرة التركيـــب،
مقدودة من صــــخرة واحدة. وهذا، يف اعتقادي، يصــــح على الواليات املتحدة اليوم بقدر 

ال جدال يف أن من الصـــــــعب أن نمارس النقد    )٣٩("ما يصـــــــح على العامل العربي احلديث.
الطبــاقي من دون املزيــة التي تمتع بهــا إدوارد من حيــث معرفتــه الواســـــــــــعــة بثقــافــات 

وقدرته على التنســــــــــيق املوســــــــــيقي. ومع ذلك، فمن جرّاء مقاربة إدوارد حتديداً، متعددة 
بات النقاد العرب أكثر ثقة بأنفســهم عند اســتعمال املفاهيم النقدية من دون أن يتكبلوا 
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بها. إن تنامي اإلرهاف يف اخلطاب النقدي العربي يرقى جزئياً إىل مســــــــــــاهمة إدوارد 
ذا يســـــــــــاهم بدوره يف تزايد تقدير أعمال إدوارد. ومن ســـــــــــعيد، كما أن تنامي اإلرهاف ه

 Culture and( "الثقــــافــــة واإلمبريــــاليــــة"الطبيعي، لــــذلــــك، أن يكون عمــــل إدوارد التــــايل 

Imperialism( ،)الذي شـــــــــــهد ذروة مشـــــــــــروعه النقدي يف تفكيك الرواية الغربية، )١٩٩٣ ،
يترجم إىل العربيــة بوقــت  القى اهتمــامــاً كبيراً يف األوســـــــــــــاط الثقــافيــة العربيــة قبــل أن

طويل. وقد حظي بمراجعات مســــــهبة يف الصــــــحافة العربية، واســــــتُشــــــهد به يف اجملالت 
يف    )٤٠(األكاديمية، وألهم عدداً من الدراســـــــات األكاديمية. وحتصـــــــي رضـــــــوى عاشـــــــور،

مقالة حديثة، املشــــــــــاريع التي قام بها باحثون شــــــــــباب يف اجلامعات املصــــــــــرية والتي 
بة إدوارد ســـــــــعيد. ومن األمثلة احلديثة ألثر هذا الكتاب، أن ندوة كانون اســـــــــتلهمت مقار

 "النقد الثقايف"التي عقدتها اجلمعية املصـــرية للنقد األدبي اتخذت  ٢٠٠٤الثاين/يناير 
موضوعاً رئيسياً لها، وهو املصطلح الذي يتزايد استعماله للتعبير عن املقاربة النقدية 

  .املستوحاة من إدوارد سعيد
ومن الالفت أن املثقفين العرب أظهروا تفضــــــيالً واضــــــحاً للنقد الثقايف على طريقة 
إدوارد سعيد أكثر من طريقته يف نقد ما بعد االستعمار املفضلة يف الغرب. وهناك عدة 
أســـــــــــبـاب لـذلـك، أبرزُهـا الشـــــــــــعور العربي عميق اجلـذور بـالثقـة يف الثقـافـة العربيـة، ذلـك 

ز املفرط بتراثها الكالســيكي. ومما يدعم هذا الشــعور النزعة الشــعور املســتمد من االعتزا
إىل التقليـــل من تـــأثير االســـــــــــتعمـــار يف الثقـــافـــة العربيـــة، خالفـــاً لكثير من الـــدول التي 

يف كتاباتها؛ فاالعتزاز باللغة  "لغة املســـــــــــتعمر"خضـــــــــــعت لالســـــــــــتعمار، والتي اعتمدت 
ار. وباســــــتثناء اجلزائر، على أهمية العربية والســــــالمة الثقافية مل يتأكال بفعل االســــــتعم

هذا االســـــتثناء، فإن معظم اإلنتاج الثقايف العربي، حتى يف إبان فترة االســـــتعمار، كان 
يكتب بالعربية، وكان يعرب عن الســعي لتوكيد الهوية القومية ومقاومة االســتعمار. أمّا 

 ئــك الــذين حققواأعمــال أولئــك العرب الــذين كتبوا بــالفرنســـــــــــيــة أو اإلنكليزيــة، وحتى أول
شــــــــــهرة واســــــــــعة، فقد كان ثمة ميل لدى اإلنتليجنســــــــــيا العربية إىل اطراحها باعتبارها 
 . مســـــــاهمات هامشـــــــية يف اللغة التي كتبت بها، وإىل عدم اعتبارها نتاجاً ثقافياً عربياً
عالوة على ذلك، فإن االفتتان املبكر باألنواع األدبية الغربية الذي دفع كاتباً كنجيب 

ظ، مثالً، إىل التطلع يف األربعينات من القرن املاضــــــــي إىل االقتداء بالســــــــير والتر حمفو
ســـــــــــكوت يف روايــاتــه التــاريخيــة، ويف اخلمســـــــــــينــات إىل الروايــة الواقعيــة األوروبيــة، قــد 
تراجع. وبحلول الســـــــــــبعينات والثمانينات، كان حمفوظ يقوم بحوار خالق يف رواياته 

حمة مل"مثل امللحمة الشــــــــعبية كما يف روايته  -	لقديمةألشــــــــكال الروائية العربية امع ا
)، ١٩٨٢( "ليـــــايل ألف ليلـــــة")، وألف ليلـــــة وليلـــــة كمـــــا يف روايتـــــه ١٩٧٧( "احلرافيش

). وهذا ١٩٨٧( "حديث الصـــــــــــباح واملســــــــــــاء"ومعاجم األعيان كما يف روايته األخاذة 
التحول نحو احلوار اخلالق مع األشـــــــــــكـــــال واألنواع األدبيـــــة العربيـــــة تزامن مع توارد 
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مســاهمة إدوارد النقدية، الذي أدى إىل تبني اإلنتليجنســيا العربية لنقده الثقايف، والذي 
دَّ بمثــابــة مقــاربــة شـــــــــــموليــة للثقــافــة والنقــد من حيــث أنــه يجمع التــاريخ، واجلغرافيــا،  عــُ

اً ، خالف"النقد الثقايف"عرفة والســـــــــــلطة، والبصـــــــــــيرة النقدية. وهكذا، فإن ومفهومي امل
لتيار ما بعد االســـــتعمار يف تفكير إدوارد ســـــعيد، مل يقتصـــــر على مســـــائل التمثيل، وإنما 
تعداها إىل قراءة أكثر شـــمولية للنص. أمّا التجاوب الغربي مع مشـــروع إدوارد فيصـــدر، 

ال اخلاضــعين لالســتعمار املكتوبة باللغات األســاســية إجماالً، عن الرغبة يف قراءة أعم
  .للمستعمرين، وال سيما اإلنكليزية والفرنسية

ويتجه اخلطاب النقدي العربي بازدياد نحو اعتناق مســــــــــــاهمة إدوارد ســـــــــــعيد، ال 
بســــبب اســــتبصــــاراته النقدية فحســــب، بل أيضــــاً بســــبب جهوده لتحرير النقد العربي من 

الغربية. وبصـــــــــــورة خاصـــــــــــة، شـــــــــــعر النقاد العرب بأن انعدام العيش على فتات النظرية 
صـبح ت نظرية شـاملة للثقافة العربية هو السـبب يف اعتماد النظريات املسـتوردة، بحيث

داخل الشـــــــــــبكة املنهجية التي  -	يف نهاية املطاف -		منهجياتهم مشـــــــــــتقات، وتكبلهم
اهمة عربية أصــيلة يف تمردوا عليها. لذلك فإنهم يعتبرون أن نظريات إدوارد ســعيد مســ

عــامل اإلبــداع واملســـــــــــــاواة، تقــدم خمرجــاً من التبعيــة املنهجيــة حيــال الغرب. ومع أنهم 
 -		ذور يف الفكر واملنهجية الغربيينيدركون إدراكاً تاماً أن مســــــاهمة إدوارد عميقة اجل

فهم يشــــــــــــددون على القوة التخريبية لتمردها على  -	بلغة غربيةكما أنها موضـــــــــــوعة 
ب اجلامدة واملناهج الســــــــــــائدة يف هذا احلقل. ونظراً إىل إجنازات إدوارد ســـــــــــعيد املذاه

البارزة، وإىل مسار إنتاجه الفكري، وانخراطه املتزايد يف القضايا الثقافية والسياسية 
العربيـــــة، فقـــــد اعتُبر مثـــــاالً يحتـــــذى لكثير من املثقفين العرب خالل العقـــــد األخير من 

ل معـــاملـــة نبراس احلكمـــة الـــذي حتمـــل كلمـــاتـــه على حممـــل حيـــاتـــه. وهو كثيراً مـــا عومـــ
  .الكالم املنزل، وهو أمر كان يكرهه

  :خماطبة السلطة بلسان احلقيقة
  إحياء تقليد عربي يف اخلطاب

مل تزل الثقافة العربية، منذ أن رفض أبي ذر الغفاري املشــــاركة يف ســــلطة اخللفاء 
ض الذي يفصـــــــــــح عما ال يقال، ويخاطب األمويين يف القرن الثامن، جتل املثقف املعار

الســــــلطة بلســــــان احلقيقة. لكن منذ وفاة الناقد واملســــــرحي والقصــــــاص يوســــــف إدريس 
)، وإســـكات معظم املثقفين العرب، أو اســـتيعابهم يف بنى الســـلطة، فقد ١٩٩١ -	١٩٢٧(

العــامل العربي صـــــــــــوت املثقف املعــارض الفعــال ذي املكــانــة، واإلجنــازات املشـــــــــــهودة، 
لة اخللقية خملاطبة الســــــلطات الفاســــــدة والتابعة التي تســــــود يف املشــــــهد الثقايف واملنز

والســياســي اليوم بلســان احلقيقة. ولعل هذا الدور يشــكل مســاهمة إدوارد األبقى واألكثر 
  .جاذبية يف املشهد الثقايف العربي
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وقد وصـــــف إدوارد ســـــعيد الوضـــــع الســـــائد يف العامل العربي خالل العقود املاضـــــية 
  :ا يليكم

إن القومية العربية الشــــــجاعة التي ميزت فترة عبد الناصــــــر، وإن كانت وهمية بعض الشــــــيء 
وهدّامة أحياناً، قد خبت يف العامل العربي خالل الســـــبعينات من القرن املاضـــــي، واســـــتعيض 
عنها بمجموعة من املعتقدات احمللية واإلقليمية تشـــــــــــرف على إحياء معظمها بالعنف أنظمة 

ر شـــــــــــعبيـــة ومفتقرة إىل الرؤيـــا. وهي عرضـــــــــــــة اليوم لتهـــديـــد طيف من احلركـــات أقليـــات غي
اإلســـــــالمية. ومع ذلك ظلت يف قيد احلياة معارضـــــــة علمانية، ثقافية، يف كل بلد عربي؛ وهي 
تتشــكل يف معظمها من أمهر الكتّاب، والفنانين، واملعلقين الســياســيين، واملثقفين، وإن كانوا 

  )٤١(من أفرادها للمطاردة حتى النفي أو اإلسكات.يشكلون أقلية يتعرض كثير 
كــان إدوارد يــدرك جيــداً أن هــذا الوضـــــــــــع نــاجم عن التحــالف الشـــــــــــرير بين كــل من دول 
اخلليج الغنية بالنفط، والواليات املتحدة املتزايدة التدخل يف الشرق األوسط، واألنظمة 

كه هذا التحالف يف ما يمكن العربية الفاســـــــــــدة. كما أنه كان يدرك تماماً األثر الذي يتر
للمثقفين العلمانيين أن يمثلوه، والضــــــــــرر الذي يصــــــــــيب مشــــــــــروعهم العلماين خاصــــــــــة، 
والعامل الســياســي والثقايف عامة. وهذا الوضــع، الذي بات فيه املثقفون يُســتوعَبون إىل 

 "املثقفون"درجة ال ســــابق لها، قد نســــف شــــرعية اإلنتليجنســــيا يف نظر جمهورها. كان 
ارد ســـــــــــعيـــــد عليهـــــا اســـــــــــم ب يف معظمهم مترســـــــــــخين يف عـــــادة فكريـــــة أطلق إدوالعر

ذلك االبتعاد املميز عن املواقف الصـــــعبة واملبدئية التي تعرف أنت أنها " -		"االجتناب"
هي املواقف الصــــــــحيحة، والتي تقرر أالّ تتخذها. فأنت ال تريد أن تبدو مســــــــيَّســــــــاً كثيراً؛ 

تاج إىل رضـــى رئيســـك أو رب عملك أو رمز من رموز إنك تخاف أن تبدو خالفياً؛ أنت حت
   )٤٢("الســـــلطة؛ إنك تريد أن حتافظ على ســـــمعتك كشـــــخص متوازن، وموضـــــوعي، ومعتدل.

وهذه االعتبارات تتخذ شــــكالً أكثر فجاجة يف العامل العربي، إذ ال تعود املســــألة مســــألة 
أو احلرمان من ظهورك بمظهر خاليف، بل التعرض لالضـــــطهاد، واملضـــــايقة، والســـــجن، 

  .العمل أو من النشر
ويف وقت من تســــــــــارع التدهور الســــــــــياســــــــــي يف العامل العربي، واتســــــــــاع الهوة غير 
املســـــــــــبوق بين طموحـــــات النـــــاس وأعمـــــال حكومـــــاتهم وخطـــــابـــــاتهـــــا، وجـــــد املثقفون 
العلمانيون أنفســــهم حمصــــورين بين مطرقة األنظمة غير الشــــرعية (التي تســــتوعبهم يف 

تنامية (التي تهمش دورهم أطرها أو تســـــــكتهم) وبين ســـــــندان األصـــــــولية اإلســـــــالمية امل
وجتردهم من جمهورهم الطبيعي). لذلك كان القراء واملثقفون العلمانيون يبحثون عن 
زعيم، أو بــاألحرى عن نقطــة التقــاء، يف مثقف مقــدام ال يخــاف اجملــاهرة بــالرأي. كــان 
ثمة حاجة إىل مثقف يتحدث باســــــم من ســــــمّاهم فرانز فانون، وهو من مصــــــادر إدوارد 

، لكنها أيضاً حاجة إىل مقاربة أخالقية للسياسة "املعذّبون يف األرض"يوية، سعيد احل
مبنية على أســـــــس من العدالة احلقيقية. وقد أدى إدوارد يف العقد األخير من حياته دوراً 
كهذا، ال من خالل مشــــــــروعه الفكري املميز الذي طاول العالقات اجلوهرية بين التاريخ 
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بل أيضاً من خالل انخراطه الناشط يف القضية الفلسطينية. والرواية والسياسة فحسب، 
  فاملثقف، بالنسبة إىل إدوارد سعيد،

هو شــخص له يف اجملتمع دور عام حمدد ال يمكن أن يُختزل إىل جمرد صــاحب مهنة مغمور، 
أو فرد كفي يف طبقة يقوم بعمله اليومي ال أكثر. فالنقطة األســــاســــية عندي، كما أرى، هي أن 

شــخص يتمتع بالقدرة على تمثيل، جتســيد رســالة، رؤية، موقف، والتعبير عن فلســفة،  املثقف
أو رأي.... وموقعه هو القيام عالنية بطرح أســـــــــــئلة حمرجة، ومواجهة املذهبية والدوغمائية 
الســائدتين (ال إنتاجهما)، وأن يكون شــخصــاً ال يمكن اســتيعابه بســهولة يف أطر احلكومات أو 

ســـــبب لوجوده إالّ تمثيل كل أولئك األشـــــخاص والقضـــــايا التي تنســـــى  الشـــــركات، شـــــخصـــــاً ال
  )٤٣(عادة، أو تُكنَس خارج بؤرة الضوء.

وهذا يمكن أن يَصـــــلُح وصـــــفاً إلدوارد ســـــعيد نفســـــه، ولدوره يف املشـــــهد الثقايف العربي. 
فهجومه الالذع على التحايل املؤســـــــســـــــاتي الذي ينضـــــــح كالماً أورويلياً منمقاً لتمويه 

قــة وخنق األخالق والعــدالــة، كــان من أثمن إجنــازاتــه يف هــذا اجملــال. ففي الفراغ احلقي
الثقايف اململوء بطنين وســـــائل اإلعالم الرســـــمية ومصـــــطلحات االمتثالية اخلانقة، كان 
اجلمهور العربي عطشــــــــــاً إىل جماهر بالرأي ومرجعي كهذا. وقد تزامن ذلك مع حضــــــــــور 

ومع مقاالته املنتظمة بالعربية يف صـــــــــــحيفة  إدوارد الناشـــــــــــط على املســـــــــــرح الثقايف،
ومع أن هــــذه املقــــاالت كــــانــــت يف . Ahram Weekly-Al وبــــاإلنكليزيــــة يف   )٤٤(،"احليــــاة"

معظمها من قبيل الصــــحافة الســــياســــية ال البحث العلمي فهي، بفضــــل توجهها الفكري، 
 كانت على مســــــتوى أدبه وعلمه ومشــــــروعه الثقايف من حيث تقويض حصــــــون الســــــلطة
التقليدية الرجعية، واملساعدة يف تفجير النقاش الثقايف األوسع. فها هنا مثقف عربي، 
مســــــــــتقل عن خمتلف الســــــــــلطات القائمة، يمثل يف أذهان اجلمهور اإلجنازات والشــــــــــهرة 

  .العاملية، ومستعد ألن يجند نفسه إىل جانب نضال جمتمعه وشعبه
الســـــلطات. لكنه بينما كان يقوم بهذا  كان إدوارد وال شـــــك ناقداً عالنياً جهيراً لهذه

الدور الذي يطلبه منه اجلمهور العربي، كان حريصــــــــــاً على أن يوصــــــــــل إىل هذا اجلمهور 
هوية الفرد ووقائع الثقافة واجملتمع والتاريخ اخلاصة بهذا الفرد، "أهمية التوفيق بين 

ال يمكن وبين هويـــة الفرد وواقع وجود هويـــات وثقـــافـــات وشـــــــــــعوب أُخرى. وهـــذا ممـــا 
: التطبيل والتزمير  القيام به بمجرد تشـــــــديد الفرد على تفضـــــــيله ملا هو خاصـــــــته أصـــــــالً

، ال يليقـان بطـاقـة املثقف، وال ‘نحن’، أو بـانتصــــــــــــارات تـاريخنـا ‘نحن’بـأجمـاد ثقـافتنـا 
ســـــــــــيمــا يف الوقــت الراهن، حيــث يتكون كثير من اجملتمعــات من عــدة أعراق وخلفيــات، 

بعبارة أُخرى: كان إدوارد    )٤٥("ول بالصـــــــــــيغ االختزالية.وحيث بات من الصـــــــــــعب القب
ســعيد شــغوفاً بضــرورة إعادة تربية اجلمهور بغية اســتمالته. وقد ال يكون من املمكن أن 
نقيس مدى جناح مســـاعيه، لكننا جند أثر رســـالته يف كتابات كثير من املثقفين العرب. 

ر يف كتبه احلديثة لغة جديدة من ذلك أن الناقد املصـــــــــــري جابر عصـــــــــــفور، مثالً، يطو
عالوة على ذلك، كرســـــت دوريتان    )٤٦(وكالماً نقدياً مســـــتمدين من أفكار إدوارد ســـــعيد.
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  )٤٧(عربيتان كبيرتان أعداداً حديثة ألعماله.
ومع أن مشــــروع إدوارد ســــعيد مقنِع بشــــغف، فهو يتحدى االنغالق واليقين. كما أن 
كون أعماله علمانية تماماً يزيد يف جاذبيتها للمثقفين العرب واجلمهور األوسع. إن ما 
يوســـــع جمهوره أكثر فأكثر إنما هو مســـــار توجهه الفكري الذي رســـــمنا خطوطه الكبرى 

وهو ما يضـــــفي على عمله الشـــــرعية واألصـــــالة اللتين  يف القســـــم األول من هذه املقالة،
تعززان صــــــلته باملشــــــهد العربي املعاصــــــر. واحلق أن مســــــاره الفكري يوازي يف جوانب 
معينة مســــــــــــار الثقافة العربية، التي بدأت يف العصـــــــــــر احلديث بقبول ال مســــــــــــاءلة فيه 

بولها عيد النظر يف قاملتراكمين بدأت ت "الظلم"و "األذى"للنموذج الغربي، ثم حتت تأثير 
غير املشـــــروط هذا. غير أن التوازي ينتهي هنا، طبعاً، ألن هذه املســـــاءلة دفعت البعض، 
يف العامل العربي، إىل اطراح الغرب اطراحاً تاماً مشـــــــــــفوعاً باالنكفاء والقنوط. إزاء هذه 
، احلــال جــاء إدوارد ســـــــــــعيــد بنفحــة من الهواء املنعش بنقــده العلمــاين، ونفــاذ بصـــــــــــيرتــه

وشـــــجاعته. وإين لعلى يقين من أن األعوام املقبلة ســـــتشـــــهد تنامي تأثيره وازدهاره يف 
  .الثقافة العربية كما يف غيرها؛ ذلك بأن التغيرات التي ولّدها ليست مما يسهل عكسه

  املصادر
)١(   (London: Representations of the Intellectual: The 1993 Reith LecturesEdward Said, 

ntage Books, 1994), p. 9.Vi 
بدأ هذا التفاعل يف القرن السـابع، وبلغ ذروته يف القرنين التاسـع والعاشـر. كانت تلك حقبة من   )٢(

التوســـــــع يف العامل اإلســـــــالمي، مع اكتســـــــاب املعرفة بصـــــــرف النظر عن املنشـــــــأ. وقد اســـــــتُهلت 
تم  ٨٣٠بترجمة األعمال اليونانية، والســريانية، واآلرامية، والهلنســتية، إىل العربية. ويف ســنة 

تأســيس بيت احلكمة كمؤســســة مكرســة تماماً للترجمة. وقد أنشــئ نظيره يوم تبنى األوروبيون 
املعرفـــة واألعمـــال العربيـــة وترجموهـــا بعـــد احلمالت الصـــــــــــليبيـــة، بين القرنين الثـــاين عشـــــــــــر 
واخلامس عشــــر. وكان التفاعل يف هاتين احلقبتين يتســــم بالتبادل الســــلمي، حيث كانت الذات 

آخر غــائــب. يف املقــابــل، اتســـــــــــمــت احلقبــة الثــالثــة من التفــاعــل العربي مع  تتعــامــل مع معرفــة
  .الغرب، بدءاً من القرن التاسع عشر، بالتوتر، والصراع، وسياسة القوة

  :من أجل دراسة مفصلة لعملية االنتقال الثقايف، أنظر كتابي )٣(
  ogy of Modern Arabic The Genesis of Arabic Narrative Discourse: A Study in the Sociol

(London: Saqi Books, 1993). Literature 
حتى ســـــــنة  ١٩١٢)، اســـــــتمرت منذ ســـــــنة ١٩٥٠ -	١٨٨١، حترير عبد املســـــــيح حداد ("الســـــــائح" )٤(

)، صـــــــدرت منذ ســـــــنة ١٩٤٦ -		١٨٨٧، حترير نســـــــيب عريضـــــــة، الفلســـــــطيني ("الفنون"؛ ١٩٢٤
  .١٩١٨حتى سنة  ١٩١٣

 -		١٨٨٧)؛ نســيب عريضــة (١٩٧٨ -		١٨٨٩املذكورين: ميخائيل نعيمة (من أعضــاء اجملموعة  )٥(
)؛ أمين الريحاين ١٩٥٠ -		١٨٨١)؛ عبد املســــــيح حداد (١٩٤١ -		١٨٨١)؛ رشــــــيد أيوب (١٩٤٦

)١٨٦٧		١٩٤٠ -.(  
)؛ إبراهيم عبد القادر ١٩٦٤ -		١٨٨٩أبرز أعضـــــــــــاء هذه اجملموعة هم: عباس حممود العقاد ( )٦(

). وهــذا األخير كــان أشـــــــــــعر ١٩٥٨ -		١٨٨٦عبــد الرحمن شـــــــــــكري ( )؛١٩٤٩ -		١٨٩٠املــازن (
الثالثة، وهو الذي عرّف اجملموعة على أهم أعمال الرومانســية اإلنكليزية بعد عودته من رحلة 

  .دامت عامين يف إنكلترا
. وأشـــــــــهر ١٩٣٢تشـــــــــكلت جمموعة مهجرية أُخرى، العصـــــــــبة األندلســـــــــية، يف ســـــــــاو باولو ســـــــــنة  )٧(

)؛ الياس ١٩٨٤ -		١٨٨٧)؛ رشــيد ســليم اخلوري (١٩٥٧ -		١٨٩٠بو ماضــي (أعضــائها: إيليا أ
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  .)؛ ميشال معروف١٩٣٠ -		١٨٩٩)؛ فوزي معلوف (١٩٧٧ -		١٨٩٣فرحات (
عندما اكتشـــــــــف عباس حممود العقاد، أبرز أعضـــــــــاء الديوان، أعمال نظرائه يف املهجر يف أوائل  )٨(

كار الديوان، الذي كان يصــــادف مقاومة العشــــرينات من القرن العشــــرين، وجد فيهم تأكيداً ألف
  .شديدة يف ذلك الوقت، وأعاد نشر عدد منها

ومع أن جمموعة أبولو كانت تتخذ من القاهرة مقراً لها فقد كان لها أعضــــــــاء يف خمتلف أنحاء  )٩(
  .العامل العربي

الفصـــل األول من من أجل رواية مفصـــلة لســـنوات إقامة والد إدوارد يف الواليات املتحدة، أنظر   )١٠(
  :كتاب

  (New York: Alfred A. Knopf, 1999). Out of PlaceEdward W. Said,  
باإلضـــافة إىل إدوارد (الذي كان يعتبر اســـمه الغربي بمثابة عبء، على ما يذكر يف الصـــفحات  )١١(

  .، كان هناك جيرالد، وروز ماري، وجان، وجويس، وغريس)Out of Place األوىل من كتابه
)١٢(  , op. cit., p. 44.Out of PlaceSaid,   
)١٣(  Ibid., p. 45.  
  :نشرت أطروحته للدكتوراه كأول كتبه، بعنوان  )١٤(

  (Cambridge: Harvard University Press, 1966). Conrad and the Fiction of Autobiography  
)١٥(  , op. cit., p. 229.Out of PlaceSaid,  
  .Ibid., p. 248: عر فيها باألذى والظلم، أنظرعن احلاالت التي ش  )١٦(
النقاد األســـــاســـــيون يف هذه املدرســـــة هم مارســـــيل ريمون، وجورج بوليه، وجان بيار ريشـــــار.   )١٧(

وهم يســـــــــــتخدمون يف عملهم فلســـــــــــفة إدموند هوســـــــــــرل الظواهرية، والظواهرية الوجودية عند 
وقد طوروا النقد الظواهري الذي بدأه مارتن هايدغر، والظواهرية اإلدراكية عند ميرلو بونتي. 

رومان إنغاردن إىل مقاربة مركبة تسبر أغوار النصوص بحثاً عن عالمات أساسية وجمازات 
  .متكررة لبلورة بنية إدراكها

  :أنظر رواية إدوارد للقائه هذا، واألثر الذي خلفته الصداقة مع أبو لغد يف حياته وتفكيره يف  )١٨(
   23, no. 24 London Review of Books "of a Palestinian Intellectual, My Guru: The Death"

20.-(13 December 2001), pp. 19 
)١٩(  Arab World هي اجمللة الشهرية التي كانت تصدر عن اجلامعة العربية يف نيويورك.  
يروي ســــلمان أبو ســــتة رواية أبو لغد للقائه األول مع إدوارد ســــعيد يف اخلمســــينات يف جامعة   )٢٠(

. "اًوأنا أيضـــ"برنســـتون. كان أبو لغد عرّف نفســـه بأنه فلســـطيني فقفز إدوارد من كرســـيه قائالً: 
، تذكر أبو لغد ذلك ١٩٦٨وعندما تأســـــــــســـــــــت رابطة خريجي اجلامعات األميركية العرب ســـــــــنة 

الكتب وجهة "وجيز، وطلب من إدوارد أن ينضـــــــــــم إىل الرابطة وأن يكتب املقالة. أنظر: اللقاء ال
  .٨٠ ). ص٢٠٠٤(شباط/فبراير  ٦١ "نظر

)٢١(  op. cit., p. 19. "My Guru...,"Said,  
، ويف معظم الدراسات التي ظهرت )١٩٧٥(، Beginnings: Intentions and method وال سيما يف  )٢٢(

  ).١٩٨٣( The World, the Text and the Critic  الحقاً يف كتابه
يذكر إدوارد يف مقابلة مع صـــــــــــبحي احلديدي يف جملة املصـــــــــــادر التي اســـــــــــتوحاها لكتابه   )٢٣(

عودته إىل هويته الفلســــطينية، وعام اإلجازة اجلامعية الذي أمضــــاه يف بيروت،  "االســــتشــــراق"
تعقيبات ". أنظر: صــــــبحي احلديدي، حمرر، ١٩٧٣، وحرب ١٩٧٢ودراســــــته اللغة العربية ســــــنة 

  ).١٩٩٦(بيروت: ال ناشر،  "على االستشراق
، "االســــتشــــراق: املعرفة، الســــلطة، اإلنشــــاء"ترجم الكتاب إىل العربية كمال أبو ديب حتت عنوان   )٢٤(

  .١٩٨١ونشر يف بيروت سنة 
)، ص ٢٠٠٣(تشــــرين الثاين/نوفمبر  ٨٥ "الكتب وجهة نظر"، "حكاية إدوارد"رضــــوى عاشــــور،   )٢٥(

١٤.  
الثقافة "و "االســـتشـــراق"أدونيس هو الذي عرّف إدوارد ســـعيد إىل أحد مريديه الذي قام بترجمة   )٢٦(

. لكن مع تعمق انخراط إدوارد يف املشـــــــــــهد الثقايف العربي، أدرك االنعكاســـــــــــات "واإلمبريالية
  .ه الالحقة مترجم آخر إىل العربيةالسلبية لعمله وابتعد عن هذه اجلماعة؛ وكان ألعمال

)؛ بنت ١٩٣٦( "املســــــــــتشــــــــــرقون واإلســــــــــالم"كما هي احلال مع كتب كل من: حســــــــــين الهراوي،   )٢٧(
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 "املســــــــتشــــــــرقون")؛ جنيب عقيقي، ١٩٥٧( "تراثنا الثقايف بين أيدي املســــــــتشــــــــرقين"الشــــــــاطئ، 
  ).١٩٦٩( "احلديثإنتاج املستشرقين وآراؤهم يف الفكر اإلسالمي ")؛ مالك بن نبي، ١٩٦٥(

حفريات ")؛ ســـــــــليم يافوت، ١٩٨٤( "موســـــــــوعة املســـــــــتشـــــــــرقين"أنظر، مثالً: عبد الرحمن بدوي،   )٢٨(
  ).١٩٩١( "االستشراق يف أفق انسداده")؛ سليم حميش، ١٩٨٩( "االستشراق

، "االستشراق واالستشراق معكوساً "االستثناء الرئيسي يف هذا اجملال هو صادق جالل العظم،   )٢٩(
  ).١٩٨١( ٨ "سينخم"

االســــتشــــراق يف أفق ")؛ ســــليم حميش، ١٩٨٩( "حفريات االســــتشــــراق"أنظر، مثالً، ســــليم يافوت،   )٣٠(
  ).١٩٩١( "االستشراق واإلسالم")؛ فالح عبد اجلبار، ١٩٩١( "انسداده

  .١٩٨٢، بدأت بالصدور سنة "فصول: جملة النقد األدبي"  )٣١(
، التي حتتوي جميعها على مقاالت ٧٣ - ٧٢، ٦٨، ٤٩ - ٤٨ "الكرمل"أنظر، مثالً، أعداد جملة   )٣٢(

  .مترجمة إلدوارد سعيد
)٣٣(  (London:  Reflections on Exile and Other Literary and Cultural EssaysEdward Said, 

Books, 2000), p. 452. Granta 
)٣٤(   rvard University Press,Cambridge: Ha(The World, the Text and the Critic Edward Said, 
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