
 مقدمــة كتاب تغطية اإلسالم: إدوارد سعيد

 ترمجة: حممد شحادة كرزون
 

هذا الكتاب هو الثالث واألخري من سلسلة ثالثية حاولُت فيها معاجلة العالقة احلديثة القائمة  
بني عوامل اإلسالم والعرب والشرق من جهة، وبني الغرب وفرنسا وبريطانيا، و السيما الوالايت 

هة األخرى. و)االستشراق( أكثر هذه الكتب عمومية إذ يقتفي أثر شىت أطوار املتحدة، من اجل
العالقة بني الطرفني بداية بغزو انبليون ملصر، مرورًا ابلفرتة االستعمارية الكولونيالية الرئيسة ونشوء 

يطرة الدراسات البحثية االستشراقية احلديثة يف أوراب خالل القرن التاسع عشر، وصوالً إىل أفول الس
اإلمرباطورية الربيطانية والفرنسية عن الشرق بعد احلرب الكونية الثانية وانبثاق اهليمنة األمريكية 

 ( 1هناك الحقاً. ويرتكز )االستشراق( كذلك على موضوعة أساسية هي دمج املعرفة ابلقوة.)

 

عرب األصليني ويقّدم كتايب الثاين )املسألة الفلسطينية( لتاريخ حالة الصراع بني السكان ال
لفلسطني، أبغلبيتهم من الفلسطينيني املسلمني وبني احلركة الصهيونية )إسرائيل الحقاً( اليت كانت 
عّلة وجودها وأسلوب اصطراعها مع احلقائق "االستشراقية" لفلسطني غربيًة مبعظمها. كما سعت 

شراق( جلهة ما خفي دراسيت لفلسطني يف هذا الكتاب إىل توصيف، كان أوضح مما ورد يف )االست
ويف هذه احلالة، توصيف النضال الوطين الفلسطيين جلهة  –حتت سطح اآلراء الغربية عن الشرق 

 ( 2تقرير املصري.)
أما )تغطية اإلسالم( فموضوعه معاصر متاماً: فهو يتناول ردود الفعل الغربية، السيما األمريكية، 

ل سبعينات القرن العشرين بوصفه موقعاً شديد األمهية جتاه العامل اإلسالمي الذي يُرى إليه منذ أوائ
مع أنه، حبد ذاته، مصدر للمتاعب على حنو منّفر وبغيض، وإشكايل إىل حد بعيد. ومن بني 
مسببات هذه الرؤية شعور حاد يف الغرب بنقص تزويد الطاقة والبرتول مع تركيز بؤرة أسباب هذا 

ة الدول املصدرة للنفط )أوبيك(، مع ما أحدثه ذلك من النقص على النفط العريب واإليراين ومنظم
اضطراابت يف اجملتمعات الغربية على شكل زايدة يف التضخم وفواتري برتولية ابهظة كانت ترتفع 
بشكل دراماتيكي، مضافًا إليها تعزيز الثورة اإليرانية وما تالها من أزمة الرهائن األمريكيني للدليل 
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ًا بـ "عودة اإلسالم". وهناك أخريًا هنوض التيار القومي الراديكايل يف املقلق على ما ُدعي الحق
العامل اإلسالمي والشؤم اخلاص املرتبط هبذا النهوض، أي عودة تنافس القوى العظمى هناك. 

اإليرانية، بينما يشكل التدخل السوفيييت يف أفغانستان  –ومثالنا على احلالة األوىل احلرب العراقية 
 ات األمريكية إلرسال قوات تدخل سريع إىل اخلليج مثاالً على احلالة الثانية. واالستعداد

( يف ثناايه سوف Covering Islamوبرغم أن التورية اليت خيفيها عنواننا )تغطية اإلسالم 
تتضح الحقًا أمام من يتابع قراءة الكتاب، فإنه من اجلدير أن نورد شرحًا بسيطًا يف مستهله: 

اليت أثريها هنا ويف )االستشراق( هي أن مصطلح "اإلسالم" املستخدم حاليًا يبدو فإحدى النقاط 
وكأنه يعين دالليًا أمرًا بسيطًا واحداً، بيد أنه يف احلقيقة ختيل يف جانب منه وتسمية منطية 
أيديولوجية يف جانب آخر، وداللة يف حدودها الدنيا على تسمية لداينة ُتدعى اإلسالم يف جانب 

و ليس مثة رابط مباشر وحقيقي بني كلمة "اإلسالم" املستخدمة اآلن يف الغرب وبني احلياة  اثلث.
شديدة التنوع واالختالف املعاشة ضمن عامل اإلسالم مباليينه الثمامنائة ومساحاته البالغة ماليني 

تمعاته ودوله األميال املربعة من املناطق الواقعة أساسًا يف قاريت أفريقيا وآسيا، والعشرات من جم
وتوارخيه وجغرافياته وثقافاته. و"اإلسالم"، من انحية أخرى، خرب مزعج ابلنسبة للغرب على وجه 
اخلصوص ألسباب سأعرض هلا يف سياق الكتاب. ويف غضون السنوات القليلة املاضية السيما 

م الغربية، بناًء منذ أن لفتت أحداث إيران انتباه األوربيني واألمريكيني بقوة، قامت وسائل اإلعال
على ذلك، بتغطية اإلسالم: فأعملت فيه وصفًا وتشرحيًا وحتلياًل، كما خصَّصت مناهج سريعة 

 لتدريسه ودرسه وابلنتيجة، قامت وسائل اإلعالم تلك جبعله "معروفاً". 
مضافًا إليها أنشطة البحَّاثة األكادمييني ودراسات  –على أن هذه التغطية كما أوحيُت لتوي 

سرتاتيجيني اجليوسياسيني الذين يتحدثون عن "هالل األزمة" واملفكرين احلضاريني الذين يندبون اإل
هي تغطية كاملة شاملة ولكن على حنو مضّلل، إذ منحت  –"احنطاط الغرب وأفول جنمه" 

ن مستهلكي األخبار الغربيني شعوراً أبهنم فهموا اإلسالم واستوعبوه دون أن تعلمهم يف اآلن ذاته أب
قدرًا كبريًا من معلوماهتا يرتكز على ما هو بعيد كل البعد عن موضوعية مادهتا اإلخبارية 
وحياديتها. ففي العديد من أمثلة هذه التغطية، حيلل اإلسالم ارتكاب األخطاء ويبيحها بل جييز  

ة، كذلك التعبري عن عنصرية غري مقيدة وبغض حضاري بل وعرقي وعداٍء عميق رغم أنه، للمفارق
غري مفهوم السبب. حدث كل هذا ابعتباره جزءًا مما يفرتض به أن يكون تغطية عادلة ومسؤولة 

اللتني مرت   –ومتوازنة لإلسالم. وبصرف النظر عن حقيقة أنه ال الدين املسيحي وال اليهودية 
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عالية، قد عوملتا مبثل هذه الطريقة الشديدة االنف –كلتامها بتجارب إحيائية )أو "عودة"( ملفتة 
فإنه مثة فرضية ال تقبل النقاش تقول أبنه ابإلمكان توصيف اإلسالم خبصائص غري منتهية، عرب 
حفنة من الصيغ املبتذلة أو الكليشيهات العامة الرعناء املتكررة، وأنه ابإلمكان القول دائمًا أبن 

 طية. اإلسالم احملكي عنه أمر واقعي ومستقر، هناك، حيث تصادف وجود مصادران النف
وجنباً إىل جنب مع هذا النوع من التغطية اإلعالمية مّر الكثري من التعتيم اإلعالمي: فعندما تطرح 
صحيفة )نيويورك اتميز( تفسريها للمقاومة اإليرانية القوية واملفاجئة للغزو العراقي، تلجأ إىل صيغة 

ريات من الناحية تتحدث عن "الولع الشيعي ابلشهادة"، فتستدعي مثل هذه الصيغ والتعب
الشكالنية السطحية قدراً معيناً من استحسان القارئ ولكنين أعتقد يف الواقع أهنا ُتستخدم لتغطية 
قدر يسري من جهل أعظم، ففي أغلب األحيان يوفد املراسل إىل بلد غريب دون أن يكون قد قام 

فقط ألن هذا املراسل  أبي حتضريات مسبقة أو دون أن يكون لديه أدىن خربة بتلك البلد، وذلك
املراسلة ابرع يف سرعة التقاط املعلومات أو ألنه صدف أن كان موجوداً قرب تلك البلد اليت حتتل /

أخبارها الصفحات األوىل يف الصحف الغربية. إذن، عوضًا عن حماولة زايدة عملية البحث أكثر 
ويتشبث به، والذي عادًة ما يكون  يف شؤون البلد املعين، يتلقف املراسل ما يقع جاهزًا بني يديه 

كليشيه أو فكرة ممجوجة أو فقرة قصرية من حكمة صحفية من غري احملتمل أن يقاوم القراء يف 
وطنه إغرائها. فلم يكن مستغرابً، رغم وجود حنو ثالمثائة مراسل يف طهران إابن األايم األوىل ألزمة 

ث اللغة الفارسية، أن مجيع التقارير الصحفية الرهائن األمريكيني من دون أن يكون بينهم من يتحد
القادمة من هناك كانت يف تغطيتها ألحداث إيران تكرر نفسها أساسًا وعلى حنو مهلهل، ويف 
هذه األثناء ابلطبع كانت هناك أحداث وعمليات سياسية أخرى يف إيران مل يكن من السهل 

مريكا"، كانت جتري ومتر مرور الكرام دون أن توصيفها أمثلًة عن "العقلية اإلسالمية أو "العداء أل
 يلحظها أحد. 

وبني هذا وذاك، بني تغطية اإلسالم والتغطية عليه، كاد هذان النشاطان أن ميحيا املأزق الذي 
يشكالن أعراضه: أي املشكلة العامة املتمثلة يف املعرفة والعيش يف عامل أصبح من التعقيد والتنوع 

عميم السريعة والبسيطة فيه أمرًا هيناً، فاإلسالم حالة منوذجية و، ألن حبيث مل تعد عمليات الت
اترخيه يف الغرب قدمي جداً ومعروف جيداً، هو حالة خاصة يف اآلن ذاته. وأعين هبذا أن اإلسالم، 
شأنه يف ذلك شأن عامل ما بعد االستعمار، ال ينتمي ألوراب وال ينتمي، على غرار الياابن، جملموعة 

الصناعية املتقدمة، بل يُنظر إليه أنه يقع ضمن نطاق "منظورات التطور" اليت هي طريقة األمم 
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أخرى للقول أبن اجملتمعات اإلسالمية كانت تُعترب يف ثالثة العقود املاضية على األقل يف أمّس 
ته احلاجة إىل "احلداثة". وأيديولوجيا احلداثة هذه أنتجت طريقة لرؤية اإلسالم، الذي كانت ذرو 

ممثلة بصورة شاه إيران منذ أن كان يف أوجه كحاكم "حديث" وحىت اهنيار نظامه، أبنه السبب ملا  
 كان ينظر إليه تعصباً وتديناً متكّلفاً قروسطني. 

ومن جانب آخر كان اإلسالم ميثل دومًا خطرًا على الغرب من نوع خاص ألسباب حبثتها يف 
يس ابملستطاع احلديث عن أي جمموعة دينية أو ثقافية )االستشراق( وأعيد هنا حبثها اثنية، فل

أخرى مبثل هذه النربة التوكيدية اليت جيري احلديث هبا اآلن عن اإلسالم أبنه ميثل هتديداً للحضارة 
الغربية، وليس صدفة أن اإلضطراابت والتحوالت الدراماتيكية املفاجئة اليت يشهدها العامل 

وامل اجتماعية واقتصادية واترخيية أكثر من ربطها أحادي اجلانب اإلسالمي راهنًا )وهي ترتبط بع
ابلداينة اإلسالمية( قد عّرت حمدودية الكليشيهات االستشراقية الساذجة حول املسلمني 
"اجلربيني"، لكن دون أن يؤدي ذلك يف الوقت ذاته إىل خلق أي بديل آخر حيل حمل تلك الصيغ 

ضوي إىل األايم اخلوايل حني كانت اجليوش األوربية تبسط الغربية املبتذلة، ما خال حنني ما
سيطرهتا على كامل رقعة العامل اإلسالمي تقريباً، من شبه اجلزيرة اهلندية إىل مشال إفريقيا. والنجاح 
الذي حققته مؤخرًا كتب وصحف وشخصيات عامة جتادل ملصلحة إعادة احتالل منطقة اخلليج 

 "بربرية اإلسالم" هو جزء من هذه الظاهرة. ولعله ليس أقل لفتاً العريب مربرة ذلك ابإلشارة إىل
لالنتباه ما شهدته األزمنة السابقة من ظهور، أضاف إىل السمعة األمريكية ما أضاف، لـ "خرباء" 
ابحثني مثل النيوزيلندي جـ. ب. كيلي األستاذ اجلامعي السابق ملادة التاريخ اإلمرباييل يف جامعة 

(، الذي ينتقد 3ستشار السابق للشيخ زايد بن سلطان رئيس إمارة أبو ظيب)ويسكونسني وامل
حاليًا املسلمني ومن يتساهل معهم من الغربيني الذين، خالفًا لكيلي، ابعوا أنفسهم لعرب النفط. 
مل يكن ألي دراسة نقدية ككتابه ما تقوله حيال رجعيته املفاجئة يف صراحتها، والواضحة يف 

واجلدير أبن نقتطفه هنا ملا يبديه من رغبة خالصة يف الغزو اإلمرباييل ومواقف املقطع األخري 
 راديكالية مبطنة:

تُرى كم ميكن أن يكون قد تبقى من زمن أمام أوراب الغربية لتبقى حمافظة على إرثها اإلسرتاتيجي 
اإلمرباطورية  الواقع شرق قناة السويس أو كي تستعيده؟ هذا ما يستحيل التنبؤ به، فعندما حافظت

الربيطانية على وجودها يف مستعمراهتا أي منذ العقد الرابع أو اخلامس من القرن التاسع عشر حىت 
منتصف العشرين، ساد اهلدوء والسكينة البحار الشرقية وسواحل احمليط اهلندي الغربية، وال يزال 
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اإلمرباطوري القدمي. ولكن يسود تلك املناطق هدوء عابر هو ليس إال بقية ابقية من ذلك النظام 
إن كان اتريخ أربعمائة أو مخسمائة السنة املاضية يدل على شيء فإنه يدل على أنه ال ميكن هلذا 
السالم اهلش أن يدوم طوياًل، فمعظم بقاع آسيا ترتد سريعاً حنو االستبداد والطغيان ومعظم مناطق 

لة اليت كان األفارقة عليها عندما أحبر فاسكو إفريقيا تنحدر ابجتاه الرببرية ـ أي ابختصار إىل احلا
دى غاما حول رأس الرجاء الصاحل أول مرة ليضع حجر أساس اهليمنة الربتغالية على الشرق... ما 
تزال ُعمان مفتاح قيادة اخلليج العريب والتحكم به، وما تزال ممراهتا البحرية، كما هي حال عدن، 

رمت القوى الغربية أحدمها للتو برغم أن املفتاح اآلخر ال يزال  مفتاح العبور إىل البحر األمحر، وقد
يف متناوهلا. أما إن كانت متتلك الشجاعة الكافية للتشبث به، على غرار ما فعل ذلك القبطان 

 (. 4الربتغايل منذ زمن بعيد، فهذا أمر ما نزال نرتقبه)
امس عشر والسادس عشر أنسب دليل مع أن اقرتاح كيلي، أبن االستعمار الربتغايل يف القرنني اخل

للسياسيني الغربيني املعاصرين، قد يصعق بعض القراء ابعتباره اقرتاحًا غريباً، فإن تبسيطه للتاريخ 
هو األكثر متثياًل للمزاج الغريب السائد حالياً؛ فاالستعمار جلب اهلدوء كما يقول، وكأن إخضاع 

من مرتبة أنشودة رعوية رومانسية أو كأمنا كانت تلك  ماليني البشر واستعبادهم يرقى ملا ليس أدىن
الفرتة أسعد أايم حياهتم. وأما إهانة مشاعرهم وتشويه اترخيهم وإتعاس أقدارهم فليست أبمور ذات 
ابل طاملا "أننا" قادرون على االستمرار يف احلصول على ما هو مفيد لنا ـ موارد مثينة ومناطق 

وأعداد هائلة من اليد العاملة احمللية الرخيصة، وأما استغالل بلدان يف  اسرتاتيجية جغرافيًا وسياسياً 
إفريقيا وآسيا بعد قرون من اهليمنة االستعمارية فيغفله كيلي ألهنا ارتدَّت حنو الرببرية أو االستبداد، 
ومل يتبَق من طريق سالكة بعد حدوث ما وصفه ابلتنازل اجلبان الذي قدمه نظام اهليمنة 

وري القدمي سوى القيام بغزوة جديدة. ويكمن وراء هذه الدعوة املوجهة للغرب لالستيالء اإلمرباط
على ما هو حق "لنا" احتقاٌر وازدراء اتمنّي للثقافة اإلسالمية احمللية يف آسيا اليت يتمىن "علينا"  

 كيلي أن حنكمها. 
ذي أكسبه احتضاانً معترباً لدى لندع اآلن جانباً ودومنا نزق هذا املنطق األعوج يف كتاابت كيلي ال

اجلناح الفكري اليميين يف أمريكا ابتداًء بـ وليام إف بكلي وانتهاًء بصحيفة )نيوريببِلك(. فاألمر 
املثري أكثر يف الرواية اليت يقدمها هو تفضيله املباشر حللول شاملة ملشاكل تفصيلية معقدة على أي 

اختاذ إجراءات عنيفة ضد اإلسالم، يف حني أن  شكل آخر، خصوصاً عندما تستدعي هذه احللول
ال أحد غريه يتحدث عما ميكن أن حيدث داخل اليمن مثاًل، أو يف تركيا أو منطقة البحر األمحر، 
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يف السودان أو موريتانيا أو حىت مصر؛ فالصمت يسود الصحافة املنشغلة بتغطية أزمة الرهائن 
غولة إبسداء النصح لعمالقة صناعة النفط واحلكومة األمريكيني، والصمت مطبق يف اجلامعات املش

األمريكية حول كيفية التنبؤ ابلتوجهات يف منطقة اخلليج وتياراهتا، والصمت سيد املوقف لدى 
اإلدارة األمريكية اليت تبحث عن معلومات ال يدلنا على جهة العثور عليها سوى أصدقائنا يف 

(، أما "اإلسالم" فال يتعدى كونه ذلك الطرف الذي املنطقة )مثل شاه إيران أو أنور السادات
حيتجز احتياطيات الغرب النفطية لديه، وما عدا ذلك ال يهم وال يستحق االنتباه منا سوى القليل 

 القليل. 
ة الراهنة عن اإلسالم، فليس هناك الكثري مما ميكن وفيما يتعلق حبالة الدراسات واألحباث األكادميي

العثور عليه إلصالحه وتقوميه ألن موقع احلقل األكادميي إمجااًل هامشٌي نوعًا ما ابلنسبة للمشهد 
الثقايف األمريكي العام. أما يف اجملاالت األخرى فتقوم احلكومة والشركات إبحلاق هذه الدراسات 

يداً هلا، مما يؤدي عموماً إىل جتريد احلقل األكادميي من أهليته يف تغطية بسهولة زميالً استشارايً جد
اإلسالم تغطيًة قد ختربان عن جوانب فيه أكثر جوهرية مما ندركه حنن فيما حتت قشور اجملتمعات 
اإلسالمية. مث إضافة إىل ذلك هناك الكثري من املعضالت واإلشكاالت الطرائقية واملنهجية 

ما تزال حباجة إىل أن يتم التوافق عليها والتوصل إىل حلول بشأهنا: فهل هناك شيء والفكرية اليت 
ميكن أن ندعوه بـ "السلوك" اإلسالمي؟ وما الذي يربط اإلسالم يف مستوى احلياة اليومية املعاشة 

مفيد  -كمفهوم  –ابإلسالم على مستوى العقيدة يف خمتلف اجملتمعات اإلسالمية؟ وكم "اإلسالم" 
الواقع يف فهم املغرب والسعودية وسوراي واندونيسيا؟ إذا اتفق وأن أدركنا ـ على حنو ما الحظ يف 

العديد من الباحثني ـ أبنه ميكن رؤية العقيدة اإلسالمية وهي تربِّر الرأمسالية مثلما تربّر االشرتاكية 
على اآلخر كما تربر إقصاءه وتربّر القتال واملواجهة بقدر ما تربر القدرية واجلربية وتربر االنفتاح 

وإلغاءه، حينها سنبدأ بتحسس اهلوة العظيمة القائمة بني التوصيفات األكادميية لإلسالم )اليت 
يصعب على وسائل اإلعالم االمتناع عن العبث هبا وحتويلها إىل صور كاريكاتورية( وبني الوقائع 

 اخلاصة املعاشة ضمن العامل اإلسالمي. 
ع على جعل "اإلسالم" كبش فداء نلقي عليه تبعات ما ال يروقنا يف العامل من ومع ذلك، مثة إمجا 

مناذج سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة؛ فاإلسالم عند معسكر اليمني األمريكي ميثل الرببرية 
. وعند معسكر اليسار ثيوقراطية قرون الظالم أما الوسط فال يراه إال ضرابً من الغرابة الكريهة املنّفرة

على أّن مثة توافق بني مجيع هذه املعسكرات أبنه برغم أن معرفتنا ابلعامل اإلسالمي ضئيلة لدرجة 
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تدعو لالستغراب فإنه ال يوجد الكثري يف ذلك العامل مما ميكن املوافقة عليه أو استحسانه، والقيمة 
مهزلة األخرى أبن الوحيدة عندهم املوجودة يف اإلسالم هي أساسًا معاداته للشيوعية، إضافة لل

هذه املعاداة املتنوعة األشكال واأللوان يف العامل اإلسالمي غالبًا ما تكون مرادفًا لوجود أنظمة 
 قمعية مناصرة لألمريكان؛ الرئيس الباكستاين ضياء احلق خري مثال على هذه احلالة. 

در ما هو غري جمٍد وبعيدًا عن أن يكون دفاعًا عن اإلسالم ـ وهو مشروع غري وارد يف نييت بق
ملقاصدي ـ يصف هذا الكتاب فوائد "اإلسالم" على الغرب وعلى العديد من اجملتمعات 
اإلسالمية، مع أن هذه األخرية استنفذت من حبثي وقتاً أقل من األوىل، وهكذا، فإن نقد مساوئ 

جملتمعات اإلسالم يف الغرب ال يستتبعه أبي حال تغاٍض عن هذه املساوئ وغفراهنا يف داخل ا
اإلسالمية، فاحلقيقة تقول أبن الكثري ـ بل الكثري جدًا ـ من اجملتمعات اإلسالمية تشرّع عمليات 
القمع ومصادرة احلرايت الفردية واألنظمة غري الدستورية الفئوية غالباً، على حنو مزيف، أو تقوننها 

ي مالمة، مثله يف ذلك مثل أي إفتائياً ابلرجوع إىل الدين اإلسالمي الذي ال يتحمل هبذا الصدد أ
داينة كونية عظيمة أخرى. كما يصدف أيضًا أن تكون مساوئ اإلسالم مرتبطة يف العديد من 

 احلاالت ابلقوة والسلطة الغامشة الفالتة من عقاهلا، للدولة املركزية. 
لسائدة ومع ذلك أعتقد أنه حىت لو مل نلق ابلالئمة على الغرب خبصوص كل األمور غري الصحية ا

يف العامل اإلسالمي فإنه علينا أن نكون قادرين على رؤية الصلة بني ما يقوله الغرب عن اإلسالم 
وما فعلته شىت اجملتمعات اإلسالمية كرّد فعل على ذلك، فالعالقة اجلدلية القائمة بني هذين 

صفه قوة استعمارية األمرين )القول الغريب ورد الفعل اإلسالمي( ـ على افرتاض أن الغرب ـ سواء بو 
سابقًا أو شريكًا جتارايً حالياً، ميثل حماوراً شديد األمهية ابلنسبة للعديد من أطراف العامل اإلسالمي 
ـ متّخض عنها منط جديد من العالقات أطلق عليه توماس فرانك وإدوارد ويسباند اسم "سياسة 

فاملماحكة واألخذ والرد بني  ( واليت يهدف هذا الكتاب إىل حتليلها وتفسريها.5الكلمات" )
الغرب واإلسالم، والتحدي والرد عليه وفتح الباب أمام فضاءات خطابية معينة وإغالقها أمام 
أخرى: كل هذه األمور تكّون "سياسة الكلمات " اليت يقوم كل طرف عربها اببتداع ظروف 

ائل حمددة. وبذلك عندما وتربير أفعال وإجراءات وإعاقة خيارات والضغط على اآلخر كي يتبىن بد
استوىل اإليرانيون على السفارة األمريكية يف طهران كانوا يردون ليس فقط على جلوء الشاه السابق 
إىل الوالايت املتحدة، بل أيضًا على ما كانوا يدركون أنه اتريخ طويل من اإلذالل الذي أنزلته هبم 

قة "كّلمتهم" عن تدخالت متواصلة يف حيواهتم القوة األمريكية الغامشة: فاألفعال أألمريكية الساب
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فقاموا ابلنتيجة، مدفوعني بشعورهم كمسلمني أبهنم كانوا سجناء يف وطنهم، ابعتقال أمريكيني 
واحتجازهم، يف منطقة أمريكية، أي السفارة األمريكية. وابلرغم من أن األفعال ذاهتا هي اليت 

قوة اليت ألقت بظالهلا عليها هي اليت مهدت صنعت هذه النتيجة، فإن الكلمات وإحياءات ال
 الطريق أمام تلك األفعال وجعلت إمكانية حدوثها واردة جداً. 

وهلذا النموذج من العالقات، على ما أخال، أمهية عظيمة جدًا كونه يشدد على العالقة الوثيقة 
حباث حول اإلسالم. إن بني اللغة والواقع السياسي، على األقل بقدرما يتعلق األمر ابملناقشات واأل

 -أصعب ما جُيرب معظم خرباء اإلسالم األكادمييني على االعرتاف به هو أن ما يقولونه ويفعلونه 
يُوّضب أبكمله ضمن سياق سياسي، ويف بعض احلاالت ضمن سياق سياسي  -بوصفهم ابحثني 

السياسية، ولكن يشق منفِّر، فكل شيء يتعلق بدراسة اإلسالم يف الغرب املعاصر مرتع ابألمهية 
على أي كاتب عن اإلسالم، سواء كان خبريًا خمتصًا أو غري خبري، االعرتاف هبذه احلقيقة. 
ويفرتض أن تكون املوضوعية مالزمة للبحث أو املقال العلمي حول اجملتمعات األخرى برغم 

تمعات، غربية  التاريخ الطويل من االهتمام السياسي واألخالقي والديين الذي تشعر به كل اجمل
كانت أم إسالمية، حيال الدخيل واملغاير والغريب واملختلف؛ ففي أوراب على سبيل املثال، جرى 
العرف على إحلاق املستشرق ابملكاتب االستعمارية مباشرة: وما بدأان نعرفه لتوان عن مدى التعاون 

ستشرق اهلولندي املبجل الوثيق بني العلم واملعرفة وبني الغزوات االستعمارية )كما هي حال امل
سنوك ُهرغرونييه الذي استغل الثقة اليت منحه إايها املسلمون يف ختطيط وتنفيذ احلرب اهلولندية 

(( هو تنويري وحمبط يف اآلن ذاته. ومع ذلك ما تزال 6الوحشية ضد الشعب السومطري املسلم)
ري السياسية للمعارف الغربية الكتب واملقاالت تواصل كيل آايت املديح واإلطراء على الطبيعة غ

وعلى مثار املعارف االستشراقية، وقيمة ما تتحلى به من خربة موضوعية. ويف اآلن ذاته، ال يوجد 
إال فيما ندر خبري يف "اإلسالم" مل يسبق له أن كان مستشاراً أو حىت مستخدماً لدى احلكومة أو 

هو أن هذا التعاون ينبغي االعرتاف به خمتلف أنواع الشركات ووسائل اإلعالم. ما أبتغي قوله 
 وأخذه ابحلسبان، ليس ألسباب أخالقية فحسب بل ألسباب فكرية كذلك. 

دعوان نقّر أبن أي خطاب حبثي أو إعالمي إن مل يكن مبسطًا وسطحيًا على حنو مطلق فمن 
ذه احلالة على املؤكد عندها أنه سيكون متلوِّانً ابلظرف السياسي والفكري الذي ينتج عنه: تصّح ه

الشرق مثلما تصح على الغرب. ونظراً للعديد من األسباب املثبتة، ال نبالغ كثرياً إن قلنا أبن جلميع 
األحباث عن اإلسالم ارتباط مصلحي بسلطة أو قوة معينة. ومن انحية أخرى ال أقصد أن مجيع 
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لعكس متاماً، فأان أظن األحباث أو الكتاابت عن اإلسالم عدمية اجلدوى هلذا السبب، بل على ا
أبن فائدهتا أكثر من عدمها وأبهنا شديدة اإلحياء ابعتبارها مؤشرًا على املصلحة اليت ختدمها. 
وليس مبقدوري أن أجزم فيما إذا كان مثة شيء يدعى ابحلقيقة املطلقة أو املعرفة احلقيقية الكلية يف 

وهي  -يتحققان، يف اجملرد وليس يف الواقع  األمور املتعلقة ابجملتمع اإلنساين، فهذان األمران قد
مسألة مل أجد صعوبة يف تقّبلها ـ ولكن احلقيقة خبصوص أمر كاإلسالم يف الواقع الراهن هي حقيقة 
نسبية ملن ينتجها. وسوف نالحظ هنا أبن هذا املوقف ال يضع درجات للمعرفة وتطورها )جيدة ـ 

شياء بدقة، بل يطالب ببساطة كل من يتحدث عن سيئة ـ عادية( وال يتحكم إبمكانية قول األ
اإلسالم أن يتذكر ما يعرفه أي تلميذ آداب غّر: أبن كتابة أو قراءة نصوص عن الواقع اإلنساين 
تربز إىل حيز الوجود عوامل أكثر بكثري مما ميكن ملقوالت منطية مقولبة "كاملوضوعية" مثاًل أن 

 تعلله )أو أن تبسط محايتها عليه(. 
ا ما دعاين إىل أن أبذل ما يف وسعي كي أتعرف على الظرف الذي تنشأ عنه األحكام وأن وهذ

أعرف ملَ يبدو هامًا مالحظة شىت اجلماعات يف جمتمع ما اليت هتتم ابإلسالم ودراسته. فبالنسبة 
للغرب عمومًا والوالايت املتحدة على وجه اخلصوص فإن حتشيد القوى الضاغطة اجتاه اإلسالم 

ر ابملالحظة وملفت للنظر سواء متثل هذا التحشيد جبماعات الغرب التكوينية األساسية جدي
)األكادمييات، الشركات، اإلعالم، احلكومات( أو ابلغياب النسيب للمعارضة أو اخلروج عن اآلراء 
اً القومية التقليدية اليت ابتدعها ذلك الغرب، مما ينتج عنه تبسيط شديد لإلسالم حبيث يصبح ممكن

حتقيق أهداف نفعية مّجى من وراء ذلك، بداية إباثرة حرب ابردة جديدة، انتقااًل إىل التحريض 
على الكراهية العرقية، مرورًا بتعبئة اجليوش وحتشيدها بغية القيام بغزو حمتمل، وليس انتهاًء بتشويه 

لحة احلقيقة، (. والقليل من هذه األهداف، كما أعتقد، تصب يف مص7مسعة املسلمني والعرب )
وحقيقة هذه األهداف جيري ابلتأكيد إنكارها على الدوام؛ فنرى بداًل من ذلك إطالقًا ألحكام 
وخدمة ألهداف و طمسًا للحقيقة بساتر دخاين من اخلربة البحثية بل حىت العلمية. و مثة عاقبة 

مريكية لتمويل ممتعة ومسلية وهي أنه ما إن تتربع البلدان اإلسالمية أبموال للجامعات األ
الدراسات العربية أو اإلسالمية حىت تعلو صرخة حرية عظيمة حول التدخل األجنيب يف الشؤون 
اجلامعية األمريكية، ولكن إن تربعت الياابن أو أملانيا مثاًل فال نسمع مثل هكذا احتجاج، أما 

نافعة أتثري ضغوط الشركات على اجلامعات فهي أيضًا تعد عمومًا من ضمن األمور ال
 (. 8بطبيعتها)
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( على حنو ما عّرفه أوسكار cynicوأخرياً خلشييت أن أبدو شديد التطابق مع الكليب الشكوكي )
وايلد ـ أبنه ذاك الذي يعرف مثن كل شيء وجيهل قيمة أي شيء ـ ينبغي القول أنين أقر ابحلاجة 

أن يكون لديها مواقف وابلتايل إىل رأي اخلرباء املطلق، وأبنه جيدر ابلوالايت املتحدة كقوة عظمى 
سياسات جتاه العامل الذي ليس لدى القوى والدول األصغر مواقف اجتاهه، وأبنه مثة أمل عظيم يف 
حتسُّن الظرف الكئيب السائد راهناً. ومع ذلك فأان ال أؤمن مبفهوم اإلسالم بنفس القوة والصالبة 

ع القرار وعموم املثقفني واملفكرين، بل على العكس اليت يؤمن هبا هنا عديد اخلرباء والباحثني وصنَـّا 
من ذلك، إذ غالبًا ما أفكر أبن "إسالم" هذه األطراف طاملا شّكل عقبة أكثر من أن يكون عواًن 
على فهم ما حيرك الناس واجملتمعات. على أن ما أؤمن به حقيقًة هو وجود حسٍّ نقدي ومواطنني 

ل االهتمامات واملصاحل اخلاصة للباحثني اخلرباء وما يتلقونه راغبني يف استعماله كي يتجاوزوا جما
منهم من أفكار. فباستخدام املهارات النقدية ألي قارئ عادي يف التمييز بني املعىن و اهلراء 

أي فرد أن يعرف  وبطرحه األسئلة الصحيحة وتوقعه أجوبة غري خارجة عنها، يصبح مبقدور
ورجاله وثقافاته اليت تعيش فيه وتتحدث لغته وتتنفس هواءه اإلسالم، أو عامل اإلسالم ونساءه 

وتنتج توارخيه وجمتمعاته، وعند هذه النقطة تبدأ املعرفة اإلنسانية، وتبدأ املسؤولية اجلماعية عن تلك 
 املعرفة بتحمل عبئها وتنكبها. لقد دوَّنت هذا الكتاب كي أدفع هذا اهلدف إىل األمام وأرقّيه. 

أجزاًء من  Colombia Journalism Reviewو   The Nationنشرت صحيفتا
الفصل األول والثاين من هذا الكتاب، وأان ممنت بشكل خاص لروبرت مانوف الذي كان خالل 

 فرتة توليه القصرية جداً لقسم التحرير يف الصحيفة الثانية، قد جعل منها إصداراً ممتعاً. 
عوانً مشهوداً من دوغالس بولدوين وفيليب شحادة، ويف أثناء جتميعي مواد أقسام الكتاب تلقيت 

وقام بول ليباري بتحضري املخطوطة وإخراجها بشكلها النهائي مستخدمًا كفاءته وبراعته األدبيتني 
 املعتادتني، وأان ممنت أللربت سعيد ملساعدته اليت مل يبخل بتقدميها. 

بنَّاءة للعديد من األشخاص الذين مل وأان مدين فيما خيص النقد الفكري واملالحظات احلكيمة ال
تسنح يل فرصة لقاء بعضهم مع أهنم أرسلوا يل أفكارًا ودراسات وتعليقات أفادتين كلها على حنو 
ما، وهم: فريد هاليدي ومريايم روزين ووليام غريدر وايرفاند أبراهاميان ووليام دورمن ومنصور 

 وستيوارت سكار.  فارهانغ ونيكي كيدي وميلودي كيمل وتشارلز كمبول
ويف ذميت دين خاص لرفيقي العزيز إقبال أمحد الذي أمدتنا ثقافته املوسوعية وحرصه الدائم مبؤازرة  
كبرية خالل املراحل املربكة الشاقة. أما جيمس ِبك فقرأ خمطوطة الكتاب يف إحدى أوائل نسخها 
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مسؤول بتااتً عن األخطاء اليت وقدم يل مقرتحات تفصيلية ملاحة حول تنقيحه، مع أنه ابلطبع غري 
ما تزال فيه، ويشرفين أن أقر مبساعدته اليت كان من املستحيل االستغناء عنها. وقامت جيين 
مورتون من دار النشر )ابنثيون بووكس( بتنضيد املخطوطة وحتريرها بذوق وأتن وحساسية مرهفة 

واهتمامه الفكري، وايله من  وأان ممنت هلا جدًا وبودي كذلك أن أشكر أندريه شيفرين حلذقه
 صديق وحمرر وانشر مقدام جسور. 

أما مرمي سعيد اليت أهدي هذا الكتاب هلا، فقد حافظت فعليًا على مؤلفه حيًا أثناء تدوينه، فمن 
  أجل حبها ورفقتها وحضورها الباعث للحياة أتقدم ابلشكر من شغاف قليب.

  
 إدوارد سعيد

 نيويورك
 1980تشرين األول 

  
 سوراي -حلب –لكتاب صدر حديثاً عن دار عبد املنعم انشرون ا

 امريكي  -أدوارد سعيد: كاتب وأكادميي فلسطيين
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