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Abstract 
There is a clear overlap between postmodern theories such as postfeminism, 
poststructuralism, and postindustrialism. An exception to this overlap is 
postcolonialism where the time frames of these theories and movements 
intersect at a contradictory point, even though the texts of each theory contain 
literary techniques from the other theories, as is the case in the relationship 
between postcolonialism and postmodernism. For instance, postmodernism 
attempts to dismantle the structures and restrictions imposed by the theories of 
literary genre, power, and value, even if they are prevalent traditions. As for the 
postcolonial approach, it is, to a large extent, politically oriented and seeks to 
dismantle the structures that consecrate hegemony, control, and power, and to 
establish relations between unequal forces through bilateral encounters such as 
I/the other, we/they, the first world/the third world, and white/black or yellow. 
Edward Said has been considered the founder of postcolonialism since he wrote 
his famous book Orientalism. We find traces of this critical field in his 
biographical book Out of Place: A Memoir. His works, especially his books 
Orientalism and Culture and Imperialism, opened new horizons to various fields 
of knowledge. The books of this Palestinian-born writer and intellectual have 
revolutionized Middle Eastern studies and contributed to the creation of new 
areas of knowledge, such as postcolonial theory. In Culture and Imperialism, he 
contends that global imperialism has used its dominance in literature, especially 
the novel which Western imperialism has effectively employed to gain 
domination over colonized people. He investigates the compatibility of goals 
between the novel and colonialism and asserts that the novel in particular and 
narratives in general play important roles in the issue of identity and belonging, 
as the novel was employed by imperialist powers in the nineteenth and twentieth 
century as a vital medium in order to extend their imperial control, subjugate the 
colonized people, and rob them of their identities. 
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 املخلص
تسعى نظرايت ما بعد االستعمار إىل حتقيق العدالة املادیة والثقافية جلميع شعوب العامل على وجه املعمورة، على الرغم 

املعاصر عامل مليء ابلصراعات واإلابدات وهضم احلقوق. وترجع أسباب هذا من صعوبة حتقيق هذا املسعى، ألّن عاملنا 
التوتر الثقايف والفكري واختالل التوازن االقتصادي والعسكري إىل تقسيم العامل إىل قطبني رئيسني؛ مها الغرب والشرق أو 

رضية على حنو مطلق يف القرن الغرب وغري الغرب، وقد ظهر هذا التقاطب الذي مّيز الغرب عن ابقي أقطاب الكرة األ
التاسع عشر عندما امتدت هيمنة االستعمار الغريب عسكراًي وسياسيًا وثفافيًا وفكرايً، لتستويل على أصقاع شاسعة 

یرى إدوارد سعيد أّن االمربايلية العاملية قد استعانت يف بسط هيمنتها ابألدب، وال  وكبرية من مشارق األرض ومغارهبا.
بسط هيمنتها على الشعوب يف و  ،الروائي الذي وظفته الكولونيالية الغربية توظيفًا فّعااًل يف مشروعهاسيما الفن 

. وقد أحدثت كتبه الثقافة واالمربايليةوالستشراق ا وال سيما كتابيه، املستعَمرة. وقد اشتغل على هذا البعد يف مجيع كتبه
تها النظریة ما بعد يف خلق جماالت معرفية جدیدة، ويف مقدمعلى حنو عام ثورة يف دراسات الشرق األوسط، وأسهم 

النقد ما بعد االستعماري يف سياق النقد ما بعد یتألف البحث من ستة حماور رئيسة؛ أواًل: . لكولونياليةااالستعماریة 
تشویه احلّس  اثلثاً:توظيف الروایة يف مشروع اهليمنة عند االمربايلية الغربية أو الروایة منجز غري بريء. اثنيًا احلداثي. 

بوصفها  الروایة املضادة السرد البدیل . خامسًا:: الغرب واهلویة السكونيةرابعاً . ثقافة االمربايليةالسليم وأمهية الفضاء يف ال
 .القراءة الطباقية ونوعية القارئ ساً:سادوسيلة حملاربة اهليمنة الغربية. 

 

 النقد االديب، النقد مابعد االستعماري، ادوارد سعيد، الثقافة واألمربايلية، نقد الکتاب. :دليليةالکلمات ال
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على الرغم من أّن العصر الكولونيايل قد وىّل، وعلى الرغم من استقالل الدول والشعوب املسَتعَمرة من 
مل تنته، إذ  مربايلية، إاّل أّن املمارسة االالنتداب املباشراجور نري االحتالل العسكري املباشر ومن 

يف الدول  ،ي والعسكريتسعى الدول العظمى جاهدة على اإلبقاء على نفوذها االقتصادي والسياس
إیران و اليت كانت يف بداايت القرن العشرین ومنتصفه خاضعة هلا، مثل دول العراق وأفغانستان واجلزائر 

وفكرت ابلتخلي عن التبعية االقتصادیة،  ،وكواب، ومىت فكرت هذه الدول ابالستقالل السياسي
 تعرضت للتدخل املباشر يف شؤوهنا الداخلية.

لباحث واملفكر الفلسطيين األصل ي، ابلدرجة األساس ابالنقد ما بعد االستعمار یرتبط مشروع 
كتب أطروحته للدكتوراه عن الكاتب ف ،على األدب االجنليزي ، الذي اشتغل يف البدء 1إدوارد سعيد

نكسة العرب يف  أنّ  صاحب روایة قلب الظالم. إالّ  من أصل بولندي جوزیف كونراد االجنليزي
فتحّول اهتمامه إىل جماالت الثقافة واهلویة واهليمنة شكلت انعطافة فكریة لدیه،  1967فلسطني سنة 

 والصراع العريب واإلسرائيلي.
الغربيني یبدؤون عند ذكرهم لتاریخ احلضارة البشریة، ابليوانن مث  یرى إدوارد سعيد أّن املؤرخني
الستقرار يف أورواب، ویقفزون على احلضارة اإلسالمية وال یذكرون الرومان مث مرحلة التخلف وعدم ا

ة وحافظة للرتاث الفلسفي اإلغریقي من الضياع، مث عصر التنویر فاحلداثة لشيئًا منها سوى كوهنا انق
للحدیث عن  االستشراقالتعامل اإلجحايف، هلذا خيصص كتاب  اإدوارد سعيد هذوهلم جرا. فينتقد 

النظرة املسبقة اجلاهزة لدى الغربيني جتاه الشرق والعامل هذا الغمط حلقوق اآلخرین، كما ینتقد بشدة 
لى استعانة الكولونيالية يف مسعاها االستعالئي على الضوء ع الثقافة واالمربايليةيف كتابه  یلقيو  .العريب

 املعرفة، فجعلت من الروایة جماهلا املفضل.
 

 ري يف سياق النقد ما بعد احلداثيما بعد االستعما النقد. 2
هناك تداخل واضح بني نظرايت املابعد مثل نظرايت ما بعد احلداثية، وما بعد النسویة، وما بعد 

، راغب) استثاء من هذا التداخل ونياليةما بعد الكولالبنيویة، وما بعد الصناعية، وال ميكن أن تكون 
للمرة األوىل يف اجملال السياسي، عندما وصفت  مصطلح ما بعد االستعمار ظهروقد  .(550: 2003

يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، وسطوهتا، صت من سيطرة اإلمرباطورايت األوربية به الدول اليت ختلّ 



4  مقاربة ثقافية يف كتاب الثقافة واالمربايلية إلدوارد سعيد :النقد ما بعد االستعماري 

يف الثمانينات والتسعينات من القرن  املصطلح مل یكتسب معناه يف اجملال الثقايف والنقدي إالّ  لكنّ 
تدور  ،الكتاابت اليت أنتجت نسًقا ثقافيًا وبلورت أفكارا حول مواضيع عدیدة وذلك عربالعشرین، 

املستعِمر حول السيطرة السياسية واالجتماعية بني طرفني متناقضني ميثل املستعَمر حدها األول، وميثل 
 إىل حد كبري - . من هنا فإّن منهج ما بعد االستعماري(550: 2005، أشكروفت وآخرون) حدها الثاين

ذو توجه سياسي یسعى إىل تفكيك احلدود والبيئات اليت تكرس اهليمنة والسيطرة والسطوة، وترسخ  -
ان واآلخر وحنن وهم والعامل األول األفئة من خالل تقابالت ثنائية مثل عالقات بني قوى غري متكا

 .(550: 2003، راغب) واألسود أو األصفروالعامل الثالث، واألبيض 
تنطوي على هدف سياسي أكثر  نقد ما بعد االستعماري أّن نصوص ما بعد الكولونياليةیرى ال

لإلمربايلية؛ ولذلك فإن ما بعد حتدیداً، ویتمثل يف اخللخلة املستمرة للسلطة السياسية والثقافية 
بل ابخلطاابت النسویة واخلطاابت اليت تقوم على  ، ال ترتبط مبا بعد احلداثية فحسب،الكولونيالية

تركز هلذا . اهبةأساس طبقي وعرقي، ألهنا تعمد كلها إىل استخدام صيغ أدبية ومناهج فكریة متش
 (postcolonial) التحليالت والتفسريات النقدیة يف النقد ما بعد الكولونيايل أو ما بعد االستعماري

 .(552-550: 2003، راغب) بني النصوص والتواریخ والثقافاتأساساً على العالقات املمتدة 
 وهو یسعى إىل تربیربكشف خطاب اهليمنة يف املشروع االمرباييل، یرتبط هذا التيار النقدي 

وتطّورت مدايت هذا التيار النقدي صراعات قدمية حبصيلة حالية أفرزت ردود فعل أدابء اهلوامش، 
 وقد أدرج هذالألدب االستعماري.  أو سردايت بدیلة نصوص مضادةظهور ل الصاعد، فمّهد الطریق

أصبح . ف(123: 2015، علوش و أسليم) النقد الثقايفد احلداثة، ضمن ما بع مشروع نقد يف التيار
، إذ یصف ستيفن االستعمار تسمية لنظریة يف الدراسات الثقافية والنقد األديب ما بعد مصطلح

أبنّه شكل من أشكال النقد الثقايف والتحليل النقدي الثقايف، كما  ،الكولونياليةسليمون أدب ما بعد 
أنه فضاًل عن أنه منهج لتحریر جمتمعات أبسرها من شفرات اهليمنة اليت ترتدي أقنعة اهليكلة الثقافية، 
، راغب) اهليمنة يف حقيقة أمره نوع من االشتباك اجلديل مع عملية إنتاج املفهوم الثقايف اليت تتم يف إطار

وقد شكلت اآلاثر السلبية اليت خلفتها احلقبة االمربايلية يف الشعوب املستعَمرة  .(551: 2003
ویشمل . (12: 2007، بعلي) الكولونيايل بعد األساس الذي ترتكز عليه مصطلحات األدب ما

املدوانت اليت أنتجت أثناء وبعد جالء  أو اخلطاابت، أو النصوص أدب ما بعد االستعماريمصطلح 
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رؤیة انتقادیة، وتقویضية، ومناهضة  حتمل و النصوص اليتأالقوى االستعماریة، تلك اخلطاابت 
ما یعين أّن مصطلح اخلطاب النقدي . (172-171: 2013، هاتو هاشم) للمشروع الغريب االمرباييل

 مرحلـة الكولونياليـة ومرحلة ما بعد الكولونياليةــة مابعد الكولونيايل یشري إىل فاصلة زمنيــة/ اترخييـ
الوضع الذي خّلـفته اإلمربايلية  حتت أتثري، فاألدب والنقد الذي ُكتب التحرر واالستقالل املتمثلة يف

 .(104: 2014، اثبت) هو أدب ونقد ما بعد الكولونيالية
على الرغم من وجود إشارات إىل هذا النوع من النقد لدى دارس أمریكي يف بداايت القرن التاسع 

عندما أشار إلی أّن الُكّتاب  (The Sketch Book, 1819)، وذلك يف عمله واشنطن إرفينغعشر امسه 
ات الناهبة اليت األوروبيني القدامى مل یرتكوا لنا كتاابت وصفية، مفصلة وموضوعية، عن األخالق والعاد

ازدهرت لدى اجملتمع األمریكي يف ذلك الوقت. ومع ذلك؛ فإّن منط هذه الدراسات، ذاته، یظل 
: 2000، الغذامي) ابملعىن احلايل ألمریكا أمریكياً  أسلوبه: فنحن، ال جند هناك، شيئاً تقليدايً يف طریقته و 

الطبيب النفسي، والفيلسوف  (1925-1961): (Frantz Fanon) فرانز فانون. فإّن (114-115
املبشر األول بنظریة ما بعد هو االجتماعي الزجني الذي اعترب وكيل احلقيقة املنتهكة واملتحّولة؛ 

االستعمار، ویتضح أتثريه الواسع يف أعالم النظریة النقدیة ما بعد االستعماریة، إذ جند إّن إدوارد سعيد 
ضاد الذي ینتمي إىل حقبة ما بعد احلداثة. وعلى الرغم من جعل من فانون املدافع عن سرد التحریر امل

، واملنظّر الركيزة األساسيةهو  (2003-1935)إدوارد سعيد  فإنّ . أمهية دور فانون يف هذا املسار الثقايف
حداثي، ضمن منظومة النقد ليتحول إىل اجتاه نقدي ما بعد  ،الكولونيالية لنظریة ما بعد  الرئيس
يف ، سيما من انحية مفهومها املركزي الكاشف عن متفصالت الثقافة والقهر اإلمرباييلوال ، الثقايف
يف هذا اجملال أن یلزم  إدوارد سعيدعن العامل الثالث. وحاول  االستعمار فكّ  سعيه احلثيث إىلإطار 

ة ثقافية ال بد ثقافية تعيد النقد إلـى العـامل، فالنص هو حادث اقتفاء األثر السياسي للكتابة، عرب قراءة
ومن هنا  .من ربطه مبظاهر الدنيا السياسية واالجتماعية والثقافية. فالنصية يف رأي سعيد غري مقنعة

 .(105: 2014، اثبت)  على حتفيز الوعي النقدي وتنشيطهدوارد سعيد حریصاً إیبدو 
وقد تركت أعمال إدوارد سعيد أثراً كبرياً يف الباحثني واملنظرین الالحقني للنقد ما بعد االستعماري؛ 

 أمثال هومي اباب، وغياتري سبيفاك وآنيا لومبا.
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 أو الرواية منجز غري برئ ةالغربي ةاالمربايلي اهليمنة عند الرواية يف مشروع توظيف. 3
يف صياغة وجهات  إىل أّن الروایة كانت عظيمة األمهية الثقافة واإلمربايليةيف كتابه  سعيدإدوارد یذهب 

كّل روائي وكّل انقد أو منظّر للروایة   إذ یرى الكاتب أنالنظر، واإلشكاالت، والتجارب اإلمربايلية، 
جتمع الطبقة الوسطى، وهي طبيعتها املؤسساتية، فالروایة متصلة بصورة أساسية مبیلحظ األوروبية 

لفاحتني اب، ترافق بل هي حبق جزء من فتح اجملتمع الغريب من ِقبل ما یسميه: عبارة شارل مورازب
الربجوازیني. إاّل أّن هذا االرتباط مل خيل من شوائب وتعقيدات، فلم تكن الروایة بعيدة عن طبيعة 

أّن الروایة  قّل داللةاجملتمع الربجوازي يف بدایة نشوئها، وأثناء ازدهارها واستفحال أمرها. فمما ال ی
، یكون الغريب بطلها مؤسس لعامل جدیدروایة  ، وهيدانيال دیفولـ روبنسون كروزوبـدشنت يف انكلرتة 

. وال یقتصر األمر على روائي واحد، بل جنده عند أوستني، ودیكنز، واثكري، وجورج إليوت، مركزه
عون عملهم يف بریطانيا، الروائيني ميوضوفيلدنغ، وریتشاردسون، ومسوِلت، وسترين... إّن هؤالء 

ویستمّدونه منها؛ بریطانيا بوصفها فضاء حملياً، وبریطانيا بوصفها قوة امربايلية عاملية كبرية. وال یسعى 
هي اليت أّدت إىل االمربايلية، بل إّن  -الثقافة ابملعىن الواسع أو  -ارد سعيد إىل القول أبن الروایة إدو 

، واالمربايلَة غرُي قابلني  من مصّنعات اجملتمع الربجوازي الطبقوسطيمصّنٌع ثقايفالروایة من حيث هي 
للخطور ابلبال منفصلني إحدامها عن األخرى. إّن الروایة هي أكثر األشكال األدبية الرئيسة حداثة 

للسلطة زمنياً، وإّن نشوءها هو األكثر قابلية للتاریخ، وحدوثها هو األكثر غربية، ونسقها املعياري 
َينًة. ولقد حّصنت الروایة واالمربايلية إحدامها األ خرى إىل درجة یستحيل االجتماعية هو األكثر بنـْ

 إحدامها دون التعامل بطریقة ما مع األخرى.    معها، قراءة
یكاد ینفرد إدوارد سعيد، من بني نقاد الروایة ودارسي اتریخ الروایة، يف ربط ازدهار الروایة الغربية 

: إّن أساس االمرباطوریة هو الفنون كة االمربايلية، ويف هذا یستشهد سعيد بقول وليم بليكابحلر 
هلما أو حّط من قدرمها ختتف االمرباطوریة. إّن االمرباطوریة لتتبع الفن، وليس العكس كما والعلوم. أزِ 

اليوم ما كانت ستوجد يف یفرتض االنكليز. مث یذهب إىل حد القول إّن الروایة األوروبية كما نعرفها 
بعيد متامًا ال - اليت سببت نشوءها فسنرى االلتقاءغياب االمرباطوریة؛ وابلفعل فإنّنا إذا درسنا البواعث 

بني أنساق السلطة السردیة املشكلة للروایة، من جهة وتشّخص عقائدي  - عن أن یكون عرضياً 
ت القوة الربیطانية ذات طاقة على التحمل یتبّطن النوع حنو االمربايلية، من جهة أخرى؟ فقد كان
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والدميومة وكانت تعزز ابستمرار. ويف اجملال الثقايف املرتبط هبذه القوة والذي كثرياً ما یكون مالصقاً هلا، 
مّت إحكام تلك القوة واإلفصاح عنها يف الروایة، اليت ال ميكن أن نعثر على حضورها املركزي املستمر 

 .(145-142 و 83 و 67-60و 58: 2004)سعيد،  كان آخربصورة مماثلة يف أي م
وأتكيداً هلذا التحليل، وربط نشأة الروایة ابالمربايلية؛ جند أّن األدب االجنليزي يف بریطانيا، كان 

ف األدب االجنليزي األمریكي معنّيًا يف تلك احلقبة ابلروایة، بسبب نزعتها االمربايلية التوسعية، خبال
، ألّن (story short) اجتهت عنایته، أكثر من أي مكان آخر، إىل القصة القصرية املوجزة الذي

أمریكا مل تتحّول بعد إىل قوة امربايلية. وقد برهنت السنوات الثالثون واألربعون من القرن التاسع عشر، 
ًا يف بریطانيا جبالء، على ميل النثر األمریكي إىل تطویر جنس القصة القصرية، خبالف ما كان سائد

اجلغرافيا والرغبة يف جتاوز الفضاء احمللي، كان من أبرز عوامل ف .اليت ازدهرت الروایة فيها ازدهارًا كبرياً 
إذا كانت الروایة أداة التنویر املفضلة، فإّن االمربايلية حولتها إىل األداة الفعالة وایة. و انتشار الر 

جمال حيوي عند القوى االمربايلية يف القرن التاسع عشر لإلخضاع؛ إذ وظفت الروایة، وحتّولت إىل 
حققت الروایة فقد من أجل بسط سيطرهتا االمربايلية، وإخضاع الشعوب املستعَمرة،  ،والقرن العشرین

الواقعية األوروبية العظيمة واحدًا من أهدافها الرئيسة، إذ دعم هذا النوع من الروایة بشكل ال یكاد 
اجملتمع للتوسع فيما وراء البحار، وهو إقرار، أبّن القوة األاننية اليت توّجه االمربايلية  یكون ملحوظاً إقرار

ینبغي أن تستغّل ألوان احلمایة اليت توفرها  احلركات اليت ال تعمل بدافع من األهواء؛ مثل اإلحسان 
الربیطانية والفرنسية،  والتصدیق، والدین، والعلوم، والفنون واآلداب. ففي كل مكان تقریبًا من الثقافة

ها قد ال ترد خالل القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، جند إملاعات إىل حقائق االمرباطوریة، لكنّ 
يف مكان بقدر من االنتظام والتواتر یفوق ورودها يف الروایة الربیطانية. وتشكل هذه اإلملاعات يف 

فاالمرباطوریة حتولت عند . «ت النظر واإلحاالتبنية من وجها»جمموعها، ما یسّميه إدوارد سعيد 
كبلنغ، وكونراد، وأرثر كوانن دویل، ورایدر هاغارد، و جني أوستني،  :الروائيني الربیطانيني مجعيهم أمثال

وآر. إل. سيفسن، وجورج أوورول، وجویس كاري، وغي. أم. فورسرت، ويت. إي. لورنس، إىل إطار 
 .(145-142 و 83 و 67-60 و 58: 2004)سعيد،  مشهدي حاسم

ویستشهد إدوارد سعيد من أجل إظهار دور الروایة االستعماریة اخلطري يف إخضاع الشعوب 
 نوسرتومو، وروایة لدیكنز (1861) توقعات عظيمةثقافياً، قبل غزوها وإخضاعها عسكراًي بروایة 
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مستعمرة للعقاب يف أواخر القرن  حول أسرتاليا بوصفها توقعات عظيمةروایة لكونراد. تدور  (1904)
أن تنقل مجاعات من اجملرمني فائضة، غري مرغوب فيها وغري قابلة  انكلرت التاسع عشر، كي یتاح إل

كوك، وكي تلعب أسرتاليا أیضًا دور مستعمرة   لإلصالح، إىل مكان كان قد رسم معامله أصاًل القبطانُ 
وارد سعيد أن الروایة تركز على دور مكتشفني، تعوِّض عن فقدان املستعمرات األمریكية. یرى إد

ني بعلم األعراق الوصفي، وساعني وراء الربح، وجنود، يف رسم معامل قارة هائلة صصخوسجناء، ومت
وخالية نسبيًا من السكان، كل منهم يف إنشاء یزاحم إنشاء اآلخرین، أو یزحيه عن حمله أو حيتویه. ومل 

إىل أسرتاليا جزائيًا وحسب بل كان  الرئيسة املنفية ماغویتشوض على الشخصية یكن احلظر املفر 
امربايليًا أیضاً: فالرعااي قد ینقلون إىل أماكن مثل أسرتاليا، لكنهم لن یسمح هلم ابلعودة إىل الفضاء 

. ومع حلول منتصف القرن التاسع الروائيةأعمال دیكنز بذلك ، كما تشهد من جدیداحلواضري 
ظهور ممقوت ملدان هارب، بل طوریة جمرد حضور طيفي، ومل تعد تتجسد يف جمرد عشر، مل تعد االمربا

)سعيد،  ااًل مركزاًي لالهتمام والعنایةجم - ل كونراد، وكبلنغ، وجيد، ولويتيف أعمال كتاب مث - غدت
 .(145-142 و 83 و 67-60 و 58: 2004

، التواطؤ بني نشأة اإلمرباطوریة االستعماریة، الثقافة واإلمربايليةيف كتابه  الكاتب إدوارد سعيد حيّلل
وتطورها وتوّسعها، ونشأة الروایة احلدیثة يف الغرب، واكتمال خصائصها الفنية، إذ یرى إدوارد أّن 
الروایة كانت من أكثر األشكال األدبية اجلمالية اليت مل تعرّب عن التوسعات االستعماریة فحسب، وإمنا 

ماًل خاصًا يف أتویل سعيد الزدهار الروایة الغربية، وازدهار الروایة يف العامل ارتبطت هبا. وما یستحق أت
املستعَمر، تصورُه الفضائي اجلغرايف. الراوایة، بل السرد عامة، من هذا املنظور، حركة يف الفضاء، جتاوٌز 

ر والغزو حلدود الذات الثقافية إىل فضاءات تقع خارجها. وذلك یتم يف أورواب يف صيغة االستعما
والفتح لعوامل خارجية. ویتم يف العامل املستَعمر حبركة معاكسة. بل یذهب إىل أبعد من ذلك ویربط النقد 

الروایة ذات شأن عظيم يف تشكيل  كانت»إذ یقول األديب املرتبط ابلروایة الغربية ابلسيطرة اإلمربايلية، 
 أعين أّن الروایة وحدها كانت هامة، بل إنين مربايلية. وأان الوجهات النظر، واإلشارات، والتجارب اال

أعتربها املشروع اجلمايل الذي متثل عالقته ابجملتمعات املوسعة يف بریطانيا وفرنسا ظاهرة شّيقة بصورة 
، ومن لـدانيال دیفو روبنسون كروزخاصة للدراسة. یتمثل النموذج األويل للروایة احلدیثة الواقعية يف 

بيل املصادفة أهنا تدور حول أوريب خيلق لنفسه إقطاعية على جزیرة غري أوروبية املؤكد أنّه ليس من ق
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انئية. لقد رّكز قدر كبرٌي من النقد احلدیث على السرد الروائي، غري أّن موقع هذا السرد يف اتریخ 
ها وقد اختذ - روبنسن كروز . تصلح روایةل إاّل قدرًا ضئياًل من االهتماماالمرباطوریة وعاملها مل یؤوّ 

أن تكون موضوعًا  -بوصفها أمنوذجًا تدشينيًا لنمط من التمثيل االستعماري االختزايل للعامل  الكاتب
لبيان الكيفية اليت یقوم السرد الروائي فيها بتمثيل العامل طبقًا للرؤیة االستعماریة، فقد نشرت الروایة يف 

ستعماریة بصورة ترتاوح بني املباشرة والتضمني، ، وعرّبت رمزاًي عن طبيعة التوسعات اال1719عام 
فالبطل فيها مشبع ابلقيم الدینية، كما تبلورت يف املذهب الربوتستانيت، وعلى هذا ترتتب نتيجة مهمة 

ینطلق من مرجعية أخالقية ترى أّن العامل الربوتستانيت هو األمنوذج األكفء  روبنسن كروزأّن وهي 
 .(58: 2004)سعيد،  «ذاؤه ضرورايً يف رهان التحدیثللعامل املتمّدن، فيصبح احت

كان نتاجًا   - حسب إدوارد سعيد - لسرد كبرية، وأّن هذا الرتابطوقد كانت استعانة اإلمربايلية اب
لنوع من التفاعل الذي أيخذ على السطح شكاًل متوازايً بني الظاهرتني االستعماریة والسردیة، بل هو 

 :كمال أبو دیبفيقول مرتجم الكتاب  یربط بني انتشار الروایة وانتشار اإلمرباطوریة، 
إىل اثنتني مشهورتني يف أتویالته اجلدیدة يف هذا الكتاب، یطرح سعيد، مثاًل، نظریة اثلثة تضاف »

يف نشأة الروایة واترخيها؛ ویفسر انتشار الروایة املالزم النتشار اإلمربايلية وفكرة اإلمرباطوریة بطریقة 
جتلُّ عن أن تُقارن بنظرة ابختني أو إاين واط، مع أنه تتمثلهما. فهو یربط بني جتاوز الفضاء اجلغرايف 

طوري وبني ازدهار الروایة، ال ربطاً آلياً جامداً، بل ربطاً حيواًي وبني الروایة، وبني حركة التوسع اإلمربا
خالقاً، جيلو كيف تتجسد الوشائج يف بنية الروایة ذاهتا وآليات تشكيلها، ممّا ال یفعله واط أو 

 (.13: 2004)سعيد، « ابختني
أّن املنتجات العظيمة  -إدوارد سعيد  -ري للمنتج األديب والثقايف، یرى وأتكيدًا على الدور اخلط

للثقافة هي منتجات حمسوسة واستثنائية؛ وابإلشارة إىل األعمال اجلمالية، فإنّه ميكن هلذه النتاجات أن 
وجهات نظر سياسية ظاهرة  -يف الوقت نفسه  -عظيمة من إبداع اخليال وأن تضم  تكون أعماالً 

وبيني، وُتربز شعواًب وأصقاعًا أبسرها البشاعة والقبح: وجهات نظر تسلخ اإلنسانية من غري األور 
دیفيد  ملثال على األبزر على ذلك روایة خاضعة ودونية، جاعلة إايها مقتضية حكَم األوروبيني. وا

اليت تظهر فيها قوة  كنز ميكوبر بسعادة إىل أوسرتالياول فيها یهاجر ، الذيدیكنزشارلز لـ كوبرفيلد
ي إىل أسرتاليا اإلمرباطوریة الربیطانية عن طریق تسليط الضوء على شخصية جمرم حمكوم عليه ابلنف

لعقاب املدانني، ومع حلول منتصف القرن التاسع  - منذ هنایة القرن الثامن عشر - بوصفها مستعمرة
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د ظهور ممقوت ملدان هارب بل  جمر عشر، مل تعد اإلمرباطوریة جمرد حضور طيفي، ومل تعد تتجسد يف
جمااًل مركزاًي لالهتمام والعنایة. فروایة  -كونراد، وكبلنغ، وجيد، ولويت   يف أعمال كّتاب مثل -غدت 

خبالف األطر مجهورايت أمریكا الوسطى مستقلٍة ، متوضع يف واحدة من (1904)نوسرتومو لكونراد 
، وخاضعة يف الوقت نفسه ملصاحل یة لرواايته السابقةیة االستعمار املشهدیة األفریقية والشرق آسيو 

ابلنسبة لإلمریكي املعاصر هو علمها  خارجية بسبب منجم هائل للفضة فيها. إّن أكثر جوانب الروایة 
افها يف مجهورايت أمریكا الوسطى ابلغيب: فكونراد یتنبأ ابالضطراابت وسوء احلكم اليت یستحيل إیق

، وهو یفرد ابلرتكيز على الطریقَة اخلاصة قتبسًا بوليفار، مثل حْرِث البحرإّن حكمها، یقول كونراد م
ة لكنها ال تكون مرئية. مث یعلق إدوارد سعيد ألمریكا الشمالية يف التأثري على األوضاع بصورة حامس

لذي أعلنته ا : إّن قدراً كبرياً من بالغيات النظام العاملي اجلدیدقائالً  على هذا األمنوذج من روایة كونراد
بكل ما فيها من هتنئة للنفس فّواحة، وانتصارویة  -لباردة احلكومة األمریكية بعد هنایة احلرب ا

، شخصية كونراد ميكن أن یكون قد كتب من قبل هولروید -شوفة، وإعالانت جليلة للمسؤولية مك
ریة والنظام، وما إىل عندما صرح: حنن األولون، الرقم واحد؛ من احملتم علينا أن نقود؛ حنن رمز احل

ذلك. وليس مثة أمریكي واحد یتمتع ابملناعة ضد هذه البنية من املشاعر، ومع ذلك فمن النادر أن یتم 
أتمل التحذیر املبّطن الذي حتتویه صور هولروید وغولد، ذلك أّن بالغيات القوة تنتج بسهولة ابلغة 

إّن كونراد هو السلف املمّهد لوجهات النظر  ومهًا ابألرحيية حني تستخدم يف إطار مشهد إمرباييل.
الغربية عن العامل الثالث اليت جيدها املرء يف أعمال روائيني متباینني تباُین غراهام غرین، و يف. إس. 

، وُكّتاب الرحالت، وخمرجي األفالم، ستون، ومنّظري اإلمربايلية مثل حّنة أرندت نيبال، وروبرت
إّما من أجل حتليله واحلكم عليه  يف نقل العامل غري األورويب إىل الغرب يف واملماحكني الذین ختّصصوا

أن یراه هو  ا الشمالية. ألّن كّل ما یستطيع كونرادأو إلشباع األذواق الغرائبية للمتلقني يف أورواب وأمریك
قوة هذا الغرب  عاملٌ خاضٌع كلياً للغرب األطلسي، عاملٌ ال تؤدي فيه أیُّة معارضة للغرب إاّل إىل أتكيده

أن یراه هو البدیل هلذه اجلملة اليت ال تضيف شيئاً. فهو مل یكن  یستطيع كونراد اخلبيثة املاكرة. وما ال
قادرًا على أن یفهم أّن للهند، وأفریقيا، وأمریكا اجلنوبية أیضًا حيوات وثقافات هلا تكاملياهُتا اليت ال 

 .(16-13و  66-60: 2004)سعيد،  ايليونة كاملة األمریكيون اإلمرب یسيطر عليها سيطر 
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مة، وعمل إمرباييل بعمق، إذ ، وهي روایة عظيلـكبلنغ كيمثال اآلخر على أعمال كهذه روایة وامل
إمكانية التغري  -لرغم من اجلمال األدائي للروایة على ا -ردايرد كبلنغ يف روایته كيم على اهلنود  ینكر

عاملًا متعاليًا للربیطاين املسيطر، فال تضّن بشيء على األورويب  كيموالتطور السياسي، إذ تصور روایة 
املعّقد اخلصيب؛ ویرید  وجتلو الروایة كيفية متتع صاحب سّيد أبيض ابحلياة يف هذا الفضاء املغرتب.

مرّمزًا إليه مبقدرات كيم  -للتدخل األورويب يف هذه الروایة أن یطرح أّن غياب املقاومة  إدوارد سعيد
یعود إىل رؤايه اإلمربايلية. ذلك أّن ما یعجز املرء  -ند دون أن ميّسه خدش نسبيًا التنقل عرب اهلعلى 

عن حتقيقه يف بيئته الغربية اخلاصة یغدو قاباًل ألن حيققه يف اخلارج. أو ليس بوسع املرء يف اهلند أن 
 ةإذ مل تعتمد روای ب؟یفعل كّل شيء؟ وأن یكون أي شيء؟ ویذهب إىل كل مكان أبمان من أیة عواق

هندي فحسب، بل تنّبأت كذلك، ابستحالة  -طویل من سيادة املنظور األجنلو  على اتریخ كيم
التمسك هبذا املنظور يف إحلاحها على اإلميان أبّن الواقع اهلندي كان یتطلب، بل حبق یستجدي 

 الوصایة الربیطانية إىل ما ال هنایة له.  
التوافق يف األهداف بني الروایة واالستعمار، وامتّد بذلك إىل ضبط  لقد تقّصى إدوارد سعيد

مجيع املصادرات السریة اليت یقوم هبا السرد الروائي، حينما یوضع بوعي أو بدونه حتت تصرف ثقافة 
ذات منحى استعماري وتوسعي، فالروایة الغربية مل تنج من الضغوطات املعلنة أو املضمرة يف إضفاء 

لوجود االستعماري يف املستعمرات النائية من خالل اختزاهلا لإلفریقي أو اآلسيوي أو شرعية على ا
األمریكي الالتيين أو العريب إىل أمنوذج للخمول، فيما صورت تلك األراضي على أهنا خالية ومهجورة 

تظهر وحباجة إىل من یقوم ابستيطاهنا وإعمارها، وداخل العوامل املتخيلة اليت ینجزها السرد، ال 
الشخصيات غري الغربية إاّل على خلفية األحداث السياسية، وال ميكن عّدها حمفزّات سردیة، یتطور يف 
ضوء وجودها داخل مسار األحداث، أما الشخصيات الغربية فهي املهيمنة داخل تلك العوامل، فوجود 

أّن  رد سعيدإدواویستنتج طي معىن لرسالة األبيض. اآلخر ال یظهر إاّل بوصفه جزءاً تكميلياً، لكي یع
الروایة واالستعمار قد تبادلتا املنافع، فالروایة بتوغلها يف عوامل انئية وغریبة، استجابت لرغبات اجملتمع 
الربجوزاي الذي أفرز تطلعات استعماریة، ويف الوقت نفسه أدرجت نفسها يف سياق ثقافة اجملتمع، 

ج إىل شرعية أدبية، أما االستعمار فقد وجد فيها أفضل واكتسبت مكانة خاصة كوهنا نوعاً جدیداً حيتا 
وسيلة متثيلية لبيان فلسفة التفاضل، بشكل رمزي وإحيائي وغري مباشر، بني الغريب وغريه. وعلى هذا 
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فنهضة االثنني املتزامنة كانت نتاج سلسلة من التواطؤات بني ظواهر وعالقات اجتماعية ابحثة عن 
ًا أبشكال حث عن مكان يف عامل أديب كان مزدمحلغريب، ونصوص جدیدة تبعوامل أخرى خارج اجملال ا

التعبري األديب. وقد القى هذا التفسري يف هنایة العقد األخري من القرن العشرین قبواًل مثرياً يف الدراسات 
يف النقدیة اخلاصة ابلثقافات، وهو تفسري قام على معاینة التناظر بني املشروعني السياسي والثقايف 

الغرب احلدیث، وتوصل إىل تضافرمها عرب عالقة التمثيل اليت قامت هبا الروایة يف التعبري عن تطلعات 
 تمثيلها رمزاًي فكانت الروایةاحتاجت إىل ضرب من التعبري األديب لقد الغرب السياسية، فاملرجعيات 

 .(67-58و  23-22 و 11-10: 2004)سعيد، 
 

 :ثقافة االمربايليةالوأمهية الفضاء يف  تشويه احلس السليم. 4
إلكراه ابلرضا. وقد انقش غرامشي أّن اهليمنة هي سلطة تتحقق من خالل مزج ا یرى أنطونيو غرامشي

أبّن الطبقات  -ميكن أن تتحقق ابلقوة واالحتيال من خالل تعدیل  اقرتاح مكيافيلي أبّن السلطة  -
ل خلق أشخاص قابلني احلاكمة حتّقق هيمنتها ليس عن طریق القوة أو اإلكراه فحسب، بل من خال

؛ فاألیدولوجيا جوهریة يف خلق الرضا، وهي الوسيلة اليت یتّم من خالهلا بثُّ بعض أن حُيكموا طوعاً 
ابلتالعب املباشر أو التلقني  األفكار، واألهّم من ذلك، أن یعتقد أبهنا صحيحة. واهليمنة ال تتحقق

ام املعاين والقيم اليت نظ»اس، ومبا یسّميه راميوند وليامز فحسب، بل ابلتالعب ابحلّس السليم عند الن
وهكذا یرى غرامشي األیدولوجيات أبهنا أكثر من جمرد انعكاس للحقيقة املادیة، بل یرى  «.یعيشوهنا

تتجّلى يف كّل جانب من جوانب الوجود الفردي أّن األیدولوجيات هي مفهومات احلياة اليت 
واجلماعي. وابقرتاح هذا، ال یهتم غرامشي ببساطة بتوسيع معىن األیدولوجيا، بل بفهم طریقة 
األیدولوجيات يف تنشيط العالقات االجتماعية، وتنظيم حشود الشعب، وخلق التضاریس اليت یتحّرك 

 .(57-55: 2013، لومبا) هلم، وهلّم جرّ الوعّي ملوقفهم ونضا اكتشافعليها الرجال، و 
، إعادة صياغة اهلوايتویلحظ ، األنساق املضمرة إدوارد سعيدیرصد  وسرياً على خطا غرامشي

 ، ويف مقدمتها الفن الروائي.الواقع احلقيقي من قبل أدبيات املستعِمرو  احلس السليم، ومسارات تشویه
الفرنسية للجزائر، كيفية توظيفه، يف رواايت احلقبة االمربايلية و أمهية الفضاء  من أجل مسعاه هذا؛ يربزف

بتسویغ اتم مؤلفًا  زائر الفرنسية الذي ميكن أن یعدّ ، بوصفه املؤلف الوحيد من اجلوال سيما عند كامو
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قبله بقرن من الزمان، روائيًا أسقطت من  كانت جني أوستني، كما  كاموذا مقام عاملي. وقد كان  
الواقع االمرباييل، املاثلة يف أعماله مثواًل واضحاً ابنتظار أن ترى؛ وكما يف حالة أوسنت، أعماله حقائق 

روحّية قابلة للفصل، روحية توحي ابلكونية واإلنسانية، على قدر عميق من التنافر  كامومن  فقد بقي 
فاين مُتسك بروضة  مع أوصاف األمكنة اجلغرافية اليت تقّدم بشكل عار يف الكتابة الروائية نفسها. إنّ 

َبِت أنتيغوا كلتيهما؛ وفرنسا متسك ابجلزائر، كما متسك يف القبضة السردیة نفسها  مانسفيلد ومستَـنـْ
االضطراب  امو على قدر ابلغ من األمهية يف سياقبعزلة ُمْرسو الوجودیة إىل درجة اإلدهاش. وك

ه فرنسا يف القرن العشرین، إّنه االستعماري البشع الناتج من خماض تفكيك االستعمار الذي مرت ب
یزال ابقيًا اليوم بوصفه كاتباً  شخصية امربايلية متأخرة جداً مل ترتبط بعمر االمرباطوریة فحسب، بل ما 

 النزوع تضرب جذوره يف عملية استعماریة صارت اآلن نسياً منسياً.  كوين
ح ثالث نقاط منهجية: األوىل طر  وإلربت كامیعتقد إدوارد سعيد أنّه ینبغي عند التصدي ألعمال 

، (1947)، والطاعون (1942)الغریب كامو لإلطار املشهدي اجلغرايف لـهي مساءلة وتقویض اختيار  
. ملاذا كانت اجلزائر (1975)واجملموعة الشيقة جداً من قصصه القصرية املنشورة بعنوان املنفى وامللكوت 

تُتأّول ابعتبارها فرنسا  رجعيتها الرئيسة يف العملني األولنياإلطار املشهدي لسردايٍت كانت وما تزال م
، بشكل عام، وبشكل أشّد ختصيصاً: فرنسا حتت االحتالل النازي؟ إذ یلحظ أّن االختيار ليس بریئاً 

 أو الواع للحكم هو إّما تسویغ متسرّت  اكمة ُمرسوعلى سبيل املثال: حموأّن كثريًا مما يف احلكاايت 
ا حماولة عقائدیة لتجميله. بيد إنّنا إذ حناول أن نؤسس استمراریة بني كامو بوصفها فناانً وإمّ  ،الفرنسي

فرداً، وبني االستعمار الفرنسي يف اجلزائر، فإننا ینبغي أن نتساءل عّما إذا كانت سردايت نفسها ترتبط 
شافاً. وإذ نوسع املنظور بـِ، ومتتاح ميزات من، سردايت فرنسية سابقة هلا واستعماریة على حنو أكثر انك

التارخيي من كامو ككاتب جذاب التفرد يف أربعينات ومخسينات القرن العشرین ليشمل احلضور 
الفرنسي يف اجلزائر الذي كان قد استمر لقرن من الزمان، فقد یتاح لنا أن نفهم فهمًا أفضل ليس 

ها عمله يف اإلعراب عن طبيعة لشكل رواايته ومعناها العقائدي وحسب، بل كذلك الدرجة اليت یبلغ
 املشروع الفرنسي هناك يف اجلزائر، ويف اإلشارة إليها، وجعلها أكثر دقة.

أّما النقطة املنهجية الثانية فإهنا تتعلق بنوع األدلة الضروریة ملثل هذه الرؤیة األرحب وابلسؤال 
العالئقي املتصل مبن یقوم ابلتأویل. إّن انقدًا أوروبيًا ذا نزوع اترخيي حُيتمل أن یؤمن أبّن كامو ميثل 
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حدى منعطفاهتا العظيمة؛ وعلى الوعي الفرنسي املعّوق بشكل مأساوي لألزمة األوروبية على مشارف إ
 1960واالستمرار إىل ما بعد عام الرغم من أن كامو اعترب فيما یبدو املزارع االستعماریة قابلة لإلنقاذ 

فقد كان ببساطة خمطئًا اترخييًا، إذ إّن الفرنسيني تنازلوا عن ملكية اجلزائر وعن مجيع  وهو عاُم وفاته
قط من ذلك. وبقدر ما یومئ عمله بوضوح إىل اجلزائر املعاصرة، فإّن دعاواهم املتعلقة هبا بعد سنتني ف

اجلزائریة املعاصرة، ال بتاریخ تغيرياهتا  -ابلوضع الفعلي للشؤون الفرنسية  انشغال كامو العام كان
االحتدامية يف صريورهتا على املدى البعيد. وهو، مع استثناءات متفرقة، یتجاهل أو یتغاضى عن 

ما كان جزائري یشكل احلضور الفرنسي ابلنسبة له ممارسة یومية للقوة والسلطة  التاریخ الذي
ابلنسبة للجزائري یرّجح أن یبدو هنایة حلقبة مدیدة ابئسة من  1962سيتجاهله. ولذلك، فإّن عام 

، وتدشيناً منتصراً حلقبة جدیدة. ومن 1830حقب التاریخ كانت قد بدأت مع وصول الفرنيسيني عام 
إّن أتویاًل ترابطيًا تعادليًا لرواايت كامو سيتمثل يف أتویلها بوصفها تدخالت يف اتریخ اجلهود مثة، ف

الفرنسية يف اجلزائر، جلعل اجلزائر فرنسية واإلبقاء عليها فرنسية، ال بوصفها رواايت تتنبأ عن حالة 
أن تقارن بتواریخ كتبها  مؤلفها العقلية. إّن احتواء كامو للتاریخ اجلزائري وافرتاضاته حوله ینبغي

جزائریون بعد االستقالل، من أجل اكتساب إحساس أكمل ابلنزاع بني القومية اجلزائریة واالستعمار 
الفرنسي. وسيكون سليمًا أن نعترب عمل كامو متصاًل اترخييًا ابملبادرة االستعماریة الفرنسية نفسها 

د ینجح هذا املنظور اجلزائري يف فتح مغالق جوانب وابملعارضة الصرحية املباشرة الستقالل اجلزائر. وق
أخفاها كامو، أو استبدها، أو أنكرها، ويف إطالقها من عقاهلا. وأخرياً، فإّن مثة قيمة منهجية حامسة يف 
التفاصيل، واألانة، واإلحلاح فيما یتعلق بنصوص كامو املضغوطة إىل درجة عالية. مثة نزوح عند القراء 

امو برواايت فرنسية عن فرنسا، ال بسبب لغتها واألشكال اليت یبدو أهنا أتخذها من إىل ربط رواايت ك
وحسب، بل كذلك ألّن اختياره  وقة مثل أدولف واحلكاايت الثالث لكونستان دو روَبْسكسوالف مرم

 بقتل عريب، بيد أّن هذا العريب ال ل هذا اإلطار املكاين یذكر قيام ُمرسوإلطار مكاين جزائري، وداخ
اسم له، ویبدو دومنا اتریخ، دع عنك أن یكون له أّم وأٌب؛ وصحيح أیضاً أّن العرب ميوتون ابلطاعون 
يف وهران، بيد أهنم دون أمساء كذلك. هلذا یرى إدوارد سعيد أّن على املرء إجياد رواايت كامو ما ُظّن 

سي بشكل متميز الذي بدأ عام ذات یوم أهّنا قد نـُّقيت منه: تفاصيل عن ذلك الفتح اإلمرباييل الفرن
، مستمراً خالل حياة كامو، ومسقطاً إىل صميم نسيج النصوص وأتليفها. ویؤكد إدوارد سعيد 1830
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أّن القصد من هذا التأویل الرتميمي ليس انتقامياً، وال ینوي بعد إقرار احلقيقة أن یلقي اللوم على كامو 
يف القطع املختلفة  بذل جهدًا مضنياً، مثاًل، تالفية مع أنهاجلزائر يف كتاابته االخ ألنه أخفى أموراً عن

حوليات جزائریة إلیضاحها. ما أرید أن أفعله هو أن أعاین قصص كامو كعنصر يف  اجملموعة يف كتابه
اليت مت بناؤها منهجياً، واستغرقْت أجيااًل عدیدة  فية السياسية الفرنسية للجزائر، تلك اجلغرافيااجلغرا

آسراً للنزاع السياسي والتأویلي اهلادف ، من أجل أن نراها رؤیة أجلى بوصفها تقدم مسرداً الستكماهلا
. إّن  كان الربیطانيون یغادرون اهلند  يف الوقت عينه الذي -األرض نفسها وسكناها وامتالكها  متثيل إىل

 مشلولة، حساسية خرًا فائقاً، بل إهنا بطریقة ماكتاابت كامو مفعمة حبساسية استعماریة متأخرة أت
شكٍل، هو الروایة الواقعية، كان قد جتاوز ببون شاسع  تقوم أبداء حركة امربايلة ضِمن وعن طریق

 و 198-196 و 152-151 و 137-134و  118و  86-83: 2004)سعيد،  إجنازاته العظمى يف أورواب
 (.374 و 236–235

 

 الغرب واهلوية السكونية. 5
أّن الروایة على حنو خاص، والسردايت على حنو عام، قد لعب دوراً خطرياً يف مسألة  یرى إدوارد سعيد

لثقافات األخرى كي تدرك أّن مفهومها عن إىل اأوجد إدوارد سعيد مدخاًل  اهلویة واالنتماء، فقد
وبناء، قام هبا الغرب يف معامل الكتاب واألدابء والعلماء والرحالة  ذاهتا، ما هو إاّل عملية اختالق

لشرق، ، لفقدم اخلطاب الغريب الكولونيايل هویة سكونية أحادیة اجلانب واملنظور والسياسيني الغربيني،
اليت متت فيها  بل أنّه قد أاتح هلم يف فهم املمارسة اخلطابية،وليس هذا فحسب،  .وللشعوب املستَعمرة

أن یبدأ بتحدي أمناط هذا اخلطاب، ذه العملية، مما أاثر من كان عاجزًا عن الكالم، أي التابع، ه
إذ كان اهلدف من الرحالت اليت قادها األوروبيون  .ومتثيالته له، وهو ما ميكن أن نطلق عليه املقاومة

سواء أكانوا الشعراء أو الفنانني أو الروائيني إىل الشرق، تعزیز اهلویة اخلاصة، فالرحلة حنو االختالف 
، وهلذا تكّون خطاب االستشراق ةألف ليلة وليلعلى الذات، فاختزل الشرق بكتاب  جاءت للتأكيد

 .(80-79و  67: 2014، أبو شهاب) واحدةعرب منظور أو بؤرة  جنسيا  
، ورآى أّن اهلویة الغربية هویة سكونية، فبدأ اهلويةجمال  يفإدوارد سعيد  تعّمقبعد هذا التأسيس؛ 

یبحث عن الطاقات اليت حترر النفس والثقافة منه؛ إذ هو یؤكد أّن هذا املبدأ السكوين للهویة الغربية 
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إّن اهليمنة، وهتميش اآلخر، وسلب لعهد اإلمرباييل. للباب الفكر الثقايف مبدأ یشكل يف األساس هو 
الفكرة الوحيدة اليت مل یكد ميسها التغيري إطالقاً، عرب التبادالت اليت بدأت هویته، وانتمائه، هي 
يف نظر األوروبيني  -ف قرن من الزمن بني األوروبيني وآخریهم، فكان دوماً هناك ابنتظام قبل نصف أل

، وكل منهما مستقر متاماً، جلي، مبني لذاته، وشاهد على ذاته، بشكل هم :حنن، وشيئاً  :ثنائية -
كان من ابتكر هذا النوع من   حصني منيع. وهو انقسام یعود إىل الفكر اليوانين عن الربابرة؛ لكن أايًّ 

فضاًل ، فإنه مع حلول القرن التاسع عشر كان قد أصبح العالمة املائزة  للثقافات اإلمربايلية، فكر اهلویة
ا. هلذا فإّن على هيلتطاوالت العدوانية األوروبية علتلك الثقافات اليت كانت تسعى إىل مقاومة ا عن

تستمد الدعم. وهذا  املرء أن یربط بنيات القصة املسرودة ابألفكار، والتصورات، والتجارب اليت منها
ال یعين حتّول التحليل إىل عملية آلية، ألّن املؤلفني ال یتحّددون بصورة آلية ابألیدولوجيا، أو الطبقة، 
أو التاریخ االقتصادي. بيد أّن املؤلفني كائنون إىل حد بعيد يف اتریخ جمتمعاهتم، یشكلون ویتشكلون 

فاوتة. إّن الثقافة واألشكال اجلمالية اليت تنطوي عليها بذلك التاریخ وبتجربتهم االجتماعية بدرجات مت
لُتشتق من التجربة التارخيية. إّن السرد یلعب دورًا كبريًا يف املسعى اإلمرباييل، فليس من املفاجئ يف 
شيء أّن إجنلرتا وفرنسا بوصفهما إمرباطوریتني كبريتني ومركزیتني حىت منتصف القرن العشرین، متتلكان 

و  23-22و 11-10: 2004)سعيد،  وائية ال نظري له يف أي مكان آخر منقطع من الكتابة الر ترااثً غري
58-67). 

أخطر ما عرفته الدراسات السردیة والثقافية من  قراءة إدوارد سعيد لـكامو -بعد ذلك  -وتعد 
قراءات، ألهنا تسلخ عن كامو سریَته وسحر ما لفعه به القارئ الغريب من ولع ابلشرط اإلنساين؛ بل إّن 
سعيدًا حييل هذا التعبري إىل مصدر للسخریة الالذعة، إذ یكشف أّن جوهر عمل كامو یتمثل يف 

وإلغاء التاریخ اجلزائري السابق على استعمار فرنسا؛ فحسب قوله إّن  الدفاع عن اإلمربايلية الفرنسية،
جغرافية اجلزائر، وتدور روایتاه الغریب سردايت كامو أرست مطالَب صارمة وسابقة وجوداًي على 

حول موت عرب، وهو موت یربز ویفعم بصمت مصاعب الضمري والتأمل اليت تعانيها  والطاعون
  - املدين اليت تقام بنصاعة ابرزة ية. وعالوة على ذلك فإّن بنية اجملتمعالشخصيات الروائية الفرنس

 كن التسلية ووسائلها، واملدارسبلدیة املدینة، واجلهاز القضائي، واملستشفيات، واملطاعم، النوادي، وأما 
بق بني هي بنية فرنسية، على الرغم من أهنا تقوم يف الغالب إبدارة شؤون غري الفرنسيني. وإّن التطا -
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الطریقة اليت یكتب هبا كامو عن ذلك كله وبني كيفية تصویر الكتب املدرسية الفرنسية إايه تتطابق؛ 
فالرواايت والقصص القصرية تروى نتيجة انتصاٍر حتقق ضد شعب مسلم حمّيٍد، ممّزٍق، منزوع اهلویة، 

ه هبذه الطریقة لألولویة اُغتصبت حقوقه يف امتالك أرضه اغتصااًب حاداً. وكامو، بتأكيده وتعزیز 
الفرنسية، ال یشكك وال خيرج عن احلملة من أجل السيادة اليت ُشّنت ضّد مسلمي اجلزائر ملا ینوف 
على مئة عام. هلذا  یفسر إدوارد سعيد املكوانت األساسية لعمل كامو يف إطار إشكاليات معرفية 

تني، وغريمها، یسلخ عن عمالقة الفكر الغريب مرتبطة مبنظوره اإلمرباييل. ويف قراءته لفريدي، وجني أوس
اإلهاب املفتعل الذي تلفعوا به ویكشف منظورهم احلاقد، املتعايل عدم اإلنساين، املشبع بروح العنصریة 

 .(16-13و  66-60: 2004)سعيد،  تصادي والعرقي، والرؤیة األحادیةوالتفوقية واالستغالل االق
 

 وسيلة حملاربة اهليمنة الغربيةبوصفها  البديل السرد الرواية املضادة. 6
أّدى اخلطاب الغريب املتمركز حول ذاته، إىل إنتاج خطاب یعمق فكرة دونية الشرق، عند الغرب، 

وابالجتاه نفسه، فهنالك الكثري من املفكرین واألدابء، الذین  .والنيل منه، مما استدعى خطااًب مناقضاً 
اليت أتى عملوا على تشكيل خطاب مضاد مقاوم للتمثيالت الغربية، ابالتكاء على املقوالت نفسها، 

، فما بعد الكولونيالية هي يف األساس حتّدي للتمثيالت والسردايت (67: 2014، أبو شهاب) هبا الغرب
ومتخلفني، وال عقالنيني، أو أظهرهتم مبظهر الكساىل، وهلذا فإّن نضال يني كدونيني، اليت قولبت األصل

الشعوب اليت استعمرت حتدیداً، ودور املثقفني يف هذا النضال، هو صنع اتریخ للمضطهدین 
 .واملظلومني، أو بطریقة أخرى العمل على اسرتجاعهم مرة أخرى كمرئيني وقابلني للنمو واحلياة والتطور

، والنقاد املشتغلون على حقل النقد ما بعد رى الباحثون املنتمون للشعوب املسمتعَمرةی
أّن أحسن طریقة لنسف االستعارات اخلالقة للهيمنة هو إذكاء مروايت مضادة،  ؛االستعماري

وسردايت موازیة، وصناعة استعارات مضادة، تفضح استعارات اهليمنة، وختلخل نسقها الظاهر 
واملضمر، لتبني الصورة كاملة، ولكي تكون االستعارات مرتعاً حملفل متعدد من املرااي املتقابلة. ویضربون 

حبالة فرنسا يف عصر األنوار، إذ مت التغلب على ضمري األنوار إما بواسطة  -يف هذا السياق  -ل املث
حيونة اآلخر أو بواسطة مبدأ الفراغ. لقد عاشت فرنسا مثال، حالة عنيفة يف التاریخ احلدیث جعلتها 

ة الفرد واألخوة تقضي على اقتصاد اإلقطاع والرؤیة الالهوتية للعامل، وفق مبادئ إنسانية مثل حری
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ّزم كثريا البشریة واملساواة مع اآلخر. إّن إلصاق صفة الكونية هبذه األبعاد اإلنسانية يف خطاب األنوار أ
يف سياق االستعمار؛ فإذا كانت مبادئ األنوار  «املتخلف!»والشرقي  «املستنري!»العالقة بني األورويب 

ن التناقض الكبري أن تعمم املقوالت مث تستثىن يف تتسم ابلكونية فلماذا ال تطال اآلخر الشرقي، فم
دیولوجية أنواریة تؤمن اخلطاب االستعماري. ملاذا نزعت صفة احلریة واملساواة عن األهايل يف كنف إی

 (بوعزیز) ابإلنسان؟
الروایة املضادة أو السرد البدیل شكل من أشكال الثقافة املضادة للسرود الكولونيالية، فهي تواجه 

اآلخر موضوعاً لقراءة مقوالته وتفكيك نظام عالماته،  / حماولة منها جلعل ثنائية الغرباهليمنة الغربية يف
التخلف، واملركز/ اهلامش،  /اجلهالة، والتقدم /یقية التقابلية من قبيل: املعرفةوإزاحة الثنائيات امليتافيز 

، فضاًل عن ذلك تسعى الروایة املضادة (hierarchy) اهلرياركيةمن الرتاتبات  هااألبيض، وغري  /واألسود
: 2019، اجلاف و هاتو الشرع) م نظام عالمات املركزیة الغربيةإىل كشف أسس السلطة واهليمنة اليت حتك

247). 
 أداة فعالة عند الشعوب املستعَمرة للحفاظ على هویتها -ضمن هذا املنظور  - أصبحت الروایة

االمربايلية كانت من أجل  ووجودها واترخيها اخلاص. ویؤكد إدوارد سعيد أّن املعركة الرئيسة يف العملية
األرض؛ لكن حني آل األمر إىل مسألة َمن كان ميلك األرض، وميلك حّق استيطاهنا والعمل عليها، 

إّن هذه القضااي وَمن ضِمن استمرارها وبقاءها، وَمن استعادها، وَمن یرسم اآلن مستقبلها، ف
انعكست، ودار حوهلا اجلدال، بل ُحسمت أیضًا لزمن ما، يف السرد الروائي. لقد أسهمت الروایة يف 
توطيد أركان االمربايلية، وهي أیضَا مل تردع ومل تكبت املشاعر االمربايلية األشّد عدوانية وشعبية اليت 

لتاسع عشر تؤكد على الوجود املستمر )نقيضاً ة يف القرن ااالجنليزی. فالرواايت 1880جتّلت بعد عام 
. وعالوة على ذلك، فإهّنا ال تدعو أبدًا إىل التخّلي عن املستعمرات، بل الالنقالب الثوري( إلنكلرت 

یتبىن وجهة نظر بعيدة املدى متمثلة يف احلفاظ على املستعمرات ما دامت تقع ضمن مدار السيطرة 
وعًا من املعيار، وهكذا فهي تصان جنبًا إىل جنب املستعمرات. الربیطانية، وُعّدت هذه السيطرة ن

وهي جزء من سياسات ابلغة البطء ال هنائية  ،وجيب أن نستمر يف تذّكر أّن الرواايت تشارك وتسهم
الصغر، توضح، وتعزز، بل رمبا كانت من آٍن آلخر تدفع قدمًا، التصورات ووجهات النظر حول 

الالفت الصادم أّن ذلك العامل القصي، يف الروایة، ال یُرى مرة واحدة إاّل منضوايً انكلرتة والعامل. إّنه ملن 
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 اة ألّن انكلرت االجنليزییعترب تقنينيًا ومعيارايً. ویصدق ذلك على الروایة  االجنليزيخاضعاً، وأّن احلضور 
ملساحة، وعلى مثل هي الوحيدة اليت كانت هلا امرباطوریة ما وراء البحار صانت نفسها على مثل تلك ا

هذا املدى الزمين الطویل. إّن الروایة األوروبية يف القرن التاسع عشر هي بشكل رئيس شكل ثقايف 
 معزز لسلطة الواقع الراهن، ولكنه أیضاً منقٍّ له، ومفصح عنه.

إّن األمم، كما اقرتح أحد النقاد، هي ذاهتا سردايت ومروايت. وإّن القوة على ممارسة السرد، أو 
على منع سردايت أخرى من أن تتكون وتبزغ، لكبرية األمهية ابلنسبة للثقافة ولالمربايلية، وهي تشكل 
إحدى الروابط الرئيسية بينهما. وألّن السرد یلعب دورًا كبريًا يف املسعى االمرباييل، فليس من املفاجئ 

ابة الروائية ال نظري له يف أي انكلرتة متتلكان ترااًث غري منقطع من الكت فرنسا وخصوصاً  يف شيء أنّ 
مكان آخر. لقد بدأت أمريكا تصبح إمرباطوریة أثناء القرن التاسع عشر، لكنها مل حتذ حذو سلفيها 

اطوریتني استعمار االمرب  تفككالعظيمتني مباشرة إاّل يف النصف الثاين من القرن العشرین، بعد 
هو أّن السردايت اجلليلة الكربى للتحرر والتنویر قد  األهميف املقابل أّن األمر . و الربیطانية والفرنسية

زهتا على االنتفاض وخلع نري اإلمربايلية؛ وخالل الشعوب يف العامل املستَعمر وحفّ  هي بدورها جّندت
فقام كتاب الشعوب هذه العملية، هّزت تلك القصص وأبطاهلا العدیَد من األوروبيني واألمریكيني، 

)سعيد،  اجملتمعية اإلنسانية من أجل سردايت جدیدة للمساواة والروح الصراعيف بدورهم املستعَمرة 
2004 :58). 

هلوايت املتصلبة، االنفصالية اليت تصنف نفسها ا وحارب ضدإدوارد سعيد  من هذا املنطلق، انضل
اهلویة  نقيضًا لآلخر، وتقيم احلواجز بينها وبني العامل، سواء أكانت هذه اهلوايت تتحدد يف سياسات

یبحث عن بدأ عند املرأة، أو الذكر، أو الغريب، أو العريب، أو اإلسالمي، أو املسيحي أو اليهودي. و 
العهد  يفأساس الفكر الثقايف   الذي یشكل سكوينالبدأ امل هذا الطاقات اليت حترر النفس والثقافة من

 .(22: 2004)سعيد،  اإلمرباييل
 

 القارئالقراءة الطباقية ونوعية . 7
الذي تقوم به املدارس  ویقصد به جتاوز التحليل اجلزئي إدوارد سعيدمصطلح صاغه القراءة الطباقية 

القومية املختلفة، أو املدارس النظریة ابنتظام مطرد، بدل ذلك یقرتح إدوارد سعيد اخلطوط الطباقية 
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لتحليل كوين، تعاین فيه النصوص واملؤسسات الدنيویة بوصفها عاملة معاً، الستخالص ما هو صامت 
املؤلفان  - ز واثكريالطباقية یُقرأ دیكن أو موجود هامشيًا أو مقموع عقائدايً، ففي منظور القراءة

أیضًا ككاتبني تفعم جتربتهما التارخيية ابملشروع االستعماري يف اهلند وأسرتاليا، وكاان على  - اللندنيان
 . باقياً ط، بل غري أحادیةة قراءة االجنليزیوعي اتم به.. فيمكننا أن نقرأ يف هذا اإلطار الرواايت 

قراءاتنا للنصوص، وإدخال العملية االمربايلية، وعملية عند إدوارد سعيد توسيع تعين القراءة الطباقية 
املقاومة هلا، يف حساهبا؛ وتتضمن عملية التوسعة إدراج ما مّت ذات یوم إقصاؤه ابلقوة ضمن عملية 

دمريها القراءة، كما جند ذلك يف روایة الغریب لكامو اليت متثل التاریخ السابق الستعمار فرنسا أبسره وت
. ویعتقد إدوارد أّن يف اختذ منها كامو موقف املعارضللدولة اجلزائریة، مث الظهور الالحق جلزائر مستقلة 

نظرايت   وعينا النقدي شرخًا خطرياً، شرخًا یسمح لنا بقضاء قدر كبري جدًا من الوقت يف إرهاف
ّي اهتمام للسلطة اليت أضفتها هذه كارالیل َوَرْسِكن اجلماالتية وإحكام حبكها، مثاًل، دون أن نويل أ
 النظرايت بصورة متآینة على إخضاع شعوب أدىن وأراض مستعمرة.

إّن القراءة الطباقية قراءة غري إلغائية، ولكنها يف الوقت نفسه، قراءة حتتفي ابالختالف، إذ من 
ا، أو كاتب ما، أو اجللي أنّه ال ینبغي ألي قراءة أن تسعى إىل أن تعّمم إىل درجة إلغاء هویة نص م

حركة ما. لكن ابملعيار نفسه، ینبغي أن تدخل القراءة يف االعتبار أّن ما كان مؤكداً، أو بدا أنّه مؤّكد 
ابلنسبة لعمل أو مؤلف ما، قد یكون أصبح عرضة للخالف. إّن هند كبلنغ يف كيم، هلا خصيصة من 

سب بل إىل اهلند الربیطانية أیضاً: إىل اترخيها، الدميومة واحلتمية تنتمي ال إىل تلك الروایة املدهشة وح
وإداریيها، واملنافحني عنها، وإىل ما ال یقل أمهية وهو اهلند اليت حارب من أجلها القوميون اهلنود ألهّنا 
وطنهم الذي بنبغي أن یستعاد. وبتقدمي مسرود هلذه السلسة من الضغوط والضغوط املضادة يف هند  

العمل الفين العظيم، كما نفهم  أي مع السلسلةالمربايلية نفسها كما یتعالق معها كبلنغ، نفهم العملية ا
عملية املقاومة الالحقة لالمربايلية. يف قراءة نص ما ینبغي على املرء أن یفتحه، ویكشف ما اندرج فيه 
ویشخص ما أقصاه مؤلفه عنه أیضاً. إّن كّل عمل ثقايف هو رؤاي للحظة ما، وعلينا أن نقحم هذه 

يف هذه احلالة، مع التجارب القومية  -ستثارهتا فيما بعد اليت ا نوعةالرؤاي جتاورايً مع الرؤى التنقيحية املت
 هلند ما بعد االستقالل.
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فضاًل عن ذلك، فإّن على املرء أن یربط القصة املسرودة ابألفكار، والتصورات، والتجارب اليت 
جاز التعبري،  منها تستمد الدعم. إّن أفارقة كونراد، مثاًل، یطلعون من مكتبة ضخمة لـ األفریقانية، إذا 

كما من جتارب كونراد الشخصية. ليس مثة شيء امسه التجربة املباشرة، أو االنعكاس، للعامل يف لغة 
نص. لقد أتثرت انطباعات كونراد عن أفریقيا وبشكل حتمي مبخزون املأثورات الشعبية وابلكتاابت 

الظالم هو حصيلة انطباعاته عن أفریقيا، اليت یلمع إليها يف كتابه سجل شخصي؛ وما یقدمه يف قلب 
عن تلك النصوص متفاعلة تفاعاًل خالقاً، إىل جانب مقتضيات السرد وأعرافه، وعبقریته واترخيه 
اخلاصني املتميزین. وأن یقال عن هذا املزیج اخلارق الثراء إنه یعكس أفریقيا، أو إنّه یعكس جتربة 

وهو عمل ذو أتثري  -ا لدینا يف قلب الظالم ألفریقيا، هو قول جبان نوعًا ما، ومضلل ابلتأكيد. فم
هو أفریقيا مسّيسة، ومشبعة عقائدايً، ال جمرد  -ضخم، إذ إنّه قد استفز العدید من القراءات والصور 

انعكاس تصویري أديب ألفریقيا. إّن نصًا على هذه الدرجة من اهلجنة، والعكرة، والتعقيد ليتطلب 
لقد كانت االمربايلية احلدیثة من الكونية والشمولية حبيث مل ینج فعلياً انتباهًا یقظًا يف عملية أتویله. 

من أتثريها شيء؛ وإىل جانب ذلك، فإّن تنافس القرن التاسع عشر حول االمرباطوریة، ما یزال مستمراً 
موقف  اليوم. ولذلك فإّن النظر أو عدم النظر إىل الروابط بني النصوص الثقافية واالمربايلية یعنيان اختاذ

... وإّما أاّل ن أجل نقدها والتفكري ببدائل هلاهو يف حقيقة األمر متخذ: إّما أن ندرس الصلة م
ندرسها من أجل أن نرتكها ماثلة، غري ممّحصة، ودومنا تغيري على سبيل االفرتاض. إّن هذا النوع احملدد 

عشر والعشرین ابهتمام مشبوك  ونة للقرنني التاسعتمن االهتمام، یتيح للقارئ أن یؤول األعمال املك
 منخرط من جدید.

تعتمد القراءة الطباقية عند إدوارد سعيد على التمييز بني ثالثة أنواع من القراء؛ قراء منتمون إىل 
املركزیة الغربية، وقراء منتمون إىل السكان األصليني، واثلثًا مجهور مفرتض يف خمّيلة الكاتب عند كتابة 

هذا التمييز قد مت تدوین مركزیة الرؤاي االمربايلية وتدعيمها من قبل الثقافة اليت منتجه الثقايف. فحسب 
أنتجتها، مث قنعتها وحتّولت أیضًا بتأثريها. فمن الطبيعي أّنك إذا حدث أن كنت أنت نفسك ذا 

لك خلفية استعماریة، فستكون املوضوعة االمربايلية موضوعة حمّتمة مقررة يف تكوینك، كما أهنا یستمي
إليها إذا حدث أیضًا إْن كنت انقدًا متفانيًا لألدب األورويب. إّن الباحث اهلندي أو اإلفریقي 
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یقرأ كيم أو قلب الظالم مبلحاحية نقدیة ال یشعر هبا ابلطریقة نفسها  االجنليزيابألدب  )املتخصص(
 متاماً ابحث أمريكي أو بریطاين. 

أن نعترب االنشغاالت االمربايلية مهمة أتسيسياً فيما یتعلق بثقافة الغرب احلدیث یعين، أن نعاین 
تلك الثقافة من منظور توّفره املقاومة املناوئة لالمربايلية كما توفره املنافحات املوالية لالمربايلية. فماذا 

ویستوي يف ذلك دیكنز  -قرن العشرین یعين ذلك؟ إنّه یعين تذّكر أّن الكتاب الغربيني إىل منتصف ال
كتبوا ويف أذهاهنم مجهوٌر غريب حصرايً، حىت حني كانوا یكتبون عن   -وأوسنت وفلوبري وكامو 

شخصيات، وأمكنة، ومواقف تستخدم، وتشري إىل أراض ميلكها أوروبيون فيما وراء البحار. لكن جملرد 
و إىل أقاليم زارهتا البحریة الربیطانية يف روایة إقناع أّن أوستني أشارت إىل أنتيغوا يف روضة مانسفيلد أ

دون أن ختطر بباهلا أیّة أفكار عن االستجاابت احملتملة لألصالنيني الكاریبيني أو اهلنود الذین 
یقطنوهنا، ليس سببًا یدعوان حنن إىل أن نفعل الشيء عينه. فنحن اآلن نعرف أّن هذه الشعوب غري 

 مباالة السلطة املفروضة عليها، أو الصمت العام الذي یسند إليه حضورها يف األوروبية مل تتقّبل بال
أشكال خمففة بطریق شىّت. ولذلك ینبغي علينا أن نقرأ النصوص املكتوبة العظيمة، بل رمبا أیضاً سجل 

ا هو احملفوظات الكامل للثقافة احلدیثة وما قبل احلدیثة يف أورواب وأمريكا، ابذلني اجلهد الستخالص م
صامت أو موجود هامشيًا أو مقموع عقائدايً، يف مثل تلك هذه األعمال، وتوسيعه، وأتكيده، 

 236-235 و 198-196 و 152-151 و 137-134 و 118 و 86-83: 2004)سعيد،  واإلفصاح عنه
 (374 و
 

 يجةالنت. 8
الكولونيايل ساحة لتبصراته وّسع إدوارد سعيد مدارك النقد األديب احلدیث عندما جعل من اخلطاب 

وقد  .املعنویة واملادیة خطاابت التسلط واهليمنة االستعماریة اختبأت فيهامساحة رآى فيه النقدیة، و 
أراد بذلك ختطي الرؤیة النقدیة اجلمالية املقتصرة على العامل الداخلي للنصوص، واالنطالق يف العملية 

 النقدیة إىل آفاق إنسانية رحبة.
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د سعيد أّن الدور الذي لعبه األدب عامة والروایة خاصة يف املشروع االستعماري الغريب  یرى إدوار 
كان دوراً خطرياً، إذ تغلغل اخلطاب األديب االستعماري إىل العقل اجلمعي للمجتمعات األوروبية اليت 

 .مربايليةللقوى اال أداة طيعة الروایة بذلك أصبحتفاقتنعت مبشاریع التوسع واهليمنة، ورضيت هبا، 
إّن نظریة ما بعد الكولونيالية ثورة فكریة ضد كل أنواع القهر اإلنساين، وليس القهر اإلمرباييل 

 السياسي فحسب، مثل قهر املرأة، واإلنسان غري األبيض، والفقري، والضعيف. 
مشروع ال یتوقف هذا املشروع التنویري الثقايف املمنهج عند إدوارد سعيد عند هذا احلد، فهو 

 لتهميش يف أّي ظرف، ويف أي مكان.صاحل حملاربة اهليمنة واالستبداد واإلقصاء وا
 

 اهلوامش
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