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 االستغراب

تأسيس ستعراض الحال العربي، و اهدفه عربي  نتداول في آخر االستعدادات ملؤتمركنا فيما ، و 1983في عام 

تاريخ العرب، عرض علينا زميل ورقة لم نكن قد كلفناه بكتابتها، لكنني أعتقد  فيأول جمعية لحقوق اإلنسان 

أن الدكتور هشام شرابي كلفه بذلك، الن الزميل الذي كتبها كان بمثابة صبي يعمل لدى هشام. وفيما وقف 

يات نظر تستخدم اركسية و املزمالئي الثالثة يتحدثون قرأت الورقة بسرعة ألجدها تسرح وتمرح في مديح 

اجتماعية أمريكية لتصف حال العرب والطبقية في بالدهم وتحدد املعيقات التي تحول دون تحررهم وتقدمهم. 

في اتخاذ موقف ايديولوجي في صورة  ؤتمرين من مفكرين ومثقفين عربملتنوي توريط كافة ا الورقةتلك كانت 

قائال لم  الورقة أعدالزميل الذي وجه في وهنا، ودون تفكير مسبق، صرخت في ختام املؤتمر.  يصدر عنهمبيان 

األربعة  أعضاء اللجنة كناسلة املهمالت. هو ولذلك فإن مكان ورقتك هذه كتابة هذه الورقة أو غيرها، بلفك كن

املسؤول عن املؤتمر، حيث قمت بالتراسل مع كافة املدعويين  أساتذة في جامعة جورجتاون، فيما كنت

، وأنه ليس لدينا أجندة خاصة، وأن همنا األول للجميع  والحرية مضمونة  امفتوحسيكون  وطمأنتهم بأن النقاش  

. األمر الذي يعني أن تقديم مشروع يانة العقل العربي من الهلوسة والخرفنةوص واألخير هو خير األمة العربية

تضليل ما يعني على ورقة معدة سلفا وقبل تداول األفكار،  بيان هو محاولة لتوريط املجتمعين باملوافقة

املدعوين وإهانتهم. فورا ناولت الورقة لصاحبها وأعلنت انتهاء االجتماع واللقاء في اليوم التالي في املطار كما كان 

 .  محددا والسفر سويا إلى تونس حيث انعقد املؤتمر في مدينة الحمامات على شاطئ البحر األبيض املتوسط

 ن.و ن" الغربيو " العرب، وذلك إسوة بمصطلح "املستشرقوفي الطريق إلى البيت اخترعت مصطلح "املستغربون 

في العادة مستمدة من مراجع غير تكون املستشرق هو شخص يهتم بالشرق العربي واإلسالمي، لكن معلوماته 

 ه يحكمون الرشيد وثقافة الحريم، ما يجعلموثوقة وأفكاره متأثرة بحكايات شهرزاد وألف ليلة وليلة، وليالي هار 

 وامليل إلى العاطفة؛ األمر الذي جعل املنطق على العرب عامة والعقل العربي خاصة بالبعد عن التفكير العلمي

نحو معاداة   اتجه معظمهاويتسبب في رسم سياسات    ،في الغربوسمعتهم  يس يء لصورة العرب    االستشراق عامة

أما املستغرب العربي فهو شخص مفتون  العرب بدل التعاطف معهم والنظر إليهم بوصفهم حلفاء محتملين.

والثقافية التي تبلورت في  ة والسياسيةبدراسة النظريات االجتماعي بناء على قيامهبانجازات الغرب العلمية 

ومواقف شعبية ونخبوية ال تعكس واقع حياة تلك   عامة  انطباعات  معرفته بثقافة الغرب تنبع من  الغرب، لكن

القليل عن ظروف تطور العلوم وملا كان املستغرب هذا ال يعرف سوى  الشعوب وال أهداف النخب الحاكمة فيها.  
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الغرب ال يأخذ في الحسبان الظروف التي  تطورت فيحين يستخدم النظريات التي  هوالثقافات في الغرب، فإن

 ناس وأثرت بصورة مباشرة في تشكيل تلك النظريات، خاصة الفرضيات التي قامت عليها. أحاطت بحياة ال

وملا كان واقع الحياة العربي يختلف كثيرا وأحيانا جذريا عن واقع حياة معظم مجتمعات الغرب، فإن النظريات 

دوات عمل أن إليه من ما يحتاجو ال الغربية ال تستطيع تحليل الواقع العربي وال تحديد أسباب تخلف العرب و 

. األمر الذي جعل املثقف العربي هذا يقوم بمحاولة تفصيل الواقع كي ينهضوا من كبوتهم ويتقدموا  ومؤسسات

على  ماالعربي، الذي ال يمكن تفصيله، كي يستخدم نظرياته بكفاءة في تحليل شخصية وواقع حياة ال وجود له

ة العربية. وعلى سبيل املثال، وبسبب اختالف ظروف حياة الواقع العربي والشخصي ما يعكسانبوصفهاألرض 

التنمية في التفكير في نظريات التنمية التي تطورت منذ بدء  كافةوواقع حياة وتجربة العرب عن الغرب، فإن 

على  أعقاب انتهاء الحرب العاملية الثانية واستقالل عشرات الشعوب، العربية واآلسيوية واألفريقية والالتينية

أسس ت الذي ، فشلت فشال ذريعا في تحقيق التنمية في أي دولة خارج الغرب. كما أن البنك الدولي سواءال

سنة  75النمو بعد نحو و  النهوض ملساعدة الدول على النمو االقتصادي فشل في مساعدة دولة واحدة على

ها لتحقيق نهضة عربية ال بد وأن األمر الذي يعني أن أي نظرية يتم تطوير وإنفاق مئات الباليين من الدوالرات. 

تنبع من بالد العرب، وتقوم على افتراضات واقعية تعكس ظروف العرب وثقافتهم وتجربتهم الحياتية، ودور 

 ، ونظرة العرب إلى تراثهم وغيرهم من شعوب العالم. تشويهها االستعمار الغربي في تشكيل تلك التجربة
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