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الرحالة إلى الصحراء العربية من طلب املعرفة
قال الرحالة «بوركهارت» بأنّ «مسألة التن ّكر أمر شائع بني لم يخل قدوم ّ
الرحالة الشرقيينّ كلّهم» .وهي وسيلة احتيال الكتشاف التي كانت موضوع حاجة اإلمبراطوريات الغربية فقد أقر
ّ
الصحارى العربية لم تنجح دائما في تضليل أهل البالد فكان «فارتيما» بأن رحلته إلى شبه جزيرة العرب جاءت استجابة
الرحالة يضبطون متل ّبسني بعاداتهم في كثير من األحيان «للرغبة اجلامحة في املعرفة .وقد عرف عنه إنه كان «يعمل
ّ
تتكشف أهدافهم .واالنشغال بتمويه الهوية حلساب ملك البرتغال الذي م ّول رحلته والذي قدّم له نائبه في
وسرعان ما
الرحالة كثيرا مما جاءوا من أجله مثل :الهند براءة االمتياز والفروسية وض ّمه إلى جيوشه احملاربة».
الشخصية ض ّيع على ّ
رسم اخلرائط وحتديد املواقع ومعرفة الطرق وأحوال الطقس أما «دومينغو باديا» الذي أحاطه الغموض حيثما ارحتل فقد
وتقصي أوضاع القبائل وحتديد والءاتها السياسية وكشف كان «عضوا فاعال في ّ
خطة دولية» .وقد شرع يكتب تقارير
ّ
طقوسها الدينية وعالقاتها االجتماعية مبا يفيد اإلدارات سرية رفعها للمسؤولني اإلسبان ثم الفرنسيني يغريهم ببسط
االستعمارية في بسط نفوذها ورعاية مصاحلها .وتكاد تكون نفوذهم اإلمبراطوري في بالد املغرب واملشرق على حد سواء
معظم املعارف الشائعة في الغرب عن صحارى العرب جهّزها وجاراه في ذلك «سيتيزن» الذي كانت مهمته «إرسال التقارير
إلى القيصر الروسي عن الوضع العسكري في آسيا الوسطى
رحالة لهم صالت ضمنية أو صريحة بتلك اإلدارات.
ّ
الرحالة في الصحراء العربية التي وقفت في وجه التوسع الروسي ومن أجل أن يعطي تلك
لم يكن من اليسير أن يتج ّول
ّ
دون حت ّوطات كثيرة ينبغي توافرها فكان ال بد من التنكر بزيّ الرحلة املصداقية املطلوبة جاء إلى مكة املكرمة مدّعيا تأديه
عربي وانتحال اسماء شخصيات دينية أو شبه دينية متس ّترة فريضة احلج» .وللسبب نفسه سافر «بوركهارت» إلى شبه
باالسالم وتعلّم العربية والتد ّرب على بعض اللهجات احمللية اجلزيرة العربية حلساب اجلمعية اجلغرافية األفريقية
وكسب و ّد زعماء القبائل بل األم��راء وامل��ل��وك؛ فقد انتحل املم ّولة من «إدارة املستعمرات البريطانية لغرض التع ّرف إلى
«فارتيما» اسم «يونس املصري» وانتحل «غورماني» اسم املناطق قبل محاولة احتاللها واستعمارها» .أما «بيرتون»
«خليل أغا» وانتحل «باجلريف» اسم «سليم العيص» وانتحل فلم يخف تطلّعه إلى م ّد النفوذ البريطاني إلى شبه اجلزيرة
«باديا» اسم «علي باي العباسي» وانتحل «بوركهارت» اسم العربية وعلى هذا «قدّم اقترحات كثيرة حول اكتساب البدو
«ابراهيم بن عبدالله» وانتحل «ثيسيغر» اسم «مبارك بن وحفزهم إل��ى خدمة اإلمبراطورية حيث ميكن أن يك ّونوا
لندن» وانتحل «داوت���ي» اس��م «خليل» وانتحل «ج��وارد» فرقة ممتازة من املشاة» .وقد وصف بأنه كان «إمبرياليًا بال
اسم «محمود مبارك» وانتحل «دينييه» اسم» ناصر الدين» حدود يسعى إلى خدمة إمبراطوريته ورفعة شأنها وزيادة
وانتحل «سيتيزن» اسم «احلاج موسى» وانتحل «فيناتي» مستعمراتها» .يعود أمر «الولع» بالشرق إلى حقيقة مؤدّاها
اسم «احلاج محمد» وانتحل «بيرتون» اسم «احلاج عبدالله» جهل الغربيني به إلى وقت قريب وكل نقص يروم االكتمال
وانتحل» شاتوبريان» اسم» عطا الله وانتحل «بيكنل» اسم حتى لو لزم األمر تزوير احلقائق وإعادة إنتاجها الشباع ذلك
«ولي الدين» وانتحل النقص ففي سياق تشكيل هوية الغرب في العصر احلديث
«احلاج عبدالواحد» وانتحل «والني» اسم
ّ
«كورتيلمون» اسم «احلاج عبدالله» وانتحل «فرايركني» اسم وجب بسط املعرفة الغربية على مستوى العالم وشموله
«احل��اج محمد أم�ين» وانتحل «راشيه» اسم «احل��اج عمر» بها وكان الشرق نائيا وشبه ممتنع فأصبح موضوع إغراء
وانتحل «هورجرونيه» اسم «عبد الغفار» وانتحل «مالتيزان» للبحث والتخ ّيل واالكتشاف والسيطرة وطبقا ل «راش��د
اسم «عبد الرحمن بن محمد» وانتحل «ألويس موزيل» اسم ش��از» ف��إن جهل كثير من الك ّتاب الغربيني ب��أرض العرب
«السيد موسى الرو ّلي» .فضال ع ّمن أسلم منهم وتس ّمى باسم وس ّكانها وأخالقهم وعاداتهم دفعهم إلى رسم صورة لشعوب
عربي مثل «فايس» الذي أصبح «محمد أسد» و»فيلبي» الذي تلك األرض «من صنع خيالهم» .أما «كارين أرمسترونغ»
أصبح «احلاج عبدالله فيلبي» .فهذه مناذج من أعداد كبيرة فقد ذهبت إلى أن القرن الثامن عشر عمل على إمناء «ولع»
الرحالة الذين تن ّكروا بشخصيات احتموا بهيبتها الدينية جديد بالشرق .وجعل مستشرقون من هذه الكلمة اجلديدة
من ّ
في متناول القارئ العام كما بدأ الرسامون واملوسيقيون
في الطواف داخل شبه اجلزيرة العربية.
اعتمدت معارف كثير من الرحالة على االرحت��ال منتحلني والكتاب يف ّكرون مل ّيا في الشرق الغريب جدا والغامض جدا.
اسماء شخصيات وهمية ولكن املالحظة الرئيسة على تلك ولم تكن هذه الصورة أكثر دقة من الصورة العدائية القدمية
املعارف هي أن أصحابها كانوا يحيلون إلى أعمالهم باعتبارها عن «اإلسالم» بل كانت تعبيرا مماثال عن األحالم الغربية»
مستودعا للمعرفة الصحيحة بأهل الصحراء وجرى أهمال فـ«الشرق الغريب» ال ميتّ بأية صلة إلى الشرق احلقيقي
الرحالة الذين يقصدونه ويشعرون
امل��ع��ارف األصلية الشائعة فيما بينهم واعتبر الوصف وغالبا ما كان يخ ّيب ظن ّ
بأنهم خدعوا عندما يكتشفون ذلك.
ال��غ��رب��ي ه��و ال��ص��ائ��ب إل���ى ذل��ك
إن «ح��ب» ال��ش��رق اجل��دي��د كانت
الرحالة مثل«بيرتون»
فكثير من
ّ
عملية إس��ق��اط أخ���رى إمن��ا هذه
و«ل��ورن��س» و«فيلبي» و«م��س
املرة لتوق الغربيني إلى سلع غير
بيل» وسواهم انخرطوا في خدمة
متوافرة في أوطانهم .كما كانت
اإلدارة االستعمارية .وليس من
وسيلة لترويض حت �دّي الشرق
املستغرب أن تكون كشوفاتهم
وجعله مقاطعة م��ن مقاطعات
اجلغرافية وأوص��اف��ه��م املسهبة
املخيلة الغربية».
للمجتمعات العربية الصحراوية
تش ّكلت أس��س املعرفة الغربية
م��ن ن��اح��ي��ة ال���رواب���ط العرقية
ب��ال��ش��رق ع��ل��ى خلفية م��ن س��وء
والدينية واملذهبية دل��ي��ل عمل
التفاهم وتضارب املصالح فضلاً
لتلك اإلدارة في بسط نفوذها وقد
عن التح ّيزات الثقافية إذ انخرط
ت��ب � ّوأ بعضهم وظ��ائ��ف حساسة
الرحالة في خدمة بالدهم
جدا واسهموا في تشكيل املمالك
كثير من ّ
ب���ن���وازع علمية واس��ت��خ��ب��اري��ة
اجلديدة في أعقاب احلرب العاملية
ون��در أن جت��� ّردوا م��ن احلموالت
األول���ى وك��ان تأثيرهم كبير في
االعتقادية لثقافاتهم والسياسات
احلفاظ على املصالح اإلمبراطورية
اإلمبراطورية لبالدهم ولم ت ْبرأ
فرؤيتهم للشرق انتظمت في سياق
م��ن تهمة ال��ت��ع��اون م��ع اإلدارات
الرؤية االستعمارية لعالم وجب
االستعمارية إال قلة قليلة من
غزوه وإدراجه في سياق التاريخ
• بوركهارت
املشتغلني في هذا املجال.
الغربي.

• فايس

• شاتوبريان

• باديا

