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، ربمـا )وكتاب آخر نُشر حديثاً باللغـة العربيـة(مع صدور هذين الكتابين األخيرين 
ــاب الفلســ وهــو يف أيــة حــال األوســع . طينيين األحيــاء إنتاجــاًغــدا إدوارد ســعيد أغــزر الكتّ

كمـا أن أعمالـه أكَّـدت . جماالً؛ إذ نشر كتباً تتناول األدب والثقافـة والسياسـة واملوسـيقى
إن قيمــة مــا يكتبــه ســعيد طبعــاً، ال جمــرد . كونــه واحــداً مــن أبــرز نقــاد الثقافــة يف العــامل

مــن امليــادين، مــن حقلــه اخلــاص حجــم مــا كتبــه، هــي التــي جعلــت صــوته مهمــاً يف كثيــر 
ولعــل إدوارد . يف األدب إىل األنثروبولوجيــا إىل التــاريخ إىل الدراســات الشــرق األوســطية

ســعيد مل يواجــه بمقاومــة جــادة ومنظمــة آلرائــه إال يف احلقــل األخيــر، منــذ صــدور كتابــه 
 والكتابـــان موضـــوع املراجعـــة يســـاعدان يف توضـــيح ملَ كـــان. ١٩٧٨ســـنة " االستشـــراق"

األمــــر كــــذلك، ألنهمــــا يلقيــــان الضــــوء علــــى اجلانــــب السياســــي مــــن شخصــــيته يف احليــــاة 
  .العامة وعلى الدور االجتماعي للمثقف

والكتابان هذان خمتلفان تماماً أحـدهما عـن اآلخـر؛ فـاألول جمموعـة مـن املقـاالت 
؛ وهـــي مقســـمة، بحســـب املوضـــوعات، ١٩٩٣و ١٩٦٨السياســـية التـــي كتبـــت بـــين ســـنتي 

ة أقسام تتنـاول فلسـطين والفلسـطينيين، والعـامل العربـي، والسياسـة واملثقفـين، إىل ثالث
ومـع كـل مـا للمقـاالت األصـلية مـن . ومرتبة بحسب تسلسلها الزمني داخـل هـذه األقسـام

ومعظمهــــــا مــــــا زال حريــــــاً بــــــالقراءة وبعضــــــها يبــــــدو ثاقبــــــاً يف استبصــــــاراته  - أهميــــــة
                                                            

  نقالً عن:  
Journal of Palestine Studies, Vol. XXIV, No. 3 (Spring 1995), pp. 96-98. 
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فــــإن أشــــد األجــــزاء اســــتفزازاً وحتريكــــاً للفكــــر هــــو  - باملســــتقبل اآلن وبعــــد مــــرور الــــزمن
ــــا كــــان ســــعيد قــــد غــــدا أبــــرز وأصــــرح نقــــاد قيــــادة . واخلاتمــــة) صــــفحة ٣٥(املقدمــــة  وملّ

واالتفاقـات التـي تفاوضـت مـع إسـرائيل بشـأنها، فـإن لهـذه األجـزاء مـن الكتــاب  .ف.ت.م
هــــــذه أهميــــــة خاصــــــة بالنســــــبة إىل أي قــــــارئ راغــــــب يف ســــــماع آراء غيــــــر الثنــــــاء علــــــى 

االتفاقات وعلى الذين تفاوضوا بشأنها، ذلك الثناء الذي بات قوت وسـائل اإلعـالم، يف 
  .الواليات املتحدة على األقل

ثمــة أزمــة خطــرة يف اجلســم السياســي . إن آراء كــآراء ســعيد جــديرة باالســتماع إليهــا
ذ فالقيــادة الفلســطينية مصــابة بالتصــلب، وهــي مل تــأت بأفكــار جديــدة منــ. الفلســطيني

وقــد . أعــوام، وهــي تــرفض بعنــاد مشــورة اخلبــراء املســتقلين وتتشــبث بالســلطة مــع ذلــك
. بالهزال بعد أكثر من عقد من البطالة اإلجبارية يف تـونس.ف.ت.مأصيبت بيروقراطية 

والنظــام السياســي عــانى عقــوداً مــن اإلحبــاط، علــى يــد كــل مــن إســرائيل والــدول العربيــة، 
وعلـى مـدى األعـوام القليلـة . ر الديمقراطيـة الفلسـطينيةألية حماولـة ملمارسـة أبسـط صـو

ــــة مــــن األصــــوات الفلســــطينية املســــتقلة يف  املاضــــية، كــــان إدوارد ســــعيد صــــوتاً مــــن قل
الغــــرب، بــــل يف أي مكــــان، التــــي أشــــارت إىل هــــذه املشــــكالت الداخليــــة امللحــــة، وقــــدمت 

 اإلعــراب عنهــا أحيانــاً، والالفــت للنظــر ال حــدة انتقاداتــه وال غلــوّه يف. االقتراحــات حللهــا
وإنمــا كونــه الوحيــد الــذي يقــول عــن عرفــات وزمالئــه يف العلــن مــا مل يــزل الفلســطينيون 

وهــــو أنــــه حــــان الوقــــت ليقبلــــوا : يقولونــــه عنــــه يف الســــر خــــالل األعــــوام القليلــــة املاضــــية
عرفـــــان شـــــعبهم علـــــى اخلـــــدمات التـــــي أدّوهـــــا لشـــــعبهم يف املاضـــــي وليتركـــــوا املســـــرح 

  .أن يشوهوا سمعتهم تشويهاً دائماً بارتكاب مزيد من األخطاء السياسي قبل
وكمـــا يبـــين  - هـــذه هـــي التـــي تفاوضـــت ســـرّاً بشـــأن اتفـــاق أوســـلو.ف.ت.مإن قيـــادة

ســــعيد، فقـــــد تـــــم ذلـــــك بوســـــاطة مفاوضـــــين ليســــوا علـــــى ذلـــــك القـــــدر مـــــن اإلملـــــام باللغـــــة 
وفــوق . ونييناإلنكليزيــة التــي جــرت املفاوضــات بهــا ومــن دون معونــة مستشــارين قــان

ذلــك كلــه، كــانوا يجهلــون أهــم الثمــار التــي أثمرهــا نحــو عــامين مــن عمــل وفــد فلســطيني 
ومـــن غيـــر املســـتغرب أن يكـــون هـــذا . عـــايل الكفـــاءة إجمـــاالً يف كـــل مـــن مدريـــد وواشـــنطن

االتفــاق واالتفاقــات التــي جنمــت عــن املفاوضــات التــي جــرت خــالل العــام ونصــف العــام 
د أخفقـــت يف أن تــؤدي حتـــى إىل اتفـــاق انتقـــايل كامـــل وإىل املنصــرمين علـــى توقيعـــه، قـــ

إنهاء احتالل معظم الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وهمـا األمـران اللـذان كـان يفتـرض يف 
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 - وهـــــذا بصـــــرف النظـــــر طبعـــــاً عـــــن حـــــل املشـــــكالت األساســـــية. االتفاقـــــات أن حتققهمـــــا
التـــي تبـــدو اآلن  - كـــالالجئين والقـــدس واحلـــدود والســـيادة الفلســـطينية وتقريـــر املصـــير

  .بعيدة أعواماً يف املستقبل، يف أفضل األحوال
والواقع املقيت هو أن حال الفلسطينيين ليست أفضل، بعد مرور ثمانية عشـر شـهراً 
علــى أوســلو، بــل ربمــا كانــت أســوأ ممــا كانــت مــن قبــل، علــى املســتوى االقتصــادي، علــى 

ونظـراً إىل . ة الغربيـة وقطـاع غـزةإسرائيل للضـف" إغالق"األقل، نتيجة أشهر من عمليات 
هذه الوقائع القاسية، ال يُسـتغرب أن يكـون سـعيد ناقـداً أو أن يشـاطره موقفـه التشـكيكي 

ــدون اتفاقــــاً مــــع . كثيـــر مــــن الفلســـطينيين، ال بــــل أكثـــرهم ومــــن هــــؤالء كثيـــرون ممــــن يؤيِـّ
ه واملرقــع الــذي إســرائيل شــريطة أن يكــون اتفاقــاً عــادالً ومنصــفاً، ال كهــذا االتفــاق املشــوَّ

انبثــق مــن أوســلو والــذي قــد ال يكــون قــابالً للحيــاة يف املــدى البعيــد، وذلــك بســبب عيوبــه 
وربما بدا سعيد مفرطاً يف القسـوة يف بعـض انتقاداتـه، وربمـا بـدا بعـض . الذاتية نفسها

لكنـــه، يف وضـــع األزمـــة الوطنيـــة احلـــادة التـــي يعانيهـــا . احللـــول التـــي يقترحهـــا خالفيـــاً
وا يتكلمـون بصـراحة عـن املشـكالت التـي  الشعب الفلسطيني، واحد من القليلين الـذين ظلُـّ

ثمــــة مواضــــع كثيــــرة مثيــــرة . يعتــــرف اجلميــــع بوجودهــــا ويحــــاولون تقــــديم احللــــول لهــــا
لإلعجاب يف هذا الكتاب، لكن القارئ سيعود مرة بعد مرة إىل هذا اجملهود القـوي لقـول 

  .لسطينية أيّاً تكناحلقيقة للفلسطينيين عن السلطة الف
الكتـاب الثــاين هـو نــص أحاديـث ســعيد اإلذاعيـة الســتة يف اإلذاعـة البريطانيــة، وهــو 
. يساعدنا يف أن نفهم أين يرى سعيد نفسه وكيف يرى دور املثقف يف اجملتمع احلـديث

وهــو يمكننــا أيضــاً مــن ســماعه يــتكلم بصــوت آخــر، صــوت ال يقــل اتقــاداً عنــه يف الكتــاب 
ألن مـــا يفعلـــه ســـعيد يف هـــذا الكتـــاب هـــو النظـــر يف . ان أوزن وأبعـــد تـــأمالًاألول، وإن كـــ

هــذا موضــوع واســع يــتالءم تمامــاً . عالقــة املثقــف بالســلطة ومســؤوليته حيــال اجملتمــع
والكتـاب، علـى امتالئـه باألفكـار األصـيلة األخـاذة . مع سعة اطالع سـعيد وأسـلوبه احلـي

ســعيد يتحــدث هنــا عــن قضــايا تخــامر فكــر كــل التــي تســتوقفك، ســهل القــراءة، ألن إدوارد 
  .من يقرأ أو يكتب، وال سيما من يكتب للنشر

شخص مهمته أن يطرح عالنيـة األسـئلة احملرجـة، وأن "يذهب سعيد إىل أن املثقف 
، وأن يكـون شخصـاً ال يمكـن )ال أن ينتهجهـا(يواجه العقائـد املسـتقرة والتقاليـد الفكريـة 

مـــات أو الشـــركات، وســـبب وجـــوده هـــو تمثيـــل كـــل النـــاس انتقـــاؤه بيســـر مـــن قِبـــل احلكو
وهـــو يقســـو بشـــدة علـــى الـــذين ). ١١ص " (والقضـــايا املنســـية عـــادة أو املتغاضـــى عنهـــا
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ويتــابع . يصــبحون خــدماً للســلطة وعبيــداً للســلطان يروِّجــون لألفكــار الســائدة يف زمنــه
ملبــدأ بالنســبة ســعيد حماجّتــه يف شــأن دور املثقــف داخــل اجملتمــع الــوطني، فيقــول إن ا

ومثلمـا يالحـظ سـعيد، ). ٣٢ص " (ال تضامن قبل النقـد"إىل املثقف يجب أن يكون دائماً 
فقد يعني هذا أن على املثقفين، حتى أولئـك الـذين يمثلـون معانـاة شـعبهم، أن يبيِّنـوا أن 

  .شعبهم ربما كان يسبب األذى لآلخرين
ســـبة إىل الـــذين يتســـاءلون ملَ ثمـــة قـــوت كثيـــر للفكـــر يف هـــذا الكتـــاب، وال ســـيما بالن

كـــالعربي الكـــاره لنفســـه الـــذي  - يصـــبح بعـــض الشخصـــيات أيقونـــات لوســـائل اإلعـــالم
بينمـــا تبقـــى األصـــوات  - يتشـــدَّق بانتقـــاد العـــرب، أو التائـــب الـــذي يســـفَّه رفاقـــه القـــدماء

دة وملن يهتم بفهم تطور إدوارد سعيد الفكري، ثمة مـا. اخملالفة األُخرى قلَّما يسمع بها
). أو علــى األقــل حتــى ينشــر ســعيد ســيرته الذاتيــة(غزيــرة واســعة الداللــة يف هــذا الكتــاب 

فهــو يتــيح مــثالً أفضــل جــواب علــى ردَّة فعــل بعــض كبــار االختصاصــيين بشــؤون الشــرق 
يف كتابـــــه " مهنـــــتهم" األوســـــط علـــــى كلمـــــات إدوارد ســـــعيد القاســـــية عـــــن ممارســـــتهم لِــــــ

فمــن هــو حتــى يقــول أي شــيء عــن "فيمــا ثرثــروا،  ،"هــو لــيس اختصاصــياً" ("االستشــراق"
علــى املثقــف أن يكــون هاويــاً، فيمــا يــرى إدوارد "): حقلنــا العلمــي اخلــاص، عــن نقابتنــا

ســـــعيد، وعليـــــه مســـــؤولية الكـــــالم علـــــى املســـــائل الكبـــــرى، بـــــدالً مـــــن البقـــــاء مـــــدفوناً يف 
  .اختصاص ضيق متحدثاً بلغة مقننة مع متخصصين آخرين

فعــل أكثــر كثيــراً مــن جمــرد تقــديم استبصــارات يف فكــر واحــد مــن لكــن هــذا الكتــاب ي
أبرز مثقفينا؛ إنه تأمـل يف بعـض مـن أهـم املسـائل التـي ينبغـي للمثقفـين أن يعاجلوهـا، 
وال سيما عالقتهم بالسلطة، ومسؤوليتهم عن قول احلقيقـة انطالقـاً مـن التـزامهم قاعـدة 

سـائل بطريقـة مرضـية ومثيـرة لشـهية وهـو يـتكلم علـى هـذه امل. صلبة من القـيم العامليـة
  .القارئ املستزيد؛ وتلك، يقيناً، عالمة العمل املهم

  رشيد اخلالدي
  أستاذ مشارك يف تاريخ
  الشرق األوسط، ومدير مركز
  دراسات الشرق األوسط يف
  جامعة شيكاغو

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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