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ملف 1

في الذكرى الثامنة لرحيله:

إدوارد سعيد وميراث االنعتاق والتمثيل
مرت في أيلول (سبتمبر) املاضي الذكرى الثامنة لرحيل إدوارد سعيد .وفي هذه املناسبة ننشر
ّ

فصلني من كتاب «إدوارد سعيد :ميراث االنعتاق والتمثيل» الصادر باإلنكليزية عن مطبعة جامعة
كاليفورنيا في الواليات املتحدة (آب/أغسطس  .1)2010قام عادل اسكندر وحاكم رستم

بتحرير الكتاب ،وقد تفضال مشكورين بالسماح بنشر هذين الفصلني في الكرمل اجلديد ،كما
كتبا املقدمة التالية لهذا امللف:

وحنق عا َّمني في كل بقعةٍ من بقاعه،
في َس َنةٍ يبدو فيها العالم العربي يغلي
ٍ
بسخط ٍ
فإن القليل من املع ِّلقني أو ُ
الك ّتاب أو املفكرين أو الباحثني أو أعالم السياسة ميلك
القدرة على تفكيك العالقة املع ّقدة ،التي جتمع بني العوامل التي تساعدنا على
التحقق من هذه احلركات وفهمها وسبر غورها .بل إن عد ًدا أقل من هؤالء يستطيع
النظر في ِث َقل البؤس الذي تولد في مرحلة ما بعد الكولونيالية ،واإلمبريالية اجلديدة،
واالقتصاد السياسي املرتبط بالتبعية ،والقومية املَعيبة ،و ِق َصر نظر السلطة االستبدادية
العربي».
والدوغما التي جت ِّرد اإلنسان من إنسانيته في حتليل ما بات ُيعرف بـ«الربيع
ّ
أوقات مثل هذه ،بفداحة فقدان الراحل إدوارد سعيد ،أحد أبرز
إننا نشعر ،وفي ٍ
1

Edward Said, A legacy of emancipation and representation, Edited by Adel
)Iskandar and Hakem Rustom (University of California Press 2010

 | 58الكرمل الجديد |  | 2خريف 2011

املفكرين األفذاذ ،وغيابه ع ّنا .ففي احلقيقة ،ت ُِط ّل علينا ذاكرة سعيد ِ
وترشدنا في
كبير من فهمنا للشرق األوسط املعاصر .فقد أثرى سعيد ،من ميدان النقد
ٍ
جانب ٍ
األدبي الذي خاض غماره إلى دفاعه ومنافحته عن القضية الفلسطينية ،اخلطاب العا ّم
مبهارةٍ فائقةٍ ّ
قل نظيرها عن طريق خلخلة الوضع القائم ونفضه.
مراقب يعاين
بأي
بعد ثماني سنوات على وفاته ،لم تبقَ كتابات سعيد لصيقة ِّ
ٍ
األحداث التي مت ّر بها املنطقة فحسب ،بل إنها أثبتت أنها كانت ،باألحرى ،نبوءات
انطوت على رؤية املسار الراهن الذي يسير فيه العالم العربي .فقد أفصح سعيد
تواطؤ واضح بني املصالح القومية للواليات املتحدة ونشر جنودها في املنطقة.
عن
ٍ
وجه انتقا ًدا برع في إيجازه ودقته التفاقيات أوسلو وما ّ
متخض عنها من سلب
كما ّ
الفلسطينيني .ونحن ما نزال نشهد آثار هذه االتفاقيات وتداعياتها حتى يومنا هذا.
وحتى في محاضرته األخيرة التي ألقاها أمام جلنة مناهضة التمييز العربية األمريكية
في العام  ،2003أبدى سعيد حسرته وأسفه على سقوط العالم العربي وانحداره
على مدى عقودٍ من الدكتاتوريات القومية التي ميثل قادتها القاسم املشترك األدنى
مع شعوبهم.
أصبحنا نشعر أن الضرورة تقتضي م ّنا ،عند هذا املفترق التاريخي ،أن نستكشف
األثر الذي أفرزته مسيرة إدوارد سعيد اخلصبة واملؤ ِّثرة على احلياة العامة املعاصرة،
ثقافيا و ُم ِّ
ً
نظ ًرا
وموسيقيا
وناشطا
سياسيا
ومفكرا ومع ّل ًقا
وذلك بصفته باح ًثا
ً
وناقدا ًّ
ًّ
ً
ً
وتنوعه حول
إنسانيا .وفي سعينا نحو تشييد املورد الذي يفوق غيره في شمول ّيته ُّ
ًّ
مساهما من داخل األكادميية وخارجها
دعونا 31
حياة إدوارد سعيد وأعماله ،فقد َ
ً
إلعمال فكرهم في ميراث إدوار سعيد والتأ ّمل فيه .وهؤالء أعالم  -وهم نخب ٌة بارز ٌة
من الباحثني والنقاد ُ
والك ّتاب والناشطني  -طلبنا إليهم َب ْسط ما جتود به القريحة
والبصيرة حول األفكار املتنوعة التي طرحها سعيد .وجاءت ثمرة هذا العمل في
وتتضمن
مؤخرا حتت عنوان «إدوار سعيد :ميراث االنعتاق والتمثيل»
كتاب ن ُِشر
ٍ
ّ
ً
فصول هذا الكتاب مقابالت ملهِ مة مع نعوم تشومسكي حول َمواطن اتفاقه واختالفه
مع سعيد في شأن فلسطني-إسرائيل والصهيونية ،ومع املايسترو دانيال بارينباوم
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حول أوركسترا الديوان الغربي الشرقي وتعليم املوسيقى من أجل جسر الهوة في
الشرخ القائم ،ومع غاياتري سبيفاك حول تأثير سعيد في األحداث التي تلت فترة
 11أيلول/سبتمبر .وتتناول املساهمات البارزة األخرى التأثير الذي مارسه سعيد
على مواضيع من قبيل النظرية ما بعد الكولونيالية واألدب واملوسيقى والفلسفة
والدراسات الثقافية .وقد كتب هذه املساهمات جوزيف مسعد ،وغادة كرمي،
وإيالن بابي ،وأردي إمسيس ،وإيال شوحاط ،وصبري حافظ ،وويليام ج .توماس
ميتشل ،وجاكلني روز ،ولورا نادر وتيموثي برينان.
ال دقي ًقا لتأ ّمالت سعيد ووسيل ّة للوقوف على اآلثار
متثّل حصيلة هذا العمل حتلي ً
التي أفرزتها أعماله ومحاولة طموحة الستشراف ّ
رجل
كل جانب من جوانب حياة ٍ
موسوعي الثقافةِّ ،
بارع ال يضارعه أحد
منفي عن وطنه
إنساني
ومنظ ٍر
ٍ
ٍ
صادق ّ
ّ
ٍّ
ومفكر ٍ
في َج َلده وثباته على مبادئه األخالقية في هذا العصر احلديث.
ويبينّ هذا الكتاب أن إدوارد سعيد كان يستنير بفلسطني ويسترشد بها في كتاباته
(في حقول السياسة والتاريخ إلى املوسيقى واألدب) ،وأن النضال الذي خاضه في
متأثرا باهتماماته األكادميية واجلمالية .إننا نؤمن
سبيل حتقيق العدالة لفلسطني أمسى ً
بأن الغاية النهائية لهذا الكتاب تسعى إلى التعريف ما ِب ْتنا نسميه اآلن بـ«منهجية
ينم عن الوقار
سعيد» في وقت أكثر ما نكون فيه بحاجة إلى صوته الرزين الذي ّ
واالعتدال.
عادل اسكندر وحاكم رستم

