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  داعاًإدوارد سعيد.. و
  (شهادات)

 أجمل ما تكون

  أجمل ما تكون أن تُخلخل املدى
  بعضهم يظنك النداء، -		واآلخرون

  .بعضهم يظنك الصدى
  أجمل ما تكون أن تكون حجة للنور

  والظالم
  الكالم،يكون فيك آخر الكالم أول 

  بعضهم يرى إليك زبداً -		واآلخرون
  وبعضهم يرى إليك خالقاً

  أجمل ما تكون أن تكون هدفاً
 مفترقاً للصمت والكالم.

 الوداع

  شجرٌ ينحني ليقول وداعاً"
  زهرٌ يتفتّح، يزهو، يُنكّس أوراقه

  ليقول وداعاً
  طرقٌ كالفواصل بين التنفّس

  والكلمات تقول وداعاً
  يسقط يفجسدٌ يلبس الرمل 
  تيهه ليقول وداعاً

  ورقٌ يعشق احلبر واألبجدية
  والشعراء يقول وداعاً

 ."والقصيدة قالت وداعاً

                                                            
   يف مراحل إعداده األخيرة، األمر الذي جعلنا نكتفي  "جملة الدراســــــــات الفلســــــــطينية"رحل إدوارد ســــــــعيد والعدد احلايل من

  هنا بكلمات يف وداعه مأخوذة من الصحافة اليومية، على أن نعود إىل مساهماته وإجنازاته يف العدد التايل.



  79)، ص 2003(خريف  56، العدد 14المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية اكرةفي الذ

 

2 
 

  أدونيس
من قصـــــــــائد قديمة للشـــــــــاعر أُلقيت يف حفل التكريم 
الــذي أقــامــه أصـــــــــــــدقــاء إدوارد ســـــــــــعيــد يف اجلــامعــة 

 األميركية

 1/11/2003بيروت، 

 ضميرنا، وسفيرنا إىل الوعي اإلنساين

أســـــــــتطيع أن أودّع إدوارد ســـــــــعيد، من فرط ما هو حاضـــــــــر فينا ويف العامل، ومن ال 
فرط ما هو حي. ضــميرنا وســفيرنا إىل الوعي اإلنســاين ســئم، أمس، من الصــراع العبثي 
الطويل مع املوت. لكنه مل يســــــــأم من مقاومة النظام العاملي اجلديد، دفاعاً عن العدالة، 

رك بين الثقافات واحلضــارات. كان بطالً يف مراوغة وعن النزعة اإلنســانية، وعن املشــت
. بتجديد حياته اإلبداعية اخلصــــــــبة، بالكتابة واملوســــــــيقى  املوت طيلة اثني عشــــــــر عاماً
وتوثيق اإلرادة اإلنســــــــــــانية، والبحث احليوي عن املعنى واجلوهر، ووضـــــــــــع املثقف يف 

ئل الفلســـــــــــطيني عّما يتباهى به أمام العامل ، ألجاب على الفور: حيّزه الصــــــــــــارم. لو ســـــــــــُ
إدوارد ســــــــعيد، فلم ينجب التاريخ الثقايف الفلســــــــطيني عبقرية تضــــــــاهي إدوارد املتعدد 
املتفرّد. ومن اآلن، وحتى إشـــعار آخر بعيد، ســـيكون له الدور الريادي األول يف نقل اســـم 

 هبالده األصـــلية... من املســـتوى الســـياســـي الدارج إىل: الوعي الثقايف العاملي. لقد أجنبت
بوفائه لقيم العدالة املهدورة على أرضــــها، وبدفاعه عن حق أبنائها  -	فلســــطين. ولكنه

أصـــــــــــبح أحد اآلباء الرمزيين لفلســـــــــــطين اجلديدة. إن منظوره إىل  -		يف احلياة واحلرية
الصـــــــــــراع الـــدائر فيهـــا هو منظور ثقـــايف وأخالقي ال يبرر فقط حق الفلســـــــــــطينيين يف 

. كان إدوارد كُالً  مقاومة االحتالل، بل يرى إليه باعتباره واجباً وطنياً وإنســــانياً أيضــــاً
ال ينفصــــــــل. توحّد فيه اإلنســــــــان والناقد واملفكر واملوســــــــيقي والســــــــياســــــــي، من دون أن 
تشـــــــــــوش طبيعـة كـل نشــــــــــــاط من هـذه األنشـــــــــــطـة على طبيعـة النشــــــــــــاط اآلخر. وامتـازت 

دة. فنادراً ما يجتمع شــخصــيته ذات الســطوة العالية بكاريزما حوّلته ظاهرة عاملية فري
املثقف والنجم يف صــورة واحدة، كما اجتمعت يف إدوارد ســعيد، األنيق، البليغ، العميق، 
الشـــــــــــرس، الســـــــــــلس، املفتون بجماليات احلياة واللغة. ويف وداعه الصـــــــــــعب، يف وداعه 
املســـــــتعصـــــــي على الغياب... يلتقي العامل مع فلســـــــطين عند حلظة نادرة، فال نعرف اآلن 

هل الفقيد، ألن عائلته هي العامل. خســــــــــــارتنا مشـــــــــــتركة، ودموعنا واحدة، ألن من هم أ
إدوارد بضــــميره احلي وموســــوعيته الثقافية، قد وضــــع فلســــطين يف قلب العامل، ووضــــع 

 العامل يف قلب فلسطين.

  حممود درويش
 26/9/2003"احلياة"، 
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  رماد إدوارد سعيد
 يف أرض لبنان

يف برمانا، وبين أشــــجار الصــــنوبر، زُرعت شــــجرة (الفريندز)  "األصــــدقاء"يف مقبرة 
زيتون عتيقة كي تظلل احلفرة التي رقد فيها رماد إدوارد سعيد. نحو ستين شخصاً من 
أفراد العائلة واألصــــــدقاء القريبين، التقوا يف العاشــــــرة من صــــــباح أمس يف برمانا، من 

ختار لبنان مثوى أجل أن يضـــــــــــعوا الزهور على قبر الكاتب الفلســـــــــــطيني الكبير، الذي ا
  .لرقدته األخيرة

كان الصمت ينتشر فوق أغصان الصنوبر. أغصان شجرة الزيتون التي زرعت أول 
  .من أمس كانت تورق فوق القبر. وكانت الدموع تختنق يف املآقي

[.......]  
الصـــــــــــراع الطويل مع املرض انتهى، وبطولة مقاومة املوت بالكتابة ســـــــــــدل عليها 

، املعلم، والناقد، واألكاديمي واملفكر، ابن فلســـــــــــطين الذي جعل الســـــــــــتار. إدوارد ســـــــــــعيد
  .بالده تولد حتت قلمه مشرقة وجديدة، أغلق عينيه إىل األبد، وقرر أن يرتاح

  .لكن دموعنا كانت تخدعنا، مثلما قد تفعل الدموع
هذا الكاتب الفلســـــــطيني األميركي املصـــــــري اللبناين، الذي حوّل النقد األدبي قراءة 

املعرفــــة والتــــاريخ واجملتمع، وجعــــل النقــــد الثقــــايف إطــــاراً لفهم عالقــــات املعرفــــة يف 
. شــهد لعصــره من موقع التعدد الثقايف الذي يحمل قضــية  بالســلطة، كان شــاهداً ومثقفاً
اإلنســـان، والتوق إىل احلرية والعدالة وكان مثقفاً يف وصـــفه خارج كل ســـلطة وضـــد كل 

طُردت وصـــــــــــارت كل املضـــــــــــطهدين واملقاومين يف قمع، ســـــــــــالحه كلماته وبالده التي 
  .العامل

أمام القبر حاول املوت أن يخدعنا، وأن يقول إن إدوارد ســـــــــــعيد مات، وإنه ال يليق 
  .باألموات سوى املراثي

احلديقة، نبهنا إىل احلقيقة. كاتب مثل إدوارد  -	غير أن الصـــــــــــمت الذي لفّ املقبرة
قرائهــا، وأفكــاره تعيش يف ســـــــــــــاحــة احلريــة التي ســـــــــــعيــد ال يموت.. كلمــاتــه تتنفس يف 

  يصنعها اإلنسان. فإدوارد سعيد ال تليق به املراثي. احلياة وحدها تليق به.
  الياس خوري
  "النهار"، امللحق،

31/10/2003  
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  آخر النهضويين
يســــاورين شــــعور بأننا، نحن أصــــدقاءه ورفاقه يف النضــــال، مل نقل إلدوارد بما يف 

ك. لقد أثار هذا الرجل [قدراً] من الكراهية والعداوة يف دفاعه عن احلق الكفاية: إّنا نحب
وعن فلســــطين وقضــــايا احلرية والعدالة يف العامل، وخاض ســــجاالت فكرية وســــياســــية 
بالغة العنف، وكان صـــــارماً على نفســـــه وأصـــــدقائه بقدر صـــــرامته يف مواقفه وأحكامه 

، األمر الذي جعلنا ننســـى أنه هش ودأبه، ناهيك بضـــراوة مقاومته للموت وصـــراعه معه
. يف املرات  مثل أي كان. وكان يزداد هشــــــــاشــــــــة وشــــــــفافية كلما أخذ منه املرض مأخذاً
األخيرة التي شـــــاهدته فيها، هنا يف بيروت، هممت بأن أقول له ببســـــاطة: إنّا نحبك. ثم 

  انكتمت. ربما هي املكابرة الذكورية ال أكثر.
[.......]  

جنس املالئكة عندنا، بين شــــرق وغرب، كان إدوارد ســــعيد قد فيما يكثر البحث يف 
ل لـــــــــــــــــــــــ "االســـــــــــتشـــــــــــراق"، ثنــائيــة 		جتــاوز ابتــداء من كتــابــه "اإلمبريــاليــة والثقــافــة" املكمــّ

شـــــــرق/غرب ليجري احتواؤها من ضـــــــمن رؤية أشـــــــمل هي النزعة اإلنســـــــانية العلمانية. 
قهم بــالتــايل أن نزعــة تنطلق من االفتراض أن البشـــــــــــر يصـــــــــــنعون تــاريخهم، وأن من ح

يقرروا مصـــــيرهم بأنفســـــهم، وأن العامل احلقيقي هو موضـــــوع املعرفة األســـــاســـــي. نزعة 
مشـــــــــــبعــة أخالقيــاً ترى إىل عــامل ال تكون فيــه الفروقــات والتبــاينــات بين البشـــــــــــر مــادة 
للســـــــــــيطرة وإنما مصــــــــــــدر غنى للجميع. وهي النزعة اإلنســــــــــــانية العلمانية التي أرادها 

  لفكرية والنضالية.إدوارد سعيد وصيته ا
كما  -	هي مناســـــــــــبة لنقول فخرنا بأنه خرج بين العرب من عاش يف بطن احلوت

بعــدمــا  -		كــان املفكر واملنــاضــــــــــــل الكوبي هوســـــــــــي مــارتي يقول عن إقــامتــه األميركيــة
اقتحم الغرب اقتحاماً يف حواضـــره األســـاســـية، مثله مثل فرانز فانون أو بابلو بيكاســـو. 

وثقــافتــه لرؤيــة حتمــل كــل غضــــــــــــب العــامل اآلخر وعــذابــه وجراحــه فطوّع لغــة ذلــك الغرب 
  وتتسع آلمال ذلك اآلخر وهوياته وثقافاته.

للذين ينعون على العرب عدم مســــــــــاهمتهم يف احلضــــــــــارة احلديثة نقول ببســــــــــاطة: 
  إدوارد سعيد أحد أجمل مساهمتنا يف تلك احلضارة وأملعها وأخصبها.

  فواز طرابلسي
  "النهار"، امللحق،

6/10/2003  
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  العامل كله خسره
كان إدوارد ســـــــعيد هو من وضـــــــع يف مرحلة الســـــــتينات القضـــــــية الفلســـــــطينية على 
اخلارطة يف بلد مثل الواليات املتحدة األميركية، وهو الذي أدخلها يف صـــــلب وعي تلك 
املرحلة التي كانت مرحلة االنتفاضـــــــــــة، حتى داخل أميركا نفســـــــــــها، على املؤســـــــــــســـــــــــة 

تشـــــــــــن حربــاً على بلــد مثــل فيتنــام. فكــان لــه دور هــائــل يف طرح  احلــاكمــة التي كــانــت
القضـــــية الفلســـــطينية بضـــــوء جديد ويف كســـــب معايير متنوعة وخمتلفة، ووقتذاك تمكّن 
من كسب الرأي العام املتمرد اليساري الناقم إىل جانب القضية الفلسطينية وما يتبعها 

  من قضايا التحرر وحقوق اإلنسان يف العامل أجمع.
عب الكالم على إدوارد من دون ذكر كتابه "االســـــــــــتشـــــــــــراق" الذي دخلت معه يصـــــــــــ

كـــآخرين يف نقـــاش حولـــه، وال شــــــــــــــك يف أن الكتـــاب ترك أثراً هـــائالً يف جمموعـــة من 
اجملاالت التي نادراً ما يبصـــــــمها كتاب واحد ببصـــــــمته وطريقته. فكثير من العلوم، من 

ع وحتى النقد األدبي، كانت شـــــــيئاً قبل األنثروبولوجيا إىل اللســـــــانيات إىل علم االجتما
ن برأيي مرحلة من النقاش  "االســـــــــتشـــــــــراق" وصـــــــــارت بعده شـــــــــيئاً آخر. وهو كتاب دشـــــــــّ
والســــجال والنقد على مســــتوى عاملي ودويل وحتى عوملي. مل يســــبق لكتاب أن كان يف 
 حلظـة واحـدة عـابراً للقـارات واللغـات والثقـافـات مثـل هـذا الكتـاب. فكـانـت ظـاهرة الفتـة
وكبيرة، وجاءت ردود الفعل املؤيدة ملا جاء يف الكتاب أو املناقضـــــــــــة أو البين بين من 
أنحــاء العــامل كــافــة. عــادة ال تخرج الكتــب األكــاديميــة من اجلــامعــات وال تثير مثــل هــذا 
الســـــــــــجال غير املســـــــــــبوق، والكتاب الوحيد ربما الذي أثار نقاشـــــــــــاً يف تلك املرحلة كان 

يفاغو" لكن تم ذلك ألسـباب سـياسـية تتعلق باحلرب الباردة، كتاب باسـترناك "دكتور ج
لكن كتاب إدوارد فرض نفســه من دون التداخل مع قضــايا ســياســية مباشــرة. ويف هذه 

.   الناحية أيضاً فتح باباً هائالً
  صادق جالل العظم

  26/9/2003"املستقبل"، 

  األول
ول يف أميركا على إذا أردنا أن نلخص حياة إدوارد ســـــــــــعيد فقد كان املناضـــــــــــل األ

صـــــعيد النشـــــاط العملي الســـــياســـــي يف ما يتعلق بالقضـــــية الفلســـــطينية والعربية، وكان 
األكثر فاعلية. أمّا على املســـــتوى الفكري واألدبي فكان مميزاً بشـــــكل يفوق أي أكاديمي 

  آخر من جيله.
 بصـــــــــرف النظر عمّا إذا كان املرء يتفق مع كل مواقف ســـــــــعيد فقد كانت تعبّر دائماً
عن أمر أســاســي، فقد كان يتكلم بدقة ووضــوح عمّا يشــعر به الشــعب الفلســطيني، وأيضــاً 
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الشــــــعوب العربية. قدّم لهم توضــــــيحاً ال مثيل له عن األزمة واحملنة التي نعيشــــــها. اتخذ 
مواقف صــدامية من الســلطة الفلســطينية، إنما كان يف ذلك أيضــاً يعبّر عن شــعور شــعبي 

ال أيضـــــــاً األولوية يف التكلم بشـــــــجاعة، وبنظري بصـــــــوابية مل عام، كان له يف هذا اجمل
  يتوصل إليها أي حملل عربي يف أميركا أو يف البالد العربية.

  هشام شرابي
  26/9/2003"املستقبل"، 

  قوة األنقياء ونضارة الشهداء
ألنه مل يقبل الغش واخلداع داخل املؤســـــــــســـــــــة الغربية والدولية التي اختارت وطنه 

لظلمها، بدأ انقالبه على ذاته الثقافية أوالً. فكان قاســــــياً على النفس،  فلســــــطين ضــــــحية
قبــل أن يكون قــاســـــــــــيــاً على اآلخرين، فجــاء حقــه يف نقــد الغرب الســـــــــــيــاســـــــــــي والثقــايف 
واالقتصادي األقوى واألكثر صدقية بين جميع ما انتقد به املفكرون والقديسون الذات 

تغلبة ساعة بدأ يحّصن نفسه بأكمل ما عرف احلضارية للبلدان والفئات والنظريات امل
مثقف من عـــدة. الثـــائر على النفس احلضــــــــــــــاريـــة املوروثـــة كـــان من الطبيعي أن يكون 

  املؤهل األكثر حصانة لتقويض هياكل الظلم الذي أحيط بها شعبه.
وقالئـــل من يتركون العـــامل بعـــد غيـــابهم غيره مـــا كـــان يوم أطلوا عليـــه، وقـــد قـــدر 

أبناء الشــعوب األكثر عرضــة لالضــطهاد وإنكار الوجود، وهو الشــعب  إلدوارد ســعيد أحد
الفلســــــطيني، أن يحقق انقالباً فكرياً وأخالقياً يف نظرة املؤســــــســــــة الثقافية الغربية، بل 
العامل إىل الكثير مما كانت صـــــــــــنفته مفاخر وفتوحاً فكرية ومناقب، بررت بها لدولها 

  يف أرض اآلخرين. الفتوح، لشركاتها التوسع اجلشع والوحشي
  منح الصلح

  26/9/2003"احلياة"، 

  رحل إدوارد سعيد
  وخسرنا جميعاً 

ابن املنـــايف، جعـــل من منـــافيـــه، يف كـــل العـــامل، أمكنـــة مفتوحـــة على تراب بالده، 
ومآســـي ناســـه، وما يتعرضـــون له من قهر وظلم ليس من قبل العدو الصـــهيوين فقط، بل 
من عامل تواطأ كله، ذات زمن، وما زال، مع هذا العدو. ومع هذا اخترق إدوارد ســـــــعيد ما 

ذ، ورحــابــة ثقــافتــه، وإبــداعــه الفكري، والنقــدي، يُخترق بــأعجوبــة، اخترق بحضـــــــــــوره الفــ
والســـــــياســـــــي، تلك اجلدران املعدنية العالية التي ارتفعت أصـــــــالً يف وجه شـــــــعبه، ليحتل 
املكانة املرموقة بين أهل الكتابة والفلســـفة والســـياســـة، ذلك ألنه جاء من أمكنة أُخرى. 
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اب الفكري والســــــــياســــــــي أمكنة من خارج الثقافة التقليدية، والنضــــــــال التقليدي، واخلط
اجلامد. جاء من حيث يفاجئك املبدعون الكبار بحضــــور متفرد، وأخّاذ، وقريب وطازج، 

  لكن أيضاً شاهق.
[.......]  

إدوارد ســـــعيد من قلة اســـــتعادت، بإصـــــرار وبوعي عميق، واجتراح، وجتذر، الوظيفة 
 ملراحل ســـــــخونةالســـــــياســـــــية للثقافة واإلبداع والكتابة، من دون أن يقع، حتى يف أكثر ا

وانفعاالً وعاطفية وذاتية، ال يف املباشـــــــــــرة، وال يف التبســـــــــــيط، وال يف اخلطاب التعبوي 
اآلين، أو الدوغمائية املغلقة أو الدعائية الضــيقة. كان لنضــاله أفق. بل كانت كل اآلفاق 
املشـــــرّعة على املعاصـــــرة يف خدمة نضـــــاله: من الفكر الذي رفض أن يكون مرتبطاً بما 

"ما بعد احلداثة" بمضـــــــــمونه العدمي أو التدميري، أو املفرّغ من القيم واحلقائق  يســـــــــمّى
الكبرى، إىل الســـــــــــياســـــــــــة التي جعل التزامه فيها التزاماً بالقضـــــــــــية الفلســـــــــــطينية وبكل 
القضــــــايا العاملية، والشــــــعوب اخلاضــــــعة للكولونيالية، ومطاحمها وآلياتها املتوحشــــــة 

  وجنونها.
  بول شاوول

  26/9/2003"املستقبل"، 

  إدوارد
مل يكن قديســــــــــــاً ومل يكن كل ما جاء به من أفكار معصـــــــــــوماً عن اجملادلة واألخذ 
والرد، فإطاللته على املشـــــــهد الثقايف العربي بتفاصـــــــيله وتشـــــــعباته وخلفياته قد تبدو 
لدى البعض ملتبســـــة بعض الشـــــيء بســـــبب معوقات موضـــــوعية، لكن إدوارد ســـــعيد كان 

بنفس املقدار الذي دافع فيه عن إنســـانية املعرفة وعن صـــورة مدافعاً عظيماً عن شـــعبه 
املثقف وعن أبناء املســـــتعمرات وبؤســـــاء العامل الثالث وكان خصـــــماً شـــــريفاً حتى أمام 
خصــــوم يعوزهم الشــــرف؛ فضــــالً عن أنه مل يتردد يف إعادة فحص آرائه كلما كشــــفت له 

رز ما يميز املثقف احلر. معارفه عناصــــــــــر جديدة تقتضــــــــــي إعادة النظر ولعل هذا أحد أب
لقد كان فرحه باملعرفة مدهشاً خصوصاً أنه من القالئل الذين سعوا ملعرفة العامل عن 
طريق األدب، إنه الفيلسوف الذي حمل معاركه الفكرية من مكان إىل مكان ومن بلد إىل 

  .قبحبلد دون كلل أو تقاعس أو شكوى رافعاً راية اجلمال اإلنساين بهمة من ال يطيق ال
  مريد البرغوثي
  "أخبار األدب" (القاهرة)،

5/10/2003  
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  إدوارد سعيد
  غادرنا وبقي فينا

انتمى إىل فلسـطين عبر انتمائه لإلنسـانية، وغدا أفضـل من مثّل الشـعب الفلسـطيني 
من دون منازع، ألنه مل يصل فلسطين من منطلق التعصب القومي بل من بوابة اإليمان 

وحق الشـــــــــــعوب، كل الشـــــــــــعوب من دون تمييز. ولذلك مل يكن على بالعدالة واإلنســـــــــــانية 
استعداد للقبول بمساومة أوسلو، ليس تعصباً بل ألنها كانت مساومة على احلق والعدل 

  ومناورة أصحاب املصالح على حساب مصالح الشعوب.
نـدين لـه بـالكثير، وتـدين لـه املبـادرة الوطنيـة الفلســـــــــــطينيـة بـأنـه آمن بهـا وســـــــــــبق 

خاطر بالدفاع عنها والدعوة لها طريقاً الســــــــتنهاض الشــــــــعب الفلســــــــطيني الصــــــــفوف و
وإنارة مشـــــــــــعل احلرية والديمقراطية الفلســـــــــــطينية، عندما كان البعض يتردد أو يجري 

  حسابات الربح واخلسارة واحتماالت النجاح والفشل، أو يقبع أسيراً يف قيود املاضي.
  
  مصطفى البرغوثي

  29/10/2003"احلياة"، 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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