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حٌاة المفكرٌن ـ والذي من " أسلوب المرحلة األخٌرة"اهتمام ادوارد سعٌد بـ  
ٌنطلق من عمل ثٌودور أدورنو عن األسلوب الموسٌقً فً المرحلة األخٌرة عند 

ا االهتمام فً البداٌة، مثل هذ. بٌتهوفن ـ ٌعود إلى أوابل تسعٌنٌات القرن الماضً
الثقافة : "فً النقد األدبً والموسٌقً، بعد خطوة على طرٌق كتابات سعٌد 

من المالبم القول أٌضاً . 1991عام " متتالٌات موسٌقٌة"و 1993عام " واالمبرٌالٌة
بتؤثر سعٌد فً معالجته ألسلوب المرحلة األخٌرة بتجربة مرضه القاسٌة والتً 

وألن سعٌد كان دابماً خصماً للحلول الدٌنٌة والترنسندنتالٌة، لم ٌكن . أودت بحٌاته
السعً للسالم نوع ما من قوده مواجهته الشخصٌة مع الموت إلى تثمة احتمال أن 

 .الفلسفً، أو إٌجاد حلول استرجاعٌة للقضاٌا الخالص ممارسةالروحً، أو 
 

ـ التً وبحسب وصفه برهنت  1999عام " خارج المكان" سعٌد مذكرات
محاولة للتجول خارج نبرات حٌاته أو بشق األنفس على صعوبة االكتمال ـ كانت 

. السعٌدٌة[ شكل كلً ـ المترجم]لكلٌة توفٌر مرجعٌة استرجاعٌة لنوع ما من ا
كونها، بصورة ملموسة وُمعلنة، محاولة لالستذكار وإعادة بناء عالم وفضالً عن 

اجتماعً مفقود اآلن فً مصطلحات عالم آخر، تسعى المذكرات لرسم خرٌطة 
. كلٌة حٌاة من نقطة ما عند نهاٌة الفكروصؾ بالػ الصعوبة للشبكة البداٌات، و

ٌُق أسلوب المرحلة "كانت أول ممارسة لسعٌد فً " خارج المكان"ال أن وربما 
ٌُفهم، فً الواقع، من تؤخر ظهور مقاالته الكاشفة عن الذات، "األخٌرة ، على نحو ما 

كسرد للبداٌات ـ . والتً من الُمفترض أن تإلؾ كتاباً عن أسلوب المرحلة األخٌرة
ـ  1975عام " البداٌات"األدبً، ٌشبه إلى حد كبٌر خبرة سعٌد األولى فً النقد 

جاءت المذكرات تؤمالً واسعاً حول معلمات الحٌاة العلمانٌة، حول كفاح اإلنسان 
إلعطاء تفسٌرات فقط فً حدود هذا العالم، حتى فٌما ٌخص أمثلة تارٌخٌة، بدا العالم 

 .  وقتها عصٌاً وسلبٌاً إزاء أي نوع من المؽزى
 

لم ٌكتمل، ومع ذلك ثمة مقاالت " األخٌرة أسلوب المرحلة"إن كتاباً حول 
سنة  15متنوعة أو مقاطع من محاضرات وكتابات فً مناسبات مختلفة، عبر ال 

أفكار "مقالة . األخٌرة من حٌاة سعٌد، تشً بؤن المشروع كان دابماً حٌاً ووشٌكاً 
 London Review ofالمنشورة حدٌثاً فً " حول أسلوب المرحلة األخٌرة

Booksد عرضاً مجزباً، لكن عبقرٌاً للمشكلة التً كان سعٌد ٌتحراها أو ٌسعى ، ُتع
لسبر ؼورها، فضالً عن أنها تطرح إطار عمل آخر كلٌاً ٌمكن من خالله ادراك 
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وهنا ٌمكن مالحظة، على نحو عرضً، أن . (1)األعمال األخٌرة الدوارد سعٌد
عة كولومبٌا فً تلك سٌمنار الدراسات العلٌا الذى اعتاد سعٌد تدرٌسه فً جام

وأعنً ". أسلوب المرحلة األخٌرة/األعمال األخٌرة"األثناء، حمل عنواناً مزدوجاً 
، والكتابات 2004عام " األنسنٌة والنقد الدٌمقراطً"باألعمال األخٌرة، كتاب 

من أوسلو "السٌاسٌة فً الصحافة فً السنوات األخٌرة، والتى ُجمعت بعد وفاته فً 
وُنشرت مع مقدمة عمٌقة بقلم مإرخ . 2004عام " رطة الطرٌقإلى العراق وخا

 . هجامعة نٌوٌورك تونً جودت، إضافة إلى خاتمة رابعة ومإثرة، كتبها ودٌع ابن
 

األكثر بساطة لحٌاة سعٌد وأعماله ٌخبرنا بالتشابك القابم بٌن  الوصؾحتى 
كل مجال مجالً األدب والسٌاسة عنده، على نحو مستمر ووطٌد، رؼم احتفاظ 

بمعلماته االنضباطٌة الصارمة، فاألدب والسٌاسة فً تماٌزهما الواضح، ٌسٌران 
. كعناصر مترابطة من مشروع حٌاة سعٌد، والذى عبر عنه بمهمة النقد العلمانً

لكن، ما الذى ٌمٌز بالضبط هذه األعمال األخٌرة من مشروع سعٌد الُممتد والمعنً 
 ن على الحدٌث عن أسلوب المرحلة األخٌرة عنده؟ بالنقد العلمانً، وٌجعلنا قادرٌ

 

فً مقالته آنفة الذكر، ٌقدم إدوارد التوصٌؾ األكثر اٌجازاً لمفهوم مراوغ 
عابداً إلى تفسٌر أدورنو ألعمال بٌتهوفن األخٌرة، ٌمٌز ادوارد . بطرٌقة أخرى

التً تتجاهل سواء فٌما ٌتعلق بمادته الموسٌقٌة . اإلصرار على ذاتٌة عنٌدة لبٌتهوفن
المنطق التكاملً الصارم والذى كان أسلوب التوقٌع السٌمفونً للمإلفٌن الموسٌقٌٌن، 

تشً بتخلً "  مناهج عرضٌة"أو ". المشاكسة واالنحراؾ عن المسار"لصالح 
ادوارد ٌشٌر إلى ما خلص إلٌه أدورنو من أن . بٌتهوفن النهابً عن إمكانٌة التركٌب

ٌُنتج  أسلوب بٌتهوفن فً أعماله األخٌرة، بعٌد عن انجاز تركٌب هارمونً، كونه 
 . تمزقاً داخلٌاً، ٌترك هذه األعمال ُمعلقة فً الزمن وٌصبؽها برعب عنٌد وكارثً

 

سعٌد ٌوافق على أن أعمال بٌتهوفن األخٌرة تظل ؼٌر متحدة بتركٌب أعلى، 
ن ترددها فهً ال تتسق فً أي مشروع، وال ٌمكنها التصالح أو التوصل لحلول، أل

األعمال األخٌرة تكون . وتشظٌها تؤسٌسً، ال زخرفً وال ٌرمز ألي شًء آخر
لكن سعٌد ٌإكد أن . (.TLS n. pag)"كلٌة مفقودة، وبهذا المعنى تكون فاجعة"تقرٌباً 

قراءة أدورنو تسعى لتعرٌؾ التؤخر كعالقة محددة بشكل ٌذهب إلى ما وراء المكون 
. مرحلة متؤخرة، ٌسعى جاهداً لترك بصمته األخٌرةالبٌوجرافً المحض لفنان فً 

مهما تكن العالقة بالبعد البٌوجرافً ـ ال أحد ٌقترح انه لٌس ذي صلة ـ وبالتالً 
مهما تكن عالقة الفن بواقع بعٌنه، فان أسلوب المرحلة األخٌرة ٌشهد للفن كنقطة 

تؤكٌد األخرس للواقع وتقتحم ال( بما فً ذلك الخاصة بالفنان) متطرفة تتجاهل التقالٌد
 .جزلةالمعاصر، الذي حتى ذلك الحٌن ٌكون قد أمد الفنان بهوٌة 

 

استجابة تخرٌبٌة من قبل ذكاء إبداعً : التؤخر إذن ٌصبح ظرفاً فً حد ذاته
إزاء محدودٌة الحٌاة ؼٌر القابلة لإللؽاء، من ناحٌة، وإزاء إحٌاء بعٌنه عبر تذكر 

ٌُقر بإٌماءات أدورنو الخاصة بؤسلوب . خرىهابل لقوى التارٌخ، من ناحٌة أ سعٌد 
المرحلة األخٌرة فً توصٌفه لشخصٌة بٌتهوفن قبل المضً قدماً إلى حالتٌن 
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: ُتجاهدان الظرؾ نفسه، لكنهما  تؤتٌان من أطراؾ المتوسط، وتقتربان من خٌاله
الروابً الصقلً جوزٌبً دي المبٌدوزا والشاعر الٌونانً السكندري قسطنطٌن 

ٌُجرد  انه. فافًك ٌتعرؾ فً كل منهما على وعً ُمؽاٌر لزمنه، بشكل مفارق، 
هذا . ٌشحذ قوته كتارٌخ قٌد الصنعمن ثم الحاضر من صفة المراوؼة والؽموض، و

التخٌل المؽاٌر لزمنه ٌحدوه الحصول على متعة عظٌمة وثقة فً موقع األدب 
الحاضر، وبناء على ذلك، المنفً والخارج على المسار الذي ٌتجاهل سلطة الوقت 

ٌُصبح مستوعباً فً توتر  بٌن ما ٌكون اآلن عدٌم القٌمة، وبٌن ما  ؼٌر محسومال 
ٌُعٌدمث. ٌمكن أن ٌنتهً به المطاؾ إلى التهشم ، ل هذا الموقع بدالً من ذلك 

شروط الفهم النقدي لتارٌخ حاضر، لتحقٌقها فً بناء بالمركزٌة وبعدم مضاهاة، 
 : خلص إلى أن ثمة امتٌاز ألسلوب المرحلة األخٌرة ٌتمثل فًسعٌد ٌ. المستقبل
 

ما . إتاحة كل من التحرر من الوهم والمتعة، بدون حل التناقض بٌنهما"
ٌبقٌهما فً حالة توتر، كقوى متساوٌة تندفع بقوة فً اتجاهات متعارضة، هو 

أو  شخصٌة ناضجة للفنان، تخلو من التباهً والؽطرسة، ال تخجل من الالعصمة
 (.TLS n. pag)"الثقة المتواضعة، وهً أمور ُتكسبها للفنان سنوات العمر أو المنفى

 

هكذا، ٌتمٌز أسلوب المرحلة األخٌرة بشجاعة واضحة، ولٌس جرأة ساذجة، 
ٌتمٌز بالثبات على رإٌة شخصٌة، لكن دون فقد االتصال سواء بالحدود المطلقة 

ٌُمكن اإل مستقبل وجه نسانٌة من صنع التارٌخ فً لألخالق أو بتحدي الحدود الذي 
وفً اعتقادي، لٌس للقارئ الفطن أن ٌفتقد صدى هذه الفقرة األخٌرة فً . ؼٌر نهابً

، كما ذاتٌة المرجعٌةإنها ضمناً . مقالة سعٌد الحاسمة حول أسلوب المرحلة األخٌرة
 . أنها على نحو صرٌح وثٌقة الصلة بشكل أدبً وظرؾ اجتماعً

 

فً دوابر . حول األنسنٌة كانت شهٌرة قبل طباعتها بسنوات مقاالت سعٌد
فً اإلنسانٌات، لم تلق قبوالً طٌباً بكل ما فً الكلمة من معنى، فقد أُخذت على  ُمعٌنة

المحاجة . أنها تحمل الدلٌل األكثر قوة على التحول المزعوم لسعٌد ضد النظرٌة
به بالنظرٌة الفرنسٌة وقت على نحو قرٌب الش! ذاعت على أكثر المستوٌات بساطة

، وما أحدثته من نقد مدمر الفتراضات التقلٌد اإلنسانً، 1968تؤوجها، فً روح 
. خطاب األنسنٌة ترقى لتكون ضد النظرٌة شرعنةكانت أي محاولة للدفاع وإعادة 

سعٌد لم . هذا القٌاس المنطقً لٌس بسٌطاً فحسب، انه بالكامل ؼٌر دقٌق من ناحٌتٌن
ضد النظرٌة، ومن ٌسمون بمنظري ما بعد البنٌوٌة لم ٌكونوا أٌضاً ضد  ٌكن ببساطة

العالقة ". األنسنٌة"و" النظرٌة"لٌس ثمة انسجام أو تنافر بٌن مصطلحً . األنسنٌٌن
أي تماسك  انبٌنهما، دابماً ما تكون، ممكنة تارٌخٌاً، حتى قبل أن ٌحمل الُمصطلح

من هٌدجر وامتداداً للوراء إلى نٌتشة إلى ٌمكن تمٌٌزه، حتى قبل أن ٌتم تسمٌتهما، 
 .ماركس
 

ٌُخؾ إحباطه إزاء ما أدركه على أنه فٌتشٌة  التعلق باألشٌاء ]سعٌد بالطبع لم 

الذات األكادٌمٌة باستخدام لؽة النظرٌة، نوع محدد من تشكٌل [ المترجم –والوله بها 
ٌخون فعالً  لقد وجد أن هذا. خلخلة تقوض جوهرٌاً أي إطار مرجعً خارجهام
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األؼراض السٌاسٌة للنظرٌة ـ التً، من والبه المبكر الُمعلن لجورج لوكاش 
وأنطونٌو جرامشً، لها معنى فقط فً ارتباط جدلً بالتطبٌق العملً ـ وهاجم بعنؾ 
مثل هذه االتجاهات فً كل من الدراسات األدبٌة األوروبٌة وما بعد االستعمارٌة، 

. وجهه شطر معلماتها النظرٌة فً وقت من األوقاتهو نفسه والتً سبق وأن ولى 
المحاضرات حول األنسنٌة قوبلت، . هً التحول إلى سعٌدمن هنا، فالتهمة الموجهة 

عملٌاً فً كل مكان فً الجامعات األمرٌكٌة، مع شعور بالخٌانة من جانب هإالء 
ه فً الذٌن اعتبروا أثناء سبعٌنٌات وثمانٌنٌات القرن الماضً من بٌن حلفاب

كمدافعٌن بدءوا فضالً عن شعور بالتفوق من جانب ؼرماء متنوعٌن . اإلنسانٌات
 . عن المبادئ األنسنٌة األنجلو أمرٌكٌة ضد الهجوم الخارجً

 

، مع ذلك، تبٌن أن (2) "األنسنٌة والنقد الدٌمقراطً"قراءة حرٌصة لكتاب 
اآلونة األمرٌكٌة فً هو ٌبدأ المحاجة بنقد حاد لألنسنٌة . سعٌد أربك الجانبٌن معاً 

معاداة عقالنٌة "الذٌن ٌمثلون األخٌرة، ألمثال آالن بلوم، ولٌام بٌنٌت، أو صول ِبلو 
زم كرٌه للشفاه ٌعبر عن "و" سوء تذوق أكٌد للنؽمة”وٌتصفون بـ" الحٌاة األمرٌكٌة

ولع أمرٌكً بؽٌض بإضفاء الطابع "، كل هذا تحت تؤثٌر "الكآبة واالستنكار
اقتناع راسخ بؤن  و[" اإلرجاع إلى صٌػ صؽرى ـ المترجم]ى التقلٌصٌة األخالقً عل

الثقافة المستحسنة هً النافعة بطرٌقة تعوٌضٌة ؼٌر مؽشوشة وؼٌر معقدة فً "
" التعددٌة الثقافٌة الكسولة"فً الوقت نفسه، سعٌد ال ٌتشدق بكلمات عن ". النهاٌة

مناهضة األنسنٌة على "هو ٌعترض على ". المتخصصة لإلنسانٌات الرطانة"و
وٌعتبر ذلك ممارسة سلبٌة تلؽً بداهة سٌادة موضوع التنوٌر، " أساس أٌدٌولوجً

بدالً من تفكٌك افتراضات ٌحشدها هذا الموضوع فً مشهد دابم التؽٌر لعالم ما بعد 
 . التنوٌر، كً ٌؤخذ الذاتٌة تحدٌداً بعٌداً عن محاصرة أٌدٌولوجٌة محكمة محتملة

 

سعٌد فً البداٌة . وج الجانب ٌنبا عن ؼرض مزدوج أٌضاً اعتراض مزد
، أٌضاً، وفً وقت الحق، "ناقداً لألنسنٌة باسم األنسنٌة"ٌعلن مشروعه أن ٌكون 

والذي هو برأٌه موقع " األنسنً الالأنسنً"ٌُجاهر بطموحه للوصول إلى موقع 
ئ نابه ألعمال أي قار. (H 77)"تقنٌة شؽب"ٌتخذ األنسنٌة لتدشٌن " مشحون جدلٌاً "

سعٌد ٌعرؾ أن لؽته ٌمكن أن تحقق التشابك األكثر روعة لالرتٌابً مع الطوبابً، 
هذه التؤكٌدات المتناقضة ذاتٌاً بوضوح، ال . لكنها أبداً لٌست ُملتبسة أو سفسطابٌة

تقودها رؼبة فاسدة فً اإلرباك، بل، على العكس، التزام صارم ببٌان األسالٌب 
ة والتً بها ُتنتج وُتصقل الهوٌات ـ وأعنً بها هنا، كالً من المخادعة والُمضلل

 .، لكن فً جوهرها كل الهوٌات ـ"الضد أنسنً"األنسنً و
 

االمبرٌالٌة هً تصدٌر "بالنسبة للرجل الذي قال ذات مرة، ببساطة وإٌجاز، 
ـ فً مقالة له عن  جان جٌنٌه، والتً كان سٌتم تضمٌنها فً كتاب حول  (3) "للهوٌة
كما فً نقد ) المرحلة األخٌرة ـ نقد الهوٌة لٌس مجرد موقؾ سٌاسً عرضً أسلوب

، بل موقؾ فلسفً ٌستجوب أي ممارسة (على سبٌل المثال" سٌاسات الهوٌة"
 –منسوب إلى األنطولوجً، علم الوجود ]بدون تبنً إطار عمل وجودي . لإلقصاء

جعل نفسها ؼٌر ، سعٌد ٌهاجم باستمرار أي بنٌة، خطاب، أو مإسسة ت[المترجم
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لة عن صٌاؼة الهوٌة، لٌس ٌهم ماذا تكون الضرورة التارٌخٌة أو ءخاضعة للمسا
من هنا، تفكٌكه الدإوب للسلطات التً ُتطالب بطاعة . اإلستراتٌجٌة السٌاسٌة

قومٌة، امبرٌالٌة، دٌن، الدولة، أو تلك التعرٌفات : صارمة والتزام بمبادئ قبلٌة
ـ كان هذا، " حضارات"ـات فً أطر عمل مفاهٌمٌة للللثقافة التً ُتكبل مجتمع

 ". االستشراق"بالطبع، زخم 
 

المقاالت حول األنسنٌة تتبع هذا الخط من التفكٌر فٌما ٌخص الهوٌة، لكن 
هذا . على هذا النحو هو االنسان: تركز على لُب الشخصٌة الذي ٌقود إنتاج الهوٌة

ٌُشحذ بال هوادة عن طرٌق تجاهل ال ،  "طبٌعة االنسان"تفلسؾ المجرد حول التركٌز 
لكً ٌتقدم لألمام نطاق الممارسات البشرٌة ـ صنع المجتمع، صنع التارٌخ  ـ كحدود 

[ المترجم –المتناقضة ]فً هذا الخصوص، أنسنٌة سعٌد األنتٌنومٌة . تؤسٌسٌة لالنسان
ٌُفهم على أنه ٌ عمل على فوق ذلك تطوٌر آخر لمهمة النقد العلمانً، الذي ٌجب أن 

أختار . النص ملًء بتوصٌؾ هذه المهمة. أرضٌة ما هو علمانً وما هو نقدي
إن أي فهم لألنسنٌة ٌعنً إدراكها بما هً دٌمقراطٌة، مفتوحة على كافة : "اثنٌن

الطبقات والخلفٌات، وبما هً مسار المتناه من الكشؾ واالكتشاؾ والنقد الذاتً 
حري باألنسنٌة أن تكون مدرسة فً : "و. (H 21)"األنسنٌة مذهب نقدي...والتحرر

مطالبة بؤن تنقب فً [ إنها....]اإلفصاح، ال فً الكتمان أو فً اإلشراق الدٌنً
صنوؾ الصمت المختلفة، وفً عوالم الذاكرة، للجماعات المرتحلة الناجٌة بالكاد من 

رٌقها الفناء، كما فً أمكنة النبذ والحجب، لتستخرج نمطاً من الشهادات ال تجد ط
  (H 73,81)..."إلى تقارٌر المراسلٌن

 

بؤخذها معاً، هذه العبارات تستهدؾ ممارسات خاصة وعامة عبر مطالبتها 
 - الخارجٌة إزالة القشرة" ]التقشٌر"بنفس الكثرة كلمة  باإلفصاح ـ سعٌد ُمؽرم باستخدام

 باسم الذات ـ عن كل االستراتٌجٌات االستبعادٌة، سواء كانت سلطتها ُتنجز [المترجم
، ٌمكن أن نفهم دعوة سعٌد هكذا(. وماهٌته الضٌقة)أو باسم اآلخر( وامتدادها العام)
كدعوة لتدمٌر أي توجهات  (H 83; his emphasis)"لممارسة نمط تفكٌر مفارق"

لٌس . تبرٌرها، بؽض النظر عن الؽرض من ورابها أو [المترجم –ُسننٌة ]أرثوذكسٌة 
لماذا كل من التقلٌدٌٌن الدوجماطٌقٌٌن، الذٌن ٌدافعون  ثمة صعوبة شدٌدة فً رإٌة

ٌٌن، عن نقاء المكنون األدبً أو نقاء حقوق اإلنسان، ومتعددي الثقافات الدوجماطٌق
خالؾ منزلتهم كؤقلٌة، سوؾ ٌجدون الكثٌر مما هو الذٌن ٌرفضون تؤكٌد أي شًء 

راض ادوارد لكن من المحتمل أن ٌفوت علٌهم أن اعت. مإلم فً هذا الكتاب
الُمفترض لٌس ضد موقفهم ضمن معطٌات سٌاسٌة، تارٌخٌة أو حتى نظرٌة، لكن 
ضد أرثوذكسٌة موقفهم، ضد تحصنهم، عدم قدرتهم على التفكٌر فً أن موقفهم، بعد 

فً كل شًء، ٌحمل كذلك، عالمة دنٌوٌته، عالمة كونه مصنوعاً فً لحظة ُمحددة 
المسإلٌة التارٌخٌة عن مثل هذه المواقؾ، ألنها  تحبستهدم والعالم، عدم القدرة هذه 

خالؾ ُتجدد، ُتصنع )تحرمها من إدراك أن تبقى منفتحة، تماماً كما بسهولة، أن ُتهدم 
سعٌد بالتؤكٌد ٌستحق شرؾ أن ٌكون . عندما تقتضً األوضاع الدنٌوٌة ذلك( ذلك

  . مفكراً كونٌاً، لكنه بلػ ذلك عبر كونه دابماً مفكراً دنٌوٌاً 
 



 6 

الذٌن، على أي حال، )ة والنقدهذه الدنٌوٌة تمنح معنى لكل من األنسنٌ 
كممارسات تنخرط بثبات فً الكفاح من أجل قبول واحتضان الجدٌد، ( ٌتشابكان

هذا الموقؾ . الناشًء، ؼٌر المعروؾ بعد، ما لم ٌتم التفكٌر فٌه، ما لم ٌتم تخٌله بعد
مهم لمحاجة سعٌد عن الممارسة األنسنٌة، لكنه ٌتواجد أٌضاً فً صمٌم توصٌفه 

ـ نقطة شٌخوخة الجسد، نضج " كبر السن"عند نقطة . المرحلة األخٌرةألسلوب 
األعمال، وصول الخبرة الحٌاتٌة الكتمالها ـ ٌكون المرء من ذلك الحٌن منفتحاً على 
الجدٌد باصرار أكبر، ؼالباً على الجدٌد ضد القدٌم، ُمعارضاً بذلك ما ٌكون سلفاً فً 

ُمحدثة متعة وخٌبة "الحداثٌة القلقة والُمضطربة ـ هذه الروح . المكان، ُمطمبناً وواثقاً 
ـ تتخلل جمٌع أرجاء الُمحاجة وتفسر  (.TLS n. pag) "أمل بدون حل التناقض بٌنهما

فً قمة الحكمة الفكرٌة للمإلؾ،  ُكتب على ما ٌبدوبالضبط لماذا هذا الكتاب، وقد 
 .  ُمثٌر بشدة لضٌق الكثٌرٌن، وتخرٌبً جداً 

 

ٌجمع كتابات سعٌد  (4)" و إلى العراق وخارطة الطرٌقمن أوسل"كتاب 
ٌُرجع صدى . السٌاسٌة فً الصحافة أثناء السنوات الثالث األخٌرة من حٌاته العنوان 

معظم هذه القطع ُكتبت . (H 143)"إعادة الترتٌب الجؽرافٌة التقنٌة" دعوته لتفكٌك
نجلٌزٌة، وتقرٌباً المصرٌة الناطقة باال" األهرام وٌكلً"كؤعمدة منتظمة فً جرٌدة 

كل القطع، التً تكون قصٌرة، موجزة، ومتاحة على نطاق واسع، تم التشارك فٌها، 
وأعٌد إنتاجها فً جرابد متنوعة حول العالم، أو ُوزعت على نطاق واسع خالل 

فً هذا النمط من الكتابة لجمهور واسع من القراء، سعٌد ٌسعى جاهداً . االنترنت
لالمساك بمتطلبات الزابل وسرٌع الزوال ـ عالم  لقالب المقالةالنجاز القوة القصوى 

الواقع، السٌاسات الٌومٌة ـ كقوى التارٌخ التً تترك أثراً ُمستمراً، كاألحداث التً 
فقط كاتب مقال بارع، مثل إدوارد سعٌد، ٌستطٌع . تتجاوز أعمارها الدنٌوٌة الزابلة

ٌخترع : "ٌاً بالمستقبل ؼٌر المعروؾأن ٌقتنص من الزابل وسرٌع الزوال شعوراً قو
التً ٌستخدمها  inventioالمرء األهداؾ خطفاً ـ بالمعنى الحرفً للمفردة الالتٌنٌة 

علماء البالؼة للتشدٌد على معنى إعادة العثور على، أو إعادة تجمٌع انجازات 
 .ماضٌة، فً مقابل االستخدام الرومنطٌقً لالختراع بما هو شًء تخلقه من الشًء

وهذا ٌعنً أن المرء ٌستطٌع افتراض تحقٌق وضع أفضل تؤسٌساً على وقابع 
 (H 140)" تارٌخٌة واجتماعٌة معلومة

 

ما ٌمٌز هذه المجموعة من الكتابات، مع ذلك، من ناحٌة، شعور أعظم 
بعجلة، ضراوة طاقة، ُمفعمة على نحو ملحوظ بما امتلكه الكاتب سلفاً من قدرة على 

من ناحٌة أخرى، سٌاسات نقد ذاتً واضحة، ُصقلت بتؤن، أحاطت التحمل ُملهمة، و
كل هذا ٌعطى هذه الكتابات ـ التى . نقد الخصم بؤسالٌب حتى الٌوم ؼٌر ُمستكشفة

تركزت، بالطبع، على القضٌة الفلسطٌنٌة، دون اؼفال تداعٌاتها الكونٌة ـ أسلوباً 
أسلوب كتابة ٌتمٌز : أدبً متمٌزاً، إذا جاز لً معالجة الكتابة السٌاسٌة بمصطلح

فقط، شخصٌة . بحدته وعناده، لٌس فقط فً مضمونه، لكن أٌضاً فً شكله وبشده
ادوارد سعٌد المركبة، الدارسة لكتابات أدورنو تجاوزت الدرس، أنتجت أسلوب 

وشعوري بهذه . الكتابة فً المرحلة األخٌرة فً سٌاق كتابة سٌاسٌة فً الصحافة
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ظره إلى الوراء، وعلى مسافة من الفورٌة التارٌخٌة التً القطع، كقارئ ٌرمً بن
ولدتهم، هو أن انخراط سعٌد طوٌل األمد فً النضال الفلسطٌنً خدم فً شحذ 
تركٌزه الفكري على نحو لم ٌستطع القٌام به التفكٌر النظري األكثر صرامة والتواًء 

 .على النفس
 

جماهٌر العربٌة، رفع الملمح الربٌسً فً هذه النصوص هو التحدث إلى ال
من هنا، نرى الكثٌر من الطاقة . رهانات الخطاب والتفكر فً ومع الجماهٌر العربٌة

ٌقترن هذا . ٌتم إنفاقها فً استنطاق وبلورة نقدٌة ألشٌاء عربٌة، لٌس فقط فلسطٌنٌة
بسعً إلى اإلخبار عن تعقٌدات الواقع األمرٌكً، وتبدٌد األحكام الُمسبقة الساذجة 

ال ٌعنً هذا أن نقد سعٌد . األفق إزاء المجتمع األمرٌكً والثقافة والسٌاسات وضٌقة
لسٌاسة إسرابٌل وجبن المفكرٌن اإلسرابٌلٌٌن ٌكون بحاٍل أقل قسوة عما كان علٌه 

األمر، على وجه التحدٌد، انه مهما كان النقد السرابٌل، فإن سعٌد ٌسعى . باستمرار
أوالً، النقد الذاتً سوؾ : لسببٌن. سٌاق النقد الذاتً جاهداً لٌبٌن، انه ٌجب أن ٌتم فً

ٌشحذ نقد الخصم وٌجعله أكثر فابدة، سوؾ ٌحركه إلى مجال التطبٌق العملً؛ 
وثانٌاً، النقد الذاتً ونقد الخصم ٌجب أن ٌتزامنا لتشارك المجتمعٌن وتواطبهما على 

، حسب اعتقادي، هو هذا. نحو ٌتعذر معالجته، فً كل من التارٌخ والواقع الُمعاش
فً السنوات األخٌرة  الصددالموقؾ األكثر رادٌكالٌة من بٌن مواقؾ سعٌد فً هذا 

الثقافات تتشابك وال ٌمكن أن ُتفصل "من رحلة كتابته، ترجٌعاً لقناعته العامة بؤن 
    (H 52)"عن بعضها البعض إال بالبتر

 

عاصر لمباشرة من أجل هذا السبب، سعٌد سوؾ ٌهاجم بعنؾ األسلوب الم
السٌاسات، ُمتحدثاً عن السٌاسات األمرٌكٌة واإلسرابٌلٌة للؽزو واالحتالل، وكذلك 

أنفق حٌاته فً االستجابات اإلسالمٌة، بعبارة تضرب مثالً على النقد العلمانً الذي 
". شٌطنة اآلخر لٌست قاعدة كافٌة ألي نوع من السٌاسات الالبقة: "النضال من أجله

، "سٌاسات دٌنٌة"أن شٌطنة اآلخر دابماً ما تدل على فقط  أن نضٌؾضاً أٌلنا ٌمكن و
، عدم تساوي القوى، بؽض النظر عن الموقع أنففٌها نجد . الفجاجة أقل مشكالتها

 ٌُصانمن ثم فً المعادلة الذي ٌجد المرء نفسه فٌه، ٌفترض هالة مٌتافٌزٌقٌة، و
قصاء الدوجماطٌقً أو محو عبر تشجٌع نوع ما من اإل( حتى لو أن النٌة هدمه)

 .بعبارة أخرى، إنها سٌاسات إلؽاء. الوجود الفعلً للخصم
 

فً مقابل شٌطنة اآلخر، التى البد وأن تترك ورابها آثاراً حقٌقٌة للوحشٌة 
، تجًء كتابات سعٌد الصحفٌة لتضرب مثالً على (بما فً ذلك الهدم الذاتً) والهدم

النقد الدٌمقراطً الذى ال ٌتهكم على اسمه  انها تشجع. سٌاسات النهضة األنسنٌة
نقد ٌعٌش وٌتكلم إلى العالم، ٌتجاهل مجموعة من األنصار، وتقٌٌماتهم : المؽبون

ٌُعٌد باستمرار تشكٌل دوابر المناصرٌن حول التقٌٌم  االستحسانٌة الفعلٌة، 
ة االستجوابً للقضاٌا، وهكذا ٌفقدون سلطتهم البارة وٌنفتحون أنفسهم على إعاد

فً هذا العالم، حٌث ٌحتل االله على نحو مزعوم عقل الالعبٌن . التفكٌر التخرٌبً
السٌاسٌٌن فً أنحاء العالم ـ الذٌن ٌبررون بصعوبة الجنون والسخرٌة فً محاولة 
وقحة لتمرٌرهما على أنهما ورع وفضٌلة ـ صوت ادوارد سعٌد، ُمصاناً فً هذه 
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. قٌد الصنع، ٌواصل إمدادنا بؤسلحة مواجهةالتؤمالت السرٌعة والحادة حول تارٌخ 
وبرؼم شؽؾ جمٌع خصومه باالحتفاء بؽٌابه الجسدي، نراهم ال ٌستطٌعون تجاوز 

سواء فً كتابة تارٌخ الماضً أو . براعة الحضور الفعلً لمٌراثه بكل معنى الكلمة
لُمعلنة كتابة األحداث الجارٌة فً الحاضر، ادوارد سعٌد أبداً لم ٌتردد فً قناعته ا

ٌُإدى على افتراض أنه ُوجد لٌبقى: "بؤن ٌُطرح كمسلمة و أسلوب . (5)"كل النقد 
المرحلة األخٌرة هو على وجه التحدٌد الشكل الذي ٌتحدى نقابص الحاضر، فضالً 
ٌُنجزه، حتى ولو فً  عن مسكنات الماضً، كً ٌلتمس هذا المستقبل، كً ٌطرحه و

، األوان المناسب فً ؼٌراآلن ؼامضة،  كلمات وصور، واشارات وتمثٌالت، تبدو
 .أو مستحٌلة

 

 :الهوامش
 ــــــــــ

 

ثمة أمر مثٌر للدهشة فً الحضارة الؽربٌة، وهو نظرة أبنابها، وفً طلٌعتهم  )*(
، النجازات حضارتهم  ـ على ضخامتها ـ اإلستراتٌجٌةكرٌن ومراكز البحوث المف

على أفعال الجنس البشري، فضالً فً تواضع جم، ووعً راٍق بحتمٌة ؼلبة النقص 
عن اتخاذهم من التراث والحاضر تكؤة للوثوب نحو المستقبل، على حد تعبٌر 

 .   الفٌلسوؾ المصري عبد الرحمن بدوي، الفار من جحٌم الفساد الجامعً
 

بوجه عام، وثقافتنا العربٌة على وجه  اإلسالمٌةفً المقابل نجد أبناء حضارتنا 
ومن ثم،  ! النجازات حضارتهم العتٌقة نظرة تؤلٌه وتقدٌس الخصوص، وقد نظروا

ٌنحشرون فٌها، فال ٌملكون لها نقداً أو تطوٌراً، وٌعجزون عن اتخاذها تكؤة للوثوب 
بل ٌزٌدون الطٌن بلة، ! على عكس ما ٌفعل أبناء الحضارة الؽربٌة! نحو المستقبل

 !عبقري ـ الستنساخ انجازات األسالؾ ـ وبعضها" الشاذ"بادمانهم 
 

، حٌث كان العالم االؼرٌقً "دولة المدٌنة"لننظر مثالً إلى تعاطً الؽربٌٌن مع 
ٌُطلق علها اسم  ، وكانت هذه المدن منتشرة "دول المدٌنة"ٌتكون من مجموعة مدن 

 ،اجتهدوا الؽربٌون. فً جبال الٌونان وودٌانها وسواحلها، وفً الجزر القرٌبة منها
، حتى وصلوا بؤنفسهم وبالعالم "دولة المدٌنة"فً تطوٌر  ،شاقةعبر رحلة طوٌلة و

انها مجموعة من األفراد ٌقٌمون بصفة دابمة فً : إلى التعرٌؾ الراهن للدولة، وهو
 . اقلٌم معٌن، وتسٌطر علٌهم هٌبة منظمة استقر الناس على تسمٌتها الحكومة

 

طوٌرهم لدولة فً مقابل ما فعله الؽربٌون بتراثهم السٌاسً، أعنً نقدهم وت
االؼرٌق، نجد أبناء حضارتنا االسالمٌة، وقد أحجموا بضٌق أفق، عن فعل الشًء 

ٌعزز ُمحاجتً هذه اكتفاء مفكر اسالمً  .نفسه مع دولة النبوة والخالفة الرشٌدة
كمحمد عمارة، عضو مجمع البحوث االسالمٌة وربٌس تحرٌر مجلة األزهر،  بارز

 ، بعنوان(1432األزهر المجانٌة لشهر شوال هدٌة مجلة )باصدار ُكتٌب صؽٌر
 :عبارات جاء فٌها، قدم له ب"الوثابق الدستورٌة فً دولة النبوة والخالفة الرشٌدة"
 

وتشهد لنظر المفكرٌن، ولجهاد . إنها نماذج من الوثابق تنصؾ الفكر والتارٌخ معاً "
عظٌماً ألحقه به  فتنفً عن تراثنا الحضاري ظلماً . الثوار، ولعدل كثٌر من الخلفاء
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باحثون كثٌرون، كما تفتح الباب أمام المستقبل، الذى نرجو له أن ٌكون أكثر اشراقاً 
 !".وأخؾ فً القٌود والعقبات.. 

 

 ىكلمات الرجل تشً بكارثٌة مؤزقنا الحضاري، بل وكارثٌة إدراك مفكرٌنا، حت 
الحترام حقاً هو ؼٌر أن ما ٌدعو ل! البارز منهم، لكٌفٌة الخروج من هذا المؤزق

ما بعد هجمات "رؼبة عمارة الصادقة فً تزخٌم النقاش الدابر حول طبٌعة دولة 
، والتى ٌجري اآلن على قدم وساق تهجٌر مجتمعاتنا إلٌها، على خلفٌة "سبتمبر 11

 ..، بتدخل ؼربً ُمعلن وواقعً(2001-1945)ما بعد االستعمار"انهٌار دولة 
 

فالنظر النزٌه والُمنظم فً األدبٌات ! كة على ما ٌبدووشٌ اإلسالمًنهاٌة التارٌخ 
سبتمبر، ٌكشؾ عن رؼبة ؼربٌة ضارٌة  11الؽربٌة، خاصة فً أعقاب هجمات 

كون أبنابها قد مروا بمرحلة ! فً توجٌه رصاصة الرحمة إلى الحضارة االسالمٌة
، طوٌلة من التخلؾ والضعؾ النسبً، وتخلفوا بشدة عن ركب الحضارة االنسانٌة

اسالم مدنً : على حد تعبٌر تقرٌر لشٌرل بٌنارد، صادر عن مإسسة راند، بعنوان
خطورة مثل هذه التقارٌر تنبع من . الشركاء والموارد واالستراتٌجٌات: دٌمقراطً

ظاهرة ) عبر عنه الروسً ألكساندر زٌنوفٌؾ، فً كتابه الؽرب ؤكٌدها لمات
لى مناطق العالم من حروب باردة ، من تخوؾ ازاء ما ٌشنه الؽربٌون ع(الؽربوٌة

ثقافٌة، ال تعنً مجرد تؤثٌر الؽرب علٌها، وال مجرد قٌام تلك البالد باستعارة بعض 
مظاهر نمط الحٌاة الؽربً، وال مجرد استعمال ما ٌنتجه الؽرب من قٌم مادٌة 

.  وثقافٌة، وال مجرد القٌام برحالت إلى الؽرب، وإنما هً شًء أكثر عمقاً وأهمٌة
ها إعادة بناء تشمل أسس حٌاة تلك البالد، والتنظٌم االجتماعً، ونظام االدارة، إن

 . العالمهذه التحوالت هً الوسابل لؽربنة . واالٌدٌولوجٌا، وذهنٌة السكان
 

ٌمكن أن ٌنمو " منابت"ؼربنة العالم، برأي زٌنوفٌؾ، تقود إلى جعله خالٌاً من أٌة 
من التطور ٌختلؾ عن التطور على قاعدة فٌها شًء قادر على اتخاذ شكل جدٌد 

ٌُمكن احتماالً أن ٌكون . الؽربوٌة ٌُبٌد جمٌع ما  ٌُخضع الؽرب العالم لسلطانه  وفٌما 
 ! العالم ٌتحول إلى صحراء عقٌم أمام التطور. أجنة حضارات قادرة على منافسته

 

ا أن ؼٌر أن حضارتنا بما آلت إلٌه من وهن وافالس لٌس له! اللحظة فارقة إذن
تطمح، على األقل فً هذا القرن، إلى لحاق الؽرب وكسر هٌمنته، فالقوى ؼٌر 

نفوسنا كل ما ٌمكن أن نطمح إلٌه هو السعً لتجنٌب ! متكافبة، على نحو هابل
ولن ٌكون ذلك مٌسوراً، سوى باالعتراؾ بافالسنا الحضاري، ! التمٌٌع والتجرٌؾ

 !نحو شجاع، ال ٌخلو من ُمخاطرة وألمواتخاذ تدابٌر لكسر دابرته الجهنمٌة، على 
  

ٌُعاد بنابها ، فً "سبتمبر11ما بعد "فلتسمح حكومات دولة ! الذاكرة ال ُتمحى، وإنما 
ٌؾ بشكل نقدي عالمنا العربً الخامل، بتربٌة نقدٌة ثورٌة للنشء، تجعلهم سٌبً التك

 ! قافٌةالث الحروب الباردةالخوؾ، وُنجنبهم فخاخ  أنسنً، فنرحمهم من أثقال
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ٌُحطم الدروع الواقٌة لألكاذٌب فً حضارتنا إلى األبد، جٌالً ال تردعه  نرٌد جٌالً 
نظرٌة المإامرة، كالم مستشرقٌن، جلد : عن حب الحقٌقة وُنشدانها صواعق من قبٌل

 ! جٌالً لدٌه الرؼبة والقدرة على القراءة النزٌهة والُمنظمة لألمور! الخ..الذات،
 

  ..، بؽٌة تعرٌفه بإدوارد سعٌد، أهدي هذه الترجمة"الُمنتظر"قد ولهذا الجٌل النا
 

األنسنٌة : بعض اقتباسات النص األصلً مؤخوذة من ترجمة فواز الطرابلسً لكتاب
الموجود فً  استفاد المترجم من الكشاؾ المصطلحً أٌضاً . والنقد الدٌمقراطً

 .واالمبرٌالٌة الثقافة& االستشراق : لرابعتً سعٌدترجمة كمال أبو دٌب 
من أعماله . أستاذ األدب المقارن بجامعة كولومبٌا ستاثيس جورجوريس )**(

، (1996)التنوير، والكولونيالية، وتأسيس اليونان الحديثة: دولة الحلمالمنشورة 
: أما مقالته هذه(. 2003)وهل يفكر األدب؟ األدب كنظرية لحقبة الأسطورية

، فهً منشورة باللؽة االنجلٌزٌة فً العدد "األخٌرةأسلوب إدوارد سعٌد فً المرحلة "
بفكر إدوارد  ُخصص لإلحاطة. (ألف)مجلة البالغة المقارنة، من 2005،  25ال

مجلة ألؾ تصدر عن ". إدوارد سعٌد والتقوٌض النقدى لالستعمار"سعٌد، وعنوانه 
 (الُمترجم. )قسم األدب اإلنجلٌزي والمقارن، الجامعة األمرٌكٌة ٌالقاهرة

 21ٌوم  –جارة الوادي  –ُولد فً زحلة [: مٍ 1930-1899]فوزي المعلوف)***( 
هاجر من بٌروت إلى سان  1921( سبتمبر)أٌلول 17وفً . 1899( ماٌو)أٌار

باولو، حبث انصرؾ إلى تؤسٌس مصانع الحرٌر مع شقٌقٌه إسكندر وشفٌق وذوي 
ا فُطر علٌه من شؽؾ خإولته من آل معلوؾ، بٌد أن عمله الحر هذا لم ٌلهه عم

البدوي الملثم، شاعر : راجع. 1930اشُتهر بشاعر الطٌارة، وتوفً عام . باألدب
 (. 1953دار المعارؾ بمصر، : القاهرة)فوزي المعلوؾ، /الطٌارة

 
، ولٌس ضمن حازم خيري ُمترجمها أضافهالمقالة، هذه بٌت الشعر فً صدر 

 (الُمترجم. )األصل
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