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لم يكن ادوارد سعيد لُيحب ان يحتل موته في نيويورك حّيزًا اآبر من موت ستة فلسطينيين قضوا في                 
ه             . اليوم نفسه على ارض الوطن السليب برصاص االحتالل         ل بسهولة ان تختلط معانات م يكن لَيقب ول

.آفرد مع القهر الذي يناله الفلسطينيون آشعب
ى                  ولم يكن لَيستسيغ خصوصًا ان ي       ر المضروب عل تعارًة للحصار الكبي ه اس كون حصار المرض ل

.زعيم هذا الشعب الذي ناصبه ادوارد سعيد العداء في سنواته االخيرةشعبه وعلى  
م يكن فلسطينيًا فحسب                     . ثم ان الرجل الذي تنحني امامه الثقافة العربية هذا اليوم، او هكذا يفترض، ل

ًا، ونيوي   ًا اميرآي ًا آاتب ان ايض ل آ رًا    ب ي، ومفّك راز االوروب ى الط ديًا عل ًا نق د، ومثقف ًا بالتحدي ورآي
.عالمثالثيًا، وصاحب رؤية عربية

ان فلسطينياً                     ى، وهي ان ادوارد سعيد آ ة االول ه حمل    . لكن آل انتماءاته الفكرية ال تمحو الحقيق وان
مًا اخر   وانه آان من الذين ت. لواء فلسطينيته من دون آلل في القاعدة الخلفية للعدو       رجموا فلسطين اس

وانه استزاد في مقاومته الشرسة على جبهة الثقافة من صالبة مواطنيه تحت االحتالل وفي                 . للتحّرر
ذي ال      وان اآبر تحية لهذا الفلسطيني الفّذ. الشتات ى شعبه ال ة عل الذي غّيبه الموت تكون بإلقاء التحي
                                                                                                      .يموت

                                                         & & &
عيد ى االرجح ادوارد س رأ عل م يق ن ل وش االب يد جورج ب ي بفلسطين، ال . الس ر معن و اصًال غي وه

ة،       وال عقليًا اال بمقدار ما تن   - هذا محسوم    -عاطفيًا   ى السياسة االميرآي عكس االحداث الفلسطينية عل
ذ اآلن                  ة المفتوحة من ة االنتخابي ة، اي الحمل ة االميرآي . وفي هذا اللحظة بالتحديد على السياسة الداخلي

وحتى عندما يبدو معنيًا وفق الحسابات الباردة بما يجري في فلسطين، فان ما يخلص اليه السيد بوش        
ر             . بينفر منه العقل قبل القل     فموقفه من الرئيس ياسر عرفات، باالضافة الى آونه غير مقبول، بل غي

ى الشرق االوسط،                      ة تصديرها ال ّدعي االدارة االميرآي ة التي ت ايير الديموقراطي اخالقي، بحسب مع
.يبقى محكومًا بهاجس غير عقالني

ل آيف وال       . م المنتخب  يقول السيد بوش ان الفلسطينيين لن ينالوا دولتهم اال اذا استبدلوا رئيسه             م يق ل
ار       تبرع بالضغط على اسرائيل من اجل اجراء انتخابات تسمح، على االقل من الناحية النظرية، باختي

اء          . قيادة اخرى  زم احي رئيس االميرآي آيف يعت م يوضح ال من دون ان  " خريطة الطريق  "آذلك، ل
ذآير رفض                  ا، وهي للت ق التي سبق السرائيل ان عطلته أي خطوة من      يزيل العوائ ام ب  اسرائيل القي

رار   ز الق ل مرآ طينيين، وتجاه ين الفلس الق المعتقل ًا اط ا، وخصوص وص عليه وات المنص الخط
.الفلسطيني

ات ال              -بالطبع، لم يقر السيد بوش ان السياسة االسرائيلية           رئيس عرف ى عزل ال ة ال ة الهادف  االميرآي
يمكن ان تصب في مصلحة من يتصّورهم اآثر اعتداًال بل في خانة الحرآات االسالمية التي تصفها                

ة ه باالرهابي ير  . ادارت ل للتفس ر قاب ير النظ رائيلي القص ان االس ا: الره ب الط الموي ان تغلي بع االس
اب  ذا النضال واالره ين ه ط ب ّهل الخل طيني يس و  . للنضال الفلس تعد ألن تخط رائيل تس ا هي اس وه
 ، ومن خالله الى حرآتي"حزب اهللا"خطوة اضافية في هذا االتجاه بمنحها المزيد من الصدقية الى 
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ى بعض المعتق             " الجهاد"و" حماس" ادل االسرى ال ر توسيع تب ه، عب ين الفلسطينيين،   المتحالفتين مع ل
تقيلة            اس المس ود عب ان االسرائيلي، آيف     . اولئك الذين لم ترَض تسليمهم الى حكومة محم ولكن الره

يتوافق مع المصلحة االميرآية؟
ل                ات المتحدة، وإن تكن ال تتصل بفلسطين، ب اد مصلحة للوالي ادل االسرى، يمكن ايج في قضية تب

اد "و" حماس"لكن استقواء   . ي العراق وايران  بالحسابات الشيعية للسياسة االميرآية ف     حزب  "بـ " الجه
دال،           " اهللا ى االعت ال يمكن ان يعني، من وجهة النظر االميرآية، سوى التخلي عمليًا عن اي رهان عل

 ".خريطة الطريق"وتاليًا عن احتمال احياء 
ه، هو ان                      م يكن من اقوال ة " ة الطريق  خريط "ما يفهم اذًا من ممارسة السيد بوش االبن، إن ل . مؤجل

د ديبلوماسي،            ر اي جه ب، لتثمي ة االسرائيلية يتطل والحق ان وجود آرييل شارون على رأس الحكوم
ا تقف هي                          ه، فيم ة في ه وال راغب ادرة علي ر ق حجمًا من الضغط من الواضح ان االدارة االميرآية غي

ى         ويعني ذلك، . على عتبة سنة انتخابية صعبة، وامام وضع عراقي غير مستتب          ي، ان عل ا يعن  في م
.الشعب الفلسطيني توّقع سنة اضافية من المعاناة والحصار

                                                    & & &
رة   "سنة اضافية في البحث عما      . سنة اضافية في الصمود، وسط الصحراء العربية       " بعد السماء االخي

ل المرافق لصور الفرنسي جان            التي استلهمها ادوارد سعيد من محمود د       ه الجمي ًا لنّص رويش عنوان
ذين قضوا            . مور عن حياة الفلسطينيين    سنة سيموت فيها آثيرون، بعد ادوارد سعيد ومواطنيه الستة ال

 .امس برصاص االحتالل، لكنها سنة سيبقى فيها شعبه حيًا، وهذا هو العزاء
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