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''�لعرب و�لمحرقة �لنازية: حرب �لمرويات �لعربية ــ 

�لإ�سر�ئيلية''، ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية''، �لعدد 84 )خريف 
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ا كنُت من �لذين يرحبون 
ّ
�سيل �آخر من �لنتقاد. ولم

بالنقد و�لنقا�ص، فاإن ماأخذي �لرئي�سي على ناقدي 

�ص معظم تعليقه على كتابي لنتقاده 
ّ
لي�ص �أنه كر

على �لرغم من �إقر�ره بفائدته في معر�ص �لنقد، 

ر عنه من �آر�ء ــ �أي �أن �سبب خيبة ظني 
ّ
و�إنما ما عب

لي�ص فعَل �لنقد بذ�ته، و�إنما منحاه. وهذ� ما 

�ساأحاول �سرحه.

 
ّ
�إن فحوى ما ياأخذه يا�سين �لحاج �سالح علي

يجد تف�سير�ً �سياقيًا ــ بنيويًا في خاتمة �لمقالة 

ني مر�ر�ً على ما 
َ
عندما يخل�ص ناقدي، بعد �أن لم

�سّكل في نظره �إفر�طًا في تقدير �أهمية �إبادة �ليهود 

ن تعاون من �لعرب مع 
َ
�لأوروبيين، وفي نقد م

�لنازيين، �إلى هذ� �لتخمين: ''نرجح �أن هذ� �لن�سق 

�لتطهري �لمتكرر في كتاب �لأ�سقر متولد من �سغوط 

يحددها �لو�سع �لبنيوي لكتابه، فهو مكتوب 

بالفرن�سية، ومترجم فور�ً �إلى �لإنجليزية، وموجه �إلى 

جمهور غربي.'' وهو �لتف�سير نف�سه �لذي �أر�د به 

نكر عليه 
ُ
بع�ص نقاد �إدو�رد �سعيد من �لعرب �أن ي

ر عنها 
ّ
�لم�سروعية �لوطنية �لعربية لأطروحات عب

مر�ر�ً وكانت مماثلة تمامًا لتلك �لتي �نتقدها يا�سين 

لّما 
علمُت �أن ''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية'' 

ن�سرت مر�جعة لكتابي �لأخير ''�لعرب 

و�لمحرقة �لنازية'' )�لقاهرة: �لمركز �لقومي 

للترجمة؛ بيروت: د�ر �ل�ساقي، 2010( بقلم يا�سين

�لحاج �سالح،**  �سررُت جد�ً، لأنني من �لذين 

 ما 
ُ
لي�ص خير

َ
يقّدرون كتاباته و�آر�ئه، بل �سجاعته. �أو

ن يخو�ص في 
َ
ياأمل به �أي كاتب، ول �سيما م

ه من هو قادر 
َ
مو�سوع معقد و�سائك، �أن ير�جع كتاب

على فهمه و�إعطائه حقه؟ و�أنا �أ�سكر ليا�سين �لحاج 

�سالح �لجهد �لذي بذله في قر�ءة كتابي ومر�جعته، 

قال، فوجئت عندما قر�أُت 
ُ
غير �أنني، و�لحق ي

�لمر�جعة في ذ�ك �لعدد من ''مجلة �لدر��سات 

�لفل�سطينية''، لأنني وجدتها ت�سوق لي �نتقاد�ت من 

وحي �سيا�سي ما كنُت �أتوقعه من كاتبها.

طبعًا، لم يكتِف يا�سين �لحاج �سالح بالنتقاد، 

بل ت�سمنت مر�جعته عبارة مدح قوي للكتاب �أ�سكره 

عليها، وقد جاء فيها �أنه ''ل مجال للمبالغة في 

فائدته، ول في �ت�ساع روؤيته ونفاذ تحليالته وقيمته 

�لتثقيفية �لكبيرة''، غير �أن هذ� �لمدح �لمقت�سب جاء 

كاأنه عر�سيًا قبل نهاية �لمقالة، كاأن �لغاية منه 

رفع �لعتب عن �لناقد و�لتخفيف من �لمنحى �لنقدي 

�لعام لمر�جعة بد�أت باللوم و�نتهت �إليه. و�لحال �أن 

عبارة �لمديح �لمذكورة لم تتوقف عند ما �أوردُته، بل 

��ستكملها �ل�ستدر�ك �لتالي: ''لكن هذ� ل يمنع من �أنه 

يمكن �لتحفظ تجاه ق�سايا �إ�سافية فيه.'' وتال ذلك 

جلبير الأ�شقر

العرب والمحرقة النازية:

رّد على يا�شين الحاج �شالح



مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية �ستاء 178852011

�أنف�سهم بفعل قوة �لدعاية �لم�سادة وهز�لة �لت�سدي 

�لعربي لها، و�لم�ساهمة في ت�سليح �لعرب عامة 

ال �سد �ل�سهيونية، 
ّ
و�لفل�سطينيين خا�سة بخطاب فع

 �إّل �لق�سية 
ّ
غير �لخطابات �ل�سائدة �لتي ل ت�سر

�لعربية ول ي�ستفيد منها �إّل �ل�سهيونيون. و�أنا في 

هذه �لمهمة �أ�سير على خطى �إدو�رد �سعيد و�أمثاله 

�لعديدين، وكثافتهم عالية في �لأو�ساط �لتي ُت�سدر 

''مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية'' ومثيلتيها بالإنجليزية 

و�لفرن�سية )توقفت �لمجلة �لفرن�سية عن �ل�سدور قبل 

عامين(. ومن غير �لم�ستغرب �أن تكون �لأبو�ق 

�ل�سهيونية في �لغرب بد�أت تهاجم كتابي، كما فعلت 

موؤخر�ً �ثنتان من �لمجالت �لأميركية �لم�سهورة 

بدفاعها عن دولة �إ�سر�ئيل، و�لتي تنهال على �أن�سار 

�لق�سية �لفل�سطينية بالنقد �لالذع، �إن لم يكن 

بال�ستائم و�ستى �لتهامات.

هها يا�سين 
ّ

و�إذ� تفح�سنا �لنتقاد�ت �لتي وج

�لحاج �سالح �إلى كتابي، ف�سنرى �أنها ل تخلو من 

�لإجحاف ومن �أخطاء �لقر�ءة. فلن�ستعر�سها 

ونناق�سها هنا باأكبر قدر من �لإيجاز �لممكن.

 في بد�ية مر�جعته باأنني 
ّ
1 ــ مع �أن �لناقد يقر

ل ت�سمية ''�إبادة �ليهود'' على ''�لمحرقة''، فاإنه  �أف�سّ

 قولي في م�ستهل �لكتاب �إن تلك �لجائحة 
ّ
ياأخذ علي

''�ستظل �إلى �لأبد، من ز�وية �لأخالق �لإن�سانية 'غير 

قابلة للت�سمية' ''، فيرى �أن هذ� �لتعبير يوؤدي �إلى 

''�إفر�دها عن غيرها من �لمحن �لإن�سانية'' على غر�ر 

ما يريده �إيلي فيِزل، ويفتح �لباب ل�سرب من 

''�ل�ستثنائية'' �لتي تطالب بها �إ�سر�ئيل. وقد فات 

�ست مقطعًا طوياًل 
ّ
�لناقد �أنني في �لف�سل نف�سه، كر

لنتقاد �إيلي فيِزل )في�سيل في �لكتاب( تحديد�ً لأنه 

 ''على �عتبار '�لهولوكو�ست' ]باألف ولم 
ّ
يلح

�لتعريف[ حدثًا فريد�ً ل مثيل له في �لتاريخ'' 

ه 
ّ

)�ص 25(. وهي لي�ست �لحالة �لوحيدة �لتي يوج

فيها ناقدي �سدي �سهامًا ��ستناد�ً �إلى �أمور وردت 

رت تف�سيلي 
ّ
في كتابي. ففي و�قع �لأمر، فاإنني ف�س

لتعبير ''�إبادة �ليهود'' على تعبير ''�لمحرقة'' باأن 

�لأول ''تعبير ي�ستخدم م�سطلح '�لإبادة' �لعام بينما 

يحدد هذه �لإبادة بالإ�سارة �إلى هوية �سحاياها، 

�لحاج �سالح في موؤلفي، وهو موؤلف ي�ستند �إلى 

�سعيد وي�ست�سهد به تكر�ر�ً. و�إذ� لفتنا �لناقد �إلى �أن 

كاتبًا فل�سطينيًا كخالد �لحروب على �سبيل �لمثال 

)�نظر مر�جعته �لكتاب في جريدة ''�لحياة'' في 

2010/11/7، بعنو�ن: ''�لعرب و�لمحرقة �لنازية: 

ر هو �أي�سًا عن �آر�ء 
ّ
روؤية �إن�سانية وعقالنية''( يعب

مماثلة في مقالته في �ل�سحافة �لعربية، عالوة 

على ثناء �لأ�ستاذين ن�سير عروري ور�سيد �لخالدي 

على �لكتاب، و�لذي ورد في �سفحاته �لأولى، ربما 

�أجابنا يا�سين �لحاج �سالح �أن هوؤلء جميعًا 

يقطنون مثلي في �لغرب، ويعانون مثلي، وبالتالي 

�ء ''�ل�سغوط �لتي يحددها �لو�سع 
ّ
يعانون جر

�لبنيوي''، على غر�ر �لر�حل �إدو�رد �سعيد. وقد فات 

�لناقد �أن مثل هذ� �لتف�سير �لبنيوي ذو حّدين، فقد 

ن يلجاأ �إليه 
َ
ينطبق بوحي من �لمنطق ذ�ته على م

ا �إذ� كان 
ّ
تف�سير�ً، وفي �إمكان �لمرء �أن يت�ساءل عم

�لناقد �ل�سوري نف�سه عر�سة لل�سغوط �لتي يحددها 

�لو�سع �لبنيوي لوجوده في بيئة محدودة �لنفتاح 

على �سائر بالد �لعالم ب�سبب �لرقابة و�لقمع و�لمنع 

من �ل�سفر )ما �سماه هو نف�سه في عنو�ن كتابه: 

''�سوريا من �لظل: نظر�ت د�خل �ل�سندوق �لأ�سود''، 

�لإ�سكندرية: جد�ر للثقافة و�لن�سر، 2010(، �لأمر 

�لذي يعزز ن�سقًا قومجيًا �سيقًا يغّذيه �لنظام �لحاكم؛ 

ن�سقًا كان ول يز�ل عار�سًا رئي�سيًا من عو�ر�ص 

�ءه منطقتنا 
ّ
�لبوؤ�ص �لأيديولوجي �لذي تعاني جر

�لعربية.

فلندع �إذ�ً �لتف�سير �لبنيوي جانبًا، فهو غير مفيد 

في نقا�سنا هذ�. وفي و�قع �لأمر، فاإن موؤلفي ُنقل 

فور�ً �إلى �لعربية �أي�سًا )نقله ب�سير �ل�سباعي 

بمعونتي، وقد �سدرت طبعته �لعربية في �لقاهرة في 

كانون �لثاني/يناير 2010، �أي قبل خم�سة �أ�سهر من 

 �أن �لكتاب 
ّ
�سدور �لطبعة �لإنجليزية(. و�إذ� �سح

موجه بالدرجة �لأولى �إلى �لجمهور �لغربي ــ وهذ� 

�ص لدح�ص وتفنيد �لمروية 
ّ
�أمر بديهي لأنه مكر

ر �لعرب 
ّ
�ل�سهيونية �لر�ئجة في �لغرب، و�لتي ت�سو

�أنهم �أ�سباه �لنازيين ــ فاإن غايته �لأُخرى هي تغيير 

�سورة �لتاريخ �لعربي �لعالقة في �أذهان �لعرب 
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�رتكبها طرف غير عربي، ومن دون �أن يكون لأي 

طرف عربي �سلع فيها �أو في �لتحري�ص عليها، بينما 

�لنكبة �رتكبها '�سحايا �ل�سحايا' )تعبير �إدو�رد 

�سعيد(، وهي ل تز�ل م�ستمرة، ويحتمل �أن ت�ستمر 

عقود�ً و�أجياًل، كما �أن �لمرتكب �لمبا�سر لم يقبل في 

�أي يوم �أن يكون م�ساويًا وجوديًا و�سيا�سيًا وحقوقيًا 

للمنكوبين، و�إنما ي�ستكثر عليهم �أن يملكو� �سردية 

ب�ساأن محنتهم ويطالبهم بمحو كلمة نكبة من 

�سرديتهم )ت�سيبي ليفني(. �ل�سحايا �لفل�سطينيون 

و�لعرب �أقل كثير�ً من �سحايا �لهولوكو�ست �لمقّدرين 

ب�ستة ماليين، لكن �لم�سل�سل �لت�سحوي م�ستمر هنا...'' 

ماذ� ع�ساني �أقول، وكل ما كتبه يا�سين �لحاج 

�سالح، و�ساقه من تعقيب على كالمي ــ با�ستثناء 

 في �إيعاز �رتكاب �لنكبة �إلى ''�سحايا 
ّ
�لخطاأ �لجلي

�ل�سحايا''، وهم طبعًا �لفل�سطينيون في تعبير �إدو�رد 

�سعيد، ولي�ص �لإ�سر�ئيليين ــ �إنما هو و�رد في كتابي، 

كما ورد في �سورة مقت�سبة في مقابلتي مع 

�سحيفة ''يديعوت �أحرونوت'' �لإ�سر�ئيلية، و�لتي 

ن�سرتها بالعربية �سحيفتا ''�لأخبار'' �لبيروتية     

)12 �أيار/مايو 2010( و''�لقد�ص �لعربي'' �للندنية 

)13 �أيار/مايو(. وكاأن يا�سين �لحاج �سالح هنا 

خلط في ذ�كرته بين ما قر�أه وبين ما ظّن �أنها �أفكار 

نقدية تولدت لديه من وحي قر�ءة كتابي، وحتى �إن 

�ء 
ّ
لم يكن �لأمر كذلك، فقد كان عليه �أّل يعطي �لقر

�نطباعًا باأنها �آر�ء خا�سة به ومتناق�سة مع �آر�ء 

�لكاتب. لقد قلُت في مقابلتي مع �ل�سحيفة 

�لإ�سر�ئيلية:

كيف يمكنكم �نتقاد �إنكار �لمحرقة في �لعالم 

�لعربي عندما تنكر �إ�سر�ئيل �لنكبة �لفل�سطينية؟ 

�أنا ل �أ�سّبه بين طرد �لفل�سطينيين �سنة 1948 

وبين �لمحرقة. فالمحرقة كانت �إبادة جماعية 

وبالتالي ماأ�ساة �أعظم بكثير من �آلم �لفل�سطينيين 

منذ 1948. غير �أن �لعرب و�لفل�سطينيين لم 

يقترفو� �لمحرقة، بينما �إ�سر�ئيل هي �لم�سوؤولة 

عن �لنكبة، وقد �أثبت ذلك موؤرخون �إ�سر�ئيليون. 

ومع ذلك، تو��سل �إ�سر�ئيل �إنكار م�سوؤوليتها 

�لتاريخية عن تلك �لماأ�ساة. وقد �حتّجت وزيرة 

�ساأن م�سطلحات '�إبادة �لأرمن'، �أو '�إبادة �لروما' �أو 

'�لإبادة �لرو�ندية'. وهذه �لم�سطلحات ل تلغي باأي 

حال �لقول باأن كل �إبادة هي، ب�سكل ما، حدث له 

خ�سو�سيته، كما ل تلغي �لو�قع �لذي ل �سبيل �إلى 

�إنكاره و�لذي يتمثل في �أن �إبادة �ليهود تفوق في 

حجمها جميع �لإباد�ت �لأُخرى �لتي عرفها �لقرن 

�لع�سرون. وهذه مالحظة مو�سوعية يمكن، ويجب 

�لعتر�ف بها دون �لدخول في 'مناف�سة �ل�سحايا'...'' 

ا �لقول �إن �إبادة ما يقارب �ستة ماليين 
ّ
)�ص 22(. �أم

من �ليهود �لأوروبيين، معظمهم بو��سطة مجزرة 

�سناعية ممنهجة بعد ح�سدهم في مع�سكر�ت 

كابو�سية، �إنما هي جائحة �ستبقى �إلى �لأبد ''غير 

قابلة للت�سمية'' من �لز�وية �لأخالقية )ولي�ص من 

ز�وية علم �لتاريخ، طبعًا(، فهو مجرد ت�سديد على 

فظاعتها ول يعني �لبتة �أن �لقول ذ�ته ل ينطبق على 

�سائر �لإباد�ت، �أَكانت �إبادة �لأرمن، �أو �إبادة 

�لتوت�سي و�لهوتو في رو�ند� وبوروندي، �أو غيرهما 

من فظائع �لتاريخ �لعظمى. و�لح�سيلة �أن �تهام 

يا�سين �لحاج �سالح لي باأنني �ساركت، على حد 

قوله، في ''�لإفر�د �لمتعدد �لأ�سكال للمحرقة... غير 

مكتف بالمتناع من نقده'' �إنما هو مخالف تمامًا 

 في �أن ناقدي لم يكن يق�سد 
ّ

للحقيقة. ول �سك لدي

ا 
ّ
، بل �إن ما كتبه �إنما نتج من �سهوه عم

ّ
�لفتر�ء علي

قر�أ في كتابي، ومن �إ�سقاطه �آر�ء عليه يبدو �أنها 

ا توّقع �أن 
ّ
م�ستوحاة من �أفكار م�سبقة تكونت لديه مم

يجد في �لكتاب.

 قولي �إنه 
ّ
2 ــ ياأخذ يا�سين �لحاج �سالح علي

قارن، 
ُ
''وبطبيعة �لحال، كانت �لمحرقة �أب�سع بما ل ي

من �لنكبة و�أكثر منها دموية. على �أن هذ� �لعتبار ل 

يقلل بحال من ج�سامة ماأ�ساة �لفل�سطينيين، ل �سيما 

�أنهم، ك�سعب، لم يتحملو� �أي ذنب في وقوع دمار 

�ليهود �لأوروبيين'' )�ص 41(، فيرى في ذلك �لإقر�ر 

 
ّ
ل علي بالبديهيات وقوعًا في ''فخ �أخالقي'' ويتف�سّ

في هذ� �ل�سدد بلفت نظري �إلى �لحقائق �لتالية: 

''باتت هذه �لمقارنة م�سمرة في جميع �لمقاربات 

�لإ�سر�ئيلية و�لغربية و�لعربية للمحرقة... فالمحرقة 

في و�قع �لأمر، وقعت قبل �أكثر من �ستين عامًا، وقد 



مجلة �لدر��سات �لفل�سطينية �ستاء 180852011

�لعليم'' �لذي هو في موقع ''ل يقدر عليه �إّل �للـه، �أو 

�ل�سيطان''، م�سيفًا �أنني �أقيم خارج �لزمان و�لمكان 

و�أدين ''�أ�سخا�سًا ل م�سافة نف�سية تف�سلهم عن 

�لحدث'' من منطلق ''معرفة تر�كمت خالل نحو ثالثة 

.ً�
ّ
 جر

ّ
�أجيال''، وهلم

ن ناقدي في قر�ءة ما كتبُته لوّفر على 
ّ
ولو تمع

نف�سه �نفعاله بحجة �نفعالي، فقد كتبُت عن �أر�سالن 

و�لح�سيني ما يلي: ''بحكم �أنهما كانا على در�ية 

جيدة بالنظم �لفا�سية، كان ذنبهما �أعظم بكثير من 

ذنب جميع �أولئك �لذين كانت هذه �لنظم قد فتنتهم 

عد. �إذ ل يمكن �تهام �سكيب �أر�سالن، �لمقيم في 
ُ
عن ب

�أوروبا، و�لعليم بما يجري في �ألمانيا، باأنه كان 

يجهل و�قع �لفا�سية و�لنازية �ل�سمولي �أو �أن �لعمى 

 به، �ساأن �لغالبية �ل�ساحقة من 
َ
ر

َّ
�لعاطفي قد َغر

�ل�ستالينيين �لذين عا�سو� خارج �لتحاد �ل�سوفياتي. 

ول �سبيل �إلى �إعفائه من م�سوؤوليته �لج�سيمة في 

حفز تحالف مع دول �إمبريالية �سمولية �أ�سو�أ بكثير 

من �لدول �لإمبريالية �لتي �سيطرت على �لعالم 

ا تو�طوؤ �أمين �لح�سيني �لإجر�مي فقد 
ّ
�لعربي. و�أم

كان �أخطر بكثير من تو�طوؤ �أر�سالن، وذلك لأن 

تعاونه مع دول �لمحور قطع �سوطًا �أبعد من �سوط 

 
َ
م تعاون �أي �أحد �آخر من موؤيديها �لعرب. فقد قدَّ

نف�سه على �أنه زعيم �لأمة �لعربية قاطبة و�لعالم 

�لإ�سالمي باأ�سره، �لمنخرط في �سر�ع مع �لإنجليز، 

و�إن كان �أي�سًا، وبالدرجة �لأولى، مع '�ليهود'. وفي 

�لأعو�م �لتي ق�ساها في �أوروبا، دخل، دون �أي 

تاأنيب لل�سمير، في هلو�سة �لنازيين �لإجر�مية عن 

�ليهود، مت�سق �لخطو معها في تحولها �إلى �أعظم 

�لجر�ئم �سد �لإن�سانية'' )�ص 208(.

فمن �لو��سح تمامًا �أنني ل �أطلق على جميع 

�لعرب �لذين تعاونو� مع �لنازية �أحكامًا مطلقة، بل 

�أحكم على كل و�حد منهم في �سوء ما فعله حقًا وما 

كان يعرفه. فاإد�نتي �لكبرى لأر�سالن في كتابي 

تتعلق بتو�طئه مع �إيطاليا �لفا�سية، وهي مقرونة 

بمعرفته ك�سائر �لعرب بالجر�ئم �لب�سعة �لتي 

نُت في كتابي قدر �ل�سخط 
ّ
�رتكبتها في ليبيا و�لتي بي

�لذي وّلدته لدى �لر�أي �لعام �لعربي، ف�ساًل عن 

�لخارجية �ل�سابقة ت�سيبي ليفني على �لأمين 

�لعام لالأمم �لمتحدة ل�ستعماله كلمة �لنكبة، �لتي 

تعني �لكارثة باللغة �لعربية... �إن �لفل�سطيني �أو 

�لعربي �لذي يقول �إن �لمحرقة قد �خترعها 

�ل�سهاينة لتبرير �أعمالهم، �إنما يتفاعل مع 

��ستخد�م �إ�سر�ئيل للمحرقة لأغر��سها �لخا�سة. 

�إنه رد فعل غبي. و�إنكار �لمحرقة في ر�أيي هو 

عد�ء �لأغبياء لل�سهيونية، لكن هوؤلء �أنا�ص 

ينكرون حدثًا تاريخيًا لم يكن لهم ول ل�سعبهم �أي 

دور فيه. في �لمقابل، فاإن �لإنكار �لإ�سر�ئيلي 

للنكبة �أخطر بكثير لأن �إ�سر�ئيل كانت هي 

�لم�سوؤولة عنها. كانت �لنكبة حدثًا حا�سمًا في 

تاأ�سي�ص �إ�سر�ئيل. ثمة دول �أُخرى قامت في 

و� 
ّ
ظروف م�سابهة، غير �أنه ينبغي عليكم �أن تقر

بالحقيقة �لتاريخية وبالم�سوؤولية �لتاريخية. �إن 

�لو�سع يزد�د �سوء�ً �ليوم ب�سبب �ل�سطهاد 

�لإ�سر�ئيلي للفل�سطينيين.

لحظو� �أن يا�سين �لحاج �سالح كتب في نقده 

ه �إلى جمهور عربي: ''ثمة �إنكار�ن ل �إنكار 
ّ

�لموج

و�حد، وم�سير �أحدهما مرتبط بم�سير �لآخر. �لألم 

�لإن�ساني و�حد، و�إعالء �آلم على �أُخرى لن يقود �إّل 

�إلى �لتالعب �ل�سيا�سي بالألم �لإن�ساني.'' بينما لم 

�أتردد من جهتي، وفي توجهي �لمبا�سر �إلى �لجمهور 

�لإ�سر�ئيلي، في �لت�سديد على �أن �لإنكار �لإ�سر�ئيلي 

للنكبة ''�أخطر بكثير'' من �لإنكار �لعربي للمحرقة. 

فماذ� حّل، يا ترى، بال�سغوط �لتي يحددها �لو�سع 

�لبنيوي؟

 يا�سين �لحاج �سالح �أنني بلغت 
ّ
3 ــ ياأخذ علي

''�إحدى �لذرى �لنفعالية �لعالية'' في حديثي عن 

''تو�طوؤ �إجر�مي'' في �سدد تعليقي على مو�قف 

و�أفعال �سكيب �أر�سالن و�أمين �لح�سيني، فيرى ناقدي 

�أن �أحكامي ''ت�سدر عن �سمير كلي �لإحاطة يحكم 

ن 
َ
بمفعول رجعي على وقائع وممار�سات كان م

يدينهم بها �أقل �إحاطة بما يجري وغير م�ستوعبين 

لمد�ه، مثلهم في ذلك مثل معظم �لقوى �لغربية 

ذ�تها، وحتى �ل�سهيونيين، �إلى �سنة 1939 على 

يه ''�لر�وي 
ّ
�لأقل.'' في�ستر�سل في ت�سبيهي بما ي�سم
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باأوروبا، �أو �أن هناك ما هو نافع لأوروبا و�سار 

بالجن�ص �لب�سري، ف�ساأعتبره �إجر�ميًا.'' ولم يخطر في 

بالي �أن مفكر�ً عربيًا من �أبرز دعاة �لتنوير في �لقرن 

�لو�حد و�لع�سرين ربما ي�سعب عليه فهم هذ� �لمبد�أ 

�لأ�سا�سي.

ثم يتابع ناقدي: ''لقد كان متاحًا للموؤلف �أن 

ا فعل �أمام �إ�سكالية �أُخرى مت�سلة 
ّ
يتوقف �أطول مم

بال�سابقة، وهي مطالبة �لمفتي �لحاج �أمين �لح�سيني 

�ل�سلطات �لنازية بمنع هجرة �ليهود �إلى فل�سطين؛ 

هذه �لمطالبة �لتي يدينها �لأ�سقر بعنف بالغ.'' 

وي�سيف: ''وفي �لحقيقة، فاإننا هنا حيال مع�سلة 

ا �لتغا�سي غير �لمقبول عن م�سير 
ّ
�أخالقية فريدة: �إم

ا �لقبول باأن يهاجرو� �إلى وطن �لمفتي 
ّ
�ليهود، و�إم

كي يقيمو� دولة تطرده ومو�طنيه من �أر�سهم...''

هنا �أي�سًا لو دقق ناقدي حقًا بما كتبُته بدًل من 

، لوّفر على نف�سه كثير�ً من 
ّ
�إ�سقاطه �أفكار�ً م�سبقة علي

�لعناء. ويبدو �أنه لم يالحظ �أنني خ�س�ست خم�ص 

�سفحات ون�سف �سفحة لمناق�سة مو�سوع ر�سائل 

�لمفتي �إلى حكومات �لمحور ب�ساأن هجرة �ليهود �إلى 

فل�سطين، وهذ� �لقدر من �لهتمام ناجم عن كون تلك 

�لر�سائل ت�سكل حججًا رئي�سية في �لمروية 

�ل�سهيونية، وكان ل بد لي بالتالي من تناولها عن 

كثب في كتاب مخ�س�ص لدح�ص تلك �لمروية. فمن 

ا 
ّ
�لعجيب �أن يلومني ناقدي لأنني لم �أتوقف �أطول مم

نت كيف 
ّ
فعلت، و�لحال �أنه �أغفل ما كتبت، �إذ �إنني بي

�أن �لوجه �لإجر�مي لر�سائل �أمين �لح�سيني لم يكمن 

في دعوته حكومات �لمحور �إلى عدم �إر�سال �ليهود 

�إلى فل�سطين )بالمنا�سبة، كان �لح�سيني يعلم تمام 

�لعلم �أن �لنازيين، منذ ��ستيالئهم على �ل�سلطة في 

�ألمانيا وحتى �سنة 1941، قد تو�طوؤو� مع 

�ل�سهيونيين في تنظيم �لهجرة �ليهودية �إلى 

فل�سطين، بما في ذلك �لهجرة غير �ل�سرعية 

باللتفاف على �لتقييد�ت �لبريطانية، ول بد من 

�إ�سافة هذ� �لأمر �إلى ما ناق�سناه في �لبند �ل�سابق 

ب�ساأن معرفته بالأمور(، و�إنما كمن �لإجر�م في 

دعوته تلك �لحكومات �إلى �إر�سال �ليهود �إلى 

مع�سكر�ت �لعتقال في بولند�. فكتبُت بكل و�سوح، 

�لحتالل �لإيطالي �لالحق للحب�سة. وفات ناقدي 

نت كيف �أن �لعرب �لذين �ختارو� �لتعاون مع 
ّ
�أنني بي

�لنازية �سكلو� حفنة �سغيرة جد�ً من �لنا�ص بينما 

كان عدد �لعرب �لذين ر�أو� �أن ذلك �لتعاون غير 

م�سروع �أكبر كثير�ً، وهم �أدركو� ما �أدركه غيرهم من 

معا�سريهم من دون حاجة �إلى �أي معرفة ''�إلهية''. ثم 

 �أن جر�ئم �لنازية حتى �سنة 1939 كانت 
ّ
�إذ� �سح

ا غدت عليه لحقًا، فلماذ� لم 
ّ
�أقل حجمًا وو�سوحًا مم

يخطر في بال ناقدي �أن جر�ئم �ل�سهيونية بقيت 

محدودة هي �أي�سًا حتى �سنة 1947 مقارنة بما 

�ست�سفر عنه عندما �سّنت هجومها �ل�سامل لغت�ساب 

�أر�ص فل�سطين و�قتالع �سعبها وتاأ�سي�ص دولة 

�إ�سر�ئيل؟ هذ�، وكان �لعرب، في معظمهم، �لذين 

�أتاحت لهم ثقافتهم متابعة �لأحد�ث �لأوروبية، حتى 

من بعيد، يدركون قبل �سنة 1939 �أن �لنازية 

و�لفا�سية ت�سكالن خطر�ً عظيمًا على �لإن�سانية 

جمعاء، فكم بالأحرى �لذين عا�سو� في �أوروبا 

وعا�سرو� �لنظامين على غر�ر �سكيب �أر�سالن؟

هذ�، ولن يفوت �أي قارئ لكتابي �أن مو�سع 

�إد�نتي �لق�سوى هو �أمين �لح�سيني �لذي �أفاد هو 

نف�سه بافتخار في مذكر�ته �أن �أ�سدقاءه �لنازيين 

بّلغوه في �سيف �سنة 1943 �أنهم في �سدد �إبادة 

�ليهود، و�أنهم �أفنو� ثالثة ماليين منهم حتى ذلك 

�لتاريخ. فاإن ما �أ�سميته ''تو�طوؤ �أمين �لح�سيني 

�لإجر�مي'' يتعلق بما فعله بعد �نتقاله �إلى �أوروبا 

في �سنة 1941، وخالل وجوده فيها حتى نهاية 

ْل معرفته بالجريمة 
ُ
�لحرب �لعالمية �لثانية. ولم تح

�لنكر�ء �لتي كان �لنازيون يرتكبونها دون متابعة 

تعاونه معهم وتحري�سه �لعرب من �إذ�عة برلين على 

حمل �ل�سالح �إلى جانب دول �لمحور وبثه دعاية 

عن�سرية مقتب�سة مبا�سرة من �لدعاية �لنازية، بما 

في ذلك �لثناء على ''�لحل �لنهائي'' )�أي �إبادة 

�ليهود(.

وقد ختمت نقدي لمقولة ''عدو عدوي �سديقي'' 

بالإحالة �إلى كلمات �أحد �أبرز مفكري ع�سر �لأنو�ر 

�لأوروبي في �لقرن �لثامن ع�سر �لذي كتب: ''�إذ� 

عرفت �أن هناك ما هو نافع لبلدي، لكنه �سار 
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معظمها على ت�سويب ما نقله ناقدي خطاأ عن 

كتابي بدًل من �أن تكون مناق�سة لأفكار �لكتاب 

بذ�تها. وبما �أن يا�سين �لحاج �سالح مثقف محترم، 

فاأنا ل �أجد من تف�سير ل�سوء قر�ءته �إّل �إنه �أ�سقط على 

كتابي توجهات توقع �أن يجدها د�خله بفعل �أفكار 

م�سبقة عن �نتمائي �إلى �لمثقفين �لعرب �لذين يقعون 

''تحت �سغط �لمبالغة'' باإبد�ء تعاطفهم مع �سحايا 

 �لم�سكلة �أن ناقدي من �لذين 
ّ
�لمحرقة �لنازية. ولب

يتعاملون مع �لمحرقة كاأنها ملك للحركة 

�ل�سهيونية، ويرون �أن علينا في تعاملنا معها �أن 

نتعامل بروح �لمقاي�سة، بينما �أنا من �لذين يرون 

في �لمحرقة �لنازية جائحة تخ�ص �لإن�سانية 

جمعاء، وتتناق�ص درو�سها تناق�سًا �سارخًا مع 

�أفكار �ل�سهيونية وممار�ساتها �لتي كان �سحايا 

�لنازية �ليهود بر�ء منها في معظمهم )و�إّل لهاجرو� 

�إلى فل�سطين بدًل من �لبقاء في �أوروبا( مثلما لم 

تكترث هي حقًا لم�سيرهم، غير مبالية �إّل بم�سروعها 

 �لتفاق مع 
ّ
�ل�ستيطاني في فل�سطين. و�أنا على �أتم

ما كتبه جوزيف �سماحة في �سنة 2001، و�لذي 

��ست�سهدُت به في كتابي، من �أن ''�لعرب ي�سبحون 

�أقدر على �إد�نة �ل�ستغالل �لإ�سر�ئيلي ]للمحرقة[ 

بقدر ما يتجنبون �لفخ �لذي ين�سبه لهم وعي �سهل 

وتب�سيطي وخطير. تجنُّب هذ� �لفخ هو �لطريق 

�ل�سروري لربط ق�سية �لفل�سطينيين و�لعرب �لمحقة 

 �إن�ساني عام يجعل 
ٍّ
حيال �إ�سر�ئيل وحلفائها بهم

منهم م�ستودع �لرف�ص �لأخالقي للوح�سية �لنازية 

n ''.وللتع�سف �لإ�سر�ئيلي

وبعك�ص ما �ساقه ناقدي، �أن ''�لتو�سية باإر�سال يهود 

�لبلد�ن �لم�سار �إليها �إلى مع�سكر�ت �لعتقال في 

بولند� ــ حتى على فر�ص �أن هذه �لمع�سكر�ت كانت 

مع�سكر�ت �حتجاز ل �أكثر ــ كانت �أكثر بكثير من 

مجرد طلب بعدم �إر�سالهم �إلى فل�سطين. فطلب من 

�لنوع �لأخير، �إذ ياأتي من قائد للحركة �لوطنية 

�لفل�سطينية، �إنما يجوز �لدفاع عنه بو�سفه طلبًا 

م�سروعًا، لكن �لطلب �لذي قدمه �لمفتي في �لو�قع 

كان كريهًا'' )�ص 247(. هنا �أي�سًا، كما في �ساأن 

�لإنكارين، فاإن حقيقة �لأمر هي �أن �لفارق بين 

موقفي وموقف يا�سين �لحاج �سالح هو �أنني �أكثر 

جذرية منه في �لدفاع عن �لق�سية �لفل�سطينية، 

فحيث يرى هو مع�سلة �أخالقية في �لوقوف �سد 

هجرة �ليهود �إلى فل�سطين في زمن �إبادتهم، �أرى من 

جانبي �أن مثل هذ� �لموقف م�سروع من وجهة �لنظر 

ا ما لم يكن م�سروعًا على 
ّ
�لوطنية �لفل�سطينية، �أم

�لإطالق فهو �لدعوة �إلى �إر�سالهم �إلى �لمع�سكر�ت 

�لنازية. هذ� هو �لموقف �لذي �أد�فع عنه في جميع 

محا�سر�تي في �لغرب كلما و�جهني �أحد �أن�سار 

�ل�سهيونية بالقول �إن �لفل�سطينيين �ساهمو� في 

�لإبادة �لنازية بمجرد �إ�سر�رهم على رف�ص �لهجرة 

�ليهودية �إلى وطنهم، فاأد�فع عن موقف �لفل�سطينيين 

�لذين ر�أو� في تلك �لهجرة تهديد�ً لهم بفقد�ن وطنهم، 

و�أحيل �لالئمين �إلى م�سوؤولية �أميركا وبريطانيا في 

عدم ��ستيعاب �لالجئين �ليهود في �أر��سيهما 

�لو��سعة حيث ل يهددون �أحد�ً.

ختامًا، �آ�سف لأن تكون تلك �لمناق�سة تركزت في 


