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)*( كاتب ونا�سر �سوري مقيم بباري�س.

)**(  محا�سرة اأُلقيت في موؤتمر ''الكتاب والق�سية 

الفل�سطينية'' )بيروت، 2010/1/8( الذي نظمته موؤ�س�سة 

الدرا�سات الفل�سطينية بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية 

في اإطار فاعليات ''بيروت عا�سمة عالمية للكتاب''.

ترجمة: ح�سن ال�سامي.

المثقفون 
الذين نتحّدث عنهم هنا هم 

اأولئك الكّتاب والفال�سفة 

والجامعيون والفنانون والمتخ�س�سون بالعلوم، 

والذين اكت�سبوا، بف�سل معرفتهم اأو موهبتهم اأو 

بكل ب�ساطة بف�سل ح�سورهم الإعالمي، �سلطة 

معنوية ت�سمح لهم بالتاأثير في الراأي العام وفي 

خيارات الحاكمين اأحيانًا. ففي فرن�سا، ومنذ م�ساألة 

]ال�سابط اليهودي الأ�سل[ دريفو�س و�سوًل اإلى 

المناظرة الزائفة الجارية في اأيامنا عن ''الهوية 

الوطنية''، مروراً بالحروب الكولونيالية وبالأزمات 

الدولية الكبرى والمواجهات البارزة المتعلقة 

بال�سيا�سة الداخلية، بات من ال�سعب اإح�ساء 

مداخالت المثقفين المتعار�سة وال�سادرة في �سورة 

اأهجيات ومقالت �سحافية وبيانات اأو عرائ�س. بل 

اإن بع�س المثقفين الم�ستفيدين من �سهرتهم الأدبية، 

مثل جان بول �سارتر واألبير كامو اأو فرن�سوا مورياك، 

اأ�سبحوا خالل عقدين اأو ثالثة عقود مر�سدين 

و�سانعي وعي حقيقيين. مو�سوع هذه المقالة هو 

عر�س مواقف هوؤلء المثقفين من الم�ساألة 

الفل�سطينية، ومن ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي 

عمومًا، وذلك بغية الإحاطة بالت�سورات الم�سبقة، 

الأيديولوجية وال�سيا�سية، التي ت�سمرها هذه 

فاروق مردم بك

 المثقفون الفرن�سيون والم�ساألة

الفل�سطينية: الثوابت والمتبّدالت

تتناول هذه المقالة مواقف عدد من المثقفين الفرن�سيين الم�سهورين من ق�سية فل�سطين اأمثال جان 

بول �س���ارتر و�س���يمون دو بوفوار وريمون اآرون وبول كلوديل وجول رومان وفران�س���وا مورياك وبول 

ريكور واألبير ميمي ومك�س���يم رودن�س���ون وكلود ليفي �� �س���ترو�س وجيل دولوز وفران�سوا �ساتلييه، 

ع���الوة على الفال�س���فة الجدد من عي���ار برنار هنري �� ليفي واأندريه غلوك�س���مان واأالن فنكلكروت. 

والوا�س���ح من عر�س هذه االأ�سماء اأن المقالة تغطي معظم االتجاهات الفكرية وال�سيا�سية للمثقفين 

الفرن�س���يين الذين لمعوا في الن�س���ف الثاني من القرن الع�س���رين، وحتى قبل ذلك. والخال�سة التي 

يتو�سل اإليها الكاتب هي اأن الثقافة الفرن�سية خ�سعت، في �ساأن ق�سية فل�سطين وال�سراع العربي �� 

ال�س���هيوني، لتيارين: االأول يمثل خ���ط العداء التقليدي للعرب واالإ�س���الم، والثاني هو خط الوعي 

االأوروبي ال�س���قي بالمحرقة النازية. ومع ذلك، يرى الكاتب اأن ق�س���مًا مهمًا من المثقفين الفرن�سيين 

ما زال يوؤيد الن�سال الفل�سطيني.
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ان�سووا كلهم تقريبًا في هذا المنطق، وا�سعين 

الدينامية التحديثية للـهجرة اليهودية بالتقابل 

عرف له وجه ول هوية 
ُ
والتعار�س مع مجتمع ل ي

با�ستثناء �سفَتي الجمود والتع�سب. وهذا التو�سيف 

ينطبق على جوزف كي�سيل في كتابه ال�سادر �سنة 

1924 بعنوان ''اأر�س الحب والنار''، والذي يمتدح 

فيه بحما�سة م�ساهمة الم�ستوطنين اليهود العلمية 

والتقنية، كما ينطبق على الكاتب األبير لوندر، في 

كتابه ''اليهودي التائه و�سل'' ال�سادر �سنة 1930، 

والذي يحتفي في وقت واحد بـ ''النبعاث القومي 

اليهودي'' وبتجديد حياة فل�سطين بف�سل هذا 

النبعاث. وينطبق كذلك على الأخوين جيروم وجان 

تارو اللذين و�سعا في الثالثينيات كتابين اثنين 

رفا بها مع اإعجاب ل 
ُ
تتوافق فيهما الال�سامية التي ع

حدود له باإنجازات ال�سهيونية. وقد اجتذبت هذه 

الأخيرة، باعتبارها عقيدة قومية ظافرة مولودة في 

اأوروبا ويحملها اأ�سخا�س اأوروبيون، تعاطف 

ج في 
ّ
الفا�سيين من اأمثال داريو لرو�سيل الذي دب

�سنة 1938 ن�سًا ل�ساميًا اعتبر فيه اأنه ''لي�س هناك 

قّدم للفل�سفة القومية اأجمل واأف�سل من 
ُ
من تكريم ي

ذلك الذي ي�سنعه اليهود ال�سهيونيون''.

من ن�ساأة اإ�سرائيل اإلى حرب

حزيران/يونيو 1967

فور انتهاء الحرب العالمية الثانية ت�سافرت 

عوامل عّدة وّفرت للم�سروع ال�سهيوني دعمًا �سبه 

كامل واإجماعيًا، داخل الأحزاب ال�سيا�سية وفي 

الأو�ساط المثقفة على حّد �سواء. وراح الوعي ال�سقي 

المتولد من اكت�ساف �سعة الجرائم النازية والطابع 

ن في 
َ
المبرمج والمنهجي لتدمير يهود اأوروبا، بم

ذلك اليهود الفرن�سيون الذين هلك ثلثهم تقريبًا في 

مع�سكرات العتقال، يفر�س لدى جميع النا�س 

�سرورة تعوي�س اليهود ماديًا ومعنويًا. وفي الواقع، 

فاإن كل عائلة من العائالت ال�سيا�سية والروحية 

 كل 
ّ

كانت في تلك الفترة م�ستعدة، ولعتبارات تخ�س

واحدة منها، لإحالة واجب التعوي�س هذا على 

المواقف، والتي ل تتاأتى بال�سرورة من التحليل 

العقالني كما ل ُتختزل دائمًا بالمواقف التقليدية 

المن�سوبة اإلى اليمين اأو الي�سار.

اإّن اإن�ساء دولة اإ�سرائيل غداة الحرب العالمية 

الثانية، والعدوان الثالثي على م�سر المعروف بحرب 

ال�سوي�س في �سنة 1956، وحرب الأيام ال�ستة �سنة 

1967، وحرب اأكتوبر/ت�سرين الأول �سنة 1973، 

واجتياح لبنان �سنة 1982، والنتفا�سة الأولى �سنة 

1987، وحرب الخليج المتبوعة بموؤتمر مدريد 

واتفاق اأو�سلو، والنتفا�سة الثانية معطوفة على 

ان�سداد ''عملية ال�سالم''، هذه كلها �سكلت اأحداثًا كبيرة 

الأهمية وا�ستثارت ردات فعل من كل نوع، بدءاً من 

النظرة التحليلية الباردة و�سوًل اإلى المهاترة 

المعيبة. ومن البديهي اأن هذا المجموع الثري من 

الن�سو�س هو ما يهمنا بالدرجة الأولى، لي�س لأنه 

يطلعنا على كيفية اإدراك الم�ساألة الفل�سطينية في 

فرن�سا فح�سب، بل لأنه يلقي ال�سوء بطريقة غير 

متوقعة على الردود الآلية للفكر اأي�سًا، وهي ما نميل 

اإلى ن�سيانه لدى تناول التاريخ الثقافي للقرن 

الع�سرين. بيد اأن الأكثر انت�ساراً بينها والأكثر �سرراً 

هو بالتاأكيد نازع المركزية الأوروبية، اأكان مف�سحًا 

عنه كاإرادة �سيطرة على الم�ستوى العالمي، اأم كان 

مختبئًا خلف قناع من الت�سريحات المو�سوفة باأنها 

''تقدمية'' من حيث المبداأ. وفعاًل، ومنذ البداية، اأي 

منذ الختالجات الأولى لل�سهيونية ال�سيا�سية في 

اأوروبا في نهاية القرن التا�سع ع�سر، يظهر اأن 

الجهوزية العفوية لهذه النظرة هي التي حددت، بقدر 

كبير، روؤية النزاع الذي كان في قيد البروز في 

ال�سرق الأو�سط: من خالل تغييب ال�سكان 

الفل�سطينيين من جهة، اأو على الأقل من خالل 

الزدراء بتطلعاتهم الوطنية، ومن جهة اأُخرى عبر 

تولية ال�سهيونية اأمر ''مهمة ح�سارية'' مثلها مثل اأي 

م�سروع كولونيالي.

بعد �سدور اإعالن بلفور في ت�سرين الثاني/

نوفمبر 1917، متبوعًا با�ستيالء البريطانيين على 

القد�س، حتى الحرب العالمية الثانية، يظهر اأن 

الكّتاب الفرن�سيين الذين تناولوا الو�سع في فل�سطين 
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هو ت�سريح اأدلى به �سارتر في �سباط/فبراير 1948 

في اأثناء محاكمة تلميذه ال�سابق روبير مزراحي 

المتهم بحيازة متفجرات لم�سلحة منظمة ''�ستيرن'': 

''اأعتبر اأن واجب غير اليهود هو م�ساعدة اليهود 

والق�سية الفل�سطينية'' ]اأي ق�سية يهود فل�سطين[. 

وهناك مقالتان ل�سارتر، اإحداهما �سدرت في     

اأيار/مايو 1948 والثانية في حزيران/يونيو 

ران كالهما عن الموقف ذاته وبالعبارات 
ّ
1949، تعب

الملتب�سة نف�سها التي تجرد الفل�سطينيين من ا�سمهم 

وتطلقه على الم�ستوطنين اليهود. فهو يوؤكد في 

المقالة الأولى اأن ''وجود دولة فل�سطينية، اأعني دولة 

ة وم�سالمة، هو �سمانة لل�سالم، �سرط اأن 
ّ
م�ستقلة وحر

تكون قوية بما فيه الكفاية كي ت�ستوجب الحترام.'' 

ويعتبر في المقالة الثانية اأنه ''يجب اعتبار قيام 

دولة فل�سطينية واحداً من الأحداث ال�سديدة الأهمية 

في ع�سرنا، بين اأحداث قليلة جداً ت�سمح لنا اليوم 

باأّل نفقد الأمل.''

واقت�سرت معار�سة الم�سروع ال�سهيوني على 

مجموعة من الم�سيحيين الكاثوليك المتحلقين حول 

جريدة ''ال�سهادة الم�سيحية''، غير اأنها كانت تواجه 

�سعوبة كبيرة في اإ�سماع �سوتها في فترة كانت 

الكني�سة ت�سعى للتكفير عن الجرائم التي ارتكبتها 

طوال قرون في حق اليهود ــ ولل�سفح عن �سمت 

الفاتيكان المريب خالل الحرب العالمية الثانية ــ 

وذلك عن طريق تبني موقف موؤيد لن�سوء دولة 

يهودية في فل�سطين، وهو موقف تولى تبريره بع�س 

المثقفين الكاثوليكيين البارزين، مثل جاك ماريتان 

اأو جاك مادول، وذلك با�ستخدام حجج لهوتية 

�سبابية. وفي مقابل ذلك، ارتفع بعد �سقوط مدينة 

النا�سرة �سوت الم�ست�سرق البارز لوي�س ما�سينيون 

ر عن خ�سيته على م�سير الأماكن المقد�سة 
ّ
الذي عب

التي طالتها العمليات الع�سكرية، ولقي بع�س ال�سدى 

داخل هذا القطاع من الراأي العام. كذلك كان 

لما�سينيون نف�سه الف�سل في لفت انتباه اإخوته في 

الدين اإلى ماأ�ساة الالجئين الفل�سطينيين، الأمر الذي 

ا�ستثار ردة فعل حازمة من فرن�سوا مورياك الذي 

كتب في مقالة له: ''بات من قوانين هذا الزمن اأن 

فل�سطين. فالديغوليون كانوا عقدوا �سالت تعاون 

وثيقة مع الحركة ال�سهيونية، ول �سيما في اإبان 

الحملة على �سورية �سد قوات حكومة في�سي، وكذلك 

الأمر في لندن وفي اإفريقيا ال�سمالية، وكانوا 

ي�ساركونها، منذ اإزاحة فرن�سا من الم�سرق، ال�سغينة 

نف�سها حيال بريطانيا. وكان ال�ستراكيون يتماهون 

منذ وقت طويل، اأيديولوجيًا و�سيا�سيًا، مع الي�سار 

ال�سهيوني، فكان اأبرز ممثليهم، وهو ليون بلوم، 

ا ال�سيوعيون، وعلى 
ّ
ي�سف نف�سه باأنه �سهيوني. اأم

الرغم من رف�سهم المبدئي لل�سهيونية، فكانوا 

يميلون ب�سورة طبيعية اإلى العتقاد الم�ستند اإلى 

ذكريات الما�سي القريب، اأن الحراك ال�سهيوني في 

فل�سطين ل يختلف عن كفاح اليهود الأوروبيين �سد 

النازية، داخل فرن�سا وخارجها. وكانت الدعاوة 

ال�سهيونية تلعب على هذه الأوتار كلها بفاعلية 

رهيبة، متنقلة من ال�سفقة على ال�سحايا اإلى 

الت�سامن مع الناجين. وقد نجحت في النهاية، في 

�سنَتي 1947 و1948 المف�سليتين، في اإقناع الراأي 

العام باأن ال�سهيونية حركة من حركات التحرر 

الوطني، وباأن الفل�سطينيين عمالء لالإمبريالية 

البريطانية، بل اأن�سار للنازية.

وكانت الدعامة الأ�سا�سية لهذه الدعاوة تتمثل في 

''الع�سبة ]اأو الجامعة[ الفرن�سية من اأجل فل�سطين 

الحرة''، وقد اأن�ساأها �سنة 1947 نا�سطون قريبون من 

تنظيم ''الإرغون''. وكانت هذه الع�سبة ت�سم، اإلى 

جانب �سيا�سيين من ذوي الميل الديغولي اأو 

الو�سطي، زهرة الأنتليجن�سيا الفرن�سية: جان بول 

�سارتر و�سيمون دو بوفوار، ريمون اآرون وفالديمير 

جانكيليفيت�س، اإيمانويل مونيه وجاك مادول، بول 

كلوديل وجول رومان... ووجود مثل هوؤلء الم�ساهير 

رفت بعدائها 
ُ
في منظمة اأ�س�ستها مجموعة اإرهابية ع

لالإنجليز، ربما يثير الده�سة اليوم، اإّل اإذا تذكرنا اأن 

''الم�ساألة الفل�سطينية'' كانت ُتختزل، في الت�سور 

الم�سترك، اإلى نزاع بين الحركة ال�سهيونية المزدانة 

بكل الف�سائل، والبريطانيين، بينما كان المعنيون 

الأوائل، اأي العرب الفل�سطينيون، مجموعة ب�سرية 

مغفلة ال�سم. ولعل اأف�سل مثال لهذه الروؤية الم�سو�سة 
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بالتن�سيق مع فرن�سا �سد م�سر، اأن تعزز قوتها كي 

تت�سدى بفاعلية لـ ''تطلعات عبد النا�سر وبع�س 

ال�ستعباديين الرومنطيقيين.'' وحتى المثقفون الذين 

كانوا يحتجون على �سيا�سة الحكومة في الجزائر، 

ويعتر�سون على العدوان الثالثي على م�سر، حاذروا 

الإف�ساح عن اأي حكم نقدي تجاه اإ�سرائيل. ف�سارتر 

والمقربون منه، المناه�سون للكولونيالية الفرن�سية 

في الهند ال�سينية وفي اإفريقيا ال�سمالية، لم يقولوا 

كلمة واحدة عن التواطوؤ بين الحكومة الإ�سرائيلية 

وهذه الكولونيالية نف�سها. ومع اأن ريمون اآرون كان 

�سديد التحفظ حيال النخراط الفرن�سي في الحرب، 

فاإنه تمنى في جريدة ''الفيغارو'' اأن تحقق اإ�سرائيل 

ا مورياك الذي يمكن اعتباره المعّلق 
ّ
ن�سراً �سريعًا. اأم

الأكثر و�سوحًا خالل اأزمة ال�سوي�س، فلم ي�ستطع اأن 

يمنع نف�سه من م�سايرة اإ�سرائيل، لأن هذه، بح�سب ما 

كتب في زاويته الأ�سبوعية ''مفكرة''، ''ل تكذب اإذا ما 

دخلت في اأكاذيب الآخرين.''

وكانت التغطية الإعالمية لق�سية ال�سوي�س في غاية 

العنف اإلى حد اأنها ذّكرت بيار مندي�س ــ فران�س، 

رئي�س حكومة فرن�سا الأ�سبق )1954 – 1955(، 

بالجو الم�سموم الذي �ساد فرن�سا في اآب/اأغ�سط�س 

1914 وفي اأيلول/�سبتمبر 1939. وبما اأن العروبة 

كانت ُتعتبر محاكاة للنازية، وعبد النا�سر تلميذاً 

لهتلر، فاإن اأي دعوة اإلى تحكيم العقل، واأي م�سعى 

لإيجاد مخرج دبلوما�سي لالأزمة، كانا يبدوان 

بال�سرورة اأ�سبه بـ ''ميونيخ �سرقية''، على غرار 

التنازلت التي ُقدمت اإلى هتلر في مفاو�سات 

ميونيخ ــ ولهذا، يجب تجنبهما. اإن النهاية التعي�سة 

للعدوان الثالثي، بالن�سبة اإلى فرن�سا، معطوفة على 

الو�سوا�س الجزائري، لم ُتحدث تبدًل �سيا�سيًا يذكر كما 

حدث في بريطانيا، واإنما جعلت الطبقة ال�سيا�سية 

وال�سحافة تت�سبثان وتوا�سالن هذيانهما المعادي 

للعرب. ومن مفارقات الأمور اأن في هذا المناخ من 

الهياج ال�سديد الذي ل يح�ّس على المقاربة العقالنية 

لالأمور، ظهر في مجلة ''اأ�سبري'' �سنة 1958، وبقلم 

الفيل�سوف بول ريكور، التحليل الفكري الم�سيحي 

الأكثر دقة حتى ذلك الوقت، والذي يتناول خلفية 

نرى مجموعة ب�سرية م�سطهدة ل تتوانى بدورها عن 

ا�سطهاد الآخرين فور تخل�سها من ال�سطهاد. اإن 

الذهنية ال�سمولية ]التوتاليتارية[ توّلد الوحو�س 

نف�سها لدى �سحايا الأم�س ولدى جالديهم. فيهود 

منظمة '�ستيرن' اقتلعوا بقوة الإرهاب الذي ن�سروه 

600.000 كائن ب�سري من بيوتهم، بينهم 

100.000 م�سيحي ]...[، واإنه لأمر مهم اأن تجد هذه 

الجموع طريق العودة اإلى ديارها في اأ�سرع وقت 

ممكن.'' بيد اأن من عالمات الزمن اآنذاك اأن ي�سطر 

مورياك، على الرغم من تمتعه بمكانة عالية، اإلى 

التراجع عن موقفه تحت وطاأة �سغوط اأ�سحابه.

ومن المعلوم اأن الأعوام التي تلت هذه الأحداث 

ُتعتبر عادة الع�سر الذهبي لإ�سرائيل في فرن�سا. 

فنظراً اإلى اإبعاد فرن�سا نهائيًا عن ال�سرق الأدنى على 

يد بريطانيا، واإلى ه�سا�سة و�سعها بعد هزيمتها في 

الهند ال�سينية، وب�سبب تعاظم الحركات الوطنية في 

�س حالها ب�سبب تكرار 
ّ
اإفريقيا ال�سمالية، واإلى ت�سو

الأزمات الوزارية التي كانت ت�سمح لمجموعة ال�سغط 

]اللوبي[ الكولونيالي باأن تناور كما يحلو لها، 
راحت فرن�سا في عهد الجمهورية الرابعة تتجه �سيئًا 

ف�سيئًا نحو عقد تحالف �سمني مع اإ�سرائيل. 

 اإلى 
ّ
و�سيقودها هذا اإلى ت�سليح اإ�سرائيل بكثافة، ثم

النخراط معها في مغامرة ال�سوي�س الفا�سلة، قبل اأن 

تمنحها، مع كامل العّدة الالزمة، تكنولوجيا القنبلة 

النووية. وهذا التحالف �سد العدو الم�سترك، اأي عبد 

النا�سر والحركة الوطنية العربية، حظي بتاأييد 

وا�سع، وخ�سو�سًا بعد تاأميم قناة ال�سوي�س، لدى 

الطبقة ال�سيا�سية الممتدة من الي�سار الال�سيوعي اإلى 

اليمين المتطرف، ولدى �سانعي الراأي اأيًا تكن 

ح�سا�سيتهم. بل حتى قبل ذلك، اأي في �سنة 1955، 

راأى اأندريه مالرو اأن الجي�س الإ�سرائيلي الذي اعتدى 

على غزة الخا�سعة لالإ�سراف الم�سري اآنذاك هو 

''الميلي�سيا الثورية لثورة لم تت�سح معالمها بعد.'' 

وبعد ذلك ب�سنة، راأى األبير كامو المعجب بـ ''اإ�سرائيل 

النموذجية'' والمناه�س ''لالإمبريالية العربية'' 

المتهمة في نظره بالتالعب بالوطنيين الجزائريين، 

اأنه ينبغي لإ�سرائيل، المنغم�سة في حرب تخو�سها 
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تتناول، بطريقة اأو باأُخرى، النزاع الدائر في ال�سرق 

الأو�سط. وهذه الن�سو�س التي و�سعها موؤلفون يهود 

تدور اأ�سا�سًا على العالقة بين دولة اإ�سرائيل ويهود 

ال�ستات. وياأتي في طليعتها مقالة لريمون اآرون 

يف�سح فيها، من جهة، عن معار�سته لكالم �سادر 

عن بن ــ غوريون يوؤكد فيه ا�ستحالة اأن يعي�س 

اليهودي يهوديته بالكامل خارج اإ�سرائيل، 

ومعار�سته، من جهة اأُخرى، لأي نازع اإلى الولء 

المزدوج. وفي ن�سو�س من نوع مختلف، تو�سل 

عالم الجتماع جورج فريدمان والروائي روجيه 

اإيكور اإلى الخال�سة ذاتها: حتمية الندماج اأو 

ال�ستيعاب، واإن كانا يوافقان على اأنه ل يمكن لهذا 

ال�ستيعاب ــ ول ينبغي له ــ اأن يكون كليًا و�ساماًل. 

وعلى العك�س من هوؤلء يعدد األبير ميمي، وهو 

�سهيوني من اأ�سل تون�سي، ''نواق�س'' يهود ال�ستات، 

وي�ستنتج اأن ل عالج لـ ''�سرطهم الم�ستحيل'' �سوى 

الخيار القومي. واإذا كانوا لعتبارات عملية ل 

ي�ستطيعون كلهم تحقيق ''�سعودهم'' نحو اإ�سرائيل، 

فاإن عليهم القبول بازدواج الجن�سية ــ وازدواج 

الولء ــ واأن يدفعوا بالتالي اإلى دولة اإ�سرائيل 

''�سريبة قومية''. وفي اأي حال، فاإن الم�ساألة 

الفل�سطينية، وبالمعنى المبا�سر للكلمة، كانت 

مطمو�سة في كل ما ين�سر، وبقيت مطمو�سة حتى 

لحظة تاأ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية �سنة 

1964، وخ�سو�سًا حتى انبثاق حركة ''فتح'' 

واقتحامها الم�سهد ال�سيا�سي �سنة 1965. وفي هذا 

المعنى، ُتعتبر مداخلة مك�سيم رودن�سون، في 

مهرجان نظمه طالب عرب في اأيار/مايو 1966 في 

قاعة ''متواليتيه'' في باري�س، حدثًا يوؤرخ له. وكانت 

هذه المداخلة الموثقة بعناية تحتوي على بذور 

المطالعة الر�سينة التي ت�سمنتها مقالته الباهرة 

والمتقنة: ''هل اإ�سرائيل واقعة كولونيالية؟'' وهي 

المقالة التي �ستت�سدر في ال�سنة التالية ملف العدد 

�س 
ّ

الخا�س من مجلة ''الأزمنة الحديثة''، والمخ�س

لل�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي.

�سع ت�سميمه 
ُ
وتطّلب هذا الملف ال�سخم، الذي و

منذ �سنة 1965، تح�سيراً طوياًل، بما في ذلك رحلة 

ال�سراع العربي ــ الإ�سرائيلي وجوهره. كانت مقالة 

ريكور هذه ترد على مقالة لأندريه نيهير، وهو كاتب 

يهودي �سهيوني يميز في مقالته بين المعطيات 

''العر�سية'' للواقع الإ�سرائيلي، باعتبارها تقع في 

مجال ال�سيا�سة، وبين المعطيات ''الجوهرية'' التي 

توؤ�س�س في نظره دولة اإ�سرائيل على ''جغرافيا لهوتية'' 

تربط جوهريًا م�سير ال�سعب اليهودي، المنفي 

والم�ستت، باأر�س فل�سطين. اإنه تمييز م�سطنع، يرّد 

ريكور �سارحًا، ما دام الجوهر المزعوم ل يتوافق مع 

وجود اأنا�س اآخرين على هذه الأر�س وحولها. 

وبم�سادقتها على اإن�ساء دولة اإ�سرائيل، �سّددت الأمم 

نًا يتعلق 
ْ
نًا مزدوجًا: َدي

ْ
المتحدرة من الم�سيحية َدي

بالعتراف ب�سعب التوراة، واآخر يتعلق بعقدة الذنب 

حيال �سحايا ال�سطهاد الال�سامي. لكن هذه الأمم، 

بحّلها م�ساألتها اليهودية على هذا النحو، ت�سببت 

باندلع نزاع يهودي ــ عربي لم تقّدر وزنه وثقله 

الم�ستقبلي. اإن المعطيات التي يعتبرها نيهير 

''عر�سية'' تتاأتى بالتالي، وب�سكل حتمي، من معطياته 

''الجوهرية''، ولذلك ينبغي لأوروبا من الآن ف�ساعداً اأن 

نها حيال الجانب العربي. واإذا كان م�ستبعداً 
ْ
ت�سدد َدي

بالكامل، �سيا�سيًا واأخالقيًا، اأن تر�سى اأوروبا بتدمير 

الدولة اليهودية، فاإنها ل تزال بعيدة جداً عن ت�سور 

�س على التعاي�س الإ�سرائيلي ــ العربي، 
َّ
حّل عادل موؤ�س

ل على وجود اإ�سرائيل وحدها. وتاأ�سي�سًا على هذا، ومع 

خفي ت�ساوؤمه، فاإنه يقترح في خاتمته 
ُ
اأن ريكور ل ي

اتخاذ عدد من التدابير التي تذهب في المنحى 

المطلوب: حظر �سامل على الأ�سلحة يطال جميع بالد 

المنطقة؛ اعتماد �سيا�سة موازية تقوم على عدم 

التدخل؛ تجميد قانون العودة الإ�سرائيلي م�سحوبًا 

بحّل ودي لم�سكلة الالجئين الفل�سطينيين؛ ممار�سة 

 عن 
ّ
�سغط دولي للتو�سل اإلى اعتراف متبادل. وغني

القول اإن عدد الذين �سمعوا هذا النداء كان قلياًل جداً.

من حرب 1967 اإلى اجتياح

لبنان �سنة 1982

�سدرت في الن�سف الأول من ال�ستينيات كتابات 
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الفل�سطينيين. وفي �سنة 1972 قال اأنه يدعم ال�سبان 

الإ�سرائيليين الراف�سين الخدمة الع�سكرية، ذلك باأن 

ل اإلى جي�س احتالل''، بل اإنه 
ّ
''الجي�س الإ�سرائيلي تحو

رف�س اإدانة عملية ميونيخ �سد الريا�سيين 

الإ�سرائيليين، ملقيًا بم�سوؤولية المجزرة على ال�سرطة 

الألمانية، لكنه بعد �سنة واحدة، في ت�سرين      

الأول/اأكتوبر 1973، و�سف بكلمة ''عدوان'' الهجوم 

الع�سكري الم�سري ــ ال�سوري الذي كان هدفه 

ا�ستعادة الأرا�سي المحتلة من ''جي�س الحتالل'' 

�س �سارتر لزيارة ال�سادات 
ّ
نف�سه. وفيما بعد، تحم

للقد�س، وذهب هو بنف�سه في �سنة 1978 اإلى 

فل�سطين المحتلة كي يتحادث مع الإ�سرائيليين 

والفل�سطينيين، غير اأن �سيمون دو بوفوار منعت ن�سر 

الن�س الذي يلخ�س انطباعاته عن هذه الرحلة. 

وكانت اآخر مبادرة ل�سارتر هي اللقاء ب�ساأن اآفاق 

ال�سالم الذي دعا اإليه في ال�سنة التالية، وح�سره 

مثقفون من الطرفين، ولم يكن اأكثر من م�سهد 

م�سرحي هزلي بح�سب �سهادة اإدوارد �سعيد المفحمة.

وقبيل �سدور العدد الخا�س من مجلة ''الأزمنة 

الحديثة''، وّقع نحو اأربعين مثقفًا ي�ساريًا، بينهم 

�سارتر، عري�سة كانت، ب�سورة وا�سحة، م�ساندة 

لإ�سرائيل. واأ�سيفت هذه المبادرة اإلى مبادرات كثيرة 

ح�سب 
ُ
ن ي

َ
اأُخرى في اأيار/مايو 1967 قام بها كل م

له ح�ساب في فرن�سا من قوى �سيا�سية، با�ستثناء 

ال�سيوعيين والي�سار الراديكالي وبع�س ال�سخ�سيات 

الديغولية. وكانت ان�سمت اإليهم من قبل، اأو �ستن�سم 

�سريعًا في بداية حزيران/يونيو، الهيئات اليهودية 

المتعددة ومنظمات الم�ستوطنين ال�سابقين في 

الجزائر، والمحاربون القدامى، والمقاومون �سد 

النازية اأو ال�سجناء في معتقالتها، ف�ساًل عن كبار 

الأكاديميين والجامعيين ونجوم ال�سينما والم�سرح 

والغناء. وربما لم ت�سهد فرن�سا، منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية، تعبئة للراأي العام كهذه، تدعمها 

وتحر�س عليها حملة �سحافية �سارية ذات طابع 

عن�سري. ولم ي�سبق اأي�سًا اأن غ�ّس المثقفون 

الي�ساريون النظر، كما فعلوا اآنذاك، عن بذاءة لغة هذه 

ال�سحافة التي راحت ت�ستعيد، للتعبير عن كراهيتها 

قام بها جان بول �سارتر و�سيمون دو بوفوار وكلود 

لنزمان اإلى م�سر واإ�سرائيل، ولم ي�سدر في النهاية 

اإّل في بداية حزيران/يونيو 1967 ع�سية الهجوم 

الإ�سرائيلي. وما يهمنا اليوم ب�سورة خا�سة، عالوة 

على ن�س رودن�سون، هو افتتاحية �سارتر الموؤرخة 

في 27 اأيار/مايو التي ي�سرح فيها دواعي قراره 

بالخروج من الموقف المحايد الذي التزمه في اأثناء 

تح�سير الملف. وي�ستعيد �سارتر عن�سراً اأ�سا�سيًا في 

الدعاوة الإ�سرائيلية، هو اأن العرب يخططون لإبادة 

اليهود، فيقول: ''لن ن�سمح لرزانتنا الحذرة باأن تدفع 

بنا اإلى حّد القبول بحرب اجتثاث''، فالذين عا�سوا 

اأهوال الحرب العالمية الثانية، ي�سيف �سارتر، ''ل 

يمكنهم باأي حال اأن يت�سوروا اأن جماعة يهودية، 

اأّنى كانت واأيًا تكن، ربما تكابد من جديد هذه 

المحنة الرهيبة فتقّدم �سهداء لمجزرة جديدة.'' هذا 

''اللتزام العاطفي''، بح�سب عبارة �سارتر، يحظر 

التمييز بين الال�سامية وبين مناه�سة ال�سهيونية، 

فحتى لو افتر�سنا اأن العرب �سادقون في تاأكيدهم 

اأنهم لي�سوا ل�ساميين، ''فهل ي�ستطيعون اأن يمنعوا 

الإ�سرائيليين في نظرنا من اأن يكونوا يهوداً؟''

عندما نقراأ ت�سريحات �سارتر الالحقة، ل يمكننا 

بنزاهة اأن نقول، كما يفعل بع�سنا اأحيانًا، اإنه لم 

يتوقف عن م�ساندة ال�سيا�سة الإ�سرائيلية، اأو اإنه لم 

ر، ول مرة واحدة، عن تفهمه لتطلعات 
ّ
يعب

الفل�سطينيين ــ الذين اكت�سفهم متاأخراً، في غزة، في 

اأثناء رحلته اإلى م�سر. على اأنه من الموؤكد اأن 

''اللتزام العاطفي'' جعل م�سعاه ملتويًا ومراوغًا، 

وجعل مداخالته متناق�سة في اأكثر الأحيان. ففي 

�سنة 1969، اعترف في مقابلة �سحافية بحق 

الالجئين الفل�سطينيين في العودة اإلى بيوتهم، وانتقد 

في المقابلة نف�سها فكرة النزع ال�سامل لل�سالح في 

ال�سرق الأو�سط بدعوى اأنه يهدد وجود اإ�سرائيل نظراً 

اإلى الأرجحية العددية للعرب. وفي مقابلة اأُخرى، 

ُن�سرت اأي�سًا في �سنة 1969، اأعرب عن تاأييده في اآن 

واحد للفل�سطينيين الذين يقاتلون �سد الحتالل، 

حتى اإن لجاأوا اإلى عمليات اإرهابية، ولالإ�سرائيليين 

الذين ل يمكنهم، للدفاع عن اأنف�سهم، اإّل اأن يقمعوا 
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�ساحبه ا�سطر، في الن�س ذاته، اإلى تاأكيد اأنه لم 

يكن قط �سهيونيًا، واأنه لم يعتقد يومًا اأن من واجب 

اليهود اأن ''يدعموا من دون قيد اأو �سرط �سيا�سة 

الم�سوؤولين في الدولة الإ�سرائيلية.'' ويذهب اآرون اأبعد 

من ذلك، في�ستنكر القول بوجود ''جماعة ]اأو طائفة[ 

يهودية'' في فرن�سا، م�سيفًا اأنه يرى نف�سه ''اأقرب اإلى 

فرن�سي معاد لليهود منه اإلى يهودي من جنوب 

المغرب الأق�سى.'' على اأن ما ل يمكن نكرانه هو اأن 

اآرون هو الذي منح �سدقية ما ل�سبهة الال�سامية التي 

�سعت الموؤ�س�سات ال�سهيونية لت�سليطها على ديغول، 

كما اأنه لم ي�ستخدم قط �سلطته المعنوية لو�سع حّد 

لل�سطط الطائفي الذي �سلكه عدد كبير من الأعيان 

النافذين ومن الكّتاب والنا�سرين اليهود.

وهوؤلء الأعيان والوجهاء هم الذين دانهم كلود 

ليفي ــ �سترو�س، على الرغم من ''نفوره الرا�سخ'' من 

العرب، وذلك في ر�سالة بعث بها اإلى ريمون اآرون 

الذي ن�سرها في ''مذكراته''. وفي هذه الر�سالة ي�ستعيد 

عالم الإنا�سة الكبير عبارة الجنرال ديغول المذكورة 

اأعاله بحرفيتها كي ي�سف �سلوك هوؤلء الأعيان 

وكيف ي�ستفيدون من امتيازات مواقعهم في الإعالم 

لن�سر دعاوة الحكومة الإ�سرائيلية. وي�سيف ليفي ــ 

�سترو�س: ''ل يمكنني طبعًا اأن اأ�ست�سعر عملية تدمير 

الهنود الحمر مثل جرح في خا�سرتي، واأن اأغ�س 

الطرف عندما يتعلق الأمر بعرب فل�سطينيين.'' بيد اأن 

ر عالنية عن 
ّ
ما يوؤ�سف له اأن ليفي ــ �سترو�س لم يعب

موقفه هذا قط. ففي تلك الأعوام التي كانت اإ�سرائيل 

تن�سط بقوة، بعد انت�سارها الع�سكري، ل�ستتباع يهود 

ال�ستات، احتل واجهة الم�سهد بع�س محترفي التمّلق 

مثل اأندريه نيهير اأو اأرنولد ماندل اللذين كانا 

ي�سبغان �سفة القدا�سة على الدولة اليهودية، و�سفة 

الطهارة على قادتها. وكان هوؤلء اأنف�سهم يتقنون 

لين لدى الحركة  ا�ستعمال ال�سالحين المف�سّ

ال�سهيونية �سد خ�سومها: توجيه تهمة الال�سامية 

اإلى غير اليهود، وتهمة كراهية الذات اإلى اليهود 

الم�ساك�سين اأو الع�ساة. وقد نال مك�سيم رودن�سون 

اأكثر من غيره، ب�سفته يهوديًا معار�سًا لل�سهيونية، 

ن�سيبًا من ال�ستائم التي ل نظير لها في الدناءة، 

للعرب، العبارات نف�سها: الج�سع؛ النذالة؛ النفاق؛ 

الك�سل؛ الب�ساعة؛ القذارة؛ التي كانت ت�ستخدمها في 

الثالثينيات ال�سحافة الال�سامية المعادية لليهود. 

يه في �سنة 
ّ
و�سار ديغول نف�سه بعد حين، وحتى تنح

1969، هدفًا لعدد ل يح�سى من المن�سورات 

والت�سريحات العدوانية التي لم يعرف على الأرجح 

طوال م�سيرته ما ي�ساهيها في بث ال�سموم، والتي 

اأخذت عليه اّتباع �سيا�سة تذّكر باتفاقية ميونيخ، بل 

حتى بالمعاهدة الألمانية ــ ال�سوفياتية. واكت�سف 

ديغول بمرارة، ومن بعده جورج بومبيدو وجي�سكار 

دي�ستان، اأنه عندما يتعلق الأمر باإ�سرائيل، فاإن ل 

فرق بين اأن�سارهم وخ�سومهم، بين الأكثرية 

والمعار�سة، اأو بين الي�سار واليمين واليمين 

المتطرف.

كانت الهجمة اليمينية الأ�سّد �سد ديغول من �سنع 

ريمون اآرون. فافتتاحيات اآرون قبل الحرب، في 

ا يمكن اأن يوؤخذ 
ّ
جريدة ''الفيغارو''، وعلى الرغم مم

ا كان 
ّ
عليها من حيث الم�سمون، كانت تتميز مم

يكتب اآنذاك بنبرة هادئة. لكنه في افتتاحيته 

الأخيرة بعنوان: ''قبالة الماأ�ساة''، المكتوبة في الرابع 

من حزيران/يونيو والمن�سورة في 12 من ال�سهر 

نف�سه، والتي �سي�سفها هو نف�سه باأنها ''فورة كهرباء 

 اإلى 
ّ
يهودية''، نراه يخرج عن تحّفظه كي ين�سم

''اليهود الفرن�سيين ]...[ الذين ي�سرخون من الألم في 

ر 
ّ
الوقت الذي ترتفع �سدهم اأ�سوات اأ�سدقائهم.'' وعب

اآرون بعد ذلك عن ارتياحه لنت�سار اإ�سرائيل 

ال�ساحق، لكنه اأكد اأن هذا النت�سار لن ينهي ال�سراع 

العربي ــ الإ�سرائيلي، واأنه �سيقود اإلى حروب اأُخرى، 

ثم عاد اإلى اأ�سلوبه التحليلي المعهود اإلى اأن كتب 

تعليقه العنيف على الموؤتمر ال�سحافي الذي عقده 

الجنرال ديغول في 27 ت�سرين الثاني/نوفمبر 

1967. ففي هذا الن�س المعنون: ''زمن الريبة''، تذرع 

بعبارة ديغول الم�سهورة التي و�سف فيها اليهود 

باأنهم ''�سعب نخبة معتّد بنف�سه ونازع اإلى ال�سيطرة'' 

لتهام ديغول باأنه ''فتح عن ق�سد ودراية حقبة 

جديدة في تاريخ اليهود وربما في تاريخ 

الال�سامية.'' وكان هذا الكالم مغاليًا اإلى حد اأن 
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بوا�سطة اأ�ساليب اإن�سائية عالية النبرة. وقد اأدى كل 

واحد منهم، وعن دراية، معزوفته في هذا العمل 

الجماعي الذي كان يقوم اأ�سا�سًا على تثبيت التفوق 

الأخالقي والمعنوي للغرب، لي�س في مواجهة �سرق 

اأوروبا فح�سب، بل في مواجهة ''�سرق'' اآخر مخيف 

من �سنع خيالهم اأي�سًا. واعتبر هوؤلء الال�سامية 

معطى ثابتًا ل يتبدل، وو�سفوا الإن�سان اليهودي 

باأنه �سحية ومن�سّق في جميع الأزمنة وكل الأمكنة، 

�ساعين بذلك لقلب الم�سوؤوليات والأدوار في النزاع 

الدائر في ال�سرق الأو�سط بين اإ�سرائيل والفل�سطينيين، 

جاعلين في الوقت ذاته من �سيرتهم الخا�سة، كيهود، 

�سوراً ح�سينًا في وجه من يجروؤ على انتقاد تهافتهم 

الفكري. وثمة مثقفون يهود اآخرون ذهبوا اأبعد من 

ذلك، كما هي حال اآني كريغل، التي اعتبرت اأن 

م�سكلة الولء المزدوج لم تعد تعني اليهود الفرن�سيين 

لجهة واجباتهم تجاه فرن�سا، واإنما تجاه اإ�سرائيل. 

ون�ساأت اآنذاك حركة جديدة، بم�ساركة مبا�سرة من 

''الوكالة اليهودية''، حملت ا�سم ''التجديد اليهودي'' 

وعملت على ا�ستكمال هذا ال�سطط الخطر بتظاهرات 

�ساخبة، ف�ساًل عن اإطالق حملة تحري�سية، قبل �سنة 

من انتخابات 1981 الرئا�سية، لمعاقبة جي�سكار 

دي�ستان على �سيا�سته في ال�سرق الأو�سط، ولت�سكيل 

مجموعة �سغط ]لوبي[ يهودية على الطريقة 

عتبر خروجًا على التقاليد 
ُ
الأميركية، الأمر الذي ي

الجمهورية الفرن�سية.

من اجتياح لبنان �سنة 1982

حتى اأيامنا

ل �سك اليوم في اأن اجتياح لبنان في �سنة 1982 

�سكل منعطفًا في كيفية اإدراك ال�سراع العربي ــ 

الإ�سرائيلي في فرن�سا. ول يعود الف�سل في ذلك اإلى 

اأي تبدل جذري في تعليقات و�سائل الإعالم ــ فهي 

على العك�س لم تعتر�س، في اأغلبيتها، على العملية 

الع�سكرية الإ�سرائيلية واإنما على ال�سطط في   

تنفيذها ــ لكن اإلى ما ن�سر من �سور عن ح�سار 

بيروت وعن الرحيل الدراماتيكي للمقاتلين 

لكنه لم يتراجع اأمام ال�سغوط، واإنما وا�سل عمله 

محافظًا بالقدر ذاته على الر�سانة العلمية والنزاهة 

الأخالقية. ولم يتوقف كذلك بيار فيدال ــ ناكيه عن 

انتقاد �سيا�سة ال�ستيطان وال�سم التي مار�ستها 

الحكومات الإ�سرائيلية المتعاقبة؛ ومع اأنه بقي 

متم�سكًا بوجود دولة اإ�سرائيل في حدودها القديمة، 

اإّل اإنه اأف�سح باإ�سرار، وفي مرات عدة، عن المخاطر 

ت بتعدديتها 
ّ
التي تتهدد الثقافة اليهودية اإذا ما �سح

وارت�ست اأن تتماهى مع تلك الدولة.

وربما كانت التغطية الإعالمية لحرب ت�سرين 

الأول/اأكتوبر 1973 اأقل حدة منها في اأيار/مايو 

وحزيران/يونيو 1967، اإّل اإنها كانت، بال �سك، 

منحازة بالقدر ذاته. فهناك عدد من مثقفي المرتبة 

الأولى، ومنهم �سيمون دو بوفوار، انخرطوا فيها من 

دون اأدنى تمييز �سيا�سي معتبرين الهجوم ال�سوري ــ 

الم�سري عدوانًا وانتهاكًا للقانون الدولي وتاأكيداً 

لال�سامية العربية، بل حتى تهديداً بعملية اإبادة 

جديدة، وعادوا اإلى المقولة ''الميونيخية'' ]ن�سبة اإلى 

مفاو�سات ميونيخ ومهادنة هتلر[ القديمة لدح�س 

ال�سيا�سة التي انتهجها في ال�سرق الأو�سط جورج 

بومبيدو ومي�سال جوبير. ويجدر هنا التذكير باأن 

ال�ستعانة المتكررة بهذه التر�سانة من الحجج 

ال�سجالية الم�ستعارة اأ�سا�سًا من تاريخ الحرب 

العالمية الثانية كانت مريحة لالعتبارات التالية: 

فهي تعفي م�ستخدميها من ال�سعي لفهم الأو�ساع 

ا�س 
ّ
الملمو�سة، وتجعل منهم بطريقة تع�سفية حر

الذاكرة الجماعية، كما ت�سمح لهم باأن يبرروا بتكلفة 

رخي�سة نزعتهم المركزية الأوروبية ــ والنزعة 

المركزية اليهودية اأي�سًا بالن�سبة اإلى اليهود منهم. 

وفي الن�سف الثاني من ال�سبعينيات �سّلم الجيل 

القديم هذه ''الأمانة'' اإلى الجيل الجديد، اأي جيل 

''الفال�سفة الجدد''، فا�ستغلها هوؤلء وا�ستخدموها من 

دون رادع ول هوادة. ففي اإثر ا�ستيالئهم على ال�سلطة 

الإعالمية في فترة كان منا�سلو اأيار/مايو 1968 

القدامى ي�سقلون بطريقة م�سطربة مثلهم الثورية، 

لم يلَق اأمثال برنار هنري ــ ليفي واأندريه غلوك�سمان 

واآلن فنكلكروت اأدنى م�سقة في اإغواء جمهور وا�سع 
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خطاأ، و�سمانات زائفة تّدعي التعوي�س عنها اأو 

تبريرها''، ثم تناول اأ�سا�س الم�سكلة فقال: ''كان 

الظافرون بين الذين تعر�سوا لأكبر عملية اإبادة في 

التاريخ. وقد �سنع ال�سهيونيون من عملية الإبادة 

هذه �سراً مطلقًا. اإّل اإن تحويل اأكبر اإبادة في التاريخ 

 عن روؤية دينية و�سوفية ل عن 
ّ
اإلى �سر مطلق ينم

روؤية تاريخية. وهي ل توقف ال�سر، بل على العك�س 

تن�سره وتجعله يقع على اأبرياء اآخرين، كما تتطلب 

تكفيراً عن الخطاأ يلقي على هوؤلء الآخرين ق�سمًا 

ا كابده اليهود، )كالطرد والحجز في معازل 
ّ
مم

ب�سرية ]غيتو[ والختفاء ك�سعب( وذلك بو�سائل اأكثر 

'برودة' من الإبادة، لكن بهدف الو�سول اإلى النتيجة 

ا فرن�سوا �ساتلييه ف�سرح من جهته اأ�سباب 
ّ
نف�سها.'' اأم

دعمه الحل الداعي اإلى ن�سوء فل�سطين ديمقراطية 

علمانية يكون كل �سكانها، يهوداً وعربًا، مواطنين 

مت�ساوين في الحقوق.

وكان لنتفا�سة 1987 اأثر مبا�سر هو تاأكيد 

وجود ال�سعب الفل�سطيني في وطنه فل�سطين، وذلك 

على مراأى من العالم كله وبطريقة باهرة، كما اأنها 

تت �سورة اإ�سرائيل كقوة احتالل. وجاء عدم 
ّ
ثب

التناظر بين را�سقي الحجارة من ال�سبان وبين اآلة 

الحرب الإ�سرائيلية الهائلة لي�ستثير موجة من 

التعاطف مع الطرف الأ�سعف، اأي را�سقي الحجارة، 

ف�ساًل عن اأن النتفا�سة واكبها هجوم دبلوما�سي 

لمنظمة التحرير �سيغ بعبارات يمكن للجمهور 

الأوروبي اأن يفهمها. وهذا يعني اأن الكلي�سيهات 

القديمة باتت اأقّل اإقناعًا بكثير من ال�سابق، واإن لم 

تفقد فاعليتها تمامًا. على اأن الفل�سطينيين، وعلى 

ن اإدراك اأكثر اإيجابية عنهم، هم عرب 
ّ
الرغم من تكو

كلهم، وم�سلمون باأغلبيتهم الكبيرة. وفي الواقع، 

فاإنه اإذا كان هناك معطى اجتماعي ثابت في 

فرن�سا، فهو بال�سبط العن�سرية المعادية للعرب، 

والتي ل تنف�سل عن عقدة رهاب الإ�سالم 

]الإ�سالموفوبيا[ العميقة الجذور. وهذه العن�سرية 
بالذات اتخذت منذ بداية الثمانينيات اأ�سكاًل اأكثر 

خطورة من ال�سابق، اإذ راحت تتغذى من الركود 

القت�سادي ومن تبدل طبيعة الهجرة المغاربية 

الفل�سطينيين، وخ�سو�سًا عن مجزرة �سبرا و�ساتيال 

التي اأثارت لدى الجمهور العري�س تياراً من 

ر من 
ّ
التعاطف مع ال�سحايا، وكذلك بداية تذم

ا كان الأمر ي�ستدعي اإ�سعال 
ّ
عدوانية اإ�سرائيل. ولم

نيران م�سادة، فاإن الفال�سفة الجدد ندبوا اأنف�سهم 

لهذه المهمة فعمدوا اإلى حرف النتباه عن الوقائع 

ه، با�سم التيقظ الدللي، على 
ّ
بغية تركيزه و�سب

الطريقة المالئمة للتحدث عنها. ففي نظر برنار 

هنري ــ ليفي واآلن فنكلكروت، كان يكفي اأن يتلفظ 

�سحافي ما بكلمة ''اإبادة'' لو�سف الفظائع 

الإ�سرائيلية، اأو اأن ي�سف �سحافي اآخر مناحم بيغن 

واأريئيل �سارون باأنهما اأ�سبه بالفا�سيين، اأو اأن يجروؤ 

فرن�سوا ميتران على ا�ستذكار �سهداء بلدة ''اأورادور ــ 

�سور ــ غالن'' ]الذين قتلهم النازيون لدى اقتحامهم 

هذه البلدة الفرن�سية[، للتدليل على اأن حرب اجتياح 

لبنان في جوهرها هي عدوان لفظي على اإ�سرائيل. 

وما زاد في فظاظة هذه الألعيب اأن اأ�سحابها الذين 

يزعمون تم�سكهم بـ ''الكالم الدقيق'' كانوا يتميزون 

في مداخالتهم العامة، وخ�سو�سًا عندما يتعلق الأمر 

باإ�سرائيل، بانفالت الل�سان وتخبط المفاهيم.

وبعد اأ�سهر فقط على مجزرة �سبرا و�ساتيال، 

ا�ستغلت ال�سحافة القومية المواجهات بين �سورية 

ومنظمة التحرير الفل�سطينية للتركيز على اأن الدول 

العربية، ولي�س اإ�سرائيل، هي عدوة الفل�سطينيين 

الأولى، مغفلة تمامًا اأو�ساع ال�سفة الغربية وغزة، 

ومن دون اأن يترافق اإ�سفاقها ''الإن�ساني'' على 

الفل�سطينيين باأي تقدم يذكر على ال�سعيد ال�سيا�سي. 

نَكر اأن الق�سية الفل�سطينية 
ُ
وعلى الرغم من ذلك ل ي

باتت تحظى ب�سعبية اأكبر كثيراً من قبل في الراأي 

العام الي�ساري، وخ�سو�سًا لدى المثقفين الجذريين. 

ول بد هنا من التذكير بموقف كل من الفيل�سوفين 

را عنه في 
ّ
جيل دولوز وفرن�سوا �ساتلييه كما عب

''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' في بداية �سدورها 

بالفرن�سية اآنذاك. ففي ب�سع �سفحات تن�سح بالعمق 

وال�سفاء في اآن واحد، بداأ الأول، اأي دولوز، بتعداد 

المظالم التي كابدها ال�سعب الفل�سطيني، اأي ''اأعمال 

العنف، وما رافقها من مخالفات منطقية، وتعليالت 
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المعادية للعرب والم�سلمين. وقد نجحوا ن�سبيًا في 

م�سعاهم. ولي�س من قبيل الم�سادفة اأن يكون كبير 

الموؤرخين ال�سهيونيين لل�سهيونية، جورج بن 

�سو�سان، هو نف�سه نا�سر الكتاب التحري�سي 

الجماعي ''الأرا�سي التي اأ�ساعتها الجمهورية''، 

والذي �ساهم م�ساهمة كبيرة في اإطالق موجة 

''اله�ستيريا ال�سيا�سية'' التي اأحاطت بق�سية 

''الحجاب الإ�سالمي''.

�سنختم بالقول اإن الفل�سطينيين ما زالوا يحظون 

بتاأييد ق�سم ل ي�ستهان به من الراأي العام، وكذلك 

بتاأييد عدد من المثقفين بين الأكثر اأهمية وح�سوراً، 

اإّل اإن هذا التاأييد قليل الفاعلية ب�سبب التعبئة 

العن�سرية المعادية للعرب والم�سلمين، ف�ساًل عن اأن 

النق�سامات داخل الحركة الوطنية الفل�سطينية ت�سببت 

ببلبلة الحركة المنا�سرة، واإن كانت في اأغلبيتها 

ترف�س في وقت واحد تبديد الق�سية الفل�سطينية من 

طرف ال�سلطة في ''عملية �سالم'' ل يرى اأفقها اأحد، 

واأ�سلمتها ق�سراً من جانب ''حما�س''. ومن المالحظ 

اأي�سًا، في غ�سون العامين اأو الثالثة الأخيرة، اأن 

�سّناع الراأي الموؤيدين لإ�سرائيل، با�ستثناء حالت 

قليلة، �ساروا يعترفون بوجود ال�سعب الفل�سطيني 

وبحقه في دولة، لكنهم في حقيقة الأمر يت�سترون 

بذلك لتاأييد الممار�سات الإ�سرائيلية في الأرا�سي 

المحتلة، اأو للح�س على ال�سكوت عنها. فلي�س مهمًا، 

بح�سب ما يعلنون �سراحة، ما يجري على الأر�س ما 

دام هناك في نهاية المطاف م�سروع الدولة هذه الذي 

بات يحظى باإجماع القوى الكبرى في العالم. وهذا 

الموقف ينم عن دجل مزدوج لقتناعهم باأن الدولة 

الفل�سطينية الجديرة بهذه ال�سفة، اأي المتمتعة 

ب�سيادة وطنية وبتوا�سل جغرافي، قد ماتت واأهيل 

عليها التراب قبل اأن ترى النور، وهي ل تختلف في 

جوهرها عن الأوهام الأُخرى التي ترعاها الوليات 

المتحدة واأوروبا مثل ''ال�سلطة الفل�سطينية'' و''اأرا�سي 

الحكم الذاتي'' و''عملية ال�سالم''، والتي ت�ستخدمها 

ك�سحابة دخان لحجب العملية الوحيدة الجارية فعاًل 

على قدم و�ساق: تهويد القد�س؛ عزل غزة؛ موا�سلة 

ال�ستيطان في ال�سفة الغربية.

لها من هجرة موقتة اإلى 
ّ
خالل ال�سبعينيات وتحو

هجرة نهائية. وببراعة م�سهود لها، تلقف اليمين 

المتطرف الذي كان في الأم�س هام�سيًا، مو�سوعة 

انعدام الأمن الناجم في نظرهم عن وجود 

المهاجرين، وا�ستقر لأمد طويل داخل الم�سهد 

ال�سيا�سي. وحذا اليمين حذو اليمين المتطرف 

لعتبارات ديماغوجية، بينما ترك الي�سار ال�ستراكي 

لليمين المتطرف اأن يعزز نف�سه، وذلك كي ي�سّد اأمامه 

طريق الو�سول اإلى ال�سلطة. وفي مناخ كهذا لم تكن 

اأقل �سلفًا المبادرة التي اتخذها عدد من 

ال�ستراكيين لإن�ساء حركة مناه�سة للعن�سرية   

]اأ�س. اأو. اأ�س. را�سيزم[ ُتعنى من حيث المبداأ بالدفاع 
عن المهاجرين، لكن ُتعهد قيادتها اإلى �سبان 

�سهيونيين نا�سطين. ومن الجدير بالذكر اأن اأحد 

ابي هذه الجمعية يدعى... برنار هنري ــ ليفي.
ّ
عر

اإن ما يدعونا اليوم اإلى الت�سديد على هذا الميل 

د 
ّ
اإلى النتقا�س من قيمة العرب هو اأنه كان يمه

للنهج الخطاأ الذي �سن�سهده في غ�سون العقدين 

التاليين، والذي يتلّخ�س بعملية خلط الق�سية 

الوطنية الفل�سطينية بالإ�سالم، والإ�سالم 

ا فيما 
ّ
بالإ�سالموية، والإ�سالموية بالإرهاب. اأم

 �سورة الفل�سطينيين، فال �سك في اأن 
ّ

يخ�س

مكت�سبات النتفا�سة الأولى �سهدت تراجعًا ب�سبب 

اأزمة وحرب الخليج خالل الفترة 1990 – 1991، 

اإّل اإنه يجب العتراف باأن هذه المكت�سبات عادت 

لتتعزز بقوة بعد توقيع اتفاق اأو�سلو وتاأ�سي�س 

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، قبل اأن تفقد مجدداً 

من بهائها، ب�سبب ع�سكرة النتفا�سة الثانية 

والنق�سامات الفل�سطينية الداخلية التي تلتها، 

ال�سيا�سية منها ثم الجغرافية. غير اأنه من الموؤكد اأن 

الدعاة الإ�سرائيليين والمنا�سرين لإ�سرائيل بنوا 

ا�ستراتيجيتهم، في اأثناء النتفا�سة الثانية 

وبعدها، على التلويح بخطر مزعوم يمثله 

الم�سلمون ويهدد العلمانية والمثل الجمهورية، 

فاتهموا ال�سبان ذوي الأ�سول المغاربية، 

والمتعاطفين عفويًا مع الفل�سطينيين، بالال�سامية 

والتع�سب الإ�سالمي، مبرئين اأنف�سهم من العن�سرية 
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القبول بالحل ال�سهيوني للم�ساألة اليهودية ومنح 

�سرعية دولية لإن�ساء دولة يهودية في فل�سطين، اإلى 

تبرير �سيا�ستها التو�سعية ومحاولة تحميل العرب 

عقدة الذنب الغربية، اإلى ال�سكوى من ''الرف�س 

العربي'' لتحمل تبعات هذه العقدة؛ وبوا�سطة هذا 

الت�سل�سل المنافي للمنطق ارت�سم نهج �سلكه ح�سد من 

المثقفين اليمينيين والي�ساريين على ال�سواء. وهذه 

ح اليوم الظن اأن هذه الردود 
ّ

الموؤ�سرات كلها ترج

الأيديولوجية الآلية لن تختفي في وقت قريب، اإنما 

على العك�س، وكما يلوح من ممهداتها، �ستعاود 

الظهور مراراً وتكراراً �سعيًا لتبرير رف�س الحكومات 

 حل �سلمي عادل بع�س 
ّ

الإ�سرائيلية المتعاقبة لأي

ال�سيء وعاقل بع�س ال�سيء لل�سراع العربي ــ 

n .الإ�سرائيلي

خال�سة

على امتداد القرن الع�سرين وحتى اأيامنا هذه، 

تقاطع خّطان اثنان حدد تقاطعهما روؤية النزاع 

الإ�سرائيلي ــ العربي في فرن�سا. الخط الأول هو العداء 

القديم للعرب والإ�سالم، وهو عداء تفاقمت خطورته 

َفد 
َ
خالل حقبَتي ال�ستعمار والتحرر الوطني، ور

النزعة المركزية الأوروبية المنت�سرة ــ ولزمتها 

الطبيعية، اأي النزعة الجوهرانية ــ بفائ�س من 

ال�سرامة والعدوانية كلما تعلق الأمر بالعالم العربي، 

ا الخط الثاني فهو الوعي الأوروبي ال�سقي حيال 
ّ
اأم

المحرقة اليهودية، والذي ترجم نف�سه بانحياز 

عاطفي اإلى اليهود كنقي�س وترياق لال�سامية: من 

القتناع باأن من واجب الغربيين الأخالقي 

التعوي�س على اليهود بعد المحرقة النازية، اإلى 
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