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بمفاتيح واأدوات مالئمة لمقاربة 

الم�ساألة عبر و�سعها في منظار 

عقالني نقدي ي�ستند اإلى مبادئ 

العدل والنزاهة الفكرية والحق 

والقيم العالمية للحداثة. فالكتاب 

اإذاً، يحمل طابعًا تعليميًا واإر�ساديًا، 

في المعنى النبيل لهاتين ال�سفتين، 

ما دام ال�ساغل االأ�سا�سي هو تزويد 

القارئ بالعدة الفكرية الالزمة 

لمعرفة كيف نقارب الم�ساألة 

الفل�سطينية وجملة دالالتها في 

�سياق تحليل نقدي لعالقات 

ال�سيطرة العالمية الموروثة في 

معظمها عن الحقبة اال�ستعمارية. 

وهذا ما يفعله غري�ص ببراعة و�سدق 

م�ستعينًا با�ست�سهادات و�سهادات 

و�سواهد ماأخوذة من تجارب 

واأو�ساع متعددة، اإاّل اإنها تنتظم اأو 

تقبل االنتظام في �سياق عر�ص 

تحليلي للظواهر والمعاني التي 

تختبرها الم�ساألة الفل�سطينية وتدل 

عليها في اآن واحد. وما يكتبه 

غري�ص لي�ص تاريخًا للم�ساألة، واإنما 

كيفية النظر اإليها من زوايا نظر 

تاريخي مالئم للغر�ص، االأمر الذي 

دفعه اإلى اأن ي�ستهل عنوان كل ف�سل 

في الكتاب بظرف المكان ''حيث''، 

كاأنه يقترح على القارئ الموقع اأو 

المكان المالئمين وال�سالحين 

للقراءة واللتقاط مقدمات الم�ساألة 

واأبعادها. والموؤلف محّق تمامًا في 

ت�سديده المنهجي على �سرورة 

االلتفات اإلى ثقل التاريخ المحلي 

والخا�ص، الأن الظواهر والتجارب ال 

تكت�سب الدالالت ذاتها، وخ�سو�سًا 

في اأو�ساع تاريخية تت�سارع فيها 

ي�ضف 
اأالن غري�ص كتابه 

باأنه ''محاولة''، 

وا�سعًا بنف�سه هذا الو�سف بين 

مزدوجين. والتو�سيف المذكور 

يحتمل اأن يكون مجاراة لتوا�سع 

ا�سطالحي في النوع االأدبي النثري 

الذي ين�سوي فيه العمل، كما يحتمل 

اأن يكون تلميحًا اإلى اأمور اأُخرى، 

مثاًل، اأن تكون �سفة ''المحاولة'' 

حّمالة اأوجه بحيث تغطي في الواقع 

متونًا ن�سية �سديدة التنوع 

واالختالف، وهي في هذا المعنى 

يمكن اأن تكون �سربًا من ''العمل 

المفتوح''. ويرجح اأن الباحث 

واالإعالمي الفرن�سي غري�ص يغّلب 

هذا المعنى على �سواه فيما يخ�ص 

المناظرة الدائرة على الم�ساألة، 

وخ�سو�سًا في الغرب. فهو يعلم 

جيداً اأن مقاربة هذه الم�ساألة 

بطريقة اأكثر عقالنية واأكثر تم�سكًا 

بمعايير العدل والحق العالميَّين ال 

تنفك تواجه تر�سانة من االأحكام 

الم�سبقة، ومن االأفكار والتمثيالت 

الجاهزة. ويعرف غري�ص اأي�سًا اأن 

هناك، في فرن�سا تحديداً، جي�سًا من 

الدعاة والنا�سطين االإعالميين 

الجاهزين على الدوام للتقليل من 

قيمة الم�ساألة الفل�سطينية ورمزيتها. 

ففي عرف هوؤالء الدعاة و�سانعي 

الراأي يجب لهذه الم�ساألة اأاّل تهدد 

�سورة التفوق االأخالقي المطلق 

الإ�سرائيل ولفكرة المركزية الغربية 

التي تتغذى منها هذه ال�سورة. 

وتر�سيخ هذه المعادلة يحتاج، 

بطبيعة الحال، اإلى عر�ص فنون 

التحذلق االأ�سلوبي واالإن�سائي، 

والتالعب ب�سرديات التاريخ المتعلق 

بهذه الم�ساألة وباأهليتها الأن تختبر 

بكثافة نادرة قدرة الوعي العالمي، 

والغربي تحديداً، على اأن يكون وفيًا 

للمثل والمبادئ التي ين�سب اإليها 

طبيعة الحداثة وماهيتها.

ي�سع غري�ص هذه الجوانب كلها 

على ب�ساط البحث النقدي، �ساعيًا 

لتحرير المناظرة من �سطوة االآراء 

الجاهزة وفذلكات تجديدها 

اقة تطم�ص 
ّ
وعر�سها في قوالب بر

الحقائق التاريخية بقدر ما 

ت�سادرها، كما اأنه يرمي حجراً 

كبيراً في بحيرة الوعي الزائف الذي 

ت�سنعه دوائر وقوى نافذة في 

الغرب عن الم�ساألة الفل�سطينية، االأمر 

الذي يجعل كتاب ''اإالَم يرمز ا�سم 

فل�سطين؟'' اأقرب اإلى اأدب 

''المانيف�ست'' القائم على االإبانة 

والك�سف ودح�ص التلفيقات والخدع 

الدعاوية وخلخلة االعتقادات 

المريحة بالترافق مع ت�سليح القارئ 

اإالَم يرمز ا�ضم فل�ضطين؟
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النا�سر اأمراً �ساريًا، بما في ذلك 

ت�سبيهه بهتلر، وت�سبيه كتابه ''فل�سفة 

الثورة'' بكتاب ''كفاحي'' لهتلر 

]بح�سب ت�سريح غي موليه رئي�ص 
حكومة فرن�سا التي خططت العدوان 

الثالثي ونفذته[. وفي هذا ال�سياق 

يعيد غري�ص اإلى االأذهان وقائع 

يحلو لكثيرين اأن ين�سوها اأو 

يتنا�سوها، كالمباحثات ال�سرية التي 

حاول عبد النا�سر فتحها مع 

اإ�سرائيل عقب و�سوله اإلى ال�سلطة، 

ومطالبته بتطبيق قرارات االأمم 

المتحدة الإنهاء حال التوتر بين 

اإ�سرائيل والبالد العربية، بح�سب ما 

قال في مقابلة مع �سحيفة 

''لوموند'' في اآب/اأغ�سط�ص 1954. 

ويذّكرنا غري�ص بالغارة الجوية 

االإ�سرائيلية على غزة في �سباط/

فبراير 1955، وبمقتل 38 جنديًا 

م�سريًا، االأمر الذي دفع الرئي�ص 

الم�سري اإلى �سراء اأ�سلحة من 

ت�سيكو�سلوفاكيا. وجاءت م�ساركة 

اإ�سرائيل في عدوان 1956 كي تقطع 

نهائيًا االت�ساالت بين الجانبين، 

وتثّبت اإ�سرائيل، في نظر م�سر 

الطامحة اإلى التنمية واال�ستقالل 

والتحديث، في مع�سكر االإمبريالية 

واال�ستعمار. ومع اأن المناخ الوطني 

الم�سري كان في حال غليان، اإاّل اإن 

غري�ص يلحظ اأمراً مهمًا ا�ستناداً اإلى 

تجربته ال�سخ�سية، هو عدم وجود 

اأي كراهية لليهود واأي اأثر لال�سامية 

في اتخاذ المواقف، واإن كان 

�سحايا الجذرية االأوائل هم اليهود 

الم�سريون الذين كانوا ي�سكلون 

جماعة متعددة الوجوه، وذات جذور 

كي يكونوا عبرة لغيرهم. ويعر�ص 

غري�ص تبعات الحادثة وا�ستثارتها 

لهّبة وطنية �سد ال�سلوك 

اال�ستعماري. اأّما در�ص التاريخ 

الفرن�سي للراغبين في متابعة 

الدرا�سة في فرن�سا فكان يتعلق 

باكت�ساف كري�ستوفر كولومب�ص 

العالم الجديد، وهنا، يعّلق غري�ص: 

''دن�سواي من جهة، وفتح اأميركا من 

جهة اأُخرى. اإنهما حكايتان 

ب 
ّ
وتاريخان ووجهتا نظر ال يقر

بينهما �سيء... ومع ذلك ثمة خيط 

اأحمر كان يربط بين اإبادة الهنود 

الحمر وبين ا�ستعباد ال�سرق. هل كنا 

نعي ذلك؟ نعم لكن بطريقة مبهمة. 

عندما كنا نح�سر اأفالم الو�سترن في 

�ساالت القاهرة، كنا نتعاطف مع 

الهنود ال مع رعاة البقر ]الكابوي[.''

وال يقت�سر ال�سراع على رواية 

التاريخ على دن�سواي، بل ين�سحب 

على كبرى الحوادث والمن�ساآت 

اأي�سًا. فالرواية التاريخية الفرن�سية 

تمتدح مثاًل فرديناند دو ل�سب�ص 

واالحتفاالت الباذخة بتد�سين قناة 

ال�سوي�ص، بينما تركز الرواية الوطنية 

الم�سرية على مقتل ع�سرات اآالف 

العمال في اأثناء اأعمال الحفر، وعلى 

التكلفة ال�سيا�سية والمالية الباهظة 

ال�ستدانات الخديوي التي اأف�ست اإلى 

الرقابة المالية االأوروبية، ثم اإلى 

االحتالل البريطاني لم�سر بعد 

هزيمة اأحمد عرابي. ويتنقل غري�ص 

بين وجوه م�ساره ال�سخ�سي وبين 

وجوه من الم�سهد ال�سيا�سي العام 

حيث كان ال�سعار االإعالمي 

والدعاوى في فرن�سا �سد عبد 

قوى اجتماعية و�سيا�سية على معنى 

وجودها بما في ذلك رواية التاريخ 

نف�سها.

يت�سمن الكتاب خم�سة ف�سول 

ي�سبقها تمهيد مطّول ويعقبها 

ملحقان اإ�سافيان. وفي التمهيد، اأي 

''حيث يكت�سف القارئ حكاية 

دن�سواي المرعبة''، يعود غري�ص اإلى 

�سنة 1961 حين كان بعُد تلميذاً في 

المدر�سة الفرن�سية في القاهرة، كي 

ينقل لنا مالمح من �سيرته الذاتية 

ومن بدايات ت�سكل وعيه ال�سيا�سي. 

فيعلمنا اأن مدر�سته جرى تاأميمها 

في �سنة 1956 في اأعقاب العدوان 

الثالثي على م�سر، كما جرى 

''تم�سير'' مادة التاريخ بينما بقيت 

المواد االأُخرى هي نف�سها المعتمدة 

في المدار�ص الفرن�سية، و�سار 

التالمذة يدر�سون الكتاب الذي 

و�سعته وزارة المعارف الم�سرية، 

وكان كتاب التاريخ المدر�سي هذا 

يحاكي حّمى الوطنية الم�ستحوذة 

على البلد، ''فهنا، كما في فرن�سا في 

عهد الجمهورية الثالثة، كان 

التاريخ ُي�ستخدم في �سنع وحدة 

ف غري�ص في 
ّ
االأمة.'' وهكذا تعر

مطلع �سنة 1961 اإلى ق�سية قرية 

دن�سواي الم�سرية حيث جرت 

مواجهة في �سنة 1906 بين 

فالحين م�سريين ومجموعة �سغيرة 

من ع�ساكر االإنجليز كانوا 

ي�سطادون الحمام، فمات �سابط 

اإنجليزي ب�سبب ''�سربة �سم�ص'' على 

االأرجح، واأقيمت محكمة ع�سكرية 

وجرى �سنق اأربعة فالحين و�سرب 

عدد اآخر بال�سياط اأمام عائالتهم 
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العري�ص الذي ن�ساأت في ثناياه 

الم�ساألة الفل�سطينية، وي�ستهله 

با�ست�سهاد ماأخوذ من كتاب 

للفيل�سوف االإنجليزي هيربرت 

�سبن�سر �سدر في �سنة 1850. 

ف�سبن�سر يرى اأن ''القوى التي تقود 

الم�سروع العظيم لتحقيق ال�سعادة 

التامة ال تلتفت اإطالقًا اإلى المعاناة 

الثانوية، واإنما تجتّث االأجزاء 

الب�سرية التي تعتر�ص طريقها.... 

يجب اإلغاء العائق اأَكان كائنًا ب�سريًا 

اأم وح�سًا.'' ثم يعر�ص غري�ص ن�ساط 

رجل �ساهم في اأربعينيات القرن 

المن�سرم في �سوغ ميثاق االأمم 

المتحدة، وهو يان �سموت�ص رئي�ص 

حكومة اإفريقيا الجنوبية، اأي البلد 

الذي كان يمار�ص، بامتياز، الف�سل 

العن�سري. وقد تميز �سموت�ص نف�سه 

با�ستخدام القمع الوح�سي الإجها�ص 

محاوالت االأغلبية ال�سوداء التحرر 

ونيل حقوقها ال�سيا�سية 

واالجتماعية، اإاّل اإنه اختار المع�سكر 

المالئم خالل الحرب العالمية 

الثانية، فوقف اإلى جانب بريطانيا. 

واإذا كان ثمة حدث يخت�سر وي�سم، 

بامتياز، القرن الع�سرين، فهو 

بال�سبط هذه الحرب التي حملت 

طابعًا عالميًا اأكثر من �سابقتها من 

حيث عدد الدول الم�ساركة فيها 

وتنّوع �ساحات المعارك وتلخي�سها 

لل�سراع بين ''الخير'' و''ال�سر''. على 

اأن هذا ال�سراع ال�ساري ما كان له 

اأن ُي�ست�سعر وُيعا�ص بالطريقة نف�سها 

اإذا ُنظر اإليه من زاوية البالد 

الم�ستعمرة، اأي عبر منظار تجربة 

متمايزة، فحتى في اأيامنا ال تحظى 

في ''وطنه الثاني'' فرن�سا، وبعد 

اأعوام قليلة انخرط في الن�سال �سد 

العدوان االأميركي على فييتنام، فقد 

عّمت حملة الت�سامن مع فييتنام 

اأرجاء االأر�ص كلها. ''اإالم كان يرمز 

ا�سم فيتنام؟'' يت�ساءل غري�ص �سوؤال 

التوكيد ال االإنكار، في�سير اإلى اأن 

الغرب ين�سى ب�سرعة جرائمه 

وتبعاتها الماأ�سوية، لكن الحقبة 

العا�سفة الممتدة على قرنين، والتي 

تاأ�س�ست فيها النزعة اال�ستعمارية، 

ت�سارف اليوم على االنتهاء. ''فبزوغ 

ال�سين والهند اأو البرازيل يوؤذن 

بنهاية حقبة''، وفي هذا ال�سياق 

تحتل فل�سطين مكانًا مركزيًا. فمع 

اأن هذه االأر�ص فقدت قيمتها 

اال�ستراتيجية، وعدد �سحايا النزاع 

فيها اأقل منه في نزاعات اأُخرى، اإاّل 

ك، على 
ّ
اإنها اليوم الق�سية التي تحر

نحو وا�سع، الراأي العام العالمي. 

''اإالم يرمز ا�سم فل�سطين اإذاً؟'' يت�ساءل 

غري�ص مجدداً قبل اأن يقترح العودة 

اإلى التاريخ القريب للعالم، ''وهو 

تاريخ ال يمتلك المالمح نف�سها، اأو 

الحوا�سي نف�سها، اإذا نظرنا اإليه من 

باري�ص اأو من القاهرة، من هانوي اأو 

من وا�سنطن.''

لقد تو�سعنا في عر�ص تمهيد 

غري�ص الأنه يت�سمن الخطوط 

العري�سة للم�سائل واالأفكار التي 

ج في 
ّ
�سيعالجها باإ�سهاب وتدر

الف�سول التالية. فهو يخ�س�ص 

الف�سل االأول، اأي ''حيث نفهم لماذا 

ينبغي ل�سعوب معينة اأن تتريث 

وت�سبر في 'قاعة انتظار' التاريخ''، 

لالإحاطة النقدية باالإطار التاريخي 

�سحيقة القدم، ولم تعبر عن تعاطف 

ذي داللة مع الم�سروع ال�سهيوني. 

وي�سند غري�ص كالمه هذا ب�سهادات 

عن �سيرة المنا�سل هنري كورييل، 

و�سهادات الكاتب الم�سري الراحل 

اليهودي االأ�سل جاك ح�سون. وهذا 

االأمر ال يمنع من القول اإن اليهود 

الم�سريين وجدوا اأنف�سهم في دوامة 

تناق�سات ع�سية على التطويع، ذلك 

باأن ق�سمًا منهم كان يحمل جوازات 

�سفر اأجنبية، وهو ما �سمح لبع�ص 

الدوائر االأوربية باأن تزعم 

''حمايتهم'' كاأقليات، واأن تتدخل 

للدفاع عنهم بطريقة ت�سبه ما فعلته 

فرن�سا بمقت�سى مر�سوم ''كروميو'' 

في �سنة 1870 الذي منح يهود 

الجزائر الجن�سية الفرن�سية. ولم 

يتردد القادة االإ�سرائيليون في 

التالعب، اأّنى ا�ستطاعوا، بيهود 

العالم العربي، وللتدليل على هذا 

يذّكرنا غري�ص م�سكوراً بحادثة 

تفجير معروفة ــ تو�سف اليوم 

باالإرهابية ــ في تموز/يوليو 

1954، وا�ستهدفت موؤ�س�سات ثقافية 

اأميركية وبريطانية، ونفذها يهود 

م�سريون جّندتهم اال�ستخبارات 

االإ�سرائيلية. وكان هدف هذه العملية 

المعروفة با�سم ''ف�سيحة الفون'' هو 

منع اأي تقارب بين م�سر والغرب. 

ومع ذلك، وحتى مطلع ال�ستينيات، 

فاإننا ال نلحظ في م�سر اأي نبذ 

لليهود، فـ ''بالن�سبة اإلينا، كانت 

الال�سامية تاأتي من مناطق بعيدة، 

من عالم اآخر ال نعرفه اإاّل عن طريق 

القراءة.''

في �سنة 1962 وجد غري�ص نف�سه 
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من فكرة قوية االنت�سار داخل 

الحركة ال�سهيونية، وقد لخ�سها 

حاييم وايزمان في �سنة 1936 

بالحديث عن �سراع ال�سحراء �سد 

الح�سارة. ويعر�ص غري�ص نماذج 

للتجارب اال�ستيطانية في غير 

مكان، وخ�سوعها للمنطق نف�سه 

القائم على اإلغاء ال�سكان االأ�سليين، 

ويفند الفكرة ال�سهيونية ال�سائعة 

عن ''اأر�ص بال �سعب ل�سعب بال 

اأر�ص'' وارتباطها بفكرة الدفاع عن 

الح�سارة، وي�سع في هذا االإطار 

التالقي المريب بين الدعوة 

ال�سهيونية وبين الال�ساميين الذين 

كانوا اأحيانًا في طليعة داعمي 

الم�سروع ال�سهيوني وبينهم اللورد 

بلفور �ساحب االإعالن الم�سهور. ثم 

يعر�ص غري�ص الدور البريطاني 

الحا�سم في ترجيح كفة القوة 

ال�سهيونية في فل�سطين وتر�سيخ 

ال�سفة اليهودية على االأر�ص، 

و�سواًل اإلى التطهير العرقي 

وم�سادرة االأرا�سي واإقامة تمييز 

بين المواطنية والجن�سية.

''حيث ينده�ص النا�ص من تحّول 

'يهودية الغيتوات' اإلى 'يهودية 

متبجحة بقوتها' '' هو عنوان الف�سل 

الثالث، وي�ستهله غري�ص بكالم 

لماريك اإدلمان الذي قاد في �سنة 

1943 انتفا�سة غيتو وار�سو. ففي 

مقابلة ُن�سرت في �سنة 2003 في 

�سحيفة ''يديعوت اأحرونوت'' ت�ساأله 

ال�سحافية: ''األي�ص 'منطقيًا' اأن ي�سنع 

اليهود 'كل �سيء من اأجل البقاء؟' '' 

فيجيبها الرجل باأن هذه ''هي 

فل�سفتك كاإ�سرائيلية، وهي تقوم على 

التاريخ اأي�سًا.

''حيث نواكب �سعود الم�ستوطنين 

اإلى اأر�ص الميعاد'' هو عنوان الف�سل 

الثاني واالأطول من ف�سول الكتاب. 

وفيه يعر�ص غري�ص ويحلل محطات 

ولحظات اأ�سا�سية لي�ص من م�سار 

اال�ستعمار اال�ستيطاني في فل�سطين 

في حد ذاته، واإنما من اندراجه في 

منظار اأعر�ص هو المنظار 

الكولونيالي الغربي الذي ُيخت�سر 

النزاع فيه في نهاية المطاف في 

مواجهة بين الح�سارة والبربرية. 

وي�ستهّل غري�ص مطالعته بم�ساهدة 

عيانية لمدينة عربية تبدو بعمارتها 

وحركة �سكانها متاآلفة مع الطبيعة، 

بينما على العك�ص من ذلك، تبدو 

المدن اال�ستيطانية اليهودية 

ومزارعها مو�سومة بمي�سم الغرب، 

وخ�سو�سًا الغرب االأميركي. وي�سند 

غري�ص مقاربته للم�ساألة 

با�ست�سهادات وقرائن مالئمة توؤكد 

�سدور الم�سروع اال�ستيطاني في 

فل�سطين عن روؤية كولونيالية 

م�سكونة بالمركزية الغربية. 

فال�سحافي المعروف جوزيف 

كي�سيل و�سع كتابًا في �سنة 1927 

عن م�ساهداته في فل�سطين، ذكر فيه 

اأن عدد العرب يبلغ زهاء 600.000 

عربي في مقابل 150.000 من 

اليهود، ''لكننا نكاد ال نرى االأوائل 

]اأي العرب[، بينما نرى االآخرين في 
كل مكان. فالدخان يت�ساعد من 

الم�سانع، والحقول تنتج موا�سم 

م�ساعفة، والمدن تنمو وتزدهر، 

وال�سحراء ُت�سّجر...'' وال يفعل 

كي�سيل، بح�سب غري�ص، �سوى النهل 

هذه الحرب، لدى الم�ستعَمرين 

�سابقًا، بالمكانة المرجعية العليا 

التي تحتلها في الخطاب الغربي. 

ويعطي غري�ص اأمثلة لتباين 

التجارب التاريخية، ففي الحرب 

العالمية الثانية، تعاملت قطاعات 

وا�سعة من ال�سكان في دول اآ�سيوية 

مع التوغل الياباني في اأرا�سيها 

كاأنه منا�سبة لتحريرهم ال 

الإخ�ساعهم، كما اأن عدداً من النا�ص 

في ال�سرق االأو�سط تعاطف مع 

األمانيا باعتبارها ''عدو عدوي''. 

ومن الذين ذهبوا بعيداً في التقرب 

من األمانيا النازية الحاج اأمين 

 عليه 
ّ
الح�سيني الذي �ستن�سب

الدعاية ال�سهيونية كرمز لال�سامية 

العربية، واأنور ال�سادات. ويرى 

غري�ص اأنه يجب التخفف من عقدة 

المركزية الغربية كي نفهم هذه 

التباينات، وكذلك االأوهام التي 

عّولت عليها �سعوب كانت تتطلع اإلى 

الخال�ص من ال�سيطرة البريطانية 

والفرن�سية. فقد �سنع الغرب فكرة 

حق اال�ستعمار واال�ستيطان ا�ستناداً 

اإلى تفوقه الع�سكري واالقت�سادي، 

واإلى تو�سيع نطاق اأرجحيته كي 

ي�سمل الم�ستوى الذهني واالأخالقي. 

وقد اأدت فكرة ''الح�سارة'' دوراً 

بارزاً في هذا الم�سار، وكانت 

فل�سطين اأحد حقول تطبيق هذه 

النظرية الظافرة، لكن خالفًا 

الأو�ساع كولونيالية اأُخرى لم 

يفر�ص على الفل�سطينيين اأن يتريثوا 

في قاعة انتظار التاريخ الذي 

ير�سمه التفوق الغربي فح�سب، بل 

ُحكم عليهم بالطرد نهائيًا من 



187 قراءات كتب بالفرن�سية

الدولة ال�سهيونية كانت عمليًا 

متوفرة في �سنة 1939، اأي قبل 

المحرقة، فيذّكرنا باتفاق ''هعفراه'' 

بين المنظمات ال�سهيونية االألمانية 

وبين القيادة النازية لت�سهيل 

الهجرة اإلى فل�سطين.

يحمل الف�سل الرابع عنوان ''حيث 

ُيحتفل بتاأرجح العالم''، وي�ستهله 

غري�ص بالتقاط مفارقة �ساخرة ال 

يعرف �سرها اإاّل التاريخ. فمع 

االحتفاء ب�سقوط جدار برلين 

وانهيار االإمبراطورية ال�سوفياتية 

وانت�سار االقت�ساد الليبرالي 

ومنظومته الغربية، �سدرت تحليالت 

وقراءات جدية تتحدث عن عالم ما 

بعد اأميركي. وُيفهم من هذا اأن مركز 

اء 
ّ
الثقل العالمي ي�سهد انزياحًا جر

�سعود قوى اقت�سادية عالمية مثل 

ال�سين والهند والبرازيل، االأمر الذي 

يبّدل طرائق النظر التاريخي اإلى 

النزاعات والتعامل معها، بما في 

ذلك الم�ساألة الفل�سطينية. وي�سع 

غري�ص في هذا االإطار تبدالت 

الم�سهد االإعالمي العربي فيمتدح 

''الدور الريادي'' الذي توؤديه ''قناة 

الجزيرة''. اأّما في الف�سل الخام�ص 

واالأخير ''الذي يذكر فيه غري�ص 

خال�ساته مطلقًا العنان لب�ساطته 

الطوباوية''، فاإنه ي�ستجمع على نحو 

مكثف مقارباته في الف�سول 

ال�سابقة، ويتو�سع في بع�ص الجوانب 

كانتعا�ص نزعة التعاطف الغربي مع 

ال�سامية اليهودية بعد اعتداءات 11 

اأيلول/�سبتمبر، واعتبار فل�سطين 

اإحدى �ساحات ''�سدام الح�سارات''. 

ويرّد غري�ص على االآراء التي تزعم 

بقوا في رو�سيا، فهم مناه�سون 

لل�سهيونية، بح�سب ما قال وايزمان 

في ر�سالة اإلى هيرت�سل في �سنة 

1903، ولم يكن ذلك ب�سبب رغبتهم 

في االن�سهار في المجتمع المحلي 

كما هي الحال في اأوروبا الغربية، 

واإنما ب�سبب قناعتهم الثورية التي 

�ساهمت في انت�سار الثورة البل�سفية 

في �سنة 1917. ويعر�ص غري�ص 

عدداً من ال�سواهد التي تدح�ص 

مقولة التطابق الكلي بين 

ال�سهيونية وبين الم�سارات 

المتعرجة التي عرفها يهود عدة 

بالد لدى اكت�سافهم هويتهم 

اليهودية، فالناجون من االإبادة 

النازية، في معظمهم، قالوا اأنهم 

يف�سلون الهجرة اإلى الواليات 

المتحدة، غير اأن االإدارة االأميركية 

لم تمنح في �سنة 1945 القادمين 

من اأوروبا ال�سرقية واألمانيا اإاّل 

39.000 تاأ�سيرة دخول. واإذا 

احت�سبنا اإقفال االأبواب الغربية اأمام 

الهجرة اليهودية في الثالثينيات 

جاز تحميل الديمقراطيات الغربية 

ق�سطًا مهمًا من الم�سوؤولية عن 

المحرقة. ويعود غري�ص اإلى فكرة 

اإحياء ال�سخ�سية اليهودية 

باال�ستيطان وبناء القوة مع الت�سديد 

على طابعهما الغربي، م�سيراً اإلى 

انتعا�ص نزعة التعاطف مع ال�سامية 

اليهودية في اأو�ساط االأ�سولية 

الم�سيحية، كما يتناول فكرة 

''المحرقة'' نف�سها، وموقعها في 

الح�سول على الدعم الغربي العاطفي 

والمادي. على اأن غري�ص، وخالفًا 

لراأي �سائع، يعتبر اأن مقومات 

االعتقاد اأنه يمكن قتل ع�سرين 

عربيًا في مقابل اأن يبقى يهودي 

واحد في قيد الحياة. ال مكان عندي 

ال ل�سعب مختار وال الأر�ص موعودة.'' 

ويعتبر اإدلمان اأن اإ�سرائيل قامت 

على تدمير الثقافة اليهودية 

العريقة، ''فالثقافة االإ�سرائيلية لي�ست 

الثقافة اليهودية. وعندما يراد 

العي�ص و�سط ماليين العرب، فاإن من 

الواجب االختالط بهم، واأن ُيترك 

لال�ستيعاب والتمازج اأن يفعال 

فعلهما... وفي اأي حال، فاإن اليهود 

الذين هاجروا اإلى اإ�سرائيل هم اأقلية 

اإذ هاجرت اأغلبيتهم ال�ساحقة اإلى 

كندا والواليات المتحدة.'' ا�ستناداً 

اإلى هذه ال�سهادة يلقي غري�ص ال�سوء 

على بع�ص حقائق التنوع 

واالختالف في التجارب التي 

عا�سها اليهود تاريخيًا، وعلى 

تاأثرهم بتيارات فكرية متباينة، 

وهو ما يدح�ص مقولة رائجة لدى 

الراأي العام الغربي تزعم اأن 

الال�سهيونية تعادل، بطريقة اأو 

باأُخرى، الال�سامية. وهذا الخلط ينم 

عن جهل كبير، بح�سب غري�ص، 

فاليهود، في اأغلبيتهم، رف�سوا 

ال�سهيونية طوال عقود من ال�سنين، 

اإذ اختار معظمهم الواليات المتحدة 

اأر�سًا موعودة منذ نهاية القرن 

التا�سع ع�سر حتى الن�سف االأول من 

القرن الع�سرين، فمن مجموع 

1.300.000 يهودي غادروا 

االإمبراطورية الرو�سية القي�سرية ما 

بين �سنَتي 1897 و1915 يظهر اأن 

لوا الهجرة اإلى  اأكثر من 80% ف�سّ

اأميركا. اأّما ال�سبان اليهود الذين 
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واالأخير للكتاب، والمعنون ''حيث 

نكت�سف اأن برنار ــ هنري ليفي لي�ص 

فيكتور هوغو''، فيخ�س�سه غري�ص 

لتفنيد اأالعيب المثقف ــ الداعية 

المذكور، وحيله البالغية في الدفاع 

عن ال�سيا�سة االإ�سرائيلية. وفيما 

ي�سبه التمرين الناجح على نق�ص 

التزوير والتالعب بالوقائع ياأخذ 

غري�ص مقالة لليفي يتذاكى فيها في 

تبرير الوح�سية االإ�سرائيلية في حرب 

غزة االأخيرة، فيدح�سها فقرة فقرة.

 ح�ضن ال�ضامي 

كاتب لبناني

هذه العوامل واالعتبارات كلها 

يجعل الم�ساألة الفل�سطينية مو�سع 

اكت�ساف لحقيقة حقبة تاريخية 

باأكملها.

وفي الملحق االإ�سافي االأول، اأي 

''حيث نكت�سف اأن الدين يخفي 

اأحيانًا م�سالح رنانة ووازنة''، 

يتناول غري�ص البعد الديني للنزاع 

العربي ــ االإ�سرائيلي، فيقدم قراءة 

مكثفة للحروب ال�سليبية ولرمزية 

االأماكن المقد�سة الدينية، وخ�سو�سًا 

القد�ص، مع الت�سديد على الم�سالح 

الدنيوية التي يغلفها التركيز على 

الوجه الديني. اأّما الملحق الثاني 

وجود ال�سامية عربية مع الت�سديد 

على وجود خطاب كاره لليهود في 

اأو�ساط الحركات االإ�سالمية، من 

دون اأن يكون عن�سريًا بالمعنى 

المعهود للكلمة. ف�ساًل عن اأن 

ال�سراع في فل�سطين اأنتج اأي�سًا 

''عن�سرية حرب'' كما يحدث في 

نزاعات اأُخرى، فالو�سع ال�ساذ 

بجميع المقايي�ص في فل�سطين، 

عالوة على الت�سديد على يهودية 

الدولة االإ�سرائيلية، هما الم�سوؤوالن 

عن ا�ستمرارية هذه النوازع، ولي�ص 

الميل المن�سوب اإلى هوية ثابتة 

وجوهرية عابرة للتاريخ. اإن ت�سافر 
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