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زياد ماجد*

إريك رولو: 60 عامًا للصحافة والشرق األوسط

رحل 
إريك رولو )إيلي رّفول( يف 

شباط / فبراير الفائت عن 

واحد وتسعين عامًا، أمضى أكثر من 

60 منها يف تغطية أحوال الشرق األوسط 

وحتوالته ومقابلة الفاعلين فيه.

لد إيلي رّفول 
ُ
يف صيف سنة 1926، و

يف ضاحية مصر اجلديدة )هليوبوليس(، يف 

عائلة يهودية مصرية.

درس احلقوق يف جامعة اجليزة، وتعّرف 

خالل الدراسة واألنشطة الطالبية إىل احلركة 

الشيوعية املصرية واعتنق املاركسية، 

كما تعّرف إىل ناشطين من أقصى اليسار 

الصهيوين ومن "الصندوق الوطني اليهودي"، 

وبدأ بالكتابة، وهو يف السابعة عشرة من 

* أكاديمي وباحث لبناين.
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سنة 1952 يف وكالة الصحافة الفرنسية، 

مغطيًا أخبار مصر والعامل العربي، ومستفيداً 

من إملامه باللغات العربية واإلجنليزية 

والفرنسية. ويف سنة 1955، كتب ألول مرة 

جلريدة "لوموند" التي ستصبح مركز عمله 

بدءاً من سنة 1956، وستشهد صفحاتها 

دوريًا مقاالته ومقابالته وتغطيته لشؤون 

الشرق األوسط موّقعة باسم جديد اتخذه 

لنفسه هو: إريك رولو.

الصحافة وتأريخ األحداث

بين سنَتي 1956 و1984 كتب رولو 

مئات املقاالت يف اجلريدة الفرنسية األوسع 

تأثيراً، وأجرى عشرات املقابالت، وحّلل 

أحداثًا غّير بعضها وجه الشرق األوسط.

فِمن تأميم قناة السويس والعدوان 

الثالثي على مصر، إىل االنقالب العسكري 

يف تركيا يف سنة 1960، إىل لقاء مصطفى 

البرزاين وشرح "القضية الكردية" ومتابعتها 

عدة أعوام، إىل حرب 1967 وهزيمة 

اجليوش العربية، مروراً بأحداث "أيلول 

األسود" يف عّمان، ثم األزمة القبرصية يف 

سنة 1974 )وكانت قبرص يومها ُتدرج 

صحافيًا ضمن منطقة الشرق األوسط(، ثم 

احلرب اللبنانية، ومن بعدها الثورة اإليرانية 

يف سنة 1979 واحلرب العراقية ـ اإليرانية، 

فاالجتياح اإلسرائيلي للبنان وانتقال 

منظمة التحرير الفلسطينية إىل تونس، 

تابع رولو تطورات املنطقة وزارها عشرات 

املرات، وحتّول إىل أحد املراجع التي يعود 

إليها املهتمون بفهم األحداث يف فرنسا، من 

سياسيين وباحثين أكاديميين.

ولعل دعوة جمال عبد الناصر له يف سنة 

1963 من أجل حماورته يف القاهرة شكلت 

نقطة حتّول مهمة يف مسيرته الصحافية، 

ذلك بأنها فتحت له األبواب الحقًا يف أكثر 

عمره، يف جريدة الـ "غازيت املصرية" 

الناطقة باللغة اإلجنليزية.

أتاحت له دراسة احلقوق وما رافقها من 

أنشطة وِصالٍت سياسية وعمل صحايف، يف 

حلظة احتدام الصراع العربي ـ الصهيوين يف 

فلسطين، مقاربًة للمسألة اليهودية أبعدته 

عن مقاربات التيارات الصهيونية املتعددة، 

 يف حتويل اليهودية إىل 
َ
بمعنى أنه مل ير

قضية قومية ما يجذبه، وهو املصري 

املاركسي املنجذب ثقافيًا إىل فرنسا 

وآدابها. فانتسب يف سنة 1945 إىل "حدتو" 

)"احلركة الديمقراطية للتحرر الوطني"(، 

أكبر املنظمات الشيوعية املصرية التي كان 

هنري كورييل أبرز مؤسسيها، وشارك يف 

االنتفاضة الشعبية ضد اإلجنليز يف شباط / 

فبراير 1946، وكتب عن الكفاح العمايل وعن 

القضايا االجتماعية والسياسية املصرية. 

وحظي بعد ذلك بثالثة أعوام، بمقابلة 

صحافية مع حسن البّنا مؤسس جماعة 

األخوان املسلمين وزعيمها )قبل مدة وجيزة 

من اغتياله(، وكانت تلك املقابلة أول لقاءاته 

مع الشخصيات املصرية والعربية املؤثرة.

يف الوقت عينه، وجّراء النكبة الفلسطينية 

وما تبعها من حمالت تشكيك يف وطنية 

اليهود املصريين، تعّرض إيلي رّفول 

وسواه من يهود مصر )والعامل العربي( 

لضغوط وصلت يف حالته )بسبب نشاطاته 

السياسية وكتاباته الصحافية( إىل حّد 

جتريده من اجلنسية املصرية، وتخيير 

سلطات امللك فاروق له يف سنة 1951 

بين املنفى أو السجن النتمائه )الفعلي( إىل 

اليسار الشيوعي واتهامه )الكاذب( بالعالقة 

باحلركة الصهيونية.

هذا األمر دفع رّفول إىل اتخاذ قرار 

بمغادرة مصر إىل فرنسا، حيث بدأت مرحلة 

جديدة من حياته.

عمل رّفول بعد وصوله إىل باريس يف 
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االنقالب العسكري املدعوم من أثينا ضد 

الرئيس مكاريوس.

وبهذا، يمكن القول إن تأريخًا ألحداث 

املنطقة يمكن بناؤه عبر تتّبع كتابات 

رولو ولقاءاته وروايته لألحداث يف مرحلة 

"لوموند" املذكورة، والتي انتهت يف أوائل 

الثمانينيات مع وصول فرنسوا ميتران إىل 

قصر اإلليزيه.

 جتربة دبلوماسية بين 

تونس وأنقرة

يف سنة 1984، بعد ثالثة أعوام من 

توّليه الرئاسة الفرنسية، كّلف ميتران إريك 

رولو ـ الذي عرفه جيداً ـ بمهمة "غير رسمية" 

يف ليبيا إلقناع القذايف بسحب قواته من 

تشاد. وقد ساهمت تلك املهمة، عالوة على 

جملة تطورات، يف تبديل تعامل القذايف مع 

جارته اجلنوبية، كما فتحت أمام رولو جمال 

خوض املعترك الدبلوماسي، فجرى تعيينه 

يف سنة 1985 سفيراً لفرنسا يف تونس، 

وكان املنصب ذاك مهمًا لوجود مقر منظمة 

التحرير الفلسطينية يف العاصمة التونسية، 

وهو الذي جتمعه عالقة وطيدة بقياداتها. 

ومن تونس، سافر رولو يف مهمة سّرية 

إىل طهران، كي يفاوض القيادة اإليرانية 

على إطالق الرهائن الفرنسيين احملتجزين 

يف لبنان، لكن مهمته فشلت ألسباب رّدها 

البعض إىل تنافس داخلي فرنسي عشية 

انتخابات تشريعية فاز فيها اليمين يف سنة 

1986، وتشكلت بعدها "حكومة مساكنة" 

بين الرئيس االشتراكي ميتران ورئيس 

حكومته الديغويل جاك شيراك. وهذا األخير 

الذي نفى أي مسؤولية لفريقه السياسي 

عن فشل التفاوض مع اإليرانيين، طلب من 

ميتران عزل رولو، وأصّر يف زيارته الرسمية 

األوىل لتونس على أاّل يكون رولو حاضراً. 

من دولة عربية، وجعلته قادراً على حماورة 

زعماء دول كثر، من امللك حسين إىل ياسر 

عرفات، ومن صدام حسين إىل حافظ األسد 

ومعمر القذايف، وصواًل إىل اإلمام اخلميني.

أّما إسرائيليًا، فقد أتاحت له مكانة 

 "لوموند" ومرجعيته فيها مقابلة دافيد 

بن ـ غوريون وغولدا مائير وموشيه دايان 

ويتسحاق رابين وشمعون بيرس، لكنه 

تعّرض ابتداًء من منتصف سبعينيات القرن 

املاضي، وخصوصًا بعد وصول مناحم 

بيغن إىل رئاسة احلكومة، حلمالت سياسية 

وإعالمية إسرائيلية اتهمته بـ "كراهية الذات" 

وبـ "العمالة ملصر"، ثم بـ "دعم منظمة 

التحرير الفلسطينية"، فقاطعته املؤسسة 

)establishment( اإلسرائيلية. ونّظمت 
السفارة اإلسرائيلية يف باريس أكثر من 

حملة ضده حّرضت فيها على الكتابة إىل 

جريدة "لوموند" لالعتراض على مقاالته، 

وعلى إدارته وصديقه ورفيق دربه مهنيًا 

هايغ كيرازيان )جان غيراس( للقسم الدويل 

يف اجلريدة.

على أن حمالت الضغط هذه مل تؤثر يف 

تعامل "لوموند" مع املساحة املتروكة لرولو 

ولكتاباته، وهو الذي أّمن للجريدة بحدسه 

السياسي وفهمه العميق للديناميات السياسية 

وبعالقاته الواسعة، السبَق الصحايف تلو 

اآلخر، والتحليل الرصين خللفيات األحداث 

وتداعياتها ومؤدياتها. ويسّجل متابعوه 

جد أكثر من مرة يف املكان "املالئم" 
ُ
أنه و

للصحافيين الراصدين األخبار الشرق 

األوسطية، إن يف القاهرة يف حزيران / 

يونيو 1967 قبل أيام من اندالع احلرب، أو 

يف عّمان يف أيلول / سبتمبر 1970 خالل 

الصدامات بين اجليش األردين واملقاتلين 

الفلسطينيين، أو بعد ذلك بأسبوعين يف 

القاهرة عشية وفاة عبد الناصر، أو حتى 

يف نيقوسيا يف تموز / يوليو 1974 عشية 
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بلدانها لعقود طويلة. كتابه األخير هذا هو 

ثالث كتبه، إذ سبق أن صدر له يف سنة 

1967 كتاب )بالفرنسية( بعنوان "العرب 

وإسرائيل: املعركة الثالثة"، والذي تشارك يف 

كتابته مع جان فرنسوا هيلد وجان وسيمون 

الكوتير، كما صدر له يف سنة 1978 

)بالفرنسية، ثم يف سنة 1981 باإلجنليزية( 

كتاب حوارات مع صالح خلف / أبو أياد، 

بعنوان "فلسطيني بال وطن".

ويف التقديم الذي كتبه الصحايف 

الفرنسي آالن غريش لكتاب رولو األخير: "يف 

كواليس الشرق األوسط"، يروي غريش أن 

رولو كان يحب أن يخبر أصدقاءه ومعارفه 

عّما حدث معه يوم "عودته" وزوجته روزي 

لد فيه يف 
ُ
للمرة األوىل لزيارة البيت الذي و

ضاحية القاهرة يف أواخر الستينيات. فقد 

استقبله بلطف القاطنون يف البيت، بعد أن 

قرع بابه، وتبّين له أنهم فلسطينيون. فقال 

ممازحًا إن "فلسطينيين يحتلون بيتي"! 

ونشأت منذ تلك اللحظة صداقة جمعته 

بهؤالء الفلسطينيين، وظل خاللها يحس 

نفسه قريبًا إليهم، ومنزوع اجلذور مثلهم.

إريك رولو، املصري الفرنسي، والصحايف 

الدبلوماسي، واليهودي الفلسطيني، رحل 

يف 25 شباط / فبراير 2015 يف أوزيس 

يف جنوب فرنسا تاركًا إرثًا ال نبالغ إذا ما 

اعتبرناه شهادة بليغة عن أحوال منطقة 

هي األكثر اضطرابًا يف عامل ما بعد احلرب 

العاملية الثانية. 

حمى ميتران سفيره لفترة، ثم عّينه يف سنة 

1988 سفيراً لفرنسا يف تركيا، فأمضى 

ثالثة أعوام يف أنقرة.

يف سنة 1991 عاد إريك رولو إىل 

باريس، وترك مهماته الدبلوماسية كي 

يتفرغ من جديد للكتابة التي ستستضيفها 

هذه املرة، ولعدة أعوام، صحيفة "لوموند 

دبلوماتيك" الشهرية. وظل متابعًا عن 

قرب للمسارات والتطورات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية الشرق األوسطية، 

ومعلقًا عليها. وانضم يف سنة 2009 إىل 

"حمكمة راسل من أجل فلسطين" الهادفة 

إىل الضغط من خالل الرأي العام العاملي 

على األمم املتحدة إلنهاء حصانة إسرائيل 

واحتاللها، وللوصول إىل حّل عادل للصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي.

كواليس الشرق األوسط

نزواًل عند طلب أصدقائه، تفّرغ إريك 

رولو بين سنَتي 2011 و2012 لكتابة 

مذكراته، أو باألحرى جلمع بعضها وتدوين 

بعضها اآلخر. فأصدر يف تشرين األول / 

أكتوبر 2012 يف باريس كتابه )بالفرنسية( 

"يف كواليس الشرق األوسط: مذكرات 

صحايف دبلوماسي )1952 ـ 2012("، الذي 

ضّمنه جتاربه ومالحظاته وسيرته املرافقة 

لسيرة منطقة عاش فيها وحتدث بلسانها 

وكتب عنها ثم عاد إليها وظل يتنقل بين 


