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ثالث 
دراسات 

بأحجام 

متفاوتة يف هذا الكتاب، 

أثارت وال تزال تثير كثيراً 

من ردات الفعل املتعددة 

واملناقشات يف معظم البالد 

العربية والغربية، وخصوصًا 

يف الواليات املتحدة 

وإسرائيل. ويوضح كاتبها 

جيلبير أشقر1 يف املقدمة 

أنها تكملة لعمله الضخم 

الذي صدر يف باريس يف 

 Les سنة 2009 بعنوان

 Arabes et la Shoah:
La guerre israélo-

 arabe des récits (Paris:
 Sindbad Actes Sud)

"العرب واحملرقة النازية: 

حرب املرويات العربية ـ 

اإلسرائيلية" )بيروت: دار 

الساقي 2010(.

الدراسة األوىل واألطول 

)61 صفحة(، والتي تعطي 

الكتاب عنوانه األول حتديداً، 

هي تطوير ملساهمة قدمها 

الكاتب يف مؤتمر دويل ُنّظم 

يف برلين يف أيار / مايو 

2011 بعنوان "حماكمة 

أيخمان يف إسرائيل 

)1960 - 1962(: تأثيراتها 

وتطوراتها وحتدياتها"، 

يف مناسبة ذكرى مرور 

خمسين عامًا على احملرقة 

النازية التي تعّرض لها 

يهود أوروبا. وتتناول هذه 

املساهمة قضية أيخمان 

كما رأتها مصر الناصرية، 

انطالقًا من مراجعة 

دقيقة وتفصيلية للتغطية 

اإلعالمية التي وّفرتها 

صحيفة "األهرام" املصرية 

لهذا احلدث، علمًا بأن 

هذه الصحيفة التي كان 

حممد حسنين هيكل رئيس 

حتريرها يف حينه، كانت 

ُتعتبر اجلريدة الرسمية يف 

زمن الرئيس جمال عبد 

الناصر والناطقة باسمه. 

أّما موضوع الدراسة، فهو 

البحث يف طبيعة املوقف 

العربي من إسرائيل وأسبابه 

حتديداً، كون االجتاه السائد 

يف األوساط اإلعالمية 

والسياسية الدولية يصور 

حقيقة هذا املوقف على 

أنه التعبير املزعوم عن 

الشعور املعادي للسامية 

واملتعاطف مع النازية يف 

اجملتمعات العربية، وليس 

الشعور الوطني واالحتجاج 

على سياسة إسرائيل وعلى 

النكبة التي أحدثتها هذه 

السياسة يف الوطن العربي.

أّما الدراسة الثانية )28 

صفحة( التي تتناول ظاهرة 

التشكيك واإلنكار للمحرقة 

النازية التي تتفشى يف 

أيامنا هذه يف اجملتمعات 

أيخمان يف القاهرة ودراسات ُأخرى

Eichmann au Caire et autres essais
Gilbert Achcar
Traduit de l’anglais par Jean-Claude Pons
Paris: Edition Institut des Études Palestiniennes et Sindbad, 
2012. 112 pages.
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العربية والغربية على حد 

سواء بحسب اإلسرائيليين ـ 

األمر الذي تعتبره املنظمات 

الصهيونية خطراً يهدد 

الوجود اليهودي ويساوي 

بصورة عامة، بظاهرة 

معاداة السامية ـ فتقوم 

على مقاربة مقارنة 

اجتماعية ـ تاريخية ـ 

سياسية تبّين االختالف يف 

العلل واحلوافز املوجودة 

يف أساس ظهور ذلك 

املوقف يف اجملتمعات 

العربية أو الغربية، وتقّدم 

تفسيراً مفصاًل النتشاره 

يف اجملتمعات العربية، 

باعتباره تعبيراً عن 

شعور قومي وطني، وردة 

فعل ظرفية على سياسة 

التشريد والظلم والسيطرة 

واالستيطان التي مارستها 

وال تزال تمارسها إسرائيل 

جتاه الفلسطينيين ويف 

األراضي العربية احملتلة منذ 

سنة 1967، وليس موقفًا 

مرسخًا باقتناعات تاريخية، 

فلسفية أو أيديولوجية. أّما 

بعض الذين تعاونوا مع 

النازية وتعاطفوا معها، أو 

الذين يخففون من حجم 

احملرقة، فهم جمرد أقلية 

مضللة، موقفهم املعادي 

للصهيونية نابع من 

سخافتهم وليس من معاداة 

حقيقية للسامية )ص 86(.

يبقى أن املساهمة 

الثالثة )14 صفحة( تطرح 

أساس املوقف الفلسطيني 

العربي من دولة إسرائيل، 

وهو رفض الفلسطينيين 

التخلي عن وطنهم 

وأرضهم وحقوقهم الوطنية 

املغتصبة، وإدراكهم حقيقة 

املشروع الصهيوين وأطماعه 

التوسعية منذ البداية، أي 

منذ قرار األمم املتحدة 181 

يف سنة 1947، واملتعلق 

بخطة تقسيم فلسطين )ص 

97(، وعدم االستسالم 

أمام سياسة العنف التي 

تمارسها إسرائيل ضدهم، بل 

مقاومتها بشتى الوسائل. 

وفيما يتعلق باملساعي 

إليجاد حل للنزاع العربي ـ 

اإلسرائيلي، فإن املساهمة، 

وخالفًا ملا تدعيه دولة 

إسرائيل، تبّين أنها ال تريد 

حقًا التوصل إىل حل مع 

الفلسطينيين والعرب، وإنما 

أنها أحبطت معظم املبادرات 

العربية الرامية إىل التوصل 

إىل حل لقضية فلسطين 

واألراضي العربية احملتلة. 

وقد استفحل هذا االجتاه مع 

سيطرة السياسة اليمينية 

التي أسفرت عن وجهها 

بوضوح يف إسرائيل انطالقًا 

من اغتيال رئيس احلكومة 

اإلسرائيلية يتسحاق رابين 

يف سنة 1995 على يد 

متطرف يهودي إسرائيلي، 

األمر الذي يظهر جليًا يف 

سعي إسرائيل لنقض اتفاق 

أوسلو )1993( والتنصل 

منها، وبناء مزيد من 

املستعمرات يف األراضي 

احملتلة وبناء اجلدار، إلخ. 

فمن خالل رصد دقيق 

للمواقف واألحداث، فإن 

هذه الدراسة ـ مقالة رأي، 

كما يقول الكاتب ـ تثبت أن 

املسؤولية يف جتميد عملية 

السالم يف املنطقة تقع على 

إسرائيل ال على االنتفاضات 

الفلسطينية، كون هذه 

االنتفاضات مل تكن سوى 

ردات فعل على االستفزازات 

اإلسرائيلية، وعلى سوء 

النية التي راحت تميز 

سياسة القادة اإلسرائيليين، 

وخصوصًا أريئيل شارون 

وجماعة حزَبي كاديما 

والليكود.

1ـ أيخمان يف القاهرة 

يبدأ الكاتب مساهمته 

بتقديم أدولف أيخمان 

واحليثيات التي أّدت إىل 

اعتقال هذا الرجل. كان 

أيخمان أحد الضباط 

النازيين املسؤولين عن 
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تنظيم معسكرات االعتقال 

واإلبادة النازية، وعن 

مي فيما بعد 
ُ

التنظير ملا س

"احلل النهائي" للمسألة 

اليهودية، أي كما يقول 

األدب اإلسرائيلي: "إبادة 

اليهود ليس يف بلد معين 

حيث يشكلون جماعة 

منسجمة إىل حد ما، وإنما 

إبادتهم من جمموعة من 

البالد الشديدة االختالف 

من النواحي الثقافية 

والتاريخية واللغوية."2 لقد 

تمّكن أيخمان من الهروب 

من أملانيا يف سنة 1945، 

بعد انتهاء احلرب العاملية 

الثانية، وجلأ إىل األرجنتين 

حيث كان مقيمًا عندما 

خطفته جمموعة من جهاز 

االستخبارات اإلسرائيلية 

]املوساد[، واقتادته إىل 

إسرائيل يف نيسان / أبريل 

1960 كي يخضع للمحاكمة 

لدوره يف ارتكاب اجلرائم 

النازية. وهذا األمر حدث 

فعاًل، على الرغم من كثرة 

األصوات التي علت يف 

العامل معربة عن ذهولها 

واعتراضاتها إزاء قيام 

إسرائيل بعملية خطف 

أيخمان يف األرجنتين، 

وقرار حكومة بن ـ غوريون 

حماكمته يف القدس حتديداً 

من طرف هيئة قانونية 

إسرائيلية صرفة، كون 

الدولة اليهودية مل تكن 

موجودة يف زمن حدوث 

اجلرائم النازية.

جرت حماكمة أيخمان 

يف القدس على يد حمكمة 

إسرائيلية مدنية ـ خالفًا 

حملكمة نورمبرغ التي 

كانت دولية وعسكرية ـ 

على الرغم من االحتجاجات 

األرجنتينية العنيفة 

واالستنكارات امُلدينة 

لألعمال غير القانونية 

واملستمرة التي قامت بها 

حكومة بن ـ غوريون، ويف 

حضور حشد من الصحافيين 

الغربيين وغيرهم، ووسط 

أجواء اجتماعية ـ سياسية 

وإعالمية مضطربة 

وصاخبة، إذ عملت اجلهة 

اإلسرائيلية جاهدة على 

إعطاء حماكمة أيخمان 

طابعًا استعراضيًا الفتًا، 

على أن تأتي بنتائج 

تأسيسية ال ُتنسى. وبعد 

عامين من احملاكمة يف 

إسرائيل، تم إعدام أيخمان 

يف 31 أيار / مايو 1962. 

فهل أدت عملية أيخمان إىل 

النتائج املرجوة؟

يشرح جيلبير أشقر أن 

حسابات إسرائيل يف تنظيم 

حماكمة أيخمان يف القدس 

على النحو االستفزازي 

واالستعراضي الذي ذكرنا 

متعددة ومعقدة، معظمها 

داخلي يتصل بحاجة الدولة 

اليهودية إىل حتصيل الدعم 

والتعويضات ومزيد من 

التمويل، ألن االهتمام 

بالوضع اإلسرائيلي كان 

متراجعًا على الصعيد 

العاملي، وخصوصًا يف 

البالد األوروبية والواليات 

 بينما بدت 
املتحدة،3

الساحة املصرية، بجميع 

تشكيالتها وحساسياتها 

السياسية )باستثناء اإلخوان 

املسلمين(، متراصة وموحدة 

حول الرئيس عبد الناصر. 

وكان نفوذ هذا األخير 

وشعبيته منذ تأميم قناة 

السويس والهزيمة السياسية 

التي ُمني بها التحالف 

البريطاين ـ الفرنسي ـ 

اإلسرائيلي يف حرب السويس 

)1956(، يف صعود مستمر 

وجامع ملعظم التيارات 

الفكرية واأليديولوجية 

العربية، على الرغم من فشل 

الوحدة مع سورية )ص 14(. 

أّما الساحة الدولية، كما 

يذّكر الكاتب، فكانت تعصف 

فيها تطورات سياسية 

جديرة باالهتمام، تهّز العامل 

وتشغل جميع وسائل اإلعالم 

املصرية أيضًا، األمر الذي 

يفسر أن جريدة "األهرام" 
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مل تتوسع يف تغطية أخبار 

حماكمة أيخمان. ومن 

هذه التطورات )ص 16(، 

نذكرالثورة يف كوبا بقيادة 

فيديل كاسترو والتقارب 

مع االحتاد السوفياتي، 

وحماولة الواليات املتحدة 

اجتياح كوبا يف نيسان/ 

مي 
ُ

أبريل 1961 ـ ما س

حادثة "خليج اخلنازير" ـ 

األزمة الكونغولية والنزاع 

التي نتج منها، وحرب 

التحرير اجلزائرية ثم 

استقالل اجلزائر، وانكفاء 

االستعمار الفرنسي.

لكن هذا ال يعني أن 

جريدة "األهرام" جتاهلت 

حماكمة أيخمان، أو أن 

طبيعة تغطيتها ألخبار 

حماكمة أيخمان، ووتيرتها 

يف نقل األخبار أو التعليق 

على األحداث، تسمحان 

بالقول إن تغطية "األهرام" 

حملت مواقف مؤيدة 

للجرائم النازية. ويف 

هذا الصدد، يقوم الكاتب 

برصد جميع األخبار 

واالفتتاحيات واملقاالت 

والتعليقات التي نشرها 

الصحافيون الذين كانوا 

ينتمون إىل اجلريدة أو 

يعملون خارجها، بشأن 

مسألة أيخمان، وذلك منذ 

عملية خطفه من بوينس 

أيريس يف األرجنتين على 

يد "املوساد" حتى إعدامه. 

وعبر حتليل مضمون املادة 

املرصودة، يعمد الكاتب 

إىل القول إن تغطية جريدة 

"األهرام" حملاكمة أيخمان 

تعطي صورة غنية عن 

الفكر السياسي الناصري 

يف "حلظة حاسمة من 

حتوله اجلذري إىل اليسار" 

)ص 53(، وإن "نغمة هذه 

التغطية، خالفًا للتصور 

الهزيل الذي ُيظهر الناصرية 

كنسخة طبق األصل للنازية 

بحسب الدعاية الصهيونية" 

)ص 60( ـ أن مصر عبد 

الناصر تتعاطف مع 

أيخمان وتدافع عن جرائمه 

ضد البشرية ـ هذه النغمة 

ركزت على إدانة إسرائيل 

النتهاكها سيادة األرجنتين 

الوطنية والقانون 

الدويل، وعلى استغاللها 

للمسألة، "مشددة على 

موقفها الرافض للنازية 

والصهيونية يف آن معًا" 

)ص 61(.

يتبين من سياق 

احملاكمة والشهادات، 

أن من أهداف إسرائيل 

األساسية، استناداً إىل 

مقاالت الصحافة األميركية 

واإلسرائيلية آنذاك ـ 

وحتديداً مالحظات حّنا 

 التي كانت تغطي 
أرنت4

احلدث بصفتها مندوبة 

 The خاصة لصحيفة

New Yorker، وأيضا حّنا 
يابلونكا5 ـ أستاذة التاريخ 

يف جامعة بن ـ غوريون ـ 

"إخراج نازيين آخرين من 

خمابئهم وكشف عالقاتهم 

الوطيدة بالقادة العرب" 

)ص 19(، وكذلك "كشف 

النازيين اجلدد الذين وجدوا 

ملجأ يف البالد العربية" 

)ص 19(. فمن خالل تبيان 

أن إسرائيل حماطة بدول 

عربية معادية للسامية 

وساهمت يف املشروع 

النازي إلبادة اليهود ـ كما 

ُتظهر العالقُة املتعاطفة مع 

النازية والوّدية التي كانت 

موجودة بين مفتي القدس، 

احلاج حممد أمين احلسيني6 

والقادة األملان يف برلين 

حيث جلأ يف سنة 1941، 

والحقًا بين الدول العربية 

والنازيين ـ أرادت إسرائيل 

إقناع العامل بأنها مضطرة 

إىل مزيد من احلذر واحليطة 

حلماية نفسها، وأن يكون 

لديها دولة قوية حمصنة، 

األمر الذي يستدعي الدعم 

والتأييد وتقديم العون، ليس 

فقط من طرف يهود الشتات، 

بل أيضًا من العامل بأسره، 

وخصوصًا من األصدقاء 
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املقيمين يف الواليات 

املتحدة حيث اإلمكانات 

والثروة.7

ومن املفيد هنا اإلشارة 

إىل أن حّنا أرنت، يف إثر 

جتربتها يف القدس لتغطية 

حماكمة أيخمان التي 

تقول عن حيثياتها "إنها 

مثيرة للشفقة ومقززة 

بشكل ال يوصف"،8 انتقدت 

مشروع إسرائيل الصهيوين 

وسياستها وإدارتها 

للمحاكمة، ونشرت عماًل 

 Eichmann à بعنوان

 Jérusalem: Rapport
 sur la banalité du mal

)"أيخمان يف القدس: تقرير 

عن تفاهة الشر"(، تبّين 

فيه أن يف التاريخ عامة، 

واحملرقة خاصة، يرتكب 

األعماَل األكثر شراً أناس 

عاديون ـ ال مرضى نفسيون 

أو أشخاص متعصبون ـ 

يقومون بأعمال إجرامية 

من دون أزمة ضمير أو 

تساؤل، كونها ُطلبت منهم 

من طرف إدارتهم. فتعرضت 

حّنا أرنت النتقادات عنيفة 

من األوساط اإلسرائيلية 

والصهيونية ومضايقات 

همت بالعداء  عدة، كما اتُّ

للسامية بسبب نظريتها 

عن الشر، وعدم تأييدها 

النص الصهيوين والسياسة 

اإلسرائيلية.

2ـ إنكار "احملرقة" يف 

اجملتمعات الغربية 

والعربية

يف هذه املساهمة، ُيجري 

جيلبير أشقر، بعد تعريف 

مفهوم "إنكار احملرقة" ـ 

رفض حقيقة وقوع جرائم 

احلرب النازية والتشكيك 

يف حجمها، أي إبادة ستة 

ماليين يهودي، ال أقل ـ 

والتدقيق بشتى أشكال 

تعبيراته، مقارنًة تاريخية ـ 

اجتماعية ـ سياسية بشأن 

انتشار ظاهرة اإلنكار يف 

اجملتمعات الغربية والعربية، 

مشدداً على ضرورة حتديد 

فهم أي ظاهرة اجتماعية 

يف إطارها، فيشرح أن أول 

املنكرين للمحرقة يف الغرب، 

هم النازيون أنفسهم. وقد 

استمرت املواقف املتنكرة 

حلدوثها يف البالد الغربية، 

على الرغم من التقارير 

والشهادات والدراسات التي 

تكاثرت بعد انتهاء احلرب 

العاملية الثانية، وكلها يثبت 

صحة وقوع احملرقة، وإن 

اختلف احملققون بعض 

الشيء بشأن عدد الضحايا، 

بل حتولت مواقف املشككين 

إىل "صناعة" انتشرت بشكل 

واسع بفضل اإلنترنت )ص 

66(. والالفت عند هؤالء 

الرافضين حلقيقة حدوث 

احملرقة، أنهم يبنون شكهم 

على "نظرية املؤامرة 

اليهودية للسيطرة على 

العامل" )ص 68(، والتي 

ال أساس لها يف التاريخ 

السياسي. ويف الواقع، 

فإن هؤالء الناس معادون 

للسامية، ومواقفهم إنما هي 

نابعة من كرههم للغير الذي 

غّذته عصور من التمييز 

واالضطهاد ليهود أوروبا 

املسيحية )ص 69(؛ فعندما 

يطلقون أحكامهم القائلة 

إن "دولة إسرائيل هي يف 

آن نتيجة عملية 'نصب'ـ 

احملرقة ـ وصاحبة هذه 

العملية"، فإنهم يعوضون 

عن عدم قدرتهم على 

التصدي لليهود والتخلص 

منهم جسديًا من خالل 

ممارسة العنف الرمزي، 

أي أنهم يحاولون تكبيدهم 

أقصى اآلالم بإنكار 

احملرقة ـ الرمزـ وهي 

حماولة لقتل ذاكرتهم، كما 

يقول الكاتب )ص 73(.

أّما يف البالد العربية، 

فاألمر يختلف تمامًا.

بعد توضيح االختالفات 

النوعية املوجودة يف ظاهرة 
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إنكار احملرقة كما تتجلى 

يف اجملتمعات الغربية 

وعند العرب، يشرح الكاتب 

انتشارها يف البالد العربية 

ويقول إن ذلك يعود إىل 

سببين رئيسيين: حاجة 

العرب إىل إيجاد تفسير 

منطقي للتأييد غير املشروط 

والدائم الذي تعطيه الواليات 

املتحدة والبالد الغربية 

إلسرائيل، وهذا على حساب 

مصاحلهم اخلاصة يف 

البالد العربية واإلسالمية 

أحيانًا كثيرة، من ناحية، 

واالنسياق اليميني للسياسة 

اإلسرائيلية واملنحى 

التعسفي والتوسعي العنيف 

اللذان سادا يف إسرائيل 

اعتباراً من ثمانينيات القرن 

املاضي ضد الفلسطينيين 

واللبنانيين، من ناحية 

أُخرى، كما تدل التحقيقات 

واإلحصاءات والتقارير 

بشأن هذا املوضوع، والتي 

نشرها كّتاب غربيون 

وإسرائيليون على حد سواء 

)ص 80 و81(، علمًا بأن 

هذا املوضوع ال يحظى 

باالهتمام يف األوساط 

اإلعالمية واجلامعية 

العربية. 

كما أن صعود االجتاه 

األصويل اإلسالمي 

يف املنطقة منذ الثورة 

اإلسالمية يف إيران يف سنة 

1979 يمثل عاماًل مشجعًا 

النتشار ظاهرة إنكار 

احملرقة يف الشرق األوسط، 

وال سيما أن الدولة اليهودية 

تنكر اجلرائم التي ارتكبتها 

يف سنة 1948 ـ النكبة ـ 

وأنها مستمرة يف سياستها 

القمعية التي بلغت درجة 

ال تطاق، فضاًل عن كون 

إسرائيل متضامنة مع دول 

وأطراف سياسية متورطة 

يف جرائم ضد اإلنسانية 

وتساندها بطرق متنوعة، 

ُيذكر منها تركيا والواليات 

املتحدة ورواندا على سبيل 

املثال )ص 82 و83(.

ويخلص الكاتب إىل 

القول إن إنكار احملرقة 

ليس سوى أسلوب ساذج 

يف مواجهة الصهيونية 

يجب دحضه وحماربته. 

فمأساة اليهود اليوم، 

أصبحت مرجعًا يف 

األخالق الدولية املعاصرة، 

وإنكارها يعّرض الفرد 

لفقدان الثقة األخالقية. 

واألهم من ذلك، هو أن 

االعتراف باحملرقة وفهم 

هذه التجربة اجلماعية 

يف جميع تفصيالتها 

املرعبة يشكالن، كما يقول، 

مستشهداً بكالم إدوارد 

سعيد، ضمانة إلنسانيتنا 

)ص 87(. 

3ـ إسرائيل: الكتابة على 

احلائط

قد يلتبس على القارئ 

فهم عنوان هذه املقالة: عن 

أي حائط يتكلم الكاتب؟ 

هل هو حائط املبكى، 

املكان األكثر قداسة يف 

الدين اليهودي، أم احلائط 

الذي تبنيه إسرائيل منذ 

سنة 2002 لتوسيع أرض 

إسرائيل، متعدية على 

األراضي الفلسطينية احملتلة 

يف الضفة الغربية؟9

ربما يكون جيلبير أشقر 

اختار العنوان هذا لُيدخل 

املقالة الشهيرة التي كتبها 

فالدمير جابوتنسكي10 

يف سنة 1923 بعنوان 

"احلائط احلديدي" )ص 

99 - 101(، إذ يتبين أن 

هذه املقالة لها طابع منذر 

بالسياسة الصهيونية / 

اإلسرائيلية كما مورست 

س 
َ
يف املاضي وتمار

اليوم. وينبه جابوتنسكي 

القادة الصهيونيين إىل 

أن الفلسطينيين العرب لن 

يتخّلوا عن وطنهم وأرضهم 

وحقوقهم الوطنية من دون 

مقاومة، ولن ينخدعوا 

بالكالم والوعود أو ببعض 



201 قراءات كتب بالفرنسية

املكاسب االقتصادية 

والثقافية. فنجاح املشروع 

الصهيوين يتطلب إذاً بناء 

"احلائط احلديدي" ضدهم، 

األمر الذي يفسر ملاذا مل 

يقبل القادة الصهيونيون أي 

حل سلمي مع الفلسطينيين، 

وملاذا تفاقم العنف 

واالضطهاد يف األراضي 

احملتلة أيضًا.

واحلائط الذي يجب على 

إسرائيل أاّل تنساه، إنما هو 

حائط قصر امللك بلشصر 

(Balthazar) الذي حمل 
كتابة تنبئ بسقوط امللك 

وموته القريب الرتكابه 

جريمة جتديف أهانت 

اخلالق.11 وقد حتققت هذه 

النبوءة يف اليوم التايل 

إذ اغتيل بلشصر، وسقطت 

مملكة بابل، فتقاسم الفرس 

أمالكها، وحل حملها 

إمبراطورية فارس. وفارس 

هي إيران اليوم.

املقالة هذه إنما هي 

قطعة مثيرة وجميلة، 

شاعرية وحتمل نفسًا 

ملحميًا، وجتمع بين التحليل 

العلمي املبني على الوثائق 

واملعطيات التاريخية الثابتة 

والكتابة األدبية.

ولو أردنا بإيجاز تصنيف 

الدراسات الثالث التي يتألف 

منها هذا الكتاب املشوق 

والغني باملعطيات التاريخية 

والسياسية، لقلنا إنه يشكل 

مرافعة من أجل اعتراف كلي 

ومتبادل باحملرقة التي 

عانى جّراءها يهود أوروبا 

يف أملانيا الهتلرية خالل 

احلرب العاملية الثانية، 

والنكبة التي ال يزال يعانيها 

الفلسطينيون منذ تشريدهم 

وقيام الدولة اليهودية على 

أرض فلسطين يف سنة 

.1948

ماري فرانس جيبازي

أكاديمية لبنانية

جيلبير أشقر هو حاليًا أستاذ العلوم السياسية يف جامعة لندن ـ مدرسة الدراسات الشرقية 

واإلفريقية (SOAS)، وأستاذ يف جامعة باريس 8 سابقًا، وباحث يف مركز مارك بلوك يف برلين. 

وأغلبية أعماله مترجمة إىل أكثر من 15 لغة. 

  Cf. http://philosemitismeblog.blogspot.com, Gilles-Michel DEHARBE, Gilbert 
Achcar et l’inversion de la vérité, consulté le 29 août 2012.

  Cf. Peter Novick, L’holocauste dans la vie américaine, traduit de l’anglais par 
Pierre Emmanuel Dauzat, (Paris: NRF, Editions Gallimard, 2001), pp. 206-238. 
حّنا أرنت عاملة أملانية يهودية من املنّظرين الكبار يف الفلسفة والنظرية السياسية، ُأجبرت 

على مغادرة أملانيا يف سنة 1933، وجلأت إىل باريس حيث أقامت 8 أعوام، تم هاجرت يف سنة 

1941 إىل الواليات املتحدة  حيث عّلّمت الفلسفة والعلوم السياسية يف أبرز اجلامعات

املصادر
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األميركية. وخالل الفترة نيسان / أبريل 1961 ـ بداية حزيران / يونيو 1962، غطت حّنا أرنت 

جميع مراحل حماكمة أيخمان. من كتاباتها الرئيسية البحث "يف أصول التوتاليتارية" )1951( 

الذي يشكل اليوم عماًل نموذجيًا يف النظرية السياسية.

حّنا يابلونكا، مؤرخة إسرائيلية متخصصة بعملية احملرقة النازية، تعّلم يف جامعة بن ـ 

غوريون، ويف "بيت حماربي الغيتو".

احلاج حممد أمين احلسيني انتقل إىل روما ثم برلين حيث أقام اعتبارًا من سنة 1941. وكان 

االعتقاد السائد داخل القيادة اإلسرائيلية يف بداية حماكمة أيخمان أن للمفتي عالقات حميمة 

بكبار النازيين األملان، وأنه ساهم يف تنظيم احملرقة، لكن حماكمة أيخمان مل تثبت هذا 

االعتقاد، وتبين أن دور املفتي يف إثارة العداء ضد اليهود كان قد ُضخم، فُأسقطت مسألة عالقة 

احلاج حممد أمين احلسيني بأيخمان من قرار االتهام خالل احملاكمة.

Novick, op.cit., p. 206.
Hannah Arendt, Heinrich Blücher, Correspondance 1936-1968 (Paris:  Editions 

Calman-Lévy, 1999),  p. 476. 
دانت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 21 تشرين األول / أكتوبر 2003 إقامة هذا احلائط الذي 

يبلغ طوله 730 كم حتى اليوم، والذي يدخل يف عمق األراضي احملتلة يف الضفة الغربية، 

ملحقًا بإسرائيل منطقة شاسعة فيها مستعمرات يهودية جديدة.

فالدمير جابوتنسكي )1880-1940(، أحد قادة احلركة الصهيونية الكبار، ومؤسس املنظمة 

اليهودية للدفاع الذاتي يف أوديسا، ورئيس املنظمة الصهيونية العاملية انطالقًا من سنة 

.1920

بلشصر آخر ملوك بابل. ورد ذكره عدة مرات يف "سفر دانيال" أحد كتب العهد القديم. وتروي 

القصة أنه يف أحد األيام ويف حفلة صاخبة أقامها يف قصره، رأى امللك بلشصر كلمات على 

احلائط تظهر بشكل مفاجئ، لكنه مل يَر أي إنسان يكتبها، فعرف أنها من صنع الله. فأتى 

بدانيال الذي كان قد فسر قبل ذلك عددًا من الرؤى واألحالم وسأله عن ذلك فأجابه دانيال 

أن الكتابة تقول إن هذا اليوم هو أخر يوم لك يف امللك ألنك جدفت، وأن مملكة ُأخرى ستأتي، 

وسيأتي ملك آخر يأخذ كرسيك، وهذا ما جرى بالتحديد. فسقطت مملكة بابل وحل حملها 

إمبراطورية فارس وعلى رأسها امللك داريوس.
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