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أوراق

الخيبة المريرة

عن إدوارد سعيد ولقائه بسارتر ،دو بوفوار وفوكو *

ترجمة وإعداد
محمد
ناصر الدين

عام  ،١٩٧٩تلقى إدوارد سعيد ( 1935ـ )2003
دعوة الى فرنسا من جان بول سارتر ( 1905ـ
 ،)1980وسيمون دو بوفوار ( 1908ـ  )1986من
أجل موتمر حول ّ
السالم في الشرق األوسط.
ِّ
وج ـ ـهـ ــت ال ـ ــدع ـ ــوة لـ ـص ــاح ــب «االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق»
واملدافع الشرس عن القضية الفلسطينية مع
غيره من املفكرين البارزين عقب اتفاقية كامب
ديفيد التي أنهت الحرب بني مصر والكيان
الصهيوني .قبيل املؤتمرّ ،
وجه سعيد مديحًا
مسرفًا لسارتر ،حني سرد لـ «لندن ريفيو أوف
بــوكــس» أوج ــه املـغــامــرة الفكرية للفيلسوف
ال ـفــرن ـســي« :س ــارت ــر ل ـيــس بــاملـفـكــر املـتـعــالــي
أو امل ـ ــراوغ ،ول ــو وق ــع أح ـيــانــا ف ــي الـخ ـطــأ أو
املبالغة .كــل مــا كتبه تقريبًا مثير لالهتمام
نظرًا إلــى شجاعته املطلقة ،وحريته وغــزارة
فكره» .كان سعيد يشير إلى االنتقادات التي
وجهت إلى سارتر بسبب تعاميه عن الغوالغ
الـسـتــالـيـنــي وم ــوج ــة ال ـفــاس ـفــة ال ـج ــدد ممن
انتقدوا مذهبه الوجودي في تفاؤله وفلسفته
التطوعية وتطويبه ملؤسسه كبطل نرجسي

ّ
سجل سارتر نحو إسرائيل نظيف ومثالي
ودو بوفوار أشبه بفقاعة تنتفخ بأفكار
متعنتة حول اإلسالم وحجاب المرأة
ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـ ـ ّـرواي ـ ــة ،وال ـك ـت ــاب ــة املـســرحـيــة
والفلسفة ،والفكر السياسي ،والنضال امللتزم
ف ــي ص ـ ــورة ك ــان ــت لـتـبـعــد ال ـن ـخ ـبــة الـثـقــافـيــة
الـغــربـيــة عــن ســارتــر أكـثــر مـمــا تـقــربــه إلـيـهــا،
إضــافــة ال ــى مــواقـفــه املـشــاكـســة فــي مــوضــوع
حــروب فرنسا في الجزائر والهند الصينية.
ك ــان ســارتــر فــي حقبة الستينات يعتبر من
«األس ـ ــات ـ ــذة امل ـف ـك ــري ــن» maîtres- penseurs
ف ــي فــرن ـســا ،وص ـ ــارت مــؤلـفــاتــه مـثــل «دروب
الحرية» و«الذباب» و«الحائط» و«الوجودية
م ــذه ــب إنـ ـس ــان ــي» ،و«ح ــرب ـن ــا ف ــي ال ـج ــزائ ــر»
و«الـغـثـيــان» مــن أكثر األعـمــال الفكرية قــراءة
وعرضة للتحليل والنقاش ألكثر من عشرين
عــامــا .تـبــدى ســارتــر فــي انتفاضة عــام ١٩٦٨
الحقوقية والثقافية معارضًا مــاويــا صلبًا،
اضافة الــى تميزه األدبــي الخارق (كوفئ من
أجله بجائزة «نوبل» ورفضها) .وحده العالم
االن ـغ ـل ــوس ــاك ـس ــون ــي كـ ــان ي ـن ـظــر ب ــري ـب ــة ال ــى
نشاط سارتر الفكري ،إذ لم يؤخذ على محمل
الجد كفيلسوف (إذ ال يمكن اعتباره مضادًا
للشيوعية بما يكفي) ،ليتم تصنيفه في خانة

وسطى بني الرواية وكتابة املذكرات ،بموهبة
أقل من صديقه اللدود البير كامو.
«كـ ـن ــت فـ ــي م ـن ــزل ــي فـ ــي نـ ـيـ ـي ــوي ــورك أح ـضــر
الدروس ألحد الصفوف ـ يقول ادوارد سعيد
ـ حني وصلني تيليغرام تبني أنه من باريس:
لقد تمت دعوتكم من قبل مجلة Les Temps
 Modernesلحضور مؤتمر حــول الـســام في
الـشــرق األوس ــط فــي بــاريــس بـتــاريــخ  13و14
م ــن ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري .ن ــرج ــو مـنـكــم االج ــاب ــة.
س ـي ـم ــون دو بـ ــوفـ ــوار وج ـ ــان بـ ــول س ــارت ــر».
بداية اعتقدت األمــر مزحة ،وقلت في نفسي
سـتـصـلـنــي ف ــي ال ـغ ــد دع ـ ــوة م ــن ك ــوزي ـم ــا أو
ريتشارد فاغنر لزيارة بافاريا ،أو من ت.س
اليوت وفرجينيا وولف لتمضية بعد الظهر
ف ــي م ـكــاتــب ال ـ ـ  .Dialاس ـت ـغــرق األمـ ــر يــومــن
ألتــأكــد بواسطة األصــدقــاء مــن جدية الدعوة
التي أجبتها بموافقتي غير املشروطة .كانت
«األزمـنــة املعاصرة» قد لعبت دورًا رائعًا في
الحياة الثقافية لفرنسا ،ثم أوروبــا بأكملها
ح ـت ــى فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــال ــم الـ ـث ــال ــث ال ـســاع ـيــة
للتحرر مــن االسـتـعـمــار .جـمــع ســارتــر حوله
فــي املـجـلــة مجموعة مــن الـعـقــول ال ـفــذة ،مثل
سيمون دو بــوفــوار طبعًا ،ونقيضه العظيم
فــي مـجــال الـفـكــر ري ـمــون آرون ،والفيلسوف
الــامــع مــوريــس مرلوبونتي ،واالثـنــوغــرافــي
الكبير ميشال ليريس ،والكثير من املختصني
بشؤون أفريقيا والعالم الثالث .كل ذلك جعل
م ــن رح ـل ــة ادوارد سـعـيــد ل ـب ــاري ــس مـغــامــرة
تستحق العناء».
ما الذي دفع بادوارد سعيد الى تسمية تلك
الرحلة بـ «خيبة األمل املريرة»؟
ماذا حدث الدوارد سعيد حني التقى بأبطاله
ف ــي م ـج ــال ال ـف ـك ــر ،ت ـلــك «اآللـ ـه ــة ال ـت ــي تفشل
دائ ـم ــا» ،فــي إش ــارة لطيفة ال ــى عـنــاويــن أحــد
مؤلفاته؟ مباشرة بعد وصوله لفرنسا ،تلقى
سـعـيــد م ــذك ــرة غــري ـبــة تـعـلـمــه بــأنــه ألس ـبــاب
تـتـعـلــق ب ــاألم ــن ،ت ــم ن ـقــل الـ ـن ــدوة الـ ــى مـنــزل
ميشال فوكو .فور وصوله ،التقى سعيد بدو
بــوفــوار ،الـتــي كــانــت تحاضر ضــد ال ـشــادور،
ال ـل ـب ــاس ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي اخ ـت ــارت ــه ال ـث ــورة
اإليــرانـيــة للمرأة ويسمح بــإبــراز الــوجــه فقط
دون بقية أعضاء الجسد« .كانت دو بوفوار
هنا ،بقبعة رأسها الشهيرة ،تحاضر بكل من
يحب االسـتـمــاع حــول رحلتها الوشيكة الى
طهران مع كايت ميليه ،حيث كانتا تخططان
لــاع ـتــراض عـلــى الـ ـش ــادور .ال ـف ـكــرة بــأســرهــا
ب ــدت لــي مـتـعــالـيــة وسـخـيـفــة ،رغ ــم أن ــي كنت
متلهفًا لسماع ما كانت ستقوله حول الشرق
ً
األوس ـ ــط .ب ــدت ل ــي مـ ـغ ــرورة ق ـل ـي ــا ،وب ـق ــدرة

قليلة على اإلقناع .إضافة الى ذلك ،فقد تركت
الندوة بعد ساعة تقريبًا (قبل لحظات قليلة
من وصول سارتر) ،ومن ثم لم يظهر لها أثر».
بعد ثالثني عامًا ،ما زالت نقطة الخالف بني
دو بوفوار وادوارد سعيد ترخي بظاللها على
النقاشات الثقافية واالجتماعية والسياسية
في الغرب حول الحجاب ،والنقاب ،والبرقع،
وغـيــرهــا مــن املــابــس اإلســام ـيــة التقليدية.
الوضعية التي أخذها مفكرون يعيشون في
الـغــرب مثل ســابــا محمود وليلى أبــو اللغد
للدفاع الشرس عن حرية امللبس ،تدين بعمق
الــى أطــروحــات ادوارد سعيد حــول «تمثالت
الـعـنـصــريــة ال ـغــرب ـيــة ت ـج ــاه الـ ـش ــرق» .يـتــابــع
سعيد« :كانت دوبــوفــوار بالنسبة لي خيبة
أمــل حقيقية ،أشبه بفقاعة في سماء الغرفة
تنتفخ بأفكار متعنتة حول اإلسالم وحجاب
املــرأة .حني غـ َ
ـاد َرت ،لم أشعر بالندم لغيابها.
بعدها ،اقتنعت أنها لــو بقيت ألضفت على
ً
ال ـج ــو ق ـل ـيــا م ــن ال ـح ـي ــوي ــة :ح ـض ــور ســارتــر
ك ــان سـلـبـيــا ب ـغ ــراب ــة ،ع ــادي ــا ودون ـم ــا تــأثـيــر.
ه ــو ف ــي الـنـهــايــة ل ــم ي ـت ـفـ ّـوه ب ــأي ش ــيء خــال
ســاعــات .فــي فسحة ال ـغ ــداء ،جـلــس بجانبي.
كــان يـبــدو كئيبًا وغـيــر ق ــادر على الـتــواصــل،
مــع مسحة مــن البيض واملايونيز فــوق فمه.
حــاولــت أن أفتتح طرفًا مــن محادثة معه ،لم
ينجح األمر .لعله أصيب بالصمم لكني لست
متأكدًا .على أي حال ،بدا لي نسخة مسكونة
ب ـصــورتــه املـسـبـقــة الـنـمــوذجـيــة :قـبـحــه ال ــذي
يضرب به املثل ،غليونه ،ثيابه التي يصعب
وصفها واملعلقة فوق جسده مثل أعمدة من
ع ـصــور سـحـيـقــة .كـنــت ف ــي حـيـنـهــا منخرطًا
حتى النخاع فــي العمل السياسي .منذ عام
 ،١٩٧٧صـ ــرت ع ـض ـوًا ف ــي امل ـج ـلــس الــوط ـنــي
الفلسطيني ،وفــي زيــاراتــي املتكررة لبيروت
(حيث تقيم والدتي) كنت ألتقي مرارًا بياسر
عرفات ،وغيره من قادة تلك املرحلة .كنت أظن
أن ذلك يمكن أن يستثير سارتر ويدفعه اتخاذ
موقف ايجابي من القضية الفلسطينية في
هذه اللحظة الحرجة من صراعنا املميت مع
اسرائيل».
«من جهته أوضح فوكو بسرعة أن ال شأن له
بهذه الـنــدوة وليس لــه أدنــى مساهمة فيها،
وأن ــه سيترك البيت للتو لاللتحاق بحلقته
البحثية التي يجريها بشكل دوري في املكتبة
الوطنية» يتابع سعيد« :كنت مسرورًا برؤية
كـتــابــي «ب ــداي ــات» مــرصــوفــا ف ــي أح ــد رف ــوف
مكتبته وس ــط رزم ــة مــن األوراق والـصـحــف.
ب ـع ــد وفـ ــاتـ ــه ،ع ــرف ــت ملـ ـ ــاذا ل ــم ي ـك ــن ن ـح ــب أن
نتحدث كثيرًا بخصوص الـشــرق األوس ــط».
في عملهما البيبليوغرافي الكبير حول فوكو،
ي ـش ـيــر ال ـســوس ـيــولــوجــي ال ـفــرن ـســي ديــدي ـيــه
اريبون والصحافي البريطاني جايمس ميلر
ّ
إلى أن فوكو ترك عمله األكاديمي في جامعة
تــونــس بغتة بـعــد ان ــدالع ال ـحــرب ع ــام .١٩٦٧
ّ
قال فوكو حينها إن سبب املغادرة هو ردات
الـفـعــل امل ـعــاديــة لـلـســامـيــة واســرائ ـيــل فــي كل
مدينة عربية بعد النكسة» .صديق تونسي
عاصر فوكو في الجامعة أخبرني أن السبب
الحقيقي للمغادرة كانت ميول فوكو املثلية.
ال أعـ ـ ــرف أيـ ــا م ــن ال ـن ـس ـخ ـتــن ه ــي األصـ ـ ــح».
ويضيف سعيد« :في ذلك املؤتمر الباريسي،
أخبرني فوكو أنه قد عاد للتو من ايران حيث
ع ـمــل ع ـلــى تـغـطـيــة الـ ـث ــورة ملـصـلـحــة جــريــدة
اي ـطــال ـيــة ،ك ــان األمـ ــر م ـث ـي ـرًا وم ـج ـنــونــا وفــي
منتهى الغرابة بالنسبة اليه وأنــه قد وضع
شعرًا مستعارًا كحيلة تنكرية في طهران بعد
فترة من ظهور تقاريره في الصحيفة» .يختم
سعيد حول فوكو« :أخبرني جيل دولوز عام
 ١٩٨٠أن م ـشــادة وق ـعــت بـيـنــه وب ــن صديقه
فوكو :دولــوز كــان فلسطيني الهوى ،وفوكو
مؤيدًا صلبًا إلسرائيل».
خيبة ادوارد سعيد الكبيرة كانت من سارتر،
ال ــذي اصـطــف ال ــى جــانــب الـشـعــب الـجــزائــري

ف ــي ش ـجــاعــة مـلـفـتــة ،لـكـنــه ل ــم يـتـخــذ املــوقــف
ذات ــه حــن تعلق األم ــر بنكبة الفلسطينيني.
«لقد صدمني سارتر من ناحية قيمة املوقف
ال ـس ـيــاســي ألن ــي ل ــم أك ــن ق ـ ــادرًا ع ـلــى نـسـيــان
م ـعــارض ـتــه ل ـحــرب ال ـج ــزائ ــر .مــوقــف يصعب
ّ
تحمله أكثر بكثير من
على مــواطــن فرنسي
مــوقــف نـقــدي تـجــاه اســرائـيــل .كنت بالتأكيد
على خطأ» .بعدها ّ
قدم سارتر ورقة تعليقات
ُ
في الندوة يظن ادوارد سعيد أنها ك ِتبت له
«طبعًا كان
مــن أحــد زمــائــه (بـيــار فـيـكـتــور)َ :
ال بد لسارتر من أن يقدم لنا شيئًا :نص من
ورقـتــن مطبوعتني يمدح فيه شجاعة أنــور
ال ـ ـسـ ــادات بــأك ـثــر ال ـع ـب ــارات الـسـخـيـفــة الـتــي
يمكن تصورها .ال أذكــر حتى عـبــارات قليلة
حول الفلسطينيني ،أو حول األراضي املحتلة،
أو حول املاضي التراجيدي .لم ترد في نص
س ــارت ــر أي إش ـ ـ ــارة مــرج ـع ـيــة ال ـ ــى املـ ـش ــروع
الصهيوني الكولونيالي  -االستيطاني ،مثل
تلك الـتــي وردت حــول املـمــارســات الفرنسية
فـ ــي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر .ل ـق ــد سـ ــاء نـ ــي أن أك ـت ـش ــف أن
هــذا الـعـمــاق فــي مـيــدان الفكر قــد تـحــول في
سنواته األخيرة الى نوع من مرشد يتصرف
وفقًا لــردات الفعل أو ما يهمس له به بعض
م ــري ــدي ــه م ــن ال ـح ـل ـقــة امل ــؤي ــدة إلس ــرائ ـي ــل في
ب ــاري ــس (م ـث ــل ب ـي ــار ف ـي ـك ـتــور ن ـف ـســه صــديــق
س ــارت ــر املـ ـق ــرب امل ـ ـ ــاوي ال ـس ــاب ــق ال ـ ــذي ارت ــد
ب ـقــدرة ق ــادر ال ــى ارثــودوك ـســي ي ـه ــودي) ،وأن
ف ــي امل ــوض ــوع الـفـلـسـطـيـنــي ،ال ش ــيء يـقــدمــه
املـحــارب القديم للطرف املظلوم ســوى حفنة
م ــن امل ــدائ ــح ال ـص ـحــاف ـيــة واملـ ـتـ ـع ــارف عليها
لزعيم مصري ال تعوزه الشهرة .لبقية اليوم،
ظل سارتر محتفظًا بصمته ،وأكملنا الندوة
ببرنامج مــوضــوع مسبقًا ملناقشة انعكاس
كــامــب داي ـف ـيــد عـلــى ال ـعــاقــات ب ــن إســرائـيــل
و«ج ـ ـيـ ــران ـ ـهـ ــا» ،دون أدن ـ ـ ــى ذكـ ـ ــر لـفـلـسـطــن
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ..تـ ــذكـ ــرت ق ـص ــة م ـش ـكــوكــا
بأمرها مفادها أنه من  20عامًا ،سافر سارتر
الــى روم ــا لـلـقــاء فــرانــز فــانــون (تــوفــي بعدها
باللوكيميا) ليحدثه عن درامــا الجزائر لـ 16
ساعة متواصلة بال انقطاع ،لتثنيه سيمون
عــن إك ـمــال الـخـطــاب .ذاك ال ـســارتــر ،رح ــل الــى
األبد.»...
كان فانون صديقًا لدو بوفوار وسارتر ،الذي
يـفـتــرض أن ــه كـتــب مـقــدمــة «م ـعــذبــو األرض»
ّ
رائعة فانون الخالدة« .كل ما يمكنني قوله إن
ً
رجــا طاعنًا في السن كــان يبدو جذابًا أكثر
حني كان في سني شبابه :إنها خيبة مريرة
لكل عربي كان يحبه .ألسباب يصعب فهمها،
ظــل ســارتــر على موقفه املــؤيــد للصهيونية:
الخوف من االتهام بمعاداة السامية ،شعور
ب ــال ــذن ــب ت ـج ــاه ال ـه ــول ــوك ــوس ــت ،ال ـخ ــوف من
الـتـعــاطــف م ــع م ــأس ــاة الفلسطينيني بعدما
تـحــولــوا ال ــي فــدائـيــن يـقــاتـلــون اســرائ ـيــل ،أو
أسباب أخــرى -دينية أو ثقافية أجهلها .لقد
ك ــان بــرتــرانــد راس ــل أش ـجــع مــن ســارتــر حني
اتخذ في سنينه األخـيــرة مواقف نقدية إزاء
سـيــاســات اســرائـيــل الـعــدوانـيــة تـجــاه الـعــرب.
ك ــذل ــك صــدي ـقــه وق ــدوت ــه جـ ــان جـي ـن ـيــه ال ــذي
لــم ي ـتــردد فــي إظ ـهــار شـغـفــه بالفلسطينيني
وقضيتهم واألوقات التي قضاها برفقتهم في
رائعتيه «أرب ــع ســاعــات فــي صبرا وشاتيال»
و«العاشق األسير» .يقول برنار هنري ليفي،
صديق إسرائيل واملنظر الجيو-استراتيجي
لكثير مــن انـتـفــاضــات الــربـيــع الـعــربــي حــول
سارتر :إن سجل سارتر نحو اسرائيل نظيف
ّ
ومثالي .لم يضل طريقه أبدًا وكان دائمًا في
موقع الدعم الكامل للدولة اليهودية» .يختم
صاحب «خارج املكان» الذي رمى حجرًا على
تـلــك ال ــدول ــة عـنــد ب ــواب ــة فــاطـمــة بـعــد تحرير
الجنوب اللبناني عام .٢٠٠٠
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