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CULTURE

املدى الثقايف

يؤلف كتابه ال  52واألخير :روجيه غارودي :

وصيتي إىل القرن ال  :21انتحار كوين أم انبعاث؟!

أجرى احلوار يف منزله بباريس

شاكر نوري
ك ــانـت آخ ــر زي ــارة لـي للـمـفك ــر الف ــرن ـسـي روجـيه
غــارودي قبل قـرابـة العـام وقـد تـدهـورت صـحته
وعلـ ـ ــى الـ ـ ــرغــم مــن ذلـك لــم يـكــن يــت ـ ـ ــوقف عــن
التألـيف حيث سرعـان ما اخـرج لي مخطـوطة
كــتـ ـ ــابه اجل ـ ــديـ ـ ــد املعــن ـ ــون ( اإلرهـ ـ ــاب الغ ـ ــربــي)
وسلمنـي نسخـة إلكتـرونيـة منه ـ ـ مـطبـوعـة علـى
الفلـوبي ـ حيث قرأت أجزاء مـنه  .وكان حائرا يف
نــش ــره كع ــادته مع كـتـبه األخـيــرة ألن دور الـن ـشــر
الفـرنـسيـة ال تـريـد نشـرهـا أو االلتـزام بتـرويجهـا
فهـ ــو يف عـ ــداد (الـكـتـ ــاب املغــضـ ــوب علــيهــم) ألنه
وبـب ــسـ ــاطـ ــة ال ي ــشـ ــارك الــطـ ــروح ـ ــات الفـكـ ــريـ ــة
الــرسـمي ــة التـي تعلـنهــا وس ــائل اإلعالم بـجمـيع
أشك ــاله ــا .هك ــذا ق ــاطعـته كـب ــري ــات دور الـنــش ــر
الفــرنــسيــة بعــد أن أصــدرت له نح ــو  40كتــابــا يف
شت ــى ميــاديـن املعــرفــة  .ومـن املعــروف أن صــدور
كتبه األخيـرة مثل (األساطـير املؤسـسة للسـياسة
اإلسـ ــرائــيلـيـ ــة) و (الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة  :طلــيعـ ــة
االنحـط ــاط) وضعـته علــى قــائـمــة املـمـنــوعــات .
وكـ ــان غـ ــارودي يف زيـ ــارتــي تلـك يعـ ــانــي جلــطـ ــة
دمـاغيـة أقعدتـه الفراش .وعـند وصـولي يف بـداية
شهــر آب  /أغـسـطـس 2004م إلــى بــاريـس أول مــا
قمت به هـو االتصـال به لالطمئـنان علـى صحته
الـتي تضاربت بشـأنها األخبار  .وهـذا أمر طبيعي
ألنـه اآلن يف عـ ــم ـ ـ ـ ـ ــر ال  91ع ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــا ولـلـعـ ــم ـ ـ ـ ـ ــر
اسـتحقاقـاته  .ومن الطـرف الثـاني مـن السمـاعة
جــاءني صـوته لـيخبــرني بـأنـه بخيـر علـى الــرغم
من أنه ال يـزال يعاني اجللطة الـدماغية  .هنأته
علــى ص ــدور كتــابه ثـم طلـبت مـنه املــوافقــة علــى
زي ــارته إذا كــانـت صحـته ت ـسـمح ب ــذلك  ،فــرحـب
ووافق عل ــى الف ــور  .وقـبل ال ــذه ــاب حت ــدثـت عـن
اللقاء املـوعود للـصديق غـسان الـرفاعي ،فـأبدى
حمـاسة شـديدة لـرؤيته فتـرافقنـا الطـريق الذي
يصل إلـى الضـاحيـة التي يـسكن فيهـا (شيفنيـير
سـ ــور سـني)  .ومـن هـن ـ ــاك طلـبـنـ ــا سـيـ ــارة أجـ ــرة
ب ــاله ــاتف لعــدم تــوفــر سـيــارات األجــرة يف تـلك
املنطقة للذهاب إلى منزله .
ويف الـط ــريق إلـيه ‘علــى مـنت القـطــار الــس ــريع
‘ RERت ــوالـت يف ذهـنـي أعـم ــاله الــضخـم ــة :
(املصـادر الفـرنـسيــة لالشتـراكيـة العلـميـة) 1949
(مات اإلله) -دراسـة عن هيغل  ،1962لينني 1964
(النظرية املادية يف املعرفة ( ،1953احلرية) 1955
(آفـ ـ ــاق اإلن ـ ــسـ ـ ــان) ( ،1969مـ ـ ــاركـ ـ ـســي ـ ـ ــة القـ ـ ــرن
الع ـ ــشـ ـ ــريــن) ( 1971م ــن أجل منـ ـ ــوذج فـ ـ ــرنـ ـ ـســي
لالشتراكية) ( ،1964هل ميكن أن نكون شيوعيني
الـيــوم؟) ( ،1964املـنعـطـف الكـبـي ــر لالشـتــراكـيــة)
( 1969املـاركـسيـة والـوجـوديـة) ( 1962أسئلـة جـان
بـول سـارتـر) ( 1960بـراغ) (1964احلـريـة املـؤجلـة)
(1964احلـقيـقيــة كلهــا) ( 1970التــاريخ القـصيــر
لالحتـ ــاد ال ــسـ ــوفـيـتـي) ( ،1998مـن الـلعـنـ ــة إلـ ــى
احلـ ــوار) ( 1965عـ ــدم حـتـمـيـ ــة الـتـ ــاريخ ،)1973
(نـحن بحاجـة إلى اهلل)( ،1987نحـو حرب ديـنية)
( ،1995ع ـ ـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وان ـحــالل اإلســالم)،1997
(امل ـ ــارك ـ ـســيـ ـ ــة واألخالق)(،1976م ـ ــا هــي األخالق
املـاركسيـة) (،1973نحو واقعـية القـرن العشـرين -
دراسة حـول يرنـاند لـيجير) و(واقعـة بال ضفاف)
(،1973مـســاهمـة تــاريخيـة يف احلـضــارة العــربيـة
اإلسالمـيــة) (مـن أجل حــوار احلـضــارات) 1988
(عـ ـ ـ ـ ــودة اإلسـالم) (ق ـ ــض ــيـ ـ ـ ـ ــة إسـ ـ ـ ـ ــرائـ ـيـل)،1983
(فلسطني أرض الرسـاالت املقدسة) ( 1982إسالم
الغـرب :قرطبـة عاصمـة روحية) ( ،1987املـساجد،
مـرآة اإلسالم) وغيـرهـا من الـكتب واملقـاالت التي
ال تعد وال حتصى.
والبد مـن اإلشارة إلى أن هـذا املفكر الكبـير الذي
نشـر أكثـر من أربعـني عمال فكـريـا يف كبـريـات دور
الـنشـر مثل (غـاليمـار) و (سوي) وغـيرهـما قـرابة
نصف قـرن ،هـاهـو ينـشـر كتـابه القـيم األسـاطيـر
املــؤســس ــة لل ـسـيــاســة اإلســرائـيلـي ــة عل ــى نفقـته
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة وحتــت اســم Sami Zdad.الـ ـ ــذي
يعـنـي بـ ــالـ ــروسـيـ ــة طـبـع علـ ــى نـفقــته اخلـ ــاصـ ــة
وس ــرع ــان م ــا ت ــرجــم الكـت ــاب إل ــى لغ ــات ع ــدي ــدة
ألهمـيته يف الـواليــات املتحــدة وإيطــاليـا ولـبنـان
وتركيا والبرازيل وأملانيا وروسيا.

استقبلتنا زوجته بوليت وسرعان ما سألناها عن
حـالـة غـارودي الـصحيـة يف حني كـان يـنتظـرنـا يف
الطابق األول من منزله  .فقالت لي زوجته ( :لم
نكن نصـدق بأنه سـيفيق من غيبـوبته التي دامت
شهرا ونصف الشهر  ..حياته معجزة).
كــان يجلـس علــى أريكــة جلـديــة يتــأمل األشجـار
الظـاهرة من مكـتبه الزجـاجي  .ففي غضـون عام
واح ـ ــد تغـي ـ ــرت مالمـح وجهـه كلـيـ ــا وكـ ــانـت آثـ ــار
اجللطة الـدماغية واضحة علـى محياه  .وعندما
رآنــا نهض ‘مـرحبـا بنـا ‘ثم عـاد للجلـوس علـى
أريكته معتـذرا وهو محـوط بالكـتب املبعثـرة هنا
وهناك  .يتـوزع يف منزله بعض التحف العربية
واإلسالمـي ــة قلـت له ( :سـي ــد غ ــارودي هـل تعلـم
إننـا كنا نعرف كتبك منذ أكـثر من عشرين عاما
وكنــا نقــرؤهــا بــالع ــربي ــة مثـل كتــابـي (النـظــريــة
املـاديـة يف املعـرفــة) و(واقعيـة بال ضفـاف) فقـال
لي :واآلن تتـرجم كـتبي إلـى اللغـة التـركيـة فقلت
له ( :لكـنن ــا كنــا نقــرأ كـتبـك يف سنــوات الغـليــان
املاركسي يف السبعينيات)  ،فضحك قائال( :ولكن
من العجيب أن الـترجمـات يف العالم العـربي تتم
مــن دون حقـ ــوق ن ــشـ ــر)  .فـقلـت لـه( :أجل هـ ــذه
حقيقـة مؤملة بالنسبـة لكثير من األدباء األجانب
الـ ـ ــذيــن أع ـ ـ ــرفهــم)  ،ثــم أضـ ـ ــاف ( :امل ـ ـ ــؤسف يف
عـمليات قـرصنة الـترجمـة أن دور النشـر ال جتهد
نف ــسهـ ــا حـتـ ــى إلرسـ ــال ن ــسخـ ــة مـن الـتـ ــرجـمـ ــة
ملـؤلفيـها ؟ لكـنه سرعـان ما ابـتسم قـائال( :ولكني
ال أعيـر أي اهتمـام حلقـوق الـنشـر املهـم أن يطلع
القـراء العـرب علـى مــا اكتـبه ،كمـا هـو احلـال مع
كــت ـ ــابــي ( ،األس ـ ــاطــي ـ ــر امل ـ ــؤسـ ــسـ ـ ــة لل ـ ـســي ـ ــاس ـ ــة
اإلســرائـيلـيــة) الـتـي كـمــا علـمـت نـشــرتـه صحف
عربية عديدة بشكل متسلسل.
ثم أضـاف( ،وكما تـرى أنني طبعـت كتابـي األخير
علـى نفـقتي اخلـاصـة ألن العـديـد من دور الـنشـر
رفض نـشـره) فقلـت له ( :لم أكـن أتصــور أن ثمـة
اضـطهــادا فكــريــا يف بلــد يعـتبــر حلــري ــة الفكــر.
فـأجابـني ( :حريـة الفكر مـوجودة إذا كـانت تصب
يف منهج السلطة بأنواعها).
املعروف أن كـتابه (األسـاطيـر املؤسـسة لـلسيـاسة
اإلسرائيلية) آثار ضجة كبيرة يف الوسط الثقايف
والـفك ــري الفــرن ـسـي ،بعـضهـم قــدم ه ــذا الكـتــاب
عـل ـ ـ ــى أنـه ع ـمـل مــن أعــم ـ ـ ــال (الـ ـ ـشــيـ ــط ـ ـ ــان) أو
مـستـوحـىٍ مـن (هتلــر)  .وبعض الـصحف اعـتبـر
هــذا الكتـاب مبثـابــة انتحـار رجل كـان من املـمكن
أن يك ــون ش ــاه ــدا عل ــى عـص ــره وبعــضهـم اآلخ ــر
اتهـمه مبعـاداة الـســاميــة وصحـيفـة رصـينـة مـثل
(اللـومـونـد) قـالت إن هـذا األحمـر القـدمي انتقل
إلــى الـضفــة األخ ــرى من املــرآة :ويقـصــد بــذلك
انـتـقل إل ــى اعـتـن ــاق الـن ــازي ــة ،وآخـ ــرون وصف ــوه
(بالنازي اجلـديد) ،كما أدى نشـر هذا الكتاب إلى
محــاكمـته وتغـرميه  300ألف فـرنك فـرنـسي أي
مـ ــا يعـ ــادل  50ألف دوالر ال شــيء إال ألنه ك ــشف
أكـاذيـب األسطـورة الـتي تـسـتنــد إليهـا إســرائيل،
وألنه أيـضــا كـشف عـن اللــوبي الـصـهيــوني الــذي
يحــرك خيـوط الـسيـاسـة العــامليـة والفـرنـسيـة .
لقـ ــد كـ ــان غـ ــارودي والي ـ ــزال يعـتـبـ ــر الـفلـ ــسفـ ــة
والـت ـ ــاريـخ والاله ـ ــوت ص ـ ــراع ـ ــا ض ـ ــد كل أشـك ـ ــال
الـتــزمـت integrismeفق ــد دافع عـن مــاركــس
ضــد االحتــاد الـس ــوفيـتي ونــاضل ضــد الـتحجــر
حـتى مت فـصله من احلـزب الشـيوعـي عام ،1980
ودافع عـن املسيـح ضد كل الهـوت الهيمـنة ،ودافع
عـن اإلسالم ضــد اإلسالمـيني مـن جه ــة وخيــانــة
الـسلطات له من جهة أخـرى  ،كما دافع أيضا عن
كبار األنبياء اليهود ضد الصهيونية القبلية.
وقـد أثيـر كل هــذه الضجـة املـفتعلـة ضـد غـارودي
علـى الرغـم من أن هذا املفكـر كرر مـرارا أنه يدين
الـصـهي ــوني ــة وليــس املعـتقــد الـيهــودي ،وقــد أكــد
دوماً أن املـرض القاتل لنـهاية عـصرنا احلـالي هو
التــزمت سـواء كــان يف اإلسالم (اإلسالمـويــة هي
م ــرض اإلسالم) ويف امل ـسـيحـي ــة ق ــال أن (م ـسـيح
جـ ــان بـ ــول لـي ــس هـ ــو املـ ـسـيـح) ودان اله ـ ــرطقـ ــة
الـصهـيــونـيــة الـتـي تــريــد اسـتـبــدال اله إســرائـيل
بدولة إسرائيل.
يف عمــر ال  91عــام ــا  ،يتـميــز بــروح مـتق ــدة من

الفـكاهـة والنكـتة الـساخـرة ،ولم أر مفكـرا يتحـلى
به ــذا الت ــواضع وبه ــذا األدب اجلم ال ــذي ينـم عن
روح إنسانية كبيرة كما جتسده أعماله الفكرية.
اللق ــاء ب ــاملـفك ــر الف ــرن ـسـي روجـيه غ ــارودي لـيــس
بـاألمـر الـسهل ،إذ ان املـرء سـرعـان مـا يجـد نفـسه
أمـام رجل إشكـالي ،تـرك بـصمـاته الـواضحـة علـى
عصـره .حوارات عـديدة أجـريت مع هـذا املفـكر إال
أنـن ــا مـن ه ــذا احل ــوار الـ ــذي أن يك ــون ص ــريح ــا
للغـايـة ،مـن دون التـفكيـر بـاملـمنـوعــات واخلطـوط
احلـمر والضغـوطات األخـرى .وكان بـودنا أن نلقي
عليه أسئلة شخصيـة حول حياته احلـميمة طيلة
يـ ــومـني لـكــنه سـ ــرعـ ــان مـ ــا أخـ ــرج كـتـ ــابه (طـ ــوايف
املتــوحــد حــول العـصــر) وق ــال لي ( :بــإمكــانك أن
تتـرجم هـذا الكـتاب ألنه يـتضمـن جميع تفـاصيل
حــي ـ ــاتــي كــمـ ـ ــا انه لــم يــت ـ ــرجــم بع ـ ــد إل ـ ــى الـلغ ـ ــة
العــربيــة) .رأيت يف غـارودي هـذا الكــاهن الـذي ال
يفترق عن الكتب والقضـايا الساخنة التي انطلق
بنقـاشهــا انطالقــا من منـزله  .وبعـد أن جتـاذبنـا
أط ــراف (دردش ــة) وديـ ــة ،شع ــرت ب ــأن ه ــذا املـفك ــر
الالمع بـدأ يفتح قلبه وفكـره وبدأ يتـدفق بحديث
متـواصل ولتكرمي مجلتنا أعطـانا صورا شخصية
نـادرة سـمح لنـا بـتصـويـر منـزله وشخـصه بصـورة
تلق ــائـي ــة  .وانــطلق ح ــوارن ــا ب ــالــس ــؤال عـن آخ ــر
مؤلفاته (اإلرهاب الغربي) ومبيعاته يف فرنسا:
أج ــابـنـي  :بعـت مـن ه ــذا الكـت ــاب  30ألف نــسخ ــة
بـطــريقــة ســريــة ألن غــالـبي ــة املكـتب ــات كمــا تعـلم
ترفـض عرضه وبـيعه يف واجهاتهـا  .ولعلك تتـذكر
كــيف ك ــسـ ــروا واجهـ ــة املـكـتـبـ ــة الـكـ ــائـنـ ــة يف احلـي
الالتينـي ألنها عـرضت كـتاب (األسـاطيـر املؤسـسة
للسياسة اإلسرائيلية).
* كيف تقضي يومك ؟
ـ كمـا تـرانـي بعــد تعـرضـي للجلـطـة الـدمــاغيـة ال
أخ ــرج مـن املـن ــزل وال أس ــاف ــر وأكـ ــرس جل وقـتـي
إلجناز كتابي اجلديـد فلم تعد لي مشاريع طويلة
األمد وأنا يف عمر ال  91عاما .
* وما كتابك اجلديد ؟
ـ قبل كل شيء أود أن أقـول لك إنه الكتـاب األخير
ال ـ ــذي أق ـ ــوم بـت ـ ــألـيـفه وه ـ ــو الـكـت ـ ــاب الـ  52.أم ـ ــا
خالص ــته فـ ـ ــأن ـنــي أريـ ـ ــد أن أقـ ـ ــول ف ــيه إنــنـ ـ ــا لـ ـ ــو
استمـرينـا علـى الطـريق ذاتهـا فإنـنا سـنذهـب إلى
انـتحـار كــوني مـؤكــد  .والعـصـر يـحمـل لنــا نتــائج
كارثـية  .ال ميكن لألحـزاب الوطنيـة السيـاسية أن
تقــدم لـن ــا احللــول ألن امل ـســأل ــة تكـمـن يف جــوهــر
العالقـات الـدوليـة .هـذه هي األزمـة احلـاليــة التي
ال ميكـن حلهــا إال عـن ط ــريق الـث ــورة .يعـنـي ذلك
أنهـا تتطلـب وسائل الـسلطـة بجميع أشـكالهـا من
أجـل إيقاف مـا يحدث  .وانـبعاث اجلـنس البـشري
يـ ــأتـي مـن خـالل معـ ــركــته الـكـبـيـ ــرة يف العــصـ ــر .
وأعـتق ــد أن ال ــديـن ســيكـ ــون له دور كـبـي ــر يف ه ــذا
اجملال  .ولعل وصيتي تـكمن يف إيجاد حتالف بني
الـع ـ ـ ــال ــم اإلسـالم ــي والـغ ـ ـ ــرب األوروب ــي م ــن أجـل
إحالل السالم العـاملي  .كمـا أنني أريـد أن أقول كل
شيء يف هــذا الكتـاب وأشـرح أبعـاد الـنظـام العـاملي
وعلـى اخلصـوص األميـركي ويف نظـري أن أوروبا
ال جتـ ــد مــصـ ــاحلهـ ــا إال يف هـ ــذا الــتحـ ــالف لـكـن
أوروبا حـاليـا أميـركيـة وليـست أوروبـا التـي نحلم
بها .
ـ ـ أما زلت تكتب باليد ؟
ـ ـ أجل كـنت والأزال أكـتب بــاليــد لكن زوجـتي تقـوم
بـطباعة مخـطوطاتي ونـصوصي على الكـومبيوتر
بعد إجنازها .
ك ــانـت زوجــته جتلــس بج ــوارن ــا أثـن ــاء احل ــديـث .
وكـان يطلب مـنها تـارة كأس مـاء أو صورة أو كتـاباً
أو فـنجـ ــان قه ــوة ت ــارة أخـ ــرى .فه ــو ال ي ـسـت ـطـيع
العيش من دونها فقلت لها :
* متى تعرفت على غارودي؟
ـ عـ ــرفــته يف عـ ــام  1952عـنـ ــدمـ ــا كـنــت أرملـ ــة  .ثـم
انتقلـنا إلـى باريـس  .ولم يتعـرف ابني األول عـلى
أبيه ألنه أعـدم يف احلـرب العــامليــة الثــانيـة وتـبنـاه
غــارودي وأصبـح ابنه املـدلـل بل واألكثــر دالال بني
أبنائه وبناته  .واالن ميأل األحفـاد دنيانا بالبهجة
.
* كيف كانت حياتك مع غارودي ؟
 حيـاة مثيـرة ومتعـبة يف آن واحـد  .كنت أعمل يفمجـال التعليم واستمـريت بعملي ألن غارودي لم
يكـن يتقـاضـى ســوى راتب عـامل مـاهـر يف احلـزب
ال ـشـي ــوعـي  .كـنـت أعـمل مـن أجل أن أعـيــنه عل ــى
احلياة ولم أتـوقف عن العمل حتى سـن التقاعد .
وباإلضافـة إلى عملي ‘كنت أساعـده حني يحتاج
إلى وثيقـة أو مصدر أو كتـاب .كنت والأزال ذاكرته
احلـي ـ ــة ألن ال أح ـ ــد يع ـ ــرفه مــثلــي  .ويف نه ـ ــاي ـ ــة
املقابلـة اقترحت علي أن أرى املكتبـة الكبيرة التي
ميتـلكهــا يف الـطــابق الــسفـلي مـن منــزلـهمــا وقــد
رأيت هــذه املكـتبــة لـلمــرة األولــى علــى الــرغـم من
زيـاراتي املتكـررة له طيلـة أكثـر من عشـرين عـاما .
وف ــضال عــن مـك ـت ـبــته يف ال ــطـ ـ ــابق األول ‘فه ـ ــذه
املكـتـبــة تـتــوف ــر علــى كـتـب ه ــائلــة جـمعهــا طـيلــة
رحلـته  .وق ــد زوده ــا مب ــدفـئ ــات خ ــاص ــة حـت ــى ال
تتعفن يف منزله الذي يبلغ عمره أكثر من مائتي
سنة .
وبعد الدردشة مع زوجته عدت إليه ألناقشه مبا
يـحدث حـاليـا يف العـالم العـربي واإلسالمـي الذي
كرس نفسه له.
* ومـا هي يـا سيـد غـارودي أبعـاد مـا يحـصل من
تــدخـل أمي ــركي خــطيــر يف الـشــرق األوسـط وهل
ميكن أن تخلق أميركا الشرق األوسط الكبير ؟

الفيلسوف املسلم روجيه غارودي يلقي كلمة يف مجمع أبي النور وسماحة الشيخ أحمد كفتارو ويبدو إلى اليسار البروفسور املسلم روبرت كرين مستشار الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون سابقا

ـ ـ ك ـ ــان ذلـك ممـكــن ـ ــا يف عه ـ ــد ش ـ ــاه إي ـ ــران  .واآلن
أصـبحت إسـرائيـل البيـدق األسـاسي يف الـسيـاسـة
األمــي ـ ــركــي ـ ــة  .عل ـ ــى أي ـ ــة ح ـ ــال ‘يجــب أال نـقف
مـكتويف األيـدي أمام هـذا الطـوفان األمـيركي ألن
األمــر يعـتمــد علـى مـا نـفعله نـحن أيـضـا  .أنـا ال
أفهم ملاذا ال نضـرب األميركيني يف نقاط ضعفهم
مـثل امليـزان التجـاري الـذي يـدعـون بـأنه األقـوى
يف العـالم لكنهم يف حقـيقة األمر ‘ومهـما جاءوا
مـن إحصــائيـات وأرقـام ‘ال يقـدرون علـى خـسـارة
مليـار زبـون  .والــوسيلـة الـوحيـدة حملــاربتهـم هي
مقـاطـعتهـا وإســرائيل يف آن واحــد  .واألخيـرة ال
تتـمكـن من االسـتمــرار ستـة أشهــر من بــدون دعم
الـواليــات املتحـدة  .أمـا مـا يخـص التـكنـولــوجيـا
األميركية فيمكن أن يعوضها اليابانيون .
* أال تـعتقد أن فـرنسـا تنتهج سيـاسة مغـايرة عن
السياسـة األميركية ألنهـا ما زالت تؤمـن بنظرية
(االس ـت ـثــن ـ ــاء الــثق ـ ــايف) ال ـ ــذي لــم تــتـ ـ ــوقف عــن
احلديث عنه ؟
 ه ـ ــذا صحــيح إلـ ــى حـ ــد مـ ــا ألن ال ــضغـ ــوطـ ــاتاألميركـية كبيرة علـى فرنسا  .ومعـروف أن فرنسا
خـسـرت يف حـرب العـراق حـيث حـصلت الـواليـات
املـتحــدة علـى  90بـاملـائـة مـن عقـود مـا يــسمـى ب
(اعـمـ ــار الع ــراق) ومتـت إق ــال ــة وزي ــر اخل ــارجـي ــة
الفـرنسـي السـابق دومنـيك دوفيلـبان الـذي رفض
إرســال قــوات عــسكــريــة إلــى العــراق وقــام بـتهــزئــة
كـ ـ ــولــن بـ ـ ــاول يف اج ـتــمـ ـ ــاع األمم امل ــتحـ ـ ــدة  .إن
الـضغـوطــات األميــركيـة علـى فـرنـســا تتـرجـم من
خالل الـسـعي لـتحـطـيم الــزراعــة الفــرنــسيــة ألن
األمـي ــركـيـني ميـنح ــون ال ــدعـم الــضخـم ل ــزارع ــة
القمـح من أجل متـكيـنهم مـن منـافـسـة املــزارعني
الفـرنـسـيني ممـا حـدا أحـد قــادتهم إلـى القـول إن
منافسة األميركيني أمر مستحيل .

من إمبراطورية الشر
إلى محور الشر

* بعـد مـرور ثالثـة أعـوام علـى أحـداث ال  11من
أيلول /سبتمبر كيف تقيم هذا احلدث ؟
 مــن املـع ـ ـ ــروف أن م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ال ـتـج ـ ـ ــارة الـع ـ ـ ــاملــيوالبـنتـاغــون همــا من األهــداف اإلشكــاليـة الـتي
تـرمـز إلـى خمـسني عـامـا من الهـيمنـة األميـركيـة
علــى العــالـم  .ومنــذ انــدحــار هـتل ــر حتــى ال ــوقت
احلاضر يـسعى األميركيون إلـى أن يثبتوا قوتهم
اجلديدة للتـدمير والقضاء على أي منافس لهم
يف مجال فـرض هيمنـتهم  .ومنـذ تلك الفـترة ‘
اقت ــرفت الــواليــات املـتحــدة ج ــرائم عــديــدة بحق
اإلن ـســانـيــة نــذكــر مـنهــا جــرائـم يف هـيــروشـيـمــا
وناكازاكي وفيتنام والعراق .
* ثمــة نـظ ــرة أمي ــركيــة إلــى العــالـم وهي نـظــرة
أحادية اجلانب ذات أبعاد دينية قومية ؟
 كــانـت الــواليــات املـتحــدة تــدعـم حــرب بـن الدنض ــد (ع ــدو اهلل)  -ال ــذي ك ــان يـتـمــثل ب ــاالحت ــاد
الــس ــوفـيـتـي سـ ــابق ــا ‘وله ــذا أق ــام األمـي ــركـي ــون
عالق ــات حت ــالفـي ــة مع الـط ــالـب ــان  .وه ــذه امل ــرة
اقـتـنع الــط ــالـبـ ــان  ،مع ذات الـ ــذريع ــة ال ــديـنـي ــة،
بــالــدخــول يف حــرب ضــد عــدو اهلل مـن نــوع آخــر
هي الـواليــات املتحــدة  .وعن الـنظـرة ذات األبعـاد
الـديـنيــة للـواليــات املتحـدة ميـكن أن نـذكـر بـوش
االبن الــذي غيــر لهـجتـه منــذ شبــاط  /فبــرايــر
مـن عــام  2002وبــدأ يـنــذر كل مـن العــراق وكــوريــا
الـشمـاليـة وإيـران بـاحلـرب  .ومنــذ تشـرين األول
أكـتــوبــر كــان بــوش يـتحــدث عـن (ح ــرب صلـيـبـيــة
حقـيقية) مـستوحـيا ذلك مـن نظريـة هانتـنغتون
يف (اصطدام احلضارات) وحـسب هذه النظرة أن
احلضـارة الغــربيــة اليهـوديـة  -املـسـيحيـة مهـددة
مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــب ــل (الـ ـ ـ ـ ــتـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ــف اإلس ــالمـ ـ ـ ـ ــي -
الكــونف ــوشيــوسـي) .ويف لغــة املــؤلف (يـعنـي ذلك
إيــران والــصني أعــداء أس ــاسيـني .علــى أيــة حــال)
قـ ــدم بـ ــوش هـ ــذه الـ ـسـيـ ــاس ـ ــة عل ـ ــى أنهـ ــا (حـ ــرب
صليبية) التي من شأنها أن جتمع حول الواليات
املتحدة جـميع القادة األوروبـيني من املسـتعمرين

القـدمـاء  .ولكن هـذه احلـرب الصلـيبيـة استـثنت
ال ــدول املــسلـم ــة الـتـي حتـت ــوي عل ــى احـتـي ــاط ــات
الـنفـط الـتـي حتـت ــاج الـيه ــا ال ــوالي ــات املـتح ــدة .
لـ ــذلك س ــرع ــان م ــا ق ــام ب ــوش بـتغـيـي ــر ت ـسـمـي ــة
(احلـرب الصلـيبيـة) إلـى (احلـرب ضـد اإلرهـاب) .
واصــبح اض ــطهـ ــاد املعـ ــارضـني مـن قــبل جـمــيع
احلكـومـات يـأخـذ شـكل (الصـراع ضـد اإلرهـاب) .
أمــا الــدول الـتـي رفـضـت االنـصـيــاع إلــى سـيــاســة
الـهيـمنــة ســرعــان مــا بــدأ بــوش بـتهــديــدهــا مـثل
العــراق وإيــران وكــوريــا الــشم ــالي ــة التـي وصفهــا
بـانهـا دول (إرهـابيـة) .وبعـد مـرور اشهـر علـى ذلك
(إلـ ــى درجـ ــة) قـ ــام بــتهـ ــديـ ــد بعــض هـ ــذه الـ ــدول
بتوجيه ضربة نووية إليها.

الواليات املتحدة  ...طليعة
االنحطاط

* مــا ال ــذي تقـص ــده بـ (االنحـط ــاط) ..وعلــى أي
الـصعــد التـكنــولــوجيــة أم االقتـصــاديــة أم املــاليــة
ت ـسـتخ ــدم ه ــذا املـصــطلح يف كـت ــابك (ال ــوالي ــات
املتحدة طليعة االنحطاط) ؟
 مـ ــا زال (حـتـ ــى اآلن) يقـ ــاس الـتــطـ ــور والـنـمـ ــواحلاصل يف البشر بـاملقاييس العلمية والتقنية..
وه ـ ـ ــذا م ـ ـ ــا أت ـ ـ ــاح لـلغ ـ ـ ــرب أن مت ــنحـه اله ـي ـمــن ـ ـ ــة
الكولونـيالية أوال ومن ثم الكولونيالية األميركية
املـوحدة .وكـان ال بد مـن نقل هذا الـتوسع الـغربي
أن يعتـمد علـى االكتـشافـات الصينـية .ومـا يتعلق
بــالـثقــافــة وعـصــر الـنهـض ــة ينـبغـي أال ننـســى أن
روادهـ ــا كـ ــانـ ــوا هــم العـ ــرب يف أوروبـ ــا وحـتـ ــى مـن
ال ـص ـي ـن ـيــني قــبل ق ـ ــرنــني مــن حتلــيالت الـ ـســي ـ ــد
غ ــوتـنـب ــرغ .وكـ ــذلك حـض ــارة بغ ــداد الـتـي ق ــدمـت
لـلبـشــري ــة أكبــر مكـتب ــة وهي الـتي حــددت ثقــافــة
العـالم مـن خالل الفتـوحـات العـربيـة اإلسالميـة.
احلالة الثانية التي أحتدث بها عن االنحطاط ال
تتعلق بـالتطور التقـني .املشكلة أنـنا ال نتكلم عن
الـتـط ــور ب ــاملعـن ــى ذاته .إذا م ــا أعـتـب ــره ــا ج ــوه ــر
الـتطـور هــو العالقـة بـني الطــوائف البـشـريـة فـإن
هنــاك حـضــارات إنـس ــانيــة أخــرى مـتقــدمــة علــى
الغـرب كثيـرا .إذا نظـرنـا إلـى االقـتصـاد األميـركي
فهو رائع ظـاهريـا ويف جوهـره كارثي الن الـواليات
املتحـدة هي من اكثـر البلدان مـديونيـة يف العالم.
وتعـي ــش فـ ــوق مـ ـسـتـ ــوى إمـكـ ــانـيـ ــاتهـ ــا مــن خالل
استـغالل بقية بقـاع العالـم .كما ان الفـردية من
جه ــة أخ ــرى ت ــذك ــر ب ــانحـط ــاط ال ــروم ــان حـيـث
القـصور كـانت تنـافس املعـابد وهـذا اليـوم النـظام
ذاته يــتك ــرر ،يف ع ــالـم مي ــوت فـيـه  40ألف إنــس ــان
نـتيجـة سـوء التغـذيـة واجملـاعـة ..ويكلف الـتطـور
األمـي ــركـي واألوروبـي الع ــالـم الـث ــالـث م ــا يع ــادل
قـيـم ــة قـنـبل ــة هـي ــروشـيـمـ ــا كل ي ــومـني ،ه ــذا ه ــو
االنحـطــاط مـن وجهــة النـظــر اإلنـســانيــة .عالوة
علـى ذلك هنـاك انحطـاط علـى الصعيـد الفني:
نرى ذلـك يف املوسـيقى والـرسم والفنـون األخرى.
أنني ال أتهم هنا الشعب األميركي ألنه ال ميكن
أن ننسى الشعراء والكتاب الكبار األميركيني.
* أال تعتقـد أن هناك ثقافة أميركية متماسكة ال
عالقة لها باألنظمة األميركية؟
 ال أعتقــد أن هنـاك ثقـافــة أميــركيــة متجـانـسـةوموحدة وهنا ال يأتي من خطأ سكان هذه القارة.
فأمـيركـا بلد بـدأ باجلـرمية ،بـإبادة الهـنود احلـمر
عن بكـرة أبيهـم ومن ثم اسـتعبـاد الـزنـوج السـود..
إنها من اخلطـايا الكبرى .وكل الـذين رحلوا إلى
أميركـا حملوا مـعهم بذور ثـقافتهـم  .عندمـا تزور
أحـيـ ــاء نـيـ ــويـ ــورك تـ ــرى أحـيـ ــاء كـ ــاملـ ــة تــتعـ ــامل
بـاليونـانية ،وإلـى جانبهـا أحياء تتعـامل باألملـانية
والصـينيـة .هنـاك إذن ثقـافـات ليـست ثقـافـة وكل
نـازح حـمل تقــاليـده إلـى هـذه القـارة  .ومبـا أنه ال
توجد ثقـافة واحدة متجـانسة لذلك ال تـأثير لها
يف الـسـيــاس ــة .والعالقــة بـني املــواطـن وبلــده مـثل
عالقــة العــامل بـشــركـته وهــذا م ــا ميي ــز العقـيلــة
األميـركية .أمـا يف أوروبا فـإننا نـدافع عن ثقافـتنا
ألنهــا لـعبـت علــى الــدوام دورا يف الــسيــاســة.علــى

سبـيل املثــال الثقـافـة املـسـيحيـة الـتي لعـبت دورا
لقـرون عـديــدة أو عصـر الـتنـويــر يف أثنــاء الثـورة
الفـرنـسيـة أو املـاركـسيـة التـي لعبـت دورا كبيـرا يف
بعـض الـبل ــدان علــى الــرغـم مـن إنه ــا أفل ـسـت يف
الـنهــايــة .فــاأليــدلــوجيــا لعـبت دورا كـبيــرا أمــا يف
ال ـسـيــاســة األمـيــركـي ــة فلــم تلعـب أي دور يــذكــر.
املشكلة األساسية التي تروج لها أميركا يف الوقت
احلاضـر هي (التبـادل احلر) الـذي كانـت متارسه
بـريطانـيا عنـدما كـانت إمبـراطوريـة كبيـرة .وأريد
أن أكـرر أنـني ال أتهـم شعبــا ..فليــس هنــاك شعب
سـيئ بل هنـاك حكـام سيـئني ،وليـس هنـاك شعب
ملعون.
* هل ميـكــن أن ت ـ ــوضح لــن ـ ــا عالق ـ ــة املق ـ ــاطع ـ ــة
والــت ـ ــوتـ ـ ــر والع ـ ــداء امل ـ ــوج ـ ــودة بــني دور الــنـ ــش ـ ــر
والصحـافـة الفـرنـسيـة وبـينك ..وهل تـأسـيس دار
نشر خاصة بك يعود إلى ذلك ؟
 هن ــاك مثــال من ــوذجي فـيهــا حـصل مـع كت ــابياألخـيــر تــؤك ــد القــوانـني الفــرن ـسـي ــة أنه عـنــدمــا
تتعـرض إلـى اإلسـاءة وتشـويه الـسمعـة يكـون لك
احلق يف ال ـ ـ ــرد علـ ـ ــى ذلــك .وحق الـ ـ ــرد هـ ـ ــذا لــم
تـتــيحه لـي أي ــة صحـيف ــة ف ــرن ـسـي ــة ،ب ــاسـتـثـن ــاء
صحيفـة (لـوفيغـاروا) التـي نشـرت اسطـر ضئيلـة
مــن مقـ ــالـتــي فقــط ،وجـمــيع ال ـصـحف األخـ ــرى
التي بعث إليها .بحق الرد لم تنشره.
* ومن هو وراء هذا الضغط يف نظرك ؟
 ثمــة ضغــوطــات رسـميــة عل ــى فك ــري ..وهنــاكلـوبي كبيـر ،ذات اللوبـي الذي ميـارس تأثـيراته يف
ال ــوالي ــات املــتحـ ــدة  .عل ــى سـبــيل املـث ــال ولـي ــس
احلصر فإن كتابي (األسـاطير املؤسسة للسياسة
اإلسـرائيلـية) تـرجم إلـى ثمـاني عـشرة لـغة ..وإذا
كـ ــان مـ ــا أطـ ــرحه يـقع ضـمـن اإلطـ ــار الفـ ــرنـ ـسـي
الـضيق ملـا جـذب اهـتمــام اليـابــانيـني والصـينـيني
واألمل ـ ــان واإلنـكلـي ـ ــز ..وت ـ ــرجـم كـت ـ ــابـي حـت ـ ــى يف
الـواليــات املتحـدة .وقـد حتـدثـت عن هـذا اللــوبي
الكبيـر الذي هـو اللوبـي الصهيـوني بال شك ،ويف
هـ ــذا اجملـ ــال يــتحـ ــدث هـ ــانـتــنغـتـ ــون عـن صـ ــدام
احلـضــارات ،احلـضــارة الـيهــوديــة  -املــسيـحيــة يف
مــواجهـة الـتحــالف اإلسالمـي  -الكــونفــشيــوسي
وقد سبق ملـؤسس الدولـة العبريـة تيودور هـيرتزل
أن طـور هـذا املفهـوم يف كتـابه (الـدولـة اليهـوديـة)
الذي يؤكد أن الدولة اليهـودية التي يؤسسها هي
عبــارة عن الـشغـف املتقـدم للـحضـارة الغــربيـة يف
مواجهة بربرية الشرق كما قلت قبل قليل .
* هل فكـرة االنحطـاط التي طـرحتهـا يف كتـابك
تتـلخص يف تغييب األميركيـني الثقافات األخرى
؟
 أجـل ..االنحــطـ ــاط يف الــثقـ ــافـ ــة األمـيـ ــركـيـ ــةيــتجــسـ ــد يف تغـيـيـب الــثق ــاف ــات األخ ــرى وإب ــادة
ثقـافـات املــواطنني األصـليني .وهـذا ينـطبق علـى
إســرائيـل  ،واليهــود لعبـوا دورا كـبيـرا يف اخلـارج .
وهكذا فـإن الواليـات املتحـدة وإسرائـيل تشتـركان
يف الــسمــات ذاتهــا ،حـيث تـسـتخــدمــان إمــا إبــادة
اآلخـ ـ ــريــن وإمـ ـ ــا طـ ـ ــردهــم ويـ ـ ــأتــيـ ـ ــان ب ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة
كـوزمـوبــوليـتيـة ال عالقـة لهـا بــالثقـافـة العــامليـة
الـتي تـنتـمي إلـى الـديـانــات اليهـوديـة واملـسـيحيـة
واإلسالمية الكبرى.
* كـثيـرا مــا نعتـتك الـصحـافـة الفـرنـسيـة بــأنك
مفكر استفزازي ؟
 املفكر االستفزازي هو الذي ال يشترك مع ذويالـفك ــر اح ــادي اجل ــانـب.عـن ــدم ــا كـنـت يف احل ــزب
الـ ـشـيـ ــوعــي الفـ ــرنـ ـســي وقلـت يف عـ ــام  . 1968إن
االحتـاد الـســوفيـيتـي ليـس دولــة اشتــراكيـة ،فقـد
اعتبـروا ذلك عبـارة عـن استفـزاز يـستـحق الطـرد
من احلزب.
* هل يـعنـي ذلك أن املــشكلـة املـوجـودة حــاليـا يف
فرنسا هي عدم تقبل اآلخر ؟
 أعـتقــد هــذا هــو صحـيح ،رفـض اآلخ ــر ،وحتــىكراهـية اآلخـر .عنـدما تقـرأ كتـاب بيـرنار –هـنري
لـيفي حـول األيـدلـوجيـة الفـرنـسيـة يحـاول شـرح
ما يطلق علـيه ثقافتنا ،ويضع ضمن ذلك اجتاه
فــولـيـتــر وبـيغـي كـمـن يــؤســس (االجت ــاه القــومـي
االشتراكي).

اخلــــــــــــــــــــــــــالص
شعر -حمد شهاب االنباري
يألفونك فانفر-
لعلك بالرأس او يف جناحِك ذاك املهيض -
بجلدك يوماً ستسلمُ -
أو رُبّما أحدٌ يفتديكَ -
ورُبتما ساعة للخالص مواتية قد حتنيْ .
وربتما إذْ يجنُّ هُنا الليلُ -
حني يكونُ الدُجى ساجياً -
حتتمي بدُجى الليل كي ال تبنيْ .
***********
يألفونكَ -
ها أنت تعرفهُم وهمو يعرفونْ -
انّك اآلن تعرفُهمْ....
وترى لوثةً يف األصابع -
أو ربّمـا كُـنتَ تُهجـسُ أنّ البكـاء له سـاعـة قـد
يطيبْ .
فأذا ما تعذّب ذا القلبُ او ازفتْ ساعة للبُكا -
كنت ترمقهم يضحكون .
إضحكوا....
إنّه ضحك كالبكاء.
وأنا مُحتٍ بدمي ...بالصباح اجلميل -

بكُلّ الذي ميأل الروح بالكبرياء .
وارقص اآلن يا ألقى....
سوف أرقصُ حتى متيد بي األرضُ -
أو يصل الرقصُ حدَّ السماء .
**********
حيث ترقصُ هذي الطيورُ الذبيحة من ألمٍ -
أو تغادرُ أعشاشها...
لـيـتـك اآلن تعـــرفُ أعــشــــاشهــــا والفـــراخ
الصغيرةْ.......
أهي اآلن عريانة أمْ بها مرضُ او جتوعْ؟؟.
ليتكَ اآلن تعرف أخبارهُمْ -
أو تشمّ الهواء الذي مرّ من قربهمْ -
هل تـرى تـنفع ال (لـيتُ) والـقلبُ يــرجفُ من
فزع -
واجلفــون كـمــا دميــة يف الــسـمــا أمـطــرت
بالدموع؟.
**********
لـيتـني بـينـكمْ أيهــا األهلُ  ...بل لـيتـني لـو
رأيتْ...
وطني وهو ينزفُ -

من يوقفُ النزْف عن وطني؟ -
مًن تُرى يُسكتُ النائحات؟.
أمِنَ العدلِ أنا نظلُّ بعيدينَ عن أهلِنا -
ال الصغارُ إذا كبروا سوف نعرفهمْ والكبارْ -
أهمو اآلن ماتوا...
أمْ هو العدلُ ماتْ؟؟.
*********
إذْ يجنُّ هنا الليل ال األرض حتملُني -
والفضا إذْ يضيقْ.
مِـثلمـا الـذئبُ أعـوي الـسمـاء التـي ال تطـالُ
أداعبها باألصابعِ -
كيف سآوي إلى جبلٍ للخالصِ -
سهيلُ انطفى فأضعت الطريق؟
********
هل تُرى تعرفونْ -
شجن القلب أو دًمًه إذ يسيل؟
إنَّ ذي غــربـتي ثـمنٌ لـلنــزيـف وليـس لــديَّ
البديلْ.
ليبيا -صبراته
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