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فكر

كتابه الجديد يشدد على خطورة فرضية صامويل هانتنغتون

جورج قرم :نحن في مرحلة التدمير الذاتي!
بحزم ودقة
معهودين ،ينتقد
جورج قرم ()1940
الفقر الثقافي والفكري
في العالم العربي.
فقر أدى إلى انتصار
الفكر الوهابي وفرض
عقيدته األحادية على
عقول الجيل الجديد.
«يولد الخالص من رحم
المخاطر» ،مقولة تجسد
وجهة النظر التي تبعث
على التفاؤل في مكان
ما للمؤرخ والمفكر
اللبناني ،وتدعونا للتأمل
في الظروف المالئمة
لنهضة جديدة في
عالمنا العربي .في
مقابلة مع «األخبار»،
يحدثنا وزير المالية
السابق عن كتابه
األخير «المسألة الشرقية
الجديدة» (الديكوفيرت)
الذي ينطلق فيه من
مؤلفاته السابقة ليؤكد
على خطورة الفرضية
الجوهرانية لصامويل
هانتنغتون حول صدام
الحضارات الذي بات
اليوم عقيدة دغمائية
للجيوسياسية العالمية

الديمقراطية هي
المسؤولة عن جرائم ال
تحصى ضد اإلنسانية

لينا كنوش
آن معًا هما
■ في مقدمة كتابكم ،تطرحون مسألتني في ٍ
«الفوضى الفكرية» التي تشوش نظرة مجتمعاتنا للواقع،
ومـســألــة اإلص ــاح املـعــرفــي .هــا عــرضـتــم لـنــا املتطلبات
ال ـض ــروري ــة لـتـفـكـيــك ال ـخ ـطــاب الـتـبـسـيـطــي وال ـفــرض ـيــات
ال ـج ــوه ــران ـي ــة ال ـت ــي غ ــال ـب ــا م ــا ت ـش ـكــل م ـن ـط ـل ـقــا لـتـحـلـيــل
املجتمعات العربية؟
 بـ ــدأت ه ــذا ال ـع ـمــل ق ـبــل س ـن ــوات عـ ـ ّـدة م ــن خــالسلسلة من الكتب ،أبــرزهــا «نحو مقاربة دنيوية
ل ـل ـن ــزاع ــات ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط :تـحـلـيــل ظــاهــرة
ت ــوظ ـي ــف ال ــدي ــن ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــدولـ ـي ــة» (ص ــدر
بــال ـل ـغــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ــن «ال ديـ ـك ــوف ــرت»،2012 /
وتــرجــم إلــى الـعــربـيــة عــن «دار ال ـفــارابــي».)2014 ،
في هذا الكتاب ،قمت بتفكيك جميع الحجج ذات
ُ
الطابع الحضاري والديني التي توظف لتحليل
ال ـن ــزاع ــات وت ـح ـجــب ن ـظــر ال ـ ــرأي ال ـع ــام ع ــن واق ــع
اإلمبريالية التي يقودها حلف شمال األطلسي.
هــذا الحلف الــذي كــان أبعد ما يكون عن االندثار
بعد انتهاء الحرب الباردة ،عاد بزخم غير مألوف
ل ـي ـك ــون س ـب ـب ــا فـ ــي انـ ـ ـ ــدالع ح ـ ــرب ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا
وأحـ ــداث ال ـقــرم وال ـتــدخــات الـعـسـكــريــة الضخمة
في العالم العربي .لقد تحققت نبوء ة هانتنغتون
القائلة بصراع الحضارات تلقائيًا ،ال سيما حني
جاء الرد على اإلرهاب ،املزعوم بأنه إسالمي ،على
شـكــل تــدخــل عـسـكــري ول ـيــس مــن خ ــال الــوســائــل
الـكــاسـيـكـيــة الـقــائـمــة عـلــى ت ــأدي ــة دور الـشــرطــي.
نحن الـيــوم نــواجــه فــوضــى فكرية عــارمــة ،أحــاول
ّ
ف ــي ظــل ـهــا ت ـصــويــب األم ـ ــور ف ــي املـ ـي ــدان امل ـعــرفــي.
ّ
مسعى ليس بسهل نـظـرًا إلــى أن ع ــددًا كبيرًا من
األكاديميني أكانوا عربًا أم أوروبيني أم أميركيني
ً
أم مختصني في الشرق األوسط ،فضال عن الثقافة
اإلعالمية املهيمنة ،يستخدمون مفاهيم خاطئة
تحجب الــواقــع املتمثل فــي اسـتـعــادة اإلمبريالية
زخمها في مطلع القرن العشرين.
■ لقد قمتم أيضًا بتفكيك الخطاب الداعم لعدم التفريق
بني اإلسالم واإلرهاب ،مع تحليل ألثر النصوص الدينية
والصور النمطية .ما هي األسباب التي أسهمت في نشر
ال ـصــور الـنـمـطـيــة وحــالــت دون فـهــم األس ـب ــاب الـجــوهــريــة
للظاهرة؟
 يمثل النص الديني هــذا ،الــذي يندرج إلــى حدكبير فــي إطــار مــا أسـمــاه أحــد املفكرين ال ــروس بـ
«اغتصاب الجماهير» في القرن العشرين ،تردادًا
ً
مستمرًا لألكذوبة نفسها عمال باملقولة الشهيرة
«ك ــذب ــوا ثــم كــذبــوا حـتــى تـصـبــح الـكــذبــة حقيقة».
م ــا يـسـمـيــه ع ـلــم االج ـت ـم ــاع األم ـي ــرك ــي ب ـ ـ «ال ـس ــرد
القصصي» ،يبقى محفورًا في الذاكرة .ويبدو لي
أن كروبوتكني (كاتب ثــوري روســي) بنفسه ّ
شبه
«اغ ـت ـصــاب املـسـتـهـلــك» بـ ـ «اغ ـت ـصــاب الـجـمــاهـيــر»
عـبــر ال ـتــرهــات .أعـتـقــد أن ــه مــا مــن ح ــرب أو أعـمــال
عنف تنشب بسبب وجود جماعة من األخيار من
ج ـهــة ،وجـمــاعــة مــن األشـ ــرار مــن جـهــة أخ ــرى كما
تـصـفــه لـنــا ال ـن ـصــوص الــدي ـن ـيــة ،ب ــل إن ال ـنــزاعــات
تنشب على الدوام نتيجة الترداد الهوسي لبعض
العبارات التي تحمل في طياتها إيحاء ات عاطفية
قوية وتـسـ ّـوغ بالتالي أعـمــال العنف .بــرأيــي ،فإن
الـكـلـمــات هــي الـقــاتـلــة .أم ــا ال ـس ــاح ،فـلـيــس ســوى
األداة ال ـت ــي تـنـفــذ م ــا أمـ ــرت ب ــه امل ـص ـط ـل ـحــات في
عمليات اغتصاب الوعي الجماعي هذه.
■ م ــا ن ـتــائــج ح ـصــر ال ـب ـحــث ف ــي اإلش ـك ــال ـي ــات الـضـيـقــة
لـصـعــود اإلس ــام الــرادي ـكــالــي؟ أال يـسـهــم ال ـتــرويــج لعدد
كبير من املؤلفات حول موضوع اإلسالم الراديكالي في
نشر الفوضى الفكرية التي تدرسونها؟
 بالرغم من سهولة اتهامنا بالفبركة في نقل هذهالحقيقة ،الثابت أن محاربة التمدد الشيوعي بني
الشباب والشابات في البلدان اإلسالمية أوجبت
إعــادة أسلمة البلدان اإلسالمية .وقد تطلب األمر
سـلــب ه ــؤالء كيانهم الــوطـنــي وثقافتهم العربية
ال ـغ ـن ـي ــة ب ــال ـت ـن ــوع الـ ـت ــي ال تـ ـق ــوم ب ـ ــأي ش ـك ــل مــن
األش ـك ــال عـلــى الـجــانــب الــديـنــي فـقــط كـمــا تـحــاول
جميع الدراسات األكاديمية تصويره اليوم.
الثقافة العربية قبل ظهور اإلســام وبعده ثقافة
شعر وموسيقى في املقام األول ،ولقد كانت ثقافة

العلم والفلسفة واألنـثــروبــولــوجـيــا متى تـبــادرت
إل ــى أذه ــان ـن ــا رحـ ــات اب ــن ب ـطــوطــة وابـ ــن جـبـيــر،
وأتــى ابن خلدون ليتوج كل ذلك بكتابه الشهير.
الـتـشـبــث بـفــرضـيــة مـفــادهــا أن الـعـقــل الـعــربــي هو
عقل ديني في جوهره منذ قدوم اإلسالم ال يعدو
كونه تشويهًا ال يعكس الحقيقة على اإلطالق .لكن
لسوء الحظ ،ظهر مفكرون عــرب عملوا عن قصد
أو غـيــر قـصــد عـلــى تــرسـيــخ ه ــذا ال ـنــص الــديـنــي،
وأعني على وجه الخصوص األعمال التي لحقت
بركب هشام جعيط وكتابه «الفتنة :جدلية الدين
وال ـس ـيــاســة ف ــي اإلسـ ــام امل ـب ـكــر» (ع ـن ــوان الـكـتــاب
الشهير صــدر عــام  2008عــن «دار فــولـيــو») ،الــذي
يـسـتـعـيــد فـيــه جـعـيــط ن ـشــوء ال ـخ ــاف ب ــن الـسـنــة
والشيعة .لكني أقصد أيضًا جميع
ك ـ ـتـ ــابـ ــات م ـح ـم ــد عـ ــابـ ــد الـ ـج ــاب ــري
(ف ـي ـل ـســوف م ـغ ــرب ــي) ال ـت ــي خـلــص
فيها إلــى تـصــويــر الـعـقــل العربي
عـلــى أنــه ال يحيد قـيــد أنـمـلــة عن
ال ـن ـب ــوء ة ال ـق ــرآن ـي ــة .وب ــأس ـل ــوب
مـ ـبـ ـط ــن ،ي ـم ـي ــز ال ـ ـجـ ــابـ ــري بــن
ع ـق ــل م ـش ــرق ــي ي ـع ـبــر ع ــن فـكــر
م ـس ـت ـقــل ب ـص ـب ـغــة ال ـبــاط ـن ـيــة
الـ ـشـ ـيـ ـعـ ـي ــة وعـ ـ ـق ـ ــل وضـ ـع ــي
ب ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــز ب ــه
امل ـغــرب الـعــربــي وك ــان ابــن
رشــد رايـتــه .بمعنى آخــر،
ي ـم ـكــن ل ـل ـم ـغــرب ال ـعــربــي
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى إس ـ ــام
عـ ـق ــان ــي ف ـ ــي ح ـ ــن أن
ه ــذا ال ـت ـط ــور سيصل
إل ـ ــى ط ــري ــق م ـس ــدود
ف ــي امل ـش ــرق الـعــربــي
بـ ـسـ ـب ــب الـ ـتـ ـص ــوف
ال ـش ـي ـع ــي .إن ك ــان
أحـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــم الـ ـ ـي ـ ــوم
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط م ــن
دون الـحــديــث
ع ــن اإلس ــام،
ف ـ ـ ـ ـ ــإن ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ــن
يجد مكانًا

له في املجال األكاديمي.
مــن جــانــب آخ ــر ،تـسـنــى لــي أن أسـتــرجــع الـتــاريــخ
ألؤك ــد أن الــزلــزال االجـتـمــاعــي ال ــذي وقــع فــي قلب
املجتمعات العربية إثــر رفــع أسعار البترول عام
 1973ك ــان الـسـبــب فــي تضخيم نـفــوذ الـسـعــوديــة
وغـيــرهــا مــن مـمــالــك وإمـ ــارات الخليج عـلــى حياة
الشعوب العربية وفي منظور القادة األوروبيني.
■ بـ ـ ـ َـم ت ـن ـص ـح ــون ل ـت ـح ـط ـي ــم الـ ـف ــرضـ ـي ــة ال ـج ــوه ــران ـي ــة
لهانتنغتون حول صدام الحضارات التي أسست لدوغما
جيوسياسية وما زالت تشكل البوصلة لتحليل التطورات
في العالم العربي؟
 قمت بتفكيك هــذه الفرضية بالكامل فــي كتابيالجديد وقدمت البراهني على أنها مخالفة للواقع
عـلــى األرض .ال أرى أي ص ــدام لـلـحـضــارات وســط
اص ـط ـف ــاف جـمـيــع ح ـك ــوم ــات ال ـب ـل ــدان اإلس ــام ـي ــة،
م ــا خ ــا إي ـ ــران وس ــوري ــا ،إل ــى جــانــب حـلــف شـمــال
األطـلـســي .هــل تــرســل الـطـبـقــات املـيـســورة أوالده ــا

للدراسة في مكة أو إســام أبــاد أو األزهــر؟ كال ،بل
ترسلها إلى الواليات املتحدة أو أوروبا.
من جهة أخرى ،ال يشغل تفكير الفقراء من املسلمني
إال فـكــرة واح ــدة أال وهــي عـبــور األبـيــض املتوسط
على حساب أرواحـهــم لبلوغ الجنة الغربية .ليس
االرت ـب ــاط ببعض ال ـحــركــات اإلرهــاب ـيــة الخاضعة
إلــى حد كبير إلمــرة أجهزة االستخبارات العربية
والتركية والغربية السبب وراء صراع الحضارات،
وإنما الغاية إظهار األمر على أنه كذلك .يشكل نشر
الجيوش بــدل مكافحة اإلره ــاب بوسائل الشرطة
الـتـقـلـيــديــة ووضـ ــع ش ـعــوب ال ـعــالــم ت ـحــت املــراق ـبــة
باالعتماد على البيانات الضخمة ،الوصفة املثلى
للفشل.
■ أدت الـتــدخــات التي قادتها ال ــدول الغربية وحلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة بــاســم
ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان إل ــى
زع ـ ـ ــزع ـ ـ ــة

الحكومات وتقويض املجتمعات وما زالت تكبد الشعوب
تــداعـيــات مــأســاويــة .كيف تـفـســرون غـيــاب الـعـقــوبــات في
الدول التي يقال إنها ديمقراطية بحق الحكام الذين قادوا
هذه الحروب املروعة؟
 لطاملا اقترنت الديمقراطية باإلمبريالية بدءًا بأثينا.لـســوء الـحــظ ،فــإن ال ــدول الديمقراطية هــي املسؤولة
عن جرائم ال تحصى ضد اإلنسانية كما يظهره لنا
تاريخ االستعمار ال سيما املستعمرات االستيطانية
ال ـتــي أقـيـمــت ف ــي ال ـجــزائــر وج ـن ــوب أفــريـقـيــا وال ـيــوم
ّ
فلسطني .الحقيقة أن الرأي العام امللجوم بفكرة صراع
الحضارات تحت تأثير القطيع ،ال يناقش سياسات
حكومته وال يطلب منها فاتورة تكاليف حروب الغزو.
عندما نتذكر أن ج ــورج بــوش وطــونــي بلير اللذين
ارتـكـبــا جــريـمــة ضــد اإلنـســانـيــة عـلــى أس ــاس أكــاذيــب
أفلتا مــن الـعـقــاب ،نتذكر أيـضــا ووتــرغـيــت (فضيحة
الـتـنـصــت غـيــر ال ـشــرعــي عـلــى ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي)
التي أطــاحــت بالرئيس األميركي السابق نيكسون،
وأضيف إلــى ذلــك رئيس ال ــوزراء البريطاني السابق
أن ـطــونــي إيـ ــدن الـ ــذي اس ـت ـقــال إث ــر أحـ ــداث الـســويــس
والــرئـيــس األمـيــركــي الـســابــق كلينتون
ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـصـ ــي بـ ـع ــد ف ـض ـي ـحــة
ج ـن ـس ـيــة ف ــي ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض.
الــديـمـقــراطـيــة مشلولة بالكامل
فـ ـيـ ـم ــا تـ ـسـ ـع ــى فـ ــرض ـ ـيـ ــة صـ ـ ــراع
الـحـضــارات إلــى إدام ــة هــذا املــأزق:
إعـ ــان ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ وت ـبــريــرهــا
بأننا في حالة نزاع تجنبًا للخوض
في ما تفعله الحكومات.
■ ك ـ ـيـ ــف تـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــرون م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـعـ ــدو
اإلسرائيلي استراتيجية بناء املستعمرات
والـتــدمـيــر املـمـنـهــج ألس ـبــاب وج ــود الشعب
الفلسطيني؟ وما رأيكم بالدعم غير املشروط
الــذي تقدمه الـقــوى الغربية لــدولــة استعمارية
متجاهلة أبسط قواعد القانون الدولي؟
 تناولت هذا املوضوع مرارًا في كتاباتي،ال سيما «املسألة الدينية في القرن الواحد
والعشرين» .إنهما املذهب التوحيدي القديم
بخاصة في صيغته البروتستانتية واإلرث
الهيغلي للفكر الفلسفي في أوروبا والواليات
املتحدة اللذان أنتجا فكرة إنشاء دولة إسرائيل
على أنها املـســار التاريخي الـعــادل مــن دون أي
مــراعــاة لـعــذابــات الشعب الفلسطيني .بالعودة
إلــى الفصل الــذي يتناول استعمار الجزائر ،نرى
أن هــذا االستعمار جــاء باسم الحضارة والتقدم.
أما استعمار جنوب أفريقيا فباسم العهد القديم،
ف ــي ح ــن أن ث ـم ــة م ـش ـك ـلــة ف ــي وظ ـي ـف ــة ال ـن ـم ــوذج
التوحيدي الــذي مــا زال يحيا فــي عقول املسلمني
واليهود واملسيحيني .لذا يجب فك االستعمار عن
عقولنا في هــذه النقطة .إسرائيل ،كما السعودية
ً
وباكستان ،ليست دوال قائمة باالعتماد على ذاتها
فحسب ،بل برعاية الواليات املتحدة وأوروب ــا .ما
إن تسحب األخيرتان دعمهما غير املشروط ،حتى
تختفي هذه الدول بسرعة كبيرة.

الثقافة العربية قبل ظهور
اإلسالم وبعده ثقافة شعر
وموسيقى في المقام األول
فرضية أن العقل العربي
هو عقل ديني في جوهره
ال يعدو كونه تشويهًا

■ في ظل الفوضى العارمة التي يشهدها العالم العربي
الـيــوم ،مــا هــو البديل بــرأيـكــم؟ مــا املستقبل الــذي ينتظر
الشرق األوسط؟
 ال أرى بدائل حتى اللحظة ،فنحن اآلن في مرحلةالتدمير الذاتي كما وصفتهاّ .
مر العرب بدينامية
الفشل ،وأصبحوا اآلن في دينامية التدمير الذاتي.
تشعل السعودية حروبًا شعواء بمباركة الواليات
املتحدة .وفــي الوقت نفسه ،نمر في فصل خيالي
تلعب فيه قطر دور الضحية التائبة مع أنها كانت
تنتهج سياسة شمال حلف األطلسي بحذافيرها
والقائمة على زعزعة سوريا وليبيا .وإن دل ذلك
على شيء ،فهو يدل على مدى تفكك الدول العربية
حـتــى بــن مـجـمــوعــة دول شـبــه ال ـجــزيــرة العربية
املـتـجــانـســة لـلـغــايــة .إن تـجـنـيــب ال ــدول ــة الـســوريــة
االن ـه ـيــار ال يعني انـتـهــاء ال ـح ــرب ،فنحن مــا زلنا
في حقبة تسعى فيها القوى العظمى إلى ترسيخ
مناطق نفوذها .لن يعترف األميركيون بالهزيمة
بهذه السهولة طاملا أنه ما زالت لديهم موارد مهمة
في متناول أيديهم.

