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 ارودي يف امليزانروجيه غ
  غارودي: متى عرفت

ماركسيا ، ورسول جت ي  لالشرتاكية  وج عنجهيته، زعيدما  أعرفت روجيه غارودي، وهو يف 
 .املادية، ال يف فرنسا وح ها، بل يف أوربا كلها.

 كان ذلك يف امللتقى الفكري الذي عق  بتدمرّاست يف جنوب اجلزائر..
مث عرفته ورأيته، وهو يف أبرز مظاهر تبّتله وعبوديته هلل عز وجل، مستسلدما  لشرعته وسلطانه 
!.. وكان ذلك يف امللتقى الفكري الذي عق  يف قسنطينة باجلزائر أيضا . لق  أْتبعُته بصري 

يف جامعة قسنطينة، يف أعقاب  تامللتقى مع الغروب من قاعة احملاضرايومها، وق  خرج ضيوف 
، وق  اجتهوا مجيعا  مسرعني إىل احلافالت اليت تنتظرهم لتعود هبم يوم حافل، ورأيته انفرد عنهم

إىل مقّرهم يف الفن ق الذي يقيدمون فيه. وتلفَّت هو، يبحث عن املسج  الذي جيتدمع فيه 
ج الرجل يف فلول الطالب ُمتجها  معهم إىل املصلى الكبري املتواضع وان مالطالب للصالة !.. 
 ألداء صالة املغرب.

، وهو ، وكان يتق مين بصف. وأخذت أرقبه وأتأمل يف صالتهوقع نظري عليه ،ويف املصلى
بني ذلك احلش  من الطالب .. استزاد بع  الفريضة من النوافل ما شاء، وراح يطيل القيام 

هوى ساج ا ، لبث يف سجوده طويال  ال يرفع رأسه .. ونظرت إىل وجهه بع  ان والركوع، وملا 
استقّر جالسا  وق  تضرج حبدمرة قانية !.. كان واضحا  أنه مل يكن حيفل بشيء مما حوله، وأنه 

 من مج يف صالته مع اهلل عز وجل، اكثر من أكثر الذين يصلون حوله، ولعّلي واح  منهم.
رأيت املشه ين وليس بينهدما وق   –املتبتل بع  تلك العنجهية املتعجرفة كان هذا املشه  

داللة كبرية يف عقلي وتأثري عظيم يف نفسي !... ومهدما استعنت بالقلم ذا  –اكثر من عامني 
مث إين رأيت والبيان، فلن أبلغ إىل التعبري عن معشار هذا التأثر الذي أخذ مبجامع كياين كله !.. 

دليال  ال يقبل الريب عن ي على ان الرجل صادق مع نفسه يف اإلسالم الذي هذا املشه  
 اعتنقه، مبق ار ما كان صادقا  مع نفسه من قبل يف العنجهية اليت كان مأخوذا  هبا.
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مث تعارفنا وتالقينا بع  ذلك، يف ع د من املؤمترات وامللتقيات. وتباحثنا يف أمور ال ين 
 اجأ خالل ذلك مبا يريبين منه أو يشككين يف إسالمه.ومشكالت احلضارة، دون أن أف

 :(اجمللةغارودي وجملة )
، استوقفتين فيه آراء وأفكار (اجمللة، على حوار أجرته معه جملة )منذ حني ،غري أين اطلعت

نسبت إليه، ليس هلا أي وجه من الصحة، وال تتفق مع ما أعرفه من ص ق إسالم الرجل، كدما 
 من سلوكه !.. ال تتفق مع ما رأيته

لق  داخلتين الريبة يف ان يكون الرجل ق  آل أمره فعال  إىل أن ينتكس يف فهدمه لإلسالم 
وتعامله معه وتطبيقه له إىل هذا احل  !... مث ازدادت الريبة ل ّي عن ما رأيت الصحايف احملاور 

وسف ينقل على لسان غارودي أن مشادة قامت يف إح ى امللتقيات بينه وبني الشيخ ي
 !... القاعة مغضبا   رالقرضاوي يف اجلزائر، كان من نتائجها أن احتج القرضاوي وغاد

مث إن الريبة حتولت، ف اخلتين من امر هذا احلوار كله، عن ما علدمت أن روجيه غارودي 
 !.. (اجمللةأعلن أنه ال علم له بالكثري مما نسب إليه من خالل احلوار الذي اجرته معه جملة )

لريبة ازدادت ل يَّ، عن ما تبني ان توقيت هذا احلوار جاء متزامنا  مع مواقف غارودي مث إن ا
اخلرافات املؤسسة للسياسة أفرزت كتابه )يت الاملعلنة من الصهيونية العاملية وإسرائيل، و 

 .(اإلسرائيلية
املهم، أن شائعة سرت، بع  موقف غارودي هذا، يف أوساط كثرية، بانه ق  ارتّ  عن 

داخله، وكأن موقفه الع ائي إلسالم !... وقال قائلون: إن الرجل تظاهر باإلسالم ليفس ه من ا
 يف أن يفس  اإلسالم من داخله !... غبتهر املعلن من الصهيونية العاملية، هو ال ليل على 

على هذه مث تناقلت الشائعة ألسنٌة وأقالم، وصيغت تعليقات كثرية ومتنوعة يف حّق الرجل، 
 !تنتشر يف األوساط منذ ذلك احلني الشائعة اليت انطلقت

فهدمه ..  يف كثري من األخطاء، رمبا  هإنين ال أنكر ان تعامل غارودي مع اإلسالم، صاحب  
ية  ولكن املسلدمني الذين بالغوا يف االهتدمام بإسالمه واالحتفاء بفكره ال يين، يتحدملون مسؤول

 كثري من هذه األخطاء !...
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ذلك ألن الرجل ما إن أعلن إسالمه، حىت أخذ كثري من املؤسسات واجلهات اإلسالمية 
إىل منظّر إسالمي كبري .. وراحت هذه ينظر إليه على أنه حتول فجأة من منظّر ماركسي 

املؤسسات تتسابق إىل دعوته إىل مؤمترات ون وات فكرية إسالمية، لتفي  من فكره اإلسالمي 
ارفه اإلسالمية اليت ق  تساهم يف حّل مشكالت املسلدمني، وكأّن الرجل ق  ُخِلق الفّذ، ومن مع

 للتّو واح ا  من كبار املتخصصني باإلسالم وعلومه.
وللحقيقة أقول: إن غارودي مل يكن ينظر إىل نفسه على هذا االعتبار .. بل ق  كانوا 

واضحا  أنه حياول االستفادة من كل ما  ، فيستجيب دارسا  ومتعلدما  .. وكاندما  ي عونه حماضرا  معلّ 
على تقيي  كل ما يسدمعه من معارف وفوائ  ال علم له هبا، أثناء  يسدمع، حامال  أوراقه، عاكفا  

 احملاضرات واملناقشات.
مية، فق  رأت بعض احملاور السياسية املتنافسة يف منطقتنا العربية واإلسالومن جهة أخرى، 
مبعث كسب سياسي، ن يكون أميكن  ،وتوجهه اإلسالمي اجل ي الكبري  أن الرجل بامسه العامليّ 

ن أومص ر مسعة إعالمية مفي ة هلا، لو مّت استغالل توجهه اإلسالمي ب قة متناهية .. فكان 
 نأيه ، ختطب وّده، وتعلي من شأنه، وتعرض عليه خ ماهتا، وتوحي إلتسابقت هذه احملاور إليه

 يسري على هنجها !.. بشأهنا وأن هينوّ 
وللحقيقة أيضا  أقول: كان من اليسري هلذا الرجل أن ينتهز فرصة تسابقهم إليه، ابتغاء حتقيق 
مصاحله، كدما انتهزوا فرصة إسالمه ابتغاء السعي إىل مصاحلهم .. ولكّن شيئا  من ذلك مل يظهر 

 مةونشاطاته املعرفية والسلوكية خل اهتدماماته الفكرية . فق  ظل حيش  كل معهم يف طريقة تعامله
قناعاته اإلسالمية اليت هيدمنت على مشاعره، واحتلت مركز القناعة من عقله، دون ان يفوز أي 

بالوصول  منهاهو من تلك احملاور بشيء من األطدماع اليت كانت معلقة عليه، ودون أن يطدمع 
ي من املغامن اليت يسعى إليها كثري من املسلدمني التقلي يني، بل جيعلون من إسالمهم مطية إىل أ

 ذلوال  إليها.
فكانت النتيجة اليت أعقبت خيبة اآلمال املصلحية اليت كانت منوطة به، أن عاد أصحاب 

وراحوا تلك اآلمال، فاختذوا منه موقف املستهني بشأنه، مث املعادي له، واملشكك يف إسالمه، 
 يتلدمسون له األخطاء والعثرات ... وكأهنم يسرتّدون بذلك الثقة اليت كانوا ق  منحوها إياه !..
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*** 
: ما هي القناعة العقلية واملنطقية اليت ينبغي أن ننتهي إليها يف أمر إسالم واآلن دعنا نتساءل

ر عن املالبسات ، على ضوء كل هذا الذي كتب عنه وقيل يف حقه، بقطع النظ(روجيه غارودي)
 ملتزامنة اهلامة اليت أشرت إليها؟ا

إن ما رأيته بعيين، من حتول غارودي من أقصى درجات عنجهيته إذ كان ال يزال ماركسيا ، 
طلبة جزائريون، من  إىل أقصى درجات التذلل هلل عز وجل، يف مصلى متواضع ليس فيه إاّل 

طة فدما دون، وق  انفّض العلدماء واحملاضرون وال عاة اإلسالميون، إىل بيوهتم أو الطبقة املتوس
فنادقهم طلبا  للراحة، مرتخصني يف تأخري صالة املغرب إىل العشاء؛ أقول: إن هذا التحول الذي 

وإن الذهاب إىل رأيته بعيين، ال ميكن ان يفّسر إال بص ق التوجه إىل اهلل واإلنابة إىل دينه. 
الذين ال يعرفه منهم أح ، بأهنا جماملة مصطنعة  (ال راويش ان ماجه يف أولئك الطلبة )تفسري

 وتظاهر خبالف الواقع، هلو لون من اخليال الالعقالين اجلانح واجملنَّح !..
أما عن استدمرار تعامله الفكري والسلوكي مع اإلسالم فيدما بع ، فانا ال أشك يف أن الرجل 
زُجَّ به يف احل يث عن مشكالت تتعلق بالثقافة اإلسالمية، بل رمبا تتعلق جبذور من القواع  

، وأن العلدمية اإلسالمية املعق ة. ومن الطبيعي ج ا  أن ختونه معارفه احل يثة والقليلة عن اإلسالم
يقع من جراء ذلك يف تيه من األفكار والتصورات والتفسريات الباطلة .. ولق  دعاه املناخ الذي 

قائ  للفكر أحيط به، بل الذي فرض عليه، كدما سبق أن اوضحت، إىل أن يتحول مباشرة من 
ة ذاهتا، فاضطره ذلك إىل أن يتح ث عدما  ، بال رجة القيادياإلسالمي ركفلاملاركسي، إىل قائ  ل

كان يطلب منه، من احل يث عن اإلسالم وعقائ ه ومشكالت العامل اإلسالمي، وعن أسباب 
يف دراسة ذلك كله، ال راسة ن ميضي وقتا  كافيا  سالمي ال اخلية واخلارجية، قبل أاحنسار املّ  اإل

، اليت ق  ال حيتاج إليها من يري  ممارسة اإلسالم لنفسه، ولكن حيتاج إليها التخصصية الالزمة
يقينا  ذاك الذي يري  أو يراد منه أن يكون باحثا  إسالميا ، يلجأ إليه عامة املسلدمني وكثري من 

 خاصتهم، يف حّل مشكالهتم الثقافية واالجتدماعية املتنوعة.
ودقائق أحكامه،  سالماإلغارودي معرفة روجيه إذن ليست املشكلة يف أن يتحرى واح  مثل 

دون قص  منه إىل ذلك أو تعدم ، ولكن و السلوكية، أمث يتورط يف بعض األخطاء الفكرية 
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املشكلة الكربى هي ان يأيت من يرقى به فجأة، ورغدما  عن أنفه، إىل مستوى القيادة اإلسالمية 
ه إىل حضيض الردة والكفر !... وأخطر من هذا العلدمية الراش ة، مث ال يلبث أن يهوي ب

 اإلشكال أن تلعب اخللفيات الصهيونية دورا  مباشرا  أو غري مباشر يف ذلك.
*** 

 ئهإذن، فأنا أبّرئ ال كتور غارودي من هتدمة الردة عن اإلسالم، بع  اعتناقه له، ولكين ال أبرّ 
 من اخلطأ يف فهم كثري من مبادئ اإلسالم وأحكامه.

يف فهم بعض  ي  إىل اإلسالم جمن أن خيطئ وافٌ   ،بعضهمغري أن العجيب ليس ما يتومهه 
عقائ ه وأحكامه ... وإمنا العجيب ان يتوهم بأن على هذا الواف  أن ال خيطئ يف فهم شيء من 
هذه العقائ  واألحكام، على الرغم من أنه ح يث عه  باعتناق اإلسالم ومعرفته، وعلى الرغم 

 عن اإلسالم باسم اإلسالم، وبأقالم مشاهري مسلدمني.باطيل املكتوبة األن كثرة م
*** 

 :الب ايةأما اآلن فأكرر ما ق  قلته يف 
مصلحة ت عونا إىل أي  تأبطيان نتهم غارودي يف إسالمه وإميانه، ولسنا ممن أإننا ال منلك 

 ة ملن ق  حيدملنا على ذلك.أن جنازف له هبذا االهتام، كدما أنا ال ن ين بأي تبعي
ولكنا أيضا  ال منلك أن جنعل من إسالمه شفيعا  ألخطائه، بل إن حّبنا له ويقيننا بأخوته 

 اإلميانية يستلزمان ان حناوره، يف حب له وغرية عليه، ليتأمل يف هذه األخطاء مث يرجع عنها.
 رّجاع إىل احلق. والذي أعرفه من خلق األخ غارودي أنه موضوعي النظر والفكر، وأنه

املوثقة ض  الصهيونية، بكل ما منلك، ومعاذ اهلل ان  مواقفه العلدميةيف  هن ن عدمأمث إن علينا 
لذين يكيلون، نكون من اهلوان وذل التبعية، حبيث نسري وراء أبطال ال جل الغريب، أولئك ا

ساقط املقذع يف حق يالني متناقضني. إذ يباركون لسلدمان رش ي سبابه الكببهلوانية مرذول، مب
 ة.يقاته الوثائقية األدبية امللتزماإلسالم ورسوله، وجيّرمون روجيه غارودي يف حتق


