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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقديم
الطريق المعتمة
يف برنامج املسلمني الفاحتني ،كما عرضه الناطق بامسهم يف بساط رستم،
إخراج الناس من جور األديان إىل عدل اإلسالم .كانت هناك خطة واضحة،كان
هناك منهاج مبسط ،لكنه كان واضحا وعمليا ،وقابال للتنفيذ ،ومنفذا بالفعل.
لعل القدرة الفعلية على إجنازه كانت من أهم عوامل وضوحه .والشك أن مصدره
السماوي ،وأثر الوحي الطري يف قلوب تلك األجيال وعقوهلا ،والرتبية النبوية،
والدولة اخلالفية ،والقيادة الفذة على يد أمثال خالد وأيب عبيدة رضي اهلل عنهما
كانت األسس املتينة لتلك القدرة.
كانت واضحة أمامهم الطريق ،كان املسؤول العريب املؤمن اجملاهد ،يتقدم
على الصراط املستقيم واثقا باهلل عز وجل ومبا هو عليه من جهاد ما دام
مستمسكا بالوحي﴿ ،فَاستم ِس ْك بِالَّ ِذي أ ِ
ك َعلَى ِصر ٍ
اط
ك إِنَّ َ
ُوح َي إِلَْي َ
َْ ْ
َ
ُّم ْستَ ِق ٍيم﴾((( .هذا الصراط املستقيم كان عني املنهاج ،مرتبا كما ورد ترتيب
العقبة املنهوج عليها  :فك رقبة ،إطعام يتيم ومسكني ،مث كان من الذين آمنوا
((( سورة الزخرف ،آية .43
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وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة .وربعي وإخوانه كانوا هم اجلماعة املؤمنة
املتواصية ،متشبعني بأن اهلل تعاىل ابتعثهم ليفكوا رقاب العباد وحيلوا سيادة اهلل
يف األرض ويف الشعوب حمل سيادة املستعبدين للخلق ،وحيلوا عدل اإلسالم حمل
جور األديان.
مث ما لبثت تلك الطريق أن تعتمت ،أول ما تعتم منها احلكم ،ومن فساد
احلكم إىل طاعة احلاكم طاعة العمياء ،ومن ذلك إىل خضوع الرقاب لغري اهلل،
ومن ذلك إىل فشو اجلور ونشوء الطبقية مع يقضة عبية اجلاهلية ،ومن ذلك إىل
التفتت التارخيي للمجتمع اإلسالمي .يف هذه األربعة سطور طويت أربعة عشر
قرنا من تارخينا ،فها حنن ال وضوح لدينا لذلك املنهاج ولصيغته الربناجميةكما أعلن
عنها اجلندي اجملاهد ربعي رمحه اهلل.
ما عتم الطريق؟ ما نكر ذكرها يف آذاننا؟ ما غري معاملها حىت صرنا تزيغ منا العيون
إىل اآلفاق اإليديولوجية لرتى برقا يؤذن بغيث احلرية والعدل؟ نستأنس بتلك الشعارات
اهلطالة املدوية« :قومية ،وحدة ،اشرتاكية» .ونزداد إليها إصغاء وحتديقاكلما توغل يف
جسمنا فعل احلكم الطاغويت الطبقي الظامل ؟
ال هتدأ الفطرة اإلنسانية اجملبولة على حب احلرية والعدل أو جتد طريقا
إليهم ،على الوضوح إن كان ،وعلى الطريق املعتمة إن لزم .الفقر يطلب الغىن
كما تطلب العبودية احلرية .احلاجة الفطرية تدفع إىل ما حيقق الكرامة اإلنسانية.
فإن وقف حاجز مينع اجملتمع عن أهداف العدل واحلرية ،فخرق ذلك احلاجز
حمتم حتمية الثورة بالنسبة جملتمع املسلمني يف بداية هذا القرن اخلامس عشر
املبارك إن شاء اهلل تعاىل.
يف جانب النداء االشرتاكي تتعمق االشرتاكية بعد فشل التجربة
الناصرية وتتجدر يف األصول املاركسية،ويف الشعارات املاركسية ،لتحظى
بصفة العلمية ،وتأخذ املاركسية مصاحلتها التكتيكية مع القومية ،وتقرتح من
بروج عزلتها اإلديولوجية ،من املواقع البورجوازية الصغرية حسب تعبريهم ،الوضوح
املاركسي ،والطريق املاركسية.
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يف جانب النداء اإلسالمي هبّة إميانية ،صحوة يف القلوب ،حتتاج إىل
صحوة فكرية عملية تواكبها وتعززها وتفتح هلا اآلفاق السياسية .حتتاج إىل
عرض لربنامج إسالمي يف التحرير والعدل.
األرض السياسية اليت يقف عليها االشرتاكيون أرض صلبة ،قاعدهتم
العاطفية اليت يتضمنها نداء العدل تتجاوب مع الفطرة البشرية.
أجلنا إعالنه،
فمهما رفعنا نداء اإلسالم دون أن نبني الربنامج العديل أو ّ
فالفطرة املظلومة املتمثلة يف سواد األمة ومجاهريها احملقرة املفقرة ستظل حائرة ،ال تثق
بالصارخني من عزلتهم على األمربيالية والبورجوازية لعدائهم السافر لإلسالم ،وال هي
تثق باإلسالمني لسكوهتم املطبق عن القضية االجتماعية.
وإن إمامة هذه اجلماهري تؤول ،ال قدر اهلل ،ملنافقني ثوريني يأخذون من
اإلسالم شعار اإلميان ،ومن املاركسية شعار الثورية والعدل ،ولعلهم يكونون أذكى
من الصنف املاركسي القدمي الذي يتلوى يف مقوالت اإلديولوجية املاركسية اليت ال
يهضمها الشعب املسلم ولو جاءت مبسطة سوقية.
ال بد من خمرج ملآزق األمة ،ال بد من حل ملشاكل الظلم الطبقي ،والتبعية
للدول املستكربة ،والتخلف االقتصادي ،وهضم كرامة اإلنسان ،إما على الطريق
املستقيم ،وإما على الطريق املعتم ،عندما تشتد األزمة باألمة ،وعندما تتجمع
طاقات السخط ،ويقف اجملتمع على اهلاوية ،تكون الدولة والغلبة والفرصة ملن
يتقدم جبرأة ووضوح ،وقدرة على التنفيذ ،بربنامج العدل يف مقدمات بنوده .يف
اإلنسان شرارة وامضة تتألق إذا ذكر العدل ،وقد يقتحم اإلنسان كل الظلمات
على ضوء هذا األلق وحده ،يعوض به كل هدي وكل نور.
يقول جان جوريس االشرتاكي الفرنسي الشهري« :حىت لو أطفأ اإلشرتاكيون
للحظة كل جنوم السماء سأمشي معهم على الطريق املعتمة اليت تؤدي إىل
العدل ،تلك الشرارة اإلهلية اليت ستكفي إلشعال كل الشموس يف كل أعايل
الفضاء».
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اليتكلم املاركسيون هذه اللغة اجملنحة ،لكن الشاعرية املرهفة واحلس
اإلنساين الذي نطق عنه االشرتاكي احلامل جوريس يعربان عن الفطرة البشرية،
عن التوقان اجلبلي للعدل ،ومها خمزن الطاقة الثورية اليت يتقن املاركسيون تفجريها
من خالل العرض اإلديولوجي «العلمي» املوضوعي.
جوريس يشري من بعيد إىل الطالق العلماين الذي متخض عنه تاريخ أوربا
بعبارة «اطفاء جنوم السماء» ويشري إىل تعويض الدين السماوي املفقود بالدين
األرضي العديل بعبارة «إشعال الشموس يف أعايل الفضاء».
بالشعر أو بدون الشعر ال يتعايش العدل املاركسي أبدا مع الدين .فإن عجز
اإلسالميون ،ال قدر اهلل ،عن عرض برنامج العدل اإلسالمي وتنفيذه ،فيوشك
أن يشعل غريهم فوانيس النفاق كما فعل «جماهدو خلق» يف إيران وكما ختطط
إديولوجية «جغرافية الكالم» ليصلو إىل مقادة احلكم باسم العدل فيطفئوا جنوم
اهلداية ومشوس الصراط املستقيم باسم العلمانية الثورية والعلمية.
يف املسألة االجتماعية تكمن أسباب الزيغ واإلحنراف ،يف وجود الفقر
يف جانب والغىن يف جانب ،يف تركب الظلم السياسي على التفاوت الطبقي
وتولد هذا من ذاك ويف املسألة االجتماعية تكمن الغيوم املظلمة اليت تلبد مساء
النفوس والعقول ،فتتعتم الطريق وتتقتم.
دعنا من الفلسفة املادية اجلدلية ،ومن التحليل التارخيي املاركسي إىل
حني .ولنضع بني يدي حديثنا عن املاركسية ومع املاركسني معلمة من معامل
اهلدي النبوي لنشرف منها على أرض املعركة بني احلق والباطل ،هذه األرض
السياسية النفسية الفكرية الضاربة يف أعماق الفطرة اإلنسانية ،املتجلية يف
الغضب على الظلم ،ذلك الغضب الذي يزيغ القلوب ويقلب موازين العقول،
كما يزيغها االستكبار الطبقي اصل البالء.
يقول أبو الدرداء صاحب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرجه ابن
ماجة عنه رضي اهلل عنه بسند حسن« :خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ،وحنن نذكر الفقر ونتخوفه ،فقال :آلفقر ختافون؟ والذي نفسي بيده،
لتصنب عليكم الدنيا صبا ،حىت ال يزيغ قلب أحدكم إزاغة إالهيّه!
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وامي اهلل! لقد تركتكم على مثل البيضاء ،ليلها وهنارها سواء» .فقال ابو
الدرداء« :صدق واهلل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،تركتنا واهلل على مثل
البيضاء ،ليلها وهنارها سواء».
إهنا معضلة ثالثية احلد قوية التحدي أمام األمة اإلسالمية ،اختيار
حاسم وملح ،اختيار بني إسالم صوري أمريكي يغطي جبلبابه الطبقية الشنيعة
والتبعية واستقرار اليهود يف القدس وأمنهم ،وبني عدالة اشراكية ماركسية
روسية تعادي اإلسالم وتغطي تبعية مثل تلك ،وطبقية ال ختجل أمام تلك،
وأمنا ال يقل إلسرائيل وملصاحل الروس عن ذاك .واخليار الثالث الصعب
هو خيار احملجة البيضاء اليت تركهم عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
واعرتف بوضوحها أبو الدرداء ،واعتز باتباعها عمر ،وعرض برناجمها ،بوضوح
ساذج من الصنعة الفلسفية ناصع ،ربعي بن عامر رضي اهلل عنهم أمجيعن.
						
سال يف السبت  15رمضان 1406
				

9

بين اإللحاد والثورة
عندما نرفض املاركسية قبل أي سؤال ،عندما نرفضها بالدافع الفطري
الذي يقززنا من اإلحلاد املعلن ،ونعاديها عداء مبدئيا باجلملة كما تعادي هي
اإلسالم باجلملة ،أال نفوت على أنفسنا فرصا لنشر الدعوة؟ إال نضيع مناسبة
لدحض الباطل حبجة احلق؟
وعندما نسكت عن النقطة القوية يف النداء الشيوعي ،وهي املسألة
االجتماعية ،ودعوى نصرة الطبقة املسحوقة ،أو نقتضب الكالم عنها اتكاال
على بديهية كون العدل من أسس اإلسالم مث ال نفصل كما يفصلون ،وال
نربز املشكلة كما يربزون ،وال نضع مسألة العدل يف مكاهنا البارز من الربنامج
اإلسالمي كما يضعون ،ألسنا بذلك ننسحب من املوقع اإلسرتاجتي األهم
على الساحة األرضية حيث حيسم الصراع على إقناع اجلماهري ،وبالتايل
حيث حيسم الشوط األول واألخري يف الصراع على السلطة ،أي على إمامة
األمة وقيادهتا؟
للماركسية وجهان يف االعتبار ،هي عملة واحدة ال تكتمل قيمتها وال يتم
معناها إال هبما :اإلحلاد والثورة .فإذا حنن تعاملنا مع املاركسية على أهنا مذهب
إحلادي وأخزينا شيطاهنا دون أن نعرف أوال ،ونناقش ثانيا ،وننتقد ثالثا برناجمها
الثوري شكال ومضمونا ،إجيابا وسلبا ،فإن اخلصم العدو لن جيد صعوبة يف
إلصاق هتمة خطرية باإلسالم ودعاته ،هي أن اإلسالم كان واليزال أفيونا
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للشعوب يعادي املاركسية لثوريتها ويغطي عداءه للتقدمية واحلرية بالدفاع
عن العقيدة.
يف أذن اجلائع ال يسلك إال صوت يبشر باخلبز ،يف وعي املقهور احملقور ال
يتضح إال برهان احلرية ،يف األثر« :كاد الفقر ان يكون كفرا»((( .فمن كان شغل
يومه وهناره هم القوت ،واملأوى ،والكسب والشغل ،والدَّيْن ،ومرض األطفال،
ومصري األسرة ،لن يستمع لعرض املبادئ العليا ولو كانت دينا يؤمن به ،ال وقت
له ،ال استعداد ،ال مناسبة .ويأتيه النقايب املاركسي ،واحملرك اإلديولوجي يعرض عليه
حالته االجتماعية ،ويعلمه من هم أعداؤه الطبقيونكيف استغلوه،كيف ابتزوا رزقه،
كيف أكلوا عرق جبينه ،كيف أفقروا أسرته كيف اضطهدوده وسفكوا دمه ،كيف
جيب أن يتكتل مع من يدافع عن حقه ،ويقدم اخلدمات،كيف يثور على الظلم .لن
تسمع تلك اآلذان الربيئة حديثا عن الدين يف ذلك السياق املعاشي ،لن يطرق ذلك
الوعي الساذج ما خيدش الدين يف وعود التحرر الذي يتعطش إليه املقهور احملقور.
فإذا أتيت ياداعي اهلل بالوعظ السامي وغزوت تلك األذن وذلك الوعي
املشغولني بالفقر والتعاسة واهلم واملقهورية بقوارع الزجر أو لوامع البيان دون
أن تذكر أمل الشفاء ملريضك ،دون أن تصف العالج ،دون أن ترد املرض إىل
أسبابه ،دون أن تواسي ،دون أن تقف جبانب من حيتاج إىل وقفتك ،دون أن
تربط مصائر الناس يف اآلخرة مبصائرهم يف الدنيا ،فال تعجب إن غلب الفقر
ولواذعه اإلميان ونوازعه.
ليس الوعظ الفاعل يف اجملتمع املسلم املعاصر املتحرك بغليان اإلعالم
والدعايات اإلديولوجية كالوعظ يف اجملتمع الساكن ،ال ميكن أن جندب األمة
إلينا إن اكتفينا بالكلمة احملتشمة عن خوض مهوم الناس.
إن عامة الناس ال تتحرك باحلافز املعنوي الصرف ،أعين أن اإلميان إن دعونا
((( مشهور من كالم اإلمام على كرم اهلل وجهه .وقد رفع يف رواية.
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إليه متجردين عن مهوم الناس ،فلن يتبعنا إال القلة املكفية يف أرزاقها،
ولن يكون ذلك اجملتمع شيئا بعيدا عن الدروشة .جعل اهلل احلافز املادي دعامة
من دعائم اإلميان ،ال اكتمال لإلميان يف نشوئه وحركته إال هبا .يف مقدمة
خطوات اقتحام العقبة فك رقبة ،وإطعام يف يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو
مسكينا ذا مرتبة :أرأيت هذا احلنو على حالة املقهور واجلائع؟ أرأيت التهمم
باليوم الشديد واملسغبة الشاغلة؟
هنا يف هذه النقطة حيسم الصراع السياسي بيننا وبني املاركسية املادية
الشديدة االلتصاق باهلم اليومي للعامل والبائس ،باالقتصاد ،باإلنتاج ،بالتوزيع،
مبعرفة الطبقة املستغلة الظاملة ،بالداللة على الوسيلة الثورية العملية اإلجرائية
للتخلص من الظاملني .هذا أوال .ومن وسائل إقناعنا الثانوية ،والثانوية فقط
بالنسبة لعامة الناس ،فضح إحلاد املاركسني وعدائهم لإلسالم .فإن عكسنا
األولوية السياسية هذه ،إن عاكسنا هذه احلكمة التعليمية اإلسالمية اليت
جتعل العطاء للمؤلفة قلوهبم مقدمة للدعوة ومفتاحا للقلب ،فأخلق بنا أن
نبقى منزوين عاجزين عن الفعل املؤثر يف التاريخ.
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التفسير والتغيير
تتقدم اإليديولوجية املاركسية على أهنا تفسري للواقع االجتماعي تفسريا
علميا يستند لتجارب التاريخ .ومن التفسري العلمي إىل التغيري مباشرة ،ومن
مجلة التفسري املاركسي أن املؤسسات الدينية كانت دائما حليفا للثورة املضادة.
ومبا أن اإلسالم يف عصرنا وقبله استعمله الظاملون ويستعملونه إلسكات صوت
املظلوم اجلائع الضائع ،وإهلاء العامة عن املطالبة باإلنصاف ،فكيف نزحزح عن
أكتافنا وزر التهمة بأن اإلسالميني ،ككل املؤسسات الدينية ،كتائب يف جيش
الثورة املضادة ،السيما إن سكتنا عن اهلم الذي يلهب األكباد ،أو اكتفينا
بالتنديد اللفظي اهلياب.
تتقدم املاركسية على أهنا تفسري ملصري اجملتمعات البشرية ،وتطورها،
وظروفها العاملية ،وآفاقها املستقبلية .والتفسري خياطب العقل وال حيرك الطاقات
اإلرادية ،التفسري «املوضوعي» «العلمي» الذي تقرتحه املاركسية للتاريخ
ومصري اجملتمعات البشرية «بارد» بالقصد كما ينبغي للعرض املوضوعي العلمي
الذي يالحظ ويستنتج بال انفعال ،بال حتيز ،بال تشنج.
وتتمثل الدراية املاركسية يف اعتماد اإلقناع الفكري اهلادىء لتتخده
منصة يأتيها الطابق الدافع للصاروخ الثوري من حتتها فتتفجر الطاقة وينطلق
اهليجان .االنفعال املخفي على مستوى التفسري الفلسفي اإليديلوجي هو
نفسه الذي عرب عنه البيان الشيوعي يف ختامه «ياعمال العامل احتدوا!».
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يكون الغضب الفطري البشري على الظلم ،الغضب املختزن يف نفوس احملرومني،
الطاقة الفاعلة اليت حتمل يف ثناياها املبعثرة إمكانيات الثورة .يأيت احلزب الثوري املاركسي
اللينيين ،يأيت دعاته من املثقفني والنقابيني املقتنعيني فكريا باملذهب ،فيثريون يف الطبقة
احملرومةكوامن احلقد ،ولواعج األمل ،بالتفسري املبسط الدارج الواطىء على بساط اهلم
اليومي ،وهكذا يصنعون آلة التغيري.أال وهي الكتلة احلزبية املنظمة املصممة.
نتحدث هنا عن األسلوب الثوري املاركسي يف البناء احلزيب والتحريك اجلماهري
كما يرمسه املذهب ،وكما ميارسه الثوريون مع االختالفات التكتيكية اليت متليها ظروف
الزمان واملكان .من االختالفات املهمة الطارئة يف امليدان احنسار املد الشيوعي يف
العامل اإلسالمي مع شك املسلمني املتزايد يفكل حتزب غري إسالمي بعدما انكشف
تزوير السياسيني ،وانفضحت انتهازيتهم ورعونتهم وعدم جدواهم وتنكرهم لوعودهم
بعد وصوهلم إىل احلكم .لكن الدعوة اإلسالمية ال تستغين أبدا عن دراسة مبادىء
اإلحلاد الثوري وأساليبه واسرتاجتيته احلزبية وتكتيكاته امليدانية ،ألن املعركة ال يتوقف
مصريها على ما معك من سالح ونية وأسلوب فحسب ،بل تتوقف ،بنفس األمهية
على األقل ،على معرفة نية اخلصم وسالحه وأسلوبه.
إن املاركسية اآلن يف بالدنا تبحث عن «طريق عريب إىل االشرتاكية».
ولعلها تتلثم بنقاب يعلن أهنا غري ما هي ،ولعل شعارات جديدة تصنعها
لتخفي اإلحلاد من معادلتها فتكسب أنصارا مسلمني يوم تعرض عليهم
بضاعة إديولوجية ال تناقض ظاهر اإلسالم ،لتتمكن بصفتها ممثال ال بديل له
للمحرومني.
تتقلب يف أطوار خماضها إديولوجية ثورية مواتية لظروف املسلمني احلالية،
ظروف تتميز بالصعود السياسي للدعوة اإلسالمية .واملاركسية هي املذهب
املسلح فكريا للغلبة يف صنع تلك اإليديلوجية املنافسة لإلسالم ،املعادية
له املراوغة لعواطف اجلماهري املسلمة .يف مطبخ املثقفني الثوريني التقدميني
يصطنع من عناصر القومية والوحدة واالشرتاكية صنيع يريد أن يكون بديل
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الغد لربنامج اإلسالم .فنخشى أن نؤتى من قبل سكوتنا اجلزئي عن أهم ما
أمر به اهلل عز وجل ،بتكرار وإحلاح ،يف كتابه العزيز ،وهو العدل واإلحسان.
يزداد الثوريون يف بالد اإلسالم ،بعد تراكم خيبات أمل األمة يف انقالباهتم
القومية التقدمية االشرتاكية ،وبعد ثورة إيران اإلسالمية سددها اهلل ووقاها
العثرات ،يقينا بأن الثورة إما أن تكون إسالمية أو ال تكون .فرتى طوائف
العلمانيني يتسابقون إىل رفع كلمة اإلسالم.
كان سوكارنو الغابر يقول« :أنا أؤمن مبحمد يف السماء ومباركس يف
األرض» ولفق ايديلوجية «البانطاسيال» من مبادىء ملتقطة من دمقراطية
الليرباليني ،وقومية القوميني ،واشرتاكية املاركسيني ،وأدمج حرية التدين لتكون
نصيب إميانه السماوي مبحمد .وعند رجل شهري ،باملاركسية خبري ،هو رجاء
جارودي ،جند حىت يف آخر ما وصلنا من آرائه بعد إسالمه ،متزقا بني
اإلسالم واملاركسية.ما وجد يف املاركسية ما ينشده طول حياته ،وهو التوفيق
بني األلوهية واملادية ،ونفخ الروح يف التنظيم االجتماعي ليكون جمتمعا
أخويا .فجاء اإلسالم يعثر فيه على بغيته .لكنه أعلن مرارا أنه ال يتنازل
على مكتسبات املاركسية .ذاك رجل آخر ،من طينة غري طينة سوكارنو
الطاغية ،لكنه معلق مثله بني األرض والسماء ،نسأل اهلل له اهلداية .ومن
املسؤول عن استمرار تقلب مثله يف اآلفاق غري أنفسنا ،حيث مل نعرف
كيف نعرض برنامج اإلسالم ملعاصرينا كما عرضه الناطق الفصيح يف بساط
رستم ملعاصريه؟
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الدنيا واآلخرة
يلفت نظر املراقبني للصحوة اإلسالمية توافد األلوف من املسلمني،
خاصة من الشباب ،على املساجد الستماع اخلطباء يف حركة عفوية متعاظمة.
ميكن ملالحظي الظاهرة اإلسالمية أن يسجلوا أيضا أن املساجد املقصودة
املتسابق إليها قبل غريها هي املساجد «احلرة» اليت خيطب فيها الواعظ الشعيب
غري املوظف .وباالستنتاجات السياسية ميكن للمالحظ أن يصنف الظاهرة
اإلسالمية مع الظواهر السياسية ويفكر ويقدر أن ما جيدب الشباب إىل
املساجد هو التفسري اإلسالمي لوضعية الشباب االجتماعية ،والدعوة الضمنية،
أو املكتومة ،تكاد تفصح ،إىل التغيري الثوري.
ظاهر األمر اليسمح للمالحظ األجنيب عن الدعوة ،يراقبها عن بعيد،
بفهم أعمق من هذا .ال يستطيع ذلك األجنيب أن يدرك البعد اإلحيائي
للصحوة اإلسالمية ،البعد العميق اإلمياين للنداء املتجدد الذي يسلك يف قضية
واحدة هم الدنيا وهم اآلخرة .أولئك الذين تعلموا من ثقافة الغرب الغازية أن
الدين ال مكان له يف السياسة أو أن السياسة ال مكان هلا يف الدين ،يسحبون
فهمهم العلماين هذا على اإلسالم فيخالون ان املساجد «احلرة» أصبحت
منابرة سياسة.
واحلقيقة أن املساجد املسيّسة ،أعين اليت تفصل هم الدنيا عن هم اآلخرة
املدولة يستشيط فيها اخلطيب املوظف
وختضع لألوامر العلمانية ،هي املساجد ّ
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غضبا هوائيا على املنكر دون أن يفسر منابعه ،ويركز على أمر اآلخرة متخطيا
أمر الدنيا ،مرجئا التغيري إىل يوم احلساب ،خمدرا احلس اإلمياين اجلهادي بتعتيم
صورة الواقع ،وتغطية الظلمة.
تدور احلركة اإلسالمية حول املساجد ،فاملساجد جماالت هلا ثانوية،
املساجد أماكن عامة تتصادم فيها جبهة احلق مع جبهة الباطل ،مابني مسجد
مدول ،على مستوى اخلطاب املوجه ملن حضر .والدولة
«حر» ومسجد ّ
العلمانية بدرجة أو بأخرى ،بأسلوب أو أسلوب ،تعطى اخلطيب احلر قيمة
دولت مساجدا أو اضطهدت داعيا إىل اهلل .ذلك الصدام
وتزايده نفاسة كلما ّ
ليس هو املعركة احلامسة.
الطريق إىل اجلماهري الصاعدة مسدود على احلكام املتسلطني ،يزداد
إغالقا باطراد ،كما هو مسدود على املثقفني .أولئك يظنون أهنم يكسبون
تأييدا شعبيا إن هم أحكموا حتصينات القالع اإلسالمية اليت احتلها ،من
عهد مبكر يف تارخينا ،اإلسالم الرمسي الذي يلهج مبدح احلكام .واآلخرون
يظنون أهنم ينافسون بنجاح دعوة اإلسالم العميقة اليت جتد التجاوب العميق
بصبغ االشرتاكية ،الضرورية اجتماعيا واقتصاديا ،بالصبغة القومية ،يظنون
أن «الطريق العربية» إىل االشرتاكية تفتح هلم تلك الطريق اجلماهرية اليت
تتحلب لولوجها أفواههم .وإهنم ليزحفون شيئا فشيئا حنو «طريق إسالمية»
إىل االشرتاكية.
أريد أن أخلص من هذا إىل أن جمال املعركة احلامسة بني احلق الذي
أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم وبني باطل العلمانية احلاكمة وباطل
االشرتاكية املادية هو نفوس األمة وعقوهلا .خياطب الواعظ احلر الغاضب
على املنكر إميانا وتدينا نفوس اجلماهري وعقوهلا من جانب احلق ،من جانب
اآلخرة ،مع نبضة ثورية تربط مهوم الناس بأصول اإلميان ،فتجد جتاوبا ومحاسا.
هذا ال يكفي .لكي نتمكن من إمامة األمة ،يلزمنا أن ننهج الدعوة وننشرها
من قنوات أهل املسجد ،ليحمل كل واحد وواحدة من املسجد إىل كل
جتمع،إىل كل أسرة ،إىل كل مرفق من مرافق احلياة ،ذلك النداء إىل اهلل عز
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وجل ،املوجه لإلنسان من حيث هو إنسان له حاجاته املادية املباشرة،
الشاغلة ،قبل إشباعها ،عن كل اهتمام آخر وإمنا حيضر املسجد ،ويتسابق
إىل اخلطيب احلر ،ويتجاوب مع غضبه على املنكر مسلمون قطعوا على
درب اإلميان مراحل .روحانيتهم جتاوزت اجلسمانية وانسجمت معها فهي
قائدهتا .فأين السواد األعظم من املسلمني الذين هم يف قبضة اجلسمانية ،أو
يف قبضة اإلديولوجية الرمسية املسجدية ،أو يف قبضة الدعوة املادية ،املتمركسة
ضرورة بدرجة أو بأخرى ،االشرتاكية القومية الوحدوية.
نعين بتنهيج الدعوة أن نتدرج باإلنسان من موقعه اإلنساين ،من ظروفه املادية،
من تعبه اليومي وكبده ،من هم املأوى والرزق واألمن والضروريات ،ليطمئن إىل أن
اإلسالم وعد بفك الرقاب ،أي بتحرير اإلنسان من كل عبودية حتقره وال تكرمه،
وعد بإطعام اجلائع ،بالقضاء على البؤس ،باإلنصاف ،بالقسمة العادلة للرزق.
يف هذه النقطة يتحدانا النضال االشرتاكي ،املتمركس بدرجة أو بأخرى ال شيء
غري ذلك ،على مستوى الوعد .وهم يتبعون يف قرارة أنفسهم ،ويف أسلوب نضاهلم
العملي ،منهجية التقطيب املاركسي ،منهجية صف اجملتمع صفني متقابلني ،الصف
األسود اإلمربيايل يقابله األمحر الثوري ،بعد أن يفرغوا من أمر اآلخرة بإنكار كل
دين .عندئذ يرفعون الوعد االشرتاكي مشسا وحيدة يف سناء احملرومني.
هناك حت ّد ثان هو رسم الطريق إىل التغيري اإلسالمي كما هي مرسومة
الطريق الثورية املاركسية اللينينية .املسجد مكان الئق للتفسري وقران وعد الدنيا
بوعد اآلخرة ،صاحل لتعبئة الطاقات اإلسالمية جلهاد التعبئة املعنوية العامة.
لكن تنفيذ اإلسالم ،بدءا من جتنيد حزب اهلل ،إىل خوض الصراع السياسي،
إىل االستيالء على السلطة ،إىل اقامة الدولة اإلسالمية على رسوم اجلهاز البائد
مكانه خارج جمال املسجد العام.
ويف بناء التنظيم اجلهادي القادر على التنفيذ يرتصدنا خطر االحنراف إىل
اإلسالم السياسي .وأعين به أن يصبح العدل غاية مسعانا ،نسخر يف سبيله
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اإلسالم كوسيلة .أعين أن نستعمل اإلسالم كإديولوجية ثورية نظري ما تستعمل
الدولة العلمانية اإلسالم كإديولوجية حمافظة .أعين أن ننزلق يف تيار العراك
مع اخلصوم فنتبىن من حيث ال نشعر مواقفهم الفكرية والعملية ،معكوسة أو
وعد اآلخرة معناه ليرتك كل معىن لوعد الدنيا.
منقحة ،فيفقد ْ
يقول املاركسيون :إن الدين يزيغ باهتمام الناس عن مشاكل ما قبل املوت
إىل االهتمام مبا بعدها ،ويصرف وجهتهم عن مصريهم االجتماعي إىل مصري
اآلخرة .وهكذا حيول الدين بني الناس وبني املطالبة حبياة كرمية والنضال من
أجلها .وهكذا ترتكز اآلمال واجلهود على أمر اآلخرة ،فيتحقق معىن كون الدين
أفيونا للشعوب حىت يعترب التفكري يف الدنيا نقصا يف الدين ،والتعرض ألهل
الدنيا ،ومنهم احلكام ،اشتغاال مبا ال يعين.
وينكر املاركسيون البعث والنشور ويتفرغون للدنيا ،يطمسون روحانية اإلنسان
جوابا عن طمس اإليديولوجية الدينية الرمسية جسمانيته .والبد أثناء تالحم حزب
اهلل مع حزب الشيطان ،بطوائفه احلاكمة واملعارضة ،من سريان دنيوية الصراع إىل
مواقع احلافز اإلمياين ،فحذار أن ينطمس أمر اآلخرة .قوم يستعملون الدين مبا يضمن
هلم احلفاظ على السلطان .وقوم ينكرون الدين من قرارة أنفسهم وأسلوب عملهم،
وإن نافقوا ،ليتأتى هلم التسلق إىل السلطان .فكيف حنافظ على التوازن بني وعد
الدنيا ووعد اآلخرة إميانا ودعوة ،توازنا تكون يف الدنيا مطية ضرورية لآلخرة ،ال
تصبح اآلخرة ووعدها مطية للدنيا؟ وكيف نعارك قوما مههم الدنيا ،وحديثهم الدنيا،
وفاعليتهم يف الدنيا ،دون أن يتحول مسار حزب اهلل عن مطالب اآلخرة ،ودون أن
تكون فاعليته يف ساحة الصراع أقل غناء؟ هذا هو السؤال.
كان الفرس ملا شهدوا جند اهلل ،من أمثال خالد وأيب عبيدة وربعي
اجلندي يقولون« :هؤالء رهبان بالليل فرسان بالنهار!» يعجبون كيف مجع
هؤالء العرب منذ آمنوا باهلل وباليوم اآلخر ،خصلتني متناقضتني يف عرف الناس
ومألوفهم.
هذا التحول أحدثه اإلسالم يف العرب برتبية عميقة جعلتهم أوثق مبا عند اهلل
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عز وجل منهم مبا يف أيديهم .ولن نتفادى مزالق اإلسالم السياسي إال أن تدرجنا
باإلنسان يف السلم الكامل املتكامل للعقبة ،يف اقتحامها .ومرحلة ﴿ثُ َّم َكا َن ِم َن
َّ ِ
اص ْوا بِال َْم ْر َح َم ِة﴾((( هي مرحلة اإلميان ،من
اص ْوا بِ َّ
الص ْب ِر َوتـََو َ
آمنُوا َوتـََو َ
ين َ
الذ َ
مل يدخلها ليصونه تواصي إخوته واملرمحة األخوية اليقظة ،بقي عرضة لعاصف
الرياح .واهلل ويل املؤمنني ال إله إال هو.

((( سورة البلد ،آية .17
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الدولة العظمى
تواجه شعوب العامل املتخلف ظروفا شاقة ترسم على آفاق املستقبل
املنظور ظالال قامتة تدعو إىل اليأس ،وتبعث يف الوعي الشعيب ويف تطلعات
احلكام مزيدا من الطلب امللح للمسلك السياسي والوسائل االقتصادية الكفيلة
بتلبية ضرورات سد العوز والوقاية من املوت جوعا ،وضرورات صون حقوق
اإلنسان الذي تعصره حتت كلكله األنظمة النكراء املتأرجحة ،وضرورات احلد
األدىن من االستقرار.
وتتخد إديلوجيات اليمني الليربايل وإديولوجية اليسار املاركسي هذا الوعي
املتنامي هدفا حلمالهتا .ويف أذن املأخوذ بني أسنان عجلة األزمة ،املختنق
املرهق ،ال مسلك لكثري من الفكر والفلسفة .اخلطاب اإلديلوجي والفلسفة
املرتاحة الوازنة ملهاة جيد ملمارستها وقتا واستعدادا املثقفون حينما ميارسون
وظيفتهم املنعوتة ،وهي نقد السياسة واقرتاح البدائل .أما احلكام فهمهم اليومي
اهلاجم الذي ال يتواىن ،ألن احلياة ال تنتظر ،منصرف إىل مصادر العون ،إىل
من يقرض ،إىل من يلح ،إىل من يدعم الطبقة احلاكمة ،إىل من ميول تسيري
الدولة ،إىل من يدفع أجور املوظفني ،إىل من يزكي يف احملافل الدولية والوسائل
االعالمية.
للمثقف مندوحة كي يتأمل املذاهب ويقارن وينتقد ،ومن طبع الشباب
الواعي أن يتحمس للثورة ،ويطالب بالتغيري احلايل ،ويضطرب يف الشارع.
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لكن احلاكم ،مهما كان اقتناعه السابق ،ومهما كانت براجمه املعلنة ،ال
حيتل بؤرة اهتمامه ،وال يؤرق لياليه إال االلتجاء إىل سند قوي غين ،وااللتصاق
به .وعندما توقعه احلاجة العمياء ،واالختيار العاجل ،أو االقرتاح املنقذ ،يف
أحضان الدولة العظمى ،فإنه لن جيد مناصا من تبين اخلطاب اإلديولوجي
املطابق للجهة احلليفة ،والتصريح باالنتماء إليه.
وقوف الدولة العظمى إىل جانب احلكام يف العامل املتخلف هو السند
العلمي لألديولوجية املطابقة ،وباعثها .وستجد حليف روسيا الشيوعية يتبجح
بالوثبة إىل االمام ،وبالثورة الفالحية .وحليف أمريكا يتبجح بالدمقراطية من
كوهنا النظام الوحيد الكفيل بالفاعلية وتعميم الرخاء.
التنمية هي املطلب املرهق للدولة املستضعفة ،يرتفع شعارها وعودا على
شفاه احلكام ،وحمورا لنقاش املثقفني ،وهتافا ثوريا يف صفوف العاطلني والشباب
املتحمسني ،وصرخة يائسة من أفواه اجلائعني.
ويلتهب خيال كل متطلع تتخذه الدعاية املتنافسة هدفا هلا يف سوق
العرض والطلب عندما يعرض عليه املعسكر الرأمسايل «العينات» الناجحة
النموذجية للتنمية  :كوريا اجلنوبية ،الفلبني ،تايوان ،الربازيل ،أو يعرض عليه
املعسكر االشرتاكي قفزة فتنام وكوبا والصني.
مل جتد املاركسية هذا النجاح الواسع يف أوساط مثقفي العامل املتخلف
خلصوصيتها الفلسفية ،ولتماسك املذهب ،ولصناعة املنهج الثوري املبين على
أفكارها .إمنا انتشرت هذا االنتشار بفضل جناح ثورة أكتوبر وقيام دولة عظيمة
هلا الوزن الثقيل يف تاريخ العامل منذ قيامها ،هلا الوجود الصامد ،واإلرادة
املناقضة لالمربيالية الرأمسالية ،هلا القدرة على اختاذ القرار املفيد للدول احملرومة
من دعم العمالق الرأمسايل ،هلا املصلحة يف الدفاع عن استقالل هذه الدول يف
احملافل الدولية ،هلا الوسائل لدعم هذا اإلستقالل دبلوماسيا وعسكريا.
يف املرتبة الثانية فقط بعد أمهية وجود احلليف القوي يأيت االعتبار املذهيب.
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تعطي الدولة العظمى االشرتاكية لألفكار املاركسية النموذج احلي للنظام
االقتصادي السائر املنتج .يعطي تارخيها وتاريخ الثروات االشرتاكية األخرى
مثاال للقفزة السريعة من حالة التخلف إىل حالة النماء فال يلبث املتطلع أن
يقتنع أن االشرتاكية «العلمية» هي أقرب طريق إىل التنمية.
ما كانت الشيوعية يف نظر مؤسسها ماركس وإجنلز ويف واقع األمر إال
فلسفة ناقدة للرأمسالية من بني فلسفات أخرى .وماكان احلزب الشيوعي كما
أعلنا ذلك يف البيان الشيوعي ،إال حزبا تقدميا من بني أحزاب اليسار .وإمنا
اكتسبت الفلسفة املاركسية مساهتا الثورية وهيبتها ووحدانيتها بفضل الربوز
املفاجىء للدولة العظمى اليت مألت آفاق التاريخ املعاصر ،ووطدت أقدام
الدولة االشرتاكية ،ومدت نفوذها السياسي والعسكري يف أرجاء الدنيا مزامحة
اجلبار الرأمسايل ،معاندة له مغالبة.
كانت الثورة االجتماعية ،الثورة اليت حتقق العدل وحترر العمال ،وعدا
متخضت عنه فلسفات االشرتاكية ومن بينها الشيوعية .كان ذلك الوعد الساحر
جنما تألق يف مساء أوربا البورجوازية فاشرأبت اليه أعناق احلاملني باألخوة البشريةحىت
نطق جوريس باستعداده خلوض غمار «الطريق املعتم» لتحقيق هذا احللم الكفيل
وحده بتعويض الشموس الغائبة ،اآلن بعد جناح ثورة البالشفة الروس والشيوعيني
يف الصني وفتنام غابت األحالم الثورية ،فما هي إال الدولة ،وتركيز الدولة ،واإلنتاج
والسالح .كل االعتبارات الثورية ،كل الوعود اإلنسانية ،وكل الدقائق املذهبية،
جيب أن ختدم االعتبار األول :الدولة ،ورأمسالية الدولة ،وقوة الدولة ،االقتصاد
واإلسرتاتيجية مها البغية واهلدف ،ويبقى حترير اإلنسان شأنا من شؤون اخلطاب.
يصغي حكام العامل املختلف ملا فعلته وتفعله الدولة الشيوعية العظمى
يف امليدان أكثر مما يصغون ملا كتبه آباء الثورة .ال اختيار هلؤالء احلكام وهم
يف زمحة األحداث وحتت هتديد الصراعات احمللية ،إال قبول احللف املخطوب
أو املعروض أو املفروض مع الدولة العظمى ،فإن كانت هذه الدولة هي
روسيا ،فإن ميالد احللف يواكب اإلفصاح عن النيات التقدمية االشرتاكية،
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ويواكب تبين تقنية للثورة ،وتقنية «وحيدة» للتنمية.
ما كل الدول الناشئة توفر الضمانات الباهضة للرأمسالية احلريصة على
مصاحلها ،وللشركات املتعددة اجلنسية الصائلة يف العامل ،مثلما وفرت وتوفر
تايوان وكوريا والفلينب .لذلك فالدولة العظمى االشرتاكية هي املالذ البديل
لألنظمة الكادحة يف شقاء احملنة ،وإديلوجيتها ومنوذجها التارخيي قيد الطلب.
قد تكون مناضال متينا أصيال مثل هوشي منه ،فلك الدعم غري احملدود لتسليح
التعبئة القومية اليت تقاتل األمريكان عن الروس حىت آخر جندي من عامل
املستضعفني .وقد تكون اشرتاكيا طارئا ال تأخد الوصفة الشيوعية بكاملها
فمصريك مصري نريري حاكم تنزانيا الذي أعلن إفالس سياسته االشرتاكية
التأميمية بعد عشرين سنة من جتربته «الرائدة» يف إفريقيا ،كان على األقل
صرحيا فأعلن فشله على العامل.
الدولة العظمى الشيوعية تضع طابع الضمانة على ميثاق احلليف بأن
املذهب هو أجنع التقنيات للرتاكم االقتصادي يف بالد ال بورجوازية فيها تؤدي
مهمتها التارخيية ،وأنه أعلى التقنيات لتعبئة العمال ،وفرض دكتاتورية برولتاريا
تأخد بزمام االقتصاد ،وجتمع يف يدها منابع األرزاق ،لتوجه الطاقات كلها
وجهة واحدة ،بال معارضة وال نأمة تتنفس ،وتلك هي الشروط الضرورية حلرق
املراحل.
بني املساومات املتشابكة املتعالية يف سوق العرض والطلب العاملية ،ال
يسمع عرض اإلسالم ،ألن اإلسالم ال دولة له قوية .العمالقان اتفقا على
تعتيم الدعوة اإلسالمية كما اتفقا على حرب احلركة اإلسالمية احلية .يستطيع
املعسكر الغريب أن يروج لغرضه بتقدمي إحصائياته االقتصادية ،ويستطيع
املعسكر الشرقي أن يغري مبذهبه من خالل الدعم العسكري والدبلوماسي.
أما الدعوة اإلسالمية فال متلك حاليا إال منوذجا ناشئا للثورة يف إيران ،محاها
اهلل وسددها ،ملا يعط براهني جناحه العملي ،لكن على الدعوة اإلسالمية
أن ترسم البديل املنهاجي للطريق املعتم الذي غاب عن سلوكه كل اهتمام
باإلنسان وحتريره ،بديل حيرز الفاعلية لكن ال يضيع اإلنسانية.
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ماهي الماركسية
هي ماركسيات متعددة ،فروع ثرارة انشقت عن أصل كثيف ،مدارس
خترجت من مذهب .اختصت منها مدرسة تارخيية انفردت مبجد تارخيي فتعينت
«املاركسية اللينينية» ،والتقى االمسان الشهريان :اسم الفيلسوف املؤسس ،واسم
الفيلسوف القائد الثائر .وماعدا هذا القران العتيد ،فلواحق وجداول من أسفل
اجملرى ،أو تفريعات ثقافية .هناك املاركسية الشعوبية(((  ))populiste :اليت
تستحث العاطفة الشعبية عندما تبسط الفلسفة وتربز الوجه احلماسي الغضيب
اإلنصايف لدعوة« :ياعمال العامل احتدوا» ،هنالك املاركسية االقتصادوية اليت
تكشف عن الغاية األوىل من املاركسية ،وهي تويل الطبقة الربوليتالية زمام االقتصاد
بعد البورجوازية اليت انتقدها كتاب «رأس املال» لتعطي اإلنتاج دفعة جديدة
بتحسني وسائل اإلنتاج على إثر القفزة النوعية اليت حتققها ثورة العمال ،وهي ثورة
تتطور معها عالقات اإلنتاج ،مما ميكن من عقلنة االقتصاد وتطوير التكنلوجية.
هناك اجلانب التارخيي للماركسية يستند إليه املثقفون ليضعوا على سلم التطور
التارخيي كما حلله زعيم املذهب تاريخ قومهم ،ويقيسوا على معايريه اخلطوات
التارخيية اليت تفصل املتخلف عن املتقدم ،ويربزوا مفهوم «التخلف التارخيي»
الذي يزج بالشعوب اليتكانت خارج التاريخ لتدخل حلبة العصرية عارفة مكاهنا،
((( يستعملون هذه اإلضافة الواوية ملقابلة األصل حبروف « »ismالذي تفيد املذهبية.
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ساعية حلرق املراحل.
هناك املاركسية الرتوتسكية الداعية إىل «الثورة املستمرة» العاملية بعد أن
قصرت املاركسية الستالينية «الثورة يف البلد الواحد».
هناك ماركسيات وجدت جماال للتجربة ،وأخرى التزال فلسفة على
الطروس .هناك قبل كل شىيء احلدث املركزي وهو وجود الدولة العظمى وهيبتها
وسطوهتا .وبوجودها مل يبق للمذهب وفروعه إال األمهية الثانوية اهلامشية ،أمهية
اإلديولوجية املصاحبة اليت تربر قرار احلزب ،ومتأل الفضاء الثقايف ،وتصوغ
اخلطاب التقدمي ،وتستنبط االجتهاد الفقهي الذي يدين االحنراف عن خط
احلزب األب والدولة األم ،وتكتسب مرونة ورشاقة مبعاناهتا الرياضية للتاريخ
ومسايرهتا لتطور العلوم ،فتستوعب وتستقطب.
للماركسية يف بالدنا اإلسالمية ،بني مثقفينا املغربني اليساريني رواج اليزال
قويا يف عصر وفاة اإلديولوجيات .حىت إن مثقفينا يظنون أن ال أحد يستطيع
تقدمي فكرة واحدة صحيحة عن العصر ومشاكله ،والتاريخ وتطوره ،واملستقبل
واقتحامه ،مامل ميخر يف عباب املاركسي الزخار ،علم ذلك أو مل يعلم.
ميكن لإلسالميني أن يرتكوا فحص هذه األطروحة وأمثاهلا إىل حني ،لكن
ال ميكن أن حييدوا عن مواجهة التحديات الفكرية اليت تطرحها املاركسية،
كما ال يستطيعون أن حيذفوا من الواقع وجود تنظيمات التزال ،رغم اندحار
اليسار يف البالد اإلسالمية وفشل جتاربه ،تستمد غذائها الفكري ،كال أو
بعضا من املاركسية.
أول ما يهمنا وأسبقه هو كون املاركسية «الهوتا أرضيا» يتناقض أساسا
مع اإلميان باهلل عز وجل وباليوم اآلخر ،وبالتايل باإلنسان وكرامته األبدية
دنيا وأخرى .املاركسية زبدة الفلسفة األروبية وخالصتها اليت متخضت عنها
قرون من صراع مثقفي النصرانية مع الكنيسة .إهنا الكلمة األخرية اليت قاهلا
اإلحلاد يف وجه التدين .املاركسية دراسة واسعة للحركة االجتماعية يف اجملال
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األرويب بواسطة املنهج اجلديل القائم على النفي اهلدَّام املدمر .وأول ما تنفيه
وجود اخلالق .النفي البات اجلذري .كانت البورجوازية األوربية نفت الدين
يف ثورهتا حىت كان شعار الثورة الفرنسية« :اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر
قسيس» .لكن تلك الثورة ،ربيبة القرن الثامن عشر ،قرن الثقافة االنسية
واالنفتاح و«التنوير» ،ما نفت الدين أول شىيء إال ردا على حتالف الكنيسة
مع اإلقطاع .وبقيت يف أعقاهبا فلسفات الهوتية مثالية ال تنكر وجود اهلل عز
وجل .ناهيك هبيجل قمة الفلسفة األروبية قبل أن يصعد جنم ماركس الذي
«أوقف اجلدلية على أقدامها بعد أن كانت متشي على رأسها» يف فكر شيخ
الفالسفة اجلبار هيجل .املادة وال شىيء غري املادة .منها ينبثق كل شيء وإليها
يرجع .هذا اإلنكار للخالق عز وجل هو مناط عداء اإلسالم للماركسية ،فال
لقاء أبدا .يعرف االشرتاكيون من بين جلدتنا ذلك فيضطرون إىل جماملة دين
اجلماهري ومهادنته ،وبذلك يسقطون عن مرتبة الصفاء املاركسي والصرامة
املاركسية يف أعني املالحظني من اخلارج .أما عارف ما هنالك فلديه اخلرب أن
عقيدة القوم مهما كانت الواجهة أن «ال اشرتاكية إال االشرتاكية العلمية».
بني اإلسالم واملاركسية»تناقض» عدائي مبا هي إحلاد نرفضه ،لكن
املاركسية ثورة أيضا على الظلم .فهل نرفض املاركسية ٍإلحلادها أم لثوريتها؟ ما
أسهل على منافقي «اليسار اإلسالمي» وأمثاله من مذاهب اليسار أن ترمينا
بعداء الثورة على الظلم ،فتلصق بنا هتمة سياسية تزيد من جراحة موقفنا أمام
التحدي التارخيي الذي ينتظر من اإلسالميني حزب اهلل أن يفكروا وينظموا
ويقودوا ثورة تنصف املستضعفني دون أن متس قداسة الدين الذي استعمله
حكام اجلرب وحاشيتهم من علماء القصور استعماال ال خيتلف يف جوهره عن
االستعمال الكنسي حليف اإلقطاعية يف أروبا ما قبل الثورة الربجوازية.
إن لزوق املاركسية باألرض ،وحتديد مطافها يف أفق املادة ،وتشبعها
باملفاهيم االقتصادية من «انتاج» و«وسائل إنتاج» و«عالقات إنتاج»
و«قيمة» و«فائض القيمة» اخل ،تنبيه بليغ ودرس فصيح لعقليتنا العتيقة اليت ما
عرفت كيف حتافظ على هم األرض إىل جانب هم السماء يف خطابنا وتصرفنا
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مثلما جاءا مقرتنني يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه
وسلم وتارخينا الراشد.
جييء ستالني رجل القبضة الباطشة والفكرة الواطئة فيضع سؤاال يلخص به
«املادية التارخيية» لب الفلسفة املاركسية ،وجييب اجلواب املنحط عن كل فوق،
امللتحم بكل حتت .سؤال وجواب يكونان حمور الفكر الذي أقام الدولة العظمى
والقاعدة العملية اليت عليها بنيت ،واآلفاق احلضارية اليت عليها تنفتح ،والعنصر
املادي الذي يضمن هلا احلياة .قال« :ماذا ينبغي أن نفهم من وجهة نظر املادية
التارخيية عندما نقول :شروط حياة اجملتمع املادية اليت حتدد يف النهاية هيئة اجملتمع
وأفكاره وآراءه وأوضاعه السياسية وما إليها؟» وجييب بأن «ملادية التارخيية تعترب
أن هذه القوة هي أسلوب احلصول على وسائل املعيشة الضرورية حلياة الناس ،أي
أسلوب إنتاج احلاجات املاديةكالغذاء واللباس واألحذية واملسكن والوقود وأدوات
(((
اإلنتاج اليت البد منها حىت يستطيع اجملتمع أن حيىي وأن يتطور».
إن املاركسية الفلسفية تناجي عقول املثقفني ،فهذه احملاسبة البقالية
الستالينية تلخص ما عليه يدور الوجود املادي للمجتمع فعال .وال يعرب عن
َه ِّم اجملتمعات املتخلفة اجلائعة احلافية مثل إنتاج املسكن وامللبس واألحذية
والغذاء والوقود والدواء.

((( «املادية الديالكتيكية» ص.69 ،63
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«وال يحض على طعام المسكين»
ما قصد الفيلسوف اليهودي ماركس عندما شيد مذهبه بإعانة رفيقه
احلميم إجنلز أن يضيف بناء فكريا شاخما ،ولو حاول لقصر أمياال عن
اهليكل اهليجيلي ،لكنه قصد أن يسلح بالفلسفة املواتية إرادة التغيري .أراد
أن تصبح الفلسفة كلها فعال منصبا على حتريك اجملتمع .من دهائه أنه مل
يصرح كل ذلك التصريح بأن لديه تلك اإلرادة ،أو بأن لإلرادة البشرية،
فردية أو مجاعية ،أي أثر يف حركة التاريخ احلتمية .إمنا كان يعرض يف زعمه
علم جدلية التاريخ وآلية احلركة احلتمية للمجتمع البشري يف تطوره وتعاقب
مراحله ،ذلك التطور الالزم.
إن كنا حنن املسلمني نرى عصارة املاركسية يف اإلحلاد ،وجوهرها تعميم
النفي اجلديل الذي حنى عن ضمري اإلنسان وعن حياة اجملتمع فكرة األلوهية،
وحرض على التنايف االجتماعي بني الطبقات ،أي على احلرب األهلية ،فإن
معتنقي املذهب ومحلة لوائه ما يلقون باال ،إال أن يكونوا مثل املاركسي التائب
جارودي الذي أقبل على اإلسالم ينشد اهلل تعاىل ،إىل ما فقده اإلنسان ملا
برتت منه الفلسفة اإلحلادية بعده الروحي وبالتايل أخالقيته وروحانيته ومعناه.
بل ارتاحوا إىل هذا البرت ،ألن إنزال اإلنسان إىل أرض ماديته ،ما مث غريها،
إنارة ضرورية على املسرح االجتماعي لترتكز جهود اجملتمع على احلركة التارخيية
اليت خترج ،بالتآكل والصراع الطبقي من أحشاء الربجوازية اجلنني العبقري
للمجتمع االشرتاكي.
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يقول لينني« :إن جوهر نظرية ماركس إمنا هو يف أهنا ألقت الضوء على
دور الربوليتاريا التارخيي العاملي ،كصانعة للمجتمع االشرتاكي».
يضع الفيلسوف الزعيم اجملدد األصبع على روح املاركسية ،العملية الثورية،
فيربز من الركام اهلائل املشتبك للدراسة التارخيية االجتماعية االقتصادية الفلسفية
«العلمية» الوضعية توجه السهم احلي النابض بالفاعلية ،سهم ما مساه ماركس
نفسه باملبادرة التارخيية للربوليتاريا.
املاركسية الفعالة هذه ،اللينينية احملضن واملنشأ ،تشري إىل الطبقة املبتزة
املستأثرة باالسم ،وتعرفها يف مسارها التارخيي ،وتفضح آلية االبتزاز ،وتتبع
عالقاته لتحرض الطبقة احملرومة على القتال الستعادة حقها .تفتح هلا أسباب
الوعي ،وتعني هلا أسلوب التكتل ،ووسائل الفعل وزمنه وإبان زرعه وحصاده.
هذه املاركسية املبسطة تقنية حمضة ،أي طريقة تطبيقية تعطي نتائج ملموسة
باتباع منهج خمطط ،كل املعارف املرتاكمة يف ثقافات أوربا حشدت وصيغت
ووجهت وهذبت .وكل التجارب التارخيية ألوربا استدعيت إىل كرسي الشهادة،
لشرح ضرورة الفعل الثوري ،وأهلية «الفاعل التارخيي» ،وبرناجمه ،ومشروعيته
التارخيية ،وضرورة جناحه ،يف جو من التشاؤم الفلسفي املقتنع باحنصار الرأمسالية
وتفاؤل ثوري ال هناية له بنجاح مؤكد للمشروع الثوري الربولتاري.
الفلسفة األملانية أعطت اآللة املفهومية األساسية اليت طورت إىل سالح
اجلدلية املادية ،االشرتاكية الفرنسية الغنية باالنتفاضات واملطالبات والصقل
املتبادل بواسطة النقد ومواجهة الدولة أعطت االجتاه االجتماعي ،وأعطى
االقتصاد اإلجنليزي األرضية العلمية ،إن صح أن االقتصاد كان يومئذ علما،
اليت مكنت من نقد الرأمسالية وحاملتها الطبقة العدوة .ليست املاركسية مزجيا
من كل ذلك ،لكنها قارة جديدة صلبة طفت على سطح تلك األمواج
املتالطمة .مامن ذرة من رماهلا إال هي دين لتلك األمواج ،لكن السبك فريد
نسجه ،ونسيج وحده .قاعدة تلك القارة نقد الرأمسالية ،وقائمتها بالتوجه
االشرتاكي ،وحياهتا باجلدلية ،أي بالتحريض الضمين علما موضوعيا ،أو
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املعرف بنفسه يف مجلة «ياعمال العامل احتدوا» ،ويف نسبه األصيل الطموح إىل
الوراثة يف عبارة «املبادرة التارخيية للربولتاريا».
أعطى مفسرون مثقفون للماركسية ترمجات موضوعية بوصفها حتليال
اقتصاديا جاهزا ،أو فهما للتاريخ احلتمي املاضي يف سبيله كما أراد ماركس
أن يوهم قراءه .وإمنا تستمد املاركسية فاعليتها من التحريض ،الذي يتخلل
الفلسفة والتوجه االشرتاكي والنقد االقتصادي على صناعة التاريخ ،أي على
انتفاضة احملرومني ليصرعوا أضدادهم ويستولوا بأيديهم على زمام الدولة لتستبد
الربولتاليا باالقتصاد.
هذا التحريض املفلسف الناشط الوثاب هو الطاقة احملركة جلماهري الشباب
املتعطشني للعدل ،هو اخلطاب املنافس للدعوة اإلسالمية ،ال الفلسفة اليت
يتسلى هبا املثقفون ،أو يزين هبا احلكام واجهتهم ليكسبوها وجاهة تقدميية،
ويلهجوا بلهجة الدولة العظمى الكافلة ،ويلحنوا بلحنها.
ختاطب الدعوة اإلسالمية اإلنسان من أنبل جهاته ،تدعوه من قبل روحانيته
ليقتحم العقبة إىل اهلل عز وجل .والعقبة ماهي؟ نص القرآن الكرمي سبق يف
وصفها مالمح حترير اإلنسان وإطعامه على مالمح اإلميان األخرى« .وما أدراك
ما العقبة.فك رقبة أو إطعام» .ذلك أن اجلائع ال أذن له وال مسع وال استعداد
ليسمع نداء مهما كان سامي املصدر عايل املطمح قـَْبالً من نداء حيدثه عما يقيم
أ ََوَده .اإلسالم يف خطبة الواعظ واجتهاد الفقيه توبة والتزام بالشرع وتعلق باملوىل
واستعداد لآلخرة .واألمر كذلك لو كان اجملتمع املسلم مكفي املأونة ،شائعا
مسواة فيه مشاكل األرزاق وقسمتها وإنتاجها .أما وحال املسلمني
فيه الرخاءّ ،
كما نعلم ،فإن غياب االهتمام باملسألة االجتماعية ،أو إمهاهلا ،أو تأخريها عن
موضعها السابق يف اخلطاب القرآين ال يقل عن أن يكون حتريفا خطريا.
إذاكنا نلح على تنهيج الدعوة ،وتنهيج الربنامج اإلسالمي ،أي إعادة عرضه
على نسق األسبقيات القرآنية (عقبة=فك رقبة ،مث إطعام ،أي حرية وعدل)
فاملنبه هو هذا الطاغوت املادي الذي خلص احلكمة كلها يف إنتاج الغذاء
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واملسكن وامللبس واألحذية والوقود .هذا الطاغوت الذي يتماثل أمامنا خطرا
يهدد باستعمار هنائي للعقول واملعاقل وارثا لطاغوت االستعمار املباشر فعل فينا
فعله.
خياطب اهلل عز وجل اإلنسان من أنبل جهاته ،حيرضه على إطعام املسكني،
ِ
ام َعلَى ُحبِّ ِه ِم ْس ِكيناً
﴿ويُطْع ُمو َن الطَّ َع َ
يف مثل قوله تعاىل يف وصف األبرار َ
ويتِيماً وأ ِ
َسيراً إِنَّ َما نُط ِْع ُم ُك ْم لَِو ْج ِه اللَّ ِه﴾((( وقوله تعاىل يف هتديد الفجار
ََ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلُّوهُ ثُ َّم في سلْسلَة َذ ْرعُ َها َسبـْعُو َن ذ َراعاً
يم َ
﴿ ُخ ُذوهُ فـَغُلُّوهُ ثُ َّم ال َ
ْجح َ
ِ ِ (((
ض َعلَى طَ َع ِام ال ِْم ْسكين﴾
اسلُ ُكوهُ إِنَّهُ َكا َن َل يـُْؤِم ُن بِاللَّ ِه ال َْع ِظ ِيم َوَل يَ ُح ُّ
فَ ْ
ويف آية الزكاة والصدقة ما يؤيد أمهية العطاء ،ويرفعه إىل مرتبة مع اإلميان باهلل
تعاىل أو قبل اإلميان يف حق العطاء للمؤلفة قلوهبم مثال ،ويف حق من خيشى
عليه الكفر ملا يهدد من فقره «كاد الفقر أن يكون كفرا» أثر بليغ يف هذا
املعىن.
يعين تنهيج الدعوة عندنا ،وتنهيج العمل ،فيما يعين ،أن نؤكد على
املسألة االجتماعية ،وجنعلها من صلب املنهاج وأسسه ،لكي ال نبقى يف
أخالقيات الصدقة والرب اليت مبقتضاها يتفضل زيد ببناء مأوى للعجزة ،وعمرو
بإطعام مائة مسكني يوم اجلمعة .جيب أن يصبح التحريض اإلهلي على حترير
اإلنسان وإطعامه برناجما يف زحفنا ،وعنصرا أساسيا يف تربيتنا وهدفا مباشرا
لدولتنا ،وإال فالبديل إسالم يساري ،ماركسية ثعلبية تلبس لبوس اإلسالم.

((( سورة اإلنسان ،آية .8
((( سورة احلاقة اآليات 30-34
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الملكية الخاصة
السؤال املقيم اخلانق الذي تضعه املاركسية خاصة وكل حركة تقدمية مبعىن
الوقوف إىل جانب احملرومني ،وإطعام اجلائعني ،ونصر املستضعفني ،هو :ملاذا
تعادون املاركسية؟ إلحلادها أم لثوريتها؟
إن اجلاهلية مفهوم قرآين عام .القرآن يدحض اجلاهلية ويقابلها باإلسالم
تقابل الظالم مع النور .من خصائص اجلاهلية اجلهل باهلل عز وجل وهو أعظم
الظلم ،ومن خصائصها اجلهل على اإلنسان مبعىن العنف عليه .وليس كالعنف
املنظم ،عنف التسلط الطبقي ظلم مادون الشرك باهلل تعاىل واإلحلاد به.
فإذا نظر الناظر منا مبنظار النور والظالم ،وحكم حبق على املاركسية
بأهنا الصيغة املعاصرة للجاهلية يف آخر تطورها ملتفتا فقط إىل اإلحلاد طاويا
جناح الغضب عن ما حتتويه املاركسية من نقد للصيغة اجلاهلية املعاصرة البكر،
الرأمسالية ،فإنه وشيك أن يزكي من حيث ال يشعر جاهلية ال تقل عن املاركسية
عداوة للدين وإن كانت تسكت عن ذلك متذرعة بالعلمانية ،وتقصر عن
املاركسية ،ولو يف النية والشعار ،يف جمال اهلتاف بإنصاف احملروم وإدانة الظلم
االجتماعي.
ورمبا يسند ذلك الناظر ظهره إىل نظام سياسي من هذه األنظمة الفتنوية
املتسلطة يف بالد املسلمني باسم اإلسالم ،فيوجه النقد العدائي للماركسية
نصرية احملرومني ،بالنية اإلديولوجية والشعار ،ساكتا عن الظلم الفتنوي.
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وبذلك يقدم لدعاة املاركسية ودعاة االشرتاكية العلمانية منوذجا حيا
للرجعية ،أي إسالم الواجهة األمريكي.
انتقدت املاركسية ،وهي آخر طراز لوجه اجلاهلية املتطور أمها الرأمسالية،
وهي التزال اجلاهلية املهيمنة يف العامل ثقافة واقتصادا وحضارة وسياسة .فأي
وجه اجلاهلية أحق باهتمامنا احلذر وأسبق؟ وما نصيب النقد املاركسي للرأمسالية
من الصواب؟ وهل نستفيد من دراسة جاهلية نعاديها عداء جذريا جلاهلية تعادينا
عداء فتاكا ،وكيف؟ وكيف نستوعب يف نقدنا للجاهلية املعاصرة ما تقوله دعاية
الدمقراطية يف النظام الشمويل الشيوعي ،وما تقوله الدعاية الشيوعية واإلديولوجية
املبسوطة يف امللكية اخلاصة ،ويف الرأمسالية الربجوازية الصناعية؟
أثبت كتاب اهلل تعاىل حق التملك ،فهو شرع حمكم .وشرع سبحانه يف كل
مال زكاة تفتت الثروة وتوزع اخلري .وشرع مقادير للمرياث تنظم سريان الثروة عرب
األجيال عموديا ويف القرابة أفقيا .وكانت امللكية يف اجملتمعات الزراعية والرعوية
واحلرفية ملكيات ال مقومات هلا كي تفلت من الزمام الشرعي .ميكننا القول إنه
على مر تارخينا اإلسالمي خضعت امللكية اخلاصة لنظام الزكاة واخلراج ،فال التجارة
شكلت طغيانا ماليا استقطب السلطان واحتكر القوة ،وال السلطان امللكي ،املسمى
خالفة أو والية استيالء أو غري ذلك ،استطاع يوما أن حيتكر املال يف صورة تشبه من
قريب أو بعيد رأمسالية الدولة اليت اقرتحتها املاركسية وطبقتها بديال لطغيان رأس املال.
ما كان من ختلخل يف النظام املايل يف اإلسالم التارخيي ليس مرده إىل قلة مواءمة
النظام الشرعي للزكاة واخلراج ،بل مرده إىل تعسف احلكام وجورهم.
وهذا عصر الرأمسال التجاري الصناعي ،متثلت فيه الرأمسالية كيانا طاغوتيا
هنابا مستحوذا أخطبوطيا ممتدا يف اآلفاق .كان النهب االجتماعي املقنن،
والنهب االستعماري على َشبَا نصال الغزو للعامل ،مصدرا تكون الرأمسالية
البورجوازية اليت جاءت املاركسية تنتقدها .فإن جاء املسلمون املتطلعون
للحكم مبا أنزل اهلل يعاجلون امللكية اخلاصة يف عصر الصناعة الذي يكسب
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كل رأس مال ،ولو خارج املدار الربوي ،حيوية ذاتية عدوانية ،بفهم سكوين ال
مييز الفرق بني رأس املال الزراعي التجاري القدمي وبني حركية املال يف هذا العصر،
فكأمنا حياولون خطم ناقة خبطام ذبابة.
لن يفيدنا النظر يف نقد املاركسية للرأمسالية من ناحية وصف العالج ،فالبديل
الشيوعي بديل جاهلي ملستبدل جاهلي .العالج معنا وهو شرع اهلل عز وجل يف
الزكاة ،وإيتاء ذوي القرىب ،وبذل الفضول« ،والناس شركاء يف ثالث :املاء والكأل
والنار» ،وما يقاس عليهن من عموم احلاجة وحمدودية املوجود ،ويف احلض على
طعام املسكني ،ذلك احلض املنهاجي الذي يضع اإلسالم يف مشارف عاملية
الرمحة الشاملة لكل املستضعفني يف بالد اهلل ،عاليا على األثرة اإلمربالية الرأمسالية،
واالستحواذ األمحر ،عاليا يف األمر والتوجيه اإلهليني ،يف انتظار التطبيق.
الذي يفيدنا النظر يف نقد املاركسية للملكية اخلاصة هو معرفة خصائص
الرأمسالية ،على شرط أن ننتقد ذلك النقد نكلمه ،فإننا ال ميكن أن ننظر إىل
املستقبل مبعلومات أمس الدابر يوم كتب ماركس وإجنلز ولنني ،وال مبعلومات
الدعايات املتضادة اليت يرمي أحد املعسكرين اجلاهليني خصمه هبا .تقول
الرأمسالية« :إن امللكية اخلاصة هي القاعدة املادية لكل حرية ،ولكل نشاط
اقتصادي ،ولكل استقالل فردي» .وجتيب املاركسية بأن امللكية الربجوازية ليست
نتاجا للمجهود الفردي ،بل هي نتاج جمهود عام ،جمهود الكادحني املأجورين
املغبونني يف حقوقهم ،املستلبني من مثرة عملهم.
َّ ِ
آمنُواْ الَ تَأْ ُكلُواْ أ َْم َوالَ ُك ْم بـَيـْنَ ُك ْم
ين َ
يقول اهلل عز وجل﴿ :يَا أَيـَُّها الذ َ
بِالْب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن تِ َج َارًة َعن تـََر ٍ
س ُك ْم إِ َّن اللّهَ َكا َن
َ
اض ِّمن ُك ْم َوالَ تـَْقتـُلُواْ أَن ُف َ
(((
ِ
بِ ُك ْم َرحيماً﴾ بفهم الفقيه السكوين يكون الرتاضي بني البائع واملشرتي ،وبني
العامل وصاحب املعمل ،إظهار الزبون والعامل رضامها وقبوهلما بالثمن واألجر.
أما الفهم املنهاجي فيتلقى خطاب اهلل عز وجل يف عموم توجهه جلماعة الذين
آمنوا املخاطبني بالشرع ،لدولة الذين آمنوا املكلفة بتطبيق الشرع ،املسألة بالفهم
املنهاجي مسألة نظام تراض يكون فيه كل أفراد األمة راضني عن نصيبهم يف
((( سورة النساء ،آية .29
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القسمة ،وال سبيل إىل ذلك إن ترك العامل واملشرتي يف قبضة احلاجة اليت تلجئ
املستضعف لقبول شروط املستكرب .يف هذه النقطة بالذات بذل ماركس جهودا
متواصلة الستخراج مفهومي «فائض القيمة» و«االستالب» وتقدميهما على
أساس أهنما علم موضوعي ،فاملفهومان فص الدائرة املاركسية برمتهما.
وصف ماركس وإجنلز العالج لطغيان الرأمسال البورجوازية الصناعية وحدداه
يف تدمري امللكية اخلاصة .وهو عالج ليقره اإلسالم كما ال يقر الرتاضي الذي
مبقتضاه يقدم احلَ َمل نفسه فريسة للذئب مع االعرتاف باجلميل.
قال مؤسسا الشيوعية يف «البيان الشيوعي»« :إنكم تفزعون من نيتنا
نقض امللكية اخلاصة .لكن الكلية اخلاصة يف جمتمعكم املعاصر ال وجود
هلا يف حق تسعة أعشار أعضاء هذا اجملتمع .إن هلا وجودا بالضبط بسبب
فقداهنا يف حق تسعة أعشار .فأنتم تلوموننا إذاً على إرادتنا نزع ملكية ال
ميكن أن تتحقق إال بشرط ضروري وهو أن ال يكون ألغلبية اجملتمع الساحقة
أية ملكية .يف كلمة واحدة تلوموننا على إرادتنا نزع ملكيتكم أنتم .نعم ،هذا
بالتأكيد مانريده».
ما احلرية وال الفردانية يف جمتمع الربجوازية إال قناعان للملكية اخلاصة
يف نظر املاركسية .احلرية معناها ونتيجتها تقوية رأس املال على حساب
الربولتاريا .العامل احملروم ال شخصية له وال حرية إال يف أن يكون هو نفسه
بضاعة معروضة يف السوق .إن رفضنا العالج فهل ميكن لعاقل أن ينكر صواب
وصف مرض الرأمسالية ؟
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مهمة البرولتاريا
تعترب املاركسية أهم فلسفة اجتماعية أعطت التحليل املتكامل ملسلسل
الثورة .وترجع املاركسية الثورات التارخيية يف آخر حتليل كما يعربون إىل امللكية
اخلاصة فعندما ترتكز وسائل اإلنتاج ،من مال وأرض وباقي أدوات اإلنتاج،
يف يد أقلية معينة ،فإن هذه األقلية تستغل الكادحني املنتجني ،وبذلك تتميز
طبقتان تسود بينهما عالقات إنتاج مبقتضاها ال يكون يف يد الطبقة الكادحة
إال قوة عملها تبيعها مقابل أجر معني.
وما الثورات إال كفاح الطبقات املشتغلة املستغلة ضد الطبقة اليت
متتص مثرات شغلها .ويف اجملتمع الصناعي ،وهو آخر تطور تارخيي يف عصر
ماركس ،بلغ التناقض الطبقي مداه ،ألن الربجوازية ملت يف يدها وسائل
هائلة على رأس املال وآالت وجيوش منظمة من العمال .وبذلك جتمعت
من ناحية ثروات طائلة يف يد الطبقة املالكة ،وجتمعت احلشود الكبرية من
العمال احملرومني حول املعامل .فأصبح من احملتم الذي المناص منه نشوب
حرب طبقية بني الفريقني.
يف كل مراحل التطور االجتماعي اليت صنفها ماركس تأيت الثورة نتيجة
حتمية هلذا االستقطاب الثنائي :نتيجة طبيعية كما يتلو فصول السنة بعضها
بعضا باستثناء االنتقال من جمتمع املشاعية البدائية إىل جمتمع الرق .االنتقال
من قنانة إىل الفيودالية كان نتيجة ثورة ،واالنتقال من هذه إىل اجملتمع
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الربجوازي كان أيضا نتيجة ثورة ،وجد منوذجها الكامل اجلاهز يف الثورة
الفرنسية .ومن اجملتمع الربجوازي إىل اجملتمع االشرتاكي املنشود رشح ماركس
ورفيقه إجنلز الطبقة الربولتارية يف البالد املتطورة صناعيا حيث بلغ التمايز
الطبقي غايته لتقوم باالنتفاضة احملررة.
كان يرى أن اجملتمع الصناعي يف إجنلرتا مث يف البلدان الالحقة هلا يف
التصنيع مثل فرنسا يومئذ وأملانيا ،حيمل يف أحشائه جنني الثورة .مل يكن يف
نظره أمام حشود العمال إال مستقبل كئيب البد أن يبلغ فيه يأس العمال
أشده .ما يف األفق ،يف نظرته تلك املتفائلة يف اجتاه ما يرجوه وحيرض عليه
من ثورة ،إال مزيد من التفقري ومزيد من تعاظم أعداد العمال البائسني
تعاظما يسهل يقظة الوعي السياسي بينهم ،وبالتايل يقظة الوعي الثوري
والتوجه الثوري.
يعرض الكتابان املؤسسان لوحة قامتة لصعود احلقد الطبقي الذي جتمع
يف مراحل التاريخ وتوارثته الطبقات احملرومة إىل أن وصل إىل صيغته االنفجارية
عند الربولتاريا .يعرضان لوحة عن الظلم الطبقي عرب مراحل التاريخ .فقرة من
فقرات «البيان الشيوعي» يقوالن «:كان الصراع دائما والتعارض متواصال
بني الرجل احلر والعبد ،بني النبيل والوضيع ،بني البارون والقن ،بني «املعلم»
احلريف والصانع ،وبكلمة واحدة بني الظاملني واملظلومني .كان بينهم صراع
ال هوادة فيه ،صراع متسرت تارة ،ظاهر تارة أخرى .وكان هذا الصراع ينتهي
دائما بتحول ثوري يف اجملتمع كله ،أو بالتدمري املشرتك للطبقات املتصارعة
( )...إن اجملتمع الربجوازي العصري الذي تولد من اجملتمع اإلقطاعي مل يضع
حدا للتعارض الطبقي )...( ،لكن عصرنا ،عصر الربجوازية ،يتميز بأنه بسط
التعارض الطبقي .فإن اجملتمع مل يفتأ ينشق إىل معسكرين كبريين متعاديني،
إىل طبقتني كبريتني متعارضيتني تعارضا ال لقاء معه  :الربجوازية والربولتاريا».
امللك الذين يشغلون عددا كبريا
الربجوازية عند مؤلفي «البيان» هم ّ
من العمال ،هم «املليونريات الصناعيون ،رؤساء جيوش صناعية كاملة»،
الربجوازية هي رأس املال .ويف املقابل فالربولتاريا هي اجليش الذي ال ميلك
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أفراده شيئا غري قوة عضالهتم ،هم ضحايا عملية االستغالل اليت بواسطتها
ابتز األعداء الطبقيون املاليني وكدسوها.
ال يدين ماركس أبدا يف كتاباته ،وخاصة يف «البيان» أية طبقة إذ ال يليق
بالعرض «العلمي» املوضوعي أن تتخلله عاطفة .يكفي أن يتقدم العرض
العلمي باملعطيات التارخيية وآلية تسلسلها وترتيب األسباب واملسببات.
الغضب مكتوم متاما على العرض اإلديولوجي «الرزين» املتزن حرفة وصنعة،
ال الصرخة النهائية يف البيان «ياعمال العامل احتدوا» ،صرخة الثائرين امللتزمني
بقضية ،جاءت «فلتة» ضرورية.
إن أية إدانة للطبقات املتعاقبة على مسرح التاريخ موقف ال يليق بالديالكتيك
العلمي املنهجي .املنهجية اجلدلية ال تعرتف مبعيار مطلق للقيم نتحاكم إليه لندين
مبيزانه طرفا ونزكي طرفا .التاريخ حركة جدلية حتمية تتعارض فيها القوى االجتماعية
وتتناىف وتتناقل بشكل طبيعي ال غرابة فيه .وما من مرحلة إال تأيتكممر الزم يعترب
تقدميا «يف ظروفه وشروط وجوده» .وهكذا فاإلسالم مثال كان ثورة تقدمية يف
ظروفه وشروط وجوده .ومعىن ذلك أن تلك الظروف جتاوزها التاريخ اآلن ،فالشكل
االجتماعي والفكر الذي غذاه ومحله أثناءها شكل متخلف وفكر رجعي.
مل تستطع الفلسفة املاركسية أن تقول ولو كلمة معقولة عن كيفية انتقال
اجملتمع البشري من املشاعية البدائية اليت كانت اشرتاكية عامة ال تعرف امللكية
اخلاصة يف شيء إىل اجملتمع العبودي ،كيف حدثت هذه النكسة الرجعية على
غفلة من اجلدلية العلمية فاختفت االشرتاكية ليجيء بعدها االستعباد ؟
يف انتظار ما ال ينتظر فهذه هي الربجوازية املشكورة تقدمت بالتاريخ تقدما
هائال حيث مكنت اجملتمع من التمايز العدمي املثال يف السابق فتقابل معسكران
تقابال مثريا هو مقدمة الثورة العاملية اليت هبا ينتهي التاريخ بانتهاء اجلدلية.
ما مهمة الربولتاريا واملوقف هو هذا ؟ إن الربولتاريا حتتاج إىل موقظ يأتيها
من خارج .وتلك مهمة احلركة العمالية ،والطليعة الثورية كما يقول لينني.
طاملا نومت اإلديولوجية الربجوازية حس العمال وخدرته ،طاملا زيفت الثقافة
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الربجوازية حقائق وضعية العمال ومنتهم األماين .إن لدى الربولتاريا وعيا غامضا
بوضعيتها ال ترتك الدعاية الربجوازية ليتبلور ،فمهمة احلركة الشيوعية أن
توضح هذا الوعي ،وتسيس الطبقة الكادحة وحتدد هلا أهدافها وتقودها
إىل املعركة.
مهمة الربولتارية أن تنجز الثورة احملتومة ،ذاك قدرها الذي ال بديل عنه.
يعرض ماركس قانون الظواهر االجتماعية املتحكم يف سري التاريخ ،قانون
تغيريه ،قانون تعاقب مراحله ،قانون نشوء التناقض اجلديل بني الطبقات ،قانون
تطابقها ،قانون صراعها .ال هم ملاركس إال أن يثبت بالدليل الصارم ضرورية
تبعية «عالقات اإلنتاج» لتطور «وسائل اإلنتاج» ومنها امللكية ،وضرورة انتقال
اجملتمع من نظام لنظام شاء من شاء وأىب من أىب.
ويأيت لينني الحقا بفكرة «املبادرة التارخيية» ليضع إرادة اإلنسان يف
مكاهنا ،وهو مكان احلسم .لكن احلذلقة الفلسفية «العلمية» املاركسية اليت
دفعت بالباحث يف الظواهر االجتماعية إىل حطها يف مرتبة الظواهر الطبيعية
الوضعية بقيت الطابع الثقيل لالديولوجية الشيوعية ،وبقيت احلتمية الدكاكة
القاضية بطحن العدو الطبقي النموذج الذي قدمته الستالينية للتاريخ.
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تقنيات الثورة
أستعمل أحيانا عبارة «الثورة اإلسالمية» قاصدا التغيري الالزم لبعث
اإلسالم يف اجملتمع وإقامته على قواعد اإلسالم ومنها العدل .ويل عبارة أشتقها
من منابع إسالمية هي «القومة اإلسالمية» أمحلها مفاهيم التغيري اإلسالمي
اليت ال تقف عند تغيري اهلياكل وال تكتفي بقلب األوضاع االقتصادية .فإىل
أن أصل إن شاء اهلل فيما أكتب إىل إعادة بسط الكالم فيما أقصده بالقومة
اإلسالمية منهاجا ومضمونا ومغزى ثقافيا حضاريا إنسانيا يف العامل ،أرسل
الكالم عن الثورة اإلسالمية إرساال.
هنا يف هذه الفقرات عن املاركسية ،يفيدنا جدا أن نتأمل تقنيات الثورة
كما استنتجها ماركس ورفيقه من دراستهما الواسعة ،وكما طبقتها وناقشتها
وقتلتها درسا جحافل الثوريني اليساريني ،بأصنافهم اللينينية والرتوتسكية واملاوية
واجلفارية والفتنامية اخل.
هاهي ذه خطوات الثورة الربولتارية كما تتبني أمرا الزما يف التاريخ
ضروريا حسب العرض املاركسي للتاريخ .وهاهي ذه الدفعات «الثانوية»
الالزمة أيضا ،باعرتاف ضمين ختجل املوضوعية احلتمية من التصريح به .هذا
الوعي الثوري النائم يف ضمري الطبقة احملرومة هو القوة الغضبية اجلبارة اليت
إن أوقظت ووجهت وأحسنت قيادهتا بدلت وجه العامل .هذه هي منهجية
الصراع الطبقي ،منهجية اجلدلية العنيفة ،اليت تغرى شبابنا بوضوح خطها
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إغراء يغمى معه على كل حس فطري أو وراثة تربوية إميانية .اهنا «دليل
عمل» تثق به أجيال الشباب يف الدولة املتخلفة ،والتزال ،و«دليل فكر»
تثق به أجيال املثقفني بوصفة معينا لالنتقاء ونصا للمعرفة ومنهجية للبحث.
إذا عرضت هذه املنهجية يف خاليا النضال اليساري ،وكما هو معلوم عند
كل اشرتاكي أنه «الاشرتاكية إال االشرتاكية العلمية» وهي املاركسية ،أمام خلفية
وجود الدولة العظمى النموذج املتألق للنجاح وخلفية مخول شعوبنا اإلسالمية
العتيقة اليت يعزى مخوهلا و«ختلفها التارخيي» إىل الغيب واإلميان بالقدر الذي
يشل إرادة اإلنسان ،ويشل وعيه ،فإهنا جتمع الرغبات املتناثرة ،وتربط الطموحات،
وتصنع تكتال قويا عقديا نرى يف بالدنا متيزه عن السبات اجلماهري العميق ،ومتيز
معارضته املنهجية عن املعارضة اإلسالمية اليت إما أن توصي مبصاحلة اجتماعية
فتفقد حركتها كل معىن ،وإما أن تتطرف يف التفكري املناقض للثورية لفوضويته،
املناقض لإلسالم لسحبه على األمة حكما بالتفكري هو التعسف بعينه.
فكيف نفكر الثورة اإلسالمية؟ وكيف نوقظ الوعي الغايف يف حديث املوائد
عن املنكر والظلم ،ذلك احلديث العاجز املخدر .كيف نوقظه ،ومن يوقظه؟
يف سؤال واحد كيف يتحزب حزب اهلل؟ وكيف يتحرك؟ وكيف يتغلغل يف
األمة ،وكيف يقود الثورة؟
الهوت األرض بسط األمور ليضع يف املسرح جيشني متقابلني متعاديني،
وما كان له أن ينتهي إىل غري ذلك .فمن أرض الوحشية القبلية األروبية ،من
زواج العنف اجلرماين القبلي بالعنف الروماين فلسفة وتارخيا وثقافة ،ولدت
حضارة الصراع ،ال فرق بني عنف الفيودالية يف قعر دارها فيما بينها أو يف
هجماهتا الصليبية ،وبني عنف الربجوزاية يف ثورهتا وحروهبا العاملية واستعمارها،
وبني العنف الثوري الشيوعي فيما بني طبقات اجملتمع الواحد ،ويف عدوان
الدولة العظمى على بالد املسلمني.
عاملية احلضارة الصناعية وقعت علينا وقع املصري القاتل ،فإن كانت تقتل
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روحنا يف فلسطني القدس املشرف ،وتقتل نفوسنا يف لبنان وأفغانستان ،فهل
من الضروري أن ندع الثورة اإلسالمية تقتبس املنهجية اجلدلية الصراعية فنسمح بقتل
روح الروح يف حضارتنا اإلسالمية اليت حييت يف مدها األول بالتسامح ومحاية األخوة
اإلنسانية؟ روح الروح هي األخوة بني البشر ،والعدل شرط حلياة تلك األخوة ،بل هو
جسمها ،ال أمل هلا بدونه يف احلياة .أفإن تناقض مطلب األخوة مع مطلب العدل
قدمنا األكثر إحلاحا ،وهو إنصاف أمة مقهورة جائعة تابعة متخلفة ،وخاطرنا بالرتدي
هوة أخرى يف محأة اجلاهلية وإىل حني بعيد؟ أفإن أرهقنا الظلم االجتماعي الغازي
احملتل لبؤبؤ عيننا القدس طلقنا أمل محل رسالتنا اإلسالمية العاملية ،وهي يف نيتها
وحمتواها سالم يف العامل وأخوة يف اجملتمع ،لنتسلح بسالح اإلديولوجية الصراعية،
ولو اقتباسا من بعيد ،وعندئد لن يكون املولود الثوري من اإلسالم ،بل يكون هجينا
حيمله اهلل عز وجل مصري رسالته.
أرعن لن ّ
أوضح ما أقصد إليه فأقول مستعينا مبن له احلول ال إله إال هو :إن األمة
اإلسالمية مرشحة ،وعدا من اهلل عز وجل ،لقيادة العامل وإحالل السالم بني ربوعه.
هذه األمة اليوم مقهورة تردت إىل أحط الدركات يف سلم األمم .شعوهبا جمزأة
مقطعة.جمتمعاهتا تعرف تظاملا طبقيا بئيسا .هذه األمة لن حتيا أبدا ولن تقوى إن
مل حيكمها العدل ويْن ِ
ف ن ْفياً إسالميا الطبقية ومآسيها .هذا النفي اإلسالمي هو
مقدمة البناء اإلسالمي يف عملية «القومة اإلسالمية» اليت حتتل مركز اهتمامنا يف
كل ما نكتب إن شاء اهلل تعاىل .هذا النفي ال يعقل عقال وال سند له شرعا أن يبقى
هنيا أعزل عن املنكر .البد من املواجهة يف الساحة بني حزب اهلل وحزب الشيطان.
وعلى نوعية هذه املواجهة ومنهاجها يتوقف مصري التآلف بني املسلمني
إلعادة وحدة األمة السياسية واالقتصادية يف حضن اجملتمع األخوي ،ويتوقف
انبعاث هذه األمة لتحمل رسالة اهلل للعاملني.
لنسمع مرة أخرى إىل ماركس يفصل كيف تتوفر شروط الثورة باعتزال طبقة
عن طبقة علنا نكتئب من روح الكراهية الطبقية ونزداد يف نفس الوقت وعيا
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بضرورة مواجهة متحزبة للحق صارمة ،ما دون العنف اجلاهلي الطاحن الذي
سنرى قريبا إن شاء اهلل وصفا موجزا له.
قال ماركس جييب عن سؤال جريدة «شيكاغو تريبيون»« :رأس املال
واألرض ملك للمقاولني بينما ال ميلك العامل إال قوة عمله اليت يضطر لبيعها
كما تباع البضاعة ،تؤكد أن هذا النظام ليس إال طورا تارخييا ،وأنه سينقرض
لتحل حمله صيغة اجتماعية أرقى منه .إننا نالحظ يف كل مكان وجود افرتاق
(طبقي) يف اجملتمع .ويسري جنبا إىل جنب التضاد بني الطبقيتني ومنو املوارد
الصناعية يف البالد املتمدنة .فمن وجهة النظر االشرتاكية ،توجد منذ اآلن
الوسائل الثورية لتغيري الطور التارخيي احلايل ()...
«( )...قد بني االشرتاكيون أن هناك صراعا قائما يتقابل فيه يف كل مكان
رأس املال مع العمل .يف كلمة واحدة بينوا الطابع العمومي هلذا الصراع .لذلك
حاولوا أن حيققوا تفامها بني عمال بالد متعددة .هذا التفاهم تزداد ضرورته
كلما زاد تعميم الرأمساليني لنظامهم ( )...إن الطبقة العاملة أخذت تتحرك
دون أن تعرف أين تقودها هذه احلركة ،مل ينشىء االشرتاكيون هذه احلركة،
(((
لكنهم شرحوا للعمال طابعها وأهدافها»
إن الصحوة اإلسالمية حركة أنشأها اهلل عز وجل مقدمة لقومة هذه األمة
ال نقول بالعفوية والصدفة كما يقول الكفار ،فإن استعملنا كلمة «العفوية»
فلكي نشري إىل غياب العنصر التنظيمي الشامل .هذه القوة اإلسالمية لعل
معظم جنودها ال يدرون إىل أين تقودهم هذه احلركة ،فعلينا أن نرشد هذه
«العفوية» املؤيدة إن شاء اهلل على حنو ال يغيب عن التنظيم املنبثق عنها ،أن
أسلوب املواجهة وطابعها وأهدافها ينبغي أن تكتب الفاعلية التارخيية دون أن
تسقط يف العنف املنهجي.
((( Introduction à La Sociologie générale, 3e tome. 261 Editions HMH 1968
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عوامل الثورة و«نظامها» المغلق
وماهو اخلط الفاصل بني الفاعلية املؤثرة وبني العنف اهلمجي ؟ وهل هناك
عنف غري مهجي ؟ وهل يتغري التاريخ بدون عنف ؟
إن منهاجنا القرآن كتاب اهلل تعاىل ،وهو حيملنا رسالة الرمحة للعاملني،
وخيربنا أن اهلل جلت عظمته جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف ونتآخى يف ظل سلم
ندخل فيه كافة من باب اإلميان به سبحانه ربا ،وقبول شريعته قانونا .لكن
هذا املنهاج نفسه أخربنا أن هذا الكون حيتضن قوتني :قوة احلق وقوة الباطل،
وأن جند اهلل واجبهم نصرة احلق ليزهق اهلل جبهادهم الباطل ،وأن نصرة احلق
تقتضي عند احلاجة أن نقاتل املشركني كافة ،وأن نعتدي على من اعتدى علينا
باملثل وزيادة حىت يكون الدين كله هلل واخلضوع ،وأن نرصد للكفار املعتدين
كل مرصد.
ليس اإلسالم دين سيف ،لكن السيف وقوته كان ضامن جدية الدعوة
وحامي محاها ،يف املدة األوىل لإلسالم ،ويكون يف جولته الثانية هذه املنبعثة
إنشاء اهلل تعاىل بعد أن هبط املسلمون إىل حضيض اهلزمية بتنكرهم ملنهاج
اهلل سبحانه .على املسلمني يف حضيضهم احلايل يقع عنف مضاعف ،عنف
اليهود الغاصبني القابعني يف فلسطني خيططون مع كفار العامل لإلجهاز على
رمق العرب ،وبني العرب املتقاتلني يف لبنان املتنافرين يف غري لبنان عنف مثله.
ويف أفغانستان يطحننا العنف األمحر طحنا .فكيف ندعو لقومة غري عنيفة؟
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أهي انتفاضة مثالية رخوة نريد أن يف ظل احالمها البأس الشديد العنيف
الذي ماسبق مثله بني طوائف املسلمني رغم أن جل معاركهم كانت معارك
داخلية قاتل فيها املسلم أخاه املسلم؟ أم هي تطهريية تنشد الرباءة من فظائع
املالحم اهلمجية احلالية بني ثورتني ،إحدامها قومية بعثية يف العراق واألخرى
إسالمية يف إيران؟
ثورة ،دماء ،سفك أعمى ،دمار اجليش ،دمار املدن ،مآت اآلالف من
الضحايا ،نزيف املوارد ،تأجج احلقد ،تأصيل عداوة جديدة خليق هبا أن تبقى
قرونا ،نسأل اهلل عز وجل إطفاءها ،بني شعبنيكان من تأليفهما تأليف نواة األمة
اإلسالمية الصلبة :شعب العرب وشعب الفرس اجمليدين الكرميني األخوين قبل
دخول املفاهيم الصراعية اهلمجية يف ثقافتنا .كان بأس املسلمني بينهم شديدا
يف سلسلة مواجهات دموية ابتدأت حبروب اجلمل وصفني ،لكن هذه «القفزة
النوعية» اليت نراها يف التطاحن بني املسلمني يف لبنان وخاصة يف خنادق احلرب
الغشوم ومدن اخلليج ومياه األحواز ال شبيهة هلا من ناحية الكراهية القاتلة ومن
ناحية احلجم ،واالستمرار ،والسالح ،واهلجوم األعمى ،على املدن ،وأسلوب
األرض احملروقة ،إال يف احلربني العامليتني اللتني توجت هبما أروبا تاريخ صراعها
الداخلي النموذجي يف هذا الباب.
إهنا روح جديدة،روح احلضارة الصراعية األروبية ،هبت رياحها اهلوج مع
رياح القومية والطبقية ،واختلطت مفاهيم العنف اليت تتضمنها الكلمتان يف فكرة
الثورة البعثية اليت ال تكفي إدانتها هلجومها على إيران اإلسالم خدمة جمانية
للجاهلية العاملية ،بشقيها الروسي واألمريكي ،اليت الحتب أن خيفق للمسلمني
لواء حر ال يدين بالوالء إال هلل عز وجل.
ال تكفي إدانة دولة وال إدانة املنهج الصراعي الذي أصبح قانون اجملتمع
الدويل من جراء سيادة تلك احلضارة اليت يقف اليهودي ماركس على قمة
فلسفتها التناحرية ،واليهودي انتشتاين على قمة علمها خمرتع القنبلة الذرية،
واليهودي فرويد على قمة ثقافتها اليت ترذل اإلنسان وتنزله منازل احليوان
ليعي نفسه جمموعة من اهلواجس الغريزية ينبض فيها التسافد والرتافض
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ونزوات االنتحار االجتماعي .ال يكفي إدانة ذلك املنهج اجلاهلي ،واجلاهلية
عنف قبل كل شيء ،وال إدانة زهرة احلضارة اجلاهلية .اليهود يشنون على
املسلمني من مواقعهم يف مصارف أروبا وأمريكا ،ومن مواقعهم يف إعالمها،
ومن مواقعهم يف كل مركز سياسي واقتصادي وثقايف حساس يف العامل،
ومن معسكرهم العملي ،من معقلهم ،من رأس اجلسر ،من فلسطني احملتلة،
غزوهم ألرض املسلمني.
إمنا يكون كفاء الغزو احلضاري اجلاهلي الصراعي مقاومة إسالمية مؤهلة
بعامليتها وإصرارها وقوهتا ومنهاجها القرآين ،مقاومة تبدأ ببناء نواة جمتمع األخوة
اإلنسانية ملا بعد اهنيار الطاغوت اجلاهلي اليهودي منهجا ونفريا ،على يدنا
وعدا من ربنا غري خملوف.
كتبنا مرارا أن املاركسية آفلة بأفول اإلديولوجيات ،مل يبق هلا زبناء إال يف
البالد املتخلفة ومنها بالد املسلمني اليت التزال تبحت عن منهج ثوري للتغيري.
بيد أن روح الصراعية ،روح العنف اجلاهلي اليت كانت سارية قبل ماركس وبعده
يف الثقافة اجلاهلية ،هي اآلن بعد أن أعطاها اليهودي الثائر صيغتها املفلسفة
«العلمية» أشد سريانا ولو رفض الرافضون الشكلية اإلديولوجية املاركسية.
تتقدم التقنية الثورية ،املاركسية يف جوهرها ،اللينينية بعد ذلك يف صورهتا
التارخيية ،على شكل نظام مغلق حمكم الربط مستويف العناصر كامل العتاد .إنه
نظام االسرتاتيجية العنيفة اليت ترصد األسباب البعيدة والقريبة للثورة ،وتضبط
أصول املسلسل الثوري وعامله وأسبابه املباشرة وحركته يف مراحل التكون
والتنظيم واإلجناز.
ومبا أهنا مقاومة وقذف باحلق على الباطل بني اإلسالم واجلاهلية ،فال غىن
جلند اهلل عن املعرفة التامة باسرتاتيجية العدو ،إذ معرفتها بإعداد القوة اليت أمرنا
هبا .لذا جتدنا نطيل التأمل يف وجه اإلديولوجية ونستدير حوهلا لتنطق لنا مبا
هي به مفحصة لغرينا من زبنائها املدمنني.
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إذا قالت املاركسية :إن العامل األول يف الثورة هي الطبقة الربولتاريا
ودعمت هذا الرتشيح بالتحليل االقتصادي االجتماعي للعمال الذين جردهتم
الرأمسالية من كل ملكية فتجيشوا بكيفية موضوعية ونشأ هلم وعي ثوري ،فما
نقول يف األسباب اليت تكتل جند اهلل ؟ وما نقول يف وجودهم املوضوعي ويف
درجة وعيهم بواجب القيام ؟ وبأي حتليل ندعم ترشيحهم للمهمة التارخيية؟
ومن هم قبل كل شيء هؤالء اجلند ؟ امسا ،أصال اجتماعيا ،ووحدة إرادة،
ووحدة مصلحة ،ووحدة هدف ؟
وإذا قالت املاركسية إن العامل الثاين يف الثورة ،هو احلركة االشرتاكية العاملية
كما يعرب ماركس ،أو الطليعة الثورية كما يعرب لينني ،فمن هم طليعة جند اهلل؟
وكيف يبعثون داعي اجلهاد ؟ وكيف جيمعون طاقاته ؟ وكيف يؤطرونه ؟
وإذا قالت املاركسية :إن مسلسل الثورة يتتابع يف معارك تسقط الطبقة
العاملة على إثرها الطبقة الرأمسالية ،وتستمكن مما بيدها وتستبد باألمر من
بعدها ،فما نقول عنه يف مسلسل القومة ؟ وهل نكون حققنا املطلوب مبجرد
احتالل طائفة اجتماعية مراكز السلطان واالقتصاد اليت كانت حتتلها طائفة
اجتماعية أخرى ؟
وإذا قالت املاركسية :إن هدفها من الثورة إسقاط امللكية اخلاصة وإسقاط
اجملتمع الطبقي لتحل حملها امللكية العامة واجملتمع الشيوعي ،فما هي عقدة الشر
يف اجملتمعات اإلسالمية املرتدية ،وما حظ االستئثار باملال يف هذه العقدة ؟ وهل
حيق للقومة إسالمية أن تتصدى أصال لالقتصاد ؟ وهل جيوز هلا أن تصادر
املمتلكات الظامل أصحاهبا ؟ وكيف ؟ وملاذا ؟ واىل أي حد ؟
أسئلة تتفرع عنها أسئلة ،ويف تاريخ الثورة االشرتاكية الشيوعية جتارب
حبلى بالتحديات لنا يف يومنا هذا الذي ننظر فيه ،ويف غد القومة ومعمعاهنا إن
شاء اهلل .والعاقل من اتعظ بغريه.
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الطبقة التي تمسك المستقبل بيدها
طلع ماركس ورفيقه إجنلز باإلعالن الشيوعي يف ظروف متوترة ،إذ كان
«البيان الشيوعي» يف آخر مراحل الطبع عندما انفجرت الثورة الباريسية سنة
 .1848قبيل ذلك كان الزعيمان قد مجعا الفصائل الشيوعية املتفرقة اليت
كان صوت ماركس الصارم يف التجمعات يستقطب اهتمامها برباطة جأشه
ورفضه لكل معارضة .كان معاصره أنيكوف يلقب ماركس اخلطيب «الدكتاتور
الدمقراطي» .يف أحد االجتماعات تقدم أحد االشرتاكيني« ،واينلنغ» باقرتاح
«فكرة العدل والتضامن واحملبة األخوية» ،فغضب املستبد الفيلسوف غضبا
شديدا عندما غمزه وينلنغ وهو املناضل امليداين مشريا إىل« :التحليالت داخل
الغرف املغلقة اليت يكتبها بعض الناس (يعين ماركس) بعيدا عن العامل املتأمل
وعن مهوم الشعب».
وما كان منه إال أن ضرب الطاولة ضربة قوية وقال« :ماكان اجلهل أبدا خيدم
أحدا» ،يصف نفسه بالعلم وخصمه باجلهل .هذا العلم املوضوعي املاركسي يرفض
اإلشارة إىل أية أخالقية أو عاطفة إنسانية مثل العدل واألخوة واحملبة والتضامن.
وهكذا أشار بتغيري «اجمللة الشيوعية» الناطقة بلسان «عصبة الشيوعيني» اليت ألفها
مع صاحبه سنة  1847من «كل الناس إخوة» إىل «ياعمال كل البلدان احتدوا».
ويكتب الرفيقان يف أول وآخر عدد هلذه اجمللة «لسنا جتار أنظمة ( )...لسنا شيوعيني
يريدون حتقيق كل شيء باحملبة ( )...لسنا من الشيوعيني الذين يوصون منذ اآلن
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بالسالم الدائم.
يف «البيان الشيوعي» قدم الرفيقان شخصيات املسرح التارخيي :
البورجوازي والربولتاري والشيوعي .وقدما القانون الالزم الذي حيكم املاضي
واحلاضر واملستقبل ويقضي أن يكون املستقبل حتما الريب فيه يف قبضة
الشخصية الثانية الربولتاري بقيادة الشخصية القدرية الشيوعي.
هذا «الفاعل التارخيي» جيشا وقيادة ،يتقدم على مسرح التاريخ إىل
النصر ومعه «الفكرة األساسية املوجهة» وهي ،كما يقول إجنلز« ،ملك خاص
مطلق ملاركس» .هذه الفكرة يلخصها املؤسس الثاين كما يلي« :إن اإلنتاج
االقتصادي والنظام االجتماعي املنبثق عنه لزوما بالنسبة لكل عصر مها أساس
التاريخ السياسي والفكري لذلك العصر .وبالتايل فإن التاريخ (منذ اندثار
امللكية القدمية املشاعية) كان تاريخ صراع طبقات ،صراع بني الطبقات املستغلة
(بالفتح) والطبقات املستغلة ،صراع بني الطبقات احملكومة والطبقات احلاكمة
يف كل مراحل التطور االجتماعي .لكن هذا الصراع وصل يف العصر الراهن إىل
طور أصبحت فيه الطبقة املظلومة (الربولتارية) ال ميكن أن تتحرر من الطبقة
اليت تظلمها (الربجوازية) دون أن حترر يف نفس الوقت وإىل األبد اجملتمع بكامله
من االستغالل ومن الظلم ومن صراع الطبقات».
إن الشباب يف البلدان املتخلفة تثور مروءته ملا يرى من فساد اجملتمع
واستعالء احلكام واحملظوظني من زبنائهم ،وعندما جتد هذه الفطرة النبيلة مثل
هذا النفس الثوري ،ومثل هذا الرتشيح املاركسي لألمور العظيمة ،اليت جتعل
املستقبل يف يد من يعي كلمة السر العجيبة ،تتوثب روح التضحية من أجل
حترير اجملتمع يف الصدور الربيئة ،وينخرط الشباب يف العمل الذي يعطيهم قيمة
ويكسو حياهتم الطالبية والعمالية معىن.
نشاهد اليوم وثبة فدائية عارمة بني شباب اإلسالم ،يف إيران ويف لبنان،
تفوق كل ما عرفه تارخينا القريب .يريدها فدائية كفدائية الصحابة رضي اهلل
عنهم .وهي فدائية تنكي العدو وتصنع التاريخ دون أن تتنازل عن معاين احملبة
واألخوة والتضامن اإلنساين .تلك املعاين اليت حتارهبا املاركسية وتعدها جهال.
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يف امليدان مباراة بني الغضبية الشيوعية والغضبية هلل عز وجل .يف امليدان
منافسة على مفتاح التغيري ومنهاج الثورة بني اإلسالم املتجدد واليسار الثوري.
فنخاف أن تسري عدوى اجلاهلية الصراعية إىل جند اهلل عند لقاء النفسني يف
املياه الفكرية والساحات امليدانية.
إن أول مجلة يف «البيان الشيوعي» برنامج كامل ملخص ملسك املستقبل
يف اليد« .إن تاريخ كل جمتمع إىل يومنا هذا مل يكن سوى تاريخ صراع بني
الطبقات»« .هذا التحليل العلمي»« ،املوضوعي» له إغراء كبري ينافس اإلغراء
اإلمياين لنموذج اجلهاد اإلسالمي األول يف عني املراهق السياسي .املثقف
املغَّرب فتظهر له الفدائية اإلسالمية شيئا متخلفا تارخييا ألن معيار احلكم عنده
هو «العلم املاركسي» املكتمل .وكل فدائية غري فدائية الطبقة القدرية وطليعتها
إمنا هو تزمت ديين وجهل وفوضى.
اإلمساك املاركسي باملستقبل يتضمن برناجما تدمرييا شامال مبقتضى اجلدلية
املادية اليت التعرف مطلقا أخالقيا والغريه ،ومبقتضى املادية التارخيية اليت ترى كل
ثقافة ودين ونظام قيمي أحواال نسبية تابعة للقاعدة االقتصادية ،نابعة منها.
يف «البيان الشيوعي» يسخر املؤلفان من التهم املوجهة للشيوعيني بأهنم
ينوون القضاء على امللكية الفردية ،واحلرية ،والفردانية ،والثقافة ،والقانون،
واألسرة ،والوطن ،واألخالق والدين .يسخر البيان من املنتقدين الذين
يعتقدون ،يف جهلهم ومثاليتهم ،أن حقائق من هذا النوع هلا وجود مستقل.
يسخر من الذين يعتقدون أن األفكار والقيم يف أي عصر هي شيء آخر غري
أفكار الطبقة احلاكمة وقيمها ،متوت حتما باهنزام هذه الطبقة .كل «اإلنتاج»
الفكري واألخالقي والقيمي مافتئ يتغري ويتطور بتغري اإلنتاج املادي.
وهكذا فنقض امللكية اخلاصة البد أن يصحبه نقض احلرية ونقض الفردانية.
وما هذان إال قناع تتقنع به الربجوازية .فاملالك له حرية امللك والتصرف بينما
ال ميلك العامل شخصية وال استقالال .فال بد من تدمري استقالل الربجوازي
وتدمري حريته وتدمري شخصيته.
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ومع تدمري حرية الربجوازية وشخصيتها واستبدال منط إنتاجها بالنمط
االشرتاكي تضمحل ثقافة الربجوازية اليت ليست إال حتكما يف الطبقة الكادحة
لتصبح آلة طيعة ،ويضمحل قانون الربجوازية الذي ليس إال إرادة تلك الطبقة،
وقد صاغوها شرعا يضبط اجملتمع يف اجتاه مصاحلهم.
أما األسرة الربجوازية فهي االحنالل املنظم ،واملشاعية الفعلية يف النساء.فال
يكتفي الربجوازيون أن يشرتكوا يف نسائهم أنفسهم ،بشكل حضاري أنيق ،بل
يسطون على نساء الطبقة العاملة .فغاية ما ميكن لنقاد الشيوعية أن يأخذوه
عليها يف هذا الباب هو أهنا تريد أن تطبق مشاعية مفتوحة معلنة يف النساء
بدل املشاعية الفعلية املنافقة اليت متارسها الربجوازية.
«إن العمال ال وطن هلم ،فال ميكن أن يأخذ منهم ما ال ميلكون! العمال
يف وطن الربجوازية غرباء ،فعليهم أن يبدأوا «باإلستيالء على احلكم ،وأن
يكونوا أنفسهم طبقة قومية ،وأن يكونوا هم أنفسهم قومية» .ويعتقد مؤلفا
البيان أن الفروق بني الشعوب ،وأن التناقض بني القوميات ،تتقلص مع انتشار
النمو الصناعي ،وأن سيادة الربولتاريا ستنتهي بالقضاء على هذه الفوارق،
عندما تقضي باستغالل قومية لقومية من خالل القضاء على استغالل الفرد
للفرد.
أما األخالق والدين «فال تستحق أن تناقش بالتفصيل» االنتقادات
املوجهة للشيوعية يف شأهنا .يكفي االعرتاف بأن ضمائر الناس يف اجملتمع
تتغري بتغيري حياهتم االجتماعية ،وأن األفكار البالية تنقرض بانقراض األمناط
البالية للحياة .إذا كانت األخالق والدين مل تضمحل حىت اآلن فذلك لبقاء
الصراع الطبقي الذي هي انعكاس له ،فمىت انتهى الصراع الطبقي بسيادة
الشيوعي فلن يكون هلا بقاء .وحبسم امللكية اخلاصة حتسم تلك التقاليد
حسما هنائيا.
53

«اإلرهاب أداة إقناع»
هذه كلمة مشهورة للينني .كانت الكلمة املوجهة والفكرة النهائية يف
تقنية الثورة بعد أن مرت الثورة املاركسية مبراحل كانت آلتها اإلقناعية أكثر
شيء احلتمية العلمية العتيدة .بعد موت ماركس ورفيقه احلميم إجنلز تشعثت
املاركسية واحنلت عراها وتسطحت إىل إديولوجية تطورية .حىت إذا بلغت احلركة
االشرتاكية  -الدمقراطية الدولية ،ومنها احلزب االشرتاكي  -الدمقراطي الروسي
الذي كان لينني عضوا قياديا فيه ،حضيض االنقسام والرخاوة االديولوجية ،قام
جمدد املذهب بإعالن القسر آلة ضرورية ،وقام بتنظيم اآللة احلزبية احلديدية
القادرة على اإلرهاب الثوري ،فكان ما كان.
مل يكن ماركس أول من حلل اجملتمع إىل طبقات ،وال أول من دعا إىل
اعتماد التناقض الطبقي أساسا للتحرك السياسي ،فقد سبقه إىل ذلك مؤرخون
واقتصاديون برجوازيون واشرتاكيون .كما مل يكن لينني أول من دعا إىل العنف
املنظم واإلقناع اإلرهايب .امنا كان هلذين العمالقني «فضل» صياغة مفهوم
«دكتاتورية الربولتاريا» و«فضل» إبالغ احلركة النابغة منه إىل غايتها املنطقية
العملية :أال وهي العنف اإلرهايب.
أستعمل كلمة «دكتاتورية» ،ال أترمجها بـ«استبداد وأستعمل كلمة
«برولتاريا» ،ال أعوضها «بعمال» ألن الكلمتني يف سياقهما الغريب ال
حتمالن مدلويل كلمتينا العربيتني الربيئتني اللتني مل حيملهما التاريخ ما محلت
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الكلمتان يف لغات الغرب من شحنات ليست فيها رائحة الرمحة ،واللغة العربية
لغة رمحة وحكمة ،غلب عليها روح القرآن.
يبني ماركس نفسه اإلضافات اليت أضافها إىل الفكر االشرتاكي يف
خصوص الطبقية ،فيقول يف رسالة له إىل وايدمري (اسم يهودي) سنة :1852
«ما أتيت به من جديد هو أنين أقمت الدليل على:
 .1أن وجود الطبقات ال يقرتن إال ببعض املعارك التارخيية من معارك
تنمية االنتاج.
 .2أن صراع الطبقات يؤدي حتما إىل دكتاتورية الربولتاريا.
 .3أن هذه الدكتاتورية ماهي إال مرحلة إىل إلغاء كل الطبقات والوصول
إىل جمتمع ال طبقي».
كان ماركس ورفيقه يتصور أن الربولتاريا وحدة دولية ،ال ينبغي أن ينال
من هذه الوحدة تعدد األحزاب الثورية ،وهكذا يكتبان يف «البيان» عن
األحزاب العمالية املتعددة ،ويوضحان أن «الشيوعيني ال يؤلفون إال فئة من
احلركة العمالية» ،وأهنم «ال يكونون حزبا متميزا متعارضا معها» إذ إن «هدفهم
املباشر هو هدف كل األحزاب الربوليتارية األخرى».
هذا فيما خيص موقف احلركة الشيوعية داخل الصف العمايل االشرتاكي.
يف ادعائها احرتام التعددية الدميقراطية ،لذا كانت حركة ماركس وأصحابه
تصنف نفسها ويصنفها غريها كاشرتاكية دميقراطية.
ومن منطق االشرتاكية الدميقراطية أن تتعايش من جانب مع احلركات
املتعددة ،وأن تسامل الدولة من اجلانب اآلخر .معناه أن املوقف الثوري مل يكن
موقف متيز عدائي معلن ،وال كانت التقنية تستعمل اآلالت احلادة.
كتب إجنلز سنة  1895يف مقدمته لكتاب ماركس «صراعات الطبقات
يف فرنسا» مايلي« :حنن الثوريني ،احملزبني ،نزدهر بالوسائل املشروعة أفضل
مما نزدهر بالوسائل غري املشروعة أو بالتخريب .إن أحزاب النظام ،كما
تذيل يف ظل الشرعية اليت صنعوها بأنفسهم ( )...بينما حنن،
تسمي نفسهاُ ،
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حتت ظل هذه الشرعية ،تنبت لنا عضالت قوية ،وتكتسب وجناتنا لون الورد،
ونتنفس الشباب األبدي».
بعد موت الرفيقني دخلت حركة «الدولية الثانية» يف أزمة احنالل .فقام
برنشتاين (اسم يهودي) يف أملانيا بالدعوة إىل «ماركسية جديدة إصالحية» هي
نقيض تعاليم «البيان» .وتكاثرت النزعات «االنتهازية» اليت هتادن الربجوازية
وتنافق الدولة .وتواجه الثوريون والتطوريون« .االنتهازيون» يتالعنون ويف أيديهم
الصحف «املقدسة» .وتضاءل حجم الثوريني املستمرين يف «صالبة الصخر»
ما بني  1900و ،1914وهي سنة احلرب العاملية ،سنة انفجار غضب لينني
على «االنتهازية» وندائه إىل «الدولية الثالثة».
كان لينني نفسه منذ اعتناقه املاركسية سنة  ،1893وهو يف الثالثة والعشرين،
باملعلم ْي ،ويتخد شيئا فشيئا
يتحرر بالتدريج من تعلقه املعجب بال شروط
َ
املوقف اإلرادي يف مقابل احلتمية ،ويتخلى شيئا فشيئا عن «املادية التارخيية»
وعن االحنالل «االشرتاكي الدمقراطي» ليتصلب يف اإلرادية الطالئعية،
وليصطبغ مفهوم «دكتاتورية الربولتاريا» عنده بصبغة اإلرهاب والعنف املنهجي
واالنفرادية احلزبية .وبذلك فتح الطريق جلنون ستالني املبيد.
عاصر لينني فيلسوف العنف الفرنسي جورج صوريل الذي يعد قنطرة
مهمة يف االنتقال بالفكر االشرتاكي الثوري من االختيار التعددي «االشرتاكي
الدميقراطي» إىل الثورية العنيفة املعلنة عن نفسها .كان لينني يتحدث ويكتب
عن أفكار جورج صوريل «غري املنظمة» ،لكن معاصري الفيلسوف الفرنسي
حيصى منهم موسوليين وهتلر بالتأكيد ،ويبقى السؤال يف مدى استفادة لينني
من رجل العنف هذا.
كان صوريل أهم من انتقد االشرتاكية الدميقراطية ،ورأى يف األحزاب
الربجوازية بؤرة فساد أخالقي ال يصح التعامل معها ،وأن على االشرتاكية أن
ال تقع يف مستنقع الربجوازية لكي حتافظ اإلديولوجية االشرتاكية الثورية على
مسوها لتستطيع الربولتاريا إجناز مهمتها التارخيية».
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يف سنة  1908نشر الفرنسي العنيف كتابه «تأمالت يف العنف» .ويدور
الكتاب على فكرتني رئيسيتني متقابلتني ،فكرة ظالم ،وفكرة نور .أما فكرة
الظالم فهي الرفض اخلانق املرير العنيف للتعامل مع الدميقراطية الربجوازية
واالشرتاكية الربملانية البغيضة .وأما الفكرة النرية فهي العنف الربولتاري .يرى أن
العنف وحده قادر على فرض أخالقية تنقذ االشرتاكية من الغوص يف احلمأة
الربجوازية .وكان يسمي العنف ،يف صيغة اإلضراب العام «أخالقية املنتجني».
كان الرجل نصرانيا يفكر تفكريا خملوطا من مثالية األخالقيني مثل سلفه
االشرتاكي الفرنسي برودون ،وكان يف نفس الوقت متمردا على غرار نيتشة،
وماركسيا جدليا على شرطه ،كان خملصا ملا حتمله اجلاهلية من استعدادات
العنف ،فلسف العنف ورفعه إىل درجة األخالقية املرغوب فيها ،وأوصى به.
قال« :إن العنف أصبح عامال أساسيا من عناصر املاركسية ».يرى أن
العنف ضرورة أخالقية .فيما بعد سيؤكد لينني ،وهو املفكر املرتب الفكر ،أن
العنف ضرورة عملية .قال صوريل« :إن النظرية املاركسية للثورة تتوقع أن يضرب
الرأمسال يف القلب ».فإذن البد من تربية الربولتاريا ،يف حضن النقابة ،تربية
سليمة على العنف .قال« :إن اخلطر الذي يهدد مستقبل العامل ميكن تفاديه
إن تعلقت الربولتاريا باألفكار الثورية لتستطيع ،على قدر اإلمكان ،حتقيق
التصور املاركسي .كل شىيء ميكن إنقاده إن استطاعت الربولتاريا أن تقوي
بواسطة العنف التمايز الطبقي ( )...ليس العنف الربولتاري قادرا فقط على
إجناح الثورة املستقبلة .لكن يظهر أنه الوسيلة الوحيدة الباقية عند القوميات
األروبية اليت بلدهتا العواطف اإلنسانية».
ينظر صوريل بعني االزدراء إىل إعجاب معاصريه باملعامالت الرقيقة.
وكان يدافع بإصرار عن قانون النتش الذي كان يقضي يف أمريكا واملستعمرات
اجلديدة أن حييط أخالط الناس بالزجني فيشنقوه أو يقتلوه على هواهم .كان
الرأي العام يف فرنسا يدين هذه اهلمجية اليت كانت قانون الواليات املتحدة
األمريكية حىت بداية هذا القرن .فكان هو يرى أن هذه الوحشية عنف
أخالقي ضروري.
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كان يرى أن التقدم األخالقي ،اصطناع العنف مذهبا ،أمر ضروري
للربولتاريا كضرورة التقدم التقين للصناعة.
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«سر علمي»
كان للماركسيني ،واليزال ،زهو كبري بأهنم ميسكون دون غريهم املعرفة
التارخيية ،ميسكون «السر العلمي» الذي احمضه هلم املعلم ورفيقه ،بينما غريهم
يهيمون على سطح األحداث ،على سطح تقلبات التاريخ اليت ال يستطيعون
الغوض حتتها ليطلعوا جبواهر احلكمة.
يعتقد املاركسيون أهنم على موعد مع التاريخ ،يف فرتة متحض فيها معبودهم
هذا عن جيشني متقابلني ،جيش املالكني الرأمساليني ،وجيش الربولتاريا .ياهلا
من فرصة ،وياله من وضوح! إن الذين اليفقهون املغزى اجلديل هلذه الوضعية
واملخرج احلتمي للمعركة احلتمية هلم مهل مثاليون عاطفيون .بلّدهتم األحاسيس
اإلنسانية كما يقول صوريل.
كل املثاليات األخالقية ،كالعدل ،واحلرية ،واملساواة ،وما إىل هذا من
الشعارات البالية ماهي إال غمغمات غامضة للضمري اإلنساين انعكست
على العقل قبل العلم واختدهتا الطبقات املتسلطة إديولوجية تنومي .لذا فليس
يف «البيان» ،كما يقول املفكر اإليطايل انطونيو البرويال ،خطابة ،وال
احتجاج .ال يشتكي من االفقار ،يريد أن يصنع له حدا .ال يسكب الدمع
على أي شيء .دموع األشياء حتولت من تلقاء نفسها مطالبة قوية عفوية.
كل األخالق وكل املثالية تتلخص من اآلن فصاعدا فيما يلي :وضع الفكر
العلمي يف خدمة الربولتاريا».
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كل ما سوى احلتمية التارخيية اآلذنة بلقاء اجليشني هراء إديولوجي وليس
على احلركة الطالئعية إال اختاذ املبادرة التارخيية ،فتتدخل «اللحظة الذاتية»،
كما يعرب لينني ،ليتحقق التاريخ.
كان من الصعب إدماج املبادرة التارخيية ،وهي فعل إنساين إرادي ،يف سياق
التحليل «العلمي» .فلما انتفض الثوار االشرتاكيون البالنكيون والربدونيون سنة
 1871وأقاموا يف باريس «كومونة» ،أي حكومة من نوع خاص ،لقف ماركس
وإجنلز هذه املبادرة من فم التاريخ ،وأصبحت املبادرة الثورية علما ما كان ألحد
أن خيرتعه قبل وقوعه .ومن يومئذ تطورت فكرة «اللحظة الذاتية» لتصبح عمال
عسكريا حمضا يف ممارسة لينني وحزبه البلشفي.
يقول إجنلز ،يزري بفريق ممن يعارضون التدخل العنيف لتغيري جمرى التاريخ،
وكأهنم استأنسوا مبوجة احلتمية والعفوية وناموا معها ،مايلي« :أرأى هؤالء
السادة قط ثورة ؟ إن الثورة بال ريب أكثر األمور سلطوية ،إنه عمل بواسطته
تفرض طائفة من اجملتمع إرادهتا على طائفة أخرى بواسطة طلقات البنادق،
وضربات السكاكني ،وطلقات املدافع .وكلها وسائل سلطوية قسرية لو كنتم
تعلمون .ال مناص للحزب الذي انتصر من دعم غلبته بالتخويف الذي توحي
به أسلحته للرجعيني».
يف نثر املعلم الثاين الحديث عن أية أخالق ،امنا هو عنف حمض
موضوعي ،أما املختلط املثايل صوريل ،الذي كان يسبح يف نفس تيار األفكار
العنيفة ،ويستنشق نفس اهلواء اجلاهلي ،فإنه يدخل يف املعادلة االعتبارات
النفسية األخالقية ،ويضيف إىل شرط إجنلز ،القسر والتخويف ،شرطا حتسينيا:
أن يكون العنف ذكيا .قال« :يف اخلراب الشامل للمؤسسات والسلوك (يف
اجملتمع الربجوازي) بقي شىيء قوي ،شىيء جديد مل يلحقه أذى .هذا الشىيء
هو الذي يشكل ،بالتعبري الواضح ،روح الربولتاريا الثورية ،وهذا الشيء لن
ينجرف يف االهنيار العام للقيم األخالقية إن كان للعمال من الطاقة ما يكفي
أن يقطع الطريق على املفسدين الربجوازيني .وذلك بأن جييبوا على مفاحتاهتم
بأكثر أنواع الوحشية ذكاء».
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أما علم العنف عند لينني فال يقف إال عند السحق واحملق للعدو الطبقي.
وال يكفي عنده أن متارس الربولتاريا((( عنفها كما يتفق ،بل جيب أن ترىب
على تلك املمارسة تربية علمية دقيقة .أليس إن ماركس وإجنلز يؤكدان أن
العنف هو «قابلة كل اجملتمعات القدمية احلبلى مبجتمع جديد»؟ وإنه «اآللة
اليت بواسطتها تفتح احلركة االجتماعية (الثورية) طريقها ،وتكسر األشكال
السياسية امليتة املتحجرة»؟
مادامت املسألة هبذه الدقة ،فـَْليَ ُك ْن قوابل الثورة وفاحتوا طريقها ذوي
مؤهالت حىت ال يكون عنفهم عشوائيا ،وحىت تكون وحشيتهم من أكثر
الوحشيات ذكاء! قال لينني« :إن ضرورة تربية اجلماهري تربية منهجية على
ُسس مذهب ماركس وإجنلز».
فكرة الثورة العنيفة هي من أ ُ
ويرى عبقري العنف والثورة أن االطار الضروري هلذه الرتبية املنهجية هو
احلزب الطليعي «الذي ميسك بالسلطة ،وأن يقود الشعب كله إىل االشرتاكية،
وأن ينظم حكما جديدا ويديره ،وأن يكون املرىب واملرشد والرئيس للعمال
كافة وللمستغلني ،حىت ينظم حياهتم االجتماعية ،بدون الربجوازية ،وضد
الربجوازية».
اىل ماذا يصري العنف بعد إمساك الثائرين بزمام احلكم؟ هل انتهت
ضرورته؟ كال ،بل بدأ زمان ازدهارها.
يف كتابه «الدولة والثورة» الذي نشره قبيل ثورة أكتوبر بشهرين ،وقد
ضمنه أقوى ما عنده من حتريض على العنف ،يشرح لينني املوقف املطلوب من
الدولة الربجوازية بعد أخذ مقاليدها .ومل يهمه بتاتا أن الدولة اليت حيرض ضدها
التزال دولة قيصرية فيودالية ،ألن الثمانية شهور اليت استولت فيها حكومة
كرنسكي بعد إسقاط القيصر لبث أثناءها جهاز الدولة على حاله تقريبا.
يف تعاليم لينني أن الربولتاريا بعد االستيالء على جهاز الدولة جيب أن تفرض
((( كلمة برولتاريا مذكر يف اللغة األجنبية ،اؤنثه ملناسبة صيغته.
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دكتاتوريتها ،مبعىن أن تنفرد بالسلطة وحدها ،وأن ال تسمح ألي كان من
األعداء الطبقيني باملكث حلظة يف مناصب الدولة .وعندئذ تعود الكرة على
حفنة احلكام القدامى الذين كانوا يضطهدون املاليني لكي يذوقوا مرير االنتقام.
فإن بدرت منهم مقاومة ،وهي أمر البد منه ،والبد أن تكون مقاومة يائسة،
فعلى الربولتاريا أن تسحقها بال هوادة وال رمحة.
من املنرب العلمي العايل هلذا الفقه العنيف ،يرتاأى للينني كل االنتهازيني
من الربجوازية الصغرية الدميقراطية وكاهنم أطفال أغرار حيملون بـ«خضوع األقلية
خضوعا سلميا لألغلبية الواعية بواجباهتا».
عاش لينني حياته يف محى ثورية مستمرة ،كان حارس الثورة من االحنرافات،
كان املنظّر ،والقائد املدبر ،ال ميل من توجيه القافلة ،وزجر املتهاونني .ال يهمه
األشخاص ،بل يكسرهم كسرا إن هم حادوا عن مذهب ماركس ،أي مذهب
لينني .مل يكن يتخيل أو يقبل أن يكون هنالك فهم للماركسية غري فهمه .مل
يكن لقدرته على العمل حدود ،وال العتداده بنفسه مثيل .وكان ال خيجل أن
يعلن أنه «الوحيد الذي معه الصواب».
كان يعتقد أن النظرية الضرورية للعمل ،إذ «ال عمل ثوريا بدون نظرية
ثورية» .بيد أنه كان ال يتقيد بالعقيدة املاركسية رغم إعالنه الوالء الدائم
للمعلمني .يقول« :آه! إهنما رجالن ! جيب أن نتعلم يف مدرستهما .جيب
أن ال نغادر هذه األرض!» ويعلن أنه ال يستطيع حتمل «أي لوم يف حقهما
هبدوء».
ومع هذا فقد كان يتمثل بكلمة لغُوتْ ْه الشاعر األملاين« :النظرية دكناء،
الذي يبقى أخضر ،هي شجرة احلياة اخلالدة».

62

«العنف الهستيري»
هذه الكلمة املأثورة يف ثقافة الغرب تربط لينني خبيط آخر من الثقافة
اجلرمانية ،تضاف إىل خيط العقالنية املاركسي .وبذلك تكون اللينينية بعنفها
وإقدامها واعتدادها بالنفس وليدة متكاملة لثقافة «برميثيوس» ذلك البطل
اخلرايف يف ثقافة اإلغريق الذي يرمز إىل اإلنسان املتمرد على األلوهية .كانوا
مشركني ،فيقولون  :مترد على اآلهلة.
وردت الكلمة املأثورة على لسان «فوست» بطل الدراما الشهرية اليت يرمز
فيها أديب اجلرمان وشاعرهم غوته لإلنسان األوريب الذي باع روحه للشيطان
ميفستوفيلس لقاء املتع الدنيوية .هذه النزعة العميقة الغريزية يف اإلنسان
اجلاهلي ،ومنه اإلنسان األبيض األوريب بعد انفصاله عن النصرانية ،إىل املتاع
هي اليت نطقت ساخرة من العقل ورقابته قائلة « :النظرية دكناء ،الذي يبقى
أخضر هي شجرة احلياة».
ويعجب لينني الساليف خبضرة احلياة الغريزية كما يعجب باجلانب اآلخر
َ
األدكن .لتلك اخلضرة وظيفتها ،وهي الغطاء اإليديولوجي ،أما االنطالقة
األخرى ،العنف احليوي البيولوجي ،فهي اللب.
دكناء هي كاذبة احلتمية «العلمية» اليت كانت تتنبأ بثورة الربولتاريا
وانتصارها يف فرنسا الكثرية احلركة ،ويف أملانيا املتوثبة ،ويف إنكلرتا العريقة.
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كان إجنلز يكتب أن جل سكان إنكلرتا من الطبقة الربولتارية ،وأن روسيا
ال تزال يف االقتصاد اإلقطاعي .مبعىن أن روسيا ال ميكن عمليا أن تكون موطنا
للثورة الربولتارية نظرا ألن هذه الثورة ال تنشأ وال تنمو وال تنضج وال تولد إال يف
رحم النظام الربجوازي ومنه .فإذا بالثورة تنقدح وتنتصر يف اجملتمع الروسي الذي
ما بدأ ،باتفاق احملللني املاركسيني أنفسهم ،يعرف الرأمسالية إال منذ ثورة 1905
اليت مل تتم .هجرت احلتمية ،بأسرارها العلمية ،املوعد الذي ضربه هلا ماركس
بدالَ ٍل ففضلت روسيا
وصاحبه يف مهد الربجوازية واالقتصاد الرأمسايل ،وتاهت َ
احلديثة العهد بالعصر ،الغارقة يف رواسب اإلقطاع ،وفضلت الصني الفالحية
املتخلفة ،وظهرت يف منغوليا اخلارجية ،ومحلتها اجليوش احلمراء الغازية فأوطنتها
أوربا الشرقية بسر معاهدة بالطا وإرادة الدولة العظمى ،واقتناها كاسرتو اقتناء
البضاعة .دكناء هي كلمة إجنلز .إذا نظرنا إليها من هنا بعد قرن من التاريخ
رأينا جناح الثورة البلشفية بفضل العنف والعزم اللينينيني ال تطبيقا لعلم االجتماع
اإلجنلزي وعلم التاريخ املاركسي .كتب إجنلز يف «تعاليم املاركسية» « :إن
الثورات ال حتدث بناء على أمر صدر ،وإمنا هي دائما وأبدا احملصلة الضرورية
لظروف مستقلة كليا عن إرادة وقيادة األحزاب ،وحىت الطبقات».
األخضر الذي كتبت له احلياة هي اإلرادة اإلنسانية احليوية .وهبذا كان
اجلانب الغريزي اجلرماين يف تكوين قائد ثورة أكتوبر املنتصرة هو الشخص
املعنوي احلقيقي ،واإليديولوجية املاركسية اإلجنلزية لباس.
إننا إذ نطيل يف حتليل الثورة يف صيغتها ،أو صيغها اجلاهلية ال نفعل ذلك
للتاريخ ،بل نستعرض املنهجية واجلاهلية الصراعية بني يدي عرضنا ملنهاج
ِ َّ ِ
ين
القرآن .يقول اهلل تعاىل يف آيات االقتحام من سورة البلد ﴿ :ثُ َّم َكا َن م َن الذ َ
اص ْوا بِال َْم ْر َح َم ِة﴾((( فالرمحة باإلنسان عقيدتنا،
اص ْوا بِ َّ
الص ْب ِر َوتـََو َ
آمنُوا َوتـََو َ
َ
ِ
وللجاهلية تركيب عنصره األساسي العنف .يقول اهلل عز وجل ﴿ :ال َخيـَْر في
ٍ
َكثِي ٍر من نَّجواهم إال من أَمر بِ ٍ
صالَ ٍح بـَْي َن الن ِ
َّاس﴾(((.
ص َدقَة أو َم ْع ُروف أو إِ ْ
ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
((( سورة البلد ،اآلية 17
((( سورة النساء ،اآلية 114
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فما من كلمة يتناجى هبا املؤمنون ،أو يكتبوهنا ،أو ينشروهنا دعوة إىل
تغيري اجملتمع البشري ،إال تدمغ بأهنا ال خري فيها إن مل تكن الرمحة باخللق
كافة ،واإلصالح بني الناس ،والرفق هبم إىل طريق املعروف طابعها وحمركها.
من سنة اهلل يف الكون أن املواجهة واملدافعة واملغالبة ،والقتال آخر األمر ،من
طبيعة احلياة األرضية .فال يظنن ظان أن اإلسالم ،وهو البديل النوراين للجاهلية
الدكناء تقوم له قائمة يف شوطه الثاين ،املؤيد إن شاء اهلل ،إال كما قامت له
يف الشوط األول ،أي باجلهاد والفدائية ،والقتال كلما اقتضى احلال ،ال بد من
القوة .لكن البون شاسع بني من له مقاصد رحيمة باخللق كافة ،ديناً يدين
به اهلل عز وجل ،يستعمل القوة باحلق ليدحض الباطل ،وبني من دينه العنف
منهجية وتطبيقا وهدفا.
كان لينني يعتقد أن «العنف أداة إقناع» ،ويكتب ذلك ويطبقه ويؤسس
املمارسة الستالينية الفاتكة .وكان صوريل يؤلب على العنف الذكي .لعل ترمجيت
لكلمته غري وافية مبقصوده ،فهو يكتب « ،»Violence intelligibleما يعين
«العنف املعقول» ،أي الذي ميكن فهم أسبابه .لينني عنفه مغطى بالنظرية
«الدكناء» بطبعها للتعمية ،وعنف صوريل عنف فوضوي لفوضوية عقله.
فلذلك يعمد إىل األخالقيات ليتخذها سندا.
مل تلد العبقرية األوربية ،اجلرمانية غريزة وفلسفة وعلما ،هذين النوعني
اهلجينني من أنواع العنف .وإمنا أعطت هذا القرن ،وسائر القرون الباقية من
عمر الدنيا للعربة ،منوذجا للعنف الصرف ،العنف احملض ،العنف اهلستريي،
أي اجلنوين ،كما يعرب هو نفسه .إنه عنف النازية الذي شخصه هتلر .وما
هتلر وستالني شخصان كانا ومضيا ،لكنهما وجه اجلاهلية املكشوف ،جيمع
كل ما يف اجلاهلية من استخفاف بالدين وباإلنسان ،ومن عنف ال إنساين
يغذوه جنون العظمة ،وجنون العطش للدم ،وجنون االستكبار يف األرض .متثل
يقدمان قومهما كما يقدم فرعون قومه.
كل ذلك يف رجلني ُ
كان لنا جبار امسه احلجاج بن يوسف ،كان من رواسب اجلاهلية العربية
65

البدوية الساذجة يف تارخينا اإلسالمي .كم يبدو لنا ساذجا وطفوليا وعيده حني
خطب يف الكوفة قائال « :إين أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها» .برنامج
اإلنتاج بالتفريد! أين جاهلية العرب البدوية «املتخلفة» من فلسفة دكتاتورية
الطبقة الكادحة ،واحلمالت السياسية لتصفية العدو الطبقي ،ومعتقالت
بولونيا ،ومعتقالت إعادة الرتبية بالعمل ؟ لعل عقيدة «شعب اهلل املختار»
اليهودية متت بصلة هلتلر عدو اليهود وسوط القدر اإلهلي الذي سلط على قوم
تأذن اهلل رب العاملني ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب.
ولعل عداء هتلر اخلاص لليهود كان مزامحة منه هلم ليأخذ حظه من القيادة
بإزاء عباقرة الفلسفة واجلاهلية ،والعلم اجلاهلي ،واخلربة اجلاهلية بنفس اإلنسان
 :ماركس واينشتاين وفرويد.
يهود وأملان! إننا نفكر بالصدفة ،ونؤمن بأن قدر اهلل عز وجل رسم
لإلنسانية طريقا ال بد أن تسلكها ،ويف هذه الطريق ميثل بنو إسرائيل فوجا
أساسيا من أفواج السالكني ،فوجا هم أعداء اإلسالم من أهل الكتاب ،وهم
اليوم قد تربعوا على القدس الشريف مهد األنبياء ،وقد أمدهم اهلل جلت
عظمته بأموال وبنني كما وعد ووعده حق ،وما البنون بالكثرة ،لكن بالنوع :
ويكفي ذكر أمساء ماركس واينشتاين وفرويد لرتتسم معامل الثقافة اجلاهلية اليت
على اإلسالم أن ينقذ منها البشرية .وما لينني وستالني وحىت هتلر اجملنون إال
أطياف عابرة ،ويبقى بنو إسرائيل على موعد حاسم مع اإلسالم.
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الوحش الكاسر
فاضت عصارة الفلسفة اجلرمانية من معني هيجل ،فما انعقدت قوة فاعلة
وفكرا موجها عم العامل إال على يد اليهودي األملاين ماركس .وتطورت العلوم
الكونية على مدى ثالثة قرون يف أوربا فما فتح أبواب العصر الذري إال يهودي
أملاين يسمى إينشتاين .وبقيت الثقافة األوربية بلهاء بليدة يف خصوصيات
النفس البشرية حىت أسرع إليها باملعرفة العالية يهودي أملاين هو فرويد.
كما طرحنا بأنفسنا السؤال احلرج الذي يلقيه علينا واقع استحالة اللقاء
بني اإلسالم واملاركسية وهو  :ملاذا نعادي املاركسية ،إلحلادها أم لنشداهنا
العدل ؟ وكما أجبنا أيضا عن اخلالف املنهجي بيننا وبينهم يف أسلوب إقامة
العدل ،رافضني العنف والتطاحن الطبقي ،فمن اكتمال الصورة املنهاجية يف
هذا الباب أن نطرح سؤال  :ملاذا نعادي اليهود ؟
يف هذه الفقرة ننوي احلديث إن شاء اهلل عن هتلر الطاغية الذي كان
العداء العرقي القومي العنصري لليهود أهم دعامة يف نظريته .فإن كان عداؤنا
للذين كفروا من أهل الكتاب عداء مصرينا ،فما ذاك إال لكفرهم ،وصدهم
عن سبيل اهلل ،وأكلهم الربا حىت طوقوا مالية العامل ،وقتلهم األنبياء بغري
حق ،إىل آخر ما وصفهم اهلل عز وجل به ،حسد وحقد وكذب وهبتان
وتزوير .بإزاء تراكم العداء العريب العاجز حملتلي فلسطني بوصفهم السطحي
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كطليعة لإلمربيالية األمريكية ،لن يسلحنا للمعركة املصريية مع بين إسرائيل إال
الوعي القرآين مبن هم اليهود يف تاريخ النبوات ،ومبن حنن يف هذا التاريخ ،ومبا
هي جرميتهم ،بل جرائمهم اليت أحصاها القرآن الكرمي ،ومبا هي الرسالة اليت
حنملها .اشتكت صفية أم املؤمنني إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من نسوة
فعزاها النيب الكرمي حيث نبهها إىل أهنا لو شاءت
عريهتا بأصلها اإلسرائيليّ ،
الفتخرت عليهن خباليها النبيني الكرميني موسى وهارون .ما للعنصرية العربية
جمال يف البغض اإلسالمي لقوم غضب اهلل عليهم.
أما هتلر ،فلئن كان كثري مما وصف به يهود أملانيا يتطابق ونعوت األقلية
املخربة ،فإن جنونه القومي أركبه الشطط يف احلكم ودفعه إىل الظلم الشنيع
حني دفع بطوائف منهم ،تضخمها الدعاية اليهودية لغاياهتا ،إىل احملرقة.
كان حزبه القوي االشرتاكي النازي حركة مضادة للماركسية اليت يعتربها
اخرتاعا يهوديا .وحيصى أمساء البارزين من دعاهتا ،فإذا هم يهود .ويبدي عداء
للدوليات ،برجوازية كانت أم اشرتاكية ،يعترب أهنا اخرتاع يهودي حيمي حتت
نظامه اليهودي العاملي املندس بني كل الشعوب.
ميكننا اآلن مع تقدم األيام أن نالحظ صلف اليهود وعنفهم اجلهنمي
على العرب املغلوبني املقهورين .فهل كان فيلسوف التطاحن الطبقي ماركس
وخمرتع أداة التدمري إينشتاين ،ومرذِّل البشرية بإهباطها إىل حضيض الغرائز
فرويد ،إال لقاء بني الصفات اليهودية املوروثة لعنة من اهلل على قوم كافرين وبني
اخلصائص الغابوية حلضارة نشأت يف أحضان الوحشية القبلية األوربية وتغذت
بأساطري اجلرماين مثال العرق األبيض اآلري الصايف ؟
من يتفوق يف اهلمجية  :الذين أسقطوا القنبلتني الذرتني على هريوشيما
ونكاساكي ،أم الذين يطلعون على منت الدبابات الطائرة يف أفغانستان ليحرقوا
احلرث والنسل ،أم الذين أغرقوا بريوت حتت وابل من النار ،أم الذين أفنوا
شعوب اهلنود احلمر بأمريكا ،أم هتلر ،أم ستالني ،أم...؟
كل أولئك هم الرجل األبيض الغريزي ،واليهود الساميون ما احتلوا يف
ذلك الصف مكانة ممتازة إال لرابط االستعداد .وما عن عنصرية ننطق.
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كتب هتلر كتابه «كفاحي» ،وهو كتاب جمنون مثل صاحبه ،يقدم فيه
برناجمه للحكم .وقد القى الكتاب جناحا كبريا ال لقيمته الفكرية إذ ال قيمة
له ،لكن ألن صاحبه خاطب ،يف الوقت املناسب ،أزمة قومية إثر هزمية احلرب
العاملية األوىل ،وأزمة اقتصاد يف الثالثينات ،باللهجة املناسبة ،خاطب الغرائز
الوحشية اليت خربت أوربا ودفنت أملانيا حتت الرماد.
عرف هتلر واجب اإلنسان األبيض وحقه وكرامته ،فحصر ذلك يف أمر
واحد .قال يف كتابه املذكور بعد أن سخر ممن يعارضون دعوته لسحق األجناس
الوضيعة « :ال! ليس لإلنسان إال حق مقدس واحد ،وهذا احلق هو يف نفس
الوقت أقدس الواجبات ،وذلك أن حيافظ على دمه نقيا ،ليمكن باحملافظة على
أشرف ما متلكه اإلنسانية تنمية إعداد اإلنسان املتفوق إىل أقصى حد ممكن».
يعين هذا أن من مل حيافظ على نقاوة دمه ،أو مل يرث إال دما منحطا ،فال
حق له إال يف الفناء.
ويأسف كثريا على اختالط دم األملان حىت فقدوا الغريزة القوية اليت ال
بد منها ليتقدموا أمام العدو وكأهنم «قطيع مندمج» .وترد يف ُجَلِه املبعثرة
تشبيهات باحليوان الذي ال يتناسل إال مع جنسه ،وال خيرق القانون األساسي
الذي يقضي ببقاء العرق صافيا.
كان يرى للدولة النازية واجبني  :واجبا داخليا هو تنشئة أجيال أملانية
تتمتع بالطول الفارع ،وزرقة العينني ،وشقرة الشعر ،وطول اجلمجمة ،وسائر
اخلصال اآلرية املتفوقة .وواجبا خارجيا هو السيطرة على األرض الالزمة حلياة
اجلنس الشريف ومسكنه .ويستعمل كلمة « »Habitatاليت تدل يف اللغات
األوربية على اجملال الطبيعي لصنف معني من أصناف احليوان .ويوصي يف
كتابه باالستفادة من تقدم الطب ومن قوة القانون ملنع تناسل األفراد الذين ال
تتوفر هلم اخلصائص العرقية املتفوقة ،كما يوصي مبنع زواج األملاين واألملانية بدم
منحط .فلما وصل احلكم طبق القسوة اهلستريية لتحقيق هدفيه ،معتقدا أنه
خيدم اإلنسانية مجعاء إذ يقدم هلا أسيادا.
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ما جتاسر املستعمرون أمس ،وال يتجاسر املستكربون يف األرض اليوم،
على إعالن احتقارهم للبشر .متنعهم من ذلك قشرة من الثقافة اإلنسية .وإال
الس ْؤَدد عليها ،ونزع مسكنها هو برنامج اإلنسان
فإفناء الشعوب املنحطة ،و ُ
األبيض ،كان وال يزال .واليهود ال تقف نواياهم دون إهالك العرب واملسلمني
واحتالل بالدهم برمتها.
كان هتلر يتنبأ بظهور شعب حيقق عظائم األمور ،ال يقهر وال يغلب.
«ألن أعظم االنقالبات التارخيية على وجه األرض مل ميكن ألحد أن يتصور
حدوثها لو كانت دوافعها الفضائل الربجوازية اليت حتبذ السكون والنظام ال
االنفعال املتعصب بل اهلستريي» .هذه عبارته.
كان زبناء دعاية هتلر هم اجلماهري املاركسية الذين استطاع أن جيذهبم.
فربهن بذلك على أن دعايته سرت إىل أعمق مما تسري دواعي احلقد الطبقي.
كان خياطب خنوة العرق ،ويستدعى جيش الشباب األملاين ليعبد إهلا آخر غري
املال .كان خياطب الشعب السامي يعرض عليه برنامج السيطرة على األرض من
خالل توحده القطيعي .بينماكانت األحزاب األخرى يف أملانيا تنشد سلما،كان
ُه َو يوقد هلب الغضب على فرنسا اليت أهانت قومه مبعاهدة فِرساي .يقول « :كم
من دعاة السلم يتمنون اليوم يف عمايتهم ،وبواسطة تباكيهم وهرائهم ،أن يصلوا
إىل هدف إعزاز أملانيا .هذا اإلعزاز  :لن بواسطة أغصان الزيتون اليت حتركها بدمعة
سخية بواكي السلم ،لكنها تتحقق بالسيف املنتصر ،سيف شعب من السادة
يضع العامل كله يف خدمة حضارة عليا».
كان الوحش الكاسر هتلر عندما خيطب «حيمله االنفعال ،ويتعاىل ن َفسه،
وتنفتح مناخره» .وكان يزدري ازدراء ظاهرا اجلماهري اليت تتجمع لتسمعه .فكان
من برناجمه «أن تدخل الدعاية احلياة األملانية كلها ،وأن تُنشأ يف كل أملاين وأملانية
استجابة ذُهانية « »Psychoseوخوف دائم ،وأن يـُْقسر الذكاء األملاين على
الطاعة السلبية ،العمياء ،امليكانيكية نوعا ما ،لقوانني وأوامر القائد».
العنف املنهجي ينتهي باجملتمع املتعامل بالعنف ،أخذاً وعطاء إىل الطاعة
القطيعية .وهي سر جناح اهلتلرية والستالينية ال ريب .واهلل غالب على أمره.
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اإلرادة الفوالذية
تشبيه نظام الدولة باآللة تشبيه معهود عند القانونيني األملان .فمنهم أخذه
ماركس وإجنلز وهتلر ولينني .الدولة يف هذا العرف القانوين تنظيم تقين حمض،
أجزاؤه اجلهاز اإلداري واملكاتب وأدوات القمع من شرطة داخلية ،وخصوصا
اجليش النظامي.
يعترب املاركسيون أن آلة الدولة سالح يف يد الطبقة الربجوازية ،فأول
واجبات الثورة أن تنتزع هذا السالح الذي بواسطته تقمع الطبقة احلاكمة
الطبقة احملكومة .وكذلك يعترب هتلر أن آلة دولة مجهورية فاميار املتصاحلة مع
العدو أجنبية عن الشعب ال ختدم مصاحله ،فما كان منه إال أن وثب على
الدولة سنة  1923يف حماولة انقالبية فشلت .ويف السجن كتب كتابه العجيب
البدائي النزعة الركيك الرتكيب الذي بلغ مع ذلك شعبية نادرة املثال يف أمة تعد
أرقى األمم األوربية ثقافة.
كانت الفكرة االنقالبية جوهر احلركة النازية تلميذة احلركة الفاشية اإليطالية
يف هذا الباب ،وكانت نفس الفكرة ختتفي حتت جلباب اجلدلية يف التخطيط
اللينيين باسم «اللحظة الذاتية» أو «املبادرة التارخيية».
كانت «فلسفة» هتلر هي الذاتية واملثالية واألسطورية القومية بعينها .لذلك
مل حيسب للموضوعية حساهبا عندما وثب على احلكم يف ظروف غري مناسبة
حماوال تقليد «املسرية على روما» اليت جنحت على يد موسوليين «القائد»
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الذي كان معجبا به أميا إعجاب .أما لينني فقد استنبط من فكر معلمه ماركس
أن الدولة آلة قمع يف يد الطبقة احلاكمة ،وأن موظفيها يتحولون أسيادا على
الطبقة احملكومة مهما كانت املرحلة التارخيية ،لكن أنسب مرحلة يف التاريخ
للوثوب على الدولة هي املرحلة اليت تكون فيها الدولة يف يد الدميقراطية
البورجوازية.
يشرح لينني يف كتابه «الدولة والثورة» الذي ضمنه آخر ما وصل إليه
اجتهاده حىت قبيل شهرين من ثورة أكتوبر ،أن هناك فكرة أساسية ،كأهنا اخلط
األمحر حتت كل ما كتبه ماركس ،مؤداها أن «اجلمهورية الدميقراطية هي أقرب
طريق يوصل إىل ديكتاتورية الربولتاريا» .وذلك أن النظام الدميقراطي شكل
«أكثر سعة ،وأكثر حرية ووضوحا للصراع الطبقي والظلم الطبقي» .وبذلك
تنكشف حاجة الطبقة الكادحة إىل اإلنصاف ،ويقتنع الكادحون ملا يرون
من ظلم وما يناهلم من بؤس أن مطالبهم لن تتحقق «حتما وبصفة ال تقبل
الشراكة إال يف دكتاتورية الربولتاريا ،أي يف إدارة الربولتاريا لشؤون اجلماهري».
وكذلك كان يعتقد هتلر ،ومذهبه هو النقيض اجلديل التام للماركسية .وما
كان يعتقده ماركس وشارح مذهبه الروسي القائد ،كان هتلر ينتقد الدميقراطية
انتقادا جذريا ألهنا حتل «قرار األغلبية الذي يقتل كل روح للمسؤولية ،وتناقض
«املبدأ الطبيعي األرستقراطي» وهو قرار القائد الفرد .فمن أعايل هذا التصور
األرستقراطي للسلطة كان ينظر إىل النظام الدميقراطي وكأنه احندار وانصباب إىل
احلكم األسفل ،حكم العامة ،حكم الرعاع واألوباش ،حكم الشيوعيني .كان
يعتقد أن الدميقراطية ما هي إال نظام يوطئ الطريق وميهد الفراش للشيوعية.
يقول عن الدميقراطية «إهنا بالنسبة هلذا الطاعون العاملي (يقصد الشيوعية)
مبثابة األرض اخلصبة اليت تنتعش فيها العدوى».
وأضاف لينني إضافة هي من عنده خالصة إىل تراث معلميه ،تزيد املوقف
املوضوعي للثورة وضوحا .هذه اإلضافة هي مفهوم اإلمربيالية ،هذه الكلمة
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اليت يستهلك منها اليساريون استهالكا كثريا.
ملا نشبت احلرب العاملية األوىل سنة  ،1914بادر لينني إىل أن يقول كلمتهُ
يف تلك احلرب ،فسماها حربا إمربيالية .كان قد استقل أتباعه البولشفيك،
وهم أغلبية احلزب االشرتاكي الدميقراطي الذي كان ينتمي إليه ،عن األقلية
ِ
فيك» منذ عامني فقط سنة إعالن احلرب .وكان لينني يسيطر على
«مْن ِش ْ
اللجنة املركزية وعلى جريدة الربفدا اليت أسسها .وجدته احلرب العاملية إذن واثقا
بنفسه أشد الوثوق ،وراءه حزب منظم تنظيما حديديا.
مع هذا فلم يكن خيطر له ببال أن تنجح الثورة يف الظروف املوضوعية اليت
كانت تسود بلده املتخلفة .كان ال يزال يفكر أيام كتب كتابه «اإلمربيالية،
املرحلة القصوى للرأمسالية» ،املنشور سنة  ،1916أن الرأمسالية اليت كانت يف
عهد ماركس كانت رأمسالية «تقدمية» بالنسبة للمرحلة اإلمربيالية على عهده.
وبالتايل فالرأمسالية األكثر إمربيالية هي أقرب إىل االهنيار من غريها ،وجلي
أن روسيا ،وعمر الرأمسالية فيها يومذاك إحدى عشرة سنة بإمجاع الشيوعيني
أنفسهم ،أبعد الرأمساليات موضوعيا عن أن تكون طريقا لدكتاتورية برولتاريا ال
تزال يف املهد .اإلمربيالية يف حتليل القائد الذكي الذي مل ينتظر حدث أكتوبر
اهلائل الذي قاده هو بنفسه وأجنحه بعد عام من نشر كتاب اإلمربيالية ،هي
املرحلة اليت تتحول فيها املنافسة الرأمسالية إىل احتكار .أدى جشع االحتكارات
(تروستات وكارتالت وأبناك يسودها الرأمسال املايل) وحاجتها للتوسع إىل
غزو األسواق اخلارجية بعد استيالئها على األسواق الداخلية .فاحلرب القائمة
«حرب هنب وغزو وقرصنة لتقسيم العامل ،وتوزيع املستعمرات ،وإعادة توزيعها،
وتقسيم مناطق نفوذ رأس املال».
ها هي ذي اإلمربيالية خرجت من أحشاء الرأمسالية .فاالحتكار يولد
بشكل حتمي تفسخ األوضاع .كل تناقضات الرأمسالية ازدادت حدة .وبذلك
فاملرحلة اإلمربيالية هي بال ريب املعرب األقرب عن الرأمسالية الطفيلية املتعفنة
احملتضرة إىل النظام االقتصادي واالجتماعي احملتوم ،أال وهو االشرتاكية مث
الشيوعية.
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جنحت ثورة فرباير  ،1917وتكونت حكومة كِ ِرنْ ْسكي البورجوازية
االئتالفية ،ودخل لينني إىل روسيا من منفاه بسويسرا ومبساعدة من أملانيا
اليت كانت ترجو أن تعرقل اشتغاالت لينني الثورية جهود احلرب وتنهيها.
يف شهر أبريل قدم لينني مقرتحاته املشهورة بـ«طروحات أبريل» اليت تقضي
بالقيام بالثورة الشيوعية حاال ضد حكومة كرنسكي .ال عجب أن أفزع اقرتاح
لينني ،املخالف لكل قواعد املاركسية ،كل الشيوعيني .حىت أن أكثرهم يسارية
عد فكرة لينني هذيانا .بعد شهر أو يزيد قليال من سقوط القيصر ،يريد
ض مببادرته الغريبة كل ما
هذا الرجل املتألق يف مساء النظرية والتنظيم أن ين ُق َ
أقرته العقيدة! أين الرأمسالية الوليدة ،ال تكاد ،يف روسيا من البالد العريقة يف
الرأمسالية اليت رشحها ماركس للثورة ؟ أين لروسيا الغارقة ،ال تزال ،يف خملفات
النظام اإلقطاعي يف االقتصاد وتركيب الدولة أن تكون رمحا تولد منها الثورة
الربولتارية .ما يشبه هذه الطفرة اليت يقرتحها لينني إال توقع أن حتبل جارية يف
اخلامسة من عمرها جبنني سليم وتضعه وضعا سليما.
هنا انتقل لينني حبذقه الذكي من املنطق اجلديل الصارم الذي طاملا شرحه
والتزمه يف حتليالته إىل حمض التشبيه .كان ال بد له من مستند تارخيي لتربير
وثبته .فكتب يف جريدة حزبه الربفدا يقول « :إن من السهل أن يصرخ الناس،
ويعلنوا ،لكن من الصعب أن حيكي املرء كيف كان يفكر ماركس وإجنلز وأن
يذكر الناس بذلك» .وبعد أن غطى مواقعه من اهلجوم على عقيدته وإخالصه
للمذهب ،ذكر أن ماركس وإجنلز أكدا أن الدولة اليت أقامتها كومونة باريس
سنة  1871هي نوع الدولة الصاحلة للربولتاريا .وزعم أن وضع السوفيات يف
روسيا وتعاظمها ومواقعها وقوهتا يف أيامهم تلك يشبه متاما وضع الثورة اليت
أسست الكومونة.
هبذا الزعم وهبذا التشبيه طوى لينني اجلدلية ،وأجلم أفواه املعارضني ،وتقدم
للميدان باإلرادية الفوالذية اليت كانت ،وال تزال ،عامل التغيري األول .وكان
اهلل على كل شيء مقتدرا.
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كسر آلة الدولة
وكذلك تقدم بعده بِينيتُو موسوليين وأدولف هتلر .فقد كان الثالثة
انقالبيني ،مدار سياستهم وحركيتهم القفز على الدولة لالستيالء على اآللة
احملركة للمجتمع املتحكمة فيه .وما امتاز لينني عن معاصريه إال باعتماده
على النظرية «العلمية» اليت حتلل اجملتمع وتطوره على أساس اقتصادي .وقد
رأينا كيف كانت احلركية السياسية ،والتحزب ،والتنظيم والعنف والرتبية عليه،
هي العامل احلقيقي لنجاح وثبة لينني .وكان اضطراب احلرب وتقهقر اجليش
الروسي فيها كافيا إلعطاء ثورة فرباير ،اليت شاركت فيها كل األحزاب املعارضة
للقيصرية ،فرصتها التارخيية ،كما سنحت بعد سبعة شهور فرصة ثانية اغتنمها
لينني املقدام على رغم أنف النظرية.
ومن ظروف احلرب ،وعلى إثرها ،برز موسوليين يف إيطاليا ،ودعا بدعاية
قومية تذكر مبجد الشعب الوارث إلمرباطورية روما .وبالقوة قاد موسوليين
مسريته على العاصمة ففرض على امللك أن يعينه رئيسا للحكومة ،ومن ذلك
التعيني قفز على الديكتاتورية املطلقة ،وأوصل الدولة القومية إىل أقصى صورها:
الدولة ،وال شيء غري الدولة ،والقائد ،وال أمر غري أمره.
أما هتلر فبعد أن فشلت وثبته سنة  ،1923وبعد السجن ،عاد
يلتمس طريقا إىل احلكم عن طريق الدميقراطية واالنتخابات احلرة .وعن هذه
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الطريق اليت كان يظنها ال ختدم إال صاحل غرمائه الشيوعيني ،وصل إىل احلكم
بسالم ليؤججها يف العامل نارا وقودها الفعلي األجناس البشرية «السفلى».
قومية العنف واالنقالب هو املثال الذي يقدمه لنا تاريخ أوربا .فما من
قومي عريب إال واالنقالبية جزء ال يتجزأ من ثقافته .ذكرى جمد روما صنعت
عصبات «القائد» اإليطايل ،ودولة «عبادة الدولة» .وحلم التفوق اجلرماين
صنع الوحدة القومية االجتماعية ،وفتح الطريق للزحف إىل السيطرة على
العامل سيطرة األسياد .واإلمساك جبهاز الدولة كان نقطة التحول من محاس
فوار ،وعنف بال حدود وال موضوع ،إىل عنف الدولة الكاسحة اليت جتمع
القطيع املطيع خلف القائد العبقري .وما من اشرتاكي عريب ،سواء أخفى
والءه الفكري لالشرتاكية العلمية أو مل خيفه ،إال وصورة لينني ماثلة بني عينيه.
معناه أن احلركية والتنظيم احلديدي والوثبة عند الفرصة هي املبادئ والنهايات
يف تركيبه اإليديولوجي ،إال أن يكون هذا االشرتاكي مثقفا يتسلى باجرتار
النصوص «املقدسة» املاركسية وبتقليبها قبوال ،وردا ،وتعليقا ،وشرحا.
كان لينني يعترب ،كما رأينا ،أن الرأمسالية يف عهد ماركس كانت «تقدمية»
أي أهنا كانت يف مرحلة مل تتقاطب فيها الطبقتان كما تقاطبتا يف عهد
«اإلمربيالية» على عهده هو .ومل يتساءل عن الدولة وجهازها  :هل بقيت
الدولة يف عهده على ما كانت عليه يف عهد معلمه ؟ دولة الرأمسالية يف وسط
القرن التاسع عشر هل تطورت مبوازاة االقتصاد ،كما هي العقيدة أم ال ؟ فإن
كانت الدولة قد تطورت فال شك أهنا أصبحت على عهد اإلمربيالية آلة أقوى
وأدق وأكثر امتدادا .فحيازهتا إذن تصبح أكثر ضرورية ،ألهنا تعطي الثورة قوة
هائلة.
لكن لينني عندما وثب يف روسيا مل يهمه مرحلة التقاطب الطبقي وال
درجة تطور الدولة .إمنا رأى الفرصة فارمتى بكل قوته على آلة الدولة ليحطمها
ويكسرها ويقضي عليها كما تأمر بذلك النظرية املاركسية اليت شرحها يف كتاب
«الدولة والثورة».
االنقالبان القوميان يف إيطاليا وأملانيا اعتمدا إيديولوجية وحدة الشعب ،بعد
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تصفية اخلصوم املنظمني طبعا ،مل ترد هنالك فكرة إثارة التمايز الطبقي الذي
ترفضه اإليديولوجية التوحيدية .ومبا أن األمر كذلك فآلة الدولة تبقى صاحلة
لالستعمال ،إذ هي آلة قومية .يف اإليديولوجية املاركسية تعترب آلة الدولة قوة
ختدم مصاحل طبقة معينة وتكون سالحا بيدها .فالبد من كسر آلة الدولة ليتم
حتطيم الطبقة السابقة .فال هتم درجة تطور الدولة اليت نثور عليها ،ما دام
األمر تغيريا جذريا يقضي أن يعاد بناء الدولة على تركيب جديد ،لتوضع يف
أيد جديدة.
يف زماننا هذا ،بعد ثورة لينني مبا يقرب من سبعني عاما ،تضخمت أمهية
الدولة وفاق االعتبار السياسي يف الدولة احلديثة حىت أمهية االقتصاد .فمعيار
جناح الدولة احلديثة جناعتها ومقدرهتا على ضبط اآلليات املعقدة اليت تتحكم
يف كل صغرية وكبرية من أمور حياة الناس .فاالنقالبيون العصريون ال يطمحون
إال إىل االستيالء على آلة جاهزة مههم أن تبقى شغالة ،بعد إبدال رؤساء
الوزارات والشرطة واإلدارة ،ليشرفوا على التقنقراطيني األكفاء ويوجهوا نشاط
األجهزة بتدرج إىل الوجهة اجلديدة.
ما هكذا جذرية الثورة املاركسية – اللينينية .يشرح لينني أن تنظيم
دكتاتورية الربولتارية ال يتم إال بعنف سلطوي .املهمتان الرئيسيتان يف نظره مها
قمع مقاومة املستغلني ،وقيادة اجلماهري الكادحة يف سعيها لرتتيب االقتصاد
االشرتاكي .فهل ميكن إجناز شيء من ذلك دون أن نبدأ بكسر آلة الدولة،
وإعدامها ؟ هذه اآللة اليت كانت الربجوازية بنتها على َمقاساهتا ؟ يبقى سؤال
وهو  :مباذا نستبدل اآللة احملطمة وكيف ؟ وهلذا السؤال جوابه .لكن األسبق
أن نربر ملاذا جيب الكسر.
عرض لينني نقدا ماركسيا للدولة املركزية وكون مركزيتها سببا من أسباب
الضغط على الطبقة اهلامشية .قال ماركس « :كل االضطرابات التارخيية إمنا
حسنت آلة الدولة بدل أن تكسرها» .ويلتحق نقد ماركس للدولة املركزية
ّ
بنقد فالسفة برجوازيني سبقوه ،أمههم طوكفيل .وهو نقد ال يزال يتوسط اليوم
مقدمة مشاغل املفكرين يف السياسة .وكان نقد ماركس ملركزية
الدولة ،ومتابعة لينني له يف ذلك ،يقدم بسخرية أمام وجه الدولة الشيوعية
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يف روسيا مرآة لرتى تشوه خلقتها.
يرى لينني يف نقد ماركس للدولة املركزية ،آلة الطغيان ،فكرة مهمة جدا
«فكل الثورات السابقة َح َّسنت آلة الدولة حيث كان جيب كسرها وحتطيمها.
هذا االستنتاج هو األمر الرئيسي ،األساسي ،يف نظرية ماركس حول الدولة».
يف عصرنا هذا ال تزداد الدولة احلديثة إال ميال إىل املركزية ،وبالتايل لطبيعة
الطغيان البريوقراطي املسلح أكثر فأكثر باحلاسوبات اإللكرتونية ،سواء يف
ذلك دولة روسيا ودولة أمريكا ،والدول املصنعة ،وتزيد على هذا التمركز دولنا
املختلفة آفات أخرى منها عدم الكفاية.
نطرح وحنن عابرون أسئلة القومة اإلسالمية أمامنا يوما ما ويف كلها لنا
درس .القومية اجلادة االنقالبية ،االشرتاكية اجلادة انقالبية .وعلى ساحة
الدميقراطية ال بد للحركة اإلسالمية وهي يف امليدان أن تعلم ذلك وتعلم
أسبابه ،خاصة منها سبب وجود مناذج تارخيية تكون األفق الثقايف ألصحابنا.
كذلك األمر بالنسبة آللة الدولة بعد وصول اإلسالميني للحكم .ما العمل
يومئذ ؟ حتسني اآللة وتطويرها ؟ أم كسرها كما أوصت املاركسية وكما فعلت
اللينينية ؟ وملاذا ؟ وكيف ؟ ومل ال ؟ قال ماركس يف إحدى رسائله « :سرتاين
أؤكد أن الثورة يف فرنسا جيب قبل كل شيء أن ال حتاول مترير اآللة البريوقراطية
والعسكرية يف أيد أخرى ،وهذا ما فعلته الثورات حىت اآلن .بل جيب كسرها.
هنا يكمن بالضبط الشرط املقدم لكل ثورة شعبية حقا» .وأنه ال حول وال
قوة إال باهلل العلي العظيم.
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برنامج الدولة االشتراكية
اهلدف األول إذاً يف روزنامة ماركس الثورية هو كسر آلة الدولة .وقد رأينا
نقده البالغ للثورات اليت سبقته ،يَرى من أكرب عيوهبا أهنا بدل أن تكسر جهاز
ت بنيانه .وال يرمي ماركس إىل كسر الدولة
الدولة ،أداة الطغيان ،قـََّوتْهُ َوَمتـَّنَ ْ
لتعطيل طغيان قوة موجودة وإزالتها من الطريق ،بل لديه من وراء ذلك فكرة
هي من أعز أفكاره ،بل هي تاج ذلك الصرح الفلسفي املشيد ،أال وهي فكرة
االستغناء عن الدولة باملرة ،يف جمتمع حترر من أصل البالء  :الطبقية .ونعود إن
شاء اهلل إىل هذا قريبا .يف انتظار انتصار الثورة وانعدام الضرورة إىل الدولة ،ما
العمل ؟ يقول ماركس كما نقل عنه لينني يف كتابه «الدولة والثورة» وهو آخر
ما كتبه قبل دخوله املعركة احلامسة ،بل عاجلته الفرصة فاضطر لطبعه وإخراجه
قبل إمتامه ،يقول « :إن َك ْسر آلة الدولة إمنا متليه مصاحل العمال والفالحني،
فيجتمعون لتحقيق هذا اهلدف عندما توضع أمامهم مهمة إسقاط هذا اجلهاز
الطفيلي وتعويضه بشيء جديد».
وبقي ماركس ال يدري ما يعوض اآللة املكسرة ،وال يستطيع أن يتصور
بديال برولتاريا للجهاز البغيض ،ألن من شأن العلماء أن يراقبوا الواقع ال
أن يفرتوا عليه من عند أنفسهم .حىت كانت حكومة كومونة باريس اليت
دامت شهرين كاملني ،فلقف منها ماركس دروسا تارخيية مهمة ،منها قضية
البديل العمايل ،الثوري جلهاز الدولة .قال ماركس يف كتاب «احلرب
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األهلية يف فرنسا» « :إن الكومونة حققت ألول مرة يف التاريخ املنعطف من
الدميقراطية الربجوازية إىل الدميقراطية الربولتارية ،من دميقراطية الظاملني إىل
دميقراطية املظلومني ،من الدولة كقوة خاصة مرصودة لقهر طبقة معينة إىل
قهر القاهرين بواسطة قوة عامة ،قوة أغلبية الشعب من العمال والفالحني».
ومبا أن ماركس كان ال يتقدم أبدا بني يدي التاريخ ،بل يكتفي بوصف
أحداثه مستنتجا بتواضع التلميذ الدروس احلتمية ،فإنه مل يقرتح قط برناجما إجيابيا،
ولو جممال ،للدولة االشرتاكية بعد الثورة .وإمنا اكتفى بتلخيص ما فعلته الكومونة
القصرية العمر واقرتحته .ورغم أن الرفيق إجنلز مل يكن يعترب الكومونة دولة ،بل
بداية الضمحالل الدولة ،فقد أشاد مع صاحبه بربنامج الالدولة هذه وحبذاه.
قررت الكومونة حذف اجليش احملرتف وتعويضه بقوى الشعب املسلح.
وقد استولت فكرة «الشعب املسلح» هذه على فكر لينني فجعلها حمور
تفكريه وحمط نشاطه .ومن بعده ال ختطو ثورة خطوهتا األوىل إال ويكون تنظيم
امللشيات شغلها الشاغل .القوة الفاعلة يف الدولة ،ذراعها الفاتكة ،هي اجليش
املنظم الذي يضمن األمن واالستقرار .فلفرتة مضطربة مثل فرتات الثورة ،ال
ميأل الفراغ العسكري والفراغ النفسي إال شعار مثل شعار «الشعب املسلح».
وقد كان مما سهل وثبة ثورة أكتوبر تقهقر اجليش الروسي أمام الزحف األملاين
الكاسح ،مث تبخره وهروب األجناد .ومن عناصر هذه األجناد اهلاربة من
امليدان صنع تروتسكي مؤسس اجليش األمحر أول فرق هي الصورة الفعلية
«للشعب املسلح» الذي حلم به ثوار باريس من قبل.
وقررت الكومونة حذف البريوقراطية وتعويضها بانتخاب املوظفني
بالتصويت العام .انتخاب املوظفني وتسرحيهم يف كل وقت .كل املوظفني
يعمهم هذا احلكم ،حىت القضاة الذين جيب أن يفقدوا حريتهم الظاهرة يف
النظام السابق .ويعين هذا رفض استقالل السلطة القضائية ذلك االستقالل
الذي يعد ركنا ركينا يف األنظمة الدميقراطية.
وقررت الكومونة خفض أجور كل أعضاء الدولة واإلدارة من أعضاء اجمللس
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إىل أسفل السلم وتسويتها بأجر العامل العادي ،وإنه حللم مجيل هذا النزوع
ِ
«النومْن ْكلَتُورا» يف روسيا برجنيف
إىل املساواة .سل عن مصريه واقع طبقية
وكرباتشوف.
وقررت االستغناء عن االمتيازات والعالوات واملكافآت اخلاصة للموظفني
الساميني ،وذلك باالستغناء الكلي عن هؤالء املوظفني.
وقررت جتريد الشرطة من كل صالحياهتا السياسية لتصبح الشرطة إدارة
عادية مثل سائر اإلدارات.
وقررت حذف النظام الربملاين وتعويضه مبجلس غري برملاين ،لكنه «فعال»
جيمع يف يده بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ويبين لينني على هذا الرتاث التارخيي فيقرتح ،سائرا على خطى املعلم ،ملا
بعد الثورة وكسر اآللة الربجوازية مرحلتني اثنتني  :املرحلة السفلى اليت يصف
بعض مالحمها ،واملرحلة العليا اليت ال يستطيع هو وال أحد من العقالء أن يتقدم
فيقحمها على التاريخ قبل أواهنا .وإذن تبقى هذه املرحلة العليا لبناء الدولة أمرا
معلقا .مل جيسر أحد بعد لينني أن يصفها فأحرى أن يعلن أن اجملتمع الروسي
وصل عتبتها .تلك املرحلة العليا هي املرحلة الشيوعية ،مرحلة ذوبان الطبقية،
مرحلة ذوبان الدولة ،مرحلة جنة ماركس.
خيرج اجملتمع إىل املرحلة السفلى من االشرتاكية من رحم الرأمسالية بعد
«خماض عسري وطويل» .خيرج إليها وهو حيمل بني جنباته كما يقول ماركس
«آثار جراح اجملتمع القدمي» .خيرج فطريا ال ميكن أن يتحرر من تقاليد الرأمسالية
وال أن يتصف بالنضج .من هنا فال بد من االعتماد مؤقتا على القانون
الربجوازي وبعد ذهاب البورجوازية .وإذن فال بد من نصب جهاز للدولة
مؤقت ،ويقدم ماركس حجة كبرية للحكام الثوريني عندما يعلن أن الدولة
واحلرية نقيضان ال جيتمعان .ويشرح إجنلز هذه احلقيقة الناصعة اليت تغسل عن
وجه التاريخ الثوري كل وصمة خبنق احلريات فيقول « :ما دامت الربولتاريا
حتتاج للدولة فلن متنحها الدولة حرية ،لكن متنحها القدرة على قهر اخلصوم.
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ويوم ميكن احلديث عن احلرية ،فعندئذ لن يبقى للدولة وجود».
إضافة لينني األصيلة إىل برنامج املرحلة السفلى تتلخص يف فكرتني :
اإلحصاء واملراقبة .مل يستعمل كلمة «ختطيط» ،لكنه فصل عملييت اإلحصاء
واملراقبة من قبل الدولة تفصيال ال يزال القانون اإليديولوجي للبريوقراطية هناك.
أوصى أن تفرض مراقبة شديدة الصرامة على اإلنتاج والتوزيع ،وعلى
حساب العمل وحساب االستهالك .قال « :إن األمر اجلوهري يف التنظيم،
هو اإلحصاء واملراقبة .ال بد منهما لتسيري اجملتمع الشيوعي تسيريا جيدا يف
مرحلته األوىل» .هنا يتحول كل املواطنني إىل مستخدمني مأجورين للدولة،
دولة العمال املسلحني ( )...وينبغي قبل كل شيء أن نتمكن من جعلهم
يعملون نفس احلصة ،حمرتمني لنفس حساب العمل ،ينالون نفس احلصة من
األجر».
يرى لينني أن طرائف اإلحصاء واملراقبة واحملاسبة قد بسطتها الرأمسالية
تبسيطا جيعل يف متناول الناس مجيعا متابعة ما جيري يف حقل اإلنتاج والتوزيع.
«فعندما يقوم مجهور الشعب نفسه هبذا اإلحصاء يف كل امليادين ،عندما
يقوم ملراقبة الرأمساليني (الذين يصبحون جمرد مستخدمني) ،وعندما يقوم مبراقبة
السادة املثقفني الذين بقوا حمافظني على عادات رأمسالية ،عندئذ تكون هذه
املراقبة عامة حقا ،شاملة ،قومية ،ولن يستطيع أحد أن يفلت منها ولن يكون
اجملتمع عندئذ إال مكتبا كبريا ،ورشة كبرية مع التساوي يف العمل واألجر».
نشري هنا إىل أن ماركس نفى إمكان اجتماع الدولة واحلرية ،هذه العقيدة
هي مضمون الدولة الشيوعية السياسي .أما شكلها فنجده يف عموم «املراقبة»
وقوميتها كما علم لينني ،فمن يزعم أن الدولة البوليسية الستالينية ال أصالة
هلا ؟!
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اضمحالل الدولة
تنفرد املاركسية من بني سائر اإليديولوجيات بالتفاؤل املفرط فيما خيص
الطبقة املختارة الربولتارية .وتتنبأ هلا ،عندما تتحرر ،بأهنا ستحرر اجملتمع
البشري من كل ظلم وإىل األبد ،وبأهنا سرتتفع بالنظام االجتماعي إىل مرتبة
ال تقول إهنا أخالقية ،لكنها مرتبة رفيعة يف سلم التطور اجلديل ،يصبح معها
وجود الدولة أمرا غري الزم باملرة .إذا علمنا أن ماركس عاش يف قرن كان
للفوضويني أثناءه نفوذ فلسفي وسياسي كبري ،سهل علينا أن نعرف مصدر
التأثري الذي جر فيلسوف الصرامة العلمية ليدخل يف حسابه أيضا الفكرة
الفوضوية .والفوضوية باعتبار أن الدولة هي رأس الطغيان ،وأن البشر يف
سعادة يوم تسقط الدولة لتخلفها صيغة ما من صيغ االشرتاكية .وقد كان
ملاركس وألجيال االشرتاكيني من عصره وحىت عصر لينني مساجالت زاد من
أمهيتها جرأة الفوضويني وأعماهلم اإلرهابية .ويكفي ذكر اسم باكونني ذي
الصدى الواسع.
فإذن أدمج ماركس ومدرسته من بعده هذا املطلب احلامل ،مطلب إعدام
الدولة من الوجود ،يف املذهب ،وربط حتقيقه بنجاح الثورة الربولتارية .ووقوفنا
برهة مع هذا الربط اهلوائي ومع الصنعة الفلسفية اليت حاكها املاركسيون يف
املوضوع ميكننا من زيادة التعرف على نظرية الدولة عندهم،
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وهي نظرية متأل الساحة يف علم السياسة ال غىن لنا عن نقدها .وهي
يف حد ذاهتا نقد جذري لنظرية الدولة اللربالية ،فاحلديث يف هذا املوضوع
يبسط أمامنا أشكال التنظيمات السياسية اجلاهلية املعاصرة بسطا يشف
عن مضامينها الواقعية ومطالبها اإليديولوجية .ومبا أن شكل نظام الدولة
اإلسالمية مفتوح يف تفاصيله ،فاستعراض الفلسفات اجلاهلية ،وتصفح جتارهبا
التارخيية ،يتيح لنا استفسار اإلمكانات أمامنا لبلوغ األهداف اإلسالمية،
تلك اإلمكانيات اليت تدخلنا يف عداد البشر ،نتعلم ،وخنطئ ،ونصيب.
من وراء سعينا تأييد اهلل املرجو ،لكن اخلطأ يف بناء الدولة ،وفهم الطبائع
البشرية ،وفهم الضرورات التنظيمية واإلدارية اليت ال يعوضها أي عامل طبقي
وتأمل مصري الوهم
موهوم ،وال أية فضيلة اجتماعية مزعومة ،خطأ قاتل.
ْ
املاركسي فيما خيص اضمحالل الدولة َتر مثاال النقالب الواقع على األماين
الفلسفية ،وانتقام الضرورة من التفاؤل األعمى.
يعترب إجنلز أن وجود الدولة يف اجملتمع هو «إقرار من اجملتمع بأن
التناقضات الطبقية اليت يتخبط فيها ال جتد حال خارج الدولة ،وأن العداوات
العميقة فيه هتدد استمراره .لذلك يضطر اجملتمع إلقامة الدولة لكي ال تأكل
الطبقات املتصارعة بعضها بعضا ،ولكي ال يأكل ذلك الصراع اجملتمع بأسره،
فقوة الدولة تنظم الصراع وتطوقه يف حدود معقولة» .ويرى الرفيق أن الدولة
البورجوازية ال تكفي بتخفيف نتائج الصراع ،لكنها متثل «القوة اخلاصة» اليت
تثبت سيادة طبقة على طبقة يف أشكال قانونية .فمىت زال الصراع الطبقي زالت
بالضرورة مربرات وجود الدولة .وما الدولة يف آخر حتليل إال انعكاس فوقي
للوجود االجتماعي.
وحيلل لينني يف كتاب «الدولة والثورة» مقاالت إجنلز يف رده على ُد ْه ِريْن ْج
يف املوضوع بكثري من اإلحلاح والتكرارَّ .بي إجنلز أنه مىت امتلكت الربولتاريا
وسائل اإلنتاج باسم اجملتمع ،وبالتايل مىت زال التناقض بني وسائل اإلنتاج
وعالقات اإلنتاج وهو حمرك التاريخ ،فإن تدخل الدولة يف سري اجملتمع «يصبح
أمرا غري الزم يف ميدان من ميادين النشاط االجتماعي» ،ومبا أن العداء الطبقي
ال يبقى له وجود عندئذ ،كما ال يبقى وجود لطبقة يقع عليها القهر،
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فإن الدولة «ينام نشاطها من تلقاء نفسه»« ،وتعقب إرادة األشياء إرادة
الناس» .ال حاجة لنقض الدولة عندئذ ،بل هي تنتقض تلقائيا عندما ال يصبح
هلا مهمة يف مسلسل اإلنتاج.
ويكمل لينني التعليل فيشرح كيف يضطلع الشعب املسلح «مبأمورية
اإلحصاء واملراقبة فيهيئ بذلك الطريق لالستغناء عن الدولة .فإنه عندما يصبح
التخفي من مراقبة الشعب املوجود يف كل مكان ،اليقظ حيصي األنفاس على
الناس ،أمرا شاقا جدا ،فإن حماوالت االستخفاء من املراقبة العامة تصبح نادرة،
خاصة وأن «الشعب املسلح» مثل هؤالء املثقفني العاطفيني!
ومع العادة يلتزم الناس مجيعا بالضوابط والقواعد البسيطة اجلوهرية حلياة
كل جمتمع .العادة عندما تتمكن تقود الناس إىل الطاعة من غري حاجة إىل
عنف الدولة وتسلطها.
هنا ملس لينني عقدة األمر كله  :الطاعة بال إكراه .وإهنا ملثالية يستغرب أن
تولد يف تفكر جديل ال يرى غري الصراع دينا .عندما كان يتحدث عن مراقبة
«الشعب املسلح» وإحصائه األنفاس ،وعقابه الشديد السريع للمخالف كان
داخل منطقه .لكن عندما أعطى للعادة تلك الفضيلة ،وعندما اعرتف بوجود
ضوابط «جوهرية» الزمة لكل جمتمع ،وعندما بشر بطاعة تـُمنَح بال إكراه وبال
عنف ،فقد َع َب من حميطه إىل حميط غريه.
لو ركز مفكر أمله يف إصالح اجملتمع ليستغىن اجملتمع باليقظة العامة عن
كثري من اإلكراه وأناط القضية بالضمري األخالقي صراحة لقلنا هذا كالم .ولو
حتدث متحدث عن االلتزام اخللقي أو الديين بالطاعة وفاء بعقد بني احلاكم
واحملكوم الستمعنا .لكن املاركسيني يف هذه النقطة يسبحون يف خضم غامض.
وكان هتلر أكثر منطقية وصراحة عندما أرجع القضية إىل الرتبية القطيعية
والطاعة القطيعية لقائد فرد مقدس.
نقطة الطاعة ،وااللتزام املشروط هبا ،والوفاء مبقتضيات عقد البيعة بني احلاكم
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واحملكوم ،هي النقطة اليت تدور عليها حياة النظام السياسي اإلسالمي .كيف
جاء ذكر الطاعة الطوعية يف كالم املاركسيني ؟ وكيف تعذرت الطاعة يف ذلك
اجملتمع الثوري حني تضخمت الدولة عوض أن تضمحل ،وحىت صار اإلكراه
والعنف والسفك الستاليين احلل الوحيد ملشكلة السلطة والدولة ؟
كان لينني يف وصيته املشهورة اليت كتبها قبل موته وبعد جتربة ست سنوات
يف إدارة الثورة ودولتها يبدي دهشته وعجبه من تطور الدولة يف غري االجتاه
الذي حسبه.
دعنا نستمع إىل هذيانه املثايل يفسر أخطاءه .كان يبشر أنه سيأيت زمن
على اجملتمع بعد الثورة يتعود الناس فيه احرتام الضوابط األساسية لسري اجملتمع،
ويصري عملهم منتجا إىل درجة أهنم سيبذلون كل جهدهم لإلنتاج دون أن
يقفوا مع احلسابات األنانية ،ويزدهر النظام االقتصادي االشرتاكي ازدهارا ال
حدود له بعد اهنيار الرأمسالية .كل ذلك نتائج للثورة الشك فيها وال ريب.
إن يف النظرية املاركسية اللينينية ثغرات متألها الفلسفة مبا لدى ماركس
وشراحه من حذق ومهارة .ومن أكرب الثغرات غياب تصور متماسك ملا بعد
الثورة ،فعوضوا الربنامج بالتفاؤل الطليق وباألحالم اجملنحة.
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جنة ماركس
يؤمن املاركسيون بالتطور اجلديل احملتوم ،فكما خرجت البورجوازية من
اإلقطاعية ال بد أن خيرج من النظام الرأمسايل نظام اشرتاكي .بيد أن ماركس
ِ
احلذر يف استنتاجاته التارخيية للمراحل املاضية خطا خطوة واسعة يف فضاء التنبؤ
الصرف عندما أخذ يف وصف املالمح الرئيسية املرتقبة «الالزمة» للمجتمع
االشرتاكي يف مرحلته العليا.
قال يف صفحة مشهورة من كتابه « :نقد برنامج كوتاوارفورت» « :عندما
ينقرض استعباد األفراد وتبعيتهم لتوزيع العمل ،وعندما ينقرض معه التناقض
العدائي بني العمل الفكري والعمل اليدوي ( )...عندما تنمو منوا متعددا
قدرات الفرد ،وتنمو الطاقات اإلنتاجية ،وتتفجر كل منابع الثورة اجلماعية
بغزارة ،عندئذ فقط ميكن جتاوز األفق الضيق للقانون البورجوازي جتاوزا كليا،
وميكن للمجتمع أن يكتب على راياته هذه العبارة  :من كل حسب طاقته،
وإىل كل حسب حاجته».
يف العبارات األخرية يشري ماركس بالنقد للظلم البورجوازي الرئيسي وهو
التملك الفردي لوسائل اإلنتاج ،وللظلم الثانوي الذي تقننه قوانني البورجوازية
وهو التوزيع السيئ ألشياء االستهالك ،حيث يأخذ كلٌّ ما يناسب العمل الذي
أجنزه ال ما يناسب حاجته وحاجات عائلته.
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يعترب ماركس توزيع املنتجات االقتصادية هبذا امليزان ظلما اجتماعيا صارخا،
ألن الناس ليسوا سواء ،فهذا قوي وهذا ضعيف ،وهذا ذو عائلة كبرية خبالف
ذاك .فإن ُوّزع عليهم مبقادير متساوية فذاك عني الظلم .لذلك جيب أن يكون
قانون التوزيع حسب رأي ماركس مبنيا ال على املساواة ،بل على عدم املساواة.
وهذا ما بشر به يف صفحته املشهورة «عندما يكون جتاوز األفق الضيق
للقانون البورجوازي جتاوزا كليا».
ويزيد لينني مذهب معلمه يف املوضوع شرحا ،فيبني أن الناس يف املرحلة
السفلى لالشرتاكية سيتعودون على احرتام القواعد والضوابط الضرورية للحياة
االجتماعية ،وهكذا «فعندما ال يكون هناك استغالل ،وعندما ال يكون هناك
ما يبعث على الغضب أو على االحتجاج والرفض ،أو يدعو إىل الردع» ،تنفتح
عندئذ األبواب مشرعة ليمر اجملتمع من املرحلة السفلى من االشرتاكية إىل
مرحلة انقراض الدولة ،وذلك حني يضمحل القانون الضيق البورجوازي ،وحيق
للمجتمع أن يكتب على راياته تلك العبارة اليت هي شعار اجلنة املاركسية ،جنة
الوفرة واإلنتاج الغزير ،والتوزيع حسب احلاجات.
إن اجلدلية هي الضامن لكي تنضج املرحلة العليا يف أحشاء املرحلة
السفلى من االشرتاكية نضجا اقتصاديا وسياسيا ،فمن الناحية االقتصادية
تؤدي امللكية العامة إىل االزدهار ،ومن الناحية السياسية يؤدي اإلحصاء،
وتؤدي املراقبة العامة ،إىل الطاعة العفوية اليت تصبح عادة ،وكأهنا انعكاس
للضوابط الضرورية يف سلوك الناس.
مضى على وعود ماركس أزيد من قرن ،وعلى ثورة لينني سبعون عاما،
فبني أيدينا جتربة ملموسة بالغة األمهية ،متشعبة املناحي ،غنية باألخطاء
والتعديالت واالحنرافات والنزعات .وهي جتربة فـَتـَنَت العصر زمانا .حىت اجنلى
األفق الثوري عن دولة عظمى هلا املقام احلاسم يف مصري العامل .فاملراقب من
أعلى ومن بعيد ،والشاب املناضل املليء باألحالم ،حيكم بأن الدولة العظمى
إمنا هي النتيجة احلتمية والثمرة املرضية للمذهب العلمي العظيم .وال يهتم َمن
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هذا موقفه بالنظر الفكري يف القيم ،يكفيه أن املاركسية كانت الفلسفة اليت
قفزت بروسيا املتخلفة منذ عقود قليلة من مؤخرة قافلة احلضارة إىل الصف
األول .ويكفي املناضل أن يكون حامي ظهره دولة معها سالح بال حدود،
تؤيد أصدقاءها يف احملافل الدولية ،وتقدم النصح الدبلوماسي ،وتدرب الفرق
الثورية ،وحتمي من طغيان اإلمربيالية عدوة اإلنسان.
أما الناقد اإلنساين للجاهلية مبذاهبها مجيعا ،فإنه يتتبع منطق العنف
واإلكراه من وراء اإليديولوجية وتوليداهتا اجلدلية ،هناك اعرتاف مكتوب
معروف بأن احلرية والدولة نقيضان ال جيتمعان .هذا كتبه إجنلز يف رسالة إىل
بيبل .هناك ختطيط للمراقبة العامة وإحصاء األشياء واألنفاس ،هناك فوق كل
شيء احلرب املبدئية بني الطبقات ،ومشروع القضاء املربم على العدو الطبقي
للربولتاريا .فال غرو أن تتمخض التجربة املاركسية املتعددة عن الدولة املركزية
أقصى ما كانت الدولة مركزية ،وأن يكون النظام البوليسي هو الصيغة الفعلية
املمكنة ملراقبة «الشعب املسلح» نفسه بنفسه ،وأن تكون تصفية العدو الطبقي
صناعة دموية هلا أجهزهتا وتقنياهتا .وال غرو أن ينتج كل ذلك دولة متماسكة
بالقهر الطبقي الذي فرضه احلزب الواحد ،قوية لوحدة القرار وإعدام الرأي
املعارض املعرقل .وما دون هذا من الثغرات يف الفعالية االقتصادية ،وصالحية
التخطيط االقتصادي أو عدم صالحية ،أمور ثانوية يف مستوى النقد اإلسالمي
حلضارة القسر والصراع ،قابلة لألخذ والرد.
ما لبثت الثورة اللينينية أن وجدت نفسها مضطرة إلعادة تركيب آلة
الدولة وتقوية جهاز اجليش وجيش البريوقراطية .فبعد أربع سنوات من ابتداء
الثورة أخذ لينني ينتقد «االحنراف البريوقراطي» .ومع ستالني أخذت آلة
الدولة تقوى ،وأخذ اجليش املنظم والشرطة السياسية حيالن حمل الوهم
اللينيين يف «الشعب املسلح» .وأخذ اإلكراه املكشوف البسيط يفرض
الطاعة العمياء .ما لبث ستالني أن رفع شعار «االشرتاكية يف بلد واحد» بديال
عن شعارات االشرتاكية العاملية و«الثورة املستمرة» اليت كان ينادي هبا تروتسكي
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غرمي ستالني.
متكن ستالني من آلة احلزب اليت صنعها لينني ،وهبا حرك الدولة يف
اجتاه دكتاتورية شخصية قيصرية ما كان معها وجود إال وجود اللغو واهلذر
اإليديولوجي يف السوفيات.
وتبخرت كل أحالم التوزيع املتساوي ،فحظيت طوائف موظفي اجليش،
وحاشية كاتب احلزب (أي تواضع يف األمساء!) ،واألجهزة اخلاصة من
الشرطات املتوازية يراقب بعضها بعضا ،ومن سجون ومعتقالت ،باملعاملة
واألجور املرتفعة واملساكن الفسيحة ،والسيارات اخلاصة ،واحلاجات تقضى.
وها هو جرباتشوف نفسه ينتقد اليوم عالنية هذه امليزات ويفضحها.
ويف وقت مبكر من حكم ستالني انبعث رفاق احلزب ،تروتسكي وأنصاره،
والنقابيون ،واالشرتاكيون من غري احلزب البلشفي ،واملثقفون ،والساخطون،
يصرخون بأن الثورة سقطت ضحية خيانة .وكان حظ هؤالء مجيعا التصفية.
ليس من شأن الناقد اإلسالمي أن ينظر فيما إذا كان خط ستالني هو
األقرب إىل املاركسية أم خط معارضيه .هناك منطق تقسيم اجملتمع إىل طبقتني،
هناك إسرتاتيجية وتقنية للحرب الطبقية كعالج للوضع الطبقي ،فهل هناك
خط أنسب لطحن اخلصم الطبقي من خط ستالني ؟
وم بـِّنَ ْه عاصمة الكامبودج،
ويف سنة  1975دخل الثوار الشيوعيون بـْنُ ْ
وساقوا الشعب مجيعا خارج املدن ،وقتلوا ثالثة ماليني من اخللق ،ما يقرب من
نصف السكان ،مباشرة ضج العامل من هذه الوحشية ،لكننا ال نرى يف تلك
الفعلة الشنعاء إال أسلوبا ،مثل أسلوب ستالني ،لتطبيق اجلدلية العتيدة.
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«اليعجبني وجهك اليوم»
حكى خروتشوف عن سلفه ستالني أن اجلبار الروسي كان كلما قال
ألحد كبار الدولة هذه العبارة علم أفراد احلاشية املطلعون على أطوار صاحبهم
أن أيام الوجه الذي مل يعد يعجب حمسوبة .أفكان املزاج الستاليين هو السبب
يف املسار اإلرهايب الذي سارت عليه الدولة الروسية الثورية ،أم أن هناك ما ال
يفسره املزاج ؟ لو كان ستالني واحدا من احلكام املستبدين الذين عربوا تاريخ
العامل وال زالوا يعربونه ملا استحق كل هذا اجلدل حول شخصيته .لكنه أخذ
مقاليد الثورة العاملية اليت كانت أمل شعوب العامل يف وقت مبكر من أيام
ميالدها ،ولبث يف احلكم ما يناهز ثالثني سنة حىت أعطى للدولة العظمى
اليت تتحكم اليوم يف مصري البشرية إىل جانب شقيقتها الرأمسالية أسلوبا ثابتا
للحكم ،وتقاليد ال ميكن أن تلغى مبجرد موقف خروتشوف يف مؤمتر احلزب
البلشفي العشرين ليعلن «أخطاء» ستالني ويتربأ منها .وال مبوقف جرباتشوف
اليوم ينتقد بال هوادة عهد برجنيف.
نرجع إىل ما قبل ستالني قليال .منذ الشهور األوىل لنجاح ثورة أكتوبر
فرض لينني على رجال دولته اجلديدة «اإلجراءات األكثر عزما واألكثر
صرامة لرفع مستوى االنضباط» .يف شهر دجنرب من سنة  1917اقرتح وسائل
القمع التالية لسحق العدو الطبقي « :انتزاع كل املمتلكات ( )...واإليداع
يف السجن ،واإلرسال إىل جبهات القتال وإىل األشغال الشاقة ،يف حق كل
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املخالفني للقانون».
كان يعترب أن «سحق األغلبية من عبيد األمس لألقلية املستغلة مهمة
غاية يف السهولة والبساطة والطبيعية نسبيا ،حبيث ختسر فيها اإلنسانية دماء
أقل ( )...وتكلف اإلنسانية كلفة أقل»(((.
يقول سوجلنتسني ،وهو الكاتب الروسي األشهر « :يف حسابات الربوفسور
اهلارب من روسيا كوركانوف املتخصص يف اإلحصائيات ،كلف هذا السحق
«السهل نسبيا» منذ بدء ثورة أكتوبر ستًّا وستني مليون إنسان .وبالطبع ال
نستطيع ضمان صحة هذا الرقم ،لكن ليس لدينا أي رقم غريه رمسي».
وينقل نفس الكاتب((( أن آخر ما كتبه لينني وهو يف مرض موته رسالته
إىل كورسكي الذي كان يُ ُّ
عد مدونة للقانون الثوري قوله له « :جيب أن ال ترفع
احملكمة اإلرهاب .إن من يعد بذلك إمنا خيطئ يف نفسه أو يسقط اآلخرين يف
اخلطأ ،جيب أن يربر اإلرهاب ،وأن تبني مشروعيته على صعيد املبادئ ،بوضوح
بال حتريف وال تزويق» سواء احتفظنا برقم الستة والستني مليون ضحية ،أو
نزلنا إىل رقم عشرين مليونا األكثر تداوال ،لغياب أرقام رمسية كما يَ ْس َخُر
سوجلنتسني ،فاخلليق باعتبارنا األصل الفكري واملنهجية يف احلكم .وهذا هو
لينني شعاره «اإلرهاب أداة إقناع» وتعليماته األخرية لواضع القانون الثوري أن
يتخذ اإلرهاب أساسا واضحا للنظام« ،بال حتريف وال تزويق» .وما اجلدلية
الفلسفية إال وعاء فكري الستيعاب مبدأ سحق العدو الطبقي وتربيره «وتبني
مشروعيته» إذا كان األمر كذلك فما حظ مزاج ستالني يف القضية ؟
نرجع إىل شهادة سوجلنتسني نستمع إىل شاهد من أهلها .كان هذا الذي
أصبح كاتبا حيتفل به الغرب أميا احتفال حلاجة الصراع بني الرأمسالية وغرميتها
ويرفعه ويقلده جائزة نوبل لآلداب ضابطا يف احلرب العاملية الثانية ،ضبطوا معه
رسائل ينتقد فيها بعض سياسات ستالني ،وأمضى يف املعتقالت مثان سنوات
((( فيما مضى من فقرات مل نشر إىل مصادر النصوص ألهنا معروفة .هنا نصوص أنقلها عن كتاب
سوجلنتسني L’Archipel du Goualg Tome 2 p 9-10 Editions Seuil Paris 1974
((( نفس املصدر السابق اجلزء إالول ص 255 :
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وصف فظائعها .قال عن أثر ستالني يف بناء الدولة الروسية((( « :فكرت
طويال ،قبل سنوات سجين بكثري وأثناءها ،أن ستالني فرض على مسار تطور
الدولة السوفياتية وجهة حامسة .لكن ها إن ستالني مات هبدوء فهل يستطيع
أحد أن يقول إن السفينة غريت وجهتها ؟ إن أثر ستالني الشخصي على
األحداث يتلخص يف شيء ما حزين وبليد ،يتلخص يف نزوات جبار صغري،
يتلخص يف تعظيمه لنفسه .أما فيما عدا ذلك ،فإنه مل يزد على أن وضع رجله
بالضبط يف املخطط الذي وجده مرسوما».
هذا املخطط املرسوم حاولنا يف الفقرات املاضية أن حنضر ميالده وتطوره،
إنه اجلدلية منهجا والعنف االنقاليب سياسة ،وسحق العدو الطبقي هدفا .أما
أسلوب احلكم فهو اإلحصاء واملراقبة ،أو بكلمات أوضح  :التجسس واحلكم
البوليسي سياسة وإدارة ،والتخطيط اقتصادا .وكم كان ستالني وفيا لتعليم رفيقه
األكرب فيما خيص املراقبة! حىت أن سوء الظن أصبح طبعا له قارا .وإذا كان
رئيس الدولة ال يثق بأحد ،ويتجسس على كل أحد ،وال يأمنه على نفسه أحد
أن يفاجئه بأن وجهه اليوم ال يعجبه ،فقد بلغ اإلرهاب قمته .الشك الشك!
هذه هي البضاعة النفسية الرائجة يف جمتمعات القهر املنظم.
نستمع مرة أخرى لشهادة سوجلنتسني ،وهو يصف نفسية «اجلبار الصغري»
املصاب جبنون العظمة ،لكن املنطقي رغم ذلك مع منهجيته الثورية .كتب
سوجلنتسني ما يلي((( « :كان الشك يف الناس السمة األساسية يف شخصية
يوسيف دجو كاشفيلي (ستالني) .كان الشك هو وجهة نظره إىل العامل».
«ما وثق بأمه ،ال وال هبذا اإلله الذي لبث إحدى عشرة سنة يطاطئ
رأسه أمامه حنو بالط املدرسة الكنسية (كان ستالني على وشك أن يتخرج
قسا عندما التحق باحلزب)»مل يثق بعد ذلك برفاقه يف احلزب ،وباألخص
أولئك الذين حيسنون الكالم .مل يثق برفاقه يف املنفى .مل يكن يعطي ثقته
((( نفس املصدر ص 430 :
((( «Le premier cercle» p. 165, Editions Robert Laffont 1968
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للفالحني كي يبذروا احلب وجيمعوا الغلة إن مل يكونوا جمربين على ذلك ومل
تكن أشغاهلم مراقبة .مل يكن يثق بأن العمال سيشتغلون إن مل حتدد هلم أرقام
لإلنتاج .مل يكن يثق بأن املتعلمني (اإلنتلجنسيا) سيبنون وال خيربون .مل
يكن يثق باجلنود وال باجلنراالت كي يقاتلوا دون هتديد فرق املراقبة ،ودون تعيني
فيالق للتقدم املتهور حنو املوت احملقق .مل يكن يثق باملقربني احلميمني منه .مل
يكن يثق بزوجاته وال خبليالته .مل يكن يثق بأطفاله .وكان دائما يكتشف أنه
على حق يف عدم ثقته بالناس».
أرأيت كيف تبدو لنا سطحية املراقبة العامة اليت أوصى هبا لينني! لقد رفع
الرفيق دجو غاشفيلي املراقبة إىل مرتبة فن ،وأعطاها بعدها العمودي النفسي،
وعمم باعثها وهو الشك املنهجي .ولئن كان ماركس يعيب الثورات اليت سبقته
بأن كال منها يقوي آلة الدولة وحيسبها ،فإن هذا العيب ال يلحق وريثه ستالني،
ألن هذا العبقري قفز بالدولة «قفزة نوعية» كما تقضي بذلك اجلدلية عندما
تكون يف حلظات جمدها.
وبدأت مثار املنهجية الشكية حيني قطافها «بدأ نفس البالشفة الذين
صنعوا الثورة كلها ومل يعيشوا إال من أجلها خيتفون بالعشرات واملئات .كان
بعضهم ال ينتظرون حىت يعتقلون ،فيبتلعون السم يف بيوهتم .وآخرون يشنقون
أنفسهم يف بيوهتم الريفية ،لكن غالبيتهم كانوا يستسلمون لالعتقال .وكانوا
ميثلون أمام احملكمة .وبكيفية عجيبة غري مفهومة كانوا يعرتفون بالتهم املوجهة
إليهم ،وكانوا جيرمون أنفسهم على رؤوس األشهاد ،وينسبون إىل أنفسهم كل
اجلرائم ،ويعرتفون بأهنم تعاملوا مع كل منظمات التجسس األجنبية يف العامل».
يسخر الكاتب عندما يتحدث عن «الكيفية العجيبة» اليت جتعل الناس
يعرتفون مبا مل يفعلوه .وهو الذي درس عن كثب وسائل التعذيب يف خمافر
«جنة ماركس».
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الرعب الثوري
ترى كيف يطبق القانون الذي يراد له ومنه أن يكون أداة إقناع إرهابية،
وكيف تكون نفسية جمتمع يسوده الشك واخلوف ؟
إذا مسعت من املاركسيني من يُدين «النظام السوفيايت» و»االستبداد
الستاليين» فاعلم أنه إمنا يفعل ذلك حماولة أن يربئ املذهب والثورة الناجتة عنه
من كل عيب ليلصق العيب كله باحنراف ستالني ومزاجية ستالني .والذي يهمنا
هو أن نطلع على تاريخ اإلرهاب الطبقي ،وهو من صلب املذهب ،وعلى
الرتكيبة النفسية واالجتماعية اليت ترتب بكيفية دائمة على ممارسة هذا النوع من
احلكم لعقود طويلة من الزمن.
مرة أخرى نستمع لشاهد من أهلها هو سوجلنتسني ،وليس هذا الكاتب
املوهوب إال وجها من الوجوه العديدة اليت خرقت إلينا الستار احلديدي ،وصوتا
من األصوات الكثرية اليت تصرخ منذ سبعني سنة ،يصلنا بعضها.
من نقط ضعف االحتاد السوفيايت أنه مضطر خلنق هذه األصوات وتغطيتها
بالدعاية الرمسية ،بينما خصومه يف غرب اجلاهلية مكشوفة جمتمعاهتم ال يكاد
أحد يلتفت لعاصمة اإلرهاب الدميقراطي نيويورك ألن أخبارها أصبحت يومية
مملة .آخر أخبار اجملتمع الدميقراطي األمريكي أن األغنياء هناك حياولون تنظيم
شرطات خاصة بعد عجز شرطة الدولة ،لينام يف األمن من يدفع ،ولتسلم
شوارع األغنياء من السطو.
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ماذا يف عامل رسم له إجنلز مذهب أن «ال جتتمع احلرية والدولة» ؟ من
هناك ال تصلنا أخبار عن أية انفجارات وال عن أية تنظيمات إرهابية ،هناك
حتتكر الدولة العنف واإلرهاب .لنقرأ مع سوجلنتسني دراسته املؤملة .قال (((« :يف
سنة  ،1934يف االجتماع العام للجنة املركزية للحزب الشيوعي واللجنة املركزية
ملراقبة احلزب ،فكر املرشد الكبري (ستالني) بال شك يف إعداد األشخاص الذين
سيضطر قريبا «إلبعادهم عن امليدان» ،فأعلن أن اضمحالل الدولة الذي كان
يف الربنامج منذ  1920سيتم عن طريق تقوية جهاز الدولة إىل الدرجة القصوى.
كانت املسألة مفاجئة ،ألهناكانت عبقرية ،إىل درجة أن فهمها مل يكن يف متناول
أي عقل صغري .لكن فشنسكي ( وكيل الدولة) كان ميارس مهمته التنفيذية،
فالتقط بسرعة األمر (وكتب يف مقدمة قوانني السجن) «وتبعا لذلك –أي ألمر
ستالني -يلزم الرتكيز األقصى ملؤسسات إعادة الرتبية بالعمل يعين هذا الدخول
إىل االشرتاكية عن طريق التقوية القصوى للسجون» .ليس هذا الكالم نكتة يف
جملة هزلية ،ال بل هو كالم وكيل الدولة العام لالحتاد السوفيايت.
وهكذا أنشئت «مؤسسات إعادة الرتبية بالعمل» ،وعمت كل أرض
االحتاد ،وغطت كل األقاليم ،حىت أصبحت دولة وسط دولة .دراسات
سوجلنتسني وأعماله الروائية موضوعها الوحيد وصف ذلك العامل الرهيب الذي
مساه «أرخبيل اجلوالج» يشبهه مبجموعة منتشرة من اجلزر .وكلمة جوالج
باجليم املصرية ،يعين « :اإلدارة املركزية للمعتقالت» .قال((( عن ذلك العامل،
وهذه من ألني مجله يف وصفه « :يف ذلك العامل املخيف ،كل واحد يـَْعُر ُق عظام
من يقدر عليه ،حياة اإلنسان وضمريه يباعان كأهنما قطعة خبز مل ينضج».
فمن كان قاطنوا هذا العامل ،وأين «املعتقلون السياسيون» «الذين كانوا مفخرة
السجون على مر التاريخ» ؟
مث يذكر كيف حميت من قانون الثورة أية إشارة إىل صفة االعتقال السياسي،
((( املصدر السابق ،اجلزء الثاين ،ص95 :
((( املصدر السابق ،ص 221 :وما بعدها
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وطبق على «أعداء الثورة» مث أصبح االسم «أعداء الشعب» ليكون أبلغ،
فصل  58من القانون .كان املعتقلون مبقتضى هذا الفصل يعاملون يف
معتقالت املوت باإلهانة التامة ويكلفون أشق األعمال ،ويوضعون حتت رمحة
اجملرمني الذين يعتربون «قريبني طبقيا» من الربولتاريا احلاكمة .هناك أمثلة
من التهم اليت جتعل املرء عدوا طبقيا هتدد حريته الثورة ،ويتناىف بقاؤه مع
حقائق «دكتاتورية الربولتاريا» .وأستسمح القارئ عذرا إن أطلت يف سرد
النماذج ،ألن اإليديولوجية كالم له منطق ،وهنا حنن مع اإلنسان وآالمه،
والظلم الفظيع املسلط عليه ،واإلرهاب األسود الذي خييف أيامه ولياليه .وإن
وقوفنا مع هذه النماذج من البهتان واالستهانة باإلنسان ما هي وقفة مؤرخ
يستعيد الذكريات ،لكنها وقفة اعتبار نرى فيها كيف يتجسم العنف املنهجي
املذهيب اإليديولوجي يف حياة اجملتمع ،وكيف تقطع حلمة األسرة ،وكيف يسود
الطغيان ،وكيف يستويل الرعب على الناس .وقفتنا اعتبار باجلاهلية وفلسفتها
الصراعية وممارستها اإلرهابية ،لنتعلم باملقابلة كيف تصون القومة اإلسالمية
اإلنسان ،وكيف حتقن الدماء ،وكيف جتعل الثقة عمادها بدل الشك ،والرمحة
بدل الكراهية ،والرفق بدل العنف.
«خياط وضع يف يده إبرته ،فرشقها يف قطعة جريدة ملصقة باحلائط
لكيال تضيع .اتفق أن شكت اإلبرة عني «كاجانوفتش» رأى ذلك زبون :
فصل  ،58عشر سنوات ،بتهمة اإلرهاب».
«بائعة يف متجر تلقت بضاعة فلم جتد ما تسجلها عليه إال ورقة من
صحيفة ،وهكذا كتبت رقم قطع الصابون على جبهة الرفيق ستالني  :فصل
 ،58عشر سنوات».
«قائد جرار يف حمطة آليات ببلدة زنامنسك وضع يف حذائه احلقري ليدفئه
منشورا يتعلق بانتخابات السوفيات األعلى .افتقدت عاملة مناشريها فإذا
واحد منها ضاع .علمت من أخذه  :دعاية مضادة للثورة ،عشر سنوات».
«مدير منتدى قروي ذهب مع احلارس ليشرتي متثاال نصفيا للرفيق
ستالني ،كان التمثال ثقيال يلزم وضعه على ناقلة ليجره اثنان ،لكن شرف
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املدير ال يتناسب مع ذلك .أمر احلارس بأن حيمله ،وذهب هو .حاول احلارس
الشيخ محل التمثال فلم يقدر على محله إال بعد أن وضع حبال على عنق
ستالني ،ومشى به يف شوارع القرية .حالة واضحة الشك فيها  :فصل  58فقرة
 ،8إرهاب ،عشر سنوات».
«حبار باع إلجنليزي «والعة» ،جمرد جعبة فيها فتيل وحجر ،اشرتاها
اإلجنليزي جبنيه تذكارا لسفره  :هتمة املس بسلطة الوطن ،فصل  ،58عشر
سنوات».
«غضب راعي بقر ،فسب بقرة عاصية قائال  :بئس بقرة الكلخوز!
(الكلخوز هو املزرعة اجلماعية اليت خلفت املزارع الفردية)  :فصل  ،58مدة
من السجن».
«خادم أصم أبكم استحق هو أيضا مدة سجن بتهمة الدعاية ضد الثورة.
كيف ميكن هذا! كان ينظف بالط املنتدى ( )...فوضع سرتته وقبعته على
متثال لينني .أطل أحدهم فأبصره  :فصل  ،58عشر سنوات».
«تلميذ عمره  16سنة من قبائل تشوفاش أخطا يف كتابة شعار بالروسية
اليت ليست لغته على اجلريدة احلائطية .فصل  ،58مخس سنوات».
«اعتقلت أرينا توتشكايا خطيبة ابن صوفرنشكي بعد رجوعها من
الكنيسة .واهتمت بأهنا كانت تدعو يف الكنيسة مبوت ستالني .ترى من مسع
هذا الدعاء! إرهاب ،مخس وعشرون سنة».
«اهتم ايكسندر بابيتش أنه «عمل ضد السلطة السوفياتية عام 1916
(!!) يف إطار اجليش الرتكي» .واهتم زيادة على ذلك بأنه كان ينوي أن يدفع
لألملان سنة  1941الباخرة كاسحة الثلوج صادكو اليت كان سافر على ظهرها.
حكم عليه باإلعدام مث خفض احلكم إىل  25سنة .والواقع أنه حارب الرتك
متطوعا يف اجليش الروسي».
«األمثلة عديدة من أطرفها أن أحدهم أخذ عشر سنوات سجنا ألنه
نظر إىل صورة الرفيق العبقري ستالني وابتسم .ماذا ختفي هذه االبتسامة
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األثيمة ؟ إنه عندما ترخص حياة اإلنسان ،ويعم اخلوف ويكون التجسس وباء
اجتماعيا ،حياول كل من الناس أن خيفف عن نفسه بإثقال كاهل اآلخرين
بالتهم املفتعلة أو املضخمة أو املخرتعة .وأنه ملسلسل رهيب مسلسل العنف.

99

إعادة التربية بالعمل
الكلمتان نبيلتان  :الرتبية ،العمل.أما الواقع من وراء العنوان فهو اإلفناء
االقتصادي لطبقة من اجملتمع ،ومع هذا اإلفناء إشاعة اإلرهاب ،وهو وسيلة
من وسائل اإلقناع كما نعلم ،يف شعوب االحتاد كلها ،خاصة الشعوب املسلمة
فيما وراء القوقاز والرتكستان وصحاري الكرغيز .كان اإلفناء اقتصاديا ألن
املعتقل حسب الفصل  58كان حيشر إىل معسكرات يف الشمال حيت تنزل
الربودة إىل ما حتت مخسني مائوية حتت الصفر ،وجيوع جتويعا مريعا وحترض
عليه اإلدارة السجناء اجملرمني «األقرباء الطبقيني» ليهينوه ويسوموه سوء
العذاب ،ويرتك بال ثياب ليشغل يف تلك الربودة القاتلة ىف أمسال ممزقة ورمبا
حايف القدميني ،إخل ما جاء يف قاموس الفظاعات من فظيع ،لكن االعتبار
االقتصادي ال يغيب عن نظام عقدة قوامه االقتصاد .فكان على املعتقلني أن
ينتجوا ،أن يشتغلوا ثالث عشرة ساعة ،سبع عشرة ىف اليوم ،ىف بناء الطرق،
وسكك احلديد ،وشق القنوات يف الصخر بال آلة إال الفأس ،وقطع األشجار
وما أشبه .كل ذلك واملآوى مساء حمتشدات يكدس فيها البشر تكديسا،
وتفشو األمراض ،وال عناية طبية.
يفتخر كاتبنا سوجلنتسني بأن ال أحد يستطيع أن يتهم النظام الستاليين
بارتكاب جرمية احملارق البشرية كما فعل نظام هتلر.لكن إنتاج البؤس واملرض
واألمل واملوت على أبشع صوره كان عاليا.
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وىف هذه الظروف يتم ترذيل اإلنسان وإنزاله إىل مراتب احليوان .من
املدارس تتخرج النماذج األصلح للبقاء ،بعد أن استطاعت احلفاظ على احلياة
ىف ذلك اجلحيم حىت النهاية ،لرتجع إىل اجملتمع حاملة جراثيم الرذيلة احليوانية
لتطعم اجلراثيم الىت بثها اإلرهاب املنهجي يف اجملتمع كافة خارج املعتقالت.
قال كاتبنا((( « :يف معتقالتنا ،كان يستطيع القاطنون من الفالسفة وعلماء
النفس ،واألطباء ،والكتاب أن يراقبوا ما ال يستطيعون مراقبته يف مكان غريها،
وبالتفصيل واألمثلة املتعددة ،املسلسل اخلاص الذي يتقلص حسبه األفق
الفكري والنفسي للفرد اإلنساين ،حيث يرجع اإلنسان إىل احليوانية ،وحيث
ميوت الشخص وهو حي.لكن كان لعلماء النفس الذين حصلوا يف املعتقالت
شغل آخر ،يف غالب األحيان ،يلهيهم عن املالحظة  :كانوا هم أنفسهم
يسقطون يف هذا التيار الذي جيرف الفرد اإلنساين إىل القذارة والعذرة».
ويورد سوجلنتسني يف دراسته مقتطفات من رسائل كتب إليه هبا قدماء
املعتقلني بعد انفراج خروتشوف .كتب إليه شاملوف يقول((( « :إن ظروف
املعتقل ال تسمح لإلنسان أن يبقى إنسانا ،مل تؤسس املعتقالت هلذا .كل
العواطف اإلنسانية ،من حب وصداقة وغرية وإحسان ورمحة وطموح وأمانة،
تركتنا كما تركنا حلم عضالتنا ...ال نعرف اعتزازا بالنفس ،وال افتخارا .كان
خييل إلينا أن الغرية واحلماس إحساسات من خارج األرض ،من املريخ ...مل
يبق لنا إال الكراهية ،وهي أقدر العواطف البشرية على البقاء».
«تعلمنا أن الكذب أخو احلقيقة .ال يرتبط الناس برباط الصداقة يف البؤس
وال يف الشقاء .إذا ارتبط الناس بالصداقة ،فمعىن ذلك أن ظروفهم ليست سيئة
حقا )...( .أما املعتقل فهو مدرسة للحياة سلبية كليا وبال أمل يف العالج.
مل خيرج منه أحد أبدا بشيء مفيد .يتعلم املعتقل التملق والكذب والرذائل
الصغرى والكربى .وعندما يرجع إىل بيته يكتشف أنه مل يتقدم خالل مروره
من املعتقالت ،بل أصبحت مشاغله بئيسة رديئة».
((( املصدر السابق اجلزء الثاين ص 159
((( ما أنقله يف هذه الفقرة هو من املصدر السابق ،اجلزء الثاين ص  461وما بعدها
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ويقارن الكاتب بني السجن واملعتقل فيقول« .يواجه اإلنسان يف السجن
(سواء كان سجنا انفراديا أو مجاعيا) مهه .هذا اهلم جبل ،لكن على اإلنسان
أن يتقبله وأن يألفه ،وأن يهضمه وينسجم معه .وإنه جملهود أخالقي بالغ
الشرف يرفع الناس مجيعا إىل مستويات أخالقية أعلى)...(.
«أما يف املعتقل فذلك االرتفاع مستحيل .اخلبز ال يوزع توزيعا متساويا،
بل يدفع للجماعة بال قسمة .ارمت عليه ،ألق جريانك إىل األرض وانتزعه
من أيديهم .نصيب الواحد من اخلبز قليل ،حىت أنه ميوت اثنان يف مقابل
كل واحد يعيش .إن كان اخلبز معلقا على رأس شجرة فأقطعها ! وإن كان
يف أعماق بئر املنجم فاهبط إليه ! كيف ميكن واحلالة هذه أن يفكر املرء
يف املاضي واحلاضر واملستقبل واإلنسانية واهلل ؟! دماغك مليء باحلسابات
اخلسيسة .هذه احلسابات حتجب عنك السماء اليوم ،وغذا لن جتد هلا معىن.
تكره العمل ،عدوك األول.تكره من حولك وهم منافسوك يف احلياة واملوت.
يف أعماق نفسك تلتهب عاطفتا احلسد والقلق ،ألن من وراء ظهرك طائفة
يتقامسون خبزا كان من الواجب أن يكون نصيبك .من وراء اجلدار قوم يغرفون
من القدر حبة البطاطس اليت كان من الواجب أن تسقط يف صحنك .احلياة
يف املعتقل مرتبة حبيت يقرض احلسد نفسك باستمرار»)...(.
«وزيادة على ذلك فاخلوف مسلط عليك باستمرار .اخلوف من أن تفقد
«مستوى املعيشة» البئيس الذي حصلت عليه فأنت تتشبت به .اخلوف من
أن تفقد عملك الذي ليس أشق األعمال يف املعتقل .اخلوف من أن يذهبوا
بك إىل قسم «االنضباط» .وزيادة على ذلك فأنت تعتدي على من هو
أضعف منك ويعتدي عليك من أنت أضعف منه)...(».
«يسمى أ .روبايلو ،وهو معتقل قدمي تلوث النفس السريع حتت الضغط
اخلارجي « :حرب الروح» كيف ميكنك أن تتهذب ،ومىت ميكنك ،وأنت يف
جلة عواطف الكراهية ومحى هذه احلسابات اخلسيسة ؟»()...
«وقد أثبتت التجربة للمعتقل ،وهو يف الصراع من أجل احلياة ،أن
102

اخلداع هو أضمن الوسائل».
من منطلق عقيدة نصرانية يكاد يكتمها كاتبنا ،نراه ينتقد إديولوجية
الغرب بشقيها اللربايل واملاركسي ،ويعجب كيف ثبت النصارى عقيدة يف
ذلك اإلعصار .يقول متسائال « :كيف تثبت يف املعتقالت النفوس املتدينة؟
الحظنا على طول هذا الكتاب مسريهتم الواثقة خالل األرخبيل ،وأنه ليخيل
إليك أهنا مسرية صامتة معها مشوع ال ترى ( )...ثبات ال يصدق يف القرن
العشرين بال مباهاة وال خطابات)...(.
«أال ميكن أن نقول قوال أقرب للحقيقة ،وهو أن املعتقل ال ميكن أن يرذل
أولئك الذين رزقوا شخصية ثابتة ،شخصية ال تدين هبذه اإلديولوجية احلزينة
اليت تزعم أن اإلنسان صنع ليعيش سعيدا «مث تراها تطري عند أول ضربة بالعصا
يضرهبا رئيس املشغل ؟»
«( )...نعم إن الرتذيل يف املعتقالت ظاهرة مجاعية ،ليس ذلك فقط ألن
املعتقالت فظيعة ،لكن ألننا معشر الروس نضع أرجلنا على أرض األرخبيل
وحنن عزل روحيا ،مستعدون لعملية الرتذيل منذ زمان ،مصابون بالرتذيل قبل
إلقاء القبض علينا .لذلك كنا نستمع بانتباه شديد للقدماء يف املعتقل وهم
يشرحون لنا كيف جيب أن نعيش (.»)...
«إن الرتبية اليت تريدها الدولة ال حتصل يف املعتقالت« .حاملو شهادة»
املعتقل ال يتعلمون إال النفاق (فيتظاهرون بأهنم تابوا) ،وال يتعلمون إال
السخرية من توصيات الدولة ،ومن قوانينها ،ومن وعودها ( )...لكن اإلنسان
الذي مل يعمل عمال مشينا ومل جيرم جرما ،واعتقلوه ألنه صلى هلل ،أو عرب عن
رأي حر ،أو ألنه كان سجني حرب ،أو ألن أباه كان ارتكب خطأ ،أو ببساطة
ألن هناك خمططا إحصائيا لعدد املعتقلني ،فما يستطيع املعتقل أن مينح مثل
هذا ؟»
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مجتمع الصراع الطبقي
نبقى مع «شاهد القرن» كما وصف الغرب سوجلنتسني ،ومع كتابه
«أرخبيل اجلوالج» الذي أحدث يف السبعينات أثرا بليغا يف الفكر الغريب
والضمري الغريب .كتب عنه النقاد بإعجاب ال حصر له ،وقال عنه أحدهم:
«من احملتمل أن يكون هذا هو كتاب القرن .سيسحق حتت كتلته ،حتت
ثقله الروحي والزمين كل ما نشر بعد احلرب» ال مناري أن الغرب ما احتفى
باملؤلف ودراسته كل هذا االحتفاء ،وما سابق إىل تقليده جائزة نوبل ،إال
وهناك حساب سياسي يدعم قيمة الشهادة ،وهي مهمة جدا .لو كنا نبحث
عن مناذج من مهجية يف معاملة اإلنسان لوجدنا يف ممارسة هتلر اجملنون
وقوميته الغابوية حضيض االرتكاس ،وما فعله اجلبار الصغري عبدالناصر
باإلخوان املسلمني واألخوات املسلمات رذالة وترذيال ال يشحب جبينها
عند املقارنة بشيء مما فعله زعيما القومية واالشرتاكية والثورة العنيفة يف أملانيا
وروسيا .لكن «البناء» الستاليين ميتاز بأنه تطبيق ملنهجية مدروسة ،تطبيق
سبقته نظرية وأيدته ،فهو النموذج العملي ملن يريد قفزة ثورية،وتعبئة شعبية،
وس ْوق أمة لتخطي التناقضات اجلدلية التارخيية بإمخاد كل حركة مضادة ،وكل
َ
نفس معارض.
مث إن آثار «الرتبية» اللينينية الستالينية باقية ،هلا يدين بوجوده اجملتمع
السوفيايت ويف ظلها نشأت العقلية السوفياتية ،ويف تارخيها اإلطار املرجعي
لكل ثوار العامل االشرتاكيني.
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قال سوجلنتسني((( « :هل نستطيع ،أم هل جنسر على وصف كل اخلزي
الذي عشنا فيه ،وأن خزي اليوم ال خيتلف عن خزي تلك االيام؟ لكننا نكون
كاذبيني إن مل نكشف بكل قوة عن هذا اخلزي».
مث يعدد الكاتب مالمح الوجه البشع جملتمع الصراع الطبقي ،ونفسيته
وأخالقه ،وقد كان كتب دراسته عن اجلوالج وهويف روسيا بعد االنفتاح
اخلروتشويف الذي مل يكتشف احلقيقة ،ومل يفضخ «اخلزي» بل اكتفى باالشارة
إىل ذلك «باملقدار الذي تسمح به املوضة ،بالغمز ،بالتلميح ،باملسكوت
عنه ،باالضافة الكالمية ،مث يرجع كل شئ إىل الكذب» .كان الكاتب
ينتقد فظائع اجلوالج ورذالة اجملتمع بأسره من جراء وباء الرعب واإلرهاب
«الرتبوي» املتفشي ،مستندا إىل جمتمع الغرب الرأمسايل وحرياته،مقارنا باجملتمع
القيصري يف روسيا ورمحته باملعتقلني .فلما خرج الكاتب إىل امريكا وراى عن
كثب جمتمع اإلرهاب «احلر» والعصابات اجلولية والرذيلة احملرتمة اجتماعيا،
وغابويةالرأمسالية ،وعدوانية االمربالية ،عاد فكتب نقدا شامال للجاهلية بشقيها
راجعا هذه املرة إىل ما مساه «الفضيلة» راجعا إىل القيم النصرانية.نسمع إليه
وهو يتحدت يف موضوع خرباته وبتجربته.
يصف الرعب الذي كان يسود اجملتمع ما بني سنوات  1935و1949
فيقول« :مل يكن اخلوف ناجتا فقط عن توقع االعتقال ،بل كانت هناك
درجات وسطية  :الطرد ،التحقق من اهلوية ،استمارات متأل ،استمارات عادية
أو استثنائية ،تسريح من العمل ،سحب التصريح بالسكىن ،اإلبعاد أو النفي.
كانت استمارات البحث موضوعة بكيفية بالغة التفصيل ،حىت إن أغلبية
السكان تشعر باجلزع من الساعة اليت يطلب إليهم ملؤها».
ويصف االستبعاد بإلزام الناس مكانا ال يغادرونه « :كنا ملزمني بالبقاء
يف مكان ال نغادره خيصصه لنا تصريح ،ملزمني مبسكن ال ميكن أن نبيعه وال
أن نستبدله وال أن نكريه».
((( املصدر السابق اجلزء الثاين ص  470وما بعدها
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ويصف االستخفاء واالرتياب فيقول « :هذه العواطف أعقبت الصراحة
القلبية وإكرام الضيف اللذين كانا عندنا )...(.هذه العواطف (االستخفاء
واالرتياب) هي الدفاع الطبيعي لدى كل أسرة ،ولدى كل فرد ،نظرا إىل أن أي
أحد ال يستطيع أن يغادر مكان عمله ،وال أن يسافر .وكل صغرية يف سلوك
الناس تنبش وتراقب عن كثب عدة سنوات .إن استخفاء اإلنسان السوفيايت
ليس أمرا مبالغا فيه ،بل هو ضرورة ،وإن كان املالحظ األجنيب قد يعتربه أحيانا
شيئا خارجا عن الطوق البشري (.)...
«هذا التخوف العام املتبادل وعدم الثقة حتفر دائما بعمق أكثر اهلوة
املشرتكة للعبودية .ال تكاد تبدأ يف احلديث بصراحة حىت ينفر منك اجلميع :
يظنون أنه استفزاز تريد به أن تكشف أسرارهم! ()...
«الكل يستخفي من الكل ويتخوف وال يثق .وهكذا اشرتكنا مجيعا يف
إحالل الغياب الكامل لالطالع بيننا .طمس كامل للمعلومات .وذلك سبب
كل ما حدث  :ماليني االعتقالت توافق عليها اجلماهري .وبدون أن نتصل
فيما بيننا ،أو نشكو بآهة ،وبدون أن خيرب أحد أحدا بشيء ،سلمنا أنفسنا
للجرائد واخلطباء الرمسيني)...( .
«كان التجسس متفشيا إىل درجة ال تتصور .مآت اآلالف من العاملني
اإلجرائيني ،ظاهرين يف مكاتبهم الرمسية ،أو قابعني يف ركن عادي يف العمارات
العامة ،أو يف شقق سرية ،يستهلكون بال حدود الورق والوقت ،يستقطبون
إىل صفوفهم بدون انقطاع ( )...عددا هائال من املخربين ال يتناسب عددهم
الكبري مع حاجات التجسس )...(.واضح أهنم كانوا بإكثار عدد املخربيني
يرمون إىل أهداف ،منها أن يشعروا كل مواطن أن مكاتب املخابرات تالحقه،
فهو حيس يف قفاه الن َفس امللتهب اخلارج من مناخريها ،يريدون أن يكون خمرب
يف كل اجتماع ،يف كل قاعة عمل ،يف كل شقة ،وأن خياف اجلميع أن يكون
معهم خمرب»)...( .
وهكذا أصبح الغدر منط حياة  :فلطول معاناة اخلوف عدة سنوات
وباستمرار ،اخلوف على نفسك وعلى ذويك ،تصبح تابعا للخوف ،خاضعا
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له ،فيظهر لك عندئذ أن الغدر باستمرار هو أقل أوجه احلياة خطورة وكأن
الغدر األكثر بساطة أن ال تقرتف شرا بكيفية مباشرة ،لكن أن تتجاهل جارك
وهو يسقط يف اهلوة ،وكأن هذا النوع من الغدر أكثر األنواع عموما .هاهم
اعتقلوا جارك ،رفيقك يف العمل ،صديقك احلميم .ال تساعده ،التفت إىل
اجلهة األخرى ،حاول أن تبدو صغريا ،اسكت،كن كمن مل ير شيئا ()...
ويف االجتماع سيعلنون أن الذي ألقي عليه القبض عدو للشعب وأنت الذي
قضيت معه عشرين سنة على نفس املكتب يلزم أن تربهن بصمتك النبيل،
إن مل تساهم خبطاب اهتامي ،أن ال عالقة لك جبرميته.تقدم هذه التضحية
من أجل أسرتك العزيزة ،من أجل أقربائك! بأي حق ميكنك أن ال تفكر
فيهم؟ لكن املعتقل الغابر ترك زوجة وأما وأطفاال هؤالء على األقل يلزمك أن
تساعدهم ؟ كال فهذا شئ خطري جدا  :إهنا زوجة عدو ،أم عدو ،أطفال
عدو! تذكر أن أطفالك ال تزال أمامهم سنوات دراسة طويلة» ()...
«ويف هذا اجلو يسارع إىل اجملتمع االحنالل والتعفن يف جو ساده اخلوف
والغدر لسنوات طويلة ال يبقى حيا إال اجلسم لكن ما يف باطن اإلنسان يتعفن.
هذا هو السبب الذي جيعل ماليني من الناس يقبلون أن يتجسسوا على الناس.
( )...أصبح كشف القناع عن وجه عدو للشعب فضيلة طبقية .كل هؤالء
الناس (اجلواسيس) يعيشون بيننا ،غالبا ما حييون حياة مزدهرة بل إننا نعجب
هبم  :املواطنون السوفيات األخيار ! ()...
«سرطان الروح يتغلغل يف اخلفاء ،ويفصل الوصول إىل جهات كان
ينتظر أن حيكمها االعرتاف باجلميل» ويسرد الكاتب امساء علماء وشى هبم
تالمذهتم ليحتلوا بعدهم كراسي اجلامعة ،ولينتحلوا خمرتعاهتم ،وهكذا احتل
الرعاع واألرذال أماكن القيادة ،وصعد رجال احلاشية املنافقون.
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قلعة الثورة
الشباب قليل االطالع على التاريخ عندما مير بأزمته املاركسية ،ال
يريد حىت أن يسمع نقدا موجها للدولة االشرتاكية العظمى .سبقت إليهم
الدعاية املاركسية فأذكت فيهم احلماس «للقضية الكربى» ومتازجت عندهم
اإلديولوجية باألحالم الثورية ،فكان الغرام املراهق غري املشروط.حبك الشيء
﴿ص ٌّم
يعمي ويصم كما يقول العرب.ونقول حنن بلسان القرآن الكرمي ُ :
بُ ْك ٌم عُ ْم ٌي فـَُه ْم الَ يـَْع ِقلُو َن﴾((( .وتطول املراهقة الفكرية ببعضهم حىت
يصبح كاتبا منظرا لالشرتاكية العربية ،فيكتب كل كلمة من قاموس املعتقدية
املاركسية ،ويستمد كل َمدَّة من حمربة الفلسفة املاركسية ،ويكرس كل ن َفس
من أنفاسه للدفاع عن قلعة الثورة العاملية ،مربرا كل التجربة ،تائها على أهل
اخلبال الفكرى الذين ال يدركون أسرار الثورة ،ومزايا الستالينية وحتميات
املسرية املظفرة.
من االشرتاكيني العرب شطر مهم يهتبلون بالتحليل املاركسي لتاريخ
املسلمني ،حتت أقالمهم تنازع املادية مشروعية الدين ،وتفسر مولده،
وتطوره.كما حتذف اجلدلية كل أخالق ،وكل اعتقاد ،وكل إنسانية .ومن
((( سورة البقرة اآلية .171
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االشرتاكيني العرب من يريدها اشرتاكية تعددية كما كانت يف عهد ماركس
وحزبه االشرتاكي الدمقراطي.هؤالء يدينون التجربة السوفياتية ،ويربهنون عن
احلد األدىن من النضج واالطالع والفهم ملسرية العنف وجحيم الدكتاتورية
الطبقية.
وكما أن حبك الشيء يعمي ويصم ،فإن كراهيتك الشئ تصنع يف قدرة
الناس على التمييز العجائب .كان السبق للينني يف وصف اإلمربيالية وفضح
طغياهنا .وكان للدولة العظمى السوفياتية ،بعد أن أسهمت يف إسقاط
الوحش النازي الكاسر ،األثر األول يف حترير الشعوب اليت كانت مستعمرة.
هلذا أحرزت «قلعة الثورة» احتكار مسعة التقدمية ومناهضة االستعمار حىت
أصبح الشباب املتحمس الذي يرى بطش اإلمربيالية األمريكية ويصلى
بنارها ،وتثور معاين اإلنسانية يف صدره غضبا عليها ،أن روسيا هي النقيض،
وأهنا هي الصديق ،وأهنا هي املالذ ،وال بد أن يكون نقيض اإلمربيالية تقدمية
حمررة ،ونقيض العدو صديقا حمضا ،ونقيض اخلطر املخيف مالذا آمنا،
ونقيض الضراوة االستعمارية إنسانية فاضلة.
ويرِّكب أولياء الدولة العظمى ومحاة قلعة الثورة على أعينهم منظارا يرى من
هاهنا اخلري احملض ومن هاهناك الشر احملض ،وبذلك ال يشارك عقالء الناس
من العامة إدراكهم الفطري املباشر لألحداث ومعانيها .فغزو أمريكا للفتنام
مهجية ،أما إجناد روسيا للرفاق يف أفغانستان فوفاء للثورة العاملية .إرساء قواعد
اليهود يف فلسطني ودعمهم غري احملدود شناعة إمربيالية .أما القضاء املربم على
الشعوب اإلسالمية يف تركستان ،ما وراء القوقاز ،وإتباعها لألم روسيا فرسالة
حضارية.
إننا من الوجهة اإلسالمية ننظر إىل اجلاهلية ككل ،ليس أبشع وجها
من جاهلية الشرق إال جاهلية الغرب ،والعكس بالعكس .لكننا نريدها
نظرة متييز ،تفهم ،تطابق الواقع وال تعصف هبا االنفعالية .وما استحقت منا
املاركسية كل هذا التعليق الطويل إال ألن العدل االجتماعي الذي ننشده مع
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سائر احملرومني ارتبط يف أذهان بعض املثقفني ،وكثري من الشباب املتحمسني
بتجربة معينة ،فعنوانه هناك ،وقلعته هناك ،ومرجعه هناك ،ومنوذجه هناك،
الفكاك ،الفكاك!
يقيِّم أحد املاركسني ،كان ماركسيا قبل أن يسلم ،التجربة السوفياتية ،ويذكر
كيف وملاذا رفض املاركسيون املتعصبون زمانا االعرتاف بضالل الوصفة اللينينية
الستالينية .رجع هذا احمللل إىل االعرتاف مبوضوعية الباحث عن احلقيقة إىل
التمييز .رجع من موقف التعصب األعمى الذي اليزال موقف بعض مثفقي
العرب ،وكثري من املتحمسني للثورة بصيغتها اللينينية .ال يذكر هذا احمللل لينني
بسوء ،ومن يقدر أن يطعن يف عبقري هذا القرن ؟ وإمنا يلصق التهمة والسلبيات
بشخص عبقري الرتبية وإعادهتا .إنه رجاء جارودي يف كتابه «ماركسية القرن
العشرين» الذي كتبه منذ أزيد من عشرين سنة يفتح فيه احلوار الواسع ،ويبحث
عن طريق إىل «ماركسية حية» بدال من املاركسية العقائدية الستالينية .وقد استنجد
يف حبثه بلينني ،ففاته من الوعي مبصدر البالء على قدر هذا االعتماد .والرجل
جاء لإلسالم ،فنرجوا له االنتهاء من ذلك املطاف العقيم بني ربوع اجلاهلية.
يقول بعد أن ذكر مساوئ اإلمربيالية((( «كنا إذن حنارب الشر املطلق،
فكيف كان لنا أن نعتقد أن قضيتنا هي اخلري املطلق ؟ لذلك اسرتحنا إىل هذه
النظرة املانوية (نسبة إىل ماين الذي كان يؤمن بإله للنور وآخر للظالم) للعامل.
نرى الشر كله يف جانب ( )...ونرى يف اجلانب اآلخر اخلري كله ،ال ظالل فيه
وال درجات ،وباسم الوالء احلزيب نرفض أخذه بأي متحيص نقدي .وهكذا
قبلنا يف محاس حىت دون أن تفرض علينا...باملعتقدية الستالينية)...( .
«على أن بناء االشرتاكية ظل برغم ذلك مستمرا وفقا للخطة اليت رمسها
لينني».
مل يعرتف الرجل بأن اخلطة عنف وإقناع باإلرهاب من أصلها فتجنب
مس لينني من قريب أو بعيد .واعترب ماليني البشر الذين طحنتهم معصرة
((( مقدمة الكتاب ،ص  34وما بعدها
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اإلرهاب «مثنا» لتقدم احلركة ،دون أن يشري بكلمة إىل األثر «الرتبوي» الذي
وصفه لنا سوجلنستني .قال « :على أنه يبقى أن احلركة ،إذا هي استطاعت
أن تتابع مسريهتا يف اجملاالت الرئيسية ،فقد دفعت مثنا لذلك تبديدا رهيبا
للوجود اإلنساين ،إذ أن ربع القرن الذي احتجبت فيه األصالة املاركسية النقدية
والعملية ،أي العلمية ،ليقوم مقامها تصور للعامل وللمعرفة أصبح معتقديا
والهوتيا .ربع القرن هذا كان باهظ التكلفة :ماليني من احليوات «()...
والعدوان على الدميقراطية يف احلزب ويف الدولة ينشأ بالضرورة من هذا التصور
الالهوايت للعامل وللتطور التارخيي وللفكر البشري» وامسع ما يلي فهو فص هذه
الفقرة.
«ولقد حالت الظروف التارخيية طويال دون إدراك هذه اخلطيئة املميتة  :إذا
كان االحتاد السوفيايت قلعة معزولة ،وكانت أنظمة الغابة والقنص ،املسؤولة عن
مذابح احلرب العاملية االوىل ،وعن اإلبادة االستعمارية للشعوب واحلضارات يف
ثالث قارات ،حتارهبا حرب إفناء ،عسكريا واقتصاديا وعقائديا».
«لذلك مل يكن لنا خيار ،فقد كنا إذا مل ندافع حبماس عن األمل الوليد
الذي بعثته ثورة أكتوبر ،نضع أنفسنا شئنا أم أبينا :يف خدمة القوى املبيدة
لإلنسان ،ولذلك ارتضت ماليني من الرجال ،يف جدل ورجولة ،أن تضحي
حبياهتا أو حبريتها يف هذه املعركة».
رمحك اهلل ياجارودي وهداك بني ظهراين اإلسالم للحق .كيف ارتضت
ماليني األرخبيل اجلوالجي باالحنشار إىل املوت ؟ من تلقاء نفسها ؟
إن العرب القوميني االشرتاكيني يف حبث مستمر عن «الطريق العربية إىل
االشرتاكية «وعقالؤهم يدينون التجربة السوفياتية بنوع من اخلجل الذي نقرأ
عند جارودي األمس .وهم يبحثون عن «ماركسية حية» يطعمون هبا القومية
العتيدة فكيف يستطيعون أن يفلتوا من منطق العنف الثوري ؟ كيف جيلون
عن أعينهم غشاوات االنفعالية واالنتقائية ليتقدموا لألمة مبشروع تقبله األمة.
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كيف يبصرون احلق اإلسالمي كما أبصره جارودي الذي عزم يف كتابه
قائال « :أالَّ نؤمن إالَّ وأعيننا مفتحة» .وقد كان ،فجأة يسعى إىل إسالم بعد
أن فتح عينيه ،إسالم بعض القوميني زاهدون فيه ،مصممون على حربه.
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الممارسة معيار الحقيقة
نستطيع أن نتحدث عن وجود فجوة بني النظرية والتطبيق ،بني اخلطة
واإلجناز ،بني مرحلة السري واهلدف ،إذا كانت هناك مسافة بني القصد
والعمل ،بني البداية والنهاية .فيما خيص املشروع املاركسي ،رمبا باستثناء السباق
االقتصادي ال ميكن أن نتحدث عن وجود فجوة ألن النتائج كانت يف االجتاه
املعاكس ملا سطرته اإلديولوجية ،وما تنبأت به احلتمية.
أحيل القارئ الكرمي إىل كتاب «دروس يف املاركسية» جلالل الدين
الفارسي ففيه نقاش متأن للنظرية املاركسية واالستدالل على هتافتها باالمثلة
احلية يف مقابلة النصوص.
أما أنا فقد عمدت هنا اىل تتبع املاركسية اللينينية من لدن الصرخة اجملنحة
اليت اعتلجت بني ضلوع االشرتاكيني األروبيني يف القرن التاسع عشر إىل
أن جتسد احللم يف ممارسة دولة عظمى .وتابعت الروح اجلاهلية ،الكفر باهلل
والعنف على اإلنسان ،وهي يف مسريهتا إىل إكمال الشكل اجلاهلي واملضمون
اجلاهلي يف الوجود ،وقد كان ناقصا يف اجملتمع الرأمسايل اإلمربيايل.
لن حناكم املاركسية إىل حكم ال ترضاه ،ولن نقيسها مبعيار خارج عن
العلمية اليت تلتزم هبا يف زعمها .لن نسأهلا ماذا فعلت مبعىن اإلنسان وروحه
وتوجيهه إىل خالقه ،فذاك شأن مقطوع عن اهتمامها لكن نسأهلا ماذا فعلت
باإلنسان باعتباره كائنا له حرمة وطموح إىل األمن والكرامة .نسأهلا ماذا فعلت
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بإنسانية اإلنسان.
أنصف ماركس حنيكتب يف أطروحته الثانية يف نقد فويرباخ « :هل يستطيع
الفكر اإلنساين أن يصل إىل حقيقة موضوعية ؟ إن قضية معرفة ذلك ليست قضية
نظرية ،بل هي قضية عملية .ففي املمارسة وحدها جيب على اإلنسان أن يثبت
حقيقة فكرته ،وقوهتا ،وواقعيتها األرضية».
ومن اإلنصاف أن نعرتف أن فكرة ماركس جاءت بالهوت أرضي سلك إىل
عقول الناسكل مسلك ،ووجه الفلسفة الغربية توجيها ماديا صرفا بعد أن «طهرها»
من التعلقات املثالية ،وحول منهجية تفكري العصر إىل اجلدلية والتناقض والصراع.
لكن لوال أن املاركسية تولتها أيد مصممة ،لينني ومجاعته ،ملا كان هلا ذلك الشيوع
والذيوع .وإن املاركسية ملا دخلت على يد هؤالء إىل جمال املمارسة احنسرت كل
حمسنات الربنامج ،وسقطت كل زخارفه ،وما أثبت «واقعيته األرضية» إال العنف
اإلرهايب الذي يؤيت مثاره املعروفة يف كل جمتمع ،ميتاز يف ذلك اإلرهاب «العلمي»
االشرتاكي عن غريه بطابع املنهجية والتفوق «الرتبوي» .نزلت املاركسية من عليائها
الفلسفية وتشكلت يف ملخصات ستالني إىل قوالب معتقدية ما على اجملتمع ،وما
على الناسكافة ،إال أن يوافقوا متطلباهتا وينحشروا طوعا أوكرها فيها.
انتقدت املاركسية الدميقراطية الربجوازية اليت قسمت وجود اإلنسان قسمني،
حيث أعطت الفرد يف اجملتمع حرياته اللربالية الفردوية القاضية بأن يتمتع الفرد حبرية
االختيار يف عمله وسكنه وجده ولعبه وحركته وسكونه ،وأعطته إىل جانب هذا
وجودا سياسيا منفصال بوصفه مواطنا يشارك حبرية يف اإلدالء بصوته.
يعترب ماركس أن التحرير السياسي الفردوي املواطين املزدوج هذا ليس هو
التحرير الشامل املطلوب .يعترب أن التحرير االقتصادي هو قاعدة التحرير ،ومادامت
هنالك طبقة هتيمن على طبقة أخرى فاإلنسان مرهون احلرية.
يقرتح ماركس حرية جديدة لإلنسان ،ال تكتمل إال يف ظل نظام الطبقي
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وهو النظام الشيوعي .وذلك حني «يبطل الصراع بني الوجود الفردي احلسي
لإلنسان وبني وجوده النوعي» .معىن هذا خارج لغة الصراع ،أن اإلنسان ال
يصبح حرا إال عندما يندمج يف النوع البشري ويذوب فيه.
على قاعدة التحرير االقتصادي ينبين حسب الالهوت املاركسي متثال
للحرية الشاملة ،يف مقابل التحرير السياسي الفردوي املواطين املنشطر احملدود
االنتماء ،يطلع على اإلنسان أمل يف احلرية احلقيقية «عندما يتعرف اإلنسان
على قواه اخلاصة ،فينظمها بوصفها قوى اجتماعية ،وبالتايل ال يعود يفصل
أبدا عن ذاته القوة االجتماعية على شكل قوة سياسية».
يف العبارة األخرية إشارة إىل أسطورة اضمحالل الدولة زمان انتهاء الطبقية
ووقوف عجالت اجلدلية عن دحرجة التاريخ.
طاملا ندب ماركس سوء حظ العمال يف اجملتمع الرأمسايل ،وطاملا قعد
يفلسف االستالب الواقع على العامل الذي فقد إنسانيته وقيمته ومعناه عندما
سطا الرأمسايل على فائض قيمة عمله .واللفظة األجنبية « »aliénationاليت
اصطلح العرب على ترمجتها باستالب ،حتمل معىن جعل العامل َغريا ،أي
إخراجه عن حقيقته.وإذن فالتحرير االقتصادي هو الذي يرد إىل اإلنسان
هويته املفقودة.
لكن ماركس ال يتصور مذهبه نقيضا إجيابيا للرأمسالية ،وال يهدف إىل
تقومي اعوجاجها ،بل يأيت بالبشارة مبجتمع املرحلة التالية اليت جتد فيها اإلنسانية
ازدهارها .يتصور مذهبه بشارة بقفزة النوع البشري إىل ممارسة كلية يتحقق فيها
التحرر الكلي .ليست العربة عنده بالفرد ومصريه ،بل العربة بالنوع البشري
الذي يذوب األفراد فيه .التحرير االقتصادي يفتدي الفرد من ألينته «استالبه»
وعالئق اإلنتاج االشرتاكية املتقدمة ،حني تصبح الدولة أثرا بعد عني ،تضع
يف يد اجملتمع وسائل التحكم يف الطبيعة ويف اجملتمع .فتحرير الفرد اقتصاديا
وسيلة ال غاية.
غاية الغايات كانت عند كانط الفيلسوف اللربايل هو اإلنسان وذلك كان
واليزال معىن اإلنسي (هكذا أترجم  )humanismeاألروبية .عند ماركس
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إنسية اإلنسان وغاية الغايات عندما ال يعود اإلنسان «يفصل أبدا عن ذاته
القوة االجتماعية على شكل قوة سياسية» أي عندما يتبخر وجود اإلنسان
الفردي ،فال تكون له من األمهية إال أمهية تكون النعكاس الشعاع على
صفحة .مادام اجملتمع ،أي جمتمع ،إمنا يستمد أفكاره ونظامه وثقافته ودينه
ودولته من القاعدة االقتصادية ،فالفرد اإلنساين ما هو إال انعكاس للمجتمع.
إنه «مجاع عالقته االجتماعية» كما عرب ماركس يف أطروحته عن فيورباخ.
هذا اإلنسان «مجاع العالقات» ،االنعكاس ،يتعب الباحثون عن
«ماركسية حية» ليجدوا يف نصوصهم املقدسة ما يثبت له وجودا موضوعيا
مستقال .وإهنم ليغادرون حني يفعلون ذلك أرضية املاركسية ،ويطلقون معيارها
العلمي ،أال وهو املمارسة .وال ممارسة هناك إال ما تراه وتسمعه عن واقع دولة
عظمى تفوقت يف كبس اإلنسان ،ودجمه يف القطيع.
أما التحرير االقتصادي فليس يف وسع مواطين البالد املتخلفة مثل بالدنا
أن يطعنوا فيه ومن هنالك ال تصلنا شكوى ،وال نسمع مبجاعات ،والنعرف
شيئا عن وجود مدن الصفيح .لكن تصلنا شهادة اهلاربني ختربنا بوجود
طبقية .وكتاب فوسلنسكي الذي نشر يف الغرب يف أول هذا العقد بعنوان
« »Nomenklaturaكفيل بإزالة كل شك.
وأما التحرير الذي يشكل بالفعل تفوقا عظيما على الدولة الرأمسالية ،فهو
التحرير من اإلرهاب العام بإرهاب النظام البوليسي .البديل املنظم عن ازدراد
احلرية للحرية ،ازدراد حرية القوي املسلح يف شوارع نيويورك وحدائقها العامة
حلرية من عداه ،وهو ازدراد الدولة لكل حرية .ولعل قانون النمو االتارخيي
للمجتمعات العصرية يتمثل يف زيادة سلطان الدولة وقبضها قبضا شديدا من
مجيع األطراف حلرية اإلنسان ومعناه.
مبعيار املمارسة ،من خالل النموذج املاثل للدولة االشرتاكية العظمى،
نستطيع أن نستشف كآبة جمتمع إرهاب الدولة ،وكآبة اإلنسان القطيعي يف
بالد الثورة اليسارية ،كآبة تضاهي كآبة إنسان احلرية الغابوية يف بالد الرأمسالية.
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لكن ختلفنا وهزميتهنا التارخيية وإحلاح الضرورة للخروج من مأزقنا يرفع
حتدي «اإلجناز» املاركسي اللينيين إىل حجم مهول يف ضمري طائفة من ذراري
املسلمني كما هو ماثل حتدي احلضارة الغربية املتألقة بإنتاجها وسالحها
وتفوقها التكنولوجي يف بالد الرأمسالية.
وعلى اهلل قصد السبيل إىل املنهاج اإلسالمي الذي يكفل لألمة حرية
تثبت اإلنسان يف كرامته اآلدمية ،ويكفل هلا عدال ال يكون إرهاب اإلنسان،
ودجمه يف القطيع ،ومصادرة حريته شرطا لتحقيقه.
إنه احلكيم العليم ال إله إال هو.

117

الخاتمة
ختم اهلل لنا بالسعادة والشهادة واحلسىن وزيادة .وختم هلذه األمة مبا
وعدها من استخالف يف األرض حىت ال يبقى على األرض بيت حجر وال
مدر إال دخله اإلسالم ،وال يف جنبتها إنسان إال واستظل بظل اإلسالم ،ومتتع
بكرامة اإلسالم ،و ِأمن يف عدل اإلسالم.آمني.
كلما ذكرت الشريعة وتطبيقها ،كلما طالب بذلك خملص هلل ولدينه
أو رفع الشعار خمتلس أفاك ،أو سيق حاكم إىل املسار الوحيد الذي تقره
الشعوب اإلسالمية الباقية يف جمموعها وعلى مستوى اجلماهري على فطرهتا،
انصرفت األذهان إىل جانب العقوبات الشرعية ،وتألب نقد الناقدين على
دموية اإلسالم ،ووحشية شرائعه.
ولقد تأيت ممارسة تسرف يف العقاب ،بل تقدم العقاب على كل بناء تربوي
سياسي اجتماعي من شأن العقاب أن ينصب لصونه ومحايته.
وال تكاد جتد من تقرتن ضرورة تطبيق شرع اهلل يف ذهنه هبذ الضرورة امللحة
األساسية ،ضرورة حترير اجملتمع املسلم من الوباءين  :الظلم االجتماعي ،والظلم
السياسي املتالمحني املتظافرين .ال تكاد جتد من يسبق إىل تصوره عند ذكر
الشريعة وتطبيقها ،حاجتنا األوىل إىل الشورى نستبدل هبا االستبداد ،والعدل
يف القسمة نستبدل به واقع التفاوت املزري يف التملك.
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هنا يتجلى حتدي اإلديولوجية املاركسية اليت تضع األصبع الفلسفي على
موطن الداء  :الطبقية .ويتجلى حتدي املمارسة اللينينية الثورية املعززة بوجود
الدولة العظمى «حامية الشعوب» اليت تتقدم بالنموذج النضايل التنظيمي العملي
لتغيري الواقع الطبقي من خالل الصراع «احلتمي» الذي يقتضي أن تفتح الطليعة
الثورية اجملال للطبقة املنقذة حىت يقوم «الشعب املسلح» بكسر آلة الدولة اآلمثة
واستخالص االقتصاد من الطبقة اجملرمة ،مث إبادهتا ،مث «إعادة تربية» قوم آخرين.
قد يكون كثري من رجال الدعوة أسرى املرحلة اليت اليزال يرجتل فيها حزب
اهلل ،فتكون تربية املؤمنني وتنظيم الصف ومعاجلة األمراض اجلماعية الفكرية
والسلوكية شاغال عن رسم األفق السياسي للدولة اإلسالمية .وهبذا االنشغال عن
وضع اخلطوط الواضحة للحكم الشوري والعدل االجتماعي إزاء إبراز ضرورهتما
وتالمحهما وتضامنهما يف مواجهة تضامن االستبداد السياسي والنظام االجتماعي
يف واقع املسلمني تفوتنا فرصة السري يف وضوح كما يسري يف وضوح اولئك الذين
عني هلم العدو الطبقي ،وحدد جمال الصراع ،وعلموا طرائقه اإلجرائية ،وأهدافه
العملية ،وعرضت عليهم النماذج التارخيية ،فهم على يقني يف مسارهم الذي
حتدوه شعارات اإلديولوجية املبسطة اجلهنمية ،وتلهبه وحترضه إىل مرحلة متقدمة،
فوجلوا امليدان حيث وجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الضرورات اآلنية امللحة ،فهم
يتحدثون عن املرتفني واملستكربين وعن املستضعفني يف األرض وحاجتهم إىل
التضامن لينتصفوا من القوى الطاغوتية .ما للمسلمني مرجع إال دين اهلل ،فنعم
التلقائية تلك اليت ختصب اخلطاب اإلسالمي هبذه الكلمات القرآنية ؟
لكن نريد أن يكون التفاتنا ملعاين االستضعاف واالستكبار والرتف
والظلم والطاغوتية فقها واضحا ،وأن يكون تعلقنا هبذه املعاين نرباسا يضيء
لنا تاريخ املسلمني ،ودليال لفرز أصناف اجملتمع املسلم املعاصر ،وخطة لبناء
مستقبل الدولة اإلسالمية والوحدة اإلسالمية والعدل اإلسالمي ،نكون هبا
على بينة من الواقع الطبقي العاملي واحمللي ،على بينة من وشائج املصلحة
والتناصر بينهما ،على بينه من أن استبدال هذا الواقع باجملتمع األخوي املنشود
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يف ظل اإلسالم لن يتأتى باملثالية احلاملة ،وال بالعنف الكاسر ،وال باملطالبة
السياسية ،بل يتأيت باجلهاد الذي جعله اهلل عز وجل شرعا يضبط حركة جند
اهلل يف حلبة التاريخ اليت أرادها جل شأنه مسرية تدافع بني الناس ال تصلح
األرض بدونه.
إن حتدي املاركسية اللينينية للمسلمني ال يثبت حلظة لو كان األمر جداال
ونقاشا .وإن آالف الكتب واملقاالت يُ ْدحض فيها الفكر املاركسي أو يكشف
فيها عنف املاركسية اللينينية ووحشية (الرتبية) الستالينية لن تغين شيئا إن بقي
املشروع اإلسالمي متمسكا بغموض املوقف الذي يردد يف تعال ومشوخ أن
األمة واحدة ،وأن ال فضل هلذا على هذا إال بالتقوى ،ويقف على «ويل
للمصلني» فيذكر أن «اهلل فضل بعضكم على بعض يف الرزق».
هناك طبقية صارخة قذرة عاتية يف بالد املسلمني،وجتد كثريين يصرخون
برباءة ساذجة ساحبة يف التجريد أوبتبلد مقصود أن ال طبقية يف اإلسالم!
نعم دين اهلل ال يقر أن يبيت جارك جائعا وتبيت شبعانا ،وال يلوم اجلائع
إن محل السيف يطلب حقه ،ويأمر دين اهلل ببذل الفضول ،وينص كتاب
اهلل على أن يف أموال املؤمنني حقا للسائل واحملروم ،لكن احلامل املتجرد ،أو
املتبلد الفاسق ،يزيح هذا الدين اآلمر بالعدل وتسوية القسمة إىل هوامش
الفقه الفردي الذي يهم القاضي حني يفصل بني اخلصوم ،ويهم الواعظ حني
يستحث أهل الرخاء على الصدقة ،ويهم الكاتب حني ميجد اإلسالم يف علياء
مثاليته.
ويبقى دين اهلل القائم على العدل معلقا يف اهلوامش الربيئة هذه ،منفيا
من الواقع الذي تطحن فيه الطاغوتية الطبقية اجلاهلية بكلكلها املسلمني مع
سائر املستضعفني يف األرض من بين آدم.
إننا إذ ننتقد املاركسية اللينينية ٍإلحلادها وكفرها وعنفها على اإلنسان حنس
بأمل شديد غياب التحليل اإلسالمي لالستكبار واالستضعاف يف خطاب رجال
الدعوة .وكأن اكتظاظ مصر هبذه االجيال املباركة إن شاء اهلل بينما يشكو
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السودان من اخلالء البشري قسمة لألرض يرضاها دين اهلل الذي يدين
به املسلمون يف البلدين «الشقيقني» حسب التعبري االستهالكي املخدر.
ياهلا من أخوة ما أشقاها ؟ وكأن احتجان طائفة من املسلمني ألموال
طائلة تصرف على موائد القمار وبناء دور للعجزة واأليتام يف فالدلفيا
ونيويورك بينما يفتقر العاطل املسلم ،واجملاهد األفغاين ،واملكسور اجلناح يف
بنغالديش ،واألعزل يف مواجهة جيش اليهود املغتصب ،إىل لقمة العيش،
وطلقة رشاش ،ومهنة تكفل رزق العيال.
ليس هذا نواحا أخالقيا مما هو مألوف يف أدبيات املسلمني .بل هي إشارات
ال تغطي عنا الوعي باملواجهة الواقعة بني االستكبار العاملي واملستضعفني يف
األرض .يف عقر ديارنا طبقية ذنبية ،الرأمسالية احمللية تدين بالوالء للرأمسالية
الغربية ،وبرجوازية الدولة االشرتاكية تدين بوالء مثله للنمنكلتورا السوفياتية،
والشعب املسلم ضائع ضياع قضيته بني أنياب النظامني االستكباريني الفاجرين
وخمالبهما.
فبأي منهاج يقرتب جند اهلل من عويصة فك االرتباط بني جسم اجلاهلية
من خارج وذنبها بني ظهرانينا ؟ وما هو برناجمنا لتطبيق الشريعة حبيث تكون
طاعة اهلل عز وجل يف املال وقسمته ،وامللكية وإجلامها ،وكفالة املسلمني
وتكافلهم كطاعتهم يف الصالة ،حبيث تكون الطاعة الفردية للموىل سبحانه
مقرتنة يف السلوك اجلماعي بطاعته يف الشأن العام ،مسايرة هلا ،متصلة هبا غري
منفصلة كما حيب العلمانيون ؟
إن طاعة اهلل تعاىل الفردية تتعلق بذمة املسلم وتنظر إليها ،أما طاعته
اجلماعية ،يف احلكم واملال ،أي يف السياسة واالقتصاد ،فتتعلق بذمة مجاعة
املؤمنني املخاطبة بالقرآن ،املنوط هبا تكليف إقامة دين اهلل يف االرض.
طاعة اهلل تعاىل اجلماعية تقتضي مقاومة الظلم واالستكبار أينما كان،
وتقتضي نصرة املستضعفني ،وتقضي القتال من أجل ذلك ،ائتمارا بقوله
يل اللّ ِه والْمستَ ْ ِ
﴿وَما لَ ُك ْم الَ تـَُقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
الر َج ِال
ين ِم َن ِّ
َ ُْ
عز وجل َ :
ض َعف َ
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والنِّساء والْ ِولْ َد ِ
ان﴾((( بصيغة االستفهام االستنكاري هذه احلازمة العازمة.
َ َ َ
وليس االستكبار صيغة للتكرب ونوعا من الشموخ يوصف به الفرد األناين
املستعلي.إمنا هو وجود تكتل اجتماعي سياسي اقتصادي يطأ املستضعفني
ويعلو يف األرض بغري احلق ويفسد فيها ويصد عن سبيل اهلل ،ذلك السبيل
الذي ال يقر حبال أن يعلو أحد من خلق اهلل على أحد ،أو يظلم أحد أحدا،
أو حيكم أحد بغري ما أنزل اهلل ،أو تستأثر طبقية باملال والسلطان.
مفهوما االستكبار واالستضعاف ال تغطي مساحتهما مفاهيم الطبقية
والشعب املسحوق ،إذ االستكبار صد عن سبيل اهلل قبل كل شيء ،صد
يستند إىل البطش الذي يسلحه املال املنهوب والسلطان املستبد به من غري
رضى املستضعفني .يف اإلديولوجية األرضية يدان التسلط الثقايف الذي متارسه
الطبقة السائدة على الطبقة املسودة لتحرمها من الوعي الطبقي احملرر .مع
الفاهيم القرآنية الدائرة حول االستكبار واملال واالستعالء والطاغوتية وما إليها
يقرتن الصد عن سبيل اهلل حبرمان املستضعفني من الوعي األمسى الذي تلخصه
كلمة اإلخالص :ال إله إال اهلل.
على خارطة املواجهة احلضارية بني اإلسالم اجلاهلية ،يف هذا العصر ويف
كل عصر ،تتجسد اجلاهلية يف االستكبار العاملي بشقيه الرأمسايل واالشرتاكي.
وهلذا األخطبوط االستكباري امتداد داخل جمتمعاتنا ووجود مكثف متثله الزمرة
امللحدة جهرا أو الالبسة لباس اإلسالم ثويب زور .وال ميكن حبال أن نقاتل
االستكبار العاملي دون أن نقتلع من بني ظهرانينا أوكار الشر.
لن يتم ذلك بالتصاحل البليد ،وال يصلح يف قلعة استعمال العنف االعمى
الناتج عن تكفري املسلمني بدون بصرية .لكن يتم بالقوة ،وهي شيء آخر
غري العنف .وال تتناىف القوة مع الرفق الذي يؤيت اهلل به ما ال يؤيت على العنف
كما جاء يف احلديث الشريف .البد من القوة الفاعلة قذفا للحق على الباطل
فيدمغه فإذا هو زاهق.
((( النساء ،اآلية .75
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من العنف اإلسراف يف سفك الدماء وقطع األيدي يف ظروف انتقالية هي
أحوج إىل استماع األمر النبوي بدرء احلدود بالشبهات .من العنف واإلخالل
املريع بالشريعة ورفقها وحكمة حدودها أن تسارع إىل سفك الدماء يف ظلمات
الشك يف براءة اجلهاز القضائي املورث عن الفتنة .كيف تسارع إىل القطع
والسفك ومن القضاة واألعوان مرتشون أشد ما يكون االرتشاء فظاعة .إذن
تتحول الشريعة وسيلة لقمع املستضعفني وخيرق حدود اهلل من يقدر على
الدفع .مىت جلس جند اهلل املتقون على منصة احلكم وطهرت األجهزة من أوبئة
االرتشاء واحملسوبية واحملاباة ،وانقشع ضباب الشك وظالمه عندئذ حيق للقضاء
أن ينظر يف صغائر اجلرائم .كبائرها اإلفساد يف األرض ،أي إفساد أفسد من
الرشوة واحملسوبية وما يف ركابيهما من رذائل طبقية؟ من العنف أن تقطع يد
جمرم سرق ماال ومتاعا ،ويرتع سارقو األمانة ،اخلائنون لذمة األمة ،يف عتمات
املنصب السلطوي .بعد إزالة الظلمة وشكها يبقى أيضا جمال لرفق اإلسالم
ودرء احلدود بالشبهات.
إننا بعيدون عن نظرية كسر جهاز الدولة املوروث وعن اإلفناء اجلماعي
ميارسه «الشعب املسلح».
أفهي إذن إصالحية؟ أثوريون حنن أم إصالحيون؟ سؤاالن يلحقان بالذهنية
املختلطة اليت تتحدث عن دميوقراطية إسالمية ،واشرتاكية إسالمية .رحم اهلل
مصطفى السباعي أستاذ أجيال املسلمني وأجزل له املثوبة ورفع درجته ،فقد
كانت نيته عالية حني حتدث عن اشرتاكية إسالمية .لكننا حنب الوضوح يف
التسمية لئال يغتال املسمى من خلف هذه املتاريس املفهومية اليت حيشرها
األعداء ليصدونا عن سبيل اهلل.
﴿وأَنَّهُ لَ َّما
إهنا القومة اإلسالمية ،من مادة قام القرآنية يف مثل قوله تعاىل َ :
(((
َّ ِ
آمنُواْ ُكونُواْ
قَ َام َع ْب ُد اللَّ ِه يَ ْدعُوهُ َك ُ
ين َ
ادوا﴾  ،وقوله جل من قائل﴿ :يَا أَيـَُّها الذ َ
ِ
ين لِلّ ِه﴾((( ال اصالحية « »réformismeوال الثورة « »révolutionومها
قـََّوام َ
ممارستان من غري وادينا ،عن قذف الباطل للحق ،ألهنما تستمدان من مادة
((( اجلن ،اآلية 19
((( املائدة ،اآلية 8
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أرضية بشرية يتقابل يف عاملها النقيض األرضي بالنقيض األرضي .أما أمر اهلل
عز وجل ،والقيام املفروض على األمة لتنفيذه فمادهتما اإلميان باهلل ربا ،وطاعته
إهلاً ،واجلهاد من أجل شريعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منهاجا ،وقياما
ضد كل باطل حملقه.
إذا كانت الثورية اللينينية تركز على صنع اجلهاز احلزيب املنضبط ،وعلى
السحق الثوري للعدو الطبقي ،وعلى تأميم االقتصاد ،لتتم بكل ذلك تعبئة
اجلهود حترق املراحل التارخيية ،فإن القومة اإلسالمية ترتكز قبل كل شيء على
تربية املؤمن املأمور بالقيام ،مث على تأليف اجلماعة املؤمنة املخاطبة بالقرآن
املكلفة بتنفيذ أوامره ،مث على تطبيق شرع اهلل يف األموال واألنفس والسياسة
واالقتصاد بنفس الروحانية والصدق املطلوب إىل كل مؤمن فرد أن يطيع ربه
هبما يف الصالة واحلج والتبتل واملناجاة.
إن تربية جند اهلل على اإلميان ،ورفع مهمهم إىل ذرى اإلحسان ،وإيقاظ
قلوهبم ملعاين حب اهلل ورسوله ،واجلهاد يف اهلل ،والسعي إىل مرضاته ،وتربيتهم
على العمل اجلماعي ،والشورى ،والطاعة يف غري معصية والعصيان ملن ال يطيع
اهلل ،هلي أقوم طريق لتسليح اإلرادات بالعزم ،والعمل بالفعالية والفعالية بالقوة
اليت من شأهنا أن تزحزح الباطل وتصرعه دون أن هتدم البيت على رؤوس األمة
مبا فعل جمرموها كما توصي بذلك اإلسرتاتيجية الطبقية.
نظرية تقول هبدم البيت ليأيت البناء اجلديد على األنقاض .فماذا إذا كانت
عناصر البيت بشرا يرجى أن حييوا من موات اإلحلاد ،ويستفيقوا من سبات
الالمباالة ،ويتطهروا من رجس املعصية ،ويتقووا بالتوبة واإلميان من الغثائية ؟
إن سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تعطينا منوذج القومة بالقوة املقاتلة
الشديدة إن اقتضى األمر ،لكن بالرفق الدائم الرحيم ،رفق «اذهبوا فأنتم
الطلقاء».
إن التقدمية االشرتاكية ،وعلى منت دعواها تركب القومية العربية تتحرك
حول نقطة واحدة هي إلغاء الدين.
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وإن القومة اإلسالمية تعين محل رسالة اهلل للعاملني ،رسالة خترب اإلنسان
مبصريه إىل اهلل ،تعلمه اآلخرة وجزاءاها ،تعرفه باهلل عز وجل ومبا أعد ألحبابه
من نعيم وألعدائه من نكال .لكن محل الرسالة اإلسالمية ،لكن احلديث إىل
اإلنسان عن اآلخرة ودعوته إىل اهلل عز وجل ،إمنا مسرحها الدنيا والدنيا دار
دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض.
فشرط القومة أن يتقدم جند اهلل بنموذج اجلهاد يف سبيل اهلل
واملستضعفني ليحل معناه ومغزاه يف نية املسلمني ويف غدهم املشرق بإذن
اهلل مكانا تعششت فيه إديولوجية الصراع واالستكبار باسم حترير الشعوب،
وحيل السالم اإلسالمي حمل سالم الرأمسالية اليت تعطي سدنتها أمنا ليتفرغوا لقتل
اإلنسانية.
واهلل غالب على أمره ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه.

Tous droits réservés à l’auteur. 1987
Dépôt légal : D/1987/168/1
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