مئوية الثورة

الـ ـج ــري ــدة أن ال ـش ـي ــوع ـي ــة مـنـحـتـهــم
األمـ ـ ــان وال ـت ـق ــدم .ت ـق ــول ك ـل ــزات كــان
العمال يحصلون على عمل وبيوت
مـجــانـيــة وت ـقــاعــد مـضـمــون ورعــايــة
صحية مـمـتــازة .تضيف أن املواطن
الـســوفـيــاتــي ك ــان إذا مــا عـمــل بشكل
جـ ــدي وم ـث ــاب ــرُ ،ي ـك ــاف ــئ بــاملـحـ ّـصـلــة
ب ــامـ ـتـ ـي ــازات اض ــافـ ـي ــة ك ـب ـيــت ري ـفــي
لقضاء العطل أو ما يسمى بالروسية
«داتشا» (.)2017 June 30 Daily Mail
وتشير كـلــزات بحسرة إلــى كيف أن
ال ـش ـبــاب ال ـي ــوم م ـمــن ل ــم يـلـحـقــوا أن
يعيشوا ه ــذا الــزمــن ال ــداف ــئ ،يـمـ ّـرون
عـ ـل ــى بـ ـق ــاي ــا م ـن ـش ـئ ــات مل ـن ـت ـج ـعــات
سـ ــوف ـ ـيـ ــات ـ ـيـ ــة ض ـ ـخ ـ ـمـ ــة لـ ـحـ ـم ــام ــات
وم ـ ــاع ـ ــب ريـ ــاض ـ ـيـ ــة واسـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــات
بمناطق ريفية .كل ذلــك كــان متوفرًا
ّ
ب ــأسـ ـع ــار رمـ ــزيـ ــة ب ـم ـت ـن ــاول يـ ــد ك ــل
املواطنني ،كما كــان من حق الجميع
الـتـمـتــع بــه وال ـت ــردد عـلـيــه .علينا أن
ن ــدرك أيـضــا أن االت ـحــاد السوفياتي
كان قد قرر ومنذ الستينيات إعطاء
مـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــه الـ ـ ـح ـ ــق ب ـ ــأخ ـ ــذ إجـ ـ ـ ـ ــازات
مدفوعة األجــر لقرابة شهر فــي مثل
هذه املنتجعات السياحية املدعومة
حكوميًا (.)2012 Gowen: Dec
الح ـظــوا هـنــا أن ك ـلــزات تـتـحــدث عن
البقايا العظيمة لالتحاد السوفياتي،
كمن يتحدث عن بقايا أوابد رومانية
أو مصرية فخمة لتاريخ غابر وعضر
ذه ـبــي م ـضــى .ع ـنــد ســؤال ـهــا ع ــن أي
تقدم إيجابي جرى في حياتها بعد
ان ـه ـيــار الـشـيــوعـيــة ب ـب ـلــدهــا ،تجيب
ً
ك ـل ــزات بـسـخــريــة م ـش ـيــرة إل ــى تـنــوع
ج ــدي ــد طـ ــرأ ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـط ـعــام،
فــال ـيــوم يـمـكــن ل ـهــا تـ ــذوق صـلـصــات
آسيوية جديدة!
خـ ـس ــرت ق ــرغ ـي ــزس ـت ــان إثـ ـ ــر ان ـه ـي ــار
االتـ ـح ــاد الـكـثـيــر م ــن خ ـي ــرة أبـنــائـهــا
مــن ذوي التعليم الـعــالــي وامل ـهــارات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،ك ـن ـت ـج ـي ــة ل ـغ ـل ــق امل ـص ــان ــع

حدث التفوق
االقتصادي
السوفياتي بالرغم
من سيطرة الغرب
على ثالثة أرباع
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وهجرة الكثير من الشباب والكفاءات
وبخاصة من أبناء األقلية الروسية.
ّ
فعوض الغرب وحلفاؤه الجمهورية
امل ـس ـل ـم ــة تـ ـل ــك ،بـ ــ«نـ ـعـ ـم ــة» اإلسـ ـ ــام
الــوهــابــي الــذي ظــل ممنوعًا فــي هذه
ال ـب ــاد طـ ــوال الـحـقـبــة الـســوفـيــاتـيــة،
األمر الذي ينذر بمستقبل ملؤه الدم
وسمته خراب.
الفرق بني الجمهوريات املسلمة التي
ُحـكـمــت مــن قـبــل الـبــاشـفــة ،وب ــن تلك
النظم اإلسالمية بما فيها بالدنا التي
وقعت تحت النفوذ األميركي ،شاسع.
ً
لـنــأخــذ مـثــا أقـطــار الـجــزيــرة العربية
ومـصــر وبــاكـسـتــان ونـيـجـيــريــا ،حتى
دول كالعراق وسوريا والكثير غيرها،
م ـم ــن ع ــان ــوا ب ـش ـكــل م ــدم ــر م ــن وب ــاء
ّ
الوهابية ومشتقاتها .ظل الكثير من
أبناء هذه البالد فقراء عمومًا ،تتبدى
ف ــي مـجـتـمـعــاتـهــم نـسـبــة ص ــادم ــة من
الجهل والتخلف الحضاري.
ف ــأن ــت إن زرت ق ــري ــة بــاك ـس ـتــان ـيــة أو
نيجيرية تخضع لهذه النظم الفاسدة
التابعة للغرب لشاهدت على األرجح
ش ـع ـبــا ب ــائ ـس ــا ي ـع ــان ــي م ــن ال ـب ـط ــال ــة،
محرومًا من خدمات التعليم والرعاية
الصحية ،تهدده الحروب األهلية من
كل جانب ،وتتجذر فيه قيم اجتماعية
ذك ــوري ــة مـقـيـتــة .ف ــي مـثــل ه ــذه الـقــرى
وال ـ ـب ـ ـلـ ــدات ت ـت ـف ـشــى األم ـ ـيـ ــة وت ـن ـعــدم
املكتبات واملسارح والفعاليات الفنية،
فـيـمــا تـقـبــع تـحــت هـيـمـنــة واض ـح ــة ال
ل ـب ــس ف ـي ـهــا ألتـ ـع ــس نـ ـم ــاذج ال ـتــديــن
الشعبي واملجلوب من الخارج.
ف ـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ـ ّـول االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي القرى اآلسيوية املتخلفة
في الجمهوريات السوفياتية املسلمة
م ـن ــذ ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ملـ ــواقـ ــع حــدي ـثــة،
تـ ـح ــوي ت ـع ـل ـي ـمــا وطـ ـب ــاب ــة م ـجــان ـيــة،
تـنـتـشــر فـيـهــا ايــديــولــوج ـيــة تقدمية
تزرع في الفرد أخوية البشر وتساويه
باآلخر ،وتبعده عن أشكال كره اآلخر
لـ ـل ــون ــه ،ديـ ـن ــه ،م ــذه ـب ــه أو قــوم ـي ـتــه.
امل ـس ـل ـم ــون ال ـس ــوف ـي ــات إن ج ـ ــاز لـنــا
التعبير هنا نالوا خير فرص التعليم
والتقدم ،بعد أن بذرت وبنت موسكو
فــي جمهورياتهم مشاريع صناعية
وفـضــائـيــة ون ــووي ــة وم ــراك ــز علمية،
ّ
وم ــكـ ـن ــت أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ــرع ـ ــاة وال ـف ــاح ــن
األميني من أن يصبحوا علماء فيزياء
وأطباء وأساتذة جامعات.
ل ـف ـه ــم ذل ـ ــك ب ـش ـك ــل أفـ ـض ــل بـ ــاألرقـ ــام
يــاحــظ أن الـجـمـهــوريــات اإلســامـيــة
في االتحاد السوفياتي كانت زراعية
الـ ـط ــاب ــع ب ـش ـك ــل م ـط ـل ــق عـ ـ ــام ،1928
فيما حققت بحلول  1989الكثير من
الخطوات املتقدمة في طريقها نحو
ال ـت ـص ـن ـي ــع .ولـ ـك ــن مـ ــا ح ـس ــن بـشـكــل
حاسم املستوى املعيشي للناس هو
نـجــاعــة سـيــاســة االق ـت ـصــاد املـخـطــط
وإلغاء امللكية الفردية .فارتفع معدل
املدخول في تلك الجمهوريات لقرابة
 $ 5257بالقيمة الـشــرائـيــة فــي سنة
 ،1989أي  %32أكـ ـث ــر م ــن جــارت ـهــم
تركيا املستقلة الـتــي تتبع النموذج
الرأسمالي و %44أكثر من إيران التي
تتبع أيضًا اقتصاد السوق ،و%241
أك ـثــر م ــن بــاك ـس ـتــان ال ـتــي تـتـبــع ذات
ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي ال ـغــربــي ،ومــع
فــارق فــي عــدالــة الـتــوزيــع االجتماعي
بالطبع.

ما العمل؟
بــال ـعــودة إل ــى جـيــل والـ ــدي ال ــذي لم
يكن الكثير من أبنائه مؤمنًا عمليًا
ّ ً
معوال جديًا على نجاعة
بالدين وال
وف ــاعـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة،
ي ـم ـك ـن ـنــا أن نـ ـق ــول بـ ـص ــوت ع ـ ــال إن
هــزيـمــة ال ـغــرب ودح ــر هيمنته على
مـقـ ّـدرات ومصير شعوبنا تأتي في
املـقــام األول هـنــا ،األم ــر ال ــذي نلتقي
فــي خندقه مــع إخواننا اإلسالميني
امل ـق ــاوم ــن .فـيـمــا ن ــأم ــل أن يجمعنا
يــوم مقبل في معركة اقتالع الفساد
وبناء مجتمع عادل ال يذل فيه فقير
وال يجوع فيه صغير.
*باحث عراقي
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يوم كان الشيخ القلموني نصيرًا للبالشفة

رشيد رضا« :إن صوت الشعب
هو صوت اهلل»

(وسام متى)

محمد بلوط
ال أحـ ــد يـ ـع ــرف م ــا الـ ـ ــذي دهـ ــا صــاحــب
«امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــار» رشـ ـ ـي ـ ــد رضـ ـ ـ ــا كـ ـ ــي ي ـن ـت ـصــر
للبلشفية ،وعبرها لجوزيف روزنـتــال،
اليهودي الروسي االسكندراني ،وداعي
الـبـلـشـفـيــة ف ــي م ـص ــر .ل ــم ي ـكــن ألح ــد أن
يتنبأ عــام  ١٩٢٠أن الشيخ اإلصــاحــي،
وت ـل ـم ـي ــذ ش ـي ــخ األزهـ ـ ـ ــر م ـح ـم ــد ع ـب ــده،
سيناطح أول األزهــريــن املفتي محمد
ب ـخ ـي ــت إلدان ـ ـتـ ــه ال ـب ــاش ـف ــة وأكـ ـت ــوب ــر،
ويفتح «امل ـنــار» ،أشـهــر منابر اإلصــاح
اإلسـ ــامـ ــي ف ــي م ـط ـلــع الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،
مـخـصـصــا ص ـف ـحــات ل ـلــدفــاع عـنـهــا في
وجه الظاملني.
ويــروي املــؤرخ الفلسطيني الراحل حنا
بـطــاطــو ،فــي مــؤلـفــه «ال ـحــزب الشيوعي
الـعــراقــي» ،أن مـخــابــرات رئــاســة األرك ــان
ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي م ـص ــر ،ع ـبــر الـضــابــط
بيمان ،هــي الـتــي أوح ــت للشيخ بخيت
بفتواه .وذلــك بعدما تعاظمت «نقابات
العمال» و«الحزب االشتراكي املصري»
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ال ـص ــائ ــغ االس ـك ـن ــدران ــي
روزنتال وصحبه ،من يونانيني ويهود
روس وش ـ ــوام م ـهــاجــريــن ،إض ــاف ــة إلــى
«جـ ـم ــاع ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة»،
والنادي الخاص بشيوعيي االسكندرية.
فتلك املدينة ،لوال روزنتال واآلخرين ،لم
تـكــن لـتــدخــل فــي ع ــداد بــواكـيــر الـعــدوى
البلشفية فــي م ـصــر ،القـتـصــارهــا على
ت ـج ــار وم ـف ـكــريــن يــونــان ـيــن ف ــي الـثـغــر
املصري.
لم يكن الجحيم بلشفيًا بعد في الشرق
العربي ،وما كان اإلسالم العربي أفيونًا
ينهى عــن ال ـثــورة فــي سـيــرة املاركسية
ال ـع ــرب ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى .ال ـش ـي ــخ رض ـ ــا الـ ــذي
ك ــان يـتــأهــب ليصير سلفيًا ،كـمــا يــورد
بطاطو ،كان محامي البلشفية الوافدة.
انـتـقــد الـفـتــوى األزه ــري ــة فــي مطالعاته
لجلسائه على ما أورده تقرير «العميل
يــوســف» لعامل الرملة البريطاني ،من
أنــه «لــم يكن أحــد ليعرف عــن البلشفية
هذا القدر الذي نعرفه ،قبل فتوى الشيخ
بخيت».
لم تكن مواقف رشيد رضــا خروجًا عن
مــألــوف مــا بعد الـحــرب العاملية األولــى
في مصر ،وما عاناه أهلها .يقول تقرير
ق ــائ ــد ال ـشــرطــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة إل ــى أرك ــان

الـ ـق ــوات ال ـبــري ـطــان ـيــة« :ه ـن ــاك م ـيــل عــام
يـقــول إن الـبــاشـفــة سـيــأتــون إل ــى مصر
ألخ ـ ــذه ـ ــا ،وسـ ـيـ ـك ــون ح ـس ـن ــا ملـ ـص ــر أن
يفعلوا ذلك .عندها إذا ما احتاج إنسان
فقير إلى املال ،فإنه سيأخذه من الغني،
وي ـبــدو أن أخ ـبــار ن ـجــاح أو انـتـصــارات
الـبــاشـفــة كــانــت تثير مــوجــة مــن الـفــرح
وال ـس ـع ــادة ب ــن ك ــل ال ـط ـب ـقــات املـصــريــة
ال ـت ــي دان ـ ــت ف ـت ــوى امل ـف ـتــي األكـ ـب ــر ضــد
البلشفية ،إذ تعتبر املنتمني إلــى هذه
القضية محاربني من أجل الحرية».
ولــم ينتظر البالشفة ال ــروس روزنـتــال،
ً
أصال ،لتصدير الثورة إلى مصر ،والعالم
الـعــربــي .يـقــول حنا بطاطو إن ممثلني
عــن حــزب الــوفــد فــاوضــوا البالشفة في
ب ــاري ــس عـلــى دعـمـهــم بــال ـســاح واملـ ــال.
ويــروي تقرير للمخابرات اليريطانية،
ً
ناقال عن حافظ عفيفي موفد زغلول إلى
الـبــاشـفــة« :ل ــم نـلـتــزم إدخ ــال البلشفية

تلميذ محمد عبده
يناطح أول األزهريين
المفتي محمد بخيت
إلدانته البالشفة
كاملة إلــى مصر ،ولــم يسألنا البالشفة
ال ــروس واملـجــريــون أن نفعل .ببساطة،
وعــد البالشفة سعد زغلول بمساعدته
ع ـلــى ط ــرد اإلن ـك ـل ـيــز م ــن م ـص ــر ،ألن أي
إضعاف لإلنكليز في أي جزء من العالم،
فيه منفعة للسوفيات».
وب ـع ــد ث ـمــانــن ع ــام ــا ون ـ ّـي ــف ع ـلــى وف ــاة
الـشـيــخ الـقـلـمــونــي الـلـبـنــانــي فــي مصر،
تـســائــل «األخـ ـب ــار» الـشـيــخ رش ـيــد رضــا
عـ ـب ــر نـ ـص ــوص لـ ــه حـ ــررهـ ــا آن ـ ـ ـ ــذاك فــي
«مناره» عام  ،١٩٢٠وفي مناخ ما سبق.
«األخبار» :ما هو موقف الشيخ الجليل
م ـمــا أف ـت ــى ب ــه كـبـيــر األزه ــري ــن الـشـيــخ
مـحـمــد بـخـيــت فــي الـبـلـشـفـيــة ،حــن قــال
إنها محرمة فــي اإلس ــام وفــي كــل ديــن،
ألنها عبارة عن «اإلباحة املطلقة للدماء

واألموال واألعراض»؟
الـ ـشـ ـي ــخ رش ـ ـيـ ــد رضـ ـ ـ ــا« :إن الـ ـ ـ ــذي مــن
مجموع مــا اطلعنا عليه فــي البلشفية
أنـهــا عــن االشـتــراكـيــة ،واملـقـصــود منها
إزال ــة سلطان أرب ــاب األم ــوال الطامعني،
وأعــوانـهــم مــن الـحـكــام املـنــاصــريــن لهم،
والــذيــن وضـعــوا قوانينهم املــاديــة على
قواعد هضم حقوق العمال في بالدهم،
واس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار ب ـ ـ ــاد امل ـس ـت ـض ـع ـف ــن مــن
غ ـيــرهــم .وإن املـ ــراد مـنـهــا ه ــو أن يـكــون
الحكم الحقيقي في كل شعب لألكثرية
م ــن أهـ ـل ــه ،وهـ ــم ال ـع ـم ــال ف ــي الـصـنــاعــة
وال ـ ــزراع ـ ــة ،ب ـعــد إسـ ـق ــاط س ـل ـطــة أربـ ــاب
ال ـث ــراء وال ـك ـب ــراء املـشــايـعــن ل ـهــم .وه ــذا
مــا فـعـلــوه فــي روس ـيــا دول ــة الـقـيــاصــرة
الظاملة».
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» :مـ ـ ــا هـ ـ ــو م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـشـ ــرع
اإلسالمي من البالشفة؟
رشـ ـي ــد رض ـ ــا« :إن امل ـس ـل ـم ــن يـتـمـنــون
نـجــاح االشـتــراكـيــن نـجــاحــا ي ــزول معه
استعباد الشعوب ـ وكلهم من العمال ـ
وإن كانوا ينكرون عليهم كما ينكرون
على غيرهم ما يخالف الشرع .على أنهم
غير مطالبني عندنا بفروع الشريعة ،ما
دام ــوا غير مسلمني ،وأود أن أستشهد
هـ ـن ــا بـ ـم ـ ـق ــال فـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «س ـ ــوري ـ ــا
املـ ـتـ ـح ــدة» الـ ـت ــي تـ ـص ــدر ف ــي امل ـك ـس ـيــك،
وتقول :إن صوت الشعب هو صوت الله،
أعني أن األكثرية متى أرادت الحصول
على حاجة ضرورية لها ،أخذتها عنوة
واق ـ ـتـ ــدارًا ،ألن األك ـث ــري ــة ه ــي الـحـقـيـقــة،
والحقيقة هي القوة التي ال تقاوم».
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» :م ــن ه ــم االشـ ـت ــراكـ ـي ــون يــا
شيخنا؟
رشـ ـي ــد رض ـ ـ ــا« :ال ي ـع ـج ــب ال ـ ـقـ ــارئ إذا
ق ـل ـن ــا ل ـ ــه إن  ٩٩ف ـ ــي امل ـ ـئـ ــة م ـ ــن س ـك ــان
الـكــرة األرض ـيــة هــم مــن االشـتــراكـيــن أو
البلشفيكيني .ه ــؤالء هــم الـشـعــب الــذي
تـ ـق ــول األم ـ ـثـ ــال ه ــم ص ـ ــوت الـ ـل ــه .وه ــذا
الشعب هو الــذي يقلب الحكام ويسقط
امللوك .نعم ال يستطاع إنشاء حكومات
شعبية إال أن تتبعثر ث ــروة األغ ـن ـيــاء،
وذل ـ ــك مل ـقــاوم ـت ـهــم وم ـن ــاوأت ـه ــم ملـطــالــب
الشعب العادلة ،فيضطر هذا إلى أخذها
بالقوة واإلرغ ــام ،فيتضرر األغنياء في
كل أقطاب املسكونة ،لكن الشعب ينتفع
بــذلــك ،بــل إن طمعهم بإبقاء سيطرتهم
املطلقة ينتج لهم هذه النتيجة».

