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البلشفية ...اهلل أكبر!
تلقى العرب
هكذا ّ
ّ

كــان في الـعــراق ،قبل  99عامًا ،في مدينة كربالء تحديدًا ،رجل
ّ ً
حماال ،يقصد األماكن املزدحمة بالناس،
ُيدعى «الحاج نور» .كان
ّ
ً
عصر كــل يــوم ،حامال بيده رايــة حمراء ،وينطلق مناديًا« :تحيا
ّ
البلشفية .يحيا البالشفة» .ال أحد َيملك صورة له .ما ِمن تسجيل
ّ
مرئي أو مسموع .إنها حكايةِ ،من قبيل التراث الشفهي ،تناقلها
السير ّ
َمن رأى وسمع ،قبل أن تغوص بتفاصيلها في كتب َ
الذاتية.
الراجح ّأن «الحاج نور» لم يكن يعرف َمن هو لينني .الراجح أيضًا
ّ
أنــه لم يكن َيعرف أين تقع بتروغراد ،هذا إن كان سمع بروسيا
ً
ً
أصــا ،فضال عن ترجيح عــدم معرفته معنى لفظة «البالشفة»
ّ
أساسًا .كان فقيرًا .هذا كل ما يعرفه .بريطانيا تستعمر بالده،
ّ
إن ـمــا هــو ُم ـتـ َـعــب ،ف ــإذا بــه يسمع عــن ث ــورة فــي مـكــان م ــا ،باسم
الفقراء ،وقد انتصرت «على األثرياء» ...لهذا ،ولهذا فقطُ ،
سينادي
«يحيا البالشفة» .هكذا كان الصدى ّ
األول ،قبل قرن ِمن الزمن،
ُ
ُ
ّ
لتلك الثورة في بالدنا .في هذه البقاع التي تعرف ببالد املسلمني
ّ
ّ
سيتبدل الحقًا على أيــدي
برومانسيته،
والـعــرب .هــذا الـصــدى،
ُ ّ
ُ َ
ومنهم السذج،
خائفنيِ ،
املست ً ِ
عمر اللئيم ِمــن جهة ،ورجــال ديــن ً
فضال عــن الفسقةِ ،مــن جهة أخ ــرى ،إضــافــة إلــى «الحمقى» ِمن
الثوريني أنفسهم .ال يزال طيف ذاك ّ
الحمال ،العربيُ ،ي َ
طرب لكل
ثورة راهنة ،على مساحة العالم ،يرى فيها خيرًا سيلحقه ...ولو
ً
قليال.
ً
عام  ،1919كان الشيخ محمد رشيد رضا مشغوال بتحديد موقفه
«البلشفية» .كـثـيــرون كــانــوا ينتظرون رأي ــهّ .إن ــه قــامــة دينيةّ
ّ
ِمــن
َ
يصعب القفز فوقها ،إذ هو تلميذ الشيخ محمد عبده ،بل من أصبح
ً
بمثابة «الوريث» ّ
األول له ،فضال عن كونه أحد أبرز وجوه «التيار
النهضوي» الذي انطلق ،قبل ذلك ،مع جمال الدين األفغاني .كانت
النقاشات حــول الـثــورة ،بني النخب في مصر ،رائجة وتتصاعد.
ّ
«البلشفية ّ
محرمة
مفتي الديار هناك ،الشيخ محمد بخيت ،يقطع:
ّ
في اإلسالم ،وفي كل دين ،ألنها عبارة عن اإلباحة املطلقة للدماء
َّ
واألموال واألعــراض»ّ .
ّ
رد َمن رد عليه ،إال أن موقف محمد رشيد
ّ ُ
ُ َ
حارب
رضا هو املنتظر.
سيكتب أخيرًا ،في «املنار» الشهيرة ،أنه« :ت ّ
ّ
البلشفية بالقول والفعل واملال والدين ،وقد كلفت
إنكلترة وأحالفها
ّ
ّ
الشيخ بخيث مفتي مصر ،فأفتى في جواب سؤال بأن البلشفية (...
ّ
ّ
والزردشتية التي ظهرت في ّأمة الفرس.
املزدكية
كذا) وجعلها عني
ّ
ّ
وقد كثر سؤال الناس إيانا عن رأينا في البلشفية ،ما حقيقتها
وهل هي ضرر ّ
وشر محض كما تقول السياسة والفتوى (ّ .)...إن
ّ ّ
الذي فهمناه ِمن مجموع ما اطلعنا عليه في البلشفية أنها هي عني
ّ
االشتراكية ،املقصود منها إزالــة سلطان أربــاب األمــوال الطامعني
ّ
الحكام الناصرين لهم ،الذين وضعوا قوانينهم املاديةّ
وأعوانهم ِمن
عـلــى قــواعــد هـضــم حـقــوق الـعـ ّـمــال فــي بــادهــم ،واسـتـعـمــار بــاد
املستضعفني من غيرهمّ .
ّ
«األكثرية» ،فاملراد
وأن معناها الحرفي
ِ
ّ
ّ
ِمنها أن يكون الحكم الحقيقي في كــل شعب لألكثرية ِمــن أهله،
وهــم ّ
العمال في الصناعة والــزراعــة وغيرها» .كتب ذلــك في عدد
ّ
شهر آب لعام  .1919مفردة «االستعمار» تتكرر في مقال رشيد
رضــاّ .إنــه «الــوجــع» الحاكم في عقل ّ
األمــة آن ــذاك .هو مــدار الخير
والشر عند َمن ُيريدون حكم أنفسهم بأنفسهم .يعلم الشيخ أن
ّ
اتفاقية «سايكس
تلك الثورة هي التي أسهمت بأن يكتشف العالم
 بيكو» .كانت ال تزال «تحت الطاولة» .في مقطع آخر ِمن مقاله،يكتب الـشـيــخ« :ال َيعجب ال ـقــارئ إذا قلنا لــه ّإن  99فــي املـئــة ِمن
ّ
ّ
األرضية هم ِمن االشتراكيني أو البلشفكيني ،وهؤالء
سكان الكرة
هــم الـشـعــب ال ــذي تـقــول األم ـثــال ّإن صــوتــه هــو صــوت الـلــه ،وهــذا
ّ
الشعب هو الذي يقلب الحكام ويسقط امللوك» .هكذا ،هي «صوت
بجذرية املعنى وال بلحاظ ّ
ّ
أهمية
الـلــه»! ليس تصريحًا عــابـرًا ،ال
ّ
القائل .كثيرونِ ،من املاركسيني العرب ،رددوا مقولة رشيد رضا
وتباهوا بها .تغافلوا ،أو لم يعلمواّ ،أن هذا الشيخ سيكتب الحقًا
مقاالت أخرى ،بالثقة نفسها ،لكن على طريقة «كالم الليل يمحوه
ّ
سلفية عبد العزيز آل سعود
النهار» .كتب ما كتب عندما لم تكن
ّ
ّ
قد أخذته تمامًا .عندما لم يكن قد انتهى نهائيًا إلــى الوهابية...
وإن ظـ ّـل ُي ّ
ميز نفسه .سيكتب في شهر أيلول ِمــن عــام ّ 1925أن
ّ
ّ
«البلشفية فتنة في األرض وفساد كبير ،وحسبنا في ذلك أنها
تهدم نظام املجتمع اإلنساني ،وتضيع حكمة الله في جعل الناس
درج ــات ينتفع بعضهم ِمــن بـعــض» .لــم يفته طبعًا أن يستشهد
القرآنية .كان هنا ّ
ّ
يرد على الشيخ األزهري علي عبد
ببعض اآليات
ال ــرازق ،تحديدًا على طرحه الشهير في كتاب «اإلس ــام وأصــول
الحكم» .ذلك الكتاب الــذي ،على صغر حجمه ،شغل املهتمني وال
ّ
يــزال يشغلهم ،لحديثه ّ
«العلمانية اإلســامـ ّـيــة» .طرح
عما ُيشبه
ّ
عبد الرازق هذا ،في تلك اللحظة املفصلية ،أي إثر انهيار «الخالفة
ّ
العثمانية» وما تالها ِمن أحداث ،يأتي في السياق التاريخي لألثر
البلشفي على العالمّ .قوة دافعة .شحنة جرأة .يسخر رشيد رضا
ِمن قول عبد الرازق« :ال شيء في الدين يمنع ّاملسلمني أن يسابقوا
األمم األخرى في علوم االجتماع والسياسة كلها ،وأن يهدموا ذلك

ّ
ّ
ّ
شخصيًا ،بعد  35عامًا ،أنه
النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه ،وأن يبنوا قواعد ملكهم الشيخ الخالصي (االبن) يخبر بطاطو
ّ
البشرية ،وأمنت قرأ رسالة لينني التي وصلت إلى املدعو سليمان ميرزا ،الذي كان
ونظام حكومتهم على أحــدث ما أنتجت العقول
ّ
ّ
ما دلت تجارب األمــم على أنه خير أصــول الحكم» .ويعلق رضا :على اتصال مع الــروس ،واعتاد أن يقول إن الــروس سيساعدون
«معلوم ّأن أصــول الحكم ومـصــادر التشريع عند املسلمني إنما العراقيني إذا ما ثــاروا ّ
ضد اإلنكليز الستعادة ّ
حريتهم .كان في
هــي كـتــاب الـلــه وسـ ّـنــة رســول الـلــه وإجـمــاع املسلمني ولـيــس هناك رسالة لينني تلك« :ليس لدى البالشفة مخططات حول الشرق ،وإن
ّ
ّ
ّ
ّ
للمسلمني خير منها»ّ .
العبودية والحكم
الشرقية ِمن
راهنيتها اليوم حاضرة كل ما يرغبونه هو تحرير البلدان
جدلية ال تزال في
ّ
ّ
ّ
ّ
للتدخل في شؤوننا الداخليةّ
وأنه ليست لديهم نيةّ
ّ
باألدبيات نفسها ،كأن الزمن ال يتقدم .هكذا االستعماري،
في عاملنا .كما هي،
ّ
دينهم» .همان دائمان كانا آنذاك
في
العراق
مسلمي
معارضة
أو
«يعيد التاريخ نفسه على شكل مهزلة» .لو يعلم ذلــك الجيل أننا
ّ
ّ
الجدلية .لو عاش يطبعان الــوعــي الـعــربــي بــاألعــم :الـتـخــلــص ِمــن االسـتـعـمــار وعــدم
انتهينا اليوم إلــى «داع ــش» ...ولــم تنته بعد تلك
َّ
لربما ّ
ُ
ّ
َ
عدل في «ديالكتيكه»ّ .
هيغل معنا اليوم ّ
ربما عدل ماركس السماح بأن يمسوا بدينهم .طبعًا ،الحقًا سيذهب االستعمار ِمن
ُ
ّ
ّ
ّ
الباب ليعود ِمــن الشباك ،أمــا «البلشفية» فستحرم ،بال مواربة،
أيضًاَ ،من َيعلم؟!
ً
ّ
ّ
على أرض أخــرى ،حيث يقف «الحاج نور» إيــاه ،هناك في كربالء وصــوال إلــى فتوى املرجع محسن الحكيم الشهيرة ،بأنها «كفر
ً
ّ
ّ
البلشفية كانت قد أصبحت ،في بالد املنشأ،
«البلشفية» وإلحاد» .هنا أصال
والنجف واملــوصــل والـبـصــرة ،كانت النقاشات حــول
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدينية .شاع بعد سنوات قليلة بلشفيات عــدة وطرقًا مختلفة ومذاهب متنوعة ،زادت ربما عن
تتفاعل لتصل إلى أروقة «الحوزة»
ً
ّ
الدينية .بعض ّتياراتها وقعت فعال في «الحماقة»
على ثــورة البالشفة فــي روسـيــا ،بحسب اإلع ــام البريطانيّ ،أن عــدد املــذاهــب
«املرجع األعلى» للشيعة في النجف ،محمد تقي الشيرازي ،أفتى (كما يصف فريدريك إنغلز) ِمن خالل مهاجمة الدين في ظروف
ّ
بأن «البالشفة هم أصدقاء املسلمني» .لم يثبت هذا األمر على نحو غير مواتية .حصل هــذا تحديدًا بعدما كــان لينني قــد ارتـفــع إلى
ّ
ّ
قاطع ،لكن مرد شيوع ذلك ،بحسب حنا بطاطو ،هو نجل املرجع «الرفيق األعلى».
ّ
عبر عن اهتمامه يــروي حسني م ـ ّ
املذكور ،املجتهد ميرزا محمد رضا ،الذي كان قد ّ
«مــن النجف دخــل حياتي مــاركــس» ،أنه
ـروة ،في ِ
ّ
ذات مرة «سألت الشهيد الشبيبي (كان شيخًا – رجل دين) رأيه
ّ
ّ
ّ
ّ
السياسية
قضية الساعة في األوســاط
وطنية ،كانت
قضية
(وسام متى) في
ّ
العراقية ،فأخذ ّ
يبسط لي رأيه باستفاضة ،مستشهدًا خالل ذلك
ً
ّ
لينينية .أذكر أنني اعترضته متسائال :ملاذا ال
بمواقف ونصوص
ّ
ّ
ّ
ّ
باملاركسية؟ قال :اللينينية هي املاركسية مطبقة على
يستشهد
إبداعيًا ّ
ّ
تميز به لينني في عصر الثورة
الــواقــع امللموس ،تطبيقًا
ّ
العلمية املتحققة على األرض بالفعل» .كــان هــذا في
االشتراكية
ّ
نهاية ثالثينيات الـقــرن املــاضــي .م ــروة ،أو الشيخ األح ـمــر ،الــذي
سافر ِمن لبنان إلى النجف ُليحقق حلمه بأن ُيصبح شيخًا أبيض،
ّ
فاختلفت األل ــوان .ي ــروي أن ــه كــان يجتمع بالشبيبي ،أو «الشيخ
ً
الشيوعي» كما يصفه ،فــي بـغــداد عندما يكون األخـيــر متسلال
قرب جامع «الحيدر خانه» .أهدى الشبيبي ّ
مروة نسخة ِمن «البيان
الشيوعي» ّ
فغير حياته إلى األبد.
البلشفية مفتوحًا ،إلى اليوم ،عن صوابيةّ
ّ
يظل النقاش بني ورثة
محاربة الدين ألجل محاربة الدين .إن لم يكن «أفيونًا» هل ُي َ
حارب
ّ
ّ
أفيونيته أو مداها الالزم ُ
املسيحية
للمحاربة؟ هل
أيضًا؟ َمن ُيحدد
ّ
مثل اإلســام؟ هل اإلســام مثل الهندوسية؟ سيول ِمــن األسئلة
ّ
ضج بها العالم ،ومنطقتنا على وجه الخصوص ،على مدى القرن
ّ
ُ
ّ
املاضي .هل كان سيد قطب مخدرًا عام 1949؟ هو الذي سيصبح
رمزًا ،في زمانه والحقًا أكثر ،لكثير ِمن حركات اإلسالم السياسي
ّ
ّ
والرأسمالية».
الراديكالية .يضع كتابًا بعنوان «معركة اإلســام
ّ
لــم ي ـ َـر املـعــركــة ،مــع أل الـتـعــريــف ،إال مــع الــرأسـمــالــيــة .يختلف مع
ّ
الشيوعية ،وهــي «كفر» عنده ،لكن املعركة الكبرى ليست معها.
ّ
ّ
ّ
لإلنسانية مجتمعًا ِمن طراز
يقول« :ال بد لإلسالم أن يحكم ليقدم
ّ
ّ
اإلنسانية حلمها الذي تحاوله الشيوعية ،ولكن
آخر ،قد تجد فيه
تطمسه بوقوفها عند حدود الطعام والشراب ،وتحاوله االشتراكيةّ
لكن طبيعتها ّ
رسالة ِمن المرجع الخالصي
املادية تحرمه الروح والطالقة .اإلسالم هو العقيدة
املسيحية والشيوعيةّ
ّ
ّ
ّ
تصوغ ِمن
الوحيدة اإليجابية
إلى لينين« :الشرق الذي أيقظتم ينتظر
ّ
اإلنشائية التي ّ
ً
ّ
كامال»ّ .
بلشفيًا ،والقراءة املسطحة
ربما لم يكن منظرًا
معًا مزيجًا
لحظة ترجمة أفكاركم الصائبة»
لديه واضحة هنا ،لكن هل كان ّ
مخدرًا؟ َمن ّ
يشك في صدقه ،بل
االجتماعية التي ذهب بها إلى ّ
ّ
في ّ
ثوريتهّ ،
حد تقريعه،
حبًا بالعدالة
وهــو السلفي ،لبعض «الصحابة» املترفني؟ وتــأتــي الحقًا الثورة
اإلسالمية في إيران ،لتعيد خلط الحسابات ،فتحتاج معها ّ
نظريات
ً
ّ
يساريو الـعــرب ،وصــوال إلى
سائدة إلــى إعــادة بحث ،ويضطرب
ّ
البلشفية منذ وقت ّ
باألفكار
مبكر ( .)1920يقول« :ناقش يومها ،الغرب وفوكو ورفاقه ،وينتشر االنقسام حولها.
ّ
علنًا ،وفي النجف ،محتويات كتاب عربي عنوانه «مبادئ البلشفية» أن تأتي إلــى شخص ،أمـ ّـي أو شبه أم ـ ّـي ،يعمل مــزارعــا ،وليس له
ّ
ّ
يتركز موضوعه على التوافق بني
البلشفية واإلس ــام» (العراقِ :مــن ع ــزاء فــي هــذا الـعــالــم الـقــاســي ســوى اإلي ـمــان بــالـلــه ،فـتـقـ ّـدم له
ّ
ّ
ّ
ّ
الطبقات االجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى ال ـثــورة على أنـهــا إل ـحــاد ،أو أن ــه ِمــن ضمنها ،فهل سيذهب معك
ّ
ّ
يتحدث أيضًا ،في اإلطار نفسه ،عن رجال دين إلى الثورة؟ بعض «الثوريني» كانوا يعملونّ ،
الجمهورية).
قيام
باملجان ،وبال إدراك،
ّ
آخرين ّ
ّ
ّ
تحمسوا للبلشفية ،مثل السيد محمد الصدر (نجل املرجع ملصلحة «الـبــروبــاغـنــدا» الرأسمالية .أصبحت صــورة نمطية في
حسن ال ـصــدر) والـشـيــخ محمد الخالصي (نـجــل املــرجــع مهدي نهاية املطاف .تنفير الناسُ .يمكن القول ،مع ّلي عنق الحرفّ ،إن
الخالصي) .كان هؤالء جميعًا ّ
ضد البريطانيني ،في لحظة «ثورة الطريق إلى الفشل مفروش بالنيات ّ
الطيبة .يأتي أحدهم إلى فالح،
ّ
ّ
ُ
العشرين» التي كانوا فيها قادة فاعلني ،وقد رفضوا توقيع معاهدة وهو فالح فقط وهذا كل ما يعرفه عن العالم ،فيحدثه عن الثورة
ّ
ّ
ّ
«كفريات»
معها .تواصلوا مع كمال أتاتورك في شأن ّالقيام ضد اإلنكليز ،ويخبره أنه «بروليتاريا» .ليس مستغربًا إن ظنه يتلو
ّ
ّ
يتوجس .هل سيذهب معه إلــى الـثــورة؟ هــذه نماذج
أجنبية.
فجرى نفيهم إلــى إي ــران ،فلم يتراجعوا وظــلــوا على تــواصــل مع بلغة
ّ
البالشفة الروس ومع لينني تحديدًا ،عبر مراسالت خاصة ،والتقى ذهبت أمثلة للتندر .ما ِمن بلد إال وشهد هذه اآلفة .مسألة الدين لم
ً
ّ
بلشفيًا ،منذ انتصار البالشفة على املناشفة ،وما
بعضهم بــالــوزيــر امل ـفــوض بــوريــس شــومـيــاتـسـكــي .ول ــد «تجمع تكن تفصيال،
ً
ّ
علماء» في إيــران لهذه الغاية .رغــم إحجام
املرجعيات العليا عن بينهما ،وصــوال إلــى انهيار االتحاد السوفياتي .كـ ّـم ِمــن بلشفي
ّ
ّ
الذهاب بعيدًا في التحالف مع البالشفة ،أقله في العلن ،إال أن بطاطو خرج يقول عن بالشفة آخرين :هؤالء ال يمثلون البلشفية (تمامًا
ّ
ينقل نص رسالة ِمن املرجع الخالصي إلى لينني ،يكتب فيها« :إن على طريقة :أولئك ال يمثلون اإلسالم) .كان القرن العشرون قرن
ّ ّ
رأسمالية وشيوعيةّ
ّ
ّ
الشرق الذي أيقظتم ينتظر لحظة ترجمة أفكاركم الصائبة حول «الحلول الكبرى» .أيديولوجيات مادية شتى،
ّ
ّ
ّ ّ
ومن بعد أديان ما بني األرض والسماء ،كلها
ومن قبل ِ
تحالف األم ــم الـشــرقـ ّـيــةّ ،وح ــق كــل فــرد وك ــل ّأم ــة ،كبيرة كــانــت أم وما بينهماِ ،
صغيرة ،مثقفة أم متخلفة ،بالحياة واالستقالل إلى واقــع ّ
حي» .نادت« :أنا الحل» ...وهاك العالم على ما هو.
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