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أجريت هذه املقابلة يف األصل باللغة الفرنسية وصدرت يف مجلة "أكتويل ماركس" 

(Actuel Marx) يف عددها الثاين لعام 2018 (العدد 64، ص 101-111) يف ملف 

خاص عن الدين، حّرره إتيان باليبار وميخائيل لووي 

لقد نرشَت مقاالت عديدة حول ماركس والتقاليد املاركسية إزاء موضوع األديان، 

فام الذي بقي مفيداً يف رأيك بني أدبيات "املاركسية الكالسيكية" لفهم املسائل 

الدينية يف عاملنا املعارص؟ أم تعتقد أّن قصور هذه األدبيات يجعلها عاجزة عن 

قراءة واقعنا الحايل؟ 

يجب أن نتفق أوالً عىل ما نقصده بالحديث عن "ماركسية كالسيكية". من جهتي، 

أعني بهذا التعبري ماركسية املؤّسسينْي – ماركس، لكن أيضا إنجلز الذي غالباً ما يتم 

تجاهله أو ال يُذكر سوى لتفضيل ماركس عليه – منذ أن تبلورت نظريتهام 

املشرتكة، وقد كان املنعطف يف هذا الصدد صياغتهام ملخطوطة األيدولوجيا 

األملانية. فثمة مكّونان من هذا اإلرث يبدوان يل األكرث جدارة للتفكري يف املسألة 
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الدينية: أولهام، النهج املادي يف تحليل الوقائع والظواهر التاريخية، وثانيهام املوقف 

السيايس. أشهر هذين املكّونني هو التفسري املادي للدين والظواهر الدينية، وهو 

يبقى أساسياً يف نظري، لكن برشطني.  

الرشط األّول هو اإلقرار بأّن مساهمة املاركسية الكالسيكية تتمثّل يف جوهرها 

مبقاربة منهجية، تلك التي تُحيل الوقائع األيدولوجية إىل أساسها املادي وتبحث يف 

العالقة الديالكتيكية بني املادي واأليديولوجي، وهي مقاربة أكرث تعقيداً بكثري من 

االختزال الكاريكاتوري الذي نجده لدى املاركسية املبتذلة. هذه املقاربة رشٌط ال 

غنى عنه من أجل نبذ حازم لكل أصناف الجوهرانية (essentialisme)، كالصنف 

الذي أشهره إدوارد سعيد تحت تسمية "االسترشاق". وقد أساء سعيد نفسه فهم 

ماركس إىل حّد الفهم املعكوس، إذ إنه أدرج ماركس بني "مسترشقي" القرن التاسع 

عرش، وذلك باالستناد إىل مقال وحيد عن الهند كتبه ماركس عام 1853، وقد أساء 

سعيد تفسريه.  

املشكلة يف مقال ماركس املذكور، كام أوضحُت يف إحدى الدراسات املنشورة يف 

كتايب املاركسية والدين واالسترشاق، مل تكن قط يف تنميٍط للهنود من طراز 

االسترشاق الكالسييك، بل كمنت باألحرى يف فهم وضعّي (positiviste) ساذج لدور 

الرأساملية كام كان ماركس وإنجلز يتصّورانه يف تلك السنوات، وهو فهٌم وجد 

أسطع تعبري عنه يف البيان الشيوعي. فقول البيان إن الرأساملية كانت تخلق "عاملاً 

عىل صورتها" مثلام "خلق الله اإلنسان عىل صورته" يف سفر التكوين التورايت، إمنا 

كان مبنياً عىل خطأ فادح: كانت الرأساملية تخلق باألحرى عاملنْي يسود أحدهام 

اآلخر، عاملاً ديناميكياً وسائداً يف الحوارض االستعامرية وآخراً معاقاً وَمسوداً يف 

البلدان املستعَمرة. عالوة عىل ذلك، كانت معرفة ماركس عن الهند محصورة يف 

مضامر التمركز اإلثني (ethnocentrisme) األورويب الذي كان وحده متاحاً له من 

خالل قراءاته. أّما الذي غفل سعيد عنه، فهو أّن ماركس تنّكر الحقاً لذلك التصّور 

ِحيال الهند، مثلام فعل إنجلز ِحيال الجزائر، من خالل إدراكهام أّن للسيطرة 

http://daraladab.com/book.php?id=826
https://bit.ly/2V2dpdE


االستعامرية دوراً تدمريياً أكرث منه "حضارياً" بكثري، وذلك بفضل دراستهام لحالة 

إيرلندا التي أمكنهام التعرّف عليها عن كثب بصورة أفضل بكثري.  

من جهة أخرى، كان ينبغي عىل سعيد أن يتساءل عن سبب كون جميع األخّصائيني 

الذين استعار منهم نقد "االسترشاق" هم من املاركسيني، وأّولهم أنور عبد املالك 

الذي اقتبس منه سعيد مطّوالً، ثم مكسيم روِدنسون الذي مدحه وكذلك كلود 

كاِهن. فلم يكن هذا األمر بالتأكيد من قبيل الصدفة، إذ إن املادية التاريخية هي 

النقيض األكرث جذرية والنقيض العميل الوحيد لذلك الصنف من املثالية الفلسفية 

الذي ميثّله "االسترشاق" باملعنى الذي أشهره سعيد. والحال أن إغفال سعيد لهذا 

األمر هو ما جعله يقع هو ذاته يف مطّب الجوهرانية يف رؤية "الغرب" الواردة يف 

كتابه. فال يتم الخروج من الجوهرانية مبامرسة "استرشاق معكوس" يقلب الدالالت 

السلبية واإليجابية املتعلّقة مبفهومّي الرشق والغرب، بل يقتيض التحّرر من 

"االسترشاق" ومن كافة أشكال الجوهرانية الثقافوية انقالباً جذرياً يف املنظور 

التحلييل: يقتيض إدراك أن "الثقافات"، أياً كانت، ليست هي التي تحّدد التاريخ 

املادي، بل أن هذا األخري هو الذي يَرشُط طبيعة الثقافات وتطّورها. فبدل تفسري 

التاريخ بالدين، ينبغي تفسري الدين واستخداماته بالتاريخ للخروج من منطق 

الجوهرانيات الدائري، الذي يفرتض باألساس ما يسعى إلثباته. 

هنا تكمن مساهمة املاركسية الكالسيكية الكربى يف "علم التاريخ"، كام أسامه 

ألتوسري (وقبله ابن خلدون). وال تزال لوظيفة التحليل املاركيس هذه فائدة عظيمة 

يف تحليل األديان، كام تشهد عليها املناقشات الدائرة بال نهاية حول اإلسالم. بيد أّن 

مامرسة ماركس وإنجلز ملنهجهام يف تفسري التاريخ يف مجال دراسة األديان، مجال 

علم اجتامع األديان، بقيت بدائية جداً، بل تبسيطية كام يف تحليل إنجلز الوارد يف 

كتاب حرب الفّالحني يف أملانيا املوسوم مبادية بدائية. فلم يَر يف املسيحية التي 

أشهرها زعيم ثورة الفّالحني توماس مونتِرس [أعِدم سنة 1525] سوى "قناٍع ديني" 

لتطلّعات شيوعية. ويف ذلك اختزاٌل للواقع وإغفاٌل لسؤال مهم: ملاذا استطاعت 
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املسيحية أن توفّر "قناعاً" لتطلّعات كهذه يف العديد من الحاالت التاريخية؟ ال 

تكمن اإلجابة يف "جوهر املسيحية" عىل طريقة فويرباخ، لكن يف ذلك التوتّر 

الخاص باملسيحية بني اآلثار الباقية ألصولها املضطَهدة واملذهب االضطهادي الذي 

صارت إليه الحقاً. 

والحال أن علم اجتامع األديان هو أحد الحقول التي يتّسم فيها حضور املاركسية 

الكالسيكية بالقصور، وهو قصور عّوض عنه ماكس فييرب بطريقته الخاصة مثلام 

عّوض عن قصور املاركسية الكالسيكية يف تصنيف األنظمة السياسية. أّما املاركسيون 

بعد ماركس وإنجلز، فقد حّققوا بعض اإلنجازات يف مجال علم اجتامع األديان، 

لكّنها إنجازات مقترصة بصورة أساسية عىل تطبيٍق منهجي ملبادئ املادية التاريخية، 

كام هي الحال يف تحليالت كارل كاوتسيك، أو مساهمة إبراهام ليون املأساوية، 

وهي منسية غالب األحيان، يف كتابه املفهوم املادي للمسألة اليهودية. لقد اهتّم 

املاركسيون واملقّربون إىل املاركسية بعد ماركس وإنجلز – أمثال أركان مدرسة 

فرانكفورت والدائرون يف فلَكها – اهتّموا مبهمة "نقد الدين" عىل منط مخطوطات 

ماركس الشاب الفلسفية أكرث ّمام اهتّموا بعلم اجتامع األديان. نادرون هم 

املاركسيون، أمثال ميخائل لووي، الذين قاموا بتحليل اجتامعي لظواهر دينية، 

وليس من قبيل الصدفة باألصل أن يقف لووي معرفياً يف منطقة التامس بني 

ماركس وفيرب. 

أما الرشط الثاين لحسن استخدام التفسري املادي للدين، فهو االعرتاف بأنّه ال يقّدم 

سوى توضيح جزيئ للظاهرة الدينية. ذلك أن الدين هو بكل تأكيد أكرث األشكال 

األيدولوجية تعقيداً، وهذا مرتبٌط بِقَدم األيدولوجيات الدينية ومرونة تأقلمها 

االستثنائيني. فيتطلّب الوصول إىل فهم ُمرٍض لظاهرة األديان استخداَم ترسانة العلوم 

اإلنسانية كاملة، والسيام علم النفس االجتامعي والتحليل النفيس. أما إرجاع الدين 

إىل مجرد "انعكاس" لرشوط الحياة املادية فهو إفراٌط يف االختزال، يتعّدى ما نجده 

يف شتّى الحقول األيديولوجية األخرى. وكلاّم تقّدمت العلوم اإلنسانية الجامعة، 
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كلاّم أصبحنا يف وضعية تخّولنا اإلحاطة بشكل أفضل بالظاهرة الدينية. فبفضل 

مساهامت باحثني معارصين أمثال فوكو أو بورديو، نحن اليوم مخّولون أكرث من 

ماركسيي العهود السابقة، لكن ُجّل هذا العمل مازال يف االنتظار.  

من املفارقة أّن يكون املوقف السيايس من الدين هو املجال الذي تبقى فيه 

مساهمة "املاركسية الكالسيكية" صالحة متاماً يف رأيي. وهذه املساهمة مجهولة أو 

مشّوهة لدى أغلب الناس. فبعكس ما يظّن العديدون، مل يكن ماركس وإنجلز من 

دعاة "اإللحاد املناضل" عىل غرار لينني. بوصفهام مفّكريْن مادينْي، كانا بال شّك 

ُملحديْن بشكل قطعّي. لكن ما أن تحّررا من الهيغلية اليسارية، أكّدا عىل أّن 

اإللحاد – مبعنى إنكار وجود اإلله – مل يكن ذات فائدة كبرية. وقد سخروا من 

الذين أرادوا أن يجعلوا من اإللحاد "إمياناً إلزامياً" وأن يحرّموا الدين "مبرسوم"، عىل 

شاكلة أتباع بالنيك أو باكونني. ومع تأكيدهام عىل رضورة قيام حزب العاّمل 

مبحاربة استخدامات الدين الرجعية واملُشعوذة، دافعا عن حرية مامرسة الشعائر 

الدينية دون تدّخل الدولة. هذا الدفاع العنيد عن العلامنية مبعنى فصل الدين عن 

الدولة – أي رفض تدّخل الدين يف الدولة، لكن أيضاً رفض تدّخل الدولة يف الدين، 

وهو الوجه اآلخر للعلامنية الذي غالباً ما يُغفل – يبدو يل أكرث راهنية اآلن مام يف 

أي وقت مىض.  

هناك حديث تكّرر كثرياً حول "عودة األديان". هل تعتقد أنّها فكرة صحيحة؟ 

وكيف تحلّل هذه الظاهرة بوصفك ماركسياً، خاصة يف منطقتّي الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا اللتني تعرفهام أكرث من غريهام؟ 

ال شّك يف أنّنا شهدنا طفرة لألديان منذ الربع األخري من القرن املنرصم، وصفها بعض 

املحلّلني بأنها "ثأر الله". وقد أصابت هذه الظاهرة كافة األديان، السيام األديان 

التوحيدية. وهذا مثال جيّد عىل قصور "املاركسية الكالسيكية"، إذ إن االنتشار 

الجديد للعقائد وللمامرسات الدينية – وباألخص انتشار األصوليات الدينية التي 

تصبو جميعاً إىل إعادة تركيب املجتمع والدولة مبا يتطابق مع قراءتها الحرفية 



واملتشّددة للنصوص الدينية – ذلك االنتشار ال ميكن تفسريه بطريقة مقبولة 

ومقنعة بالحد األدىن بالقول إنه "انعكاس" لتوّسع الرأساملية وتحّولها النيوليربايل.  

هناك بكل تأكيد تزامٌن بني "عودة األديان" تلك وبني التّحول النيوليربايل للرأساملية، 

املعارص النهيار منظومة الدول ما بعد الستالينية. لكن، وكام نّوهُت يف كتايب صدام 

الهمجيات الصادر عام 2002، ال غنى عن مساهمة إميل دوركايم لفهم العالقة بني 

تصاعد التديّن وانتشار األصوليات الدينية، من جهة، والتغرّيات التاريخية التي 

 (anomie) "أرشُت إليها من جهة أخرى. فمفهوم "فقدان النظم" أو الـ"المعيارية

الذي صاغه – وهو يشري إىل اختالل رشوط الحياة وفقدان املعايري – مفهوٌم يف غاية 

األهمية لفهم ما أحدثه رفع الضوابط االقتصادية من ِقبَل النيوليربالية، متضافراً مع 

انهيار اإلمرباطورية ما بعد الستالينية. وقد فّرس دوركايم بوضوح كيف أّن 

الالمعيارية االجتامعية-االقتصادية والسياسية-األيدولوجية تقودان إىل انطواء 

هويّايت عىل روابط اجتامعية مثل "الدين والعائلة والوطن".  

هذا وينبغي الجمع بني هذا املفتاح التحلييل ومفتاح آخر – أو حدٍس باألحرى – 

نجده يف البيان الشيوعي ملاركس وإنجلز، حيث رشحا كيف أّن قسامً من الرشائح 

املتوّسطة، أي قسامً من الربجوازيني الصغار وأمثالهم، عندما يواجهون محدلة 

التطّور الرأساميل، يسعون إىل "جعل َعَجلة التاريخ ترجع القهقرى". إن فكرة 

"العودة" إىل هيمنة "مدينة الله" و"اسرتداد" ماٍض انقىض منذ التاريخ القديم أو 

العصور الوسطى – وقد جرى بالطبع تحويله إىل حّد بعيد إىل أسطورة – تلك 

الفكرة تشّكل بالفعل بعداً أساسياً من أبعاد األصوليات الدينية. هذا الهروب 

املاضوي والوهمي إىل الوراء هو رّد فعل مفهوٌم متاماً أمام أهوال الزمن الحارض 

ومصائبه، السيام حني يقود إىل االنتساب إىل مجتمع مضاد، سواء كان بحجم عشرية 

صغرية أو قبيلة كبرية.  

ينبغي وضع الطفرة املدهشة لألصولية اإلسالمية منذ الربع األخري من القرن املنرصم 

يف هذا السياق بالتحديد. فباإلضافة إىل ظروف الالمعيارية العاّمة التي ذكرتُها، 
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ساهمْت عنارص كثرية يف تلك الطفرة: توظيف الحكومات، يف كل البلدان تقريبا، 

لألصولية اإلسالمية كرتياٍق للتجّذر اليساري يف الستّينات؛ والدور الخاص يف هذا 

الصدد لوجود دولة أصولية قامئة يف مهد اإلسالم، هي اململكة السعودية، وهي 

دولة تابعة لإلمربيالية األمريكية؛ وظهور دولة أصولية ثانية يف إيران يف عام 1979 ، 

مناوئة بشكل عنيف للدولة السابقة ولسيّدها األمرييك؛ والحروب املتعاقبة التي 

خاضتها اإلمرباطوريتان الكربيتان يف بلدان إسالمية: اإلتحاد السوفييتي يف 

أفغانستان، ثم الواليات املتّحدة يف أفغانستان ويف العراق؛ والدور بالغ الرضر الذي 

قامت به دولة إرسائيل، وقد أعلنت عن نفسها "دولة يهودية". 

ويزيد الهروب إىل الوراء إغراًء يف الحالة اإلسالمية كون سامت املايض الذي يرغب 

الهاربون إعادة بنائه تبدو مألوفة بخصوص هذا الدين الذي نشأ متأّخراً عن معظم 

األديان األخرى: خالفاً ملحاولة تقليد املسيح، فإن محاولة تقليد النبي محّمد – 

باالعتامد عىل قّصة حياته مثلام روتها السري النبوية، باإلضافة إىل األحاديث، فضالً 

عن القرآن بالطبع – محاولٌة تستوحي مثاالً سياسياً ومقاتالً ومنوذجاً من الحكم. 

وهذا ما مينح قّوة خاصة لفكرة "الدولة اإلسالمية" التي صاغها منظّرو األصولية 

اإلسالمية املعارصون قبل قرٍن. 

يف هذا العدد من مجلة "أكتويل ماركس"، جرى مراراً الحديث عن "الهوت 

التحرير" والتحالف بني قسم من الكاثوليكيني والحركة العاّملية (باملعنى العريض 

للكلمة). مل تحدث حركة مشابهة يف اإلسالم. كيف تفّرس ذلك، وما هي النتائج 

التي تستخلصها ملستقبل سيايس محتمل يف البلدان ذات أغلبية مسلمة؟ 

هذا ما أردُت تفسريه يف كتايب عن الدين الذي سبق ذكره، وذلك من خالل استخدام 

فكرة فيرب عن "التجاذبات االختيارية"، وهو مصطلح استعاره فيرب من غوته. فكام 

توجد مثل هذه التجاذبات بني أسطورة، أو حقيقة، أصول املسيحية وبني الشيوعية 

– أنظر كيف سعْت روزا لوكسمبورغ للمعادلة بني املسيحية األصلية والشيوعية يف 

دراستها عام 1905 عن "الكنيسة واالشرتاكية" – توجد كذلك تجاذبات بني أسطورة، 



أو حقيقة، صدر اإلسالم وبني األصولية اإلسالمية املعارصة. ومثة فرق هام بني 

الحالتني هو أّن الديانة املحافظة الرسمية يف الحالة املسيحية تعارض بشّدة القراءة 

الشيوعية، بينام الديانة املحافظة الرسمية يف حالة اإلسالم، بانتامئها إىل قطعية 

نّصية، تشّجع القراءة األصولية. ومام يزيد يف األمر أّن اإلسالم املحافظ غدا خاضعاً 

لسيطرة إسالم متشّدد رّوجت له دولتان أصوليتان: اململكة السعودية يف اإلسالم 

السّني والجمهورية الخمينية يف اإلسالم الشيعي، دولتان تتمتّعان بريع نفطي كبري.  

سمحت الرشوط آنفة الذكر لقسم كبري من االحتجاج السيايس واالجتامعي يف 

املجتمعات املسيحية، السيام يف بلدان أمريكا الجنوبية الخاضعة لسيطرة إمربيالية 

الشامل، أن يندرج منذ الستينات يف القراءة الشيوعية للمسيحية التي استند إليها 

"الهوت التحرير"، يف أغلب األحيان ضد كنيسة رسمية حليفة للدكتاتوريات 

ولإلمربيالية. أما يف املجتمعات اإلسالمية، فقد لعبت القراءة األصولية دوراً معاكساً 

بسريها عىل نهج غارق يف الرجعية. وإنه ألمٌر بالغ الداللة أن العام 1979 ذاته شهد 

يف نيكاراكوا ثورة مبنحى اشرتايك مبشاركة مسيحية يسارية مهمة، ويف إيران ثورة 

مبنحى أصويل رجعي بقيادة رجال الدين.  

إن مناضالت ومناضيل اليسار الذين أخطأوا فهم معنى الثورة اإليرانية دفعوا مثناً 

غالياً: سحقتهم بعنف السلطة الجديدة ذاتها التي ساهموا يف والدتها. هذا يشمل 

اليسار اإلسالمي الذي مثّلته أكرب الحركات اإلسالمية التي يجوز تشبيهها بـالهوت 

التحرير املسيحي: "منظمة مجاهدي الشعب اإليراين" التي استوحت من الفكر 

الشيعي اليساري الذي بلوره عّيل رشيعتي. كانوا من األوائل الذين تّم سحقهم، 

وقد استهدفهم عىل الفور رأس حربة الرجعية الخمينية، "حزب الله" اإليراين. بيد 

أن "منظمة مجاهدي الشعب" انحطّت الحقاً يف املنفى. 

تُظهر التجربة اإليرانية، من جهة، أّن ُمرادفاً تقريبياً لظاهرة "الهوت التحّرر" ممكٌن 

يف اإلسالم، بل إنّه ظهر يف الحالة التي ذكرتها تواً. وميكن أن نضيف إليها تجارب أقل 

شأناً يف دائرة اإلسالم السّني، أحدثها تجربة "املسلمني املناهضني للرأساملية" يف 



تركيا، الذين جذبوا االنتباه إليهم عندما شاركوا يف حراك "منتزه غيزي" ضد حكومة 

أردوغان اإلسالمية املحافظة يف عام 2013. وتُظهر التجربة اإليرانية، من جهة أخرى، 

أنّه ملن الوهم أن نتوقّع أّن تبلغ حركات من هذا النوع أحجاماً جامهريية كالتي 

بلغتها برسعة "جامعة اإلخوان املسلمني" األصولية يف مرص عىل سبيل املثال. هذا 

من الوهم ألّن تلك الحركات تسبح ضد تيار اإلسالم املحافظ القوي، وتقرتح تفسرياً 

لإلسالم ليس بينه وبني عرص اإلسالم األول سوى تجاذبات قليلة، ويفتقر بالتايل إىل 

املصداقية يف محاولته إعادة تفسري هذا الرتاث.  

يف الحقيقة، يجب أّال يراهن اليسار كثرياً عىل ظهور مرادف إسالمي لالهوت 

التحرير بإسقاط الحالة املسيحية عىل اإلسالم. فلن يكون اليسار يف السياق اإلسالمي 

"الهوتياً" سوى بصورة هامشية جداً، وذلك للسبب الذي رشحتُه. سيكون اليسار 

علامنياً بصورة أساسية، مبعنى أنه لن يكون لرجال الدين دوٌر أسايس يف صفوفه. 

نجد بكالم آخر أن اليسار يف البالد ذات غالبية مسلمة، عوضاً عن تيارات دينية 

يسارية، ضّم تيارات يسارية علامنية شهرت إميانها وارتباطها باإلسالم كجزء هام من 

هويتها، حتى أنّها كانت مهيمنة إىل حّد بعيد ضمن هذا اليسار. أهّم مثال هو 

النارصية، وقد جّسد جامل عبد النارص التجّذر اليساري يف املجالني العريب واإلسالمي 

خالل الستّينات أكرث من أي زعيم آخر. جّسد ذلك التجّذر عىل منط دكتاتوري، 

بالتأكيد، لكّنه منط استلهم منوذج "االشرتاكية القامئة بالفعل" الذي مثّله االتحاد 

السوفييتي يف الستّينات عندما كان خروتشوف يستطيع أن يعد بالقضاء عىل 

الرأساملية العاملية دون أن يكون كالمه مدعاة للسخرية.  

هذا وقد رأينا يف عام 2012، يف سياق "الربيع العريب"، أهمية الجاذبية التي يحوز 

عليها يف مرص اليوم الحنني إىل ما ميكن تسميته "نارصية ذات وجه إنساين"، نارصية 

دميقراطية، كام مثّلها يف الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية املرّشح النارصي 

اليساري حمدين صبّاحي. كان هو املفاجأة الكربى يف تلك الجولة، مبا يشبه نوعاً ما 

صعود بريين ساندرز يف معركة االنتخابات الرئاسية األمريكية يف عام 2016. حصل 



صبّاحي عىل أكرب عدد من األصوات يف أكرب تركّزين مدينيني يف مرص، القاهرة 

واإلسكندرية، وعىل أكرث من 20 باملائة من مجموع األصوات يف عموم مرص بفارق 

بسيط عن مرشحّي النظام السابق واإلخوان املسلمني. إّن تيارات علامنية من هذا 

الطراز هي التي ستتمّكن من جذب جامهري غفرية من املؤمنني إىل اليسار عوضاً 

عن تيارات دينية.  

هذه التيارات العلامنية اليسارية ترفض إلحاد املاركسيني، لكّنها تستلهم تحليالتهم، 

مبا يشبه شيئاً ما أنصار "الهوت التحرير": قادتها مؤمنون ميارسون الشعائر الدينية، 

بل يتعّمدون أحياناً لفت النظر إىل مامرستهم، لكّن عالقتهم بالله ال متّر عرب زعامة 

دينية (وهذا أسهل يف اإلسالم السّني منه يف اإلسالم الشيعي، ألّن هذا األخري أكرث 

كهنوتية، أشبه بالكاثوليكية منه بالربوتستانتية). ويضعون الله إىل جانبهم بوصفهم 

أولئك الذين يتحّججون بالله ألغراض رجعية باملنافقني. يف ذروة شعبية النارصية 

التي رافقت قّمة تجّذرها، بدا "اإلخوان املسلمون" عىل حقيقتهم آنذاك كأعوان 

للمملكة السعودية ولوكالة االستخبارات املركزية األمريكية، وكانوا مهّمشني فاقدي 

االعتبار يف عموم املنطقة. ومل يرتّدد عبد النارص يف وصف الحكام السعوديني بأنّهم 

يخونون اإلسالم، السيام باتّهامهم بأنهم أعداء الفقراء. وقد نارصته األكرثيات 

الشعبية دون أن يحتاج للدخول يف محاجات فقهية للحصول عىل تأييدها: إنه مثاٌل 

جيّد عن املقولة الالتينية القائلة إن "صوت الشعب هو صوت الله".  

ليتك تقول املزيد عن الوضع املرصي: هل يستشهد النارصيون اليساريون مباركس؟ 

وفضالً عن ورثة النارصية اليساريني يف الحالة املرصية، ليتك تحدثنا عن أمثلة 

أخرى لقوى يسارية منحدرة عن حركات ماركسية يف املنطقة ذاتها. يف بايل بشكل 

خاص الحزب الشيوعي العراقي الذي يحوز عىل قاعدة واسعة إىل حٍد ما، والذي 

فاز مؤخراً باالنتخابات الترشيعية يف إطار ائتالف. 

اليوم كام باألمس، ليست النارصية اليسارية مضادة للامركسية ولو مل تستشهد 

مباركس مرجعاً من مراجعها. عندما تجّذر النظام النارصي يف الستّينات، أدخل إىل 



حزبه الحاكم، بل حتى إىل "التنظيم الطليعي" داخل ذلك الحزب، العديد من 

املاركسيني املنحدرين من الحركة الشيوعية املرصية. فقد بلغ تأثّر النارصية 

األيديولوجي باملاركسية حّداً جعل جامعات بأكملها من الحركة النارصية يف املنطقة 

العربية تتحّول إىل "املاركسية اللينينية" بدءاً من منتصف الستّينات، وباألخص بعد 

الهزمية التي ألحقتها إرسائيل مبرص النارصية يف حرب األيام الستة يف حزيران 1967. 

تلك كانت بوجه خاص حال املنظاّمت التي كانت متارس الكفاح املسلّح، مثل 

"الجبهة القومية للتحرير" يف جنوب اليمن أو "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني". 

وهذا التأثري حصل أيضاً داخل "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، خاصة يف الفرتة 

التي سبقت إسقاط أحمد بن بلّة يف عام 1965 من ِقبَل الجناح العسكري الذي 

قاده هواري بو مدين.  

يف املقابل، رأينا أحزاباً شيوعية يف بلدان ناطقة بالعربية، كاملغرب أو السودان، تقوم 

مبساومات مع الدين اإلسالمي إىل حّد أن الحزب الشيوعي السوداين مل يرتّدد يف 

استهالل مهرجاناته الجامهريية بتالوة القرآن. إنها مامرسة محفوفة بالخطر، لكن 

عندما يتعلق األمر بحزب جامهريي كبري مثلام كان الحزب السوداين، أحد أكرب 

حزبني شيوعيني يف املنطقة مع نظريه العراقي، ميكن أن نرى يف مجازفته سعياً وراء 

تحقيق مقولة "صوت الشعب هو صوت الله". لكن يف نهاية املطاف، الشيوعيون 

هم دامئاً الطرف الخارس يف هذه اللعبة: بجمعهم بني الدين والسياسة، يلعبون يف 

ملعب أعدائهم الدينيني واألصوليني الذين يبدون أكرث رشعية منهم يف ذلك املجال.  

شّكل األصوليون املسلمون السند األيديولوجي الرئييس لسحق الشيوعيني 

السودانيني إثر االنقالب الذي قاده عمر البشري عام 1989. وقد تّم سابقاً توظيف 

األصولية اإلسالمية خالل الثامنينات كمصدر ترشيع أيديولوجي من ِقبَل دكتاتورية 

النمريي التي سحقت الشيوعيني السودانيني مرًة أوىل سنة 1971. وقد قام 

األصوليون وغريهم من الحركات اإلسالمية بدور حاسم عامي 1965 و1966 يف 

حملة التصفية الرهيبة التي تعرّض لها الحزب الشيوعي اإلندونييس، أكرب حزب 



شيوعي يف العامل يف ذلك الوقت بعد حزيّب اإلتحاد السوفييتي والصني، الذي كان هو 

أيضاً يجمع بني الدين والسياسة. أما الحكمة من كل ذلك فهي أنه من غري املجدي 

للامركسيني الدخول يف منافسة مع األصوليني وسواهم من الرجعيني اإلسالميني يف 

مجال الفقه الديني. بل ينبغي أن يدافعوا بقوة عن فصل الدين عن الدولة مع 

فضحهم ألي شكل من أشكال استغالل املعتقدات الدينية ألغراض رجعية، ويَدعوا 

حلفاءهم من املسلمني التقّدميني يتولّون مكافحة الرجعية الدينية يف مناظرات 

أيدولوجية لهم فيها مصداقية أكرب.  

أما بخصوص الحزب الشيوعي العراقي، فلم يَُعد سوى شبح ما كان عليه يف ذروة 

نفوذه يف نهاية الخمسينات. فبعد أن تعاون مع الدكتاتورية البعثية يف السبعينات، 

اضطّر أعضاؤه الذين فلتوا من االعتقال والقتل إىل ترك العراق طلباً للجوء سيايس 

يف الخارج بدءاً من نهاية العقد. وقد عادوا إىل العراق بعد إطاحة الواليات املتّحدة 

بصّدام حسني، لكّن الحزب تعاون مع سلطات االحتالل هذه املرّة. يف السنوات 

األخرية، استعاد الشيوعيون العراقيون بعض الحيوية من خالل خوضهم يف املعارك 

االجتامعية. ويف هذا السياق، تحالفوا مع تيّار مقتدى الصدر، وهو زعيم ديني 

بالوراثة، عادة ما تُطلق عليه صفة "الشعبوي" وقد متيّز عن سائر التيارات الشيعية 

العراقية برفضه للنفوذ اإليراين. فقد شارك الشيوعيون العراقيون يف االنتخابات من 

خالل االئتالف الذي سيطر عليه الصدريون. لكن يجب تفادي املبالغة: مل يفز 

االئتالف باالنتخابات، بل فاز بأكرب عدد من املقاعد، أي 54 مقعداً من أصل 329، 

توزّعت بني أكرث من 35 قامئة ممثلة يف برملان مشتّت جداً. وقد شهدت هذه 

االنتخابات، من جهة أخرى، ارتفاعاً كبرياً يف االمتناع عن التصويت الذي شمل أكرث 

من نصف الناخبني املسجلني. لقد كانت أكرث نتائج الحزب الشيوعي إثارًة انتخاب 

امرأة عضوة يف قيادته يف مدينة النجف املقّدسة لدى الشيعة. لكننا هنا أيضا أمام 

مامرسة محفوفة بالخطر يقوم بها حزب شيوعي، حتى ولو مل يعد هناك الكثري مام 

يربط الحزب العراقي مباضيه، وكم باألحرى باملاركسية.  



بالنسبة للامركسيني الحقيقيني يف هذا الجزء من العامل، كام يف أي مكان آخر عندما 

يتطلب األمر عقد تحالفات مع قوى ذات توّجهات أيديولوجية وبرامج ُمناِقَضة 

لتوّجهاتهم وبرامجهم عىل أكرث من صعيد، فإّن املبادئ الذهبية الخمسة التي 

صاغها املناضل الثوري الرويس ألكسندر بارفوس سنة 1905 والتي استشهدُت بها 

مراراً عديدة، تبقى أساسية: "1) عدم خلط املنظامت، السري عىل حدة والرضب مًعا؛ 

2) عدم التخّيل عن مطالبنا السياسية الخاصة بنا؛ 3) عدم إخفاء اختالف املصالح؛ 

4) مراقبة الحليف كام يُراقَب العدو؛ 5) االهتامم باالستفادة من الوضع الناتج من 

النضال أكرث من االهتامم بالحفاظ عىل الحليف". 
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