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  هقدهة الٌاشر هقدهة الٌاشر 

فشمت قوى اليسار في مصر والعالم العربي في اتخاذ موقف ثوري تجاه صعود الحركة اإلسالمية , فقد انقسم اليسار بين 
حشي الذي تمارسو األنظمة الحاكمة ضدىا, فريقين رئيسيين األول يعتبر ان الحركة اإلسالمية فاشية ويبرر بذلك تأييده لممع الو 

بينما يرى الفريق اآلخر ان الحركة اإلسالمية ذات طابع  تقدمي التحميل السميم لطبيعة الحركة اإلسالمية, وأسباب قدرتيا عمي 
اإلسالمية مما حشد قطاعات كبيرة من الجماىير خمف شعاراتيا ىكذا فشل اليسار في بناء استراتيجية صحيحة لمتعامل مع الحركة 
 ساعد ىذه الحركة عمي االستفادة من التخبط الذي تغيير المجتمع بسبب تنامي األزمة التي تعاني منيا تمك الشرائح.

إن ىدف ىذه الكراسة ىو كشف ىذا الفشل وتوضيح النتائج المأساوية لممواقف التي اتخذىا اليسار في دول مثل مصر 
يران والسودان, والتأكي د عمي ضرورة فيم األساس الطبقي لمحركة اإلسالمية كمقدمة لفيم التناقضات التي تظير بوضوح والجزائر وا 

 داخل الحركة بشقييا المعتدل والمتطرف وبالتال يتحديد الموقف الماركسي الثوري المستقل تجاىيا.

باوية ورجعية المشروع لقد أصبح من الضروري اآلن بناء استراتيجية ماركسية ثورية تكون قادرة عمي نقد وكشف طو 
اإلسالمي لتغيير المجتمع, وطرح مشروع ثوري آخر, لممشروع االشتراكي الثوري. وأىم شرط في وضع ىذه االستراتيجية ىو 
االستقالل وعدم الخضوع لرؤية الطبقات الحاكمة وموقفيا من الحركة اإلسالمية, وأيضا عدم التيويل من إمكانيات الحركة 

 يؤدي الي تذيميا وليكن شعار ىذه االستراتيجية ىو: اإلسالمية مما قد 

 أحيانا مع اإلسالميين دائما ضد الدولة.
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  تقدينتقدين

عمي األقل,  9979تسيطر الحركات اإلسالمية عمي العالم السياسي في الشرق األوسط وما وراءه منذ الثورة اإليرانية عام 
الصحوة "التوحيدية" و اإلسالم السياسي, و صولية اإلسالمية و اإلسالمية  ووىذه الحركات بأسمائيا المتعددة في الغرب مثل " األ

اإلسالمية تطالب بإحياء المجتمع من خالل العودة إلى التعاليم األولى لمرسول محمد. وقد أصبحت قوة رئيسية في إيران والسودان 
صراع مسمح مرير ضد الدولة(  حيث تشتبك في)حيث ما زالت تسيطر عمي السمطة( ومصر والجزائر وطاجيكستان )

حيث يشتعل القتال ما بين الحركات اإلسالمية المتصارعة منذ انييار الحكومة المؤيدة لمروس( وفي الضفة الغربية )وأفغانستان
ستان حيث تتحدى بكفاحيتيا السيطرة القديمة لمنظمة التحرير الفمسطينية عمي المقاومة الفمسطينية(, وفي باك)المحتمة في األردن 

 حيث يسيطر حزب الرفاه عمي اسطنبول وأنقرة ومقاطعات كثيرة أخرى(.)حيث تشكل جزءا كبيرا من المعارضة( وحديثا في تركيا )

وقد كان صعود ىذه الحركات صدمة ىائمة لألنتميجينسيا الميبرالية وأحدث موجة من الفزع بين ىؤالء الذين اعتقدوا أن " 
صار الكامل لمصراعات المعادية لالستعمار في الخمسينيات والستينات, سيؤدي حتما الي مجتمعات التحديث", الذي جاء بعد االنت

. وعمي العكس من ذلك يرون صعود قوي تبدو أنيا تتطمع الي الوراء الي مجتمعات أكثر انغالقا وتدفع (9أكثر استنارة وأقل قيرا)
ر, وتيدد بتوقيع عقوبات ىمجية عمي من يتحدون قراراتيا. وفي بالد النساء الي الحجاب , وتستخدم اإلرىاب لتحطيم الفكر الح

مثل مصر والجزائر يقف الميبراليون اآلن بجانب الدولة التي اضطيدتيم وسجنتيم في الماضي, في الحرب التي تشنيا ضد 
 األحزاب والحركات اإلسالمية.

صعود الحركة اإلسالمية. بل وأيضا اليسار. فمم يعرف  ولكن لم يكن الميبراليون وحدىم الذين اندفعوا في التخبط بسبب 
كيف يتعامل مع ما يراه نظرية ظالمية, تساندىا قوى رجعية تقميدية, وتتمتع بالنجاح في أوساط بعض الجماعات األشد فقرا في 

 المجتمع. ونتج عن ذلك نظريتين متعارضتين.

سخ رجعى, كنوع من الفاشية. وعمى سبيل المثال, كان ىذا موقف األولى كانت النظر الى الحركة اإلسالمية عمى أنيا تنا 
(   وتبنى 2يرانى "اسالميا ذا وجو فاشى". )أكاديمية فريد ىاليداى الذى اتخذتو بعد الثورة االيرانية مباشرة, فأطمقت عمى النظام اال

. وىذه الرؤية يتقبميا أيضا الكثير من 9982 - 9989ىذه الرؤية الكثير من اليساريين االيرانيين بعد تعزيز نظام الخومينى في 
اليساريين في مصر والجزائر اليوم. وىكذا, مثال, ترى أحد المجموعات الماركسية الثورية في الجزائر أن مبادئ وأيديولوجية 

  (3وسياسات جبية االنقاذ اإلسالمية مماثمة ألفكار وسياسات الجبية الوطنية في فرنسا, وأنيا تيار فاشى. )

مثل ىذا التحميل ينتيى عمميا بسيولة الى بناء أحالف سياسية اليقاف الفاشيين بأى ثمن. وىكذا انتيت أكاديمية ىاليداى    
في مواجية األفكار والسياسات  9989-79الى أن اليسار في ايران قد أخطأ في عدم بناء أحالف مع " البرجوازية الميبرالية " في 

في مصر اليوم, يؤيد اليسار, الذى يسيطر عميو تيار شيوعى سائد, الدولة بقوة في حربيا ضد و   (4الرجعية لمخومينى. )
 اإلسالميين.

وقد كانت وجية النظر المضادة ىى النظر الى الحركات اإلسالمية كحركات " تقدمية " لممقيورين " في مواجية  
, عندما دعى 9979اليسار االيرانى في المرحمة األولى من ثورة االمبريالية ". كان ىذا ىو الموقف الذى تبناه الجزء االعظم من 

اليساريون, القوى التى يقودىا  اإلسالميحزب تودة الموالى لمسوفيت, وغالبية منظمة عصابات الفدائيين, ومجاىدو الشعب 
 (5لفعل يستحق التأييد المطمق. )الخومينى بأنيا " البرجوازية الصغيرة التقدمية ". وكانت نتيجة ىذه الرؤية ىى أن الخومينى با
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وقبل ذلك بربع قرن تبنى الشيوعيون المصريون باختصار نفس الموقف نحو االخوان المسممين, داعين اياىم لممشاركة في " نضال 
  (6لعبد الناصر ومن يساندونو من االمريكان واالنجميز". )"الديكتاتورية الفاشية "مشترك ضد 

أو فيم  -لموقفين خطأ. النيما يفشالن في تحديد الطبيعة الطبقية لمحركة اإلسالمية الحديثة وأريد أن أوضح أن كال ا  
 عالقتيا برأس المال, والدولة واالمبريالية.
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  الديي وااليديىلىجيةالديي وااليديىلىجية  --االصالم االصالم 

ان خيرا أم شرا. وكذلك يبدأ الخمط غالبا بالتخبط حول قوة الدين نفسو. فيراه المتدينون أنو قوة تاريخية لذاتيا, سواء أك 
أيضا يفعل معظم البرجوازيين المعادين لمدين من أنصار الفكر الحر. وبالنسبة ليم, يكمن طريق التحرر البشرى في محاربة تأثير 

 المؤسسات الدينية واالفكار الغيبية في ذاتيا.

لك ال يحدث باالنفصال عن بقي الواقع ولكن برغم أن المؤسسات واألفكار الدينية تمعب دورا بارزا في التاريخ, فان ذ 
المادى. فالمؤسسات الدينية تنمو, بطبقاتيا من الكينة والمعممين, في مجتمع معين, وتتفاعل مع ىذا المجتمع. وىى ال تستطيع 

ومانية, التى تعود البقاء في مجتمع متغير اال اذا وجدت طريقة ما لتغيير قاعدة تأييدىا. لذلك, مثال, عاشت الكنيسة الكاثوليكية الر 
أصوليا الى أواخر العيد القديم, من خالل التأقمم بداية مع المجتمع االقطاعى لمدة الف عام, وبعد ذلك بذلت مجيودا أكبر في 
التأقمم مع المجتمع الرأسمالى الذى حل محل القطاعية, مغيرة الكثير من جوىر تعاليميا في العممية. ان الناس دائما قادرون عمى 

اء تفاسير متنوعة عمى االفكار الدينية التى يعتنقونيا, تعتمد عمى موقعيم المادى, وعالقاتيم باآلخرين والصراعات التى اضف
ينخرطون فييا. والتاريخ ممئ بأمثمة ألناس يعترفون بالمعتقدات الدينية بصورة نموذجية تقريبا, وينتيون الى الجانب العكسى في 

. حدث ذلك مع التمزق االجتماعى الذى اجتاح أوروبا أثناء االزمة الكبرى لالقطاعية في القرنين الصراعات االجتماعية الكبرى
السادس عشر والسابع عشر, عندما طرح لوثر, وكالفن, ومانزر وآخرون كثيرون من القادة الدينيين عمى أتباعيم وجية نظر 

 متكاممة جديدة من خالل اعادة تفسير النصوص المقدسة.

الم ال يختمف من ىذه النواحى عن أى دين آخر. فمن جانب, نشأ االسالم في مجتمع تجارى في بالد العرب في ان االس 
القرن السابع عشر, في وسط مجتمع يسود فيو نظام قائم عمى أساس قبمى. وقد ازدىر خالل سمسمة من االمبراطوريات العظمى 

السعودية ). وىو يقوم اليوم كأيديولوجية رسمية لدول رأسمالية عديدة التى انقسمت بواسطة بعض ىؤالء الذين أمنوا بنظرياتو
 والسودان وباكستان وايران.. الخ(, وكذلك ىو مصدر االليام لكثير من الحركات المعارضة. 

وقد أمكنو االستمرار في ىذه المجتمعات المختمفة النو استطاع التكيف مع مصالح طبقية متغيرة. وبالتالى توفرت لو  
الموال لبناء المساجد وتعيين الدعاة من التجار العرب, والبيروقراطيين, ومالك االراضى, وتجار االمبراطوريات العظمى, ا

والصناعيين في الرأسمالية الحديثة. ولكنو حظى في نفس الوقت بوالء الجماىير من خالل توصيل رسالة تتضمن تعزية لمفقراء 
ه الرسالة توازن بين الوعد بدرجة من الرعاية لممقيورين وتوفير الحماية لمطبقات المتسغمة والمقيورين. وفي كل مناسبة كانت ىذ

 ضد أى انتفاضة ثورية. 

لمساعدة الفقراء, وأن  (الزكاة)%  2,5ىكذا يؤكد االسالم عمى أنو يجب عمى االغنياء سداد ضريبة اسالمية تعادل  
أن يحسنوا معاممة الزوجات. ولكنو أيضا يعتبر مصادرة الفقراء الموال االغنياء  الحكام يجب أن يحكموا بالعدل, وأن االزواج يجب

سرقة, ويؤكد عمى أن الخروج عمى حكومة " عادلة " جريمة يجب معاقبتيا بأقصى العقوبات التى يقرىا القانون, ويمنح النساء 
ق. انو يجذب االغنياء والفقراء عمى حد سواء بتنظيم حقوقا أقل من الرجال في الزواج, وفي الميراث, وفي االوالد في حالة الطال

عممية االضطياد, فيشكل حماية ضد كل من االضطياد االشد وضد الثورة. انو مثل المسيحية, واليندوسية والبوذية يمثل كال من 
 القمب في عالم بال قمب وأفيون الشعوب.
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ية لمختمف الطبقات, خاصة عندما يعانى المجتمع من ولكن ال يمكن أن يكون لمجموعة من االفكار مثل ىذه الجاذب 
توترات اجتماعية حادة, اال اذا كانت مميئة بالغموض. فالبد أن تستجيب لتفسيرات مختمفة, حتى وان أدى ىذا الى صراع بين 

 مؤيدييا.

ن فقط من دخول ميالدية, أى بعد عامي 632كان ىذا صحيحا بالنسبة لالسالم منذ بدايتو. فبعد موت محمد في عام  
االسالم مكة, انفجر الشقاق بين أتباع أبو بكر, الذى أصبح أول خميفة لمحمد في قيادة المسممين, وعمى, زوج فاطمة ابنة النبى. 
رأى عمى أن بعض أحكام أبو بكر كانت قمعية. وتزايد الشقاق حتى حاربت الجيوش اإلسالمية المتصارعة بعضيا البعض في 

تج عنيا عشرة االف قتيل. وكان نتيجة ليذا الشقاق أن ظير االنفصال بين رؤيتى الشيعة والسنة االسالميتين. موقع الجمل التى ن
لم يكن ىذا اال أول االنشقاقات العديدة. فقد ظيرت مجموعات متتالية أصرت عمى أن المضطيدين كانوا يعانون عمى يد الممحدين 

 النبى. وكما يقول "أكبر أحمد": وطالبت بالعودة الى االسالم "الحقيقى" لزمن

, كان القادة اإلسالميون يدعون الى العودة الى النموذج. وقد عبروا غالبا عن حركات اإلسالميعمى مدى التاريخ 
من الشيعة, بامتداداتيا مثل  اإلسالمياجتماعية أو سياسية عرقية غامضة. ووضع االساس لالنتقال الكمى الحاد في الفكر 

ممئ بالميديين الذين يقودون التمرد ضد السمطة المسيطرة وغالبا ما  اإلسالميالى حركات أكثر معاصرة. والتاريخ  االسماعيمية,
يموتون بسبب ذلك. وغالبا ما كان القادة من فقراء الفالحين أو الجماعات العرقية المحرومة. وقد عزز استخدام لغة اسالمية 

  (7احساسيم بالحرمان ودعم الحركة. )

لكن حتى التيار السائد من االسالم, في أشكالو الشعبية عمى االقل, ال يشكل مجموعة متجانسة من االفكار. فقد أدى و  
ليشمل كامل المنطقة من ساحل االطمنطى في الشمال الغربى الفريقيا الى مضيق البنغال الى احتواء  اإلسالميانتشار الدين 

السالم الكثير من ممارساتيا الدينية القديمة, حتى وان تناقض ىذا مع بعض مبادئ أدخمت عمى ا اإلسالميشعوب داخل المجتمع 
المحميين أو االثار المقدسة برغم أن  (المشايخ)االسالم " الحقيقى ". لذلك غالبا ما يحتوى االسالم الشعبى عمى فرق لمقديسين 

ت. وانتشرت الطرق الصوفية, برغم أنيا ال تشكل منافسا رسميا االسالم العقائدى يعتبر مثل ىذه الممارسات وثنية ال تحترم المقدسا
  (8لالسالم السائد, مؤكدة عمى الجانب االسطورى والغيبى الذى يعترض عميو الكثير من االصوليين. )

في ضوء ذلك, فان أى دعوة لمعودة الى ممارسات عصر النبى ليست في الواقع دعوة لمحفاظ عمى الماضى ولكن دعوة   
 دة تشكيل سموك الناس عمى شئ ما مختمف تماما.العا

عمى مدى القرن الماضى. فقد نشأت كمحاولة الستيعاب االحتالل  اإلسالميكان ىذا صحيحا بالنسبة لحركة االحياء  
نا فقط ألن المادى والتحول الثقافي آلسيا وشمال افريقيا من قبل أوروبا الرأسمالية. فقد نادى زعماء ىذه الحركة بأن ىذا كان ممك

القيم اإلسالمية قد شوىت بسبب المطامع الدنيوية لالمبراطوريات العظمى في القرون الوسطى. وكان االحياء ممكنا فقط ببعث روح 
. وعمى سبيل المثال, كانت (أو الى عبر عنيا عمى بالنسبة لمشيعة)اسالم مرحمة التأسيس التى عبر عنيا الخمفاء االربعة األوائل 

 عام الماضية: 9311خالل ال  اإلسالميىى التى مكنت الخومينى من االنكار الفعمى لكل التاريخ  ىذه الروح

لسوء الحظ, استمر االسالم الحقيقى لمدى بسيطة فقط بعد نزولو. عانى االسالم في ظل االمويين )أول حكم عربى وراثى "
افة أشكال التشويو. وبد ذلك استمر المموك الذين حكموا ايران ميالدية( من ك 751الذين ىزموىم في عام )بعد عمى( ثم العباسيين 

  (9عمى نفس المنوال. لقد شوىوا االسالم تماما وأقاموا شيئا آخر مختمفا في مكانو." )
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ىكذا, فرغم أن االفكار اإلسالمية تقدم عمى أنيا نظرية تقميدية تقوم عمى رفض العالم الحديث, من قبل كل من المدافعين   
ومعارضييا, فان االمر في الواقع أكثر تعقيدا من ذلك. فالتطمع الى اعادة خمق ماضى اسطورى يتضمن عدم ترك المجتمع  عنيا

الحالى كما ىو, ولكن تدميره. واالكثر من ذلك, ال يمكن أن ييدف ىذا التدمير الى انتاج نسخة كربونية من اسالم القرن السابع 
مالمح المجتمع الحالى. فيم, عمى أى حال يقبمون الصناعة الحديثة, والتكنولوجيا, والكثير عشر, حيث ال يرفض اإلسالميون كل 

والحقيقة أنيم يرون أن االسالم, كنظرية أكثر عقالنية وأقل خرافة من المسيحية, يتناسب أكثر مع  -من العموم التى تعتمدا عمييا
اقع يحاولون تقديم شئ ما لم يوجد أبدا من قبل, يصير الموروثات العمم الحديث. ولذلك فان زعماء الصحوة اإلسالمية في الو 

 القديمة مع أشكال الحياة االجتماعية الحديثة. 

ىذا يعنى أنو من الخطأ اعتبار كل اإلسالميين ببساطة رجعيين, أو مساواة االصولية اإلسالمية ككل بأشكال االصولية  
حزب الجميورى في الواليات المتحدة. ربما يستخدم زعماء مثل الخومينى, المسيحية التى تشكل حصن الجناح اليمينى في ال

وزعماء جماعات المجاىدين المتصارعة في أفغانستان, أو قادة جبية االنقاذ اإلسالمية في الجزائر, نظريات تقميدية ويشكموا 
عنصر جذب لمتيارات الثورية الناتجة عند  عنصر جذب لحنين الطبقات االجتماعية المتجية الى الفناء الى الماضى, ولكنيم أيضا

 تحويل الرأسمالية لممجتمع, ويذكر أوليفر روى في حديثو عن اإلسالميين االفغان أن:

" االصولية مختمفة تماما )عن التقميدية(: فتكون االىمية القصوى بالنسبة لالصولية لمعودة الى النصوص الدينية, مع 
ئما الى العودة الى حالة سابقة, وتتميزباعادة قراءة النصوص والبحث عن االصول. وتعتبر تجنيب التباسات التراث. وتسعى دا

 (91عدوىا التراث وليس الحداثة, أو باالحرى, بالنسبة لالسالم, كل ما ىو ليس تراث النبى. ان االصولية اصالح حقيقى لمدين".)

أو عمى االقل, االنتساب الى  -ماعى يدمره التطور الرأسمالىان االسالم التقميدى أيديولوجية تسعى لالبقاء عمى نظام اجت 
ىذا النظام من أجل اخفاء تحول طبقة حاكمة قديمة الى رأسمالية حديثة, كما حدث بالنسبة لمنموذج الذى طورتو العائمة المالكة في 

يم, برغم أنيا تتفق مع نفس مبادئ اسالم السعودية. االسالم أيديولوجية تحاول تغيير المجتمع وليس الحفاظ عمى نمط الحياة القد
 الرسول. وليذا السبب, حتى اصطالح االصولية ليس مناسبا بشكل حقيقى. وكما يالحظ ابراىيميان:

"يتضمن اصطالح " االصولية" عدم مرونة دينية ونقاء ثقافي, وفكر سياسى تقميدى, بل ورؤية اجتماعية محافظة تقوم عمى 
  (99لمنصوص الدينية. ان االصولية تتضمن رفض العالم الحديث" )محورية المبادئ النظرية 

ولكن الحركات المشابية لحركة الخومينى في ايران تستند في الواقع عمى مواءمة أيديولوجية ومرونة ثقافية مع تمرد   
  (92)سياسى ضد النظام القائم, وقضايا اجتماعية واقتصادية تشعل المعارضة الجماىيرية لموضع القائم. 

وبرغم ذلك, غالبا ما يوجد لبس حول الفروق بين االيديولوجية اإلسالمية وااليديولوجية التقميدية. وبالذات ألن نظرية  
االحياء االجتماعى مغمفة في لغة دينية, فيى قابمة لتفسيرات مختمفة. ومن الممكن أن تعنى فقط القضاء عمى "السموكيات السيئة" 

كال السموك المفترض أنيا سبقت " تشويو " االسالم الناتج عن "االستعمار الثقافي". ويكون التشديد بالتالى من خالل العودة الى أش
عمى " احتشام " المرأة وارتداء الحجاب, ونياية االختالط " الغير منظم " بين الجنسين في المدارس وأماكن العمل, ومعارضة 

طاع عمى بمحاج, أحد القادة ذوى الشعبية الكبيرة في جبية االنقاذ اإلسالمية الجزائرية, الموسيقى الشعبية الغربية, وىكذا. وىكذا است
 أن يستنكر " العنف " ضد المسممين الناتج عن " االحتالل الثقافي ":
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" نعتقد نحن المسممون أن أخطر أشكال العنف الذى نعانيو ليس العنف الجسدى, فنحن مستعدون لو... بل العنف الذى  
 من خالل فرض التشريع الشيطانى بدال من الشريعة.  اإلسالميتحديا لممجتمع  يمثل

عمل الشيطان( يحمييا )ىل ىناك عنف أشد من ذلك الذى يتمثل في احالل ما حرم اهلل؟ وفتح مؤسسات لصناعة الخمور 
عام وأمام عيون الجميع, معمنة  البوليس؟ ىل يمكن االعتقاد في أى عنف أشد من عنف تمك المرأة التى تحرق الحجاب في مكان

 أن قانون األسرة يضطيد المرأة وتجد من يؤيدىا من المتشبيين بالنساء وأنصاف الرجال والمتحولين جنسيا.

ليس من العنف مطالبة المرأة بالمكوث في البيت, في جو من الطير والحماية والتواضع وخروجيا فقط في حاالت  
و المطالبة بالفصل بين الجنسين بين طمبة المدارس, ومنع ىذا االختالط المشين الذى يسبب الضرورة التى يحددىا المشرع, أ

 (93العنف الجنسى." )

ولكن االحياء يمكن أن يعنى أيضا تحدى الدولة وعناصر السيطرة السياسية لالمبريالية. ىكذا أغمق اإلسالميون  
واحتموا سفارتيا. ولعب حزب اهلل في الجنوب المبنانى ومنظمة حماس في  االيرانيون أكبر محطة اذاعة لمواليات المتحدة في آسيا

الضفة الغربية وغزة دورا رئيسيا في الصراع المسمح ضد اسرائيل. ونظمت جبية االنقاذ اإلسالمية الجزائرية مظاىرات ضخمة ضد 
بل أن االحياء يمكن أن يعنى, في حاالت معينة, حرب الواليات المتحدة ضد العراق برغم انيم فقدوا التمويل السعودى نتيجة لذلك. 

 .9982-79تأييد الصراع المادى ضد استغالل العمال والفالحين, كما فعل المجاىدون االيرانيون في 

من الطبيعى أن تجذب التفسيرات المختمفة لالحياء ىؤالء الذين ينتمون الى طبقات مختمفة. ولكن الخطاب الدينى يمكنو  
الفروق بين ىؤالء المنخرطين فيو وبعضيم البعض. ففي حمية الصراع يستطيع االفراد الخمط بين المعانى, كذلك  أن يمنع معرفة

 يبدو الصراع ضد تبرج المرأة كصراع ضد شركات البترول الغربية والبؤس الشديد لجماىير الشعب.

   ىكذا في الجزائر في أواخر الثمانينات بمحاج:

ولئك الذين ليس لدييم ما يفقدونو.. ودعا الى التطبيق الحازم الوامر االسالم من خالل فيمو لو جعل من نفسو صوتا لكل أ"
في أنقى صورة دينية. أعمن بمحاج في كل يوم جمعة الحرب عمى العالم ككل.وكان اليدف المفضل لخطبتو االسبوعية الييود 

الماديين, وحكومات الشرق والغرب, ورؤساء الدول عرب أو مسممين والمسيحيين والصياينة والشيوعيين والعممانيين والميبراليين و 
 (94وأعضاء االحزاب المتفرنجة والمثقفين. ")

 وبرغم ذلك, يوجد خمف ىذا التخبط في االفكار مصالح طبقية حقيقية مؤثرة. 
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  االصاس الطبقى للحركة اإلصالهيةاالصاس الطبقى للحركة اإلصالهية

أوال في شكل االحتالل الخارجى من قبل  -لرأسمالية ظيرت الحركة اإلسالمية في مجتمعات عانت نتيجة لتأثير ا 
االمبريالية, ثم من خالل التحول في العالقات االجتماعية الداخمية المصاحبة لظيورطبقة رأسمالية محمية وتأسيس دولة رأسمالية 

 مستقمة. 

اضح تماما. لقد تحقق ما حمت طبقات اجتماعية جديدة محل الطبقات القديمة, برغم أن ذلك لم يحدث فورا أو بشكل و  
وصفو تروتسكى أنو " التطور الموحد غير المتكافئ ". وقد تراجع االستعمار في الخارج, ولكن استمرت القوى االمبريالية العظمى 

مشرق في استخدام قواتيا العسكرية كأداة مساومة لمسيطرة عمى انتاج البترول, المورد الرئيسى والوحيد ل -خاصة الواليات المتحدة -
الى تطوير بعض الصناعات الحديثة ذات الحجم الكبير, ولكن  -وغالبا ممكيتيا  -االوسط. وفي الداخل, أدى تشجيع الدولة 

استمرت قطاعات كبيرة من الصناعة التقميدية, تعتمد عمى عدد ىائل من الورش الصعيرة حيث يعمل المالك مر اثنين من العمال, 
ولكنو أزال عددا أكثر بكثير, تاركا  -صالح الزراعى بعض الفالحين الر رأسمالية زراعية حديثة غالبا من عائمتو. وقد حول اال

اياىم بممكيات صغيرة أو بدون أرض, وىكذا دفعيم ال محاولةكسب العيش من خالل العمل االضافي غير الثابت في الورش أو 
ئل في نظام التعميم عددا ضخما من خريجى الكميات والمدارس أسواق المناطق الحضرية القذرة في االطراف. وانتج التوسع اليا

العالية, ولكن ال يجد ىؤالء بعد ذلك فرص عمل كافية في القطاعات الجديثة من االقتصاد ويضعون آماليم في الدخول الى 
عادية من الدكاكين, العمل بير السمع ال -بيروقراطية الدولة, بينما يحاولون الكسب االضافي بعمل صغير حول القطاع غير الرسمى

 كمرشدين لمسياح, بيرع تذاكر اليانصيب, قيادة تاكسيات.... وغيرىا. 

فاقمت ازمات االقتصاد العالمى عمى مدار العشرين عاما الماضية كل ىذه التناقضات. وجدت الصناعات الحديثة  
ي السوق العالمى قوية جدا بالنسبة ليا لمبقاء بدون حماية االقتصاد الوطنى صغيرا جدا بالنسبة ليا لمعمل بكفاءة, ولكن المنافسة ف

الدولة. وكانت الصناعات التقميدي بشكل عام غير قادرة عمى التحديث بدون دعم الدولة وال يمكنيا التعويض عن فشل الصناعة 
مة صالت خاصة بيا مع رأس الحديثة في توفير فرص عمل لسكان المدن المتزايدين باستمرار. ولكن قطاعات قميمة استطاعات اقا

المال العالمى وزاد امتعاضيا من سيطرة الدولة عمى االقتصاد. وتزايد تميف أغنياء المدن عمى البضائع الفاخرة المتوفرة في السوق 
 العالمية, مما زاد من التذمر بين العمال غير الثابتين والعاطمين عن العمل. 

ىذه التناقضات بواسطة أشخاص تربوا عمى احترام االفكار اإلسالمية التقميدية.  تمثل الحركة اإلسالمية محاولة الستيعاب 
ولكنيا ال تجد تأييدا متساويا من كل قطاعات المجتمع. ألن بعض القطاعات تعتنق ايديولوجية قومية برجوازية عممانية حديثة, 

مساندة من أربع شرائح  اإلسالمييجد االحياء بينما قطاعات أخرى تميل نحو شكل ما من وجية نظر طبقة عاممة عممانية. و 
 تفسر كل منيا االسالم بطريقتيا الخاصة. -اجتماعية مختمفة 

 الرؤية اإلسالمية لممستغمين القدماء: -6
وخاصة مالك  -أوال يوجد ىؤالء أعضاء الطبقات التقميدية المتميزة الذين يخافون الضياع في التحديث الرأسمالي لممجتمع  
بما فييم رجال الدين الذين يعتمدون عمى عوائد االراضى الممموكة لممؤسسات الدينية, والتجار الرأسماليين التقميديين,  االراضى

وأصحاب العدد اليائل من المحالت الصغيرة والورش. مثل ىذه الشرائح غالبا كانت المصدر التقميدى لمتمويل بالنسبة لممساجد 
نمط حياتيم القائم وجعل ىؤالء الذين يترقبون التغيير يستمعون الى أصواتيم. ىكذا في ايران ويرون االسالم طريقة لمدفاع عن 
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والجزائر كانت ىذه الشرائح ىى التى وفرت التمويل لرجال الدين لمعارضة برنامج االصالح الزراعى لمدولة في الستينات 
 والسبعينات.

 الرؤية اإلسالمية لممستغمين الجدد: -4
لرأسالميين, غالبا ظيروا من بين الشريحة األولى, الذين حازوا النجاح برغم عداء تمك الشرائح التى ليا ثانيا, بعض ا

عالقات مع الدولة. مثال في مصر, شق االخوان المسممون الحاليون طريقيم داخل النسيج االقتصادى لمصر السادات في وقت 
ظمة. وقد كشف عثمان احمد عثمان, روكفمر المصرى, عن تعاطفو مع كانت قطاعات كاممة منو قد تحولت الى رأسمالية غير من

 (95االخوان. )

وفي تركيا يتمتع حزب الرفاه, الذى يقوده عضو سابق في الحزب المحافظ الرئيسى, بتأييد عدد كبير من أصحاب رؤوس  
الشاه عدد كبير من الرأسماليين المتذمرين من االموال متوسطة الحجم. وفي ايران كان من بين البازاريين الذين أيدوا الخومينى ضد 

 الطريق التى تميز بيا السياسات االقتصادية أولئك الرأسماليين القريبين من التاج.

 الرؤية اإلسالمية لمفقراء: -4
ستميت عن المجموعة الثالثة ىم فقراء الريف الذين عانوا في ظل تقدم الزراعة الرأسمالية والذين دفعوا الى المدن لمبحث الم

مميون فقط من االصالح الزراعى. وكان عمى  2مميون استفاد  8,2عمل. وىكذا في الجزائر من بين اجمالى سكان الريف البالغين 
. ولكن في المدن (96الستة ماليين االخرين مواجية االختيار بين البؤس المتزايد في الريف أو الذىاب الى المدن لمبحث عن عمل)

ماعية تتشكل من الكتمة الصمبة من العاطمين المكونين من الفيحين السابقين النازحين الذين أغرقوا المدن بحثا " ادنى شريحة اجت
  (97عن عمل وفرصة اجتماعية, منفصمين عن المجتمع الريفي دون أن يندمجوا اندماجا حقيقيا في المجتمع الحضرى". )

تي اربتطت عندىم بالثقافة اإلسالمية التقميدية دون أن تحل محميا ظروف فقد ىؤالء ثوابت الحياة القديمة, تمك الثوابت ال  
مادية آمنة أو حياة مستقمة , " . لم يعد ىناك إرشادات واضحة لمسموك واإليمان لماليين الجزائريين الذين يقعون اآلنبين تقاليد لم 

آلن بين تقاليد لم تعد تحوز عمى والئيم الكامل وبين حداثة تعد إرشادات واضحة لمسموك واإليمان لماليين الجزائريين الذين يقعون ا
  (98ال يمكنيا أن تمبي احتياجاتيم النفسية والروحية وخاصة الشباب منيم " )

ضد االصالح الزراعى لصالح مالك االراضى القدماء في السبعينات  اإلسالميفي مثل ىذا الموقف, حتى التحريض 
السابقين. ألن االصالح الزراعى كان رمزا لتحول الريف الذى دمر اسموبا آمنا, وان كان بائسا,  استطاع جذب الفالحين والفالحين

في الحياة. بالنسبة لمالك االرض والفالحين الذين ال يممكون أراضى, يقدم اإلسالميون نفس الطرح: لقد حرم القرآن مصادرة ما 
 (99الكرم مع اآلخرين. )يممك اآلخرون, وىو يوصى االغنياء والحكام حسب السنة ب

تزايدت شعبية الحركة اإلسالمية خالل الثمانينات حيث فاقمت األزمة االقتصادية التناقض بين جماىير الفقراء والصفوة  
% في السكان الذين يسيطرون عمى الدولة واالقتصاد. ولم تتناسب ثروتيم واسموب حياتيم الغربى مع ادعائيم 9التى تشكل حوالى 

ث صراع التحرر ضد الفرنسيين. وكان من السيل جدا أن يرى الفالحون السابقون السموك " الغير اسالمى " ليذه الصفوة بأنيم ور 
 كسبب لبؤسيم.
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وكذلك في ايران, استفاد من التحول الرأسمالى لمزراعة المتمثل في االصالح الزراعى الذى قام بو الشاه في الستينات عدد  
ترك الباقون في حالة ليست أفضل مما سبق وأحيانا أسوأ. وقد زاد من عداء الفقراء الريفيين وكذلك  قميل من الكادحين, بينما

العداء الذى لم يسبب أى ضرر لمقوى اإلسالمية التى عارضت االصالح الزراعى. لذلك  -النازحين الى الحضر حديثا ضد الدولة 
 عماء اإلسالميين, جعل ذلك منيم مركزا لتذمر أعداد كبيرة من الناس.مثال ضد ز  9962عندما استخدم الشاه قوة الدولة في عام 

في مصر زاد االنفتاح االقتصادى عمى السوق العالمى من خالل االتفاقيات مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى منذ  
مما أدى الى تزايد الشعور  منتصف السبعينات وما بعدىا من سوء أوضاع جماىير الفالحين والفالحين السابقين بشكل ىائل,

الى  9978بالعداء والمرارة.وفي أفغانستان أدى االصالح الزراعى الذى فرض بعد االنقالب الذى قام بو الحزب الشيوعى في 
 سمسمة من االنتفاضات العفوية من كل قطاعات السكان الريفيين:

المصمحة المتبادلة, دون تقديم أى بديل. حرص " قضت االصالحات عمى االساليب التقميدية لمعمل التى تعتمد عمى  
مالك االراضى الذين صودرت ممتمكاتيم عمى عدم توزيع آية بذور لمزارعييم, واالشخاص الذين كانوا عمى استعداد لتقديم القروض 

الف, ولكن لم يتم يرفضون ذلك االن. وكانت ىناك خطط النشاء بنك لمتنمية الزراعية وتأسيس مكتب لمراقبة توزيع البذور واالع
أيا من ذلك عندما بدأت االصالحات فعميا. لذلك كان االعالن عن االصالح الزراعى نفسو ىو الذى حرم الفالحين من امدادات 
الحبوب. ولم يدمر االصالح الييكل االقتصادى فقط وانما دمر أيضا كامل االطار االجتماعى لعممية االنتاج. لذلك لم يكن غريبا 

% 75% من الطبقات المستغمة, أدت الى تمرد عام في 2% من الشعب في مواجية 98ن أن تضع ىذه االصالحات أنو بدال م
من المناطق الريفية. وعندما بدا أن النظام الجديد غير صالح, حتى الفالحين الذين رحبوا في البداية بو شعروا بأنو من االفضل 

 (21العودة الى النظام القديم." )

العداء لمدولة فقط ىو الذى جعل الفالحين السابقين مستعدين لتقبل وجية نظر اإلسالميين. فالمساجد تقدم  ولكن لم يكن 
مركزا اجتماعيا ألناس ضاعوا في مدينة جديدة وغريبة, وكذلك الجمعيات الخيرية اإلسالمية والخدمات االجتماعية الضرورية 

ولة. لذلك كان تزايد أعداد المدن في الجزائر في السبعينات والثمانينات مصحوبا العالجية والتعميمية.. الخ( التى لم توفرىا الد)
بزيادة ىائمة في أعداد المساجد: " حدث كل شئ كما لو كان التأخر في عمميتى التعميم والتعريب, وغياب المؤسسات الثقافية 

أالف من البالغين والشباب واالطفال ييربون الى  وأماكن قضاء وقت الفراغ, وعدم توافر الحريات العامة, ونقص المساكن, جعل
 (29المساجد".)

طبقة مالك االراضى  -في ىذا السياق, تمكنت االرصدة التى قدميا ىؤالء الذين تتناقض مصالحيم تماما مع الجماىير 
 -ففي المسجد يرى الجميع  من توفير كل من المالذ الثقافي والمادى لمفقراء. -القديمة, واالغنياء الجدد أو حكومة السعودية 

امكانية تحسين أوضاعو وتحقيق أىدافو الخاصة وأحالمو  -برجوازى عصرى أو تقميدى, أصولى, أو عامل في مؤسسة كبيرة 
 (22وآمالو". )

لم يقض ذلك عمى التقسيمات الطبقية تماما داخل المسجد. ففي الجزائر مثال, كان ىناك خالفات عديدة بين أناس  
مثال االختالف حول عدم قبول تبرعات لممسجد النيا  -وليم الطبقية المختمفة ينظرون الى المساجد بطرق مختمفة جعمتيم أص

جاءت من مصدر حرام. " وفي الواقع, نادرا ما استكممت لجنة دينية مدتيا, المحددة مبدأيا بسنتين, باالنسجام واالتفاق الذين 
 -. ولكن ىذه الخالفات ظمت مغمفة بعباءة دينية اىرية (23ى بيا المؤذنون دون توقف")توصى بيما جماعة االلو الواحد التى يتغن

 ولم توقف انتشار المساجد وتزايد تأثير الحركة اإلسالمية.
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 الرؤية اإلسالمية لمطبقة الوسطى الجديدة: -3
صر الحيوى الذى يؤيد االحياء وبرغم ذلك, ليست الطبقات المستغمة التقميدية وال جماىير الفقراء ىى التى تمثل العن

أى الكوادر الفعالة الذين يقومون بالدعاية الفكاره والمخاطرة باالصابة أو السجن أو الموت في المواجية مع  -واالسالم السياسى 
 أعدائو.

خاصة  -فالطبقات المستغمة التقميدية بطبيعتيا محافظة جدا. وىى عمى استعداد لمتبرع باالموال حتى يقاتل اآلخرون 
لمدفاع عن مصالحيا المادية. وقد فعمت ذلك عندما ووجيت باالصالح الزراعى في الجزائر في أوائل السبعينات, وعندما ىاجم 

وعندما شعر التجار وصغار رجال االعمال االيرانيين  (24النظام البعثى في سوريا مصالح تجار المدن في مطمع الثمانينات, )
. ولكنيم يخافون أن تتعرض مشاريعيم لمخطر, 9989-79وبتيديد اليسار ليم في  9978-76ي بأنيم عرضة ليجمات الشاه ف

ناىيك عن حياتيم نفسيا. ولذلك, اليمكن أن يكونوا تمك القوة التى مزقت مجتمعات مثل مصر والجزائر, وتسببت في انتفاضة بمدة 
وتسببت في أن تأخذ الثورة االيرانية  -يين واالسرائيميين في لبنان حاما بكامميا في سوريا, وقامت بالعمميات االنتحارية ضد االمريك

 منحى أكثر راديكالية بكثيرمما ىو متوقع من أى قطاع آخر من البرجوازية االيرانية.

قطاع من الطبقة الوسطى الجديدة التى نشأت نتيجة لمتحديث  -مصدر ىذه القوة في الواقع ىو طبقة رابعة مختمفة تماما  
 مالى لكل بالد العالم الثالث. الرأس

في ايران جاءت كوادر الحركات اإلسالمية الثالثة التى سيطرت عمى سياسات السنوات االولى من الثورة من ىذه  
 أى بازارجان: -االصول. ىكذا تبين احدى وجيات النظر القاعدة الجماىيرية ألول رئيس وزراء بعد الثورة 

ان في الخمسينات والستينات, استطاعت حتى المجموعات الكبيرة من الطبقة الوسطى مع توسع نظام التعميم في اير " 
التقميدية دخول الجامعات. وقد شعر ىؤالء المتعممون الجدد بحاجة ماسة لتبرير استمرار تماسكيم حول االسالم النفسيم عندما 

التى ينظميا )الى جمعيات الطالب المسممين  ووجيوا بالمؤسسات التى يسيطر عمييا الصفوة القديمة المتفرنجة. فانضموا
.. وعند الدخول الى حياة الوظيفة, كان الميندسون غالبا ما ينضمون الى جمعيات الميندسين اإلسالمية, التى أسسيا (بازارجان

سالمية.. اعتمدت أيضا بازارجان. وقد شكمت شبكة الجمعيات ىذه فعال القاعدة االجتماعية المنظمة لبازارجان وحركة التحديث اإل
دعوة بازارجان وتاليقانى عمى اسموب تنمية الشعور بالكرامة لدى أعضاء الطبقات الوسطى التقميدية الناشئين والذى ساعدىم عمى 

 (25اثبات ىويتيم في مجتمع تسيطر عميو سياسيا ما يطمقون عمييم النخبة المتفرنجة والممحدة والفاسدة ".)

 :السنوات األولى لمثورة االيرانيةعن مجاىدى الشعب في ايران أن دراسات عديدة عن عمق ابراىيميان حين كتب  

, ولكن لم يكن المقيورون عموما ىم الذين يشكمون قاعدة ’لممقيورين’تحدثت عن جاذبية االسالم الراديكالى بالنسبة 
نتمون الى أسر كانت جزءا من البرجوازية المجاىدين, ولكنيا تشكمت من القطاع الواسع من الطبقة الوسطى الجديدة الذين ي

الصغيرة التقميدية. وقدم تحميالت لممواقع الطبقية لممجاىدين الذين قبض عمييم في ظل الشاه وتعرضوا لالضطياد في ظل 
 (26.)"الخومينى لتأييد وجية نظره

عادة ما يشار الى أنو يدار من  المنتصر, اإلسالميوبرغم أن القوة اإلسالمية الثالثة, أى حزب الخومينى الجميورى  
فقد كشف موعادل أن أكثر من نصف أعضائو كانوا  -الرأسمالية التجارية التقميدية  -خالل المؤسسات الدينية المرتبطة بالبازاريين 



                                                 هركز الدراصات االشتراكية ـ هصرهركز الدراصات االشتراكية ـ هصر 

65                                                                                      

د الحظ وق (27حتى وان كان ربعيم ينتمون الى عائالت البازاريين. ) -من المينيين, والمدرسين, وموظفي الحكومة أو الطالب 
 (28بايات أن النظام اعتمد عمى الميندسين الذين يعممون في المصانع في حممتو لمقضاء عمى المنظمات العمالية في المصانع. )

وتعمق أزار تبارى أنو بعد سقوط الشاه اختارت أعداد كبيرة من النساء في المدن االيراني ارتداء الحجاب واصطفوا ضمن  
. وأعمنت أن تمك النساء كن ينتمين الى ذلك القطاع من الطبقة الوسطى الذى يشكل الجيل االول الذى أتباع الخومينى ضد اليسار

لقد دفعت تمك النساء, الالتى غالبا ما كن ينتمين الى عائالت من البرجوازية الصغيرة ’. االندماج االجتماعى ’ يعانى عممية
ب التقميدية بالنسبة لعائالتين مع التصنيع. وتوفرت لين فرصة العمل في التقميدية, الى التعميم العالى حيث تدىورت فرص الكس

 مين مثل التعميم والتمريض. ولكن " كان عمى تمك النساء أن يعانين من التجربة المؤلمة غالبا لتأقمم الجيل األول":

تعرضت كل المفاىيم التقميدية عندما بدأت شابات من ىذه العائالت في الذىاب الى الجامعة أو العمل في المستشفيات, " 
ليجوم يومى من محيط الغرباء, حيث تختمط النساء مع الرجال, وال يرتدين الحجاب, وأحيانا ما يرتدين حسب آخر مودة أوروبية. 

وال يمكنين وغالبا كانت النساء مشتتات بين التقاليد العائمية الثابتة وضعوط البيئة الجديدة. فال يمكنين ارتداء الحجاب في العمل, 
 مغادرة المنزل بدون الحجاب."

", وقد عبرت عن ذلك مظاىرات قامت بيا ائعة ليذه الضغوط المتناقضة ىو "التراجع نحو االسالموكان أحد ردود الفعل الش
الالتى نساء مختمرات بشكل متزمت أثناء التحريك الكبير". وأعمنت تبارى أن ىذا الرد كان يتناقض بشكل واضح مع موقف النساء 

ينتمين الى عائالت كانت جزءا من الطبقة المتوسطة الجديدة لمدة جيمين أو ثالثة أجيال, والالتى رفضن ارتداء الحجاب وانضممن 
 . وفي أفغانستان يالحظ روى:  (29الى الميبراليين أو اليساريين )

اد الحركة الشعبوية التى سبقتيا.. ان ولدت الرؤية اإلسالمية بين القطاعات الحديثة من المجتمع وتطورت من انتق" 
 -اإلسالميين مثقفون, ونتاج ألحدث بقاع المجتمع التقميدى, وأصوليم االجتماعية ىى ما اصطمحنا عمى تسميتيا ببرجوازية الدولة 

يمى لمدولة. وقميل وىم نتاج نظام التعميم الحكومى الذى يؤدى فقط الى التوظف في آلة الدولة.. ان اإلسالميين نتاج النظام التعم
جدا منيم حصوا عمى تعميميم في مجال الفنون. وفي ساحة الجامعة, يختمط معظميم مع الشيوعيين, الذين يتعارضون معيم 

المتدينين االكاديمين( الذين يحممون نحوىم شعورا متناقضا. فيم يشتركون في كثير من )بعنف, فضال عن اختالفيم مع العمماء
تطور من خالل االتصال بااليديولوجيات الغربية الكبرى, التى يرون أنيا تشكل  اإلسالمياء, ولكن الفكر المعتقدات مع العمم

مفتاح التطور التكنولوجى لمغرب. وبالنسبة ليم, فان المشكمة ىى تطوير أيديولجية سياسية حديثة تكون قاعدتيا االسالم, ويرون أن 
  (31والوسيمة االفضل لمواجية االستعمار االجنبى". )ذلك ىو السبيل الوحيد لفيم العالم الحديث 

ان أىم مصدر لمتجنيد بالنسبة لجبية االنقاذ اإلسالمية في الجزائر ىو طمبة المدارس الثانوية والجامعات المتحدثون   
ستطيعوا الحصول عمى كنقيض لمفرنسية(, وذلك القطاع الواسع من الشباب الذين يرغبون في التعميم العالى ولكن لم ي)بالعربية 

 مكان بالكميات:

" تجند جبية االنقاذ الجزائرية أعضاءىا من ثالث قطاعات من السكان: من طبقة التجار المتوسطين, باالضافة الى  
بعض االغنياء منيم, وشباب العاطمين الذين حرموا من التعميم العالى, ويشكمون حثالة البروليتاريا الجديدة في الشوارع, ومن 

  (39يحة من المثقفين المتحدثين بالعربية والمتطمعين ألعمى. والمجموعتان االخيرتان ىما األكثر عددا وأىمية". )شر 
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لقد بنى المثقفون اإلسالميون مركزىم االجتماعى من خالل سيطرتيم عمى كميات المغة العربية والدراسات الدينية في   
الميسيو(. ويشكمون شبكة ) عديدة كأئمة لممساجد ومعممين في المدارس الثانوية الجامعات, مستخدمين اياىا لمسيطرة عمى وظائف

لضمان ندب اسالميين آخرين في مثل ىذه الوظائف لغرس االفكار الدينية في عقول الجيل الجديد من الطالب. وبالتالى يتمكنون 
 من التأثير عمى عدد ىائل من الشباب.

سالمية بدأت في النمو من منتصف السبعينات وما بعدىا, وتمتعوا بتأييد الطالب ويكتب أحمد روعاديا أن الجماعات اإل 
المتحدثين بالعربية في الجامعات الذين تسبب عدم تمكنيم من الفرنسية في حرمانيم من الحصول عمى وظائف في االدارة, 

  (32ومجاالت التكنولوجيا المتقدمة واالدارة العميا )

سمو المغة مانينات, الذى اتيم بالتشكك في "ير مع رئيس جامعة قسطنطين في منتصف الث. ىكذا مثال, ىب صراع مر 
  (33العربية " و" الوالء لالستعمار الفرنسى " لسماحو بالمغة الفرنسية باالستمرار كمغة أولى في الكميات التكنولوجية والعممية. )

لدخول في كل القطاعات اليامة, وقبل كل شئ تمك " بجد أصحاب المؤىالت من المتحدثين بالعربية صعوبة في ا  
الصناعات التى تتطمب الميارات الفنية والمغات االجنبية... وال يستطيع المتحدثون بالعربية, حتى وان حصموا عمى دراسات عميا, 

  (34الحصول عمى مكان في الصناعة الحديثة. وينتيى غالبيتيم الى التوجو نحو المساجد". )

الب, من الخريجين الجدد المتحدثين بالعربية, واالىم, الطالب السابقون العاطمون عن العمل جسرا الى ويشكل الط  
االعداد اليائمة من الشباب الساخط خراج الكميات الذين لم يستطيعوا الحصول عمى أماكن في الكميات برغم قضاء سنوات في نظام 

طالب اآلن في التعميم الثانوى, يتوقع أربعة أخماسيم الرسوب في الثانوية العامة تعميم فاشل وفقير. ىكذا, برغم وجود حوالى مميون 
  (35ومواجية حياة غير آمنة عمى ىامش الوظيفة. ) -شرط دخول الجامعة  - (البكالوريا)

الساقط  قوتيا من السخط االجتماعى الذى يعانيو جزء كبير من الشباب, -أى النظرية اإلسالمية  -تكتسب التوحيدية "  
من حسابات النظام االجتماعى واالقتصادى. وىى تطرح طرحا بسيطا: اذا كان ىناك غضب وفقر ومعاناه, فالسبب أن من 
يسيطرون عمى السمطة ال يمتزمون بمبدأ الشورى الشرعية, ولكن يعتمدون عمى القوة.. وأن اعادة تطبيق اسالم السنوات األولى 

  (36اواة". )سوف يقضى عمى كل أشكال عدم المس

وبسبب تأثيرىا عمى شريحة واسعة من الطالب والخريجين والعاطمين عن العمل والمثقفين, تستطيع الرؤية اإلسالمية أن   
تنتشر وتسيطر عمى وسائل الدعاية في االكواخ واالحياء القذرة حيث يعيش الفالحون السابقون. حركة كيذه ال يمكن وصفيا بحركة 

شباب المتعمم المتحدث بالعربية ال يتجو الى االسالم ألنو يريد أن يظل الوضع كما ىو عميو, ولكن ألنو يظن " محافظة ". ألن ال
  (37أن االسالم يطرح تغييرا اجتماعيا شامال. )

عاما, عندما أسس حسن البنا جماعة االخوان المسممين. وقد نمت في  65تطورت الحركة اإلسالمية في مصر بداية منذ   
ثينات واالربعينات عندما بدأت في االنتعاش بعد فشل حزب الوفد الوطنى العممانى في تحدى السيطرة البريطانية عمى البالد. الثال

تشكمت قاعدة الحركة أساسا من موظفي الخدمة المدنية والطالب, وكانت احدى القوى اليامة في حركات التمرد في الجامعة في 
ولكنيا انتشرت لتضم الييا بعض عمال المدن والفالحين, بعضوية قدرت بأنيا وصمت  (38نات. )أواخر االربعينات وأوائل الخمسي

الى نصف مميون. في سياق بناء الحركة كان البنا عمى استعداد تام لمتعاون مع شخصيات معينة قريبة من الممكية المصرية, وقد 
  (39)والطمبة. ة لنفوذ الشيوعيين بين العمالرأى الجناح اليمينى في الوفد في االخوان المسممين حركة مضاد
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ومن  -ولكن االخوان المسممين لم يستطيعوا المنافسة مع الشيوعيين اال في الحصول عمى تأييد فقراء الطبقات الوسطى   
ا اليمينيون. ألن لغتيا الدينية كانت تتضمن تبنييا الصالحات أبعد مما يرغب فيو حمفاؤى -خالليم الى قطاعات من فقراء المدن 

وكانت أىدافيا ال تتفق اطالقا مع استمرار االوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية القائمة والتى كانت الطبقات الحاكمة 
  (41تدعميا. أكد ىذا عمى " أن العالقة بين االخوان المسممين والحكام المحافظين ستكون غير مستقرة وضعيفة جدا". )

دمير االخوان تقريبا بمجرد أن تركزت السمطة الكاممة في أيدى النظام العسكرى الجديد الذى قام حول وبالفعل, فقد تم ت  
ودفع باآلالف من أعضائيا الى  9954عبد الناصر في أوائل الخمسينات. فقد أعدم ستة من قادة األخوان شنقا في ديسمبر 

ينات الى اعدامات أكثر, ولكن, بعد موت عبد الناصر, سمح ليا معسكرات التعذيب. وأدت محاولة احياء الحركة في منتصف الست
عمى أساس أن تتجنب الجماعة قيادة أى مواجية ضد النظام. وكانت قيادة ما  -تابعيو السادات ومبارك بالتواجد بشكل شبو شرعى 

ية رجعية معتدلة نسبيا, وحصموا عمى يطمق عميو أحيانا " االخوان المسممين الجديد " عمى استعداد لتقبل ىذه الشروط, متبعين رؤ 
وقد مكن ذلك  (49وحققوا رخاء ماديا من البترول. )مبالغ ضخمة من االموال من أعضاء تم ترحيميم الى السعودية في الخمسينات 

  (42)".جتماعية والتعميمية, ومساجدىماالخوان من طرح " نموذج بديل لمدولة اإلسالمية", "ببنوكيم وخدماتيم اال

لكن ذلك أدى أيضا الى فقدىم لسيطرتيم عمى الجيل الجديد من الراديكاليين اإلسالميين الذين نشأوا, كما نشأ االخوان و   
أنفسيم في االصل, في الجامعات والقطاع الفقير من " الطبقة الوسطى الحديثة ". ىؤالء ىم اإلسالميون الذين قاموا باغتيال 

 مسمح منذ ذاك ضد كل من الدولة واالنتميجنتسيا العممانية:ويشعمون الكفاح ال 9989السادات في 

" عندما نتحدث عن االصوليين في مصر, نعنى جماعة قميمة من الناس المعارضين حتى لالخوان المسممين.. ىذه  
ضاربة الجماعات تتكون أساسا من الشباب. وىم شديدى النقاء, مستعدون لمتضحية بحياتيم, وعمل أى شئ. ويستخدمون كقوة 

  (43لحركات مختمفة النيم قادرون عمى القيام بالعمميات االرىابية."  )

شكمت تنظيمات الطالب المسممين, التى أصبحت القوة االولى في الجامعات المصرية أثنْاء رئاسة السادات " المنظمات   
مظروف داخل الجامعات والمستقبل البائس الذى وقد تزايدت كرد فعل ل (44الجماىيرية الحقيقية الوحيدة لمحركات اإلسالمية ".  )

 يواجو الطالب اذا تخرجوا:

.. وفي غياب الموارد 9977الى أكثر من نصف مميون في  9971في  211111ارتفع عدد الطالب من أقل من " 
  (45". )الضرورية, أدى توفير التعميم العالى المجانى ألكبر عدد ممكن من شباب البالد الى تدىور نظام التعميم 

ويمثل الزحام مشكمة, خاصة لمطالبات الالتى يتعرضن لكافة أشكال المضايقات في قاعات المحاضرات واالتوبيسات   
 المزدحمة. واستجابة ليذا الموقف:

مثال,  -وطرح حمول فورية  (ىذه المشكالت)حازت الجماعة اإلسالمية قوتيا اليائمة من خالل قدرتيا عمى تفيم " 
, الدعوة الى (صدة اتحاد الطالب لتشغيل خطوط مينى باص لمطالبات)مع أولوية الطالبات الالتى يرتدين الحجاباستخدام أر 

الفصل بين البنات والشباب في قاعات المحاضرات, تنظيم مجموعات مراجعة لممناىج تتقابل في المساجد, اصدار طبعات رخيصة 
  (46لمكتب الضرورية ". )

 تطيعوا االفالت من البؤس المزمن لغالبية المجتمع المصرى:وحتى الخريجون لم يس  
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" لكل خريج الحق في الحصول عمى وظيفة عامة. ىذا االجراء بالفعل ىو مصدر البطالة المقنعةاليائمة في مكاتب  
من خالل  الجياز االدارة المتضخم, الذى يتقاضى فيو الموظفون مرتبات ضعيفة جدا.. ويستطيع الموظف الحصول عمى طعامو

شراء المنتجات المدعومة من الدولة, ولكنو من غير المحتمل أن يرتفع فوق الحد االدنى لمبقاء... وغالبا ما يكون لكل موظف في 
الدولة عمل ثانى أو ثالث... ويقضى عدد اليحصى من الموظفين في الدولة, الذين يجمسون في الصباح عمى المكاتب في واحدة 

العديدة, وقت الظير في العمل كسباكين أو سائقى تاكسى, ىى أعمال يؤدونيا بصورة غير كاممة ربما  أو أخرى من الوزارات
يشغميا أيضا غير المتعممين. ان الفالحة األمية التى تأتى الى المدينة لتعمل كخادمة لألجانب يدفع ليا أقل أو أكثر من ضعف 

  (47رابت معيد في الجامعة". )

مخروج من ىذه المعضمة بالنسبة لمعظم الخريجين ىو الحصول عمى عمل في الخارج, خاصة في ان الطريق الوحيد ل  
السعودية أو دول الخميج. وليست ىذه فقط ىى الطريقة الوحيدة لمتخمص من البؤس, بل انيا بالنسبة لمعظم الناس الشرط المسبق 

 لمزواج في مجتمع حيث العالقات الجنسية قبل الزواج نادرة.

اع اإلسالميون التعبيرعن ىذه المشكالت بمغة دينية. وكما كتب كيبل عن أحد أعضاء الجماعات اإلسالمية, ان استط 
عمى مشكمة ممحة من مشكالت  -بطريقتو الخاصة  -موقفو ال يتضمن" التجرك كمتعصب لمقرون الماضية.. فيو يضع يده 

  (48المجتمع المصرى الحديث. )

جرد أن أقام اإلسالميون قاعدة جماىيرية في الجامعات, أصبحوا بعد ذلك في موقف يمكنيم وكما حدث في الجزائر, بم  
في شوارع المدن البائسة حيث يختمط الطالب والخريجون مع جميور آخر من الساعين الى كسب  -من االنتشار في محيط أوسع 

في الجامعات في أعقاب المفاوضات حول اتفاقية العيش. حدث ذلك بعد أن أحكم النظام قبضتو بقوة عمى الحركة اإلسالمية 
السالم مع اسرائيل في أواخر السبعينات. "فمع ذلك, بدال من أن يتوقف نشاط الجماعة, منحيم ىذا القمع دفعة ثانية... وبدأت 

  (49رة المجاورة". )رؤية الجماعة في االنتشار وراء عالم الطالب. وذىبت الكوادر اإلسالمية والدعاة لمدعوة في المناطق الفقي
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  االصالم الراديكالى كحركة اجتواعية:االصالم الراديكالى كحركة اجتواعية:

ان القاعدة الطبيقة لمحركة اإلسالمية ىى نفس القاعدة الطبيقية لمحركة الفاشية الكالسيكية, واالصولية اليندوسية وحركة 
ات البيضاء والطالب, وكذلك شيف سينا في اليند, حيث جندت كل ىذه الحركات اعضاءىا من ابناء الطبقة الوسطى ذوى الياق

من البرجوازية الصغيرة المينية والتجارية التقميدية.أدى ذلك, باالضافة الى عداء معظم الحركات اإلسالمية لميسار, وحقوق المرأة 
 والعممانية, الى أن يسمى كثير من االشتراكيين والميبرالييين ىذه الحركات بالفاشية. ولكن ذلك خطأ.

حدىا التى تقوم عمى أساس طبقى من البرجوازية الصغيرة, لقد كان ذلك أيضا أحد مالمح اليعقوبية, ليست الفاشية و  
والعالم ثالثية, والستالينية الماوية, والبيرونية. وال تصبح حركات البرجوازية الصغيرة فاشية اال عندما تصعد عند نقطة معينة من 

صر ىذا الدور عمى تحريك البرجوازية الصغيرة فقط, ولكن استغالل شعورىم بالمرارة الصراع الطبقى, وتمعب فيو دورا معينا. وال يقت
بسبب ما تسببو ليم أزمة حادة في النظام ثم تشكيميم في عصابات منظمة مستعدة لمعمل في خدمة رأس المال لتدمير المنظمات 

 العمالية. 

يرون في االرجنتين لم تكن كذلك. برغم أن بيرون قد لذلك كانت حركتى موسولينى وىتمر فاشية بينما, لنقل, حركة ب 
استعار بعض مظاىر الفاشية, فقد استولى عمى السمطة في ظروف استثنائية سمحت لو بشراء المنظمات العمالية بينما حول أرباح 

من حكمو سمحت بعض  كبار الرأسماليين العقاريين الى الصناعة باستخدام اسموب تدخل الدولة. وأثناء السنوات الستة االولى
%. كان من الممكن أن يحدث العكس تماما اذا ما حدث ىذا في ظل 61الظروف بارتفاع األجور الحقيقيى بنسبة بمغت حوالى 

نظام فاشى حقيقى. وبرغم ذلك ظمت االنتميجنتسيا الميبرالية, والحزب الشيوعى االرجنتينى, يطمقون عمى النظام " بيروني نازى ", 
  (51ة التى يتعمد غالبا كثير من اليساريين تسمية الحركة اإلسالمية اليوم بالفاشية. )بنفس الطريق

وبالمثل, تمعب الحركة اإلسالمية الجماىيرية في بالد مثل مصر والجزائر دورا مختمفا عن دور الفاشية. فيى ال تتوجو   
ية لرأس المال كوسيمة لحل مشكالتيا عمى حساب العمال. باألساس ضد المنظمات العمالية, وال تطرح نفسيا عمى القطاعات الرئيس

انيا في األغمب تشترك في مواجية عسكرية مباشرة مع قوات الدولة بطريقة نادرا ما كانت االحزاب الفاشية تخوضيا. وبدال من أن 
ية لالمبريالية أربكت مؤسسات تكون وكالء لالمبريالية, رفعت ىذه الحركات شعارات ضد االمبريالية ونفذت بعض العمميات المعاد

في الجزائر, الموقف من حرب الخميج الثانية, في مصر, ضد السالم مع اسرائيل, في ايران, ضد )رأسمالية عالمية وقومية ىامة 
 .(الوجود األمريكى في أعقاب االطاحة بالشاه

وسط الموالية لمغرب لتسميح آالف من استطاع جياز المخابرات االمريكية التعاون مع مثقفي باكستان ودول الشرق اال 
المتطوعين من منطقة الشرق االوسط لمحرب ضد الروس في أفغانستان. ولكن يعود ىؤالء المتطوعون اآلن الى الوطن ليكتشفوا 

ارضة أنيم كانوا يحاربون من أجل الواليات المتحدة بينما كانوا يعتقدون أنيم يحاربون من أجل االسالم, فيشكمون قوة صمبة مع
لمعظم الحكومات التى شجعتيم عمى الذىاب. حتى في السعودية, حيث يطبق التفسير الوىابى المتزمت لمشريعة اإلسالمية بكل 
قوة الدولة, تسعى المعارضة اآلن الى كسب تأييد المجاىدين األفغان, مشمئزة من نفاق العائمة الممكية التى تندمج كثيرا في الطبقة 

ة. بينما تنتقم العائمة الممكية, كاشفة عن عدائيا لبعض الذين شجعتيم في الماضى, وتمنع التمويل عن جبية الرأسمالية العالمي
 االنقاذ اإلسالمية الجزائرية بسبب تأييدىا لمعراق في حرب الخميج الثانية, وتنفي مميونيرا سعوديا كان يمول اإلسالميين في مصر.

الجماعات اإلسالمية جماعات " فاشية " عن فيم أثرىا في ىز استقرار المصالح  يعجز اليساريون الذين يرون ببساطة أن 
الرأسمالية في كامل منطقة الشرق األوسط, وينتيون الى الوقوف بجانب الدولة التى تمثل العميل األقوى لكل من االمبريالية ورأس 
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تحت تأثير فمول الستالينية في مصر. وحدث مع معظم المال المحمى ! لقد حدث ذلك مثال, لتمك القطاعات من اليسار الواقعة 
اليساريين االيرانيين أثناء المراحل األخيرة من حرب الخميج األولى, عندما أرسمت االمبريالية األمريكية اسطوليا لمحرب الى جانب 

لحرب األىمية بين اإلسالميين العراق ضد ايران. بل ويشكل أيضا خطرا عمى اليسار العممانى في الجزائر, الذى يواجو اقتراب ا
 والدولة.

ولكن اذا كان من الخطأ اعتبار الحركات اإلسالمية حركات فاشية, فمن الخطأ أيضا اعتبارىا ببساطة حركات ضد  
الدولة وضد االمبريالية. فيم اليقاتمون فقط ضد تمك الطبقات والدول التى تستغل وتسيطر عمى الجماىير. انيم يحاربون أيضا ضد 

لعممانية, وضد النساء الالتى يرفضن تقبل اآلراء اإلسالمية عن " االحتشام ", وضد اليسار, وفي حاالت ىامة, ضد األقميات ا
العرقية والدينية. لقد أسس اإلسالميون الجزائريون قاعدتيم في الجامعات في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من خالل تنظيم " 

ار بالموافقة الضمنية لمبوليس, وأول شخص قتموه لم يكن موظفا بالدولة ولكن عضوا في منظمة حمالت عقابية " ضد اليس
تروتسكية, وقاموا بحركة أخرى ىى رفض مجمة ىارد روك, والمثمية الجنسية, والمخدرات وموسيقى البونك في معرض الكتاب 

ييا, ويقومون بتنظيم ىجوم فعمى عمى النساء الالتى يجرؤن , في المدن الجزائرية التى يشكموق القطاع األقوى ف9985االسالم في 
ردا عمى مظاىرات "  9989عمى كشف حزء من أجسادىن, وقد كانت المظاىرة العمنية االولى لجبية االنقاذ الجزائرية في 

اإلسالمية ال يتجو فقط  ان عداء الحركة (59, الذى كانت النساء أولى ضحاياه. )اإلسالميالعممانيين " و" النسويين " ضد العنف 
ضد الدولة ورأس المال االجنبى, ولكن ايضا ضد أكثر من مميون مواطن جزائرى لم يكن خطأىم أنيم تربوا عمى الفرنسية كمغتيم 

 % من السكان البربر الذين ال يتحدثون العربية.91األولى, وكذلك 

واإلسالميين الذين يختمفون معيم بشكل حاد, ويحفزون وكذلك في مصر, تقتل الجماعات اإلسالمية المسمحة العممانيين  
% من السكان تصادف أن يكونوا مسيحيين أقباط. وفي ايران أعدم جناح الخومينى 91المسممين عمى كراىية و, ضمنيا, تطيير 

النساء من  , وطردوا9989-9979شخص " بتيم جنسية " مثل المثمية الجنسية, والزنا في  911في الحركة اإلسالمية حوالى 
لمياجمة النساء المتبرجات ومياجمة الجناح اليسارى, وقتموا  -حزب اهلل االيرانى  -النظام القضائى, ونظموا عصابات اجرامية 

اليساريين. وفي أفغانستان, حولت المظمات اإلسالمية, التى أشعمت حربا دموية  اإلسالمياآلالف في حممة لقمع مجاىدى الشعب 
ل الروسى لبمدىم, أسمحتيم الثقيمة نحو بعضيم البعض بمجرد رحيل الروس, محولين مناطق بكامميا في كابول طويمة ضد االحتال

 الى حطام.

في الواقع, وبرغم أن اإلسالميين يؤكدون عمى معاداتيم لالمبريالية اال أنيم غالبا ما يتخمون عن مواجيتيا. ألن امبريالية 
باشرة لدول الغرب عمى أجزاء من العالم الثالث, ولكن نظاما عالميا من الطبقات الرأسمالية اليوم عادة ما ال تكون السيطرة الم

تندمج في سوق عالمى واحد. وبعض الطبقات الحاكمة تمتمك قوة أكبر من االخرى ولذلك تكون قادرة  (الخاصة والدولة)المستقمة 
فذ التجارة, والنظام البنكى, وأحيانا, استخدام القوة السافرة. عمى فرض شروطياالخاصة في المعامالت من خالل سيطرتيا عمى منا

وىذه الطبقات الحاكمة تقف عمى قمة ىرم االستغالل, ولكن تمك الطبقات التى تمييا مباشرة ىى الطبقات الحاكمة لمبالد الفقيرة, 
باستمرار بالشبكات المتعددة النجنسية  التى تعمل في االقتصاديات القومية المنفصمة, وتستفيد أيضا من النظام, وتربط نفسيا

 المسيطرة وتعمل داخل اقتصاديات العالم المتقدم, حتى وان كانوا أحيانا أخرى يياجمون من ىم فوقيم.

ان معاناة الغالبية العظمى من الناس ال يمكن ببساطة ارجاعيا الى القوى االمبريالية العظمى ووكالئيا مثل البنك الدولى  
الدولى. انيا أيضا تنتج عن المشاركة النشطة في االستغالل من الرأسماليين األصغر ودولتيم. ىؤالء ىم الذين  وصندوق النقد

يطبقون السياسات الفعمية التى تؤدى الى افقار الناس وتدمير حياتيم. وىم أيضا الذين يستخدمون البوليس لمقضاء عمى من 
 يحاولون المقاومة.
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ث في ظل االمبريالية الكالسيكية لالمبراطوريات االستعمارية, حيث سيطر المستعمرون وىنا يوجد فرق ميم عما حد 
بأنفسيم عمى الدولة وأداروا عممية القمع. في تمك الحالة, كانت الطبقات المستغمة المحمية مشتتة بين اتجاىين, بين مقاومة الدولة 

يم. ولكنيا لم تكن بالضرورة في الصف االول ضمن المدافعين عندما تضر بمصالحيا, والتعاون معيا كحماية ليا ضد من تستغم
حتى وان كانت أحيانا تدخل في  -عن النسق الكامل لعممية االستغالل ضد الثورة. ولكنيا اآلن كذلك. فيى جزء من النظام 

  (52خالفات معو. ولم تعد المعارض المتذبذب لو. )

عمى مقاومة االمبريالية االجنبية كعدو أوحد, تتجنب أى مواجية حادة  في ىذه الحالة, فان أى أيديولوجية تقصر نفسيا 
مع النظام. فيى تعبر عن معاناة الناس وغضبيم, ولكنيا تتجنب توجيييم الى أعدائيم الحقيقيين. وىذه ىى حقيقة معظم الرؤى 

لحالى. انيم يشيرون الى عدو أساسى, أى اإلسالمية, تماما كما أنيا حقيقة معظم الرؤى القومية في العالم الثالث في الوقت ا
وىى أىم حميف  -النظام العالمى, وأحيانا يصطدمون بقوة مع الدولة. ولكنيم يبرئون غالبية البرجوازية المحمية من المسئولية 

 لالمبريالية عمى المدى الطويل.

 ‘:الشعبوية‘ن البيرونية واالشكال المماثمة من وتقارن دراسة حديثة لمخومينية قام بيا ابراىيميان بين الحركة اإلسالمية وبي 

تبنى الخومينى نظريات راديكالية... وأحيانا ما بدا أكثر راديكالية من الماركسيين. ولكن بينما كان يتبنى رؤى راديكالية "
جعمو مشابيا  استمر مخمصا في تحمل مسئولية الحفاظ عمى ممكية الطبقة الوسطى. ىذا الشكل من راديكالية الطبقة الوسطى

  (53لمشعبويين في أمريكا الالتينية, خاصة البيرونيين". )

 ويسترسل ابراىيميان فيقول:

حركة تقوم بيا الطبقة المتوسطة المالكة تحرك الطبقات األدنى, خاصة فقراء الحضر, بشعارات راديكالية  "أعنى بالشعبوية
ة السياسية.. وتعد الحركات الشعبوية برفع مستويات المعيشة بصورة كبيرة موجية ضد االمبريالية, والرأسمالية األجنبية, والمؤسس

وجعل البالد مستقمة تماما عن القوى الخارجية. بل أنيا تمتنع عمدا عن تيديد البرجوازية الصغيرة ومبدأ الممكية الخاصة, وىذا أىم 
الحركات الشعبوية بالضرورة عمى أىمية اعادة البناء الثقافي بالنسبة ليا من مياجمة االوضاع القائمة بخطابة راديكالية. ىكذا تؤكد 

  (54والقومى والسياسى, وليس أىمية الثورة االقتصادية واالجتماعية". )

تتجو ىذه الحركات الى الخمط بين االمور من خالل التحول عن أى صراع حقيقى ضد االمبريالية الى صراع أيديولوجى  
قافية. وتعتبر " االستعمار الثقافي " بدال من االستغالل المادى, مصدر جميع األخطاء. وال يكون خالص ضد ما يرونو آثارىا الث

, ‘الغريبة‘, ويتبنون األديان ‘األجنبية‘الصراع بالتالى موجيا ضد القوى المسئولة عن افقار الشعب, بل ضد من يتحدثون المغات 
يتناسب تماما مع قطاعات معينة من رأس المال المحمى التى يسيل عمييا المزعومة.وىذا "التقميدية‘أو يرفضون أنماط الحياة 

ممارسة " الثقافة المحمية ", عمى األقل في العمن. وىو أيضا يحقق مصالح مادية مباشرة لقطاعات من الطبقة الوسطى التى يمكنيا 
األخطار التى تسببيا ىذه الحركات عمى بناء مستقبميا الوظيفي الخاص عن طريق ازاحة أخرين من وظائفيم. ولكنو يحد من 

 االمبريالية كنظام.

تعمل الحركة اإلسالمية اذن عمى اثارة الغضب الجماىيرى وتعويقو, عمى تشكيل مشاعر الجماىير عمى ضرورة عمل  
 شئ وتوجيو ىذه المشاعر الى مجاالت ضيقة, وعمى ىز استقرار الدولة والحد من الصراع الحقيقى ضدىا. 
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الطبيعة المتناقضة لمحركة اإلسالمية عن األساس الطبقى لكوادرىا األساسية. فال يمكن لمبرجوازية الصغيرة كطبقة وتنشأ  
أى أصحاب الورش  -أن تتبع سياسة متماسكة مستقمة خاصة بيا. وكان ذلك صحيحا دائما بالنسبة لمبرجوازية الصغيرة التقميدية 

ويسيطر عمييا دائما رغبة محافظة في األمان تتطمع الى الماضى وتأمل في االفادة بشكل  الصغيرة, والتجار والمينيين المستقمين.
أو األكثر منيم فقرا من العاطمين  -فردى من التغيير الثورى. وىذا بالضبط صحيح أيضا بالنسبة لفقراء الطبقة المتوسطة الجديدة 

في البالد  -أن يصبحوا أعضاء في الطبقة المتوسطة الجديدة عن العمل وخريجى الجامعات والمدارس الثانوية ممن كان يمكن 
المتخمفة اقتصاديا اليوم. ولذلك يحممون بماض ذىبى مزعوم. أو يرون مستقبميم مرتبطا بتقدم اجتماعى شامل من خالل التغيير 

ن عمى وظائف الطبقة الوسطى الثورى. أو يوجيون االستفزاز الناتج عن تطمعاتيم الى قطاعات أأخرى من السكان الذين يستحوذو 
 ."غير تقميدية"أى األقميات الدينية والعرقية, أو أصحاب لغة مختمفة, أو النساء التى تعمل بطريقة ’: غيرعادلة ’ بصورة 

وال يعتمد تحوليم الى اتجاه ما عمى عوامل مادية مباشرة فقط. بل يعتمد أيضا عمى الصراعات التى تحدث عمى المستوى  
لعالمى. ىكذا أثارت الصراعات ضد االستعمار واالمبريالية في الخمسينات والستينات كثير من الطبقة الوسطى الصاعدة القومى وا

في العالم الثالث, ونشأ شعور عام بأن التنمية الموجية من الدولة تمثل طريق التقدم. وبدا أن اليسار العممانى, أو عمى األقل التيار 
ثل ليذه الرؤية, قد حظى بدرجة من الييمنة في الجامعات. في تمك الفترة, حتى أولئك الذين بدأوا القومى أو الستالينى, كمم

من خالل مثال الحرب الفيتنامية ضد أميركا أو من خالل ما يدعى بالثورة  -بتوجيات دينية جذبيم ما كان ينظر اليو كيسار 
ميدية, مثل مسألة المرأة. حدث ذلك مع فقراء التحرر الكاثوليك في أمريكا وبدأوا في رفض الفتاوى الدينية التق -الثقافية في الصين 

 .الالتينية ومجاىدى الشعب في ايران. وحتى في أفغانستان فان الطمبة اإلسالميين

" تظاىروا ضد الصييونية أثناء حرب االيام الستة, وضد السياسات االمريكية في فييتنام ومزايا المؤسسة الحاكمة. وقد  
رضوا بقوة شخصيات ىامة في الجانب التقميدى, وعارضوا الممك وخاصة ابن أخيو داوود.. وثاروا ضد النفوذ االجنبى في عا

من خالل المطالبة بضرورة  9972أفغانستان لكل من االتحاد السوفييتى والغرب, وكذلك ضد المضاربين في فترة المجاعة عام 
  (55الرقابة عمى الممكية الخاصة." )

يرت األحوال في أواخر السبعينات والثمانينات. فمن ناحية, بدأت موجة عالمية لفضح ما عرف بالنموذج االشتراكى, تغ 
مثال, في دول أوروبا الشرقية, كنتيجة لحقول الموت في كمبوديا, والحرب المحدودة بين الصين وفييتنام, وتحرك الصين نحو 

 ي أواخر الثمانينات كنتيجة لمتغيرات في أوروبا الشرقية وسقوط االتحاد السوفييتى. المعسكر األمريكى. تزايدت حدة ىذا الفضح ف

حدث ذلك بصورة أعنف بكثير في بالد شرق أوسطية معينة من أى مكان آخر في العالم ألن األوىام لم تكن مجرد  
اكية ", تستند بشكل أكثر أو أقل الى نموذج سياسة خارجية. بل كانت األنظمة المحمية تدعى أنيا تطبق أشكاال وطنية من " االشتر 

أوروبا الشرقية. حتى أولئك اليساريون الذين انتقدوا حكوماتيم مالوا الى قبول وتمثل تمك االدعاءات. فقد تطوع يسار الجامعات في 
يد منظمة الطالب الجزائر في أوائل السبعينات لمذىاب الى الريف والمساعدة في "االصالح الزراعى", برغم أن النظام اضط

اليساريين وأبقى عمى سيطرة البوليس عمى الجامعات. وفي مصر أصر الشيوعيون عمى اعالن أن عبد الناصر كان اشتراكيا, حتى 
 بعد أن ألقى بيم في السجن. 

 أى سيطرة القذافي عمى السمطة في ليبيا, قيادة -ومن ناحية أخرى, كان ظيور دول اسالمية معينة كقوة سياسية  
, وبعد ذلك, ما ىو أىم, التأسيس الثورى 9973السعودية لمحظر البترولى ضد الغرب في وقت الحرب العربية االسرائيمية في 

 .9979لجميورية ايران اإلسالمية في 
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 بدأت الحركة اإلسالمية في االنتشار بين الشرائح األساسية من الطمبة والشباب الذين تطمعوا يوما ما الى اليسار: ففي 
  (56الجزائر, مثال, " بدأ ينظر الى الخومينى من قبل الشرائح الشابة كما كان ينظر الى ماو وجيفارا يوما ما". )

وتزايدت شعبية الحركة اإلسالمية قوة بعد قوة حيث بدا أنيم يطرحون تغييرا ثوريا وعاجال. فقد كان قادة الحركة اإلسالمية  
 منتصرين.

ات الحركة اإلسالمية, بل عبرت عن نفسيا بقوة في العقد التالى. وبدال من أن تكون قوة ال وبرغم ذلك لم تختفي تناقض 
تتوقف, كانت الحركة اإلسالمية في الواقع عرضة لضغوطيا الداخمية التى دفعت أتباعيا بصورة متكررة لمتحول ضد بعضيم 

وخيانات وانشقاقات وقمع, كذلك كان تاريخ الحركة  البعض. وتماما كما كان تاريخ الستالينية في الشرق األوسط تاريخ فشل
 اإلسالمية في الثمانينات والتسعينات.
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  تٌاقضات الحركة اإلصالهية في هصر:تٌاقضات الحركة اإلصالهية في هصر:

تعبر الطبيعة المتناقضة لمحركة اإلسالمية عن نفسيا في الطريقة التى تفيم بيا تطبيق "العودة الى القرآن". فمن الممكن أن 
المجتمع القائم, قاصدة ببساطة العودة الى الممارسات الدينية, بينما تترك األبنية الرئيسية لممجتمع  "قيم"ترى ذلك من خالل اصالح 

كما ىى. أو من الممكن أن تعنى االطاحة الثورية بالمجتمع القائم. ويمكن مالحظة ىذا التناقض في تاريخ كل من األخوان 
ينات والخمسينات وفي الحركة اإلسالمية الراديكالية الجديدة في السبعينات المسممين األوائل في مصر في الثالثينات واألربع

 والثمانينات والتسعينات.

تزايد نمو األخوان المسممين بسرعة في الثالثينات واألربعينات حيث جذبت مؤيدييا من أولئك الذين زال عنيم الوىم بعد  
ع البريطانيين, كما راينا. وقد ساعدىا عمى ذلك تحول اليسار الشيوعى المساومات التى قام بيا حزب الوفد الوطنى البرجوازى م

الواقع تحت تأثير ستالين, والذى وصل الى حد تأييد الوجود االسرائيمى. ومن خالل تجنيد المتطوعين لمحرب في فمسطين وضد 
ع ضد االمبريالية. ولكن بمجرد أن وصل االحتالل البريطانى لمنطقة القنال المصرية, بدا األخوان المممون أنيم يدعمون الصرا

أى تجنيد  -نفوذ األخوان الى أقصى درجة لو, بدأت الدخول بسرعة في المتاعب. فقد بنت قيادتيانفسيا عمى مجموعة من القوى 
في جميور شباب البرجوازية الصغيرة, وعالقات مع القصر, وصفقات مع الجناح اليمينى من الوفد, ومؤمرات مع صغار الضباط 

 والذين كانوا أنفسيم يتحركون في اتجاىات مختمفة.  -القوات المسمحة 

وحيث مزقت االضرابات والمظاىرات واالغتياالت, واليزيمة العسكرية في فمسطين, وحرب العصابات في منطقة القنال,  
مستائين من السموك الشخصى المجتمع المصرى, كذلك كانت االخوان المسممون نفسيا عرضة لمتحمل. فكان كثير من أعضائيا 

لمسكرتير العام, زوج أخت البنا عابدين. وأدان البنا نفسو أعضاء االخوان الذين اغتالوا نقراشى, رئيس الوزراء. وبعد موت البنا في 
يادة فوجئ تابعو " كمرشد عام لمجماعة" عند اكتشافو لوجود قطاع ارىابى سرى. وأدى استحواذ العسكريين عمى السمطة بق 9949

الى انقسام جوىرى بي أولئك الذين أيدوا االنقالب وأولئك الذين عارضوه حتى انتيت الجماعات  9954-52عبد الناصر في 
عبد الناصر  (57المتصارعة أخيرا في االخوان الى العراك المباشر لمسيطرة عمى مكاتبيا. ومكن " افتقاد الثقة الكبير في القيادة " )

  (58مة التى كانت يوما ما تشكل قوة ىائمة. )أخيرا من تحطيم المنظ

ولكن افتقاد الثقة لم يكن صدفة. فقد نتج عن انقسامات ال يمكن تخطييا والتى كانت حتمية الظيور في حركة برجوازية   
بار صغيرة مع زيادة عمق األزمة في المجتمع. فمن ناحية, كان ىناك من يتبنون وجية نظر تدعو الى استغالل األزمة الج

كان البنا نفسو يحمم باالشتراك مع الممكية بتأسيس " خالفة )الطبقات الحاكمة القديمة لعمل صفقة معيم لفرض " القيم اإلسالمية " 
ومن ناحية  (59؛ )(جديدة " وفي أحد المناسبات أيد الحكومة في مقابل وعدىا باحكام قبضتيا عمى استيالك الخمور وعمى الدعارة

أعضاء من البرجواززية الصغيرة الراديكالية الذين يرغبون في تغيير اجتماعى حقيقى, ولكنيم يفيمون أن امكانية أخرى, كان ىناك 
 تحقيق ذلك فقط تكون من خالل الصراع الفورى المسمح.

 استمرت نفس التناقضات تتخمل الحركة اإلسالمية في مصر اليوم. بدأ األخوان المسممون الجدد في العمل بصورة شبو 
شرعية حول مجمة الدعوة في أواخر الستينات, مديرة ظيرىا الى أى وجية نظر تدعو لالطاحة بالنظام المصرى. وبدال من ذلك 

بواسطة الضغط من الداخل. ويجب أن تكون الميمة, كما  اإلسالميحددت ىدفيا في اصالح المجتمع المصرى نحو الخط 
كان ذلك يعنى في الممارسة تبنى اتجاه   (61لسجن أن يكونوا " دعاة ال قضاة ".)وضعيا المرشد العام لالخوان في كتاب لو من ا

وفي المقابل استخدم النظام اإلسالميين لمتعامل مع أولئك   (69" اصالح اسالمى ", والسعى لموقوف بجانب نظام السادات. )



                                                 هركز الدراصات االشتراكية ـ هصرهركز الدراصات االشتراكية ـ هصر 

25                                                                                      

ظام بحماس مع الجناح االصالحى من الحركات أى اليسار: " تعامل الن -الذين اعتبرتيم في ذلك الوقت أعدائيا الرئيسيين 
حيث طير  -متجمعا حول مجمتو الشيرية " الدعوة " وفي أحواش الجامعات من خالل الجمعيات اإلسالمية  -اإلسالمية 

  (62اإلسالميون الجامعات من أى شئ فيو رائحة الناصرية أو الشيوعية ".)

, ردا عمى زيادة 9977محافظة في يناير  93ت وأعمال العنف في اختزت مصر كميا بموجة من االضرابات والمظاىرا 
الوطنية ضد  9999الدولة السعار الخبز وسمع استيالكية ضرورية أخرى. كانت ىذه أكبر انتفاضة في البالد منذ ثورة 

مدولة ضد ما أسموه " مؤامرة البريطانيين. أدانت كل من الجمعيات اإلسالمية واالخوان المسممون االنتفاضة وأرسموا خطابات تأييد ل
 شيوعية ". 

فاألىم بالنسبة ليذه " االصالحية " اإلسالمية ىو تغيير أخالقيات المجتمع, بدال من تغيير المجتمع نفسو. وليس األىم  
لقائم. من خالل تحويل المجتمع, ولكن فرض أشكال معينة من السموك داخل المجتمع ا (األمة) اإلسالميىو اعادة بناء المجتمع 

وىى في نظر "الدعوة " "  -وعدوىا ليس الدولة أو " الطغاة " المحميين, ولكن قوى خارجية يعتقدون أنيا تقضى عمى القيم الدينية 
الييودية والصميبية " )أى المسحيين بما فييم االقباط( و" الشيوعية " و" العممانية ". ويتضمن الجياد لمتعامل مع ىؤالء صراعا 

. فيى معركة لدفع الدولة الحالية الى (اإلسالمية )النظام التشريعى الذى يحدده الفقياء المممون من القرآن والتراث لفرض الشريع
 فرض شكل معين من الثقافة عمى المجتمع, بدال من كونيا معركة لالطاحة بالدولة. 

ن نموذجا معينا من الحركة اإلسالمية )بقايا ىذا المفيوم يتفق جيدا مع رغبات الطبقات االجتماعية التقميدية الذين يؤيدو  
طبقة مالك األراضى القديمة والتجار(, ومع أولئك الذين كانوا يوما ما شباب اسالمى راديكالى ولكنيم استقروا اآلن )بسبب الثراء 

يين الذين يئسوا من التغيير في السعودية أو الترقى الى مواقع مريحة داخل مينيي الطبقة الوسطى( ومع أولئك اإلسالميين الراديكال
 االجتماعى الراديكالى عندما ووجيوا باضطياد الدولة ليم.

ولكنو ال يتناسب عمى االطالق مع التطمعات العنيفة لجماىير الطالب والخريجين الفقراء, أو مع جماىير الفالحين  
 -رؤى أكثر راديكالية بكثير"لمعنى العودة الى القرآن" السابقين الذين يختمطون باالجزاء الفقيرة في المدن. فينجذبون بسيولة الى 

 رؤى ال تياجم فقط اآلثار الغربية عمى الدول اإلسالمية الحالية, بل أيضا تياجم ىذه الدول نفسيا.

" من النصوص االساسية لالسالميين في مصر, كتبو أحد أعضاء األخوان ذا, يعد كتاب "عالمات في الطريقىك 
وىو سيد قطب. لم يياجم ىذا الكتاب فقط افالس االيديولوجيات الغربية والستالينية, ولكنو  9966بد الناصر في المسممين أعدمو ع

الجاىمية, االسم الذى يطمقة المممون )أيضا يؤكد أن الدولة يمكن أن تدعو نفسيا اسالمية وتظل تعتمد عمى بربرية معادية لالسالم 
  (63. )(يرة العربيةعمى مجتمعات ما قبل االسالم في الجز 

ىذه االوضاع يمكن تصحيحيا فقط بواسطة " طميعة االمة " التى تقوم بثورة من خالل اتباع مثال "الرعيل االول من  
وىو االنسحاب من المجتمع القائم كما فعل محمد عندما ىاجر من مكة من أجل بناء قوة قادرة عمى االطاحة  - (64المسممين" )

ظر ىذه الى أبعد من اعتبار االمبريالية العدو األوحد, وبدال من ذلك, ىاجمت لممرة األولى الدولة المحمية بو. ذىبت وجيات الن
مباشرة. وقد أربكت المعتدلين من االخوان المسممين الجدد, الذين يفترض أنيم يقدرون مؤلفيم كشييد. ولكنيا شجعت آالف عديدة 

سبعينات أعدمت احدى الجماعات, التكفير واليجرة التى يقودىا شكرى مصطفي من الراديكاليين الشباب. ىكذا في منتصف ال
, التى ترفض المجتمع الحالى كمجتمع " غيراسالمى ", وكذلك المساجد الحالية, 9977بسبب اختطافيا أحد موظفي األوقاف في 
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وكانت تعتبر أن أعضاءىا فقط ىم   (65)والدعاة الدينيين الحاليين, وحتى األخوان المسممين الجدد المرتبطين " بالدعوة ".
 المسممون الحقيقيون ويجب يجب عمييم االنفصال عن المجتمع القائم, والعيش في تجمعات منفصمة والتعامل مع اآلخرين ككفار.

في البداية كانت الجمعيات اإلسالمية في الجامعات واقعة تحت تأثير األخوان المسممين المعتدلين, ولم يدينوا فقط  
االنتفاضة ضد زيادة األسعار وانما قاموا أيضا بالتعتيم عمى اعدام شكرى بعد ذلك في نفس السنة. ولكن بدأت توجياتيم في 

. وفورا تبنى كثير من مناضمى الجامعة أفكارا 9977التحول, خاصة عندما بدأ السادات " عممية السالم " مع اسرائيل في اواخر 
من أفكار شكرى: فمم ينفصموا فقط عن المجتمع القائم, بل بدأوا في التنظيم لالطاحة بو, مثل  أكثر راديكالية في بعض جوانبيا

 . 9989اغتيال جماعة الجياد بقيادة عبد السالم فراج لمسادات في أكتوبر 

صرت نفسيا تمك القطاعات التى ق -وجو فراج انتقاداتو العنيفة بوضوح الستراتيجيات أحزاء مختمفة من الحركة اإلسالمية  
الذى  اإلسالميالذين يحاولون بناء الحزب  (أى األخوان المسممون الجدد)عمى العمل في المجاالت الخيرية اإلسالمية, ىؤالء 

يمكنو فقط أن يضفي الشرعية عمى الدولة القائمة, والذين يعتمدون عمى الدعوة ولذلك يتجنبون الجياد, وىؤالء الذين يدافعون عن 
في )مجتمع حسب اتجاىات جماعة شكرى, وكذلك الذين يرون أولوية الجياد ضد األعداء الخارجيين لالسالم االنسحاب من ال

 . وأصر عمى الصراع الفورى المسمح ضد كل ىؤالء, ان "الجياد ضد الطاغية" واجل كل المسممين:(فمسطين وأفغانستان

لخارج... فمسئولية وجود االستعمار أو االمبريالية في ان الجياد ضد العدو في الداخل أولى من الجياد ضد العدو في ا"
بالدنا اإلسالمية تقع عمى ىذه الحكومات الكافرة. ولذلك يكون الصراع ضد االمبريالية عبثيا وغير مشرف, بل مضيعة 

  (66لموقت".)

يامة داخل مجموعتو بين أدت وجية نظر فراج مباشرة الى رؤية لمتمرد ضد الدولة. ولكن لم يقض ىذا عمى االختالفات ال 
قطاع القاىرة, الذى تشكل حول اليدف األساسى السقاط الدولة الكافرة, والقطاع اآلخر في أسيوط, الذى " اعتبر التنصير 

  (67المسيحى لممسممين العقبة الرئيسية أمام انتشار االسالم ".)

 - (وغالبيتيم من فقراء الفالحين)األقمية القبطية كان ىذا يعنى في الممارسة أن توجو مجموعة أسيوط معظم نيرانيا ضد  
السياسة التى كان طالب الجامعة قد اتبعوىا فعال بنجاح مذىل في أوائل العام الدراسى, عندما أشعمت حربا أىمية طاحنة بداية في 

ن العنف الطائفي حتى تضع وسط مصر في المنيا, وبعد ذلك في القاىرة في الزاوية الحمراء:"لم تتردد الجماعة في اشعال نيرا
  (68الدولة في موقف حرج وتبين أنيا مستعدة لمحمول محل الدولة, ولنقل, خطوة خطوة. )

كنت جماعة الجياد في أسيوط اذن تتبع سياسة مجربة وناجحة لكسب تأييد شعبى محمى من خالل اثارة األحقاد  
ب اغتيال السادات. وعمى العكس, لم يفز مناضمى القاىرة, باصرارىم الطائفية. مكنيا ذلك بسرعة من السيطرة عمى أسيوط في أعقا

لم يتبعيا انتفاضة السكان المسممين  -أى اغتيال السادات  -أن الدولة ىى العدو, بشكبات متضامنة أو مغذية, وحركتيم المنعزلة 
 . (69في القاىرة التى سعى الييا بعنف فراج وأصدقاؤه. )

يال الى تمكين اإلسالميين من االستحواذ عمى سمطة الدولة, استطاعت الدولة استغالل فرصة وبدال من أن يؤدى االغت 
التخبط الناتج عن االغتيال لمقضاء عمى اإلسالميين. وبسبب القبض عمى اآلالف واعدام كثير من القادة, أدى القمع الى اضعاف 

كثير من الشباب الى التوجو نحو اإلسالميين. فمع نياية الحركة بصورة ىائمة. وبرغم ذلك, لم تنتيى األسباب التى دفعت 
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الثمانينات استردت الحركة ثقتيا وبدأت في النمو السريع في بعض مناطق القاىرة واالسكندرية. وكان ذلك مصحوبا بحممة ارىابية 
 قوية ضد البوليس وقوات األمن.

ة من القمع. واحتمت األحياء العشوائية في القاىرة, , قامت الدولة بحممة جديدة غير مسبوق9992بعد ذلك في ديسمبر  
مثل امبابة, بعشرين ألف جندى بالدبابات والعربات المدرعة. وقبضت عمى عشرات اآلالف ونظمت عصابات لقتل الياربين من 

باء وأطفال وزوجات المناضمين اإلسالميين. وأغمقت أىم المساجد التى يستخدميا المسممون الراديكاليون باألسمنت. وقبضت عمى آ
 المناضمين وعذبتيم.

ومرة ثانية كما حدث في الثمانينات, نجحت حممة االرىاب التى قامت بيا الدولة. ولم تكن الحركة اإلسالمية قادرة عمى,  
ستقرار وال حتى حاولت, تحريك تأييد حماىيرى في شكل مظاىرات. وبدال من ذلك, اندفعت في استراتيجية ارىابية تماما لم تيز ا

 نظام مبارك بجدية, حتى وان كانت قد دمرت فعميا صناعة السياحة.

في نفس الوقت, استمر االخوان المممون في التصرف كمعارضة موالية, والتفاوض مع النظام عمى التطبيق التدريجى  
 لمشريعة في قوانين الدولة, واالحجام عن التمرد ضد القمع.
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  الجزائر:الجزائر:  تٌاقضات الحركة اإلصالهية فيتٌاقضات الحركة اإلصالهية في

ان قصة صعود وثورية الحركة اإلسالمية في الجزائر مشابية من زوايا عديدة لتمك في مصر. فقد شجع الديكتاتور  
الحركة اإلسالمية المعتدلة لمواجية اليسار معارضيو القدماء داخل حركة التحرير  9971الجزائرى بومدين في أواخر الستيات و

 التى أنيت االستعمار الفرنسى.

لتى استنكرت "انحطاط األخالق" بادرت الدولة بحممة اسالمية بقيادة مولود قاسم, وزير الدين والتعميم, ا 9971في  
لغرب دائما والمالبس النصف االحساس بالدونية الذى يتمثل في اتباع ا" و"رالغربى" وراء "االنفتاحية" و"شرب الخمو  التأثيرو"

ل ىذه الحممة لزيادة نفوذىم الخاص, حاصمين عمى األموال من مالك األراضى القمقين استطاع اإلسالميون استغال (71".)عارية
 من االصالح الزراعى لنشر الرسالة التى يمكن أن تشد معظم الشرائح الفقيرة من المجتمع:

يشكل عقبة كان جوىر دعاية االصوليين أن االسالم ميدد من التسمل الشيوعى وااللحادى الذى كان االصالح الزراعى " 
أمامو.. ونشر األصوليون أفكارىم الخاصة في أكثر المناطق حرمانا, بعد البناء السريع لممساجد التى تحولت بعد ذلك الى 
انشاءات صمبة. سئم العمال والعاطمين عن العمل ظروف حياتيم, حيث لم ينتفعوا من االصالح الزراعى, فاستجابوا 

  (79لالصوليين".)

صف السبعينات حصموا عمى دعم من قطاعات من النظام لمقضاء عمى اليسار في الكميات: " نجح وبعد ذلك في منت 
  (72بالتآمر مع النظام في القضاء التام عمى نفوذ الماركسيين".) 9981و 9976األصوليون فيما بين 

الحركة اإلسالمية لتدعمو. فقد وفي أوائل الثمانينات, استمر قطاع من النظام في التطمع الى الرؤى األكثر اعتداال من  
, وليذا ساعد اإلسالميين لمحصول عمى أموال لبناء اإلسالميلبناء ىذا االتجاه  9986سعى شيبان, وزير الشئون الدينية حتى 

. ولكن ذلك لم يمكنو من ايقاف تطور رؤى اسالمية راديكالية ترفض النظام. (73) المساجد من الصناعيين والمؤسسات التجارية
 كذا في مدينة قسطنطين, بينت إحدى الدراسات:ى

"حمت األصولية في قطاع واسع من الرأى العام في قسطنطين محل المفاىيم التقميدية من خالل نشر رؤية اسالمية جديدة  
ك تدعو الى إحياء مجتمع النبى. وتستمد ىذه األصولية قوتيا من االستفزاز الذى يسيطر عمى جزء كبير من الشباب, أولئ

  (74الخارجين من حسابات النظام االقتصادى واالجتماعى".)

كانت ىذه الرؤية اإلسالمية من القوة بحيث كانت قادرة عل اجبار وزارة التعاليم الدينية عمى تعيين أعضائيا كأئمة في  
 المساجد بدال من أولئك الذين يتبنون رؤى معتدلة. 

ت نفسيا التى أثارىا لمتعامل مع اليسار. وبدال من أن تسيطر عمى الجماىير وبدأ النظام يفقد السيطرة عمى الميكانيزما 
لصالح النظام, وفرت الحركة اإلسالمية تركيزا لكل مرارتيم وكراىيتيم ألولئك القادة الذين شاركوا في حرب التحرير في الستينات 

عانى منيا المجتمع الجزائرى في منتصف الثمانينات من ولكنيم أصبحوا اآلن طبقة حاكمة متميزة. وعمقت األزمة االقتصادية التى 
حيث تحولت الدولة الى الرأسماليين الغربيين الذين استنكرتيم في الماطى في محاولة لمتعامل مع األزمة.  -االحساس بالمرارة 
ولة ىجوما عمى مصالح " الفئة ضد اولئك الذين يتحدثون الفرنسية وقد " أفسدتيم األفكار الغربية " بسي اإلسالميوأصبح التحريض 
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القميمة ولكن المسيطرة من التكنوقراط ذوى التعميم العالى والذين يشكمون أساس طبقة جديدة من البيةروقراطيين ذوى الرواتب 
  (75العالية". )

مة " بدأ النظام في التحول ضد اإلسالميين بسجن قادتيم في منتصف الثمانينات, حيث أتيم الرئيس الشاذلى األئ 
 وبرغم ذلك, لم تكن النتيجة ىى القضاء عمى اإلسالميين, بل تعزيز موقفيم في معارضة النظام. (76بالديماجوجية السياسية ".)

. انفجر العداء ضد الطبقة الحاكمة والنظام في انتفاضة شبيية جدا لتمك التى 9988أصبح ذلك واضحا في أكتوبر  
ة بعد ذلك بعام. وتحولت الحركة فورا, التى بدأت كسمسمة من االضرابات العفوية في كانت وشيكة الجدوث في أوروبا الشرقي

الجزائر العاصمة, الى معارك كبيرة في الشوارع بين الشباب والبوليس: أعاد الناس, مثل سجين أطمق لتوه, اكتشاف أصواتيم 
قبل كل شئ احتجاجا لمشباب عمى ظروف  9988بر كان تمرد أكتو  (77وشعورىم بالحرية. وحتى قوة البوليس لم تعد تخيفيم. )

  (78حياتيم بعد ربع قرن من الديكتاتورية العسكرية. )

اىتز النظام من أساسو نتيجة ليذا التمرد. وكما في أوروبا الشرقية, ظيرت كل أشكال القوى السياسية التى قمعت من  
يث بحرية عن حالة المجتمع الجزائرى الحقيقية.. وعاد السياسيون قبل. وكتب الصحفيون بحرية ألول مرة, وبدأ المثقفون في الحد

الذى يفرضو النظام, والذى  اإلسالميالمنفيون من كل من اليسار واليمين من الخارج, وظيرت حركة نسائية تتحدى قانون العائمة 
لسائدة في المعارضة خارج مناطق البربر. يمنح النساء حقوقا أقل من الرجال. ولكن حاال بدا واضحا أن اإلسالميين كانوا القوى ا

ول وكان تأثيرىم من زوايا عديدة يشبو نفوذ " الديمقراطيين " في أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتى في السنة التالية. واجتمع ليم القب
 ة الذى أبداه قطاعات من النظام في الماضى, والدعم الذى يحصمون عميو من بعض الدول األجنبية القوي

 مع قدرتيم عمى التماسك حول رسالة ركزت مرارة جماىير السكان: ()عمى سبيل المثال, التمويل من السعودية

" بدا اإلسالميون بفضل عددىم, وشبكة المساجد الخاصة بيم, وقدرتيم عمى التحرك عفويا كرجل واحد, كأنما يطيعون  
القادرة عمى تحريك الجماىير والسيطرة عمى مجرى األحداث. فقد كانوا ىم أوامر لجنة مركزية سرية, كما لو أنيم الحركة الوحيدة 

الذين يتقدمون كمتحدث باسم المتمردين, والقادرين عمى فرض أنفسيم كقادة لمحركة في المستقبل... وبعد أن ىدأ النظام, الذى لم 
عمى صياغة مطالب والسيطرة عمى الجماىير الذين  يعرف مع من يتفاوض, بنادقو اآللية, كان يبحث عن القادة والممثمين القادرين

  (79يتحركون بعنف ال يمكن السيطرة عميو. لذلك استقبل الشاذلى عباس مدنى, وبمحاج ومينى )أشيرالزعماء اإلسالميين( ".)

كانت قادرة وقد أصبحت الحركة اإلسالمية, المنظمة اآلن في جبية االنقاذ, مؤثرة في الشيور التى تمت ذلك لدرجة أنيا  
المحمية, وبعد ذلك حصمت عمى أكبر عدد من األصوات في  9991عمى السيطرة عمى معظم الدوائر اليامة في انتخابات يونية 

, برغم تعرضيا لمقمع الشديد. ألغى العسكريون الجزائريون االنتخابات لمنع اإلسالميين من 9999االنتخابات العامة في ديسمبر 
لم يوقف ذلك التأييد الجماىيرى لالسالميين خالقة ظروف حرب أىمية تقريبا في البالد, مع سقوط مناطق تشكيل الحكومة. ولكن 

 بكامميا تحت السيطرة الكاممة لمجماعات اإلسالمية المسمحة. 

مصحوبا بخمط متزايد حول ما تدعو اليو جبية االنقاذ اإلسالمية. فأثناء سيطرتيا  اإلسالميوبرغم ذلك كان صعود النفوذ  
 ,:9999ومايو  9991عمى المدن الرئيسية بين يونيو
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من  -في أوقات العنف  -كان التغيير الذى أحدثوه متواضعا؛ أى اغالق البارات, الغاء الحفالت الموسيقية, الحمالت " 
طباق استقبال األقمار الصناعية المنتشرة التى " تسمح باستقبل األفالم الغربية الجنسية"... ولم يعد أجل "احتشام النساء " وضد أ

وال مجمس شورى الجبية برنامجا سياسيا اجتماعيا حقيقيا وال دعوا الى مؤتمر لمناقشتو.  (أشير قادة جبية االنقاذ اإلسالمية)مدى 
  (81بعد تشكيل الحكومة".) وقصر مدنى نفسو عمى القول بأن ذلك سوف يحدث

وما فعمتو جبية االنقاذ فعال ىو إعالن معارضتيا لمطالب العمال بتحسين األجور. وقد عارضت في ىذه الشيور  
اضراب عمال النظافة في الجزائر العاصمة, واضراب عمال الخدمة المدنية, وكذلك االضراب العام ليوم واحد الذى دعى اليو 

حكومة " السابق. وبرر مدنى كسر اضراب عمال النظافة في تحقيق صحفي, شاكيا أن ذلك كان يجبر أناس اتحاد النقابات " ال
 محترمين مثل األطباء والميندسين عمى كنس الشوارع:

من حق عمال النظافة أن يضربوا, ولكن ليس من حقيم احتالل العاصمة وتحويل البالد الى مزبمة. ويوجد اضرابات تقوم "
ون في كل مكان بسبب تراجع جاال لنشاط المفسدين, أعداء اهلل والوطن, الشيوعيين وآخرين, الذن ينتشر مات وتصبح بيا النقاب
  (89بية التحرير الوطنية... )جكوادر 

تناسب ىذا الموقف " المحترم " تماما مع مصالح الطبقات التى مولت اإلسالميين منذ زمن االصالح الزراعى حتى اآلن  
أى األساتذة,  -ا مع ىؤالء االعضاء الناجحين من البرجوازية الصغيرة الذين كانوا جزءا من جبية االنقاذ اإلسالمية وتناسب أيض

أى جبية  -واألئمة الراسخين, ومعممى المدارس الثانوية. وقد جذب أيضا أولئك الريفيين الذين مكنيم والؤىم لمحزب الحاكم السابق 
وأصبحوا فالحين رأسماليين ناجحين أو رجال أعمال أعمال صغار. ولكنو لم يكن كافيا الرضاء من الرخاء المادى,  -التحرير 

جماىير الفقراء في الحضر الذين تطمعوا الى جبية االنقاذ أمال في الخالص أو اجبار الطبقة الحاكمة والعسكريين عمى التراجع 
 وقبول حكومة تشكميا جبية االنقاذ اإلسالمية.

تحول قادة جبية االنقاذ, أمام تيديدات العسكريين بافساد العممية االنتخابية بدال من خطر انتصار  9999و في نياية ماي 
: قنابل مولوتوف, غازات مسيمة لمدموع, متاريس, ودفع عمى 9988الجبية, و" قاموا بانتفاضة حقيقية أعادت الى األذىان أكتوبر 

وسيطرت جبية االنقاذ لبعض الوقت عمى مركز  (82متظاىرين الى الشوارع. )بمحاج, اإلمام الزعيم, بعشرات اآلالف من ال
العاصمة الجزائرية, يدعميا عدد ىائل من الشباب الذين بدا ليم االسالم والجياد البديل الوحيد عن بؤس المجتمع الذى يدافع عنو 

 العسكريون.

يدوء والثورة, داعية الجماىير الى عدم االضراب في مارس في الواقع, كمما ازدادت جبية االنقاذ قوة, كمما ترددت بين ال 
 وبعد ذلك دعتيم الى االطاحة بالدولة بعد شيرين فقط في مايو. 9999

ظيرت نفس التناقضات في الحركة االسمية في الثالث سنوات منذ أن تزايدت حدة حرب العصابات في كل من المدن  
عاما ثورة كبرى داخل جبية االنقاذ وانقساما في قواعدىا.  92عمى بمحاج بالسجن والريف. " وقد أثار الحكم عمى عباس مدنى و 

 (83) وأشاع حجز آالف األعضاء والمتعاطفين معيا في معسكرات في الصحارى االرىاب في المدن وحرب العصابات في الريف
المسمحة, التى حصمت عمى تأييد الجماعات . ونشأت منظمتين مسمحتين, ىما الحركة اإلسالمية المسمحة, والجماعات اإلسالمية 

  (84المسمحة في كل مناطق البالد. ولكن كانت الحركتان السريتان تتميزان " باالنقسامات الداخمية": )
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, تعرض الجماعات "النظام الفاجر"ممثمى  "فقط"المفترض لمحركة اإلسالمية المسمحة, التى تغتال "االعتدال "" في مقابل  
مسمحة الجياد المتطرف, والذى يختار ضحاياه من الصحفيين, والكتاب, والشعراء والنسويين والمثقفين... منذ نوفمبر اإلسالمية ال

 من األئمة المسممين المعتدلين والنساء المتبرجات... 32قتل  9993

كثيرة.. وينسب  أدت معارك قتل األخوة بين الحركة اإلسالمية المسمحة والجماعات اإلسالمية المسمحة الى ضحايا 
وتتيم  (85من االرىابيين الى ىذه المشاجرات, ولكن البعض اآلخر ينسبو الى العصابات التى ينظميا البوليس. ) 7البعض موت 

الجماعات اإلسالمية المسمحة القادة التاريخيين لجبية االنقاذ باالنتيازية والخيانة وبالتخمى عن برنامجيم في التطبيق الكامل 
  (86) لمشريعة."
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  هفترق الطرق:هفترق الطرق:

تبين تجربة الحركة اإلسالمية في مصر والجزائر كيف أنيا يمكن أن تنقسم حول مسألتين مختمفتين: أوال حول ضرورة  
اتباع مرحمة تطول أو تقصر من االصالح السممى لممجتمع القائم أو حمل السالح؛ ثانيا حول ضرورة الكفاح لتغيير الدولة أو 

 من " الكفر".تطيير المجتمع 

في مصر تعتمد األخوان المسممون حاليا عمى سياسة إصالحية تتوجو نحوالدولة. وىى تحاول أن تعمل داخل المجتمع  
الحالى بانية قوتيا حتى تصبح معارضة شرعية, مع سيطرة إعالميا الخاص عمى مختمف منظمات مينيى الطبقة الوسطى والتأثير 

خالل المساجد والجمعيات الخيرية اإلسالمية. وىى أيضا تميل الى التأكيد عمى الجياد  داخل قطاعات أوسع من السكان من
 لفرض احترام القيم اإلسالمية من خالل حمالت اعالمية تدعو النظام القائم الى ادخال الشريعة في القانون الرسمى.

قاذ المسجونين أو المنفيين في الجزائر. في ىذه ىى االستراتيجية التى تبدو أيضا أنيا تجذب قطاعا من قيادة جبية االن 
كانت ىناك تقارير عن مفاوضات بينيم وبين قسما من النظام, مع االتفاق حول اقتسام السمطة  9994الشيور القميمة األولى من 

النقاذ المنفيين, أن رباح كبير, أحد قادة جبية ا 9994لتطبيق جزء من الشريعة. ىكذا حاء في تقرير لصحيفة الجارديان في أبريل 
بعد يومين فقط  - (87رحب بتعيين رضا مالك, أحد قادة طبقة التكنوقراط, رئيسا جديدا لموزراء في الجزائر, " كحدث ايجابى " )

  (88من استنكار جبية االنقاذ آلخر اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولى. )

ل الطرق لمبرجوازية الجزائرية النياء حالة عدم االستقرار والحفاظ يرى بعض المعمقين المحنكين أن ىذه الصفقة تقدم أفض 
عمى موقعيا. ىكذا يرى جوان جويتسمولو أن العسكريين كان يمكن أن يتجنبوا الكثير من المتاعب من خالل السماح لجبية االنقاذ 

 :9999اإلسالمية بتشكيل الحكومة بعد انتخابات 

ى السمطة تطبيق برنامجيا بشكل فعال. فمديونية الجزائر, واعتمادىا في التمويل " ستعوق الظروف التى تصعد فييا ال 
عمى الدائنين اليابانيين واألوروبيين, والفوضى االقتصادية والمشاعر العدائية لمقوات المسمحة كانت ستشكل عقبة كبيرة يصعب 

نتخابية كان شيئا معروفا مسبقا. وعمى مدار سنة من عمى حكومة جبية االنقاذ التغمب عمييا... فعجزىا عن الوفاء بوعودىا اال
 . (89حكومة محاصرة بقوة من أعدائيا, كانت جبية االنقاذ ستفقد جزءا كبيرا من مصداقيتيا")

أى أصحاب األراضى  -مع احتياجات طبقات اجتماعية ىامة معينة "االصالحية في الحركة اإلسالمية "تتناسب  
مثل أعضاء األخوان المسممين الذين أصبحوا مميونيرات في السعودية( وذلك )جوازية اإلسالمية الجديدة التقميديين والتجار, والبر 

القطاع من الطبقة الوسطى اإلسالمية الجديدة الذين حظوا بالتحرك ألعمى. ولكنيا ال ترضى الشرائح األخرى الذين تطمعوا الى 
, أو فقراء الحضر. وكمما سعت جبية االنقاذ واألخوان المسممون الى المساومة, أى الطالب والخريجيين الفقراء -الحركة اإلسالمية 

 كمما تطمعت ىذه الشرائح الى اتجاه آخر, معتقدين أن أى تنازل عن مطمب إدخال اسالم السنوات األولى يعد خيانة.

مواجية الدولة, داعين الى ولكن من الممكن أن يوجو رد فعميم نحو ذلك في اتجاىات مختمفة. فربما يظل سمبيا في  
استراتيجية االنسحاب من المجتمع, ويكون التشيد فييا عمى الدعوة وتنقية األقميات اإلسالمية, بدال من التشديد عمى المواجية. 
كانت تمك ىى االستراتيجية األصمية لجماعة شكرى في مصر في منتصف السبعينات, وىى أيضا رؤية بعض الدعاة لراديكاليين 

 قين من قوة الدولة اليوم.القم
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أو من الممكن أن تتحول الى الصراع المسمح. ولكن بالضبط كما يمكن أن يوجو الصراع السممى ضد الدولة أو ضد  
أعداء االسالم "مظاىر الفجر وحدىا, كذلك يمكن أن يكوون الصراع المسمح صراعا لالطاحة بالدولة, أو حركات مسمحة ضد 

وىكذا. ربما يبدو "االمبريالية الثقافية "قميات العرقي والدينية, والنساء المتبرجات, واألفالم األجنبية, ونفوذ األ -وسط السكان عموما "
منطق الموقف ىو دفع الناس نحو خيار الصراع المسمح ضد الدولة. ولكن يوجد منطق مضاد قوى في العممية, تقع جذوره في 

 التكوين الطبقى التباع الحركة اإلسالمية.

فكما رأينا, ان القطاعات التى تؤيد الحركة اإلسالمية من الطبقات المستغمة تنسحب بشكل طبيعى الى اتجاىاتيا األكثر  
إصالحية. وحتى عندما اليكون ليم خيار اال حمل السالح, فيم يريدون أن يفعموا ذلك بطريقة تقمل الى الحد األدنى االحتجاج 

االنقالبات بدال من الحركة الجماىيرية. واذا حدث ذلك رغما عنيم, يحاولون انياءه بأسرع االجتماعى األوسع. فيم يسعون الى 
 وقت ممكن.

يستطيع فقراء البرجوازية الصغيرة الجديدة التحرك أبعد بكثير نحو مفيوم الحركة المسمحة. ولكن موقعيم االجتماعى  
ىيرية مثل االضرابات. وبدال من ذلك تتطمع الى المؤامرات اليامشى الخاص يمنعيا من رؤية ذلك كتطور من الصراعات الجما

المؤمرات التى ال تؤدى الى التغيير الثورى الذى أراده قادتيم, حتى عندما يحققون  -التى تعتمد عمى الجماعات الصغيرة المسمحة 
 الى ولكنيا ال تستطيع تثويره.أىدافيم المباشرة مثل اغتياليم لمسادات. ومن الممكن أن تحدث خمال كبيرا في المجتمع الح

. وكانت تجربة جيل من الطمبة والخريجين في كل منطقة العالم الثالث 9997كانت ىذه تجربة الشعبويين في روسيا قبل  
والذين ما زال أتباعيم يحاربون في الفمبين وبيرو(. وىى تجربة ) الذين اتجيوا نحو الجيفارية والماوية في أواخر الستينات

 ميين المسمحين في مواجية الدولة في مصر والجزائر اليوم.اإلسال

ربما يكون الطريق الوحيد لمخروج من ىذا المأزق أن يبنى اإلسالميون أنفسيم عمى أساس طبقات غير ىامشية ومتوسطة  
كثر راديكالية, الى الحجم. ولكن األفكار األساسية لمحركة اإلسالمية تجعل ذلك مستحيال حيث يدعو االسالم, حتى في شكمو األ

العودة الى مجتمع األمة الذى يوفق بين األغنياء والفقراء, وليس اإلطاحة باآلغنياء. ىكذا يطرح البرنامج ٌاإلقتصادى لجبية اإلنقاذ 
فعال عن والتى ال تتميز "الرأسمالية الغربية "مدعية أن ذلك بديال عن "االحتياجات المحمية "التى تنتج "لممشروعات الصغيرة "خطة 

نقابات إسالمية "وشددت في محاوالتيا لتشكيل  (91الدعاية االنتخابية لمعديد من األحزاب الميبرالية والمحافظة المنتشرة في العالم. )
كما تدعى. وأصرت "عود العمال عمى الكسل "عمى واجبات العمال, ألن النظام القديم منحيم حقوقا كثيرة و 9991في صيف "

, ألن النصوص المقدسة لم تتحدث عنو. والمطموب ىو أن يعامل صاحب العمل ‘ال يوجد في اإلسالم "لطبقى عمى أن الصراع ا
  (99.)"أخوة"أى  -عمالو بنفس الطريقة التى يأمر بيا القرآن المؤمنين لمعاممة عبيدىم 

ي المصانع حتى ولو عشر القوة لم تنجح في أى مكان في بناء قاعدة ليا ف"الجماعات اإلسالمية "وليس غريبا أن أى من  
التى بنوىا في القطاعات األخرى. ولكن بدون ىذه القاعدة لن يمكنيا بمفردىا تحديد مسار التغيير اإلجتماعى, حتى لو نجحت في 
 ىدم النظام الحالى. فأولئك الذين يعيشون عمى ىامش المجتمع يمكنيم في ظروف معينة إثارة أزمة كبرى داخل نظام غير مستقر

 فعال. وال يمكنيم تحديد كيفية الخروج من ىذه األزمة.

ربما تستطيع الجماعات اإلسالمية إثارة تمك األزمة في أحد األنظمة الموجودة ولذلك يستطيعون عزل قادتيا الحاليين.  
نظالية لمتمسك بالسمطة. ولكن ذلك لن يمنع الطبقة الحاكمة, التى سيطرت في ظل ىؤالء القادة, من االتفاق مع اإلسالميين األقل 

 وبعد تمك األزمة بوقت قصير يواجو المناضمون اإلسالميون أنفسيم آلة الموت الجبارة عمى أيدى الدولة.
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إنو ذلك الضغط من الدولة ىو الذى يشجع بعضيم لمتحول عن اليجوم المباشر عمى النظام إلى الميمة السيمة في  
 ‘.المعتدل"ه الذى يشدىم في المقابل لإلقتراب من تيار اإلسالميين اإلصالحييناإلتجا -األقميات "مظاىر الكفر‘مياجمة 

في الواقع, يوجد دياليكتيك معين داخل الحركة اإلسالمية. يتعمم اإلسالميون الذين يناضمون ضد الدولة, بعد تحمل الجزء  
ذلك يتحولون لمصراع من أجل فرض السموك األكبر في الصراع المسمح الفاشل, الطريق الصعب في إحناء الرؤوس, وبدال من 

إما مباشرة أو من خالل اإلصالحية اإلسالمية. وىكذا يظير مناضمون جدد باستمرار ينشقون ويتجيون الى طريق  اإلسالمي
 الحركة المسمحة حتى يتعمم ىؤالء أيضا حدود الحركة المسمحة المنعزلة عن قاعدة اجتماعية مؤثرة.

يكى من معرفة حدود الحركة اإلصالحية اإلسالمية الى اإلتجاه نحو السياسة الثورية. بل تؤدى ال يوجد تحرك أوتومات 
حدود اإلصالحية إلى إما جماعات وعصابات إرىابية تحاول التحرك دون قاعدة حماىيرية, أو في اتجاه اليجوم الرجعى عمى 

فمن يريدون  غة الدينية, يوجد غالبا سيادة التجاه عمى آخر.ضحايا مشكالت النظام. وألن كال االتجاىين يعبر عن نفسو بنفس الم
اليجوم عمى النظام واإلمبريالية يياجمون األقباط والبربر والنساء المتبرجات. ومن لدييم كراىية غريزية لمنظام ككل يقعون في فخ 

أحيانا ما تكون  -موعات المتصارعة الرغبة في التفاوض حول فرض الشريعة من خالل الدولة. وعندما توجد انقسامات بين المج
يعبر عنيا بطرق تخفي األسباب اإلجتماعية  -عنيفة لدرجة أنيم يشرعون في قتل بعضيم البعض كمرتدين عن اإلسالم الحقيقى 

و أ)مسمم سئ, "الحقيقية وراءىا. لو أن أحد اإلسالميين المتطمعين ألعمى كف عن الجياد, فان ذلك يبرىن فقط عمى أنو شخصيا 
 حتى مرتد(؛ وىذا ال يمنع في حد ذاتو إسالميا آخرا متطمعا ألعمى من أن يكون " مسمما جيدا " 
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  التجربة اإليراًية:التجربة اإليراًية:

, مثمما يييمن سجل الستاليينة عمى المناقشات اإلسالميفي ايران عمى المناقشات حول االحياء  اإلسالمييييمن النظام 
يتوصمون الى استنتاجات مماثمة. ويعرف المسممون, بنفس الدرجة التى كان يعرف بيا حول االشتراكية, وغالبا حتى بين اليسار 

الستالينيون يوما ما, كأخطر القوى السياسية جميعا, القادرة عمى فرض شمولية تمنع أى تطور تقدمى, وضرورى من أجل 
أو حنى تأييد خكومات غير ديمقراطية في قمعيا  (92مواجيتيم بالنسبة لميسار أن يتحد مع القطاعات الميبرالية من البرجوازية, )

. وىذا الرأى يبالغ في تقدير تماسك الحركة اإلسالمية ويبسب الييا القدرة عمى صنع االحداث التاريخية (93لمجماعات اإلسالمية)
 . 9979ي عام والتى في الواقع ليست لدييا, وىذا مبنى عمى فيم خاطئ لدور االسالم أثناء وبعد االثورة االيرانية ف

تمك الثورة لم تنتج عن الحركة اإلسالمية, ولكن عن التناقضات الكبيرة التى ظيرت في نظام الشاه قى منتصف واواخر  
السبعينات, حيث فاقمت االزمة االقتصادية االنقسامات العميقة الموجودة بين رأسمال المال الحديث المرتبط بالدولة والقطاعات 

(, في نفس الوقت جممة وثالثة ارباع تجارة التجزئةالتى كانت تسيطر عمى ثمثى تجارة ال)متمركزة حول البازار االخرى التقميدية ال
كانت تعمق التونرات داخل جماىير العمال واالعداد اليائمة من الفالحين السابقين الذين أتوا كالفيضان الى المدن. كانت المؤسسة 

مظاىرات االحتجاج التى يقوم بيا المثقفون والطالب والتى أنتشرت لتضم فقراء الحضر  الدينية الممتعضة من النظام تشترك في
في سمسمة من الصدامات الكيرى مع البوليس والجيش, وشمت موجة من االضرابات الصتاعة وتعطمت نتيجة لتمك االضرابات أىم 

ائيين اليسارية والعصابات اإلسالمية اليسارية من نجحت كل من عصابات الفد 9979حقول البترول. وبعد ذلك وفي اوائل فبراير 
 مجاىدى خمق في اثارة انقالبات كبرى في القوات المسمحة, واحدثت انييارا ثوريا لمنظام القديم.

المنفي ايات اهلل خومينى جزء كبير من الحركة الصاعدة, وكان أسمو يرمز الى  اإلسالميكان ينسب الى الزعيم  
أى البازاريين  -ن يقيم خارج باريس حيث نقطة االتصال بين ممثمى مختمف القوى المشتركة في الحركة معارضة الممكية, وكا

ومع عودة  -ورجال الدين القريبين منيم والمعارضة البرجوازية الميبرالية والنقابات المينية والطالب وحنى العصابات اليسارية 
لرمزى لمثورة. وبرغم ذلك كان أبعد من ان يسيطر عمى االحداث في ىذه أصبخ القائد ا 9979الخومينى الى طيران في يناير 

أى انتشار  -المرحمة, ختى برغم حاسة التكتيك السياسى الحادة التى كان يمتمكيا, فقد نمت االحداث الرئيسية التى أسقطت الشاه 
يور التى تمت الثورة لم يكن الخومينى قادرا عمى مستقمة تماما عنو, وكذلك في الش -االضرابات واالنقالبات داخل القوات المسمحة 

فرض أى سمطة عمى االنتفاضة الثورية أكثر من أى شحص اخر, ففي المدن مارست لجان مخمية متنوعة سمطة االمر الواقع. 
جل السيطرة من ا (مجالس العمال بالمغة الفارسية)وكانت الجامعات تحت سيطرة اليسار والمجاىدين وفي المصانع قاتمت الشورى 

مع االدارة وغالبا ما طردوا عمالء نظام الشاه وتولوا عممية ادارة االنتاج بأنفسيم. وبدأت حركات في المناطق التى يسكنيا اقميات 
تقاتل من اجل تقرير المصير. وفي القمة  -كردستان في الشمال الغربى وخوزيستان في الجنوب الغربى المتحدث بالعربية  -عرقية 

" ومرتبط بالقطاعات برئاسة بازارجان "اسالمى معتدل اك مجموعتان تتطمعان الى العممية, احداىما كانت الحكومة االقميميةكانت ىن
الحديثة من البرجوازية فقد اسس جمعيات الطالب اإلسالمية في الخمسينات, وبعدىا نقابة الميندسين اإلسالمية, والثانية مجموعة 

خومينى وكان يعمل كمركز بديل لمسمطة وتجمعت حولو مجموعة من رجال الدين والمثقفين المجمس الثورى الذى رشحو ال
 اإلسالميين المرتبطين بعالقات مع البازار.

ولكن  اإلسالميواخيرا استطاعت المجموعة الممتفة حول الخومينى اقامة سمطة كاممة لنفسيا وكذلك الحزب الجميورى  
ورات بين القوى االجتماعية المختمفة والتى كان من الممكن بسيولة ان تتفوق عمييم. وخالل ذلك استغرقين سنتين ونصف من المنا

تعاونوا مع بازارجان في محاولة الحكام السيطرة عمى مجالس العمال في المصانع والحركات الوطنية  9979معظم عام 
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لرثة ورائيم في عصابات, أى حزب اهلل, حتى يياجم االنفصالية. وقد استخدموا لفة اسالمية لتحريك قطاعات من البروليتاريا ا
 اليسار, وفرض القيم اإلسالمية 

ولتشترك مع الجيش في اخماد الحركات االنفصالية. وكانت ىناك نماذج لمقمع  ()ضد النساء الالتى يرفضن ارتداء الخمار
ية الجنسية, وقتل بعض المناضمين اليساريين, الوحشى مثل اعدام حوالى مائة شخص بسبب " الجرائم الجنسية " أى الزنا والمثم

واطالق النار عمى المعارضين الذين ينتمون الى االقميات القومية, مثمما يحدث في أى محاولة العادة ترسيخ المجتمع البرجوازى 
ئل خريف عام لم تكن ايجابية جدا في اوا اإلسالميبعد انتفاضة ثورية عظيمة. ولكن المحصمة االجمالية لمحزب الجميورى 

, فمن ناحية, دغمت تمك النجاحات التى احرزىا في التعامل مع الثورة موقف المجتمعين حول بازارجان الذى تزايد الشقاق 9979
 بينيم وبينو باستمرار وكما بينت ذلك دراسة لحركة بازارجان: 

أى )لك القوى السياسية التى يؤيدونيا بعد عام واحد من سقوط الشاه كان يتضح ان الطبقات الوسطى االقضل تعميما وكذ"
كانت توسع بسرعة من تأثيرىا, وتصبح مسيطرة في مواقع معينة في وسائل االعالم ومؤسسات الدولة وخاصة  (بازارجان

المؤسسات التعميمية.. ومع تفكك وحدة القةر اإلسالمية لم تستطع المجان اإلسالمية الحصول عمى تأييد غالبية الموظفين في 
  (94ؤسسات التابعة ليا. ")الم

ومن الناحية االخرى, كانت ىناك حالة من غدم االستقرار ىددت باالفالت من سيطرة الخومينيين وأدت الى النمو اليائل 
, فقد كان اليسار مسيطرا في أوساط الطالب برغم الموجة االولى من القمع الذى اإلسالميلكل من اليسار العممانى واليسار 

, وكانت مجالس شورى المصانع قد انيكت نتيجة لموجة القمع ذاتيا, لكن استمر الكثير منيا قائما 9979أغسطس  تعرض لو في
اضرابا متنوعا "  361كان ىناك  9981-79ففي عام  -وبالطبع لم يكن استعداد العمال لمصراع قد انتيى   (95لعام آخر, )

  (96. )9982-89اضرابا في  82و 9989-81اضرابا في  981االعتصام بالمصنع أو احتاللو " و

بتنطيمو  9979تمكن الحزب الجميورى من استعادة سيطرتو عمى الموقف من خالل القيام بتحول ثورى في نوفمبر  
القمية من الطالب الذين اتبعوا شعاراتو بدال من شعارات الفدائيين أو مجاىدى خمق الحتالل سفارة الواليات المتحدة واالحتفاظ 

فييا كرىائن مثيرا بذلك مواجية كبرى مع أكبر قوة امبريالية في العالم. وتذكر دراسة أخرى ليذه الفترة أن " الطالب االصولين بموظ
عمى انيم رجعيين وطفوليين, بدوا  -قبل اسابيع قميمة من منافسى الجماعات  -في المنظمات اإلسالمية الذين كان ينظر الييم 

  (97ت الجماىير تحييم عندما يظيرون عمى بوابة السفارة االمريكية اثناء لقاءاتيم مع الصحفيين ".)االن كثوريين نشطيين وكان

 اإلسالميلقد كان التحول الى موقف راديكالى معادى لالمبريالية مصحوبا بموجة ثورية في سياسات الحزب الجميورى  
برغم أن اليدف لم يكن سيطرة العمال عمى  -ض عمى عزليم في المصانع, فمن الدفاع عن المديرين القدماء تحول الى التحري

وليحل محميم مديرين اسالميين ليتعاونوا مع المجالس اإلسالمية التى كان اليساريون والمجاىدون معزولين عنيا  -مجالس االدارة 
سياسة معاداة االمبريالية موضع , فقد بدا يضع اإلسالميتمقائيا " ككفار". وحقق التحول الثورى شعبية جديدة لمحزب الجميورى 

التنفيذ, تمك السياسية التى استخدمتيا مجموعة البازارجان دعائيا خالل سنوات طويمة من معارضة الشاه ولكنيم االن يتخمون عنيا 
اليامة التى  النيم يحاولون اقامة عالقة جديدة قوية بين ايران والواليات المتحدة. لثد كان أيضا يتحرك في ضؤ الشعارات الشعبية

 :اإلسالميرفعت في الشيور التى تمت الثورة بواسطة القوى المتنامية لكل من اليسار العممانى و 

كان احتالل االصوليين لمسفارة االمريكية قد ساعدىم عمى التغمب عمى بعض العقبات, ونتج عن ذلك مساعدة تمك "
والسيطرة عمى المؤسسات الحساسة التى كان يعمل فييا وتسيطر  الجماعات التى دافعت عن سمطة رجال الدين لتطبيق سياساتيا
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عمييا الطبقات الوسطى االفضل تعميما. فعندما ىاجم الطالب الموالون لرجال الدين بوابات السفارة االمريكية عاد أولئك الذين كان 
نصار التحديث معا... كان ذلمك بداية لتحالف يشار الييم كرجعيين الى الظيور كقادة ثوريين قادرين عمى اغراق القوى العممانية وا

جديد حيث كان بعض رجال الدين ومن ليم عالقات معيم من البازاريين قادة المجموعات الكبيرة من فقراء الطبقة الوسطى وكان 
  (98". )قراء الحضر ىم القائمين بالوظائفف

أيضا كانت تخمق قاعدة أوسع بكثير لنفسيا حيث عزلت لم تكن المجموعة الممتفة حول الخومينى فقط تزداد جماىيرية, بل 
أو عمى االقل ىددت بعزل قدماء المديرين والموظفين " الغير اسالميين ". ففي الصناعة واالعالم والقوات المسمحة والبوليس بدأت 

الخومينية لالسالم, وكذلك طبقة جديدة من الناس في السيطرة عمى واعتمد كستقبميم الوظيفي عمى قدرتيم عمى الدعاية لمرؤية 
من خالل تطبيق سياسة الحزب الجميوورى  اإلسالمياولئك الذين تبقوا من ىياكل السمطة القديمة اسرعوا في البرىنة عمى التزاميم 

 .اإلسالمي

أى كل من البرجوتزية الصغيرة  -تبدى نجاح مجموعة الخومينى في توحيد قطاع كبير من الطبقة الوسطى وراءىا  
في صراعيا من اجل السيطرة عمى مؤسسات السمطة,  -قميدية في البازار وكثير من الجيل االول من الطبقة الوسطى الجديدة الت

وكان سر نجاحيا ىو قدرتيا عمى جعل اولئك الذين اتبعوىا في كل مستوبات المجتمع يوحدون بين الحماس الدينى مع الترقى 
كمدير مساعد في شركة أجنبية ان يديرىا تحت سيطرة الدولة وىو يشير انو يؤدى الشخصى. فيستطيع االن كل من كان يعمل 

واجبو الدينى في خدمة االمة, ويستطيع االن من كان يعيش في بؤس شديد بين البروليتاريا الرثة أن يحقق الذات بقيادة أحد 
ن الكفرة ", كانت الفرصة المتاحة أمام ىؤالء الذين مجموعات حزب اهلل في محاوالتيا لتطيير المجتمع من " الرذيمة " و" الشيوعيي

اختاروا خط الخومينى ىائمة, حيث خمق االنتقال من بمد المديرين االجانب والمحميين والتقنيين أثناء الشيور االولى من االنتفاضة 
ظفين وضباط الجيش الكثير " من المديرين والمو وأضاف تطيير "الالسالميين (99وظيفة تحتاج لمن يشغميا, ) 93111الثورية 

 الى مجموع تمك الوظائف.

ان الشئ المثير في الطريقة التى استخدمتيا مجموعة الخومينى في طرد معارضييا وتأسيس نظام الحزب الواحد انو لم  
نتيجة لخاصية  -ام كما يعتقد كثير من الناس الذين ارىبتيم المثابرة الدينية لمنظ -يكن خناك بالتحديد شئ اسالمى فييا, ولم تكن 

ما غير عقالنية من العصور الوسطى لالصولية اإلسالمية. لكنيا في الواقع كانت مماثمة جدا لمطريقة التى اتبعنت في اجزاء 
مختمفة من العالم بواسطة احزاب تعتمد عمى قطاعات من البرجوازية الصغيرة, وعمى سيبل المثال كانت ىى الطريقة المستخدمة 

ان النموذج االولى  (911. )9945اب الشيوعية الضعيفة في جزء كبير من اوروبا الشرقية لتجعيم حكميا بعد من قبل االحز 
أى اليعقوبى  -لمبرجوازى الصغير الذى يربط بين االنتماء االيديولوجى والترقى الشخصى يوجد في رواية االب جوريو لبمزاك 

 الناتجة عن االنتفاضة الثورية.  العصامى الذى يصنع ثروتو من خالل استغالل الندرة

يمكن لحزب سياسى يعتمد عمى تنظيم قطاع من البرجوازية الصغيرة حول الصراع من اجل الوظائف ان يصل الى  ال
السمطة في أية ظروف, فمعظم ىذه المحاوالت تنتيى الى ال شئ, الن التكوينات البرجوازية الصغيرة ضعيفة جدا حتى تتخدى 

حاكمة القديمة دون تحريك جماىير المجتمع الذى ال يستطيغون السيطرة عميو حينذاك, وىكذا, في الثورة البرتغالية سمطة الطبقات ال
حاول الحزب الشيوعى تخمل مؤسسات السمطة التى سقطت وتمزقت في مواجية المقاومة التى نظمتيا القوى  9975-9974عام 

ة العمال من أسفل من ناحية اخرى. ىذه المحاوالت يمكن أن تنجح فقط اذا الرأسمالية العظمى من ناحية, وكذلك تصاعد نضالي
 كانت الطبقات االجتماعية الرئيسية مشمولة السباب تاريخية معينة. 
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وكما وصفيا تونى كميف في واحدة من التحميالت الماركسية اليامة, اذا كانت الطبقة الحاكمة القديمة ضعيفة جدا عن  
واجية االزمة االقتصادية الثورة من اسفل, بينما التمتمك الطبقة العاممة التنظيم المستقل الذى يسمح ليا ان التشيث بالسمطة في م

تصبح قيادة الحركة, ىنا تستطيع قطاعات من االتنميجنسيا أن تقايض عى السمطة, شاعرة انيا تحمل رسالة حل مشكالت المجتمع 
 ككل: 

التقنى, وبسبب مشاركتيا في عالم العموم وتكنولوجيا القرن العشرين, تكون مختنقة  ان االنتميجنسيا حاسة لتاخر بالدىم" 
من تخمف بالدىا الخاصة. يتأكد ىذا الشعور من خالل " بطالة المتعممين " المزمنة في ىذه البالد. وفي ظروف التخمف 

ال يوجد تقريبا ما يكفي من ىذه الوظائف ليم. ان  االقتصادى العام يكون االمل الوحيد لمعظم الطالب ىو الوظيفة الحكومية, ولكن
الحياة الروحية لممثقفين ايضا في ازمة فيم يشعرون بعدم االمان أو االتنماء داخل نظام يتأكل من خالل تأكل النماذج التقميدية 

 وتحمميا, ويفتقدون فيو لمقيم الراسخة. 

دة جديدة يجب ان تكون كمية وديناميكية لو كان ليا ان تمالء ويساعد التحمل الثقافي عمى نممو الحاجة الشديدة الى وح
الفراغ االجتماعى والروحى, يجب ان توحد بين االنتماء الدينى والنضال القومى. انيم يسعون الى حركة ديناميكية توحد االمة 

من أعمى وسوف يسعدىم تسميم  وتفتح مجاالت واسعة أماميا, ولكنيا غى نفس الوقت ستمنحيم السمطة, وىم يأممون في االصالح
العالم الجديد الى أناس يعترفون بالجميل بدالل من ان يشيدوا حرطة تحرر من أناس واعين بانفسيم وينتظمون معا بحرية تكون 

با جدا نتيجتو عالما جديدا النفسيم, وىم ييتمون أقل من ذلك بكثير بالديمقراطية وكل ىذا يجعل رأسمالية الدولة الشمولية ىدفا جذا
  (919لممثقفين. " )

برغم أن ىذه الكممات ككتبت عن جاذبية الستالينية والماوية والكاستروية في بالد العالم الثالث, فيى تتناسب تماما مع  
االنتميجنسيا اإلسالمية حول الخومينى في ايران, ولم يكونوا كما يعتقد خطأ العديد من المعمقين اليساريين مجرد تعبير عن رأس 

ولم يكونوا ببساكة تعبيرا عن الثورة البرجوازية المضادة الكالسيكية.  (912المال التجارى " الطفيمى المتخمف البازارى التقميدى ")
فقد قاموا باعادة تنظيم ثورية لمممكية والسيطرة عمى رأس المال داخل ايران حنى عندما تركوا عالقات االنتاج الرأسمالية   (913)

ن رؤوس االموال الكبيرة التى كانت ممموكة لممجموغة الممتفة حول الشاه في أيدى مؤسسات الدولة ومؤسسات كما ىى, واضعي
وذلك بالطبع في صالح المقيورين, بتسمية الشركة التى احتمت االمبراطورية االقتصادية  -تابعة ليا يسيطرون بأنفسيم عمييا 

 ات,:الخاصة بالشاه مؤسسة المستفزين, وكما يذكر ُبي  

كان احتالل االسالمين لمسمطة انعكاسا لمفراغ في السمطة في دولة ما بعد الثورة, فمم تكن البروليتاريا وال البرجوازية قادرة "
  (914عمى فرض ىيمنتيا السياسية, ويجب التفتيش عن سبب عجزىا في تطورىما التاريخى الذى يشيد عمى ضعف كال منيما. ")

سبة النتميجنسيا بالد العالم الثالث " أن قوتيم ليا عالقة مباشرة بضعف الطبقات االخرى وانعدام أو كما بينيا كميف بالن 
وكان ذلك بسبب اعتمادىم عمى الموازنة بين الطبقات االجتماعية الرئيسية لمد سيطرتيم الخاصة عمى  (915اثرىا السياسى " )

ينى ضرب منظمات اليسار أوال ثم المنظمات البرجوازية القائمة الدولة وقطاعات من رأس المال حيث كان عمى مجموعة الخوم
كان ذلك يعنى العمل نغ بازارجان ضد اليسار  9979قبل أن تكون قادرة عمى تدعيم سمطتيا. في عام  (بازارجان.. الخ)عمى 

البرجوازية القائمة, وخالل الثمانينيات الحماد الموجة الثورية, وبعد ذلك التمميح بشكل معين لميسار باحتالل السفارة االمريكية لعزل 
" لتولى الرئاسة وبعد قات مع البرجوازية القائمة ىو "بن صدربالسماح لزعيم اسالمى آخر لو عال (زجزاج)كان يعنى ترددا آخر 

مية, حزب ارسال العصابات اإلسال اإلسالميذلك العمل معو لتدمير حصن اليسار أى الجامعات, وعندما أقترح الحزب الجميورى 
 اهلل, الى الجامعات لتطييرىا من العناصر المعادية لالسالم, كان بن صدر مسرورا بان يعمن:
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"وافق كل من قادة الحزب الجميورى والميبراليون عمى فكرة الثورة الثقافية نت خالل القعل المباشر لمجماىير الذين حرضوا 
ميبراليين وسيمة لمتخمص من المحرضين اليساريين في النقابات العامة عمى التظاىر في ساحات الجامعات.. كان ذلك بالنسبة ل

 والمصانع والمناطق الريفية, حتى يمكن اعادة االستقرار االقتصادى والسياسى لمبالد. 

احتمت عصابات حزب اهلل الجامعات, اصابة وقتمت أعضاء الجماعات السياسية التى كانت تعارض الثورة الثقافية,  
", وأغمقت الحكومة كل الجامعات والكميات لمدة ثالثة سنوات تم خالليا عتقد أنيا "غير اسالميةتب والصحف التى أواحرقت الك

  (916اعادة كتابة مناىج الجامعات." )

وبرغم ذلك, حتى في ىذا الوقت استمر الخومينيون في الحفاظ عمى جزء من صورة " اليسار " الخاصة بيم مستخدمين  
مبريالية لتبرير ما يفعمون وقد أصروا عمى ان الحرب لفرض القيم اإلسالمية ضرورية في الصراع ضد االستعمار لغة معادية لال

الثقافي وان اليسار, النو كان قد قاوم ذلك, كان في الواقع يعمل لصالح االمبريالية. وساعدتيم االخداث عمى تأكيد ىذه 
شمة لمواليات المتحدة في اعادة احتالل السفارة من خالل ارسال طائرات ىميكوبتر االدعاءات, فقد شيدت نفس الفترة المحاولة الفا

, وكذلك مظاىرات الشيعة ضد الحكومة في البحرين, واعمال (والتى اصطدمت مع بعضيا البعض في الصحراء)محممة بالسالح 
حتالل اسالميون مسمحين لممسجد الحرام في مكة, التمرد التى تناصر الخومينى في منطقة االحساء الغنية بالبترول في السعودية وا

ومحاوولة صدام حسين في العراق لمتقرب من الواليات المتحدة وشياخات الخميج العربى باعالنو غزو ايران. استطاع الخومينى 
عنيا. وليس عجيبا االعالن, عن حق, ان الثورة ميددة من قوى متحالفة مع االمبريالية, وعن خطأ, انيم وحدىم يستطيعون الدفاع 

أن الخومينى نفسو اشار الى اليجوم " كمنحة آليية ", سمحت الحاجة الى التحريك الجماىيرى الواسع ضد القوى الغازية في شتاء 
لمؤيديو بتبرير احكام سيطرتيم عمى حساب كل من اليسار وجماعة بن صدر, ححنى استطاعوا في يونيو ويوليو  9989 - 81

 تأسيس ىيكل شمولى تقريبا. أن ييزموىا ب 9989

؟ فبالنظر الى الوراء, غالبا ما أدعى أن اإلسالميولكن لماذا لم يكن اليسار قادرا عمى اعاقة تقدم الحزب الجميورى   
الخطأ يقع في فشل اليسار أن يفيم في الوقت المناسب الحاجة الى التحالف مع البرجوازية الميبرالية التقدمية, وىذه ىى رؤية 

ولكن, وكما رأينا, كانت البرجوازية الميبرالية بقيادة بازارجان وبعد ذلك بن صدر تتحالف مع الخومينى في حممتو   (917داى, )ىالي
ضد مجالس الشورى في المصانع وحممتو لتطيير الجامعات, وما فرق بينيم ىو من الذى سيجنى ثمار نجاحاتيم ضد اليسار, وقد 

وليس بازارجان الذى استمر حزبو في نشاطو الشرعى ولكن بال )مينى انو قد نسى أن بن صدر كان ذلك فقط عندما اكتشف الخو 
 في مجاىدى خمق في محاولة فاشمة لالطاحة بالنظام.  اإلسالمياشترك مع اليسار  (تأثير

لميسار, أستطاعوا  كان الخومينون قادرون عمى التفوق عمى القطاع الميبرالى المزعوم من البرجوازية النيم, بعد ىزيمتيم 
عند ذاك استخدام الدعاية المعادية لالمبريالية لتحريك قطاعات من فقراء الحضر ضد البرجوازية القائمة, لقد استطاعوا أن يمعبوا 

ة من عمى الفجوة الواضحة بين الحياة البائسة لمجماىير وأنماط الحياة "الغير اسالمية " لالغنياء ولم يستطع اليسار مقاومة المناور 
 خالل مساندة القطاع الغنى المتفرنج من البرجوازية. 

كان السبيل ليزيمة الخومينى حقا يقع في تعبئة العمال لمصراع من أجل مصمحتيم الخاصة, كان ذلك من الممكن أن  
 الى موقف دفاعى.  اإلسالمييدفع القطاع الميبرالى المزعوم من البرجوازية والحزب الجميورى 

عمال دورا حيويا في االطاحة بالشاه, وبعد ذلك كانت توجد صراعات ىامة في المصانع الكبيرة بين مجالس لعب صراع ال 
المصانع واالدارة. ولكن بمجرد أن انزاح الشاه, نادرا ما أنتشرت صراعات العمال خارج حدود المصاننع المتفرقة لممنافسةعمى قيادة 
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 (918, )9997و 9915انع أبدا مجالسا لمعمال عمى نمط سوفيتات روسيا في المقيورين والمستغمين, لم تصبح مجالس المص
أى حثالة البروليتاريا  -وبسبب ىذا الفشل لم تفمح أبدا في جذب جميور العمال العاديين والحرفيين المستقمين وفقراء التجار وراءىا 

 الذين عباءىم الخومينيون ضد اليسار تحت شعارات دينية.  -

عف في حركة العمال جزئيا نتيجة لعوامل موضوعية, فكان ىناك أنقسام داخل الطبقة العاممة بين أولئك كان ىذا الض 
والتى معظميا كانت )العاممين في القطاع الحديث في المصانع الكبيرة وىؤالء العاممين في القطاعات التقميدية في الورش الصغيرة 

ناطف التى يسكنيا العمال غالبا يسودىا عدديا القطاعات البائسة من البرجوازية . وكانت الم(تدار من أصحابيا أو أعضاء العائمة
الف عامل  411في مقابل  9981الف تاجر ومن الطبقة الوسطى, وتجار صغار, في طيران في  751الصغيرة, فقد كان يوجد 

ى الصناعة ولدييم تراث ضئيل من وكانت أعداد كبيرة جدا من العمال جديدة عم  (919في المؤسسات الصناعية الكبيرة. )
 (991الف من الفالحين السابقين, ) 331% منيم كانوا من أصول ريفية وكل عام تغرق االحياء بحوالى 81 -الصراع الصناعى 

ان % كانوا يمتمكون جياز تميفزيونات. وأخيرا ك81وكان ثمثيم فقط متعمما ولذلك كان قادرا عمى قراءة االعالم اليسارى, برغم أن 
 حجم القمع في ظل الشاه يعنى أن عدد المناضمين الموجودين في أماكن العمل كان قميال جدا. 

ولكن عجز حركة العمال عن حيازة قيادة الحركة الجماىيرية االوسع لم يكن نتيجة لعوامل مموضوعية فقط, ولكنو كان  
موجودة في الشيور التالية لمثورة. تمتع الفدائيون ومجاىدى خمق نتاجا لالخطاء السياسية لقوات الجناح اليسارى اليائمة التى كانت 

ولكن تراث المجاىدين  9981بمؤتمرات حضرىا االالف, وحصل المجاىدون عمى ربع االصوات في طيران في انتخابات ربيع 
الجامعات وليست في المناطق  والفدائين كان يعتمد عمى العصابات, وأىتموا قميال بالنشاط حول المصانع, كانت مواقعيم القوية في

العمالية. ىكذا كان لدى مجاىدى خمق خمسة جبيات لمنشاط: منظمة سرية لالعداد لمصراع المسمح وجبية شبابية وجبية المرأة 
 وجبية البازاريين وجبية العمال وكان من الواضح أن االولوية ليست لجبية العمال. 

رية الكبيرة الكثير, حتى عندما أنضم الييا مناضمين من العمال, ففي االشير وأكثر من ذلك, لم يكن لدى المنظمات اليسا 
الثمانية االولى والحاسمة من الثورة وجيوا فقط انتقادات محدودة لمتظام الجديد والتى وجيت بشكل أساسى حول فشمو في تحدى 

 االمبريالية. كان مجاىدوا خمق مثال:

مع الحكومة ذات الطابع الدينى, ففي اواخر فبراير عندما نظم الفدائيون مظاىرة يتمسكون بقوة سياسة تجنب المواجيات " 
الف في جامعة طيران مطالبين باالصالح الزراعى, وانياء الرقابة عمى الصحف وحل القوات المسمحة, وقف  81الكثر من 

الغربى باليوم العالمى لممرأة بالتظاىر ضد المجاىدون بعيدا عن االحداث. وفي اوائل مارس عندما احتفمت النساء ذوات التعميم 
مراسيم الخومينى اللغاء قانون حماية االسرة, وفرض ارتداء الخمار في مكاتب الحكومة, وطرد "الجنس االدنى" من القضاء, حذر 

ون مكاتب جريدة المجاىدون أن االمبريالية كانت تستخدم ىذه الوسائل لمتفريق. وفي اواخر مارس عندما ىاجم رؤساء نادى متحمس
" ايندجان " المعادية لرجال الدين, لم يقل المجاىدون شيئا, وعارضوا مقاطعة االستفتاء حول الجميورية اإلسالمية وصراع االكراد 
من أجل االستقالل, وشددوا عمى أنو لو لم تستمر االمة متحدة وراء االمام الخومينى فربما يغرى ذلك المستعمرين عمى تكرار 

  (999. ")9953م في محاولتي

وفي أغسطس وقف الممجاىدون صامتين عندما ىاجمت عصابات مسمحة مكاتب الفدائيين, وتجنبوا تحدى مرشحى  
وبعد احتالل سفارة الواليات المتحدة أصبح اليسار أقل  (الفقو)لمجمس الشورى  9979في انتخابات  اإلسالميالحزب الجميورى 

 ان الخومينى: انتقادا لمخومينى من ذى قبل. وك
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قادرا عمى شق المعارضة اليسارية تماما. وأعمن االن الخومينى أن كل المشكالت التى تنشأ في المصانع وفي أوساط  
النساء, واالقميات القومية ترجع الى االمبريالية االمريكية. وأن االمبريالية االمريكية ىى التى تحارب الحكومة في كردستان, وفي 

انسارا وخزرستان. وأن النساء الالئى يعارضن القوانين اإلسالمية عميالت لمصييونية والواليات المتحدة. وأن طبريز, وفي تركم
 العمال المعارضين لمشورى عمالء لالمبريالية.

الفدايئين, -سقط حزب تودة وراء رؤية الخومينى وأيد سياستة وانفصمت أيضا عن الصراع أكبر المنظمات اليسارية  
تمتمك في اوساطيم حضورا  منعزلين عن العمال المناضمين, والنساء, واالقميات القومية, والذين -ن والبايكار والمجاىدي

  (992)كبيرا."

, 9982وغالبية الفدائيين في تأييد الخومينى حتى عزز سمطتو تماما في  (الشيوعى المؤيد لمروس)استمر حزب توده  
 حيث انقمب ضدىم بعد ذلك. 

وقت تراكمت أخطاء اليسار. فبينما كفت غالبية الفدائيين عن كل انتقاداتيا لمنظام بعد احتاللو لسفارة ومع مرور ال 
الواليات المتحدة, انتقل مجاىدوا مجاىدوا خمق اخيرا الى االتجاه المعاكس, معربين عن معارضتيم العمنية لمنظام بحمول اواخر 

. ولكن استراتيجيتيم في حرب العصابات حينذاك أدت بيم الى ان يمعبوا (امعاتأى بعد ىجوم النظام عمى مؤيدييم في الج) 9981
مباشرة في ايدى النظام من خالل االنضمام الى بن صدر لتوجيو صراع مباشر من أجل السمطة لم يكن لو صمة عمى االطالق 

ىرب قادتيم الى المنفي, بينما قام  بالصراعات اليومية لمجماىير. وعندما فشمت المظاىرات الجماىيرية في اسقاط النظام,
, والذى 9989في يونيو  اإلسالميمناضموىم السريون بيجمات مسمحة عمى زعماء النظام: قدم تفجيير مكاتب الحزب الجميورى 

ء" , عذرا "لمعممااإلسالميوالعديد من قادة وكوادر الحزب الجميورى  ()رئيس الحزب الجميورى نتج عنو موت أيات اهلل بيياشتى
  (993لفرض عيد من االرىاب ضد المعارضة لم تحدث في تاريخ ايران المعاصر. )

كان اليسار يتحد مع ممثل البرجوازية القائمة في حممة االغتياالت موجية ضد شخصيات ترى الجماىير انيا تمعب دورا   
ميورى من حثالة البروليتاريا اتفقوا مع قادة الحزب ضد االمبريالية. ولم يكن غريبا أن فقراء البرجوازية الصغيرة ومؤيدى الحزب الج

 -ععمى حممتيم ضد اليسار. فكان من السيل عمى ىؤالء القادة وصف اليسار عمى أنو يعمل يدا بيد مع اعداء الثورة االمبرياليين 
ايران الذى قام بو  الرؤية التى حازت مصداقية اكبر بعد ذلك بسنتين عندما اشتركت منظمة مجاىدى الشعب في اليجوم عمى

 الجيش العراقى. 

في الواقع, كان المجاىدون يجسدون كل االخطاء التى تميز البرجوازية الصغيرة في العالم الثالث, سواء كانت منظمة في  
أحزاب اسالمية أو ماوية أو وطنية, فيى ترى أن النضال السياسى يعتمد عمى أقمية تتحرك " كطميعة " باالنفصال عن صراع 

لجماىير. وتتحول المعركة من اجل السمطة الى انقالب مسمح من ناحية والتحالف مع القوى البرجوازية القائمة من الناحية ا
االخرى. مع " قيادة " كيذه, ليس غريبا أن معظم العمال الثوريين كانوا عاجزين عن تحويل نضاالتيم في المصانع المتفرقة الى 

أن  اإلسالميقراء الحضر والفالحين وراءىم, ولذلك تركوا فراغا استطاع الحزب الجميورى حركة قادرة عمى توحيد جماىير ف
 يمالءه." 

لم يكن كل اليسار سئيا مثل المجاىدين, وغالبية الفدائيين وحزب توده. ولكن ىؤالء شكموا القوى الرئيسية التى تطمع الييا  
عامال ىاما في اتاحة الفرصة لمجموعة الخومينى الستعادة المبادرة واعادة ىؤالء الذين أثارتيم التجربة الثورية. وكانت زالتيم 

 تشكيل دولة ضعيفة الى اداة قوية قادرة عمى القمع الدموى. 
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وأخيرا, حتى ىؤالء اليساريون الذين لم يرتكبوا آخطاء خاصة بيم, فقد نشأوا جميعا عمى تراث ماوى أو ستالينى والذى  
تقدمى " من البرجوازية أو البرجوازية الصغيرة لقيادة الصراع. واذا قرروا أن حركة معينة كانت من "  جعميم يبحثون عن قطاع "

البرجوازية التقدمية " أو " المعادية لالمبريالية " يسقطون أى انتقاد يوجو ضدىا, ومن ناحية أخرى, لو قرروا أن حركة معينة لم 
ذن يقررون أنيا لم ولن تستطيع الدخول في اى صراع مع االمبريالية. انيم اليدركون أنو تكن من " البرجوازية الصغيرة التقدمية ", ا

مرة بعد أخرى في بالد العالم الثالث يضطر قادة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة, من أنصار الرأسمالية والرجعين من حيث 
عنيم. كان ذلك صحيحا,عمى سبيل المثال, بالنسبة لكمال  اتجاىاتيم االجتماعية, الى الدخول في صراعات مع االمبريالية رغما

اتاتورك في تركيا, وجريفز ومكاريونس في قبرص, وكينياتا في كينيا, ونيرو وغاندى في اليند, مؤخرا بالنسبة لصدام حسين في 
 العراق. وغالبا ما وفرليم ذلك شعبية لدى اولئك الذين يحرصون عمى استغالليم واضطيادىم.

ع اليسار منافسة ذلك سواء من خالل مدحيم كابطال " تقدمين " و" معادين لالمبريالية ", أو من خالل التظاىر اليستطي
بأن المواجية مع االمبريالية ليست ىامة. بدال من ذلك, عمى اليسار أن يحافظ عمى استقالليتو السياسية بأى تكمفة, مؤكدا عمى 

اتيم المحمية والخطائيم الحتمية في الصراع مع االمبريالية, في نفس الوقت التى يعمن أننا النقدالعمنى ليؤالء الزعماء لكل من سياس
 نريد ىزيمة االمبريالية اكثر بكثير مما يريدون ىم. 

ولسوء الحظ, كان اليسار االيرانى ككل يتخبط من خطأ الى أخر, ولذلك انتيوا الى اتخاذ موقف محايد في الشيور االخيرة 
يج اآلولى عندما تدخل االسطول امريكى مباشرة لترجيح كفة العراق ضد ايران. ولم يفيموا أنو كانت ىناك طرق من حرب الخم

استنكاررفض النظام الجبار االغنياء )التخاذ موقف معاد لالمبريالية ربما ساعد عمى تقوية الصراع ضد النظام االيرانى في الداخل 
ت "الموجو البشرية " الوحشية والعبثية من ارسال مشاىد بأسمحة خفيفة في ىجمات جبيوية عمى دفع تكاليف الحرب, انتقاد تكتييكا

عمى مواقع عراقية محصنة بقوات كبيرة,ادانة فشل النظام في وضع برنامج يحرص العمال العراقين واالقميات عمى الثورة ضد 
عراقى يدفع ثمن جرائم الحكام, وىكذا وبدال من ذلك صدام حسين, استنكار الدعوة من أجل تعويضات الحرب حيث تجعل الشعب ال

تنبنوا موقفا عزليم تماما عن أى شخص في ايران يتذكر ان االمبريالية ارىقت البالد في الماضى ويرى انيا تفعل ذلك ثانية حين 
 تسنح ليا فرصة. 

ة رجعية متميزة يجب عمى اليسار أن لم يكن اذن انتصار الخومينى حتميا, واليبرىن كذلك عمى أن الحركة اإلسالمية قو  
وحمفائو في الداخل في مواجيتيا. انيا فقط تؤكد أن االنتفاضة  (بل والشيطان الرجيم)يعد نفسو لمتحالف مع الشيطان االميريالية 

لحكم البرجوازى الثورية, في غياب قيادة مستقمة لمطبقة العاممة, يمكن أن تؤدى الى أكثر من شكل واحد من اعادة االستقرار الى ا
تحت سيطرة دولة حزب واحد قمعية وسمطوية. لم تكن الوصفة السرية في ىذه العممية طبيعة القرون الوسطى المزعومة في 

 االسالم, ولكن الفراغ الذى أوجده فشل المنظمات االشتراكية في قيادة طبقة عاممة عديمة الخبرة ولكن مقاتمة. 
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      داى داى تٌاقضات الحركة اإلصالهية: الضىتٌاقضات الحركة اإلصالهية: الضى

المسممين  لإلخوان, أصبح األخيرةسيطر فييا اإلسالميون عمى السمطة. ففي السنوات القميمة  التي ىيوحدىا  إيرانليست  
 في السودان النفوذ الحاسم في الحكومة العسكرية من خالل الجبية الوطنية اإلسالمية.

أسسيا البنا في مصر, ولكنيا  التيالمسممين  اإلخوانة كامتداد لحرك األربعينياتالمسممون في السودان في  اإلخوانبدأ  
اكتسبت وجودا مستقال بنظريات خاصة بيا, بعد قضاء عبد الناصر عمى المنظمة االم في الخمسنيات. وترجع اصول التنظيم الى 

تأكيد العناصر  جامعة الخرطوم, حيث تعاركت الحركة مع الشيوعيين لمسيطرة عمى الطالب. أدى ذلك بقيادتيا االولى الى
الراديكالية في االفكار اإلسالمية ولكن, في الستينات نجحت القيادة الجديدة بقيادة حسن الترابى في توسيع قاعدة المنظمة, مضيفة 

 عضو االساسيين فييا. 2111أالف االعضاء الجدد الى ال

تجار, وقادة الطرق الصوفية وأخرين برغم "شيدت عضويتيا أيضا تنوعا كبيرا من خالل ضم العمماء, وأئمة المساجد, وال 
  (994أن نسسبة العناصر الغير حاصمة عمى تعميم حديث ظمت صغيرة في االعضاء النشطين ".)

 وتزايد أعضائيا اكثر في الثمانينات بفضل ظيور قطاع مالى اسالمى بتشجيع الدولة:  

دينين. وأدت المؤسسات اإلسالمية الى ارتقاء طبقة التى فضمت المت اإلسالمي"فقد ساعدتيم سياسة التوظيف بالبنك  
جديدة تماما من رجال االعمال الذين اصبحوا اغنياء في يوم وليمة وفتحت مجاالت من التحرك االقتصادى لمكثير ممن كانوا 

 سيصبحون, في اعمى تقدير, موظفين كبار بالخدمة المدنية ". 

فقد كانوا يمولون من السعودية ورأس المال المحمى.لكنيا  -ك اإلسالمية لم تكن جماعة االخوان المسممين تمتمك البنو  
تترجم ذلك في التأييد الذى   (995امتكمت قوة ىائمة من خالل قدرتيا عمى السيطرة عمى القروض والخدمات االخرى لمعمالء. )

حركة في االعتماد عمى مناضمى القمب, حصل عميو االخوان بين بعض االغنياء الجدد وداخل ألة الدولة نفسيا: " اسستمرت ال
في  (أو مينيين تحولوا الى تنفيذين)ومعظميم من المينيين الحاصمين عمى تعميم حديث, ولكن بدأ خميط ىائل من رجال االعمال 

  (996التميز,. )

 98.5سالمية, عمى, أى الجبية الوطنية اإلاإلخوانبعد االطاحة بديكتاتورية النيمرى, حصمت جبية  9986في انتخابات  
مقعدا  28مقعدا من  23% من اجمالى االصوات, ومعظم االصوات حصمت عمييا االحزاب التقميدية. ولكنيا حازت ما اليقل عن 

التى انتخبيا خريجو الجامعات فقط, واتضح في الحال أن لدييا تأييدا كافيا بين قطاع من الطبقات الوسطى الحضرية ورجال 
استولى الجنرال البشير عمى  9989ف الطبيعى لشخصيات ىامة في القوات المسمحة. وفي انقالب عام االعمال لتكون الحمي

السمطة, ولكن بدا أن السمطة الحقيقية استقرت في أيدى الجبية الوطنية اإلسالمية. ومنذ ذلك الحين أصبحت الخرطوم أحد مراكز 
المنافسة لطيران والرياض.وبرغم ذلك, لم يكن صعود االخوان في الحركة اإلسالمية العالمية, وأحد مناطق جذب المناضمين 

السودان الى السمطة سيال, فقد تكرر تعرضيا لفقد عدد كبير من أعضائيا وكثير من قاعدة تأييدىا. ولكن من غير المحتمل أن 
  يكون استمرارىا في السمطة مأمونا.

و في الحكومة, من خالل التحريض بين الطالب والطبقة الوسطى, سعى الترابى الى بناء نفوذ االخوان, عندما كان منافسي
والى حد ما بين العمال ولكنو بعد ذلك انتيز كل الفرص لممشاركة في الحكومة بنفسو حتى يزيد من تأثير االخوان داخل مؤسسات 
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التى  9964مى تحمل ثورة اكتوبر الدولة, وفعل ذلك لممرة االولى في أوائل الستينات. وقد ساعد تحريض االخوان بين الطالب ع
قام بيا الطمبة, ومينيى الطبقة الوسطى والعمال. وبعد ذلك استغمت تواجدىا في الحكومة الجديدة لتيدئة الموجة الثورية والضغط 

 العاقة الشيوعيين وكذلك جذبت الييا بعض الطبقات المحافظة صاحبة االمتيازات.

. 9969االنقالب العسكرى الذى وضع الجينرال جعفر النميرى في السمطة في مايو واتبعت نفس المناورة مرة ثانية بعد  
وقد اضطيد االخوان مع االحزاب التقميدية لبعض الوقت. ولكن فترة وجودىا في المعارضة سمحت ليا باعادة بناء بعض التأييد 

حول أحوال الطالب وقيادة انتفاضة فاشمة لمطالب الشعبى الذى فقدتو أثناء تواجدىا في الحكومة, بسيطرتيا عمى قيادة التحريض 
.وبعد ذلك في السبعينات تشبثت بعرض من النميرى "لممصالحة الوطنية " حتى تنضم الى نظامو, مع تحول 9973ضد النظام في 

الفترة التى  وقد كانت ىذه ىى  (997الترابى الى رجل قانون عسكرى, ومسئول عن مراجعة القوانين لجعميا تتفق مع الشريعة, )
لتثبت جذورىا بين اصحاب رأس المال.وكان أيضا خالل ىذه الفترة أن بدأت في  اإلسالمياستخدمت خالليا تطور القطاع المالى 

كسب ضباط معينين في الجيش. وبرغم ذلك, خمقت ىذه المناورات توترا مستمرا داخل االخوان وىددت بصورة متكررة قاعدة تأييدىا 
الكوادر االساسية لالخوان منذ أوائل الخمسينات راضية عمى االطالق عن سموك قادتيا في غرس قطاعات من  االوسع. فمم تكن

النخبة التقميدية من االغنياء الجدد. ولم يبد مطمقا أ ن منيج الترابى يتناسب مع النظرية االصمية لمطميعة اإلسالمية التى تبنوىا 
خاصة عندما بدأ في تجنيد  (يم أنو يغذى االفكار اإلسالمية حتى لكسب النفوذ )االحترامكطمبة ثوريين في االربعينات. وقد بدا ل

النساء, وتأييد حصولين عمى حق التصويت وأصدر كراسا يؤكد أن االسالم "الحقيقى " يمنح المرأة نفس الحقوق التى يمنحيا 
الطبقات الوسطى العممانية. وفوق كل ذلك كان النميرى  بالنسبة لممنشقين فقد بدا ببساطة أنو يحاول أن يسترضى (998لمرجل. )

معروفا يسموكو المنافي لالسالم وخاصة شرب الخمر. وقد فضل مجموعة من االعضاء القدماء ثورية شخص مثل سيد قطب, 
  (999وانشقوا أخيرا ليشكموا منظمة خاصة بيم ليا عالقة باالخوان المسممين في مصر. )

تقل شعبيتو باستمرار في احباط التأييد االوسع لالخوان. وشيدت أوائل الثمانينات موجو عالية من بدأ التعاون مع نظام  
, وانقالبات قوات 9982, واضراب عمال السكة الحديد في 9982 -89الثورة الشعبية ضد النميرى, بمظاىرات طالبية في 

ة اصبح االخوان ىم القوة الوحيدة خارج النظام نفسو التى تبعيا اضرابات القضاة واالطباء. وخالل ىذه الفتر  9983الجنوب في 
 تؤيد نميرى, وبدأت تخشى أن تدمر جنبا الى جنب مع الديكتاتور عندما سقط أخيرا.

عند ذاك استخدم النميرى ورقتو االخيرة. فقد أعمن التطبيق الفورى لمشريعة في القانون. لم يكن لدى االخوان أى خيار اال  
قميم وراءه فالكثر من ثالثين عاما كانت اجابتيم عمى كل مشكالت السودان ىى "العودة الى الشريعة". وقد كانت أن يندفعوا بث

الشعار البسيط والوحيد الذى يربط رؤيتيم لالصالح بالتقاليد اإلسالمية لمجماىير من خارج الطبقة الوسطى الحضرية. ولذلك بدأوا 
ذلك في مواجية المعارضة من القضاه وجزء كبير من النظام القضائى. فشارك مميون في التحريض تأييدا لتطبيق الشريعة, و 

شخص في مظاىرة لالخوان تدعو الى مؤتمر عالمى يناقش تطبيق الشريعة, وساعد اعضاء االخوان عمى توفير العنصر البشرى 
 في المحاكم الخاصة بتطبيق الشريعة التى أسسيا النميرى.

خوان وسط دوائر تقميدية معينة, خاصة عندما بدأت المحاكم في القبض عمى بعض الشخصيات رفع ذلك من جاذبية اال 
البارزة وفضح فسادىم.وزادت القوة الجديدة التى حازتيا من جاذبيتيا لمعاممين في آلة الدولة الذين يتطمعون لمترقى ولكن بينما ادت 

ات التقميدية من السكان وبصورة اكبر بين من يديرون الدولة, فقد أدت ىذه االجراءات الى زيادة شعبية االخوان بين بعض القطاع
ايضا الى زيادة ىائمة في التذمر ضدىم بين قطاعات أخرى, فقد اغضبت العممانيين أو معتنقى االديان االخرى )غالبة السكان في 

كانت اسطورة الشريعة ىى أنيا نظام قانونى  دون أن تكون, في الواقع, قادرة عمى تحسين أحوال جماىير المسممين. (جنوب البالد
جديد سيقضى عمى كل المظالم. ولكن لم يمكن تحقيق ذلك من خالل اصالح لم يكن اال مجرد اصالح قانونى, بل واصالح قام 



                                                 هركز الدراصات االشتراكية ـ هصرهركز الدراصات االشتراكية ـ هصر 

45                                                                                      

قطع يد السارق,  -بو نظام فاسد الجماىيرية لو. ولذلك لم يعنى ىذا القانون الجديد حقا اال استخدام العقوبات الشرعية, أى الحدود 
 رجم الزانى, وىكذا.

في الستنيات استطاع االخوان بناء أنفسيم بين االنتميجنيتسيا الحضرية جزئيا بسبب تغافميا عن ىذا الجانب من الشريعة.  
مى الذى قبمو الترابى ىو " الدوران حول المسألة بالتأكيد عمى أن الحدود تطبق فقط في مجتمع اسال اإلسالميكان االعتقاد 

ورغم ذلك, فالدليل الواضح تماما االن ىو أن الشريعة بتغييرىا لمنظام القانونى   (921نموذجى الذى يختفي فيو الفقر تماما ".)
درجة مياجما من يعمنون أنو اليمكن فرض االخالق عمى الناس من  981اصبحت وسيمة استخدام ىذه العقوبات, وتحول الترابى 

  (929خالل التشريع. )

, فقد ساعد ذلك بعض اعضاء الطبقة الوسطى اإلسالميتواكب التذمر ضد محاكم الشريعة التذمر ضد القطاع المالى وقد 
 الى الترقى العمى داخل قطاعات ىامة من االعمال.ولكنو بالضرورة قد احبط اكثر منيم بكثير: 

لذين اعتقدوا أن سبب حرمانيم من فوائد "نشأت حالة من التذمر في وسط المجتمع التجارى وبين أالف من المتطمعين ا 
ىى الوصمة  اإلسالميالنظام الجديد ىو محسوبية االخوان... وفي النياية, كانت االدعاءات حول افساد االخوان لمنظام المصرفي 

  (922الوحيدة االكثر ضررا التى برزت في عصر النميرى واسقطتيم في نظر القطاعات الكبيرة من السكان " )

, فان تحالف االخوان مع النميرى حول تطبيق الشريعة أجبرىم عمى التماس العذر لو في وقت كانت تتزايد الثورة واخيرا
ضده. حتى برغم تحرك النميرى أخيرا ضد االخوان بضغط من الواليات المتحدة قبل أن تطيح بو انتفاضة شعبية بقميل, وكان 

 لثورة بأى معنى.االوان قد فات بالنسبة لالخوان الن يرتبطوا با

لقد استمرت, لتحوز سمطة اكبر من ذى قبل بين يدييا خالل أربع سنوات, ألنيا قدمت لضباط الجيش الذين انقمبوا أخيرا 
أالف االعضاء النشطين المستعدين لمساندتيم في حربيم االىمية الضارية ضد  -ضد النميرى شيئا لم يكن لدى أحدا أخر 

 ي جنوب البالد وفي قمعيم لمتمرد في مدن الشمال. المتمردين غير االسالمين ف

كان تحالف القوى العممانية التى قادت الثورة ضد النميرى قد اعاقتو المصالح الطبقية المتناقضة, وعجز عن تحويل التمرد 
و عن القضاء عميو. سمح الى حركة لمتغيير الكامل لممجتمع, شاممة اعادة التوزيع الشاممة لمثروة ومنح حق تقريرالمصير لمجنوب, أ

ىذا لالخوان بطرح أنفسيم بقوة عمى ضباط الجيش كالقوة الوحيدة القادرة عمى فرض االستقرار, كاشفة عن قوتيا بوضوح من خالل 
مرة ثانية,  9989تنظيم مظاىرات كبيرة ضد أى تنازالت لصالح متمردى الجنوب. ولذلك كان استحواذ العسكرين عمى السمطة في 

 ع اتفاقية سالم مقترحة بين الحكومة والمتمردين, وتأمرت مع االخوان.حتى تمن

وىى زيادة القمع الوحشى  -وبرغم ذلك, يعرف االخوان في السمطة اجابة واحدة فقط لكل المشكالت التى تواجو النظام 
حرب في الجنوب مع القمع الموجو أدخمت الشريعة مرة ثانية مع الحدود. واألن تواكبت ال 9999المغمف في لغة دينية. ففي مارس 

ضد الطوائف الغيرعربية األخرى, شاممة الفيور والنوبيين, ذلك برغم ادعاءات الترابى, في فترة المعارضة, بأنو يرفض أى شكل من 
رت منذ االسالم يقوم عمى الشوفينية العربية. وكان أحد نماذج القمع ضد من يعارضون الحرب في الجنوب أحكام االعدام التى صد

عامين ضد مجموعة من ااالشخاص في دافور " لتحريضيم عمى الحرب ضد الدولة وحيازة اسمحة " وقد حكم عمى أحد االشخاص 
وعن اقتراب انتخابات النقابات والؤسسات المينية كانت ىناك تقارير عن االرىاب   (923بالشنق وأن تصمب جثتو عمنا بعد ذلك. )

حتى بعض المحافظين الذين أيدوا الحممة اإلسالمية اصبحوا األن يتعرضون لمقمع. وكان النظام   (924واالعتقاالت والتعذيب. )
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ويوجو معظم الناس الموم الى النظام   (925يحكم قبضتو عمى الطرق الصوفية " التى اعتقدوا أن احتفاالتيا تربى التمرد الشعبى ",)
  شخص.  96العام والذى قتل فيو واالخوان عمى تفجير أحد مساجد الصوفية أوائل ىذا 

وبرغم ذلك لم يوفرالقمع االستقرار لمنظام اال بصورة مؤقتة, فقد كانت ىناك سمسمة من أعمال العنف في المدن منذ سنتين 
اإلنقاذ الدولي, حيث بدا تطبيق برنامج  "بسبب نقص السمع وزيادة االسعار. ولم تستمر بوادرالتحدي األولى لصندوق النقد 

وكذلك  (926يتضمن كثير من السياسات التي يطالب بيا الصندوق دائما" )قتصادي" الذي يعتمد عمى "التحرير االقتصادي و "اال
 تجديد المفاوضات مع الصندوق, أدى ذلك إلى تدىور حاد في مستويات المعيشة,وغضب جماىيري أكثر وحركات تمرد أكثر.

االنظمة اإلسالمية الرئيسية األخرى: اختمف االخوان مع ايران لوقوفيم  في نفس الوقت, فأن النظام معزول عالميا عن 
ضدىا في حرب الخميج االولى, ومع السعودية بتأييدىم لمعراق في حرب الخميج الثانية. وربما ليذا السبب حاولت أن تطرح نفسيا 

حتى برغم أن سياسات  -خوان المسممين المصرين كعامل جذب لالسالميين في مناطق أخرى الذين لم يتأثروا بياتين الدولتين وباال
 الترابى كانت, لمدة ثالثين عاما, امتدادا لمثورية التى دافعت عنيا ىذه الجماعات اإلسالمية.

ورغم ذلك فان االخوان السودانيين انفسيم يقعون تحت ضغط ىائل, فتوجد اشاعات أن الجبية الوطنية اإلسالمية ربما  
تيميش المندفعين, واشتراك المعتدلين نسبيا مع االجنحة المحافظة من حزب االمة والحزبين التقميديين  تنشق الى جانبين, مع

الرئيسيين. ويوجد انقسامات بين الجيل األول من اعضاء الجبية الوطنية اإلسالمية المستعدين لمتواجد جنبا الى جنب مع االحزاب 
  (927ممساومة. )العممانية والمتحمسين من الشباب الغير قابل ل

نقطة أخيرة جديرة بالذكر عن السودان. لم يكن صعود االخوان الى السمطة ىناك نتاجا لقوة خرافية ما لدييا.بل أن اسباب  
ذلك تقع في فشل القوى السياسية االخرى أن تطرح حال لألزمة العميقة والمتفاقمة في البالد. ففي الخمسينات والستينات كان 

 - 64قوة اكبر من االخوان.ونافس االخوان عمى التأثير بين الطمبة وكان ليم اتباع بين نقابيى المدن.ولكنو في لمحزب الشيوعى 
اختار أن يستخدم ىذا النفوذ, ليس لتقديم برنامج ثورى لمتغيير, ولكن لمدخول في حكومة غير ثورية, التى انقمبت عمييم  9969

بية.لقد كان تأييد االخوان لمنميرى تحديدا في السنوات االولى لحكمو ىو الذى منحيا بعد ذلك بمجرد أن ىدأت موجة الثورة الشع
 الفرصة الحراز السبق في الجامعة وتحطيم قاعدة الشيوعيين.
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  خاتوة:خاتوة:

" لقد أخطاء االشتراكيون بالنظر الى الحركات اإلسالمية عمى أنيا اوتوماتيكيا "رجعية " و"فاشية " أو أنيا أوتوماتيكيا  
معادية لالمبريالية " و"تقدمية " ان الحركة اإلسالمية الراديكالية, بمشروعيا في اعادة تشكيل المجتمع عمى النموذج الذى اقامو 
محمد في القرن السابع بالجزيرة العربية, في الواقع ىى "يوطوبيا " نابعة من قطاع بائس من الطبقة الوسطى الجديدة. وكما في أى 

,فان مؤيدييا في الممارسة, يواجيون االختيار بين محاوالت بطولية عبثية لفرضيا في مواجية  (928ية صغيرة ")"يوطوبيا برجواز 
اولئك الذين يديرون المجتمع الحالى, أو المساومة معيم, بتوفير طابع ايديولوجى زائف الستمرار القمع واالستغالل. وىذا ىو حتما 

لراديكالى االرىابى من الحركة اإلسالمية من جانب, والجناح االصالحى من الجانب ما يؤدى الى االنشقاقات بين الجناح ا
األخر.وىذا ىو أيضا ما يدفع بعض الراديكاليين الى التحول عن استخدام السالح في محاولة تأسيس مجتمع بدون "طغاه " الى 

 " عمى األفراد. اإلسالمياستخدامو لفرض اشكال السموك "

ين اعتبار طوبيى البرجوازية الصغيرة كأعدائنا االساسيين فيم ليسوا المسئولين عن النظام الرأسمالى اليمكن لالشتراكي 
العالمى أى قمع أالف الماليين من البشر من أجل االتجاه األعمى لمتراكم, ونيب قارات بكامميا بواسطة البنوك, أو األليات التى 

النظام العالمى الجديد " ولم يكونوا مسئولين عن فظائع حرب الخميج األولى, دفعت الى سمسمة من الحروب البشعة منذ اعالن "
التى بدأت بمحاولة صدام حسين لمتقرب من الواليات المتحدة ومشايخ الخميج,وانتيت بتدخل الواليات المتحدة المباشر لصالح 

دوج, أى تدخل سوريا ضد اليسار واالحتالل العراق.واليقع عمييم الموم بالنسبة لممذابح في لبنان, حيث خمق االكتساح الز 
االسرائيمى, الظروف التى شكمت العسكرية الشيعية. واليقع عمييم الموم في حرب الخميج الثانية, مع "القذف الموجو " الى 

شخص عند ىروبيم من الكويت الى البصرة. وسوف يستمر الفقروالبؤس والقمع والتعدى عمى  81111مستشفيات بغداد وذبح 
حقوق االنسان في بالد مثل مصر والجزائر حتى لو اختفي اإلسالميون غدا.  ليذه االسباب اليمكن لالشتراكيين تأييد الدلة ضد 
اإلسالميين. ومن يفعمون ذلك, عمى أساس أن اإلسالميين ييددون المبادئ العممانية, يسيمون فقط عمى اإلسالميين أن يصفوا 

ة العممانيين " "الكافرين " ضد القطاعات االشد بؤسا في المجتمع. انيم يكررون اخطاء اليسار في اليسار كجزء من مؤامرة "االطغا
األخطاء التى مكنت اإلسالميين من  -مصر والجزائر عندما مدحوا انظمة لم تقدم شيئا لمجماىير عمى أساس انيا " تقدمية " 

ية ىو فقط يعتمد عمى الظروف, واذا كان في مصمحتيا, فسوف تقوم النمو. ويتناسون أن اى دعم تقدمو الدولة لممبادئ العممان
الدولة بعمل صفقة مع أكثر اإلسالميين تزمتا لفرض أجزاء من الشريعة خاصة االجزاء التى تتضمن العقوبات الشديدة عمى 

ن في ظل ضياء الحق والسودان الجماىير في مقابل تخمى الراديكاليين عن أعتقادىم بتحدى االستبداد, ىذا ىو ما حدث في باكستا
 في ظل النميرى, وىذا بالتأكيد ما تنصح بو ادارة كمينتون العسكريين الجزائريين أن يفعموه. 

ولكن االشتراكيين ال يمكن أن يؤيدوا اإلسالميين أيضا, فيذا يعنى المطالبة باستبدال أحد أشكال االضطياد بشكل آخر,  
عن الدفاع عن االقميات العرقية والدينية والنساء والمثميين جنسيا, وأن يشاركوا في التأمر عمى  وأن يردوا عمى عنف الدولة بالتخمى

كبش الفداء الذى يجعل استمرار االستغالل الرأسمالى ممكنا دون اعتراض بشرط أن يتخذ شكال " اسالميا ". وسوف يعنى التخمى 
م العمال في صراعيم لكل المقيورين والمستغمين وراءىم, لصالح حركة عن ىدف السياسة االشتراكية المستقمة المبنية عمى تنظي

 تذيمية لطوبوية البرجوازية الصغيرة التى اليمكنيا أن حتى أن تنجح بشروطيا الخاصة.

اإلسالميون ليسوا حمفاءنا, فيم يمثمون طبقة تحاول السيطرة عمى الطبقة العاممة وبقدر نجاحيا تجر العمال اما في اتجاه  
غامرة عبثية وكارثية أو في أتجاه االستسالم الرجعى لمنظام القائم أو غالبا في االتجاه االول ثم الثانى. ولكن ىذا اليعنى أن نأخذ م

موقفا سمبيا رافضا لالسالميين, فقد نموا عمى أساس مجموعات اجتماعية كبيرة تعانى في ظل المجتمع القائم, والذين يمكن تنظيم 
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لصالح اىداف تقدمية بشرط وجود قيادة ناتجة عن ارتفاع مستوى الصراع العمالى. وحتى بعد ىذا االرتفاع في شعورىم بالتمرد 
مستوى الصراع بقميل يمكن أن يتأثر العديد من االفراد الذين تجذبيم الرؤى الراديكالية في الحركة اإلسالمية باالشتراكيين بشرط أن 

اسى التام عن كافة أشكال الحركة اإلسالمية مع االستعداد النتياز فرص جذب اإلسالميين يربط االشتراكيين بين االستقالل السي
 االفراد الى أشكال راديكالية حقيقية من الصراع بجانبيم. 

أن الحركة اإلسالمية الراديكالية مميئة بالتناقضات, دائما ما تكون البرجوازية الصغيرة مشدودة في اتجاىين, نحو التمرد  
كالى ضد المجتمع القائم ونحو المساىمة معو, ولذلك فان الحركة اإلسالمية دائما تتأرجح بين الصراع من أجل تحقيقى الرادي

, والمساومة من أجل فرض االصالحات "اإلسالمية " تعبر ىذه التناقضات عن نفسيا بالضرورة اإلسالمياالحياء الكامل لممجتمع 
ة داخل الجماعات اإلسالمية وفيما بينيا.ان من ينظرون الى الحركة اإلسالمية عمى أنيا في صراعات مريرة وغالبا ما تكون عنيف

جمود رجعى فريد ينسون وجود الصراعات بين اسالميين مختمفين حول الموقف الذى يتخذونو عندما كانت السعودية وايران في 
ى قطع جبية االنقاذ اإلسالمية في الجزائر صمتيا مع مواجية بعضيم البعض أثناء حرب الخميج األولى. وكانت ىناك رؤى أدت ال

حمفائيا السعوديين, أو باإلسالميين في تركيا الى تنظيم مظاىرات مناصرة لمعراق من مساجد يموليا السعوديون أثناء حرب الخميج 
يوجد جدال داخل منظمة  الثانية.وىناك معارك عسكرية شرسة تشتعل بين الجيوش اإلسالمية المتصارعة في افغانستان. واليوم

وبالتالى بشكل غير مباشر مع  -حماس بين الفمسطينيين عما اذا كان يجب المساومة مع بقايا االدارة الفمسطينية بزعامة عرفات 
في مقابل تطبيقيا لمشريعة اإلسالمية. ىذه الخالفات حول التوجو تظير بالضرورة بمجرد تعامل االسالم "االصالحى "  -اسرائيل 

الدول القائمة الندمجة في النظام العالمى.ألن كل من ىذه الدول في صراع مع بعضيا, وكل منيم يتفق بطريقتو الخاصة مع  مع
 االمبرياليات السائدة 

ومن الضرورى أن تظير خالفات مماثمة في كل مرة يرتفع فييا مستوى الصراع العمالى, فمن يمولون المنظمات اإلسالمية 
الراديكالى سيؤيد الصراع بشكل غريزى. وسوف يتشبث  اإلسالميالصراع, ان لم يكن تحطيمو. وبعض الشباب  يريدون نياية ىذا

 قادة المنظمات في الوسط, ييمسون بضرورة تصديق اصحاب العمل وضرورة ضبط النفس والصبر بالنسبة لمعمال.

حوالت أيديولوجية فياالوقات التى يقتربون فييا من وأخيرا يدفع تطور الرأسمالية نفسو القادة اإلسالميين الى القيام بت 
السمطة.فيضعون القيم اإلسالمية في مواجية القيم الغربية "ولكن معظم مايدعونو بالقيم الغربية التقع جذورىا في ثقافة أوروبية 

الرؤية السائدة بين الطبقة وىمية ما, ولكنيا نشأت عن تطور الرأسمالية خالل القرنيين الماضيين.ىكذا فمنذ قرن ونصف, كانت 
اليوم )الجنس خارج الزواج حرام,  اإلسالميالوسطى االنجميزية عن الجنس مماثمة بوضوح لتمك التى يدعو الييا انصار االحياء 
 , وكان لممرأة حقوق أقل في بعض الشئون(واليحق لممرأة تعرية حتى كعبييا, والالشرعية وكانت وصمة عار اليمكن لمناس نسيانيا

كان الميراث لالبن االكبرفقط, بينما يمنح االسالم االبنة نصف نصيب )من تمك التى تمنحيا ليا معظم الرؤى اإلسالمية اليوم 
لم يكن مل غير الميول االنجميزية شيئا  (الرجل, لم يكن ليا حق الطالق, بينما يمنحيا االسالم ىذا الحق في ظروف محدودة جدا

فحاجتيا الى عمل  -ية " اليوى " أو أى قيم "ييودية مسيحية مزعومة "ولكن تأثير التطور الرأسمالى ما نابعا من النفوس الغرب
 المرأة دفعتيا الى تغيير بعض المبادئ, واالىم من ذلك, وضعت المرأة في موقف تستطيع من خاللو المطالبة بتغيير أكثر بكثير.

كاثولكية تتمتع بقوة ىائمة فييا مثل ايرلندا وايطاليا وبولندا واسبانيا كان ليذا السبب, حتى في البالد االتى كانت الكنيسة ال 
عمييا أن تقبل مترددة تراجعا في نفوذىا وال تستطيع البالد التى فييا االسالم دين الدولة تحصين نفسيا من الضغوط نحو تغيرات 

 مماثمة برغم محاوالتيا الشاقة. 
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إلسالمية, فبرغم كل الدعاوى حول الدور االساسى لممرأة كأم وزوجة, وكل يتضح ذلك من تجرية جميورية ايران ا 
% من موظفي 28الضغوط الخراجيم من مين معينة مثل المحاماة, فقد تزايدت قميال نسسبة النساء في قوة العمل واستمرت لتشكل 

  (931تغيير موقفو من منع الحمل, )في مقابل ذلك, أضطر النظام الى   (929الحكومة وىى نفس النسسبة في وقت الثورة. )
% من النساء وسائل منع الحمل, وأحيانا الى تيدئة حدتو في فرض الخمار. وبرغم أن النساء محرومات من المساواة 23باستخدام 

الى  ويذىبن (وتوجد امراتين أعضاء في البرلمان)في الحقوق مع الرجل في الطالق وقوانين العائمة, فما زال لين حق التصويت 
 (939المدارس ولين نصيب محدود من االماكن في الجامعة في كل المجاالت ويشجعن عمى دراسة الطب والتدريب العسكرى )

 وكما يالحظ ابراىيمان عن الخومينى: 

عين " غالبا ما كان أتباعو المقربون يسخرون من التقميدين لكونيم مودة قديمة واتيموىم بأنيم ميوسون باالتباع النقى مان 
بناتيم من الذىاب لممدرسة, ويصرون عمى ارتداء بناتيم الصغار لمخمار حتى في عدم وجود رجال ويستنكرون الميول العقمية مثل 

  (932االدب والموسيقى ولعب الشطرنج, واالسوأ من ذلك يرفضون االستفادة من الصحف والراديو والتميفزيون." )

ن الرأسمالية االيرانية ودولتيا ال يستطيعون التخمى عن قوة عمل المرأة في الشئ من ذلك جدير بالدىشة, فمن يديرو  
قطاعات ىامة من االقتصاد. وكذلك بدأت تمك القطاعات من البرجوازية الصغيرة الذين يشكمون العمود الفقرى في الحزب 

دا النيا احتاجت الى الرواتب االضافية في ارسال بناتيا الى الجامعة والبحث عن عمل منذ السبعينات تحدي اإلسالميالجميورى 
 لزيادة دخل العائمة وزيادة فرص الزواج لبناتيم, ولم يكونوا في الثمانييات عمى استعداد اللغاء ذلك لمجرد االخالص لمتعميم الدينية. 

ا تستيطيع أى تستطيع اى االيديولوجية اإلسالمية تجميد التطور االقتصادى وبالتالى التطور االجتماعى اكثر مم ال 
أيديولوجية أخرى. ولذلك فمرة بعد مرة ستظير التوترات العنيفة داخميا وتعبر عن نفسيا من خالل منازعات أيديولوجية عنيفة بين 

عادة ذكى وييتم بمنتجات المجتمع الحديث.فيم يقرأون الكتب والصحف ويشاىدون التمفزيون, وبالتالى  اإلسالميانصارىا. والشباب 
ل االنقسامات والصدامات داخل حركاتيم الخاصة. وبرغم أنيم يصطفون بقوة في مواجية " العممانيين " سواء من اليسار يعرفون ك

بالضبط مثل فعل انصار الروس وانصار الصين من عالم الحركات  -أوالبرجوازية, سوف يجادلون بعضيم البعض بعنف 
يستطيع  سوف يبدأ في زرع شكوك خفية في اذىان بعضيم عمى االقل.الستالينية المتحجر منذ ثالثين عاما. وىذا الجدال 

االشتراكيون االستفادة من ىذه التاقضات لدفع بعض اإلسالميين االكثر راديكالية الى مراجعة انتمائيم لالفكار والمنظمات 
 ين أو الدولة. ولكن فقط اذا استطعنا تأسيس منظمة مستقمة خاصة بنا, والتى التتذيل اإلسالمي -اإلسالمية 

سوف نجد انفسنا في بعض القضايا في نفس الجانب مع اإلسالميين ضد الدولة واالمبريالية. كان ذلك مثال في عدد من 
البالد أثناء حرب الخميج الثانية. ويجب أن يكون صحيحا في بالد مثل فرنسا وبريطانيا عندما نكون في مواجية التميز العنصرى, 

يون في المعارضة, فأن شعارنا يجب أن يكون "مع اإلسالميين أحيانا, ودائما ضد الدولة "  ولكن حتى في وعندما يكون اإلسالم
ذلك الوقت, تستمر معارضتنا لالسالميين حول قضايا أساسية. فنحن مع الحق في نقد الدين كما أننا مع الحق في ممارستو, 

في البالد العنصرية مثل فرنسا في ارتدائو اذا رغبن في ذلك, ونحن  ونحن مع حق عدم ارتداء الحجاب كما أننا مع حق الشابات
ضد التميز الذى تمارسو المؤسسات الكبيرة في بالد مثل الجزائر ضد من يتحدثون العربية, ولكننا ايضا ضد التمييز ضد البربر 

واالىم من ذلك, نحن ضد أى اجراء يضع  وتمك القطاعات من العمال وفقراء الطبقة الوسطى الذين تربوا عمى التحدث بالفرنسية.
قطاعا من المقيورين والمستغمين في مواجية قطاع أخر عمى اساس أصول دينية أو عرقية. ويعنى ذلك أننا كما ندافع عن 

 اإلسالميين ضد الدولة سوف ندافع أيضا عن اضطياد النساء والبربر واالقباط والمثميين جنسيا ضد بعض اإلسالميين. 
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نجد أنفسا في نفس الجانب مع اإلسالميين, فأن جزءا من ميمتنا الجدال الشديد معيم وتحدييم ليس فقط في  وعندما 
موقف منظماتيم من المرأة واالقميات ولكن أيضا عن المسألة الجوىرية ما اذا كان المطموب ىو التصدق من االغنياء أو االطاحة 

 بالعالقات الطبقية القائمة.

ر خطأين في التعامل مع اإلسالميين في الماضى, االول كان تجاىميم كفاشيين ال يوجد بيننا وبينيم شئ لقد أرتكب اليسا 
مشترك والثانى كان النظر الييم كتقدميين ال يجب توجيو النقد ضدىم. ولعب ىذان الخطأن معا دورا في مساعدة اإلسالميين عمى 

, ومن الضرورى وجود رؤية مختمفة ترى الحركة اإلسالمية نتاجا آلزمة النمو عمى حساب اليسار في معظم بالد الشرق االوسط
اجتماعية عميقة اليمكن حميا وأن نناضل لكسب بعض الشباب الذين يؤيدونيا الى رؤية اشتراكية ثورية مستقمة ومختمفة عنيا 

 تماما.
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