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مراجعة :أحمد فاروق

مقدمة من مؤسسة
روزا لوكسمبورغ

مؤسســات الكنيســة والقــوى االش ـراكية
نصهــا الــذي يتط ـ ّرق إىل العالقــة بــن
يف ّ
ّ
والدميقراطيــة االجتامعيــة يف أوروبــا ،تشــر روزا لوكســمبورغ إىل رضورة نظر القوى
الســطحية بينهــا .كــا أنّهــا تشــدد
التقدميــة إىل مــا هــو أبعــد مــن االنقســامات ّ
عــى أ ّن النضــال ال ّرئيــي للقــوى التّقدميــة هــو العثــور عــى حلفــاء يف املعركــة
ضــد الرأســالية واســتغالل العـ ّـال .وبال ّنســبة لهــا يحمــل ال ّديــن (املســيحي) قيــا
،مشــركة مــع القــوى االش ـراكية“ ،تناســتها” مؤسســات الكنيســة لتقــف يف صـ ّـف
واحــد مــع ال ّنخــب الرأســالية.
كتبــت روزا لوكســمبورغ هــذا ال ّنــص قبــل  112عامــا ،ومــع ذلــك تبقــى أهميتــه
عاليــة ليــس فقــط بال ّنســبة ألوروبــا ،ولكــن أيضــا بال ّنســبة للكثــر مــن البلــدان
حيــث املســيح ّية ليســت الديانــة الســائدة .ففــي العديــد مــن البلــدان يف شــال
أفريقيــا وغــرب آســيا ،يناقــش اليســاريّون اإلســام بنفــس طريقــة املجتمعــات

األوروب ّيــة .عديــد الخطــوط الفكريّــة املســتوحاة مــن اإلســام ،ومنظّــات مختلفــة
تقــوم عــى املبــادئ اإلســامية يتــ ّم تصنيفهــا يف خانــة واحــدة ليبــدو النضــال
ال ّرئيــي يف كثــر مــن األحيــان وكأنّــه ض ـ ّد الديــن .وبهــذه الطريقــة ،غالبــا مــا
ينظــر إىل املنظّــات اليســارية كغريبــة داخــل مجتمعاتهــا ،أو عــى األقــل كقــوى ال
متثــل القيــم والثّقافــة املحليــة.
دعــت روزا لوكســمبورغ إللقــاء نظــرة فاحصــة ومتباينــة إزاء هــذه املســألة .وكان
هدفهــا واضحــا :لــي ينجــح النضــال مــن أجــل املزيــد مــن العدالــة االجتامعيــة،
الســكان
ينبغــي عــى القــوى السياســية التق ّدميّــة أن متثّــل صوتــا لتلــك الفئــات من ّ
تؤســس
الذيــن يعانــون مــن االســتغالل والفقــر ،بغــض النظــر عــن معتقداتهم ،وأن ّ
تحالفــات مــع القــوى السياســية التــي تشــاركها هــذا املبــدأ.
ـص مــن
ترجــم ّ
كل مــن محمــد أبــو زيــد (فلســطني) وأحمــد فــاروق (أملانيــا) النـ ّ
املؤسســة ســابقا لرتجمــة مجموعــة
األملان ّيــة إىل العرب ّيــة .وقــد تعــاون كالهــا مــع ّ
نصــوص مختــارة لــروزا لوكســمبورغ والتــي نــرت باللغــة العربيــة مــن خــال
مكتبنــا يف فلســطني .ميكــن النفــاذ لهــذا الكتــاب عــر اإلنرتنــت:
http://www.rosaluxemburg.ps/wp-content
uploads/2016/05Capitalism-Book-LOW.pdf.

أنتم أيضا مدعوون لتسلّم نسخة ورقية من الكتاب يف مكتبنا يف تونس.

بيتر شيفر
مدير مكتب شامل إفريقيا

كتبــت روزا لوكســيمبورغ هــذه الكراســة
تحــت االســم املســتعار يوســف حمــورة Josef
 Chmuraخــال ثــورة  .1905وقــد متــت
الرتجمــة حســب طبعــة موســكو  1920التــي
وفرهــا يوليــان مارخليفســي واملتواجــدة يف
نصــوص روزا لوكســيمبورغ البولنديــة ،التــي
ظهــرت تحــت عنــوان« :الدوليــة ورصاع
الطبقــات» التــي حررهــا ي .هنتســه Henze
عــام  1971يف املجموعــة التــي أصدرتهــا دار
نــر لوخرتهانــد .Luchterhand
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منــذ أن رشع العــال يف جميــع أرجــاء بلدنــا – كــا يف روســيا
أيضــاً – يف كفاحهــم املتواصــل ضــد الحكومــة القيرصيــة
واملســتغلني الرأســاليني ،أصبحنــا كثـرا ً مــا نســمع أن القساوســة
يف مواعظهــم يؤلبــون عــى العــال املكافحــن .ويــزداد الخطــاب
حــدة حــن يهاجــم رجــال الديــن لدينــا االشــراكيني ،محاولــن
بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة تشــويه ســمعتهم لــدى العــال .فكثـرا ً
مــا يحــدث اآلن أن أناس ـاً مؤمنــن ممــن يذهبــون إىل الكنيســة
أيــام اآلحــاد والعطــل مــن أجــل ســاع املواعــظ وإدراك الســلوى
والســلوان  ،يجــدون أنفســهم مجربيــن ،بــدالً مــن ذلــك ،عــى
ســاع خطبــة حــادة وأحياناً قاســية حــول السياســة واالشـراكيني.
وبــدالً مــن دعــم النــاس املهمومــن واملعدمــن بفعــل حياتهــم
القاســية ،هــؤالء الذيــن يذهبــون بــورع وتقــوى إىل الكنيســة،
ينتقــد القساوســة بعنــف العــال املرضبــن أو املناضلــن ضــد
الحكومــة ،ويقنعونهــم بتحمــل العــوز واالضطهــاد بهــوان وصــر
جاعلــن مــن الكنيســة واملنــر مكان ـاً للتحريــض الســيايس.
ال بــد لــكل عامــل أن يقــر ،انطالقــا مــن تجربتــه الذاتيــة ،أن هــذا
الســلوك العــدواين لرجــال الديــن ضــد االش ـراكية الدميقراطيــة
ليــس لــه مــا يــرره مــن طرفهــم .فاالش ـراكيون الدميقراطيــون
مل يســعوا أبــدا ً إىل خــوض رصاع مــع كنيســة أو رجــال ديــن،
بــل يســعون إىل حشــد العــال وتنظيمهــم للنضــال ضــد رأس
املــال ،أي للنضــال ضــد اســتغالل أربــاب العمــل الذيــن ميتصــون
دماءهــم ،ضــد الحكومــة القيرصيــة التــي تضيــق الخنــاق
عــى الشــعب أيــن مــا ذهــب ،ولكــن ال يشــجع االشــراكيون
الدميقراطيــون العــال أبــدا ً عــى محاربــة رجــال الديــن وال
يحاولــون أبــدا ً تجريدهــم مــن معتقدهــم الدينــي ،بــل عــى
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العكــس مــن ذلــك! يتمســك االش ـراكيون الدميقراطيــون عندنــا،
كــا يف جميــع أنحــاء العــامل ،مببــدأ أن ضمــر اإلنســان ومعتقــده
أمــور مقدســة غــر قابلــة للتدخــل .فــكل فــرد حــر يف مامرســة
املعتقــد والقناعــة التــي تســعده .وال يجــوز ألحــد مالحقــة أو
إهانــة قناعــات البــر الدينيــة .هــذا مــا يعتقــد االشــراكيون
الدميقراطيــون .ولذلــك يدعــون ،مــن بــن أمــور أخــرى ،جميــع
أفـراد الشــعب إىل النضــال ضــد الحكومــة القيرصيــة ،تلــك التــي
تغتصــب ضامئــر النــاس وتالحــق الكاثوليــك والكاثوليــك الرشقيــن
واليهــود والزنادقــة ومــن ال ملــة لهــم .وهكــذا يدافــع االشـراكيون
الدميقراطيــون بوجــه الخصــوص بحــاس عــن حريــة الضمــر
والعقيــدة الخاصــة بــكل فــرد .ولذلــك رمبــا يعتقــد املــرء أن عــى
رجــال الديــن تشــجيع وتفضيــل االشـراكيني الدميقراطيــن ،كونهــم
يُثقفــون الشــعب العامــل .ليــس هــذا فقــط .فــإذا مــا أمعنــا
النظــر يف مــا يســعى إليــه االشـراكيون الدميقراطيــون أصـاً وأيــة
تعاليــم يبــرون بهــا الطبقــة العاملــة ،تصبــح حينئــذ كراهيــة
رجــال الديــن لهــم أكــر غرابــة.
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فاالشــراكيون الدميقراطيــون يســعون إىل القضــاء عــى هيمنــة
الزبانيــة واملســتغلني األثريــاء عــى الشــعب الفقــر العامــل .وبنــاء
عــى ذلــك ،حــري باملــرء القــول ،كان عــى خــدم الكنيســة أن
يدعمــوا أوالً االشــراكيني الدميقراطيــن وأن ميــدوا لهــم يدهــم؛
فتعاليــم املســيح ،التــي خدمهــا هــم القساوســة ،تقــول “أن مــرور
جمــل مــن ثقــب إبــرة أيــر مــن أن يدخــل غنــي إىل ملكــوت
اللــه”! يســعى االش ـراكيون الدميقراطيــون يف جميــع األقطــار إىل
تقديــم نظــام اجتامعــي يقــوم عــى املســاواة بــن النــاس جميعـاً
والحريــة واألخــوة .وهنــا أيضــاً اســتوجب عــى رجــال الديــن
الرتحيــب بالتحريــض الــذي ميارســه االش ـراكيون الدميقراطيــون،
يف حــال كانــوا صادقــن يف أن يُطبــق املبــدأ املســيحي األســايس يف

الحيــاة البرشيــة“ :أحبــب قريبــك كنفســك” .يســعى االشـراكيون
الدميقراطيــون يف كفــاح ال يعــرف الكلــل مــن خــال التثقيــف
والتنظيــم النتشــال جامهــر العــال مــن اإلذالل والعــوز وضــان
حيــاة أفضــل لهــم و مســتقبل أفضــل ألطفالهــم .ومــن أجــل
ذلــك أيض ـاً – يجــب أن يقــر كل فــرد بذلــك – يســتوجب عــى
القساوســة القيــام فقــط مبباركــة االشـراكيني الدميقراطيــن ،كــون
املســيح الــذي القساوســة هــم خدمــه ،قــد قــال“ :مبــا أنكــم
فعلتــم ذلــك بأحــد أخــويت هــؤالء الصغــار ،فبــي فعلتــم”.
ولكــن بــدالً مــن ذلــك نــرى أن رجــال الديــن يقومــون بحرمــان
االش ـراكيني الدميقراطيــن كنس ـيّاً ومالحقتهــم ،ويحثــون العــال
عــى تحمــل قدرهــم بصــر وإنــاء ،أي أن يصــروا عــى اســتغالل
األغنيــاء – الرأســاليني – لهــم .يحــرض رجــال الديــن ضــد
االش ـراكيني الدميقراطيــن ويحثــون العــال عــى عــدم “التمــرد”
عــى ســلطة الحكومــة ،أي أن يصــروا عــى اضطهــاد الحكومــة،
التــي تقــوم بقتــل النــاس العــزل والتــي ترســل مئــات اآلالف مــن
أبنــاء الشــعب إىل الحــرب ،أي إىل حــام دم مرعــب ،ومطــاردة
الكاثوليــك والكاثوليــك الرشقيــن واألرثودوكــس القدامــى بســبب
معتقداتهــم .هكــذا يقــف رجــال الديــن حــن يدافعــون عــن
األغنيــاء ،وعــن االســتغالل واالضطهــاد عــى النقيــض وبشــكل
رصيــح مــن تعاليــم املســيحية .إن األســاقفة والقساوســة ال
يترصفــون كخــدم لتعاليــم املســيح ،بــل كخــدم للعجــل الذهبــي
وللســوط الــذي يــرب الفقـراء والعــزل .كذلــك يعــرف كل امــرئ
مــن خــال التجربــة ،مــدى مضايقــة القساوســة أنفســهم للشــعب
العامــل الفقــر مــن خــال ســلب العامــل آخــر قــرش لديــه عنــد
إجـراء مراســيم الــزواج والتعميــد والدفــن .وكــم مــن مــرة حصــل
وأن قــام قســيس متــت دعوتــه إىل إج ـراء مراســم الدفــن بعــدم
التحــرك مــن البيــت قبــل قيــام املــرء مســبقاً بوضــع عــدد معلــوم
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مــن الروبــات عــى املائــدة ،ليغــادر العامــل برسعــة وقــد متلكــه
اليــأس مــن أجــل بيــع أو رهــن آخــر قطعــة أثــاث يف الحجــرة
بغيــة رشاء الســلوى الدينيــة ألع ـزاءه!
ولكــن هنــاك أيضــاً رجــال ديــن أخــرون .هنــاك أيضــاً أولئــك
الذيــن ميتلــؤون طيبــة وشــفقة وال ينظــرون إىل األجــر
ومســتعدون هــم أنفســهم للمســاعدة أينــا رأوا العــوز والفاقــة.
إال أن الجميــع يعــرف أن هــؤالء هــم االســتثناء ،هــم الغربــان
البيــض .فغالبيــة القساوســة يقابلــون األغنيــاء وذوي النفــوذ بوجه
بشــوش وانحنــاءات خانعــة تغفــر بصمــت لهــم كل ظلــم وكل
فجــور .إال أنــه يف مــا يتعلــق بالعــال ،فليــس لــدى رجــال الديــن
غالبـاً ســوى معاملــة قاســية ومواعــظ صارمــة مقابــل “تطاولهــم”،
إذا مــا حاولــوا حاميــة أنفســهم بعــض الــيء مــن اســتغالل
الرأســاليني الســافر .هــذا التناقــض الرصيــح بــن ســلوك رجــال
الديــن والتعاليــم املســيحية ال بــد وأنــه يثــر التســاؤل لــدى كل
عامــل ُمفكــر ،بحيــث أنــه يطــرح الســؤال بشــكل ال إرادي :تُــرى
مــا الســبب أن الطبقــة العاملــة يف ســياق ســعيها نحــو التحــرر ال
تجــد يف خــدم الكنيســة أصدقــا ًء بــل أعــدا ًء؟ تُــرى مــا الســبب أن
الكنيســة اليــوم ليســت مــاذ امل ُســتغَلني واملضطهديــن ،بــل حصنـاً
وملجـأً للــروة واالســتغالل الدمــوي؟ ولــي نفهــم هــذه الظاهــرة
العجيبــة ،عــى املــرء ،عــى األقــل ،أن يتعــرف قلي ـاً عــى تاريــخ
الكنيســة وأن يتأمــل كيــف كانــت الكنيســة ذات يــوم وكيــف
أصبحــت مــع مــرور الزمــن.
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تتمثــل إحــدى أقــى التهــم التــي يوجههــا رجــال الديــن
إىل االشــراكيني الدميقراطيــن ،يف أن هــؤالء يريــدون إدخــال
“املشــاعية” ،أي امل ُلكيــة املشــركة لــكل حطــام الدنيــا .وســيكون
مــن املشــوق هنــا بشــكل خــاص مالحظــة أن قساوســة اليــوم،
عندمــا يحرضــون ضــد “املشــاعية “ ،هــم يف الواقــع يحرضــون
ضــد رســل املســيحية األوائــل .فهــؤالء بالــذات كانــوا شــيوعيني
متحمســن.
نشــأت الديانــة املســيحية كــا هــو معــروف ،يف رومــا القدميــة يف
زمــن االنهيــار األكــر لهــذه اإلمرباطوريــة التــي كانــت ذات يــوم
قويــة وعظيمــة وامتــدت حينهــا لتشــمل جميــع أرجــاء إيطاليــا
الحاليــة وإســبانيا وجــزءا ً مــن فرنســا وجــزءا ً مــن تركيــا وفلســطني
وبلدانـاً أخــرى مختلفــة .أمــا الظــروف التــي كانــت ســائدة يف رومــا
وقــت ميــاد املســيح ،فقــد كانــت شــبيهة جــدا ً بتلــك الســائدة
يف روســيا اليــوم؛ فمــن جهــة مثــة حفنــة مــن األغنيــاء تعيــش
يف دعــة رفاهيــة ووفــرة ال حــر لهــا ،ومــن جهــة أخــرى مثــة
حشــود جامهرييــة هائلــة تهلــك يف عــوز مخيــف .وفوق هــذا وذاك
حكومــة مســتبدة تقــوم عــى العنــف وعــى انحــال أخالقــي كامل
ومتــارس ضغطـاً ال يوصــف وتســلب الســكان آخــر مــا تبقــى لديهم.
انهيــار يف أرجــاء اإلمرباطوريــة كافــة ،أعــداء خارجيــون يهــددون
الدولــة مــن جهــات مختلفــة ،جنــود ميارســون العنــف بشــكل جائر
ضــد الســكان املســاكني ،قــرى قاحلــة أقفــرت مــن ســكانها وحقــول
ال تكــف خصوبتهــا عــن الرتاجــع .يف حــن تكتــظ املدينــة ،أي
العاصمــة رومــا ،بشــعب مهــزول منهــك ،يهــز عــروش األغنيــاء وقــد
متلكتــه الكراهيــة ،بشــعب بــا قــوت وال مــأوى وال كســاء وال أمــل
وال اســترشاف ألي ســبيل يفــي خــارج هــذا البــؤس.
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مثــة اختــاف كبــر بــن [إمرباطوريــة] رومــا املضمحلــة وروســيا
القيرصيــة يف جانــب واحــد فقــط ؛ ففــي عــر رومــا مل تكــن
هنــاك رأســالية ،أي أنّــه مل تكــن هنــاك مصانــع تنتــج ســلعاً
للبيــع مــن خــال عمــل يقــوم بــه أجــراء .ســادت العبوديــة
يف هــذا العــر وكانــت العائــات النبيلــة واألغنيــاء وأصحــاب
رؤوس األمــوال تلبــي احتياجاتهــا مــن خــال عمــل العبيــد الذيــن
اســتجلبوهم معهــم يف أعقــاب الحــروب .وتدريجيــاً اســتملك
األغنيــاء تقريبــاً جميــع األطيــان يف إيطاليــا مــن خــال ســلبهم
األرض للفالحــن الرومانيــن .وألن الغلــة يتــم الحصــول عليهــا
مجانــاً كرضيبــة مــن املقاطعــات التــي تــم إخضاعهــا ،حولــوا
أمالكهــم الخاصــة إىل مــزارع وحدائــق للخضــار وكــروم عنــب
وم ـرا ٍع ومتنزهــات تابعــة لقصورهــم يفلحهــا جيــش ج ـرار مــن
العبيــد الذيــن يتــم ســوقهم إىل العمــل بعصــا الرقيــب عليهــم.
ومــع ســلبهم أرضهــم وقوتهــم ،تدفــق ســكان األريــاف مــن
جميــع أنحــاء اإلقليــم إىل العاصمــة رومــا .ومل يكــن هنــاك مــن
عمــلٍ ينتظرهــم يف العاصمــة  ،إذ أن جميــع الحــرف اليدويــة كان
ميارســها العبيــد .وهكــذا تجمــع يف رومــا تدريجي ـاً حشــد هائــل
مــن أنــاس ال ميلكــون شــيئاً – طبقــة مــن العــال الكادحــن مل
تكــن قــادرة حتــى عــى بيــع قــوة عملهــا ،ألن ال أحــد بحاجــة
إليهــا .هــذه الطبقــة الكادحــة إذا ً والتــي تدفقــت مــن األريــاف ،مل
يتــم اســتيعابها كــا هــو الحــال اليــوم يف املــدن مــن قبــل املصانع،
بــل كان عليهــا أن تقــع فريســة العــوز والفقــر .وألن مثــل هــذه
الجامهــر التــي امتــأت بهــا ضواحــي وشــوارع ومياديــن رومــا
مثلــت خطـرا ً دامئـاً عــى الحكومــة واألغنيــاء ،كان عــى الحكومــة
بشــكل أو بآخــر أن تخفــف مــن معاناتهــم .فبــن الحــن واآلخــر
كان يتــم توزيــع حبــوب مــن مخــازن الحكومــة أو حتــى مــواد
غذائيــة عــى الطبقــة الكادحــة مــن أجــل تخفيــف تذمرهــا املنذر
رشا ً أحيانــا .كــا تـ ّم تنظيــم عــروض الســرك مجانـاً لشــغل أفــكار

ومشــاعر الشــعب املهتاجــة .وهكــذا كان واقــع األمــر ،عاشــت
الطبقــة الكادحــة الضخمــة بأكملهــا يف رومــا مــن التســول ،خالفـاً
ملــا هــو الحــال عليــه اليــوم ،حيــث تحافــظ الطبقــة الكادحــة،
مــن خــال عملهــا ،عــى بقــاء املجتمــع ككل قامئ ـاً.
إال أن كافــة أشــكال العمــل مــن أجــل املجتمــع يف رومــا ،يف
عرصهــا ،كان مــن نصيــب العبيــد التعســاء الذيــن كانــوا يُعاملــون
معاملــة الــدواب .ويف خضــم محيــط العــوز واملهانــة اإلنســانية
كانــت هنــاك جزيــرة تشــكلها حفنــة قليلــة مــن أصحــاب النفــوذ
الرومانيــن تقيــم حفــات صاخبــة وممعنــة يف اإلرساف والفســوق.
مل يكــن هنــاك مــن منفـ ٍـذ للخــاص من هــذه الظــروف االجتامعية
الفظيعــة .صحيــح أن الطبقــة الكادحــة كانــت تتذمــر وتتوعــد
بــن الحــن واآلخــر بالتمــرد ،إال أن طبقــة الشــحاذين الذيــن
بقــوا بــا عمــل ويقتاتــون مــن فتــات موائــد األغنيــاء والدولــة مل
تســتطع إقامــة نظــام اجتامعــي جديــد .يف حــن أن تلــك الطبقــة
مــن الشــعب التــي حافظــت مــن خــال عملهــا عــى املجتمــع
ككل قامئــاً ،أال وهــم العبيــد ،كانــوا مهانــن ومشــتتني بشــكل
كبــر ويرزحــون تحــت عــبء النــر ،كانــوا بعيديــن كل البعــد
عــن املجتمــع ،معزولــن عنــه ،كــا تُعــزل حاليــا دواب العمــل
عــن البــر ،وبالتــايل كانــوا أضعــف مــن أن يكونــوا قادريــن عــى
القيــام بعمليــة إصــاح للمجتمــع ككل .صحيــح أن العبيــد ثــاروا
بــن الحــن واآلخــر عــى أســيادهم ،وحاولــوا تخليــص أنفســهم
مــن النــر بالحديــد والنــار ،إال أن الجيــش الرومــاين قمــع مترداتهــم
يف النهايــة وصلبهــم بــاآلالف وأمعــن فيهــم ذبح ـاً.
يف ظــل هــذه الظــروف الفظيعــة للمجتمــع املنحــل ،حيــث ال
مخــرج ميكــن اســترشافه وال أمــل للجامهــر الحاشــدة مبصــر
أفضــل  ،بــدأ التعســاء يف األرض بالبحــث عــن هــذا األمــل يف
الســاء .لقــد ظهــرت الديانــة املســيحية للمحتقريــن والبؤســاء
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كطــوق نجــاة ،كعـزاء وفــرج ولتصبــح منــذ اللحظــة األوىل ديانــة
الطبقــة الرومانيــة الكادحــة .ووفقـاً للوضــع املــادي لهــذه الطبقــة
مــن الشــعب ،بــدأ املســيحيون األوائــل بالدعــوة إىل امللكيــة
املشــركة – املشــاعية  .-مل يكــن بالطبــع لــدى الشــعب وســيلة
للعيــش ،فقــد كان يهلــك فق ـرا ً .لذلــك دعــا الديــن الــذي يدافــع
عــن هــذا الشــعب األغنيــاء أن يشــاركوا الفقـراء وأن الــروات هــي
ملــك للجميــع وليــس لحفنــة مــن ذوي االمتيــازات وأن تســود
املســاواة بــن النــاس .إال أن هــذه مل تكــن مطالــب ،كــا يطرحهــا
االش ـراكيون الدميقراطيــون اليــوم ،ومفادهــا أن األدوات ووســائل
اإلنتــاج عمومــاً عليهــا أن تعــود إىل الجميــع بشــكل مشــاعي،
حتــى يســتطيع الجميــع العمــل معـاً والعيــش مــن عمــل أيديهــم.
وكــا ســبق لنــا ورأينــا ،مل يكــن الكادحــون يف ذلــك الوقــت
يعيشــون مــن عملهــم ،بــل مــن صدقــات الحكومــة .لذلــك طــرح
املســيحيون مطلــب امللكيــة املشــركة ،ليــس مــن ناحيــة وســائل
العمــل ،بــل يف مــا يتعلــق بوســائل الحيــاة ،أي أنهــم مل يُطالبــوا
بــأن تكــون األرايض والــورش وأدوات العمــل ،بشــكل عــام ،ملــكاً
جامعيــاً ،بــل أن يتشــارك الجميــع يف املســكن وامللبــس واألكل
ومــا شــابه ذلــك مــن أشــياء جاهــزة يســتخدمها اإلنســان يومي ـاً.
مل يشــغل املســيح ّيون املشــاع ّيون بالتّســاؤل حــول مصــدر هــذه
الـ ّـروات ،إذ أن العمــل بقــي مــن شــأن العبيــد؛ واقتــرت مطالب
الجامعــة املســيحية عــى أن يقــوم أولئــك الذيــن ميتلكــون ثــروات
بتســليمها عنــد اعتنــاق الديانــة املســيحية إىل امللكيــة العامــة وأن
يعيــش الجميــع مــن هــذه الــروات يف إخــاء ومســاواة.
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وعــى هــذا النحــو أيضــاً بنيــت الجامعــات املســيحية األوىل.
“بالنســبة لهــؤالء النــاس” – هكــذا وصــف ذلــك أحــد املعارصيــن
– “مل تعــنِ الــروة شــيئاً ،يف املقابــل ميجــدون كثـرا ً امللكيــة العامــة
وليــس هنــاك بينهــم مــن كان أكــر غنــى مــن اآلخريــن .كانــوا

ملتزمــن مببــدأ أن كل مــن يريــد االنضــام إىل طائفتهــم عليــه
تســليم ملكــه إىل امللكيــة العامــة ،ولذلــك ال يجــد املــرء لديهــم
ال عــوزا ً وال فائضــاً ،فالجميــع ميلكــون معــاً كل يشء كاألخــوة
 ...فهــم ال يعيشــون فــرادى يف مدينــة مــا ،بــل ميلكــون يف كل
مدينــة بيوتهــم الخاصــة .وعندمــا يــأيت إليهــم مــن الغربــة أنــاس
مــن ملتهــم ،يقومــون باقتســام ملكيتهــم معهــم ،ويســتطيع
هــؤالء االنتفــاع بهــا ،إضافــة إىل تلــك خاصتهــم .هــؤالء النــاس
ضيــوف عنــد بعضهــم البعــض ،بالرغــم مــن أنــه مل يســبق لهــم
وأن تقابلــوا أبــدا ً .كــا أنّهــم يتعاملــون مــع بضعهــم البعــض كــا
ولــو كانــوا طــوال حياتهــم أصدقــاء .وعندمــا يجوبــون البــاد ال
يحملــون معهــم ســوى ســاح ضــد اللصــوص .لديهــم يف كل مدينة
خــادم يقــوم بتوزيــع املالبــس واملــواد الغذائيــة عــى القادمــن ...
ال ميارســون التجــارة بــن بعضهــم البعــض ،ولكــن عندمــا يقــوم
أحدهــم بإعطــاء اآلخــر شــيئاً مــا يحتاجــه ،يحصــل يف املقابــل
عــى مــا يحتاجــه هــو نفســه .وعندمــا يتمكــن أحدهــم مــن
تقديــم يشء مــا يف املقابــل ،حينئــذ يســتطيع ،وبــا أدىن حــرج ،أن
يطلــب مــن أي واحــد منهــم مــا يريــد”.
نقــرأ يف ســفر أعــال الرســل (اإلصحــاح الرابــع ،آيــات ،32
 )35 ،34أيضــاً مثــل هــذا الوصــف للطائفــة املســيحية األوىل
يف القــدس“ :وكان لجمهــور الذيــن آمنــوا قلــب واحــد و نفــس
واحــدة و مل يكــن أحــد يقــول إن شــيئا مــن أموالــه لــه بــل كان
عندهــم كل يشء مشــركا وبقــوة عظيمــة كان الرســل يــؤدون
الشــهادة بقيامــة الــرب يســوع ونعمــة عظيمــة كانــت عــى
جميعهــم ،إذ مل يكــن فيهــم أحــد محتاجــا ألن كل الذيــن كانــوا
أصحــاب حقــول أو بيــوت كانــوا يبيعونهــا و يأتــون بأمثــان
املبيعــات .ويضعونهــا عنــد أرجــل الرســل فــكان يــوزع عــى كل
واحــد كــا يكــون لــه احتيــاج”.
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كذلــك يكتــب مــؤرخ أملــاين اســمه فوجــل عــام  1780عــن
املســيحيني األوائــل“ :كل مســيحي لــه الحــق وفقــاً للرابطــة
األخويــة يف أمــاك جميــع أعضــاء الطائفــة بكاملهــا وبإمكانــه
وقــت الحاجــة أن يُطالــب بــأن يُشــاطره األعضــاء املــورسون مبــا
يكفــي لســد حاجتــه .كان بإمــكان كل مســيحي اســتخدام أمــاك
إخوتــه ،واملســيحيون الذيــن امتلكــوا ،مل يكــن بإمكانهــم رفــض
طلــب إخوتهــم املحتاجــن لالســتفادة واســتخدام ذات األشــياء.
كان بإمــكان مســيحي ،عــى ســبيل املثــال ،الطلــب مــن مســيحي
آخــر ميتلــك بيتــن أو ثالثــة بيــوت ،أن مينحه بيتـاً ،ويحتفــظ املالك
بــداره األصليــة فقــط .وبســبب مشــاعية االســتخدام ،اســتوجب
األمــر اعطــاء ســكن ملــن ال مســكن لــه”.1

كانــت األصــول واألمــوال تُجمــع يف صندوق مشــرك ويقوم
موظــف تــم اختيــاره بشــكل خــاص مــن قبــل األخويــة
املســيحية بتوزيــع األمــاك املشــركة عــى الجميــع.ومل
يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد .فقــد ُمــورس االســتخدام
املشــرك إىل حــد أن الجامعــات املســيحية األوىل كانــت
تتنــاول الطعــام اليومــي عــى موائــد مشــركة ،كــا يصــف
ذلــك تاريــخ الرســل .وواقــع األمــر أن الحيــاة العائليــة
للمســيحيني األوائــل ُدمــرت نتيجــة لذلــك وباتــت جميــع
األرس املســيحية املنفــردة يف مدينــة مــا تعيــش معــاً
كعائلــة كبــرة.

14

 1يعقــوب ليــون هــارد فوجــل“ :آثــار العصــور القدميــة للمســيحيني األوائــل
واألكــر قدمــا” - .
Jakob Leonhard Vogel: “Altertümer der ersten und ältesten Christen,
”Hamburg 1780 S. 47 f.

وحــري يف الختــام إضافــة أن مــا يحــاول بعــض القساوســة
عــزوه إىل االش ـراكيني الدميقراطيــنُ ،حمق ـاً أو خباثــة ،أي
الرغبــة يف تأســيس مشــاعية نســائية ،وهــو بالطبــع مــا ال
يخطــر ببــال االشـراكيني الدميقراطيــن حتــى يف أحالمهــم،
كونهــم يعتــرون ذلــك تشــويهاً شــنيعاً وبهيمي ـاً للعالقــة
الزوجيــة ،تــم فعـاً مامرســته جزئيـاً مــن قبــل املســيحيني
األوائــل .ففكــرة امللكيــة العامــة ،املشــاعية ،بغــض النظــر
عــن كونهــا تثــر االشــمئزاز والقــرف لــدى رجــال الديــن
املعارصيــن ،كانــت محببــة لــدى املســيحيني األوائــل إىل
درجــة أن بعــض الفــرق ،مثــل الغنوصيــن ،املعروفــن
باســم اآلدميــن ،الذيــن أعلنــوا يف القــرن الثــاين بعــد امليالد
أن جميــع الرجــال والنســاء عليهــم مامرســة الجنــس
الجامعــي ،دون متييــز ،عاشــوا أيضـاً وفــق هــذه التعاليــم.
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3
وهكــذا كان املســيحيون يف القرنــن األول والثــاين مؤمنــن
متحمســن للمشــاعية .إال أن مشــاعية اســتهالك املنتجــات
الجاهــزة هــذه والتــي ال تقــوم عــى مشــاعية العمــل ،مل
تكــن بــأي حــال مــن األحــوال قــادرة عــى تحســن وضــع
املجتمــع  ،ومل تكــن قــادرة عــى إزالــة عــدم املســاواة بــن
النــاس وال الفجــوة بــن األغنيــاء والشــعب الفقــر .وألن
وســائل اإلنتــاج ،واألرض بشــكل أســايس ،بقيــت ملكيــة
خاصــة ،وألن العمــل مــن أجــل املجتمــع ظــل قامئـاً عــى
العبوديــة ،اســتمر إذا ً تدفــق الــروات املكتســبة مــن خالل
العمــل إىل قلــة مــن املالكــن ،يف حــن بقــي الشــعب
مســلوباً مــن املــال الــازم للمعيشــة ،ليحصــل عليــه فقــط
كمنــة مــن األغنيــاء لجيــش مــن املتســولني.
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وحــن ميتلــك أولئــك ،وهــم حفنــة صغــرة ،حرصيـاً ،جميع
األرايض والغابــات واملراعــي ،جميــع القطعــان والبنيــة
االقتصاديــة ،جميــع الــورش ووســائل ومــواد اإلنتــاج ،يف
حــن أن اآلخريــن – الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب – ال
متتلــك شــيئاً ُيكِّنهــا مــن العمــل  ،ال ميكــن يف مثــل هــذه
الظــروف أن تقــوم مســاواة بــن النــاس ،وعليــه ال بــد مــن
وجــود أغنيــاء وفقـراء ،وجــود فيــض وفقــر .لنفــرض عــى
ســبيل املثــال أن هــؤالء املالكــن األغنيــاء اليــوم ،الذيــن
ذابــت أفئدتهــم جــراء التعاليــم املســيحية ،يكرســون
جميــع أموالهــم وثرواتهــم املنقولــة ،مــن حبــوب وفواكــه

ومالبــس وماشــية  ...إلــخ ،.مــن أجــل االســتهالك املشــرك
مــن قبــل الشــعب وتوزيعــه بــن جميــع املحتاجــن .مــاذا
يرتتــب عــى ذلــك؟ فقــط ولبعــض الوقــت ســيختفي الفقر
وســيحصل الشــعب عــى غذائــه وكســائه بشــكل أو بآخــر.
ولكــن تلــك املــوارد رسعــان مــا ســيتم اســتهالكها .فبعــد
وقــت قصــر جــدا ً رسعــان مــا ســيكون الشــعب املحــروم
قــد اســتهلك الــروات املوزعــة ليعــود ويقــف مــن جديــد
خــايل الوفــاض ،يف حــن أن مــايك األرايض وأدوات العمــل
ميكنهــم ومبســاعدة العــال –العبيــد يف ذلــك العــر –
مــن االســتمرار يف اإلنتــاج كــا يحلــو لهــم .وعليــه يبقــى
كل يشء عــى مــا هــو عليــه .ولذلــك بالــذات يعتــر
االش ـراكيون الدميقراطيــون أنفســهم اليــوم شــيئاً مختلف ـاً
عــن املشــاعيني املســيحيني ويقولــون :نحــن ال نريــد منــة
وال صدقــة ،إذ أن ذلــك ال يزيــل عــدم املســاواة بــن الناس.
نحــن ال نريــد أن يتقاســم األغنيــاء مــع الفقـراء ،بــل أن ال
يكــون هنــاك مــن حيــث املبــدأ أغنيــاء وفقـراء .إال أن ذلك
ســيصبح ممكن ـاً فقــط عندمــا يصبــح مصــدر كل غنــى:
األرض وجميــع وســائل العمــل األخــرى ملــكاً مشــركاً لــكل
الشــعب العامــل الــذي تُنتــج مــن أجلــه الســلع الرضوريــة
وفــق احتياجــات الجميــع .إال أن املســيحيني األوائــل أرادوا
ســد عجــز الطبقــة الكادحــة الضخمــة وغــر العاملــة مــن
خــال اقتســام مســتمر للــروات التــي تُ نــح مــن األثريــاء.
ولكــن ذلــك أشــبه بتصفيــة املــاء مــن خــال غربــال .ومل
يتوقــف األمــر عنــد ذلــك .فاملشــاعية املســيحية مل تكــن
غــر قــادرة عــى تغيــر الظــروف االجتامعيــة وتحســينها
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فحســب ،بــل مل تكــن قــادرة حتــى عــى اإلبقــاء عــى
ذاتهــا طوي ـاً.
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فطاملــا مل يكــن هنــاك يف البدايــة ســوى قلــة مــن املؤمنــن
باإلنجيــل الجديــد ،فقــد شــكل هــؤالء طائفــة صغــرة مــن
املتحمســن يف املجتمــع الرومــاين ،وكان تحصيــل األمــاك
مــن أجــل التوزيــع املشــرك وتنــاول وجبــات الطعــام معـاً
وغالبـاً أيضـاً الســكن تحــت ســقف مشــرك ممكنـاً .ولكــن
بازديــاد عــدد املســيحيني عــر أرجــاء اإلمرباطوريــة كافــة،
أضحــت حيــاة املؤمنــن املشــركة أكــر صعوبــة .فعــادة
تنــاول الوجبــات اليوميــة بشــكل مشــرك مــا لبثــت أن
تالشــت كليـاً ويف ذات الوقــت اتخــذ أيضـاً تكريــس امللــك
الخــاص مــن أجــل االســتهالك املشــرك طابع ـاً آخــر .وألن
املســيحيني وقتهــا مل يعــودوا يعيشــون يف رحــاب عائلــة
مشــركة ،إذ كان عــى كل فــرد االهتــام بنفســه ،مل تعــد
كامــل امللكيــة تُ نــح مــن أجــل االســتهالك املشــرك مــن
قبــل األخــوة املســيحيني ،بــل مينــح فقــط مــا تبقــى منهــا
بعــد أن يتــم تســديد احتياجــات العائلــة .فالــذي مينــح
مــن قبــل األثريــاء للجامعــة املســيحية مل يعــد مشــاركة
يف الحيــاة املشــاعية ،بــل كان قربانــاً مــن أجــل األخــوة
لغــر املورسيــن ،كان إحســاناً ،كان صدقــة .ولكــن حــن
كـ ّـف املســيحيون األغنيــاء عــن اســتخدام امل ُلــك املشــرك
وقامــوا بتقديــم جــزء فقــط لآلخريــن ،خــرج هــذا الجــزء
امل ُضحــى بــه مــن أجــل األخــوة الفق ـراء متباين ـاً ،صغ ـرا ً
أو كبـرا ً ،حســب رغبــة وطبيعــة كل مؤمــن عــى انفـراد.

وهكــذا نشــأ تدريجيــاً يف كنــف الجامعــة ،ذات التبايــن
بــن فقــر وغنــي كــا هــو يف ســائر املجتمــع الرومــاين،
والــذي عمــد املســيحيون األوائــل إىل محاربتــه .فقــط
املســيحيون الفقــراء ،الطبقــة الكادحــة ،اســتمروا يف
الحصــول عــى وجبــات طعــام مشــركة مــن طائفتهــم ،إال
أن األغنيــاء تحاشــوا هــذه املوائــد املشــركة وقدمــوا بعضـاً
مــن فيــض مــا لديهــم قربانــاً لهــا .وهكــذا إذا ً تكــررت
حقــاً لــدى املســيحيني ذات الظــروف التــي ســادت يف
املجتمــع الرومــاين :عــاش الشــعب عــى الصدقــات وأقليــة
مــن األغنيــاء قامــت بتقدميهــا .ضــد هــذا التصــدع الناشــئ
عــن عــدم املســاواة االجتامعيــة داخــل الطائفــة املســيحية
كافــح آبــاء الكنيســة طويــاً بكلــات حــادة ،حيــث
انتقــدوا األغنيــاء بقســوة ودعوهــم باســتمرار إىل العــودة
إىل مشــاعية الرســل األوائــل.
وقــد هــدد القديــس باســيليوس األغنيــاء يف القــرن الرابــع
بعــد امليــاد عــى ســبيل املثــال عــى النحــو التــايل“ :ويــل
لكــم أيهــا التعســاء ،كيــف ســتربؤون ذمتكــم أمــام قــايض
الســاء؟ أنتــم تجيبوننــي :مــا هــو الذنــب الــذي اقرتفنــاه
إذا مــا احتفظنــا فقــط مبــا يخصنــا؟ ولكنــي أســألكم:
كيــف أتاكــم هــذا الــذي تســمونه ملككــم؟ ممــن حصلتــم
عليــه؟  ...كيــف يغتنــي األغنيــاء إذا مل يكــن مــن خــال
االســتحواذ عــى مــا يعــود للجميــع .لــو أن كل فــرد مل
ميتلــك أكــر مــا يحتــاج للــرزق ،تــاركاً الباقــي لآلخريــن،
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ملــا كان هنــاك ال فق ـراء وال أغنيــاء”.2
القديــس يوهانــس كريسوســتوموس ،بطريــرك
القســطنطينية ،املولــود عــام  347يف أنطاكيــا واملتــوىف عــام
 407يف املنفــى يف أرمينيــا ،كان أكــر إلحاحــا يف هدايتــه
املســيحيني إىل املشــاعية األصليــة للرســل .ففــي موعظتــه
الحاديــة عــرة حــول تاريــخ الرســل ،قــال هــذا الواعــظ
املشــهور:
“نعمــة كبــرة كانــت لديهــم (الرســل) جميعـاً ومل يتواجــد
بينهــم مــن عــاىن مــن العــوز والفقــر .ويعــود الســبب يف
ذلــك إىل أن أحــدا ً مل يقــل عــن ملكيتــه الخاصــة أنهــا تعود
لــه ،بــل أن كل يشء لديهــم كان يعــود إىل الجميــع كافــة.
نعمــة كبــرة كانــت لديهــم ،ألن ال أحــد عــاىن مــن العــوز،
أي ألنهــم أعطــوا بســخاء بحيــث مل يبـ َـق أحـ ٌد فقـرا ً .فلــم
مينحــوا جــزءا ً فقــط واحتفظــوا بالجــزء الباقــي ألنفســهم،
بــل اعتــروا مــا منحــوه ليــس ملــكاً لهــم .أزالــوا عــدم
املســاواة وعاشــوا يف رخــاء كبــر وقامــوا بذلــك بالطريقــة
األكــر جــدارة بالفخــر .مل يجــرؤوا عــى وضــع العطيــة يف
أيــدي املحتاجــن ،ومل يقدموهــا جـراء مجاملــة مســتكربة،
بــل ألقــوا بهــا إىل جانــب أقــدام الرســل جاعلــن منهــم
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 2قــارن “دار كتــب آبــاء الكنيســة” .هــذا االقتبــاس واالقتباســات التاليــة املتعلقــة
بآبــاء الكنيســة تــم ترجمتهــا عــن البولونيــة ،ألن األســلوب القديــم للرتجمــة
األملانيــة -يف حــال كانــت متوفــرة -تعــر بشــكل أقــل عــن املضمــون االشــرايك
النقــدي مقارنــة بالنــص البولنــدي الــذي اســتخدمته روزا لوكســورغ.
Vgl. “Bibliothek der Kirchenväter” Band 47, München 1925,5.
Predigt, “Die Habsucht”, S. 237

أســيادا ً وموزعــن لعطاياهــم .فــا كان املــرء بحاجتــه ،تــم
أخــذه مــن مخــازن الطائفــة ومــن امل ُلــك الخــاص لألفـراد.
ومــن خــال ذلــك كان مــن املمكــن الحيلولــة دون وقــوع
املتربعــن يف براثــن االســتكبار”.
“لــو أمكننــا اليــوم التــرف هكــذا ،ألمكننــا العيــش
بســعادة أكــر ،أغنيــاء وفقــراء عــى حــد ســواء ،ولــن
يحصــل الفقـراء مــن خــال ذلــك عــى ســعادة أكــر مــن
األغنيــاء ،ليــس فقــط ألن املانحــن أنفســهم مل يُصبحــوا
فق ـراء ،بــل أيض ـاً ألنّهــم يجعلــون مــن الفق ـراء أغنيــاء”.
“لنتصــور التــايل :لــو قـ َّدم الجميــع مــا ميلكــون إىل امللكيــة
العامــة .وهنــا ليــس حريــاً بأحــد القلــق ،فقــرا ً كان أو
غنيــاً .مــا رأيكــم ،كــم مــن املــال ميكــن جمعــه بهــذه
الطريقــة؟ أعتقــد ،إذ ال ميكــن بالتأكيــد تحديــد ذلــك ،أنــه،
إذا مــا قــدم كل فــرد كل مالــه ،كل أرضــه ،كل ماشــيته،
كل بيوتــه (اســتثني هنــا العبيــد ،إذ أن املســيحيني األوائــل
بالتأكيــد مل ميتلكــوا أيــا منهــم ،ألنهــم رمبــا أعتقوهــم)،
حينئــذ ســيتم تجميــع بالتأكيــد مــا مجموعــه مليــون جنيه
ذهبــي ،عفــوا ً ،بالتأكيــد أيضــاً ضعفــا أو ثالثــة أضعــاف
ذلــك .هــا قلتــم يل كــم عــدد النــاس الذيــن يعيشــون يف
مدينتنــا (القســطنطينية)؟ كــم مــن املســيحيني؟ أال يصــل
عددهــم إىل مائــة ألــف؟ وكــم مــن الوثنيــن واليهــود! كــم
مــن آالف الجنيهــات الذهبيــة عليهــا أن تتجمــع! وكــم من
الفق ـراء لدينــا؟ ال أعتقــد أنهــم أكــر مــن خمســن ألف ـاً.
كــم ســيحتاج األمــر إلطعامهــم؟ يف حــال تناولــوا الوجبــة
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عــى مائــدة مشــركة ،حينئــذ لــن تكــون الكلفــة كبــرة.
مــاذا علينــا إذا ً أن نعمــل برثوتنــا الهائلــة؟ هــل نعتقــد
أنهــا ستُســتنفذ يومـاً مــا؟ ألــن تنــزل علينــا الربكــة اإللهيــة
ضعــف ذلــك ألــف مــرة؟ ألــن نجعــل مــن األرض جنــة؟
فــإذا كان ذلــك قــد تحقــق بشــكل رائــع لــدى ثالثــة أو
خمســة آالف (املســيحيني األوائــل) ومل يُعــانِ أح ـ ٌد منهــم
مــن فاقــة ،فكــم مــن أضعــاف ذلــك ســيتحقق لــدى هــذا
العــدد الكبــر مــن النــاس؟ ألــن يقــدم كل ملتحــق جديــد
شــيئاً إىل ذلــك؟”
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“إن تشــتيت الــروات يتســبب يف نفقــات أكــر وبالتــايل
يف الفقــر .لنأخــذ بيتــاً برجــل وامــرأة وعــرة أطفــال.
هــي تشــتغل بالنســج ،يف حــن يبحــث هــو عــن رزقــه يف
الســوق .هــل ســيحتاجون أكــر إذا عاشــوا معـاً يف بيــت أم
إذا عــاش كل واحــد منهــم بشــكل مســتقل؟ طبعـاً يف حــال
عاشــوا بشــكل منفصــل .ويف حــال ذهــب األبنــاء العــرة
يف اتجاهــات مختلفــة ،يحتاجــون إىل عــرة بيــوت وعــر
موائــد وعــرة خــدم وكل يشء آخــر يف ظــل الظــروف
ذاتهــا .كيــف ميكــن التعامــل مــع أعــداد العبيــد؟ هــل
يُطعمهــم املــرء جميع ـاً عــى مائــدة واحــدة مــن أجــل
توفــر النفقــات؟ يــؤدي التفتــت عــادة إىل اإلهــدار،
والوحــدة إىل توفــر املمتلــكات .هكــذا يعيــش املــرء اليــوم
يف األديــرة وهكــذا عــاش أولئــك املؤمنــون .مــن مــات يف
حينــه جوع ـاً؟ مــن مل يتــم إشــباعه بشــكل وافــر؟ ومــع
ذلــك يخــى النــاس هــذا النظــام أكــر مــن القفــز إىل

املجهــول .دعونــا نحــاول ونبــدأ العمــل بجســارة! كيــف
ســيكون حجــم الربكــة حينئــذ! فــإذا كان يف الســابق،
عندمــا كان عــدد املؤمنــن صغـرا ً جــدا ً ،بالــكاد ثالثــة إىل
خمســة آالف ،حــن كان العــامل بأكملــه معاديـاً لنــا ،حني مل
يكــن هنــاك عـزاء يف أي مــكان ،وثبــت أســافنا ِب َجلَــد ،كــم
مــن األمــان اإلضــايف نحتــاج اليــوم ،خاصــة وأنــه بنعمــة
مــن الــرب هنــاك مؤمنــون يف كل مــكان! مــن كان ســريد
يف حينــه أن يبقــى وثني ـاً؟ أعتقــد ال أحــد .كان ســيمكننا
جــذب الجميــع وكســبهم إىل جانبنــا”3.
مل تُكلــل مناشــدة يوهانــس كريسوســتوموس امللحــة جــدا ً
وال مواعظــه الحامســية بالنجــاح .مل تجـ ِر محاولــة إلدخــال
املشــاعية يف القســطنطينية أو يف أي مــكان آخــر .فمــع
انتشــار املســيحية ،التــي كانــت قــد أصبحــت الديانــة
الســائدة منــذ القــرن الرابــع يف رومــا ،مل يعــد املؤمنــون إىل
منــوذج الرســل األوائــل ،إىل امللكيــة املشــركة ،بــل ابتعــدوا
عنهــا أكــر فأكــر .وازدادت هــوة عــدم املســاواة اتســاعاً
بــن األغنيــاء والفق ـراء ضمــن مجتمــع املؤمنــن.
وحتــى يف القــرن الســادس ،أي بعــد مــرور  500عامـاً عــى
ميــاد املســيح ،نســمع نــداء غريغــوري األول“ :ال يكفــي
أن ال يُســلب اآلخــرون مــا ميلكــون ،أنتــم لســتم بــا ذنــب
حــن تحتفظــون بأمــاك خلقهــا الــرب للجميــع .مــن ال
 3ال يوجــد ،يف حــدود علمــي ،ترجمــة أملانيــة لهــذه املوعظــة .يوجــد األصــل
اليونــاين والرتجمــة الالتينيــة
“Patrologiae Cursus Completus...” Excudebatur et venitapud J.-P.
Migne, Paris 1862 Spalte 93 ff.
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يُعطــي اآلخريــن مــا ميلكــه هــو ،هــو لــص وقاتــل ،ألنــه إذا
احتفــظ لنفســه مبــا يُعيــل رزق الفقـراءُ ،يكــن القــول أنــه
يقتــل يومـاً بعــد يــوم ذلــك العــدد الــذي يســتطيع العيش
مــن فيــض مــا ميلــك .فــإذا مــا شــاطرنا أولئــك الذيــن
يحيــون يف عــوز ،فنحــن ال نعطيهــم مــا يعــود لنــا ،بــل مــا
يعــود لهــم .هــذا ليــس فعــل شــفقة ،بــل ســداد ديــن”4.
ولكــن هــذه النــداءات ذهبــت أدراج الريــاح نتيجــة
لقســوة قلــوب املســيحيني الســابقني الذيــن كانــوا بالتأكيد
أكــر اســتعدادا ً لتقبــل مواعــظ آبــاء الكنيســة مــن
املســيحيني الحاليــن .ولكــن هــذه ليســت املـ ّرة األوىل يف
تاريــخ البرشيــة التــي تثبــت فيهــا الظــروف االقتصاديــة
أنهــا أقــوى مــن أجمــل املواعــظ .هــذه املشــاعية ،هــذه
الجامعــة االســتهالكية التــي بــر بهــا املســيحيون األوائــل
مل تكــن قــادرة عــى البقــاء دون عمــل مشــرك يقــوم بــه
جميــع الســكان عــى أرض مشــركة ويف ورش مشــركة.
ولكــن القيــام مبثــل هــذا العمــل املشــرك مصحوبــاً
بوســائل إنتــاج مشــركة ،كان يف ذلــك الوقــت غــر ممكــنٍ ،
ألن العمــل كــا أســلفنا كان مــن نصيــب العبيــد ،الذيــن
عاشــوا عــى هامــش املجتمــع ،ومل يكــن شــغل النــاس
األحــرار .ومنــذ البدايــة مل تقــم املســيحية بــأي يشء ومل
تســتطع أيضـاً القضــاء عــى الالمســاواة يف العمــل وامتالك
مــوارد اإلنتــاج .وتبع ـاً لذلــك كانــت محاوالتهــا للقضــاء

24

 4قارن دار كتب آباء الكنيسة“ .كتاب نظام الرعاوية”.
Vgl. Bibliothek der Kirchenväter, Zweite Reihe, Band 4, München1933.
“Buch der Pastoralregel”, Dritter Teil, Kapitel XXI, S. 195 f.

عــى التوزيــع املتبايــن للــروات ميؤوســا منهــا .ولذلك كان
عــى أصــوات آبــاء الكنيســة الذيــن هــدوا إىل املشــاعية
أن تبقــى صوتــاً يــرخ يف الربيــة .ولكــن مل ميــر وقــت
طويــل ،حتــى بــدأت هــذه األصــوات تنــدر أكــر فأكــر
إىل أن صمتــت .لقــد توقــف آبــاء الكنيســة أنفســهم عــن
الدعــوة إىل التضافــر وتوزيــع الــروات ،إذ أنــه مــع منــو
مجتمــع املؤمنــن تغــرت الكنيســة أيضـاً بشــكل جــذري.
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يف البدايــة ،حــن كانــت أعــداد املؤمنــن قليلــة ،مل يكــن
هنــاك رجــال ديــن باملعنــى الفعــي .فاملؤمنــون يف كل
مدينــة تجمعــوا وشــكلوا طائفــة دينيــة واختــاروا كل
مــرة أخـاً مــن بــن صفوفهــم ليُسـ ِّـر القداديــس والشــعائر
الدينيــة .فــكل مؤمــن كان بإمكانــه يف حينهــا أن يصبــح
مطرانـاً أو قسـاً ،إذ كانــت هــذه مناصــب محــددة زمنياً ،ال
متنــح ســلطة ســوى تلــك التــي توفرهــا لهــا الكنيســة طوعاً
 ،وكانــت غــر مدفوعــة األجــر كليـاً .إال أنــه بــذات املقــدار
الــذي ازداد فيــه عــدد املؤمنــن واســتمرت الطوائــف يف
الزيــادة والرخــاء ،تحولــت إدارة شــؤون الطائفــة وإقامــة
املراســم الصلواتيــة إىل عمــل يتطلــب وقتـاً طويـاً وتفرغـاً
كام ـاً .وألن بعــض األخــوة املســيحيني مل يعــد بإمكانهــم
القيــام بهــذه املهــام ،جنبـاً إىل جنــب مــع مهنهــم الخاصــة،
بــدأ املــرء يف اختيــار أعضــاء مــن الطائفــة مــن أجــل شــغل
مناصــب دينيــة بتفــرغ كامــل .وهكــذا بــدأ مثــل هــؤالء
املوظفــن بتكريــس أنفســهم لشــؤون الكنيســة والطائفــة
لقــاء أجــر يكفــي معيشــتهم .وهكــذا نشــأت يف نطــاق
الجامعــة املســيحية طبقــة جديــدة :مــن بــن جمهــور
املؤمنــن نشــأت طبقــة موظفــي الكنيســة – رجــال الدين.
فعوض ـاً عــن الالمســاواة بــن األغنيــاء والفق ـراء ،نشــأت
المســاواة جديــدة بــن رجــال الديــن والشــعب .وبالرغــم
مــن أنهــم بدايــة انتخبــوا مــن بــن صفوفهــم مؤمنــن
متســاويني يف الحقــوق مــن أجــل متثيــل الجامعــة مؤقت ـاً

يف ســلك الكنيســة ،مــا لبــث أن ارتقــى رجــال الديــن إىل
منزلــة طائفــة تســمو فــوق الشــعب .وكلــا تزايــد عــدد
الجامعــات املســيحية القامئــة يف جميــع مــدن اإلمرباطورية
الرومانيــة ،كلــا ازداد إحســاس املســيحيني املالحقــن مــن
قبــل الحكومــة والوثنيــن بالحاجــة إىل رص الصفــوف
مــن أجــل تنميــة قوتهــم .لتبــدأ الجامعــات املشــتتة يف
مل شــملها واالتحــاد يف شــكل كنيســة عــى مســتوى كامــل
أرايض اإلمرباطوريــة .إال أن ذلــك مل يكــن باألســاس ســوى
تكتــل يجمــع رجــال الديــن وليــس الشــعب .ويف القــرن
الرابــع بعــد امليــاد بــدأ رجــال الديــن يف الجامعــات
املتفرقــة بعقــد لقــاءات منتظمــة يف مجامــع كنســية؛
فقــد انعقــد املجمــع الكنــي األول يف عــام  325يف نيقيــة.
وهكــذا يكــون قــد اكتمــل اندمــاج رجــال الديــن بشــكل
وثيــق يف بوتقــة طبقــة منفصلــة عــن الشــعب .ويف ذات
الوقــت كان ،بالطبــع ،مطارنــة الجامعــات األكــر نفــوذا ً
وغنــى هــم أصحــاب الكلمــة بــن رجــال الديــن ،ولذلــك
وقــف مط ـران الجامعــة املســيحية يف مدينــة رومــا عــى
رأس املســيحية ككل ،كرئيــس للكنيســة ،كبابــا .وهكــذا
نشــأت هرميــة رجــال الديــن التــي انفصلــت تدريجيــاً
عــن الشــعب وعنــه ترفعــت أكــر فأكــر.
ويف ذات الوقــت تغــرت العالقــة االقتصاديــة بــن الشــعب
ورجــال الديــن .فحــن كان يف الســابق يتــم اعتبــار كل يشء
يقــوم أعضــاء الكنيســة األغنيــاء بتقدميــه قربانـاً للطائفــة
اعتــادا ً مالي ـاً للشــعب الفقــر ،بــدأ املــرء اآلن بتحويــل
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جــزء آخــذ يف الكــر مــن أجــل تغطيــة أجــور رجــال الديــن
واحتياجــات الكنيســة .وحــن أُعلــن يف بدايــة القــرن الرابع
يف رومــا أن املســيحية أصبحــت هــي الديانــة الســائدة،
أي الديانــة الوحيــدة املعــرف بهــا واملدعومــة مــن قبــل
الدولــة وتوقفــت مالحقــة املســيحيني ،مل تعــد الصلــوات
تعقــد يف كهــوف تحــت األرض أو ُحجــر متواضعــة ،بــل
بــدأ املــرء ببنــاء كنائــس تــزداد بهــاء ،األمــر الــذي أدى
إىل تخفيــض االعتــاد املــايل املخصــص للفقــراء أكــر
فأكــر .فســابقاً يف القــرن الخامــس تــم تقســيم عائــدات
الكنيســة إىل أربعــة أجـزاء متســاوية :جــزء يحصــل عليــه
األســقف وجــزء يحصــل عليــه باقــي رجــال الديــن األقــل
مرتبــة وجــزء مخصــص لبنــاء وصيانــة الكنائــس وربــع
فقــط مخصــص ملســاعدة فق ـراء الشــعب .وهكــذا يبقــى
مــن نصيــب جميــع فق ـراء الشــعب املســيحي فقــط مــا
يعــادل ذاك املقــدار الــذي يحصــل عليــه األســقف وحــده.
ومــع ُمــي الوقــت كــف املــرء عــن رصــد جــزء معــن
للفقـراء .إذ كلــا ازداد غنــى وســطوة رجــال الديــن ،كلــا
فقــد جمهــور املؤمنــن أكــر فأكــر كل ســيطرة عــى أمالك
الكنيســة وإيراداتهــا .فقــد عمــد األســاقفة إىل توزيــع
املقــدار الــذي يحلــو لهــم عــى الفق ـراء .والشــعب ســبق
لــه آنــذاك وأن حصــل عــى صدقــات مــن رجــال دينــه.
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ومل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد .فــإذا كانــت يف البداية
جميــع عطايــا املؤمنــن للعامــة املســيحية طوعيــة ،بــدأ
رجــال الديــن مــع مــي الوقــت ،خاصــة منــذ أن أصبــح

الديــن ديانــة الدولــة ،باملطالبــة بتقدميهــا قهــرا ً ،وذلــك
مــن جميــع املؤمنــن ،مورسيــن أو غــر مورسيــن .ويف
القــرن الســادس اســتحدث رجــال الديــن رضيبــة كنســية
خاصــة :ال ُعــر (أي ُعــر ســنابل القمــح ،البهيمــة العارشة
 ...إلــخ) .وقــد شــكلت هــذه الرضيبــة عبئـاً جديــدا ً عــى
عاتــق الشــعب وأصبحــت الحقــاً يف القــرون الوســطى
ســوط الــرب يف وجــه الفالحــن الفق ـراء املعترصيــن مــن
خــال أعــال الســخرة .وقــد تــم فــرض ال ُعــر عــى كل
أمنلــة مــن األرض ،عــى كل ِملــك .وكان عــى الفــاح الــذي
يعمــل يف الســخرة أن يُســدد العــر للســادة بعــرق جبينه
الدامــي .ومل يقتــر األمــر عــى أن الشــعب الفقــر مل يعــد
يحصــل عــى مســاعدة ودعــم مــن الكنيســة فحســب ،بل
األنــى مــن ذلــك ،أن الكنيســة ربطــت نفســها باملســتغلني
واملســرقني اآلخريــن للشــعب :باألمــراء والنبــاء املــاك
واملرابــن.
ويف القــرون الوســطى حــن أصبــح الشــعب العامــل أكــر
عــوزا ً وفق ـرا ً مــن خــال أعــال الســخرة ،اغتنــى رجــال
الديــن أكــر فأكــر .إذ عوضـاً عــن اإليـرادات الــواردة مــن
األعشــار ورضائــب ومدفوعــات أخــرى ،حصلــت الكنيســة
يف ذلــك الوقــت عــى هبــات ووصايــا مـراث مــن أغنيــاء
ورعــن أو مــن فاســقني أغنيــاء مــن كال الجنســن ،ممــن
أرادوا مــن خــال إرث وافــر مقــدم إىل الكنيســة يف آخــر
أيامهــم افتــداء خطاياهــم الحياتيــة .أمــوال وبيــوت وقــرى
بأكملهــا ،مبــا يف ذلــك عــال الســخرة ،ســندات ديــن
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وعائــدات مــن األرايضُ ،وهبــت وو ِّرثــت للكنيســة .وهكذا
تجمعــت بــن أيــدي رجــال الديــن ثــروات هائلــة .ومل
يعــد رجــال الديــن يقومــون عــى إدارة أمــاك الكنيســة
املوكلــن بهــا ،أي أمــاك طائفــة املؤمنــن أو عــى األقــل
األخــوة الفقــراء .ويف القــرن الثــاين عــر أعلــن رجــال
الديــن بشــكل رصيــح ،وكأنهــم يعرضــون قانونــا مأخــوذا
عــن الكتــاب املقــدس ،أن جميــع ثــروات الكنيســة ليســت
ملــكاً لطائفــة املؤمنــن ،بــل ملــكاً خاص ـاً لرجــال الديــن
وخاصــة لرئيســهم ،البابــا .وهكــذا أصبحــت املناصــب
الدينيــة الطريــق األفضــل إىل الحصــول عــى إيــرادات
وثــروات كبــرة؛ فقــد أغــدق كل رجــل ديــن حظــي
بأمــاك الكنيســة وأمالكــه الخاصــة عــى أقربــاءه وأطفالــه
وأحفــاده بســخاء .وألن أمــاك الكنيســة نتيجــة لذلــك
تراجعــت بشــكل كبــر وتبــددت بــن أيــدي عائــات رجال
الديــن ،أمــر البابــوات ،حرصـاً منهــم عــى املحافظــة عــى
الــروة ككل ،ومــن خــال إعــان أنفســهم أصحــاب امللــك
األعــى لكامــل أمــاك الكنيســة ،رجــال الديــن بالتبتــل،
مبعنــى االمتنــاع عــن الــزواج ،وذلــك ملنــع تناقــص امللــك
مــن خــال التوريــث .وقــد كان التبتــل قــد اســتحدث يف
القــرن الحــادي عــر ،إال أنــه تــم العمــل بــه ،نتيجــة لعناد
القساوســة ،بشــكل عــام فقــط يف نهايــة القــرن الثالــث
عــر .وحتــى ال تتخــى الكنيســة عــن أصغــر جــزء مــن
الــروة ،أصــدر البابــا بونيفــاس الثامــن عــام  1227مرســوماً
يقــي مبنــع أي رجــل ديــن مــن تقديــم هبــات إىل
الكائنــات الحيــة مــن إيراداتــه دون إذن البابــا.

وهكــذا راكمــت الكنيســة يف يديهــا ثــروات ال تحــى،
خاصــة مــن األرايض .فقــد تحــول رجــال الديــن يف جميــع
األقطــار املســيحية إىل أكــر مالــك للعقــارات .وعــادة مــا
امتلكــوا ثلــث اجــايل األرايض يف الدولــة ،وأحيان ـاً أكــر.
مل يكــن تســديد العــر مفروضــا فقــط عىل أطيــان امللوك
واألمـراء والنبــاء ،بــل كان عــى شــعب األريــاف تســديده
لرجــال الديــن ،عوض ـاً عــن أعــال الســخرة ،بــل وعمــل
أيضـاً ماليــن الفالحــن ومئــات اآلالف مــن الحرفيــن عــى
كامــل املســاحات الشاســعة مــن أمــاك الكنيســة بشــكل
مبــارش مــن أجــل األســاقفة ورؤســاء األســاقفة والكهــان
ورؤســاء الكنائــس واألديــرة .ومــن بــن مســتغيل أعــال
الســخرة التــي كان عــى الشــعب أن يقــوم بهــا ،بــرزت
الكنيســة يف القــرون الوســطى ،أي يف عــر اإلقطــاع ،كونها
الســيد واملســتغل األقــوى .فعــى ســبيل املثــال امتلــك
رجــال الديــن يف فرنســا قبــل الثــورة الكــرى ،أي يف نهايــة
ـس مجمــل األرايض يف فرنســا،
القــرن الثامــن عــرُ ،خمـ َ
والتــي عــادت عليهــم بدخــل ســنوي يقــارب  100مليــون
فرانك.وقــد بلغــت حصيلــة األعشــار املتحصلــة مــن
األمــاك الخاصــة  23مليون ـاً ،اعتــاش منهــا  2800أســقفاً
وراعــي كنيســة أعــى 5600 ،رئيــس ديــر للرهبــان60000 ،
قســيس ومعــاون قســيس ،ويف األديــرة  24000راهــب و
 36000راهبــة .هــذا الجيــش الج ـرار مــن رجــال الديــن
املعفــى مــن الرضائــب والخدمــة العســكرية مل يقــدم يف
ســنوات حدثــت فيهــا كــوارث عامــة عــى غـرار الحــروب
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وســوء املحاصيــل واألوبئــة ،ســوى “رضيبــة طوعيــة” إىل
صنــدوق الدولــة مل تتع ـ َد أبــدا ً  16مليــون فرانــك.
شــكل رجــال الديــن امليســورون جــدا ً مــع نبــاء الســخرة
طبقــة تســود الشــعب الفقــر وتعتــاش مــن دمــه وعرقــه.
فقــد كان يتــم منــح مناصــب الكنيســة العليــا ،كونهــا
مربحــة جــدا ً ،إىل النبــاء ويتــم الحفــاظ عليهــا يف إطــار
العائــات النبيلــة .ولذلــك أيض ـاً وقــف رجــال الديــن يف
عهــد أعــال الســخرة يف كل مــكان إىل جانــب النبــاء،
دعمــوا ســيطرتهم وقامــوا معـاً بخــداع الشــعب موصلــن
إيــاه حــد تحمــل العــوز واإلهانــة بخضــوع ودومنــا تذمــر
وال اســتعصاء .كــا كان رجــال الديــن العــدو املبــن
لجامهــر املــدن واألريــاف عندمــا ثــار هــؤالء أخ ـرا ً مــن
أجــل القضــاء يف ســياق الثــورة عــى اســتغالل أعــال
الســخرة ولنيــل حقــوق اإلنســان .إال أنــه كان هنــاك يف
واقــع األمــر طبقتــان داخــل الهرميــة الكنســية :فقــد
اســتحوذ رجــال الديــن ذوي املراتــب العليــا عــى كل
الــروة ،يف حــن ُمنــح جامهــر قساوســة األرياف أبرشــيات
فقــرة بلــغ إيرادهــا الســنوي عــى ســبيل املثــال يف فرنســا
مــا يــراوح بــن  500و  2000فرانــك .وقــد ثــارت أيضــاً
هــذه الطبقــة الدنيــا املحرومــة مــن رجــال الديــن ضــد
الطبقــة العليــا ويف الثــورة الكــرى التــي اندلعــت عــام
 1789تحالفــوا مــع الشــعب املكافــح ضــد ســيطرة النبــاء
الدنيويــن والروحانيــن.
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5
وهكــذا تــم مــع مــرور الوقــت قلــب عالقــة الكنيســة
مــع الشــعب رأس ـاً عــى عقــب .فاملســيحية كانــت قــد
نشــأت كبشــارة ومواســاة للطبقــات الفقــرة واملحرومــة.
وهــي التــي كانــت يف األصــل تعاليــم ضــد الالمســاوة
االجتامعيــة وبــرت بجامعيــة املِلــك مــن أجــل القضــاء
عــى الالمســاواة بــن األغنيــاء والفقـراء .ولكــن تدريجيـاً
تحولــت الكنيســة مــن مــأوى للمســاواة واألخــوة إىل
نــارش لالمســاواة والظلــم .فبعــد أن تخلــت الكنيســة
عــن نضــال الرســل األوائــل ضــد امللكيــة الشــخصية،
بــدأ رجــال الديــن بالقيــام بجمــع الــروات واالســتحواذ
عليهــا بأنفســهم وتحالفــوا مــع الطبقــات املالكــة التــي
عاشــت عــى اســتغالل عمــل الشــعب ومــن الســيطرة
عليــه .ففــي القــرون الوســطى ،حــن كان النبيــل
اإلقطاعــي يحكــم فالحــي الســخرة ،انتمــت الكنيســة
إىل طبقــة النبــاء الحاكمــة ودافعــت عــن ســيطرتهم
بــكل مــا أتيــت مــن قــوة ضــد الثــورة .وحــن أطــاح
الشــعب يف نهايــة القــرن الثامــن عــر يف فرنســا ويف
منتصــف القــرن التاســع عــر يف أوروبــا يف ســياق الثــورة
بالقنانــة وبامتيــازات النبــاء وبــدأت ســيطرة الرأســالية
الحديثــة ،حينئــذ عــادت الكنيســة وربطــت نفســها
بالطبقــات املســيطرة ،بالربجوازيــة املاليــة والصناعيــة.
ومــع مــرور الزمــن مل يعــد رجــال الديــن ميتلكــون أرضـاً
بــذات املقــدار الــذي كانــوا ميلكونــه يف الســابق ولكــن
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يف املقابــل أصبحــوا ميلكــون رأس مــال حاولــوا بواســطته
املضاربــة بحيــث يســتطيعون االســتحواذ عــى أكــر
قــدر ممكــن مــن اســتغالل عمــل الشــعب يف الصناعــة
والتجــارة التــي ميارســها الرأســاليون .فقــد امتلكــت
الكنيســة الكاثوليكيــة يف النمســا عــى ســبيل املثــال
وفــق معطيــات الكنيســة (قبــل خمــس ســنوات) ثــروة
تتعــدى  813مليــون كرونــه ،منهــا  300مليــون تقريبــاً
يف شــكل ٍ
أراض 387 ،مليــون ســندات ،أي ســندات
أســواق ماليــة مختلفــة تــأيت بفوائــد ،وحــوايل  70مليــون
تقــوم الكنيســة بإقراضهــا بفوائــد عاليــة وبشــكل
شــخيص للصناعيــن واملضاربــن يف األســواق املاليــة ...
إلــخ .وهكــذا تحولــت الكنيســة مــن ســيد للســخرة يف
القــرون الوســطى إىل رأســالية صناعيــة وماليــة حديثــة.
وكــا انتمــت يف املــايض إىل الطبقــة التــي اعتــرت دم
وعــرق الفالحــن ،أصبحــت اآلن تنتمــي إىل الطبقــة التــي
تغتنــي مــن خــال اســتغالل عــال املصانــع والزراعــة،
مــن خــال اســتغالل الطبقــة الكادحــة.
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وقــد ظهــر هــذا التحــول بشــكل بــارز يف األديــرة؛ ففــي
بعــض األقطــار ،عــى غ ـرار أملانيــا وروســيا ،كان قــد تــم
منــذ زمــن بعيــد منــع األديــرة الكاثوليكيــة وإلغاؤهــا.
ولكــن هنــاك ،حيــث مــا زالــت تحافــظ عــى نفســها
بشــكل ثابــت ،كــا يف فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا ،يظهــر
أيض ـاً إىل أي حــد غــدت الكنيســة رشيكــة يف الرأســالية
التــي تســيطر اليــوم عــى الشــعب.

شــكلت األديــرة يف القــرون الوســطى املالذ األخري للشــعب
الفقــر .ففيهــا اختبــأ الشــعب املضطهــد مــن وحشــية
األمــراء والســادة الدنيويــن وفظائــع الحــروب ،وهنــاك
بحــث املــرء عــن مــا يقــي مــن الجــوع ومــن العـراء ،حــن
مل يبـ َـق هنــاك مــن مــاذ ،وحينهــا مل تكــن األديــرة تحــرم
املحتاجــن مــن كــرة خبــز أو ملعقــة حســاء .وغنــي عــن
التذكــر أنــه يف القــرون الوســطى ،حــن مل تكــن تجــارة
الســلع العامــة قــد انتــرت بعــد كــا هــو الحــال عليــه
اليــوم ،بــل كان كل حــوش وكل ديــر يُنتــج كل يشء تقريبـاً
بنفســه لتلبيــة احتياجاتــه الخاصــة مبســاعدة عــال
الســخرة والحرفيــن  ،حــن مل يكــن هنــاك مــكان لبيــع
الســلع الزائــدة .ويف حــال تجمــع فائــض حبــوب أو خضــار
أو خشــب أو مشــتقات حليــب ،فليــس للباقــي منهــا
مــن قيمــة تقريبــاً ،إذ مل يكــن هنــاك مــن أحــد ميكــن
بيعهــا لــه ،كــا أن االحتفــاظ باملخــزون مل يكــن دامئــاً
ممكنـاً وليــس متوفــر للجميــع .إذا ً كانــت األديــرة ســعيدة
بإطعــام وحاميــة الشــعب الفقــر مــن خــال منحــه نــزرا ً
يســرا ً مــا حصلــت عليــه مــن رضائــب قامــت هــي
باعتصارهــا مــن رعاياهــا مــن الفالحــن املســرقني ،الســيام
وأن ذلــك كان يحــدث يف الوقــت الــذي كان فيــه كل بــاط
نبيــل مهــم يقــوم بذلــك أيضــا .وقــد شــكل ذلــك بالنســبة
لألديــرة خاصــة عمــل إحســان ذا فائــدة ،إذ كان صيتهــا
قــد ذاع كمــاذ للفقـراء بالــذات لتحصــل يف املقابــل عــى
هبــات ومخــزون كبــر مــن األغنيــاء وذوي النفــوذ.
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ولكــن حــن أصبــح يف ســياق إنتــاج الســلع والصناعــة
الرأســالية لــكل يشء يف االقتصــاد ســعره ويتــم تداولــه
كســلعة ،تخلــت األديــرة وبــاط الســادة الروحانيــن عــن
أعــال اإلحســان بالكامــل وأوصــدوا األبــواب يف وجــه
الفقــراء .حينئــذ مل يعــد الشــعب الفقــر يجــد ملجــأ
وال عونــاً ،ولهــذا الســبب ،مــن ضمــن أســباب أخــرى
غــره ،نشــأ مــع بدايــة ســيطرة الرأســالية يف القــرن
الثامــن عــر ،حــن مل يكــن العــال قــد نظمــوا أنفســهم
بعــد بغيــة حاميــة أنفســهم مــن االســتغالل ،يف الــدول
الصناعيــة الرئيســية ،يف إنجلـرا وفرنســا ،فقــر مدقــع بــن
أفـراد الشــعب ،شــبيه بذلــك الــذي عايشــه الســكان ذات
مــرة قبــل القــرن الثامــن عــر عنــد ســقوط اإلمرباطوريــة
األملانيــة الرومانيــة املقدســة.
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ولكــن حينــذاك ،عندمــا تحركــت الكنيســة الكاثوليكيــة
بالــذات مــن أجــل إنقــاذ الطبقــة الكادحــة الرومانيــة
التــي هلكــت يف العــوز ،حاملــة بــرى املشــاعية وامللــك
املشــرك واألخــوة ،ســلكت الكنيســة اآلن ،يف ظــل ســيطرة
رأس املــال ،مســلكاً مختلفـاً كليـاً .فلــم تتوا َن عن اســتغالل
العــوز الــذي وقــع فيــه الشــعب البســيط من أجل تســخري
هــذه القــوى العاملــة الرخيصــة ملصلحتهــا واغتنائهــا؛ فقــد
تحولــت األديــرة إىل معاقــل لالســتغالل الرأســايل وذلــك
يف شــكلها املرعــب ،أي اســتغالل عمــل النســاء واألطفــال.
مثــال مشــهور عــى هــذا االســتغالل الــذي ال يعــرف
الرحمــة لألطفــال حتــى يومنــا هــذاُ ،عــرض عــى العــامل

يف القضيــة املقامــة ضــد ديــر “إىل الراعــي الطيــب” يف
العــام  1903يف فرنســا ،حيــث كان هنــاك بنــات بعمــر
12و10و 9ســنوات يُجــرن عــى العمــل الشــاق بشــكل
متواصــل مــا أدى إىل فقدانهــن البــر والصحــة ،حيــث
كانــت تغذيتهــن غــر كافيــة إطالقــا وتــم التحفــظ عليهــن
كــا ولــو كــن يف ســجن شــديد الرصامــة.
واليــوم تــم تقريبــاً القضــاء عــى األديــرة يف فرنســا
أيض ـاً وبالتــايل ضاعــت عــى الكنيســة فرصــة االســتغالل
الرأســايل املبــارش .كذلــك تــم القضــاء منــذ وقــت طويــل
عــى رضيبــة ال ُعــر ،وشــقاء فالحــي الســخرة .إال أن رجال
الديــن ال زالــوا يحتفظــون حتــى اليــوم بوســائل متنوعــة
إلنهــاك الشــعب العامــل مــن خــال تســديد رســوم
القداديــس والزيجــات والجنــازات والتعميــد وأشــكال
مختلفــة مــن التدابــر الدينيــة .وتجــر الحكومــات التــي
تقــف إىل جانــب رجــال الديــن الســكان عــى الــدوام عــى
افتــداء أنفســهم منهــم .كام تحصــل الكنيســة يف كل مكان،
باســتثناء الواليــات املتحــدة األمريكيــة وســويرسا ،حيــث
الديــن شــأن خــاص ،عــى مرتبــات عاليــة ،عــى الشــعب
بالطبــع أن يقــوم بتوفريهــا بعــرق جبينــه .ففــي فرنســا
عــى ســبيل املثــال يحصــل رجــال الديــن الكاثوليــك حتــى
يومنــا هــذا عــى  40مليــون فرانــك كمرتبــات حكوميــة.
خالصــة القــول أن الكنيســة تعيــش اليــوم ،جنبـاً إىل جنــب
مــع الحكومــة وطبقــة الرأســاليني ،عــى حســاب العمــل
الشــاق للشــعب امل ُســتغَل .أمــا أيــة إيــرادات تحصــل

37

عليهــا الكنيســة التــي كانــت ملجــأ الفق ـراء واملحرومــن،
فهــذا مــا تُظهــره عــى ســبيل املثــال األرقــام الخاصــة
بإيـرادات رجــال الديــن الكاثوليــك يف النمســا .فقــد بلغت
قبــل خمــس ســنوات إيــرادات الكنيســة الســنوية يف
جميــع أرجــاء النمســا  60مليــون كرونــه .يف حــن بلغــت
النفقــات  35مليونــا فقــط ،أي “ادخــرت” الكنيســة يف
ســنة  25مليونــا عــى حســاب دم وعــرق الشــعب العامــل.

بشكل مفصل:
كــريس فيينــا األســقفي  300.000كرونــه إيـرادات ســنوية.
نفقــات أقــل مــن النصــف“ ،مدخــرات” صافيــة بالتــايل
 150.000ســنوياً .يف حــن بلغــت ممتلــكات هــذا الكــريس
األســقفي حــوايل  7ماليــن.
إيـرادات كــريس بـراغ األســقفي الســنوية تعــدت النصــف
مليــون ،والنفقــات حــوايل  .30.000يف حــن بلغــت
ممتلــكات هــذا الكــريس األســقفي حــوايل  11مليــون.
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إيــرادات كــريس أوملوتــس  Olmützاألســقفي الســنوية
تعــدت النصــف مليــون ،والنفقــات حــوايل  .40.000يف
حــن زادت ممتلــكات هــذا الكــريس األســقفي عــن 14
مليــون.

وليــس أقــل ســوءا ً مــا تقــوم بــه أيضـاً الطبقــة الدنيــا مــن
رجــال الديــن مــن ســلب للســكان ،تلــك الطبقــة التــي
عــادة مــا تشــكو مــن الفقــر وقســاوة قلــب الشــعب .فقــد
بلغــت عوائــد األبرشــيات يف النمســا أكــر مــن  35مليــون
كرونــه والنفقــات يف املقابــل  21مليــون فقــط ،لتبلــغ
“مدخ ـرات” القساوســة الســنوية باملجمــل  14مليــون .يف
املقابــل يبلــغ مجمــوع ثــروة األبرشــيات يف النمســا أكــر
مــن  450مليــون .ويف الختــام حصلــت األديــرة يف النمســا
أيض ـاً قبــل خمــس ســنوات عــى “ربــح صـ ٍ
ـاف” ،أي بعــد
خصــم النفقــات ،يزيــد عــى خمســة ماليــن ســنوياً .وقــد
منــت هــذه الــروات ســنوياً ،يف حــن منــى العــوز لــدى
الشــعب املســتغل مــن قبــل الرأســالية والدولــة .وكــا
يحصــل يف النمســا ،يحصــل أيضـاً لدينــا هنــا ويف كل مكان.
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بعــد أن قــد تعرفنــا قلي ـاً عــى تاريــخ الكنيســة ورجــال
الديــن ،علينــا أن ال نتع ّجــب اليــوم حــن نجــد أن رجــال
الديــن لدينــا قــد انحــازوا إىل جانــب الحكومــة القيرصيــة
والرأســاليني وقامــوا بتوجيــه أقــذع الشــتائم إىل العــال
الثوريــن الذيــن يناضلــون مــن أجــل حيــاة أفضــل .يســعى
العــال االش ـراكيون الدميقراطيــون الواعــون باألســاس إىل
تحقيــق فكــرة املســاواة االجتامعيــة واألخــوة بــن الناس يف
املجتمــع ،تلــك التــي كانــت أســاس الكنيســة املســيحية يف
بداياتهــا األوىل .هــذه املســاواة ،التــي كانــت حينــذاك غــر
ممكنــة يف مجتمــع قائــم عــى العبوديــة والحق ـاً حينــا
ســادت أعــال الســخرة ،أصبحــت اآلن ممكنــة ،إذ أن
الرأســالية الصناعيــة تســود العــامل أجمــع .مــا عجــز عــن
تحقيقــه رســل املســيحية مــن خــال مواعــظ ناريــة ضــد
األغنيــاء األنانيــن  ،ميكــن عــى املــدى املنظــور أن تحققــه
الطبقــات الكادحــة الحديثــة ،طبقــة العــال الواعيــن،
حــن يكونــون يف جميــع األقطــار قد اســتولوا عىل الســلطة
السياســية وانتزعــوا املصانــع واألرض وجميــع وســائل
العمــل مــن أجــل امللكيــة املشــركة لجميــع العاملــن.
أمــا الشــيوعية التــي تســعى إليهــا االشـراكية الدميقراطيــة
فلــم تعــد تلــك التــي تقســم الــروة التــي تنتجهــا العبيــد
واالقنــان بــن املتســولني واألغنيــاء والكســاىل  ،بــل جامعــة
عمــل مخلــص واســتمتاع عــادل بالثــار املشــركة لهــذا
العمــل .مل تعــد االش ـراكية تعنــي أن األغنيــاء يُشــاركون

الفق ـراء ،بــل تعنــي بالــذات التخلــص مــن هــذا الفــرق
بــن األغنيــاء والفق ـراء مــن خــال تطبيــق ذات واجــب
العمــل عــى جميــع القادريــن عــى العمــل والقضــاء كليـاً
عــى اســتغالل الفــرد مــن قبــل اآلخريــن.
ومــن أجــل تطبيــق هــذا النظــام االش ـرايك ،يجــب عــى
العــال يف جميــع األقطــار تنظيــم أنفســهم يف إطــار
حــزب العــال االشــرايك الدميقراطــي الــذي يســعى إىل
تحقيــق هــذا الهــدف .ولهــذا الســبب بالــذات تشــعر
الطبقــات املالكــة ،التــي تعيــش اليــوم عــى اســتغالل
العــال ،بكراهيــة شــديدة نحــو االش ـراكية الدميقراطيــة
وتنويــر العــال والحركــة العامليــة .إال أن رجــال الديــن،
بــل الكنيســة جميعهــا تنتمــي هــي األخــرى إىل هــذه
الطبقــات املســيطرة .فجميــع هــذه الــروات الضخمــة
التــي راكمتهــا الكنيســة تــم اســتمالكها مــن خــال
االســتغالل والتمييــز ضــد الشــعب العامــل .فــروة رؤســاء
األســاقفة واألســاقفة واألديــرة واألبرشــيات تــم اكتســابها،
متام ـاً مثــل ثــروة الصناعيــن والتجــار وأقطــاب األريــاف،
بالعــرق الدامــي للشــعب العامــل يف املــدن واألريــاف .وإال
فمــن أيــن أتــت الهبــات ووصايــا التوريــث التــي قدمهــا
األغنيــاء إىل الكنيســة؟ عــى مــا يبــدو ليــس مــن عمــل
ذايت قــام بــه هــؤالء األغنيــاء املتظاهــرون بالتديــن ،بــل
مــن اســتغالل العــال الذيــن كدحــوا مــن أجلهــم .ففــي
الســابق نشــأت هــذه الــروات املقدمــة قربانــاً لرجــال
الديــن مــن خــال اســتغالل فالحــي الســخرة  ،واليــوم مــن

41

خــال اســتغالل األجــر .أمــا يف مــا يتعلــق باملرتبــات التــي
يحصــل عليهــا اليــوم رجــال الديــن مــن الحكومــة ،فمــن
الواضــح أن مصدرهــا هــو الخزينــة العامــة للدولــة التــي
يتــم ملؤهــا بشــكل أســايس مــن خــال اعتصــار جامهــر
الشــعب البســيط .إذا يقــوم رجــال الديــن هــم أيضــاً
بالتشــديد عــى الشــعب ويعيشــون عــى إذاللــه وقمعــه
وتجهيلــه ،كــا تفعــل كامــل الطبقة الرأســالية .فالشــعب
املســتنري ،الــذي يناضــل مــن أجــل حقوقــه واملســاواة
بــن النــاس ،مكــروه مــن قبــل القساوســة بقــدر مــا هــو
مكــروه مــن جميــع الرأســاليني املتطفلــن ،ألن تطبيــق
املســاواة والقضــاء عــى االســتغالل هــو مبثابــة رصاصــة
الرحمــة باألخــص لرجــال الديــن الذيــن يعيشــون عــى
االســتغالل وعــدم املســاواة .ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو
أن االشــراكية تســعى إىل منــح جميــع البرشيــة ســعادة
صادقــة ونزيهــة عــى األرض ،منــح كامــل الشــعب أكــر
قــدر ممكــن مــن التعليــم واملعرفــة ونفــوذ يف املجتمــع.
وبالــذات هــذه الســعادة الدنيويــة لجميــع البــر وهــذا
الوضــوح الذهنــي يخشــاه خــدم الكنيســة كــا يخشــون
الوبــاء.
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وكــا زج الرأســاليون عقــول الشــعب يف ســجن العــوز
والعبوديــة ،حبــس رجــال الديــن روح الشــعب مــن
أجــل مســاعدة الرأســاليني بهــدف ســيطرتهم عليــه ،
خشــية أن يقــوم شــعب متعلــم ورشــيد بالنظــر إىل العــامل
والطبيعــة مــن خــال عيــون رفــع العلــم الغشــاوة عنهــا،

األمــر الــذي ســيقلص مــن ســيطرة القساوســة التــي لــن
يعــود ينظــر إليهــا كقــوة وكمصــدر أعــى لــكل نعمــة عىل
األرض .فمــن خــال قيامهــم إذا َ بتغيــر وتزويــر التعاليــم
األصليــة للمســيحية ،تلــك التــي كانــت تنشــد ســعادة
الفقــراء الدنيويــة ،يحــاول رجــال الديــن املعارصيــن
إقنــاع الشــعب ،بــأن مــا يُعانيــه مــن عــوز وإذالل ال
يعــود إىل الظــروف االجتامعيــة املشــينة ،بــل إىل أمــر
الســاء ،إىل قضــاء وقــدر العنايــة اإللهيــة .ومــن خــال
ذلــك بالــذات تقتــل الكنيســة الــروح يف اإلنســان العامــل،
تقتــل فيــه األمــل واإلرادة يف مســتقبل أفضــل ،تقتــل فيــه
اإلميــان بذاتــه وقــواه واحـرام الكرامــة اإلنســانية الذاتيــة.
فقساوســة اليــوم قامئــون بتعاليمهــم الخاطئــة واملســممة
للـ ّروح بفضــل جهل الشــعب ومهانتــه ويريــدون املحافظة
عــى هــذا الجهــل وهــذه املهانــة إىل األبــد.
وعىل ذلك توجد براهني غري قابلة للدحض.
ففــي البلــدان التــي يتمتــع فيهــا رجــال الديــن الكاثوليــك
بســلطة غــر محــدودة عــى تفكــر الشــعب كــا يف
إســبانيا وإيطاليــا ،هنــاك يســود أيضـاً جهــل كبــر وجرميــة
كــرى .لنأخــذ عــى ســبيل املثــال واليتــن يف أملانيــا لغــرض
املقارنــة :بافاريــا وسكســونيا .بافاريــا هــي بالدرجــة األوىل
بلــد مزارعــن ،حيــث ال يــزال رجــال الديــن الكاثوليــك
فيهــا يتمتّعــون بتأثــر كبــر عــى الشــعب .سكســونيا يف
املقابــل بلــد صناعــي متقــدم ،حيــث تلعــب االش ـراكية
الدميقراطيــة منــذ ســنوات طويلــة تأثــرا ً عــى الســكان
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العاملــن هنــاك .ففــي سكســونيا حصــل عــى ســبيل
املثــال االشــراكيون الدميقراطيــون يف جميــع الداوئــر
االنتخابيــة تقريبـاً عــى مقعــد يف الرايخســتاغ ،مــا جعــل
هــذه الواليــة مكروهــة مــن الربجوازيــة ويتــم تشــويه
ســمعتها ونعتهــا بالـ”حم ـراء” ،أي اش ـراكية دميقراطيــة.
والنتيجــة؟ تظهــر اإلحصائيــات الرســمية ،أن عقــد مقارنــة
بــن أرقــام الجرائــم التــي ارتكبــت خــال ســنة يف بافاريــا
الكاثوليكــة ويف سكســونيا “الحم ـراء” (عــام  ،)1898مــن
بــن  100.000شــخص :يف حــال الرسقــات الخطــرة :بافاريا
 ،204سكســونيا  ،185ويف حــال األذى الجســدي :بافاريــا
 ،296سكســونيا  ،72ويف حــال حنــث اليمــن :بافاريــا ،4
سكســونيا  .1كذلــك األمــر إذا مــا نظــر املــرء إىل أرقــام
الجرميــة يف مقاطعــة بوزيــن  ،Posenحيــث كان هنــاك
يف ذات العــام مــن بــن  100.000شــخص :أذى جســدي
 ،232برلــن  .172ويف رومــا ،مقــر البابــا ،تــم يف الســنة
قبــل األخــرة لقيــام الدولــة البابويــة ،أي لقيــام النفــوذ
الدنيــوي للبابــا يف العــام  ،1869تــم يف شــهر واحــد الحكــم
عــى  279إنســان بتهمــة القتــل 728 ،بتهمــة التســبب
بــأذى جســدي 297 ،بتهمــة الســطو و 21بتهمــة اإلحـراق
املتعمــد! هــذه كانــت مثــار الســيطرة الحرصيــة لرجــال
الديــن عــى تفكــر الشــعب املســكني.
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هــذا ال يعنــي بالطبــع أن رجــال الديــن يشــجعون عــى
الجرميــة ،بــل عــى النقيض من ذلك ،يُســمع من القساوســة
كالم كثــر ضــد الرسقــة والســطو وإدمــان الخمــور .فمــن

املعــروف أن الرسقــة والــرب والــرب ليســت وليــدة
عنــاد أو ارصار ،بــل لهــا ســببني :الفقــر والجهــل .فمــن يُبقي
الشــعب إذا ً يف الفقــر والجهــل ،كــا يفعــل رجــال الديــن،
مــن يقتــل اإلرادة والطاقــة يف الشــعب يف بحثــه عــن مخرج
مــن الفقــر والجهــل ،ومن يقــوم بكل وســيلة لعرقلــة أولئك
الذيــن يريــدون تثقيــف الشــعب وانتشــاله مــن الفقــر ،هو
أيضـاً مســؤول عــن انتشــار الجرميــة واإلدمــان عــى الخمــر،
كــا ولــو كان يُشــجع عــى ذلــك.
كذلــك ســارت األمــور حتــى وقــت قصــر يف مناطــق
املناجــم يف بلجيكيــا الكاثوليكيــة إىل أن أىت االشــراكيون
الدميقراطيــون ورصخــوا بصــوت عــا ٍل يف وجــه العامــل
البلجيــي املتعــوس واملهــان :انهــض أيهــا العامــل ،ال تبـ َـق
أســر مهانتــك ،ال تــرب وال تــرب كحــوالً وال تفقــد
شــجاعتك عنــد اليــأس ،بــل اقــرأ ،ثقــف نفســك ،تكتــل
مــع إخوتــك يف منظمــة ،ناضــل ضــد املســتغلني الذيــن
يعترصونــك ،وســتحرر نفســك مــن الفقر ،ســتكون إنســاناً!
وهكــذا يحمــل االش ـراكيون الدميقراطيــون يف كل مــكان
إىل الشــعب االنبعــاث ،يعينــون اليائســن ،يجمعــون
بــرون البلــداء ويبينــون
الضعفــاء ليشــكلوا قــوة ،يُ ِّ
طريــق التحــرر ويدعــون الشــعب إىل إقامــة مملكــة
املســاواة والحريــة وحــب الغــر عــى األرض .يف املقابــل
يدعــو خــدم الكنيســة الشــعب يف كل مــكان إىل الخنــوع
واليــأس واملــوت الذهني-الروحــاين .لــو ظهر املســيح اليوم
عــى األرض ،لصنــع بهــؤالء القساوســة واألســاقفة ورؤســاء
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األســاقفة ،الذيــن يحمــون األغنيــاء ويعيشــون عــى عــرق
املاليــن الدامــي ،ذات الــيء الــذي صنعــه يف حينــه مــع
أولئــك التجــار الذيــن أخرجهــم مــن رواق املعبــد ،حتــى ال
يدنســوا بيــت اللــه بأعاملهــم املشــينة.
لذلــك اســتوجب قيــام نضــال حيــاة أو مــوت بــن رجــال
الديــن الذيــن يريــدون اســتدامة الفقــر واالســرقاق،
واالشـراكيني الدميقراطيــن الذيــن يأتــون الشــعب ببشــارة
التحــرر ،كــا بــن الظــام الدامــس والشــمس املرشقــة.
وكــا تخــي عتمــة الليــل مكانهــا عــى مضــض للفجــر
املشــمس ،تريــد اآلن خفافيــش الكنيســة بجببهــم
الســوداء حجــب نظــر الشــعب حتــى ال تــرى عينــاه ضــوء
التحــرر االش ـرايك البــازغ .وألنهــم ال يســتطيعون محاربــة
االشـراكية بالعقــل والحقيقــة ،يلــوذون بالعنــف والظلــم.
ينــرون بلغــة يهــوذا اإلســخريوطي افـراءات مشــينة عــن
بــرون الشــعب ،ومــن خــال الكــذب
أولئــك الذيــن يُ ِّ
واالفــراء يحاولــون التشــهري بأولئــك الذيــن يضحــون
بدمهــم وحياتهــم مــن أجــل الشــعب .ويف نهايــة األمــر
يــرر ويدعــم هــؤالء القساوســة ،خــدم العجــل الذهبــي،
جرائــم الحكومــة القيرصيــة ،ويباركــون قتلــة الشــعب،
وينتصبــون حاميــة لعــرش األخــر مــن املســتبدين
القيــارصة ،ذلــك الــذي يقمــع الشــعب بالحديــد والنــار،
كــا فعــل نــرون يف رومــا مبطاردتــه للمســيحيني األوائــل!
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ولكــن هبــا ًء تذهــب هــذه الجهــود! هبــا ًء تهــدرون غضبـاً
أنتــم ،خــدم املســيحية املنحطــون ،أنتــم مــن أصبحتــم

اآلن خــدم نــرون! هبــا ًء تســاعدون قتلتنــا وقطاريزنــا
[قطــروز كلمــة تركيــة دارجــة يف العربيــة وتعنــي الشــخص
الــذي يــوكل إليــه مهمــة مالحقــة وتحريــض ومحاولــة
القبــض عــى شــخص مــا -املرتجــم] ،عبثــاً تحمــون
بإشــارة الصليــب األغنيــاء ومســتغلني الشــعب! وكــا
مل تفلــح يف حينــه الوحشــية واالفــراءات لوقــف زحــف
الفكــرة املســيحية ،هــذه الفكــرة التــي دنســتموها مــن
خــال خدمتكــم للعجــل الذهبــي ،فلــن توقــف جميــع
محاوالتكــم اليــوم زحــف االش ـراكية .أنتــم اليــوم ،وفق ـاً
لتعاليمكــم وطريقتكــم يف العيــش ،وثنيــون .أمــا نحــن
الذيــن نــأيت الفقــراء وامل ُســتغَلني واملضطهديــن ببشــارة
األخــوة واملســاواة ،نحــن اليــوم نغــزو العــامل ك ِمثــل ذلــك
الــذي قــال“ :حقـاً ،حقـاً أقــول لكــم أن مــرور جمــل مــن
ثقــب إبــرة أيــر مــن أن يدخــل غنــي إىل ملكــوت اللــه”.
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7
وتبقــى بضــع كلــات يف الختــام .ميلــك رجــال الديــن
طريقتــن ملكافحــة االشــراكية الدميقراطيــة .هنــاك،
حيــث ال تــزال حركــة العــال يف طــور الحصــول عــى
حقــوق مدنيــة ،كــا هــو الحــال آنيــاً عندنــا [بولنــدا]،
وحيــث الطبقــات املســيطرة ال تــزال فريســة لوهــم
أنــه بإمكانهــم اإلجهــاز عليهــا [االش ـراكية الدميقراطيــة]
بالعنــف ،يظهــر رجــال الديــن أيض ـاً مــن خــال مواعــظ
صارمــة فقــط ،يشــوهون بهــا االشــراكيني ويهــددون
العــال “املتطاولــن” .لكــن هنــاك ،حيــث تســود الحريــة
السياســية ،ويتحــول حــزب العــال إىل قــوة ،كــا هــو
الحــال يف أملانيــا وفرنســا وهولنــدا ،يلجــأ رجــال الديــن إىل
طــرق أخــرى .بدهــاء يخفــون أنيــاب الذئــاب ومخالبهــا
تحــت جلــد حمــل وديــع ،ويتحولــون مــن العــدو املخلــص
للعــال إىل صديقهــم الزائــف .فالقساوســة يتحركــون
بأنفســهم نحــو تنظيــم العــال وتأســيس نقابــات عامليــة
“مســيحية” .هــم يحاولــون بذلــك اصطيــاد األســاك يف
الشــباك ،أي إيقــاع األســاك يف شــباك نقاباتهــم الزائفــة،
حيــث يعلمونهــم الخضــوع قبــل أن ينضمــوا إىل نقابــات
االشــراكية الدميقراطيــة التــي تعلمهــم الكفــاح ضــد
االســتغالل والحفــاظ عليهــم منــه.
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وحــن تكــون يف نهايــة األمــر الحكومــة القيرصيــة قــد
ســقطت تحــت رضبــات الطبقــة الكادحــة البولونيــة

والروســية ،ويبــزغ فجــر الحريــة السياســية يف بالدنــا
أيضــاً ،سنشــهد بالتأكيــد أن ذات رئيــس األســاقفة
بوبيــل  Popielوذات القساوســة ،الذيــن يشــتمون
اآلن العــال املناضلــن بشــدة يف الكنائــس  ،يبــدأون
بتنظيمهــم بعنــف يف اتحــادات “مســيحية” و “وطنيــة”،
بغيــة تجهيلهــم بطريقــة جديــدة .فمنــذ اآلن بدأنــا
نشــهد بدايــة صغــرة لهــذا العمــل الهــدام يف اتحــادات
“الوطنيــن الدميقراطيــن ،”5الــركاء املســتقبليني ،الذيــن
تدعمهــم الكنيســة اليــوم يف تشــويه ســمعة االشــراكية
الدميقراطيــة.
لذلــك عــى العــال أن يكونــوا مســتعدين ،أال يقعــوا
غــدا ً ،بعــد انتصــار الثــورة وتطبيــق الحريــة السياســية ،يف
رشك الكلــات املعســولة ألولئــك الذيــن يتجــارسون اليــوم
مــن عــى املنابــر مدافعــن عــن النظــام القيــري قاتــل
العــال وعــن ســيطرة رأس املــال التــي تدفــع بالشــعب
نحــو الفقــر .ومــن أجــل الوقايــة مــن عــداوة رجــال الديــن
اليــوم ،خــال الثــورة ،ومــن صداقتهــم الغــادرة غــدا ً ،بعــد
الثــورة ،عــى العــال االنتظــام عــى الفــور يف حزبهــم
العــايل واالنضــام إىل االشــراكية الدميقراطيــة .وحــري
بالعــال الواعــن الــرد عــى جميــع حمــات القساوســة
بالجــواب التــايل:
“ 5نارودافــا دميقراســيا” انبثقــت عــن “ليغــا بولســكا” التــي تــم تأسيســها عــام
 1887يف ســويرسا (منــذ “ 1894ليجــا نارودافــا”) وتشــمل أج ـزاء مــن الربجوازيــة
واملالكــن الكبــار والربجوازيــة الصغــرة .أكــر ممثليهــا شــهرة كان رومــان
دموفســي.

49

ال تســلب االشــراكية الدميقراطيــة أحــدا ً عقيدتــه وال
تحــارب الديــن! فعــى النقيــض هــي تطالــب بحريــة
الضمــر الكاملــة للجميــع واحـرام كل عقيــدة وكل إميــان.
ولكــن إذا أراد القساوســة اســتغالل املنابــر كوســيلة رصاع
ســيايس ضــد طبقــة العــال ،ســيتعامل العــال معهــم
كــا مــع جميــع أعــداء حقوقهــم وتحررهــم.
فمــن يدعــم املســتغلني وامل ُضطهِديــن ويحــاول تكريــس
النظــام املجتمعــي املشــن القائــم اليــوم ،هــو عــدو لــدود
للشــعب ،ســواء ارتــدى جبــة القســيس أم بــزة الرشطــي.
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ّ
السياســية
المعرفــة حــول الحــركات والتيــارات
ّ
الدينيــة فــي العالــم والمنطقــة العربيــة متناثــرة
وغالبــا مــا تكــون مؤطــرة مــن قبــل خصومهــا
السياســيين .هنــاك احتيــاج إلــى االبتعــاد عــن
تشــويه صــورة المعارضيــن السياســيين واالشــتباك
علــى المســتوى السياســي مــن أجــل العمــل
ضــد التنميــط والعنصريــة.
توفــر مؤسســة روزا لوكســمبورغ مــن خــال
نشــرها لمقــاالت وتحليــات تهــدف إلــى توفيــر
ً
الد ّ
فهــم أعمــق للحــركات السياسـ ّـية ّ
ينيــة ،أساســا
لنقــاش سياســي مفتــوح مــع األطــراف السياســية
المختلفــة المهتمــة بالدخــول فــي حــوار مبنــي
علــى التضامــن والتفكيــر النقــدي.

