إلحاد االنقالب ال ابتداع وال عبقرية
محمد يوسف عدس
ش َر منذ  383يو ًما بعنوان "هل أصبح لإللحاد دولة..؟" كتبت تعليقًا
في مقال سابق لى نُ ِ
على ما يقوم به مرتزقة وهراطقة من مر ّوجى الدين االنقالبي الجديد ورد فيه هذه العبارة"
"األمر ليس فيه ابتداع وال عبقرية [وال يحزنون] ؛ فكل ما رص ْدتُه من كالم وقرارات
وتص ّرفات لجبهة اإللحاد في مصر منقول بحذافيره من تجربة االتحاد السوفييتي ؛ [بمعنى
أن] استراتيجية نشر اإللحاد وتكتيكاته سبق بها فالسفة اإللحاد وأساتذته فى االتحاد
السوفييتي ؛ لهم مناهجهم وكتبهم المنشورة التى درستُها وتابعت تطبيقاتها  ..وكتبت عنها
مئات الصفحات  ..ومن شدة أ ُ ْلفَتِى لها أصبحت أستطيع أن أتنبّأ بالخطوات التالية لدُعا ِة
اإللحاد فى مصر  ..وفى هذه المقالة ألخص جز ًءا مهما من هذه الدراسة التي أرجو أن تصدر
ً
مذهال بين أساليب وخطط الهراطقة
قريبًا في كتاب جامع بمشيئة هللا  ..وسترى تشاب ًها
االنقالبيين في مصر وبين ما قام به الروس واالتحاد السوفييتي في آسيا الوسطى والقوقاز
في حربهم على اإلسالم والمسلمين:
في  7ديسممبر سمنة  1917بعد قيام ثورة أكتوبر أصمدر كل من لينين وسمتالين بيانا
ُم َوج ًها إلى جميع المسلمين الكادحين في روسيا والشرق هذا نصه:
ً
"يا م سلمي رو سيا ،يا م سلمي ال شرق ،أيها الرفاق ،أيها اإلخوة ،إن أحداثا عظيمة
تحدث اآلن في روسمممممميا  ..إن عهد الرأسممممممماليين واإلمبرياليين يتداعى ،وتميد األر من
تحت أرجلهم وتشتعل ثورة الشعب لتقضى عليهم.
وفي خضممممممم هذه األحداث العظام نلتفت إليكم يا مسمممممملمي روسمممممميا والشممممممرق الذين
استرقكم االستعمار واستلب أموالكم وأراضيكم.
يا مسمممممملمي روسمممممميا ،يا تتار الفولجا والقرم ،يا أيها القربيز وسممممممكان سمممممميبيريا
والتركستان ،يا سكان القوقاز األبطال ،وقبائل الشيشان وسكان الجبال األشداء ،أنتم يا من
هُدمت مسممماجدكم ومزق القياصمممرة الط اة قرآنكم وحاربوا دينكم ،وأبادوا ثقافتكم وتقاليدكم
ول اتكم ،ثوروا من أجل دينكم وقرآنكم وحريتكم في العبادة.
إننا هنا نعلن احترامنا لدينكم ومسممممممماجدكم  ..وأن عاداتكم وتقاليدكم حرة ال يمكن
المسممممماس بها ،ابنوا حياتكم الحرة الكريمة المسمممممتقلة دون أية معوقات ،ولكم كل الحق في
ذلك ،واعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصمممونة بقوة الةورة ورجالها ومن العمال
والفالحين والجنود وممةليهم  ،ولهذا نطلب منكم تأييد الةورة ومسممممممماندتها ألنها تقوم من
أجلكم ومن أجل حريتكم الدينية والمدنية".
يتوجه البيان بخطابه بعد ذلك إلى مسمممممملمي الشممممممرق في إيران وتركيا وبالد العرب
والهند ،وينتهي بنداء إلى جميع المسلمين فيقول" :تقدموا أيها المسلمون لتحرير أوطانكم
وارفعوا أعالم ثوراتكم فمم ن أعالمنمما وبنودنمما قممد ُرفعممت من أجممل حريممة المسممممممتعبممدين
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والمظلومين  ..يا مسلمي روسيا ويا مسلمي الشرق هلموا إلينا ،إلى طريق الحرية والعدالة
لنبني هذا العالم من جديد على أساس الحق والخير والعدل".
توقيع :جوزيف ستالين ،وفالديمير لينين.
ابتهج المسمممممملمون بهذا اإلعالن وظنوا أن عصمممممم ًرا ذهبيًّا يشممممممرق عليهم فبدأوا بتشممممممكيل
مؤسمممسممماتهم الوطنية وحكوماتهم المحلية كخطوة نحو االسمممتقالل ،وشمممرعوا في اسمممتعادة
مساجدهم وترميمها.
نجحت سمممياسمممة لينين الدعائية بين المسممملمين لدرجة أنهم اعتقدوا أن ثورة أكتوبر
البلشممفية جاءت هدية من هللا إلنقاذهم من ط يان القياصممرة ،ووصمملت دعاية لينين
إلى حد الزعم بأن نظامه يقوم على مبادئ القرآن وعلى الشمممريعة اإلسمممالمية ،لذلك
وقف المسلمون إلى جانبه وحاربوا في صفوف البالشفة.
ولكن فرحة المسمممممملمين لم تدم طويال فقد نقضمممممممت الحكومة الشمممممميوعية وعودها
وتعر الزعماء الدينيون لالضمممطهاد وفُرضمممت الضمممرائب على المسممماجد وأبلقت
المعاهد الدينية ،وألن هذه اإلجراءات اإلدارية بدت بير كافة بدأ القادة السمممممموفييت
باسممممممتعمال اإلرهاب والعنف حيث أصممممممدر لينين في إبريل  1918أمرا إلى الجيش
األحمر بالزحف على البالد اإلسممممممالمية وأخذت الدبابات والطائرات تحصممممممد المدن
المسلمة حصدا.
فلما تم للسوفييت احتالل هذه المناطق بدأوا في تشكيل ما يسمى بجمهوريات الحكم
الذاتي لتدمير وحدة الم سلمين ،وارتفعت أ صوات الدعاية الرو سية باتهام ال شعوب
المسلمة بمعاداة الةورة.
كان نداء لينين وسممممممتالين مجرد خديعة لتكتيل صممممممفوف المسمممممملمين خلف الةورة
الشممميوعية حتى تسمممتقر أقدامها ،بينما كان الشممميوعيون يخططون الجتةاث األديان
من االتحاد السوفييتي وفي مقدمتها اإلسالم.
وربم المقاومة التي تفجرت في كل بالد المسمملمين ضممد االسممتعمار الروسممي الجديد
تمكن الروس البالشممممفة من تعزيز قبضممممتهم على المناطق اإلسممممالمية ،وبدأت بذلك
مرحلة جديدة تميزت بالهجوم المباشر على المؤسسات الدينية اإلسالمية.
تعاظمت الحملة ضمممممممد اإلسممممممالم في الفترة ما بين عامي  1927و  1938فبل ت
أقصى ذروة لها :حيث أبلقت جميع المساجد ،وتم تصفية آالف من القيادات الدينية
اإلسممممممالم ية بم حاك مات و بدون م حاك مات  ،وتوسمممممم عت إجراءات تجفيف الم نابع
اإلسالمية فشملت:
 -1تحريم أي جهود تعليمية يقوم بها اآلباء ألطفالهم مما له عالقة بالدين.
 -2تحريم طباعة المصممممحف والكتب الدينية أو اسممممتيرادها من البالد اإلسممممالمية
خارج االتحاد السوفييتي.
 -3تحريم أداء الصالة والصيام وجمع الزكاة.
 -4تحريم حجاب النساء وإجبارهن على خلعه بالقوة.
في نفس الوقت نشممممممرت الحكومة السمممممموفييتية مدارس ومعاهد تعليمية للفتيات
والفتيان المسلمين وللكبار ،كانت برامجها تركز على تعليم الل ة الروسية والمبادئ
الشممميوعية واكتسممماب النظرة المادية ..وأخذت السممملطات الروسمممية تحث القيادات
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المحلية على االلتحاق بالحزب الشيوعي ،كوسيلة ال بديل عنها للمشاركة في اتخاذ
القرارات التي تخص مجتمعمماتهم ،واعتبرت هممذا بممديال لحق تقرير المصممممممير ،أو
اال ستقالل الوطني الذي كان الم سلمون يتطلعون إليه ،فقد أ صبح الحديث عن هذه األمور
من المحرمات في االتحاد السوفييتي.
في مرحلة تالية تم إعالن انتصممممار الماركسممممية اللينينية وشممممرعت الدولة في إنجاز
مهمتين أساسيتين :تصفية آثار الدين على المؤسسات والعمليات السياسية ،وخلق
وتطوير قيم ثقافية واجتماعية جديدة للقضاء على آثار الدين في عقول الجماهير.
وتعددت أسمممملحة الهجوم على اإلسممممالم ،وفاضممممت الكتب والمطبوعات السمممموفييتية
بحمالتها الشممممممرسممممممة وافتراءاتها ضممممممد اإلسممممممالم تاريخا وفكرا وعقيدة ورسممممممالة
وممارسة.
من الطبيعي أن نبدأ بمراجعهم األساسية لنرى ماذا تقول دائرة المعارف السوفييتية
الكبرى عن "اإلسالم"" :مةل جميع األديان األخرى لعب اإلسالم دائما دورا رجعيا
وأداة للقمع الروحي للعمال بواسممطة الطبقات الطفيلية المحلية ،ووسمميلة السممت الل
شممعوب الشممرق بواسممطة المسممتعمرين األجانب" ..ويواصممل "كليموفيتش" كاتب
المقال فيقول :إن رجال الدين اإلسالمي عمالء للطبقات المست لة  ..ويتهمهم بأنهم
"قادوا الهجوم ضممد التشممريعات السمموفييتية في مجاالت األسممرة والزواج ،وقاوموا
تحرير المرأة ،ودافعوا عن ارتمممداء الحجممماب ،وأنهم ارتكبوا أعمممماال إرهمممابيمممة،
وتذرعوا بالقرآن والشريعة لمقاومة التصنيع والعمل الجماعي" ،وينتهي إلى "أن
اإلسممالم في االتحاد السمموفييتي هو من مخلّفات أيديولوجية طبقة المسممت لين  ..وأن
اإل مبرياليين األنجلوأمريكيين يسممممممتخدمونه في محاربه الحركات الةورية وحركات
التحرير الوطني في البالد اإلسالميةً ،مت افال أو جاهال حقيقة ال يمكن إنكارها وهي
أن اإلسالم كان دائما هو الباعث األكبر للمقاومة والتحرير في كل بالد المسلمين.
وجه ال ُك تاب الملحدون قدرا هائال من الهجوم والمفتريات على القرآن ،نذكر على
سممبيل المةال ال الحصممر ما كتبه "باريف جوبيج" في كتابه "أسممرار القرآن" حيث
يقول" :يوجد في القرآن تناقضات في  225موضعا" ،ووصفه بأنه وسيلة لتخدير
البسممممممطاء من العامة وجعلهم ضممممممحايا لبثرياء وأصممممممحاب األموال ،وأنه مكتوب
بطريقة بحيث يسممممممتفيد من توجيهاته األقوياء واألبنياء والظلمة من الضممممممعفاء
والفقراء والمظلومين.
ويصممفه ملحد آخر بأنه مجموعة من األكاذيب كتب في القرون الوسممطى تدفع آياته
إلى النوم ،ويقول ملحد آخر" :يتألف القرآن من مجموعة من أشممممممعار حول أمور
بيبية مبهمة المعاني كلها خداع للناس".
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وتتلخص دعاوى الشمميوعيين المناهضممة لإلسممالم في مجموعتين :تدخل المجموعة
األولى منها في إطار الهجوم العام على األديان مةل وصممممممف اإلسممممممالم بأنه أفيون
الشعوب يلهي الجماهير الكادحة عن النضال الةوري ،وي رس فيهم روح الخضوع
والعبودية ،وهو أيديولوجية رجعية تتناقض مع العلم وتعوق التقدم ،وهو أداة في
يد الطبقات المسممممت لة ،وعقيدة مناهضممممة للماركسممممية تحول دون تحقيق اإلنجازات
االشتراكية.
أما المجموعة الةانية من الدعاوى فتزعم أن اإلسممممممالم عقيدة بريبة عن المنطقة
فرضممه ال زاة العرب بالسمميف على أجداد المسمملمين السمموفييت في آسمميا الوسممطى.
وتنقسم الدعاوى في هذه المجموعة إلى اآلتي:
 -1مزاعم ذات طابع اجتماعي يوصمممف فيها اإلسمممالم بالرجعية ألنه يحتقر المرأة
ويخضمع الشمباب لسملطة أصمحاب اللحى البيضماء ،ويشمتمل هذا الجانب على هجوم
موجه إلى الشمممممعائر الدينية مةل الصممممميام والختان باعتبارها شمممممعائر بربرية وبير
صحية ،وإلى الصلوات الخمسة باعتبارها شعائر ضارة بالمجتمع ومعطلة لإلنتاج.
 -2مزاعم تتعلق بممأخالقيممات الممدين اإلسممممممالمي التي تقتممل روح المبممادرة مةممل
الخضمممممموع والطاعة العمياء ،ومن ثم ف نها أخالق تتناقض مع األخالقيات الجديدة
لالشتراكية.
 -3مزاعم تتعلق بالةقافة اإلسمممالمية والفن اإلسمممالمي الجامد ،وحلقات الدراويش
الصوفية وبيرها من التقاليد التي يعتبرها الشيوعيون عوائق في طريق بناء ثقافة
سوفييتية اشتراكية.
هدم الشممميوعيون جميع المؤسمممسمممات اإلسمممالمية التي أسمممهمت في اسمممتمرار الدين
والمحافظة على الشممممممخصممممممية اإلسممممممالمية والةقافة اإلسممممممالمية ،وعلى رأس هذه
المؤسمممسمممات المحاكم الشمممرعية واألوقاف اإلسمممالمية ،وكانت األوقاف قد بل ت ح ًّدا
من التوسمممع والةراء حيث شمممملت  %50من األراضمممي الزراعية في مناطق القرم
والقفقاس وآسمميا الوسممطى ،كما شممملت الطواحين والحمامات واألسممواق والخانات
والفنممادق ،وظلممت هممذه األوقمماف على مر العصممممممور مصمممممممد ًرا ثممابتمما لإلنفمماق على
المسممممممتشممممممف يات وال مدارس ودور العجزة ،ومسممممممما عدة الفقراء والمح تاجين من
المسلمين.
وحرم ر جال الدين والمعلمين
وبمصمممممممادرة األو قاف توق فت هذه األنشمممممم طة كل ها ُ
والقائمين على تقديم الخدمات الصممحية من مرتباتهم والمصممدر الوحيد لمعيشممتهم،
وجفت مصممادر تمويل المدارس اإلسممالمية والمسمماجد والمسممتشممفيات من الوسممائل
المادية الالزمة لبقائها وصيانتها.
تعليم اإللحاد:
كانت كليات ومعاهد إعداد المعلمين في االتحاد السوفييتي تؤكد على تأصيل تدريس
اإللحاد في جميع مقرراتها باعتباره األسمماس الضممروري لقيام الشمميوعية .ويحرص
النظام على التشمممممكيل العقلي والنفسمممممي لبطفال خالل مراحل التعليم اإللزامي الذي
يبدأ من الحضمممممممانة حتى نهاية التعليم الةانوي ،وال يتوقف تعليم اإللحاد عند هذه
المرحلة بل يستمر بعد ذلك في المراحل التالية من التعليم.
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س في إطار فلسمممفة إلحادية خالصمممة ،ويبدأ
وكانت المواد في كل مراحل التعليم تُدَر ُ
درس اإللحاد في الحضمممممانة بان يخرج المعلم من حقيبته تفاحة ثم يسمممممأل األطفال:
"من الذي أعطانا هذه التفاحة؟" ف ذا أجاب طفل" :إن هللا هو الذي يعطينا هذه
التفاحة" وبّخه المعلم وحرمه منها ،ثم يكرر السمممممؤال مرة بعد مرة ،حتى إذا أجاب
طفل بأن الطبيعة هي التي تعطينا التفاحة أو أن لينين هو الذي يأتي بها ،أهداها
إليه المعلم وشجعه بالتصفيق.
لم يقت صر تعليم اإللحاد على التالميذ والطالب فحسب بل شمل أي ضا ًعمال المصانع
والفالحين في المزارع التعاونية ،وكان هناك برامج خاصة وأساليب لمتابعة وتقييم
أثر هذا التعليم على المتلقين له.
وأنشممممأ الشمممميوعيون لنشممممر هذه الجهود اإللحادية ومتابعتها مؤسممممسممممات سممممموها
"إدارات اإللحاد العلمي" ،وبلغ عدد العاملين في هذه اإلدارات في البالد المسممممملمة
سبعين ألف خبير.
ومن المفارقات التاريخية أن المدارس الدينية التي كانت مخصمممممصمممممة في السمممممابق
لتخريج علماء الدين اإلسممممالمي في بخاري وطشممممقند وسمممممرقند تحولت في النظام
السوفييتي إلى معاهد لتعليم اإللحاد وتخريج دعاة وخبراء لنشره بين المسلمين.
بهذا األسلوب العبقري تحققت وعود لينين وستالين في بيان  7ديسمبر 1917
للمسلمين " اعلموا أن جميع حقوقكم الدينية والمدنية مصونة بقوة الةورة
ورجالها.!"...
** "وبُ ْك َرة تشوفوا مصر  ..أ ّد الدنيا  ..أُقسم باهلل  ..تاني أقسم باهلل :أن نحمى
حرية الناس أن تختار كما تشاء وتعيش كما تشاء "..من مأثورات قائد االنقالب
ستالين  ..وال تندهش فالقادم أدهَى
العسكري  ..وقارن على مهلك ببيان لينين وا ْ
وأَم ّر !..والمخطط الصهيوني ال يق ّل ذكا ًء وال ُخبةًا عن المخطط السوفييتي!..
(نشر المقال بجريدة الشعب في  15فبراير 2017م)
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