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الدين سلعة
طارق فتحي

يُعــرف ماركــس الســلعة فــي بدايــة 
كتابــه رأس المــال بأنهــا ))فــي المقــام 
شــيء  خارجــي،  موضــوع  األول، 
يلبّــي، بخصائصــه، حاجــات بشــرية 
تُغيــر  النــوع أو ذاك، وال  مــن هــذا 
األمــر  مــن  الحاجــات  هــذه  طبيعــة 
شــيئاً، ســواء صــدرت عــن المعــدة أم 

عــن الخيــال((.
النمــط اإلنتاجــي الــذي يعيــش العالــم فيــه 
هــو النمــط الرأســمالي، ومــن خصائــص 
هذا النمط هو تســليع كل شــيء، فاألشــياء 
ــة مشــاعة،  التــي كانــت فــي ازمــان معين
ــم أحــد انهــا ســتكون  ــم يكــن يحل ــي ل والت
ســلعة، أصبحــت اليــوم ســلعة، مثــل المــاء 
والغابــات والمراعــي الطبيعيــة وحتــى 
تجــري  التســليع  عمليــة  وألن  الهــواء، 
ــدا، وتشــمل كل شــيء،  بشــكل ســريع ج
وألن جوهــر هــذا النمــط هــو الربــح وال 
ــيء  ــة ش ــك، وألن »منفع ــر ذل ــيء غي ش
مــن األشــياء تجعــل منــه قيمة اســتعمالية« 
كمــا يقــول ماركــس، فقــد كان الديــن أحــد 
اهــم الســلع وفــي جميــع االزمــان، والتــي 
مصنعيــه  علــى  طائلــة،  أرباحــا  تــدر 
ومنتجيــه والمتاجريــن بــه، ففيــه أكبــر 
منفعــة، ألنــه يعــد الخزان الــذي ال ينضب 
فــي انتــاج الخرافــات واالســاطير والدجــل 
والشــعوذة، فقيمتــه االســتعمالية كبيــرة 

ــون  ــه يعرف ــه او منتجي جــدا، ألن مصنعي
جيــدا انــه يلبــي حاجــات ومتطلبــات الناس 
الروحيــة، او كمــا يوحــون هــم بذلــك، 
ــن افضــل  ــه م ــل ان ــد، ب ــدر جي ــو مخ فه
المخــدرات المنتجــة، وفاعليــة تخديــره 
دامــت االف الســنين، ألنــه كســلعة عاليــة 
ــة، وهــو  يســاهم بتشــكيل الســعادة الوهمي

ــه. ــه منتجي مــا يبتغي
ــن،  ــك الدي ــوم، يمل ــراق الي ــع ع ــي واق ف
باعتبــاره ســلعة عليــا ومطلقــة، ســلطتين، 
هما الســلطة الروحية والســلطة السياســية، 
فالســلطة  بينهمــا،  التفريــق  يمكــن  وال 
األولــى تغــذي وتقــوي وتدعــم الثانيــة 
بــكل مــا تســتطيع، »فتــاوى جديــدة، توليــد 
طقــوس، تشــريع قوانيــن، بنــاء مــزارات، 
صناعــة جيــوش«، واي تغافــل منهــا قــد 
تســقط، امــا الثانيــة »الســلطة السياســية« 
األولــى  تقــع مســؤولية حمايــة  فعليهــا 
والمحافظــة عليهــا، وان ال يطالهــا أي 
نقــد، فهــي تعتبــر مقدســة، بــل وتمــول كل 
مــا يصــدر عنهــا مــن خزعبــات؛ وعندما 
يقــال في االدبيات السياســية كلمة »ســلطة 
اإلســام السياســي« فمعنــى ذلــك ان هــذا 
ــو  ــر ه ــن آخ ــن -االســام– أو أي دي الدي
ــى  ــار عل ــل نه ــل لي ــوى تعم ــد ق ســلعة بي
إعــادة انتاجــه بأشــكال مختلفــة، وتحافــظ 
ــي  ــه ف ــوده وديمومت ــى وج ــوة عل ــكل ق ب
ــدر  ــو ي ــلع، فه ــلعة الس ــه س ــوق، ألن الس
أرباحــا طائلــة علــى منتجيــه، دون ان 
يٌصــرف علــى انتاجــه او إعــادة انتاجه اال 
أشــياء بســيطة »وعــود ومكافــأة مســتقبلية 
وميزتــه  اخــروي””،  وجــزاء  ماورائيــة 

ال  انــه  القــوة،  والشــديدة  بــل  القويــة، 
توجــد ســلعة أخــرى منافســة لــه، ويســتمد 
الديــن الســلعة قوتــه هــذه مــن المــاركات 
ــي  ــتاني او العريف ــه، فالسيس ــي بحوزت الت
وغيرهــم  الشــعراوي  او  الحوينــي  او 
الكثيــر، هــؤالء هــم مــاركات مســجلة 
واالئمــة  واالوليــاء  األنبيــاء  غيــر   –
ــا  ــس فيم ــذه تتناف ــة-، وه ــب المقدس والكت
ــط مــن  ــاع منضب ــي الســوق، بإيق ــا ف بينه
قبــل الرأســمالية نفســها، وهــذه المــاركات 
هــي خــط احمــر، ال يمكــن المســاس بهــا، 
وإنتــاج وإعــادة انتــاج هــذه المــاركات 
ــا. ــمالية ذاته ــن اختصــاص الرأس ــي م ه
ــق  ــر العوائ ــد مــن أكب ــوم يع ــن الي ان الدي
امــام التطــور االجتماعــي، بــل قــد يكــون 
العائــق األكبــر واالقــوى، فالســلطة القائمة 
اليــوم فــي العــراق هــي ســلطة دينيــة 
بامتيــاز، وتمتــد تجربتهــا حتــى االن الــى 
ــا  ــع تراجع ــا المجتم ــا، شــهد فيه 17 عام
»حــروب  الصعــد  جميــع  علــى  حــادا 
ــد  ــراب« وق ــر وخ ــب وتهجي ــاد ونه وفس
ــب  ــع الغال ــو الطاب ــراب ه ــى االغت اضح
بســبب  المجتمــع،  افــراد  جميــع  علــى 
تلــك الســلعة الفاســدة والســيئة »الديــن«، 
فبدئــوا يفكــرون جديــا بطــرد هــذه الســلعة 
ــكل  ــك بش ــح ذل ــد توض ــم، وق ــن حياته م
ــي كان احــد  ــر، الت ــي بانتفاضــة أكتوب جل
جوانبهــا هــو طــرح وطــرد هــذه الســلعة 
المجتمــع  هــذا  وسيســتمر  »الديــن«، 
وتحقيــق    الحريــة،  اجــل  مــن  بنضالــه 

سعادته       الفعلية.          
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جان فاجلان الناصرية
                     جال الصباغ

كتــب الروائــي الفرنســي فيكتــور هوغــو 
ــي  ــي عــام 1862والت ــه البؤســاء ف رائعت
ــجن  ــذي سُ ــان، ال ــان فالج ــا ج كان بطله
أربعــة عشــر عامــا بســبب ســرقته للخبــز 
الــذي اطعــم فيــه أختــه وأطفالهــا، ليطلــق 
بعــد ذلــك ســراحه ويعيــش حيــاة حافلــة، 
الــذي  البــؤس والفقــر والظلــم  تعكــس 
تلــك  فــي  الفرنســي  المجتمــع  عاشــه 

ــرة. الفت
اســتذكرت أحــداث تلــك الروايــة العظيمــة 
شــرطة  أن  مفــاده  خبــرا  أقــرأ  وأنــا 
الناصريــة تعتقــل مواطنــا اخــذ ثــاث 
ــي  ــتخدم ف ــد يس ــو حدي ــيلمانات« وه »ش
مــن  الكلفــة،  واطئــة  البيــوت  تســقيف 
ــقفا  ــا س ــع منه ــي يصن ــور لك ــد الجس اح

ألطفالــه،. 

الشــرطة كانــت فَرحــة بطبيعــة الحال بهذا 
ــض  ــم  القب ــو إلقاءه ــر وه ــاز الكبي االنج
علــى هــذا »المجــرم الخطيــر« الــذي 
يهــدد اقتصــاد العــراق وســلمه األهلــي 
ــرطة  ــه ش ــام ب ــا ق ــي، وكأن م والمجتمع
ــة  ــة الدول ــذي ســيعيد هيب ــار هــو ال ذي ق

المواطــن  هــذا  يــدّي  علــى  المفقــودة 
ــه! ــد وأمثال الجاح

إننــا بالفعــل نعيــش فصــول مســرحية 
ــوداء  ــا س ــذه الكوميدي ــن ه ــة، لك كوميدي
مأســاوية أبطالهــا فريقيــن همــا فريــق 
شــخصياته،  صفــات  وابــرز  الســلطة، 
رجــال  مــن  مدعومــة  مؤمنــة  انهــا 
ينهبــون  الداخــل والخــارج،  ديــن فــي 
المليــارات ويركبــون الســيارات رباعيــة 
مــا  أو   »GXR« نــوع  مــن  الدفــع 
ــا “الجكســارات” ويؤسســون  ــق عليه يطل
ــل  ــم هــي القت ــرز أعماله المليشــيات، واب
والخطــف والتهجيــر وممارســة السياســة، 
وتركيــا  إيــران  فــي  ألســيادهم  خدمــة 
وأمريــكا والســعودية، كمــا أنهــم يتميزون 
بورعهــم وصلواتهــم وصيامهــم، ومــا 
ــون  ــي يقوم ــب الت ــل أو النه ــال القت أعم
فهــم يقومــون بهــا تحــت إشــراف رجــال 
ضمــان  اجــل  مــن  المتنفذيــن،  الديــن 
قيامهــم بهــذه األفعــال دون الوقــوع بـــ 
ــذ  ــوه من ــا قدم ــا أن م ــات”، كم »المحرم
جــاءت بهــم أمريــكا علــى ظهــور دباباتها 
هــو إفقــار النــاس ونشــر الخرافــة وإنهــاء 
ومحاربــة  المعامــل  وغلــق  الصناعــة 
التعليــم  إن  إلــى  باإلضافــة  الزراعــة، 
ــاء فــي زمنهــم تعيــش  والصحــة والكهرب

معدومــة . تكــن  لــم  إن  أســوء حاالتــه 
وابــرز  الجماهيــر،  فهــو  الثانــي  امــا 
يشــكل  الــذي  الفريــق  هــذا  صفــات 
بــا  العظمــى، فهــم يعيشــون  الغالبيــة 
مــاء او كهربــاء او ســكن مائــم، ونســبة 
ــت  ــم وصل ــي صفوفه ــر ف ــة والفق البطال
ــوا  ــا حاول ــية، وكلم ــتويات قياس ــى مس إل
فريــق  ضــد  واالحتجــاج  االنتفــاض 
للقتــل والخطــف  يتعرضــون  الســلطة، 
واالعتقــال، كمــا يرافــق أي تظاهــرات 
حمــات  الجماهيــر  فريــق  بهــا  يقــوم 
الــذي  والتســقيط  والتشــويه  للتخويــن 
وسياســة  ديــن  رجــال  فيهــا  يشــارك 

ومثقفيــن. وصحفييــن 
العــراق،  فــي  المواطــن  يعيــش  هكــذا 
التعليــم  فــي  حقوقــه  جميــع  تُســلب 
والصحــة والســكن، ويحــرم مــن حقــه 
فــي العمــل والحيــاة الحــرة الكريمــة، 
بينمــا يعيــش الحــكام متنعميــن بالمليــارات 
ــهم  ــة جيش ــل حماي ــي ظ ــا ف ــي نهبوه الت
وشــرطتهم وميليشــياتهم، وإذا مــا طالــب 
المواطــن بحقــه، فاالغتيــال والخطــف 
وبكثــرة،  موجــود  واالعتقــال  والقمــع 
صاحــب  صديقنــا  مــع  حــدث  كمــا 

الناصريــة. فــي  »الشــيلمانات« 


