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خورخي مارتن الثالثاء: 07 فرباير 2013

 يف صباح السادس من فرباير، اغتيل القائد اليساري املعروف شكري 
الشوارع وهاجموا  إىل  اآلالف خرجوا  تونس.  منزله يف  أمام  بلعيد 
مكاتب حزب النهضة الحاكم الذي يعتربونه املسؤول عن االغتيال، 
ومتت الدعوة إىل إرضاب عام يوم الثامن من فرباير. قد تكون هذا 
الحادثة ما سيولع ثورة ثانية نحن يف أمس الحاجة إليها بعد سنتني 

من اإلطاحة بنظام بن عيل املكروه.

كان شكري بلعيد األمني العام لحركة الوطنيني الدميقراطيني، والتي 
تصف نفسها عىل أنها ماركسية وعروبية، كام كان عضوا قياديا يف 
الجبهة الشعبية والتي هي تحالف من القوى اليسارية من ضمنها 
مسؤولية  يضعون  ورفاقه  بلعيد  أرسة  التونيس.  العاميل  الحزب 
الثورة"، وهي عصابات  اغتياله عىل ما يسمي ب "رابطات حامية 
فاشية من البلطجية لديها ارتباط بحزب النهضة اإلسالمي الحاكم. 
الرئييس  والقيادي  الشعبية  الجبهة  باسم  املتحدث  الهاممي،  حمة 
عن  مسؤولة  ككل  "الحكومة  بأن  رصح  التونيس  العامل  حزب  يف 
هذه الجرمية السياسية". الحكومة الحالية هي حكومة ائتالف بني 
النهضة اإلسالمية، حزب املؤمتر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل 

وهو حزب دميقراطي اجتامعي.

املؤمتر  سلفية  عصابات  هاجمت  فرباير،  من  الثاين  السبت  يوم 
اإلقليمي لحركة الوطنيني الدميقراطيني مخلفة ورائها 11 إصابة. يف 
ذلك االجتامع، أدان شكري بلعيد النهضة كونها املسؤولة عن هذا 
الهجوم والذي كان األخري من نوعه يف حملة مستمرة ونامية من 

التهديد والعنف من قبل املتطرفني اإلسالميني.

عقب انتشار خرب اغتياله، تجمع اآلالف مبارشة يف مظاهرة احتجاجية 
يف كل من تونس العاصمة ومدن وبلدات يف مختلف أنحاء البالد 
من ضمنها قفصة، سيدي بوزيد، باجة، القرصين، بنزرت، املهدية، 
سوسة، سليانة، واملزونة. يف العديد من هذا األمكنة قام املتظاهرون 
بحرق ونهب مكاتب حزب النهضة الحاكم. اآلالف تجمعوا يف جادة 
أخرى  ومرة  الداخلية  وزارة  وخارج  العاصمة  يف  بورقيبة  الحبيب 

سمعت هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" والتي كانت الرصخة 
الجامعة للثورة التونسية ضد بن عيل.

بشكل ال يصدق، وعىل الرغم من اإلدانة الرسمية لعملية االغتيال 
مكافحة  رشطة  الدولة  استخدمت  والنهضة،  الحكومة  قبل  من 
وضد  املتظاهرين  ضد  أخرى  مرة  للدموع  املسيل  والغاز  الشغب 
جثامن  تنقل  كانت  التي  اإلسعاف  سيارة  صاحب  الذي  املوكب 

بلعيد.

بعض مظاهرات ذلك اليوم ويوم الخميس اتخذت طابع العصيان. 
يف سيدي بوزيد اصطدم الشباب مع الرشطة خالل الليل وهاجموا 
حواجزهم واجربوهم عىل االنسحاب ليتم استبدالهم بقوات الجيش 
اإلتحاد  التي نظمها فرع  املظاهرة  النهاية. يف جندوبة، احتلت  يف 
العام للشغل يوم الخميس يف السابع من فرباير مبنى حكومة الوالية 
وطالبت برحيل الحاكم. بشكل مشابه يف قفصة، والتي شلها إرضاب 
عام، اصطدم املتظاهرون مع الرشطة أثناء محاولتهم احتالل مبنى 
الوالية. يف قليبية )نابل(، هوجمت مكاتب النهضة وتم طرد ممثيل 
أسبوعني،  قبل  إقليميا  والتي شهدت إرضاب  الكاف،  يف  الحكومة. 
مهاجمة  متت  كام  واليوم  البارحة  ضخمة  مظاهرات  هناك  كان 
مرغوب  غري  أشخاص  الحكومة  ممثيل  أن  وإعالن  النهضة  مكاتب 
بهم. تقارير وسائل اإلعالم أشارت إىل أن قوات الرشطة كانت غائبة 
لضامن  دوريات  بتنظيم  قاموا  الشعبية  الجبهة  مناضيل  وأن  متاما 

السالمة العامة.

لعدة  والغضب  االستياء  من  تراكم  هناك  كان  بلعيد،  اغتيال  قبل 
مل  املستقرة  غري  الحالية  االئتالف  حكومة  واضح.  وبشكل  أشهر 
فيه  انتخبت  الذي  الوقت  يف  دعم جامهريي.  أي  أبدا  لديها  يكن 
اللجنة التأسيسية يف أكتوبر 2011، مبشاركة %50 فقط من الناخبني 
املسجلني، النهضة والتي هي الرشيك الرئييس يف التحالف حصلت 
عىل %37 من األصوات يف حني أن رشكائها االنتخابيني حصلوا عىل 

عدد أقل من األصوات، املؤمتر %8,7 والتكتل 7%.

موجة  خالل  واضحا  أمرا  كان  الثالثية  الحكومة  رشعية  يف  النقص 
اإلرضابات واالنتفاضات اإلقليمية التي أطلقها إسقاط بن عيل يف 14 

يناير 2011 واستمرت دون هوادة يف الصعود والهبوط.

واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  أن  هو  ذلك  يف  الرئييس  السبب 
الوضع  األحوال،  بكل  معنى.  ذات  طريقة  بأية  تتغري  مل  للجامهري 
تدهور منذ إسقاط بن عيل. يف املايض، كان االقتصاد التونيس يعتمد 
اليد  تجذبها  كانت  التي  األجنبية  االستثامرات  عىل  كبري  بشكل 
العاملة الرخيصة والوضع السيايس املستقر )أي النظام الديكتاتوري 
االجتامعية(.  االحتجاجات  قمع  يضمن  كان  الذي  الرحمة  العديم 
قطاع السياحة والهجرة إىل أوربا كانا املخرجني اآلخرين. مع بداية 
العرشات  الثالثة.  الطرق  هذه  جفت  أوربا،  يف  االقتصادية  األزمة 
من الرشكات األوربية أغلقت معاملها يف تونس بسبب عدم توفر 
"السلم" االجتامعي بعد اآلن، ولكن أيضا ألن أوربا مل تعد توفر تلك 
السوق الجائعة إىل منتجاتهم. السياحة أيضا انهارت ألسباب مامثلة 

بهبوط وصل إىل %30 من السياح يف العام 2011.

علينا أن نتذكر أن الظروف االجتامعية واالقتصادية هي من أدت 
انتهت بإسقاط بن عيل.  التي  الثورية  بشكل رئييس إىل االنتفاضة 
عن  العاطلني  وآالف   35% مبعدل  الشباب  بني  املتفشية  البطالة 
العمل من خريجي الجامعات من دون أية مستقبل كانوا أحد أهم 
أسباب الحركة الثورية. مل يتغري أي يشء من هذا حتى اآلن. املعدل 
العام للبطالة ال يزل حوايل %17 إىل %18 )بارتفاع من %13 قبل 

الثورة( وضمن الشباب يصل إىل 40%.

باألشغال  للمطالبة  العام  أدى إرضابها  والتي  االنتفاضة يف سليانة، 
وحرق  الرشطة  مع  اشتباكات  إىل  نوفمرب  يف  االقتصادية  والتنمية 
مقار النهضة وأكرث من 300 مصاب، مثلت بداية موجة جديدة من 
االحتجاجات. يف بداية ديسمرب، هاجم البلطجية السلفيني )والذين 
يترصفون برضا الحكومة الوطنية( مكاتب االتحاد العام للشغل يف 
السنوية  بالذكرى  االحتفال  فيه  يتم  كان  الذي  اليوم  يف  العاصمة 
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مرص:منعطف �لثورة وهمام
�ملناضلني/ �ت �ملارك�سيني/�ت

٤
�لتدخل �لإمرباييل يف مايل

٥
منظور�ت �لثورة يف 

�لرشق �لأوسط
٦

مات هوغو تشافزي،
عاش �لنضال من �أجل الاشرت�كية

صفحة �لغالف �لأخرية

الغتيال مؤسسه. الهجوم سبب رد فعل غاضب مام اجرب القيادات 
من  عرش  الثالث  يف  عام  وطني  إرضاب  إىل  الدعوة  عىل  النقابية 
ديسمرب. لكن حتى قبل ذلك اليوم قامت املناطق التي لعبت الدور 
األسايس خالل الثورة ضد بن عيل بإرضاب يف السادس من ديسمرب: 

قفصة، سيدي بوزيد، صفاقس والقرصين.

إرضاب يوم الثالث عرش من ديسمرب اعترب من قبل الجميع إرضابا 
هائلة  ضغوط  الحكومة.  إسقاط  منه  الوحيدة  الغاية  سياسيا، 
وضعت عىل قيادة االتحاد العام للشغل التي قررت إلغائه يف نهاية 
املطاف ويف اللحظة األخرية. القرار اتخذ بأغلبية ضيقة ومع استياء 

واسع ضمن القواعد.

اإلرضابات  يشء.  أي  يحل  مل  اإلرضاب  إلغاء  األحوال،  جميع  يف 
والحركات اإلقليمية استمرت، وكذلك موجة من اإلرضابات يف عدة 
محارضي  الثانوية،  أساتذة  الجامرك،  موظفي  متضمنة  قطاعات 
الجامعات، موظفي الضامن االجتامعي، املشايف الخ. ديسمرب 2012 
إقليمي يف جندوبة ويناير 2013 بدء بإرضاب عام  انتهى بإرضاب 
راديكايل يف الكاف شارك فيه عرشات اآلالف يف التظاهرات ونصبوا 
الذي  اليأس،  الطرقات. ويف أحد مظاهر  العديد من  الحواجز عىل 
يف  املشاركني  بعض  قام  العمل،  عن  العاطلني  من  العديد  يواجهه 
االعتصام املطالب بالتشغيل باإلرضاب عن الطعام وخياطة شفاههم.

هذا الضغط الهائل من األسفل أدى إىل أزمة يف االئتالف الحاكم واىل 
عدة محاوالت لتوسيعه لجعل أحزاب أخرى مسؤولة عن السياسات 
االقتصادية معهم. خالل يناير كان هناك دعوات إىل إقامة نوع من 
لجنة للحوار الوطني، الهدف األسايس منها ربط قيادة االتحاد العام 
يف  العاملية.  واملطالب  اإلرضابات  موجة  لوقف  ما  باتفاق  للشغل 
النقد  صندوق  مع  مبفاوضات  تقوم  الحكومة  كانت  الوقت  نفس 
الدويل للحصول عىل قرض بقيمة 1,8 مليار دوالر. الرشوط املتعلقة 
بهكذا قرض بحد ذاتها وصفة لالنفجار االجتامعي: رفع القيود أكرث 
عن سوق اليد العاملة، خفض الدعم عن السلع األساسية، وتخفيض 

عدد موظفي الخدمة املدنية.

تحت ضغط هائل من األسفل، قررت قيادة االتحاد العمل للشغل 
اليوم الدعوة إىل إرضاب عام غدا، الجمعة، بحيث يتقاطع مع جنازة 

شكري بلعيد. يف نفس الوقت قرر رئيس الوزراء، حامدي الجبايل، 
من  مشكلة  جديدة  حكومة  تعيني  إىل  والدعوة  الحكومة  رصف 
"تكنوقراط". النهضة )الحزب الذي ينتمي إليه( رفضت هذا األمر. 
هذه املناورات والتعامالت يف األعىل تعكس الصعوبة التي تجدها 
الطبقة الحاكمة التونسية بإيجاد حكومة لها رشعية كافية لتطبيق 
التي هي رضورية من وجهة  العاملة  للطبقة  املعادية  السياسيات 

نظرها. هذا يعكس قوة الحركة العاملية.

ثورة 2010\2011 يف تونس مل تكتمل. لقد تم إسقاط بن عيل، ولكن 
وقت  يف  موجودا.  يزال  ال  يحميه  الذي  الرأساميل  والنظام  نظامه 
الثورة مل تقدم أية من املنظامت الثورية بديل واضح قادر عىل اخذ 
الربجوازية وباتجاه  الدميقراطية  ما وراء حدود  إىل  الثورية  الحركة 
ككل  الحركة  احتواء  تم  الظروف،  تلك  يف  حقيقي.  اشرتايك  تحول 

وحرفها باتجاه الخط الدميقراطي.

ونواقص  دروس  من  التعلم  إىل  تحتاج  تعد  التي  الجديدة  الثورة 
العالقة  املشاكل  لحل  الوحيدة  الطريقة  سبقتها.  التي  الثورات 
ملكيات حفنة  التونسية من عامل وفقراء هي مصادرة  للجامهري 
البالد  التي تتحكم باقتصاد  العاملية  العائالت الربجوازية والرشكات 
بحيث ميكن وضع موارد البالد )املادية والبرشية( بخطة دميقراطية 

لإلنتاج والبدء مبعالجة احتياجات الجامهري.

عىل  القائم  الرأساميل،  النظام  تركنا  إذا  أنه  بوضوح  القول  علينا 
امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، من دون املساس به، فال ميكن حل 
أي من مشاكل الفقر، البطالة، والقمع التي تواجه ماليني التونسيني. 

هذه هي بالضبط دروس السنتني األخريتني.

عرشات آالف العامل والشباب حصلوا عىل فرصة االستمتاع بتجربة 
"الدميقراطية" يف تونس. هم اآلن مستعدون وراغبون بالنضال من 
التحرر الحقيقي. ما نحتاج هو قيادة ثورية مسلحة بربنامج  أجل 
قادر عىل قيادتهم إىل النرص. عملية مشابهة تحصل يف بلدان عربية 
أخرى، خاصة يف مرص. انتفاضة ثورية جديدة يف تونس سيكون لها 

تأثري عىل العامل العريب أكرب حتى من إسقاط بن عيل منذ عامني.
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ألقى محمد مريس خطابا دافع خالله  يناير 2013،  األحد 27  يوم 
القمع  لقوات  تحياته  وقدم  املتظاهرين  ضد  القمع  عمليات  عن 
املسؤولة عن قتلهم. كام أعلن يف نفس الخطاب فرض حرض للتجول 
يف ثالثة محافظات هي اإلسامعيلية والسويس وبورسعيد، ملدة شهر 
كامل، ومل ينس يف غمرة حامسه رفع أصبعه مهددا بإمكانية اللجوء 

إىل إجراءات أكرث شدة يف حق املتظاهرين.

املرجوة من طرف  النتائج  إىل  الخطاب  يؤدي هذا  أن  لكن عوض 
كاتبيه وقارئه، أسفر عن نتائج عكسية متاما حيث يف اليوم املوايل 
بأعداد  بالحظر،  املعنية  املحافظات  يف  املتظاهرون  خرج  مبارشة 
من  حقيقة  يوضح  مام  وتهديداته،  مريس  متحدين خطاب  هائلة، 

ميتلك السلطة فعال.

املتظاهرون  حول  املرصي،  الشعب  عند  دامئا  العادة  هي  وكام 
املناسبة إىل فرصة للسخرية الالذعة العميقة من حيث مضمونها، 
كان زمان"،  فاكر، ده  "لسه  عليها:  حيث رفع متظاهر الفتة كتب 
الثورة، وأنه مل يعد  يف إشارة إىل أن األوضاع تغريت جذريا بفضل 
جانب  إىل  عليه.  الحظر  يفرض  أن  ألحد  ليسمح  املرصي  الشعب 
النظام"،  إسقاط  يريد  "الشعب  ومبارشة:  جدية  أكرث  شعارات 

و"ارحل".

الثورة  سوط  تحتاج  الثورة  بأن  ماركس  مقولة  تتأكد  أخرى  مرة 
املضادة ليك تتقدم إىل األمام. واإلخوان املسلمون ليسوا يف الواقع 
الربجوازية  الطبقة  أي  املضادة،  الثورة  أطراف  من  طرف  سوى 
وقطر  السعودية  )خاصة  اإلقليمية  القوى  يد  يف  ووسيلة  املرصية 
الثورة  القضاء عىل  والذين همهم جميعا  واإلمربياليني،  وإرسائيل( 
وإعادة األوضاع إىل سابق عهدها. وقد كان حصان الثورة املرصية 
بحاجة ماسة إىل رضبة السوط هذه ليك يتقدم إىل األمام. وها هو 

يتقدم برسعة كبرية.

الجامهري  تعلمته  وما  منعطفا جديدا.  املرصية  الثورة  لقد دخلت 
تعلمته  مام  بكثري  أكرث  العاصفة  األيام  هذه  يف  املرصية  الشعبية 
طيلة عقود من الحياة "العادية". لنرضب مثاال عىل ما نقول: جامعة 
اإلخوان املسلمني استمرت طوال حوايل مثانية عقود تخدع الشعب 
والربجوازية  املتأخرة  الفئات  صفوف  بني  من  األنصار  وتكسب 
الصغرى والفالحني، باستعامل خطاب منافق يجمع بني الشعارات 

شكلية  ومعاداة  الدمياغوجية،  الشعبوية  وبني  الفضفاضة  الدينية 
الذين  أنها متكنت لألسف من خداع حتى بعض  لالمربيالية. حتى 
بشعاراتها  بهرتهم  بحيث  وتقدميني،  يساريني  أنفسهم  يعتربون 
الكاذبة. وبينام بقي العديد من املفكرين يكتبون املقاالت والكتب 
نجاح  بدون  ذلك،  إىل  وما  ونفاقها،  طبيعتها  لفضح  سنوات  طيلة 
كبري، كانت خمسة أشهر من املامرسة الجامهريية الثورية كافية ليك 
توضح للجامهري الكادحة طبيعة هذه الجامعة وطبيعة مرشوعها.

املرصية  الثورة  تقطعها  األمام  إىل  جديدة  عظيمة  خطوة  هذه 
ومسرية تشكل الوعي عند الجامهري، ليس يف مرص وحدها بل وأيضا 
إفريقيا؛ وصفعة  يف تونس ويف كل منطقة الرشق األوسط وشامل 
للثورة مبجرد  تنكروا  الذين  واملحبطني  املشككني  لكل هؤالء  قوية 
فبدأ  االنتخابات  عرب  الحكم  سدة  إىل  يصعدون  اإلسالميني  رأوا  ما 
والبعض  للدميقراطية،  الشعب  أهلية  عدم  عن  يتحدث  بعضهم 

اآلخر عن الفاشية، وأن الثورة مل تكن ثورة، الخ، الخ.

نحن املاركسيون فهمنا هذه السريورة منذ البداية وأكدنا، كام تشهد 
بذلك مقاالتنا العديدة يف هذا السياق، أن صعود اإلخوان املسلمني 
إنجاز  الثورة، ألنهم عاجزون عن  نهاية  يكون  لن  الحكم  إىل سدة 
مهام الثورة، باعتبارهم قوة من قوى الطبقة الربجوازية ومرشوعهم 
كام  الشكل.  اختالف  رغم  الرأساميل  املرشوع  نطاق  عن  يخرج  ال 
صفوف  بني  مييني  ميل  عن  تعبريا  ليس  صعودهم  أن  عىل  أكدنا 
سدة  إىل  صعدوا  إنهم  متاما.  العكس  عىل  بل  والثورة،  الجامهري 
الحكم ليس عىل قاعدة شعارات تطبيق الرشيعة وفرض مرشوعهم 
الحقيقي:  تناقض مرشوعهم  كاذبة  أساس وعود  بل عىل  الرجعي، 
فإن  وبالتايل  الخ.  الدميقراطية  الكرامة،  الحرية،  الخبز،  العدالة، 
الفئات  أمام  الكامل  النفضاحهم  فرصة  يكون سوى  لن  صعودهم 

التي ما تزال لديها ثقة فيهم. وهذا ما حصل بالضبط.

بعد سنتني عىل إسقاط الدكتاتور مبارك، ها هي الجامهري تخرج إىل 
الشوارع لتسقط الدكتاتور الجديد. وهي قادرة فعال عىل إسقاطه! 
ليست هناك من حكومة ميكنها اآلن أن تصمد يف وجه الجامهري 
من  متكن  شعبا  تعيد  أن  ميكنها  قوة  من  هناك  وليست  املرصية، 
االنتصار عىل دكتاتور من أعتى الدكتاتوريني يف املنطقة إىل الخنوع 

مجددا.

الثورة رصاع بني قوى طبقية موجودة يف املجتمع. إنه رصاع  لكن 
والشوارع  املعامل  يف  الشباب  وأبناؤها  العاملة  الطبقة  تخوضه 
والجامعات واملدارس، إىل جانب حلفائها من فقراء القرى واملدن، 
ضد  وعامليا،  إقليميا  الثورة  ومعسكر  العاملة  الطبقة  من  وبدعم 

الطبقة الربجوازية )بكل مكوناتها من إسالميني ولرباليني( ودولتها، 
الثورة املضادة  وحلفائها اإلصالحيني، بدعم ومساعدة من معسكر 

إقليام وعامليا.

الطبقة العاملة والجامهري املرصية عموما )معسكر الثورة( خاضت 
وتخوض كل يوم نضاالت بطولية يف سبيل تحقيق مطالبها يف الحرية 
والدميقراطية والعيش الكريم. هل هناك من تضحية مل تقدمها؟ هل 
هناك من شكل نضايل مل تخضه؟ كال! لقد قدمت الجامهري املرصية 
كل ما هو مطلوب منها وأكرث، حتى أنها أثبتت خالل مدة سنتني 
فقط أنها قادرة عىل القيام ليس بثورة واحدة بل بعرش ثورات، كام 

سبق لرتوتسيك أن قال عن الجامهري االسبانية خالل ثورة 1936.

يشن  إنه  األيدي،  مكتوف  يقف  ال  املضادة  الثورة  معسكر  أن  إال 
ويعذب  ويعتقل  فيقتل  املتظاهرين/ات،  ضد  وحيش  قمع  حملة 
كام  الشوارع،  يف  ويسحلهم  املتظاهرين  ويعري  )بل  األعني  ويفقأ 
الهمجي  القمع  لكن هذا  الجمعة 01/02/2013(.  أمس  يوم  تأكد 
وانترصت  القمع  الثورة  لقد خربت  الثورة.  تواجهه  ما  أخطر  ليس 
عليه. إن أخطر ما تواجهه الثورة حقا هو مناورات الطبقة السائدة.

إن غياب بديل ثوري، أي قيادة ماركسية قادرة عىل طرح برنامج 
السياسية  السلطة  حسم  إىل  الطريق  العاملة  للطبقة  يوضح 
واالقتصادية بني أيديها وبناء دولتها: دولة العامل والفالحني والجنود 
الثوريني. سيمكن الطبقة السائدة من املناورة بشكل كبري. فبعد أن 
األوضاع وفشلت يف ذلك،  لها  ناورت بجناحها األصويل ليك يضبط 
إن  اإلصالحية.  القوى  مبساعدة  اللربايل  جناحها  عىل  اآلن  سرتاهن 
هؤالء األخريين يقومون منذ اآلن بحركات تسخينية انتظارا لدورهم 
يف كرايس الحكم. وكلام رأوا دماء الشباب والفقراء تُساح أكرث فأكرث 
يف الشوارع، كلام سال لعابهم أكرث ولسان حالهم يقول: "لقد حان 
مام  أفضل  بشكل  النظام  لنحمي  الزمام،  نحن  نتسلم  ليك  الوقت 

يقوم به هؤالء امللتحون األغبياء".

والفالحون  العامل  نحن  تجعلنا  أن  تحاول  السائدة  الطبقة  إن 
الرهان  سوى  بديل  من  هناك  ليس  أنه  نعتقد  والشباب  الفقراء 
عىل أحد أجنحتها وأحزابها وسياسييها ودولتها. لكن الواقع هو أنه 
ملطالبنا  حال  ميتلكون  االصالحيون  وال  اللرباليون  وال  األصوليون  ال 
الحقيقية: الحرية واملساواة والخبز والشغل والصحة والقضاء عىل 
عنه  يدافعون  الذي  الرأساميل  النظام  ليس يف ظل  الخ.  االستغالل 
جميعهم أي حل جدي ودائم للمشاكل التي نعانيها. خاصة يف ظل 
عىل  حاليا  الرأساميل  اإلنتاج  منط  إليها  وصل  التي  الخانقة  األزمة 

الصعيد العاملي.

الثورة من  الربجوازية، وتنقذ  أنه ليك يتم الحسم مع مناورات  إال 
الطبقة  أجنحة  بني  املغلقة  األبواب  وراء  لها  يصنع  الذي  املصري 
السائدة وأسيادهم اإلمربياليني، وتسري يف اتجاه تحقيق مهامها، ال 

بد من إسقاط دولة الرأسامليني ونظامهم، وبناء دول العامل.

فقط يف ظل حكومة العامل والفالحني والجنود الثوريني، وباقتصاد 
العامل  مجالس  وتسيري  رقابة  تحت  دميقراطي  بشكل  مخطط 
والفالحني الفقراء والجنود الثوريني، حيث ميكن توجيه ثروات البلد 
لخدمة مصالح األغلبية الساحقة، وتوفري التعليم والصحة والشغل 
املساواة.  قدم  عىل  املواطنني  لكل  املطالب  من  وغريها  واملأوى 
ظل  يف  إال  وغريها  والفقر  والتخلف  الجهل  مشاكل  حل  ميكن  ال 
مغتصبي  ملكيات  مصادرة  عىل  ستعمل  التي  الحكومة  تلك  مثل 
بدون  وامربياليني،  العقاريني  املالكني  وكبار  برجوازيني  من  امللكية 
تعويض، بدءا مببارك وأرسته وأعضاء عصابته، وتأميمها تحت الرقابة 

الدميقراطية للمنتجني الحقيقيني.

برنامجا واضحا، يربط  وللقيام بذلك ال بد من قيادة ثورية متتلك 
فبدون  السلطة.  حسم  مهمة  وبني  للجامهري  امللحة  املطالب  بني 
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التضحيات.  وستتضاعف  املخاض،  فرتة  تطول  سوف  القيادة  هذه 
ليك تؤدي يف النهاية إىل صعود حكومة برجوازية ضعيفة أو نظام 
وأسيادها  املرصية  الربجوازية  تتمكن  أن  هو  والخطري  بوناباريت. 
إقليميا وعامليا من تحويل الثورة إىل فوىض شاملة ملعاقبة الشعب 
املنطقة  شعوب  لبقية  املثال  ترضب  وبذلك  عليهم  تجرئه  عىل 
والعامل بأن الثورة يشء مرض بالصحة. لهذا فإن شعار مواصلة الثورة 
واإلخالص للثورة ولدماء الشهداء وللجامهري، الذي يرفعه الشباب 
الثائر يف شوارع مدن مرص وقراها ويقدمون دمائهم ألجله، يعني 
ما  الربنامج. هذا  الثورية وامتالك ذلك  القيادة  تلك  بناء  بالتحديد 

يتوجب اآلن عىل املناضلني/ات املاركسيني/ات أن يركزوا عليه.

أمثلة  اآلن  لحد  رضبتم  لقد  البطل،  الثوري  املرصي  الشباب  أيها 
يف  املثال  ترضبوا  أن  اآلن  وعليكم  والتضحية،  البطولة  يف  رائعة 
الثورة  إنجاز  لكيفية  الثوري  التصور  وامتالك  التنظيم  عىل  القدرة 
حتى النهاية. ال تثقوا إال يف قوتكم! ال ثقة يف اللرباليني، وال ثقة يف 
قادة الجيش، وال ثقة يف اإلصالحيني! شكلوا خاليا ثورية منظمة يف 
كل حي وعند كل مرتاس وكل مصنع وكل جامعة، مهمتها تخصيب 
النضال الذي تقوم به الجامهري الثورية بالفكر االشرتايك. ليس عرب 
الخطب اململة واألوامر املستعلية، بل من خالل ربط أشد مطالبها 
املطالب:  تلك  تحقيق  ظله  يف  ميكن  الذي  الوحيد  باألفق  إلحاحا 
الهيئات  عرب  نفسها،  الجامهري  من طرف  السياسية  السلطة  حسم 
مجالس  من  الثورة،  سريورة  يف  خلقتها  أن  لها  سبق  التي  الثورية 

ونقابات ولجان ثورية، الخ.

غري  الشغل  يف  حقهم  أن  العاطلني  تقنع  أن  القيادة  تلك  عىل  ثم 
عىل  مسيطرة  الرأسامليني  من  أقلية  دامت  ما  التحقيق  ممكن 
منتج  نظام  الرأساميل  فالنظام  واألبناك.  الكربى  والرشكات  املصانع 
للبطالة، ومستفيد منها ألنها متكنه من الضغط عىل األجور وفرض 
تستطيع  لن  األرباح.  العاملني ومضاعفة  رشوط عمل فظيعة عىل 
أن تحقق مطلب  لربالية(  أو  كانت  )أصولية  أية حكومة رأساملية 
البلدان  يف  حتى  املسترشية  البطالة  هو  والدليل  للعاطلني  الشغل 
الطبقة  بنضال  نضالهم  يربطوا  أن  يجب  لذا  املتقدمة.  الرأساملية 
ومصادرة  واالقتصادية  السياسية  السلطة  حسم  أجل  من  العاملة 

أمالك الرأسامليني.

ينبغي أن نقنع الفالحني أن حقهم يف األرض والعيش الكريم مجرد 
واألبناك  واألرض  مقدسة،  الكربى  الخاصة  امللكية  دامت  ما  حلم 
رقابة  تحت  ووضعها  األرض  مصادرة  من  بد  ال  الخواص.  أيدي  يف 
الفالحني  عىل  لتوزيعها  مسبق  كرشط  والفالحني،  العامل  مجالس 
الديون  شباك  من  لتخليصهم  األبناك  مصادرة  من  بد  وال  الفقراء. 
الثقيلة التي كبلتهم بها، ومن اجل التمكن من توفري قروض بفوائد 

مخفضة وشفافة.

غري  الفعلية  املساواة  يف  حقها  أن  الكادحة  املرأة  نقنع  أن  ينبغي 
ممكنة التحقيق يف ظل النظام الرأساميل. إن الرشط املسبق لتحقيق 
أشغال  عبودية  من  التخلص  هي  الفعلية  التامة  للمساواة  النساء 
التي تحكم  البيت املذلة  التخلص من أعباء أشغال  البيت. فبدون 
عليهن بالشقاء األبدي والجهل والعزلة والبالدة، ال ميكن للنساء أن 
الحياة  الثقافة واملشاركة يف  يحلمن بحق متساو يف االستفادة من 
العامة، الخ. ولتحقيق هذا ال بد قبل كل يشء من تحويل العمل 
املنزيل إىل عمل عمومي مدفوع األجر: ال بد من مصابن عمومية 
أطفال  رياض  من  بد  وال  الجميع،  متناول  ويف  عالية  جودة  ذات 
ومؤسسات حضانة عمومية وذات جودة عالية ويف متناول الجميع، 
وال بد من مطاعم شعبية بنفس املواصفات. وهذا ال ميكن تحقيقه 
ما دامت الرثوات محتكرة يف أيدي األقلية، بينام األغلبية محكومة 

بالبؤس.

أيها الشباب املرصي الثوري البطل ينبغي كسب أفضل العنارص من 
العامل والعامالت والشباب )نساء ورجاال( إىل تلك الخاليا وتكوينهم 
بالربنامج الثوري والتكتيكات العلمية. ينبغي أن نصنع منهم هيئة 
الحقيقيون وحامتها  الثورة  قادة  الثورة املرصية. فهم  قيادة  أركان 
اللرباليون/ات  الربجوازيني/ات  والسيدات  السادة  هؤالء  وليس 
وهؤالء اإلصالحيني الوصوليني الذين يقدمهم اإلعالم اليوم كزعامء، 
النظام  حامية  اجل  من  حني  كل  يف  بها  للمساومة  واملستعدون 

ومصالح شخصية.

تنترص  لن  أنها  وإما  عاملية  كثورة  تنترص  أن  إما  املرصية  الثورة 
قادرة  املجتمع  يف  أخرى  فئة  أو  طبقة  من  هناك  ليست  مطلقا. 
كل  الذين  "الدميقراطيون"،  الربجوازيون  ال  الثورة،  قيادة  عىل 
همهم تشييد نظام استغاليل بقناع دميقراطي مبتسم، وال الجيش 
حتى  وال  قمعي،  بريوقراطي  بوناباريت  نظام  إقامة  همه  كل  الذي 
عليهم  يحكم  وضعهم  كل  الذين  الصغار،  والربجوازيون  الفالحون 
بالتفكك واألوهام والهشاشة. لذلك عىل الشباب الثوري أن يتوجه 
كل  يف  الطبقة  هذه  نحو  والتنظيم  والتوعية  والتحريض  بالدعاية 
أماكن تواجدها. خاصة وأن هذه الطبقة قد دخلت بقوة يف اآلونة 
األخرية إىل ساحة النضال، عرب موجة اإلرضابات القوية التي تخوضها 
بالرغم من القمع الشديد. نعم إن تلك اإلرضابات تندلع عىل قاعدة 
أبدا  ينتقص  وال  عيب،  من  ذلك  يف  ليس  لكن  اقتصادية،  مطالب 
األنظمة  ظل  يف  االقتصادية  النضاالت  إن  التاريخية،  أهميتها  من 
الدكتاتورية هي نضاالت سياسية بكل معنى الكلمة. كام أن مهمة 
نظام  إسقاط  هي  التي  التاريخية  باملهمة  وربطها  آفاقها  توسيع 
االستغالل والقهر الرأساميل هي مهمة القيادة الثورية املنظمة، إنها 

مهمتكم/ كن أيها الشباب الثوري.

أيها الشباب الثوري إن كل األزمة الحالية ميكن اختصارها يف أزمة 
يربط  انتقايل  برنامج  الثوري،  الربنامج  غياب  يف  الثورية،  القيادة 
مطالب الجامهري امللحة واليومية واالقتصادية املحضة مبهمة حسم 
السلطة السياسية. وهذا ما يتوجب علينا اآلن توفريه النتصار الثورة.

األممي،  املاركيس  التيار  ومناضلو  مناضالت  نحن  تصورنا  هو  هذا 
العامل  قارات  يف  بلدا،   54 من  أزيد  يف  أجله  من  نناضل  ما  وهذا 
العمل  رابطة  يف  رفاقكم/كن  أجله  من  يناضل  ما  وهذا  الخمس، 
إىل  وندعوكم  األممي.  املاركيس  للتيار  املغريب  الفرع  الشيوعي 

االلتحاق بنا لنعمل معا عىل تحقيقه.

ييا عامل مرص ويا شباب مرص إن كل عامل املنطقة والعامل ينظرون 
دروسا  وبطوالتكم  نضاالتكم  من  ويستلهمون  كبري،  بإجالل  إليكم 
ليطبقوها يف بلدانهم. إن أي انتصار ستحققونه عىل الرأساملية يف 
بلدكم سيكون بداية موجة ثورية ستعم العامل بأرسه فتسقط نظام 
االستغالل والقهر واالضطهاد والحروب وتفتح الطريق لبناء مجتمع 
االشرتاكية واملساواة والسعادة. إنكم يف طليعة الثورة العاملية، وأنتم 

تستحقون هذا الرشف عن جدارة.

عن La Riposte )فرنسا(
الخميس: 24 يناير 2013

الجيش  لتدخل  خالفا لترصيحات فرانسوا هوالند وحكومته، ليس 
الفرنيس يف مايل أية عالقة مع “القيم الفرنسية”، و”حقوق اإلنسان” 
أو أي من االنشغاالت اإلنسانية األخرى. إنه تدخل امربيايل يهدف 
إىل حامية مصالح الرشكات متعددة الجنسيات الفرنسية يف املنطقة. 
يهدد االنهيار األخري للدولة يف مايل والهجوم االسالمي يف شامل البالد 
بزعزعة استقرار الدول املجاورة، التي تستغل املوارد الطبيعية فيها 
النيجر،  يف  اليورانيوم  واسع:  نطاق  الفرنسية عىل  السائدة  الطبقة 

والذهب يف موريتانيا والغاز والبرتول يف الجزائر الخ.

إن هذا التدخل العسكري ال يعمل عىل “مكافحة اإلرهاب” بقدر 
املوجودة يف شامل  املختلفة  األصولية  الجامعات  يخدم مصالح  ما 
تسليح   ،2010 سنة  ليبيا،  يف  االمربيايل  العدوان  عزز  لقد  أفريقيا. 
الجهاديني  يد  يف  املوجودة  األسلحة  من  كبري  وعدد  األصوليني. 
“استعادة  يف  املساهمة  وبدل  ليبيا.  من  يأيت  مايل  لشامل  املحتلني 
االضطراب يف  تفاقم  إىل  الفرنيس  التدخل  يؤدي  االستقرار”، سوف 
املنطقة. والذين سيدفعون الثمن األكرب لهذا سيكون )كام هو الحال 

دامئا( هو الشعب الذي يعاين أصال من الفقر املدقع.

إن أهداف هذه الحرب بالنسبة للحكومة الفرنسية هي استعادة 
شامل مايل، وإعادة بناء دولة مالية، تابعة ملصالح االمربيالية الفرنسية 
ومتحكمة يف البالد بأكملها. وهذا مستحيل بدون نرش عدد كبري من 
الجنود عىل األرض، خالل مدة زمنية طويلة، ومشاركتها يف تنظيم 
الهجامت، وتكبد الخسائر يف الجنود واملدنيني، دون أن ننىس مئات 
املاليني من اليورو )ورمبا أكرث( التي سوف تنفقها الدولة الفرنسية 
يف وقت يفرض فيه فرانسوا هوالند سياسة التقشف عىل الجامهري 
الشعبية. ال يوجد مال للمستشفيات والخدمات العامة، لكن هناك 

ما يكفي من املال ألجل الدفاع عن مصالح اإلمربيالية الفرنسية.

حكومات أوروبا وأمريكا “موافقة” باإلجامع عىل التدخل الفرنيس، 
مع وعود بتقديم جميع أنواع املساعدات اللوجستية، يف حني تظهر 
مرتددة جدا حيال إرسال قوات برية. انهم يعرفون ان هذه الحرب 
ستكون طويلة ومكلفة. إنهم يتنازلون بكرم للجنود الفرنسيني عن 
الجنسيات،  متعددة  الرشكات  أجل  من  باألرواح  املخاطرة  رشف 

ويرتكون خطر دفع الثمن السيايس واملايل للحكومة الفرنسية.

يجب عىل جبهة اليسار والحركة النقابية أن يدينا هذا التدخل ويطالبا 

أن  املنطقة  لشعوب  ميكن  ال  مايل.  يف  العاملة  الفرنسية  القوات  بإعادة 

تتوقع أي خري من هذه املغامرة العسكرية الجديدة. إن االمربياليني هم 

يف  والخراب  والفقر  الفوىض  زرع  عىل  عقود،  مدى  عىل  عملوا،  الذين 

القارة األفريقية. ال ميكنهم أن يكونوا هم املشكلة وهم الحل يف نفس 

اآلن. وحدها تعبئة الجامهري األفريقية، ضد الرأساملية واإلمربيالية، هي 

التي ميكنها أن تفتح لهم مستقبال بالنسبة جديرا بهذا االسم.
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مرت سنتان عىل اندالع الثورة املرصية وقد شهدنا سقوط العديد 
من القتىل يف شوارع القاهرة خالل اشتباكات بني الشباب والعامل 
الوضع  الحاكمني. هذا مؤرش عن حقيقة  اإلسالميني  وبني  الثوريني 
اليوم يف العامل العريب. لقد أسقطت الثورة حكمي مبارك وبن عيل، 
لكنها مل تحل أيا من املشاكل االجتامعية التي كانت السبب األسايس 
للثورة. ]بيان عىل أساس نقاش داخل اللجنة التنفيذية األممية للتيار 

املاركيس األممي خالل اجتامعها األخري شهر يناير[.

ما قلناه يف املايض

نتابع  كنا  لقد  للامركسيني.  مفاجئا  حدثا  العربية  الثورة  تشكل  مل 
التطورات هناك طيلة مدة من الزمن. وعىل سبيل املثال نرشنا مقاال 

عن الثورة العربية سنة 2007 تحت عنوان:

)الرصاع   ”Class Struggle Brewing in the Middle East“
املقاالت  العديد من  ينضج يف الرشق األوسط( إىل جانب  الطبقي 
وأمريكا  أوروبا  يف  الرأساملية  فيه  كانت  وقت  يف  هذا  األخرى. 
الالتينية  أمريكا  وكانت  اقتصاديا  ازدهارا  تعيش  تزال  ما  الشاملية 
ككل،  الالتينية  وأمريكا  فنزويال  دور  عىل  أكدنا  لقد  الطليعة.  يف 

باعتبارها مركز التطورات الثورية عىل الصعيد العاملي.

يتضمنها  التي  الثورية  اإلمكانيات  فيه  نؤكد  كنا  الذي  الوقت  يف 
ملا سيحدث  استرشافا  كان  أنه  الالتينية، ونوضح  أمريكا  الوضع يف 
قريبا عىل نطاق عاملي، كانت العديد من التيارات اليسارية تشكك 
الثورية  اإلمكانيات  دامئا  يحتقرون  الناس  هؤالء  إن  نقول.  ما  يف 
األوسط  الرشق  أن  يزعمون  الوقت  ذلك  يف  كانوا  وقد  للجامهري. 
زعموا  الالتينية.  أمريكا  يف  يحدث  ملا  املعاكس  االتجاه  يف  يسري 
بعض  الرجعية، وحتى  الردة  األوسط هو  الرشق  يسيطر يف  ما  أن 
“املاركسيني” قالوا إن قيادة التيار املاركيس األممي تبالغ يف التفاؤل 

بخصوص الثورة العاملية.

إال أن الحقيقة هي أننا نبني منظوراتنا املتفائلة ليس عىل قاعدة 
قاعدة  عىل  املوضوعية،  الرشوط  واقع  عىل  بل  الذاتية،  املتمنيات 
الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية، واإلمكانيات الحقيقية 
للثورة التي تنجم عن هذه الظروف. إن تفاؤلنا ليس تفاؤال فارغا 

مجردا.

بالعودة إىل عام 2007 رشحنا أن إرسائيل، مع الهزمية يف الحرب يف 
ما  السطح. ورسعان  إىل  الطبقية  التناقضات  لبنان، ستشهد صعود 
تأكدت هذه املنظورات من خالل سلسلة من اإلرضابات التي قام بها 
عامل املوانئ وغريها من القطاعات. ويف إيران أرشنا إىل االنقسامات 

التيار املاركيس األممي االثنني: 18 فرباير 2013
بعد  االجتامعي.  السخط  وتزايد  النظام  قمة  يف  تظهر  بدأت  التي 
هزت  التي  الرائعة  الثورية  الحركة  اندالع  شهدنا  ذلك  عىل  عامني 
به إال بسبب عدم  النظام من أساسه، والتي مل تفشل يف اإلطاحة 

وجود قيادة ثورية حازمة.

ويف فلسطني رشحنا كيف أن كال من فتح وحامس عىل حد سواء 
األرايض  يسريان  لكونهام  الجامهري،  أعني  يف  رشعيتهام  يفقدان 

الفلسطينية يف خدمة اإلمربيالية.

حول  املقاالت  من  العديد  كتبنا  فقد  مرص،  يف  الوضع  بشأن  أما 
يف  تعاين  البالد  كانت  االزدهار  من  الرغم  فعىل  املقبلة،  العاصفة 
ذلك الوقت. إذا كان املرء يتبنى نظرة سطحية وغري جدلية لألوضاع 
أن  قادرين عىل  كنا  أننا  إال  يرام،  ما  له عىل  فإن كل يشء سيبدو 
فهمنا  لقد  تحدث.  كانت  التي  الهائلة  االجتامعية  التقاطبات  نرى 
أن منو االقتصاد من شأنه أن يؤدي إىل تعزيز الطبقة العاملة؛ كام 
كانت  وقد  سيلعبنه.  الذي  الثوري  والدور  النساء  دور  أبرزنا  أننا 
إرضابات عامل النسيج باملحلة، حيث فتحت نساء يرتدين الحجاب 
كان  ملا  مؤرشا  اإلرضاب،  يف  بدورهم  الرجال  انخراط  أمام  الطريق 
يوشك عىل الحدوث. كام قمنا بالرتكيز عىل دور الشباب املتعلمني 
ذوي الشواهد العليا لكن العاطلني عن العمل وبدون أفق. لقد كان 

برميل بارود ينتظر مجرد رشارة ليشتعل.

الرشارة التونسية تشعل الثورة

جاءت تلك الرشارة يف نهاية عام 2010 يف تونس، عندما قام شاب 
فقري ويائس بإرضام النار يف جسده احتجاجا عىل الطريقة التي تم 
التعامل بها معه من قبل الرشطة. كان لهذا صدى فوري بني أوسع 
فئات الجامهري التي متاهت مع حالته، وانطلقت الثورة التونسية. 
إىل  ذلك  بعد  انترشت  التي  األكرب  الرشارة  التونسية  الثورة  وكانت 

مرص، ثم إىل كل العامل العريب بعد ذلك.

يوميا يف  تحليال  كان  نوعه،  فريدا من  املرصية  للثورة  تحليلنا  كان 
الوضع،  يف  تغري  كل  بتحليل  قمنا  لقد  مبارك.  ضد  النضال  ذروة 
املراحل  تابعنا  وقد  الثورية.  للجامهري  التالية  الخطوة  وتوقعنا 

الرئيسية منذ ذلك الحني.

ثورية  قيادة  وجود  عدم  هي  العربية  للثورة  الرئيسية  السمة  إن 
للطبقة العاملة. إذا مل نفهم هذا الواقع ال ميكننا أن نفرس األحداث 
انتظار “نضج العامل الذايت”، يف  الالحقة. إن األحداث ال تقف يف 
انتظار بناء الحزب الثوري. يف مثل هذه الظروف يحدث فراغ، وهذا 
الفراغ  هذا  ملئ  تم  ومرص،  تونس  يف  ملئه.  يتم  أن  يجب  الفراغ 

من قبل اإلسالميني. وقد كان هذا هو الحال أيضا يف ليبيا وسورية 
وغريهام.

التي  التقلبات  مع  الرسيعة،  التغريات  هذه  مثل  تحدث  عندما 
تشهدها من الثورة إىل الثورة املضادة، يبدأ الكثري من اليساريني يف 
الشكوى مرة أخرى، ويعودون إىل شعارهم السابق حول “األصولية 
اإلسالمية”، تقريبا كام لو أنها قوة غري مرئية ال ميكن وقفها. لكن 

هذا خاطئ كليا.

إن صعود هذه القوى هو نتيجة لعدم وجود قيادة ثورية. الثورة 
سريورة وليست مرسحية من فصل واحد. إن الثورة والثورة املضادة 
يسريان معا ويف لحظات مختلفة من السريورة ميكن إلحداهام أن 
تهيمن عىل األخرى. واألسايس هو أن الحياة خري معلم. لقد سيطر 
اإلسالميون عىل السلطة يف مرص وتونس، وملؤوا الفراغ، لكنهم اآلن 
بعد أن وصلوا إىل السلطة بدأوا ينفضحون باعتبارهم قوة رجعية. 
إىل  الجامهري  وتحويل  الثورة،  وجه  يف  الوقوف  هي  مهمتهم  إن 
لالمربيالية”  “معادون  بأنهم  بالتظاهر  اإلسالمية،  األصولية  طريق 
بينام هم يتعاملون رسا مع “الشيطان األكرب”، ويطبقون السياسات 
يقولون  إنهم  ذلك.  إىل  وما  الدعم،  خفض  التقشف،  الرأساملية: 
بدمياغوجية إنهم يدافعون عن الثورة، بينام هم يف الواقع يعملون 
عىل تقويضها. النقطة املهمة هي أن الجامهري اآلن ترى هذا الواقع 
بأعينها وهذا ما يفرس التحول األخري يف األحداث يف هذين البلدين.

التحضري ملوجة جديدة من الثورة

إن الثورة مل تنته بعد. بل عىل العكس من ذلك هناك موجة جديدة 
وذلك  املوجات،  من  العديد  هناك  ستكون  تتحرض.  الثورة  من 
تحديدا لعدة أسباب: 1( غياب العامل الذايت، 2( الضعف النسبي 
للطبقة الحاكمة، و3( القوة الهائلة للطبقة العاملة. هذا يعني أن 
الطبقة الحاكمة أضعف من أن تقدم فورا عىل تنفيذ هجمة رجعية 
باستمرار واالعتامد عىل  املناورة  إىل  وبالتايل هي مضطرة  ساحقة، 

ضعف قيادة الطبقة العاملة.

سنة 2011 كانت كل العيون مركزة عىل الثورة يف العامل العريب، لكن 
يف غضون فرتة قصرية جدا تحول الرتكيز إىل أوروبا. إن هذا تطور 
مهم، فكام أوضحنا دامئا إن مفتاح الثورة العاملية يوجد يف البلدان 
االستعامر  ضد  الثورات  اندلعت  املايض  يف  املتقدمة.  الرأساملية 
البلدان  من  األكرب  الجزء  كان  بينام  والسبعينات(،  الستينات  )يف 
الظروف يف  ازدهار طويلة. كانت  املتقدمة يعيش فرتة  الرأساملية 
البلدان  يف  الثورة  لكن  للثورة،  ناضجة  سابقا  املستعمرة  البلدان 
الخاصة  التطورات  هذا  يوضح  مؤجلة.  كانت  املتقدمة  الرأساملية 

التي شهدتها تلك البلدان.

الثورة  اندالع  تنتظر  البلدان تستطيع أن  الجامهري يف تلك  مل تكن 
الظروف  الثورة، لكن ويف ظل  املتقدمة لترشع هي يف  البلدان  يف 
املعطاة، وبوجود قيادات ستالينية أساسا لتلك الثورات، كان أفضل 
يفرس  ما  هذا  الستالينية.  أشكال  من  شكل  هو  تحقيقه  ميكن  ما 
ظاهرة البونابارتية الربوليتارية التي انبثقت عن حروب العصابات، 

واالنقالبات العسكرية وما إىل ذلك.

يف  ثورية  وقبل-  ثورية  أوضاع  لدينا  اآلن.  جدا  مختلف  الوضع 
والبلدان  سابقا  املستعمرة  البلدان  من  كل  العامل، يف  أنحاء  جميع 
ثورتها كجزء من  اآلن  ترى  العربية  الجامهري  املتقدمة.  الرأساملية 
وغريها  واليونان،  إسبانيا،  إىل  تتطلع  إنها  وعاملية.  إقليمية  حركة 
من أجل استلهام الدروس، ويف املقابل تستلهم الجامهري يف أوروبا 
الدروس من الثورات يف الرشق األوسط. ونرى هذا أيضا يف الواليات 
والية  حاكم  ضد  النضال  إىل  املثال،  سبيل  عىل  انظروا،  املتحدة. 
سقوط  شهدت  التي  الفرتة  نفس  يف  سكوت  ووكر  ويسكونسن 
مبارك. ومن العنارص الهامة األخرى أن الجامهري العربية ترى أيضا 

منظورات الثورة يف 
الشرق األوسط
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سلطة اإلمربيالية األمريكية واإلرسائيلية ترتاجع كام ترتاجع قدرتها 
عىل سحق الثورات، الخ، وهذا يعطي ثقة أكرب للجامهري.

مرص

يف البداية كان يف مرص جزء من الشعب لديه أوهام حول جامعة 
الناس  بدأ  الزمن  اإلخوان املسلمني. لكن ويف فرتة قصرية جدا من 
يعرفون طبيعتها. اآلن الرئيس مريس، يحاول تشييد شكل من أشكال 
األنظمة البونابارتية، من خالل تركيز صالحيات أكرب بني يديه. لكن 
الشوارع  إىل  املتظاهرين  مئات اآلالف من  الجامهري ردت بخروج 

ومهاجمة مقرات اإلخوان، والدعوة إىل سقوط النظام.

كانت رد النظام عىل جميع هذه التحركات وحشيا. ومن خالل هذه 
التجارب ترى الجامهري أنه مل يتغري أي يشء. اإلخوان املسلمون اآلن 
بالثورة  قامت  الجامهري  الدعم برسعة. وذلك ألن  قاعدة  يفقدون 
االجتامعية  املشاكل  حل  أجل  من  بل  مبارك،  إلسقاط  فقط  ليس 
واالقتصادية امللحة التي تواجهها. واآلن بعد أن متت اإلطاحة مببارك 
عىل  بل  للجامهري.  بالنسبة  الجوهر  حيث  من  يتغري  مل  شيئا  فإن 

العكس من ذلك ازدادت األمور سوءا يف الواقع بالنسبة لهم.

تراجع الناتج الداخيل اإلجاميل يف مرص من أكرث من ٪6 قبل الثورة 
إىل ٪1.8 اآلن. وقد شهد االقتصاد تباطؤا حادا. وارتفع معدل البطالة 

وتراجع االستثامر األجنبي إىل ٪10 فقط عام كان عليه يف السابق.

استخالص  عىل  والعامل  الشباب  يعمل  الظروف  هذه  ظل  يف 
الدروس. لقد انفضح اإلسالميون، وهناك تحول يف الحياة السياسة. 
وهذا ما يفرس صعود نجم جبهة اإلنقاذ الوطني، التي تتألف من 
يعلن  الذي  صباحي،  مثل  النارصيون  ذلك  يف  مبن  مختلفة،  قوى 
نفسه اشرتاكيا )إنه يف الواقع أقرب إىل االشرتاكية الدميقراطية. هذا 
تطور مهم، بالنظر إىل أن عبد النارص كان يسري يف اتجاه البونابارتية 
واإلصالحات  التأميم  عمليات  من  العديد  ونفذ  الربوليتارية 
املرصية  العاملة  الطبقة  إن  الخ.  اإلمربيالية،  وعارض  االجتامعية، 

تحمل ذكرى ايجابية عن عبد النارص(.

الربجوازيني مثل  الليرباليني  أيضا  الوطني تشمل  اإلنقاذ  لكن جبهة 
جبهة  من  نوع  إنها  القديم.  مبارك  نظام  من  وموىس  الربادعي، 
شعبية تتشكل من قوى لديها جذور بني صفوف الجامهري العاملة 
التي ساندت مبارك.  الحاكمة  الطبقة  التي متثل نفس  القوى  وبني 
لقد جمعت هذه الجبهة الكثري من الدعم بني الجامهري، وخاصة 
الشباب يف الفرتة األخرية، وهذا مؤرش عىل وجود مزيد من التجذر.

سوف تشهد الفرتة املقبلة تعرض الحكومة املرصية الحالية لضغوط 
قاسية. فبالنسة للربجوازية واإلمربيالية تتمثل املهمة الرئيسية لهذه 
بدأ  املرحلة  قاسية. ويف هذه  تقشف  إجراءات  تنفيذ  الحكومة يف 
مريس للتو يف تنفيذ سياسات صندوق النقد الدويل والبنك العاملي. 
الجامهريية.  االحتجاجات  وجه  يف  مؤقتا  الرتاجع  عىل  أجرب  لقد 
مشكلته هي أنه حتى اآلن مل يرق إىل مستوى املهام التي تطلبها 
اإلخوان  عىل  يجب  فإنه  وبالتايل  واإلمربياليون.  الربجوازية  منه 
املسلمني امليض قدما يف الهجامت - وهذا ما سوف يؤدي إىل املزيد 

من انفضاحهم يف عيون الجامهري.

األصولية اإلسالمية - ظاهرة رجعية

موقفا  اتخذنا  وقد  رجعية.  قوة  دامئا  كانوا  املسلمني  اإلخوان  إن 
مبدئيا من جامعة اإلخوان املسلمني عندما حاولوا تقديم أنفسهم 
بعض  وأهدافهم.  طبيعتهم  رشحنا  لقد  الثورة.  من  جزء  بأنهم 
)املجموعة  الثوريني  االشرتاكيني  مثل  لألسف،  اآلخرين  اليساريني 
املرصية املرتبطة بحزب العامل االشرتايك الربيطاين( دعموا اإلخوان 

املسلمني بحجة أنهم “جزء من الثورة”، وإن كانوا عىل ميينها! لقد 
كان هذا موقفا مخزيا بالنسبة ملجموعة تدعي أنها اشرتاكية.

ما نسيته جامعة االشرتاكيني الثوريني هو أن دور املاركسيني ليست 
والشباب. يف  للعامل  الحقيقة  بل هو قول  الجامهري،  السري خلف 
بعض األحيان ميكن أن يجعلك قول الحقيقة تفقد شعبيتك مؤقتا. 
االتجاه  تحديد  الصعب  من  يكون  أن  ميكن  األحيان  بعض  ويف 
الصحيح، وإذا مل يكن املرء مستندا عىل األفكار األساسية للامركسية 
التيار  قال  لقد  الخطورة.  غاية  يف  أخطاء  يف  يسقط  أن  له  ميكن 
املاركيس األممي الحقيقة، ورشح الطبيعة الحقيقية لجامعة اإلخوان 
املسلمني. واآلن لدينا الرشعية للدخول يف حوار مع العنارص األكرث 
أولئك  يف حني رضبت رشعية  مرص،  يف  اليسار  صفوف  بني  تقدما 

الذين زرعوا األوهام بشكل كبري.

هذا مثال واضح عن كيف تجعلك مناقشة وفهم نظري لظاهرة ما، 
واملوقف الذي تأخذه منها، قادرا عىل البناء أم عاجزا عنه. ال ميكنك 
البناء مبوقف خاطئ، حتى لو كنت قادرا مؤقتا عىل جمع الدعم. 

ألنه عاجال أم آجال ستظهر الحقيقة.

نرى وضعا مامثال يف تونس، حيث عادت اآلن االحتجاجات الكبرية 
املايض كانت هناك  العام  نهاية  السطح. يف  إىل  وموجات اإلرضاب 
متت  عام  إرضاب  مع  والجهوية،  املحلية  اإلرضابات  من  سلسلة 
الدعوة له يف منتصف شهر دجنرب، لكنه ألغي يف اللحظة األخرية من 
قبل قيادة االتحاد العام التونيس للشغل. صدر قرار إلغاء اإلرضاب 
لالتحاد.  الوطنية  التنفيذية  اللجنة  يف  جدا  صغري  أصوات  بهامش 
هناك يف الواقع جناح يساري قوي داخل االتحاد. لو مل يكن قرار 
اإللغاء هذا لكان هناك إرضاب عام جامهريي كان ميكنه أن يسقط 
الحكومة األصولية. ]ومنذ ذلك الحني شهدنا حركة جامهريية قوية، 
مبا يف ذلك اإلرضاب العام، بعد اغتيال زعيم املعارضة شكري بلعيد. 
النهضة  حزب  مكاتب  وهاجموا  الشوارع،  إىل  آالف  خرج  حيث 

الحاكم، الذي اعتربوه مسؤوال عن عملية االغتيال[.

عن  بالفعل  اإلسالمية  الحكومة  كشفت  مرص  أو  تونس  يف  سواء 
طبيعتها الحقيقية، ونتيجة لذلك بدأت الجامهري تتجذر أكرث فأكرث. 
من ميكنه أن يشكك يف أنه إذا كانت هناك قوة اشرتاكية حقيقية، 
كانت ستشهد منوا رسيعا يف ظل هذه الظروف؟ وبدال من “الردة 
اإلسالمية الرجعية” التي تسيطر عىل املشهد، لدينا جامهري تتعلم 
من تجربتها وتنتقل إىل مستوى أعىل يف تطورها. هذا هو الحال يف 

كل من مرص وتونس.

ليبيا

إىل  واسعة ذهبت  والتونسية سريورة  املرصية  الثورتان  أثارت  لقد 
أبعد من حدود هذين البلدين. وقد رأينا كيف قامت الجامهري يف 
ليبيا  الثورة. لكن  بتتبع خطوات جريانها وانخرطت يف طريق  ليبيا 
مختلف،  ونظام  مختلف،  تاريخ  لديها  جريانها.  عن  كثريا  تختلف 
وطبقة عاملة أضعف بكثري، الخ. لذلك حدث أن العملية كانت أكرث 

تشوها، وليست واضحة كام هو الحال يف مرص وتونس.

إن ما يسمى بعملية التحرير - التي تحققت مبساعدة من القنابل 
ظهرت  البلد.  تفكك  إىل  الواقع  األمر  بحكم  أدت  اإلمربيالية- 
ميليشيات مختلفة وأمراء حرب محليني، والربجوازية الدولية تشعر 
عىل  حصولها  من  فبدال  األمور.  تطور  كيفية  حول  عميق  بقلق 
نظام لطيف وودي ومستقر وموال للغرب، حصلت عىل حالة من 
العديد من  االنقسام بني طرابلس وبنغازي، وسيطرة  الفوىض، مع 

أمراء الحرب املحليني عىل أجزاء مختلفة من البالد.

لقد فوجئ القذايف حقا عندما هوجم من قبل الغرب. كرر لهم عدة 
من  للهجوم  لتعرضه  عن صدمته  وأعرب  أنا صديقكم!”،   “ مرات 

البلدان االمربيالية التي كان يقوم معها بصفقات مربحة حتى وقت 
قريب جدا. كان قد تعاون مع الغرب يف “الحرب عىل اإلرهاب”، 
وكان يلعب دور رشطي الساحل الشامل إفريقي حيث مينع تدفق 
إىل  رشعية  غري  بطريقة  الهجرة  يحاولون  الذين  اليائسني  موجة 
فرصة  ليبيا  رأوا يف  الفرنسيون،  اإلمربياليني، وخاصة  أن  إال  أوروبا. 
للتدخل يف مسار الثورة العربية، ووقف العملية برمتها ودفعها يف 

اتجاه رجعي.

ويهدد  مايل،  إىل  امتد  للغاية،  مضطربا  وضعا  يواجهون  اآلن  إنهم 
القاعدة قد  أبعد من ذلك. صحيح أن تنظيم  بالوصول إىل ما هو 
من  سيكون  لكنه  األحداث،  يف  يتدخل  وصار  ملجئا  لنفسه  وجد 
قبيل املبالغة تركيز كل االهتامم عىل عنارص تنظيم القاعدة. إنهم 
موجودون هناك، بطبيعة الحال، لكن هذا ليس كل ما يف األمر. لقد 
بنى القذايف شبكة معقدة من التحالفات القبلية، وعمل عىل رشاء 
من يسمون بقادة القبائل، ودفع بعضهم ضد بعض، الخ. لكن اآلن 
ودون القوة املركزية للقذايف، كل هذا هو عىل وشك االنهيار، والبالد 

مهددة بالتفكك.

وتونس  مرص  يف  الحال  هو  وكام  أيضا،  ليبيا  ففي  ذلك،  ومع 
املجاورتان، هناك تيار قوي معاد لألصوليني. وعىل سبيل املثال فبعد 
مقتل السفري األمرييك يف بنغازي، هاجم اآلالف من الليبيني مقرات 
بحل  وطالبوا  منهم،  عددا  وقتلوا  وأحرقوها،  السلفية  امليليشيات 

تنظيامتهم، ونزع سالحهم، الخ.

الرصاع يف مايل

إن ما حققه اإلمربياليون من خالل تفجري البلد هو زعزعة استقرار 
ليبيا مام سمح للجامعات اإلسالمية بالعمل هناك، وقد ارتبط هذا 
االستعامرية.  الحقبة  بقايا  من  هو  الذي  مايل،  يف  الداخيل  بالنزاع 
إن حدود مايل مصطنعة؛ إنها تقطع أوصال مجتمعات، كام تجمع 
قرسيا بني شعوب تتكلم لغات مختلفة ولها ديانات مختلفة. وقد 
خلق هذا وضعا قوميا معقدا، عمل اإلسالميون عىل استغالله. إن 
الوضع يخرج أكرث فأكرث عن نطاق سيطرة االمربيالية- وهي تتعرث 

من خطأ إىل آخر.

كان الفرنسيون هم األكرث حامسا يف الدعوة إىل التدخل العسكري يف 
ليبيا. لكنهم مل يحسبوا ما سيكون له من آثار يف مايل، وها هم اآلن 

مضطرون للتدخل هناك أيضا.

مايل يف الواقع بلد دمرته الحرب األهلية ألكرث من عام. لدى شعب 
الوطني. عىل مدى  التحرر  النضاالت من أجل  تاريخ من  الطوارق 
املركزية  السلطة  أزاود ضد  لتحرير  الوطنية  الحركة  ناضلت  عقود 
ثالث  من  تحالف  تشكيل  تم   ،2011 عام  نهاية  ويف  باماكو.  يف 
مجموعات أصولية: تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي؛ أنصار 
يف  أفريقيا.  غرب  يف  والجهاد  التوحيد  أجل  من  والحركة  الدين، 
أبريل احتل هذا التحالف شامل مايل واملدن الكربى: كيدال وغاو 
وتومبوكتو ونيافنك. مكن اتفاق مؤقت وقع بني ميليشيات الطوارق 
ما  لكن رسعان  مؤقتة،  هدنة  تحقيق  من  املركزية  الحكومة  وبني 
تنظيم  يف  الجهاديني  قبل  من  لالكتساح  الزرق”  “الرجال  تعرض 
الجهاديني،  املقاتلني  من  آالف  أربعة  مثله  الذي  التهديد  القاعدة. 
املسلحني بشكل جيد واألكرث حزما وعدوانية من الجيش املايل، جعل 
الوضع غري مستقر للغاية وال ميكن تحمله من وجهة نظر املصالح 

الفرنسية.

مايل بلد رئييس يف وسط غرب أفريقيا، ويعترب طريقا هاما للنيجر 
املورد الرئييس لالورانيوم ملحطات الطاقة النووية الفرنسية. لذلك، 
وبعيدا عن الذريعة الرسمية بخصوص التصدي “لصعود األصولية 

اإلسالمية”، هناك مصالح إسرتاتيجية واقتصادية هامة عىل املحك.

contact@marxy.com       |  العدد الثالث

٧



عن  “الدفاع  أجل  من  هو  العسكري  التدخل  أن  فرنسا  تزعم 
الدميقراطية”. لكن ال توجد أصال أي “دميقراطية” يف مايل، وال حتى 
الربجوازية املحدودة. يف مارس 2012 حدث  الدميقراطية  من نوع 
السابقة وأقام ديكتاتورية عسكرية تحت  انقالب أطاح بالحكومة 
سيطرة القائد أمادو هيا سانوجو، الذي علق العمل بالدستور ومنع 
تدريب  تم  وعزلهم.  الرؤساء  بتعيني  وقام  الدميقراطية،  الحقوق 
الثقة  وبالتايل حصل عىل درجة من  املتحدة،  الواليات  سانوجو يف 
للسيطرة عىل مايل. لكنه مل يكن قادرا عىل وقف تقدم املتمردين. 

هنا دقت ساعة فرنسا الدميقراطية للتدخل “املنزه عن األغراض”.

والحقيقة هي أنه ال يوجد حل سهل لهذا الوضع، سواء يف ليبيا أو 
العامل يف مرص وتونس هو  أمام  الوحيد  الحقيقي  الحل  إن  مايل. 

االستيالء عىل السلطة. عند ذلك سيجد الوضع يف ليبيا حال رسيعا.

لهذا  الضيقة  الحدود  داخل  املنظورات  يناقش  أن  للمرء  ميكن  ال 
البلد أو ذاك، وخصوصا عندما نتعامل مع دول متخلفة متاما مثل 
البلدان الرأساملية املتقدمة، عىل املدى  مايل. ستحدد األحداث يف 
الثورة  البلدان األقل منوا. وبهذا املعنى فان  الطويل، ما يحدث يف 
هذا  يف  األمور  إليه  ستؤول  ما  لفهم  مفتاح  أيضا  هي  األوروبية 
الوضع. يف الواقع، إن العامل كله مرتابط. لقد ألهمت الثورة العربية 
الجامهري األوروبية واآلن ها هي الجامهري األوروبية تقدم اإللهام 

واألمل للجامهري العربية.

العربية أسقطت عدة أنظمة استبدادية، ولكن  الثورة  كام رشحنا، 
قبل  من  الفراغ  ملئ  تم  واضح،  عاميل  ثوري  بديل  غياب  بسبب 
هذه  بدأت  السلطة،  إىل  وصولها  فور  ولكن  اإلسالمية.  األحزاب 
القوى تكشف عن طبيعتها الحقيقة الرجعية، وبذلك أعدت األرضية 

ملوجة ثانية من الحراك. مام أثر عىل سوريا وباقي دول املنطقة؟

سوريا

علينا النظر إىل خصوصيات تطورات الثورة السورية. علينا أن نسأل 
من  قدمت  بالتأكيد  الرشارة  الثورة.  أساس  كان  ماذا  حول  أنفسنا 
تونس ومرص وأثرت بالشباب تحديدا والذين تحركوا بشكل ضخم 
- ولكن بدرجة من السذاجة أيضا. بنظرهم إىل التجربتني التونسية 
واملرصية، اعتقدوا أن املسريات الضخمة واحتالل الساحات سيكون 
كافيا إلسقاط نظام األسد. لقد شكلوا حركة شجاعة جدا، ولكنهم 
أكرث  أنه  عىل  برهن  الذي  النظام  إسقاط  عىل  قدرتهم  عدم  أثبتوا 

قدرة عىل التحمل مام تخيل املتظاهرون.

ملعرفة ما يحدث يف سوريا علينا أن ننظر إىل التحوالت التي حدثت 
يف االقتصاد السوري خال املرحلة األخرية. لقد شهد البلد مسلسل 
طبيعة  جذري  بشكل  غري  مام  العمومية،  للرشكات  خصخصة 

االقتصاد.

الصناعية  الرشكات  اغلب  تأميم  تم  قد  كان  الستينات  عقد  خالل 
والتجارية. وبفضل ذلك تم تبني العديد من االصالحات االجتامعية، 
إىل  الذي وصل  النظام  كان  الصحية.  والخدمات  التعليم  قبيل  من 
الحكم عن طريق االنقالب يف الستينات نظاما بونابرتيا بروليتاريا، 
أي نظام تكون يف مفاتيح االقتصاد يف ملكية الدولة ويخضع لتخطيط 
مركزي، لكن حيث ال توجد الدميقراطية العاملية. لقد تشكل من 

الناحية الجوهرية عىل صورة النظام السوفييتي يف ظل ستالني.

السوري عملية مشابهة  النظام  بدء  السوفيايت،  االتحاد  انهيار  بعد 
جدا ملا رأيناه يف الصني. لقد متت خصخصة الصناعات، لكن املالك 
الجدد كانوا من شخصيات النظام نفسه. بدأت العملية سنة 1991 

لكنها تسارعت يف العقد األخري.

التاسعة(  الخامسية  )الخطة   2005  -  2001 السنوات  قارنا  إذا 
أن  ميكننا  العارشة(  الخمسية  )الخطة   2010  -  2006 بالسنوات 
القطاع  استمر  العقد  من  األول  النصف  يف  التالية:  الصورة  نرى 
العام بالهيمنة، ولكن كان هنالك تغيري يف الطريقة التي تعمل بها 
مؤسسات الدولة. لقد تم تحويلهم إىل مؤسسات رأساملية الدولة 
يف  املخطط.  االقتصاد  قوانني  ال  السوق  قوانني  وفق  تعمل  التي 
النصف الثاين من العقد، أطلق العنان للقطاع الخاص فعليا. بحلول 

2007 كان %70 من االقتصاد السوري بأيدي الخواص.

الجامهري.  معيشة  ظروف  عىل  كاريث  أثر  لها  العملية  لهذه  كان 
جدا  غنية  نخبة  بروز  مع  حادا،  اجتامعيا  استقطابا  نرى  أصبحنا 
من  األخر  الطرف  عىل  الفقر  منو  مقابل  العلوي،  بالنظام  مرتبطة 
املجتمع. يف 2005 عىل سبيل املثال، كان %30 من السكان يعيشون 
دون خط الفقر )5.3 مليون شخص( ومن بني هؤالء كان مليونا 2- 

مليون- شخص فاقدين “لألمن الغذايئ”.

التضخم أنطلق يف بدايات 2000 ومنا من %1.3 يف 2003 إىل 18% 
حد  إىل  ارتفعت  األساسية  االستهالكية  البضائع  أسعار   .2007 يف 
من  تنمو  أصبحت  املايض  يف  عمليا  محوها  تم  التي  األمية   .60%

جديد اآلن.

الكثري من اليساريني غري قادرين عىل فهم ما يحصل ويرون األمور 
معادة  أو  امربيالية  مضادة،  ثورة  أو  ثورة  واألسود:  األبيض  مبنطق 
االمربيالية... البعض يتحدث عن “ربيع عريب تبعه شتاء إسالمي”. 
أنها متخلفة ورجعية! غري قادرين  هم ينظرون إىل الجامهري عىل 
عىل فهم كيف ميكن أن تنحرف العملية الثورية عن مسارها وأن 
تذهب يف اتجاه رجعي. علينا أن ندرس ونفهم بحق املادية الجدلية 
عملية  ليست  هذه  املتناقضة.  العمليات  هذه  فهم  نستطيع  يك 

خطية! األمور ميكن أن تنقلب إىل عكسها...

الفوىض.  هذه  فهم  مفتاح  هو  الثورية  القيادة  غياب  أخرى،  مرة 
كان  فاعل  ثوري  حزب  أي  بناء  سوريا،  يف  النظام  همجية  بسبب 

مهمة أكرث صعوبة مام هي عليه يف مرص عىل سبيل املثال.

يف هذه الظروف انفجرت الثورة يف سوريا التي دعمها املاركسيون. 
ما علينا فهمه هو أنه عىل الرغم من انفجار الثورات عندما تكون 
مل  إذا  ستنجح.  أنها  ضامنة  هناك  فليس  للحركة  جاهزة  الجامهري 
تتحقق رشوط معينة - وأهمها وجود قيادة ثورية - ميكن للثورة أن 

تتحول إىل ثورة مضادة.

قامت  حيث  الثالثينات  يف  االسبانية  للثورة  التاريخي  املثال  لدينا 
الثورة املضادة بخنق الثورة بطريقتني: مترد فرانكو الفايش الواضح، 
الجمهوري.  املعسكر  يف  الستالينية  “الدميقراطية”  املضادة  والثورة 
عىل الرغم من كل ذلك فام حدث يف اسبانيا يف الثالثينات كان ثورة. 
حلول  رؤية  نتوقع  أن  ميكننا  ال  خطية.  عملية  ليس  الثورة  ولكن 

بسيطة خطية بيضاء أو سوداء يف ظل غياب العامل الذايت املتمثل 
يف الحزب الجامهريي الثوري.

الوضع يف سوريا اآلن أكرث تعقيدا بكثري. مازال العديد من الشباب 
الثوري يف سوريا يقاتل من أجل التخلص من األسد، لكنهم ليسوا من 
يحددون طبيعة معارضة األسد ككل. علينا أن نوضح الوضع القائم 
وأن نرشح بصدق ما حصل. لقد تعرضت األوهام الساذجة للمرحلة 
األوىل من الثورة للسحق منقبل الواقع الحايل. لقد تحولت اآلن إىل 

حرب أهلية وحشية..

وممولة  مدعومة  اإلسالمية،  املجموعات  تدخلت  الظرف  هذا  يف 
من السعودية وقطر وغريها من األنظمة الرجعية يف املنطقة. هذه 
أو  العلويني  من  لكونهم  فقط  الناس  قتل  عن  مسؤولة  العنارص 
املسيحيني الخ. هؤالء ليسوا قوى ثورية عىل اإلطالق. هدفهم األول 
بالضبط هو تزكية الرصاع عىل أسس دينية وإثنية. هذا األمر دفع 
بالكثريين إىل أحضان األسد. نحن نؤيد إسقاط األسد ولكن ال ميكننا 
تقديم ذرة من الدعم ملثل هذه القوى الرجعية. نحن ضد التدخل 
االمربيايل ولكن أيضا ضد املعارضة الرجعية - كالهام غري قادر عىل 

تقديم أي يشء للطبقة العاملة، الشباب والفقراء.

يوجد الكثري من الكالم يف الغرب عن التدخل يف سوريا أو تسليح 
معاريض األسد، ولكن بإمكانهم رؤية أن األمر لن يكون سهال. هم 
قلقون بخصوص مآل تلك األسلحة - كام حصل يف حالة ليبيا/مايل. 
لقد فهموا بعد تجربتي العراق وأفغانستان أن التدخل العسكري 
يشء  للخروج  اسرتتيجية  وإعداد  الوضع  عىل  السيطرة  لكن  يشء، 

أخر متاما.

أصبحت املسألة الكردية تربز من جديد يف هذا الوضع. لقد حصل 
يحاول  سوريا  ويف  العراق  شامل  يف  ذايت  حكم  عىل  عمليا  األكراد 
التنازالت  بعض  تقديم  خالل  من  الكردية  املسألة  استغالل  األسد 
ألكراد سوريا وبالتايل فصلهم عن القوى التي تصارع النظام. الحراك 
ميتد  أن  املمكن  ومن  الظرف  هذا  يف  إحيائه  إعادة  يتم  الكردي 
طريقة  هي  هذه  األكراد.  السكان  من  كبري  عدد  فيها  التي  لرتكيا 
األسد يف الرد عىل تركيا. يف الحقيقة ما يحصل هو استخدام األكراد 
وتالعب بهم. الطريقة الوحيدة التي ستمكن األكراد من الحصول 
البلدان  عىل وطن حقيقي هي من خالل ثورة اشرتاكية يف جميع 
التي يقطنونها، ففي ظل فدرالية اشرتاكية واسعة سيصري بإمكانهم 
تحقيق تقرير املصري. يف ظل الرأساملية سوف يواجهون نفس املصري 
الذي واجهته الكثري من القوميات يف املايض. يتم وعدهم بالحصول 
يف أحد األيام عىل الحكم الذايت وحتى باالستقالل لكن فقط بغرض 

خدمة أجندة هذه القوة االمربيالية أو تلك وخيانتهم الحقا.

إن ما يقوم به نظام األسد يف اللعب عىل الوتر العرقي يف محاولة 
للمحافظة عىل قاعدة دعم له يف البلد، وما تقوم به أيضا األنظمة 
إمكانية  يطرح  الديني/اإلثني  الرصاع  بتزكية  الخليج  يف  الرجعية 
تقسيم سوريا، مع كل تأثريات عدم االستقرار التي سيسببها ذلك يف 

املنطقة برمتها وامتدادها إىل دول الجوار.

الحرب األهلية يف سوريا

لدينا أيضا اإلمكانية الواقعية لحرب أهلية بعد سقوط األسد. هناك 
قطاعات من الجيش السوري الحر اصطدمت مع العنارص الجهادية 
التي يعتربون أنها تخطف الثورة. بسبب غياب قيادة ثورية واضحة 
العاملة موحدة حول حزب  الطبقة  كانت  لو  عبثيا.  الوضع  أصبح 
ثوري لكان الوضع اختلف متاما. قوات املعارضة تجد إسقاط النظام 
العسكرية فقط. ظهور قوى  أصعب بكثري مام توقعت باألساليب 
رجعية إسالمية متطرفة ضمن املعارضة، واتباعهم أسلوب التحريض 
عىل الرصاع العرقي بدل الرصاع الطبقي، أضعف جاذبية املعارضة 

بني سكان املدن.
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ما قد يسقط النظام يف نهاية املطاف هو إرضاب عام عىل مستوى 
سوريا قادر عىل شل البلد. تحقيق ذلك يحتاج إىل وجود حزب قادر 
عىل توحيد جميع العامل والفقراء خلفه وهذا قابل للتحقيق فقط 
إذا امتلك هكذا حزب برنامج يقدم حلوال لجميع القضايا االقتصادية 
واالجتامعية امللحة والتي تؤثر عىل فئات واسعة من الشعب. ولكن 
الرصاع  فإن  الربنامج  ذلك  مثل  املعارضة  قوى  امتالك  بسبب عدم 
قد تحلل باتجاهات إثنية ودينية. يف أحسن األحوال، يدعو برنامج 
السوق”  و”اقتصاد  الربجوازية  الدميقراطية  إىل شكل من  املعارضة 
ما  هذا  والفقراء.  للعامل  حلول  أي  تقديم  عن  عاجز  بالتايل  وهو 
يفرس ملاذا تغوص سوريا اآلن يف حرب أهلية طائفية بإمكانها أن 

تطول وتستمر حتى بعد السقوط املحتوم لألسد.

لقد دعمنا الثورة السورية حني انطلقت، ولكن علينا أن نرشح أن 
األمور قد تغريت. يوجد اآلن ثورة مضادة يف كال الطرفني. نحن ندرك 
أنه مازال يوجد بعض العنارص الثورية - خاصة يف أوساط الشباب 
- بني املعارضني ولكن العنارص الرجعية تطغى عليهم. ال ميكننا أن 
نتوقع بأن تكون األمور بيضاء أو سوداء، ثورة أو ثورة مضادة. كام 
النهاية  قلنا سابقا، الثورة والثورة املضادة تسريان يد بيد ولكن يف 
عىل إحداهام أن تنترص، فهذا الوضع ال ميكن أن يستمر لألبد. يف 
سوريا، وخالل فرتة قصرية من الزمن نسبيا، أصبحت عنارص الثورة 
مكانه  ثابتا يف  يبقى  ال  املوضوعي  الظرف  املسيطرة.  املضادة هي 
بل يتغري مع الوقت. الظروف تغريت وعىل تحليلنا أن يتغري كذلك. 
والثورة  الثورة  ملسائل  ملقاربتنا  ميكن  ال  بالواقع.  نعرتف  أن  علينا 

املضادة أن تكون عاطفية أو رومانسية.

يدعون  من  ضمنهم  ومن  اليساريني،  بعض  يسعى  الحظ  لسوء 
هذا  يذكرنا  ما.  رصاع  يف  األطراف  أحد  دعم  إىل  دامئا  املاركسية، 
بانهيار يوغسالفيا عندما دعمت بعض املجموعات اليسارية الرصب 
أنه مل يكن هناك أي يشء  الحقيقة هي  الكروات.  وأخرى دعمت 
تقدمي بالنسبة النهيار يوغسالفيا أو ألولئك املتورطني بالقتال. لقد 
كانت كل األطراف رجعية، بحيث تالعبت االمربيالية - االمربيالية 
االتحاد  شكلت  التي  املختلفة  باملجموعات  تحديدا-  األملانية 

اليوغساليف السابق يك تخدم مصالح الرأساملية.

ما أضاف إىل التشوش يف سوريا هو االنتصار املؤقت لإلسالميني يف 
الجامهري  رأينا  واملرصية  التونسية  الثورتني  ذروة  وتونس. يف  مرص 
الكادحة تخرج بقوة وتطيح بالطغاة املكروهني، ولكن كام رشحنا 
وفازوا  ذلك  تال  الذي  السيايس  الفراغ  اإلسالميون  استغل  مسبقا، 

باالنتخابات. هذا بدوره زاد من قوة اإلسالميني يف سوريا.

الحقيقة هي أن حل األزمة يف سوريا ميكن إيجاده يف مرص وتونس 
- ال بل وأكرث من ذلك يف إيران. ال يوجد حل ضمن الحدود الضيقة 
لسوريا. حتى بوجود حزب جامهريي اشرتايك سليم يف سوريا، الحل 
النهايئ ال ميكن إيجاده ضمن حدود سوريا نفسها. حتى ولو وجدت 
أن متتد  عليها  تستمر  فليك  اليوم،  ناجحة يف سوريا  اشرتاكية  ثورة 
األهمية  واألكرث  ذلك.  من  وأبعد  إيران  تركيا،  إىل  حدودها  خارج 
البلدان العربية  أنها تحتاج إىل انتصار اشرتايك يف مرص، وهي أكرب 
ومتلك أكرب طبقة عاملة، وقادرة عىل قيادة العامل والشباب يف كامل 

الرشق األوسط.

السوري.  الشباب  ضمن  العنارص  ألفضل  هذا  كل  نرشح  أن  علينا 
نحتاج إىل تطوير تحليل ماركيس واضح وأن ننظر إىل املدى البعيد 
شارحني حقيقة الوضع. نظام األسد سينهار يف النهاية، ولكن كيفية 
النظام بحد  بنفس أهمية سقوط  أمر  انهياره ومن سوف يسقطه 
ذاته. يف ليبيا نرى عواقب تغيري النظام مبساعدة االمربيالية - الفوىض 
مشاكل  الخارج.  من  بالتحكم  االمربياليني  يستمر  والضياع يف حني 
الطبقة العاملة الليبية مل تنحل بعد ال بل عىل العكس تزداد سوءا. 
نفس األمر سينطبق عىل سوريا إذا سقط النظام بواسطة مليشيات 

مدعومة من قبل دول الخليج الرجعية واالمربيالية الغربية.

يف  قدمهم  موطئ  العامل  وسيجد  الوضع  سيستقر  األحوال،  بكل 
نهاية املطاف. سوف يبدؤون بالتنظيم وخلق منظامت نقابية عندما 
العاملية  الحركة  النهاية ستربز  للدفاع عن مصالحهم. يف  يتحركون 
كقوة عندما يتضح للجامهري أن سقوط األسد بحد ذاته مل يغري أي 
يش أسايس. لذلك ما يتوجب عىل طليعة الشباب والعامل القيام به 
هو االستعداد للمستقبل بخلق معارضة سورية ماركسية. معارضة 

من هذا النوع سيكون لها دور كبري يك تلعبه يف املستقبل.

من  فرتات  تتخللها  وبطيئة  طويلة  عملية  ستكون  العربية  الثورة 
الحراك الجامهريي واالندفاع نحو اليسار تتلوها فرتات من السكون 
قدما  ستسري  الثورة  ولكن  أقوى.  الرجعية  تبدو  حيث  املؤقت 
ظل  يف  حل  وجود  عدم  هو  ذلك  يف  السبب  بأخرى.  أو  بطريقة 

الرأساملية للمشاكل األساسية مثل البطالة وانخفاض األجور الخ.

ومرص  تونس  يف  أعىل  مستوى  إىل  تنهض  أخذت  بالفعل  الثورة 
يتأثر،  العراق سوف  الدول من دون شك.  باقي  إىل  ذلك  وسيمتد 
جميع  أيضا.  ستتأثر  الخليجية  والدول  السعودية  العربية  اململكة 
يف  املتبعة  تسد  فرق  سياسة  ما.  مرحلة  يف  ستتأثر  املنطقة  دول 
الخ.  الخليجية  الدول  إيران،  الغربية،  االمربيالية  قبل  من  املنطقة 
محاولة  هي  طائفية  ودينية  عرقية  أسس  عىل  املجتمع  لتقسيم 
العرتاض املسائل الطبقية. ممكن لهذا األمر أن ينجح لفرتة ولكن يف 

النهاية ستطفو إىل السطح القضايا الطبقية.

الكويت والبحرين

تاريخها،  يف  تظاهرات  أكرب  شهدت  التي  الكويت  إىل  ننظر  دعونا 
مسرية 150.000 يف أكتوبر، مسرية “الكرامة”. هذا أمر هائل بالنظر 
ماليني   3 إىل  )باإلضافة  مليون   1,5 الكويت  مواطني  عدد  أن  إىل 
أجل  من  معتدلة  حركة  شكل  عىل  بدء  الحراك  املهاجرين(.  من 
اإلصالحات والدميقراطية ولكن الدولة قمعتها بوحشية، تم اعتقال 

الناشطني الخ وبذلك هم مضطرون إىل فهم طبيعة الدولة برسعة.

تؤدي  دميقراطية  مبطالب  تبدأ  التي  الحركة  أن  كيف  رؤية  ميكننا 
لقد  االشرتاكية.  الثورة  إىل  والحاجة  طبقي  اصطدام  إىل  بالرضورة 
رأينا عدة محاوالت لرشوة الحركة ولكنها غري قادرة عىل دفن الثورة. 
الوحشية ستؤدي فقط إىل إطالق غضب الجامهري أكرث. ال ميكن ألي 
دولة أن تتكل عىل نظامها األمني فقط يك تستمر، عليها توفري حد 
أدىن من الظروف املعيشية املقبولة. نظام مبارك كان منوذجا واضحا 

عن هذا األمر.

 100.000 رأينا  حيث  هامة  أيضا  البحرين  يف  الثورية  الحركة 
يتظاهرون يف نوفمرب. يف عامن أيضا رأينا حراكا. رد فعل النظام كان 

قمعا قاسيا مع بعض تنازالت هامة.

إيران

باإلضافة مرص، إيران بلد رئييس أخر يف املنطقة من حيث كال من 
اإليرانية يف  الثورة  حللنا  لقد  العاملة..  الطبقة  وقوة  العام  الحجم 
املايض متتبعني صعودها وهبوطها. حاليا من الواضح أنها يف حالة 
ثورية  موجة  قدوم  إىل  تدل  إشارات  وجود  من  الرغم  عىل  جزر 

أخرى.

الوضع االقتصادي يف البلد تدهور يف املرحلة األخرية وانفجارا جديدا 
الصناعي  اإلنتاج  رسميا.  عند 26%  يقف  التضخم  األفق.  يف  يلوح 
أجورهم  يتلقون  ال  العامل  الوسطى مفلسة. ماليني  الطبقة  ينهار. 

والرصاع الطبقي عاد إىل األجندة..

النظام قلقون جدا. رئيس رشطة طهران ذهب  القابعني عىل قمة 
عىل  الدجاج  إظهار  عدم  اإلعالم  من  الطلب  حد  إىل  املايض  العام 

التلفاز! السبب يف ذلك هو تحول الدجاج إىل سلعة رفاهية، مبا أن 
الجامهري  غضب  يثري  قد  التلفاز  عىل  وظهوره  جدا،  مرتفع  سعره 
ويدفعها إىل “اخذ سكاكينها واخذ حقهم من األغنياء”. لقد رشح أن 

ذلك يثري غضب الناس إىل حد التسبب بثورة ثانية.

أسابيع متواصلة متر ال يتم فيها دفع أجور الحرس الثوري - وضع 
األسعار  ضد  عفوية  انتفاضات  للتو  رأينا  لقد  للنظام.  جيد  غري 
املرتفعة للدجاج واألكل بشكل عام. عامل املعامل ينظمون حمالت 
وحتى  أمام،  ويتظاهرون  املنخفضة  واألجور  املرتفعة  األسعار  ضد 

يدخلون، الربملان لالحتجاج.

النظام.  قمة  يف  واضح  رصاع  2009يوجد  يونيو   17 يوم  مسرية 
عن  التوقف  إىل  ويدعو  نجاد  احمدي  عىل  اللوم  يلقي  خامنئي 
نجاد  احمدي  التضخم.  من  الحد  أجل  من  العملة  أوراق  طباعة 
يلقي اللوم عىل خامنئي ل “خلقه مشاكل مع الغرب” ويريد طباعة 

املزيد من العملة كحل.

 6 السنوات  يف  مرات   7 مبقدار  املال  عرض  تزايد  لقد  الواقع  يف 
نجاد  ولكن  نطاق!  أوسع  الكمي” عىل  “التيسري  هو  األخرية! هذا 
يستخدم ذلك بأسلوب شعبوي. ففي حني يخفض الدعم يعطي يف 
نفس الوقت لكل مواطن تعويضا من $40 يف الشهر. يف طهران ال 
يشكل هذا الكثري، ولكن يف القرى الصغرية يف املناطق الريفية ميثل 
هذا مبلغا كبريا. يقوم بإتباع هذا السياسة لتوسيع القاعدة الداعمة 

له استعدادا لالنتخابات القادمة.

دامئة  أخبار  يوجد  يوم.  كل  يتوسع  النظام  معسكري  بني  الرشخ 
عن حاالت من الفساد ترافقها اعتقاالت يف األعىل. تطورات ثورية 
يتعطل مرحليا يف حال  أن  بإمكان هذا  إيران.  اإلعداد يف  يف طور 
حصول هجوم عىل إيران من قبل إرسائيل أو االمربيالية األمريكية. 
ولكن ترصف كهذا سيؤدي فقط إىل ازدياد عدم االستقرار يف املنطقة 
بأكملها ألن الهجوم املفتوح عىل إيران سيعني إغالق مضيق هرمز ) 
الذي يعرب منه %40 من نفط العامل( وهذا سيكون له عواقب عىل 

االقتصاد عىل مستوى العامل.

إحجام  الكثري،  الحديث  من  الرغم  عىل  سبب،  يرشح  هذا  كل 
العواقب.  من  لخوفها  وذلك  إيران  رضب  عن  الغربية  االمربيالية 
األمر نفسه ينطبق عىل إرسائيل، والتي هددت مرات عديدة برضب 
إيران، ولكنها لحد اآلن أوقفت عن القيام بذلك. لكن الوضع شديد 
عدم االستقرار وميلء بالتناقضات ومع منو االضطرابات االجتامعية، 

االقتصادية والسياسية ال ميكن استثناء حصول هجوم.

إرسائيل وفلسطني

اليوم من تحقيق تقرير املصري مام كانوا عليه  الفلسطينيون أبعد 
من 50 سنة. حل الدولتني فشل صارخ، وما يدعى “الكفاح املسلح” 
- وهو يف الحقيقة إرهاب فردي - أيضا اثبت انه طريق مسدود أمام 
النظام  إمكانية لحل ضمن حدود  يوجد  الفلسطينية. ال  الجامهري 
الرأساميل القائم أو ضمن الحدود الحالية الضيقة. قد يكون هذا ما 

ال يرغب الناس بسامعه ولكنه الحقيقة...

ولكن هذه املنطقة أيضا تأثرت بالثورة العربية. لقد رأينا حراكا كبريا 
يف غزة، الضفة الغربية ويف إرسائيل نفسها. رأينا الحراك الضخم يف 
ألجل  املتظاهرين  من  اآلالف  مئات  مع   2011 غشت  يف  إرسائيل 
املطالب االجتامعية. عرش السكان كانوا يف الشوارع. لقد كان حراكا 
ذو أهمية حيث رأينا الفتات تيش غيفارا وشعارات من قبيل “رس 
مثل املرصي” . الناس حملوا صور ملبارك، نتنياهو وبن عيل سويا. 
اإلرسائييل  املجتمع  وتناقضات  الطبقية  الطبيعة  بوضوح  يبني  هذا 
أيضا   2011 حركة  واالمربياليني.  الرأسامليني  العامل  يواجه  حيث 
حيث  األخرية  اإلرسائيلية  االنتخابات  عىل  سياسيا  انعكاسا  شهدت 
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الواقع  يف  ملحوظ.  بشكل  أصواتها  اليسارية  األحزاب  بعض  زادت 
لقد ضعف نتنياهو وحصل استقطاب عىل كل من اليمني واليسار. 
هذا يشري إىل منو االنقسام الطبقي يف إرسائيل وإىل الرصاع الطبقي 

الذي سينفجر يف حني ما يف املستقبل.

يحصل  ملا  موازيا  حراكا  نجد  أن  ميكننا  الفلسطيني  الوسط  ضمن 
يف العامل العريب. مبا أن فتح تتعاون يف إدارة ومراقبة الفلسطينيني 
بالنيابة عن االمربياليني ومن أجل إرسائيل باألخص، ملئت حامس 
الفراغ السيايس. عندما برزت حامس كقوة ومن ثم سيطرت عىل غزة 
كان هنالك كالم كثري عن التأثري اإلسالمي بني السكان الفلسطينيني 

حتى أن البعض من اليساريني رأوا ذلك كخطوة نحو األمام!

أول  كان  اإلرسائيلية(  )املخابرات  نفسه  املوساد  أن  ننىس  ال  دعونا 
التيار  اعرتاض  أجل  من  اإلسالمي  والجهاد  حامس  ودفع  مول  من 
اليساري الصاعد. هذا عندما كان العدو األسايس هو منظمة التحرير 
وفتح. هذا األمر نفسه يحصل يف كل مكان. املتطرفني اإلسالميني تم 

دعمهم يف أفغانستان ملوازنة النفوذ السوفيايت.

أمر  لالمربيالية”  “معادين  ما  بشكل  اإلسالميني  بأن  القائلة  الفكرة 
يلعبون أي  املتطرفني اإلسالميني رجعيني بشكل كامل وال  سخيف. 
دور تقدمي بأي شكل من األشكال. هذا األمر يتم إثباته يف غزة اآلن 
بنفس  إرسائيل  أجل  من  الفلسطينيني  مبراقبة  حامس  تقوم  حيث 
مع  صدام  حالة  يف  أيضا  املتحدة  الواليات  املايض.  يف  فتح  طريقة 

املتطرفني. التطرف اإلسالمي واالمربيالية وجهني لعملة واحدة.

الفلسطينية  املسألة  نقارب  أن  ميكننا  ال  سوريا،  حالة  يف  كام 
اإلرسائيلية بشكل عاطفي. ملدة 50 سنة كان موقفنا بأن حل املسألة 
الفلسطينية يكمن يف الرصاع الطبقي ويف بناء فدرالية اشرتاكية يف 
اإلصالحيني  من  العديد  قبل  من  للهجوم  تعرضنا  األوسط.  الرشق 

والستالينيني الرباغامتيني ولكننا صمدنا يف موقفنا.

نحن نفهم أن يهود إرسائيل يخافون أن يقتلون ويبادون من قبل 
باتجاه  يدفعهم  ما  هذا  املعادية.  املجاورة  العربية  الحكومات 
نتنياهو وأمثاله. وطاملا أن مجموعات مثل حامس حتى وقت قصري، 
كام منظمة التحرير يف املايض، طرحت فكرة طرد اليهود بدال من 
يندفعون  اليهود  السكان  الصهيونية، فاألغلبية من  الدولة  إضعاف 
بل  يضعف  ال  مام  اإلرسائيلية  الحاكمة  الطبقة  االلتفاف حول  إىل 

يقوي الصهيونية.

امربيالية  دولة  هي  الصهيونية.  الدولة  يعارضون  املاركسيون 
واستغاللية كام هي جميع الدول الربجوازية. ولكن كيف من املمكن 
لنا إنهاء هذا الدولة؟ من أجل تحقيق ذلك عىل املجتمع اإلرسائييل 
أن يقسم إىل أسسه الطبقية. هذا يعني كسب ثقة الطبقة العاملة 

اإلرسائيلية. أحد مفاتيح الوضع هو الطبقة العاملة اإلرسائيلية.

اشرتاكية  فدرالية  واحدة  دولة  إىل  الدعوة  إىل  يدفعنا  ما  هذا 
املحافظة  )مع  فريق  لكل  ذايت  حكم  تعطي  يهودية-فلسطينية 
عىل حقوقهم يف مدارسهم الخاصة، استخدام لغتهم، إتباع أي دين 
يرغبون به الخ( بحيث تكون القدس هي عاصمة حكومة فدرالية 
واحدة. ضمن هكذا دولة ستتوافر حرية الحركة للناس بني املناطق 
املختلفة. كل ذلك سيكون جزء من فدرالية اشرتاكية طوعية للرشق 
األوسط بحقوق كاملة وحكم ذايت وحق تقرير املصري لجميع الناس 
املوارد  باستخدام جميع  اقتصاد اشرتايك.  باالتكال عىل  املنطقة،  يف 
األشغال،  توفري  قصري  فرتة  خالل  املمكن  من  املنطقة  يف  املتوافرة 
والتعليم  الصحية،  الرعاية  املسكن،  الطعام،  الكرمية،  املداخيل 
مسار  الخ. خالل  لغتهم  عرقهم،  دينهم،  عن  النظر  بغض  للجميع 
الثورة بحد ذاتها ستتضح املسائل القومية. مبرور الوقت وعىل أساس 
األحقاد  ستختفي  األساسية  واالجتامعية  االقتصادية  املشاكل  حل 

واالتهامات القدمية.

ال يوجد أي حل عىل أسس رأساملية. حتى لو كان باإلمكان تحقيق 
شكل من الدولة الفلسطينية املستقلة يف ظل الرأساملية فلن تكون 
صالحة من الناحية االقتصادية، السياسية والعسكرية ألنها ستبقى 
بالنسبة  يشء  يحل  لن  دولة  هكذا  ضمن  إرسائيل.  هيمنة  تحت 

للفلسطينيني العاديني.

املاركسيون ميلكون نظرة أكرث اتساعا للمسائل وال يحرصون أنفسهم 
بإيجاد حلول ضمن الحدود الضيقة للدول. كام رشحنا لعدة عقود 
املنطقة، سوف توضح  الثورة يف مرص وإيران، دولتني أساسيتني يف 
املسائل لكل من اليهود يف إرسائيل وللفلسطينيني. الرصاع الطبقي 

سيبدو الحل لقضاياهم.

للقادة  واملجرم  املنافق  الدور  نرى  أن  ميكننا  الوضع  هذا  يف 
املشايخ،  العرب،  املاليل  وفتح،  حامس  من  كل  الفلسطينيني، 
عن  يدافعون  جميعهم  الخ  العربية  الجامعة  امللوك،  السالطني، 
يف  يرون  ألنهم  القومية  الرصاعات  يحرضون  وجميعهم  الرأساملية 

هذا األمر وسيلة للدفاع عن مواقعهم.

العرب  ضمنها  )ومن  واإلرسائيلية  العربية  العاملة  الطبقة  وحدة 
اإلرسائيليني( هو إذا الطريق الوحيد إىل األمام يف النضال ضد عدو 
القضايا  تعطيل  عىل  تعمل  اإلرسائيلية  الحاكمة  الطبقة  مشرتك. 
اإلرسائيلية  الحكومة  من  كال  أن  نراه  ما  حيث  غزة  يف  الطبقية 
وحامس يتكالن عىل بعضهام ويف الحقيقة يساعدان بعضهام. عندما 
تطلق حامس الصواريخ عىل إرسائيل، كام تفعل يف الفرتة األخرية، 
الطبقية  القضايا  اعرتاض  عىل  اإلرسائيلية  الحكومة  تساعد  فإنها 
التي تحتاج إىل  الدولة املحارصة  يف إرسائيل من خالل خلق مناخ 
ترد إرسائيل  عندما  الطريقة،  بنفس  نفسها.  تدافع عن  االتحاد يك 
عىل الهجامت الصاروخية بقصف غزة بشدة فهي توقف الراديكالية 
الفلسطينيني. هنا نرى كيف أن قادة  التي تتطور ضد حامس بني 
لديهم يشء  الفارغة،  الشعارات  الرغم من  فتح(، وعىل  )و  حامس 
الرصاع  تطور  من  الخوف  وهو  اإلرسائيلية،  الربجوازية  مع  مشرتك 

الطبقي يف املنطقة..

الخالصة

أوساط  يف  الغنى  من  فاضحة  مستويات  نرى  األوسط  الرشق  يف 
الطبقات الحاكمة لهذه املنطقة. فاحشوا الرثاء يعيشون حياة باذخة 
يف وسط انتشار الفقر والفاقة. النخب الحاكمة لهذه البلدان هي 
األكرث رجعية وإثارة للقرف بني النخب الحاكمة. هم يدافعون عن 
سوريا  نرى يف  كام  ميلكونها.  التي  الوسائل  بكل  املادية  مصالحهم 
بقواهم  للدفع  الطائلة  أموالهم  يستخدمون  الدول،  من  وغريها 
باتجاه  مسارها  عن  الصادقة  الثورات  ولحرف  واملتخلفة  الرجعية 
فئة  أنهم  يعتقدون  الناس  هؤالء  الدموي.  اإلثني  الرصاع  طريق 
سامية وأنهم ميلكون الحق اإللهي يف الحكم وبأن الناس يف األسفل، 
العامل، الفقراء، الشباب املعطل، هم يف مكانهم الصحيح. ولكنهم 
بالضبط  انه  االنفجار.  البارود عىل وشك  برميل من  يجلسون عىل 
هذا التناقض بني حياة كثريي الغنى وحياة جامهري الناس العاديني 

الكادحني ما يجعل الوضع قابال لالنفجار.

األنظمة  كل  وضد  واالمربيالية  الرأساملية  ضد  بصالبة  نقف  نحن 
األكرب  الصورة  إىل  النظر  أيضا  علينا  املنطقة.  يف  الرجعية  املحلية 
عن  بعيدة  تزال  ما  الثورة  أن  وفهم  املنطقة  يف  الطبقية  للقوى 

االنتهاء ويف بلدان مثل مرص تصعد إىل مستوى أعىل يف الحقيقة.

نحن  معا.  تسريان  املضادة  والثورة  الثورة  أن  حيث  معقد  الوضع 
يف  يحصل  ما  لفهم  املاركيس  للمذهب  محكم  تطبيق  إىل  بحاجة 
الواقع، لفك شبكة التشوش، ولفصل العنارص الثورية عن العنارص 

الرجعية.

بالعموم يبدو املنظور ايجايب مع تنامي التجذر وتعلم الجامهري من 
املاركسية  كل تجربة. هذا ما يخلق ظروفا مواتية النتشار األفكار 
ولبناء قوى املاركسية يف املنطقة. ال يوجد طريق سهل إىل الثورة - 

ولكن الثورة هي الطريق الوحيد.

الثورة العربية هي أحد أهم األحداث يف تاريخ اإلنسانية. املاليني 
كام  ولكن  ينتفضون.  العبيد  مثل  الواقع  كانوا يف  الذي  الناس  من 
رشحنا مسبقا الثورة ليست دراما واحدة. سوف متر وعليها أن متر 

مبراحل عديدة. والربوليتاريا املرصية هي مفتاح الثورة العربية.

يف املرحلة األوىل تخرج الجامهري إىل الشوارع وتشعر بقوتها، تشعر 
بأنها غري قابلة لإليقاف، وبأن الحركة التي خلقتها ستسري إىل األمام 
بشكل دائم. هنالك شعور من “الوحدة الوطنية”، من النشوة، وجو 

شبيه باالحتفال.

الجامهري  تبدأ  الطاغية،  رحيل  بعد  الغبار  يستقر  ريثام  ولكن 
باستيعاب أن األمر ليس بالسهولة التي توقعوها يف البداية وأن ال 
يشء أسايس قد تغري. الفئات األكرث تقدما تالحظ هذا يف البداية يف 

حني أن الفئات األخرى تتعلم برسعات مختلفة.

االنتخابات يف مرص مثلت انتصارا للجامهري األكرث تخلفا )الريفية، 
الفالحية، الخ( عىل الفئات األكرث تقدما )الحرضية، العاملية، الخ( 
املسلمني محتالني  اإلخوان  أن  اآلن  تتعلم  أيضا  الفئات  ولكن هذا 
ألنهم ال يرون أي تحسن يف ظروفهم املعيشية. بإمكانهم رؤية أن 

اإلخوان يدافعون عن نفس املصالح الطبقية لنظام مبارك.

احتداد  مع  جديد  مستوى  إىل  تنتقل  اآلن  الثورة  الحقيقة  يف 
االستقطاب الطبقي. االرتداد ضد اإلخوان والسلفيني بدء بالحدوث. 
األحزاب اإلسالمية بدأت تنكشف بسبب ترصفاتها. الجامهري تتعلم 

من التجربة.

البلشفي يف هذا  الحزب  مثل  لو وجد حزب  أنه  الشك  من ميكنه 
إىل  الوصول  وشك  عىل  سيكونون  املرصيني  العامل  فإن  الوضع 
السلطة؟ املأساة أن حزب كهذا غري موجود. لذلك فالعملية ستمتد 

إىل فرتة سنني عديدة.

يف املايض، يف الفرتة التي تلت الحرب العاملية الثانية، الثورات ضد 
كان  هذا  يف  السبب  التشوهات.  أنواع  مختلف  أنتجت  االستعامر 
األمور  اآلن  ولكن  الشاملية.  وأمريكا  أوربا  يف  ثورات  حصول  تأخر 

اختلفت متاما حيث نرى أمام أعيننا عملية الثورة العاملية.

نحن نعتمد بصالبة عىل نظرية الثورة الدامئة لرتوتسيك. يف ظروف 
الثورة  مسائل  حل  متخلف  لبلد  املستحل  من  االمربيالية  سيطرة 
الدميقراطية الربجوازية. هذه األمر أثبت صحته يف 70 سنة األخرية. 
االستقالل الرسمي مل يحل أي يشء. لقد استمرت أغالل االمربيالية 

من خالل الهيمنة االقتصادية.

و لكن اآلن الثورة العربية تحصل يف وسط أزمة عاملية للرأساملية. 
بلدان.  عدة  يف  الجامهريي  الحراك  مع  أوربا  قلب  وصلت  الثورة 
ميكننا  املتقدمة.  الرأساملية  البلدان  يف  األجندة  عىل  تقبع  الثورة 
الرأساملية  البلدان  الجامهري يف  العربية  الثورة  ألهمت  رؤية كيف 
الرأساملية  الدول  يف  الثورية  التطورات  أعطت  وكيف  املتقدمة 

املتقدمة بدورها قوة للجامهري يف الدول املستعمرة سابقا...

تأثري  مع  واحد  يف  العاملية  الثورة  خيوط  كافة  تجمع  هو  نراه  ما 
األزمة عىل جميع الدول ودفعها لهم بنفس االتجاه، باتجاه الثورة 

االشرتاكية.
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مناورات اإلمربيالية

مل يضيع املسؤولون األمريكيون أي وقت العتبار وفاة هوغو تشافيز 
لفنزويال  وفرصة  فنزويال،  مع  العالقة  بناء  إلعادة  ألمريكا  فرصة 
ملتابعة “إصالحات دميقراطية ذات معنى”، كام برش الرئيس أوباما 

بفتح “صفحة جديدة” يف تاريخ هذا البلد األمرييك الالتيني.

لقد وصفوا الوفاة بكونها “ظرف صعب”. لكنهم مل يوضحوا املقصود 
بذلك، أو املقصود مبا وصفوه بكونه “الدعم للشعب الفنزوييل”. ومل 
يوضحوا ماذا يعنون بالشعب. يقولون انهم مهتمون بتطوير عالقة 

بناءة مع كراكاس. لكنهم مل يحددوا طبيعة هذه العالقة.

معنى”،  ذات  دميقراطية  “إصالحات  عن  أوباما  يتحدث  عندما 
واالقتصادية  االجتامعية  املكتسبات  جميع  القضاء عىل  يعني  فهو 
والسياسية التي تحققت يف السنوات األربعة عرش املاضية. وعندما 
يتحدث عن “صفحة جديدة” يف تاريخ فنزويال، فإنه يعني العودة 
كانت  عندما  فنزويال  تاريخ  من  القدمية  املأساوية  الصفحة  اىل 

مستعبدة من طرف اإلمربيالية األمريكية ورشكات النفط الكربى.

فعندما  أحدا.  تخدع  لن  واشنطن  من  الخادعة  الكلامت  هذه 
املعارضة  دعم  يعنون  الفنزوييل،”  الشعب  “دعم  عن  يتحدث 
التي  البوليفارية  الحركة  للثورة، أي الربجوازية وقسم من  املعادية 

تفضل التوصل اىل اتفاق مع تلك الربجوازية.

للحركة  اليميني  الجناح  ود  كسب  إىل  الكلامت  هذه  تهدف 
يحلمون  لسنوات  استمروا  الذين  أولئك  يرى  واآلن  البوليفارية. 
“بحركة تشافيزية من دون تشافيز” فرصتهم قد سنحت. إن هذا 
الحركة  صفوف  داخل  للربجوازية  الخامس  الطابور  ميثل  الجناح 

البوليفارية، ال أكرث. وهم أخطر أعداء الثورة.

الظروف  هذه  من  االستفادة  يحاولون  بالفعل  األعداء  بدأ  لقد 
نتعهد  ونحن  الثورة.  ضد  واملؤامرات  الفوىض  لنرش  املأساوية 
البوليفارية  الثورة  عن  الدفاع  أجل  من  النضال  وتكثيف  مبواصلة 
ضد أعدائها الخارجيني والداخليني. ومن بني االثنني، يعترب األخريون 

هم األكرث خطورة.

ماذا اآلن؟

ما هي املنظورات، وما هي مهام املاركسيني؟

لقد تويف هوغو تشافيز قبل إكامل املهمة العظيمة التي وضعها عىل 
العامل  اآلن مهمة  إنها  فنزويال.  االشرتاكية يف  الثورة  إنجاز  كاهله: 
والفالحني – أي القوة املحركة الحقيقية للثورة البوليفارية - للقيام 

بهذا حتى النهاية. إن عدم القيام بذلك سيكون خيانة إلرثه.

يف  ستعقد  جديدة  انتخابات  إن  خاوا  الياس  الخارجية  وزير  قال 
الحزب  مرشح  مادورو  نيكوالس  يكون  وسوف  يوما.   30 غضون 
االشرتايك املوحد. من البديهي أن املاركسيني سوف يناضلون من أجل 
للثورة.  املعادية  املعارضة  وهزمية  املوحد  االشرتايك  الحزب  انتصار 
املقبلة  الحكومة  أن  نضمن  أن  علينا  يجب  الوقت  نفس  يف  لكن 

سوف تنفذ سياسات اشرتاكية.

الوطنية  الوحدة  فكرة  من  خطورة  أكرث  هو  ما  هناك  ليس 
مع  صفقات  أي  هناك  تكون  أال  يجب  الطبقات.  بني  واملصالحة 
تكون هناك وحدة  أن  للربجوازية. ال ميكن  تنازالت  وأي  املعارضة 
بني العبيد وبني ماليك العبيد، بني الفالحني واملالكني العقاريني، بني 
املضطَهدين  بني  واملستغلني،  املستَغلني  بني  والرأسامليني،  العامل 

واملضطهدين.

خالل الشهرين املاضيني ضاعفت األوليغارشية الفنزويلية، مستغلة 
مرض شافيز بطريقة مثرية لالشمئزاز، من حملتها لتخريب االقتصاد 
واالحتكار واملضاربة. وقد وعدت الحكومة باتخاذ تدابري عاجلة. إن 
الحل الوحيد الحقيقي هو مصادرة ممتلكات الطبقة الحاكمة التي 
تسيطر عىل إنتاج وتوزيع املواد الغذائية وأجزاء كبرية من الخدمات 

املرصفية واملفاتيح األساسية لالقتصاد الفنزوييل.

تشافيز  السيد  “مرياث  عىل  بالحفاظ  مادورو  نيكوالس  وعد  لقد 
العاملة  الطبقة  يجب عىل  لالمربيالية”.  واملعادي  الثوري  االشرتايك 
وقواعد الحزب االشرتايك املوحد أن يحرصوا عىل ضامن تحقق ذلك. 
ال يكفي إلقاء خطابات مشيدة بتشافيز، وهو ما يقوم به حتى ألد 
األعداء، اآلن بعد ان تويف. ليس كافيا قول كلامت الحب، والعبارة 

الفارغة التي ال تعني شيئا.

الربنامج  وضع  بل  العاطفية،  الخطب  ليس  مطلوب  هو  ما  إن 
القضاء  التنفيذ:  موضع  دامئا  إليه  تشافيز  دعى  الذي  االشرتايك 
العقاريني  واملالكني  األبناك،  مصادرة  خالل  من  الرأساملية  عىل 

والرأسامليني. هذا هو اإلرث الحقيقي لهوغو تشافيز. هذا ما يجب 
علينا أن نناضل لتحقيقه.

يتعني  زال  ما  أنه  إال  تشافيز،  أعلنه  آخر  هدف  أيضا  هناك  لكن 
لكنه دفن ونيس من  اعتربه أساسيا،  التنفيذ، هدف  وضعه موضع 

قبل البريوقراطيني، أي: هدف إنشاء أممية اشرتاكية ثورية.

يف يونيو 2010، خالل مؤمتر الحزب االشرتايك املوحد، أعلن تشافيز 
الهدف  هذا  يعترب  مل  خامسة.  أممية  لبناء  ملحة  حاجة  هناك  أن 
بارزا يف خطاباته ألنه اعتربه رضوريا. وقد  ثانويا، بل أعطاه مكانا 

كان عىل حق متاما يف ذلك.

لقد مات قبل أن يتمكن من وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ. وقد 
ووجه منذ البداية بالعداء من جانب الجناح اليميني داخل الحركة 
البوليفارية. لقد عمل الستالينيون واإلصالحيون، الذين مل يشاركوا 
أبدا حامس تشافيز لالشرتاكية، كل ما يف وسعهم لتخريب وتشويه 
كل مخططاته أو إفراغها من مضمونها، مبا يف ذلك األممية الثورية.

هذه  مثل  لبناء  النضال  مبواصلة  يلتزم  األممي  املاركيس  التيار  إن 
الرئيس  يأخذون كلامت  الذين  أولئك  األممية. ونحن ندعو جميع 
العظيمة.  التاريخية  املهمة  هذه  يف  لدعمنا  الجد  محمل  عىل 

االشرتاكية إما ان تكون أممية أو ال تكون.

لقد  فنزويال.  شعب  مع  تضامنه  عن  األممي  املاركيس  التيار  يعرب 
فقدت قضية االشرتاكية مناضال عظيام. إن جسم اإلنسان يشء هش. 
ليك  ولدوا  البرش  جميع  مرض.  أو  ناري  بعيار  تدمريه  السهل  من 
ميوتوا. لكن ال توجد أية قوة عىل وجه األرض ميكنها أن تدمر فكرة 

حان وقتها.

نحن  بيننا.  زال  ما  تراثه  لكن  معنا،  يعد  مل  الرجل  تشافيز  هوغو 
االشرتاكية  أجل  من  النضال  لتعزيز  وسعنا  يف  ما  كل  ببذل  نتعهد 
يف فنزويال وجميع أنحاء العامل. هذا هو السبيل الوحيد إىل األمام، 

والطريقة الوحيدة لتكريم ذكرى هوغو تشافيز.

• من أجل تبني إرث هوغو تشافيز باألفعال وليس بالكلامت!	

• من أجل مصادرة األوليغارشية!	

• عاشت االشرتاكية! فليتواصل النضال!	

• يا عامل العامل اتحدوا!	

تابع من الغالف

مات هوغو تشافيز،
عاش النضال من أجل االشرتاكية
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مات هوغو تشافيز،
عاش النضال من أجل االشرتاكية

هوغو تشافيز مل يعد بيننا. وبرحيله فقدت قضية الحرية واالشرتاكية 
واإلنسانية بطال شجاعا. لقد تويف يوم الثالثاء 05 مارس، عىل الساعة 
4،25 بالتوقيت املحيل. نائب الرئيس مادورو هو من أعلن الخرب. 
يف  عاما   14 قد قىض  وكان  سنة،   58 العمر  من  يبلغ  الرئيس  كان 
السلطة. لقد ظل يقاوم الرسطان طيلة العامني املاضيني، لكن عندما 

تم اإلعالن عن خرب وفاته، جاء مبثابة صدمة.

بيان التيار املاركيس األممي

هوغو تشافيز مل يعد بيننا. وبرحيله فقدت قضية الحرية واالشرتاكية 
واإلنسانية بطال شجاعا. لقد تويف يوم الثالثاء 05 مارس، عىل الساعة 
4،25 بالتوقيت املحيل. نائب الرئيس مادورو هو من أعلن الخرب. 
يف  عاما   14 قد قىض  وكان  سنة،   58 العمر  من  يبلغ  الرئيس  كان 
السلطة. لقد ظل يقاوم الرسطان طيلة العامني املاضيني، لكن عندما 

تم اإلعالن عن خرب وفاته، جاء مبثابة صدمة.

التجمع يف  أبناء الشعب يف  الرئيس، بدأ  مبجرد ما عرف خرب وفاة 
البالد.  أنحاء  جميع  يف  والبلدات  املدن  وسط  يف  بوليفار  ساحات 
هناك تقارير عديدة عن اجهاش الناس بالبكاء يف الشوارع أو غرقهم 
يف الصمت. وتجمعت حشود من الناس املذهولني أمام املستشفى 

العسكري يف كراكاس حيث تويف.

ورسعان ما تحول فيض الحزن العفوي إىل مظاهرة حاشدة للتحدي. 
كثرية  مناسبات  يف  كام حدث  كراكاس،  شوارع  اىل  الشعب  وخرج 

عندما كانت الثورة تتعرض للتهديد.

ليس من الصعب فهم السبب يف هذا الحجم الهائل من التعاطف. 
عىل  استيقاظهم  ميثل  الثورة،  ميثل  الجامهري  عيون  يف  تشافيز  إن 
إنه  املايض،  العقد  خالل  خاضوها  التي  واملعارك  السياسية  الحياة 
والفقراء  العاديون  العامل  متكن  األوىل  للمرة  بأنه  الشعور  ميثل 
وجه  يف  وقف  الذي  الرجل  ميثل  انه  بأيديهم.  مصريهم  أخذ  من 

اإلمربيالية واألوليغارشية.

أحبت  الجامهري  إن  السطحيني  الربجوازيني  املعلقني  بعض  يقول 
تشافيز ألنه قام بتحسني ظروف معيشتها من خالل برامج البعثات 
لكن  هاما.  دورا  ذلك  لعب  لقد  بالطبع   .)misiones( االجتامعية 
السبب أبعد من ذلك، فهذه املكاسب االجتامعية، املثرية لإلعجاب، 
تحققت من خالل النضال، فقد كان عىل الجامهري أن تتعبئ بشكل 
ضد  الثورة  عن  للدفاع  مناسبات  عدة  خالل  الشوارع  يف  جامعي 
بني  العالقة  وطد  ما  هذا  واإلمربياليني.  األوليغارشيني  الثورة  أعداء 

الجامهري والرئيس.

أحياء  ففي  يبكون.  أمس  ليلة  الجميع  يكن  مل  أنه  ننىس  ال  دعونا 
الطبقة الربجوازية يف رشق كاراكاس كان العديد من الناس يطلقون 
أبواق سياراتهم فرحا، ويف ميامي، كان los escualidos ]الحقريون[ 
تكره  السائدة واإلمربيالية  الطبقة  الرجعيون يحتفلون علنا. كانت 
لنفس  وذلك  ممكن،  وقت  بأرسع  منه  التخلص  وأرادت  تشافيز 

األسباب التي جعلت الجامهري تدعمه.

ومل تقترص مظاهرات الحزن عىل فقدان هوغو تشافيز عىل فنزويال 
وحدها. ففي جميع أنحاء أمريكا الالتينية أعرب العامل والفالحون 
ومنظامتهم عن تقديرهم للزعيم الثوري. بل حتى خارج القارة، جاء 

الدعم من املنظامت اليسارية والتقدمية.

ليلة أمس يف كراكاس ومدن أخرى كثرية كان الناس يهتفون: “كلنا 
تشافيز!” و”تشافيز حي!”. تجمع اآلالف يف ساحة بوليفار وساروا 
نحو قرص مريافلوريس الرئايس، مرددين هتافات التحدي، “الشعب 

املتحد لن يهزم أبدا” و” لن يعودوا” و” يستمر النضال”.

الحرب  ويف  حرب،  يف  أنها  الجامهري  تعلم  األهم.  اليشء  هو  هذا 
مهام كان عدد الجنود الذين يسقطون يف ساحات املعركة، سوف 
النضال سيستمر.  يتقدم اآلخرون ألخذ مكانهم. ومهام حدث فإن 
املدن  من  وغريها  كاراكاس  شوارع  بعثتها  التي  الرسالة  هي  تلك 

والبلدات والقرى.

ألبناء  الصادق  الحزن  هذا  مع  قلوبنا  أعامق  من  نتعاطف  نحن 
الشعب الذين يبكون يف شوارع كاراكاس. إن الدموع التي يذرفها 
العامل والفقراء دموع صادقة وتعرب عن مشاعر طاهرة وصادقة. 
هناك  الجامهري  تذرفها  التي  الحقيقية  الدموع  جانب  إىل  لكن 

آخرون يذرفون دموع التامسيح.

رصح وزير الخارجية الربيطاين وليام هيج أنه “حزين” بخرب الوفاة، 
وقال إن السيد تشافيز قد ترك “أثرا دامئا” عىل فنزويال. واضطرت 
الصباح أن تعرتف قائلة: “لقد حقق  الربيطانية هذا  هيئة اإلذاعة 

باستخدامه  متكررة  انتخابية  وانتصارات  الفقراء  بني  دامئا  تعاطفا 
 BBC News 06( ”لرثوة فنزويال النفطية لتنفيذ سياسات اشرتاكية

مارس(

كم هذا غريب! فكل هؤالء الذين كرهوا تشافيز وقاموا بكل ما هو 
ممكن لتقويض حكمه عندما كان عىل قيد الحياة، انخرطوا اآلن يف 

حملة من الثناء املنافق عليه بعدما مات.

إن املوقف الحقيقي لالمربيالية قد أعلن عنه إد رويس ) عضو يف 
الحزب الجمهوري، والية كاليفورنيا(، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
بيان مكتوب: “هوغو تشافيز  بالكونغرس األمرييك، والذي قال يف 
ووفاته  خوف.  يف  العيش  عىل  فنزويال  شعب  أجرب  طاغية  كان 
املتحدة  للواليات  املعادين  اليساريني  القادة  تحالف  ستقوض 

بجنوب امريكا. بئس املصري لهذا الدكتاتور “.

والخطابات  الكاذبة  الكلامت  وكل  نفاق،  كل  مع  القطع  يجب 
تعمي  أال  يجب  لكن  تشافيز،  هوغو  عىل  حزينون  نحن  الفارغة. 
الدموع أبصارنا. يجب أال نسمح بأن يتم تحريف مسارنا. وعندما 
ليقبل  الكفاح. ما كان تشافيز  الحداد، يجب علينا مواصلة  ينتهي 
بأقل من ذلك. كان هوغو تشافيز مناضال. فلو كان يف إمكانه الكالم 
األمرييك جو  الثوري  املناضل  كلامت  نفس  كلامته ستكون  لكانت 

هيل: “ال تبكو عيل. بل تنظموا! “
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