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لقد سقط مريس. الحركة الرائعة للجامهري أظهرت للعامل مرة أخرى 
اعتقد  التي  الثورة،  أن  الحقيقي للشعب املرصي. هذا يبني  الوجه 
حتى العديد من اليساريني أنها قد توقفت، ما تزال متلك مخزونا 

اجتامعيا هائال. 

عىل الرغم من الدعاية الكاذبة التي تحاول تقديم الثورة عىل أنها 
“انقالب”، لقد كانت انتفاضة حقيقية امتدت مثل النار يف الهشيم 

اىل كل مدينة وبلدة يف مرص. لقد كانت الثورة املرصية الثانية. 

خالل األسبوع األخري كان هناك17 مليون متظاهر يف الشوارع، عىل 
أقل تقدير، وكانت هناك دعوة إىل إرضاب عام تلوح يف األفق. إن 
التي  الثورة  حتى  بكثري  تجاوزت  وامتدادها  بحجمها  الحركة  هذه 

أسقطت الديكتاتور مبارك منذ أقل من سنتني. 

بشجاعة  الجامهري  واجهت  قيادة،  أو  منظمة  أو  حزب  دون  من 
ماركس، عند حديثه عن كومونة  تعبري  املكروه. وعىل حد  النظام 
تتقدم بخطوات جبارة،  الثورة  السامء”. إن  باريس، لقد “اقتحموا 

وتكنس جانبا كل العوائق. 

األوىل  بالدرجة  هو  لنا  بالنسبة  الثورة  »تاريخ  أن  تروتسيك  يرشح 
تاريخ اقتحام الجامهري إىل عامل التحكم يف مصريها الخاص«. وهذا 
هو املعنى العميق للثورة املرصية، التي هزت، مثل كل ثورة عظيمة، 
املجتمع من أعامقه، لقد أعطت صوتا وقالبا آلمال الجامهري يف حياة 

كرمية ومستقبل أفضل. 

“لكن الجامهري مشوشة سياسيا؛ وال متلك برنامجا واضحا وال تعلم 
إنه  والعصبويني.  للصوريني  العقيم  املنطق  هو  هذا  تريد”.  ماذا 

نتيجة للجهل مباهية الثورة. 

إن الثورة بطبيعتها بالذات تعني دخول ماليني الناس غري املثقفني 
سياسيا إىل مرسح التاريخ. إنهم مل يقرؤوا أي كتب ماركسية وليسوا 
والضامنة  للثورة،  الرئييس  النبض  هم  أنهم  إال  حزب.  بأي  أعضاء 

الوحيدة لنجاحها. 

خالل املراحل األوىل للثورة تكون الجامهري مشوشة وساذجة. هذا 
أمر طبيعي! من كان هناك لتثقيفهم! ومن يقدر عىل القيام بذلك 
اآلن؟ إن الجامهري تتعلم من تجربتها النضالية املبارشة فقط. إنها 

تتعلم من أعظم كتاب عىل اإلطالق: كتاب الحياة. 

إال أنه يف الثورة تتعلم الجامهري برسعة. لقد تعلم الرجال والنساء 
األيام واألسابيع  املدن خالل  القاهرة واإلسكندرية وغريهام من  يف 

يشء  كل  قبل  وتعلموا  كلها.  حياتهم  يف  تعلموه  مام  أكرث  األخرية 
والسياسيني  والدول  الحكومات  تحدي  قوة   – الجامعية  قوتهم 

والبريوقراطيني والجرناالت ورؤساء الرشطة – واالنتصار. 

هذا درس هام جدا، لكنه أيضا خطري جدا من وجهة نظر الطبقة 
واملغرب  والسعودية  تركيا  ليس فقط يف مرص، فحكام   – الحاكمة 
واألردن وقطر ترتعد فرائصهم. ألن موجات الصدمة من مرص متتد 

إىل مناطق أبعد. 

بأرسه.  العامل  وشباب  لعامل  خطريا  منوذجا  يقدم  مرص  شعب  إن 
املظاهرات  بسبب  اإلنهيار  حافة  عىل  الحكومة  تقف  الربتغال  يف 
الجامهريية واإلرضاب العام. إن شعب الربتغال يرفض فرض املزيد 
الربجوازية يف بروكسل وبرلني. إن كل  العصابة  من اآلالم من قبل 
البنوك” مهددة بسبب  للعامل واألرباح ألصحاب  خطة “التقشف 

هذا - ومعها مستقبل اليورو نفسه. 

هل كان هذا انقالبا؟ 

كان رد فعل اإلمربياليني تجاه األحداث يف مرص مزيجا متساويا من 
التأثري  عن  عاجزين  األمريكيون  كان  لقد  والغدر.  والعجز  الخوف 
يف األحداث متاما كام كانوا قبل سنتني. لقد اضطروا اىل اللجوء إىل 

الثورة املصرية الثانية
بيان التيار املاركسي األممي
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املناورة وراء الستار والتآمر مع قيادات الجيش املرصي، داعمني ذلك 
بالتهديد واالستفزاز. 

أوروبا  الحرة” يف  بالـ “صحافة  ما يسمى خطئا وبشكل ساخر  إن 
وأمريكا قد أنتجت فيضا ساما من األكاذيب. إن الكذبة األوىل واألكرث 
وقاحة هي أن مريس متت ازالته، ليس بواسطة حركة الجامهري، بل 

بواسطة “انقالب” الجيش. هذا “تفسري” ال يفرس أي يشء. 

واإلخوان  مريس  مع  عقدت صفقة  الجيش  قيادات  أن  يعلم  الكل 
املسلمني العام املايض مام أعطى السلطة الشكلية لهؤالء اللصوص 
لقد سمح  حاله.  القديم عىل  الدولة  جهاز  ترك  مقابل  والبلطجية 

للقتلة واملجرمني من النظام القديم بالنجاة. 

ضد  جرامئه  بسبب  رشطة  رئيس  أو  جرنال  أي  محاكمة  تتم  مل 
الدولة وملئ جيوبهم  الشعب. لقد سمح لهم باالستمرار يف نهب 
كام يف السابق، لكن سمح لرجال األعامل األثرياء الذين يقفون وراء 

اإلخوان املسلمني باملشاركة يف النهب. 

فإذا قررت قيادات الجيش التخلص من مريس فإن ذلك كان فقط 
ال  التي  الجامهري  حركة  بسبب  بذلك  القيام  إىل  مضطرون  ألنهم 
ميكن وقفها. كان الجرناالت خائفني من أنه إن مل يتحركوا قد تذهب 
مبريس  التضحية  قرروا  بأيديها.  السلطة  أخذ  إىل  أبعد  الجامهري 
إلنقاذ ما ميكن انقاذه من جهاز الدولة القديم، وقبل كل يشء إنقاذ 

ثروتهم الخاصة وسلطتهم وامتيازاتهم. 

يدافع اإلعالم الربجوازي عن أن هذا “انقالب” ال يخدم “الدميقراطية” 
التلفاز ممثلني لإلخوان املسلمني  يف مرص. ويعرضون عىل شاشات 
بحيث  للدميقراطية  كانت رضبة  أن هذه  ويحتجون عىل  يتباكون 
أن الرئيس “املنتخب رشعيا” متت ازالته من قبل الجيش، ويقارنون 

ذلك بانقالب الخمسينات الذي أدى إىل عقود من الديكتاتورية. 

من خالل عزفهم باستمرار عىل وتر أن الجيش هو من أقىص مريس، 
يجاهدون ليك يشتتوا االنتباه بعيدا عن حقيقة أن الجامهري هي 

التي كانت سبب إسقاط مريس. 

بواسطة  الجيش  لقد فرض عىل  بالعكس،  بل  انقالبا.  يكن  ذلك مل 
عىل  السيطرة  يريدون  ال  أنهم  الجرناالت  أوضح  لقد  الجامهري. 
الكتلة  إىل  ينظر  أن  فقط  املرء  عىل  مفاجئأ.  ليس  هذا  الحكومة. 
البرشية الهائلة يف ميدان التحرير ليك يفهم استحالة سيطرة الجيش 
عىل حركة بهذا االتساع. بدال عن ذلك، قرر الجرناالت الركوب عىل 
يركب عىل ظهر  الذي  الشخص  أن  املشكلة هي  لكن  النمر.  ظهر 

النمر سيواجه مصاعب جدية عندما يحاول النزول عنه. 

“الدميقراطية” 

الكذبة الكربى الثانية التي يتم نرشها بعناية من قبل وسائل اإلعالم 
هي أن مريس كان “أول رئيس منتخب بحرية” يف مرص، وهو بذلك 
لديه “الرشعية”، وكان عىل الناس أن يصربوا وأن ينتظروا االنتخابات 
واإلنجليز  والفرنسيون  األمريكان  يفعل  كام  بالضبط  القادمة، 

“املتحرضون”. 

ميدان  يف  متظاهر  عىل  الصبيانية  الحجة  هذه  طرحت  عندما 
التحرير، أجاب ببساطة: “لكن هذه ثورة!”. كانت هذه اجابة جيدة 
والحكومات  القوانني  أمام  باالنحناء  الثورة  تقوم  متى  منذ  جدا. 
وتحاول  وتتحدى  تجابه  بطبيعتها  الثورة  إن  القامئة؟  واملؤسسات 
الثورة  إن مطالبة  بقوانينه وقواعده وقيمه.  القائم  النظام  إسقاط 
التي تحاول إسقاطها  بأن تظهر االحرتام للمؤسسات والشخصيات 

يعني أن مطالبتها بأن تنكر نفسها. 

ويف جميع األحوال إن القول بكون حكومة مريس دميقراطية باطل 
حتى النخاع. فال الطريقة التي أتت بها اىل السلطة وال الطريقة التي 
بها كانت دميقراطية بحق. إن غالبية املرصيني مل يصوتوا  حكمت 
الناخبني  من  فقط 46,42%  عديدة.  مرات  ادعائه  تم  كام  ملريس، 
الذين يحق لهم التصويت هم من ذهبوا إىل الصناديق يف الجولة 
الذين صوتوا  أوالئك  من  والعديد  الرئاسية.  االنتخابات  من  األوىل 
“ألهون  يصوتون  أنهم  بوهم  ذلك  فعلوا  الثانية  الجولة  يف  ملريس 
الرشين”، وللدفاع عن الدميقراطية وما إىل ذلك. بل حتى قطاعات 
األساس، وهو موقف  للتصويت ملريس عىل هذا  اليسار دعت  من 
انتقدناه بشدة يف حينه. وما حدث بعد  خاطئ جدا، سبق لنا أن 

ذلك سوغ بوضوح نقدنا. 

تكن  مل  حكم  يف  مريس  فأساليب  الرشين”.  “أهون  مريس  يكن  مل 
بأي شكل مختلفة عن أساليب مبارك. يف الحقيقة لقد تم تنفذيها 
بواسطة نفس الناس. خالل االثني عرشة شهرا من حكمه، قتل مئات 
بلطجيته  الناشطني ورضبوا واعتقلوا من قبل  املحتجني قمع آالف 

فقط ألنهم تحركوا سياسيا ضده. 

لقد تم تنظيم حمالت اضطهاد ضد املسيحيني والشيعة وغريهم من 
األقليات الدينية. وانتهكت حقوق العامل بشكل منتظم. مريس أعد 
انقالبا قانونيا داخل النقابة العاملية الرئيسية. وحكم عىل 21 من 
مشجعي كرة القديم الربيئني بعقوبة املوت. وتم التحرش بالنساء 
جنسيا يف الشوارع من أجل إرهابهن ليك يرضخن. كان يتم الدفع 
مريس  وأعطى  والدميقراطي.  قمعي  اسالمي  دستور  باتجاه  مبرص 
لنفسه سلطات خاصة تتجاوز حقوقه الدستورية. وأخريا أعلن عن 

نيته دفع مرص باتجاه العاصفة الطائفية يف سوريا. 

حتى  وباالنتظار  بالصرب  العامل  اآلن  “الدميقراطيون”  ينصح 
إىل  وما  فرصة”  الدميقراطية  “يعطوا  وبأن  القادمة،  االنتخابات 
ويسكنون  جيد  بشكل  يأكلون  “الدميقراطيني”  هؤالء  لكن  ذلك. 
الربجوازية  الدميقراطية  أن  االنتظار مبا  أن  أنيقة. ميكنهم  يف منازل 
التي يدافعون عنها قد أعطتهم حتى اآلن نتائج مرضية جدا. لكن 
الجوع طيلة 12 شهرا  عانوا من  لقد  االنتظار.  الجامهري ال ميكنها 
يعيش  بينام  مأوى  بدون  وهم  الوفرة.  يف  اآلخرون  يعيش  بينام 
أمل  عىل  ملريس  صوتوا  الذين  الناس  وحتى  الرفاهية.  يف  اآلخرون 
ببعض التحسن رأوا آمالهم تتحطم. إن شدة غضبهم تتناسب مع 

درجة توقعاتهم. 

املحك  إن  فارغة.  كلمة  ليست  للجامهري  بالنسبة  الدميقراطية  إن 
الحقيقي للدميقراطية هو إن كان بإمكانها أن متلئ البطون الفارغة. 
ملحرتيف  مربحة  مناصب  توفري  أجل  من  املرصية  الثورة  تندلع  مل 
والبطالة  االستغالل  ضد  للجامهري  انتفاضة  كانت  لقد  السياسة. 
وعىل  الربق.  برسعة  الجامهري  مزاج  يتغري  الثورة  خالل  والفقر. 
وراء  وتتخلف  بطيئة  الربملانية  الدميقراطية  آلة  ذلك،  من  النقيض 
من  أقلية  عىل  مبنية  املزعومة  مريس  كانت رشعية  لقد  األحداث. 
األصوات، وقد تبدد معظم الدعم الذي كان يتمتع به يف ذلك الحني. 

مراحل الثورة املرصية 

ليست الثورة مرسحية من مشهد واحد. إنها تتطور عرب عدة مراحل، 
تحاول الجامهري خاللها ايجاد مخرج من األزمة، باحثة يف البداية عن 
هذا الحزب أو الزعيم السيايس ثم عن غريه. يف املراحل األوىل، والتي 
تتميز بالدخول املتفجر للجامهري إىل مرسح السياسة، تقودهم قلة 
الخربة السياسية والسذاجة إىل أخذ الطريق األقل صعوبة. لكنهم 
رسعان ما يتعلمون أن الطريق “السهل” هو األكرث صعوبة وإيالما. 

يرشح تروتسيك: 

التنظيم  إلعادة  معدة  بخطة  الثورة  يف  الجامهري  تنخرط  »ال 
النظام  تحمل  عىل  قادرة  غري  بأنها  حاد  بشعور  بل  املجتمعي، 
برنامجا  متتلك  من  الطبقة  يف  القيادية  الفئات  وحدها  القديم. 
سياسيا، وحتى هذه ما تزال بحاجة إىل امتحان يف محك األحداث، 
وموافقة الجامهري. إن السريورة السياسية الرئيسية للثورة تتألف إذا 
من استيعاب الطبقة العاملة التدريجي للمسائل املنبثقة من األزمة 
التقديرات  النشيط للجامهري عن طريق  التوجيه  االجتامعية - أي 
بتغيري  واملثبتة  الثورية،  للعملية  املختلفة  املراحل  إن  املتتابعة. 
األحزاب بطريقة يقيص فيها دامئا الحزب األكرث تطرفا الحزب األقل 
تطرفا، تعرب عن الضغط املتصاعد للجامهري نحو اليسار - طاملا مل 
تواجه الحركة عقبات موضوعية. وعندما تواجه تلك العقبات، يبدأ 
الرتاجع: خيبة أمل مختلف فئات الطبقة الثورية وتصاعد الالمباالة 
هو  األٌقل،  عىل  هذا،  املضادة.  الثورة  قوى  موقع  تقوي  ثم  ومن 

املسار العام للثورات السابقة. « 

ميكننا رؤية منوذج مشابه لذلك يف الثورة املرصية. ففي ظل غياب 
حزب ثوري قوي، تطلع قسم من الجامهري إىل اإلخوان املسلمني، 
الوقت.  ذلك  يف  جدي  بشكل  املنظم  الوحيد  الحزب  كانوا  الذين 
من  الكثري  أخذوا  الخداع،  يف  املاهرون  املسلمني،  اإلخوان  قادة 
الحيطة إلخفاء املصالح املادية والطبقية الحقيقة التي تختبئ خلف 

خطابهم. 

قاموا  الحقيقي.  لونهم  أظهروا  السلطة  إىل  ما وصلوا  ولكن مبجرد 
أنصارهم.  آمال  جميع  وخانوا  الجيش،  قيادات  مع  صفقة  بعقد 

الثورة املرصية الثانية بيان التيار املاركيس الأممي
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خروج املاليني اإىل الشوارع ميثل 

بداية الهناية حلمك مريس
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ل للتدخل الإمرباييل يف سوراي!
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عالن  لك ادلمع للعامل والشسباب الثوريني! اإ

التيار املاركيس الأممي خبصوص تركيا

صفحة الغالف الأخرية
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فانقلب موقف الجامهري بشكل حاسم ضدهم، مام أدى مبارشة إىل 
الوضع الحايل. إن هذا ميثل مرحلة جديدة من الثورة املرصية عىل 

مستوى نوعي أعىل. 

سوف تكون هناك سلسلة كاملة من الحركات واالضطرابات، وكذلك 
سلسلة كاملة من الحكومات غري املستقرة، ألنه ليس هناك من حل 
ممكن ملشاكل مرص عىل أسس رأساملية. ستكون هناك انتفاضات 
األمل  التعب وخيبة  أيضا مراحل من  لكن ستكون هناك  جديدة، 
واليأس والهزائم بل وحتى الردة الرجعية. لكن كل انقطاع سيتبعه 

انفجار جديد. يجد هذا الوضع جذوره يف طبيعة املرحلة. 

هل ميكن للجامهري أن تحسم السلطة؟ 

تشكلت  بحق.  جامهريية  حركة  امللهمة  الحركة  هذه  كانت  لقد 
اللجان الجامهريية يف كافة أنحاء البالد. ومتت الدعوة إىل إرضاب 
عام. واحتلت املاليني الشوارع. الحكومة وجدت نفسها معلقة يف 
البوابات ووضعوا  وأقفلوا  الرئايس،  القرص  املحتجون  الهواء. حارص 

الفتات تقول: “مغلق بأمر من الثورة”. 

مباين الحكومة احتلها الناس العاديون: البنائون والنجارون وأصحاب 
بعض  يف  إليهم  وانضم  واألساتذة.  والطالب  واملوظفون  املتاجر 
الحاالت الجنود والضباط العاديون. وانضم رجال الرشطة يف زيهم 

الرسمي إىل املتظاهرين للتعبري عن تضامنهم. 

التحرير،  ساحة  اىل  الجنود  إلرسال  محاوالت  أية  هناك  تكن  مل 
كام حدث قبل سنتني، خوفا من أن يصابوا بالعدوى الثورية. لقد 
تحركت قيادات الجيش ضد مريس ألنه مل يكن لديها أية خيارات 
تفقد  بأن  هناك خطر حقيقي  لكان  ذلك  تفعل  مل  أنها  لو  أخرى. 
لحركة  الهائل  الضغط  تأثري  إذ تحت  نفسه.  الجيش  السيطرة عىل 
ماليني األشخاص، ليس من املستبعد أن ينشق الجيش نفسه، بحيث 
يتحرك قطاع من الضباط الصغار نحو اليسار كام حدث مع نارص يف 
1952. ويف ظل غياب حزب ثوري قوي يبقى هذا السيناريو ممكنا. 

بانتظار أن  الشارع  السلطة يف  األيام األخرية يف مرص، كانت  خالل 
لتقوم  حقيقة  قيادة  أي  توجد  مل  أنه  هي  واملأساة  أحد.  يلتقطها 
بذلك. لقد تم إسقاط مريس بثورة، بالضبط كام أسقط القيرص يف 
روسيا يف فرباير 1917. لكن خربة الثورة الروسية أظهرت أنه ليس 
ما. يف  تعويضه بيشء  ينبغي  إذ  القديم.  النظام  اسقاط  الكايف  من 
وتروتسيك  لينني  بقيادة  البلشفي  الحزب  وجود  كان  روسيا  حالة 
العامل الحاسم الذي سمح بانتصار الثورة. لكن ال وجود ملثل ذلك 

الحزب يف مرص. البد من بنائه يف خضم األحداث. 

تنظيم  يتم  مل  إن  لكن  الشعب.  بأيدي  السلطة  كانت  الواقع  يف 
هذه السلطة فإنه ميكنها أن تفلت من بني أياديهم. وعندما ستهدأ 
الحركة ويعود الناس اىل حياتهم اليومية، سوف يخطف السياسيون 
املحرتفون والوصوليون والتجار الثورة ويعقدون اتفاقيات قذرة من 
خلف ظهر الشعب. لن يتغري يشء، وبعد سنة أو ما شابه ستضطر 

الجامهري إىل العودة إىل الشوارع. 

بدون  يترصفون  الناس  “إن  للثورة:  الربجوازيون  النقاد  يقول 
عقالنية”. “إن مشاكل مرص أصعب من أن تحل يف غضون بضعة 
أشهر”. نعم صحيح أن مشاكل مرص صعبة جدا. لكنها لهذا السبب 
بالذات، ال ميكن أن تعالج بأنصاف الحلول. إن املشاكل املستعصية 
تتطلب حلوال جذرية. والحقيقة الواضحة هي أن جوهر املشكلة 
ليس يف هذه الحكومة أو تلك، أو يف هذا الرئيس أو ذاك. إن سبب 
املشكلة هو أزمة الرأساملية. وال ميكن حلها إال بإسقاط الرأساملية 
الدميقراطية  الرقابة  تحت  ومخطط  مؤمم  باقتصاد  واستبدالها 

للطبقة العاملة. 

الجيش غري قادر عىل البقاء يف السلطة، لكن من املحتمل أن يحاول 
“ليربايل”  برجوازي  برئاسة  تكنوقراطية  بحكومة  ما يسمى  تشكيل 
من أمثال الربادعي. من املمكن أن تكون هناك أوهام حول الجيش 
لدى العنارص األكرث تأخرا من الجامهري، عىل الرغم من أن سلطته 
ليست بالعظمة التي تدعيها وسائل اإلعالم الغربية. ليست هناك 
والعنارص  وعيا.  األكرث  الشعب  فئات  بني  الجيش  حول  أوهام 
الشبابية األكرث كفاحية متجمعة حول تحالف فضفاض يدعى مترد، 
هو من أعطى شكال لتطلعات الجامهري الثورية. أصدرت حركة مترد 
بيانا قبل سقوط مريس وقالت ما معناه أن »الواليات املتحدة تحاول 
التأثري عىل الجيش وعىل مريس، لكن عىل الجميع أن يعلم أن إرادة 

ثورة الشعب أقوى«. 

هذا الكالم صحيح مائة يف املائة. يجب أن يكون شعار الثوار األكرث 
الثورة  يريدون رسقة  الذين  الربجوازيني  بالسياسيني  ثقة  »ال  ثباتا: 
واملساومة عىل مكتسباتها كام يساوم التجار يف السوق. ال ثقة يف 
اناس مثل الربادعي، والذين ال ميثلون سوى أنفسهم لكنهم يدعون 

الحق يف التكلم باسم الثورة«. 

للشعب  امللحة  املشاكل  قادريني عىل حل  الناس غري  أمثال هؤالء 
الروس  العامل  إن  املشاكل؟  هذه  حل  ميكن  كيف  لكن  املرصي. 
إعطاء  أجل  من   - العاملية  املجالس  أو   - السوفييتات  أقاموا 
الثورية بالظهور.  اللجان  تعبري منظم للحركة. يف مرص أيضا بدأت 
الجامهري عن  آمال  تعرب  أن  بواسطتها  التي ميكن  األداة  هذه هي 
نفسها بشكل مناسب. عىل اللجان أن ترتابط عىل املستوى املحيل 
واإلقليمي والوطني. سيمثل هذا بديال دميقراطيا وثوريا حقيقيا عن 

الدولة الربجوازية الفاسدة والقمعية. 

ال يستطيع شعب مرص انتظار الجيش أو أي أحد آخر يك يتخذوا 
العاملية بشكل فوري يف  الرقابة  قرارات عوضا عنه. يجب تطبيق 
وحقوق  ظروف  وحامية  اإلنتاج  لضامن  العمل  وأماكن  املعامل 

العامل وفضح فساد وتالعب وسوء إدارة املدراء والبريوقراطيني. 

من أجل الدفاع عن الثورة ضد الهجامت اإلرهابية ملؤيدي الرئيس 
املخلوع والعنارص اإلسالمية الفاشية، يجب عىل العامل أن يتسلحوا 
وينتظموا يف مليشيات مرتبطة باللجان الثورية. يجب إقامة املحاكم 
اعتقال  أجل  من  الثورية،  اللجان  مع  بارتباط  الثورية  الشعبية 
ضد  جرائم  يف  املتورطني  أوالئك  ومعاقبة  الثورة  أعداء  ومحاكمة 

الشعب. 

فلتكن شعاراتنا: 

الخرب! الشغل! واملأوى! . 1
ألجيال . 2 مرص  ثروات  نهبوا  الذين  األغنياء  ثروة  لنصادر 

ولنستخدمها إلعادة بناء البلد املحطم 
رسقونا . 3 الذين  والبريوقراطيون  الرأسامليون  فليسقط 

واستغلونا! 
والرشكات . 4 البنوك  تأمم  والفالحني  العامل  حكومة  أجل  من 

ثروات  وتستخدم  للعامل  الدميقراطية  الرقابة  تحت  الكربى 
مرص ملصلحة ماليني الكادحني وليس حفنة األغنياء الطفيليني. 

املدارس . 5 لبناء  العمومية  لألشغال  برنامج  أجل  من 
للعاطلني  الشغل  لتأمني  واملنازل،  والطرقات  واملستشفيات 

ويف نفس الوقت حل مشكلة رداءة السكن والترشد. 
وكل . 6 العمل  أماكن  كل  يف  منتخبة  معارك  لجان  فلنشكل 

منطقة ومدرسة وجامعة. 
ال تثقوا إال بأنفسكم وبلجانكم الشعبية املنتخبة دميقراطيا. . 7
اعزلوهم . 8 رغباتكم،  حسب  يترصفوا  مل  فإن  قادتكم.  راقبوا 

واستبدلوهم مبن سيترصفون وفق رغباتكم. 
كل السلطة للجان الثورية! . 9

عاشت الثورة العربية االشرتاكية!. 10

عىل الرغم من أن هذا املقال قد كتب يوم االثنني 01 يوليوز، ونرش 
وبالتايل  اليوم،  نفس  املاركسية يف  الدفاع عن  عىل صفحات موقع 
توقع  فإنه  مريس،  محمد  حكم  إسقاط  عن  الرسمي  اإلعالن  قبل 
بوضوح مجمل األحداث التي وقعت الحقا، كام أنه يتضمن تحليال 
والشباب  والعامل  املاركسيني  عىل  الذي  املوقف  يفرس  ماركسيا 
الثوري اتخاذه تجاهها. إنه مقال يحتفظ بكل راهنيته لذلك نعمل 

عىل إعادة نرشه باللغة العربية لقراءنا واملتعاطفني معنا.

والفقر  الدكتاتورية  ضد  أخرى  مرة  املرصي  الشعب  نهض  لقد 
والفساد. يوم أمس، 30 يونيو، اكتسح ماليني املتظاهرين الشوارع 
يف كل املدن الكربى والبلدات من املناطق الريفية يف صعيد مرص 
إىل املعاقل الصناعية يف دلتا النيل وصوال إىل املناطق املتواجدة يف 
الشامل. وقد وجد محمد مريس واإلخوان املسلمون، الذين اعتربتهم 
متاما  عاجزين  أنفسهم  املرصية،  الرأساملية  منقذي  الغربية  الدول 
التي لديها كل  الحركة  أيدي  الثورة. إن مصري مريس اآلن بني  أمام 

الفرص لكنسه جانبا. 

القاهرة  يف  احتجاجات  اندلعت  أمس،  يوم  تحركات  وقبل 
الدقهلية  ذلك  يف  مبا  مرصية،  محافظات  وعدة  واإلسكندرية 
اإلخوان  العديد من مقرات جامعة  تم حرق  والزقازيق.  والرشقية 
النيل  دلتا  يف  والعدالة  الحرية  حزب  السيايس  وجناحها  املسلمني 
بني  االشتباكات  تواصل  أدى  الذي  الوقت  يف  ونهبها،  واإلسكندرية 
أنصار مريس والثوار إىل سقوط العديد من القتىل ومئات الجرحى. 

منذ الصباح الباكر ليوم 30 يونيو تجمع آالف املرصيني يف الساحات 
أغلق  الغربية  ويف  البالد.  أنحاء  جميع  يف  الرسمية  املباين  وأمام 
املتظاهرون أبواب عدة مبان ملجلس املدينة وعلقوا عليها الفتات 

كتب عليها “مغلقة بأمر من الثورة.” 

الحركة  اتخذت   - الجميع  الوقت – وأمام تفاجئ  لكن ومع مرور 
يف  الثورة.  بداية  منذ  شهدناه  يشء  أي  من  أكرب  ضخمة،  أبعادا 
مكتظة  إليه  املؤدية  الطرق  وجميع  التحرير  ميدان  كان  القاهرة، 
متاما. كام ميكن أن نرى نفس الحشود يف مرص الجديدة حول القرص 
الرئايس حيث بدت وكأنها طوفان برشي غطى الشارع الواسع عىل 

مرمى البرص. 

يبدو  تيار  يف  املدينة  أركان  من  ركن  كل  من  تأيت  املسريات  كانت 
بدون نهاية. وقد ضمت مسرية يف الجيزة - بقيادة املرشح الرئايس 

خروج املاليني
إىل الشوارع

ميثل بداية النهاية 
حلكم مرسي

حميد عيل زاده
االثنني: 01 يوليوز 2013

contact@marxy.com |  العدد الرابع
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النارصي حمدين صباحي ورئيس املركزية النقابية الحديثة االتحاد 
من  اآلالف  عيطة- عرشات  ابو  كامل   ، املستقلة  للنقابات  املرصي 

املتظاهرين . 

زعيم  بقيادة  كانت  أخرى  مسرية  مع  املسرية  هذه  واندمجت 
املعارضة الليربالية محمد الربادعي يف ساحة النهضة يف نهاية الشارع. 

وعند مرورها أمام مركز رشطة الدقى تلقى املحتجون تحايا ضباط 
مركز  أمام  يقفون  كانوا  الذين  الصغرى  الرتب  ذوي  من  الرشطة 
رشطة الدقى يحملون أعالما لدعم املحتجني، وكان بعضهم يحمل 

الفتات موجهة إىل الرئيس مع رسالة واحدة: “ارحل!” 

كام شارك شباب االلرتاس االهالوى، مشجعو نادي األهيل بالقاهرة، 
بقوة يف االحتجاج باستخدام أغانيهم والليزر األخرض مام رفع من 

الحامس أكرث. 

وكانت الشعارات التي رفعت موجهة أساسا ضد اإلخوان املسلمني 
األكرث  والشعارين  النظام.  بسقوط  واملطالبة  الثورة  عن  ودفاعا 
ضد  يناير   25 انتفاضة  وشعار  “ارحل!”  شعار:  هام  كانا  شعبية 

مبارك: “الشعب يريد إسقاط النظام!” 

كان هناك أشخاص من جميع املشارب، من ربات البيوت إىل العامل 
والطلبة، من امللحدين والعلامنيني إىل املسلامت املحجبات بالكامل، 
التحرير أو  الرجال والنساء، صغارا وكبارا. ويف طريقهم إىل ميدان 
مصافحة  أجل  من  املتظاهرين  من  العديد  توقف  الرئايس  القرص 
معهم.  الصور  والتقاط  الرئيسية  املباين  يحرسون  الذين  الجنود 
وحسب تقرير لرويرتز فقد صعد عىل األقل ستة من ضباط الرشطة 
املتظاهرين.  لدعم  التحرير  مبيدان  املنصة  إىل  املستوى  رفيعي 
إىل  الرشطة  ضباط  انضم   ،)BBC( الربيطانية  اإلذاعة  لهيئة  ووفقا 
استقل بعضهم حتى سيارات  االسكندرية، بل وقد  املتظاهرين يف 

الرشطة. 

قبل  املكثف من  الثوري  النشاط  لسنتني من  كان  أنه  الواضح  من 
الجامهري تأثري عىل جهاز الدولة. يف وقت سابق من العام كان هناك 
لقمع  استخدامهم  عىل  احتجاجا  الرشطة  لضباط  وطني  إرضاب 
نقابات للرشطة يجري تشكيلها،  أيضا تقارير عن  الشعب. وهناك 

خصوصا من قبل العنارص الشابة. 

إىل  اآلالف  مئات  خرج  حيث  اإلسكندرية،  من  تقارير  وحسب 
الشوارع، قالت ياسمني فتحي عىل موقع األهرام أون الين إن مكان 
االحتجاج كان “مكتظا، وكان الناس عاجزين عن التحرك”. وأضافت 

أن اآلالف واآلالف من املتظاهرين ما زالوا يتدفقون اىل املنطقة.. 

يف  نفسه  للمصدر  نبيل،  وائل  الشباب،  املتظاهرين  احد  وقال 
يرحل  أن  إىل  االحتجاج  يف  االستمرار  عىل  عازم  إنه  اإلسكندرية، 

مريس، حتى ولو كان ذلك يعني االنتظار ملدة عام كامل. 

عىل  إنه  الخدمات؛  لنا  قدم  األقل  عىل  لكنه  يقمعنا،  مبارك  “كان 
األقل مل يقطع علينا الكهرباء واملاء والبنزين مثلام يحصل اآلن.” 

وأضاف نبيل: “مل يتغري يشء؛ فراتبي مل يرتفع. وزوجتي حامل كيف 
سيمكنني توفري حاجيات طفيل؟” 

اآلالف  مئات  تجمع  الصناعية  الربوليتاريا  معقل  املحلة  مدينة  يف 
من املتظاهرين يف ساحة الشون. وقال الناشط العاميل البارز كامل 

الفيومي ملوقع األهرام أون الين يف وقت مبكر من اليوم: 

“ال يجرؤ اإلخوان املسلمون عىل تنظيم االحتجاجات يف املحلة. لقد 
صوت سكان املدينة ضد الدستور وضد الرئيس مريس وهم يرفضون 

وجود الجامعة يف السلطة. 

“إين أتوقع خروج حوايل مليون شخص إىل شوارع املحلة بعد ظهر 
هذا اليوم. 

“فقط 10 % من عامل رشكة مرص للغزل والنسيج اململوكة للدولة يف 
املحلة هم من يعملون اليوم، بينام سيشارك اآلخرون يف االحتجاج. 

وعوده  من  بأي  الوفاء  يف  فشل  مبارك  مريس  محمد  الرئيس  “إن 
االنتخابية. 

“لقد ساهمت املحلة بكثافة يف إزالة مبارك من السلطة، وستفعل 
نفس اليشء مع مريس.” 

وأضاف أنه سيتوجه يف وقت الحق مرة أخرى إىل املنطقة الصناعية 
يتم  مل  إذا  الوقت،  ذلك  و”بحلول  )االثنني(،  غدا  املحلة  مدينة  يف 

اسقاط النظام سننضم إىل االعتصام وسندعو إىل العصيان املدين.” 

يف  الشون  ساحة  يف  املحتجون  بها  هتف  التي  الشعارات  بني  من 
املحلة كان هناك شعار: “عبد النارص قالها زمان... اإلخوان ملهمش 
القومي  اليساري  الرئيس  إىل  إشارة  الشهري يف  الشعار  أمان”، وهو 
الراحل جامل عبد النارص الذي يشهد إرثه تصاعدا للشعبية يف مرص. 

نفس الوضع شهدته مدينة املنصورة املجاورة، ويف محافظة الرشقية 
ويف السويس. 

يف دمياط بشامل مرص، ذكر حاتم البياع من حزب التحالف الشعبي 
بعدة  عددهم  يقدر  والذين  املدينة،  يف  املتظاهرين  أن  االشرتايك 
آالف، استولوا عىل مقر املحافظة ومكاتب مديرية الرتبية والتعليم. 
وبالتنسيق مع املوظفني داخل مكاتب املحافظة، خطط املحتجون 
محافظ  ملنع  األخرى  الحكومية  املباين  الحتالل  ملريس  املناهضني 
الله خرض من دخول مكتبه. ويف  دمياط املعني مؤخرا طارق فتح 
سياق مامثل تم إغالق سبعة مبان ملجلس املدينة من قبل املحتجني 

يف محافظة املنوفية. 

تكشف هذه األمثلة عن مزاج التمرد الذي يتزايد مع عدم اقتصار 
الجامهري عىل االحتجاجات يف الشوارع بل قيامها باتخاذ إجراءات 

مبارشة ضد مؤسسات الدولة. 

ووفقا لوزارة الداخلية كان هناك 3 ماليني محتج يف الشوارع يف حني 
قدر مسؤولون يف جيش املجهولني )anonymous( الرقم بحوايل 14 
مليون محتج. وعىل الرغم من أنه ال ميكن التأكد من هذه األرقام 
يف  االحتجاجات  أكرب  من  واحدة  كانت  أن هذه  الواضح  من  فإنه 
تاريخ مرص. إن هذه املظاهرات من حيث النطاق متتد أكرث حتى 
من ثورة عام 2011 ألنها اكتسبت طابعا جامهرييا يف جميع أنحاء 
مرص، بينام يف عام 2011 تجمعت األغلبية الساحقة من الناس يف 

ميدان التحرير. 

ميزان القوى 

العاصفة قادمة، بحشد قواتهم  الذين رأوا  قام اإلخوان املسلمون، 
عىل مدى األسبوع املايض. وقد متكنوا يف عدة مناسبات من جمع 
القوى  نظمت  اآلالف.  مئات  ورمبا  اآلالف  عرشات  من  حشود 
نرص  مدينة  يف  العدوية  رابعة  مسجد  أمام  اعتصاما  اإلسالمية 
بالقاهرة يوم الجمعة وبقيت هناك حتى مظاهرة يوم األحد. كام 
نظمت مسرية حاشدة مامثلة األسبوع املايض، والتي ضمت مئات 

اآلالف. 

كان التحرك عىل درجة عالية من التنظيم وكان محاطا بعصابة من 
الحراس يرتدون مالبس واقية ويحملون الهراوات. كان من املفرتض 
أن يكون هذا النشاط “ألغراض دفاعية” فقط، لكن تأكد أن ذلك 
مجرد كذب حيث تعرض العديد من املتظاهرين للهجوم من قبل 

بلطجية إسالميني يرتدون ذلك الزي. 

حقيقة أن مريس ما زال قادرا عىل حشد بعض القوى تدل عىل أنه 
ما يزال ميتلك نواة صلبة من املؤيدين. لكن حجم تجمعاتهم ظهرت 
التي خرجت ضدهم يوم أمس. وتأكد  باملقارنة مع املاليني  باهتة 
هذا من حقيقة أن جامعة اإلخوان املسلمني استخدموا كامل وزن 

أجهزة الدولة لضامن إقبال كبري. 

وكام أشار احد قراء الجارديان: 

قد  ييل:  ما  هو  إليه  اإلشارة  يف  الجارديان  صحفيو  فشل  ما  “إن 
الجديدة  مرص  يف  مريس  أنصار  من  أكرث  أو   20,000 هناك  يكون 
لكنهم ميثلون كل قاعدة جامعة اإلخوان املسلمني الذين تم نقلهم 
املالية  اإلغراءات  لهم  وقدمت  البالد،  أنحاء  جميع  من  بالحافالت 
والغذائية ليصلوا. وعىل النقيض من ذلك فإن االحتجاجات يف ميدان 
التحرير، وأمام وزارة الدفاع، وطنطا، واإلسكندرية، وميناء السويس، 
الحلويات  يتلقوا  مل  أناس  من  تتكون  وغريها،  واملحلة،  واملنوفية، 
ومل يتم تنظيمهم من قبل أي حزب أو طائفة دينية . كان ميدان 
درجات  تكون  عندما   16:00 الساعة  يف  بالكامل  ممتلئا  التحرير 
الحرارة أكرث من 30 درجة مئوية. تخيلوا حجم الحشد خالل املساء 

عندما يكون الجو أكرث برودة “. 

محنة الجامهري 

اتضح  السلطة  املسلمني يف  اإلخوان  أكرث من سنة عىل وجود  بعد 
ملعظم املرصيني أن ال يشء جوهري قد تغري يف املجتمع. فالطبيعة 
غري الدميقراطية للنظام ما تزال كام هي. مازال جهاز الدولة القديم 
ثابتا يف مكانه واملسؤولون عن مقتل مئات الشهداء خالل الثورة مل 
الرغم  - عىل  ازدهار  واملحسوبية يف  الفساد  املحاكمة.  إىل  يقدموا 
من أنهام قد صارا اآلن لصالح املكون امللتحي من الطبقة الحاكمة. 

ما يزال آالف املناضلني يف السجن. وتقمع املظاهرات السلمية كل 
األسبوع  االزدياد. خالل  الدينية آخذة يف  الطائفية  والهجامت  يوم 
املايض فقط تم قتل أربعة مسلمني شيعة بوحشية عىل يد غوغاء 
من  كاملة  فرتة  بعد  ذلك  وجاء  املتطرفني.  والسلفيني  اإلخوان  من 
السلفيني  الدين  العديد من رجال  قبل  الشيعة من  التحريض ضد 
املعروفني. وعىل الرغم من أن مريس قد أدان الجرمية فإنه مل يفعل 
مريس  أن  كيف  أيضا  هذا  يبني  املوضوع.  هذا  بخصوص  الكثري 
صار يعتمد بشكل متزايد عىل التيار السلفي املتطرف مع شعوره 
بالضعف املتزايد عىل مدى العام املايض. وقد استقال عرشات من 
العنارص  سوى  معه  يتبق  ومل  حكومته  من  الوزراء  ونواب  الوزراء 

األكرث تطرفا. 

بثقله مثل جبل هائل  االقتصادي  الوضع  الوقت نفسه يرخي  ويف 
االرتفاع  يف  آخذون  والفقر  والجوع  البطالة  الجامهري.  كاهل  عىل 
برسعة. متثل البطالة اليوم أكرث من 13 %، مقارنة مع معدل 9 % 
يف عام 2010. وتظهر أحدث البيانات أن ربع السكان يعيشون يف 

الفقر، وهذا الرقم آخذ يف االرتفاع. 

ارتياحهم  عن  املستجوبون  سئل  عندما  مؤخرا،  أجري  استطالع  يف 
لحكومة مريس جاءت اإلجابات دامغة: ففيام يتعلق مبسألة االرتياح 
بينام  رضاهم،  عن   27٪ عرب  والحريات  للحقوق  الحكومة  لكفالة 
الرضا عىل قدرة  السؤال حول  أما عن  عرب ٪72 عن عدم رضاهم. 
الحكومة عىل خلق فرص اقتصادية: عرب ٪25 من املستجوبني عن 
رضاهم، مقابل ٪74. وعن سؤال حول الرضا عىل إجراءات الحكومة 
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رضاهم،  ٪26عن  عرب  النظام:  عىل  والحفاظ  املواطنني  أمن  لحفظ 
مقابل ٪74. وعن سؤال حول الرضا عىل إجراءات الحكومة لدعم 
الخدمات التي تساعد يف تقديم الرعاية األرسية يف مجال الصحة، 

والتعليم، الخ: عرب ٪26 عن رضاهم، مقابل عدم رضا 74٪. 

تحت  وانسحاقهم  املسلمني  اإلخوان  حكم  يف  أملهم  خيبة  بسبب 
وطأة الظروف االقتصادية الصعبة، خرج العامل والفقراء والشباب، 
بل وحتى أجزاء كبرية من أبناء الطبقات الوسطى، يوم األحد للتعبري 

عن غضبهم وسخطهم. وقال أحد املشاركني يف ميدان التحرير: 

“لقد قتل أخي يف شارع محمد محمود قبل 18 يوما، كان عمره 25 
سنة فقط، كان اسمه مصطفى. لو كان لدي املال كنت سأغادر البلد 
وأسافر إىل الخارج ألنه ال يوجد عمل هنا، عىل الرغم من أين أمتلك 
شهادة. إن املرصيني يعيشون حاليا يف فقر مدقع. مل تجد العدالة 
مجراها بعد موت أخي، ليس هذا ما طالبت به الثورة. أشعر وكأن 
مريس يعيش يف عامل آخر، إنه يتخذ قرارات غري شعبية ويستمر يف 
قول أشياء غري شعبية مثل اإلشادة بنفس قوات الرشطة الذين كانوا 

مسؤولني عن موت أخي “. 

يف مكان آخر يف ميدان التحرير، قالت خريية، وهي ربة بيت عمرها 
37 سنة من مدينة الشيخ زايد، واملتواجدة يف الشارع مع زوجها، 
ثالث  العمر  من  البالغة  ابنتها  تحمل  و  أجرة،  سيارة  سائق  وهو 
سنوات عىل كتفها، ملوقع األهرام أون الين إنها تريد أن يرحل مريس 

فورا وأن يأخذ الجيش السلطة، ألن مريس تسبب يف نزيف البالد. 

وأضافت خريية: “ نرى الكثري من الناس يف الشوارع يأكلون القاممة 
والكثري من الناس يبقون يف املنزل ألنهم ال يستطيعون العثور عىل 
عمل”، وأكدت أنها يف طريقها إىل ميدان التحرير من أجل “القتال 

حتى آخر لحظة.” 

انعدام الثقة يف القادة 

اندلعت أول حركة كبرية ضد حكومة مريس يف شهر دجنرب 2012، 
بقادة  يسمون  ملن  ليس  قيادة.  وجود  لعدم  نظرا  توقفت  لكنها 
املعارضة أي بديل يقدمونه وال أية خطة لتطوير الحركة إىل األمام. 
وبسبب خوفهم من احتامل فقدانهم للسيطرة عىل الحركة، رفضوا 
تقديم خطة معركة ذات مصداقية.  أو  العام  إىل اإلرضاب  الدعوة 
من  واملزيد  االجتامعات  لعقد  الدعوة  إىل  لجئوا  ذلك  من  وبدال 
لإلنقاذ  جبهة  تشكيل  عىل  عملوا  حني  يف  مريس  مع  املناقشات 
مع  مبارشة  عالقات  له  الذي  السيايس  موىس  عمرو  مع  الوطني 

النظام القديم. 

ويف نهاية املطاف أدى هذا الركود وعدم وجود منظورات بالحركة 
الربيع  فصل  طيلة  والرتاجع  التعب  من  فرتة  وفتح  التوقف  إىل 
حيث مل تقع احتجاجات كربى - عىل الرغم من حدوث العديد من 
اإلرضابات واملظاهرات الصغرية املعزولة. ويف حني استمرت املشاكل 
الرئيسية يف املجتمع قامئة، مل تر األغلبية الساحقة من السكان أي 
املؤسسات  فعل ضد  رد  هناك  كان  الواقع  يف  حوله.  تنتظم  بديل 

السياسية برمتها. 

ترصيح  يف  املشاعر،  هذه  عن  املتظاهرات  إحدى  عربت  وقد 
أي  يعجبها  مل  إنها  قالت  األحد، حني  يوم  الين  أون  األهرام  ملوقع 
ومحمد  موىس  عمرو  مثل  املايض،  العام  يف  للرئاسة  املرشحني  من 

الربادعي، “ال أعتقد أن أيا منهم يصلح لهذا املنصب، يجب أن يكون 
الرئيس شخصا خارج أي من الحركات السياسية القامئة “. 

 5000 بني  أجري  للرأي  حديث  استطالع  يف  أيضا  هذه  تأكد  وقد 
الشخصيات  مصداقية  حول  سؤال  عىل  ردهم  ففي  مستجوب. 
السياسية، سجلوا جميعهم، مبن فيهم مريس، أقل من ٪30، يف حني 

سجل اإلسالمي الليربايل أبو الفتوح، 33 ٪. 

هام  عالية  درجات  عىل  حصال  اللذان  الوحيدان  السياسيان  كان 
جامل عبد النارص وأنور السادات )بنسبة 73 ٪ و 93 ٪ عىل التوايل( 
الحياة  قيد  يزال عىل  ما  الذي  الوحيد  الشخص  متوفيان.  وكالهام 
باسم يوسف،  نقاط مصداقية عالية هو  والذي متكن من تسجيل 
جون  لربنامج  مامثال  شهريا  سياسيا  انتقاديا  برنامجا  يقدم  الذي 

ستيوارت األمرييك دييل شو. 

لنا أن رشحنا من  اليسار. فكام سبق  أفضل بني قوى  الوضع  ليس 
قبل، تبنت قيادة حزب االشرتاكيني الثوريني، الذي هو أكرب مجموعة 
أثناء  إجراميا  موقفا  الشباب،  من  كبرية  قاعدة  وميتلك  يسارية 
االنتخابات الرئاسية السابقة من خالل تقدميها للدعم ملحمد مريس 

يف الجولة الثانية. 

القيادي يف جامعة االشرتاكيني  الوقت كتب سامح نجيب،  يف ذلك 
الثوريني: 

يف  كبريا  إنجازا  يعد  املسلمني،  اإلخوان  مرشح  مريس،  انتصار  “إن 
يف  هذا  إن  االنقالب.  هذا  ودحر  املضادة  الثورة  هذه  دحر  مسار 
وانتصار حقيقي  املرصية  للجامهري  انتصار حقيقي  الراهن  الوقت 

للثورة املرصية. 

يف  وخاصة  الناس،  من  فالكثري  ظاهريا.  واضحا  هذا  يبدو  ال  “قد 
الغرب، وأيضا هنا، يتبنون موقف كراهية اإلسالم مام ال يسمح لهم 

بأن يروا طبيعة اإلخوان املسلمني ... “ 

ثورة  املسلمني ميثلون  اإلخوان  أن جامعة  الواضح  واليوم صار من 
مضادة رأساملية خالصة وال يشء غري ذلك. لو أن قادة االشرتاكيني 
روسيا  يف  بالبالشفة  اقتداء  الوقت،  ذلك  يف  هذا  أوضحوا  الثوريني 
خالل فرتة ما بني فرباير وأكتوبر عام 1917، كانوا سيتمكنون من 
النمو عىل نطاق واسع خالل العام املايض، وسيكونون اآلن قادرين 
عىل لعب دور حاسم. لكن موقفهم أدى فقط إىل عزلهم عن الحركة 

ألنه يسري يف اتجاه مناقض متاما ملسار الواقع كام يظهر اليوم. 

مترد 

للميض  الرئيسية يف مرص طريقا  السياسية  القوى  من  أي  تقدم  مل 
أن  الواقع  هذا  أعراض  من  حقيقيا.  سياسيا  بديال  أو  للثورة  قدما 
املبادرة للدعوة إىل اليوم االحتجاجي مل تأت من أي من الجامعات 
السياسية القامئة بل من منظمة قاعدية تتألف من نشطاء عاديني 
من مختلف أنحاء مرص. بدأت منظمة مترد حملة جمع توقيعات 
الرئيس مريس. كان هدفها األصيل جمع 15 مليون توقيع  إلسقاط 
قبل احتجاجات 30 يونيو - التي متثل الذكرى األوىل النتخاب مريس. 
لكنهم متكنوا يف النهاية من جمع 22 مليون توقيع. بينام مل يحصل 
مريس سوى عىل 13 مليون صوت خالل الجولة الثانية من انتخابات 
يف  فقط  صوت  ماليني  خمسة  عىل  حصل  حني  يف  املايض،  العام 

الجولة األوىل )من أصل ما مجموعه 50 مليون ناخب مسجل(. 

“الرشعية  لديه  أن  يدعي  عندما  مريس  نفاق  أيضا  يفضح  وهذا 
الدميقراطية”، ألنه تم “انتخابه من قبل غالبية املرصيني”. إن تأييد 
مريس اليوم هو بالتأكيد أقل بكثري من تلك الخمسة ماليني صوت 

التي حصل عليها خالل الجولة األوىل من االنتخابات الرئاسية. 

النظام يف أزمة 

وال  القانونية  بالوثائق  ليس  مريس،  حكومة  إبطال رشعية  تم  لقد 
املؤيدين  من  املاليني  قام  الشوارع حيث  يف  بل  االقرتاع،  بصندوق 

للثورة باستعراض عظيم للقوة. 

وبينام أبدى مريس عموما موقفا متعجرفا جدا تجاه مطالب الشارع، 
فقد كان واضحا أنه واقع تحت الضغط. وعىل الرغم من أنه رفض 
إعطاء أي تنازالت جدية فقد قال “ إنني أقدم اليوم كشف حساب 
خريطة  جانب  إىل  الشفافية،  بكامل  لحكمي،  األوىل  السنة  عن 
طريق. بعض األشياء تحققت والبعض اآلخر مل يتحقق. لقد ارتكبت 
أخطاء بشأن عدد من القضايا”. ويقال إنه يف نفس الوقت كانت 
هناك طائرة يف القرص مستعدة إلجالء الرئيس إذا لزم األمر. حتى 
زعيم حزب النور السلفي كان أكرث اطالعا عىل الوضع حيث حث 

مريس عىل تقديم تنازالت لتجنب إراقة الدماء. 

كام أوضحنا مرات عديدة من قبل، ال ميكن لإلسالميني أبدا حل أي 
من مشاكل الثورة بسبب أن املشاكل الرئيسية مثل الفقر والبطالة 
مرص.  عىل  مقترصة  وليست  الرأساميل  النظام  يف  جذورها  تجد 
وكام توقعنا فإن اإلخوان املسلمني باعتبارهم مدافعني عن النظام 
الثورة. إن ما نشهده ليس فقط  سيتواجهون يف نهاية املطاف مع 
الذي  السيايس  اإلسالم  لتيار  أيضا  بل  مريس،  ملحمد  النهاية  بداية 

انفضح بكونه مجرد حركة برجوازية رجعية. 

هناك  كانت  األعىل.  يف  انقسامات  يسبب  األسفل  من  الضغط  إن 
خالل التحركات عدة دعوات للجيش للتدخل وتويل السلطة. لكن 
يف حني كانت قيادات الجيش ترفض إىل حدود األسبوع املايض القيام 
بذلك، وقالت إنها ستعمل فقط عىل ضامن النظام – مام كان يشكل 
تحذيرا ضد الثورة – فقد تغريت لهجتها يف األيام التي سبقت 30 

يونيو. 

إن  الخميس  يوم  الغارديان  لصحيفة  رفيع  عسكري  مصدر  قال 
الجيش ال يريد أن يتدخل. لكنهم ذكروا أنه إذا كانت احتجاجات 
يوم األحد واسعة النطاق ومطولة كتلك التي أشعلت ثورة 2011 
مبرص، وإذا اندلعت مواجهات خطرية بني أنصار مريس ومعارضيه، 
يف  رشعية  أكرث  باعتبارها  االحتجاجات  إىل  ينظر  قد  الجيش  فإن 
إىل  أوصلت مريس  التي  االنتخابات  من  الشعب  إرادة  عن  التعبري 
إىل  السلطة  انتقال  لتسهيل  سيتدخل  وبالتايل   - عام  قبل  منصبه 

حكومة انتقالية تكنوقراطية. 

بينام تتم كتابة هذه السطور أصدر الجيش بيانا جاء فيه أن “إن 
كفرصة  ساعة   48 السياسية  القوى  جميع  متهل  املسلحة  القوات 
أخرية لحل املشاكل القامئة وإال فإنها ستعلن عن خريطة للمستقبل 
فيها  مبا  األطراف  جميع  مبشاركة  تنفيذها  عىل  ترشف  وإجراءات 

الشباب، ودون إقصاء ألحد.”. 

لدا الجيش املرصي تقليد طويل من التدخل يف السياسة. لكن هذا 
وخاصة  مرص  يف  الجامهري  إن  للثورة.  مضادة  كقوة  فقط  يكن  مل 
انقالبا  أن  جيدا  يتذكرون  الدنيا  الرتب  ذوي  والضباط  الجنود 
امللك  بنظام  وأطاح   1952 عام  ثورة  قاد  أدى  الذي  هو  عسكريا 
بل  املجتمع،  ضغوط  عن  معزوال  الجيش  ليس  املمقوت.  فاروق 
تهتز  باألرض  أحسوا  الذين  الجرناالت  إن  الضغوط.  نفس  يعكس 
تحت أقدامهم سارعوا ليك ال يظهروا عراة بدون جيش. إن ما تظهره 
ردة فعل قيادات الجيش - التي تشكل جزءا من الطبقة الحاكمة يف 

مرص - حقا هو القوة كاسحة للثورة وضعف الربجوازية. 

إىل  الجيش  جرناالت  تدخل  يهدف  سوف  الظروف  هذه  ظل  يف 
الدستوري  املخرج  من  نوع  وتقديم  أبعد،  التقدم  من  الثورة  منع 
لألزمة الثورية، رمبا عن طريق تشكيل حكومة تسيري األعامل، تضم 
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الدعوة  مع  والربجوازية  الليربالية  املعارضة  من  الشخصيات  بعض 
إىل انتخابات مبكرة. إن آخر يشء يريده جرناالت الجيش هو قيام 
الخاصة. هذا هو معنى  بقواتها  باإلطاحة مريس  الثورية  الجامهري 
السيطرة  تستطيع  ال  كنت  إذا  هو:  ملريس  يقولونه  ما  إن  بيانهم. 
عىل الجامهري، فرجاء تنحى جانبا وال تجعل األمور أسوء، وإال فإننا 

سوف نتدخل. 

عىل الحركة أن متيض قدما 

يوم أمس أصدرت لجنة تنسيق 30 يونيو قرارا تقول فيه: “نشكر 
من  حرة  حرة،  مرص  أجل  من  باملاليني  ثار  الذي  املرصي  الشعب 
الفاشية واالستبداد والظلم”، وقامت يف نفس الوقت بالتنديد مبريس 
مطالبنا  شأن  ومن  شأننا  من  يقلل  بيانا  أصدرت  “الرئاسة  قائلة: 
ساحات  جميع  يف  تظاهروا  الذين  شخص  املليون  ومن  املرشوعة 

مرص.” 

وعدت اللجنة “بالوقوف إىل جانب الناس ومطالبهم العادلة” وإىل 
التظاهر  الدميقراطية  الوسائل  اإلجراءات “بجميع  اتخاذ مزيد من 
واالعتصامات واإلرضابات ومحارصة كل مؤسسات الدولة. ونطالب 
ضد  والتحريض  والقتل  التعذيب  عن  املسؤولني  جميع  مبحاكمة 
اإلخوان  جامعة  به  قامت  الذي  اإلرهاب  إىل  والدعوة  الشعب 

املسلمني “. 

نحن ندعم متاما هذا القرار. يف الواقع لقد قامت الجامهري بالفعل 
يف العديد من البلدات واملدن باحتالل مقرات املحافظني ومنعهم 

من أداء وظيفتهم. 

متاما كام يف ثورة 2011، إن إعالن إرضاب عام أمر حاسم من أجل 
إسقاط النظام. ومن أجل التنسيق لهذا، ينبغي تشكيل لجان معارك 
يف كل مصنع وحي والتنسيق بينها عىل املستوى اإلقليمي والوطني. 

يتزايد الضغط يف املجتمع املرصي والثورة تعود بقوة. وينبغي أن 
يكون هذا أيضا درسا لجميع أولئك املشككني الذين أعلنوا أن الثورة 
للردة  الطريق  الثورة قد أفسحت  أن  ماتت، وصاروا يشتكون من 
الثقة يف  انعدام  املزاعم  يكمن يف عمق هذه  والرجعية.  اإلسالمية 
ثورية متقدمة من  استنتاج خالصات  العاملة عىل  الجامهري  قدرة 

تجربتهم الخاصة. 

لوعي  املتقدم  املستوى  يظهر  أمس  يوم  احتجاج  إن  الواقع،  يف 
كل  ففي  بالقادة.  يسمون  من  وعي  مستوى  وانخفاض  الجامهري 
خطوة قطعتها الثورة مل يكن قادة هم من دفعوا الثورة إىل األمام 
بل القواعد، يف حني شكل القادة عبئا عىل كاهل الثورة. وحقيقة أن 

الحركة الحالية لها جذورها بني القواعد هو دليل قوي عىل ذلك. 

ال  ميكن  ال  الخاصة.  قواتها  يف  سوى  تثق  أن  للجامهري  ميكن  ال 
لقيادات الجيش وال لإلخوان أو ألي من القوى الربجوازية األخرى أن 
تقدم أي حل ألي من املطالب امللحة لعامل وفقراء مرص ألنها متثل 
فقط عن طريق  مآسيهم.  الذي هو سبب  الرأساميل  النظام  نفس 
االستيالء عىل السلطة بأيديهم، وتخليص أنفسهم من أغالل املجتمع 
التي يحبل  الحقيقية  الرأساميل سيتمكنون من تحقيق اإلمكانيات 

بها املجتمع املرصي. 

• فليسقط مريس! 	
• ال ثقة يف قيادة الجيش! 	
• ال ثقة يف الفلول! 	
• ال تثقوا إال يف قواتكم الخاصة! 	
• شكلوا لجان املعارك ونظموا إرضابا عاما إلسقاط الحكومة! 	
• كل السلطة للعامل والشباب الثوري!	

إن إعالن أوباما أن الواليات املتحدة سوف تتجه لدعم املتمردين يف 
سوريا ميثّل تحّوال واضحاً يف الوضع السوري. إن إعالن البيت األبيض 
هذا يعرّب عن نية الواليات املتحدة تقدميها الدعم العسكري املبارش 
للمعارضة السورية للمرة األوىل. املتحدث باسم البيت األبيض بان 
ولكنه  العسكرية  املساعدة  طبيعة  بشأن  تفاصيل  يعِط  مل  رودس 
قال أن هذه املساعدة ستكون “مختلفة نوعيا وكميا عن املساعدة 

التي قدمناها سابقاً”.

العاملية  والحركة  املاركسيني  عىل  الذي  الصحيح  املوقف  هو  ما 
اتخاذه تجاه ذلك؟ 

يّدعي البيت األبيض أن سبب هذا التحّول هو استخدام نظام األسد 
لألسلحة الكياموية تجاه شعبه، وكانت الواليات املتحدة قد حذرت 
من أنَّ استخدام األسلحة الكياموية سيكون تخطياً لكل “الخطوط 

الحمر”. 

الدوافع  عىل كل َمن يعتقد أن ما يحرّك االمربيالية األمريكية هو 
إن  ثانية.  التفكري  يعيد  أن  السوري،  الشعب  فيام يخص  اإلنسانية 
يف  يعيدنا  الكياموية  األسلحة  استخدم  السوري  النظام  أن  اإلدعاء 
العراق  استخدام  بشأن  املتحدة  الواليات  لحجة  مبارشة  الذاكرة 
ألسلحة الدمار الشامل، من أجل اجتياح العراق منذ عرش سنوات. 

لقد كذبت أمريكا وقتها، واآلن تكذب مجدداً. 

هذا النفاق املزعوم ميكن مقاربته من طريقة طرحه. رودس، نائب 
االستخبارات  أن جهاز  أوباما، رّصح  للسيد  القومي  األمن  مستشار 
الكياموية، ومن  األسلحة  استخدم  األسد  »نظام  أن  يعتقد  األمرييك 
ضمنها غاز األعصاب، السارين، يف مجال محدود، مبواجهة املعارضة، 

عدة مرات خالل السنة املاضية«. )التشديد من عندنا( 

أحصوا  وقد  ذلك”،  “واثقني من  االستخبارات  إن ضباط  أيضاً،  قال 
الكياموية،  األسلحة  استخدام  نتيجة  شخصاً  و150   100 بني  وفاة 

“ولكن إحصاء عدد املصابني غري مكتمل بعد”. 

الكياموية  األسلحة  استخدام  أن  مراراً  قلنا  »وقد  رودس:  ويكمل 
أرساها  التي  الحمر  الخطوط  ويتخطى  الدولية  األعراف  ينتهك 

املجتمع الدويل منذ عقود.« 

إن إعالن البيت األبيض أىت يف اليوم نفسه الذي أعلنت فيه األمم 
من  أكرث  إىل  ارتفع  سوريا  يف  الرصاع  يف  الضحايا  عدد  أن  املتحدة 
93 ألفا. الكل يعلم أن هذه الصورة تخفي حقيقة أفجع من ذلك 

أيضاً. فال أحد يعلم بدقة عدد ضحايا حامم الدم الحاصل يف سوريا، 
التقرير  املائة وخمسني ألف قتيل.  الحقيقية رمبا تتجاوز  والصورة 
وجد أن الوفيات كانت عىل اقل تقدير مبعدل 5000 شخص شهريا 
الثاين  ترشين  منذ  قتلوا  قد  ألفا   30 حوايل  وأن  املايض،  متوز  منذ 
حتى اآلن. أكرث من %80 من الضحايا هم من الرجال، ولكن مكتب 
املفوض األعىل لحقوق اإلنسان قال أنه يوجد أكرث من 1700 ضحية 

من األطفال الذين مل يتجاوزوا العارشة. 

بالرصاص،  بل  الكياموية،  باألسلحة  ليس  هؤالء؟  قتل  تم  كيف 
التفجريات وحتى بالسكاكني. اآلالف تم ذبحهم، الكثري منهم قطعت 
حناجرهم. األطفال تم قتلهم أمام أهلهم. وهذه املامرسات كلها مل 

تُعترََب “خطّاً أحمراً” لدى السيدات والسادات يف واشنطن. 

إىل  منافقة  تغطية  السورية هي  للحرب  الغريب  اإلعالم  تغطية  إن 
قوات  ترتكبها  التي  الفظائع  فقط  يرى  اإلعالم  هذا  مدى.  أبعد 
النظام، وال ترى كيف يجرب املتمردون طفال عىل قطع رأس جندي 
أحد  قلب  ينهش  الفاروق،  عمر  كتيبة  آمر  سكار،  أبو  وال  سوري، 
اذبحوا  عمر،  بابا  أبطال  »يا  يرصخ  وهو  فمه  يف  ويضعه  الجنود 

العلويني وانهشوا قلوبهم وكلوها«. 

قرية  وهي  الدوير  بقرية  مجزرة  املتمردون  ارتكب  أيار،   27 يف 
مسيحية يف نواحي حمص. وهذا كان فقط حلقة يف مسلسل اإلبادة 
الجامعية لهم: يف الخالدية، تم سجن أعداد من العلويني واملسيحيني 
يف مبنى ليتم تفجريه فيهم بالديناميت. املسيحيون ميثلون %10 من 
يريدون  السنة  املتمردون   :13% ميثلون  والعلويون  السكان،  عدد 
القضاء عىل %23 من السكان السوريني. أكرث من 400 ألف مسيحي 
فّروا من البالد، حتى اآلن. هل يرِد ذلك يف هذا “اإلعالم الحر”؟ هل 

يذكر هذه املعاناة؟ 

أحيانا يُجرَب هذا اإلعالم عىل تغطيتها ولكن فقط من أجل أن يقلل 
يف  فقط  منها.  يربؤهم  أو  ملرتكبيها،  األعذار  يقدم  أهميتها،  من 
مروعة  »مامرسات  أن:  ماكني  جون  السناتور  أملح  األخري  األسبوع 
يقوم بها الطرفان، ولكن قوات بشار متارس اإلجرام لرتهيب الناس«. 
التي يرتكبها الجهاديون؟ هل هي  الفظائع  ما هو الهدف من  إذاً 
الروح الحامسية للشباب؟! عندما يقتل طفل أمام والديه ملجرد أنه 
تكلم عن الرسول، هل كان ذلك إظهاراً لغريتهم الدينية؟ السناتور 

ماكني ال ينّورنا باإلجابة عىل ذلك. 

الحقيقة،  يشّوهون  بسعادة،  يجلسون  املقرفون  املنافقون  هؤالء 
ضد  لتوجيهها  لهم  التابعة  الربوباغندا  عرب  الفظائع  هذه  يفربكون 
الذي  النظام  هذا  مصالحهم.  مع  سياسته  تتوافق  مل  الذي  النظام 
كانوا يأملون أن يسقط من دون املخاطرة بأرواح الجنود األمريكيني 

يف ذلك. 

وبعد تفرّجهم بشكل المباٍل عىل ذبح أكرث من مئة ألف رجل وامرأة 
وطفل بالوسائل التقليدية، يحاولون اآلن املجادلة بسخرية وقحة، 
أن مقتل مئة أو أكرث )وهم ليسوا أكيدين من العدد( بغاز السارين 

)الذي يعتقدون استخدامه( يعطيهم الضوء األخرض للتدخل. 

مع مالحظة أنهم اعتربوا أن غاز السارين تم استخدامه )عىل “نطاق 
محدود”( “عدة مرات خالل السنة املاضية.” ولو كان ذلك صحيحا، 

ملاذا مل يقرروا التدخل سابقا؟ ملاذا انتظروا حتى اآلن؟ 

يتم  مل  السارين  غاز  استخدم  النظام  أن  اإلدعاء  أن  أيضاً  نالحظ 
بأنها ليست متأكدة  تأكيده عرب األمم املتحدة، التي رصحت مراراً 
من الطرف الذي يستخدم هذا الغاز. فمن املمكن أيضاً أن تكون 
بعض املجموعات الجهادية استخدمت كميات صغرية من السارين، 
قد تكون السعودية أو قطر زودتها به، من أجل فتح الباب الستدعاء 

التدخل األمرييك. 

ال للتدخل
اإلمربيايل
يف سوريا!

آالن وودز
الخميس: 04 يوليوز 2013
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املتحدة  الواليات  تزويد  يف  كبرية  مصلحة  للمتمردين  الحقيقة،  يف 
بتلك الحجج من أجل تربير تدخلها، بينام ليس من مصلحة األسد 
األشهر  خالل  كانت  السورية  املعارضة  أن  رساً  وليس  أبدا.  ذلك 
األخرية تدفع بهذا االتجاه وتصيل من أجل حدوث ذلك. وهذا ما 

حصلت عليه اآلن. 

إن كذب االمربيالية فيام يخص األسلحة الكياموية ينكشف أيضاً يف 
حقيقة أنها كانت داعمة للنظام العراقي يف املايض عندما استخدم 
أن صدام حسني  واضح،  والسبب  مواجهة شعبه.  األسلحة يف  تلك 

كان آنذاك حليفهم املخلص. 

توازن القوى 

تغري  األمريكية هو  السياسة  التغري يف  األسايس يف هذا  السبب  إن 
ميزان القوى العسكري ملصلحة قوات نظام األسد. والسبب الحاسم 
كان اسرتداد هذا النظام ملدينة القصري، ذات األهمية اإلسرتاتيجية، 
واملحاذية للحدود اللبنانية. وقد لجأ اإلعالم الغريب إىل إحداث ضجة 
من  أسايس  )وبشكل  “غرباء”  مقاتلني  وجود  حول  هائلة  إعالمية 
حزب الله( يف سوريا، ولكنه بقي صامتاً حيال وجود مرتزقة غرباء 
ومجموعات جهادية، مثل جبهة النرصة، التي متلك حوايل 10 آالف 
مقاتل مدرّب بشكل قوي، والتي تشكل حليفا للقاعدة، وعن وجود 
الواليات  حلفاء  ميولها  أخرى  جهادية  ومجموعات  الشام،  أحرار 
تدخل  أيضاً  الغريب  اإلعالم  يذكر  ومل  والسعودية.  قطر  املتحدة، 
الديكتاتور الرتيك رجب طيب أردوغان، )من دولة عضو يف الناتو(. 

نجدته.  أجل  من  وطهران  موسكو  إىل  لجأ  األسد  نظام  أن  صحيح 
مقاتلو حزب الله شاركوا بالهجوم املضاد الذي شنته قوات النظام، 
ورمبا كان هذا سببا أيضا يف قلب ميزان القوى لصالح النظام. واآلن 
الغرب يحاول بشكل بائس أن يساعد املتمردين الستعادة التوازن. 
عديدة،  لو نجحوا يف هذا فسوف يستغرق ذلك أشهراً  لكن حتى 
قادتنا  ادعاء  ويبقى  والدمار.  الدماء  إراقة  من  املزيد  ويسبب 
“الدميوقراطيني” أن ما يهتمون به هو ما يحصل من خسارة لألرواح 

يف سوريا. 

كانت نية املسؤولني يف بريطانيا وفرنسا إقناع الرئيس بشار األسد 
أنه لن يستطيع الوصول إىل حسم عسكري لصالحه، من أجل جره 
املعارضة. ولكن اآلن، وبعد قلب ميزان  املفاوضات مع  إىل طاولة 
القوى العسكري ملصلحة النظام، مل يعد األسد متوجها لحوار أحد. 

فهو اآلن يسعى لسحق املتمردين وليس القتسام السلطة معهم. 

مكانها،  تراوح  سوريا  يف  األهلية  الحرب  أن  بدا  أشهر،  مدى  عىل 
حيث أنه ال املتمردون استطاعوا أن يسّددوا رضبات قاضية للنظام، 
وال النظام استطاع القضاء عىل املتمردين. وألنه مل ترجح كفة أحد 
الطرفني يف الفرتة املاضية، استطاعت اإلمربيالية املناورة مع روسيا 
من أجل الوصول إىل حل دبلومايس، رمبا عىل أساس تشكيل حكومة 
ائتالفية تضم عنارص من النظام القديم مع السياسيني الربجوازيني - 

هم أدوات مبارشة لالمربيالية- ومن إسالميني “معتدلني”. 

إن الفئة الحاكمة يف سوريا كان لها موقف مخٍز أيضاً تجاه سوريا. 
األوسط  الرشق  يف  لروسيا  أساسيا  حليفا  كانت  سوريا  أن  فرغم 
- كام  أيضاً  النظام فيها(، ولكن  لها مصلحة يف دعم  )وبالتايل كان 
الواليات املتحدة - ظّنت أن األسد قد يسقط. لذلك مل تكن تراهن 

عىل بقائه، بل بدأت اتصاالتها مع املعارضة. 

من  وفرنسا  بريطانيا  موقف  »ينطلق  ييل:  ملا   BBC قناة  أشارت 
عدم السامح للنظام بقلب ميزان القوى لصالحه بشكل كبري، كام 
“بشكل  هنا هو  املوقف  لفهم هذا  املفتاح  الكلمة  اآلن«.  يحدث 
وضعاً  كان  الطرفني  من  أي  لصالح  العسكري  الحسم  عدم  كبري”. 
مناسبا لالمربياليني إىل حد كبري. فهم أرادوا إزالة نظام األسد املعادي 

والسلفيني  الجهاديني  بروز  من  يتخوفون  هم  أيضا  ولكن  للغرب، 
الذين قد يحولون سوريا إىل أفغانستان جديدة. 

من الواضح أن رجاالت الكرملني كانوا مهيّئني لرتتيب إزاحة األسد 
يف  مصالحهم  حامية  أجل  من  واالمربيالية  املعارضة  مع  والتعامل 
سوريا. ولذلك كانوا يرتبون للمشاركة يف املؤمتر الدويل يف جنيف. 
ولكن األمور تغرّيت، خصوصا بعد سقوط القصري، وهي املعركة التي 

قلبت موازين القوة وأعطت روحا جديدًة لحياة نظام األسد. 

إمكانية حصول تسوية عرب التفاوض؟ 

كالعادة، ما يسمى باألمم املتحدة كانت عاجزة عن تقديم أي حل. 
بان يك مون كان يذرف الدموع من أجل السالم، بينام الرصاع املسلح 
أن  الخارجية”  “القوى  يدعو  وهو  يوم.  بعد  يوماً  ويتأجج  يستمر 
دعم  األمريكية  املخابرات  تقرر  بينام  للمحاربني  السالح  ترسل  ال 
املتمردين باألسلحة وتدريبهم عىل استخدامها. يوجد بعض الكالم 
حول تأسيس مراكز لتدريب املقاتلني يف األردن، ولكن نشّك كثرياً يف 

إمكانية أن يؤدي ذلك إىل تغيري ميزان القوى الحريب. 

يقال أنه حتى اآلن كانت املساعدة التي قدمتها الواليات املتحدة 
املعدات  والدعم  اإلعاشات  تقديم  مقترصة عىل  املتمردين  لقوات 
الطبية واألدوية، ولكن بعض املصادر رّسبت أن املخابرات األمريكية 
املرتبطة  املجموعات  فيهم  مبن  فّعال،  بشكل  املتمردين  تدعم 
الواليات  أن  كيف  مؤخراً  أوضح  بوتني  الرويس  بالقاعدة.الرئيس 
املتحدة، وبشكل متناقض، تسلّح املجموعات اإلرهابية نفسها )يف 

سوريا( التي تقاتلها يف أفغانستان ومايل. 

ال شك أن الواليات املتحدة، بريطانيا وفرنسا سوف يلجؤون لألمم 
الدويل”  القانون  “انتهكت  سوريا  أن  إلثبات  محاولة  يف  املتحدة 
هذه  أن  روسيا رصّحت  ولكن  الكياموية.  األسلحة  استخدام  حول 
االدعاءات مفربكة ضد نظام األسد، ومام الشك فيه أن ما رصّحت 
به روسيا صحيح. وقد رّصح أكليس بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية يف الربملان الرويس، عىل التويرت أن: »أوباما يسلك الطريق 
نفسه الذي سلكه قبله جورج بوش.« مقارناً طريقة تعامل الواليات 
أن  يبدو  لذلك  العراق.  يف  طريقتها  مع  سوريا  مسألة  يف  املتحدة 

احتامل أن مُيَرر هذا القرار عرب األمم املتحدة معدوما. 

السوري أحبطت أي محاولة  النظام  العسكرية لجيش  االنتصارات 
قبل  حتى  بعيدا  احتامالً  أصال  كان  والذي  للسالم”،  “مؤمتر  لعقد 

ذلك. يف 12 أيار كتب تشارلز ليسرت يف الواشنطن بوست ما ييل: 

»لو استمرت األمور عىل حالها، النظام السوري سوف يكون الطرف 
األقوى يف أي محادثات« وأكمل، »لو استمرت األوضاع عىل ما هي 
عليه اليوم، من الواضح أن التمرد لن يشكل أي خطر وجودي عىل 

النظام«. 

هذه الحقيقة توضح تراجع املعارضة، حتى عن قدرتها عىل خوض 
املحادثات. وكانت ردة الفعل الغربية عىل تراجع قوة املعارضة عرب 
إرسال املزيد من األسلحة للمتمردين. لذا مام الشك فيه أن روسيا 
إن مؤمتر جنيف،  املتطورة.  باألسلحة  األسد  بدعم  ذلك  سرتد عىل 
الذي مل يكن قيامه أصال مضمونا، ولد ميتاً. األمم املتحدة ال يعول 
عليها. األحداث العسكرية هّمشت الدبلوماسية. الحرب اآلن هي 

التي ستحسم كل يشء. 

ما يريده أوباما 

يف  الحاصلة  “باإلنابة”  للحرب  كبريا  تصعيداً  يَُعدُّ  األمرييك  القرار 
سوريا. األسباب التي دعت واشنطن إىل عدم اتخاذ خطوات جدية 
لتسليح املتمردين بشكل مبكر ال تخفى عىل أحد. فواشنطن تخاف 

من وقوع األسلحة التي قد ترسلها إىل املعارضة السورية يف أيدي 
الجهاديني إىل سوريا. حتى اآلن،  إرسال  التي تقف خلف  القاعدة 

هذا األمر ال يزال مربكاً للواليات املتحدة يف الشأن السوري. 

كتبت صحيفة وول سرتيت جورنال يف 16 أبريل: 

»إن مقاربة كبار مسؤويل إدارة أوباما للوضع السوري ترتكز عىل 
أنهم ال يريدون للمتمردين أن يحققوا انتصاراً عسكريا مبارشاً، ألن 
األمريكية،  اإلدارة  يف  كبري  ضابط  قال  ما  وبحسب  االنتصار،  هذا 
لن يأِت بـ “األشخاص الجيدين” )أي أصدقاء الواليات املتحدة( إىل 

رأس الهرم«. 

»تخاف اإلدارة األمريكية من وصول اإلسالميني املرتبطني بالقاعدة، 
أي  وأن  السورية،  املعارضة  عىل  فأكرث  أكرث  يهيمنون  باتوا  الذين 
حل  إىل  بالوصول  األمل  يقطع  سوف  للمتمردين  حاسم  انتصار 

دبلومايس«. 

يسعى أوباما لدعم العنارص “املعتدلة” يف املعارضة، ممثلة باملجلس 
العسكري األعىل وائتالف املعارضة السورية. من السهل قول ذلك، 
لكن من الصعب تطبيقه. الجميع يعلم أن أكرث العنارص فاعلية يف 
القتال القائم، من جهة املتمردين، هي جبهة النرصة واملجموعات 
الجهادية األخرى. وقد تم تهميش املجلس العسكري األعىل كليا من 

ِقبَل هذه املجموعات منذ أشهر. 

سوف  هذه  الدعم  زيادة  أن  األبيض  البيت  »يأمل  رودس:  يقول 
السيايس  املستويني  عىل  السوريني  املتمردين  ورشعية  قوة  تظهر 
والعسكري« ويضيف أن الواليات املتحدة كانت “مرتاحة” للتعامل 
إدريس.ويقول:  العامد سليم  األعىل،  العسكري  املجلس  رئيس  مع 
من  املتطرفة  العنارص  لعزل  نسعى  وأن  ندعمهم  أن  املهم  »من 

املعارضة، كجبهة النرصة«. 

األعىل، ولكن هذا  العسكري  املجلس  املتحدة دعم  الواليات  تريد 
ال يعني أنها سوف تنجح يف ذلك. وال تبدو الواليات املتحدة واثقة 
إرسالها  تنوي  التي  األسلحة  أن الئحة  يبقى  من قدرتها عىل ذلك. 

للمعارضة السورية هي التي ستكشف ذلك. 

مل يعِط رودس تفاصيل حول الدعم املزمع إرساله للمتمردين، ولكن 
اإلعالم الغريب نرش عن مسؤولني يف اإلدارة األمريكية أنهم يتوجهون 
نقلت  تاميز  نيويورك  وذخرية. صحيفة  بسيطة  أسلحة  إرسال  نحو 
املتمردين  ستزّود  واشنطن  أن  األمريكية  اإلدارة  يف  مسؤولني  عن 
باألسلحة املضادة للدروع، بينام يطالب املتمردون أيضاً بتزويدهم 

بأسلحة مضادة للطريان. 

وأما حول اإلجابة حول سؤال ملاذا ال تريد الواليات املتحدة إرسال 
الواليات  أن  الواضح  فمن  للمتمردين،  للطريان  مضادة  أسلحة 
نحو  وتوجهت  تكتيكها  تغري  لو  أنه  احتامل  من  تخاف  املتحدة 
استخدام سالح الجو يف سوريا، فإنهم يخافون أن يُسِقَط أصدقاءهم 
يف  “صنع  عليها  مكتوب  بصواريخ  املقاتلة،  طائراتهم  )السابقني( 

الواليات املتحدة”. 

أوباما سيدعم  السيد  كان  إذا  السؤال عام  اإلجابة حول  إطار  ويف 
األمر لن  إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا، قال رودس »هذا 
يحدث تغريا كبريا عىل األرض، ولكن سيكون مكلفاً«. إنه كالم شديد 
ذلك  فإن  املعادلة،  من  السوري  الجو  إلغاء سالح  تم  لو  الحامقة. 

سيحدث فارقاً حاسامً يف ميزان القوى العسكري عىل األرض. 

السبب الحقيقي وراء عدم سعي واشنطن إلقامة حظر للطريان فوق 
سوريا يف الحقيقة ليس أن ذلك ال يحدث فارقاً يف ميزان القوى. بل 
السبب الحقيقي أن واشنطن ال تجرؤ عىل ذلك، ألن الجيش السوري 
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أن  تستطيع  روسيا  من  متطورة  بأسلحة  مزودة  الجوية  والقوات 
تلحق خسائر كبرية بهم. 

إن هذه الخطوة األخري تنطوي عىل خطر بالنسبة للواليات املتحدة، 
مغامرة  يف  الخوض  استسهال  حول  دليل  أكرب  فيتنام هي  وتجربة 
ال  أنه  خصوصا  خطري،  مستنقع  يف  الغرق  إىل  تؤدي  قد  خارجية 
يوجد أي ضامنة أن دعم املتمردين مبزيد من األسلحة سوف يكون 
كافيا النتصارهم. وكان رودس قد رصح مسبقاً أن واشنطن ستتخذ 

“إجراءات مناسبة يف هذا الشأن وفق جدولها الزمني الخاص.” 

التدخل  يف  جديا  تفكر  قد  املتحدة  الواليات  أن  ذلك  يعني  هل 
األمريكية يفضل  اإلدارة  من  فريقاً  إن  املبارش يف سوريا؟  العسكري 
تصعيد التدخل يف سوريا. السناتور الجمهوري جون ماكني ولينديس 
للمتمردين،  العسكري  الدعم  لتصعيد  دعوا  طاملا  غراهام،الذين 
رصّحوا أن التطورات األخرية يجب أن تدعو الواليات املتحدة لتغيري 

سياستها تجاه الوضع يف سوريا. 

وقد رصّحا يف بيان مشرتك مبا ييل: »إن قرار بتقديم الدعم الحاسم 
لقوات املعارضة يف سوريا، تحديداً بالذخرية واألسلحة الثقيلة، تأخر 
املطلوبة بشكل  الخطوة  الرئيس هذه  يتخذ  أن  نأمل  كثرياً، ونحن 
عاجل« ومع ذلك، يبدو هذا غري كاف لهام بل هو الخطوة األوىل 

لدعم املعارضة، كام يوضحان: 

»تقديم السالح وحده غري كاٍف. يجب عىل الرئيس أوباما أن يعمل 
العسكرية  الخطوات  اتخاذ  أجد  من  دويل  تحالف  تشكيل  عىل 
الصواريخ  وتدمري  السوري،  للنظام  الجوي  السالح  لتدمري  الالزمة 

البالستية التي بحوزته، وشل قدرة السالح الجوي بشكل كامل«. 

ماكني وغريه كانوا يدفعون باتجاه تدخل عسكري أمرييك منذ سنة 
ميثلون  والذين  الجمهوريني،  أن  املعروف  من  ولكن  األقل.  عىل 
ميتلكون  األمريكية،  االمربيالية  يف  وعدائية  رجعية  األكرث  الجناح 
الطبقة  يف  تطرفا  أقل  قطاعا  أوباما  ميثل  بينام  راجح،  غري  منطقاً 
الكونغرس يتجه نحو  العام يف  الجو  املتحدة.  الواليات  الحاكمة يف 
الناس،  بدم  يقامرون  الجمهوريون  الصقور  حيث  أكرث،  التصلب 
اجتياح  عىل  سنوات  عرش  وبعد  أخرى،  جهة  من  ولكن  كالعادة. 
ألي  وبشّدة  معارضاً  األمرييك  للمجتمع  العام  الجو  يعترب  العراق، 

مغامرة عسكرية خارجية. 

ثورة أم ثورة مضادة؟ 

بدأ الحراك يف سوريا كثورة شعبية تحظى بدعم جامهريي كبري. لو 
أيضاً  لكانت حازت  ثوري صحيح،  بربنامج  الحراك  تسليح هذا  تم 
عىل تأييد َمن يدعم األسد اآلن خوفاً من البديل املطروح. ويف ظل 
رجعية  عنارص  قبل  من  الحراك  خطف  تم  واضحة،  قيادة  غياب 

ودفعته باتجاه طائفي. 

قطر  الرجعية،  حصَني  املنطقة،  يف  املتحدة  الواليات  حلفاء  إن 
األموال، واألسلحة، واملرتزقة إىل سوريا،  يرسلون  كانوا  والسعودية، 
الذين  املتمردين  مساعدة  أبداً  يكن هدفهم  ومل  األول.  اليوم  منذ 
كانوا يسعون للتغيري يف سوريا، بل عىل العكس، كان هدفهم سحق 
حرب  إىل  شعبية  النتفاضة  بدأ  ما  وتحويل  فيها،  الثورية  العنارص 

أهلية بعناوين طائفية. 

تم  الرصاع إىل رصاع مسلح،  فيها تحويل  تم  التي  الدرجة  وبنفس 
األموال  يرسلون  كانوا  الذين  أولئك  ثوري.  أي محتوى  تفريغه من 
واألسلحة كانوا قادرين عىل إمالء رشوطهم. إن قوى الثورة املضادة، 
الرياض  من  هائلة  بأموال  مدعومة  والجهاديني،  السلفيني  من 
والدوحة، باتت هي املسيطرة، وهذا أيضاً يحدد طبيعة ما يسّمى 

باملعارضة. 

صفوف  يف  ثورية  عنارص  توجد  تزال  ال  أنه  البعض  يجادل  رمبا 
املعارضة. قد يكون ذلك صحيحاً ولكن ليس لها قوة مؤثرة. وهذه 
العنارص تحاول مقاومة انجرار الوضع نحو الرجعية السلفية، ولكن 
ألن هذه الرجعية تتحكم باملال والتسليح، فإن هذه الجهود تتالىش 

مع تطور الوضع. 

الئتالف  “املعتدلة”  الربجوازية  هو  املعارضة  يف  اآلخر  العنرص 
اآلن  كامل  بشكل  يخضع  العنرص  هذا  ولكن  السورية.  املعارضة 
لالمربيالية األمريكية. إن إعالن أوباما األخري يصب يف اتجاه تكريس 
هو  املزمار  مثن  يدفع  “الذي  املثل  يقول  وكام  أيضاً،  التبعية  هذه 

الذي يختار اللحن.” 

من الرضوري أن يناضل الشباب الثائر يف سوريا من أجل الحفاظ 
املتمثلة  املضادة  للثورة  تابع  وغري  مستقل  طبقي  موقف  عىل 
األمريكية.  لالمربيالية  املؤيدة  الرجعية  والربجوازية  بالجهاديني، 
وهذه مهمة صعبة يف الوضع الحايل، ولكن يجب العمل للتأسيس 
أم  األسد  ينترص،  َمن  ليس  اآلن  الحقيقي  السؤال  أفضل.  لوضع 

املتمردون، بل “ماذا يعني هذا االنتصار؟ “. 

انتصار الرجعية يف أسوأ صورها،وسوف  انتصار الجهاديني ميثل  إن 
يقيض عىل كل االنجازات التي تحققت خالل الخمسني سنة املاضية، 
إلغراق ما كان بلداً متحرضاً، يف مستنقع الرببرية والهمجية. وسوف 
يعني ذلك، إغراق البالد يف حامم دم التطهري العرقي يقع ضحيته 
القرب،  إىل  “العلويون  شعار  إن  والعلامنيني.  واملسيحيني  العلويني 
الجهاديني  أولئك  نوايا  عن  فكرة  يعطينا   “ بريوت!  إىل  املسيحيون 

حول تصعيد التطرف الطائفي والحرب السنية الشيعية. 

علوية  ميليشيات  ارتكاب  حول  تقارير  يوجد  أخرى،  جهة  من 
الطائفي  التطهري  ملجازر يف قرى سنية،وهذا يدل عىل بدء سياسة 
وتدمري  تقسيم  إىل  سيؤدي  ذلك  النهاية  ويف  املختلفة،  املناطق  يف 
الفوىض  املستويات.  كل  عىل  رجعياً  كابوساً  ذلك  سيكون  سوريا. 
العارمة الذي سيسببها ذلك لن تتوقف عند حدود سوريا. الجنون 
إىل  املستندين  الرجعية  عمالء  سيؤججه  الذي  الطائفي،املدعوم 
النظام املجرم يف قطر والسعودية، كان قد بدأ باالنتشار يف لبنان، 
الذي يقف عىل شفري هاوية حرب أهلية دامية. إن نريان الطائفية 

تتأجج يف العراق وتهدد املنطقة كلها. 

يجب أن ننظر أيضاً إىل ما هو أبعد من الحدود السورية. إن انتصار 
الرجعية اإلسالمية يف سوريا سوف يسدد رضبة قوية للثورة العربية 
ومرص  تونس  يف  الرجعية  الفئات  يدعم  وسوف  املنطقة،  كل  يف 
ويضعف القوى الثورية. وقد يؤدي أيضاً إىل التأثري عىل الثورة التي 
بدأت تتطور يف تركيا، وقد يدفع هذا الوضع بالعصبة الحاكمة يف 
إرسائيل بشن هجوم عىل إيران. يجب منع هذا االنتصار بأي مثن. 

هل سيكون الوضع أفضل بالنسبة للشعب السوري، لو كان بلدهم 
علينا  ليس  السؤال،  هذا  عىل  لإلجابة  االمربيالية؟  السيطرة  تحت 
سوى النظر إىل ما آل إليه الوضع يف العراق أو أفغانستان أو ليبيا. 
لـ”دميوقراطية” واشنطن  بلدهم  السوري مصري  الشعب  يسلّم  لن 

ولندن وباريس التي تتحرك بدافع الجشع واملصالح املادية. 

ما العمل؟ 

أول يشء أود قوله هو ما الذي ال ينبغي القيام به، ففي كل منعطف 
حاسم نسمع نفس الكلامت: “يجب علينا أن نقوم بيشء ما” وهذا 
يعني عادة التخيل عن كل املبادئ، واتخاذ ما ميكن تسميته املسار 
األقل صعوبة، لكن دامئا ما يكون هذا خاطئا، فام يبدو لوهلة أنه 

الخيار األسهل ينقلب ليصبح الخيار األصعب واألخطر. 

الربوباغندا  عرب  االمربيالية  فربكت  حيث  ليبيا  يف  حصل  ما  لنتذكر 
بحجة خطر  القدايف  ملواجهة  التدخل  يتقبل  عامليا  رأياً  لها  التابعة 
فرض  لتربير  الحجة  هي  هذه  وكانت  بنغازي.  يف  مجزرة  حدوث 
رضب  أجل  من  الناتو  طائرات  والستخدام  جوي،  حظر  منطقة 

الجيش الليبي وتسهيل انتصار قوات املتمردين عىل األرض. 

ليبيا  يف  الثوري  الحراك  كان  سوريا،  يف  يحدث  ملا  مشابه  وبشكل 
القيادات  دعوة  عرب  ولكن  ومرص.  تونس  ثوريت  تجربة  يستلهم 
الربجوازية للتدخل االمربيايل يف بنغازي، تم تحويل الحراك باتجاه 
من  نطلب  نحن  كارثية.  كانت  والنتائج  الثورة،  َحرف  تم  آخر. 
الشعب السوري أن يتأمل يف التجربة الليبية، ويقرر إذا كان هذا 

ما يريده. 

الحقيقة هي أن الثورة السورية ُهزَِمت. وهذه ليست املرة األوىل 
التي تُهزَم فيها ثورة، وتنتهي بانتصار الرجعية. قد منيت ثورة 1905 
 12 فبعد  النهاية.  تكن  مل  ولكن  واملجازر،  للرجعية  وتقّدم  بهزمية 
سنة من ذلك، اندلعت الثورة ثانية، وهذه املرة تحت قيادة الحزب 

البلشفي، فانترصت. 

نحن نتفّهم صعوبة أن يتقبّل الثائر السوري فكرة الهزمية، ولكنها 
الحقيقة املرة. وإن البحث عن حل أو بديل عن ذلك عرب “التأقلم” 
مع الجهاديني أو االمربياليني هو حّقا وصفة ستأيت بالكوارث. فقط 
سوريا  يف  الحرب  أن  تتخيل  التي  هي  والساذجة  البائسة  العقول 
هي بني الدميوقراطية والديكتاتورية. يف الحقيقة، إن انتصار أي من 

الطرفني لن تكون نتيجته ملصلحة الطبقة العاملة يف سوريا. 

يف ظل هذه الظروف الشديدة الصعوبة، من الرضوري إعادة ترتيب 
الوضع والتحضري لتغيري الوضع القائم. هذا التغيري قد يحصل برسعة 
يف  قادمة  ثورة  فهناك  الخارج.  من  يأيت  سوف  لكنه  متوقعة،  غري 
تركيا، ويف إيران بدأت الجامهري تتحرك بالرغم من كل اإلجراءات 
القمعية التي يتخذها النظام. يف مرص وتونس بدأ العامل والشباب 
الثائر يتحركون ملواجهة قوى الرجعية اإلسالمية، اإلخوان املسلمني 
والنهضة. الثورة العربية الرائعة بدأت، ولكن مل تنتِه بعد. كل آمالنا 

مبنية عىل هذا املنظور، ونحن نضع ثقتنا الكاملة يف ذلك. 

االمربيالية األمريكية متثل أقوى ثورة مضادة عىل هذا الكوكب، وال 
ميكن أن نأمل أي خري من تالعبها يف حياة األمم األخرى. بريطانيا 
الحاكمة  الفئات  أمريكا.  من  أضعف  امربيالية  قوى  هي  وفرنسا 
حياتهم  بؤس  عن  الشعوب  أنظار  لتحويل  تسعى  الدول  هذه  يف 
بعضهم.  تجاه  العدائية  املزاجات  خلق  عرب  املعيشية  وأزماتهم 
ولكن شعوب الواليات املتحدة وبريطانيا ال تريد الحرب وهم لن 
ينخدعوا مرة أخرى بكذب الربوباغندا االمربيالية كام انخدعوا فيها 

عند اجتياح العراق. 

يجب عىل املاركسيني يف أوروبا والواليات املتحدة أن يؤّدوا واجبهم. 
جديد  امربيايل  تدخل  أي  الوسائل  بكل  ونواجه  نعارض  أن  يجب 
يف الرشق األوسط. إن مهمتنا واضحة، وهي محاربة الربجوازية يف 
بالدنا. ومهمتنا اآلنيّة هي أن نرفض، ونفضح الربوباغندا االمربيالية 
املنافقة التي تسعى لتهيئة الرأي العام من أجل تقبُّل شن حروبها. 

ال•للتدخل•االمربيايل•يف•سوريا!• •	

تسقط•االمربيالية!• •	

تحيا•الثورة•العربية!• •	
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يف  الدستور  صيانة  مجلس  أعلن  ماي/أيار[   21 ]الثالثاء  البارحة 
إيران أسامء املرشحني الثامنية لالنتخابات الرئاسية القادمة. يتألف 
املجلس من 12 عضوا من رجال الدين والقضاة، يتم تعيينهم من 
أهلية  يف  للبت  القضاء،  ورئيس  الفقيه(  )ويل  األعىل  املرشد  قبل 

املرشحني لخوض االنتخابات املقرر إجراؤها يف 14 يونيو/حزيران.

هذه املرة القضية ليست “َمْن سوف يسمح له هذا املجلس بالرتشح 
لالنتخابات” بل “َمن سوف مُيَْنع من خوضها”. األعالم البارزة التي مل 
يسمح لها بخوض املعركة االنتخابية تضم “اسفنديار رحيم مشايئ”، 
نجاد،  أحمدي  محمود  الحايل  الرئيس  من  جداً  القريب  الحليف 
سيايس  ثقل  ذو  رجل  وهو  السابق  الرئيس  رفسنجاين،  وهاشمي 

واقتصادي كبري يف هذا النظام. 

عليهم  املوافق  املرشحني  الئحة  عن  اإلعالن  سبقت  التي  األيام  يف 
التي  االعتقاالت  من  موجة  حدثت  االنتخابية،  املعركة  لخوض 
مؤيدي  منع  أيضاً  تم  ومشايئ.  نجاد  أحمدي  مؤيدي  استهدفت 
أحمدي نجاد ومشايئ من خوض انتخابات املجالس املحلية املزمع 

إجراؤها أيضاً بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية. 

مل يسبق أن أُْجِريَْت االنتخابات الرئاسية يف إيران بطريقة دميقراطية. 
أي مرشح قوي يجب أن تتم املصادقة عىل ترشيحه من قبل مجلس 
صيانة الدستور، أي - بطريقة غري مبارشة - من قبل القائد األعىل 
)ويل الفقيه( خامنئي. ولكن هذه االنتخابات تربز أعراضاً وعالمات 
تدلنا عىل الوضع يف إيران، وخالل االنتخابات تظهر وتنكشف حالة 

النظام ووضع الطبقة الحاكمة. 

التيار األصويل  املجريات األخرية تعرب عن محاولة مبارشة من قبل 
أجل  اإليراين من  الثوري  الحرس  قادة  وكبار  امللتف حول خامنئي 
الحاكمة  الطبقة  تيارات  وعزل  بأيديهم،  وحرصها  السلطة  مركَزة 
التحكم  بإمكانهم  أنه مل يعد  السلطة. وهم يعتقدون  األخرى عن 
به  الخاصة  ومصالحه  موقعه  بلَور  قد  كان  الذي  نجاد،  بأحمدي 

وبتياره. 

ولكن من شأن هذا كله أن يزيد من اغرتاب وابتعاد هذه النخبة 
الحاكمة عن جامهري الشعب التي تعاين من نظام ديكتاتوري وأزمة 
اقتصادية خانقة يف آن. الدعم الوحيد الذي تبّقى لخامنئي هو فقط 

قّوة أجهزة الدولة القمعية الغاشمة. 

عزل أحمدي نجاد 

إن رفض ترشيح مشايئ لالنتخابات الرئاسية ميثّل القطيعة النهائية 
بني خامنئي والحرس الثوري من جهة، وبني أحمدي نجاد من جهة 
أخرى. وكان ذلك بعد أربع سنوات فقط من حصول أحمدي نجاد 
عىل دعم كامل من قبل خامنئي والحرس الثوري خالل االنتخابات 
الرئاسية للعام 2009. يف الحقيقة مل يكن أحمدي نجاد معروفاً قبل 

ذلك، ومل يكن بإمكانه الوصول إىل موقعه الحايل بدون دعم خامنئي 
والحرس الثوري. 

بني  والعداء  الخالف  بدأ  العام 2009  انتخابات  بعد  مبارشة  ولكن 
أزمة  تجاوز  استطاع  النظام  أن  وبالرغم  بالظهور.  الفريقني  هذين 
مواجهة  ولكن  رافقتها،  التي  الكبرية  واالحتجاجات  االنتخابات 
كنظام  الذايت  التامسك  تحقيق  يف  يفشل  جعلته  نفسها  الجامهري 
أيضاً، وقد كانت النتيجة انهيارا متزايداً وتعّمقاً للتصدعات بشكل 

كبري بني الرئيس واملرشد األعىل خامنئي. 

تزايدت وترية هذا العداء عىل مدى السنوات األربع حتى أصبحت 
أحمدي  مؤيدي  من  العرشات  الفريقني.  هذين  بني  مفتوحاً  عداء 
نجاد تم اعتقالهم. ويف عدة مناسبات هدد خامنئي ومجلس صيانة 
الدستور باإلدعاء عىل أحمدي نجاد، أو حتى بإلغاء موقع الرئاسة 
أصال. وبشكل مبارش رد أحمدي نجاد عىل ذلك بالتهديد بالكشف 
عن وثائق ملساومات بني كبار مسؤويل النظام تثبت تورطهم بقضايا 
فساد كبرية. ويُعتقد أن أحمدي نجاد حاز عىل تلك الوثائق يف أبريل 
املبارشة  سيطرته  تحت  االستخبارات  وزارة  أصبحت  عندما   2011
خامنئي  لسيطرة  تخضع  الوزارة  )عادًة،  آنذاك  أيام   3 مدى  عىل 

بشكل مبارش(. 

يف فرباير من العام 2013، قام مجلس صيانة الدستور، والذي يخضع 
باإلدعاء عىل وزير  نجاد،  املعادي ألحمدي  التيار األصويل  لسيطرة 
العمل عبد الرضا شيخ اإلسالم )من تيار أحمدي نجاد( وإقالته فيام 
بعد. وأثناء دفاعه عن وزيره يف جلسات اإلدعاء يف مجلس صيانة 
الريجاين-  لفاضل  صوتية  تسجيالت  نجاد  أحمدي  أبرز  الدستور، 
شقيق املتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عيل الريجاين- بشأن 
الريجاين،  صادق  اآلخر،  شقيقه  )وخصوصاً  بأكملها  عائلته  تورّط 
رئيس مجلس القضاء( يف قضية فساد كبرية. ويف أحد مقاطع هذه 
التسجيالت يطلب فاضل الريجاين 30 مليون ريال إيراين )حوايل 25 

مليون دوالر( كرشوة من أجل التالعب يف مسائل قضائية. 

التيار األصويل لن يسمح ملشايئ بالوصول  أن  ويف حني كان واضحاً 
للرئاسة، ألن ذلك يعني استمراراً لسلطة أحمدي نجاد، هدد األخري 
املحدد،  موعدها  يف  االنتخابات  إجراء  ترتيب  رفض  عرب  باالنتقام 
التيار األصويل. من جهة  وهّدد بترسيب وثائق أخرى ضد أقطاب 
أجل  من  تدبري  أي  التخاذ  جاهز  أنه  الثوري  الحرس  أعلن  أخرى، 

إجراء االنتخابات يف موعدها بحسب “القانون”. 

الدستور  صيانة  مجلس  إلعالن  وكتحضري  السابق،  األسبوع  خالل 
للحملة  التابعة  اإللكرتونية  املواقع  كل  النظام  حجب  اليوم، 
االنتخابية ملشايئ. يف املقابل، قامت القوى األمنية التابعة ألحمدي 
نجاد بالسيطرة عىل مركز األبحاث املعلومايت التقني. ويبدو أنه يف 
األيام القليلة املاضية تزايدت وترية االعتقاالت التي شملت مؤيدي 
االحتجاج  من  ملنعهم  إيران  أرجاء  سائر  يف  ومشايئ  نجاد  أحمدي 

والتأثري عىل قرار مجلس صيانة الدستور. 

من  بالهزمية.  ُمنيوا  قد  نجاد  وأحمدي  مشايئ  أن  يبدو  اآلن  حتى 
أن  املستبعد  من  ولكن  خائبة،  بطريقة  الرد  يحاولوا  أن  املمكن 
ينجحوا. إنهم يواجهون عدوا أكرب منهم عدداً وقّوة وتنظيامً وتسلحاً. 

أزمة النظام – أزمة رشعية 

سياسيا  توّجها  لديهام  ليس  ومشايئ  نجاد  أحمدي  أن  من  بالرغم 
اعتباطية  ليست  وسياساتهام  حكمهام  فإن  ومحددا،  مميّزا 
الحاكمة ليست  الطبقة  التفكك واالنقسامات يف صفوف  بالكامل. 
الجمهورية  يف  وخصوصا  الرأساملية،  املجتمعات  يف  جديدة  أموراً 
يف  السوقية  العقلية  فيها  تسيطر  الدولة  بريوقراطية  اإلسالمية. 
الصغرية  والفرق  التيارات  تتصارع  حيث  املؤامرات،  وكيد  الخداع 
ابتداء من أصغر األمور وصوال  والكبرية والعصابات عىل كل يشء، 
إىل االستحواذ عىل ثروات بقيمة مليارات الدوالرات. ولكن يف نهاية 
النهار، وككل تجار السوق، يعقدون صفقة ما يتفقون عليها، ويعود 

كل منهم إىل موقعه. 

ولكن، بعد انتفاضة عام 2009، تصاعد االنقسام بني فريق أحمدي 
نجاد وفريق خامنئي. وبدأ الهجوم من كل منهام عىل اآلخر بهدف 

إخضاعه. 

يف ذلك الوقت قلنا ما ييل : 

النظام  أقطاب  تتجاهل جميع  )االستقرار(،  “العادية”  األحوال  »يف 
الفساد الحاصل، وتقبل به. ولكن عندما يحاول النظام الحفاظ عىل 
استقراره يف األوقات الحرجة تتوتر العالقات بني هذه األقطاب. من 
أجل الدفاع عن رشعية وجوده، يضطر كل قطب من أقطاب النظام 
فرتة  طبيعة  حول  )إيران،   – اآلخر.«  القطب  وفضح  مهاجمة  إىل 

االستقرار القامئة ومهامت املاركسيني( 

منها  تعاين  التي  العميقة  االقتصادية  األزمة  فإن  ذلك،  عن  فضالً 
املرتاكم  الضغط  زاد من  التالية. وهذا  السنوات  تفاقمت يف  البالد 
يف القاع االجتامعي، مام منع أي وسيلة إلعادة التقارب بني هذين 
الفريقني. وعىل العكس، فإن ذلك زاد من حدة التنافس والخالف 
بني الرأسامليني داخل كل فريق، أيضا. ومن هنا يصبح واضحاً لدينا 

أن األزمة االقتصادية وّسعت وعّمقت األزمة السياسية يف إيران. 

األمر  باتَت  للوحدة  الحاجة  هلع.  حالة  يف  باتت  الحاكمة  النخبة 
لن  الذي  األمر  بات  أيضاً  ولكن  عليه،  أطرافها  تتفق  الذي  الوحيد 
بني  أنتجت  واالقتصادية  االجتامعية  فاألزمة  عليه.  الحصول  تقدر 
أطراف الطبقة الحاكمة انقسامات غري قابلة للَجرب ورشوخاً أصبح 

مّد الجسور بينها غري ممكٍن. 

وبينام كان خامنئي وتيار رجال الدين األصوليني يخرسون رصيدهم، 
من  خصوصاً  الدعم،  بعض  عىل  الحفاظ  نجاد  أحمدي  استطاع 
الطبقات الفقرية التي خصص لها تقدميات نقدية يف إطار التعويض 

عن إزالة الدعم عىل بعض السلع األساسية. 

أكرث  “القومية”  عىل  الرتكيز  مع  بالتوازي  وغريها  السياسات  هذه 
الدين،  ورجال  خامنئي  نفوذ  لتقليص  سعيه  أظهرت  “الدين”  من 
ومحاولة لبناء أساس مجتمعي جديد لصالحه. وما كان لرجال الدين 

والحرس الثوري إال أن يتحركوا ملواجهته. 

خامنئي ناكر الجميل 

يخص  فيام  مأزق  يف  خامنئي  جعل  الوضع  هذا  أن  واضحاً  كان 
االنتخابات. فلو قبل ترشيح مشايئ للرئاسة يكون عندها قد أعطى 
للنظام،  الدينية  باملؤسسات  شكك  أن  سبق  لدود  لعدٍو  الفرصة 

وبالتايل شكك أيضاً بأحقية خامنئي يف الحكم 

االنتخابات اإليرانية:
أزمة النظام مستمرة 

حميد عيل زادة
األربعاء: 22 ماي 2013
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من  يخفض  سوف  االنتخابات  بخوض  ملشايئ  السامح  عدم  ولكن 
املساءلة.  تحت  االنتخابات  ستكون رشعية  وبالتايل  املقرتعني  عدد 
ويف هذا الوضع املتأزّم كان دخول رفسنجاين عىل الخط يف الحقيقة 
مساعدة لخامنئي للخروج من هذا املأزق. وعرب دعم اإلصالحيني له 

يف االنتخابات، كان رفسنجاين يقدم مخرجاً لخامنئي. 

وهو بذلك ال يُقِدم عىل إضفاء رشعية ما للعملية االنتخابية فقط، 
والغضب  الحقن  الحتواء  للنظام  أمان  صامم  يشكل  أيضاً  ولكن 
املاضية وتحويله  القليلة  السنوات  تراكم عىل مدى  الذي  الشعبي 

بعيداً عن مسار الحراك الثوري. 

كان رفسنجاين العباً أساسياً يف الجمهورية اإلسالمية منذ تأسيسها. 
شغل  العراق،  مع  للحرب  الحقيقي  القائد  كونه  جانب  إىل  فهو 
موت  فبعد  و1997.   1989 عاَمي  بني  الجمهورية  رئاسة  منصب 
آنذاك( إىل  خامنئي، فرَْبَك ورتّب وصول خامنئي )الذي كان رئيساً 
الفقيه(. وبشكل مشابه ملا حدث مع  األعىل” )ويل  “القائد  موقع 
أحمدي نجاد، رفسنجاين هو الذي رتّب وصول خامنئي إىل مركزه 
ميكن  وبالتايل  ضعيفاً  يزال  ال  كان  خامنئي  ألن  األعىل(  )القائد 

التحكم به. 

َس ثروات هائلة من  خالل سنوات حكمه، استطاع رفسنجاين أن يَُكدِّ
بدأه  الذي  الخصخصة  وبرنامج  الدولة،  أجهزة  خالل سيطرته عىل 
جاء يف هذا السياق. إىل جانب سيطرته عىل جامعة آزاد، وهي أكرب 
سلسلة جامعات يف العامل وتقيَّم بحوايل 250 مليون دوالر، فهو أيضاً 
ميتلك ثاين أكرب مطارات إيران، يسيطر عىل تجارة الفستق وميتلك 
عدة رشكات لتجارة الزيوت الغذائية، وهو يشرتك أيضاً يف عمليات 
االسترياد والتصدير، ويُعدُّ مساهامً كبرياً يف شبكة االتصاالت، إضافة 

إىل أدوار اقتصادية أخرى كثرية. 

إنه بال شك أحد أكرب الرأسامليني يف إيران، مام يجعله أيضاً منافساً 
أيضاً  اليوم  تُعترََب  التي  اإليراين،  الثوري  الحرس  ملؤسسة  حقيقيا 
إيران، وقد حاولت إقصاء رفسنجاين يف  اقتصادية يف  أكرب مؤسسة 
من  العديد  برفسنجاين  يرتبط  نفسه،  الوقت  ويف  مجاالت.  عدة 
االغتياالت  سلسلة  عن  املسؤولني  فيهم  مبَن  النظام  مجرمي  كبار 
والتصفيات التي طالت مئات املعارضني والناشطني يف التسعينيات 
من القرن املايض، وكذلك املسؤولني عن إعدام اآلالف من املعارضني 

اليساريني يف 1988. 

لذاً، ال يعترب رفسنجاين قطباً جامهريياً ميكنه أن يستقطب الشعب. 
ولكن بعد حراك عام 2009 دعم رفسنجاين، وبحذر، الحركة الخرضاء 
ويف الوقت نفسه حاول مطاوعتها ليك تدعمه هو. باإلضافة إىل دعم 
اإلصالحيني الذي اكتسبه مؤخرا، من املمكن لرفسنجاين البناء عىل 
ذلك الكتساب تأييد رشيحة من الشعب يف االنتخابات، معظمهم 

من الفئات الشابة. 

ولكن ذلك مل يكن مقبوالً بالنسبة لخامنئي والحرس الثوري. فهم ال 
ميكنهم املخاطرة بالسامح لرفسنجاين أن يكون مفتاحاً لِتََشكُّل حراٍك 
جديد قد ال يستطيع هو نفسه السيطرة عليه. ولذلك فقد قرروا 

حجبه عن خوض املعركة. 

خامنئي أصبح معزوالً 

خالصة ذلك أن الثامنية الذين متت املوافقة عىل ترشيحهم هم من 
دخول  عن  “املعارضة”  حجب  وبعد  لخامنئي.  املخلصني  املواليني 
لدعم  انعكاسا  بصفته  الرئاسة  موقع  أهمية  انخفضت  املعركة، 
اآلن  نفسه، ومن  بذلك عىل عزل  أن خامنئي عمل  أي  ما.  شعبي 
وصاعداً كل “املسؤولية” سوف تقع عليه، وهذا ما سوف يكون له 
تأثري شعبي كبري يف أي حراك جامهريي مستقبالً. عرب تركيز السلطة 
يف يديه فقط، ابتعد خامنئي كثرياً عن تحقيق وحدة النظام التي 

ينشدها. ويف الحقيقة، من املحتّم أن ينشأ يف هذا الوضع تصدعات 
جديدة يف بنية النظام، ألن األزمة االقتصادية واالجتامعية املتفاقمة 

مل يتم حلها. 

األداة الوحيدة املتبقية له هي التهويل بخطر “االمربيالية” وخطر 
مشاكلها  عن  الجامهري  انتباه  للفت  إرسائييل”  عسكري  “هجوم 
الداخلية. يُْعترََب سعيد جلييل، رئيس املجلس األعىل لألمن القومي 
ل  املَُفضَّ ح  املُرَشَّ النووي،  امللف  بخصوص  املفاوضات  ورئيس 
لخامنئي. ولكن دعمه لجلييل كمرشح للرئاسة يعرب عن قرص نظر 

شديد لديه. 

عرب جعل النظام يرتكز فقط عىل دعم ركن واحد، أصبحت مساحة 
املناورة لدى خامنئي أضيق وهذا ما سوف يدفع نحو زيادة التوتر 
تطور  وطأة  تخف  قد  أنه  ورغم  أكرث.  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
الوضع الداخيل بشكل مؤقت، فذلك سوف يكون عىل حساب تزايد 
خطر املواجهة العسكرية التي سوف تهز أسس النظام وتؤدي إىل 

سقوطه يف النهاية. 

غياب صوت الجامهري 

حال،  كل  وعىل  أكرث.  الصورة  تتوضح  سوف  القادمة  األسابيع  يف 
تحت  ترزخ  التي  للجامهري  شيئاً  تقّدم  لن  إيران  يف  فاالنتخابات 
التضخم  ونسبة  كبري،  بشكل  ازدادت  قد  فالبطالة  هائلة.  ضغوط 

وصلت نحو %100 وأعداد كبرية من املصانع بدأت تقفل. 

ورغم ذلك مل يتم رفع الحد األدىن لألجور سوى بنسبة %25، حيث 
أصبح 487 تومان يف الشهر )تقريبا $400( وهو أقل بكثري من خط 
تومان  ألف  وخمسامئة  مليون  بحوايل  مستواه  يقدر  الذي  الفقر 
)تقريبا $1200(. وبجميع األحوال فإن األجر الفعيل ملعظم العاملني 

يف املؤسسات الصغرية يبلغ حوايل 350 تومان )أي 285$(. 

التضخم  ويقدر   60% اللحوم  أسعار  ارتفعت  أبريل/نيسان  يف 
اإلجاميل يف أسعار املواد الغذائية عىل مدى السنوات األربعة األخرية 
الغذائية  الزيوت  سعر  ارتفع  أيضاً  أبريل/نيسان  بحوايل %400.يف 
وهذا  للرت-   )8$( ريال   100.000 إىل   )5$ )أي  ريال   60.000 من 
مبلغ ليس أقل بكثري من األجر اليومي للعامل العادي. حصل أيضاً 
ارتفاع مشابه يف أسعار مشتقات الحليب، ويف الحقيقة معظم هذه 

املشتقات مل تعد متوفرة يف بيوت أكرثية اإليرانيني. 

يتاميز. ولكن ال  املجتمعي  اإليرانية والنسيج  الشوارع  البؤس يعم 
املظلومة  الجامهري  صوت  عن  تعرب  صحيحة  سياسية  قوة  توجد 

وتقودها من أجل الخروج من هذه املأساة. 

لديهم  ليس  الدميقراطية  راية  حمل  اّدعوا  الذين  اإلصالحيون  أما 
مشكلة يف تقديم الدعم الكامل للنظام )الذي يقمعهم اآلن(. وهم 
يف الحقيقة ال يرتددون يف رهن اآلالف من الشباب والشابات،الذين 
ضحوا وقاتلوا يف الشوارع عام 2009، للسّفاحني الذين يناضل هؤالء 

الشباب والشابات ضدهم أصال. 

ال مجال للمناورة 

يعني  ال  الجامهري  عن  املَُعربِّ  السيايس  الصوت  هذا  غياب  ولكن 
أن هذه الجامهري غري موجودة وال يعني أنها لن تقاتل. إن سعي 
النظام للمناورة يدل عىل ضعفه. ومل يعد لدى خامنئي ما يعتمد 
عليه سوى جيشه، وحتى الجيش فعنارصه تعاين ما يعانيه املجتمع، 
وهي وعائالتها جزء من هذا املجتمع الذي يبحث عن لقمة العيش. 

بأي  لخامنئي  تفسح  ال  إيران  يف  للوضع  االقتصادية  املؤرشات  إن 
اإلجاميل  الناتج  معدل  انخفض  املاضية  السنة  يف  للمناورة.  مجال 

من  أقل  إىل  املايض  العام  السيارات  إنتاج  هبط  فقد   .4% املحيل 
النصف، ونالحظ أن أسواق التصدير اإليرانية )العراق، تركيا، مرص، 
الهند( ترزخ تحت خمود اقتصادي كبري. وهذا يرتافق مع انخفاض 
األمل  كان  والذي  الصيني،  االقتصاد  تباطؤ  نتيجة  النفط  أسعار 

الوحيد لالقتصاد اإليراين. 

االمربيالية  قبل  من  املفروض  الحظر  استمرار  إن  أخرى،  جهة  من 
األمريكية واألوروبية يؤدي إىل تقلص إنتاج النفط إىل النصف، أيضاً. 
النفط  إلنتاج  التحتية  البنية  يف  كبري  خراب  إىل  أدى  الحظر  وهذا 
يتطلب إصالحه من أجل االستثامر عرشات مليارات الدوالرات لو 

عاد سعر النفط لالرتفاع إىل مستوياته السابقة. 

يف  املنظور.  األفق  يف  له حل  يبدو  ال  اقتصاديا  ركوداً  البالد  تشهد 
الواقع كل املؤرشات تدل عىل دخول البالد يف أزمة اقتصادية عميقة 
والسياسية  االجتامعية  األزمة  تعميق  إىل  تؤدي  سوف  ومتفاقمة 
القامئة. القّوة الطاردة نفسها التي سببت رشخاً كبرياً يف النظام حول 
عميقة  تصدعات  بإحداث  تستمر  سوف  نجاد،  أحمدي  موضوع 
طبيعة  يف  باتت  واألزمات  فالتصدعات  أخرى،  أطراف  مع  أخرى 
الخروج من هذه  من  األمل  فقد  أن خامنئي  يبدو  القائم.  النظام 
األزمة ولن يقدر عىل تحقيق وحدة النظام. هذه الوحدة أصبحت 
حلامً يوتوبياً، خصوصاً أن الربجوازية اإليرانية تحديداً تتميز بالخبث 
والغباء يف آن. أطراف هذه الربجوازية تكيد املؤامرات عىل بعضها، 
املؤامرات. ويف أحسن األحوال ال يرى تجار  إال  ال ترى  أيضاً  وهي 
السوق أبعد من خطوة واحدة وال أبعد من الصفقة القادمة، وال 
املستوى  يف  املجتمعي  والحراك  العميقة  التغيريات  فهم  ميكنهم 

األعمق. 

ولهذا، فإن األزمة يف إيران ليس سببها أحمدي نجاد فقط وال أي 
لألزمة  انعكاس  الحقيقة  يف  إنها  النظام.  رجال  من  آخر  شخص 
طبيعة  هو  مضاعفة  أضعافاً  يفاقمها  وما  للرأساملية،  العاملية 
إطار  يف  األزمة  هذه  حل  ميكن  وال  املتخلفة.  اإليرانية  الرأساملية 

النظام الرأساميل. 

الجامهريي رضورة  الثوري  الحراك  الظروف يصبح تطوير  يف هذه 
آجالً  أم  وعاجالً  اإليراين،  املجتمع  عىل  تتفاقم  الضغوطات  ملحة. 
أو  ما”  “حادث  ذلك  حرّض  سواء  مدّوية.  نتيجة  لها  يكون  سوف 
العام 2009(، الجامهري سوف  شخصية “معارضة” للنظام )كام يف 
تجد طريقها للنهوض مرة أخرى. عندها، هذا النظام الذي قد يبدو 

للبعض شديد القوة، سوف ينهار مثل بيت من ورق. 

contact@marxy.com       |  العدد الرابع
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 فليسقط أردوغان وحكومة اللصوص!
كل الدعم للعمال والشباب الثوريني!

إعالن التيار املاركسي األممي خبصوص تركيا

بأرسه.  للعامل  إلهام  مصدر  األتراك  والشباب  للعامل  الرائعة  الحركة  متثل 

لبناء  وما بدأ بكونه احتجاجا سلميا ضد قطع األشجار يف حديقة متهيدا 

مركز للتسوق، تحول إىل موجة عارمة من االحتجاجات الحاشدة ضد نظام 

اردوغان الرجعي، واكتسب أبعاد مترد شعبي.

عندما تعرض املحتجون املحتلون لساحة غيزي لهجوم وحيش من طرف 

إىل  برسعة  الحركة  تحولت  املوالية،  واأليام   2013 ماي   28 يوم  الرشطة 

انتفاضة وطنية ضد الحكومة الفاسدة والرجعية لحزب العدالة والتنمية 

بقيادة رجب طيب أردوغان. 

عالية  فرتكيا شهدت معدالت  أمرهم.  الرأسامليون يف حرية من  املحللون 

هذا  لكن  لالستقرار.  منوذجا  تعترب  وكانت  االقتصادي  النمو  من  جدا 

االنفجار املفاجئ يدل عىل أنه كان هناك تحت السطح بركان من السخط. 

عام  انتخابات  خالل  السلطة  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  جاءت 

2002 ومنذ ذلك الحني زادت من أعداد األصوات التي تحصل عليها. متكن 

أردوغان من البقاء يف السلطة بسبب النمو االقتصادي يف تركيا خالل العقد 

املايض. لكن الفقراء مل يحققوا فائدة تذكر من هذا النمو. فمن بني سكان 

البلد البالغ عددهم 75 مليون نسمة، يحصل %20 من أغنى األغنياء عىل 

أكرث من نصف الدخل القومي، بينام يحصل %20 من السكان األكرث فقرا 

عىل %6 فقط. 

العامل  كاهل  عىل  الرضائب  عبء  كل  عادل  غري  جبايئ  نظام  ويضع 

للقمع  العاملية  النقابات  وتتعرض  الالمساواة.  ارتفعت  وقد  والفقراء. 

بني  والفقراء،  األغنياء  بني  لها  قعر  ال  هاوية  وانفتحت  الحقوق.  وتداس 

الحكام واملحكومني. مل تكن األحداث التي وقعت يف ساحة تقسيم سوى 

الرشارة التي أشعلت برميل بارود كان قد أعد عىل مدى العقد املايض. 

للدميقراطية.  ومعاديا  جدا  قمعيا  والتنمية  العدالة  حزب  حكم  كان 

أردوغان متغطرس ومستبد. وقد أوصل تركيا إىل حافة الحرب مع سوريا 

وهو األمر العديم الشعبية، وفرض القوانني اإلسالمية التي تقوض الطابع 

العلامين للدولة. 

املبارشة،  األجنبية  لالستثامرات  تدفق هائل  االقتصاد عىل  استند منو  لقد 

دينا  راكمت  تركيا  لكن  العمومية.  املؤسسات  خصخصة  اجتذبتها  التي 

خارجيا ضخام والنمو اآلن ثابت تقريبا ومستويات املعيشة ترتاجع. 

عىل الرغم من ادعاء اردوغان أن الحركة تتكون من “املتطرفني”، فإن لها 

طابعا واسعا جدا. فقد التحق باملظاهرات الحاشدة يف جميع أنحاء البالد 

العامل والطالب واملتقاعدون واألكراد والعلويون، وحتى مشجعو فرق كرة 

اسطنبول فيرنبخشة وبيشكتاش وغلطة رساي.  أندية  القدم من مختلف 

إىل جانب  والشيوعية  االشرتاكية  للمنظامت  الحمراء  األعالم  رؤية  وميكن 

القومية الرتكية،  الكردية ترفرف إىل جانب األعالم  أتاتورك، واألعالم  صور 

وهو ما كان يف املايض شيئا ال ميكن تصوره. 

اعتقل عىل األقل ألفا متظاهر وقتل ثالثة أشخاص عىل األقل، لكن القمع 

فقد  النريان.  عىل  البنزين  سكب  عىل  سوى  يعمل  مل  الوحيش  البولييس 

انترشت املظاهرات إىل ما ال يقل عن مائة بلدة ومدينة. الجامهري تقاوم 

قوات البوليس، ويف بعض الحاالت تجربهم عىل الرتاجع. 

فقد  الهامة.  االنتصارات  من  عددا  بالفعل  االحتجاج  حركة  حققت  لقد 

وقد  املناطق.  بعض  يف  مؤقتا  األقل  عىل  الرتاجع،  عىل  البوليس  أجربت 

التي  العنيفة  تهديداته  اردوغان  واستبدل  الزاوية.  يف  الحكومة  حرصت 

أطلقها خالل األيام األوىل بخطاب تصالحي. وهو ما يعترب أكرث خطورة من 

الغاز املسيل للدموع وهراوات البوليس. يجب أال نويل أية ذرة من الثقة 

عىل اإلطالق لهذه “التصالحية” الكاذبة واملنافقة. 

جميع وعود الحكومة هي أكاذيب، وتهدف إىل تقسيم وتجميد الحركة. 

تقول الحكومة إنها لن تعمل عىل بناء مركز تجاري يف ميدان تقسيم – 

وأنها ستبني فقط مسجدا! إن هذا الترصيح استفزاز غبي وإهانة لسكان 

اسطنبول. 

لقد تعب الشعب الرتيك من الهجوم عىل حقوقه الدميقراطية من طرف 

زمرة تتحدث باسم اإلسالم لكن إلهها الحقيقي هو املال، ومسجدها الرئييس 

هو سوق األوراق املالية وكهنتها املبجلون هم املضاربون الجشعون. عن 

مصالح هؤالء تدافع هذه الحكومة وال يشء غري ذلك. 

بينام تقوم  السلمي”،  التظاهر  الحق يف  إنها “تحرتم  الحكومة اآلن  تقول 

التابعة  الفاشية  البلطجية  قوات الرشطة، جنبا إىل جنب مع املجموعات 

لحزب العدالة والتنمية، برضب الرجال والنساء العزل وإطالق الغاز والنار 

عليهم يف الشوارع واعتقال اآلالف بسبب “جرمية” التظاهر. 

إن املطالب الرئيسية للشعب يف هذه املرحلة هي الدميقراطية والعدالة 

االجتامعية. لكن ال ميكن أن يكون هناك أي حديث عن الدميقراطية طاملا 

أن الحكومة ما تزال يف يد أردوغان وعصابته. إن الرشط األول لبناء تركيا 

دميقراطية حقيقية هو كنس رجال العصابات الفاسدين يف أنقرة. يجب أن 

يكون الشعار الرئييس هو: فليسقط أردوغان! فلتسقط حكومة اللصوص 

واملضطِهدين! 

التيار املاركيس األممي يعرب عن كامل تضامنه مع العامل والشباب  إن 

ندعو  إننا  حقوقهم.  أجل  من  بشجاعة  يقاتلون  الذين  تركيا  يف  الثوريني 

الحركة العاملية يف كل مكان إىل تنظيم االحتجاجات ضد القمع البولييس 

الوحيش الذي تنظمه الحكومة الرتكية. 

• جميع 	 عن  الفوري  واإلفراج  للقمع  الفوري  الوقف  أجل  من 

يف  املحتجزين  السياسيني  السجناء  وجميع  املعتقلني  املتظاهرين 

السجون الرتكية. 

• يف 	 املتورطة  العنارص  تلك  لكل  علنية  ومحاكمة  اعتقال  أجل  من 

الهجامت عىل املتظاهرين، ليس فقط ضباط الرشطة ومساعديهم 

يف حزب العدالة والتنمية الفاشيني بل أيضا قادة الرشطة والوزراء 

الذين أطلقوا هذا القمع الوحيش، وأردوغان يف املقام األول. 

• من أجل الحقوق الدميقراطية الكاملة، مبا يف ذلك حرية التظاهر 	

والحق يف التجمع. من أجل الرفع الفوري لجميع القيود املفروضة 

عىل النشاط النقايب وعىل النشاط السيايس يف املدارس والجامعات. 

• والنقابات 	 املتظاهرين  حق  ضامن  يجب  الرقابة!  من  مزيد  ال 

للدعاية  اإلعالم  إىل وسائل  الوصول  والطالب يف  والعامل  العاملية 

إىل  الوصول  من  حرم  الذي  الرتيك  الشعب  أمام  بحرية  لقضيتهم 

املعلومات والذي يتغذى عىل األكاذيب من قبل الحكومة. 

نحن نتفق عىل أنه من الرضوري النضال من أجل كل املطالب الدميقراطية. 

إن الطبقة العاملة تريد أقىص الدميقراطية من أجل متهيد الطريق للنضال 

من أجل االشرتاكية. لكن الحركة الثورية سوف تذهب بالرضورة أبعد من 

املطالب الدميقراطية الشكلية. 

ال ميكن أن تحل املشاكل التي تواجه الشعب الرتيك مبجرد إعادة تشكيل 

الوزراء والحكومات. هذه املشاكل ليست مجرد مسألة برملانات وقوانني 

ودساتري إنها متجذرة يف الطبيعة الطبقية للمجتمع نفسه. 

كيف ميكن أن يكون هناك أي حديث عن العدالة بينام تتم مصادرة جميع 

الرثوات التي تخلق بدماء وعرق ودموع العامل األتراك من قبل حفنة من 

يف  اجتامعية  عدالة  هناك  تكون  أن  أبدا  ال ميكن  والطفيليات؟  اللصوص 

املصارف يف  العقاريني، وبقيت  املالكني  أيدي  بقيت األرض يف  تركيا طاملا 

أيدي أصحاب األبناك وبقيت الصناعات يف أيدي الرأسامليني. 

يف ظل حكومة اردوغان ارتفع معدل الالمساواة. وينظر إىل مركز التسوق 

الحرضية،  العقارية  للمضاربة  باعتباره رمزا  تقسيم  بناءه يف ساحة  املراد 

غري  البناء  وعروض  العاصمة،  ضواحي  إىل  العاملة  الطبقة  أبناء  ودفع 

الحاكم،  الحزب  من  املقربني  ألصدقائه  تذهب  للمواصفات  املطابقة 

والتناقض الصارخ بني األغنياء والفقراء. مام لعب دور الحافز الذي دفع 

بكل التناقضات إىل السطح. 

ميكن للحركة الجامهريية الحالية أن تركع الحكومة عىل ركبتيها. لكن من 

أجل اإلطاحة بها، هناك حاجة إىل يشء أكرب من املظاهرات الحاشدة يف 

الشوارع. إن أقوى قوة يف املجتمع هي الطبقة العاملة. ال ميكن ملصباح أن 

ييضء، وال لهاتف أن يرن، وال لعجلة أن تدور دون إذن الطبقة العاملة! 

إن الربوليتاريا الرتكية قوية جدا يف الواقع، ولها تقاليد ثورية رائعة. لقد 

نظمت بعض اإلرضابات، لكن ما هو رضوري هو الدعوة إىل إرضاب عام 

شامل لتوحيد الحركة ومتكينها من هدف مركزي. عىل النقابات أن تجتمع 

معا وتتفق عىل موعد محدد. ينبغي الدعوة إىل جموعات عامة جامهريية 

يف كل مصنع ويف كل إدارة وورشة للمناقشة القضايا ووضع الخطط. 

لجان  إنشاء  ينبغي  للثورة،  املتفرقة  لكن  الجبارة  القوى  تنظيم  أجل  من 

الفئات  معارك يف كل مصنع وكلية ومدرسة وضاحية وقرية، تضم أوسع 

من العامل غري املنظمني والفالحني والشباب، والنساء، واألكراد والرشائح 

املضطهدة األخرى. 

إن إقامة لجان معارك دميقراطية عىل جميع املستويات: املحلية واإلقليمية 

أيدي  يف  املبادرة  تبقى  ألن  الوحيدة  الضامنة  هي  والوطنية،  والجهوية 

الشعب الثائر، وأن ال تتم رسقة الثورة الرتكية كام حدث يف مرص. 

ال يهم العامل والفالحني ما إذا كان ذلك الذي ينهبهم ويضطهدهم يتحدث 

باسم األمة والدميقراطية أو باسم القرآن. كان شعب مرص ينهب ويضطهد 

قبل  من  ويضطهد  ينهب  اآلن  وهو  السابق،  يف  مبارك  حسني  قبل  من 

جامعة اإلخوان املسلمني. نفس اللصوص واملضطهدين يجلسون يف أنقرة 

والقاهرة، وكذلك يف واشنطن ولندن. 

والرشق  أوروبا  من  كل  يف  سنشهدها  تركيا  يف  الثورية  الحركة  تداعيات 

الرأساملية  اإلسالمية  الحكومة  ضد  الجامهريية  الحركة  ستؤدي  األوسط. 

املحافظة يف تركيا إىل إضعاف جاذبية اإلسالميني يف بلدان أخرى، وستعزز 

يف الوقت نفسه الحركة الثورية ضد الحكومات اإلسالمية يف تونس ومرص. 

أشعلت  التي  تلك  نفس  هي  الرتكية  لالنتفاضة  الجذرية  األسباب  إن 

الثورات يف مرص وتونس. إنها تعبري عن األزمة العاملية للنظام الرأساميل، 

الرثوة الفاحشة إىل جانب البؤس الرهيب، والترشد والبطالة بني الشباب، 

اإلمربيالية  من  املدعومة  والديكتاتورية  الفاسدة  الربجوازية  والحكومات 

مسانديها  إثراء  أجل  من  الشعوب  حقوق  عىل  تدوس  التي  األمريكية، 

الفاحيش الرثاء. 

أوروبا ومرص والعامل كله نفس  اليونان وقربص وتركيا وعامل  لدى عامل 

لنتحد يف نضال عاميل  الوقت  لقد حان  العدو.  املشاكل ويحاربون نفس 

أممي واحد مشرتك ضد ديكتاتورية رأس املال، الذي هو العائق الرئييس 

يف طريق كل تقدم إنساين. 

إن الشجاعة والتصميم اللذان أبدتهام الجامهري يف تركيا أثبتا مرة أخرى أن 

هناك قوة يف املجتمع أقوى بكثري من أية دولة، وأي جيش، وأية حكومة أو 

قوات رشطة. إنها قوة الجامهري التي ما إن تنهض للنضال من أجل إحداث 

تغيري يف املجتمع، ال تبقى هناك قوة عىل وجه األرض يف إمكانها مقاومتها. 

إن التيار املاركيس األممي يقف جنبا إىل جنب مع شعب تركيا الثوري: 

• الدعم الكامل للعامل والشباب الثوريني يف تركيا! 	

• فليسقط أردوغان وحكومة اللصوص! 	

• تشكيل لجان معارك لإلعداد إلرضاب عام شامل من أجل إسقاط 	

الحكومة! 

• من أجل حكومة العامل والفالحني! 	

• عاشت الثورة االشرتاكية! 	

• يا عامل العامل اتحدوا! 	

آالن وودز األربعاء: 05 يونيو 2013


