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This is not an official translation.  

--------------------------------------------------- 

 كلمة لكاتب المقال :

) " الربٌع  ه. و قد صدرت و نشرت نسخة سابقة من 1023فى تؤلٌؾ المقال التالً فى بداٌة  ناشرع

وّزعت فى مارس من هذه السنة باللؽة  هل هناك مخرج منه ؟ "( و –العربً فى طرٌق مسدود 

األنجلٌزٌة ) فى مصر ( و بالفرنسٌة ) فى تونس (. و مذّاك شهدت المنطقة و شهد العالم تطّورات 

 و صارت بعض المسابل و الدٌنامٌكٌة أوضح وثبتت أفكار معٌّنة فى الممارسة و تقدّم فهمنا .دراماتٌكٌة 

آراء مع أناس من تلك البلدان و بوجه أفكار و هذه النسخة المنقّحة و الموّسعة بفضل تبادل صٌؽت و 

 خاص بفضل تعالٌق و إقتراحات ناشري مجلّة " تماٌزات ".

   ال على جزبٌن . ٌتناول جزإه األّول بالبحث قضاٌا و حججا برزت فى تلك البلدان ٌنطوي هذا المقو 

و ؼٌرها من األماكن و ٌرّكز على تجربة مصر و ظروفها . و جزإه الثانً تحلٌل أشمل لما ستكون 

 ةعلٌه الثورة اإلشتراكٌة فى مثل هذا البلد و كٌؾ ٌستطٌع الشٌوعٌون الشروع فى جعل هذه الرإٌة قوّ 

 حٌة و ملموسة فى صفوؾ الشعب . 

أمامٌة ألنّهما البلدان الوحٌدان أٌن أطاحت اإلنتفاضات الجماهٌرٌة باألنظمة .  ناتتعدّ مصر و تونس ساح

و لم ٌحدث ذلك فى لٌبٌا ) أٌن لعب التدّخل الؽربً الدور الحاسم ( ، و لم ٌحدث ال فى الٌمن ) أٌن ظّل 

بلدان عربٌة أخرى حٌث لم ٌتؽٌّر البحرٌن أو ال فى سورٌا و ال فى  النظام القدٌم تقرٌبا هو هو ( و

. وقد أثار إنتصار هتٌن اإلنتفاضتٌن قضاٌا جوهرٌة موضوع نزاع لٌجعلها  1022النظام القدٌم منذ 

. و هذا صحٌح بصفة خاصة فى ما ٌتعلّق بمصر حٌث أوضح ، رؼم اإلختبلفات الكبرى بٌن البلدٌن 

 .تقبل ، ٌمكن أن نقول إّن مرحلة تشارؾ على النهاٌة دون التنبّا بالمس

 الجزء األّول

 من شعب موّحد إلى شعب مقّسم :

! تعبّر هذه الكلمات عن وحدة إرادة نادرا ما رأٌناها تارٌخٌّا و ؼالبا ما  "الشعب ٌرٌد إسقاط النظام "

ظاهرٌّا  –نتذّكرها ، حٌث الناس بمبلٌٌنهم نهضوا فجؤة و ما كان ٌبدو أبدٌّا تداعً فجؤة أٌضا . نظامان 
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ضد إنهارا و موجات الصدمة شملت الكوكب . لكن اإلنتفاضات العفوٌة  –اتٌان بقدر ما هما عنٌفان ع

الطؽاة المكروهٌن التى بدت و كؤنّها توّحد الشعب أو على األقّل أوسع القطاعات الناشطة منه ، أبرزت 

تتنازعه  ،و اآلن الشعب أبعد ما ٌكون عن الوحدة فى مصر و تونس  .ظاهرة معقّدة و متناقضة 

رأسمالٌة المدعومة من أو الدٌمقراطٌة ال /عصابتان رجعٌّتان تحت الراٌات الحربٌة لئلسبلم السٌاسً و

 طرؾ اإلمبرٌالٌة الؽربٌة .

لقد كان هذان التٌارات ٌعمبلن لمدّة طوٌلة فى تونس و مصر حتى منذ لحظة  فرض مبلٌٌن الناس فى 

الشوارع طرد بن علً و مبارك. لكن قبل ذلك كان الشعب موّحدا نسبٌّا وكان ٌمسك المبادرة بٌده مملٌّا 

التراجع و التخلّى عن الرجل القوّي الذى كان ٌعتبر فى وقت ما أحد ركابز على العسكرٌٌن فى البلدٌن 

على الصمت القمع و التقالٌد و إنقسام المجتمع إلى طبقات األلسنة التى أجبرها طفقت . و  اإلستقرار

 العمٌق على النظام القابم ؼٌر ءتتكلّم فكان الناس ٌستمعون إلى كّل شًء بذهن مفتوح و كان عدم الرضا

 قابل للهزٌمة . 

و اآلن الناس لٌسوا متؤثّرٌن و حسب بهذه التٌارات بل إلى درجة كبٌرة ٌهرعون إلى اإللتحاق بهذه الكتل 

أو تلك من " الكتل المتنافسة " التى ٌقؾ على رأسها ممثّلٌن للنظام الرجعً  و أعداء ألفضل الطموحات 

رامة " و ب " الخبز و الحّرٌة و العدالة اإلجتماعٌة " . التى قاتل الناس و ماتوا من أجلها منادٌن ب " الك

و فى حٌن أّن اإلسبلمٌٌن جعلوا عدٌد الناس ٌخشونهم و ٌرمون بؤنفسهم بٌن ذراعً الجنراالت ، فإّن 

حصن الجٌش المجرم ٌنحو نحو تعزٌز دعوة اإلسبلم السٌاسً . و أسوء مشكل هو أّن عددا كبٌرا من 

 ؤنّه ال وجود لبدٌل آخر عدا شكل أو آخر من الحكم الرجعً . الناس قد وقع إقناعهم ب

تقؾ المكّونات اللٌبرالٌة للقٌم الؽربٌة المتمٌّزة ب " الحّرٌة " ال سٌما " السوق الحّرة " التى  ، من جهة

فى الدٌمقراطٌة الرأسمالٌة من  اله ةو اإلعتقاد المناسب سحقت الؽالبٌة العظمى من الناس فى كّل بلد ،

. لٌس لدٌهم سوى  لنمط الؽربً و نظامها اإلنتخابً الذى لم ٌؤت أبدا بتؽٌّرات أساسٌة فى أي مكانا

فى المناطق الرٌفٌة . ففى  كثٌفٌنالنزاع و القمع ٌوفّرانهما للجماهٌر المدٌنٌة المفقّرة و لؽالبٌة السّكان ال

ة و الحقوق السٌاسٌة و حكم القانون و اللٌبرالٌون عن الكبلم المنّمق عن حكم الؽالبٌ ىمصر عندما تخلّ 

مدّوا اٌدٌهم إلى " القوات المسلّحة لؤلّمة " التى رؼم إدعاءات العدٌد ممن ٌسّمون ماركسٌٌن فى مصر ، 

للطبقات  ألساسًلم تكن مطلقا " القوات المسلّحة للشعب و األّمة " . لقد كان الجٌش دابما العماد ا

رتبطة باإلمبرٌالٌة و قد ؼذّته و قادته من أنفها الوالٌات المتحدة طوال المستِؽلّة الحاكمة المصرٌة الم

 العقود األربعة األخٌرة . 

لم تكن القوات المسلّحة لتقفز إلى الحلبة بهذه السهولة إن لم تتلقّى المساندة الجماهٌرٌة التى نّظمها 

و ت للمظاهرات فى ساحة التحرٌر الٌسارٌون "  و منهم المنظّمات الشبابٌة التى عبّؤ "اللٌبرالٌون و 

لدعم الجنراالت إلنقاذهم من الحكم اإلسبلمً ، و ثّم إلصباغ  1023جوان  30ساحات أخرى فى 

بعض الذٌن ٌحاولون اآلن أن ٌفصلوا أنفسهم عن كان فى تلك األشهر  جوٌلٌة . 3الشرعٌة على إنقبلب 

 (. 2جرابم الجٌش ٌصرخون " الشعب و الجٌش ٌد واحدة ". )

هذا الشعار الذى ظهر خبلل اإلنتفاضة ضد مبارك و بلػ قّمته عندما تخلّى عنه الجٌش ، لم ٌفعل سوى 

و آخرٌن كانوا ٌتظاهرون  التبلشً الحقا تلك السنة لّما أطلق الجٌش النار على المسٌحٌٌن و الشباب

ضدّه . حٌنذاك كان اإلسبلمٌون ٌؽازلون الجٌش عوض معارضة ذلك القمع العنٌؾ . و فى ما بعد 

و مواقع أخرى  و لو أنّه أبدا ما تخلّى عن الوزارات المفاتٌححكومة أعطاهم الجٌش موافقته على تشكٌل 
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 . فى مواجهة الفوضى الحالٌة الصعبة و المخٌفة ،الٌوم ٌمثّل ذلك الشعار أكثر من وهم و قّوة الفٌتو . و

عب لهو برنامج إلعادة تركٌز النظام القدٌم و أسوء . ال ٌمكن أن تحدث عملٌة " إعادة تركٌب " إلعادة ال

 من جدٌد . 

و من الجهة األخرى ، ٌوجد اإلسبلمٌون الذٌن ٌدّعون أنّهم ٌمثّلون " التحّرر " من الهٌمنة الؽربٌة       

النفاق و اإلذالل فى حٌن أنّهم ٌمؤسسون اإلقتصاد و العبلقات اإلجتماعٌة و التفكٌر المتخلّفٌن الذٌن و 

ساعدوا على إبقاء مصر ضعٌفة و عُرضة لهٌمنة رأس المال األجنبً . مشروعهم هو مزج اإلستؽبلل  

ق ل " الجماعة و اإلضطهاد و البلمساواة مع عزاء دٌنً كاذب و إحسان جامع منافق و تضامن خان

 المإمنة " التى تلؽى التفكٌر النقدي . 

إنّهم ال ٌبحثون عن تحرٌر األّمة فما بالك بؤن ٌجعلوا ممكنا إزدهار إبداع الناس و المظاهر اإلٌجابٌة 

فتهم كجزء متحّرر من اإلنسانٌة جمعاء ، قادر على البناء على أساس كافة المكاسب اإلنسانٌة . الثق

. عوض ذلك  ٌمنع توحٌد الؽالبٌة العظمى من الناس –" اإلسبلم هو الحّل "  –حورٌة مبدإهم األكثر م

ٌرؼبون فى توحٌد الذٌن ٌرٌدون الخضوع لهم إنطبلقا من إٌمان دٌنً خاص و إجبار البقٌة على القبول . 

ضون الحكم ق إسبلمٌة أخرى ) مثل الصوفٌٌن ( و السُنّة الذٌن ٌرفروهو ما ٌستبعد المسٌحٌٌن و أتباع ف

التٌوقراطً و البلأدرٌٌن و الملحدٌن ، أو بكلمات أخرى ، نسبة كبٌرة من السّكان . و حلّهم لل" فوضى" 

المنسوبة للؽرب هو فرض الدولة للسلطة الدٌنٌة و العبلقات بٌن الناس ٌُملٌها النظام األبوي الذكوري 

 المحوري فى رإٌتهم للنظام اإلجتماعً و األخبلقً . 

 " بتفكٌر آمل : شعبن توحٌد " الال ٌمك

، على ؼرار الحشود  1022تشبه أحداث  1023بعض معطٌات أحداث جوٌلٌة و اوت و حتى و لو أّن 

. و بالفعل ، كلمة " الشعب " ال تعنى ذات  امختلف االهابلة التى كانت تملا الشوارع ، فإّن لها طابع

 الشًء اآلن . 

إنتخابها فى تونس و مصر و أنّه بوسع اإلسبلمٌٌن أن ٌوّحدوا أعدادا هل كون الحكومات اإلسبلمٌة وقع 

ٌساندون إنقبلبهم ،  كبرى فى كبل البلدٌن ، أو العكس ، أّن جنراالت مصر إستطاعوا أن ٌجعلوا المبلٌٌن

 بلن إستعبادا للؽالبٌة العظمى منٌجعلنا نؽّض النظر عن أمر أساسً أكثر حتى أال وهو أّن الجانبٌن ٌمثّ 

سواء فهم الشعب ذلك أم لم ٌفهمه ؟ لقد كانت الحشود فى ساحة التحرٌر و فى اإلسكندرٌة      –الشعب 

تمثّل أقلٌّة من السّكان ، بٌد أنّها كانت تمثّل  1022و مدن أخرى ، المطالبة بتنّحى مبارك فى جانفً 

ك المساندة لئلخوان و كذل –و بعده المساندة لئلنقبلب  1023جوان  30مصالح الشعب . و حشود 

 مهما كانت كبٌرة ، لم تكن تمثّل تلك المصالح الشعبٌة .  –المسلمٌن 

و مع ذلك ، عقب سقوط مبارك ، ؼالبٌة ما ٌسّمى نفسه ٌسارا و ؼالبٌة المنّظمات الشبابٌة التى شقّت 

  الطرٌق فى مقدّمة الحركة المناهضة لمبارك أمست تطّوح بٌن هذٌن البدٌلٌن الرجعٌٌن .

و على سبٌل المثال ، ساندت المنّظمة التروتسكٌة المصرٌة ، اإلشتراكٌون الثورٌون ، مرّشح اإلخوان 

المسلمٌن ، محّمد مرسً ، فى اإلنتخابات الرباسٌة بتعلّة أّن إنتصاره سٌمثّل صفعة لقوى النظام القدٌم . 

و لّما تراجعت المساندة الشعبٌة لحكومة  ( . ثّم لّما إكتشفت فجؤة أّن اإلسبلمٌٌن ٌتصّرفون كإسبلمٌٌن ،1)

اإلخوان ، ساعدت على تنظٌم المظاهرات فى صالح الجٌش و باركت اإلنقبلب معتبرة إستبعاد مرسً   
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" دٌمقراطٌة الثورة الشعبٌة ، دٌمقراطٌة مباشرة تخلق الشرعٌة الثورٌة " . و بعد ذلك ، لّما تصّرؾ 

نّاصة و سٌارات مصفّحة و مجرمٌن معروفٌن و كّل شًء مستعمبل ق –ٌش الرجعً كجٌش رجعً جال

    وجد حتى دمحم البرادعً  نو خاصة بعد أ -1022آخر إستخدموه ضد متمّردي ساحة التحرٌر طوال 

و قادة لٌبرالٌون آخرون من الضروري أن ٌنؤوا بؤنفسهم عن مجازر الطؽمة العسكرٌة و التحالؾ معها 

 تراكٌون الثورٌون إلى خارج ذلك التحالؾ . بدأ ٌتفّكك ،عندها تبعهم اإلش

" مساندة سواء لئلخوان أو للجٌش ، فى الواقع قد  اواحد اهم لم ٌقدّموا " أبدا و ال ٌومو رؼم إدّعابهم بؤنّ 

ساندهما اإلشتراكٌون الثورٌون . و كذلك من ؼٌر الصحٌح أن أي من هإالء الذٌن ٌهٌمنون الٌوم على 

حٌن  قد " خانوا الثورة " على برالٌون او اإلسبلمٌون ،ٌش و القادة السٌاسٌون اللالساحة السٌاسٌة ، الجٌ

ؼّرة . فقد بٌّنت األحداث أنّه لم توجد ثورة و أّن هذه القوى الطبقٌة الحاكمة قد خدمت دابما المصالح 

ة و متؽٌّرة . كّل ر أبدا طبٌعتها و أهدافها و قد وقعت المناورة بها وسط أوضاع معقّدالرجعٌة ، و لم تؽٌّ 

حركة ثورٌة ال ٌنبؽى أن تفهم هً نفسها ذلك و حسب ، بل أن تبذل قصاري جهدها لتوصل ذلك الفهم 

ألكبر عدد ممكن من الناس ، عوض التذٌّل لتركٌبات متنّوعة من الدٌمقراطٌة البرجوازٌة و األوهام 

تحاربان اآلن صلب جماهٌر الشعب و التى الجانبان الم لؽرب و األوهام الدٌنٌة التى قد نشرهاالموالٌة ل

 تسبّبت لزمن طوٌل فى عذاب الشعب .

و األفكار التى نّظرت لها هذه المجموعة ) التى ال هً ثورٌة و ال هً إشتراكٌة ( تجّسد مفاهٌما أوفر 

ذلك إنتشارا بشكل أقّل وعٌا ذاتٌّا و هذا ما ٌجعل من المهّم دحضها : " عدد الناس الذٌن تظاهروا فى 

ملٌون مواطن وهو حدث ؼٌر مسبوق فى التارٌخ .    27جوان [ ٌقدّر بؤنّه فاق  30الٌوم األسطوري ] 

و هذا ٌتجاوز فى داللته أٌة مشاركة لبقاٌا النظام القدٌم أو المساندة الظاهرة للجٌش و الشرطة . إّن 

و و تؤثٌرها على وعً الشعب ٌة المظاهرات الجماهٌرٌة للمبلٌٌن نادرة إلى أقصى حدّ فى تارٌخ اإلنسان

التارٌخ ٌفوق حدود الشعارات المرفوعة و البدابل السٌاسٌة  جرىثقته فى نفسه و فى قدرته على تؽٌٌر م

 (3)المعروضة ".

هو ما جّر  –أّن عدد الناس المساندٌن لشًء أهّم من الشًء الذى ٌتّم الدفاع عنه  –حقّا ؟ هذّا المنطق 

و قد ساندوا حكومة  اإلشتراكٌٌن الثورٌٌن إلى مساندة اإلخوان المسلمٌن و إسبلمٌون آخرون لسنوات ،

بإمكانهم مرسى ذاتها التى ٌنادون الٌوم باإلطاحة بها . وفق هذا المنطق ، بما أّن اإلسبلمٌٌن فى تونس 

" ر" المتراجع و اللٌبرالٌٌن ،على" الثورٌٌنٌساأكثر حٌوٌة ( من سٌاسًٌ " الأن ٌنّظموا مسٌرات أكبر) و

بعدُ أن ٌساندوا حزب النهضة. و مواصلٌن ذات المنطق ، ٌنبؽى علٌنا أن نستخلص أّن ظهور أعداد 

( " تجاوز حدود  2938ؼفٌرة فى المسٌرات الجماهٌرٌة للنازٌٌن فى نورمبورغ ) حوالً الملٌون فى 

المعروضة " و مثّل قفزة " نادرة إلى أبعد الحدود " فى " وعً الشعارات المرفوعة و البدابل السٌاسٌة 

 –فى نفسه و فى قدرتهعلى تؽٌٌر مجرى التارٌخ " . و الذٌن خرجوا لمساندة بابا أو آخر  شعبوثقة ال

بثبلث مبلٌٌن فى رٌو بالبرازٌل فى  - لعلّها من أعظم األحداث الجماهٌرٌة العالمٌة فى العقود الماضٌة

" . و هذه المقارنة األخٌرة  مفٌدة بصفة  ، ٌجب أن ٌكونوا متقدّمٌن " إلى أبعد الحدود 1023جوٌلٌة 

خاصة ألّن التعلٌل الذى ٌتقدّم به اإلشتراكٌون الثورٌون للتذٌّل لئلسبلمٌٌن هو أّن معظم المصرٌٌن 

م بالتخلّؾ و بظبلم علٌه كما لو أنّه لٌس بوسعهم أبدا بلوغ أي فهم آخر و إنّما محكوم –ٌإمنون بالدٌن 

 الجهل . 
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لقد كانت  –إّن مظاهرات جوان و جوٌلٌة الموالٌة للجٌش فى مصر لم تكن تشبه مظاهرات النازٌٌن 

لكن لها نتابج ضارة إلى أبعد الحدود : لم تمكّن العسكرٌٌن من اإلنقضاض  –مضطربة و أسٌبت قٌادتها 

بل وضعت أٌضا المبادرة بؤٌدى الجنراالت و  على الفرصة و العودة إلى الحكم بصفة مباشرة فقط ،

تى إنطلقت بالمطالبة . لم ٌكن هذا تراجعا هاببل للحركة ال فظٌع –وفّرت إمكانٌة إٌجاد وضع ؼٌر موالً 

لوعً إنقبلبا فى المسار و خسارة كبرى"  و حسب و إنّما مثّل الحّرٌة و العدالة اإلجتماعٌة "ب "الخبز و

التلخٌص للمجموعة التروتسكٌة  و هذا  فى قدرته على تؽٌٌر مجرى التارٌخ . " فى نفسه وو ثقته  شعبال

، لنستعٌر كلمات لٌنٌن ، ٌشبه أن نتمنّى للناس تكرار األمر ، ٌوم جنازة . ما ٌحتفى به هو بالضبط 

األكثر مؤساوٌة حول هذه المظاهرات و الوضع مذّاك : مبلٌٌن الناس ٌتوّحدون حول شعارات و بدابل 

تمثّل طرٌقا مسدودا و تعكس إضطرابا منتشرا و  –من الجانبٌن و لٌس فقط من جانب واحد  –ٌاسٌة س

كان المبلٌٌن قد إستٌقضوا على الحٌاة  على الثورٌٌن أن ٌتجاوزوا أنفسهم و ٌنقدوا إن .من الوارد قاتبل 

 السٌاسٌة و لن ٌفرض علٌهم العودة إلى النوم . 

أجل ، ٌمكن للمشاركة الجماهٌرٌة فى الحٌاة السٌاسٌة أن تمثّل فرصا للتقدّم الثوري ، ال سٌما فى زمن 

زاحة مبارك عندما كان الناس ٌضعون النظام القدٌم موضع السإال و ٌنوون التضحٌة للقضاء إمثل زمن 

ٌإدّي إلى الحدّ المخزي لتبرٌر مدّ علٌه . لكن التذٌّل لما ٌُعتبر أؼلبٌة كان على الدوام ؼلط ، حتى قبل أن 

بإنتصار  - مقدّمة لحّمام دم –أٌدٌهم للجٌش للتخلّص من حكومة اإلخوان المسلمٌن ثّم وصؾ اإلنقبلب 

 (.4" اإلبستٌمولوجٌا الشعبوٌة " )بالشعب . هذا مثال للضرر الذي ٌمكن ان ٌحدثه ما إصطلح علٌه 

الشٌوعٌٌن المتسلّحٌن بفهم علمً للواقع أن ٌعملوا على التقدّم  من واجبو إّن ما ٌفكّر فٌه الناس مهّم . 

فى صفوؾ الجماهٌر الشعبٌة ذاتها ، التى ال ٌمكن لفهمها العفوي أن ٌتخلّص  –ذلك الوعً  –بذلك الفهم 

و ظروؾ حٌاتها التى أوجدتها أنظمة  –اإلٌدٌولوجٌا السابدة  –من براثن أفكار الطبقات الحاكمة 

. هذه نقطة أساسٌة للفهم الشٌوعً الثوري للثورة و للخطّ  لتى تؽذى الجهل و تفرضه بالقّوةاإلستؽبلل ا

الفاصل بٌن الذٌن ٌهدفون إلى إلؽاء كّل العراقٌل المادٌة و اإلٌدٌولوجٌة أمام مستقبل ٌكون فٌه البشر 

ٌن المتواضعٌن "          و أولبك " المنقذأحرارا فى التؽٌٌر الواعً للعالم و ألنفسهم  ااعات و أفرادمج

) لئلقتباس من نشٌد األممٌة ( الذٌن لٌس بوسعهم رإٌة مثل هذا العالم و الذٌن ٌعتبرون الجماهٌر الشعبٌة 

 أنعاما.

أجل ، على الثورٌٌن أن ٌعملوا على توحٌد ؼالبٌة الجماهٌر الشعبٌة خبلل سٌرورة األحداث لكن ٌجب  

و بالفعل ،  –علمً ، و لٌس على أمنٌات  –بدٌل ثوري حقٌقً أن تكون أٌّة وحدة صلبة على أساس 

سٌوجد على الدوام  . هإالء " اإلشتراكٌٌن " و ؼٌرهم ٌساهمون فى تقسٌم الشعب وفق خطوط رجعٌة

 صٌاؼة إعادة و ما نحتاجه هو  –إستقطاب فى صفوؾ شعب حول أقطاب إٌدٌولوجٌة و سٌاسٌة 

 اإلستقطاب بحٌث ٌكون أحد األقطاب عملٌّا ٌمثّل حبلّ ثورٌّا و لٌس إستقطابا رجعٌّا بٌن حلٌّن رجعٌٌن.

و بٌنما كان الناس من كافة الطبقات اإلجتماعٌة متّحدون فى األساس ، و إن كانت الوحدة بعٌدة عن أن 

لٌوم ؼٌر مناسب من وجهة نظرة تكون تامة ، فى اإلطاحة ببن علً ومبارك ، فإّن اإلستقطاب السٌاسً ا

مصر و تونس ، الطبقات الدنٌا من المناطق الرٌفٌة و األحٌاء القصدٌرٌة و الطبقات  الثورة . فى كّل من

الوسطى المدٌنٌة منقسمة فٌما بٌنها و ضد بعضها البعض . و هذا الوضع سٌا بما فٌه الكفاٌة ، لكنه 

ة فٌها تتقاتل الطبقات الشعبٌة لٌس من أجل مصالحها ٌنطوى على إمكانٌات أسوأ حتى : كارثة دموٌ

منتقمٌن  تلك المصالح و ضد بعضها البعض مثلما هوالحال فى سورٌا ، المشتركة الحقٌقٌة بل ضد
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. قد ٌبدو من ؼٌر المعقول أن تنزلق مصر و تونس    إلضطهادهم الخاص ضد أمثالهم من المضطَهدٌن

، و صحٌح أّن مصر و تونس و سورٌا مختلفة جدّا ، إالّ أنّه قبل  و بلدان عربٌة أخرى إلى هذا المسار

سنتٌن من اآلن كان ؼٌر معقول لدي ؼالبٌة السورٌٌن أن ٌتصّوروا إمكانٌة إنتهاء بلدهم إلى ما إنتهى إلٌه 

 الٌوم . 

لٌس و تجدر الٌوم عقد مقارنة بٌن الوضع المزري فى سورٌا اآلن بتارٌخ الحرب العالمٌة األولى ،  

لقول إّن وضع الٌوم متساوي مع وضع الحرب العالمٌة لكن للتشدٌد على ما ٌمكن أن ٌنهض به تحلٌل 

لثوري الذى ال تعترؾ به " الحكمة السابدة ". حٌنها كافة    اإن كان صحٌحا و ٌعترؾ بالبدٌل  نظري ،

وسٌا ، إنتهوا إلى مساندة كّل " اإلشتراكٌٌن" األوروبٌٌن ، بإستثناء بارز للٌنٌن و الحزب البلشفً فى ر

لطبقاته الحاكمة فى الهجوم المتبادل . و ُوجد إعتقاد عام مقبول عالمٌّا بؤّن الخٌار الوحٌد للجماهٌر كان 

من من الطبقات الحاكمة ستنتصر فى الحرب ، أو ما ستكون علٌه أسس مثل هذا اإلنتصار. برإٌة ثاقبة 

بالضرورة كحرب  تنتهً كحرب إمبرٌالٌة لن إنطلقتحرب التى علمٌة عظٌمة ، شدّد لٌنٌن على أّن ال

و إنّما ٌمكن تؽٌٌرها إلى نوع مختلؾ من الحرب األهلٌة الثورٌة التحّررٌة ، إلى ثورة  إمبرٌالٌة

 برولٌتارٌة . و هذا بالضبط ما قاد الببلشفة و الجماهٌر الثورٌة فى إنجازه فى روسٌا .    

  وامل التى تجعل من الوضع الراهن فى البلدان العربٌة ؼاٌة فى الخطورة من ؼٌر الممكن أن نمحو الع

ّن ذات عوامل التفكّك إ.  " ممٌتة تعرض علٌه ال ٌمكن القبول بحصر الشعب فى " خٌارات –و الرعب 

والرعب تحمل أٌضا معها إمكانٌات إستقطاب سرٌع و أكثر مواتاة فى المجتمع و ظهور بدٌل ثوري 

حقٌقً . و هذا اإلستقطاب لٌس بوسعه أن ٌفرز إالّ إذا كان بمستطاعه على األقّل التعوٌل على قّوة أّولٌة 

الثورٌة الحقٌقٌة للشعب و أن تشرع فى الظهور  تمثّل و تقاتل من أجل المصالح و المسإولٌات المشتركة

و تصمد جٌدا. على هذا النحو ٌمكن لبدٌل ثوري أن ٌبدأ فى التحّول إلى قّوة مادٌّة حقٌقٌة فى المجتمع 

حركة تقاتل إلرساء دولة  –متحدٌّا البدابل الرجعٌة التى ٌجد الشعب نفسه الٌوم مضطّرا لئلختٌار بٌنها 

 .ل ثورٌة ضد هذه البداب

 :اإلنتفاضات و الثورة 

لقد وفّرت اإلنقسامات ضمن الطبقات الحاكمة التى أبقت الجٌشٌن التونسً والمصري بعٌدا عن التدّخل 

       حول حٌادٌة الجٌش  –الحاسم إلنقاذ النظام القدٌم و منفذا للتمّردات لكنّها أٌضا منبع للتفكٌر اآلمل 

 حلفابها و قّوة الحركة العفوٌة . و مصالح و نواٌا الوالٌات المتحدة و 

رات فى الحكومات لكن لم تحدث بعدُ ثورة ٌتؽٌ حدثت.  اإلطاحة بطاؼٌة ال تساوي اإلطاحة بنظام

بالمعنى العلمً . و فوق ذلك ، النظام القدٌم ٌدّق الباب عابدا مع قتال الممثلٌن الجدد و القدامً للعبلقات 

 ض نهاٌة للفوضى حسب معاٌٌرهم الرجعٌة الخاصة. اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة السابدة لفر

لم ٌكن الجٌش المصري على الدوام فقط حجر زاوٌة الدولة مثلما هو الحال دابما فى ظّل كّل من 

لى ذلك لم ٌتخلّى هذا الجٌش الخاص أبدا عن إالدٌمقراطٌة اإلنتخابٌة و الطؽٌان السافر ، إالّ أنه إضافة 

لمرسى بؤّن ٌصبح ربٌسا فى ظّل صفقة ِضمن بموجبها للقوات المسلّحة أن  مواقعه المفاتٌح . فقد سمح

تتحكّم مباشرة فى وزارة الدفاع ) مع حصانة تامة من المراقبة المدنٌة ( و وزارة الداخلٌة ) الشرطة و 

 (5.)التمتّع بسلطة فٌتو بشؤن السٌاسة الخارجٌة ن التى نّظمها مبارك ( والعصابات المتنّوعة من المجرمٌ
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توجد إختبلفات عمٌقة بٌن اإلخوان المسلمٌن و القوات المسلّحة مثلما سنناقش  و ال ٌعنى هذا أنّه لم 

رات السٌاسٌة التى ٌسعى الجنرال السٌسً إلى فرضها . بٌد أّن جوهر المسؤلة ٌٌؽوال ٌنكر أهّمٌة الت الحقا

وقع تعوٌضه بآخر ، بحكم  –اإلنتخابٌة الدٌمقراطٌة  –هو أّن ذلك الشكل من الدكتاتورٌة البرجوازٌة 

المسؤلة هً أّن الوالٌات المتحدة  .عسكري سافر تقرٌبا على األقّل مإقتا ، رؼم الوعد بإجراء إنتخابات 

و الطبقات الحاكمة لمصر المرتبطة بها ستستعمل كّل مزٌج من العنؾ و المؽالطة تعلّة للحفاظ على 

 لوظابؾ الحكومٌة . قبضتها على مصر وال ٌهّم من ٌشؽل ا

ومع ذلك ، كامل هذه السلسلة من األحداث لم تبٌّن أّن القّوة األمرٌكٌة ؼٌر قابلة للهزٌمة . بالعكس تماما 

على الدوام كانت الوالٌات المتحدة تحاول تحوٌل األمور لصالحها وسط وضع ؼٌر متوقّع و عادة  –

سٌاسة واشنطن فى مصر و تونس و بعض  خارج عن السٌطرة . هذا هو المؤزق الذى ٌواجهه صناع

البلدان العربٌة األخرى : مع اإلسبلمٌٌن أم ضدّهم ، الوضع فى منتهى التعقٌد و الخطورة بالنسبة 

 لئلمبرٌالٌة األمرٌكٌة . 

عدم اإلعتراؾ بالعوامل المستمّرة المواتٌة للثورة فى المنطقة سٌكون مؤساوٌّا . إّن التناقضات اإلقتصادٌة 

لم ٌقع حلّها ؛ فى ؼالبٌة إفنتفاضات العربٌة ٌاسٌة و اإلجتماعٌة و اإلٌدٌولوجٌة العمٌقة التى أفرزت او الس

. لقد إستٌقظ الناس على الحٌاة السٌاسٌة و صاروا  هذه البلدان ال ٌمكن لؤلشٌاء أن تعود إلى سابق عهدها

على الشجاعة و التضحٌة الهابلتٌن و أكثر ثقة فى قّوتهم الخاصة و قّوة بعضهم البعض ، و أظهروا قدرة 

كسبوا معنى أنّه حتى أنظمة قابمة لوقت طوٌل و متخندقة بعمق ٌمكن اإلطاحة بها . و كذلك ، ال ٌوفّر 

بخاّصة فى مثل هذه المنطقة اإلستراتٌجٌة و المتنازعة مثل  الوضع العالمً إستقرارا محلٌّا طوٌل األمد ،

 الشرق األوسط . 

و سٌكون أٌضا من الخطؤ و المؤساوى التعوٌل على معالجة مواتٌة لهذه التناقضات عبر السٌر العفوي 

و مهما حصل ، ٌمكن  –لؤلحداث . سٌعنى ذلك ترك المستقبل بؤٌدى مختلؾ القوى الرجعٌة المتنازعة 

 ٌر من الناس . المستقبل سٌكون بشعا . وهذا لٌس ما ضّحى من أجله الكث ذلكأن نكون متؤّكدٌن أّن 

 :كٌؾ ٌمكن لقٌادة شٌوعٌة ثورٌة أن " تؽٌّر اللعبة " 

فى هذه اللحظة ، فى كافة البلدان العربٌة ، و عموما فى العالم بالمناسبة ، لم ٌقدر الشٌوعٌون الثورٌون 

على تعببة الشعب و بصورة أخّص الشرابح المفقّرة من الجماهٌر فى قّوة سٌاسٌة تنجز نوع التؽٌٌر 

الجذري الذى تتطلّبه ظروفهم و تحرٌر البلدان المضطَهدة و تحرٌر اإلنسانٌة . و هذا جزء مركزي من 

المشكل الذى لم ٌقدر الشباب و ؼٌرهم من الثورٌٌن الواعٌن على معالجته على أساس الممارسة وحدها ، 

عن تؽٌٌر ثوري حقٌقً ن على كّل من ٌبحث رؼم نضالهم و تضحٌاتهم البطولٌة . إنّه جزء مفتاح ٌتعٌّ 

 أن ٌعمل على تؽٌٌره . 

أفضل ما ُوجد فى الحركات ضد بن علً و مبارك ال ٌمكن أن ٌزدهر الٌوم دون قٌادة جدٌدة بإمكانها أن  

تحدّد بصورة صحٌحة المصالح الواقعٌة ، األساسٌة للشعب و على ذلك األساس تمٌّز بٌن األصدقاء و 

واسعة من جماهٌر مختلؾ الشرابح و تحشدها إللحاق الهزٌمة  األعداء و تشرع فى توحٌد قطاعات

 بهإالء األعداء و تفتّك سلطة الدولة و تمارسها لتؽٌٌر الببلد و الناس و فى النهاٌة العالم . 
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  ما هناك حاجة إلٌه هو " مؽٌّر لعب " حقٌقً ، نواة من النساء والرجال تقودهم أعلى األهداؾ الثورٌة 

ٌمكن أن ٌقودوا اآلالؾ ثّم المبلٌٌن و ٌعالجوا هذه التناقضات  –شٌوعٌون ثورٌون  –ٌة و النظرٌة العلم

 العظمى من الناس فى المنطقة و العالم بؤسره .  ٌةعلى نحو ٌكون فى مصلحة الؽالب

        و ٌقتضى هذا تشّكل مجموعة من أناس ٌمتلكون هذه الرإٌة و مخطّط لتحقٌقها فى الواقع و جرأة 

ٌم قابمٌن على العلم لتخّطى العراقٌل و إنجاز مهّمات ؼاٌة فى الصعوبة . فى عالم الٌوم ، هناك و تصم

النظرٌة الشٌوعٌة الثورٌة التى ٌمكن تطبٌقها لجعل هذا ممكنا : الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة الثورٌة التى 

      تحتاج إلى أن ندرسها بعمق ( هذا المنهج و هذه المقاربة و جملة األعمال 6تقدّم بها بوب أفاكٌان .)

و نناقشها بشراسة و نقارنها ببل رحمة باإلستراتٌجٌات السٌاسٌة الخاطبة و األفكار الكامنة وراءها التى 

 تمثّل عابقا إلؼتنام فرص الثورة فى مصر و تونس و بلدان أخرى . 

ان إلى أنّه " فى الواقع اإلطاحة أشار أفاكٌ ،مشدّدا على رإٌة ثاقبة عبّر عنها ماركس و مطّورا إٌّاها 

 .الفعلٌة بالنظام القابم ؼٌر ممكنة عملٌّا إن لم تقع اإلطاحة به أّوال نظرٌّا ، أي ، فى فهم عدٌد الناس "

كمنان فى ٌو قد ٌبدو هذا منافٌا للبصٌرة فى جّو سٌاسً ٌعتقد فٌه بعض الناس بؤّن الحقٌقة و الهدؾ  (7)

األؼلبٌة . و هذا ما ٌعٌدنا إلى النقطة التى صؽناها فى الجدال ضد اإلشتراكٌٌن  –المظاهرات األضخم 

الثورٌٌن : دون فهم علمً للواقع ، ال ٌمكن رإٌة إمكانٌة الثورة . ال ٌمكن رإٌتها بالعٌن المجّردة ، دون 

 (. حقٌقة –مساعدة إطار نظري صحٌح 

للعالم كما هو و كٌؾ أّن بلدانا  بدٌلفهم صحٌح ل هو اإلنتفاضات العربٌةمل حٌوي ٌنقص اعبالملموس ، 

خاصة ٌمكن تؽٌٌرها إقتصادٌّا و سٌاسٌّا لتصبح مناطق إرتكاز لذلك المستقبل ، رإٌة معتمدة على العلم 

كن أن تبدأ فى التحّول إلى قّوة مادٌّة فى سٌرورة فٌها أعداد نامٌة من الناس تعارض البلحلول التى مٌ

و اللٌبرالٌون و الكفاح من أجل هدؾ بلوغ السلطة السٌاسٌة الثورٌة . هذا هو الطرٌق  ٌمثّلها اإلسبلمٌون

الوحٌد الذى ٌمكّن الشعب من التخلّص من عوابقه الذهنٌة و تخّطى اإلنقسامات فى صفوفه و التوّحد فى 

كّل حّل سواه  سبٌل تحرٌر اإلنسانٌة من كافة أشكال اإلستؽبلل و اإلضطهاد . و مهما كان ذلك صعبا فإنّ 

 وهم . 

 و تعّزز الواحدة منهما األخرى : –قّوتان متنافستان " عفا علٌهما الزمن " 

ن الوضع السابد ، بلإلى درجة كبٌرة ٌمتاز الوضع السٌاسً فى العالم العربً بصدام بٌن متنافسٌن ٌمث

 "التقدّم بطرٌقة أخرى " مقالكّل ٌدعو إلى إٌدٌولوجٌا إستعبادٌة . و هذا جزء من ظاهرة عالمٌة . فى  

 حلّل بوب أفاكٌان : ، 1022سبتمبر  22المكتوب ؼداة هجمات 

" ما نراه فى نزاع هنا بٌن الجهاد من جهة و ماك العالم / ماك الحروب من جهة أخرى ،هً شرائح 

ة للنظام تارٌخٌّا عفا علٌها الزمن ضمن اإلنسانٌة بٌن المستعَمرٌن و المضطَهدٌن ضد الشرٌحة الحاكم

اإلمبرٌالً عفا علٌها الزمن تارٌخٌّا . و هذان القطبان الرجعٌّان ٌعّزز كّل منهم اآلخر ، حتى بٌنما 

 ،هما الزمن "لٌعفا عنب واحد من هذٌن القطبٌن الذٌن "ٌعارض الواحد منهم اآلخر . إن وقفت إلى جا

 تنتهى إلى تعزٌز اإلثنٌن . 

ا و حٌوٌة لفهم الكثٌر من الدٌنامٌكٌة التى تدفع األشٌاء فى العالم و فى حٌن أّن هذه الصٌؽة هاّمة جدّ 

فى هذه الفترة ، فى نفس الوقت ٌجب أن نكون واضحٌن حول من من هاتٌن القّوتٌن اللتٌن " عفا 
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علٌهما الزمن تارٌخٌّا " قد تسبّبت فى أكبر األضرار و تمثّل تهدٌدا أكبر لإلنسانٌة : إنّها " الشرٌحة 

 .للنظام اإلمبرٌالً التى عفا علٌها الزمن تارٌخٌا " و بوجه خاص اإلمبرٌالٌون األمرٌكان "  الحاكمة

معنى فهم الوضع فى العالم العربً) و أبعد منه( اآلن و الٌوم تلك الرإٌة الثاقبة الرابدة مهّمة حتى أكثر ب

ٌبحثون عن القبول السٌاسً حٌث كّل من الجهادٌٌن الذٌن ٌخوضون حربا مع الؽرب و اإلسبلمٌٌن الذٌن 

الؽربً ٌزدهرون على وجه التحدٌد بسبب ، من جهة ، التؽٌرات اإلقتصادٌة و إضعاؾ و فقدان الثقة فى 

فعل على القّوة الدموٌة  ردّ كهٌاكل السلطة القدٌمة و اإلٌدٌولوجٌات الرسمٌة ، و من جهة أخرى ، 

  المسلمٌن فى مصر لن ٌحّل المسؤلة .و حظر اإلخوان  المستعملة لترمٌم الدولة القابمة .

اإلسبلمٌة لٌست تواصبل لتدٌّن ساحق القدم . فقد تكّونت فى عشرٌنات القرن العشرٌن ، أٌام  األصولٌة

      كانت القوى العظمى الؽربٌة تتقاسم فٌما بٌنها الشرق األوسط عقب تفّكك اإلمبراطورٌة العثمانٌة . 

         ة الرسول و السلفٌة تبحث عن العودة إلى ما ٌفترض أنّه نمط حٌاو السلؾ ٌعنى األجداد األولٌن 

. فى زمن تؽٌّر كبٌر ؼدت هذه الرإٌة أساسا لبرنامج و حركة سٌاسٌٌن ، اإلخوان المسلمون . و أصحابه

و قد تشّكلت أّوال فى مصر  ، سرعان ما صارت مرتبطة بآل سعود و الحقا العربٌة السعودٌة ، نظام 

بات و ظّل وثٌق الصلة بالوالٌات المتحدة . و لم تكن  2938رعته أنجلترا و مع إكتشاؾ النفط فى قبلً 

المسؤلة مسؤلة كٌفٌة العودة إلى المجتمع شبه البدوي البابد بل مسؤلة كٌفٌة إرساء أنظمة و مجتمعات 

لنظام اإلجتماعً تستطٌع أن تنسجم مع مصالح الؽرب فٌما تتبنّى إٌدٌولوجٌا ٌمكن أن تحافظ على ا

 الرجعً و توفّر للحكّام الجدد شرعٌة . 

فى بعض البلدان ، شرع هإالء اإلسبلمٌٌن كممثلٌن للطبقات المستِؽلّة التقلٌدٌة و إن تؽٌّر هذا بفعل 

 –و مصر مثال بارز  –عبلقاتهم مع الرأسمال اإلمبرٌالً مثلما حدث ذلك فى إٌران . وفى بلدان أخرى 

وان المسلمٌن بنمّو الرأسمالٌٌن الجدد خارج األوساط الحاكمة التى كانت على صلة إرتبط نجاح اإلخ

( . و من المهّم تفّحص كٌؾ ظهروا و الظروؾ التى جعلتهم ٌتجهون إلى الفكر 8بالدولة القدٌمة . )

  كاتب اإلسبلمً . و هنا سنشٌر إلى عاملٌن كبٌرٌن دون محاولة التعّمق أكثر مّما بوسع الفهم الراهن لل

و من ما تسمح به المعطٌات المتوفّرة لدٌه . عموما ما نجم عن ذلك هو تطّور رأسمالً ؼٌر تام ، مشّوه 

 و متفكّك و التؤثٌر المستمّر ألنماط اإلنتاج اإلقطاعٌة و ما قبل الرأسمالٌة الحالٌة و التارٌخٌة . 

هٌمن علٌه العاببلت األرستقراطٌة فى الصعٌد ، على طول أعلى النٌل ، ال ٌزال الهرم اإلجتماعً ت

التقلٌدٌة التى تدّعى اإلنحدار من الرسول و سلٌلٌن آخرٌن من الؽزاة العرب ، مع الفبلحٌن فى أسفل 

عاببلت المبلكٌن العقارٌٌن األقباط المسٌحٌٌن و المسلمٌن للحفاظ على ناورت . و فى دلتا النٌل ،  الهرم

ح الزراعً الواسع الذى قام به عبد الناصر و الجهود العامة ملكٌة أراضً شاسعة بالرؼم من اإلصبل

لكسر سلطة اإلقطاعٌٌن المرتبطٌن ببرٌطانٌا . و " اإلصبلح الزراعً المضاد " فى ظّل مبارك و ظهور 

الشدٌد من أجل السوق العالمٌة . و إلى جانب سٌاسة متعّمدة لسحق ممتلكات  –اإلنتاج الرأسمالً 

أبدا  العابلٌة ، تمٌّز الوضع بعودة العاببلت اإلقطاعٌة السابقة التى لم تكن سلطتهالزراعة المعٌشٌة ا

مجّرد سلطة إقتصادٌة ، و الٌوم تحمل الفبلحة الرأسمالٌة هذه اآلثار . و مثلما سنناقش الحقا ، ال ٌعٌش 

ٌؾ قد زحؾ إلى فى المناطق الرٌفٌة بل إّن الر –فى الؽالب بالكاد ٌعٌشون  –فقط حوالً نصؾ السّكان 

المدٌنة فى شكل موجات كبٌرة من النازحٌن الذٌن حلّوا بالمدن و ظلّوا إقتصاٌّا و إجتماعٌّا و ثقافٌا 

 مهّمشٌن عن الحٌاة العصرٌة . 
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و عبلوة على ذلك ، فى مصر كما فى بلدان أخرى ، النمّو الضخم لعدد طلبة الجامعات و المحترفٌن 

تؤثّر بكّل من الهٌكلة الطبقٌة التقلٌدٌة للببلد و كونه ال ٌتوفّر تشؽٌل مناسب  الذٌن تدّربوا فى الجامعات قد

. فعدد ال بؤس به ٌنحدر من عاببلت المبلكٌن العقارٌٌن الحالٌٌن أو السابقٌن و أعضاء  لهم فى ببلدهم

ن و ؼٌرهم آخرٌن من الفبات الحاكمة التقلٌدٌة . و قد عمل عدٌد مبلٌٌن المصرٌٌن من تقنٌٌن و مهندسٌ

  من األخّصابٌٌن و كذلك العّمال ذوى المإهبلت و أناس من الطبقات الدنٌا فى مكان آخر فى المنطقة . 

و بالفعل ، عادة ما إختار الطلبة مهنتهم بفكرة الحصول على الثروة بالخارج . و خبلل العقود العدٌدة 

سطى إنتقل إلى العمل فى بلدان الخلٌج أٌن األخٌرة ، زهاء ثبلثة مبلٌٌن مصري من الطبقات الدنٌا و الو

    راكم العدٌد منهم رأس مال إلى جانب تحّمس لئلسبلم الوهابً ) السلفٌة ( و خاصة للعادات المتخلّفة 

 .  و أنماط التعابٌر الدٌنٌة ؼٌر المعروفة سابقا فى مصر ، مثل النقاب

تفسح المجال للدعوة إلى السلفٌة تتجاوز كثٌرا األنترنت و القنوات التلفزٌة الفضابٌة التى ٌملكونها و التى 

و الشبكات اإلجتماعٌة بمعنى مدى تؤثٌرها على الكثٌرمن السّكان . و قد أؼدقت قطر  أكٌاسا من المال 

وفضبل عن التدرٌب والتموٌل .  على جهاز اإلخوان المسلمٌن وقام السعودٌون بالشًء ذاته تجاه السلفٌٌن

لذى توفّره األنظمة الملكٌة فى الخلٌج فى منتهى القّوة بإعتبارها بلدانا ؼنٌة بكّل الرفاه فإّن النموذج ا

 المعاصر و آخر السلع اإلستهبلكٌة و تحكمها هٌاكل و إٌدٌولوجٌا قراوسطٌة .

و مثلما سنناقش الحقا ، عامل هام آخر هو التؤثٌر اإلٌدٌولوجً لنهاٌة الموجة األولى من الثورة 

ال سٌما خسارة الصٌن الثورٌة و إعادة تركٌز الرأسمالٌة فٌها و إنهٌار تقرٌبا كافة الحركات  ٌة ،اإلشتراك

الثورٌة و الوطنٌة التى كانت تقرٌبا تحدّق بنظرها إلى الصٌن ، فى البلدان العربٌة ) كما هو الحال فى 

دٌل ثوري لئلمبرٌالٌة و . و ٌنبؽى أن ٌكون واضحا أّن هذا ٌعنى ؼٌاب عرض لب ( صفوؾ الفلسطٌنٌٌن

حّجة أّن اإلسبلمٌٌن تُؽفل ٌسار" . و  إٌدٌولوجٌتها العالمٌة و لٌس مجّرد أو أساسا الضعؾ التنظٌمً ل"

. الجٌّدي التنظٌم إستؽلّوا ضعؾ " الٌسار" التقلٌدي مسؤلة لماذا خسرت األحزاب المؤثّرة سابقا فعالٌتها 

(20)  

لماذا هٌمن اإلخوان المسلمون على جمعٌات مهنٌة كبرى ) مثل قد تسلّط هذه العوامل الضوء على 

رؼم أّن بعض أكثر الذٌن ٌخافون حكمهم  ،المهندسٌن و األطبّاء و أطبّاء األسنان( و جامعة القاهرة 

ٌتركّزون أٌضا فى ذات المهن . لكن القاعدة اإلسبلمٌة ضمن هذه الفبات ٌجب أن ٌُنظر إلٌها فى عبلقة 

عدٌد مبلٌٌن المصرٌٌن الذٌن ٌعٌشون بطرق تقلٌدٌة فى  –من " السلّم اإلجتماعً " اٌضا بالطرؾ اآلخر 

فى ما ٌسّمى  البقةالرٌؾ و المبلٌٌن الذٌن دفعوا خارج األرض وإلى المدن حٌث ٌحرمون من أٌة مكانة 

الرابطة  بالمجتمع المعاصر . و خبلل تشدٌد اإلجراءات عقب اإلنقبلب ، أؼلق الجٌش السكك الحدٌدٌة

و قد  . و الحاملة آلالؾ القروٌٌن لمساندة إعتصام اإلخوان المسلمٌن فى القاهرة  بٌن الشمال و الجنوب

و مصر الوسطى  و صدامات حصلت فى أماكن بجنوب القاهرة مثل الفٌومجاء فى تقارٌر أن مظاهرات 

 و العلٌا وهً أماكن عادة ؼٌر معروفة بنشاطها السٌاسً . 

قتصادٌة منسجمة تماما مع إلدٌد الجامعٌٌن إلى أّن سٌاسات اإلخوان المسلمٌن اإلجتماعٌة و او قد أشار ع

النموذج الذى فرضه صندوق النقد الدولً و البنك العالمً . بٌنما تفقد بحدّة الؽرب أو تؤمل قبوله ، لٌس 

 .  ٌالًلهذه القوى برنامج لتجاوز تبعٌّة البلدان للسوق العالمٌة و للرأسمال اإلمبر

لكن البعض من هإالء الجامعٌٌن شؤنهم فى ذلك شؤن عدٌد الناس اآلخرٌن سقطوا فى خطؤ إستنتاج أنّه ال 

وجود لنزاع حقٌقً بٌن اإلمبرٌالٌة و هإالء أو أولبك من اإلسبلمٌٌن . الحركة اإلسبلمٌة حركة سٌاسٌة 
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و إٌدٌولوجٌة تتحدّى لٌس فحسب البنٌة الفوقٌة السٌاسٌة و الكثٌر من اإلٌدٌولوجٌة التى فرضها الؽرب 

و إن كان األمر ال ٌتعلّق  –على هذه البلدان لكن أٌضا الصلوحٌة العالمٌة للقٌم التى ٌدعو لها الؽرب 

قترح تقترح أخرى ، تو مً الحالً . عموما بالرأسمالٌة ، فإنّه ٌخّص على األقّل النظام اإلمبرٌالً العال

و هذا مرتبط بمعارضتها ،إن لم تكن للرأسمالٌة عموما فعلى األقّل لبعض مظاهر  نظرة عالمٌة أخرى .

موقع صلب النظام اإلمبرٌالً ، أي  النظام اإلمبرٌالً العالمً الراهن حتى بٌنما تبحث فى األساس عن

الطبقات الرأسمالٌة اإلحتكارٌة الحاكمة للبلدان  –و لفابدة  –قبل  الهٌمنة على العالم وتنظٌم إقتصادها من

 اإلمبرٌالٌة .

لم تفّضل الوالٌات المتحدة وصول اإلخوان المسلمٌن فى مصر أو النهضة فى تونس إلى السلطة إالّ انّها 

ى هٌكلة الدولة نظرا لفقدان هٌاكل السلطة القدٌمة الشرعٌة و تفّككها ، فإّن القبول بدخول اإلسبلمٌٌن إل

كان ٌنظر له كؤفضل خٌار متوفّر لواشنطن . لقد كان اإلمبرٌالٌون و مستشارٌهم قادرٌن تماما على 

 1022تصّورالكارثة التى كان ٌمكن أن تحدث لو أّن الجٌش دُعً إلى إرتكاب مجزرة إلنقاذ مبارك فى 

المتحدة تموٌل حكومة  واصلت الوالٌات ، 1023. إلى حدود إنقبلب  1023عوض خلع مرسى فى 

اإلخوان المسلمٌن المصرٌٌن إلى نفس درجة ما قامت به مع مبارك ، بٌنما ظلّت معظم مساعدتها توّجه 

. و بصفة مشابهة ، حالٌّا ، قدّرت الوالٌات المتحدة أّن حكومة النهضة فى تونس  إلى الجٌش المصري

 مقبولة . 

سلمٌن والنهضة إلخ و المصالح الؽربٌة لٌس سوى جانب من و مع ذلك ، اللقاء المإقّت بٌن اإلخوان الم

. فللحركة اإلسبلمٌة منطقها الخاص . و فى حٌن ٌقول اإلخوان المسلمون و النهضة إنّهم  المسؤلة

  تطّوروا و إبتعدوا عن جذورهم األصولٌة السلفٌة ، عندما ٌتخذ الدٌن كآخر مصدر لؤلخبلق الصحٌحة 

دبذ تكون الحدود بٌن التنوٌعات اإلسبلمٌة أكثر نفاذا . حتى فى تركٌا المفترضة و الشرعٌة السٌاسٌة ، عن

ؾ ظهور أشكال أكثر " تطّرفا " داخل و نموذجا لئلسبلم السٌاسً " المعتدل " قد تلقّت تحفٌزا و لم ٌتوقّ 

لمتربّس ا –خارج حكومة حزب العدالة و التنمٌة . و " النجاح " اإلقتصادي لحزب العدالة و التنمٌة 

جعل أسلمة المجتمع التركً بالقّوة أكثر  –لعملٌة مزٌد إدماج تركٌا فى النظام الرأسمالً العالمً 

ضرورة لمشروع أردوؼان من جهة ، و دّعم نزاعا أحدّ بٌن القوى اإلسبلمٌة والعلمانٌة من جهة أخرى. 

" ألردوؼان أنّها ؼٌر قابلة ما جرت العادة على تسمٌته ب " الحركة اإلسبلمٌة المعتدلة قد أثبتت 

 لئلستقرار بفعل تناقضاتها الداخلٌة .

و بوجه عام تبحث الحركة اإلسبلمٌة عن السلطة السٌاسٌة لتكرٌس نظرة و إٌدٌولوجٌة شاملة بٌنما 

تخاطب المظاهر األكثر تخلّفا لتقالٌد و عبلقات إجتماعٌة ٌقّطعها التطّور الرأسمالً الذى تهٌمن علٌه 

لٌة . هناك دٌنامٌكٌة إٌدٌولوجٌة حقٌقٌة تعمل متماسكة فى هذه المنّظمات و ضمن الحركة اإلمبرٌا

اإلسبلمٌة ككّل . فقد زاد تؤثٌر األشكال األصولٌة و الجهادٌة من الفكر اإلسبلمً فى ظّل الحكومات 

 اإلسبلمٌة " المعتدلة " فى مصر و تونس . 

الجهادٌٌن".  المعتدلٌن" مقابل" "بلقة برنامجهم الدٌنً بلٌس مدى عأهّم إنقسام فى صفوؾ اإلسبلمٌٌن و

. فمثبل ، بٌنما من األكٌد أنّها لٌست  و إنّما هو العبلقة التى ٌنوون أن تربطهم بالوالٌات المتحدة و الؽرب

من " المعتدلٌن " من السلفٌة ، دولة السعودٌة هً التى وفرت ملجؤ للعلمانً نسبٌّا بن علً و ساندت 

لٌس تٌوقراطٌّا و قابم على القبلٌة و نظام ملكً هً بلد  ومبارك و اإلنقبلب ضد اإلخوان المسلمٌن . 

السلطة الدٌنٌة السعودٌة على أنّه مرتدّ نظرا لعبلقاته الوثٌقة بالوالٌات  اأن تشّهر بهالعابلة الملكٌة تخشى 
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المتحدة . و نضرب مثاال آخر هو أّن أٌمن الظواهري ، ورٌث بن الدن على رأس القاعدة إنحدر من 

ذات الحركة اإلخوانٌة المصرٌة التى قالت إنّها تنشد عبلقات طٌبة مع الوالٌات المتحدة . التٌاران 

 و تارٌخٌّا ضّم اإلخوان المسلمون و ضّمت النهضة التٌاران صلبهما . –داخبلن و ٌتفاعبلن مت

و أبعد من ذلك ، هناك تناقض كامن بٌن إرادة الوالٌات المتحدة للمناداة بالشرعٌة اإلسبلمٌة إلرساء 

هٌمنة . و مجدّدا ، هٌمنتها على المنطقة و دور إسرابٌل كؤكبر متنفّذ ٌمكن التعوٌل علٌه من أجل هذه ال

لنؤخذ مثال تركٌا ، لٌس من الٌسٌر جدّا على أٌة حكومة إسبلمٌة أن تكون لها عبلقات جٌدة مع إسرابٌل 

و تظّل تحتفظ بشرعٌتها . و قد بات هذا بدٌهٌّا فى حادث باخرة مرمارا لّما سمحت الحكومة التركٌة 

وسط ، أّوال لمجموعة بواخر بمحاولة كسر حٌنها ، وهً معتبرة أفضل صدٌق إلسرابٌل فى الشرق األ

الحصار اإلسرابٌلً و إٌصال معونة لؽّزة ، و ثّم لما هاجمت إسرابٌل الباخرة القابدة للمجموعة و قتلت 

 تسعة أشخاص ، زأرت الحكومة التركٌة فى ؼضب عاجز و لم تفعل شٌبا . 

ة إسرابٌل و كذلك عّززت حماس فرع ٌنشد اإلخوان المسلمون تخّطى هذا التناقض . و قد وعدوا بحماٌ

اإلخوان المسلمٌن المصري . و مهما كانت نواٌا اإلخوان المسلمٌن ، فإنّه فى ظّل حكومتهم نمى تسلٌح 

اإلسبلمٌٌن القبلٌٌن فى صحراء سٌناء ما مثّل تحذٌرا كبٌرا للوالٌات المتحدة و معاونها األصؽر 

امبل هاما فى كّل من قبول الوالٌات المتحدة بحكومة . ٌبدو أّن حماٌة إسرابٌل كانت ع الصهٌونً

اإلخوان المسلمٌن طالما أّن الجٌش كان ظاهرٌّا ؼٌر قادر على أن ٌفرض شكبل مفتوحا من النظام 

اإلجتماعً فى مصر و ظلّت الوالٌات المتحدة متحّمسة إلؼراق اإلخوان المسلمٌن و هم ٌواصلون 

 المصرٌة . معانقة ؼٌر منقطعة للقوات المسلحة 

 مٌكانٌكٌة الماركسٌة المزٌّفة مقابل المادٌة الجدلٌة :

فى صفوؾ أناس كثر ٌسّمون أنفسهم ماركسٌٌن ، ُوجد عدم فهم جدّي لؤلصولٌة اإلسبلمٌة النابعة من 

محاوالتهم أن ٌجروا " تحلٌبل طبقٌّا " مٌكانٌكٌّا ال أساس له . و هذه المقاربة المنهجٌة مرتبطة بوجهات 

  أو األخرى من القّوتٌن اللتٌن  النظر السٌاسٌة وتعّززها وجهات النظر التى تنزع إلى التذٌّل إلى واحدة

" عفا علٌهما الزمن " ، الحركة اإلسبلمٌة و اإلمبرٌالٌة الؽربٌة و ممثلٌها السٌاسٌٌن العرب ، األحزاب 

السٌاسٌة اللٌبرالٌة الموالٌة للؽرب . و القٌام بمعادلة واحد لواحد بٌن الطبقة و اإلٌدٌولوجٌا عملٌّا ٌذهب 

 (22الفهم المادي . )ضد الجدلٌة الماركسٌة و 

من ناحٌة ، هناك النظرة التى ٌمكن أن ترى فقط ما تدّعً أنّه تشكٌلة طبقٌة للحركة اإلسبلمٌة . فالمنّظر 

التروتسكً كرٌس هارمون أنجز تحلٌبل واسع التؤثٌر ٌدعى أن " اإلسبلم الردٌكالً ... " طوباوٌة " 

(. و رواٌته هذه ال تصؾ بدقّة الدور الحقٌقً 21دة " )نابعة من القطاع المفقّر من الطبقة الوسطى الجدٌ

" بمعنى مصدر للعزاء وحسب بل أٌضا إٌدٌولوجٌا أي نظرة  للدٌن على أنّه لٌس مجّرد " أفٌون للشعوب

على نطاق الكرة األرضٌة  -و تجسد –إلى العالم ، جملة منسجمة من األفكار التى تعكس و تعّزز 

 إستؽبللٌة . عبلقات إنسانٌة إضطهادٌة و 

و حتى فكرة أّن األصولٌة اإلسبلمٌة " تنبع " من الفقر تسّطح و تشّوه الهٌاكل اإلجتماعٌة المعقّدة . فهً 

ال تشرح لماذا ٌتخذ الؽضب العمٌق للجماهٌر الشعبٌة هذا الشكل بالذات ، حتى ضمن المجموعات 

كالمجموعات الشٌعٌة المدٌنٌة فى العراق مثبل ( ، أو اإلجتماعٌة التى كانت سابقا تنجذب إلى الشٌوعٌة ) 

و لٌس  فى هذه اللحظة من التطّور العالمً ، لماذا أضحت األصولٌة الدٌنٌة قّوة ضخمة على هذا النحو
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. لماذا ترعرعت األصولٌة الدٌنٌة فى دول  قببل ، عندما كان هناك مطلقا فقر أكبر و تخلّؾ أكبر حتى

و ضمن طبقات إجتماعٌة متباٌنة جدّا ؟ لماذا أعضاء من ذات الشرٌحة ) علٌا أو  – الخلٌج الؽنٌة بالنفط

سة ؟ لماذا اخرون هذه الحركات و بشرآدنٌا ( ٌساندون حركة إسبلمٌة أو أخرى فى حٌن ٌرفض 

ٌستتضٌؾ أمٌر قطر كبلّ من القواعد العسكرٌة األمرٌكٌة و ٌساند اإلخوان المسلمٌن المصرٌٌن فٌما 

ات المتحدة العربٌة المتحدة التابعة للوالٌات المتحدة و النظام الملكً السعودي ٌكرهان اإلخوان اإلمار

 المسلمٌن ؟ ال ٌبدو أّن هذه الظواهر " تنبع " مباشرة من المواقع الطبقٌة . 

لٌل لم ٌتشّكل الجانبان أبدا بوضوح على أساس طبقً و لٌس بإمكان المادٌة المٌكانٌكٌة متنّكرة فى " تح

 إقتصادي " أن توفّر لنا أٌة داللة . 

و من ناحٌة ثانٌة ، هناك تحلٌل منتشر جدّا لؤلصولٌة اإلسبلمٌة ٌستعمل منهجا مشابها واحد لواحد ،     

" ماركسً " مزٌّؾ لبلوغ اإلستنتاج المعاكس : ٌعزى ظهور األصولٌة اإلسبلمٌة باألساس إلى دعم 

ألنّها " تخفى التناقضات الطبقٌة " و ٌمثّل عابقا أمام تطّور حركة تحّرر  اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة و حلفابها

ذوى التؤثٌر األكبر المدافعٌن عن هذه النظرة اإلقتصادي المصري و المفّكر السٌاسً  وطنً . و من أهّم 

 (23سمٌر أمٌن . )

  فى األصولٌة الدٌنٌة المسٌحٌة . متمعّنا  ٌحلّل أفاكٌان العبلقة بٌن الدٌن و اإلقتصاد بطرٌقة مؽاٌرة جدّا

بعض الناس المنحدرٌن و مستعمبل المنهج ذاته و مطبّقا إٌّاه على األصولٌة اإلسبلمٌة أٌضا ، كتب : " 

اإلشتراكٌة الضٌقة قد سقطوا فى التأكٌد على أّن كّل  –من نوع من النظرة اإلقتصادٌة و الدٌمقراطٌة 

األصولٌة الدٌنٌة لٌس سوى تلهٌة إلبعاد الناس عملٌّا عن الفعل الفكر اإلجتماعً المحافظ "  أو  "هذا 

على أساس مصالحهم اإلقتصادٌة الخاّصة . و هذا خطأ جدّي ٌعنى اإلخفاق فى إدراك كٌؾ أن هذه 

األشٌاء من البنٌة الفوقٌة ، وعلى وجه الخصوص هذه األصولٌة الدٌنٌة برّمتها ، فى حٌن أنّه لها فى 

فى التؽٌٌرات اإلقتصادٌة و التؽٌٌرات اإلجتماعٌة فى المجتمع ، لها حٌاة خاصة  قاعدة  نهاٌة التحلٌل

اإلشتراكٌٌن و  –بها نسبٌّا، لها إستقاللٌة نسبٌة كتعبٌر إٌدٌولوجً ... ٌستعمل هؤالء الدٌمقراطٌٌن 

الفوقٌة و كٌفٌة ردّ البرجوازٌٌن مقاربة تستهٌن باإلستقاللٌة النسبٌة للبنٌة  –التقدّمٌٌن الدٌمقراطٌٌن 

 ها على األشٌاء فى القاعدة اإلقتصادٌة و فى العالقات اإلجتماعٌة ...رفعلها بدو

ال وجود لتناسب واحد لواحد فّج مباشر بٌن ما ٌحدث للناس إقتصادٌّا و كٌفٌة رؤٌتهم لذلك مثلما 

دتم ، حٌنما ٌدخل المجال كما ٌنزع إلى ذلك ، إن أر –ٌنعكس عبر كافة العالقات اإلجتماعٌة المختلفة 

العام للبنٌة الفوقٌة لألفكار و الثقافة و ما إلى ذلك . هذه األفكار و هذه الثقافة بما فٌها األصولٌة 

المسٌحٌة الرجعٌة ، تجد تحدٌدها فى نهاٌة التحلٌل فى القاعدة اإلقتصادٌة األساسٌة لكن هذا تحدٌدها 

 .(24) ة ذلك و لن تسعفنا فى ذلك المادٌة المٌكانٌكٌة الفّجة "فى نهاٌة التحلٌل . و علٌنا أن ندرك جدلٌ

لٌست األصولٌة الدٌنٌة خارجة عن نطاق المجتمعات التى تزدهر فٌها و ال هً فى األساس خدعة ٌرّوج 

لها الرأسمالٌون صلب الجماهٌر الجاهلة . ٌعود ظهورها بقدر كبٌر إلى المال السعودي و عملٌات تؽطٌة 

دعم الوالٌات المتحدة و قوى إمبرٌالٌة اخرى تهدؾ إلى مواجهة كّل من التؤثٌر السوفٌاتً و  إسرابٌلٌة و

هذا ال ( لكن 25ر إلٌه و نفضحه بالتفصٌل بإستمرار .)ٌو هذا ٌحتاج أن نش –الحركات الثورٌة الحقٌقٌة 

روؾ موضوعٌة خلقها مردّه لظ فى جزء كبٌر منه فهذا القبول  ٌفسّر القبول العالمً للفكر اإلسبلمً .

لٌس كمإامرة ) رؼم اّن اإلمبرٌالٌٌن  -سٌر الهٌمنة اإلمبرٌالٌة الذى أفرز تؽٌٌرات عمٌقة و متواصلة 

 . ٌتآمرون دابما ( بل نتٌجة لسٌر النظام و تؤثٌرات جرابمه فى هذا الوضع
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من ضمن المظاهر األبرز للوضع الٌوم ،هناك القفزات التى تحدث فى و مثلما شرح أفاكٌان : "  

 -العولمة والمرتبطة بتسرٌع فى سٌرورة المراكمة الرأسمالٌة فى عالم ٌهٌمن علٌه النظام الرأسمالً 

. و قد أدّى هذا إلى تؽٌٌرات ذات داللة و عادة مأساوٌة فى حٌاة أعدادهائلة من الناس ما  اإلمبرٌالً

 دة العالقات و العادات التقلٌدٌة ... ]و [ ساهم فى النمّو الحالً لألصولٌة الدٌنٌة ...قّوض عا

عبر ما ٌسمى بالعالم الثالث ، ٌدفع الناس بالمالٌٌن كّل سنة بعٌدا عن األراضً الزراعٌة أٌن عاشوا و 

ٌعودوا قادرٌن حتى حاولوا أن ٌدبّروا أمر معٌشتهم فى ظّل الظروؾ اإلضطهادٌة للؽاٌة لكنهم اآلن لم 

على ذلك : ٌُرمى بهم فى المناطق المدٌنٌة ، فى ؼالب األحٌان و جولة بعد جولة ، فى مدن الصفٌح 

الممتدّة و فى األحٌاء القصدٌرٌة الواقعة حول نواة المدن . ألّول مّرة فى التارٌخ ، الحال اآلن هو أّن 

 ى ذلك مدن الصفٌح الكثٌرة و الدائمة النمّو. نصؾ سّكان العالم ٌعٌشون فى المناطق المدٌنٌة بما ف

ٌقع القذؾ بهم  –و األشكال التقلٌدٌة التى تستؽلّهم و تضطهدهم  –و قد إجتثّوا من ظروفهم التقلٌدٌة 

إلى حٌاة ؼٌر آمنة و ؼٌر مستقّرة ، ؼٌر قادرٌن على اإلندماج بأي نوع من " الطرق المالئمة " ، فى 

لعالم الثالث هذه ، ؼالبٌة اماعً لسٌر المجتمع . فى عدٌد بلدان ما ٌسمى بالمصنع اإلقتصادي و اإلجت

مثال ، كباعة متجّولٌن أو تّجار على  –ؼٌر الرسمً فى المناطق المدٌنٌة ٌُستؽلّون فى اإلقتصاد  الناس

،  نطاق ضٌّق من أنواع شتّى ، أو فى النشاط السّري و ؼٌر القانونً . إلى درجة ذات داللة بسبب هذا

بتحّول عدٌد الناس إلى األصولٌة الدٌنٌة لٌحاولوا أن ٌجدوا ما ٌعتمدون علٌه وسط كّل هذا التفّكك و 

 .  الوضع المتزعزع

و عامل إضافً فى كّل هذا هو أنّه فى العالم الثالث ، هذه التؽٌٌرات و التفّككات الكبرى و السرٌعة  

و هذا فى إرتباط بالطبقات الحاكمة  -ؽاللهم تحدث فى إطار هٌمنة اإلمبرٌالٌٌن األجانب و إست

"المحلٌّة" التابعة إقتصادٌا و سٌاسٌّا لإلمبرٌالٌة ، و ٌُنظر إلٌها كعمٌلة فاسدة فى خدمة قوى ؼربٌة و 

كمشّجعة على " ثقافة ؼربٌة منحّطة " . و هذا ، على المدى المنظور قد ٌعّزز ٌد قوى األصولٌة 

رون معارضة ط الفساد " و " اإلنحطاط الؽربً " للطبقات الحاكمة المحلٌّة الدٌنٌة و قادتها الذٌن ٌأطّ 

و اإلمبرٌالٌٌن الذٌن ٌدٌنون لهم بالشكر ، بمعنى العودة و التعزٌز بإنتقام للعالقات و العادات و األفكار 

إلضطهاد و القٌم التقلٌدٌة التى هً ذاتها متجذّرة فى الماضً و تجسّد أشكاال قصوى من اإلستؽالل و ا

... لكن ظهور األصولٌة ٌُعزى أٌضا إلى تؽٌٌرات سٌاسٌة كبرى و سٌاسة و أعمال واعٌة من طرؾ 

اإلمبرٌالٌٌن فى المجال السٌاسً ما كان له أعمق األثر على الوضع فى الكثٌر من بلدان ما ٌسّمى 

 بالعالم الثالث و منها بلدان الشرق األوسط .     

تٌح لهذا ، فى ؼاٌة األهمٌة عدم التؽاضً عن أو اإلستهانة بتأثٌر التطّورات و كبعد من األبعاد المفا 

فى الصٌن منذ وفاة ماو تسى تونػ و التؽٌّر الكلًّ فى ذلك البلد ، من بلد كان ٌتقدّم على طرٌق 

اإلشتراكٌة إلى بلد حٌث بالفعل وقعت إعادة تركٌز الرأسمالٌة و و قع تعوٌض توّجه تشجٌع الثورة و 

مها فى الصٌن و عبر العالم ببلد ٌبحث عن تركٌز موقع أقوى للصٌن فى إطار سٌاسات قوى العالم دع

فى تقوٌض ، على المدى القصٌر ،  –سلبً  –التى تهٌمن علٌه اإلمبرٌالٌة . و كان لهذا أثر عمٌق 

ر مخرجا من ضمن عدد كبٌر من الناس المضطَهدٌن فى العالم ، معنى أّن الثورة اإلشتراكٌة كانت توفّ 

بؤسها ، وفى توفٌر المزٌد من األرضٌة للذٌن ، و منهم خاصة األصولٌون الدٌنٌون ، ٌبحثون عن 

توحٌد الناس وراء شًء بطرق معٌّنة ٌعارض القّوة المضطِهدة المهٌمنة على العالم و لكنهم ٌمثّل هم 

 ذاتهم نظرة للعالم و برنامج رجعٌٌن ...
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هم الذٌن ٌندفعون عندئذ نحو األصولٌات اإلسالمٌة و الدٌنٌة األخرى ، و هؤالء الشباب نفسهم و ؼٌر

كانوا عوض ذلك سٌندفعون نحو القطب المختلؾ جذرٌّا أي القطب الثوري للشٌوعٌة . و قد تعّززت 

 هذه الظاهرة أكثر بإنهٌار اإلتحاد السوفٌاتً و " الكتلة اإلشتراكٌة " التى كان ٌتزّعمها ...

و فى عالقة به ، هجوم إٌدٌولوجً بال هوادة من قبل اإلمبرٌالٌٌن و كتلة أتباعهم من  – و أدّى كّل هذا

إلى مفهوم إنتشر و أذٌع على نطاق واسع ، عن هزٌمة الشٌوعٌة و موتها وقتذاك  –المثقفٌن 

،مزعزعا الثقة فى الشٌوعٌة فى صفوؾ القطاعات العرٌضة من الناس بما فٌهم الذٌن ٌبحثون بال 

عن طرٌق لمواجهة الهٌمنة و اإلضطهاد و اإلنحطاط اإلمبرٌالٌٌن . لكن لٌست الشٌوعٌة وحدها توقؾ 

هً التى عمل اإلمبرٌالٌون وسعهم إللحاق الهزٌمة بها و تلوٌث سمعتها فى التراب. فقد إستهدفوا 

ا أٌضا القوى و الحكومات العلمانٌة األخرى التى إلى درجة أو أخرى عارضت أو مثّلت موضوعٌّ 

عوائقا أمام مصالح اإلمبرٌالٌٌن و أهدافم ، ال سٌما فى أجزاء من العالم كانوا ٌعتبرونها ذات أهّمٌة 

 (26)إستراتٌجٌة ". 

إّن نظرة إقتصادوٌة سطحٌة للعبلقة بٌن السٌاسة و اإلقتصاد ال تستطٌع أن تفسّر كٌؾ ٌمكن أن توجد 

أنظمة إقتصادٌّا منسجمة مع السوق العالمٌة ؼٌر أنّها إشكالٌة سٌاسٌّا بالنسبة للوالٌات المتحدة و / أو 

ة ) و بالمناسبة ، مثل هذه إمبرٌالٌون آخرون مثل نظام األسد فى سورٌا و جمهورٌة إٌران اإلسبلمٌ

الرإى ال ٌمكن أن تفهم ظواهرا من مثل الحروب اإلمبرٌالٌة التى ال ٌقودها دابما الربح المباشر (. مثل 

هذه اإلختزالٌة تستهٌن بتعقّد العبلقة بٌن اإلمبرٌالٌة الؽربٌة و األصولٌة اإلسبلمٌة و تنتهى إلى التحالؾ 

 علٌهما الزمن " . مع قّوة من القوتٌن اللتٌن "عفا 

إّن الوقوؾ إلى جانب و تعزٌز قّوة من القوتٌن اللتٌن " عفا علٌهما الزمن " هو ما تشترك فٌه هذه الرإى 

الخاطبة المعروضة . و هذا جزء من سبب كون بعض الناس الذٌن ٌعتبرون أنفسهم تقدّمٌون أو ثورٌون 

التفكٌر قد بّرر الموقؾ الذى إتخذه ؼالبٌة الٌسار  مثل هذه المواقؾ السٌاسٌة الرجعٌة . و هذا نقد ٌتخذو

التارٌخً و القوى التى تعدّ نفسها علمانٌة فى مصر و تونس و أماكن أخرى ، والذى توّصل إلى رإٌة 

ه الربٌسً و صار من أتباع األحزاب اللٌبرالٌة ) و إالّ بالنسبة إلى سورٌا ، أتباع لحزب واإلسبلمٌٌن كعدّ 

ى هو أكثر علمانٌة و لٌبرالٌة إقتصادٌّا وحتى تسامحا من بعض " الٌسار" مقارنة بؽالبٌة البعث الحاكم الذ

مجدّدا ، العبلقة بٌن السٌاسة و اإلقتصاد لٌست بهذه السهولة . هنا بإمكاننا  –األنظمة فى الشرق األوسط 

لٌة محدّدة بنظام ٌشبه كذلك أن نشاهد إفبلس األحزاب " الٌسارٌة " ذات الرإٌة فى شكلها األكثر رادٌكا

 نظام األسد (. 

 حلقة مفرؼة من التعزٌز المتبادل :

اإلنقبلب فى مصر سٌعرقل اإلسبلم السٌاسً فى  األمل الذى وقعت تؽذٌته على نطاق واسع ، أمل أنّ  ٌعدّ 

لى عالذٌن ٌهٌمنون  ماآلخرٌن ه المنطقة تفكٌر آمل . و بالضبط ألّن الوالٌات المتحدة و اإلمبرٌالٌٌن

، فإنّه إلى درجة عدم تمّكن الناس من رإٌة أي بدٌل عدا التخندق سواء مع القوى  هٌضطهدون العالم و

الوضع الٌوم فى مصر فى النهاٌة اإلسبلمٌٌن فى كّل مكان قد ٌزّود اإلسبلمٌة أو القوى الموالٌة للؽرب ، 

 بالقّوة .

ٌة القٌم و األخبلق التى ٌشّجع علٌها ٌحّب اإلسبلمٌون أن ٌشٌروا إلى النفاق الصارخ و إضطهاد

اإلمبرٌالٌون الؽربٌون . و بٌنما كانت الوالٌات المتحدة تدعو إلى حقوق اإلنسان ، كانت تزّود بؤدوات 
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التعذٌب و كتٌبات التعلٌمات و قابمات األسبلة التى ٌجب طرحها و كانت حتى تجعل من مبارك و بشار 

فها إسرابٌل . لقد حّولوا األرض إلى جحٌم لؽالبٌة السّكان و هم األسد ضحاٌا و تدعم كّل جرٌمة تقتر

ٌهدّدون تواصل الحٌاة على الكوكب . إنّهم ٌهذون بإنقاذ النساء العربٌات من الرجال العرب و فى نفس 

الوقت ٌشّجعون على الحطّ من مكانة النساء فى بلدانهم الخاّصة بتقلٌصهن إلى أدوات لئلشباع الجنسً 

(. و هإالء اإلمبرٌالٌٌن و القادة السٌاسٌٌن اللٌبرالٌٌن العرب الذٌن ٌمثّلون اإلمبرٌالٌٌن محلٌّا 27للرجال )

لٌس بوسعهم أن ٌقدّموا حبلّ لئلحباط و اآلالم التى تمٌّز الحٌاة الٌومٌة لؽالبٌة الناس و ال أي بدٌل للنظرة 

 الدٌنٌة التى تعبّر عن الٌؤس و الخضوع . 

ن مٌزة طالما أنّهم ٌصّورون النزاع على أنّه نزاع بٌن الجماهٌر العرٌضة من ستكون لئلسبلمٌٌ

جهة و مداحً الهٌمنة الؽربٌة ذوى اإلمتٌازات من جهة أخرى . و محاولة تصوٌر  المقهورٌن من

العلمانٌٌن على أنهم أقلٌّة ال تهتم سوى بإمتٌازاتها موضع الخطر ٌساعد علٌها اللٌبرالٌون الذٌن ٌخشون 

 لطبقات الدنٌا و بالكاد ٌهتّمون بمعالجة حاجٌاتها األساسٌة . ا

و حتى و إن كان ممكنا لمصر و تونس مثبل أن تصبحا ما ٌعد به اللٌبرالٌون ، خالٌتٌن من الفساد و  

التعذٌب لكن مرتبطتٌن وثٌق اإلرتباط بالرأسمال األجنبً و السوق العالمٌة مثلما كانوا دابما ، مع كّل 

كٌؾ ٌمكن لذلك أن ٌلبًّ  –و التخلّؾ و البلمساواة لجماهٌر الشعب الحتمٌٌن الناجمٌن عن ذلك  التفقٌر

 ؟ مطلب " خبز ، حّرٌة عدالة إجتماعٌة "

و كٌؾ تظهر الدٌمقراطٌة البرجوازٌة فى العالم الحقٌقً ؟ أنظروا إلى جنوب أفرٌقٌا التى تملك أحد أكثر 

تقدّما فى العالم الضامن لٌس للمساواة السٌاسٌة فقط و إنّما أٌضا لحق الدساتٌر الدٌمقراطٌة البرجوازٌة 

،  كافة المواطنٌن فى السكن و الرعاٌة الصّحٌة و المرافق الصّحٌة و األكل و الماء و التعلٌم . و مع ذلك

تضاعؾ  حتى مع أّن حجم اإلقتصاد قد فى هذا البلد البلمساواة منذ نهاٌة حكم األبرتاٌد قبل عقدٌن ،نمت 

ثبلث مّرات ، فى هذا البلد ال تزال األؼلبٌة من السود تعٌش فى بإس وال ٌزال العّمال المضربون ٌقتلون 

 –بالرصاص . أو الهند ، " أكبر دٌمقراطٌة فى العالم "  أٌن إنتشرت مراكز المكالمات الهاتفٌة العالمٌة 

، أٌن توفّر  لى الجماهٌر أن تعٌش فٌهاالطبقٌة و المعامل وسط الفضبلت و قاذورات المجاري التى ع

صناعة التقنٌة العالٌة ثروة للبعض و تقرٌبا الكّل لٌس لدٌهم كهرباء معّول علٌه ، أٌن تستخدم التقنٌة 

بلد ٌتمٌّز بمنتهى الفقر و منتهى  أنثى ، و الهند الطبٌّة للتعّرؾ على جنس الجنٌن و تحطٌمه إذا كان

 دٌنً و إثنً .  الفساد و نظام كاست و إضطهاد

أو أنظروا إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ذاتها ، و هً بالمناسبة أؼنى دٌمقراطٌة برجوازٌة إطبلقا ، 

تراس و اإلستؽبلل العالمٌٌن و أٌن تنتشر فى المجتمع الرابحة العفنة فأٌن تحكم طبقة منتفخة جراء اإل

  لطموحات بفعل السٌر العادي للسوق .لبقاٌا النظام العبودي حتى ال نذكر سحق الحٌاة و ا

و الذٌن ٌدّعون أن ما ٌُحتاج إلٌه هو مزٌد التطّور الرأسمالً ٌخفقون فى التعّرؾ على أو اإلقرار بؤّن 

التطّور الرأسمالً الذى ال ٌمكن إالّ أن ٌعنً ، فى عالم الٌوم ، تطّورا رأسمالٌّا مرتبطا بالرأسمال 

مرتبطة بالسوق العالمٌة و لٌس إقتصادا وطنٌّا مندمجا هو ما أوصل هذه اإلمبرٌالً ، إقتصاد قطاعاته 

البلدان إلى ما هً علٌه الٌوم . لقد كانت نسبة النمّو اإلقتصادي فى مصر و تونس طوال العقود األخٌرة 

ٌة أعلى من عدٌد البلدان األخرى . ٌثقل الفقر و التخلّؾ المستمّران تماما على عدد من المجتمعات العرب

هذا جزء من اإلطار  ،و ٌنتجان إحساسا شامبل باإلحباط و اإلذالل . مجدّدا للعودة إلى تحلٌل أفاكٌان 

 الذى صارت فٌه الحركة اإلسبلمٌة عامبل هاما جدٌدا فى عالم الٌوم . 
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إلسبلمٌون الحّرٌة " فمن جدٌد ٌحّب ا "أّما بالنسبة لئلدعاءات اللٌبرالٌة فى المجال السٌاسً بؤنّهم ٌمثلون 

أن ٌشٌروا إلى كٌؾ أّن القوى اإلمبرٌالٌة التى ٌمثّلها هإالء اللٌبرالٌون تؽزو الببلد تلو الببلد و على 

وجه العموم تتحكّم أٌما تحّكم فى العالم . عندما خسر الممثلون المحلٌّون الذٌن إختارهم اإلمبرٌالٌون 

ٌة و الحقوق الدستورٌة إلخ لم تعد مقدّسة بالنسبة لهم المناورة اإلنتخابٌة ، فجؤة صّرحوا بؤّن حكم األؼلب

على ؼرار ما  حدث فى مصر . و بالضبط مثل اإلسبلمٌٌن ، فى رأٌهم اإلنتخابات و البرلمان وسابل  –

لؽاٌات و ال ٌمكن أن ٌكون األمر عكس ذلك. و بٌنما من الضروري خوض نضال إٌدٌولوجً و كذلك 

من الضروري بشكل متساوي عدم معارضة البرنامج اإلقتصادي سٌاسً ضد األصولٌة الدٌنٌة ، 

للٌبرالٌٌن و حسب بل أٌضا إٌدٌولوجٌتهم الدٌمقراطٌة البرجوازٌة التى لٌست أقّل تسمٌما لعقول الجماهٌر 

 من الدٌن . 

اآلن بالنظر إلى مسألة الحّرٌة و و للعودة إلى نقاش أفاكٌان للعبلقة بٌن السٌاسة و اإلقتصاد : " 

الدٌمقراطٌة و حقوق الشعب ، هناك نقطة جوهرٌة حٌن تكون عالقات اإلنتاج على نحو ٌمنع جماهٌر 

و بالتالً هً مرتهنة ، فى ذات حٌاتها و معاشها بمجموعة صؽٌرة  -الشعب من إمتالك وسائل اإلنتاج 

نعت الجماهٌر هناك فى جوهر األمور بالذات وضع فٌه قد م -، أو طبقة تحتكر ملكٌة وسائل اإلنتاج 

من القدرة األساسٌة أو إن شئتم " حق " ممارسة التحّكم األساسً فى حٌاتها ذاتها ، فما بالك 

 -بالمجتمع ... و هذه العالقة اإلقتصادٌة التى تمارس فٌها طبقة سلطة الحٌاة و الموت على اآلخرٌن 

همة فى و لعب أي دور حاسم فى " اآلخرٌن " على المسا ال تحدّد نوعٌّا فقط  بطرق عدّة قدرة أولئك

تنعكس فى البنٌة الفوقٌة بل تنعكس هذه العالقة اإلقتصادٌة و ال ٌمكنها إالّ أن  تحدٌد توّجه المجتمع...

"   تمارس لتعّزز العالقات اإلقتصادٌة اإلستؽاللٌةّسد فٌها السلطة السٌاسٌة والطرق التى تتجخاصة فى 

 (28 .) 

الدٌمقراطٌة البرلمانٌة منسجمة تمام اإلنسجام وهً عادة أفضل شكل من  وحتى بإنتخابات حقٌقٌة ،

أشكال دكتاتورٌة الطبقة المستِؽلة مثلما ٌمكننا مشاهدة ذلك عند النظر فى الواقع اإلجتماعً و السٌاسً 

      فى بلدان عبر العالم أٌن تجرى مثل هذه اإلنتخابات . تخفى المساواة الشكلٌة للمواطنٌن أمام القانون

 و تفرز كلٌّا المساواة هابلة تمٌّز كّل بلد . 

 و مثلما صاغ ذلك أفاكٌان : 

 دون"  الدٌمقراطٌة" عن الحدٌث ، عمٌقٌن إجتماعٌة  والمساواة طبقٌة بإنقسامات ٌتمٌّز عالم فى " 

 طبقات، إلى منقسم المجتمع أنّ  طالما. وأسوأ معنى بال ، الدٌمقراطٌة لهذه الطبقٌة الطبٌعة عن الحدٌث

 من النوع لهذا وترّوج عن وستدافع أخرى أو طبقة ستحكم" :  للجمٌع دٌمقراطٌة " توجد لن

 كان ما وإذا ستحكم التى الطبقة هً ما:  هً المسألة. أهدافها و مصالحها ٌخدم الذى الدٌمقراطٌة

 عالقات و الطبقٌة اإلنقسامات على القضاء النهاٌة فى أو تواصل سٌخدم دٌمقراطٌتها، ونظام حكمها

 (29) ."معه المتناسبة الالمساواة و واإلضطهاد اإلستؽالل

و إضافة إلى ذلك ، فى البلدان التى تهٌمن علٌها اإلمبرٌالٌة ، لن تكون الدٌمقراطٌة البرلمانٌة شكبل 

فحسب لدكتاتورٌة الطبقات المستِؽلة ال وزن فٌها لمصالح الشعب و أعمق مطامحه فى القرارات 

الحٌاة المحلٌّة تتحدّد  اسٌة والحال كذلك فى الؽرب ، بل ستكون أٌضا فارؼة بصورة مضاعفة ألنّ األس

فى النهاٌة بمصالح و قرارات القوى اإلمبرٌالٌة و أجهزة إخضاعها التوأم أال وهً جٌشها و السوق 

قتصادٌة ما قبل العالمٌة . و هذه العوامل ، إلى جانب فقر مدقع وتواصل العبلقات اإلجتماعٌة و اإل
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الرأسمالٌة ، تجعل من الصعب تطبٌق نوع من الدٌمقراطٌة البرلمانٌة الذى ٌستخدمه عامة الرأسمالٌون 

 لٌحكموا فى البلدان اإلمبرٌالٌة . 

الحقوق السٌاسٌة و السنسرة و الصحافة المؤجورة هً عموما مظاهر من الدٌمقراطٌة التى تمارس  ؼٌاب

ؤ ؼالبا أكثر الحكومات  فى بلدان ٌبقى هذه أسباب تشرح لماذا تلجفى البلدان التى تضطهدها اإلمبرٌالٌة . 

و التعذٌب إلى جانب الدٌن و شعبها فى ٌؤس بفعل الطبقة الحاكمة التابعة لئلمبرٌالٌة إلى القمع الخبٌث 

األسلمة المتصاعدة للمجتمع ) التى شّجع علٌها كّل من مبارك و بن علً حتى لّما كانا ٌحاوالن التؽطٌة 

 على المنّظمات اإلسبلمٌة (.

، شرب خبلل شهر رمضان  الشكلً   ، الحبٌب بورقٌبة ، أّول ربٌس لتونس بعد اإلستقبلل 2958فى  

فى التلفزة فى محاولة منه أن ٌحبط ما إعتبره خسارة إقتصادٌة للببلد فقط  كؤس عصٌر و عرض ذلك

أثناء شهر الصٌام . و هذا ال ٌمكن تصّوره فى أي بلد من البلدان العربٌة الٌوم ، أٌن ٌحتاج بّشار األسد ، 

   تفّشى الٌؤس القابد األكثر البكٌة فى المنطقة ، كّل المساعدة التى قد ٌحصل علٌها من الدٌن . هكذا هو 

 و ما رافق صعود الدٌن فى عالم الٌوم .

          و عندما ٌتعلّق األمر باإلمبرٌالٌٌن ) و السٌاسٌٌن المحلٌٌّن المدلّلٌن الموالٌن للؽرب ( من جهة  

و اإلسبلمٌٌن من جهة أخرى ، ال وجود إلختٌار مقبول . و بالفعل مهما حصل ، دون ظهور الحركة 

ة شٌوعٌة ٌمكن أن تؽٌّر الساحة السٌاسٌة الٌوم فى الشرق األوسط ، فإّن الناس فى المنطقة  الثورٌة بقٌاد

و أبعد منها سٌشكون من اإلمبلءات اإلمبرٌالٌة و نٌر الدٌن على حدّ السواء ؛ و التوتّرات و النزاعات 

 التى تنشؤ عن تفاعلها .  

 لماذا مصر على ما هً علٌه الٌوم :

         مجّرد كلمة فارؼة أو جملة من السٌاسات . إنّها تعنى نظاما حٌث اإلحتكارات  اإلمبرٌالٌة لٌست

  و المإسسات المالٌة تتحكّم فى اإلقتصادٌات و الهٌاكل السٌاسٌة فى البلدان األوطان مثل الوالٌات المتحدة

المهٌمن علٌها  البلدان –و حٌاة ناس  –و " الؽرب " عامة و فى العالم بؤسره أٌضا . إقتصادٌات 

خاضعة لمراكمة رأس المال المرتكز فى البلدان اإلمبرٌالٌة . و مثلما تّم شرح ذلك فى " إنهٌار أمرٌكا " 

هذا ال ٌعنى أّن اإلمبرٌالٌة ببساطة تخضع البلدان المضطَهدة أو ( " 10لرٌموند لوتا و فرانك شانون ، )

المتساوٌة أو نهب سافر ، رؼم أّن هذا ٌحدث بالتأكٌد .  ةأنّها تستخرج ال ؼٌر الثروة من خالل تجار

و على المدى الطوٌل علٌه ، أن ٌطّور إقتصاد هذه البلدان . لكن علٌه أن ٌطّورها  بإمكان رأس المال ،

و فى تناقض مع كّل من  –للرأسمال األجنبً بوجه خاص ، على أساس مالئم  –على أساس إمبرٌالً 

لبلدان و مع التطّور المندمج نسبٌّا للتشكٌلة اإلجتماعٌة . و حتى حٌث ٌقع رفاه أوسع جماهٌر تلك ا

على طرٌق التطّور هذه البلدان فى تلك البلدان ، لٌست  على نطاق واسعإدخال العالقات الرأسمالٌة 

". و من ضمن التشوٌهات األخرى التى ٌحدثها هذا النوع من التطّور الرأسمالً ،  الرأسمالً المستقلّ 

ٌوظّفهم بشكل مربح تقلٌدٌة أخرى لكنّه ال ٌستطٌع أو نزع ملكٌة الكثٌر من الفبلحٌن و طبقات إجتماعٌة ٌ

أو بطالة مستمّرة وإهدار هابل )عدم و النتٌجة هً " شرٌحة " سّكان مدٌنٌٌن ضخمة فى بطالة مقنّعة 

 .  ( للعمل فى الرٌؾإستعمال
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وهو وضع مزمن فى تونس ، التى لوقت طوٌل  .بٌة عدٌد البلدان العردي هذه هً عبلمات فاقعة ل

صدّرت جزءا من سّكانها الرٌفٌٌن و كمثال دقٌق آخر لنؤخذ األزمة الفجبٌة فى السنوات القلٌلة األخٌرة 

 نظرا إلنفتاح سورٌا على السوق العالمٌة . 

دٌدة األخٌرة ، و مع إندماج مصر بصورة تامة أكثر فى األسواق المالٌة العالمٌة طوال العقود الع

تضّخمت بعض قطاعات اإلقتصاد لكن الحٌاة صارت مإلمة أكثر بالنسبة للؽالبٌة . و فى المناطق الرٌفٌة 

حٌث ال ٌزال ٌعٌش نصؾ السّكان ،" اإلصبلح الزراعً المضاد " للفبلحة الذى إستهدؾ تشجٌع الفبلحة 

ّول عدٌد الفبلحٌن إلى عّمال و عن قصد الرأسمالٌة المعاصرة فى رٌؾ متمٌّز بملكٌات صؽٌرة جدّا ، ح

       دفع بالكثٌرٌن خارج نطاق األرض تماما . و بالتالً ، العمل الرخٌص متوفّر جدّا لمصانع النسٌج 

و مصانع اللباس  و ؼٌرها من المصانع الواقعة فى دلتا النٌل ، حتى أّن الصٌن الرأسمالٌة بزادها 

ن و الفبلحٌن المهّجرٌن ، وجدت من المفٌد أن ترّكز مصانع تصدٌر الخاص الواسع من العّمال المفقّرٌ

 . هناك

و تظّل الفبلحة و الصناعة على حدّ السواء معرقلتان ألّن إندماج مصر فى النظام اإلمبرٌالً العالمً  

  ( و التطّور الذى حصل كان عادة تؤوٌلٌّا أكثر أو مرتبطا بالخدمات 12ٌحدّد و ٌعٌّن حدود تطّورها . )

 و اإلستهبلك أكثر من اإلنتاج األساسً . 

مصر أٌن ساعدت الظروؾ الفبلحٌة المناسبة على إرساء قاعدة إلحدى الحضارات ؼدت مثبل ، 

( ، بصفة متصاعدة اإلنسانٌة األولى ) بعض األرض السقوٌة بوسعها أن تنتج ثبلث محاصٌل سنوٌّا 

     مرتهنة للتورٌد من الوالٌات المتحدة ، إلى جانب بلدان أخرى ، لحاجٌات ؼذابٌة أساسٌة مثل الذرة 

( و الكثٌر من مصادرها الفبلحٌة ومحاصٌلها موجهة 11و القمح ، رؼم الثروة الفبلحٌة الممكنة للببلد .)

ا أضحى إنتاج القطن هوالموقع المحدّد لمصر فى لمّ  2800للتصدٌر. وبدأ هذا فى السنوات األولى من 

 كلمة سّر اإلستؽبلل الرأسمالً و اإلمبرٌالً .  –تقسٌم العمل فى اإلقتصاد العالمً 

كونها منتج كبٌر للنفط  و لنضرب مثاال آخر . توّرد مصر المنتوجات البترولٌة المكّررة حتى بالرؼم من

الطبٌعً إلى إسرابٌل ) بسعر جدّ منخفض ( ، كان عدٌد و الؽاز . و فى حٌن أوصلت أنابٌب الؽاز 

المصرٌٌن مضطّرٌن إلى حمل قوارٌر ؼاز ثقٌلة و ؼٌر آمنة و صعود الدرج بها لطبخ الطعام و ذلك 

لنقص فى أنابٌب الؽاز المحلٌّة و البنٌة التحتٌة . ٌتّم تورٌد ؼاز البوتان و كذلك منتوجات البترول 

بنزٌن . و ببساطة ٌعنى تحدٌد الحكومة لؤلسعار أّن هذه األشٌاء ؼٌر متوفّرة عادة المكّررة كالدٌازال و ال

 عبر القنوات الرسمٌة و ٌضطّر الناس إلى إضاعة وقت للتعامل فى السوق السوداء. 

و قنال السوٌس الذى بناه العمل اإلجباري للفبلحٌن و إستعٌد بالقّوة من برٌطانٌا التى إستولت علٌه ، 

تساهم ال للمداخٌل و التشؽٌل ال سٌما للعّمال ذوى المإهبلت لكنّها أٌضا موجهة للتصدٌر و مصدر هام

 .  فى تطوٌر الببلد كثٌرا

و نتٌجة كّل هذا ، قطاع كبٌر من السّكان فى المدن و األرٌاؾ لم ٌعد ٌعٌش حٌاة تقلٌدٌة لكن لم ٌقع  

ٌد من نصؾ قرن دلٌل على أن المشكل لٌس . و إستمرار هذا الوضع ألز إدماجه فى اإلقتصاد الرسمً

 ( 13التطّور و إنّما أي نوع من التطّور . )
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القاهرة إحدى مدن العالم األكثر تعقٌدا ، ؼٌر أّن ؼٌاب الشؽل القار و اإلعتماد على العبلقات اإلقطاعٌة 

روؾ الحٌاة مرتجلة  و القبلٌة و ؼٌرها من العبلقات الشخصٌة و المنّة ألجل البقاء على قٌد الحٌاة ، وظ

و مضطربة بالنسبة لعدٌد سّكانها و حتى حجمها ؼٌر القابل للثبات ، هً أوضاع مرتبطة وثٌق اإلرتباط 

للرأسمال المرتكز فى البلدان  بكٌفٌة عرقلة اإلقتصاد و التطّور اإلجتماعً الشامل نظرا لتبعٌة الببلد

الت ) فى البناء مثبل ، حٌث ظهر العّمال أرخص اإلمبرٌالٌة . و ٌعمل عدد ضخم من الناس فى مكان اآل

 من رفّاعة ( أو كبّوابٌن و حّراس و مساعدٌن و ما إلى ذلك . هذا إهدار إجرامً لئلمكانٌات البشرٌة . 

وفى نفس الوقت ، بفضل التلفزة و األنترنت معاٌٌر أنماط العٌش األمرٌكٌة و األوروبٌة معروفة جدّا  

ٌن لدٌهم القلٌل من التعّمق و إمكانٌات محدودة لئللتحاق بالجامعات و ال أمل فى لدى مبلٌٌن الشباب الذ

 . القبول بهم فى هذا النوع من المعاصرة . وهو وضع منتشر فى الكثٌر من بلدان العالم العربً

و مثال مذهل للطابع الخاوي لتطّور الببلد ، منظور إلٌه من آفاق مصالح الشعب ، هو النظام الصّحً  

المصري . تقرٌبا كّل فرد ٌوجد نظرٌّا ضمن مسافة قصٌرة من المصّحات و المستشفٌات التى توفّر 

 الكثٌر منعبلجا مجانٌّا . لكن الرشاوي المطلوبة للحصول على الرعاٌة الصحٌة بعٌدة جدّا عن متناول 

وهو مإّشر عن  و بالرؼم من الخدمات الطبٌّة المعاصرة ، لمصر نسبة وفاٌات أطفال عالٌة .الناس

بٌنما ٌتخّرج الكثٌر من األطبّاء من المعاهد الطبٌّة المصرٌة  الوضع الحقٌقً للصّحة . وفى ذات الوقت ،

و ٌتوّجه الكثٌر منهم إلى الخارج ، لٌس فحسب بحثا عن المال ، بل كذلك بسبب كونهم كؤشخاص لٌس 

الموارد اإلجتماعٌة و الجهود الفردٌة  بإمكانهم ما ٌقومون به لتؽٌٌر هذا الوضع . فكمٌات ضخمة من

التى تنصّب فى التعلٌم الجامعً تهدر عندما ٌنتهى الشخص إلى العمل كسابق فى لندن أو ٌدٌر متجرا 

 ؼذابٌّا فى نٌوٌورك.

التمّردات فى مصر و تونس و أماكن أخرى ال ٌمكن تفسٌرها بالحرمان اإلقتصادي وحده بما أّن ذلك 

فهناك شعور عام عبر هذه المجتمعات بؤّن حٌاة الناس و الببلد قد إنتهت إلى طرٌق  لٌس باألمر الجدٌد .

        (. هذه هً الظروؾ التى تحدّد إطار كّل من األزمة السٌاسٌة التى أطاحت ببن علً 14مسدود . )

 و مبارك و بصعود الحركة اإلسبلمٌة . 

 هل هناك طرٌق وسطً بٌن الرأسمالٌة و اإلشتراكٌة : 

ثّمة بعض الناس الذٌن ٌحاولون أن ٌنؤوا بؤنفسهم عن اللٌبرالٌٌن واإلسبلمٌٌن على حدّ سواء رؼم أنّهم 

ٌنزعون إلى السقوط فى المعسكر اللٌبرالً ألنّهم ٌؤملون فى أّن " الفضاء الدٌمقراطً " ٌمكن أن ٌسمح 

لٌة " و الهٌكلة اإلقتصادٌة حٌث بتؽٌٌر تدرٌجً . إنّهم ٌتقدّمون بتنوٌعات من فكرة السٌاسة " اإلنتقا

الرأسمالٌة ستعمل بطرٌقة مختلفة . ٌنادون بتدّخل الدولة لتفرض على المستثمرٌن مطاوعة األهداؾ 

 الوطنٌة و اإلجتماعٌة . 

المنشور على موقع المنتدى اإلجتماعً العالمً ، ٌرسم سمٌر أمٌن  1023ربٌع فى مثبل ، فى مقال 

سة التى ٌحاجج بؤنّه فى مقدورها أن تجنّب كّل من " الرأسمالٌة الهرمة " سلسلة من الخطوات الملمو

فٌها ٌمكن أن تزدهر حفنة من الناس المرتبطٌن بالنظام و خاصة بمبارك و عابلته ) وهو التى لمبارك 

ون اللٌبرالٌة " ) السوق الحّرة د "أمر ٌشبه كثٌرا بن علً تونس و عابلة األسد فى سورٌا ( والرأسمالٌة 

ضوابط ( التى ٌتبنّاها كّل من اللٌبرالٌٌن و اإلخوان المسلمٌن . و نودّ أن نتفّحص مقترحاته لٌس فقط 

بسبب تؤثٌرأمٌن بل كذلك بسبب أّن نقاطه دقٌقة فى الوقت الذى كانت فٌه البرامج اإلقتصادٌة لما ٌسّموا 
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 ز منهم ، المرشّح للرباسة حمدٌن الصباحًبالٌسارٌٌن فى جبهة اإلنقاذ الوطنً اللٌبرالٌة ، ال سٌما األبر

  الذى سانده أمٌن ، قد كانت ضبابٌة جدّا عمدا . و تجّسد أفكار أمٌن البرنامج الواضح أو الخفً لؽالبٌة 

 " الٌسار" فى مصر وتونس . 

زاد وضع حدّ ل " الرأسمالٌة الهرمة " بؤن ٌفرض على الذٌن سُمح لهم بشراء ملكٌة الدولة بؤسعار الم -2

 العلنً أن ٌدفعوا القٌمة الحقٌقٌة لما تحّصلوا علٌه . 

 رفع األجر األدنى و تبنّى تسقٌؾ األجر .  -1

   إنشاء لجنة ثبلثٌة بٌن النقابات ) بما فى ذلك النقابات ؼٌر المعترؾ بها قانونٌّا حالٌّا ( و األعراؾ  -3

 و الدولة للتفاوض فى الحقوق واألرباح . 

 الدولة للمإسسات اإلحتكارٌة .إلؽاء منح  -4

 الترفٌع فى أداءات المإسسات الكبرى و األجنبٌة و التخفٌض فى أداءات المإسسات الصؽرى .  -5

 تقدٌم منح لمٌزانٌة الرعاٌة الصّحٌة لتؽطٌة عجزها هً و الخدمات العامة األخرى .  -6

 مركزة القروض لدى بنك مركزي . -7

ر ، تحسٌن الطرق الفبلحٌة و قروض الدولة لئلستثمار و توزٌع التعاونٌات و بالنسبة للفبلحٌن الصؽا -8

 (15و تجمٌد إٌجار األرض و قوانٌن جدٌدة تجعل من األصعب طرد الفبلحٌن من أراضٌهم . )

و تقؾ ضخامة مشاكل الببلد فى تعارض حاد مع تفاهة هذه الحلول المقترحة . ولنتفّحص فقط ثبلثة من 

 فى هذه الحّجة . العٌوب األساسٌة 

الرأسمالٌة الهرمة " و الرأسمالٌة " اللٌبرالٌة " . و بالفعل أّول  "أّوال ، إنّها تؽالً فى اإلختبلؾ بٌن 

العادلة " ) التى لٌس بوسعها إالّ أن تكون  "نقطة صاؼها أمٌن مإّكدا على أّن ٌدفع الرأسمالٌون القٌمة 

 قٌمة السوق ( للمقتنٌات القدٌمة و الجدٌدة هو بالضبط ما ٌدعو إلٌه منظّرو السوق الحّرة . 

الرأسمالٌة ، أكانت هرمة أم ؼٌر ذلك ، ٌجب أن تبحث عن اعلى نسب الربح . مثبل ، الفبلحة التى ٌقّر 

ه ٌتجنّبها تماما عدٌد الٌسارٌٌن . و تكون الفابدة أزٌد إن تركّز رأس أمٌن أنّها المشكل األعوص فى قابمت

المال فى مزارع كبرى تنتج مجموعة صؽٌرة من المحاصٌل الموجهة للتصدٌر مثل القطن ، و تورٌد 

 المواد الؽذابٌة و ترك بقٌة الفبلحة فى ركود ، من تشجٌع تطّور و تنوٌع شاملٌن . 

من عدد هابل من الناس المحرومٌن من أرض قابلة للفبلحة    هذاٌنجم عن  و عبلوة على ذلك ، فإّن ما

و ٌابسٌن من أعمال أخرى هً بالضبط بسبب وجود إستثمار دولة و إستثمار أجنبً فى إنتاج المصانع ، 

مّرة أخرى ، باألساس بضابع قطنٌة للتصدٌر. ما هو الشًء اآلخر الذى سٌجلب الرأسمال األجنبً إلى 

الما أّن أي إقتصاد ٌقوم على المبدأ الرأسمالً لجنً الربح ، ٌجب أن ٌخضع لمقتضٌات السوق مصر ؟ ط

 العالمٌة . 

ثانٌا ، تحمل هذه المقاربة فرضٌة ؼٌر مباشرة تشدّد على أّن الدولة محاٌدة و ٌمكن أن تُستعمل ضد 

كّل من له إطبلع على هٌكلة السلطة الطبقة الرأسمالٌة الحاكمة فى حٌن أنّها عملٌّا تمثّل تلك الطبقة . و 
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المصرة ، مثبل ، سٌجد من العسٌر إنكار أّن القوات المسلّحة و أجهزة األمن هً لّب الدولة . و هذا لٌس 

لمجّرد كون للجٌش الدور القٌادي فى اإلقتصاد . و ٌنطبق الشًء نفسه على تونس أٌن القّوات المسلّحة 

ذات الدور اإلقتصادي الكبٌر . جهاز الدولة برّمه ، بما فٌه القضابً أقّل بكثٌر عددٌّا  و ال تتمتّع ب

ته إلى قاعدته ، ٌخدم تلك المصالح الطبقٌة . و قد بقٌت هذه األجهزة تقرٌبا دون البٌروقراطً من قمّ 

             مساس رؼم اإلستقالة المفروضة على مبارك و بن علً ، مواصلة تعزٌز النظام اإلقتصادي 

جتماعً . و بالفعل دور الدولة كمعّزز لجملة العبلقات اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة السابدة ، و فى هذه و اإل

الحال الرأسمالٌة و اإلمبرٌالٌة ،هً مبدأ محوري فى الماركسٌة ٌتعٌّن نصح منظرٌنا " الماركسٌٌن " 

 بتذّكره . 

مصّرح بها : أّن ثورة حقٌقٌة ؼٌر ثالثا ، تعتمد هذه المقاربة أٌضا على فرضٌة أخرى أساسٌة ؼٌر 

ممكنة فى مصر ) أو أي بلد آخر ، واقعٌّا ( واّن المطلوب هو فترة طوٌلة من التطّور اإلقتصادي لتوفٌر 

الشروط البلزمة . و تجربة روسٌا و الصٌن اللتان كانتا فى أوجه عدّة إقتصادٌة أقّل تطّورا بكثٌر زمن 

فى البلدان المضطَهدة من قبل كّك ه الفرضٌة . و قد ناقشنا التطّور المفثورتٌهما من مصر الٌوم ، تفنّد هذ

 – ولتقدٌم حل اإلمبرٌالٌة و كٌؾ أّن النمّو اإلقتصادي فى ظّل هذه الظروؾ ٌخلق مشاكبل جدٌدة عوض

سواء بسبب نظرٌة أمٌن للتطّور أم  . هذا النمّو هو الذى أوصل مصر و تونس إلى حٌث توجدان الٌوم

همه الخاص للتجارب اإلشتراكٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً و الصٌن ، فإّن نقطة اإلنطبلق المضمرة بسبب ف

 .  لهذا الخّط من المحاججة هو أّن الثورة و اإلشتراكٌة لٌستا خٌارا واردا

لبٌة القوى التى تسمى اؼ معه مشكل لنكون منصفٌن تتقاسمه و هناك مشكل كبٌر آخر مع برنامج أمٌن ،

سارٌة أو إشتراكٌة عموما : ال إشارة إلى نصؾ المجتمع ، النساء . كّل من الحٌاة الٌومٌة و ها ٌسنف

أهداؾ اإلسبلم السٌاسً جعبل من مكانة المرأة ومعاملتها من أحدّ المواضٌع الراهنة التى تواجه 

فى هذه البلدان  لبٌة الٌسار التقلٌدي و العلمانًاككّل و مع ذلك ؼ اإلنتفاضاتالمصرٌٌن و التونسٌٌن و 

 ٌحاول تجنّب هذه المسؤلة . 

من  و على سبٌل المثال ، فى تونس ومصر سمح المفترض أنّهم علمانٌون لئلسبلمٌٌن بإستعمال كلّ 

وهو قّصة فتاة تبحث عن اإلزدهار كشخص  برسٌبولٌسالوسابل القانونٌة و العنؾ لمنع عرض شرٌط 

خر شهٌر و معبّر جدّا فى تونس هو عرض طالبة صورة فى ظّل جمهورٌة إٌران اإلسبلمٌة . ومثال آ

لها عارٌة الصدر على األنترنت مصّرحة " جسدي ملكً و لٌس مصدر شرؾ ألحد " . حٌنها فى 

    نساء تعرضن صدورا عارٌة كتبت علٌها شعارات ضد الدٌن  إرتباط بمجموعة " فٌمن " األوروبٌة ،

و البطرٌاركٌة ، ُحكم علٌها بؤربعة أشهر سجن لكتابتها كلمة " فٌمن" على جدار مقبرة . و مثلما وضع 

توحٌد جمٌع  –ذلك كاتب تونسً ، أمٌن السبوعً ، لقد حقّقت ما لم ٌستطع تحقٌقه أحد منذ بن علً 

صرٌة صورة ( و قبل ذلك ، عندما عرضت شابة م16الطٌؾ السٌاسً و المجتمع الرسمً ضدّها . )

من أبرز تنظٌمات " الشباب الثوري " فى  وهًأفرٌل  6وهً عارٌة ألسباب مماثلة ، حركة شباب 

تكون عضوا فى منظمتهم ألنّها  اإلطاحة بمبارك ، لم تدن تصّرفها و حسب بل قالت إنّها ال ٌمكن أن

 ( 17كانت ملحدة . )

ؾ المضمر للٌسار و حتى عدٌد الناس من و كانت هذه لتكون مجّرد حكاٌات إن لم تكن تكشؾ الموق 

نمط عٌش علمانً هم أنفسهم بٌنما ٌعترفون بسلطة الدٌن فى تحدٌد الحٌاة  الطبقة الوسطى الذٌن ٌرٌدون

العامة و حٌاة اآلخرٌن . و هذا لٌس مجّرد نفاق حتى أسوأ من البّر ؛ إنّه مإشّر على القبول بشرعٌة 
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قع اللّب من العبلقات اإلجتماعٌة و التفكٌر الفاسدٌن اللذٌن ٌستعبدان قوانٌن البطرٌاركٌة التى هً فى مو

    تعّرى النساء ٌتحدّى حقّا النظام اإلجتماعً واإلٌدٌولوجً برمته بطرٌقة جدّ مباشرة  و العالم العربً

 (18و النظام العالمً بُرّمته بصورة أعّم. )

         ؼتصاب و إعتداءات جنسٌة على المؤل و مثال قاسً بصفة خاصة هوالتالً : تشهد مصر وباء إ

الدعاة الملمٌن الملتحٌن و  -( . و الفرق المتنافسة من اإلخوان المسلمٌن  ) مسموح بها على المؤل

قد بّررا كبلهما صراحة و وفّرا بما ال ٌدع مجاال للشّك الجّو العام وربّما تنظٌم  -الجنراالت المتزٌّنٌن 

( هذا مظهر فظٌع لما حلّله أفاكٌان كتبعات 19التحرٌر . ) النساء فى ساحةإؼتصاب المتظاهرات من 

ٌكسر من جهة للتناقض الجوهري للرأسمالٌة و عالم الٌوم اإلمبرٌالً . كٌؾ أّن التطّور الرأسمالً 

  لقٌم ؤّكد اٌالعبلقات اإلجتماعٌة القدٌمة و ٌدفع النساء إلى الحٌاة العامة ، فى حٌن أنّه من جهة أخرى ال 

 لٌس فقط فى البلدان العربٌة بل عالمٌّا .  –تعّزز بعنؾ ٌو اإلمتٌازات التقلٌدٌة نفسها فحسب بل 

لنكن واضحٌن ، هناك بعض اإلختبلفات بٌن مختلؾ أنواع المجتمعات . و ٌبحث اإلسبلمٌون عن تقنٌن 

 "العلمانٌةفى أفضل األحوال ،ؼالبٌة القوى" و تشدٌد القبضة على وضع موجود بعدُ و ٌزداد سوءا . لكن

التى تنادي بحقوق النساء ال تتحدّاهم . بجرأة فى هذا حتى و إن كانت المساواة القانونٌة للنساء جزء من 

برنامجها . وهذا مذهل بالخصوص نظرا للطرٌقة التى ٌستعمل بها اللٌبرالٌون فى الؽرب عادة األشكال 

ما ٌسمى بالعالم الثالث للتروٌج لمصالح اإلمبرٌالٌة الؽربٌة و برامجها  القروسطٌة من اإلضطهاد فى

 السٌاسٌة بٌنما تحجب األشكال األكثر عصرٌة إلضطهاد النساء . 

 مختلفٌن ٌبدوان قد بٌنما "هنا ثّمة نقطتان . واحدة هً أّن النساء مضطَهدات فى كّل بلد من بلدان العالم 

 نحو على معلن"  الجلد من سٌر " و جهة من الخمار المتعصبة ةاإلسالمٌ األصولٌة فرضت ، جدا

 ،" الحدٌث" الرأسمالً المجتمع فى للنساء بالنسبة" جنسً داخلً لباس"  أنه على له مرّوج و واسع

بؤّن  و ٌحاجج اإلسبلمٌون( 30) ".  النساء لمهانة قبٌحان تجسٌدان و رمزان كالهما ، أخرى جهة من

نضرا و آمنا بعٌدا عن العٌون الطامعة ؟  : ألٌس من األفضل إبقاإه مخلّفا ،جسد المرأة كقطعة شوكوالطة

عرض  –و الجواب السابد فى الؽرب هو : تباع الشوكوالطة أكثر عندما تجعل لعاب الرجل ٌسٌل 

ٌمكن للمرأة  -فى أي مجتمع على الكرة األرضٌة الٌوم -أجساد النساء ٌزٌد فى قٌمتها فى السوق . أٌن 

  أن تكون إنسانا و لٌس قطعة سّكر ؟ 

و النقطة الثانٌة هً أنّه إلى درجة إمتبلك النساء أوفر إختٌارات فى البلدان اإلمبرٌالٌة و وجود بعض 

فإّن هذا ال ٌعود  –هً لدأنّه من " األٌسر أن تكون إمرأة " فى لندن أو نٌوٌورك من القاهرة أو  - الحقوق

مراكمة رأس المال فى البلدان  –نّما إلى كون التطّور اإلمبرٌالً إإلى التفّوق المفترض للثقافة الؽربٌة و 

هو ما ٌجعل هذا ممكنا ، رؼم أّن  –اإلمبرٌالٌة و نوع التطّور المفروض على البلدان التى تضطهدها 

 ( 32ا عنٌفا . )هذه الحقوق نسبٌة وهً اآلن متنازعة تنازع

اإلنتفاضات ال وجود لبلد فى  ،و بالرؼم من المشاركة الواسعة للنساء فى النضاالت المناهضة للنظام 

أٌن صار تحرٌر المرأة صرخة توحٌد كبرى كما ٌجب أن ٌكون . إّن إضطهاد النساء متداخل العربٌة 

ة . ٌمكن لحركة تحرٌر النساء كجزء بصفة حاسمة بالتحدٌّات الجذرٌة لكافة نظام العبلقات اإلجتماعٌ

جوهري من هوٌّتها أن تواجه عملٌّا القوتٌن اللتٌن " عفا علٌهما الزمن " كبلهما ن بما فى ذلك فى 

مناطق و ضمن شرابح إجتماعٌة هً فى الوقت الحاضر معاقل لؤلصولٌة اإلسبلمٌة ، و تفرز قّوة من 
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اسً . و ٌمكن لمقاربة ٌجّسدها شعار " لنطلق ؼضب النساء و الرجال و تشرع فى تؽٌٌر المشهد السٌ

عفا  "النساء كقّوة جبّارة من أجل الثورة " أن تساعد على دفع إختراق القبضة القوٌّة للقوتٌن اللتٌن 

 علٌهما الزمن " فى السٌاسة و كذلك فى تفكٌر الكثٌر من الناس .

 الجزء الثانً

 كٌؾ ستكون الثورة الحقٌقٌة : 

عمٌقة و متعدّدة و قد ؼذّت  حركات و تٌّارات تفكٌر اإلنتفاضات العربٌة مثلما ناقشنا أعبله ، أسباب 

واقع أّن الناس فى هذه  متناقضة بحدّة ، و تناقضات معقّدة . لكن خلؾ كّل هذا ٌوجد واقع أساسً هو

لتخلّؾ و تخضع إلمبلءات البلدان ٌجدون تنظٌم المجتمع فى منتهى البلعدل و أّن بلدانهم ؼارقة فى ا

الزمر الرجعٌة محلٌّا و إلى القوى األجنبٌة اإلستعمارٌة الجدٌدة ، و أّن ظروؾ الحٌاة القابمة ال ٌمكن 

هم ٌنوون النضال و التضحٌة لوضع نهاٌة لهذه مبات اآلالؾ وحتى المبلٌٌن أظهروا أنّ  القبول بها .

بة فى التؽٌٌر الثوري سٌنحصر فى النهاٌة  و قد ٌنتكس ؼٌر أّن هذا الٌنبوع الجاري من الرؼ .الوضعٌة 

هذه المجتمعات على الحال التى هً علٌه و أهّم من ذلك ، ما الذى  لماذاحتى إالّ إذا إرتبط بفهم حقٌقً ل

 ٌمكن أن نفعله لتؽٌٌرها على نحو تحرٌري حقّا . 

حقاقه منذ مدّة طوٌلة و عمل بهذا المعنى ، فى حٌن أّن نهوض النضال كان متؤّخرا عن موعد إست 

مرّحب به فى العالم ، فإّن الوضع األساسً للناس فى الشرق األوسط و شمال أفرٌقٌا و حاجتهم لمجتمع 

مؽاٌر تماما بالكاد تكون فرٌدة من نوعها فى هذا الجزء من الكوكب . ففى كّل مكان المسؤلة هً إذا كان 

و ٌلحقوا . أن ٌنهضوا ضد الظروؾ اإلجتماعٌة القابمةممكنا للناس المضطَهدٌن عبر العالم بؤسره 

الهزٌمة بالمستِؽلٌن الذٌن إستفادوا لوحدهم من هذه الظروؾ و الحكومات و الجٌوش التى تدعمها . و إذا 

على أساس إلحاق الهزٌمة بهإالء األعداء ، كان من الممكن بناء مجتمع تحّرري حقّا  لن ٌلبًّ الحاجٌات 

حسب بل سٌكون قادرا على فتح أفق جدٌد تماما فى تارٌخ اإلنسانٌة . و بالفعل ، وجد المادٌة للشعب ف

 قرن كامل من النضال أثناءه قاتل الناس إلنجاز هذه الثورة ، الثورة الشٌوعٌة . 

(  لقد ُوجدت مكاسب هابلة ال سٌما فى 31نقدّم عرضا كامبل لتارٌخ هذه الثورة هنا .)  لٌس بوسعنا أن

جدٌدة التى مثّلت حكم الجماهٌر الشعبٌة نتٌجة الثورتان فى روسٌا و الصٌن ،نوع مختلؾ كلٌّا الدول ال

من اإلقتصاد ؼٌر القابم على اإلستؽبلل وخطوات جبّارة فى تؽٌٌر طرٌقة إرتباط الناس بعضهم ببعض. 

ظات دنٌا و حتى و قد كانت هذه السٌرورة ملٌبة بالهٌاج الشدٌد و المآسً و شهدت قمم نجاح و كذلك لح

مؤساوٌة فى مسار تارٌخها اإلٌجابً عامة . و ال ٌنبؽى أن نفاجا بؤن ٌعتبر حّكام العالم المعاصر ، 

    اإلمبرٌالٌة و مستِؽلون و رجعٌون آخرون فى عبلقة بهم ، هذه التجربة  –الطبقة الحاكمة الرأسمالٌة 

وٌحجبوه . لهذا  و ٌحّرفوا التارٌخ الحقٌقً فظٌعة " بالنسبة لئلنسانٌة و ٌبذلون جهدهم لتشوٌهها "

تلخٌص أفاكٌان لتجربة أّول مرحلة من الثورة الشٌوعٌة ذات أهّمٌة حاسمة بالنسبة للمضطَهدٌن و لكّل 

من ٌبحث عن طرٌق للتقدّم نحو نوع من المجتمع مختلؾ كلٌّا . فهذه الخبلصة الجدٌدة قابمة على 

و اإلٌجابٌة فى عمومها و على نقد حقٌقً لهذه الجهود و إدماج مزٌد التجربة الواقعٌة للجهود العظٌمة 

من الفهم من مجاالت أخرى من النشاط اإلنسانً كالبحوث العلمٌة و الثقافٌة و الفكرٌة . و النتٌجة هً 

خبلصة جدٌدة للشٌوعٌة تضع الثورة البرولٌتارٌة على أساس أكثر علمٌة جاعلة الثورة على حدّ سواء 

 لتحقٌق أكثر و مرؼوب فٌها أكثر . ممكنة ا
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إّن أهّم شًء بشؤن اإلشتراكٌة لٌس حتى التحسٌنات العمٌقة التى أدخلتها على حٌاة الناس و إنّما هً  

 فاكٌان : ؤتحدٌدا إنتقال نحو حقبة جدٌدة كلٌّا من تارٌخ اإلنسان فٌها ، لنستشهد ب

 بما فرد كلّ  ٌساهم حٌث... العام الصالح أجل من معا ٌناضلون و الناس ٌعمل حٌث عالم: الشٌوعٌة  "

 بعدُ  توجد لن حٌث...باإلنسان َحِرٌّة حٌاة للعٌش إلٌه ٌحتاج ما ٌتلقّى و المجتمع فى علٌه ٌقدر

 فقط لٌس سالبٌنهم ، ٌضطهدوه و اآلخر البعض ٌحكموا أن للبعض تخّول الشعب داخل إنقسامات

 .  (33"  ).تؽٌٌره على العمل و للعالم الحقٌقً الفهم ووسائل معرفة أٌضا لكن و الالئقة الحٌاة وسائل

   لقد سعى مناهضو الثورة إلى جعل كّل إمرء ٌعتقد أّن هدؾ الشٌوعٌة أسوء من حلم مستحٌل التحقّق . 

و هم ٌحاججون بؤن محاولة توجٌه المجتمع فى ذلك اإلتجاه ال ٌمكن أنٌنتج إالّ طؽٌانا و ٌشرع فى دوس 

. لكن دراسة عمٌقة للتارٌخ الفعلً للثورة قد بٌّن أّن ذلك إفتراء . كان من الممكن بناء كّل فردٌة 

مجتمعات إشتراكٌة ال تلبًّ بصورة متصاعدة الحاجٌات األساسٌة للشعب فحسب بل طفقت كذلك تؽٌّر 

خدمة  طرٌقة رإٌة الناس لبعضهم البعض . عوض كلمة السّر الرأسمالٌة " أنا أّوال " ، بات شعار "

طبٌعة إنسانٌة ؼٌر  "مثلما شاهدنا فى الصٌن الثورٌة . ال وجود ل  الشعب " المعٌار الذى ألهم المبلٌٌن ،

ن قابلة للتؽٌٌر " لكن باألحرى إمكانٌة أن تؽٌّر اإلنسانٌة األوضاع ] الموضوعٌة [ و تؽٌّر نفسها . وتبٌّ 

تى ما هو أفضل فى المرحلة التالٌة من القٌام الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة ألفكٌان كٌؾ ٌمكن أن ننجز ح

        بالثورة البرولٌتارٌة بالتعلّم من األخطاء و النواقص التى مٌّزت تجارب الدول اإلشتراكٌة األولى 

 و تجنّبها . 

الخبلصة الجدٌدة ألفاكٌان، تعنى فهما مختلفا ألهّمٌة ال فحسب السماح لنؤخذ مجاال حٌوٌّا واحدا ؛ و 

ارضة و الصراع الفكري فى المجتمع اإلشتراكً فحسب بل تعنى أٌضا التشجٌع علٌهما و نبذ فكرة بالمع

" إٌدٌولوجٌا رسمٌة " تفرض على المجتمع بكلٌّته ، و بطرق عدّة مقاربة مؽاٌرة تجاه اإللؽاء خطوة 

 ت .خطوة للطبقات و اإلختبلفات بٌن العمل الفكري والعمل الٌدوي الذى تقوم علٌه الطبقا

 ،، البرولٌتارٌا و المضطَهدٌن الآلخرٌنقٌادٌة فى ذلك القسم من السّكان ٌنبؽى أن ٌكون للثورة لّب و قّوة 

ضحاٌا اإلستؽبلل و الرجعٌة و الذٌن هم أكثر المتحّرقٌن للتؽٌٌر الثوري . بٌد أن هذه  الثورة ال ٌجب أن 

لسابقٌن بسلطة أولبك الذٌن تعذّبوا . إنّها تعنى د تعوٌض لسلطة المستِؽلٌن اتتمحور حول الثؤر ، أو مجرّ 

 قٌادة المجتمع عبر سٌرورة تارٌخٌة تامة معقّدة إلى حدّ بلوغ هدفها الشٌوعً . 

و الٌوم نحن فى وضع حٌث ألحقت الهزٌمة بالجهود الماضٌة للثورة البرولٌتارٌة لكن الحاجة إلى الثورة 

ء دفع الناس نحو الثورة ال تزال سارٌة المفعول . إالّ أنّه أكبر من أي زمن مضى و القوى التى تقؾ ورا

بالنسبة إلمكانٌة أن تإدّى الثورة إلى ثورة ناجحة و الرؼبة فى ذلك ، ٌنبؽى أن تنجز أٌضا ثورة فى 

          النظرٌة ، فى اإلٌدٌولوجٌا من خبللها ٌظهر لّب دٌنامٌكً للشٌوعٌٌن الثورٌٌن المصّممٌن على 

ن على قٌادة الجماهٌر فى إفتكاك السلطة و فى اإلبحار فى سٌرورة طوٌلة من تؽٌٌر المجتمع . و القادرٌ

هذه هً أهّمٌة ما قام و ال ٌزال ٌقوم به أفاكٌان ، و لهذا ٌمكن بمعنى معٌّن أن ٌقارن باإلختراقات 

القرن  ىالنظرٌة لماركس التى أرست أساس المعارك الثورٌة الناجحة و تشكٌل دول إشتراكٌة ف

مستوعبٌن هذا العلم كما تطّور الٌوم و ماسكٌن به مسكا صلبا و مطبقٌنه لتفّحص المشاكل  .العشرٌن

واإلجابة عنها، مشاكل كٌفٌة القٌام بالثورة ، هً مهّمة الذٌن فى كّل مكان ٌرٌدون القتال من أجل عالم 

 جدٌد . 
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صقولة لمعالجة مشاكل المجتمع فى البلدان العربٌة توفّر الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة المقاربة األساسٌة الم

 و ضٌاؼة مخطّط  لحلّها عبر الثورة . 

بنظرة شاملة من الممكن  رإٌة مظهرٌن كبٌرٌن وثٌقً الصلة من التؽٌٌر الثوري الذى ٌنبؽى أن ٌكون 

ات بالنظام فى موقع القلب من أي برنامج ثوري حقٌقً . أّوال ، هناك كافة الشبكة العنكبوتٌة للعبلق

اإلمبرٌالً العالمً الذى ٌبقى هذه المجتمعات إقتصادٌّا و عسكرٌّا و سٌاسٌّا و ثقافٌّا واقعة فى شرك و 

تابعة ] لئلمبرٌالٌة العالمٌة [ . و لٌس بإمكان ثورة حقٌقٌة مجّرد محاولة اللهو مع هذه السبلسل أو حتى 

إلستعمال " هذا الرابط أو ذاك بالنظام اإلمبرٌالً ا "أسوأ ، أن تحاول أن تقدّر كٌؾ أنّه لنوع ما من 

العالمً كصنؾ من الرافعة أو المٌزة . إّن صناعة البترول العصرٌة الممركزة إمبرٌالٌّا ، لنضرب مثاال 

ل الناس و المجتمع ككّل و لٌست فى المنطقة ، سلسلة ضخمة تكبّ  البلدان واحدا واضحا ٌعنى عدد من

فى النهاٌة و رؼم كّل شًء ، هل أّن الجزابر الؽنٌّة  (34)للتحّرر الوطنً " .نهابٌّا وسٌلة ممكنة " 

   بالتبترول أقرب إلى كسر السبلسل و التحّرر من الهمنة الفرنسٌة ، حتى ال نشٌر إلى إنقبلب فى مكانة 

و أوضاع الجماهٌر الشعبٌة ، من ما كانت علٌه قبل بضعة عقود ؟ و الشًء نفسه ٌنسحب على على 

البرامج التونسٌة التى تدعو للترفٌع فى تصدٌر الفسفاط ومواد منجمٌة أخرى و إلى إرساء مزٌد من 

 "صناعةتدّر المال و تطوٌر"  و مزٌد تصدٌر محاصٌل كالمات الهاتفٌة التى ال أفق لهامراكز إستقبال الم

هب موارد الببلد و مقدّرات الشعب بلّدة للذهن و الملّوثة للبٌبة أو أي طرٌق آخر لنمالسٌاحة المتقلّصة و ال

 و مإهبلته لتتماشى و الرأسمال األجنبً و تزٌد سوءا البلمساواة الفظٌعة التى هً بعدُ تستعبد اإلنسانٌة . 

و الهدؾ المباشر اآلخر للثورة هو إطبلق العنان لسٌرورة كاملة من التؽٌٌر اإلجتماعً الذى سٌشرع فى 

   ٌة واألبوٌة والمتخلّفة و التى ال تزال تثقل جدّا كاهل جماهٌر الشعب كنس العبلقات اإلجتماعٌة الرجع

و المجتمع بؤسره . و هتان المهّمتان ال ٌمكن إنجازهما إالّ معا ألّن التؽٌٌر اإلجتماعً ؼٌر ممكن دون 

  .  التحّرر الوطنً و وحده التؽٌٌر الصرٌح لهذه المجتمعات ٌمكذن فعبل من تحرٌرها من النٌر األجنبً

 و بؽض النظر عن المراحل التى قد ٌعنٌه ذلك ، فإّن هذا ٌعنى إنتهاج طرٌق الثورة اإلشتراكٌة .

 اإلشتراكٌة أشٌاء ثالثة : و " 

فٌه المضطَهدون و المستؽلّون سابقا ، فى تحالؾ  السلطة السٌاسٌةأّوال ، اإلشتراكٌة شكل جدٌد من 

و الحرفٌٌن و األؼلبٌة العظمى من المجتمع ، تتحّكم فى المجتمع بقٌادة حزب  مع الطبقات الوسطى،

طلٌعً ذو نظرة نافذة . و هذا النوع من سلطة الدولة ٌراقب المستؽلٌّن القدامى منهم و الجدد. و ٌوفّر 

ر ٌوفّ  -ب –تطلق العنان إلبداع الناس و مبادراتهم فى كافة اإلتجاهات و  -أ –إمكانٌة دٌمقراطٌة 

لجماهٌر الشعب الحّق و القدرة على تؽٌٌر العالم و اإلضطالع بإتخاذ القرارات الهامة، و ٌشّجع على 

التقاش األبعد مدى ، و ٌحمى حقوق الفرد.و هذه الدولة اإلشتراكٌة التى أتحدّث عنها هً دكّة إطالق 

 الثورة فى أماكن أخرى من العالم.

حٌث الموارد و القدرات اإلنتاجٌة للمجتمع ٌمتلكها المجتمع عبر  نظام إقتصادي جدٌد ثانٌا، اإلشتراكٌة 

تنسٌق الدولة اإلشتراكٌة ، و حٌث اإلنتاج منظّم بوعً و مخطّط لتلبٌة حاجٌات المجتمع ، و لتجاوز 

مثل إضطهاد األقلٌّاتالقومٌة و تبعٌة النساء ز إنّه إقتصاد منظّم  -المساواة المجتمع الرأسمالً الطبقً

ع الثورة فى العالم و لحماٌة الكوكب. ٌكّؾ اإلستؽالل و الربح عن التحّكم فى المجتمع و فى حٌاة لتشجٌ

الناس. و تكّؾ المؤسسات الصٌدلٌة الكبرى و مجّمعات التأمٌن و المالٌة عن تحدٌد معاٌٌر تقدٌم 
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تورز أو البوٌنػ الرعاٌة الصّحٌة و البحث العلمً. ستكّؾ عن الوجود.لن توجد بعدُ شركة الجنرال مو

 موّجها تطّور النقل و إنتاج الطاقة لحاجٌات الربحز -ستكّؾ عن الوجود هً األخرى –

         ، بٌن الرأسمالٌة و الشٌوعٌة ، مرحلة صراع ثوري مرحلة تارٌخٌة إنتقالٌة ثالثا، اإلشتراكٌة 

واإلتفاقٌّات اإلجتماعٌة ، و كافة األفكار و تجرٌب لتحوٌل كافة الهٌاكل اإلقتصادٌة نو كافة المؤسسات 

 (35" )و القٌم التى تأبّد تقسٌم المجتمع إلى طبقات.

 و هذا الصنؾ من الدول و هذه الثورة ال ٌهدفان إلى" تؤمٌم " اإلقتصاد التابع ] لئلمبرٌالٌة [ و المشّوه  

     المً للعمل . مصادرة كافة الرسامٌل و المفّكك الموجود حالٌّا و ال إٌجاد " مكانا لنا " فى التقسٌم الع

و المإسسات التى هً على ملك اإلمبرٌالٌٌن األجانب خطوة عمبلقة و ضرورٌة ٌنبؽى إتخاذها إلنجاز 

ثورة . لكنّها ال تعدو أن تكون خطوة و ستمثّل تحدٌّا كبٌرا ببل شّك لبناء إقتصاد جدٌد و حٌوي ٌقفز 

 و مع ذلك دون القٌام بهذا ستتّم خسارة اللعبة مسبّقا .  . خارج النظام اإلمبرٌالً العالمً

جتماعً مختلؾ ٌمكن أن تنهض بدور إ –هناك موارد ضخمة فى البلدان العربٌة فى نظام إقتصادي 

مختلؾ ، دور إٌجابً ودٌنامٌكً . و الفبلحة التى تخفق فى تؽذٌة الناس فى ظروؾ الهٌمنة اإلمبرٌالٌة 

 تفعل ذلك بل أٌضا أن توفّر قاعدة لنمط جدٌد مؽاٌر من اإلقتصاد الوطنً . لٌس فى مقدورها فقط أن 

المشكل المفتاح لٌس " نقص فى النمّو " بل الطرٌقة التى ٌُنتج بها من أجل الربح عوضا عن اإلنتاج من 

  ودأجل تلبٌة الحاجٌات اإلنسانٌة و أدّى تفّوق السوق العالمٌة إلى تطوٌر بعض مجاالت اإلقتصاد و رك

و قد قاد هذا إلى إحتداد العقلً و محّطم للمعنوٌات للبلمساواة بٌن  . و تخلى مفروضٌن لمجاالت أخرى

مثبل ، بٌن مصر العلٌا والسفلى ، و سهل النٌل و القاهرة مقابل محافظات على  –الجهات القابمة قببل 

  (36و المناطق الداخلٌة . ) الساحلٌة ؼرار الفٌوم ؛ و فى تونس ، اإلختبلفات القصوى بٌن المناطق

حتى ال نذكر شكل تطّورها الفوضوي وؼٌر  –رؼم أّن القاهرة مثٌرة و معقّدة ، فإّن حجم المدٌنة وحده 

ضطهاد و التخلّؾ إلٌعكس ا –المخّطط و المنتج للبإس تماما و كذلك مجازا ، الذى ٌبعث على الصدمة 

، ومنه ال ٌبحث الشباب إالّ على الهرب . و هذا لٌس المفروض الذى ٌضرب جزء كبٌرا من بقٌة الببلد 

سوى مثال بلٌػ عن الوضع فى عدٌد البلدان العربٌة . و هذه الفروقات إلى درجة كبٌرة هً نتاج خضوع 

   هذه البلدان لما ٌجده الرأسمال اإلمبرٌالً و السوق مربحا . هً ؼٌر قابلة للتواصل بالمعنى اإلنسانً 

 . لبٌبًو كذلك ا

ورة حقٌقٌة ستجعل ممكنا تعببة الناس فى هذه المناطق المتخلّفة و بناء إقتصاد جدٌد فٌه العبلقة ث

الدٌنامٌكٌة بٌن التخطٌط الشامل للدولة على المستوى الوطنً ،الذى ٌنبؽى أن ٌكون أحد أهدافه تجاوز 

وٌل على الذات على مستوٌات و بناء المبادرة و التع البلمساواة بٌن المناطق و عدم التوازن اإلقتصادي ،

المحلٌّة و الجهوٌة أٌضا . سٌتخذ الفبلحة كعامل مفتاح للقطع مع السوق العلمٌة و تعبٌد الطرٌق لتطّور 

إشتراكً شامل مشدّدا على تؽذٌة الشعب . و ٌنبؽى أن ٌوجد إلتزام و تخطٌط بما فى ذلك أشكال جدٌدة 

بؽٌة إنهاء  –من األخصابٌٌن إلى عامة الشعب  –عب من التعاون و التجدٌد ضمن مختلؾ قطاعات الش

الوضع الحالً أٌن بقدر ما ٌطّور بلد مثل مصر أو تونس فبلحته ، بقدر ما ٌكون أقّل قدرة على تؽذٌة 

   سّكانه . فالبلدان كانا قببل ٌنتجان ؼذاءا وفٌرا . و الٌوم علٌهما أن ٌستوردا الؽذاء ألّن الماء و األرض 

كلت لهم مهّمة اإلنتاج للسوق العالمٌة ، تصدٌر القطن و الحنطة و الثمار و البقول خارج و الرفٌٌن أو

الموسم بٌنما ٌؤكل مبلٌٌن الناس الخبز المصنوع من حبوب نصؾ مكّسرة و ال شً كثٌر معهنو الذٌن ال 
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كثٌرا السجن ٌمكنهم إنتاج أرباح للسوق العالمٌة ال ٌحثلون على شؽل أصبل . ألٌس هذا إقتصادا ٌشبه 

حٌث ما ٌحدّد حٌاة النزالء هو الحاجة إلى التصدٌر و بطرق أخرى الحصول على العُملة األجنبٌة لشراء 

 أشٌاء كان من الممكن أن تصنّع محلٌّا منذ البداٌة خدمة للناس و الكوكب . 

. ال ٌتمتّع كّل لقد كان لمصر حّظا سعٌدا بإمتبلكها نهر النٌل ومٌاهه الجارٌة على ما ٌبدو ال تنضب 

البلدان بمثل هذه الموارد ، لكن ٌمكننا أن نعتبر هذا الوضع مثاال سٌّبا لكٌؾ أّن نظام الربح ٌحّول 

المٌزات إلى نقٌضها : كمٌّة الماء التى ٌحصل علٌها الفبلحون ٌحدّدها رأس المال و سلطة العبلقات التى 

الرّي مثلما ٌطبّق اآلن ٌمكن أن ٌكون مصدرا تسحقهم و تمنع أرضهم من أن تكون منتجة بالتمام ؛ ف

للثروة لكنّه ٌترافق أٌضا بتحطٌم التربة ) عبر مراكمة الملح مثبل ( ، و المبلٌٌن الذٌن ٌمضون أٌامهم و 

هم ؼارقون إلى الركبة فى المٌاه ٌعنون من أمراض فظٌعة تتسبّب فٌها المٌاه كانت الصٌن الماوٌة قد 

ن اآلن ، و ٌموت أطفالهم بسبب ؼٌاب الماء الصالح للشراب . و هناك سبب إجتثّتها قبل نصؾ قرن م

       إقتصادي بسٌط إلٌقاؾ التسّرب الواسع النطاق فى قنوات الرّي و أشكال أخرى من تبذٌر المٌاه ؛ 

مثل و ؼالبٌة هذه المٌاه فعلٌّا " تصدّر " ألنّها تستعمل لزراعة منتوجات تصدٌرٌة مستهلكة جدّا للمٌاه 

األزهار ؛ و فى النهاٌة ، جاء تطّور الفبلحة السقوٌة فى مصر على حساب إمكانٌة تطوٌر الفبلحة فى 

بلدان أخرى على طول النٌل و منابعه و هكذا هو مواصلة للعبلقات اإلضطهادٌة اإلستعمارٌة المفروضة 

 على المنطقة . 

را ن بناء السدّ العالً بؤصوان ، ٌجب على ضوء كّل ما تقدّم حتى أحد أكثر مكاسب عبد الناصر فخ

( ، مثال عن طرٌق لن تسلكه مصر إشتراكٌة . لقد قٌل إّن عبد الناصر 37شكالً )إرإٌته على أنّه 

إرتؤى أنٌجعل من النٌل و أرضه الخصبة شًء ٌساوى النفط فى جلب الثروة فى بعض البلدان العربٌة 

ة : و قد فرضتها قوانٌن الرأسمالٌة ، طرٌقة مسكه األخرى ، و بطرٌقة تناقض ظاهري صار ذلك حقٌق

لبٌة العظمى اقادت إلى تبعٌة إقتصادٌة معرقلة و إلى إستقطاب أكبر فى الثروة و حٌاة ال تطاق بالنسبة للؽ

 من المصرٌٌن . 

 إّن إقتصادا مختلفا جذرٌّا مستدٌما بٌبٌّا ٌحتاج أن ٌُبنى لٌكون قادرا على : 

 اإلستؽبلل و توفٌر الظروؾ المادٌة للتقدّم نحو مجتمع خالً من الطبقات ، عدم اإلعتماد على  -2

 تلبٌة حاجٌات الشعب ،  -1

المساعدة على تجاوز البلتوازن الجهوي و الصدام بٌن الصناعة و الفبلحة و ٌواجه اإلمبرٌالٌة  -3

 وٌكون معتمدا على الذات ، 

ٌكون نموذجا و منطقة إرتكاز عملٌة لمزٌد التقدّم الثوري فى المنطقة و فى العالم ككّل . و كّل  أن -4

الفكرة عن ما ٌمثّل " تطّورا " ستكتسب مؽزى جدٌدا و مؽاٌرا جذرٌّا حٌن لن ٌعود " النمّو" ٌحكم علٌه 

بنك العالمً و صندوق النقد وفق معٌار النظام اإلمبرٌالً العالمً و القوانٌن التى وضعتها مإسساته كال

الدولً . فى هذا النوع من المجتمع الثوري ملكٌة الدولة و تخطٌط الدولة ٌؽدوان وساببل محورٌة لتحقٌق 

 األهداؾ الثورٌة و التؽٌٌر اإلجتماعً . 
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و سٌعنى هذا إعادة التفكٌر فى التطّور المدٌنً و العبلقة بٌن الرٌؾ و المدن الكبرى على ضوء الحاجة 

 ،، بالمعنى اإلنسانً و كذلك بالمعنى البٌبً األكبر ، من منظور تطّور عقبلنً و طوٌل األمد و مندمج 

 . و لٌس فقط ما هو األوفر ربحا

 :الدولة 

كؤحسن ما ٌكون الوصؾ بؤنّها  الدولةو فى ؼالبٌة بلدان الشرق األوسط و شمال أفرٌقٌا ، ٌمكن وصؾ 

و لٌس الحكومة فحسب لكن أٌضا قوات الجٌش و األمن و اإلدارة  بؤكملها مستعمرة جدٌدة . الدولة 

البٌروقراطٌة ، قد أنشؤها و تشّكلت و تدّربت على الطاعة بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة للنظام 

اإلمبرٌالً العالمً و قوى مثل فرنسا و برٌطانٌا و بالطبع الوالٌات المتحدة . و هذه الدول مدٌنة بالفضل 

      ت الحاكمة المحلٌّة و األجنبٌة و تخدمها . وهً تعّزز عبلقات الملكٌة المهٌمنة لتضمن تماما للطبقا

" أفضل جّو إستثماري مبلبم " للمستِؽلٌن العالمٌٌن و المحلٌٌّن . الدولة هً التى تنفّذ البرامج الممبلة من 

التى على إستعداد إلستعمال العنؾ قبل اإلمبرٌالٌة مثل سٌاسة التقّشؾ لصندوق النقد الدولً و الدولة هً 

      الوحشً لقمع الشعب . و الدولة الرجعٌة ال ٌمكن إطبلقا قصمها عن الجسد اإلمبرٌالً الملحقة به. 

فً إلى حافظ األسد، او تجربة العقود الماضٌة فى البلدان العربٌة و كذلك العالم ككّل ، من ناصر إلى القذّ 

لة المنظّم لحماٌة نظام إستؽبللً ؼٌر قابل ألن ٌكون وسٌلة لتؽٌٌر ثوري قد بٌّنت مّجددا أن جهاز الدو

 مستوفً . 

اإلجتماعً الرجعً و لهذا  –الدولة هً العدّو المركزي للشعب و العامود الفقري للنظام اإلقتصادي 

 ،القاع  هذه الدولة الرجعٌة ٌنبؽى إٌجاد نوع جدٌد تماما من الدولة من القّمة إلى تحطٌمٌجب أن ٌكون 

فٌه ٌكون المستؽَلون سابقا ، بقٌادة طلٌعة شٌوعٌة حقٌقٌة ، قادرٌن على أن ٌوّحدوا حولهم الؽالبٌة 

شكال من أشكال دكتاتورٌة البرولٌتارٌا العظمى من السّكان . ودولة من هذا القبٌل ال ٌمكن أن تكون إالّ 

  المناسبة لبلد معٌّن .

وحٌنما تكون دولة ثورٌة قد ترّكزت باإلعتماد على الذٌن كانوا سابقا مستؽَلٌن ، فإّن آفاقا جدٌدة كلٌّا قد 

        ٌقاومان بحٌوٌة  –ومجتمع  –تفتح للتؽٌٌر اإلجتماعً الذى سٌتطلّب و ٌمكّن فى آن معا من دولة 

       ، عندما تكون الثورة قد كسرت سلطة و ٌعارضان النظام اإلمبرٌالً العالمً المهٌمن حالٌّا . مثبل 

و ملكٌة الفبة المالكة لؤلرض و القبضة الشدٌدة لنظام الربح على اإلستثمارات و التوزٌع ، فإنّه ٌكون 

ممكنا بلوغ اإلكتفاء لذاتً فى الفبلحة بسرعة بالتعوٌل على جماهٌر الشعب و ستكون الببلد فى موقع 

 ؽذابً و أشكال أخرى من الضؽط .  أفضل بكثٌر لمقاومة الحصار ال

مثل نظام فنزوٌبل فى ظّل تشافٌز و خلٌفته مادورو  –و ما تسّمى ب " النماذج " التى ٌرّوج لها البعض 

هً جمٌعا تلوٌنات متنوعة لئلبقاء على الدولة القدٌمة جوهرٌّا كما هً و األمل فى العثور على وسٌلة  –

عبر بٌع النفط فى حال فنٌزوٌبل و األكوادور . و النتابج هً أن هذه  توافق مع العالم اإلمبرٌالً ، مثبل

المجتمعات جوهرٌّا لم تتؽٌّر و تظّل تحت رحمة كافة أنواع الضؽوط. و هتان المهّمتان الكبٌرتان للثورة 

القطٌعة مع الشبكة االقبمة إلضطهاد اإلمبرٌالٌة لؤلمم المضطَهدة و إطبلق العنان لسٌرورة تؽٌٌر  –

 صلتهما ال تنفصم ، وبالفعل إنّه من ؼٌر الممكن تصّور الواحدة دون األخرى .  –جتماعً إ

سٌحتّج العدٌدٌون قابلٌن إّن ما نحاجج من أجله حلم مستحٌل . إنّه طرٌق صعب ، طرٌق صعب جدّا 

ق سٌتطلّب صراعا و تضحٌات هابلة و سٌتطلّب فى النهاٌة إنتصار الثورة البرولٌتارٌة على النطا
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ال وجود لطرٌق آخر حقٌقً للتحّرر اإلجتماعً و القضاء على إضطهاد العالمً . لكن الحقٌقة هً أنّه 

         . ما هو مستحٌل حقّا ، و ما تبٌّن المّرة تلو المّرة أنّه كذلك ، هو أحبلم  األمم و الالمساواة بٌنها

 كٌك أوصال المإسسات الرجعٌة القابمة . تف دونو مخّططات الذٌن ٌحاججون أنّه هناك طرٌق ما للتقدّم 

 النساء كقّوة محّركة من أجل الثورة :

مسؤلة دور النساء فى مجتمع الٌوم و نظرة و برنامج كٌؾ ٌنبؽى تؽٌٌر ذلك مسالة مركزٌة للؽاٌة إّن 

      بالنسبة للمسابل التى أثارها ظهور الربٌع العربً وهً فى موقع القلب من أي نوع من الثورة نحتاج

 و أي نوع من المجتمع مرؼوب فٌه و ممكن . 

لقد ظهرت قضٌة النساء ربّما كؤحدّ خّط أحمر فى البلدان العربٌة . وكون إخضاع النساء مبنً بدقّة فى 

الهٌاكل الرجعٌة و اإلضطهادٌة و كامل نظام اإلستؽبلل ٌجعل النضال ضد إضطهاد النساء قّوة محّركة 

ؽٌٌر ثوري حقٌقً . و هنا ٌمكن أن نرى لٌس فقط لماذا ثورة حقٌقٌة جدّ ٌنبؽى أن تكون محور أي ت

 ضرورٌة و إنّما ستكون كٌفٌة القتال للتحرٌر التام للنساء كذلك حٌوٌة لتقدّم الثورة اٌضا . 

عقب تفكٌك الدولة القدٌمة وجهازها القمعً و تركٌز أجهزة جدٌدة للسلطة الثورٌة بافمكان وضع حدّ  

. مثبل ، التعببة الجماهٌرٌة للنساء و الرجال مسنودة  بسرعة كبٌرة ألكثر الجرابم فظاعة ضد النساء

      ولوباء اإلؼتصاب بسلطة الدولة ٌمكن بسرعة كبٌرة أن تضع حدّا إلتبلؾ الجهاز الجنسً األنثوي 

و البؽاء الواسع اإلنتشار. و المبادرات الجرٌبة و الحٌوٌة التى إتخذها مجموعات نساء و آخرٌن لحماٌة 

النساء فى ساحة التحرٌر أثناء المسٌرات و عموما وسط القاهرة قد كشفت عن حاجة أكٌدة لمثل هذه 

بطرٌقة توّحد حتى بعض الناس المتخلّفٌن فى أّول التحّركات وهً تقدّم تجربة ثمٌنة لكٌفٌة إنجاز ذلك 

مثل جرؾ الماء  –األمر  ضد العنؾ المناهض للنساء .لكن هذه التحّركات تبٌّن كذلك التؤثٌر المحدود 

إذا لم تكن هذه الجهود جزءا من بناء حركة ثورٌة شاملة تهدؾ إلى أرساء سلطة  –خارج زورق إنقلب 

لى إجتثاث األسس اإلجتماعٌة و اإلٌدٌولوجٌة الكامنة وراء هذا السلوك دولة جدٌدة و تحرٌرٌة تقدر ع

 مؽٌّرة المجتمع و الناس . ،اإلجرامً 

التى  –فى ظّل دولة ثورٌة ، المساواة القانونٌة الكاملة بشؤن الزواج و الطبلق و الملكٌة وحقوق اإلرث 

ٌمكن التوّصل  –المستحقّة بعكس ذلك لم تتحقّق أبدا فى ظّل بورقٌبة أو مبارك ن رؼم سمعتهما ؼٌر 

قع كما اإلٌها بسرعة و تعزٌزها . و ٌجب ضمان التمكّن التام من تحدٌد النسل و اإلجهاض للجمٌع فى الو

فى القانون . فى الصٌن الثورٌة ، مثبل ، وقع القضاء فى األساس على البؽاء فى ؼضون بضعة سنوات، 

و العبلقات اإلجتماعٌة الرجعٌة إلى هذه الممارسة ُخّصصت لهن  و النساء الجرٌحات البلتً دفعهن الفقر

و إنجاز هذا ٌعنى إستنهاض الناس لٌتحدّوا منظومة  .للمشاركة فى بناء المجتمع الجدٌدوسابل ذات معنى 

األفكار و القٌم الرجعٌة التى جعلت النساء فى موقع دونً . و سٌعنى ذلك ثورة فى الثقافة و التفكٌر 

 كذلك . 

و هذه األصناؾ من التؽٌٌرات لوحدها ٌمكن أن تدفع بلدان الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا دفعا كبٌرا إلى 

األمام مقارنة بوضع النساء فى أكثر البلدان اإلمبرٌالٌة " تقدّما ". لكن أهّم من ذلك بكثٌر هو كٌؾ أّن 

أن ٌكون عامبل مركزٌّا و محّركا  القتال على المدى الطوٌل لتجاوز إضطهاد النساء آلالؾ السنٌن ٌمكن

فى نضال اإلنسانٌة لتجاوز اإلضطهاد و اإلستؽبلل و الطبقات مّرة واحدة . سٌكون نضاال حقٌقٌا لتؽٌٌر 

العابلة و ضمان أن ٌقوم الزواج على الحّب و اإلحترام المتبادلٌن . العابلة التقلٌدٌة عادة حصن 
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قد هذا و تؽٌٌره جذرٌّا . و األدوار الجندرٌة التقلٌدٌة و مفهوم ما للبطرٌاركٌة و التخلّؾ و ٌترتّب علٌنا ن

ٌعنٌه أن تكون رجبل أو إمرأة سٌكون ساحة معركة فى الثقافة و ضمن المضطَهدٌن أنفسهم .و هذه 

الصراعات و النقاشات ضمن الناس و التجرٌب اإلجتماعً ضرورٌّان لٌس فقط للحٌلولة دون تقهقر 

 حتى أهّم ، ٌجب أن تساهم فى المحّرك الذى ٌدفعها إلى األمام .  –الثورة إلى اوراء 

إّن القتال حول دورالنساء فى المجتمع سٌركّز فى المجتمع اإلشتراكً المستقبلً و سٌمٌّزه كمرحلة إنتقال 

 ثوري إلى مجتمع مؽاٌر كلٌّا . 

ٌٌن النساء مخرجا حقٌقٌّا. لكن ن بإمكانهم أن ٌوفّروا لمبلون اإلسبلمٌون و ال األصولٌوال اإلمبرٌالٌ 

الثورة بوسعها ذلك ما ٌفسّر لماذا ٌمكن جلب النساء المتمّردات ، ال سٌما الشابات ، إلى نظرة و برنامج 

 شٌوعً ثوري تحّرري .

 تعبئة القوى اإلٌجابٌة :

نواع سٌكون لكّل بلد وضعه و ستكون له حاجٌاته الخاصٌن ، لكن فى كّل مكان تواجه الثورة ذات أ

إحباط قدرات الناس و تبخٌسهم ،  –المشاكل . فحٌثما نظرنا فى عالم الٌوم ، هناك إهدار هابل و فظٌع 

شدّ جندر بؤكمله ، نصؾ السّكان إلى الخلؾ ؛ إساءة إستعمال األرض و الموارد األخرى ؛ و تقنٌة ال 

تراكٌة و لٌس وفق مبادئ تلعب دورها كما ٌجب كعامل إٌجابً إالّ إذا إستعملت وفق المبادئ اإلش

 مراكمة رأس المال . 

إّن إمكانٌة تؽٌٌر المجتمع فى البلدان العربٌة ٌنبع من داخلها إذ أّن أهّم مصدر إلنتاج و مزٌد تثوٌر هذه 

المجتمعات هو المبلٌٌن من المستؽَلٌن و المقهورٌن أنفسهم . هذه قّوة كبٌرة للثورة ، للتؽٌٌر ، للعمل 

        المجتمع بؤسره ، لكنّها قّوة مكبوتة ، مشدودة إلى الوراء ، تصعقها اإلمبرٌالٌة الجماعً لمصلحة 

و الرجعٌة أو لنقول ذلك بطرٌقة أخرى ، القوتان اللتان " عفا علٌهما الزمن " . بإمكاننا أن نرى ومضة 

السلطة السٌاسٌة  علً و مبارك . لكن عندما تكون عن هذه القّوة الكامنة فى التمّردات التى كنست بن

عملٌّا بؤٌدى الشعب بقٌادة حزب طلٌعً ثوري حقٌقً ، عندبذ هذه القّوة التعٌٌرٌة الكامنة تستطٌع حقّا أن 

 تطلق.

لقد كان ٌؤس الشباب المعطّل عن العمل أو الشباب فى بطالة مقنّعة هو العالم المحوري فى إشعال الربٌع 

    أمل ، و الشباب المحبط سابقا قد ٌجد رضا هاببل مؤتاه العمل  العربً . ٌمكن لفقدان األمل التحّول إلى

هذا ٌتطلّب صنفا مؽاٌرا تماما من النظام  و النضال المشترك ألجل مصلحة المجتمع بؤسره . ؼٌر أنّ 

 اإلجتماعً .  –اإلقتصادي 

و لٌس على أولبك الذٌن ٌوجدون اآلن فى أسفل المجتمع فقط أن ٌنهضوا بدور حٌوي فى بناء مجتمع 

      تحّرري ، مؽاٌر كلٌّا .فالٌوم هناك عدد كبٌر من الشابات و الشبّان الذٌن تلقّوا تعلّما فى مجال الفّن 

و مجتمع ثوري بمستطاعه أن ٌفعل  و العلوم و ٌجدون مسالكا إنتاجٌة ؼٌر كافٌة لطاقاتهم و إبداعاتهم .

أكثر من مجّرد توفٌر شؽل للشباب المتعلّم الذى ٌدفع اآلن فى ؼالب األحٌان إلى الخارج بحثا عن 

المعاش ،فٌقع عادة إهدار مواهبهم و مإهبلتهم . و سٌقتضى بناء مجتمع إشتراكً أكثر من مجّرد 

هو بلوغ مجتمع خالً من الطبقات ، الشٌوعٌة بما مجموعة مهارات و تعلٌم تقنً . الهدؾ البعٌد المدى 

ٌعنً تخّطى التقسٌم الرهٌب للعمل بٌن عمل فكري و عمل ٌدوي حتى ٌتمكّن الناس ككّل من الحصول 

         و تعلّم المنهج العلمً لفهم كّل من العالم المادي  على الثمار الكبرى للثقافة اإلنسانٌة المشتركة ،
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     رٌة و حجاب الجهل ٌٌرهما ، و ٌوجد عالم ملٌا بما ٌذهل ، لٌس بمعتقداتنا التطٌّ و المجتمع من أجل تؽ

          و إنّما نتٌجة التحدّي و اإلثارة للمساهمة فى التوسٌع المستمّر لمعرفة العالم الفعلً فى كّل تعقّده 

 .  و عظمته

لسٌرورة و سٌجدون أٌضا مجاال لتحقٌق سٌكون للمثقّفٌن و للشباب المتعلّم دور حٌوي ٌلعبونه فى هذه ا

الذات ومساحة للتعبٌر عن ذواتهم و إبداعاتهم وهً أشٌاء مستحٌلة فى مجتمع الٌوم . و لن ٌنجز ذلك 

بتعزٌز المكانة ذات اإلمتٌازات لحفنة صؽٌرة من الناس وإنّما كجزء مندفع كامل المجتمع إلى األمام إلى 

 مكان أفضل بكثٌر . 

   المعارضة :

اإلنتفاضات و التى إضطلعت بدور محوري فى مطالب و من المظاهر التى ٌجدها الناس ؼٌر مقبولة 

، ؼٌاب الحقوق و ؼٌاب أٌة مشاركة ذات مؽزى فى الحٌاة السٌاسٌة . هذه لٌست فى األساس  العربٌة

حراز تؽٌٌر و التى لم تكن أبدا وسٌلة إل مسؤلة إنتخابات ، سواء كانت " مؽشوشة " أم " حقٌقٌة " ،

جوهري . و من األشٌاء التى بعثت بشحنة كهربابٌة فى العالم شارع الحبٌب بورقٌبة و ساحة التحرٌر 

لٌس كنقاط مركزٌة للمقاومة و حسب ، بل أٌضا ك " مناطق محّررة " تزخر بالنقاش حول إتجاه الحركة 

ؤوا على الصمت فى وجه الطبقات و المجتمع برّمته. جمٌع أنواع الناس ، نساء و رجبل و منهم أناس نش

المتعلّمة ، تحدّثوا بصوت عالً و ناقشوا و نقدوا كّل األشٌاء و كّل األشخاص الذٌن كانوا ٌشعرون بؤنّهم 

 ٌقفون فى الطرٌق ] فى طرٌق التقدّم [. 

      كان هذا النشاط ٌقابل بهجمات الشرطة و المجرمٌن على ظهور الجمال ، ،فى ظّل الحكم الرجعً 

. فى المجتمع اإلشتراكً المستقبلً هذا النوع من المعارضة لن  و التعتٌم اإلعبلمً و المخبرٌن السّرٌٌن

ٌكون " مسموحا به " و حسب ، بل ٌجب أن ٌُرّحب به و أن ٌلقى التشجٌع من قادة المجتمع و مإسساته 

إعادة التقٌٌم و النقد ستوجد على الثورٌة . اإلحتجاج و التمّرد الجماهٌري و روح اإلقدام على التفكٌر و 

نطاق قلّما ٌرى  و ٌُشرك الجماهٌر الشعبٌة التى هً عادة مستبعدة من الحٌاة الفكرٌة و السٌاسٌة و كذلك 

 حٌوي فى ظروؾ المجتمع الجدٌد .  المثقفٌن الذٌن سٌواصلون لعب دور

نكون واضحٌن ، ٌمكن ستحمى سلطة الدولة حقوق الشعب فى خوضه هذه الضروب من الصراعات . ل

التعبٌر عن معارضة اإلشتراكٌة طالما اّن هإالء المعارضٌن ال ٌحاولون عملٌّا اإلطاحة بالنظام بطرق 

   ؼٌر قانونٌة . إّن رإٌة أفاكٌان لئلشتراكٌة رإٌة حٌث الجدال و المعارضة و الصراع حول الصواب 

     ، و لٌسوا إستثناءا. و الموارد ) النشر  و النقاش الجماهٌري هً نسٌج من صنع المجتمع و الخطؤ ،

و مواقع النات ومحطّات التلفزة و أماكن اإلجتماعات و ما إلى ذلك ( ٌجب أن تتوفّر كً تصبح هذه 

 الحقوق واقعا و ذات معنى ، على عكس الدٌمقراطٌة البرجوازٌة أٌن المال و الروابط و الملكٌة تفرغ "

 . الخطاب الحّر" من جّل معانٌه 

و ما هذا التوجه بؤمنٌة تقٌّة توضع جانبا مع أّول صعوبة . فى المجتمع اإلشتراكً المستقبلً سٌوجد 

بالتؤكٌد أعداء خبثاء فى الداخل و الخارج سٌقومون بكّل شًء لٌرجعوا النظام الرجعً ، لكن ؼالبا ما تّم 

لللجوء إلى طرق الٌد الثقٌلة و إلى  النظر إلى واقع مثل هإالء األعداء و الحاجة إلى قتالهم على انّه سبب

 عدم التعوٌل على الجماهٌر الشعبٌة و دفعها إلى األمام . 
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ٌنبؽى على المجتمعات اإلشتراكٌة الجدٌدة للقرن الواحد و العشرٌن أن تتمٌّز بإنتشار ؼٌر مسبوق  

دة الٌوم فى أن تلك لحقوق الفردضمن السّكان . و الدولة ذاتها ستكون مختلفة نوعٌّا عن الدول الموجو

الدولة اإلشتراكٌة ستكون نتٌجة ثورة جماهٌرٌة. و لكن هذا لن ٌؽٌّر من أنّه ستظّل هناك تناقضات بٌن 

الدولة اإلشتراكٌة و الناس طالما ٌظّل من الضروري إمتبلك أٌة دولة أبدا . و الدٌمقراطٌة التى ستزدهر 

اظ على التؽٌٌر اإلجتماعً فى تقدّم و ستخلق و ضمان حقوق الفرد سٌكونان جزءا من النضال للحف

 ظروؾ أكثر مبلبمة لتقدّم الثورة . 

ولنؤخذ مثاال المسؤلة المهّمة للقتال من أجل نظرة علمٌة لعالم و معارضة النظرات الدٌنٌة التى تثقل على  

قل العابلة و التقالٌد  تفكٌر الجماهٌر . فى األساس ن فى كافة البلدان العربٌة ، سواء بالقانون أو بمجّرد ث

و وسابل اإلعبلم و أحٌانا مجرمٌن ، ال ٌتّم تشجٌع الناس على اإلكتشاؾ و نقاش وجهات النظر البدٌلة ، 

و أولبك الذٌن ال ٌإمنون ٌجبرون عادة على الصمت . ٌجب ان ٌوجد فصل صارم بٌن الدٌن و الدولة . 

ق ذات المعٌار العلمً المستعمل فى تفّحص كافة و ٌجب على النظام التعلٌمً أن ٌتعاطى مع الدٌن وف

 الظواهر اإلجتماعٌة األخرى . 

وحده مجتمع إشتراكً مختلؾ جذرٌّا ٌسٌّر النقاش حول الدٌن بطرٌقة جدّ مختلفة . نعلم أنّه لفترة طوٌلة 

حّرٌة المعتقد سٌرفض عدٌد الناس الرإٌة الشٌوعٌة العلمٌة للعالم و ٌتمّسكون بالدٌن . لذلك سٌتّم إحترام 

و لن ٌضؽط على أي كان كٌما ٌدعى ما لٌس علٌه . هذا من جهة و من جهة ثانٌة ، لن ٌتراجع 

الشٌوعٌون عن الصراع حول الدٌن و النظرة للعالم بصورة أعّم ألنّه سٌكون من ؼٌر الممكن بلوغ 

لك األساس . و هذا مجتمع شٌوعً إلى أن ٌنظر الناس إلى العالم كما هو عملٌّا و ٌؽٌّرونه على ذ

الصراع فى مجال التفكٌر بٌن المإمنٌن و الشٌوعٌٌن الثورٌٌن ٌمكن أن ٌكون مدرسة حقٌقٌة و مثٌرة 

 ٌشارك فٌها المبلٌٌن و ٌتعلّمون و ٌؽٌّرون أنفسهم . 

 ما هو العنصر المفتقد : الشٌوعٌون الثورٌون : 

هو لّب منظّم من الشٌوعٌٌن الثورٌٌن . و هذا ال العنصر المحوري الذى تفتقد إلٌه البلدان العربٌة الٌوم 

عبلقة له بؤحزاب " الٌسار" القدٌمة المتحّجرة أو تٌارات أخرى صارت بطرٌقتها الخاّصة ، سواء كان 

األمر حتى بإنجاز نقد رادٌكالً أعضاإها شبابا أو شٌبا ، مإسسات تابعة لمجتمع القدٌم . و ال ٌتعلّق 

للمجتمع . و إنّما ٌتعلّق األمر بقّوة فى المجتمع تظهر و تستوعب بصبلبة الحاجة إلى قٌادة الجماهٌر فى 

تحقٌق إطاحة ثورٌة عملٌة للدولة / الدول القدٌمة و ٌكون لدٌها تصمٌم و فهم علمً ضروري لبناء نوع 

 شنا . المجتمع المختلؾ رادٌكالٌّا الذى ناق

وإمكانٌة التؽٌٌر الحقٌقً قد تظهر ثّم تؽٌب عن النظر . و ترتهن حركٌة الناس و مبادرتهم و جرأتهم بما  

إذا كانوا أم ال ٌإمنون بؤّن تضحٌاتهم ٌمكن أن تقود إلى نتابج تستحّق ذلك . و عندما ال ٌعود بوسع 

فى مؤزق و تكون هٌكلة سلطتها قد فقدت الطبقات الحاكمة أن تحكم بالطرٌقة القدٌمة ألنّها منقسمة و 

شرعٌتها ، لن تحّل هذه األزمة آلٌّا فى مصلحة الشعب و النظام الجدٌد قد ٌكون سًء مثل سابقه أو أسوأ 

 منه . 

 هذا هو نوع الوضعٌة التى عالجها أفاكٌان فى رسالته إلى الشعب المصري عقب إلحاق الهزٌمة بمبارك: 

   كم المطلق(. ا)الح مستبدّ  قٌصر، أطاحت إنتفاضة شعبٌة ب 9191فٌفري فى روسٌا ، فى فبراٌر/  "

        بعض القوى اإلمبرٌالٌة األخرىو برٌطانٌا و  الوالٌات المتحدة ، حاول إمبرٌالٌو مّرة أخرى و 
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            و الرأسمالٌون الروس إضطهاد الشعب بشكل جدٌد، بإستخدام آلٌّات " الحكم الدٌمقراطً" 

تحت  كون، ست المختلفة ألحزابالعرٌضة لالمشاركة  شًء منب السماح حتى مع التٌوو اإلنتخابات 

معاناة الجماهٌر  المزٌد منحكمهم و  ٌة تضمن إستمراروؾ لمستؽلّى الشعب و س كاملةالسٌطرة ال

كً تستطٌع  التالعبالمناورات و  تعرٌةالجماهٌر من  تّم تمكٌن ،ة فى هذه الحال إالّ أنّهالشعبٌة. 

إلى دحر  9191فى أكتوبر حتى إستطاعوا الوصول  مختلفةعبر منعرجات  بالهبّة الثورٌةقدما المضً 

 اإلشتراكٌةسٌاسً و إقتصادّي جدٌد ،  وإقامة نظاممؤسسات و آلٌّات الدكتاتورٌة البرجوازٌة  و تفكٌك

 الصراععالقات اإلستؽالل و اإلضطهاد  كجزء من  منالزمن نحو إلؽاء لعقودالذى إستمّر فى التقدّم 

ة كان  روسيالإلنتف اضات  ا أنّ يكمن فى  إّن الفرق الجوهري  الشٌوعٌة.  -النهائًتحقٌق الهدؾ  نحوالعالمً 
 قطليس فو    النظام القمعي برّمتهلطبيعة  تملك فهما واضحا و علميّ ا    قيادة، قيادة شيوعية، فى المركز  قيادة    لها

 لكنو    حسبال من أجل اإلطاحة بحاكم معّين فالحاكم المستبّد او ذاك و للحاجة إلى إستمرار النضال الثوري  هذا  ل
لشعب فى ق  األساسية ل  مصالحفى الالحّرية و    ينفخ الحياة فىو إستبداله بنظام يجّسد و    رّمتهالنظام ب  لمحو

 و اإلستغالل.  القمعكافة أشكال    نحو إزالةسعيه

و إسترداد الرأسمالٌة فى خمسٌنات الثورة فى روسٌا ه تّمفى النهاٌة اإلنقالب علىنّ الرؼم من أبو 

إمبرٌالٌة، فإّن -قّوة رأسمالٌةك تهاحقٌق خفىمن أّن روسٌا الٌوم لم تعد ت بالرؼم ، و القرن الماضً 

 لعّل الدرس األكثر حسما  و تقدّم دروسا قٌّمة و حاسمة فى عالم الٌوم . 9191الثورة الروسٌة لسنة 

فإن ، ظالمٌها ضد مضطِهِدٌها و كبّلتها  القٌود التً بالمالٌٌن وتكسر الجماهٌر  خرج: عندما تأنّه هو 

أي التحّرك  األساسً تؽٌٌر إحداث ال ٌّؤدى إلى  السؤال حول إذا ما كان نضالها البطولً هذا سٌؤدّى 

، التى تتسلّح  وجود قيادة ، قيادة شيوعيةف إّن هذا يعتمد على   ، الظلمكافة أشكال اإلستؽالل و  إلؽاء نحو

تطوٌر النهج اإلستراتٌجً المطلوب و التأثٌر األساس بالفهم و األسلوب العلمً ،و تستطٌع على هذا 

على و توطٌد الروابط المنّظمة بٌن األعداد المتزاٌدة من الجماهٌر ،من أجل قبادة إنتفاضة الشعب عبر 

جات و المنعطفات نحو الهدؾ وهو التحّول الثوري الحقٌقً للمجتمع بما ٌتوافق مع المصالح كّل المنعر

األساسٌة للشعب . و عندها ، عندما تحطم الجماهٌر الؽفٌرة " الروتٌن الرتٌب " و القٌود التى كانت 

ضون بالمالٌٌن عندما ٌحطمون كّل ذلك وٌنتف–تكبلها بسبب العالقات القمعٌة التى كانوا ٌرزحزم تحتها 

تكون هذه هً اللحظة الحاسمة للتنظٌم الشٌوعً لتطوٌر عالقته مع هذه الجماهٌر و رّص صفوفه  –

. أو إذا لم ٌكن هذا للتنظٌم الشٌوعً موجودا ، أو كان متواجدا فى شظاٌا و تعزٌز قدرته على القٌادة 

شٌوعً و تطوٌره لٌأخذ على عاتقه معزولة ، فإّن هذه اللحظة تكون هً الحاسمة إلنطالقة التنظٌم ال

مواجهة التحدّى المتمثّل فى دراسة وتطبٌق النظرٌة الشٌوعٌة بطرٌقة خالّقة فى خضّم هذه الظروؾ 

المضطربة و لتطوٌر عالقته بإستمرار مع الجماهٌر و التأثٌر فٌها للوصول فى نهاٌة المطاؾ إلى قٌادة 

التى تمثّل المصالح األساسٌة و السامٌة ، أال وهً الثورة  األعداد الؽفٌرة منهذه الجماهٌر نحو الثورة

  الشٌوعٌة . 

إلى كّل الذٌن ٌرٌدون حقّا أن ٌروا هذا النضال البطولً للجماهٌر المضطَهدة فى ظّل القٌادة ... 

المطلوبة ٌتطّور فى إتجاه التحّول الثوري الحقٌقً و تحّرر أصٌل للمجتمع : اإلنخراط و اإللتزام بوجهة 

        نّظم و فى التأثٌر النظر و األهداؾ التحررٌة للشٌوعٌة ،و فى التحدّي فى إعطاء هذا التعبٌر الم

 (38" ) .و الحضور المتنامً بٌن الجماهٌر المناضلة  
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 ذا سٌنتج عن اإلنتفاضات العربٌة ؟ام 

لقد وفّرت السنوات القلٌلة األخٌرة دروسا ؼنٌة ، إٌجابٌة و سلبٌة حول التؤثٌر القوي ألقلٌة صؽٌرة نسبٌّا 

متخندقة إلى جانب المصالح األساسٌة للشعب ، كانت  فى عبلقة ببقٌّة المجتمع . عندما كانت عموما

. لبن ترقّبوا إلى أن تقّرر  1022مثابرة الشباب وآخرٌن عامبل باعثا لجّو عام عبر المجتمع سنة 

     و عن وعً الحاجة إلى تؽٌٌر المجتمع و إمكانٌته و كٌفٌة القٌام بذلك  أو ؼالبٌتها ، الجماهٌر عامة ،

ارك و بن علً ال ٌزاالن جالسٌن فى قصورهما و لكانت ؼالبٌة الناس تقول بؤّنه ال و توقٌته ، لكان مب

 وجود لبدٌل . لكن هذه الفترة مدّتنا بدروس ُمّرة أٌضا . 

فاألزمة الثورٌة ال ٌمكن أن تصبح إمكانٌة حقٌقٌة للقٌام بالثورة دون عمل حزب ثوري و ظهور حركة 

كة تقودها الشٌوعٌة كعلم و كهدؾ ، حركة حتى و إن كانت حر –شٌوعٌة ثورٌة فى صفوؾ الجماهٌر 

صؽٌرة تبحث عن كّل فرصة لٌكون لها تؤثٌر كبٌر على المجتمع برّمته و بناء قّوة تهدؾ للتمكّن من 

قد أظهرت الحاجة الماسة إلى  1023إفتكاك السلطة حٌنما تنضج الظروؾ . و األحداث إلى أالن فى 

و دون  هاٌة ستجد فترة اإلضطراب التى إفتتحها الربٌع العربً معالجة ،مثل هذه الحركة : و فى الن

هو بصدد  ظهور قٌادة و إتجاه مختلؾ ، قٌادة شٌوعٌة ثورٌة ، سٌتوفّر حّل رجعً ، مثلما نشاهد ،

 التشّكل و اإلختبار بؤشكال متباٌنة الٌوم .

        ضد الشاه و بعد ذلك .  2979و ٌمكن أن نرى أهّمٌة هذا من تجربة الشعب اإلٌرانً خبلل ثورة 

و الرفاق من إٌران الذٌن عاشوا تجربة الثورة هذه التى وقع السطو علٌها و تحوٌل وجهتها و هزٌمتها ، 

قد لّخصوا هذه الدروس الُمّرة . و على المصرٌٌن و التونسٌٌن و آخرٌن الذٌن لهم أوهام حول القوى 

فسهم بٌن أٌدي الجٌوش الموالٌة لئلمبرٌالٌٌن للحٌلولة دون اإلسبلمٌة و كذلك الذٌن ٌنوون وضع أن

 (39العذابات التى عانى منها الشعب اإلٌرانً مذّاك ، علٌهم مراعاتها .)

 و لكن إن ظهرت حركة ثورٌة لها قّوة كافٌة لتشرع فى كسر عُقلة القوتٌن اللتٌن " عفا علٌهما الزمن " 

فإّن ذلك سٌفرز تؽٌٌرا حقٌقٌا الحاجة إلٌه كبٌرة جدا  فى وضع و حتى أكثر إن حدثت ثورة فى أي بلد ، 

المنطقة و فى العالم الصعب الٌوم . قد تساعد على التقدّم فى القٌام بالثورة فى بلدان أخرى و بدورها قد 

تؤثّر على الوضع بحداث اإلختراق األّول . و بالرؼم من كّل شًء ، إذا إستطاع ما جدّ بسٌدي بوزٌد 

ٌنة منعزلة فى بلد صؽٌر أن ٌمتدّ عبر المنطقة و ٌؤثّر فى الناس عبر العالم ، فّكروا فى ما ٌمكن وهً مد

أن ٌجدّ لو ظهر شًء ثوري حقّا ، حركة تقاتل من أجل مخرج فى تناقض مع الفظابع التى ٌعتبر ؼالبٌة 

 الناس اآلن أنّها اإلمكانٌات الوحٌدة . 

اللٌبرالٌون و اإلصبلحٌون و التحرٌفٌون و " الشٌوعٌون " إٌجاد قول إنّه إن لم ٌستطع ت ةو هناك حج

آذان صاؼٌة فى المجتمع ، فإنّه ال مجال ألن تتمّكن الشٌوعٌة الثورٌة من اإلرتباط بالجماهٌر . لكن 

محاولة إٌجاد رأسمالٌة دون إستؽبلل و إضطهاد خبٌثٌن لؤلمم أو حكم إسبلمً " إنسانً " دون إضطهاد 

و بقدر ما ٌكون سرٌعا كسب قطاع من القادة و الناشطٌن  ؼٌر الممكنة التحقٌقذه هً الحلول ه –النساء 

و السعً إلى تجنّب الجدال لن ٌخدع  . الممكنٌن إلى فهم هذا الواقع و الفعل فٌه بقدرما ٌكون ذلك  أفضل

الذى صاؼته العبلقات  الشعب أو ٌخفّؾ من أفكاره الدٌنٌة المسبّقة فقط بل سٌضمن أّن الكثٌر من تفكٌره

 اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة السابدة ، سٌظّل كما هو فى تناقض مع أعمق طموحاته و مصالحه الجوهرٌة .
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و المٌزة الكبرى هً أّن اإلطار ] النظري [ الجوهري ٌوجد فى العالم ، إنه الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة  

و هً قادرة على تمكٌن الثورٌٌن فى كّل البلدان على أن ٌروا ، بطرٌقة  الثورٌة التى طّورها أفاكٌان ،

أساسٌة ، نوع التؽٌٌر الثوري الذى ٌحتاجه العالم وهو ممكن . وكّل من ٌرؼب  فى القتال من أجل 

       تحرٌر الجماهٌر ٌجب أن ٌتفاعل مع الفهم العلمً األكثر تقدّما الذى برز . و ألّن النظرة و المنهج 

التحلٌل الشٌوعً الثوري ٌتناسبون مع الواقع و ٌمكن أن ٌوفّروا أجوبة للمشاكل التى دفعت الناس  و

  للتحّرك .

من  ٌجب على التٌّار الشٌوعً الثوري أن ٌركّز نفسه و ٌرمى بجذوره ضمن عدد متنامً من الناس ،

     تؽٌٌر العالم وهً نظرة  قاع المجتمع و عبره ، ٌتبنّى هذه القضٌّة و ٌنهض عن وعً بدور نشٌط فى

لبن كان عدد كبٌر من الناس ٌنوون التضحٌة بحٌاتهم دون  و حركة ال أحد آخر ٌمكن أن ٌوفّرها لهم .

لما ٌمكن أن ٌنجّر عن التضحٌات ، تصّوروا ما الذى ٌمكن أن ٌحدث إذا كانت نظرٌة رإٌة واضحة 

ٌدة من الناس و تصبح قّوة فى النضاالت حول تحفز أعدادا متزا علمٌة لمجتمع ممكن جدٌد و تحّرري 

 كافة المشاكل و المواضٌع التى واجهها المبلٌٌن  و ناقشوها ؼداة اإلنتفاضات العربٌة . 

و إحتداد الصراعات التارٌخٌة عبلمة على عمق هذا النوع من األزمات اإلجتماعٌة ٌمكن أن ٌعنً  

ها " بسرعة ، و إمكانٌة أن ٌتوّصل مبلٌٌن الناس بسرعة إفبلس هذه المشارٌع الرجعٌة التى ٌقع " إختبار

أكبر بكثٌر إلى فهم أساسً لما ٌجب القٌام به . و لكن هذا لٌس بوسعه أن ٌتّم إالّ إذا ظهرت قّوة سٌاسٌة 

بمقدورها أن تقاتل من أجل أن تسلّط ضوءا حقٌقٌّا أي علمٌّا على طبٌعة المشكل و حلّه العلمً . توجد 

قدّم ثوري حقٌقً و أٌضا توجد إمكانٌة التعّرض مستقببل حتى إلى فظابع أسوأ. فى ظّل ت إمكانٌة 

الظروؾ القابمة اآلن فى شمال أفرٌقٌا و الشرق األوسط ،حتى مجموعات صؽٌرة من الناس تحمل فهما 

الؾ شٌوعٌّا ثورٌّا بوسعها أن تحّرك لناس على نطاق واسع . و العدد القلٌل الٌوم قد ٌستحٌل إلى آ

 ٌقودون المبلٌٌن . 

و هذا ما ٌجعل مهّمة التفاعل مع الخبلصة الجدٌدة للشٌوعٌة و إستٌعابها مهّمة حٌوٌة و ملّحة إلى أقصى 

الحدود ، ال سٌما فى خضّم التطلعات الثورٌة و المخاطر المتزاٌدة فى منطقة الشرق األوسط و شمال 

 أفرٌقٌا .   

-------------------------------------------------- 

 الهوامش :

لقد تمتّع الجٌش المصري بمكانة معٌنة فى صفوؾ الشعب نظرا لدوره التارٌخً . فقد أطاح إنقبلب  -2

بالنظام الملكً الذى كانت تهٌمن علٌه برٌطانٌا و فى السنوات التالٌة فى ظّل جمال عبد لناصر  2951

الكثٌر من أراضٌهم و سلطتهم . لكن عبد الناصر قدعّول وقع تجرٌد اإلقطاعٌٌن الموالٌن برٌطانٌا من 

دابما على الرأسمال األجنبً و الحماٌة العسكرٌة من واحدة أو اخرى من القوى العظمى وسط وضع 

متمٌّز بتنافس شدٌد بٌن اإلمبرٌالٌٌن البرٌطانٌٌن والفرنسٌٌن المنهكٌن من جهة      عالمً متؽٌّر و معقّد ،

مرٌكٌة التى صارت قوٌة بشكل كبٌر من جهة أخرى ،و ظهور اإلتحاد السوفٌاتً كقّوة و اإلمبرٌالٌة األ

إمبرٌالٌة عقب إعادة تركٌز الرأسمالٌة هناك فى شكل رأسمالٌة دولة " إشتراكٌة ". و كان خلٌفة ناصر، 

ش إالّ أّن الجٌ 2973أنور السادات ، أوفر نجاحا منناصر فى توجٌه ضربة للؽزاة الصهاٌنة فى 

المصري إستؽّل ذلك كفرصة للتفاوض على إستسبلمه لمطالب الصهاٌنة و راعٌتهم الوالٌات المتحدة .  
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مع إسرابٌل تضّمنت اإلعادة الشكلٌة لمظهر عدٌدة من  2979و إنتهت هذه السٌرورة إلى إتفاقٌات سبلم 

مع إسرابٌل ضد الحركة السٌادة المصرٌة على شبه جزٌرة سٌناء و القنال و أطلقت بالفعل تحالؾ مصر 

الوطنٌة الفلسطٌنٌة. و ستكون مبالؽة صؽٌرة فقط أن نقول إّن " إسرابٌل و الجٌش المصري ٌد واحدة " . 

، صّرح السفٌر  1023جوٌلٌة  3و حٌنما عاد الجنراالت بقٌادة عبد الفتّاح السٌسً إلى الحكم مباشرة فى 

بالنسبة لمصر إالّ أنّه بطل بالنسبة لكافة الٌهود فى  اإلسرابٌلً فى مصر : " السٌسً لٌس بطبل قومٌّا

إسرابٌل ..." ) ذكره راي بوش فى إفتتاحٌة شهر أوت ضمن " المسؤلة اإلفتراضٌة " من " مجلّة 

 اإلقتصاد السٌاسً األفرٌفً ".(

، حاجج  1021و أثناء إنتخابات مرسً لسنة و قد بدأوا نشاطهم فى السنوات األخٌرة لمبارك  -1

شتراكٌون الثورٌّون بؤنّه ٌنبؽى مساندة اإلخوان المسلمٌن ) سمٌح نجٌب : " أحٌانا مع اإلخوان اإل

المسلمٌن ، لكندابما ضد الدولة "( وهو تحلٌل قلّص الدولة إلى شخص مبارك و الجنراالت األقرب إلٌه. 

خوان الثورة . لم ٌطبّقوا و خان دمحم مرسً و اإل : " لقد تذّمروا،  1023جوٌلٌة  3ثّم ، إثر اإلنقبلب فى 

ال واحد منمطالب الثورة بالعدالة اإلجتماعٌة و الحّرٌة و الكرامة اإلنسانٌة و القصاص لشهداء الثورة ." 

و رّحب أحمد شوقً ، ناشر     (. 1023جوٌلٌة  3" مصر : أربعة أٌّام هّزت العالم "  ) سمٌح نجٌب ؛

الجٌش أمر السلطة على أنّه إعتراؾ بواقع أّن إرادة الشعب " ، بتولّى  مجلّة اإلشتراكً العالمً" 

 (.1023جوٌلٌة  5المصري لم تعد نقبل بحكومة مرسً " ) أحمد شوقً " مصر كلّها هً التحرٌر " ، 

بعد مدّة طوٌلة من تظاهر القادة اللٌبرالٌٌن و عدٌد اآلخرٌن  ثّم التحّول إلى الضفّة األخرى من جدٌد ، 

  من أجل عزل مرسى ، شرعوا فى النؤي بؤنفسهم عن مجزرة الجٌش ضد مساندي اإلخوان المسلمٌن ،

إستفاقوا فٌه على كون اإلخوان المسلمٌن كانوا و ندّدوا ب " الحكم العسكري " فى نفس الوقت الذى 

التى  -جوان "  18ظلّوا ٌعتبرون أّن عزل مرسى أتى نتٌجة " الموجة الثورٌة ل " و مع ذلك  .فبوٌٌن 

بإختصار إن كانت (.1023أوت  24) " حكم الرعب العسكري فى القاهرة " عبّدت الطرٌق لئلنقبلب 

ة و المواقؾ السٌاسٌة لئلشتراكٌٌن الثورٌٌن متقلّبة فؤلنّهم إجتهدوا بثبات لركوب أمواج التقلّبات السٌاسٌ

  .  التقلّبات السرٌعة على أنّها تكتٌكات " ماركسٌة " ) فى الواقع ، تروتسكٌة (لٌبّرروا هذه 

عن التسّمم األولى ب " نجاح" المسٌرات  و فى نفس الوقت ، بمزاج أكثر برودة بعد مدّة لٌست طوٌلة

واإلمارات المتحدة العربٌة  الموالٌة لئلنقبلب ،إستخلص نجٌب أنّه نظرا لمساندة حّكام العربٌة السعودٌة

إلبعاد ُمرسى و لوعودهم بتموٌل الحكومة الجدٌدة ، لن تكون الثورة ممكنة فى مصر إلى أن تسقط هذه 

ما ٌعنى على األرجح أبدا بما أّن الظروؾ فى مصر بجماهٌرها الؽفٌرة المسحوقة فى الرٌؾ  –األنظمة 

البلدان التى تتمٌّز بصورة خاّصة ٌؽٌاب مثل هذه و المدن ، أكثر مواتاة بكثٌر للثورة من تلك فى 

الظروؾ. و ٌشكو نجٌب من أّن العالم اآلخر الذى ٌعرقل الثورة فى مصر هو ثقل الرٌؾ وخاصة 

كً ) ٌنبؽى على الثورة المصرٌة أن تنتشر لالجنوب المصري " أٌن للحركات اإلسبلمٌة أكبر الدعم ". 

 24كذلك " لرسالة اإلشتراكٌٌن الثورٌٌن إلى األنصار " ،  . و إنظروا 1023جوٌلٌة  26تكسب " ، 

 . و كافة هذه النصوص نشرت على موقع األنترنت : 1023أوت 

socialistworker.co.uk  
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   سنُعنى أكثر بمسؤلة الفكر اإلسبلمً و الفقر الحقا ، لكن هنا سنثٌر سإالٌن إثنٌن : منذ متى كان الفقر 

و ؼٌاب " التطّور " معرقلٌن للثورة ؟ و إن كان صحٌحا أن الفكر اإلسبلمً ) لٌس فحسب فى الرٌؾ بل 

 إلى الٌوم؟  –ٌون واقعٌّا فى سابر المجتمع ( مشكل فلماذا لم ٌعرضه اإلشتراكٌون الثور

لقد إتبع اإلشتراكٌون الثورٌون على الدوام تكتٌك معارضة كّل ما ٌحدّدونه على انّه " العدو الربٌسً " 

التى ٌحاول هإالء التكتٌكٌٌن البارزٌن  - ما هً األهداؾ -لكن ما هً اإلستراتٌجٌا  فى أٌة لحظة .

؟ ألٌس هذا هو عٌن مفهوم  جٌب الوضع الٌومتطبٌقها، عدا " فرصة ال تفّوت للنمّو " مثلما ٌصؾ ن

 اإلنتهازٌة ؟ 

 نجٌب ، " مصر : أربعة أٌّام هّزت العالم ".  - 3

فرضٌة و حّجة أنّه نظرا لكون الجماهٌر بمبلٌٌنها فى حركة ، مهما تقوم به سلٌم و صحٌح وهو فى  - 4

الحقٌقة بما ٌفكّر فٌه الناس أي بالرأي  األخٌر فى مصلحتها ... هذه األبستٌمولوجٌا الشعبوٌة مقاربة تحدّد

العام. إنّها ال تطبّق العلم لفهم الواقع الموضوعً فى سٌره و دٌنامٌكٌته الكامنٌن ، ؼنّها ال تتحدّى و ال 

تدحض وال تؽٌّر األفكار و طرق التفكٌر الخاطبة لدي الناس الذٌن هم ؼٌر منسجمٌن مع الواقع 

مالٌٌن الناس ٌمكن أن ٌكونوا خاطئٌن تترك العالم " كما هو" . ) "  الموضوعً ، و من هنا فى األخٌر

، جرٌدة الحزب الشٌوعً الثوري ،  321عدد  الثورة " ،  اإلنقالب فى مصر لٌس ثورة شعبٌة –

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (. 

نراالت ان ٌتدّخلوا ملٌونا مثلما ٌدّعى الكثٌرون ( فى شوارع مصر تدعو الج 33ملٌونا ) أو  27و أرقام 

مجّرد وهم ٌبحث عن ملجؤ من الوضع السٌاسً المعقّد الٌوم باإلعتماد على فكرة أّن المبلٌٌن ال ٌمكن أن 

ٌكونوا على خطإ و المبالؽة فى عدد المبلٌٌن عدّة مّرات و تجاهل المبلٌٌن المساندة لئلخوان المسلمٌن   

لى الدوام . ساحة التحرٌر لٌس بوسعها اإلتساع  حتى ) المبلٌٌن الخاطبة ( . لقد كان هذا مشكبل ع

لمعارضة حّجة نظام مبارك بؤنّه ٌتمتّع  1022لملٌون شخص . و إدعاء أّن المبلٌٌن نهضوا فى جانفً 

بمساندة " الؽالبٌة الصامتة " كان مإّشرا أّولٌّا على فهم ؼالط ) فكرة أّن الشرعٌة السٌاسٌة تتؤتّى من 

التى جعلت الكثٌر من الناس ذوى الفتكٌر الثوري مضطربٌن فى التوجه وهوشًء  مساندة الؽالبٌة (

 بدٌهً خاصة اآلن و الشعب منقسم بمرارة كبٌرة . 

قدّم بعض الناس مفهوم " الدولة العمٌقة " و قصدوا به رجعٌٌن متآمرٌن ال ٌلٌنون متمترسٌن فى  -5

ٌنحو إلى رإٌة الدولة كشقٌن واحد منتخب  ٌمكن صفوؾ القوات المسلّحة و المإسسات األمنٌة . و هذا 

تؽٌٌره لخدمة مصالح الشعب و اآلخر ؼٌر منتخب وهو ٌمثّل المصالح الرجعٌة و ٌقاومالتؽٌٌر . إّن 

جهاز الدولة ككّل أداة لدكتاتورٌة الطبقات الحاكمة ضد الشعب ، و اإلنتخابات تهدؾ إلى خدمة هذه 

طار الذى ٌمكن فٌه للناس أن ٌشاركوا فى السٌرورة السٌاسٌة .         الدكتاتورٌة بما فى ذلك تحدٌد اإل

      ) ستكون لنا فرصة المزٌد من الحدٌث عن مسؤلة اإلنتخابات الحقا ( .هناك فرق بٌن جهاز الدولة 

 مرسى مثال –و الحكومة القابمة الٌوم ، بٌد أّن الحكومة التى ال تخدم مصالح الطبقة الحاكمة لن تدوم 

ذلك. لسخرٌة األقدار ، سّهل مرسى التؽٌٌرات فى قٌادات القوات المسلّحة بما أفرز الجنراالت 

االلمصطفٌن مع بعض الذٌن أطاحوا به . و شكاوى أنّمرسى ترك القوات المسلّحة و الشرطة و القضاء 

أبدا ذلك الخٌار و هٌاكل أخرى تطّورت فى ظّل مبارك كما هً "ؼٌر عادلة " ، بمعنى أنّه لم ٌكن ٌملك 

إالّ أنّه من المهّم أٌضا أّن نقّر بؤن اإلخوان المسلمٌن أرتؤوا تقاسم السلطة مع قوى النظام القدٌمة و سُمح 
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بالمشاركة فى الحكومة على أمل أن ٌساعد ذلك على إعادة الشرعٌة  –أو باألحرى وقع التآمر  –لها 

 لوضع لم ٌعد مبلٌٌن المصرٌٌن بعدُ ٌقبلون به . 

لقد كان بوب أفاكٌان ربٌسا للحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة منذ تؤسٌسه سنة  - 6

. و قد نهض أفاكٌان بدور حاسم فى تحلٌل الثورة المضادة التى حصلت فى الصٌن بعد وفاة ماو 2979

ًّ قدما على خطى اإلرث الثوري 2976فى  لماو تسى تونػ .  و فى توحٌد الشٌوعٌٌن حول العالم للمض

و فى العقود العدٌدة األخٌرة كان ٌتفّحص المظاهر اإلٌجابٌة و السلبٌة لتجربة بناء اإلشتراكٌة فى اإلتحاد 

السوفٌاتً و الصٌن ، عبلوة على التطّورات األخرى فى المعرفة اإلنسانٌة . و كانت النتٌجة هً خبلصة 

 الجوانب تركٌب إعادة و تشكٌل إعادة الجدٌدة الخالصة تعنى : "جدٌدة للشٌوعٌة . و مثلما كتب 

 الجوانب من التعلّم ٌتمّ  بٌنما ، اآلن إلى اإلشتراكً المجتمع و الشٌوعٌة الحركة لتجربة اإلٌجابٌة

     توجه إلى التوّصل ألجل ، السٌاسٌة كذلك و واإلٌدٌولوجٌة الفلسفٌة بابعادها التجربة لهذه السلبٌة

         بالثورة بالقٌام فقط لٌس عالقة فى أصلب و أعمق بصورة متجذّرٌن علمٌٌن مقاربة و منهج و

 بطرٌقة ، الشعب جماهٌر حاجٌات و للمجتمع المادٌة الحاجٌات تلبٌة ، نعم ، ثمّ  لكن السلطة إفتكاك و

 الثوري التؽٌٌر بعمق ومواصلة الماضى ندب متجاوزة – اإلشتراكً المجتمع فى ، اإلتساع متزاٌدة

 بأن اإلقرار أساس على نعمل و العالم عبر الثوري النضال بنشاط ندعم الوقت نفس فى بٌنما ، للمجتمع

 نوعً فتح مع معا – العام بالمعنى ، أهّمٌة و جوهرٌة األكثر هما العالمً النضال و العالمً المجال

 مخّولٌن و ، واسعة بصورة مفهوما ، للناس الثقافٌة و الفكرٌة الحاجٌات عن للتعبٌر المجال لمزٌد

 الفكرٌة الحٌاة و الثقافة و الفنّ  و العلم مجاالت فى التجرٌب و لإلكتشاؾ ؼنى و تنّوعا أكثر سٌرورة

   الفردٌٌن الخلق و المبادرة و الفكرٌة المدارس و األفكار مختلؾ لنزاع متزاٌد مدى مع ، عامة بصفة

 الدولة عن مستقلّ "  مدنً مجتمع " فى لٌتفاعلوا لألفراد مجال ذلك فى بما ، الفردٌة الحقوق حماٌة و

 الدولة سلطة فٌه تكون الذى الوقت نفس فى و الجماعٌة و التعاون من شامل إطار ضمن هذا كلّ  –

  وعالمٌا معٌّن بلد فى ، البرولٌتارٌة الثورة مصالح تخدم  ثورٌة دولة كسلطة أكثر متطّورة و ممسوكة

 بإستمرار ٌتمّ  ذاتها الدولة بٌنما ، للمجتمع العام التوّجه فى و اإلقتصاد فى ، محوري عنصر الدولة و

 على النهائً القضاء نحو التقدّم من حٌوي كجزء ، السابقة الدول عن رادٌكالٌا مؽاٌر شٌئ إلى تؽٌٌرها

" ،  تحرٌر اإلنسانٌةالقٌام بالثورة و ) بوب أفاكٌان ، "  ."العالمً النطاق على الشٌوعٌة ببلوغ الدولة

 (.  1007أكتوبر  12،  205عدد  الثورة

   ٌمكن إٌجادعالم مختلؾ  –ال وجود ل " ضرورة دائمة " ألّن تكون األشٌاء على ما هً علٌه "  -7

 . 1020مارس  27،  295عدد   الثورة" ؛  و أفضل رادٌكالٌّا عبر الثورة

مع أواسط العشرٌة األولى من األفلٌة الثانٌة ، كانت البنوك اإلسبلمٌة العاملة فى مصر تتحّكم فى  - 8

من العشرٌن عابلة األؼنى فى  8بالمابة من الودابع التجارٌة فى النظام البنكً للببلد ...  20حوالً 

صصة بٌنها واسعة و مترابطة من مصر أثناء التسعٌنات و العقد األّول من األلفٌة الثانٌة ، بركابز محا

   خبلل القطاع الخاص ، لها صبلت مباشرة سواء باإلخوان المسلمٌن أو المجموعات السلفٌة األخرى . 

  و أحدث من ذلك الرهن اإلسبلمً الذى ظهر العبا مفتاحا فى إحدى صناعات الببلد األكثر إستراتٌجٌة 

إلسبلمً ٌرّكز نفسه فى أعلى السلّم اإلجتماعً المصري " كان الفكر ا و نمّوا . فى األلفٌة الثانٌة ،

 .  220 -209، الصفحة  1020طارق عصمان ؛ " مصر على حافة الهاوٌة " منشورات جامعة ٌال 
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ما ٌناهز العشرة مبلٌٌن إنسان كانوا و عاببلتهم فى السابق مزارعٌن إضطّروا إلى مؽادرة األرض  -9

ن سكّان ٌعدّون تسعٌن ملٌونا . )بوش ، إفتتاحٌة " مجلّة اإلقتصاد فى العقدٌن الماضٌٌن . و هذا م

 (.1023السٌاسً األفرٌقً " ، أوت 

هذه الحّجة ٌقدّمها جلبار األشقر فى " الشعب ٌرٌد : إستقراء رادٌكالً لئلنتفاضات العربٌة " دار  -20

 .162-150، ص  1023الساقً 

شكّل إنتاج و تجدٌد إنتاج الحٌاة الفعلٌة العنصر الحاسم ، فى " وفقا للمفهوم المادي عن التارٌخ ، ٌ -22

فى العملٌة التارٌخٌة . و أكثر منهذا لم نإّكد فى ٌوم من األٌّام ، ال ماركس و ال أنا . أّما  آخر المطاؾ ،

إذا شّوه أحدهم هذه الموضوعة بمعنى أن العنصر اإلقتصادي هو ، على حدّ زعمه ، العنصر الحاسم 

، فإنه ٌحول هذا التؤكٌد إلى جملة مجّردة ، ال معنى لها ، و ال تدّل على شًء. إّن الوضع  الوحٌد

اإلقتصادي إنما هو األساس ، و لكن مختلؾ عناصر البناء الفوقً تإثّر هً أٌضا فى مجرى النضال 

  التارٌخً ، و تحدد على األؼلب شكله فى كثٌر من األحٌان ...".

 ( .2890سبتمبر  11-12" ،  ٌوسؾ بلوخرسالة إلى ) إنجلز " 

كرٌس هارمان ، " الرسول و البرولٌتارٌا : األصولٌة اإلسبلمٌة و الطبقة و الثورة " حزب العّمال  -21

 . و النّص الكامل متوفّر على األنترنت على موقع 2999لندن  اإلشتراكً ،

www.socialistworkers.co.uk   

اإلسبلمٌٌن وهو بمثابة نداء للتٌار اإلشتراكً العالمً ، رؼم أّن مثل هذا هذا هو األساس النظري لمساندة 

 .  التفكٌر من الصعب أننحصره لدى التروتسكٌٌن

سمٌر أمٌن أحد أكثر المنّظرٌن بروزا ضمن معارضً اإلمبرٌالٌة لعقودو ضوء قابد للمنتدى  كان -23

ة أنّه نظرا لكون و اإلنقبلب فى مصر بحجّ  اإلجتماعً العالمً. و مع ذلك ساند الؽزو الفرنسً لمالً

الفكر اإلسبلمً ٌبقى البلدان فى حالة ضعؾ ، فإ،ّ تحّركا عسكرٌّا ضد اإلسبلمٌٌن ٌمثّل صفعة للهٌمنة 

األمرٌكٌة . ٌجب أن ٌسمى هذا خٌانة من شخص كسمٌر أمٌن ٌعتبر نفسه ماركسٌّا ، لكن لسوء الحّظ ٌعدّ 

المصرٌٌن و ؼٌرهم . ) لئلطبلع على كتابات سمٌر أمٌن عن الفكر  ذلك رأٌا شابعا فى أوساطعدٌد

اإلسبلمً طول سنوات ، أنظروا موقع " مونثلً رٌفٌو " على األنترنت .  و بالنسبة لكتابات مشابهة 

 وموقفه من مالً 

www.pambuka.org 

 وعن اإلنقبلب ، " األمة المصرٌة و جٌشها " 

www.ahewar.org 

و هذا الموقؾ مرتبط بوجهات نظر سمٌر أمٌن حول اإلمبرٌالٌة و التطّور الرأسمالً إذ كان شرٌكا 

ألندري ؼاندر فرانك الذى كتب " تطّور التخلّؾ " و عرض أطروحات أّن اإلمبرٌالٌة تمنع التطّور 

 الخارج  –ة للداخل اإلقتصادي لبلدان مثل البرازٌل ، و هذا نسخة للنظرٌة التطّورٌة الكبلسٌكٌة الرجعٌ
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و التى كانت تدافع عن أّن التطّور اإلقتصادي سٌوفّر حبلّ لمشاكل هكذا بلدان. و نرى الٌوم أّن هذه 

 النظرٌة ال تصمد أمام تطّورات الوضع فى البرازٌل .

ذ رأي إّن الفكرة الخاطبة أّن اإلمبرٌالٌة تعرقل التطّور قد أثرت على نظرة سمٌر أمٌن للثورة الصٌنٌة إ  

التطّور اإلقتصادي كمسؤلة مفتاح و أخفق فى أن ٌبلحظ كما ٌجب اإلختبلؾ بٌن مشروع ماو للتطّور 

    المتوازن والمندمج خدمة لتجاوز المجتمع الطبقً و مشروع دنك سٌاو بٌنػ للتطّور مهما كان الثمن . 

لطرٌق الرأسمالً " الذٌن أطاح و رؼم إعتبار نفسه ماوٌّا ، فإّن سمٌر أمٌن إنتهى إلى دعم " أتباع ا

 إنقبلبهم باإلشتراكة و عكس التوجه الذى قاد فٌه ماو الصٌن .

وهو ٌعٌر سمعته إلى اإلنقبلب العسكري فى مصر ، كتب سمٌر أمٌن أّن األمر نفذته " األمة المصرٌة 

بمصالح جماهٌر المصرٌة المرتبطة باإلمبرٌالٌة جٌش ال عبلقة لمهّمته  للطبقات الحاكمةوجٌشها " . 

الشعب المصري أو األمةّ المصرٌة . أسلحته موّجهة لقتل المصرٌٌن أو إلستعراض القّوة ، على ؼرار 

الطابرات من الدرجة الثانٌة التى تزّوده بها أمرٌكا وهً طابرات منزوعة التقنٌة التى ٌمكن ؼستعمالها 

 ضد إسرابٌل او ربّما تُستعمل ضد آخرٌن ، جٌران أضعؾ. 

ٌش المصري منظّم بصورة خاصة لٌس لقتال دولة على الحدود كانت قد ؼزت الببلد  لعدّة مّرات  الج

وهً تشكّل التهدٌد الحقٌقً الوحٌد لها . أّما بالنسبة لفكرة أّن هناك شٌبا خاصا بالجٌش المصري ألّن 

تسّمى " الجٌش  ٌمكن أن ؼالبٌة أعضابه مجنّدٌن فتتضارب مع حّجة أن القوات األمرٌكٌة فى فتنام كان

 الشعبً ". 

 5،  37عدد الثورة " ،  نوع دولة جدٌد رادٌكالٌّا ن نظرة للحّرٌة مختلفة رادٌكالٌّا و أعظم بكثٌر"  -24

 . 1006مارس 

لعبة الشٌطان ، كٌؾ ساعدت الوالٌات المتحدة إطالق األصولٌة مثبل ، أنظروا روبار درٌفوس ، "  -25

. ال تزال آثار سحق حركة التحّرر الفلسطٌنٌة العلمانٌة بما  1005وبولٌتان سنة كتب متر  " اإلسالمٌة

 .  فى ذلك قتل إسرابٌل المنظّم للمثقّفٌن الفلسطٌنٌٌن ، ال تزال محسوسة بؤلم فى البلدان العربٌة الٌوم

ّ لنتخلّص من كافة اآللهة ! تحرٌر العقول و تؽٌٌر العالم ، " بوب أفاكٌان  -26 الصفحات  "، رادٌكالٌا

. و فى الصفحات التالٌة ، ٌواصل أفاكٌان نقاش تجارب إٌران و منظّمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  202-206

 و جمال عبد الناصر . 

  و أحد أمثلة هذا الخطاب اإلسبلمً الذى تتسبّب فٌه السوق الحّرة و إقتبلع الفبلحٌن من أراضٌهم  -27

له العلٌا و ممارساته و تدمٌر البٌبة و الظروؾ المرٌعة للنساء فى و الفساد الذى جلبه الؽرب و نفاق مث

ظّل " العصرنة " ، أنظروا كتابات المؽربً الشٌخ عبد السبلم ٌاسٌن مثل كّراس " المرأة المإمنة فى 

عالم متقلّب " ) دون دار نشر ، ٌوّزع بصورة ؼٌر رسمٌة ( مترجم إلى ألنجلٌزٌة ضمن كتاب أطول 

. و قد إكتسب هذا الموقؾ شرعٌة فى صفوؾ بعض الناس الذٌن ٌعتبرون أنفسهم 2993ألّؾ سنة 

 أنصارا للحركة النسوٌة و مناهضٌن لئلستعمار . 

 ..." نوع دولة جدٌد رادٌكالٌّا"  -28
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القانون األساسً للحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة مثلما وقع اإلستشهاد به فى "  -29

 (. 1004) وهو مقتطؾ نشر فى األصل سنة  1008" ،  األمرٌكٌة

 .2984" ، بانار براس إنهٌار أمرٌكا "  -10

بحث َمعلٌم و تحلٌل العبلقة بٌن اإلقتصاد الداخلً المصري و الهٌكلة الطبقٌة و إدماجها فى  -12

اإلقتصاد اإلمبرٌالً العالمً من تؤلٌؾ كاتبٌن مصرٌٌن ٌمضٌان بإسم مستعار هو محمود حسٌن ، كانا 

ل ؼٌر تام إلى الرأسمالٌة ، حٌنها متؤثّرٌن بالماوٌة كما فهماها . و قدطّورا أطروحة أّن مصر تتمٌّز بإنتقا

بكّل من عناصر عالٌة التطّور من الرأسمالٌة اإلحتكارٌة المرتبطة باإلمبرٌالٌة و تواصل مظاهر أخرى 

            من اإلقطاعٌة و ما قبل الرأسمالٌة ، و كبل المظهرٌن ٌعمبلن على تؤبٌد العبلقات اإلجتماعٌة 

فكار المتخلّفة و ٌحاججان أٌضا بؤّن التدٌّن البارز للببلد ٌعكس ذلك و المإسسات السٌاسٌة و التقالٌد و األ

 . 2974، منشورات مونثلً رٌفٌو ،   2972-2945النزاع الطبقً فى مصر الوضع الموضوعً ؛ 

 . 1020" ، حبٌب إٌاب ، منشورات كرتاال ، أزمة المجتمع الرٌفً فى مصر"  -11

. و من طموح كافة 2980مابة بالمعنى الملموس كّل سنة منذ بال 5" لقد نمى إقتصاد مصر بحوالً  -13

الدول النامٌة بلوغ مثل هذا المستوى من النمّو ، ال سٌما حٌث ذلك ٌفوق نمّو عدد السّكان . ومع ذلك ، 

فإّن النمّو اإلقتصادي المستدٌم بصورة فرٌدة أخفق فى توفٌر مواطن شؽل و تقلٌص الفقر . و بارونات 

 –حزب الوطنً الدٌمقراطً ] حزب مبارك الحاكم قببل [ نجحوا فى تقدٌم الهداٌا ألنفسهم السرقة فى ال

فى نهاٌة المطاؾ ، ألم ٌحصل الجٌش  –الرفاه و األرض و اإلسمنت و الحدٌد و بالطبع الجٌش أٌضا 

،و كذلك  بلٌون دوالر أمرٌكً سنوٌّا من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 2.3على "ألعاب للصبٌان " بقٌمة 

    على ضمانات مؽامرات التجارة الخاصة الهابلة فى األرض و الرفاه و التصنٌع ؟ لكن الفقر المدٌنً 

هو اإلتهام األكبر للثبلثٌن سنة  –وإستبعاد ؼالبٌة المصرٌٌن من الثروة التى أنتجوها  -و الرٌفً 

 50ا ! مستوٌات البطالة قد تبلػ الماضٌة. فى أفضل األحوال ، تطّورت مصر لكن المصرٌٌن لم ٌتطّورو

     بالمابة و الزٌادات فى أسعار المواد الؽذابٌة بعشرٌن بالمابة تسّرع فى تفّشى الفقر و جوع األطفال . 

   كانت عبلمات أولٌة للنقاط المنذرة بما هو قادم" 1008و مسٌرات الخبز أمام الخبّازٌن فى القاهرة فى 

، العدد  38ة اإلقتصاد السٌاسً األفرٌقً " المجلّد تمّرة ؟ " " مجلّ ) راي بوش ؛ " مصر : ثورة مس

 (. 1022جوان  ، 218

إحدى التعبٌرات األكثر حٌوٌة عن ذلك وجدت فى األدب . فقد شهد العقد األخٌر ظهور جنس أدبً  -14

عربٌة مسّمى بقّصة السكن  و أشهر عمل لعبلءاألسوانً " عمارة ٌعقوبٌان "، كانت أفضل القصص ال

( قبل تحوٌلها إلى فلم ثّم إلى مسلسل تلفزي. و ظهر مإلّؾ حمدى 1003 – 1001مبٌعا لمدّة سنتٌن ) 

. كبلهما ٌستخدمان عمارة و سّكانها كصورة عن المجتمع  1001أبو جلٌل " لصوص متقاعدون " سنة 

ٌة للببلد فى عبلقة المصري. و ٌبحث األسوانً عن تقدٌم صورة بانورامٌة عن كافة الطبقات اإلجتماع

ببناء مدٌنة القاهرة ، فى حٌن أن أبو جلٌل ٌرّكز على النازحٌن من الرٌؾ فى الضاحٌة الجنوبٌة الفٌرة 

و قد زٌّنت حلوان مّرة على أنّها مثال لئلهتمام األبوي لنظامجمال عبد الناصر برفاه الطبقة  حلوان ،

  جتمع فٌه األبواب أؼلقت البواب و النوافذ بالمسامٌر العاملة . كبل المإلّفان ٌرسمان صورة عنٌدة عن م

و الروابح النتنة الخانقة للتعفّن تملا أجواء كّل ؼرفة من قّمتها إلى قاعها. وحشٌة النظام و فساده قد 
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  سّممت كّل مظهر من مظاهر الحٌاة ، حتى ، و ربّما ألكثر إٌبلما ، العبلقات األكثر عادٌّة بٌن الناس . 

 اللؽة األنجلٌزٌة تباعا من قبل منشورات هاربار بارانٌال و الجامعة األمرٌكٌة بالقاهرة (.)نشرا ب

إعادة صٌاؼة جمل و تلخٌص لمقال " الرأسمالٌة اللٌبرالٌة ، الرأسمالٌة الهرمة و تطّور البرولٌتارٌا  -15

 الرثّة " ، وهو مقال نشر فى األصل فى بنبتزوكا 

www.pambazuka.org 

 و أعٌد نشره على موقع 

www.fsm2013.org    

:" و ٌجب أن نضٌؾ أّن فى  1023جوان  25حٌلً باجً ، " أمٌنة ، التارٌخ ٌسٌر" ، لومند ،  -16

ت حركة فٌمان ناشطة ، فإّن كافة المجتمعات الذكورٌة الٌوم ، بما فى ذلك تونس و فرنسا ، بلدان أٌن كان

التعّري فى المجاالت العامة ال ٌمكن عادة أن ٌتجنّب التحدٌق بالنظر الذكوري و تشٌٌا النساء ، لذا ال 

 ٌمكن أن ٌكون تكتٌكا عاما لتحرٌر النساء ." 

 . و أنظروا أٌضا الحوار الصحفً لعلٌاء امجدا المهدي الذى1022نوفمبر  27النٌوٌورك تاٌمز ،  -17

 . 1023أعٌدت طباعته ضمن كتاب إسماعٌل لعشر " إنتفاضات عربٌة " ، لٌباال ،

أنظروا فصل " كره جسد النساء " من كتاب لعشر " إنتفاضات عربٌة " .هذا السوسٌولوجً  -18

الفرنسً المولود بالجزابر بطل التنوٌر ، لكنه ٌتمتّع بصراحة اإلشارة إلى أّن دٌدرو مثبل ، ٌشاطر تماما 

نظرة اإلسبلمٌة بؤّن النساء " مكّمبلت" و لٌست مساوٌات للرجال. و قال إنّه حتى القادة العرب ال

الشهٌرٌنبالوطنٌة و العلمانٌة مثل جمال عبد الناصر و بومدٌن ) أو بورقٌبة ( كانوا مساندٌن ؼٌر 

ٌة لكونها بعدُ لم تمضى اإلنتفاضات الحال و ٌنقد ( ،241مرتبكٌن للنظام األبوي و القبلٌة و اإلسبلم ) ص 

" إلى نوع من " التحدّى الجذري للنظام اإلجتماعً " ٌبحث  من معارضة " الطؽاة " و " أنماط الحكم

وضع حدّ لطؽٌان الرجال على النساء فى كافة مظاهر الحٌاة . و ٌدٌن كذلك المدافعٌن الؽربٌٌن عن  نع

العربٌة على أنّها إّما ثورٌة أو معادٌة للثورة فى عبلقة النسبٌة الثقافٌة لعدم تقٌٌمهم للحركات اإلجتماعٌة 

( . و ٌندّد بشدّة بإدعاء المدافعٌن عن النسبٌة الثقافٌة أنّه على اإلنسان أن ٌتجنّب 182-179بالنساء ) ص 

اإلضطهاد  –المدّعى " التحدٌق بالنظر الؽربً " فى قضٌة تحرٌر النساء فى العالم اإلستعماري الجدٌد 

مهما كان من ٌنظر إلٌه. لمذا ٌستطٌع دٌمقراطً صرٌح أن ٌتخذ موقفا من هذا القبٌل فى حٌن  إضطهاد

 أّن العدٌد مّمن ٌدّعون أنّهم " إشتراكٌون " و " ماركسٌون" و " شٌوعٌون " ٌخفقون فى القٌام بذلك ؟ 

ها عن حماٌة النساء قد تفّكرون أنّه إثر اإلنقبلب الذى ساعدت على إنجازه ، ستنهى الشرطة إضراب -19

من اإلعتداءات و اإلؼتصاب فى الشوارع. هذا لم ٌحدث . مع خروج الحشود الكثٌفة لتمآل شوارع 

القاهرة من الجدار إلى الجدار خبلل إحتفاالت عٌد الفطر ، كان تعرضت نساء و صبٌّات عدٌدات إلى 

وعات الكثٌرة العاملة على العنؾ الجنسً ، عادة على أٌدى أطفل صؽار السّن . و شخص من المجم

إٌقاؾ هذه الفظابع قال :" ٌشعر الناس اآلن أنّه من حقّهم أن ٌقوموا بهرسلة النساء . إن سرقت هاتفا 

جّواال تهرب ركضا على األقدام ألنّك تعلم أنّك مجرم . اآلن ، عندما ٌهرسل أحد النساء لم ٌعد ٌلوذ 

http://www.pambazuka.org/
http://www.pambazuka.org/
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رون ، ال سٌما النساء لئللتحاق بالمجموعات المناهضة بالهرب. ٌقؾ مكانه ال ؼٌر. " و ٌتطّوع الكثٌ

 (. 1023أوت  24للعنؾ الجنسً. لكن السلطات ال تزال تقؾ بعٌدا . ) داٌلً نٌوز مصر ، 

. 1009،مارس  259عدد الثورة " ،  اإلنسانٌة جمعاءتحرٌر من أجل تحرٌر النساء و "بٌان   -30

المعرفة األساسٌة لخّط الحزب البٌان بؤكمله متوفّر بالعربٌة ترجمة شادي الشماوي ضمن كتاب " 

" ، بمكتبة الحوار المتمدّن و كذلك على الموقع الفرعً  الشٌوعً الثورى ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

 لشادي الشماوي بالحوار المتمدّن . 

 أشكال ؼٌّرت بالكاد فالرأسمالٌة.  تجلبه أن ٌمكنها ال و النساء تحرٌر أسمالٌةالر تجلب لم  " -32

.  ؼٌرهن و النساء تواجهه الذى المنظّم و النظامً اإلخضاع هذا هٌكلة طبٌعة أخفت و النساء إضطهاد

 ذاته حدّ  فى فإنه ، النساء تحرٌر فى بالتأكٌد أساسً جزء النساء مساواة أجل من النضال أن حٌن فى

 للعالم الضٌّقة باآلفاق المساواة أجل من المعركة تحدّدت إذا. الكفاٌة فٌه بما جذرٌا تقرٌبا لٌس

" مالكات" "األحوال أفضل فى"  النساء ستؽدو ، سلٌما نفسه الرأسمالً النظام بقً إذا و الرأسمالً

 ٌمكنهن لن أنه بٌد ، كسلع إٌاهم معامالت آخرٌن على السٌطرة كسب ٌمكنهن أو ، كسلعة لذواتهن

 ؛  المصدر السابق . ".اإلستؽاللً النظام لهذا التتقلصة و الضٌقة الحدود عن الخروج مطلقا

الوالٌات المتحدة  الشٌوعٌة : بداٌة مرحلة جدٌدة ، بٌان للحزب الشٌوعً الثوري ،أنظروا "  -31

( وهو متوفّر على األنترنت  1009) شٌكاؼو ، منشورات الحزب الشٌوعً الثوري ،  األمرٌكٌة "

 باألنجلٌزٌة على الرابط التالً :

revcom.us/Manifesto/Manifesto.htmlwww.  

 و باللؽة العربٌة ضمن كتاب شادى الشماوي الذى مّر بنا ذكره. 

 " على موقع : لنعٌد األمور إلى نصابهاو أٌضا " 

www.thisiscommunism.org  

     الثورة الثقافٌة فى الصٌن ... الفّن و الثقافة ...المعارضة و الصراع ...و أخٌرا ، بوب أفاكٌان : " 

، صابفة  1" مجلّة شٌوعٌة نظرٌة و جدالٌة ، عدد " تماٌزات" ، فى  و المضً بالثورة نحو الشٌوعٌة

 ، و الرابط على األنترنت هو :1021نهاٌة  –

journal.org-demarcationswww.  

 " ، الحزب الشٌوعً الثوري ،  و القٌادة التى لدٌنا الثورة التى نحتاج "   -33

www.revcom.us 

 و بالعربٌة ، بكتاب شادي الشماوي المذكور أعبله.

،  لهوؼو تشافٌز إستراتٌجٌا نفطٌة ...لكن هل ٌمكن لهذا أن ٌقود إلى التحّرر ؟رٌموند لوتا "  -34

. وتجدون ترجمة عربٌة للوثٌقة بالموقع الفرعً لشادي الشماوي على  1007جوٌلٌة 2،  94عدد الثورة 

 الحوار المتمدّن .
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. 1023أفرٌل  24،  302عدد  الثورة" ،  إشتراكٌّا بلداكورٌا الشمالٌة لٌست رٌموند لوتا ، "  -35

 وتجدون ترجمة عربٌة للوثٌقة بالموقع الفرعً لشادي الشماوي على الحوار المتمدّن .

فى مقاله " الجؽرافٌا اإلجتماعٌة و السٌاسٌة للثورة التونسٌة " : ثورة عشب الحلفاء " فى أوت  -36

، ٌستعمل أٌاب المقارنة المجازٌة بٌن فى " مجلّة اإلقتصاد السٌاسً األفرٌقً " المذكورة أعبله  1023

سٌدى بوزٌد، المدٌنة الٌابسة من المناطق الداخلٌة أٌن أحرق دمحم بوعزٌزي نفسه و أشعل اإلنتفاضة 

التونسٌة ،و سٌدى بوسعٌد وهً منطقة ؼنٌة شمال تونس ، لٌكشؾ عن التفاوتات الفاحشة بٌن المناطق 

إلى التصدٌر ، و جنوب تونس و وسطها و ؼربها المحجوبٌن عن  الساحلٌة الشمالٌة و الشرقٌة لبلد موّجه

البحر . و ٌربط تحوٌل المٌاه ألنتاج التمور و زٌت الزٌتون للتصدٌر و للسٌاحة بسحق المزارعٌن 

الصؽار الذٌن عادة ما كانوا ٌؽذّون أنفسهم و الببلد. و فى حٌن تتمتّع قلّة من البلدان بالقدرات الفبلحٌة 

 ٌبٌّن أٌاب أّن إرتهان تونس لتورٌد الؽذاء لٌس النتٌجة الحتمٌة للجؽرافٌا و المناخ . المصرٌة ، 

أزمة مسؤلة مصادر المٌاه و تبعاتها اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة و البٌبٌة تناقش مطّوال فى كتاب آٌاب"  -37

تؽٌٌر جوهري   .وٌصوغ أٌاب تقٌٌما موجزا إلخفاقات الناصرٌة فى إحداث المجتمع الرٌفً فى مصر "

( : ال تصنٌع حقٌقً ٌتماشى و حاجٌات اإلقتصاد العام األقّل تطّورا ، ال تشؽٌل تام للٌد 235) ص 

العاملة ، ال تحّسن فى مستوى عٌش الفبلحٌن بالرؼم من المحاوالت الشدٌدة لئلصبلح الزراعً . لقد 

التى أعلنت بداٌة  2967ة فى حرب إفتّكت إسرابٌل شبه جزٌرة سٌنا و إحتلّتها عقب الهزٌمة المدّمر

نهاٌة الناصرٌة ،و جرى التخلّى عن تحرٌر فلسطٌن . و الكتاب المذكور آنفا ، " النزاع الطبقً فى 

" ٌوفّر مزٌدا من التحلٌل النظري للناصرٌة . و ٌناقش بوب أفاكٌان الخبلصات  2972-2945مصر 

لنتخلّص من كافة اآللهة ! تحرٌر ر فى كتاب " العلمٌة و الخبلصات الخاطبة لتجربة جمال عبد الناص

 .  209-207، ص  1008، إنساٌت براس ،  "!العقل و تؽٌٌر العالم رادٌكالٌّا 

،  114عدد  الثورة" ،  : المالٌٌن إلنتفضت ببسالة ...أّما المستقبل فلم ٌكتب بعدُ 3122مصر "  -38

 .  1022فٌفري 

بٌان للحزب الشٌوعً  "، فى الشرق األوسط و شمال أفرٌقٌامن إٌران إلى الرفاق الثورٌٌن "  -39

وفٌه تتّم اإلشارة إلى أّن فى إٌران:  1022الماوي ( بمناسبة ؼّرة ماي  -اللٌنٌنً  -اإلٌرانً ) الماركسً 

و قد جرت معالجة األزمة الثورٌة التً أفرزها الصراع الطبقً فى المجتمع على نحو سلبً كانت  "

ود من اآلفات عانت منها الطبقة العاملة و الشعب اإلٌرانً و كان لها الوقع السلبً نتٌجته ثالثة عق

الهائل على تٌّار الثورة فى الشرق األوسط و كذلك عبر العالم إذ هً عّززت الجّو العام للثورة 

 المضادة."و ٌشرح أٌضا :" إذا إفتقد الشعب حركة شٌوعٌة ثورٌة قادرة على تقدٌم إجابات على " ما

الذى نرٌده" إنطالقا من موقؾ البرولٌتارٌا و المضطَهدٌن و المستؽَلٌن اآلخرٌن فى المجتمع و قٌادة 

الجماهٌر فى القتال من أجل هذا الهدؾ ، إذا إفتقدنا ذلك ، فإّن الطبقات الرجعٌة و ممثّلٌها سٌفرضون 

.. هذان طرٌقان مختلفان أجندتهم الخاّصة على الجماهٌر و ٌقولون لها " ما الذى ٌجب أن ترٌد .

رادٌكالٌّا. لئن كسب الطرٌق الثانً ، ال ظّل للشّك أّن وجه هذه المنطقة و العالم سٌتؽٌّر لصالح شعوب 

هذه المنطقة و شعوب العالم. ؼٌر أنّه لجعل الطرٌق الثانً المنتصر ، ٌنبؽى أن ٌتوّصل مالٌٌن الناس 

ٌعة المجتمع الذى ٌحتاجون إلٌه و ٌرٌدونه و ما هً إلى معرفة ما هً الثورة الحقٌقٌة و ما هً طب

طبٌعة القٌادة الطبقٌة التً بمقدورها أن تقود نحو تحقٌق ذلك. ودون إكتساب المالٌٌن للوعً على هذا 

النحو و تنظٌم صفوفهم للقتال من أجل هذا الهدؾ ، بإمكان األعداء أن ٌبٌعوا أي شًء للناس بإسم " 
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. و بالنتٌجة ، فى إٌران ، ظّل الوضع 2191ا فى حال الثورة اإلٌرانٌة لسنة الثورة". و قد رأٌنا هذ

  جوهرٌّا على حاله و حتى صار أسوأ."

 ) لئلطبلع على الوثٌقة بؤكملها ، أنظروا 

www.sarbedaran.org  

 و أنقروا على " لؽات أخرى " للحصول على ترجمة إلى األنجلٌزٌة و أخرى إلى العربٌة (. 
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