
12الثورة الدائمة
جريدة ماركسية ثورية، فصلية، عربية

حزيران
2012

 امل�صكلة الطائفية يف م�صر والبديل العلماين الثوري؛ ال�صراع الطبقي والثورة امل�صرية؛ 
االنتخابات الرئا�صية امل�صرية

 »ما ينبغي قوله«، بعد ع�صرين �صنة على اتفاق اأو�صلو؛ غزة حتت احل�صار

مالحظات نقدية حول املعار�صة  ال�صورية
 

العراق وخما�ض ت�صكيل دولة تقدمية حديثة

االبعاد الطبقية والتاريخية ل�صعود احلركات اال�صالمية يف لبنان

ال حترر للمغرب، من دون االنعتاق من التبعية لالمربيالية

املديونية اخلارجية والثورة التون�صية



2الثورة الدائمة

صورة الغالف بعدسة محمد جمال الدين، 30 اذار/مارس 2012
»ناشطون/ات يحاولون اسقاط حائط وضعته السلطات في القاهرة، مصر«



3الثورة الدائمة

2
حزيران
2012

جريدة ماركسية ثورية، فصلية، عربية



4الثورة الدائمة

المقاالت الموقعة باسماء كتابها ال تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير

بيروت، 4 حزيران 2012

www.prjournal.socialist-forum.org

 الناشرون:  المنتدى االشتراكي )لبنان(، منظمة االشتراكيين الثوريين )مصر(، 
تيار المناضل-ة )المغرب(، رابطة اليسار العمالي )تونس(

 جريدة ماركسية ثورية، فصلية، عربية

prj@socialist-forum.org  :لالتصال

»الثورة الدائمة« العدد 2، ربيع 2012



5الثورة الدائمة

المحتويات

افتتاحية العدد: »الثورة الدائمة«، يف عددها الثاين: هل ربحنا التحدي؟

1) م�صر والثورة
- امل�صكلة الطائفية يف م�صر والبديل العلماين الثوري

- ال�صراع الطبقي والثورة امل�صرية
- االنتخابات الرئا�صية امل�صرية: ما هو املوقف اال�صلم؟

2) فل�صطني: املقاومة وال�صلطة
- »ما ينبغي قوله«، بعد ع�صرين �صنة على اتفاق اأو�صلو

- غزة حتت احل�صار

3) �صوريا: الثورة واملعار�صة
- مالحظات نقدية حول املعار�صة  ال�صورية

 
4) العراق وخما�ض ت�صكيل دولة تقدمية حديثة

5) االبعاد الطبقية والتاريخية ل�صعود احلركات اال�صالمية يف لبنان

6) ال حترر للمغرب، من دون االنعتاق من التبعية لالمربيالية

7) املديونية اخلارجية والثورة التون�صية

�ض- 7

�ض- 9

�ض- 39

�ض- 65

�ض- 85

�ض- 105

�ض- 123

�ض- 141



6الثورة الدائمة



7الثورة الدائمة

»الثورة الدائمة«، في عددها الثاني: هل ربحنا 
التحدي؟

اإلى  العدد الثاين من »الثورة الدائمة«، يف متناول القراء، بني امل�صرق واملغرب، ومن بريوت 
الدار البي�صاء، مروراً بالقاهرة. فهل ربحنا التحدي؟

ال�صوؤال، هنا، يتطلب، بال�صرورة، جواباً، وجواباً على درجة معقولة من اليقني، يف حال جرى 
تقدميه. وهو ما لي�ض با�صتطاعتنا اجلزم ب�صدده، منذ االآن. كل ما ن�صتطيعه اإمنا هو اإعالن 
نوايا، واإن نكن متكّنا، اإلى هذه اللحظة، من ت�صجيل نقطة يف املرمى. بَيَْد اأنها تتطلَّب املُ�صَيّ يف 

الت�صجيل. وهو ما نتطلَّع اإليه، ونبدي ا�صتعدادنا لبذل ما ي�صتدعيه من بَذٍل و... ت�صحيات!

ذاك اأن »منفاخ احلدادة«، الذي حتدث عنه لينني، يف كتابه، »ما العمل؟«، قبل مئة وع�صرة 
اأعوام، ال بد من اأن يلعب دوره يف اإذكاء نار ثورٍة ت�صتعل يف اأماكن �صتى من منطقتنا، وال بد 
من اأن يندفع، �صاخباً، من رمادها، طائر الفينيق، تعبرياً عن والدة عامل جديد طاملا حلم به 
معذبو االأر�ض، بح�صب عبارة فرانز فانون، الذين �صيبقون يرفعون رايًة دامية، ت�صيء ك�صم�ض، 
ميتزج، يف حمرتها القانية، ال�صقاءُ واالأمل بالوعد الرائع مبجتمع خمتلف، هو جمتمع ال�صعادة 
االإن�صانية، واحلرية، والتوازن، واالن�صجام، والعقالنية، والعدل. وذلك اإلى اليوم الذي يتحقق 

فيه، كاماًل، هذا الوعد.

ومن االآن حتى يكون ذلك، �صوف يتمكن كثريون من اأن ي�صعروا، وهم يقراأون »الثورة الدائمة«، 
بكل ما يف العامل الراهن من ظلم، وانعداٍم للمنطق، ووح�صية، وب�صاعة، وي�صمعوا، يف الوقت 
اآل االأ�صد،  اأطفال احلولة، املذبوحون بخناجر  العميق لكل املظلومني، وبينهم  الن�صيج  عينه، 

هيئة التحرير

افتتاحية العدد
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و�صالي�ض، وخملوف، وبع�ُصهم، وهم ُكرُث، مل تفطمهم اأمهاتهم بعد! اأكرث من ذلك، �صريون باأِمّ 
ذاهٌل،  �صوؤاٌل  اأنف�صهم  ويف  هائل،  باأمٍل  احلياة،  يغادرون  وهم  االأطفال،  هوؤالء  ده�صة  اأعينهم 

ومريع: »ملاذا؟ وباأِيّ ذنب؟!«

كما اأنهم �صيعرثون على م�صعًى حقيقي – يف هذه املجلة التي اأردناها ل�صان حال الثوريني، يف 
الوطن العربي الكبري، من �صتى القوميات واالأجنا�ض واملعتقدات، ومن كل امل�صارب الفكرية 
دة، والعظيمة، يف اآٍن، التي تندفع،  والثقافية – ال�صتك�صاف تناق�صات ال�صريورة الثورية املعَقّ
اأمام  الواقفة  اأو  وامليادين،  ال�صاحات  اإلى  املتدفقة  الب�صرية،  االأمواج  اأزر  ول�صد  هنا وهناك، 
ناهيكم  واجلامعات،  واملدار�ض  واملزارع،  واملعامل  الور�ض  يف  املعت�صمة،  اأو  االقرتاع،  مراكز 
عن االإدالء بدلوها، بخ�صو�ض اآراء الن�صطاء، واملنا�صلني احلزبيني، املربكني، اأواملرتددين، اأو 
املتورطني يف اأخطاء تتفاوت خطورة، اإزاء مالب�صات ال�صريورة الثورية الراهنة، وما تطرحه 

عليهم من مهام.

اإنه العدد الثاين من »الثورة الدائمة«. وع�صى نحظى بعوٍن حقيقي من لَُدن كل املهتمني بانت�صار 
�صيء كنا وال نزال ن�صميه الثورة العربية، َمدخاًل للثورة العاملية. وع�صى نتمكن بذلك من ك�صب 
التحدي، عرب موا�صلة حتريك منفاخ احلدادة املتوا�صع هذا، بحيث ينجح، الحقاً، يف اأن يفعل 

فعله، »يف كل �صرارات الن�صال الطبقي، وال�صخط ال�صعبي، ويجعل منها حريقاً عاماً«.
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مصر والثورة
1
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المشكلة الطائفية في مصر والبديل 
العلماني الثوري

عاطف شحات سعيد - اشتراكي ثوري مصري

مت  انه  الى  االح�صاءات  بع�ض  ت�صري  امل�صرية،  الثورة  وبعد   ،2011 عام  فرباير/�شباط  منذ 
حرق وهدم حوالى 12 كني�صة يف م�صر. وهذه فقط بع�ض االأمثلة: منها كني�صة باأطفيح على 
حدود القاهرة يف مار�س/اآذار 2011، وباأمبابة مبحافظة اجليزة، يف �شهر مايو/اأيار 2011، 
وكني�صة مار مينا ب�صوهاج، يف مايو 2011 اأي�صاً، وكني�صة مار جرج�ض، باملريناب باأ�صوان، يف 
�شبتمرب/اأيلول 2011، واأي�شاً كني�شة العذراء بال�شرقية، يف فرباير/�شباط 2012. ويف اأكتوبر/

باالعتداء  بلطجية،  مب�صاعدة  امل�صريني،  واجلي�ض  االأمن  قوات  قامت   ،2011 االأول  ت�صرين 
على متظاهرين كانوا يتظاهرون �صلمياً امام مبنيي ما�صبريو ـ االذاعة والتليفزيون ـ يف و�صط 

القاهرة، وو�صل االأمر الى ده�ض املتظاهرين مبدرعات اجلي�ض.

كان املتظاهرون مبعظمهم من االقباط، وكان هناك عدد كبري من امل�شريني امل�شلمني املت�شامنني 
امل�صري  التليفزيون  قام  اأ�صوان.  كني�صة  على حرق  االعرتا�ض  تظاهرهم  �صبب  وكان  معهم. 
بالكذب وبالتحري�ض ال�صريح وال�صافر �صد املتظاهرين، وقال انهم يحملون ا�صلحة لالعتداء 
االقباط  املتظاهرين  �شد  امل�شري  اجلي�س  لنجدة  يهبوا  الأن  امل�شريني  ودعا  اجلي�س،  على 
وبح�صور  �صلفيني،  �صيوخ  بقيادة  2012، قررت جل�صة عرفية  امل�شلحني. ويف فرباير/�شباط 
قيادات اأمنية،  تهجري 8 اأ�صر م�صيحية من قرية �صربات، التابعة ملركز العامرية، مبحافظة 
اال�صكندرية، بعدما اأ�صيع اأن هناك �صاباً م�صيحياً ين�صر �صوراً له جتمعه ب�صيدة م�صلمة من 
القرية ذاتها. وكان رد فعل العديد من االأهايل حرق بع�ض املنازل  واملحالت القبطية، ونهبها. 
وانتهى االأمر بقرار املجل�ض العريف  (الديني – االأمني) باأن من م�صلحة االأ�صر القبطية اأن تبيع 
منازلها وتهجر القرية، درءاً للفتنة، وقال االأهايل اإنه ال ميكن �صمان �صالمة هذه االأ�صر، اذا 
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بقيت يف القرية. بعد ذلك بفرتة، �صمعنا ان بع�ض هذه االأ�صر عادت الى القرية، بعد تدخل 
جلنة برملانية. لكن مل يتدخل اأحد لتعوي�ض االأهايل من اخل�صائر املالية التي حلقت بها. ويف 
ظل الت�صاعد غري امل�صبوق لالإعالم ال�صلفي، �صهد االعالم امل�صري اأ�صواتاً تدعو �صراحة لعدم 
تهنئة االقباط باأعيادهم. وبعد الثورة اي�شاً تباطاأت احلكومة واملجل�س الع�شكري، يف اإ�شدار 
قانون بناء دور العبادة املوحد، بعد كل هذه احلوادث التي ارتبطت بتعطيل بناء كنائ�ض جديدة، 
اأو ترميم كنائ�ض قائمة! واقرتح م�صت�صارو املجل�ض الع�صكري واحلكومة اإ�صدار قانون موؤقت 
لتنظيم بناء الكنائ�ض املخالفة، وترميمها، بدالً من ا�صدار قانون العبادة املوحد! وي�صاف ايل 
ذلك العديد من االأمور االأخرى، التي ا�صتمرت من فرتة ما قبل الثورة، والتي ت�صري الى وجود 

متييٍز فا�شح، �شد االقباط، مثل ا�شتبعادهم من تويل الكثري من الوظائف الهامة. 

للثورة، التي انتهت بخلع  املفارقة اأن هذه االأمور حدثت بعد الثورة. واملفارقة اأن الـ18 يوماً 
الديكتاتور مبارك، مل ت�صهد اأي اعتداء على اأي كني�صة. واملفارقة اي�صاً انه بالرغم من اتفاق 
القيادات الكن�صية وقيادات االأزهر ودار االفتاء على ادانة املظاهرات يف بداية الثورة، وحتذير 
�شبابهم من االن�شمام للثورة، فاإن ذلك مل مينع �شباب االأقباط من امل�شاركة فيها. و�شاهدنا 
امل�شلمني  رفاقهم  يحمون  اأقباط  �شباب  فيها  ن�شرت،  ما  كرثة  من  مملة  ا�شبحت  �شوراً، 

باأج�صادهم، اأثناء �صالة االأخريين، خوفاً من اعتداء بلطجية مبارك ورجال اأمنه.

�صد  تعانق امل�صريون، وقدموا حياتهم معاً  الرائع، حيث  الثورة، هذا احللم  انتهت هذه  هل 
ما  نقمة يف  الثورة  اأ�صبحت  وهل  بال متييز؟  الغدر  قوات  قتلتهم  كما  بال متييز،  الطغيان، 
بعد، بت�صاعد الطائفية يف م�صر؟ وما هو دور الثوريني جتاه هذا االأمر: هل ين�صمون الى 
جوقة علمانيني ليرباليني ال هَمّ لهم �صوى �صتيمة االإ�صالميني، ويطالبون معهم باإقامة دولة 
»مدنية« علمانية؟ وهل هذا اأف�صل طريق لن�صال الثوريني �صد الطائفية: اأن ين�صموا للعلمانيني 
التقليديني ـ الذين ال هم لهم �صوى ق�صية هوية الدولة ـ ويتخلوا عن الغاية االأ�صا�صية لدى 
وتكافوؤ  تقوم على احلرية،  بال طبقات،  االجتماعية،  العدالة  دولة  اإقامة  اأال وهي  الثوريني، 
الفر�ض، والت�صامن االإن�صاين، وامل�صاواة؟ واالآن، وبعد اأن ا�صبح اال�صالميون يتحكمون باالأغلبية 
الربملانية يف م�صر (كما انهم يديرون احلكومة يف تون�ض)، كيف يتعامل معهم الثوريون؟ وهل 
يكون الثوريون من �صيق االأفق، بحيث يرتكون جمل�ض مبارك الع�صكري- وهو املعرِبّ احلقيقي 
عن امل�صالح الراأ�صمالية، واملمعن يف قتل امل�صريني وا�صتهداف الثورة، ويف الدفاع عن امل�صالح 
هذه  يف  الثورة  تختزل  وهل  اال�صالميني؟  مع  املعركة  على  ويركزون  م�صر-  يف  االمربيالية 
املعركة؟ هذه ال�صطور هي اجتهاد �صخ�صي، وهي جمرد حماولة للتفكري ب�صوت عال يف بع�ض 
هذه االأ�صئلة، وت�صب معظمها ب�صفة عامة يف امل�صاألة الطائفية اليوم. امتنى فقط ان تكون 
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بداية حلوار مع الرفاق يف م�صر والعامل العربي حول هذه امل�صاألة. و�صاأبداأ هذا املقال ببع�ض 
اخللفيات ال�صرورية.

ثالث خلفيات �ضروية:
قبل البدء يف مناق�صة مااآلت االأمور اليه بعد الثورة من املفيد تناول اأمور ثالثة هامة: اأولها نظري 
والثاين تاريخي والثالث يتعلق ببع�ض التعقيدات العملية احلالية حول الطائفية والعلمانية، يف 
منطقتنا، يف القرن احلادي والع�صرين. تتعلق اخللفية االأولى بعالقة املارك�صية بق�صية الدين 
والعلمانية. وتنطلق معظم الكتابات حول هذا االأمر من الن�ض ال�صهري الذي ورد يف �صياق كتاب 
مارك�ض يف نقد فل�صفة احلق لهيجل، وهو الن�ض اخلا�ض باأن الدين افيون ال�صعوب. ويف هذا 

الكتاب ورد الن�ض الوارد اأدناه، وتعريبه:

اخرى.  عليه، من جهة  احتجاج  وهو  الواقعي،  ال�صقاء  تعبري عن  الديني هو  »ال�صقاء 
دة الكائن امل�شطهد، قلُب عامل ال قلب له، وروُح �شروط (اجتماعية) ال روح  الدين تنُهّ

لها. اإنه اأفيون ال�صعب«.

«Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering 
and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, 
the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium 
of the people.»

وهذا الن�ض قد اأُ�صبع قراءات. ولي�ض هنا حمل البحث التف�صيلي فيه. ورمبا ال ميكن اختزال 
املارك�صية يف عالقتها بالدين يف هذا الن�ض. ولكَنّ هناك مالحظتني ا�صا�صيتني حوله. املالحظة 
)historical context( املكتوب  التاريخي  ال�صياق  الن�ض من  ننزع فهم  انه ال ميكن ان  االأولى 
فيه. واأعتقد ان اهم �صىء يف هذا ال�صياق لي�ض فقط و�صعه يف اطار ماعرف بكتابات مارك�ض 
ى باجلدلية املثالية، او  ال�صاب ولكن اي�صاً جوهر كتاباته التي وجه فيها نقداً �صديداً ملا ي�صَمّ
املثاليني االملان، ومنهم هيجل وفويرباخ. ويعد اأهم اأ�ص�ض نقد مارك�ض لهيجل - رغم اعجابه 
ال�صديد به، وبرغم ان مارك�ض نف�صه كان من �صمن جمموعة الهيجليني ال�صباب، الذين كان 
عملهم قراءة هيجل - اأن اجلدلية عند هيجل هي مثالية وحتدث يف العقل ال يف الواقع. لكن 
اجلدلية احلقيقية التي يجب ان ينتبه اليها النا�ض هي اجلدلية املادية. فاأهم �صيء يغري الواقع 
هو تناق�صات الواقع نف�صه. وهذا ملخ�ض مب�صط، ورمبا مبتذل لهذا الكتاب، ولنقد مارك�ض 
لهيجل. ولكن جوهر الفكرة هنا هو اأن اأي نقد يوجهه مارك�ض للدين اأو املثالية يجب ان يفهم 
على اأ�صا�ض انه يقول ان كل هذه االفكار ال اأهمية لها اإال يف �صوء و�صعها يف الواقع املادي، 

اأوالً.
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 .(textual context) اما املالحظة الثانية فهي اننا يجب ان ن�صع الن�ض يف �صياقه الن�صي نف�صه
ويف هذا ال�صياق فاإنه ميكن القول ان هناك قراءتني للن�ض، باالأخذ يف االعتبار �صياق العبارات 
االأخرى املكملة للعبارة. املعني االأول هو ان الدين افيون، واملعاناة الدينية هي معاناة �صكلية، 
لكنها ت�صوه املعاناة احلقيقية، يف العامل، وتختزلها. ولذلك فانه يجب التخل�ض من الدين كلية، 
باعتباره عائقاً يحول بني النا�ض واأن يروا ا�صباب معاناتهم احلقيقية. اما القراءة الثانية فهي 
ترى ان مكمن امل�صكلة يف الدين هو انه ميثل عائقاً بني النا�ض وروؤية معاناتهم احلقيقية. الدين 
ميثل قلباً يف عامل ال قلب له وروحاً يف عامل بال روح. والدين هنا باخت�صار هو َعَر�ض املر�ض 
اأال وهي قهر  »ال�صح«،  للم�صكلة  العالج اخلطاأ  البع�ض  يقول  نف�صه. وهو كما  املر�ض  ولي�ض 
االن�صان لالن�صان. نعم مارك�ض يقول ان االن�صان خلق الدين ولي�ض العك�ض. ونعم رمبا ميكن ان 
نقراأ هذا الن�ض على اأ�صا�ض �صرورة التخل�ض من الوهم، بداية، لك�صف املر�ض احلقيقي. لكن 
اختزال الن�ض يف ان مارك�ض كان كل همه االحلاد والعداء للدين، بدون االنتباه الى ان اأ�صل 
امل�صكلة لديه هو تناق�صات الواقع املادي، ومعاناة الب�صرية، ب�صبب الراأ�صمالية، ميثل اختزاالً 
مبتذالً. وبالطبع ل�صت يف حاجة هنا لرتديد بع�ض العبارات التي رمبا يراها البع�ض عبارات 
طنانة، اأال وهي اأن ق�صية املارك�صية االأ�صا�صية هي التحرر االن�صاين، ولي�ض حتقيق العلمانية 

واالحلاد، يف حد ذاتهما، ب�صكل جمرد.

وهناك بع�ض الكتاب الي�صاريني الذين نبهوا الى ان الفهم الدوغمائي ملارك�ض، وخ�صو�صاً يف 
كتاباته املتعلقة باملادية التاريخية، يوؤدي الى افرتا�ض ان الراأ�صمالية هي دائماً قوة تدفع الى 
 العلمانية. واأن طريق الراأ�صمالية يف اأوروبا الى العلمانية هو طريق حتمي يقود الى العلمانية 
(اي ف�صل الدين عن الدولة). ومن هذا كتابات ا�صتاذ االنرثوبولوجيا ال�صهري، طالل اأ�صد. كما 
تقول، مثاًل، ا�صتاذة الفل�صفة الي�صارية، ويندي براون، يف ورقة مقدمة منها بعنوان »نقد للدين 

ونقد للراأ�صمالية«، يف موؤمتر املادية التاريخية  ال�صاد�ض بلندن، عام 2009، االآتي:

 «capital itself will be seen to entail and generate a certain religiosity, and even 
to require a religious supplement, a formulation which may shed light on the 
convergence of global neoliberalization and a global resurgence of religion.»

اي اأنه »�صوف تتم روؤية راأ�ض املال، بحد ذاته، ي�صتتبع نوعاً من التدين، ويَوِلّده، ال بل 
يتطلب ملحقاً دينياً، �صياغة ميكن اأن تلقي ال�صوء على تالقي نيوليربالية �صاملة مع 

�صعود �صامل للدين.«

اأخر هو الربتو تو�صكانو ان كتابات مارك�ض حول الدين ميكن فهمها  ويقول ا�صتاذ مارك�صي 
على اأ�صا�ض انها تقوم بعدة ا�صياء يف وقت واحد. االأول هو انها موجهة باالأ�صا�ض لنقد حركات 
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التنوير، وحركات العلمانية، التي تفهم الدين فهماً جمرداً و�صطحياً. فهذه احلركات تقوم على 
نقد روحانية الدين ب�صكل جمرد، بعيداً عن فهم طبيعة العالقات االكلرييكية والكن�صية بالواقع 
اأ�صا�صي من الواقع املادي.  اأي�صاً �صرورة ان ينطلق نقد الدين ب�صكل  املادي الطبقي. ومنها 
واجلدير بالذكر ان هناك بع�ض الكتاب الذين ي�صفون العلمانية باأنها طريقة حياة ولي�ض جمرد 
افكار جمردة (مثل ا�صتاذ الفل�صفة االأمريكي ت�صارلز تيلور، يف كتابه ع�صر العلمانية). ولكن يف 
واقع االأمر ال يقدم هوؤالء اأي دليل على وجود مفهوم مادي وملمو�ض للعلمانية، غري انها فكرة 
جمردة ترتبط بالعقل، ولي�ض بالواقع االجتماعي والطبقي. وباخت�صار �صديد، فاإنه يجب فهم 
نقد املارك�صية للدين، على اأ�صا�ض انه نقد للعلمانية، اي�صاً. املارك�صية تريد حترير االن�صان من 

كل الدوغمات املجردة، ولي�ض الدين فقط.

وهذه القراءة ت�صتقيم مع قراءة ن�صو�ض اخرى ملارك�ض، منها مثاًل كتابه يف امل�صاألة اليهودية. 
ويف هذا الكتاب ينتقد مارك�ض الفهم االحادي ال�صيق مل�صاألة حترر اليهود، ويقول ان فكرة 
االنعتاق ال�صيا�صي لليهود وغريهم، بالف�صل املجرد بني الدين والدولة، هي فكرة �صكلية ال 
الدين والدولة  الظاملة نف�صها. فالف�صل بني  الدولة  بالق�صاء على  حتقق االنعتاق احلقيقي، 
وحقوق املواطن كلها مفردات طنانة ال تغني وال ت�صمن من جوع. وهي تُختَزل يف نهاية االأمر 
بحقوق د�صتورية ال ت�صمن اأي �صيء. وهناك اأمور اخرى تتعلق مب�صاألة العلمانية واملارك�صية، 
كتابات  وهناك  الثورة.  بعد  ال�صوفييتي،  االحتاد  بالقوة يف  االحلاد  فر�ض  ق�صية  مثاًل  منها 
الثورة مبا�صرة.  تاريخية كثرية ت�صرح ان حقوق االقليات، ومنها امل�صلمة، كانت م�صونة بعد 
ولكن كان املوقف احلاد والعنيف يف مواجهة الكني�صة االرثوذوك�صية رد فعل على موقف قيادات 
الكني�صة يف دعمها للقي�صر. وهذا يف اعتقادي ال�صخ�صي ال يربر اأن يتم حتقيق العلمانية اأو 

االحلاد، عن طريق القمع، وخا�صة يف �صياق م�صروع ثوري يقوم على التحرر. 

والعلمانية نف�صها هي منتج تاريخي (مثلها مثل الدين). وال يعقل ان ن�صبتدل ديناً بدين. فهناك 
من العلمانيني املتطرفني َمن يدافعون عن الراأ�صمالية والقمع ب�صراوة، وهوؤالء ال يقلون، ان مل 
يكونوا اأكرث، �صوءاً من رجال الدين، اتباع اجلالدين. ويف م�صر يف ما بعد الثورة، كما �صاأتناول 
الثورة،  بانقالب �صريح على  باأن يقوم اجلي�ض  يبالون  الذين ال  يلي، نرى هوؤالء  ذلك يف ما 
وباالنق�صا�ض على اال�صالميني. هل هذه علمانية؟ وهل هكذا تنتهي الطائفية؟ واملطلوب هنا 
ان نفهم العلمانية كو�صيلة، ولي�ض كغاية، بو�صفها روحاً للتحرر من �صطوة الدين، ولي�ض كدوغما 
اأتناول  اأن  اأحاول  �صوف  ثورية،  علمانية  حتقيق  ب�صرورة  اق�صده  ما  وهذا  جمردة.  جديدة 

مالحمها يف نهاية هذا املقال.
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اأما اخللفية الثانية فتتعلق بتاريخ ق�شية االقباط والطائفية يف م�شر. ومن امل�شتحيل هنا عمل 
بحث تف�صيلي لهذا االأمر. وميكن القول باخت�صار اإن كثرياً من الكتابات التاريخية حول ق�صايا 
الطائفية وامل�صاألة القبطية مل تتناول هذه امل�صاألة يف �صياقها االجتماعي والطبقي، وامنا ركزت 
على م�صاألة ن�صاأة الوطنية امل�صرية احلديثة، وق�صة ثورة 1919، »وعا�ض الهالل مع ال�صليب.« 
ومن اال�صتثناءات القليلة لهذا ـ على حد علمي املتوا�صع ـ مقال كتبته الرفيقة غادة طنطاوي، 
يف جملة اوراق ا�شرتاكية، ن�شر يف نوفمرب/ت�شرين الثاين، عام 2009. واأي�صاً بع�ض الكتابات 
تاريخ  ويركز على  ن�صر عام 1999،  ومنها مقال هام  �صدرة،  بول  واملوؤرخ اجلامعي،  للباحث 

امل�صاألة القبطية يف �صياقها الطبقي يف م�صر.

ـ تطلبت  ـ بو�صفها دولة راأ�صمالية متخلفة  وباخت�صار �صديد فاإن تناق�صات الدولة امل�صرية 
يف  و�شغطوا  طبقيا،ً  �شعدوا  عندما  فقط  االقباط  حقوق  ارتفعت  الطائفية.  على  االبقاء 
�شبيل حقوقهم. فدولة حممد علي »احلديثة« مل تر�شل االقباط للخارج للتعليم، كما مل جتند 
االقباط. وكان اأول جتنيد للأقباط عام، 1880 يف عهد ا�صماعيل. ومن جهة اولى كانت الدولة 
متنح االقباط حقوقاً د�شتورية، وكانت حقوق االقباط الواقعية تتغري متيزاً وتدهوراً، بح�شب 
ظروف الواقع. وعلى �صبيل املثال �صهد القرن 19 ـ على حد تعبري الرفيقة غادة يف مقالها 
املذكور ـ تطوراً كبرياً يف ح�شول االقباط على حقوقهم الد�شتورية، ويف التعليم وغريه، ب�شبب 

نفوذ االقباط من االعيان وكبار التجار. وتقول مثًل:
 

»وت�شري اإح�شاءات العقد االأول من القرن الع�شرين، اإلى اأن االأقباط كانوا ميثلون %7 
من امل�صريني، وي�صيطرون على 20% من الرثوة، و45% من الوظائف احلكومية، و%40 

من الرواتب احلكومية«.

ولي�ض كالمي ال�صابق على احلركة الوطنية معناه انكار اهميتها. لكن فقط كان مكمن انتقادي 
ان  يقول  االأمر  وواقع  الوطنية.  احلركة  مب�شاألة  القبطية  وامل�شاألة  الطائفية  تاريخ  الختزال 
ان االقباط  ينكر  بالطبع ال  للتمييز �شد االقباط. وهذا  تقل�شاً  ت�شاعد هذه احلركة �شهد 
الوطنية  الوفد واحتكروا  اأعيان  انقلب  الفقراء كانوا يعانون كغريهم من امل�صريني. وعندما 
الأنف�شهم، وعادوا العمال، فاإن ذلك كان �شد االقباط وامل�شلمني من العمال، يف اآٍن معاً. ويف 
يوليو/متوز 1952 مل يكن هنالك �صوى لواء قبطي واحد يف اجلي�ض امل�صري. ويف عهد عبد 
النا�شر كانت هناك �شيغة علمانية مرنة، ولكنها مفرو�شة بالقوة. لكن كانت اغلبية االقباط 
ا�صتمر  وقد  يناير 2011.  ثورة  وبعد  اليوم،  توا�صل حتى  اأمر  وهو  املعينني،  من  الربملان  يف 
�صرحاً  �صدرة  بول  الباحث  ويقدم  يناير.  ثورة  وحتى  ومبارك  ال�صادات  ايام  ليتدهور  االأمر، 
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مفيداً للتطور الطبقي للقباط وجتمعاتهم، وخا�شة مثًل دور املجل�س امللي، الذي كان دائماً 
من االغنياء واأ�صحاب النفوذ، واأي�صاً �صبكات العمل االجتماعي واخلريي التي تطورت حول 
الكني�صة منذ ال�صبعينيات، وهذا تف�صري هام �صاحب انعزال الكني�صة والكثري من ابنائها عن 

ال�صيا�صة.

ولي�س هدف هذه ال�شطور على االطلق االدعاء باأن هناك جتان�شاً طبقياً يف ما بني االقباط. 
فاالقباط، كما امل�شلمون، خمتلفون طبقياً. على العك�س، فالهدف فقط من ذلك هو اأن تُفهم 
م�صر، طوال  الطائفية يف  ا�صتمرت  ملاذا  نفهم  واأن  االجتماعي،  �صياقها  االأمر، يف  تطورات 
هذه ال�صنوات. وهناك تف�صريات عديدة لهذا، من اهمها ف�صل م�صروع احلداثة، ومنها اي�صاً 
واحداً،  الوطنية احلديثة لي�صت منوذجاً  الوحدة.  فالدولة  الوطنية يف حتقيق  الدولة  ف�صل 
فقد جنحت �صكلياً يف الغرب يف »اإنهاء« الطائفية يف ع�صور التنوير واحلداثة، بينما الدولة 
باأن  القول  ذلك ميكن  الى  باال�صافة  لكن  ذلك.  تنجح يف  عاملنا مل  املتخلفة يف  الراأ�صمالية 
بالعلمانية عالقة  الطائفية وحافظت عليها. وعالقتها  ا�صتدعت  الوقت،  الراأ�صمالية، طوال 
امل�صاألة  على  ال�صطور  الرتكيز يف هذه  من  وبالرغم  ومبدئية.  �صوية  يوماًً  تكن  ومل  ملتب�صة، 
القبطية فقط، لكن هذا الكالم ي�صري على الكثري من االقليات الدينية، مثل اليهود وال�صيعة 
والبهائيني (واأي�صاً االقليات اجلن�صية، وهم اأكرث عر�صة لال�صطهاد يف اعتقادي ال�صخ�صي).

ويف م�صر ما قبل الثورة، كانت هناك ثالثة اآراء �صائدة، حول وجود التوتر الطائفي يف م�صر. 
اأولها هو الراأي القبطي املتطرف، الذي يقول اإن م�صر هي بلد قبطي، وامل�صلمني غزاة، وال حل 
للم�صاألة القبطية اال باالعرتاف بذلك. وهناك راأي معتدل يقول يجب على االقل االعرتاف 
بعلمانية الدولة، وحق املواطنة امل�صرية للجميع، بناء على ذلك. وهناك راأي بع�ض امل�صلمني 
املتطرفني الذين يقولون اإن م�شر دولة ا�شلمية، وان االقباط يعاملون معاملة متميزة، والدليل 
اننا ال ناأخذ منهم اجلزية، كما انهم احرار يف كل �صيء يف م�صر. وهناك راأي الدولة الر�صمي 
والنخبة احلكومية، التي تردد ب�صكل اأعمى الكالم على الن�صيج الواحد، وانه ال توجد م�صاكل 
طائفية، وامنا حوادث فردية. هذا الراأي االأخري ال ياأخذ يف االعتبار تاريخ العنف الطويل 
الطائفي، الذي ال ميكن تناوله بالتف�صيل يف هذه ال�صطور؛ ذلك العنف الذي مل يتوقف منذ 

احداث اخلانكة عام 1972. 

ويف مقالة  بعنوان التحول من ال�صراع الى الوفاق املجتمعي (من�صورة يف كتاب »عبقرية الثورة 
امل�صرية«، 2011، �ض 463)، يقول ا�صتاذ الطب النف�صي حممد املهدي ان احلالة الطائفية متر 
بعدة مراحل وهي: االأفكار الطائفية، ومن ثم املزاج الطائفي (امل�صاعر الطائفية)، ثم املناخ 
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الطائفي، ثم ال�صراع الطائفي، ثم املواجهات الطائفية، واأخرياً احلرب االأهلية الطائفية. ويقول 
الكاتب انه لالأ�صف ال�صديد، فالو�صع يف م�صر قد و�صل الى مرحلة املواجهات الطائفية. وكتب 

الكاتب هذا املقال، بعد بع�ض احلوادث الطائفية التي وقعت بعد الثورة.

العملية احلالية حول الطائفية والعلمانية، يف  التعقيدات  الثالثة فتتعلق ببع�ض  اأما اخللفية 
منطقتنا، يف القرن احلادي والع�صرين. والفهم ال�صليم للنقطتني ال�صابقتني يقودنا للقول باأن 
فهم املارك�صيني الثوريني مل�صائل الطائفية والعلمانية ينبغي ان يكون مبنياً على فهم تعقيدات 
الواقع والتاريخ. فبع�س املارك�شيني الدوغمائيني رمبا ينتظر حتقيق الدولة العلمانية يف واقعنا 
العربي املعا�صر، بنف�ض ال�صورة التي حدثت يف اأوروبا، بغ�ض النظر عن فارق ال�صياق التاريخي، 
وفارق التطور الراأ�صمايل يف دولنا. وبع�ض الدوغمائيني رمبا يعادون الدين ب�صورة جمردة، 
اأن بع�ض املتدينني يف عاملنا املعا�صر يقعون يف �صفوف املُ�صطِهدين  وهذا بغ�ض النظر عن 
العلمانية  انتقد  نف�صه  مارك�ض  ان  عن  ناهيك  هذا  املُ�صطَهدين.  �صفوف  يف  يقع  وبع�صهم 

والتنويريني اأ�صحاب الفكر املجرد. 

فهمهما  الثوريني  على  ينبغي  التي  الواقعية  التعقيدات  لبع�ض  ب�صيطة  امثلة  جمرد  وهذه 
ومراعاتها، عند تبني ا�صرتاتيجيات ومواقف �صد الطائفية. اأول هذه التعقيدات ان منطقتنا 
بالذات ت�صهد ا�صتخداماً مكثفاً للدين، بحيث اأ�صبحنا نرى بع�ض م�صتخدمي الدين يف مواقع 
واآخرين متدينني �صحية لذلك. ويف منطقتنا مثاًل نرى حركات ذات  باال�صطهاد،  القائمني 
اأداءاتها  مثاًل، يف  معها،  اختلفنا  او  اتفقنا  اذا  النظر  بغ�ض  ـ  اال�صتعمار  تقاوم  دينية  �صبغة 
الداخلية اأو الطائفية، مثل حركتي حما�ض وحزب اهلل. ويف ذات املنطقة جند الكيان ال�صهيوين 
نف�صه يت�صم ب�صبغة دينية. وموؤخراً وبعد الثورات العربية، جند ان حزب النه�صة يقود احلكومة 
يف تون�ض، وحزب احلرية والعدالة، التابع جلماعة االأخوان امل�صلمني يف م�صر، ي�صيطر على 

الربملان حتى االآن.

فهل ي�صتقيم مع كل هذا التعقيد ان يقول بع�ض الثوريني ان احلل هو العلمانية ب�صكل جمرد؟ 
لها  زالت  ال  التي  �شبتمرب/اأيلول،  من  ع�شر  احلادي  احداث  بعد  وخا�شة  اليوم،  عاملنا  ويف 
تبعات، بالرغم من توقف ادارة اوباما ر�صمياً عن ا�صتخدام م�صطلح احلرب على االإرهاب، فان 
�صاركوزي،  وي�صتهدف  ت�صهد ت�صاعداً غري م�صبوق لالإ�صالموفوبيا (رهاب اال�صالم).  اوروبا 
»العلماين«، اال�صالم وامل�صلمني، ال ل�صبب �صوى لكونهم م�صلمني، ويتعر�ض امل�صلمون يف الواليات 
املتحدة ال�صطهاد ومتييز منظَمنْي. ولذلك يجب ان يتبنى الثوريون ا�صرتاتيجة تفرق بني القائم 
باال�صطهاد واملتعر�صني لال�صطهاد، ب�صبب ا�صتخدام الدين، اأو حتى ب�صبب العلمانية، كما هي 
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مطَبّقة بالفعل، وكل هذه االأمور تخفي وح�صية راأ�ض املال.

نف�ض  اأو  الديني،  الفكر  لذات  املنتمني  بع�ض  بني  الطبقي  االنق�صام  فهو  الثاين  التعقيد  اأما 
املجموعة التي تقوم باال�شطهاد، اأو التي تتعر�س له. فهناك من بني االقباط يف م�شر من 
هم اقرب للطبقة احلاكمة من فقراء االقباط، الذين يتعر�شون لل�شطهاد والتمييز، ال ل�شيء 
�صوى ب�صبب متتعهم مبيزات موقعهم الطبقي. ويختلف ال�صلفيون يف م�صر، طبقياً،  لي�ض فقط 
ب�صبب تنوع انتماءاتهم جلماعات �صلفية خمتلفة. ويروي لنا كثري من رفاقنا يف م�صر ق�ص�صاً 
كثرية عن عمال �صلفيني كان لهم دور بارز يف ا�صرابات العمال، يف ال�صنوات االخرية، قبل 
ا�شقاط مبارك، وحتى االآن. هوؤالء لهم افكار رجعية ك�شلفيني، وهم متقدمون، ن�شبياً، كعمال. 
وذات الكلم يقال على التعميم اأن كل االقباط يف م�شر جماعة واحدة متجان�شة، مثًل، بدون 

فهم االو�صاع  والتحالفات الطبقية للكثريين منهم، فهذا اأي�صاً خطاأ كبري. 

اأما التعقيد الثالث فهو التنوع الكبري لتيارات اال�صالم ال�صيا�صي، كما �صلفت اال�صارة. وحتى 
لو ات�صمت كلها بالرجعية، لكنها لي�صت كلها وهابية مثاًل، وهناك منها من ولد يف رحم مقاومة 
اال�صتعمار، وهناك من له اأكرث من ن�صف قرن من خربة العمل ال�صري واملناورات واملفاو�صات 
مع االنظمة املختلفة. اأما التعقيد االأخري، كما �صلفت اال�صارة اي�صاً، فهو و�صول تيار اال�صالم 
يف  كبري  ب�صكل  الظروف  تغري  م�صاألة  وهذه  املنطقة،  يف  الدول  بع�ض  يف  للحكم  ال�صيا�صي 
ك�صف  على  يقت�صر  ال  اأمام حتٍدّ جديد  الثوري  الي�صار  ي�صع  وهذا  التيار.  هذا  مع  التعامل 
الراأ�صمالية القدمية، التي اعتاد عليها، ولكن تلك املت�صحة بعباءة الدين. وبالطبع ال يجب اأن 
يخ�صع الثوار البتزاز هذا التيار، بعد الو�صول للحكم، وخا�صة عندما ي�صتخدم االأخري �صالح 
بدون  املجردين،  وال�صب  ال�صتيمة  اإلى  االن�صراف  هو  ذلك  من  النقي�ض  لي�ض  لكن  التكفري. 
الن�صال امام وح�صية راأ�ض املال »الذي مي�صك �صبحة« (على حد تعبري الرفيق �صامح جنيب 
يف م�صر، والذي ال يختلف عن الراأ�صمايل الذي مي�صك �صيجاراً). وعلى الي�صار ان يخو�ض 
الن�صال �صد هوؤالء، لي�ض بو�صفهم م�صلمني، ولكن بو�صفهم راأ�صماليني ورجال اأعمال وجتار 
دين. فهناك فارق جوهري كبري بني وجود اال�صالم ال�صيا�صي يف �صفوف احلكم، ووجوده يف 
�صفوف املعار�صة. فاالأول مل يعد ايديولوجية غيبية فقط، بل بات يحتمي باالأجهزة ال�صيا�صية 

للدولة. بينما االآخر قد يكون عر�صة لال�صطهاد.

لي�ض من اي مبدئية ثورية التخلي عن اأي ُم�صَطهد، فمعارك امل�صطهدين تت�صابك. فحتى لو 
اختلفنا ونا�صلنا من اأجل ف�صح التيار اال�صالمي يف مواقع احلكم يجب ان ننا�صل بكل مبدئية، 
وحتى املنتهى، اذا كان هناك ُم�صطَهدون من التيار اال�صالمي. وهذه االأمور من بديهيات ما 
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ه  ميكن ت�صميته بالعلمانية الثورية. وباملنا�صبة انا ال ادافع عن هذا امل�صمى على اطالقه. فلن�صِمّ
ا�صرتاكي،  ن�صال  واملواطنة احلقيقية، من خالل  التحرر  الهدف هو حتقيق  ولكن  �صئنا.  ما 
التاريخي  مفهومها  املجردة يف  العلمانية  تطبيق  انتظار  بدون  ن�صال عقالين جمرد،  ولي�ض 
االأوروبي، يف عاملنا، بذات الطريقة التي حدثت يف اأوروبا. وبعد هذه اخللفية املطولة، فلنقم 

االآن باإلقاء نظرة �صريعة على ما حدث بعد الثورة يف امل�صاألة الطائفية؟

نعمة �لثورة �أم »نقمتها«:
االأنظمة  املتمثلون يف  وحلفاوؤه  م�صر،  الع�صكري يف  املجل�ض  ياأملها  التي  النتائج  اأهم  اإحدى 
من  واالأقباط  امل�شري،  ال�شعب  يكره  ان  هي  العاملية،  االمربيالية  ويف  املنطقة،  الرجعية يف 
الثورة نقمة على  اأيام مبارك. فهل فعاًل كانت  النا�ض للرتحم على  اأن ي�صل  الثورة؛  �صمنه، 
امل�صاألة القبطية؟ رمبا يكون هذا الت�صاوؤل �صادماً للكثري من الثوريني، فاأي ثورة ال ميكن ان 
بهدوء. ولالإجابة  املو�صوع،  ان نبحث يف  ال�صدمات، رمبا يجب  عن  بعيداً  لكن  نقمة.  تكون 
فقط  لي�س  نف�شها،  الثورة  هي  االأولى  نقاط.  ثلث  يف  نبحث  ان  يجب  الت�شاوؤل،  هذا  عن 
متثل  باعتبارها  اأي�صاً  ولكن  التغيري،  على  قدرتهم  يثبت  عظيماً  جماهريياً  فعاًل  باعتبارها 
رمزاً وخلقاً الإمكانيات وفر�ض ن�صالية عظيمة. اما النقطة الثانية فهي مقارنة منهج املجل�ض 
الع�صكري مبنهج مبارك، يف ما يتعلق بامل�صاألة الطائفية. اأما النقطة الثالثة فهي ق�صية �صعود 
اال�شلميني، يف ال�شيا�شة ويف احلكم، بكل ما يحمله ذلك من معنى. �شاأناق�س هذه النقاط 

ببع�ض االخت�صار، يف ما يلي.

اأما عن النقطة االأولى فهي الفعل الثوري ذاته، الذي �صارك فيه ماليني امل�صريني، م�صلمني 
واأقباطاً: كثري من االغنياء وابناء الطبقة الو�صطى، ولكن اي�صاً كثري من  العمال، الذين كان 
باعتبارها فقط هذا احلدث  الثورة  الى  ينظرون  بع�ض اجلهالء  الثورة.  دور حا�صم يف  لهم 
الرائع الذي ا�صتمر ملدة 18 يوماً، وانتهي باإ�شقاط الديكتاتور مبارك. وباملنا�شبة فاإن كثرياً من 
حمللي العلوم االجتماعية ال يقومون بذلك اخلطاأ وح�صب، ولكن معظمهم يدر�صون ويقومون 
بالبحث يف م�صاألة الثورات ال�صيا�صية واالجتماعية، مع جتاهل دور �صناعها االأ�صا�صيني، اأي 
اجلماهري نف�صها. �صحيح اأن هناك اأهمية الأحداث الثمانية ع�صر يوما،ً يف عام 2011، ولكن 
الثورة اي�صاً ال تتمثل يف مطالبها التي ال متوت طاملا مل يتم حتقيقها، ولكنها اي�صاً متثل ذاكرة 
ورمزاً يعي�ض عليهما من �صاركوا فيها، ويقوم ال�صباب وامل�صت�صعفون با�صتدعائهما با�صتمرار. 
وببع�ض التب�صيط املخل ميكن القول اإن نتائج الثورة تتمثل يف الكثري من االأمور، اأهمها: 1) 
نزع حالة اخلوف بني كثري من املواطنيني وتولد �صعور قوي بالثقة بالفعل اجلماعي، الذي 
جنح من قبل يف اإ�شقاط ديكتاتور؛ 2) خلق امكانية ن�صالية م�صتمرة طاملا مل تتحقق اأهداف 
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الثورة؛ 3) فتح كل اح�صاء املجتمع، حيث ت�صبح مطالب كل الفئات واملجموعات امل�صطهدة 
معلنة، وي�صبح هوؤالء اأكرث جراأة يف طرحها. وهذا ما ي�صفه البع�ض بخلق م�صاألة ثورة التوقعات 
يف التغيري لالأف�صل، بعد الثورة. ولكن االمكانية الن�صالية تختلف عن م�صاألة ثورة التوقعات، 
بالرغم من التقاطع بني االإثنتني. واملق�صود باالمكانية الن�صالية هو وجود مظامل حقيقية، يف 
كل وقت، حتتاج ملن يت�صابك معها. وبينما كان يتندر الثوريون قبل الثورة باأنه ال يوجد كوادر 
ثورية لال�صتباك والت�صامن مع مظامل العمال والكادحني، فانهم ي�صتكون االآن من كرثة املظامل 
التي ظهرت فجاأة على ال�صطح. ا�صحاب املظامل اأ�صبحوا يف كل مكان يف م�صر، مع مظاملهم، 
وال ينتظرون ثوريني القناعهم ب�صرورة االحتجاج. وباملنا�صبة فاإن فتح اح�صاء املجتمع يعني 
اي�صاً كل ما يف هذا املجتمع من جهل وتطرف وطائفية. فلي�ض معنى قويل اإن املجتمع مليء 
باالمكانيات الن�صالية اأن هذا اجلهل يذهب، بطريقة �صحرية وبال رجعة. ولكن هذا اجلهل 
والتطرف ال ميكن التعامل معه بطريقة اخلطب العقالنية املجردة الع�صماء، ولكن بالتعامل 
القبطي  ال�صباب  الكثري من  ال�صياق مثاًل خرج  والت�صامن �صد املظامل. ويف هذا  الن�صايل، 
من القمقم، يف الثورة. وبعد الثورة تاأ�ص�ض مثاًل احتاد �صباب ما�صبريو، الذي تبلور بقوة بعد 
مذبحة ما�صبريو. ومن هذا اي�صاً خرجت حركتان با�صم �صهيدين من �صهداء ما�صبريو، هما 
مينا دانيال ومايكل م�صعد. ولذلك فمن الغباء ال�صديد اإنكار اهمية فعل الثورة واآثار الثورة يف 
نف�صية كل امل�صريني، وخا�صة كل امل�صت�صعفني. اما بع�ض »الثوريني« الذين ال هَمّ لهم �صوى 
للثورة، فهوؤالء ال ي�شتحقون هذا  الع�شكر  لنار االحباط، والتح�شر على »�شرقة«  اال�شت�شلم 

اال�صم، وال �صيما اذا انكروا االمكانيات الن�صالية واالآثار النف�صية للثورة يف كل املظلومني.

بامل�صاألة  يتعلق  ما  الع�صكري، يف  واملجل�ض  مبارك  بني  املقارنة  فهي  الثانية  النقطة  عن  اأما 
املجل�ض  حكم  فرتة  اأن  افرتا�ض  على  مبني  �صاذج  خطاأ  من  ال�صوؤال  هذا  ينبع  ال  الطائفية. 
الع�صكري، وما ي�صمى باملرحلة االنتقالية يف م�صر، هي مقطوعة ال�صلة بنظام مبارك.  ولكن 
املقارنة هنا مفيدة، وخا�صة انها تاأتي يف اأعقاب ثورة. ميكن القول باخت�صار اإن نظام مبارك 
كان يقوم على لعب دور مزدوج، يف ما يتعلق بالطائفية، فمن ناحية هو الراعي االأول لها، 
عن طريق عدم وجود �صيادة قانون حقيقية، وعن طريق رعايته للتمييز الطائفي، ومن ناحية 
ثانية، فالنظام كان يدعي اي�شاً انه حامي االقباط واالقليات، عن طريق ادعائه احلياد بني 
اجلميع. وبالطبع يعد من ال�صذاجة املفرطة القول اإن نظام مبارك كان نظاماً علمانياً. فقد 
بالورقة الطائفية. ال ميكن و�صف  ال�صادات بكل عبثها الد�صتوري ولعبها  ورث مبارك دولة 
نظام مبارك باأقل من انه نظام منافق وجمرم، فهو ديني وم�صلم وقت احلاجة، وهو راعي 
�شيادة القانون واالأقليات وقت احلاجة. وكما كان للأقباط ق�شم بجهاز مباحث امن الدولة 
ملتابعتهم، وكان ملبارك عالقة خا�صة بالبابا الراحل �صنودة، فقد �صهد ع�صر مبارك ع�صرات 
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باجلماعات  فقط  احلوادث  هذه  اإل�صاق  ال�صريح  الكذب  من  ويعد  الطائفية.  احلوادث  من 
اال�صالمية واملتطرفني الدينيني، ولكن الدولة كانت ترعى ر�صمياً، بطريقة �صريحة اأو �صمنية، 
هذه امللفات، وملفات تغيري الديانة او بناء او ترميم الكنائ�ض كان يديرها، بطريقة مبا�صرة، 
جهاز مباحث اأمن الدولة. كانت كل هذه االأمور تدار بطريقة عرفية واأمنية. اي انها كانت 
بعيدة كل البعد عن احللول القانونية، التي لي�ض بها متييز. وو�صل االأمر مل�صتوى غري م�صبوق 
من االجرام، يف نهاية ع�صر مبارك، مبذبحة جنع حمادي، يف عيد امليالد 2010، وتفجري 
 .2010 االأول  د�شيمرب/كانون  العام يف  نهاية  قدا�س  باال�شكندرية، ع�شية  القدي�شني،  كني�شة 
رموز  تورط  الى  الدالئل  بع�س  ا�شارت  الطائفية،  ورعايتها  الدولة  انتهازية  الى  فباال�شافة 
اأ�صبحت قاتلة  احلزب الوطني واالجهزة االأمنية نف�صها يف هذه املذابح. الدولة نف�صها هنا 

للقباط، وال ميكن بعد ذلك ت�شديق انها راعية للأقليات ول�شيادة القانون.

فهل حتول املجل�ض الع�صكري عن هذه املمار�صات؟ ميكن القول باخت�صار انه اذا كان مبارك 
هو نظام منافق وجمرم، فاإن املجل�ض الع�صكري كان دموياً بامتياز. اأي اأن الطائفية ا�صتمرت، 
بفرتة  يتعلق  ما  يف  ا�صا�صية،  مالمح  هناك  ان  القول  وميكن  دموية.  اإجرامية  ب�صورة  ولكن 
املجل�ض الع�صكري. االأول منها هو ا�صتخدام الت�صامح مع الطائفيني، بل وا�صتخدامهم �صيا�صياً، 
لي�س �شد االقباط فقط، ولكن خللق نعرة طائفية، وجرائم تربر ا�شتمرار املجل�س الع�شكري، 
بحجة اأنه هو الذي �صيجلب االأمان لل�صعب. وراأينا املجل�ض الع�صكري يتواطاأ، يف م�صاألة دخول 
ماليني بل باليني الدوالرات، التي جاءت لتمويل ال�صلفيني، من قطر ومن ال�صعودية. وراأينا 
ت�صامح املجل�ض الع�صكري مع اخلطاب املنهجي املليء بالكراهية، يف االإعالم الر�صمي واالعالم 
ال�شلفي، املوجه للأقباط وال�شيعة والعلمانيني، على حد �شواء. اما امللمح الثاين فهو تزايد 
عمل االجهزة اال�صتخباراتية وا�صتخدام املجرمني، الذين ي�صميهم االعالم امل�صري بالبلطجية، 
يف الفرتة االنتقالية. واذا كانت ملبارك ـ بكل ما كان يت�صف به من غباء واحتقار للجماهريـ 
حنكة �صيا�صيٌة ما، فهي تفوق مبراحل حنكة خلفائه الع�صكر. هوؤالء كان همهم االأ�صا�صي ف�ض 
الثورة واالنق�صا�ض عليها. وكان امللف الطائفي اأحد اأهم و�صائلهم. فبلغ عدد الكنائ�ض التي 
اأُحرقت ن�صبة غري م�صبوقة مل ت�صل اإليها اأيام مبارك نف�صه. وا�صتمرت اجلل�صات العرفية بدالً 
من القانون. وو�صل االأمر حد اقرتاف جمزرة ما�صبريو. وذهب قادة املجل�ض الع�صكري، بكل 

بجاحة و�شفاقة، لتهنئة االأقباط بعيدهم، بعد اأن قتلوا اأبناءهم يف ما�شبريو. 

لهذا ميكن القول اإن نزعتهم الدموية، واحتقارهم لكل ما هو مدين، يُعتربان فرقاً اأ�صا�صياً يف ما 
بينهم وبني مبارك. ولهذا اأي�صاً ميكن القول اإن امللمح الثالث االأ�صا�صي لفرتة املجل�ض الع�صكري 
هو اأن الطائفية ا�صبحت ملفاً هاماً وحيوياً، و�صرورة ا�صا�صية للق�صاء على الثورة. والغريب يف 
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االأمر اأن هوؤالء القتلة مل يعد لديهم اأي قدرة على املناورة، فهم قتلة، وهذا اأمر ال لب�ض فيه، 
ومن ثم مل تعد لديهم م�صاحة كبرية للمخادعة، بادعاء اأنهم حماة االقليات و�صيادة القانون. اذا 
كانت الدولة ايام مبارك قاتاًل مبتدئاً، فهي حتولت ايام الع�صكري لقاتل اكرث احرتافاً، وال�صبب 
تزايد عمل االجهزة اال�صتخباراتية، يف ظل املجل�ض الع�صكري، وخا�صة لتعوي�ض هزمية جهاز 
اال�صتخباراتية.  وباأجهزتهم  باأنف�صهم  �صوى  اأحد  باأي  الع�صكريني  ثقة  لعدم  ورمبا  ال�صرطة، 
يت�صامح،  الع�صكري  املجل�ض  وجدنا  دينية،  احزاب  تاأ�صي�ض  الد�صتوري  االعالن  مينع  وبينما 
ويرتك املجال لعمل هوؤالء. واملجل�ض الع�صكري، بالت�صافر مع اال�صالميني، غذوا اال�صتقطاب 
الديني العلماين، بطريقة ال ميكن ان ن�صفها باأي �صىء �صوى انها مق�صودة ـ �صواء بتن�صيق 
والتكفري  الطائفية  كانت  2011. وهكذا  ا�شتفتاء مار�س/اآذار  ـ وخا�شة منذ  تن�شيق  بغري  اأو 
مق�صودين لتق�صيم قوى الثورة، وبدالً من ان يكون التق�صيم احلقيقي هو بني القوى الثورية 
العلمانية  املدنية  القوى  بني  ال�صبابي،  ذلك  هو  التق�صيم  كان  امل�صادة،  للثورة  املنتمية  وتلك 
وتلك املوؤمنة بال�صريعة والدين. كانت الطائفية احد اأهم ا�صلحة املجل�ض الع�صكري. هو جمل�ض 
طائفي بامتياز. وو�صل باأع�صائه االجرام الى حد اأنهم ال ميانعون فعاًل يف ن�صاأة حرب اهلية 

طائفية يف م�صر، وما القتل املنظم، وما الت�صامح مع احلرق والقتل، �صوى دليل على ذلك.

الى  و�صل  الذي  الثورة،  بعد  ما  م�صر  اال�صالميني يف  دور  ت�صاعد  فهي  الثالثة  النقطة  اأما 
حتكمهم يف ن�صبة ال تقل عن 65 % من مقاعد الربملان امل�صري. ت�صاعد �صوت اال�صالميني 
يف ال�صيا�صة اأمر ال لب�ض فيه. وهناك خطاآن اأ�صا�صيان يرتكبهما اأي قارىء مل�صهد ت�صاعد دور 
اال�صالميني، يف ال�صيا�صة يف م�صر. اخلطاأ االأول هو و�صع كل اال�صالميني يف �صلة واحدة. 
فبالطبع هناك فارق كبري بني جماعة االأخوان امل�صلمني واجلماعات ال�صلفية، وتلك التي كانت 
نقطة  اال�صالمية. وكل جماعة من هوؤالء، يف  اأو اجلماعة  لها خلفية جهادية، مثل اجلهاد، 
تاريخية من عمرها التنظيمي وخربتها ال�صيا�صية، تختلف عن االأخرى. رمبا يجتمع اجلميع يف 
انهم يناورون با�صم الدين، ويدغدغدون م�صاعر اجلماهري الفقرية، با�صم الدين. ولكن الفارق 
الكبري بينهم هو ان اكربهم، اأي جماعة االإخوان امل�صلمني، لديها حنكة �صيا�صية كبرية، وقدرة 
كبرية على املناورة ال�صيا�صية، ب�صبب طول عمرها ال�صيا�صي، وتاريخها مع املناورات مع االأنظمة 
املختلفة. اأي�صاً هناك فوارق طبقية وعمرية بني قيادات هذه اجلماعات و�صبابها. وهذا اأمر 
هام ال ميكن جتاهله. كما ان الفريق الواحد كثرياً ما توجد فيه اجتاهات عديدة، ومنهم من 
كان اقرب للثورة، ومنهم من هو اأقرب للرجعية و�صيوخ وفتاوى الوهابية. ويكفي ان نعلم ان 
هناك حوالى 5 احزاب خرجت من رحم جماعة االأخوان امل�صلمني، مع الفارق، بالطبع، يف ما 
بينها، فهي: 1) حزب احلرية والعدالة، وهو اهم االأحزاب، وهو املرتبط تنظيمياً باجلماعة؛ 
2) حزب الو�صط، وهو حزب قدمي حاول التاأ�صي�ض ايام مبارك، ولكنه يختلف مع اجلماعة يف 
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الكثري من االأمور، 3) حزب النه�صة، وهو حزب يقوده القياديان ال�صابقان يف االأخوان حممد 
حبيب وابراهيم الزعفراين، 4) حزب التيار امل�صري، وميثل تيار �صباب االأخوان الذين �صاركوا 
يف الثورة واختلفوا مع قياداتها، 5) حزب الريادة، وهو حزب من�صق من حزب النه�صة. وهناك 
اربعة احزاب خرجت من جماعات  الثورة. وهناك  تاأ�ص�صت بعد  6 احزاب �صلفية يف م�صر 
جهادية. وهناك 3 احزاب تنتمي الى جماعات �صوفية. وقد تناولت هذه النقطة يف ما �صبق، 
وال داعي للتكرار. لكن باخت�صار ال ميكن على االطالق و�صع كل هذه االحزاب يف �صلة واحدة. 
فمثاًل بينما ميثل حزب النور اقرب االحزاب ال�صلفية للوهابية، هو وحزب اال�صالة التابع له 
حممد ح�صان، فان هناك جمموعات �صلفية رف�صت ان�صاء احزاب، منها مثاًل اجلبهة ال�صلفية 
لدعم ثورة يناير، وهم من اأكرث ال�صلفيني انتقاداً للع�صكر واالإخوان معاً. وهناك اي�صاً جمموعة 
�صلفيي كو�صتا، ن�صبة الى املقهى املعروف، بالقرب من ميدان التحرير.  وهي جمموعة اكرث 
ا�صتنارة، وهم اي�صاً متم�صكون بعدم ان�صاء احزاب، ويرون ان االحزاب ال�صلفية واالإخوان من 

اأكرب املُ�صيئني لال�صالم.

اما اخلطاأ الثاين، الذي يرتبكه بع�ض الثوريني، فهو النظر لالإ�صالميني بدمياغوجية ال ترى 
حتوالتهم وانك�صافهم امام اجلماهري. فهذا اخلطاأ بب�صاطة معناه النظر لال�صالميني كج�صم 
جامد غري تاريخي ثابت على ميينيته (وهي باملنا�صبة غري مبدئية) وجتاهل كيف ينظر النا�ض 
وال�شذاجة  الت�شاوؤم  فخ  الوقوع يف  اخلطاأ  هذا  نتائج  ومن  ومواقفه وحتوالته.  اجل�شم  لهذا 
املفرطة، يف القول اإن اال�صالميني �صرقوا الثورة، اأو حتالفوا مع الع�صكر، بدون روؤية تطورات 
ال�صراع بني الفريقني مثاًل. فال اال�صالميون، وال الع�صكر، يف حالة اتفاق دائم، وال اال�صالميون 
ابناوؤهم يف  ذلك  اجلميع، مبا يف  مع  و�صراعاتهم  الداخلية  ازماتهم  من  نزهاء  الع�صكر  وال 
الداخل  (نعم الع�صكر نف�صه يف حالة رعب دائم من غ�صب اجلنود والرتب ال�صغرية داخل 
اجلي�ض، ب�صبب جرائم املجل�ض امل�صتمرة). واذا كان �صعود اال�صالميني حتدياً للثورة امل�صرية  
امام اجلماهري. وهل  زيفهم  لك�صف  العظيمة  فر�صتها  اأي�صاً  فهو  العربية)،  الثورات  (ورمبا 
اإن انك�صاف  اأن اجلماهري تنظر لتقارب االإخوان مع وا�صنطن بعني غافلة؟  اأي عاقل  يعتقد 
عاملني  �صيكونان  بوا�صنطن،  عالقتهم  وانك�صافهم يف  االقت�صاد،  يف  امل�صتقبل،  يف  االإخوان، 
اأ�صا�صيني لف�صحهم اأمام النا�ض؛ هذا ناهيك عن مناوراتهم وغمو�صهم، ب�صاأن املواطنة، وق�صايا 

االأقليات.

اخلال�صة ان الثورة فجرت اأح�صاء املجتمع، وفجرت امكانياته الن�صالية اكرث. وال ميكن ان 
تكون نقمة. لقد جاءت بكل ما جاءت به، اي بفر�ض ن�صالية غري م�صبوقة، وت�صل اأهمها الى 
ا�صتمرار الثورة نف�صها، واأي�صاً بتفجري خطاب اجلهل والتطرف. وعلى الثوريني التعامل مع 
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كل هذه االأمور، اذا كانوا ثوريني حقاً. كل ما يف االأمر انهم يجب ان يكونوا على دراية وفهم 
للتحوالت الكبرية التي حدثت بعد الثورة، مبا يف ذلك �صعود اال�صالميني، ووح�صية النظام 
احلاكم الذي ال يخت�صر جهداً الإجها�ض الثورة وقتل ابنائها، فعاًل ال قوالً. اأكتب هذه ال�صطور 
والميكنني توقع خريطة القوى بعد انتهاء ما ي�صمى  باملرحلة االنتقالية يف م�صر. ولكن واقع 
ما،  لفرتة  البالد،  باأمور  امل�صك  يف  ي�صتمرون  �صوف  الع�صكريني  القادة  ان  الى  ي�صري  االأمر 
وخا�صة لتحكمهم يف اأجهزة القمع واال�صتخبارات، ومتتعهم بغطاء دويل، حتى ولو كان هناك 
رئي�ض مدين منتخب وبرملان. وال ميكن ان نعلم طول هذه الفرتة. اأي ان جرائم الع�صكر رمبا لن 
تنتهي، مبا يف ذلك اجلرائم الطائفية. وال ميكن على وجه االطالق ان تو�صف الثورة بالنقمة، 
اال اذا مت اجها�صها، وجنح الع�صكر يف الق�صاء على الثورة متاماً، وهذا افرتا�ض نظري، الأن 
التعقيدات؟ هذا ما  الثوريون يف مواجهة كل هذه  الثورية ال متوت. ولكن ماذا يفعل  الروح 

�صاأحاول مناق�صته، باخت�صار، يف ما يلي.

ماذ� يفعل �لثوريون بني �لعلمانيني و�لإ�ضالميني )وهمجية  �لع�ضكر ور�أ�س �ملال(؟
حالة  خلق  يف  جنح  قد  اال�صالميني،  مع  وبتوافق  مبارك،  جمل�ض  فاإن  اال�صارة  �صلفت  كما 
املواجهات  الى م�صتوى  التي و�صلت  الطائفية،  ا�صتقطاب ديني علماين، و�صاعد يف احتقان 
العنيفة، والقتل، وحرق دور العبادة. وكان رد بع�س العلمانيني التقليديني هو عدم ممانعتهم يف 
انقالب �صريح ع�صكري، للتنكيل باال�صالميني، بحيث يحل ذلك م�صكلة الطائفية، من وجهة 
نظرهم. واأعتقد ان اي ا�صرتاتيجية �صليمة للثوريني يجب ان تنطلق من فهم تعقيدات االأو�صاع 
احلالية، واال�صتقطابات املوجودة، لي�ض فقط اال�صتقطاب العنيف، وال�صكلي معاً، بني الديني 
الع�صكر واالأخوان. وكما يجب على  ال�صلطة بني  املناف�صة على  اي�صاً حالة  والعلماين، ولكن 
فهم تغري االو�صاع الذي  الثوريني فهم فر�ض الثورة الن�صالية، وامكانية ا�صتمرارها، واي�صاً 
جلب اال�صالميني لل�صيطرة على الربملان، فان الفهم العميق ال يعني ابداً امل�صاواة بني الع�صكر 
واالأخوان. فمن ي�صيطرون على اجلهاز االأمني واال�صتخباراتي ال يت�صاوون مع من يتحكمون 
يف جهاز هام لل�شلطة، لي�س لديه القدرة على ممار�شة العنف، وهو الربملان. وميكن االتفاق 
مبدئياً على ان ا�صاليب مواجهة الطائفية، التي اتبعها الثوريون، قبل الثورة، ال ت�صلح االآن. 
بعمل حرب  يبالون  ال  دمويني  امام جمرمني  اأننا  فقط  لي�ض  كثرية،  م�صتجدات  امام  فنحن 
اأن االكتفاء بنقد  مع وجود اال�صالميني يف الربملان. كما  اأي�صاً  طائفية، وهم الع�صكر، ولكن 
العلمانيني التقليديني، وبك�صف جترد خطابهم من امل�صاواة، وف�صح انتهازيتهم، ال يكفي. ويجب 
ان نعرتف اي�صاً ان تطورات االأو�صاع يف ما يتعلق بال�صلطة ـ كما �صلفت اال�صارة ـ غري معروفة. 
وال نعرف اي �صيغة �صتنتهي اليها االأو�صاع يف م�صر، يف امل�صتقبل القريب. لكن يبدو ان هناك 
�صراعاً �صوف يطول بني مثلث الع�صكر واال�صالميني والقوى الثورية، هذه القوى التي مل يت�صل 
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معظمها، بقوة، بالعمال والفقراء وجموع امل�صطهدين.

ويبدو يل ان هناك ثلث نقاط اأ�شا�شية يجب اثارتها يف مو�شوع مواجهة الطائفية. االأولى 
الثانية فهي  اأما  االأقباط.  ومنها  امل�شطهدة،  االقليات  الثوريني مع ق�شايا  تعامل  كيفية  هي 
�صرورة عمل ا�صرتاتيجية مرنة ومبنية على فهم �صليم للتعامل مع اال�صالميني يف احلكم، اما 
االأمر الثالث فهو ق�صية هوية الدولة. وهي ق�صية، بالرغم من انها مفتعلة، لكن على الثوريني 
ان  فاأعتقد  االأولى  النقطة  اأما  مفتعلة.  انها  بالقول  باالكتفاء  وعدم جتاهلها،  معها  التعامل 
الثوريني كانوا ناجحني فيها الى حد كبري. فيجب على الثوريني اال�صتمرار يف كل ما يقومون 
ا�صتثناء، وبح�صا�صية مفرطة،  الت�صامن مع كل االقليات امل�صطهدة، بال هوادة، وبال  به من 
وخا�شة لتفجر االو�شاع الطائفية اأكرث مما يف اأي وقت م�شى. واأقول بح�شا�شية مفرطة، الأن 
اال�صطهاد �صوف ياأخذ اأ�صكاالً اكرث تعقيداأً، ورمبا بطريقة غري مبا�صرة اأكرث. واملربرات دائماً 
جاهزة. ورمبا �صيكون اأكرث �صفوراً.على اأنه ال ميكن ان ن�صادر على الواقع. ويجب ان تكون 
هناك قرون ا�صت�صعار قوية للثوريني، ملتابعة ذلك. ويذكر ان ثمانية من رفاق تيار التجديد 
اال�صرتاكي مثاًل يتعر�صون للحب�ض ملدة عامني،  يف »جرمية« ال متثل �صوى رمز لقبح الع�صكر، 
واإجرامهم، وهي الت�شامن مع االقباط، يف مظاهرة قامت يف ظل مبارك، بعد تفجري كني�شة 
القدي�صني. لكن يف ذات الوقت يجب علينا ان ننتبه ان الثوريني رمبا كان �صوتهم خافتاً يف 
ال  هنا  واأنا  احلقوقية.  املنظمات  بع�ض  عك�ض  على  امل�صطهدين،  وال�صيعة  البهائيني  ق�صايا 
ر تيار اال�صرتاكيني الثوريني ملواجهة الطائفية، املت�صمن يف برناجمهم، ال�صادر  اختلف مع ت�صُوّ
موؤخراً، ال�صتمرار الثورة. ولكنني اعتقد ان مثل هذه الق�صايا امل�صكوت عنها يجب ان ننتبه 

اليه اي�صاً.

اأما النقطة الثانية فهي م�صاألة تطوير برنامج وفهم عميق للتعامل مع اال�صالميني يف ال�صلطة، 
بحيث يكون مرناً ومتفهماً الختالف دورهم عن دور الع�صكر، برنامج ال يجب ان يقع يف ماأزق 
التقليديني، و�شماتتهم،  و�شتيمتهم  العلمانيني  االبتزاز من اال�شلميني، وال يقع يف فخ نقد 
االعالم  و�صائط  احد  وجيه، يف  تامر  تعبري  وعلى حد  اال�صالميني.  بحق  والفارغة  املجردة 
االجتماعي، موؤخراً، فاإنه »كما اأن كثرياً من االإ�صالميني م�صابون مبر�ض ا�صمه العلمانوفوبيا، 
فاإن هناك علمانيني م�صابني مبر�ض ا�صمه اال�صالموفوبيا«. الكثري �صمن الطرفني لي�صت لديهم 
ق�صية �صوى كراهية الطرف االآخر، ولي�صت لديهم ق�صية حقيقية. الثوريون ال يجب وال ميكن 
اأن حتركهم الكراهية. الثورة هي م�صروع للتحرر. والثوريون ال يريدون مواجهة الراأ�صماليني، اأو 
اال�صالم ال�صيا�صي، الغارق يف الراأ�صمالية، بو�صفه م�صروعاً غيبياً، �صد العقالنية، يف املجرد، 
ولكن املواجهة احلقيقية تكون يف املعارك والن�صاالت، لك�صف زيف هوؤالء وال�صيما قياداتهم. 
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فاذا كان احد مالمح اأي م�صروع ثوري ملواجهة اال�صطهاد هو ف�صح ومواجهة القائمني على 
اال�صطهاد، فاإن هذا ينبغي ان يكون مبنياً على فهم تناق�صات اأو�صاع هوؤالء، واي�صاً ينبغي ان 
يكون مبنياً على فهم ان هناك الكثريين من اال�صالميني ال�صباب وال�صلفيني، الذين �صجروا من 

قياداتهم، وان هناك الكثري من العمال بني هوؤالء.

اما النقطة الثالثة واالأخرية فهي م�صاألة هوية الدولة، وموقع ال�صريعة اال�صالمية يف د�صتور 
الدولة. واأنا هنا اأنطلق من فكرة اأن هوية الدولة هي فكرة جمردة. فال يهتم جمهور الفقراء 
بها، وال الد�صتور يزيد عن ورقة تتالعب بها الطبقات احلاكمة وقتما ارادت. واالأهم بالطبع 
هو االهتمام بامل�صمون االقت�صادي واالجتماعي لدولة الثورة. لكن يف ذات الوقت، والأننا يف 
اأن  زمن ثورة، والأن هذه الق�شية تهم كثريين، ولي�س فقط االقباط، ومع االأخذ يف االعتبار 
هذه امل�صالة رمبا تكون فقط رمزية، لكن لها ا�صتتباعات م�صتقبلية، فال ميكن جتاهلها. ويف 
هذا يجب ان نعرتف ان كثرياً من الثوريني يبدو انهم ا�صت�صلموا لوجود اال�صالميني يف احلكم، 
وقبلوا مب�صاألة بقاء املادة الثانية من الد�صتور، على عالتها، يف الد�صتور القادم. ومع اعرتايف 
باأن هذا املوقف كان يبدو �صليماً، يف وقت من االأوقات، للرد على م�صاألة اال�صتقطاب العلماين 
الديني، املبالغ فيه، فاإنه يبدو يل ان على الثوريني اأن يكونوا، االآن، اأكرث و�صوحاً يف مطالبتهم 

بدولة تقوم على املواطنة احلقيقية، وان يقولوا �صراحة اإنهم �صد االإبقاء على هذه املادة.

اأن نكون علمانيني على طريقة  ومناداتي مبا ي�صمى بـ »العلمانية الثورية« لي�ض معناها ابداً 
وا�صتكمال  اال�صرتاكي،  التحرر  من  بديل  لي�ض مب�صروع جديد  وهذا  الليرباليني.  العلمانيني 
ها باأي ا�صم، كما اقرتحت من قبل. واأنا اأعي هنا اأن الثورة  الثورة، و�صمان ا�صتمرارها. فلن�صِمّ
ناجحاً  التعبري  هذا  وكان  العلمانية.  من  بدياًل  املدنية،  الدولة  تعبري  اخرتعت  قد  امل�صرية 
من وجهة نظري يف جتميع القوى الثورية، ايام ثورة يناير/كانون الثاين 2011. ومع تقديري 
ال�صخ�صي لهذا التعبري وجناحه، يف وقت من االأوقات، ولكونه حمل اتفاق كثريين، االآن ـ فيما 
اأُدرك ان كثرياً من ال�صلفيني اأعلنوا ان جمرد ذكر كلمة مدنية يف الد�صتور  يعني بالن�صبة لهم 
م�صاألة حياة اأو موت ـ اأخ�صى اأن يكون هذا امل�صطلح ملتب�صاً وقائماً على التوافق اأكرث من كونه 
مت�شمناً م�شموناً ملمو�شاً عن قيم احلرية، التي ت�شمنتها الثورة. ومكمن خ�شيتي هو ارتباط 
املفهوم االآن مبا يقول به االإخوان امل�صلمون من فكرة »الدولة املدنية ذات املرجعية اال�صالمية.«  
الثورية،  العلمانية  فكرة   - والثوريني  الرفاق  مع  للنقا�ض  وكبداية  ـ  اأقرتح  فقط  هنا  واأنا 
الليرباليني املجرد.  كم�صطلح بديل، وارتباطه بالثورية اإمنا هو لتمييزه من كالم العلمانيني 
وهذه »العلمانية« الثورية تختلف عن علمانية الليرباليني، يف االآتي: 1) هي �صد الراأ�صمالية، 
اأي اأن هدفها هو امل�صاواة االجتماعية، ولي�ض امل�صاواة القانونية والد�صتورية، وح�صب؛ 2) وهي 
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�صد االمربيالية، وال تقبل بتدخالت االمربيالية، حتت دعوى حماية االأقليات؛ 3) وهي تقوم 
على الن�صال، ولي�ض الدعاية، واخلطاب النظري والعقالين فقط؛ وهي ال تاأتي مبنحة من اأحد 
بال�صرورة، كما اأنها تقوم على تفهم مطالب االأقليات الدينية، مع ربطها بالعدالة االجتماعية 
واملفهوم الطبقي؛ 4) ان تعمل على ربط ق�صايا امل�صطهدين واالقليات معاً، واأن ال ت�صتثني 
اأن تواجه، ب�صجاعة، تقلبات القائمني على اال�صطهاد، وتوازناتهم، واأن تنتقدهم،  اأحداً؛ 5) 
يف اإطار ن�صال ملمو�ض، ولي�ض دعاية جمردة؛ 6) واأخرياً هي اي�صاً حتارب، با�صتماتة، ون�صال 
مبدئي، دفاعاً عن كل ابناء تيار اال�صالم ال�صيا�صي، اإذا تعر�صوا لظلم الع�صكر وراأ�ض املال. اإن 
اأحد اأهم مالمح العلمانية الثورية اأنها �صد عبادة اأي اأفكار جمردة، الأنها قائمة على الن�صال، 
من اأجل التحرر من الطائفية والراأ�صمالية معاً. ولذلك فالعلمانية الثورية ميكن اأن تكون �صد 
العلمانية نف�صها، اإذا كانت هذه االأخرية تقوم على الكراهية (�صاركوزي وا�صطهاد املتحجبات)، 
او على الفكر املجرد، القائم على احتقار املتدينني (مثل حالة بع�ض الليرباليني امل�صريني). 
العلمانية الثورية ال تقوم على اأي رطان د�صتوري وليربايل عن املواطنة. فاملواطنة احلقيقية 
فهم  هو  جوهرها  الثورية  والعلمانية  املري�صة.  النخب  اأبداً  متنحها  ولن  الن�صال،  يف  تنتزع 
املارك�صية بعمق، كم�صروع للتحرر االن�صاين، ولي�ض لتحقيق العلمانية و»االإحلاد«، يف املجرد 
املطلق. هدف املارك�صية الثورية االأول واالأ�صا�صي هو التحرر من كل انواع الظلم، عن طريق 
االن�صاين.  الظلم  الراأ�صمالية يف قلب  تقع همجية  فيما  والكادحني،  والفقراء  العمال  ن�صال 

والراأ�صمالية هي العدو االأ�صا�صي، وهي اأهم �ُصّناع الطائفية، واملنتفعني بها.

عا�صت ثورة م�صر والثورات العربية
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الطبقة العاملة والثورة المصرية
االشتراكيون الثوريون )مصر(

يف �لطريق �إلى �لثورة
كانت نهاية عام 2006 بداية حراك عمايل امتد حتى قيام ثورة يناير. وقد بداأ يف املحلّة ثم 
انتقل ب�صرعة من موقع اإلى موقع، ومن قطاع اإلى اآخر. وكانت اأغلب االحتجاجات يف القطاع 
العام، �شواء ال�شناعي اأو اخلدماتي، ب�شورة اأكرب بكثري مما يف القطاع اخلا�س، وهو ما رّكز 
املواجهة بني العمال والنظام ال�صيا�صي، ولي�ض النظام الطبقي. كانت مطالب العمال تتلخ�ض 
يف حت�شني االأجر املتغري و�شروط العمل، وهي مطالب تختلف من موقع اإلى اآخر، ما اأفقد 
احلركة الوحدة والتما�صك، خا�صة يف ظل وجود تنظيم نقابي اأ�صفر وافتقاد الدعم ال�صيا�صي. 
لذلك اأخذت احلركة العمالية �صكل موجات متتابعة، ولكن متباعدة، تنتابها حاالت مد وجزر. 
بالتايل  ت�صبب  ما  ب�صكل وقتي وموقعي،  تتعامل مع هذه االحتجاجات  الدولة  وهو ما جعل 
بت�صاعد وترية االحتجاجات بدالً من احتوائها، حيث اأ�صبحت املكا�صب التي يحققها موقع اأو 
قطاع تدفع االآخرين اإلى املطالبة باملعاملة باملثل، كما كانت الوعود الكاذبة تزيد من احتقان 

العمال وتدفعهم اإلى الت�صعيد. 

اأ�صهمت  فلقد  امل�صري،  املجتمع  يف  بقوة  اأثرت  العمايل  االحتجاج  موجة  اإن  القول  وميكن 
اأخبار االعت�صامات واالإ�صرابات والوقفات العمالية يف تفجري موجة من االحتجاج االجتماعي 
الطريق من  واالعت�صام وقطع  التظاهر  وقد متثلت يف  املرتدية.  بتح�صني اخلدمات  تطالب 
كما  وال�صكن،  والكهرباء  الري  ومياه  ال�صرب  مياه  مثل  اأف�صل،  خدمات  على  احل�صول  اأجل 
واأعطت  النظام،  لعجز  كموؤ�صر  ظهرت  حيث  امل�صرية،  الربجوازيَة  العمالية  احلركُة  هددت 
دلياًل خل�صومه ال�صيا�صيني على مدى ف�صاده وفقدانه للقدرة على حل االأزمات املتوالية، كما 
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اأ�صبحت اأن�صودة اال�صتقرار التي تغنى بها مبارك، طوياًل، بال معنى، يف ظل االحتجاج اليومي 
الذي يرتاكم وينذر باخلطر.

لكن الن�صاالت العمالية املت�صاعدة مل ت�صتطع جذب انتباه القوى ال�صيا�صية، واقت�صر الدعم 
ال�صيا�صي املقدم للعمال على قوى الي�صار الثوري، التي حاولت باإمكاناتها املحدودة بلورة مطلب 
موحد حول االأجر: احلد االأدنى لالأجور، كما حاولت تنظيم احلركة من خالل دعم تاأ�صي�ض 
النقابات امل�صتقلة، باالإ�صافة اإلى حماولة بناء ج�صر بني املعركة ال�صيا�صية واملعركة االجتماعية. 
ولكن معظم القوى ال�صيا�صية كانت تدين االحتجاجات العمالية وتتهمها باالنتهازية والفئوية، 
واأنها ال تعمل يف �صالح الوطن. وهي نغمة مل تتغري بعد الثورة. فالربجوازية، باأحزابها كافًة، 
ال�شيا�شية،  مناوراتها  ممار�شة  من  لتتمكن  االنتخاب،  �شناديق  يف  اجلماهري  اأ�شوات  تريد 
ولكنها ترف�ض حركة اجلماهري نف�صها. ما اأدى اإلى فجوة كبرية بني ال�صيا�صيني وبني العمال. 

اإدارة  عن  عجزها  على  دلياًل  العاملة  للطبقة  العون  يد  مد  ال�صيا�صية  احلركة  رف�ض  كان 
معركة التغيري، وانف�صالها احلركي والفكري عن عموم ال�صعب امل�صري، وا�صت�صالمها للنظام 
اأُطلق عليها،  : فاالإخوان يطلبون م�صاركة النظام ال مغالبته، واالأحزاب كرتونية فعاًل،  كما 
تتبنى  ال  نخبوية  التغيري  وحركات  لها،  ودعمه  للنظام  دعمها  من  وجودها  �صرعية  وت�صتمد 
الثورة عليه. مل تدرك هذه  النظام ال  اإ�صالح  اأحالمها  واأق�صى  القوى االجتماعية،  مطالب 
القوى ال�صيا�صية اأن حلظة ثورية قد ظهرت يف االأفق، منذ انتخابات الرئا�صة عام 2005، حني 
بدا النظام مرتبكاً حول ترتيبات امل�صتقبل، واأثريت ت�صاوؤالت حول �صحة مبارك وملف التوريث 
وقدرة النظام على اإدارة االأزمات. لقد كان العمال اأكرث اإدراكاً لهذه اللحظة الثورية من النخب 
ال�صيا�صية، واأدركوا قدرتهم على حت�صني اأو�صاعهم، من خالل ال�صغط على النظام، وهو يف 
اأ�صعف حاالته. �صحيح اأن العمال مل يفكروا يف ثورة، بل مل يفكروا يف اأبعد من م�صاحلهم 
اأجهزته  ارتباكه، وعدم قدرة  النظام وتك�صف مدى  اأن م�صاحلهم ت�صغط على  اإال  املبا�صرة، 

االأمنية على حل االأزمات، ما ا�صطره للرتاجع مرات عديدة اأمام �صغط العمال.
هذا ويدعي بع�س ال�شيا�شني اأنهم مهدوا للثورة، وهي ادعاءات كاذبة، فتاريخ انتهازيتهم اأو 
حمدودية روؤيتهم  وا�صح. واأدوارهم يف دفع ال�صعب امل�صري نحو الثورة حمدودة، اإذا ما قورنت 

بن�صال العمال الذي مهد االأر�ض بقوة يف الطريق اإلى الثورة.

�أثناء �لثورة
كانت الدعوة اإلى االحتجاج �صد عنف ال�صرطة حدثاً بالغ االأهمية، بعد انت�صار الثورة التون�صية 
لثورة �صعبية، لذلك ترددت  اأنه �صوف ي�صبح مفجراً  وهروب بن علي. لكن اأحداً مل يت�صور 
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وترددت  التظاهر،  اإلى  الدعوة  ت�صويه  املعار�صة  اأقطاب  بع�ض  حاول  بل  ال�صيا�صية،  القوى 
مقولة: م�صر م�ض تون�ض! لكن اجلماهري خرجت باأعداد غري م�صبوقة. 

لقد دفع الرتاكم الن�صايل للعمال، على مدار �صنوات، اأعداداً �صخمة منهم اإلى امليادين، الأن 
ع�صرات االأالف منهم خا�صوا ن�صاالت �صد النظام، يف م�صانعهم، ومواقع عملهم، من قبل، 
واأدركوا الف�صاد والظلم ب�صكل جم�صد ومبا�صر، وعرفوا باخلربة اأن اال�صطفاف ي�صكل �صغطاً 
قد يحقق املطالب. هذه خربات اكت�صبوها يف م�صانعهم ومواقع عملهم. وكان عمال م�صنع 
احلديد وال�شلب بال�شوي�س اأول من اأعلن مبكراً االإ�شراب حلني �شقوط النظام، كما كان بيان 
العاملني بوزارة ال�صحة اأول وثيقة تطلق لفظ ثورة على ما يحدث بعد موقعة اجلمل. ومل يتم 

الرتكيز على هاتني املبادرتني، ب�صبب االأحداث الدرامية املتالحقة، التي �صهدتها الثورة. 

وبعد اأن رف�ض النظام تقدمي تنازالت وا�صحة، و�صخر رئي�ض الوزراء حينها اأحمد �صفيق من 
االعت�صام، كان التوجه اإلى الطبقة العاملة حل�صم املوقف، وبداأت االإ�صرابات تتوالى، والدعوة 
الإ�صراب عام تتج�صد يف الواقع. وهو ما اأرعب النظام ودفعه للتخلي عن مبارك حتى ال تتحول 
الثورة ال�صيا�صية اإلى ثورة اجتماعية، وال ينتقل ال�صراع  اإلى مواجهة طبقية مبا�صرة. وفور 
االإعالن عن جناح الثورة، بداأت ترتيبات �صيا�صية كثرية، بع�صها يف العلن واأغلبها يف ال�صر، 
لرتتيب االأو�صاع، ومل يح�صر العمال هذه الرتتيبات الأنهم مل ين�صموا اإلى امليادين ب�صكل منظم 
وموؤ�ص�صي، والأن النظام الطبقي ظل متما�صكاً، وم�صراً على عدم اإجراء تغيريات جذرية، على 

امل�صتوى االجتماعي. 

موجة ثورية جديدة 
حاول املجل�ض الع�صكري وبع�ض القوى ال�صيا�صية خداع اجلماهري، ورّوج هوؤالء لفكرة جناح 
احتجاجات  موجة  وبداأت  اخلديعة،  هذه  ا�صت�صعروا  العمال  لكن  مبارك،  خلع  بعد  الثورة، 
عمالية قوية تطالب بتح�صني االأجر، وتثبيت املتعاقدين واإطاحة االإدارات الفا�صدة للم�صانع 
م االإ�صراب،  بالتوازي مع حملة اإعالمية  وال�صركات. وكان رد فعل النظام هو اإ�صدار قانون يجِرّ
�صر�صة �صد احتجاجات العمال، لالأ�صف �صاركت فيها بع�ض القوى الثورية. كما ظهرت اأ�صوات 
تطالب العمال بال�صرب حتى يت�صكل الربملان، وينتخب الرئي�ض، وتبنى الدولة اجلديدة.  ولقد 
تراجعت الكثري من القوى الثورية عن موقفها من احلركة العمالية، بعد فوات االأوان. وا�صتمر 
الن�صال العمايل معزوالً عن الن�صال ال�صيا�صي، بعد الثورة. واأ�صبح النموذج املتكرر اأن تنفجر 

املوجة العمالية، فور هدوء موجة االحتجاج ال�صيا�صي.
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 وكان العمال يحققون انت�صارات جزئية هامة على امل�صتوى التنظيمي: ما يقرب من ثالثمائة 
ع�صرات  اإلى  باالإ�صافة  اإقليمية،  واحتادات  امل�صتقلة،  للنقابات  عام  واحتاد  م�صتقلة،  نقابة 
النقابات حتت التاأ�صي�ض، والروابط التي تت�صكل يف املواقع الإطاحة النقابات احلكومية. وبداأت 
خطوات فعلية يف تثبيت املتعاقدين، وحت�شني �شروط التعاقد اجلديد. كما جنح العمال يف 
اإطاحة جمال�ض االإدارة الفا�صدة، يف مواقع عديدة، ولكن البديل كان اأكرث ف�صادا،ً يف اأغلب 
احلاالت. كما حتقق جناح جزئي هام يف معركة االأجر، حيث زادت احلوافز ملعظم العاملني 
يف الدولة، وفر�ض حد اأدنى لالأجور اأقل من املتوقع، لكن املعركة كانت م�صتمرة وفر�ض تنظيم 
خا�صة  االحتجاجات،  يف  التن�صيق  من  درجة  الحظنا  كما  كبرية،  اأ�صبحت  العاملة  الطبقة 
اإ�صراب النقل العام، والعاملني يف النيابات واملحاكم والربيد  القطاعية منها، كما حدث يف 

واالت�صاالت وال�صرائب.

ويف املقابل كانت احلركة ال�صيا�صية تتعر�ض لهزائم متوالية، وتفقد الزخم ال�صعبي والقدرة على 
احل�صد. لقد دفعت احلركات الثورية ثمناً فادحاً، ب�صبب ثقتها يف املجل�ض الع�صكري واالإخوان 
امل�صلمني. ويف اأحداث �صارع حممد حممود، واأحداث اعت�صام جمل�ض الوزراء، اأدركت القوى 
الثورية اأهمية العمال، كقوة عددية يف مواجهة الع�صكر، بعد تخاذل االإخوان. وهو ما تبلور بعد 
ذلك يف تبني عدد من القوى ال�صيا�صية والثورية دعوًة لالإ�صراب العام، يف ذكرى رحيل مبارك. 
ومل حتاول هذه القوى ال�صعي اإلى العمال،  ون�صر الفكرة ومناق�صتها مع العمال، ومل ت�صع حتى 
مطالب العمال ن�صب اأعينها، وال حتى �صمن اأهداف االإ�صراب العام. وبالطبع مل يُقِبل العمال 
على الفكرة التي اقت�صرت على القطاع الطالبي، لكن ما اأثري من قبول ورف�ض جمتمعي حول 
االإ�صراب العام، وما اأ�صيب به النظام من ذعر، ب�صبب الدعوة، كان رافعة قوية ملوجة كبرية 
اأو  اإ�صرابات يف قطاعات متتد على م�صتوى اجلمهورية،  اأغلبها  العمالية،  من االحتجاجات 
اعت�صامات طويلة ال تنف�ض اإال بتحقيق مكا�صب ملمو�صة، واأ�صبحت اأ�صكال التن�صيق والت�صامن 
بني العمال اأو�صح، كما اأ�صبحت النقابات امل�صتقلة اأكرث جتذراأ يف الواقع. وهو ما يجعلنا نتوقع 
اأن االإ�صراب العام �صينطرح على اأجندة العمال، يف وقت قريب، كم�صتوى اأعلى من الت�صعيد، 
اللحظة،  هذه  وعند  والوجوه.  االأ�صماء  �صوى  فيه  تتغري  مل  جديد،  �صيا�صي  نظام  وجه  يف 

�صيتحول العمال اإلى طبقة عاملة حقيقية، متجذرة يف الواقع، وقادرة على تغيريه.
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ما األسلم: الدخول في لعبة السيىء 
واألسوأ أم المقاطعة؟

البيانان الواردان يف هذا الق�صم، بخ�صو�ض الدورة الثانية من االنتخابات الرئا�صية 
اإ�صدار  اإحداهما يف  ت�صارك  ثوريتان، يف م�صر،  اأ�صدرتهما منظمتان  امل�صرية، 

»الثورة الدائمة«، هما تيار اال�صرتاكيني الثوريني، وحزب العمال والفالحني.

لهما،  ن�صرنا  اأن  نعترب  بها،  ه  املنَوّ الدائمة،  الثورة  هيئة حترير جملة  ونحن يف 
اإمنا يعك�ض رغبة منا يف دفع ثوريي  تباين يف املوقف،  معاً، على ما فيهما من 
املنطقة العربية، والعامل، اإلى االنخراط اجلدي يف نقا�س املوقفني، اإ�شهاماً يف 
بلورة املوقف االأ�صلم من انتخابات قد يقف البع�ض اإزاءها، مع قدر من الرتدد 
واحلرية، وبالتايل يف م�صاعدة الرفاق امل�صريني على ح�صم امل�صاألة، بال�صكل الذي 
يخدم، حقاً، م�صري الي�صار الثوري، يف بلد باأهمية م�صر، ومن ثَمّ م�صري الثورة 

امل�صرية.
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توؤكد حركة اال�صرتاكيني الثوريني على موقفها املبدئي املعادي ملر�صح املجل�ض الع�صكري واحلزب 
الوطني املنحل وقوى الثورة امل�صادة اأحمد �صفيق، الذى متكن من الو�صول اإيل جولة االإعادة 
يف االنتخابات الرئا�صية اأمام مر�صح االخوان امل�صلمني الدكتور حممد مر�صي بف�صل احت�صاد  
مع�صكر الثورة امل�صادة بكامل قوته وتنظيمه واأجهزته القمعية واالعالمية ورجال اأعماله وراء 
�صفيق، وب�صبب الت�صويه والقمع املمنهج والتخويف امل�صتمر للقوى االجتماعية وال�صعبية االأمر 
الذي بلغ ذروته قبيل االنتخابات وعرب عن نف�صه بتجروؤ روؤو�ض الفلول على الرت�صح خلو�ض 
املعركة، مع عجز القوى الثورية واالإ�صالحية عن ت�صكيل جبهة �صيا�صية متنع هذا الرت�صح، 
يتبنى  واحد  مر�صح  التوحد حول  الثورة يف  على  املح�صوبني  املر�صحني  ف�صل  ب�صبب  واأخريا 

برنامج الثورة بو�صوح - وهو ما نادينا به منذ وقت مبكر. 

من ناحية اأخرى، تعلن احلركة عن �صعادتها باالإجناز الذي حققه ماليني الناخبني من الفقراء و 
العمال والفلحني واملوظفني واالأقباط والعاطلني وال�شباب الثوري برت�شيح (حمدين �شباحي)، 
الذي ناف�ض �صفيق بقوة على املركز الثاين حمرزا 21.2% من اجمايل االأ�صوات ليحتل املركز 
الثالث بفارق �صئيل، ما يعك�ض وزنا كبريا للقوى ال�صعبية والداعمة مل�صروع الثورة واملنحازة 
ي�صارا، جتاه برنامج له اأبعاد اجتماعية ودميقراطية مدنية، وهو ما يتيح البناء عليه لت�صكيل 
جبهة ي�صار منا�صل لها �صعبية وا�صعة يف ال�صارع امل�صري. وت�صدد على دعمها لكل التحركات 
التي ت�صتهدف التحقق من وقائع التزوير التي متت �صد �صباحي، وكذلك مل�صاعي تطبيق قانون 

العزل ال�صيا�صي على املجرم اأحمد �صفيق.

يسقط شفيق.. يسقط مبارك الجديد
االشتراكيون الثوريون )مصر(

28 مايو/ايار 2012
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كل  وتاأثريا و�صمانة يف  فاعلية  االأكرث  كالطرف  بدور اجلماهري  العميق  ومن هنا، والإمياننا 
املعارك الدميوقراطية، والتي اكت�صبت حق امل�صاركة فيها بن�صالها الثوري العظيم ومبا قدمته 
من �صهداء و م�صابني منذ اندالع الثورة حتى االآن، واقتناعا منا باأن فوز �صفيق يف اجلولة 
الثانية يعني خ�صارة فادحة للثورة، و�صربة قوية ملكت�صباتها الدميقراطية واالإجتماعية، وا�صتعادة 
نظام مبارك لكافة اأركانه، بل وفر�صة ذهبية ال�صتعداد الثورة امل�صادة لهجوم انتقامي اأكرث 
وح�صية وات�صاعا، وهو ما يقوله �صفيق �صراحة يف حملته (الفا�صية) املبنية على الوعد بالقمع 
اأيام«، ولذا فاإننا ندعو كل القوى  االنتقامي الوا�صع حتت عنوان »ا�صتعادة االأمن لل�صارع يف 
االإ�صالحية والثورية وباقي املر�صحني املح�صوبني علي الثورة لت�صكيل جبهة وطنية تقف �صد 

مر�صح الثورة امل�صادة على ان تعلن جماعة االإخوان امل�صلمني التزامها بالتايل:

1- ت�صكيل حتالف رئا�صي ي�صم حمدين �صباحي وعبد املنعم اأبو الفتوح كنائبني للرئي�ض.  
2- اختيار رئي�ض احلكومة من خارج اجلماعة وحزب احلرية و العدالة، وحكومة ت�صم األوان 

الطيف ال�شيا�شي وميثل فيها االأقباط.
للحركة  واال�صتقاللية  للتعددية  بو�صوح  املنحاز  النقابية  احلريات  قانون  على  املوافقة   -3

العمالية، وذلك على عك�ض امل�صروع املقدم من اجلماعة يف جمل�ض ال�صعب.
4- التوافق مع القوى ال�صيا�صية االأخرى على د�صتور مدين، ي�صمن العدالة االجتماعية مع 
ال�صلمي،  واالعت�صام  والتظاهر  اال�صراب  وحق  والتعليم  ال�صحة  وجــودة  جمانية  يف  احلق 
واحلريات العامة واخلا�شة لكل املواطنني ومتثيل حقيقي للمراأة واالأقباط والكادحني وال�شباب 
يف اجلمعية الـتاأ�صي�صية. وال يفوتنا هنا ان ندعو االخوان امل�صلمني وكافة القوى اإيل تغليب 
م�صلحة الثورة على امل�صالح احلزبية والتوحد �صد �صفيق، واإال نكون �صلمنا الثورة الأعدائها 

�صيدا �صهال.

وبالطبع ال يعنى موقفنا هذا عدم مت�صكنا بنقدنا للتوجه االجتماعي واالقت�صادي لربنامج 
حزب احلرية و العدالة و م�صروع النه�صة املنحاز يف جوهره القت�صاد ال�صوق ولطبقة رجال 
املال واالأعمال، ونقدنا لالأداء ال�صيا�صي املتخاذل لقيادات اجلماعة وحزب احلرية و العدالة 
ووثوق هذه القيادات يف املجل�ض الع�صكري، وهجومها (اأدبيا) على الثوار يف معارك حممد 

حممود و جمل�ض الوزراء وغريها.

هذا الهجوم الذي و�صل اإلى حد تخوين اال�صرتاكيني الثوريني – وغريهم من القوى الثورية - 
والتقدم ببالغ �صدنا للنائب العام.
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غري اأن ما يعنينا يف املقام االأول هو م�صلحة الثورة وم�صتقبلها كما اأننا ندافع عن حق اجلماهري 
يف االختيار واالختبار ك�شرط لتطور وعيها وتطور موقفها من خمتلف القوى ال�شيا�شية.  

واأي�صا نعرف فداحة خطاأ عدم التفرقة بني (اإ�صالحية) جماعة االإخوان التي دعمها ويدعمها 
يف االنتخابات املاليني الذين يطمحون اإلى اعادة توزيع الثورة و دميقراطية حقيقية، والتي 
تعتمد علي قواعدها يف النقابات وغريها من التنظيمات االجتماعية والدميقراطية و على 
جمهورها من فقراء الفالحني والعمال والعاطلني وغريهم، وبني (فا�صية) �صفيق الع�صكري 
وبلطجية حملته املتجان�صة واملوحدة على اإنهاء الثورة وغلق الباب اأمام اأي ن�صال دميقراطي 

اأو اقت�صادي.

ونتعهد اليوم اأن نخو�س او�شع ن�شال ممكن مع جماهري �شعبنا �شد مر�شح الفلول فانتخاب 
دم  يف  التفريط  مثل  وبال�صبط  براءته..  اأو  مبارك  عــودة   مثل  مثله  اأحمر..  خط  �صفيق.. 
ال�شهداء.. ومثل قبول هزمية الثورة.. ف�شروط الن�شال وال�شغط ال�شعبي واحلياة الكرمية و 
بكلمة ا�صتمرار الثورة ال�صيا�صية واالجتماعية �صت�صبح بالغة ال�صعوبة يف ظل وجود �صفيق على 

كر�صي الرئا�صة.

فلتكن معركة االإعادة معركة ثورية ل�صرب الفلول
لتكن معركة لتنظيم الفئات ال�صعبية �صد مترد مالك العبيد 
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من ينتخب شفيق ينتحر... ومن ينتخب مرسي 
ينتحر

حزب العمال والفالحين )مصر(

29 مايو/ايار 2012

من ينتخب �صفيق ينتحر... ومن ينتخب مر�صي ينتحر
ولي�ض قدرنا ان ننتحر... علينا ان ن�صنع قدرنا اخلا�ض...

الثورة م�صتمرة

كانت انتخابات رئي�ض اجلمهورية االخرية واملزورة دليال جديدا على �صعوبة اجتثاث القوتني 
املنظمتني فى م�صر واملعاديتني لثورة ال�صعب اأال وهما:

ماتبقى من نظام مبارك مبجل�صه الع�صكرى ثم الفا�صية الدينية التى ا�صتولت على جمل�صى 
ال�صعب وال�صورى وحاولت اال�صتيالء على جلنة و�صع الد�صتور وحتاول اال�صتيالء على رئا�صة 

اجلمهورية وجمل�ض الوزراء.

لكن نف�ض النتائج ت�صري بو�صوح الى دخول قوى الثورة التى ال متلك تنظيماتها بعد الى حلبة 
ال�صراع االنتخابى، ففوز حمدين �صباحى واقرتابه من املناف�صة فى االعادة بعد ان التف حوله 
الثورة  قوى  فاعلية  يدل على  املر�شحني  وحيد ممكن على خريطة  كخيار  الثوار  من  الكثري 
حينما جتتمع على خيار واحد، وبغ�ض النظر عن ان �صباحى ال ميثل جموع قوى الثورة لكنه 

بال �صك ميثل ف�صيال قوميا يح�صب للثورة.

والثورة التى واجهت بو�صوح �صلطة املجل�ض الع�صكرى املمثل ل�صتني �صنة من احلكم الع�صكر 
امل�صلمون  فاالخوان  واحــدا  عدوا  ولي�ض  عدوين  تواجه  انها  حقيقة  الى  تنتبه  بــداأت  مل�صر، 
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الهادفون الى جعل م�صر والية واإعادة اخلالفة والرجوع باملجتمع امل�صرى الى الوراء اآالف 
ال�صنني، و�صق �صفوف امل�صريني اإما الى اتباع للمر�صد او كفار، خطفوا الثورة ل�صالح جماعة 
االخوان ومار�صوا دورا كبريا فى ت�صويه الثورة وحماولة ت�صفيتها، وكما يتاجرون بالدين هاهم 
االآن يتاجرون بالثورة، وكان البد لثورة امل�صريني ان تواجه الهجمة االخوانية على كل مفا�صل 

ال�صلطة.

ولقد افقدت توابع زلزال 25 يناير كثرياً من الثوريني وعيهم: فالبع�س يهرول الإجناح ممثل 
للتخل�ض من االخــوان، بل  االخوان �صد بقايا نظام مبارك، واآخــرون يف�صلون اجناح �صفيق 
و�صلت البالهة بالبع�ض ان يت�صوروا اإمكان تنازل مر�صي حلمدين او امكان م�صاومة االخوان 
هو  ال�صحيح  املوقف  بينما  املنا�صبة!!!  هذه  فى  منهم  الدميقراطية  احلقوق  بع�ض  الإنتزاع 
ا�صتمرار املوقف الثورى النقى من كل من بقايا نظام مبارك وحكم الع�صكر و�صلطة املتاجرين 
بالدين معا فى نف�ض الوقت، مبقاطعة االنتخابات وامل�صرحية الهزلية واال�صطفاف مع جماهري 
ال�صعب من اجل ا�صتكمال الثورة وابراز املوقف الثورى دون خلط االوراق... يجب ان يكون 
وا�صحا ان الثورة امل�صرية مل ت�صتول على ال�صلطة بعد، ولذلك يظل ال�صراع بينها وبني نظام 
�صعار  الى  ي�صاف  ان  يجب  ولذلك  ال�صلطة،  على  ت�صتولى  حتى  بالدين  واملتاجرين   مبارك 
حكم  عليها  الي�شيطر  �شعبية  دميقراطية  (جمهورية  �شعار  النظام)  ا�شقاط  يريد  (ال�شعب 

الع�صكر وال جتار الدين).

خلط االوراق االآن فى �صالح جتار الدين والع�صكر وكالهما يدعى حماية الثورة وهويطعنها 
دائمة  ثورة  طعنات...  من  االآن  حتى  ماتلقته  رغم  حية  �صتظل  لكنها  حتفها  تلقى  ان  اأمال 

م�صتمرة حتى الن�صر.
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فلسطين... المقاومة والسلطة
2
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»ما ينبغي قوله«، بعد عشرين سنة على 
اتفاق أوسلو

المنتدى االشتراكي )لبنان(

يف اخلام�س من ني�شان/اأبريل املا�شي2012، دعا كبري مهند�صي اتفاقية اأو�صلو، يو�صي بيلني، 
، من اجلانب الفل�صطيني، يف فرتة انعقاد االتفاق املذكور، رئي�َض ال�صلطة،  املفاو�َض الرئي�صَيّ
حالياً، ومنذ وفاة يا�صر عرفات، ال�صيد حممود عبا�ض، اإلى حل ال�صلطة الفل�صطينية، وت�صليم 

مفاتيحها الإ�صرائيل، قائاًل له، باحلرف:

االنتخابات،  يوم  قبل  اإزعاجه،  عدم  فقط  يريد  الذي  اأوباما،  الرئي�ض  طلب  تقَبْل  »ال 
ى وراء ورقة التني لل�صلطة الفل�صطينية. وافر�ض  وال تَدْع رئي�ض الوزراء نتنياهو يتَخَفّ
عليه، مرة اأخرى، م�صوؤولية م�صري اأربعة ماليني فل�صطيني، ومن اأجل �صعبك، ومن اأجل 

ال�صالم، ال ميكن ان تدع هذه املهزلة ت�صتمر«. 
واأ�صاف: »خ�صوم اأو�صلو حولوا االتفاق املوؤقت، الذي كان من املفرت�ض اأال يدوم اأكرث 
من �صت �صنوات، ويخدم فقط كممر حلل نهائي، اإلى �صاحة ي�صتطيعون فيها موا�صلة 

بناء امل�صتوطنات...«.
وختم بيلني باأن اتفاق اأو�صلو غدا »جمرد �صتار لفئة من الفل�صطينيني ترتزق من وجود 
ال�صلطة، وللحكومة االإ�صرائيلية، التي تتن�صل من م�صوؤوليتها عن او�صاع الفل�صطينيني، 

وال حتقق ال�صالم معهم«.

اإليه، يف  اإخراج االتفاق امل�صار  باأحد امل�صوؤولني االأ�صا�صيني عن  وبالطبع، فنحن ال ن�صت�صهد 
من  وال  االتفاق،  االأ�صف على م�صري هذا  مواقع  من  املا�صي،  القرن  من  الت�صعينيات  اأوائــل 
اخللفية اال�صا�صية، التي ينطلق منها ال�صيا�صي ال�صهيوين، يف نقده لذلك امل�صري. اإننا نفعل 
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اأو�صلو،  اتفاق  اإليها  اأو�صل  التي  النتائج  كارثية  بل  ال  بوؤ�ض،  مدى  اإبــراز  الأجل  فقط،  ذلك، 
باأنه قد ين�صجم، ولو من بعيد، مع املنظور التحرري للكفاح  باأننا مل نكن لنتوهم يوماً  علماً 
�صواء  الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صالح  مع  جذرياً  يتناق�ض  دائماً،  اعتربناه،  بل  ال  الفل�صطيني، 
منها االآنية، او امل�صتقبلية، وي�صكل واحدًة خطريًة من كبوات ذلك الكفاح، ال بل خيانًة فعلية 
للت�صحيات التاريخية لل�صعب املذكور، ولتطلعاته امل�صروعة ال�صتعادة اأب�صط حقوقه التاريخية، 

يف اأر�صه ووطنه.

ذات  الفل�صطينية،  املنظمات  من  وازٌن  جزءٌ  كان  اإذا  اأنه  على  الت�صديد  ال�صروري  ومن  هذا 
احل�صور الفعلي يف الداخل الفل�صطيني، قد رف�ض هذا االتفاق، يف فرتة انعقاده، وال �صيما 
اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني، وحركة حما�ض، ومنظمة اجلهاد االإ�صالمي، فلقد جنحت 
كاأمر  عملياً،  فر�صه،  ال�صهيوين، يف  الكيان  مع  توقيعه  عن  اال�صا�صية  امل�صوؤولة  فتح،  حركة 
بال�صلطة الفل�صطينية.  واقع، ومن ذلك  اإحدى نتائجه االأهم، املتمثلة بقيام ما بات معروفاً 
وهي ال�صلطة التي ت�صارك فيها، منذ �صنوات عديدة، اإحدى املنظمات اال�صا�صية، التي �صبق اأن 
رف�صت اتفاقية اأو�صلو، ونحن نق�صد بذلك حركة حما�ض. حتى اأنها باتت ت�صارك يف �صتى اأنواع 
االنتخابات، التي ت�صكل نقطة العبور اإلى مواقع امل�صوؤولية يف ال�صلطة امل�صار اإليها، وتتناف�ض 
مع حركة فتح، بوجه اأخ�ض، على تلك املواقع. وهي املناف�صة التي و�صلت، يف اإحدى مراحلها، 
اإلى حدود ماأ�صوية حقاً، بحيث اتخذت الطابع الدموي املعروف، الأجل ال�صيطرة االأحادية على 

غزة، بعد االن�صحاب االإ�صرائيلي منها، قبل �صنوات.

وتبادل  الفل�صطينية،  ال�صاحة  االأهــم، يف  املنظمتني  ذلك من قطيعة عملية بني  ولَّــده  ما  مع 
لال�صطهاد والقمع، كّل يف »االإقطاعة« التي باتت تنفرد يف الهيمنة عليها: ال�صفة الغربية، 
حتت �صيطرة فتح، وغزة، حتت �صيطرة حما�ض! علماً باأن هذه ال�صيطرة ال�صلطوية ترتافق، 
يف احلالتني، مع تف�ّصي درجة عالية جداً من الف�صاد، يف اجلهازين اللذين متار�ض احلركتان 
بوا�صطتهما �صلطتيهما (وهو ما مت اإي�صاحه بخ�صو�ض حركة حما�ض، بوجه خا�ض، يف املقال 
الذي  الف�صاد،  وهو  الدائمة«).  »الثورة  من  العدد  هذا  من   (51 (�ض.  اآخر  مكان  الــوارد يف 
يتالزم مع ظهور م�صالح مادية هامة جداً، بالتاأكيد، تف�صر حر�ض احلركتني، يف اآٍن، على عدم 
اإعادة النظر، عملياً، يف ا�صتمرار هذه النتيجة االأ�صا�صية التفاق اأو�صلو، املتمثلة بـ »ال�صلطة 
الفل�صطينية«، وبالتايل، وعملياً اأي�صاً، يف ا�صتمرار اتفاقية اأو�صلو بالذات. ومن هذا املنطلق، 
ال�شراع  انخراط احلركتني، منذ بدء احتدام  متناق�شاً،  واإْن فهماً  اأن نفهم،  بالتاأكيد، ميكن 
بينهما، يف امل�صاعي العربية (امل�صرية، كما اخلليجية) لراأب ال�صدع بينهما، ومن ذلك قبولهما 
اللذين  احلايل،  اأيار  �صهر  اجلديد، يف  القاهرة  باتفاق  ثم  املا�صي،  لل�صيف  الدوحة  باتفاق 
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املخطط  االنتخابات  م�صاألة  فيه  مبا  بينهما،  ما  يف  اإلى جماريها،  املياه  عودة  اآلية  ينظمان 
الإجرائها، الحقاً، كما م�صاألة قيام حكومة وحدة وطنية ذات طابع انتقايل، يف القريب العاجل، 
واإعادة اإعمار قطاع غزة. وهو االأمر الذي يبدو اأقرب اإلى الت�صور، واإن ب�صورة ن�صبية، ولكن 
غري م�صمونة، اأّياً يكن، بعد اأن خرجت قيادة حما�ض من حتت الو�صاية ال�صورية، بخروجها 
اإثَْر بدء احلراك الثوري يف �صوريا، يف ربيع العام 2011، ورف�صها  املادي من البلد املذكور، 

االنحياز اإلى النظام القائم يف دم�صق، مبواجهة احلراك امل�صار اإليه.

هل ميكن »ر�أب �ل�ضدع«، وعلى �أي �أ�ضا�س؟
من الوا�صح اأن املطلب احليوي جداً، الذي طاملا عرَبّ اأبناء ال�صعب الفل�صطيني عن تعلقهم به، 
وحر�صهم ال�صديد عليه، كان دائماً الوحدة الوطنية، اأي بوجه خا�ض احليلولة دون االقتتال. 
وبهذا املعنى، فنحن نعترب اأنه �صرورة ق�صوى، وال �صيما مبواجهة احتالٍل حاقد وخطري. غري 
اأننا نعتقد، يف الوقت عينه، ان مفهوم الوحدة الوطنية، ماأخوذاً على اإطالقه، ي�صبح �صلبياً 
للغاية، حني يعني التالقي العملي، بني اأ�صحاب الربنامج الوطني التحرري ال�صليم، من جهة، 
يف حال وجودهم،  واملتعاونني مع االحتالل، واملتواطئني معه، من جهة اأخرى، وال �صيما حني 

يكون هوؤالء يدخلون يف تن�صيق اأمني وثيق مع اأجهزته االأمنية، وخمابراته.
وعلى هذا االأ�صا�ض، ننظر اإلى اأي م�صروع م�صاحلة، وبخا�صة حني يكون مدخاًل اإلى التخلي 
احتالل،  اأداة  ا�صتمرارها مبا هي  وق�صية  ال�صهيونية،  الدولة  باملوقف من  تتعلق  ثوابت  عن 

واغت�صاب، وا�صطهاد، وقمع، وحرمان من اأب�صط احلقوق الوطنية.

اأنظمة عربية، بالغة  يَنْتَُج من اتفاقات م�صاحلة تتم برعاية  اأن  يف كل حال، ما الذي ميكن 
االعرتاف  على  قائمة  ال�صهيونية،  الدولة  مع  عادية  عالقات  يف  داخلة  هي  اإما  الرجعية، 
املتبادل، والتمثيل الدبلوما�صي، وغري ذلك من اأ�صكال التطبيع مع اإ�صرائيل (كالنظام امل�صري)، 
اأو هي تقيم اأ�صكاالً اأخرى من التطبيع معه، وترتبط ب�صالت التبعية �صبه املطلقة لالإمربيالية 
االأمريكية، احلامية لهذا الكيان الغا�صب ولعدوانه الدائم على ال�صعوب العربية (كدويلة قطر، 
واإلى حد اأقل قلياًل، اململكة ال�صعودية)! علماً باأن اإ�صرائيل تف�صل، يف �صتى االحوال، منع اأي 
تالٍق جدي بني كل من حما�ض وفتح، اإال اإذا عنى ذلك اجنرار االأولى اإلى تبني موقف الثانية، 

جملًة وتف�صياًل.  

ت�صكيل  يلحظ  (وكان  تطبيق  دون  من  بقي  الذي  الدوحة،  اتفاق  اإلى  نرى  املنظار،  هذا  من 
حكومة وحدة وطنية، برئا�شة حممود عبا�س، يف مهلة ال تتعدى �شهر �شباط/فرباير املا�شي، 
واإجراء انتخابات، يف اأيار احلايل)،  فاتفاق القاهرة االأخري، وهو ين�ض على اأن تبداأ جلنة 
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االنتخابات املركزية عملها يف قطاع غزة، اعتباراً من 27 اأيار احلايل، بالتالزم مع بدء وفدي 
ويتم حتديد موعد  اأيام.  وتنهيها يف ع�صرة  لتاأليف احلكومة اجلديدة،  م�صاورات  احلركتني 
االنتخابات، بالتوافق مع كل الف�صائل والقوى الفل�صطينية. وتتحدد مدة عمل احلكومة بفرتة 
اإعمار  وبدء  االنتخابات،  اإجراء  ومنها  اإليها،  املوكلة  املهام  لتنفيذ  اأ�صهر،  �صتة  على  تزيد  ال 
حال  اأما يف  عليه.  االأخــرية  االإ�صرائيلية  احلرب  وا�صع، خالل  بدمار  اأ�صيب  الذي  القطاع، 
تعذر اإجراء االنتخابات يف املوعد الذي يتم االتفاق عليه، فيلتقي الطرفان (اأي فتح وحما�ض) 
لبحث ت�صكيل حكومة وحدة وطنية جديدة برئا�صة �صخ�صية م�صتقلة يتم التوافق عليها. وتقوم 

احلكومة امل�صرية باملراقبة واالإ�صراف على تقيُّد كل طرف بالتزاماته.

لقد اأعطى االن�صداد الذي تعر�ض له اتفاق الدوحة، يف كل حال، انطباعاً باأن اأي اتفاق م�صابه 
الحق قد يتعر�ض للم�صكلة عينها. واالأ�صابيع القليلة القادمة �صتك�صف مدى �صحة هذا التوقع، 
ح الف�صل يف اإحداث التقارب اجلاري ال�صعي  اأو خَطئه. علماً باأن �صعوبات جمة ال تزال ترِجّ
الإجنازه. وهي �صعوبات ال تقت�صر على مواقف كل من فتح وحما�ض، وامل�صالح التي ن�صاأت 
بنتيجة تفردهما بال�صلطة، كٍلّ يف املنطقة التي ت�صيطر عليها، بل ترتبط اأي�صاً مبواقف كل من 
اإ�صرائيل، من جهة، واالإمربياليات الغربية، من جهة اأخرى، وال �صيما االإدارة االمريكية، وهي 
مواقف �صلبية، اإلى االآن، حيال تقارب من هذا النوع، اإال اإذا عرَبّ ذلك عن تغريات جذرية يف 
مواقف حما�ض، حيال الت�صوية مع الدولة ال�صهيونية، ول�صالح هذه االأخرية. وهو اأمر لي�ض 
م�صتبعداً، بالكامل، اإذا اخذنا باالعتبار ت�صريحات �صابقة، يف ال�صنتني االخريتني، لبع�ض قادة 
احلركة، تبدو اكرث ت�صاهاًل حيال ت�صوية ال تطرح، �صراحًة، زوال الدولة ال�صهيونية، واإن كانت 
دونه، اإلى هذه اللحظة، عوائق جمة، �صواء من داخل احلركة، بالذات، او بنتيجة حتالفها مع 
اإيران، اأو ب�صبب وجود مواقف �صارمة، على هذا ال�صعيد، تقفها منظمات هامة، على ي�صار 
احلركة، حيال الكيان الغا�صب، كاجلبهة ال�صعبية، ومنظمة اجلهاد االإ�صالمي، بوجه اخ�ض. 

ل العائق االأكرث جدية دون هذا املنظور، اأال وهو موقف اأق�صى  بَيَْد اأن ثمة عاماًل اآخر رمبا ي�صِكّ
اليمني ال�صهيوين، امل�صيطر، حتى الوقت الراهن، على احلياة ال�صيا�صية، يف اإ�صرائيل، حيال 

الت�صوية مع الفل�صطينيني.

موقف �أق�ضى �ليمني �حلاكم يف �إ�ضر�ئيل
لقد كانت �صيا�صة احلكومات االإ�صرائيلية، على امتداد املرحلة التي تلت اأو�صلو، تقوم على مبداأ 
اليد الغليظة، والقمع الدائم، واالعتداءات، واالعتقاالت. وقد �صهدت ال�صنوات االأخرية، اإلى 
ذلك، خو�ض حربني عدوانيتني كربيني، اإحداهما خارج االرا�صي الفل�صطينية (احلرب على 
لبنان، �صيف العام2006)، ولكن الثانية داخلها، وبالتحديد احلرب على غزة، يف اأواخر العام 
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2008. ت�صاف اإلى ذلك اأعمال الق�صف  املمار�صة �صد القطاع املحا�صر، منذ االن�صحاب منه، 
والذي يتعر�ض، بني احلني واالآخر، للغارات اجلوية، والق�صف املدفعي، والرمايات بالر�صا�صات 
الثقيلة، مع ح�صيلة ذلك من ال�صهداء واجلرحى واملعوقني. هذا من دون اأن نن�صى االأعمال 
العدوانية التي تطول اأي�صاً �صكان ال�صفة الغربية، والقد�ض ال�صرقية، ومن �صمنها، ويف اإطارها، 
االقتطاعات املتوالية لالأرا�صي، وهدم البيوت، وجتريف االأر�ض، ف�صاًل عن اجلدار احلاجز، 
الذي يقام،على امتداد مئات الكيلومرتات، داخل اأرا�صي ال�صفة، ويف�صل بني القرى واملدن 
الفل�صطينية واالأرا�صي التي ميتلكونها بينه وبني اخلط االأخ�صر، مع نتائج ذلك الوخيمة على 
حياتهم وم�صتوى معي�صتهم، وظروفها، وما يعنيه ذلك من اقتطاع اأجزاء اأ�صا�صية من امل�صاحة 
اإلى امل�صتوطنات اجلاري بناوؤها، على قدم و�صاق،  االإجمالية لل�صفة الغربية، و�صمها عملياً 

ب�صورة مت�صارعة، مبا يتناق�ض مع اأب�صط القوانني الدولية. 

يف  جنونية،  ب�صورة  تت�صارع،  باتت  والتي  اإ�صرائيل،  اإليها  تلجاأ  التي  اال�صتيطان  �صيا�صة  اإن 
نتانياهو،  بقيادة  ال�صهيوين،  اليمني  الأق�صى  املتعاقبة  احلكومات  االأخرية، يف ظل  ال�صنوات 
تظهر اإلى اأي حد كان اأن�صار الت�صوية مع اإ�صرائيل، يف الو�صط الفل�صطيني، م�صابني بق�صر 
النظر، يف رهانهم على اإقامة دولة فل�صطينية، على االأرا�صي املحتلة يف العام 1967. وهي 
�صيا�صة ت�صتهدف، بوجه اأخ�ض، مدينة القد�ض ال�صرقية، والبلدات والقرى املجاورة لها (بات 
50،6% من امل�صتوطنني ي�صكنون يف حمافظة القد�ض)، واإن كانت ت�صتهدف اأي�صاً مناطق اأخرى 
اإلى  و�صوالً  والبلدات،  املدن  من  وغريها  اخلليل،  ذلك يف  �صمن  ومن  ال�صفة،  امتداد  على 
منطقة االأغوار، على طول نهر االردن. ومن العام 2000 حتى العام 2011، مت هدم 1059 مبنى 
يف القد�ض ال�صرقية، وت�صريد 4856 �صخ�صاً، علماً بان املئات منهم اأجربوا على هدم بيوتهم 
باأنف�صهم، حتت طائلة هدم البلدية لها، وتدفيعهم مبالغ طائلة لقاء ذلك. اأما عدد امل�صاكن 
التي هدمت، على امتداد املدن والقرى الفل�صطينية، منذ العام 1967، فبلغت 25 األفاً، وبات 
عدد امل�صتوطنني االإ�صرائيليني، يف ال�صفة الغربية، 518،974 م�صتوطناً، يف نهاية العام 2010، 

ار. واحلبل على اجلَرّ
هذا وقد ردت احلكومة االإ�صرائيلية على اإعالن املجل�ض الدويل حلقوق االإن�صان، التابع لالأمم 
املتحدة، ت�صكيل جلنة حتقيق دولية ب�صاأن امل�صتوطنات، الأجل التحقيق يف اآثار البناء فيها على 
احلقوق املدنية، وال�صيا�صية، واالقت�صادية، واالجتماعية، والثقافية، للفل�صطينيني، يف االأر�ض 

املحتلة، بقطع العلقة باملجل�س، يف اأواخر اآذار/مار�س املا�شي.

اأكرث من ذلك، فاإن حكومة نتنياهو درجت، اأي�شاً، على قمع كل اأ�شكال الت�شامن االممي مع 
ال�صعب الفل�صطيني، ونا�صطي ال�صالم من �صتى البلدان، عرب العامل، كما ظهر خالل حماولة 
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املئات من هوؤالء الدخول اإلى فل�صطني املحتلة، قبل ا�صابيع، للم�صاركة يف حملة »اأهاًل بكم يف 
فل�صطني«. وكلنا نذكر اغتيال ال�صلطات ال�صهيونية، قبل �صنوات، النا�صطة االأمريكية، را�صيل 
كوري، التي كانت حتاول منع جرافة اإ�صرائيلية من جتريف االر�ض يف قطاع غزة، و�صوالً اإلى 
ك�صر  2010، خالل حماولتها  اأيار/مايو  مرمرة، يف 31  مايف  الرتكية  ال�صفينة  على  الهجوم 
اإليه ذلك من  اأف�صى  وما  اآخرين،  اأتراك، وجرح  ت�صعة  املفرو�ض على غزة، ومقتل  احل�صار 

توترات يف العالقة بني الدولة الرتكية والكيان ال�صهيوين.

كما اأن حماوالت ال�شلطة الفل�شطينية، يف اأيلول /�شبتمرب2011 املا�صي، احل�صول على اعرتاف 
االأمم املتحدة بدولة فل�صطني، باءت بالف�صل، ب�صبب التواطوؤ الدويل، يف جمل�ض االأمن، �صد 
وا�صنطن  من  وا�صتجابة  الإحباطه،  احلا�صم  االمريكي  الدور  بنتيجة  �صيما  وال  امل�صعى،  هذا 
لل�شغوط االإ�شرائيلية. علماً باأنه كان يف ا�شتطاعة حكومة عبا�س اللجوء اإلى اجلمعية العامة، 
لتحقيق هذا املطلب، على اأ�صا�ض �صيغة »االحتاد من اجل ال�صالم«. ولكنها امتنعت عن ذلك، 
و�صل  التي  الياأ�ض  حالة  واإن  االأمريكية. هذا  االإدارة  اإغ�صاب  على عدم  من �صمن حر�صها 
اإليها الرئي�ض الفل�صطيني جعلته »يهدد«، مراراً، بحل ال�صلطة، ا�صتنكاراً لبلوغ املفاو�صات مع 
احلكومة االإ�صرائيلية اجلدار امل�صدود، وا�صطراره لوقفها، وال �صيما بعد اأن رف�ض نتانياهو 
رف�صاً قاطعاً وقف اال�صتيطان، و�صتى مطالب عبا�ض االأخرى، التي اعتربها �صروطاً ال�صتئناف 

املفاو�صات.

ا�صتئناٍف  �صد  مواقفه،  بيان  يف  حا�صماً  االإ�صرائيلية  احلكومة  رئي�ض  كان  لقد  حال،  كل  يف 
م�شروٍط للمفاو�شات، واأعلن، يف اأوائل ني�شان/اأبريل املا�شي، اأن روؤيته لل�شلم وا�شحة، وقد 

اأف�صح عنها، يف خطابيه، اأمام الكني�صت، واأمام الكونغر�ض االأمريكي، قائاًل:

»نريد اأوالً املحافظة على الكتل اال�صتيطانية الكبرية. وف�صاًل عن ذلك، لدينا م�صلحة 
اأمنية.  اماكن ذات م�صلحة  واأي�صاً  ل�صعبنا،  اأماكن ذات معنى ديني قومي  وا�صحة يف 
وهذا اأمر يفهمه اجلميع. والعودة اإلى حدود1967 تعني اأن حائط الرباق يعترب اأر�صاً 
حمتلة، واأننا �صن�صطر لتفكيك 40% من �صكان القد�ض. هل ثمة من يوؤمن بهذا؟ هذا 

املبداأ لن يتحقق.« واأ�صاف:
»ميكن القول اإننا من اأجل اأن ي�صِلّم العرب باإ�صرائيل، ينبغي اأن تكون اإ�صرائيل قوية مبا 
فيه الكفاية، حلرمانهم من كل وهم (...) وكلما كنا �صعفاء، فاإن ق�صماً منهم، على االأقل، 

�صيتم�صك بالوهم. على اأي حال، نحن نقف اأمام و�صع مثري جداً للتحدي«.
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يقوم  الدولية،  القوانني  اأب�صط  مع  يتنافى  االإعالن عن موقف  ال�صفاقة يف  وعلى رغم هذه 
على حتدي كل ما هنالك من مبادىء يتعارف عليها النا�ض، واالأمم، وهذا اال�صتهزاء باملفاو�ض 
الفل�صطيني، الذي ال يزال م�صراأً على التفاو�ض لتنفيذ اتفاق كان يجب االنتهاء منه، يف مهلة 
ال تتعدى ال�صت �صنوات، فيما  عمره االآن 20 عاماً، بح�صب من بات يُعرف بكبري مهند�صي 
اأ�صكال جديدة من  ابتداع  واإدارتــه، على  ال�صيد عبا�ض م�صراً، هو  بيلني، بدا  اأو�صلو، يو�صي 
َي بدبلوما�صية الر�صائل. ويف الر�صالة، التي  التوا�صل مع احلكومة ال�صهيونية، من مثل ما �صِمّ
بعث بها اإلى راأ�ض احلكومة االإ�صرائيلية، نتانياهو، يف ال�صابع ع�صر من ني�صان املا�صي، يقول، 

كما لو كان ي�صتعطف حماوره: 

حل  بتحقيق  بالتزامك  الفل�صطينيني  ثقة  ينزع  اال�صتيطان  ا�صتمرار  باأن  تفهمك  »اآمل 
الدولتني«. وهو يعود اإلى معزوفته الدائمة، منذ بدء م�صرية اتفاقية اأو�صلو، القا�صية 
بالتن�صل من العنف، حيث يقول: »ندرك اأن العنف، واالإرهاب، �صواء ارتكبه الفل�صطينيون، 
اأواالإ�صرائيليون، ال ي�صكل الطريق (لتحقيق ال�صالم). لذلك اأعود واأوؤكد التزامنا ب�صيا�صة 

عدم الت�صامح مع العنف«.

مبعنى اآخر، هو كما لو كان يَطْمئن الرئي�ض ال�صهيوين اإلى اأنه لن يت�صامح مع اأي تفكري يف 
ممار�شة العنف �شد اإ�شرائيل، وبالتايل لن ي�شجع بتاتاً على انتفا�شة ثالثة...

هذا ومل يجد موفدو الرئي�ض الفل�صطيني اأَيّ غ�صا�صة يف اخلروج مع االإ�صرائيلي ببيان 
م�صرتك ورد فيه اأن الطرفني »ال يزاالن ملتزمني عملية ال�صالم، وياأمالن اأن ي�صاعد 
تتغريالظروف  حني  ذلك، يف  كل  املفاو�صات.«  اأمام  الطرق  تعبيد  يف  الر�صائل  تبادل 
»فئة  غري  بيلني،  يو�صي  بح�صب  منها،  ي�صتفيد  ال  دوامــة  من  اخلــروج  ل�صالح   بعمق، 
(�صئيلة) من الفل�صطينيني ترتزق من وجود ال�صلطة، واحلكومة االإ�صرائيلية، التي تتن�صل 

من م�صوؤوليتها عن اأو�صاع الفل�صطينيني، وال حتقق ال�صالم معهم«.

عامل يتغري، وظروف تتعدل، وثمة خيار!
هذا املوقف الهزيل والبائ�ض، الذي تُلزم ال�صلطة نف�صها به، يجيء يف ظروف م�صتجدة بالغة 
االأهمية، وقد ال تتكرر، يف اأوقات متقاربة، ويف مَديات منظورة، واإن كانت هنالك موؤ�صرات اإلى 

اأن التغيري يف موازين القوى وارد، ال حمالة، وذلك الأ�صباب عدة، بينها:
- الدعم الدويل ال�صعبي، وقد راأينا اأعاله بع�ض جتلياته...

- احلملة العاملية ملقاطعة اإ�صرائيل، ونزع اال�صتثمارات فيها، واإنزال العقوبات بها، املعروفة 
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،BDS ،باأحرفها االأولى
- الثورات العربية، التي قد تقلب، يف مدى زمني غري بعيد، موازين القوى، لغري �صالح 

اإ�صرائيل، وُحماتها الدوليني، 
التي كانت معلقة عليها لدى  - الرتاجع يف وزن الدولة ال�صهيونية، واالأوهــام االأخالقية 
كثريين، (يف االأو�شاط ال�شعبية، كما على �شعيد االإنتليجن�شيا)، يف اأوروبا واأمريكا، وبلدان 
�صتى، عرب العامل، بحيث بات كثريون يعتربونها ت�صكل تهديداً جدياً لل�صالم العاملي، ومن 
�صمن هوؤالء الكاتب االملاين، ذو ال�صهرة العاملية، واحلائز جائزة نوبل لالآداب، غونرتغرا�ض، 

يف ق�صيدته: »ما ينبغي اأن يقال«.

وبالطبع، لي�ض لدى جماعة اأو�صلو من بديل من املفاو�صات اإال املفاو�صات، فيما تنتج اإ�صرائيل، 
رهانات  كل  ويحبط  املنظور،  هذا  مع  بالكامل  يتناق�ض  جديداً  واقعاً  اأمــراً  يوم،  بعد  يوماً 

االأو�صلويني على دولة فل�صطينية، قابلة للحياة، بجانب اإ�صرائيل.
ولكن ثمة بدياًل �صعبياً، بال�صرورة، يُ�صتح�صن ك�صب ال�صعب الفل�صطيني ل�صاحله، يف االأرا�صي 

املحتلة، كما يف بلدان ال�صتات، يتمثل مبا يلي:
ال�صيادة  والفاقدة  ال�صالح،  منزوعة  الفل�صطينية  الدويلة  منظور  عن  النهائي  التخلي  اأ) 
عة بالطرقات االعرتا�صية،  على نف�صها، وعلى مواردها الطبيعية، ومياهها اجلوفية، واملقَطّ
وامل�صتوطنات االإ�صرائيلية، واملحرومة من ال�صيطرة على عا�صمتها التاريخية، القد�ض، والتي 
ت�صكل، يف اآٍن، مدخاًل للتخلي النهائي عن حق العودة. على اأن يكون ذلك ل�صالح منظور 
دولة لكل �صكانها، على كامل فل�صطني التاريخية، يعود اإليها كل الفل�صطينيني املوجودين يف 
املنايف، الذين يريدون ذلك، ويتاح لهم اأن ي�صاركوا، على قدم امل�صاواة الفعلية مع �صكانها 
احلاليني، يف كل مناحي احلياة االقت�شادية، واالجتماعية، وال�شيا�شية، ويف ممار�شة كل 
احلقوق الدميقراطية، وذلك �صمن منظور دولة فل�صطينية دميقراطية �صعبية، مندجمة 
الثوري نحو  التحول  العربي، ومندفعة معه يف منظور وحــدوي، على طريق  يف حميطها 
ا�صرتاكية حقيقية، قائمة على الت�صيري الذاتي، والتطور احلر لالإن�صان واملجتمع، بعيداً من 

اأي قهر، اأو ا�صتغالل، اأو ا�صتالب. 
ب) �صحب االعرتاف، بالتايل، بالدولة ال�صهيونية، وباتفاقية اأو�صلو، وحل ال�صلطة الناجتة 

منها، ووقف كل اأ�صكال التعاون االأمني، مع العدو ال�صهيوين، و�صتى اأ�صكال التطبيع معه.
ج) ا�شتعادة م�شروع املقاومة ال�شعبية واالنخراط احلثيث، واملكثف، يف انتفا�شة ثالثة تقدم 
الثوراُت العربية خلفيًة اآمنة لها، ويقدم الت�صامن العاملي رافعة موؤثرة جداً الإمكانات تطورها 
ومنوها، على اأن تخلق هذه االنتفا�صة اأ�صكال الت�صيري الذاتي حلياة املنخرطني فيها، اي 
�ض للحرمان واالإق�صاء والعزل، ول�صتى  الغالبية العظمى من ال�صعب الكادح، واملظلوم، واملعَرّ
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ه به،  �صروب النفي، �صواء داخل الوطن، اأو خارجه، وذلك على الطريق لتحقيق املنظور املنَوّ
يف النقطة اأ، الواردة اآنفاً.

املقالة.  بها، يف منت هذه  ه  املنَوّ اإنه عنوان ق�صيدة غونرتغرا�ض،  يقال«.  اأن  ينبغي  ما  »هذا 
الغرب«.  نفاق  �شئمت  اليوم/الأين  بعد  اأ�شمت  »لن  فيها:  يقول  التي  نف�شها،  الق�شيدة  وهي 
وعلى غراره، ميكن، بعد 20 �صنة على بدء مهزلة اأو�صلو الكارثية، اأن نقول، نحن اأي�صاً، اإننا 
اإنتاج  لن ن�صمت بعد اليوم، لي�ض فقط الأننا �صئمنا نفاق هذا الغرب عينه، الذي �صاهم يف 
ارتاحت  التي  العربية،  االأنظمة  كل  الغرب  هذا  ومع  لها،  الغطاء  تقدمي  ويف  املهزلة،  هذه 
الإزاحة امل�صوؤولية عن الق�صية الفل�صطينية عن كاهلها، للتفرغ للمزيد من خياناتها، وخمازيها، 
اأو�صلو من جمال  اأر�صية ما قدمه لها اتفاق  والربجوازية الفل�صطينية الرثة ال�صاعدة، على 
للإثراء وممار�شة اأق�شى الف�شاد، بل الأن م�شري ال�شعب الفل�شطيني، وباقي ال�شعوب العربية 
-  ورمبا العامل باأ�صره – قد يكون يتوقف، اأي�صاً، على جتاوز احللول الكاذبة من اأمثال ذلك 
ن يف اتفاق اأو�صلو، يف اجتاه �صمان اإجناز حل ثوري حقاً للم�صكلة الفل�صطينية، هو ذلك  املت�صَمّ

الذي اأ�شرنا اإلى جوهره، يف النقاط الثلث الواردة اأعله.
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غزة تحت الحصار
جوزيف ضاهر

هذا املقال، اأدناه، املبني على امل�صاهدة العينية، كتبه الرفيق جوزيف �صاهر ملجلة 
»الثورة الدائمة«، بعد زيارة للقطاع دامت اأكرث من �صهر بقليل، يف وقت �صابق من 
هذا العام، يف معر�ض اإعداد درا�صة اأكادميية عن احلركات االإ�صالمية، يف لبنان 

وفل�صطني.

اأدى العدوان االإ�شرائيلي يف اآذار املا�شي اإلى �شقوط اأكرث من 20 فل�صطينياً، بني قتيل وجريح. 
وهو واقع مل يتوقف، بعد مغادرة  اجلي�ض االإ�صرائيلي، ال�صكلية، للقطاع، قبل �صنوات عدة. 
كثرية، من  اأحياناً  اأ�صواأ،  يكون  لو�صع قد  يزال معر�صاً  اأن قطاع غزة ال  يثبت  الذي   االأمر 
االحتالل، وهو يتخذ اأ�صكاالً عدة، بينها احل�صار، والق�صف، الدائمان، وفر�ض احلرمان من 
الكهرباء، ومن �شتى م�شادر الطاقة، ب�شكل اأو باآخر، الخ، مع تداعيات ذلك على احلياة اليومية 
الأهل غزة، وبوجه اأخ�ض يف ما يتعلق باال�صت�صفاء. واحل�صار غري ال�صرعي مفرو�ض، منذ عام 
2006، عقب فوز حركة حما�ض يف االنتخابات الت�صريعية، كما يغلق النظام امل�صري معرب رفح 
اأمام امل�شاعدات االإن�شانية وال�شلع التجارية، مذ �شيطرت حما�س على قطاع غزة يف حزيران/

يونيو 2007. وكانت الدولة ال�صهيونية  قد �صنت هجوماً مدمراً على القطاع، يف �صهر كانون 
 ،2009 العام  من  الثاين/يناير  كانون  �شهر  منت�شف  حتى   ،2008 العام  من  االأول/دي�شمرب 

مت�صبباً مبقتل اأكرث من 1400 فل�صطيني.

وعام 2010، بداأت احلكومة امل�صرية بناء جدار فوالذي، على طول احلدود مع غزة، بهدف 
�صد االأنفاق، حيث، وبح�صب مدير وكالة غوث الالجئني، يعتمد 60 % من االقت�صاد الغزاوي 
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االأنفاق  الغزاويون  ا�صتخدم  ولقد  حالياً.  ارتفعت  الن�صبة  تلك  تكون  اأن  املمكن  ومن  عليها، 
لتقوي�ض احل�صار الدويل، املفرو�ض على القطاع. وهذا ال�صلوك جمدته ال�صلطات امل�صرية 
احلالية، يف اأعقاب �شقوط مبارك. وقلما مت تخفيف احل�شار غري ال�شرعي املفرو�س على 
قطاع غزة، لل�شماح بو�شول ال�شلع الغذائية، ومن ذلك يف حزيران/يونيو، عام 2010، عندما 

قتلت قوات الكوماندو�ض االإ�صرائيلية ت�صعة نا�صطني كانوا يحاولون ك�صر احل�صار.

اأما اليوم، فقد خففت ال�صلطات امل�صرية احل�صار املفرو�ض على حركة النا�ض يف معرب رفح 
احلدودي، �صاحمة للفل�صطينيني، احلاملني هويات من ال�صلطة الفل�صطينية، بالدخول واخلروج 
من القطاع. وال تزال اأعداد كبرية من الفل�شطينيني ممنوعة من اخلروج من غزة، بفعل ورود 
اأ�صمائهم على قائمة م�صرية للممنوعني من ال�صفر، يف وقت يجري فيه تاأخري الفل�صطينيني 
يومياً على معرب رفح، حتى اأن بع�صهم يتم تاأخريه ب�صعة اأيام، و�صوالً اإلى اأ�صبوع، اأو مينع بكل 

ب�صاطة من الدخول اإلى م�صر.

لقد كان للح�صار غري ال�صرعي للقطاع نتائج اإن�صانية، اجتماعية واقت�صادية، كارثية. ُعزلت 
االأ�صا�صية،  ال�صلع  معظم  من  ن�صمة  مليون   1،6 يقارب  ما  وحرم  العامل،  دول  بقية  عن  غزة 
ال�صكان  يزال  وال  ب�صدة.  يحتاجونها  التي  البناء  ومواد  والوقود،  واالأدويــة،  الغذاء،  و�صمنها 
يعانون من احل�صار يف خمتلف جوانب حياتهم. والالجئون، الذين ي�صكلون ثلثي �صكان غزة، 
عانوا حتول اجلزء املنتج منهم اإلى العوز بفعل احل�صار. هذا وقد ت�صاعف عدد الذين يعي�صون 
على دوالر واحد باليوم ثالث مرات، منذ اأن فر�ض احل�صار، وال يزال العديد من امل�صاريع غري 
منجز، بانتظار احل�صول على املوافقة. وحوالى 80% من االأ�صر الغزاوية تعتمد على م�صاعدات 
غذائية مقدمة من املنظمات الدولية. وال يزال قطاع غزة حتى اليوم املنطقة التي ت�صجل اأعلى 
ل حركة حما�ض امل�صوؤولية عن هذا  معدالت للفقر والبطالة يف العامل. وبالطبع، ثمة من يَحِمّ

الواقع املرتدي.

بني غزة وحما�س
اأوالً، يجب التاأكيد على واقع اأن حما�ض قدمت ت�صحيات غالية، حيث خ�صر عدد كبري من 
كوادر وقادة احلركة حياتهم. وفعالية مقاومة حما�ض كانت �صبباً من اأ�صباب ان�صحاب اجلي�ض 
العام 2008-  �صكان غزة، يف  العدوان على  لهزمية  و�صبباً  االإ�صرائيلي من غزة عام 2005، 

.2009

الو�صع يف  يعالج  لن  وبالتايل  وحما�ض،  غزة  قطاع  على  يركز  املقال  هذا  نف�صه،  الوقت  يف 
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نيوليربالية مفقرة  �صيا�صة  تنفذ  االأخرية  الفل�صطينية. فهذه  ال�صلطة  الغربية وف�صاد  ال�صفة 
لكل ال�صعب. ومتار�ض القمع على اأع�صاء حركة حما�ض وموؤ�ص�صاتها، كما ت�صتهدف جمموعات 

واأفراداً يتحدون �صلطتها يف ال�صفة الغربية.

ال�صلطة الفل�صطينية متهمة بتعاونها يف الق�صايا االأمنية مع اإ�صرائيل. وك�صفت قناة اجلزيرة 
الف�شائية، يف كانون الثاين/يناير من العام 2011، وثائق تظهر مدى عمق هذا التعاون، ومن 
�صمن ذلك حقيقة اأن اأع�صاء يف ال�صلطة الفل�صطينية  يطالبون اإ�صرائيل بت�صديد احل�صار على 
اإن�صاء جلان  غزة، وي�صغطون عليها لعدم اإطالق �صراح املعتقلني الفل�صطينيني، وعملوا على 

�صرية م�صرتكة لتقوي�ض حكومة الوحدة الوطنية ال�صابقة، يف العام 2007.

ولقد اأظهرت ال�صلطة الفل�صطينية اهتماماً دوؤوباً مبوا�صلة املفاو�صات مع اإ�صرائيل، والتعاون 
مع »املجتمع الدويل« (بح�صب الت�صمية العزيزة على قلبها، يف و�صف الدول الكربى، الداعمة 

للدولة ال�صهيونية)، وحماولة اإ�صعاف �صلطة حركة حما�ض يف الوقت عينه.

يف كل حال، ل�صنا هنا يف معر�ض كيل املديح لهذه االأخرية، واإن كنا نعتقد اأنها يف موقع اأف�صل، 
ن�صبياً، من حركة فتح، يف املوقف حيال الدولة ال�صهيونية، ومنظور حترر ال�صعب الفل�صطيني، 
يف الوقت نف�صه الذي جند فيه اأن ثمة �صرورة لتوجيه نقد �صارم لها، بخ�صو�ض الطريقة التي 
متار�س فيها �شلطتها، يف قطاع غزة، وجوانب اأ�شا�شية عديدة من �شيا�شتها،وممار�شاتها، على 

االأر�ض، ومن ذلك بخ�صو�ض الق�صية االجتماعية.

حما�س يف �ل�ضلطة
يخ�صع قطاع غزة ل�صلطة حركة حما�ض منذ 2007، بعد االنق�صام ال�صيا�صي بني غزة ورام 
اهلل، عندما �صنت قوات حما�ض هجوماً ع�صكرياً، للحوؤول دون حماولة الأع�صاء يف حركة فتح، 

بقيادة حممد دحالن، ال�صيطرة على ال�صلطة يف قطاع غزة.

الهدف الرئي�صي للح�صار غري ال�صرعي كان اإ�صعاف حما�ض، لكنه اأنتج عك�ض ذلك: فاحلركة 
امل�صتوى  وعلى  واقت�صادياً،  واجتماعياً  �صيا�صياً،  غزة،  قطاع  على  حالياً  ت�صيطر  االإ�صالمية 
الذي حتول  الع�صكري حلركة حما�ض،  اجلناح  الق�صام،  الدين  كتائب عز  االأمني ومب�صاعدة 
اإلى جهاز اأمني ل�صمان �صيطرة حما�ض على القطاع. وحما�ض و�صعت �صيطرتها على خمتلف 

القطاعات يف املجتمع تقريباً.
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هذا وقد لعبت االأنفاق، التي يبلغ عددها اأكرث من 1200 نفق، دوراً اأ�صا�صياً يف ك�صر احل�صار 
غري ال�صرعي املفرو�ض على قطاع غزة، و�صمحت بذلك بو�صول الكثري من ال�صلع التي يحتاجها 
االأنفاق و�صيلة  اقت�صاد  ا�صتُعملت كو�صيلة مقاومة �صد احل�صار. وكان  القطاع. وهي  �صكان 
يف  ت�صب  واقت�صادية  واجتماعية  �صيا�صية،  تغيريات  وفر�ض  قوتها،  لفر�ض  حما�ض،  حلركة 

م�صلحتها.

�لتجارة عرب �لأنفاق �أو �أد�ة �لهيمنة �ل�ضيا�ضية
اأو يدخل ال  ل�صلطة حركة حما�ض: ال �صيء يخرج  كلياً،  االأنفاق تخ�صع،  والتجارة عرب  هذا 
كما  قوانينها،  ال حترتم  اأنفاقاً  موؤخراً  اأقفلت  واحلركة  االإ�صالمية.  املقاومة  حركة  به  تعلم 
ح�صل عندما اأقفلت عام 2010 على االأقل خم�صة اأنفاق لتهريبها الرتامادول، ونفقني اآخرين، 
لتهربهما من دفع ال�شرائب املفرو�شة على التبغ. واملعروف اأنه، عقب �شقوط مبارك، ازدادت 

التجارة املرتبطة باالأنفاق.

اقت�صادياً«، بح�صب تقرير البنك الدويل  و�صهد قطاع غزة منذ بداية العام 2011 »ازدهاراً 
ال�صادر يف اأيلول من العام 2011، ومنا الناجت املحلي االإجمايل بن�صبة 28% يف االأ�صهر ال�صتة 
االأولى من العام 2011. هذا النمو مل يعد بالنفع على الفل�صطينيني العاديني، حيث ال تزال 
اأعداد كبرية منهم تعتمد على امل�صاعدات اخلارجية، اإمنا ا�صتفادت منه ب�صكل اأ�صا�صي حما�ض 

واملقربون منها.

كما منا عدد من القطاعات، كالزراعة، والقطاع الفندقي، واملطاعم، والنقل وال�صناعة عام 
2011. و�صهد �صوق العمل تطوراً الفتاً، يف العام نف�صه. وانخف�ض معدل البطالة ليبلغ 32،9 %، 
بعد اأن و�صل اإلى 45،2 %، يف الن�صف الثاين من العام 2010. وقد وا�صل القطاع العام تو�صعه، 
وعلى الرغم من توظف املقربني من حما�ض، فاإن القطاع اخلا�ض منت العمالة فيه اأكرث من 50 
%، وهو الذي �صهد النمو االأكرب. وخلق القطاع العقاري، والتجاري والزراعي، اأكرث من %70 

من الوظائف اجلديدة، يف هذه الفرتة.

وكانت �صناعة االأنفاق والن�صاطات املت�صلة بها، اأو امل�صتفيدة منها، العامل االأ�صا�صي يف ارتفاع 
ن�صبة التوظيف يف القطاع اخلا�ض، كما ازداد ا�صترياد مواد البناء واملواد االنتاجية االأخرى. 
والقطاع العقاري كان امل�صتفيد االأول من هذا الو�صع. وبح�صب اأرقام البنك الدويل، منا هذا 
القطاع خالل الن�صف االأول من العام 2011 حوالى 220 %. وبحلول منت�صف عام 2011، كان 

عدد العمال يف قطاع البناء قد ت�صاعف، بالن�صبة اإلى العام ال�صابق.
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منذ  املدمرة  البيوت  االإعمار قطاعات عديدة، حيث طاولت  واإعادة  الرتميم   و�صملت طفرة 
5 �صنوات، وجتديد اأو بناء فنادق جديدة، ومنتجعات، واإعادة بناء م�صاجد واأبنية حكومية كانت  
دمرتها اإ�صرائيل، اإبان االعتداء الع�صكري عام 2008 - 2009. واأدت طفرة البناء اإلى ارتفاع 
معدل الت�صخم يف اأ�صعار ال�صقق يف قطاع غزة. اإذ يبلغ �صعر املرت املربع 5000 دوالر اأمريكي 
يف جباليا، اأكرب خميم فل�صطيني، حيث يعترب هذا ال�صعر اأرخ�ض بقليل من �صعر املرت يف تل 
اأبيب. ولهذه االأ�صعار املرتفعة نتائج على املتزوجني اجلدد الذين فقدوا القدرة على امتالك 

منزل. وحركة حما�ض مل تعالج هذ امل�صكلة وجتاهلتها.

حركة  من  احل�صار  يحد  الــواردات، يف حني  على  يعتمد  الر�صمي  غري  االقت�صاد  واإن  هذا 
ال�صادرات، التي ت�صكل حالياً 3 باملئة مما كانت ت�شكله قبل فر�س احل�شار. وقد كان اقت�شاد 
االأنفاق  ال�صبب الرئي�صي وراء هذه الطفرة، ويقدر قيمته رجال اأعمال من غزة ب700 مليون 
دوالر اأمريكي، �صنوياً، كما عزز �صلطة حركة حما�ض على قطاع غزة. وي�صكل قطاع االأنفاق 
يعمل فيه حوالى 25000  اإذ  فيه،  يعملون  الذين  العمال  ناحية  اأكرب قطاع غري ر�صمي، من 
عامل. هوؤالء العمال يك�شبون اأكرث عندما يحفرون االأنفاق مما يك�شبه الفل�شطينيون العاملون 

يف بناء امل�صتوطنات اليهودية يف ال�صفة الغربية.

امل�صتوردة  ال�صلع  االأنفاق، وتفر�ض �صرائب على معظم  الواردات عرب  وت�صيطر حما�ض على 
الغذائية املمنوحة من  امل�صاعدات  الغزاوية على  العائالت  اإلى قطاع غزة. ويعتمد 80% من 
املنظمات الدولية، وال�صرائب التي فر�صتها حما�ض زادت من حالة اال�صتياء. ويف الوقت نف�صه، 
مل تفر�ض �صرائب مبا�صرة على دخول االأفراد االأغنياء وال�صركات، التي حتقق اأرباحاً هائلة، 
بحيث اقت�صرت ال�صريبة عليهم على 17%، على الرغم من االأزمة االجتماعية االقت�صادية، 
وارتفاع م�صتوى الفقر ب�صدة. يف حني جرت زيادة ال�صرائب غري املبا�صرة على جمموعة وا�صعة 

من ال�صلع، بحيث اأ�صر ذلك بغالبية ال�صكان، الغارقني يف و�صع اجتماعي اقت�صادي �صعب.

اإلى املوؤ�ص�صات  اإلى اجلمعيات املرتبطة بحما�ض، ومن ثم  ومتنح امل�صاعدات الدولية، بدايًة، 
العامة وبقية املنظمات غري احلكومية. هذا ولقد اأن�صاأت حركة حما�ض اإدارة احلدود والعبور، 
لتنظيم اقت�صاد االأنفاق يف غزة. وتخ�صع هذه االإدارة ل�صلطة وزارة الداخلية، وتت�صمن 300 
الوزارة، ويجوبون احلدود مع م�صر على دراجات  تابعني لهذه  امل�صلحة،  القوات  عن�صر من 

نارية، ويتاأكدون من االأوراق الثبوتية للعابرين من املنطقة املغلقة، واإليها.
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الرفاتي،  الدين  االقت�صاد، عالء  لوزير  تابعني  يعمل 200 موظف جمركي،  اإليهم،  باالإ�صافة 
فيجبون الر�صوم اجلمركية، ويجرون عمليات تفتي�ض مفاجئة للب�صائع ل�صمان امتثال اأ�صحابها. 
وت�صجل ال�صاحنات حمولتها يف مكاتب يف منطقة االأنفاق قبل اإكمال �صريها اإلى قطاع غزة. 
كل ال�صاحنات تزان (تكال) على ميزان اإلكرتوين، ويتلقى �صائقها النتيجة مطبوعًة، حيث عليه 

اإبرازها عند خروجه من منطقة االأنفاق.

من  التي جمعتها  املتحدة  االأمم  اأرقام  بح�صب  االأنفاق،  يومياً، عرب  ت�صل  التي  الكميات  من 
التجار املحليني، 800 األف ليرت من الوقود (حوالى 5 اآالف برميل)، و3 اآالف طن من البح�ض، 
و500 طن من ق�صبان الفوالذ، و3 اآالف طن من اال�صمنت، اأي تقريباً بقدر ما حتوله اإ�صرائيل 
اأ�صا�صياً للدخل املحلي حلركة حما�ض. فال�صرائب  يف اأ�صبوع ولقد اأ�صبحت االأنفاق م�صدراً 
التي تفر�ض على ال�صلع امل�صتوردة اإلى غزة ت�صمح حلما�ض بزيادة اأموالها املح�صلة من الداخل، 
بحيث ي�صاف ذلك اإلى امل�صاعدات التي تنالها من اخلارج، من قبل �صبكات الت�صامن معها، 
وهم اأفراد اأغنياء وبع�س احلكومات. ويف اأيلول/�شبتمرب 2008، دفعت بلدية رفح 10 اآالف 
�صيكل عن كل نفق، باالإ�صافة اإلى ثالثة اآالف �صيكل للح�صول على التيار الكهربائي. كما اأن 
الر�صوم املفرو�صة على �صلع معينة ترتفع تدريجياً. وبحلول خريف العام 2011، زادت حما�ض 
الر�صوم على الوقود املهرب عرب االأنفاق اأكرث من 100 %، فليرت الوقود يباع يف م�صر ب�صيكل 
 واحد، يف حني يباع يف غزة ب2،7 �صيكل (يف حني يرتفع �صعر ليرت الوقود يف ال�صفة اأكرث 
بـ 3 مرات). كما ا�صتفادت حما�ض من االنقطاع الليلي للتيار الكهربائي، فت�صج اأجواء القطاع 
باأ�صوات املولدات الكهربائية، التي ت�صتهلك كميات كبرية من املازوت. كما جتبي حما�ض بني 
3 اآالف دوالر و10 اآالف دوالر على كل واحدة من ال�صيارات امل�صتوردة، وذلك لقاء الر�صوم 
اجلمركية ور�صوم الت�صجيل. ويف �صوارع غزة، ميكن مالحظة ال�صيارات الباهظة الثمن، مثل 
اإلى  اأو  اأع�صاء يف حركة حما�ض،  اإلى  اأغلبيتها  التي تعود يف  الرباعية الدفع،  الهامر  �صيارة 
مقربني منها. وال�صرائب املفرو�صة ت�صمح حلركة حما�ض بجمع ن�صف املوازنة ال�صنوية، البالغة 

300 مليون دوالر اأمريكي.

اأما بالن�صبة اإلى االأفراد الداخلني اإلى غزة عرب االأنفاق، فاإنهم يواجهون حدوداً �صبه ر�صمية. 
اأي �صخ�ض يعرب االأنفاق ي�صاأل عن ال�صخ�ض الذي دعاه، اأو اإذا كان لديه اأقارب يف القطاع، اأو 
لديه عالقات مع موؤ�ص�صة فيه. وعندما يتم التاأكد من املعلومات املقدمة يُ�صمح له بالعبور عرب 
النفق، ويرافقه عادة فتى، فعمالة االأطفال هي حالياً منت�صرة ب�صكل وا�صع هناك، وذلك حتى 
الو�صول اإلى اجلانب االآخر من النفق. ويف اجلانب الغزاوي من النفق، تخ�صع ال�صتجواب من 
عن�صر اأمني من حركة حما�ض، يف وقت يتم فيه تفتي�ض حقائبك. وتبعاً لذلك، فاإن ال�صخ�ض 
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م�صوؤولية  يتحمل  الذي  ال�صخ�ض  ت�صمية  عليه  االأنفاق، حيث  عن  امل�صوؤول  مكتب  ي�صجل يف 
زيارته اإلى غزة. وقبل مغادرة غزة، يجب كذلك مغادرتك عند ال�صلطات، كما عليك التربير، 
االأول/ ت�شرين  منذ  القيود  هذه  فر�شت  الواقع،  يف  زيارتك.  �شبب  بخ�شو�س  اأخــرية،  مرة 
اأكتوبر 2011، بقرار من  وزارة الداخلية، التي اأن�صاأت نظاماً للهجرة مربجماً على الكمبيوتر، 
ويطلب من االأجانب احل�صول على راع حملي، قبل الدخول اإلى غزة، كما اأثبتت يل جتربتي 

ال�صخ�صية.

�ضيطرة حما�س على �لقطاعني �لعام و�خلا�س
ا�صتفادت حما�ض من اقت�صاد االأنفاق، بهدف تعزيز نفوذها وقوتها على املجتمع، يف القطاعني 
وراء جزٍء  الكامن  ال�صبب  االأنفاق هو  اقت�صاد  الناجمة عن  االأمــوال  العام واخلا�ض. وغ�صل 
غالب من ن�شاط حما�س على ال�شعيد االقت�شادي. وامل�شرف الوطني االإ�شلمي، الذي اأ�ش�شه 
عام 2009 رجال اأعمال واأكادمييون مقربون من حما�ض، يُ�صتخدم، ب�صكل رئي�صي، لدفع اأجور 
موظفي حكومة حما�ض ووزاراتها. واعترب مدير البنك، الرفاتي، مر�صح حركة حما�ض لتويل 
وزارة االقت�شاد، يف اآذار/مار�س 2007، كما كان ي�صغل من�صب عمادة كلية اإدارة االأعمال يف 
غزة. وقد ذاع �صيت البنك باعتباره موؤ�ص�صة متويلية اإ�صالمية غري خا�صعة ل�صلطة اإ�صرائيل 
النقدي عند الطلب. ويف القطاع اخلدماتي، ظهرت  وقيودها، وباإمكانه تزويد زبائنه باملال 
اإلى املطاعم، ف�صاًل عن  اأعيد جتديدها، كذلك بالن�صبة  اأو  منتجعات جديدة على ال�صاطئ 
مراكز الت�صوق والفنادق. كما اأن فندق كومودور (خم�ض جنوم) ميلكه رجل االأعمال عبد العزيز 
اخلالدي، املقرب جداً من حركة حما�ض. ومن املعروف عنه اإدارته جلزء من اأموال حما�ض 
ومعامالتها. كما وزعت اأرا�صي امل�صتوطنات التي ان�صحبت منها اإ�صرائيل، ب�صكل اأ�صا�صي، على 
اأع�صاء يف احلركة اأو مقربني منها، يف حني ترتبط معظم اجلمعيات اخلريية التي اأن�صئت على 
هذه االأرا�صي بحما�ض. وقد ارتفعت اأ�صعار االأرا�صي، كما راأينا اأعاله، يف حني تكون االأبنية 

وامل�صاريع التجارية احلديثة من ن�صيب اأع�صاء اأو مقربني من حما�ض.

اأ�صا�صياً للرتقي، بحيث �صاهمت باإطالق نخبة جتارية  لقد اأ�صبحت االأنفاق، حالياً، مفتاحاً 
تدين بازدهارها حلركة حما�ض، وغالباً ما تكون قريبة جداً من احلركة. والباعة التقليديون 
ورجال االأعمال غري املقربني منها ينا�صلون من اأجل االإبقاء على ح�صتهم من ال�صوق، وهم اأول 
ال�صاكني من الو�صع. ولقد ظهر جيل جديد من رجال االأعمال يف غزة مرتبط بحما�ض، يف 

حني مت اإ�صعاف اجليل القدمي من رجال االأعمال التقليديني امل�صتقلني.

مقربني  باأفراد  اأو  حما�ض،  بحركة  مرتبطة  غزة،  يف  جديدة  خريية  جمعيات  وظهرت  هذا 



58الثورة الدائمة

منها، على نحو متزايد، باالإ�شافة اإلى ن�شاأة موؤ�ش�شات ممولة من احلكومات احلليفة للحركة 
االإ�صالمية، مثل تركيا وقطر….

وتلعب كتائب عز الدين الق�صام، اجلناح امل�صلح حلركة حما�ض، دوراً هاماً جداً، يف قطاع غزة، 
ومن  االأغنياء،  من  اأ�صبحا  اللذان  �صيف،  وحممد  اجلعربي  اأحمد  الكتائب  ويتزعم  حالياً. 
قطاعات  اال�صتثمارات يف  ببع�ض  حالياً،  تقوم،  الق�صام  كتائب  اأن  كما  البارزة.  ال�صخ�صيات 
خمتلفة، ومتلك اأ�صهما يف العديد من ال�صركات. ويتاأتى دخلها االأ�صا�صي من تقدميها احلماية 

لل�صركات والباعة.

واجلدير ذكره اأنه، منذ عام 2007، وموظفو احلكومة، يف غالبيتهم، اأع�صاء يف حركة حما�ض. 
وهذا الو�صع جنم بفعل منع ال�صلطة الفل�صطينية املوظفني من العمل يف وزارات حتت �صيطرة 
حركة حما�ض، يف وقت تهدد من ي�صتمر يف العمل بوقف اأجره، والتقدميات االجتماعية له 
نف�صه،  الوقت  منا�صريها. ويف  الوزارات من  مللء  الفر�صة  فاغتنمت حركة حما�ض  ولعائلته. 
اأ�صدرت حركة حما�ض قانوناً، يف 11 �شباط/فرباير 2010، مينع موظفي القطاع العام من 
العمل، يف املوؤ�ص�صات اخلريية واملنظمات غري احلكومية، حتى لو كان ذلك العمل طوعياً. ودفع 
ذلك موظفي القطاع العام، املرتبطني بال�صلطة الفل�صطينية واأجورها، اإلى البقاء يف بيوتهم، 

والتخلي عن اأي ن�شاط.

اإلى  باالإ�صافة  الــوزارات،  العديد من  األف موظف، يف  اأكرث من 30  ووظفت حكومة حما�ض 
القاعدة،  ي�صكل  اإلى حما�ض  املنتمني  والتمييز �صد غري  االأمنية.  القوى  األفاً، يف  جتنيد 25 
حيث و�صلت االأمور، اإلى حد غري م�صبوق، الأي �صخ�ض من خارج احلركة يريد التقدم بطلب 

للح�صول على وظيفة حكومية.

اأما امل�صاعدات املر�صلة اإلى ال�صعب الفل�صطيني، من خالل القوافل، فال توزع ب�صكل عادل، 
وتُعطى ال�صبكة املحيطة بحما�ض االأولوية، بح�صب الكثري من املحللني، يف غزة. ويتزايد الف�صاد 
بني االإدارات الر�صمية وحما�ض، بح�صب �صكان يف القطاع، وبح�صب درا�صة للبنك الدويل يف 
اأيار/مايو 2011، ك�صفت اأن 46،5 % من الغزاويني يعتقدون اأن الف�صاد �صائع جداً يف القطاع 

العام.

حما�س تريد �ل�ضيطرة على �ملجتمع
اأجل، فحما�ض تريد ال�صيطرة على املجتمع، وتعار�ض اأي قوة �صيا�صية تتحدى ال�صتاتيكو يف 
غزة. وكان اأع�صاء يف حركة فتح وموؤ�ص�صاتها عر�صة ال�صتهداف القوات االأمنية حلما�ض، كما 
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يتعر�ض االأخريون لالأمر نف�صه يف ال�صفة الغربية، على يد ال�صلطة الفل�صطينية. فاملئات من 
النا�صطني من حركة فتح، من �صمنهم عدد من الن�صاء، ا�صتدعوا مراراً اإلى املراكز االأمنية، يف 
قطاع غزة، كما اعتقل العديد منهم، وحتى تعر�صوا للتعذيب، يف بع�ض احلاالت. اأما الق�صية 

االأكرث خطورة فكانت مقتل نظرية ال�صويركي، من مدينة غزة، يف �صجن لل�صرطة.

وقد مت اإغالق منتدى �صارك لل�صباب -  بو�صفه منظمة ليربالية حاولت حتدي هيمنة حما�ض 
الثقافية وال�صيا�صية - عام 2010، وذلك يف ق�صية معروفة يف قطاع غزة، على �صعيد م�صاألة 
القمع الذي متار�صه حركة حما�ض. وهذا القرار جاء بعد �صل�صلة من التحر�صات واالعتداءات، 
التي تعر�شت لها املنظمة منذ اأيار/مايو 2010، حيث بداأت باقتحام املكتب الرئي�صي واملكاتب 

الفرعية، وتال ذلك ا�صتجواب موظفيها من قبل االأجهزة االأمنية.

يف الوقت نف�صه، انتقدت �صبكة املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية بحقوق االإن�صان، 
موؤخراً، م�صروع قانون حلكومة حما�ض يرمي اإلى منح املزيد من ال�صالحيات لوزارة الداخلية، 

بهدف التدخل يف �صوؤون املنظمات غري احلكومية وتقييد اأعمالها.

كما تتعر�ض حرية التعبري وحرية ال�صحافة النتهاكات واعتداءات. ف�صحافيو تلفزيون فل�صطني 
ومرا�صلوه، وكذلك االأمر بالن�صبة لزمالئهم يف جريدة احلياة اجلديدة، ُمنعوا من العمل يف 
قطاع غزة.وينت�صر قمع حركة حما�ض على نطاق وا�صع، والأ�صباب ترتواح بني انتقاد ب�صيط 
والعالقات  االت�صال  وحدة  مدير  رحمة،  اأبو  حممود  ُطعن  كما  مظاهرة.  وتنظيم  للحركة، 
الدولية يف مركز امليزان حلقوق االإن�صان، مرتني، على يد رجلني ملثمني، بعد اأن كتب مقاالت 
انتقد فيها حكومة حما�ض. وقمعت االأجهزة االأمنية التابعة حلما�ض مظاهرة �صلمية يف 30 

اآذار/مار�س املا�شي 2012، يف ذكرى يوم االأر�ض، فوقع عدد من اجلرحى واعتقل اآخرون.

ويف اآذار 2011، تعر�ض نا�صطون ومتظاهرون من حركة 15 اآذار، الداعية الإنهاء االنق�صام، 
للقمع والهجوم على يد القوى االأمنية، وبلطجية من حما�ض، يف مظاهرة يف غزة. كما حاولت 
حما�ض اإ�صعاف جهود املنظمني، حيث اتهمت قادة احلراك، يف االإعالم، باأنهم يتلقون اأمواالً 

خارجية، ويريدون خلق حالة عدم ا�صتقرار يف قطاع غزة.

هذا ولقد جرى قمع العديد من املظاهرات ال�صلمية، كما ح�صل عام 2010، عندما تظاهر 
الكهرباء يف غزة،  اأزمة  على  لالحتجاج  فل�صطني،  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  نا�صط من   500
فُقمعوا على يد القوى االأمنية. فكل ن�شاط ال ت�شيطر عليه حما�س اأو تنظمه يُعترب تهديداً 
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لقوانني احلركة.

تاأ�ضي�س جمتمع �إ�ضالمي بديل؟ 
لقد اتخذت حركة حما�ض قوانني ت�صتهدف احلريات الفردية، ونفذتها، وخا�صة تلك املتعلقة 
بحقوق املراأة. فالطالبات يف بع�ض املدار�ض واجلامعات هن اليوم مرغمات على ارتداء اجللباب 
واحلجاب (اجلامعة االإ�صالمية هي حالة خا�صة حيث يفر�ض احلجاب مبوجب النظام الداخلي 
اختلط  وملنع  االأخلقية«،  »القيم  حلماية  االنرتنت،  مقاهي  من  العديد  واأغلق  للجامعة). 
من  (الذكور)  ال�صعر  م�صففي  ملنع  ت�صييق  حملة  الداخلية  وزارة  واأطلقت  والن�صاء.  الرجال 

ممار�شة مهنتهم للن�شاء، اأما امل�شفف الذي ال يلتزم بهذا املنع فيتعر�س العتداءات.

اأي  اأن حركة حما�ض عينت �صباطاً، يف مباحث االآداب العامة، ملراقبة االأماكن العامة.  كما 
بع�صهما  يقربان  اأو  متزوجني،  يكونا  توقيفهما، يف حال مل  ميكن  معاً  ورجل مي�صيان  امراأة 
البع�ض. ويفرج عن املعتقلني واملعتقالت من املراهقني، عند ح�صور اأهاليهم اإلى مركز ال�صرطة، 
باأنها  حما�س  حركة  تربرها  املمار�شات  هذه  مماثل.  ن�شاط  ممار�شة  بعدم  تعهداً  وتوقيعهم 

حلماية عادات وتقاليد الفل�صطينيني.

ولقد حاولت حما�ض الف�صل بني اجلن�صني، يف اأماكن عديدة، ولفئات متعددة، يف غزة، ولكنها 
ف�صلت يف حتقيق ذلك يف كل مكان، ب�صبب معار�صة املنظمات ال�صعبية لهذه القرارات. واألغي 
القرار الذي يرغم املحاميات على ارتداء احلجاب اأمام املحاكم، بعد عدة احتجاجات، وتهديد 
اأن القوى االأمنية قمعت بعنف  باإثارة املو�صوع يف االإعالم. ومعلوم  منظمات حقوق االإن�صان 
م�شرية لفل�شطينيني يوؤدون فيها عادات �شيعية، يف كانون الثاين/يناير 2012 واعتقلتهم، يف 
عام  منذ  القوانني،  بع�ض  اأ�صلمة  حما�ض  وحاولت  الهيا.  بيت  مدينة  يف  غزة،  قطاع  �صمال 
2007، عندما فر�صت حكومة غزة نظاماً للف�صل، وكان �صكان غزة عر�صة لهذا االإجراء. كما 

يخ�صع النظام الق�صائي لهيمنة حما�ض، مذاك.

يف الوقت نف�صه، حتاول حما�ض بناء جمتمع بديل يقوم على �صبكة مرتابطة من رجال االأعمال، 
ولقد  االأبحاث.  ومراكز  واالإعالمية،  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  التعليمية،  والهيئات  والنقابات، 
افتتحت موؤ�ص�صات اإعالمية ك�صفا، و�صركة �صهاب لالإعالم، وتلفزيون القد�ض و االأق�صى. كما 
اأ�ص�صت منظمات اأهلية، كبيت احلكمة، واخلرباء،  واأن�صاأت موؤ�ص�صات متعلقة بحقوق االإن�صان 
اإلى مناف�صة اجلمعيات املدنية االأخرى،  اإ�صالمية، وهي تهدف  العائلة، وفق مقاربة  و�صوؤون 

العاملة حول نف�ض الق�صايا.
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ويف جمال التعليم، �صيطرت احلركة على اإدارة بع�ض اجلامعات، مثل جامعة االأق�صى يف مدينة 
غزة، وكلية العلوم والتكنولوجيا يف خان يون�ض. كما اأن�صاأت جامعة االأمة لتناف�ض جامعة القد�ض 
املفتوحة، غري اخلا�صعة حلما�ض، من خالل اقرتاح الربامج التعليمية، التي تدَرّ�ض يف هذه 

االأخرية.

كما توؤ�ص�ض حما�ض نقابات جديدة، لتناف�ض النقابات القدمية غري اخلا�صعة للحركة، وتقمع 
تلك التي تتحدى ال�صلطة. فعام 2008، ا�صتولت عنا�صر اأمنية على مقر االحتاد العام لنقابات 
عمال فل�صطني يف غزة، وعندما رف�ض اأع�صاء النقابة مناق�صة دورهم يف امل�صتقبل، تعر�ض 
العديد منهم ملحاولة اغتيال، اأو العتداءات خمتلفة. كما حلت حكومة حما�ض املجال�ض املحلية، 

املوالية لفتح، وا�صتبدلتها مبنا�صرين لها.

�أية ��ضرت�تيجية للمقاومة؟
م�صعل،  فقائد حما�ض، خالد  الدويل:  املجتمع  بها  يعرتف  باأن  رغبتها  مراراً  اأعلنت حما�ض 
»اإقامة  يريد  اأنه   ،2011 اأيار/مايو  يف  امل�شاحلة،  التفاقية  الر�شمي  االحتفال  خلل  اأعلن 
اأي  القد�ض«،  وعا�صمتها  الغربية ويف غزة  ال�صفة  �صيادة يف  وذات  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة 
دولة على حدود حزيران/يونيو 1967، على اأ�صا�ض املفاو�صات بني املجتمع الدويل وال�صلطة 

الفل�صطينية.

واأعلنت حما�ض، مراراً، رغبتها يف التخلي عن ال�صراع امل�صلح، ل�صالح امل�صار ال�صيا�صي. مل تقم 
باأي عمل ع�صكري مقاوم، منذ �صيطرتها على غزة عام 2007، حتى اأنها منعت العمل املقاوم 
االعتداءات  وخلل  اإ�شرائيل.  نحو  �شواريخ  اإطلق  اأي جمموعة حتاول  واعتقلت  غزة،  من 
االإ�صرائيلية على غزة، كانت اجلهاد االإ�صالمي واجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني، وجمموعات 
فيه  كانت  االإ�شرائيلي، يف وقت  الق�شف  على  رداً  ال�شواريخ،  اأطلق  اأخرى، هي من  �شغرية 

حما�ض غائبًة، متاماً، عن املقاومة.

وزعماء حما�ض، مثلهم مثل بقية االأحزاب الفل�صطينية ال�صيا�صية، اأظهروا عدم فهم ُمْطِبقاً 
احلركة  قبل  من  امل�صتخدمة  لــالأدوات  اأو  اإ�صرائيل،  لدولة  العن�صري  الف�صل  نظام  لطبيعة 
الدولية،  املقاطعة  الو�صائل هي حملة  واإحدى هذه  اأفريقيا.  للعن�صرية، يف جنوب  املناه�صة 
بدونها ال ميكن و�صع حد لنظام الف�صل العن�صري. وهذا يدل على ف�صل حما�ض يف فهم دور 
حملة املقاطعة، و�صحب اال�صتثمارات واإنزال العقوبات )BDS(، التي حتاول نزع ال�صرعية عن 

دولة اإ�صرائيل، وت�صكل تهديداً لوجودها.
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حما�س وتغري�ت �ملنطقة
بها من »دول االعتدال« اخلليجية اعترب اخلطوة  لقد ان�صحبت قيادة حما�ض من �صوريا، وتقُرّ
االأولى نحو اعتدال احلركة. فللحركة االإ�شلمية تاريخ جيد يف علقتها مع دول اخلليج، منذ 
اإيران، على الرغم من بع�ض  تاأ�صي�صها عام 1988، وتريد املحافظة على عالقات جيدة مع 
للواليات  احلليفة  اخلليج  ودول  حما�ض  بني  حالياً  التقارب  يتم  كما  �صوريا.  مع  اخلالفات 
امل�صلمني  االإخوان  نالت حركة  الثوري يف م�صر وتون�ض، حيث  امل�صار  املتحدة، خا�صة خالل 
املزيد من القوة. وحركة االإخوان امل�صلمني، التي تعترب حما�ض جزءاً منها، ترمي اإلى احل�صول 
االإمربيالية  احلكومات  يف  وترى  املتحدة،  الواليات  وخا�صة  الــدويل،  املجتمع  اعرتاف  على 
الغربية �صركاء حمتملني يف تعزيز �صلطتها. ويف هذا ال�صياق، يربز خطر احتمال حتول حما�ض 
اإلى �صبيه بفتح، بحيث تقدم االأولوية ملطالب املجتمع الدويل على مطالب ال�صعب الفل�صطيني. 
يعار�ض  االأر�ض، ق�صٌم من احلركة  ويرَُبز، على  تناق�صات تربز داخل حما�ض،  ثمة  مع ذلك، 

التوجه نحو املزيد من االعتدال.

خامتة
لقد ف�صلت حما�ض يف اأن تكون بدياًل مقاوماً من حركة فتح، وبرز اهتمامها يف ن�صالها من اأجل 

ال�شلطة، اأكرث بكثري مما يف بناء برنامج للمقاومة، من اأجل حترير فل�شطني.
وامل�صاألة االأ�صا�صية، حالياً، هي بناء وحدة  ت�صمل كل قطاعات املجتمع الفل�صطيني من الالجئني 
وفل�صطينيي 48، وفل�صطينيي االأرا�صي املحتلة، عام 1967، واأولئك الذين يف ال�صتات، عرب 
العامل، لبناء حركة مقاومة فل�صطينية حقيقية. واتفاق امل�صاحلة بني حما�ض وفتح ال ي�صكل 
احلزبية  امل�صالح  ب�صبب  التنفيذ،  عن  البعد  كل  بعيد  حالياً  وهو  �صلوكه،  الواجب  الطريق 
وخارج  داخل  الفل�صطينيني  النا�صطني  من  عدد  يقودها  حملة  بــداأت  عام،  وقبل  للطرفني. 
وال  الفل�صطيني،  الوطني  املجل�ض  اإلى  الدميقراطية  احلياة  باإعادة  تطالب  بداأت  فل�صطني، 
تزال احلملة م�صتمرة. واملجل�ض الوطني الفل�صطيني هو اجل�صم الت�صريعي االأعلى، وميثل كل 
التي من  املوؤ�ص�صة  الفل�صطيني هو  الوطني  املجل�ض  اأم ال.  كانوا الجئني  الفل�صطينيني، �صواء 
املفرت�ض اأنها حتدد اال�صرتاتيجيات الوطنية والربامج وال�صيا�صات املتعلقة بال�صعب الفل�صطيني، 
فيما ت�صكل منظمة التحرير الفل�صطينية املوؤ�ص�صة االأم، التي ينبثق منها املجل�ض، وهو ميثل 
اأداتها التنفيذية. واإعادة اإحياء هذا املجل�ض، من خالل انتخابات دميقراطية نزيهة، وحقيقية، 
يف كل اأماكن اإقامة الفل�صطينيني، ميكن اأن يوؤ�ص�ض لتمثيل فعلي حلقوق الفل�صطينيني، ومن 
�صمنها و�صع حق العودة مو�صع التنفيذ، واإنهاء االحتالل وامل�صتوطنات، واإنهاء التمييز بحق 
فل�صطينيي 48، واإقامة الدولة الفل�صطينية الواحدة، على اأ�ص�ض دميقراطية �صعبية، مف�صية 

اإلى اال�صرتاكية.
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يجب اال�صتماع اإلى اأ�صوات كل الفل�صطينيني، ال بريقراطية متحكمة، من فوق، وفا�صدة، �صواء 
تلك املمثلة ب�صيطرة حما�ض املطلقة، يف غزة، اأو تلك املمثلة بحركة فتح، وعملياً ب�صلطة اأو�صلو 
يف رام اهلل. وال�صلطة الفعلية يجب اأن تكون لهم، اي لل�صعب الفل�صطيني، واأن يقيموا اأوثق 
التحالف  مع احلراك الثوري امل�صتمر، يف العامل العربي، ال بل االندماج الوثيق بهذا احلراك، 
واالإمربيالية  اإ�صرائيل  �صد  ككل،  املنطقة  و�صعوب  الفل�صطيني  ال�صعب  ن�صال  تعزيز  بهدف 
وخرياتها،  املنطقة  كامل  عن  اال�صتعمارية  الهيمنة  الإزالة  امل�صرتكة  املعركة  وخو�ض  العاملية، 
الق�صية  وحل  اإ�صرائيل،  لدولة  اال�صتيطاين  اال�صتعماري  الوجود  لت�صفية  كما  وتوحيدها، 

الفل�صطينية، حاًل ثورياً.
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سوريا: الثورة والمعارضة
3



66الثورة الدائمة



67الثورة الدائمة

مالحظات نقدية حول المعارضة السورية
وضرورة بناء قيادة ثورية جماهيرية بديلة

غياث نعيسة

تعي�ض املعار�صة ال�صورية على وقع املبادرة الدبلوما�صية االخرية لكويف اأنان ومراقبيه الدوليني. 
فقد اأ�صدر جمل�ض االمن قراره 2042 يف منت�صف ني�صان، دعماً ملبادرة اأنان واإر�صال مراقبني 

الى �صوريا، مبوافقة حلفاء النظام، وباالأخ�ض رو�صيا وال�صني. 

ويف حني كان من املفرت�ض اأن تطبق ال�صلطة الدكتاتورية يف دم�صق اعالن التزامها بالبند االأول 
من املبادرة املذكورة، التي تخ�ض وقف اطالق النار، وهو ما اعلنته احلكومة ال�صورية يف 12 
ني�صان، اإال اأن ما ت�صهده البالد هو �صيء خمتلف متاماً، حيث تتابع قوات اجلي�ض واالجهزة 
االأمنية حمالت الق�صف واحل�صار واقتحام املدن، وال �صيما يف حم�ض وادلب ودرعا، لي�صل 

عدد ال�صحايا اإلى االآالف، منذ اعالن املبادرة.

واحلدث االهم يف وقائع الثورة هو اأن مظاهرات اجلمعة، التي تلت، مبا�صرة، اإعالن كل من 
احلكومة ال�صورية وقف اطالق النار – من دون احرتامه - و اعالن »اجلي�ض ال�صوري احلر«  
ال�صيء نف�صه، �صهدت نهو�صاً ملحوظاً، يف عدد املظاهرات واملتظاهرين، يف اكرث من  اي�صاً 
770 نقطة انطالق للمظاهرات، على ال�صعيد الوطني، حتت �صعار »ثورة لكل ال�صوريني«. وهو 
اأمر �صكل عودة الى ال�صياق االول واال�صيل ل�صعارات الثورة ال�صورية، قبل ان حتتكر ت�صمياتها 
ميول  ذات  وهي  الفي�صبوك،  على  ال�صورية«  »الثورة  �صفحة  الدينية جمموعُة  ال�صحنة  ذات 

ا�صالمية. 

للتغيري  الوطني  التن�صيق  فهيئة  اأنــان،  مبادرة  املعروفة  ال�صورية  املعار�صة  مكونات  باركت 
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ال�صوري  التغيري، واملجل�ض الوطني  تلبية لروؤيتها وال�صرتاتيجيتها يف  الدميقراطي راأت فيها 
اأيدها واإن بت�صكك من جدية التزام النظام بها، وهو املجل�ض الذي قام لت�صويق فكرة �صرورة 
»املناطق  او  االن�صانية«  »املمرات  منها  عديدة  يافطات  حتت  اخلارجي،  الع�صكري  التدخل 
االأمنة«. بل وحتى »املنرب الدميقراطي ال�صوري«، املولود االخري للمعار�صة، الذي بادر للدعوة 
التجمع واحلــوار هالمي احلدود  اأ�صكال  �صكل من  و هو  التن�صيق،  تاركي هيئة  له عدد من 

واالهداف، بارك هو اي�صاً مبادرة اأنان.

على ار�ض الواقع، تقدم الثورة ال�صورية ت�صحيات مرعبة، يف مواجهة نظام دموي ومتوح�ض. 
فقد جتاوز عدد القتلى اخلم�صة ع�صر الف قتيل، واجلرحى االربعني الفاً، واملفقودين ال�صبعني 
الفاً، وعدد االعتقاالت يقارب الربع مليون، ويقدر عدد ال�صكان النازحني داخل البالد، بنتيجة 

الق�صف و الدمار الذي حلق باأحيائهم ومدنهم، بحوالى املليون ون�صف املليون ن�صمة.

ويف املقابل، ورغم دخول الثورة يف �صهرها اخلام�ض ع�صر، عند كتابة هذه اال�صطر، وا�صتمرار 
الكفاح اجلماهريي الثوري من اجل ا�شقاط النظام، ومع تزايد ظاهرة الت�شلح، والع�شكريني 
املن�صقني حتت ا�صم »اجلي�ض ال�صوري احلر«، اال ان النظام ما يزال قائماً، بالرغم من عالمات 
تزايد  ورغم  متما�صكة،  كبري  الى حد  تزال  ما  واالمنية  الع�صكريُة  وقواتُه  الوا�صحة،  اإنهاكه 
االن�صقاقات فيها غري انها تبقى حمدودة، و جهازه ال�صيا�صي مل ي�صهد ان�صقاقات ذات قيمة.

والهيئة) ما  اأعاله (املجل�ض  املذكورين  ال�صورية  املعار�صة  اأن مكوين  ن�صهد  االآخر،  الوجه  يف 
يزاالن يقبعان راكدين يف و�صعهما، الذي كانا عليه منذ اأ�صهر، بل زاد �صعفهما و تفككهما 
اطروحاتهما  ت�صو�ض  تفاقم  مع  اجلاري،  الثوري  واحلراك  اجلماهري  عن  الفعلية  وعزلتهما 
ونخبويتهما املتغطر�صة يف التعامل مع الكفاح اجلماهريي، لي�صال كالهما الى  ماأزق حقيقي، 
اجلماهري  كفاح  مل�صالح  �صلة  باأي  ال متت  �صيقة  �صخ�صية  اأ�صريين حل�صابات  معه  يبدوان 

ال�صورية، الثائرة من اأجل حريتها وانعتاقها من نظام م�صتبد و دموي و فا�صد.

معار�ضة ل ترقى مل�ضتوى �لثورة
منذ  ال�صورية،  املعار�صة  من  هامة  الأق�صام  حمموماً  ن�صاطاً  عرفت  التي  املدينة  اإ�صطنبول، 
اال�شهر االولى للثورة،  �شهدت يف �شهر اآذار/مار�س املا�شي االجتماع الثاين ملجموعة »ا�شدقاء 
اأعماله اعرتافه  اأعلن يف ختام  الذي  83 دولة. وهو االجتماع  �شوريا«، بح�شور ممثلني عن 
باملجل�ض الوطني ال�صوري، باعتباره »ميثل كل ال�صوريني«، واأنه »طرف رئي�صي« يف املعار�صة 

ال�صورية .
وان كان هذا االعالن اأقل بكثري من ادعاء املجل�ض نف�صه اأنه »املمثل الوحيد وال�صرعي لل�صعب 
ل دعماً �صريحاً ووا�صحاً له، من جانب احلكومات املعنية، وال �صيما الواليات  والثورة«، فهو �صَكّ



69الثورة الدائمة

الدعم  له  تقدم  والتي  له،  الراعية  الــدول  وهي  وتركيا،  وقطر  وال�صعودية  واوروبــا  املتحدة 
ال  فانه  ل�شاحله،  الهائل  االعلمي  وال�شخ  الدعم  ورغم هذا  واالعلمي.  واملايل  ال�شيا�شي 
ي�صتطيع ان يخفي حقيقة انه بات اقرب الى �صبح بال روح، ولكن حتافظ عليه الدول املعنية، 

الأنه ورقتها ال�صورية »املعار�صة«.

عندما اأعلن عن ت�شكيل »املجل�س الوطني ال�شوري« يف اإ�شطنبول، بتاريخ 2 ت�شرين اأول/اأكتوبر 
2011، وجد له بع�س ال�شدى يف اأو�شاط احلراك الثوري، الذي كان  يحتاج الى تعبري �شيا�شي 
له، ولكنه بدد �صريعاً هذا الر�صيد اجلماهريي، بتاأثريات من �صياق ت�صكله الالدميقراطي، و 
تخبط ت�صريحاته، ومواقفه امل�صت�صهلة لق�صية ا�صتقاللية ارادة ال�صعب ال�صوري، وعدائه املعلن 
املهادن من ق�صية حترير  وموقفه  وتركيا،  وقطر  ال�صعودية  ل�صالح  ايران-حزب اهلل،  ملحور 
اجلوالن، بحيث نادى  »با�صتعادته عرب املفاو�صات وفق ال�صرعية الدولية«،  واملواقف املخزية 
بل�صانه،  اأ�صا�صية  ناطقة  جانب  من  ا�صرائيل،  لدولة  املديح  ت�صريحات  مثل  قياداته،  لبع�ض 
هي ب�صمة الق�صماين. و لكن ان�صداد افق الرهان الرئي�صي لهذا املجل�ض على تدخل خارجي 
و�صيك، وما خلقه من وهم كبري به، ا�صافة الى النزاعات ال�صخ�صية واخلالفات ال�صيا�صية 
املتظاهرين،  اأعني  يف  �صدقية،  من  له  تبقى  كان  ما  على  تقريباً  اجهزت  املالية،  والف�صائح 
بحيث ي�صلح القول باأن تعامله اال�صا�صي يف الداخل يقت�صر على عدد حمدود من املجموعات، 
املجل�ض هي  يعانيها  التي  االخرية  والعلة  احلر«.  ال�صوري  »اجلي�ض  اطراف  بع�ض  �صيما  وال 
ال�صعودية  وخا�صة  واوروبــا،  املتحدة  الواليات  له:  الراعية  بالدول  الوا�صح  الع�صوي  ارتهانه 

وقطر وتركيا.

درا�شات  ملركزي  العام،  هذا  من  الثاين/يناير  كانون  يف  �شدر،  حديث  تقرير  وي�شري 
اوروبيني، الى ان »املجل�ض الوطني ال�صوري لي�ض له وزن، اأو له قليل من الوزن واجلذور 
داخل �صوريا، وعدد قليل من االع�صاء، مدعوم وحممول من قطر وال�صعودية والدول 
الغربية، وو�صائل اعالمها... الهدف الرئي�ض لهذا الدعم هو �صرعنة تدخل غربي حمتمل 

يف  �صوريا . وهو ما يدعو له املجل�ض بقوة«.

بني  تناق�صاً  البداية،  منذ  ال�صوري،  الوطني  للمجل�ض  التاأ�صي�صي  البيان  حمل  فقد  واحلال، 
مبداأين، هما رف�ض »اأي تدخل ع�صكري مي�ض بال�صيادة الوطنية«، واملطالبة يف نف�ض الوقت 
»باحلماية الدولية للمدنيني«، ب�صكل املمرات االن�صانية او املناطق االآمنة والعازلة. لكن كل ما 
�صدر عنه كان ي�صتدعي تدخاًل ع�صكرياً اجنبياً، مثل املطالبة االخرية للمجل�ض، يف منت�صف 
ني�شان/اأبريل، املوجهة اإلى جمل�س االمن، بالتدخل حتت الف�شل ال�شابع، و بيانه ال�شادر يف 

21 ني�شان/اأبريل، الذي يطالب خلله بـ »تدخل ع�شكري حا�شم«. 
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هذا وي�صهد املجل�ض، يف الفرتة االأخرية، ازمة عميقة، بعد ف�صله يف انتخاب (او تعيني) رئي�ض له، 
اإثر تقدمي برهان غليون ا�صتقالته من من�صب الرئا�صة، بعد خالف عميق ن�صب بنتيجة اإعادته 
اإليه، يف اأوائل اخلريف  للمرة الثالثة اإلى املن�صب الذي احتكره منذ تاأ�صي�ض املجل�ض امل�صار 
املا�صي، وما ك�صفه ذلك من �صراع يبدو جدياً، يف كوالي�صه، بني االإ�صالميني �صمنه، وعلى 
راأ�صهم تنظيم االإخوان امل�صلمني، وَمْن ين�صبون اأنف�صهم، اأو تتم ن�صبتهم، اإلى التيارات العلمانية. 
مع العلم، اأي�صاً، ان عدداً ال باأ�ض به من اأع�صائه كانوا قد غادروه، ال�صباب �صتى، يف االأ�صهر 
املا�صية. كما اأن جلان التن�صيق املحلية هددت باالن�صحاب، وعلى االأقل بتجميدع�صويتها، يف 
حال مل تتم مراجعة االخطاء، ومعاجلة املطالب التي تراها �صرورية الإ�صالح املجل�ض. وراأت اأن 
املجل�ض بعد اجتماع روما، الذي اأدى اإلى تفاقم اخلالفات اإلى حدود ق�صوى، بات »يف تدهور 
هذا  الثوري«،  واحلــراك  املجل�ض  بني  م�صرتكة  روؤية  على  للتوافق  غياباً  هناك  وان  م�صتمر، 
احلراك، الذي يقال اإن ممثلني لـ »جلان التن�شيق املحلية«، من مثل خليل احلاج �شالح، وهوزان 
ابراهيم، ورميا فليحان، كانوا يقاطعون اجتماعات املجل�ض، يف اال�صهر االخرية، احتجاجاً على 

تهمي�صه. وهو تهمي�ٌض رمبا ي�صكل اخل�صبة التي قد تق�صم ظهر البعري.

مكتب  الى جمرد  بالتايل،  فاكرث،  اكرث  ال�صوري،  الوطني  املجل�ض  اإذاً، حال  يتقل�ض،  وهكذا 
املعار�صة  ال�صيا�صية  القوة  اأما  املذكورة.  الــدول  من  لعرابيه  اأ�صري  ومتويل،  عامة،  عالقات 
املعروفة االخرى، وهي »هيئة التن�صيق الوطني لقوى التغيري الدميقراطي«، فقد ت�صكلت يف 
26 حزيران/يونيو من العام املا�شي، وت�شم قوى معار�شة تقليدية من بقايا احزاب ي�شارية 
و قومية (و ال �صيما احزاب التجمع الوطني الدميقراطي وجتمع الي�صار املارك�صي)، وبع�ض 

ال�صخ�صيات اال�صالمية والليربالية.

ولكنها كانت مرتبكة يف تعاملها مع الثورة، يف اال�صهر االولى، با�صتثناء عدد من الكوادر ال�صابة 
من حزب االحتاد اال�صرتاكي (النا�صري). اما اع�صاء بقية االحزاب االخرى فكانوا ي�صاركون 
بعيدة  تزال-  –وما  كانت  تقليدية  و  عتيقة  قيادات  انهم  عنهم  وُعرف  ال�صخ�صية،  ب�صفتهم 
بتعاٍل،  معه  وتتعامل  الثوري،  احلراك  نب�ض  عن  وبعيدة  ثورة،  باعتباره  يجري،  ما  فهم  عن 

وبفوقية.

وقد متيزت يف بداية ت�شكلها باأطروحات مائعة، حيث نادت بـ »ا�شقاط النظام االأمني اال�شتبدادي« 
و»تغيري النظام«، وكانت، يف اال�صهر االولى لت�صكلها، منفتحة على احلوار مع النظام، كما جتلى 
تخبطها وتقليدية عمل قياداتها، بت�صريحات بع�صهم امل�صيئة للحراك والثائرين، وادعائها انها 
متثل »الكتلة ال�صامتة«. وقد طرحت جملة من املواقف املتباينة، وهي تراهن ب�صكل ا�صا�صي 
على العمل الدبلوما�صي جتاه الدول احلليفة للنظام: رو�صيا وال�صني وايران، كما انها راهنت 
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العام، يف  اأنان. وبح�صب ت�صريح من�صقها  العربية، وراهنت طوياًل على مبادرة  املبادرة  على 
زيارة وفد الهيئة ملو�شكو، يف منت�شف �شهر ني�شان/اأبريل املا�شي، فانهم يراهنون على تنفيذ 
مبادرة اأنان، ويعملون »على خلق ال�شروط اللزمة لفتح حوار �شيا�شي« مع النظام. اإن �شمة 

»هيئة التن�صيق« اال�صا�صية ان موقفها من النظام هو موقف »ملتب�ض«، يف اأح�صن احلاالت.

هذا وتتميز الهيئة بخطاب قادتها، وبياناتها التي تت�صم بالرتدد الوا�صح يف الوقوف ال�صريح 
مع احلراك الثوري، وحديثها املتعايل عنه، بو�صفه »بال�صارع«، او »احلراك ال�صعبي«، او احياناً 
»االنتفا�صة- الثورة«، باعتبار ال�صيغة االخرية اأق�صى ما بلغته يف هذا الو�صف. لقد ان�صحب 
قيادتها  احتكار  على  احتجاجهم  على  املذكورة، عالوة  لالأ�صباب  اع�صائها   من  الكثري  منها 
النظام  اليها  ينظر  يزال  ما  �صيا�صية  قوى  اال�صخا�ض. وهي  قبل جمموعة حمدودة من  من 
باعتبارها »معار�صة وطنية« يدعوها للحوار معه، ولوال الغطاء ال�صيا�صي »االآمن« ن�صبياً الذي 
توفره هيئة التن�شيق للعديد من النا�شطني ال�شيا�شيني داخل �شوريا، لغادرها عدد موؤثر ممن 

بقي فيها من نا�صطني  فاعلني.

الهيئة االخرى يف الداخل هي تيار بناء الدولة ال�صورية (لوؤي ح�صني)، الذي ال يعترب نف�صه 
معنياً بق�شية ال�شلطة، وهو معني بحوار �شيا�شي مع النظام، وفق �شروط  معينة، قريب يف 

اطروحاته لهيئة التن�صيق.

واأخرياً، هنالك »جبهة التغيري والتحرير« التي تعترب نف�صها معار�صة، وت�صم كال من حزبي 
»االرادة ال�صعبية«، وهو امل�صمى اجلديد حلزب قدري جميل، »وحدة ال�صيوعيني«، احد ان�صقاقات 
االجتماعي  القومي  احلزب  ان�صقاقات  واحد  بكدا�ض،  خالد   – ال�صوري  ال�صيوعي  احلزب 
ال�صوري (علي حيدر)، و هما حزبان مقربان من ال�صلطة، وب�صبب مواقف قياداتهما البائ�صة 
احلراك  يف  للنخراط  �شفوفهما،  ال�شابة،  وخا�شة  كوادرهما،  من  الكثري  غادر  الثورة  من 

الثوري.

هيئة  يف  من جتربتهم  املحبطني  النا�شطني،  لبع�س  ن�شاطاً  �شباط/فرباير  �شهر  منذ  وجند 
تنظيم جديد،  لت�صكيل  فيها، يف حماولة  لهم  مكاناً  يجدوا  الذين مل  اأو  و غريها،  التن�صيق 
با�صم املنرب الدميقراطي ال�صوري (جند من بينهم مي�صيل كيلو وفايز �صارة وحازم نهار و�صمري 
العيطة)، الذي عقد اجتماعه الثاين يف القاهرة يف الفرتة بني 13-16 ني�شان/اأبريل املا�شي. 
ويقدم املنرب نف�صه باعتباره �صاحة للحوار والنقا�ض وج�صراً لتوحيد املعار�صة، والعمل »التوافقي« 
و«الفكري«، و مل يخرج عن االجتماع اأي �صيء جديد يتمايز به عن القوى املعار�صة االخرى، 

واال�صخا�ض املبادرون فيه هم من نف�ض طينة رموز الهيئة واملجل�ض.
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تعبري�ت �حلر�ك �لثوري
انطلقت الثورة ال�صورية يف 15 اآذار/مار�س 2011، ب�صكل عفوي، وانت�صر اللهيب الثوري على 
م�صتوى �صوريا ككل، ما تطلّب من الثوار ال�صباب احلاجة الى خلق اأ�صكال ت�صمح لهم بتنظيم 
االحتجاجات و تدبري �صوؤونها االعالمية واحلراكية. فقام هوؤالء ال�صباب بتكوين »تن�صيقيات«، 
وهو ال�صكل الذي ا�صبح �صائعاً ووا�صعاً، وهي ظاهرة يف حقيقتها حملية �صرفة، ت�صكلت يف 
االحياء واملدن واملناطق، وبع�صها يلعب دوراً حراكياً او اعالمياً او اإغاثياً او في�صبوكياً، والقليل 

منها يقوم بهذه االدوار كلها.

لقد ادى غياب قوى �صيا�صية فاعلة على االر�ض، وحتظى بنفوذ لدى الثوار، لالأ�صباب التي 
ذكرنا بع�صها اعاله، الى ح�صول ما ي�صبه تفجراً بركانياً لظاهرة التن�صيقيات، الى حد يجعل 
من ال�صعب، ان مل يكن من امل�صتحيل، معرفة عددها فعاًل، وحقيقة حجمها ودور كل منها، ولكن 
ميكن القول انها ت�صم تن�صيقيات ميدانية، العديد منها غري معروف اإعالمياً، واخرى ن�صاطها 
اال�صا�صي اعالمي، وهي ا�صبحت معروفة، و�صهدنا يف اال�صهر االخرية، ب�صبب تدهور االو�صاع 
االن�صانية، ت�صكل هيئات او تن�صيقيات اغاثة ان�صانية. ونود اأن نوؤكد اأن اأكرث التن�صيقيات فعالية 

على االأر�ض لي�صت بال�صرورة تلك املعروفة اعالميا.

وبعد اأ�صهر من الثورة جرت حماوالت لتجميع عدد من التن�صيقيات، فاأعلن عن ت�صكيل »احتاد 
تن�شيقيات الثورة ال�شورية«، الذي �شدر بيان تاأ�شي�شه، يف االأول من حزيران/يونيو عام 2011، 
ال�شورية يف  للثورة  املحلية  التن�شيقيات  »باجتماع ممثلي عدد من  كالتايل  تعريفه  فيه  وجاء 
مدينة دم�صق وريفها ودرعا ودير الزور وحم�ض، اتفقت تلك التن�صيقيات على قرار االحتاد 
لتاأ�صي�ض »احتاد تن�صيقيات الثورة ال�صورية«، الذي �صي�صم كل  يف جتمع متثيلي، ي�صكل نواة 

تن�صيقيات الثورة ال�صورية االإعالمية وامليدانية.

واالحتاد �صخ�صية اعتبارية ت�صم التن�صيقيات التي تن�صم اإليه، ومهمته متثيل احلراك املدين 
على االأر�ض، �صيا�صياً واإعالمياً، وتن�صيق وتوحيد العمل ميدانياً، باالإ�صافة اإلى ت�صكيل قاعدة 
ملجل�ض من �صباب ونا�صطي الثورة، حلماية اأهدافها و�صمان حتقيقها ب�صكل كامل. وت�صم هيئة 
االحتاد جتمعات التن�صيق املحلية من �صتى املناطق واملدن واالأحياء ال�صورية، ويتميز خطابها 
لتيارات  ال�صيا�صي لالإخوان امل�صلمني، او  انتماءها  اأن يعني ذلك  مب�صحة ا�صالمية، من دون 

�صلفية.
وت�صكلت اي�صاً  »جلان التن�صيق املحلية«، التي تفوقت على القوى ال�صيا�صية املعار�صة التقليدية، 
�صوريا، من جهة  مل�صتقبل  روؤيتها  ت�صكيلها، من جهة، وطرح  اعالن  الى  ال�صباقة  كانت  باأنها 
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اأخرى، وذلك بتاريخ 24 ني�شان/اأبريل 2011، يف بيان �صهري نن�صره كاماًل:

»مع ا�صتمرار املظاهرات املطالبة باحلرية يف �صوريا، وتو�صعها اإلى مناطق جديدة واأعداد 
اأكرب، اأ�صبوعاً بعد اآخر، اأ�صبح من ال�صروري اأن نو�صح، ب�صكل ال لب�ض فيه، املطالب التي 
نرجوها من وراء ثورتنا هذه، منعاً لاللتبا�ض، وكي ال يتم االلتفاف على مطالبنا، �صواء 
من قبل ال�صلطة ومناوراتها، اأو بع�ض من يحاول التحدث با�صمنا، عرب و�صائل االإعالم 

املختلفة.

ف�صعارات احلرية والكرامة واملواطنة ال ميكن الو�صول اإليها اإال من خالل م�صار للتحويل 
الدميقراطي ال�صلمي يف �صورية، يتم من خالله اإعادة �صياغة موؤ�ص�صات الدولة الوطنية، 
اإلى  اأوال  ي�صتند  املعامل،  ووا�صح  �صريع وحمدد،  زمني  االأ�ص�ض، عرب جدول  على هذه 
االعرتاف بعمق االأزمة الوطنية، التي نعي�صها اليوم يف �صورية، ومواجهتها ب�صجاعة، بدل 
البط�ض والقمع والت�صليل  اآلة  اإيغال  حماوالت االلتفاف عليها، وت�صويه �صورتها، عرب 
احلكومية، يف انتهاك حرمة الدم ال�صوري، واأمان املواطن والوطن، واملقامرة مب�صتقبل 
على  املك�صوف  واللعب  الوطنية،  الوحدة  مبفاهيم  الرخي�صة  املتاجرة  عرب  �صورية، 

الطائفية والتنوع العرقي والديني يف �صورية.
و ذلك من خالل :

- وقف ا�صتخدام القتل و االعتقال والتعذيب والعنف �صد املتظاهرين ال�صلميني،   
ووقف الربوبغندا االإعالمية املقززة، التي متار�صها و�صائل االإعالم احلكومية، والو�صائل 

التي تدور يف فلكها، وحما�صبة امل�صوؤولني عن ذلك.
بهذا  ر�صمي  اعتذار  وتقدمي  ح�صل،  عما  مل�صوؤوليتها  ال�صورية  الدولة  حتمل   -  
ال�صحايا يف  روح جميع  اأيــام حداد وطني عام على  ثالثة  واالإعــالن عن  اخل�صو�ض، 
�صورية (من مدنيني وع�صكريني)، وت�صكيل جلنة حتقيق م�صتقلة مب�صاركة املجتمع املدين، 
التحقيق  نتائج هذا  ك�صف  اإلى  ي�صار  واأن  االأليمة،  االأحداث  مهمتها ك�صف مالب�صات 
اأمام الراأي العام ال�صوري، وحما�صبة امل�صوؤولني عن هذه اجلرائم، واإحالة املرتكبني اإلى 

الق�شاء، مع �شمان توفر �شروط املحاكمات العادلة.
- حل االأجهزة االأمنية احلالية واال�صتعا�صة عنها بجهاز اأمني حمدد ال�صالحيات،   

وفقاً لقانون وا�صح.
- االإفراج الفوري عن جميع معتقلي الراأي وال�صجناء ال�صيا�صيني يف �صورية واإطالق   
�صراح كافة املوقوفني لدى االأجهزة االأمنية، مبن فيهم من �صدرت بحقهم اأحكام من قبل 

الق�صاء اال�صتثنائي اأو العادي، بعد اعتقالهم على يد االأجهزة االأمنية.
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- اجناز التعديالت الد�صتورية التي تف�صح يف املجال اأمام التحول الدميقراطي،   
وتكري�ض �صوريا كدولة مدنية، مبا يحرتم التعدد القومي واالثني والديني يف البالد، مبا 
اإلغاء املادة 8 من الد�صتور، وحتديد مدة وعدد الدورات لرئي�ض اجلمهورية،  يف ذلك 
وح�صرها بدورتني غري قابلتني للتجديد، اأو التمديد، وتو�صيع �صلطات جمل�ض ال�صعب. 
بال�صكل  البلدية،  واملجال�ض  ال�صعب  مبجل�ض  اخلا�صة  االنتخاب  قوانني  تعديل   -  
الذي ت�صمح به باإي�صال �صوت الناخبني احلر، وو�صع اإراداتهم وخياراتهم احلرة مو�صع 

التنفيذ.
�صاأنها  من  التي  والد�صتورية،  القانونية  واالقرتاحات  التعديالت  جميع  اجناز   -  

�صمان ا�صتقالل ال�صلطة الق�صائية.
- اإجراء انتخابات املجال�ض املحلية وجمل�ض ال�صعب يف مواعيدها، وفقاً لالإ�صالحات   

الد�صتورية املنبثقة عن اللجنة �صالفة الذكر. 
الثقافية  الثقايف والعرقي يف �صورية، و�صمان احلقوق  للتنوع  - احرتام الد�صتور   
والقومية لكافة مكونات واأ�صكال الن�صيج الوطني ال�صوري، ووقف كافة اأ�صكال التمييز 

على اأ�صا�ض العرق اأو الدين.
- عودة املنفيني واملهجرين ق�صرياً، والك�صف عن م�صري املفقودين، وت�صوية حقوقهم   

واأو�صاعهم القانونية، والتعوي�ض لعائالتهم.
- تاأ�صي�ض هيئة وطنية �صورية لالإن�صاف وامل�صاحلة وفقا ملعايري العدالة يف املرحلة   
�صفحة  وطي  ال�صوري  املجتمع  من  االحتقان  بوؤر  كافة  اإزالــة  بهدف  وذلك  االنتقالية 

املا�صي اإلى االأبد، 
- اإ�صدار قانون جديد لالإعالم ي�صمن احلريات ال�صحفية، وفقاً للمعايري الدولية   
�صيطرة  من  االإعالم  وحترير  املعلومات،  على  احل�صول  احلق يف  وقانون  والد�صتورية 
احلكومة، وخ�صو�صاً جلهة منح الرتاخي�ض و�صحبها وحتويل اإعالم احلكومة اإلى اإعالم 

اخلدمة العامة، واإن�صاء نقابة باملعنى الفعلي لل�صحفيني يف �صورية.«

وتلي ذلك تواقيع اللجان، اخلا�صة بكل من مدن درعا، وحم�ض، وبانيا�ض، و�صراقب، 
والرقة،  وحماه،  ال�صوري،  وال�صاحل  الــزور،  وديــر  والقام�صلي،  واحل�صكة،  واأدلـــب، 

وال�صويداء، وريف دم�صق، ودم�صق.

 كما متيزت جلان التن�صيق املحلية، يف اال�صهر االأولى للحراك الثوري، مبوقفها الوا�صح من 
ع�صكرة الثورة. فقد اأ�صارت يف بيانها ال�صادر يف 29 اآب/اأغ�شط�س 2011 الى رف�صها لع�صكرة 
املجل�ض  الى  اللجان  هذه  وان�صمت  الثوري.  اجلماهريي  الن�صال  على  وخماطرها  الثورة، 
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اأيلول/  20 بتاريخ  املوؤ�ش�شني له، واأو�شحت، يف بيان لها �شدر  ال�شوري، وكانت من  الوطني 
�صبتمرب 2011، بخ�صو�ض ان�صمامها الى املجل�ض الوطني ال�صوري، اأنها تن�صم له »رغم وجود 

بع�ض املالحظات على عمل املجل�ض، واآليات ت�صكيله ومتثيل القوى فيه«. 

وكانت جلان التن�صيق املحلية متميزة اأي�صاً يف تناولها لق�صية التدخل واحلماية الدولية، 
ال�صادر يف 2  الدولية،  بيانها، بخ�صو�ض احلماية  الثالثة من  الفقرة  ا�صارت يف  حيث 
ت�شرين ثاين/نوفمرب من العام املا�شي، الى »اأننا اإذ ن�شر، يف هذه الظروف اخلا�شة 
جداً، على حق ال�صعب ال�صوري املبا�صر يف تاأكيد حقه يف تقرير م�صريه، اأمام املجتمع 
اأو »واجب  التدخل«  اأ�صا�ض »احلق يف  القائمة على  اأن الدعوات  بالتايل  الدويل، نرى 
اإلى  توؤدي  اأن ال  »م�صوؤولية احلماية«، يجب  اأو حتى  االإن�صاين«،  »التدخل  اأو  التدخل« 
ماآلها  يكون  اأن  اأو  الذاتية،  بقواه  ال�صلمي  التغيري  اإلى  ال�صوري  ال�صعب  تطلع  تعطيل 
معاملة ال�صعب ال�صوري بو�صفه جمال نفوذ يف لعبة االأمم. يهتف املتظاهرون يف مدن 
اإن ال�صعب يريد التحرر من اال�صتبداد،  وقرى �صورية كل يوم بالزمة »ال�صعب يريد«. 
واأخذ زمام القرار يف ال�صوؤون العامة بيده، ب�صكل م�صتقل و�صلمي، ليقرر م�صريه وجميع 
جوانب حياته العامة، ب�صكل حر وتداويل، وليبني عالقات �صليمة بني االأمم. اإن ال�صعب 
ال�صوري ال يريد ا�صتبدال اال�صتبداد باخل�صوع لنفوذ اأجنبي. لقد انتزع ال�صعب ال�صوري 
راأ�صها  وعلى  اأرا�صيه،  كامل  لتحرير  يتطلع  وهو  احلديثة.  دولته  واأ�ص�ض  ا�صتقالله، 
اجلوالن، وموا�صلة دعم ن�صال ال�صعوب يف تقرير م�صريها، وعلى راأ�صها حقوق ال�صعب 
الفل�صطيني. وكما يثور ال�صعب ال�صوري على م�صتبديه، فاإنه لن يتوانى عن الثورة �صد 

اأ�صكال ال�صيطرة االأجنبية كافة«.

وعلى رغم متيز مواقف جلان التن�صيق املحلية، يف املجاالت امل�صار اليها، اال اأنها ما تزال ترى 
يف املجل�ض الوطني ال�صوري غطاء �صيا�صياً لها يعرب عن مواقفها، واأحياناً بتناق�ض �صريح مع 
بع�ض مواقفها. كما اأن معظم عملها، با�صتثناء بع�ض التن�صيقيات امليدانية، التي تعترب نف�صها 
جزءاً منها، هو عمل اعالمي ودعمي اكرث منه ميداين. بل وقد وجهت لها انتقادات عنيفة 
جتاه الدور غري املفهوم لعدد من اأع�صائها يف امل�صاركة يف املحاكم امليدانية لبع�ض جمموعات 
التي لعب فيها هوؤالء االع�صاء دوراً  و  ال�صوري احلر«، وخا�صة يف مدينة حم�ض،  »اجلي�ض 
�صبيهاً بدور »املفو�ض ال�صيا�صي« الأعمال انتقام ادانتها هيئات حقوق االن�صان الدولية، وا�صارت 
عملها  حول  التن�صيقيات،  من  عدد  قبل  من  انتقاداً  تواجه  كما  �صحفية.  تقارير  عدة  اإليها 
(جنوب  ال�صويداء  مدينة  تن�صيقية  اعالن  هو  منها  االخري  كان  نف�صه،  والدعمي  االعالمي 
�شوريا) ان�شحابها من جلان التن�شيق املحلية، يف بيان بتاريخ 20 ني�شان/اأبريل، الأن االخرية 
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تقوم بعملية جتاهل و»تعتيم اعلمي« على ن�شاط املظاهرات، التي حت�شل يف بع�س املناطق، 
مثل ال�صويداء وال�صلمية، اأي املناطق التي تقطنها االقليات القومية والدينية، والرتكيز على 
الف�صائيتان املعروفتان، »اجلزيرة« و»العربية«،  القناتان  له  تنا�صب ما تروج  التي  املظاهرات 
كما جاء يف بيان االن�صحاب. اإ�صافة الى ان�صحاب وا�صتقالة عدد هام من الفاعلني امليدانيني 
فيها. ومعروف ان بع�ض امل�صوؤولني يف جلان التن�صيق املحلية  لهم ميل �صيا�صي ل�صالح »حزب 

ال�صعب الدميقراطي« (ريا�ض الرتك) و»اإعالن دم�صق«.

ال�صورية«،  للثورة  العامة  »الهيئة  ت�صكيل  مت  اخلــارج،  يف  املعار�صة  موؤمترات  تزايد  وب�صبب 
كعادة هيئات املعار�شة املحافظة، وذلك يف اجتماع جرى يف مدينة ا�شطنبول، بتاريخ 18 اآب/
اأغ�صط�ض 2011 لت�صم وفق بيان ت�صكيلها (40) تن�صيقية ت�صمل �صفحات الثورة ال�صورية على 
خطاب  االخرية  اال�صهر  يف  بياناتها  على  ويطغى  للثورة،  االعالمية  وال�صبكات  الفي�صبوك، 

ا�صالمي الطابع، وعملها اعالمي ب�صكل اأ�صا�صي.

من  كبري  عدد  هنالك  اإذ  حقا،  امليداين  العمل  يف  االأهم  املذكورة  التن�صيقيات  هذه  ولي�صت 
التن�صيقيات امليدانية، فالتن�صيقيات امليدانية تت�صكل من جلان حملية يف املدن، بينما حافظت 
م�صارب  لهم  الذين  فيها،  النا�صطني  ويجمع  تن�صيقيات،  با�صم  هيئات  على  والبلدات  القرى 
�صيا�صية خمتلفة، او لي�ض لهم فكر �صيا�صي حمدد، هدف ا�صا�صي هو الكفاح امل�صرتك من اأجل 
اأ�شباب  من  الت�شظي الذي تعانيه، يبقى واحداً  النظام. ولكن طابعها املحلي، وهذا  ا�شقاط 

�صعف احلراك الثوري. 

ثمة عدد منها ال بد من التذكري به، واال�صارة اليه، منها مثاًل »اللقاء الوطني لقوى وتن�صيقيات 
الثورة«. وهو ي�صم عدداً هاماً وفعاالً من النا�صطني امليدانيني، وخا�صة يف ثالث مناطق هي 
حماة ودرعا ودير الزور. و»اأحرار ثورة الكرامة«، وهي جمموعة تن�صيقيات نا�صطة يف دم�صق و 
�صواحيها، و»جتمع نب�ض لل�صباب املدين« الذي ين�صط يف حم�ض و ريفها و دم�صق و �صواحيها، 
و»ائتالف وطن« الذي ي�صم عدداً من الهيئات الن�صطة ميدانياً على امل�صتوى الوطني، والذي 
مل يتحول بعد، على رغم ن�شاطه امليداين، الى �شوت �شيا�شي ملحوظ. فهو يتعر�س ل�شغوط 
التن�صيق،  هيئة  من  كل  من  واي�صاً  متوقع.  و هذا  االمنية،  االجهزة  من  االجتاهات:  متعددة 
واملجل�ض الوطني ال�صوري، واملنرب الدميقراطي، ولكل منهم اجندته اخلا�صة به. وقد جاء يف 

بيان تاأ�صي�صه: 
»تداعت جمموعة من القوى والتيارات وال�صخ�صيات امل�صتقلة لتاأ�صي�ض »ائتالف وطن«، 
التي  العقبات  تذليل  يف  وامل�شاهمة  ال�شوري،  �شعبنا  ثورة  يف  االنخراط  تعزيز  بهدف 
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القوى  بني  الهوة  وردم  للثورة،  �صيا�صية  روؤيــة  اإنتاج  يف  امل�صاهمة  اأجل  من  تعرت�صها، 
ال�صيا�صية واحلراك ال�صعبي، وتعزيز ال�صلم االأهلي. واتفقت على ما يلي:

املدنية  الدولة  وبناء  النظام،  اإ�شقاط  الذي ال حميد عنه هو  ثورتنا  اإَنّ هدف   -  
الدميقراطية، دولة القانون والعدالة واملواطنة املت�صاوية، دولة جميع مواطنيها، ب�صرف 

النظر عن القومية واجلن�ض والدين والطائفة؛
- اإَنّ اإ�شقاط النظام وبناء الدولة املدنية الدميقراطية يتطلّب اإقامة اأو�شع حتالف   
ممكن ي�شّم كل فئات �شعبنا واأطيافه وتعبرياته ال�شيا�شية، التي نحن جزء منها، وندعوها 

جميعاً اإلى ر�ّض �صفوفها وتن�صيق عملها؛
ثورة  هي  مثلما  والكرامة،  احلرية  اأجل  من  ثورة  هي  ال�صوري  �صعبنا  ثورة  اإن   -  
التنمية وهدر كافة  الف�صاد والنهب واإخفاق  ال�صعب يف اخلال�ض من  لتحقيق مطالب 
عن  مو�صوعياً  تعرّب  املعنى  بهذا  وهي  واالجتماعية.  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  حقوقه 
اإليها، مهما  م�صلحة ال�صعب ال�صوري، بكل طبقاته واأطيافه، وتنتظر ان�صمام اجلميع 

تاأخروا؛
- التاأكيد على حقوق االأقليات القومية، يف اإطار وحدة �صوريا اأر�صاُ و�صعباً، ومن   

خالل مبادئ د�صتورية وا�صحة؛
- اإّن الطابع ال�صلمي للثورة قيمة اأخالقية تتفوق فيها على النظام القمعي الوح�صي،   

وا�صرتاتيجية ناجعة يف مواجهته.
- مع التاأكيد على �صلمية الثورة، فاإننا نرى اأن ان�صقاق الع�صكريني، لدوافع اأخالقية   
و�صيا�صية، وت�صكيل ما يعرف اليوم باجلي�ض ال�صوري احلر، هو نتيجة الإقحام اجلي�ض يف 
قمع اأخوته واأهله، ون�صدد على �صرورة التزامه مبا تراه القيادة ال�صيا�صية التي تفرزها 

قوى الثورة؛
- تاأكيد حر�صنا على اإقامة عالقات متوازنة مع كل دول املنطقة والعامل (با�صتثناء   
اإ�صرائيل)، مبا فيها تلك الدول التي تقف االآن اإلى جانب النظام، وندعو هذه االأخرية 
اإلى ت�صويب مواقفها بحيث تربط م�صاحلها مب�صالح ال�صعب ال�صوري الباقي ال مب�صالح 
النظام الزائل، كما نوؤكد على بناء هذه العالقات مبا يحفظ �صيادة �صوريا الكاملة غري 

املنقو�صة وي�صاعد يف الوقت نف�صه على حقن دماء ال�صوريني
- التاأكيد على اأَنّ حترير اأر�صنا املحتلّة والوقوف اإلى جانب ال�صعب الفل�صطيني يف   

ن�صاله لتقرير م�صريه لي�ض حماًل الأّية م�صاومات يف �صياق اإجناز الثورة....«

وان كنا وما نزال نعترب ان ائتالف »وطن«، الذي ي�صم حتى االآن 17 جمموعة، ميتلك اإمكانية 
ان يكون نقطة ارتكاز لبناء قيادة جماهريية ثورية بديل، وال �صيما انه ي�صم يف �صفوفه عدداً 
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هاماً من املجموعات الي�صارية الن�صالية، ونعتقد اأنه يجب العمل على �صم تلك التي ما تزال 
خارجه، وعلى �صبيل املثال و لي�ض احل�صر » تن�صيقيات ال�صيوعيني ال�صوريني«، التي ت�صم �صباباً 
رائعني يف حما�صهم و ن�صاطهم، وجمموعة اآفاق ي�صارية وغريهما، لكن »ائتالف وطن«، الذي 
ت�صكل يف 13 �شباط/فرباير 2012، مل يطرح بعد ديناميته التنظيمية، وال�صيا�صية الوا�صحة. 

وا�صتمرار هذا التاأخري م�صر جداً، �صيا�صياً و ميدانياً.

ومما ال �شك فيه اأن الوح�شية الفظيعة التي ميار�شها النظام الدكتاتوري، بحق الثوار واالهايل 
والت�صلح،  الع�صكرة  الى  امليل  ارتفاع  مع  املن�صقني،  وازديــاد عدد اجلنود  واملــدن،  االحياء  يف 
كرد فعل على همجية ال�صلطة الدموية، وكاآلية للدفاع عن النف�ض، كل ذلك جعل العديد من 
التن�صيقيات تعاين  بع�ض االرتباك بني الكتلة الكا�صحة منها، التي ترتكز على اآليات الن�صاالت 
اجلماهريية غري امل�صلحة، والبع�ض القليل، الذي بداأ ينزاح نحو حمل ال�صالح، يف مواجهة 

نظام متوح�ض بال اخالق.

اال�صكالية الثانية، التي ميكن مالحظتها، على �صعيد احلراك اجلماهريي، هي م�صعى املجل�ض 
الوطني ال�صوري، موؤخراً، وباالأخ�ض املكون املهيمن داخله، ونعني جماعة االخوان امل�صلمني، الأن 
يك�صب تعاطفاً، واإن مل ينجح  بعد او بقي جناحه حمدوداً، من جانب نا�صطني يف التن�صيقيات، 
للنا�صطني، م�صتفيداً يف ذلك من الدعم  من خالل تقدميه م�صاعدات اإغاثة، اأو دعماً مالياً 
ي�صتطع  مل  ولكن  ال�صوري.  الوطني  للمجل�ض  العرابة  الدول  من  ي�صله  الذي  ال�صخم  املايل 
املجل�ض الوطني، ونواته اال�صا�صية، جماعة االخوان امل�صلمني، حتقيق هدفهما، بال�صكل الذي 
يتمنيانه، الأن القليل النادر من النا�صطني امليدانيني ميكن ان يتقبلوا اأي م�صاعدة م�صروطة، 
والأن الثوار قد حترروا من مفهوم التبعية، ويعتربون ان تقدمي اعانة، او م�صاعدة، هو بالن�صبة 

لهم واجب ولي�ض منة من اأحد.

�لو�ضع �لكردي
لقد اأدركت غالبية القوى املعار�صة العربية  اأهمية القوى ال�صيا�صية الكردية، متاأخرة، حيث 
و�شعت انتفا�شة اآذار/مار�س لل�شعب الكردي، يف عام 2004، الق�صية الكردية، يف القلب من 
الن�صاالت ال�صورية. لقد �صعرت القوى ال�صيا�صية الكردية اأنها تركت وحيدة وتخلت عنها القوى 
املعار�صة العربية، لتواجه يف انتفا�صتها عنف ال�صلطة ووح�صيتها. واحلقيقة ان موقف غالبية 
القوى ال�صيا�صية العربية املعار�صة، خالل االنتفا�صة، كان خمزياً، وترك موقفها هذا تبعاته 
الحقاً يف احلذر وعدم الثقة، الذي تبديه القوى الكردية بخ�صو�ض حقيقة و�صالبة مواقف 
القوى املعار�صة العربية. وهو حذر م�صروع، الأن مواقف عدد من القوى العربية املعار�صة غري 
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واملتناق�صة  الرعناء  املواقف  لالأذهان  نعيد  ولن  االحيان.  من  كثري  ومتناق�صة، يف  وا�صحة، 
لربهان غليون واملجل�ض الوطني ال�صوري، حيال الق�صية الكردية.

فمنذ االنتفا�صة الكردية لعام 2004، ت�صعى كل القوى املعار�صة العربية الى ك�صب ود القوى 
الكردية، ولكنها يف الوقت نف�صه تالعبت طوياًل، على �صعيد مدى �صدق قناعتها بحقوق كرد 

�صوريا.

هذا الو�صع دفع ب�صتى االحزاب الكردية (با�صتثناء االحتاد الدميقراطي) الى االن�صحاب من 
هيئة التن�شيق، اأواخر ت�شرين اول/اأكتوبر من العام املا�شي، لت�شكيل املجل�س الوطني الكردي. 
كما ان�صحبت املكونات الكردية -با�صتثناء بع�ض اال�صخا�ض- من املجل�ض الوطني ال�صوري، اثر 
اجتماع االخري يف 26-27 اآذار/مار�س 2012، يف ا�صطنبول، الذي عقد حتت �صعار »توحيد 
املعار�صة ال�صورية«. اإال اأنه، بعد اإ�صدار املجل�ض الوطني ال�صوري، يف ما بعد، »الوثيقة الوطنية 
حول الق�صية الكردية«، عاد اأغلب اأع�صاء الكتلة الوطنية الكردية، املن�صحبني خالل اجتماع 

ا�صطمبول، اإلى املجل�ض الوطني ال�صوري، ثانيًة.

وي�صم اليوم املجل�ض الوطني الكردي غالبية القوى ال�صيا�صية والتن�صيقيات الكردية، با�صتثناء 
الذي  الكرد�صتاين،  العمال  ال�صوري حلزب  الفرع  وهو  الدميقراطي،  االحتاد  من حزب  كل 
يتزعمه عبداهلل اأوجالن، املعتقل يف ال�صجون الرتكية. وترتبط �صيا�صات هذا احلزب مبا يقرره 
امل�صتقبل  تيار  التن�صيق، واي�صاً  الع�صو يف هيئة  الكردي  احلزب االم يف تركيا، وهو احلزب 
الكردي، الذي اأ�ص�صته ال�صخ�صية البارزة، ال�صهيد م�صعل التمو، الذي تعر�ض لالغتيال، يف 7 
ت�شرين اول/اأكتوبر من العام الفائت. وهو حزب كردي جديد ن�شبياً، الأنه ت�شكل عام 2005، 

وكانت مواقفه حازمة، يف معاداته للنظام الدكتاتوري، ويف م�شعاه الإ�شقاط النظام.

وقد �صارك ال�صباب الكردي بحما�ض وا�صع يف االحتجاجات، منذ بداياتها و ما زالوا، و�صكلوا، 
كما ح�صل يف بقية املناطق ال�صورية، تن�صيقياتهم امليدانية الن�صطة. واملعروف ان اغلبها قد 

ان�صم الى املجل�ض الوطني الكردي.

ت�صهد  والتي  الدميقراطي،  االحتاد  هيمنة حزب  تقع حتت  التي  عفرين،  منطقة  وبا�صتثناء 
ن�صبياً يف االحتجاجات، فاإن اغلب املناطق الكردية م�صتعلة، ولها ديناميتها الوطنية،  هدوءاً 
اآذار/مار�س  املظاهرات يف 30  مثاًل،  فقد خرجت،  الوقت.  نف�ض  القومية يف  وخ�صو�صيتها 
�صوريا،  مناطق  بقية  الكردية«، على خالف  »احلقوق  �صعار  املناطق، حتت  املا�صي، يف هذه 
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للتاأكيد على رف�ض ال�صعب الكردي ملواقف املجل�ض الوطني ال�صوري، و بقية املعار�صة العربية، 
من الق�صية الكردية.

وتت�صارك القوى الكردية مبجملها مبطالب تدعو الى نوع من حق تقرير امل�صري، يف »دولة ال 
�صوريا،  الكردي يف  لل�صعب  القومية  الد�صتوري باحلقوق  �صوريا، واالعرتاف  لعموم  مركزية« 
وخ�صو�صاً انها القومية الثانية يف البالد، ورد املظامل والغاء كل القوانني واالجراءات املجحفة 

بحقهم، التي �صدرت خالل العقود املا�صية. ولكن ال تُ�صمع دعوات الى االنف�صال.

»غ�ض  �صيا�صة  وهي  احلاكم،  النظام  من  خا�صة  معاملة  الدميقراطي  االحتاد  حزب  ويلقى 
الطرف« عن ممار�شاته يف املناطق الكردية، ويعود ال�شبب يف ذلك الى العداء الوا�شح الذي 
يربزه هذا احلزب للحكومة الرتكية، التي ت�صكل تهديداً راهناً لل�صلطة ال�صورية. ويبني هذا 
احلزب يف مناطقه جمال�ض »اإدارة ذاتية دميقراطية« تعمل على ادارة مناطق نفوذه وتواجده. 
وحلقت قوى املجل�ض الوطني الكردي بحزب االحتاد الدميقراطي، واأن�صاأت هي اأي�صاً »جمال�ض 

حملية« اأقل فعالية من االولى.

ما يتميز به حزب االحتاد الدميقراطي هو ان�شباط اع�شائه، وحزمه يف التعامل مع املن�شقني 
عنه او املناف�صني له، وامتالك احلزب االم يف تركيا قوات م�صلحة لها امتدادها يف �صوريا. 
واأدت خ�صية تزايد النزاعات بينه وبني قوى املجل�ض الوطني الكردي الى وثيقة تفاهم بينهما 

يف 3 اآذار 2012، ملنع االقتتال الكردي – الكردي.

ومما ال ريب فيه ان اي ا�شرتاتيجية يف �شوريا ال ميكنها ان تلغي �شرورة االجابة الوا�شحة 
ال�صيا�صية  وقــواه  الكردي  ال�صعب  بني  ثقة  بخلق  ي�صمح  ما  الكردية،  القومية  الق�صية   عن 
(التي باملنا�صبة تعاين  نف�ض ا�صكاليات املعار�صة العربية، ولكنها تتميز عنها باأن غالبية القوى 
الكردية علمانيتها وا�صحة) والقوى الثورية واجلماهري العربية الثائرة، وي�صمح فعاًل بتوحيد 
فيها  يت�شاوى  علمانية،  ودميقراطية  حرة  �شوريا  وبناء  النظام  ا�شقاط  اجل  من  الن�شاالت 

مواطنوها، بغ�ض النظر عن ا�صلهم العرقي او الديني او اجلن�صي.

واجلدير بالذكر اأنه ال ميكن للمناطق الكردية املهم�صة واملفقرة ان تدفع بن�صاالتها ال�صيا�صية 
واالجتماعية امل�صرتكة اال حني يتو�صح موقف ثوري وا�صح من القوى الثورية العربية حيال 
الأننا  �صوريا،  الكردي يف  ال�صعب  انف�صال  ن�صجع على  كنا ال  واإن  الكردية.  القومية  الق�صية 
نرى، يف الواقع الراهن، ان ذلك ي�صر مب�صالح الن�صال امل�صرتك لل�صرائح االجتماعية ال�صعبية 
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�صد برجوازيتها، من خمتلف القوميات، والأن ذلك ي�صعف الكفاح �صد الدكتاتورية، وكفاحنا 
امل�صرتك من اجل العدالة االجتماعية، ويدفع بالبالد الى حرب اهلية كارثية، كما ان ذلك 

�صيخ�صع اجلماهري ال�صعبية الكردية لقيادات قومية لي�صت اف�صل من تلك العربية.

امل�صرتكة  امل�صلحة  على  احلــر�ــض  الــتــايل:  على  يقوم  الوا�صح  املبدئي  موقفنا  ــاإن  ف  لــذا 
التي  القومية،  باملظامل  واالعــرتاف  اال�صتبدادي،  النظام  �صد  الن�صال  يف  الكردية-العربية، 
تعر�ض لها ال�صعب الكردي من قبل كل احلكومات العربية يف �صوريا، ومنها النظام احلايل. 
واالعرتاف بهذه  املظامل كلها يعني الرتاجع عنها واإلغاءها والدعوة لاللتزام بتحقيق امل�صاواة 
الكاملة بني كل املواطنني ال�صوريني، بغ�ض النظر عن انتمائهم القومي او العرقي او الديني 
 او اجلن�صي، واالعرتاف د�صتورياً باحلقوق القومية الكاملة لل�صعب الكردي يف �صوريا، ومنها 
– بالن�صبة للي�صار الثوري ال�صوري- احلق يف تقرير امل�صري واالنف�صال، يف احلد االأبعد، واإن كنا 

ن�صجع اأهلنا الكرد، يف اآن معاً، على البقاء �صمن الوحدة ال�صعبية ال�صورية.

القومية  املكونات  لكل  امل�صرتك  الكفاح  تعزيز حلمة  املوقف، ميكن  ا�صا�ض هذا  وفقط على 
احلرية  وحتقيق  اال�شتبداد،  نظام  ا�شقاط  اجل  من  املوحد  ن�شالها  يف  ال�شورية،  للجماهري 

وامل�صاواة والعدالة االجتماعية. 

مالحظات �أولية حول بناء قيادة جماهريية ثورية
اعتماداً على ما �صبق ذكره، والأن القوى املحركة للثورة، عادًة، هي الطبقات الكادحة واملفقرة 
ب�صفتها  الفعل،  �صاحة  الى  نزلت  التي  تقريباً  الوحيدة  ال�صريحة االجتماعية  و�صبابها، والأن 
ا�صول  من  اغلبهم  اإن  كثرياً،  نخطئ  ان  دون  من  القول،  ميكن  الذين  الطلبة،  هي  كذلك، 
اجتماعية كادحة اأو و�صطى، واإنهم ميثلون يف هكذا ظروف »مثقفي« هذه ال�صرائح، ال بد من 
تو�صيح اأننا مل جند ن�صاطاً ي�صتحق الذكر للطبقة العاملة، ب�صفتها تلك، حتى االآن. ن�صتثني من 
ذلك االحتجاجات املت�صاعدة لل�صرائح املتو�صطة والدنيا �صمن النقابات العمالية، التي تهيمن 
عليها اجهزة ال�صلطة، والتي ارتفع �صوتها خالل احلراك الثوري، مطالبة با�صتقالليتها عن 
الدولة، وبتحقيق املطالب العمالية يف زيادة االجور، و�شروط اف�شل لعقود العمل وكبح، ان مل 
يكن منع، الت�صريح، وال �صيما ان نحو مئة الف عامل مت ت�صريحهم خالل العام املا�صي، واأغلقت 
ال�صلطة اكرث من 180 م�شنعا. ورغم ارتباط بريوقراطية االحتاد العام للعمال بال�شلطة، لكن 
احتجاجات متزايدة جتتاحه منذ العام 2006، وتفاقمت مع ال�صريورة الثورية اجلارية، علماً 
اأياً من القوى ال�صيا�صية املعار�صة مل تهتم بالعمل يف �صفوف الطبقة العاملة ال�صورية،  باأن 
التي يقارب عددها ال�صتة ماليني، وفق االرقام الر�صمية، واي منها مل يقدم برناجماً يدافع 
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عن م�صاحلها او مطالبها، او الدعوة ال�صتقالليتها عن الدولة او بناء نقابات م�صتقلة. من 
دون ان نغفل واقع التهمي�ض وم�صادرة االرا�صي الذي تعر�صت له املناطق الريفية يف ال�صنوات 
املا�صية، و�صرورة اعادة طرح برنامج تنموي فيها يعيد للفالحني ال�صغار حقوقهم، ويعيد لهم 

ادارة �صوؤونهم مبا�صرة، مب�صاعدة الدولة.

يف املقابل، فاإن املجتمع ال�صوري جمتمع تعددي القوميات واالديان والطوائف، وال ميكن اقناع 
قطاعات وا�صعة منه، وخا�صة الو�صطى منها، من �صكان املدينتني الُكربيني (دم�صق وحلب)، 
من دون طرح برنامج انتقايل يت�صمن االعرتاف باحلقوق القومية لالأقليات القومية، وعلمانية 
الدولة املن�صودة، على انقا�ض النظام احلايل. وهذه العلمانية ال تعني باأي حال عداء لالأديان 
ابداً، بل هي تعني ف�صل الدين عن الدولة،  واي�صاً االعرتاف بحقوق املراأة، وم�صاواتها بالرجل، 
او  العرقي  انتماوؤهم  كان  مهما  والواجبات،  احلقوق  يف  املواطنني  جميع  م�صاواة  يعني  مبا 

القومي او الديني او اجلن�صي.

وال�صعب ال�صوري الثائر هو �صعب متم�صك با�صتقاللية ارادته، وراف�ض لكل حماوالت ا�صتالبها، 
ارا�صيه  با�صتعادة  متم�صك  وهو  ودولية،  اقليمية  قوى  او  القائمة،  ال�صلطة  طريق  عن  اأكان 
ولقد  التاريخية.  حقوقه  كل  ا�صتعادة  اجل  من  الفل�صطيني،  ال�صعب  كفاح  وبدعم  ال�صليبة، 
اختربت اجلماهري الثائرة، خلل عام، مدى ارتباط ال�شريورات الثورية الدائرة يف املنطقة، 

قي ما بينها، وتاأثريها املتبادل.

هذا ونعتقد اأن برناجماً انتقالياً ثورياً لقيادة جماهرييٍة بديٍل عليه ان ي�صمل، بني ما ي�صمل، 
الق�صايا املذكورة اأعاله.

الكفاح  املا�صي، ويف خ�صم  القرن  الثالثينيات من  يف ظروف احلرب االهلية اال�صبانية، يف 
اجلماهريي، الذي كانت تعي�صه ا�صبانيا، كان تروت�صكي يرى »اأن املهمة العاجلة لل�صيوعيني 
اأجل  من  اأي�صاً،  الن�صال،  بل  ال�صلطة،  انــتــزاع  اجــل  من  الن�صال  (فقط)  لي�صت  اال�صبان 

اجلماهري«.

ويف �صوريا اليوم، جند اأن على القوى الي�صارية املنا�صلة (والدميقراطية العلمانية واجلذرية) 
خالل  من  برناجمها،  ا�صا�ض  على  اجلماهري،  ك�صب  اجل  من  ثــوري،  حتالف  يف  تنه�ض  ان 
هيئات  بناء  يف  الثورية  اجلماهري  مبادرات  ودعم  الثوري،  احلــراك  يف   املبا�شر  االنخراط 
الذاتية لالأحياء واملعامل واملدن، وطرح املطالب االقت�صادية  الذاتي و ادارتها –  تنظيمها – 
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واالجتماعية والعمالية، عالياً، يف ال�شراع العنيف الدائر على طريق ا�شقاط النظام. وعليها 
لها مهمتان  تكون  النظام،  ا�شقاط  بعد  موؤقتة،  ثورية  قيام حكومة  انتقايل  ك�شعار  ان تطرح 
اأ�شا�شيتان، يف �شياق برنامج انتقايل دميقراطي ثوري ينبغي اأن تتلقى حوله اأو�شع اأو�شاط 
والنزيه  االنتخاب احلر  والثانية هي  االمنية،  الدولة  تفكيك  االولى، هي  الثائرة:  اجلماهري 

جلمعية تاأ�صي�صية تقوم على التمثيل الن�صبي غري الطائفي.

اإن بروز هذه القيادة اجلماهريية الثورية ي�صكل م�صاألة جوهرية يف ال�صريورة الثورية، وماآالتها. 
وهو ال�شامن لتحقيق ا�شقاط النظام واعمق التغيريات ال�شيا�شية واالجتماعية، يف ال�شريورة 
الثورية امل�صتمرة، واالنتهاء من خرافة تخلف وعي اجلماهري، الذي يربر به البع�ض تخاذلهم يف 
طرح هكذا برنامج. وذلك الأننا، كما يقول تروت�صكي، »ال نت�صامن ولو للحظة مع تلك االوهام 
درجة  باأق�صى  االوهــام،  بني هذه  تقدمي من  ما هو  كل  نغتنم  ان  علينا  ولكن  اجلماهريية، 

ممكنة، واإال فنحن ل�شنا ثواراً، بل اأدعياء تافهون«.

اإذاً ليكف االنتظاريون والنواحون عن النُّواح والت�صكي، والبحث عن حجج للتقاع�ض، وليحل 
حمل ذلك الن�صاُل والعمل على بناء هذه القيادة اجلماهريية الثورية البديل، االآن وفوراً.
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العراق ومخاض تشكيل دولة تقدمية 
حديثة

4
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جاء العراق الى الوجود من حيث اليدري، طوال �صبع �صنوات عجاف عانى خما�ض الوالدة،  
ال�صراع مع الذات ومع االآخر، ثوراٍت ودماراً وجوعاً ومترداً. واخرياً، وقبل حوالى قرن تقريباً، 
ولد م�صوهاً مقطوع االو�صال، مفرو�صة عليه الو�صاية من قبل  م�صرت كوك�ض وامثاله. اخرتعوا 
اأب�صر قدامه  وا�صرافاً، من كل �صاكلة ولون.  له ملكاً وحا�صية، وبا�صاوات واآغاوات، وا�صياداً 
طريقاً فا�صتقام، فم�صى، على الرغم من انهم مل يكونوا يريدون له ان ي�صتقيم. اأرادوا له ان 

مي�صي بعكازة، ولكنه بقي ما�صياً، �صاوؤوا اأم اأبوا، واأب�صر طريقه.

�صارع املوت واحلياة، حتدى الو�صاية واالنتداب، وثار على الذل واملهانة، انتزع الكينونة ونال 
طريقه  اأب�صر  االقت�صادي،  ا�صتقالله  ما  حد  والى  ال�صيا�صي،  اال�صتقالل  ثم  به،  االعــرتاف 
اأين  اإلى  بال�صرورة،  اليدري،  النهاية  يف  ولكنه  ويحوم،  ينطلق  وطوراً  ي�صقط،  تارة  بتاأرجح، 

يجري.

العراق ومخاض تشكيل دولة تقدمية حديثة
نزار عبد اهلل - اتحاد الشيوعيين العراقيين

جئت، ال اأعلم من اأين، ولكّني اأتيُت
ولقد اأب�صرت قّدامي طريقا فم�صيُت
و�صاأبقى ما�صيا اإن �صئت هذا اأم اأبيُت
كيف جئت؟ كيف اأب�صرت طريقي؟

ل�صت اأدري! 
من ق�صيدة الطال�صم
 اإيليا ابو ما�صي
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يف رحلة البحث عن الوجود واملاهية والهوية - رغم انقطاعها بني فرتة واخرى، و�صقوطه يف 
الهاوية - حافظ على ا�صتمراريته، وظل يتقدم ويتاأخر، يتعرب ويتعرق (من العراق)، يت�صنن 
ويت�صيع، يتكرد ويتن�صر... عانى كثرياً وظل يعاين  تناق�صاً بني �صكله وحمتواه، ي�صتد التناق�ض 
ويتفاقم ويتفجر، ولكن نزعة البقاء والت�صارع، يف اطار الهوية العراقية امل�صرتكة، تنبعث يف 
ولكن  والبقاء،  باحلياة  واالمل  االرادة  تعطيه  والقوة،  واحليوية  بالطاقة  كيانه  مرة ومتد  كل 
 ذلك اليكفي، حيث انه ما زال اليدري. تعر�ض الفرتا�ض اال�صود (االمربيالية)، وقب�صة الدب 
(الرو�صي)، وع�صة الذئاب (يف االقليم)، وخملب الثعالب وع�صة الثعابني، يف الداخل، ويف كل 

مرة ينجو باأعجوبة مابعدها اعجوبة. ينجو وينفد بجلده، ويوا�صل طريقه، ولكنه اليدري!

هذا هو العراق احلديث، كدولة وكيان. مي�صي ويب�صر طريقه، ولكنه ال يتعرف اإلى نف�صه، وال 
الى اين يجري، فهو ال يدري!

اأما خالقه فهو يعرفه جيداً، ي�صتغله وي�صرتقه ويحتله، ويريد له اأن يعاين! يثنيه عن اأن ياأكل من 
تفاحة »�صجرة املعرفة«، واال ف�صيطرد ويلعن، وم�صري اأبنائه امل�صارعة - كـ»االإخوة االأعداء«، او 
مثل قابيل وهابيل- على موارد الرزق واحلياة، واأن يقتل بع�صهم البع�ض االآخر، والتباكي على 
جثة القتيل! واليلوح يف االفق حل ال�صراع – على رغم توفر املوارد، واإمكانية حتقيق نوع من 
الرخاء االقت�صادي- بل تنقلب معادلة ال�صراع، بني قابيل وهابيل، بالطريقة ال�صومرية، بدالً 

من الطريقة التوراتية، اأوالقراآنية.
 

�لعر�ق: بالوجع يلد دوًل! 
التي  االزلية  العقوبة  التكوين 16:3): هذه هي  �صفر  القدمي:  (العهد  اوالدا«  تلدين  »بالوجع 
اآدم يف اجلنة، لالأكل من ال�صجرة املحرمة. وهي العقوبة  اإغوائها  فر�صت على املراأة، جراء 
التي يعانيها العراق، منذ والدته. وها هو، مرة اخرى، ي�صارع احلياة من اجل والدة اخرى. 
فبعد ثماين �صنوات عجاف، ومقاومة للمحتل االمريكي - اأ�صوة بـ »الربيطاين« - نََفذ بجلده، 
ويريد ان يرفع راأ�صه ليم�صي، ولكنه مثقل بجراح االحتالل، واآثار حرب اأهلية �صرو�ض، ومبتلى 
ب�صراعات طائفية ومذهبية وعرقية عديدة، ومتالحقة، تنهك قواه وتهز كيانه وتقو�ض وجوده. 
يثريان  لها،  وتفاقٍم  والقومية،  واملذهبية  الطائفية  الكتل  بني  لل�صراعات،  تفجر جديد  وكل 

�صل�صلة من الت�صاوؤالت ال�صائكة، تتعلق اجماالً مب�صري البلد، وكيانه، واإمكانات بقائه.

لقد بينت االحداث، التي تلت االن�صحاب االمريكي، اأن البلد مل يخرج من املحنة، ومل يتجاوز 
يَ�ْصعُب االتفاق يف  اأنه  اأن ف�صل يف االأولــى. ذلك  ثانية، بعد  بعُد خما�َض مرحلة والدة دولة 
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الراهنة، حول مرحلة مابعد  ال�صيا�صية  املعادلة  الرئي�صية، يف  الروؤى، بني خمتلف االطراف 
االحتالل، وطبيعة الدولة العراقية اجلديدة، وكيفية بنائها... وغري ذلك من االمور اجلوهرية، 
اأن ثمة انعداَم م�صوؤولية تاماً، يف ما يتعلق بتناول تلكم  يف حدوده الدنيا. واال�صواأ من ذلك 

الق�صايا امل�صريية، والكف عن موا�صلة ال�صري نحو الهاوية.

لت�صمل  ال�صيا�صية«،  »العملية  بـ  ي�صمى  ما  اأطراف  بني  ال�صيا�صية  االزمة  دائرة  ات�صعت  وقد 
التحالف الكرد�صتاين، وبخا�صة احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين، بزعامة م�صعود بارزاين، 
رئي�ض اقليم كرد�صتان، حالياً، مع رئي�ض الوزراء، نوري املالكي، زعيم ائتالف دولة القانون، 
وجتاوز ال�صراع تبادل االتهامات والنقد بني الطرفني، لي�صل اإلى التهديد – من قبل البارزاين- 
العراقية  الدولة  بناء  ف�شل  اإثر  يف  كرد�شتان،  اقليم  يف  كردية،  دولة  واإقامة  االرتباط  بفك 

امل�صرتكة.

»�لعملية �ل�ضيا�ضية« تتحول �لى نقي�ضها 
ان ماي�صمى بـ »العملية ال�صيا�صية« التي بداأت مع االحتالل ورافقت وجوده حتولت – بعد تراكم 
عنا�صرها املت�صادة - الى نقي�صها. وعوامل حتللها وتفككها وموتها ال�صريري اختمرت خالل 
ال�صنوات املن�صرمة، وبخا�صة منذ االنتخابات املحلية لعام 2009 ومابعدها. حيث تبني اأنها 
مل تكن عملية بناء دولة، وان اجلمع، الى النهاية، بني مت�صادات وكيانات متعار�صة يف اطار 
م�صرتك، مهما تكن ت�صميتها، �صرب من امل�صتحيل. وان ال�صلطة امل�صكلة برئا�صة نوري املالكي 

التعدو كونها �صلطة توافقية وثمرة لتوازن املحورين االمريكي- االيراين، يف مرحلة �صابقة.

اال ان التطور امللفت للنظر هو ان املالكي (وائتالفه) ا�صتثمر من جانبه الو�صع بعناية وحنكة، 
وقام - قبل غريه - بفك عقدة »العملية ال�شيا�شية«، ونهُجه وممار�شته، بوا�شطة حزب الدعوة، 
يف  �صاهما  اإليه،  امل�صار  التوافق  من  املنبثقة  باحلكومة  واملتحكم  االئتالف  اطار  يف  املهيمن 
التعجيل ب�صقوطها. وكانت ق�صية الها�صمي مبثابة الق�صة التي ق�صمت ظهر البعري، وخطاب 

البارزاين يف عيد نوروز طلقة رحمة عليها.

ويبدو اأن »ائتالف دولة القانون« برئا�صة املالكي، ودعامة حزب الدعوة، تقدم كثرياً على غريه 
القوات  ان�صحاب  اثر   - ال�صيا�صية  ال�صلطة  الكثري من معادلة  ال�صلطوية، وغرَيّ  امل�صابقة  يف 
الع�صكرية االمريكية - ل�صاحله، وقد ت�صرف يف االآونة االخرية مثل االله مردوخ ال�صومري، 
حيث اإنه يطارد االآلهة التقليدية االخرى، ويجعل من نف�صه االله االوحد، ويجمع كل ال�صلطات 
يف يده، وال يدخر جهدا الإلغاء االقت�صام ال�صلطوي، وملء الفراغ، واال�صتحواذ على ما تبّقى من 
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تلك ال�صلطة، واحتكارها بيد �صلة من ان�صاره – وهم كثريون - واقربائه. 

تلك اجلهود تركزت يف م�صارين:
باجتاه  ال�صابقة،  والقومية  الطائفية  املحا�ص�صة  معادلة  لقلب  املحموم  املالكي  �صعي  االول: 
هيمنة حزبية –حزب الدعوة- وطائفية �صيعية، وت�صفية احل�صابات مع االحزاب واالطراف 
وتهمي�ض  واق�صاء  وغــريه،  واملطلك  والها�صمي  العراقية  القائمة  امثال  االخــرى،  الطائفية 

االطراف االخرى من نف�ض طائفته.

الثاين: تعزيز �صلطات الدولة املركزية مبختلف ا�صكالها وتو�صيع �صالحياتها، ع�صكرة الف�صاء 
ال�شيا�شي واحلكومي، وازدياد مفرط لدور القوى االمنية واال�شتخباراتية، يف التحكم باالمور 
والعمل على هيمنة   والخ...،  االخرى  االجهزة احلكومية  والداخلية، على ح�شاب  ال�شيا�شية 

تلك القوى على ال�صعب العراقي، ا�صوة مبا كان �صائداً، يف ال�صابق.

يف الظاهر، يبدو اأن املالكي ك�صب الرهان وقطف الروؤو�ض اليانعة، وا�صتقطب الدعم الالزم 
من اللهاثني، وهم كرث، وراء املنا�صب الرابحة، واأحكم كذلك قب�صته يف حزب الدعوة، وجعله 
اداة طيعة بيده، يف طبع املوؤ�ص�صات احلكومية بطابع احلزب الواحد، اال ان الوقائع واملعطيات 
والدالئل حتثنا على القاء نظرة اعمق، لفهم التغيريات التي ترتاكم وتغلي، والتي تهز البنية 

ال�صيا�صية واالجتماعية، عرب تالطم امواج خفيفة مل تبلغ ال�صطح بعد.

على م�صتوى ائتالف دولة القانون وحزب الدعوة بذاته، نرى اأن االئتالف ي�صم قوى و�صخ�صيات 
غري متجان�صة، اهمها حزب الدعوة، الظهري االكرب له، وهذا احلزب، بدوره، على رغم نهو�صه 
من كبوته يف ال�صنوات املن�صرمة، وان�صقاقاته العديدة، وحتوله الى اكرب حزب �صيا�صي، مقارنة 
مع غريه، يف البلد - اال انه حتول الى حزب �شلطوي، فاقد للكثري من قاعدته يف او�شاط 
الطبقة املتو�صطة، التي انبثق منها، وفاقد لل�صعبية و�صيىء ال�صمعة، ب�صبب تعاونه مع املحتل 
االمريكي، من دون ن�صيان �صجله احلافل مبمار�صات �صلطوية وقحة، وارتباطه مبلفات الف�صاد 
واملح�صوبية والقمع الدموي. وقد حتول احلزب الى مهزلة، بيد امينه العام، الذي يلتهم، مثل 
ال�صوؤون  وترك  بالتنحي،  مطالبته  على  قيادييه  بع�ض  حدا  ما  �صلطة،  كل  ال�صوداء،  الثقوب 
احلزبية لغريه. كما انه يعاين  الت�شدع واالن�شقاق، ب�شبب تلك املمار�شات، و�شغوط الفئات 
باملرجعية  عالقته  تردي  ب�صبب  ت�صاوؤل،  مو�صع  الدينية  �صرعيته  اأن  كما  الكادحة.  ال�صعبية 

الدينية ال�صيعية.
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فهو  االخرى،  والعرقية  واملذهبية  الطائفية  االطراف  مع  االئتالف  �صراع  م�صتوى  على  اما 
واالمتيازات  املنا�صب  تعودت على  االخرى  االطراف  ان  العراق، حيث  ت�صعل ه�صيم  قد  نار 
والرواتب الد�صمة، وان قطع ارزاقها خطوة لقطع اعناقها. ولذلك فهي لن ت�صت�صلم ب�صهولة 

ل�شلطة املالكي، والميكن حرمانها بكل ب�شاطة مما ت�شبو اليه. 

ويف حال متكن املالكي وحزب الدعوة و�صركاوؤه، من ك�صب معركة ال�صلطة، وهي مهمة بالغة 
ال�صعوبة، اإذا مل تكن م�صتحيلة، فاإن ذلك يبقى جناحاً موؤقتاً، وغري م�صتقر، وم�صعًى ملحاكاة 
املا�صي ب�صكل درامي. واإن اعادة بناء �صلطة �صيا�صية مركزية واحدة، او موحدة، بعيد كل البعد 
عما يطمح اليه ال�صعب العراقي، بكل اطيافه ومكوناته وطوائفه. فالميكن بناء دولة الطوائف 
واملكونات، حيث ان طبيعة املجتمع العراقي، ودينامية �صراعه ال�صيا�صي واالجتماعي، وانق�صامه 
اإلى طبقات وفئات وجماعات ومكونات خمتلفة، وبيئته ال�صيا�صية والدميوغرافية املت�صابكة، 
والغاز،  النفط  انتاج  املتمركز حول  واقت�صاده  ن�صمة،  مليون  يقارب 30  الذي  �صكانه،  وعدد 
والكثري من العوامل االخرى، جتعل الرهان على ك�صب املعارك الطائفية واملذهبية والعرقية 
�صرباً من امل�صتحيل، وبنف�ض الدرجة جتعل كل اتفاق بني الطوائف واالقوام واملذاهب يف�صل 
ب�صهولة، حيث الميكن لبننة الو�صع العراقي، وبناء دولة طائفية وعرقية يف اجلزيرة اخل�صراء، 
و�صط االمواج الهائجة، التي تتالطم بقوة يف املجتمع، ويف ظل ت�صاعد االحتجاجات ال�صبابية 
وال�شعبية والعمالية، عقب احداث الربيع العربي، التي متزق تلك اخليوط العنكبوتية اله�شة، 

والتي تطالب باإحداث تغيري حقيقي.

وكيفية  ذاتها و�صالحياتها،  العراقية  الدولة  بقوة، حول  �صيتمحور،  املقبل  ال�صراع  تطور  اإن 
من وادي  بعيداً  (الباحة اخل�صراء)،  ال�صلطة  بنائها. ولكنه يدور مرة اخرى يف وادي  اعادة 
بناء دولة مدنية  العراقي، من  ال�صعب  اليه  العراقي ومعاناته، ولي�ض حول ما ي�صبو  ال�صعب 
ودميقراطية معا�صرة، وجمتمع متح�صر معا�صر، ومن�صجم، ذي هوية عراقية م�صرتكة، ومبنية 

على العي�ض امل�صرتك، والعدالة، وامل�صاوة واحلريات. 

ان االطراف الربجوازية املهيمنة املذكورة لي�صت موؤهلة، من حيث طبيعتها، ملهمة كهذه. ان 
تلك االطراف رغم قا�صمها امل�صرتك، اي االميان بامللكية اخلا�صة والدولة والعائلة والنظام، 
فهي حتمل قيماً ومفاهيم وعقائد وهوياٍت طائفيًة وقوميًة ومذهبيًة متع�صبًة، ي�صعب جمعها 

وااللتقاء يف ما بينها، وهي ت�صتخدمها كاأدوات وا�صلحة يف �صراعها االجتماعي وال�صلطوي.
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�لدولة: �ضر�ع �لبد�ئل و�ل�ضفار
ان القوة الرئي�صية الوحيدة التي ت�صعى الأن تطرح نف�صها كبديل يف الواقع الراهن، اي حزب 
الدعوة احلاكم، بزعامة املالكي، تفتقر الأي نظرية متما�صكة حول الدولة، ناهيك عن اجلهود 
لبنائها او و�صع لبناتها. حيث تبنى احلزب نظرية »والية االأمة«، و�صكاًل للحكم اال�صالمي، يف 
»ع�صر الغيبة«، يقوم على قاعدة ال�صورى (القاعدة التي اقتب�صتها احلركة ال�صيعية العراقية 
االمام  انتظار  (اي  االنتظار«  »نظرية  عن  تخلياً  التبني ميثل  وهذا  امل�صلمني).  االخــوان  من 
املهدي املنتظر)، من دون ان يعني، يف الوقت نف�صه، اأنه ا�صبح ميلك مفهوماً بدياًل للدولة، واأنه 

ب�صدد تطبيقه، واال�صتفادة منه، لر�صم خارطتها وا�صتخدامها كاأداة لتنفيذ برناجمه.

من  الكثري  �صاأن  �صاأنه   - به  خا�صة  دولة  لنظرية  افتقاره  ب�صبب  الدعوة،  حزب  عانى  وقد 
التيارات اال�صالمية االخرى-، وزاد من �صدة خالفاته مع اجلانب االيراين، الذي تبنى ر�صمياً 
نظرية »والية  الفقيه«، ك�صكل ا�صالمي للحكم، طبقه بعد الثورة االيرانية عام 1979. ومع ان 
احلزب مل يقبل بـ »والية الفقيه« االيرانية، وا�صتدت خالفاته ال�صيا�صية  ب�صاأن ذلك مع ايران، 
ومع غرميه املحلي، اي »املجل�ض االعلى للثورة اال�صالمية«، بقيادة احلكيم، وتعر�ض الن�صقاقات 
عديدة ب�صببه، اال انه مل يو�صح يوما ق�صده مببداأ ال�صورى، وكيفية تطبيقه، كاأ�صلوب للحكم 
اال�صالمي. وقد دلت جتربة حكمه، يف ال�صنوات املن�صرمة، على املزيد من التخبط، ما انعك�ض 
�شلباً على موقعه ونهجه وممار�شاته، وجعله يت�شبث باملفاهيم والقيم القدمية، والنهج القومي 
امليلي�صيات  وبناء  االوحد،  والقائد  الدولة  مبوؤ�ص�صات  احلزب  دمج  عرب  العتيق،  وال�صلطوي 
عليها  اعتاد  التي  املمار�صات،  من  وغريها  واملخابرات،  واالمن  الع�صكرية  واالذرع  احلزبية 
العراقيون، طوال العقود الفائتة، مع ادخاله لبع�ض الرتميمات واال�صافات اجلديدة، مثل نبذ 
الطائفية (اللفظي، باملنا�صبة)، والهوية الوطنية والدميقراطية، وتعاي�ض املكونات - مع هيمنة 

املكون ال�صيعي! -،  وغريها من التجريدات واال�صقاطات  على الديكور ال�صيا�صي.

وعلى الرغم من ان احلزب ابتعد ا�صواطاً عن ال�صلفية الدينية املتزمتة، ونبذ نظرية ال�صلطنة 
اال�صالمية العثمانية القدمية، وتبنى مبداأ ال�صورى، اال انه مل يح�صم امره بعد فيقرر ما اإذا كان 
يود التاأكيد على هويته ونهجه اال�صالميني، وتطبيقهما يف العراق، بغية بناء دولة ا�صالمية، او 

ينتظر اقرانه من ال�صنة االخوانيني يف م�صر وغريها، النارة الطريق له.

اما االطراف االخرى فانها تعاين من نف�ض املع�صلة، ولكن با�صكال والوان خمتلفة. فبالن�صبة 
للتيار ال�صدري – الذي يتمتع بنفوذ و�صعبية يف املناطق ال�صيعية الرئي�صية - فحدث والحرج. 
لقد قال لينني، يف معر�ض و�صفه حلزب اال�صرتاكيني الثوريني يف رو�صيا – اثر حتولهم، يف 
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خ�شم ثورة �شباط/فرباير 1917 الى اكرب حزب جماهريي يف البلد - ويف ا�صارة الى انعدام 
البديل لديه، اإن احلزب عبارة عن »�صفر �صخم«! ويبدو اأن التيار ال�صدري، مع جالء القوات 
الع�صكرية االمريكية، بداأ جنمه باالفول، ويقرتب به العد التنازيل من »�صفر �صخم«! وان�صقاق 
التيار واختالفاته ماهي اال نتيجة النعدام بديله، ولي�صت �صبباً ل�صعفه! وتدين �صعبيته وابتعاد 
احلديثة  التطلعات  حيال  ع�صاباته  وت�صرفات  اله�صتريية،  ت�صرفاته  يف�صران  عنه  ال�صبيبة 

لل�صبيبة العراقية املعا�صرة، كما احلال حيال �صباب االميو يف العراق.

وبالن�صبة للتيارات الطائفية ال�صنية فانها الزالت حتن للما�صي ومتلك ا�صفارا البدائل. 
ويعاين التحالف الكرد�صتاين، رغم تهديد رئي�ض االقليم باقامة دولة كردية م�صتقلة، انعداَم 
روؤيٍة، وغياَب ا�صرتاتيجية بناء دولة على �صعيد العراق ككل، او يف االقليم بحد ذاته، حيث مل 
تكن لدى التحالف روؤية لبناء الدولة العراقية على انقا�ض النظام الطاغي، واختار الذهاب 
مع التيار، ومع ما ت�صتهيه االطراف االخرى، وبخا�صة االمريكية، لت�صكيل �صلطة املحا�ص�صة 

الطائفية والقومية واملذهبية. 

ال�صلطة  م�صروع حتويل  اال  هو  فما  كردية،  دولة  اإعالن  عزمه  الراهن  البارزاين  ادعاء  اما 
املوجودة يف االقليم الى دولة، وهو الميثل بدياًل او م�صروعاً ميتلك حظوظاً، بل  هو رد فعل 
وخيبة امل من م�صارات بغداد ال�صيا�صية. وبعيداً من �صوق املزايدات، الت�صبه ال�صلطة االقليمية 
يف كرد�صتان، رغم منجزاتها، دولة، والحتمل مقوماتها. اإن جتربة ال 20 �صنة املا�صية اثبتت 
اأن االقليم كان با�صتطاعته ت�صكيل دولة اأمر واقع، يف كرد�صتان، ولكن ال�صيا�صات الت�صلطية 
للحزبني، وامل�صابقة ال�صلطوية بينهما، القت�صام مناطق النفوذ، وال�صيطرة على املوارد والكمارك 
(وما �صمي باحلكومة الكمركية)، حرمت ال�صعبني، الكردي والعربي، على ال�صواء، من فر�صة 
دميقراطي  عراق  لبناء  ومعرباً  وظهرياً،  �صندا  تكون  دميقراطية حديثة،  لبناء جتربة  ثمينة 

حديث.

�مريكا و�لدولة �لعر�قية: بو�س مل ميت يف بابل!
ب�صبب احلروب املتكررة (احلروب الثالث الكربى يف ظرف 20 �صنة) وعوامل كثرية اخرى، 
حتول م�صروع الدولة العراقية - مع مر الزمن - الى �صلطة بعثية دكتاتورية �صمولية، فاقدة لكل 
مالمح ومقومات دولة حديثة. ومع بدء الغزو االمريكي، �صقطت بغري رجعة، وب�صقوطها دخل 

املجتمع العراقي يف مرحلة تعد من اكرث مراحله - �صيا�صيا واجتماعيا- خطورة ودموية.

باال�صافة الى اأن املجتمع العراقي مل يكن مهيَاأ بعد خلو�ض �صريورة ا�صالح الدولة البعثية، او 
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ا�شقاطها وبلورة بديلها، جاءت قرارات وممار�شات املحتل االمريكي �شنة 2003، ومابعدها، 
لتزيد الطني بلة. حيث انه - بخالف املحتل الربيطاين الذي قام ببناء دولة حديثة حتت مظلة 
والفو�صى.  املجتمع يف حالة من االحرتاب  وادخل  كاملة  الدولة  دمر  والو�صاية -  االنتداب 
املحتل االول ا�شرف على خما�س والدة اول دولة عراقية حديثة - بعد قرون من �شقوط بغداد 
بيد املغول الربابرة - اما الثاين فاأ�صرف على احت�صارها واطلق عليها، مع النزول الع�صكري 
الكبري-  بابل - مثل اال�صكندر  اأن الميوت يف  بو�ض  الرحمة. وبعد ان قرر  يف بغداد، طلقة 
غادرت القوات االأمريكية االرا�صي العراقية، وترك املحتل املغادر احلبل على الغارب للقوى 
املحلية نابذة املركز، من دون ان يتحمل اية م�صوؤولية، جراء تدمريه للدولة واملجتمع العراقيني، 
بل حتى مل يتحمل عناء اإخراج العراق من طائلة البند ال�صابع، رغم ان �صفارته االخطبوطية 

جاثمة على �صدر البلد.

ملرحلة  مهياأة  تكن  مل  امريكا  اأن  يتبني  ال�شقوط،  تلت  التي  االحــداث،  �شري  مراجعة  ولدى 
مابعد ال�شقوط. فتجربة جمل�س احلكم الربميري، اأو ال�شعي لبناء �شلطة الطوائف والقوميات 
اي املجل�ض القبلي امل�صمى جزافاً بالربملان  واالعراق والقبائل، �صبيهة بـتجربة لوياجورغا – 
االفغاين-، واخلطوات الالحقة املتمثلة بحل اجلي�ض وكافة املوؤ�ص�صات االمنية، وو�صع م�صودة 
العراقي، مبوجب رزمة كاملة من  د�صتور طائفي ومذهبي وعرقي، واعادة هيكلة االقت�صاد 
القوانني الربميرية، التي تثبت هيمنة الدول االمربيالية الكربى و�صركاتها على الدول ال�صغرى 
واقت�شادياتها، والخ...، اإن كل ذلك، وغريه من اخلطوات، مل تكن متت ب�شلة ل�شريورة اعادة 

بناء الدولة يف العراق، وت�صكلها املدين والدميقراطي احلديث.

باال�صافة الى كل ذلك، فقد �صار االحتالل وال�صلطة املتعاونة معه، نحو فر�ض و�صفات �صندوق 
املجالني  يف  نيوليربالية،  �صلطة  بناء  اإلى  واالجتاه  وتف�صياًل،  جملة  الدوليني،  والبنك  النقد 
االقت�صادي واالجتماعي، وقمعية وع�صكرية، يف املجالني ال�صيا�صي واالمني. والنتيجة املنطقية 
لكل ذلك هي دمار مابعده دمار، وحالة من االحرتاب والفو�صى، ومئات االآالف من ال�صحايا 

الب�صرية. وهي اأمور معروفة للجميع.

الر�صو،  على  اجــربت  حيث  االمريكي،  املحتل  ي�صتهي  كما  جتر  فلم  العراقية  ال�صفينة  اما 
الديناميات  فر�صت  للدولة،  القدمية  املاكنة  ت�صغيل  ومع  ال�صلطة.  ت�صليم  على  االتفاق  بغية 
االجتماعية وال�صيا�صية واالقت�صادية الداخلية نف�صها، مرة اخرى، واملت ال�صرورة اعادة املياه 
الى جماريها، وو�صعت بع�ض االتفاقيات املربمة �صابقاً، يف جمال �صحب يد الدولة من توفري 
اخلدمات االجتماعية ودعم املحروقات والخ...، املتفق عليها مع �شندوق النقد الدويل، على 
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الرف! (ما اثار حفيظة �صندوق النقد الدويل، الذي هدد باإلغاء اتفاقيات خف�ض الديون مع 
العراق).  وااللتزام الر�صمي بتبني اقت�صاد ال�صوق مل مينع العراق من العودة الى تدخل الدولة 
اأوائل  اأرقام  وت�شري  فعلي.  ب�شكل  اقت�شادي،  اخطبوط  الى  وحتولها  االقت�شادي،  املجال  يف 
2010 اإلى اأن القوات االأمنية وامل�صلحة فقط ت�صم 640،000 عن�صر، ف�صاًل عن 127،000 
تطبيق  الى  باال�صافة  ال�صحوات.  اأبناء  من   70،000 وحوالى  البي�صمركة،  قوات  من  عن�صر 
برامج للرعاية االجتماعية و�صبكات ال�صمان االجتماعي وخدمات اجتماعية اخرى، وال�صعي 
ملعاجلة ظاهرة البطالة التي �صجلت ن�صبة مئوية عالية جداً (بح�صب ت�صريح وزير التخطيط 
اال�صبق، الدكتور مهدي احلافظ، الذي قال اإن البنك الدويل يقدر ن�صبة البطالة يف العراق 

بحوالى 39 باملئة من القوى العاملة).

اإذاً فاإن تخلي البلد عن ال�صيا�صات التي فر�صها االحتالل، يف بع�ض املجاالت، ومتل�صه منها، اأديا 
الى توفري َقْدر من االأمن، ونوع من الرعاية االجتماعية، وعودة االمور الى ن�صابها، و�صتتح�صن 
احلالة يف حال ا�شتمرار احتجاج ال�شعب العراقي �شد ممار�شات االحتلل والقطيعة التامة 

مع االتفاقيات التي نتجت من �صلطته. 

وال�صك باأن �صريورة اعادة بناء الدولة العراقية، وفق ا�ص�ض علمانية ودميقراطية حديثة، اي�صاً، 
ال�صنوات  اإن جتربة  فر�صاً.  االحتالل  فر�صها  التي  ال�صيا�صات  بنبذ  باآخر  او  ب�صكل  ترتبط 

الثالث املن�صرمة خري دليل على ذلك.

�لعر�ق و��ضتحالة �لدولة !
و�صعوبة  وتفككها،  وتطورها  الدولة  بناء  تطورات، يف جمال  من  العراق  �صهده  ما  اأن  يبدو 
اعادة بنائها، وكذلك تاأزم عالقتها باملجتمع العراقي، اجماالً، ومبكوناته الطائفية والقومية 
االزمة  وجتليات  العراقية،  بالتجربة  يتعلق  ما  يف  جوهرية،  اكرث  ت�صاوؤالت  يطرح  والعرقية، 
ال�صيا�صية فيه، وكذلك مبجمل عملية ت�صكيل الدولة، ال�صيا�صية: ظهورها وافولها وبقائها، او 

�صري تطورها ومنوها.

من  خروجه  وال�صومال-  دولتني)  الى  (انق�صامه  ال�صودان  تطورات  فاإن  ذلك  الى  باال�صافة 
خانة الدول ال�صيا�صية وت�صكيل دويالت متنافرة، وافغان�صتان (جمتمع بال دولة) ولبنان (الذي 
يعي�س يف ظل النظام الطائفي يف دائرة ازمة م�شتمرة)، او �شقوط بع�س الرموز الدكتاتورية 
يف الربيع العربي، باال�صافة الى افال�ض بع�ض الدول االخرى، يف احلو�ض املتو�صط، بتاأثري 
تداعيات االزمة االقت�صادية العاملية، ثم بالعودة الى الوراء قلياًل، تفكك االحتاد ال�صوفييتي، 
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وظهور دزينة من الدول االخرى، يف العامل والخ...، ان كل ذلك يطرح ت�شاوؤالت عديدة تتطلب 
اجابات، يف ما يتعلق بتغيري خارطة الدول ال�صيا�صية، ويجعلنا  ندرك اأن ماح�صل يف العراق 
لي�ض با�صتثناء او �صدفة، او نتيجة للغزو واالحتالل االمريكي فقط، بل انه ي�صكل جزءاً من 
�صورة ا�صمل يف االقت�صاد ال�صيا�صي الراأ�صمايل املعومل واملتوح�ض. على �صوء ذلك، وبقدر ما 

يتعلق االأمر بالتجربة العراقية، �شنتناول املو�شوع، يف عدة حماور ونقاط رئي�شة.

�وًل: �لدولة و�ل�ضياق �لثقايف!
والدمار  والغزو  االحتالل  الى  باال�صافة   - الفائت  العقد  الدولة، يف  ت�صكيل  ا�صتحالة  تعود 
الذي حلق باملجتمع العراقي، من النواحي االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية - الى ال�صياق 
القرن  خلل  وتر�شخت  ن�شاأت  �شيا�شية  وممار�شات  ومفاهيم  افكار  ب�شيادة  املتمثل  الثقايف 
املن�صرم – وبخا�شة يف الن�شف الثاين منه، اثر نيل اال�شتقلل وثورة متوز/يوليو عام 1958 
على  العراقية  الدولة  واعتماد  جانب،  من  العربية،  القومية  القوى  وهيمنة  ن�شاط  ب�شبب   -

الطائفية يف بنيتها، من جانب اآخر...

الى  املتطرف،  القومي  البعثي  بالتيار  املتمثلة  العربية،  القومية  احلركة  �صعت  عقود  طوال 
بناء دولة قومية، وفق مفاهيم وافكار ونظريات قومية ت�صرب بجذورها يف منظومة افكار 
ونظريات املدر�صة االملانية – والى حد ما االإيطالية - التي تعتمد اللغة والدم يف النظرة الى 
والقومية.  االمة  لت�صكل  اداة ورمزاً  لتكون  لبناء دول قومية،  وتنطلق منهما  والقومية،  االمة 
ومي�صيل  احل�صري  �صاطع  امثال  املتطرفة،  العربية  القومية  للنزعة  ــل  االوائ املنظرين  ان 
عفلق وغريهما، تاأثروا بتلك املدر�صة وبن�صختها ال�صرقية اي »الطورانية الرتكية«، واعتمدوا 
 عليها لبناء اال�صا�ض النظري للنزعة القومية البعثية وفر�صها، كتقليد ثوري - بح�صب تعبري 
هوب�صباوم - يف البيئة العربية. وما جداالت احل�صري مع خ�صومه الفكريني، حول الهوية، 
الفكر  لتزيد من تطرف  اال  العربي،  العامل  والوطنية، يف ا�صقاع  القطرية واالقليمية  وحول 
القومي، وتبعده اأ�صواطاً كبرية عن نظريات املدر�صة الفرن�صية، التي تعتمد االنتماء الوطني 

واجلغرايف...

وما زاد االمر �صعوبة هو ان ظهور ومنو وتطور تلك االفكار والنزعات كان معقله العراق و�صوريا، 
االأفكار،  تلك  انت�صرت  بتنوع عرقي وديني وطائفي ومذهبي. وقد  يتمتعان، كالهما،  اللذان 
ب�صكل جنوين، حيث انها ا�صبحت دين الطبقة املتو�صطة املدينية ال�صاعدة، التي افتقرت لكل 
متا�صك. اال ان تلك النزعة مل ت�صتطع، ب�صكل عام، ان تكون بدياًل لتما�صك اجتماعي جديد 
يحل حمل االنتماءات القبلية واالثنية واملذهبية القدمية. وبالتايل كلما تعر�صت الدول القومية 
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النا�صئة الى ازمة تهدد كيانها او وجودها، كلما راحت تعتمد على الطائفية والقومية يف بنيانها 
االجتماعي، وتتم�صك بهما، كهوية ثابتة، وت�صتقوي بهما. بل و�صل االمر الى ا�صتخدام النزعة 
القومية العربية، ب�صكل �صوفيني، يذكرنا باملمار�صات الفا�صية، كما احلال مع ق�صف �صدام 

ملدينة حلبجة الكردية بالغازات ال�صامة. 

الزال ال�صعب العراقي متاأثرا الى درجة كبرية بتلك االفكار والنزعات واملمار�صات، التي ت�صود، 
يف طروحات معظم التيارات القومية والدينية واملذهبية، وحتى الي�صارية، اأحياناً. وهي تقف 
حجر عرثة امام االقرار بدولة املواطنة، واالعرتاف بحقوق مواطنة مت�صاوية، وقيم ثقافية 
خمتلفة، وعائقاً بوجه �صريورة اندماج خمتلف مكونات البلد يف اطار عراقي م�صرتك. وازالة 
تلك العراقيل تتطلب اجراء تغيريات ثقافية و�صيا�صية كبرية، بغية خلق امل�صتلزمات االجتماعية 

وال�صيا�صية والثقافية ال�صرورية لبناء الدولة، واإال ت�صبح املهمة م�صتحيلة.

ثانيًا: �لدولة و�لبنية �لقت�ضادية
بخالف الدول الوطنية والقومية التي ت�صكلت يف اوروبا، مع تطور عالقات االنتاج الراأ�صمايل 
والثورات ال�صيا�صية وال�صناعية، و�صيادة منط انتاج جديد، وتطور ال�صوق الداخلية، و�صعود 
تفكيك  �صهد  االو�صط  ال�صرق  فان  ال�صلطة،  لهرم  نا�صئة  برجوازية  �صيا�صية  طبقة  وا�صتالم 
امرباطوريات – العثمانية حتديداً - ثم ت�صكيل دول ودويالت وكيانات �صيا�صية م�صطنعة، على 
انقا�صها، البع�ض منها لي�ض قاباًل للحياة وبع�صها االآخر الزال يعاين اآثار التق�صيم اال�صتعماري 

واالمربيايل.

االنتاجية   القوى  لتطور  امتداداً  تكن  مل  حتديداً،  املعا�صرة،  او  احلديثة  العراقية  والدولة 
وال�صوق الداخلية، ومتا�صك وت�صابك العالقات ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية، يف البلد، 
الذي يفرت�ض بال�صرورة عالقات �صيا�صية واقت�صادية ارقى، ودولة وطنية تن�صق وتدفع العجلة 
كا�صتحقاق  ظهرت  بل  املطلوب،  االجتماعي  الن�صيج  واإن�صاء  بالتما�صك  وتعجل  االقت�صادية، 
تق�صيمي بني الدول االمربيالية الكربى (بريطانيا وفرن�صا) اآنذاك، وحملت معها بذور �صعفها 

وانق�صامها.

واالنتداب)،  و  (الو�صاية  الوطنية  بال�صيادة  املتعلقة  العوي�صة،  م�صكالتها  الى  وباال�صافة 
وحرمان الطبقة املتو�صطة اجلديدة من اية اآلية للم�صاركة ال�صيا�صية، واحتكار موؤ�ص�صاتها بيد 
الربجوازية الكبرية ال�صاعدة، وكبار املالكني االقطاعيني، خالل االحتالل الربيطاين، فانها 
اعتمدت، يف ا�صا�صها االجتماعي، النهج القومي والطائفي، حيال �صائر املكونات االجتماعية 
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االخرى، وحرمت الكثري من رعاياها العراقيني من اجلن�صية، مبوجب قانون اجلن�صية العراقية 
املطلوب بني  واالقت�صادي  االجتماعي  التما�صك  وف�صلت يف حتقيق عملية  ال�صيت،  ال�صيىء 

�صكانها. 

وجرى اال�صواأ، عقب اكت�صاف النفط والغاز الطبيعي. فبغية ا�صباع حاجة املجتمع الراأ�صمايل 
ال�صناعي املتطور ملنابع الطاقة، احتل البلد، ب�صكل تدريجي - يف منظومة العالقات الدولية 
الراأ�صمالية، ويف اطار منط االنتاج الراأ�صمايل املعومل - موقعه ومكانته كقوة اقت�صادية تابعة، 
منتجة للنفط والغاز الطبيعي، وبا�صتثناء الفرتة اخلا�صة بت�صكيل جمل�ض االعمار يف العهد 
امللكي يف اخل�صمينيات من القرن املن�صرم، اتبع �صيا�صات وا�صرتاتيجيات اقت�صادية تعزز من 
موقعه هذا. وبقدر ما  كان ين�شد البلد ا�شتقلله ال�شيا�شي، راح  يفقد، ب�شكل مطلق ومفرط، 

وب�صبب ال�صيا�صات االقت�صادية املذكورة، كل ا�صتقالل اقت�صادي.

ك�صلطة  وتت�صكل  االجتماعي،  ا�صا�صها  عن  تدريجي،  ب�صكل  الدولة،  تنف�صل  راحت  وداخلياً، 
على عقب،  وراأ�صاً  النقي�ض،  الى  العالقة  تنقلب  ذاتها، وراحت  فوقية خا�صة، م�صتقلة بحد 

بحيث بات يعتمد املجتمع، مذاك ف�صاعداً، على الدولة، يف وجوده وحياته.

ويف الوقت الذي وفرت فيه العائدات النفطية ال�صخمة، ب�صبب ارتفاع ا�صعار النفط، يف العقد 
العالقات  تلك  زادت  وت�صحيحها،  العالقة  لتقومي  �صانحة  املن�صرم، فر�صة  للقرن  ال�صبعيني 
ا�صتقطاباً وتفاقماً، ومع �صيادة النهج القومي وال�صوفيني والطائفي املهيمن، حتولت الدولة الى 
ماكنة ع�صكرية، ت�صبه الى حد كبري املاكنة الفا�صية، ومتت ع�صكرة املجتمع العراقي، و جرى 

�صد طريق حتوله الى جمتمع دميقراطي و علماين حديث.

ثالثًا: �لدولة و�لهوية )�لوطنية و�لقومية(
لقد �صهد العراق طوال قرن كامل تطورات كبرية، باجتاه التح�صر والتمدن املعا�صرين، ونتيجة 
لتغلغل منط االنتاج الراأ�شمايل وتطور العلقات االنتاجية احلديثة، وتفكك وحتلل االمناط 
العائدات  وتدفق  النفط  ظهور  ثم  القدمية،  البدوية  واحلياة  وامل�صاعية،  الزراعية  االنتاجية 
من  الوا�صعة  الداخلية  الهجرة  وبنتيجة  حديث.  ح�صري  ن�صاأ جمتمع  الدولة،  على  النفطية 
املناطق الزراعية والبدوية واجلبلية اإلى املدن، تطورت بوترية مت�صارعة غري م�صبوقة تاريخيا 
مدٌن كبرية و�صخمة. تغريت مالمح املجتمع العراقي القدمي بغري رجعة، وانهارت فيه اال�ص�ض 
القبلية والع�صائرية واحلياة البدائية الرتيبة للمدن ال�صغرية، وتغريت الهويات االجتماعية التي 

مل يَطلْها تغيري ا�صا�صي ملدة قرون، واجتهت الى االندماج، يف اطار هوية عراقية م�صرتكة. 
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ويكفي ان ن�صري الى التطور واالنفجار ال�صكانيني، حيث ان �صكان العراق، اوائل القرن الع�صرين، 
وغداة ت�صكيل اول دولة عراقية حديثة، كان اقل من 5 ماليني ن�صمة، واالآن، ها هو يقارب 
ن�صمة،  ماليني   7 البالغ  بغداد،  العا�صمة  �صكان  عدد  الى  وباالإ�صارة  ن�صمة.  مليون  الثالثني 
نالحظ اأنها قاب قو�صني او ادنى من خانة املدن احل�صرية العمالقة (mega city)، يف العامل. 
احتلتها  التي  اخل�صراء،  املنطقة  االمريكية يف  ال�صفارة  م�صاحة  باأن  اأي�صاً،  التذكري،  وميكن 

امريكا، توازي م�صاحة دولة »الفاتيكان«. 

وبدينامية  بالتناق�ض  ات�صمت  فقد  النا�صىء،  العراقي  باملجتمع  الدولة  عالقة  الى  وبالنظر 
ا�صتقطابية، وكلما تطور املجتمع العراقي وزاد حت�صره ومتدنه، وقع يف تناق�ض مع الدولة، 
وا�صطدم بهويتها وطبيعتها ونهجها، وبالكثري من �صيا�صاتها، وترتبت عليه الكثري من التوترات 
املذكورة،  والتحوالت  التغيريات  يف  عديدة  عوامل  تداخلت  وقد  االجتماعية.  واالنفجارات 
اهمها: االنق�صام الطبقي املتزايد يف املجتمع، وازدياد حجم ومكانة الطبقة العاملة ودورها 
او تفاقم اخلالفات  الطائفية واملذهبية والعرقية،  التوترات  الن�صايل، وكذلك ت�صاعد حدة 
االقليمي  ال�صعيدين  على  له  املر�صومة  احلــدود  العراق  لتجاوز  نتيجة  والدولية،  االقليمية 
والدويل (احلرب مع ايران واحتالل الكويت وال�صعي المتالك ا�صلحة الدمار ال�صامل وغريها)، 
وبات الو�صول الى حالة ارقى عرب نفي العالقة املتناق�صة بينهما، والدخول يف طور اعادة 
ا�صتقطاب جديدة، اإما باإ�صالح تلك الدولة، او ا�صقاطها والتخل�ض منها، �صرورًة ق�صوى. ومع 
ازدياد حدته، مل يكن امام املجتمع والدولة العراقيني �صوى اأحد خيارين: رفع التناق�ض والبدء 

باإ�صالح �صيا�صي �صامل، او ترك املجال ملنطق التناق�ض املحتدم ياأخذ م�صاره.

اال ان التدخل الدويل وبدء الغزو االمريكي للعراق قلبا املعادلة راأ�صاً على عقب، حيث اأنه مت 
، جوهرياً، وحيث  رفع التناق�ض، �صكلياً، بوا�صطة عامل خارجي، من دون ان يعني ذلك اأنه ُحَلّ
ان ال�صلطة التي حلت حمل القدمية، بدالً من اأن تفهم ماهية التناق�ض وابعاده وجذوره، اكتفت 
بالتعامل مع جتلياته وعوار�صه، واوجدت اآليات توفيقية لكبحه واإدارته. اإن ا�صلوب املحا�ص�صة 
الطائفية واملذهبية، والقومية، مل يكن اال حتاياًل على امل�صكلة، وترقيعاً للتناق�ض ال�صائك، لي�ض 
اال. وكذلك، فاإن اجراء �صل�صلة من االنتخابات، يف ال�صنوات الثماين الفائتة، ات�صمت بالطائفية 

وال�صراع املذهبي والعرقي، مل يكن ميثل خطوة باجتاه البدء ب�صريوة بناء جديدة.
كما ان معظم النقا�صات الهامة، التي ظهرت اثناء مناق�صة م�صودة الد�صتور العراقي، املتعلقة 
بتحديد هوية العراق - هل هو بلد عربي، اأم اإ�صالمي، اأم عراقي، اأوغري ذلك -  مت حلها بوا�صطة 

اآلية التوافق، ال�صيىء ال�صيت! والنتيجة ان العراق �صائع بني م�صاكل التعريف بالهوية.
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الد�صتورية  الناحية  من  التاأكيد،  باالمكان  وكــان  لذلك،  مهياأً   كان  العراق  ان  رغم  وعلى 
حيث  وال�صيا�صية، على دولة املواطنة املت�صاوية، ثم التاأكيد على الهوية العراقية امل�صرتكة – 
للبلد تاريخ ن�شايل م�شرف، يف هذا املجال، لعبت فيه االحزاب الي�شارية دوراً بالغ االهمية، 
يف تعزيز الهويات االجتماعية اجلامعة، يف خ�صم حماربة اال�صتعمار الربيطاين -  واالقرار 
باحلقوق الثقافية لكل مكون من مكوناته. اال انه جرت ت�صظية الهوية العراقية الى هويات 
حملية وثانوية، ويف نهاية املطاف، اإن ما بات يحمل ا�صم الدولة، يف العراق، مل يعد يحمل 
اي هوية. فاملحتل االمريكي، والقوى الطائفية واملذهبية والقومية، املهيمنة، نزعوا عنها كل 
هوية، و�صميت، بالتايل، بدولة املكونات، بحيث باتت م�صخاً بعدة وجوه: ا�صالمي، وعلماين، 

وا�صتبدادي دميقراطي، وهلم جرا.

ر�بعًا: �لدولة �لحتادية و�لدولة �ملركزية
وهذا  امل�صتع�صية.  التناق�صات  من  الكثري  طياتها  يف  حتمل  العراقي  الد�صتور  وثيقة  ان 
الد�صتور اليقدم حلوالً حمددة للعالقة بني الدولة وموؤ�ص�صاتها، وبينها وبني اقاليمها، واليحدد 
�صالحياتها، واخت�صا�صات كل منها. وبالتايل فاخلارطة التي ر�صمها الد�صتور للدولة هالمي، 
وغام�ض، وبدون فائدة، ولن يعود اليه احد - وبخا�صة من قبل القوى ال�صيا�صية املتنفذة -، يف 

غمرة �صراعاتهم ال�صيا�صية على ال�صلطة واملال والنفوذ.

لقد اأقر الد�صتور بطابع الدولة االحتادي، من جهة، كرد فعل على ال�صلطة املركزية املفرطة 
للدولة البعثية القدمية، ومن جهة اخرى، مبثابة حل للق�صية الكردية يف العراق، واالعرتاف 
باإقليم كرد�صتان. بينما بقيت ال�صلطة االحتادية جمرد حرب على الورق، حيث مل يجر، حلد 
االآن، بناءٌ فعلي للموؤ�ص�صات االحتادية الد�صتورية (ولعل اال�صارة الى املادة 68 من الد�صتور، 

املتعلقة بت�صكيل جمل�ض احتادي، خري دليل على ذلك).

وحل ا�صكالية مركزية الدولة من عدمها مل يطراأ عليه اأي تغيري، حيث ان �صراع البارزاين مع 
املالكي، يف االآونة االخرية، فتح الباب على م�صراعيه امام هذه املع�صلة، التي تنذر مبزيد من 
اال�شتقطابات والتجاذبات احلادة حولها. ان ممار�شات الدولة الراهنة، بقيادة املالكي، تاأتي 
واأذرعاً  لها،  املحافظات ظاًل  املركزية، وحتويل جمال�ض  للنزعة  املتزايد  التعزيز  يف م�صمار 
ل�صلطانها. بينما تزداد املطالبة ب�صالحيات او�صع، على �صعيد املحافظات، و�صوالً الى املطالبة 
باإن�صاء اقاليم جديدة (مطالبة حمافظة �صالح الدين باإن�صاء اقليم احتادي)، او تزايد املطالبة 
بانف�صال اقليم كرد�صتان، تخوفا من تكرار التجربة البعثية القدمية. وعليه، ال يوجد اي توافق 

او ان�صجام، بني امل�صار االقليمي - املحلي وامل�صار املركزي، او االحتادي. 
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وال�صراع على ا�صده، يف العراق، حول هذه النقطة، حتديداً، ومعظم االآراء ال زال يرُِبز �صعف 
ال�صلطة املركزية، يف العراق، ويعتربه حتفيزاً لالنفالت االمني، وطريقة للم�صاعدة يف ن�صوء 
اإمارات واقاليم و�صلطات حملية، و�صلطة طوائف وجماعات خمتلفة، توؤدي يف نهاية املطاف 
وت�صاعد  قيمها،  انتاج  واإعادة  طائفية،  ونزعات  وع�صائرية،  اقليمية وحملية  روح  تقوية  الى 
على تر�صيخها على ح�صاب القيم واالأعراف احل�صرية والدميقراطية، وتقو�ض الوالء للدولة 
والوطن، بينما االآراء املناه�صة له تتم�صك بالهويات الطائفية او العرقية (االكراد وال�صنة)، 
وللتعهدات  للدميقراطية  مناه�صة  ذاته  يف  تعتربه  او  املت�صاعدة،  املركزية  النزعة  ملناه�صة 
الد�صتورية القدمية، وتكراراً للما�صي البعثي الغا�صم. وبالنتيجة، اليعرف العراق اين يتجه: يف 

امل�صار االقليمي- االحتادي ام يف امل�صار املركزي ال�صمويل.

هذا ويبدو اأن اال�صكالية العراقية، و�صعوبة حلها، وال�صعي الى ايجاد حلول توفيقية لها - مثلها 
مثل �صائر امل�صاكل االخرى - ناجتة من ا�صباب اعمق بكثري. اإن �صريورة ت�صكل الدول الوطنية 
الراأ�صمايل، يف  االنتاج  الداخلية، و�صيطرة  منط  ال�صناعة  لتطور  امتداداً  واالحتادية كانت 
املمالك  بني  العالقة  تطور  اأوجبت  وهي  الغرب.  ودميوغرافية حمددة، يف  مناطق جغرافية 
واالمارات وال�صلطات املحلية الى حالة ارقى، ثم االندماج والت�صكل والتمثل يف دول وطنية 
واحتادية. اأما يف العراق - �صاأنه �صاأن الدول االخرى، يف ال�صرق االو�صط - فالعملية توقفت 
ال�صلطة منحى اكرث �صمولية  الى  الع�صاكر  املركزية، واتخذت مع �صعود  الدولة  بناء  مبجرد 
يف  املركزية،  ال�صلطة  وتفكيك  جتزئة  اي  لذلك،  املعاك�صة  ال�صريورة  تبداأ  ومل  وا�صتبدادية، 
وحدات �شيا�شية وادارية ا�شغر حجماً (املحافظات، االقاليم، الكومونات والخ...)، ا�شتناداً اإلى 

القاعدة الدميقراطية، واالنتخابات احلرة.

مل يتم ت�صظي ال�صلطة املركزية للدولة، ب�صكل دميقراطي حر، ويف اطار �صراع مدين وح�صاري، 
وباأ�صلوب �صلمي، عرب موؤ�ص�صات الدولة. واليوم فاإن اخلو�ض يف جتربة كهذه، يف بلد ا�صابه 
الدمار واخلراب، �صريورة بالغة ال�صعوبة، يف بلد ال زال يعي�ض و�صط تناق�صات طائفية وعرقية 
متعددة. وعلى رغم ذلك، فاإنها خطوة المنا�ض منها للعراق، لتعزيز البناء الدميقراطي للدولة 
احلديثة، بغية جتنب العودة الى املا�صي ال�صمويل الدكتاتوري، والوقوع يف الفو�صى وم�صتنقع 
الدويالت املحلية، وال�صلطات ال�صغرية. ان ف�صل هذه الدول يف البناء الدميقراطي الالمركزي 
ميكن ان يدوم لفرتة غري ق�صرية، ما يعني اأن م�صريها قد يتعر�ض للت�صظي وال�صوملة، يف 

اأ�صواأ االحوال!

وثمة نقطة اخرى نود اال�صارة اليها، وهي اأنه، بخالف ما يذهب اليه البع�ض، من اأن تق�صيم 
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ال�صلطة املركزية (�صواء ب�صكل احتادي وا�صع، او �صيق) يحمل يف ذاته بذور االن�صقاق واالنف�صال. 
يكفي ان ن�صري الى جتربة االمرباطورية العثمانية، هذه االمرباطورية الكبرية التي كانت حتكم 
يكفي،  مبا  مركزية  تكن  مل  ال�صرقية،  اوروبــا  الى  �صلطانها  و�صل  بل  لقرون،  العربي  العامل 
يكونوا،  فلم  مقاطعاتهم،  �صوؤون  الإدارة  وا�صعة  �صلطات  منطقة،  وكل  بلد،  كل  وتركت حلكام 
يف زمن العثمانيني، مقيدين باحلدود واالقفا�ض اجلغرافية امل�صطنعة، كما هي حالنا االن. 
اإن اال�صتفادة من تلك التجربة، يف البناء الدميقراطي احلديث، كفيل ببناء دول دميقراطية 
واالقت�صادية واالجتماعية،  ال�صيا�صية  الناحية  الدول، من  ويهيىء م�صتلزمات وحدة  حديثة، 
مثلما  مرجوة،  وحدة  العربي،  العامل  يف  املوهومة،  تلك  ال  احلقيقية،  الوحدة  اإن  م�صتقباًل. 
ن�صهد، حالياً، يف االحتاد االوروبي. وثمة، بال�صرورة، دور للي�صار الفعلي، يف بلورة برناجمها، 

وو�صعها مو�صع لتنفيذ. 

خام�ضًا: �لي�ضار ومفهوم �لدولة �لعر�قية
ال زال العراق يعي�س، ب�شبب حماقات الربجوازية العراقية وافكارها و�شيا�شاتها وممار�شاتها 
ال�صلطوية، يف نفق مظلم. واإن الطبقة العاملة والكادحني والطبقات املحرومة االخرى، تدفع، 
ب�صكل يومي، �صريبة حماقتها وبالدتها. اما القوى الي�صارية والتحررية فاإنها متاأثرة، بدرجة 
او باخرى، بال�صياق الثقايف املهيمن، وبالقيم واملفاهيم واملمار�صات الرا�صخة فيه، وهي تردد 

يف احايني كثرية افكار غريها.

هذا والتوجد بني القوى الي�صارية، باال�صافة الى اخلالف النظري، الذي نرتك التطرق اليه 
التي هي  الدولة،  ق�صية  م�صرتكان حول  وبرنامج  روؤيٌة  الراهنة،  املرحلة  اخرى، يف  لفر�صة 
العراقي،  ال�شيوعي  (احلزب  فبع�شها  والثورة..  اال�شلح  بق�شية  مبا�شر  ارتباط  لها  ق�شية 
وبع�ض اجلماعات الي�صارية ال�صغرية) اأيد، يف البداية، �صلطة املحا�ص�صة الطائفية والقومية 
بدولة علمانية  ليطالب  االآونة االخرية،  ثم غري موقفه، يف  ب�صيطة،  اجلديدة، مع حتفظات 
باإقامة  ليطالب  وتف�صياًل،  جملة  رف�صها  العمايل)  (ال�صيوعي  االآخر  والبع�ض  دميقراطية، 
جمهورية ا�صرتاكية، عرب اال�صتيالء على ال�صلطة، بقيادة احلزب الطليعي الواحد، اي احلزب 

ال�صيوعي العمايل (!!!)، لتكون �صلطة احلزب الواحد، يف اطار اجلمهورية املن�صودة.
 

وهناك اآخرون، مثل احتاد ال�شيوعيني يف العراق، ايدوا، منذ �شقوط النظام الطاغي ال�شدامي، 
قيام دولة علمانية ودميقراطية معا�صرة، على ان تكون، اأوالً: دولة احتادية (فيدرالية) حقيقية 
ت�صتند اإلى االنتخابات احلرة.  ثانياً: تقر بوجود االقاليم والوحدات االدارية ذات ال�صالحيات 
اقليم  لكل  يكون  ان  على  املحافظات)  فيدراليته،  او  كركوك  اقليم  كرد�صتان،  (اقليم  وا�صعة 
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وق�صائية  وتنفيذية  ت�صريعية  �صلطات  وله  االعلى  الى  اال�صفل  من  منتخبة  اقليمية  حكومة 
ثالث.

بني  معمقاً،  نقا�صاً  تتطلب  حيث  بالبدائية،  تت�صم  الزالــت  املذكورة  الطروحات  باأن  وال�صك 
خمتلف الف�صائل الي�صارية وال�صيوعية، والهدف يتلخ�ض بايجاد اخلطوات ال�صرورية العادة 
بناء املجتمع العراقي، والدولة، ب�صكل حديث، اأوالً، وبدء �صريورة ثورية، ثانياً، ت�صعف فيها 
ال�صلطوية وا�صتبداد الدولة، وتدمر قمعها، وتفكك هيمنتها، وتتيح توفر الفر�ض لبناء املجال�ض 
والكومونات،  البلدية  واملجال�ض  والتطوعية  املدنية  املنظمات  و�صتى  والنقابات،  وال�صوفيتات 
دور  عن  االطــالق،  على  اأهمية،  تقل  ال  وهي  االجتماعية.  التغيريات  يف  بدورها  لت�صطلع 
الذي  الذاتي،  الرتاث  اأن حتاول حماية كل  اأنها ال بد من  والتحررية، كما  الثورية  االحزاب 
يفرت�س اأن ي�شاهم بن�شاط، يف خلق ال�شروط وامل�شتلزمات ال�شرورية الإلغاء الدولة، مبا هي 

دولة، وا�صمحاللها، يف املجتمع اال�صرتاكي. 

املجتمعات  تطور  ن�شهد  اننا  حيث  وممكنة،  مطلوبة  ولكنها  للغاية،  �شعبة  املذكورة  املهمات 
عاملية،  مواطنة  وبحقوق  احلقة،  وامل�صاواة  بالدميقراطية  املطالبة  وعي  وتزايد  الب�صرية، 
والتغيريات العا�صفة، يف ثقافة التحرر والتطور، واملظاهرات املليونية يف قلب املدن العمالقة، 

التي تتحدى ال�صماء. 

اإن على احلركة الي�شارية والتحررية يف العراق، من خلل هذا املنظور االممي، ان تعي حقيقة 
العاملة  الطبقة  دورها امل�صريي، وهي اهل لذلك. حيث ان ن�صالها، كجزء من ن�صال وقوة 
والكادحة، �شاهم يف اإنتاج الثورات واملعجزات، يف تاريخ �شابق. ولكن امل�شيبة ان هذا الوعي 
مل ين�صاأ بعد. ويجربنا ذلك على اأن نرجع الى النقطة التي انطلقنا منها، ونت�صاءل: الى اين 

ي�صري العراق؟
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االبعاد الطبقية والتاريخية لصعود 
الحركات االسالمية في لبنان
المنتدى االشتراكي )لبنان(

�صيا�صية  تطورات  من  املا�صية،  القليلة  اال�صابيع  اللبنانية، يف  ال�صيا�صية  ال�صاحة  �صهدته  ما 
وامنية يف ال�صمال وبريوت1، هو موؤ�صر ال ميكن جتاهله، مبا له من دالالت على مدى تاأزم 
الواقع ال�صيا�صي القائم، والتناق�صات التي حتكم موازين القوى داخله، وبخا�صة يف ظّل �صريورة 
الثورات العربية، وال �صيما منها الثورة ال�صورية، مع ما تطرحه من م�صكالت، امام الطبقات 

احلاكمة العربية، عموماً، واللبنانيًة، بوجه خا�ض.

وقد يحاول البع�ض تف�صري هذه االحداث كاأنها ح�صلت عن �صابق ت�صميم، من قبل املخابرات 
ال�صورية، من جهة، او من قبل املخابرات ال�صعودية، من جهة اخرى، يف حماولة منهم لتهمي�ض 

الدالالت ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية لهذه احلوادث.

1) عا�ض لبنان يف اال�صبوعني االخريين من �صهر ايار 2012 اأحداثاً امنية خطرية بداأت باعتقال احد قيادي التيارات ال�صلفية 
يف �صمال لبنان وهو �صادي املولوي، لال�صتباه بعالقته بتنظيم القاعدة (من دون ان يعرف حتى ال�صاعة اذا ما كانت هذه التهمة 
فعلية او ملفقة). وتبعاً لعملية االعتقال بداأت اعت�صامات تخللها حرق للدواليب واقفال للطرقات ا�صتمّرت اليام يف طرابل�ض، 
الى مواجهات ما بني جمموعات ا�شلمية متعددة واجلي�س اللبناين، وكما تخلل ذلك اي�شاً مواجهات ما بني  مما ادى اي�شاً 

منطقتي باب التبانة (ذات غالبية �صنية) وجبل حم�صن (ذات غالبية علوية).
وتبع ذلك مقتل ال�صيخني اأحمد عبد الواحد وحممد مرعب على يد ع�صكريني من اجلي�ض اللبناين على حاجز للجي�ض يف عكار 
من دون ان تت�شح حتى ال�شاعة ملب�شات احلادثة، مما ادى الى حالة ا�شتنكار وا�شعة، وحتركات اهلية، وامتدت ال�شرارة الى 
طريق اجلديدة (يف بريوت) حيث خرج �صبان من تيار امل�صتقبل يحتّجون على مقتل ال�صيخني، ومن ثم اآلت االمور الى حملة 
م�صلّحة، واإلى اخراج �صاكر الربجاوي رئي�ض »التيار العربي« (حليف قوى 8 اذار) من حملة الطريق اجلديدة. وبعد ذلك مت اطالق 

�صراح �صادي املولوي بكفالة مالية، و�صّرح االخري ان اطالقه »عّزة لطرابل�ض ولال�صوليني«.
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فكل من قوى 14 و8 اذار تبّنت ب�صكل وا�صح احلّل االمني، واإن اعتمد كّل منهما لبا�صاً 
خمتلفاً، فمثاًل دعت قوى 14 اذار، يف بيانها، تعقيباً على احداث طرابل�ض، احلكومة 
حكومة  من  االقت�صا�ض  لي�ض  اال�صتقالة  من  الهدف  »ان  معتربًة  لال�صتقالة،  احلالية 
لالنك�صاف  جذرية  معاجلة  تقدم  ان  ت�صتطيع  انقاذية  بحكومة  املجيء  وامنا  ميقاتي، 

ال�صيا�صي واالمني يف البالد.«2

بينما كان رّد الوزير جربان با�صيل االكرث تعبرياً عن موقف 8 اذار العام بهذا ال�صاأن، حيث 
قال: »ملاذا يريدون ا�شقاط احلكومة، حتى حتل حملها حكومة التكفرييني، وم�شاهد 

الفلتان والت�صيب وحكومة تهدمي اجلي�ض وحكومة »اجلي�ض ال�صوري احلر««؟3

فاملنطق الذي تعتمده القوى احلاكمة، مبواليها ومعار�صيها، والذي يختزل معظم امل�صائل يف 
البلد يف مقاربات موؤامراتية، يرتكز على مقاربة �صيا�صية تعترب ان ا�صباب هذه االنفجارات 
املو�صعية، يف الواقع ال�صيا�صي اللبناين، هي نتيجة الت�صّرف الالعقالين لالهايل. اإنه، كما 

ي�صفونه: »غ�صب االهايل«، او كما و�صفه وزير الداخلية مروان �صربل: »ف�ّصة خلق«.

الى  ينجّرون  الروؤية هذه،  بح�صب طريقة  »ال عقالنيون«،  بطبيعتهم  فاالهايل هم  وبالطبع، 
اأي  هم،  بينما  وال�صعودي.  ال�صوري  كالنظامني،  املوؤّثرة،  االقليمية  الدول  وموؤامرات  ايعازات 
القوى احلاكمة، يظهرون دائماً يف الّزي العقالين، املدين، الذي يت�صلّح ب�صلطة الدولة والق�صاء 
الالعقالنيني!).  االهايل  هوؤالء  ومعاقبة  االو�صاع  (لتهدئة  والع�صكرية  املدنية  واملوؤ�ص�صات 
وهذا هو فحوى مواقف كل من جماعتي 8 و14 اذار يف مطالبتهما بحماية البالد من خطر 

»االنك�صاف االمني وال�صيا�صي«.

هنا ال ننفي تدّخل الدول االقليمية والعاملية يف احداث لبنان، وخا�صة كاًل من النظامني ال�صوري 
وال�صعودي خا�صًة، ولكن هذا التدّخل ال ياأتي من دون بيئة توؤّمن له منفذاً، وهو بطبيعة احلال 
نتاج »العقالنية االهايل«  القائمة، ولي�ض  الطبقة احلاكمة  ناجت ب�صكل مبا�صر من �صيا�صات 
املزعومة، او »انت�صار التقاليد والعادات على الدولة«، وخا�صة انه كلّما حت�صل هكذا حوادث، 
يبداأ  املناطق،  ال�صمال، وغريها من  البقاع او يف  او يف  ال�صاحية اجلنوبية لبريوت  اأكان يف 
اأن�صاف املثقفني حينها برتديد عبارات »كالتمّرد على هيبة الدولة« و»الهجوم على املوؤ�ص�صات« 

الخ…

2) جريدة االخبار اللبنانية، اجلمعة 25 ايار، 2012. 
3) امل�صدر نف�صه
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االجتماعي  والعمق  الطبقية،  اخللفية  جتاهل  اأجل  من  االأبــرز  ال�صالح  هو  اخلطاب  وهذا 
ال�صاحة  م�صتوى  على  تناق�صات،  من  تعك�صه  وما  احلــوادث،  لهذه  وال�صيا�صي  واالقت�صادي 
ال�صيا�صية اللبنانية، ف�صاًل عن التناق�صات الطبقية القائمة يف واقعنا اللبناين، والعربي ب�صكل 

عام.

�شفوف  داخل  االن�شباط  حالة  »اإف�شاد«  يحاول  من  ملعاقبة  حماولة  ي�شكل  هو  جهة،  فمن 
على  قدرتها  يف  الطائفية  االأحــزاب  هيمنة  من  تقلل  احداثاً  هكذا  ان  حيث   - »الطوائف« 
�صبط ال�صارع - ومن جهة اخرى، هو اي�صاً ي�صفي طابعاً »جاهاًل« على التعبري الطبقي الذي 
يتخذ هنا من الطائفية والدين م�صرحاً للتعبري عن نف�صه. ومن هنا تعمد ال�صلطة الى اخفاء 
الإعادة  منها  احلــوادث، يف حماولة  لهذه  وال�صيا�صي  واالجتماعي  الطبقي  البعد  تهمي�ض  او 

االنتظام، يف االن�شباط الطبقي- الطائفي، يف اآن واحد.

النا�صطني  من  به  ي�صتهان  ال  جزء  اعتمدها  التي  املقاربة  عن  بتاتاً  يبتعد  ال  املنطق  وهــذا 
الي�صارين والي�صار ال�صتاليني والقومي خ�صو�صاً، والتي تنبئ مبنهج ع�صبوي ال يختلف عن 
تكرار الأعمال �صغب،  فاأمام كل  نف�صها.  الطبقة احلاكمة  لها  ترّوج  التي  الطائفية،  الع�صبية 
او احداث امنية مماثلة، ي�شيح هوؤالء »الي�شاريني« ب�شعار، مثل »اجلي�س خط احمر«، الذي 
اعتمده احلزب ال�صيوعي اللبناين، كرّد على اعمال ال�صغب التي جرت يف الـ2004 يف حّي 
ال�صلم، احتجاجاً على الو�صع املعي�صي، ويف حرب نهر البارد التي ادت الى تدمري منازل اكرث 
من 30،000 الجئ فل�صطيني. واليوم ي�صتخدم يف بع�ض االحيان لتربير الدعوة املبا�صرة لقتل 
»املجموعات اال�صالمية يف ال�صمال«، حيث يكتب احد النا�صطني »الي�صاريني« املزعومني على 

الفاي�صبوك، رداً على االحداث االخرية يف طرابل�ض: »ال�صلفي املمتاز هو ال�صلفي امليت.«

وهنا من ال�صروري بالن�صبة اإلينا، كمارك�صيني ثوريني، اأن ال ننجّر الى هذا اخلطاب الع�صبوي، 
�صيا�صية،  تنتج هكذا حركات  التي  والتاريخية،  واالجتماعية  الطبقية  االبعاد  الى  ننظر  واأن 
ونهتم مبواجهة هذا الواقع من منظور ثوري، يخدم م�صلحة املجتمع ككل، ولي�ض من منطق 
اال�صطفاف الفئوي والع�صبوي، الذي يعيد انتاج النظام الطائفي والعن�صري القائم، والذي 
�صابقاً  ذكرنا  كما  البحتة،  االمنية  املقاربات  العتماد  ال�صلطة  حمــاوالت  تعزيز  يف   ي�صاهم 
(يف حماولة لطم�ض ما تنبئ به هذه االحداث، بخ�صو�ض م�صتوى االحتقان الطبقي القائم، 
وتناق�صاته، التي ادت الى منو هذه التيارات ال�صيا�صية اال�صالمية). هذا مع العلم باأن احلّل 
االمني كان دائماً خيار ال�صلطة الربجوازية الطائفية القائمة، من اجل اعادة انتاج م�صببات 

وجودها ال�صيا�صية، واعادة انتاج خطابها الطائفي والطبقي.
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يف �لظروف �لتاريخية للتعبري �لديني و�لطائفي

ان احلركات الدينية (والطائفية)، يف العامل، �صعدت يف واقع جمتمٍع تك�ّصرت قواعده 
االجتماعية واالقت�صادية، بفعل التحّول الراأ�صمايل  - اأوالً، بفعل فر�صه من قبل الهيمنة 
االمربيالية، وبعد ذلك بفعل التحّول احلاد للعالقات االجتماعية الداخلية، ما ادى مع 

الوقت الى �صعود طبقة برجوازية حملّية، ون�صوء دولة راأ�صمالية برجوازية«.4

طبقات جديدة حلت حمل طبقات قدمية، ولكن هذا التحّول الراأ�صمايل مل يكن وا�صح املعامل، 
بل انه مّت ب�صكل متفاوت ومركب، بنف�ض الوقت. وقد اأو�صح ليون تروت�صكي هذه ال�صريورة، 

على ال�صكل التايل:

»بالرغم من كونها م�صطّرة الى اللحاق بالدول املتطورة، فالدولة املتخلّفة يف تطورها ال 
تدخل يف نف�ض ت�صل�صل املراحل التي اتبعتها الدول املتقدمة يف انتقالها الى الراأ�صمالية، 
املتقدمة،  الــدّول  يف  متوافر  هو  ما  اعتماد  الى  يدفع  التاريخي  التخلّف  امتياز  فاإن 

متخطية �صل�صلة من املراحل«5

هكذا يرمي الفلحون/ات ادواتهم/ن الزراعية، وينتقلون/ن الى العمل يف امل�شانع وامل�شاغل 
ال�صغرية، او يف املحالت واملوؤ�ص�صات التجارية، او ميتهنون قيادة �صيارات االجرة، من دون 

املرور بالطريق الطويل، الذي اّدى الى حتّول وتطّور ادوات االنتاج هذه.

ففعل ال�صّدمة هذه اإثر التحوالت الراأ�صمالية احلادة، كان احلافز اال�صا�صي مثاًل لهجرة �صكان  
جبل لبنان ما بني ال1860 وال1910. ويعلّل اكرم فوؤاد خاطر كيف ان االزمات االقت�صادية 

التي مّرت باجلبل، حينها، و�صعت الفالحني امام مع�صلة، وهي: 

»كيف ميكن ان جُتنى االموال ب�صكل �صريع حتى ي�صمنوا النف�صهم مكانة »مالك لالر�ض«، 
ال ان ينزلقوا الى �صفوف العمال املعدمني (اي معدمي امللكية)، وكانت الهجرة اخليار 

الوحيد الذي يبدو ممكناً يف االفق االقت�شادي«.6

4) كري�ض هارمن، النبي والربوليتاريا، جملة اال�صرتاكية العاملية، خريف 1994.
5) ليون تروت�شكي، »تاريخ الثورة الرو�شية«، بلوتو بر�س، 1977، �ض. 26 - 27.

6) اكرم فوؤاد خاطر، اكت�صاف الوطن: الهجرة، النوع االجتماعي والطبقة الو�صطى يف لبنان 1870 - 1920، مطبعة جامعة كاليفورنيا، 
. 2001
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لكن قانون التطّور املتفاوت واملركب اإذا كان يف�صر، ب�صكل اأ�صا�صي، ال�صريورة االقت�صادية - 
االجتماعية يف البلدان املتخلفة، فهو لي�ض حكراً على التحّول الراأ�صمايل يف دول العامل الثالث 
فقط، بل قد ينطبق على جوانب من عملية تطور بلدان ما ي�صمى ال�صمال اأي�صاً، من بع�ض 
النواحي. فمثاًل هو الذي ميكن اأن نفهم بوا�صطته واقع تقّدم  كل من املانيا والواليات املتحدة 

راأ�صمالياً على بريطانيا، يف مطلع القرن املا�صي.

متقدمة،  درجة  بلوغ  عند  اال�صتعمارية،  التطلعات  ذات  الكربى،  الراأ�صمالية  الدول  اأن  على 
العاملة  اليد  والــى  االولــيــة،  املــواد  اإلــى  حاجتها  وازديـــاد  الراأ�صمايل،  تطورها  من  ن�صبياً، 
الرخي�صة، واالأ�صواق املفتوحة؛ هذه الدول ومن اجل ت�صهيل �صيطرتها، �صعت دائماً من خالل 
�صيا�صاتها ال�صتغالل التعددية الدينية والطائفية القائمة يف البلدان التي احتلتها، وت�صنيفها 
تفاوت  الى  اّدت  نتائج  من  ال�صيا�صات  هذه  مع  يتالزم  وما  ودينية،  طائفية  »انق�صامات«  كـ 
يف العالقة بالرثوة والنمو االقت�صادي، يف ما بني املنتمني اإلى هذه االأديان اأو الطوائف، يف 
امل�صتعمرات واأن�صاف امل�صتعمرات. ال بل باتت تلك االنق�صامات، وما نتج عنها من �صراعات 
داخلية متفاوتة احتداماً، ذريعة �صهلة لتدخلها فيها، ال بل الحتاللها، حتت �صعار »التدّخل 

االن�صاين« بحجة نقلها اإلى احل�صارة والتمدن واحلداثة!

وي�صرح ا�صامة مقد�صي، يف كتابه »الثقافة الطائفية«، هذه الظاهرة، مبا يخ�ض منطقتنا، يف 
اال�صطر التالية:

 
�صمن  ومن  العثمانية،  ال�صلطنة  يف  اال�صتعمارية  للقوى  التدّخل  موقع  ا�صبح  »الدين 
هذا االطار عّرف الديبلوما�صيون االوروبيون معامل اال�صالح من خالل خطاب حداثي، 
 َم�صوغ مب�صطلحات تعزز فكرة ال�صراع احل�صاري الديني. كال امل�صكلة (االإ�صالم) واحلّل 
دا من خالل م�صطلحات دينية متجان�صة. عالوة على  (العقالنية امل�صيحية االوروبية) ُحدِّ
ذلك، فاإن ديبلوما�صيني مثل كانينغ، مل يروا يف االمرباطورية العثمانية كونها متعددة 
االعراق واالديان والطوائف، بل كونها دولة م�صلمة ذات اقليات وا�صعة من امل�صيحيني، 
ف�صيف�صاء،  بكونها  الفهم لالمرباطورية  واملحافظات. وهذا  املدن  منت�صرة يف خمتلف 
حيث ان املجموعات االثنية والدينية تتواجد كوحدات  ثقافية ومادية منف�صلة وم�صتقلة  
بع�صها عن بع�ض، كان �صديد الو�صوح يف و�صف كانينغ للم�صيحيني املحليني على اأ�صا�ض  

كونهم طبقات مقهورة«7

7) ا�صامة مقد�صي، الثقافة الطائفية، مطبعة جامعة كاليفورنيا، متوز 2000، �ض. 11،10.
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اي�صاً  لن�صوء الطائفية، بل قابلتها  الوحيد  ال�صبب  ال�صيا�صة االوروبية هي  وهذا ال يعني ان 
ال�صيا�صة التي اتبعتها ال�صلطنة العثمانية، والربجوازيات التابعة املحلّية. ولعل اكرب دليل على 
ا�صتكمال هذا النهج هو ما ن�صمعه اليوم (بعد اكرث من قرن من الزمن) من ال�صيا�صيني اللبنانيني، 
الذين ي�صتعملون م�صطلحات كـ »الغنب امل�صيحي« - و»كرامة اهل ال�صّنة«  و»احلرمان ال�صيعي«، 
وما اإلى ذلك. حيث ا�صبحت هوية التعبري ال�صيا�صي عن النمو املتفاوت، يف التحّوالت على 
امل�صتوى ال�صيا�صي والثقايف واالقت�صادي، تتخذ من الدين م�صرحاً لها، ولكنها ويف نف�ض الوقت 
ال تعرّب عنه (اي الدين) بل عن واقع اقت�صادي او اجتماعي او �صيا�صي، ناجت من عدم التوازن 

يف االمناء.

»فالغنب«، و»احلرمان«، و»الكرامة،« هي تعابري طبقية بامتياز، وهي تعابري جامعة يف حالتها 
لتحّولها  اجلامعة،  الطبقية  حالتها  من  تقلّ�صها  املعتمدة  الطائفية  التعابري  بينما  املجّردة، 
الطبقي  التعبري  بني  ما  لالن�صهار  ترجمة  هي  التعابري  هذه  اأن  كما  الطائفية،  للخا�صية 

املو�شوعي، واخلطاب وااليديولوجية املهيمنة للطبقة الربجوازية/الطائفية احلاكمة.

وهذا ما يوؤكده اي�صاً اتفاق الطائف يف العام1990، حني اأ�صيفت الى مقدمة الد�صتور 
العبارات التالية: »االمناء املتوازن للمناطق، ثقافياً واجتماعياً واقت�صادياً، هو ركن ا�صا�صي 
والطائفي  الديني  التعبري  باأن هذا  النظام«. علماً  وا�صتقرار  الدولة،  اركان وحدة  من 
الد�صتور،  مقدمة  تعززه  ما  اي�صاً  وهذا  راأ�صمالية،  طبقية  حتتية  بنى  �صمن  يتواجد 

بالفقرة التالية:  »النظام االقت�صادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية اخلا�صة«.

�لتعبري �لديني/�لطائفي كم�ضرح لل�ضر�ع �ل�ضيا�ضي و�لطبقي
اإن التيارات الطائفية والدينية، خا�صة، القائمة اليوم، هي تعبري عن التناق�صات التي حكمت 
هذه التحوالت داخل املجتمع اللبناين. ومع انح�صار القوى الي�صارية والعمالية، اإبان احلرب 
االهلية، راأينا ظهور االحزاب الطائفية، كتعبري اكرث حدة، مقارنة مع ال�صتينيات وال�صبعينيات 
من القرن املا�صي، عن هذه التحوالت الراأ�صمالية. فراأينا تراجع االحزاب العابرة للطوائف، 

و�صعوداً لالحزاب ذات النقاء الطائفي، وذات الوجه الديني العقائدي.

�لنزوح �لى �ملدينة و�ندثار �ملجتمع �لقروي 
 لقد اأف�صت التحّوالت الراأ�صمالية، يف لبنان، الى تطوير بع�ض ال�صناعات احلديثة، وان ب�صكل 
حمدود، وهي تتواجد جنباً الى جنب مع قطاعات وا�صعة من الور�ض وال�صناعات واماكن العمل 
ال�صغرية والتقليدية، التي ال يتعدى عدد العمال يف معظمها اخلم�صة، والتي ت�صّكل حوالى 
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ال90% من اماكن العمل8. بينما احلروب املتتالية، وتوّجه االقت�صاد نحو القطاعات اخلدماتية، 
ورفع احلماية عن القطاع الزراعي، ادت الى ح�صر عدد كبري من االرا�صي باأيدي املالكني 
الكبار، او االوقاف والكنائ�ض. كما حتّول عدد وا�صع من الفالحني املتو�صطني الى مزارعني 
�صغار. ولكّن هذا الواقع ادى اي�صاً الى نزوح اعداد كبرية منهم الى املدن وال�صواحي، خا�صة، 
حيث يح�ّصلون لقمة عي�صهم من خالل العمل املياوم، او اال�صبوعي، يف امل�صاغل او يف املحال 
التجارية. وادى التّو�صع الكبري للقطاع التعليمي الى تخريج اعداد كبرية من طالب الثانويات 
او اجلامعات، بينما ال يجدون يف ال�صوق اي فر�ض عمل تتيح لهم الرتقي االجتماعي، وحتى 
�صد الرمق. فبع�صهم  يعمل ك�صائق اجرة اأو هم من �صائقي الفانات، او يعملون يف ال�صوق غري 

الر�صمية، او غري ال�صرعية.

ال�صكانية الكبرية يف املدن،  بالكثافة  النزوح يرتجم ب�صكل مبا�صر  هذا واإن واقع هذا 
بينما تتقل�ض ن�صب ال�صكان يف القرى، ب�صورة كارثية. ففي العام 1950 كان يقّدر عدد 
�صكان املدن (يف لبنان) بحوالى 22،7%، بينما يف العام 1970، ازداد الى ما بني ال50 

وال59%،  ويف العام 2000 قّدر عدد �صكان املدن ما بني ال87 و%92. 9

وهذا االرتفاع يف اعداد ال�صكان كان يتمركز ب�صكل ا�صا�صي يف ال�صواحي، فمثاًل »ما 
بني العام 1925 والعام 1969، منت منطقة ال�صياح (عني الرمانة وال�صياح) من قرية 
منزالً، موزعة على 5،054  موؤلفتني من 4،587  الى �صاحيتني  موؤلفة من 575 عائلة 
عائلة نووية، ما قارب حينها 28،568 �صخ�صاً. وكان ي�صّكل النازحون 75% من ال�صكان 

يف تلك املنطقة«10

ت�ضّخم �لطبقات �ملتحّولة �و �لهجينة �لر�أ�ضمالية
فوجدت  التناق�صات،  هذه  تفاقمت  العاملي،  امل�صتوى  على  االقت�صادية  االزمــات  تفاقم  ومع 
االقت�صاد  ان  بينما  بكفاءة،  لتعمل  لها  جداً  �صغرياً  الوطني  االقت�صاد  احلديثة  ال�صناعات 
العاملي �صديد التناف�صية، فال ت�صتطيع ان ت�صتمر هذه ال�صناعات من دون حماية الدولة (مثل 
برامج دعم الطحني مثاًل)، بينما ال�صناعات ال�صغرية والور�ض غري قادرة على التطّور من دون 
دعم الدولة، وغري قادرة على تعوي�ض ف�صل ال�صناعات احلديثة يف تاأمني الوظائف لالعداد 

8) درا�صة االحوال املعي�صية لال�صر اللبنانية، وزراة ال�صوؤون االجتماعية، 2007.
9) نقاًل عن اح�صائيات االمم املتحدة يف ال2002، هانز غونرت برو�ض، التو�ّصع املدين، والكوارث الطبيعية يف النمو ال�صكاين لدول 

البحراملتو�صط، والتغرّي املناخي يف القرن احلادي والع�صرين، اآف�ض بر�ض. 
 http://www.afes-press.de/pdf/Brauch_Urbanization_Natural_Disaster.pdf

10) فوؤاد خوري، من القرية الى ال�صاحية، جامعة �صيكاغو، 1975، �ض. 33،21.
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الكبرية التي تقطن املدن وال�صواحي. 

وهذا ادى من جهة الى تزايد يف حجم الربجوازية ال�صغرية (ا�صحاب املحالت ال�صغرية، ومن 
يعملون حل�صابهم)، وات�صاع حجم ال�صوق غري الر�صمي، ما ادى طبيعياً الى ازدياد منط العمل 

العر�صي (العمال املياومون، واال�صبوعيون). 

فيقدر مثاًل حجم الربجوازية ال�صغرية يف لبنان بحوالى 23،3% من جممل القوى النا�صطة 
بينما تقّدر ن�صبة العمال العر�صيني بحوايل 10،3% من جمموع القوى العاملة يف  اقت�صادياً 

لبنان.11 

باملقابل، فاإن قطاعات اخرى، كامل�صارف والعقارات واخلدمات ا�صتطاعت ان ت�صنع لنف�صها 
لها  يوؤمنون  �صيا�صيني  حلفاء  لها  وان جتد  والعاملي،  االقليمي  الراأ�صمال  مع  متينة  عالقات 
الظروف املوؤاتية لرتاكم ثرواتها. ويف نف�ض الوقت نرى متركزاً كبرياً للرثوة، ويبدو ذلك �صاطعاً  
الرثاء  ومظاهر  ال�صحاب،  ناطحات  م�صتوى  على  �صيما  وال  املدينة،  و�صط  يف  اال�صواق،  يف 
الكبري، الوا�صحة متاماً، خا�صة يف بريوت. ما يوؤدي، ب�صكل  طبيعي، الى خلق احتقان متنام، 
يف  ما بني االثرياء الكبار، من جهة، والعمال العر�صيني (املياومني، او العمال اال�صبوعيني، 
اأوالعاطلني عن العمل)، ناهيكم عن ال�صرائح العمالية العادية، من جهة اأخرى، واحتقان اآخر 

اقّل حدية، يف ما بني الربجوازية ال�صغرية والربجوازية الكربى املهيمنة.

لكن �صوؤاالً بالغ االأهمية ال بد من ان ينطرح: على الرغم من هذا الواقع وما قد يخلقه من 
م�صاعر العداء الطبقي، ما الذي يجعل هذه الفئات الدنيا بالذات تتقبل اخلطاب الطائفي 

والديني، ال بل تلجاأ اإليه، يف العديد من االحيان؟ 

 وهنا ميكن القول اإنه مع غياب اخلدمات وال�صمانات االجتماعية وال�صحية، وفر�ض العمل، 
الفئات،  لهذه  واالجتماعي  االقت�صادي  االأمان  وغياب  املنتجة،  القطاعات  واال�صتثمارات يف 
ومع تراجع احلركة العمالية، يف احلرب االهلية، وال �صيما يف الت�صعينيات من القرن املا�صي، 
التي قامت بها الربجوازية املحلية، وداعموها واملتواطئون معها،  ال�صر�صة  الهجمة  اثر  على 
املحليون كما اخلارجيون (كالنظام ال�صوري، وخمابراته، واملكلفون مبتابعة املو�صوع اللبناين بني 
م�صوؤوليه)، �صد التنظيمات النقابية والعمالية، التي كانت ت�صكل نقطة ارتكاز حلركة ال�صارع 
مبجملها، وللتعبري ال�صيا�صي للعمال والطبقات املحرومة، وجدت تلك الفئات نف�صها من دون 

11) الدرا�صة الوطنية لالحوال املعي�صية لال�صر، وزارة ال�صوؤون االجتماعية، 2007.
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الدينية،  املوؤ�ص�صات  بدت  وعندئذ  ُمــْزٍر.  واجتماعي  اقت�صادي  واقع  ظل  ويف  ميّثلها،  �صوت 
ن، وال تزال، ما ي�صبه نقطة ارتكاز اجتماعية للقادمني  كاجلوامع واحل�صينيات والكنائ�ض، توؤِمّ
»اجلدد« الى »املدينة«، وتقوم املوؤ�ص�صات الرعائية الطائفية، يف هذه االأخرية، عرب تقدمياتها 
وامل�صتو�صفات  وامل�صت�صفيات  االجتماعية،  الرعاية  منظمات  الى  االيتام،  دور  من  املختلفة، 
واملدار�ض، بلعب الدور اال�صا�صي يف تاأمني نوع من احلماية االجتماعية، التي هي غائبة يف 
هذه املناطق من قبل الدولة، مع ما يرتتب على ذلك من انتاج لعالقات تبعية بهذه املوؤ�ص�صات، 

ه يف امل�صتفيدين من تلك اخلدمات. والفكر الذي ت�صُخّ

وعرب تلك املوؤ�ص�صات جتد االموال القادمة من قبل من تتعار�ض م�صاحلهم ب�صكل جذري مع 
ال�صلطة  امل�صيطرة على مواقع  الطائفية،  الربجوازية  كالزعامات  ال�صعب -  م�صالح  غالبية 
رة جزءاً هاماً من اأموال الدولة، لتقدمي خدمات وتنفيعات غري �صرعية الأزالمها  املحلية، وامل�صِخّ
لها يف املجتمع  الباحثة عن والءات �صعبية  االإقليمية  ال�صلطات  ناهيكم عن  بها،  واملرتبطني 
اللبناين، �صواء منها العربية اخلليجية، كال�صعودية، وقطر، وايران - جتد منفذاً لها، نقول، 
لتاأمني مالذ مادي وطائفي لهوؤالء الفقراء، وبالطبع يف مقابل تاأمني والء �صيا�صي لها. وجميعنا 
يعرف مقدار التمويل العايل الذي تدفعه الربجوازية املحلية، وداعموها االقليميون، يف بناء 

موؤ�ش�شات رعاية طائفية ودينية، او جوامع ومراكز عبادة الخ...

 وهذا هو �صلب العالقة االعتمادية اوالتبعية التي يتم انتاجها ما بني هذه الفئات ال�صعبية 
(الربجوازية ال�صغرية، والعمال العر�صيني، واملعطلني عن العمل، وغريهم من الفئات ال�صعبية 

املفقرة) من جهة، والزعماء او االحزاب الطائفية من جهة اخرى.

وهنا فاإن القدرة (املادية) حلزب اهلل على �صبط ال�صارع هي فعلياً قدرته على تاأمني عالقة 
تبعية، عرب ال�صمانات االجتماعية واالقت�صادية وال�صيا�صية لهذه الفئات، وهذا يبدو جلياً يف 
تركيزه على بناء احل�صينيات واجلوامع واملوؤ�ص�صات الرعائية، التي توؤمن له امتداداً جماهريياً. 
وهذا ما قام به رفيق احلريري ومن ثم �صعد احلريري، من اجل خلق هذه التبعية من خالل 
موؤ�ص�صات احلريري واملنح وما هنالك من خدمات اجتماعية، وتوظيفية. وبناء على كل ذلك، 
»فكرية«  والديني خلفيًة  الطائفي  يتخذ من اخلطاب  توجيهاً  الطبقي،  االحتقان  توجيه  يتّم 
ونف�صية للعمل، ومن الفئات ال�صعبية املعوزة، وقدرتها على التحرك، م�صرحاً له، للتعبري عن 

ذلك االحتقان.

االجتماعية، هو من  الفئات  التعبري، �صمن هذه  على متظهر هذا  و�صوحاً  االكرث  واالثبات 
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خالل مراقبة املناطق التي تتخذ التحركات، فيها، من اخلطاب الطائفي والديني م�صاحة لها، 
للتعبري عن ا�صطهاد ما، كالتحركات التي حتدث مثاًل يف بع�ض مناطق ال�صاحية اجلنوبية 
لبريوت، او طريق اجلديدة، وبربور وراأ�ض النبع وبرج ابي حيدر، وباب التبانة، وجبل حم�صن 
وعني الرمانة، وغريها من املناطق. فهذه املناطق هي التعبري املديني االكرث و�صوحاً عن هذه 
اإطار  يف  وانحيازاتها،  واأفكارها،  بعواطفها  تالعب  من  له  تتعر�ض  وما  االجتماعية،  الفئات 

البنية الطائفية ال�صائدة.
هذا واإن االأر�صية اجلغرافية لن�صوء هذه التيارات من اكرث الدالالت على �صحة هذا التحليل، 
ويبدو ذلك او�صح بكثري من خالل النظر الى اال�صباب املبا�صرة والراهنة، اخلا�صة بال�صمال 

والبقاع، لرنى مدى ا�صتعداد هذه املناطق ل�صعود التيارات اال�صالمية اال�صولية وال�صلفية.

يف �ل�ضباب �ملبا�ضرة و�حلديثة لن�ضوء �حلركات �ل�ضالمية، يف �ل�ضمال و�لبقاع
ان احلركات اال�صالمية يف ال�صمال والبقاع لي�صت بجديدة، بل انها كانت تاأخذ حّيزاً كبرياً من 
احلياة ال�صيا�صية يف هذه املناطق، منذ الثمانينيات من القرن املا�صي، وخا�صة يف ظل الهيمنة 

ال�صورية على لبنان.

�لقب�ضة �حلديدية للنظام �ل�ضوري على �ملنطقة
كان كل من ال�صمال والبقاع قد عانى ب�صكل وا�صع من هيمنة النظام ال�صوري على لبنان، حيث 
اللتان  عمد هذا االأخري الى ا�صاليب قمعية ورقابة ا�صّد عليهما، من حيث انهما املنطقتان 

توؤّمنان معرَباً الى الداخل ال�صوري.

فال�صيا�صة ال�صورية يف �صمال لبنان كان لها »اهتمامات حملّية خا�صة بالداخل ال�صوري، 
وان  و�صيا�صية.  اقت�صادية  مكا�صب  �صوريا  يف  اال�صد  اعطت  املدينة  على  فال�صيطرة 
�صيطرة �صوريا على ال�صوق غري الر�صمية يف ال�صمال كانت �صديدة االهمية لعدم وجود 
الكثري من اخلطوط احلمر يف ال�شمال، وب�شبب ال�شيا�شة اخلا�شة التي اتبعها النظام 
على ال�صمال ب�صبب طابعه ال�صّني، ولذلك ابقيت املدينة حتت قب�صة النظام ال�صوري 

مبا�صرة.«12 

هذا ومل تختلف كثرياً �صيا�صات ال�صلطة اللبنانية االمنية جتاه ال�صمال والبقاع عن �صيا�صات 

12) مركز الدرا�صات ال�صورية، جامعة �صانت اندروز، ا�صكتلندا. 
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النظام ال�صوري، حتى بعد خروج القوات ال�صورية يف ال2005، وقد تبنت �صعار احلرب على 
االرهاب من بابه الوا�صع، حيث عمدت الى قمع احلركات اال�صالمية منذ الت�صعينيات، مع ما 
رافق ذلك من �صيا�صات اعتقال تع�صفية للكثري من اال�صالميني، من دون اي حماكمة. و�صارك 
كل من 14 و8 اذار يف هذه ال�صيا�صات، وخا�صة يف االعتقاالت التي تبعت احداث نهر البارد 

يف ال2007 وال2008.

تدهور �لو�قع �ملعي�ضي لل�ضكان
باملقابل وبعد خروج اجلي�ض ال�صوري من لبنان يف ال2005، تاأثرت املنطقة ب�صكل كبري من 
خالل اغالق احلدود مع �صوريا، على اثر توتر العالقات ما بني ال�صلطة اللبنانية وال�صلطة 
ال�صورية. ومن ثم اتت كل من احلرب اال�صرائيلية يف متوز من العام 2006، ومن ثم حرب نهر 
البارد يف ال2007، مع ما اف�صى اإليه ذلك من تدهور اكرب للواقع املعي�صي ملعظم اال�صر، يف 

ال�صمال.

بع�ض  قام  تكبدوها يف حرب متوز 2006،  التي  للتعوي�ض عن اخل�صائر  ففي حماولة 
املزارعني باقرتا�ض املال من اجل زيادة انتاجهم، ولكن مع اندالع حرب نهر البارد، دّمر 
مو�صم ح�صاد اآخر«. بينما ان »64٪ من اال�شر التي تنخرط يف العمل الزراعي عانت من 

تراجع يف االنتاجية على اثر هاتني احلربني.« 13

باال�صافة الى ذلك فاإن ال�صمال يعّد من املناطق االكرث حرماناً يف لبنان. »ي�صم ال�صمال 
بريوت،  يف  األفاً  و72  لبنان،  جبل  يف  األفاً   73 مقابل  موؤ�ص�صة، يف  األــف   17 نحو  كله 
للقطاع  امل�صارف  ت�صليفات  اأن ح�ّصة طرابل�ض من  كما  املركزي.  االإح�صاء  اإدارة  وفق 
اخلا�ض ال تتجاوز 2%، يف مقابل 83% يف منطقة بريوت و�صواحيها. وبالتايل فاإن مقولة 
»ال�صوق«  يقوم  وال  هنا،  القطاع اخلا�ض ال جتد �صداها  مل�صلحة  الدولة  دور  تقلي�ض 
معدالت  تربهنه  ما  وهو  »احلاجة«،  رهائن  يجعلهم  ما  لل�صباب،  العمل  فر�ض  بتاأمني 
البطالة االأعلى باملقارنة مع املناطق االأخرى، وكذلك معّدالت الت�صّرب الدرا�صي واالأمية 
ال�صحي  (ال�صمان  االجتماعية  �صبكات احلماية  االأطفال و�صعف  ووفيات  الن�صاء  بني 
حتديداً)... لي�صبح عدد كبري من اأبناء هذه املدينة خا�صعاً ملوؤ�ص�صات اجتماعية خريية 

تابعة للزعامات ال�صيا�صية القائمة.«14
ال�صورية  اللبنانية  وال�صرقية  ال�صمالية  احلدود  ت�صهد  ال�صورية،  الثورة  بداية  ومنذ  ثم،  ومن 

13) عكار املن�صية، جمعية مدى، بريوت، 2008، �ض. 21.
14) ر�صا ابو زكي، رحلة املئة عام بحثاً عن الطعام، جريدة االخبار، 15 ايار 2012.
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توتراً دائماً، ومالحقات امنية على طريف احلدود للمعار�صني ال�صوريني، ما ا�صاف الى ازمات 
الواقع املعي�صي يف ال�صمال والبقاع تعقيدات جديدة.

 �لثور�ت �لعربية و�لثورة �ل�ضورية خ�ضو�ضًا 
والتون�صية،  امل�صرية  االنتخابات  يف  امل�صلمني  االخــوان  وجناح  العربية،  الثورات  متدد  ومع 
لها،  �صيا�صياً جديداً  ال�صمال عمقاً  اال�صالمية يف  راأت احلركات  ال�صورية،  الثورة  وا�صتمرار 
هذه  دعم  عن  �صوريا  ويف  لبنان  يف  اللبناين  الي�صار  من  كبري  جزء  امتناع  ظل  يف  وخا�صة 
الثورة واالتخراط فيها، ب�شبب التحاقه باالنظمة القائمة وخيانته مل�شالح اجلماهري اللبنانية 
وال�صورية، فاتيحت الفر�صة للحركات اال�صالمية الأن تاأخذ زمام املبادرة على امل�صتوى ال�صيا�صي. 
فاالنح�صار القائم على م�صتوى اخلطاب للثورة ال�صورية، بفعل بط�ض النظام وهجمته ال�صر�صة 
على القوى واال�صوات الالطائفية والي�صارية يف �صوريا، التي دعمت احلراك الثوري وانخرطت 
فيه، وما فعله النظام من بث للطائفية، وحماوالته ارهاب االقليات الدينية والعرقية، ملنعها 
من دعم الثورة، هذا كلّه ادى الى انحياز بع�ض قوى املعار�صة ال�صورية الى اخلطاب الطائفي 

والديني.

- وهذا ال يعني ان الثورة ال�صورية انحازت الى اخلطاب الطائفي والديني، حيث ان الكثري من 
التحركات التي تقوم بها اجلماهري ال�صورية تربهن على ا�صرار هذه اجلماهري على الوحدة 
والبقاء خارج املنطق الطائفي والعن�صري، ولكن توحيد �صف جميع املعار�صني، يف ظل حكم 

ديكتاتوري جمرم هو �صعب، وبحاجة الى الوقت -

وبناء على هذه التغريات ال�صيا�صية راأت القوى اال�صالمية يف طرابل�ض يف احلراك ال�صوري 
والأن  لتتو�صع،  اعطاها حافزاً  ما  ال�صابق،  يكن موجوداً، يف  لها، مل  ا�صالمياً  �صيا�صياً  عمقاً 
النافذة التي فتحتها  يكون لها اثر اكرث فعالية، على امل�صتوى ال�صيا�صي، وذلك انطالقاً من 
الثورة ال�شورية. فتظاهرة احلركة ال�شلفية بقيادة »ال�شيخ اال�شري«، ت�شامناً مع الثورة ال�شورية، 
يف �صاحة ال�صهداء يف بريوت، يف 4 اآذار 2012، هي من الدالئل الكربى على ات�صاع احلّيز 

ال�صيا�صي لهذه القوى.

ال�صمال  مناطق  الى  الق�صري  التهجري  حركة  هو  التيارات  لهذه  االندفاع  قوة  من  زاد  وما 
باأن  بها، علماً  النظام  تهرب من بط�ض  التي  ال�صورية  وذلك على �صعيد اجلماهري  والبقاع، 
االأئمة و�صيوخ اجلوامع، والقيادات املحلية البلدية، لعبت الدور اال�صا�صي يف عملية الت�صامن 
بنف�صها« عن االحداث  »النائية  الدولة  النقمة على موقف  ازدياد  الى  مع الالجئني، ما ادى 
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ال�صورية، وعن حاجات الالجئني ال�صوريني، والى ازدياد االحتقان املوجود ا�صاًل �صد النظام 
ال�صوري املجرم.

 �نح�ضار دور تيار �مل�ضتقبل يف قيادة �ل�ضارع �ل�ضّني 
ا�صتيعاب  امل�صتقبل، بقيادة �صعد احلريري، عن  تيار  من جهة اخرى، نالحظ انح�صار قدرة 
هذه التيارات حتت رايته، وخا�صة بعد االنتكا�صة املالية التي تعانيها عائلة احلريري، واي�صاً 
بعد هزميته ال�صيا�صية، بخ�صارته رئا�صة الوزراء، واي�صاً بعد خ�صارته يف املواجهة يف احداث 

7 ايار 2008.

هنا انتقلت هذه الفئات الى التوّجه نحو بع�ض القيادات اال�صالمية كبديل من تيار امل�صتقبل، 
الذي واإن كان ال يزال يحافظ على والء وا�صع يف هذه املناطق، لكن ا�صوات هذه التيارات 
ت�صّكل يف واجهتها حتّدياً ا�صا�صياً امام احتكار تيار امل�صتقبل القرار ال�صيا�صي، على ال�صاحة 
ال�صنّية، وهذا بدا وا�صحاً اثر االنتقادات التي يتلقاها تيار امل�صتقبل من هذه التيارات، ومن 

قاعدته ال�صعبية.

ومن جهة اخرى، فاإن وقوف حزب اهلل الى جانب نظام اال�صد، واحداث 7 ايار 2008، التي 
ا�صتحالة  الى  باال�صافة  طائفي،  بلبا�ض  اللبناين  الداخل  الى  املقاومة  �صالح  معادلة  ادخلت 
تاأمني اي ا�صالحات جدية من �صمن النظام القائم، ادى ذلك كلّه الى توجه جزء من هذه 
التيارات اال�صالمية يف ال�صمال الى الت�صلّح، ل�صمان قدرتها على فر�ض واقع �صيا�صي ي�صمن 

ا�صتمراريتها.

وهنا علينا التنويه باأن هذه احلركات اال�صالمية لي�صت بج�صم او ن�صيج �صيا�صي واحد، وهي 
تتمايز فيما بينها يف ال�صيا�صة واليات العمل، وهي لي�صت بال�صرورة م�صلّحة، بل هي كما اي 
قوى �صيا�صية اخرى يف لبنان، منها من يعتمد العمل اجلماهريي ال�صلمي، ومنها من يعتمد 
العمل االمني امل�صلّح، او االثنني يف نف�ض الوقت. وهذا لي�ض غريباً فعلياً عن ال�صاحة اللبنانية، 
فتاريخ ن�شوء حزب اهلل يف ال�شاحية واجلنوب مماثل، اإذ اإنه يف بداياته اعتمد العمل امل�شلّح 
يف الداخل، ومن ثم تراجع عنه ليح�صر عمله يف املقاومة يف جنوب لبنان، حتى عودته جمدداً 

الى العمل امل�صلّح يف الداخل اللبناين، يف ال2008.

وعلى اثر هذه اال�صباب جميعها، يتنامى اليوم التيار اال�صالمي اال�صويل وال�صلفي، يف ال�صمال 
تركيبة  اإلى  جديدة  معادلة  في�صيف  القائمة،  ال�صيا�صية  القوى  تــوازن  يف  يوؤثر  ما  والبقاع، 
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لتيار  االحــادي  انح�صارالتمثيل  امام  واملعار�ض،  املــوايل  موقعيها  يف  ال�صيا�صية،  التحالفات 
امل�صتقبل لل�صارع ال�صّني.

�خلامتة
وهنا تقع امل�صاألة اال�صا�صية، التي على الي�صار عموماً والي�صار الثوري خ�صو�صاً معاجلتها، وهي 
كيف ن�صتطيع ان ن�صتقطب اجلماهري - التي تنحاز اليوم الى هذه التيارات اال�صولية، من 
جهة، والى التيارات الطائفية القائمة، من جهة اأخرى -  الى خارجها، واأن نك�صبها الى موقف 
طبقي ال طائفي. ذلك اأننا لن نتمكن من  مقاربة هذه امل�صاألة وكاأن املجموعات اال�صولية هي 
اآتية من زمن غابر، او هي غريبة عن املجتمع، اوهي تعبري »ال حداثي«، وما ي�صتعمله البع�ض 
من مربرات للدعوة الى »الق�صاء على«  و»اجتثاث« ال�صلفية واال�صولية من املجتمع. ومن هنا 
يتغا�صى هوؤالء عن ان اي رد امني على هذه امل�صاألة من �صاأنه ان يحّفز االقتتال الطائفي، 
وي�صاهم يف خلق الظروف ال�صيا�صية التي ي�صتطيع النظام ان يجدد لنف�صه من خاللها، اذ انها 
فعلياً تربر احلرب على الفقراء، بينما تتم تربئة من هو امل�صوؤول الفعلي عن هذه االو�صاع، 

وعن تدهور الواقع االقت�صادي واالجتماعي وال�صيا�صي، الذي ا�ص�ض لوجود تلك التيارات.

ومن هنا فاإن على الي�صار، ب�صكل عام، والي�صار الثوري ب�صكل خا�ض، ان ينظرا الى معاجلة 
هذه امل�صاألة من خالل خلق البديل ال�صيا�صي والعمايل الثوري، الذي ي�صتطيع ان ي�صتقطب 
جترمي  الى  يعمد  اأن  ال  وعلماين،  طائفي،  ال  خطاب  الى  الفئات،  وهــذه  اجلماهري،  هذه 
هذه ال�صرائح، بو�صمها بالـ»طائفية« وباأنها جماهري »غبية«، الأن ال�صبب االول النحياز هذه 
ال�صيا�صي  ال�صراع  عن  العاملة  الطبقة  غياب  هو  والديني  الطائفي  التعبري  الى  اجلماهري 
واالقت�صادي. فالطبقة العاملة هي الوحيدة التي ت�صتطيع ان ت�صّكل نقطة ارتكاز لهذا االحتقان 
الطبقي القائم، والى خلق مواجهة ال طائفية وعلمانية �صد الطبقة احلاكمة، جتنباً للدخول يف 
�صراعات طائفية قد توؤدي الى تدمري املجتمع باأكمله. وهو غياب كانت قد �صعت الربجوازية 
تدمري احلركة  بهدف  اإحداثه  اإلى  ال�صورية،  ال�صلطة  االقليميون، وخا�صة  املحلية وحلفاوؤها 

النقابية، وافراغها من حمتواها.

ويف مقال ن�صره عدنان احلاج، م�صوؤول ال�صفحة االقت�صادية يف جريدة ال�صفري (مبنا�صبة االول 
من ايار 2011)، يقول بخ�صو�ض توزع االحتادات النقابية، حالياً:

»قلنا ان هناك حوالى 580 نقابة عمالية يقدر عدد املنت�صبني اليها بحوالى 50 الف 
ويقول ان االنت�صاب الى النقابات العمالية ال يتعدى  عامل والبع�ض يرى الرقم كبرياً 
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2 الى 3 يف املئة يف لبنان، وهو رقم قريب من الواقع يف ظل النقابات الوهمية التي 
ال يعرف م�صوؤولوها ا�صماءها على حد قول احد امل�صوؤولني يف االحتاد العمايل العام. 
هناك 51 احتاداً تتوزعها القوى ال�صيا�صية على ال�صكل االآتي: 15 احتاداً حلركة امل، 
ال�صيوعي،  للحزب  احتادات   6 اهلل،  احتادات حلزب   7 اللبنانية،  للقوات  احتادات   8 
(وهي احتادات خمتلفة بع�صها مع بع�ض اليوم حول العالقة مع االحتاد العمايل العام)، 
البعث، واحتاد واحد لكل من احلزب  واحتــادان للحزب القومي، و3 احتادات حلزب 
مع  باال�صرتاك  امل�صتقبل  لتيار  احتاد  م�صتقالن،  احتادان  الكتائب،  وحزب  اال�صرتاكي 
حركة امل، وهو احتاد اجلنوب. ا�صافة الى بع�ض االحتادات املموهة ولكنها ت�صب لدى 
مرجعيات �صيا�صية ولو كانت باأ�صماء م�صتقلة وم�صرتكة. وهي اقلية بعدما كانت القوة 

الفاعلة ايام احلركة النقابية املوحدة«.

اإن الطبقة العاملة اليوم تتعر�ض ملحاوالت م�صتمرة لقوى النظام  لتقوي�ض �صوتها، بل اإخرا�صها، 
اإما من خالل املح�صوبيات ال�صيا�صية يف التوظيف يف اجهزة الدولة، وبع�ض �صركات القطاع 
العام  اخلا�ض، او من خالل االم�صاك بال�صوت العمايل من خالل اخ�صاع االحتاد العمايل 
لقرار الربجوازيات القائمة. وهذا يبدو جلّيا خا�صة يف ال�صنوات االخرية املا�صية، حيث ان كاًل 
من حركتي 14 و8 اذار برهنت على  اأنها لن تكون يوماً حليفة للعمال والعاملت، ومطالبهم/ن. 
والطائفية،  م�صتقلة  عمالية  حركة  وبناء  النقابي  العمل  بناء  اإعادة  �صرورة  ت�صبح  هنا  ومن 
وعلمانية، اأمراً ملحاّ، بل يف اعلى درجات االإحلاح، الأنها فعاًل هي الركيزة اال�صا�صية لت�صويب 

ال�صراع، ودرء خطر االنزالق الى االقتتال الطائفي واملذهبي يف لبنان.

وهناك نقطة هامة اي�ًصا، وهي �صرورة الوقوف بوجه احللول االمنية، التي تروج لها ال�صلطة 
واالحزاب الطائفية املهيمنة، �صد هذه التيارات، واملطالبة بدخول الدولة الى املناطق اللبنانية 

كافة، بال�صمانات االجتماعية وفر�ض العمل، والعدالة والتنمية اوالً، ولي�ض بال�صالح. 
حياتهم  يومياً  يدفعون  اللبنانية،  املناطق  اهايل  كما  اللبناين،  اجلي�ض  عنا�صر  بات  فاليوم، 
ثمناً الألعاب القوى الربجوازية واالمنية املهيمنة، ونتيجة ل�صيا�صاتها الطائفية، واالقت�صادية، 
اجتماعي  دائمة، وعنف  كامنة  يعي�ض يف حالة حرب  باأكمله  البلد  التي جعلت من  القمعية، 
متزايد. فال خمرج لنا من هذه الدوامة اإال من خالل بناء حركة عمالية ثورية، هي الوحيدة 
الفعلية، هذه  الطبقية  ل�صالح م�صاحلها  اللبنانية،  ا�صتقطاب اجلماهري  اإعادة  على  القادرة 
اجلماهري التي تن�صحب يوماً بعد يوم الى مواقع طائفية ودينية، للتعبري عن االحتقان الطبقي، 

وخا�صة يف غياب اي خيار اآخر.
املعادلة، اليوم، اكرث من اي وقت م�صى، هي: »اإما الثورة االجتماعية اأو الرببرية«.
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ال تحرر للمغرب،من دون االنعتاق من 
التبعية لالمبريالية
تيار المناضل/ة  )المغرب(

النطاق،  وا�صع  مزمن  وف�صاد  ودائمة،  جماهريية  وبطالة  ومتقلب،  �صعيف  اقت�صادي  منو 
وتفاوت اجتماعي مهول، وا�صتبداد �صيا�صي م�صتحكم يعامل املواطنني كرعايا اأذالء. �صحايا 
�صيا�صية  حقوق  ومتخلفة.  تابعة  لراأ�صمالية  ال�صكلي  اال�صتقالل  منذ  ال�صنني،  مر  على  كرث 
م�صادرة وت�صريعات قمعية وعنف دائم لدولة يف خدمة االأغنياء. ولكن، اأي�صاً، حقوق اجتماعية 
عمومية  وموؤ�ص�صات  واأمالك  ف�صيئاً،  �صيئاً  تفكيكها  يتم  هائلة،  بت�صحيات  منتزعة،  تاريخية 
و�صعت حتت رحمة نهب الراأ�صمال اخلا�ض. اإنه تركيب لعوامل متفجرة عديدة. وهذا ما يدفع 

طبقات و�صرائح اجتماعية متنوعة ل�صاحة الن�صال واالحتجاج.
  

لالمربيالية،  �لتبعية  �إد�م����ة  متنوعة:  ب��ط��رق  خم��رج  ع��ن  يبحث   ��ضتبد�د 
ودو�م �لتخلف

لقد ن�صاأت راأ�صمالية املغرب، منذ البدء، كتابعة لراأ�صمالية املركز االمربيايل، وكان ن�صيبها 
من ق�صمة العمل الدولية اإنتاج مواد اأولية واأخرى �صبه م�صنعة، �صناعات معتمدة اأ�صا�صاً على 
وفرة اليد العاملة بخ�صة الثمن، مقابل ا�صترياد مواد عالية القيمة امل�صافة، يف ظل تبادل غري 
متكافئ يدمي تخلف البلد. فاالقت�صاد املحلي مرتهن متاماً بال�صوق العاملية، �صواء متوياًل، اأو 

جتهيزاً، اأو ا�صتثماراً، فت�صريفاً لل�صلع املنتجة حملياً. 

االمربيايل  املال  راأ�ض  م�صالح  ترعى  �صيا�صية  تبعية  الزمتها  االأوجــه،  املتعددة  التبعية،  هذه 
و�صريكه التابع املحلي، تبعية تتج�صد اأق�صى اأ�صكالها يف ما ي�صمى تعاوناً اأمنياً، حيت جتعل 
االمربيالية من النظام ال�صيا�صي القائم دركياً حلدودها، �صواء �صد الهجرة، اأو ما يعتربونه 
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»االإرهاب«، كما تلجاأ االمربيالية عرب حلف االأطل�صي خلدمات النظام، يف املناطق »املتوترة«، 
التي ت�صعى ال�صتعادة ا�صتقرار م�صاحلها فيها. 

اإيقاعه  ويبقى  للغاية،  ه�صاً  يبقيه  العاملي  الراأ�صمايل  االقت�صاد  يف  البلد  اقت�صاد  دمج  اإن 
م�صبوطاً، وفق تطورات االأو�صاع يف املراكز االمربيالية. فال�صياحة مثاًل �صديدة التاأثر بتنامي 
اخلوف من ه�صا�صة االأو�صاع االأمنية يف املنطقة، وهذا  يح�صل با�صتمرار، كما احلال، على 
مع  البي�شاء، وموؤخراً  بالدار  »اإرهاب« 16 ماي/اأيار  املثال، خالل حرب اخلليج، ومع  �صبيل 

تفجري مقهى، يف مدينة مراك�ض. 

هذا وينطبق االأمر على كل القطاعات املوجهة للت�صدير، التي ت�صررت ب�صدة، بفعل تقلبات 
ال�صوق الأنهم ي�صدرون  االأوربية، ويفقد امل�صدرون ح�ص�ض  ال�صوق  العاملية، وبخا�صة  ال�صوق 
منتجات �صعيفة امل�صمون ال�صناعي والتكنولوجي. وامل�صكل بنيوي، الأن التجارة املغربية تبقى 
مرتكزة على قلة من املنتجات وقلة من االأ�صواق، ف�صاًل عن وجود مناف�صة �صر�صة من جانب 
م�صدرين اآخرين لنف�ض االأ�صواق، من مثل ال�صني والهند وتركيا...  وال�صيء نف�صه يقال بالن�صبة 
للتمويل عرب القرو�ض، اأو اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر، اأو عائدات عمال املهجر، اأو تقلب اأ�صعار 

�شرف العملةالخ...

اإن �صمة الو�صع العاملي الراهن هي الغمو�ض، وحتى التحاليل املتفائلة تقر باأن االأزمة م�صتفحلة 
يف قلب الراأ�صمالية العاملية، واأنها �صتدوم اأطول من املتوقع. فثمة تباطوؤ اقت�صادي، وبطالة 
جماهريية، وفقر اأ�صبه باحلال يف زمن االأزمة االقت�صادية العاملية الكربى ل�صنوات 1930. ال 
اأحد يدري متى وكيف �صيهداأ بحر االأزمة الهائج؟ وكيف و متى وهل �صينجو املركب االأوروبي؟ 
اأزمة �صديدة يف اليونان واإ�صبانيا واأي�صلندا، والربتغال، وتطول فرن�صا واإيطاليا... م�صهد عاملي 
م�صطرب، ي�صهد انبثاق قوى �صاعدة، مثل ال�صني، بوجه اأخ�ض، مع معدالت منو �صنوية ال تقل 

عن 10 باملائة، والهند مبعدالت تفوق 7 باملائة، اإ�صافة اإلى الربازيل وجنوب اإفريقيا...   

اإلى  ت�صاق  باأن  وتقبل  �صلبياً،  موقفاً  االمربيالية،  البلدان  يف  العاملة  الطبقة  تقف  ومل  هذا 
االإ�صرابات  مثل  ن�صاالت هامة،  وتخو�ض  بل خا�صت  بطواعية،  الراأ�صمالية،  االأزمة  حمرقة 
الربيطاين،  ال�صباب  وم�صريات  �صرتيت،  وول  واحتالل  والربتغال،  وا�صبانيا  باليونان  العامة 
يتعلق  االأمر  ولكن  ولكن؟  االأزمــة،  فاتورة  دفع  رف�ض  على  موؤ�صرات  كلها  الغا�صبني،  وحركة 
برف�ض اأهوال االأزمة الراهنة، من دون امتالك بديل اإجمايل، فما من م�صروع نقي�ض يحظى 
للراأ�صمالية  متزايد  رف�ض  اأنــه  على  الراهن  املــزاج  تو�صيف  ميكن  املحتجة.  املاليني  بدعم 
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االحتكارية، وتوج�ٌض من بديل ا�صرتاكي ناجٌت من فقدان امل�صداقية، الذي اأحلقته ال�صتالينية 
واال�صرتاكية الدميقراطية اخلائنة بهذه الراية. وبالطبع، لي�ض بنف�ض �صورة بداية الت�صعينيات، 
حيث من املوؤكد اأننا يف املراحل النهائية، اأو قبل النهائية، للمناخ الذي نتج من انهيار التجربة 

ال�صوفييتية، ومثيالتها يف ما كان يعرف باملع�صكر »اال�صرتاكي« .

اإن تطورات االأزمة العاملية، ونتيجة املناف�صة بني القوى الراأ�صمالية العاملية، �صيكون لها وقع 
ملمو�ض على اأو�صاع البلدان الراأ�صمالية التابعة، واملغرب جزء ه�ض من هذه ال�صل�صلة، وبالتايل 

يتاأثر بتطوراتها بعمق، وال �صيما بتطوراتها يف بلدان االحتاد االأوروبي.

االرتباط القوي باأوروبا يعيق تنمية البلد
االقت�صاد  مردودية  �صعف  اأن  ال�صابقة،  ال�صنوات  ر�صمية عديدة، يف  تقارير  اأكدت  اأن  �صبق 
املغربي مرتبط بفرتات االنح�صار واالزدهار االقت�صاديني، اللذين مير بهما االقت�صاد العاملي، 

وخ�صو�صاً على �صعيد دول االحتاد االأوروبي.

فاأوروبا هي ال�صوق الرئي�صية لالقت�صاد املغربي، حيث تتلقى 60% من �صادراته، وما يقارب 
على  كبرية  انعكا�صات  االأوروبية  الراأ�صمالية  فالأزمة  لذا  باليورو،  مقَوّمة  النفقات  من   %59
اقت�صاد املغرب. ويرى اقت�صاديون اأن خ�صارة نقطة مئوية يف منو منطقة اليورو قد يقلّ�ض النمو 
يف املغرب ما بني 0،2 و0،3 يف املائة عام 2012، ب�صبب اعتماد االقت�صاد املحلي، يف اإيراداته 
ال�صناعية  ال�صادرات  املائة، خ�صو�صاً يف جمال  ن�صبته 70 يف  اأوروبــا، مبا  اخلارجية، على 
والزراعية وال�شياحة والتحويلت واال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة، اإ�شافة اإلى ارتباط الدرهم 
املغربي بالعملة االأوروبية املوحدة، منذ عام 2004. واخلطري يف االأمر اأن اأي انتكا�صة لع�صو 
على  اآثاراً  �صيخلف  االقت�صادية،  كانت قوته وم�صاهمته  االأوروبي، مهما  اأع�صاء االحتاد  من 

حجم التدفقات املغربية اخلارجية لل�صلع واخلدمات.

�لقوتان �ل�ضتعماريتان �لقدميتان تو��ضالن ريادة �لهيمنة على �لبلد
يوم  البي�صاء،  بالدار  الفرن�صية  التجارية  الغرفة  يف  فرن�صيني،  القت�صاديني  لقاء  لقدك�صف 
الثالثاء 27 دجنرب/كانون االأول 2011 حول »العالقات االقت�صادية الفرن�صية مع املغرب، يف 
العربية« وجود و�صع ه�ض، على �صعيد هذه العالقات،  التحوالت اجلارية يف املنطقة  �صوء 
رت  حني اأ�صاروا اإلى اأن املغرب �صجل يف �صنة 2010 عجزاً يف مبادالته التجارية مع فرن�صا ُقِدّ
قيمته بـ90 مليار درهم. كما بينوا اأن فرن�صا حافظت على مرتبتها االأولى كاأول م�صتثمر يف 
 ،2009  -  2001 الفرتة  املبا�صرة، خالل  الفرن�صية  اال�صتثمارات  متو�صط  بلغ  حيث  املغرب، 
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لها فروع يف املغرب  التي  الفرن�صية  ال�صركات  حوالى 12 مليار درهم �صنوياً. ويتجاوز عدد 
750 �صركة، اإ�صافة اإلى 340 �صركة يح�صر فيها الراأ�صمال الفرن�صي كم�صاهم، وتُ�صِغّل تلك 
�صركة فرن�صية  املغرب 36  وتوجد يف  األف �صخ�ض.  يزيد على 115  ما  الفرن�صية  ال�صركات 

متعددة اجلن�صية من اأ�صل 40.  

اإلى  تدفع  واالإيطالية،  واالأيرلندية  والربتغالية  االإ�صبانية  العمومية،  املالية  الو�صعية  اأن  كما 
باليورو،  اأكرث  املغربي  الدرهم  الرتباط  ونظراً  االأمريكي.  الدوالر  اليورو مقابل  قيمة  تراجع 
وبن�صبة 80%، مقارنة مع الدوالر االأمريكي، الذي يرتبط به بن�صبة 20%، ارتفعت قيمة الدرهم 

املغربي مقارنة باليورو، وتراجعت مقارنة مع الدوالر االأمريكي، منذ 2009.

معدل �ل�ضرف و�لتبادل �لالمت�ضاوي ي�ضتنزفان مقدر�ت �لبلد 
واأظهرت  املغرب اخلارجية،  مبادالت  املائة من  49 يف  يحوز  اليورو  كان  ال�صنتني  زهاء  قبل 
درا�صة اأجنزها مكتب ال�صرف، امل�صرف على التجارة والعمالت االأجنبية، اأن التجارة اخلارجية 
للمغرب ازداد اعتمادها على الدوالر، مقابل اليورو الذي يرتبط به الدرهم املغربي، اأكرث، منذ 
عام 2004: »باتت تعتمد على الدوالر بن�صبة 52 يف املائة يف مبادالتها التجارية، يف مقابل 45 
يف املائة لليورو ونحو 3 يف املائة لبقية العمالت الدولية«. ويرجع ذلك الرتفاع اأ�صعار الطاقة 

واملواد االأولية والزراعية، يف ال�صوق الدولية، واالأزمة املالية واالقت�صادية االأوروبية.

وقد ا�صتورد املغرب ب143 مليار درهم من ال�صلع املقومة بالدوالر، �صنة 2011، وبلغت قيمة 
البتــرول اخلام  بالدوالر م�صرتيات  باليورو نحو 121 مليار درهم. وهو �صدد  ال�صلع املقومة 
واردات  و�صدد  وال�صلب،  واحلديد  الغذائية،  واملــواد  والــذرة  والقمح  الطاقة  وزيــوت  والغاز 
ال�صيارات واالآليات ومواد التجهيز والطب وال�صيدلة والورق باليورو. و�صّدر الفو�صفات ومواد 

اأولية بالدوالر، ومواد غذائية واأ�صماكاً ومالب�ض باليورو.

التجارة  باتفاقات تبادل حر. ومتثل  ويرتبط املغرب مع االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة 
التكنولوجيا  مواد  وحتديداً  واخلدمات،  ال�صلع  مبادالت  من  املائة  يف   72 االأ�صواق  هذه  مع 
البلدان  اإلى هذه  ي�صتورده املغرب. ويُ�صدر  الذي  القمح  اإلى  اإ�صافة  والطائرات وال�صيارات، 

مواد اأولية (فو�صفات) وزراعية و�صناعية (�صيارات وقطع غيار ومالب�ض واأحذية).

وقد حلّت ال�صني، ثم الواليات املتحدة وال�صعودية، يف اأعلى قائمة موردي املغرب بالدوالر، 
فيما جاءت فرن�صا واإ�صبانيا واإيطاليا ثم اأملانيا يف �صدارة زبائنه باليورو.
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بداأ  اإذ  ال�صعبة،  العملة  من  املغرب  احتياطي  على  اخلارجية  التجارة  تغرّي خريطة  وانعك�ض 
اأمام الدرهم، ما دفع  االجتاه نحو تعزيز الدوالر على ح�صاب اليورو، الذي تراجعت قيمته 
اإلى زيادة الودائع من الذهب وحقوق ال�صحب اخلا�صة. وفقد االحتياطي  امل�صرف املركزي 
اأكرث من ملياري دوالر ب�صبب ارتفاع عجز امليزان التجاري، وتراجع عائدات ال�صياحة، وتقلّب 

اأ�صعار �صرف العمالت الرئي�صة.

هذا و�صجلت جتارة املغرب اخلارجية عجزاً بلغ 800 مليون دوالر (7 باليني درهم)، يف ال�صهر 
اأ�صعار  ارتفعت  وكلما  املا�صي.  العام  دوالر  بليون   20 بعدما جتاوز  احلايل،  العام  من  االأول 
الطاقة والقمح بات امليزان التجاري مهدداً مبزيد من العجز، اإذ تراجع خمزون متويل ال�صلع 

من 11 �صهراً قبل �صنوات اإلى 5 اأ�صهر حاليا.

التجاري  امليزان  العجز يف  على  �صلبي  تاأثري  اليورو  قيمة  تراجع  يكون ال�صتمرار  اأن  وميكن 
الواردات  قيمة  تزداد  بينما  �صلباً،  قيمتها  �صتتاأثر  اأوروبا  نحو  املغربية  فال�صادرات  املغربي. 
املقومة بالدوالر، ما قد يوؤدي اإلى ارتفاع فاح�ض يف فاتورة املحروقات. كما اأن تراجع اليورو 
اأمام الدوالر من �صاأنه اأن يعمق موجة الت�صخم على م�صتوى منطقة اليورو، ما �صينعك�ض على 
االأ�صعار يف املغرب، من خالل قناة الت�صخم امل�صتورد. كما يقلّ�ض ا�صتمرار �صعف اليورو من 
قيمة االحتياط النقدي، ويزيد من قيمة الديون اخلارجية، املقومة بالدوالر، وبقية امل�شرتيات 

التي تتم بالعملة االأمريكية، بخا�صة من اآ�صيا وال�صني.

عائد�ت �ملهاجرين حتت عنف �لأزمة وتنامي �لبطالة و�ضط �ملهاجرين
ويُذَكر اأن ا�صبانيا متر يف اأزمة خانقة، بنتيجة تراجع بع�ض القطاعات، كقطاع العقارات الذي 
ت�صبب يف تراجع خمتلف املهن املرتبطة به، مثل النجارة واإنتاج مواد البناء والنقل وبيع املعدات 
املنزلية، وهي املهن التي كانت ت�صتوعب اأعداداُ كبرية من املهاجرين املغاربة. وحالة ا�صبانيا 
تنطبق على جمموع اأوروبا، فجميع الدول االأوروبية تتحدث عن االأزمة االقت�صادية، وعن وترية 

ت�صريح العمال، وف�صل ال�صركات الكربى، وخ�صائر البنوك.

فاالأزمة احلالية تعني انتهاء دورة من االقت�صاد العاملي واالأوروبي، وهو اقت�صاد مل يعد قادراً 
على خلق منا�صب ال�صغل، وهذا يعني اأن الدول املتقدمة مل تعد قادرة على ا�صتيعاب مزيد من 
املهاجرين، والالفت اأنه بداأت عمليات الطرد املمنهجة، وعمليات الرتحيل، وحدث توقف �صبه 
نهائي للهجرة من املغرب نحو اأوروبا. كما ي�صجل اإقبال مواطني الدول االأوروبية على االأعمال 
التي كانوا يرف�صونها يف املا�صي وكان يقوم بها املهاجرون.علماً باأن ن�صبة لي�صت بالهينة من 
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املغاربة، االآن، يف جمموع اأوروبا، تعي�ض يف و�صع غري قانوين، واأ�صا�صاً يف ا�صبانيا واإيطاليا، 
اإلى املغرب. وبالفعل بداأت عمليات الرتحيل، خا�صة للذين  وهم مهددون بالرتحيل والطرد 
يفقدون بطاقة االإقامة، طاملا اأن جتديد بطاقة االإقامة مرتبط بتقدمي عقد عمل، واحل�صول 

على عقد عمل يعترب �صعباً، اإن مل يكن م�صتحياًل، يف الظروف احلالية.

اإيرادات  تقدر  كانت  بينما  يورو،  مليارات  نحو خم�صة  املتو�صط  املغربية يف  اجلالية  وحتول 
ال�صياحة بـ 6 مليارات يورو (قبل االأزمة)، وت�شتخدم الرباط هذه العائدات يف متويل عجز 
التجارة اخلارجية، الذي ارتفع بدوره، ب�صبب �صعف الطلب االأوروبي على الواردات، و�صعف 

اليورو والقدرة ال�صرائية ملجموع ال�صوق االأوروبية. 

�قت�ضاد عّرت �لأزمة مكامن ه�ضا�ضته 
لقد عانى اقت�صاد املغرب التابع انخفا�صاً يف الطلب االأوروبي، وارتفاع اأ�صعار النفط واملنتجات 
الغذائية، واأنقذته االأمطار، التي �صمحت مبحا�صيل فالحية جيدة، وارتفاع اأ�صعار الفو�صفات، 
واأي�صا حيوية اال�صتهالك الداخلي، وكلها عوامل ظرفية و�صديدة التقلب. فاملغرب �صهد فرتات 
اأ�صهرها يف  ال�صبعينيات من القرن املا�صي، االأمر الذي  �صجع  ق�صرية للفورة الفو�صفاتية، 

الدولة على اال�صتدانة املفرطة... 

هذا وقد توقعت موؤ�ص�صة الت�صنيف االأمريكية، »�صتندار اآند بورز«، اأن ينمو االقت�صاد املغربي 
ب 4،8 يف املائة �صنتي 2011 و2012، وهي تقريباً الن�صبة ذاتها التي توقعها �صندوق النقد 
الدويل، توقعات متت مراجعتها مراراً من طرف احلكومة احلالية، وموؤ�ص�صات ر�صمية اأخرى 
تتوقع منواً اأقل من 3 يف املائة، يف ال�صنة اجلارية. لكن االقت�صاد املحلي يحتاج اإلى منو ن�صبته 
نحو �صبعة يف املائة المت�صا�ض بطالة ال�صباب املتعلم، وزيادة حجم اال�صتثمارات العمومية... 
اال�صتدانة  وجتنب  القرى،  و�صكان  الفقرية  الفئات  معي�صة  م�صتوى  ورفع  االأجــور  ولتح�صني 
اخلارجية. ولتحقيق ذلك، يجب توفر حميط اإقليمي م�صاعد، اأقلّه عودة االنتعا�ض اإلى االقت�صاد 

االأوروبي، وا�صتقرار االأو�صاع يف �صمال املنطقة املغاربية والعربية. 

وبالتايل، يبقى الرتقب �صيد املوقف. واملق�صود انتظار ماآل عمليات اإنقاذ االقت�صاديات املتعرثة 
باأوروبا، وتطورات ال�صريورات الثورية اجلارية، من جهة، والتعلق باإمكان حتقيق مو�صم فالحي 
اإ�صايف جيد، من جهة اأخرى. هذا علماً باأن عجز االقت�صاد املغربي عن االندماج يف ال�صوق 
الراأ�صمالية العاملية دليل على تخلفه، حتى مبنطق ال�صوق نف�صه، اأي عجز عن بناء اقت�صاد 
قوي يفر�ض مكانة جيدة على مناف�صيه، وهم كرث. هذا العجز، باالإ�صافة ل�صعف اال�صتثمار 
االأجنبي، وعدم ارتباط القطاع املايل باخلارج، �شمح باحلفاظ على التوازنات الكربى، قبل اأن 
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تبداأ االأزمة يف اإحداث اأثرها املدمر، يف البنية االإنتاجية املحلية.

باخلارج،  املقيمني  املغاربة  وحتويالت  ال�صياحة،  على  باالأ�صا�ض  املغربي  االقت�صاد  ويرتكز 
ومداخيل �صادرات الفو�صفات وبع�ض املواد الغذائية والن�صيج. باالإ�صافة اإلى املداخيل اجلبائية 
التي �صجلت يف 2007 ن�صبة منو ا�صتثنائية، لت�صل اإلى ما يفوق 150 مليار درهم، اأي ما يعادل 
 %25 بذلك  ومتثل  اخلو�ص�صة).  مداخيل  احت�صاب  دون  (من  املداخيل  % من جمموع   89،4
من الناجت الداخلي االإجمايل. هذا بالرغم من االإعفاءات ال�صريبية التي تُ�َصِيّع على الدولة 
مداخيل هامة بلغت 23،6 مليار درهم، يف 2007. وكلفت الدولة منذ 2006 حتى االآن اأزيد 

من 150 مليار درهم.  

وقد اأكدت مديرية الدرا�صات والتوقعات املالية ارتفاع مداخيل الدولة، خالل 10 اأ�صهر من 
2011، حيث بلغت 159 مليار درهم، منها 135 مليار درهم مداخيل �صريبية. و �صجل تقرير 
للمديرية تراجع اال�صتثمارات االأجنبية املبا�صرة باأزيد من 16 يف املائة، باالإ�صافة اإلى تراجع 
املوجودات اخلارجية، بح�صب هذه املديرية التابعة لوزارة املالية. و بلغ العجز التجاري خالل 
10 اأ�صهر من �صنة 2011 حوالى 152 مليار درهم، باالإ�صافة اإلى تراجع موؤ�صرات البور�صة. 
فقد �صهدت البور�صة �صنة 2011 ثاين اأزمة خطرية، بعد اأزمة 2009، بفعل االأزمة العاملية، 
املوؤ�ص�صات  ل�صحب  اأدى  ما  اأخرى.  باملنطقة، من جهة  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  من جهة، وعدم 
املالية، خا�صة االأجنبية منها، اأموالها، وا�صطرار امل�صاهمني ال�صغار لبيع اأ�صهمهم، يف انتظار 
خا�صة  اال�صتثمارات،  على حجم  البور�صة  ا�صطراب  انعك�ض  كما  االأو�صاع.  اإليه  �صتوؤول  ما 

اخلارجية منها. 

�لفو�ضفات و�لفالحة و�ل�ضياحة وعائد�ت �لهجرة مرتكز�ت �ضهلة �لعطب  
حمققًة  درهم،  مليار   37،5 مبلغ   2008 غ�شت/اآب  يف  وم�شتقاته  الفو�شفات  مبيعات  بلغت 
ارتفاعاً بن�صبة 167،4%، اأي ما قدره 23،5 مليار درهم. وقد تاأتى ذلك بف�صل ارتفاع اأثمان 
املواد االأولية يف االأ�صواق العاملية، بحيث ت�صاعف �صعر الفو�صفات ثالث مرات يف ظرف 6 
اأ�صهر. مع ذلك ف�صادرات الفو�صفات وم�صتقاته، التي ترتاوح م�صاهمتها يف جمموع ال�صادرات 
بني 15 و 18 يف املائة، وت�صاهم يف تغطية قيمة واردات النفط اخلام، مرتبطٌة بتقلبات اأ�صعار 
اأ�صعار املواد االأولية، ومن بينها الفو�صفات نف�صه،  بتقلب  الطاقة يف ال�صوق الدولية، واأي�صاً 

واأ�صعار الغذاء. فاملغرب م�صتورد للطاقة ولن�صبة هامة من املواد الغذائية... 

التي متثل  واملعادن،  الفو�صفات  الدولية، يف جمال  االأ�صعار  من  املغرب  ا�صتفادة  رغم  وعلى 
ثالث اأهم م�صدر للدخل، بعد ال�صياحة والتحويالت، اإال اأن ال�صوق االأوروبية تبقى امل�صتورد 



132الثورة الدائمة

االأكرب لل�صلع املغربية، وعلى راأ�صها قطاع الن�صيج واملالب�ض، الذي يعمل فيه نحو ن�صف مليون 
�صخ�ض. لذا تقدم اأزمة اليونان منوذجاً ملا ميكن اأن يلحق باالقت�صاد املحلي جراء ا�صتفحال 

االأزمة االقت�صادية االأوروبية، التي ال يبدو اأنها قالت كلمتها بعد.

من حتقيق حما�صيل  املالئمة،  املناخية  الظروف  بف�صل  املا�صية،  اأعوام  الثالثة  مكنت  لقد 
احلرث  مو�صم  انطالق  ومع  اخلارجية.  ال�صدمات  حتمل  على  �صاعد  ما  قيا�صية،  زراعية 
اجلديد، يف �شبتمرب/اأيلول من العام املا�شي، اتخذت احلكومة جمموعة من التدابري الإجناح 
املو�صم الزراعي، منها و�صع 1،3 مليون قنطار من البذور املختارة، رهن اإ�صارة املزارعني، مع 
زيادة الدعم احلكومي (حكومة الفا�صي) للمزارعني مقارنة مع 2010، وكل ذلك طلباً ملو�صم 
فالحي جيد ال تبدو مقدماته مب�صرة، بفعل �صح االأمطار. لي�ض تاأثري املوا�صم الفالحية يف 
بتاأثريها يف االحتاد االأوروبي. فكلما كانت ال�صنة الفالحية جيدة يف املغرب،  املغرب �صبيهاً 
اإلـى 10 اأو 11%. ويف  ي�صجل االقت�صاد املغربي معدالت منو تفوق 6 اأو 7%، لت�صل اأحـيـانـاً 
املقابل، كلما كانت ال�صنة جافة ترتاجع هذه املعدالت اإلى ن�صب �صعيفة، قد تتدنَّى اأحيانا حتت 

ال�صفر.

الناجت املحلي االإجمايل،  املائة من  الزراعي يف املغرب، الذي ميّثل 15 يف  وال يزال القطاع 
بالظروف املناخية.  �صديداً  ارتباطاً  للغاية، ومرتبطاً  و40 يف املائة من فر�ض العمل، متقلّباً 
فن�صبة 15 يف املائة فقط من االأرا�صي، يف اململكة، مروّية، فيما تعتمد الن�صبة الباقية على 
�ض نحو ثالثة اأرباع االأرا�صي ال�صاحلة للزراعة لزراعة احلبوب، كما اأن  مياه االأمطار. ويَُخ�َصّ
غالبية املزارعني ميلكون م�صاحات حمدودة ال تكفي لال�صتثمار يف التقنيات احلديثة. ف�صبعة 
من اأ�صل 10 مزارعني ال ميلكون اأكرث من 2،1 هكتار من االأرا�صي، يف املتو�صط، ويتعّر�صون 
منا�صبة  حكومي  دعم  اآليات  اأي  من  ا�صتفادتهم  عدم  ظّل  يف  متكّررة،  جفاف  موجات  اإلى 

للحماية.

املغرب بلد �صبه قاحل يبقى معر�صاً للتقلبات املناخية، التي توؤثر ب�صرعة يف الناجت الداخلي 
اخلام، مثل االإنتاج الزراعي، الذي يتاأثر بها مبا�صرة، كما تتاأثر بذلك قطاعات اأخرى، كاجللد 
وال�صناعة الغذائية. ومنذ �صنوات عدة مل ي�صل املغرب لتبني اإ�صالح زراعي حقيقي، ولتطوير 
�صقي ا�صطناعي فعلي، والقطع نهائياً مع هذا اخل�صوع للتقلبات املناخية، التي اأ�صبحت �صبه 
اعتيادية. وهذه �صيا�صة اإرادية رهنت ال�صيادة الغذائية للبلد باخلارج، وتدعم فالحة راأ�صمالية 

كثيفة موجهة للت�صدير، وترتك غالبية الفالحني الفقراء لرحمة الطبيعة. 
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متعددة  تبعات  املغرب،  يف  النمو،  م�صتوى  يف  الزراعي  القطاع  مل�صاهمة  ع  املُتَوَقّ وللرتاجع 
املكّون  تَُعّد  التي  احلبوب،  اإنتاج  م�صتوى  يف  مبا�صرة  يوؤِثّر  فاجلفاف  واجتماعياً.  اقت�صادياً 
االأ�صا�صي يف النظام الغذائي لالأُ�َصر املغربية، خ�صو�صاً االأُ�َصر ذات الدخل املتو�صط وال�صعيف. 
بيد اأن اللجوء اإلى ا�صترياد كميات �صخمة من احلبوب، لتغطية الطلب اال�صتهالكي املحلي، 
�صيوؤدي اإلى تفاقم العجز التجاري، الذي و�صل اإلى م�صتويات قيا�صية خالل ال�صنوات االأخرية، 
واإلى ا�شتنزاف احتياط العملة ال�شعبة الذي مل يَُعد كافياً لتغطية اأكرث من خم�شة اأ�شهر من 

الواردات، يف مقابل ت�صعة �صهور قبل �صنتني.

ونظراً اإلى ا�صتمرار ارتفاع االأ�صعار العاملية لهذه املادة احليوية، �صتجد الدولة ذاتها مرغمًة 
�صة للدعم، من اأجل تفادي اإرهاق القدرة ال�صرائية، املتدهورة اأ�صاًل،  على زيادة املوازنة املَُخ�َصّ
وتزيد  املا�صية.  ال�صنة  خالل  املائة،  يف  �صبعة  عتبة  جتاوز  الذي  املوازنة  عجز  �صيفاقم  ما 
امل�صتويات املرتفعة الأ�صعار النفط يف االأ�صواق العاملية من احتمال حدوث هذا االأمر، خ�صو�صاً 
اأن اإعداد قانون املالية اعتمد على متو�صط 95 دوالراً للربميل، يف حني يتجاوز ال�صعر حالياً 

105 دوالرات.

واالقت�صادية،  االجتماعية  البلد  تنمية  م�صتوى  جادة يف حت�صني  لي�صت  واحلكومة  ذلك  كل 
و�صع  يف  ما�صية  فهي  التنموي)،  املتحدة  االأمم  موؤ�صر  بح�صب   ،130 (املرتبة  جداً  املتدنية 
الزدهار  �صلبة  اأ�ص�ض  لو�صع  ال�صروري  اجلذري  الزراعي  لالإ�صالح  م�صادة  زراعية  �صيا�صة 
البلد. وال�صيا�صة التي و�صعت اأرا�صي املعمرين، يف ال�صبعينيات من القرن املا�صي، بني اأيدي 

حواريي النظام، تتم موا�صلتها حالياً، بو�صع اأيديهم على ما تبقى منها بيد الدولة.

املنتجات  االأوروبــي على  الطلب  تناق�ض  اإلى  تعزى  الرتاجعات  فاإن معظم هذه  وبدون �صك، 
ال�صناعية املغربية، وهو ما ترتجمه اأرقام مكتب ال�صرف دائماً، والتي ت�صري اإلى اأن ن�صيب 
االأوروبيني من منتجات ال�صوق املغربية انحدر اإلى 63،1٪ يف يناير/كانون الثاين 2011، ثم اإلى 

62،4٪ �شهر فرباير/�شباط، بعدما كان يتجاوز هذه الن�شب من قبل.

والتقنية  واالقت�صادية  واملالية  والتجارية  ال�صيا�صية  اأ�صكالها  بكل  التبعية،  ا�صتفحال  اإن 
والع�صكرية، هو الذي يرهن اقت�صاد البلد، ويجعله عر�صة لل�صدمات االقت�صادية، التي تهز 
االقت�صاد الراأ�صمايل العاملي، وبخا�صة تلك التي ت�صرب االحتاد االأوروبي. ويوجد املغرب يف 
قلب العا�صفة الأنه قام بتحرير مبادالته، وبفتح حدوده، ويخ�صع كلياً لالإمالءات االمربيالية. 
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�ملغرب وخدمة �مل�ضالح �لمربيالية باملنطقة
ال ريب يف اأن لتطورات املنطقة العربية واملغاربية، وال�صرق االأو�صط عموماً، تاأثرياً يف الو�صع 
ال�صيا�صي باملغرب. فاأي تطور حمتمل يف الت�صعيد مع اإيران �صتكون له نف�ض مفاعيل جتارب 
احلرب على العراق، والهجمات ال�صهيونية علي لبنان وغزة. وهي جتارب اأكدت تفاعل ال�صعب 
املغربي، لي�ض للت�صامن فقط بل على �صعيد مطالب حملية، على رغم تلك اللجان الوطنية 
(الر�صمية) للت�صامن مع  ال�صعوب املعنية، التي اعتادت حتويل االأمر اإيل جمرد ا�صتعرا�ض 
جماهريي لتنفي�ض الغ�صب، من دون اأي مطالب عمالية و�صعبية وا�صحة، ال بل يجري جتاهلها 

ق�صًدا.

االآن، هامة  التون�صية، واحل�صيلة، حتى  الثورة  الذي فتحته  امل�صار  نهاية  ل�صنا يف  اإلى ذلك، 
اال�صتبداد.  قرون  بقوة  وتزعزعت  املا�صي،  اأ�صبح طي  »عربيا«  ا�صتثناًء  اعترب  فما  ونوعية. 
وبالطبع ما زالت اأمهات الق�صايا عالقة، ومل حتلها ال�صريورات الثورية اجلارية، بفعل اأزمة 
ال�صعبي  املكا�صب هو االقتحام  اأهم  بديل. ولكن  اإجمايل  وانعدام م�صروع  ال�صيا�صية  القيادة 
للن�صال ال�صيا�صي، وباأ�صاليب عالية اجلذرية. علماً بانه ما زالت قوى اال�صتبداد تناور ال�صتعادة 

مواقعها، وما زالت ال�صعوب ترتقب النتائج التي قاتلت من اأجلها. 

اأمــام خماطر  اأمــان،  ك�صمام  املغربي،  االحتــاد  دينامية  اإطــالق  على  املغربي  النظام  ويراهن 
زاً، من جهة، برغبة االمربيالية االأوروبية  االأزمة التي تع�صف مبنافذه االأوربية التقليدية، معَزّ
يف ت�صكل �صوق كبرية على �صفتها اجلنوبية، ومن جهة اأخرى بتجربة برجوازية حملية قوية 
ال�صوق اجلزائرية  اقتحام  اإن  املغاربية.  املنطقة  �صانحة، يف  فر�ض  ومتلهفة القتنا�ض  قارياً، 
املتخمة بعائدات املحروقات، والتي توفر فر�ض م�صاريع �صخمة، يف البنية التحية، وتعد �صوقاً 
اإجرام القذايف، مبيزانية  اإعادة بناء ما دمرته �صيا�صة  اإلى جانب م�صاريع  ا�صتهالكية هامة، 
تقارب 150 مليار دوالر، كلها مربرات تف�صر االإحلاح امل�صتمر الإطالق ال�صوق املغاربية، وفتح 

احلدود بني املغرب واجلزائر، التي متثل حجر زاوية امل�صروع. 

كال النظامني، اجلزائري واملغربي، مطوقان ب�صعود االأخطار ال�صيا�صية واالأمنية واالقت�صادية 
باملنطقة، وجمربان، رغم بع�ض االختالف، على اخل�صوع مل�صاريع االمربيالية، يف عموم املنطقة، 
باأن هناك تناف�صاً امربيالياً حاداً بني االمربياليات التقليدية،  و�صمال اإفريقيا خا�صة. علماً 
فرن�صا واأمريكا وغريهما، على ت�صكيل املنطقة، وفق م�صاحلها االإ�صرتاتيجية، ولكنها �صارت 
تلقى مناف�صة �صديدة من قبل قوى �صاعدة اأخرى، على راأ�صها ال�صني، ب�صكل خا�ض. هذا كله 
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يجعل التقارب بني النظامني مرتقباً، يف مواجهة تلك التحديات. ومن �صاأن ذلك تخفيف االأزمة 
االقت�صادية، وتلطيف ال�صخط ال�صعبي، كاأهم رهانني ي�صكالن تهديداً لالأنظمة.

وتبقى ق�صية ال�صحراء الغربية، التي ال يبدو اأنها �صتحل قريباً، عائقاً اأمام االحتاد املغاربي، 
وت�صاهم يف توتر العالقات بني النظامني. غري اأن االمربياليات االأمريكية والفرن�صية واال�صبانية 
ح�صمت اأمرها ب�صرورة ح�صم ال�صراع يف ال�صحراء الغربية، على اأر�صية مفاو�صات �صيا�صية 
لتقدمي  املغرب  على  خفيفاً  �صغطاً  االمربيالية  متار�ض  وطبعاً،  م�صتقلة.  دولة  بناء  تتيح  لن 

تنازالت اإ�صافية، ولكن من دون امل�صا�ض ب�صيادته على االإقليم. 

اإلى  للتو�صل  و�صت�صعى  الوقائع،  مل�صار  البولي�صاريو  جبهة  املرجح خ�صوع  من  يجعل  ما  ذلك 
ت�صوية مع النظام املغربي، و�صيكون ذلك، اإن حتقق، انت�صاراً كبرياً للنظام �صي�صتثمره لتعزيز 

قوته.

ي�صاف لكل ذلك متتني العالقات مع حتالف امللكيات اخلليجية، فهذه االأخرية �صكلت دوماً 
منقذاً  للنظام املغربي. لقد حتملت ال�صعودية ق�صطاً وافراً من نفقات ت�صليح النظام ودعمه، 
يف حرب ال�صحراء، و تزوده بالنفط، مقابل �صعر يقل عن �صعر ال�صوق العاملية، وحمت جزءاً 
من الديون امل�صتحقة عليه... طبعاً كل ذلك مقابل اأدوار تعاون وخدمات يقدمها النظام. لذا 
وان  الوفرية يف خزينته،  اأموالها  �صخت  اإن  للنظام  اخلليجية خدمة عظيمة  الدول  �صتقدم 

ا�صتوعبت جزءاً من عمالته العاطلة...

كل ما جئنا على ذكره، عوامل خلخلة للو�صع ال�صيا�صي املحلي جتعله مفتوحاً على احتماالت 
درجة  رفع  هامة، يف  اأدواراً  بخا�صة،  والثوري  الي�صار، عموماً،  عاتق  يلقي على  وهذا  عدة، 
الكفاح والوعي والتنظيم، وهي اأدوار ينبغي اال�شطلع  بها، لتاأمني �شروط قطيعة عميقة مع   

نظام اال�صتغالل واال�صتبداد.

تنفي�س �ل�ضخط �ل�ضعبي باملناورة
اإلى اأن االقت�صاد العاملي �صيوا�صل الركود، واالأزمة املنطلقة  هذا وت�صري التقديرات احلالية 
قبل اأزيد من �صنتني لن ت�صع اأوزارها بعد. وقد تكون البلدان التابعة، احللقُة االأكرث ه�صا�صة 
يف النظام الراأ�شمايل، م�شرحاً لتداعيات خطرية، فالتجربة على مر تاريخ الراأ�شمالية دلت 
على اأن اأزمات املراكز االمربيالية تنتج كوارث كربى يف دول املحيط. فاالأزمة احلالية �صتزيد 
من �صوء اأو�صاع الفئات ال�صعبية، التي اأنهكتها ال�صيا�صات االإجرامية، املتمثلة يف اآلية الديون 
الناهبة، واملجاعة الناجتة من التبعية الغذائية، والبطالة اجلماهريية امل�صت�صرية بنتيجة تدمري 
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القطاعات االإنتاجية، من جراء املناف�صة االأجنبية، وخ�صخ�صة املوؤ�ص�صات العمومية الكربى.
لقد كلف �صندوق املقا�صة 150 مليار درهم مغربي، خالل خم�ض �صنوات، 75 يف املائة منها 
ذهبت لالأغنياء، و20 يف املائة من املعوزين ا�صتفادوا من 1 يف املائة فقط من هذا املبلغ (بلغ 
حجم دعم �صندوق املقا�صة 5،7 مليار درهم �صنة 2002، مقابل 1،8 مليار درهم �صنة 1993). 
وت�صتعمل موارد ال�صندوق لدعم مواد موجهة للت�صدير، ومقاوالت تنتج لل�صوق املحلية �صاعفت 
اأرباحها، لدرجة اأنها اأ�صبحت مكتفية باحتكار هذا الريع. وارتفع الدعم، يف ال�صنة املا�صية، 
ب�صكل قيا�صي، ل�صراء ال�صلم االجتماعي، يف �صياق مت�صم بالهلع، على �صعيد النظام القائم، 
من ال�صريورات الثورية، واحلالة الن�صالية اال�صتثنائية، التي ي�صهدها املغرب، ما يظهر نفاق 
الدولة حول ندرة املوارد املالية لدعم القدرة ال�صرائية الأغلبية �صاحقة مقهورة ومفقرة. طبعاً 
مل ي�صل للطبقات املحرومة من 50 ملياراً خم�ص�صة لل�صندوق، �صنة 2011، �صوى الفتات، ما 
يطرح �صرورة اإخ�صاع االأغنياء ل�صريبة ت�صاعدية ت�صرتد ق�صماً هاماً من االأموال، ل�صخها يف 

ميزانيات اجتماعية فعلية.  

اإن الدولة جتيد االإلهاء، وهي تربط كل �صيء بالنمو االقت�صادي، والكل يقر حالياً باأن النمو 
تنمية فعلية  لكنه ال يخلق  النمو  يرتفع  يتم حتقيقه، وخلدمة من؟ قد  لي�ض كافياً، بل كيف 
تق�شي على البطالة والفقر والتفاوت االجتماعي، وعلى تدمري البيئة الخ...، وذلك ما ح�شل 
اإلى م�صتوى ال�صبعينيات،  فعاًل، خالل ال�صنوات الع�صر االأخرية، التي �صهدت منواً مل ي�صل 
لكنه مل يرتافق مع تراجع فعلي للبطالة اجلماهريية والفقر الوا�صع االنت�صار. فمثاًل يجري 
هذه االأيام، يف اإطار التطبيل للم�صاعدة الطبية، االإقرار بوجود 8،5 مليون فقري باملغرب، اأي 

ما ميثل ثلث املغاربة تقريباً.  

اإيالء  نفاق  مليار درهم،  �صيكلف 20  الذي  ال�صخم،  ال�صرعة  فائق  القطار  مثال  ويظهر من 
االأهمية للم�صاألة االجتماعية، يف رهانات الدولة ال�صيا�صية، التي تخ�ص�ض يف املقابل زهاء 3 
مليارات درهم للتعليم، و10 مليارات درهم، خالل 5 �صنوات، للمبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية. 
علماً باأن النظام ال�صحي اأي�صاً يعاين عدة م�صاكل، مثل ال�صغط على املن�صاآت ال�صحية، و�صوء 

اإدارة خدمات امل�صتعجالت، واالختالل ال�صارخ بني اجلهات وبني القرى واملدن...

ويبني موؤ�صر جيني، بح�صب درا�صة قام بها مهند�صون من املعهد الوطني لالإح�صاء �صنة 2008، 
ل�صالح البنك العاملي، حول نظام الدعم باملغرب، اأن ال10% املحظوظني جداً من بني ال�صكان 

يتلقون 25% من الدعم، يف حني يتلقى ال10% االأكرث حرماناً زهاء 2% فقط.
مر�صح  وهو  الدولة،  ميزانية  كثرياً  ويثقل  ال�صكان،  على  جداً  �صيىء  ب�صكل  موزع  دعم  اإنه 
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بوؤ�صه،  على  الدعم،  هذا  اأن  غري  الدولية.  املالية  واملوؤ�ص�صات  الدولة  بح�صب  للزوال،  بارز 
يقوم بوظيفة اأ�صا�صية جداً، يف دعم االأغلبية ال�صاحقة املقهورة، ولواله كانت ن�صبة هامة من 
ال�صكان �صتلقى اإلى البوؤ�ض. وكل م�صا�ض ب�صندوق املقا�صة من �صاأنه اإحلاق بالغ ال�صرر بالبنية 
اإذا مت تفكيكه. لهذا ينبغي تخلي�ض �صندوق  االجتماعية للبلد، املهددة مبزيد من اله�صا�صة 
دعم االأ�صعار من اختالله، الأنه ي�صاهم يف ثبات اأ�صعار احلبوب وال�صكر وغاز البوتان، كما يجب 
اإعادة تغطيته الأ�صعار مواد وا�صعة اال�صتهالك متت اإزالتها تدريجياً، منذ بداية �صنوات ال80. 
وغريها.  الرثوة  على  ت�صاعدية  �صرائب  واالأغنياء، عرب  للدولة  مع حتميل متويله  ذلك  كل 
ومن �شاأن ذلك اإتاحة هام�س اأمام الدولة ال�شتبعاد اللجوء لل�شتدانة، وبيع ممتلكات ال�شعب 

املغربي، يف املزاد العلني. 

وهذا ممكن الأن النظام ال�شريبي غري عادل بتاتاً، فهو مرتكز على ت�شريب (فر�س �شريبة 
على) نفقات اال�صتهالك، واالأ�صا�صية اأ�صا�صاً، بدل ت�صريب تلك املرتبطة مب�صتوى عي�ض باذخ 
(مثاًل اآالت ومعدات النقل، ولوازم القن�ض، ومواد الزينة، واالأجهزة االإلكرتونية، التي انخف�ض 

ت�صريبها كثرياً، بني 1984 و2008).

اإن ال�صيا�صات االقت�صادية املنتهجة، واملفرو�صة منذ انتهاء اال�صتعمار املبا�صر، مل توؤد لتقلي�ض 
الفوارق، بل عمقتها. لقد كان موؤ�صر جيني 0،340  �صنة 1960، و0،408 �صنة 1971،  و0،392 
يف   0،407 ثم  يف01-2000،   0،406 اإلى  وانتقل   ،99-1998 يف   0،395 ثم   ،85-1984 يف 
2006-07. وموؤ�صر جيني هو عدد متغري بني 0 و 1، حيث 0 يعني م�صاواة كاملة و1 يعني ال 
م�صاواة تامة. البلدان التي تنعم بامل�صاواة، على االقل ال�صكلية منها، تاريخياً، لديها موؤ�صر يبلغ 

0،2، وتلك غري العادلة لديها موؤ�صر ي�صل اإلى 0،6. 

بالقرى،  فقراً  االأكرث  لل%10  ال�صنوية  النفقات  متو�صط  الهوة بني  اأن  تبني  �صنة 2007،  ويف 
الليربالية  االأرقام وال�صيا�صات  باملدن، بلغت حوالى 19 مرة. ومع هذه  ومثيلتها االأكرث غنى 
اجلديدة، املعتمدة، لي�ض منتظراً انخفا�ض هذا التفاوت ال�صارخ يف النفقات. ففي �صنة 1960، 
كانت نفقات ا�صتهالك االأ�صر، بح�صب الع�صر االأكرث غنى، ومثيله االأكرث فقراً، 25%، و%3،30 
على التوايل. و�صنة 1971 كانت 37% و1،20%، لت�صبح 33،10% و2،60% يف 2006 ـ 2007. 
الع�صرة باملئة االأكرث فقراً  ال�صكلي بني  التفاوت االجتماعي باملغرب، منذ اال�صتقالل  وي�صل 

و10%  االأكرث غنى، بح�صب اإح�صاءات املندوبية ال�صامية للتخطيط، حوالى 13 مرة. 

وهذا الواقع املت�صم بالتدهور البالغ الأو�صاع االأغلبية ال�صاحقة هو ما ت�صعى الدولة لتنفي�صه، 
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عرب املناورة، ب�شخ اأموال طائلة يف �شندوق الدعم، وزيادة ا�شتثنائية يف حجمها يف االأجور، 
وت�صغيل ق�صم من املعطلني، وتخ�صي�ض اأموال للتنمية الب�صرية، والتطبيل لتعديات على احلماية 

االجتماعية، حتت م�صمى امل�صاعدة الطبية للمعوزين... 

�أزمة ل تنفك ت�ضتفحل
األف  من 300  اأزيد  �صنة  كل  يلج  قوية.  واجتماعية  اقت�صادية  اأزمة  العمق  املغرب يف  ي�صهد 
مغربي �صوَق ال�صغل، بعد تخرجهم من اجلامعات واملعاهد العليا...، لكنهم ال يجدون فر�ض 
العمل التي يطمحون اإليها. فاالقت�صاد املحلي ال يخلق يف اأح�صن االأحوال �صوى زهاء 100 األف 
من�صب �صغل فقط، ما يعني اأن 3/2 املغاربة يف �صن ال�صغل ال يعرثون على فر�ض ال�صغل؛ وهم 

يُ�صافون اإلى جحافل العاطلني الذين يزدادون عاما بعد عام.

االقت�صادي  النمو  وتــرية  تــزال  ما  الناق�ض،  املغرب  ا�صتقالل  من  قرن  ن�صف  من  اأكــرث  بعد 
ه�صة ومتقلبة، مرتهنة ب�صدة بتقلبات ال�صوق العاملية واالأوروبية، خ�صو�صاً، وب�صعف ت�صنيع 
البلد، وجتاهل تنمية مناطق باأكملها. وب�صكل خا�ض غياب اإ�صالح زراعي جذري، ودعم فعلي 
لقدرات اأغلبية الفالحني الفقراء االإنتاجية. بدل ذلك، تقوم الدولة بتمويل امل�صاريع الكربى 
واال�صتثمارات العمومية ال�صخمة من املال العام واال�صتدانة، وهي م�صاريع ال ي�صتفيد منها 

ال�صواد االأعظم من املغاربة، بل اأقلية فقط م�صتحوذة على الرثوة وال�صلطة. 

الأجل ذلك، ال حل ملع�صلة االقت�صاد الراأ�صمايل التابع املتخلف، من دون القطع مع ارتهانه 
باالمربيالية وم�شاحلها. وهذا ما يجعل مهمة فك االرتباط باالمربيالية وبناء اقت�شاد وطني 
قوي، مرتكز على الذات، وعلى الت�صنيع اأ�صا�صاً، واإ�صالح زراعي حقيقي، مهمة راهنة وُمِلحة. 
تلك مهمة اأخذها على عاتقهم املنا�صلون �صد اال�صتعمار، ومن اأجل التحرر الوطني واالجتماعي، 
وطنية  امل�صماة  للربجوازية  الكربى  التاريخية  واخليانات  الدموي،  الدولة  قمع  من   وبرتكيب 
(احلركة الوطنية الربجوازية)، وعدم انبعاث قوى حتررية جديدة وجماهريية، طيلة العقود 
اخلم�صة االأخرية، وتعرث املحاوالت اجلدية يف ذلك ال�صبيل بفعل القمع، خا�صة، تبقى تلك املهمة 
املركزية اآنية وملقاة على عاتق قوى التحرر احلقيقية: الطبقة العاملة امل�صتندة لفقراء االأرياف 

واملدن، ولطبقاتها ال�صعبية، ومنظماتها الكفاحية ال�صيا�صية واالجتماعية واالقت�صادية...

يكون  ولن  واالجتماعي،  الوطني  التحرر  اأجل  من  الن�صال  من  جديدة  مرحلة  انفتحت  لقد 
الن�شالية  لل�شروط  وفقاً  باإمكانه،  اأن  مع  قبل 20 فرباير،  ما  اإلى  العودة  النظام  با�صتطاعة 
ن »االإ�صالمي« طوياًل، وطبيعته  احلالية، ال�صمود لوقت اأطول. ذلك اأنه لن يدوم مفعول املُ�َصِكّ
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تتك�صف منذ االآن. ولكن االأهم من ذلك اأن ال�صياق احلايل يعد بانبعاث قوى جديدة، حاملة 
ذي  بديل  ت�صكيل  على  قــادرة  ت�صري  اأن  وميكنها  وال�صيا�صي،  والثقايف  االجتماعي  للتحرر 
م�صداقية، يف وجه القوى الدينية. لذا تقع على عاتق الي�صار الثوري مهمة النهو�ض بهذا البعد 
التحرري وتعميقه. على الي�صار الثوري اأن يكون جريئاً يف عقالنيته وعلمانيته، ويف التزامه 

ال�صيا�صي و�صدقه الن�صايل.
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المديونية الخارجية والثورة التونسية
فتحي الشامخي - رابطة اليسار العمالي )تونس(

الثورة  �صريورة  الدائر يف  االجتماعي  ال�صراع  يف  ثانوية،  م�صاألة  اخلارجية  املديونية  لي�صت 
التون�صية الراهنة، واإمنا تقع يف قلب هذا ال�صراع، باعتبارها تثري م�صائل اقت�صادية و�صيا�صية 
واجتماعية تتعلق مب�صاألة ال�صيادة ال�صعبية الوطنية، والهيمنة االأجنبية، وتقا�صم فائ�ض القيمة 

واحلقوق االجتماعية لعموم التون�صيات والتون�صيني. 

املديونية  هي  االطالق  على  اأبرزها  لكّن  ومتنوعة،  عديدة  امل�صادة  الثورة  هجوم  اإّن حماور 
وا�صتغالل  نهب  اآلية  الثورة  قبل  املديونية  مثلت  ولقد  احلّر.  والتبادل  االأجنبي  واال�صتثمار 
للمجتمع التون�صي، وهي ال تزال كذلك بعدها. ولقد كانت حجر الزاوية يف نظام بن علي، الذي 
ثار �شده ال�شعب التون�شي، فيما ميثل ا�شتمرارها �شرط بقاء هذا النظام. لذلك فاإن جناح 

الثورة يتطلب ال�صروع يف القطع مع منطق املديونية ال�صائد، وتعطيل �صري هذه االآلية.

املالية االمربيالية  التي متار�ض من خاللها الدوائُر  املوؤ�ّص�صة االأ�صا�صية  البنك املركزي  ويَُعد 
�صيطرتَها على االقت�صاد املحلي، والتي يتم بوا�صطها التحكم يف ال�صيا�صة العامة للدولة.  وهو 
ما يف�صر حدة اجلدل حول دور هذه املوؤ�ص�صة، وموقعها يف ال�صراع االجتماعي الذي اأطلقته 

الثورة، وخا�صة دورها يف اإدارة ملف املديونية اخلارجية.

ن�صاأ البنك املركزي التون�صي، �صنة 1958، كرمز لل�صيادة الوطنية �صد اال�صتعمار، لكن هذه 
املوؤ�ص�صة املالية الهامة حتولت، يف ظل حكم بن علي، اإلى الذراع امل�صلحة لالإمربيالية، اإلى اآلية 
دمار �صامل �صد تون�ض. ثم عندما متكنت الثورة من طرد الدكتاتور، ا�صتولت الدوائر املالية 
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كبار  اأحد  تن�صيب  الثورة، حيث مت  �صّد  ك�صالح  لت�صتعملها  املوؤ�ص�صة،  هذه  على  االمربيالية 
موظفي البنك يف وا�صنطن، التون�صي اجلن�صية، على راأ�ض البنك، منذ يوم 17 جانفي/كانون 
الثاين2011، وهو ال يزال يف من�صبه، على رغم االنتخابات التي اأزاحت من ال�صلطة كل الطاقم 
ال�صابق، واأف�صحت يف املجال للحكومة االئتالفية احلالية. لكن حمافظ البنك املركزي، الذي 
ي�صاوي من�صبه رتبة وزير، ظَلّ يف مكانه ال يكرتث باالنتخابات، وال تقدر عليه احلكومة التي 

جاءت بنتيجتها.

اإن قوى الثورة امل�صادة تدرك متاماً القيمة اال�صرتاتيجية ملعركة املديونية، لذلك فهي ما انفكت 
تدفع احلكومات التون�صية املتعاقبة، بعد الثورة، مبا فيها احلكومة االئتالفية املنتخبة احلالية، 

نحو املزيد من اال�صتدانة.

يقول جون اأدام�ض، الرئي�ض الثاين للواليات املتحدة االمريكية: »هناك طريقتان لغزو اأمة ما 
واإخ�شاعها: االولى بوا�شطة ال�شيف، والثانية بوا�شطة الديون«. وهو ما يوؤكده تاريخ تون�س، 
املبا�صر  اال�صتعمار  لفر�ض  اأ�صا�صياً  مدخاًل  ع�صر  التا�صع  القرن  املديونية خالل  مثلت  حيث 
عليها. وهو ما يتاأكد كذلك من خالل جتربة ن�صف القرن االأخري، وخا�صة بعد بداية الثورة. 
ما دفع جون زيغالر، وهو �صديق الثورة التون�صية للقول باأّنه »مل تعد هناك حاجة اإلى ر�صا�صات 

ونابامل ومدرعات ال�صتعباد ال�صعوب والإخ�صاعها، فاملديونية ت�صمن ذلك اليوم.«

ويف هذا االإطار مّت، يوم 20 اأفريل/ني�شان2011، يف مقر البنك العاملي بوا�صنطن، اأي يف مقر 
اأحد اأبرز مراكز قيادة العمليات احلربية االقت�صادية، املوجهة �صد �صعوب العامل، التوقيع على 
اتفاق نوايا متنح مبقت�صاه االدارة االأمريكية، زعيمة االمربيالية العاملية، احلكومة التون�صية، 
�صمانها لقرو�صها اخلارجية القادمة.وتاأتي هذه الهدية امل�صمومة يف اإطار اخلطة االمربيالية 
الرامية اإلى اإنقاذ النظام القائم، وحت�صينه �صد الثورة، وذلك من خالل متكني احلكومة من 
معاجلة االأو�صاع امل�صتعجلة عن طريق كم هائل من الديون اخلارجية لن تزيد تون�ض اإال تبعية 

وخ�صوعاً للنظام الّراأ�صمايل العاملي.

منذ  االأمريكية،  لالإدارة  الالدميقراطية  الطبيعة  يعك�ض  ال�صعار  ال�صعوب! هذا  اأمريكا عدّوة 
قرن من الزمن على االأقل، اأي تاريخ احلروب االمربيالية �شد ال�شعوب التي تتوق اإلى االنعتاق 
والتحرر الوطني. وللتذكري فقط ن�صت�صهد ببع�ض احلروب العدوانية البارزة، منها تلك التي 
 (2001 (منذ  واأفغان�صتان   (2011 ـ   2003) والعراق   (1975 ـ   1955) فيتنام  �صد  خا�صتها 
وب�صكل خا�ض العدوان املتوا�صل من ما يزيد عن ن�صف قرن �صد ال�صعب الفل�صطيني، من 
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خلل دعمها املتوا�شل واللم�شروط للكيان ال�شهيوين. وهي متنح اليوم احلكومة التون�شية، 
التي يتزعمها حزب النه�صة اال�صالمي، �صمانها، لكي يت�صنى لها احل�صول يف اأقرب االآجال 
املرة  اأن هذه هي  اإلى  االإ�صارة  الديون اخلارجية. وجتدر  املزيد من  وعلى نطاق وا�صع على 

الثانية التي متنح فيها هذه االدارة هذا ال�صمان، بعد دولة اإ�صرائيل �صنة 2002.

ويعلم �صادة العامل علم اليقني اأن كل ثورة �صعب يتحّرر من خاللها من الهيمنة واال�صطهاد 
نفهم  اأن  وبالتايل يجب  االإمربيالية.  اإ�شقاط  واحد، هو م�شار  هي مرحلة جديدة يف م�شار 
هذه املبادرة على اعتبارها عماًل عدوانياً جتاه الثورة التون�صية، الغاية منه الت�صدي ملحاولة 
االفالت من قب�صة االمربيالية، التي ت�صعها الثورة على جدول االأعمال يف تون�ض. اإنها حماولة 
االأمريكية عديد  االإدارة  مولت  املا�صي، حني  ال�صاأن يف  كان  كما  الثورة،  هذه  �صد  انقالبية 
االنقالبات، مثل االنقالب �صد حممد م�صدق يف اإيران �صنة 1953، اأو االنقالب �صد �صلفاتور 
األندي يف ال�صيلي �صنة 1973، اأو تدبري اغتيال الزعيم االفريقي ال�صاب توما�ض �صانكارا، رئي�ض 
بركينا فا�صو �صنة 1987. لكن الفرق الوحيد هو يف ال�صكل، اإذ لي�ض من ال�صروري ا�صتعمال 

القوة الع�صكرية حيث تكفي االجراءات االقت�صادية لتحقيق الهدف املن�صود.

اإن بقاء النظام، الذي كان يحر�شه بن علي، ي�شتوجب ا�شتمرار اآلية املديونية. يف حني ي�شرتط 
تقدم الثورة التخل�ض من هذه االآلية. لذلك فاإن اأي جدل حول هذه امل�صاألة يجب اأن يو�صح 

اخللفية االجتماعية التي ينطلق منها، فاإما ا�صتمرار النظام القائم، اأو جتاوزه.

اإن املطالبة بتعليق ت�صديد خدمة الدين، يف اإطار تعبئة االأموال العمومية لال�صتجابة للحاجيات 
قرار  اإلى  و�صوالً  اخلارجية،  العمومية  للمديونية  تدقيق  واجناز  للبالد،  امللحة  االجتماعية 
وطني �صيادي يق�صي باإلغاء جزء منها اأو كلها، بعد اإثبات كونها ديوناً كريهة وغري �صرعية، هي 

خطوة هامة يف اجتاه التغيري اجلذري للنظام القائم.

كما تعلم حكومات دول االحتاد االأوروبي ما حتمله الثورة التون�صية من حمتوى حتّرري اجتماعي 
ودميقراطي معاد لالإمربيالية، وحتولها اإلى منوذج يحتذى، ال فقط من قبل ال�صعوب العربية، 
بل واأي�صاً من قبل اأغلب ال�صعوب، مبا فيها عديد ال�صعوب االأوروبية، و�صوالً اإلى وال �صرتيت، 

قلب املالية الراأ�صمالية العاملية. 

لذلك، وباالإ�صافة اإلى حمور املديونية، تعززت احلرب االقت�صادية �صد الثورة التون�صية مبحور 
اآخر، كان له دور هام قبل الثورة، وهو مر�صح الحتالل مكانة هامة يف االأ�صهر القادمة، يتعلق 
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بتو�صيع دائرة التبادل احلّر وتعميقه يف اإطار اال�صرتاتيجية االمربيالية االأوروبية، التي حتمل 
منطقة  �صحاياه يف  اأولى   1995 �صنة  تون�ض  كانت  والتي  االأورو-متو�صطية«،  »ال�صراكة  ا�صم 

جنوب املتو�صط.

حتمل اخلطة اجلديدة ا�صم »منطقة التبادل احلر املعمق وال�صامل«، وقد اأوكلها جمل�ض ال�صوؤون 
اخلارجية لالحتاد االأوروبي للمفو�صية االأوروبية، ومت االف�صاح عنها من خالل بالغ للمفو�صية، 
بتاريخ 14 دي�شمرب/كانون االأول 2011. ويعد الهدف املعلن للخطة االأوروبية اجلديدة، كما ورد 
يف ن�ض البيان ال�صادر عن املفو�صية االأوروبية: »اإدماج  االقت�صاد يف ال�صوق املوحدة لالحتاد 
االأوروبي.« وحتديداً موا�صلة حترير القطاع الفالحي وقطاع اخلدمات، وب�صكل خا�ض خدمات 
اال�صتثمارات  حماية  اتفاق  م�صروع  اخلطة  تت�صمن  كما  العمومية.  واالأ�صواق  اجلوي  النقل 

الّراأ�صمالية االأوروبية يف تون�ض، باالإ�صافة اإلى ق�صايا الهجرة واالأمن االأوروبي.

ولقد انطلقت املفاو�صات بني اجلانبني التون�صي واالأوروبي يف كنف ال�صرية. اأما ما مت االعالن 
و»تعزيز  الدميقراطي«،  و»االنتقال  العربي«،  »الربيع  حول  نوايا  ورد يف خطابات  فلقد  عنه 
التعاون امل�شرتك«. ومما يدل على ذلك ما ورد يف البيان املذكور من تاأكيد على بدايتها. ثم 
حتول الوزير االأول حمادي اجلبايل، يوم 2 فيفري/�شباط 2012، اإلى بروك�صيل، لنف�ض الغر�ض، 
ثم ا�صتقباله، يف تون�ض، يوم 9 مار�س/اآذار، للوفد التفاو�شي للمفو�شية االأوروبية، الذي كان 
يقوده املمثل اخلا�ض لالحتاد االأوروبي ملنطقة �صمال اأفريقيا. علماً باأن هذه املفاو�صات جتري 
االآن يف ظل تعتيم اإعالمي �صبه كامل، باالأخ�ض من اجلانب التون�صي. فعلى �صبيل املثال اكتفت 
اخلارجية التون�صية بالبالغ التايل حول زيارة اجلبايل اإلى بروك�صيل: »تندرج هذه الزيارة يف 
اإطار تعزيز العالقات ما بني تون�ض واالحتاد االأوروبي، وذلك باخل�صو�ض يف منظور �صراكة 

متميزة ما بني الطرفني.«

ال�صرّية  املفاو�صات  ال�صلطة متار�ض  اإلى  الثورة  التي حملتها  املنتخبة  وبالتايل فاإن احلكومة 
على ال�صعب الذي انتخبها، وذلك يف م�صائل هامة حتدد م�صريه، متاماً كما فعل بن علي �صنة 
1995، عندما �صرع يف التفاو�ض حول منطقة التبادل احلر مع االحتاد االأوروبي. كما ميثل 
تتلق  اإذ مل  اإجراء ال دميقراطياً،  االأوروبية اجلديدة  ب�صدد اخلطة  املفاو�صات  �صروعها يف 
هذه احلكومة تفوي�صاً من ال�صعب التون�صي لكي تتفاو�ض يف م�صاألة ا�صرتاتيجية، على غاية 
من االأهمية. لقد كان مو�صوع االنتخابات االأخرية كتابة الد�صتور ولي�ض التفاو�ض بخ�صو�ض 
م�صري تون�ض، على امتداد العقود القادمة. الأن التفاو�ض حول اتفاق ي�صمن احلماية املطلقة 
لال�صتثمارات الراأ�صمالية وامل�صالح االأوروبية، ب�صكل عام، يعد تهديداً لل�صيادة الوطنية، وتكبياًل 
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خطرياً لالإرادة الوطنية، التي �صتفرزها االنتخابات القادمة.

تقودها  التي  التون�صية،  الثورة  �صد  امل�صادة،  الثورة  مناورات  حماور  اأبرز  باإيجاز  هي  هذه 
الطبقات  ولكن  االإ�صالميون.  يقودها  التي  احلكومة،  من  خمز  بتواطوؤ  العاملية،  االمربيالية 
ال�صباب، وخا�صة منه املعطلني عن العمل، الذين  التون�صية، ويف مقدمتها جماهري  ال�صعبية 

طردوا الدكتاتور، غري م�صتعدين الأن يركعوا من جديد.
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امل�صكلة الطائفية يف م�صر 
تتخذ حّيزا او�صع من ال�صاحة 

ال�صيا�صية امل�صرية وخا�صة بعد 
ت�صعيد النظام وحلفائه احلملة 
�صد االقليات الدينية والطائفية 

و�شد االقباط ب�شكل خا�س،  ويقوم 
عاطف �صحات ب�صرح هذه امل�صاألة 

بابعادها التاريخية، ومبقاربة يف 
كيفية املواجهة.

ان الق�صية الفل�صطينية هي 
احدى الق�صايا املحورية يف 
خريطة ال�صريورة الثورية العربية 
احلالية، نقدم لكم يف هذا العدد 

قراءة �صيا�صية حتليلية لنتائج اتفاق 
او�صلو على الق�صية الفل�صطينية، 

وقراءة لالو�صاع يف غزة، 
وا�صرتاتيجية املقاومة

بعد حوايل العام والن�صف 
على الثورة ال�صورية، ما 

هو ن�صيج املعار�صة ال�صورية، وما 
العالقة التي تربطها باجلماهري 

الثائرة؟

امل�صهد العراقي، ما هي مكونات 
ال�صاحة ال�صيا�صية التي حتكم 
ال�صراع على ال�صلطة يف العراق، وما 
هي افاق ومهمات الن�صال الي�صاري 

الثوري يف العراق؟

�صهد لبنان يف االعوام القليلة 
املا�صية �صعوداً للحركات 

اال�صالمية خا�صة يف ال�صمال والبقاع، 
فما هي اال�صباب التاريخية واالبعاد 

الطبقية لهذه احلركات؟ وكيف 
على الي�صار الثوري التعامل مع هذه 

احلركات.

هل ميكن للتحرر يف املغرب 
ان يتم من دون االنعتاق من 
التبعية لالمربيالية؟ وما هو واقع 

هذه العالقات التبعية وما اثرها على 
الواقع املغربي االجتماعي واالقت�صادي 

وال�صيا�صي؟ 

لي�صت املديونية اخلارجية م�صاألة 
ثانوية، يف ال�صراع االجتماعي 

الدائر يف �صريورة الثورة التون�صية 
الراهنة، واإمنا تقع يف قلب هذا 

ال�صراع، فما هي طبيعة هذا ال�صراع 
يف ظل الثورة التون�صية امل�صتمرة؟
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