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الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فالدميري لينني

 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

طارق فتحي

 الطابع الفاشي لنظام اإلسالم السياسي يف العراق
 )القسم االول(

يف  كثييرا  تييردد  االخييرة  الفييرة  يف 
االدبيييات السياسييية مصطلييح »فاشييية«، 
الكتيياب  ميين  الكثيير  بييدأ  فقييد 
اإلسييامي  احلكييم  بوسييم  والصحفييين 
وكتعريييف  »الفاشييي«،   بييي  العييراق  يف 
نظييام  تعييي  فأنهييا  للفاشييية  مقتضييب 
او  اليميين،  اقصييى  ميثييل  سياسييي 
هييي  تولياتييي”   “باملييرو  يعرفهييا  كمييا 
لعناصيير  سييافرة  إرهابييية  ))دكتاتورييية 
رجعييية((  األكثيير  املالييي  الرأمسييال 
العناصيير  ميين  ))خليييط  هييي  وأيضييا 
يف  ضبطهييا  ميكيين  ال  املتناقضيية 
ترابطهييا اال بتجسيييدها يف املمارسييات 
تارخييييا  الفاشييية  وتسييتند  واألجهييزة(( 
علييى  االقتصييادي  الصعيييد  وعلييى 
متثييل  والييي  الصغييرة،  البورجوازييية 
الصغييرة،  وامللكييية  الصغيير  اإلنتيياج 
الصغييرة  البورجوازييية  فييإن  هلييذا 
متلييك  الييي  املراتييب  مجيييع  تضييم 
صغييرة  قطعيية  أو  صغيير  مييال  رأس 
انهييا  أي  معينيية،  مهييارة  أو  األرض  ميين 
والعمييل،  املييال  رأس  بيين  جتمييع 
بيين  متأرجحيية  تكييون  فهييي  بالتالييي 
جهيية  ميين  العامليية  الطبقيية  طبقتيين، 
أخييرى،  جهيية  ميين  والبورجوازييية 
تكوييين  حييق  يسييلبها  التأرجييح  هييذا 
كمييا  فهييي  مسييتقلة،  سياسييية  شييخصية 

يقييول احدهييم انهييا  “تفكيير كمييا تفكيير 
علييى  تنطييوي  لكنهييا  الربجوازييية، 
لينيين  او كمييا يصفهييا  أفييكار عمالييية”،  
بأنهييا »طبقيية انتقالييية« او انهييا »تناقييض 
امتيييازا  متلييك  طبقيية  »بوصفهييا  حييي« 
الطبقييات  علييى  بالقييياس  صغييرا- 
إىل  تتطلييع  أن  تسييتطيع  امُلْعَدَميية- 
لديهييا  أن  )أي  اآلخرييين  اسييتغال 
تقييرب  أنهييا  إال  رأمسالييية(،  مضمييرات 
ميين الطبقييات امُلْعَدَميية، بوصفهييا طبقيية 
اخليياص  عملهييا  ميين  تعيييش  نشيييطة 
الييذي هييو، إىل ذلييك، عمييل فييردي، 
بضغييوط  للتأثيير  دائمييا  معييرض  مفتييت، 
ال  الييي  امُلَسييْيِطَرة  الطبقييية  القييوى 
قييدرة  الصغييرة  الربجوازييية  متلييك 
تابعيية  تبقييى  فهييي  أذاهييا«،  رد  علييى 
وذيلييية، طبيعتهييا الطبقييية هييذه جتعلهييا 
فريسيية سييهلة لقييوى السييلطة الصاعييدة، 
و  الوطيين«  »حييب  عليهييا  فيقييع 
عنهمييا . والدفيياع  الدييين«  »حييب 

كل  بعييد  الفاشييية  تصعييد  مييا  دائمييا 
عسييكرية،  هزمييية  او  اقتصييادي  انهيييار 
األكثيير  هييي  الصغييرة  والبورجوازييية 
هلييذا  املعيشييية،  أوضاعهييا  علييى  خوفييا 
يف  األكييرب  املسيياهم  تكييون  فهييي 
الوعييود  ميين  بسييبب  الفاشييية،  صعييود 
»هيبيية  ارجيياع  او  االقتصيياد  بإنعيياش 

الفاشييية  منظيير  فعييل  مثلمييا  الوطيين«، 
االزميية  بعييد  »موسييوليي”  األول 
إيطاليييا  ضربييت  الييي  االقتصادييية 
عندمييا  األوىل،  العاملييية  احلييرب  بعييد 
وسييائل  علييى  السيييطرة  العمييال  أراد 
بييه،  الرأمسالييية  اسييتنجدت  اإلنتيياج، 
إرادة  “ان  الفاشييية  ملخصييا  فقييال 
الشييعب ليسييت الوسيييلة للحكييم وإمنييا 
الييي  وهييي  القييوة  هييي  الوسيييلة 
بشييرائح  مسييتعينا  القانييون”  تفييرض 
والربوليتاريييا  الصغييرة  البورجوازييية 
قييوى  منهييا  أسييس  والييي  الرثيية، 
خيياص  بييزي  »ميليشيييات«  مسييلحة 
احلركيية  لقمييع  السييود«  »القمصييان 
العمالييية، وكان شييعارهم » صييّدق، اطييع، 
حييارب«، -وهييو قريييب جييدا ميين شييعار 
»طيييع  العييراق  يف  امليليشيييات  بعييض 
واسييكت«- وقييد اعليين موسييوليي يف 
تروتسييكي  –وصييف  خطابييات اخلييداع 
خطابييات هتليير بانهييا »العاطفيية الفارغيية، 
واجلهييل،  املنظييم،  التفكيير  وغييياب 
وصييف  وهييو  املبهرجيية«  والنصوصييية 
موسييوليي  خطابييات  علييى  ينطبييق 
ستسيييطر  »الدوليية  ان  اعليين  ايضييا- 

املييادة«  ال  الييروح  علييى 

مفهييوم  الفاشييية   « ان  يؤكييد  فهييو 
الفاشييية  تكيين  مل  »لييو  متابعييا  ديييي« 
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" إنَّنا ال نرى تعريفاً آخر لإلشتراكيّة 
سوى إلغاء استغال اإلنسان لإلنسان."
                            إرنستو تشي 

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة
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هييذه  متنييح  كانييت  فكيييف  اميانييا 
ملعتنقيهييا«  الشييجاعة  وهييذه  الصابيية 
وميضييي موسييوليي بالقييول » ال ميكيين 
حاليية  يف  اال  عظيييم،  شيييء  حتقيييق 
انفعالييية ميين التصييوف الديييي«، واذا 
فأنييه  هتليير  كلمييات  علييى  عرجنييا  مييا 
يشييابه كثييرا مييا يقولييه موسييوليي، فهييو 
كسييب  يريييد  الييذي  »فعلييى  يقييول: 
الييذي  املفتيياح  يعييرف  ان  اجلمهييور 

قلبييه.  علييى  يفتييح 
هييذه  علييى  حركييت  الييي  القييوة  ان 
الثييورات  األزمنيية،  كل  ويف  األرض  

األكثيير عنفييا تكميين يف هييذه العصبييية 
احملركيية ويف هييذه اهلسييتريا الفعلييية 
جبنييون،  اجلماهيير  حتمييس  الييي 
عيين  اإلعييان  يف  تكميين  ممييا  أكثيير 
فكييرة علمييية تسيييطر علييى اجلماهيير«، 
يلخصهييا  كمييا  الفاشييية  فييأن  عليييه 
نتيياج   “ بأنهييا  تروتسييكي  رائييع  بشييكل 
البوليسييية  التقليدييية  الوسييائل  عجييز 
والعسييكرية للديكتاتورييية البورجوازييية، 
إبقيياء  عيين  الربملانييية،  وواجهاتهييا 

تييوازن.”  حاليية  يف  اجملتمييع 
الييي  الفاشييية  خصائييص  بعييض 

العييراق يف  اإلسيياميون  معهييا   يلتقييي 
اجلميييع،  فييوق  »الطائفيية«  االميية 
احلييركات  ومعيياداة  الفجيية  الذكورييية 
الشييخصية  احلريييات  انييكار  النسييوية، 
اجتماعييي،  ضبييط  أدوات  باسييتخدام 
الرقابيية  الصحافيية،  حرييية  قمييع 
للثقافيية  األخاقييي  والضبييط،  الصارميية 
النقابييات  انييكار  واألدب،  والفيين 
العمالييية الييي ال تكييون قيادتهييا فاشييية 

»إسييامية”

اسييطنبول  يف  متحييف  صوفيييا  ايييا 
ضخميية  كنيسيية  عيين  عبييارة  كان 
االمرباطييور  قبييل  ميين  احتاهلييا  قبييل 
حيييث  الفاتييح  حممييد  العثمانييي 
كانييت مقيير للدوليية البيزنطييية / الييروم 
حييدود  حتييى  متتييد  وكانييت  الشييرقية 
اراضييي  اىل  لتصييل  االمرباطورييية 

لشييام. ا
الكثيير  يقصييده  كان  املتحييف  هييذا 
أحييد  باعتبيياره  السييياح  الييزوار  ميين 
كل  اىل  اضافيية  العاملييية  املعييامل 
معاملهييا الكنسييية فقييط بعييض اللوحييات 

اإلسييام. قييادة  ألمسيياء  الدائرييية 
ميين  التوقيييت  هييذا  بالييذات  مليياذا 
حولييت  الييي  اردوغييان  حكوميية 
عبييادة  ومركييز  جامييع  اىل  املتحييف 

؟ للمسييلمن
ميين  تعانييي  اردوغييان  حكوميية   / اوال 
فقدانهييا  بعييد  وخاصيية  كثييرة  ازمييات 
مكانتييه  أضعييف  مييا  إسييطنبول  بلدييية 

السياسييية.

ثانيييا / التدهييور االقتصييادي والبطاليية 
كورونييا  جائحيية  بعييد  وباألخييص 
النشيياطات  ميين  الكثيير  وتوقييف 

والسييياحية. الصناعييية 
وقمييع  الشييوفينية  السياسيية   / ثالثييا 
العمييال  ميين  قسييوة  بييكل  املعارضيين 
والناطقيين باللغيية الكردييية والتقدمييين 

لنظامييه. املعارضيين  والصحفييين 
رابعييا / التدخييات العسييكرية يف سييوريا 
اخييرا  وليييس  واخييرا  العييراق  ومشييال 
يف ليبيييا إلعييادة احلييياة لإلمرباطورييية 
العثمانييية كممثييل هلييا باسييم اإلسييام.

وهييو بهييذا القييرار حييياول دك أسييفن 
حييروب دينييية مقيتييه ضحيتهييا العمييال 
يف  واالطفييال  والنسيياء  والكادحيين 

والعييامل. واوروبييا  االوسييط  الشييرق 
جغرافيييا  الييدول  تركيييب  اعييادة  ثييم 
الرأمسالييية،  الييدول  مقاسييات  حسييب 
االنسييان،  حقييوق  ألبسييط  مبالييية  غيير 
صييوره،  وبأبشييع  االسييتعباد  املهييم 
وسييوريا  واليميين  افغانسييتان  يف  كمييا 

ملمييح  اي  ومسييح  وليبيييا،  والعييراق 
االنسييانية  ذاكييرة  ميين  للمدنييية 
اعلييى  علييى  الوبيليية  وانعكاسيياتها 
اجملتمعييات  وارجيياع  املسييتويات، 
الدييين  باسييم  والرببرييية  اهلمجييية  اىل 

والعنصرييية. والطائفييية 
مزقييت  لكورنييا  االخييرة  واالزميية 
عيين  وعجزهييا  الرأمسالييية  اقنعيية 
ميين  الكثيير  يف  الصحييية  الرعاييية 
اجلماهيير  وتييرك  الرأمسالييية  البلييدان 
سييوى  يهمهييا  وال  املييوت،  ملواجهيية 
الربييح واالسييتحواذ علييى األربيياح، غيير 
مبالييية ألبسييط انييواع الرعاييية، كمثييال 
واوروبييا  وبريطانيييا  امريييكا  يف  صييارخ 
ميين هييذه  الكثيير  والربازيييل، وغرهييا 
الييدواء  او  بلقيياح  واملتاجييرة  الييدول، 

اجلماهيير. حبييياة  جمازفيية 
اساسييي  بيييدق  وحكومتييه  اردوغييان 
الشييرق  يف  اجلديييدة  السياسيية  هلييذه 

األوسييط.
 

رشيد اسماعيل ابو عليمتحف ايا صوفيا وسياسة اردوغان


