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مقتل النائب العام، وىجوم عصابات  ؛ُتميام  ادلاضية داعلنا حادثان ىايف غضون األ
مران يتطلبان ربديد موقف ماركسي أوعلا  ،كمنة ومواقع عسكريةأداعش يف سيناء على 

ن ىناك أال إعمال عسكرية مسلحة، أواضح منهما، ورغم القاسم ادلشًتك الكامن يف 
سواء منظم  ي؛رىاب الفردرىابية اخلاصة باإلإلعمال األفارق بُت ا غفالو،إفارق ال ؽلكن 

وضح تلك ألتشبو حرب عصابات رجعية، ومثاذلا ا رىاب اليتإلعمال اأو تلقائي، و أ
، يفرض علينا التعرض لكليهما ادلواجهات واذلجمات اليت ربدث يف سيناء، وىو ما

 وربديد موقفنا منهما. 

 رهاب الفرديواإلاغتيال النائب العام 

ن تكون قد أؽلكن  كثر من جهةأذل إالعام قد تشَت مالبسات اغتيال النائب  ونأرغم 
ول، الذي يعنينا ىو قضية ألنفذت االغتيال، لكن ليس ذلك ما يعنينا ىنا يف ادلقام ا

  رىاب الفردياإل - كمبدأ عام -كان القائم بو، ضلن بال تردد نرفض   ياً أرىاب الفردي اإل
 .. وذلك ألنو:كوسيلة للنضال السياسي

شخاص ليسوا سوى بعض رموز األشخاص وال يؤثر يف بنية نظام، ىؤالء أؽلس . 1
 خرين زللهم، سواء كانوا ػلتلون مراكز ىامة،آحالل إو أدوات ؽلكن استبداذلم أ، النظام

خرين مكاهنم للقيام آن تضع أذ تستطيع الدولة بسهولة شديدة إو ملوك، أو حىت رؤساء أ
يشبو زلاولة تفريغ ماء  - كأسلوب نضال -رىاب الفردي ن اإلإومن مث ف بذات الوظيفة،

 هنر جاري، بواسطة معلقة طعام.
مام أللنظام  رىاب الفردي وعمليات االغتيال يقدمون مربراً ن اإلأخطر ىي الزاوية األ .2

، فيظهر بشكل عام منيةجراءات األاإلاجلماىَت لتوسيع البطش بادلعارضُت، وتعظيم 
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، ومن مث يتم تضييق دائرة احلريات رىاباستبداده كوسيلة دفاع حكومية مربرة ضد اإل
نو يستطيع أكما السياسية ومصادرة احلقوق العامة، وسن ادلزيد من التشريعات الرجعية،  

ن إرىابية، اإلعمال األ -ومربر  -لوال حالة  )بسهولة( سبرير تشريعات ما كانت لتمر
 .النظام عندما يكون مأزوماً  ما ػلتاجها عمال كهذه كثَتاً أ

يف مواجهة النظام، وػلتقر اللجوء  رىاب الفردي اجلماىَت، ال يعتربىا رقماً ػلتقر اإل .3
هنا دل تواجو أل( ال قيمة لو، بل ويدينها سليب نو يعتربىا )كمإليها وزلاولة تنظيمها، إ

صبحت خانعة وعبدة أ إالن زبوض معركتو كما يراىا و أعليها  النظام كما يرغب ىو،
ن تتحمل أيهتم  والخلوض معاركو،  - من خلف ظهر اجلماىَت -وخائنة، لذلك يسعى 

النضال اجلماىَتي ساليب أ من اجلماىَت ومن ما يائس كلياً إنو إاجلماىَت نتيجة محاقاتو، 
، لقد عليتهاأيقدر  الادلعارك السياسية و محق ال غليد فهم خوض أو متهور أ، والسياسي

" يف حد ذاتو، والبطل ال بطلاجلماىَت ، ولن ينتظرىا صحوهتا، فهو " ذلإػلتاج  النو أقرر 
 لتصفق لو فقط. الإ ذل اجلماىَتإػلتاج 

و أ، فقد سبارسو تيارات تقدمية ذباه فكري معُتالرىاب الفردي ليس مسة شليزة إلن اإ
و عنصرية(. أحُت سبارسو قوى ؽلينية )طائفية يتعاظم رىاب الفردي اإلن خطر أ الإ، غَتىا

ذل اجلماىَت، فليس عدائها يف حدود إ رىاهباإحيان توجو ، يف كثَت من األالقوىفتلك 
 - بدون سبييز -لوجي، ليشمل يو يداأللتصورىا  ، طبقاً ؽلتدظلا إو الدولة فقط، و ألنظام ا
 الرىاب الفردي خطر إلن كل صور اإو العرقي...اخل. أوذلك جملرد التباين الديٍت  ،نيخر آ

و أ اليمُت الديٍت ىقصأشد خطورة يف يد أ، لكنها و يسارأشك، سواء مارسها ؽلُت 
 .اخل.. العرقي
للدمى اليت  بالنسبة لنا، فنحن ال نقيم وزناً  ىاماً  ن اغتيال النائب العام ال يعٍت شيئاً إ

ي تقدم يف حركة أ ذلإغتيال اليشَت ىذا ا الذ إدلوتو ، يستخدمها النظام، دل نفرح 
مثالو، فلم أ، وبدون نفاق مبتذل ضلن لن ضلزن على موت يساعد يف حدوثو الاجلماىَت، و 

، واستحق حبق  ان ذراعها يف البطش جبميع خصومها، بل كيكن رلرد موظف دولة عادياً 
بغَته من  تباينها، ولكن الدولة ببساطة استبدلتو فوراً  ىوي السياسية علكراىية كل الق

لتوسيع ديكتاتورية النظام  خذت من موتو مربراً أانة موظفيها وخدمها، وزاد سعارىا، و ز خ
 وزيادة بطشو.
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النظام الديكتاتوري بأكثر شلا  -رىاب الفردي اإلىذا  -غتيال اال ىذا ىكذا خدم 
، دل يضعفها، لكنو تسبب يف فرض الدولة بثمة خدش ؼلدش جسد دلخدم معارضيو، 

 جراءات الديكتاتورية للنظام ضد اجلماىَت وضد تيارات ادلعارضة.إلادلزيد من ا
رىاب الفردي اجلارية ليست رلرد اندفاعات فردية لعناصر معارضة اإلن عمليات إ

عية )منظمة( وطائفية، فاقدة البوصلة وال تثق باجلماىَت. بل ىي عمليات مجاعات رج
و أليس فقط التربؤ منها  -شديدة اخلطورة على اجلماىَت وعلى مسارات الثورة . وغلب 

مواجهتها والتصدي ذلا بعيدا عن منهجية النظام الديكتاتوري، بل  يضاً أ، بل دانتها لفظياً إ
احملسوبة عصابات الن إادلقاومة، وغلب مواجهة الديكتاتورية يف ذات الوقت للتمكن من 

خطر من وسائل أعداء يهددون الثورة دبا ىو أأو الدواعش ادلصريُت،  خوان،اإلعلى 
قل(، ومن مث يظل بقاء ىذا أنا خطر أالنظام القائم، وىذا ما يبتز بو النظام اجلماىَت )

ذل إ نو ال يسعى فعالً إ، لقبول حكمو رىاب الديٍت( ىاماً كرب )مجاعات اإلاخلطر األ
ي أ زىر والسلفيُت يتناقض معاألن تعاون النظام مع إاستئصالو،  ذلإهتدف فعلية  مواجهة

وجود  ذلإػلتاج ىذا النظام علي العكس  ،هة متسقة هتدف خللع تلك اجلماعاتمواج
اتو أزموقات أ، خاصة يف آخر ذلإرىابية من وقت إقيامها بعمليات  ذلإتلك اجلماعات و 

يساعده بقوة علي جذب تعاطف قطاعات من واضلسار قاعدتو اجلماىَتية، فذلك 
يف سبرير سياسات وقوانُت عن  يضاً أكما يساعده  ،نفاجلماىَت اليت ترفض استخدام الع

، يقدم فرصة مناسبة لتغطية تواطئو مع مصاحل رجال رىابطريق استغاللو لفزاعة اإل
سعار... اخل. ألعباء على ادلواطنُت ورفع ااألوفرض ادلزيد من  جواء،األعمال يف تلك األ

ن لنا أن نغفل عن أىدافو، دون أن نكشفو ونفضح أ، ن هناجم النظام فيوأىذا ما غلب 
هنم يتكامالن يف أ الإ، فرغم صراعهم الظاىر، وعصاباتورىاب الديٍت اإلمعركتنا مع  يضاً أ

 عمال الوضعأالتفكَت يف ادلستقبل خارج جدول  بقاءإهتميش واستبعاد اجلماىَت، ترىيبها، 
 .القائم، حراسة حدود النظام الرأمسارل
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 "داعش" اإلسالميةعن تنظيم الدولة 
 والنظام والثورة

  أساسيةمقدمات 

 . اإلرهاب والدين1
و تنظيم القاعدة ومثيالهتما بأن أسالمية يفسرون تنظيم الدولة اإلضلن طلتلف مع من 

 رىاب،ىذا ىو ببساطة الفكر الديٍت وما ينجم عنو، مطابقُت بذلك بُت الدين واإل
فكار، ومن مث ذل األإذل الواقع االجتماعي، ولكن إفهؤالء يعزون ادلشكلة كلها ليس 

فكار الدينية، علمنة الدولة، )التحرر من األرىاب يف إلؼلتصرون حل القضية اخلاصة با
ة دلاذا ليست الدولة معلمنة، دلاذا ال توجد حري –وحُت نناقشهم   ،حرية االعتقاد(

عادة نفس إلن صلد جوابا سوى  ن من ىيمنة الفكر الديٍت؟اعتقاد، دلاذا دل نتحرر حىت اآل
ندور يف حلقة مفرغة، ن الدين عائق، لنجد نفسنا ىكذا أخرى، أن بصيغ إالعبارات و 

(. من الفكر الرجعي... ذلك ىو احلل )الفكر رجعي... تلك ىي ادلشكلة، علينا التحرر
ن صدفة أرض الواقع، وكأن نقًتب من أفكار اجملردة دون ونظل زللقُت يف فضاء األ
التحرر من ىذا الفكر، وما  منية رلردة ىيأويقابل ذلك  ،تارؼلية جعلت الفكر رجعي

منية( يوجد العادل احلقيقي، يوجد التاريخ اخلاص بتطور الشرق، والدة الفكر واألبينهما، )
ظلاط وسياسات ألقوى االستعمارية، صراع طبقاتو، حضان اأرجوازيتو والدة مبتسرة يف و ب

 نظمو السياسية.
سباب  أَت القضية، كل يتعرضون ذلا تسكن كل  عناصر تفس اليف تلك احلقول اليت 

دة الفكر الديٍت الرجعي، ليس الرضية نري ونفهم و ألدفعو، وعلي تلك او أكبح التقدم، 
ها نتجأ دوات الصراع اليتأحد أ يضاً أنو إ، الفكر سوى ناتج لتلك الشروط التارؼلية

ىذا  ، لذلك يتحرك ىذا الفكر مع حركة الواقع نفسو فيو،التاريخ يف تلك الشروط اخلاصة
، فقد مر بأطوار واختالفات يصوره احلداثيونيف وضع ساكن كما  بداً أالفكر دل يكن 
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، ويف خلفية كل ذلك غلري حوره ادلتصارعون ليناسب معركتهم ،عديدة، تقدم وانتكاس
، بُت تأخر ومستقبل رلرد بُت ماض   ، ليس صراعاً وزلوالً  جتماعي والطبقي زلركاً الالصراع ا
، فهو ليس دقات ساعة يف دليو كمسرح لصراع زلدإن دل ينظر إن ال معٌت لو ، الزموحداثة
لى تفسَت ، ويف تلك احلركة نعثر عوىبوطاً  ظلا مؤشر حلركة قوى وطبقات صعوداً إفراغ، و 

 ر خطابو.و و ربأركوده  سبابأحركة الفكر نفسو، وعلي 

 رهاب بني الفقر والرفاهيةاإل .2
للربىنة على أن ادلشكلة ىي مشكلة تفكَت ذو طابع رجعي ال يرتبط  يثَت ىؤالء نقاشاً 

 بشروط الواقع. 
الشرقية  رىاب ظاىرة صلدىا يف اجملتمعات األوربية كما صلدىا يف اجملتمعاتاإل

دلانيا كما يف ليبيا أو تونس أو مصر، ومن مث فهو منفصل عن أادلتخلفة. يف فرنسا أو 
ذل إنو ظاىرة تعود إ ،و معطيات الصراعأط الواقع عالقة لو بشرو  الجتماعية، الوضاع األا

و مرفهُت يف ذات الوقت، أليها معدمُت إن ذبذب أعقائد فاسدة فحسب، لذلك ؽلكن 
 التخلف االجتماعي.بو أبالفقر  ليست مرتبطة مثالً 

فبماذا نفسر وجود اذباىات عقالنية وثورية بُت مدارسو،  ن عزونا األمر للدين مثالً إ
بعد احلرب العادلية الثانية  ودباذا نفسر ىيمنة الفكر الوطٍت واليساري يف كل العادل تقريباً 

مع تراجع ملحوظ للفكر الديٍت أو الرجعي بوجو عام. دباذا نفسر استقطاب النضال 
ع الىوت التحرير، وبدرجة كا الالتينية ممريأي للحركات الدينية مثلما حدث يف التقدم

 .يران وحىت اجلزائر ومصر وتونس، حىت منتصف سبعينات القرن العشرين تقريباً إأقل يف 
ن دل ننظر لكل إرىاب شعبوي، إو أرىاب يساري، إودباذا نفسر بعد ذلك وجود 

، لن نفهم واقع وفق شروطو، تطوره التارؼلي، حال طبقاتو االجتماعية، ظروف الصراع فيو
ىي  و ماأو جيد، أبيح و جيد، لن نفهم حىت دلاذا ىو قأن الفكر قبيح أسوى  شيئاً 

 و جعلت ىذا الفكر جذاباً أشخاص عاديُت لتبٍت فكر قبيح أالظروف اليت دفعت 
 .ومهيمناً 

يقاع منسجم، إو بأي يف رلتمع ما وفق وتَتة واحدة، بوجو عام ال يسَت الصراع الطبق
مل التقدم والثورة، تصاب باليأس، أ ظروف الصراع، خاصة عندما ؼلبو ن قطاعات ما يفإ
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/  ذل فكر وجوديإات غنوصية، تنتظر القيامة، هترب و تنتحر، تكون مجاعأحب تنس
و يف أىنا  -رىابية. كلها نتاج إخرى مثل عصابات أذل صورة إو أ/ صويف.  ىييب / عبثي

و ىزؽلة الثورات، ضيق مسام أتارؼلي، صدمات كربى مثل احلروب  دلوجات تراجع -باو ور أ
 التقدم والثورة.

قي يف الدول ادلتأخرة، فتلك و حىت العر أرىاب الديٍت ما خبصوص اإلأىذا بوجو عام. 
ذ يتضافر فيها عنصران األول ىو فقدان األمل يف التغيَت، والثاين ىو إ، كثر تعقيداً أقصة 

ىم ىو تنظيم القاعدة، ودور كرب واألن مثالنا األإية يف ادلنطقة. الدول االمربيال مصاحل
رجوازيات الرجعية يف سبويلو وتسليحو وتدريبو، ىذا التنظيم ؽلثل و مريكية والبدارة األاإل
" يف مجاعات التطرف الديٍت. قبل ذلك ظهرت وىزمت عشرات اجلماعات النقلة النوعية"

وحلفاؤىا ) كانت بالتواطؤ مع نظام السادات  ،يف مثال مصر ،دون أثر يذكر. وحىت ىذه
وعن تنظيم القاعدة تولدت تلك التنظيمات العسكرية الدينية الكربى،  (.الدوليُت بالقطع

وقد ضمنت مع والدهتا مصادر سبويلها، تسليحها، تدريبها. ليس األمر هبذه البساطة فهي 
 ذل استدعائها يف ظروف مناسبة.إحىت تدعو ردبا بال اىتمام(  مدخرة )مًتوكة احتياطياً 

واجلهل،  كرب يف مناخ التخلف والفقرأىذه اجلماعات تنمو وتنتشر بصورة ن أال شك 
 ن ىذا ليس ادلصدر الوحيد لنموىا.أال إ

 "داعش" والثورة املصرية اإلسالميةتنظيم الدولة 

 خاص بوجو ومدهنا، سيناء لو تعرضت الذي والتهميش القمع دور إنكار ؽلكن ال
 منيةأو  عسكرية قيادات اذبار يف ذبلى الذي الفساد يضاً أو  ديفيد، كامب اتفاقية منذ
 والتنمية... اخل. اخلدمات من واحلرمان والعشائرية، القبلية جواءاأل وتكريس نفاق،باأل

 ما وتأثَت منها، حجر مرمى على الصهيوين االحتالل وجود ذباىل يضاأ ؽلكن وال
 واالحتكاك سيناء، مدن وشباب ىارلأ على خرآل وقت من ُتيالفلسطين لو يتعرض
 احملتلة. يضار األ يف ُتيبالفلسطين ادلباشر

 بعض نشأت فقد ثرأ بدون سبر نأ ؽلكن ال والتهميش والفقر الفساد من عقود عدة
 - واجلهاد التوحيد مجاعة مثل - العمليات بعض نفذت اليت الصغَتة اجلهادية ادلنظمات

 الصنع.  بدائية دواهتاأ وكانت للصهاينة رئيسية بصفة موجهة وكانت
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 يف نوعية نقلة حدثأ ادلنطقة ثورات حداثأ بفعل احلدودية واحلواجز ادلفاصل تفكك
 نصارأ) مجاعة خرجت واجلهاد التوحيد ذبربة رحم فمن اجلماعات، تلك وتسليح تكوين

 مركبات مصر دخلت اللييب النظام اهنيار االسم. ومع داللة ادلقدس( ولنالحظ بيت
 يف وسقط شرعية، غَت سلحةأ ذبارة يف بعضها ادلصريُت استخدم مهولة، بأعداد سلحةأو 

 خرج مصر يف منيةاأل ادلؤسسات اهنيار ومع منها كبَت جزء ادلقدس بيت نصارأ حجر
 رؤوس مع اتفاقات عقدوا كبَتة، بدرجة نفوذىم فارضُت العلن ذلإ ادلقدس بيت انصار
 خواناإل تورل إبان - واستعدوا الشباب، من كبَتة اً عدادأ ليهمإ وجذبوا القبائل، وشيوخ
 بالعربات عسكرية استعراضات يف فخرجوا كرب،أ بدرجة نفوذىم لفرض - احلكم

 السوداء. اجلهاد راية ملُتحا سيناء يطوفون سلحةواأل
 العراق يف سالميةاإل الدولة تنظيم نفوذ توسع مع وبالتزامن خوان،اإل حكم اهنيار مع

 مبايعُت بداعش اختصاراً  ادلعروف الدولة لتنظيم تبعيتهم ادلقدس بيت نصارأ علنأ والشام،
 لدخول واستعدوا لتنظيمهم، أعلى مَتاً أو  خليفة البغدادي، بكر بوأ الدولة، تنظيم مَتأ

 االنقالب سلطة سقاطسالم( إلاإل عن الردة )دولة ادلصرية الدولة مع عصابات حرب
 وصفهم. حسب

 اجلهادية اجلماعات خريطة لكن ،عسكرياً  مصر داعش مواجهة ادلصرية السلطة قررت
 كبَت، حد ذلإ تغَتت قد كانت منيةاأل جهزةاألو  للمخابرات 2111 يناير قبل ادلعروفة

 ؽلكن صغَت تنظيم مماأ هناأ الدولة اعتقدت ،وعشوائياً  متخبطاً  الدولة ىجوم كان مث ومن
 وتنوعت التنظيم توسع فقد كذلك، يكن دل الواقع لكن يام،أ بضعة يف عليو القضاء
 سالحو. وتطور مالجئو

 جراءاتإ ازباذ وعدما بالعدو واستهتار شديد مٍتأ قصور ظهر ادلقابل اجلانب على
 كانت العسكرية فالقيادات سيناء، يف ادلصرية العسكرية القوات صفوف يف مناسبة أمان

 يف فتوسعت السيسي، حكم ظل يف مكاسبها وتعظيم مقاعدىا بتأمُت انشغاالً  كثرأ
 يف العسكريُت كبار توظيف عن فضالً  استهالكي، نتاجإو  وذبارة مقاوالت مشروعات

 واحملافظات احلكومية جهزةواأل العامة وادلرافق الشركات يف ياديةقوال داريةاإل ادلناصب
 التفكَت وحىت القتالية الكفاءة تدين يف واضح ثرأ لذلك حياء... اخل. كانواأل

 السياسية، والصراعات ادلناورات يف منهمكة القيادة كانت العسكري، االسًتاتيجي
 .فادحاً  سيناء يف الثمن العسكريون صغار ودفع زنس،يالب عمالأو 



" والنظام والثورةداعشعن تنظيم الدولة اإلسالمية "  

11 

ف راطأا يهلإل وص ليتة االى احلعل، فاً ، وكاشاً خطَت  اً شر و مؤ ليع يو طلم مجو ل ىث  م
ش اعب دليساأت ور ، تطنو ر الداعشيصانش واألي، اجلاء سينيف يكر ع العسرا الص
، حدوا ت  وق يف اً يكر عس اً قعمو  15ت مجة فهاريا العسكهت قدرايف ةخمة ضثقت سبوك
 لقبع وقن ادلتم اً َت ل كثطو أت وقر تمة اسريت العسكواع القم حسلك مبا اشتيف تخلود

ت اع، استطهاى بعضعلت ول، واستاتر وادلعدبش اليف رائخس حدثتأ، حبن تنسأ
 ليتع ااقن ادلو ع ةرجت حظا حلويف اً قتا مؤ عهة وقطريت العسكدامداق اإلريم طغيتل

و أ ،ومة باذلجرفة ادلعنيمر األاصع العنتط تسدل ل ادلقاييس.بكة رية عسكرثا كاهنإىامجتها. 
 تداالوحك تل يف نيو العسكر  استغرق ىداف. األذلإل صو ل الو قب ُتد ادلهامجرص حىت
مر الذي احتاج تدخل الطَتان إلجبار ي األعشم الداجو د اذلأطول من الالزم لص وقتاً 

ن كاح  لي والتسُتللمهامج اً امسب اً وفن مكشكات  وار القظه، ُت على االنسحابادلهامج
 انه علُتة ادلسئو سبب زلاغلس ييل ادلقابكة ؽلك جر تل ،عرد ا باللنا بافم، اعن الدفع اً جز عا
 ت ادلسلحة.واى للقعلد األائو القفتي بصيسح الستا د الفعبم سهى رأعلش و ياجلة اد قييف

جرؽلة راح ضحيتها جنود وضباط صغار تركوا فريسة سهلة للداعشُت، بال مظلة 
يف خطوط ادلواجهة  أهنمقريبة ) رغم  إمداداتمحاية، وال معدات رصد، أو تأمُت خطوط 

تسليح مناسب ولو دفاعي. غلب تقدمي القادة العسكريُت للمحاكمة،  أو( األمامية
ذل شرطة إ تمن الكروش ادلًتىلة اليت ربول  بدالً ُتميداني نبآخريوكذلك غلب استبداذلم 

 ذل سلطة.إذل حزب سياسي، و إذل مقاول و إذل تاجر و إو 

 الدواعش املصريني خطر داهم على احلاضر واملستقبل

و ضحايا أناة والتهميش غلعلهم قوى ثورية، ادلصريُت ولدوا من ادلعاىل كون الدواعش 
 م نقف يف مواجهتهم؟أالتعاطف معهم، ىل نقف يف جانبهم غلب 

ظام الرأمسارل ثوريُت ولية، ليس كل ضحايا النأن نضع يف اعتبارنا حقيقة أ غلب
 ة على ذلك:مثلأة ىدافها. لنقدم عدأو حىت ؽلكن كسبهم لصفوف الثورة و أبالضرورة، 

زمة االقتصادية األدلانيا الثالثينات، فقد حطمت أرجوازية الصغَتة يف و نبدأ من الب .1
رجوازية الصغَتة فانتشرت البطالة بقوة، و يف ثالثينات القرن العشرين تلك الب

سعار، ورغم قوة احلركة العمالية واالشًتاكية وقتها، األجور وتصاعدت األاهنارت 
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ذل مسرح إ ،دلانياأيف  شد بؤساً األرجوازية الصغَتة وبعض القطاعات و خرجت البأ
كثر قمعية ورجعية وعنصرية يف التاريخ األالقوى  ،الدائرالصراع االجتماعي 

على ربطيم قوة العمال، وشق الطبقة  خرجت الفاشية اليت عملت فوراً أ احلديث،
. الفاشية اليت ولدت بُت دلان، فاشيُت )وطنيُت( وخونةأو ذل يهود إالعاملة نفسها 

دارة إعنف يف يد الرأمسالية ومثلها يف األداة التدمَت أ الرأمسالية، كانت ضحايا
 الدولة.

رصفة، عاطلُت وغَتىم من القاع ا، التجار الصغار، الباعة على األشباه الربوليتاريأ .2
ت لة والعمل ادلتقطع، ادلالحقااالجتماعي، من فئات عانت الفقر والعوز، البطا

منية جيش البلطجية، جهزة األل، من بُت ىؤالء يف مصر شكلت األذالمنية واإلاأل
مواجهة اجلماىَت، واغتال  )من الفقراء( الذي وضع مباشرة يف ىذا اجليش الشعيب

منية بالسالح يف جهزة األعداد كبَتة، وساعد األأصاب من بُت الثوريُت أوقتل و 
فقر القطاعات االجتماعية، أهنم قادمون من إركها ضد القوى الثورية. غلب معاأ

دوات أحقر أة الفعلية، لعبوا يف الصراع دور شبو معدمُت لكنهم، يف ادلمارس
 السلطة والثورة ادلضادة يف مواجهة اجلماىَت.

سالمية( من فرض نفوذه يف ثمانينات سبكن تنظيم )اجلماعة اإليف منتصف ال .3
لطة فعلية موازية يف سصبح لبعض الوقت أمبابة وعُت مشس، و إ، مثل مناطق فقَتة

 عطاىم سالحاً أماكن، واتو من بُت فقراء ومهمشي ىذه األتلك ادلناطق، جند ق
حرقوا  أ، فماذا فعلوا هبذا النفوذ؟ مؤقتاً  وسكناً  ميسراً  زواجاً  يضاً أ، وقدم ذلم ونفوذاً 

نفسهم على السكان، أعلى شباب مسيحيُت وفرضوا بالقوة  اكنائس واعتدو 
وكل شاب بصحبة فتاة، سرقوا زلالت ذىب، فرضوا  امجوا احتفاالت شعبيةى

 الرعب على ادلواطنُت.
يف سوريا من بُت الفقراء والعاطلُت جند النظام جيش الشبيحة كقوة شعبية  .4

ىت من القوات الرمسية حودموية  شد عنفاً سلحة يف مواجهة الثورة، كانوا األم
 للنظام.
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احملدد الواقعي والعملي يف ربديد موقف من الدواعش  إن، اإلجابةمن  اآلننقًتب 
" الشبيحةاجملردة، كوهنم ضحايا هتميش وفقر، فهكذا " اإلنسانيةوغَتىم، ليس تلك النظرة 

 بصورة ما الفاشية نفسها. وأيضاً " البلطجيةو"
طراف صراع أؽللك  احملدد ىو الدور الفعلي الذي يلعبونو يف رلرى الصراع الدائر، فال

مسخ متوحش خرج  ن وفعالً هنم اآلإو تبعاهتا ادلميتة، أنسانية اجملردة دائر ترف النظرة اإل
يف موقعة اجلمل  مثلما كان واجباً  - وغلب فوراً  ،نقاض االهنيار ليهاجم بال رمحةأمن 

 - يف سورياومثلما كان واجبًا سبانيا، أدلانيا و أيف ايطاليا و  مثلما كان واجباً  وغَتىا،
 عمى يهدد احلاضر وادلستقبل.أعليو كخطر القضاء 

 ماذا نعين باحلاضر واملستقبل

رغم ىيمنة السلطة العسكرية على احلكم، ورغم اذلزؽلة ادلؤقتة للثورة، يظل من اذلام 
ليس  رضيةأة السياسية، اجتذاب اجلماىَت من بالنسبة لنا، على مستوى الدعاية والتعبئ

وبتشديد  - يضاً أوادلرحلة، بل  ذيال الدولةأصالحي والوطنُت فقط الليرباليُت واليسار اإل
صراع الطبقي وذبر اجملتمع برمتو شد رجعية، اليت تشوه مالمح المن وجو احللول األ - كربأ
هنم إبقوة السالح على اجلماىَت،  - كثر رجعيةاأل -ذل اخللف، وتسعى لفرض حلوذلا إ

كثر أائل جتماعي لينقذ النظام الرأمسارل بوسكثر بربرية القادم من القاع االالوجو األ
رضون قانوهنم الذي ال مرجعية لو رجوازي يفو وحشية، ففي مواجهة القانون االستبدادي الب

القاضي واخلصم، تصدر بال مَت، ويقيمون زلاكمات بال قواعد، ىم فيها رادة األإال إ
ساس أتمع على حكام قسوة، يقسمون اجملشد األأو حىت دفاع، أو طعن أمعارضة 

كما ػللو ذلم،   يفسرونو (نآالقر )ات الشخصية والعامة، دستورىم العقيدة، يكفرون احلري
كل   يضاً أالدم ليس فقط مسار التطور، ولكن و الطعن فيو، يعًتضون بأوال ؽلكن تبديلو 

ذل ادلستقبل إارضة، ىكذا يعًتضون طريق احلاضر و ادلعأو التنظيم أمظاىر االحتجاج 
صعب وابعد دبا ال يقاس مع أساطة غلعلوهنا هنم ببإقون مسام التغيَت وطريق الثورة، ويغل

 رجوازية التقليدية.و الديكتاتورية الب
من ن يسعى ألن يكنس أو الثورة، أن يفكر يف ادلستقبل، يف التغيَت ومن مث على م

ئفية والرجعية ويف من كل التيارات الطا و ما يشاهبها وطبعاً أطريقها عقبة الدواعش اخلطَتة 
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ينظف طريق ادلستقبل من روث التاريخ ادلشوه  أنوالسلفيُت. عليو  اإلخوانمقدمتهم 
 رجوازيات التخلف.و لتطور ب

 هل نؤجل صراعنا مع العسكر؟

تقهر وتستغل  يضاً أهنا إلسلطة ال تعمل يف فراغ اجتماعي، جابة مباشرة ىي ال، ااإل
خرى يف مواجهة اجلماىَت، يف مواجهة طريق أو أ، كل ذلك بدرجة حياناً أوتعتقل وتقتل 

كان   ياً أرجوازية و )ولو بالصمت( مع سلطة ب  أالثورة، يف مواجهة ادلستقبل، وضلن ال نتواط
كانت سياساهتا، فهي يف التحليل النهائي شلثل لطبقة من اللصوص وناىيب   ياً أشكلها و 

رجوازية و ن نؤجل صراعنا مع الديكتاتورية البأ ي حلظةأيف  الشعب. ومن مث ليس مطروحاً 
و أالظروف احمليطة بو، مدى سباسكها العسكرية، ويتوقف ىذا الصراع على رلمل 

ي اذباه، ىذه أا، ادليل العام لدى اجلماىَت يف ضعفها، درجة استعداد اجلماىَت وتنظيمه
ن انفصال طلبوي عن ادلؤشرات ربدد لنا الكيفية اليت طلوض هبا الصراع ضد السلطة، دو 

حالة اجلماىَت، وبالقطع ليس بالتطابق مع حالة ومستوى وعي اجلماىَت، ودون اندفاع 
ىدار لكل الفرص إو أقيق انتصارات مباشرة، ودون صمت مغامر يف ظروف ال تتيح رب

ون اجلماىَت ضلن وتعبئة اجلماىَت يف مواجهتها، فبد ادلتاحة لفضحها وحصارىا سياسياً 
ثار سياساهتا آن نكشف زلتوى و أظهرنا من بطوالت، علينا أمهما  طلب بائسة

عمال غَت ية، انتهاكاهتا، فسادىا، وحىت األاالقتصادية، اضليازاهتا الطبقية، ذباوزاهتا القانون
زمتها النتزاع حقوق ومكاسب أن ننتهز فرصة أاليت ترتكبها ضد خصومنا. علينا  القانونية

واصر عالقتها أن نفكك أكرب للحريات العامة، أن نفرض عليها مساحات أكرب، أ
على سقف أذل إن نصل باذلجوم الدؽلوقراطي أزىر والسلفيُت، األحزاب مثل أو  تدبؤسسا

 اجلانب االقتصادي ن نغفل معاركنا يفأشراك اجلماىَت، دون إشلكن عن طريق النضال و 
عن طريق ادلستقبل والثورة، ولكن  يضاً أا ننا بال مواربة، نسعى لكنسهإواالجتماعي، 

 .دبكانس احلركة اجلماىَتية بوجو خاص وحصراً 
هنا معطيات الواقع بغض النظر عن إكثر من معركة يف وقت واحد، أطلوض  ضلن

 دوات.أرغباتنا، ولكل معركة منهم شروط و 
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 يف حال احتدام الصراع بني خصومنا، هل نقف على احلياد؟

قسام أي رحى يف ىذا الصراع الضاري بُت حشرنا بُت حجر ضلن بال شك قد مت 
خرى ىذا ادلسخ أوان ادلسلمون، ومن جهة خرجوازية، فمن جهة اإلو سلتلفة من الب

الداعشي، ومن جهة ثالثة سلطة الثورة ادلضادة ونظامها، وكل ذلك يف وقت تراجعت فيو 
ورة، وتفككت فيو تنظيمات لسنوات الث الثورة، وانقسمت فيو اجلماىَت اليت شكلت وقوداً 

ال إاجهة ىؤالء اخلصوم، وروابط الثوريُت بدرجة كبَتة، وان كنا ال ظللك القوة الالزمة دلو 
 ترف الوقوف على احلياد. يضاً أننا ال ظللك أ

ظرف ن يف حدود قوتنا تقدير اخلطر النسيب لكل خصم منهم يف كل فادلتاح لنا اآل
ياسي على ضلو مكثف يف ىذا وجو ىجومنا السين نأزلدد من ظروف الصراع، ربديد 

ن أثناء ادلعارك، دون أن خالذلا ن ظلر مأذاك، االستفادة من كل ثغرة ؽلكن و أالظرف 
 نغفل باقي خصومنا.

ي طرف أو عمل مشًتك مع أو تنسيق أعدائنا، فال ربالف أمن حيث ادلبدأ مجيعهم 
 ذاك. أوألي فرصة نفضح فيها ىذا الطرف  منهم. وال تفويت

قل من خطر عصابات ادلسخ أرجوازية و ومن جهة ثانية يظل خطر الديكتاتورية الب
عصابات، وأي ضربات توجو ذلا دون ي مواجهة مع ىذه الأمث ضلن نؤيد  الداعشي، ومن

مها يف الضغط عليو زمتو واستخداأو أنظام أو نغفل عن استغالل ثغراتو دنا للين ظلنح تأيأ
 حل احلركة اجلماىَتية.كرب لصاألتحقيق مكاسب 

تبداد ن نرفض ونناضل ضد استغاللو ظروف ىذا الصراع لفرض ادلزيد من االسأعلينا 
ن أتعتدي على حقوق اجلماىَت، علينا و أو قوانُت ربد من احلريات أو سبرير قرارات أ

ن نطالب أيسعى فيو لتضييق احلريات، علينا وسع يف الوقت الذي أنطالب حبريات 
ن نطالب بالشفافية التامة أالذي يسعى فيو لتضييق احلريات،  وسع يف الوقتأحبريات 

ن ظليز بُت أذباوزات السلطة يف ىذا الصراع،  وأداء أن نراقب أوحرية النقد واالحتجاج، 
النظام مع  ؤن نربط بُت تواطأاكم وادلقاتلُت يف ساحات احلرب، ادلتهمُت يف ساحات احمل

اليت تؤدي لتوسع وتغذية  ون هناجم سياساتأرىاب، بُت اإلجزء من الرجعية الدينية و 
و عدم تطوير أو التعليم أجور ادلسخ الداعشي، سواء يف التوزيع الغَت عادل للخدمات واأل
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ي امتيازات يسعى أعباء، و أي أنفضح سعيو لتحميل اجلماىَت  أنالعشوائية،  األحياء
 لتحقيقها على حساهبا.

هَت معركتنا ضده، وسنستخدم فيها ما ػلدث كمادة دعاية وتشبإغلاز، دل ولن نؤجل 
كرب أ وسع للجماىَت، عزلأراك إش، قلأكرب، فساد أووسيلة ضغط ضده، نريد حريات 

 رىاب والرجعية الدينية وربت ىذه الشعارات نشن ىجومنا.دلنابع اإل
ن طلل أخوان دون على اإل - قلأن بدرجة إو  -لى داعش يصدق عوما يصدق 

مع كنسو على اجلبهتُت، وردناىا، ضد التنظيم جبناحيو السياسي وادلسلح، أبادئ اليت بادل
خالل حبقوقها يف النقد إعارك ربت رقابة اجلماىَت، ودون ن تتم ادلأمع ضرورة 

حىت القضائية، منية، و جهزة األألواالحتجاج، دون خلط بُت ادلعارك الفعلية وانتهاكات ا
 ز لفتح مسار لصاحلنا لشن اذلجوم السياسي من خاللو.و ذباو أواستغالل كل ثغرة 
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رجوازية، تلك اجليوش تتشكل و يف نظرىا لبنية اجليوش الب ىاماً  تضع ادلاركسية سبييزاً 
بناء العمال والفالحُت الفقراء واحلرفيُت والباعة أهتا )اجلنود والضباط الصغار( من قاعد

 ىبناء الطبقة الوسطأالت وضباط كبار وقادة وحدات( من الصغار، وقمتها )جنرا
 اجملتمع، والقاعدة ادلتبعة يف هنا انعكاس للبنية الطبقية )اذلرمية( يفأي أوالرأمسالية الكبَتة، 

بناء الطبقات الفقَتة )اجلنود وضباط الصف( يف أا النوع ىي الدفع باجليوش من ىذ
الف يف ادلعارك ن موت اآلإطراف، احلروب والتعرض للموت والصدمات العصبية وبًت األ

 حدث عادي، وموت جنرال واحد حدث جلل.
غلب أجباري، وىذا يف عرب التجنيد اإل ذل احلرب قسراً إالفقراء بناء أوعادة ما يساق 

ذل توجيو نداء للجنود على إ - وذليف احلرب العادلية األ -يوش، شلا دفع البالشفة اجل
طماع الطبقات أجل أجبهات القتال )تلك حرب زباض من  خي وتركآاجلبهتُت للت

نتم تدفعون دمائكم، وتقتلون فقراء مثلكم، وال أكمة، ال ناقة لكم فيها وال مجل، احلا 
خوا آت سوى استمرار بؤسكم، ال زبوضوا حرب ىؤالء اللصوص، يءربصلون على ش

 نتم ضدىم(.أواربدوا وخوضوا حربكم 
داخلية بال  خوان، ؼلوضون حرباً و اإلأ، الدواعش، ن احلرب الدائرة زبتلف قليالً أال إ

ربركهم عقيدة يؤمنون هبا  وليس قسراً  ، حرب دخلوىا تطوعاً سبييز ضد الدولة والشعب معاً 
 يضاً أهنم إة قبل استيالء ىتلر على الدولة( ن لتنفيذىا )شأن العصابات الفاشيويقاتلو 

 سالم ؽللكون اجلواري ويأخذون اجلزية وػلكمون.إمراء أػللمون بأنفسهم وقد صاروا 
كة، ىذا شًتك مع اجلنود ضد الطبقات ادلالخي والعمل ادلآال ؽلكن دعوة ىؤالء للت

فة غَت مالئم مع ىذا ادلسخ الداعشي، وال حىت مع نداء البالش درب من الوىم اخلالص.
 خوان.اإل

ادلعركة، ولكن علينا  ليس لنا سوى الوقوف خلف اجلنود والضباط الصغار يف تلك
فضل للجنود، امتيازات تقارب امتيازات القادة، تعويضات أجل شروط أالنضال من 
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و تزيد عما ػلصل أسرة تساوي أصابة وادلوت، مؤن و تساوي تعويضات اجلنراالت يف اإل
سمح ذلم بالتفوق سلحة ومعدات تبأدخل يقارب دخول القادة، تزويدىم عليو القادة، 

ذل شروط االتفاق مع ادلستعمرين الصهاينة، خدمات طبية متقدمة ذلم إوالردع دون نظر 
 .و مصاباً أ وألسرىم، توفَت عمل مناسب دلن تنتهي خدمتو منهم سليماً 

متيازات القادة جلنود وصغار الضباط ضد الدواعش وضد فساد واضلن يف ظهر ا
رتكبوا جرائم حرب مع زلاسبة وزلاكمة القادة العسكريُت )سواء ا يضاً أالعسكريُت. وضلن 
داء واجباهتم ذباه اجلنود سواء عدم التسليح أو قصروا يف أ ىسر أو قتل أضد مدنُت ُعزل 

مداد قريبة، إو بدون تأمُت خطوط أبة، تركهم بدون خطة عسكرية مناس وأادلالئم، 
 و ضحايا(.أن صلم عن ذلك خسائر إخاصة 

و أبهتنا بدرجة جذل إن نكسبهم أن طلاطب اجلنود، ؽلكن أىكذا ؽلكن وغلب 
 كثر اىتماما هبم من القادة ادلتخمُت باالمتيازات.أبأخرى، ضلن 

ن تنتصر. تلك أذل جانبها ىي ثورة ال ؽلكن إ ن ثورة ال تتمكن من جذب ىؤالءإ
كثر من قيادهتم أننا ظلثل مصاحلهم أللبدء يف كسب تعاطفهم، يف بيان  فرصة مالئمة

 كثر من جبهة.أننا طلوض معهم حرهبم على أرجوازية، و و الب
ناذبة عن ربول ادلؤسسة ثار الكارثية على ادلستوى العسكري الن نكشف اآلأ يضاً أ

 وقات احلرب.أيف  اً ذل شركة ذبارية ومقاولُت، خصوصإالعسكرية 
 يأس ادلال، حيث يعفى رأس ادلال من ىذا التواطؤ بُت السلطة ورأ يضاً أونكشف 

سعار اخلدمات، ػلرم أباء ادلعركة، زيادة يف الضرائب و عأتكلفة، وتتحمل الطبقات الفقَتة 
، ىذا يءضحون بشعمال الذين ال يرواحهم لصاحل رجال األأالفقراء الذين يضحون ب

سم نفس ادلعركة اليت يتذرع هبا النظام )احلرب على ان ضلاربو ضلن، وبأالفساد غلب 
ازه يذل صدره ونفضح قصوره وتواطئو واضلإن نوجو سالح الفساد أرىاب(، غلب اإل

التفاوت االجتماعي، ؛ رىاب يف كل اجلبهاتالطبقي، ضلن مع معركة حقيقية على اإل
عمال والدولة والفساد والدخول ادلتدنية واحلريات رجال األتيازات التعليم، التهميش، ام

رىاب فبخطاب دعائي مناسب نقلب السحر على الساحر ونعمق ادلعركة ضد اإل ،العامة
 تتسع لتشمل شروط النظاميضا ً أفقط عند احلدود مع الدواعش ولكن حىت ال تقف 

 ديد.خواين جإو ألف مسخ داعشي، أالقائم اليت تسمح بنمو وازدىار 
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الثورية  اال�شرتاكية  تيارات  احد  �لثوري  �لي�سار 
امل�رصية.

منبع  الراأ�شمايل  بالنظام  االإطاحة   : هي  �أهد�فنا 
ال�شعب،  ودم  عرق  من  واالإثراء  والظلم  الف�شاد 
دولة  وامل�شاواة،  االإجتماعى  العدل  دولة  واإقامة 
اأو عبيد، الكل  اأو طبقية، بال �شادة  بال ا�شتغالل 
فيها مواطنون اأحرار مت�شاوون، مت�شاركون يف 

العمل والرثوة والعائد واإدارة املجتمع.
و�سيلتنا هي : الثورة اجلماهريية يف مقدمتها العاملون 
ومن  بهم،  تعمل  والريف،  املدن  يف  والفقراء 

اجلهم، وتقيم نظامهم.
اأو  اأ�شا�س العقيدة  اى متييز بني الب�رص على  نرف�ض : 

اللون اأو اجلن�س اأو العرق.
واال�شتبداد  الطبقي  اال�شتغالل   : �سد  ننا�سل 
والعن�رصية والتمييز بجميع �شوره واال�شتعمار 

وال�شهيونية.
نوؤيد : حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�شتعمار 
واال�شتبداد مبا يف ذلك املقاومة امل�شلحة ونتم�شك 

بحق الفل�شطينيني يف كامل اأر�شهم.
واالأمريكية،  االإمربيالية  ال�شيطرة  م�شاريع   : نقاوم 
والتدخل اال�شتعماري يف منطقتنا اأو يف اى مكان.
اال�شتبداد  تقاوم  التي  القوى  كل  اإىل   : �أيدينا  مند 
والتدخل  الطبقي  واال�شتغالل  واالمربيالية 
العدل  حتقيق  اجل  من  للتعاون  اال�شتعماري، 

واحلرية.
كل ثوار العامل وكل املناه�شني للراأ�شمالية  �أ�سقائنا : 

واال�شتغالل وامل�شاريع اال�شتعمارية.
ونحارب  اآالمه  نعي�س  م�رص  �شعب  من  جزء   : نحن 
اأو  امل�شتغلني  من  للتحرر  معه  ون�شعى  معركته 

امل�شتبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.
�سعارنا هو : حترير اجلماهري بيد اجلماهري.

�لي�سار �لثوري

من نحن 

https://www.facebook.com/revleftist

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

توا�صل معنا

داهمنا  املا�شية  االأيام   غ�شون  يف 
حادثان هامني؛ مقتل النائب العام، وهجوم 
اأكمنة  على  �شيناء  يف  داع�س  ع�شابات 
يتطلبان  اأمران  وهما  ع�شكرية،  ومواقع 
منهما،  وا�شح  مارك�شي  موقف  حتديد 
اأعمال  يف  الكامن  امل�شرتك  القا�شم  ورغم 
ال  فارق  هناك  اأن  اإال  م�شلحة،  ع�شكرية 
االإرهابية  االأعمال  بني  فارق  اإغفاله،  ميكن 
منظم  �شواء  الفردي؛  باالإرهاب  اخلا�شة 
ت�شبه  التي  االإرهاب  واأعمال  تلقائي،  اأو 
االأو�شح  ومثالها  رجعية،  ع�شابات  حرب 
حتدث  التي  والهجمات  املواجهات  تلك 
التعر�س  علينا  يفر�س  ما  وهو  �شيناء،  يف 

لكليهما، وحتديد موقفنا منهما.
الكرا�س  هذا  يف  االثوري  الي�شار  يقدم 

قراءة اأولية لهذه امل�شاألة.

 داع�ش
والع�سكر والثورة

قر�ءة �أولية

https://www.facebook.com/revleftist
www.elthawry.wordpress.com

	اغتيال النائب العام والإرهاب الفردي
	عن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والنظام والثورة
	مقدمات أساسية
	1. الإرهاب والدين
	2. الإرهاب بين الفقر والرفاهية

	تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والثورة المصرية
	الدواعش المصريين خطر داهم على الحاضر والمستقبل
	ماذا نعني بالحاضر والمستقبل
	هل نؤجل صراعنا مع العسكر؟
	في حال احتدام الصراع بين خصومنا، هل نقف على الحياد؟

	الجيش ومعركة الإرهاب، والثورة
	المحتويات



