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Η Αίγυπτοσ ςτο δρόμο τησ Συρίασ;
ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Στισ αρχζσ του 2011, θ Τυνθςία μαηί με τθν Αίγυπτο ιταν τα ‘εναρκτιρια λακτίςματα’ ςε μια
διαδικαςία που τα ΜΜΕ τθσ υπερεκνικισ ελίτ (Υ/Ε) ονόμαςαν κατ’ ευφθμιςμό Αραβικι «Άνοιξθ»––
θ οποία αποδείχκθκε τελικά άγριοσ χειμϊνασ. Μια διαδικαςία, θ οποία αποτζλεςε μάλιςτα
ζναυςμα για να ξεκινιςουν και τα «κινιματα» των πλατειϊν, (Ιςπανία, Ελλάδα κ.λπ.), και, ςτθ
ςυνζχεια, τα αντίςτοιχα «κινιματα» κατάλθψθσ (ΗΠΑ, Βρετανία) που κατζλθξαν ςτισ μαηικζσ
διαδθλϊςεισ τθσ Τουρκίασ και Βραηιλίασ. Ομωσ, μζςα ςε δυόμιςυ χρόνια, ολόκλθρο το δικεν
«κίνθμα» αυτό, οδθγικθκε ςτθ χρεοκοπία. Πράγμα, βζβαια, αναμενόμενο εφόςον οι
κινθτοποιιςεισ αυτζσ δεν είχαν καν ενιαία αιτιματα, γεγονόσ που εξζφραηε τθν ανομοιογενι
κοινωνικι τουσ ςφνκεςθ: από τα λαϊκά ςτρϊματα--κφρια κφματα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ-- που
απαιτοφςαν τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν αναγκϊν, μζχρι τα μεςαία κοινωνικά ςτρϊματα που
απαιτοφςαν διαφάνεια, περιςςότερθ «δθμοκρατία» κ.λπ.. Εντοφτοισ, ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ που
ζχει επιβάλλει παντοφ θ νεοφιλελεφκερθ παγκοςμιοποίθςθ, όπωσ ζχω γράψει επανειλθμμζνα,
μόνο «λαϊκά μζτωπα για τον 21ο αιϊνα» που κα απαιτοφςαν κοινωνικι αλλά και εκνικι
απελευκζρωςθ, με βάςθ ςυγκροτθμζνα προγράμματα και ςτόχουσ ενάντια ςτθ νεοφιλελεφκερθ
παγκοςμιοποίθςθ, κα μποροφςαν να αποτελζςουν τον καταλφτθ για ριηικζσ κοινωνικζσ αλλαγζσ.
Δθλαδι, αλλαγζσ που κα οδθγοφςαν ςτθ ριξθ με τθν παγκοςμιοποίθςθ και τθν οικονομικι και
πολιτικι αυτοδυναμία των λαϊν, ςε ζνα νζο πραγματικό διεκνιςμό, «από τα κάτω».
Οι εξεγζρςεισ, επομζνωσ, ςτισ χϊρεσ τθσ Αραβικισ «Άνοιξθσ» (Τυνθςία, Αίγυπτοσ, Λιβφθ, Συρία),
είχαν ςυνικωσ όλα τα παραπάνω χαρακτθριςτικά, αλλά με ζνα επί πλζον κρίςιμο χαρακτθριςτικό:
ότι ςε μεγάλο βακμό ιταν προςχεδιαςμζνεσ από τθν Υ/Ε. Όχι με τθν ζννοια βζβαια ότι τα
εκατομμφρια που κατζβθκαν ςτουσ δρόμουσ τθσ Αιγφπτου και τθσ Τυνθςίασ το ζκαναν με ...εντολζσ
των μυςτικϊν υπθρεςιϊν τθσ Υ/Ε, αλλά με τθν ζννοια ότι θ «νεολαία του Facebook» και οι
ελεγχόμενεσ από τθν ίδια ελίτ ΜΚΟ ζπαιξαν τον ρόλο καταλφτθ για τισ κοινωνικζσ εκριξεισ που
ςθμειϊκθκαν ςτον επιλεγζντα από τθν ίδια ελίτ χρόνο. Και αυτό, γιατί οι χϊρεσ αυτζσ ιταν γνωςτά
θφαίςτεια ζτοιμα να εκραγοφν, μετά από δεκαετίεσ άγριασ καταπίεςθσ ςε ςυνδυαςμό με τισ
νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ που επζβαλε θ ενςωμάτωςι τουσ ςτθ Νζα Διεκνι Τάξθ τθσ
νεοφιλελεφκερθσ παγκοςμιοποίθςθσ..
Ο ςτόχοσ τθσ Υ/Ε ιταν διπλόσ. Πρϊτον, θ αντικατάςταςθ των χρεοκοπθμζνων πελατειακϊν
κακεςτϊτων ςτθ Τυνθςία και τθν Αίγυπτο από ζνα είδοσ Ιςλαμικοφ «εκδθμοκρατιςμοφ», ςτον
οποίον πρωταγωνιςτικό ρόλο κα ζπαιηαν τα ςυντθρθτικότερα ςτρϊματα του πολιτικοφ Ιςλάμ, με
επί κεφαλισ τθν γνωςτι αντιδραςτικι οργάνωςθ Μουςουλμανικι Αδελφότθτα, ςτθν άνδρωςθ τθσ
οποίασ είχε παίξει αποφαςιςτικό ρόλο, ιδθ από τον Μεςοπόλεμο, θ δυτικι αποικιοκρατία, με ςτόχο
τα εκνικοαπελευκερωτικά και ςοςιαλιςτικά κινιματα ςτον Αραβικό κόςμο. Δεφτερον, θ πολιτικι και
ςτρατιωτικι «περικφκλωςθ» τθσ Λιβφθσ και τθσ Συρίασ, με ςτόχο τθν ςυντριβι των
εκνικοαπελευκερωτικϊν κινθμάτων που ςτιριηαν τα μθ πελατειακά κακεςτϊτα ςτισ χϊρεσ αυτζσ,
το Μπαακικό κακεςτϊσ ςτθ Συρία και το Γκανταφικό κακεςτϊσ ςτθ Λιβφθ.
Αυτι θ αριςτοτεχνικά ςτθμζνθ «επιχείρθςθ», με τθν αποφαςιςτικι βοικεια των ελεγχόμενων
διεκνϊν ΜΜΕ, αλλά και τθσ εκφυλιςμζνθσ «Αριςτεράσ», κατάφερε να αποπροςανατολίςει εντελϊσ

τθν διεκνι κοινι γνϊμθ, με αποτζλεςμα ότι δεν οργανϊκθκε θ παραμικρι μαηικι κινθτοποίθςθ
ενάντια ςτισ ςφαγζσ ςτθ Λιβφθ και τθ Συρία. Και, μζχρι πριν λίγουσ μινεσ είχε ςθμαντικι επιτυχία.
Ζτςι, μετά από τθν οργανωμζνθ ψευδό-εξζγερςθ ςτθ Λιβφθ, ανετράπθ το εκεί
εκνικοαπελευκερωτικό κακεςτϊσ. Παράλλθλα, ςτθ Τυνθςία και τθν Αίγυπτο εγκαταςτάκθκαν
πελατειακά κακεςτϊτα τθσ Υ/Ε, με επί κεφαλισ τθν Μουςουλμανικι Αδελφότθτα, που ςυνζχιηαν να
εφαρμόηουν «κανονικά» τισ πολιτικζσ που επζβαλε θ ενςωμάτωςι τουσ ςτθ Νζα Τάξθ. Στθ Συρία,
όμωσ, θ ανάλογθ με τθ Λιβφθ ψευδό-εξζγερςθ ςυγκαλφφκθκε κάτω από ζνα ψευδό-εμφφλιο
πόλεμο, όπου θ ντόπια Μουςουλμανικι Αδελφότθτα, μαηί με τουσ ειςαγόμενουσ τηιχάντισ τθσ Αλ
Κάϊντα (που ςιμερα ενδιαφζρεται μόνο για τθν εγκακίδρυςθ χαλιφάτων!) και των μιςκοφόρων των
εγκλθματικϊν κακεςτϊτων του Κόλπου, διεξάγουν τθν πιο εκτεταμζνθ ποτζ τρομοκρατικι
εκςτρατεία, ενάντια ςτο λαϊκό απελευκερωτικό κίνθμα που ςτθρίηει το Μπαακικό κακεςτϊσ.
Όμωσ, θ γιγάντια αυτι επιχείρθςθ άρχιςε να αποτυγχάνει όταν τα λαϊκά ςτρϊματα ςτισ μεγάλεσ
πόλεισ τθσ Αιγφπτου (ςε αντίκεςθ με τα εξακλιωμζνα ςτρϊματα ςτισ επαρχίεσ όπου βαςιλεφει
ακόμθ θ αγραμματοςφνθ) κατάλαβαν τον ρόλο τθσ Μουςουλμανικισ Αδελφότθτασ και ςτράφθκαν
εναντίον τθσ, με αποτζλεςμα τισ μαηικζσ διαδθλϊςεισ του περαςμζνου μινα, που ςιμαιναν ότι
αυτι είχε χάςει και τθν οριακι πλειοψθφία που είχε κερδίςει ςτισ τελευταίεσ εκλογζσ. Μολονότι ςε
αυτζσ τισ διαδθλϊςεισ πάλι ςυμμετείχαν και μεςαία ςτρϊματα που υποςτιριηαν τα όργανα τθσ Υ/Ε,
όπωσ τον Ελ Μπαραντζι, τα αυκόρμθτα αιτιματα από κάτω δεν ιταν απλϊσ τα
αποπροςανατολιςτικά αιτιματα «να φφγει ο δικτάτορασ» (Μουμπάρακ, Μόρςι) αλλά ζφκαναν
μζχρι να ηθτοφν κάποιο νζο είδοσ Ναςςεριςμοφ για εκνικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ. Το
ερϊτθμα επομζνωσ που μπαίνει ςιμερα είναι: μιπωσ οι ελεφκεροι ςκοπευτζσ που, ςφμφωνα με
πολλζσ μαρτυρίεσ, πρωταγωνίςτθςαν ςτθ χκεςινι ςφαγι ςτο Κάιρο, είναι ανάλογοι των
ελεφκερων ςκοπευτϊν που ξεκίνθςαν τον «εμφφλιο» ςτθ Συρία (δθλαδι μιςκοφόροι του Κόλπου,
τηιχάντισ κ.λπ.) με ςτόχο ζνα νζο εμφφλιο ςτα πρότυπα του Συριακοφ, αυτι τθ φορά ςτθν Αίγυπτο;
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