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النظام في أزمة
 3 فــي  العســكري  االنقــاب  منــذ 
السيســي  نظــام  أســس   ،3102 يوليــو 
ــاًء علــى  مشــروعيته لــدى المصرييــن بن
القمــع الهجمــي فيمــا أســماه »الحــرب 
تماســكه  وبنــى  اإلرهــاب«،  علــى 
الرجعيــة،  دعايتــه  علــى  وشــعبيته 
ــام  ــى أوه ــي، وعل ــم الخليج ــى الدع وعل
تجلــب  التــي  االقتصاديــة  المشــاريع 
رخــاًء مزعوًمــا، وعلــى الحلــف الواســع 
ــل  ــاب مــن قب ــة لانق ــذي عمــل كمظل ال

يونيــو.   03

لكــن ال يبــدو نظــام السيســي اليــوم، مــن 
حيــث تماســكه وشــعبيته، كمــا كان عليــه 
منــذ أكثــر مــن عاميــن ونصــف. فالنظــام 
ــى  ــة، عل ــة عميق ــي أزم ــل ف ــل بالفع دخ
ــب  ــى أغل ــزت عل ــدة، أجه ــتويات ع مس
شــعبيته فــي مــدى زمنــي لــم يتوقعــه 
تفــاؤاًل،  الثورييــن  أكثــر  مــن  بعــٌض 

وتهــدد اســتقرار نظامــه. 

ــد  ــو مســتقًرا، فق ــف 03 يوني ــد حل ــم يع ل
إثــر  التشــققات  مــن  الكثيــر  أصابتــه 
األزمــات والخافــات من داخلــه واألزمة 
العامــة التــي يعيشــها النظــام. األصــوات 
فــي  السيســي  تنتقــد  التــي  المتعاليــة 
اإلعــام ليســت إال تعبيــًرا عــن الخافــات 

ــو  ــف 03 يوني ــة وداخــل حل داخــل الدول
بشــكل أوســع. كبــار رجــال األعمــال 
ــدأوا فــي التملمــل  ــة، ب ــول، مــن ناحي الفل
االضطــرارات  عــن  راضيــن  غيــر 
الــذي  السياســي  االســتقرار  وغيــاب 
األجنبيــة،  االســتثمارات  ـر  ينفِـّ بــدوره 
ــى حســاب مصالحهــم  ــي عل ــي يأت وبالتال
نظــام  مــن  لــه  يطمحــون  كانــوا  ومــا 
فــإن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  السيســي. 
بنصيــب  المســلحة  القــوات  تدخــل 
االقتصاديــة  المشــروعات  فــي  كبيــر 
ــاوة  ــم، ع ــن مصالحه ــا م ــم أيًض يخص
واالرتفــاع  االقتصــادي  الفشــل  علــى 
الصاروخــي لســعر الــدوالر الــذي يؤثــر 

االقتصاديــة.  عملياتهــم  علــى 

حتــى القــوى المدنيــة االنتهازيــة التــي 
حلــف  فــي  السيســي  عليهــا  اعتمــد 
03 يونيــو، مــا أُطلــق عليــه »الجنــاح 
تخلصــت  فقــد  للدولــة،  الديمقراطــي« 
ــى  ــن انته ــة نفســها حي ــم الدول ــن أغلبه م
الغــرض منهــم، والبعــض اآلخــر بــدأ 
ــد  ــة وتزاي ــاع القائم ــن األوض ــر م يضج
عنــف وقمــع الدولــة واألزمــة االقتصادية 

اآلخــذة فــي التصاعــد. 

أمــا عــن الكتــل الضخمــة مــن الجماهيــر 

ــي  ــا، فه ــى تأييده ــام إل ــتند النظ ــي اس الت
ــي  ــل ف ــت طوي ــذ وق ــدأت من ــرى ب األخ
ــل  ــى ح ــي عل ــدرة السيس ــي ق ــكك ف التش
مــع  خاصــةً  االقتصاديــة،  المشــاكل 
أوهــام  وانكشــاف  األســعار  ازديــاد 
فــي  النظــام  شــرع  التــي  المشــاريع 
تنفيذهــا. كمــا لــم يعــد الصمت هــو الخيار 
الوحيــد المفــروض علــى هــذه الجماهيــر، 
ــات  ــى ممارس ــاج عل ــي االحتج ــدأت ف فب
القمــع والتعذيــب والقتــل المفتــوح فــي 
الشــوارع، مثــل أهالــي األقصــر والــدرب 
األحمــر، واحتشــاد األطبــاء للدفــاع عــن 
كرامتهــم فــي جمعيــة عموميــة لــم يســبق 

ــم.  ــخ نقابته ــي تاري ــل ف ــا مثي له

وكذلــك فــإن هــذا القمــع لــم يتوقــف عنــد 
الفقــراء والعمال فحســب، بــل أن تُهم مثل 
»خــدش الحيــاء« و«ازدراء األديــان« 
والمثقفيــن،  األدبــاء  تاحــق  صــارت 
مثلمــا حــدث مــع أحمــد ناجــي ومــن قبــل 
ــا يفضــح ادعــاءات  ــة ناعــوت، مم فاطم
ــى  ــة، حت ــة والديمقراطي ــام بالعلماني النظ
أمــام مؤيديــه الســابقين مــن المثقفيــن. 
ــي  ــل ســعى ف ــك، ب ــم يكتــف النظــام بذل ل
إطــار بطشــه بالجميــع الســتفزاز األقبــاط 
لتأييــده  ابتزهــم  طالمــا  الذيــن  أيًضــا 

بادعــاء حمايتهــم مــن غــول الطائفيــة، 
مــزار  بنــي  محكمــة  حكمــت  حينمــا 
بالســجن علــى األطفــال األقبــاط األربعــة 

ــان.  ــة ازدراء األدي ــا بتهم ــي المني ف

لــم يرتكــز نظــام السيســي فقــط علــى 
ــوى  ــه والق ــدة ل ــر المؤي ــه والجماهي دولت
المدنيــة التــي التفــت حولــه، بــل لــم يكــن 
مــن دون  البدايــة  منــذ  أركانــه  ليثبــت 
دول  مــن  تلقــاه  الــذي  الوفيــر  الدعــم 
الخليــج المســاندة لقــوى الثــورة المضــادة 
أن  الواضــح  مــن  لكــن  المنطقــة.  فــي 
ــخ  ــد يض ــم يع ــي ل ــوال الخليج ــع األم نب
ــه،  ــن أزمات ــاذ السيســي م ــي إلنق ــا يكف م
خاصــةً مــع انخفــاض ســعر البتــرول، 
وإهــدار السيســي المليــارات فــي مشــاريع 

غيــر ذات جــدوى اقتصاديــة. 

ــة  ــإن الورط ــك، ف ــى كل ذل ــة إل باإلضاف
االقتصاديــة التــي يقــع فيهــا السيســي، مــع 
انخفــاض ســعر الجنيــه وتدهــور الســياحة 
ــق مــن أزمــة  وغيرهــا مــن األســباب، تُعمِّ
المقابــل،  وفــي  كبيــر.  بشــكل  نظامــه 
هــذه  مــن  الهــروب  النظــام  يحــاول 
األزمــات إلــى األمــام بتطبيــق المزيــد 
الُمجِحفــة،  االقتصاديــة  الشــروط  مــن 
ــية،  ــات األساس ــن الخدم ــم ع ــع الدع برف

المدنيــة  الخدمــة  قانــون  وتطبيــق 
علــى موظفــي الدولــة، ممــا قــد يفتــح 
البــاب أمــام المزيــد مــن االحتجاجــات 
االجتماعيــة نتيجــة الضغــوط االقتصاديــة 
الفقــراء  لهــا  يتعــرض  التــي  الرهيبــة 

والعمــال. 

وضعهــا  التــي  الصلبــة  الجــدران  إن 
نظــام السيســي فــي طريــق الثــورة، منــذ 
ــدأت بالفعــل فــي  االنقــاب العســكري، ب
التشــقق لتكشــف مــن خلفهــا عــن طريــٍق 
أن  الجماهيريــة  للحركــة  يمكــن  جديــد 
ــذا النظــام  ــه ضــد ه ــي التوحــد في ــدأ ف تب
ــن  ــل بأخــرى. لك ــد ويقت ــذي يســرق بي ال
النضــال الجــدي وطويــل النفــس ضــد 
سياســيًا  بديــًا  يســتلزم  النظــام  هــذا 
يدافــع عــن الحريــات السياســية والحقــوق 
يدافــع عــن  كمــا  تماًمــا  الديمقراطيــة، 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق 
للفقــراء والعمــال، ليجمــع شــتات الثــوار 
التغييــر  بوصلــة  ويقــود  المتناثــرة 
بالخــوض فــي المعــارك - الكبيــرة منهــا 
ــتبداد  ــد االس ــا ض ــرة - لتوحيده والصغي
ـم لقــوت يــوم  السياســي والنهــب الُمنظّـَ

المصرييــن. 

الثــورة  انطــاق  مــن  ســنواٍت  بعــد 
ــف  ــاءل كي ــنا نتس ــد أنفس ــة، نج المصري
وأكثــر  أبشــع  بعــودٍة  الثــورة  انتهــت 
ــم  ــة يتحت ــم؟ لإلجاب ــام القدي ــية للنظ وحش
الســابقة  التجــارب  دراســة  علينــا 
قبــل  بكبواتهــا  المشــابهة،  للثــورات 
الــدروس  نســتلهم  حتــى  انتصاراتهــا، 
ــوى  ــات الق ــم عاق ــن فه ــا م ــي تمكنن الت
الصراعــات  وطبيعــة  المجتمــع،  فــي 
تتطــور  التــي  واالتجاهــات  القائمــة، 
فيهــا هــذه القــوى والصراعــات، مــن 
المصريــة  للثــورة  االســتعداد  أجــل 
الثانيــة وتحقيــق التغييــر الثــوري بفعاليــة 

ونجــاح.

حركــة  تصــدر  الســياق،  هــذا  فــي 
مــن  سلســلة  الثورييــن  االشــتراكيين 
تتنــاول  التــي  الُمترَجمــة  الكراســات 
التجــارب  بعــض  ودروس  خبــرات 
تحــت  التاريــخ،  فــي  الهامــة  الثوريــة 
عنــوان »بروفــات ثوريــة«. وفــي الحلقــة 
األولــى مــن السلســلة تصــدر الحركــة 
ــا كراًســا بعنــوان »بروفــات ثوريــة  قريبً
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متحــدون«. 

أقــرب  مــن  التشــيلية  التجربــة  ولعــل 
مصــر.  فــي  إلينــا  الثوريــة  النمــاذج 
يســتعرض الكــراس كيــف اســتطاعت 
الطبقــة العاملــة التشــيلية أن تأتــي فــي 
الُحكــم بأحــد أعضــاء الحزب االشــتراكي 
فــي  آينــدي«  »ســالفادور  التشــيلي 
االنتخابــات الرئاســية عــام 1970، ومــا 
أحدثــه ذلــك مــن صدمــة للبرجوازيــة 
دفعتهــا لحالــة مــن الفوضــى الســتعادة 

الســيطرة علــى الدولــة مــرة أخــرى، عــن 
طريــق ســحب االســتثمارات وتصديــر 
ــل  ــى الخــارج وتعطي ــوال إل رؤوس األم
التخزيــن  بجانــب  بالمصانــع،  اإلنتــاج 
ــو الســوق  ــاص الســلع ونم ــج إلنق الممنه
اقتصاديــة.  أزمــة  الفتعــال  الســوداء، 
حتــى إذا مــا حلّــت الفوضــى حشــدت 
حــركات  فــي  أنصارهــا  البرجوازيــة 
إلثــارة  للشــوارع  خرجــت  احتجاجيــة 
ســخط الجماهيــر علــى الحكومــة الجديدة.

إلنعــاش  الحكومــة  جهــود  لبثــت  مــا 
األولــى  األشــهر  خــال  االقتصــاد 
وأصبحــت  تاشــت.  أن  حكمهــا  مــن 
الحكومــة فــي مواجهــة أنصارهــا مــن 
الفقــراء الذيــن انتخبوهــا. وكيــف أثّــر 
تعاُمــل »آينــدي« والحكومــة مــع األزمــة 
لطمأنــة  التنــازالت  بتقديــم  المتفاقمــة 
برنامجهــا  عــن  فتخلــت  البرجوازيــة. 
برنامــج  تســتكمل  وشــرعت  الثــوري 
الحكومــة القديمــة غيــر المنجــز، دون أي 
تحــٍد لســيطرة رأس المــال الخــاص. فــي 
الوقــت الــذي ناشــدت فيــه الطبقــة العاملــة 
بكبــح جماحهــا وتــرك زمــام المبــادرة 
ــو أن  ــن المرج ــية. كان م ــادة السياس للقي
يــؤدي ذلــك بالبرجوازيــة إلــى تقديــر 
تنــازالت الحكومــة تلــك، إال أن هــذا كلــه 
لــم يكــِف لتبديــد شــكوك البرجوازيــة.

ــب أن  ــن الغري ــن م ــم يك ــك، ل ــى ذل وعل
يــرد العمــال بإعــادة تنشــيط منظمــات 
دون  للحيلولــة  التقليديــة،  نضالهــم 
التــي  للمكاســب  البرجوازيــة  تقويــض 
ــال  ــوا الحت ــام 1972، فدع ــا ع حققوه
اإلنتــاج،  علــى  والســيطرة  المصانــع 

وكثفــت تنظيمــات الفاحيــن مصادراتهــا 
للبرجوازيــة،  المملوكــة  لألراضــي 
وانضــم العمــال للفاحيــن وكانــت ثمــرة 
ذلــك النضــال المشــترك تنظيــم مــن نــوع 
ــا  ــرف بـ«الكــوردون«، حينه خــاص، ُع
باســتبدال  والفاحــون  العمــال  طالــب 

العماليــة. بالمجالــس  البرلمــان 

فــي الوقــت الــذي كان فيــه كٌل مــن الطبقة 
العاملــة والبرجوازيــة يناقشــون تكتيــكات 
غيــر برلمانيــة، كانــت الحكومــة مازالــت 
غارقــة فــي وحــل التغييــر البرلمانــي، 
أعضــاءه  الحاكــم  الحــزب  فأمــر 
ووصفــوا  الكوردونــات،  بمقاطعــة 
مطالبهــا بالفئويــة، أو أبعــد مــن ذلــك 
ــاد  ــع الب ــة ودف ــا بالخيان ــام أعضائه باته
الحكومــة  فاســتدعت  أهليــة.  لحــرٍب 
المناطــق  الطــوارئ، ووضعــت  حالــة 
الصناعيــة تحــت الســيطرة العســكرية، 
ــدأوا  ــن ب ــر الذي ــر للجماهي ــالة تحذي كرس

يعملــون خــارج اإلطــار الدســتوري.

ــدي« مســتعٌد  ــاً أن »آين ــح جلي ــا أصب ولم
الســتخدام أجهــزة الدولــة ضــد أنصــاره، 
انتهــزت البرجوازيــة الفرصــة بتنظيــم 
حملــة معارضــة سياســية علنيــة، فأصــدر 
اإلعــام دعــوات للعمــل العســكري ضــد 
الحكومــة، وأُطلقــت موجــة إضرابــات 
خطــة  كانــت  تمامــاً،  االقتصــاد  لشــّل 
قوتهــم  اســتخدام  هــي  البرجوازيــة 
جماهيــري،  ذعــر  لخلــق  االقتصاديــة 
الرئيــس  ســيجبر  إمــا  بــدوره  والــذي 
ــى االســتقالة، أو ســيتركه  ــة عل والحكوم
فــي الســلطة ليفرض إجــراءات التقشــف، 
ومــن ثــم يغتــرب تماًمــا عــن القاعــدة 

ــعبيته  ــى ش ــس عل ــا ينعك ــة، م الجماهيري
ــة. ــات التالي ــي االنتخاب ف

لتنجــح  البرجوازيــة  مؤامــرة  وكانــت 
زمــام  العاملــة  الطبقــة  تولــي  لــوال 
علــى  فســيطرت  السياســية،  المبــادرة 
الشــوارع والمصانــع، وأعــادت تملــك كل 
وســيلة إنتــاج متاحــة وتشــغيلها مــن قِبــل 
ــة لصــد  ــكلت لجــان أمني ــن. وُش متطوعي
هجمــات العصابــات التابعــة لألحــزاب 
الصناعيــة.  المناطــق  علــى  اليمينيــة 
كانــت الطبقــة العاملــة مســتعدة للمرحلــة 
النهائيــة مــن الصــراع الطبقــي، لكــن 
ــادة  ــدون قي ــك. وب ــوا كذل ــم يكون ــا ل قادته
ثوريــة واعيــة ظلــت ممارســات العمــال 
ــي  ــي دون وع ــم الذات ــي الحك ــة ف اليومي
االســتياء  لفرضيــة  يؤهلهــم  سياســي 
اللحظــة  تلــك  فــي  الســلطة.  علــى 
الحرجــة، أثبــت اليســار التشــيلي أنــه 
النظريــة  الفوضــى  مــن  حالــة  يعانــي 

بالعجــز. أصابتــه  والسياســية 

وبعــد أن أظهــرت الطبقــة العاملــة قدرتها 
علــى التحكــم بزمــام األمــور وهزيمــة 
البرجوازيــة، بــدا أن خــوف »آينــدي« 
مــن النشــاط المنظــم للطبقــة العاملــة فــاق 
ــة، فدعــا  ــه بصــدد المعارضــة اليميني قلق
العمــال إلعــادة المصانــع لمالكيهــا، لكــن 
لــم يكــن مــن الســهل تقويــض الثقــة التــي 
اكتســبها العمــال، فرفضــوا التفريــط فــي 
التــي حققوهــا،  المكاســب االجتماعيــة 
فأعلــن  المصانــع.  احتــال  وأعــادوا 
جديــدة  وزارة  تشــكيل  عــن  »آينــدي« 
باالشــتراك مــع الجيــش لتلــك المهمــة. 
وتــم إجــاء العمــال باســتخدام شــرطة 

ــدي«  ــد »آين ــذي تعه ــغب ال ــة الش مكافح
ــا. ــب بتفكيكه ــى المنص ــن تول حي

ــة الطــوارئ الســيطرة  ــا منحــت حال ولم
الفعليــة للعســكر، تحركــت الدبابــات إلــى 
شــوارع العاصمــة، بأمــر مــن »أوجســتو 
بينوشــيه« الــذي كان آنــذاك عضــًوا فــي 
وزارة »آينــدي« العســكرية، وحاصــرت 
حظــر  وفُــرض  الجمهــوري،  القصــر 
طلــب  يُقتــل،  أن  وقبــل  التجــوال. 
العاملــة حمــل  الطبقــة  مــن  »أينــدي« 
ــا  ــة، ودع ــاع عــن الحكوم الســاح والدف
جنــود الجيــش لانشــقاق مــن منطلــق 
مــن  أهاليهــم  مــع  الطبقــي  التضامــن 
االنقــاب  وقوبــل  والفاحيــن.  العمــال 
لكــن  منظمــة  جماهيريــة  بمقاومــة 
عــزالء، التــي ســرعان مــا قضــت عليهــا 
ــل  ــل وُعــّذب وقُتِ ــة العســكرية، فاعتُق اآلل
ــد  ــة فق ــة العامل اآلالف. أمــا طليعــة الطبق
ــو  ــت لتطف ــا وتُرك ــادهم إربً ــت أجس ُمزق
ــأن  ــي ب ــذار بيان ــاه كإن ــاري المي ــي مج ف
ــرب  ــن يقت ــم م ــن يرح ــد ل ــام الجدي النظ
مــن تهديــد وجــود المجتمــع البرجــوازي.

أوهــام  التشــيلية  التجربــة  تبــدد 
هــذه  فــي  كانــوا  الذيــن  اإلصاحييــن 
عــن  بالدفــاع  التزاًمــا  األكثــر  الحالــة 
إلقــاء  وحاولــو  البرجوازيــة،  الدولــة 
ــي  ــة« ف ــرة خارجي ــى »مؤام ــة عل الائم
ــت مــن نســج خيالهــم، لتشــن  ــع كان الواق
»بينوشــيه«  بقيــادة  المضــادة  الثــورة 
هجمتهــا الكاســحة التــي ســحقت الجميــع.  

يصدر قريًبا عن حركة االشتراكيني الثوريني
»تشيلي 73 - 1972: العمال والعسكر والثورة«
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نيابة شرم الشيخ تخلي سبيل 
عمال فندق »تروبياكانا روزتا« العشرة املتهمني بالتظاهر

حوار مع األمني العام »للُمعلمني املستقلة«: 
نرفض قانون »السخرة املدنية«

أخلــت نيابــة شــرم الشــيخ، الســبت 5 
ــا  ــدق تروبيكان ــال فن ــبيل عم ــارس، س م
بالتظاهــر  المتهميــن  العشــرة  روزتــا 
ــم  ــر اعتصامه ــى إث ــة عل ــج نعم ــي خلي ف
للمطالبــة بصــرف رواتبهــم المتأخــرة.

حجــز  قــررت  قــد  النيابــة  وكانــت 
ــة  ــا الجمع ــا روزت ــدق تروبيكان ــال فن عم
عرضهــم  يعــاد  أن  علــى  مــارس،   4
ــي انتظــار  ــوم ف ــاح الي ــة صب ــى النياب عل

الوطنــي. األمــن  تحريــات 

للحقــوق  المصــري  محامــي  وقــال 
حســام  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
مصطفــى الجنــدي، إن النيابــة وجهــت 
ــنة  ــم 617 لس ــي المحضــر رق ــال ف للعم
الشــيخ، تهــم  2016 إداري أول شــرم 
متعــددة، هــي التحريــض علــى تنظيــم 
تجمهــر باالشــتراك مــع آخريــن معلومين 
عددهــم  يزيــد  مجهولــون  وآخريــن 
ــكاب  ــه ارت ــرض من ــراد الغ ــن 10 أف ع

ــن  ــل بالقواني ــل العم ــي تعطي ــة وه جريم
الســلطات  علــى  والتأثيــر  واللوائــح 
العامــة فــي عملهــا حــال كونهــم حامليــن 
أســلحة بيضــاء )عصــى( مــع كونهــم 
عالميــن بالغــرض مــن التجمهــر. إلــى 
فــي  واالشــتراك  تنظيــم  تهمــة  جانــب 
التظاهــر مــع آخريــن معلوميــن وآخريــن 
ــى  ــداء عل ــا باالعت ــوا فيه ــن قام مجهولي
الممتلــكات الخاصــة بــأن قامــوا بإتــاف 
أعمــدة الصــواري المعلــق عليهــا إعــام 

الفنــدق.

باإلضافــة إلــى االشــتراك مــع آخريــن 
معلوميــن وآخريــن مجهوليــن فــي تنظيــم 
يزيــد عددهــم عــن 10  تجمهــر وكان 
ــر  ــك التجمه ــأن ذل ــن ش ــراد، وكان م أف
خطــر  فــي  العــام  الســلم  يجعــل  أن 
ورفضــوا امــر الســلطة العامــة بالتفــرق 
وكذلــك  األمــر.  بذلــك  علمهــم  رغــم 
ــدون  ــى( ب ــض )عص ــاح أبي ــراز س أح

مســوغ قانونــي أو مبــرر مــن الضــرورة 
الحرفيــة أو المهنيــة.

وأخيــًرا، تنظيــم تظاهــرة باالشــتراك مــع 
اخريــن معلوميــن بــدون اخطــار قســم 
ــه التظاهــرة.  ــي دائرت ــع ف الشــرطة الواق

ألقــت  قــد  الشــرطة  قــوات  كانــت 
ــا  ــدق تروبيكان ــال بفن ــى العم ــض عل القب
بالضــرب  عليهــم  واعتــدت  الخميــس، 
احتجاًجــا  الطويــل  اعتصامهــم  لفــض 
ــدق عــن صــرف  ــف إدارة الفن ــى توق عل
رواتبهــم لشــهري يناير وفبرايــر 2016. 

 20 يــوم  اعتصامهــم  بــدأوا  العمــال 
ــر الماضــي بعــد وعــد شــفهي مــن  فبراي
ــب  ــدق باســتام الروات ــام للفن ــر الع المدي
ــن  ــق العاملي ــن ح ــر وإال فم ــى 7 فبراي ف
ثــم  احتجــاج،  مــن  يــرون  مــا  تنظيــم 
قــرروا تصعيــد تحركاتهــم بالدخــول فــي 
إضــراب عــن الطعــام بــدًءا مــن يــوم 

الماضــي. االربعــاء 

ــوات  ــس بق ــون الخمي ــئ المعتصم وفوج
أعقبهــا  لهــم،  تتوجــه  الشــرطة  مــن 
بعــد  المركــزي  األمــن  قــوات  هجــوم 
فتــح األبــواب، وألقــت القبــض علــى 10 

عمــال.

ــيخ  ــرم الش ــم ش ــي قس ــال ف ــَز العم احتُِج
شــئون  مديــر  و  العــام  المديــر  بينهــم 
وطبــاخ  المغســلة،  ومديــر  العامليــن، 
ــم  ــدي عليه ــم التع ــن، وت ــا العاملي كافتيري
بالضــرب أثنــاء القبــض وتوجيــه تهــم 
خروجهــم  عــدم  رغــم  لهــم  التظاهــر 

العــام. للطريــق 

حوالــى  يضــم  الفنــدق  أن  إلــى  يشــار 
ــًا،  ــه 120 عام ــل ب ــة، ويعم 300 غرف
وكان الفنــدق قــد توقــف بأمــر إداري فــي 
ــة  2015/11/14، وســبق اإلغــاق وقف
ــدم  ــي 12 /11 لع ــن ف ــة للعاملي احتجاجي

صرفهــم مرتــب شــهر أكتوبــر، علًمــا بأن 
ــر  ــة أكتوب ــى نهاي ــل حت ــدق كان يعم الفن
الماضــي وقــت ســقوط الطائرة الروســية، 
أي أنــه لــم يتأثــر بمــا حــدث بعد ســقوطها 
مــن مقاطعــة الســائحين للمنطقــة فــى 

ــك الوقــت. ذل

جديــٌر بالذكــر أن آخــر إحصــاء لعــدد 
الفنــادق المغلقــة بشــرم الشــيخ يشــير إلــى 
الرقــم 62، دون أدنــى تحــرك مــن القــوى 
للجلــوس  الســياحة  وزارة  أو  العاملــة، 
لجمــوع العمــال المصروفيــن مــن الخدمة 
بإجــازات مفتوحــة غيــر مدفوعــة األجر، 
أو بأجــر جزئــي، أو بإغــاق دون أدنــى 
والموظفيــن،  العمــال  لوضــع  إشــارة 
المرتبــات  صــرف  عــن  الحديــث  أو 
األساســية مــن صنــدوق الطــوارئ أو أيـًـا 
ــة  ــة الطاحن ــة األزم ــكال مواجه ــن أش م
ــي  ــا قطــاع الســياحة ف ــي يتعــرض له الت

ــيناء وشــرم الشــيخ خاصــة. س

ــر  ــد م ــون ق ــوم يك ــن الي ــبوع م ــد أس بع
علــى صــدور قانــون الخدمــة المدنيــة 
صــدر  إذ  كامــًا،  عاًمــا   ،18 رقــم 
القوانيــن  مــن  القانــون ضمــن حزمــة 
التــي أصدرهــا السيســي صبيحــة مؤتمــر 
شــرم الشــيخ االقتصــادي فــي 13 مــارس 
2015، بديــًا لقانــون العامليــن المدنييــن 

بالدولــة رقــم 47 لســنة 1978. 

االشــتراكي«  لـ«بوابــة  حــوار  فــي 
العــام  األميــن  إبراهيــم،  حســين  مــع 
للنقابــة المســتقلة للمعلميــن والمتحــدث 
اإلعامــي لتنســيقة تضامــن الرافضــة 
لقانــون الخدمــة المدنيــة، نناقــش أيــن 
ــة  ــف الحكوم ــن تق ــون وأي ــف الموظف يق
بعــد عــاٍم مــن صــدور القانــون، ورفــض 
مجلــس النــواب إقــرار القانــون ينايــر 
تضامــن  تنســيقية  وإعــان  الماضــي، 
لمشــروع قانــون بديــل أول أمــس الســبت 

مــارس.  5

مــا أهــم ســلبيات القانــون 18 والتــي 
القانــون  لرفــض  الموظفيــن  دفعــت 

بديــل؟ مشــروع  علــى  والعمــل 

أهــم  بعــض  عــن  أتحــدث  ســوف 
ــا  ــى معالجته ــا عل ــي عملن ــلبيات والت الس
القانــون  البديــل،  مشــروعنا  فــي 
نســب  وضــع  الترقيــات  مســألة  فــي 
للترقيــات باالختيــار وهــو مــا يفتــح بــاب 
المحســوبية والوســاطة، بالطبــع ال يمكــن 
ــاد  ــد الفس ــورة ض ــي الث ــا ف ــد خروجن بع
ــة،  ــك النوعي ــل بتشــريعات مــن تل أن نقب

وأغلقنــا هــذا البــاب فــي مشــروعنا.

أمــا العــاوة الدوريــة وتثبيتهــا، فمــن 
فــي  التضخــم  نســب  أن  المتعــارف 
العالــم تتــرواح بيــن 7% إلــى 14% علــى 
حســب مســتويات الــدول. أقــر قانــون 18 

العــاوة بنســبة 5% أي أقــل مــن معــدالت 
التضخــم، وتعللــت الحكومــة بــأن العاوة 
ــف.  ــذي تضاع ــي ال ــر الوظيف ــن األج ع
صحيــح أن األجــر الوظيفــي تضاعــف 
والبــدالت  العــاوات  ثُبِّتــت  ولكــن 
وأصبحــت نســب مقطوعــة، وبالتالــي 
ــى  ــة، ومعن ــاوة الدوري ــغ الع ــت مبل تثبي
هــذا تقليــل القيمــة الشــرائية للمرتبــات 
وهــو عكــس مــا كان مرجــو ومــا كان 
معمــول بــه مــن األصــل، وذلــك عالجنــاه 

ــروعنا. ــي مش ف

ــى  ــروج إل ــى الخ ــون 18 عل ــجع قان يش
المعــاش المبكــر وحمــل هيئــة التأمينــات 
ــاس  ــدد بإف ــا يه ــو م ــارق وه ــبء الف ع
الهيئــة، أمــوال المعاشــات »دا رصيــد 
ــه«،  ــوا في ــق تتحكم ــأي ح ــاس ب ــاع ن بت
كانــت  مــا  وإذ  عليــه  أميــن  الحكومــة 
ــل  ــه وتجع ــا تمس ــه ف ــى تنميت ــادرة عل ق
الموظفيــن ال يجــدون مــا قامــوا بإيداعــه 

ــه. ــم ل ــت حاجته ــنوات وق لس

كل هــذه الســلبيات عالجناهــا في مشــروع 
القانــون البديــل، عالجنــا أيًضــا مســألة 
اســتثناءات الهيئــات، فالحكومــة قامــت 
بإعــان أكثــر مــن 20 هيئــة مســتثنى 
مــن القانــون، بــأي منطــق تقــول أن هــذا 
ــاز اإلداري،  ــاح للجه ــو إص ــون ه القان
البيروقراطيــة،  لمشــاكل  عــاج  وهــو 
وهــو »أحســن قانــون فــي الدنيــا«، وفــي 
علــى  تطبيقــه  تريــد  ال  الوقــت  نفــس 

ــاس. ــن الن ــة م مجموع

هــذا القانــون مشــان بالعــوار الدســتوري. 
هــذا القانــون فيــه ظلــم وإجحــاف وجــور 

علــى حقــوق الموظفيــن.

مــا تعليقــك علــى فلســفة القانــون وتغيير 
العالقــة التعاقدية؟ 

فــي قانــون 47 يكــون مــن حــق المحكمــة 
التأديبيــة وحدهــا فصــل الموظــف، بينمــا 
الموظــف  مصيــر   18 قانــون  وضــع 
الموظفيــن  مــن  رؤســائه  يــدي  تحــت 
بعــد أن كان محميًــا كونــه لــن يُفصــل 
فلســفة  المحكمــة.  ســوى عــن طريــق 
هــي  هنــا  التعاقديــة  العاقــة  تغييــر 
التوجــه الرأســمالي للحكومــة، فالحكومــة 
ــي  ــئوليتها ف ــن مس ــى ع ــاول أن تتخل تح
ــة  ــبة ومائم ــل مناس ــروط عم ــر ش توفي
ومظلــة  وظيفــي  واســتقرار  وأمــان 
وإمكانيــات  وبيئــة  لموظفيهــا  تأمينيــة 
الحكومــة عــن  تخلــي  مناســبة،  عمــل 
توفيــر تلــك الشــروط يعنــي جهــاز إداري 

ضعيــف وغيــر كــفء.

حديــث  عــن  األخيــرة  النقطــة  تنقلنــا 
الجهــاز  كفــاءة  عــدم  عــن  الحكومــة 
علــى   18 قانــون  وعمــل  اإلداري 

 . إصالحــه

المــرض  بتشــخيص  تقــوم  الحكومــة 
بشــكل خاطــئ وتصــدره للــرأي العــام 
بهــذا الشــكل، أنــت تقــول أن الجهــاز 
اإلداري  الجهــاز  وأن  مترهــل  اإلداري 
عــدده كبيــر فحيــن تعلــن مواقــع الحكومــة 
ــاآلالف  ــف ب ــغل وظائ ــا لش ــن حاجته ع
كل فتــرة، فكيــف أصدقــك؟! فالكفــاءة 
ترجــع لتحقيــق شــروط وظــروف عمــل 
إلمكانيــات  يفتقــر  فالجهــاز  مناســبة، 
ــة أماكــن  ــن فحال ــه لخدمــة المواطني تؤهل
وأدوات العمــل عفــا عليهــا الزمــن وال 
ــب  ــة للتدري ــتخدام، باإلضاف ــح لاس تصل
التدريــب  عــن  حــرج  وال  فحــدث 
والتثقيــف المهنــي فــي الجهــاز اإلداري.

مــا تعليقــك عــن شــرط البنــك الدولــي 
لمنــح مصــر قــرض بتخفيضهــا لعــدد 
إداري؟  إصــالح  باعتبــاره  الموظفيــن 

ــن  ــراض فحي ــد االقت ــة تري ــاذا الحكوم لم
ــات  ــاد« وتهرب ــير فس ــا »مواس ــا لدين أنن
متأخــرة  ومســتحقات  الضرائــب  مــن 
علــى رجــال األعمــال، آخــر األخبــار 
علــى ســبيل المثــال كان تخفيــض غرامــة 
أحمــد عــز لعشــرة ماييــن جنيهـًـا، أحمــد 
ــارات،  ــن مصــر الملي ــب م ــن نه ــز م ع
إعفــاء »ســاويرس« مــن 7.1  وخبــر 
مليــارات جنيــه، كيــف تعفــي شــخص 
مــن  وتطلــب  جنيــه  مليــارات   7 مــن 
ــر  ــه والمشــكلة األكب ــرع بجني ــر التب الفقي
ــات  ــك التبرع ــون أن تل ــراء يعلم أن الفق
لــن تذهــب لهــم وألهاليهــم بــل تذهــب 
ــي  ــات الت ــي الفئ ــك ه ــا، تل ــات بعينه لفئ
حصلــت علــى زيــادات مــن بعــد 30 
يونيــو جيــش وشــرطة وقضــاء. »مافيــش 
موظــف فــي الدولــة زاد مرتبــه مــن بعــد 
للعدالــة  يمــس  ال  هــذا  يونيــو«،   30
االجتماعيــة. إن قمــت بزيــادة تلــك الفئــة 
تحــت  تــأن  التــي  باألخــرى  فســاويها 
والمــرض،  والجهــل  الجــوع  واطئــة 
فهــم مــن فــي حاجــة لتحســين أوضاعهــم 
االجتماعيــة، أمــا تحقيــق أجنــدة البنــك 
ــا  ــن تفيدن ــا ول ــد دول قبلن ــم تف ــي فل الدول

والتجــارب موجــودة. 

البرلمــان  رفــض  علــى  تعليقــك  مــا 
بنــد   20 وتقديــم  القانــون  لمشــروع 
الرفــض،  ســبب  موضحيــن  للرئاســة 
وتصريــح مستشــار وزيــر التخطيــط بأنه 
تــم تعديــل 95% مــن المــواد المعتــرض 
عليهــا البرلمــان وأن القانــون ســيناقش 

ــرى؟ ــرة أخ ــام م ــالل أي خ

انتصــار  القانــون  البرلمــان  رفــض 
وجــاء  تضامــن،  وتنســيقة  للموظفيــن 
مــدار  علــى  التنســيقية  تحــرك  نتيجــة 
الشــهور الســابقة للرفــض، ونحــن ال نعلم 
العشــرين بنــد التــي رفــض البرلمــان 

والحكومــة  القانــون،  أساســها  علــى 
عليهــا أن تجــري حــواًرا مجتمعيًــا حــول 
ــى  ــا عل ــل تعلنه ــى األق ــات أو عل التعدي

اإللكترونيــة.  بواباتهــا 

كيــف تــرى تجربــة تنســيقية تضامــن 
للتحــرك؟ اجتماعــي  كوعــاء 

بعدمــا اجتمعنــا كممثليــن لنقابــات مختلفــة 
»الســخرة  لقانــون  رفضنــا  إلعــان 
لــم  صحفــي،  مؤتمــر  فــي  المدنيــة« 
ــن  ــا تكوي ــا وقررن نجــد اســتجابة لمطالبن
وأســميناه  النقابــات  يجمــع  تحالــف 
أول  فــي  وناقشــنا  تضامــن،  تنســيقية 
علــى  ســنعمل  هــل  للنتســيقة  اجتمــاع 
كل  أم  فقــط،  المدنيــة  الخدمــة  قانــون 
تخــص  التــي  والقضايــا  التشــريعات 
العامليــن المصرييــن، وقررنــا أن نعمــل 
كل مــا يخــص العامليــن. اليــوم قــد أنهينــا 
ــة  ــة المدني ــون الخدم ــل لقان ــروع بدي مش
وأعلنــاه ونعمــل فــي خــط مــوازي علــى 
قانــون الحريــات النقابيــة وحــق التنظيــم.

كوعــاء اجتماعــي للتحــرك، أرى أن هــذه 
التجربــة فريــدة مــن نوعهــا وقــادرة علــى 
ــيقية كان  ــار للتنس ــر، وكاختب ــم الكثي تقدي
ــة  ــة المدني ــون الخدم ــواب لقان ــض الن رف
ــرأي  ــن الحــوار وال ــة م ــا حال ــا خلقن ألنن
العــام الرافــض لتطبيــق القانــون، ونحــن 
أننــا  اليــوم نعمــل علــى تحقيــق مبــدأ 
لســنا معارضــة مــن أجــل المعارضــة 
بــل معارضــة وطنيــة ســلمية تســتخدم 
األدوات التــي يكفلهــا الدســتور والقانــون 
لإلعــان عــن موقفهــا، معارضــة تخلــق 
البديــل، وبالطبــع التجربــة هــي مكتســب 
ــاس هــم  ــورة »وأن الن مــن مكتســبات الث

ــم«. ــم بأيديه ــوا قوانينه ــي يكتب الل
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لم يعد الصمت مالذ املقهورين 

تضامنوا مع »ناجي«.. تضامنوا مع حرية الثقافة واإلبداع

للسلســلة  اســتكمال  فــي  أخــرى  مــرة 
الطويلــة مــن انتقــام الداخليــة وبطشــها 
بالجميــع، قتــل أميــن شــرطة ســائق شــاب 
فــي حــي الــدرب األحمــر برصاصــة 
الحــي  أهالــي  ليتجمهــر  الــرأس،  فــي 
القاهــرة  أمــن  مديريــة  ويحاصــرون 
مطالبيــن بالقصــاص مــن أميــن الشــرطة.

ــة  ــادي وقتل ــن ج ــون م ــؤالء المجرم ه
الداخليــة، رغــم أنهــم يختالــون بجبروتهــم 
ــن، إال أن  ــون المصريي ــليحهم يرهب وتس
أشــد مــا يفزعهــم هــو أن يتحــرك األهالــي 
مظهــر  بــأي  يــردوا  أن  احتجاًجــا، 

ــم. ــد همجيته ــي ض احتجاج

هــذا مــا يفــزع، ليــس فقــط الداخليــة، 
هــؤالء  يحميــه  الــذي  النظــام  كل  بــل 
الحمــات  شــهدنا  وكلنــا  المجرمــون. 
اإلعاميــة المســعورة التي تشــنها وســائل 
مــن  والكثيــر   – الحكوميــة  اإلعــام 
وســائل اإلعــام الخاصــة أيًضــا – علــى 
باإلضــراب  قرارهــم  بســبب  األطبــاء 
أن  بــل  الداخليــة.  اعتــداءات  ضــد 
النظــام ال يريــد حتــى أن يكــون  هــذا 
لمظلوميــه وضحايــاه صوتًــا، فيصــدر 
قــرار أمنــي مــن وزارة الصحــة بإغــاق 

مركــز النديــم إلخفــاء جرائمــه والتمــادي 
فــي ممارســة القتــل والتعذيــب، ســواء 
فــي الشــوارع أو فــي أماكــن االحتجــاز.

لــم يعــد الصمــت الذليــل مــاذ المظلوميــن 
والمقهوريــن مــن بطــش نظام قاتــل يُطلق 
زبانيتــه طائحيــن باطشــين فــي الجميــع ال 
يميــزون فــي ذلــك بيــن ثائــر أو ناشــط أو 

ــي.  ــى باحــث إيطال ــوك أو حت ــائق تكت س
ــى  ــا عل ــر مفروًض ــول بالقه ــد القب ــم يع ل
واالنتقــام  الممنهــج  التعذيــب  ضحايــا 
المســعور مــن قبــل الداخليــة التــي تظــن 

ــا. أن ال راد له

رد فعــل األهالــي ليلــة أمــس ليــس جديــًدا؛ 
فقــد شــهدنا مثلــه فــي األقصــر حيــن قتــل 

ضبــاط مواطــن تحــت التعذيــب، وكذلــك 
عــاوة  وغيرهمــا،  اإلســماعيلية،  فــي 
ــم  ــم لتقدي ــاء ودعوته ــة األطب ــى حرك عل
العــاج دون أجــر، والتــي ســتُلِهم فــي 
وانتصارهــا  وتوســعها  تنفيذهــا  حــال 
الجماهيريــة  القطاعــات  مــن  المزيــد 
ضــد  المعركــة  ســاحة  فــي  للدخــول 

الداخليــة.

ــًدا  ــدرك جي ــي ي ــفاح السيس ــام الس إن نظ
تحاصــره،  التــي  العميقــة  األزمــة  أن 
ســواء علــى المســتوى االقتصــادي أو 
السياســي، ال فــكاك منهــا إال باالســتمرار 
واإلرهــاب  البطــش  مــن  المزيــد  فــي 
ــر  ــم القه ــن تراك ــن. لك ــم للمصريي المنظ
مــا  ُمحتمــًا، وهــو  يعــد  لــم  والظلــم، 
سيُشــعل المزيــد مــن المعــارك ضــد هــذا 
ــال  ــوا إغــاق المج ــا حاول ــام. وكلم النظ
يفتحــه  والنــار،  والحديــد  بالــدم  العــام 
الغاضبــون مــن المقهوريــن والمظلوميــن 

مجــدًدا.

لــم يكــن هــذا هــو الحــال منــذ عــام واحــد، 
أو حتــى منــذ أشــهر قليلــة. والمعــارك 
ال تندلــع فــرادى، بــل تشــق لبعضهــا 
البعــض طرقًــا تحتــاج للتضافــر فيمــا 
ممكنــة  طاقــة  لــكل  تحتــاج  بينهــا.. 
لتوحيدهــا سياســيًا ضــد “دولــة حاتــم” 

التــي تســرق بيــد وتقتــل بأخــرى.

تسقط بلطجة الداخلية ونظام السيسي

االشتراكيون الثوريون

والروائــي  الصحفــي  حبــس  يمثــل  ال 
ــي سياســة نظــام  ــد ناجــي اســتثناًء ف أحم
أعلــن  العســكري  فالنظــام  السيســي. 
ــت  ــا يم ــكل م ــه ل ــة عــن عدائ ــذ البداي من
إلغــاء  فمــن  واألدب،  والفــن  للثقافــة 
ــذي  ــدان الشــهري وال ــن مي ــان الف مهرج
كان منتًجــا ثقافيًــا وفنيًــا لثــورة ينايــر 
وناجــي  البحيــري  إســام  حبــس  إلــى 
ــرح  ــاق مس ــى إغ ــوت، إل ــة ناع وفاطم
للنشــر  ميريــت  دار  ومداهمــة  روابــط 
وغيرهــا مــن األحــداث تثبــت جميعهــا 
عــداًء  األشــد  هــو  الحاكــم  النظــام  أن 
ــى  للفكــر والفــن والثقافــة. وليــس أدل عل
ــوأ  ــه بأس ــام لنفس ــة النظ ــن إحاط ــك م ذل
جميــع  فــي  واألفاقيــن  الجهلــة  أنــواع 
ــة أو  ــام أو الثقاف ــواء اإلع ــاالت س المج
ــوالت  ــا المق ــردد بعده ــوم، لي ــى العل حت
مــن  المجتمــع  حمايــة  عــن  الظاميــة 

خــدش الحيــاء.

لكــن، عــن أي “حيــاء عــام” يتحــدث 
هــؤالء؟ البــد أن هــذا “الحياء العــام” كان 
ُمصفًَّحــا لــم “يخدشــه” تحــرش الضبــاط 
والجنــود بالمتظاهــرات فــي المظاهــرات 
ــي  ــن ف ــم إياه ــيرات، أو اغتصابه والمس
المدرعــات والســجون وأقســام الشــرطة! 
مــا مــن حيــاء يمكــن الحديــث عنــه علــى 
تحكمنــا،  كالتــي  طاغيــة  دولــة  لســان 
تعــذِّب المعتقليــن وتغتصبهــم لمحاولــة 
ــاء يمكــن  إذاللهــم وكســرهم. مــا مــن حي
ــادوا  ــن اعت ــم الذي ــه وه ــون عن أن يتحدث
التنكيــل بــكل مــن يعارضهــم قتــًا وقهــًرا 

ــا. وظلًم

لقــد كان الكثيــرون مــن المثقفيــن واألدباء 
يظنــون أن مــا يجــري مــن بطــش وقمــع 
لــن يجــد لهــم ســبيًا، لكــن دولة عســكرية 
ــخ أركان اســتبدادها إال  ال يمكــن أن ترسِّ
بمحاصــرة العقــول وقتــل اإلبــداع أيًضــا. 
ــر  ــه األكث ــط أن ــت فق ــم يثب ــام ل ــذا النظ ه
ــث  ــر الحدي ــي العص ــا ف ــة وإجراًم دموي
ــًا  ــر جه ــا األكث ــه أيًض ــر، لكن ــي مص ف
ــذي  ــر ال ــاق، األم ــى اإلط ــة عل ورجعي
ــه  ــوا في ــن انخدع ــام مم ــا أوه ــدد أيًض يب
ــروا  ــن، واضط ــيين والمثقفي ــن السياس م
اإلخــوان  رجعيــة  مــن  خوفــا  لتأييــده 
الظاميــة  وتواجهاتهــم  المســلمين 
والطائفيــة. وهــو مــا يفضــح أيضــا مثقفــي 
الســلطة الذيــن مــألوا الدنيــا ضجيًجــا 
مــن  وحتــى   ،2013 يونيــو   30 منــذ 

جيــن للسيســي ورجاالتــه  قبــل ذلــك، مروِّ
العلمانيــة  حمــى  حاميــن  باعتبارهــم 
“ظاميــة”  مواجهــة  فــي  والتحــرر 
الحــركات اإلســامية، لنكتشــف اليــوم أن 
ظاميــة الحكــم العســكري ال تختلــف عــن 

ظاميــة الحكــم اإلســامي.

إن المثقفيــن والسياســيين الذيــن دفعهــم 
آن  اإلســاميين  مــن ظاميــة  الخــوف 
لهــم اليــوم أن يضعــوا نظــام السيســي فــي 
ــة  ــم حري ــكل قي ــدو ل ــي كع ــه الحقيق مكان
الفكــر والتعبيــر والحــق فــي اإلبــداع، 
مثقفــي  وكشــف  فضــح  ينبغــي  مثلمــا 
يضعــوا  أن  ارتضــوا  الذيــن  الســلطة 
أنفســهم فــي خدمــة نظــام معــادي للثقافــة.

ــلمين  ــوان المس ــة اإلخ ــض ظامي إن رف
ورجعيتهــم وطائفيتهــم ال يمكــن أن يكــون 
ــة  ــه رفــض ظامي ــم يصاحب ــا ل ــا م مبدأيً
ــذي  ــة نظــام السيســي ال ــة وطائفي ورجعي
الرســمية  الدينيــة  المؤسســات  ســخر 
ماكينــات  وجعلهــا  ســلطته  لخدمــة 
إلصــدار الفتــاوى المؤيــدة لــه ولسياســاته 

ــت. ــي التصوي ــه ف ــن ل ــد الناخبي وحش

ــر  ــوة تدمي ــي لق ــام السيس ــول نظ ــد تح لق
ــة  ــة وثقاف ــامة وحري ــاة وس ــة، لحي هائل
علــى  والحكــم  المصرييــن.  وإبــداع 
لحريتــه،  فقــط مصــادرةً  ليــس  ناجــي 
باإلعــدام علــى حريــة  أنــه حكــٌم  بــل 
اإلبــداع والفكــر فــي مصــر. هــذه الدولــة 
ــي  ــة ف ــن والثقاف ــة األدب والف ــد قولب تري

ــل رجعــي، يخشــى كل  ــظ، ب ــب محاف قال
مــا هــو جديــد أو غيــر مألــوف علــى 
الُمعتــاد الــذي ال يخــدم إال بقاءهــا كدولــة 
تخــاف  حقًــا  الدولــة  هــذه  مســيطرة. 
ــع  ــن قطي ــا ع ــدو خارًج ــن يب ــن كل م م
ــدون  “فنانيهــا” و”مثقفيهــا” ممــن ال يجي
لمجازرهــا  والتطبيــل  التهليــل  ســوى 

لفضائحهــا. والتبريــر 

ــا  ــه. كم ــا يفعلون ــًدا م لكنهــم يدركــون جي
يقتطعــون  وكمــا  يقمعــون.  يســرقون، 
ــجنون  ــون ويس ــراء، يقتل ــوت الفق ــن ق م
بــون. وكمــا يحاصــرون المظاهرات  ويعذِّ
الفكــر  يحاصــرون  واالعتصامــات، 
ــداع،  ــون كل إب ــي.. يخنق ــداع الثقاف واإلب
ليتبقــى فقــط مــا يحافــظ علــى قوالبهــم 
عقــول  تستنشــق  أن  يريــدون  ال  التــي 

المصرييــن هــواًء خارجهــا. 

جيــًدا،  نــدرك  أن  أيًضــا  لنــا  البــد 
ــل  ــن أج ــة م ــة، أن المعرك ــس الدرج بنف
والتنظيــم  التظاهــر  حريــة  الحريــة؛ 
وحريــة المعتقليــن، والمعركــة مــن أجــل 
ــة،  ــاة الكريم ــش والحي ــة العي ــة لقم حري
النســاء،  تحــرر  أجــل  مــن  والمعركــة 
الدينيــة  واألقليــات  األقبــاط  وتحــرر 
فــي مصــر، ال يمكــن أن تنفصــم عــن 
الثقافــي  التحــرر  أجــل  مــن  المعركــة 

واإلبداعــي.

ــل  ــن أج ــد ناجــي.. م ــع أحم ــوا م تضامن
ــة ــداع والثقاف ــر اإلب تحري

االشتراكيون الثوريون
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رسالة إلى َمن »ال« يهمه األمر

في اليوم العاملي للمرأة: 
اضطهاد املرأة اضطهاد للجميع 

بقلم: دينا عمر 

العالمــي  المــرأة  يــوم  يتذكــر  البعــض 
بصــور أمومــة تحيــط األطفــال بالرعايــة 
يتباهــى  اآلخــر  والبعــض  واالهتمــام، 
ــات  ــان الُمنتقيَ ــحات البرلم ــور مرش بص
ليفاجئنــا  الحاكــم  النظــام  مــن  بعنايــة 
بالقــول “عايزيــن إيــه أكتــر مــن كــدة؟«. 

البعــض اآلخــر يعــدد دور المــرأة فــي 
ــن  ــا ع ــماع إطراب ــة لس ــورة المصري الث
ــن  ــا ع ــوض حديث ــن أن تخ ــا، لك بطولته
وضــع المــرأة بعــد اعتصــام الـــ 18 يومــا 
والتجــاوز الزمنــي والظرفــي لـــ “يوتوبيا 

ــذا شــأن آخــر. ــر”، فه التحري

ــد اقتراحــات لصــور  ــن أن نج هــل يمك
أخــرى؟

بمحطــات  جماعيــة  مهرســات  صــور 
المتــرو، حيــث يتضائــل أمامهــا وصــف 
مــن   %83 وصــور  “التحــرش”، 
نســاء مصــر، علــى األقــل، يتعرضــن 
أيًضــا  واللفظــي،  الجنســي  للتحــرش 
صــور لمعتقــات ُمغتصبــات اُنتهكــت 
إنســانيتهن، ونســاء مــن أقــارب المعتقليــن 
ــى  ــي عل ــد واإلذالل الجنس ــن التهدي يعاني
يــد كاب الداخليــة، وصــور لعامــات 
العمــل  اســتغال  عليهــن  تضاعــف 
واألعبــاء المنزليــة والقيــود االجتماعيــة، 
ــظ الشــرقية  ــا أيًضــا صــورة لمحاف وربم
الــذي أقــال 4 مــن ســكرتيرات مكتبــه 

“خوفــا مــن الفتنــة”!

المســتغلة  الســلعية  األفــكار  ومئــات 

العدســات. تلتقطهــا  ال  للمــرأة، 

ــا  ــل، فرق ــى األق هــل يمكــن أن نجــد، عل
ــا  ــة والســاكت عنه ــب الجريم ــن مرتك بي

ــر؟ ــه األم وال يهم

الواقــع المريــر والتراكــم الفــج لحالــة مــن 
العفــن قــادت، بشــكل طبيعــي، لواقــع 
عنيــف ال يضاهيــه الوحــل فــي انحطاطــه 
ليقابلهــا البعــض فــي نفــس الحيــن بدعوى 

إنــه “مــش وقتــه”!

لفــظ  مــن  تســتحي  كنــت  إن  حســنا، 
وتكتفــي  ومطالبهــا”  المــرأة  “حقــوق 
ثوريــة  مــع  تتائــم  ألفــاظ  بتصديــر 
ناضــج  غيــر  ووعــي  األفــق  ضيقــة 
لطبيعــة الصــراع الطبقــي، فالســلطات 
التــي صنعــت رطــا هائــا  الحاكمــة 
وتراكمــا عميقــا خــال عقــود طويلــة 
مــن الزمــن لــم تســتح مــن نشــر أفكارهــا 
الرجعيــة، ولــم تتراجــع يومــا عــن تغذيــة 
االضطهــاد ضــد المــرأة للنــأي بهــا عــن 
المشــاركة فــي المجتمــع ككل وليــس فــي 

ميــدان الثــورة فقــط.

عزيــزي الثــوري، فصــل قضيــة المــرأة 
قضايــا  عــن  اضطهادهــا  ومواجهــة 
الثــورة بدعــوى “أولويــات النضــال ال 
ــب  ــوار المعي ــة الع ــو قم ــمح اآلن” ه تس
ــة تكتــات أو تنظيمــات  ــذي يصيــب أي ال
ثوريــة ويفضــح تناقضــات حــادة تفرزهــا 
األحــداث دومــا ليــس فقــط فــي تكتيكاتهــا 
المرحليــة لكــن فــي اســتراتيجيتها األكبر.

إن كنــت تراهــن علــى الطبقــة العاملــة 

ــن  ــي، وتراه ــراع الطبق ــي قيــادة الص ف
علــى شــراكة المــرأة والرجــل فــي صنــع 
الثــورة االجتماعيــة، فتذكــر أن االنخــراط 
ــه  ــه وتعميق ــي ودفع ــراع الطبق ــي الص ف
ــط،  ــة فق ــى مســتوى القضايــا العمالي عل
ليــس كفيــا لصنــع ثــورة شــاملة، وأنــك 
إن لــم تتخطــى حاجــز تحقيــق الثــورة 
السياســية لتنتظــر مــن الســماء تغييــر 
ــة،  ــكار الرجعي ــلوكيات واألف ــامل للس ش
ــة”،  ــم “مايك ــح البشــر فجــأة كله ويصب
ــا  ــن تجده ــرأة، شــريكة الصــراع، ل فالم
طويــا بجانبــك إن لــم تتخــذ خطــوات 
ــببة  ــة المس ــكار الرجعي ــد األف ــة ض عملي
االجتماعيــة  الحــركات  عــن  لعزلتهــا 

ــع. األوس

ــى االضطهــاد  ــة تعتمــد عل ــة الطبقي الدول
والتفرقــة لتســييد مصالحهــا فــوق الفئــات 
المضاعــف  واالضطهــاد  األضعــف، 
ســهلة  فريســة  المــرأة  مــن  يجعــل 
مؤسســات  مــن  الفكــري  لاســتغال 
إطــار  فــي  وإقحامهــا  الحاكــم  النظــام 
مطاطــي يضيــق أو يتســع وفقــا لمصالــح 
واجهــة  بتصديــر  إمــا  الدولــة،  تلــك 
بإطــاق  أو  والحريــات  الديمقراطيــة 
اســتيعابها  فــي  الرجعيــة  األفــكار  يــد 
داخــل المنــزل وتحجيبهــا عــن خارجــه، 
ويصبــح المــكان “الطبيعــي” للمــرأة فــي 
طابــور االنتخابــات وليــس فــي اشــتباكات 

الميــدان.

ــة  ــة الحالي ــل اللحظ ــد تحلي ــت تجي إن كن
ــا  ــة لنفوذه ــة الحاكم ــتعادة الطبق ــن اس م
األمنيــة  المؤسســات  واستشــراس 
للقضــاء علــى الثــورة وال تتدخــر جهــدا، 

عنــد كل مناســبة، فــي شــرح األســس 
فكــر  المــرأة،  الضطهــاد  التاريخيــة 
أيًضــا فــي: مــاذا بعــد؟ إن لــم يتيقــظ 
حدســك الثــوري علــى مــد األمــراض 
االجتماعيــة علــى اســتقامتها، لتتحــول 
المصائــب التــي مــرارا مــا تجاهلتهــا إلــى 
وأدائــك  فتفكيــرك  كــوارث أصدمتــك، 
الثــوري القاصــر علــى مجــرد متابعــة 
اســتراتيجية  دون  الجزئيــة  النضــاالت 
واضحــة، تهــدم كل أشــكال االســتغال 
والطبقيــة، ســيجعلك الفصيــل المعــارض 
ــش كل  ــز وتجيّ ــدى ســلطة تنته ــذ ل المحب
أفكارهــا الرجعيــة فــي ضــرب المصالــح 
المشــتركة بيــن الرجــال والنســاء فــي 
القوانيــن  وفــي  العماليــة،  اإلضرابــات 
األفــكار  ســلطوية  وفــي  الشــخصية 

الذكوريــة.

إلــى   الجذريــة  مــن  تلقائيــا  ســتتحول 
القبــول بأقــل مكتســبات اجتماعيــة تلقيهــا 
أيًضــا  وســتتحول  الحاكمــة،  الســلطة 
التــي  األفــكار  تلــك  نفــس  قبــول  إلــى 
ــة ورســختها  ــا الســلطات الحاكم وضعته
فــي األعــراف المجتمعيــة بقصــر النســاء 
ــا ألدوار  ــة وتوجيهه ــف معين ــى وظائ عل
إنتاجيــة بعينهــا دون اعتراكهــا لوظائــف 
ــك مــن اســتغال  أخــرى، ومــا يشــمل ذل
مــادي مضاعــف، فــي الوقــت الــذي تعيل 
ــة وال  ــر المصري ــث األس ــرأة ثل ــه الم في
ــة  ــة العامل ــن الطبق ــوى 24% م ــل س تمث

بالقطــاع الحكومــي.

مفهومــا  تعــرف  ال  الشــاملة  الثــورة 
ــتختار، وال  ــم س ــا أيه ــات قضاياه ألولوي
ــراع. ــة الص ــال، لتجزئ ــأي ح ــعى، ب تس

الثورييــن  بعــض  لألســف  نجــد  قــد 
العاملــة  الطبقــة  بتحــرر  المتشــدقين 
يلتحمــون  الرأســمالية،  قيــود  وتحطيــم 
تنبــؤات  ويقدمــون  الطبقيــة  بالمعــارك 
لكنهــم  قادمــة،  ثــورات  حتميــة  حــول 
ال يســتطيعون نقــل مفاهيمهــم الثوريــة 
إلــى حيــز حياتهــم. بــل وأحيانــا قــد نجــد 
الســلطة  فعــل  يمــارس  البعــض منهــم 
واالســتغال  واالضطهــاد  االســتبدادية 
ضــد زوجتــه أو نســاء بيتــه فــي مقاربــة 
ــدا عــن ممارســات االســتغال  ــل أب ال تق
نجدهــم  إننــا  الحاكــم.  النظــام  لــدى 
يحاربــون عنصريــة النظــام لكنهــم أيًضــا 
يســعون إلــى تغليــب األوهــام المجتمعيــة 
المترســبة فــي “ســي الســيد” ذو الســطوة 
مــع تهميــش مشــاركة الطــرف اآلخــر 

وتجاهــل حقوقــه فــي التحــرر.

الرســالة أيًضــا إلــى المــرأة المصريــة في 
ــة  ــروف حالك ــي ظ ــي، وف ــا العالم يومه
أطاحــت بحــق التظاهــر إلــى غياهــب 
ــت  ــا حلم ــي طالم ــرأة الت ــجون، فالم الس
ــتغال  ــود االس ــن قي ــا م ــة تحرره بحري
والعاقــات  والعمــل  البيــت  فــي 
تســحب  بأعبــاء  وتثقلهــا  االجتماعيــة، 
إنســانيتها تدريجيــا، فإرادتــك فــي التغييــر 
هــي المحــرك الدائــم لــِك، واالنخــراط 
ــا  ــس تلقائي ــن ينعك ــورة ل ــن الث ــي ميادي ف
وحــده علــى حلمــك، ســوى أن تنتقــل 
الثــورة بفعلهــا ومفاهيمهــا ودروســها إلــى 

تفاصيــل حياتــك..

العقــل  كل  ولنــا  مجــرد رســالة،  إنهــا 
نصفــه. وليــس 

بقلم: كرستين عماد 

ــة  ــة صيني ــدم مقاط ــذي تُق ــت ال ــي الوق ف
ــازة  ــات إج ــاء العام ــاء النس ــى إعط عل
الحيــض،  فتــرة  فــي  األجــر  مدفوعــة 
والمعنويــة  الجســدية  لألعبــاء  تخفيفًــا 
ــي  ــث ف ــزال الحدي ــن، ال ي ــة عليه الواقع
يُقابــل  وحقوقهــا  المــرأة  عــن  مصــر 
بشــيء مــن االستســخاف، واالســتخفاف 

ووجوبــه. بضررورتــه 

المجتمــع  فــي  الســائدة  الثقافــة  إن 
ــان، ال  ــن األحي ــر م ــي كثي ــري، ف المص
تــرى جــدوى مــن االســتماع للحديــث 
عــن قضايــا المــرأة وحقوقهــا، وتصدمنــا 
كل  نالــت  قــد  المــرأة  أن  بادعــاءات 
ــاواة  ــم بمس ــا تنع ــة، وأنه ــا الممكن حقوقه
فــي الحقــوق والواجبــات مــع الرجــل، 
مــع اســتنكار: مــا الــذي تتطلعــن إليــه 
تلــك الثرثــارات أكثــر ممــا حصلــن عليــه 

بالفعــل؟

لُربمــا كان الســبب فــي اســتنكار الحديــث 

ــن  ــث ع ــو الحدي ــاء ه ــوق النس ــن حق ع
بشــكل  ومشــكاتهن  النســاء  قضايــا 
منفصــل عــن ســائر مشــكات المجتمــع 
وقضايــاه، هــذا الفصــل الــذي دائًمــا يعزز 
ــة داخــل المجتمــع،  ــًدا مــن العنصري مزي
ــن  ــز ع ــدة تعج ــة ُمضطهَ ــل كل فئ ويجع
أخــذ مشــكات الفئــات األخــرى بعيــن 
االعتبــار، وبالتالــي تعجــز عــن االتحــاد 
ــذي  ــة النظــام ال ــي مواجه ــا ف ــع غيره م
أول  هــو  والــذي  جميًعــا،  يَضطِهدنــا 
واســتخفافنا  تفرقنــا  مــن  المســتفيدين 

بقضايــا بعضنــا البعــض.

إننــا نعيــش فــي ظــل مجتمــع طبقــي، 
تحــرص دولتــه علــى أن تنظــر كل طبقــة 
لألخــرى األدنــى منهــا فــي المســتوى 
االقتصــادي واالجتماعــي بعيــن الدونيــة، 
وشــقائها  اضطهادهــا  فــي  تــرى  وأن 
ضــرورة ال مفــر منهــا لســيران الوضــع 

ــه. ــاظ علي ــام والحف الع

ناهيــك عــن وضــع الفئــات األكثــر ضعفـًـا 
أو  أقليــة عرقيــة  لكونهــا  واضطهــاًدا، 

دينيــة أو لكونهــن نســاًءا، تلــك الفئــات 
التــي نــرى فــي شــقائها واضطهادهــا 
ليــس  ضــرورة ال مفــر منهــا، وأمــر 
ــل،  ــن األفض ــس م ــل لي ــن، ب ــن الممك م

عاجــه.

إن تذمرنــا مــن الحديــث عــن قضايــا 
مــن  تذمرنــا  عــن  يختلــف  ال  المــرأة 
اضطهــاد  وجــود  عــن  الحديــث 
لقضيــة  تهميشــنا  أو عــن  للمســيحيين، 
إلــخ.  الســود،  أو اضطهــاد  البهائييــن، 
ــك الممارســات والظواهــر تصــب  كل تل
ــا  ــي إطــار واحــد، وهــو شــعور كل من ف
بتأجــج  الشــعور  دون  معاناتــه  بتأجــج 
معانــاة اآلخريــن، هــذا اإلطــار الــذي 
علــى  الحــرص  كل  دولتنــا  تحــرص 
إقامتــه، والــذي نســاهم نحــن فــي تعزيــزه 
عــن  قضيــة  كل  بفصلنــا  وعــي،  دون 

القضايــا. ســائر 

إن السياســة التــي تتبعهــا الدولــة مــن 
أجــل إشــغال كل منــا بمشــكاته، بــل 
ــة  ــا أي فئ ــة تنتفضه ــه كل انتفاض وتوجي

ــون انتفاضــة ضــد  ــي ال تك ــدة ك ُمضطهَ
ــع -  ــة - المضطهــد الرئيســي للجمي الدول
بشــكل مباشــر، وتوجيههــا لتكــون حركــة 
ضــد مضطهديــن آخريــن، تلــك السياســة 
تطلــب منــا أن نكــون علــى درجــة أكبــر 
مــن الوعــي بضــرورة اتحادنــا لمواجهــة 
الُمضطِهــد الحقيقــي لنــا جميًعــا، وهــو 
ــرص  ــم ويح ــذي ينظ ــي ال ــام القمع النظ

ــع. ــاد الجمي ــى اضطه عل

فــي  أكبــر  نتحلــى بشــجاعة  علينــا أن 
مواجهــة أنفســنا بأننــا الزلنــا نمــارس 
ــوم  ــض كل ي ــا البع ــد بعضن ــز ض التميي
بطــرق شــتى، فــإن كنــا حقـًـا نريــد إنجــاح 
ــق  ــل تحقي ــن أج ــت م ــي قام ــورة، الت الث
عدالــة اجتماعيــة حقيقيــة، ومســاواة بيــن 
جميــع األفــراد فــي الحقــوق والحريــات، 
ــا أن نواجــه أنفســنا برجعيــة وخطــأ  علين
األفــكار التــي ترســخها سياســات الدولــة 
داخلنــا، علينــا أن نكــف عــن إنتــاج مزيــٍد 
ــن  ــا البعــض م ــز ضــد بعضن ــن التميي م

ــاتنا. خــال ممارس

إن لغتنــا نفســها هــي أبســط مثــال يمكــن 
بعكــس  بوضــوح  لتخبرنــا  ضربــه 
مــا نظنــه عــن حصــول المــرأة علــى 
ــا  ــاوى حقً ــا نس ــن أنن ــا وع ــة حقوقه كاف
ــا  ــا الزلن ــي لغتن ــن الرجــل، فف ــا وبي بينه
نســتخدم الذكــورة كمــرادف لإليجابيــة 
ــة كمــرادف  والشــهامة، ونســتخدم األنوث
ــرات  للضعــف والســلبية والتخــاذل، تعبي
مثــل “بنــت دكــر” عندمــا نمــدح الموقــف 
ــد  ــَره” عن الشــجاع إلحداهــن، و”انــت َم
ذم نذالــة أحدهــم، تعكــس لنــا أننــا الزلنــا 
نــرى أن المــرأة شــخص نــذل وســلبي 
فــي  بالرجــل  تتســاوى  وال ترقــى ألن 

ــيء.*  ش

ــي  ــكاس لوع ــي انع ــذه ه ــات كه ممارس
ــة الحاكمــة  ــخته الطبق مدفــون بعمــق رسَّ
ــة  ــي الثقاف ــرون ف ــود وق ــدار عق ــى م عل
هــذه  نفــس  المقابــل  وفــي  الشــعبية، 
الممارســات تمنــع أفكارنــا عــن أن تكــون 
ــاول  ــي تن ــة ف ــر جذري ــا وأكث ــر وعيً أكث
األســباب الحقيقيــة التــي تمنــع وحدتنــا 

ــاد.  ــكال االضطه ــة أش ــد كاف ض
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ألكساندرا كولونتاي ويوم املرأة العاملي

ترجمة: أشرف عمر

ألكســاندرا كولونتــاي هــي واحــدة مــن 
القــادة البارزيــن للحــزب البلشــفي فــي 
روســيا، وقــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي 
خــال  والفاحــات  العامــات  تنظيــم 
ــات  ــد كتاب ــي 1905 و1917. وتع ثورت
ــي  ــم ف ــهامات األه ــي اإلس ــاي ه كولونت
وجهــة النظــر االشــتراكية الثوريــة تجــاه 

اضطهــاد المــرأة وتحررهــا.

عبــارة  باألســاس  هــي  المقالــة  هــذه 
كاثــي  الرفيقــة  أجرتــه  حديــث  عــن 
بورتــر، والتــي أمضــت عــدة ســنوات 
فــي دراســة كتابــات كولونتــاي ودور 
المــرأة فــي الثــورة الروســية، لجريــدة 
ــي  ــة، والت ــتراكي البريطاني ــل االش العام
االشــتراكي  العمــال  حــزب  يصدرهــا 
بالمملكــة المتحــدة، عــن تــراث المناضلــة 
ــوم  ــاي وي االشــتراكية ألكســاندرا كولونت

للمــرأة. العالمــي 

العالمــي  المــرأة  بيــوم  االحتفــال  كان 
الشــرارة  بمثابــة   1917 فبرايــر  فــي 
التــي أشــعلت الثــورة الروســية. حيــث 
النســاء  مــن  كبيــرة  مجموعــة  كانــت 
العامــات بمصانــع النســيج فــي ســان 
بطرســبورج قــد ســألت اللجنــة المركزيــة 
ــي  ــه ف ــن فعل ــا يمك للحــزب البلشــفي عم
تقــرر  لــم  حيــن  فــي  المناســبة،  هــذه 
اللجنــة المركزيــة تنظيــم أيــة إضرابــات 
وأخبرتهــم بــأن ينتظــروا التعليمــات التــي 

ســيتم إصدارهــا قريبــاً.

لــم تصــدر أيــة تعليمــات، وهكــذا قــررت 
العامــات أن يتوليــن زمــام المبــادرة وأن 
ــة.  ــوارع المدين ــي ش ــر ف ــوا للتظاه ينزل
وفــي خــال وقــت قصيــر، كانــت اآلالف 
المدينــة  فــي  العامــات  النســاء  مــن 
يغــادرن المصانــع و طوابيــر الخبــز، 

ليطالبــن بتوفيــر الخبــز وليمــألن المدينــة 
بشــعارات “أبناؤنــا يتضــورون جوعــاً”. 
التاليــة،  القليلــة  األيــام  خــال  وفــي 
انضــم إليهــن اآلالف مــن ربــات البيــوت 

ــود. ــات والجن ــات العام وزوج

قذفــت المتظاهــرات الشــرطة بالحجــارة 
الحــرب  وبإنهــاء  بالحريــة  وطالبــن 
العالميــة األولــى التــي دخلتهــا روســيا 
القيصريــة، كمــا ذهبــن إلــى الثكنــات 
لتشــجيع الجنــود علــى االنضمــام إلــى 
أســبوع،  حوالــي  وبعــد  مظاهراتهــن. 
تنحــى القيصــر الروســي نيقــوال الثانــي، 
لينفتــح البــاب أمــام الثــورة الروســية التــي 
اســتولى فيهــا العمــال علــى الســلطة فــي 

ــام. ــس الع ــن نف ــر م أكتوب

كانــت البدايــة فــي عــام 1910 حينمــا 
الثانيــة  االشــتراكية  األمميــة  حــددت 
ــت  ــي جمع ــة الت ــة العالمي ــي المنظم )وه
ــي  ــة ف األحــزاب االشــتراكية الديمقراطي
العالــم وقتــذاك( يــوم 8 مــارس يومــاً 
يكــون  أن  وقــررت  للمــرأة،  عالميــاً 
االحتفــال بهــذا اليــوم بتنظيــم اإلضرابات 

والمظاهــرات.

كولونتاي
ــة االشــتراكية ألكســاندرا  ــدت المناضل ول
أرســتقراطية،  عائلــة  فــي  كولونتــاي 
لكنهــا أصبحــت ثوريــة إثــر زيارتهــا 
فــي  النســيج الضخمــة  ألحــد مصانــع 
بغبــار  محمــل  الهــواء  كان   .1896
األقطــان، بينمــا كانــت النســاء تعملــن لـــ 
18 ســاعة فــي اليــوم حتــى أن بعضهــن 
يضطــررن للــوالدة فــي مــكان العمــل 
وبجــوار الماكينــات. كانــت العامــات 
تتقاضيــن حوالــي ثلــث أو نصــف مــا 
يتقاضــاه العمــال الرجــال مــن أجــور، 
أن  يمكــن  النســاء  مــن  القليــل  وفقــط 

يعيشــن بعــد ســن الثاثيــن.

تلــك الخبــرة غيــرت حيــاة كولونتــاي 
بشــكل جــذري، ومــن ثــم عمــدت الثوريــة 
الشــابة إلــى قــراءة كتابــات كارل ماركس 
ــي  ــية ف ــات الماركس ــت بالحلق ــا التحق كم
موجــات  ودعمــت  بطرســبورج  ســان 
اجتاحــت  التــي  العماليــة  اإلضرابــات 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــيا ف روس

طــوال التســعينات مــن القــرن التاســع 
كبيــرة  أفــواج  هنــاك  كانــت  عشــر، 
مــن النســاء الاتــي يأتيــن للعمــل فــي 
المصانــع الضخمــة فــي المــدن الروســية. 
ــرون  ــع يعتب ــاب المصان ــا كان أصح فيم
ــة ســهلة االســتغال  ــة عمال النســاء بمثاب
ونــادرة التمــرد، حيــث كانــوا يظنــون أن 
النســاء العامــات أقــل قــدرة مــن العمــال 

ــات. ــوض اإلضراب ــى خ ــال عل الرج

ــاً بالمفاجئــات،  لكــن ذلــك العقــد كان مليئ
ــا  ــات أن كل م ــال العام ــت نض ــد أثب فق
الرأســماليون محــض خرافــة،  يعتقــده 
إال أن الثورييــن أيضــاً كانــوا يجــدون 
ــتباك السياســي  ــي االش ــة ف ــة بالغ صعوب
مــع نضــاالت النســاء العامــات إذ كانــت 
األميــة منتشــرة بينهــن بنســبة حوالــي 
كان  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى   .%90
تدخــل العامــات فــي اإلضرابــات غيــر 
مســبوقاً، وحتــى أن الكثيــر منهــن احتللــن 
اإلضرابــات  قيــادة  فــي  بــارزاً  مكانــاً 
العماليــة، والمئــات اندفعــن للمشــاركة 
وألقيــن  العماليــة  االجتماعــات  فــي 

الخطــب الثوريــة، إلــخ.

ــد  ــاي، فق ــل كولونت ــا االشــتراكيون مث أم
بوابــات  أمــام  ينتظــرون  دومــاً  كانــوا 
مــع  والنقــاش  للتحــدث  المصانــع 
ــن  ــوا الوحيدي ــم يكون العامــات، لكنهــم ل
ــم النســاء  ــون مــن أجــل تنظي ــن يعمل الذي
ــوية،  ــات النس ــت المنظم ــات. كان العام
والتــي كانــت تنظــم الحمــات مــن أجــل 
ــل  ــاء، تعم ــت للنس ــق التصوي ــزاع ح انت
علــى إبعــاد العامــات عــن اإلضرابــات 
وتنظيمهــم فــي فصــول لتعلــم الخياطــة أو 
إدماجهــم فــي المجموعــات الدينيــة، إلــخ.

وخــال الثــورة الروســية األولــى 05-
االشــتراكيات  النســاء  قامــت   ،1907
أوســاط  فــي  جبــارة  بمجهــودات 
العامــات فــي المصانــع، كمــا انخرطــن 
بقــوة فــي الحركــة النســوية، فيمــا كان 
الجــدال األساســي لهــن هــو أنــه مــن غيــر 
المعقــول أن تقــوم حركــة لــكل النســاء 
بغــض النظــر عــن انتماءاتهــن الطبقيــة.

اســتطاعت كولونتــاي خــال ذلــك أن 
تكســب الكثيــر مــن العامــات المنجذبــات 
نحــو الحركــة النســوية فــي روســيا لتبنــي 
الحركــة  لكــن  االشــتراكية،  األفــكار 
النســوية انهــارت فــي النهايــة فيمــا كانــت 
الطبقــة الرأســمالية تنظــر إليهــا وإلــى 

ــار. ــكل احتق ــا ب مجهوداته

العزلة
عاشــت كولونتــاي فــي عزلــة شــديدة 
طــوال حياتهــا السياســية؛ فمــن ناحيــة 
كانــت قــد انعزلــت فــي الوقــت الــذي 
اعتنقــت فيــه الماركســية الثوريــة عــن 

كانــت  التــي  األرســتقراطية  طبقتهــا 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  إليهــا.  تنتمــي 
حيــث  جنســها،  عــن  أيضــاً  انعزلــت 
كانــت مــن النســاء القائــل البــارزات 
فــي الحــزب البلشــفي. وفــي المنفــى، بعــد 
ثــورة روســيا 1905، كتبــت  هزيمــة 
كولونتــاي عــن التغيــرات التــي أحدثتهــا 
الثــورة فــي العاقــات االجتماعيــة وعــن 
ضــرورة تنــاول الماركســيين لمثــل هــذه 
للعاقــات  تحليلهــم  ضمــن  التغيــرات 

القائمــة. الطبقيــة 

لقــد كتبــت كولونتــاي عــن تحــرر الطبقــة 
العاملــة وعــن تحــرر المــرأة العاملــة 
واالضطهــاد،  االســتغال  قيــود  مــن 
البرجــوازي  الــزواج  عاقــات  وعــن 
التــي تشــبه عمليــات البيــع والشــراء. 
كمــا أوضحــت أن التغييــر الجــذري فــي 
حيــاة المــرأة العاملــة ســوف يحــدث فقــط 
ــاندة  ــي مس ــة دوراً ف ــون للدول ــا يك حينم
اليوميــة  األعبــاء  تحمــل  فــي  النســاء 

وتربيــة األطفــال، إلــخ.

وحينمــا أعيــد طبع أعمــال كولونتــاي بعد 
ــي 1917،  ــية ف ــورة الروس ــار الث انتص
القــت تلــك الكتابــات صــداً مختلفــاً، فقــد 
كانــت كولونتــاي بالفعــل المــرأة الوحيــدة 
الثــورة،  بعــد  البلشــفية  الحكومــة  فــي 
وبالمناســبة كانــت كولونتــاي أول وزيــرة 
فــي العالــم كلــه. وبالرغــم مــن أن كتابــات 
كولونتــاي الزالــت تحاكــي العالــم اليــوم، 
إال أن كتاباتهــا المبكــرة دائمــاً مــا يتــم 

تشــويهها أو إســاءة فهمهــا.

روســيا  فــي  األهليــة  الحــرب  نشــبت 
فــي أعقــاب انتصــار الثــورة البلشــفية 
واســتمرت علــى مــدار حوالــي ثــاث 
ــق  ــذ أن نطل ــن المحب ــه م ــنوات. إال أن س
وليــس  األجنبــي”  “التدخــل  عليهــا 
جيــوش  حيــث  األهليــة”،  “الحــرب 
روســيا  لغــزو  اإلمبرياليــة  الــدول 
ــاي  ــت كولونت ــا كان ــورة. فيم وســحق الث
النســاء  لتســأل  كلهــا  روســيا  تجــوب 
ــرة  ــن، فللم ــن ومتطلباته ــن احتياجاته ع
ســانحة  الفرصــة  أصبحــت  األولــى 
تأثيــر  ذات  تغييــرات جذريــة  لتحقيــق 
إيجابــي علــى حيــاة النســاء فــي روســيا.

وفــي ظــل ظــروف الحــرب القاســية، 
الباشــفة  الثورييــن  علــى  كان  وبينمــا 
إنجــاز مهــام سياســية ملحــة وعاجلــة، 
عــاوة علــى التعبئــة مــن أجــل التصــدي 
اســتطاعوا  الثــورة،  أعــداء  لهجمــات 
أيضــاً تمريــر تشــريعات تقدميــة تخــص 
عاقــات الــزواج والطــاق دون عقبــات 
ــة  ــريعات الثوري ــك التش ــات، تل أو معوق
التــي إلــى تغييــرات عميقــة فــي العاقــات 

ــاً. ــرية أيض األس

لكــن كولونتــاي أدركــت أن تلــك القوانيــن 
والتشــريعات لــن يكــون لهــا أي قيمــة 
إال إذا ســعت النســاء لفرضهــا وتطبيقهــا 
علــى أرض الواقــع. هكذا ســعى الباشــفة 
بالحكومــة   )*( جديــدة  هيئــة  إلنشــاء 
مخصصــة لدمــج المــرأة فــي كل شــئون 
إدارة  كولونتــاي  ترأســت  ثــم  الثــورة، 
تلــك الهيئــة فــي عــام 1920، فيمــا كانــت 

النســاء البلشــفيات يذهبــن إلــى المصانــع 
ــرى لتشــجيع الفاحــات والعامــات  والق

ــى المشــاركة السياســية. عل

التعلم من التراث
نجــح الباشــفة فــي النهايــة فــي ردع 
الجيــوش الغازيــة وحمايــة الثــورة، إال أن 
ســنوات الحــرب قــد أدت إلــى انهيــارات 
كبــرى فــي الصناعــة فــي روســيا، كمــا 
العزلــة  مــن  الروســية  الثــورة  عانــت 
الثوريــة  الموجــة  انحســرت  أن  بعــد 
ــك  ــذا أصبحــت كل تل ــا. وهك ــي أوروب ف
الهائلــة  واآلمــال  الطموحــة  الخطــط 
ــك  ــي ظــل كل ذل ــق ف ــة للتطبي ــر قابل غي
الخــراب والدمــار الــذي خلفتــه الحــرب.

ــراث  ــذا الت ــل ه ــة لمث ــة ملح ــاك حاج هن
بالثــورات  تلتهــب  التــي  البلــدان  فــي 
اليــوم، بينمــا تؤكــد لنــا التجربــة البلشــفية 
ــة  ــة الثوري ــن النظري ــال بي ــه ال انفص أن
ــورة، كل  ــي الث ــة. وف ــة العملي والممارس
شــيء معــرض للتســاؤل والتغييــر، حتــى 
الطريقــة التــي ننظــم بهــا حياتنــا. وطالمــا 
لديهــم  يزالــون  وال  الماركســيون  كان 
رصيــد هائــل مــن األفــكار حــول تحــرر 

ــك. ــي ذل ــل ف ــرأة .. وأيضــاً األم الم

هوامش:
 - جينوتديــل  اســم  تحمــل  كانــت   )*(
البدايــة  فــي  وترأســتها   ،Zhenotdel
ــت  ــى الق ــد” حت ــا أرمان ــفية “إينيس البلش
عــام  بالكوليــرا  إصابتهــا  إثــر  حتفهــا 
ألكســاندرا  بعدهــا  لتتولــى   1920
كولونتــاي رئاســتها. كانــت مهمــة الهيئــة 
تنحصــر باألســاس فــي حــث النســاء فــي 
الريــف والمــدن علــى المشــاركة فــي 
الحيــاة السياســية، حيــث كان يتــم تشــكيل 
لجــان محليــة فــي المناطــق الريفيــة علــى 
منتخبــات  مندوبــات  تضــم  األخــص 
ــن نســاء القــرى فــي  مــن الفاحــات يمثل
ــت المتطوعــات  ــس الســوفييت. كان مجال
ــن كل أطــراف روســيا  ــة يجوب ــي الهيئ ف
والعــروض  الدعائيــة  بالملصقــات 
ــات  ــة، ويقيمــن االجتماعــات والحلق الفني
ــك، قدمــت  ــى ذل ــة إل النقاشــية. وباإلضاف
الخدمــات  مــن  الكثيــر  المتطوعــات 
)مثــل تعليــم القــراءة والكتابــة، حيــث تــم 
إنشــاء حوالــي 125 ألــف مدرســة لمحــو 
األميــة( واإلرشــادات الخاصــة بتربيــة 
األطفــال والرعايــة الصحيــة والعنايــة 

بالمنــازل، إلــخ.

ــم تكــن طبيعــة عمــل ونشــاط  ــع ل وبالطب
الهيئــة تتناســب مــع تطلعــات ســتالين 
مقاليــد  علــى  ســيطرته  أحكــم  بعدمــا 
الســلطة علــى أنقــاض الثــورة الروســية، 
ــي  ــا ف ــة وحله ــام بإغــاق الهيئ ــذا ق وهك

)المترجــم(.  عــام 1930 

باللغــة  مــرة  ألول  المقــال  نُشــر   *
اإلنجليزيــة، بقلــم كاثــي بورتــر، فــي 
العامــل  جريــدة  مــن   2293 العــدد 
االشــتراكي البريطانيــة، يصدرهــا حــزب 
العمــال االشــتراكي ببريطانيــا. ونُشــر 
ــارس  ــي 7 م ــة االشــتراكي ف ــى بواب عل
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بقلم: خالد عبد الرحمن 

ــخرية  ــرة للس ــاب المثي ــة الخط ــم لغ رغ
الجنــرال  مــن  عليهــا  اعتدنــا  التــي 
المأفــون عبــد الفتــاح السيســي، إال أن 
خطــاب يــوم األربعــاء 24 فبرايــر الــذي 
يحمــل نزعــة شــعبوية واضحــة يقــدم 
جديــًدا هــذه المــرة. فهــذا الخطــاب بقــدر 
مــا يحــاول احتــواء الغضــب الجماهيــري 
ــر تقديمــه لحزمــة  ــق عب ــذي يمــأل األف ال
والمشــاريع  الوهميــة  اإلنجــازات  مــن 
“الفناكيــش”، فهــو أيًضــا يحمــل رســالة 
ــر  ــم بالتغيي ــكل إصاحــي يحل واضحــة ل
مــن داخــل مؤسســات الدولــة وخارجهــا. 
يتنــاول هــذا المقــال باألســاس رســائله 
لإلصاحييــن ولمــن تبقــى مــن القــوى 
ــات.  ــجون والمعتق ــارج الس ــة خ الثوري

السيســي  الفتــاح  عبــد  الجنــرال  يبــدأ 
النخــب  بمقاطعــة  الشــعبوي  خطابــه 
اإلصاحيــة، معلنًــا أن خطابــه موجــه 
ــة  ــاج نظري ــد إنت ــم يعي للجماهيــر فقــط، ث
المؤامــرة ولكــن فــي ثــوب جديــد، فيقــول 
أن هدفــه بشــكل واضــح هــو الحفــاظ 
ــي تعرضــت  ــة الت ــة المصري ــي الدول عل
فــي  عنــه  المســكوت  كبيــرة.  لهــزة 
ــورة  ــزة هــي ث ــذه  اله ــو أن ه ــه ه خطاب
25 ينايــر، ليعلــن عــن مرحلــة جديــدة 

الدولــة  علــي  المؤامــرة  مراحــل  مــن 
“اإلرهــاب”،  مرحلــة  بعــد  المصريــة 
ــزال يســتخدمها للقضــاء  ــي كان وال ي الت
علــى اإلخــوان والقــوي الثوريــة، مرحلــة 
جديــدة هــي “محاولــة ضــرب مؤسســات 
وضــرب  وتشــويهها  ببعضهــا  الدولــة 
بالتأكيــد  والتــي  ببعضــه”،  الشــعب  
ستُســتَخدم غــًدا لضــرب اإلصاحييــن 
وكل ُمطالِــب بالتغييــر يتخطــى حــدود 
ــه.  ــا دولت ــي تقدمه ــرات الشــكلية الت التغي

أكــد السيســي أن كل جهــوده لمواجهــة 
التحديــات ليــس لهــا قيمــة ســوى بـ”وحدة 
يعلــن  وكانــه  خلفــه”،  المصرييــن  كل 
اليــوم بشــكل صريــح أن ال مــكان اليــوم 
الدولــة  خلــف  ســوى  النخــب  لهــذه 
وأنــت  “اوعــى  قائــًا  يقودهــا،  التــي 
ــرام  ــن احت ــد م ــر”، و”الب ــح تكس بتصل
ــو  ــود ه ــا المقص ــون”، وطبًع ــة القان دول
اإلرهــاب  وقانــون  التظاهــر  قانــون 
ــا  ــة، وأيًض ــن القمعي ــن القواني ــره م وغي
لاســتثمار  الداعمــة  القوانيــن  حزمــة 
الليبراليــة  وسياســات  والمســتثمرين 

الجديــدة. 

ــذي  ــد ال ــن كل النق ــرال الغاضــب م الجن
تعــرض لــه بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
خــال الفتــرة الماضيــة يحــاول أن يبــدو 

القويــة  يتأثــر بالهــزة  لــم  هادئًــا قويًــا 
ــوب  ــا القل ــرض له ــي تعرضــت وتتع الت
الصاحيــة،  منتهيــة  لدولتــه  الصلبــة 
ســواء االرتفــاع الجنونــي لســعر الــدوالر 
وعــدم توفــر الســلع التموينيــة أو الهتــاف 
مــن  انطلــق  الــذي  الداخليــة  بســقوط 
حناجــر األطبــاء وأهالــي الــدرب األحمــر 
اإليطالــي  الشــاب  مقتــل  حادثــة  أو 
وانهيــار الســياحة، أو دعــوات انتخابــات 
رئاســية مبكــرة التــي انطلقــت مــن داخــل 

ــخ.  ــه، إل برلمان

ــاف  ــرة االصطف ــد فك ــن جدي ــتدعي م يس
المجتمعــي خلفــه، قائــًا “لــو بتحبــوا 
مصــر صحيــح.. اســمعوا كامــي أنــا 
بــس.. اســمعوا كامــي أنــا بس”، و”لســه 
بــدري أوي علــى الممارســة الديمقراطيــة 
ــوا عليهــا”، و”فاكريــن  اللــي انتــوا بتقول
إنــي هســيبها وال إيــه، أنــا هفضــل أبنــي 
فيهــا لغايــة مــا تنتهــي يــا حياتــي يــا 
ــم  ــكتوا، أقس ــن؟ اس ــم مي ــي”، و”انت مدت
ــن  ــيله م ــرب لمصــر هش ــي هيق ــاهلل الل ب
علــى وش األرض”، كمــا يعلــن أنــه لــن 
يقــدم أي تنــازل ولــو كان إقالــة وزيــر 
فقــط،  والدولــة  الدولــة،  برغبــة  إال 
فـ”عصــر لــّي ذراع الدولــة” وإســقاط 
الحكومــات جماهيريًــا قــد ولــى، قائــًا 
ــي!  ــر من ــة أكت ــوا الحكوم ــوا هتعرف “انت

معاهــم  وباقعــد  كويســة  حكومــة  دي 
إيــه عشــان  بياخــدوا  يــوم... همــا  كل 
“انتــوا  يتســائل  ثــم  يســتحملوكم”،  
ويتبعهــا  اجتماعيــة”،  عدالــة  عايزيــن 
ــاع  ــع أتب ــو ينف ــا ل ــم أن ــه “وهللا العظي بقول
هتبــاع؟”. فالجنــرال عبــد الفتاح السيســي 
يريدهــا معســكرات للعمــل فقــط، ال يريــد 
مــن الجميــع ســوى االصطفــاف خلفــه 
ــو  ــف 30 يوني ــة تحال ــي النهاي ــا ف مطالبً
باالصطفــاف والتوافــق مــن جديــد خلــف 
الثــورة المضــادة التــي أصبحت مكشــوفة 
ــي  ــًا “ســيبوا الل الوجــه هــذه المــرة، قائ
علــى  نبــص  محتاجيــن  جيــد..  مــش 
ــزز  ــن نع ــط.. محتاجي ــان فق ــص الملي الن
بقاءنــا”، و”عايــز أجيــب كل اللــي بيتكلــم 
ــي هتعمــل  ــه ورين ــكه وزارة وأقول وأمسِّ

ــه؟”.  إي

المصريــة  اإلصاحيــة  فالنخــب  إذن 
التــي شــاركت فــي 30 يونيــو، بالتنســيق 
المخابــرات، وكانــت جــزًءا مــن  مــع 
علــى  مراهنيــن  يوليــو،   3 انقــاب 
الجيــش الســتبدال اإلخــوان فــي المشــهد 
السياســي المصــري، غضــوا الطــرف 
ــى  ــوا عل ــكر، وصدَّق ــازر العس ــن مج ع
منــع  كقانــون  القمعيــة  القوانيــن  كافــة 
إلــخ،  اإلرهــاب،  وقانــون  التظاهــر 
اإلقصائيــة  الممارســات  وأزعجتهــم 

ضدهــم، وخصوًصــا بعــد إقالــة حكومــة 
الببــاوي، ومــا تلــى ذلــك مــن إجــراءات 
مــن  يعــزز  انتخابــات  قانــون  بإقــرار 
ــم،  ــاب القوائ ــى حس ــردي عل ــام الف النظ
ــح  ــي صري ــان مخابرات ــكيل برلم ــم تش ث
المشــهد  مــن  تماًمــا  بهــم  واإلطاحــة 
ــن  ــون م ــن يحاول ــؤالء الذي ــي. ه السياس
جديــد الرهــان علــى إمكانيــة إيجــاد دوٍر 
بالركــوب  السياســية  الحيــاة  فــي  لهــم 
علــى أعنــاق الجماهيــر الغاضبــة، كانــت 
رســالة السيســي واضحــة “دوركــم انتهى 
اآلن، فإمــا أن تصمتــوا وتصطفــوا خلــف 
ــنمحوكم  ــدة أو س ــة العائ ــة المباركي الدول

مــن علــى وجــه األرض”. 

ضمنيــة  رســالة  أيًضــا  تلــك  كانــت 
للجماهيــر المحتقنــة التــي تتــآكل شــعبيته 
وســطها بســرعة شــديدة، ولقــوى الثــورة 
المتبقيــة خــارج الســجون والمعتقــات 
تنــازل  أي  أن  يعلــم  فهــو  والمنفــى، 
الجماهيــر  ثقــة  عــودة  يعنــي  حقيقــي 
بنفســها وبقدرتهــا علــى إحــداث التغييــر، 
ــدد  ــل يه ــو” هائ ــر “دومين ــي تأثي ــا يعن م
جذريًــا دولــة جنراالتــه الهشــه اآليلــة 

للســقوط. 

الشــارع  تجتــاح  غضــب  موجــة 
المصــرى فــي الفتــرة األخيــرة، بدايــةً 
مــن تظاهــرات األولتــراس المطالبيــن 
بورســعيد  مجزرتــي  فــي  بالتحقيــق 
قتلــة  ومحاكمــة   الجــوي  والدفــاع 
ــاء  ــروًرا باحتجاجــات األطب الشــهداء، م
ــة  ــم لإلهان ــد تعرضه ــم بع ألجــل كرامته
أشــهرها  وقائــع  عــدة  فــي  والتعــدي 
واقعــة المطريــة، ومــن أجــل محاكمــة 
كل مــن أهــان االطبــاء. هتفــوا »الداخليــة 
بلطجيــة« فــي جمعيــة عموميــة غيــر 
مســبوقة مــن حيــث العــدد واألهــداف 
فــي تاريــخ نقابــة األطبــاء. تاهــا غضــب 
بعــد  األحمــر  الــدرب  منطقــة  أهالــي 
مقتــل أحــد أبنــاء المنطقــة علــى يــد أميــن 
ــن  ــة األم ــم لمديري ــرطة، ومحاصرته ش
ــم شــعار »مــش  ــد األعــداد ورفعه وتزاي

داخليــة«.  عاوزيــن 

يتزامــن ذلــك مــع تبرئــة قتلــة الشــهيدين 
ســيد بــال وشــيماء الصبــاغ، ممــا يجعــل 
وغضــب  غليــان  حالــة  فــي  الشــعب 
اجــواء  مــن  خوفــا  النظــام  ويرتعــد 
ــواء  ــابهة الج ــا مش ــى يراه ــب الت الغض
ثــورة ينايــر والتــى قــد تطيــح بــه الكامــل 
الحقيقــي  عدوهــم  الجماهيــر  ادرك  اذا 
الثــورة  قائــد  السيســي  فــي  المتمثــل 
المضــادة ونظامــه الديكتاتــورى الفاســد. 

تلــك  خطــورة  جيــًدا  النظــام  يــدرك 
ــة، ومــدى تأثيرهــا  االحتجاجــات المتفرق
عليــه عنــد انتشــارها مــن نقابــة ألخــرى، 
ــى تشــمل أعــداًدا  ــة ألخــرى حت ومــن فئ
المطحونيــن  مــن  كبيــرة  وقطاعــات 
مــرة  ضــده  متوحديــن  والمقهوريــن، 
اخــرى. فاتجــه الســترضاء المحتجيــن 
يدعــو  فتــارة  غضبهــم،  واحتــواء 
األولتــراس لاحتمــاع معهــم والنقــاش 
حــول مطالبهــم، وتــارة أخــرى يوجــه 
المطريــة  شــهيد  ألهالــي  االعتــذارات 

الجانــي  وتقديــم  بالتحقيــق  ويتعهــد 
»بــص  سياســة  منتهًجــا  للمحاكمــة، 
عــن  الشــعب  ليصــرف  العصفــورة« 

مطالبــه. 

الوطنيــة  النزعــة  كارت  ويســتخدم 
الحكومــات  اســتخدمته  لطالمــا  الــذي 
ــن  ــطى م ــرة والوس ــات الفقي ــد الطبق ض
الشــعب، فالوطــن لألغنيــاء والوطنيــة 
وإعامــه  السيســي  فيبــدأ  للفقــراء، 
يروجــان لمــدى األزمــة وعجــز الموازنة 
ــى  ــة عل ــة، وأن الدول ــة الدول ــي ميزاني ف
ــادي تحــت وطــأة  ــار الم مشــارف االنهي
الديــون وتكاليــف المشــاريع الضخمــة 
التــي تــم بناؤهــا، والتــي لــم تجلــب مليًمــا 
حتــى اآلن، ليقنــع الشــعب بالتخلــي عــن 
مطالبــه المشــروعة تحــت »شــعارات 
المطالــب  و«نبــذ  العامــة«  المصلحــة 
ــر«.  ــل مص ــة ألج ــة« و«التضحي الفئوي

بالطبــع تلــك المصلحــة العامــة المقصــود 
بهــا هــو مصلحــة الرئيــس وحكومتــه 
ــة،  ــال الدول ــار رج ــه وكب ــزة دولت وأجه
وليــس الشــعب المطحــون. بينمــا كان 
النظــام منــذ أشــهر ســابقة يزيــد مرتبــات 
العســكريين ومعاشــاتهم بنســب تصــل 
إلــى 52%، ويزيــد مــن االمتيــازات التــي 
يحصلــون عليهــا مــرة تلــو األخــرى، 
ــه خطابــه للشــعب قائــًا: »مــش  فيمــا يوجَّ
»هتاكلــوا  وللعمــال:  اديــك«،  قــادر 

ــي؟«.  ــر يعن مص

تعــد هــذه التناقضــات مــن ســمات النظــام 
ــاد  ــر الب ــا تجعــل خي األساســية وهــي م
ــة  ــر والتضحي ــة، والصب ــا لألقلي وثرواته
وترديــد الشــعارات الرنانــة والعاطفيــة 
لألغلبيــة. وهــا هــو التاريــخ يعيــد نفســه، 
فقــد صــرح السيســي بمنتهــى التبجــح 
أنــه ســيتم تحقيــق نهضــة شــاملة فــي 
ــكريون  ــر العس ــَم إذن ال ينتظ 3602! فلِ

والقضــاة ونــواب البرلمــان واإلعاميــون 
ــخ.  ــى ذاك التاري ــا حت ــون معن الامع

مرتبــات  زادت  الماضــي،  ينايــر  فــي 
القضــاة 5 آالف جنيــه، تحــت اســم جهــود 
الدولــة.  مجلــس  بقضــاء  أســوةً  ذاتيــة 
زيــادة  تُــدرس  الفتــرة،  نفــس  وفــي 
مرتباتهــم 007 جنيــه، وجديــر بالذكر أن 
ــات  ــد زادت مرتب ــو الماضــي ق ــي يوني ف
ــآت  ــز ومكاف ــية والحواف ــاة األساس القض
ــبة  ــي بنس ــدل الصح ــي والب ــز الذات التمي
03 %، ومازالــت دراســة رفــع الرواتــب 

مســتمرة!  واالمتيــازات 

اســتُحِدثَت  الماضــي،  األســبوع  وفــي 
لمجلــس  الداخليــة  الائحــة  فــي  مــادة 
علــى  تنــص   ،034 رقمهــا  النــواب، 
ــأة شــهرية  تقاضــي نائــب البرلمــان مكاف
تقــدر بـــ51 ألــف جنيــه تُســتَحق مــن 
تاريــخ حلــف اليميــن، وتــزداد بنســبة 
7% ســنويًا، وال يجــوز التنــازل عنهــا أو 
الحجــز عليهــا، وتكــون معفــاة مــن جميــع 
ليصــل  والرســوم،  الضرائــب  أنــواع 
ــا  ــي يحصــل عليه ــآت الت ــي المكاف إجمال
أعضــاء مجلــس النــواب جميًعــا إلــى 09 
مليــون جنيــه ســنويًا! إضافــةً إلــى بــدالت 
االنتقــال والعــاج والنفقــات المعيشــية 
مــن  لنقلهــم  المخصصــة  والســيارات 
ــن الافــت للنظــر أن  مــكان آلخــر. وم
ــادات تخــص  ــازات والزي كل هــذه االمتي
ــدوا  ــن يع ــان الذي ــواب البرلم ــاء ن أعض
فــي غالبيتهــم مــن األغنيــاء، حيــث تصــل 
للمرشــح  االنتخابيــة  الدعايــة  تكاليــف 
الواحــد لماييــن الجنيهــات حتــى بلوغــه 

ــان.  ــة البرلم قب

وفــي ظــل هــذه األجــواء، نجــد السيســي 
باإلنفــاق  البســيط  المواطــن  يطالــب 
علــى الدولــة، بدايــةً مــن دعوتــه للتبــرع 
مــروًرا  مصــر«،  »تحيــا  لصنــدوق 

بجنيــه«،  مصــر  علــى  بـ«التصبيــح 
فيعتمــد السيســي فــي خططــه »للتنميــة« 
الضئيلــة  المواطنيــن  مرتبــات  علــى 
مكافــآت  أو  زيــادات  تصلهــا  ال  التــي 
أو امتيــازات، لصالــح رجــال الدولــة. 
بدفــع  ُمطالَــب  إذن  هنــا  فالمواطــن 
والشــرطة  والجيــش  القضــاء  رواتــب 
المشــاريع  وتمويــل  البرلمــان  ونــواب 

القــادم.   3602 حتــى  الوهميــة 

إن تحســين الخدمــات األساســية الُمقدَّمــة 
الصحــي  التأميــن  مثــل  للمواطنيــن، 
علــى  والحفــاظ  والتوظيــف  والتعليــم 
األمــن، وغيرهــا مــن الحقــوق، تحتــل 
ــت موجــودة  ــرة - إن كان ــب األخي المرات
أصــًا - فــي قائمــة أولويــات النظــام. 
فاألولويــة األهــم هــي بقــاؤه والحفــاظ 
علــى أركانــه ومعاونيــه وتشــتيت الشــعب 
ــة بحقوقــه وحقــه  عــن أي مســار للمطالب

فــي الحيــاة الكريمــة.
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بقلم: حاتم تليمة 

عندمــا أتــى شــتاء 2010، كان طاهــر 
مختــار - الــذي تخــرج فــي كليــة الطــب 
ــد  ــا بســنتين - ق جامعــة اإلســكندرية قبله
ــم  ــي تعلي ــتويات ف ــدة مس ــن ع ــى م انته
نفســه اللغــة األلمانيــة اســتعداًدا للســفر 
ــفيات  ــد المستش ــه بأح ــد قبول ــا بع أللماني
واســتكمال  للعمــل  هنــاك  الجامعيــة 
دراســاته العليــا. أحــس طاهــر - مثلــه 
مثــل ماييــن الشــباب المصرييــن فــي 
بانســداد األفــق أمامــه  الوقــت -  ذلــك 
فــي مصــر لتطويــر قدراتــه أو خدمــة 
المجتمــع حولــه بعلمــه، خصوًصــا، وهــو 
ــردي  ــي ظــل ت ــة الطــب، ف ــل بمهن العام
للمنظومــة  مستشــري  وفســاد  كامــل 
الصحيــة فــي البــاد بالــذات تلــك المقدمــة 
كلمــات  طاهــر  تلــى  عندمــا  للفقــراء. 
قســم أبــي قــراط، كان يعنــي ويشــعر كل 

حــرف فيــه.. وأكثــر.

كانــت أيــام قليلــة تفصلــه عــن رحلتــه 
هــب  عندمــا  ألمانيــا،  إلــى  المرتقبــة 
ينايــر   25 يــوم  المصرييــن  ماييــن 
يصدحــون  هــادر  بشــكل   2011
بالحريــة والعدالــة االجتماعيــة والكرامــة 
بهــا  اإلنســانية – شــعارات كان يحلــم 
الحالــم  الحســاس،  الشــاب  الطبيــب 
بالتغييــر، الحامــل لهــم النــاس والســاعي 
آالم  مــن  للتخفيــف  علمــه  الســتخدام 
البشــر، فوجــد نفســه فجــأةً وســط الحشــود 
ــة بشــوارع اإلســكندرية وميادينهــا  الهائل
يهتــف مــع الهاتفيــن ويحلــم مــع الحالميــن 
ــع  ــم م ــتبكين ويعتص ــع المش ــتبك م ويش
الحركــة  تصاعــد  ومــع  المعتصميــن. 
ينايــر  فــي  الغاضبــة  الجماهيريــة 
مشــاريعه  طاهــر  أســقط  وفبرايــر، 
فــي  تماًمــا  وانخــرط  أللمانيــا  للســفر 
ــد  ــا وج ــرعان م ــي س ــة الت ــب الحرك قل
باعتبــاره  مختلــف  فيهــا  دوًرا  لنفســه 
طبيــب، فــكان أحد مؤسســي المستشــفيات 
ــاء  ــدث زم ــكندرية. تح ــة باإلس الميداني
ــًرا  ــة كثي ــتفيات الميداني ــي المس ــر ف طاه

عــن أدائــه المتفانــي فــي عــاج مصابــي 
المتظاهريــن لســاعات طويلــة متواصلــة 
حتــى  تعــب وال  كلــل وال  بــا  يوميًــا 
نــوم. شــكلت تلــك األيــام األســطورية 
مــن ثــورة الشــعب المصــري، والتــي 
تماًمــا  ومبادؤهــا  شــعاراتها  تطابقــت 
طبيعــة  الثائــر،  الطبيــب  وجــدان  مــع 
المهــام التــي آل بهــا طاهــر علــى نفســه، 
ــل  ــا للعم ــا بعده ــه تماًم ــرس حيات ــد ك فق
لتلــك  التفعيــل العملــي  الــدؤوب علــى 

الثوريــة.  والشــعارات  المبــادىء 

فــي الســنوات التــي تلــت، تــوازى عمــل 
طاهــر مختــار الثــوري فــي المظاهــرات 
واالعتصامــات التــي شــارك فيهــا مئــات 
اآلالف باإلســكندرية ضــد جرائم المجلس 
جماعــة  حكــم  بعــده  ومــن  العســكري 
األخــوان ومــن بعدهــم حكــم الديكتاتوريــة 
اهتمامــه  مــع  الراهنــة،  العســكرية 
العدالــة االجتماعيــة  بتفعيــل شــعارات 
ــة  ــف الصح ــي مل ــانية ف ــة االنس والكرام
بــادر  مــارس 2011،  ففــي  تحديــًدا.  
طاهــر مــع خمســة مــن زمائــه األطبــاء 
ــين  ــل لتحس ــة تصــور كام بوضــع وكتاي
أوضــاع الخدمــات الصحيــة المترديــة 
ماييــن  تدنيهــا  مــن  يعانــي  والتــي 
أيًضــا  منهــا  يعانــي  كمــا  المصرييــن 
ــن بالقطــاع  عشــرات اآلالف مــن العاملي
ــاء شــباب أو ممرضيــن  الطبــي مــن أطب
تلــك  وغيرهــم. طرحــت  وممرضــات 
ــة الصحــة  ــادة ميزاني ــئة زي ــة الناش اللجن
إلــى 15% وتوحــدت مــع مثيــات لهــا 
فــي القاهــرة ومحافظــات أخــرى لتوحيــد 
ــة  ــي نهاي ــا. ف ــب والضغــط لتلبيته المطال
عــام 2011، تــم انتخــاب طاهــر بأغلبيــة 
ــاء  ــة األطب ــس نقاب ــو مجل ــحة كعض كاس
بعدهــا  ومــن  باإلســكندرية  الفرعيــة 
ــات  ــادة اضراب ــا لقي كعضــو للجــان العلي
فــي  بالصحــة  والعامليــن  األطبــاء 
ــك  ــي منصــور. تل ــدي مرســي وعدل عه
األضرابــات التــي شــكلت عامــة فارقــة 
المهنــي  النقابــي  النضــال  تاريــخ  فــي 
ــاء  ــي لألطب ــراب الثان ــد االض ــث امت حي

ــر مــن 3 شــهور اســتطاع مــن بعــده  أكث
ــم  ــن األه ــب ولك ــض المكاس ــزاع بع انت
أنــه رســخ لتــراث نضالــي داخــل النقابــة 
امتــد حتــى هــذه الفتــرة ودليلــه ما شــهدناه 
مــن أســبوعين بــدار الحكمــة عندمــا هــب 
ضــد  األطبــاء  مــن  اآلالف  عشــرات 
بربريــة الداخليــة. كان طاهــر يتابــع ذلــك 
الزخــم علــى أرضيــة بــاردة بزنزانــة 
ــم.  ــو يبتس ــرة وه ــجن ط ــي س ــة ف ضيق

لــم يتوقــف عمــل طاهــر مختــار عنــد 
هــذا الملــف وفقــط بــل امتــد لملــف الطــب 
ــد  ــا. فق ــر وخارجه ــل مص ــي داخ االغاث
المصــري،  ماهينــور  الزميلــة  رافــق 
المعتقلــة حاليـًـا بســجن دمنهــور، وغيرها 
أحــوال  لتحســين  لجــان  تكويــن  فــي 
الاجئيــن الســوريين الوافديــن لمصــر 
عنــد  بشــعة  ظروفًــا  واجهــوا  والذيــن 
وصولهــم وتنكيــل واســع مــن الســلطات 
ــن مــن بعــض  ــة واســتغال مهي المصري
ــدت مســاعداته  قطاعــات المجتمــع. وامت
لمكلومــي الاجئين الســوريين بمشــاركته 
كطبيــب فــي قوافــل اغاثــة لمخيماتهــم 
بلبنــان واألردن حيــث كان طاهــر يعمــل 
ليــل نهــار لعــاج مئــات المصابيــن مــن 
والزال  كان  هكــذا  الســوريين.  فقــراء 
ــا يبحــث عــن حلقــات المســتضعفين  دائًم
ــكل  ــم ب ــرع لنجدته ــا ويه ــر احتياًج األكث
الدافــع  هــذا  امكانيــة.  مــن  أوتــي  مــا 
ــي  ــد ف ــاني الفري ــداء االنس ــي والن الداخل
أوصلتــه  لدرجــة  بــه  وصــل  وجدانــه 
ــي جماعــة  ــي التطــوع ف ــادة ف ــة ج لرغب
للســفر  الدوليــة  حــدود«  بــا  »أطبــاء 
ــروس  ــى في ــاعدة مرض ــا لمس ــى غيني إل

االيبــوال القاتــل. 

وصــل تضافــر وجــدان الثــوري الرافض 
مــع  واالســتغال  واالســتبداد  للظلــم 
الطبيــب المشــغول بتخفيف آالم االنســان، 
الــى مــداه عندمــا تصــدى طاهــر للملــف 
تســبب  والــذي  تبنــاه  الــذي  األخيــر 
ملــف  وهــو  اعتقالــه  فــي  »اجرائيًــا« 
ــن  ــة بأماك ــة الصحي ــي الرعاي ــق ف »الح

النظــام  أن  طاهــر  أدرك  االحتجــاز«. 
العســكري القمعــي الحاكــم ال يكتفــي فقــط 
باحتجــاز واعتقــال معارضيــه السياســيين 
مــن كافــة التيــارات بــل يعمــل فــي كثيــر 
ــم ببطــيء عــن  ــى قتله ــن األحــوال عل م
طريــق منــع أي متابعــة صحيــة لمرضــى 
فــي  رعايــة صحيــة  أي  أو  المعتقليــن 
حــاالت الطــواريء حتــى في مستشــفيات 
ــات أصــًا ممــا  الســجون بائســة االمكاني
المســاجين  الــى وفــاة عديــد مــن  أدى 
أماكــن  أو  والســجون  المعتقــات  فــي 
االحتجــاز األخــرى فــي أقســام الشــرطة 
امتــد  المركــزي.  األمــن  ومعســكرات 
ــل  ــادف للقت ــيف اله ــل والتعس ــذا التنكي ه
العمــد البطــيء للمعتقليــن المرضــى  الــى 
حرمانهــم أيًضــا مــن الحصــول علــى 
ــف  ــم أو التخفي ــة لعاجه ــة ضروري أدوي
مــن مرضهــم أو النقــاذ حياتهــم، كمــا 
الصحفــي  رفيقنــا  مــع  مثــًا  حــدث 
هــم  اًذا  أصبــح  شــعبان.   يوســف 
ــرة هــو فضــح  ــة األخي ــي االون طاهــر ف
ــق  ــي ح ــية ف ــة الوحش ــاكات الداخلي انته
مرضــى المعتقليــن السياســيين خصوًصــا 
ومحاولــة منــع جريمــة قتلهــم البطــيء 
بالكشــف وبحشــد األطبــاء والحقوقييــن 
والثورييــن للضغــط بــكل الســبل لتوقيفها. 
وبالفعــل تــم اختيــار طاهــر لعضويــة 
لجنــة الحريــات بالنقابــة العامــة لألطبــاء 
وتكليفــه بمتابعــة هــذا الملــف. وكمــا هــو 
ــص  ــد أخل ــه، فق ــي عادت ــا ه ــمته وكم س
طاهــر لهاتفــه الداخلــي، المنطلــق مــن 
بنــاء قيمــي ومباديــيء فريــد فــي نبلــه 
ونقــاءه وتفانيــه، وانكــب للعمــل علــى 
هــذا الملــف الشــائك بــكل وقتــه وطاقتــه. 

ــوم  ــر ي ــر ظه ــقة طاه ــى ش ــوا عل انقض
ــت واقتحموهــا وفتشــوها  ــر الفائ 14 يناي
واألوراق  التليفونــات  كل  وأخــذوا 
الشــقة  فــي  الموجــودة  والكمبوتــرات 
فقــد  قاطنيهــا،  جميــع  وحتــى  بــل   ..
ــه  ــا زميلي ــوا أيًض ــوا طاهــر وأعتقل أعتقل
واســتاكوزأ،طالبين  ســام  الشــقة  فــي 
بالعمــل  لهــم  عاقــة  ال  موهوبيــن 

السياســي مــن قريــب أو مــن بعيــد. عليــه 
ــات األمــن الوطنــي باتهــام  جــاءت تحري
»أحــداث«  فــي  بالمشــاركة  الثاثــة 
قلــب  علــى  والعمــل   2011 ينايــر 
ــة  ــة للتهم ــراز المثبت ــم. األح ــام الحك نظ
كانــت »منشــورات: منشــورات حملــة 
ــن  ــة بأماك ــة الصحي ــي الرعاي ــق ف »الح
ــى  ــخ وحت ــك التاري ــن ذل ــاز«. م االحتج
ــن 50  ــر م ــة أكث ــة، مضــى الثاث اللحظ
–بيــن  االحتياطــي  الحبــس  قيــد  يــوم 
حجــز قســم عابديــن وســجن طــرة - علــى 

ذمــة هــذه القضيــة العبثيــة!

يكفــي  ال  كثيــر  وغيــره  المقــال  هــذا 
للحديــث عــن طاهــر مختــار الصديــق 
فزاويــة  اإلنســان،  الثــوري  والرفيــق 
ــم تغطــي  ــال ل واحــدة اختارهــا هــذا المق
أن  بيــد  تناولــه.  الــذي  الجانــب  حتــى 
هــدف المقــال يظــل هــو فتــح اطالــة 
اطالــة  بالفعــل  ألنهــا  طاهــر  علــى 
ــة  ــة وصفي ــة: نقي ــورة المصري ــى الث عل
وشــجاعة  وانســانية  ونبيلــة  ورحيمــة 
اآلن  مســجونة  لكنهــا  أيًضــا  وهــادرة 
ــادة  ــورة مض ــتها ث ــان غرس ــف قضب خل
وحشــية. يظــل هــذا إلــى حيــن.. فطاهــر 
مــن  ســيخرجان  المصريــة  والثــورة 
ولــو  قريــب  نصــر  ولهمــا  محبســهما 

الزمــن.  أحسســنا بطــول وثقــل 

جتديد حبس 
طاهر مختار 
وزميليه 45 

يوًما
زينهــم،  محكمــة  قضــت 
بتجديــد  مــارس،   2 األربعــاء 
حبــس الطبيــب طاهــر مختــار، 
ــة  ــات بنقاب ــة الحري ــو لجن عض
الطالبيــن  وزميليــه  األطبــاء، 
الشــهير  حمــد  الديــن  حســام 
بـ”ســام”، وأحمــد محمــد حســن 
 54 بـ”اســتاكوزا”  الشــهير 
التحقيقــات  ذمــة  علــى  يوًمــا 
ــم 894 لســنة  فــي القضيــة رق

عابديــن. جنــح   6102

تُعقــد  أن  الُمفتــرض  مــن  كان 
جلســة النظــر فــي حبــس الثاثــة 
فبرايــر،   82 األحــد  معتقليــن 
لكــن قــررت المحكمــة تأجيلهــا 
نظــًرا  األربعــاء  اليــوم  إلــى 

لتغيــب ســكرتير النيابــة.

وكانــت قوات الشــرطة قــد ألقت 
وســام  مختــار  علــى  القبــض 
واســتاكوزا مــن منزلهــم يــوم 
41 ينايــر الماضــي، واســتمرت 
تحقيقــات األمــن الوطنــي فــي 
غيــاب محاميهــم لمــدة تزيــد عن 
9 ســاعات فــي نفــس اليــوم، 
ــه  ــة وتوجي ــم للنياب ــل تحويله قب
تهمــة حيــازة منشــورات تدعــو 

ــم. ــام الحك ــب نظ لقل
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مركــز   - الترجمــة  وحــدة  الناشــر: 
االشــتراكية  الدراســات 

مــرت حوالــي 10 ســنوات منــذ بدايــة 
األزمــة الماليــة العالميــة وال يــزال العالــم 
أكثــر انقســاًما بيــن األغنيــاء والفقــراء 
ــوم  ــم ت ــال بقل ــر مســتقر سياســيًا. مق وغي

ــل.  برامب

ــي  ــارات األمريك ــوق العق ــدأ س ــا ب عندم
فــي االنهيــار عــام 2007، تنبــأ قليــٌل مــن 
ــدوث،  ــك الح ــى وش ــا كان عل ــاس بم الن
فالنظــام المالــي األمريكــي والــذي راكــم 
بالمراهنــة  الديــون  مــن  ضخًمــا  كًمــا 
ــدأ فــي  علــى ســوق العقــارات الســكنية ب
الترنــح بعــد تصفيــة سلســلة مــن البنــوك. 
جــاءت   2008 عــام  أواخــر  وفــي 
األزمــة لتشــل النظــام المالــي فــي شــمال 

األطلنطــي.

ــف دول  ــي مختل ــات ف ــت الحكوم اصطف
ــامًا، وُضخــت  ــاًرا ش ــع انهي ــم لتمن العال
الــدوالرات،  مــن  المليــارات  مئــات 
فــي  الــدوالرات  تريليونــات  والحقًــا 
النظــام البنكــي، كمــا قُدِّمــت ضمانــات 
حكوميــة غيــر محــدودة. وبــدأ النظــام 
المالــي فــي االســتقرار مــع تحويــل الديــن 

ــام. ــاع الع ــد القط ــى ي ــاص إل الخ

إن عمليــات إنقــاذ البنــوك لحقهــا برنامــج 
لطبــع النقــود أو »تيســير كمــي« كمــا هــو 
معــروف رســميًا، ومــن خــال ثــاث 
ــت  ــج انخفض ــذا البرنام ــن ه ــوالت م ج
األمريكيــة  الرســمية  الفائــدة  معــدالت 
البنــوك  حــذت  والحقًــا   .%0.25 إلــى 
والبريطانيــة  األوروبيــة  المركزيــة 
االحتياطــي  مجلــس  حــذو  واليابانيــة 

الفيدرالــي.

بعــد ذلــك فــي بدايــة عــام 2009، ضخت 
حكومــات دول مجموعــة العشــرين مئات 
المليــارات مــن الــدوالرات فــي شــكل 
حــزم تحفيزيــة - أغلبهــا لدعــم الشــركات 
- وذلــك لمنــع انتشــار أزمــة االقتصــادات 
الكبــرى اآلخــذة فــي الركــود. وفــرت 
مليــارات الــدوالت التــي تــم ضخهــا فــي 
ــتقراًرا  ــرى اس ــمالية الكب ــة الرأس األنظم
ــة  ــا بالنســبة للطبق ــرة. أم للنظــام ككل لفت

العاملــة فقــد كانــت التكلفــة ضخمــة.

استقطاب الثروة
وجهــت الحكومــات المســاعدات نحــو 
ــي  ــن ف ــرى، لك ــركات الكب ــوك والش البن
الوقــت نفســه أطلقــت تخفيضــات قاســية 
ــكان. ــي الس ــة لباق ــات الموجه ــي النفق ف

انطلقــت  أعــوام،  عشــرة  مــدار  علــى 
الهجمــة تلــو األخــرى علــى األجــور، 
ومــا تبقــى مــن دولــة الرفــاه، وعلــى 
الشــمالية  فــي أمريــكا  العمــال  حقــوق 
مــن  العمــال  طُــِرَد  كمــا  وأوروبــا. 
بأجــور  توظيفهــم  أُعيــَد  ثــم  وظائفهــم 
ــى  ــك عــاوة عل ــة. ذل ــود مؤقت ــل وعق أق
تقويــض الحــق فــي التظاهــر والحــق 
المائــم  األجــر  مــن  أدنــى  حــد  فــي 
والحــق فــي التمثيــل النقابــي. كمــا خســر 
ــم دون  ــال المســنين وظائفه ــن العم مايي
ــا للعيــش علــى  أي بديــل ليضطــروا حاليً
إعانــات الفقــر ومعاشــات المســنين غيــر 

المســتقرة.

نظــام  بتشــويه  الحكومــات  قامــت 
ــر  ــو أكث ــا ه ــت بم ــل وقام ــب، ب الضرائ
مــن ذلــك فــي صالــح األثريــاء؛ إذ يتجنب 
ــاء  ــال واألغني ــال األعم ــن رج ــد م العدي
دفــع الضرائــب تماًما وببســاطة بمســاعدة 
الضريبيــة  والمــاذات  المحاميــن 
الخارجيــة، ويمكــن وصــف هــذا الوضــع 
فــي  أوكســفام  منظمــة  تعبيــر  بحســب 

تقريرهــا الصــادر فــي ينايــر: »الكــد مــن 
أجــل العيــش الصعــب فــي دول رفــاه 
ــو  ــو نم ــك ه ــة ذل ــاء«، إذ أن نتيج األغني
معــدل الدخــل بالنســبة لألربــاح فــي دول 
ــت نفســه  ــي الوق مجموعــة العشــرين وف

انكمــاش األجــور.

وفــي ســبيل منــع العمــال مــن وضــع 
قــام  المترديــة؛  السياســات  لهــذه  حــد 
ــاء  ــم إللغ ــا لديه ــماليون بأفضــل م الرأس
االتحــاد  ففــي  ببســاطة.  الديمقراطيــة 
االبتــزاز  مــن  وبــداًل  األوروبــي، 
ــو أن  ــل ه ــبيل األفض ــر، كان الس المباش
والبنــك  األوروبيــة  المفوضيــة  قامــت 
المركــزي األوروبــي غيــر المنتخبيــن 
للــدول  المنتخبــة  الحكومــات  بإلــزام 
األعضــاء بفــرض التقشــف، وفــي آســيا 
لبروتوكــوالت  كان  الهــادي  والمحيــط 
اتفــاق الشــراكة عبــر المحيــط الهــادي 

نفــس التأثيــر إلــى حــد بعيــد.

أســوأ  فالوضــع  حــال؛  أي  وعلــى 
ــرين  ــة العش ــادات مجموع ــارج اقتص خ
برامــج  مــن  عقــود  أن  إذ  المتقدمــة، 
قــت كل مــا ُوجــد  التكيــف الهيكلــي قــد مزَّ
الســلع  دعــم  أو  الرفــاه  سياســات  مــن 
االتجــاه  لهــذا  وكنتيجــة  الضروريــة، 
أعلنــت  وكمــا  الامســاوة.  ازدادت 
»أوكســفام« فــإن النصــف األفقــر مــن 
ــي  ــن إجمال ــون 1% م ــم يتلق ــكان العال س
ــام  ــذ ع ــة من ــروة العالمي ــي الث ــادة ف الزي
2000؛ فيمــا يســتولي الواحــد بالمئــة 
الزيــادة؛  هــذه  نصــف  علــى  األغنــى 
بمعنــى أن 62 شــخًصا فقــط يمتلكــون 
 3.6 يمتلكــه  مــا  تســاوي  ثــروة  اآلن 

مليــار فــرد مــن ســكان العالــم.

أزمة لم تنته أبًدا
عــادت األزمــة مــرة أخــرى للظهــور 
علــى الصفحــات األولــى للصحــف علــى 
ــر  ــاك تقاري ــات. هن الرغــم مــن التريليون
األســهم،  أســواق  انهيــار  عــن  يوميــة 
وهــروب رأس المــال خــارج الصيــن 
وعــدد آخــر مــن االقتصــادات الصاعــدة، 

ــلع.  ــعار الس ــار أس ــن انهي وع

ــًدا فــي  ــم تمــر أب إن أزمــة عــام 2008 ل
التــي  األمــوال  كل  وبرغــم  الحقيقــة، 
ُمنحــت للرأســماليين، ورغــم معــدالت 
الفائــدة المنخفضــة المســجلة، ورغــم كل 
الهجمــات علــى الطبقــة العاملــة، فالنظــام 
ــف. ــة ضع ــي حال ــزال ف ــمالي الي الرأس

عــزز  قــد  ربمــا  األمــوال  طبــع  إن 
لكنــه  العالــم؛  حــول  األســهم  أســواق 
التحفيــز  بخصــوص  شــيئًا  يفعــل  لــم 
الجــاد إلنتــاج ســلع وخدمــات جديــدة 
ــي  ــة؛ فف ــمالية المتقدم ــدول الرأس ــي ال ف
الــدول األوروبيــة ارتفــع  العديــد مــن 
الناتــج اإلجمالــي المحلــي علــى نحــو 
هزيــل مقارنــة بعــام 2008، فيمــا عانــت 
اليابــان مــن فتــرات ركــود متكــررة، 
ــة  ــت مرحل ــدة كان ــات المتح ــي الوالي وف
ــذ  ــأ من ــي األبط ــة ه ــن األزم ــي م التعاف
الحــرب العالميــة الثانيــة، وفــي النصــف 
ــج  ــى النات ــام 2015 تنام ــن ع ــر م األخي
المحلــي اإلجمالــي بنســبة 2% أو أقــل فــي 
كل مــن الواليــات المتحــدة وبريطانيــا 
فيمــا يُفتــرض أنهــا »قصــص نجــاح« مــا 

بعــد األزمــة العالميــة.

ال تلــوح فــي األفــق أيــة نهايــة لهــذه 
المتقدمــة،  االقتصــادات  فــي  األزمــة 
المالــي  التحفيــز  حيــز  ضــاق  حيــث 
معــدالت  يمكــن  وال  درامــي،  بشــكل 
ــت  ــا ارتفع ــر، كم ــا أكث ــدة تخفيضه الفائ
ديــون األفــراد والشــركات والحكومــات.

باقــي  مثــل  أســتراليا  تعــان  لــم  ربمــا 
ــة  ــع الخمس ــتمر توس ــادات، ويس االقتص
وعشــرين عاًمــا غيــر المســبوق لكــن 
فالدخــل  ــن؛  محصَّ غيــر  االقتصــاد 
أســعار  هبــوط  إزاء  ينحــدر  القومــي 
والديــن  متدنيــة،  واألجــور  الســلع، 
قياســية  مســتويات  ســجل  الخــاص 
ــوق  ــر س ــي تقدي ــة ف ــب المبالغ ــى جان إل

العقــارات.

النامــي  للعالــم  بالنســبة  التوقعــات  إن 
يتباطــأ  الصيــن  ففــي  متفائلــة؛  ليســت 
النمــو  مــن  ســنوات  بعــد  االقتصــاد 
ــز، والوضــع أصعــب فــي روســيا  المحفّ
والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا، فالبرازيــل 
تعانــي كســاًدا حــاًدا، ولبعضــة ســنين 
ــدول  تمنــى الخبــراء الماليــون أن هــذه ال
ستنتشــل االقتصــاد العالمــي مــن كســاده، 
مصــدًرا  الــدول  هــذه  تعتبــر  واآلن 
هــي  األزمــة  مصــادر  لكــن  للركــود. 
ــار أو  ــن دورات االزده ــًرا م ــق كثي أعم
الركــود الحــادة فــي عــدد قليــل مــن األمــم 

الدخــل. متوســطة 

يتعثــر  العالمــي  االقتصــاد  إجمــااًل؛ 
وصنــدوق النقــد الدولي ومنظمــة التعاون 
يخفضــون  الدولــي  والبنــك  والتنميــة 
ــزداد  ــع أن ت مــن توقعاتهــم. ومــن المتوق
لتصبــح  العــام  هــذا  العالميــة  البطالــة 
200 مليــون، بزيــادة 30 مليــون عــن 

األزمــة عــام 2007. بدايــة 

دور العنصرية
تدعــم  االقتصاديــة  الضائقــة  إن 
يحــاول  حيــث  السياســي،  االســتقطاب 
صــرف  والحكومــات  الرأســماليون 
ــج  ــق تأجي ــهم عــن طري ــن أنفس ــوم ع الل
الكراهيــة العنصريــة، وفــي هــذا المنــاخ 

جديــدة. سياســية  قــوى  تنشــأ 

ــدم الرضــا  ــن ع ــة منتشــرة م ــاك حال هن
أوروبــا  فــي  الراهــن  الوضــع  عــن 
وأمريــكا الشــمالية، ومنــذ جيليــن ســابقين 
كان العمــال يســجلون والدة أطفالهــم وهم 
ــاة  ــيجدون حي ــاء س ــأن األبن ــة ب ــى ثق عل
أفضــل مــن حياتهــم، أمــا اليــوم فهــذه 
الفكــرة غيــر صالحــة إلــى حــٍد مــا. إذ أنــه 
بالنظــر إلــى الخــراب االقتصــادي خــال 
الوحيــد  التوقــع  فــإن  األخيــر،  العقــد 
ســتزداد  األمــور  بــأن  يفيــد  العقانــي 
ســوءا بالنســبة ألبنائهــم. والبــد مــن إلقــاء 
اللــوم علــى فئــة أو شــيء مــا حيــال هــذا 
الوضــع، إذ أن الطبقــات الحاكمــة فــي 
ــتياء،  ــذا الشــعور باالس ــم ه ــرب تتفه الغ
ــن  ــلة م ــا لسلس ــر تجربته ــا يفس ــذا م وه
اإلجــراءات المضللــة الخطيــرة لصــرف 

ــها.  ــوم عــن نفس الل

هــذه  أهــم  مــن  العنصريــة  تعــد 
اإلجــراءات؛ إذ أنــه مقارنــة بالوضــع 
منــذ عقــد مضــى، نجــد أن مســتويات 
العنصريــة فــي اإلعــام والمؤسســات 
دول  كل  فــي  وعمليًــا  كثيــًرا،  أعلــى 
وكأنــه موســم  الحــال  أصبــح  الغــرب 
والاجئيــن  المســلمين  ضــد  مفتــوح 

)الغجــر(. الرومــا  وأحيانــا 

فــي  والغــارات  الحــروب  أصبحــت 
الشــرق األوســط عامــًا هاًمــا لتدعيــم 
المســلمين،  تجــاه  العنصريــة  توليــد 
مثلمــا أن الحاجــة لعــدو داخلــي يصــرف 
العقــول عــن الخطــة الحكوميــة الداخليــة 

للتقشــف هــي عامــل مهــم أيًضــا.

ــك  ــا يمكن ــة تجوبه ــة دول ــي أي ــذا ف وهك
رؤيــة السياســيين يلقــون بكراهيتهــم على 
ــن  ــتفيدين م ــلمين والمس ــن والمس الاجئي
الضمــان االجتماعــي. إنهــم –السياســيين 

- يبنــون الجــدران إلبقــاء طالبــي اللجــوء 
ولعســكرة  البــاد  خــارج  السياســي 
ــمعة  ــوهون س ــا يش ــم كم ــج هجرته برام
اإلعانــات«،  و«مســتغلّي  المســلمين 

حســب تعبيرهــم فــي كل صحيفــة.

بــل  فقــط  أيدولوجيًــا  ليــس  ذلــك  إن 
ــدوق  ــب، فصن ــوال تُكتَس ــا أم ــا أيًض إنه
ــا يحــث دول االتحــاد  ــي حالي ــد الدول النق
الحــد  عــن  التخلــي  علــى  األوروبــي 
ــي اللجــوء  ــى لألجــر بالنســبة لطالب األدن
السياســي، وذلــك لدعــم أربــاح الرؤســاء 
وتعزيــز التقســيمات فــي الطبقــة العاملــة.

إال أن الهجــوم العنصــري ليــس حكــًرا 
علــى السياســيين التقليدييــن؛ فقــد ظهــرت 
أحــزاب جديــدة تنشــر بدورهــا العنصرية 
المتطرفــة وتــم إحيــاء أحــزاب قديمــة كما 
ــن الدخــاء  ــن المتعصبي ــر م ــر الكثي ظه
فــي األحــزاب التقليديــة محاوليــن بيــع 

بضاعتهــم الحقيــرة المســببة للخــاف.

ــزاب  ــا أح ــر أوروب ــرى عب ــك أن ت يمكن
فاشــية وأحــزاب يمينــة متشــددة تتقــدم 
االنتخابــات فــي الســويد وهولندا وفرنســا 
وبريطانيــا والدنمــارك والمجــر واليونــان 
وبولنــدا وفنلنــدا وغيرهــم. وفــي الحــزب 
المتحــدة،  بالواليــات  الجمهــوري 
ــة  ــران الكراهي ــب ني ــد ترام أشــعل دونال
ــن والمســلمين. ــة ضــد الاتينيي العنصري

الواليــات  فــي  ترامــب  دونالــد  إن 
اليميــن  أقصــى  وأحــزاب  المتحــددة 
ــن  ــون م ــم قادم ــا يّدعــون أنه ــي أوروب ف
ــم  ــد له خــارج المؤسســة السياســية وال ي
فــي خلــق معانــاة عشــرات المايييــن، 
وبالتالــي يجتــذب هــؤالء دعم الســاخطين 
إقصاؤهــم  تــم  الذيــن  مــن  المحطميــن 

التقليديــة. مــن األحــزاب  باشــمئزاز 

ــى  ــاء عل ــواء دخ ــؤالء، س ــا كان ه وأيً
المؤسســة السياســية أو مــن المؤسســة 
نفســها، فــإن رســالة هــذه القوى السياســية 
تبقــى واحــدة وهــي  األفــراد  وهــؤالء 
إلقــاء اللــوم علــى الضعفــاء وصــرف 
ــذا  ــمالي. وه ــام الرأس ــن النظ ــاه ع االنتب
هــؤالء  نفــس  أن  فــي  الســبب  هــو 
جــون  يروِّ و«الدخــاء«  »المنشــقين« 
القديمــة  الراســمالية  السياســات  لنفــس 
مــن تخفيــض ضريبــة الشــركات وتقليــل 

الحــد األدنــى لألجــور وغيرهــا.

توترات جيوسياسية 
لعــدم  األخــرى  الجوانــب  أحــد  إن 
الوضــع  عــن  الناتــج  االســتقرار 
االقتصــادي هــو تصاعــد التوتــر بيــن 
الطبقــات الحاكمــة المتنافســة فــي العالــم. 
ــو  ــي تعل فالرأســمالية هــي نظــام ديناميك
البعــض  ويســقط  األمــم  بعــض  فيــه 
اآلخــر. وبينمــا وهنــت الواليــات المتحــدة 
فقــد  األخيــر  العقــد  خــال  وأوروبــا 
الواليــات  وتخشــى  الصيــن.  صعــدت 
المتحــدة مــن قــوة األخيــرة المتناميــة، 
وتصمــم علــى منعهــا مــن أن تصبــح قــوة 
عســكرية إقليميــة فــي آســيا والمحيــط 
الهــادي. وهكــذا نجــد الواليــات المتحــدة، 
التــي تّدعــي عــدم امتاكهــا ألمــوال بنــاء 
التحتيــة  والبنيــة  العامــة  المواصــات 
القــادرة علــى تحّمــل العواصــف الثلجيــة 
وأعاصيــر  الشــتاء  فــي  االعتياديــة 
الصيــف التــي تــودي بحيــاة المئــات، 
نجدهــا تضــع عقــوًدا بقيمــة مليــارات 
األســلحة  مصنعــي  مــع  الــدوالرات 
لتوريــد غواصــات ومقاتــات جديــدة.

فــي  بشــدة  متورطــة  أســتراليا  إن 
الواليــات  بيــن  المتصاعــدة  التوتــرات 
المتحــدة والصيــن إذ تلعــب دوًرا هاًمــا 

كنائــب مأمــور تابــع ألوبامــا. وتشــهد 
ــم  ــي العال ــلح ف ــباق تس ــر س ــة أكب المنطق
ــات  ــها لصراع ــة نفس إذ تحضــر كل دول

مســتقبلية علــى مناطــق النفــوذ.

تتمــزق  األوروبــي؛  االتحــاد  وفــي 
ــدول األعضــاء فيمــا بينهــا.  حكومــات ال
فمــن يتحّمــل مســئولية إعــادة توطيــن 
طالبــي اللجــوء السياســي ومــن يدفــع 
إلنقــاذ البنــوك؟ كل دولــة تحــاول غلقــاء 
العــبء علــى األخــرى، ويجــد المحللــون 
االتحــاد  لتفتــت  إمكانيــة  التقليديــون 
األوروبــي تحــت تأثيــر هذه االنقســامات.

الحاجة لرد الهجوم
األمــور  مجريــات  فــي  اليميــن  تحكــم 
منــذ بدايــة األزمــة االقتصاديــة، ولــم 
ــد  ــه؛ فق ــى مقاومت ــارقادًرا عل ــن اليس يك
ضعفــت االتحــادات العماليــة، وكانــت 
نتيجــة ذلــك مهزلــة واســعة االنتشــار إن 

ــا. ــن يأًس ــم يك ل

الرأســماليين  أن  يعنــي  ال  ذلــك  لكــن 
أن  أو  هكــذا  بســهولة  التنفــس  يمكنهــم 
العمــال ببســاطة يتقبلــون ببســاطة كل 
ففــي  الرأســماليون.  إليهــم  يلقيــه  مــا 
بعــض الــدول؛ فــي الصيــن بشــكل أكثــر 
وضوًحــا، انتــزع العمــال حقوقًــا بأيديهــم 
ووصــل معــدل اإلضــراب لمســتويات 

قياســية.

اإلبعــاد  أدى  أخــرى؛  أماكــن  فــي 
توجــه  إلــى  السياســية  المؤسســة  مــن 
ورمــوز  جديــدة  أحــزاب  إلــى  الدعــم 
ــال  ــي العم ــف مآس ــد بتخفي ــاري توع يس
ديمقراطيــة  خطــة  تنفيــذ  خــال  مــن 
إنهــاء  تتضمــن  تقليديــة  اجتماعيــة 
الخصخصــة وتحســين األجــور ورعايــة 
ــاق  ــن اإلنف ــد م ــل ومزي ــة أفض اجتماعي
علــى الصحــة والتعليــم ونظــام حمايــة 
للمســنين، األمــور التــي أهملتهــا أحــزاب 

طويلــة. لفتــرات  التقليديــة  العمــال 

ســواء  األحــزاب؛  تلــك  كانــت  أيًــا 
ســيريزا فــي اليونــان أو الكتلــة اليســارية 
فــي البرتغــال أو بوديمــوس فــي إســبانيا 
ــد  ــد كســبت تأيي ــات ق ــذه المنظم ــل ه فمث
ــي  ــة. فف ــة العامل ــن الطبق ــم م ــاع مه قط
بريطانيــا؛ رغــم عــدم حصــول زعيــم 
حــزب العمــال، جيرمــي كوربــن، علــى 
تأييــد مؤسســي داخــل حزبــه، إال أنــه 
ــن،  ــن الناخبي يحظــى بشــعبية ضخمــة بي
وانضــم لحــزب العمــال أعضــاء جــدد 
بالمجموعــات. وفــي الواليــات المتحــدة؛ 
ســاندرز  بيرنــي  الســيناتور  يتقــدم 
فــي  التوقعــات  متخطيًــا  التصويــت 
االنتخابــات األوليــة للرئاســة بالحــزب 

الديمقراطــي.

ــًا  ــوا ح ــراد ليس ــوز واألف ــذه الرم إن ه
ــكل  ــال ب ــا العم ــي يواجهه للمشــكات الت
تأكيــد، كمــا أن خيانــة ســيريزا لبرنامجها 
مــن  شــهور  خــال  للتقشــف  المضــاد 
تســلمها للحكــم يوضــح حــدود العمــل 
داخــل ماكينــة الدولــة الرأســمالية. إال أن 
الدعــم الــذي تلقــاه هــؤالء يشــير إلــى أن 
العديــد مــن العمــال يــرى الحاجــة لجنــاح 

ــل عــن الوضــع الراهــن.  يســاري بدي

ــا  ــع قوان ــي أن نجم ــار ه ــة اليس إن مهم
ــوم  ــة الهج ــا مقاوم ــا يمكنن ــم حيثم وننتظ
والطــاب  العمــال  ضــد  الرأســمالي 

والفقــراء.

* المقــال منشــور باللغــة اإلنجليزيــة فــي 
29 ينايــر 2016 علــى موقــع »الرايــة 

الحمــراء« - أســتراليا 

األزمة االقتصادية العاملية واالستقطاب السياسي
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قتــل وقمــع وتعذيــب وإهانــة وإخفــاء 
ــي ســجن  ــاة معتقل قســري، هــذه هــي حي
ــه  ــر في ــوي كل عنب ــذي يحت ــرب، ال العق
منهــا  كٍل  مســاحة  زنزانــة   80 علــى 
2 متــر × 2 متــر، بهــا فتحــة تهويــة 
صغيــرة فــي الخلــف وأخــرى بالبــاب 

مقــاس 30 ســمx 30  ســم. 

الحقوقيــة  المنظمــات  بعــض  رصــدت 
أكثــر مــن 40 حالــة وفــاة داخــل العقــرب 
والتغذيــة  الطبــي  لإلهمــال  نتيجــة 
والتعذيــب وأمــراض أصيبــوا بهــا داخــل 
الســجن، فــي الســتة أشــهر األخيــرة. 

يتعــرض المعتقلــون للضــرب والتعذيــب 
ــق  ــى الصع ــة إل ــكل دوري، باإلضاف بش
ــف أنحــاء  ــاء فــي مختل المتكــرر بالكهرب
إذا  واالغتصــاب.  والتحــرش  الجســد، 
أظهــر المعتقــل أي اعتــراض، يُحبَــس 
ــارة  ــي عب ــي ه ــب الت ــة التأدي ــي زنزان ف
بالنــوم  تســمح  ال  ضيقــة  غرفــة  عــن 
لصغــر مســاحتها، مظلمــة وليــس بهــا 
أيــة إضــاءة، وليــس بهــا أيــة فتحــات 
تهويــة، كمــا يُمنــع المعتقــل بهــا مــن 
ســاعة التريــض أو الذهــاب إلــى دورات 
الميــاه، وتُمنــع عنــه فيهــا كذلــك المابــس 
ــدة  ــن ش ــي م ــة ليعان ــتوية أو األغطي الش

ــو. ــرودة الج ب

األدويــة  إدخــال  أو  صــرف  يُمنــع 
بأمــراض  المعتقليــن  مــن  للمرضــي 
ــه  ــة، كمــا يُحــرم مــن تســلتزم حالت مزمن
ــع  ــا، فتتب ــن إجرائه ــة م ــات جراحي عملي
ــيء،  ــوت البط ــة الم ــجن سياس إدارة الس
ال تنــكل بالمعتقليــن وتقتلهــم بالبطــيء 
ــا باغتصــاب  ــم أيًض ــل تهدده فحســب، ب
زوجاتهــم وأمهاتهــم وبناتهــم أمــام أعينهم 
أثنــاء الزيــارة إذا تحــدث أحــٌد منهــم بأيــة 
كلمــة عــن االنتهــاكات التــي يتعرضــون 

لهــا للحقوقييــن.

ــارة  ــل بالســجن للزي تســتعد أســرة المعتق
مــن الواحــدة فجــًرا، وحتــى الثانيــة مســاًء 

ــم  ينتظــرون األســماء ويعيشــون معاناته
ــى  ــي يلقوهــا حت ــة الت ــي اإلهان ــى ف األول
رؤيــة ذويهــم والتفتيــش الــذي هــو تحرش 
ــي  ــة ف ــم الثاني ــل معاناته باألصــل. وتتمث
ــا  ــاوز مدته ــي ال تتج ــا، الت ــارة ذاته الزي
ــم -  ــروي ذويه ــث ي ــق، حي ــس دقائ الخم
عبــر أســاك حديديــة وألــواح زجاجيــة - 
أشــكال التعذيــب والتنكيــل التــي تُمــاَرس 

بحقهــم.

وفــي مواجهــة كل ذلــك، بــدأ 20 معتقــًا 
الطعــام  عــن  إضرابًــا  الســجن  داخــل 
ووصــل  الماضــي،  فبرايــر  فــي24  
إلــى  الطعــام  عــن  المضربيــن  عــدد 

30 معتقــًا، للضغــط مــن أجــل إنهــاء 
المفروضــة  الطبــي  الحصــار  حــاالت 
عليهــم مــن خــال منــع العــاج المناســب 
لهــم واألدويــة ممــا أســفر عــن وفــاة 
اإلهمــال  بســبب  حالــة  مــن  أكثــر 
الطبــي، ومــن أجــل الكــف عــن ضربهــم 
وللمطالبــة  الســجن،  داخــل  وتعذيبهــم 
بمعاملــة إنســانية ألهاليهــم أثنــاء الزيــارة 
بعــد تكــرار حــوادث االعتــداء عليهــم 
بالضــرب ومنعهــم مــن رؤيتهــم، وكذلــك 
ــارة،  ــي الزي ــة الحاجــز الزجاجــي ف إزال

وإطالــة مــدة الزيــارة إلــى ســاعة.

سجن العقرب.. مقبرة األحياء

الشــهر  الصحــة،  وزارة  قــرار  رغــم 
الماضــي، بإغــاق مركــز النديــم لتأهيــل 
ــر بحجــة  ــف بالشــمع األحم ــا العن ضحاي
طبيــة،  مخالفــات  وجــود  هــي  كاذبــة 
النبيــل  عملــه  فــي  “النديــم”  اســتمر 
مؤكــًدا أن المركــز وأطبــاءه سيســتمرون 
فــي العمــل مــا دام النظــام يُمــارس القتــل 
ــدر  ــري، ليص ــاء القس ــب واإلخف والتعذي
أمــس الثاثــاء تقريــره الشــهري عــن 

انتهــاكات فــي فبرايــر 2016. 

يكشــف التقريــر عــن 111 حالــة قتــل 
ــون فــي شــهر واحــد، منهــم  خــارج القان
ــيخ  ــي الش ــم ف ــة معظمه ــة تصفي 65 حال
زويــد وأطفيــح بالجيــزة، و35 حالــة قتــل 
ــل  ــة الطف بالقصــف الجــوي أبرزهــم حال
محمــد علــي ســليمان )4 ســنوات( والــذي 
أخــرون   3 وأصيــب  مصرعــه  لقــي 
مــن عائلتــه إثــر ســقوط قذيفــة علــى 
منــزل بقريــة نجــع شــيبانه جنــوب رفــح 

ــيناء.  ــمال س ــة ش بمحافظ

ــن  ــل 8 مواطني ــر قت ــد التقري ــا يرص كم
فــي مشــاجرات مــع أمنــاء الشــرطة، 
أشــهرهم الســائق محمــد علــي إســماعيل 
ــر  ــر، إث ــدرب األحم ــة بال الشــهير بدربك
خــاف علــي األجــرة مــع أميــن شــرطة 
ممــا أدى إلــى محاصــرة األهالــي لمديرية 
ــد  أمــن القاهــرة، والمواطــن فتحــي محم

أبــو شــامه الشــاب مــن مركــز المطريــة 
ــه  ــق علي ــذي أُطل ــة، وال بمحافظــة الدقهلي
ــه  ــاء محاولت ــة أثن ــع رصاصــات قاتل أرب
الهــرب مــن الشــرطة، وعلــي إثرهــا 
حاصــر األهالــي القســم وقامــوا بإغاقــه 

ــت.  لبعــض الوق

ذلــك عــاوة علــى 3 حــاالت قتــل تحــت 
اإليطالــي  الباحــث  أبرزهــم  التعذيــب، 
جوليــو روجينــي الــذي اختُِطــَف مــن قبــل 
أجهــزة األمــن وقُتِــَل تحــت التعذيــب فــي 
فضيحــة دوليــة مدويــة للنظــام المصري، 
ــا  ــن ناهي ــال الشــرقاوي م والمواطــن كم
والــذي ألقــاه أميــن شــرطة مــن فــوق 
ــى  ــة إل ــازل، باإلضاف ــد المن ــطوح أح س
ــاز،  ــن االحتج ــي أماك ــاة ف ــاالت وف 8 ح
معــروف،  غيــر  لســبب  منهــم  ثاثــة 
واثنــان نتيجــة اإلهمــال الطبــي، أحدهمــا 
كمــا  الســكري،  داء  مــن  يعانــي  كان 
توفــي اثنــان تحــت التعذيــب وواحــد إثــر 

ــاز.  ــاق بالغ االختن

يكشــف التقريــر أيًضــا عــن 88 حالــة 
والمعتقــات  الســجون  داخــل  تعذيــب 
51 حالــة  الدولــة، منهــا  أمــن  ومقــار 
تعذيــب فــردي أبرزهــم إبراهيــم شــلتوت 
وكريــم شــلتوت وطــارق محمــد عبــد 
الدايــم المختفيــن، والذيــن ظهــرت عليهما 
آثــار التعذيــب بعــد ظهورهــم بالمحكمــة، 

والطبيــب طاهــر مختــار عضــو لجنــة 
والطبيــب  األطبــاء،  بنقابــة  الحريــات 
أحمــد ســعيد اللــذان تعرضــا للضــرب ثــم 
التأديــب فــي الحبــس االنفــرادي. أمــا عن 
التعذيــب الجماعــي، فيشــير التقريــر إلــى 
ــرب  ــجن العق ــي س ــذات ف ــة، بال 14 حال
وســجن بــرج العــرب، و12 حالــة تكديــر 
جماعــي أبرزهــا فــي ســجن العقــرب، 
و44 حالــة إهمــال طبــي داخــل الســجون، 
ــل  ــد معتق ــود محم ــل محم ــم الطف أبرزه
التيشــرت والصحفيــان يوســف شــعبان 
ومحمــود شــوكان، و9 حــاالت مصابيــن 

ــرطان.  بالس

إلــى حــاالت  كذلــك  التقريــر  تعــرض 
االختفــاء القســري، ليذكــر 155 حالــة 
جديــدة، و44 حالــة ظهــور بعــد االختفــاء 
ــم  ــة قس ــي نياب ــم ف ــر أغلبه ــري ظه القس
ثانــي المنتــزه باإلســكندرية، كمــا رصــد 
شــرطي  عنــف  حالــة   43 التقريــر 
ــرطة  ــاء ش ــداء 9 أمن ــة اعت ــا حال أبرزه
المطريــة  بمستشــفى  طبيبــان  علــي 
عنــوة  واقتيادهــم  وســحلهم  التعليميــة 
إلــى قســم شــرطة المطريــة وتهديدهــم 
بتلفيــق قضيــة إرهــاب لهــم، تلــك الحادثــة 
ــة  ــة هائل التــي كانــت شــرارة تفجيــر حال
األطبــاء،  لــدى جمــوع  الغضــب  مــن 
والتــي ُعقِــَدت علــى إثرهــا أكبــر جمعيــة 

عموميــة فــي تاريــخ نقابــة األطبــاء. 

رغم قرار إغالقه: »الندمي« يصدر تقريره 
الدوري عن انتهاكات الداخلية في شهر فبراير

النظام يريد التخلص من 
مركز الندمي.. تضامنوا

قــرار وزارة الصحــة األخيــر بإغــاق 
مــرة  يفضــح  النديــم  مركــز  وتشــميع 
ــي  ــكر الت ــة العس ــات دول ــرى مؤسس أخ
فــي خدمــة  دورهــا جميعــا   يتلخــص 
الحاكــم.  النظــام  و  االمنيــة  االجهــزة 
ــا  ــوم بدوره ــم تق ــي ل ــة الت وزارة الصح
توفيــر خدمــة  فــي  ســواء  فــي شــيء 
ــر  ــي توفي ــن أو ف ــدة للمواطني ــة جي صحي
الحمايــة لازمــة للعامليــن بهــا مــن بطــش 
ــة  ــي جريم ــا ف ــن او بتواطؤه ــراد األم أف
ــم تجــد  اإلهمــال الطبــي فــي الســجون، ل
شــيئًا تقــوم بــه ســوى تنفيــذ قــرار أمنــي 
بإغــاق عيــادة تأهيــل ضحايــا التعذيــب، 
وذلــك إلســكات صــوت الضحايــا وإخفاء 
ــعها  ــام توس ــق أم ــح الطري ــة وفت الجريم

ــف.  ــكل مخي بش

نظــام عبــد الفتــاح السيســي الــذي ارتكــب 
ــري  ــاء القس ــل واإلخف ــم القت ــع جرائ أبش
يريــد  والتعذيــب  الجســدية  والتصفيــة 
ــز  ــرار اغــاق مرك ــه، وق ــاء جرائم إخف
النديــم يعنــي العــزم علــى االســتمرار فــي 
ارتــكاب هــذه الجرائــم بــل والتوســع فيهــا 
خــال الفتــرة المقبلــة، وذلــك فــي اطــار 
خطــة النظــام لتنفيــذ سياســات تقشــف 
هــذه  المصرييــن  فقــراء  ضــد  قاســية 

الخطــة التــي تتضمــن تخفيــض لألجــور 
ــات  ــة للخدم ــعار وخصخص ــع لألس ورف
لــن تمــر دون معارضــة، والنظــام قــد 
ــة  ــذه المعارض ــة ه ــره بمواجه ــم أم حس
ــذا  ــوي. وله ــع عســكري دم ــعبية بقم الش
يريــدون  النديــم.  إســكات  يريــدون 
لجريمتهــم أن تمــر فــي هــدوء.. يريــدون 
ــة  ــراء والمعارض ــة الفق ــاف مقاوم إضع

ــف.   ــة التقش لخط

ــن  ــن تعل ــة االشــتراكيين الثوريي إن حرك
النديــم  مركــز  مــع  الكامــل  تضامنهــا 
الصــادر  األمنــي  القــرار  وترفــض 
مــن وزارة الصحــة بتشــميع المركــز. 
صــوت  جانــب  إلــى  تقــف  والحركــة 
القــوى  كل  وتدعــو  التعذيــب  ضحايــا 
والنقابــات  والثوريــة  الديمقراطيــة 
ــوف  ــن والوق ــة للتضام ــة والمهني العمالي
إلــى جانــب حصــن ســامتنا الجســدية 

النديــم.  مركــز  جميًعــا – 

تســقط  النديــم..  مركــز  نضــال  عــاش 
التعذيــب  ســلطة 

االشتراكيون الثوريون


