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االشتراكي ترحب بمراسالتكم

»االشــتراكي« جريــدة نضاليــة تعبــر عــن مطالــب العمــال والطــاب 
ــي  ــاً ف ــم جميع ــعى لتوحيده ــورة، وتس ــتكمال الث ــي اس ــن ف والفاحي

مواجهــة ســلطة تحالــف اإلخــوان العســكر ورجــال األعمــال..
ــاً يتصــدى إلعــام الثــورة المضــادة..  هدفنــا هــو بنــاء إعامــاً ثوري
المظاهــرات  عــن  واألخبــار  بالتقاريــر  وراســلونا  تابعونــا 
واإلضرابــات واالعتصامــات التــي تشــاركون بهــا علــى بريدنــا 

contact@RevSoc.me اإللكترونــي: 

لن نشارك يف انتخابات برملان االستبداد

ــام  ــع أن نظ ــد الجمي ــوم يتأك ــد ي ــوم بع ي
ومطالــب  للثــورة  المعــادي  السيســي، 
الجماهيــر فــي العيــش والحريــة والعدالــة 
االجتماعيــة، إنمــا يســعى باالنتخابــات 
البرلمانيــة القادمــة لتكريــس االســتبداد 
للديكتاتــور  موالــي  برلمــان  وصناعــة 
مســرحية  ليســتكمل  للشــعب  ومعــادي 
خارطــة طريــق الثــورة المضــادة. فيصر 
ــه  ــذي رفضت ــات ال ــون االنتخاب ــى قان عل
أغلــب الكيانــات السياســية بمــا فيهــا التــي 
تحالفــت مــع النظــام بعــد 30 يونيــو، 
دور  تقليــص  عبــر  النظــام  ويســعى 
المرشــحين  مقاعــد  وزيــادة  األحــزاب 
ــي  ــن إجمال ــة م ــى 80 بالمائ ــن إل الفرديي
المــال  ســيطرة  ليضمــن  األعضــاء 
الكبيــرة  للعائــات  والقبليــة  السياســي 
تســرب  أي  ومنــع  البرلمــان  ولتفتيــت 
ألي بصيــص مــن قــوى معارضــة، أو 

دور  لهــا  مكافحــة  اجتماعيــة  قيــادات 
فــي التصــدي للهجــوم الشــرس الــذي 

تتعــرض لــه الحركــة العماليــة. 

تعديــل  حتــى  أو  إلغــاء  يرفــض  كمــا 
قانــون منــع التظاهــر الــذي يتم اســتخدامه 
لإللقــاء بــآالف المعارضيــن في الســجون 
ليســتمر ســاحاً للبطــش بــكل مــن تســول 
لــه نفســه بالدعايــة المعارضــة للنظــام 

ــات.  ــي االنتخاب ف

ويســعى إلصــدار قانــون عــار جديــد 
يتهــم بــه كل الحــركات الثوريــة بأنهــا 
منظمــات إرهابيــة ليكــون ســاحاً جديــدا 

ضــد المعارضيــن.

ويحمــي الداخليــة ووزيرهــا، الــذي شــهد 
وأشــد  اإلرهــاب  وتيــرة  تزايــد  عهــده 
بدايــة  االســتبداد،  و  البلطجــة  عهــود 

مــن حمايــة قتلــة تــم تصويرهــم وهــم 
ــة قتــل  يرتكبــون جريمتهــم كمــا فــي حال
يقتــل  مــن  حمايــة  او  شــيماء  الزميلــة 
أنــه  بحجــة  الفــراش  طريــح  مريضــاً 
ــل. ــل الشــرطة القات ــاعر رج ــتفز مش اس

يفتــرض  الــذي  الشــامخ  القضــاء  أمــا 
لنزاهــة  األول  الضامــن  يكــون  أن 
لقضــاء  تحــول  فقــد  االنتخابــات، 
أحــكام  يصــدر  للنظــام،  خصوصــي 
البــراءة لمبــارك ورجالــة والمتهميــن مــن 
الشــرطة وفــي المقابــل يصــدر أحــكام 
ــات  ــى المئ ــة عل ــد بالجمل اإلعــدام والمؤب
األوامــر  ويتلقــى  المعارضيــن،  مــن 
باألحــكام بالتليفــون مــن مكتــب الرئيــس 

الداخليــة. ووزارة 

وتكمــل أبــواق اإلعــام الــكاذب المشــهد 
بمزيــد  وتطالبــه  للدكتاتــور  بالتهليــل 

ــكل  ــل واالســتبداد دون رحمــة ب مــن القت
المعارضيــن وتدعــو إلعطــاء الديكتاتــور 
تفويــض جديــد بعــد أن اســتنفذ التفويــض 

ــرى. ــل آالف أخ ــد ليقت ــابق الرصي الس

ــارد  ــدم ب ــل اآلالف ب ــام يقت ــي ظــل نظ ف
ويعتقــل عشــرات اآلالف دون محاكمــات 
عادلــة تصبــح المشــاركة فــي االنتخابــات 

عبــث ال طائــل مــن ورائــه. 

كل  الثوريــون  االشــتراكيون  ويدعــو 
جبهــة  أوســع  لبنــاء  الثوريــة  القــوى 
معارضــة ضــد نظــام االســتبداد، تبــدأ 
بشــن حملــة مقاطعــة إيجابيــة ندعــو فيهــا 
والمصانــع  األحيــاء  فــي  المواطنيــن 
فــي  المشــاركة  لعــدم  والجامعــات 
هــذه المســرحية الهزليــة نفضــح فيهــا 
نظــام “الكفتــة” والفشــل الــذي يقصــي 
ويخــّون ويســتهدف كل مــن يعارضــه 

ــد  ــون لحش ــا يدع ــال. كم ــل واالعتق بالقت
مطالــب  حــول  لالتفــاف  الجماهيــر 
ــر  ــتهدف كس ــة تس ــة واجتماعي ديمقراطي
رأس  لتوحــش  والتصــدي  االســتبداد 
ــم  ــاء الدع ــاء وإلغ ــال وسياســات الغ الم

الخدمــات. وخصخصــة 

كمــا نطالــب شــباب وقواعــد أحــزاب 
علــى  بالضغــط  الديمقراطــي  التيــار 
بعــدم  أعلنــوه  بمــا  لالتــزام  قياداتهــم 
خــوض االنتخابــات إال بعــد إقالــة وزيــر 
هيكلــة  وإعــادة  وتطهيــر  الداخليــة 
النظــام  لحفــظ  الــوزارة كهيئــة مدنيــة 
ــة  ــيماء للمحاكم ــة ش ــل الزميل ــم قات وتقدي

القتلــة. كل  لمحاكمــة  تمهيــداً 

المجد للشهداء.. العار للقتلة

االشتراكيون الثوريون

عصابــة  لســجل  تضــاف  جديــدة  مجــزرة 
ــكر. ــن العس ــم مصــر م ــي تحك ــفاحين الت الس

بعــد أســبوع مــن الذكــرى الثالثــة لمذبحــة 
 74 خالهــا  ســقط  التــي  األهلــي  ألتــراس 
العســكري،  المجلــس  حكــم  أثنــاء  شــهيداً، 
تصــدم مصــر كلهــا مجــزرة جديــدة للعشــرات 
مــن شــباب ألتــراس الزمالــك )وايــت نايتــس( 

ــة. ــة الداخلي ــد بلطحي ــى ي عل

ــت  ــجلة، أطلق ــات المس ــت الفيديوه ــا نقل وكم
قــوات األمــن قنابــل الغــاز والخرطــوش علــى 
ــر  ــي مم ــدوا ف ــن احتش ــجعين الذي آالف المش
ــرات  ــقط العش ــتاد، ليس ــول لاس ــق للدخ ضي
بيــن شــهداء ومصابيــن، ويصــل عدد الشــهداء 
إلــى ثاثيــن بحســب صفحــة األلتــراس حتــى 

كتابــة هــذه الســطور.

مذبحــة  فــي  الداخليــة  تواطــؤ  كان  وكمــا 
بورســعيد محاولــة للثــأر مــن شــباب األلتــراس 
الذيــن كانــوا فــي مقدمــة صفــوف ثــورة ينايــر 
ــن تنســاه،  ــة درســاً ل ــي تلقــت فيهــا الداخلي الت
وايــت  مــن  لانتقــام  اليــوم  مجــزرة  تأتــي 
نايتــس، فرســان الثالثــة يميــن الذيــن صرخــوا 
“حـريـــة وجــوه بادنــا مــش هنعيــش عبيــد.. 
بيــن الثــورة والكفــاح دم شــهيد الحريــة”، 
ولكــن النظــام الغبــي لــم ولــن يفهــم معنــى 

الرســالة.

للجماهيــر  الكــرة  شــعار  رفعــوا  مــن  هــم 
وليســت لمــن يتاجــر بهــا مــن رجــال األعمــال 
مجلــس  وال  الرياضيــة،  الدعــارة  وقنــوات 
ــر  ــاراة وأص ــر المب ــذي حض ــادي ال إدارة الن
علــى اســتكمالها متجاهــاً الدمــاء الزكيــة التــي 

ــة. ــد كاب الداخلي ــى ي ــالت عل س

واندفعــت كتيبــة كذّابــي الزفــة مــن اإلعاميين 
ــاره  ــراس باعتب ــى األلت ــارة عل ــوم ت ــاء الل إللق
ــي  ــاع ف ــى االندف ــارة عل ــوان وت ــي لإلخ موال
الممــر الضيــق. أمــا النائــب العــام، رمــز 
اســتدعاء  أصــدر  فقــد  الشــامخ،  القضــاء 
يقــوم  أن  مــن  بــدالً  األلتــراس  لقيــادات 

باســتدعاء القتلــة مــن رجــال الداخليــة.

التــي  واألكاذيــب  بالمســكنات  نقبــل  لــن 
ــس  ــم المجل ــذ حك ــام من ــذا النظ ــا ه ــن فيه تفن
العســكري، ومنــذ مذابــح ينايــر وماســبيرو 
ومحمــد محمــود ومجلــس الوزراء وبورســعيد 
وغيرهــم، وحتــى مذبحــة رابعــة والنهضــة 

الجمهــوري. والحــرس 

يكــون  حقائــق  تقصــي  بلجــان  نقبــل  لــن 
الحقائــق. إخفــاء  هــو  الوحيــد  غرضهــا 

لــن نقبــل حتــى بإقالــة وزيــر الداخليــة، فهــي 

محاولــة يائســة إلنقــاذ نظــام السيســي الفاشــل 
الــذي تتلــوث يديــه بدمــاء اآلالف، لتتحــول 
كل هــذه الدمــاء لطوفــان هــادر يقتلــع هــذا 
النظــام ويطيــح بالديكتاتــور ويقدمــه للمحاكمــة 
علــى كل جرائمــه منــذ كان عضــوا بالمجلــس 

ــوم. ــى الي العســكري وحت

ولــن تخدعنــا شــعارات إعــادة هيكلــة الداخلية، 
ــن  ــة م ــذه العصاب ــد ه ــى ي ــم عل ــة تت أي هيكل

الســفاحين!

مــن  الشــهداء  هــؤالء  ننعــي  ونحــن  إننــا 
الشــباب، نطالــب كل رفــاق المياديــن مــن 
الثــوار بــأن يوحــدوا حزننــا وغضينــا لتكــون 
جنازاتهــم بركانــاً قــي وجــه عصابــة العســكر 
ــارد. ــدم ب ــل ي ــاء والقت ــتباحت الدم ــي اس الت

ــت  ــن مازال ــن الذي ــب كل المصريي ــا نطال كم
ــدوا  ــأن يعاه ــم ب ــي عروقه ــري ف ــاء تج الدم
اليــوم مــن أخواتنــا وأبنائنــا علــى  شــهداء 
ــيأتي  ــوم س ــي ي ــة ف ــن القتل ــم م ــاص له القص

ــن. ــد حي ــو بع ول

المجد للشهداء.. كل الشهداء

والعار للقتلة.. كل القتلة

االشتراكيون الثوريون

تسقط عصابة السفاحني والقتلة.. يسقط حكم العسكر
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بقلم: هشام فؤاد

ــن نســتطيع مواجهــة هجــوم  بوضــوح، ل
الحركــة  علــى  المتوحشــة  الرأســمالية 
بــدون  المســتقلة  والنقابــات  العماليــة 
صــف الصفــوف وتوحيــد القــوى العمالية 
والحقوقيــة والسياســية المنحــازة للعمــال. 
هــذا الــكام الصحيــح يــردده الكثيــر مــن 
ــة  ــا مقول ــوم، لكنه ــن الي ــال والنقابيي العم
ــاً  ــا باطــل، فالشــيطان دوم ــراد به حــق يُ
إذا  خصوصــاً  التفاصيــل،  فــي  يكمــن 
جــاء الــكام مــن وجــوه بعضهــا بــاع 
ــف  ــي«، لنكتش ــان الكراس ــال »عش العم
تنســيقية  لعمــل  تســعى  أنهــا  ســريعاً 
تجمــع بيــن النقابــات المســتقلة ومنظمــات 
لرجــال األعمــال، بينمــا يســعى آخــرون 
ــة  ــات، المكافح ــع »كل« النقاب ــى تجمي إل
ــة  ــد بحج ــارب واح ــي ق ــة، ف واالنتهازي

ــر. ــة الخط ــد لمواجه التوح

ــا  ــتقلة، كم ــات المس ــى النقاب ــوم عل الهج
نعــرف جميعــاً، يتــم بضــوء أخضــر مــن 
الســلطة ويشــارك فيــه إلــى جانــب كتـّـاب 
الحكومــة فــي اإلعــام - ومــا أكثرهــم 
- منظمــات رجــال األعمــال واالتحــاد 
العــام لعمــال مصــر - ذراع الحكومــة 

ــة. ــة العمالي ــل الحرك داخ

ــات المســتقلة،  ــى النقاب ــي الهجــوم عل يأت
والتــي نشــأ عــددٌ منهــا بفضــل كفــاح 
ــورة  ــن أهــم مكاســب ث ــد م ــال، وتع العم
ينايــر، متواكبــاً مــع تخفيــض رواتــب 
العامليــن بأجــر فــي الشــركات القابضــة، 
فــي  األعمــال  أصحــاب  يــد  وإطــاق 
القطــاع الخــاص، بينمــا الحكومــة ترفــع 
شــعارات: »مفيــش توظيــف.. والخدمــات 
هنخصخصهــا«، و«ال لعــودة الشــركات 
لقطــاع األعمــال«، و«نعــم للمصالحــة 

ــي األرض«. ــدين ف ــع المفس م

ــت  ــي خفّض ــة، الت ــد الحكوم ــع تري بالطب
مؤخــراً مــن قيمــة الجنيــه، أن تقضــي 
علــى المقاومــة االجتماعيــة المتصاعــدة، 
القادميــن  المســتثمرين  تســليم  عبــر  
ــارس  ــهر م ــي ش ــحاتة« ف ــر »الش لمؤتم

بــدون  المشــروعات  مفاتيــح  المقبــل 
نقابــات أو حتــى أن يكــون للعمــال مقــدرة 
علــى تشــكيل نقابــات حــرة ترفــع صوتهــا 

لمطالبــة الحيتــان بحقــوق الشــقيانين.

فــي هــذا الســياق، ال يعجــب الحكومــة 
بالطبــع أن عــدداً مــن الكيانــات العماليــة 
قانــون  بإصــدار  تطالــب  المكافحــة 
قانــون  وترفــض  النقابيــة  الحريــات 
الخدمــة المدنيــة، وكلهــا قوانيــن تشــارك 
النقابــات المســتقلة بــكل قوتهــا للدفــاع 
ــوم  ــد هج ــا ض ــال فيه ــوق العم ــن حق ع
الــوزارة ورجــال األعمــال، وهنــا يظهــر 
التحالــف بيــن االتحــاد العــام األصفــر 
ورجــال األعمــال والــوزارة إلســكات 
القوانيــن  وتمريــر  المســتقلة  النقابــات 
المشــبوهة، ثــم إن االنتخابــات النيابيــة 
االتحــاد  أعضــاء  ويتســابق  قادمــة 
للحصــول علــى مقاعــد فــي البرلمــان 

المقبــل، لــذا يريــدون أن يثبتــوا فاعليتهــم.

نعــم كل هــذه التطــورات تحتــاج إلــى 
العمــال  بيــن  أوالً  الصــف؛  وحــدة 
بغــض النظــر عــن جنســهم وديانتهــم 
القــوى  وبيــن  السياســية،  وانتماءاتهــم 
النقابيــة المكافحــة، والتــي لهــا وجــود 
فعلــي علــى األرض، ولكننــا ضــد وحــدة 
الصــف التــي تجمــع بيــن نقابــات العمــال 
ــا  ــال، كم ــاب األعم ــات أصح ــن نقاب وبي
يســعى لذلــك حاليــاً كمــال أبــو عيطــة 

وزيــر القــوى العاملــة الســابق. 

فالوزيــر الســابق لــم يكتــِف بعدائــه للعمال 
ــوة  ــل وطــرده بق ــته، ب ــرة رئاس ــاء فت أثن
ــه  ــي وزارت ــن ف ــال معتصمي ــن لعم األم
ــم  ــذ األحــكام الصــادرة له ــون بتنفي يطالب
بالعــودة للعمــل، بــل يواصــل نضالــه 
السياســي عبــر تيار االســتقال المعروف 

بمشــاركته فــي موقعــة الجمــل، ورئيســه 
واحــد مــن المطباتيــة الحالييــن لــكل 
ــي،  ــام الحال ــتبدادية للنظ ــرارات االس الق
ــادات  ــه هــو وغيــره مــن القي وطبعــاً عين
وأخيــراً  البرلمــان..  علــى  االنتهازيــة 
يجمــع حاليــاً نقابــات عماليــة مــع نقابــات 
ــاع  ــم الدف ــت اس ــال تح ــاب األعم ألصح

ــة. ــات النقابي ــن الحري ع

وحــدة  مــن  أيضــاً  نحــذر  أننــا  كمــا 
ــات  ــع النقاب ــة م ــات المكافح صــف النقاب
العميلــة واالنتهازيــة، والتــي ثبــت خــال 
ســنوات الثــورة أنهــم شــكلوا نقاباتهــم 
ــر  ــان خاط ــي أو »عش ــل الكرس ــن أج م
عيــون البــدل أو الســفرية«، ليتحولــوا 
ــي  ــن نقابي ــق األصــل م ــى صــورة طب إل
االتحــاد الرســمي، بيـّـاع العمــال، فــي كل 

مــكان وزمــان.

االنتهازيــة،  المســتقلة  النقابــات  هــذه 
وثيقــة  إصــدار  إلــى  ســارعت  التــي 
العــار بعــد وصــول السيســي للحكــم، 
لكــي يعلنــوا، حتــى دون أن يحصلــوا 
علــى أي مكتســبات لقواعدهــم، ودون أن 
ــم للنظــام  ــم، والئه ــع عماله يتشــاوروا م
الجديــد، مثلهــم بالضبــط مثــل االتحــاد 
علــى  النظــام  شــجع  ممــا  الحكومــي، 
الفتــك بكافــة المكتســبات التــي حصــل 
عليهــا العمــال خــال ســنوات الثــورة. 

الحقيقــة،  فــي  هــؤالء  مــع  الوحــدة 
تضعفنــا ال تقوينــا ألنهــم مكشــوفين أمــام 
عمالهــم، وبنــوا نقاباتهــم بطريقــة فوقيــة.. 
ــاء نقابــات  ــداً، فــي بن ولــن يســاعدونا، أب
مكافحــة، بــل ســيبيعونا فــي أول فرصــة، 

ــم. ــن قواعده ــن ع ــم معزولي ألنه

النقابــات  مــع  ســوياً  نعمــل  أن  يجــب 
ــى  ــا عل ــل وعينه ــي تناض ــة، الت المكافح
عمالهــا، وليــس علــى امتيــازات.. النقابــة 
التــي تســعى لضــم عمــال إلــى صفوفهــا 
تســعى  التــي  تلــك  وليــس  يــوم،  كل 
ــى  ــا إل ــب وم ــكار المناص ــا الحت قياداته

ــك.  ذل

التــي  هــي  بالــذات،  النقابــات،  وهــذه 
بمقدورهــا البنــاء وســط العمــال، بعــد 
فتــرة، منظمــات تقــدر علــى مواجهــة 
كل القوانيــن المعاديــة للعمــال.. وعلــى 
ــذي  ــة ال ــات النقابي ــون الحري ــها قان رأس
ســيقره البرلمــان المقبــل، ذلــك البرلمــان 
الــذي نحــن علــى يقيــن وتأكــد أنــه ســيأتي 
معاديــاً للعمــال وكل الشــغيلة بعــد أن تــم 
طبــخ الدوائــر االنتخابيــة لكــي تكــون 
رجــال  وكبــار  الفلــول  مقــاس  علــى 

األعمــال.

ــرز  ــة ف ــي لحظ ــة إذن ه ــة الراهن اللحظ
الماضــي،  أخطــاء  مــن  نتعلــم  كــي 
مفتــرق  فــي  اليــوم  النقابيــة  فالحركــة 
أو  التلصيــم   يجــدي  ولــن  طــرق.. 
ــد  ــن ض ــذا نح ــون«. ل ــك ع الدق »الضح
غيــر  تفيــد  لــن  التــي  الصــف  وحــدة 

وخصومنــا. أعداءنــا 

إىل القيادات العاملية املكافحة.. عن أي وحدة صف تتحدثون؟

عمال

بقلم: خليل رزق 

بــدأ عمــال القطاميــة وطــرة لإلســمنت 
األحــد  مســاء  العمــل  عــن  إضرابهــم 
أن زمائهــم  فبرايــر عقــب علمهــم   8
فضــوا  حلــوان  إســمنت  شــركة  فــي 
إضرابهــم، الــذي بــدأوه صبــاح نفــس 
ــدات األمــن وانتظــارا  ــوم بســبب تهدي الي

اليــوم. مفاوضــات  النتهــاء 

القطاميــة  مجموعــة  إدارة  وأرســلت 
أتوبيســا إلحضــار ممثليــن عن الشــركات 
الثاثــة للتفــاوض مــع ممثــل الشــركة 
ــدأ  ــوف تب ــة، وس ــوى العامل ــر بالق ومدي
ــة. ــي خــال ســاعات قليل المفاوضــات ف

وقــال قيــادي عمالــي، إن موقــف العمــال 

فــي  ســوي  ينجــح  لــم  واألمــن  قــوي 
تعطيــل اإلضــراب فــي فــرع الشــركة 
بحلــوان فقــط، حيــث قــرر العمــال تأجيــل 
اإلضــراب، بينمــا تراجــع األمــن عــن 
تهديداتــه باســتخدام العنــف مــع عمــال 

اإلســمنت.

اإليطاليــة  شــمنت  شــركة  وتمتلــك 
مجموعــة القطاميــة، وهــي تضــم مصانع 
بالســويس  واألكيــاس  وحلــوان  طــره 

والقطاميــة.

بالمجموعــة  التعبئــة  عمــال  بــدأ  وقــد 
المطالــب  رافعيــن  أمــس  إضرابهــم 

اآلتيــة:

الســنوية  الزيــادة  صــرف   .1

اإلدارة  تماطــل  التــي  األجــور  فــي 
ــد  ــام ، فق ــة كل ع ــع بداي ــا م ــي صرفه ف
تأجــل صرفهــا لشــهرين بعــد بــدء الســنة 
أو ثاثــة أشــهر، وهــذه المــرة أعلنــت 
ــادم،  ــو الق ــارا مــن أول ماي ــا اعتب صرفه
الزيــادة  فــى  حقوقهــم  تهــدر  أنهــا  أي 

أشــهر. خمســة 

بمستشــفى  العمــال  الحــاق   .2
خــاص بــدال مــن التأميــن الصحــي الــذى 
لطبيعــة  مناســبته  عــدم  العمــال  يــرى 

. تهــم با صا إ

ــث  ــر حي ــدل مخاط ــرف ب ص  .3
ــذه  ــة له ــوأ مرحل ــي أس ــون ف ــم يعمل أنه
ــي  ــة الت ــة التعبئ ــى مرحل ــة، وه الصناع
تعــرض الجهــاز التنفســي للعامــل لخطــر 

ــو. ــوي، أو الرب ــر الرئ ــة بالتحج اإلصاب

أســوة  وجبــة  بــدل  صــرف   .4
الذيــن  المثبتيــن  الشــركة  بعمــال 
يصرفــون شــهريا حصــة تموينيــة بديــا 
عــن الوجبــة، ممثلــة فــى ســلع بقيمــة 

جنيــه.  300

مهمــات  صــرف  اســتكمال   .5
ــات  ــة “الكمام ــة المهني ــامة والصح الس

واألذن”. العيــن  وواقــي 

مواصــات  وســيلة  توفيــر   .6
لنقــل العمــال للشــركة، أو توفيــر بــدل 
ــى  ــم ف ــكن معظمه ــث يس مواصــات حي
قــرى الصــف البعيــدة عــن حلــوان والتــي 

الهزيلــة. رواتبهــم  تســتهلك 

المواســم  بــدالت  صــرف   .7
أســوة بعمــال الشــركة المثبتيــن، مثــل 
مكافــآت األعيــاد، ودخــول المــدارس.

ــال  ــي كان العم ــب الت ــي المطال ــك ه وتل
شــهور  منــذ  تحقيقهــا  فــي  ألحــوا  قــد 
واإلدارة ال تســتجيب، علمــا بــأن تحقيــق 
عليهــا  المفاوضــة  أو  المطالــب  هــذه 
يجــب أن يتــم مــع المقــاول، إال أنهــم 
ــو  ــاول، فه ــون المق ــة ال يعرف ــى الحقيق ف
وســيط صــوري يتغيــر والعمــال ثابتــون، 
وتعاماتهــم فــي جميــع الحــاالت مــع 
ــي تماطــل أو  ــاول الت ــس المق اإلدارة ولي
ــذى  ــاول ال ــل األمــر للمق تتجاهــل أو تحي

ال يعرفــه العمــال أصــا.

إرضاب 10 آالف عامل مبجموعة القطامية لإلسمنت
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املحكمة اإلدارية تلزم الحكومة بتعيني 
وتثبيت العاملني بالدولة

وسماســرة  األعمــال  رجــال  دولــة 
قمــع  علــى  العمــال مصــرة  اســتعباد 
ــرة  ــة األخي ــال، الجول ــات العم احتجاج
كانــت يــوم 8 فبرايــر حيــث تعاملــت 
الشــرطة مــع إضــراب عمــال اإلســمنت 
فــى مصانــع حلــوان وطــرة والقطاميــة 
اإليطالــي،  للمســتثمر  جميعــا  التابعــة 
والتــى تتعاقــد مــن الباطــن مــع عــدد 
مثــل  العمالــة،  توريــد  مقاولــي  مــن 
وأحمــد  ومنكــو،  األقصــى،  شــركات 
العمالــة  تــورد  التــي  عثمــان،  أحمــد 
عامــل  مــن  بــدًء  مســتوياتها  بجميــع 
التعبئــة والتحميــل حتــى المهندســين، 
مــرورا بالعمالــة الفنيــة فــى اإلنتــاج 
بعصــا  لوحــت  أن  فــكان  والصيانــة، 
الشــرطة والجيــش معــا، فوقفــت مدرعة 
ــى عــدد  ــع، وتول للجيــش خــارج المصن
مــن ضبــاط الشــرطة إرهــاب عمــال 
ــي  ــم ف ــوان باحتجــاز 4 منه اســمنت حل
علــى  والمفاوضــة  الشــرطة،  بوكــس 
فــض اإلضــراب أو اعتقالهــم بتهمــة 
ــهد أيضــا  ــذا المش ــرر ه ــر، وتك التظاه
تهديــد  تــم  حيــث  طــرة  مصنــع  فــي 
العمــال بإلقــاء القبــض عليهــم بتهمــة 
التظاهــر وأنــه ليــس هنــاك إال فــض 

اإلضــراب.

المقــاول يحيــون فــي جحيــم،  عمــال 
وهــم يعانــون مــن تفــاوت األجــور بينهم 
وبيــن العمــال المثبتيــن، فــي انتهــاك 
ــل  ــون العم ــن قان ــادة 79 م ــح للم صري
ــع  ــد م ــل التوري ــاواة عام ــة بمس القاضي
العامــل المثبــت مــا دامــا يقومــان بنفــس 
العمــل، بينمــا تختفــي بــدالت المخاطــر 
ومهمــات الســامة والصحــة المهنيــة 
ــت  ــج توقف ــي منت ــة ف ــة الصحي والرعاي

مــن  إنتاجــه  عــن  األول  العالــم  دول 
ــة. ــره المدمــر للصحــة والبيئ ــود ألث عق

بالمطالــب  العمــال  يتقــدم  وحيــن 
بالتنفيــذ  الوعــد  ثــم  تجاهلهــا،  يتــم 
العمــال  يفقــد  وعندمــا  والمماطلــة، 
ــررون  ــم الســبل يق ــق به ــر وتضي الصب
االعتصــام ثــم اإلضــراب عــن العمــل، 
بالشــرطة  مســتعينة  اإلدارة  فتشــهر 
والجيــش ســاح الترهيــب باالعتقــال 
و إلقــاء التهــم الجاهــزة باإلرهــاب أو 
االنتمــاء لتيــارات اإلســام السياســي، 
ــوف  ــرة الخ ــال لحظي ــود العم ــى يع حت
والســكوت علــى الظلــم، وقــد قابلــت 
اإلدارة أيضــا بمصنــع طــرة احتجــاج 
ــئولي  ــة أن مس ــل لدرج ــال بالتجاه العم
ــن حضــروا  ــة الذي ــوى العامل ــب الق مكت
لتســجيل شــكوى العمــال حاولــوا مقابلــة 
فاضطــر  فرفــض،  المصنــع  مديــر 
بتحريــر  العاملــة  القــوى  مســئولو 
عــن  المتناعــه  شــرطة  محضــر 
مقابلتهــم وحضورهــم التفــاوض بينــه 
وبيــن العمــال، ومــن المقــرر أن تتــم 
جولــة جديــدة مــن المفاوضــات يــوم 
األحــد المقبــل وعلــى إثرهــا ســيقرر 

ال. أم  االضــراب  معــاودة  العمــال 

التابعيــن  اإلســمنت  عمــال  مطالــب 
للمقاوليــن مثــل غيرهــم مــن العمــال 
الصــرف  فــى  أحقيتهــم  فــي:  تتمثــل 
وبــدل   ، الدوريــة  للعــاوة  المنتظــم 
وهــى  الوجبــة،  وبــدل  المخاطــر 
انخفــاض  تعــوض  التــي  الزيــادات 
رواتبهــم وتعينهــم علــى الحيــاة الصعبة، 
الســامة  بمهمــات  مطالبتهــم  ثــم 
ــض  ــم بع ــي تقييه ــة الت ــة المهني والصح

ــن  ــد المقاولي ــم تعاق ــة، ث ــر المهن مخاط
مــع مستشــفيات خاصــة تقــدم خدمــة 
صحيــة مناســبة إلصابــات المهنــة التــي 
تتــراوح مــا بيــن األمــراض الصدريــة، 
وبتــر األيــدى أو األرجــل للعامليــن مــن 

التعبئــة. العمــال علــى ســيور 

هنــا  نشــير  أن  المناســب  مــن  ولعــل 
ــه  ــذى أجرت ــري ال ــل الجوه ــى التعدي إل
الحملــة فــى مســودتها لقانــون العمــل 
لمبــدأ  الكامــل  اإللغــاء  حــول  البديــل 
العمــال  بيــن  مــا  وســيط  اســتخدام 
وصاحــب العمــل ممثــا فــى شــركة 
الســرطاني  الــورم  ذلــك  التوريــد، 
ــة  ــات الدول ــع قطاع ــى جمي ــر ف المنتش
بمــا   ، خاصــة اإلنشــاءات والبتــرول 
العمــال  لحقــوق  إهــدار  مــن  يجــره 
ــة  ــدءا مــن عــدم توثيــق عاق بالكامــل ب
العمــل، مــرورا بالحرمــان مــن الرعايــة 
الصحيــة واالجتماعيــة الائقــة، وامتدادا 
بــكل تأكيــد لحرمــان العمــال مــن األجــر 

المناســب لمــا ينفذونــه مــن أعمــال.

والحملــة تــود أن تعلــن تضامنهــا الكامل 
مــع عمــال اإلســمنت ومطالبهــم العادلــة 
وتدعــو كافــة القــوى النقابيــة والحقوقيــة 
والثوريــة للتضامــن معهــم، وتــود أن 
ــة  ــو اللغ ــن ه ــات األم ــل ب ــاءل: ه تتس
االحتجاجــات  مــع  للتعامــل  المعتمــدة 
العماليــة التــي تطالــب بالحيــاة الكريمــة، 
ــن  ــا م ــب أنه ــة محل ــد حكوم ــل تعتق وه
ــوز باالســتقرار وهــي ال  الممكــن أن تف
تــرى ســوى تدليــل المســتثمرين وإلغــاء 
الدعــم بينمــا تقمــع احتجاجــات العمــال؟

حملــة نحو قانون عادل للعمل

ال إلرهاب األمن لعامل إسمنت 

طرة والقطامية وحلوان
بيان رابطة العاملني بالصحة

ال للمتاجرة بأحالم املرىض الفقراء 
تسقط أكاذيب جهاز الكفتة

ــام  ــف النظ ــم يكت ــن.. فل ــى المصريي ــن المرض ــام مايي ــرة بأح ــتمر المتاج وتس
ــون مصــري بمــرض االلتهــاب  ــى 9 ملي ــد عل ــة مــا يزي ــي إصاب ــذي تســبب ف ال
ــرض  ــذا الم ــزداد ه ــري وي ــب مص ــف طبي ــم 17 أل ــي منه ــي س ــدي الوبائ الكب
ــل يحــاول النظــام التجــارة بأحــام  ــد ســنويا، ب ــض جدي ــف مري ــدل 200 أل بمع
هــؤالء المرضــى فــي العــاج بادعــاء وجــود جهــاز مــن اختــراع الهيئــة الهندســية 
للقــوات المســلحة “جهــاز الكفتــة” قــادر علــى تشــخيص وعــاج هــذا الفيــروس 

ــن. ــن المصريي ــن مايي المتفشــي بي

ثــم نكتشــف بعــد ذلــك أن اللــواء عبــد العاطــي الــذي زعــم اختــراع هــذا الجهــاز 
ليــس طبيبــا باألســاس وبالتالــي غيــر مصــرح لــه بمزاولــة مهنــة الطــب كمــا أن 
ــي  ــة الت ــل الضروري ــر بالمراح ــم تم ــاز ل ــها الجه ــى أساس ــام عل ــي ق ــرة الت الفك
يســتلزمها أي بحــث علمــي كمــا أن الجهــاز نفســه وبعــد عــام ونصــف مــن 
اإلعــان عنــه ال يــزال قيــد البحــث ولــم يعالــج مريــض واحــد ممــا يؤكــد وجهــة 
نظرنــا أن الجهــاز مــا كان إال وهــم باعتــه المؤسســة العســكرية للشــعب المصــري 

ــق مكاســب سياســية. ــن لتحقي ــن المرضــي المصريي للتجــارة بأحــام مايي

ولــم يكتــف النظــام بالمتاجــرة بأحــام المرضــي الفقــراء بــل مــا زاد الطيــن بلــه 
هــو قمــع كل مــن اعتــرض علــى هــذا الجهــاز وحــاول كشــف زيــف هــذا الوهــم 
الــذي يتــم ترويجــه جماهيريــا؛ فتــم تغريــم الدكتــور محمــد فتــوح 20 ألــف جنيــه 
لمجــرد انتقــاده لهــذا الجهــاز والقائميــن عليــه والمروجيــن لــه كمــا تــم إلقــاء التهــم 
ــن  ــع المروجي ــق م ــب بالتحقي ــاز أو طال ــد الجه ــن انتق ــكل م ــه ل ــة والعمال بالخيان

لهــذا الجهــاز.

ونحــن إذ نؤكــد تضامننــا مــع الدكتــور محمــد فتــوح وكل مــن حــاول كشــف زيــف 
هــذا الجهــاز للمصرييــن؛ فإننــا نطالــب بتحويــل كل مــن شــارك فــي الترويــج لهــذا 
الجهــاز للمحاكمــة الجنائيــة بتهمــة تضليــل المصرييــن والمتاجــرة بأحامهــم كمــا 
ــة ممارســة  ــة بتهم ــة الجنائي ــى المحاكم ــد العاطــي إل ــواء عب ــل الل ــب بتحوي نطال

مهنــة الطــب دون ترخيــص.

رابطة العاملين في الصحة

عمال

لرئاســة  اإلداريــة  المحكمــة  قضــت 
الســبت 31  الدولــة،  بمجلــس  الجمهوريــة 
وتثبيــت  بتعييــن  الحكومــة  بإلــزام  ينايــر، 
العامليــن بالدولــة بموجــب عقــود مؤقتــة.

واســتندت المحكمــة فــي حكمهــا إلــى صــدور 
القانــون رقــم 19 لســنة 2012، بإضافــة 
فقــرة ثالثــة إلــى نــص المــادة )23( مــن 
بالدولــة  المدنييــن  العامليــن  نظــام  قانــون 
ــى  ــي تنــص عل ــم 47 لســنة 1978، والت رق
ــد أجــور موســميين  أن “كل مــن أمضــى ببن
6 أشــهر علــى األقــل مــن تاريــخ نقلــه علــى 
البــاب األول أجــور يتــم تعيينــه علــى بنــد 

ــاب”. ــذات الب ــة ب ــور الثابت األج

وأوضحــت المحكمــة أن نفــس القانــون نــص 
فــي مادتــه الثانيــة علــى أن يكــون شــغل 
ــى  ــون عل ــذا القان ــدور ه ــد ص ــف بع الوظائ
وظائــف دائمــة، مــع حظــر التعاقــد علــى 
ــاب األول  ــادات الب أجــور الموســميين باعتم

ــور. أج

ــا للقانــون،  ــه وفق ــى أن وأشــارت المحكمــة إل
ــن  ــة العامــة يكــون بالتعيي ــإن شــغل الوظيف ف
طريــق  عــن  شــغلها  يجــوز  وال  الدائــم، 
التعاقــد اعتبــاراً مــن 1 مايــو 2012 تاريــخ 
ــة  ــا أن الدول ــى حيثياته ــدة ف ــه، مؤك العمــل ب
ملتزمــة بتثبيــت كل مــن أمضــى 6 أشــهر 
األول  البــاب  علــى  مؤقــت  بعقــد  بالعمــل 

أجــور بعــد نقلــه مــن بــاب أجــور موســميين، 
ــه. ــون إال بإلغائ ــة القان وال يجــوز لهــا مخالف

العامليــن  مــن  اآلالف  عشــرات  أن  يُذكــر 
المؤقتيــن بالحكومــة يدخلــون فــي معركــة 
المختلفــة  الــوزارات  مــع  حاليــاً  شرســة 
القانــون، ويعــد هــذا  تتحايــل علــى  التــي 
ــب  ــة محل ــات حكوم ــة لمخطط ــم ضرب الحك
ــة الموســمية والعارضــة  ــت العمال ــدم تثبي بع
بحجــة عــدم وجــود نفقــات رغــم أن الجهــاز 
المركــزي للتنظيــم واإلدارة أكــد علــى أحقيــة 
العامليــن فــي التعييــن، ومــا زالــت المعركــة 
ــاً،  مســتمرة سيحســمها األكثــر تنظيمــاً ووعي

ــس. ــول النف ــى بط ــن يتحل ــم م واأله

بقلم: خليل رزق 

أعلــن عمــال شــركة النيــل للطــرق والكبــاري، 
بمقــر  االعتصــام،  فبرايــر،   10 الثاثــاء 
بالســواح،  الرئيســية  والمخــازن  الــورش 
احتجاجــاً علــى عــدم تنفيــذ بنــود االتفاقيــة 
جماعيــة التــي وقعــت مــع رئيــس مجلــس 

اإلدارة منــذ عــام كامــل.  

يُذكــر أن االتفاقيــة الجماعيــة الموقعــة فــي 
علــى  الموافقــة  تضمنــت   2014 فبرايــر 
مطالــب إقــرار عــاوة 35٪ علــى الراتــب 
ــن ٪7  ــة م ــاوة الدوري ــع الع األساســي، ورف
إلــى 10٪، واإلقــرار بتبعيــة الشــركة لقطــاع 
ــراب  ــام اإلض ــاب أي ــام، واحتس ــال الع األعم
بأجــر كامــل وعــدم الماحقــة اإلداريــة أو 
ــي اإلضــراب، عــاوة  ــة للمشــتركين ف األمني

علــى تطبيــق مــا يــوازي الحــد األدنــى كحافــز 
إضافــي .

وشــدد قيــادي عمالــي علــى أن محاربة الفســاد 
أهــم أولويــات  المالــي واإلداري هــي مــن 
ــن يخوضــون نضــاالً مــن أجــل  العمــال، الذي
ــة  ــم أي ــون له ــدون أن تك ــركة، ب ــر الش تطهي
ــى أن إدارة الشــركة  ــاً إل ــدة سياســية، الفت أجن
اســتقطاعات  توريــد  فــي  منتظمــة  غيــر 
ــدم  ــك ع ــة، وكذل ــة للهيئ ــات االجتماعي التأمين
توريــد اســتقطاعات صنــدوق الزمالــة والتــي 
عــدة  الماضــي  االعتصــام  بعــد  انتظمــت 
أشــهر ثــم توقفــت، باإلضافــة إلــى عــدم تعييــن 
العمالــة المؤقتــة التــي يتــم تجاهلهــا وتخطيهــا 
ــا . ــدالً منه ــيب ب ــارب والمحاس ــن األق وتعيي

اعتصام 

عامل »النيل للطرق والكباري
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حصاد قضاء الثورة املضادة
بقلم: طاهر مختار 

أحــرز  يوليــو 2013   3 انقــاب  بعــد 
القضــاء المصــري العديــد مــن النقــاط 
ــب  ــى لع ــرطة عل ــع الش ــته م ــي منافس ف
الثــورة  حربــة  “رأس  أو  األقــذر  دور 
كشــر  فقــد  مصــر”؛  فــي  المضــادة 
القضــاء عــن وجهــه الصريــح كمؤسســة 
مصــر  فــي  الدولــة  مؤسســات  مــن 
يتمحــور دورهــا األساســي حــول حمايــة 
ــي تمــارس االســتبداد  ــة الت ــة الطبقي الدول
واالســتغال ضــد ماييــن المصرييــن 
مــن أجــل حفنــة صغيــرة مــن رجــال 
ــة  ــل الطبق الســلطة ورجــال األعمــال تمث

الحاكمــة فــي مصــر.

المصــري  القضــاء  دور  يختلــف  لــم 
ــرا فــي الســنوات األخيــرة ولكــن مــا  كثي
اختلــف بعــد االنقــاب هــو وضــوح دوره 
كأداة هامــة إن لــم تكــن األداة األهــم فــي 
علــى  لإلجهــاز  المضــادة  الثــورة  يــد 
الثــورة المصريــة بســبب تكثيــف أحكامــه 
وقراراتــه المشــينة؛ فتســارعت وتيــرة 
الســبيل  إخــاء  وقــرارات  البــراءات 
لرمــوز نظــام مبــارك الــذي قامــت ضــده 
الثــورة بــل امتــدت لمبــارك نفســه ونجليــه 
ــة  ــادات الداخلي ــملت وزراءه وقي ــا ش كم
المتظاهريــن؛  قتلــة  الشــرطة  وضبــاط 
واالســتبداد  الفســاد  تكــِف جرائــم  فلــم 
وقتــل المتظاهريــن التــي قــام بهــا هــؤالء 
ــم  ــاة عليه ــم القض ــى يحك ــن حت المجرمي
أحكامــا تتناســب مــع جرائمهــم السياســية 
والشــخصية فــي حــق الشــعب المصــري 

ــراده. وأف

النظــام  حمايــة  فــي  دوره  والســتكمال 
كبيــرا  دورا  المصــري  القضــاء  لعــب 
ــورة  ــلطة الث ــي س ــل بمعارض ــي التنكي ف
المضــادة فــي مصــر بمختلــف اتجاهاتهــم 
أحكامــا  ضدهــم  فأصــدر  السياســية؛ 
ــل  ــة مث ــم ملفق ــدة بته ــل الم بالســجن طوي
ــق أو  ــع الطري ــام وقط ــلم الع ــر الس تكدي
لمخالفاتهــا  العقوبــة  تســتوجب  ال  تهــم 
بــل  اإلنســان  حقــوق  قواعــد  ألبســط 
نفســه  الدولــة  لدســتور  لمخالفتهــا 
القمعــي  التظاهــر  قانــون  خــرق  مثــل 
اعتــاد  التــي  التهــم  وهــي  والتجمهــر 
ــه بهــا، وبجانــب  النظــام حبــس معارضي
ــس  ــكام بالحب ــم األح ــدر ضده ــن ص الذي
اآلالف  هنــاك  النظــام  معارضــي  مــن 
ــة  ــى ذم ــا عل ــهم احتياطي ــم حبس ــن ت الذي
دون  طويلــة  لشــهور  سياســية  قضايــا 
ــوى  ــم س ــة تدينه ــة حقيقي ــة أدل ــود أي وج
تحريــات المباحــث أو تحريــات االمــن 
ــة(  ــن الدول ــد ألم ــم الجدي ــي )االس الوطن
ــي هــي خصــم  ــذرة الت ــزة الق ــك األجه تل
ليتخطــى  النظــام  لمعارضــي  تقليــدي 
عــدد مــن تــم حبســهم احتياطيــا أو الحكــم 
عليهــم بالســجن خــال فتــرة مــا بعــد 
ــم  ــا منه ــف معتق ــين أل ــاب الخمس االنق
أســماء معروفــة مــن رمــوز ثــورة ينايــر 
مثــل عــاء عبدالفتــاح وأحمــد ماهــر 
المصــري  وماهينــور  دومــة  وأحمــد 

القهوجــي. ولــؤي 

القضــاء  “بجاحــة”  وصلــت  وقــد 
المصــري أن قــام أحــد القضــاة وهــو 
ــب بقاضــي  ــري الملق ســعيد يوســف صب
أحــكام  بإصــدار  المنيــا  إعدامــات 
ــن  ــر م ــق أكث ــي ح ــة ف ــات جماعي إعدام
ــام  ــي النظ ــن معارض ــخص م 1200 ش

فــي قضيتيــن فقــط وبالتأكيــد ليســت هــذه 
أحــكام اإلعــدام الوحيــدة المسيســة خــال 

الماضيــة! الفتــرة 

الفجــة  المسيســة  األحــكام  وبجانــب 
فقــد قــام قضــاة الســلطة بالعديــد مــن 
فجاجــة  األكثــر  اإلجرائيــة  المخالفــات 
ــام  ــم للنظ ــدى انحيازه ــح م ــي توض والت
بشــكل قــذر، مثلمــا حــدث في قضيــة وقفة 
مجلــس الشــورى عندمــا وافــق القاضــي 
علــى إجــراء المحاكمــة فــي معهــد أمنــاء 
ــي  الشــرطة رغــم أن الشــرطة طــرف ف
عــن  الطــرف  بغــض  وقــام  القضيــة 
ــل  ــاح ووائ ــاء عبدالفت ــع الشــرطة لع من
الدخــول  مــن  نوبــي  وحمــادة  متولــي 
ــا  ــا بالســجن 15 عام فحكــم عليهــم غيابي
أمــام  مــن  الشــرطة  عليهــم  فقبضــت 
أبــواب مــكان المحاكمــة فــور صــدور 
ــؤ  ــن تواط ــم ع ــذي ين ــي ال ــم الغياب الحك
ــي  ــى ف ــة حت ــن القاضــي والداخلي ــذر بي ق
إجــراءات المحاكمــة فمــا بالنــا باألحــكام! 
ــو  ــة ه ــس القضي ــي نف ــال اآلخــر وف المث
فضيحــة القضــاء المصــري عندمــا ســمح 
نفــس القاضــي لممثــل النيابــة دون اتخــاذ 
أي موقــف ضــده بعــرض فيديو شــخصي 
لعائلــة عــاء عبدالفتــاح وعندمــا تحولــت 
القضيــة لقضيــة رأي عــام وتصــدرت 
مانشــتات فضيحــة القضــاء المصــري 
ــي  ــي ف ــى القاض ــة تنح ــف العالمي للصح
النيابــة  التاليــة وأحــال وكيــل  الجلســة 

ــة! للنياب

بالقتــل  الســلطة  قضــاة  يكتفــي  وال 
أحــكام  خــال  مــن  فيــه  والشــروع 
معارضــي  ضــد  المسيســة  اإلعــدام 
النظــام بــل يشــرعون فــي القتــل بأســاليب 
قــذرة أخــرى مثلمــا حــدث مــن القاضــي 
الــذي  شــحاتة  ناجــي  محمــد  المجــرم 
رفــض نقــل أحمــد دومــة المضــرب عــن 
الطعــام وقتهــا مــن الســجن للمستشــفى 
شــهر  فــي  صحتــه  تدهــورت  عندمــا 
ــب  ــتجب للطل ــم يس ــي ول ــر الماض أكتوب
تحولــت  عندمــا  يوميــن  بعــد  ســوى 
قضيــة حيــاة دومــة المهــددة لقضيــة رأي 
ــذي  ــس القاضــي أيضــا ال عــام، وهــو نف
يســتمر فــي تأجيــل قضيــة محمــد ســلطان 
ــن  ــر م ــذ أكث ــام من ــن الطع ــرب ع المض
عــام ويرفــض اإلفــراج الصحــي عنــه 

معرضــا حياتــه لخطــر محــدق.

المصــري  القضــاء  قمــع  يقتصــر  وال 
علــى النشــطاء السياســيين ومعارضــي 
والنيابــة  هــو  دوره  امتــد  بــل  النظــام 
الذيــن  الكادحيــن  العمــال  إلــى  العامــة 
مــن  المشــروعة  بحقوقهــم  يطالبــون 
فــي  االعتصــام  أو  اإلضــراب  خــال 
شــركاتهم ومحــال عملهــم، فخــال العــام 
ــال  ــن العم ــد م ــس العدي ــم حب الماضــي ت
والموظفيــن مثــل موظفــي البريــد وعمــال 
شــركة شــبكات ناتجــاس فــي اإلســكندرية 
إداراتهــم،  مــن  بحقوقهــم  لمطالبتهــم 
بــل وصــل األمــر أن تفــاوض محافــظ 
ــواء طــارق المهــدي مــع  اإلســكندرية الل
العمــال ليفضــوا اعتصامهــم مقابــل أن 
مــا كان  يخلــي ســبيل زمائهــم وهــو 
بالفعــل؛ ليعطــي هــذا مثــاال بســيطا علــى 
إحــدى الجهــات التــي تعطــي للقضــاة 
أو  بحبــس  أوامــرا  النيابــة  ولــوكاء 

إخــاء ســبيل مــن يريــد النظــام.

ولــم تكــن هــذه حالــة التدخــل الوحيــدة من 
النظــام فــي أحــكام القضــاء،؛ فماييــن 
ــرة  ــال الفت ــتمعوا خ ــد اس ــن ق المصريي
مديــر  تســريبات  أحــد  إلــى  الماضيــة 
مكتــب السيســي اللــواء عبــاس كامــل 
وهــو التســريب الخــاص بكالمتــه مــع 
اللــواء ممــدوح شــاهين مســاعد وزيــر 
الدفــاع للشــئون القانونيــة يطلــب منــه فيــه 
التدخــل لتبرئــة ضابــط الشــرطة المجــرم 
ــا  ــن زميلهم ــي اب ــاح حلم ــام عبدالفت إس
عبدالفتــاح حلمــي ضابــط الجيــش الســابق 
الــذي قتــل مــع ســبق اإلصــرار والترصد 
ــو  ــات أب ــيارة ترحي ــي س ــا ف 37 معتق
ــة  ــطس 2013 أو قضي ــي أغس ــل ف زعب
اللــي كانــوا  “الحاجــة وتاتيــن واحــد 
فــي عربيــة األمــن المركــزي دي” بلغــة 
فــي  شــاهين  وممــدوح  كامــل  عبــاس 

المكالمــة!

مــن متابعــة أحــكام القضــاء المصــري 
ال  الســلطة  قضــاء  أن  أيضــا  يتضــح 
يســتقوي ســوى علــى “الغابــة” بأحــكام 
الســجن الطويلــة التــي يصدرهــا القضــاة 
)ســجناء  والغارمــات  الغارميــن  علــى 
ــتطيعوا  ــم يس ــم ل ــن( ألنه ــجينات الدي وس
ــي اضطــروا  ــم البســيطة الت ــداد ديونه س
ــة  ــة ضروري ــور حياتي ــن أجــل أم ــا م له
ــة  ــة جراحيــة ضروري مثــل إجــراء عملي
صحيــة  خدمــات  توفــر  ال  دولــة  فــي 

مجانيــة حقيقيــة للشــعب الــذي تحكمــه أو 
لمســاعدة ابنــة علــى الزواج، فيتم حبســهم 
لمــدد قــد تصــل ل 10 ســنوات مــن أجــل 
ــنين  ــدد الس ــس ع ــاوز نف ــد ال يتج ــن ق دي
مــن آالف الجنيهــات، وفــي نفــس الوقــت 
نجــد كبــار رجــال األعمــال المتهميــن 
ــن  ــرى تتجــاوز المايي ــا فســاد كب بقضاي
مثلمــا  إخــاء ســبيلهم  يتــم  للمليــارات 
حــدث مــع رجــل األعمــال المجــرم أحمــد 
ــري  ــوزراء المص ــس ال ــل رئي ــز ومث ع
فــي  المتهــم  محلــب  إبراهيــم  الحالــي 
قضيــة القصــور الرئاســية أثنــاء رئاســته 
لشــركة المقاولــون العــرب مــع المخلــوع 
حســني مبــارك ولكــن القضــاء المصــري 
ــادا  ــي األرض فس ــث ف ــرا ليعي ــه ح ترك
ــس  ــو رئي ــر وه ــد أكب ــب جدي ــي منص ف
قضايــا  وكذلــك  المصريــة،  الحكومــة 
التهــرب الضريبــي المتــورط فيهــا كل 
ــع  ــث ال يدف ــا حي ــال تقريب ــال األعم رج
الســنوية  الضرائــب  األعمــال  رجــال 
ــدر بالماييــن  ــي تق المســحقة عليهــم والت
فتغــض الدولــة وقضاؤهــا الطــرف عنهــم 
الغابــة والفقــراء  وال تحاســب ســوى 

ــم. ــوت يومه ــدون ق ــن ال يج الذي

مــا ترتكبــه منظومــة القضــاء فــي مصــر 
ــم فــي حــق  بواســطة قضاتهــا هــي جرائ
العدالــة وفــي حــق الشــعب المصــري مــن 
قضــاة ارتضــوا أن يقومــوا بالــدور الــذي 
رســمته لهــم ســلطة الثــورة المضــادة 
ــن  ــه م ــورة ومــا تمثل ــاء علــى الث للقض
ــة  ــي الحري ــة وف ــة حقيقي ــي عدال ــل ف أم
للشــعب المصــري، قضــاة لــم يصبهــم 
ــار  ــة وكب ــرؤون القتل ــم يب ــل وه أي خج
ــون  ــت يحبس ــس الوق ــي نف ــدين وف الفاس
وكبــار  والشــباب  والطلبــة  األطفــال 
الســن بتهــم سياســية وتهــم ملفقــة تتعلــق 
الثــورة  ولعــل  للنظــام،  بمعارضتهــم 
تكــون قــد ســاعدت قطاعــات واســعة 
ــة قضــاء  ــن فــي فهــم حقيق مــن المصريي
النظــام ودوره الحقيقــي فــي حمايــة هــذا 
ــا  ــتقبا مثلم ــه مس ــوا ل ــا يأمن ــام؛ ف النظ
ــه  ــلموا ل ــر وال يس ــورة يناي ــي ث حــدث ف
فــي موجــات مــد ثورتهــم المقبلــة زمــاء 
القضــاة مــن مجرمــي النظــام لمحاســبتهم 
ــم  ــوا محاكمه ــل ليقيم ــم، ب ــى جرائمه عل
مجرمــي  لتحاســب  بنفســهم  الثوريــة 
ــن  ــن م ــم المجرمي ــن ضمنه ــلطة وم الس
ــوا قضاتهــم مــن وســط  القضــاة، ولينتخب

جماهيــر الشــعب الثائــر ممــن لديــه درايــة 
ــي  ــة الت ــة الحقيقي ــق العدال ــة لتحقي قانوني

ــورة. ــا الث ــن أجله ــت م قام

مقاالت

 

صقفة ثائر 
بقلم: حازم خالد إبراهيم 

َسْب السجين للسجن لما اتزحم

نَدَه الشهيد للقبر يوم ثورة

ً األرض قالت للقضاء تبا

والدولة عورة وبـ تداري فـ العورة

قال الولد: ده اليأس طول الطريق خاين

والحلم عمره ما كان طماع وال هاين

والقلب سجن كبير ألحامكوا

سجان العهر عمره ما يفهمكوا

يا بلد في األصل تابعة و مركوبة

والطاغي فيكي حر يا وليدة

اآلية دايماً ماشية مقلوبة

رميتي الوال في السجن تأبيدة

ضحك الوال على حكم كان ظالم

سقف وعينه بتوعد العاهر

البد يوم أنتقم، تتردي يا مظالم

والظلم عمره ما دام

حتى على الكافر

يا بورش لو هتطول نومتي عليك دهراً

ده القلب راح يفضل طول الطريق ثائر

عمري ما هتغرب جواكي يوم قهراً

وال قلبي راح يحلم غير حلمك الطاهر

إهداء إلى أحمد دومة
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الطائفيــة ســكة الثــورة المضــادة، فقــد 
ــت  ــداً؛ تفتي ــه جي عــرف طنطــاوي طريق
الجماهيــر المتحــدة فــي المياديــن وتزييف 
ــي  ــكات ف ــن التكتي ــدد م ــر ع ــا عب وعيه
إطــار خطــة النظــام للقضــاء علــى ثــورة 

ــر.  يناي

جماهيــر  وانفضــاض  مبــارك  تنحــي 
ــال ــات العم ــتمرار إضراب ــن واس الميادي
كان اإلجــراء األول هــو القبــول بمطلــب 
المجلــس  وإعــان  مبــارك  تنحــي 
العســكري انحيــاز خــادع مــن الجيــش 
ــبب  ــن بس ــت الميادي ــورة، انفض ــى الث إل
غيــاب حــزب ثــوري جماهيــري يفضــح 
توجيــه  فــي  دور  ويلعــب  الخدعــة 
االســتمرار  ضــرورة  إلــى  الجماهيــر 
حتــى إســقاط كامــل لنظــام مبــارك، لكــن 
ــس العســكري  ــدأ المجل ــر وب ــَي األم قُض
فــي مهاجمــة الثــورة بعــد فــض القلــة 
ــوة  ــر بالق ــي التحري ــت ف ــي بقي ــة الت القليل
اإلضرابــات  موجــة  إلــى  التفــت  ثــم 
ــر  ــوم 5 فبراي ــت ي ــي انطلق ــة الت العمالي
واســتمرت بعــد التنحــي. أطلــق المجلــس 
ــة شرســة ضــد  ــة إعامي العســكري حمل
حركــة العمــال ومطالبهــم، واصفــاً إياهــا 
بـ«الفئويــة« وأنهــا تعطــل عجلــة االنتــاج 
وتهــدد »االقتصــاد الوطنــي«، بــل وصل 
ــال  ــات العم ــف إضراب ــى وص ــر إل األم

ــورة!  ــدد الث ــر يه ــا خط بأنه

السياســية  القــوى  غيــاب  ظــل  وفــي 
التــي  العمــال  بحركــة  االلتحــام  عــن 
ــر المؤسســات  ــع شــعار تطهي ــت ترف كان
رجــال  كل  مــن  والخدميــة  الصناعيــة 
مبــارك وفلولــه، وتحقيــق مطلــب الثــورة 
فــي العدالــة االجتماعيــة، اســتطاع مجلس 
العماليــة،  الحركــة  تشــويه  طنطــاوي 

المباشــر  القمــع  مرحلــة  إلــى  وانتقــل 
ــون  ــوم بقان ــر إصــدار أول مرس ــا عب له
جريمــة  واعتبــاره  اإلضــراب  بحظــر 
يُعاقــب عليهــا بالحبــس أمــام القضــاء 
إضرابــات  يفــض  وأخــذ  العســكري، 
العمــال بقــوات الجيــش فــي الســويس 
واإلســكندرية وحلــون وغيرهــا لوقــف 
التــي  العماليــة  الحركــة  هــذه  زحــف 
كانــت تتطــور بســرعة علــى مســتوى 
ــث شــهدنا تنســيق  ــم، حي الوعــي والتنظي
إلضرابــات عامــة قطاعيــة ومطالــب مــن 
ــاج  ــع اإلنت ــة لمصان ــة إدارات مدني نوعي
الطيــران  وزارة  وتطهيــر  الحربــي 
ــا  ــش، وغيره ــواءات الجي ــن ل ــي م المدن
وعيــاً  عكســت  التــي  المطالــب  مــن 
كبيــراً وتحديــاً عنيــداً الســتمرار ســيطرة 

العســكر علــى الســلطة والثــروة.

أمــا اإلجــراء أو التكتيــك الثانــي للمجلــس 
العســكري فــكان تفتيــت حركــة الجماهير 
عبــر تقســيم الفقــراء والمضطهديــن علــى 
أســاس دينــي وطائفــي. وقــد ســاعدته 
فــي ذلــك قــوى اإلســام السياســي بكافــة 
أطيافهــا، وعلــى رأســها جماعــة اإلخوان 
 19 اســتفتاء  مشــهد  وكان  المســلمين، 
مــارس 2011 تعبيــراً عــن هــذا االتجــاه، 
ُرفعــت مــرة أخــرى الشــعارات الطائفيــة 
بعــد أن كانــت ثــورة ينايــر قــد نحتهــا 

ــاً ورفعــت الوعــي العــام ضدهــا.  جانب

جماهيــر األقبــاط ظلــت تعانــي الفقــر 
ــن  ــراء المصريي ــى جنــب مــع فق ــا إل جنب
ولكنهــا  الســنين،  لعشــرات  المســلمين 
تتجــرع  ذلــك  إلــى  باإلضافــة  كانــت 
الدولــة  الدينــي، اضطهــاد  االضطهــاد 
ــة  ــة ثاني ــن درج ــم كمواطني ــي تعامله الت
ــم  ــع له ــاد المجتم ــام، واضطه ــكل ع بش

ــة،  ــاد الدول ــكاس الضطه ــو انع ــذي ه ال
باإلضافــة إلــى انتشــار أفــكار القــوى 

الرجعيــة.  الدينيــة 

كانــت  الجماهيــر  مــن  الكتلــة  هــذه 
تتقوقــع داخــل الكنائــس وال تشــارك فــي 
واالجتماعيــة  السياســية  االحتجاجــات 
ــا  ــط خوفه ــك تحــت ضغ ــل، وذل إال القلي
ــة  ــادات الديني ــيرة القي ــت أس ــديد. كان الش
التــي  الدولــة  وأســيرة  الكنيســة  فــي 
تضطهدهــا ولكــن توفــر لهــا »الحمايــة« 

مــن بطــش »المســلمين«! 

لعصــر  األخيــرة  الســنوات  فــي  لكــن 
مبــارك، وقعــت العديــد مــن األحــداث 
الدولــة  وقــوف  ظهــر  التــي  الطائفيــة 
أبرزهــا  وكانــت  بوضــوح،  خلفهــا 
ــاد  ــد المي ــة عي ــاط ليل ــل األقب ــة قت حادث
ــد  ــا عب ــي دبره ــادي، والت ــع حم ــي نج ف
ــة  ــة البرلماني ــم الكتل ــم الغــول زعي الرحي
تفجيــر  حادثــة  ثــم  الوطنــي،  للحــزب 
ــن  ــكندرية م ــي اإلس ــين ف ــة القديس كنيس
تســتطيع  حتــى  الداخليــة  وزارة  قبــل 
تمديــد حالــة الطــوارئ والتشــويش علــى 
ــك الوقــت.   ــي ذل ــري ف الصعــود الجماهي

القديســين  بعــد حادثــة  األقبــاط  خــرج 
ــوارع  ــى الش ــورة 1919 إل ــذ ث ألول من
الحــوادث  اســتمرار  علــى  احتجاجــاً 
الطائفيــة ضدهــم، خرجــوا يهتفــون ضــد 
الشــرطة التــي دبــرت المذبحــة وليــس 
ضــد المســلمين، خرجــوا بمئــات اآلالف 
وحدثــت  واإلســكندرية،  القاهــرة  فــي 
ــت  ــي فض ــى الت ــبيرو األول ــة ماس موقع
األقبــاط  مظاهــرات  الشــرطة  فيهــا 

والخرطــوش.  بالغــاز  الغاضبيــن 

الكتمــال  التتمــة  األقبــاط  خــروج  كان 
عناصــر الثــورة ضــد نظــام مبــارك بعــد 
ــا  خــروج الطلبــة فــي مظاهــرات القضاي
للمطالبــة  العمــال  وخــروج  الوطنيــة، 
ومظاهــرات  االجتماعيــة،  بالعدالــة 
القــوى السياســية ضــد اســتبداد نظــام 
ــرة  ــوى الفقي ــذه الق ــت ه ــارك، اجتمع مب
ــورة  ــي ث ــى الخــروج ف ــدة عل والمضطه
ينايــر، شــارك الطلبــة والعمــال واألقبــاط 
والمــرأة ورفعــت مطالــب كل المصرييــن 
االجتماعيــة  والعدالــة  الحريــة  فــي 

اإلنســانية.  والكرامــة 

 2011 مــارس   19 اســتفتاء  جــاء 
ــداً واســتطاع  ــة تحدي ــذه الحال لضــرب ه
مــع  بالتحالــف  العســكري  المجلــس 
ــد  ــه، فبع ــدف من ــق اله ــاميين تحقي اإلس
ان كانــت الثــورة تمثــل االمــل لجماهيــر 
األقبــاط فــي رفــع االضطهــاد الواقــع 
عليهــا أضحــى مــن »نتائــج« الثــورة 
ان »اللــي مــش عاجبــه يــروح كنــدا« 

»إســامية«.  ومصــر 

- طبعــا لــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، 
ــداء  ــم االعت ــدأت سلســلة مــن جرائ ــل ب ب
علــى الكنائــس وحرقهــا، بعضهــا مــن 
ــن  ــد م ــا بتأيي ــه وأغلبه ــام نفس ــل النظ فع

ــامي.  ــار االس ــوى التي ــض ق بع

وجــاء التتويــج لتحقيــق الخطة الشــيطانية 
العســكر  بتدبيــر  الجماهيــر   لتفتيــت 
مــع  األقبــاط  ضــد  ماســبيرو  لمذبحــة 
ترديــد صيحــات »هللا اكبــر« مــن بعــض 
الجنــود وبعــض الســلفيين الذيــن ظهــروا 

ــداث! ــرح األح ــى مس ــأة عل فج

المدمــر  تأثيرهــا  المذبحــة  لهــذا  كان 

علــى التحــام جماهيــر األقبــاط بفقــراء 
وتحــت  ينايــر،  ثــورة  فــي  المســلمين 
ضغــط اإلحســاس الشــديد باالضطهــاد 
والقهــر، بيــن دولــة تســحقهم وإســاميين 
يهللــون للمذبحــة تقوقــع األقبــاط مــرة 
أخــرى داخــل الكنيســة ورفعــوا شــعارات 
دينيــة معاكســة كــرد فعــل، ومــا بيــن 
مــن  قــوى  وســندان  الدولــة  مطرقــة 
اإلســام السياســي، بيــن الذهــاب إلــى 
ــاط  ــاد األقب ــبيرو، ع ــة ماس ــدا ومذبح كن
ثــم  الكنيســة،  داخــل  التقوقــع  أســرى 
مــرة  الدولــة  حضــن  إلــى  عــادوا 
ــاً  ــم أحيان ــد تقتله ــي ق ــة الت أخــرى، الدول
ــن  ــد ل ــا بالتأكي ــاً، لكنه ــم دائم وتضطهده

ترحلهــم إلــى كنــدا! 

هــذا درس مــن الــدروس الســلبية لثــورة 
ينايــر، هــل نتعلمــه؟ 

ــى  ــاط إل ــتعادة األقب ــى اس ــل عل ــل نعم ه
الثــورة عبــر الدفــاع عــن مطالبهــم التــي 
ــى  ــورة؟ عل ــب الث هــي مــن صلــب مطال
اضطهــاد  ضــد  يقــف  أن  ثــوري  أي 
الدولــة أو الجماعــات الدينيــة لألقبــاط، 
علينــا التصــدي للشــعارات والممارســات 
ــة  ــة، والنضــال ضــد أي مجموع الطائفي

ــا. ترســخ له

فجماهيــر األقبــاط ســتظل فــي حضــن 
الدولــة - وهــو مكســب للثــورة المضــادة 
المشــهد جماعــات  تصــدّرت  - طالمــا 
طائفيــة أو شــعارات طائفيــة، فالثــورة 
ــد  ــورة هــي عي ــن والث تحــرر المضطهدي
مجموعــات  تصدّرتهــا  فــإذا  الفقــراء، 
الرعــب الطائفيــة أو إذا لــم ترفــع مطالــب 
الفقــراء كان مصيرهــا الفشــل ال محالــة.
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الدولــة  إرهــاب  تصاعــد  ظــل  فــي 
ضــد كل المطالبيــن بالحريــة والعدالــة 
المذابــح  طريــق  عــن  االجتماعيــة، 
المظاهــرات  وفــض  واالعتقــاالت 
بالجملــة،  القتلــة  المجرميــن  وتبرئــة 
الحظنــا مقابلــة بعــض الشــباب ألحــداث 
ــاالة،  ــد أو الامب ــود إمــا بالتأيي ــل الجن قت
ــذه  ــن ه ــح م ــف الصحي ــو الموق ــا ه فم
العمليــات؟ وهــل تخــدم مشــروع التغييــر 

ال؟  أم  والثــورة 

ــل.  ــا تناض ــل عندم ــي الح ــر ه الجماهي
مــن  نوعيــن  مبــارك  حســني  واجــه 
المعارضــة أثنــاء فتــرة حكمــه البغيضــة؛ 
التســعينات،  فــي  المســلح  اإلرهــاب 
وهــي الوســيلة التــي تبنتهــا جماعــات 
ومقــار  ضبــاط  فاســتهدفت  إســامية، 
رجــال  وكبــار  والســائحين  الشــرطة 

الحكــم، فمــاذا حققــت؟ 

اســتبدلت  التــي  الجماعــات  هــذه 
الجماهيــر بنفســها، ورفعــت شــعارات 
ــاء  ــارك الغط ــام مب ــة، منحــت نظ طائفي
ــة  ــي لســحق أي تحــركات اجتماعي الكاف
أو سياســية فــي هــذه المرحلــة. غــاب 
المشــهد  عــن  الطبقــي  الصــراع 
والدمــاء  القتــل  مشــاهد  وتصــدرت 

صفحــات الجرائــد والمشــهد السياســي 
بشــكل عــام، تماســكت الطبقــة الحاكمــة 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، ومضــى 
شــرد  الــذي  الخصخصــة  مشــروع 
مئــات اآلالف مــن عمــال القطــاع العــام، 
والخدمــات  الســلع  أســعار  وارتفعــت 
ــروة  ــى الث ــيطر عل ــي، وس ــكل جنون بش
والســلطة قلــة مــن رجــال األعمــال فــي 

الجديــدة.  الليبراليــة  سياســات  ظــل 

تراجعــت حركــة الجماهيــر وُســحقت 
القطاعــات التــي تحركــت منهــا بطلقــات 
النــار، فقُتــل عمــال الحديــد والصلــب 
أطلقــت  كمــا   ،1989 إضــراب  فــي 
الشــرطة النــار علــى عمــال كفــر الــدوار 
فــي  الفاحيــن  وقتلــت   ،1994 فــي 
واســتطاع   ،1997 عــام  انتفاضتهــم 
النظــام تمريــر كافــة سياســاته بالقمــع 
يتــم  كان  طــوارئ  حالــة  ظــل  فــي 
مكافحــة  بحجــة  باســتمرار  تجديدهــا 
اإلرهــاب، فــي حيــن فشــلت الجماعــات 
المســلحة فــي تحقيــق أهدافهــا بإقامــة 
»الدولــة االســامية« فشــاً ذريعــاً، بــل 
وأصــدرت مراجعــات فكريــة مــن داخــل 

الســجون فــي نهايــة التســعينات. 

ــي  باختصــار فشــل اإلرهــاب المســلح ف

إســقاط نظــام مبــارك، بــل ســاعده كثيراً. 

جانبــاً  يتنحــى  المســلح  اإلرهــاب 
المشــهد  تتصــدر  والجماهيــر 

بعــد معانــاة طويلــة مــن سياســات نظــام 
ــة العظمــى  ــرت الغالبي ــي أفق ــارك الت مب
مــن الشــعب المصــري تحــت غطــاء من 
القمــع والطــوارئ، بــدأت التحــركات 
ــد  ــور بع ــي الظه ــعبية ف ــة والش الطابي
انقشــاع دخــان وغبــار معركــة اإلرهاب. 
اآلالف  بمئــات  مظاهــرات  انطلقــت 
الفلســطيني،  الشــعب  انتفاضــة  لدعــم 
مبــارك  تولــي  منــذ  مــرة  ألول  وبــدا 
للســلطة فــي 1981 أن هنــاك معارضــة 
ــر  ــي التغيي ــة تتشــكل، وأن أمــاً ف حقيقي
أضحــى موجــوداً، وظهــرات ألول مــرة 
فــي عصــر مبــارك مجموعــات الشــباب 
الثائــر الــذي يرفــض األوضــاع القائمــة 

ــن أجــل إســقاطها.  ويســعى م

الجامعــات  مظاهــرات  إلــى  انضمــت 
باســتمرار،  واســعة  شــعبية  قطاعــات 
حتــى دخلــت الجماهيــر ميــدان التحريــر 
مظاهــرات  فــي   2003 مــارس  فــي 
اشــتعلت ضــد غــزو العــراق، رفعــت 
ــات  ــري مطالب ــرة بشــكل جماهي ألول م

ارتفعــت  مبــارك.  حســني  إســقاط 
المعنويــات ودخــل إلــى حــركات التغييــر 
ــة  آالف الشــباب، وتأسســت حركــة كفاي
ــع  ــي وض ــاً ف ــت دوراً محوري ــي لعب الت
مطالــب إســقاط حســني مبــارك علــى 

جــدول أعمــال معركــة التغييــر. 

وعلــى خلفيــة المســاحات التــي انتُزعــت 
ــة،  ــية والوطني ــرات السياس ــن المظاه م
ــة  ــة. عاصف ــة االجتماعي ــت الحرك تدخل
بــدأت  العماليــة  اإلضرابــات  مــن 
فــي  المحلــة  غــزل  بإضــراب عمــال 
ديســمبر 2006، وانتقــل شــعار »يســقط 
إلــى  القاهــرة  مــن  مبــارك«  حســني 
المحافظــات، ومــن التحريــر إلــى ميــدان 
الشــون فــي انتفاضــة المحلــة، وأضحــى 
إســقاط نظــام مبــارك ممكنــاً ألول مــرة. 

لــم تتوقــف الحركــة الجماهيريــة بشــقيها 
والرافضــة  واالجتماعــي  السياســي 
لاســتبداد السياســي والظلــم االجتماعــي 

ــر.  ــورة 25 يناي ــاق ث ــى انط حت

٢٨ ينايــر: الغضــب الجماهيــري هــو 
ــل  الح

مــن  ســنوات  عشــر  مــدار  علــى 
فــي  المســلحة  الجماعــات  اســتهداف 

التســعينات لضبــاط الشــرطة، لــم تنجــح 
فــي إضعــاف جهــاز الشــرطة الــذي كان 
يقتــل ويبطــش بالجماهيــر، وال هــزت 
ــت  ــارك. بينمــا كان شــعرة مــن نظــام مب
تمثــل  الجماهيــري  الغضــب  جمعــة 
الزلــزال الــذي ضــرب نظــام مبــارك 
القمعيــة وهزيمــة كل  وكســر ذراعــه 
ــن  ــم تك ــي ســاعات. ل ــوات الشــرطة ف ق
وال  قنابــل  تســتخدم  الشــعب  جماهيــر 
أعدادهــا  فــي  قوتهــا  كمنــت  مدافــع، 
الهــادرة ومطالبهــا العادلــة، لــم ترفــع 
أو  االســامية  الدولــة  إقامــة  مطالــب 
تطالــب  كانــت  طائفيــة،  شــعارات 
والعدالــة  والحريــة  العيــش  بدولــة 
ــكل مواطنيهــا مــن  ــة ل ــة، دول االجتماعي
للفقــراء  دولــة  والمســلمين،  األقبــاط 
ــي  ــت ف ــت، نجح ــن، فنجح والمضطهدي
اإلطاحــة بمبــارك وخلقــت واقــع جديــد، 
ــات  ــض السياس ــي ترف ــورة الت ــع الث واق
ــض كل  ــا وترف ــا وظلمه ــة بقمعه القديم
دربهــا،  علــى  يســير  أو  يمثلهــا  مــن 
األمــور  زمــام  الجماهيــر  وامتلكــت 
وعرفــت قوتهــا فــي النضــال الجماعــي 
إحــداث  علــى  قــادرة  أنهــا  وأدركــت 

إذا هــي تحركــت. المنشــود  التغييــر 

)1(

اإلرهاب املسلح أم الغضب الجامهريي؟
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تفويض إرهاب الدولة وتأييد إرهاب الجامعات.. كالهام يخدم الثورة املضادة 
منــذ انطــاق ثــورة ينايــر اســتطاعت 
ســيطرتها  فــرض  المضــادة  الثــورة 
ــل ألول  ــكل كام ــهد بش ــدّرت المش وتص
مــرة بعــد االنقــاب العســكري فــي 3 
يوليــو، َمثـَـل هــذا االنقــاب هزيمــة ثقيلــة 
ــر،  ــورة يناي ــارك ث ــن مع ــة م ــي معرك ف
لكــن هــذا اليــوم لــم يكــن هــو األســوأ 
بالنســبة للثــورة، اليــوم األســود فعــا كان 
يــوم التفويــض، حيــن طالــب السيســي 
تفويــض  إلعطائــه  بالخــروج  الشــعب 

لمحاربــة اإلرهــاب »المحتمــل«. 

اليــوم هــو األســوأ  لمــاذا يعتبــر هــذا 
نعطيهــم  أن  علينــا  يجــب  ولمــاذا ال  ؟ 
مــرة  إليــه  الحيــاة  إلعــادة  الفرصــة 

أخــرى؟ 

كانــت جماهيــر الثــورة المصريــة قــد 
خرجــت وهــي تعــرف عدوهــا بوضــوح 
- نظــام مبــارك وجهــازه األمنــي. وجهت 
ــة  ــارك وخاص ــام مب ــى نظ ــا إل ضرباته
ذلــك  بعــد  وانتقلــت  األمنــي،  جهــازه 
تهتــف ضــد العســكر وطرحــت االول 
ــة  ــش االقتصادي ــة الجي ــرة امبراطوري م
علــى طاولــة النقــاش بشــكل جماهيــري، 
العســكري  المجلــس  وجــه  وانكشــف 
إلــى  الوعــي  وصــل  حتــى  ســريعاً 
محاكمــة قــادة الجيــش جميعهــم علــى 
جرائــم الفســاد المالــي وجرائــم القتــل. 

الجماهيــر  ليضــع  التفويــض  جــاء 
ــي  ــا وف ــن أمامه ــدالً م ــف المدرعــة ب خل
الدولــة  اســتطاعت دعايــة  مواجهتهــا، 
وقــد ســاعدها فــي ذلــك خطــاب االســام 
ــري  ــود بالوعــي الجماهي السيســي أن تع
مخيــف،  بشــكل  رجعيــة  نقطــة  إلــى 
فبعــد أن كانــت الجماهيــر تقــف أمــام 
المدرعــات باعتبارهــا رمــزاً الســتبداد 
وظلــم نظــام العســكر، أضحــت بفعــل 
ــن  ــة م ــزاً للحماي ــكرية رم ــة العس الدعاي

»حــرب اإلخــوان علــى الشــعب«! 

ــض،  ــن التفوي ــدف األول م ــذا اله كان ه
ــح  ــام بالمذاب ــي هــو القي ــدف الثان ــا اله أم
ضــد أيــة معارضــة لانقاب العســكري، 

ــة.  بــل وأي تحــركات شــعبية اجتماعي

ــض الفاشــي،  ــذا التفوي ــاء ه وتحــت غط
ــر عــدد مــن  ــكاب أكب ــة بارت قامــت الدول
تاريــخ مصــر  فــي  وأبشــعها  المذابــح 
الحديــث، وبهــذه المذابــح أعــادت الخوف 
إلــى صــدور الجماهيــر بعــد أن كانــت 

ــورة.  ــع الث ــز م ــذا الحاج ــاوزت ه تج

أضحــى للثــورة المضــادة ظهيــراً شــعبياً 
ألول مــرة وأصبــح شــعار »الحرب على 
اإلرهــاب« هــو الضمانــة الســتمرار هــذا 

لظهير.  ا

مــن التفويــض األول إلــى الثانــي.. األمــل 
يظهــر وتبــدده القنابل

ال شــك أن السيســي اســتغل التفويــض 
األول لتدعيــم الثــورة المضــادة بشــكل 
الجماهيــري  للصبــر  ولكــن  كبيــر، 
االنتظــار  مــن  فتــرة  فبعــد  حــدود، 
ــد  ــذي وع ــود ال ــق االستقرارالمنش لتحقي
بــه السيســي، لــم يتحقــق ذلــك أبــداً حيــث 
اســتمر مســتوى خدمــة المرافــق العامــة 
انقطــاع  علــى  عــاوة  التديــن،  فــي 
للكهربــاء واألزمــات دوريــة المتبادلــة 

والســوالر.  الغــاز  فــي 

أزمــة اقتصاديــة تــزداد حــدة: ارتفــاع 
األســعار وانخفــاض األجــور 

انفضــاح جهــاز الكفتــة والتشــكك فــي 
ــاة والمليــون شــقة وغيرهــا  مشــاريع القن
مــن المشــاريع التــي أعلن عنها السيســي، 
ــدأ  ــر تب ــت الجماهي كل هــذه األمــور جعل
فــي التملمــل مــن السيســي. وبعــد أن كان 
ــة  ــي البداي ــي ف ــى السيس ــراض عل االعت
العتــداء  صاحبــه  يعــرض  قــد  أمــراً 
السيســي  معارضــة  أضحــت  مبــرح، 
ــي  ــا ف ــق به ــن أن تنط ــر يمك ــة نظ وجه

أي مــكان. 

حافظــت الجامعــات علــى انتفاضتهــا، 
ــة  ــة واالجتماعي ــة العمالي ــدأت الحرك وب
تســتعيد نشــاطها فــي الفتــرة األخيــرة 
ونظمــت العديــد مــن اإلضرابــات فــي 
ــود ظاهــرة  ــدأت تع ــة، وب قطاعــات مهم
مجلــس  أمــام  العماليــة  االحتجاجــات 
االحتجاجــات  هــذه  بعــض  الــوزراء. 
واإلضرابــات تحــدت قانــون التظاهــر 
وبعــض منهــا تحــدت ضــرب الرصــاص 

ــه.  نفس

الجميــع، ســواء  القمــع  وعندمــا طــال 
ــن  ــن أو م ــة جائلي ــال وباع ــاب وعم ط
القــوى السياســية غيــر اإلســاميين، بــدأ 
ــت  ــاب يخف ــى اإلره ــرب عل ــعار الح ش
كارت  يصبــح  أن  مــن  يقتــرب  وكان 
محــروق ال يثمــن وال يغنــي مــن جــوع. 

تحركات ٢٥ يناير - شيماء الّصباغ 
ــرى  ــات ذك ــي احتجاج ــاً ف ــعرنا جميع ش
الثــورة أن نظــام السيســي يظهــر مرتبــكاً 
ــدان  ــح أن مي ــرة. صحي ــذه الم ــاً ه وخائف
ــه  ــوار، لكن ــن الث ــاً م ــر كان خالي التحري

ــاً.  ــن أيض ــن المفوضي ــاً م كان خالي

لــم يجــرؤ السيســي علــى إعــان الحشــد 
هــذه المــرة لاحتفــال لعلمــه أن جماهيــر 
عمــا  بكثيــر  أقــل  أضحــت  التفويــض 
ــزول  ــي دعوتهــا للن ــه، وبالتال كانــت علي
سيشــكل مظهــر ضعــف ال قــوة بالنســبة 
الملــك و«ألغــى«  لــه، تحجــج بمــوت 

االحتفــاالت بالثــورة والشــرطة! 

ــوا يتظاهــرون  ــد كان ــوار فق ــا عــن الث أم
شــيئاً  يخســروا  لــم  مــرة،  كل  مثــل 
ــر  ــاب جماهي ــداً، ولكنهــم كســبوا غي جدي
بيــن  المواجهــة  وعــادت  التفويــض، 
بدباباتهــا  القمــع  وأجهــزة  الثــورة 
ــرة أخــرى،  ــا لوجــه م ــا وجه ومدرعاته
ــل  ــة أفض ــكل وضعي ــذا الش ــة به المعرك

الثــورة.  لصالــح 

ــاغ  ــة شــيماء الصبّ وكان استشــهاد الرفيق
علــى أيــدي الشــرطة نقطة تحــول أربكت 
مســاحة  يجــد  فلــم  النظــام،  حســابات 
ــة أو  ــاء لجماعــة إرهابي ــا باالنتم التهامه
ــا  ــك، انطلقن ــاف ذل ــة أو خ ــا مخرب بأنه
جميعــاً نفكــر فــي شــكل االحتجــاج علــى 
هــذه الجريمــة، وأضحــت لنــا شــيماء 
ســعيد  خالــد  تماثــل  أيقونــة  الصبّــاغ 
ــد تشــكل  ــي ســالت ق ــة الت ــا الذكي ودمائه
ــقاط  ــر إلس ــاحات أكب ــح مس ــق لفت الطري

ــتقبل.  ــي المس ــام ف ــذا النظ ه

عملية إرهابية في سيناء.. كما كنت 
جــاءت العمليــة اإلرهابيــة فــي ســيناء 
الجنــود  عشــرات  فيهــا  ســقط  التــي 
ــدأت  ــق ب ــع طري ــاءت لتقط ــهداءاً، ج ش
مامحــه تتشــكل. عــاد شــعار الحــرب 
ــو  ــوة وال صــوت يعل ــاب بق ــى اإلره عل
فــوق صــوت المعركــة، ومطالبــات بمنــع 
ــور  ــة والطاب ــل »الخون ــرات وقت المظاه
شّوشــت  الشــوارع«.  فــي  الخامــس 
وعــادت  شــيء،  كل  علــى  العمليــة 
األبــواق اإلعاميــة فــي نشــر الدعايــة 
ــي  ــد السيس ــرى، ووج ــرة أخ ــية م الفاش
ضالتــه أخيــراً لطلــب تفويــض جديــد 
يعيــد بــه تماســك نظامــه إلــى ســيرته 

األولــى! 

ــاح..  ــل والس ــا القناب ــورة ال ينقصه الث
الثــورة ينقصهــا حــزب ثــوري جماهيري
قابــل الشــباب هــذا الحــادث اإلرهابــي 
بتعبيــرات متباينــة، مــا بيــن رافــض لهــذه 
الجريمــة، وهــم علــى حــق فــي رفضهــا، 
ــة  ــد متشــفي، ومــا بيــن داعــم للدول ومؤي
ــل  ــاب ومتجاه ــى اإلره ــا عل ــي حربه ف

للحــادث تمامــاً. 

فمــن هــم هــؤالء الجنــود ومــا هــو موقفنــا 
مــن هــذا العمــل اإلرهابــي؟ 

فــي بدايــة ثــورة ينايــر كان مــن الصعــب 
ــود  ــاع الجن ــاوي إقن ــس طنط ــى مجل عل
نظــام  عــن  دفاعــاً  المتظاهريــن  بقتــل 
ضابــط  أو  جنــدي  كل  ألن  مبــارك، 
صغيــر كان علــى علــم بظلــم وفســاد 
قــد  كهــذه  خطــوة  وأن  مبــارك  نظــام 
ــذا  ــي ه ــش. وف ــكك الجي ــي تف ــبب ف تتس
اإلطــار كان االشــتراكيون الثوريــون قــد 
أصــدروا بيانــاً فــي 1 فبرايــر 2011، 
ــرة  ــم فق ــش. إليك ــن الجي ــف م عــن الموق

ــه:  من

الــذي  الجيــش  هــو  الشــعب  »جيــش 
ــل  ــاءل: ه ــع يتس ــورة.. الجمي ــي الث يحم

أم ضــده؟  الشــعب  مــع  الجيــش  يقــف 
ليــس  الجيــش  ان  إلــى  ننتبــه  أن  البــد 
كتلــة واحــدة. فمصالــح الجنــود وصغــار 
ــر  ــح الجماهي ــس مصال ــي نف ــاط ه الضب
فهــم  الضبــاط  كبــار  أمــا  المنتفضــة.. 
ــوا  ــة ليحم ــم بدق ــارك، اختاره رجــال مب
نظامــه وتربطهــم نفــس عاقــات الفســاد 
والثــروة واالســتبداد. هــم جــزء ال يتجــزأ 
مــن النظــام. يجــب أال ننســى ان هــذا 
الجيــش لــم يعــد جيــش الشــعب. هــذا 
الجيــش ليــس هــو الجيــش الــذي حــارب 
العــدو الصهيونــي وانتصــر فــي أكتوبــر 
الــذي  الجيــش  الجيــش هــو  73. هــذا 
ارتبــط بشــكل وثيــق بأمريــكا واســرائيل 
اســرائيل  حمايــة  هــو  دوره  وأصبــح 
ــم  ــري. نع ــعب المص ــة الش ــس حماي ولي
ــن  ــورة. لك ــى الث ــود إل ــد كســب الجن نري
ال يجــب ان ننخــدع بالشــعارات حــول 
وقــوف الجيــش إلــى جانبنــا. وســوف 
ــا  ــاف إم ــة المط ــي نهاي ــش ف ــوم الجي يق
أو  مباشــر  بشــكل  المظاهــرات  بقمــع 
لتلعــب هــذا  الشــرطة  تشــكيل  بإعــادة 

الــدور«. 

مــن  األمــر  هــذا  إلنجــاز  البــد  كان 
اســتحضار الجنــدي )أحمــد ســبع الليــل( 
نعــم،  الوطــن.  أعــداء  يقاتــل  الــذي 
ــي فضــح  ــة ف ــراث مــن الصعوب ــاك ت هن
مضمونــه مــن قبــل قيــادة الجيــش، وهــو 
تــراث أن جنــدي الجيــش مهمتــه الدفــاع 
ــود  ــاع الجن ــم إقن ــي يت عــن الوطــن. ولك
ــن  ــاع ع ــة للدف ــرب مقدس ــي ح ــم ف بأنه
الوطــن أو الدولــة، كان البــد أن تعمــل 
آلــة الدعايــة للشــئون المعنويــة العســكرية 
ــة  ــث دعاي ــي ب ــدأ ف ــأن تب ــداً ب ــراً ج مبك
ــة،  ــد ُمســتهدف بمؤمــرات خارجي أن البل
ــون  ــكان، المخرب ــي كل م ــيس ف الجواس
المأجــورون يدمــرون البلــد، هــذه الدعاية 
ــذ موقعــة الجمــل واســتمرت  انطلقــت من
معنــا حتــى هــذه اللحظــة ودخــل إلــى 
المصريــة  المصطلحــات  قامــوس 
و«عمــاء  الخامــس«،  »الطابــور 
قطــر«، و«القلــة المندســة« وغيرهــم. 
ــم  ــة يت ــذه الدعاي ــن ه ــر م كان جــزء كبي
لتهيئــة  العســكرية  الوحــدات  فــي  بثــه 
إلــى خــوض معركــة مقدســة  الجنــود 

ضــد »أعــداء الوطــن«. 

الدعايــة  هــذه  إلــى  يُضــاف  عندمــا 
اإلرهابيــة  المجموعــات  اســتهداف 
ال  فإنهــا  الجنــود،  لهــؤالء  المســلحة 
مــن غضــب  تزيــد  أنهــا  غيــر  تفعــل 
الجنــود تجــاه الثــورة والنظــام فــي آن 

ــة  ــدي بالمهان معــاً، يخفــت إحســاس الجن
والحيــاة البائســة عندمــا تكــون حياتــه 
األول  عــدوه  مهــددة، ويصبــح  نفســها 
ليــس المتســبب فــي حياتــه العســكرية 
يســتهدف  مــن  عــدوه  وإنمــا  البائســة 

حياتــه. 

ــال  ــن العم ــراء م ــم أوالد الفق ــود ه الجن
ــش  ــوا الجي ــن، دخل ــن والموظفي والفاحي
ــإذا بالبعــض  ــاري، ف ــد اإلجب ــر التجني عب
فــي  يعملــون  أنفســهم  يجــدون  منهــم 
مــزارع الجيــش وشــركاته، وأكثرهــم 
متفرقــون فــي وحــدات عســكرية ضعيفــة 
منهــا  ومطلــوب  والتدريــب  التســليح 
مواجهــة الجماعــات المســلحة المحترفــة، 
فيُقتلــون بالجملــة دون أن يتــم محاســبة 
مســئول عســكري واحــد عــن كل هــذا 

ــل.  الفش

الجنــود فــي المعســكرات يعانــون مــن 
ــر  ــاة غي ــون حي ــاط، ويعيش ــلُط الضب تَس
»قســوة  بحجــة  تبريرهــا  يتــم  آدميــة 
أن  يجــب  التــي  العســكرية«  الحيــاة 
يتعايــش معهــا الجنــود حتــى يســتطيعون 

الحــرب! وقســوة  مواجهــة ظــروف 

لكــن هــؤالء الســادة لــم يبلغونــا، مــا هــي 
عاقــة الشــتائم واإلهانــات اليوميــة التــي 
يتعــرض لهــا الجنــود بطبيعــة الحيــاة 
العســكرية؟ لــم يبلغونــا لمــاذا يرتــدي 
الجنــود أفــروالت ومابــس داخليــة فــرز 
ثالــث وأقــل جــودة مــن مابــس الضبــاط؟ 
لــم يبلغونــا لمــاذا يوجــد بالجيــش »ميــس 
لمــاذا  الضبــاط«؟  و«ميــس  الجنــود« 
ــاط  ــن الضب ــل م ــام أق ــود طع ــأكل الجن ي
مــن حيــث الكــم والكيــف/ النوعيــة، لمــاذا 
ــاط  ــود يقومــون بنفــس مهــام الضب والجن
وأكثــر؟ لمــا يحصــل الجنــود ســواء فــي 
مصانــع  فــي  أو  القتاليــة  المعســكرات 
وشــركات الجيــش علــى أجــور رمزيــة، 
فــي حيــن يحصــل الســادة الضبــاط علــى 
بأجــور  مقارنتهــا  يمكــن  ال  مرتبــات 
الجنــراالت  الجنــود، ويســتحوز كبــار 
علــى الماييــن والمليــارات فــي حيــن 

ــة؟  ــاة بائس ــود حي ــش الجن يعي

هــؤالء الجنــود هــم أبنــاء الفقــراء تــم 
ــاً لوجــه  ــوا بأســلحتهم وجه تجنيدهــم ليقف
مــع أقاربهــم وأهلهــم. إنهــم ضحيــة نظــام 
كامــل وليســوا جنــاة، إذا كان هنــاك مــن 
عمــل ثــوري تجــاه الجنــود فهــو رفــع 
ــس  ــم ولي ــن أوضاعه ــن م ــب تحس مطال

ــتحقون:  ــود يس ــؤالء الجن ــم، ه قتله

- الحصول على حد أدنى لألجور.

ــش  ــركات الجي ــاح ش ــي أرب ــب ف - نصي
ــركات. ــك الش ــون بتل ــن يعمل لم

ــي  ــاط ف - يســتحقون المســاواة مــع الضب
ــت. ــذاء والمبي ــات والغ ــس/ المهم الماب

ــدة  ــة بعي ــة الئق ــة آدمي - يســتحقون معامل
ــات.  عــن اإلهان

ــب ال  ــذه المطال ــق ه ــم أن تحقي ــع العل م
مــع مطالبــات عاشــقي  أبــداً  يتناقــض 
العســكرية«،  الحيــاة  »قســوة  كلمــات 
ذلــك أن قســوة العســكرية قــد يكــون لهــا 
عاقــة بالتدريــب لكــن ال عاقــة لهــا 
بعــدم المســاواة، وإال فلمــاذا كانــت قســوة 
ــود  ــب الجن ــن نصي ــكرية م ــاة العس الحي

فقــط دون الســادة الضبــاط؟  

ملف
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منــذ ينايــر 2011 يتغيــر رأس الســلطة فــي مصــر، وينتقل 
الحكــم مــن المجلــس العســكرى إلــى اإلخــوان المســلمين، 
ــاح  ــد الفت ــم عب ــى العســكر وممثله ــود مــرة أخــرى إل ويع
مــن  الموروثــة  االقتصاديــة  السياســية  لكــن  السيســي، 
عهــد المخلــوع مبــارك ال تتغيــر، بــل يزيــد توحشــها 
ضــد الفقــراء وأصحــاب الدخــول األدنــى لصالــح تحالــف 

ــم مــن وراء ســتار. ــذى يحك ــال ال رجــال األعم

تظهــر انحيــازات الدولــة دائمــاً فــي قراراتهــا االقتصاديــة، 
وتزايــد  الموازنــة  عجــز  مــن  الدائمــة  الشــكوى  مــن 
األجــور - »مــش قــادر أديــك« نموذجــاً - إلــى رفــع الدعــم 
ــة االســتهاك،  ــة واســتمراره للصناعــات كثيف عــن الطاق

ــةً بوقــف دعــم القطــن. نهاي

ــة  ــة الحاكمــة محصن ــازات الطبق ــل، تظــل امتي ــي المقاب ف
يتحــدث  أحــد  وال  المتتاليــة،  التقشــف  قــرارات  ضــد 
عــن موازنــة الجيــش التــي تنمــو باســتمرار، أو دعــم 
ــورة،  ــد الث ــل وبع ــال قب الصــادرات وفســاد رجــال األعم
وال األمــوال واألراضــي المنهوبــة وكيفيــة اســتردادها.

ــل  ــا مســئولون قب ــورط فيه ــي ت ــا الفســاد الت ــى قضاي وحت
ــن  ــا م ــتر عليه ــة التس ــاول الحكوم ــا، تح ــورة، وبعده الث
خــال قانــون للتصالــح وآخــر لتحصيــن عقــود االســتثمار 
التــي توقعهــا الدولــة مــع المســتثمرين، لينحصــر الخــاف 

بيــن الســارقين إذا تنازعــوا حــول الغنيمــة.

الطبقــة  تواصــل  الماضيــة،  الســنوات  مــدار  وعلــى 
الحاكمــة إهــدار مــوارد الدولــة فــي مشــروعات ال تجــدي 
وال يســتفيد منهــا غيــر الشــركات الكبــرى التــي تنفــذ 
أعمــال بالمليــارات فــي مشــروعات فاشــلة مجهولــة العائــد 
والفائــدة. مثــال علــى ذلــك مشــروع »دار مصــر« الــذي 
أعلنــت عنــه وزارة اإلســكان لتوفيــر وحــدات لمتوســطي 
الدخــل، ووصــل ســعر الوحــدة فيــه إلــى 700 ألــف جنيــه 
فــي القاهــرة الجديــدة، فيمــا كان أقــل ســعر هــو 255 ألــف 
ــّي بــدر والســادات ألقــل مســاحة للوحــدة 100  فــي مدينت

ــع. ــر مرب مت

ــي الوحــدات  ــي مــن عجــز ف ــك رغــم أن مصــر تعان وذل
ــة بـــ  ــدّره الدول ــل، تُق ــدودي الدخ ــة لمح ــكنية الموجه الس
ــدّر بـــ 300  ــب ســنوي ُمق ــب طل ــدة، بجان ــن وح 6 مايي
ألــف وحــدة جديــدة، وتنفــذ مشــروع إلنشــاء مليــون وحــدة 
علــى مــدار خمــس ســنوات تقــدم إليــه أكثــر مــن 5 ماييــن 
مواطــن، ويعانــي مــن تأخــر مراحــل تنفيــذه بســبب غيــاب 

التمويــل.

الــوزارة أســندت تنفيــذ مشــروع »دار مصــر« إلــى الهيئــة 
الهندســية بالقــوات المســلحة لتنفيــذ 150 ألــف وحــدة، 
ــم  ــه، ورغ ــار جني ــتثمارات 42 ملي ــل باس ــى 4 مراح عل
ــون  ــروع الملي ــذ مش ــة لتنفي ــيولة الكافي ــك الس ــا ال تمل أنه
ــه  ــررت توجي ــا ق ــر، فإنه وحــدة لمحــدودي الدخــل المتعث
المليــارات لبنــاء وحــدات لمــن يعتبرهــم الوزيــر متوســطي 
ــه،  ــف جني ــى 15 أل ــهري إل ــم الش ــل دخله ــل، ويص الدخ
ــداد  ــهرياً لس ــه ش ــن 5 آالف جني ــتغنوا ع ــم أن يس ويمكنه
ــدم  ــب مق ــوزارة بجان ــدات ال ــي وح ــهري ف ــط ش ــل قس أق

ــى 20٪ مــن ســعر الوحــدة. يصــل إل

مشــروع آخــر يُعتبــر مثــاٌل للنصــب العلنــي، حيــث أعلنــت 
القــوات المســلحة عــن مشــروع مشــترك مــع شــركة 
»آرابتــك« اإلماراتيــة لتنفيــذ مليــون وحــدة للشــباب، وبعــد 
تعثــر المشــروع أحيــل إلــى وزارة اإلســكان ليتحــول 
إلســكان متوســط بأســعار الســوق وتحصــل الــوزارة علــى 
حصــة عينيــة مــن الوحــدات مقابــل األرض التــي توفرهــا 

للشــركة.

المشــروع وقــت اإلعــان عنــه، قالــت الشــركة أن تكلفتــه 
تبلــغ 280 مليــار جنيــه، مــا يعــادل 40 مليــار دوالر، 
رغــم أن رئيــس الشــركة قــال أن تكلفــة التنفيــذ ســتنخفض 
50٪ بواقــع 25٪ لخصــم ثمــن األرض المجانيــة، و٪25 
أخــرى ألن الشــركة ســتنفذ الوحــدات بأنظمــة بنــاء حديثــة. 
ــن  ــع ثم ــا يرف ــو م ــار وه ــة 280 ملي ــك فالتكلف ــم ذل ورغ
إليهــا ســعر  ألــف جنيــه، يُضــاف  إلــى 280  الوحــدة 

ــق. ــة الترفي األرض وتكلف

وفــي المؤتمــر الصحفــي لتدشــين المشــروع، قــال اللــواء 
طاهــر عبــد هللا، الرئيــس الســابق للهيئــة الهندســية بالقوات 
ــون للحجــز  ــدم 2 ملي ــو تق ــال »ل المســلحة، أن السيســي ق
فــي المشــروع وفــروا لهــم الوحــدات«، ولكــن رحــل عبــد 
هللا بفضيحــة جهــاز الكفتــة لعــاج اإليــدز، وجــاء السيســي 
ــادف  ــتثمار ه ــى اس ــروع إل ــول المش ــة وتح ــى الرئاس إل

للربــح.

مــا ســبق يُضــاف إلــى المشــروعات القوميــة التــي تحصــل 
عليهــا القــوات المســلحة باألمــر المباشــر، وال توجــد أيــة 
رقابــة عليهــا، ســواء لتنفيــذ طــرق أو إنشــاء وحــدات 

ــدة. ــاة الســويس الجدي ــر قن ســكنية أو حف

ارتفعــت  الجــاري،  المالــي  العــام  ميزانيــة  وفــي 
مخصصــات القــوات المســلحة بحوالــي 30٪، لتقفــز مــن 
34.2 مليــار جنيــه فــي العــام المالــي 2014/2013 إلــى 
44.4 مليــار جنيــه فــي العــام المالــي 2014 /2015 

بزيــادة 10.2 مليــار جنيــه.

بــاب  فــي  تُــدرج  المســلحة  القــوات  مخصصــات 
ــار  ــن 38 ملي ــع م ــذي ارتف ــات األخــرى«، ال »المصروف
فــي العــام المالــي الماضــي إلــى 49 مليــار جنيــه فــي العــام 
المالــي الجديــد، ويســمي واضعــو الموازنــة نفقــات القــوات 
ــات  ــرى واالحتياطي ــات األخ ــم »المصروف ــلحة بإس المس

ــة«. العام

هــذه المليــارات العشــرة التــي حصلــت عليهــا القــوات 
ــاالت  ــل واالنتق ــة النق ــاع تكلف ــا ارتف ــاء معه ــلحة ج المس
العامــة الحكوميــة مــن 2.6 مليــار جنيــه إلــى 2.9 مليــار 
جنيــه، وبنــد النفقــات الخدميــة المتنوعــة مــن 2.4 مليــار 
جنيــه إلــى 2.8 مليــار جنيــه، أمــا بنــد البريــد واالتصــاالت 
والمراســات الحكوميــة فقــد ارتفــع مــن 343 مليــون 
جنيــه إلــى 911 مليــون جنيــه فــي عصــر اإلنترنــت 

و«الحكومــات الذكيــة«!

وفــي المقابــل، تراجــع دعــم تنميــة الصعيــد مــن 600 
مليــون جنيــه فــي العــام المالــي الماضــي إلــى 200 مليــون 
فقــط فــي العــام المالــي الجــاري، وانخفــض دعــم التأميــن 
الصحــي مــن  2.6 مليــار جنيــه إلــى 811.4 مليــون 

ــه. جني

ورغــم ذلــك تتحــدث الحكومــة عــن عجــز الموازنــة 
ــوط  ــد الهب ــى بع ــم. حت ــض الدع ــم وضــرورة تخفي المتفاق
الحــاد ألســعار البتــرول فــي األســواق العالميــة ســينخفض 
دعــم الطاقــة وفقــاً لتقديــرات الحكومــة مــن 100 إلــى 70 
مليــار جنيــه، ولكــن خطــة الترشــيد لــم تطــل األغنيــاء وال 

ــة. ــة االســتهاك للطاق ــع كثيف المصان

وفــي ظــل اإلســراف الحكومــي فــي مشــروعات فاشــلة، 
ــات  ــم سياس ــي تدع ــج الت ــن دول الخلي ــّول م ــتمر التس يس
الثــورة المضــادة فــي مصــر داخليــاً وخارجيــاً، وتنفــذ 
توجيهــات ملــك الســعودية. ورغــم ذلــك قــال السيســي 
ــه، وال  ــب عن ــد غص ــب ح ــن جي ــة م ــد حاج ــش هاخ »م
بســيف الحيــاء، القيــم الدينيــة تمنعنــى مــن هــذا«، بــدال مــن 
أن يتحــدث عــن اســتعادة األمــوال المنهوبــة بحكــم القانــون 
ويفــرض ضرائــب علــى األربــاح والثــروات التــي تكونــت 

ــة. ــر فســاد الســنوات الماضي عب

ــاءه رجــال األعمــال، أو أن  النظــام الحاكــم ال يواجــه حلف
يقلــص مــن المزايــا التــي يحصلــون عليهــا، وكلمــا تفاقمــت 
األزمــة االقتصاديــة تتجــه الدولــة نحــو خفــض الدعــم 
و«ترشــيد االســتهاك« لتــزداد المعانــاة علــى األفقــر 

ــاً. ــر احتياج واألكث

صوت التيار 
االشتراكي الثوري في 

مصر
أسس االشتراكية التي نتبناها:

النظــام الرأســمالي مبنــي علــى االســتغال: 
ــال،  ــرق العم ــا ع ــماليين مصدره ــروة الرأس ث
ــى  ــم عل ــام القائ ــيطرة النظ ــدره س ــر مص والفق

ــر. ــى البش ــاح عل ــة األرب أولوي

الليبراليــة  مســتحيل:  الرأســمالية  إصــاح 
اإلصــاح  إمكانيــة  علــى  قضــت  الجديــدة 
الجزئــي، والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة 
ال تقــدم إصاحــات بــل ترفــع معــدالت النهــب.

التغييــر  ضروريــة:  الجماهيريــة  الثــورة 
بــل  أقليــة،  بيــد  يتــم  أن  يمكــن  ال  المنشــود 
الديمقراطــي. الجماعــي  الجماهيــري  بالنضــال 

 الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة القائــدة: الطبقــة 
ــى  ــن إل ــادة المظلومي ــى قي ــادرة عل ــدة الق الوحي
ــي تضــم كل  ــة، الت ــة العامل ــي الطبق النصــر ه
العامليــن بأجــر الخاضعيــن الســتغال وســلطة 

ــال.  رأس الم

الدولــة العماليــة هــي الهــدف: الدولــة التــي 
نرتضيهــا دولــة ال يحكمهــا الرأســماليون أو 
ممثلوهــم، وإنمــا دولــة يقــرر فيهــا الكادحــون، 
المنتخبــة،  القاعديــة  مجالســهم  خــال  مــن 

ومســتقبلهم. مصيرهــم 

الثــورة  المضطهديــن:  كل  تحــرر  الثــورة 
االضطهــاد  مــن  شــامل  تحريــر  العماليــة 

والجنســي. والدينــي  والعرقــي  القومــي 

ال توجــد اشــتراكية فــي بلــد واحــد: النظــام 
الرأســمالي سلســلة واحــدة البــد مــن تحطيمهــا 
علــى  الــرد  هــي  الثوريــة  واألمميــة  كلهــا، 
قمــة  فــي  العالــم  إدارة  مجالــس  مخططــات 

العالميــة. التجــارة  الثمانيــة ومنظمــة 

ــة  ــاج المعرك ــي ضــروري: تحت الحــزب العمال
ــي  ــة ف ــة العامل ــد الطبق ــى توحي ــم إل ــد الظل ض

ــر. ــى النص ــا إل ــوري  يقوده ــزب ث ح
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بقلم: إيمان رضوان 

الحركــة  مــن  الماضــي  العــام  كان 
الطابيــة مليئــاً بمــا يكفــي ليثبــت أننــا 
العســكري  الحكــم  مــن  مرحلــة  فــي 
ــن  ــل اآلالف م ــذي يعتق ــوري، ال الديكتات
بهــم  ويــزج  الطــاب  مــن  معارضيــه 
ــات داخلهــا  ــي الســجون، ويقتلهــم بالمئ ف
تُلفــق  التــي  التهــم  إلــى  وخارجهــا، 
عــن  تعبــر  كنــت  إن  ســواء  بالمجــان 
رأيــك بالتظاهــر أو ترفــع الفتــة أو تحمــل 
كتابــاً أو حتــى ترتــدي شــاالً، عــاوة 
علــى فصــل مــن يتجــرأ ويتضامــن مــن 
زمائــه والتنكيــل بــه. أضحــت معاركنــا 
ــام الشــرطة  ــن أقس ــل بي ــي التنق ــوم ه الي
ــهد، أو  ــن اُستش ــل وم ــن اُعتق ــة م لمعرف
حتــى للبحــث عــن جثمــان شــهيد قُتــل 
علــى يــد قــوات الداخليــة أو الجيــش.. 
لتحــل علينــا الذكــرى الرابعــة لثــورة 25 
ينايــر فــي فتــرة مؤلمــة ومرهقــة مــن 

تاريــخ الحركــة الطابيــة. 

انتهاكات العسكر
منــذ أن تولــى الديكتاتــور عبــد الفتــاح 
السيســي الحكــم عقــب انقــاب يوليــو 
الذيــن  الطــاب  عــدد  قُــدر   ،2013
وفقــاً  المظاهــرات،  فــي  استشــهدوا 
 213 الحريــة«،  »طــاب  لمرصــد 
طالبــاً، أمــا مــن استشــهدوا داخــل الحــرم 
الجامعــي 19، و2087 اعتُقلــوا أثنــاء 
المظاهــرات ومــن منازلهــم. وقــد بلــغ 
عــدد الطــاب المفصوليــن مــن الجامعــة 
قــرارات  فــي  طعنــوا  والذيــن   ،639
فصلهــم وقــرر القضــاء إعادتهــم إلــى 
ــر  ــا م ــب م ــى جان ــذا إل ــم 42. ه كلياته
القمــع  إجــراءات  مــن  الطــاب  بــه 
ــس  ــرطة والحب ــام الش ــن أقس ــل بي والتنق
االحتياطــي والغرامــات الماليــة الكبيــرة.

محاوالت كسر الحركة الطابية 
ــراءات  ــد بإج ــي الجدي ــام الجامع ــدأ الع ب
قمعيــة لحصــر أيــة محــاوالت احتجاجيــة 
مــا كان  الطــاب، وســط  مــن جانــب 

يعانيــه الطــاب مــن اعتقــاالت عشــوائية 
واستشــهاد البعــض وتلفيــق قضايــا بتهــم 
باالنتمــاء  االتهــام  مــن  بدايــة  عديــدة، 
لجماعــات إرهابيــة وصــوالً إلــى التعــدي 
مبانــي  مــن  العامــة  المنشــآت  علــى 
زمائهــم،  بقتــل  واالتهــام  الجامعــة، 
والتظاهــر دون إخطــار، وحتــى االتهــام 
ــع  ــى مواق ــومات عل ــور ورس ــر ص بنش
بــوك«  »فيــس  االجتماعــي  التواصــل 
بالمصلحــة  اإلضــرار  شــأنها  مــن 
الجامعــات  إدارات  اســتغلت  العامــة. 
ذلــك وقامــت باتخــاذ عــدة قــرارات مــن 
شــأنها التضييــق علــى األنشــطة الطابيــة 
ــا يتبعــه  ــق، وم ــل الطــاب للتحقي وتحوي
ذلــك مــن إجــراءات تأديبيــة علــى خلفيــة 
ممارســة نشــاط سياســي بالجامعــة. وفــي 
ــد، صــّرح  ــي إحــدى الجرائ ــه ف حــوار ل
ــة القاهــرة،  ــس جامع ــر نصــار، رئي جاب
ــي  ــي ف ــل الحزب ــارس العم ــن يم ــأن م ب

الجامعــة »هنديلــه فــوق دماغــه«.

ــة أخــرى، بعــد إلغــاء الحــرس  مــن ناحي
التفــت  قضائــي،  بحكــم  الجامعــي 
المؤسســة األمنيــة علــى القــرار وأعــادت 
الحــرس مــن بــاب آخــر، إذ تعاقــدت مــع 
ــة  ــال المؤسس ــا رج ــة تواله ــركة أمني ش
ــي  ــن ف ــظ األم ــن أجــل »حف ــابقون م الس

الجامعــات«.

ففــي  الطابيــة،  الائحــة  عــن  أمــا 
ــس  ــر المجل ــر 2014، أق ــف أكتب منتص
دون  الئحــة،  للجامعــات  األعلــى 
ــاب.  ــب الط ــن جان ــا م ــتفتاء عليه االس
وبعــد شــهرين صــدرت الائحــة الجديــدة 
بشــكل رســمي فــى منتصــف ديســمبر 
2014. نصــت الائحــة علــى إجــراء 
االنتخابــات خــال األســابيع الـــ6 األولــى 
ممــا  الجــاري،  الدراســي  العــام  مــن 
يعنــي ان الموعــد الرســمي فــات قبــل 
إقــرار الائحــة. وتنــص الئحــة المجلــس 
األعلــى للجامعــات علــى حــق أي طالــب 
ــن دون أن  ــاد م ــة االتح ــح لعضوي الترش
الائحــة  مــرور  يتــم شــبطه، وخــال 

ــد،  ــر هــذا البن ــوزراء تغي ــس ال ــى مجل إل
لتســمح  النهائيــة  الصيغــة  وخرجــت 
صــدرت  الذيــن  المرشــحين  بشــطب 
بحقهــم عقوبــات تأديبيــة. ويقــول نشــطاء 
إن العقوبــات التأديبيــة تنقســم إلــى ثاثــة 
»التنبيــه«  بينهــا  مــن  نوعــاً،  عشــر 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م ــذار«، وه و«اإلن
توقيــع أي عقوبــة ولــو كانــت بســيطة 
ترغــب  ال  الذيــن  المرشــحين  علــى 
الجامعــة فــى نجاحهــم، ومــن ثــم شــطبهم 

مــن قوائــم المرشــحين. 

الطاب في السجون
للســجون  المأســاوي  الوضــع  فــي 
المصريــة والمكتظــة بعشــرات اآلالف 
اســتمرت  كعادتهــا  المعتقليــن،  مــن 
علــى  التعــدي  فــي  الشــرطة  قــوات 
التنفــس  مســاحات  بتقليــص  الطــاب 
لديهــم، حيــث منعــت الكثيــر مــن الطــاب 
ــة مــن  ــا ُملفق ــى ذمــة قضاي ــن عل المعتقلي
أداء امتحاناتهــم، إضافــةً إلــى الوضــع 
ذات  والزنازيــن  للســجون  المــزري 
للســقوط  واآليلــة  المنهــارة  األســقفة 
بداخلهــا،  الكبيــرة  األعــداد  وتكــدس 
يوميــاً  تُكتــب  التــي  الوفــاة  وشــهادات 
ــة.  ــواء القتل ــاً أله ــباب طبق ــدّون األس وتُ
وطالــت  االنتهــاكات  تصاعــدت  كمــا 
المعتقــات  الطالبــات  مــن  الكثيــر 
بالضــرب جســدياً، كمعتقــات األزهــر، 
أو باالعتــداء جنســياً. إضافــة إلــى الحبس 
والعقوبــات  المحــدد  غيــر  االحتياطــي 
والحبــس  االعــدام  إلــى  تصــل  التــي 

الغيابــي.  والحبــس  المؤبــد 

ــة: ســاح العســكر ضــد  ــدن الجامعي الم
الطــاب

ضــد  االنتهــاكات  لمسلســل  اســتمرار 
ــت  ــكل خــاص، قام ــة بش ــدن الجامعي الم
مــن  عــدد  بوضــع  جامعــات  عــدة 
الضوابــط إلمكانيــة الحــد مــن تنظيــم 
الضوابــط  تلــك  شــملت  التظاهــرات، 
ــي  ــب وول ــع الطال ــدة كتوقي شــروطاً جدي
التظاهــر،  بعــدم  تعهــد  علــى  أمــره 

ــات  ــف للتعليم ــب المخال ــان الطال وحرم
مــن الســكن فــي المدينــة الجامعيــة فــورا 
بــدال مــن االنتظــار إلــى العــام التالــي 
ــس  ــرر المجل ــا ق ــادة. كم ــا جــرت الع كم
األعلــى للجامعــات رفــع رســوم اإلقامــة 
هــذا العــام فــي المــدن الجامعيــة مــن 65 
إلــى 165 جنيــه ســنويا. ففــي  جنيهــا 
المثــال  ســبيل  علــى  القاهــرة  جامعــة 
ــب  ــتيت، نائ ــو س ــن أب ــز الدي ــح ع صري
بشــؤون  والمعنــى  الجامعــة  رئيــس 
الطــاب »إن الجامعــة وضعــت شــرطا 
جديــدا ينطــوي علــى اســتبعاد أي طالــب 
وحرمانــه مــن الســكن الجامعــي إذا كان 
قــد ســبق وتــم توقيــع جــزاء تأديبــي 
ــه  ــة، وأن ــوام الماضي ــال األع ــه خ علي
فــي حالــة تســكين طالــب وثبــوت قيامــه 
ــس  ــه لمجل ــيتم إحالت ــر س ــال تظاه بأعم

تأديــب فــوري«. 

ــررت إدارة  ــمس ق ــن ش ــة عي ــا جامع أم
الجامعــة أيضــاً حرمــان الطلبــة الذيــن تم 
توقيــع جــزاءات عليهــم العــام الماضــي، 
مــن الســكن داخــل المدينــة الجامعيــة. إال 
ــه  ــو أن ــداً وه ــرطاً جدي ــت ش ــا أضاف أنه
علــى الراغبيــن فــي الســكن بمدينتهــا 
الجامعيــة ضــرورة أن يوقــع الطالــب 
ينــص  مكتوبــا  تعهــدا  أمــره  وولــي 
علــى االلتــزام بنظــام الجامعــة وعــدم 
المشــاركة فــي أيــة تظاهــرات ويذكــر أن 
ــابقة  ــوام الس ــال األع ــع خ ــام المتب النظ
فــي معاقبــة طالــب المدينــة الــذي يرتكب 
إحالتــه  فــي  يتمثــل  كان  مخالفــات، 
للتحقيــق، وفــي حالــة ثبــوت االدعــاء 
عليــه يتــم حرمانــه مــن الســكن الجامعــي 
العــام الــذي يليــه، إال أن الجامعــة غيــرت 
هــذا األمــر بحيــث أنهــا جعلــت العقوبــة 
مــع  التحقيــق  يتــم   أن  علــى  فوريــة 
ــب وإذا  ــس التأدي ــه لمجل ــب وإحالت الطال
ثبــت ارتكابــه مخالفــة الوائــح والقوانيــن 
ــم  ــط يت ــة فق ــة الجامعي ــا يمــس المدين فيم
ــه فــورا مــن الســكن، وإذا تعــدى  حرمان
التابــع  بالكليــة  المســاس  إلــى  األمــر 

لهــا، تكــون العقوبــة أكبــر وربمــا تصــل 
لاســتبعاد مــن الكليــة، وهــذا يتوقــف 

ــق«. ــج التحقي ــى نتائ عل

ــد  ــي تع ــر، والت ــة األزه ــن جامع ــا ع أم
مــن أكثــر الجامعــات التــي تعرضــت 
ألشــد أنــواع القمــع الوحشــي، فقــد صرح 
مجلــس إدارة الجامعــة أنــه تســلم تقريــراً 
مــن لجنــة هندســية أكــد أن هنــاك مبنييــن 
فــي المدينــة الجامعيــة بمدينــة نصــر غير 
ــة  ــال الصيان ــن للســكن، وأن أعم صالحي
تحتــاج لوقــت كبيــر، كمــا أضيــف صيغــة 
قبــول  لوائــح وضوابــط  علــى  جديــدة 
التســكين فــي مــدن األزهــر بالتحديــد، 
وضــع  فــي  اإلضافــة  تلــك  وتتمثــل 
عبــارة علــى ظهــر المظــروف الــذي 
يقــدم الطالــب مــن خالــه بياناتــه للســكن 
ــى أنــه »ممنــوع  ــة، تنــص عل فــي المدين
ــام  ــة، والقي ــرم المدين ــل ح ــر داخ التظاه
منشــورات  وتوزيــع  تظاهــر  بأعمــال 
ــن  ــيُحرم م ــك س ــام بذل ــت أن ق ــن ثب وم
الســكن... وعليــه أن يوفر ســكناُ لنفســه«.

يتوقــع السيســي ونظــام حكمــه المســتبد، 
أنــه مــن الممكــن التخلــص مــن الحركــة 
الطابيــة كخصــم لــه أو إزاحتهــا مــن 
إن  ولكــن  مخطاطاتــه  لتنفيــذ  طريقــه 
مــن كســب  المضــادة  الثــورة  تمكنــت 
ال  فهــذا  طويلــة  صــراع  مــن  جولــة 
ــة  ــا معــارك طويل ــة، تنتظرن ــي النهاي يعن
ومرهقــة، وبقــدر صعوبتهــا فإننــا لــن 
ــر  ــا التحضي ــدو، وعلين ــذا الع نستســلم له

للجــوالت المقبلــة.

الطالب االشتراكي

 

ُدقّي يا ساعة 
الجامعة يا ُحرّة

بقلم: هيثم شومان 

“دُقّي يا ساعة الجامعة يا ُحّرة

على ليالينا السودة الُمّرة”

دُقّي يا ساعة الجامعة

والد

على ليالينا السودة

سواد

ماتوا عشان داخلين

استاد

دُقّي يا ساعة

الموت

على بابنا

على ليالينا

وعلى أحبابنا

ِوقِف النبض فـ قلب

شبابنا

دُقّي يا دعوة ناس مظلومة

واعلي يا سارينات الحكومة

بكرة الناي يتحّول شومة

السييس.. عدو الطالب رقم واحد
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ترجمة: ضي رحمي 

اشــمأز الكثيــرون مــن مشــهد تنكيــس 
أقدمــت  حيــث  البريطانيــة،  األعــام 
بريطانيــا علــى هــذا الفعــل تكريًمــا للملــك 
ــي  ــذي توف ــعودية ال ــل الس ــد هللا عاه عب
األســبوع الماضــي. فتكريــم رأس النظــام 
الــذي يقطــع الــرؤوس علنـًـا فــي الميادين، 
ويجلــد المعارضيــن، ويمنــع النســاء مــن 
ــا مــع  قيــادة الســيارات، ال يتناســب مطلقً
ــن  ــة م ــات الغربي ــه الحكوم ــادي ب ــا تن م
التــزام بمبــادئ حقــوق اإلنســان، الســيما 
بعــد حــادث اغتيــال صحفيــي شــارلي 
بيــن  الحميمــة  العاقــة  لكــن  إيبــدو. 
الديمقراطيــات الرأســمالية األقــوى علــى 
اإلطــاق واالســتبداد الســعودي ممتــدة 

ــد. ــد بعي ــذ أم وراســخة من

فــي عــام 1945، حيــن أوشــكت الحــرب 
ــى وضــع أوزارهــا،  ــة عل ــة الثاني العالمي
فرانكليــن  األمريكــي  الرئيــس  التقــى 
ــف  ــي جوزي ــه الروس ــت ونظيري روزفل
ســتالين والبريطانــي ونســتون تشرشــل، 

فــي يالطــا بشــبة جزيــرة القــرم، لتســوية 
تقســيم أوروبــا. وفــي طريــق عودتــه، 
ليلتقــي  مصــر  فــي  روزفلــت  توقــف 
بالملــك بــن ســعود، مؤســس المملكــة 
العربيــة الســعودية، واثنيــن آخريــن مــن 
الحــكام العــرب. وهــذا دليــل علــى أن 
أهميــة المملكــة الســعودية كانــت بالفعــل 
حاضــرة دائًمــا فــي أذهــان مخططــي 

الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة فــي 
مذكــرة صــادرة عنهــا أن احتياطيــات 
النفــط الســعودية “تشــكل مصــدر قــوة 
ــر  اســتراتيجية مذهــًا، وواحــدة مــن أكب
الجوائــز الماديــة فــي تاريــخ العالــم”. 
ــون  ــى أن تك ــزم عل ــت الع ــد روزفل وعق
الواليــات  نصيــب  مــن  الجائــزة  هــذه 
بحليفــه  والدفــع  وحدهــا،  المتحــدة 

جانبًــا. البريطانــي 

ــة  ــه “ثاث ــي كتاب ــر ف ــد جاردن ــب لوي كت
البريطانــي  الســفير  “اســتاء  ملــوك”: 
ــدات  ــورد هاليفاكــس بشــدة مــن التهدي الل

بعــد  البريطانيــة  للمصالــح  المحتملــة 
الشــرق  أنحــاء  جميــع  فــي  الحــرب 
روزفلــت  بمقابلــة  وطالــب  األوســط، 
ــن  ــة األجــواء… حي ــة لتصفي ــي محاول ف
وصــل إلــى البيــت األبيــض، عــرض 
الشــرق  خريطــة  أمامــه  روزفلــت 
الفارســي  النفــط  لــه:  األوســط، وقــال 
العراقــي  والنفــط  لــك.  )اإليرانــي(، 
والكويتــي نتقاســمه ســويًا، أمــا النفــط 
الســعودي فهــو لنــا”. ومنــذ ذلــك الحيــن 
بيــن  القائــم  االنحيــاز  أبــدًا  يتغيــر  لــم 
هنــاك  أن  ولــو  والريــاض.  واشــنطن 
ــات ازدادت  شــيئًا حــدث، فهــو أن العاق
أهميتهــا، واختالهــا علــى حــد ســواء.

اضطرابات

فــي  االضطرابــات  تأججــت  وكلمــا 
ــة  ــا ازدادت أهمي ــط، كلم ــرق األوس الش
الحفــاظ علــى المملكــة العربيــة الســعودية 
كمصــدر آمــن للنفــط. حيــث ال يمكــن 
التعويــل علــى العــراق، وإيــران يحكمهــا 
األعــداء اإلســاميون، ولذلــك اضطــرت 

ــرى  ــرب كب ــن ح ــدة لش ــات المتح الوالي
فــي عــام 1991، لتحريــر الكويــت مــن 
ــعودية.  ــة الس ــين ولحماي ــدام حس ــد ص ي
ــعودية  ــت الس ــه، تحول ــت نفس ــي الوق وف
إلــى  األخــرى  الخليجيــة  والممالــك 
مركــز مهــم للرأســمالية العالميــة، حيــث 
االقتصــادات  فــي  بكثافــة  يســتثمرون 
ــط.  ــرق األوس ــة دول الش ــة وبقي المتقدم

تونــس  فــي  الثــورات  انــدالع  ومنــذ 
ــت  ــنوات، أصحب ــع س ــل أرب ــر قب ومص
الســعودية وهــذه الممالــك بمثابــة القاعــدة 
الرئيســية للثــورة المضــادة. فــي مــارس 
2011، غــزت القــوات الســعودية إمــارة 
الثــورة  إلخمــاد  المجــاورة  البحريــن 
المملكــة  مــن  كل  وتعهــدت  هنــاك. 
العربيــة الســعودية والكويــت واإلمــارات 
ــة  ــل الديكتاتوري ــدة بتموي ــة المتح العربي
ــاح  ــد الفت ــة برئاســة المشــير عب المصري
السيســي بمــا يقــرب مــن 8 مليــار جنيــه 
إســترليني )مــا يزيــد عــن 12 مليــار 

أمريكــي(. دوالر 

هــو  االســتقرار  هــذا  وركيــزة 
ــة  ــة المالك ــة للعائل ــة الجماعي الديكتاتوري
الســعودية. لقــد حافظــوا علــى انتقــال 
ــاء  ــن أبن ــى آخــر م ــد إل ــن واح ــم م الحك
ذلــك، اآلن وفــي  بــن ســعود، ورغــم 
العهــد  ولــي  أُختيــر  جريئــة،  خطــوة 
ــن ســعود. أســس هــذا  ــاد ب ــن أحف مــن بي
الوضــع وشــرعنه النســخة األكثــر تشــددًا 
مــن اإلســام الســني – الوهابيــة – التــي 
ــن  ــزو ب ــي لغ ــع األيديولوج ــرت الداف وف
ســعود لشــبه الجزيــزة العربيــة. وفــي 
الواقــع، إن تأثيــر هــذا الفكــر المتشــدد 
ــا  يجعــل حتــى أكثــر المحــاوالت تواضعً
صعبــة  الســعودي  المجتمــع  لتحديــث 

جــدًا، إن لــم تكــن مســتحيلة. 

وبالتزامــن، اســتغل الســعوديون الحــرب 
األهليــة فــي ســوريا لتوســيع نفوذهــم 
اإلقليمــي، وفــي نفــس الوقــت إلضعــاف 
ــوري  ــام الجمه ــر – النظ ــهم األكب منافس
هــذه  وكانــت  إيــران.  فــي  اإلســامي 
صدمــة أخــرى جديــدة رجــت أرجــاء 
مــن  المســتفيد  أمــا  األوســط.  الشــرق 
الجهادييــن  كانــوا  فقــد  الوضــع،  ذلــك 
القاعــدة،  وتنظيــم  )داعــش(  الســنّة 
ــي  ــن يشــاركون النظــام الســعودي ف الذي
نفــس األيديولوجيــا، ويحاكــون الكثيــر 
ــى  ــون إل ــم يهدف ــاته، إال أنه ــن ممارس م
ســتتجرع  حتًمــا  لــذا،  بــه.  اإلطاحــة 
الســعودية جــزاء تدخلهــا فــي ســوريا.

ــات  ــن الوالي ــات بي ــب، أن العاق والعجي
فتــرت  الســعودية  والمملكــة  المتحــدة 
ــرة.  ــي الســنوات األخي بشــكل ملحــوظ ف
ــث  ــة مســتمرة، حي لكــن الشــراكة المختل
ال هيمنــة للواليــات المتحــدة فــي الشــرق 
األوســط بدونهــا، وبدونهــا أيًضــا ال بقــاء 

ــاة.  ــد الحي ــى قي لســالة آل ســعود عل

* المقــال باللغــة اإلنجليزيــة منشــور فــي 
٢7 ينايــر ٢01٥ فــي جريــدة العامــل 

االشــتراكي البريطانيــة

الواليات املتحدة واململكة السعودية

رشاكة مرضيّة من أجل البقاء

»القسام مش إرهابية«.. افتحوا معرب رفح وانهوا حصار غزة
ــور المســتعجلة  ــة األم ــم محكم ــي حك يأت
كتائــب  باعتبــار  ينايــر   31 الســبت 
ــكري  ــاح العس ــام، الجن ــن القس ــز الدي ع
لحركــة حمــاس، “منظمــة إرهابيــة”، 
كحلقــة جديــدة فــي سلســلة هجــوم النظــام 
الفلســطينية  المقاومــة  المصــري علــى 

وأهالــي غــزة.

ــوم واحــد مــن الحكــم المخــزي،  ــد ي وبع
اليــوم  القاهــرة  إســرائيلي  وفــد  يصــل 
بالغــاز  مصــر  تزويــد  لبحــث  األحــد 
ــع االقتصــادي  ــتمر التطبي ــي ويس الطبيع
ــي ســيناء  ــات ف ــي للعملي والتنســيق األمن
التوســع  مــع  الصهيونــي،  العــدو  مــع 
والعقــاب  العشــوائية  االعتقــاالت  فــي 
ــة  ــدم مدين ــيناء، وه ــاء س ــي ألبن الجماع
رفــح المصريــة بالكامــل وتهجيــر أهلهــا.

نظــام  أطلــق  المســعورة،  وكالــكاب 

اإلســتراتيجيين”  “خبــراءه  السيســي 
مــن  المقربيــن  البرامــج  ومقدمــي 
ــة  ــوات التلفزيوني ــي القن أجهــزة األمــن ف
الحكوميــة والخاصــة، واألقــام الصفراء 
فــي الصحــف، تهاجــم كتائــب القســام 

المحاصــر. غــزة  وقطــاع 

الفلســطيني  الشــعب  ضــد  التحريــض 
هوايــة لإلعــام المصــري منــذ توقيــع 
اتفاقيــة كامــب ديفيــد فــي عهــد الســادات، 
ــة  واســتمرت محــاوالت شــيطنة المقاوم
ــارك، وال ننســى  ــة ســنوات حكــم مب طيل
بــأن عــداء مبــارك للمقاومــة الفلســطينية 
وصــل إلــى الســماح لتســيبي لفنــي وقــادة 
ــى غــزة مــن  العــدو بإعــان الحــرب عل

ــي 2008. ــها ف ــرة نفس القاه

الشــعب  ضــد  التحريــض  ولكــن 
الفلســطيني وصــل ألبعــاد غيــر مســبوقة 

ــا يمــر  ــر. ف ــورة 25 يناي ــدالع ث ــد ان بع
يــوم دون أن يلصــق النظــام واإلعــام 
كافــة التهــم والشــرور بالفلســطينيين، مــن 
ــر  ــدان التحري ــي مي ــن ف ــل المتظاهري قت
إلــى التجســس والتــورط فــي عمليــات 
والشــرطة  الجيــش  ضــد  إرهابيــة 

والمدنييــن فــي ســيناء وغيرهــا.

ولــم يحــدث فــي أي مــرة أن قــدم النظــام 
ــا واحــدا علــى تــورط كتائــب  دليــا مادي
القســام أو فصائــل المقاومــة فــي أعمــال 
المصريــة،  األراضــي  علــى  عنــف 
وتُركــت الســاحة لمخابيــل اإلعــام أمثال 
ــي  ــق عكاشــة وأمان ــد موســى وتوفي أحم
الخيــاط وغيرهــم يلقــون باتهاماتهــم يمينــا 
ويســارا دون حســاب مســاندين إســرائيل 
بــكل وقاحــة فــي حربهــا علــى غــزة. 
وتحــول األمــر لمــا يقــرب المســرحية 

لقيــادات  اتهامــات  بتوجيــه  الهزليــة 
ــيناء  ــات بس ــي عملي ــورط ف ــامية بالت قس
بعــد شــهور أو ســنوات مــن استشــهادهم 
علــى أيــدي قــوات االحتال اإلســرائيلي!

نظــام السيســي الــذي قــدم نفســه فــي 
جديــد”  كـ”ناصــر  االنقــاب  بدايــة 
ــة  ــي المنطق ــرائيل ف ــكا وإس ــاوم أمري يق
مــا هــو إال أكذوبــة كبيــرة، و”مســافة 
ــكة  ــت س ــا ليس ــدق به ــي تش ــكة” الت الس
القــدس بــل ســكة النفــط والــزج بالجيــش 
ــة  ــة برعاي ــدات إقليمي المصــري فــي أجن
الســعودية واإلمــارات وبمباركــة أمريــكا 

وإســرائيل.

يدينــون  الثورييــن  االشــتراكيين  إن 
ــة  ــون بوقــف حمل حكــم المحكمــة ويطالب
التحريــض المتواصلــة ضــد المقاومــة 
الفلســطينية ليــا نهــارا فــي وســائل إعام 

ــا السياســية  ــا اختافاتن النظــام. نعــم، لدين
والفكريــة مــع حركــة حمــاس، ولكننــا 
ــر المشــروط  ــدي غي ــا النق نؤيدهــا بدعمن
فــي مواجهــة االحتــال اإلســرائيلي وفــي 
مواجهــة األنظمــة العربيــة التــي تحــاول 
الفلســطيني  الشــعب  وتجويــع  خنــق 
فــي غــزة ومخيمــات الشــتات لصالــح 

إســرائيل وأمريــكا.

فــورا  رفــح  معبــر  بفتــح  ونطالــب 
لمــرور البشــر وحركــة البضائــع وانهــاء 
الحصــار والتجويــع المعتمــد مــن النظــام 
وتعويــض  القطــاع،  ضــد  المصــري 
أهالــي مدينــة رفــح المصريــة وإعــادة 
خطــط  عــن  والتوقــف  المدينــة  بنــاء 

العبثيــة. العازلــة  المنطقــة  توســيع 

االشتراكيون الثوريون
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ترجمة: ضي رحمي 

يبحــث الكاتــب االشــتراكي الثــوري 
البريطانــي أليكــس كالينيكــوس فــي 
ــه  ــي تواج ــات الت ــال التحدي ــذا المق ه
الحكومــة اليونانيــة اليســارية الجديــدة 
– وفــي األفــكار التــي تبنــي عليهــا 

اســتراتيجياتها.

مــن الصعــب بمــكان وصــف األهميــة 
اليســاري  الحــزي  لفــوز  التاريخيــة 
اليونــان  فــي  ســيريزا  الراديكالــي 
ــد اقتــرب اليســار  الشــهر الماضــي. لق
ــل،  ــن قب ــان م ــي اليون ــلطة ف ــن الس م
وذلــك بعــد نهايــة الحــرب العالميــة 
الحــزب  أصبــح  حيــن  الثانيــة، 
الشــيوعي اليونانــي علــى رأس ائتاف 
شــعبي واســع بعــد دوره البطولــي فــي 
مقاومــة االحتــال األلمانــي الغاشــم. 

حينهــا تدخلــت بريطانيــا، ثــم الواليــات 
النظــام  فــرض  إلعــادة  المتحــدة، 
داميــة.  أهليــة  حــرب  فــي  الملكــي 
قــادت  الســتينيات  وفــي بدايــة عقــد 
ــات  ــة واإلضراب ــات الطابي االحتجاج
العماليــة الحركــة الجماهيريــة ضــد 
النظــام الملكــي. ومــرة أخــرى، لعــب 
دوًرا  اليونانــي  الشــيوعي  الحــزب 
ونتيجــة  ومؤثــًرا.  جــدًا  محوريًــا 
لذلــك، اســتولى الجيــش علــى الســلطة 
دون  للحيلولــة   ،1967 أبريــل  فــي 
يتــرأس  اليــوم،  اليســار.  انتصــار 
الحكومــة حــزٌب نشــأ عــن سلســلة مــن 
االنشــقاقات عــن الحــزب الشــيوعي 
لــه  القديــم. فهــل سيســمح  اليونانــي 
رأس المــال اليونانــي والدولــي بالبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة، رغــم ســحق كل 

الســابقة؟ اليســارية  الحــركات 

فــي صحيفــة الجارديــان البريطانيــة 
بــول  أرجــع  الماضــي،  األســبوع 
إلــى  ســيريزا  انتصــار  ماســون 
وانضبــاط«  »واحترافيــة  كاريزميــة 
لكــن  تســيبراس.  أليكســيس  زعيمــه 
ــا  ــية له ــة والسياس ــزالزل االجتماعي ال
ــد  ــر. لق ــك بكثي ــن ذل ــق م ــذور أعم ج
ــر  ــي عص ــي ف ــع اليونان ــل المجتم دخ
متصــدع  وهــو  الجديــدة،  الليبراليــة 
الناجمــة  الصدمــات  جــراء  بالفعــل 
األهليــة  والحــرب  االحتــال  عــن 
ــان  ــد شــهدت اليون ــة. ولق والديكتاتوري
الماضيــة  عــام  الثاثيــن  مــر  علــى 
فــي  االجتماعيــة  النضــاالت  أقــوى 
ــن  ــات كل م ــل حكوم ــي ظ ــا ف أوروب
ويميــن  )باســوك(،  الوســط  يســار 
الوســط )الديمقراطيــة الجديــدة(. بلغــت 
ــن  ــرة م ــا الفت ــاالت ذروته ــذه النض ه
12 - 2010، وكان ذلــك ردًا علــى 
فــرض نظــام التقشــف القاســي بنــاء 
علــى طلــب مــن »الترويــكا«، أي بنــاء 
علــى طلــب مــن المفوضيــة األوروبيــة 
األوروبــي  المركــزي  والبنــك 

الدولــي. النقــد  وصنــدوق 

اضطرابات كبيرة
نحــو 32 إضــراب عــام، بالتزامــن مــع 
احتــال الميادين العامــة واالحتجاجات 

إلــى  اليونــان  اندفعــت  الجماهيريــة، 
واالضطــراب.  الغليــان  مــن  حالــة 
وكان صعــود ســيريزا، مــن حــزب 
مــن  ينافــس  حــزب  إلــى  هامشــي 
أقــل  فــي  الحكومــة  تشــكيل  أجــل 
مــن عاميــن، نتــاج لهــذه الحــركات 
وتاشــت  تبــددت  لقــد  االجتماعيــة. 
ــة لحــزب الباســوك  القاعــدة االجتماعي
اليونانيــة  السياســة  فــي  المهيمنــة 
وأصبــح  الثمانينيــات.  أوائــل  منــذ 
للطبقــة  الرئيســي  الحــزب  ســيريزا 
انتخابــات  فــي  الحضريــة  العاملــة 
ــمحت  ــن، س ــو 2012. لك ــو ويوني ماي
ــس  ــة ألنطوني ــات الخــوف المكثف حم
ســاماراس بالهجــوم وبتشــكيل حكومــة 
ــدة لخطــط التقشــف مــرة أخــرى.  مؤي
الوطــاة  الماديــة شــديدة  المعانــاة  إن 
ــي تســبب فيهــا التقشــف لهــي أمــر  الت
ــذ  ــمالي من ــع الرأس ــهده المجتم ــم يش ل

العشــرين. القــرن  ثاثينيــات 

ــي  ــزان االنتخاب ــل المي ــد جع ــك ق وذل
أي  مــن  أكثــر  اليســار  كفّــة  يرجــح 
وقــٍت مضــى. كذلــك فعلــت بعــض 
ذلــك  فــي  بمــا  القويــة،  النضــاالت 
ــد  ــر الجدي ــزب الفج ــد ح ــال ض النض
ــف  ــاماراس لوق ــة س ــي، ومحاول الفاش
حصــد  اليونانيــة.  اإلذاعــة  إرســال 
التصويــت الموحــد لليســار الراديكالــي 
نحــو 42,5٪، وذلــك يتضمــن الحــزب 
الشــيوعي اليونانــي وجبهــة اليســار 
ــي  ــيا الت ــمالية أنتراس المناهــض للرأس
العمــال  األثــر علــى  بالــغ  لهــا  كان 
والحــركات الطابيــة. لقــد قدّم ســيريزا 
ــر تهــدف  ــى تدابي ــا يشــتمل عل برنامًج
ــف.  ــوأ للتقش ــار األس ــس اآلث ــى عك إل

لكــن الحكومــة الجديــدة تواجــه مشــكلة 
ــدة بأغــال  ــان مقي ــتراتيجية. فاليون اس
التقشــف وفقًــا لـ«مذكــرات التفاهــم« 
اليونانيــة  الحكومــات  وقتعهــا  التــي 
األوروبيــة  والمفوضيــة  المتعاقبــة 
البدايــة  وفــي   .2012  -  10 خــال 
وعــد ســيريزا بإلغــاء هــذه المذكــرات 
داخــل  اليونــان  علــى  الحفــاظ  مــع 
منطقــة اليويــو. لكــن مؤخــًرا، فــإن 
علــى   - الحــزب  باســم  المتحدثــون 
فارفيكــس،  يانيــس  المثــال،  ســبيل 
نكثــوا  قــد   - الجديــد  الماليــة  وزيــر 
ــرات، وأصبحــوا  ــاء المذك ــد بإلغ الوع
ــادة  ــى إع ــك عل ــن ذل ــداًل م ــدون ب يؤك
التفــاوض علــى الشــروط التــي ستســدد 
اليونــان بهــا ديونهــا. ودعــم العديــد من 
ــرة.  ــذه الفك ــن ه ــن التقليديي االقتصاديي

ومــن المعتــرف بــه مــن قِبــل الكثيريــن 
ــغ  ــذي يبل ــي، ال ــام اليونان ــن الع أن الدي
حوالــي 175٪ مــن إجمالــي الدخــل 
بحيــث  جــدًا  ضخــم  ديــن  القومــي، 
يصعــب، بــل مــن المســتحيل، ســداده. 
ــة  ــس المفوضي ــي أن رئي ــكلة ه والمش
يونكــر،  كلــود  جــان  األوروبيــة، 
والمستشــارة األلمانيــة أنجيــا ميــركل، 
ــي  ــة األخــرى ف والشــخصيات المهيمن
هــذا  يرفضــون  األوروبــي  االتحــاد 
ــة  ــا. بالنســبة للطبق الحــل رفًضــا قاطعً

الحاكمــة األلمانيــة، التقشــف وســيلة 
تصديــر  معــدالت  علــى  للحفــاظ 
مرتفعــة، ومعــدالت تضخــم منخفضــة 

فــي إطــار نموذجهــا االقتصــادي.

المركــزي  البنــك  قــرار  كان  ولقــد 
الكمــي  بالتيســير  اآلخــذ  األوروبــي 
إلنعــاش  النقــود  طباعــة   – مؤخــًرا 
بمثابــة   - اليــورو  منطقــة  اقتصــاد 
هزيمــة سياســية لميــركل. وأعربــت 
ميــركل عــن قلقهــا مــن أن التنــازل 
إلــى  يــؤدي  ســوف  اليونــان  أمــام 
مطالــب مماثلــة تنــادي بالتخفيــف مــن 
إجــراءات التقشــف فــي أماكــن أخــرى 
فــي أوروبــا. ويأمــل حــزب بوديموس، 
ــي اســبانيا،  ــد الناشــئ ف الحــزب الجدي
فــي أن يحــذو حــذو ســيريزا. وفــي 
الساســة  مــن  الكثيــر  فــإن  الواقــع، 
وإيطاليــا  البرتغــال  فــي  التقليدييــن 
وحتــى فــي فرنســا، سيســعدون كثيــًرا 
برؤيــة القبضــة األلمانيــة علــى منطقــة 
اليــورو وهــي تضعــف. وهكــذا تواجــه 
ــة  ــوط خارجي ــيبراس ضغ ــة تس حكوم
قويــة جــدًا. فكيــف ســتتغلب عليهــا؟

السياســي  المنظــر  مؤخــًرا  جــادل 
كوفياكيــس،  ســتاثيس  الماركســي 
ــار  ــى اليس ــارزة عل ــخصية ب ــو ش وه
نشــهد  »إننــا  قائــًا:  ســيريزا،  مــن 
اليــوم  تأكيــدًا للخيــار  فــي اليونــان 
حيــث  البوالنتــازي،  الجرامشــي 
ــق  ــى الســلطة عــن طري االســتياء عل
االنتخابــات، مــع الجمــع بينــه وبيــن 

االجتماعيــة«. التعبئــة 

استياء
وتابــع: »يجــب االســتياء علــى الدولــة 
مــن الداخــل والخــارج، مــن أعلــى 
نيكــوس  بينمــا دعــا  أســفل«.  ومــن 
منّظــر سياســي  بوالنتــازاس، وهــو 
ــي أواخــر  ــي أيًضــا، ف ماركســي يونان
ــن داخــل  ــى »نضــال م الســبعينيات إل
شــأنه »شــحذ  مــن  وهــذا  الدولــة«. 
ــة، إلجــراء  التناقضــات الداخليــة للدول
تحــول عميــق الجــذور داخلهــا«، بدعم 
قاعديــة«  ديمقراطيــة  »هيــاكل  مــن 
جديــدة. لكــن، هنــاك مشــكلتان فيمــا 

يخــص هــذه االســتراتيجية.

األولــى أن هنــاك حــدود لـ«التناقضــات 

فبشــكل خــاص،  للدولــة«.  الداخليــة 
تحتــاج الدولــة الرأســمالية لألجهــزة 
القمعيــة -الجيــش، والشــرطة، وأجهزة 
األمــن واالســتخبارات - لتحافــظ علــى 
النظــام القائــم. الماركســيون الثوريــون 
ــه  ــو جرامشــي مثل – بمــا فيهــم أنطوني
مثــل لينيــن وتروتســكي - جادلــوا دائًما 
علــى شــيء مختلــف. فالســبيل الوحيــد 
القســري  الجوهــر  هــذا  لمواجهــة 
للدولــة لــن يكــون إال مــن خــال بنــاء 
ــة للســلطة يشــكلها العمــال  نمــاذج بديل

فــي ســياق نضالهــم.

وهــذا يأخذنــا للمشــكلة الثانيــة، فالنمــط 
المعتــاد للحكومــات اليســارية يميــل 
لمنــع هــذه العمليــة، مــن أجــل الحفــاظ 
المســاحة  ولزيــادة  ســلطتهم  علــى 
الطبقــة  وبيــن  بينهــم  التفاوضيــة 
المثــال،  ىســبيل  علــى  الحاكمــة. 
الشــعبية  الوحــدة  حكومــة  أحبطــت 
برئاســة ســلفادور اللينــدي فــي تشــيلي 
تشــكيل الروابــط التــي أنشــأها نشــطاء 
الطبقــة العاملــة )التــي أُطلــق عليهــا 
اســم كوردونــات( تمهيــدًا لانقــاب 

.1973 ســبتمبر  فــي  العســكري 

انصــار  منــع   ،2013 مايــو  وفــي 
للمعلميــن،  عاًمــا  إضرابًــا  ســيريزا 
اإلضــراب،  هــذا  نتائــج  مــن  كان 
نشــاط  اســتئناف  حدوثــه،  حــال 
التقشــف. يعتــرف  حركــة مناهضــة 
منظمــات  نملــك  »ال  كوفياكيــس: 
قويــة ومســتقرة داخــل الطبقــات التابعة 
التــي يمكننــا النضــال مــن خالهــا فــي 
ــد«.  ــة األم ــات طويل ــاالت المواجه ح
والحقيقــة أن األســاس االســتثنائي الذي 
تشــكلت عليــه الحكومــة الجديــدة، وهــو 
تحالــف مــع الجنــاح اليمينــي المنــاوئ 
للتقشــف ممثــًا فــي حــزب اليونانييــن 
منــع  مــن  بمزيــد  ينــذر  المســتقليين 
التحــركات. بــرر ميســون هــذا القــرار 
بأنه وســيلة لـ«تشــكيل حكومة مســتقرة 
لســيريزا«، فــي حيــن تحتــاج مقعديــن 

لحــوز األغلبيــة البرلمانيــة. 

بقولــه  بنفســه  حجتــه  يقــّوض  لكنــه 
علــى  االعتمــاد  لســيريزا  »يمكــن 
دعــم أو امتنــاع خمســة عشــر نائبًــا 
ــراءات  ــة إج ــق بأي ــا يتعل ــيوعيًا فيم ش
اقتصاديــة ضــد التقشــف«. لــم يكــن 

ــب،  ــه وحس ــزوم ل ــف ال ل ــذا التحال ه
لكنــه جلبــت إلــى الحكومــة مــا يســميه 
كوفياكيــس »حــزب اليميــن، الحــزب 
الــذي يهتــم اهتماًمــا خاًصــا بحمايــة 
والحفــاظ علــى النــواة الصلبــة لجهــاز 
الدولــة«. وزعيمــه، بينــوس كتمينوس، 
ــن،  ــض للمثليي ــامية والراف ــاد للس المع
كبــار  مــع   الوطيــدة  الصــات  ذو 
مــاك الســفن اليونانييــن، يتــرأس اآلن 
واحــدًا مــن أهــم أقســام النــواة الصلبــة 
للدولــة وهــي وزارة الدفــاع. ووجــوده 
ســيصعّب كثيــًرا مــن بنــاء الوحــدة 
ــن«  ــن »األصليي ــال اليونانيي ــن العم بي
التــي  الوحــدة  وهــي  والمهاجريــن، 
ــة  ــة مناهض ــطاء حرك ــا نش ــعى له يس

العنصريــة جاهديــن.

وفــي الوقــت نفســه، مــن المعــروف 
ــد مــن  ــاز الشــرطة يضــم العدي أن جه
أنصــار حــزب الفجــر الجديــد الفاشــي 
زعيمــه،  أن  ورغــم  صفوفــه.  فــي 
الســجن  فــي  ســيبقى  داون  جولــدن 
لمــدة طويلــة، إال أن الحــزب حصــد 
المرتبــة الثالثــة فــي االنتخابــات بنســبة 
6,28٪ مــن إجمالــي األصــوات، أقــل 
قليــًا ممــا حصــل عليــه عــام 2012. 
وهكــذا، فــإن ســيريزا يواجــه خصوًمــا 
أقويــاء داخليًــا وخارجيًــا علــى حــد 
ــا لــن يتغلــب عليهــم  ســواء. لكنــه قطعً
بفضــل ســحر وزرائــه أو مهاراتهــم 

ــاوض.  ــي التف ف

إن قــوة اليســار فــي اليونــان تعتمــد 
ــة  ــاء وتوســيع الحرك ــى إعــادة إحي عل
الجماهيريــة التــي تبلــورت وتطــورت 
ــرة مــن عــام 2009  بشــدة خــال الفت
ــى  ــع، عل ــام 2012. وبالطب ــى ع وحت
االحتفــال  الثورييــن  االشــتراكيين 
ودعــم  الجديــدة  الحكومــة  بانتصــار 
إجراءاتهــا وتدابيرهــا القادمــة، لكــن 
ســيتم الحكــم علــى اليســار الراديكالــي 
اليونانــي بأكملــه بمــدى نجاحــه فــي 
للعمــال.  الذاتــي  التنظيــم  تعزيــز 
ــي ســتضع حــدًا  ــوة الت ــن الق ــا تكم فهن

للتقشــف.

ــة  ــة اإلنجليزي ــال منشــور باللغ * المق
فــي 3 فبرايــر ٢01٥ فــي جريــدة 

العامــل االشــتراكي البريطانيــة 

اليونان: »سرييزا« والدولة 
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ــادات  ــد قي ــار، أح ــد البح ــا أحم ــهادة كتبه ــذه الش ه
أولتــراس وايــت نايتــس، علــى صفحتــه الشــخصية 
علــى الفيســبوك أمــس، عــن مجــزرة الدفــاع الجوي.

ــش  ــل بمت ــت بتحتف ــة كان ــوم والعاصم ــة الي ــن بداي م
ــة  ــت مزحوم ــا كان ــرة كله ــن الكبي ــك، الميادي الزمال
ــن كل المحافظــات،  ــك م ــر الزمال بأتوبيســات جماهي
ــة  ــن جه ــدا.. م ــية ج ــعيدة وحماس ــت س ــواء كان األج
مــع  الجــروب  معركــة  بعــد  متــش  أول  عشــان 
مرتضــى والدولــة ونفــوذه، بعــد مــا واجهنــا فيهــا كل 
ــنا ال  ــن راس ــا رافعي ــن مدرجن ــا وراجعي ــي عادون الل
ــن  ــد م ــا بشــروطهم وكل واح ــح وال وافقن ــا بصل قبلن
جــواه عــارف أنــه إنتصــر فــي وقــت مفيــش حــد 
بينتصــر فيــه علــى الظلــم، ومــن جهــة تانيــة لجماهيــر 
الزمالــك كلهــا بــأن ده أول متــش هيشــجعوا فيــه 
الفرقــة الســنة دي، وأملهــم فــي الفــوز واالنتصــارات 
وإحنــا متصدريــن الــدوري، األجــواء كانــت احتفاليــة 
ــذا  ــداً، وك ــر ج ــال كتي ــه أطف ــر، وكان في ــكل كبي بش
ــحها”  ــا “بيفس ــم جوزه ــدة فيه ــل كل واح ــت حام س
متواجــد  شــاب  كــذا  فيــه  وكان  الماتــش،  تشــوف 

بكرســي بعجــل.. فباختــاف األســباب، الفرحــة كانــت 
ــي.. ــن صــوت األغان ــى م ــه أغل ــش في ــرة ومكن كبي

العــدد كان حوالــي 10 اآلالف، متقســمين مــا بيــن 
ــايفين  ــم ش ــا أنت ــر زى م ــراه، والمم ــر وب ــوا المم ج
ميكملــش 50  متــر وطولــه   6 ميكملــش  عرضــه 
متــر، الممــر كان زحمــة جــدا، ومكنــش فيــه أى 
ســبب يخلــي النــاس تقلــق تقــف فــي الزحمــة، عشــان 
مكنــش فيــه حــد نــاوي علــى حاجــة مــن الجماهيــر، 
ومكنــش فيــه أى توقــع ألى غــدر مــن الداخليــة _

االســتاد ده المفــروض منشــأة عســكرية واللــي بيأمنــه 
جيــش طــول الوقــت، وخــال الـــ 4 ســاعات محــدش 
شــاف عســكري جيــش زى العــادة النــاس فضلــت 
تغنــي عشــان تدخــل، بعديــن الداخليــة قــررت تدخــل 
الجماهيــر مــن خــال قفــص حديدي فــي ســابقة جديدة 
ــر رفضــت،  ــاس كتي ــه ن ــات مصــر، في ــى مدرج عل
ــة  ــن الزحم ــص م ــزة تخل ــت عاي ــر كان ــه جماهي وفي
ــذار  عشــان اهاليهــا معاهــا ووافقــوا، بــدون ســابق إن
الداخليــة ضربــت قنبلتيــن، النــاس وقفــت تســتفهم ده 
ــع  ــر أرب ــرة آخ ــر كام م ــش زى آخ ــض وإال تهوي ف

ســنين لمــا بيضربــوا غــاز عشــان يهوشــوا الجماهيــر 
ــاز زاد  ــت ده الغ ــي الوق ــادي، ف ــا ع ــن بيدخلوه بعدي
جــدا وبــدأ الخرطــوش، الضــرب كان ع النــاس اللــي 
فــي القفــص والممــر، فالنــاس بــدأت ترجــع ألن الغــاز 
والخرطــوش فــي المســاحة دي مــع العــدد ده كان 
كارثــة، محــاوالت الجــرى كانــت مســتحيلة، والنــاس 
ــض،  ــى بع ــدوس عل ــا ت ــادى أنه ــاول تتف ــت بتح كان
واللــي كان بيقــدر يشــيل حــد كان بيشــيله، بــس اللــي 

ــي. ــي ثوان حصــل كان حصــل ف

ــر  ــا الجماهي ــان لم ــض، عش ــش ف ــل مكن ــي حص الل
الداخليــة بمدرعاتهــا بقواتهــا الخاصــة  تراجعــت، 
ــاز والخرطــوش  ــر بالغ ــت تجــري ورا الجماهي فضل
وصــوال لمطلــع دائــري المعــادي، االســتاد ده كان في 
الصحــرا، اللــي محكومــة بمنشــآت عســكرية، يعنــي 
اللــي نجــي مــن المــوت فــي الممــر كان بيجــري فــي 
شــارع مفيــش عربيــة فيــه بتقــف لمســافة طويلــة جــدا 
ــاز والخرطــوش  ــن الغ ــه م ــد بال ــه ياخ ــوب من ومطل

اللــي بيضــرب عليــه.

ــي كل تصرفاتهــا  ــة الل اللــي حصــل مســئولية الداخلي
ــص  ــن القف ــة م ــر بداي ــن ومدب ــه كمي ــل ان ــت دلي كان
الحديــدي وصــوال للضــرب فــي مســاحة ضيقــة زى 
دي بــدون ســبب وبــدون انــذار، ومســئولية مرتضــى 
ــك  ــر الزمال ــى إذالل جماهي ــي أصــر عل منصــور الل
ــب  ــر وح ــترى كل التذاك ــا اش ــد م ــام بع ــوال 4 أي ط
بجانــب  بتوعــه،  القبيضــة  علــى  بنفســه  يوزعهــا 

ــوا. ــى اله ــاردة عل ــا النه تحريضــه علين

ــر ممــا أى حــد  ــن جــداً، أكت ــوا غــدر غاليي ــي اتقتل الل
يتخيــل، عارفيــن همومهــم وعارفيــن همــا شــافوا إيــه 
ــي ده  ــد ف ــم ي ــون له ــا يك ــدون م آخــر عشــر ســنين ب
وعارفيــن فرحتهــم النهــاردة كانــت ازاى قبــل مــا 
ــي  ــد ف ــم برضــه ي ــون له ــا يك ــدون م ــوا غــدر ب يتقتل
ــه الشــهداء والقضــا  ــا ل ــا لهــم الجنــة وربن ده.. إخواتن

ــدم. ــا ال ــا لين ــورق.. واحن ــه ال ل

شهادة أحد قيادات »وايت نايتس« عىل مجزرة الدفاع الجوي
 
إىل شهداء الزمالك 

بقلم: حازم خالد إبراهيم 

وأدي البا د يا وال د

وال  كفت سيول الدم

وال  طرحت شجار الزاد

وال  خفت حمول الهم

وأدي القبور يا قصور

مردومة بـ الشبان

الحلم مات مقهور

و السيرة للجدعان

وأدي التابوت هـ يفوت

زف الوال د يومها

لما القلوب هتموت

الكلب هيلومها

عجبي عليكي عجاب

كل ما فيكي هوان

بقى تدفني األ حباب

وتمجدي العدوان

أم الشهيد أوجاع

ما تبكي يا أمي

كفن الشهيد لو باع

عمري ما أبيع دمي

أبيض ومات أبيض

كان حلمه ورد أبيض

ألجل الفريق األبيض

إتلف بـ األ بيض


