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ما يثيره اتهام »البلشي« من تساؤالت
مؤسســات  مــن  مؤسســة  »النقابــة 
الدولــة« هــي العبــارة المتكــررة علــى 
مــن  الحكمــة  يدعــي  مــن  كل  لســان 
ــة  ــي مواجه ــن ف ــة الصحفيي أعضــاء نقاب
زميــل لهــم يبــدو عليــه إمــارات الغضــب 
ــة  ــة الصحاف ــة لحري ــاكات الدول ــن انته م
وللحقــوق األساســية للصحفييــن، فيمــا 
يتعلــق بمزاولــة المهنــة، وصــوًل إلــى 
الحريــات األساســية كبشــر بمــا فيهــا حــق 
الحيــاة أصــًا، فــي ظــل حــالت متكــررة 
مــن  المحبوســين  الصحفييــن  لحرمــان 

الــدواء. 

حــدود  إلــى  الســابقة  العبــارة  تشــير 
متخيلــة فــي ذهــن هــؤلء »الحكمــاء« 
ــع صوتهــا  ــى رف ــة عل ــدرة النقاب لمــدى ق
فــي مواجهــة الدولــة دفاًعــا عــن تلــك 
الحقــوق، بدعــوى أن ثمــة قيــود ل يعيــب 
مــن  كمؤسســة  بهــا  اللتــزام  النقابــة 

مؤسســات الدولــة تلــك. 

ــن  ــن الصحفيي ــًرا م ــس كبي ــا لي كان جمًع
اجتمــاع  خــارج غرفــة  تجمهــروا  قــد 
فــي  اليــوم  الصحفييــن  نقابــة  مجلــس 
ــف  ــاذ موق ــه لتخ ــط علي ــة للضغ محاول
مــن وزارة  المقــدم  البــاغ  مــن  قــوي 
النقابــة  الداخليــة ضــد عضــو مجلــس 
المشــهد  خلفيــة  وفــي  البلشــي.  خالــد 
ــي  ــردد ف ــارة الســابقة يت كان صــدى العب
أرجــاء النقابــة فــي مواجهــة مطالبــات 
النقابــة  احتفــال  بتجميــد  الجمــع  هــذا 

لتأسيســها.  الماســي  باليوبيــل 

ح  أثمــر ضغــط الصحفييــن بالفعــل بيانًا لوَّ
فيــه المجلــس الحالــي للمــرة األولــى ربمــا 
باتهــام جهــاز الدولــة بالوقــوف خلــف 
القمــع الــذي تواجهــه الصحافــة، لكــن 
ــا  ــد فيم ــدو أي جدي ــا يب ــى م ــم يثمــر عل ل
يتعلــق بالتحلــل مــن »التــزام« النقابــة 
وهــو   – الجمهوريــة  رئيــس  برعايــة 
المســئول األول عــن هــذه النتهــاكات 

أصــًا – لحتفــال اليوبيــل الماســي. 

للوهلــة األولــى، مــا مــن تفســير لهــذا 
اللتــزام الــذي قيَّــدت بــه النقابــة نفســها، 
بــا  تتــردد  التــي  العبــارة  تلــك  إل 
ــة  ــل أعضــاء النقاب ــا مــن قِبَ توقــف تقريبً
انتقــاد  كل  مواجهــة  فــي  المحافظيــن 
الدولــة  فــي مواجهــة  يرفعــه صحفــي 
الوقــت  ففــي  النقابــة.  بتدخــل  مطالبًــا 

الــذي يبــدو فيــه التراجــع عــن دعــوة 
ــل الماســي  ــل اليوبي ــة حف السيســي لرعاي
مســتحيًا تقريبًــا، ثمــة تســاؤل يطفــو 
علــى الســطح فــي المقابــل حــول الداعــي 
أصــًا إلطــاق تلــك الدعــوة مــن البدايــة. 

واقــع األمــر أن الداعــي كان ظــن أعضاء 
فــي مجلــس النقابــة أن تلــك المبــادرة مــن 
قبلهــم قــد تــؤدي إلــى« تنــازلت« يقدمهــا 
السيســي ربمــا يكــون مــن بينهــا إطــاق 
ــجونه.  ــي س ــة ف ــرى« النقاب ــراح »أس س
وربمــا يكــون فــك أســر أولئــك غايــة 
ــبيلها كل  ــي س ــدو ف ــذي تب ــد ال ــة للح نبيل
وســيلة مبــررة، لكــن ثمــة وســيلة أخــرى 
ــاء  ــال أعض ــي ب ــر ف ــم تخط ــا ل ــدا أنه ب
المجلــس، وهــي تعليــق الحتفــال برمتــه 
مــن البدايــة أصــا ل احتجاًجــا علــى مــا 
ــة اآلن،  ــن وزارة الداخلي ــي م ــال البلش ن

بــل مــا نــال أعضــاء النقابــة والمهنــة 
ــد النظــام.  ــى ي ــل عل نفســها مــن تنكي

مــا مــن شــيء يضمــن للنقابــة نجــاح 
مســعى تعليــق الحتفــال طبًعــا، لكــن مــا 
مــن شــيء يضمــن فــي المقابــل أن ينجــح 
كان  لــو  كذلــك، حتــى  األول  المســعى 
أعضــاء فــي المجلــس قــد حصلــوا علــى 
ــن  ــن السيســي أو مقربي وعــود مســبقة م
منــه، بــل األرجــح اآلن أل ينجــح هــذا 
المســعى تبًعــا لمقدمــات مــن قبيــل تقديــم 
ــرة  ــس للم ــي المجل ــاغ ضــد عضــو ف ب

ــة.  ــخ النقاب ــي تاري ــى ف األول

وبمــا أن رد فعــل الســلطة علــى هــذا 
ــن  ــا م ــا، فم ــس حتميً ــعى أو ذاك لي المس
تفســير لميــل المجلــس نحــو« التــودد« 
بــدًل مــن »الحتجــاج« إل هيمنــة مفهــوم 
ــة  ــة كمؤسســة مــن مؤسســات الدول النقاب

علــى وعــي أعضــاء المجلــس – وهــم 
ــم.  ــا فــي اتجاهاته ــى حــٍد م ــن إل متبايني
هــذه العبــارة مختلقــة تماًمــا ول أصــل 
ــى اإلطــاق.  ــي أو سياســي عل لهــا قانون

النقابــات ليســت مؤسســات تابعــة للدولــة، 
أصحــاب  آليــة  هــي  النقابــات عموًمــا 
ــح  ــن المصال ــاع ع ــدة للدف ــة الواح المهن
المشــتركة فــي مواجهــة صاحــب العمــل 
فــي األســاس، والدولــة مــن خلفــه، بقــدر 
مــا قــد تنحــاز الدولــة لصالحــه. أمــا فــي 
ــان  ــن األحي ــر م ــي كثي ــة ف مصــر فالدول
ــو  ــا ه ــًا، كم ــل أص ــب العم ــي صاح ه
ــة«  ــة »القومي ــات الصحفي ــال المؤسس ح
المملوكــة للدولــة، وهــو مــا يجعــل الدولــة 
ــي مواجهــة  ــة مصلحــة مباشــرة ف صاحب
ــم  ــا بحقه ــاف انتهاكاته ــن، بخ الصحفيي
العامــة  للحريــات  عدائهــا  ســياق  فــي 

ــا.   عموًم

وفــي المقابــل، فنقابــة الصحفييــن كغيرها 
النقابــات »ليســت حزبًــا سياســيًا  مــن 
معارًضــا«، وهــي عبــارة أخــرى رائجــة 
ــارة  ــذه العب ــا. ه ــة أيًض ــي النقاب ــدة ف بش
ــة ل يجــب إل أن  ــًا، فالنقاب صحيحــة فع
ــاء  ــتركة ألبن ــح المش ــن المصال ــر ع تعب
المهنــة بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم 
السياســية، لكنهــا كذلــك ليســت حزبًــا 
ــد، فــأي  ــًدا للنظــام بــكل تأكي سياســيًا مؤي
مبــرر إذن لدعوتهــا للرئيــس لـ«رعايــة« 

ــي؟ ــل الماس ــا باليوبي احتفاله

تابعونا على 
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الدولة تفترس العمال

احلق في العمل ضد تضامًنا مع النقابات املستقلة وحقها في الوجود
الفصل  والتشريد

العمــل حقًــا أصيــًا  فــي  الحــق  يعتبــر 
لــكل مواطــن علــى الدولــة التــي يجــب 
عليهــا توفيــر فــرص العمــل للعاطليــن 
ــق مــن ســيف الفصــل  وحمايــة هــذا الح
ــة  ــة مواجه ــى الدول والتشــريد. ويجــب عل
رجــال األعمــال والتدخــل لحمايــة حقــوق 
عليهــا  يفرضــه  بمــا  وذلــك  العامليــن، 

والقانــون.  الدســتور 

حســب  الحــق  هــذا  تنظيــم  جــاء  وقــد 
نصــوص  فــي  التشــريعي  التسلســل 
اآلتــي:  النحــو  علــى  والقانــون  الدســتور 

بحســب نــص المــادة 64 مــن الدســتور 
الجديــد، فــإن: 

لــكل  وشــرف  وواجــب،  حــق  »العمــل 
أســاس  علــى  الدولــة  تكفلــه  مواطــن، 
وتكافــؤ  والعدالــة  المســاواة  مبــادئ 
كل  حــق  الدولــة  و«تكفــل  الفــرص«، 
عامــل فــي األجــر العــادل واإلجــازات 
ــة  ــن الجتماعــي والرعاي والتقاعــد والتأمي
الصحيــة والحمايــة ضــد مخاطــر العمــل.. 
ول يجــوز فصــل العامــل إل فــي الحــالت 

القانــون«.  فــي  المنصــوص عليهــا 

نصــوص  أن  وحيــث  عليــه،  وبنــاًءا 
الدســتور ملزمــة للكافــة، ســواء الحكومــة 
أو  المواطنيــن،  أو  األعمــال  رجــال  أو 
حتــى الدولــة ذاتهــا، فــإن أي إخــال بهــذه 
ــواردة فــي الدســتور تســتوجب  الحقــوق ال
هــذه  لحمايــة  الدولــة  أجهــزة  تدخــل 

الحقــوق. 

األعمــال  رجــال  مخالفــة  فــإن  وعليــه، 
لشــروط »إغــاق المصانــع« المنصــوص 
بفصــل  وقيامهــم  القانــون،  فــي  عليهــا 
العمــال، يســتوجب أن تتدخــل  وتشــريد 
العمــال  لصالــح  الفــور  علــى  الدولــة 
ــإدارة  ــي العمــل، ســواء ب ــة حقهــم ف لحماي
ــال  ــماح للعم ــا، أو الس ــن قبله ــع م المصن

بأنفســهم.  بــإدارة مصنعهــم 

أربــاح  فــي  نصيــب  للعمــال  ويكــون 
ــق  ــق لصي ــاره ح ــك باعتب ــركاتهم، وذل ش
ــص  ــك حســبما جــاء بن ــل، وذل بحــق العم
المــادة 27 مــن الدســتور الجديــد التــي 
ــي إدارة  ــب ف ــن نصي ــأن »للعاملي ــول ب تق

أرباحهــم..«.  وفــي  المشــروعات 

كمــا نصــت التفاقيــة الدوليــة رقــم 98 
ــت  ــر، وأصبح ــا مص ــت عليه ــي صدق الت
الــدول  علــى  أن  للحكومــة،  ملزمــة 
ــكل  ــل ل ــر، أن تكف ــا مص ــا، ومنه األطرف
صالحــة،  عمــل  بشــروط  التمتــع  فــرد 

وتوفــر لــكل العمــال كحــد أدنــى: 

أجــور عادلــة ومكافــآت متســاوية   -1
المتســاوية.  األعمــال  عــن 

معيشة شريفة لهم ولعائاتهم.   -2

ظروف عمل مأمونة وصحية.   -3

أوقــات للراحــة والفــراغ وتحديــد   -4
معقــول لســاعات العمــل وإجــازات دوريــة 
مدفوعــة األجــر، وكذلــك مكافــآت عــن 

أيــام العطلــة العامــة. 

عامــان قــد انقضيــا علــى الجملــة الشــهيرة 
الثــورة  قائــد  السيســى  الفتــاح  لعبــد 
يعنــي”،  مصــر  “هتاكلــوا  المضــادة 
تلــك العبــارة التــي كشــفت نظــرة النظــام 
ــوذ  ــد نف ــى تزاي ــة ل تخش ــال، فالدول للعم
أصحــاب الشــركات والمصانــع ول تراكم 
ــن”  ــاًل “وطنيي ــم رج ــل تراه ــم ب أعماله

مشــاريعهم “تنهــض بالوطــن«. 

بينمــا تــرى الدولــة فــي العمــال غــوًل 
عــن  لكــن  البــاد.  ثــروات  يلتهــم  قــد 
أي ثــروات يتحدثــون؟ هــل عــن تلــك 
ــارك  ــال مب ــا رج به ــي هرَّ ــارات الت الملي
إلــى خــارج البــاد ول تســعى الدولــة 
لســتردادها حتــى بــل صــدرت األحــكام 
هــؤلء  ســاحة  لتبــرئ  القضائيــة، 
ــة التصــرف  ــد لهــم حري اللصــوص وتعي
ــن  ــروقة م ــم المس ــم وأماكه ــي أمواله ف
ميزانيــة الدولــة وعــرق العمــال؟ أم تلــك 
ــي  ــارات الت ــدر بالملي ــي تُق ــب الت الضرائ
ــن  ــي حي ــا ف ــال منه ــال األعم ــى رج يُعف
ترفــع الدولــة الدعــم عــن الســلع األساســية 
وتطالــب المواطنيــن البســطاء بالتقشــف؟ 
أم تلــك الناتجــة عــن خصخصــة وبيــع 
شــركات ومصانــع القطــاع العام وتشــريد 
ــتثمرين؟ ــترضاء المس ــل اس ــال ألج العم

إلــى  بالتهــام  السيســي  تشــير أصابــع 
ينــادي  مــن  وكل  والنقابييــن  العمــال 
إذ  الحريــة،  أو  الجتماعيــة  بالعدالــة 
يعتبــر ذلــك تهديــًدا مباشــًرا وصريًحــا 
لمصالحــه واســتمراريته فــي الســلطة.

لــم يكــن انقــاب السيســي علــى ثــورة 
الحكــم  علــى  بالســتياء  فقــط  ينايــر 
واعتقــال  الدمويــة  والمجــازر  والقمــع 
كل  مــن  النتقــام  وسياســة  النشــطاء 
الفصائــل المشــاركة فــي الثــورة، بــل 
مكتســبات  علــى  بالنقضــاض  أيًضــا 
الثــورة وأخــص منهــا الحــق فــي التنظيــم 
الحريــات  وقانــون  النقابــي  والعمــل 
النقابــات  إنشــاء  فــي  والحــق  النقابيــة 

المســتقلة. العماليــة 

منــذ  المســتقلة  النقابــات  تســلم  لــم 
العتــراف بهــا مــن قبــل الدولــة مــن 
التشــويه والهجــوم عليهــا، ألنهــا تعــد 
العمــال  مســتغلي  حلــق  فــي  شــوكة 
ــال،  ــال األعم ــازة لرج ــة المنح والحكوم

فتــارة تُتهــم بالتمويــل الخارجــي وتخــرج 
دعــوات مطالبــة بفــرض رقابــة علــى 
ــم  ــارة أخــرى تُته ــا ونشــاطها، وت تمويله
بتفتيــت الحركــة العماليــة والوقــوف ضــد 

اســتقرارالوطن.

يطالــب  للنقابــات  العــام  التحــاد  نجــد 
ــة المســتقلة وعــدم  ــات العمالي بحــل النقاب
لعتبارهــا  ويدعــو  بهــا  العتــراف 
ــا الحــق  ــس له ــة ولي ــر قانوني ــة غي منظم
بتمثيــل العمــال، فــي حيــن أن التحــاد 
منــذ تأسيســه كان – ول يــزال – تابًعــا 
تلــو  واحــدة  واألنظمــة  للحكومــات 
األخــرى، ولطالمــا اســتُخدَم فــي تقييــد 
الحركــة العماليــة وتنفيــر العمــال مــن 
المطالبــة بحقوقهــم تحــت مســمى “إنــكار 

ــة”.  ــة العام ــل المصلح ــذات” و“تفضي ال

خيــر مثــال ذلــك هــو المبــادرة التــي كان 
التحــاد العــام األصفــر قــد تقــدم بهــا 
لوقــف اإلضرابــات والعتصامــات لمــدة 
عــام ووصفهــا بالفئويــة. كانــت األصوات 
ــى  ــوم عل ــرة للهج ــك الفت ــي تل ــى ف تتعال
النقابــات المســتقلة وحــق العمــال فــي 
عــن  وتعبــر  تضمهــم  كيانــات  إنشــاء 
مطالبهــم باســتقال عــن الدولــة داخــل 
مــع  بالتزامــن  والمصانــع،  الشــركات 
منظمــات  علــى  الشرســة  الهجمــة 
الحقوقيــة  والمراكــز  المدنــى  المجتمــع 
ــا، كمركــز النديــم للتأهيــل  باإلغــاق حينً
والتعذيــب،  العنــف  لضحايــا  النفســي 
ــا آخــر، كمــا  وباســتدعاء المؤسســين حينً
للدراســات  نظــرة  مركــز  مــع  حــدث 

النســوية وغيرهــا مــن المراكــز.

يعمــد النظــام أيًضــا إلــى تشــويه المراكــز 
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم الحقوقي
أن  كان،  مــن  أٍي  مــن  يريــد،  ل  ألنــه 
ــان الصــوري،  ــا عــن البرلم يحاســبه. أم
فــدوره هــو التهليــل لإلنجــازات الوهميــة 
وتمريــر القوانيــن المجحفــة. واإلعــام 
ينحصــر دوره فــي إثــارة الفــزع مــن 
أو  الخارجيــة  والمؤامــرة  اإلرهــاب 
الســوري  الســيناريو  مــن  التخويــف 
ــعب،  ــرة الش ــارت ثائ ــا ث ــي كلم والعراق
مــن  كل  مــن  وينتقــم  يعــادي  فبالتالــي 
يحــاول فضحــه وتعريتــه أمــام الجماهيــر.

فــي ظــل سياســات تكميــم األفــواه الحالية، 
ل يعــد حبــس القيــادي العمالــي ســعيد 
شــحاتة خارًجــا عــن المألــوف. ســعيد 
شــحاتة هــو عامــل ثــوري بشــركة الغــزل 
والنســيج باإلســكندرية )بوليفــارا( حــارب 
مــع زمــاءه العمــال ضــد خصخصــة 
ــه فــي  ــم فصل الشــركة وضــد الفســاد، وت
عــام 2010 قبــل ثــورة ينايــر لنشــاطه في 
ملــف حقــوق العمــال، ثــم عــاد إلــى عملــه 
مــع قيــام الثــورة، ومــع تقــدم الثــورة 
خطــًرا  ســعيد  عــم  يُصنــف  المضــادة 
علــى مصالــح الدولــة وعلــى تربحهــا 
العمــال. قــوت  مــن  المشــروع  غيــر 

ــي 14  ــعيد ف ــم س ــى ع ــض عل ــَي القب أُلق
ينايــر الماضــي مــن منزلــه بمنطقــة أبــي 
ســليمان )شــرق اإلســكندرية(، واقتيــد 
اإلســكندرية(  )غــرب  الدخيلــة  لقســم 
موعــد  مــن  واحــد  يــوم  قبــل  وذلــك 
المــزاد العلنــي المقــرر لبيــع أراضــي 
كان  وخصخصتهــا.  للشــركة  تابعــة 
ــة  ــم وقف ــرروا تنظي ــد ق ــال الشــركة ق عم
احتجاجيــة فــي نفــس يــوم المــزاد العلنــي 
والخصخصــة. البيــع  علــى  اعتراًضــا 

اتهامــات  ســعيد  عــم  إلــى  أُســندت 
ــر  ــوم 3 يناي ــرة ي ــي مظاه ــاركة ف بالمش
بمنطقــة  يوســف  أبــي  فــي  الماضــي 

اإلســكندرية(،  )غــرب  العجمــي 
والعتــداء علــى نقطــة شــرطة، بنــاًء 
الوطنــي،  األمــن  تحريــات  علــى 
ــرة  ــي المظاه ــن ف ــو وآخري ــتراكه ه باش
مــن  أمــر  صــدر  إثرهــا  علــى  التــي 
اتُهــَم  كمــا  بضبــط،  العامــة  النيابــة 
ــوان  ــة اإلخ ــى جماع ــاء إل ــا بالنتم أيًض
المســلمين. ُحقــق معــه مــن قبــل نيابــة 
ــاًء علــى التهامــات الموجهــة  ــة بن الدخيل
إليــه مــن محضــر الضبــط )37 أحــوال/ 
49 إدارى الدخيلــة لســنة 2016( وتقــرر 
القضيــة. ذمــة  علــى  يــوم   15 حبســه 

منــذ تاريــخ ضبطــه وإحضــاره، يبقــى عم 
ســعيد حتــى اآلن فــي الحبــس الحتياطــي 
باســتمرار التجديــدات، رغــم أن باقــي 
المتهميــن فــي القضيــة، والذيــن أُلقــَي 
القبــض عليهــم يــوم الواقعــة )عددهــم 
ــه(.  ــة 3000 جني ــبيلهم بكفال ــى س 3 أُخل
ــم  ــراج عــن ع ــد اإلف ــام ل يري ــن النظ لك
خصخصــة  مــن  يتمكــن  حتــى  ســعيد 
تذكــر. عماليــة  مقاومــة  دون  الشــركة 

نُقــَل عــم ســعيد إلــى ســجن بــرج العــرب 
ــهر فبرايــر الماضــي بعــد  ــر ش فــي آخ
قســم  فــي  يــوم   40 حوالــي  قضائــه 
تقــدم  مــارس،   7 وبتاريــخ  الدخيلــة. 
محامــي عــم ســعيد بطلــب اســتئناف علــى 

القــرار الصــادر بحبســه نظــًرا لســوء 
حالتــه الصحيــة وتدهورهــا المســتمر منــذ 
ــي مــن مــن أمــراض  ــه، فهــو يعان اعتقال
العيــن،  وقرنيــة  والقلــب  الصــدر  فــي 
باإلضافــة إلــى ضعــف بصــره. تدهــورت 
فــي  شــحاتة  لســعيد  الصحيــة  الحالــة 
الســجن  إلــى مستشــفى  ونُقــَل  الســجن 
لــه عاًجــا غيــر مناســب  تقــدم  التــي 
طبيًــا لحالتــه ممــا كاد يــؤدي إلــى الوفــاة.

ــن  ــن كثيري ــن ضم ــة م ــعيد ضحي ــم س ع
مــن المعتقليــن الذيــن يعانــون مــن جريمــة 
اإلهمــال الطبي فــي الســجون، كالصحفي 
ــدواء  ــه ال ــَع عن ــذي ُمنِ يوســف شــعبان ال
لفتــرة طويلــة رغــم إصابتــه بفيــروس 
ــه  ــى تدهــور حالت ــد ســى ممــا أدى إل الكب
ودخولــه فــي إغمــاءات متكــررة. وكذلــك 
ــوكان(،  ــد )ش ــو زي ــود أب ــي محم الصحف
المصــاب أيًضــا بفيــروس ســي. ونقا عن 
الحقوقيــة البــارزة فــي مركــز النديــن، 
تــم رصــد 307 حــالت إهمــال طبــي 
ــر،  ــة نوفمب ــى نهاي ــة 2015 حت ــذ بداي من
ــن  ــخًصا بأماك ــاة 77 ش ــى وف ــةً إل إضاف
الطبــي. اإلهمــال  بســبب  الحتجــاز 

والمحامــي  أســرته  ســعيد  عــم  أبلــغ 
ــر، 15  ــد األخي ــاد التجدي ــي ميع ــك ف بذل
مــارس، وبنــاًء عليــه تــم تقديــم طلــب 

نفقــة  علــى  الســجن  خــارج  لعاجــه 
ــة  ــة الجزئي ــس النياب ــن رئي ــرته، ولك أس
ــال أن الطلــب  رفــض اســتام الطلــب وق
تقديــم  فتــم  الكليــة،  النيابــة  إلــى  يُقــدم 
ــرد عليــه حتــى اآلن،  ــم ال ــم يت الطلــب ول
ــدم طلــب آخــر مــع اســتمرار  وســوف يُق
احتماليــة  وزيــادة  صحتــه  تدهــور 
ــة  ــي الخامس ــل ف تعرضــه للخطــر، فرج
واألربعيــن مــن عمــره يبــدو كمــن تعــدى 
ــول. ــاة والذب الســتين مــن الشــقاء والمعان

يرقــد عــم ســعيد مريًضــا وحيًدا فــي عتمة 
ــارا  ــة، بينمــا تســتعد شــركة بوليف الزنزان
خصخصتهــا  قــرار  زال  ومــا  للبيــع، 
وعرضهــا فــي المــزاد قائًمــا. ويــزداد 
حــال عمــال الشــركة بؤًســا؛ فالشــركة 
ــهر،  ــة أش ــذ ثاث ــل من ــن العم ــة ع متوقف
ولــم تُصــرف مرتبــات العمــال حتــى هــذه 
اللحظــة رغــم احتجاجهــم. وجــاء اعتقــال 
عــم ســعيد لترويعهــم ولتفكيــك العمــال 
وتخويفهــم مــن بطــش النظــام إن حاولــوا 
منــع بيــع الشــركة أو المطالبــة بحريــة 
عــم ســعيد شــحاتة أو بصــرف رواتبهــم.

شــحاتة  ســعيد  عــن  أيديكــم  كفــوا 
بتلــك  فالنظــام  مصــر،  عمــال  وعــن 
المتوحشــة  النيوليبراليــة  السياســات 
قبــره. بحفــر  يعجــل  يتخذهــا  التــي 

سعيد شحاتة: مناضل عمالي خلف القضبان
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تضامنوا مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ضد هجمة النظام

من سيناء إلى بروكسل: 

عمليات إرهابية ُمدانة تؤجج إرهاب الدولة والتيارات اليمينية والعنصرية

التــي  القضائيــة  الهجمــة  إطــار  فــي 
عــن  المدافعيــن  علــى  النظــام  يشــنها 
حقــوق اإلنســان، تنظــر محكمــة جنايــات 
القاهــرة قــرار هيئــة التحقيــق القضائيــة، 
 2011 لســنة   173 القضيــة  فــي 
منظمــات  “تمويــل  بقضيــة  المعروفــة 
المجتمــع المدنــي”، بمنــع جمــال عيــد 
لمعلومــات  العربيــة  الشــبكة  مديــر 
بهجــت  وحســام  اإلنســان،  حقــوق 
للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  مؤســس 
الشــخصية، مــن الســفر ومــن التصــرف 
عضــوات   3 وكانــت  أموالهمــا.  فــي 
بفريــق عمــل مؤسســة نظــرة للدراســات 
النســوية، التــي تتولــى إدارتهــا مــزن 
ــام  ــذ أي ــق من ــن للتحقي ــد خضع ــن، ق حس

قليلــة فــي نفــس القضيــة.

يتهــم النظــام هــؤلء المناضليــن ضــد 
القهــر والظلــم بنفــس التهمــة التــي لبد أن 

تتوجــه لــه هــي – التمويــل األجنبــي. لقــد 
ــدولرات  ــارات ال ــام ملي ــذا النظ ــى ه تلق
مــن دول الخليــج دون رقيــب لترســيخ 
والقتــل،  القمــع  واســتباحة  أركانــه 
ولتدبيــر النقــاب العســكري فــي يوليــو 
2013، بــل وحتــى للتجهيــز لــه مــن قبــل 
ذلــك. ناهيكــم عــن المعونــة العســكرية 
ــي  ــنويًا، والت ــا س ــي يتلقاه ــة الت األمريكي
ــل  ــا يجع ــار دولر، م ــدَّر بـــ 1.3 ملي تُق
مصــر ثانــي أكبــر دولــة بعــد الكيــان 
المعونــة،  هــذه  تلقــي  فــي  الصهيونــي 
وذلــك لضمــان التــزام النظــام باتفاقيــة 
النظــام  كان  إذا  ديفيــد.  كامــب  العــار 
يتهــم هــؤلء المدافعيــن المخلصيــن عــن 
ــة عليهــم،  ــاب الرقاب حقــوق اإلنســان بغي
ميزانيــة  مــن  الرقابــة  هــذه  إذن  فأيــن 
القــوات المســلحة التــي ل يعلــم أحــٌد شــيئًا 
عنهــا؟ وأيــن هــي مــن إهــدار المليــارات 
كان  وهميــة  اقتصاديــة  مشــاريع  فــي 

ــي  ــج اإلعام ــو التروي ــا ه ــرض منه الغ
ــورة  ــد الث ــام وراء قائ ــرأي الع ــة ال وتعبئ

المضــادة؟

قضيــة منظمــات المجتمــع المدنــي ليســت 
ــان  ــل يثيرهــا هــذا النظــام الجب ــدة، ب جدي
ــة.  ــنوات طويل ــذ س ــر من ــٍن آلخ ــن حي م
فقــد فتــح النظــام البــاب لثعابينــه وأفاعيــه 
هــذه  علــى  للتحريــض  اإلعــام  فــي 
المنظمــات مــن بعــد انــدلع ثــورة ينايــر 
بفتــرٍة قصيــرة، وظلــت التهديــدات قائمــة 
ومســتمرة، حتــى بــدأ يتخــذ خطــوات 
جديــة ضدهــا، بــدأت بقــرار بإغــاق 
مركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف 
والتعذيــب، فــي فبرايــر الماضــي، ثــم 
ــة األمنيــة ضــد مؤسســة  ــة القضائي الحمل
والمبــادرة  العربيــة  والشــبكة  نظــرة 

المصريــة.

يبــدو أن ســاعة النظــام دقــت للهجــوم 

ــي، فقــد  علــى منظمــات المجتمــع المدن
أوراقــه  ترتيــب  مــن  بالفعــل  انتهــى 
فيمــا يخــص الســيطرة علــى اإلعــام، 
وســجنهم،  الصحفييــن  أفــواه  وتكميــم 
وتدجيــن الكثيــر مــن األحــزاب السياســية 
والمثقفيــن، فلــم يبــق أمامــه ســوى وضــع 
خطــة الهجــوم علــى المجتمــع المدنــي 
محــل التنفيــذ، واســتهداف القائميــن علــى 
هــذه  وأن  الحقوقيــة. خاصــةً  المراكــز 
المراكــز والمؤسســات تضطلــع بــدوٍر 
محــوري فــي فضــح جرائمــه فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان بالتوثيــق والتقاريــر.

ومــن خــال هــذه الهجمــة المســعورة 
علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، ل يريد 
ــن يكشــفون  ــدي م ــل أي ــط تكبي النظــام فق
جرائمــه وتكميــم أفواههــم، بــل أيًضــا 
ل يريــد للمقموعيــن والمظلوميــن مــن 
ضحايــاه صوتـًـا ول نصيــًرا، فــي إطــاره 

ســعيه الــذي ل يتوقــف لخنــق المجــال 
دون  الجرائــم  كل  لســتباحة  العــام، 
ــه. فهــذه  ــم يفضحان ــم وقل ــه وف عيــن ترقب
ــاع  ــط دف ــزال خ ــت ول ت ــات كان المنظم
ــات  ــن والمظلوم ــن المظلومي ــي ع أساس
مــن ضحايــا القتــل والنتهــاك والتعذيــب.

ــع  ــة م ــبل الممكن ــكل الس ــن ب إن التضام
ــوق اإلنســان،  ــاع عــن حق ــات الدف منظم
وحســام  عيــد  جمــال  رأســهم  وعلــى 
بهجــت ومــزن حســن وعضــوات فريــق 
عمــل نظــرة المحاليــن للتحقيــق، وفريــق 
عمــل مركــز النديــم، لهــو ضــروري، 
بــل واجــب، علــى المناضليــن المكافحيــن 
ــة  ــن أجــل الحري ــر، م ــع والقه ضــد القم
الجتماعيــة..  والعدالــة  والديمقراطيــة 

تضامنــوا.

االشتراكيون الثوريون

ــة  ــات اإلرهابي ــي العملي ــد ف تصاعــد جدي
فــي مدينــة  المــرة  فــي أوروبــا. هــذه 
بروكســل عاصمــة بلجيــكا، حيــث هــزت 
بروكســل  مطــار  إرهابيــة  تفجيــرات 
المؤسســات  بحــي  متــرو  ومحطــة 
 34 مقتــل  عــن  أســفرت  األوروبيــة، 
 170 وإصابــة  األقــل،  علــى  شــخص 
ــارس.  ــاء الماضــي 22 م ــن، الثاث آخري

مــن   13 لقــى  فقــد  مصــر،  فــي  أمــا 
ــن،  ــم 10 مجندي ــرطة، منه عناصــر الش
أُطلقــت  إثــر قذيفــة هــاون  مصرعهــم 
ــري  ــق الدائ ــا بالطري ــن الصف ــى كمي عل
ــث العريــش، األحــد 20  ــرة قســم ثال بدائ
جديــدة  إرهابيــة  عمليــة  فــي  مــارس، 
تبناهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية الــذي 
يبــدو أن يــده تــزداد قــوة وتوغــًا فــي 

ســيناء. 

نحــن نرفــض هــذه العمليــات اإلجراميــة 
رفًضــا قاطًعــا، ســواء تلــك المتكــررة 
ــت المــدن  ــك التــي طال فــي ســيناء، أو تل
ــات مــن  ــة. نرفــض هــذه العملي األوروبي
منطلــق أنهــا ل تــؤدي فــي النهايــة إل 
لتعزيــز القبضــة األمنيــة مــن ناحيــة، 
ــا  ــة دفًع ــركات الجماهيري ــع الح ــا تدف كم

ــوراء.  ــى ال إل

العمليــات  هــذه  تقــوي  مصــر،  فــي 
قــوة  مــن  ســيناء  فــي  المتكــررة 
وهــو  أل  للجماهيــر،  الرئيســي  العــدو 
ــورة  ــلطة الث ــكرية لس ــة العس الديكتاتوري
المضــادة التــي تثيــر فزاعــة اإلرهــاب في 
كل مــرة لحشــد الــرأي العــام واســتعادته 
ــة  ــرة أخــرى، وتســتظل بدعاي ــا م ورائه
»الحــرب علــى اإلرهــاب« فــي انتقامهــا 
والعمــال  النشــطاء  مــن  المســتمر 
والطــاب، مســتخدمةً شــعار »ل صــوت 
يعلــو فــوق صــوت المعركــة« لتكميــم 
مــا  وهــذا  األيــادي.  وتكبيــل  األفــواه 

ــر مــن  تعيشــه مصــر بالفعــل طــوال أكث
عاميــن مضــوا. 

قويــة  ذريعــة  تعطــي  العمليــات  هــذه 
ــة العســكرية لاســتمرار فــي  للديكتاتوري
القمــع  فــي  األمنيــة  الــذراع  اســتخدام 
والعتقــال والتعذيــب، فــي وقــٍت فقــد 
ــن  ــن م ــد المايي ــة وتأيي ــه ثق ــي في السيس
النــاس الذيــن تســتمر معاناتهــم جــراء 
ــد الشــرطة  ــة وإطــاق ي سياســاته القمعي
للبطــش بهــم وسياســاته القتصاديــة التــي 
ــى  ــط عل ــن الضغ ــد م ــي المزي ــبب ف تتس

مســتويات معيشــتهم. 

ليــس هــذا فحســب، بــل أن هــذه العمليــات 
علــى  كارثــي  تأثيــر  لهــا  اإلرهابيــة 
الحركــة الجماهيريــة التــي بــدأت تتطــور 
لديهــا  بثبــات - وصــار  ببــطء لكــن   -
ــع  ــةً م ــد، خاص ــة للتصاع ــا حقيقي فرًص
ل  التــي  العنيفــة  القتصاديــة  األزمــة 
ــن  ــا م ــريع له ــل س ــا ول ح ــاص منه من
داخــل أروقــة الســلطة واتخــاذ القــرار 

الصــراع  احتــداد  ومــع  مصــر،  فــي 
والتنافــس بيــن أجهــزة الدولــة المختلفــة، 
وتفــكك حلــف 30 يونيــو الــذي بنــى عليــه 
السيســي ســلطته وانقابــه منــذ البدايــة 
عــام 2013، األمــر الــذي قــد يعطــي ثقــة 
للجماهيــر فــي نفســها للتحــرك بجديــة 

ضــد سياســات القمــع واإلفقــار.  

ــات  ــذه العملي ــن ه ــية م ــالة األساس الرس
هــي أن أدوات مواجهــة ســلطة السيســي 
هــي الحــزام الناســف وقذيفــة الهــاون، 
وليــس أشــكال النضــال الجماهيــري مــن 
إضرابــات ومظاهــرات واعتصامــات. 
المناضليــن  إلــى  تضيــف  أنهــا  كمــا 
والديمقراطيــة  الحريــة  إلــى  الســاعين 
بــدأت  الذيــن  الجتماعيــة،  والعدالــة 
مــن  النهــوض  فــي  لتوهــا  معاركهــم 
الرتبــاك  مــن  كبيــًرا  قــدًرا  جديــد، 
ــن  ــرة وم ــوف والحي ــن الخ ــط، بي والتخب
إذن  فلننســى  والمــوات.  الركــود  ثــم 
ــة،  ــة المدني ــون الخدم ــد قان ــة ض المعرك
الفقــراء،  الدعــم عــن  ومشــاريع رفــع 

والمعركــة مــن أجــل تحريــر المعتقليــن، 
الســتبدادية  الدولــة  وراء  ولنصطــف 
فــي مواجهــة اإلرهــاب. هــذا هــو مــؤدى 
العمليــات اإلرهابيــة وهــذه هــي نتيجتهــا 

الجماهيــر.  وســط 

فــي  كبيــر  بشــكل  الحــال  هــو  كذلــك 
ــل،  ــى بروكس ــس إل ــن باري ــا، فم أوروب
للمزيــد  إل  العمليــات  هــذه  تــؤدي  ل 
مــن إطــاق يــد القمــع ضــد النشــطاء 
والاجئيــن،  والعــرب  والمهاجريــن 
العنصريــة  سياســات  وتفاقــم  بــل 
الاجئيــن.  ومعــاداة  واإلســاموفوبيا 
ــدول  ــن تصــب إل فــي مصلحــة ال كمــا ل
أوروبــا  وليــس جماهيــر   - األوروبيــة 
الفاشــية  والحــركات  واألحــزاب   -
تنتعــش  التــي  المتطرفــة  واليمينيــة 
فــي  المســمومة  العنصريــة  دعايتهــا 
ــى اإلرهــاب«  ظــل أجــواء »الحــرب عل
ــون والمهاجــرون مــن  ــل هــذه. الاجئ مث
ــم أول  ــا ه ــي أوروب ــم ف ــرب وغيره الع
ــرات.  ــذه التفجي ــورة ه ــيتحمل فات ــن س م

العمليــات  هــذه  نرفــض  ونحــن  لكننــا 
اإلرهابيــة ألنهــا تقطــع الطريــق أمــام 
وألنهــا  الجماهيريــة،  الحركــة  تطــور 
تــؤدي إلــى المزيــد مــن ترســيخ الســتبداد 
ترســيخ  مــن  والمزيــد  مصــر،  فــي 
أن  يمكــن  أوروبــا، ل  فــي  العنصريــة 
الرئيســي  المســبب  أن  عــن  نتغافــل 
ــي مصــر  ــة ف ألشــكال اإلرهــاب المختلف
هــو هــذه الديكتاتوريــة العســكرية نفســها. 
فاإلرهــاب ل ينشــأ هكــذا فــي الفــراغ، 
بــل  العــدم،  مــن  وينتعــش  ينمــو  ول 
والقتــل  العــام  المجــال  مصــادرة  مــن 
والتعذيــب والتنكيــل، تلــك الممارســات 
التــي اعتــادت عليهــا ســلطة السيســي 
يريــدون  ممــن  بالمزيــد  تدفــع  والتــي 
النتقــام مــن كل هــذا الظلــم إلــى أحضــان 
ــة.  ــه اإلجرامي ــاب وعمليات ــكار اإلره أف
ــث  ــا حي ــي أوروب ــال ف ــو الح ــك ه وكذل
واإلســاموفوبيا  العنصريــة  انتشــار 
الاجئيــن  ضــد  المحرضــة  والدعايــة 

الهاربيــن مــن الحــرب والمــوت. 

هــو  إذن  واألكبــر  الحقيقــي  اإلرهابــي 
مصــر،  فــي  والقتــل  القمــع  ســلطة 
ــن  ــة وش ــة والكراهي ــلطات العنصري وس
ومواجهــة  أوروبــا.  فــي  الحــروب 
ــوف  ــون بالوق ــن أن تك ــاب ل يمك اإلره
فــي نفــس الخنــدق مــع هــذه الــدول نفســها 
التــي تمــارس كل أشــكال القهــر واإلفقار، 
أو التــي تبــث العنصريــة والكراهيــة بيــن 
الفقــراء ليتصــدون لاجئيــن فقــراء مثلهــم 
الشــرق  فــي  الحــروب  تشــن  والتــي 
األوســط، بــل بالكفــاح مــن أجــل تطويــر 
الجماهيريــة  الحــركات  أشــكال  كل 
ــة  ــي مواجه ــام ف ــا لألم ــا ودفعه وأدواته

والظلــم.  الديكتاتوريــة  ســلطات 

االشتراكيون الثوريون 
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بقلم: مصطفى بسيوني

مــن  الســادس  أحــداث  فهــم  يمكــن  ل 
أبريــل 2008 إل فــي ســياق مقدمــات 
ــة  ــم كراهي ــن فه ــر. ول يمك ــورت يناي ث
واضطهــاد ســلطة الثــورة المضــادة لهــذا 
اليــوم وكل مــا ينتمــي إليــه إل ضمــن 
ــو  ــدؤوب لمح ــورة المضــادة ال ســعي الث

ــة. ــورة بصل ــت للث ــا يم كل م

لقــد حمــل يــوم الســادس مــن أبريــل فــي 
طياتــه إشــارات هامــة لتحــول األوضــاع 
ــت  ــات جعل ــق إمكاني ــى الســاحة وأطل عل

الثــورة فيمــا بعــد ممكنــة.

فــي البــدء كان إعــان عمــال شــركة 
عزمهــم  بالمحلــة  والنســيج  الغــزل 
اإلضــراب عــن العمــل فــي ذلــك اليــوم، 
ــم ووضــع حــد  ــدف تحســين أوضاعه به
ــتوى  ــى المس ــال عل ــور للعم ــى لألج أدن

القومــي ووقــف ارتفــاع األســعار.

وجــدت دعــوة عمــال المحلــة أصــداًء 
العديــد  فأعلنــت  لتغييــر،  قــوى  لــدى 
ــي  ــال ف ــع العم ــن م ــوى التضام ــن الق م
ــدث  ــام ح ــول اله ــن التح ــم. ولك إضرابه
الشــباب  مــن  مجموعــة  إعــان  مــع 
الدعــوة لإلضــراب العــام تزامنًــا مــع 
ــة.  ــزل المحل ــركة غ ــال ش ــراب عم إض
وانطلقــت الدعــوة علــى موقــع التواصــل 

»فيســبوك«. الجتماعــي 

الســتعدادات الســتثنائية للدولــة نجحــت 
ــل.  ــة بالفع ــاض إضــراب المحل ــي إجه ف
ومــع ذلــك بــدت شــوارع القاهــرة خاويــة 
اإلضــراب  لدعــوة  اســتجابة  بيــن  مــا 
األمنيــة  اإلجــراءات  مــن  الخــوف  أو 
ــأة  ــت المفاج ــن كان ــبوقة. ولك ــر المس غي
انتفضــت  التــي  المحلــة  مدينــة  فــي 
رغــم الحشــود األمنيــة الرهيبــة، تلــك 
ــع  ــي من ــلت ف ــي فش ــة الت ــود األمني الحش
ــت واصطدمــت  ــي انطلق المظاهــرات الت
باألمــن وحطمــت صــور مبــارك فــي 

المياديــن.

ــى  ــة حت ــي المحل ــة ف ــتمرت النتفاض اس
توجــه رئيــس الــوزراء أحمــد نظيــف مــع 
عــدد مــن الــوزراء لتهدئــة األوضــاع فــي 
المحلــة، بتقديــم تنــازلت لعمــال وأهالــي 

المحلــة.

يجــب التوقــف أمــام هــذا الحــدث للنظــر 
إعــان  أن  أولهــا  إشــارة.  ألكثــر مــن 
ــي الســادس  ــة لإلضــراب ف ــال المحل عم
مــن أبريــل لــم يــأِت دون مقدمــات. ففــي 
الســابع مــن ديســمبر 2006، أضــرب 
عمــال المحلــة للمطالبــة بصــرف المكافأة 
الســنوية، واســتمر إضرابهــم لثاثــة أيــام 
ــي  ــب. وف ــتجابة للمطل ــت الس ــا تم بعده
ــع  ــراب م ــادوا لإلض ــبتمبر 2007 ع س
مطالــب جديــدة بإقالــة رئيــس مجلــس 
الشــركة  أوضــاع  وتحســين  اإلدارة، 
والصحــة  النقــل  خدمــات  وتحســين 
للعمــال وزيــاردة البــدلت والحوافــز، 
ــبوع  ــتمر ألس ــذي اس ــراب ال ــك اإلض ذل
فــي رمضــان انتهــى بتنفيــذ عــدد مــن 
والتطــور  بالباقــي.  والتعهــد  المطالــب 
ــا  ــر 2008، عندم ــي فبراي ــم كان ف األه
مــن  آلف  مــن عشــرة  أكثــر  تظاهــر 
عمــال المحلــة خــارج الشــركة للمطالبــة 
بوضــع حــد أدنــى لألجــور 1200 جنيــه، 
ــع فيهــا  ــي يرف ــى الت ــت المــرة األول وكان
عمــال شــركة مطلــب لــكل عمــال مصــر. 

ــا  ــة واضًح ــة العمالي ــور الحرك ــدو تط يب
لمطلــب  إضــراب  مــن  المحلــة،  فــي 
ــب  ــي المطال ــع ف ــدود، للتوس ــي مح جزئ

ثــم النتقــال لمطلــب لــكل الطبقــة العاملة، 
ــة وتحطيــم صــور رئيــس  ثــم النتفاض
الجمهوريــة. مــا يؤكــد أن اإلضرابــات 
مهمــا  والمتناثــرة  الجزئيــة  العماليــة 
ــل  ــة مطالبهــا إل أنهــا تمث كانــت محدودي
ــم  ــم، واأله ــي والتنظي ــي الوع ــا ف تراكًم
ــة  ــدود الطبق ــارج ح ــد خ ــا يمت أن تأثيره
ــا لقطاعــات  ــا هاًم ــة وتشــكل إلهاًم العامل

ــرى. أخ

ــن  ــادس م ــي الس ــام ف ــر اله ــر اآلخ األم
أبريــل أنــه مثــل نقطــة التقــاء بيــن النضال 
ــتغال،  ــار والس ــد اإلفق ــي ض الجتماع
مــع النضــال السياســي ضــد الســتبداد 
ــي  ــذا التاق ــم أن ه ــة. ورغ والديكتاتوري
شــابه الكثيــر مــن الرتجــال، فالقــوى 
إعــان  اعتبــرت  التــي  والجماعــات 
ــان  ــانحة إلع ــة س ــة فرص ــال المحل عم
ــًدا جــاًدا  ــذل جه ــم تب ــام، ل اإلضــراب الع
فــي الســابق للتفاعــل مــع الحركــة العمالية 
ودعمهــا، وأرادت فقــط الســتفادة مــن 
نجــاح إضرابــات المحلــة الســابقة فــي 
ــك كان  ــة السياســية. ومــع ذل ــع الحرك دف
ــن  ــاط بي ــة الرتب ــم أهمي ــة لفه ــك بداي ذل
ــن  ــادي م ــي والقتص ــال الجتماع النض
جانــب والنضــال السياســي والديمقراطــي 
أكثــر  آليــات  عبــر  آخــر  جانــب  مــن 

وضوًحــا.

علــى جانــب آخــر يعــد يــوم الســادس 
ــتخدام  ــي اس ــول ف ــة تح ــل نقط ــن أبري م
وســائل التصــال الحديثــة فــي الحشــد 

والتعبئــة. فقــد كانــت المــرة األولــى التــي 
حظــت فيهــا دعــوة علــى موقــع التواصــل 
الجتماعــي »فيســبوك« بهــذا القــدر مــن 

ــة.  ــد والتعبئ التأيي

مثَّــل 6 أبريــل طفــرة حقيقيــة فــي العمــل 
الجماهيــري، أصبحــت فيمــا بعــد مــن 
ــي مصــر.  ــي ف ــل النضال ــيات العم أساس
أبريــل  لـــ6  الحشــد  يميــز  مــا  ولكــن 
الجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 
ــى  ــة عل ــة فعلي ــن حرك ــا م ــو انطاقه ه
إليهــا،  اإلضافــة  ومحاولــة  األرض 
ــم تخلــق  فمواقــع التواصــل الجتماعــي ل
الحركــة ولكنهــا تدخلــت كعامــل مســاعد 
فــي الحشــد والتعبئــة، وأتاحــت لقطاعــات 
واســعة الطــاع علــى مــا يجــري، بعيــًدا 
ــة.  عــن ســيطرة وســائل اإلعــام التقليدي
ــات  ــك القطاع ــة لتل ــت الفرص ــا أتاح كم
للمشــاركة بطــرق متنوعــة لتوســع دوائــر 
الهتمــام بالنضــال ســواء الجتماعــي 
لتغييــر  أدى  مــا  وهــو  السياســي،  أو 
جــذري فــي خريطــة النضــال فــي مصــر 

وأدواتــه.

مــا تحقــق فــي يــوم 6 أبريــل، حتــى 
ــا دعــي  ــا كم ــا عاًم ــن إضرابً ــم يك وإن ل
لــه، إل أنــه رســم طريقًــا للتغييــر فــي 
الديكتاتــور  الرئيــس  فصــورة  مصــر. 
التــي حطمتهــا الجماهيــر فــي المحلــة 
ــك الحيــن.  ــذ ذل ــم مــرة أخــرى من ــم تلتئ ل
فمــا تحطــم ليــس مجــرد صــورة، ولكنهــا 

قدســية الحاكــم الفــرد. 

ــد  ــدًءا للع ــارك ب ــورة مب ــم ص كان تحطي
التنازلــي لعهــده، ولكنــه أيًضــا كان نهايــة 
هيبــة الحاكــم الفــرد. فمنــذ ســقوط صــورة 
مبــارك فــي الســادس مــن أبريــل 2008  
لــم يتمتــع مــن خلفــوه فــي الحكــم بالقداســة 
والهيبــة اللتيــن اقترنتــا بصــورة الرئيــس، 
بــل أصبــح النقــد والهجــوم والســخرية 
مــن نصيــب مــن تناوبــوا الحكــم بعــد 
مبــارك. بعــض مــا أنجــزه يــوم 6 أبريــل 
إلــى  الهيبــة والقداســة  أعــاد  أنــه  هــو 
الجماهيــر وحــرم منهــا ســلطة الســتبداد 

والقمــع.

كان يــوم 6 أبريــل نقطــة تحول في مســار 
ــري  ــية والنضــال الجماهي ــاة السياس الحي
ــا كان  ــا مهم ــم يومه ــا ت ــر. وم ــي مص ف
حجمــه وحــدوده حــدد المســار فــي الفتــرة 
التاليــة لــه، وشــق الطريــق نحــو الثــورة.

السياســي  النضــال  بيــن  التفاعــل 
والجتماعــي وتوحيدهمــا ضــد ســلطة 
الســتغال والســتبداد، والنتقــال مــن 
المطالــب الجزئيــة إلــى رفض كل أشــكال 
اإلعــام  هيمنــة  وكســر  الضطهــاد، 
التقليــدي وامتــاك الجماهيــر ألدواتهــا 
فــي الكفــاح، ونــزع القداســة عــن الحاكــم 
الجماهيــر،  محاســبة  تحــت  ووضعــه 
وغيــر ذلــك ممــا تحقــق فــي 6 أبريــل 
2008، هــو مــا تحــاول الثــورة المضــادة 
ليــس  الذاكــرة.  مــن  ومحــوه  طمســه 
مســتغربًا أن يقضــي شــباب 6 أبريــل 
إليهــا  دعــوا  التــي  النتفاضــة  ذكــرى 
فــي ســجون الثــورة المضــادة، ولكــن 
ــا أن تظــل الثــورة المضــادة  المدهــش حقً
بــكل قوتهــا الغاشــمة خائفــة مــن ذكــرى 
علــى  إدهاًشــا  واألكثــر  اليــوم،  ذلــك 
ــع  ــتبداد والقم ــلطة الس ــاق، أن س اإلط
أبريــل   6 لمتظاهــري  تصــدت  التــي 
ثمانــي  بعــد  تنجــح  لــم  بالرصــاص، 
ســنوات فــي أي محاولــة لترميــم صــورة 
الجماهيــر. التــي حطمتهــا  الديكتاتــور 

6 أبريل: ألف يوًما مما تعدون

أصــدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف 
ــًرا  ــي، تقري ــس الماض ــب، الخمي والتعذي
عــن حصــاد العنــف والتعذيــب داخــل 
وخــارج الســجون، خــال شــهر مــارس 
الماضــي، بعنــوان »أرشــيف القهــر«. 

رصــد التقريــر 202 حالــة قتــل مــن بينهم 
91 نتيحــة غــارات جويــة، و75 حالــة 
تصفيــة، و6 حــالت وفــاة فــي أماكــن 
الحتجــاز مــن بينهــم 4 نتيجــة اإلهمــال 
وســوء  تعذيــب  حالــة  و60  الطبــي، 
معاملــة، و39 حالــة إهمــال طبــي فــي 
أماكــن  الحتجــاز، و105 حالــة اختفــاء 
النيابــة  قــرار  بعــد   10 منهــم  قســري 
بإخــاء ســبيلهم، و21 حالــة ظهــور بعــد 
اختفــاء، و43 حالــة عنــف شــرطة وحالــة 

ــل. ــى عام ــة عل ــل نياب ــن وكي ــداء م اعت

التــي  القتــل  عمليــات  التقريــر  تنــاول 
والجيــش،  الداخليــة  مــن  كٌل  يرتكبهــا 
 5 تصفيــة  بينهــا  مــن  كان  والتــي 
ــب  ــش عق ــوات الجي ــد ق ــى ي ــن عل مدنيي
اختطافهــم فــي شــمال ســيناء، ومقتــل 
75 مــن أهالــي ســيناء نتيجــة قصــف 
ــكرية  ــرات العس ــه الطائ ــت ب ــوي قام ج
قــرى  علــى  الحربــي،  والطيــران 
ــد،  جنــوب العريــش ورفــح والشــيخ زوي
علــى  النــار  شــرطة  أميــن  وإطــاق 
عامــل بالمنوفيــة ليســقط صريًعــا بعــد 
ــاف  ــبب الخ ــا بس ــة بينهم ــادة كامي مش
بالطريــق.  المــرور  أولويــة  علــى 

كمــا رصــد التقريــر عنــف الشــرطة، 
التــي اشــتهرت وزارة الداخليــة بوصفهــا 
»حــالت فردية«، وذكر أن أمين شــرطة 
قــد أطلــق النــار علــى صاحــب فــرن 
ــن  ــدى أمي ــة، واعت ــادة كامي ــبب مش بس
شــرطة آخــر علــى طالــب بكليــة التجــارة 
بالســاح علــى رأســه لرفضــه تفتيشــه 
بالمــخ  متســببًا فــي إصابتــه بارتجــاج 
ودخولــه فــي غيبوبــة بالعنايــة المركــزة. 

الطبــي  اإلهمــال  التقريــر  وتضمــن 
ــئ  ــوت البط ــاز والم ــن الحتج ــي أماك ف
الــذي يواجهــه الكثيــر مــن المعتقليــن، 
ــة،  ــات طبي ــراء عملي ــى إج ــم إل وحاجته
الســماح  الســجون  إدارات  ورفــض 
العمليــات،  هــذه  بإجــراء  للمرضــى 

ــة  ــس أو أي ــال ماب ــا إدخ ــا أيًض ورفضه
متعلقــات شــخصية للمحبــوس انفــرادي، 
ــاة معتقــل نتيجــة هبــوط حــاد داخــل  ووف
الســنباوين. شــرطة  مركــز  ســجن 

ذكــر التقريــر أيًضــا وجــود 60 حالــة 
تعذيــب وســوء معاملــة داخــل أماكــن 
ــى  ــن عل ــار المعتقلي الحتجــاز، إمــا إلجب
إنهــاء إضرابهــم عــن الطعــام )ســجن 
العقــرب(، أو إلجبارهــم علــى العتــراف 
التقريــر  ويشــير  يرتكبوهــا.  لــم  بتهــم 
جماعــي،  تعذيــب  حــالت   10 إلــى 
ــي ســجن شــبين الكــوم وســجن  أغلبهــا ف
العقــرب، و17 حالــة تكديــر جماعــي.

الختفــاء  ظاهــرة  التقريــر  وتنــاول 

القســري، مقتبًســا جزء مــن حديث زوجة 
المختفــي  مصطفــى  إبراهيــم  محمــود 
 ،2013 أغســطس   14 منــذ  قســريًا 
يــوم فــض اعتصامــي رابعــة العدويــة 
والنهضــة: »ســنتين ونــص مشــوفناش 
زوجــي، ســنتين ونــص منعرفــش هــو 
عايــش ول ميــت وماشــوفناش مامحــه، 
اللــي  ســنانه  شــايل  الصغيــر  وابنــي 
انكســرت عشــان يوريهــا ليــه لمــا يرجــع 
وشــايل الكراريــس بتاعتــه عشــان يقولــه 
ــو  ــنتين وه ــب، س ــرف يكت ــي يع ــه بق إن
ــان  ــه عش ــده بيحب ــي وال ــاكل األكل الل بي
ناســيه«.  فاكــره ومــش  دايًمــا  يفضــل 

رغم قرار إغالقه

»الندمي« يرصد انتهاكات الداخلية في شهر مارس
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ــد  ــول لمقاع ــوق والوص ــا حق ــاء ب أطب
ــة ــس النقاب مجل

ناضلــت  أعــوام طويلــة،  مــدار  علــى 
حركــة »أطبــاء بــا حقــوق« دفاًعــا عــن 
حقــوق األطبــاء، لتخلــق رصيــًدا ضخًمــا 
وســط قطاعــات واســعة مــن األطبــاء 
والعامليــن بالمهنــة ســاهم فــي وصولهــم 
ــم  ــي 2011، ث ــة ف ــس النقاب لمقاعــد مجل
ــات 2013  ــد انتخاب ــا بع ــيطرتهم تماًم س
علــى  بالطبــع  ذلــك  وكان  و2015، 
ــذي  ــلمين ال ــار اإلخــوان المس حســاب تي

كان مســيطًرا لســنوات طــوال.

إال أن الســيطرة الكاملــة لتلــك الحركــة 
ــم تتحقــق  النقابيــة علــى مجلــس النقابــة ل
إال مــن خــال تحالفــات انتخابيــة واســعة 
العامــة  النقابــة  مقاعــد  انتخابــات  فــي 
الحركــة  بيــن  الفرعيــة،  والنقابــات 
وعناصــر محســوبة علــى الدولــة وداعمة 
صراحــة لنظــام دولــة 30 يونيــو، خــال 
ــام  ــة ع ــي نهاي ــد النصف ــات التجدي انتخاب
إقصــاء  مــن  بذلــك  لتتمكــن   ،2013
بصــورة  المســلمين  اإلخــوان  جماعــة 
كاملــة تقريبًــا، وقامــت الحركــة بذلــك 
بالتــوازي مــع فصــل واســتبعاد كوادرهــا 
ــد  ــد عق ــوا ض ــن وقف ــة مم ــر جذري األكث

ــات.  ــذه التحالف ه

فــي  اإلخــوان  فعــل  وكمــا  وبالفعــل 
اختطــاف  مــن  الســابقة  المجالــس 
للنقابــة، فقــد اختطــف مجلــس النقابــة 
الجديــد المجلــس فــي االتجــاه المضــاد 
لإلخــوان، فغضــوا الطــرف عــن مجــازر 
رابعــة  فــي  الميدانيــة  المستشــفيات 
وتجاهلــوا  الفتــح،  ومســجد  والنهضــة 
اعتقــاالت بالجملــة للعديــد مــن األطبــاء، 
ــى  ــن حت ــدم التضام ــر ع ــغ األم ــى بل حت
مــع أعضــاء مــن مجلــس النقابــة العامــة 

اعتقالهــم.  تــم  الفرعيــة  والنقابــات 
واســتمراًرا لنفــس المســار الــذي فرضــه 
ــات القائمــة،  الســقف المنخفــض والتحالف
ــاء  ــس ضــد إضــراب األطب ــف المجل وق
فــي مــارس 2014، ولــم يقــدم العــون 
للجنــة اإلضــراب التــي شــكلتها الجمعيــة 
العموميــة مــن خارجــه، بــل تجاهــل كذلك 
ــرت  ــة أق ــة تالي ــة عمومي ــرارات جمعي ق
ضــم أعضــاء المجلــس للجنــة اإلضــراب 
ــون  ــم الع ــل وتقدي ــى العم ــم عل إلجباره
لإلضــراب، كمــا اســتضافوا وكرمــوا 
آداب  للجنــة  ل  المحــوَّ الصحــة  وزيــر 
ــي  ــراب ف ــة اإلض ــل لجن ــن قب ــة م المهن

يــوم الطبيــب 18 مــارس. 

عــن  بمعــزل  هــذا  قــراءة  يمكــن  ال 
ــه  ــذي كان في ــام ال الوضــع السياســي الع
اليســار اإلصاحــي جــزًءا مــن حكومــة 
منــع  قانــون  أقــرت  التــي  الببــاوي 
التظاهــر وغضــت الطــرف عــن مجــازر 
العســكر ضــد اإلســاميين، فــي تســييٍس 
ــا  ــف عم ــاء ال يختل ــة األطب واضــح لنقاب
ــه اإلخــوان ضــد إضــراب 2012  ــام ب ق

ــي. ــم مرس ــال حك خ

انتخابات 2015 وصعــود البيروقراطية 
النقابية

بعــد  الجديــد  المجلــس  صعــود  مــع 
التــي حقــق  انتخابــات أكتوبــر 2015 
األغلبيــة  حقــوق«  »بــا  تيــار  فيهــا 
الســاحقة، كان هنــاك فــي العمــق تحالــٌف 
مــن نــوع جديــد يتشــكل، فالقيــادة القديمــة 
صاحبــة التاريــخ النضالــي الطويــل رأت 
بعدمــا تخلصــت مــن قواعدهــا األكثــر 
راديكاليــة فــي 2013 - األمــر الذي خلق 
حالــة كبيــرة مــن الفــراغ - ضــرورة ملــئ 
ــات  ــم قطاع ــد يض ــف جدي ــراغ بتحال الف
األطبــاء التــي تفتقــد للتجربــة النقابيــة 

الجذريــة والخبــرة النضاليــة الطويلــة، 
الشــاملة،  السياســية  الرؤيــة  واألهــم 
ممــا عــزز مــن الجنــاح البيروقراطــي 
ــس، ليتصــدر  واإلصاحــي داخــل المجل
المعــادي  خيــري،  حســين  الدكتــور 
المشــهد  اإلضــراب،  لفكــرة  بوضــوح 
إلــى جــوار منــى مينــا وإيهــاب الطاهــر.

جــرى هــذا فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه 
المســتوى  علــى  يونيــو   30 تحالفــات 
وتمــت  تفككــت،  قــد  العــام  السياســي 
مــن  اإلصاحــي  بالجنــاح  اإلطاحــة 
المشــهد السياســي والبرلمــان، وبــدأت 
والمبطنــة  الصريحــة  التهديــدات 
للنقابييــن، وأظهــر النظــام وجهــه القبيــح 
ممــا  وضــوح،  بــكل  لإلصاحييــن 
ــي  ــام السيس ــع نظ ــديدة م ــوة ش ــق جف خل
وركــود كان يحتــاج بعــض مــن الضغــط 

لتحريكــه. المحســوب 

كانــت هــذه هــي الصــورة لحظــة أحــداث 
دار  التعليمــي:  المطريــة  مستشــفى 
ــوي  ــف نقاب ــه تحال ــيطر علي ــة يس الحكم
وإصاحيــة بيروقراطيــة، ولحظــة جفــوة 
اإلصاحييــن  بيــن  وانكشــاف  شــديدة 

والنظــام.

ــي  ــاء ف ــى مســتوى قواعــد األطب ــا عل أم
ــم النضــال  ــد كان لتراك ــفيات، فق المستش
االرتفــاع  فــي  كبيــًرا  أثــًرا  لســنوات 
بمســتوى وعــي عمــوم األطبــاء حــول 
ــد  ــب تزاي ــي، وبجان ــل النقاب ــوم العم مفه
يمــر  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  حــدة 
بهــا الطبيــب كجــزء مــن المجتمــع ككل، 
ــا  فقــد شــكََّل توحــش الداخليــة حافــًزا قويً
ــد حــاالت تعــدي  آخــر خاصــةً بعــد تزاي
الداخليــة علــى األطبــاء فــي الشــهور 
اإلســماعيلية  طبيــب  بقتــل  األخيــرة، 
الفيــوم،  طبيــب  قتــل  ثــم  البيطــري 
واعتقــال الطبيــب أحمــد ســعيد والطبيــب 

طاهــر مختــار.

مــن  تراكميــة  حالــة  خلــق  هــذا  كل 
ــت  ــاء وكان ــوم األطب ــدى عم ــب ل الغض
الشــرارة  المطريــة  مستشــفى  أحــداث 

التــي فجــرت هــذا كلــه.

قبل الجمعية العمومية
قــوة  بــكل  وقوفهــا  النقابــة  أكــدت 
بجانــب األطبــاء وحقهــم فــي االمتنــاع 
ــن اتخــاذ  ــل لحي االضطــراري عــن العم
اإلجــراءات القانونيــة تجــاه بلطجــة أمنــاء 
بشــكل  المستشــفى  وحمايــة  الشــرطة 
حقيقــي، وأصــرت علــى محاكمــة أمنــاء 
واســتغال  البلطجــة  بتهمــة  الشــرطة 
النفــوذ والترويــع والتعــدي علــى األطبــاء 
أثنــاء تأديــة عملهــم، فأعلنــوا اإلضــراب 
فــي مستشــفى المطريــة ودعــوا لجمعيــة 
»كرامــة  بعنــوان  طارئــة  عموميــة 
الطبيــب« يــوم 12 فبرايــر  للتــدارس 
ــه  ــام ب ــا ق ــد م ــد ض ــبل التصعي ــول س ح

أمنــاء الشــرطة. 

كمــا توجــه وفــٌد مــن النقابــة إلــى مكتــب 
تحقيــق  بفتــح  للمطالبــة  العــام  النائــب 
ــة واالجتمــاع ببعــض  فــوري فــي القضي
موقــف  وهــو  البرلمانييــن،  النــواب 
نقابــي صلــب بــا شــك. إال أن معظــم 
أعضــاء المجلــس كانــوا، نتيجــة للتركيبــة 
ــة  ــول كيفي ــردد ح ــة ت ــي حال ــابقة، ف الس
التصعيــد وطبيعــة المطالــب التــي ســوف 
يتــم طرحهــا علــى الــرأي العــام فــي 
الجمعيــة العموميــة القادمــة، متأرجحيــن 
بيــن الفكرالنقابــي البيروقراطــي الــذي 
ــو  ــى ل ــة حت ــن السياس ــد ع ــد أن يبتع يري
المستشــفيات وداســت  السياســة  بلغــت 
علــى رؤوس األطبــاء، وبيــن غضــب 
ــم  ــذي تتحط ــع ال ــارم والواق ــاء الع األطب
ــن العمــل  ــا أوهــام الفصــل بي ــه يوميً علي

النقابــي والعمــل الديمقراطــي العــام.

يوم الجمعية 
توقعــات  فاقــت  تاريخيــة  فــي جمعيــة 
طبيــب،  آالف   10 حضــر  الجميــع، 
مــن  تضامــن ضخمــة  حملــة  ســبقتهم 
كافــة قــوى المجتمــع المدنــي، وارتفعــت 
ــر  ــارع القص ــرج ش ــاء ت ــات األطب هتاف
ــرت  ــة«، وظه ــة بلطجي ــي »الداخلي العين
الفتــات الحريــة لألطبــاء المعتقليــن أمــام 
النقابــة ال تفــرق بيــن طبيــب إخوانــي 
وطبيــب يســاري وطبيــب ال ينتمــي ألي 
ــة  ــس النقاب ــن مجل ــي. ولك ــل سياس فصي

كان لــه رأي أخــر.

فمنــذ البدايــة، وقبــل انعقــاد الجمعيــة، 
عناصــر  إلــى  األطبــاء  نقيــب  توجــه 
ليصافحهــم   الطريــق  عابــًرا  الداخليــة 
باعتبــار أن مــا حــدث مــن أمناء الشــرطة 
ــة، وهــو  ــل الداخلي ــة ال تمث أحــداث فردي
بــه صفحــات  أشــادت  الــذي  الموقــف 

ــررت  ــن، وتك ــة باألم ــبوك الخاص الفيس
ــن  ــي الداخــل عندمــا أعل ــك الرســالة ف تل
منــع  عــن  الطاهــر  إيهــاب  الدكتــور 
الكهربائــي  المولــد  لتركيــب  الداخليــة 
االحتياطــي، ممــا كان يعنــي وجــود النيــة 
ــة،  ــي عــن الجمعي ــار الكهربائ لقطــع التي
ــوا  ــاء وهتف ــب األطب ــن غض ــا زاد م مم
»الداخليــة بلطجيــة«، فارتفــع صــوت 
مهنيــة«  »مهنيــة،  بالهتــاف  المنصــة 

ــة. ــي القاع ــن ف ــكات م إلس

كمــا جــاء الموقــف مــن المعتقليــن كذلــك 
فــي غايــة الســوء، فقــد قــام المجلــس 
بإنــزال الفتــة »الحريــة لألطبــاء« بحجــة 
عــدم تســييس الجمعيــة، كمــا رفضــت 
منــى مينــا وكيلــة المجلــس الطلــب الــذي 
ــاء  ــة األطب ــم قضي ــاء لض ــه أطب ــدم ب تق
لمناقشــات  حــق  وجــه  دون  المعتقليــن 
الجمعيــة، متعللــة بأنهــا تحدثــت عنهــم 
فــي مؤتمــر ســابق فــي نقابــة الصحفييــن. 

ومــع اســتمرار فاعليــات الجمعيــة، ظهــر 
ــد أي شــكل  ــم يُِع بوضــوح أن المجلــس ل
مــن أشــكال التصعيــد، وجــاء اقتــراح مــن 
ــم  ــة بتقدي ــات الفرعي ــاء النقاب ــد أعض أح
العــاج المجانــي ليُطرح بشــكل عشــوائي 
ــال صاحــب  ــا ق ــذه كم ــات لتنفي ودون آلي
االقتــراح  هــذا  لكــن  نفســه.  االقتــراح 
كان فيمــا يبــدو طــوق نجــاة للمجلــس، 
قوتهــم  بــكل  المجلــس  أعضــاء  فدفــع 
تأكيدهــم  بــدًءا مــن  للتصويــت عليــه، 
مــراًرا علــى صعوبــة تنفيــذ إضــراب 
ناجــح دون إعــداد وتجهيزولجــان، إلــخ، 
وانتهــاًء بتهديــد نقيــب األطباء باالســتقالة 
إذا أقــرت الجمعيــة قــرار اإلضــراب، 
تقديــم  قــرار  باتخــاذ  األمــر  لينتهــي 
ــل  ــل، دون العم ــي بالكام ــاج المجان الع
علــى وضــع آليــات أو لجــان أو خطــة 

ــذه.  ــة لتنفي حقيقي

العــاج  تقديــم  قــرار  انتهــى  لمــاذا 
شــيء؟ ال  إلــى  بالمجــان 

تقديــم  للوهلــة األولــى أن  يبــدو  ربمــا 
بالمجــان  الطبيــة  الخدمــات  جميــع 
للمواطنيــن هــو إجــراء أضعــف مــن تنفيذ 
ــفيات  ــي المستش ــل ف ــن العم ــراب ع إض
ــا  ــذا م ــا ه ــة، أو ربم ــا للدول ــل تحديً وأق
ــاء  ــة أثن ــس النقاب ــاء مجل ــوره أعض تص
االقتــراح  فتلقفــوا  العموميــة  الجمعيــة 
ــا مــن التــورط فــي تنظيــم إضــراب  هربً
الســابقة.  األعــوام  مشــابه إلضرابــات 
لكــن فــي حقيقــة األمــر، فــإن تفعيــل مثــل 
ــر  ــر بكثي ــا هــو أكث ــي م ــرار يعن هــذا الق
ــي جوهــره  ــذي هــو ف ــن اإلضــراب ال م
ــى  ــاوزه إل ــل( ويتج ــن العم ــاع ع )االمتن
ــي  ــداف الت ــة واأله ــق السياس ــل وف العم
بمعنــى  أنفســهم،  العاملــون  يضعهــا 
اإلدارة الذاتيــة للمنشــأة أو المؤسســة مــن 
العامليــن فيهــا رغًمــا عــن الدولــة، وهــو 
ــن  ــأة م ــد وط ــا أش ــل تحديً ــك يمث ــي ذل ف
ــًرا. ــوة وأعظــم تأثي ــر ق اإلضــراب وأكث

ــى  ــذه عل ــب لتنفي ــل يتطل ــي المقاب ــه ف لكن
أرض الواقــع أكثــر مــن مجــرد قــرار 
يكتفــي مجلــس النقابــة بإعانــه، أو وضع 
»بروتوكــول« علــى الــورق لاسترشــاد 

كمــا حــدث.

ولفهــم صعوبــة تفعيــل مثــل هــذا القــرار، 
علينــا تســليط الضــوء علــى األشــكال 
التــي  العاجيــة  للخدمــات  الرئيســية 
ــكل  ــة. بش ــفيات الحكومي ــا المستش تقدمه
المستشــفيات  تقــدم  ومختصــر،  عــام 
مــن  رئيســية  أنــواع   3 الحكوميــة 
»خدمــة  هــو  األول  النــوع  الخدمــة: 
غيــر  للحــاالت  المجانــي  العــاج 
الطارئــة«، والمقصــود بهــذه الحــاالت 

ــًدا  ــكل تهدي ــي ال تش ــراض الت ــي األم ه
للحيــاة أو يُحتمــل حــدوث مضاعفــات 
التدخــل  تتطلــب  وال  بســببها،  شــديدة 
الطبــي الفــوري. وهــذه الخدمــة تُقــدم فــي 
ســاعات العمــل الرســمية نهــاًرا، ويتلقــى 
والعــاج  الفحوصــات  المريــض  فيهــا 
اثنيــن  أو  جنيــه  بقيمــة  تذكــرة  مقابــل 
ــب المستشــفيات، وإذا اســتدعت  ــي أغل ف
الحالــة فقــد يتــم حجزهــا بالقســم الداخلــي 
تدخــل  إلجــراء  تمهيــًدا  بالمستشــفى 
ــاج. ــن الع ــد م ــي المزي جراحــي أو لتلق

العاجيــة  الخدمــة  مــن  الثانــي  النــوع 
هــي خدمــة »اســتقبال الحــاالت الطارئــة 
ــم تقديمهــا  والحــوادث«، وهــي خدمــة يت
طــوال  ســاعة   24 الـــ  مــدار  علــى 
األســبوع وال تتأثــر بالعطــات الرســمية، 
ــب  ــي تتطل ــاالت الت ــص بالح ــي تخت وه
التدخــل الطبــي الفــوري، وهــذه الخدمــة 

مجانيــة بالكامــل.

ــة  ــة الطبي ــو الخدم ــث فه ــوع الثال ــا الن أم
االقتصــادي«،  »العــاج  أو  بمقابــل 
ــل مــادي يدفعــه  ــدم بمقاب وهــي خدمــة تُق
المريــض بشــكل مباشــر، أو بصــورة 
التأميــن  خــال  مــن  مباشــرة  غيــر 
ــرار  ــى ق ــد الحصــول عل الصحــي أو بع

بالعــاج علــى نفقــة الدولــة.

لكــن بالرغــم مــن وجــود الخدمــة الطبيــة 
المجانيــة بشــكل عــام، فــإن المريــض 
ــي الخدمــة  ــى اللجــوء لتلق ــد يضطــر إل ق
حصــر  ال  أســباب  نتيجــة  بمقابــل، 
لهــا، منهــا علــى ســبيل المثــال عــدم 
أو  األدويــة  مــن  معينــة  أنــواع  توفــر 
أو  المجانــي،  القســم  فــي  الفحوصــات 
كفايتهــا،  وعــدم  أخــرى  أنــواع  نفــاد 
المجانيــة  الداخليــة  األقســام  تكــدس  أو 
ة،  ــرَّ ــود أَس ــدم وج ــفيات وع ــي المستش ف

األســباب. مــن  وغيرهــا 

مــن هنــا يتبيــن بســهولة أن مجــرد اتخــاذ 
ــة بالمجــان  ــم الخدمــات الطبي قــرار بتقدي
ال يعنــي أكثــر مــن مجــرد اإلعــان عــن 
الوزاريــة  القــرارات  بتنفيــذ  االلتــزام 
المنظمــة لعمــل المستشــفيات الحكوميــة، 
أي ال يضيــف جديــًدا، إال إذا تمــت تغطية 
مــن  المجانيــة  الخدمــة  فــي  القصــور 
خــال االعتمــاد علــى المــوارد المتوفــرة 
وهنــا  »االقتصاديــة«،  األقســام  فــي 
فالقواعــد  الجمــة،  الصعوبــات  تكمــن 
المستشــفيات  داخــل  للعمــل  المنظمــة 
وإداريًــا  ماليًــا  تاًمــا  فصــًا  تفصــل 
الســابقة  األنــواع  تقديــم  فــي  ودفتريًــا 
الذكــر مــن الخدمــات الطبيــة، بمعنــى 
ــات  ــي كل مستشــفى تتواجــد صيدلي أن ف
تمامــا  ومنفصلــة  مســتقلة  ومخــازن 
المخصصــة  والمســتلزمات  لألدويــة 
ــاث،  ــات الث ــك الخدم ــن تل ــوع م ــكل ن ل
ــتامها  ــع باس ــة يوق ــدة منفصل ــي عه وه
ــون  ــض مختلف ــون أو تمري ــة وفني صيادل
لــكل نــوع، وبنــاًء علــى ذلــك فــا يمكــن 
لصيدلــي فــي القســم االقتصــادي مثــًا أن 
يقــوم بصــرف دواء مــا مقيــد فــي دفاتــر 
القســم االقتصــادي دون أن يتلقــى إيصــااًل 
ــه،  ــادي ل ــل الم ــع المقاب ــد بدف ــا يفي أو م
ــة  ــون بتهم ــة القان ــت طائل ــع تح وإال وق

التبديــد أو االختــاس.

يتضــح بذلــك إلــى أي مــدى يمثــل قــرار 
)ذو معنــى( بتقديــم كامــل الخدمــة الطبيــة 
مجانًــا تحديًــا ســافًرا للدولــة وقوانينهــا 
تطبيقــه  يتطلــب  وكيــف  ولوائحهــا، 
المستشــفيات،  علــى  كاملــة  ســيطرة 
مــا  وهــو  إلداراتهــا،  تامــةً  وتنحيــةً 
ــة  ــان إدارة بديل ــذه دون لج ــتحيل تنفي يس
قويــة وثوريــة في كل مستشــفى، وتنســيق 
ــه  ــي وممثلي ــق الطب ــع كل الفري ــل م كام
مــن صيادلــة وتمريــض وفنييــن، وحتــى 
تكســب  ضاريــة  ودعايــة  الموظفيــن، 
المرضــى لصالــح تلــك اإلدارات البديلــة 
ــى  ــام عل ــرأي الع ــن وال وتحــث المواطني
ــا.  ــل به ــماح بالتنكي ــدم الس ــا وع حمايته

باختصــار، فــإن تنفيــذ هــذا القــرار بشــكل 
واقعــي يتطلــب جهــًدا وإعــداًدا يفــوق 
ــى  ــذ إضــراب عل ــه تنفي ــا يتطلب ــر م بكثي
مســتوى الجمهوريــة، وهــو مــا لــم يلتفــت 
لــه مجلــس النقابــة فــي حينــه، ولــم يحاول 
القيــام بــه بعــد ذلــك، واكتفــى بمجــرد 
ــل  ــات تنصــح ببعــض الحي ــه مكاتب توجي
ــاء لإلفــات  ــة لألطب ــر العملي التافهــة غي
تقديــم  عنــد  القانونيــة  المســاءلة  مــن 
العــاج المجانــي للمواطنيــن مــن خــال 
صيدليــات قســم »االســتقبال والطوارئ« 
مــن  االقتــراب  دون  أصــًا،  الفقيــرة 
لينتهــي  االقتصاديــة،  األقســام  مــوارد 
األمــر إلــى شــكل دعائــي مفــرغ مــن أي 
فــارق محســوس  مضمــون، ودون أي 

ــن  ــاء الذي ــى األطب ــدى المرضــى أو حت ل
لتحــدي  كبيــر  اســتعداد  علــى  كانــوا 
العموميــة  جمعيتهــم  قبــل  الحكومــة 
وخالهــا، ثــم فوجئــوا بقــرارات ال تعنــي 
الحكوميــة  القواعــد  تنفيــذ  مــن  أكثــر 
قيــادات  ومــع  للعمــل،  والوزاريــة 
ــر  ــو أكث ــا ه ــد نفســها فيم ــم تجه ــة ل نقابي
مــن إرســال فاكســات بـ«بروتوكــول« 
هــذا  وحتــى  للمستشــفيات،  مكتــوب 
ــه  ــى أن ــاء ســريًعا إل ــر فطــن األطب األخي
ال يقــدم شــيئًا غيــر إيهــام المرضــى بــأن 
األطبــاء »يفعلــون شــيئًا مختلفًــا« مــن 
خــال إجبــار المرضــى علــى التوجــه 
ــى تذكــرة  لقســم االســتقبال للحصــول عل
مجانيــة بــداًل مــن دفــع جنيهًــا واحــًدا 
الخارجيــة،  العيــادات  تذكــرة  قيمــة 
لينتهــي األمــر باألطبــاء بتجاهــل كل ذلــك 
بعــد أيــام قليلــة جــًدا، كمــا فعلــت الدولــة 
تماًمــا، تــارًكا لديهــم قــدًرا كبيــًرا مــن 
اإلحبــاط، وقــدًرا آخــر مــن الدهشــة تجــاه 
التصريحــات والنســب التــي كان ينشــرها 
مجلــس النقابــة عــن »شــيء مبهــم« يتــم 
ــفيات  ــي المستش ــاز ف ــكل ممت ــذه بش تنفي
تحقيقًــا لقــرارات الجمعيــة العموميــة.  

النتائج 
وقويًــا  واســًعا  الجمعيــة  صــدى  كان 
ممــا  بشــدة  الحكومــة  ورّج  للغايــة، 
دفعهــا فــي البدايــة إلــى تحديــد موعــد 
مــع  النقابــة  مجلــس  أعضــاء  للقــاء 
ــم التراجــع  رئيــس الــوزراء، وهــو مــا ت
ــر  ــاٍء مــع وزي ــا واســتبداله بلق ــه الحقً عن
الصحــة، وهــو مــا تــم التراجع عنــه أيًضا 
ــوم  ــا بعــد ي ــف للحكومــة يوًم بعدمــا تكشَّ
ــرارات الصــادرة عــن  مــدى ضعــف الق
الجمعيــة واقعيـًـا، وتــردد المجلــس وعــدم 
ــت  ــم تجاهل ــن ث ــا، وم ــي تنفيذه ــه ف جديت
الحكومــة األمــر بشــكل واضــح، كمــا 

ــاح السيســي  ــد الفت ــًرا قــرار عب جــاء أخي
ــه  ــذي حولت ــة ال ــر الصح ــد لوزي بالتجدي
ــة  ــة آداب المهن ــة للجن ــة العمومي الجمعي

تتويًجــا لهــذه االســتهانة.

األخيــرة  العموميــة  الجمعيــة  كانــت 
تنســيقية  جبهــة  لخلــق  كبيــرة  فرصــة 
ــة  ــة، وجبه ــة الصحي ــي الخدم ــن مقدم بي
وقــوى  النقابــات  باقــي  مــع  مجتمعيــة 
السياســية  والقــوى  المدنــي  المجتمــع 
الداخليــة  عســف  مــن  المتضــررة 
فــي  قــد يســاهم  وبلطجتهــا، ممــا كان 
فتــح أفــق كبيــر أمــام تشــكيل قــوة ضغــط 
الوقــوف  تســتطيع  حقيقيــة  جماهيريــة 
ــي  ــكري النيوليبرال ــتبداد العس ــد االس ض
علــى  قبضتــه  إحــكام  يحــاول  الــذي 
الحريــات  ســتكون  والــذي  المجتمــع، 
النقابيــة وحقــوق األطبــاء فــي مقدمــة 
المتضرريــن منــه، وهــي الفرصــة التــي 
ــق  ــي المنغل ــج البيروقراط ــا النه أضاعه
ــس  ــذي اتخــذه المجل منخفــض الســقف ال

فــي التعامــل مــع األزمــة.  

ــر  ــكل خطي ــدد بش ــدث يه ــا ح ــا أن م كم
الوقــوف  فــي  األطبــاء  نقابــة  دور 
إلــى  الهادفــة  القوانيــن  مشــاريع  ضــد 
خصخصــة القطــاع الصحــي، مثــل قانون 
والقانــون  الجديــد،  الصحــي  التأميــن 
ــي المستشــفيات  ــم العمــل ف ــد لتنظي الجدي
ــعى  ــي تس ــن الت ــي القواني ــة، وه الجامعي
وهــذا  لتمريرهــا،  الجديــدة  الليبراليــة 
النقابــة عبــر  بــه  تقــوم  كانــت  الــدور 
خلــق جبهــة مجتمعيــة للوقــوف ضــد مثل 
ــوزن  ــى  ال ــتندة عل ــاريع، مس ــذه المش ه
ــن  ــع م ــة الناب ــبي للنقاب ــري النس الجماهي
للقواعــد  كان  طويــل  نضالــي  تــراث 
الراديكاليــة دور كبيــر فــي إرســائه. 

األطباء بين جمعيتين عموميتين
بعــد جمعيــة عموميــة حاشــدة حضرهــا مــا يزيــد عــن 10 آالف طبيــب فــي شــهر فبرايــر الماضــي وســط تطلعــات عاليــة للجميــع، تســود اليــوم حالــة مــن اإلحبــاط بيــن قطاعــات كبيــرة مــن األطبــاء، إلــى 

درجــة التشــكك فــي اكتمــال نصــاب الجمعيــة العموميــة العاديــة المزمــع انعقادهــا الشــهر الجــاري. مــاذا حــدث فــي هــذه الفتــرة الوجيــزة، وكيــف أدار مجلــس النقابــة المعركــة  حتــى ينقلــب الحــال بهــذا الشــكل؟ 
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يقولــون أن الرجــال يبــدون أقــوى وأطول 
وفــي أيديهــم البنــادق، لكــن فــي الحقيقــة 
ــن  ــال مصريي ــي 3 مــن كل 10 أطف يعان
تحــت ســن الخامســة مــن التقــزم، بســبب 
ــي مــن  ــا يكف ــا م ــس لديه ــم لي أن عائالته
ــٌز  ــا خب ــس لديه ــم، أو لي ــز إلطعامه الخب

علــى اإلطــالق.

وكمــا كتــب جــورج أورويــل فــي عملــه 
ــه  ــا”: “إن ــى كتالوني ــن إل ــز “الحني الممي
ــميٌن  ــٌل س ــس رج ــزز أن يجل ــهد مق لمش
ل األطفــال  ليــأكل الســمان بينمــا يتســوَّ
أن  المرجــح  غيــر  مــن  لكــن  الخبــز، 
تلتفــت لهــذا المشــهد حيــن تهــدر أصــوات 

البنــادق علــى مســامعك”. 

علــى أصــداء مثــل هــذه المهزلــة، يســتمر 
عبــد الفتــاح السيســي فــي اســتيراد المزيد 
مــن الســالح بينمــا تقبــع البــالد علــى 
حافــة نقــص حــاد فــي الكثيــر مــن الســلع 
األساســية، تتضمــن أدويــة وأغذيــة. وقــد 
ــون” الفرنســية،  ــة “ال تريب ــت صحيف قال
ــتعد  ــر تس ــي، أن “مص ــبوع الماض األس
ــة  ــار صناعي ــة وأقم ــفن حربي ــراء س لش
ــن  ــر م ــدَّر بأكث ــة تُق ــي صفق ــكرية ف عس
ــار يــورو… ومــن المتوقــع أن تُعقــد  ملي
الصفقــة خــالل زيــارة الرئيــس الفرنســي 
ــل  ــي 18 أبري ــد مصــر ف ــوا أوالن فرانس

ــل”. المقب

عسكرة االقتصاد
عقــوًدا  اآلن  حتــى  مصــر  وقعــت 
فرنســا  مــع  الــدوالرات،  بمليــارات 
وروســيا، لشــراء طائــرات مقاتلــة وســفن 
حربيــة، ومــن المتوقــع عقــد المزيــد مــن 
الصفقــات هــذا الصيــف. وقــد تقدمــت 
ــف  ــي تصني ــز ف ــل 4 مراك ــر بالفع مص
دول العالــم مــن حيــث اســتيراد الســالح، 
مــن المركــز الســادس عشــر إلــى الثانــي 
عشــر، خــالل عــام واحــد فقــط، وفقًــا 
ألبحــاث  الدولــي  ســتوكهلوم  لمعهــد 

الســالم.

زاد اســتيراد مصــر للســالح بنســبة %37 
مقارنــةً  بيــن عامــي 2011 و2015، 
 2006 عامــي  بيــن  اســتوردته  بمــا 
ســتوكهولم  لمعهــد  ووفقًــا  و2010. 

ألبحــاث الســالم، فقــد تضاعفــت واردات 
مصــر مــن الســالح فــي العــام 2015 
 1475 إلــى  لتصــل  مــرات  ثــالث 
ــون  ــةً بـــ 368 ملي ــون دوالر، مقارن ملي
ــام  ــر الع ــهدت مص ــد ش ــي 2014. وق ف
اســتيراد  فــي  معــدل  أعلــى  الماضــي 

الســالح منــذ عشــرين عاًمــا.

يعتمــد معهــد ســتوكهولم ألبحاث الســالم، 
ــي  ــس ف ــتقل تأس ــي مس ــد دول ــو معه وه
العــام 1966، علــى مصــادر مفتوحــة 
بالفعــل فــي تتبعــه لتســليم الســالح للــدول 
التــي تشــتريه. هــذا يعنــي أن مصــر ربما 
تكــون قــد أنفقــت أمــوااًل أكثــر لــم يتمكــن 
رصدهــا.  مــن  والمراقبــون  الباحثــون 
وســائل  بعــض  تُقــدِّر  الحقيقــة،  وفــي 
ــة مشــتريات مصــر مــن  اإلعــالم المحلي
الســالح خــالل العــام الماضــي بأكثــر 

ــار دوالر. ــن 10 ملي م

شراء الشرعية
هــذه  كل  السيســي  ينفــق  لمــاذا  لكــن 

الســالح؟  علــى  الطائلــة  األمــوال 

يقــول بعــض المحلليــن السياســيين أن 
ــش  ــاعد الجي ــذه تس ــالح ه ــدادات الس إم
القالقــل  مواجهــة  فــي  المصــري 
تأميــن  وفــي  ســيناء  فــي  المتصاعــدة 
الحــدود. لكــن فــي الحقيقــة ال يحتــاج 
العالــم بارجــة حربيــة  فــي  أي جيــش 
متحصنيــن  مقاتليــن  لمحاربــة  مثــاًل 
فــي الجبــال أو مختبئيــن بيــن الســكان 
هــو  المصــري  والجيــش  واألهالــي، 
ــي  ــوش ف ــر الجي ــن أكب ــد م ــل واح بالفع
الشــرق األوســط. وفــي 2011، احتــل 
هــذا الجيــش المركــز الســادس عشــر 
ــث  ــن حي ــم م ــوش العال ــف جي ــي تصني ف
قوتهــا، وفقًــا للتقييــم الســنوي الــذي يعــده 

موقــع جلوبــال فايــر بــاور.

ومنــذ توقيــع اتفاقيــة الســالم بيــن مصــر 
لــت  وإســرائيل فــي العــام 1979، “موَّ
الواليــات المتحــدة مصــر بمــا يقــرب 
ــم  ــي نصفه ــار دوالر، حوال ــن 70 ملي م
)34 مليــار( لشــراء معــدات عســكرية 
أمريكيــة الصنــع. وتشــكل منح المســاعدة 
ــار  ــة لمصــر )1.3 ملي ــة األمريكي األمني
دوالر( 80% مــن ميزانيــة المشــتريات 

ــري”. ــش المص ــنوية للجي الس

كانــت عالقــة مصــر بالواليــات المتحــدة 
بمحمــد  اإلطاحــة  بعــد  تراجعــت  قــد 
مرســي فــي يوليــو 2013، وقــد جمــدت 
ــة  ــنوية المقدم ــاعدات الس ــنطن المس واش
ــار دوالر. لكنهــا  لمصــر بقيمــة 1.3 ملي
ــارس 2015،  ــي م ــررت، ف ــنطن ق واش
العســكرية  المســاعدات  تجميــد  فــك 

ــرى. ــرة أخ ــا م ومنحه

وفقًــا لهــذا، ال يبــدو إذن شــراء مصــر 
ــا،  ــي ضروريً ــي والغرب ــالح الروس الس

ــك؟  ــس كذل ألي

كال، إن صفقــات الســالح الســخية مــع 
ــراء  ــدر لش ــي مص ــرب له ــيا والغ روس
االعتــراف بالشــرعية بالنســبة للسيســي، 
ــى  ــة. عل ــاحة الدولي ــى الس ــص عل باألخ
مديــر “مراقبــة  كتــب  المثــال،  ســبيل 
حقــوق اإلنســان” فــي فرنســا، مقــال رأي 
فــي جريــدة “لــو مونــد” الفرنســية يتهــم 
ــد  ــس الفرنســي فرانســوا أوالن ــه الرئي في
ديبلوماســية حقــوق اإلنســان”.  بـــ”وأد 
لعالقــة  باألخــص  نقــده  فــاردو  وجــه 
فرنســا الحميمــة مــع السيســي. لقد شــارك 
ــاة الســويس  ــاح قن ــي افتت ــد أيًضــا ف أوالن
الجديــدة. وفــي 2015، كان 47% مــن 
الســالح الــذي اســتوردته مصــر فرنســي 
الصنــع، وجــاءت مصــر فــي المركــز 
اســتيراًدا  األكثــر  الــدول  بيــن  الثالــث 
للســالح الفرنســي بنســبة 9.5%. ومــن 
الفرنســي  الرئيــس  يــزور  أن  المتوقــع 

ــل. ــي أبري ــرى ف ــرة أخ ــرة م القاه

من يدفع الثمن؟
كل صفقــة لهــا شــروطها التــي تحــدد 
أســاليب الدفــع وجدولــه الزمنــي. وعلــى 
غيــر  الشــروط  هــذه  أن  مــن  الرغــم 
إال  الشــفافية،  نقــص  نتيجــة  معروفــة 
القليــل  علــى  بنــاًء  الواضــح،  مــن  أن 
هــو  ليــس  الجيــش  أن  نعرفــه،  ممــا 
ســيدفع قيمــة هــذه الصفقــات مــن أربــاح 
مشــاريعه، بــل ميزانيــة الدولــة هــي التــي 

ســتتحمل هــذا العــبء.

ت  فــي منتصــف مــارس الجــاري، صــوَّ
مليــار   3.3 إقــرار  لصالــح  البرلمــان 
ــي  ــتخدم ف ــية ستُس ــروض فرنس ــورو ق ي
تمويــل شــراء معــدات عســكرية مــن 
فرنســا، مــن طائــرات مقاتلــة وســفن 
وقــد  برلمانيــة.  مناقشــة  دون  حربيــة، 

كشــف موقــع أهــرام أوناليــن أن “القيمــة 
اإلجماليــة لهــذه المعــدات تبلــغ نحــو 5,6 
مليــون يــورو، وســتدفع مصــر الـــ %40 
المتبقيــة”. وســيكون علــى وزارة الماليــة 
ــدو أن  ــرض.. يب ــان الق ــر ضم ــي مص ف
ــن  ــيدفعون ثم ــن س ــم م ــر ه ــراء مص فق

ــي. ــات السيس صفق

السالح قبل الخبز
إلــى  والعمــال  الثــوار  خــرج  حيــن 
الشــوارع فــي 2011، نــادوا بالعيــش 
والحريــة والعدالــة االجتماعيــة. واآلن 
ــنوات  ــس س ــن خم ــر م ــرور أكث ــد م بع

يــزال  ال  ينايــر،   25 ثــورة  علــى 
المصريــون يتضرعــون مــن أجــل 
 – الغذائــي  األمــن  ويظــل  العيــش، 
ــا  ــي – حلًم ــاني أساس ــق إنس ــو ح وه

للكثيريــن. بالنســبة 

مــن  سلســلة  مصــر  وتواجــه 
الصدمــات االقتصاديــة، التــي ســتؤثر 
خاصــةً علــى الفقــراء، بينمــا يســيطر 
الفقــر علــى حيــاة أكثــر مــن %50 
مــن الســكان وأكثــر مــن 52% مــن 
ــا لمعــدالت  ــال المصرييــن، وفقً األطف
خطــوط الفقــر القوميــة العليــا والدنيــا. 
لقــد ازداد معــدل الفقــر فــي مصــر 
إلــى 26.3% مــن الســكان فــي 2012 
فــي   %21,6 بـــ  مقارنــةً   ،2013  –
2008 – 2009. وقــد تدهــور هــذا 
المعــدل بشــكل أكبــر منــذ اســتيالء 
منتصــف  الســلطة  علــى  السيســي 

.2013 العــام 

االســتثمارات،  جــذب  أجــل  ومــن 
ــواد  ــة دعــم الم وضــع السيســي عرقل
الغذائيــة والطاقــة أولويــة قصــوى. 
ــة  ــمحت حكوم ــو 2014، س ــي يولي ف
الطاقــة  أســعار  بزيــادة  السيســي 
للمنــازل والشــركات بنســبة تصــل إلى 
80%، بهــدف االســتمرار فــي الزيــادة 
بواقــع 20% كل عــام حتــى 2018. 
أن  اعتبــر  قــد  الدولــي  البنــك  وكان 
الزيــادة فــي أســعار الطاقــة فــي يوليــو 
ــف  ــي 400 أل ــع حوال ــد يدف 2014 ق
نســمة تحــت خــط الفقــر. واألكثــر مــن 
ــض  ــط لتخفي ــة تخط ــك أن الحكوم ذل
ــام  ــدة للع ــة الجدي ــي الميزاني ــم ف الدع
المالــي المقبــل بنســبة 10%، وبالتالــي 
ســتدفع بذلــك المزيــد مــن النــاس إلــى 

ــر. ــوة الفق ه

فــي مصــر، بينمــا يــأكل الرجــال الِســمان 
الخبــز،  األطفــال  ل  يتســوَّ ان،  الِســمَّ
ويتضــرع الشــعب مــن أجــل العدالــة 
وإعالمــه  النظــام  يبــرر  االجتماعيــة. 
المــال  مــن  المزيــد  إنفــاق  وحاشــيته 
لشــراء الســالح، بينمــا يصرخــون ضــد 
ــةً،  ــر، حقيق حــرٍب، يمكــن فــي ظــل الفق
أن تكــون فقــط بيــن الدولــة والفقــراء.

* المقــال منشــور باإلنجليزيــة فــي 26 
مــارس علــى موقــع العربــي الجديــد

ال تعليق
هــاوس«،  »وتــر  شــركة  قالــت   -
مجــال  فــي  الكبــرى  الشــركات  إحــدى 
إن  والمحاســبة  الضريبيــة  االستشــارات 
»متوســط هامــش ربــح الشــركات العالميــة 
فــي مصــر يتــراوح بيــن 30% إلــى %40، 
ــة  ــى النســب العالمي وهــي واحــدة مــن أعل

فــي االســتثمار«. 

البنــك  محافــظ  عامــر،  طــارق  قــال   -
أكبــر  إن  الماضــي  الشــهر  المركــزى، 
100 شــركة فــى مصــر يحققــون 240 
نتيجــة   ،%14 وربحيتهــا  جنيــه  مليــار 
لرخــص العمالــة فــى مصــر )أرخــص مــن 

أوروبــا 50% علــى األقــل(. 

- يُجبــر معظــم عمــال القطــاع الخــاص 
ــة تصــل إلــى  علــى العمــل لســاعات طويل
12 ســاعة يوميـًـا، بمتوســط ســاعات عمــل 
الجهــاز  بحســب  أســبوعيًا،  ســاعة   56
المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء )متوســط 
ســاعات العمــل فــي أوروبــا ال يتجــاوز 

35 ســاعة أســبوعيًا(. 

- زادت كثافــة العمــل فــى القطــاع الخــاص 
عــام  خــالل  أســبوعيًا،  ســاعات  ثــالث 
فــي  أســبوعيًا  ســاعة   57 مــن  واحــد، 
2013 إلــى 60 ســاعة فــي 2014، بينمــا 
زادت ســاعتين فــي القطــاع العــام مــن 51 
ســاعة أســبوعيًا إلــى 53 ســاعة خــالل 

ــرة. ــس الفت نف
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ــث  ــف، حي ــال عن ــع ب ــد مجتم ــن نري نح
يصبــح الظلــم والتمييــز الــذي نعانــي منــه 
ــك،  ــع ذل ــن الماضــي. وم ــًرا م ــوم أم الي
ال يرفــض الماركســيون جميــع أشــكال 
العنــف فــي النضــال مــن أجــل إقامــة 
مجتمــع جديــد. أمــا الساســة البرجوازيون 
ــز  ــم والتميي ــاء الظل ــون بإنه ــن يطالب الذي
ــم  ــون بدعمه ــاطة منافق ــم ببس ــا، فه أيًض
للحــروب واســتخدام الجيــوش واألســلحة 
يــدرك  وغيرهــا.  والســجون،  النوويــة 
ــة،  ــروف معين ــي ظ ــه ف ــيون أن الماركس
مثــل حــروب التحــرر الوطنــي والنضــال 
ــن  ــا م ــر وقته ــون ال مف ــد يك ــوري، ق الث
زرع  مثــل  اإلرهــاب،  لكــن  العنــف. 
قنابــل فــي أهــداف حكوميــة أو مدنيــة، أو 
ــي  ــاالت الت ــرات، أو االغتي ــف طائ خط
ــرة تعمــل بشــكل  تنفذهــا جماعــات صغي
فــردي بعيــًدا عــن الصــراع الطبقــي، 
فهــذا دائًمــا يعتبــر أمــر غيــر مقبــول، 
مــع  يتعــارض  اإلرهــاب  ألن  وذلــك 
معظــم المبــادئ األساســية للماركســية. 

لقــد أوضــح ماركــس أن الســبب الجــذري 
لالســتغالل والقهــر واالســتبداد والحــرب 
ليــس الحكــم الفــردي الســيء أو الحكومــة 
الســيئة، بــل تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات 
ــة علــى  وملكيــة طبقــة تمثــل أقليــة ضئيل
عليهــا  وســيطرتها  اإلنتــاج  مــوارد 
وعيــش هــذه الطبقــة مــن ناتــج عمــل 
األغلبيــة. إن اإلطاحــة بالطبقــة الحاكمــة 
اليمكــن  القائــم  االقتصــادي  والنظــام 
أن يُنجــز عــن طريــق القتــل أو حتــى 
ــرة، ولكــن فقــط عــن  إرهــاب أعــداد كبي
طريــق نضــال طبقــة جديــدة تحمــل إلــى 

ــًدا.  ــا جدي ــا اقتصاديً ــع نظاًم المجتم

الرأســمالي،  المجتمــع  إلــى  وبالنظــر 
هــذا يعنــي أن القــوة الوحيــدة القــادرة 
العمالــي  النضــال  هــو  علــى هزيمتــه 
المنظــم. وعلــى حــد تعبيــر ماركــس، 
فــإن »التحــرر الذاتــي للطبقــة العاملــة 
الطبقــة  نضــال  مــن  يكــون  أن  يجــب 
علــى  التأكيــد  إن  نفســها«.  العاملــة 
ــألة  ــة مس ــة العامل ــي للطبق ــرر الذات التح
حاســمة، ليــس فقــط لإلطاحــة بالنظــام 
الرأســمالي، ولكــن أيًضــا لتحقيــق هــدف 
ــورة  ــتراكي. إن الث ــع االش ــة المجتم إقام
ــل  ــن قب ــت م ــو كان ــى ل ــى، حت ــن أعل م
الطبقــة  باســم  يعملــون  مجموعــات 

وهــي  واحــدة  بنتيجــة  تأتــي  العاملــة، 
)مهمــا  بغيرهــم  المســتِغلين  اســتبدال 
ــت  ــد ثب ــوار حســنة(. وق ــا الث ــت نواي كان
هــذا مــراًرا وتكــراًرا فــي التاريــخ، مثلمــا 
ــد اســتحواذ الجيــش الســتاليني  حــدث عن
الشــرقية،  الســلطة فــي أوروبــا  علــى 
ومثلمــا حــدث فــي الصيــن، وغيرهــا، 
اســتبدال  كانــت  ببســاطة  والنتيجــة 

الدولــة.  برأســمالية  الرأســمالية 

إن منهــج االشــتراكيين فــي النضــال - من 
إصــدار منشــورات، وجمــع توقيعــات 
النقابــات  وتنظيــم  عرائــض،  علــى 
واألحــزاب وصــواًل إلــى المظاهــرات 
االنتخابيــة  والحمــالت  الحاشــدة، 
يمثــل   - الجماهيريــة  واإلضرابــات 
ــادة  ــي وزي ــع الوع ــوات لرف ــرد خط مج
ــى  ــادرون عل ــم ق ــال أنه ــدى العم ــة ل الثق
مصلحتهــم.  لتحقيــق  والعمــل  التنظيــم 

أمــا األســاليب اإلرهابيــة، فهــي تتعارض 
ــر مــن  ــي كثي مــع هــذا المنظــور ككل. ف
األحيــان، تســتهدف هــذه األســاليب أهدافًا 
خاطئــة تماًمــا، حيــث التصــادم ليــس مــع 
الحــكام أو المضطِهديــن بــل مــع العمــال 
»للخطــأ«،  تكــرار  وهــذا  العادييــن. 
التــي  »الجريمــة«،  القــول  ويمكننــا 
ترتكبهــا قــوى يمينيــة بتحميــل مجموعــة 
ــذه  ــكام ه ــات ح ــئولية تصرف ــة مس معين
المجموعــة. ويــؤدي ذلــك، فــي كثيــر مــن 
ــامات  ــدة االنقس ــد ح ــى تزاي ــان، إل األحي
الوطنيــة  واالنقســامات  العنصريــة، 
والطائفيــة، األمــر الــذي بــدوره يضعــف 
مــن نضــال الطبقــة العاملــة. لذلــك ينبغــي 
أن يكــون هنــاك مشــروع يســاري حقيقــي 
للتغلــب علــى هــذه األســاليب. حتــى وإن 
تــم اختيــرت األهــداف بطريقــة أكثــر 
تعقــاًل، مثــل اســتهداف الطغــاة، أو ممثلي 
مخاطــرة  دائًمــا  هنــاك  يظــل  الدولــة، 
عاليــة للغايــة مــن وقــوع ضحايــا أبريــاء 
ــب  ــع كل العواق ــأ، م ــق الخط ــن طري ع

ــها.  ــية نفس السياس

اإلرهاب والجماهير 
نتيجــة أخــرى شــائعة عــن اإلرهــاب أنــه 
ــاز  ــى الجه ــرعية عل ــي ش ــزز ويضف يع
يجــب  التــي  الدولــة  لنفــس  القمعــي 
تقويضهــا. وفــي النهايــة، نجــد النظــام 
يــرد بالهجــوم علــى الحريــات المدنيــة 
واالعتقــاالت التعســفية »للمشــتبه فيهم«، 
إلــخ. ال يمكــن القــول أن هــذا مــا يحــدث 

دائًمــا، فهنــاك بعــض االســتثناءات حينمــا 
تتدخــل الجماهيــر فــي الســاحة، لكــن هــذه 
النتيجــة هــي األكثــر ترجيًحــا. وبالمثــل، 
فــإن األعمــال االرهابيــة لهــا هــذا التأثيــر 
الســيء فــي تحويــل سياســي حقيــر أو 
رجــل أعمــال إلــى شــهيد أو بطــل قومــي، 
ــس  ــل رئي ــن خطــف وقت ــدث م ــا ح مثلم
ــدو مــورو  الــوزراء اإليطالــي الســابق أل
فــي  الحمــراء«  »األلويــة  يــد  علــى 

.1978

الحــاالت  أفضــل  فــي  حتــى  ولكــن 
الُمحتَملــة، حيــث يكــون الهــدف معــروف 
ـذ العمليــة بدقــة  بطغيانــه، وحينمــا تُنفَـّ
تظــل  أبريــاء،  ضحايــا  أيــة  وبــدون 
مــع  متعارضــة  اإلرهابيــة  العمليــات 
وجهــة النظــر الماركســية. وكمــا قــال 
ليــون تروتســكي: » فــإذا كان التســلح 
ــا لبلــوغ الهــدف فمــا فائــدة  بمســدس كافيً
إذا كان  الطبقــي؟...  الصــراع  مفاعيــل 
مــن معنــى إلرعــاب شــخصيات ســامية 
الحاجــة  فمــا  االنفجــارات  بدعــوى 
إلــى حــزب؟ لمــاذا التجمعــات ولمــاذا 
التحريــض الجماهيــري واالنتخابــات؟... 
فــي  مرفــوض  الفــردي  اإلرهــاب 
ــه يحــط، فــي وعــي  ــا بالضبــط ألن نظرن
الجماهيــر، مــن دورهــا ويجعلهــا تستســلم 
لعجزهــا ويشــد نظرهــا إلــى بطــل منتقــم 
ــوم وينجــز  ــي ذات ي ــل أن يأت ــذ تأم ومنق

رســالته«. 

هــذا أفضــل مــا نُقــل عــن تروتســكي 
كتــب  تروتســكي  ألن  األول،  لســببين. 
تلخــص  التــي  المقــاالت  مــن  سلســلة 
مــن  الماركســي  الموقــف  ببالغــة 
ــي  ــاالت ف ــت هــذه المق اإلرهــاب، وُجِمَع
كتيــب بعنــوان »الماركســية واإلرهاب«. 
ثانيًــا، ألن المقــاالت انبثقــت مــن تجربــة 
فــي  روســيا  فــي  لإلرهــاب  حقيقيــة 
أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل 
ــة  ــت الحمل ــث كان ــرين، حي ــرن العش الق
الشــعبويون،  دشــنها  التــي  اإلرهابيــة 
ــا )إرادة  ــا فولي ــًدا منظمــة نارودناي وتحدي
شــعب(، واحــدة مــن أكبــر الحمــالت 
التاريــخ، وربمــا ألول  اإلرهابيــة فــي 
مــرة كان اإلرهــاب يتبــع اســتراتيجية 
الشــعبويون  كان  ممنهجــة.  سياســية 
مثقفــون يتطلعــون دائًمــا لفالحــي روســيا 
ويهدفــون  والمظلوميــن،  المقهوريــن 
طريــق  عــن  القيصريــة  إلســقاط 
القيصــر  علــى  الممنهجــة  الهجمــات 

الماركســية  الحركــة  أبــدت  ووزرائــه. 
بليخانــوف  جــورج  بقيــادة  الروســية 
وقتهــا اعتراضهــا علــى الشــعبوية، ومــن 
ــاب  ــد اإلره ــاًدا ض ــجااًل ح ــدأت س ــم ب ث
ــي  ــي ف ــف الماركس ــس الموق ــذي أس وال

هــذه القضيــة. 

طبيعة المجموعات اإلرهابية 
الفــرق  الــروس  الماركســيون  أوضــح 
بيــن موقفهــم مــن اإلرهــاب وموقفهــم 
األول  مــن  موقفهــم  اإلرهابيــن.  مــن 
األخيــر  أمــا  القاطــع،  الرفــض  هــو 
فــكان هنــاك تعاطــف واعتــراف دائــم 

الشــخصية. بالشــجاعة 

طبقــة الحــكام ووســائل إعالمهــم يصفون 
»جبنــاء«  بأنهــم  عــادةً  اإلرهابييــن 
كان  آدمييــن«.  و«غيــر  وأشــرار« 
الماركســيون الــروس يرفضــون التعامــل 
مــع مثــل هــذه المفاهيــم، مــع اســتبعاد 
ــة  ــم للقيصري ــقف معارضته ــض س تخفي
ناهيــك  اإلرهابــي،  التهديــد  بســبب 
ــة  ــي مواجه ــام ف ــع النظ ــاد م ــن االتح ع
اإلرهابييــن. كان نقدهــم دائًمــا لإلرهــاب 
وغيــر  الهدامــة  طبيعتــه  ناحيــة  مــن 
المثمــرة فيمــا يتعلــق بالنضــال الثــوري. 
لــم تكــن قنبلــة  وفــي نهايــة المطــاف 
ــة  ــة هــي التــي أطاحــت بالقيصري إرهابي
الفعــل  بــل  الروســية،  والبرجوازيــة 

العاملــة.  للطبقــة  الجماعــي 

ــاب،  ــن اإلره ــي م ــف الماركس إن الموق
ــاز  ــرن، اجت ــع الق ــي مطل ــغ ف ــذي صي ال
اختبــار الزمــن، وكان بمثابــة دليــل للعمل 
ــذه  ــد شــهدت ه ــة. وق ــود الالحق ــي العق ف
ــة متنوعــة مــن الحمــالت  ــود حصيل العق
اإلرهابيــة التــي يمكــن ســرد الكثيــر مــن 

ــا.   المالحظــات عليه

اختالفــات  هنــاك  المبــدأ،  حيــث  مــن 
جوهريــة واضحــة بيــن قــوى اليميــن 
واإلرهــاب الفاشــي. مثــال علــى ذلــك 
ــي  ــكرية ف ــبه العس ــة ش ــوات البرتقالي الق
بولونيــا  وتفجيــر  الشــمالية،  أيرلنــدا 
فــي إيطاليــا، وتفجيــر أوكالهومــا فــي 
ــوهو  ــرات س ــدة، وتفجي ــات المتح الوالي
ــة  ــد، والفرق ــد كوبالن ــام بهــا دايفي التــي ق
ــن  ــح أن مــا م 18 النازيــة. مــن الواض
مشــكالت نظريــة لــدى اليســار، فهــو 

يعــارض كل هــذا. 

هنــاك أشــكال أخــرى من األرهاب تنقســم 
علــى نطــاق أوســع إلــى معســكرين. مــن 
 ،1970 ســنة  فــي  باألســاس  جهــة، 
مــن  مختلفــة  تفرعــات  هنــاك  كانــت 
اليســار والحــركات الطالبيــة - المنظمــة 
»ويذرِمــن«،  األمريكيــة  اليســارية 
مجموعــة  وهــي  الغاضــب  واللــواء 
ثوريــة يســارية فــي إنجلتــرا، ومجموعــة 
»بــادر ماينهــوف« فــي ألمانيــا، واأللويــة 
الحمــراء فــي إيطاليــا، وهكــذا. عــادةً 
ــن  ــات ع ــذه المجموع ــل ه ــر مث ــا تعب م
ردة فعــل محبطــة ونافــذة الصبــر مــن 
الحــركات الجماهيريــة التــي نشــأته منها. 
وباســتثناء األلويــة الحمــراء، لــم تكــن 
لــدى هــذه التنظيمــات قاعــدة جماهيريــة، 
إلحــاق  علــى  قدرتهــا ضئيلــة  فكانــت 
ــم  ــة. ل ــة الحاكم ــيمة بالطبق ــرار جس أض
ــم إال تشــويش  ــر الله ــن أث ــم م ــن لديه يك
ــه أن  ــل اليســار. وممــا ال شــك في وتضلي
مهمــة االشــتراكيين الثورييــن هــي أن 
ــوا كل مــا فــي وســعهم ممكــن للحــد  يبذل
ــن  ــاالت. ولك ــذه الح ــل ه ــن تطــور مث م
ــان  ــاش وضم ــق الجــدال والنق عــن طري
االنخــراط فــي الزخــم اإليجابــي للنضــال 

الجماهيــري.

كانــت هنــاك أيًضــا العديد من التشــكيالت 
أن  حاولــت  التــي  القوميــة  اإلرهابيــة 
ــش  ــدة: »الجي ــات الُمضطهَ ــل القومي تمث
و«إيتــا«  األيرلنــدي«،  الجمهــوري 
الفلســطينية  والمنظمــات  اســبانيا،  فــي 
لهــذه  يكــون  عــادةً  إلــخ.  المختلفــة، 
المنظمــات قاعــدة اجتماعيــة مهمــة، لكــن 
ســلبية بشــكل كبيــر، وتتنــوع بيــن األقليــة 
الصغيــرة وكتلــة حرجــة مهمــة، بالنظــر 
إلــى المجتمعــات التــي تنشــأ فيهــا، واألهم 
مــن ذلــك أن لهــذه المنظمــات عــادةً قاعدة 
ــة  ــن البرجوازي ــاع م ــي قط ــة ف اجتماعي
الوطنيــة. هــذه التنظيمــات هــي باألســاس 
تشــكيالت سياســية ترغــب فــي أن تكــون 
تقليديــة )أو  قــادرة علــى شــن حــرب 
ــن  ــات(، ولك ــرب عصاب ــل ح ــى األق عل
العســكرية  للقــوات  الســاحق  التفــوق 
يمنعهــا مــن ذلــك. أمــا نظرتهــم السياســية 
ــة  ــر للطبق ــن النظ ــم م ــة، فتمنعه والطبقي
العاملــة والجماهيــر كبديــل، وكنتيجــة 

ــاب.  ــأون لإلره ــك يلج لذل
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ــاك مــن  ــة. هن ــد األزمــات االقتصادي ــن الرأســماليين، تتول ــي ال تنتهــي بي ــي ســياق المنافســة الت ف
ــاج  ــى إنت ــف عل ــرض« يتوق ــن »الع ــب«، لك ــرض والطل ــام الع ــه »نظ ــوق يحكم ــم أن الس يزع
الشــركات، والتــي تتهافــت علــى االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة التــي تحقــق أعلــى أربــاح، 
و«الطلــب« بالنســبة للمســتثمرين ليــس مــا يحتاجــه المجتمــع، ولكــن »طلــب« مــن يملكــون المــال 
للشــراء. فنجــد االســتثمار فــي العقــارات الســياحية والفاخــرة، مقابــل النقــص الشــديد فــي اإلســكان 
الشــعبي. وصناعــة مســتحضرات التجميــل، وليــس فــي أدويــة الكبــد مثــال. وبالضــرورة أيضــا ال 

يعنيهــم حقــوق العمــال والموظفيــن.

يــؤدي إلــى زيــادة العــرض عــن الطلــب فــي مثــل تلــك القطاعــات بشــكل كبيــر، ومــن ثــم تكــدس 
البضاعــة فــي األســواق دون أن تجــد مــن يشــتريها نتيجــة تدنــي األجــور، ثــم إفــالس الرأســماليين 
ــم  ــا تتحك ــوق« حينم ــى الس ــه »فوض ــق علي ــا نطل ــط م ــذا بالضب ــه. وه ــاد بأكمل ــار االقتص وانهي

ــاء فــي توجيــه ثــروة المجتمــع ومــوارده وقراراتــه االقتصاديــة. مصالــح حفنــة مــن األغني

وصحيــح أنــه فــي كل وحــدة إنتاجيــة )مصنــع أو شــركة( توجــد درجــة عاليــة مــن التنظيم والتنســيق 
بيــن أقســام اإلنتــاج المختلفــة. ففــي شــركة تويوتــا إلنتــاج الســيارات مثــالً، يوجــد تنســيق وتكامــل 
عالــي المســتوى بيــن قســم إنتــاج اإلطــارات وقســم إنتــاج الهيــاكل، إلــخ، لكــن فــي الوقــت نفســه 
ليــس هنــاك أدنــى درجــة مــن التنســيق بيــن شــركة تويوتــا وشــركة فــورد أو بــي إم دابليــو مثــالً . 
وهــذا مــا يــؤدي إلــى تراكــم مئــات اآلالف مــن الســيارات المنتجــة فــي الســوق دون أن تجــد مــن 
ــي  ــي الفوضــى الت ــذه ه ــال. وه ــم تســريح العم ــع ويت ــق المصان ــاج وتُغل ــف اإلنت ــتريها، فيتوق يش
تــؤدي بالنظــام الرأســمالي العالمــي إلــى أزمــات دوريــة مــن فيــض اإلنتــاج ثــم الركــود واإلفــالس.

ــم تصــل بعــد إلــى مســتوى تطــور  ــاً، أي التــي ل ــدان المتأخــرة اقتصادي لكــن مصــر تعــد مــن البل
ــف  ــا يضاع ــذا م ــي. وه ــوق العالم ــي الس ــة ف ــة المنافس ــل حلب ــه أن تدخ ــتطيع مع ــادي تس اقتص
المشــكلة. فالمشــكلة لدينــا ليســت فــي األزمــات الدوريــة والركــود االقتصــادي فقــط، بــل أيضــاً فــي 

ــن لمســتوى االقتصــاد. ــاض المزم االنخف

ــر  ــة أكث ــاع سياســات اقتصادي ــى اتب ــي مصــر إل ــع الســلطة والرأســماليين ف ــا يدف ــط م هــذا بالضب
توحشــاً، حيــث خصخصــة المصانــع ومؤسســات الرعايــة االجتماعيــة، ورفــع الدعــم علــى الســلع 
والخدمــات، ومضاعفــة معــدالت االســتغالل. وكل ذلــك مــن أجــل تحقيــق أكبــر قــدر مــن تراكــم 

رأس المــال للوصــول إلــى األســواق العالميــة.

وهــذا مــا يفســر العالقــة الوثيقــة التــي جمعــت بيــن الديكتاتــور مبــارك بكبــار رجــال األعمــال فــي 
مصــر. فهــو الــذي ســن لهــم القوانيــن التــي ســهلت لهــم النهــب واالســتغالل، وفــي عهــده تــم توجيــه 
دعمــاً هائــالً إليهــم فــي نقــل البضائــع وفــي قيمــة الضرائــب علــى األربــاح وقيمــة الجمــارك علــى 

نقــل المعــدات واآلالت مــن الخــارج، إلــخ.

ــدم  ــذي كان يخ ــر ال ــي مص ــماليين ف ــح الرأس ــل لمصال ــل األفض ــو الممث ــارك ه ــد كان مب ــذا فق ل
تطلعاتهــم فــي تضخيــم أرباحهــم واندماجهــم فــي الســوق العالمــي. ولكــن مــع ســقوط مبــارك أصبــح 
الذعــر ســائداً فــي صفوفهــم حيــث يشــعرون بقلــق بالــغ حــول مســتقبل الســلطة فــي مصــر؛ هــل 
ســتعمل فــي خدمــة مصالحهــم كمــا كان يفعــل مبــارك أم ال؟!. أمــا إذا اســتقرت الســلطة بيــن يــدي 
مــن يحافــظ علــى مصالــح الرأســمالية المصريــة، فســتتحول تلــك الســلطة ســريعاً إلــى نظــام مبــارك 

آخــر بنفــس جوهــر االســتغالل واالســتبداد لكــن بوجــوه جديــدة.

وهــذا بالضبــط مــا نطلــق عليــه »إصــالح الرأســمالية«، حيــث يتــم اســتبدال نظــام ديكتاتــوري يقــف 
إلــى جانــب رجــال األعمــال ضــد مصالــح الفقــراء، بنظــام أكثــر ديمقراطيــة )أو أقــل ديكتاتوريــة( 
يقــف إلــى جانــب نفــس رجــال األعمــال، وقــد يمنــح الفقــراء بعــض الفتــات مــن الثــروة االجتماعيــة 
التــي ينتجونهــا بأنفســهم، لكــن دون القضــاء علــى أســس االســتغالل التــي تقــوم عليهــا الرأســمالية.. 
والتغييــر الجــذري لمشــكالت المجتمــع ال يكمــن بالتأكيــد فــي إصــالح الرأســمالية، لكــن فــي القضاء 

عليهــا بالثــورة االجتماعيــة وبنــاء المجتمــع الجديــد.

إصالح الرأسمالية مستحيل

شتراكية
ف.. باء ا

ال
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الطبيعة السكانية
ــت  ــي، كان ــداب البريطان ــة االنت ــع بداي م
ــطين  ــكان فلس ــن س ــى م ــة العظم الغالبي
قُــدر عددهــم  فقــد  بالزراعــة،  تشــتغل 
ــف نســمة،  ــي 478 أل ــي 1922 بحوال ف
الهــرم  قاعــدة  الفالحــون  شــكل  وقــد 
الســكني منهــم بنســبة 80%، كان %65 
الرقــع  بعــض  يمتلكــون  منهــم  فقــط 
ــة الصغيــرة، فــكان متوســط مــا  الزراعي
تملكــه العائلــة الفالحيــة 0,46 دونــم فقــط 
ــب  ــى الجان ــدان(. عل ــع ف ــم = رب )الدون
ــًدا  ــل ج ــدد قلي ــيطرة ع ــد س ــر، نج اآلخ
مــن العائــالت علــى مســاحة شاســعة مــن 
األراضــي، فقــد امتلكــت 144 عائلــة 
فقــط حوالــى مــع 3,1 مليــون دونــم، 
ومنهــا مــن كان يمتلــك مئــات اآلالف مــن 
الدونمــات، بــل وبلــغ مجمــوع مــا ملكتــه 
ــا  ــاويًا لم ــي مس ــن أراض ــة م 250 عائل

ــع. ــن أجم ــازة الفالحي ــي حي ف

لــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد 
قطاًعــا  البريطانــي  االســتعمار  خلــق 
صناعيًــا حديثًــا اســتلزم إعــادة توزيــع 
القطــاع الســكاني بزيــادة عــدد ســكان 
المــدن لمواكبــة تطــور االقتصــاد النقدي، 
التقليديــة  الزراعــة  لتراجــع  فنظــًرا 
ــرض آالف  ــة تع ــة الُمَميكن ــام الزراع أم
ــم  ــث ت ــم حي ــدان أعماله ــطينيين لفق الفلس
تحويــل قطاعــات مــن صغــار المــالك 
ــى  ــًرا منهــم إل ــى عمــال باألجــر، وكثي إل
ــا عــن  البطالــة والنــزوح إلــى المــدن بحثً
فرصــة عمــل. أمــا بالنســبة للحرفييــن 
فالمهــرة منهــم، فقــد التحــق بالصناعــات 
ــي  ــقطوا ف ــة س ــوًرا واألغلبي ــر تط األكث

مســتنقع البطالــة. 

مــن الناحيــة األخــرى، اســتفادت مــن 
ــى  ــن؛ األول ــد طبقتي ــع الجدي ــذا التوزي ه
هــي البرجوازيــة العربيــة التــي امتلكــت 
بتجــارة  فتحكمــت  األراضــي،  معظــم 
القــروض  خــالل  مــن  المحاصيــل 
الصغــار  للفالحيــن  تمنحهــا  التــي 
االلتــزام  مقابــل  الملكيــة  ومتوســطي 
ــى  ــا أدى إل ــل لهــم، مم ــد المحاصي بتوري
المرتبطــة  الصناعــات  فــي  تحكمهــم 
والصابــون.  كالزيــوت  بالزراعــة 
أمــا الطبقــة الثانيــة فهــي التــي نشــأت 
ــة  ــد نشــأت طبق ــع، فق نتيجــة هــذا التوزي
وســطى حديثــة مــن المهنييــن )أطبــاء 
وموظفيــن ومدرســين ومحاميــن، إلــخ(، 
وذلــك للمشــاركة فــي األعمــال اإلداريــة 
والخدميــة والحكوميــة، مــع العلــم أن هــذه 
ــن أســر  ــي األســاس م ــت ف ــة تكون الطبق
كبــار مــالك األراضــي الذيــن تمكنــوا 

مــن توفيــر فــرص تعليــم ألبنائهــم.

كبار المالك واالنتفاضات
ــيطرة  ــي الس ــالك األراض ــة م كان لطبق
السياســية  الحيــاة  علــى  المطلقــة 
الفلســطينية، ولعبــت هــذه العائــالت دوًرا 
رجعيـًـا فــي حركــة المقاومــة، إذ حاولــت 
دائًمــا توجيــه مشــاعر غضــب الجماهيــر 
تجــاه اليهــود فقــط، وتفــادت الصــراع مع 
ــي. اقتصــرت  ــالل البريطان ــوات االحت ق

أســاليبها علــى المذكــرات والعرائــض 
ــت  ــا وق ــة، ودائًم ــات المكتوب واالحتجاج
حركــة  كبــح  حاولــت  مــا  الثــورات 
الجماهيــر خوفًــا مــن خــروج األمــر مــن 
أيديهــم وانقــالب الفالحيــن عليهــم بســبب 
األوضــاع المزريــة التــي يعيــش فيهــا 
القهــر واالســتغالل.  نتيجــة  الفالحــون 
لــم تكتــف بذلــك بــل عملــت علــى توجيــه 
لمصالحهــا  الغاضبــة  االنتفاضــات 
وذلــك  بينهــم،  الصراعــات  ظــل  فــي 
محاولــة للتقــرب مــن البريطانييــن ونيــل 
رضاهــم، وبالطبــع اســتفاد البريطانيــون 
مــن هــذه المنافســة وعملــوا علــى تعميقها 
ــة  ــوف أي حرك ــق صف ــاف وتفري إلضع

ــوم. ــة تق وطني

ــى  ــالت عل ــذه العائ ــيطرة ه ــع س ــم تمن ل
الحيــاة السياســية االنتفاضــات والثــورات 
العفويــة للشــعب الفلســطيني، فقــد شــهدت 
ــتباكات  ــن 1919 – 1921 اش ــرة م الفت
عنيفــة بيــن العــرب والصهاينــة، وهجــوم 
ــة  ــتوطنات الصهيوني ــى المس ــف عل عني
وتعــد  أيًضــا،  بريطانيــة  وأهــداف 
ــا 1921،  انتفاضــة القــدس 1920، وياف
مــن أشــهرهم. وكان موقــف العائــالت 

ــرج”. ــو “المتف ــا ه منه

فــي عــام 1929، انفجــرت الجماهيــر 
ُعرفــت  عنيفــة  بثــورة  الفلســطينية 
الشــارة  اندلعــت  البــراق”،  بـ”ثــورة 
األولــى عندمــا نظــم الصهاينــة مظاهــرة 
ــب،  ــل أبي ــطس بت ــي 14 أغس ــدة ف حاش
فــي ذكــري تدميــر معبــد ســليمان، وفــي 
اليــوم التالــي نظمــوا مظاهــرة أكبــر فــي 
شــوارع القــدس واتجهــوا إلــى حائــط 
نشــيدهم  مردديــن  )المبكــى(،  البــراق 
القومــي وقامــوا باســتفزاز الفلســطينيين، 
فاندلعــت االشــتباكات العنيفــة لتســتمر 
لمــدة أســبوع. فتحــت القــوات البريطانيــة 
النــار علــى العــرب واقتحمــت القــدس 
انتشــار  إلــى  أدى  ممــا  بالمصفحــات 
االنتفاضــة فــي باقــي المــدن الفلســطينية. 
ــى حــارة  ــرب عل ــل هجــم الع ــي الخلي فف
وفــي  صهيونيًــا،   60 وقتلــوا  اليهــود 
نابلــس هجمــوا علــى مركــٍز للشــرطة 
ــا  ــان وياف ــي بيس ــلحة، وف ــزاع األس النت

وحيفــا اشــتعلت المواجهات في الشــوارع 
والصهاينــة  جهــة  مــن  العــرب  بيــن 
ــي  ــرى، وف ــة أخ ــن جه ــن م والبريطانيي
بالقــوات  الصهاينــة  احتمــى  صفــد 
علــى  النــار  فتحــت  التــي  البريطانيــة 
العــرب، كمــا تعرضــت المســتوطنات 
الصهيونيــة لعمليــات فدائيــة أدت إلــى 

تدميــر 6 منهــا.

أدى القهــر البريطانــي الوحشــي وتخــاذل 
العائــالت إلــى فشــل الثــورة وقمعهــا، 
وكانــت حصيلــة األحــداث 133 قتيــاًل 
صهيونيًــا و239 جريًحــا، ومــن العــرب 
ــت  ــك قام ــب ذل ــرح 232. عق 116 وج
بتقديــم  البريطانــي  االنتــداب  ســلطات 
ــد عــن ألــف شــخص للمحاكمــة،  مــا يزي
ــي، وصــدر  ــن 900 عرب ــر م ــم أكث منه
الحكــم بإعــدام 25 عربيًــا وصهيونيًــا 

ــًدا. واح

اشــتدت حركــة الكفــاح المســلح التــي 
أطلقهــا القســاميون )إخــوان القســام – 
منظمــة عســكرية تأسســت عــام 1931(، 
شــكل   1935 عــام  بحلــول  واتخــذت 
عمليــات فدائيــة مســلحة علــى نطــاق 
واســع. اشــتدت كذلــك ســخونة األحــداث 
اليهوديــة  الهجــرة  معــدل  زيــادة  مــع 
فــي  للحكــم  الفاشــية  صعــود  بســبب 
ــى  ــن 15 إل ــرة م ــهدت الفت ــا. وش أوروب
ــوادث  ــتباكات وح ــل 1936 اش 19 أبري
ــة،  ــن العــرب والصهاين ــردي بي ــف ف عن
فــي  يافــا  لتدخــل  أبريــل   20 ويأتــي 
إضــراب عــام أغلــق األســواق والمينــاء، 
أعقبهــا انــدالع اشــتباكات عنيفــة فــي 
تحــركات  قوبلــت  المدينــة.  شــوارع 
بالقمــع  الفــور  علــى  الفلســطينيين 
ــا  ــة، فم ــوات البريطاني ــن الق الوحشــي م
كان مــن زعمــاء األحــزاب السياســية 
توجهــوا  أن  إال   – النشــأة  حديثــة   –
معبريــن  الســامي  المنــدوب  لمقابلــة 
لــه عــن أســفهم علــى أحــداث العنــف 
ــة  ــام قليل ــي غضــون أي ــي وقعــت! وف الت
ــة”،  ــان قومي ــى الوجــود “لج ــرت إل ظه
مكونــة مــن الشــباب ومواطنيــن عادييــن 
فــي نابلــس، انضمــت إلــى اإلضــراب 
ــي  ــدة ف ــرات حاش ــا مظاه ــام وعمته الع

فــي  اإلضــراب  واســتمر  أبريــل.   24
اللجــان  االنتشــار والتصاعــد، وبــدأت 
ــرى  ــدن والق ــور بالم ــي الظه ــة ف القومي
وانضــم  فلســطين.  أنحــاء  باقــي  فــي 
الطلبــة وأعضــاء النقابــات إلــى الحركــة، 
العمــل  عــن  المحامــون  فأضــرب 
معالجــة  األطبــاء  وقــرر  بالمحاكــم، 
يحملــون  الذيــن  والفقــراء  الجرحــى 
ــا. ــعاف مجانً ــان اإلس ــن لج ــات م توصي

شــهر  بحلــول  األحــداث  تصاعــدت 
مايــو، فأُعلــن العصيــان المدنــي عــن 
ــرات  ــت المظاه ــب، وقوبل ــع الضرائ دف
الفلســطينية برصــاص قــوات االحتــالل، 
وانتشــر العصيــان فــي صفــوف الشــرطة 
للمتظاهريــن،  التــي انضمــت  العربيــة 
ــون  ــل الطــرق وأســالك التليف ــم تعطي وت
أنابيــب  ونســف  البــرق،  وخطــوط 
ــة  ــارات، ومهاجم ــب القط ــرول، وقل البت
والدوريــات  الصهيونيــة  المســتوطنات 
ــداب  ــلطات االنت ــت س ــة. فأعلن البريطاني
األحــكام العرفيــة، واســتخدمت العنــف 
فاســتقدمت  الثــورة،  لقمــع  العســكري 
جنــدي  ألــف   30 قوامهــا  إمــدادات 
الجويــة  القــوات  وشــنت  بريطانــي. 
القــرى  علــى  هجمــات  البريطانيــة 
كانــت  حيــث  الجبليــة  والمناطــق 
تحــارب مجموعــات فلســطينية مســلحة. 
ــم  ــل تنظي ــتمرت بفض ــورة اس ــن الث ولك
ــيطرة  ــن س ــًدا ع ــلحة بعي ــيات مس ميليش
المــالك وزعمــاء األحــزاب السياســية. 
الــذي  للحــد  الثــوري  الزخــم  وزاد 
يصــف  ألن  الســامي  بالمنــدوب  دفــع 
األحــداث بأنهــا “بدايــة ثــورة”. وفــي 
شــمال فلســطين دخلــت قــوات فدائيــة مــن 
المتطوعيــن الســوريين والعراقيين للقتال 
ــل  ــاء رد الفع ــورة. وج ــوف الث ــي صف ف
البريطانــي عنيفًــا، فمورســت عمليــات 
ــات  ــدن، وعملي ــض الم ــة لبع ــادة كامل إب
ــن  ــَل اآلالف. ولك ــاب جماعــي واعتُقِ عق
لــم تتوقــف الثــورة رغــم شــدة القمــع.

اضطــرت  األحــداث  وطــأة  تحــت 
“اللجنــة  وتشــكيل  للتحــرك  العائــالت 
العربيــة العليــا”، التــي أيــدت اإلضــراب 
لتــه جزئيًــا، ورغــم القمــع الشــديد  وموَّ

ــم يجــدوا مخرًجــا إال عــن  للبريطانييــن ل
ــب  ــي دب الرع ــة الت ــذه اللجن ــق ه طري
نضــال  بســبب  قيادتهــا  أوصــال  فــي 
الشــعب الفلســطيني وخوفهــم مــن فقــدان 
ــا  ــيتهم أيًض ــة، وخش ــم االقتصادي أرباحه
مــن أن يتحــول الكفــاح المســلح ضدهــم، 
امتنعــت عــن تمويــل  لهــا إال أن  فمــا 
اإلضــراب فــي ســبتمبر كمقدمــة للقضــاء 
عليــه، كمــا اقترحــت علــى حــكام الــدول 
العربيــة المجــاورة مطالبــة الجماهيــر 
ــاء اإلضــراب. وبالفعــل  الفلســطينية بإنه
إلــى  نــداًءا  العــرب  الملــوك  أصــدر 
الجماهيــر الفلســطينية بإنهــاء اإلضــراب 
ــر 1936 إلعطــاء “الفرصــة  ــي أكتوب ف
للجهــود الدبلوماســية”، فهرولــت اللجنــة 
ــاء  ــوة إلنه ــدار دع ــا إلص ــة العلي العربي
أصحــاب  إلرادة  “امتثــااًل  اإلضــراب 
ــراب  ــف اإلض ــمو”. وتوق ــة والس الجالل
أخيــًرا فــي 13 أكتوبــر بعدمــا اســتمر 

لمــدة 176 يوًمــا.

بعــد فــض اإلضــراب وتوقــف الثــورة 
ــو  ــي يولي ــروع ف ــا بمش ــت بريطاني تقدم
العــرب  بيــن  فلســطين  لتقســيم   1937
والصهاينــة، وقامــت بنفــي بعــض قيادات 
ــا، وهــرب البعــض  اللجنــة العربيــة العلي
فاندلعــت  فلســطين،  خــارج  اآلخــر 
ــات  ــت تنظيم ــرة أخــرى، وهب ــورة م الث
وأضــرب  الفالحيــن،  مــن  مســلحة 
العمــال فــي المــدن. أدت اإلضرابــات 
واالشــتباكات المســلحة إلــى إغــالق مــدن 
وقاتــل  ونابلــس،  لحــم  وبيــت  هللا  رام 
البريطانيــون 5 أيــام الســتعادة الســيطرة 
القديمــة بالقــدس. وقــام  علــى المدينــة 
مــالك  بتهديــد  المســلحون  الفالحــون 
األراضــي واغتيــال بعــض الشــخصيات 
بالصهاينــة  المرتبطــة  الفلســطينية 
ــوري  ــن. ونجــح النضــال الث والبريطانيي
للجماهيــر الفلســطينية فــي هــز دعائــم 
ــع بأحــد  ــذي دف ــداب للحــد ال ســلطة االنت
لالعتــراف  البريطانييــن  الجنــراالت 
ــى  ــيطرة عل ــة والس ــأن “اإلدارة المدني ب
البــالد… أصبحــت معدومــة”. اســتمرت 
الثــورة لمــدة 3 ســنوات ـ بالرغــم مــن 
القمــع البريطانــي/ الصهيونــي الوحشــي، 
وضعــف  الثوريــة،  القيــادة  وغيــاب 
بيــن 3  التســليح، مخلفــةً وراءهــا مــا 
ــن  ــرى م ــهيد وآالف أخ ــى 5 آالف ش إل

الجرحــى.

يوًمــا  الفلســطيني  الشــعب  يملــك  لــم 
فقــد كانــت تســيطر  لبيعهــا،  أراضيــه 
علــى األراضــي قلــة قليلــة مــن العائــالت 
التــي كانــت تســعى دائًمــا لمصالحهــا 
االقتصاديــة ســواء كانــت مــع احتــالل 
ــم  ــى الرغ ــي، وعل ــي أو صهيون بريطان
مــن ذلــك ناضــل الشــعب الفلســطيني 
بــكل قوتــه وإمكانياتــه الضعيفــة ضــد 
والعصابــات  البريطانــي  االحتــالل 
الخونــة  العربيــة  والعائــالت  اليهوديــة 
الفلســطيني  الشــعب  بطــوالت  لهــم. 
ممتــدة طــول الصــراع، نراهــا جليــة لــم 

تضعــف أبــًدا حتــى اآلن. 

في ذكرى يوم األرض

فلسطني قبل النكبة: الشعب لم يبع أرضه
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ــذت إدارة  ــام 2014 اتخ ــبتمبر ع ــي س ف
برئيســها  ممثلــة  األردنيــة،  الجامعــة 
أخليــف الطراونــة، مقترًحــا لرفــع رســوم 
المــوازي  برنامجــي  علــى  الجامعــة 
ــن  ــراوح بي ــب تت ــا بنَِس والدراســات العلي
ــس  ــق مجل ــث واف ــى 220% حي 30% إل
ضاربًــا  المقتــرح  هــذا  علــى  األمنــاء 
الطالبيــة  اإلرادة  الحائــط  بعــرض 
إلــى  ناظريــن  العامــة،  والمصلحــة 
وليــس شــريًكا،  ال  بأنــه ممــوِّ الطالــب 
وحــرم  االســتياء  بــث  الــذي  األمــر 
مــن  األردنييــن  مــن  كبيــرة  شــريحة 

األم. جامعتهــم  فــي  تعليمهــم  إكمــال 

ــراك  ــى ح ــرارات عل ــذه الق ــت ه انعكس
الطــالب بدايــة بتشــكيل الطلبــة إطــاًرا 
ــاء  ــي إللغ ــع الطالب ــه التجم ــوا علي أطلق
قــرار رفــع الرســوم. انبثقــت عنــه هيئــة 
ــات،  ــع التوجه ــن جمي ــكلة م ــة مش إداري
ــة  ــة اإلداري ــات الهيئ ــهد انتخاب ــث ش حي
بشــهور،  ذلــك  بعــد  الطلبــة  التحــاد 
وأفــرزت عــن رئيســها الــذي هــو عضــو 

ــي. ــع الطالب ــة التجم ــي تنفيذي ف

بــرز دور االتحــاد فــي وضــع أولويــة 

فاُبلــغ  ومشــاكلهم  الطلبــة  لتطلعــات 
بالعديــد مــن شــكاوي الطلبــة، وبضــرورة 
ــوم،  ــع الرس ــرار رف ــذا ق ــن ه ــودة ع الع
فــي  نضاليــة  مســيرة  الطــالب  ليبــدأ 
الجامعــة وخارجهــا، حيــث شــًكل االتحاد 
ُســميّت  مســتقلة  إدارة  ُمنحــت  لجنــة 
ــة عملهــا  »رفــض«. باشــرت هــذه اللجن
ــة  ــه التصعيدي ــى خطوات ــذ أعل ــذي اتخ ال
بتنفيــذ اعتصــام مفتــوح فــي آخــر فبرايــر 
مــن  اآلالف  فيــه  شــارك  الماضــي 

الطــالب.

ــي  ــدة الت ــاه الراك ــام المي ك االعتص ــرَّ ح
والشــارع  الطالبيــة  الحركــة  أصابــت 
مــن  العديــد  تضامــن  حيــث  األردنــي 
والسياســية  البرلمانيــة  الشــخصيات 
اإلعالمييــن  مــن  الكثيــر  بجانــب 
ــوم  واتحــادات الجامعــات األخــرى كالعل
والتكنولوجيــا واليرمــوك وجميــع أحــرار 
الجامعــات بجانــب مطلــب زمالئهــم فــي 
الجامعــة األردنيــة حيــث نظمــت فعاليــات 
طالبيــة فــي عــدة جامعــات، تضامنـًـا مــع 

هــذا االعتصــام.

فــي المقابــل، فقــد نظمــت عــدة قــوى 

شــعبية وسياســية وحزبيــة فــي العاصمــة 
صــالة  عقــب  حاشــدة  مســيرة  عمــان 
علــى  للتأكيــد  الماضيــة  قبــل  الجمعــة 
مــن  المعتصميــن  مطالــب  مشــروعية 
الطلبــة تحــت شــعار »التعليــم للفقــراء 

أيضــا«.

الجامعــة  إدارة  فعــل  رد  جــاء  فيمــا 
بتجاهــل مطالــب المعتصميــن فــي بدايته، 
ــا بأنــه  ووصفــت إضــراب الطــالب الحقً
ــة، وأن الطــالب  ــدة خارجي ــط بأجن مرتب
مرتبطــون بجهــات لهــا أهــداف سياســية 
ــح  ــة داخــل الجامعــة، مــع التلوي وانتخابي
بإمكانيــة فــض االعتصــام، قبــل التراجــع 
عــن تلــك التهديــدات ودعــوة المعتصميــن 

للحــوار.

وقــد قــرر الطلبــة أن يكون الرد فــي اليوم 
ــب  ــس الغض ــه »خمي ــوا علي ــذي أطلق ال
الماضــي،  مــارس   17 الطالبــي«، 
االعتصــام  اســتمرارية  علــى  تأكيــًدا 
المفتــوح حتــى تحقيــق اتفــاق يقضــي 
بإلغــاء القــرار وتحقيــق مطالــب الشــارع 
ــار  ــام بانتص ــي االعتص ــي. لينته الطالب
الطلبــة وإقــرار مقتــرح المعتصميــن بعــد 

أن قــررت رئاســة الجامعــة األردنيــة، 
الرســوم  رفــع  قــرار  عــن  التراجــع 
أن  علــى  تدريجــي،  بشــكل  الدراســية 
تعــود الرســوم إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 
قــرار الرفــع. فيمــا قــررت وزارة التعليــم 
ــد  ــدم التجدي ــي ع ــث العلم ــي والبح العال
ــة فــي  لرئيــس الجامعــة أخليــف الطراون
رئاســة الجامعــة مجــدًدا عقــب تصريحــه 
ــأن الطــالب  ــى شاشــات التليفزيــون ب عل
ــا  ــو م ــول، وه ــدرات وكح ــو مخ متعاط
أثــار ســخط عــام تجــاه تلــك التصريحــات 

ــينة. المش

المحصلــة النهائيــة فــي انتصــار الطــالب 
ــن  ــم يك ــة ل ــتغالل إدارة الجامع ــد اس ض
الطلبــة  تنظيــم  أهميــة  بظهــور  ســوى 
شــعارات  ترفــع  لجــان  فــي  ألنفســهم 
ــليع  ــة تس ــي مواجه ــالب ف ــة الط مصلح
التعليــم. هــذه اللجــان وانخراطهــا فــي 
تبــرز  قــد  الطالبــي ومعاركــه  العمــل 
الحــراك  ســيقودون  ثورييــن  قــادة 
القــادم. كمــا أن توافــر التضامــن والدعــم 
ــدون  ــوة للحــراك؛ فب أعطــى الدفعــة والق
الجامعــات  مــن  الطالبــي  التضامــن 
والسياســي  الشــعبي  والدعــم  األخــرى 

ــاه ربمــا لمــا اســتمر الحــراك  ــذي رأين ال
حتــى انتصــاره.

الثالــث وهــو مكنــون الحــراك  األمــر 
الــذي عبــر عــن أهدافــه االجتماعيــة فــي 
المقــام األول تحــت شــعار »ال برجوازية 
التعليــم«، فعمــل علــى المصالــح الماديــة 
المباشــرة وحقــوق الطالب لكنــه لم يعمق 
بالدرجــة التــي تســتهدف توجهــات الدولة 
ــال أن الطــالب  ــم نســمع مث ــة، فل األردني
ربطــوا بيــن »ال لبرجوازيــة التعليــم« 
واســتغالل البرجوازيــة وأصحــاب رأس 
المــال ضــد العمــال الذيــن هــم جــزء 
فــي  الحربــة  هــم رأس  بــل  يتجــزأ  ال 
المــال  النضــال ضــد عصابــات رأس 

والبرجوازيــة األردنيــة. 

الربــط بيــن المطالــب داخــل الجامعــة 
والسياســية  االجتماعيــة  والمطالــب 
ــيواجه  ــذي س ــدي ال ــو التح ــا، ه خارجه
تحــركات طالبيــة قادمــة فــي تحريــك 
ــة  ــي دول ــة مجــدًدا ف األجــواء االحتجاجي
ــة للتظاهــر  ــة معادي ــن قمعي دشــنت قواني

ثــورات 2011. عقــب 

كيف انتصر طالب اجلامعة األردنية في اعتصامهم ضد اإلدارة؟

حــراك  اليــوم  العراقيــة  الســاحة  تشــهد 
جماهيــري يعتبــر امتــداد لتظاهــرات ســاحة 
ــر 1102  ــي 52 فبراي ــدأت ف ــي ب ــر الت التحري
كجــزء مــن موجــة احتجاجــات الربيــع العربــي.

خرجــت الدعــوات إلــى االحتجــاج فــي 1102 
ــة  ــية واألمني ــاع المعيش ــردي األوض ــه لت نتيج
الــوزرات  جميــع  فــي  الفســاد  واستشــراء 
ــة  ــى سياس ــة إل ــة، باإلضاف ــات الحكومي والهيئ
ــور  ــع  ن ــة. قم ــا الحكوم ــي اتبعته ــف الت التقش
ــدة  ــن ع ــه للمحتجي ــرات ووج ــي المظاه المالك
اتهامــات مــن بينهــا وقــوف داعــش وبقايــا 
ــة  ــت الحكوم ــم، وظل ــن وراء احتجاجته البعثيي
لعالقتهــا  االحتجاجــات  تلــك  أمــام  صامــدة 
الوطيــدة بالنظــام اإليرانــى والحليــف األمريكــى 
وبتســويق نفســها علــى أن المالكــي هــو الوحيــد 
السياســية  األزمــة  مــع  التعامــل  القادرعلــى 
العراقيــة حتــى ســقوط الموصــل علــى أيــِد 
فلــم  )داعــش(  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم 
تصمــد خصوصــا مــع اســتمرار االحتجــاج ثــم 
ــي وعــدت  ــادي الت ــدر العب ــة حي جــاءت حكوم

باإلصالحــات والقضــاء علــى الفســاد.

ــات  ــط االحتجاج ــر، لتنش ــم يتغي ــيء ل ــن ش لك
ــة  ــر الحكومي ــع والدوائ ــي المصان ــد ف مــن جدي
لكــن  السياســات،  نفــس  ضــد  والجامعــات 
العراقــي وتصاعــد  السياســي  المشــهد  تعقــد 
الخــالف السياســي داخــل التحالــف الشــيعي 
التحالــف المســيطر علــى  - الشــيعي، وهــو 
ــا  ــهد خصوص ــك المش ــة، يرب ــة العربي األغلبي
وضعــف  السياســي  اإلســالم  انتهازيــة  مــع 
ــاض  ــي إجه ــاهم ف ــا س ــة، مم ــزاب المدني األح
بالتغييــر؛  يطالــب  جماهيــري  حــراك  أي 
ــه  ــرات برحيل ــت التظاه ــذي طالب ــي ال فالمالك
ــل  ــد داخ ــن جدي ــا م ــة، طــل علين ــن الجكوم ع
ــو  ــي 13 يولي ــر ف ــاحات التحري ــات س احتجاج

لصالحــه. اســتغاللها  محــاوال   5102

واليــوم نــرى نفــس االنتهازيــة السياســية، لكــن 
ــذي يحــاول اســتغالل  ــار الصــدري ال ــن التي م
موجــة االحتجاجــات المســتمرة، فأطلــق مقتــدى 
لالعتصــام  دعــوة  التيــار،  زعيــم  الصــدر، 
فــي الســاحة الخضــراء تبــدأ مــن يــوم 71 
مــارس 6102 تحــت 3 شــعارات )القضــاء 
ــة  ــدين والمطالب ــة المفس ــاد ومحاكم ــى الفس عل

بحكومــة تكنوقــراط(.

اســتمرت االعتصامــات 41 يــوم طالــب بعدهــا 
زعيــم التيــار الصــدري مــن مؤيديــه إخــالء 
ــراء  ــه الخض ــات المنظق ــام بواب ــام أم االعتص
واإلبقــاء علــى تظاهــرات أســبوعية بعــد صــالة 
علــى  الضغــط  اســتمرار  لضمــان  الجمعــة 
الحكومــة لتنفيــذ وعودهــا. وأخيــرا، طالــب 
باالنســحاب بعدمــا رضــخ رئيــس الــوزراء 
ــام  ــب االعتصــام وق ــى مطال ــادي إل ــدر العب حي
ــري  ــى وزي ــاء عل ــع اإلبق ــة م ــر الحكوم بتغيي
الدفــاع والداخليــة بحجــة حساســية الظــرف 

ــن. الراه

ــاذا  ــك األحــداث يظــل الســؤال: لم ــي ظــل تل ف
المســتمرة  العماليــة  االحتجاجــات  تؤثــر  لــم 

والمتصاعــدة فــي المشــهد العراقــي؟

 عفوية الحركة الجماهيرية
عفويــة  عــن  العراقيــة  االحتجاجــات  تعبــر 
الحركــة الجماهيريــة فــي االحتجــاج بســبب 
ــة  ــات الدول ــي كل قطاع ــري ف ــاد المستش الفس
واألوضــاع المعيشــية الصعبــة التــي يعانــي 
الخدمــات  غيــاب  مــن  العراقيــون  منهــا 
األساســية واألمــن باإلضافــة إلــى سياســات 

المالكــي. اتبعتهــا حكومــة  التــي  التقشــف 

ــى ســنوات  ــي تعرضــت إل ــة الت ــة العامل فالطبق
ــد  ــى ي ــي عل ــاع األمن ــف واإلخض ــن التجري م
ــدام  ــم ص ــرة حك ــا فت ــي خصوًص ــام البعث النظ
حســين، تحــول فيهــا العمــال إلــى موظفيــن 
وتحكمــت   7891 لســنة   1 لقانــون  طبقــا 
واختيــار  النقابــات  علــى  األمــن  ســيطرة 
الحركــة  علــى  واســتمرالتضييق  قياداتهــا 
العماليــة إبــان االحتــالل األمريكــى للعــراق 
حيــث أبقــى النظــام العراقــي الجديــد علــى 
ــل  ــة ب ــة العمالي ــة للحرك ــن المكبل ــة القواني كاف
تعــدى األمــر إلــى الســيطرة علــى االتحــاد 
ــأنها  ــن ش ــرارات م ــات بإصــدار ق ــام للنقاب الع
وتأميــم  انتخاباتــه  علــى  الحكومــة  إشــراف 
أموالــه. أضــف إلــى ذلــك االنحــراف الســتاليني 
للحــزب الشــيوعي العراقــي الــذي هلــل للغــزو 
األمريكــي وافتقــاد الســاحة العراقيــة لتنظيــم 
ــة تفتقــد  جماهيــري يقــود حركتهــا. تلــك العفوي
كــوادر  أو  مخلصــة  سياســية  قيــادات  إلــى 
عماليــة منظمــة تحــاول ربــط االحتجاجــات 
ــع  ــض ووض ــا البع ــا بعضه ــرة جغرافيً المنتش
برنامــج سياســي موحــد لهــا. لعــل ذلــك يرجــع 
التنظيمــات العماليــة وغيــاب  ذلــك لضعــف 

حــزب ثــوري يقــود حركــة الجماهيــر.

المشهد السياسي في العراق
بعــد الغــزو األمريكــي قــام بــول بريمــر الحاكــم 
العســكري للعــراق آنــذاك بحل الجيــش العراقي 
ــدام  ــام ص ــقاط نظ ــث إلس ــزب البع ــر ح وحظ
حســين مــن جــذوره وتدشــين نظــام سياســي 
ــاء  ــى بن ــل األمريكــي عل ــد. حــرص المحت جدي
أحــكام ســيطرته  لــه  نظــام طائفــي يضمــن 
فســمح  العــراق،  ثــروات  علــى  واالســتيالء 
ــتور 5002  ــم دس ــت ث ــتور المؤق ــة الدس بكتاب
الــذي بُنــي علــى أســاس نظــام المحاصصــة 
والــذي يــوزع المناصــب الوزاريــة والوظائــف 
العليــا داخــل الهيئــات الحكوميــة باإلضافــة إلــى 

الطائفــي  البرلمانــي طبقــا لالنتمــاء  التمثيــل 
ــي. والقوم

أتــاح النظــام الجديــد الفرصــة لألغلبيــة الشــيعية 
بالنفــاذ إلــى الحكــم وتمكينهــا مــن القبــض علــى 
المناصــب القويــة داخــل النظــام الجديــد، ومــن 
ثــم بــدأ تيــار اإلســالم السياســي )الشــيعي( مــن 
النفــاذ إلــى الســلطة بدعــم مــن المرجعيــات 
ــتور  ــر الدس ــي تمري ــاهمت ف ــي س ــيعية الت الش

ــي. الطائف

الطائفيــه ونفــاذ شــخصيات بعينهــا مدعومــة 
اإلقليمــى  والفاعــل  األمريكــي  المحتــل  مــن 
األقــوى فــي العــراق )إيــران( ســاعد علــى خلق 
ــة  ــة العراقي ــد الدول ــي جس ــاد ف ــات فس مجموع
الجماهيريــة  التنظيمــات  غيــاب  ظــل  فــي 
الطائفــي  بالصــراع  الجماهيــر  وانشــغال 

وغيــاب األمــن خــالل ســنوات المقاومــة.

 مــع إعــالن أوبامــا خــروج الجيــش األمريكــي 
بعــض  علــى  اإلبقــاء  )مــع   1102 فــي 
القــوات(، وأيًضــا مــع تصاعــد احتجاجــات 
الربيــع العربــي بــدأ الشــارع العراقــي يتحــرك 
نحــو تغييــر واقعــه؛ خصوصــا فــي ظــل فشــل 
ــم  ــع تنظي ــن توس ــالل، لك ــد االحت ــا بع ــة م دول
الدولــة اإلســالمية )داعــش( فــي األراضىــي 
العراقيــة ســاهم فــي تقويــض ذلــك الحــراك 
كمــا  اإلرهــاب،  علــى  الحــرب  أن  بحجــة 
يــروج لهــا أنصــار النظــام، هــي األولويــة 
األولــى ويجــب الكــف عــن تلــك االحتجاجــات 
التــي تضعــف مــن النظــام فــي حربــه لكــن 
المصاعــب المعيشــية اليوميــة التــي تواجــه 
المحتجيــن تدفعهــم إلــى االســتمرار حتــى ولــو 

بالحــد األدنــى مــن المطالــب.

نظرة على االحتجاجات

تنشــط االحتجاجــات نتيجــه لخفــض وتأخيــر 
عمــال  االحتجــاج  حركــة  ويقــود  األجــور، 
ــداد  ــي بغ ــام ف ــاع الع ــن للقط ــة التابعي الصناع
وتشــمل  العــراق،  وجنــوب  وســط  ومــدن 
والنســيج  الجلديــة  الصناعــات  قطاعــات 
التــي تشــمل الصناعــات القطنيــة والصوفيــة 
النباتيــة  والســجاد، كذلــك صناعــة الزيــوت 
الميكانيكيــة  والصناعــات  والبطاريــات 
والصناعــات الكهربائيــة واأللومنيــوم باإلضافة 
إقليــم  فــي  العــرب  العمــال  إضــرب  إلــى 
كردســتان العــراق بســبب تأخيــر رواتبهــم، 
كذلــك المدرســين واألطبــاء فــي أربيــل، كبــرى 

مــدن اإلقليــم.

ــة أن %57  ــم الكردي فيمــا أكــدت حكومــة اإلقلي
مــن العامليــن بالقطــاع العــام أضربــوا عــن 
العمــل، باإلضافــة إلــى قيــام مجموعــة مــن 
ــق  ــع الطري ــارك بقط ــمركة والجم ــوات البش ق
ــي  ــوك. ويعان ــليمانية وكرك ــن الس ــي بي الرئيس
ــد  ــا بع ــه خصوص ــه اقتصادي ــن أزم ــم م اإلقلي
ــات  ــتمر اإلضراب ــط، وتس ــعار النف ــع أس تراج
ــة  ــود حرك ــي تق ــة الت ــات الحكومي ــي القطاع ف
ــس  ــبب نف ــراق بس ــي الع ــي باق ــات ف اإلضراب
وتأخــر  خفــض  فــي  تتســبب  التــي  األزمــة 

صــرف األجــور.

إن عفويــة الجماهيــر الغيــر منظمــة تحتــاج 
إلــى نضــال طويــل لتخلــق بداخلهــا تنظيماتهــا 
ــل  ــن أج ــا م ــى قيادته ــادرة عل ــة الق الجماهيري
ينبــؤ  ال  ربمــا  وحــر.  عــادل  مجتمــع  بنــاء 
ــى  ــة عل ــرات جذري ــأي تغيي ــي ب الوضــع الحال
المــدى القصيــر، لكــن تراكــم خبــرات الحركــة 
العماليــة يعتبــر األســاس النضالــي الــذي يمكــن 

ــه. ــاء علي ــر البن للجماهي

ملاذا لم تؤثر االحتجاجات العمالية في املشهد العراقي؟
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ــية  ــب السياس ــد ترام ــة دونال ــت حمل قلب
عقب.كمــا  علــى  رأًســا  األمريكيــة 
تطــرح أســئلة هامــة علــى اليســار: هــل 
يتعــدى ترامــب كونــه يمينيــا عاديــا؟ 
ــو  ــة نح ــة المتطرف ــاوز اليميني ــل تج وه
تنظيمنــا ألنفســنا؟  الفاشــية؟وما كيفيــة 
وكيــف ســيؤثر ترامــب و”الترامبيــة” 
علــى النغمــة األبديــة للتصويــت للحــزب 
دائًمــا  تدعــو  والتــي  شــرا(  )األقــل 
إن  حتــى  للديمقراطييــن،  للتصويــت 
كانــوا محافظيــن، لــدرء )الشــر األكبــر( 
انتخابــات  اقتــراب  مــع  للجمهورييــن 

نوفمبــر.

ترامــب قد ال يفوز بترشــيح الرئاســة عن 
ــي الوصــول؛  ــن إذا نجــح ف الحــزب. لك
فســيزداد الضغــط مــن الليبرالييــن لمنــع 
انتقــاد المرشــح الديمقراطي،وســيُتّهم أي 
شــخص ســيطالب ببديــل يســاري مســتقل 
عــن نظــام الحزبيــن بتعريــض البــالد 

لخطــر سياســي.

ــة  ــي أن عنصري ــرة ف ــة المنتش إن الرغب
ترامــب العميــاء قــد صــارت مواقــف 
لكــن  إيجابــي،  شــيء  لهــي  منبــوذه 
البــد وأن يصمــم االشــتراكيون علــى 
يكــن  لــم  شــًرا(  )األقــل  تصويــت  أن 
ألن  اليميــن؛  إليقــاف  وســيلة  أبــًدا 
يلتزمــون  شــرا  األقــل  الديمقراطييــن 
السياســي  الوضــع  علــى  بالحفــاظ 
التــزام  مثــل  الراهــن  واالجتماعــي 
الجمهورييــن، وهــذا مــا يفســر توافقاتهــم 
خطــوة. كل  فــي  لليميــن  وتنازالتهــم 

إن الدعــم الــذي يّدعيــه ترامــب اليــوم 
اســتغل  لقــد  الفــراغ،  مــن  يــأت  لــم 
اســتمرار حركــة الحــزب الجمهــوري 
ــدا  ــي تأيي ــود؛ ليبن ــذ عق ــن من ــو اليمي نح
لسياســاته بيــن قواعــد الحــزب باســتخدام 
العنصريــة  مــن  محســوبة  دعــوات 
العميــاء خصوصــا العــداء الهيســتيري 

واإلســالموفوبيا. للمهاجريــن 

ــب بشــكل خــاص  ــب اللع اســتطاع ترام
ــتوى  ــاض مس ــن انخف ــتياء م ــى االس عل
ــى  ــود الكبيرعل ــر الرك ــد أثّ ــة. لق المعيش
ــش  ــب ككب ــم ترام ــن يتخذه ــؤالء الذي ه
عانــى  هــؤالء  جانــب  وإلــى  فــداء، 
ــاض األجــور،  ــن انخف ــض م ــب البي أغل
الرعايــة  علــى  الحصــول  وصعوبــة 

وانهيارالمعاشــات. الصحيــة، 

أن  إحساســهم  يعكــس  الدعــم  هــذا 
الحكومــة ال تعمــل لصالحهــم، فرغــم 
أن أوبامــا الديمقراطــي وصــل للبيــت 
األبيــض بوعــوده فــي التغييــر، إال اتبــع 
األجنــدة النيوليبراليــة التــي خيبــت رجــاء 
الجميــع فيمــا عــدا الشــركات الكبيــرة 

واألغنيــاء.

وعندمــا يحــاول اإلعالمييــن فــي اإلعالم 
الــذي  التأييــد  يفســروا  أن  الرأســمالي 
يلقــاه ترامــب تتكشــف أفكارهــم النخبويــة 
عــن الطبقــة العاملــة. إذ يختــزل بعضهــم 
ــة “مجموعــة مــن العمــال  ــة العامل الطبق
البيــض الســهل شــحنهم للهجــوم علــى 
ــم ترامــب.  ــه له ــي يقدم ــداء الت ــش الف كب
أمــا بالنســبة لإلعالمييــن الذيــن يصفــون 
يعتبرونــه  فإنهــم  بالفاشــي  ترامــب 
مجــرد “زعيــم كاريزمــي يمكنــه خــداع 
الجماهيرالســاذجة بأفــكاره المتخلفــة”.

ــة فــي الواليــات  لكــن الجماهيــر العامل
ــر  ــى تفك ــداع حت ــاج للخ ــدة ال تحت المتح
فــي تدهــور مســتوى معيشــتها. ويجــد 
ــوز  ــه؛ ألن الرم ــت ل ــن ينص ــب م ترام
الممثلــة للسياســةالتقليدية ليــس لديهــا مــا 
تقدمــه للجماهيــر ســوى التهديــد بــأن 
تطلــب  أســوأ.وقد  ســيكون  المســتقبل 
األمــر ترشــح اشــتراكيٍّ – حســبما عّرف 
نفســه – مثــل بيرنــي ســاندرز ليقــدم بديال 
ــل  ــض األم ــر بع ــي جماهي ــاريًّا يعط يس
ــو ســر النجــاح  ــذا ه ــتقبل، وه ــي المس ف

ــاندرز. ــادي لس ــر الع غي

منحطــة  لمســتويات  ترامــب  وصــل 
جديــدة مــن كراهيــة اإلســالم ممــا شــجع 
ــد الهجــوم  ــن أن يحــذو حــذوه. فبع آخري
تيــد  بروكســألعلن  فــي  اإلرهابــي 
كــروز – المرشــح الجمهــوري المنافــس 
لترامــب – عــن رغبتــه فــي أن تفــرض 
أحيــاء  علــى  أمنيًّــا  ســياًجا  الشــرطة 
ــن  ــزء م ــدات ج ــي مزاي ــلمين. وه المس
االنتخابيــة  الحمــالت  تكتيــكات جــذب 

االنتبــاه.

كمــا يتعجــل بعــض اليســاريين لنعــت 
هــذا  ينجــح  وال  بالفاشــية.  ترامــب 
الوصــف، بــل ويصعــب مهمتنــا فــي 

اليميــن. برنامــج  ضــد  النضــال 

ــذي يمارســه  ــردي ال ــف الف وبرغــم العن
ذلــك  أن  إال  ترامــب؛  أنصــار  بعــض 
ال يُقــارن بالعصابــات شــبه العســكرية 
مثــل  الفاشــية  بالحــركات  المرتبطــة 
اليونــان. فــي  الذهبــي  الفجــر  حركــة 
الســمات  أحــد  فــإن  لذلــك،  باإلضافــة 
هــي  الفاشــية  للمنظمــات  المركزيــة 
اآلليــات  عــن  للتخلــي  اســتعدادها 
ــت  ــل التصوي ــة األساســية مث الديمقراطي
واالنتخابــات. وهــذا مــا لــم تظهــره حملــة 
ترامــب. لكــن أفــكاره مازالــت تــدور 
ــزب  ــي للح ــاح اليمين ــدود الجن ــل ح داخ

الجمهــوري.

علــى  لعقــود  الجمهوريــون  اعتمــد 
تأييــد  لبنــاء  مختلفــة  يمينيــة  وســائل 
ــة  ــة للطبق ــة معادي ــدة رجعي ــعبي ألجن ش
العاملــة، تضــم مناهضــة حــق المــرأة 
فــي اإلجهــاض ومعارضــة هيســتيرية 
ــا،  ــزواج. وحديثً ــي ال ــاواة ف ــق المس لح
شــجعت مؤسســة الحــزب الجمهــوري 
ــي  ــود ظاهــرة حــزب الشــاي اليمين صع
قاعديــة”  Tea Party وهــي “حركــة 
زائفــة وجههــا الجمهورييــن ضــد رمــوز 
ــاداة  ــي مع ــل أن تتحــول إل ــة، قب الحكوم

والمــرأة. المهاجريــن 

ولكونــه مليارديــًرا وشــخصية مشــهورة، 
للوهلــة  ترامــب  حملــة  تبــدو  ال 
أعضــاء  تضــم  لكنهــا  األولىتقليديــة، 
الجمهــوري  الحــزب  مــن  ُمحنكيــن 
يستشــيرهم ترامــب مــن أمثــال البلطجــي 
كــوري ليوندوســكي مديــر الحملــة الــذي 
الكاميــرات مؤخــرا  التقطتــه عدســات 
ــد  ــن ض ــد المتظاهري ــرب أح ــو يض وه
فــي  ســابق  موظــف  وهــو  ترامــب، 
الداعمــة  كوتــش(  )اإلخــوة  مؤسســة 
أجــل  مــن  )أمريكيــون  لمجموعــة 
مؤسســة  أن  المقصــود  االزدهــار(.إن 
الرغــم  علــى   – الجمهــوري  الحــزب 
مــن كرههــا لترامــب اآلن – إال إنهــا 
هــي التــي فتحــت بنفســها البــاب لحملتــه 

الحــزب. قواعــد  تأييــد  ليكســب 

الــذي  اليســاريين  لبعــض  بالنســبة 
يشــعرون بالهلــع مــن فاشــية ترامــب 
المفترضــة، فــال يوجــد ســوى رد واحــد 
ــزب  ــي للح ــح الرئاس ــم المرش ــو دع وه
الديمقراطــي، والــذي مــن المرجــح أن 
يكــون هيــالري كلينتون.لقــد ناشــد بيــان 
صــدر حديثـًـا عــن العديــد مــن المنظمــات 
ضــد  بالتصويــت  الليبراليةااللتــزام 
ترامــب. ولكــن مــا الحــل مــن وجهــة 

نظــر الموقعيــن علــى البيــان؟

أن  نعلــم  فنحــن  تصويتيــة،  »صحــوة 
إثــارة  يرفضــون  األمريكييــن  غالبيــة 
صوتنــا  وإذا  والعنصريــة،  الكراهيــة 
بلدنــا  أن  وســنثبت  ترامــب  ســنوقف 

أفضــل مــن ذلــك.«

ضــد  االحتجاجــات  بعــض  تنظيــم  إن 
لهــذا  أمــٌر مقبــول – طبقًــا  الترامبيــة 
البيــان – إال أنــه ال يجــب أن يحــاول 
النشــطاء تنظيــم مواجهــات مباشــرة ضــد 
فعاليــات ترامــب نفســه، ويجــب علــى 
لصالــح  التصويــت  حشــد  المحتجيــن 
األخيــرة  النصيحــة  الديمقراطييــن.إن 
أعــاله ال تعنــي أي شــىء إال التصويــت 

كلينتــون. لهيــالري 

ــون  ــون يكثف ــون الليبرالي ــدأ المعلق ــد ب لق
مــن تحقيرهــم للذيــن يؤيــدون بيرنــي 
ســاندرز؛ وينعتونهــم بأنهــم “حالميــن 
ســذج” ألنهــم ســيلتزمون بمبادئهــم ولــن 

يصوتــوا لصالــح كلينتــون.

إن الذيــن أيــدوا حملــة نــادر الشــعبية 
أي  نــر  لــم  أننــا  ســيذكرون  المســتقلة 
اختالفبيــن آل جــور وجــورج بــوش، 
فــي  كبيــًرا  اختالفًــا  وجدنــا  وإنمــا 
االنتخابــات  عــن   2000 انتخابــات 
الســابقة، وهــو وجــود فرصــة للتصويــت 
فــي  أصيــل  يســاري  بديــل  لصالــح 

الحزبيــن. ســيطرة  مواجهــة 

كلمــا  ترنيمــات  ترديــد  ســيتكرر 
اقتــرب موعــد االنتخابــات الرئاســية، 
اليســار  وســيتلخص مضمــون شــجب 
مــن  الديمقراطييــن  خطــأ  ليــس  أنــه 
أمثــال “جــور” و”كلينتونأنهــم لــم يبذلــوا 
ــار  ــًرا لكســب أصــوات يس ــوًدا كبي مجه
ــدم  ــن لع ــأ الناخبي ــه خط ــل إن ــط، ب الوس
ــح ال  ــح مرش ــت لصال ــهم للتصوي تحمس

يؤمنــون بمــا يقــوم بــه.

فقــد أعلــن ســاندرز أنــه ســيدعم المرشــح 
حتــى  الديمقراطــي،  للحــزب  النهائــي 
ــي مواجهــة مرشــح يســاري.  وإن كان ف
هــذا المرشــح هــو “هيــالري كلينتــون”.

–——————

قــرن  نصــف  منــذ  ُكتــب  مقــال  فــي 
تقريبًــا، لّخــص االشــتراكي األمريكــي 
الكالســيكية  الحالــة  دريبــر”  “هــال 
)األقــل  المرشــح  لصالــح  للتصويــت 
ألمانيــا 1932،  انتخابــات  فــي  ا(  شــّرً
والتــي تضمنــت فاشــيا حقيقيــا، لخصهــا 

كاآلتــي:

ــة عــام  ــات الرئاســة األلماني ــي انتخاب “ف
فيمــا  هتلــر،  النازيــون  رشــح   1932
البرجوازيــة فــون  رشــحت األحــزاب 
هاينبــرج الجنــرال األرســتقراطي الــذي 

مثّــل الجنــاح اليمينــي، لكنــه لــم يكــن 
يمثــل الفاشــية.«

ــون  ــون االجتماعي ــردد الديمقراطي ــم يت ل
العمليــة  “السياســة  يمثــل  مــا  حيــال 
“السياســة  يمثــل  ومــا  الواقعيــة”، 
الخياليــة الطوباويــة”، وأســرعوا إلــى 
ــه كان  ــور أن ــن منظ ــرج م ــد هايدنب تأيي
ــدة  ــل”، ورفضــوا بش ــل “الشــر األق يمث
مرشــحهم  بتقديــم  الثــوري  المقتــرح 
ــة  ــي مواجه ــات ف ــي االنتخاب ــتقل ف المس
نجــح  وهكــذا  الرجعييــن.  البديليــن 
وهُــزم  شــًرا(  )األقــل  هايدنبــرج 
هتلــر مستشــاًرا،  عيّنــه  هتلــر، حتــى 
وبــدأ النازيــون فــي فــرض الســيطرة. 
كلينتــون  هيــالري  انتخبَــت  إذا  واآلن 
رئيسةًستســير األمــور وفــق ديناميكــة 
التوقعــات  كل  تذكــر  وعنــد  مشــابهة. 
ــي 2008،  ــا ف ــى أوبام ــت عل ــي ُعلِّق الت
ــي  ــة ف ــرات رئيس ــراء تغيي ــده بإج ووع
واشــنطن مــن حكــم الجمهورييــن، فمــاذا 

النتيجــة؟ كانــت 

ــد  ــوش نفســها بع ــا سياســة ب ــى أوبام تبن
عــن  تخلــى  بينمــا  المالــي،  االنهيــار 
المواطنيــن الذيــن تراكمــت فوائــد الديون 
الباهظــة، كمــا واصــل حــرب بــوش على 
اإلرهــاب مــع بعــض التغييرات البســيطة 
ــل  ــكات واالســتراتيجية. ورّح ــي التكتي ف
ــع  ــا رف ــن، كم ــر الموثقي ــن غي المهاجري
خصخصــة التعليم.الســبب هــو غيــاب 
حركــة اجتماعيــة مســتقلة، وُمصّممــة 
علــى النضــال. ويعلــم الديمقراطيــون أن 
تأييــد قواعدهــم لهــم هــو أمــر مضمــون، 
وبارتيــاح  يمينَــا  يتجهــون  وبالتالــي 
السياســية  الشــركات والنخبــة  لصالــح 

ــزب. ــل الح ــور داخ ــر األم ــي تدي الت

ــا،  ــين عام ــذ خمس ــر من ــب دراب ــا كت كم
ــاف  ــًرا إليق ــل ش ــت األق ــك إذا انتخب فإن
األكثــر شــًرا، فعــادة ســينتهي بــك األمــر 

ــن. ــج مــن النوعي مــع مزي

برنامــج  وهزيمــة  بــل  تحــدي  يمكننــا 
لــه  يدعــو  الــذي  اليمينــي  الجنــاح 
الجماهيــر  تنظيــم  خــالل  ترامبمــن 
وحشــدها للحــراك ودفــع اليســار للتقــدم.

هــذا مــا حــدث فــي مدينــة شــيكاغو، 
ــاره  ــاس إلجب عندمــا خرجــآالف مــن الن
علــى إلغــاء اجتماعه.ظهــر فــي تلــك 
اللحظــة الوجــه الحقيقــي للديمقراطييــن، 
مثــل كلينتــون التــي شــجبت مــا فعلــه 
أوبامــا  بــاراك  المتظاهرون.حتــى 
نفــس  هــو  نعــم،  وصفهم“مضلَليــن”. 
بــاراك أوبامــا الــذي قــال فــي 2008 
“إننــي  رئاســيًا:  مرشــًحا  كان  عندمــا 
أؤمــن بــأن التغييــر ال يحــدث مــن أعلــى 
مــن  التغييــر  يتحقــق  وإنمــا  ألســفل، 

لألعلــى”. األســفل 

منحــت التظاهــرات، علــى النقيــض مــن 
ذلــك، ثقــة كبيــرة لهــؤالء الذيــن شــاركوا 
فيهــا، وللمالييــن التيقــرأت عنهــا فــي 
ــة  ــأن الكراهي ــة ب ــم الثق ــالم، منحته اإلع
والقمــع يمكــن محاربتهمــا. إنهــا خطــوة 
هامــة فــي اتجــاه بنــاء حركــة يمكنهــا 

ــاح. ــات ونج ــن بثب ــة اليمي مواجه

مــارس   23 فــي  منشــور  المقــال   *
“العامــل  موقــع  علــى   2016
المتحــدة الواليــات   – االشــتراكي” 

االنتخابات األمريكية

صوت التيار »ترامب« والنظام الذي أفرزه
االشتراكي الثوري 

في مصر

أسس االشتراكية التي نتبناها

النظــام الرأســمالي مبنــي علــى االســتغالل 
عــرق  مصدرهــا  الرأســماليين  ثــروة 
العمــال، والفقــر مصــدره ســيطرة النظــام 
ــر. ــى البش ــاح عل ــة األرب ــى أولوي ــم عل القائ

إصالح الرأسمالية مستحيل

ــة  ــى إمكاني ــت عل ــدة قض ــة الجدي الليبرالي
والرأســمالية  الجزئــي،  اإلصــالح 
ــدم إصالحــات  المعاصــرة المأزومــة ال تق

بــل ترفــع معــدالت النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

التغييــر المنشــود ال يمكــن أن يتــم بيــد 
أقليــة، بــل بالنضــال الجماهيــري الجماعــي 

الديمقراطــي.

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

قيــادة  علــى  القــادرة  الوحيــدة  الطبقــة 
الطبقــة  هــي  النصــر  إلــى  المظلوميــن 
ــر  ــن بأج ــم كل العاملي ــي تض ــة، الت العامل
رأس  وســلطة  الســتغالل  الخاضعيــن 

المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

ــا  ــة ال يحكمه ــا دول ــي نرتضيه ــة الت الدول
الرأســماليون أو ممثلوهــم، وإنمــا دولــة 
خــالل  مــن  الكادحــون،  فيهــا  يقــرر 
ــم  ــة، مصيره ــة المنتخب ــهم القاعدي مجالس

ومســتقبلهم.

الثورة تحرر كل المضطهدين 

مــن  شــامل  تحريــر  العماليــة  الثــورة 
والدينــي  والعرقــي  القومــي  االضطهــاد 

لجنســي. وا

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

النظــام الرأســمالي سلســلة واحــدة البــد 
مــن تحطيمهــا كلهــا، واألمميــة الثوريــة 
هــي الــرد علــى مخططــات مجالــس إدارة 
العالــم فــي قمــة الثمانيــة ومنظمــة التجــارة 

ــة. العالمي

الحزب العمالي ضروري 

ــد  ــى توحي ــم إل ــاج المعركــة ضــد الظل تحت
الطبقــة العاملــة فــي حــزب ثــوري  يقودهــا 

إلــى النصــر.
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بقلم: دينا عمر 

فــي 26 مــارس مــن العــام الماضــي، 
العربــي  التحالــف  قــوات  أعلنــت 
ــة عــن شــنها  ــة مــن 8 دول عربي المكون
ــى اليمــن تحــت اســم  ــة عل ــارات جوي لغ
»تحريــر  بزعــم  الحــزم«  »عاصفــة 
اليمــن مــن الحوثييــن واســتعادة الحكومــة 
الشــرعية«. انطلقــت الغــارات بمشــاركة 
أكبــر مــن القــوات الجويــة الســعودية 
أواًل  اســتهدف  جغرافــي  وبتركيــز 
المقــرات والمطــارات ومؤسســات الدولة 
مــا  باعتبــار  العاصمــة صنعــاء،  فــي 
تضمــه مــن كافــة المرافــق والمؤسســات 
ــول  ــي ح ــان المبدئ ــا للبي ــة. ووفقً الحيوي
تقييــم العمليــات العســكرية بعــد انطالقهــا 
بـــ 7 ســاعات أعلنــت الســعودية عــدم 
أوردت  فيمــا  خســائر،  أي  تســجيلها 
نســبية  انتصــارات  تحقيــق  األخبــار، 
عســكرية  مواقــع  قصــف  اســتهدفت 
تتبــع الحوثييــن وتدميــر عــدة منــازل 
لقادتهــم كذلــك عــدة معســكرات جويــة 

األســلحة. لتخزيــن  اســتخدموها 

العمليــات  بــدء  مــن  عــام  وخــالل 
العســكرية، وبمتابعة االنتشــار العســكري 
الحوثييــن علــى  الجغرافــي، فاســتيالء 
الســلطة ومؤسســاتها الحيويــة انعكــس 
ــة  ــم بالعاصم ــز قواته ــى ترك ــا عل ميدانيً
صنعــاء، وهــو مــا تــوازى مــع انعــكاس 
علــى العمليــات العســكرية للتحالــف طيلة 
العــام الماضــي ابتــدًءا مــن اســتهداف 
ــل  ــا داخ ــل تدريجيً ــى التغلغ ــة إل العاصم
الخريطــة اليمنيــة. معركــة عــدن هــي 
ــا  ــي خاضته ــارك الت ــل المع ــدى أوائ إح
قــوات التحالــف ضــد الحوثييــن عقــب 
ــة  ــة اليمني ــلطة والرئاس ــر الس ــال مق انتق
المعــارك  تلــك  انتقلــت  فيمــا  هنــاك، 
فــي  فــي حضرمــوت وشــمااًل  جنوبًــا 
صعــدة، مــروًرا بمــأرب والضالــع وســط 
ــذه  ــت ه ــا. والزال ــدة غربً ــن والحدي اليم
تحــت  اآلن  حتــى  مســتمرة  المعــارك 

مســميات أخــرى.

لكــن ومــع مــرور عــام مــن الحــرب 
علــى أفقــر شــعوب المنطقــة العربيــة، 
فإننــا بحاجــة إلــى تفنيــد الوضــع الجــاري 
عاصفــة  تأثيــر  كان  كيــف  باليمــن. 
الحــزم، وكيــف يمكــن أن نفهــم، فــي 
وأحــداث  المنطقــة  مجريــات  الســياق، 

اليمــن فــي القلــب منهــا.

أين وقفت المعارك؟
المركــز  الصــادر عــن  للتقريــر  وفقًــا 
ــاد للدراســات والبحــوث«،  ــي »أبع اليمن
مــن  القتلــى  حصيلــة  تجــاوزت  فقــد 
المدنييــن 8300 مدنــي ســقطوا جــراء 
عــام 2015،  خــالل  الدائــرة  الحــرب 
مــن  اآلالف  عشــرات  إلــى  باإلضافــة 
الجرحــى والمصابيــن. فيمــا يشــير الواقع 
الميدانــي أن التقديــرات الحقيقيــة لعــدد 
المدنييــن القتلــى قــد تواجــه صعوبــات 
ــاب  ــل غي ــي ظ ــا، ف ــي حصره ــة ف بالغ
صحافــة محليــة ومراكــز أبحــاث نشــطة.  
االجتماعــي  الوضــع  تخيــل  يمكننــا 
التــي  الفقــر  بنســب  الحالــي  المــزري 

ســجلت أعلــى األرقــام بالمنطقــة العربيــة 
االضطرابــات  وقبــل   ،2010 عــام 
لتتجــاوز 52% مــن إجمالــي  الحاليــة، 
الســكان، وهــي نســب مرشــحة لالرتفــاع 
فيمــا  الماضــي.  العــام  منــذ  المذهــل 
صــرح وزيــر الخارجيــة اليمنــي ريــاض 
ياســين فــي مؤتمــر بالكويــت بنفــس العــام 
أن المعــارك الداميــة تســببت فــي تدميــر 
ــببت  ــا تس ــة. كم ــى التحتي ــن البن 95% م
ــون  ــن 1.4 ملي ــد ع ــا يزي ــزوح م ــي ن ف
يمنــي وأكثــر مــن 3.5 مليــون يعيشــون 
علــى المســاعدات الغذائيــة بشــكل كامــل.

ووفقـًـا لألخبــار المتداولــة، فــإن العمليــات 
ســكنية  أماكــن  اســتهدفت  الجويــة 
ومستشــفيات وقــرى مأهولــة بالســكان 

االشــتباكات.  علــى حافــة 

العمليــات  تــوازى األمــر مــع طبيعــة 
العســكرية التــي ينفذهــا التحالــف العربــي 
ــة  ــارات الجوي ــى الغ ــاد عل ــث االعتم حي
فــي تدميــر أكبــر مســاحة ممكنــة يحتلهــا 
ــق  ــي المناط ــم ف ــم تغلغله ــون رغ الحوثي
الحربيــة،  الطبيعــة  هــذه  المســكونة. 
إن جــاز التعبيــر، قللــت بشــكل كبيــر 
عــن  أعلنــت  التــي  الســعودية  تــورط 
ــه  ــد يمثل ــا ق ــري وم ــا الب ــرص لتدخله ف
قــدرات  ســيبتلع  خطيــر  مســتنقع  مــن 
ــرة كمــا ســيهدد  عســكرية وإمــدادات كبي
أهــداف الســعودية فــي إقــرار دخولهــا 
ضدهــا.  الدوليــة  بالضغــوط  الحــرب 
ــك  ــك، وخــالل تل عوضــت الســعودية ذل
الفتــرة، بتســليح »لجــان مقاومــة شــعبية« 
اليمــن  أبنــاء  تجنيــد  علــى  اعتمــدت 
أنفســهم فــي المشــاركة بالحــرب وبغرفــة 
عمليــات حربيــة تـُـدار أدق تفاصيلهــا مــن 
ــي  ــس اليمن ــع الرئي ــث يقب ــاض، حي الري
الفــار، لتكــون المحصلــة، تكويــن قاعــدة 
فــرض  علــى  قــادرة  مســلحة  شــعبية 
تلــك  عــدا  وفيمــا  الســعودية  أوامــر 

األصــوات يتــم تصفيتهــا بالســالح.

ــف  ــوات التحال ــم تتمكــن ق ــك ل ورغــم ذل
ــى العاصمــة صنعــاء،  مــن الســيطرة عل
فيمــا عــدا بعــض المديريــات، بعــد مرور 

عــام كامــل مــن تدميــر اليمــن.

وماذا يعني المشهد السياسي الحالي؟
قبــل أيــام أعلــن وزيــر الدفــاع الســعودي 
أن األطــراف اليمنيــة المتنازعــة أضحــت 
ــاق يحــل  ــة جــًدا مــن الوصــول التف قريب
األزمــة، وأن هنــاك وفــدا مــن الحوثييــن 
بالفعــل فــي الريــاض. يأتــي هــذا فــي 
إطــار مــا صــرح عنــه المتحدث الرســمي 
باســم قــوات التحالــف أحمــد عســيري 
يــوم 21 أبريــل العــام الماضــي، بانتهــاء 
العمليــات العســكرية لعاصفــة الحــزم بعــد 
تنفيــذ 2415 طلعــة جويــة، وفــي الســياق 
تــم اإلعــالن عــن عمليــة »إعــادة األمــل« 
ــة  ــواء اليمني ــة األج ــي لتهيئ ــق سياس كش

لعــودة الرئيــس »الشــرعي«.

ــا بــه رئيــس  تــوازى ذلــك مــع مــا طالعن
اليمــن، هــادي منصــور، علــى قــرارات 
ال يمكــن فصلهــا عــن المشــهد السياســي 
العــام. القــرارات جــاءت فــي إقالــة رئيس 
ــي محســن  ــق عل ــن الفري ــوزراء وتعيي ال
ــه بحجــة فشــل الســابق  ــدال من األحمــر ب
ــي«  ــعب اليمن ــاة الش ــف معان ــي »تخفي ف
رغــم أن القــرار ذاتــه تضمــن تعيينــه 
كمستشــار دائــم للرئيــس! والمعــروف أن 
الفريــق األحمــر هــو مــن أشــد المؤيديــن 
»للشــرعية« ومشــارك بقــوة في التنســيق 
العســكري مــع الســعودية بمجموعاتــه 
ــة  ــل أســابيع قليل ــك قب ــي ذل المســلحة. يأت
المشــتركة  المفاوضــات  إطــالق  مــن 
ــادم. مفاوضــات  ــل الق ــت 10 أبري بالكوي
بيــن ســلطة اســتقوت بدولــة خارجيــة 
دمــرت الداخــل.. مفاوضــات أجبــرت 
ــا  ــن إم ــى اختياري ــية عل ــاحة السياس الس
ــن  ــعودية وم ــات الس ــع الدباب ــوف م الوق
خلفهــا رئيــس مبادرتهــا السياســية، أو 
ــا.  ــوت بقذائفه ــا والم ــوف معارًض الوق

لكــن، هــل كل هــذا الكــم الهائــل مــن 
الدمــار الــذي لحــق بالشــعب اليمنــي كان 
مــن أجــل تقويــض الحوثييــن وإجبارهــم 

ــاوض؟ ــروط التف ــى ش عل

اليمن أم سوريا.. أين تقف السعودية؟
ــالق العمليــات،  ــن انط ــهر م ــد 6 أش بع
ــت  ــي أواخــر العــام الماضــي، أعلن أي ف
وكاالت اقتصاديــة أمريكيــة أن الســعودية 
ــار  ــى 70 ملي ــارب 50 إل ــا يق ســحبت م
العالــم  حــول  اســتثماراتها  مــن  دوالر 
لتقليــل العجــز فــي الموازنــة وتمويــل 
الحــرب علــى اليمــن إثــر أزمــة اقتصادية 
ظهــرت تدريجيـًـا فــي الصناديق الســيادية 

ــط. ــاض ســعر النف الســعودية وانخف

برغــم ذلــك، وفــي شــهر فبرايــر مــن 
العــام الحالــي، وبعــد مــرور 10 شــهور 
الســعودية  العســكرية  العمليــات  علــى 
علــى اليمــن، أعلــن المتحــدث العســكري 
أحمــد  العربــي  التحالــف  لقــوات 
العســيري أن المملكــة مســتعدة للمشــاركة 
فــي أي عمليــات بريــة فــي ســوريا إذا 
قــرر التحالــف الــذي تقــوده الواليــات 
ــات مــن  ــام بعملي ــة القي المتحــدة األمريكي

ــوع.  ــذا الن ه

ــات  ــذه التصريح ــة ه ــم جدي ــن فه ال يمك
وربطهــا بأحــداث اليمــن إال فــي عــدة 

إطــارات:

فــي  الســعودي  البــري  التدخــل  أواًل: 
تطلقــه  بقــراٍر  يكــون  لــن  ســوريا 
الســعودية حــال اســتطاعت  الســلطات 
وتهيئــة  الداخليــة  أوضاعهــا  توفيــق 
أجوائهــا السياســية للمشــاركة العســكرية. 
التدخــل البــري الســعودي ســيكون ضمــن 
تخطيــط دولــي لحســم المعركــة بريًــا 
ــا  ــتتورط فيه ــة س ــرب إقليمي ــالن ح وإع
جميــع األطــراف وهــو مــا لــم تجــرؤ 
ــة  ــه صراح ــى إعالن ــراف عل ــك األط تل

قــوات  تــورط  رغــم  رســمي  بشــكل 
بالفعــل  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس 
»النعــرات«  بهــذه  الســعودية  ميدانيــا. 
تجــاوزت كل الخطــوط الحمــراء التــي 
التحفــظ  الناتــو  دول  مــراًرا  جاهــدت 
ــك  عليهــا. وسياســيًا، ال يمكــن تفســير ذل

ــاع«. »االندف بـــ 

ثانيـًـا: كذلــك كانــت الحــرب علــى اليمــن، 
ففــي أواخــر شــهر ينايــر 2014، أعلــن 
النهائيــة  الوثيقــة  منصــور  ربــه  عبــد 
لمخرجــات الحــوار الوطنــي فــي غيــاب 
الحوثييــن بعــد انســحابهم إثــر اغتيــال 
ــن  ــاز الحوثيي ــد انته ــم، وبع ــد ممثليه أح
مــن  بأكتوبــر  االجتماعــي  الحــراك 
نفــس العــام وإعــادة ترتيــب أوراقهــم 
وجــدت  الســلطة،  علــى  باالســتيالء 
الســعودية معهــم مســاعي دبلوماســية مــع 
خفــوت ملحــوظ فــي حــدة التهديــدات، 
االنقضــاض  فرصــة  حانــت  حتــى 
بتكويــن أكبــر تحالــف عربــي يهــدف 

للقضــاء عليهــم.

يبــدو أن قــرارات الســعودية فــي التدخــل 
ــل إلطــار  ــو تفاصي ــن أو ســوريا ه باليم
ــة.  ــة بالمنطق ــات الدولي أعــم مــن الموازن
المشــهدين  فــي  إيــران تحضــر خفيــة 
ــي  ــان، ف ــر سياســي وعســكري قوي بتأثي
ــا  ــة تماًم ــعودية مدرك ــت فالس ــس الوق نف
أن القضــاء علــى الحوثييــن هــو اســتحالة 
عمليــة لذلــك لجــأت إلــى الحشــد الدولــي 
ضدهــم فــي أكبــر بروباجنــدا أعقبــت 
تحقيــق انتصــارات دوليــة للناتــو فــي 
ــوان  ــم تت ــا ل ــوريا، فيم ــد س ــا ض غاراته
بخدمــة  التصريــح  عــن  الســعودية 
التحالــف الدولــي والدفــع بجنودهــا داخــل 
أتــون الحــرب فــي ســوريا عندمــا تدخلت 
روســيا عســكريًا ومــن وراءهــا ميــل 
ــران والنظــام الســوري  ــح إي ــة لصال الكف
مــن جديــد. واليــوم، وبعــد أن حققــت 
الحــرب خســائر فــي صفــوف الحوثييــن، 
بالمنطقــة  إيــران  شــوكة  وضعفــت 
اليمــن  ُدمــرت  أن  وبعــد  الجنوبيــة، 
ــون  ــح الحوثي ــرا، أصب ــعبها فق وازداد ش
»أطــراف معارضــة« وأصبــح أيًضــا 

هنــاك »طاولــة حــوار«!

بعــد عــام مــن عاصفــة الحــزم، وبعــد 
للســعودية  الفعــال  الــدور  مــن  أعــوام 
المنطقــة  ثــورات  علــى  القضــاء  فــي 
العربيــة، ال تخــوض الســعودية حربًــا 
ــي كمــا كانــت  ــاع عــن الشــعب اليمن للدف
ــو  ــة، ل ــف المتتالي ــات التحال ــة بيان أكذوب
صدقــت الســعودية الحتــوت المبــادرة 
بــن  محاكمــات  بنــود  علــى  الخليجيــة 
كانــت  مثلمــا  صالــح ورمــوز نظامــه 
المطالبــات الشــعبية بــداًل مــن تبرئتهــا 
لــه. كمــا لــم تنجــح الســعودية فــي حربهــا 
ضــد الحوثييــن مثلمــا نجحــت فــي حربهــا 
لترتيــب أوراقهــا ومصالحهــا الخفيــة. 
أن  فيــه  تؤكــد  تقــود حربًــا  الســعودية 
هنــاك دوًرا خطيــًرا تلعبــه لــن يدفــع ثمنــه 

ســوى الشــعوب الفقيــرة.

في الذكرى األولى لعاصفة احلزم 

هل جنحت السعودية في حربها على احلوثيني؟


