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اإلعدام للمعارضني والرباءة للقتلة.. القضاء يف خدمة االستبداد

بقلم: هشام فؤاد 

وائــل، وزينــب، وأبــو زيــد، والبحيــري، 
وغيرهــم  الرحمــن..  وعبــد  وباســم، 
اآلالف مــن القيــادات االجتماعيــة فــي 
مجــدداً  الطريــق  يفتحــون  مــكان،  كل 
الظلــم  ســلطة  مــن  الثــورة  الســتعادة 
واالســتعباد بعــد أن اعتقــد كثيــرون أنهــا 
ــق  ــر وعم ــة الجماهي ــن حرك ــت. لك انته

المشــاكل كان لهــا رأيــاً آخــر. 

ــة تعــي  ــادات العمالي ــه القي تأمــل مــا تقول
ســنة  مــش  دي  “الســنة  أقصــد:  مــا 
الفقــراء”،  ثــورة  ســنة  دي  عاديــة.. 
الــكالم لســمير مــن البريــد، ويضيــف: 
“احنــا مــش هنصــّوت لحــد فــي انتخابات 
الرئاســة علــى بيــاض.. وننتظــر مــاذا 
ســيفعل المرشــحون”. بينمــا يعلّــق أحمــد 
بهيئــة النقــل العــام: “طــب الجيــش نــّزل 
اإلضــراب،  يكســر  عشــان  أتوبيســات 
ــا  ــه م ــور لي ــم بالجمه ــو مهت ــو ه طــب ل
بيتفاوضــش معانــا.. ولــو أضــرب عمــال 
ــه؟  ــل اي ــد، هيعم ــكة الحدي ــرو والس المت

هينــزل قطــارات برضــه!”.

عامــل آخــر يصــرخ: “أحوالنــا تدهــورت 
عــن أيــام مبــارك.. بــس احنــا بقــى عندنــا 
ــي  ــر مــن الســنين الل ــا كتي ــرة واتعلمن خب
فاتــت وشــّكلنا نقابــات وحاجــات كتيــرة.. 

وبقينــا مــا بنخافــش”. 

للكتــان:  طنطــا  مــن  جمــال  ويقــول 
وراء  خفيــة  أيــادي  يقولــوا  “قاعديــن 
ــي 30  ــت ف ــا نزل ــب أن ــات. ط اإلضراب
يونيــو وفــي التفويــض.. مــش عــارف 
إزاي بيتهمونــي إنــي إخــوان، بــس احنــا 
هنحــارب عشــان نشــّغل الشــركة ومــش 

هنســيبها لحــد”.

أن  إلــى  يشــير بوضــوح  العمــال  كالم 
الوضــع االقتصــادي ســيء للغايــة وغيــر 
محتمــل، وأن العمــال مازالــوا يناضلــون 
مــن أجــل مطالــب ُعمرهــا يعــود إلــى 
نفــس  علــى  يكافحــون  وهــم   ،2006
المطالــب العموميــة تقريبــا.. لكــن الوعــي 

ــن  ــال م ــم العم ــد تعل ــم زادوا، وق والتنظي
تجربتهــم ومــن القــوى الثوريــة والحقوقية 
التــي ناضلــت معهــم منــذ هــذه الفتــرة 
ــل  ــى االق ــم عل ــٌم منه ــات قس ــر، فب الكثي
يشــّكل قيــادة واعيــة داخــل مواقعهــم، 
فضــالً عــن أن شــعارات هــذه القــوى 
ــهد،  ــن المش ــب م ــا نصي ــة له االجتماعي
الــذي يحتــوي أيضــاً علــى نســبة ال بــأس 
باعتبــاره  السيســي  ترفــع صــور  بهــا 
ــرار. ــده الق ــي ي ــن ف ــص”، أو م “المخل

الجديــدة  الموجــة  أن  أيضــاً  والالفــت 
ــاً  ــن 150 إضراب ــر م ــى أكث ــت إل وصل
ينايــر  شــهري  خــالل  واعتصامــاً 
الموجــة  هــذه  وترفــع  وفبرايــر. 
مطالــب هامــة، أبرزهــا الحــد االدنــى 
لألجــور، وعــودة الشــركات وتشــغيلها، 
والتطهيــر، وعــودة المفصوليــن. واحتــل 
ــي  ــى ف ــة األول ــي المرتب القطــاع الحكوم
االحتجاجــات يليــه قطــاع األعمــال ثــم 

الخــاص.

النضال الديمقراطي
طريقــه  فــي  بأجــر  العامليــن  نضــال 
نجــح فــي كســر قوانيــن اســتبداد الثــورة 
عمليــاً  العمــال  كســر  فقــد  المضــادة. 
ــل  ــر والعم ــن التظاه ــم قواني ــي نضاله ف

اإلضرابــات. وتجريــم 

شــوارع  العمــال  مســيرات  اخترقــت 
وســط البلــد متجهــةً إلــى مجلــس الــوزراء 
التــي  المســاحات  تصريــح.  دونمــا 
انتزعهــا العمــال تســاهم تدريجيــاً فــي أن 
ــيئة  ــن س ــر بالقواني ــون التظاه ــق قان يلح
ــى  ــر عل ــى حب ــت إل ــي تحّول ــت الت الصي
ورق قبــل ذلــك. وإذا مــا تحقــق ذلــك 
ســتكون خطــوة كبــرى ليــس فــي صالــح 
العمــال فقــط ولكــن لصالــح المجتمــع 

ــه. كل

نضــاالت العمــال كذلــك، فــي ســعيها 
األساســية  المحــاور  أحــد  لتحقيــق 
ــر  ــة عب ــة االجتماعي ــو العدال ــورة وه للث
المطالــب العديــدة المرفوعــة وأبرزهــا 

أقصــى  “حــد  اآلن  المرفــوع  الشــعار 
لألجــور.. يــا كبيــر”، انتزعــت حريــة 
التنظيــم علــى األرض بتشــكيل نقابــات 
مســتقلة جديــدة تســعى لالســتفادة مــن 
خبــرات النقابــات الورقيــة الموجــودة، 
وكذلــك تتدخــل فــي صلــب عمليــة اإلنتاج 
ــزل  ــة بع ــر المطالب ــع، عب وإدارة المجتم
رؤســاء الهيئــات والشــركات القابضــة 
والمفوضيــن وتشــكيل مجالــس إدارات 
يختارهــا العمــال كمــا حــدث فــي المحلــة. 
وكذلــك الســعي لوقــف الخصخصــة عبــر 
عــودة الشــركات إلــى المــال العــام برقابــة 
العمــال، وهــي عمليــة سياســية فــي المقــام 
ــواع  ــد أن ــوم اش ــى الي ــه حت األول وتواج
ــا اســتراتيجية  ــط لكونه ــة، بالضب المقاوم
ــل  ــي تعم ــة الت ــة الحاكم ــة للطبق اقتصادي
ــة  ــة الخصخص ــى دوران عجل ــاً عل حالي
مــن جديــد، بــل وتُصــدر العديــد مــن 
ــتثمار  ــذب االس ــد لج ــي تمه ــن الت القواني
ــالد.  ــروات الب ــال وث ــرق العم ــب ع لحل

تأمــل كذلــك تهديــدات عمــال النقــل العــام 
ــد أن  ــان، بع ــات بالمج ــغيل األتوبيس بتش
ــر  ــش الدفــع بأتوبيســات لكس ــرر الجي ق
ــع  ــذرة لمجتم ــرة أخــرى ب ــم.. م إضرابه
اشــتراكي تنمــو داخــل النظــام الرأســمالي 
مــن  إلــى  تحتــاج  ولكــن  المتوحــش، 
ــوى  ــن ق ــا م ــا ويعممه ــا ويعززه يرويه

ــة.  ــية ثوري سياس

ــاً  ــاً ملمح ــرح أيض ــاء ط ــراب األطب إض
مهمــاً فــي الحركــة االجتماعيــة الجاريــة، 
ــع  ــرة م ــة مباش ــي معرك ــا ف ــو تدخله وه
فالحلــف  الحاكــم.  االجتماعــي  الحلــف 
الحاكــم يدافــع عــن المستشــفيات الخاصــة 
يضربــون  واألطبــاء  واالســتثمارية، 
للمطالبــة بتحســين المنظومــة الصحيــة 
والوحــدات  العامــة  المستشــفيات  فــي 
اإلضــراب  يضــم  وكذلــك  الصحيــة.. 
وصيادلــة،  وأســنان  بشــريين  أطبــاء 
فضــالً عــن المشــاركة المتكــررة للفئــات 
األكثــر معانــاةً وتضــرراً فــي المنظومــة 
والعمــال  التمريــض  مــن  الصحيــة 

والموظفيــن.

التنظيم والتنسيق والتضامن
ــن  ــات م ــهدت درج ــة ش ــة الراهن الموج
اإلضرابــات  فــي  تتالحــظ  التنســيق 
القطاعيــة التــي ســادت قطــاع الغــزل 
والنســيج بقيــادة عمــال غــزل المحلــة، 
التــي  القاطــرة  دومــاً  يلعبــون  الذيــن 
وراءه  ومــن  النســيج  قطــاع  تحــرك 
عمــال مصــر. كمــا يتالحــظ ذلــك أيضــاً 
اإلضرابــات التــي نظمهــا موظفــو الشــهر 
العقــاري والبريــد والمســاحة التى شــملت 
ــيقية  ــان تنس ــر لج ــات.. عب ــدة محافظ ع

األرض. وعلــى  “فيســبوكية” 

ــت وجــود  ــن الالف ــام.. م ــل الع ــي النق وف
ــة  ــل المختلف ــات النق ــن قطاع ــن بي تضام
مــن ســكة حديــد ومتــرو. ولكــن لــم يصــل 
إلــى حــد التحــرك المشــترك أو تنظيــم 
إضــراب تضامنــي، حتــى ولــو تباطــؤي.

وكذلــك بالنســبة لشــباب العمــال، فمــن 
العماليــة  الموجــة  إضرابــات  أبــرز 
الراهنــة إضــراب عمــال الحفــر الــذي 
شــمل عشــرات المواقــع فــي مختلــف 
الرئيســي  المنظــم  كان  البــالد،  أنحــاء 
ــوك  ــس ب ــى الفي ــال عل ــة للعم ــه صفح ل
باإلضافــة إلــى قيــادات العمــال الذيــن تــم 

فصلهــم بعــد إضــراب ســابق.

ــن أن  ــن الممك ــة م ــة الراهن ــن الموج لك
تحقــق أهدافهــا الرئيســية، وبالــذات الحــد 
األدنــى لألجــور، لــو أن هنــاك لجنــة 
ــة  ــادات العمالي ــن القي ــق بي ــن تنس تضام
للعمــل  إطــار صيغــة  فــي  المكافحــة، 
المشــترك بيــن كل ألــوان الطيــف النقابــي 
فــي إطــار برنامــج اقتصــادي مطلبــي 
ــات  ــق طموح ــي يحق ــج ديمقراط وبرنام

ــال. ــال العم وآم

بوجــود مثــل هــذه اللجنــة، مــع تجذيرهــا 
وتعميــق قاعديتهــا بيــن العمــال، يتحــرك 
العمــال معــاً ويضربون معــاً ويتضامنون 
معــاً، ويومهــا لــن تجــد الحكومــة ســبيالً 
لمطالبهــم.  االســتجابة  ســوى  أمامهــا 
باختصــار؛ ال يجــب أن نعلـّـق آمالنــا على 

وزيــر أو وزيــرة، بــل علــى إرادتنــا وأن 
نتجمــع حــول وحــدة المصالــح، وهــو مــا 
يســعى إليــه االشــتراكيون الثوريــون مــع 

كل القــوى الثوريــة والنقابيــة الشــريفة.

مــن  الرغــم  علــى  يتالحــظ،  وكذلــك 
علــو صــوت بعــض الجهــات العماليــة 
ــب  ــة محل ــي لحكوم ضــد التشــكيل الفلول
واختيــاره لناهــد العشــري عــدوة العمــال 
ــة،  ــوى العامل ــرة الق لشــغل منصــب وزي
ــرر تحــدي  ــى أن النظــام ق ــا يعن ــو م وه
العمــال ومواجهــة حركتهــم، أنــه لــم تكــن 
هنــاك معارضــة قويــة وســط العمــال 
ــي صــورة  ــه ف ــي برمت ــكيل الحكوم للتش
تحــركات احتجاجيــة علــى األرض ضــد 
حكومــة تمثــل بالضبــط عكــس كل مــا 

ــه. ــن أجل ــون م يناضل

ــال  ــادات العم ــرك قي ــد أن يتح ــا الب وهن
السياســي  حزبهــم  تشــكيل  أجــل  مــن 
الحكومــة  مناطحــة  علــى  القــادر 
ومحاصــرة الســلطة؛ فبــدون الدخــول فــي 
ــق  ــن يحق ــوح، ل ــة بوض ــرك السياس معت
العمــال أهدافهــم فــي التحــرر مــن الفقــر 

واالســتبداد.  واالســتغالل 

المؤكــد أن عمــال مصــر أمامهــم معركــة 
تكســير عظــام، بدافــع الجــوع والقهــر 
وغــالء األســعار مــع حكومــة “الحــزب 
الوطنــي” الجديــدة، التــي ترفــع عاليــاً 
ــط”.  ــي الحي شــعار: “اخبطــوا رأســكم ف
لكــن المؤكــد أن هــذه الحكومــة أيضــاً 
االنتخابــات  ضغــط  تحــت  ســتكون 
ــة  ــن األزم ــالً ع ــة، فض ــية المقبل الرئاس
وتصاعــد  المتصاعــدة  االقتصاديــة 
الجامعــات  وعــودة  الشــعبي  الغضــب 
ــاء  ــن حلف ــان بي ــد االحتق ــة وتزاي المرتقب
األمــس مــن الفلــول واألحــزاب الليبراليــة 
التــي أُطيــح بهــا مــن الحكومــة الجديــدة، 
المشــهد  علــى  حتمــاً  ســينعكس  ممــا 
ــة  ــي فرص ــري، وه ــي والجماهي السياس
مطالــب  وتحقيــق  انتهازهــا،  ينبغــي 
قديمــة، خاصــة لــو تحركنــا ُموحديــن.

حكــم مجــرم غيــر مســبوق فــي التاريــخ 
مــن   528 بإعــدام  الحديــث  اإلنســاني 
ــاركة  ــن بالمش ــوان المتهمي ــة اإلخ جماع
ــد  ــل أح ــرطة وقت ــز ش ــام مرك ــي اقتح ف
ــة،  ــام رابع ــض اعتص ــب ف ــاط عق الضب
للمحاكمــة  الثانيــة  الجلســة  فــي  وذلــك 
ودون ســماع الدفــاع، فــي مشــهد كاشــف 
لمــا وصــل إليــه القضــاء المصــري الــذي 
تحــول علــى يــد نظــام االســتبداد والدولــة 
إلــى  العنــف  بــكل  العائــدة  البوليســية 
ــوزع  ــن ي ــاب المعارضي ــى رق ســيف عل

ــة. ــدام بالجمل اإلع

ــن  ــام م ــد أي ــى بع ــم عل ــذا الحك ــي ه يأت
ــن  ــاط المتهمي ــراءة الضب ــل بب ــم مقاب حك

الغــاز  بقنابــل  بقتــل 37 ســجينا خنقــا 
داخــل ســيارة ترحيــالت، وعلــى بعــد 
أيــام مــن إعــادة محاكمــة مبــارك ووزيــر 
داخليتــه العادلــي المســئولين عــن قتــل 
وإصابــة آالف المصرييــن قبــل وأثنــاء 
ثــورة ينايــر، والتــي تؤكــد مؤشــراتها 
علــى االتجــاه لتبرئتهمــا، كمــا تــم تبرئــة 
ــار  ــذي ث العشــرات مــن رمــوز عهــده ال
وخرجــوا  المصرييــن  مالييــن  عليــه 
السياســي. ولــم ال  المشــهد  ليتصــدروا 
ــيا  ــوا رئيس ــة كان عض ــس الحكوم ورئي
بلجنــة جمــال مبــارك للسياســات بالحــزب 
ــاب أي حكــم –  ــي.. وفــي ظــل غي الوطن
نعــم أي حكــم – طيلــة ثــالث ســنوات 
يديــن قتلــة آالف الشــهداء منــذ 25 ينايــر. 

أي مأســاة نتوقعهــا بعــد هــذا الفســاد فــي 
ــن،  ــآالف المعتقلي ــت ب ــي ألق ــكام الت األح
فــي  الثــوري،  الشــباب  مئــات  منهــم 
الســجون دون جريمــة وبتهمــة التظاهــر 
بنــاءا علــى قانــون فاســد، وفــي ظــل 
بالحبــس  تســمح  التــي  العدالــة  غيــاب 
االحتياطــي ألكثــر مــن ثالثــة شــهور 
ــة  ــذا أن الدول ــي ه ــة، أال يعن دون محاكم
ــة هــي المســئول  التــي تغيــب فيهــا العدال

األول عــن اإلرهــاب؟

اإلخــوان ونظــام حكمهــم ســقط شــعبيا 
وثبــت فشــله بالتجربــة، وأي اســتغالل 
لتظاهراتهــم مــن أجــل فــرض االســتبداد 
هــو كــذب مفضــوح إلعــادة إنتــاج الدولــة 

البوليســية وتمكيــن الثــورة المضــادة مــن 
الحكــم.

وعلــى الرغــم مــن وجــود احتمــال لنقــض 
الحكــم وإعــادة المحاكمــة أمــام دائــرة 
ــذا  ــية له ــالة السياس ــرى، إال أن الرس أخ
ــكل معــارض لنظــام  الحكــم والموجهــة ل
االســتبداد الحالــي الــذي يقــود الثــورة 
المضــادة، مفادهــا أن “القضــاء قضاؤنا” 
يــد  ليصبــح  النظــام  يريــد  بمــا  يحكــم 
ــن  ــي تقمــع المعارضي ــة الت البطــش الثاني
فــي  المتمثلــة  األولــى  يــده  وتحمــي 
الشــرطة  مــن  مســبوق  غيــر  عنــف 
ــال  ــرات واالعتق ــض التظاه ــي ف ــراه ف ن
فــي الشــوارع والجامعــات، والتعذيــب 

إلــى  فــي األقســام والســجون. إضافــةً 
ــام  ــواء أم ــة األج ــدف لتهيئ ــم يه أن الحك
السيســي قبيــل االنتخابــات الرئاســية التــي 

تنتظــره. 

حكــم  أن  الحالــي  النظــام  يتعلــم  لــم 
ــارك ومرســي  ــدّي مب ــي عه ــتبداد ف االس
ــورة الشــعب،  ــن ث ــا م ــا منهم ــم يحــم أي ل
ــل أشــد  ــس السياســات، ب ــي نف ــادى ف فتم
مهمــا  التــي  بنهايتــه  ليعّجــل  قســوة، 
تأخــرت آتيــة، وســاعتها لــن يحميــه فســاد 

قضــاء أو عنــف شــرطة.

واالشــتراكيون الثوريــون وهــم يؤكــدون 
رفضهــم وإدانتهــم لــكل حكــم مســيّس 
أو  بــريء  ليظلــم  العدالــة،  عــن  حــاد 
يبــرئ قاتــل، لــن يطالبــوا النظــام بإعــادة 
ــن  ــأزوم ل ــام الم ــذا النظ ــات، فه المحاكم
يتراجــع عــن االســتبداد بوجــه مكشــوف.

الثــوري وكل  الشــباب  ولكننــا نطالــب 
المصرييــن الــذي خرجــوا فــي ينايــر 
الثوريــة  الموجــات  كل  وفــي  ويونيــو 
ــة  ــة االجتماعي ــة والعدال ــن بالحري مطالبي
يتوحــدوا مــن  والكرامــة اإلنســانية أن 
أجــل فضــح هــذا النظــام المســتبد الفاســد 
ــه  ــذي يتأكــد كل يــوم معادات والفاشــل وال
ألهــداف الثــورة، ولفضــح كل مــن يدعمه 
والسياســيين  األحــزاب  قيــادات  مــن 
التــي  بحجــة الحــرب علــى اإلرهــاب 

يرفعهــا كاذبــا لتبريــر جرائمــه. 

ثورتنا مستمرة.. المجد للشهداء.. 
السلطة والثروة للشعب

االشتراكيون الثوريون

االشرتايك ترحب مبراسالتكم

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

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

contact@RevSoc.me اإللكترونــي: 

قراءة يف موجة النضال العاميل.. ومهام الثوريني

البائد  النظام  مشاهد  من  مشهد  فــي 
لألطبــاء  بقوله  الوزراء  رئيس  يطالعنا 
ــن مــن أجــل إصــالح منظومــة  المضربي
معهــم  التفــاوض  جلســة  فــي  الصحــة 
نتكلم  تعالوا  وبعدين  اإلضراب  »فضوا 

بعــد ثالثــة اشــهر«! 
وهــو تعنت ال يدل ســوى علــى طفولــة 
ــاء  ــاة األطب سياسية وعــدم إحســاس بمعان
والمرضــى داخــل المستشــفيات؛ فبعــد 
مفاوضات  دامت لمــدة اسبوع وبعد أن 
وصل ممثلــو األطباء و الصيادلة و اطباء 
األسنان لصيغة توافقية توحــد مطالبهم و 
ــب  ــذه المطال ــي ه مناقشة وزير الصحة ف
وبعــد موافقتــه عليهــا أيعقــل أن يكــون رد 

رئيــس الــوزراء مثــل هــذا الــرد؟!
ــالل  ــن خ ــر م ــة مص ــاء وصيادل إن أطب
إضرابهــم الجزئــي عــن العمــل الــذي 
ال يشــمل الطــوارئ والعنايــة المركــزة 
والحضانــات  الحرجــة  والحــاالت 

ــة  ــالح منظوم ــل إص ــن أج ــون م يناضل
ــول  ــل الحص ــن أج ــة وم ــة الخرب الصح
علــى أجــر الئــق يمكنهــم مــن التفــرغ 
ــن  ــة وم ــفيات الحكوم ــي مستش ــل ف للعم
أفضــل  صحيــة  خدمــة  تقديــم  أجــل 
للمرضــى؛ وإن التعنــت ضدهــم مــن قبــل 
ــل  ــوزراء هــو إصــرار مــن قب رئاســة ال
ــو  ــا ه ــع كم ــاء الوض ــى بق ــة عل الحكوم
عليــه وهــو مــا يصــب فــي صالــح مافيــا 

واالســتثمارية  الخاصــة  المستشــفيات 
التــي تعتمــد علــى فســاد وفشــل منظومــة 
تعمــل  حتــى  الحكوميــة  الصحــة 
مستشــفياتهم االســتثمارية بكامــل طاقتهــا 
علــى حســاب المواطــن المطحــون الــذي 
يضظــر للجــوء لمستشــفياتهم الخاصــة 
ــة  ــة مقبول ــة صحي ــى خدم ــول عل للحص
بــدال مــن خرابــات وزارة الصحــة التــي 

تســميها الدولــة مستشــفيات.

إضرابهــم  خــالل  مــن  األطبــاء  إن 
لــكل  يؤكــدون أن الصحــة هــي حــق 
ــع  ــلعة يدف ــت س ــري وليس ــن مص مواط
ــة التنصــل  ــت الدول ثمنهــا؛ ومهمــا حاول
ــات  ــم الخدم ــاه تقدي ــئولياتها تج ــن مس م
ــاء مصــر  ــإن أطب ــة لمواطنيهــا ف الصحي
الشــرفاء بنضالهــم المســتمر يؤكــدون 
علــى حــق المواطــن فــي الحصــول علــى 
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــة الئق ــة صحي خدم

ــا. ــش به ــي يعي الت
 ونحــن إذ نؤكــد كامــل دعمنــا ألطباء 
الصحي  القطاع  في  وللعامليــن  مصــر 
فإننــا ندعو جميــع المصرييــن للتضامــن 
ــي  ــق الطب ــاء والفري مــع إضــراب األطب
ككل والــذي يصــب فــي صالــح إصــالح 

ــة.  ــة الخرب ــة الصح منظوم
عاش كفاح أطباء وصيادلة مصر

عاش كفاح الفريق الطبي
االشتراكيون الثوريون

 
شباب األطباء يردون عىل 

السييس

بقلم: راجي بيبرس 

السيســي فــي مؤتمــر شــباب األطبــاء 
بـ”العطــاء  األطبــاء  شــباب  يناشــد 
لمصــر دون انتظــار المقابــل”؟ طيــب 
يــا ريــت تبــدأ بنفســك وتعطينــا القــدوة 

ــل فــى العطــاء. والمث
المســئولين  كبــار  تدعــو  ريــت  يــا 
للتبــرع  أولهــم،  وأنــت  والــوزراء، 
بمرتبــات  واالكتفــاء  بمرتباتهــم 

األطبــاء. مرتبــات  مــع  تتســاوى 
يــا ريــت رجــال األعمــال ال بيلهفــوا 
100 مليــار جنيــه ســنويا دعــم طاقــة 
للمصانــع كثيفــة االســتعمال للطاقــة 
وبيبيعــوا بالســعر العالمــي يضحــوا 

عشــان مصــر.
ــا ريــت شــركات الخدمــة الوطنيــة،  ي
ــة  ــة الخاص ــش – العزب ــع الجي مصان
بثلــث  تُقــدر  اللــي   – بتاعتكــم 
حجــم اإلســتثمارات فــي االقتصــاد 
للدولــة  تدفــع ضرائــب  المصــري، 

ألنهــا معفيــة مــن الضرائــب. 

عايزين حقنا يف العالج 

تضامنا مع إرضاب األطباء ضد تعنت الثورة املضادة

عمال

بقلم: إبراهيم فاروق 

هــذه هــي منظومــة القضــاء المصــري التــي تعمــل 
بميكانيكيــة شــديدة التناغــم مــع النظــام الحاكــم، كيف 
لنــا أن نصــدق خرافــة “الشــامخ”، بينمــا المؤكــد أن 
دائــرة النظــام، التــي تحمــل القتــل والســرقة والفســاد 
ــي  ــموخ ف ــل الش ــن تقب ــة، ل ــتغالل واالنتهازي واالس
إحــدى مؤسســاتها، حيــث يجــب علــى كل مؤسســة 
ــرة النظــام وإال ســتلفظها  ــع دائ ــل بتناغــم م أن تعم
ــا نســمعه  ــرر م ــا يب ــو م ــاً، وه ــرة النظــام تلقائي دائ
مــن تصريحــات القتلــة والفســدة عــن احترامهــم 
ألحــكام القضــاء، فمــن شــابه مؤسســات دولتــه فمــا 

ظلــم!.

ذلــك التجانــس الــذي يــراه البعــض تناقضــاً فــي 
الحكــم بإعــدام 529 شــخصا خــالل يوميــن، بينمــا 
الرحمــن جــالد  اســتمرت محاكمــة حســن عبــد 
أمــن الدولــة ألكثــر مــن ســنة، انتهــت بتبرئتــه 
ــذا هــو  مــع إســماعيل الشــاعر وأحمــد رمــزي، فه
منتهــى تجانــس القضــاء مــع النظــام الــذي لــم يســقط 

ــد. بع

إن هــذه األحــكام ال ترجــع الختــالف القضــاة الذيــن 
يصدرونهــا، بــل هــي أحــكام صــادرة عــن مؤسســة 
تعمــل بجــد إلعطــاء الصبغــة القانونيــة للقتــل، فنجــد 

أن ســعيد يوســف صبــري رئيــس محكمــة جنايــات 
ــر مــن 500 خــالل  ــذي حكــم بإعــدام أكث ــا، ال المني
يوميــن، هــو نفــس القاضــي الــذي حكــم بتبرئــة 
جميــع الضبــاط المتهميــن بقتــل 18 وإصابــة 300 
خــالل أحــداث ثــورة ينايــر، بعــد محاكمــة اســتمرت 

ألكثــر مــن ســنتين فــى نفــس الدائــرة.

وهــم الحياديــة الــذي تحــاول الدولــة تصديــره عــن 
القضــاء، تلــك الحياديــة التــي بــرأت مــن قتلــوا 
ــن  ــروا المصريي ــوا وجوعــوا وأمرضــوا وأفق ونهب

يكتفــي  ال  القضــاء  أن  بحجــة  عديــدة،  لســنوات 
بمشــاهدة النــاس تُدهــس علــى شاشــات التلفــاز، 
ولكنــه يحتــاج ألدلــة ومســتندات، وهــو الــدور الــذي 
تقــوم بــه أجهــزة الدولــة، وعلــى رأســها وزارة 
الداخليــة )بطــل جميــع مشــاهد إذالل المصرييــن 
يتوقــع  كان  فهــل  كرامتهــم(،  وإهانــة  وتعذيبهــم 
مدعــو الشــموخ أن يقــوم كالب حراســة النظــام 
محترفــو  يقــوم  أن  أو  إدانتهــم؟!،  أدلــه  بتقديــم 
التضليــل وتلفيــق التهــم وتفصيلهــا وتوزيعهــا بتقديــم 
تحريــات تتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال المصداقيــة 
الدولــة هــي  أو  فالداخليــة  إذن  المتهميــن؟!  عــن 
ــا  ــر مباشــر، كل م مــن تُصــدر األحــكام بشــكل غي
عليهــا هــو تمريــر األدلــة التــي تخــدم الحكــم الــذي 
ــح  ــي صال ــب ف ــي تص ــة الت ــب األدل ــده، وحج تري
مــا ال تريــد، لــذا يمكننــا أن نتصــور الجالــس علــى 
المنصــة كأحــد ضبــاط الشــرطة الــذي يفرقــه عنهــم 

ــاح!. ــك الوش ــداء ذل ارت

وســواء قــام هــؤالء القضــاة بإصــدار هــذه األحــكام 
ــى تكليــف، أو فقــط  ــاءا عل ــة وبن ــود الدول كأحــد جن
انصاعــوا وقبلــوا أن تقودهــم الدولــة بطريقــة غيــر 
مباشــرة، عــن طريــق داخليتهــا، لهــذه األحــكام، 
ــوا  ــم ليس ــعب أنه ــة للش ــدة الواضح ــة الوحي فالحقيق

قضــاة، وليســوا شــامخين.

ليسوا قضاة وال شامخني 
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يف أعقاب تكوين لجنة مشرتكة لتنسيق العمل بني القطاعات املختلفةسرياميكا كليوباترا.. تعددت األنظمة والقهر واحد

وحدة العامل.. خطوة لقدام
بقلم: دينا عمر 

الحريــات  لجنــة  أطلقتهــا  دعــوة  فــي 
ــة الصحفييــن وحركــة االشــتراكيين  بنقاب
األحــد  عمالــي،  لمؤتمــر  الثورييــن 
“مطالــب  عنــوان:  تحــت  مــارس،   2
العمــال مــن الحكومــة الجديــدة” أُعلــن 
مشــتركة  عماليــة  لجنــة  تكويــن  عــن 
ــركات  ــات والش ــن القطاع ــد م ــي العدي ف

المشــترك.  والتحــرك  للتنســيق 

فــي:  المطالــب  أبــرز  العمــال  رفــع 
قــرارات  وتفعيــل  المفصوليــن،  عــودة 
عــودة الشــركات إلــى الدولــة، وتنفيــذ 
الحــد األدنــى لألجــور الــذي تنصلــت 
ــث يتقاضــى  ــه حكومــة الببــالوي، حي من
ــة  ــف بمحافظ ــف موظ ــن 35 أل ــر م أكث
ــه شــهريا!.  ــل مــن 100 جني الشــرقية أق
عمــال  عــن  الصــادر  للبيــان  ووفقــا 
اللجنــة المشــتركة: “إننــا لــن نســتطيع 
تنفيــذ مطالبنــا، وتطهيــر شــركاتنا مــن 
للقطــاع  الشــركات  وإعــادة  الفاســدين، 
العــام وإعــادة تشــغيلها إال إذا وضعنــا 
البعــض،  بعضنــا  أيــدي  فــي  أيدينــا 
ــدالً مــن أن يتحــرك كل  ــاً ب ــا مع وتحركن
ــيق  ــة لتنس ــر لجن ــك عب ــده، وذل ــا وح من
مطالبنــا  تحقيــق  حتــى  معــا،  حركتنــا 

جميعــا”.

حضــر المؤتمــر ممثلــون عــن عمــال 
ــة  ــان، وغــزل المحل شــركات طنطــا للكت
ــة، وشــركة  ــل البخاري ــبين، والمراج وش
باإلســكندرية،  والصابــون  الزيــوت 
ــركة  ــام، وش ــل الع ــة النق ــد، وهيئ والبري

واألطبــاء. البحيــرة،  مســاهمة 

ضــد  مشــروع..  مشــروع  اإلضــراب 
الجــوع وضــد  الفقــر 

ــا إلضــراب  ــة العلي اســتنكر عضــو اللجن
رغــم  أنــه  شــفيق  محمــد  األطبــاء 
فــي  اإلضــراب  مطالــب  مشــروعية 
لصالــح  الصحــي  القطــاع  تحســين 
ــى  ــة إل ــة الصح ــادة موازن ــن بزي المواط
15% بــدال ممــا هــي عليــه اآلن )أقــل 
ــة ال  ــات المتتالي ــإن الحكوم ــن 4%(، ف م
تســتجيب فــي الوقــت الــذي تُنفــق فيــه 
ــى النواحــي  ــة عل ــة الصحي ــث الميزاني ثل
الحكومــة  وفــي  للــوزارة.  اإلداريــة 
العــدوي  عــادل  تعييــن  تــم  الجديــدة 
ــر  ــاون الوزي ــو مع ــة، وه ــرا للصح وزي
الســابق حاتــم الجبلــي صاحــب سياســات 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــاع، ف ــة القط خصخص
ــفيات  ة بالمستش ــرَّ ــدد األس ــه ع ــد في تتزاي
فيــه  وتنقــص   %100 الخاصــة 
بنســبة %40.  الحكوميــة  بالمستشــفيات 

فيمــا تســائل طــارق البحيــري مــن النقابــة 
المســتقلة لعمــال النقــل العــام عــن قطــاع 
الســكة الحديــد الــذي أوقفتــه الحكومــة 
لمــدة 6 شــهور، فلمــاذا ال يصارحونــا 
ــوم  ــون الي ــا يتحدث ــاع مثلم ــائر القط بخس

ــروع؟ ــا المش ــن إضرابن ع

خصخصوها.. والعمال هيرجعوها

ومــن شــركة غــزل المحلــة تحــدث كمــال 
ــجل أي  ــم تس ــركة ل ــأن: “الش ــي ب الفيوم
ديــون مــع صافــي ربــح 112 مليــون 
ــام  ــا الع ــا فوجئن ــام 2007، لكنن ــه ع جني
لتتجــاوز  مفــوض  بتعييــن  يليــه  الــذي 
الخســائر 120 مليــون جنيــه ثــم 144 
مليــون جنيــه ثــم 243 مليــون جنيــه، 
ــار  ــي إلــى ملي حتــى وصلــت العــام الحال
المحلــة  عمــال  جنيــه.  مليــون  و300 
أســقطوا رجــل مبــارك، فــؤاد حســان، 
مــن الشــركة لكــن تــم ترقيتــه إلــى نائــب 
رئيــس  ثــم  القابضــة  الشــركة  رئيــس 
ــن قدمــوا  ــة هــم َم الشــركة. عمــال المحل
 1967 أعــوام  بيــن  الوطنــي  دورهــم 
و1973 ســاعتين إضافيتيــن كمجهــود 
ــارك مــن  ــوم إســقاط كل مب ــي، والي حرب
ــة.  ــة العمالي ــدف الحرك ــو ه ــع ه المصان
ــو اتســرقت  ــورة مــش هتتســرق، ول “الث

يموتونــا أحســن”.

تعليــق  علــى  االتفــاق  تــم  قــد  وكان 
فبرايــر  بمنتصــف  العمــال،  إضــراب 
بالشــركة  العمــل  وعــودة  الماضــي، 
مقابــل إقالــة رئيــس الشــركة القابضــة 
ــي  ــة، الت ــة العمومي ــاد الجمعي ــن انعق لحي
لــت للمــرة الرابعــة علــى التوالــي،  أَجَّ
جلســتها المخصصــة لبحــث إقالــة حســان 
تصاعــد  رغــم  مســمى،  غيــر  ألجــل 
تحــٍد  وفــي  العماليــة،  االحتجاجــات 

العمــال. إلرادة  واضــح  واســتفزاز 

يــا حراميــة بنعاهدكــوا.. عمــال مصــر 
مــش هتســيبكوا

أمــا الشــركة العقاريــة فقــد تســائل ممثــل 
أن  عــن  المصــري،  محمــد  العمــال، 
 1889 عــام  أُنشــئت  التــي  “الشــركة 
كشــركة قوميــة قامــت بتطهيــر المجــرى 
المائــي بشــرق العوينــات وخــط بارليــف 
ُخصخصــت أوائــل عــام 1994 رغــم 
عــدم تســجيلها أي ديــون، واآلن تقــدر 
ــادت  ــم أف ــه. فب ــار جني الخســائر ب 5 ملي
الخصخصــة؟. مــا يحــدث هــو تصفيــة 
رغــم  للشــركات  فاعــل  بفعــل  شــاملة 
 2012 ينايــر  فــي  الصــادر  القــرار 
للنائــب  البالغــات  بعودتهــا وعشــرات 
أدنــى  دون  الفاســدين  لمحاســبة  العــام 
رئيــس  رد  ســوى  نجــد  ولــم  اهتمــام، 
علــى  طــه  ســعيد  المهنــدس  الشــركة 
ــم  ــد انقطــاع مرتباته ــال بع ــاوض العم تف
فــي  “اقعــدوا  ليقــول:  أشــهر   3 لمــدة 

البيــت أنــا مــش مســئول”.

تفضــح  الشــركات  عــودة  قضيــة 
الفســاد،  ورائهــا  ومــن  الخصخصــة 
كذلــك تفضــح القيــادات المزيفــة التــي 
اعتلــت أكتــاف العمــال أمثــال كمــال أبــو 
عيطــة ورده عنــد مقابلــة عمــال الشــركة 
ــه؟  ــل إي ــا أعم ــم: “وأن ــة بمطالبه العقاري

أنــا جــاي الــوزارة أقعــد يوميــن”!.

ــدث  ــرة تح ــاهمة البحي ــركة مس ــن ش وم
ممثــل العمــال عــن مطلــب الحــد األدنــى 
لألجــور وتضاؤلــه فــي ظــل التجاهــل 
“المتدنــي”  الحــد  ليصبــح  الحكومــي 
لألجــور، فــي حيــن تتــراوح مرتبــات 
الشــركة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
ــه  ــف جني ــى 20 أل ــن 15 إل ــة بي القابض
ــة مــع  ــة متالحق ــات وظيفي شــهريا وترقي
ارتفــاع خســائر الشــركة حتــى 30 يونيــو 
ــي  ــه، ف ــون جني ــى 227 ملي ــي إل الماض
الوقــت الــذي لــم يتقاضــى فيــه 19 ألــف 
ــون  ــهر ويبيت ــذ 6 أش ــم من ــل رواتبه عام

علــى الرصيــف. 

واســتنكر ممثــل عمــال غــزل شــبين، 
محمــد فتحــي، إصــدار المحكمــة اإلدارية 
ومجلــس  للرئيــس  تحصينــات  العليــا 
الشــعب والدســتور، فلمــاذا إذن ال تحصن 
ــد؟.  ــن جدي ــركات م ــودة الش ــرارات ع ق
الصــادر عــن  القضائــي  الحكــم  رغــم 
ــذه.  ــة باســتعادة الشــركة وعــدم تنفي الدول
حــول  بالتفــاوض  العمــال  يقبــل  لــن 
ــال  ــم العم ــن يته ــم، وَم ــذ الحك ــدم تنفي ع
باألجنــدات الخارجيــة يجهــل أننــا نمتلــك 
أجنــدات اقتصاديــة وقــادرون علــى إدارة 

الشــركات وتشــغيلها.

تشغيل عجلة اإلنتاج أم عجلة النهب؟
وعضــو  العمالــي  المحامــي  تســاءل 
هيثــم  الثورييــن  االشــتراكيين  حركــة 
محمديــن عــن حصــول 7 مصانــع علــى 
قــرارات المحكمــة بالعــودة إلــى القطــاع 
عــودة  مــن  الحكومــات  فأيــن  العــام، 
ــاج؟  ــم ومباشــرة اإلنت ــى عمله ــال إل العم
العجلــة الوحيــدة التــي تديرهــا الحكومــات 
الخصخصــة  عجلــة  هــي  المتعاقبــة 
ورشــاوى  العمــال  وتشــريد  والنهــب 
ــون أرباحــا فــي  ــات. العمــال يحقق الصفق
القطاعــات الحكوميــة والخاصــة علــى 
حــد ســواء فأيــن حقوقهــم؟ وأيــن الحكومة 

ــن ســرقات رجــال  ــة م والســلطة التنفيذي
الهاربيــن؟ المقترضيــن  األعمــال 

3 أكاذيب حكومية 
ووفقــا للصحفــي االقتصــادي االشــتراكي 
وائــل جمــال فــإن تصريحــات رئيــس 
الــوزراء الجديــد بشــأن دعــوة العمــال 
إلــى وقــف اإلضرابــات لتمهيــد الفرصــة 
عــدم  دعــوى  تحــت  الحكومــة  أمــام 
وجــود مــوارد، هــي “أكبــر أكذوبــة”. 
فرغــم المليــارات التــي انهالــت علــى 
وفــك  بمرســي  اإلطاحــة  منــذ  مصــر 
ــم تســتطع  وديعــة حــرب الخليــج، لكــن ل
سياســات الدولــة االقتصاديــة مــن كل هذه 
المليــارات تحديــث الماكينــات بالمصانــع 
المختلفــة لتنفيــذ قــرارات عودة الشــركات 
جديــدة،  عمــل  فــرص  اســتحداث  أو 
فالعدالــة االجتماعيــة ليســت مــن أولويات 

ــام. النظ

مجمــل  فــي  تكمــن  الثانيــة  األكذوبــة 
الحكومــة  تصدرهــا  التــي  األرقــام 
للغــزل  القابضــة  الشــركة  “فرئيــس 
والنســيج يصــرح أن متوســط األجــور 
ــه ســنويا، لكــن  ــون جني ــدر بـــ 30 ملي يُق
الحقيقــة أن القيــادات العليــا تســتحوذ على 
قــدر كبيــر مقارنــة بأجــور العمــال، وهــي 
نفــس األكذوبــة التــي تســوقها الحكومــات 
علــى التتابــع باإلبقــاء علــى الفاســدين 
المتســببين فــي تخســير الشــركات فــي 
ــال  ــه العم ــب في ــذي تطال ــت ال ــس الوق نف
ــي  ــروعة ف ــم المش ــن حقوقه ــي ع بالتخل

أجــر عــادل وتأمينــات اجتماعيــة”. 

وصــف  فهــي  الثالثــة  األكذوبــة  أمــا 
كمــا  بالفئويــة  العماليــة  االحتجاجــات 
فــي مشــروع الموازنــة. “هــل تطهيــر 
الفســاد  علــى  والقضــاء  المؤسســات 
قطــاع  تحســين  هــل  فئــوي؟  مطلــب 
الصحــة والنهــوض بالمنظومــة الصحيــة 
هــي مطالــب فئويــة أم لخدمــة جمــوع 
فئــة  تخــدم  التــي  الحكومــة  الشــعب؟ 
الضرائــب  مــن  وتعفيهــم  المســتثمرين 
كمــا تطلــق يدهــم فــي جنــي األربــاح 

بعينهــا”. الفئويــة  هــي  المضاعفــة 

معارك العمال.. وقود الثورة
ــد علــي  ــا للمحامــي االشــتراكي خال ووفق
ــى لألجــور هــي  ــة الحــد األدن ــإن قضي ف
هيكلــة  تعديــل  تفــرض  أعــم  معركــة 

وزراء  وعلــى  مصــر،  فــي  األجــور 
الحنجوريــة  مــن  ينتهــوا  أن  الحكومــة 
األقصــى  الحــد  بتطبيــق  ويســارعوا 
وربطــه بالحــد األدنــى فــي كل الشــركات 
والهيئــات أو المؤسســات، ألن العدالــة 
االجتماعيــة هــي نظــام حكــم وليــس مــن 
العماليــة  النقابــات  األولويــات.  ضمــن 
المســتقلة وقانــون الحريــات النقابيــة هــو 
رهــان إعــادة التــوازن فــي المجتمــع وفك 
ــاء  ــى البن ــاظ عل ــة بالحف ــاط الحكوم ارتب
الهرمــي وتجريــد العمــال مــن أحقيــة 

اتخــاذ القــرار.

الحكومــة  نهــب  علــي  خالــد  وكشــف 
العمــال،  وحقــوق  التأمينــات  ألمــوال 
االجتماعــي  للتأميــن  القوميــة  فالهيئــة 
أصــدرت أرقامــا حــول صافــي المديونيــة 
ــد عــن  ــا يزي ــو 2013 بم ــى 30 يوني حت
بالصكــوك،  ُمثبتــة  جنيــه  مليــار   249
يزيــد عــن  بمــا  تقــدر  الُمثبتــة  وغيــر 
ــك  ــدى بن ــة ل ــا المديوني ــار، أم 281 ملي
 77 عــن  فتزيــد  القومــي  االســتثمار 
الهيئــة  واســتثمارات  جنيــه،  مليــار 
ــه،  ــار جني ــد عــن 73 ملي ــا يزي ــها م نفس
ــار،  ــد عــن 682 ملي ــا يزي ــي م واإلجمال
ــك  ــات ال تمتل ــق التأمين ــن صنادي ــي حي ف
ســوى 73 مليــون فقــط، بمــا يعنــي أن 
ــر مــن 95% مــن اشــتراكات العمــال  أكث
فــي التأمينــات يتــم اســتغاللها لصالــح 
واســتثماراتهم  األعمــال  رجــال  دعــم 
وال يســتفيد منهــا العمــال بتأمينــات أو 
معاشــات أو حــد أدنــى لألجــور تحــت 
ادعــاءات “مفيــش فلــوس فــي البلــد”!

ــلطة  ــد الس ــدة.. ض ــة واح ــة عمالي حرك
ــا ــي بتدبحن الل

أجمــع ممثلــو العمــال علــى أن وزارة 
وزارات  عــن  تختلــف  لــن  محلــب 
ــى هــذه  ــف، فحت ــل ونظي ــالوي وقندي البب
ــا  ــارك، وم ــام مب ــقط نظ ــم يس ــة ل اللحظ
ــس  ــم ينعك ــوه ل ــر للوج ــو تغيي ــدث ه يح
بــأي تغييــر فــي وضــع العمــال وســط 
تهديدهــم باألمــن الوطنــي واإلبقــاء علــى 
القيــادات الفاســدة، أمــا مــن يتحدثــون 
ــاوض  ــي التف ــم ف ــال ويمثلوه ــم العم باس
علــى دســتور الســلطة فــال يتمتعــون بــأي 
شــرعية، كذلــك النقابــات العامــة التــي 
تتجاهــل مطالــب العمــال وتنتهــك حقوقهم 
فــي تقاضــي رواتبهــم. اإلضرابــات هــي 
الشــركات  إنتــاج  لتحســين  باألســاس 
هــي  العماليــة  المطالــب  والمصانــع. 
ككل،  المصرييــن  المواطنيــن  مطالــب 
ــري  ــن المص ــن المواط ــو أم ــان ه واألم
وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة لــه. وأخيــرا 
وجهــت اللجنــة دعــوة للعمــال فــي كل 
المواقــع المختلفــة باالنضمــام والتوحــد 

فــي مواجهــة الثــورة المضــادة.

العماليــة  المطالــب  يطــرح  المؤتمــر 
بمنتهــى الوضــوح علــى طاولــة الحكومــة 
بتحديــات  وينــذر  القديمــة   / الجديــدة 
قائمــة قــد تطيــح بهــا، فإمــا االســتجابة أو 

الرحيــل.

بقلم: حسام عزت 

فــرع  كليوباتــرا  ســيراميكا  عمــال  عــاود 
ــوم  ــل ي ــن العم ــام ع ــراب الت ــويس اإلض الس
األربعــاء 12 مــارس، بعــد فشــل المفاوضــات 
مــع مالــك المصنــع ورجــل األعمــال وعضــو 
لجنــة السياســات بالحــزب الوطنــي “المنحل” 

ــو العينيــن. محمــد أب

ــا  ــذ م ــم من ــوا اعتصامه ــد علق ــال ق كان العم
يقــارب األســبوع بعــد الوعــود الورديــة التــي 
تلقوهــا مــن مالــك المصنــع والتــي شــملت 
صــرف األربــاح بأثــر رجعــي منــذ عــام 
ــن  ــهر ع ــي 3 أش ــى اآلن بإجمال 2012 وحت
ــاء  ــوم الثالث ــال ي كل ســنة، لكــن فوجــئ العم
الوعــود،  هــذه  عــن  بتراجعــه  الماضــي 
ــا  ــام كل 3 أشــهر مم وعرضــه صــرف 5 أي
ــوح  ــراب مفت ــي إض ــول ف ــال للدخ ــع العم دف

ــل.  ــن العم ع

شــهد مصنــع ســيراميكا كليوباتــرا العديــد مــن 
ــرة  ــذ فت ــرات واألزمــات المتصاعــدة من التوت
بيــن أعضــاء النقابــة ومالــك الشــركة منــذ 
3 ســنوات، فيمــا تصاعــدت حــدة األزمــة 
مــن  بقــرار  وانتهــت  الماضــي  األســبوع 
ــات  ــة األتوبيس ــف حرك ــركة بوق ــس الش رئي

ــال. ــل العم ونق

بأنهــم،  العمــال  فوجــئ   2006 عــام  فــى 
وبرغــم تحقيقهــم لنســب إنتــاج قياســية نتيجــة 
الخطــة  عــن  فضــالً  اإلنتــاج،  مضاعفــة 
الطموحــة إلدارة الشــركة بإضافــة مصنــع 
ــم  ــى مســتوى العال ــر واألحــدث عل يعــد األكب
بــه،  المســتخدمة  التكنولوجيــا  حيــث  مــن 
قيمتهــا  للرواتــب  الثانويــة  الزيــادة  أن  إال 
العمــال  دعــا  ممــا  جنيهــاً،   40 تتعــدى  ال 
ــوح داخــل الشــركة  ــم اعتصــام مفت ــى تنظي إل
لمــدة ثالثــة أيــام كانــت كفيلــة بإزعــاج نظــام 
ــل  ــب العم ــى مكت ــل ف ــذاك والمتمث ــارك آن مب

مــن  العمــال  وتهديــد  )عتاقــة(،  ومباحــث 
قبــل إدارة المصنــع بأنــه ســوف يتــم رفــع 
الزيــادة إلــى 100 جنيــه شــاملة لــكل العمــال، 
ــى خــالل  ــم ف ــم يفضــوا اضرابه ــم إذا ل وبأنه
ــع وتشــريد  3 ســاعات فســيتم إغــالق المصن
العمــال فضــالً عــن التنكيــل بقيــادات عماليــة 
داخــل المصنــع، ممــا دعــا العمــال إلــى فــض 
االعتصــام قبــل الميعــاد المقــرر بســاعتين 
حتــى  المصنــع  بداخــل  الوضــع  ليســتقر 
ــارك  ــور مب ــع الديكتات ــام خل ــام 2011 ع الع
لتتجــدد اآلمــال لــدى العمــال بإمكانية اســترداد 
فــي إضــراب  المنهوبــة، فدخلــوا  حقوقهــم 
مفتــوح عــن العمــل فــي شــهر مــارس أي بعــد 

ــي. ــوم التنح ــن ي ــد م ــهر واح ش

تمثلــت مطالــب العمــال فــي تنفيــذ قانــون 
العمــل فيمــا يخــص بنــد اإلجــازات العارضــة 
ــوم  ــل 21 ي ــى للعام ــث يعط ــادي حي واالعتي
ــل  ــن صاحــب العم ــام، ولك ــى الع ــادي ف اعتي

ــام  ــى األي ــط وه ــام فق ــم ســوى 7 أي ال يعطيه
االعتياديــة التــي هــي مــن حقهــم فــى األســاس 
ويتــم خصــم 4 أيــام مــن راتــب العامــل إذا قــام 
بالغيــاب عــن العمــل وهــو مــا يخالــف قانــون 

العمــل.

علــى  المعتصمــون  العمــال  شــدد  فيمــا 
ضــرورة زيــادة المرتبــات واألجــور وتطبيــق 
الئحــة قانــون العمــل فيمــا يتعلــق بالغيــاب 
العمــل،  المرضيــة وإصابــات  واإلجــازات 
وزيــادة بنــد بــدل الوجبــة وبــدل الورديــة 
ــة  ــركة طبي ــتعانة بش ــي واإلس ــع األساس ورف

لتحســين مســتوى الخدمــة الطبيــة.

اتفاقيــة  تحريــر  بعــد  اإلضــراب  انتهــى 
بيــن ممثلــي العمــال ومحمــد أبــو العينيــن 
والحاكــم العســكري بالســويس كانــت أهــم 
 3 ل  الغذائيــة  الوجبــات  تحســين  بنودهــا 
ورديــات عماليــة، وتعديــل األساســي للعمــال 
والــذى يبــدأ مــن 110 جنيــه علــى أن يتــم 

ــادة خــالل 3 شــهور، وصــرف شــهرين  الزي
يتــم  أن  علــى  والمواســم  اإلجــازات  مــن 
ــام،  ــل شــهر رمضــان بـــ 10 أي تقســيمهما قب
ويتــم صرفهمــا بــدءاً مــن العــام القــادم نظــراً 
للظــروف االقتصاديــة. إال أن العمال اكتشــفوا 
أن هــذه االتفاقيــة مــا هــي إال حبــر علــى ورق 
ــد، خاصــة بعــد  ليعــاودا اإلضــراب مــن جدي
تدخــل الجيــش الســافر لصالــح رجــل األعمال 
أبــو العينيــن، وإجبــار العديــد مــن العمــال 
عامــل(   31 )حوالــي  العماليــة  والقيــادات 
علــي تقديــم اســتقالتهم بعــد احتجازهــم، حيــث 
أكــدوا لزمالئهــم أنهــم تعرضــوا للضــرب 
كعــادة  االســتقالة،  تقديــم  علــى  إلجبارهــم 
قمــع  فــي  المتأصلــة  العســكرية  المؤسســة 

اإلضرابــات العماليــة وترهيبهــا.

* كاتــب المقــال أحــد عمــال مصنع ســيراميكا 
كليوبتــرا بالعاشــر مــن رمضان

ــس  ــس مجل ــي )رئي ــد الحليل ــم: محم بقل
إدارة النقابــة( 

مــن  وزمالئــي  بأننــي  أقــول  بدايــةً 
العامليــن بالهيئــة نعانــي مثلمــا يعانــي 
فــي  والموظفيــن  العمــال  أغلــب 
القطاعــات المختلفــة ومــن داخــل معانــاة 
العامليــن ولــدت النقابــة المســتقلة فــي 

صفوفنــا. لتنظيــم  منــا  محاولــة 

أسباب التأسيس وأهداف النقابة
التــي  العامليــن  معانــاة  ضمــن  ومــن 
دفعتنــا لتأســيس النقابــة المســتقلة هــو 
للعامليــن  الفرعيــة  النقابيــة  اللجنــة 
والتابعــة للنقابــة العامــة وعــدم شــعور 
العامليــن بــان النقابــة تخدمهــم بصــدق أو 
تقــف فــي االتجــاه الحقوقــي ورد المظالــم 

الضعفــاء. ونصــرة 

ــروا  ــن اعتب ــك أن العاملي ــي ذل أضــف إل
المحلولــة  حكــم  فــي  الفرعيــة  اللجنــة 
ألنهــا تضــم فــي إدارتهــا ثــالث موظفيــن 
بدرجــة »كبيــر« وثالثــة آخريــن بدرجــة 
»مديــر عــام« باإلضافــة إلــي رئيــس 
أســباب  مــن  وأيضــاً  مركزيــة،  إدارة 
كيــان  إليجــاد  ســعينا  هــو  التأســيس 
ــاط  ــد نق ــه س ــن خالل ــتطيع م ــي نس قانون
ــة  ــة النقابي ــي اللجن الضعــف الموجــودة ف
اللجنــة  مــع  بالتــوازي  العمــل  وأثرنــا 
الفرعيــة لخلــق روح منافســه  النقابيــة 
بيــن النقابتيــن ليعــود النفــع علــي العاملين 

ــد.  ــا بع فيم

النقابــة  تأســيس  يكــن  لــم  وبالطبــع 
كانــت  فقــد  الســهل  باألمــر  المســتقلة 
توجــد تخوفــات مــن عــدم االعتــراف بهــا 
ومــدي قانونيتهــا ومشــروعيتها ولكــن 
منشــور  بعــد  المخــاوف  تلــك  زالــت 
إنشــاء  بأحقيــة  العاملــة  القــوى  وزارة 
بالمثــل  ومعاملتهــا  المســتقلة  النقابــات 
وبالفعــل  الحكوميــة  العامــة  كالنقابــات 
تقدمنــا بــأوراق اإلشــهار والتأســيس ليتــم 
إنشــاء أول نقابــة مســتقلة للعامليــن بهيئــة 

مينــاء دميــاط مســجلة برقــم 2013/30.

ــد  ــة المســتقلة بع ــي النقاب ــا ف ــد وضعن وق
ــا: ــة منه ــا األولوي ــداف له ــها أه تأسيس

1- الدعــم الكامــل إلقــرار الئحــة إداريــة 
أن  نأمــل  صياغتهــا  جــاري  وماليــة 
العدالــة االجتماعيــة  بإقرارهــا  يتحقــق 

العامليــن. لجميــع 

2- الدعــم الكامــل فــي وضــع الضوابــط 
األساســية إلنشــاء نظــام تكافــل اجتماعي.
اإلجــراءات  إنهــاء  فــي  المســاهمة   -3
التأسيســية إلنشــاء نــادي العامليــن بهيئــة 

ــاط. ــاء دمي مين

مشــروع  إلقــرار  الكامــل  الدعــم   -4
ميكنــة هيئــة مينــاء دميــاط  والمقــدم مــن 
ــاء  ــة مين ــن بهيئ ــتقلة للعاملي ــة المس النقاب

دميــاط.

المقترحــات  مــن  عــدد  عــرض   -5
والتصــورات لتطويــر المينــاء والنهوض 
ــلطة المختصــة  ــى الس ــرض عل ــه والع ب

والســعي لتنفيذهــا.

العمــل  ومشــاكل  معوقــات  تحديــد   -6
لتذليلهــا  تصــور  ووضــع  الجماعيــة 
وحلهــا والتــي تخــص فئــات العامليــن 

العمــل. شــروط  وتحســين  المختلفــة 

7-  تلقــي الشــكاوي والمقترحــات مــن 
العامليــن بــاإلدارات المختلفــة  وعرضها 
خــالل  مــن  المختصــة  الســلطة  علــى 
لجنــة الشــكاوي والمقترحــات المشــكلة 

ــة. ــس إدارة النقاب ــن مجل م

8- تمثيــل العامليــن فــي اللجــان التــي 
الوظيفيــة. شــئونهم  تخــص 

9- التواصــل والتعــاون المســتمر مــع 
العامليــن مــن خــالل اللجــان النوعيــة 

بالنقابــة. المشــكلة 

كيف تعمل النقابة المستقلة؟
الســابقة  األهــداف  لتحقيــق  بالطبــع 
ــة  ــه النقاب ــق تمضــي علي ــن طري ــد م الب

ــة  المســتقلة بمســاعدة كل العامليــن بالهيئ
إجــراء  فــي  الطريــق  هــذا  ويتلخــص 
المفاوضــة الجماعيــة وإبــرام االتفاقيــات 
وعقــود العمــل الجماعيــة فــي جميــع مــا 
يتعلــق بأوضــاع العمــل وعالقاتــه ســواء 
كان ذلــك مــع هيئــة مينــاء دميــاط  أو 
الــوزارة التــي تتبعهــا، أو غيــر ذلــك 
مــن الجهــات ذات الصلــة بأوضاعهــم 
العامليــن  تمثيــل  والعامــة،  الوظيفيــة 
ــاركتهم  ــرر مش ــان المق ــع اللج ــي جمي ف
األخــص  للقانــون، وعلــى  وفقــا  فيهــا 
والجــزاءات،  العامليــن  شــئون  لجــان 
والصحــة  والســالمة  والتظلمــات، 
المهنيــة، والعمــل علــى توســيع نطــاق 
المشــاركة العماليــة وتمثيــل العامليــن فــي 
اللجــان والهيئــات التــي تضطلــع بمناقشــة 
الخطــط والقــرارات المتعلقــة بالعمــل.

أضــف إلــي ذلك مســاعي النقابة المســتقلة 
ــي  ــع الوعــي العمال ــي رف ــي العمــل عل ف
ــة  ــة الديمقراطي ــز المشــاركة العمالي وحف
مــن خــالل إصــدار الصحــف والنشــرات 
والتثقيــف  االجتماعــات  وتنظيــم 
مبــادرات  تبنــي  وأيضــا   ، والتدريــب 
تطويرهــا  علــى  والمســاعدة  العامليــن 
الزمالــة  صناديــق  إنشــاء  مجــال  فــي 
لتحقيــق  التكميليــة  التأميــن  وصناديــق 

االجتماعــي. التكافــل 

أخيــرا أقــول بــأن النقابــة المســتقلة نهــدف 
إلــي أن تكــون بيتــا لــكل العامليــن وأؤكــد 
علــي عزمنــا علــي  أن تكــون نقابــه تحقق 
ــق  ــن طري ــة ع ــن بالهيئ ــة العاملي مصلح
والبرامــج  والخطــط  األهــداف  وضــع 
الالزمــة لتخــدم جميــع النواحــي الحقوقيــة 
ــا  ــة، كم ــة والخدمي ــة والثقافي واالجتماعي
ــم  ــا له ــاملة بم ــة الش ــى التوعي ــل عل تعم
مــن حقــوق ومــا عليهــم مــن واجبــات 
ومينائهــم  عملهــم  تجــاه  والتزامــات 

ــم.  وبلده

وليكــن شــعار نقابتنــا دائمــا »شــارك.. 
تابــع.. حاســب«. 

مرضبون حتى تنفيذ املطالبالنقابة املستقلة مبيناء دمياط.. ملاذا اآلن؟

بقلم: م. ن. 

أحد عمال النقل العام )جراج غرب اإلسكندرية(

اكتــب إليكــم كأحــد عمــال جــراج النقــل العــام بغــرب اإلســكندرية الواقعيــن تحــت 
نيــر الظلــم. نحــن عمــال النقــل العــام الــذي يعــد مــن أهــم مرافــق البلــد الــذي يخــدم 
محــدودي الدخــل بشــكل خــاص وجميــع المواطنيــن بكافــة انتماءاتهــم وتوجهاتهــم 
مــن منطلــق دوافعنــا الوطنيــة نكتــب عــن هيئــة النقــل العــام التــي تخــدم محافظــة 
كبــری كاإلســكندرية.. كهيئــة أكلهــا الفســاد الــذي أدى لغيــاب العدالــة االجتماعيــة 
لعمــال الهيئــة، هــذا الفســاد الناتــج مــن البيروقراطيــة الشــديدة بمؤسســة وطنيــة 

تخــدم الشــعب. 

ــی مطالبهــم المشــروعة، وأولهــا تطبيــق  ــة للحصــول عل ــد عانــی العمــال كاف لق
الحــد األدنــى لألجــور المنصــوص عليــه فــي قــرار رئيــس الــوزراء رقــم 224 
ــور وزارة  ــة ومنش ــن بالدول ــة العاملي ــى لكاف ــد األدن ــرف الح ــنه 2014 لص لس

ــة.  المالي

ونطالــب أيضــا برفــع حــد اإلعفــاء الضريبــي مــن 12 ألــف ســنويا لـــ18 ألــف، 
ونطالــب بحقنــا المشــروع فــي تثبيــت العمالــة المؤقتــة التــي مــر عليهــا أكثــر مــن 
ثــالث ســنوات، ورفــع بــدل الوجبــة مــن 10 جنيهــات لـــ15 جنيهــات، وصــرف 

بــدل طبيعــة عمــل بنســبة %100.

ومــن حــق المواطــن علينــا ان نطالــب أيضــاً بتوفيــر قطــع الغيــار للمركبــات مــع 
ــدم  ــی ع ــدل عل ــا ي ــات مم ــة للمواصف ــر مطابق ــدة غي ــات الجدي ــم أن المركب العل

وجــود معاييــر للمناقصــات.

ــا  ــتقبلهم وإنن ــا ومس ــوق أوالدن ــرك حق ــن نت ــا ل ــن إنن ــه المعنيي ــد لكاف ــا نؤك إنن
صامــدون رغــم تجاهــل المســئولين.. لقــد قررنــا اإلضــراب عــن العمــل وســنظل 
ــب رجــل  ــی قل ــا عل ــب بالتعنــت والتســويف.. إنن ــق المطال ــن تحق ــن لحي مضربي
واحــد و ســنظل هكــذا مــا حيينــا.. هــذا رســالتي إليكــم مــن عامــل حــر مــن عمــال 
النقــل العــام. يــا عمــال مصــر اثبتــوا وثابــروا فمــا يضيــع حــق وراءه مطالــب..

عمالعمال
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الحكومة حاطة إيدها عىل خدها يا سعاد يف مرص بلد األمن واألمان 
60% بدل مخاطر ألفراد الرشطة.. و30 جنيه بدل عدوى األطباء! 

بقلم: إسالم الشماع 

ــاء  ــرر ألعض ــر المق ــدل الخط ــزاد ب “يُ
ــراد  ــاط واألف ــن الضب ــرطة م ــة الش هيئ
ــة  ــود مؤقت ــون بعق ــك المعين ــي ذل ــا ف بم
األجــر  مــن   30% بنســبة  )طــوارئ( 
األساســي اعتبــاراً مــن 1 مــارس”. هكــذا 
ــة  ــن رئاس ــرار الصــادر م ــص الق كان ن
ــر 2014.  ــخ 14 فبراي ــة بتاري الجمهوري
قبــل القــرار، كان أعضــاء هيئــة الشــرطة 
ــة  ــر بقيم ــدل مخاط ــل ب ــون بالفع يتقاض
ــد  ــا بع ــي، أم ــر األساس ــن األج %30 م
ــدل  ــة الب ــد صــارت قيم ــرار، فق ــذا الق ه

.60%

يأتــي هــذا بعــد تقديــم وزيــر الداخليــة 
مذكــرة لرئاســة الجمهوريــة يطالــب فيهــا 
ــروح  ــع ال ــل “رف ــن أج ــادة م ــذه الزي به
علــى  واألفــراد”،  للضبــاط  المعنويــة 
ــرب  ــن الح ــة م ــد موج ــره، بع ــد تعبي ح
الضــروس التــي تمارســها علــى الشــعب 
ــى اإلرهــاب. ــة الحــرب عل وتحــت مظل

األطبــاء  أمــا  الشــرطة،  عــن  هــذا 
ــة  ــر نتيج ــم للخط ــم الدائ ــم تعرضه فرغ
ــال  ــهولة انتق ــى وس ــن المرض ــم م قربه
العــدوى لهــم، ممــا يــؤدي إلــى إصابتهــم 
الموســمية  الفيروســية  باألمــراض 
)كان  منهــم  العديــد  ووفــاة  والكبديــة 
آخرهــم 4 بعــدوى انفلونــزا الخنازيــر في 
ــون  ــة(، يتقاض ــة الماضي ــابيع القليل األس
ــاً! ــن جنيه ــدل عــدوى ال يتجــاوز ثالثي ب

الوقفــات  مــن  الكثيــر  األطبــاء  نظــم 

الجزئيــة،  واإلضرابــات  االحتجاجيــة 
فبرايــر  مطلــع  آخرهــا  كان  التــي 
أوضــاع  بتحســين  للمطالبــة  الجــاري، 
المستشــفيات، وتعديــل ميزانيــة الصحــة، 
وتطبيــق كادر األطبــاء، وزيــادة بــدل 
العــدوى. إال أن الــوزارة لــم تســتجب ألي 
ــةً ذلــك بنقــص  مــن هــذه المطالــب، معلل
المــوارد االقتصاديــة للدولــة، فــي الوقــت 
نفســه الــذي تقــدم فيــه الــوزارة مشــروعاً 
غيــر مرضــي لزيــادة الحوافــز، ممــا 
ــدأ  ــراب يب ــد بإض ــاء للتصعي ــع األطب دف

مــن 26 فبرايــر.

الســلطة  موقــف  إلــى  بالنظــر  فقــط 
وطريقــة إدارتهــا للبــالد يتبيــن انحيازهــا 
كــي  القمعيــة  لمؤسســاتها  المســتمر 
تســتمر فــي القمــع وكــي تســتمر فــي 
هيئــة  فنجــد  فقــط،  مصالحهــا  حمايــة 
ــن  ــد م ــي العدي ــهم ف ــك أس ــرطة تمتل الش
شــركة  مثــل  االحتكاريــة  الشــركات 
تســتحوذ  التــي  للبتــرول”  “ثــروة 
علــى نســبة %14 مــن نشــاط الحفــر 
فــي مصــر وتحصــل علــى امتيــازات 
االمبراطوريــة  بجانــب  هــذا  ائتمانيــة 
المتراميــة االطــراف لجنــراالت القــوات 

المواطنيــن  أرواح  أمــا  المســلحة، 
لديهــم،  قيمــة  لهــا  فليــس  وســالمتهم 
فنجــد االهمــال فــي تطويــر المستشــفيات 
العامــة  النقــل  ووســائل  الحكوميــة 
مرافــق  وحتــى  الحديديــة  والســكك 
االســعاف واإلنقــاذ، ممــا يتســبب فــي 
فيمــا جــاء رد  األرواح،  إزهــاق آالف 
ــاء  ــاط، لألطب ــا الرب ــة مه ــرة الصح وزي
المطالبيــن بحقوقهــم بـ”هــش القطــط” 

بالمستشــفيات! الموجــودة 

ــات تســليح الشــرطة  ــدو أن صفق ــا يب فيم
وزيــادة  والمدرعــات  الغــاز  بقنابــل 

وزيــادة  واالســتثمارات  المرتبــات 
موازنــة الداخليــة أهــم وأكثــر ضروريــة 
الســتمرار الدولــة القمعيــة علــى حســاب 
األساســية  الســلع  علــى  الدعــم  زيــادة 
وزيــادة موازنــة وزارة الصحــة والتعليــم 
واالســكان، فــي الحقيقــة، الطبقــة الحاكمة 
ال تعمــل لصالــح الجماهيــر الكادحــة بــل 
تعمــل علــى حمايــة مصالحهــا الخاصــة، 
آلالتهــا  الطريــق  تمهــد  فهــي  لذلــك 
القمعيــة المتمثلــة فــي الشــرطة والقــوات 
المســلحة للقضــاء علــى كل الحــركات 
ــر  ــا الجماهي ــوم به ــي تق ــة الت االحتجاجي
لتحســين تلــك األوضــاع المأســاوية، لقــد 
اتفــق نظــام مبــارك والمجلــس العســكري 
واإلخــوان المســلمون والسيســي علــى 
ــح  ــرة لصال ــر الفقي ــك الجماهي ــاداة تل مع
كبــار رجــال األعمــال وشــلة المنتفعيــن، 
فأثنــاء حكــم المخلــوع مبــارك لــم يلتفــت 
لمطالــب العمــال فــي إضــراب غــزل 
ــل  ــل فّضــل التعام ــة عــام 2008 ب المحل
األوضــاع.  علــى  للســيطرة  األمنــي 
ــاء  وخــالل عــام مــن حكــم مرســي، وأثن
ســائر  اإلضرابــات  طوفــان  اجتيــاح 
أنحــاء البــالد بأعــداد غيــر مســبوقة، كان 
يعقــد االتفاقــات لزيــادة تســليح الشــرطة.

واآلن يتقــرر زيــادة مرتبــات وبــدالت 
أفــراد وضبــاط الشــرطة والجيــش، بينمــا 
وعمــال  والصيادلــة  األطبــاء  يُعانــي 
ــم  ــام، وغيره ــل الع ــائقي النق ــزل وس الغ
المالييــن، مــن ســوء األوضــاع وســط 

ــلطة. ــن الس ــام م ــل ت تجاه

بقلم: علي يسري

نشــوف  إننــا  ممكــن  “مكانــش 
كلهــم  أو  معظمهــم  المصرييــن 
أســير  إنــه  وحاســس  مفــزوع، 
قبــل  وقلــت  أســره،  يفــك  محــدش 
أحســن،  نمــوت  نــروح  إننــا  كــده 
وقلــت إننــا مالنــاش طمــع فــي حاجــة 
غيــر إننــا نشــوف مصــر بلدنــا قــد 
الدنيــا، ومالنــاش طمــع فــي حاجــة”. 

عبــد الفتــاح السيســي فــي 7 يوليــو 
الماضــي بعــد اإلطاحــة بمحمد مرســي

ولكن المشــير أبى إال أن يطربنا ســمعا 
وقــوال، فتحــدث خــالل مؤتمــر شــباب 
األطبــاء فــي 6 مــارس الماضــي بأنــه 
يجــب على طــالب الجامعــات بالذهاب 
إلــى الجامعــات مشــيا علــى األقــدام من 
ــى  ــات المدفوعــة عل ــر النفق أجــل توفي
ــير  ــع المش ــالت، وتاب ــائل المواص وس

حديثــه بعاميتــه الشــهيرة: “يــا تــرى حــد 
فكــر وقــال إنــه ممكــن يــدي مصــر شــهر 
شــغل مــن عنــده عشــان الغالبــة تعيــش.. 
أوعــوا تزعلــوا منــي.. أنــا شــايف مصــر 
زي مــا أنــا شــايفكم.. ممكــن جيــل أو 
ــش!”  ــد تعي ــان البل ــوا عش ــن يتظلم جيلي

كان مــن المهــم جدا أن نتحدث عن مأســاة 
هــذا الجيــل، قبــل أن يُقــدم كقربــان فــداءا 
المزعومــة! الوطنيــة  باســم  للجنــرال 

في مصر.. الفقراء واألغنياء يتزايدون
أعلــن  مــارس   8 الســبت  يــوم  فــي 
ــة،  ــر الداخلي ــم وزي ــد إبراهي ــواء محم الل
أنــه تــم زيــادة الميزانيــة المخصصــة 
لعــالج األفــراد وأمنــاء الشــرطة إلــى 
30 مليــون جنيــه ســنويا، منوهــاً بأنــه 
ألــف   50 شــراء  علــى  التعاقــد  تــم 
مــن  ومتنوعــة  جديــدة  ســالح  قطعــة 
الخــارج، لتســليح جميــع أفــراد الشــرطة.

علــى الرغــم مــن اســتمرار اإلضرابــات 
ــع  ــد ومصان ــب البري ــي عــدد مــن مكات ف
فضــالً  والنســيج،  والصلــب  الحديــد 
والصيادلــة،  األطبــاء  إضــراب  عــن 
بســبب  الغضــب  مــن  حالــة  وســط 
الزيــادات المتتاليــة فــي مرتبــات الجيــش 
والشــرطة خاصــة بعــد انقــالب 3 يوليــو 
شــعوًرا  أعطــى  مــا  وهــو  الماضــي، 
ــر  ــأن مص ــرائح ب ــن الش ــد م ــدى العدي ل
أصبحــت دولــة الشــرطة والجيــش فقــط.

مرتبــات  فــي  األخيــرة  الزيــادة  حتــى 
المســلحة،  القــوات  وضبــاط  جنــود 
والتــي أقرهــا الرئيــس المؤقــت عدلــي 
منصــور، والصــادرة برقــم 535 مكــرر 
ــى  ــادة عل ــث زي ــل ثال ــنة 2013، تمث لس
ثــورة  منــذ  رواتبهــم،  فــي  التوالــي 
كانــت  حيــث  اآلن،  وحتــى  25ينايــر 
المشــير  مــن  بقــرار  األولــي  الزيــادة 
والصــادرة  طنطــاوي،  حســين  محمــد 
والمــرة   ،2012 لســنة   238 برقــم 
المعــزول  الرئيــس  عهــد  فــي  الثانيــة 
قــرارا  الــذي أصــدر  محمــد مرســي، 
بزيــادة   2012 أغســطس  شــهر  فــي 

رواتــب جنــود وضبــاط القــوات المســلحة 
المشــير  إحالــة  عقــب   ،%50 بنســبة 
ــق أول  ــف الفري طنطــاوي للتقاعــد وتكلي
ــاع،  ــوزارة الدف ــاح السيســي، ب ــد الفت عب
المعاشــات  بزيــادة  مرســي  أمــر  كمــا 
إلفــراد القــوت المســلحة بنســبة %15.

لقــد جــاءت الزيــادات للمؤسســات األمنية 
ــاد  ــكل مض ــالد، بش ــي الب ــكرية ف والعس
لألوضــاع االقتصاديــة فــي البــالد وعجز 
الحكومــة عــن وضــع حــد أدنــى وأقصــي 
لألجــور، وفــي ظــل األوضــاع المعيشــية 
الصعبــة، التــي يعانــي منهــا اآلن العديــد 
مــن قطاعــات الشــعب المصــري، والتــي 
تخيلــت أنــه بإقصــاء مرســي ســوف تحــل 
ظلــت  المشــاكل  تلــك  لكــن  مشــاكلها، 
كمــا هــي، بــل تفاقمــت وازدادت ســوءا، 
لقــد مثلــت تلــك الزيــادات رشــوة مقنعــة 
أو محاولــة شــراء والء لتلــك الجهــات 
الحكومــة  عجــز  ظــل  فــي  وأفرادهــا 
خططــا  تمتلــك  ال  والتــي  الحاليــة، 
الموازنــة  فعجــز  وواضحــة؛  متماثلــة 
بــدأ يتفاقــم وبلــغ 12% وكانــت الحكومــة 
.%9 إلــى  لخفضــه  تخطــط  الســابقة 

ــس الســنوي  ــة فورب ــف مجل ــا لتصني وفقً
ألثريــاء العالــم، فــإن مصــر احتلــت الرقم 
واحــد عربيـًـا، بعــدد ثمانيــة مليارديــرات، 
ــون  ــار دوالر، وينتم ــون 22.3 ملي يملك
ســاويرس  همــا  عائلتيــن،  إلــى 
الســعودية  احتلــت  بينمــا  ومنصــور، 
مليارديــرات. بســبعة  الثانيــة  المرتبــة 

فيمــا كشــف الجهــاز المركــزي للتعبئــة، 
عــن ارتفــاع نســبة الفقــر فــي مصــر 
الجهــاز  قــال  إذ  العــام 2013.  خــالل 
ــل  ــث الدخ ــوان “بح ــه بعن ــر ل ــي تقري ف
نســبة  إن  واالســتهالك”:  واإلنفــاق 
الفقــراء بلغــت 26.3% مــن المصرييــن، 
الســابق. العــام  عــن   %1.1 بزيــادة 

الفقــر  نســبة  أن  إلــى  الجهــاز  وأشــار 
المدقــع بلغــت 4.4% مــن الســكان. الفتــاً 
إلــى أن أعــداد الفقــراء فــي مصــر تتزايــد 
ســنوياً بشــكل مســتمر. وقــال التقريــر 
ــي  ــع ف ــر تق ــن الفق ــر م ــبة األكب إن النس
الصعيــد، مشــيراً إلى أن 49% من ســكان 

ــى  ــون عل ــي ال يحصل ريــف الوجــه القبل
ــك  ــذاء، وذل ــن الغ ــية م ــم األساس حاجاته
بارتفــاع 4% عــن نســبة العــام الماضــي.

مــن   %10 أقــل  أن  الجهــاز  وأوضــح 
ــن  ــط م ــون 3.8% فق ــا يمثل ــراد إنفاقً األف
ــي الحضــر، و%4.5  ــاق ف ــي اإلنف إجمال
الريــف،  فــي  اإلنفــاق  إجمالــي  مــن 
ــع  ــن المجتم ــى 10% م ــل أغن ــا يمث بينم
الحضــر،  فــي  اإلنفــاق  مــن   %28
الريــف. فــي  اإلنفــاق  مــن   % و20.1 

كمــا أظهــر تقريــر المركــز المصــري 
لألمــم  والمقــدم  االقتصاديــة  للحقــوق 
االقتصــادي  الوضــع  عــن  المتحــدة 
األســر  مــن   %83.5 أن  المصــري 
المصريــة تنفــق أقــل مــن 25 ألــف جنيــه 
ســنويًا، أي 2083 جنيهــاً شــهريًا. بينمــا 
تبلــغ نســبة األســر، التــي تنفــق بيــن 25 
حتــى 35 ألــف جنيــه ســنويًا 10.4%. أما 
األســر األغنــى، التــي تُنفــق أكثــر من 50 
ألــف جنيــه ســنويًا، أي أكثــر مــن 4100 
جنيــه شــهريًا، فتبلــغ نســبتها 6.2% فقــط.

مــن   %40 مــن  أكثــر  فــإن  واليــوم، 
الســكان يعيشــون علــى أقــل مــن 2 دوالر 
فــي اليــوم الواحــد، فــي حيــن جمعــت قلـّـة 
قليلــة ثــروات هائلــة.، فــإن التقديــرات 
تشــير إلــى أن 2% مــن الســكان فقــط 
يســيطرون علــى 98% مــن االقتصــاد 
ــم  ــدل التضخ ــع مع ــا ارتف المصــري. كم
ــام  ــن الع ــر م الســنوي بنســبة 6.6% يناي
ــر 2012،  ــة بشــهر يناي الجــاري، مقارن
وأشــار التقريــر إلــى أن حوالــي 86% من 
األســر األكثــر احتياًجــا فــي مصــر غيــر 
ــة  ــا الغذائي ــة احتياجاته ــى تلبي ــادرة عل ق
ــة عــام 2012 ، فيمــا أظهــرت  ــي نهاي ف
ــن  ــة بي ــّدل البطال ــاع مع المؤشــرات ارتف
النســاء العاملــة في عــام 2012 إلى %24 
مقارنــة بـــ9% بيــن الرجــال لنفــس العــام.

كمــا تطــرق التقريــر ألهــم التعديــالت 
بحقــوق  أطاحــت  التــي  التشــريعية 
المواطنيــن، وأهمهــا القانــون رقــم 4 لعام 
2012 والمعــروف بقانــون التصالــح مــع 
المســتثمرين، وقانــون تجريــم اإلضــراب 
واالحتجــاج فــي أماكــن العمــل، بالرغــم 

حــق  هــو  االضــراب  حــق  أن  مــن 
االتفاقيــات  مختلــف  تضمنــه  أصيــل 
مصــر. بهــا  التزمــت  التــي  الدوليــة 

اقتصاد على شفا الهاوية
المصــري  الوطنــي  المجلــس  أصــدر 
التنافســية  عــن  تقريــره  للتنافســية، 
 ،2014/2013 العــام  عــن  المصريــة 
ترتيــب  تراجــع  إلــى  أشــار  والــذي 
مصــر فــي مؤشــر التنافســية العالمــي 
إلــى المركــز 118 مــن إجمالــي 148 
هبوطــه  فــي  بذلــك  مســتمراً  دولــة، 
ثــالث  منــذ  بــدأه  قــد  كان  والــذي 
ســنوات حيــث كان ترتيــب مصــر 70 
خــالل العــام 2009 – 2010، نتيجــة 
الكلــي  االقتصــادي  الوضــع  الختــالل 
وصعوبــة ممارســة أنشــطة األعمــال.

أشــار التقريــر أيضــاً إلــى تراجــع ترتيــب 
مصــر فــي مؤشــر البنيــة التحتيــة والــذي 
بلــغ 83، نتيجــة لتدهــور الطرق وضعف 
كفــاءة إمــدادات الكهربــاء والبنيــة التحتية 
للنقــل الجــوي، كمــا شــهد ترتيــب مصــر 
ــوراً  ــي تده ــاخ االقتصــادي الكل ــي المن ف
ــي مؤشــر التنافســية  ــغ 138 عل حيــث بل
الموازنــة  الختــالل  نتيجــة  العالمــي، 
التضخــم  معــدل  وارتفــاع  الحكوميــة، 
وتراجــع التصنيــف االئتمانــي لمصــر.

فبحســب إحصــاءات الدولــة الرســمية، 
فــي  المحلــي  العــام  الديــن  وصــل 
ترليــون   1.6 إلــى   2013 ســبتمبر 
المئــة  فــي   78 يســاوي  بمــا  جنيــه، 
اإلجمالــي. المحلــي  الناتــج  مــن 

إذا مــا  تبــدو األزمــة أكثــر اســتحكاماً 
والمعونــات  المنــح  حجــم  أن  عرفنــا 
والقــروض التــي تدفقــت علــى مصــر 
فــي العــام 2012 /2013 قــد بلغــت 13 
مليــار دوالر، تشــمل ودائــع وقروضــاً 
وبتــروالً واســتثمارات مــن دول مختلفــة. 
دول  مــن  أخــرى  لتعهــدات  باإلضافــة 
الحاليــة.  للســلطة  الداعمــة  الخليــج 

ــا بعــض  ــي قدمته فحجــم المســاعدات الت
الجهــات المانحــة لمصــر عقــب ثــورة 
مليــون   20 تتجــاوز  لــم  يونيــو،   30

الســفير  تصريحــات  بحســب  دوالر، 
ــاون  ــر التع ــار وزي ــدر مستش ــروان ب م
الدولــي، أمــا حجــم المســاعدات الخليجيــة 
فبلغــت أكثــر مــن 12 مليــار دوالر منهــا 
ــد أن  ــة، بع ــواد بترولي ــع وم ــح وودائ من
أعلنــت الســعودية عــن تقديــم 5 مليــارات 
دوالر  مليــارات   4 والكويــت  دوالر 
هــذه  دوالر،  مليــارات   3 واإلمــارات 
ــا  ــي يصدره ــة الت ــورة الجميل ــي الص ه
ــاد،  ــع اإلقتص ــن وض ــم ع ــام الحاك النظ
القــروض. مــن  والمزيــد  المزيــد 

ولكــن إذا أضفنــا مؤشــرات االســتثمارات 
أكثــر  الصــورة  فســتكون  األجنبيــة، 
ســوءاً إذا مــا وضعناهــا إلــى جوارهــا 
المؤشــرات االجتماعيــة التــي تشــير إلــى 
ارتفــاع نســبة مــن هــم تحــت خــط الفقــر 
ــاز  ــب الجه ــة بحس ــي المئ ــى 26.3 ف إل
المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء 
يوميــاً  جنيهــاً   11 علــى  )يحصلــون 
هــذه  فحتــى  دوالر(   1.5 حوالــي  أي 
اإلســتثمارات شــهدت انخفاضــاً حــاداً، 
فــي 2009 –  مــن 6.7 مليــار دوالر 
2010 مــا نســبته 3 فــي المئــة مــن الناتج 
المحلــي، إلــى 0.4 فــي المئــة منــه، بواقع 
ــبتمبر 2013.  ــي س ــار دوالر ف 1.2 ملي
يأتــي هــذا مــع معــدالت نمــو متواضعــة، 
إذ يتنبــأ صنــدوق النقــد الدولــي بــأن تكون 
معدالتــه 1.8 فــي المئــة لهــذا العــام.

ــب  ــل المطال ــي ظ ــي ف ــذا وذاك أت كل ه
التــي رفعهــا العمــال خــالل اإلضرابــات 
ــا  ــن أهمه ــي كان م ــاً، والت ــة حالي المندلع
علــى  لألجــور  األدنــى  الحــد  تطبيــق 
قــرار  يشــملها  لــم  التــي  القطاعــات 
ــدين  ــة المســؤولين الفاس ــة، وإقال الحكوم
وإعــادة  العمــال،  نظــر  وجهــة  مــن 
حكــم  التــي  المخصخصــة  الشــركة 
القضــاء بعودتهــا بعــد ثبــوت الفســاد فــي 
صفقــات بيعهــا، لقــد بلــغ معــدل البطالــة 
خــالل الربــع الثالــث لســنة 2013، وفقــا 
لتقريــر الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامة 
واالحصــاء إلــي 13.4% مقارنــة بســنة، 
2012 والتــي وصــل معــدل البطالــة بهــا 
إلــي 12.5%، بعــد أن كانــت كان النســبة 
8.9% فــي نفــس الربــع من عــام 2010، 
ــل  ــن العم ــن ع ــدد المتعطلي ــغ ع ــا بل كم
بنســبة %13.4  متعطــل،  مليــون   3.6
وبزيــادة  العمــل،  قــوة  إجمالــي  مــن 
قدرهــا 30 الــف متعطــل، بنســبة %0.8 
عــن الربــع الســابق، وبزيــادة قدرهــا 
 56.0 بنســبة  متعطــل،  مليــون   1.3
ــام 2010 . ــن ع ــع م ــس الرب ــن نف % ع

ــة تتحــدث عــن الحــرب  ــت الحكوم مازل
بالطبــع تقصــد  علــى اإلرهــاب، هــي 
ــة  ــة الحاكم ــاب الطبق ــى إره الحــرب عل
مــن جانــب أولئــك الكادحين والمهمشــين، 
حتــى بعد فشــل الحلــول األمنيــة والتي يتم 
تمويلهــا مــن جيــوب دافعــي الضرائــب، 
ــح  ــف يترن ــة المزي ــا هــو شــبح الوطني ه
الجائعــة. البطــون  أصــوات  أمــام 

بقلم: علي يسري
األمريكيــة  الدفــاع  وزارة 
)البنتاجــون( مخاطبــةً الكونجرس: 
ــن  ــة مصــر ضــد اإلرهابي “معرك
فــي ســيناء تصــب فــي صالــح 
الشــرق األوســط كلــه، وجيشــها 
مروحيــات  الســتالم  يحتــاج 
محاربــة  الســتئناف  األباتشــي 
علينــا  ويجــب  “المتطرفيــن” 
دعمــه” – مــن جلســتّي اســتماع 
لمجموعــة مــن القــادة العســكريين 
والنــواب  الشــيوخ  بمجلــس 
 7 فــي  األمريكــي  بالكونجــرس 

.2014 مــارس 
وبينمــا يعتــزم الجنــرال التوجــه 
يوهمونــا  باألحــرى  أو  شــرقاً، 
بذلــك كنــوع مــن التخلــص مــن 
اقتــرح  تبعيــة “مامــا أمريــكا”، 
الرئيــس األمريكــي بــاراك أوبامــا 
الفيدراليــة  الميزانيــة  مشــروع 
أول  يبــدأ  الــذي   2015 لعــام 
تريليــون   3.9( المقبــل  أكتوبــر 
دوالر(، ليتضمــن اإلبقــاء علــى 
المســاعدات  معــدالت  نفــس 
كانــت  كمــا  لمصــر  المقدمــة 

ــغ  ــة )مبل خــالل الســنوات الماضي
200 مليــون دوالر للمســاعدات 
لمصــر،  المقدمــة  االقتصاديــة 
إضافــةً لمبلــغ 1.3 مليــار دوالر 
العســكرية(،  المســاعدات  مــن 
ــة  ــن مشــروع الميزاني ــا يتضم كم
مليــون   28 مبلــغ  تخصيــص 
ــظ الســالم  ــوات حف ــة ق دوالر تكلف

ســيناء. فــي  األمريكيــة 

ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــك عل كل ذل
األمريكيــة  اإلدارة  صــرف 
ــام  ــذا الع ــاعدات ه ــن مس ــزء م ج
باألخــص، مــع التوتــر البســيط في 
العالقــات بيــن القاهــرة وواشــنطن 
رابعــة  اعتصامــي  فــض  بعــد 
والنهضــة، والــذي أدى إلــى وقــف 

األســلحة لمصــر  بعــض  شــحن 
ــرات إف  ــد طائ ــف توري ــل وق مث
16 واألباتشــي، إضافــة إلــى إلغاء 
الجيــش األمريكي منــاورات النجم 
الســاطع بيــن الجيشــين المصــري 

واألمريكــي.

يُذكــر أن مشــروع قــرار الميزانيــة 
الفيدراليــة المعــدل لعــام 2014، 

والــذي ُكشــف النقــاب عنــه فــي 
ــي،  ــر الماض ــهر يناي ــف ش منتص
تؤكــد  أن  اشــترط “شــكلياً”  قــد 
والبيــت  الخارجيــة  وزارة 
األبيــض التــزام حكومــة مصــر 
إعــادة  نحــو  بالســير  المؤقتــة 
ــق  ــن طري ــالد ع ــة للب الديمقراطي
االســتفتاء الشــعبي علــى الدســتور 
برلمانيــة  انتخابــات  وإجــراء 
نــص  فيمــا  حــرة،  ورئاســية 
مشــروع قــرار الكونجــرس علــى 
اإلفــراج عــن 975 مليــون دوالر 
إجــراء  عقــب  المســاعدات  مــن 
ــتور،  ــى الدس ــتفتاء عل ــاز الس إنج
دوالر  مليــون   576.8 يعقبهــا 
عقــب االنتهــاء مــن االنتخابــات 

والرئاســية. البرلمانيــة 

ــر عــن تحــرر اإلرادة  ــي أكث حدثن
ــرار، عــن  ــة واســتقالل الق الوطني
وتقشــف  المــأزوم  االقتصــاد 
أجــل  مــن  األغنيــاء  ال  الفقــراء 
مصــر، عــن شــجاعة جنــراالت 
سماســرة الســالح وأمــراء الحــرب 
ضــد اإلرهــاب، عــن اإلرهــاب 

ودولتــه. وصناعتــه 

ماما أمريكا.. حضن العسكر الحنون

مقاالتمقاالت
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حول أساليب تربير التعذيب وليد العراقي: هواية التعذيب يف سلخانة الداخلية
بقلم: د. بسمة عبد العزيز 

* مقطــع مــن رســالة علميــة فــي الطــب 
ــاً عــن دار التنويــر  النفســي تصــدر قريب
 – القهــر”  “ذاكــرة  عنــوان  تحــت 

المؤلفــة بســمة عبــد العزيــز. 

لتبريــر  المســتخدمة  الطــرق  تــكاد 
ــه  ــروعية وجعل ــه بالمش ــب وصبغ التعذي
مقبــوالً مــن عامــة النــاس أن تتطابــق 
لــدى أغلــب األنظمــة، حيــث يبــرز دائمــاً 
وبشــكل ثابــت هــذا المحتــوى المتعلــق 
بحمايــة مصالــح الوطــن العليــا، والحفــاظ 
علــى أمــن البــالد واســتقرارها، وهــو 
ــي  ــَراُق ف ــٌل، تُ ــادة ُمضل ــي الع خطــاٌب ف
ــديد  ــا، ويحظــى لش ــات كله ــبيله الحري س
األســف بتأييــد شــعبّي واســع النطــاق، 
ينظــر  الجماهيــر  فقســم عريــض مــن 
إلــى تغليــب مصلحــة الوطــن المزعومــة 
علــى الحقــوق الفرديــة بشــيء مــن التفهــم 
ــن  ــع م ــى القم ــي يحظ ــرار، وبالتال واإلق
هــذا المنطلــق بالمباركــة والتضامــن. 

تســطيح  النــاس  بعــض  يصيــب  قــد 
يــرون  انفعالــّي وعاطفــّي، يجعلهــم ال 
التحريضيــة  المــادة  مــن  أبعــد  شــيئاً 
التــي يجيــد النظــام تقديمهــا فــي خطابــه، 
ــه  ــأس ب وبوســعنا أن نحصــي عــدداً ال ب
مــن المواقــف والوقائــع، التــي مــال فيهــا 
الــرأي العــام إلــى تشــجيع اإلجــراءات 
تتخذهــا  التــي  المشــينة  االســتثنائية 
الســلطة ضــد جماعــة مــن األشــخاص 
المعارضيــن، ليــس هــذا فقــط بــل واتجــه 
يتحقــق  كــي  بالمزيــد،  مطالبتهــا  إلــى 
جيــداً  ونــدرك   ،)1( التــام  االســتقرار 
صــدى  تجــد  “االســتقرار”  فكــرة  أن 
طيبــاً لــدى شــرائح اجتماعيــة متنوعــة 
قــد تقــع علــى طرفــّي النقيــض؛ علــى 
ســبيل المثــال هنــاك مــن ترتبــط أعمالهــم 
ــم  ــتثمار؛ وه ــح لالس ــاخ صال ــود من بوج
ممثلــوا الطبقــة المتوســطة العليــا والعليــا، 
الهامشــية،  المهــن  أصحــاب  وهنــاك 
الذيــن يتحصلــون علــى القــوت بشــكل 
الدنيــا  الطبقــة  ممثلــوا  وهــم  يومــي؛ 
ــى  ــك وهــؤالء عل ــد أولئ ــة. يعتم والمعدم
وجــود قــدر نســبي مــن الهــدوء واســتباب 
األوضــاع، وقــد تتضــرر أعمالهــم بشــكل 
علــى  اضطرابــات  وجــود  فــي  فعلــي 
السياســي واحتجاجــات علــى  الصعيــد 
ــُق  ــوال تُلَص ــب األح ــي أغل األرض، وف
ــة هــذه  ــات ناشــئة تعــوق مزاول ــة أزم أي
األعمــال أو تلــك بالمعارضيــن، ومــن ثــم 
ــى  ــع يحظ ــاً للقم ــا باب ــلطة منه ــذ الس تتخ
تصبــح  كمــا  تضــرروا،  ممــن  بتأييــد 
قــادرة بمقتضاهــا علــى عبــور المحاذيــر 
ــواء. ــد س ــى ح ــة عل ــة واألخالقي القانوني

ربمــا ال ينخــدع المتضــررون بمبــررات 
اســتخدام التعذيــب، وال بخطــاب الســلطة 
الــذي تحــاول فيــه دمــغ معارضيهــا بــكل 
ــارات تبقــى  ســوء وتشــويههم، لكــن الخي
ــاً  ــتبدة تظــل دوم ــم المس محــدودة، والنُظ
قــادرة بأدواتهــا وأســاليبها المتنوعــة على 
خنــق فــرص إقــرار الحريــات وتدعيمها، 
كمــا تظــل تتالعــب بوعــي الجماهيــر 
ــذي  ــاب ال ــق الخط ــن طري ــم ع وإدراكه

ــل  ــن حي ــت م ــا أوتي ــه كل م ــتخدم في تس
ومهــارات، كــي ترســم صــورة زائفــة 

ــن أيضــاً. ــا وللمعارضي له

ــام  ــرر نظ ــن يق ــف والوصــم؛ حي التصني
بعــض  لقمــع  التعذيــب  اســتخدام  مــا 
دينيــة  أقليــة  لقمــع  أو  معارضيــه، 
ــا،  ــو صوته ــرض أن يعل ــة ال يفت أوعرقي
ــوات  ــاً ذا خط ــاً تقليدي ــع نموذج ــه يتب فإن
محــددة ال تتغيــر بتغيــر شــكل المعارضــة 
تبــدأ  أولــى  كخطــوة  وتوجهاتهــا؛ 
الحكومــة التــي تمثــل النظــام ذا الطبيعــة 
القمعيــة باتهــام مجموعــة مــن األفــراد 
فــي خطابهــا الرســمي بكونهــم أعــداء 
ــاً  للوطــن، وبأنهــم يشــكلون تهديــداً حقيقي
ــذي يجــب  ــون ال ــه وســالمته، وللقان ألمن
ــم اإلعــالن عــن  ــه )2(، ويت ــاظ علي الحف
حتميــة القضــاء علــى هــذا التهديــد؛ تحــت 

أي ظــرف و بــأي ثمــن. 

التــي  األفــراد،  مــن  المجموعــة  هــذه 
الوطــن،  مصالــح  بالعمــل ضــد  تُتَّهَــُم 
هــي فــي األغلــب المجموعــة التــي تَُمثِّــُل 
معارضــة حقيقيــة، ذات قاعــدة شــعبية 
مضــادة للنظــام القائــم، وهــي فــي األغلب 
أيضــاً، المجموعــة التــي يَُشــكِّل وجودهــا 
خطــراً علــى بقائــه فــي ســدة الحكــم، مــع 
ذلــك ال يخلــو األمــر فــي بعــض األحيــان 
بعــض  علــى  شرســة  هجمــات  مــن 
الصغيــرة،  المعارضــة  المجموعــات 
التــي ال تملــك أرضيــة جماهيريــة لكنهــا 
تملــك حزمــة مــن األفــكار المزعجــة 

ــام. ــق للنظ بح

يتوحــد النظــام القمعــي بالوطــن، ويعتبــر 
أن معارضتــه هــي معارضــة للوطــن، 
وأن مناهضتــه والعمــل علــى إســقاطه 
لهــي محــاوالت إلســقاط وتدميــر للوطن، 
وتصبــح مصلحــة الوطــن هــي مصلحــة 
النظــام القائــم، بغــض النظــر عــن كونــه 

ــر شــرعي، أو مســتبد.  فاســد، غي

عنــد هــذه المرحلــة، يصبــح االعتقــال 
اليقبــالن  تلقائييــن  أمريــن  والتعذيــب 
ــروعية  ــب مش ــب التعذي ــدال، ويكتس الج
النــاس الرتباطــه  أذهــان  فــي  ظرفيــة 
بمحاربــة الخطــر المحــدق بالوطــن، بــل 
وقــد يصبــح التعذيــب ليــس فقــط مقبــوالً 
تصويــر  يتــم  إذ  أيضــاً،  ومحبــذاً  بــل 
مصيريــة  معركــة  أنــه  علــى  األمــر 
مابيــن الوطــن وأعــداءه، وربمــا نجــد فــي 
األشــهر األخيــرة مــن عــام ألفيــن وثالثــة 
وأربعــة  ألفيــن  العــام  ومطلــع  عشــر، 
كيفيــة  علــى  مثاليــاً  نموذجــاً  عشــر 
واســتعداءهم  األفــراد  وتجييــش  حشــد 
ــث  ــة، بحي ــات المعارض ــى المجموع عل
يطالبــون ليــس فقــط بالســيطرة عليهــا بــل 
بمقاتلــة أعضاءهــا وربمــا إعدامهــم، فــإذا 
لمســوا تراخيــاً مــن النظــام لــم يعــد لديهــم 
ــاء. ــفك الدم ــي دوره وس ــن تول ــع م موان

ــد  ربمــا يكــون هــذا “التهديــد” الــذي يَُجنِّ
ــويقه  ــه وتس ــالن عن ــه لإلع ــام أبواق النظ
حقيقيــاً، لكنــه فــي أغلــب األحيــان تهديــد 
األنظمــة  احتيــاج  يفضــح  مصطنــع، 
االســتبدادية الدائــم إلــى خلــق أزمــات 

فــي  االســتمرار  لهــا  تكفــل  وهميــة 
سياســيات القمــع وكبــت الحريــات. تجلت 
بعــض هــذه األزمــات علــى ســبيل المثــال 
فــي قيــام النظــام المصــري بمطــاردة 
حــركات معارضــة، اليــزال بعضهــا فــي 
طــور التكويــن، ورســم هالــة مفزعــة 
وادعــاء  وأفكارهــم،  أعضاءهــا  حــول 
خطورتهــم الشــديدة، رغــم إدراكــه إنهــم 
ال يشــكلون خطــراً حقيقيــاً علــى بقائــه 
)3(. علــى كل حــال ربمــا تكــون محاولــة 
قبــل  مــن  التعذيــب  اســتخدام  تبريــر 
النظــام عمليــة عســيرة ومعقــدة، لكــن 
صــك المبــررات وصياغتهــا بمهــارة، 
يجعــالن األمــر مقنعــاً لكثيــر مــن النــاس 
ــة. ــرعية المطلوب ــبانه الش ــي يُكس وبالتال

مؤسســة  خلــق  هــي  الثانيــة  الخطــوة 
تختــص بحمايــة أمــن الوطــن المهــدد؛ 
المثــال.  ســبيل  علــى  الدولــة”  “أمــن 
قــد تتكــون هــذه المؤسســة فــي بعــض 
البلــدان مــن أفــراد أمــن ســريين، وأحيانــاً 
مســلحة،  عســكرية  مجموعــات  مــن 
إلــى جانــب نــواة غيــر تقليديــة مؤلفــة 
ــات  ــذ عملي ــة بتنفي ــر مختص ــن عناص م
ــي  ــر ف ــك العناص ــع تل ــب، وتخض التعذي
العــادة وحــال توفــر الوقــت وتخصيــص 
تدريبــات  إلــى  الالزمــة،  اإلمكانيــات 
مهاريــة محــددة، تمامــاً كمــا يخــوض 
ــادرة،  ــاالً ن ــون أعم ــن يمتهن ــؤالء الذي ه

تدريبــات دقيقــة وغيــر عاديــة.

يأتــي بعــد هــذا وكخطــوة الثالثــة دور 
المجموعــة المســتهدفة، حيث يتــم التعامل 
ــي  ــن ف ــم ضالعي ــا باعتباره ــع أعضائه م
ــي تشــويه  تشــويه صــورة النظــام وبالتال
صــورة الوطــن وســمعته، ويمكننــا أن 
نلحــظ هنــا ذاك الربــط المتواصــل مابيــن 
إذن  هــؤالء  يصبــح  والوطــن.  النظــام 
مــن المارقيــن، المعاديــن للوطــن، الذيــن 
ــن ال  ــه، والذي ــة تقدم ــى إعاق ــون عل يعمل
يرحــب أحــد بوجودهــم داخــل النســيج 
ــي  ــون ف ــذا يوضع ــى ه ــّي، وعل المجتمع
مرتبــة أدنــى مــن اآلخريــن المؤيديــن 
هــذا  علــى  توصيفهــم  ويتــم  للنظــام، 
المواطنــة،  نطــاق  خــارج  األســاس 
ــن خــالل الخطــاب  ــم م ــم نعته ــا يت وربم
أو  باإلرهابييــن  النظــام،  ه  يُِعــدُّ الــذي 
العمــالء، وبأنهــم خــوارج علــى المجتمــع 
الشــيوعيون كفــرة، اإلســالميون  ككل: 
عمــالء،  الليبراليــون  إرهابيــون، 

بلطجيــة.  الثوريــون 

ــؤدي هــذا الوصــم  ــة مبكــرة ي ــي مرحل ف
تجــاه  وُمجِحــف  واضــح  تمييــز  إلــى 
ــى  ــتهدفة عل ــات المس ــاء المجموع أعض
ــق  ــا يتعل ــع المســتويات، خاصــة فيم جمي
أو  اإلثابــة  وأدوات  وروافــد  بآليــات 
العقــاب )4(، وفــي مرحلــة الحقــة يصبح 
القضــاء عليهــم واجبــاً وطنيــاً. تتوالــى 
سلســلة االنتهــاكات التــي تشــمل علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر؛ االضطهــاد 
فــي العمــل والدراســة، وتشــويه الســمعة، 
وأحيانــاً  بــل  والتعذيــب،  واالعتقــال، 
القتــل، وال يعتبــر التعذيــب هنــا أمــراً 
ضــرورة  يصبــح  بــل  فقــط،  وارداً 

ــات  ــي الضرب ــع توال ــام، وم ــاء النظ لبق
يتوجــه  تحطيمهــم،  وحــال  القاصمــة 
خطــاب النظــام إلــى الجماهيــر معلنــاً 
انتصــار “الوطــن”، فــي رســالة ضمنيــة 
ــة عــن  ــة الوطني ــزع الهوي ــى ن تؤكــد عل

المســتهدفة.  المجموعــة  أعضــاء 

الخطــوات  تلخيــص  إذن  يمكننــا 
ــم  ــاط ســت؛ أوالً: تضخي ــي نق الســابقة ف
ثانيــاً:  بالوطــن،  المحيطــة  األخطــار 
هــذا  لهــا  يُنَســب  مجموعــة  انتخــاب 
ــان أو شــخص  ــم كي ــاً: تقدي الخطــر، ثالث
مــا قــادر علــى درء الخطــر، رابعــاً: 
ــع  ــا بالطب ــة ومنه ــائل الحماي ــرح وس ط
والتعذيــب،  والعنــف  القمــع  اســتخدام 
ــي  ــة لمرتكب خامســاً: رســم صــورة براق
الجماهيــر  وإقنــاع  والتعذيــب  العنــف 
بوطنيتهــم وإخالصهــم، سادســاً: إضفــاء 
انتهــاك  علــى  الالزمــة  المشــروعية 
النظــام للحقــوق والحريــات تحــت رايــة 
إنقــاذ الوطــن، وهــي خطــوات يمكننــا 
ــالل  ــن خ ــر م ــهولة ويس ــا بس أن نتتبعه
الواقــع الــذي نعيشــه مــا بعــد إســقاط حكم 
اإلخــوان المســلمين، فمجموعــات بعينهــا 
بعضهــا ينتمــي إلــى اليســار والبعــض 
اآلخــر يرفــع رايــة اليميــن يتــم تخوينهــا 
ومــن ثــم انتهــاك حقوقهــا، ال بنــاء علــى 
لمعارضتهــا  فقــط  بــل  دامغــة  دالئــل 
ــزة  ــا أن أدوات وأجه ــم، كم ــام القائ للنظ
الســلطة المضطلعــة بممارســة العنــف 
والتعذيــب يتــم تصويرهــا فــي إطــار مــن 
ــة وتنســب إليهــا مفاخــر الشــرف  البطول
والتضحيــة مــن أجــل الشــعب، وفــي 
ــح المشــهد معكوســاً،  ــة األمــر يصب نهاي
فالضحيــة هنــا تقــدم للجماهيــر باعتبارها 
باعتبــاره  الجــالد  يقــدم  بينمــا  العــدو، 
ــذ، ولشــديد األســف ينخــدع  البطــل المنق
بهــذا المشــهد قســم كبيــر مــن الجماهيــر، 
لكــن عمليــة الخــداع تلــك ربمــا ال تــدوم 

ــة. ــرة طويل لفت
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»أماين حسن«.. 
واحدة من آالف

للحقــوق  العربــي  المرصــد  نشــر 
والحريــات شــكوى عــن أمانــي حســن 
عبــده، 33 عامــا، أم لطفليــن، ومقيمــة 
باأللــف مســكن فــي القاهــرة. اُعتقلــت 
يــوم الجمعــة، 16 أغســطس 2013، 
برفقــة  للمنــزل  عودتهــا  أثنــاء 
أنهــا  الشــرطة  تدعــي  أقربائهــا. 
»شــنطة  وبحوزتهــا  ضبطتهــا 
ــرت  ــش الشــنطة عث حريمــي« وبتفتي
علــى بندقيــة آلــي و3 خــزن ذخيــرة! 
الشــرطة أن الضحيــة  ادعــت  كمــا 
قصــدت اســتعمالها فــي إطــالق النــار 
والجيــش  الشــرطة  قــوات  علــى 

وإتالف المنشئات!
ترجــع واقعــة القبــض علــى أمانــي 
الشــرطة  قــوات  عثــرت  عندمــا 
محمــد  للمعــزول  صــورة  علــى 
ــى  ــركاب إل ــاد ال مرســي فقامــوا باقتي
قســم شــرطة حدائــق القبــة، وفــور 
وصولهــم اعتــدى األمــن بالضــرب 
ــي  ــدم ف ــركل بالق ــم وال ــرح عليه المب
الــرأس  علــى  والضــرب  البطــن 
ــاف  ــى األكت ــروات عل ــه وباله والوج
حتــى فقــدت أمانــي الوعــي، وأفاقــت 
العينيــن  معصوبــة  نفســها  لتجــد 
ــد  ــا تحــت التهدي ــق معه ــم التحقي ويت
فــى  ضربهــا  مــع  باالغتصــاب 
أماكــن متفرقــة مــن جســدها، وقامــوا 
ــتعلة  ــاء الســجائر المش ــا بإطف بتعذيبه
فــي يدهــا، ثــم إجبارهــا علــى التوقيــع 
بالتهــم،  اعتــراف  محضــر  علــى 
التعذيــب اضطُــرت  وتحــت وطــأة 

للتوقيــع.
بعــد العــرض علــى وكيــل النيابــة 
ذات  فــي  احتياطيــا  بحبســها  أمــر 
إجــراء  أي  اتخــاذ  دون  القســم 
لحمايتهــا، ونتيجــة ألقوالهــا اســتمرت 
البدنــي  واإليــذاء  التعذيــب  حلقــات 
والنفســي. فــي حيــن أنهــا تعانــي فيــه 
ــي بعــض  ــي ف ــزالق غضروف ــن ان م
ــاج  ــة، وتحت ــة والقطني ــرات العنقي الفق
لعــالج محــدد. وبعــد اإللحــاح فــي 
عرضهــا علــى الطبيبــة جــاء التقريــر 
»شــلل  مــن:  تعانــي  بأنهــا  الطبــي 
ــزالق  ــة ان ــل نتيج ــر كام ــي غي رباع
ــة  ــرات العنقي ــي متعــدد بالفق غضروف
أن  الطبيبــة  وأكــدت  والقطنيــة«، 
ــوء  ــب وس ــة التعذي ــة نتيج ــذه الحال ه
المعاملــة واالحتجــاز فــي مــكان غيــر 

آدمــي لفتــرات طويلــة.
النيايــة  قــرار  تكــرر  ذلــك  ورغــم 
دون  احتياطيــا  حبســها  باســتمرار 
أي  اتخــاذ  ودون  ســبب  ألى  إبــداء 
ــا  ــي تدهــور حالته ــق ف إجــراء للتحقي
ــيت  ــد خش ــع فق ــكل، وبالطب ــذا الش به
ــأي بالغــات حــول  ــدم ب ــة التق الضحي
مــا تتعــرض لــه مــن تعذيــب مســتمر 
تهديــدات  تنفيــذ  خشــية  وممنهــج 
ــا  ــا، كم ــل به ــادة التنكي ــرطة بزي الش
رفضــت الشــرطة نقلهــا إلى مستشــفى 

أو الســماح لهــا بأخــذ أي أدويــة.
أمانــي واحــدة مــن آالف المعتقليــن 
المجهوليــن تحــت التعذيــب الممنهــج .

فــي الســنوات الماضيــة اشــتهر قســم شــرطة 
ــب  ــاج آالت التعذي ــل بمفرخــة إلنت قصــر الني
التــي تنتقــل بيــن الســلطة الحاكمــة مــن مبــارك 
مــرورا بالمجلــس العســكري ومحمــد مرســي 
ووصــوال ليومنــا هــذا. خــّرج “قصــر النيــل” 
بعــض أشــهر الضبــاط الذيــن مارســوا أبشــع 
صنــوف التعذيــب خــالل الســنوات العشــر 
الماضيــة. مثــل الضابــط ســموئل أبــو ســحلة، 
الشــهير بوقائــع التحــرش الجنســي بالنشــطاء 
فــي مظاهــرات كفايــة عــام 2006 أو شــريف 
القماطــي، الــذي كان “شــاهد مشــافش حاجــة” 
فــي قضيــة تنظيــم االشــتراكيين الثورييــن 

ــي 4/2003. عام

واحــد مــن أحــدث خريجــي قصــر النيــل هــو 
ــغ  ــا العراقــي، البال ــى زكري ــد يحي النقيــب ولي
ــاط  ــد الضب ــو أح ــا. وه ــر 29 عام ــن العم م
محمــد  الداخليــة  وزيــر  كرمهــم  الذيــن 
ابراهيــم، خــالل فتــرة رئاســة محمــد مرســي، 
نظــرا  الماضــي،  العــام  مــن  فبرايــر  فــي 

“لتفانيهــم فــي العمــل”.

شــهادات  فــي  العراقــي  وليــد  اســم  يبــرز 
ــن  ــن النشــطاء السياســيين والمعتقلي ــر م الكثي
ــا واالحتجــاز  ــق القضاي ــب وتلفي حــول التعذي
تضمنــت   ،2012 ديســمبر  فــي  القســري. 
تحقيقــات للنيابــه شــهادة أحــد المعتصميــن 
بالميــدان للقصــاص للشــهداء، والــذي أكــد 
ــل  ــر الني ــم قص ــث قس ــاون مباح ــا أن مع فيه

ــى  ــار عل ــق الن ــن أطل ــو م ــي ه ــد العراق ولي
المتظاهــر مهنــد ســمير مــا كاد أن يــودي 
بحياتــه بعــد وضعــه علــى أجهــزة التنفــس 
االصطناعــي لمــدة طويلــة.. كمــا أبلــغ الشــاهد 
النيابــة أنــه يتلقــى الكثيــر مــن التهديــدات 

نتيجــه لشــهادته.

وفــى يــوم 3 أبريــل 2013، قــال الناشــط 
عــن  شــهادته  فــي  المصــري  محمــود 
الذكــرى  القبــض عليــه، خــالل  مالبســات 
ــوات  ــاردات ق ــد مط ــه بع ــورة، أن ــة للث الثاني
ــى  ــوق وحت ــاب الل ــارع ب ــن ش ــم م ــن له األم
ميــدان التحريــر، والتــى تضمنــت أعمــال 
ــوات  ــم الق ــه، احتجزته ــحل عنيف ــرب وس ض
بجــوار الميــدان، ومــن ثــم أمــر العراقــي أحــد 
ــواة”،  ــض “مط ــالح أبي ــار س ــوده بإحض جن
ــا  ــباحة، م ــارة س ــي، ونض ــق كهربائ وصاع

ــد. ــا بع ــي م ــه ف ــراز القضي ــوا أح أصبح

وفــى 14 أبريــل 2013 ذكــر الناشــط إســالم 
ــه  ــى زمالئ ــض عل ــل القب ــن تفاصي ــور الدي ن
خــالل توجداهــم ســويا فــي منــزل خــاص 
بهــم، حيــث اتهــم الضابــط وليــد العراقــي 
ــقة  ــة الش ــرطة لمداهم ــن الش ــوة م ــه ق بتوجي
بعــد مراقبتــه والتصنــت علــى تليفــون أحدهــم. 
قعدونــا  الطبنجــات،  إلينــا  “وجهــوا  وقــال 
علــي األرض ونيمونــا علــي بطننــا وربطونــا 
مــن الخلــف.. فضلــوا يضربــوا فينــا ويدوســوا 
علــي دماغنــا بالجــزم وبعديــن كتفــوا بلبيســي 

وغمــوه ونزلــوه.. وأخــدوا تركــي وغمــوا 
عينيــه ونزلــوا بيــه.. تركــي قالنــا إن الظابــط 
ــا  ــد باشــا أن ــا ولي ــه ي ــي وقال ــد العراق ــم ولي كل
معايــا تركــي وبليســي قالــه ســيب تركــي أنــا 

ــي”. ــي وتعال ــات بلبيس ــه وه ــرف أجيب هع

هــذا غيــر شــهادة الناشــط خالــد الســيد، الــذي 
مــا يــزال قيــد االعتقــال، التــي قــال فيهــا أنــه 
ســمع أصــوات التعذيــب لعشــرات المعتقليــن 
ــة الذكــرى  ــى خلفي ــل عل ــي قســم قصــر الني ف
الثالثــة للثــورة. ليتبيــن بعــد ذلــك أن وليــد 
العراقــي كان يمــارس هوايتــه علــى جســد 

ــل. ــن 70 معتق ــر م أكث

ــط مــن أعضــاء  ــي هــو واحــد فق ــد العراق ولي
ســلخانة الداخليــة. حظــه، العثــر ربمــا، جعلــه 
يعمــل فــي قســم شــرطة قصــر النيــل القريــب 
العاصمــة،  التحريــر، ووســط  ميــدان  مــن 
الطبيعيــة  االهتمــام  دائــرة  تقــع  حيــث 
ــة. وإذا كان  ــة والحقوقي ــات اإلعالمي للمؤسس
فضحــه فــي كل هــذا الكــم مــن الشــهادات 
كل  داخليــة  وزيــر  يثــن  لــم  والتحقيقــات 
العصــور، محمــد ابراهيــم، عــن تكريمــه، 
األقاليــم  فــي  أمثالــه  مــن  المئــات  فهنــاك 
والقــرى والمــدن الصغيــرة ال نعــرف الكثيــر 
ــد أن  ــن المؤك ــم وال عــن ضحاياهــم.. لك عنه
ــي، بالفضــح  ــال العراق ــن أمث ــي م ــة تأت البداي
والمعتقليــن  للمعذبيــن  والثــأر  والمواجهــة 

والشــهداء.

وأربــع  أشــهر  و6  ســنوات  أربــع  منــذ 
وعشــرون يومــا، قــام وزيــر الداخليــة الســابق 
رئيســا  بتعيينــه  العادلــي  حبيــب  الســفاح 
ســابقا  العميــد  هــو  اإلســكندرية.  لمباحــث 
ــث  ــر مباح ــد مدي ــر العب ــا ناص ــواء حالي والل
الفاســدة  األنظمــة  كل  رجــل  اإلســكندرية، 
ــوان واآلن  ــارك واإلخ ــل مب ــتبدة، رج والمس

السيســي.

بالنظــر إلــى تاريخ تعيينــه نســتنتج بالضرورة 
ــرات  ــالد المظاه ــو ج ــد.. ه ــا بع ــه فيم مهمت
والوقفــات األول فــي اإلســكندرية، وجــوده 
يعنــى بدايــة “حفلــة” أو قبضــة أمنية وحشــية، 
ــي  ــص ف ــارك ومتخص ــام مب ــا لنظ كان خادم
بــرز دوره  الثــوار والمتظاهريــن.  اعتقــال 
فــي 25 مايــو 2010 تحديــدا فــي ذكــرى 
ــا  ــام يومه ــتورية، ق ــوع الدس ــالت المخل تعدي
باالعتــداء علــى الرفيــق بالحركــة يوســف 
ــه بجــرح  ــه وإصابت ــه وضرب شــعبان واعتقال
نافــذ بالــرأس، يومهــا كانــت هــذه الواقعــة هــى 

ــن. ــن المتظاهري ــه وبي ــارف بين ــة تع بداي

كان متواجــد دائمــا فــي الوقفــات االحتجاجيــة 
التــي ينظمهــا المتضامنيــن مــع الشــهيد خالــد 
ــة..  ــة القتل ــا مــع جلســات محاكم ســعيد تزامن
هــذه الجريمــة التــي تمــت فــي عهــده وتحــت 

رعايتــه وبمباركــة منــه.

الثــوار  تشــويه  فــي  الخــاص  أســلوبه  لــه 
ــة  ــة، فباإلضاف ــات االحتجاجي ومواجهــة الوقف
ــال  ــن باعتق ــالءه الجالدي ــع زم ــه م ــى قيام إل
ــم  ــة لتنظي ــر البلطجي ــن كان يحض المتظاهري
مظاهــرات مضــادة، الهــدف منهــا تشــويه 

ــة  ــة والمتضامن ــرة المناهضــة للداخلي المظاه
مــع خالــد ســعيد، ففــور وصــول والــدة خالــد 
ــى أرض المحكمــة يصــدر  ســعيد وشــقيقته إل
العبــد تعليماتــه إلــى أفــراد المظاهــرة األمنيــة 
فيبــدءوا فــي ترديــد هتــاف “اليهــود أهــم” 
ــد ســعيد  ــى أســرة خال ــن اإلشــارات إل موجهي
والمتظاهريــن ثــم تتبعهــا بعــض الهتافــات 
األخــرى منهــا “يــا ربنــا يــا معبــود، انصرنــا 
دي  حركــة  مــش  و”دي  اليهــود”،  علــى 

ســبوبة”.

نعــم كان هــذا أســلوبه، أو بمعنــى أصــح هــو 
ــادة الســفاح  أســلوب هــذا الجهــاز القمعــي بقي

ــي. األكبــر حبيــب العادل

ــة  ــام الداخلي ــا عــن أحــداث القديســين واته أم
وامــن الدولــة لســيد بــالل البــريء مــن تهمــة 
تفجيــر الكنيســة والتــي قــام بتلفيقهــا لــه ضبــاط 
الدولــة  أمــن  ضبــاط  بمشــاركة  الداخليــة 
وقامــوا بتعذيبــه وصعقــه بالكهربــاء حتــى 
فــارق الحيــاة يقــول صديقــه المقــرب “هـــ. إ” 
الــذي قــام بتغســيله: “استشــهد الســيد بــالل في 
مقــر أمــن الدولــة بمديريــة األمــن القديمــة ثــم 
نُقــَل إلــى مشــرحة كــوم الِدكــة، فأســرعت إلــى 
المشــرحة ودخلــت غرفــة المشــرحة ووجــدت 
الشــهيد فــي كيــس ففتحــت هــذا الكيــس وقمــت 
بتصويــر أماكــن التعذيــب التــي تعــرض لهــا 
المخبريــن  أحــد  شــاهدني  أن  إلــى  الســيد، 
ــر  ــرب، وحض ــى بالض ــدى عل ــي واعت فكتفن
الغســل معــي ناصــر العبــد مديــر مباحــث 
آنــذاك، وخالــد شــلبي رئيــس  اإلســكندرية 
ــاهدت  ــف: “ش ــكندرية”. ويضي مباحــث اإلس
بعينــي ســجحات فــي رأس الســيد بــالل مــكان 

مشــابك الكهربــاء نتيجــة التعذيــب، باإلضافــة 
ــى  ــذه وف ــى فخ ــه وف ــت كتف ــات تح ــى طعن إل
قدمــه وتقــدر بـــ50 غــرزة وأن ضبــاط أمــن 
التعذيــب  ســرير  علــى  وضعــوه  الدولــة 
ــى  ــة حت ــدة 12 ســاعة متواصل ــي لم الكهربائ

ــاة. ــارق الحي ف

وبعــد كل هــذا قــال لنــا الضابــط خالــد شــلبي: 
الرمــة ده الزم يتدفــن دلوقتــي، ولــو مــش 
هتدفنــوه، احنــا هندفنــه فــي مدافــن الصدقــة”.

ناصــر العبــد لــم يكــن اســمه علــى قوائــم 
بقتــل  موقعــه  بحكــم  المتهميــن  الجالديــن 
الثــوار فــي 28 ينايــر 2011 بالرغــم مــن أنــه 
كان البــد أن يتواجــد علــى رأس هــذه القائمــة 
ــر  ــورة يناي ــام ث ففــي مــارس 2011 وبعــد قي
المجيــدة قــام عــدد مــن المراكــز الحقوقيــة 
ــا  ــل ضحاي ــم لتأهي ــز الندي ــى رأســهم مرك عل
العــار  قائمــة  بإعــالن  والتعذيــب  العنــف 
وقتــل  التعذيــب  فــي  المتورطيــن  للضبــاط 
فــي  الثــورة، وكان  ينايــر  فــي  المواطنيــن 
ــد  ــواء محم ــة الســوداء: الل ــة هــذه القائم مقدم
إبراهيــم مديــر أمــن اإلســكندرية الســابق، 
ووائــل  العبــد،  وناصــر  شــلبي،  وخالــد 

العســقالني.  ومعتــز  الكومــي، 

ولكنــه ظــل فــي منصبــه بعــد أن تمــت ترقيتــه 
فــي أواخــر العــام 2010 إلــى مديــر مباحــث 
اإلســكندرية وبالرغــم مــن انتخابــات الرئاســة 
وتغيــر النظــام صوريــا برئاســة المخلــوع 
أن اإلخــوان  يبــدو  انــه  إال  محمــد مرســي 
علــى  اإلبقــاء  يفضلــون  كانــوا  المســلمين 
منظومــة مبــارك بــل وتضخيمهــا وتعزيــز 

ــا. قوته

فــي عهــد  منصبــه  فــي  باقيــا  العبــد  ظــل 
كان  كمــا  لهــم  عبــدا  وأصبــح  اإلخــوان 
فــي الســابق عبــدا لمبــارك، وبعــد االنتقــاد 
نظــام  ذراع  أصبــح  بمحاكمتــه  والمطالبــة 
ــكل  ــدة ب ــة جي ــى عالق ــن وعل ــوان األيم اإلخ

باإلســكندرية. قياداتــه 

صــدور  وفــور   2012 نوفمبــر   23 فــي 
مرســي  للمخلــوع  الدســتوري  اإلعــالن 
إلــى الشــارع منــددة  ونــزول المظاهــرات 
قامــت  الديكتاتوريــة،  المخلــوع  بقــرارات 
اإلخــوان  مقــر  بتأميــن  الداخليــة  قــوات 
ــام  ــد وق ــر العب ــواء ناص ــادة الل ــموحة بقي بس
ــي الشــهير  ــادي اإلخوان بنفســه بمشــاركة القي
صابــر أبــو الفتــوح بالقبــض علــى مناهضــي 
الدســتوري. اإلعــالن  ورافضــي  مرســي 

ــذي  ــكندرية ال ــطاء اإلس ــد نش ــول م. ح أح يق
تــم القبــض عليــه يومهــا أنــه فوجــئ عنــد 
دخولــه بوكــس الداخليــة بوجــود ناصــر العبــد 
وهــو يتلقــى األوامــر مــن القيــادي اإلخوانــى 
صابــر أبــو الفتــوح الــذي أمــره بترحيلهــم إلــى 
ــى  ــداء عل ــة اعت ــق قضي ــة األمــن وتلفي مديري

ــة. ــره مــن التهــم الكاذب المنشــآت وغي

ظــل العبــد مســتمرا فــي مســيرته األمنيــة 
بتوطيــد  وقــام  اإلخــوان  لنظــام  ومواالتــه 
عالقتــه بهــم وبمحافــظ اإلســكندرية آنــذاك 
 2013 مــارس  وفــي  البرنــس،  حســن 
ــة  ــهور قليل ــي بش ــد مرس ــقوط محم ــل س وقب
الناشــط  بخطــف  المســلمين  اإلخــوان  قــام 
الســكندري ســامح مشــالي وتســليمه لقســم 

ــام  ــد اقتح ــه كان يري ــاء بأن ــل أول واالدع رم
ــت  ــور خرج ــى الف ــج، وعل ــي فلمن ــم ف مقره
لوائهــم  بتصريحــات  اإلخــوان  صحــف 
المحبــوب ناصــر العبــد يقــول فيهــا أنــه ســوف 
يتــم التعامــل مــع هــذا “البلطجــي” إلــى آخــره 

تصريحــات. مــن 

تحــرك  فبعــد  هــذا،  عنــد  اليــوم  ينتــه  لــم 
عــن  للدفــاع  الرمــل  قســم  إلــى  المحاميــن 
الزميــل مشــالي قــام ضبــاط القســم باالعتــداء 
اضطــر  ممــا  والضــرب  بالســب  عليهــم 
محاســبة  تتــم  حتــى  لالعتصــام  المحاميــن 
مــن اعتــدى عليهــم، وعلــى الفــور تحــرك 
النشــطاء السياســيين إلــى مقــر القســم فــي 
شــارع أبــو قيــر تضامنــا مــع المحاميــن ومــع 
ــة  ــدأت الحفل ــادة ب ــد كالع ــر العب ــور ناص ظه
العبــد  تصــرف  النشــطاء،  علــى  والقبــض 
مــع النشــطاء وكأنــه يُبيــت ثــأرا شــخصيا 
معهــم، حيــث جيـَـش رجالــه وكلفهــم بالتعامــل 
معهــم بــكل شــدة وعنــف وقــام رجالــه بســحل 
النشــطاء والتحــرش بالفتيــات منهــم والقبــض 
علــى أكثــر مــن 30 ناشــط مــن ضمنهــم 
يوســف شــعبان  الحركــة  الرفــاق أعضــاء 

المصــري. وماهينــور 

بعــد 30 يونيــو اســتمر ناصــر العبــد فــي 
منصبــه إلــى يومنــا هــذا ممــا يؤكــد اســتمرار 
منظومــة الداخليــة القمعيــة واحتيــاج نظــام 
التــي  والقمــع،  القتــل  آلــة  إلــى  السيســي 
اســتمرت فــي اعتقــال النشــطاء وســحلهم فــي 
عهــده وكل ذلــك يتــم بمباركــة مديــر مباحــث 

اإلســكندرية اللــواء ناصــر العبــد.

نارص العبد.. جالد لكل العصور
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بقلم: محمد درويش

ــد  ــح المؤك ــاع والمرش ــر الدف ــن وزي أعل
لرئاســة الجمهوريــة عبــد الفتــاح السيســى 
وحــدة  مليــون  لبنــاء  مشــروع  عــن 
ــك”  ــع شــركة “أرابت ــاون م ســكنية بالتع
اإلماراتيــة، تحــت عنــوان “مــن أجــل 
اإلعــالن  مؤتمــر  مصــر”،  شــباب 
عــن المشــروع ُعقــد فــي مقــر الهيئــة 
وســبقه  المســلحة،  للقــوات  الهندســية 
ــكري  ــدث العس ــن المتح ــمي م ــان رس بي
مــع  السيســي  اجتمــاع  تفاصيــل  عــن 
“أرابتيــك”  لشــركة  المنتــدب  العضــو 
بــوزارة  اتصلنــا  وعندمــا  اإلماراتيــة، 
مصطفــى  الدكتــور  رفــض  اإلســكان 
التعليــق،  اإلســكان  وزيــر  مدبولــي 
متعلــالً بأنــه فــي اجتمــاع، أمــا اللــواء 
محمــد ناصــر رئيــس الجهــاز المركــزي 
للتعميــر والــذي ينفــذ حصــة الــوزارة 
مــن مشــروع المليــون وحــدة ففوجــئ 
ــروع  ــد. المش ــه بالجي ــر وإن وصف بالخب
ــداً  ــدو جي ــى نحــو خــادع يب ــره وعل ظاه
بالفعــل، ولكــن هنــاك شــيطان يكمــن فــي 

التفاصيــل:

ومــا  اإلماراتيــة  الشــركة  لبيــان  وفقــاً 
للقــوات  الهندســية  الهيئــة  أعلنتــه 
ســتحصل  الشــركة  فــإن  المســلحة، 
فــي  مربــع  متــر  مليــون   160 علــى 
13 موقــع، منهــا 149.4 مليــون متــر 
مربــع فــي القاهــرة فقــط، موزعــة علــى 
مــدن العبــور والعاشــر مــن رمضــان 

واإلخــالص، وباقــي الـــ 11 مليــون متــر 
ــك  ــر، وذل ــع آخ ــى 12 موق ــة عل موزع
ــر. ــر المباش ــناد باألم ــق اإلس ــن طري ع

فــإن  كذلــك،  الشــركة  لبيــان  ووفقــاً 
مالييــن   5 المبنيــة  المســاحة  إجمالــي 
متــر مربــع فقــط، وهــذا مــن الناحيــة 
المعماريــة مســتحيل، ألن مشــروعات 
وزارة اإلســكان تصــل نســبة المبانــي 
طــرق   %60 مقابــل   %40 لـــ  فيهــا 
ومســاحات خضــراء، والمســاحة التــي 
مليــون  التســتوعب  الشــركة  ذكرتهــا 
وحــدة ومســاحات خضــراء ودور للعبادة 
ومناطــق تعليميــة وترفيهيــة وتجاريــة 
وصحيــة، إلــى جانــب مواقــف للســيارات 
القــوات  أعلنتــه  الــذي  للمخطــط  تبعــاً 
المســلحة، وهــو ماســنعتبره خطــأ لحيــن 

تأكيــده أو نفيــه.

تكلفــة  أن  أعلنــت  الشــركة  أن  كمــا 
المشــروع 280 مليــار جنيــه، أي مــا 
أن  رغــم  دوالر،  مليــار   40 يعــادل 
رئيســها قــال أن تكلفــة التنفيــذ ســتنخفض 
50%، بواقــع 25% لخصــم ثمــن األرض 
المجانيــة، و25% أخــرى ألن الشــركة 
ــة،  ــاء حديث ــة بن ــدات بأنظم ــتنفذ الوح س
ــار وهــو  ــة 280 ملي ــك فالتكلف ورغــم ذل
ــف  ــى 280 أل ــع ثمــن الوحــدة إل ــا يرف م
ــار  ــي االعتب ــا ف ــن إذا وضعن ــه، ولك جني
وترفيــق  المشــروع  تصميــم  تكلفــة 
األرض والتــي تصــل إلــى 20% مــن 
تكلفــة اإلنشــاء، وتكلفــة بنــاء مناطــق 

الخدمــات فــإن ثمــن الوحــدة ينخفــض 
رقــم  وهــو  جنيــه،  ألــف   200 إلــى 
ــر  ــي مص ــل ف ــدودي الدخ ــب مح اليناس
علــى اإلطــالق، خاصــة أن الوحــدات 
اإلســكان  وزارة  حاليــاً  تشــيدها  التــي 
تتــراوح بيــن 100 و120 ألــف جنيــه 
وفقــاً ألعلــى ســعر ترســية علــى شــركات 

المقــاوالت.

أضــف الــى ذلــك أن رئيــس الشــركة 
اإلماراتيــة قــال أن مقــدم الحجــز فــي 
الوحــدات ســيتراوح بيــن 10 و20 ألــف 
جنيــه، ويجــرى التفــاوض مــع 40 بنــك 
لتمويــل المشــترين لمــدة تصــل إلــى 20 
ــدة  ــعر الفائ ــد س ــيتم تحدي ــل س ــام، فه ع
علــى التمويــل؟ أم ســيدفع الشــاب محــدود 
ــدة 20  ــوك لم ــة للبن ــد مركب ــل فوائ الدخ
عــام تضاعــف مــن ثمــن الوحــدة، وذلــك 
ــارى فاشــل؟ ــل عق ــي ظــل نظــام تموي ف

ويأتــي اإلعــالن عــن هــذا المشــروع 
وزارة  أن  رغــم  القديــم(   – )الجديــد 
عــن   2011 عــام  أعلنــت  اإلســكان 
فــي 5  وحــدة  مليــون  لبنــاء  مشــروع 
مــن  تنتــِه  لــم  اآلن  وحتــى  ســنوات، 
ــذ ســوى 50 ألــف وحــدة، منهــا 30  تنفي
ألــف وحــدة تابعــة لهيئــة المجتمعــات 
نفذتهــا  وحــدة  ألــف  و20  العمرانيــة، 
القــوات المســلحة ضمــن مشــروع الجيش 
والشــعب، ويجــرى حاليــاً تنفيــذ 50 ألــف 
وحــدة بجانــب طــرح 150 ألــف أخــرى، 
منهــا 50 ألــف وحــدة منحــة إماراتيــة 

ــم  ــك رغ ــلحة، وذل ــوات المس ــا الق تنفذه
أنــه وفقــاً لمعــدالت التنفيــذ الطبيعيــة كان 
يجــب االنتهــاء مــن تنفيــذ 600 ألــف 
ــق  ــن كان العائ ــام، ولك ــة الع ــدة نهاي وح

فــي التمويــل واألراضــي المرفقــة.

ووقــت أن كان رئيــس الــوزراء الحالــي، 
وزيــراً  محلــب  إبراهيــم  المهنــدس 
العبــار  مــع محمــد  اجتمــع  لإلســكان، 
اإلماراتيــة،  إعمــار  شــركة  رئيــس 
ــدان  ــة أرض 300 ف ــب قطع ــذي طل وال
القاهــرة  مدينــة  فــي  مشــروع  إلقامــة 
ــوزارة خطــة  ــت ال ــدة، وفجــأة عدل الجدي
طــرح األراضــي والتــي كانــت تتــراوح 
ــن  ــا م ــة فيه ــع المطروح ــاحات القط مس
ــة  ــف قطع ــدان، لتضي ــى 200 ف 5.5 إل
وحيــدة فــي القاهــرة الجديــدة بمســاحة 

301 فــدان، وألننــا فــي مصر ســنفترض 
حســن النيــة طالمــا أن الشــركة ســتحصل 

علــى األرض فــي مزايــدة علنيــة!

الــذي  مــا  هنــا:  األخيــر  والســؤال 
التــي  اإلماراتيــة  الشــركة  ستســتفيده 
ــي  ــان ول ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــا محم كلفه
عهــد أبوظبــي بتنفيــذ المشــروع؟ وكيــف 
المســاحة  هــذه  فــي  التصــرف  ســيتم 
الشاســعة مــن األرض التــي ســتخصص 
ــر  ــد أن نتذك ــا الب ــر المباشــر؟ وهن باألم
ــا  ــت عليه ــي حصل ــي” الت أرض “مدينت
“مجموعــة طلعــت مصطفــى”، وأرض 
ــة لياســين  ــز” المملوك ــم هيل شــركة “بال
أن مســاحة مشــروع  منصــور، رغــم 

السيســي ال تقــارن بهمــا.

ال تعليق
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية: 

* مصــر تنضــم لقائمــة الدولــة الهشــة 
ألول مــرة ألنهــا تعانــي مــن االســتبعاد 
السياســي وافتقــار الفــرص االقتصاديــة.

ــع  ــر م ــة لمص ــف المنظم ــق وص * تطاب
وصفهــا لليبيــا وكوريــا الشــمالية.

* الــدول الهشــة تواجــه تحديــات إنمائيــة 
مثــل ضعــف القــدرات المؤسســية وســوء 
ــاع  ــتقرار األوض ــدم اس ــم وع ــام الحك نظ

السياســية.

* ضــم 8 دول ضمــن 15 دولــة هشــة 
فاســو  بوركينــا  وهــي  العالــم،  حــول 
ومالــي  وســوريا  وليبيــا  ومصــر 

وتوفالــو. ومدغشــقر  وموريتانيــا 

* الــدول الهشــة بعيــدة عــن األهــداف 
فــي  تتحقــق  أن  المفتــرض  اإلنمائيــة 
ــا لنصــف فقــراء  5102 وســتكون موطن

العالــم فــى 8102.

عليهــا  تعتمــد  التــي  المســاعدات   *
هــذه الــدول ســتتجه للتناقــص وعليهــا 
االعتمــاد علــى مصــادر للتمويــل منهــا 

الضرائــب. زيــادة 

فــي  الهشــة  الــدول  ثانــي  مصــر   *
خارجيــة  اســتثمارات  علــى  الحصــول 
ــطة  ــي األنش ــا ف ــن تركزه ــي م ــن تعان لك

واالتصــاالت. االســتخراجية 

شقة األحالم برعاية السييسحكومة جديدة يف مسرية الثورة املضادة

بقلم: محمود عزت 

ــح بحكومــة  ــة تطي “االحتجاجــات العمالي
ــالوي”.  البب

لــم يكــن هــذا هــو تعليــق يصــدر فــي 
جريــدة »االشــتراكي« بــل كان هــذا هــو 
ــن  ــن وم ــن اإلعالميي ــد م ــح لعدي تصري
ضمنهــم عمــاد الديــن حســين  رئيــس 
تحريــر »الشــروق« تعليقــا علــى اســتقالة 
فبرايــر  أواخــر  الببــالوي  حكومــة 
الحركــة  انطلقــت  أن  بعــد  الماضــي، 
العماليــة مــرة أخــرى لتشــمل مختلــف 
القطاعــات بــدأ مــن إضــراب الحديــد 
والصلــب مــرورا بهيئــة المســاحة والنقــل 
العــام والغــزل والنســيج وعمــال النظافــة 
واألطبــاء وغيرهــا مــن االحتجاجــات 
العماليــة المطالبــة بتوفيــر حيــاة كريمــة، 
لتغيــر الحركــة العماليــة مــرة أخــرى 
المشــهد السياســي ولتصنــع ثغــرة فــي 
ــة  تماســك النظــام كعــادة الحركــة العمالي
منــذ إضــراب المحلــة 2007 وطــوال 

ســنوات الثــورة.

وانطلقــت الدعايــة الرســمية لتحليل ســبب 
اســتقالة الحكومــة لفشــلها فــي 3 ملفــات: 
واالحتجاجــات  واالقتصــاد  األمــن 
بأنهــا  الحكومــة  وليصــور  العماليــة، 
وأنهــا  المرتعشــة”  “األيــدي  حكومــة 
ــي، ولكــن فــي  ــم تكــن حازمــة بمــا يكف ل
الواقــع حكومــة الببــالوي لــم تكــن أكثــر 
الثــورة  لمصالــح  خــادم  مجــرد  مــن 

المضــادة المتمثلــة فــي مصالــح كبــار 
الجيــش  وجنــراالت  األعمــال  رجــال 
ــي  ــم الفعل ــى رأســهم السيســي الحاك وعل

للبــالد.

ــذه  ــة” ه ــة المرتعش ــد “الحكوم ــي عه فف
التظاهــر،  حظــر  قانــون  إصــدار  تــم 
واعتقــال اآلالف وتعذيبهــم فــي الســجون 
حتــي تجــاوز عــدد المعتقليــن 20 ألــف، 
واقتحــام الجامعــات وقتــل الطــالب، كمــا 
ــة  ــن شــهيد وإحال ــر مــن ألفي ــل أكث ــم قت ت
للمحاكمــات  مدنــي  ألــف  مــن  أكثــر 

العســكرية. 

فقــد  االقتصــادي  للملــف  بالنســبة  أمــا 
أولوياتهــا  الببــالوي  حكومــة  حــددت 
ــتثمارات  ــذب االس ــي ج ــة وه ــذ البداي من
األجنبيــة، بــدال مــن أن تفــرض ضرائــب 
تصاعديــة أو حــد أقصــى لألجــور أو 
غيرهــا مــن اإلجــراءات إلعــادة توزيــع 
باالســتدانة  قامــت  للثــروة،  عــادل 
لحــل أزمتهــا االقتصاديــة، فقــد زادت 
المديونيــة إلــى 546 مليــار جنيــه خــالل 
8 أشــهر وتــم فــك وديعــة حــرب الخليــج 

وقيمتهــا 60 مليــار جنيــه. 

االقتصاديــة  األزمــة  معنــي  كان  وإذا 
ــعار  ــالء األس ــة غ ــبة للغالبي ــي بالنس تعن
والبطالــة فهــي تعنــي بالنســبة لألقليــة 
فقــد  أرباحهــم.   ازديــاد  الرأســمالية 
شــهدت البورصــة أكثــر فترات انتعاشــها 
منــذ 3 ســنوات وبالتالــي ازدادت ثــروات 

رجــال األعمــال.

ــة  ــى األزم ــة عل ــة العمالي كان رد الحرك
حــول  الكاذبــة  والوعــود  االقتصاديــة 
موجــة  هــو  لألجــور  األدنــى  الحــد 
ــن 60  ــر م ــى أكث ــت إل ــة وصل احتجاجي
احتجــاج ومرشــحة للتصاعــد، ففــي نفــس 
ــة عــن  ــة الحكوم ــت في ــذي أعلن ــوم ال الي
اســتقالتها هــو نفــس اليــوم الــذي كان 
يحاصــر فيــه عمــال 9 شــركات مجلــس 

الــوزراء للمطالبــة بحقوقهــم.

إبراهيم محلب رجل النظام القديم
ــة  ــة الحالي ــن األزم ــتخرج م ــر س “مص
أقــوى ممــا كانــت عليــه وســوف يقودهــا 

ــان”. ــر األم ــى ب ــارك إل ــس مب الرئي

كان هــذا هــو تصريــح إبراهيــم محلــب، 
ــرب  ــن الع ــس إدارة المقاولي ــس مجل رئي
الحــزب  سياســات  لجنــة  وعضــو 
الوطنــي، فــي أوائــل فبرايــر ســنة 2011 
ــن  ــا الماليي ــت فيه ــذي كان ــت ال ــي الوق ف
كان  مبــارك.  نظــام  بســقوط  تطالــب 
محلــب يدافــع عــن نظــام مبــارك ولمــا ال 
وهــو الصديــق ألســرة مبــارك والمعــاون 
لهــم فــي الفســاد مثــل قضيــة فســاد تجديــد 
قصــور الرئاســة المتهــم فيهــا مبــارك 

ــه. ونظام

جــاءت حكومــة محلــب باإلبقــاء علي 20 
وزيــر مــن وزارة »األيــدي المرتعشــة« 
منهــم محمــد إبراهيــم وزيــر الداخليــة 

وهــو واحــد مــن المســؤلين عــن نهــر 
الــدم الُمــراق منــذ حكــم مرســي، وبالطبع 

ــاح السيســي. ــد الفت ــى عب ــاء عل اإلبق

أمــا بالنســبة للوجــوة الجديــدة للثــورة 
ضمنهــم  مــن  فكانــت  المضــادة 
القــوي  وزارة  فــي  العشــري  ناهــد 
ــن  ــابقة ع ــئولة الس ــي المس ــة، وه العامل
وزارة  فــي  الجماعيــة  المفاوضــات 
القــوي العاملــة والمشــهورة بسياســتها 
األعمــال.  رجــال  لمصالــح  المنحــازة 
الــذراع  كانــت  أيضــا  العشــري  ناهــد 
ــريكة  ــادي وش ــد اله ــة عب ــى لعائش اليمن
معهــا فــي الحشــد لموقعــة الجمــل، وهــي 
“خلــي  الشــهير  التصريــح   صاحبــة 
العمــال يخبطــو راســهم فــي الحيــط” 
شــركات   7 عمــال  اعتصــم  عندمــا 
أمــام  والمعــدات  األراضــي  لتحســين 
مجلــس الــوزراء لمــدة 40 يــوم فــي عهــد 

مبــارك.

وكانــت أولــى تصريحــات ناهــد العشــري 
ــي  ــا عل ــو عمله ــوزارة ه ــي ال ــن تول ع
اســتكمال قانــون العمــل الجديــد، وهــو 
القانــون الــذي يطيــح بحقــوق العمــال 
فــي  الحــق  العمــل  صاحــب  ويعطــي 

فصــل العمــال فــي أي وقــت.

وجــه آخــر مــن وجــوة الثــورة المضــادة 
الصحــة وهــو عــادل  فــي وزارة  كان 
وصاحــب  الصحــة،  وزيــر  العــدوي 
إضــراب  خــالل  الشــهير  التصريــح 

وهــو   2011 مــارس  فــي  االطبــاء 
تحويــل أي طبيــب يقــوم باإلضــراب إلــى 

التحقيــق.

باختصــار تشــكيل الحكومــة لــم يفــرق 
كثيــرا عــن الحكومــات الســابقة، فهــي 
بنفــس  المضــادة  للثــورة  حكومــات 
حتــي  الثــورة  لتصفيــة  انحيازاتهــا 
جــذب  حــول  محلــب  تصريحــات  أن 
اإلضرابــات  ووقــف  االســتثمارات 
وربــط األجــر باإلنتــاج هــي نســخة طبــق 

ســابقيه.  تصريحــات  مــن  األصــل 

كشــفت  كمــا  الجماهيريــة  والحركــة 
إفــالس كل الحكومــات الســابقة ســوف 
تكشــف إفــالس حكومــة محلــب، فتركيــب 
سياســتها  علــي  المنعكــس  الحكومــة 
االقتصاديــة  األزمــة  إلــى  باإلضافــة 
تجعــل قــدرة النظــام الحالــي علــي تقديــم 

حقيقيــة ضعيفــة. إصالحــات  أي 

لــذا وجــب علــى كل المجموعــات الثورية 
ــة  التالحــم مــع كل النضــاالت الجماهيري
واســتخدام كل األدوات للشــرح الصبــور 
للجماهيــر حــول طبيعــة النظــام القائــم 
يجــب  وكذلــك  وسياســاته،  وتوجهاتــه 
ببعضهــا  الجماهيريــة  الحركــة  ربــط 
تجمتــع  ومطالــب  شــعارات  وطــرح 
وفــي  القطاعــات.  مــن  العديــد  تحتهــا 
النهايــة وجــب علــي الثورييــن االنخــراط 
فــي كل المعــارك الجزئيــة ودفــع الحركــة 

ــة. ــورة المصري ــور الث ــام لتط لألم

بقلم: محمد صادق 

“اخبطــوا دماغكــوا فــي الحيــط”.. إحــدى 
ناهــد  بهــا  اشــتهرت  التــي  المقــوالت 
العشــري التــي كانــت تشــغل منصــب 
مديــر مكتــب خالــد األزهــري وزيــر 
مرســي،  حكــم  إبــان  العاملــة  القــوى 
والتــي تولــت مؤخــرا تلــك الــوزارة فــي 

حكومــة محلــب – السيســي. 

ناهــد حســن حســين العشــري التــي تبلــغ 
مــن العمــر 58 عامــا، حصلــت علــى 
ــمس  ــن ش ــة عي ــوق جامع ــانس الحق ليس
ــي  ــون اجتماع ــوم قان ــام 1979، ودبل ع
بتقديــر   1997 عــام  القاهــرة  جامعــة 
التشــريعات  فــي  وماجســتير  جيــد، 

فــي  الدكتــوراه  ثــم  االجتماعيــة، 
 2005 عــام  االجتماعيــة  التشــريعات 

بتقديــر جيــد جــدا.

ــس  ــب رئي ــري منص ــد العش ــغلت ناه ش
ــن فــي  قطــاع شــئون الهجــرة والمصريي
وجــاء   ،2013 أبريــل  منــذ  الخــارج 
ــد االســتغناء عــن  ــرة بع ــا كوزي اختياره
ــة  ــد موج ــد تصاع ــالوي بع ــة البب حكوم
ــة لتشــمل  ــة والعمالي االحتجاجــات النقابي
نطاقــات واســعة، بدايــة مــن تضامــن 
الصيادلــة والبيطرييــن وطلبــة كليــات 
الطــب مــع إضــراب األطبــاء، وانضمــام 
عمــال الحديــد والصلــب وطنطــا للكتــان 
عمــال  إلضــراب  ســمنود  ووبريــات 
إضــراب  ثــم  المحلــة،  غــزل  شــركة 

موظفــي الشــهر العقــاري وشــركة شــرق 
الدلتــا، وإضــراب عمــال النقــل العــام 
وموظفــي البريــد، وغيرهــا العشــرات 
مــن االحتجاجــات التــي انطلقــت ألســباب 
الحكومــة  تنفيــذ  عــدم  أبرزهــا  كثيــرة 
وعودهــا بتطبيــق الحــد األدنــى لألجــور، 
الدولــة  مــن  لقطاعــات  واســتثنائها 
هــي األعلــى أجــرا مــن تطبيــق الحــد 

األقصــى. 

وكالء  مــن  العشــري  ناهــد  كانــت 
ــة  ــم عائش ــت بتعيينه ــن قام ــوزارة الذي ال
عبــد الهــادي، وزيــرة القــوى العاملــة 
ــارك،  ــوع مب فــي عهــد الديكتاتــور المخل
اإلدارة  رئيــس  منصــب  وشــغلت 
الجماعيــة،  للمفاوضــة  المركزيــة 
مســئولية  تتولــى  التــي  اإلدارة  وهــي 
المفاوضــات الجماعيــة التــي تتــم بيــن 
أصحــاب األعمــال والعمــال، ودائمــا مــا 
كانــت انحيازاتهــا ألصحــاب المصانــع 
نقاباتهــم،  و  العمــال  حســاب  علــى 
ــن 1200  ــر م ــي تســريح أكث وتســببت ف
عامــل بمصنــع الضفائــر الكهربائيــة فــي 
ــي  ــل الت ــة العم ــب اتفاقي ــعيد بحس بورس
أبرمتهــا مــع العمــال وأصحــاب المصنع، 
كمــا انحــازت ضــد عمــال العيــن الســخنة 

وجــاك بالعاشــر مــن رمضــان.

انتقلــت ناهــد العشــري إلــى رئاســة قطاع 
الهجــرة أثنــاء تولــي خالــد األزهــري 
منصــب وزيــر القــوى العاملــة فــي عهــد 
محمــد  المعــزول  اإلخوانــي  الرئيــس 

القيــادات  بيــن  مــن  وكانــت  مرســي، 
ــوزارة  ــر ال ــال بتطهي ــب العم ــي طال الت
ــلمين. ــوان المس ــقوط اإلخ ــد س ــا بع منه

ــل طــرح اســم ناهــد العشــري لشــغل  مثَّ
العاملــة مــع  القــوى  منصــب وزيــرة 
تحــٍد  العماليــة  االحتجاجــات  تصاعــد 
وعلــى  الثــورة،  لمطالــب  صريــح 
االجتماعيــة  العمــال  مطالــب  رأســها 
وأقصــى  أدنــى  بحديــن  المتعلقــة 
ــن،  ــال المفصولي لألجــور، وعــودة العم
وتثبيــت المؤقتيــن، واســترداد الشــركات 
المنهوبــة وتشــغيلها، وذلــك لتاريخهــا 
المشــين فــي االنحيــاز الســافر ألصحــاب 
األعمــال علــى حســاب مطالــب العمــال 
علــى مــدار األنظمــة المختلفــة، كمــا 
الرئيســية  األســباب  أحــد  أيضــا  أنهــا 
فــي تأخيــر وتعطيــل صــدور قانــون 
ــذي مــازال حبيــس  ــة ال ــات النقابي الحري

الــوزارة.  أدراج 

ــة  وفــور إعــالن تولــي هــذا االســم حقيب
وزارة القــوى العاملــة أعلنــت العديــد 
ــة عــن  ــة والنقابي مــن التنظيمــات العمالي
بــدء حملــة لجمــع توقيعــات علــى غــرار 
ــن  ــة م ــرد، بهــدف ســحب الثق ــة تم حمل
الوزيــرة الجديــدة فــور توليهــا الــوزارة، 
وأكــدت العديــد مــن القيــادات العمالية أن 
ــم  ــوا احتجاجاته ــن يوقف ــر ل ــال مص عم
علــى  الحصــول  حتــى  وإضراباتهــم 
ــة، وســيتصدون لــكل مــن  حقوقهــم كامل

ــا.   ــف دون تحقيقه يق

بقلم: وسيم وجدي 

الحاكمــة،  الرأســمالية  الطبقــة  زعيــم 
المشــير السيســي، ألنــه ال يمثــل رأس 
المــال وفقــط، وإنمــا يمثــل أكبــر مؤسســة 
ــد  ــى التجني ــوم عل ــالد، تق ــي الب ــة ف قمعي
اإلجبــاري والتســخير اإلجبــاري والعمــل 
لكرامــة  اإلجبــاري  والحــط  اإلجبــاري 
البشــر، فإنــه ال ينظــر للنــاس مــن منظــور 
صاحــب الشــركة أو المصنــع، وإنمــا مــن 
منظــور رجــل األعمــال الــذي يســتفيد 
للعبيــد،  لتشــغيله  النســبية  الميــزة  مــن 
علــى عكــس منافســيه الذيــن يشــغلون 
عمــاال أحــرارا )علــى األقــل بالمنطــق 
ــد الطــرق أو  ــي تعبي ــواء ف ــي(. س القانون
تشــغيل المــزارع أو الخدمــة فــي البيــوت، 
علــى  الكبيــر  الرأســمالي  هــذا  يعتمــد 

الســخرة.

يظهــر هــذا بالنســبة لــي فــي طريقتــه 
الرأســمالية البدائيــة فــي التفكيــر: فــأن 
نذهــب إلــى أعمالنــا وجامعاتنــا ســيرا 
ــق  ــذا المنط ــن ه ــر ع ــدام تعبي ــى األق عل
فــي  فالــركاب   – البدائــي  الرأســمالي 
الدولــة  شــركات  يشــغلون  الواقــع 
ويزيــدون مــن أرباحهــا. فالمواصــالت 
فــي مصــر الرأســمالية ليســت خدمــات 
ــي  ــر. ه ــاك تذاك ــل هن ــة، ب ــة مجاني عام

العبيــد  لنقــل  جيــش  أتوبيســات  ليســت 
األتوبيــس  يركــب  مــن  بــل  وشــحنهم. 
يدفــع ثمــن ذلــك. ناهيــك عــن أن األمــوال 
التــي تــم بهــا شــراء هــذا األتوبيــس هــي 

مــن نتــاج عــرق النــاس.

ولكــن زعيــم الطبقــة الحاكمــة ال يفكــر 

فينــا كمســتهلكين يدفعــون ثمــن الخدمــات، 
وال كعمــال يجــب أن تتوفــر لهــم خدمــات 
حتــى يســتطيعون اإلنتــاج، بــل كمجنديــن: 
ــك  ــاق عليهــم كلمــا كان ذل ــل اإلنف كلمــا ق
التجنيــد  تحــت  شــعبا  يرانــا  أفضــل، 

ــاري. اإلجب

ما قل ودل 
الزعيم يرانا شعبا من املجندين بالُسخرة

رشح موجز 
آلليات النظام 

الرأساميل

معظــم النــاس بتشــتغل وتشــقى وتنتــج 
ســلع وخدمــات. ييجــوا نــاس حراميــة 
مــا بيشــتغلوش يســرقوهم ويحطــوا 
ــم  ــي جيبه ــوه ف ــي أنتج ــن الل ــزء م ج
ويســموه أربــاح. كل مــا الحراميــة 

ــروا. ــغالين افتق ــا الش ــوا كل م أغتن

ببعــض  يطالبــوا  المســروقين  لمــا 
ياكلــوا  األقــل  علــى  حقوقهــم، 
ــدارس،  ــال الم ــودوا العي ويشــربوا وي
ــادة  يقــوم الحراميــة يســرقوا منهــم زي
مــن  لمجموعــة  الزيــادة دي  ويــدوا 
الهجامــة علشــان يروحــوا يضربوهــم. 

ــده! ــس ك ب

عــن زيــادة بــدل المخاطــر لرجــال 
ــن  ــة م ــي المائ ــبة 30 ف ــرطة بنس الش

المرتــب أتحــدث!

ناهد العرشي.. عدو العامل يف وزارة العامل

عن الوزراء وعيشة 

الشعب البسيط 

بقلم: وسيم وجدي 

المبــادئ  مــن  اشــتراكية:  أ.ب. 
ــؤول  ــل أي مس ــتراكية أال يحص االش
فــي الدولــة أو ممثــل منتخــب عــن 
أجــر  مــن  أكثــر  علــى  الجماهيــر 
ــن أن  ــذا ال يمك ــل المتوســط. وب العام
ــوه  ــن انتخب ينفصــل المســئول عــن م
وعــن مصالــح الطبقــات الجماهيريــة 
التــي يمثلهــا ويعمــل مــن أجلهــا. فــإن 
ارتفعــت أحوالهــم الماديــة تحســنت 

حالتــه وإن ســاءت ســاءت. 
االشــتراكيين  أحــد  اســتطاع  وإن 
الثورييــن فــي يــوم مــن األيــام أن 
ــي  ــر الشــعبية ف ــة الجماهي يحظــى بثق
إحــدى المناطــق وانتُخــب عضــوا فــي 
البرلمــان فلــن يقبــل كامــل األجــر، بل 
ــل المتوســط  ــط أجــر العام ســيأخذ فق
الدولــة  وفــي  بالباقــي.  ويتبــرع 
العماليــة ينطبــق هــذا علــى جميــع 

المســؤولين.
رئيــس  رغبــة  بمناســبة  )موجهــة! 
ــده  ــل بل ــش كأه ــي أن يعي ــوزراء ف ال

البســطاء(.

اقتصادحكومة الثورة المضادة
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مهمــا كان موقفنــا السياســي، فال 
يمكننــا الموافقــة علــى إنتهــاك 
السياســية  الطــالب  حقــوق 
حتــى لــو إســتخدموا هــذا الحــق 
بــأي طريقــة قــد ال تعجــب مــن 
ــوق ال  ــلطة، فالحق ــى الس ــم ف ه
وإعتقــال  لألهــواء،  تخضــع 
الطــالب بــال جريمــة حقيقيــة 
وتحــت ذريعــة الحــرب علــى 
اإلرهــاب جريمــة حقيقــة مــن 
جانــب النظــام، بــل امتــد األمــر 
حــاالت  مــن  أكثــر  هــو  لمــا 
االعتقــال العشــوائي لمــن هــم 
فــي خــارج هــذا الحــرب المعلنة 

علــى الجماهيــر.

الدولــة  عنــف  إســتخدام  إن 
وترويــع  الحقــوق  ســلب  فــي 
األمــن  لحفــظ  ال  المعارضيــن 
الموقــف  تعقيــد  مــن  يزيــد 
فــي  مــن هــم  أولئــك  ويضــع 
الســلطة، لقــد رأينــا بأعيننــا فــي 
ــدق  ــي خن ــن ف الجامعــة عارضي
بعــد ســلبهم  العنــف  إســتعمال 
ــراض  ــية لإلعت ــوق السياس الحق
التظاهــر وابــداء  فــي  كالحــق 
أن  ومناهضــة،  مخالفــة  آراء 
أدى  للمظاهــرات  قمــع األمــن 
بيــن  وتبادلــه  العنــف  لزيــادة 
الطرفيــن وانعــدام اإلســتقرار، 
جــدا  الواضــح  مــن  وأصبــح 
أن العنــف ال يجلــب إال عنفــاً، 
فالوضــع المــزري الــذى تعيشــه 

الجامعــات المصريــة هــو نفســه 
ــذى يعيشــه  الوضــع المــزري ال
عامــة الشــعب، فتحــول الجامعــة 
ومحــاوالت  كبيــر  لســجن 
ــك  ــالب لتل ــل الط ــام لتحوي النظ
الحيوانــات المدجنة والمستأنســة 
هــو أمــر مرفــوض تمامــا وال 
يســمح بــه أي حــر، وأصبــح من 
الواضــح جــداً أنــه ال أحــد خارج 
دائــرة اإلســتغالل والظلــم، حتــى 
أكثــر الفئــات المســماة بخريجــي 

القمــة،  بكليــات  يســمى  مــا 
األطبــاء  وجــد  لقــد  األطبــاء، 
ــراب  ــن لإلض ــهم مضطري أنفس
الجزئــي للحصــول علــى أبســط 
حقوقهــم وحقــوق المرضــى بعــد 
ــة  ــي حال ــاً بتدن ــوا ذرع أن ضاق
ــة  ــات الطبي ــفيات والهيئ المستش
ــى  ــق عل ــا ينطب ــي مصــر، وم ف
القطــاع الطبــي ينطبــق علــى كل 
قطــاع فــي مصــر، فإضــراب 
ــب  ــع مطال ــذى يرف ــاء وال األطب

أجــل  مــن  وواضحــة  ثابتــة 
الطبــي  المســتوى  تحســين 
ورفــع كفــاءة منظومــة الصحــة، 
لخدمــة  األســاس  فــي  يصــب 
المواطــن الفقيــر، والــذي يعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى المستشــفيات 
تســمن  ال  والتــي  الحكوميــة، 
بهــذه  جــوع  مــن  تغنــي  وال 
وهــذه  المحــدودة  االمكانيــات 
فكانــت  الضئيلــة،  الميزانيــة 
المطالبــة برفــع ميزانيــة الصحــة 

كحــد ادنــى 15% مــن الموازنــة 
ــون  ــرار قان ــة، وإق ــة للدول العام
للفريــق  وإداري  مالــي  كادر 
ــن  ــى تأمي ــة إل ــي، باإلضاف الطب
الهجمــات  بعــد  المستشــفيات 

المتكــررة عليــه. 
مــرة  مطالبنــا  نجــدد  إننــا 
أخــرى بضــرورة االفــراج عــن 
المعتقليــن  الطــالب  زمالئنــا 
ظلمــاً، ونطالــب أيضــا بعــودة 
الحيــاه السياســية للجامعــة وعــدم 
التضييــق علــى الطــالب فــي 
ممارســة أي نشــاط طالبــي، هذه 
الحقــوق التــي طالمــا ناضلــوا 
نعلــن  أننــا  كمــا  أجلهــا،  مــن 
عــن دعمنــا الكامــل والمطلــق 
ــم  ــدم له ــاء ونق ــراب األطب الض
كل دعــم معنــوي ومــادى متــاح، 
مؤكديــن فــي نفــس الوقــت بأنــه 
عقــارب  برجــوع  نســمح  لــن 
ــوراء، ال عــودة  ــى ال الســاعة إل
لمــا قبــل ثــورة الـــ 25 مــن يناير 
مهمــا كلفنــا ذلــك مــن نضــاالت 

وتضحيــات.

الموقعون:

الثوريــون  االشــتراكيون  الطــالب 
حركــة  طــالب   – الزقازيــق  بجامعــة 

أبريــل  6 طــالب   – مانيفســتو 

بقلم: عبد هللا الجمل 

كان  ينايــر،   25 ثــورة  انطــالق  منــذ 
للطــالب دوراً هامــاً ومحوريــاً بالحــراك 
الثــوري فــي الشــارع المصــري، وكانــت 
ــب مــع  ــى جن ــاً إل ــة جنب الحركــة الطالبي
الحركــة العماليــة فــي مراحــل الثــورة 
ضــد النظــام فــي ظــل حكــم المجلــس 
العســكري ثــم مرســي ثــم أخيــراً فــي 

ــي. ــم السيس ــل حك ظ

ــراً خــالل  ــت األوضــاع كثي ــن اختلف ولك
االنقــالب  فبعــد  األخيــرة،  الفتــرة 
العســكري علــى مكتســبات ثــورة 25 
ــح  ــو، أصب ــن يولي ــث م ــذ الثال ــر من يناي
هجــوم الثــورة المضــادة بقيــادة الجنــرال 
ــى  ــدف إل ــاً يه ــاً وممنهج ــي شرس السيس
ــل  ــورة وتبدي ــب الث ــى مطال ــاء عل القض
األدوار، فيصبــح العســكر هــو حامــي 
ــاً  ــدة، ضارب ــورة المجي ــد الث الحمــى وقائ
بمطالــب جماهيــر 30 يونيــو عــرض 
الحائــط، فيضــع خارطــة طريــق ال تمــت 
ــعب  ــب الش ــا لمطال ــي محتواه ــة ف بصل

ــة. ــة الثوري ــك الموج ــي تل ف

منــذ ذلــك الحيــن أصبحــت لغــة الســلطة 
واالعتقــاالت،  الرصــاص  لغــة  هــي 
ــد  ــدء تزاي ــع ب ــالب م ــال الط ــدأ اعتق وب
قمــع الدولــة األمنيــة، حيــث تــم إلقــاء 
القبــض علــى العشــرات مــن الطــالب 
وســط المتظاهريــن فــي مجزرتــي رابعــة 
أحــداث  فــي  ثــم  والنهضــة،  العدويــة 
ــي  ــرز المســتجدات ف رمســيس، ومــن أب
تلــك الفتــرة هــو اعتقــال الطــالب الذيــن 
يذهبــون إلــى أقســام الشــرطة للبحــث 
المعتقليــن،  أقاربهــم  أو  ذويهــم  عــن 
ــوا مــن نفــس التوجــه  ــم يكون ــو ل ــى ل حت
ــزب  ــة الح ــب بلطجي ــا لع ــي، كم السياس
الوطنــي المنحــل دوراً بــارزاً فــي مــا 
إلقــاء  فــي  الشــعبية  باللجــان  أســموه 
الطــالب  مــن  العديــد  علــى  القبــض 
وتســليمهم لقــوات الداخليــة، حيــث تــم 
إلقــاء القبــض علــى محمــد أحمــد الطالــب 
ــة القاهــرة بإحــدى  ــة الهندســة جامع بكلي
تلــك اللجــان وهــو ذاهــب مــع المحامــي 
ــن  ــل بالرغــم م ــه المعتق للبحــث عــن أبي

عــدم انتمائــه لإلخــوان المســلمين وعــدم 
دعمــه يومــاً لمواقفهــم.

هجمة شرسة 
ــن  ــدء الفصــل الدراســي األول م ــع ب وم
هــذا العــام بــدأت الحركــة الطالبيــة فــي 
تنظيــم فعاليــات طالبيــة واضحــة وقويــة، 
وذلــك بالرغــم مــن صــدور قــرار بمنــح 
اإلداري  لألمــن  القضائيــة  الضبطيــة 
ممــا ال يجعــل فارقــاً بينهــم وبيــن تواجــد 
الداخليــة داخــل الجامعــات، وتوالــت تلــك 
الفعاليــات من معارض وسالســل بشــرية 
تزايــد  ومــع  ومظاهــرات،  ووقفــات 
شراســة الهجمــة األمنيــة اقتحمــت قــوات 
األمــن الجامعــات منتهكــةً حرمتهــا علــى 
ــى  ــع دون أدن مــرأى ومســمع مــن الجمي
اهتمــام بأقــل حــق لإلنســان فــي التعبيــر 
عــن الــرأي، وقتلــت ثالثــة طــالب داخــل 
ــة  ــي كلي ــاً ف حــرم جامعــة القاهــرة، طالب
الهندســة كان يشــاهد االشــتباكات فــي 
محيــط الجامعــة مــن داخــل أســوار كليتــه 
ــه  ــر إصابت ــي إث ــرم الجامع ــة للح المقابل
بخرطــوش فــي الــرأس، وآخــر قُتــل إثــر 
إصابتــه بطلــق نــاري حــي أثنــاء اقتحــام 

جامعــة القاهــرة. 

الجامعــات  اقتحــام  علــى  ويغلــب 
ســواء  للطــالب  العشــوائي  االعتقــال 
ــرات  ــك التظاه ــي تل ــاركين ف ــوا مش كان
القاهــرة  جامعــة  اقتحــام  ففــي  ال.  أم 
اعتقلــت قــوات الشــرطة اثنــي وأربعيــن 
ــم  ــم اعتقاله ــالب ت ــم ط ــن بينه ــاً م طالب
مــن محطــة المتــرو المجــاورة للجامعــة، 
فــي  الجيــزة  نيابــة  إلــى  إحالتهــم  تــم 
لهــم  ولفقــت  التالــي،  اليــوم  صبــاح 
جميــع االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات 
الداخليــة، فاتهمتهــم بقتــل الطالــب عمــر 
األمــن-  قــوات  قتلتــه  -والــذي  أســامة 
والشــروع فــي قتــل ثمانيــة وعشــرين 
طالبــاً والذيــن أصيبــوا بطلقــات الداخليــة 
الحــي،  والرصــاص  الخرطــوش  مــن 
ــزة  ــة الجاه ــم الملفق ــى الته ــة إل باإلضاف
ســالح  وحيــازة  كالتجمهــر  لديهــم 
والبلطجــة و”االنتمــاء لجماعــة اإلخــوان 
المســلمين”، التهمــة التــي باتــت ملصقــة 
ــت  ــا كان ــكل مــن عــارض النظــام مهم ب
الواهيــة  بالحجــة  وذلــك  توجهاتــه، 
والتــي باتــت محــط ســخرية العديــد مــن 
المواطنيــن وهــي »محاربــة اإلرهــاب«. 

أمــا فــي جامعــة األزهــر وفروعهــا فــي 
ــاوية،  ــر مأس ــع أكث ــات، فالوض المحافظ
لــم تقتحــم قــوات األمــن جامعــة األزهــر 
مــرةً فحســب، بــل عشــرات المــرات، 
طــالب  تســع  حوالــي  خاللهــا  قتلــت 
واعتقلــت  الجامعــي،  الحــرم  داخــل 
ــا  ــةً، و عندم ــاً وطالب ــي ســتين طالب حوال
ُســحلت الطالبــات، واعترضــت الطالبــة 
حركــة  طــالب  منســقة  حمــادة  آيــات 
مقاومــة فــي جامعــة األزهــر علــى ذلــك 
تــم اعتقالهــا، ولســوء المعاملــة داخــل 
الســجون أضربــت آيــات عــن الطعــام 
المعتقــالت،  مــع عــدد مــن زميالتهــا 

وحالتهــن الصحيــة تــزداد تدهــوراً.

وال ننســى أيضــاً اقتحام جامعــة الزقازيق 

والــذي قامــت بــه قــوات األمــن مــع 
ــب  ــوا بتخري ــن قام ــة الذي ــات البلطجي مئ
منشــآت الجامعــة، كمــا قامــوا بمهاجمــة 
الطــالب عشــوائياً وبــكل وحشــية داخــل 
ولفقــوا  البيضــاء،  باألســلحة  كلياتهــم 
ــم  ــوا باعتقاله ــن قام ــاكات لم ــك االنته تل
مــن الطــالب كمــا اعتــادوا، والعديــد 
اقتحامهــا،  تــم  التــي  الجامعــات  مــن 
ــم تتــردد الداخليــة فــي  تســعة جامعــات ل
اقتحامهــا وقمــع كل مــن فيهــا مــن طــالب 
وعامليــن وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي 
صــورٍة واضحــٍة تعبــر عــن مــدى دمويــة 

ــكر. ــم العس ــاب حك وإره

إدارة  مــن  الطــالب  تهاجــم  الدولــة 
تهــم كليا

ولكــي يتســنى للدولــة التبريــر لــكل تلــك 
االقتحامــات، فقــد أصــدرت قوانيــن بمنح 
ــول  ــب دخ ــة بطل ــس الجامع ــق لرئي الح
الجامعــة للحفــاظ علــى األمــن، أي أمــٍن 
الــذي يتحدثــون عنــه والــذي يُقتــل ألجلــه 
عشــرات الطــالب، ويُصــاب المئــات، 

ــل اآلالف! ويُعتق

واإلصابــات  القتــل  مــع  وبالتزامــن 
الخطيــرة بالرصاص الحــي والخرطوش 
واعتقــال الطــالب، لــم تتأخــر إدارات 
تــزال  ال  التــي  والجامعــات  الكليــات 
تحمــل توجهــات دولــة مبــارك عــن قمــع 
الطــالب، فمجالــس التأديــب التعســفية 
كانــت الوجــه اإلداري إلرهــاب الطالب، 
ــم  ــض منه ــل البع ــتقبلهم وجع ــد مس تهدي
وســائل  إحــدى  كانــت  للبقيــة  عبــرةً 
الحركــة  لمواجهــة  المضــادة  الثــورة 
الطالبيــة، فــي هــذه المــرة كانــت تتمثــل 
وكالء  صــورة  فــي  المضــادة  الثــورة 
للجامعــات، مئــات  وعمــداء ورؤســاء 
الطــالب فــي جامعــة األزهــر تــم فصلهــم 
لمشــاركتهم فــي المظاهــرات المناهضــة 

لحكــم العســكر.

وفــي جامعــة القاهــرة وتحديــداً فــي كليــة 
ــذي  ــي ال ــراب الكل ــد اإلض ــة، بع الهندس
نظمــه الطــالب مــع اختــالف توجهاتهــم 
السياســية؛ احتجاجــاً علــى مقتــل زميلهــم 
الكليــة  أســوار  داخــل  رضــا  محمــد 
ــق  ــى تلفي ــوات الشــرطة وعل ــد ق ــى ي عل
التهمــة بطــالب اإلخــوان داخــل الكليــة، 
ــن  ــم م ــدم زميله ــاص ل ــن بالقص مطالبي
ــم  ــر التعلي ــة وزي ــة، وبإقال ــر الداخلي وزي
العالــي، وباإلفــراج عــن تســع طــالب 
مــن الكليــة تــم اعتقالهــم منــذ مجــزرة 
الداخليــة  قــوات  وبرحيــل  رابعــة، 
ــاء  ــة، وإلغ ــط الجامع ــن محي ــش م والجي
ــل  ــي فُص ــفية الت ــب التعس ــس التأدي مجال
علــى إثرهــا ثــالث طــالب، وبعــد أن 
أعلــن الطــالب اعتصامهــم داخــل الكليــة 
قامــت  المطالــب،  تلــك  لحيــن تحقيــق 
قــوات الداخليــة بمهاجمــة الكليــة مــرة 
ــوع،  ــيل للدم ــاز المس ــل الغ أخــرى بقناب
حتــى أنــه لــم يعــد مكانــاً بالكلية خاليــاً من 
ذلــك الغــاز، فقامــت إدارة الكليــة بتقديــم 
االســتقالة لرئيــس الجامعــة لعجزهــا عــن 
تأميــن الطــالب، فقــرر رئيــس الجامعــة 
د. جابــر نصــار تعليــق الدراســة فــي 
الكليــة حتــى بدايــة االمتحانــات وإرجــاء 

ــف اإلدارة  ــتقالة وتكلي ــي االس ــر ف النظ
ــا أن  ــة، وم ــي الكلي ــال ف ــيير األعم بتس
ــات وهــدأت األوضــاع،  ــدأت االمتحان ب
خمســة  بتحويــل  اإلدارة  تلــك  قامــت 
عشــر طالبــاً ممــن نظمــوا تلــك الفعاليات 
إلــى مجالــس التأديــب، تــم فصــل طالــٍب 
لمــدة  وآخــر  دراســي،  فصــل  لمــدة 
ــات  ــج التحقيق ــر نتائ ــم تظه ــن، ول عامي
لبقيــة الطــالب، هــذه هــي سياســة الدولــة 
ــى  ــي، قتل ــة الحــراك الطالب ــي مواجه ف

وجرحــى ومعتقليــن ومفصوليــن!

ــع  ــي قم ــة ف ــودات الدول ــاً لمجه وتتويج
الحــراك الثــوري بمــا فيــه الطالبــي، 
ــى  ــلطة عل ــوى للس ــة األق ــت الهجم كان
لثــورة  الثالثــة  الذكــرى  فــي  الثــورة 
25 ينايــر، قامــت فيهــا قــوات الشــرطة 
والجيــش بفــض جميــع التظاهــرات فــي 
قنابــل  باســتخدام  الجمهوريــة  أنحــاء 
الغــاز الخرطــوش والرصــاص الحــي، 
ــة عشــر  ــة وأربع ــي مائ ــت حوال واعتقل
التهــم  تلفيــق  يتــم  وكالمعتــاد  طالبــاً، 
ــد خمســة  ــم التجدي المجهــزة لديهــم، ويت
عشــر يومــاً، ثــم خمــس وأربعيــن، وفــي 
ــن  ــالب ره ــل الط ــان يظ ــض األحي بع
ــد  ــرة التجدي ــال رغــم انقضــاء فت االعتق

ودون صــدور أي قــرار فــي حقهــم!

ماذا بعد؟ 
لــم تعهــد الثــورة المصريــة وال الحركــة 
ــا  ــي نواجهه ــك الت ــةً كتل ــة هجم الطالبي
اآلن، ولذلــك علينــا إعــادة تنظيم صفوفنا 
والتحــرك بدقــة متناهيــة وبحــذر شــديد؛ 
ــة  ــة الفعال ــوة الطالبي ــى الق ــاً عل حرص
فالنضــال  تُعتقــل،  أو  تُقتــل  أن  مــن 
الحقيقــي هــو أن تحافــظ علــى نفســك 
ــل هــذه الظــروف؛ لتتمكــن مــن  ــي مث ف
كســب اآلخريــن إلــى صفــوف الثــورة، 
ــة  ــك الهجم ــة تل ــا تســتطيع مواجه حينه

وبضــراوة. 

كمــا يجــب علينــا الدفــاع بــكل مــا أوتينــا 
التعبيــر  فــي  قــوة عــن حقوقنــا  مــن 
ــاط  ــة النش ــة ممارس ــرأي وحري ــن ال ع
السياســي داخــل الجامعــات وخارجهــا، 
وعلينــا أال نــكّل أو نمّل حتى يتم اإلفراج 
ــن،  عــن كل زمالئنــا الطــالب المعتقلي
السياســية،  توجهاتهــم  كانــت  مهمــا 
وهنــا تقــع مســؤولية كبيــرة علــى عاتــق 
ــة  ــة وخاصــةً الثوري االتحــادات الطالبي
منهــا، عليهــا أن تســتمر فيمــا بدأتــه 
ــا –  ــي الفصــل الدراســي األول، عليه ف
ــة – أن تفاجــئ  وبدعــم الحركــة الطالبي
الدولــة بأنهــا التــزال قــادرة علــى تنظيــم 
الفعاليــات بشــتى أنواعهــا، بالرغــم مــن 
شــدة القمــع، علينــا أن نتحلــى جميعــاً 
بالصبــر والمثابــرة واإلصــرار علــى 
اســتكمال طريــق ثورتنــا التــي بدأناهــا، 
اللحظــات  هــذه  مثــل  فــي  فاإلحبــاط 
رفاهيــةٌ ال يجــدر بنــا أن ننالهــا، واليــأس 
خيانــةٌ لدمــاء زمالئنــا الشــهداء، فالثورة 
معــارك، تنهــزم تــارةً وتربــح األخــرى، 
وعلينــا فــي كل تلــك المعــارك أن نتعلــم 
مــن النصــر والهزيمــة علــى حــد ســواء.

المنطقــي أنــه عندمــا يقــع التحــرش 
الجنســي الجماعــي بطالبــة جامعية 
ــتقيل  ــة أن يس ــرم الجامع ــل ح داخ

رئيــس الجامعــة.
ــدد  ــط ع ــا يحي ــه عندم ــي أن المنطق
بطالبــة  النجســة  الــكالب  مــن 
جامعيــة داخــل الجامعــة لينتهكوهــا 
جنســيا بالقــول واليديــن واألصابــع 
ــذي  أن يســتقيل رئيــس الجامعــة ال

ــة. ــك الجريم ــا تل ــت فيه حدث
تتعــرض  عندمــا  أنــه  المنطقــي 
ــاة لالنتهــاك الجنســي الجماعــي  فت
ــى المــأل داخــل حــرم الجامعــة  عل
أن يبــادر المســؤولون إلــى مراعــاة 
فــورا  والعمــل  النفســية  حالتهــا 
الصدمــة  مــن  إخراجهــا  علــى 
النفســية العصبيــة الشــديدة التــي 
التــي  الجريمــة  بســبب  نالتهــا 
انتهاكهــا،  بســبب  لهــا،  وقعــت 
بســبب فقدانهــا الكرامــة، بســبب 
الخــوف والذعــر الــذي ســتتعرض 
لــه طــوال حياتهــا مــن بعــد، بســبب 
األلــم الــذي ســتحمله فــي صدرهــا 
طــول عمرهــا، بســبب الثقــة التــي 

ــال  ــي الرج ــها وف ــي نفس ــا ف فقدته
ــي  ــام وف ــه ع ــن بوج ــي اآلخري وف
المجتمــع وفــي األخــالق عامــة.

المنطقــي أن يبــادر المســؤولون، 
ــس الجامعــة  ــم أو رئي ــر التعلي وزي
الجديــد، بإعــالن أنهــم يوفــرون لها 
ــا  ــة وأنه ــية الواجب ــورة النفس المش
ــؤولين  ــاندة المس ــى بمس اآلن تحظ
فــي الجامعــة، وأن يطمئنونــا أنهــا 

ــة المفروضــة. ــى الرعاي تلق
القاهــرة،  جامعــة  رئيــس  أعلــن 
الدكتــور جابــر نصــار، أنــه ســيتم 
التحقيــق مــع طالبــة جامعيــة تــم 
انتهاكهــا جنســيا بصــورة جماعيــة 
حينمــا  الجامعــة،  حــرم  فــي 
ــه ومســؤوليته  ــت تحــت رعايت كان
ــها  ــة، ألن مالبس ــة واألدبي القانوني
باألخــالق  الئقــة  غيــر  كانــت 

الواجبــة فــي الجامعــة.
هــذه هــي “أخالقهــم”. إنهــا طبقــة 
ومثقفيهــا،  بمســؤوليها  حاكمــة، 
عليهــا.  الحجــر  إال  تســتأهل  ال 
وسياســية  أخالقيــة  ألســباب 

واقتصاديــة.

بيان مشرتك 

الحرية للطالب.. يسقط إرهاب الدولة

واقعة التحرش تكشف.. 

أخالق الطبقة الحاكمة

صوت التيار 
االشتراكي الثوري 

في مصر

أسس االشتراكية التي نتبناها:

النظــام الرأســمالي مبني على االســتغالل: 
عــرق  مصدرهــا  الرأســماليين  ثــروة 
العمــال، والفقــر مصــدره ســيطرة النظــام 
 القائــم علــى أولويــة األربــاح علــى البشــر.

إصــالح الرأســمالية مســتحيل: الليبراليــة 
ــة اإلصــالح  ــى إمكاني ــدة قضــت عل الجدي
المعاصــرة  والرأســمالية  الجزئــي، 
ــع  ــل ترف ــات ب ــدم إصالح ــة ال تق المأزوم

معــدالت النهــب.

ــر  ــة: التغيي ــة ضروري ــورة الجماهيري الث
أقليــة،  بيــد  يتــم  أن  يمكــن  ال  المنشــود 
الجماعــي  الجماهيــري  بالنضــال  بــل 

الديمقراطــي.

 الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة القائــدة: 
قيــادة  علــى  القــادرة  الوحيــدة  الطبقــة 
الطبقــة  هــي  النصــر  إلــى  المظلوميــن 
ــر  ــن بأج ــي تضــم كل العاملي ــة، الت العامل
رأس  وســلطة  الســتغالل  الخاضعيــن 

المــال. 

الدولــة العماليــة هــي الهــدف: الدولــة التي 
ــا الرأســماليون  ــة ال يحكمه ــا دول نرتضيه
فيهــا  يقــرر  دولــة  وإنمــا  ممثلوهــم،  أو 
الكادحــون، مــن خــالل مجالســهم القاعديــة 

ــتقبلهم. ــم ومس ــة، مصيره المنتخب

ــورة  ــن: الث ــرر كل المضطهدي ــورة تح الث
ــاد  ــن االضطه ــامل م ــر ش ــة تحري العمالي

ــي. ــي والجنس ــي والدين ــي والعرق القوم

 

واحــد:  بلــد  فــي  اشــتراكية  توجــد  ال   
النظــام الرأســمالي سلســلة واحــدة البــد 
ــة  ــة الثوري ــا، واألممي ــا كله ــن تحطيمه م
هــي الــرد علــى مخططــات مجالــس إدارة 
العالــم فــي قمــة الثمانيــة ومنظمــة التجــارة 

ــة. العالمي

تحتــاج  ضــروري:  العمالــي  الحــزب 
المعركــة ضــد الظلــم إلــى توحيــد الطبقــة 
ــى  ــا إل ــوري  يقوده ــي حــزب ث ــة ف العامل

النصــر.

الحركة الطالبية.. بني انتهاكات األمس وآمال الغد
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ثالث سنوات من القمع والتشويه.. ثورة البحرين مستمرة

طالب املغرب يشعلون رشارة الغضب

بقلم: ميرام الديساوي

للثــورة  الثالثــة  الذكــرى  انطــالق  مــع 
دول  أنظمــة  تعمــل  التــي  البحرينيــة، 
أنظمــة  وتســاندها  العربــي  الخليــج 
الغــرب فــي طمــس مالمحهــا وممارســة 
بــل ودعــم  التعتيــم اإلعالمــي ضدهــا 
لقتــل  الحاكــم  الخليفــي  النظــام  جرائــم 
ــدان  ــي البل ــارها لباق ــع انتش ــورة ومن الث
المجــاورة، خرجــت الجماهيــر البحرينيــة 
ــل  ــن، ب ــوارع والميادي ــي الش ــر ف للتظاه
ودعــا عــدد مــن المتظاهريــن والنشــطاء 
التصعيــد مــن خــالل  إلــى  السياســيين 
العصيــان المدنــي العــام، كمــا دعــوا إلــى 
ــم  ــن أرواحه ــاع ع ــهم والدف ــة أنفس حماي
الســلطة  تمارســه  الــذي  العنــف  ضــد 
البحرينيــة بمســاعدة النظــام الســعودي 
ودعمــه الــذي يمارســه مــن خــالل الدفــع 
التعــاون  مجلــس  قــرار  بعــد  بقواتــه 
ــة  ــكري لمواجه ــل العس ــي بالتدخ الخليج

 .2011 عــام  المتظاهريــن 

ــة  ــر البحريني ــة الجماهي ــي ســياق رغب فف
الخليفــة  ضــد  نضالهــا  الســتكمال 
يــوم  كل  ينهــب  الــذي  البحرينــي 
خــالل  مــن  ســواء  الشــعب،  ثــروات 
تفــرده وعائلتــه بالســلطة أو اســتخدامه 
للتجنيــس السياســي لمــا فيــه مصلحــة 

ــة ذكــرى  ــر البحريني ــه، أحيــت الجماهي ل
برنامــج  بتنظيــم  فبرايــر   14 ثــورة 
للفعاليــات الثوريــة أُطلــق عليــه »فبرايــر 
ــن  ــج بتضام ــدأ البرنام ــث ب ــزة«، حي الع
عــدد مــن أصحــاب المحــال التجاريــة 
ــر  ــة 12 فبراي ــا ليل ــوا أبوابه ــن أغلق الذي
ــان المدنــي، كمــا دوت  ــدء فــي العصي للب
الشــعبية  التكبيــرات  الليلــة  نفــس  فــي 
البحرينيــة  المــدن  أرجــاء  معظــم  فــي 
ــنة  ــتقبال الس ــتعداد الس ــآ عــن االس إعالن
اليــوم  صبــاح  وفــي  للثــورة.  الثالثــة 
ــي انطلقــت المســيرات فــي شــوارع  التال
البحريــن حيــث قــام الثــوار بالســيطرة 
تمــت  كمــا  ســند.  بريــد  مبنــى  علــى 
الســيطرة علــى معظــم شــوارع العاصمــة 
المنامــة وســط االســتنفار األمنــي الواســع 
فبرايــر،  يــوم 14  فــي  أمــا  بالمدينــة. 
انطلــق الزحــف الشــعبي مــن البلــدات 
المحيطــة إلــى ميــدان الشــهداء - اللؤلــؤة 
ــى  ــن عل ــدد المتظاهري ــث ش ــابقآ - حي س
اســتمرار ثورتهــم معلنيــن الجولــة الثانيــة 

مــن العصيــان المدنــي العــام.

وعلــى الرغــم مــن مــرور 3 ســنوات 
البحرينــي  العاهــل  مبــادرة  علــى 
للحــوار الوطنــي والتــي كانــت إحــدى 
ــق  ــتقلة للتحقي ــة مس ــكيل لجن ــا تش نتائجه
فــي األحــداث التــي شــهدتها البحريــن 

فيــه  بتقريــر موثــق  اللجنــة  وخرجــت 
ــى  ــوة، إال أن حت ــرط للق ــتخدام المف االس
قبــل  مــن  القمــع  مــازال  هــذا،  يومنــا 
األمــر  مســتمرآ،  البحرينيــة  الســلطات 
الــذي أدى إلــى ارتفــاع عــدد الشــهداء إلى 
مــا يزيــد عــن 100 شــهيدآ لقــى أغلبهــم 
الغــازات  اســتخدام  جــراء  مصرعــه 
المحــرم  الشــوزن  وســالح  الســامة 
ألي  محاســبة  أي  وجــود  دون  دوليــا 
مســئول عــن تلــك الجرائــم. فيمــا وصــل 
ــن 6 آالف  ــر م ــى أكث ــن إل ــدد المعتقلي ع
ــوازي  ــورة بالت ــذ انطــالق الث مواطــن من
مــع إصــدار حكــم باإلعــدام بحــق ناشــط 
آخريــن   8 لـــ  الحيــاة  مــدى  والســجن 
ــي  ــت المشــاركة ف ــة ضم ــات ملفق باتهام

تظاهــرات غيــر مرخــص لهــا.

رئيــس  تصريــح  مــن  الرغــم  وعلــى 
األمــن العــام البحرينــي بــأن بــالده تعيــش 
أجــواء مــن الديمقراطيــة ال تشــهدها كثير 
ــام  ــن الع ــم، إال أن األمي ــدان العال ــن بل م
ــه  ــم تحويل ــاق المعارضــة ت ــة الوف لجمعي
للنيابــة آخــر عــام 2013 بتهمــة »إهانــة 
وزيــر الداخليــة« علــى خلفيــة تنظيــم 
االنتهــاكات  فضــح  لفعاليــة  الجمعيــة 
ــن  ــب المعتقلي ــاني وتعذي ــج الالإنس والنه

ــرطة. ــه الش ــذي تتبع ــجون ال بالس

تمثلــت أجــواء القمــع بإصــدار الحكومــة 
بالعاصمــة  التظاهــر  حظــر  لقانــون 
أن  إال  الماضــي،  العــام  المنامــة 
تطــوف  ظلــت  الشــعبية  التظاهــرات 
القانــون،  تتحــدى  العاصمــة  شــوارع 
األمــر الــذي أدى إلــى قيــام الســلطات 
بإلغــاء الحــذر بعــد شــهرين مــن تطبيقــه. 
واســتكماال للمشــهد، أصــدرت الســلطات 
ــت  ــاب« وقام ــون »اإلره ــة قان البحريني
بموجبــه باعتقــال كل مــن ينتمــي مــن 
قريــب أو بعيــد بالثــورة، فعلــى ســبيل 
المثــال، تــم إلقــاء القبــض علــى طفــل 
يبلــغ مــن العمــر 14 عامــا ليحاكــم تحــت 
لعائلــة  ينتمــي  ألنــه  اإلرهــاب  قانــون 
اإلســالمي  الوفــاء  تيــار  فــي  تشــارك 
الــذي يشــارك فــي المعارضــة البحرينيــة 
منــذ  الدســتورية  بالملكيــة  للمطالبــة 
التســعينات وشــارك فــي ثــورة البحريــن 

انطالقتهــا عــام 2011. منــذ 

قمــع  حــد  عنــد  األمــر  يتوقــف  ولــم 
امتــد  وإنمــا  الشــعبية،  التظاهــرات 
ــن  ــال المتضامني ــل العم ــى فص ــا إل أيض
والمشــاركين فــي الثــورة، فطبقــا للتقريــر 
الــذي أصــدره االتحــاد الدولــي للنقابــات، 
تــم اعتبــار البحريــن ضمن أخطــر 7 دول 
ــث  ــال، حي ــوق العم ــن وحق ــى النقابيي عل
ــة  ــام الســلطات البحريني ــر قي ــق التقري وثً

بحرمــان العمــال الشــيعة شــغل الوظائــف 
العمــل  بــل والضغــط علــى أصحــاب 
لفصلهــم، كمــا قامــت حكومــة الخليفــة 
ــام 2012 دون  ــل ع ــون العم ــل قان بتعدي
إشــعار وجعلــت ممارســة العمــل النقابــي 
مــن خــالل الحكومــة، وهــو األمــر الــذي 
يعــد ليــس فقــط غيــر قانونــي وإنمــا أيضــا 
إجــراءا انتقاميــا إلســكات كل األصــوات 
ــة  ــات االجتماعي ــادي باإلصالح ــي تن الت
فــي ظــل وجــود عــدد كبيــر مــن رؤوســاء 
ــة. ــي ســجون الدول ــال ف ــات والعم النقاب

فــي حيــن يناضــل الشــعب البحرينــي 
القمــع  مواجهــة  فــي  الثالثــة  للســنة 
والتشــويه واالتهامــات بالطائفيــة التــي 
يطلقهــا مشــايخ وساســة الســالطين أمثــال 
النضــال  أن  إال  القرضــاوي،  يوســف 
مــازال مســتمرا، مــن عصيــان لعصيــان 
أخــرى، وبرغــم كل  إلــى  ومــن ســنة 
تمارســها  التــي  الحثيثــة  المحــاوالت 
عروشــها  لحمايــة  الخليجيــة  األنظمــة 
ــا،  ــورة إليه ــن وصــول الث ــا م وممتلكاته
وبالرغــم مــن تزايــد أعــداد الشــهداء ليــس 
فــي البحريــن فحســب وإنمــا بكافــة بلــدان 
العالــم التــي تنتفــض لهــدم أنظمــة الفســاد 
والقمــع، إال أن أبــواق الثــورة قــد انطلقــت 

ــع. ــم أجم ــي العال ــدوي ف ــي ت ــا ه وه

بقلم: نورا السيد 

ــذي تشــهده  وســط الحــراك المتصاعــد ال
السياســي  المســتوى  علــى  المغــرب 
اســتمرار  ظــل  وفــي  واالجتماعــي، 
االحتجاجــات  ضــد  األمنيــة  الهجمــات 
الغضــب  شــرارة  انطلقــت  المتواليــة، 
الطالبــي مــع مطلــع الشــهر الجــاري 
ــا  ــة فَجره ــة احتجاجي ــي موج ــتمر ف لتس
برنامــج  بوضــع  الحكومــة  اســتغالل 
تعليميــة  سياســات  ضمــن  “مســار” 

فاســدة. 

الدولة تحارب الطالب 
ضمــن  “مســار”  برنامــج  ينــدرج 
الســلطات  تعمــل  تعليميــة  منظمومــة 
أي  لتقييــد  وضعهــا  علــى  المغربيــة 
يهــدد  الطــالب  جانــب  مــن  حــراك 
مصالحهــا ودون إشــراك الطــالب فــي 
ــك  ــم، وذل ــرر مصيره ــج تق ــع برام صن
ــن  ــذ م ــه التالمي ــوم ب ــا يق ــالل م ــن خ م
ــات  ــن الواجب ــاط م ــة النق ــع محصل تجمي
ــوزارة  ــى ال ــالها إل ــات، وإرس واالمتحان
بواســطة برنامجــا تقنيــا يشــتمل علــى 
جميــع معلومــات الطــالب، بدايــة مــن 
الجــداول الزمنيــة وتتبــع التأخــر والغيــاب 
الطــالب  لوائــح  وضبــط  والعقوبــات 
وتوزيعهــم  وتوجيههــم  وانتقاالتهــم 
ــام،  ــاء األقس ــة إنش ــام وعملي ــى األقس عل

ــى قســم خــاص بالمســتخدمين  ــة إل إضاف
ــذارات  ــه اإلن ــا في ــم بم ــن مراقبته يتضم
المســتوجبة  واألخطــاء  لهــم  الموجهــة 
لتلــك اإلنــذارات، ويحــذف بالتالــي تقييــم 
األســتاذ لنشــاط الطالــب ومشــاركته فــي 

القســم.

ويعتبــر هــذا البنــد األكثــر إثــارة لمخاوف 
فــي  التحكــم  يجعــل  ألنــه  الطــالب، 
ــي،  ــج معلومات ــد برنام ــاح بي ــب النج نس
ويهــدف البرنامــج باألســاس فيمــا يتعلــق 
ــس  ــى تكري ــوي إل ــم الثان بمنظومــة التعلي
التدريــس  نســبة  أن  حيــث  نخبويتــه، 
ــاوز 44 %،  ــوي ال تتج ــم الثان ــي التعلي ف
ــى  ــال إل ــس مث ــي تون ــن تصــل ف ــي حي ف
65%، حســب الوثيقــة المرجعيــة التــي 
أعدتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم 
العالــي فــي نوفمبــر 2009، وهــو مــا 
يعــد كارثــة بالنســبة لطــالب الثانويــة 
العامــة المتطلعيــن لاللتحــاق بالكليــات 
والمعاهــد العليــا. هــذا باإلضافــة إلــى 
بعــض التخوفــات الحائمــة حــول ســهولة 
اختراقــه وتعرضــه للقرصنــة خاصــة مــا 
يتصــل بتعديــل النقــط واالنحيــاز لصالــح 

ــم.  ــالب بعينه ط

ضــد  المــدارس  طــالب  احتجاجــات 
“مســار” برنامــج 

تظاهــر مئــات الطــالب المغاربــة مطلــع 

ــة  ــة احتجاجي ــدة وقف ــاري بع ــهر الج الش
داخــل المــدارس وأمــام وزارة التربيــة 
والتعليــم، حيــث حاولــت قــوات الشــرطة 
ومحاصرتهــا  مســيرات  عــدة  منــع 
وتشــتيتها. فيمــا شــهدت عــدة مظاهــرات 
طالبيــة مســاندة مــن جانــب مناضلــي 
مردديــن  مراكــش،  فــرع  أســاتذة 
ــقاط  ــد إس ــذ يري ــا: “التلمي ــعارات منه ش
المســار”، األســتاذ يريــد إســقاط المســار، 
تلميــذ ارتــاح ارتــاح ســنواصل  و”يــا 
ووالد  قريتوهــم  و”والدكــم  الكفــاح”، 

شــردتوهم”. الشــعب 

كمــا نفــذ الطــالب وقفــة تصعيديــة ثــم 
بائــت  محاولــة  فــي  الــوزارة  اقتحــام 
بالفشــل، كمــا شــملت تحــركات الطــالب 
مســيرة إلــى ملحقــة األكاديميــة الجهورية 
ــم أمــام مــكان االعتصــام  ــة والتعلي للتربي
ــرع  ــد الخصــاص ف ــاتذة س ــوح ألس المفت
ــبوعه ال12  ــل أس ــذي دخ ــش، وال مراك
بإرجاعهــم  مطالبيــن  التوالــي،  علــى 
إلــى مقــرات عملهــم فــي أفــق تســوية 
أوضاعهــم اإلداريــة والقانونيــة والماليــة.

الطالبيــة  االحتجاجيــة  المســيرات 
ــاتذة  ــع األس ــي م ــام تضامن ــهدت التح ش
المعتصميــن أربــك الشــرطة التــي ظلــت 
تطــوق األســاتذة مــن كل الجهــات، األمــر 
الــذي عًجــل بمديــر األكاديميــة للخــروج 

فــي  الطــالب  امتنــع  الحــوار.  وطلــب 
ــر، وبعــد  ــة عــن الحــوار مــع المدي البداي
وافقــوا  بينهــم  فيمــا  األمــر  مناقشــة 
الدخــول وشــكلوا لجنــة حــوار مكونــة 
مــن 5 طــالب ومناضــل مــن أســتاذة ســد 
ــن  ــش المعتصمي ــرع مراك ــاص ف الخص
خــالل الحــوار الــذي شــغل الحيــز األكبــر 
خاللــه  طــرح  الطــالب،  قضيــة  منــه 
الطــالب مطلبهــم فــي إســقاط برنامــج 
“مســار”، وكان رد المديــر هــو محاولــة 

إقناعهــم أن البرنامــج فــي صالحهــم.

مســيرات  مــدن  عــدة  شــهدت  فيمــا 
ــي  ــة ف ــن الدراس ــة ع ــات طالبي وإضراب
المغــرب، وألقــت قــوات الشــرطة القبض 

علــي مجموعــة كبيــرة مــن الطــالب.

األوضاع التعليمية في المغرب
فــي  مشــكالت  مــن  المغــرب  تعانــي 
التعليــم الرســمي، مــن أبرزهــا اســتمرار 
مشــكلة التخطيــط الــذي يتميز بالعشــوائية 
حيــث يتــم تكديــس الطــالب فــي الفصــول 
ليتجــاوز عددهــم50 تلميــذاً فــي الصــف، 
الدوليــة  المعاييــر  كل  بذلــك  متجــاوزاً 
الــوزارة  ســطرتها  التــي  تلــك  وحتــى 
نفســها، كمــا يســتمر أســتاذ االبتدائــي 
فــي تدريــس جميــع مســتويات االبتدائــي 
ــي  ــي ظــل تقاض ــدة ف ــة واح ــتة دفع الس

ــة. ــة للغاي ــب ضعيف روات

المدرســة الرســمية لــم تعــد مجــاال لــألداء 
ــا  ــد، كم ــوي الجي ــد والترب التعليمــي المفي
أن المضطريــن للتوجــه إلــى المدرســة 
بالجهــل  مهدديــن  أصبحــوا  الرســمية، 
اإلنفــاق  ضعــف  بســبب  والتهميــش 
لتوفيــر الوســائل التعليميــة. يأتــي ذلــك 
فــي وقــت يحظــى التعليــم الخــاص بدعــم 
غيــر محــدود، وهــو يعتبــر وفــق مراقبين 
“إجهــازاً علــى التعليــم الرســمي”، وينتــج 
ــح  ــم، لتصب ــة التعلي ــس لطبقي ــه تكري عن
القــادرة  هــي  ماديــا  القــادرة  الطبقــات 
أيضــا علــى نيــل مســتوى أفضــل مــن 

ــم. التعلي

وفــي المجمــل يأتــي البرنامــج بالتــوازي 
مــع تقليــص الحكومــة المغربيــة للمــوارد 
البشــرية الخاصــة بالــوزارة مــن 8 إلى 7 
آالف منصــب، فضــال عــن تقليــص 500 
مليــون درهــم مــن ميزانيــة االســتثمار 
الخاصــة بهــا ومــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن ضعــف الخدمــات التعليميــة المتاحــة 
ــاتذة  ــالب واألس ــن الط ــكل م ــس ل للتدري
علــى حــد ســواء. يأتــي ذلــك ضمــن خطط 
تشــهدها  التــي  االقتصاديــة  التقشــف 
الماضيــة،  الفتــرات  خــالل  المغــرب 
بمــا يطــرح ضــرورة إعــادة النظــر فــي 

ــة. ــة المتبع ــات االقتصادي السياس

ال لروسيا ال للناتو.. كفوا أيديكم عن أوكرانيا

ترجمة: أشرف عمر

هــي  أوكرانيــا  فــي  الراهنــة  األزمــة 
ــود مــن تدخــل كل مــن الغــرب  ــاج عق نت

وروســيا فــي شــئون البــالد.

ــت  ــرقية، أصبح ــة الش ــار الكتل ــد انهي بع
ــر  ــط أكب ــى بس ــة عل ــو حريص دول النات
قــدر ممكــن مــن النفــوذ والســيطرة علــى 
الســوفييتي  االتحــاد  دول  اقتصــادات 
الســابق. كانــت خطــط صنــدوق النقــد 
بالصدمــة«  »للعــالج  األوليــة  الدولــي 
مدمــرة لالقتصــاد، وال شــك أن »ِحــَزم 
الصنــدوق  برعايــة  الراهنــة  اإلنقــاذ« 
واالتحــاد األوروبــي ســتتبع نفــس النمــط 
الخدمــات  وتدميــر  الخصخصــة  فــي 

االجتماعيــة.

أوكرانيا
ومــن جانبهــا، كانــت روســيا قلقــة بشــدة 
بشــأن حملــة الناتــو لمحاصرتهــا، وقــد 
للســيطرة علــى  مــا بوســعها  مارســت 
الســوفييتي  االتحــاد  ودول  أوكرانيــا 
الســابق. اســتخدمت روســيا فــي ذلــك 
الســالح  ولعــل  الوســائل،  مــن  الكثيــر 
الرئيســي فــي ترســانتها هــو التالعــب 
ــي 2006 و2009،  ــاز. فف ــدادات الغ بإم
أوكرانيــا  عــن  الغــاز  روســيا  قطعــت 
لتتســبب فــي أزمــة اقتصاديــة كبيــرة.

لــكل ذلــك، تتعــرض أوكرانيــا  نتيجــةً 

اجتماعيــة  أزمــة  وتواجــه  لإلفــالس 
عميقــة، حيــث تصــل نســبة البطالــة بيــن 
ــب  ــى جان ــي 20% إل ــى حوال ــباب إل الش
ــرة نقــص العمالــة. ناضــل  تفشــي لظاه
األوكرانيــون مــرات عديــدة مــن أجــل 
ــة الشــعب،  ــد لرعاي ــل المزي ــة تفع حكوم
المواليــة  المعارضــة  مــن  كالً  لكــن 
للغــرب وحكومــة يانكوفيتــش المدعومــة 
مــن روســيا غيــر قادريــن علــى تلبيــة 
هــذه المطالــب. هــذا هــو الســياق الحالــي 
لالنتفاضــات ضــد الحكومــة الــذي أفــرز 

الموقــف الراهــن.

تنافس إمبريالي
لــم تكــن روســيا تتصــور كيــف ســتجري 
الناتــو  نيــة  أدركــت  عندمــا  األمــور 
محــاوالت  كانــت  فيمــا  لمحاصرتهــا، 
الواليــات المتحــدة لبنــاء درع صاروخــي 
روســيا  لعــزل  تهــدف  أوكرانيــا  فــي 
عســكرياً. وفــي حيــن بّشــر الكثيــرون 
بـ«نهايــة التاريــخ« مــع انقضــاء الحــرب 
ــم تتوقــف المســاعي التنافســية  ــاردة، ل الب
وقــد  روســيا.  أو  الغــرب  مــن  ســواء 
ــرب  ــي الح ــك ف ــر ذل ــد مظاه ــهدنا أح ش
ــي  ــيتيا ف ــوب أوس ــالل جن ــية الحت الروس
2008. هــذا التنافــس اإلمبريالــي اليــزال 

ــوة. ــاً وبق قائم

قلقــة  فهــي  المتحــدة،  الواليــات  أمــا 
صينيــة،  روســية/  كتلــة  تشــكيل  مــن 
العســكري  الصعيديــن  علــى  تنافســها 

واالقتصــادي، بعــد توقيــع الحكومتيــن 
اتفاقيــات فــي إطــار منظمــة شــانجهاي 
للتعــاون، التــي تتوســع أيضــاً وقــد دعــت 
الهنــد وباكســتان لالنضمــام لهــا. هــذا 
هــو الســبب الرئيســي الــذي دفــع الرئيــس 
األمريكــي بــاراك أوبامــا للدعــوة إلــى 
»محــور آســيا« للتصــدي للمخططــات 

شــانجهاي. لمنظمــة  التوســعية 

ال يبــدو مــن المرجــح اآلن أن يســتخدم 
الناتــو القــوة العســكرية ضــد روســيا، 
ــة  ــدول األوروبي ــر. ال ــد يتغي ــذا ق ــن ه لك
الرئيســية فــي حلــف الناتــو لديهــا صــالت 
اقتصاديــة ممتــدة مــع روســيا، فــي نفــس 
فيــه دول غــرب  تعتمــد  الــذي  الوقــت 
ــي  ــي الروس ــاز الطبيع ــى الغ ــا عل أوروب
بنســبة 40%. فــي الحقيقــة، ال يبــدو أيضــاً 
أن أوروبــا الغربيــة مهتمــة حتــى بمســألة 
فــرض العقوبــات، لكــن هــذا يمكــن أن 
يتغيــر؛ فالتكامــل االقتصــادي ليــس علــى 
بــل  الحــرب،  لنشــوب  رادعــاً  الــدوام 
أحيانــاً مــا ينتهــي بإثــارة التوتــرات. إنهــا 
ديناميــة مركزيــة للرأســمالية أن يــؤدي 
ــى  ــواق إل ــوارد واألس ــى الم ــس عل التناف
ــدول. وطالمــا أن األزمــة  صــراع بيــن ال
ــتكون  ــتمرة، س ــة مس ــة العالمي االقتصادي

ــر. ــر فأكث ــاخنة أكث ــؤر س ــاك ب هن

ال واشنطن وال موسكو
ــةٌ  ــرب مهم ــي الغ ــار ف ــوى اليس ــى ق عل
واضحــة، عليهــا التصــدي لحكوماتهــا 

شــئون  فــي  التدخــل  مــن  ومنعهــا 
الســناتور  أن  نعلــم  نحــن  أوكرانيــا. 
وزيــر  أو  ماكيــن،  جــون  األمريكــي 
الخارجيــة األمريكــي جــون كيــري، أو 
ــرد،  ــون بي ــدي ج ــة الكن ــر الخارجي وزي
الديمقراطيــة  عــن  يتحدثــون  عندمــا 
وتأســيس دولــة القانــون، فهــم يعنــون فقط 
ــم. ــتراتيجية لدوله ــح االس ــب المصال تغلي

فــي  اليســار  دعــم  مــن  أيضــاً  البــد 
ــة  ــه للتأســيس لرؤي ــي محاولت ــا ف أوكراني
ذلــك  يفعلــون  إنهــم  للمســتقبل.  جديــدة 
تحــت ضغــط هائــل مــن قبــل المجموعات 
اليمينيــة الفاشــية المتطرفــة وفــي ظــل 
تــراث مــن الســتالينية يجعــل مهمتهــم 
عملهــم،  ينظمــون  لكنهــم  أصعــب. 
واألزمــة السياســية الراهنــة تفتــح أمامهــم 
البــاب لتقديــم أفــكار مختلفــة. وبالرغــم 
المجموعــات  تفســيرات  اختــالف  مــن 
اليســارية المختلفــة لألحــداث الجاريــة، 
إال أن الكثيريــن منهــم يرفعــون شــعار 
وبينمــا  موســكو«.  وال  واشــنطن  »ال 
مــن  بمزيــد  الغــرب  روســيا  تتحــدى 
الثقــة، وتســتمر اقتصــادات دول الناتــو 
ــح  ــإن هــذا الشــعار يصب ــي التدهــور، ف ف

أكثــر أهميــة.

اإلنجليزيــة  باللغــة  منشــور  المقــال   *
فــي 5 مــارس 2014 بموقــع مجموعــة 

ــدا  ــي كن ــن ف ــتراكيين األمميي االش

عمــال األمــن فــي مطــار فرانكفــورت 
يضربــون تنديــدا بانخفــاض أجورهــم

مطــار  فــي  األمــن  عمــال  نفــذ 
إضرابــا  الدولــي،  فرانكفــورت 
انخفــاض  علــى  احتجاجــا  عامــا، 
األجــور، مطالبيــن بمســاواة  أجورهم 
ــة  ــارات األلماني ــي المط ــم ف بنظرائه
ــاء  ــى إلغ ــا أدى ال ــو م ــرى. وه األخ
ــر  ــة وتأخي عشــرات الرحــالت الجوي
بثالــث  الماريــن  المســافرين  آالف 

أوروبــا. فــي  أكبــر مطــار 

المتظاهــرون التايالنديــون يقيمــون 
ــة  ــر الحكوم ــام مق جــدار أم

شــرع متظاهــرو تايالنــد فــي بنــاء 
ــع  ــة، لمن ــر الحكوم ــام مق ــدران أم ج
ــيناوترا  ــوك ش ــوزراء يانغل رئيســة ال
ــي  ــا. يأت ــة مهامه ــودة لمتابع ــن الع م
تشــهدها  تظاهــرات  وســط  ذلــك 
ــى  ــوك عل ــة نابك ــة التايالندي العاصم
تنديــداً  الماضيــة.  األشــهر  مــدار 
السياســي  العفــو  قانــون  بمشــروع 
لسياســيين  العفــو  يمنــح  الــذي 
سياســي  صــراع  فــي  متورطيــن 
ــي  ــنوات. ف ــدة 10 س ــالد لم ــم الب قس
حيــن قامــت عناصــر قــوات مكافحــة 
الشــغب جندتهــم الســلطات التايالنديــة 
إلخــالء مواقــع المعتصميــن حــول 
عمليــة  إطــار  فــي  الحكومــة  مقــر 
“مهمــة الســالم لبانكــوك” ممــا أســفر 

عــن قتــل وإصابــة العشــرات.

يجــددون  األردن  فــي  والعاطلــون 
تهــم تظاهرا

عــن  العاطليــن  عشــرات  شــارك 
ــي  ــة، ف ــان األردني ــة مع ــل بمدين العم
فــرص  بتوفيــر  للمطالبــة  مســيرة 
وســط  لهــم،  كريمــة  وحيــاة  عمــل 
هتافــات تطالــب بتوظيفهــم، وتنتقــد 
ــدم  ــة بع ــة المتمثل ــات الحكومي السياس
للشــباب فــي  توفيــر فــرص عمــل 
محافظــة معــان، التــي تعانــي مــن 

والبطالــة.  الفقــر 

تعبــر  الفتــات  المشــاركون  رفــع 
عــن مطالبهــم فــي التعييــن، وأخــرى 
تنتقــد تلكــؤ إدارة شــركة الفوســفات 
العمالقــة الموجــودة فــي منطقتهــم، 
ــة فــي اســتيعاب المتعطليــن  والمماطل
كوادرهــا،  ضمــن  العمــل  عــن 
تجاهــل  اســتمرار  مــن  محذريــن 
ــوات األمــن  مطالبهــم. فيمــا فضــت ق
المحافظــة  مبنــى  أمــام  اعتصامهــم 
للدمــوع  المســيلة  القنابــل  بإطــالق 

العديــد. واعتقلــت 

جديــر بالذكــر أن المســيرة هــي الثانية 
مــن نوعهــا خــالل الشــهر الحالــي 
والعمــل  التعييــن  بحــق  للمطالبــة 
بعــد أن وصلــت نســبة البطالــة العــام 
ظــل  فــي   %12.6 إلــى  الماضــي 
ــد مــن تســريح  ــاد أعدادهــم بمزي ازدي

العمــال بفعــل الخصخصــة.

بقلم: دينا عمر 

شــهد يــوم المــرأة العالمــي، 8 مــارس 
الجــاري، العديــد مــن الفعاليــات التــي 
اختلفــت مــن بلــد آلخــر وفقــا للتنظيــم 
جميعــا  لكنهــا  المشــاركة،  واألعــداد 
ــة  ــب االقتصادي ــط المطال ــي رب ــت ف اتفق
واالجتماعيــة للمــرأة بهمــوم الوطــن ككل.

غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  ففــي 
ضــد  الفلســطينية  المــرأة  تظاهــرت 
وأكــدت  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
المشــاركات علــى حــق المرأة الفلســطينية 
بمحاكمــة  وطالبــن  الكريمــة  بالحيــاة 
ــدل  ــم الع المســئولين اإلســرائيليين بمحاك
ــالل  ــوات االحت ــدت ق ــا اعت ــة. فيم الدولي
علــى المســيرة فــي رام هللا بالغاز المســيل 
ــا العســكري. ــرب حاجــز قلندي للدمــوع ق

وفــي مصــر نظمــت جبهــة طريــق الثورة 
بعــودة  تنــدد  نســائية  مســيرة  “ثــوار” 
ــة  ــة القمعي ــات األمني ــات المؤسس ممارس
ــجون  ــل س ــات داخ ــات الفتي ــال مئ واعتق
ــاكات النفســية  العســكر واســتمرار االنته
ــداءات الجســدية ضدهــن. رفعــت  واالعت
ــن  ــا م ــوا بناتن ــات “هات ــاركات الفت المش

الزنازيــن”. 

وفــي كردســتان، حيــث ارتفعــت نســبة 
 414 إلــى  حرقــا  المنتحــرات  النســاء 
ــة لعــام 2009 فقــط، نظمــت “نســاء  حال

حريــة” فــي مدينــة الســليمانية مســيرة 
ــو  ــرة نح ــرأة ح ــن إم ــعار: “م ــت ش رفع
بالظلــم  للتنديــد  ديمقراطــي”  مجتمــع 
والقمــع والقتــل الــذي تتعــرض لها النســاء 
إلــى  ارتفعــت  حيــث  المجتمعــات  فــي 
ــر  ــل إث ــة قت ــف حال ــد عــن 12 أل ــا يزي م
ــن 1991 – 2007  ــرة م ــي الفت ــف ف عن
ــة  ــة وتبعي ــادات الرجعي نتيجــة ســيادة الع
المــرأة االقتصاديــة للرجــل فــي المجتمــع 
العشــائري. طالبــت المتظاهــرات بتفعيــل 
ــا. ــرأة وحقوقه ــي الم ــي تحم ــن الت القواني

ــم  ــا النســائية ببرلمــان إقلي يُذكــر أن الكوت
لكــن   ،%30 هــي  العــراق  كردســتان 
شــأنهن شــأن البرلمانــات المســيطرعليها 
الحــزب الحاكــم، ال يعبــرن عــن مصالــح 

ــعب. الش

لبنــان، نظمــت جمعيــة “كفــى”  وفــي 
ــارع  ــا ش ــوان “إذا بده ــيرة تحــت عن مس
بإقــرار  للمطالبــة  نازليــن”  للتشــريع.. 
العنــف  مــن  النســاء  حمايــة  قانــون 
األســري الــذي بــدأ العمــل فيــه منــذ العــام 
2007 وال يــزال عالقــا فــي المجلــس 
النيابــي وســط مــا شــهدته الشــهور القليلــة 
راحــت  أســرية  مــن جرائــم  الماضيــة 
الزوجــات  مــن  العديــد  قتــل  ضحيتهــا 

نتيجــة العنــف المفــرط ضدهــن.

أمــا فــي األردن فقــد أصــدر مركــز فينيــق 

واالجتماعيــة  االقتصاديــة  للدراســات 
تقريــرا حــول مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
ــر  ــدارا غي ــس انح ــي ليعك ــل األردن العم
مســبوق لوضــع المــرأة مقارنــة بالخمــس 
ســنوات الماضيــة، حيــث بلغــت معــدالت 
ــا  ــي م ــاث 18.7% وه ــن اإلن ــة بي البطال
فــي صفــوف  النســبة  يقــارب ضعــف 
ــام  ــى 9.5% لع ــت إل ــي وصل ــور الت الذك
ــل عمــل المــرأة  ــن تضائ 2013. فــي حي
فــي القطــاع الخــاص بســبب الشــروط 
مســتوى  تدنــي  ومنهــا  الئقــة  الغيــر 
اإلجــازات  مــن  والحرمــان  األجــور 
ــة  الســنوية والرســمية وعــدم توفــر رعاي
ألبنــاء العامــالت أو حضانــات، وميــل 
أصحــاب العمــل لتشــغيل الذكــور لتجنــب 
انقطــاع اإلنــاث المتزوجــات عــن العمــل 

ــة. ــازة األموم ــبب إج بس

نظمهــا  مســيرة  جابــت  تونــس  وفــي 
بالعاصمــة،  تونــس  حرائــر  ائتــالف 
تؤكــد  بشــعارات  المشــاركات  وهتفــت 
ــن  ــى أنه ــة وعل ــن كامل تمســكهن بحقوقه
بــكل  النضــال منــددات  فــي  شــريكات 
المــرأة  لتحقيــر  الســاعية  المحــاوالت 
رافعــات  دورهــا،  وتحجيــم  التونســية 
حقــوق  التونســية  “المــرأة  شــعارات 
حقــوق  التونســية  المــرأة  اقتصاديــة.. 
ــب  ــرى تطال ــعارات أخ ــة” و ش اجتماعي
زعيــم  وكان  الشــهداء.  عائــالت  بحــق 
حــزب االنفتــاح والوفــاء الســلفي قــد دعــا 

إلــى تنصيــص الدســتور التونســي الجديــد 
علــى “حــق كل تونســي فــي اتخــاذ جارية 
انتهــاك  وســط  زوجتــه”  جانــب  إلــى 
ــى  عــام للنســاء لتتعــرض 47% منهــن إل
عنــف لفظــي وجســدي وجنســي وفقــا 

الرســمية! لإلحصــاءات 

وفــي اليمــن خرجــت نســاء عــدن فــي 
ــات تشــيد  ــت الشــوارع بالفت مســيرة طاف
ــبيل  ــي س ــة ف ــرأة الجنوبي ــات الم بتضحي
اليمــن  جمهوريــة  واســتقالل  تحريــر 
بيــان  وعبّــر  الشــعبية.  الديمقراطيــة 
ــي عــدن  ــة ف صــادر عــن المــرأة الجنوبي
نســاء  لــه  تتعــرض  لمــا  إدانتــه  عــن 
جنــوب اليمــن مــن قتــل وتنكيــل علــى يــد 

العســكرية. الشــمال  قــوات 

وتبقــى المــرأة الســورية التــي تدفــع ثمــن 
الثــورة والحريــة نزيفــا ودمــا كشــهيدة 
ومعتقلــة تحــت أبشــع أنــواع التعذيــب 
دعامــة  لتكــون  ومهجــرة،  ومفقــودة 

ووقودهــا. الســورية  الثــورة 

ترجــع ذكــرى يــوم المــرأة العالمــي إلى 8 
مــارس عــام 1908 حيــن عــادت اآلالف 
مــن عامــالت النســيج للتظاهــر مــن جديــد 
ــات  ــورك مطالب ــة نيوي ــي شــوارع مدين ف
بتخفيــض ســاعات العمــل ووقــف تشــغيل 
األطفــال ومنــح النســاء حــق االقتــراع 

كحــق سياســي للمــرأة.

يف يوم املرأة العاملي: قضية النساء.. قضية الوطن
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بقلم: أسماء خليل 

ــا  ــة.. جئن ــع الدول ــت تتب أرض خــالء كان
ــن  ــر م ــا أكت ــبعينات.. احن ــذ الس ــا من هن
ــات لرفــع  ألــف أســرة.. اســتخدمنا طرمب
ــي  ــش عل ــي الماضــي نعي ــا ف ــاه وكن المي
أنــوار لمبــات الجــاز.. وفــي بدايــة األلفيــة 
الثالثــة قامــت الدولــة بتمليــك العشــش 
مــن  تتكــون  عشــه  كل  منــا..  لبعــض 
ــرة  ــرة أس ــكل حج ــرات ب ــى 5 حج 4 إل
ــام قامــت الحكومــة  ــذ أي تعيــش بهــا. ومن

ــش. ــدم العش به

تلــك كانــت الكلمــات التــي افتتــح بهــا 
ــل  ــة النخ ــة بعزب ــش الُمهدم ــي العش أهال
حديثهــم لبوابــه االشــتراكي مشــيرين إلــى 
ــى أوراق  ــت عل ــر حصل ــض األس أن بع
ملكيــة لجــزء مــن األرض )20 متــر( 
الكهربــاء  عــدادات  أدخلــوا  وبالفعــل 

ــبب  ــن س ــائلين ع ــاه متس ــدادات المي وع
الهــدم اآلن وتشــريدهم دون بديــل.

ــم طــوال العشــر  وأضــاف األهالــي أنه
ســنوات الماضيــة يعيشــون علــى أمــل 
المســكن البديــل، خاصــةً أن كل فتــرة 
ــوم  ــي ويق ــن الح ــدوب م ــم من ــي إليه يأت
بحصــر عــدد األســر لتوفيــر ســكن آدمي. 
ــاء 18 فبرايــر،  ــاح الثالث ولكــن فــي صب
قامــت قــوات األمــن المركــزي بمصاحبة 
رئيــس الحــي بإطــالق الرصــاص الحــي 
ــتثناء،  ــع دون اس ــى الجمي ــداء عل واالعت
حتــى المرضــى والعجائــز واألطفــال، 
ــى مــع عــدم إعطــاء الفرصــة لجمــع  حت

ــراض.  األغ

كان الســكن اآلدمــي الــذي كانــت تدخــره 
ــة هــو الشــارع.  لهــم الحكومــات المتعاقب
تقــول أحــالم رمضــان “أنــا عنــدي 9 

وأصغرهــم  ســنة   26 أكبرهــم  أوالد 
أرزقــي”.  عامــل  وجــوزي  ســنتين 
 25 منــذ  بالعشــش  “نســكن  وتضيــف 
ســنة ونملــك إيصــال الضرائــب الشــهرية 
)العوائــد( تابــع لمنطقــة المطريــة وكل 

ــة”. ــد الحكوم ــا عن ــفع لن ــم يش ــك ل ذل

ــاء  ــاء الثالث ــا “مس ــادل زكري ــول ع ويق
18 فبرايــر، أتــى منــدوب مــن الحــي 
وقــام بالنــداء علــى أســماء بعــض األســر 
وطلــب منهــم تســليم بطاقتهــم الشــخصية 
للذهــاب واســتالم الشــقق الســكنية بمنطقة 
مؤسســة الــزكاة. وعنــد وصولهــم أعطــوا 
بعــض مــن تلــك األســر أرقــام مسلســلة، 

ــم أي شــيء”. ــم يعطوه والبعــض ل

الذيــن  “األهالــي  أن  زكريــا  أضــاف 
ــوا  ــام المسلســلة طلب ــى األرق ــوا عل حصل
مــدة  فــي  جنيــه   1015 توفيــر  منهــم 

أقصاهــا 7 أيــام، وهــي رســوم عــداد 
ــيراً  ــرة، مش ــل األس ــم عائ ــاء بإس الكهرب
إلــى أن أغلــب األســر ممــن حصلــوا على 
ــوا  ــة شــقق، ومازال ــم يتســلموا أي ــام ل أرق
نائميــن فــي الشــارع فــي مؤسســة الــزكاة 
ــم  ــقق له ــر ش ــدم توفي ــرهم لع ــل أس بكام

حتــى اآلن بــدون معرفــة الســبب”.

أوالد   4 لديهــا  أم  عيــد،  عبيــر  أمــا 
أكبرهــم 17 ســنة وأصغرهــم 9 ســنوات، 
الخبــز،  لبيــع  كشــكاً  تملــك  كانــت 
فتقــول لبوابــة االشــتراكي أن “زوجــي 
متوفــي وأحصــل علــى معــاش قيمتــه 
300 جنيــه مــن الشــئون االجتماعيــة، 
ونســكن بالعشــش منــذ 17 ســنة، ومعانــا 

العوائــد”. إيصــاالت 

وتضيــف عبيــر “قبــل الهــدم كنــا نســكن 
عشــش وليســت قصــور وكنــا راضييــن. 

ــي  ــكل األســر الت ــدم، ف ــد اله ــا اآلن بع أم
تبيــت فــي الشــارع تقضــي حاجاتهــا عنــد 
فتــح المســجد أوقــات الصــالة فقــط، ومــن 
األســر حولنــا ســيدة لديهــا إعاقــة برجلهــا 
زوجهــا  وفــاة  بســبب  أســرتها  تعــول 
مــن  هنــاك  تســكن  بنــات   3 ولديهــا 
ــر مــن 15 ســنة، ليــس لديهــا مــأوى  أكث
ــن  ــر م ــن األس ــر م ــد الكثي ــر، ويوج آخ
األزواج والزوجــات واألطفــال نائميــن 
بالشــارع لعــدم توفــر ســكن لهــم بــدالً مــن 
ــا بالعشــش  ــف “رضين العشــش”. وتضي

ــا”. ــة بين ــش راضي والعشــش م

تقدمــوا  أنــه  األهالــي  يؤكــد  وأخيــراً، 
الموافــق  الخميــس  يــوم  قضيــة  برفــع 
20 فبرايــر، رقــم 3444 لســنة 2014 
للنائــب العــام بإســم منطقــة عزبــة النخــل.

األهايل: رضينا بالعشش.. والعشش مش راضية بينا

بقلم: نهى الجزار 

مــا يحــدث فــي منطقــة عزبــة النخــل هــو 
فــي الحقيقــة صــورة مصغــرة ممــا يحدث 
ــة أنحــاء مصــر، مجموعــة مــن  ــي كاف ف
ــة،  ــا للمعيش ــكان م ــذون م ــطاء يتخ البس
مــن  مجموعــات  بنــاء  يتــم  حيــث 
ــة  ــى األرض، كل مجموع الحجــرات عل
مــن الحجــرات تشــترك فــي حمــام واحــد، 
تقطنهــا أســر تعتمــد علــى دخــل محــدود 

للغايــة، معــاش ال يتعــدى الـــ 300 جنيــه، 
أو رجــال تعمــل كأرزقيــة )رزق يــوم 
بيومــه(، ونســاء تعمــل فــي بيــع الخضــر 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــت م ــف أي بي أو تنظي

ــرة  ــي حج ــر ف ــا كبي ــدد أفراده ــرة ع أس
محــدود،  بدخــل  المســاحة  محــدودة 
ولكنهــم فــي رضــا عــن هــذه الحيــاة وهــذا 
المــكان، أمــا دولــة البلطجــة والمحســوبية 
ــرر  ــا، وتق ــذا الرض ــى به ــي ال ترض فه

أن تأخــذ منهــم المــكان البســيط الــذي 
ــارع  ــي الش ــم ف ــم تلقيه ــه، ث ــون في يعيش

ــأوى. ــال م ب

يُظهــر  الشــارع  فــي  إلقائهــم  أثنــاء 
النظــام وجهــه المعتــاد، المتمثــل فــي آلــة 
القمــع الشــرطي مــن ســحب األطفــال 
والمعاقييــن وإلقائهــم إلــى الشــارع، إلــى 
الكهربائيــة  واألدوات  األثــاث  تكســير 
البســيطة التــي يملكهــا هــؤالء البســطاء، 

تخليــص  فــرد  أي  يحــاول  وعندمــا 
ــر  ــال القســط الواف ــم ين أشــيائه مــن أيديه
مــن اإلهانــة والضــرب، لتُلقَــى أشــياء 
ــد  ــام الفاس ــذا النظ ــيء له ــي أي ش ال تعن
وتعنــي كل شــيء لهــؤالء البســطاء بعــد 
ــى اإلطــالق. ــة عل ــال قيم أن أصبحــت ب

بحســب ادعــاء الحكومــة التــي تتغيــر 
ــه  وجوههــا ويبقــى جوهرهــا واحــدا، فإن
ــون  ــن يعيش ــراد الذي ــر األف ــم حص ــد ت ق

شــقق،  إلعطائهــم  المنطقــة  هــذه  فــي 
فــي  تــم  )الــذي  الحصــر  هــذا  ولكــن 
ال  معيــن،  وقــت  فــي  جــرى   )2011
يتواجــد فيــه كل األفــراد وتدخلــت فيــه يــد 
الرشــوة والفســاد الــذي يمــأل البــالد، فنجد 
ــكان  ــى الم ــات عل ــم بطاق ــخاصا لديه أش
وآخريــن  الشــقق،  إعطاءهــم  يتــم  وال 
رشــوة  لدفــع  الــالزم  المــال  يملكــون 
ــول  ــن الحص ــم م ــه تُمكنه 10 آالف جني
علــى شــقة فــي منطقــة مؤسســة الــزكاة، 
والتــي مــن المفتــرض أنــه قــد تــم إنشــائها 
ــوائية،  ــق العش ــكان المناط ــا لس إلعطائه
وبالتالــي فالكثيــرون ممــن ال يســكنون 
حصلــوا  قــد  النخــل  عزبــة  منطقــة 
الملتويــة،  الطريقــة  بهــذه  علــى شــقق 
ــي  ــم ف ــم إلقاءه ــاب الحــق يت ــا أصح بينم

الشــارع.

وهــو بالضبــط مــا قالتــه قــوات الشــرطة 
ــن  ــا جــاؤوا محاولي ورجــال الحــي عندم
ــام  ــوا الخي ــن فرش ــطاء الذي ــراج البس إخ
هدَّهــا،  تــم  التــي  الحجــرات  مــكان 
وعندمــا وقــف لهــم النســاء واألطفــال 

قالــوا لهــم “خليكــم مرمييــن”.

الشــرطة  قــوات  قامــت  أن  بعــد  واآلن 
المــكان  لفــض  المعهــودة  ببلطجتهــا 
هــؤالء  أصبــح  النــاس،  وضــرب 
البســطاء ينامــون فــي الشــارع بــال مــأوى 

فــي دولــة الظلــم.

األســماء كثيــرة، والمآســي التــي يواجهها 
ــم  ــك، ولكنه ــرة كذل ــؤالء البســطاء كثي ه
واحــد:  اســم  فــي  يشــتركون  جميعــا 

“مواطــن مصــري بســيط”.

رسالة الدولة للبسطاء يف عزبة النخل: الوطن ال يتسع لكم

قضية العدد
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