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ما قل ودل

تحريك قضية «أحداث الرمل» باإلسكندرية:

موطئ قدم لتحرير «التحرير»

داخلية النظام تنتقم

بقلم :رنوة يوسف

حــددت النيابــة الكليــة فــي اإلســكندرية ،أمــس،
جلســة المحاكمــة فــي القضيــة المعروفــة إعالميــا
باســم «أحــداث الرمــل» ،فــي يــوم  8مايــو المقبــل.

بقلم :أشرف عمر
مشــهد ( :)1ميــدان التحريــر مكتــظ بمدرعــات
الداخليــة والجيــش والجنــود المدججيــن بالســاح.
ويظــل الحــال علــى ذلــك أشــهر طويلــة.
مشــهد ( :)2ميــدان التحريــر فــي الذكــرى
الثالثــة للثــورة 25 ،ينايــر الماضــي ،يســيطر
عليــه مؤيــدو السيســي مرتديــن «طراطيــر»
عليهــا صــور مبــارك وتلميــذه الســفاح السيســي،
فــي حراســة الداخليــة والجيــش الذيــن يتوعــدون
كل مــن يتظاهــر إحيــاءاً للذكــرى الثالثــة للثــورة
بالقتــل أو االعتقــال.
مشــهد ( :)3مســيرة تنظمهــا جبهــة طريــق
الثــورة (ثــوار) أمــس األربعــاء ،ضمــن سلســلة

مــن الفعاليــات ،تحــت شــعار «أســقطوا قانــون
التظاهــر وخرجوهــم مــن الســجون» ،تنطلــق
مــن كوبــري أكتوبــر لتمــر بشــوارع رمســيس
وعبــد الخالــق ثــروت وشــريف ،والهتافــات تــدوي
باإلفــراج عــن المعتقليــن وإســقاط قانــون التظاهــر.
تدخــل المســيرة شــارع محمــد محمــود ثــم إلــى
ميــدان التحريــر .مــن شــارع عيــون الحريــة إلــى
ميــدان الثــورة.
منــذ البدايــة ،كان األمــر بالــغ األهميــة لســلطة
الثــورة المضــادة والسيســي الــذي يتزعمهــا
إلحــكام الســيطرة علــى ميــدان التحريــر ،وتحويلــه
مــن بــؤرة للثــورة تحتشــد فيهــا المالييــن إلــى
«جــراج» لدبابــات الجيــش ومدرعــات الداخليــة،
أو ســاحة كرنفاليــة لالبســي طراطيــر مبــارك
وحاملــي بوســترات السيســي .األمــر لــم يكــن
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ثانويــاً علــى اإلطــاق ،بــل كانــت «عســكرة»
الميــدان بالمدرعــات والدبابــات أول مــا ســعوا
إليــه .ورســالتهم« :صادرنــا ثورتكــم ..وســرقنا
ميدانكــم»! ومــن ثــم« :صادرنــا حتــى حقكــم فــي
التظاهــر ..وكلــه بالقانــون»!
أمــا هــؤالء القابضــون علــى جمــر الثــورة ،الذيــن
أصابتهــم درجــة مــن اإلحبــاط  -وهــذا طبيعــي
تحــت الضربــات الموجعــة التــي تلقتهــا الثــورة
 فســارعوا لنفــض اإلحبــاط ويناضلــون مــنأجــل مســاحة أوســع تتنفــس فيهــا الثــورة ،شــهيقاً
لجمــع الطاقــات وتنظيــم الصفــوف ،وزفيــراً
فــي وجــه الثــورة المضــادة .رســالتهم للعســكر،
التــي لــن تكــون األخيــرة« :طريقكــم ليــس
مفروش ـاً بالــورود ..تحريــر المعتقليــن ..وتحريــر
التحريــر».

وتعــود أحــداث القضيــة إلــى اعتــداء ضبــاط
الداخليــة علــى مجموعــة مــن المحاميــن عنــد
توجههــم للدفــاع عــن بعــض المعتقليــن ،فمــا
كان مــن المحاميــن إال أن قــرروا االعتصــام
والمطالبــة بــرد إعتبــار مــن نقابــة المحاميــن.
وعليــه توجــه بعــض النشــطاء إلــى محيــط القســم
إلعــان التضامــن مــع المحاميــن ومطلبهــم بــرد
االعتبــار ،وعنــد وصــول مديــر أمــن االســكندرية
أميــن عــز الديــن ومديــر المباحــث ناصــر العبــد
قامــوا باالعتــداء علــى المتظاهريــن أمــام القســم
ومنهــم الرفــاق أعضــاء الحركــة الزميلــة ماهينــور
المصــري والزميــل يوســف شــعبان وســحلهم
والقبــض عليهــم وتلفيــق التهــم إليهــم.
وبعــد عــام مــن حفــظ التحقيــق فــي القضيــة وإخــاء
ســبيل النشــطاء والمحاميــن مــن ســراي النيابــة
بــدون أي ضمانــات قــررت النيابــة إعــادة تحريــك
القضيــة .وبالنظــر إلــى حيثيــات القضيــة ســنجد
الكثيــر مــن الســخرية التي تثبــت أن جهاز الشــرطة
ســيظل جهــاز لخدمــة الســلطة والنظــام الــذي

يحكــم .فــأوراق القضيــة تحتــوى علــى معلومــات
تثبــت حدوثهــا فــي عهــد المعــزول مرســي .بدايــة
األحــداث كانــت بنــاءا علــى بــاغ مــن محامــى
حــزب الحريــة والعدالــة ضــد النشــطاء السياســيين
ســامح مشــالي وإســام الحضــري ومحمــد ســمير،
يتهمهــم بالتعــدي علــى حــزب الحريــة والعدالــة،
وبالرغــم مــن تغنــي النظــام بأنهــم هــم مــن أســقطوا
حكــم اإلخــوان ،لكــن داخليــة الدولــة العميقــة
قــررت أن تعيــد فتــح الملفــات القديمــة ممــا يثبــت
إنهــا تتعامــل مــع النشــطاء والشــعب مــن منطلــق
الضبــاع المجروحــة والثــأر الشــخصي.
كمــا تشــير أوراق القضيــة إلــى التهــم الموجهــة
إلــى المعتقليــن ،فنجــد منهــا “الدعــوة إلســقاط نظــام
الحكــم” وهــو النظــام الــذي ســقط بالفعــل بعــد 30
يونيــو.

وبالرغــم مــن طلــب النيابــة لتحريــات األمــن العــام
فــي القضيــة أكثــر مــن  17مــرة فــى تواريــخ
متعــددة ،بدايــة مــن  1أبريــل  2013وحتــى 8
مــارس الماضــي ،إال أنــه لــم يتــم تحريكهــا إال
هــذا األســبوع ،ممــا يؤكــد الرغبــة االنتقاميــة لــدى
ضبــاط القســم ،ومــن بينهــم الضابــط تامــر معيــن
الــذي كان تمــت أحــداث الســحل تحــت رعايتــه،
بمعاونــة مديــر المباحــث ناصــر العبــد ومديــر
األمــن أميــن عــز الديــن.

إرضاب الربيد ..تحديات ومصاعب
بقلم :آيات رشاد
علــق عمــال البريــد إضرابهــم بعــد
إخــاء ســبيل زمالئهــم المعتقليــن
فــي اإلســكندرية والبــدء فــي جلســة
مفاوضــات جديــدة مــع رئاســة الــوزراء
أســفرت عــن تحقيــق بعــض المطالــب.
نظــم ممثلــو العمــال وقفــة أمــام مجلــس
الــوزراء يــوم االثنيــن  31مــارس
للتذكيــر بمطالبهــم ،وعلــى رأســها إطالق
ســراح المعتقليــن بتهمــة التحريــض علــى
اإلضــراب فــي اإلســكندرية ،وتوقــف
ألي
الســلطة عــن المالحقــة األمنيــة
ٍ
مــن المشــاركين فــي اإلضــراب .وبعــد
صــدور قــرار إخــاء ســبيل المتهميــن،
الخميــس  3أبريــل ،وبعــد االتفــاق مــع
مجلــس الــوزراء علــى انتخــاب هيئــة
مصغــرة مــن أربعــة ممثليــن للعمــال
مــن مختلــف المحافظــات للدخــول فــي
جولــة مفاوضــات جديــدة ،قــرر العمــال
تعليــق إضرابهــم للمــرة الثالثــة ترقبــا
لنتائــج المفاوضــات .وافــق العمــال علــى
تعليــق إضرابهــم للمــرة الثالثــة رغــم
أن المفاوضــات ووعــود قيــادات الهيئــة
والــوزراء المختصيــن لــم تســفر عــن
شــيء فــي المرتيــن الســابقتين.
إال أن العامليــن قــد انتزعــوا بعــض
المطالــب فــي هــذه الجولــة ،فقــد تــم
صــرف الحوافــز كاملــة بعــد أن كان
هنــاك اتجــاه لصــرف نصــف الحافــز
فقــط ،كمــا تــم صــرف نصــف شــهر
للعامليــن بجنــوب القاهــرة ،ومــازال
العمــال فــي انتظــار رد مجلــس الــوزراء
علــى المذكــرة ال ُمقدمــة لــه.

الحرية للطبيب الجدع ..الحرية ألحمد الفراش
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ترحب مبراسالتكم

أمــا عــن الحكــم فهــو حكــم سياســي بامتيــاز ،فقــد
جــرت المحاكمــة فــي منــاخ معــادي للديمقراطيــة،
وأثنــاء قيادتــه إلضــراب األطبــاء بالدقهليــة
فــي مــارس  ،2014وتســاوى فــي العقوبــة مــع
المحاكميــن غيابيــا ،ممــا يعطــي مؤشــرا قويــا أن
الحكــم قــد صــدر باألمــر المباشــر مــن النظــام.

كل التضامــن مــع الطبيــب الحــر أحمــد الفــراش
الــذي حصــل علــى حكــم بالســجن عاميــن مــع
النفــاذ ،بتهمــة تعطيــل الدســتور وحيــازة منشــورات
تحــرض ضــد النظــام العــام ،بعــد إلقــاء القبــض
عليــه منــذ عــدة أشــهر فــي الذكــرى الثانيــة ألحــداث
محمــد محمــود.

الحرية للطبيب الجدع ..الحرية ألحمد الفراش
األطباء االشتراكيون الثوريون

نجحــت اإلضرابــات الســابقة فــي انتــزاع
عــدد مــن المكاســب مثــل  %170زيــادة
علــى حافــز طبيعــة العمــل وتثبيــت
المؤقتيــن وإقالــة عــدد مــن المستشــارين،
إال أن هــذه المكاســب ال ترقــى للحقــوق
الكاملــة كمــا يراهــا العاملــون بالهيئــة،
فلــم يتــم مســاواتهم فــي األجــور مثــا
بالعامليــن فــي االتصــاالت فــي حيــن
يتبــع البريــد واالتصــاالت نفــس القطــاع
الــوزاري.

نداء إىل الرأي العام
وأهالينا من أصحاب املعاشات

ليســت هــذه أول مــرة يقــوم فيهــا النظــام باســتهداف
الفــراش ،فقــد تــم احتجــازه مرتيــن مــن قبــل ،األولى
كانــت أثنــاء أحــداث  6أبريــل  ،2008واألخــرى
فــي  23ينايــر  2011قبيــل انــدالع الثــورة.

ولمــن ال يعــرف أحمــد الفــراش فهــو الطبيــب
عضــو حركــة االشــتراكيين الثورييــن ،وعضــو
اللجنــة العليــا إلضــراب األطبــاء فــي أكتوبــر
 ،2012وعضــو اللجنــة العليــا إلضــراب مــارس
 ،2014وهــو أيضــا عضــو ســابق فــي حركــة
«أطبــاء بــا حقــوق» ،وعضــو مؤســس فــي رابطــة

كان العاملــون يرفعــون مطالــب أخــرى،
مثــل فتــح بــاب القــروض للعامليــن مــن
داخــل الهيئــة ،وإقالــة أشــرف جمــال
الديــن رئيــس الهيئــة ،ويقــوم اآلن العمــال
فــي بعــض المواقــع بحملــة توقيعــات
تحــت إســم «تمــرد» إلقالتــه.

بــدأت حركــة إضرابــات البريــد
فــي  ،2009ثــم تــا ذلــك عــدد مــن
اإلضرابــات عقــب الثــورة فــي 2011
و .2012يأتــي علــى رأس المطالــب فــي
جميــع اإلضرابــات مطلــب عدالــة توزيــع
األجــور داخــل الهيئــة مــن خــال رفــع
الحــد األدنــى ألجــور الموظفيــن بزيــادة
الحوافــز والبــدالت وتخفيــض مرتبــات
القيــادات العليــا والمستشــارين الذيــن
تعــج بهــم الهيئــة وإقالــة الزائــد منهــم عــن
حاجتهــا.

رسالة من عامل الربيد املرضبني

العامليــن بالصحــة ،وعضــو مؤســس لجبهــة ثــوار
(الدقهليــة).

نطالــب كل المعنييــن بالحريــة والعدالــة وحقــوق
اإلنســان ،كمــا نطالــب نقابــة األطبــاء بالوقــوف مــع
الطبيــب الجــدع أحمــد الفــراش ضــد الحكــم الجائــر
المســيس ،قبــل جلســة االســتئناف فــي  2يونيــو
المقبــل.

خارج عمال
العاصمة

نحــن موظفــي البريــد نقــدم لكــم تحياتنــا

وتلفــق لهــم القضايــا ،كمــا تشــن علينــا بعــض

ونأســف علــى تعطيــل بعــض مصالحكــم

وســائل االعــام هجمــة شرســة فــي محاولــة

المرتبطــة بالبريــد ،ولكــن لــم يكــن أمامنــا

لتشــوية تحركاتنــا وربطهــا بتيــارات سياســية.

طريقــة النتــزاع مطالبنــا بعــد التجاهــل التــام
مــن كافــة ألمســئولين بــل وإهانة رئيــس الهيئة
للعامليــن الذيــن توجهــوا إليــه بالمطالبــات.
«االشــتراكي» جريــدة نضاليــة تعبــر عــن مطالــب العمــال والطــاب
والفالحيــن فــي اســتكمال الثــورة ،وتســعى لتوحيدهــم جميعــا ً فــي
مواجهــة ســلطة تحالــف اإلخــوان العســكر ورجــال األعمــال..
هدفنــا هــو بنــاء إعالم ـا ً ثوري ـا ً يتصــدى إلعــام الثــورة المضــادة..
تابعونــا وراســلونا بالتقاريــر واألخبــار عــن المظاهــرات
واإلضرابــات واالعتصامــات التــي تشــاركون بهــا علــى بريدنــا
contact@RevSoc.me
اإللكترونــي:
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عــذراً أهالينــا ،ليــس أمامنــا فــي ظــل التعنــت
الحكومــي واألمنــى ســوى االســتمرار فــي
احتجاجاتنــا ،لإلفــراج عــن زمالئنــا ولتحقيــق

نحــن أبناؤكــم ونكتــوي معــا بنيــران

مطالبنــا التــى يمكــن أن تتحقــق إذا تــم توزيــع

األســعار ،وبــدالً مــن أن تســتجيب الدولــة

دخــل الهيئــة بالعــدل ،كمــا نضــم صوتنــا إلــى

لمطالبنــا بتحســين رواتبنــا وتطهيــر الهيئــة

أصواتكــم للمطالبــة برفــع قيمــة المعاشــات

مــن الفســاد تقــوم األجهــزة بالقبــض علــى

التــي ال تغنــى وال تســمن مــن جــوع.

 5مــن زمالئنــا باإلســكندرية فجــر الثالثــاء

أبناؤكم عمال البريد

كمــا تأتــي الخســائر التــي تتكبدهــا الهيئــة
كأحــد الدوافــع الرئيســية وراء ســخط
العامليــن بالبريــد واســتمرار محاولتهــم
تطهيــر الهيئــة وتشــديد الرقابــة عليهــا
وعلــى اســتثماراتها التــى تقــدر بـــ125
مليــار جنيــه ،حيــث تســاهم الهيئــة بـــ
 %16مــن مجمــل خســائر الهيئــات
االقتصاديــة التــي تقــارب  11مليــار جنيه
طبقــا لتقديــرات الدولــة فــي موازنــة العام
المالــي .2014\2013
يبــرر أشــرف جمــال الديــن ،رئيــس
الهيئــة ،بعــض الخســائر بالطبيعــة
االجتماعيــة للهيئــة التــى تجعلهــا تقــدم
خدماتهــا بأســعار مخفضــة للجمهــور
علــى حســاب الجــدوى االقتصاديــة ،فــي
حيــن يــرى العامليــن بالهيئــة أن األســباب
الرئيســية وراء خســائرها هــي المرتبــات
والبــدالت والمكافئــات التــى تصــرف
لمستشــارى وقيــادات الهيئــة بــا رقيــب
أو حســيب ،باإلضافــة إلــى إهــدار أمــوال
الهيئــة فــي اســتثمارات فاشــلة ال يعــرف

أحــد كيــف تــدار.
ويأتــى إصــرار المضربيــن علــى إقالــة
رئيــس الهيئــة أشــرف جمــال الديــن
كــرد علــى إهانتــه للعامليــن بالهيئــة،
حيــث يــرى ياســر أحــد العامليــن
بالبريــد والمشــاركين باإلضــراب أن
ســلوك جمــال الديــن يتســم بالتعالــي
علــى الموظفيــن حتــى وصــل األمــر
إلــى إهانتهــم فــي أحــد تصريحاتــه بأحــد
البرامــج حيــث إدعــى جمــال الديــن أنــه
ال يســتطيع التعامــل مــع أغلــب العامليــن
بالهيئــة ألنهــم مــن حاملــي “الدبلومــات”
علــى حــد قولــه ،أي مــن أصحــاب التعليــم
المتوســط فــي إشــارة للفجــوة الثقافيــة
والعلميــة بينــه وبينهــم طبقــا لتفســير
المضربيــن .يقــول ياســر أنــه يعمــل فــي
البريــد لمــا يقــرب مــن  28ســنة وال يقبــل
أن يوجــه إليــه رئيــس الهيئــة اإلهانــة
لذلــك يصــر هــو وعــدد مــن زمالئــه
علــى إقالتــه.
مــن التحديــات الخطيــرة أمــام نضــال

عمــال البريــد ،وغيرهــم مــن عمــال
الهيئــات الحكوميــة ،التعديــات الجديــدة
علــى قانــون اإلرهــاب ،حيــث أنــه مــن
الممكــن تطبيــق بنــود القانــون عليهــم.
يواجــه إضــراب البريــد أيضــا مشــاكل
أخــرى باإلضافــة إلــى قمــع وتعنــت
الدولــة حيــث يــزداد غضــب المواطنيــن
المتضرريــن مــن توقــف خدمــات الهيئــة
فــي الفتــرة األخيــرة ،خاصــة أصحــاب
المعاشــات ،ممــا يمثــل ضغــط علــى
مضربــي البريــد للمســارعة بإنهــاء
اإلضــراب حتــى ال يمتــد الموقــف
الرافــض إلــى قطــاع واســع مــن المجتمع.
وكان عمــال البريــد قــد توجهــوا برســالة
إلــى المواطنيــن مــن قبــل فــي محاولــة
لتهدئــة الغضــب وتوضيــح الهــدف مــن
اإلضــراب وهــو تطهيــر الهيئــة مــن
الفســاد واالرتقــاء بأســلوب إدارتهــا
ممــا ســينعكس بــا شــك علــى مســتوى
الخدمــة المقدمــة للمواطنيــن.

االشتراكي

العاصمة
خارجعمال

العدد  - 125السبت  19أبريل 2014

4

االشتراكي

إرضابات الصيادلة يف مرص ..ملاذا؟

طنطا للكتان ..معركة كل املناضلني من أجل الحرية والعدالة االجتامعية
اســتمرارا لمواقفنــا المنحــازة للعمــال
والكادحيــن ،تعلــن حركــة االشــتراكيين
الثورييــن عــن تضامنهــا الكامــل مــع عمــال
طنطــا للكتــان الذيــن حصلــوا علــى أحــكام
نهائيــة بعــودة المصنــع إلــى القطــاع العــام،
وعــودة العمــال إلــى ســابق أوضاعهــم قبــل
البيــع .ويتعــرض العمــال يوميــا ألبشــع صور
االســتغالل مــن حكومــات متعاقبــة اشــتركت
جميعهــا فــي بيــع المصنــع بتــراب الفلــوس ثــم
الطعــن علــى عــدم رجوعــه ورجــوع العمــال
أكثــر مــن مــرة علــى اختالفهــا بــدءا مــن
مبــارك وحتــى اآلن.
وهــي الحكومــات المســتمرة فــي نفــس
السياســات ،وكأننــا نغيــر األشــخاص فقــط،
وتبقــى السياســات كمــا هــي بــدون تغييــر،
مــن بيــع لمصانعنــا وتشــريد وفصــل تعســفي،

انحيــازا لرجــال األعمــال ضــد الفقــراء
والكادحيــن.
ولــم يكــف حكومــة محلــب عــدم تعييــن
مفــوض إلدارة قطــاع األعمال حتــى اآلن ،بل
وزاد الطيــن بلــة رفــض الحكومــة والقابضــة
للكيماويــات ضــخ اســتثمارات ،رغــم أن
الشــركة بهــا مــواد خــام تكفــي للتشــغيل لمــدة
شــهر واحــد ،فضــا عــن إصدارهــا لقانــون
اإلرهــاب الــذي يجــرم اإلضرابــات فــي عــداء
صريــح للعامليــن بأجــر.
ونؤكــد علــي أننــا ســنظل واقفيــن فــي صــف
العمــال فــي نضالهــم دفاعــا عــن لقمــة عيشــهم
ومصــدر رزقهــم دون االلتفــات أليــة مزاعــم
تفتعلهــا الحكومــات للشوشــرة علــي ذبــح
العمــال لصالــح رجــال األعمــال .ونهيــب

بالمواطنيــن مــن أهــل الغربيــة أن يقفــوا
مــع أبنائهــم وزمالئهــم عمــال مصنــع طنطــا
للكتــان والزيــوت ،فالســبيل الوحيــد لمواجهــة
تعــدي الحكومــات علــي لقمــة عيشــنا لــن
يكــون ســوى بوحــدة الصــف جنبــا إلــى جنــب
عمــال وأهالــي وطلبــة متضامنيــن ضــد ظلــم
البــد أن يكــون لــه نهايــة مــن جانــب أقليــة مــن
المســتثمرين.
نقــف مــع العمــال فــي مطالبهــم ليــس فقــط
فــي عــودة المصنــع إلــى العمــل وفتــح بــاب
التعيينــات وتثبيــت العمــال المؤقتيــن فيــه،
بــل ومــن أجــل مشــاركة العمــال فــي إدارتــه
وتطويــره.
إن معركتنــا التــي نخوضهــا جميعــا ضــد مــن
يســرقونا وينهبونــا ،هــي معركــة حيــاة أو

 ...والعامل ينظمون مؤمترا الستعادة الرشكة

مــوت ،فإمــا نحــن أو هــم.
ونؤكــد لكــم أننــا لــو تركنــا مصنــع طنطــا
للكتــان لهــم .فلــن يكفــوا عــن بيــع وخصخصــة
كل مــا يحيــط بنــا حتــى المــاء والهــواء،
خاصــة بعــد عــودة رجــال مبــارك الــى
المواقــع واإلدارات لكــي تعــود ريمــا إلــى
عادتهــا القديمــة ،ولكــن هــذه المــرة بصــورة
أكثــر وحشــية بعــد أن هــزت ثــورة ينايــر
األرض مــن تحــت أقدامهــم .
وال يفوتنــا أن نحيــي نضــال العمــال مــن
خــارج المصنــع المجبَريــن علــي المعــاش
المبكــر إلصرارهــم علــى االســتمرار فــي
النضــال حتــى آخــر نفــس بجــوار زمالئهــم
العامليــن بالمصنــع ،والــذي يقــع عليهــم عــبء
حراســة اآلالت مــن التلــف أو النهــب.

وأخيــرا ..ندعــو عمــال كل الشــركات
المســتردة لمواصلــة النضــال معــا بــكل
الطــرق الكفاحيــة مــن اعتصامــات
ومظاهــرات مــن أجــل تحقيــق المطالــب
التاليــة:
تنفيــذ األحــكام الصــادرة
•
للشــركات المســتردة وضــخ اســتثمارات
الشــركات.
لتشــغيل
إلغــاء قوانيــن اإلرهــاب
•
والتظاهــر وتجريــم اإلضرابــات وإصــدار
النقابيــة.
الحريــات
قانــون
وقــف الخصخصــة وتثبيــت
•
ا لمؤ قتيــن .
االشتراكيون الثوريون

مبؤمتر يف نقابة الصحفيني

إنطالق حملة «نحو قانون عمل عادل»

بقلم :داليا البنهاوي

بقلم :محمد حلمي
نظــم عمــال طنطــا للكتــان ،االثنيــن
 7أبريــل ،مؤتمــراً بعنــوان «تشــغيل
الشــركة وتنفيــذ الحكــم القضائــي»،
عرضــوا فيــه مطالبهــم بإعــادة تشــغيل
شــركتهم التــي تــم اســتردادها بحكــم
قضائــي نهائــي بعــد اســتنفاذ كل الطعــون
فــي  28ســبتمبر الماضــي ،وأكــدوا
خــال المؤتمــر علــى اســتمرار نضالهــم
ضــد التســريح واالســتغالل.
تحــدث فــي المؤتمــر جمــال عثمــان ،أحــد
القيــادات العماليــة بالشــركة ،مشــيراً إلــى
أن «موســم حصــاد الكتــان تبقــى عليــه
أقــل مــن أســبوعين والبــد مــن توفيــر
الســيولة التــي التزمــت بهــا الشــركة
القابضــة مــع المزارعيــن لتوريــد 600
فــدان بحوالــي  24ألــف طــن كفيلــة
بتشــغيل الشــركة لمــدة  6أشــهر ،وإذا
لــم تتوفــر الســيولة الالزمــة ،وهــي 10

مليــون تقريبــاً ،ســيضطر المزارعــون
لبيــع المحصــول لشــركات القطــاع
الخــاص».
كان مــن بيــن المتحدثيــن أيضــا ً
الرفيــق محمــود عــزت ،عضــو حركــة
االشــتراكيين الثورييــن ،الــذي تحــدث
عــن فســاد عمليــة بيــع الشــركة ،حيــث
جــرى تقييــم الشــركة عــام  1996بمبلــغ
 250مليــون جنيــه ،فيمــا بيعــت بمبلــغ
 50مليــون جنيــه فقــط .وأضــاف أنــه
فيمــا يخــص مســيرة نضــال عمــال طنطــا
للكتــان أن «العمــال خاضــوا إضرابــا ً
اســتمر لمــده  13شــهراً ضــد بيــع
الشــركة وتســريح العمــال ،وقــد حصلــوا
علــى أحــكام قضائيــة نهائيــة برجــوع
الشــركة والعمــال لســابق عهدهــم» .كمــا
أشــار إلــى أن العمــال اعتصمــوا لمــدة
 30يومــا ً أمــام االتحــاد العــام لعمــال
مصــر ،وتعرضــوا مــن قبــل موظفــي
االتحــاد ،واصفــا إياهــم بـ»البلطجيــة».

أمــا فيمــا يخــص كــذب الحكومــة ،قــال
عــزت أن «الحكومــة ادعــت عــدم وجــود
أمــوال لتشــغيل الشــركات فــي حيــن
أنهــا قامــت بزيــادة مرتبــات الجيــش
والشــرطة خمــس مــرات علــى مــدار
ثــاث ســنوات».
أمــا فاطمــة رمضــان ،المناضلــة النقابيــة
البــارزة ،فقــد تحدثــت عــن عقــود
الحكومــة ،واتهمــت الحكومــة الحاليــة
والحكومــات الســابقة أيضــا ً بالكــذب
حيــث أنهــم «يدعــون احتــرام القانــون
فــي حيــن لــم ينفــذوا الحكــم القضائــي
بعــودة الشــركة والعمــال إلــى العمــل».
واختتمــت قائلــة أن «مــن يريــد حكــم
مصــر البــد أن يســمع لعمــال مصــر
والرئيــس القــادم مهمــا كان اســمه إن لــم
ينحــاز لعمــال مصــر وفالحيهــا ســيكون
مصيــره مثــل مــن ســبقوه مــن رؤســاء».

أقيــم األحــد  23مــارس المؤتمــر التأسيســي لحملــة «نحــو قانــون عمــل عــادل»
الــذي دعــت لــه نقابــات عماليــة وبعــض األحــزاب والقــوى الثوريــة مــن ضمنهــا
حركــة االشــتراكيين الثورييــن ،ومنظمــات ومراكــز حقوقيــة حــول قانــون العمــل
القديــم وقانــون  2003والتعديــات المطروحــة عليــه.
مــن ضمــن المتحدثيــن زينــة فــؤاد أميــن عــام االتحــاد النوعــي للبريــد ،والكاتــب
محمــد عبــد القــدوس والنقابيــة فاطمــة رمضــان ،وربيــع يمانــي مــن نقابــة البنــاء
واألخشــاب ،وعمــر أبــو زيــد مــن عمــال اليوميــة فــي أســمنت حلــوان ،والدكتــور
محمــد شــفيق عضــو اللجنــة العليا إلضــراب األطبــاء وعضو حركة االشــتراكيين
الثورييــن الــذي تحــدث عــن االضــراب وكادر المهــن الطبيــة ،وكريمــة فــرج مــن
شــركة تيليمصــر التــي تحدثــت عــن فصــل وتشــريد آالف العمــال وضــرورة
اتحــاد العمــال ،وســعيد جــاد مــن شــركة النصــر للســيارات الــذي تحــدث عــن
الخصخصــة وآثارهــا المدمــرة علــى الطبقــة العاملــة واالقتصــاد ككل وعــن
ضــرورة عــودة العمــال المفصوليــن والتطبيــق الفعلــي للحــد األدنــى لألجــور
وضــخ اســتثمارات وتشــغيل المصانــع ،والمحــام الحقوقــي أحمــد ســيف اإلســام.
وقــد ســبق المؤتمــر وقفــة أمــام ســالم النقابــة شــارك فيهــا عمــال المراجــل
والبريــد وكارجيــل للزيــوت والباعــة الجائليــن وشــركة مســاهمة البحيــرة
وأســمنت حلــوان وعمــال البنــاء واألخشــاب.

عمال
تحقيقات
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بقلم :رانيا متولي

وتعزيــز الوعــي العــام لآلثــار الســلبية
المحتملــة لألدويــة ،ومخاطــر ســوء
اســتخدام الــدواء ،والتحذيــر مــن األدويــة
المغشوشــة ،وتعمــل أيض ـا ً علــى إحــكام
الرقابــة علــى جميــع مراحــل تصنيــع
الــدواء وتخزينــه وتوزيعــه وضمــان
وصولــه إلــى المريــض بصــورة
صحيحــة ،كمــا تقــوم بدعــم البحــث
العلمــي الكتشــاف أدويــة جديــدة مــن
أجــل صحــة المواطــن.

كادر
هيئة عليا للدواء
تأمين ..ميزانية
بهــذه المطالــب بــدأ الصيادلــة الحكوميون
إضرابهــم الجزئــي عــن العمــل
متضامنيــن مــع باقــي الفريــق الطبــي
مــن أطبــاء بشــريين وأســنان منــذ  8مــن
مــارس الجــاري.
وبالرغــم مــن محــاوالت النظــام
المســتميتة لــوأد كل التحــركات
االجتماعيــة عمومــا والتصــدي لهــا
مــن خــال التضييــق األمنــي ،وإصــدار
قوانيــن لمنــع التظاهــر واإلضــراب
واالعتصــام ،وفــي ظــل انســحاب الدولــة
المســتمر مــن أداء دورهــا فــي مجــاالت
الصحــة والتعليــم والخدمــات المختلفــة،
وسياســات التقشــف التــي لــم تمنــع زيــادة
ميزانيــة الشــرطة والقضــاء ،اتحــد
الفريــق الطبــي علــى مطالــب موحــدة
ليقــف بهــا فــي وجــه النظــام ،محــاوالً
إنقــاذ المنظومــة الصحيــة فــي مصــر
وحمايــة المريــض قبــل الطبيــب.
نظــرة ســريعة علــى حــراك الصيادلــة
فــي مصــر حتــى  8مــن مــارس 2014
لــم تكــن هــذه هــي المــرة األولــى التــي
يُضــرب فيهــا الصيادلــة عمومــا أو
الصيادلــة الحكوميــون خصوصــا ،فقــد
بــدأ حــراك الصيادلــة فــي الظهــور منــذ
عــام  ،2009وتحديــدا فــي  16فبرايــر،
حيــن قامــت الحكومــة المصريــة بإلغــاء
اتفاقيــة الضرائــب المبرمــة فــي 2005
بيــن وزيــر الماليــة وقتهــا ونقابــة
الصيادلــة ،والتــي بمقتضاهــا كانــت
تُعا َمــل الصيدليــات كمشــروعات صغيرة
تُحا َســب مــن المنبــع وتكــون غيــر ُملزَمــة
بتقديــم كشــوف مصروفــات وإيــرادات
وإمســاك دفاتــر ،وحمــت تلــك االتفاقيــة
الصيادلــة لفتــرة كبيــرة مــن التقديــرات
الجزافيــة للضرائــب.
دعــت وقتهــا نقابــة الصيادلــة إلضــراب
مفتــوح للصيدليــات األهليــة بــدءا
مــن  16فبرايــر ،واعتصــام أعضــاء
مجالــس النقابــات العامــة والفرعيــة أمــام
مقــرات النقابــة فــي جميــع المحافظــات،
واســتجابت الحكومــة لمطلبهــم فــي اليــوم
األول مــن اإلضــراب حينــذاك.
تلتهــا بعــد ذلــك دعــوات متكــررة
لإلضــراب مــن قِبــل الصيادلــة
الحكومييــن لتحســين أوضاعهــم المهنيــة
والماليــة وتحســين منظومــة الصحــة
عمومــا عقــب ثــورة ينايــر  ،2011وقــام
الصيادلــة بالتضامــن مــع إضرابــات
األطبــاء فــي  2011و 2012علــى
التوالــي ،وإن كان دون مشــاركة فعليــة
مدعومــة بقــرارات مــن الجمعيــة
العموميــة.
حتــى نقضــت مصلحــة الضرائــب
المصريــة اتفاقيــة  2005مــرة أخــرى

وتســاهم تلــك الهيئــة بذلــك فــي زيــادة
صــادرات الــدواء ،وترشــيد اســتهالك
الــدواء الــذي يتــم هــدره فــي غيــر
موضعــه ،وهــو مايخــدم االقتصــاد
الوطنــي بشــكل مباشــر.

فــي عــام  ،2012فتجــددت الدعــوات
مــرة أخــرى التخــاذ خطــوات تصعيديــة
أمــام تجاهــل الحكومــات المصريــة
المســتمر لمطالــب الصيادلــة ،وعُقــدت
جمعيــة عموميــة غيــر عاديــة فــي 28
ديســمبر  ،2013قضــت بتشــكيل لجنــة
عليــا لإلضــراب لمتابعــة سلســلة مــن
اإلضرابــات فــي القطاعيــن الحكومــي
والخــاص كل أربعــاء بــدءا مــن شــهر
فبرايــر لرفــض مشــروع الحوافــز المقــدم
مــن وزارة الماليــة بديــا لمشــروع
الــكادر الــذي عُــرض علــى مجلــس
الشــورى ال ُمنحــل فــي .2013
وبــدأ أيضــا بالتزامــن معهــا اعتصــام
مفتــوح ألعضــاء مجالــس النقابــة العامــة
والنقابــات الفرعيــة للصيادلــة فــي حديقــة
مقــر اتحــاد المهــن الطبيــة ،وتنظيــم
مســيرات إلــى مجلــس الــوزراء فــي 9
فبرايــر  2014لرفــع مطالــب الصيادلــة
التــي تتضمــن إنشــاء هيئــة عليــا للــدواء
فــي مصــر ،وتطبيــق اتفاقيــة ضريبيــة
عادلــة خاصــة بالصيادلــة ،وتطبيــق
القــرار الــوزاري الخــاص بالتســعير
 ،499وتطبيــق قــرار كتابــة الــدواء
باإلســم العلمــي ،وحــل مشــكلة مرتجعات
األدويــة المنتهيــة الصالحيــة مــع
شــركات األدويــة ،باإلضافــة لمطالــب
الصيادلــة فــي القطــاع الحكومــي والتــي
تشــمل تطبيــق كادر مهنــي طبــي عــادل،
وعــودة الصيادلــة المضاريــن مــن إلغــاء
التكليــف إلــى العمــل الحكومــي ،وتطبيــق
قــرار إلغــاء العهــدة الخــاص بالصيادلــة
الحكومييــن الــذي يعتبــر مــن أهــم
المطالــب ال ُمدرجــة ألنــه يعيــد للصيدلــي
الحكومــي مهنتــه األصيلــة التــي طالمــا
اغتــرب عنهــا نتيجــة إمســاك دفاتــر
العهــدة واألعمــال الكتابيــة الخاصــة
بهــا ،التــي جعلتــه أقــرب إلــى الموظفيــن
وســاهمت بشــكل أساســي فــي إبعــاده عــن
دوره الفنــي فــي التعامــل مــع المريــض
واإلشــراف الدوائــي عليــه ،وكذلــك
تطبيــق نظــام الصيدلــة اإلكلينيكــة التــي
ســوف تســاهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر
مهنــة الصيدلــة فــي القطــاع الحكومــي
وأيضــا تطويــر الخدمــات المقدمــة مــن
مستشــفيات وزارة الصحــة وتجعلهــا

فــي مســتوى الكثيــر مــن المستشــفيات
االســتثمارية ،وأخيــرا المطالبــة بأحقيــة
الصيادلــة فــي تولــي المناصــب اإلداريــة
القياديــة فــي وزارة الصحــة ووحداتهــا،
بمــا أن تلــك الوظائــف تتطلــب كفــاءات
إداريــة وعلميــة يمكــن توفرهــا فــي أي
مــن الطبيــب أو الصيدلــي علــى حــد
ســواء ،وال يوجــد مايبــرر أن تكــون
حكــرا علــى فئــة معينــة دون األخــرى.
وبنــاءا عليــه بــدأ الصيادلــة الحكوميــون
إضرابهــم الجزئــي األول فــي 12فبرايــر
 2014الــذي حقــق نســبة تقــارب الـــ
 ،%80تــاه إضــراب الصيادلــة فــي
القطــاع الحكومــي والصيدليــات األهليــة
جزئيــا عــن العمــل فــي 26فبرايــر
 2014والــذي وجــد اســتجابة ضخمــة
مــن الصيادلــة الحكومييــن واألحــرار
علــى حــد ســواء ،وشــهد نســب مشــاركة
ضخمــة ،وشــهد أيضــا مشــاركة مــن
األطبــاء البشــريين بقــرار الجمعيــة
العموميــة الطارئــة لنقابــة األطبــاء التــي
أعلنــت اإلضــراب يــوم  26فبرايــر
بالتزامــن مــع إضــراب الصيادلــة ،كمــا
شــاركت أيضــا نقابــات أطبــاء األســنان
والبيطرييــن.
ونظــرا لعــدم اســتجابة الحكومــة لتلــك
المطالــب ،تــم عقــد جمعيــة عموميــة
طارئــة فــي  1مــارس  2014قــررت
المشــاركة مــع باقــي الفريــق الطبــي
فــي تشــكيل لجنــة إضــراب مشــتركة
إلدارة اإلضــراب المزمــع بــدءه فــي 8
مــارس بمطالــب موحــدة وهــي كادر،
وهيئــة عليــا للــدواء ،ورفــع ميزانيــة
الصحــة ،وتأميــن المستشــفيات ،تالهــا
إضرابــا جزئيــا مفتوحــا عــن العمــل فــي
القطــاع الحكومــي ،بمشــاركة األطبــاء
مــن بشــريين وأســنان ،بإغــاق العيــادات
الخارجيــة وصيدلياتهــا عــدا الطــوارئ
والحــاالت الحرجــة ،ومــازال هــذا
اإلضــراب مســتمرا حتــى اآلن رغــم
الكثيــر مــن التعســف مــن قِبــل بعــض
مديــري المستشــفيات ومديــري اإلدارات
فــي بعــض المحافظــات ،محققــا نســب
مشــاركة ضخمــة تخطــت ال %90فــي
الكثيــر مــن المحافظــات.

وبعكــس مــا تروجــه اآللــة اإلعالميــة عن
مســاوئ تلــك اإلضرابــات وإضرارهــا
بالمرضــى والحالــة االقتصاديــة للبــاد،
نجــد أن مطالــب الصيادلــة والفريــق
الطبــي عمومــا تصــب فــي مصلحــة
المواطــن والمريــض واقتصــاد الوطــن،
وهنــا يجــدر إلقــاء الضــوء ســريعا علــى
تلــك المطالــب ،وأولهــا إنشــاء هيئــة عليــا
للــدواء تقــوم بضبــط وتوحيــد القطــاع
الدوائــي فــي مصــر بمختلــف هيئاتــه،
لتتحكــم فــي ظاهــرة نواقــص الــدواء
وإنتــاج المــواد الخــام وبذلــك تحــد مــن
االحتــكارات فــي ســوق الــدواء والتــي
تتجلــى بوضــوح فــي ممارســات وزارة
الصحــة ،تلــك االحتــكارات التي ســاهمت
فــي تــردي مســتوى األدويــة التــي تــو َّزع
علــى الوحــدات التابعــة للــوزارة مــن
مستشــفيات وغيرهــا ،والتــي تســ َّمى
مجــازاً بيــن الصيادلــة بـــ “أدويــة الفــرز
الثالــث”.
ماهي الهيئة العليا للدواء؟
هــي هيئــة مســتقلة تابعــة لمجلــس
الــوزراء ،تكــون المســئولة عــن حمايــة
صحــة النــاس مــن خــال تنظيــم ســامة
وجــودة األدويــة (البشــرية والبيطريــة)،
والمســتحضرات الحيويــة ،واألجهــزة
الطبيــة ومســتحضرات التجميــل
والمكمــات الغذائيــة ،والمبيــدات
الحشــرية ،وهــي تضــم جميــع الهيئــات
المصريــة المختصــة بالــدواء والتــي
تعمــل معــا لضمــان تحقيــق مهمــة الهيئــة.
وتتلخص اختصاصات تلك الهيئة في:
حمايــة صحــة المواطنيــن مــن خــال
تنظيــم ســامة وجــودة المنتجــات
الصيدالنيــة ،والتنظيــم والتشــريع
لممارســة مهنــة الصيدلــة ،باإلضافــة
إلــى توفيــر أدويــة ذات جــودة عاليــة
وبأســعار معقولــة عــن طريــق التخطيــط
االســتراتيجي ،ووضــع سياســات قطــاع
الــدواء فــي مصــر ،وتحديــد معاييــر
الخدمــات الصيدالنيــة فــي المستشــفيات
وخارجهــا.
كمــا تقــوم تلــك الهيئــة برصــد الســوق،

وبالعــودة إلــى باقــي المطالــب ،فهــي
تتضمــن رفــع مخصصــات الصحــة
إلــى  %15مــن ميزانيــة الدولــة ،وذلــك
لتحســين اإلنفــاق علــى الخدمــات
المقدمــة فــي الوحــدات التابعــة لــوزارة
الصحــة مــن أدويــة ومســتلزمات طبيــة
وأجهــزة وخالفــه ،وتدريــب الصيادلــة
المســتمر علــى أحــدث األســاليب
العالجيــة واإلشــراف عليهــا ،وإمكانيــة
تطبيــق الصيدلــة اإلكلينيكــة فــي جميــع
مستشــفيات الــوزارة ،بعــد أن أصبحــت
مــن ضــرورات العصــر ،لمتابعــة حاالت
المرضــى واألدويــة التــي يتعاطونهــا
وتفاعالتهــا المحتملــة وآثارهــا الجانبيــة
متابعــة دقيقــة تضمــن رعايــة أفضــل
بكثيــر للمرضــى.
ويرتبــط برفــع ميزانيــة الصحــة تطبيــق
كادر مهنــي طبــي عــادل يضمــن حيــاة
كريمــة ألعضــاء الفريــق الطبــي تمكنهــم
مــن االهتمــام بالمريــض ورعايتــه رعاية
كاملــة ،والنهــوض بالمنظومــة الصحيــة
فــي مصــر ،ويمكــن تمويلــه عــن طريــق
إعــادة هيكلــة أجــور العامليــن بالــوزارة
مــن مستشــارين ولــواءات ووظائــف
أخــرى شــرفية ،وتخفيــض اإلنفــاق علــى
ديــوان الــوزارة ،الــذي يُهــدر وحــده
حوالــي ثلــث الميزانيــة المخصصــة
لــوزارة الصحــة.
وأخيــراً تأميــن المستشــفيات لحمايــة
الفريــق الطبــي والمرضــى مــن البلطجيــة
وضمــان تقديــم خدمــة طبيــة الئقــة
وآمنــة.
وحتــى تلبيــة هــذه المطالــب يســتمر
الفريــق الطبــي فــي إضرابــه المشــروع
مــن أجــل منظومــة صحيــة أفضــل وحيــاة
أفضــل لــكل مواطــن.
لذلك عزيزي القارئ..
إذا كنــت ال تنتمــي ألي مــن الفئــات
التاليــة :شــرطة ،أو قضــاء ،أو جيــش ،أو
كبــار موظفــي الدولــة ،وهــي الفئــات التي
ُمنِحــت صــك اإلعفــاء مــن التضحيــة
مــن أجــل مــن مصــر وحــال البلــد الــذي
طــال انتظــار إصالحــه ،فعليــك الوقــوف
إلــى جانــب الفريــق الطبــي ودعمــه فــي
مطالبــه المشــروعة.
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انتفاضة  6أبريل  :2008مقدمات الثورة املرصية
وكان لهــذا اإلضــراب تأثيــرا قويــا علــى كل
الحركــة العماليــة وأدى النتشــار موجــة قويــة
مــن اإلضرابــات فــي أنحــاء مصــر ،بعــد فترة
هــدوء طويلــة فــي الحركــة العماليــة .وتــا
هــذا اإلضــراب إضرابــا آخــر فــي ســبتمر
 2007اســتمر لمــدة أســبوع .وفــي تطــور
هــام للحركــة العماليــة ،وقبــل دعــوة إضــراب
 6أبريــل ،فــي  17فبرايــر  ،2008نظــم
عمــال المحلــة مســيرة فــي المدينــة ضمــت
أكثــر مــن عشــرة آالف عامــل للمطالبــة بالحــد
األدنــى لألجــور لــكل عمــال مصــر.

بقلم :مصطفى بسيوني
يمثــل الســادس مــن أبريــل أحــد أهــم
الحلقــات فــي مســيرة التغييــر الثــوري فــي
مصــر .التعريــف البســيط للحــدث ،أن دعــوة
لإلضــراب العــام علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي أدت النتفاضــة شــعبية فــي مدينــة
المحلــة .ولكــن بنظــرة أكثــر عمقــا للحــدث
يمكــن أن نكتشــف بســهولة أنــه كان نقطــة
التقــاء لمجموعــة عوامــل ســتكون ســببا فيمــا
بعــد فــي تفجيــر ثــورة ينايــر.
دعــوة اإلضــراب العــام التــي أطلقهــا
مجموعــة مــن الشــباب علــى موقــع التواصــل
االجتماعــي فيســبوك ،جــاءت علــى ضــوء
إعــان عمــال غــزل المحلــة تنظيــم إضــراب
فــي الشــركة فــي نفــس اليــوم .إعــان عمــال
المحلــة عزمهــم تنظيــم اإلضــراب كانــت لــه
مصداقيــة خاصــة لــدى الجميــع ،ألن العمــال
أنفســهم ســبق ونظمــوا إضرابــا ناجحــا فــي
ديســمبر  2006اســتمر لمــدة ثالثــة أيــام،

بقلم :إيمان رضوان
فــي عــام  2004أصــدرت األمــم
المتحــدة دراســة أكــدت أن  %99.3مــن
نســاء مصــر يتعرضــن للتحــرش يوميـاً،
وأن  %91منهمــن ال يشــعرن باألمــان
فــي الشــارع ،ومصــر الثانيــة عالميـا ً فــي
جرائــم التحــرش.
وفــي دراســة أعدهــا المجلــس القومــي
للمــرأة ،رصــدت أنــه تــم اإلبــاغ عــن
 723حالــة تحــرش فــي األقســام بعــدد
مــن المحافظــات وقــد حُــرر 156
محضــراً فــي القاهــرة والجيــزة لحــاالت
تحــرش جماعــي خــال أيــام عيــد
األضحــى الماضــي فقــط.
أصبــح التحــرش بــكل أشــكاله ،ســواء
كان لفظيــا ً أو جســدياً ،ظاهــرة اعتــادت
عليهــا المــرأة المصريــة بمجــرد
خروجهــا مــن منزلهــا وحتــى وصولهــا
للعمــل أو الجامعــة أو حتــى المدرســة
إن كانــت طالبــة تــدرس ،بمــا فــي ذلــك
الشــارع ووســائل المواصــات .وكشــفت
دراســة أخــرى أن  %68مــن العامــات

كان إعــان عمــال المحلــة عــن إضرابهــم،
بمــا مثّلــوه مــن رافــد هــام لحركــة االحتجــاج
الجماهيــري وتحريكهــم للنضــال العمالــي
علــى مســتوى مصــر يبعــث علــى الثقــة
والجديــة ،مــا دفــع الشــباب المتطلعيــن
لتغييــر األوضــاع لتلقــف الدعــوة واعتبارهــا
مناســبة للحشــد والتعبئــة ضــد النظــام.
القــوى المطالبــة بالتغييــر  -وفــي مقدمتهــا
حركــة كفايــة  -وجــدت فــي الدعــوة نافــذة
جديــدة تفتــح للحــراك الــذي كان علــى وشــك
اإلجهــاض بعــد أن اســتطاع نظــام مبــارك
تمريــر كل الخطــوات الســابقة علــى التوريــث
ســواء تعديــل الدســتور أو انتخابــات الرئاســة
أو الســيطرة علــى حركــة القضــاة إلــى جانــب
ترتيــب أجهــزة الدولــة اســتعدادا للتوريــث،
وأصبحــت حــركات التغييــر الديمقراطــي فــي
حالــة انكمــاش شــديد حتــى تفجــرت الحركــة
العماليــة .لــذا انضمــت القــوى المطالبــة
بالتغييــر للدعــوة واعتبرتهــا إعــادة إحيــاء
لحلــم التغييــر ،خاصــة بعــد انضمــام عشــرات
اآلالف مــن المشــاركين لدعــوة الفيســبوك.
ال يمكــن طبعــا تجاهــل أن تلــك الفتــرة هــي
التــي شــهدت موجــة ارتفــاع أســعار شــديدة
جعلــت الغضــب الشــعبي علــى وشــك
االنفجــار .حركــة عماليــة مناضلــة وجيــل

شــاب يحلــم بالتغييــر وقــوى سياســية تبحــث
عــن مســاحة للحركــة وأزمــة اقتصاديــة
طاحنــة ونظــام حكــم ال يكتــرث ســوى بترتيب
انتقــال الســلطة .التقــت تلــك العوامــل لتصنــع
االنتفاضــة فــي الســادس مــن أبريــل.
بذلــت أجهــزة األمــن كل جهودهــا لمنــع
إضــراب العمــال فــي شــركة غــزل المحلــة
يومهــا ،وكانــت الدولــة ممثلــة فــي اتحــاد
العمــال الرســمي قــد أجبــرت عــددا مــن
القيــادات العماليــة فــي الشــركة علــى إعــان
التراجــع عــن دعــوة اإلضــراب .نجحــت
الدولــة بالفعــل عبــر إجــراءات صارمــة فــي
منــع العمــال مــن اإلضــراب يــوم الســادس
مــن أبريــل ،ولكــن مــا منعتــه فــي الشــركة
انفجــر علــى نحــو غيــر مســبوق فــي شــوارع
المحلــة وميادينهــا .فانفجــرت المظاهــرات
الشــعبية الضخمــة فــي أنحــاء المدينــة
وارتفعــت الهتافــات ضــد ارتفــاع األســعار
والفقــر والبطالــة وحطــم المتظاهــرون صــور
مبــارك فــي شــوارع المحلــة ،ولــم يفلــح
القمــع الوحشــي فــي وقــف المظاهــرات التــي
اســتمرت ثالثــة أيــام ،حتــى اضطــر رئيــس
الــوزراء أحمــد نظيــف لزيــارة المحلــة مــع
مجموعــة مــن وزرائــه وتقديــم عــدد مــن
التنــازالت للجماهيــر الغاضبــة.
اللقــاء بيــن النضــال العمالــي واالجتماعــي
والحركــة السياســية المطالبــة بالتغييــر
فــي الســادس مــن أبريــل كانــت نتيجتــه
انتفاضــة المحلــة .والعكــس كان يحــدث
دائمــا ،فعندمــا كانــت تنفصــل الحــركات
المطالبــة بالديمقراطيــة عــن مطالــب العمــال
والفقــراء كانــت تفشــل فــي إحــراز أي تقــدم.
المثــال األوضــح علــى ذلــك تخلــي الحــركات
السياســية المختلفــة عــن دعــم الحركــة
العماليــة عقــب الثــورة واعتبارهــا حــركات
فئويــة ودعــم هيمنــة المجلــس العســكري

ســاعتها وقطــع الطريــق علــى اســتكمال
الثــورة.
مثلــت دعــوة الســادس مــن أبريــل أول
اســتخدام لوســائل التواصــل االجتماعــي
فــي الحشــد والتعبئــة االحتجاجيــة ،وهــو
مــا جعلهــا تصبــح الحقــا أداة أساســية فــي
العمــل النضالــي .وكان الســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي فــي العمــل النضالــي
تأثيــرا عميقــا ،ليــس فقــط ألنــه وفــر ســرعة
االتصــال بيــن أعــداد ضخمــة وتوفيــر ســبل
للعمــل والتواصــل أكثــر أمنــا وبعيــدة عــن
ســيطرة الدولــة ،ولكــن ألنــه كان طريقــة
فعالــة إلدمــاج األجيــال الشــابة والمتمــردة
فــي العمــل النضالــي واالحتجاجــي واســتطاع
اســتيعاب مهاراتهــم الحديثــة وتطويرهــا
بعيــدا عــن األدوات والوســائل التقليديــة التــي
لــم تحصــل علــى ثقتهــم.
كحــدث جماهيــري كشــفت انتفاضــة الســادس
مــن أبريــل عــن طاقــة الغضــب الكامنــة لــدى
الجماهيــر وإمكانيــة انطــاق تلــك الطاقــة
لتتحــول إلــى حركــة قويــة قــادرة علــى
مواجهــة أجهــزة األمــن وقــادرة أيضــا علــى
أن تهــز أركان النظــام .الغضــب الــذي انطلــق
فــي الســادس مــن أبريــل  2008علــى نطــاق
ضيــق ســيعود لالنفجــار علــى نطــاق أوســع
فــي ينايــر .2011
وكحــدث سياســي أوضــح الفــارق بيــن
مــا يمكــن أن تحققــه النخــب السياســية
المناضلــة مهمــا بلغــت درجــة إخالصهــا
وبيــن قــدرة الجماهيــر علــى التغييــر عندمــا
تدخــل كطــرف فــي المعركــة .لــم ينجــح
اإلضــراب العــام الــذي بشــرت بــه دعــوة
الســادس مــن أبريــل .ولكــن الدعــوة نجحــت
بالفعــل فــي فتــح أفــق جديــدة للنضــال مــن
أجــل التغييــر ظهــرت فيــه مفاهيــم أكثــر

التحرش الجنيس ..من املسؤول؟

المصريــات يتعرضــن للتحــرش الجنســي
فــي أماكــن عملهــن ســواء داخــل
المصالــح الحكوميــة والقطــاع العــام أو
الخــاص.

المتحــرش الجنســي وهــي الحبــس لمــدة
ال تقــل عــن عــام و غرامــة ماليــة ال تقــل
عــن  10آالف جنيه ـاً ،إال أنــه يعــد مــادة
مــن مــواد قانــون العقوبــات.

القانــون المصــري ال يعتــرف بالتحــرش
الجنســي

سالح في يد السلطة الحاكمة

الالفــت للنظــر أنــه إلــى اآلن ال يوجــد
نــص محــدد فــي القانــون المصــري
يُجــرّم التحــرش الجنســي .واألدهــى
مــن ذلــك أنــه ال يوجــد بعــد تعريــف
ثابــت لمصطلــح «التحــرش الجنســي»
فيــه .ويغيــب عــن الدســتور أي نــص
عــن التحــرش أو تعريــف محــدد لــه،
فــي وقــت أصبــح فيــه التحــرش ثقافــة
تُمــارس يومي ـا ً فــي الشــوارع واألماكــن
العامــة وتحــت مرئــى ومســمع مــن
الشــرطة التــي ترفــع شــعار «فــي خدمــة
الشــعب» ..ويالــه مــن شــعار!
ولــم تتحــرك الحكومــة إال بعــد حــادث
اغتصــاب الســائحة البريطانيــة فــي
أحــد الفنــادق المصريــة ،لتخــرج علينــا
بمشــروع قانــون يزيــد مــن عقوبــات

وطالمــا اســتخدمت الســلطة التحــرش
ضــد المــرأة كأداة لقمعهــا فــي التعبيــر
عــن رأيهــا السياســي .فقــد عانــت منــه
فــي عهــد المخلــوع مبــارك كشــكل مــن
أشــكال قمــع معارضيــه ،كمــا حــدث مــن
تحــرش بالمعارضــات فــي مظاهــرة
حركــة كفايــة فــي األربعــاء األســود
 25مايــو  .2005وفــي عهــد المجلــس
العســكري ،كمــا حــدث مــن كشــوف
عذريــة فــي مــارس  ،2011وســحل
المتظاهــرات والتنكيــل بهــن كمــا فــي
الكثيــر مــن الوقائــع .وفــي عهــد مرســي
حيــث حمــات التحــرش الجماعــي
الممنهــج ضــد الثائــرات فــي المياديــن.
وأخيــراً فــي عهــد الســفاح السيســي بدايـةً
مــن اعترافــه بكشــوف العذريــة فــي
 ،2011نهايــةً باالعتــداءات الجنســية
علــى المعتقليــن/ات فــي الســجون ،التــي

ال يــرى غضاضــة فيهــا.

وفــي ســابقة جديــدة مــن نوعهــا،
تعرضــت طالبــة بجامعــة القاهــرة ،منــذ
أيــام قليلــة ،لواقعــة تحــرش جماعــي مــن
طــاب داخــل الحــرم الجامعــي ،وهــي
ليســت الواقعــة األولــى مــن نوعهــا.
وعندمــا سُــئل رئيــس الجامعــة عــن
الحادثــة فــي مكالمــة تليفونيــة ببرنامــج
تلفزيونــي جــاء رده ،بــأن “البنــت التــي
تــم التحــرش بهــا دخلــت مــن أبــواب
الجامعــة وهــي ترتــدي عبــاءة فــوق
مالبســها الخارجــة عــن المألــوف،
وذلــك ألن الحــرس الجامعــي يمنــع
دخــول الطــاب إلــى الجامعــة بهــذه
المالبــس ،ثــم خلعتهــا» ،وأنــه ســيتم
تحويلهــا للتحقيــق وكأن المشــكلة هــي
زي الفتــاة وليــس لســلوك الطــاب تجــاة
الفتــاة واضعـا ً معاييــر أخالقيــة علــى حــد
تعبيــره ،دون أن يحــدد أو يذكــر مــا هــي
تلــك المعاييــر ..فل ـ َم ال والتحــرش صــار
جــزءاً مــن معيشــتنا اليوميــة؟
ضحيــة التحــرش هــي التــي يُلقــى
دومــا ً باللــوم عليهــا مــا دام أن هنــاك
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جذريــة وجماهيريــة مثــل اإلضــراب العــام
واالنتفاضــة الشــعبية والعصيــان المدنــي
والثــورة .نجحــت دعــوة الســادس مــن أبريــل
فــي فــرض آليــات جديــدة للعمــل تســتوعب
قــدرات وطموحــات األجيــال الشــابة وتمكنهــا
مــن لعــب أدوار قياديــة وليســت تابعــة.
اســتطاعت الطبقــة العاملــة المناضلــة أن تلقــي
طــوق النجــاة لحركــة النضــال الديمقراطــي
التــي أحبطــت وتراجعــت بعــد  .2005تمامــا
مثلمــا تدخلــت بقــوة فــي ثــورة ينايــر لتحســم
الجولــة .ومثلمــا اســتمرت فــي النضــال
وحدهــا ضــد بقايــا نظــام مبــارك عقــب
الثــورة فيمــا انصرفــت أغلــب القــوى لجنــي
ثمــار الثــورة .وكمــا اســتمر نضاهــا ضــم
حكــم مرســي ونظــت أالف اإلضرابــات فــي
فتــرة حكمــه .تمامــا مثلمــا تعــود اإلضرابــات
اليــوم بمتهــى القــوة رغــم سياســات القمــع
واإلرهــاب التــي تنتهجهــا الثــورة المضــادة
فــي مواجهــة العمــال .أثبتــت الحركــة العمالية
فــي كل المراحــل أنهــا األكثــر صالبــة وقــدرة
علــى دفــع حركــة النضــال وحســم المعــارك
ضــد االســتبداد واالســتغالل.
وللمصادفــة تمــر الذكــرى السادســة النتفاضــة
 6أبريــل متزامنــة مــع صعــود الحركــة
العماليــة مــرة أخــرى ،فــي الوقــت الــذي
قــررت فيــه أغلــب القــوى السياســية االنحيــاز
لالســتبداد الدينــي أو االســتبداد العســكري،
بينمــا تصــر الحركــة العماليــة علــى انحيازهــا
لمعــارك العدالــة االجتماعيــة والحريــة
لتقــدم بديــا آخــر للقــوى التــي ترفــض
هــذا االســتقطاب الــذي وجــدت فيــه الثــورة
المضــادة مالذهــا .وكمــا ألهمــت الحركــة
العماليــة فــي  2008القــوى المناضلــة
واألجيــال المتمــردة ،فإنهــا اليــوم أكثــر قــدرة
علــى إلهامهــم وإرشــادهم لطريــق اســتكمال
الثــورة وانتصارهــا.

ســلطة وجهــاز إعالمــي ال يســعيان إال
لخدمــة أقليــة ضــد أغلبيــة كادحــة ،ومــن
سياســتهما مهاجمــة الطــرف األضعــف.
ثقافة سائدة
مــن هــذا المنطلــق أجريــت دراســة
أواخــر العــام الماضــي تفيــد بــأن نســبة
ال يُســتهان بهــا ممــن يقومــون بالتحــرش
الجســدي صبيــة تتــراوح أعمارهــم مــن
بيــن  13إلــى  16عــام .وكانــت حملــة
«شــفت تحــرش» قــد رصــدت أكثــر
مــن حالــة تحــرش جســدي أمــام أبــواب
المــدارس لطالبــات ،وهــو مــا يتكــرر
يوميـا ً مــع طالبــات أمــام الجامعــات تحت
أعيــن أمــن بوابــات الجامعــة .ولــ َم ال؟
ففــي الجامعــة والمدرســة والمواصــات
والشــارع وأماكــن العمــل تُمــارس أبشــع
جرائــم العنــف ضــد المــرأة والمجتمــع
بأجهــزة إعالمــه وشــرطة يشــجعان ذلــك
حتــى ولــو بصمتهــم وإلقــاء اللــوم علــى
المــرأة .ولِـ َم ال ،طالمــا تســتعمله الداخليــة
ســواء فــي الســجون أو مباركتــه باعتباره
عقــاب للشــعب المصــري الــذي فكــر
يومــا ً أن يثــور عليهــم ليتنــزع حقوقــه.

بقلم :دينا عمر
علــى عكــس األفــام التجاريــة فــي
تناولهــا للطبقــات الكادحــة الفقيــرة،
طــل علينــا المخــرج محمــد خــان،
ومــن خــال أحــداث فيلــم «فتــاة
المصنــع» ليطــرح محــاوره مــن خــال
مركزيــة وضــع المــرأة فــي األحــداث،
وبــكادرات معبــرة التقطــت قضايــا
راكــدة بإشــارات ذكيــة صغيــرة تعكــس
قضايــا أكبــر .توغــل الفيلــم داخــل
الطبقــات الكادحــة مــن خــال التنــاول،
بوضــوح تــام ،االنعكاســات االجتماعيــة
المتناقضــة وبتعميــق المضمــون
مــع خلــو تــام مــن االبتــذال الســلعي
الــذي اعتمــد عليــه منتجــي األربــاح.
هيــام ،ذات الواحــد وعشــرين عامــا،
تنتمــي إلــى طبقــة فقيــرة ،تعمــل بأحــد
مصانــع المالبــس ،وتعبــر عــن زميالتهــا
العامــات فــي طبقتهــن وطموحهــن.
أمــا صــاح أو المشــرف الجديــد «اللــي
مــش البــس دبلــة» والــذي ينتمــي إلــى
الطبقــة الوســطى ونــال قــدرا وســطا مــن
التعليــم ،فقــد تــم تعيينــه كـ»بشــمهندس»
بقســم يشــغلن البنــات كل العامليــن فيــه.
لــم يكــن مســتبعدا وتحــت تأثيــر الضغوط
االجتماعيــة واســتغالل قاســي تعانيــه
العامــات بالمصنــع ،الدائميــن الســؤال
عــن المرتــب أو «اإلضافــي هينــزل
إمتــى؟» ،أن ينفلتــن لحظيــا مــن وســط
مســئوليتهن الماديــة المتراكمــة وعمــق
االغتــراب عــن إنســانيتهن ويملــن إلــى
المشــرف الجديــد «الخمــس أدوار»
و»اللــي متعرفيــش لــون عينيــه إيــه».
خلقــت هيــام عالمــا مــواز مــن األحــام،
أو ربمــا األوهــام ،فــي حــب المشــرف
الجديــد هروبــا مــن واقــع أشــد قســوة مــن
حــدة أدواتهــا فــي الحياكــة ،خيــال صنعته
رغبــة قويــة فــي الخــاص مــن اســتغالل
مــادي متوحــش وأعبــاء معيشــية ثقيلــة

إلــى االنطــاق فــي ســاحات أرحــب
وتصــورات لعالــم أفضــل يتســيده
الحــب ،أو علــى األقــل ينقذهــا مــن
توبيــخ وإهانــات المشــرفة حســنية.
تخيلــت هيــام أثنــاء مصارحتهــا لصــاح
أن حياتهــا كانــت ســتتغير تمامــا لــو أن
أبيهــا ظــل حيــا ،مثلمــا توهمــت إحــدى
فتيــات المصنــع أن زميلتهــا المتعثــرة
فــي زواجهــا ،والتــي اعتــاد زوجهــا
علــى إهانتهــا ،هــي بجميــع األحــوال
أفضــل منهــن ،وأنهــا بالتأكيــد أوفــر
حظــا مــن تلــك التــي تنتمــي «والعيــاذ
بــاهلل» إلــى بــرج العــذراء! ومثلمــا
أيضــا تخيلــت جدتهــا بــأن المــرأة
ال ُمطلّقــة ســتظل معيبــة حتــى تزويجهــا
مجــددا« ..إنتــي هتتجــوزي إمتــى؟» أو
هكــذا كانــت دائمــا تســأل خالــة هيــام.
الحــب متــاح فــي أي وقــت ومعــروض
ودعايتــه معلنــة مثــل الشــقق الخاويــة،
لكــن االقتــراب منــه هــو منطقــة محفوفــة
بالمغامــرات والمخاطــر واالســتغالل
أيضــا ،أو مثلمــا الحظــت هيــام وأثنــاء
ســير أتوبيــس الرحلــة ،وهــي التــي
تســكن المناطــق العشــوائية المهمشــة،
«بصــي العمايــر ،يــا لهــوي كل دي
شــقق فاضيــة!» .هــل أصبــح الحــب
فعــا ســلعة كالشــقق؟ هــل التشــوه
أصــاب كل القيــم والمفاهيــم الجميلــة
فــي مجتمــع يتســيده االســتغالل؟ هــل
ســيصبح اآلن االختيــار المطــروح بيــن
اســتغالل المصنــع أواســتغالل الحــب؟
أغانــي ســعاد حســني ،يــا يــا هــوا،
كلمــات الغــزل ،معاييــر ثابتــة لألنوثــة،
ضــل راجــل وال ضــل حيطــة ،البنــت
ملهــاش إال بيتهــا ،آخــرة البنــت الجــواز،
عانــس ،مطلقــة ،وتناقضــات عميقــة
بأفــكار المجتمــع ،اختزلهــا المخــرج
بــذكاء فــي لقطــات ســريعة مــن أفــام
قديمــة ،دفعــت هيــام ،وكثيــر مــن

البنــات ،للخــروج مــن ضغــط أفــكار
اجتماعيــة تحاصرهــا وربمــا تعتصرهــا
إلــى البحــث عــن منقــذ «رجــل» يــدور
بنفــس فلــك التناقضــات وبمحوريــة
ثابتــة يحقــق حلــم الحــب والــزواج «ويــا
لهــوي لمــا الواحــدة تكمــل  21ســنة».
نفــس األفــكار تشــ ّدهن بمزيــد مــن
القيــود ،وتحيطهــن بهالــة مميتــة مــن
المحاذيــر« .هــو عيــب الواحــدة تقــول
لواحــد إنــه واحشــها؟»« ،مفيــش أغانــي
وكالم فــارغ وقلــة حيــا»« ،مفيــش
غيرهــا هيــام محــدش عارفلهــا حاجــة».
هيــام ظلــت تعانــي التــردد بيــن أســاطير
خلقهــا العالــم الضيــق المحيــط بهــا
فــي المصنــع ليضيــق الخنــاق عليهــا،
وخــوف متــازم مــن مواجهتهــا
بإعــان حبهــا المجــرد للمشــرف.
صــاح هــو اآلخــر يعانــي االغتــراب
عــن إنســانيته واالســتغالل فــي عملــه،
رغبــة قويــة فــي االنفــات مــن
الضغــوط ،والســعي لتكويــن عالقــات
تقضــي علــى ســاعات مللــه واحباطاتــه
النفســية واغترابــه وربمــا أيضــا فشــله،
اســتغالل وليــد اســتغالل ،وانخــراط
فــي دائــرة تســليع المجتمــع المســتغل
واختــزال قيــم الحــب والمشــاركة إلــى
بعــض كلمــات الغــزل والمالمســات.
صــاح يقــرر أن طبقتهــا الكادحــة
ال تليــق بــه .أمــا المجتمــع فيقــرر أن
الرجــل هــو مــن يصــرح بالحــب،
الرجــل ال يبكــي ،والرجــل هــو األعقــل
واألقــوى ،والرجــل ال يعيبــه الطــاق،
والرجــل مــن يملــك «حــق» التعــدد،
وفــي ظــل تناقضــات مزدوجــة يعانيهــا
نفــس «الرجــل» لحالــة االغتــراب
وأفــكار «ســي الســيد» ليخلقــا تشــوها
عميقــا للعالقــات العاطفيــة الســائدة.
صــاح ال يعــرف عــم ســيد ،أو أحمــد

زكــي فــي فيلــم «اضحــك الصــورة تطلع
حلــوة» ،وربمــا أيضــا ال يعــرف ،ضمن
دوائــر االســتغالل المتداخلــة ،أن «كلمــة
أنــا بحبــك عقــد ..اللمســة عقــد ..النظــرة
عقــد» ،لكــن المؤكــد أن هيــام ،المهيئــة
فكريــا بــأن الحــب خالصهــا ،تتذكــر
قُبلــة صــاح جيــدا ،أمــا هــو ،والمهيــئ
مجتمعيــا لالختيــارات المتعــددة نســبيا،
ال يتذكــر ،رغــم أن كالهمــا دفعهمــا
رغبــة التخلــص مــن االغتــراب.
هيــام قــررت االحتفــال بـ»البشــمهندس»
صــاح اللــي «لبــس الدبلة» أخيــرا على
طريقتهــا الخاصــة .هيــام اســتطاعت
مواجهــة االســتغالل تحــت اســم
«الحــب» مــن ناحيــة ،وتحــدي قســوة
المجتمــع وأفــكاره مــن ناحيــة أخــرى.
يطــرح الفيلــم التناقضــات المجتمعيــة
بقــوة بيــن خالتهــا المطلقــة التــي تكافــح
مــن أجــل تربيــة ابنتهــا فــي ظــل وضــع
اقتصــادي متــردي وضغــوط اجتماعيــة
تحاصرهــا بقســوة ومجتمــع يصــدر
أحكامــه الظالمــة الضيقــة ..وببســاطة
تصبــح «قبــل الســاعة التاســعة» شــرطا
للدخــول للبيــت ،أو البديــل هــو المبيــت
فــي الشــارع بــكل رضــا وشــماتة!
الفيلــم نجــح بالفعــل فــي تجنــب الوقــوع
فــي فــخ التفســيرات الحرفيــة عــن
اســتغالل الطبقــات الكادحــة وفــي ظــل
تســليع عــام للقيــم النبيلــة يمارســها
أبنــاء الطبقــة الواحــدة .عدســة المخــرج
اســتطاعت صنــع لقطــات لحظيــة
تعكــس تشــوه العالقــات العاطفيــة فــي
المجتمــع بفعــل تناقضاتــه الحــادة.
لتطــل علينــا أم كلثــوم تقطــع
أغانــي ســعاد حســني «حــب إيــه
اللــي إنــت جــاي تقــول عليــه؟!».

7

قصيدة
يا عمنا

تأليف :أحمد الرفاعي
يا عمنا ..شوف النهارده في كوننا
خلق وبشر
وكمان يا سيدي فيه شجر
فوقهم قمر
وتحتهم حبه تراب
وزرع أخضر ع اليمين
مستنظرين نقطة مطر
وطير مهاجر في السحاب
واللي اتعمله كام حجاب
وكل شيء خلقه اإلله
جل في عاله ..عجبي عليه
خلقه بإيديه أدنى كتير من مستواه
شوف برضه تاني يا عمنا
في كام بلد من حولنا
وكام عمارة في كام بلد
وجوه منهم كام ولد
وكام سعيد منهم يا عمي
وكام يا سيدي مات كبد
واسأل عل َي السهرانين
وسط الغيطان وسط المدن
خلف المواني مزروعين
مستنظرين رسو السفن
علشان يهجوا ويطفشوا
من طين لطين ويعششوا
بس اإلهانة لو هناك زي هنا
يبقى هنا أهون كتير
على األقل إن موتنا نبقى في أرضنا
حراس أمان على عرضنا
أنا الزمان عامل حسابي
وكأني أنا الزمان
خايف لزي ما هد فيا
يوم أهد أنا في كمان
رغم إني أضعف خلق ربي
يوم هييجي يقولوا كان
والزمان عمره في يوم
ما يقولوا عنه دا كان زمان
ماشي كقطر ..سايقه شيخ أبكم أصم
أعمى كفيف عيشته ضنك حاله يغم
قضبانه هو عضم ناس ساكته وغالبة
وقوده دم
تبقى الحياة دي فيها إيه
يعجب يا عم
أشكي إلى هللا العظيم ..حال البشر
اللي قتل صاحبه وأخوه ..واللي غدر
واللي سرق واللي نهب ..قلبي انفطر
واحد يا ناس بيبيع ضناه علشان سفر
قالوا الحياة فيها األمان
فيها الخطرقالوا كمان فيها بنات
زي القمر
بقى فيه بنات بتبيع شرفه وعرضها
علشان تجيب لقمة ألبوها اللي انكسر
جاء الخطر ..وصل العريس المنتظر
يبقى العالج عند الطبيب ..بس بحذر
يوم الفرح رب العباد ..عدى وستر
طب قوللي أنت مين كسب
ومين يا عمي اللي خسر
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االشتراكي

هاشتاج ..وشعبية من زجاج
بقلم :محمد حسني
أثــار الهاشــتاج الســاخر #انتخبوا_العــرص
ردود أفعــال متباينــة ،يمكــن أن نصفهــا
بـ»الحــرب االفتراضيــة» ،بعــد انتشــاره
كالنــار فــي الهشــيم وتزايــد تداولــه حتــى قُــدر
بعشــرات المالييــن.
ثــم انتشــر تصريــح اللــواء هانــي عبــد
اللطيــف ،المتحــدث باســم الداخليــة ،أن إدارة
مباحــث االتصــاالت تراقــب «الهاشــتاج»
للقبــض علــى المشــاركين بــه ،ثــم يتضــح أن
مصــدر الخبــر هــو موقــع زائــف ،لكــن يجــب
أال ننســى أن هنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن
القضايــا المبنيــة علــى إدارة صفحــة فيســبوك
مســيئة للجيــش أو للمشــير ،إلــخ.
جاء رد المؤيدين للسيســي بحملة #ســأنتخب_
السيســي ،و#سأنتخب_السيســى_و_مش_
هنزل_لمســتواك ،و#ال للبــذاءة .وقــام بعضهم
بكتابــة عبــارات تأييــد السيســي علــى أوراق
ماليــة فئــة  100جنيــه ،وفــي الســعودية
علــى أوراق فئــة  500لاير ،فــي حيــن كتبهــا

البعــض علــى أوراق  100دوالر أمريكــي..
ومافيــش حاجــة تغلــى ع السيســي!
كلمة حق من أهل الباطل
جــاء أبلــغ التعليقــات علــى لســان خيــري
رمضــان ،أحــد إعالميــي النظــام المدلليــن،
الــذي اعتبــر أن تــداول الهشــتاج هــو «نــزع
هيبــة المشــير السيســي ،مثلمــا حــدث مــع
مرســي» ،حيــث اتُهــم مرســي أنــه «نحــس»
وأنــه المتســبب فــي انقطــاع الكهربــاء
وحــوادث الطــرق ،إلــخ ،عــاوة علــى وصفــه
بـ»االســتبن» ،ذلــك اإلســم الــذي اســتمر معــه
حتــى ســقوطه.
القمــع المفــرط مــن جانــب السيســي وســلطة
الثــورة المضــادة منــذ  3يوليــو ،الــذي كان من
محصلتــه آالف القتلــى والمصابيــن وعشــرات
اآلالف مــن المعتقليــن ،ربمــا كان ســببا فــي
اإلحبــاط مــن القيــام بمظاهــرات ،خاصــة فــي
ظــل حملــة دعائيــة قــذرة تبــرر وتمهــد القتــل
واالعتقــال وقــد تزايــد أيضــا علــى الســفاحين
وتطالبهــم بالمزيــد مــن إهــدار الدمــاء.

لكــن الســخرية كانــت صيحــة االحتجــاج
الباقيــة علــى األلســنة ،لكســر هيبــة الديكتاتــور
حتــى قبــل أن يتربــع رســميا علــى العــرش.
لقــد كانــت الســخرية أداة االحتجــاج الباقيــة
لــدى المقهوريــن علــى مــر التاريــخ ،فــكان
«األراجــوز» محــاكاة ســاخرة – حســب
بعــض التفســيرات  -إلســم «قراقــوش»
نمــوذج الطغيــان فــي التــراث المصــري،
واألمثلــة كثيــرة.
حديد ونار ..وزجاج
لقــد نجــح نظــام مبــارك ،بتحالــف
البيروقراطيــة الفاســدة مــع رجــال األعمــال
األكثــر فســادا ،برعايــة وقيــادة العســكر فــي
اســتغالل الغضــب الجماهيــري ضــد مرســي
واإلخــوان وتصعيــده ،ثــم اختطــاف الموجــة
الثوريــة فــي  30يونيــو واالنقــاب علــى
ثــورة الجماهيــر منــذ  25ينايــر .2011
وقــد اســتطاعوا بالحديــد والنــار أن يســتولوا
علــى الســلطة مــن جديــد ،وكان ســاحهم
األقــوى هــو البــوق اإلعالمــي ،الــذي مــأ

الدنيــا باألكاذيــب وطغــى صخبــه علــى كل
األصــوات .لكــن النظــام البائــس صــدق
أكاذيبــه ،وصــدق «الشــعبية الزجاجيــة»،
تلــك الشــعبية الهشــة الزائفــة التــي اختلقهــا
وروجهــا للسيســي.

اســتعداد لمواجهــة حقيقيــة فــي الشــارع ،وال
حتــى تضييــع ســاعة مــن وقتهــم ،أو حتــى
الســماح للعامليــن فــي شــركاتهم ومصانعهــم
ومحالتهــم بتضييــع ســاعة مــن أجــل «عيــون
السيســي».

ولــو رجعنــا إلــى تغطيــات التلفزيون الرســمي
لـ»مظاهــرات دعــم السيســي» فــي الجمعــة
الماضيــة مثــا ،ســنجد عشــرات هزيلــة مــن
الوجــوه المعروفــة فــي ميــدان عبــد المنعــم
ريــاض ،وهــو ال يتناقــض مــع التســابق علــى
تحريــر التوكيــات للسيســي ،فهــذا مربــط
الفــرس.

حقــا إن الســخرية ليســت كل شــيء ،لكنهــا
تظــل ســاحا ف ّعــاال إلــى حيــن ،وتكشــف أن
شــعبية السيســي هــي «شــعبية مــن زجــاج» ال
تصمــد أمــام «هاشــتاج».

فبعــد أن اســتفقنا ممــا جــرى فــي  3يوليــو،
بقــى فــي كنــف النظــام بعــض المرتزقــة
مــن المحســوبين علــى اليســار والليبرالييــن،
ومــن الســلفيين ،وكذلــك مــن مؤيــدي نظــام
مبــارك وأيتامــه ،وهــم علــى اســتعداد
للصــراخ عبــر الهاتــف فــي الفضائيــات،
وعلــى اســتعداد لدفــع بعــض المــال  -مؤقتــا
 فــي ســبيل أحــام األمــان واألربــاح التــييلوكهــا السيســي ،لكنهــم ليــس لديهــم أي

آالف القتىل ..آالف املعتقلني

برنامج السييس :الدم ..والحديد والنار
عندمــا خــرج السيســي معلنــا «خلــع الــزي
العســكري» تمهي ـدًا العتالئــه عــرش البــاد،
أعلــن بــكل ثقــة أنــه ليــس لديــه برنامــج
محــدد ،لكنــه وخــال تســعة أشــهر مــن توليــه
مقاليــد الحكــم فعليــا ،لــم يتعامــل ســوى بالــدم
والحديــد والنــار.
ففــي العيــد الثالــث للثــورة ،حصــد جنــرال
المــوت أرواح  110إنســان ،ليُضافــوا إلــى
 3248قتيــل هــي محصلــة القتلــى فــي عهــد
السيســي حتــى نهايــة ينايــر  2014فحســب.
تعــددت مالبســات القتــل بيــن فــض مظاهرات
أو مداهمــات مســلحة أو القتــل غيــر المبــرر
خــال االعتقــال أو داخــل مقــرات االحتجــاز،
أو فــي مواجهــات بيــن المدنييــن والشــرطة
والجيــش.
وحســب تقاريــر «ويكــي ثــورة» ،التــي
تقــوم بتوثيــق أحــداث ثــورة ينايــر ،اســتنادا
إلــى وثائــق إعالميــة وتقاريــر حقوقيــة ومــن
جانــب نشــطاء متطوعيــن ،وكذلــك بيانــات
وزارة الصحــة أو جهــات األمــن ،عــاوة
علــى التواصــل مــع أقــارب بعــض الضحايــا،
شــمل عــدد القتلــى الــذي تــم حصــره 2588
قتيــل فــي أحــداث سياســية ،و 288خــال
مداهمــات أمنيــة علــى خلفيــة سياســية ،و41
قتيــل فــي أحــداث طائفيــة ،و 80حالــة قتــل
ووفــاة داخــل مقــرات االحتجــاز 28 ،قتيــل
نتيجــة االســتعمال المفــرط للقــوة ،و281
ضحايــا تفجيــرات ،و 105ضحايــا حــوادث
إهمــال وتقصيــر جســيم مــن مؤسســات الدولــة
المســئولة ،ولــم تتضمــن التقاريــر ضحايــا
ســانت كاتريــن.
وقــد شــمل الحصــر أحــد عشــر صحفيــا
واثنيــن وســبعين ســيدة و 164قاصــرا و299
طالبــا.

وعــن الطــاب تحديــدا ،فمــن بيــن الرقــم
المذكــور  233طالــب وطالبــة فــي القاهــرة
والجيــزة ،ويشــمل شــهداء الطــاب 204
طالبــا وطالبــة جامعييــن ،و 53طالبــا
بالمرحلــة الثانويــة ،و 9بالمرحلــة اإلعداديــة
وطالبــة بالمرحلــة االبتدائيــة .ومــن بيــن
شــهداء الطــاب بالجامعــة كان مــن نصيــب
الجامعــات الحكوميــة  84شــهيد وجامعــة
األزهــر بأفرعهــا  73شــهيدا ،عــاوة علــى
 9بالجامعــات الخاصــة و 24بالمعاهــد،
وكان ســبب الوفــاة للضحايــا الذيــن ســقطوا
فــي الحــرم الجامعــي هــو اإلصابــة فــي مقتــل
بطلــق نــاري.
كانــت أكثــر األيــام الدمويــة علــى اإلطــاق
هــو يــوم  14أغســطس  ،2013يــوم فــض
اعتصــام رابعــة العدويــة والنهضــة (1542
قتيــل) ،يليــه يــوم  16أغســطس (365
قتيــل) ،أمــا فــي  2014فــكان فــي الذكــرى
الثالثــة للثــورة هــو أكثــر األيــام مــن حيــث
عــدد القتلــى ( 110قتيــل) يليــه يــوم 24
ينايــر ،اليــوم الســابق ( 33قتيــل) ،ثــم الثالــث
مــن ينايــر نفســه ( 28قتيــل).
شــهدت كافــة محافظــات الجمهوريــة تقريبــا
ســقوط شــهداء ،فــي المقدمــة كانــت القاهــرة
( )1643تلتهــا الجيــزة ( )356واإلســكندرية
( )176وشــمال ســيناء ( )172مقابــل عشــرة
فــي جنــوب ســيناء ،و 106بالمنيــا ،وتنتهــي
القائمــة بالمنوفيــة (قتيــل واحــد).
شــهدت محافظــة القاهــرة مقتــل  73مــن
القُ ّ
صــر تلتهــا الجيــزة ( ،)21ثــم اإلســكندرية
( ،)13وبنــي ســويف ( .)11ومــن النســاء
ســقطت  21ســيدة وفتــاة فــي القاهــرة ،تلتهــا
الجيــزة ( ،)19ثــم اإلســكندرية ( ،)6وبنــي
ســويف (.)4

مصابين باآلالف
أمــا عــن المصابيــن ،فقــد ذكــر تقريــر «ويكــي
ثــورة» الــذي تــم تحديثــه حتــى  28فبرايــر
 ،2014ســقوط  18,535مصابــا خــال
الشــهور الثمانيــة األولــى لحكــم السيســي،
وقعــت اإلصابــات خــال اعتــداءات مــن
جانــب الجيــش والشــرطة علــى تظاهــرات،
واحتجاجــات اجتماعيــة وعماليــة ،أو
مداهمــات أمنيــة لالعتقــال علــى خلفيــة
سياســية ،أو أحــداث طائفيــة.
مــن إجمالــي عــدد المصابيــن ،هنــاك
 17,251مصابــا فــي أحــداث سياســية94 ،
مصابــا خــال مداهمــات أمنيــة علــى خلفيــة
سياســية ،و 149فــي أحــداث طائفيــة ،و48
خــال احتجاجــات اجتماعيــة وعماليــة،
وعشــرة إصابــات بســبب العنــف داخــل
أماكــن احتجــاز وثالثــة مصابيــن بســبب
االســتخدام المفــرط للقــوة و  854مصــاب
فــي تفجيــرات .عــاوة علــى  127مصــاب
فــي حــوادث إهمــال جســيم وتقصيــر مــن
مؤسســات الدولــة.
آالف المحاكمات
بلــغ عــدد المقبــوض عليهــم والمالحقيــن
قضائيــا ،حتــى نهايــة  2013فحســب،
 21,317حالــة قبــض واعتقــال ومالحقــة
قضائيــة ،خــال  2129واقعــة قبــض مختلفة.
أمــا عــن المحاكمــات ،خــال الفتــرة مــن
 3يوليــو  2013إلــى 25مــارس ،2014
جــرت  339محاكمــة ،شــملت 9,220
شــخص ،تمــت تبرئــة  1,066منهــم ،وإدانــة
 ،2,938وال يــزال  5,216تحــت المحاكمــة.
وتــم فــرض عقوبــات ماليــة بأكثــر مــن 37
ونصــف مليــون جنيــه ،وحوالــي مليونــان
ونصــف مليــون جنيــه كفــاالت فــي الدرجــات
القضائيــة ،خــاف الكفــاالت المفروضــة قبــل

اإلحالــة للقضــاء.
ومــن بيــن المحاليــن للقضــاء هنــاك 8,435
متهميــن فــي أحــداث سياســية 466 ،مدنــي
تمــت محاكمتهــم فــي محاكمــات عســكرية،
و 319خــال حظــر التجــوال.
ولعــل أقصــى العقوبــات هــي إحالــة أوراق
 528متهــم للمفتــي –  398منهــم غيابيــا
– علــى خلفيــة أحــداث قســم مطــاي فــي
 14أغســطس  ،2013تليهــا قضيــة خليــة
المنصــورة حيــث حُكــم علــى  26متهــم مــن
بيــن  27متهــم باإلعــدام بتهمــة تفجيــر قنــاة
الســويس.
وكان شــهر أغســطس  2013أكثــر الشــهور
التــي تــم فيهــا التحويــل للمحاكمــات (3651
متهــم) يليهــا شــهر يوليــو 832( 2013
متهــم) وأكثــر الشــهور فــي عــام  2014هــو
شــهر ينايــر ( 412متهــم).
جديــر بالذكــر أنــه خــال فتــرة حكــم المجلــس
العســكري (مــن  11فبرايــر  2011حتــى
 30يونيــو  )2012ســقط  438شــهيد .بينمــا
عــدد القتلــى الذيــن ســقطوا فــي أقــل من شــهر
مــن حكــم السيســي (يوليــو .425 )2013
وقــد أشــار تقريــر «ويكــي ثــورة» إلــى
عــدد مــن المبــادرات التــي اهتمــت بحصــر
الشــهداء والمصابيــن والمعتقليــن ،وهــي:
«جبهــة الدفــاع عــن متظاهــري مصــر»
التــي تضــم عديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة,
وحملــة «وطــن بــا تعذيــب» وحملــة «أنــا
ضــد التعذيــب» ومبــادرات «اعرفوهــم»
و»احكيلــي عــن شــهيد» و»أنــا مباشــر»
و» ,»DeadBoardوتقرير»عشــرة أيــام
مــن الــدم».

رسالة «آيات»
للمعتقلني يف سجون
العسكر
فــي كلمتهــا فــي نــدوة مركــز
الدراســات االشــتراكية ،االثنيــن 7
أبريــل ،بعنــوان “مكمليــن طريــق
الحريــة ..لمصــر وجدعانهــا”،
وجهــت آيــات حمــادة الطالبــة
بجامعــة األزهــر وعضــو جبهــة
ثــوار والمخلــي ســبيلها مــن معتقــات
العســكر منــذ أســابيع ،التحيــة
لــكل المناضليــن المعتقليــن فــي
الســجون ،كمــا وجهــت رســالتها لهــم
«اصبــروا ..ماتيأســوش».
تحدثــت آيــات عــن الفتيــات المعتقالت
رشــا وهنــد وأمانــي الالئــي تــم اعتقلن
فــي أحــداث رمســيس  18أغســطس
الماضــي ،وذكــرت أن أمانــي التــي
أُطلــق ســراحها الشــهر الماضــي
وتهمتهــا «حمــل رشــاش إســرائيلي»
أصيبــت بالشــلل جــراء تعذيبهــا
فــي أمــن الدولــة .أمــا رشــا وهنــد،
وهمــا المتهمتــان بحيــازة خرطــوش،
فمــازاال قيــد االعتقــال حتــى اآلن.
وكانــت رشــا قــد توفــى زوجهــا فــي
طابــور االنتظــار لزيارتهــا األســبوع
الماضــي.
ً
تحدثــت آيــات أيضــا عــن الدكتــورة
ســماح وزوجهــا المعتقليــن فــي
أحــداث جامعــة األزهــر والمتهميــن
بتمويــل جماعــة اإلخــوان المســلمين
بـــ “سندويتشــات و 7آالف جنيهــاً”،
كمــا توجهــت بالشــكر لـــ “مامــا
ســامية” المتهمــة بمقتــل  16ضابــط،
واعتــذرت لهــا عــن إضرابهــم عــن
الطعــام مــن أجــل اإلفــراج عنهــن
والــذي تســبب فــي نقلهــا وباقــي
المعتقــات لعنبــر آخــر.
وفــي نهايــة كلمتهــا وجهــت آيــات
الشــكر للـــ  8معتقــات الالئــي لــم
يُفــرج عنهــن ضمــن الـــ 14طالبــة
الالئــي تــم اعتقالهــن فــي أحــداث
جامعــة األزهــر فــي ديســمبر
الماضــي .كمــا تحدثــت عــن كــم
المعانــاة الــذي كانــت تشــعر بــه
حيــال الطالبــات المتواجــدات فــي
عنبــر عســكري والتــي خشــيت
مــن توديعهــن حتــى ال يُمنعــن مــن
الخــروج مــن الزنزانــة فــي الفتــرة
المســموحة لهــن ومدتهــا نصــف
ســاعة فقــط.
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بقلم :إبراهيم فاروق
مات الملك ،عاش  12ملك
البدايــة مــا قبل الخمســينيات ،الشــعب ناقم
علــى الملــك ،الشــعب نافــر ومتربــص ،ال
يوجــد هنــاك حــزب ثــوري يحســم أمــر
قيادتــه ويحركــه ،حريــق القاهــرة “القشــة
التــي قســمت ظهــر البعيــر” ،الضبــاط
األحــرار يقطعــون الطريــق علــى
التحــرك الشــعبي ويقدمــون ميعــاد تنفيــذ
خطتهــم ،ويتصــدرون المشــهد ويتولــون
المبــادرة .الضبــاط األحــرار يؤكــدون،
رحلــت الملكيــة ،ال نريــد ســلطة ،نريــد
للشــعب أن يختــار مــن يحكمــه بمنتهــى
الديمقراطيــة.
زعيم جمهورية العسكر
عبــد الناصــر يؤكــد أن محمــد نجيــب
متذبــذب االشــتراكية ،نجيــب يؤكــد
انحــراف مجلــس قيــادة الثــورة ،نجيــب

خــارج المشــهد ،عبــد الناصــر يؤكــد،
يســتطيع الشــعب أن يختــار مــن يمثلــه،
قمــع ومعتقــات ،خميــس وبقــري ،زوار
اخــر الليــل ،أخ وال رفيــق ،اإلخــوان
انتهازيــون ،اإلصالحــات النســبية وعــدم
وجــود حــزب ثــوري يســتطيع قيــادة
الجماهيــر منعــت مــن أي تحــركات
ناجحــة.
أنياب الديمقراطية المزعومة
الســادات ،كلنــا عبــد الناصــر ،نائــب
الرئيــس يُنتخــب ،الســادات يؤكــد “هــذا
زمــن الديمقراطيــة والحريــات” ،بطــل
الحــرب وكامــب ديفيــد ،االنفتــاح،
األزمــات االقتصاديــة ،زيــادة الديــون،
انتفاضــة الخبــز ،الديمقراطيــة لهــا
أنيــاب ،غضــب شــعبي ،ال يوجــد
حــزب ثــوري يوحــد تحــركات الشــعب
ويطورهــا.
أبو العيال

مبــارك ،نائــب الرئيــس “يُنتخــب”،
مبــارك يؤكــد اســتكمال المســار
الديمقراطــي ،الليبراليــة الجديــدة،
الخصخصــة ،مبــارك يُنتخــب ويُنتخــب
ويُنتخــب ويُنتخــب ،تدهــور األحــوال
االقتصاديــة ،الديــون ،جمــال وســوزان
وعــاء فــي المشــهد ،أمــن الدولــة،
تعذيــب فــي األقســام ،مجلــس الشــعب،
مشــروع التوريــث ،الشــارع يغلــي ،خالد
ســعيد ،ســيد بــال ،الشــارع ينفجــر،
الشــعب يبــادر ،قــوى ثوريــة ،الجماهيــر
فــي الشــارع وال يوجــد قيــادة ملهمــة
للتحــركات ،ال يوجــد حــزب ثــوري يقــود
تحــركات الجماهيــر ويطورهــا مــن أجــل
تحقيــق أهــداف الثــورة.
المجلــس العســكري “إنــا باقــون علــى
العهــد”
تحركــت الجماهيــر ،الثــورة فــي
الشــارع ،المجلــس العســكري مرتبــك،
المنــاورة أم المهاجمــة ،اإلخــوان
انتهازيــون ،المنــاورة ،ال نريــد ســلطة
ومــن حــق الشــعب الــذي ثــار أن يختــار
رئيســه ،الفلــول للعســكر“ :هتســيبو
البلــد لألخــوان!؟” العســكر “هنســيب
اإلخــوان للشــعب!” محمــد محمــود،
الدســتور أوالً ،إيــه اللــي وداهــم هنــاك،
نعــم للديــن ،عبايــة بكباســين ،اغضــب
يــا مشــير ،عمــاد عفــت ،مينــا دانيــال،
عباســية ،ماســبيرو ،أيــادي خارجيــة،
مؤمــرات كونيــة ،صبــاع الفنجــري،
اإلخــوان فــي البرلمــان ،الثــوار فــي
الشــارع ،وال يوجــد حــزب ثــوري يوحــد
التحــركات ويطورهــا.

مكتب اإلرشاد “نحمل الخير لمصر”
مرســي وال شــفيق ،مــا بنحبــش اللمــون،
ليمــون كثيــر ،أول رئيــس مدنــي
منتخــب ،نحــو بلــد ديمقراطــي حديــث،
مدعــوم مــن اإللــه ،زعيــم ،مــش هنــام
إال أمــا اجيــب حــق اللــي مــات ،تحيــا
الثــورة ،ميــدان التحريــر ،الشــرعية
شــرعيتكم أنتــم ،مــش عايــز حــرس،
كاريزمــا ،إعــام الجماعــة ،العســكر
يترقبــون ،العســكر يكرمــون ،محمــد
محمــود ،جيــكا ،االتحاديــة ،أوضــاع
اقتصاديــة مترديــة ،غضــب شــعبي،
السيســي وزيــر دفــاع بنكهــه الثــورة،
الفلــول متربصــون ،الثــوار يتحركــون،
و لــم يوجــد حــزب ثــوري قــوي يوحــد
تحــركات الجماهيــر ويجعلهــا تلتــف
حولــه ويطورهــا ،الهجــوم الجماعــي،
الشــرعية الشــرعية الشــرعية الشــرعية
الشــرعية ..إلــخ 30 ،يونيــو ،ثــورة دي
وال انقــاب؟!
حــان اآلن موعــد انقضــاض الثــورة
المضــادة حســب التوقيــت العســكري
لدولــة اإلخــوان
 30يونيــو ،علشــان بدقــن ،مطالــب
اجتماعيــة ،مــن أجــل الثــورة ،مــن أجــل
اســتعادة النظــام القديــم ،دولــة العســكر،
ايــوة تعالــوا يــا بتــوع النظــام القديــم3 ،
يوليــو ،السيســي ،السيســي يؤكــد تدخلــه
الســتعادة مصــر للمســار الديموقراطــي،
انقــاب علــى الثــورة ،تفويــض ،مجــزرة
رابعــة ،النهضــة ،إرهــاب ،إرهــاب
دولــة ،الحــرب علــى اإلرهــاب ،قمــع،
قتــل ،اعتقــاالت ،ثــوار ،تحالــف دعــم

الشــرعية ،أحــزاب مدنيــة ويســارية
عســكرية ،ال يوجــد حــزب ثــوري
يوحــد تحــركات الجماهيــر حــول الثــورة
ويطورهــا..
إمبراطــور الحــب ،مــن أمــام الجنينــة،
ســأخوض االنتخابــات (وال أي
اندهــاش!)
ال يجــب علينــا تحميــل الجماهيــر مــا ال
تحتمــل ،كثيــراً مــا ألقيــت الســلطة علــى
الرصيــف فــي انتظــار مــن يلتقطهــا،
أدركــت الجماهيــر وخصوصــا ً بعــد
ثــورة ينايــر أن الثــورة فــى حاجــه لقائــد،
ولكــن غيــاب الحــزب الثــوري القــوي
والمتشــعب والمتجــذر والقــادر علــى
قيــادة الجماهيــر وتطويــر نضالهــا ،وفــي
ظــل وجــود كيانــات انتهازيــة منظمــة،
لــم تحكــم الثــورة ،وأن أولــى خطــوات
نضالنــا القــادم ضــد دولــة العســكر ،هــو
بنــاء حــزب ثــوري قــوي ،مغناطيــس
الجماهيــر الثوريــة الــذي يقــود معــارك
الفتــرة القادمــة ،معركــة الوعــي
الجماهيــري والصمــود الثــوري الــذي ال
ينســاق ألي احباطــات ،خصوصــا ً بعــد
تحليــل مــا ستشــهده الفتــرة القادمــة مــن
أزمــات اقتصاديــة وإجــراءات تقشــفية
وقمعيــة هائلــة ..إنهــا معركــة الصمــود
وإعــادة ترتيــب الصفــوف ،حتــى ال ندور
فــي دائــرة معــارك االنتهازيــن ونقــرأ
يومــا ً فــي المســتقبل القريــب عناويــن
صفحــات الثــورة المضــادة “صدقــي
صبحــي رئيسـا ً لمصــر  ،″2015نحتــاج
إلــى البديــل الــذي يلتــف النــاس حولــه..
فعليكــم بالحــزب الثــوري أثابكــم هللا!

التنظيم الثوري ..أو الهزمية
بقلم :أحمد خالد عتمان
إن كل محنــة مــرت بهــا ثورتنــا بدايــةً
مــن تســلم المجلــس العســكري للســلطة،
مــرورا بتــزاوج اإلســاميين والعســكر
وتســلمهم الســلطة فــي  ،2012انتهــاءا
بالمحنــة األكثــر تعقيــدا بانقــاب العســكر
علــى الشــرعية الثوريــة التــي اكتســبتها
الجماهيــر فــي  30يونيــو ،كل محنــة
مررنــا بهــا فــي هــذه الثــورة كانت بســبب
غيــاب تنظيــم ثــوري قــوي منغــرس
وســط الجماهيــر ،يكــون فــي طليعــة
الثــورة ،وقلــب هــذا النظــام الفاشــل رأســا
علــى عقــب.
فــي الحــادي عشــر مــن فبرايــر 2011
تحركــت الطبقــة الحاكمــة متمثلــة
فــي المؤسســة العســكرية المصريــة
إلجهــاض ثــورة الجماهيــر التــي احتلــت
المياديــن بعــد معــارك وبطــوالت شرســة
مــع ميليشــيات الطبقــة الحاكمــة وذراعهــا
األمنــي «الداخليــة» ،التــي تســتخدمها
الطبقــة الحاكمــة لقمــع الطبقــات األخــرى
والســيطرة علــى الجماهيــر وحمايــة
نظامهــا .إن تحــرك المؤسســة العســكرية
لإلطاحــة بــرأس النظــام «مبــارك» جــاء
بعــد تحــرك العمــال فــي آخــر ثالثــة
أيــام قبــل التنحــي ،مــا هــدد بانهيــار

النظــام االقتصــادي للرأســمالية ،فضحــت
الطبقــة الحاكمــة بــرأس نظامهــا خوفــا
مــن أن تتحــول إلــى ثــورة حقيقيــة تــؤدي
إلــى قلــب نظامهــم وهــدم دولتهــم.
لــم ينتبــه الثــوار طــوال ســنة ونصــف من
حكــم المؤسســة العســكرية وتزاوجهــا
مــع اإلســاميين بضــرورة وجــود تنظيــم
ثــوري ينغــرس أكثــر وســط الجماهير في
المصانــع ،داخــل النقابــات والجامعــات،
ووســط األحيــاء .أدى انعــزال الثــوار
عــن الجماهيــر وتمركــز الثــورة فقــط
فــي ميــدان التحريــر إلــى شــيطنة وتأخــر
الثــورة .انتهــى التــزاوج واالتفــاق بيــن
الســلطة العســكرية والطبقــة الحاكمــة مــع
اإلســاميين إلــى وصــول تيــار اإلخــوان
المســلمين إلــى الســلطة ،فحافظــت
الســلطة العســكرية علــى مصالحهــا
دون مســاس ،وحافــظ اإلســاميون علــى
النظــام القديــم وشــاركوا فــي إعــادة
الدولــة القديمــة وتقويــة وتعزيــز ذراعهــا
األمنــي دون تطهيــر أو إعــادة هيكلــة،
مــن أجــل إجهــاض حركــة الجماهيــر
التــي لــم تهــدأ منــذ إنتهــاء المئــة يــوم
األولــى مــن حكــم مرســي .فشــلت
الســلطة الجديــدة فــي إتمــام إتفاقهــا مــع
الطبقــة الحاكمــة فــي إجهــاض حركــة

الجماهيــر وإعــادة اإلســتقرار ،مــا أدى
إلــى تغيــرات فــي خطــط الطبقــة الحاكمــة
والمؤسســة العســكرية مــن أجــل تحقيــق
األمــن واالســتقرار ألعمالهــم وثرواتهــم
ومصالحهــا.
وفــي آخــر فتــرة حكــم مرســي تصاعــدت
موجــة االحتجاجــات واإلضرابــات
العماليــة واالجتماعيــة مــرة أخــرى.
وصلــت لذروتهــا فــي مــارس 2013
حيــث ارتفــع عــدد االضرابــات العماليــة
إلــى  1400اضــراب ،وكانــت أســعار
الســلع الرئيســية قــد ارتفعــت وبــدأت
أزمــة الطاقــة فــي الظهــور ممــا أثــار
الغضــب الشــعبي تجــاه ســلطة اإلخــوان
التــي فشــلت فــي تحقيــق اي مطالــب
اجتماعيــة حقيقيــة للطبقــات المطحونــة
تلــك ،واســتمرت فــي دعــم اســتثمارات
رجــال األعمــال المصرييــن واألجانــب
علــى حســاب الفقــراء .وثــارت الجماهيــر
مــرة أخــرى فــي  30يونيــو وخرجــت
فــي الشــوارع والمياديــن للمطالبــة
برحيــل مرســي بعــد فشــله فــي تحســين
أوضاعهــم االجتماعيــة ،وقامــت
المؤسســة العســكرية مــرة أخــرى
بنفــس الــدور الــذي تظهــر فيــه بــدور
ال ُمخلــص البطــل الــذي ينقــذ الوطــن مــن

المؤامــرات .قامــت المؤسســة العســكرية
بعــزل رأس النظــام محمــد مرســي
وإنتهــزت فرصــة الغضــب الشــعبي ضــد
اإلخــوان إلعــادة إنتــاج الدولــة القديمــة
للعمــل بشــكل كامــل وبتأييــد شــعبي
جــارف ،وظهــر قائــد الثــورة المضــادة
عبــد الفتــاح السيســي كمخلــص الجماهيــر
مــن حكــم المتآمريــن الخونــة.
ونــرى اآلن المرشــح الرئاســي
«السيســي» يتحــدث عــن ضــرورة
التقشــف فــي الفتــرة القادمــة مــن أجــل
المــرور باقتصــاد الوطــن لبــر األمــان.
وهــو حقيقــةً ال يقصــد تحســين أوضــاع
فقــراء هــذا الوطــن وكادحيــه ،بــل يقصــد
اســتقرار أعمــال أصحــاب رؤوس
األمــوال أصحــاب المصانــع والشــركات
الكبــرى .إن نظــام السيســي االقتصــادي
هــو امتــداد مباشــر للسياســات االقتصادية
النيوليبراليــة التــي انتهجتهــا الدولــة منــذ
االنفتــاح االقتصــادي فــي منتصــف
وآخــر ســبعينيات القــرن الماضــي .إن
هــذا النظــام بوجوهــه المتغيــره مــن
مبــارك لمرســي للسيســي ال يملــك أي
قــدرة علــى تحقيــق الحــد األدنــى مــن
العدالــة االجتماعيــة وال تحســين أوضــاع
فقــراء وعمــال هــذا الوطــن .ونــرى
الدولــة اآلن وهــي تتهــرب مــن تطبيــق

الحــد األدنــى لألجــور بعــد إقــراره فــي
ينايــر الماضــي ،وتواصــل خطتهــا لرفــع
الدعــم عــن الســلع الرئيســية .ال نيــة لهــذا
النظــام فــي تحســين وتعديــل شــروط
معيشــة الفقيــر والعامــل ال مــن قريــب
وال مــن بعيــد ،فهــم يطالبــون العمــال
والفقــراء الذيــن ال يملكــون قــوت يومهــم
بالتقشــف عوضــا عــن تطبيــق نظــام
الضرائــب التصاعديــة مثــا علــى رجــال
األعمــال والمســتثمرين ،يقترضــون مــن
البنــوك الدوليــة وصنــدوق النقــد الدولــي
والــدول ،ويحملــون المواطــن البســيط
نتائــج هــذه القــروض ،فيلغــون الدعــم
بشــكل تدريجــي ويرفعــون أســعار الســلع
األساســية.
الطبقــة الحاكمــة ورجــال أعمالهــا
وجنــراالت مؤسســتها العســكرية
المفلســين لــن يقطعــوا مــن لحمهــم الحــي
إلطعــام الفقــراء وإلنجــاز إصالحــات
جذريــة للعمــال .سينكشــف النظــام
أمــام الجماهيــر وســتتصاعد الموجــات
االحتجاجيــة الواحــدة تلــو األخــرى ،وإذا
لــم نشــرع فــي بنــاء تنظيمنــا الثــوري
ســتمر هــذه الموجــات كالتــي ســبقتها
وستســتمر الطبقــة الحاكمــة فــي إجهــاض
تحــركات الجماهيــر فــي الشــارع مــرة
تلــو المــرة.
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االشتراكي

رسالة السييس للشعب املرصي

يف جامعة القاهرة

شد الحزام وادعم رجال األعامل
مطالبهــم بتطبيــق حافــز اإلثابــة الـ%200
علــى الراتــب األساســي ورفــع قيمــة
الحوافــز الماليــة ألفــراد الهيئــة بنســبة
.%100
أمــا المــرة الثانيــة فجــاءت عقــب تصديق
المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة،
وموافقــة مجلــس الشــعب فــي يونيــو
 ،2012علــى قانــون هيئــة الشــرطة
الجديــد ،خاص ـةً فيمــا يتعلــق باســتمرار
صــرف العــاوات الدوريــة فــي الموعــد
المقــرر الســتحقاقها .والمــرة الثالثــة
لزيــادة الرواتــب ،فكانــت عقــب إصــدار
اللــواء أحمــد جمــال الديــن ،وزيــر
الداخليــة الســابق ،قــراراً وزاريـا ً بتقريــر
بــدل خطــر ألعضــاء هيئــة الشــرطة
والعامليــن المدنييــن بــوزارة الداخليــة،
وكان عقــب تولــي مرســي الحكــم ,وجــاء
القــرار الصــادر برقــم  25لســنة ,2012
ونــص فــي مادتــه األولــى علــى منــح
أعضــاء هيئــة الشــرطة مــن الضبــاط
واألفــراد ،بمــا فــي ذلــك المعينيــن
بعقــود مؤقتــة ،بــدل خطــر بنســبة %30
مــن الراتــب األساســي ,ونصــت المــادة
الثانيــة علــى منــح العامليــن المدنييــن
بــوزارة الداخليــة بــدل خطــر بنســبة
 %20مــن الراتــب األساســي ،مضافــا ً
إليــه  108جنيهــات ســنويا ً وقيمــة
عالوتيــن مــن عالواتهــا الدوريــة ،ثــم
جــاء ارتفــاع بنــد المكافــآت فــي وزارة
الداخليــة إلــى  2مليــار جنيــه فــي مايــو
 ،2013لتزيــد بذلــك نســبة المكافــآت
إلــى  %300وفقــا ً لقانــون الشــرطة
الجديــد.
بقلم :محمد درويش
يطلــب «الزعيــم» مــن الشــعب أن
يتقشــف ،ويطلــب مــن طــاب الجامعــة
أن يذهبــوا إلــى كلياتهــم ســيراً علــى
األقــدام بعــد االســتيقاظ فــي الخامســة
فجــراً ،وقبــل أن يطلــق دعوتــه بيــوم
كان قــد افتتــح فنــدق للقــوات المســلحة،
وبعدهــا بأيــام تعاقــد علــى توريــد
ســيارات لضبــاط الجيــش بقيمــة 103
مليــون جنيــه.
عبــد الفتــاح السيســي وزيــر الدفــاع الــذي
اســتقال للترشــح لرئاســة الجمهوريــة ال
يملــك أي رؤيــة اقتصاديــة لحــل أزمــات
مصــر المزمنــة غيــر مــا ســبق أن حــاول
نظــام مبــارك تطبيقــه ،وهــو ربــط
الحــزام علــى البطــون الجائعــة وخفــض
الدعــم وزيــادة االمتيــازات الممنوحــة
لرجــال األعمــال ،وربمــا يعــود لتطبيــق
برنامــج الخصخصــة مــن جديــد.
المشــير /الرئيــس زادت فــي عهــده
ميزانيــة القــوات المســلحة بأكثــر مــن
 3مليــارات جنيــه خــال العــام المالــي
الجــاري ،وهــي الموزانــة التــي أقرهــا
مجلــس الشــورى المنحــل وحكومــة
اإلخــوان المســلمين بجانــب زيــادة أخرى
 5مليــارارات جنيــه لــوزارة الداخليــة
ذهبــت كلهــا إلــى جهــاز الشــرطة.

وتشــير التقديــرات الحكوميــة إلــى أن
إجمالــي اإلنفــاق فــي الموازنــة العامــة
للعــام المالــي المقبــل نحــو  800مليــار
جنيــه ،تغطــي اإليــرادات منهــا 532
مليــار جنيــه ،ويصــل العجــز إلــى
 266مليــار جنيــه ،مقابــل  185مليــاراً
عجــز مســتهدف للعــام المالــي الحالــي.
وهنــاك بنــد يُطلَــق عليــه االســتثمارات
والمصروفــات األخــرى ،ويضــم موازنة
الجيــش وشــراء الســلع الحكوميــة ،تبلــغ
مخصصاتــه  136مليــار جنيــه تســاوي
 %18مــن اإلنفــاق فــي العــام المالــي
المقبــل.
وارتفعــت مخصصــات «المصروفــات
األخــرى» ،التــي تشــكل ميزانيــة القــوات
المســلحة العنصــر الرئيســي فيهــا ،بقيمــة
 5مليــارات جنيــه بمعــدل نمــو %13
لتصــل إلــى  43مليــار جنيــه بــدالً مــن
 38مليــار جنيــه فــي الموازنــة المعدلــة.
وهكــذا تزيــد مخصصــات القــوات
المســلحة بــدون أي رقابــة علــى أنشــطتها
حيــث تُــدرج كرقــم واحــد فــي الموازنــة
يُقــر مــن مجلــس النــواب.
«الزعيــم» بعــد حديثــه عــن التقشــف
وإمكانيــة أن يظلــم جيليــن مــن أجــل
أن تعيــش مصــر فؤجئنــا بإعــان
الشــركة العربيــة لالســتثمارات عــن
تعاقــد شــركة القاهــرة للتنميــة وصناعــة

الســيارات «بيجــو» التابعــة لهــا مــع
القــوات المســلحة المصريــة علــى توريــد
ســيارات ماركــو بيجــو لضبــاط القــوات
المســلحة بقيمــة  103مليــون جنيــة
مصــري تقريبــا وذلــك خــال الفتــرة
القادمــة حتــى منتصــف عــام .2014
وهكــذا يطلــب السيســي مــن الشــعب
أن يتقشــف ويذهــب لعملــه ســيراً علــى
األقــدام مــن أجــل أن تضمــن القــوات
المســلحة ضباطهــا لــدى الشــركات
لتــورد إليهــم الســيارات الخاصــة وكأن
رواتبهــم ضئيلــة ال تكفــي لشــراء ســيارة!
الــذراع األمنيــة للدولــة منــذ ثــورة 25
ينايــر وحتــى اآلن كانــت أكثــر مــن َربَــح
ماديـا ً مــن ثــورة المصرييــن ،فحتــى اآلن
زادت مرتبــات جنــود وضبــاط القــوات
المســلحة  3مــرات ،آخرهــا الزيــادة التــي
وافــق عليهــا الرئيــس المؤقــت عدلــي
منصــور ،فيمــا كانــت الزيــادة األولــى
بقــرار مــن المشــير طنطــاوي ،والثانيــة
فــي عهــد مرســي.
كمــا زادت مرتبــات الشــرطة عــدة
مــرات المــرة األولــى فــي ظــل حكــم
المجلــس العســكري ،فــي عهــد وزيــر
الداخليــة األســبق محمــود وجــدي عقــب
احتجاجــات أمنــاء الشــرطة فــي أكتوبــر
 ،2011وعبــر خاللهــا المحتجــون عــن

وأخيــراً أصــدر عدلــي منصــور ،قــراراً
جمهوريــا بزيــادة بــدل الخطــر المقــرر
ألعضــاء هيئــة الشــرطة مــن الضبــاط
واألفــراد وشــمل القــرار المعينــون
بعقــود مؤقتــه «طــوارئ» بنســبة %30
مــن األجــر األساســي اعتبــاراً مــن
مــارس الماضــي.
وهكــذا يجــب أن يتقشــف الشــعب لتوفــر
الدولــة رواتــب لمــن يقمعــوه إذا طالــب
بحقوقــه ،والغريــب أن التقشــف الــذي
يدعــون لتطبيقــه علــى المواطنيــن
ال نــراه حتــى فــي مواكــب الــوزراء
ومســئولي الدولــة!
وإذا كان البــد مــن التقشــف ،فلمــاذا
ال يُطبــق الحــد األقصــى لألجــور
علــى قطاعــات البتــرول والبنــوك
واالتصــاالت والشــركات القابضــة،
ولمــا ال يُخفّــض عــدد المستشــارين
داخــل الجهــاز اإلداري للدولــة؟
ولمــاذا يُوجّــه الدعــم لمــن يســتحقه
فعــاً بــدالً مــن إهــدار دعــم الطاقــة
للمصانــع كثيفــة االســتهالك ،والتــي
تبيــع منتجاتهــا بالســعر العالمــي؟ ففــي
موازنــة العــام المالــي الجــاري بلــغ
إجمالــي الدعــم ال ُمقــدم مــن الدولــة
 205,5مليــار جنيــه وذلــك وفقــا ً
لألرقــام الحكوميــة الرســمية ،منهــا
 160,1مليــار للدعــم فقــط موزعــة
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الطلبة صوت ..ساعة ماتحبوا الدنيا سكوت
بيــن  100مليــار دعــم للمــواد البتروليــة
متوقــع أن ترتفــع إلــى  140مليــار حيــث
كانــت فــي العــام المالــي الســابق ،ويذهب
معظمهــا إلــى المصانــع كثيفة االســتهالك
للطاقــة فيمــا يعانــي المواطنــون مــن
عجــز فــي اســطوانات البوتاجــاز
وانقطــاع دائــم للكهربــاء.
وهكــذا يجــب علــى الشــعب أن يتقشــف
مــن أجــل أن تصبــح مصــر «قــد الدنيا»،
دنيــا رجــال األعمــال وكبــار المحتكرين،
واألكيــد أن «الزعيــم» ال ُمنتظــر سـيُكمل
جميلــه ويســير علــى نهــج المخلــوع
والمعــزول فــي العــداء لمطالــب الشــعب
ومحابــاة المســتثمرين وتطبيــق سياســات
اقتصاديــة لــن يملــوا مــن فشــلها ..ولكــن
نهايتــه ســتكون كســابقيه وإن طالــت
مدتــه.

ال تعليق
* أنشــئ جهــاز مشــروعات الخدمــة
الوطنيــة التابــع لــوزارة الدفــاع منــذ 53
عامــا وفقــا لقــرار رئيــس الجمهوريــة
رقــم  23لســنة  9791ويملــك وفقــا
للموقــع الرســمي لــوزارة الدفــاع 11
شــركة .وتتنــوع أنشــطة شــركات الجهــاز
بيــن إنتــاج المكرونــة والســمن ،تربيــة
المواشــي ،وإســتصالح األراضــي وتعبئــة
الميــاة المعدنيــة ومحطــات الوقــود،
ومصانــع األســمنت .وال يمكــن تحديــد
حجــم اإليــرادات الســنوية التــي تحصــل
عليهــا القــوات المســلحة مــن أنشــطتها
التجاريــة ألنهــا الجهــة الوحيــدة التــي
تملــك معرفــة إيــرادات مشــروعاتها.
* وفقــا للحســاب الختامــي لموازنــة
جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة لعــام
 3102/2102بلغــت ميزانيــة الجهــاز
 6.1مليــار جنيــه وحقــق صافــي أربــاح
تجــاوزت  36مليــون و 774ألــف جنيــه.
* تعفــى أربــاح األنشــطة التجاريــة
للقــوات المســلحة مــن أي ضرائــب أو
أي رســوم جمركيــة علــى مــا تســتورده
مــن الخــارج وفقــا للمــادة  74مــن قانــون
الضريبــة علــى الدخــل.
* الشــركات التابعــة لجهــاز الخدمــة
الوطنيــة تشــمل شــركة النصــر
للكيماويــات الوســيطة والعريــش
لألســمنت و مصنــع إنتــاج المشــمعات
البالســتيك وقطــاع األمــن الغذائــي.
وتضــم أيضــا الشــركة الوطنيــة
الســتصالح األراضــي الصحراويــة
بشــرق العوينــات ومصــر العليــا للتصنيــع
الزراعــي والوطنيــة إلنتــاج وتعبئــة
الميــاه «صافــي» .كمــا يملــك الجهــاز
الشــركة الوطنيــة للصناعــات الغذائيــة
« رفــح «ومكرونــة كويـــن والشــركة
الوطنيــة للبتــرول و النصــر للخدمــات
والصيانــة «كويــن ســيرفس».

بقلم :ياسمين سمير ومريم عوف
أطلــق النظــام مــع بدايــة العــام
الدراســي الحالــي أشــرس هجماتــه
علــى الحركــة الطالبيــة ،ولــم تتــرد
قــوى الثــورة ال ُمضــادة فــي اســتخدام
كل وســائل القمــع ال ُمتاحــة لهــا ،إدراكا ً
منهــا ألهميــة دور الحــراك الطالبــي
فــي اللحظــة الراهنــة ،فهــو يمثــل
تهديــداً مباشــراً لمصالــح حلــف الثــورة
المضــادة الــذي تماســك وتوحــش فــي
أعقــاب انقــاب  3يوليــو العســكري
علــى ثــورة ينايــر وعلــى انتفاضــة 30
يونيــو الشــعبية.
أصبحــت أصــوات الطــاب فــي
الجامعــات تقلــق أبــواق «الحــرب
علــى اإلرهــاب» التــي خلقهــا
النظــام وســخر جميــع أجهــزة الدولــة
لخدمتهــا ،كمــا أدرك الكثيــر مــن
الطــاب خطــورة النظــام الحالــي علــى
ثورتهــم وتطلعــه إلنهائهــا ،واتخــاذه
مظلــة الحــرب علــى اإلرهــاب مبــرراً
لممارســة إرهابــه .وتصــدرت هــذه
الحــرب األجهــزة األمنيــة وعلــى
رأســها وزارة الداخليــة التــي أصبحــت
تالحــق الطــاب فــي جامعاتهــم وعلــى
المقاهــي وفــي وســائل المواصــات
وفــي منازلهــم ،كمــا تهاجمهــم بشــكل
مباشــر فــي الجامعــات أو خارجهــا
بالغــاز ال ُمســيل للدمــوع والخرطــوش
والرصــاص الحــي .ولــم تتوقــف
الحــرب علــى الطــاب إلــى يومنــا
هــذا فقــد بــدأ الفصــل الدراســي الثانــي
بأحــداث ُمشــابهة تتطــور مــع الوقــت
لتأخــد طريقـا ً أكثــر عنفـا ً وقمعـاً ،ولنــا
فــي جامعــة القاهــرة مثــاالً.
فصل دراسي دامي
بعــد توقــف دام أكثــر مــن  45يــوم
وســط مخــاوف مــن تكــرار مــا حــدث
فــى الفصــل الدراســي األول ،ممــا
تســبب فــي استشــهاد خمســة طــاب
حتــى اآلن وإصابــة المئــات مــن
الطــاب والعامليــن مــا بيــن اختنــاق
مــن الغــاز المســيل للدمــوع وإصابــات
بالخرطــوش والرصــاص الحــي،
باإلضافــة العتقــال العشــرات ،بــدأ
الفصــل الدراســي الثانــي بأحــداث
مشــابهة مــن تظاهــرات ومواجهــات.

مــا يحــدث اآلن مــا هــو إال امتــداد لمــا
حــدث فــى الفصــل الدراســي األول،
فمــع بدايــة العــام لــم تكــن المواجهــات
داخــل أســوار الجامعــة ،بــل كانــت فــى
أحــداث ُمتفرقــة مثــل تصــدي قــوات
األمــن للمســيرات والوقفــات المختلفــة
ممــا أدى إلــى استشــهاد الكثيــر مــن
المشــاركين بينهــم طــاب علــى يــد
الداخليــة منهــم الشــهيد عبــد الرحمــن
أحمــد فــى يــوم  6أكتوبــر الماضــي،
والشــهيد محمــود عبــد الحكيــم فــى
أحــداث ذكــرى محمــد محمــود الثانيــة،
والشــهيد مصطفــى الــدوح فــى الذكرى
الثالثــة للثــورة .واســتكملت قــوات
األمــن مســيرتها القمعيــة لتصــل إلــى
محيــط الجامعــات المختلفــة وتقتحمهــا
بحجــة «الحفــاظ علــى المســيرة
التعليميــة» ،وأصبحــت قبــة جامعــة
القاهــرة رمــزاً لقهــر وقمــع الطــاب
بــدالً مــن أن تكــون منــارة لهــم ،أو
باألحــرى لــم نعــد نــرى القبــة ال ُموقــرة
لجامعــة القاهــرة مــن كثافــة الغــاز
المســيل الــذي يخفيهــا عــن األنظــار،
وأضحــى مشــهد الغــاز وهــو يغطــي
القبــة مشــهداً عاديــا ً عابــراً ولــم يعــد
يثيــر دهشــتنا ،وبنفــس الدخــان يريدون
تعميــة عقولنــا وتكميــم أفواهنــا.
غضب طالبي
جــاء استشــهاد محمــد رضــا الطالــب
بكليــة الهندســة ليفجــر الغضــب
الطالبــي ممــا أدى إلــى تجميــع
الطــاب فــى اتجــاه حركــة طالبيــة
واحــدة ،وبــدالً مــن البحــث والتحقيــق
فــى مقتلــه بشــكل جــادُ ،وجهــت تهمــة
القتــل إلــى زمالئــه! كمــا تــم إتــاف
األدلــة التــي تثبــت تــورط الداخليــة مــن
قِبــل النيابــة تمهيــداً لتبرئتهــا مــن القتل،
لذلــك توحــد الطــاب فــى مواجهــة
بلطجــة الداخليــة ووحشــيتها وقامــوا
بتنظيــم مســيرات ضخمــة داخــل
الجامعــة ســتظل محفــورة فــى األذهــان
مــن كثــرة الطــاب المشــاركين فيهــا.
والجديــر بالذكــر أن معظــم هــؤالء
الطــاب لــم تكــن لهــم أي انتمــاءات
سياســية ،وجــاءت حركتهــم كــرد فعــل
علــى إجــرام الدولــة واســتخدامها لــكل
مــا لديهــا مــن أداوت للقمــع والقتــل فــي
مواجهــة الطــاب ،كمــا ســاهم التفتيــش
اإلجبــاري وحصــار الحــرم الجامعــي

بمدرعــات األمــن المركــزى ودبابــات
الجيــش فــي تأجيــج غضبهــم ودفعهــم
إلــى االحتجــاج.
تحــرك طــاب عــدد مــن الكليــات
وأعلــن طــاب كليــة الهندســة
اإلضــراب احتجاجــا ً علــى إجــرام
الداخليــة وتخــاذل إدارة الكليــة ،وحداداً
علــى مقتــل رضــا وإصابــة عــدد كبيــر
مــن الطــاب .وتحــرك طــاب كليــة
االقتصــاد والعلــوم السياســية فنظمــوا
إضرابــا ً محــدوداً وأعلنــوا تأييدهــم
وتضامنهــم مــع إضــراب هندســة
الــذي أعلــن منظمــوه اعتصامـا ً داخــل
الكليــة اســتمر ألكثــر مــن أســبوع فــي
ظــروف أمنيــة وجويــة غايــة فــي
الســوء.
القمع واالعتقاالت مستمرين
اســتمرت هجمــات قــوات األمــن
علــى الطــاب ومواجهــة المظاهــرات
باألســلحة حتــى يــوم  16ينايــر الــذي
اقتحمــت فيــه مدرعات الشــرطة الحرم
ق الخرطــوش والغــاز
الجامعــي وأُطل ـ َ
المســيل للدمــوع علــى الطــاب ،ممــا
أدى إلــى استشــهاد طالبيــن داخــل
الجامعــة واعتقــال  42عشــوائيا ً مــن
داخــل الحــرم ومــن محيطهــا وأصيــب
العشــرات ،وتمركــزت قوات الشــرطة
حــول مبانــي الكليــات حتــى انتهــت
امتحانــات التــرم األول وبــدأت أجــازة
منتصــف العــام.

مجلــس عمــداء الكليــات برئاســة جابــر
نصــار رئيــس الجامعــة ،إلــى اجتمــاع
طــارئ أصــدر قــراراً بإجمــاع
الحاضريــن علــى وجــوب دخــول
الداخليــة داخــل الحــرم الجامعــى
لحمايــة الجامعــة مــن «اإلرهــاب»!
وبموجــب القــرار تتضاعــف مع ـ ّدالت
الخطــر الــذي يتعــرض لــه طــاب
الجامعــة والعامليــن بهــا يومي ـاً ،فعــن
أي حمايــة يتحــدث مجلــس الجامعــة
وقــد وقــع التفجيــر خــارج الحــرم ولــم
تكــن الجامعــة هــي المســتهدفة بــه
بــل قــوات الشــرطة التــي تطوّ قهــا.
وقبــل أن يمــر أســبوع واحــد علــى
صــدور القــرار اعتقلــت الداخليــة 13
طالــب آخريــن يــوم األحــد  6إبريــل،
بعضهــم مــن أمــام جامعــة القاهــرة
بشــكل عشــوائي والبعــض اآلخــر مــن
أمــام نيابــة الجيــزة حيــث كان يجــري
عــرض معتقلــي  16ينايــر.
مقاومة طالبية
وفــي مواجهــة حمــات االعتقــال
العشــوائية ،انطلقــت بعــض الحمــات
الطالبيــة كنــوع مــن أنــواع المقاومــة
لدعــم الطــاب ال ُمعتقليــن إعالميــا ً
وقانونيــا ً وفضــح النظــام وأفعالــه
اإلجراميــة مثــل حملــة «الحريــة
للطــاب» ،كمــا انطلقــت حمــات
مشــابهة لدعــم المعتقليــن بشــكل عــام
وبالتالــي الطــاب مثــل حملــة «الحرية
للجدعــان» .وكأداة أخــرى مــن أدوات
القمــع التــي تســتخدمها الدولــة ضــد
الطــاب ،تشــن إدارات الجامعــة
حملــة غيــر مســبوقة مــن اإلجــراءات
التعســفية ضــد الطــاب ألتفــه
األســباب ،حيــث تــم تحويــل مــا يزيــد
علــى  75طالــب للتحقيــق ومجالــس
التأديــب بجامعــة القاهــرة ،بعضهــم
تــم تحويلــه للتحقيــق لتعليــق الفتــات
علــى مبانــي الكليــات أو النتقــاد ادارة
الكليــات علــى صفحــات الفيــس بــوك،
باإلضافــة للتهــم الملفقــة مثــل االعتــداء
علــى األمــن اإلداري ،ووصلــت بعض
العقوبــات للفصــل عاميــن مــن الجامعة
أو الفصــل النهائــي مــن المدينــة
الجامعيــة.

كمــا تكــررت خــال الفصــل الدراســي
الحالــي اعتــداءات قــوات األمــن علــى
الطــاب ،ففــي  26مــارس اعتــدت
قــوات األمــن علــى مظاهــرة نظمهــا
طــاب ضــد االنقــاب ممــا أدى إلــى
استشــهاد الطالــب حســام محمــد،
وأســفر االعتــداء أيضــا ً عــن عــدد
كبيــر مــن المصابيــن والمعتقليــن،
وبــدالً مــن أن تشــجب اعتــداء الداخليــة
علــى حــرم الجامعــة أعلنــت اإلدارة
عــن نيتهــا لفصــل الطــاب الذيــن
شــاركوا فــي المظاهــرة!

ورداً علــى هــذه الحملــة الشرســة
بــادرت مجموعــة مــن طــاب
الجامعــة بإطــاق حملــة «الجامعــة
للطــاب» تهــدف إلــى كبــح جمــاح
التعســف اإلداري ضــد الطــاب عبــر
توثيقــه وفضحــه بشــتى الســبل ،كمــا
تعمــل علــى تقديــم الدعــم القانونــي
واإلعالمــي للطــاب بالتعــاون
مــع الحمــات الطالبيــة األخــرى
والمؤسســات الحقوقيــة المعنيــة.

وزادت حــدة األحــداث يــوم األربعــاء
 2إبريــل عندمــا انفجــرت ثالثــة قنابــل
بدائيــة الصنــع فــى محيــط الجامعــة
وتســببت فــى مقتــل ضابــط وإصابــة
عــدد مــن أفــراد الشــرطة .ســارع

لقــد مثلــت تلــك الحمــات تطــوراً
مهمــا ً علــى مســتوى دعــم المعتقليــن
والمختطفيــن وتوثيــق جرائــم النظــام
ومناهضــة االعتقــال العشــوائى
والتلفيــق والتعذيــب ،وهــي مبــادرات

علــى أهميتهــا الزالــت تحتــاج إلــى
الكثيــر مــن الدعــم والتطويــر لكــي
تصبــح مــع الوقــت قــادرة علــى أن
تكــون أداة ضغــط فعالــة.

صوت التيار
االشتراكي
الثوري في مصر
أسس االشتراكية التي نتبناها:
النظــام الرأســمالي مبنــي علــى
االســتغالل :ثــروة الرأســماليين
مصدرهــا عــرق العمــال ،والفقــر
مصــدره ســيطرة النظــام القائــم علــى
أولويــة األربــاح علــى البشــر.
إصــاح الرأســمالية مســتحيل:
الليبراليــة الجديــدة قضــت علــى
إمكانيــة اإلصــاح الجزئــي،
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال
تقــدم إصالحــات بــل ترفــع معــدالت
النهــب.
الثــورة الجماهيريــة ضروريــة:
التغييــر المنشــود ال يمكــن أن يتــم
بيــد أقليــة ،بــل بالنضــال الجماهيــري
الجماعــي الديمقراطــي.
الطبقــة العاملــة هــي الطبقــة القائدة:
الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى قيــادة
المظلوميــن إلــى النصــر هــي الطبقــة
العاملــة ،التــي تضــم كل العامليــن
بأجــر الخاضعيــن الســتغالل وســلطة
رأس المــال.
الدولــة العماليــة هــي الهــدف :الدولــة
التــي نرتضيهــا دولــة ال يحكمهــا
الرأســماليون أو ممثلوهــم ،وإنمــا
دولــة يقــرر فيهــا الكادحــون ،مــن
خــال مجالســهم القاعديــة المنتخبــة،
مصيرهــم ومســتقبلهم.
الثــورة تحــرر كل المضطهديــن:
الثــورة العماليــة تحريــر شــامل
مــن االضطهــاد القومــي والعرقــي
والدينــي والجنســي.
ال توجــد اشــتراكية فــي بلــد واحــد:
النظــام الرأســمالي سلســلة واحــدة
البــد مــن تحطيمهــا كلهــا ،واألمميــة
الثوريــة هــي الــرد علــى مخططــات
مجالــس إدارة العالــم فــي قمــة الثمانية
ومنظمــة التجــارة العالميــة.
الحــزب العمالــي ضــروري :تحتــاج
المعركــة ضــد الظلــم إلــى توحيــد
الطبقــة العاملــة فــي حــزب ثــوري
يقودهــا إلــى النصــر.

االشتراكي

الطالب االشتراكي
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يف «صيدلة اإلسكندرية»

بقلم :محمد صالح
نظــم الطــاب االشــتراكيون الثوريــون فــي
كليــة الصيدلــة بجامعــة اإلســكندرية معرضــا
بعنــوان “الطلبــة والعمــال ضــد تحالــف
اإلدارة والداخليــة” ،اســتمر مــن الســبت 12
أبريــل إلــى االثنيــن  14أبريــل .وذلــك علــى
خلفيــة االشــتباكات بيــن الطلبــة وعمــال الكليــة
التــي وقعــت األســبوع الماضــي ،حيــث تعمــل
إدارة الكليــة علــى اختــاق االزمــة بيــن عمــال
الكليــة والطلبــة لتخــرج بنفســها واألجهــزة
األمنيــة بعيــدا عــن المواجهــة مــع الطــاب.

وانتهــى المعــرض بدعــوة الطلبــة والعمــال
لمؤتمــر طالبــي – عمالــي مشــترك ،اليــوم
فــي ســاحة كليــة الصيدلــة ،لتوحيــد مطالبهــم
والخــروج بوثيقــة لتوحيــد نضالهــم الثــوري
ضــد إدارة الكليــة الفاســدة.

بقلم :مصطفى أنور

معارض ووقفات وجرافيتي
لإلفراج عن املعتقلني

نظــم طــاب االشــتراكيين الثورييــن
يومــي الســبت  12إبريــل واإلثنيــن 14
إبريــل بكليــة الهندســة جامعــة اإلســكندرية
معرضــا تحــت شــعار “إيــه النظــام؟” لفتــح
نقــاش مــع طلبــة الكليــة حــول ماهيــة النظــام
والدولــة ومؤسســاتها مــن جيــش وشــرطة.
وتضمــن المعــرض لوحــات تتنــاول
موقــف االشــتراكين الثورييــن مــن الدولــة
والمعتقليــن واألحــداث األخيــرة.

كمــا نظــم اليــوم العشــرات مــن طــاب
الكليــة ،أغلبهــم ينتمــي لطلبــة جبهــة
اعتصــام هندســة وشــارك مجموعــة مــن
طــاب االشــتراكيين الثورييــن ،فــي حملــة
جرافيتــي للمطالبــة باإلفــراج عــن الطلبــة
المعتقليــن والتنديــد بأميــن عــز الديــن مديــر
أمــن اإلســكندرية وناصــر العبــد مديــر
المباحــث.
كمــا نظــم العشــرات مــن طــاب الفرقــة
الرابعــة بقســم الهندســة المدنيــة وقفــة
وحاصــروا العميــد تنديــدا بمــا فعلــه

الدكتــور محمــد حافــظ  ،دكتــور مــادة الســكة
الحديــد ،الــذي قــام بترســيب أغلــب الدفعــة
برغــم إجابتهــم الجيــدة علــى اإلمتحــان
حيــث أن اإلمتحــان جــاء أغلبــه مــن حــل
الشــيتات التــي قــام معيــد المــادة بشــرحها
علــى الطلبــة.

يذكــر أن طــاب الفرقــة الرابعــة مدنــي
قــد قامــوا باإلضــراب عــن حضــور
المحاضــرات والسكاشــن مطالبيــن بالحريــة
للمعتقليــن .

ملاذا يحتاج طالب املرحلة الثانوية إىل كيانات طالبية مستقلة؟
بقلم :مجدي طلبة
عانــى المجتمــع المصــري طويــاً مــن
النظــام التعليمــي الــذي ال يراعــي الطلبــة
دراســيا ويظلمهــم ويســلبهم حقوقهــم ،ولكــن
العمليــة التعليميــة فــي مصــر ليســت قاصــرة
علــى الطــاب وحدهــم فهــي مرتبطــة بثــاث
مكونــات أساســية فــي المجتمــع هــي الطالــب
وولــي األمــر والمــدرس.
النظــام التعليمــي المصــري يظلــم المكونــات
الثالثــة فمــن تدنــي حالــة المــدرس وقلــة
مرتبــه نتيجــة توجيــه الميزانيــة لمستشــاري
الــوزارة ،إلــى تدنــي المســتوى التعليمــي فــي
المــدارس واضطــرار المــدرس إلــى إعطــاء
الــدروس الخصوصيــة حتــى يبقــى علــى قيــد
الحيــاة ،فيــزداد العــبء علــى ولــي األمــر
ويكلفــه المزيــد مــن النفقــات األمــر ،الــذي
أعلنــه الجهــاز المركــزي للمحاســبات عــام
 2012أن  % 40.1مــن اإلنفــاق األســري
يدفــع مقابــل الــدروس الخصوصيــة تحــت
إطــار مــا يســمونه زورا “مجانيــة التعليــم”،
بخــاف تحــول بعــض المدرســين إلــى
أباطــرة دروس خصوصيــة مســتغلين النظــام
التعليمــي الفاشــل فــي ذلــك ،ويظــل المــدرس
مــن أكثــر مكونــات العمليــة التعليميــة إهمــاال
مــن قبــل الدولــة ممــا ينعكــس علــى الطــاب.
أمــا المكــون األهــم فــي تلــك العمليــة وهــو
الطالــب ،فحــدث وال حــرج ،فالطالــب
المصــري منــذ ســن  6ســنوات يوضــع
فــي ظــروف تعليميــة غيــر آدميــة فــي
فصــول قــد يزيــد عــدد الطــاب بهــا عــن
الـــ 100طالــب ،ثــم مــن المرحلــه االبتدائيــة
إلــى المرحلــة اإلعداديــة حيــث يواجــه
الحشــو فــي المناهــج الدراســية وبدايــة
رحلــه المعانــاة هــو وأســرته مــع الــدروس
الخصوصيــة ،وال يتلقــى أي تعليــم يوجــه
قدراتــه ويبرزهــا مــن أجــل توجيههــا إلــى
مســارها الصحيــح ،فتكــون النتيجــة أن
يدفــع الطــاب أصحــاب األيــادي الماهــرة
التــي تصلــح األعمــال الحرفيــة والتعليــم
الفنــي إلــى التعليــم العــام – الثانويــة العامــة
– قاتليــن موهبتهــم وإبداعهــم ،ويحــدث
العكــس مــع بعــض الطــاب أصحــاب

العقــول المتميــزة فــي دروب العلــوم أو
المــواد الفلســفية فيدفعــوا أيضــا لتعليــم غيــر
مالئــم لقدراتهــم وهــو التعليــم الفنــي بســبب
عــدم قــدرة األســرة علــى تغطيــة مصاريــف
الــدروس الخصوصيــة.
وبعــد أن يدخــل الطالــب أي نظــام تعليمــي
فــى المرحلــة الثانويــة مــن تلــك األنظمــة
(عــام – فنــي) ،وحتــى لــو كان هــذا مناســبا
لقدراتــه وميولــه ،فهــو فــي تلــك المــدارس
يواجــه أيضــا الكثيــر مــن الكــوارث غيــر
اآلدميــة .ففــي الثانويــة العامــة يطــارده
شــبح الــدروس الخصوصيــة ويضطــر فــي
بعــض األحيــان ألخــذ أكثــر مــن درس للمــادة
الواحــدة ممــا يزيــد الحمــل علــى أوليــاء
األمــور ،وأيضــا تواجهــه كارثــة أخــرى
وهــي المناهــج الدراســية المملــؤة بحشــو
غيــر مفيــد للطــاب ينفرهــم مــن الدراســة
ليــس إال ،كمــا تقتصــر العمليــة التعليميــة
علــى التعليــم النظــري فقــط والعملــي يكــون
مجــرد إجــراءات واختبــارات شــكليه لتجميــل
النظــام ،كمــا أن المعامــل غيــر مجهــزة مــن
األســاس لتســاعد علــى التجربــة واإلبــداع
فــا يوجــد بهــا إال األجهــزة القديمــة التــي
مرعليهــا الزمــن.
ويصــدم الطالــب فــي نهايــة دراســته الثانويــة
بامتحانــات صعبــة ،وظلــم إلمكانياتــه
وقدراتــه فــي التنســيق .فقــد يكــون متفــوق
فــي كل المــواد التــي يحتاجهــا لدخــول كليــة
مــا ويفشــل فــي مــادة واحــدة تغيــر مســار
حياتــه وتوجهــه نحــو كليــة ال يرغــب وال
يميــل إليهــا نفســيا وعلميــا ممــا يؤثــر عليــه
بالســلب.
مشــاكل التعليــم الفنــي ال حصــر لهــا ،فطالــب
التعليــم الفنــي منــذ دخولــه لذلــك النظــام وهــو
يشــعر بالظلــم االجتماعــي الواقــع عليــه ،وأن
الفــرق بينــه وبيــن طالــب التعليــم الثانــوي
هــو القــدرة علــى تغطيــة مصاريــف الــدروس
الخصوصيــة ،وينعكــس هــذا بالســلب علــى
نفســية طــاب التعليــم الفنــي ويتصــور
بعضهــم أن طالــب التعليــم الثانــوي هــو
ســبب ظلمــه ،وأنــه مهمــل لزيــادة تركيــز
الدولــة وميزانيتهــا علــى التعليــم الثانــوى

الحركة الطالبية وتحديات املستقبل

ويف «هندسة»

الطلبة والعامل ضد تحالف
اإلدارة والداخلية
ووزع الطــاب االشــتراكيون الثوريــون بيانــا
علــى الطلبــة والعمــال يدعوهــم للتحالــف
وتوحيــد نضالهــم ضــد قمــع واســتغالل
اإلدارة .وقــد شــهد المعــرض تفاعــا
ومناقشــات مــن كال الجانبيــن.
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العــام ،بينمــا فــي الحقيقــة أن كالهمــا (طالــب
الثانــوى العــام أو الفنــي) يظلمهمــا نظــام
تعليمــي واحــد فاشــل ،ويواجــه طلبــة التعليــم
الفنــي نفــس المشــاكل مــع المناهــج كثيــرة
الحشــو ،ولكنهــا تــزداد ســوءا هنــا ،فالمشــكلة
عنــد طالــب التعليــم الفنــي هــي عــدم تحديــث
تلــك المناهــج بصفــة مســتمرة ،فعنــد تدريبــه
علــى آلــة مــا أو نظــام عمــل مــا ومــع أول
تجربــة عمليــة لــه خــارج المدرســة يفاجــأ
بأشــياء مختلفــة غيــر موجــودة بمناهجــه لــم
يتــدرب عليهــا .وعنــد انتهائــه مــن دراســته
فــي المــدارس الفنيــة يضطــر طالــب الفنــي
أن يقضــي ســنتين إضافيتيــن مــن عمــره
فــي معهــد قبــل دخــول كليتــه وكأن الدولــة
تعاقبــه علــى تعليمــه الفنــي! فيضطــر معظــم
الطــاب االكتفــاء بشــهادة الدبلــوم الفنــي
فقــط واالنضمــام لصفــوف جيــش العاطليــن
المصــري.
تلــك هــي بعــض المشــاكل وليــس كلهــا التــي
قــد تواجــه الطالــب المصــري فــي النظــام

التعليمــي ،ويــردد الطــاب ســؤال واحــد
بشــكل دائــم “أيــن اتحــاد الطلبــة الرســمي
الــذي نســمع عنــه فــي مدارســنا مــن كل تلــك
المشــاكل”؟
وعنــد البحــث عــن هــذا االتحــاد ولوائحــه
تتجلــى حقيقــة أنــه مجــرد اتحــاد كرتونــي،
فليــس هنــاك أى أســس الختيــاره بطريقــة
صحيحــة مــن الفصــل وال حتــى علــى
مســتوى اإلدارات ،وبجــرة قلــم يســتطيع أي
مديــر مدرســة إلغــاء االتحــاد فــي مدرســته.
وأكبــر دليــل علــى فشــل هــذا االتحــاد عــدم
تقديمــه ألي حلــول ناجــزة لمشــاكل التعليــم
فــي مصــر وعــدم قيامــه بــأي دورعلــى
مســتوى المــدارس وال تقديــم أي خدمــات
طالبيــة ،حتــى أنــه وافــق علــى زيــادة عــدد
المــواد علــى طــاب الثانــوي العــام ،كمــا
وقــف ســلبيا تجــاه االعتــداء علــى طــاب
التعليــم الفنــي المحتجيــن أمــام وزارة التعليــم
العالــي.

ونتيجــة كل تلــك الضغوطــات علــى الطــاب
المصرييــن يجــب عليهــم أن يبــدأوا فــي
التحــرك وإنشــاء كياناتهــم الطالبيــة المعبــرة
عنهــم والمطالبــة بحقوقهــم فــي حريــة
وتعليــم مجانــي ،والحــق فــي اإلبــداع وتنميــة
القــدرات العلميــة وأن يتحــرك طــاب
المــدارس فــى طــول مصــر وعرضهــا نحــو
إنشــاء كيانــات طالبيــة مســتقلة .وأول خطــوة
فــى هــذا الطريــق أن ال فــرق بيــن طالــب
ثانــوي أو فنــي وأن نؤمــن بأننــا لــن نحصــد
حقوقنــا التعليميــة إال إذا اتحدنــا ســويا،
ويجــب علينــا نحــن الطــاب الســعي لعمــل
مشــروع شــامل لتغييــر منظومــة التعليــم
فــي مصــر وأن يتــم هــذا المشــروع بأيــادي
الطلبــة ولمصلحــة الطلبــة ،ويصبــح الطــاب
هــم أصحــاب القــرار بتلــك الكيانــات،
ويمولوهــا ذاتيــا .فليــس هنــاك أحــد يســتطيع
الوقــوف فــي وجــه طــاب متحديــن منظميــن
يريــدون حقهــم فــي تعليــم أفضــل ينعكــس
علــى حيــاة الجميــع.

الثانوية العامة ..نظام تعليم من أجل الربح

طــل علينــا نظــام الثانويــة الجديــد أبســط االحتياجــات المعيشــية فــي ظــل ســلطة النهــب والفســاد ،حتــى تتقــدم
بأكذوبــة جديــدة وهــي تخفيــف حمــل الظــروف غيــر اآلدميــة التــي يعيــش الثــورة إلــى األمــام ونتقــدم نحــن الطلبــة
والمظلوميــن صفوفهــا.
الــدروس الخصوصيــة عــن أوليــاء فــي ظلهــا الكادحيــن.
األمــور ،لكــن مــا حققــه النظــام الجديــد
بإضافــة مــادة ســابعة علــى مناهــج أمــا الطالــب فهــو يلجــأ إليهــا لغيــاب وسنظل نناضل لحين تحقيق مطالبنا:
اإلســتفادة التعليميــة التــي يتلقاهــا
الثانويــة العامــة هــو زيــادة العــبء الطالــب بمدرســته نتيجــة إلنصــراف  -حــد أدنــى ألجــور المدرســين طبقــا
المــادي علــى أوليــاء األمــور بزيــادة اآلســاتذة عــن الشــرح بالفصــول .وال لمناقشــتهم عليــه ،ومحاســبتهم فــي
عــبء الــدروس الخصوصيــة.
يســتفيد مــن تلــك الحالــة إال ناهبــي حــال إعطــاء دروس بعــد تنفيــذ هــذا
اختــزل النظــام الســابق مشــاكل ثــروات شــعبنا الذيــن يجــدون فــي المطلــب.
تناحــر المظلوميــن مــع بعضهــم  -إلغــاء درجــات المــدة الســابعة مــن
المجمــوع.
البعــض مصلحــة لهــم.

الثانويــة العامــة فــي كونهــا ســنتان،
لكــن األزمــة الحقيقيــة لنظــام التعليــم
تتمحــور فــي الــدروس الخصوصيــة لــذا فــإن وقــوف الطلبــة والمدرســين  -تجريم إهانة الطالب.
التــي يلجــأ لهــا الطالــب والمعلــم علــى
حــد ســواء وألهــداف مختلفــة .فالمعلــم جنبــا إلــى جنــب للضغــط علــى  -الحرية للطلبة المعتقين.
الحكومــة هــو أمــر غايــة فــي
 حريــة العمــل السياســي داخــليلجــأ للــدروس الخصوصيــة كــي يجــد
األهميــة ،وفــي حالــة والء الســلطة
ا لمد ر ســة .
فيهــا بــاب آخــر مــن أبــواب الــرزق
لرجــال األعمــال وأصحــاب المعاهــد
التــي تســاعده علــى العيــش بالحــد
األدنــى للمعيشــة ،حيــث أن الراتــب الخاصــة ضــد الطــاب والمدرســين االشــتراكيون الثوريــون – طــاب
والكادحيــن ،فيجــب علينــا مواجهــة
مــدارس باإلســكندرية
الــذي يتلقــاه مــن الحكومــة ال يلبــي

الطالب االشتراكي
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بقلم :أسامة أحمد
منــذ بــدأ العــام الدراســي الجــاري،
والحركــة الطالبيــة مثقلــة بالمهــام
الضروريــة للصمــود فــي مواجهــة
الهجمــة اإلجراميــة التــي يشــنّها النظــام
علــى الجامعــات ،والتــي خلّفــت علــى
مــدار الفصــل الدراســي الماضــي مــا
يزيــد علــى عشــرة شــهداء ســقطوا داخــل
أســوار جامعاتهــم ،ومئــات المصابيــن
والمعتقليــن عشــوائياً ،كمــا فُصــل المئــات
مــن جامعاتهــم ومــن مدنهــم الجامعيــة،
فضــاً عــن آالف غيرهــم ينتظــرون
قــرارات لجــان التحقيــق ومجالــس
التأديــب.
هــذا المقــال هــو محاولــة لرســم معالــم
الطريــق أمــام الحركــة الطالبيــة خــال
مــا تبقــى مــن العــام الدراســي ،ومــا بعده،
عبــر تفكيــك هــذا الوضــع المركــب،
والنظــر فــي طبيعــة القــوى الفاعلــة علــى
الســاحة وتكتيكاتهــا وأهدافهــا.
الدولة
مــع بدايــة العــام الدراســي أعلــن النظــام
الحــرب علــى الحركــة الطالبيــة مســتغالً
دعايــة حربــه المزعومــة علــى اإلرهاب،
ونزلــت الدولــة بــكل ثقلهــا إلــى ســاحة
المعركــة ،وأعطــت الضــوء األخضــر
لعمليــة قمــع ممنهجــة ،هــي األكثــر عنفـا ً
ودمويــة فــي تاريــخ الحركــة الطالبيــة،
فالشــرطة صــارت تقتحــم الجامعــات
ومســاكن الطــاب بشــكل شــبه يومــي،
وتمطرهــم برصاصهــا وقنابلهــا،
وتقتلهــم وتصيبهــم داخــل المعامــل
ومدرجــات الدراســة ،والمعتقــات
(ســلخانات التعذيــب والمهانــة) فُتِّحــت
أبوابهــا أمــام المئــات مــن الطــاب
ضمــن عشــرات اآلالف مــن المعتقليــن
عشــوائيا ً الذيــن تتواطــئ عليهــم النيابــة
فتكيــل لهــم االتهامــات الباطلــة وتقنــن
عمليــة اعتقالهــم وتحرمهــم مــن أبســط
حقوقهــم القانونيــة ،ويصورهــم اإلعــام
كإرهابييــن ويحــرض عليهــم ،ويكمــل

الحرية للطالب

قــررت نيابــة الجيــزة ،الثالثــاء 8
أبريــل ،حبــس الطالبيــن إســام
حامــد (حقــوق القاهــرة) ومحمــد
أحمــد (هندســة القاهــرة)  15يومــا ً
وحبــس  15طالــب آخريــن  4أيــام
علــى ذمــة التحقيقــات.
يذكــر أن محمــد أحمــد كان معتقــاً
علــى خلفيــة أحــداث رمســيس
وأُفــرج عنــه منــذ شــهر ،والمعتقليــن
الـــ  17كان قــد أُلقـ َي القبــض عليهــم
علــى مــدار يــوم  6أبريــل بشــكل
عشــوائي ،فــي أوقــات مختلفــة،
ومــن أماكــن متفرقــة فــي محيــط
جامعــة القاهــرة وميــدان الجيــزة.
منــذ ذلــك الحيــن ظــل الطــاب قيــد
االحتجــاز داخــل قســم الجيــزة،
وعرضــوا الثالثــاء ألول مــرة علــى
النيابــة بعــد أن ماطــل القســم فــي
عرضهــم منــذ اعتقالهــم متحججًــا
بانتظــار تحريــات األمــن الوطنــي.

القضــاء الشــائخ المشــهد بأحكامــه
المغلّظــة التــي لــم نرهــا يومــا ً تصــدر
لمصلحــة الشــعب أو ثورتــه ،وإنمــا كانت
علــى الــدوام عونــا ً وغطــا ًء للمجرميــن
الحقيقييــن أعــداء الشــعب والثــورة.
أمــا عــن الجامعــات نفســها فقــد تحولــت
إلــى مــا يشــبه الثكنــات العســكرية
بفضــل حزمــة القــرارات التــي تُنفــذ
بالتــوازي مــع القمــع المســلح؛ فالســاحات
وأماكــن تجمــع الطــاب صــارت ُمراقبــة
بالكاميــرات ،واألمــن اإلداري يكشــر
عــن أنيابــه معتمــداً علــى مــا تلقــاه مــن
تدريــب فــي وزارة الداخليــة ،والشــرطة
تعيــد تأســيس الحــرس الجامعــي وتفرض
حصــاراً دائمـا ً علــى الجامعــات بموجــب
بروتوكــول مــع وزارة التعليــم العالــي،
والجامعــات نفســها تشــن أوســع حملــة
تعســف إداري فــي تاريخهــا؛ حيــث
فُصــ َل مئــات الطــاب مــن جامعاتهــم
ومــن المــدن الجامعيــة علــى مــدار مــا
مضــى مــن العــام الدراســي الجــاري،
وينتظــر آالف غيرهــم نصيبهــم مــن
التعســف بعــد تحويلهــم للتحقيقــات
ومجالــس التأديــب ،ويبــدو أن ذلــك كلــه
لــم يكــن كافي ـا ً فتقــرر أن يكــون لرئيــس
الجامعــة أن يصــدر قــراراً مباشــراً
بفصــل أي طالــب-ة يريــد فصلــه-ا دون
الحاجــة أصــاً إلــى تحويلــه-ا لمجلــس
تأديــب ،وتقــرر أن يكــون للشــرطة الحــق
فــي اقتحــام الحــرم الجامعــي متى شــاءت
دون الحاجــة للرجــوع إلــى أي جهــة،
بــل أن مجلــس عمــداء جامعــة القاهــرة
قــرر اســتدعائها للتواجــد داخــل ســاحات
الجامعــة «للتأميــن»! وذلــك بعــد أن تــم
اســتهدافهم خارجهــا بهجــوم تافــه بثــاث
قنابــل بدائيــة الصنــع ،صرعــت ضابط ـا ً
وأصابــت عــدد مــن رجــال الشــرطة.
يعلــم نظــام السيســي ودولتــه األمنيــة
أن الجامعــات يمكــن أن تشــ ّكل تهديــداً
مباشــراً علــى مشــروع تصفيــة ثــورة
ينايــر وإعــادة تدويــر عجلــة النهــب،
ولذلــك يوجــه كل أدوات قمعــه إليهــا
هادفــا ً إلــى كســر شــوكة الحركــة
الطالبيــة وتصفيتهــا تمامــا ً حتــى تخلــو
لــه الســاحة بعــد ذلــك لالنقضــاض علــى
الحــراك االجتماعــي الصاعــد.
«طالب ضد االنقالب»
بــدأ العــام الدراســي الجــاري بعــد
أســابيع معــدودة مــن فــض اعتصامــي
رابعــة والنهضــة اللذيــن ارتكــب الجيــش
خــال فضّهمــا أكثــر المجــازر دمويــة
فــي تاريــخ مصــر الحديــث ،وتشــكلت
مــع بدايــة العــام حركــة «طــاب ضــد
االنقــاب» كــذراع طالبــي لتحالــف دعــم
الشــرعية الــذي أدار اعتصامــي رابعــة
والنهضــة ويهــدف إلــى إعــادة مرســي
للســطة ،وتعتمــد اســتراتيجيته فــي
ذلــك علــى التصعيــد المســتمر وإنهــاك
«االنقــاب» واســتنزافه وفضحــه بشــكل
متواصــل .وعلينــا هنــا أن ننتبــه إلــى
أمريــن غايــة فــي األهميــة :األول هــو أن
ال نعمــم فنقــول أن كل مــن يشــاركون فــي
تحــركات «طــاب ضــد االنقــاب» هــم
حصــراً مــن طــاب اإلخــوان ،والثانــي
هــو أن نفـرّق جيــداً بيــن مــا يعنيــه هؤالء

حيــن يتحدثــون عــن «االنقــاب» ،وبيــن
مــا نعنيــه نحــن.
صحيــح أن القلــب الصلــب لكتلــة «ضــد
االنقــاب» يتكــون مــن طــاب اإلخــوان
المســلمين وحلفائهــم األقــل شــأنا ً فــي
«دعــم الشــرعية» كحزبــي الوســط
والعمــل ،إال أنهــم نجحــوا علــى مــدار
الشــهور الماضيــة فــي اجتــذاب دوائــر
دعــم واســعة نســبيا ً فــي أوســاط الطالب،
وذلــك رغــم القمــع الوحشــي الــذي
تتعــرض لــه تحركاتهــم ،بــل وبســببه.
وجــاء ذلــك نتيجــة طبيعيــة لغيــاب
بديــل جــذري جــاد يشــق طريقــا ً
مســتقالً للثــورة ،ناهيــك عــن ارتبــاك
القــوى «اإلصالحيــة» منــذ انقــاب
العســكر علــى الثــورة فــي  3يوليــو،
بــل وخيانــة بعــض رمــوز هــذه القــوى
واصطفافهــم بشــكل صريــح مــع دولــة
الثــورة المضــادة وخريطــة طريقهــا
الدمويــة وزعيمهــا العسكري/الرأســمالي
وحربــه المزعومــة علــى اإلرهــاب.
إضافــة إلــى الطــرح االنتهــازي لبعــض
المجموعــات التافهــة التــي تنســب
نفســها إلــى «الثــورة» والتــي تــرى أن
المعركــة الدائــرة ليســت ســوى حــرب
تكســير عظــام بيــن «طرفــي الثــورة
المضــادة» ال مــكان فيهــا «للثورييــن!»،
وهــذ الطــرح ال يصــب إال فــي مصلحــة
الثــورة المضــادة العســكرية حتــى وإن
رفــض أصحابــه االعتــراف بذلــك.
ورغــم االتســاع النســبي ،تظــل كتلــة
طــاب ضــد االنقــاب تمثــل أقليــة نشــطة
(ومعزولــة) فــي الجامعــات ،شــأنها
شــأن كتلــة قــوى اســتكمال الثــورة،
كاالشــتراكيين الثورييــن وطــاب مصــر
القويــة و 6إبريــل و مقاومــة و»ثــوار»
وغيرهــا ،إال أن هنــاك فارقــان مهمــان
بيــن الكتلتيــن :األول هــو فــارق
الحجــم الــذي ترجــح فيــه كفــة «ضــد
االنقــاب» ،والثانــي هــو اختــاف
التكتيــكات التــي يتبعهــا الفريقــان؛ فبينمــا
تحــاول قــوى اســتكمال الثــورة توســيع
قاعدتهــا الطالبيــة عبــر تطويــر أدوات
عملهــا الــدؤوب لتتماشــى مــع معطيــات
الظــرف الراهــن ،والنقــاش بصبــر مــع
جمــوع الطــاب وكســب ثقتهــم ،يعمــد
«طــاب ضــد االنقــاب» إلــى التصعيــد
بشــكل مســتمر دون األخــذ فــي االعتبــار
معطيــات الوضــع الجديــد ،ويتجاهلــون
مســألة االرتبــاط بجمــوع الطــاب
معتمديــن علــى كفاحيــة ومثابــرة المئــات
مــن طالبهــم الذيــن ينظمــون المظاهرات
ويشــتبكون مــع الشــرطة باســتمرار
ويدفعــون الثمــن غاليــاً.
يراهــن طــاب ضــد االنقــاب علــى
انهاكهــم للســلطة باالشــتباكات المتكــررة
ودفعهــم لهــا باســتمرار للكشــف عــن
طابعهــا الدمــوي القمعــي ،متصوريــن
أن كتلتهــم (الكبيــرة نســبيا ً بالمقارنــة
بباقــي القــوى والمحــدودة للغايــة مقارنــة
بجمهــور الطلبــة فــي الجامعــات) وحدهــا
قــادرة علــى قلــب موازيــن القــوى
وإســقاط حكــم العســكر ،وإعــادة مرســي
إلــى الســلطة! والواقــع أن تطــرف

واســتبدالية التكتيــكات التــي تتبعهــا
الحركــة يصــب فــي مصلحــة الدولــة
بشــكل مباشــر ولــه تبعــات كارثيــة ،ليــس
فقــط علــى «طــاب ضــد االنقــاب»
وإنمــا علــى مجمــل الحــراك الطالبــي في
الجامعــات؛ حيــث يــؤدي العنــف والقمــع
الدمــوي (الــذي تتحمــل مســئوليته الدولــة
بالطبــع) إلــى إحجــام جمهــور الطــاب
عــن المشــاركة فــي الحــراك الطالبــي
والسياســي عمومــاً ،وتتســع الدوائــر
المؤيــدة لقمــع المظاهــرات وحصــار
الجامعــات بينهــم ،وتســوّق الدولــة
مشــاهد العنــف فــي كل مناســبة لتكريــس
وهــم حربهــا علــى اإلرهــاب التــي هــي
فــي األصــل حــرب علــى الثــورة.
معسكر استكمال الثورة
ال ينكــر عاقــل أن الحركــة الطالبيــة،
والثــورة عموم ـاً ،قــد تلقــت علــى مــدار
الشــهور الماضيــة ضربــات هــي األشــد
وطــأة منــذ انطالقهــا قبــل مــا يزيــد عــن
ثــاث ســنوات ،إال أن هــذه الضربــات،
علــى قســوتها ،لــم تتمكــن حتــى اآلن مــن
تصفيــة الثــورة ولــم تنجــح فــي تركيــع
الجامعــات ،وإن تســببت فــي زلزلــة
األرض تحــت أقــدام القــوى الطالبيــة،
وخلقــت الشــروط الجديــدة للصــراع
موجــة واســعة مــن الفــرز بيــن صفوفهــم.
وقــد شــ ّكل االنقــاب العســكري فــي
يوليــو والمذابــح التــي ارتُكبــت باســم
خارطــة طريقــه فــي أغســطس ومــا بعــده
نقــاط فــرز جوهريــة ،قسّــمت صفــوف
القــوى المحســوبة علــى «الثــورة» إلــى
ثالثــة أقســام:
 معظــم مجموعــات اإلصالحييــنوالقومييــن تحالفــت بشــكل صريــح
مــع الدولــة وباركــوا مذابحهــا وحربهــا
المســعورة علــى «اإلرهــاب».
 بعــض المجموعــات االنتهازيــة رأتأن المعركــة أكبــر منهــا فقــررت التبجــح
بمســاواة إرهــاب الدولــة بتطــرف
اإلخــوان ومؤيديهــم ،وإعــان االنســحاب
مــن المعركــة.
 عــدد مــن القــوى الطالبيــة والمســتقلينالجذرييــن فــي الجامعــات رأوا أن
المعركــة معركتهــم ،وأن العــدو
األساســي هــو الدولــة العســكرية وأن
الحــرب ليســت علــى اإلرهــاب وإنمــا
علــى الثــورة ،وبالتالــي لــم تنســحب
مــن المشــهد ،وأدانــت مذابــح الســلطة
العســكرية وخارطــة طريقهــا ،وأصــرت
علــى تحــدي قهــر الظــروف األمنيــة
والسياســية ،وخــوض المعركــة ضــد
الدولــة المجرمــة وضــد عــودة اإلخــوان
فــي نفــس الوقــت ،بشــعاراتها المســتقلة
وضمــن أوســع جبهــة ممكنــة.
وقــد انخــرط القســم األخيــر فــي
محــاوالت حثيثــة لخلــق بديــل ثــوري فــي
الجامعــات عبــر بنــاء جبهــة «ثــوار»
التــي ال تفصــل النضــال السياســي ضــد
إرهــاب الدولــة العســكرية ونهبهــا وبيــن
النضــال المطلبــي المباشــر للطــاب
والعمــال والمهنييــن ،وتتبنــى مشــروعا ً
للتغييــر يعتمــد علــى االرتبــاط بمعــارك
الجماهيــر وتنظيمهــا وتطويرهــا لتصبــح

قــوة دافعــة علــى طريق اســتكمال الثورة،
وتقــوم علــى التــوازي بدعــم مبــادرات
كـ»الحريــة للطــاب» و»الحريــة
للجدعــان» و»الجامعــة للطــاب»
وغيرهــا مــن الحمــات المعنيــة بتوثيــق
إجــرام الســلطة العســكرية ،وتقديــم
العــون القانونــي واإلعالمــي لضحايــاه
مــن المعتقليــن والمفصوليــن والمهدديــن
بالفصــل بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم
السياســية.

إىل أين؟
أوشــك العــام الدراســي علــى االنتهاء،
ومــع اقتــراب نهايتــه تبــدو الصــورة
شــديدة القتامــة؛ حيــث يســتعد
السيســي ،ســفاح الثــورة المضــادة،
لتولــي الحكــم بشــكل رســمي،
ويفــرض نظامــه حصــاراً محكمــا ً
علــى الجامعــات ،وال يتــورع عــن
اقتحامهــا وقتــل طالبهــا وإصابتهــم
داخــل مدرجــات الدراســة ،فضــاً
عــن حمــات االعتقــال العشــوائي
والفصــل ومجالــس التأديــب.
المعركــة صعبــة والطريــق طويــل،
والكتلــة الثوريــة فــي الجامعــات
الزالــت صغيــرة الحجــم وضعيفــة
النفــوذ وال تشــكل ضغطــا ً حقيقيــا ً
علــى النظــام حتــى اآلن واإلحبــاط
يضــرب قطاعــات مهمــة منهــا .هــذه
حقائــق ينبغــي علينــا أن ندركهــا وأن
نتقبلهــا ونتعامــل معهــا فــي فتــرة
الجــزر الشــديد التــي تمــر بهــا ثورتنــا
حاليــاً ،وبالرغــم مــن ذلــك ومــن
وحشــية الهجمــة التــي تشــنها الدولــة
بــكل مؤسســاتها علــى الجامعــات
والحركــة الطالبيــة ،إال أن الكيانــات
الثوريــة أمامهــا فــرص حقيقيــة للنمــو
فــي الجامعــات وخارجهــا والضغــط
والتأثيــر علــى المــدى القريــب
والمتوســط ،بشــرط أن تتعامــل مــع
الواقــع بشــكل عقالنــي ،دون إحبــاط
ودون توقعــات خياليــة ،وأن تطــور
أدوات عملهــا وخطابهــا بشــكل يربــط
مــن ناحيــة بيــن مطالــب الطــاب
والنضــاالت السياســية ضــد مجرمــي
الثــورة المضــادة ودولتهــم وقوانينهــم،
ويربطهــا مــن ناحيــة أخــرى
بالنضــاالت االجتماعيــة للعمــال
والمهنييــن واألحيــاء العشــوائية.
هــذه الفــرص لــن تــدوم طويــاً
وعلــى قــوى الثــورة فــي الجامعــات
االســتفادة منهــا بشــتى الســبل ،وأن
تنتبــه إلــى أن وجودهــا واســتمرارها
مرهــون بتنظيــم صفوفهــا كــي تتمكــن
مــن مواصلــة العمــل بــكل الوســائل
المتاحــة خــال مــا تبقــى مــن العــام
الدراســي وخــال شــهور اإلجــازة
الصيفيــة ،التــي ستشــهد االنتخابــات
الرئاســية وتشــير التوقعــات إلــى أن
الدولــة ستشــن بعدهــا هجومــا ً أشــد
وطــأة علــى الحقــوق والحريــات.

االشتراكي

دولي
عربيوودويل
عريب
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االحتجاجات العاملية يف األردن ..2013 :عام من النضال
بأجــر فــي القطاعــات العــام والخــاص
أنفســهم مضطريــن للدفــاع عــن حقوقهــم
دون األخــذ فــي االعتبــار القيــود
القانونيــة التــي تحظــر تشــكيل نقابــات
عماليــة والقيــود المفروضــة علــى تنفيــذ
اإلضرابــات العماليــة ،لذلــك فــإن %89
مــن االحتجاجــات العماليــة فــي عــام
 2013كانــت خــارج إطــار النقابــات
العماليــة القائمــة ،وولــم تشــارك النقابــات
الرســمية ســوى بنســبة  %5.5مــن مجمــل
االحتجاجــات.

بقلم :إسالم الشماع
فــي تقريــر صــادر عــن المرصــد
العمالــي األردنــي ومركــز الفينيــق
للدراســات المعلوماتيــة واالقتصاديــة،
بلــغ عــدد االحتجاجــات العماليــة فــي
األردن  890احتجاجــا فــي عــام ،2013
بتراجــع طفيــف عمــا كانــت عليــه عــام
 2012والتــي بلغــت  901احتجاجــا،
بعدمــا كان عددهــا  821احتجاجــا عــام
 ،2011األمــر الــذي يعكــس اســتمرار
معانــاة قطاعــات واســعة مــن العامليــن
مــن تراجــع مســتويات العمــل الالئــق
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تطــور
مســتوى الوعــي والتنظيــم للعمــال خــال
الثــاث ســنوات الماضيــة.
شــكلت اإلضرابــات العماليــة %53.9
مــن مجمــوع االحتجاجــات بواقــع 480
إضرابا ،وشــكلت االعتصامــات %31.7
بواقــع  281اعتصامــا ،كذلــك تــم إدراج
عمليــات التهديــد بتنفيــذ إضرابــات

عماليــة باعتبارهــا احتجاجــات ،لتشــكل
 %11.9بواقــع  106حالــة .شــملت
االحتجاجــات العماليــة بعــض التحــركات
الفرديــة والتــي تركــزت فــي عمليــات
إيــذاء النفــس ألغــراض تنــدرج فــي
إطــار االحتجــاج وبلغــت  % 2.5مــن
مجمــل االحتجاجــات بواقــع  23حالــة.
تركــزت أكثــر مــن نصــف االحتجاجــات
العماليــة التــي تــم تنفيذهــا خــال عــام
 2013فــي القطــاع العــام ،إذ بلغــت
نســبتها  %54.2بواقــع  482احتجاجــا،
فــي حيــن بلغــت نســبة نظيرتهــا فــي
القطــاع الخــاص  %40.3وبواقــع 359
احتجاجــا .أمــا المتعطلــون عــن العمــل
فقــد بلغــت نســبة احتجاجاتهــم %5.5
وبواقــع  49احتجاجــا مــن مجمــل
االحتجاجــات العماليــة ،حيــث طالــب
المحتجــون فيهــا بالحصــول علــى فــرص
عمــل.

هنــاك العديــد مــن األســباب التي ســاهمت
فــي ارتفــاع وتيــرة االحتجاجــات العماليــة
عــام  2013مــن أهمهــا المطالبــة بزيــادة
األجــور وكان بنســبة  %49.7مــن مجمل
االحتجاجــات إذ أن مــا يقــارب ثالثــة
أربــاع أجــور العامليــن تقــع تحــت خطــر
الفقــر المطلــق ،وأتــى بعــده االحتجــاج
علــى أنظمــة وقوانيــن تتعلــق بالعمــل
بنســبة  ،%21.8ثــم االحتجــاج علــى
الفصــل مــن العمــل بنســبة  ،%9.8ثــم
المطالبــة بتوفيــر فــرص عمــل والتثبيــت
فــي العمــل وتأســيس نقابــات جديــدة.
ونتيجــة للضعــف الملمــوس فــي أداء
غالبيــة النقابــات العماليــة الرســمية
وانعزالهــا عــن غالبيــة العامليــن بأجــر،
وألن قانــون العمــل يســمح للعامليــن
فــي القطــاع الخــاص فقــط باالنتســاب
للنقابــات العماليــة الســبعة عشــر
المعتــرف بهــا فــي إطــار نظــام التصنيــف
المهنــي ،وجــد اآلالف مــن العامليــن

وللســنة الثانيــة علــى التوالــي ،واجهــت
الحكومــة وبعــض أصحــاب العمل %5.6
مــن االحتجاجــات العماليــة باســتخدام
القــوة لوقفهــا ،وتدخلــت قــوات الــدرك
لكســر اعتصامــات العاطليــن عــن العمــل
فــي كل مــن الطفيلــة ومعــان باســتخدام
الغــاز المســيل للدمــوع ،باإلضافــة إلــى
إنهــاء اعتصــام عمــال الموانــئ بالقــوة
واعتقــال أعضــاء اللجنــة النقابيــة وعــدد
مــن العامليــن ،هــذا إلــى جانــب عمليــات
الفصــل الجماعــي التــي قامــت بهــا بعض
إدارات القطــاع الخــاص ضــد النشــطاء
النقابييــن الذيــن يقــودون االحتجاجــات
العماليــة ،والعقوبــات اإلداريــة التــي
تعرضــون لهــا ،باإلضافــة إلــى تهديــد
العامليــن واإلســاءة إليهــم بالســب
والشــتم ،وكذلــك اســتجواب المحتجيــن
مــن قبــل أصحــاب العمــل واإلدارات
الحكوميــة العليــا وإخضاعهــم للتحقيــق.
وفــي ظــل غيــاب واضــح لغالبيــة النقابات
التــي تمثــل العمــال ،لــم يتــم تنفيــذ غالبيــة
مطالــب العامليــن الذيــن لجــأوا لالحتجاج
لتحقيقهــا حيــث بلــغ نســبة االحتجاجــات

بقلم :أماني ذؤيب
أعلــن االتحــاد العــام لطلبــة تونــس
خــال نــدوة صحفيــة عقدهــا بتاريــخ
 12مــارس  2014عــن نيتــه التصعيــد
فــي االحتجــاج بشــأن عديــد مــن الملفــات
ودخــول أمينــه العــام فــي إضــراب جــوع
منــذ األول مــن أبريــل  2014إذا لــم
يتــم اإليفــاء بالوعــود واالتفاقــات التــي
حصلــت مــع وزارة التعليــم العالــي.
وبالفعــل دخــل بالفعــل وائــل نــوار فــي
إضــراب عــن الطعــام تنفيــذا لمــا كان
قــد أعلنــه ســابقا باعتبــار أن وزارة
التعليــم العالــي لــم تتفاعــل إيجابيــا مــع
مــا أعلنــه االتحــاد .فرغــم االنتصــارات
التــي حققهــا االتحــاد العــام لطلبــة تونــس
هــذه الســنة الجامعيــة علــى مســتوى
وطنــي أو علــى مســتوى األجــزاء
الجامعيــة فــي تحقيــق عــدد مهــم مــن
المطالــب الطالبيــة المرفوعــة خاصــة
فــي ملــف الســكن الجامعــي والماجســتير

والترســيم االســتثنائي والقــروض
الجامعيــة واحتســاب األعــداد ،إال أن كل
هــذه االنتصــارات مازالــت منقوصــة
ومهــددة ألنهــا لــم تُقنــن بعــد بصفــة
رســمية ممــا يجعلهــا قابلــة لإللغــاء فــي
الســنة الجامعيــة القادمــة ،كمــا أن عــددا
مــن المطالــب األساســية مازالــت لــم
تتحقــق بعــد خاصــة فــي ملــف المنحــة
الجامعيــة وإصــاح التعليــم العالــي
وحــق االتحــاد فــي اســترجاع أمالكــه
ووضعيــة قدمائــه المفروزيــن أمنيــا.
أمــام انســداد أفــق التفــاوض مــع وزارة
التعليــم العالــي وعــدم تفعيلهــا االتفاقــات
الممضــاة مــع االتحــاد ،بــل وإقــدام
ســلط اإلشــراف علــى إحالــة عــدد مــن
نشــطاء االتحــاد إلــى القضــاء ومجالــس
التأديــب علــى خلفيــة تحــركات نقابيــة
(المهديــة ،والــكاف ،وتــوزر ،وأريانــة،
والمنــار ،والقيــروان) ،أعلــن االتحــاد
دخــول األميــن العــام وائــل نــوار
فــي إضــراب عــن الطعــام بالمقــر

المركــزي لالتحــاد انطالقــا مــن أول
أبريــل الحالــي ،وتوافــدت المســاندات
علــى المقــر المركــزي لالتحــاد العــام
لطلبــة تونــس منــذ الســاعات األولــى
لإلضــراب ،وســجل حضــور عــدد مــن
الرمــوز الشــبابية واإلعالميــة وقدمــاء
االتحــاد للمشــاركة فــي اللجــان ســتتابع
اإلضــراب .وقــد عــرف يــوم إتمــام
األســبوع مــن اإلضــراب مســاندة واســعة
فــي الســاحة الطالبيــة حيــث وصلــت
إضرابــات الجــوع المســاندة فــي ذلــك
اليــوم مــن الطلبــة إلــى أمينهــم العــام
 1073مضــرب عــن الطعــام فــي أكثــر
مــن  150جــزء جامعــي ،ووصــل عــدد
المعلنيــن عــن مســاندتهم لوائــل نــوار
ومطالــب االتحــاد مــا يقــارب  5آالف
شــخصية مــن داخــل وخــارج تونــس.
فــي ليلــة التاســع مــن أبريــل تعكــرت
الحالــة الصحيــة لألميــن العــام لالتحــاد
المضــرب عــن الطعــام ممــا اســتوجب
نقلــه إلــى مستشــفى شــارل نيكــول

يعتبــر هــذا اإلنجــاز الــذي حققــه وائــل
نــوار ،ببطوليــة منقطعــة النظيــر عبــر
التضحيــة بجســده النحيــل ،انجــازا
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التــي لــم يتــم تحقيــق مطالبهــا ،%94.3
أمــا االحتجاجــات التــي تــم تحقيــق كافــة
مطالــب منفذيهــا بشــكل كامــل أو بشــكل
جزئــي فكانــت نســبتها  %5.7فقــط مــن
مجمــل االحتجاجــات.
يأتــي شــهر فبرايــر مــن العــام الماضــي
كأولــى الشــهور فــي تســجيل أعلــى
معــدالت االحتجاجــات بنســبة %15.5
مــن مجمــوع االحتجاجــات ،يليــه شــهور
مــارس ويونيــو وأبريــل ،بينمــا كان شــهر
أغســطس هــو األقــل بنســبة  % 3.8مــن
مجمــل االحتجاجــات.
كان النصيــب األكبــر فــي العاصمــة
عمــان ،حيــث بلغــت نســبة االحتجاجــات
فيهــا  ،%40.8وهــذا ينســجم مــع نســبة
الســكان فــي العاصمــة عمــان التــي
تقــارب ذات النســبة ،وغالبيــة مؤسســات
األعمــال والمؤسســات العاملــة تتركــز
فــي العاصمــة ،يلــي ذلــك محافظــة
إربــد بنســبة  ،%14.3ثــم معــان والكــرك
والعقبــة والطفيلــة والدفــرق والزرقــاء
والبلقــاء ومأدبــا وعجلــون وجــرش،
وبلغــت نســبة االحتجاجــات العماليــة
التــي تــم تنفيذهــا فــي أكثــر مــن محافظــة
فــي ذات الوقــت .%7.1

اســتمرار االحتجاجــات فــي المســتويات
ذاتهــا ونوعيتهــا ،للعــام الماضــي مقارنــة
بالعــام الــذي يســبقه ،ودخــول العمــال
فــي إضرابــات غيــر مســبوقة يعبــر عــن
وعــي اقتصــادي واجتماعــي للعامليــن
بحقوقهــم وقضاياهــم ويخلــق حافــزا
للعمــل علــى المطالبــة بهــا وبشــروط
عمــل مرضيــة وعادلــة ،فــي ظــل تفاقــم
السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة.

انتصار جديد للحركة الطالبية يف تونس
حيــث خضــع للفحوصــات الالزمــة
والتحاليــل الضروريــة قبــل عودتــه
إلــى مقــر االتحــاد الــذي يواصــل فيــه
إضرابــه مصــرا علــى تحقيــق مطالــب
الطــاب العادلــة ،وحيــث زاره رئيــس
ديــوان وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي عــادل بــن عمــر واتصــل بــه
هاتفيــا وزيــر التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي توفيــق الجالصــي لالطمئنــان
علــى صحتــه .وفــي لقــاء جمــع وفــد
مــن المكتــب التنفيــذي لالتحــاد ووفــد
مــن الــوزارة بطلــب منهــا فــي اليــوم
التالــي  10أبريــل أمضــى الطرفــان
محضــر اتفــاق يقضــي بتحقيــق مطالــب
االتحــاد العــام لطلبــة تونــس ،ليرفــع
علــى إثــره األميــن العــام إضرابــه فــي
أجــواء احتفاليــة وســط حضــور كثيــف
لمناضلــي االتحــاد فــي مقــر المنظمــة.

االشتراكي

دولي
عربيو ودويل
عريب

العدد  - 125السبت  19أبريل 2014

تاريخيــا بالنســبة للجامعــة التونســية  ،إال
أن هــذه النضــاالت ليســت غريبــة عــن
االتحــاد العــام لطلبــة تونــس الــذي ناضــل
منــذ  1952ومنــذ حركــة  5فبرايــر
 1972المجيــدة ،خاصــة المالحــم التــي
خاضهــا مناضلــو االتحــاد فــي عهــد بــن
علــي حيــث عرف قمــع الحركــة الطالبية
ذروتــه مــن اعتقــاالت وســجون وتعذيــب
وطــرد تعســفي ،كان أمثــال وائــل نــوار
الذيــن احترفــوا هــذه المعــارك يشــقون
طريقهــم مــن أجــل الدفــاع عــن حريــة
العمــل النقابــي ومــن أجــل تحقيــق هــذه
المطالــب التــي وصلنــا إليهــا اليــوم بعدمــا
كان للحركــة الطالبيــة دورا ســند الثــورة
التونســية ،وكان لمناضلــي االتحــاد
العــام لطلبــة تونــس دورا أساســيا فــي
تأطيــر التحــركات وتســليحها بشــعاراتها.
* أمانــي ذؤيــب :صحفيــة تونســية
وعضــو ائتــاف الجبهــة الشــعبية
لتحقيــق أهــداف الثــورة فــي تونــس

بقلم :ميرام الديساوي
جــاءت الثــورة التونســية بموجــة عاتيــة مــن
تأثيــر قطــع الدومينــو علــى الوطــن العربــي
امتــدت مــن أقصــاه إلــى أدنــاه بمختلــف
درجــات القــوة والضعــف ،ومثــل كل
الثــورات الشــعبية فــي العالــم أجمــع وعلــى
مــدار التاريــخ ،كانــت دومــا وســتكون أبــدا
هنــاك ثــورة مضــادة يكافــح مــن خاللهــا
النظــام للبقــاء ،بمســاندة القــوى العالميــة
المحيطــة وهــو مــا نــراه جليــا فــي مثــال
الثــورة الســورية.
بعــد  3ســنوات مــن الثــورة ،ســادت
المعــارك المســلحة فــي مختلــف االتجاهــات
علــى األراضــي الســورية .الثــورة المضــادة
فــي ســوريا مــن أشــرس الثــورات المضــادة
فــي المنطقــة وأكثرهــا دمويــة ،فهــي ال
تتمثــل فقــط فــي الجيــش النظامــي التابــع
لبشــار األســد وإنمــا أيضــا تمتــد للفصائــل
الجهاديــة الرجعيــة التــي تتقاتــل فيمــا بينهــا
علــى نفوذهــا داخــل األراضــي الســورية،
وفــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا التــي تتمثــل
فــي تطبيــق الشــريعة مــن خــال منظــور
تنظيــم القاعــدة.
ترتكــب الدولــة اإلســامية فــي العــراق
والشــام (داعــش) أفظــع الجرائــم الدمويــة
بحــق الشــعب الســوري ،فــا يمــر يــوم
إال وتطالعنــا فيــه األخبــار عــن وجــود
اقتتــال بيــن التنظيــم والكتائــب المســلحة
األخــرى وضــد المدنييــن ،مرتكبــة فــي
ذلــك وباســتخدام قوتهــا العســكرية الداعمــة
للثــورة المضــادة ،أفظــع الجرائــم التــي ال
تقــل دمويــة عــن جرائــم النظــام األســدي.
تســتهدف داعــش األكــراد بســوريا
ومحاصــرة بلداتهــم األمــر الــذي يســفر عــن
وقــوع قتلــى بيــن الطرفيــن مثلمــا حــدث
بمحافظــة الحســكة بالشــمال الشــرقي،
باإلضافــة إلــى قيامهــا باعتقــال المقاتليــن
فــي الكتائــب األخــرى وتعذيبهــم داخــل
ســجون أنشــأتها بالمــدارس والمبانــي
الحكوميــة التــي ســيطرت عليهــا .وطبقــا
للتقريــر الــذي أصــدره المرصــد الســوري
لحقــوق اإلنســان فــي مــارس ،2013
فــإن ســجون داعــش تكتــظ بمــا يزيــد عــن

 1500ســوري بمدينــة الرقــة بتهــم كالكفــر
والعمالــة للغــرب.
تتطابــق ممارســات داعــش ،كثــورة
مضــادة ،مــع النظــام الســوري الحاكــم
بقيــادة الســفاح بشــار األســد ،تلــك الجماعــة
التــي تتبــع الفكــر الســلفي الجهــادي منبثقــة
مــن الجماعــة األم “تنظيــم القاعــدة”
اســتطاعت تأجيــج مرحلــة االقتتــال وســط
تنــوع للمجموعــات المســلحة المقاومــة
لنظــام بشــار األســد بمختلــف توجهاتهــا
وأهدافهــا ،مثــل جبهــة النصــرة المختلفــة
فــي تكوينهــا عــن داعــش والمتناســقة
معهــا فــي أهدافهــا وتوجههــا الفكــري،
حيــث أن جبهــة النصــرة مكونــة مــن
مجموعــة مــن الســوريين المعتنقيــن للفكــر
الســلفي الجهــادي ،أمــا داعــش فهــي تعتمــد
باألســاس علــى اســتقدام المحاربيــن مــن
خــارج ســوريا للجهــاد فــي ســبيل “تطبيــق
الشــريعة اإلســامية” .وعلــى الرغــم مــن
التوافــق الفكــري بيــن المجموعتيــن ،إال
أن جبهــة النصــرة أعلنــت عــدم انتماءهــا
للتنظيــم علــى الرغــم مــن اتصالهــا الوثيــق
بتنظيــم القاعــدة.
وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن
الكتائــب التــي تتبــع الفكــر الســلفي الجهــادي
فــي األراضــي الســورية مثــل كتائــب
أحــرار الشــام وصقــور الشــام والفــاروق
وغيرهــا ،إال أن تلــك الكتائــب أصــرت
علــى اســتقاللها عــن باقــي التنظيمــات
الداخليــة والخارجيــة ،بــل امتــد األمــر إلــى
تنظيــم تلــك الكتائــب فــي األشــهر األخيــرة
مــن الثــورة الســورية عمليــات قتاليــة ضــد
بعضهــا البعــض وضــد المدنييــن الســوريين
وضــد الجيــش الســوري الحــر باإلضافــة
إلــى الجيــش النظامــي .فيمــا دفعــت الحالــة
التنظيميــة المتراجعــة للجيــش الحــر التخــاذ
بعــض كتائبــه طرقــا بعيــدة كل البعــد عــن
أهــداف الثــورة.
النظــام األســدي علــى الجانــب اآلخــر يلقــى
دعــم اليميــن المتطــرف فــي أوروبــا الــذي
وصــل إلــى حــد القتــال بجانبــه ،كمــا صــرح
تنظيــم الزئبقــة الســوداء النــازي باليونــان،
وهــو ذاتــه اليميــن المتطــرف الــذي لــم

يدعــم ســوريا فــي حربهــا منــذ عقــود ضــد
اســرائيل والتــي أســفرت عــن احتــال
الجــوالن حتــى اليــوم ،باإلضافــة إلــى
انضمــام حــزب هللا فــي المشــهد المســلح
لقمــع الثــورة.
وفــي ظــل هــذه المعــارك المتداخلــة
ألطــراف متعــددة ،فــإن وجــود داعــش
علــى الســاحة الســورية يمثــل أهميــة كبــرى
للتوازنــات اإلقليميــة التــي تحــرص عليهــا
الــدول اإلمبرياليــة الكبــرى وحلفائهــا
بالمنطقــة ،فالســعودية ،التــي تورطــت فــي
تمويــل الكتائــب المســلحة ،تمثــل عمــود
الثــورة المضــادة بالمنطقــة وتخشــى هبــوب
ريــاح التغييــر إليهــا فــي حــال تصاعــد
الحــراك الشــعبي الســوري وتقدمــه وفــي
ظــل احتجاجــات تطالــب بإســقاط الملكيــة
فــي شــرق البــاد ،كمــا أن المحافظــة علــى
حــرب طويلــة األمــد يصــب بالضــرورة
فــي مصلحــة إســرائيل ويفقــد ســوريا الــدور
الحيــوي الــذي لعبتــه فــي انتقــال الســاح
مــن إيــران إلــى حــزب هللا مــن خــال
توفيــر جبهــة هادئــة خانعــة ليســت فــي
مواجهــة عســكرية مــع إســرائيل.
ومــن المالحــظ تقــدم الحــراك الشــعبي ضــد
ممارســات داعــش ،ففــي أوائــل شــهر ينايــر
الماضــي خرجــت مظاهــرات مــن أحيــاء
صــاح الديــن والمشــهد واألنصــاري
الشــرقي وبســتان القصــر بمدينــة حلــب ،في
جمعــة “الشــهيد أبــو ريــان ضحيــة الغــدر”،
وهــو أحــد رمــوز الثــورة الســورية الــذي
اعتقلتــه قــوات النظــام وداعــش أيضــا،
نــددت التظاهــرات بممارســات داعــش
مجــددة مطالــب الشــعب الســوري بإســقاط
نظــام األســد فــي ظــل اختفــاء قســري
منــذ شــهور للعديــد مــن النشــطاء فــي
ســجون داعــش ،كالناشــطة ســمر صالــح
واإلعالمــي أحمــد بريمــو ،وأبــو مريــم قائــد
مظاهــرات بســتان القصــر ،إضافــة لــأب
باولــو والعشــرات مــن األســماء الثوريــة
المعروفــة .كمــا خرجــت المظاهــرات
الشــعبية العارمــة فــي مدينــة أعــزاز
الحلبيــة منــذ أكتوبــر مــن العــام الماضــي،
ضمــن إضــراب عــام منــع حركــة البيــع

والشــراء ،مطالبيــن بخــروج داعــش
منهــا ،فيمــا قوبلــت تلــك المظاهــرات
بالرصــاص الحــي مــن عناصــر التنظيــم.
أمــا محافظــة الرقــة فخرجــت تظاهــرات
شــعبية عريضــة تديــن اعتــداء داعــش
علــى الكنائــس فــي ممارســات طائفيــة
تتزامــن مــع تزكيــة النظــام األســدي للفتنــة
منــذ انــدالع الثــورة الســورية.
المقاومــة الشــعبية العازمــة علــى اســتكمال
النضــال ضــد الثــورة المضــادة مازالــت
مســتمرة ،ففــي أبريــل الجــاري نجــح
مقاتلــون مــن المعارضــة الســورية فــي
اســتعادة الســيطرة علــى عــدة مبانــي
بريــف الالذقيــة ،كمــا تســتمر المقاومــة
الكرديــة ضــد داعــش بشــمال ســوريا،
باإلضافــة إلــى المعــارك اليوميــة التــي
تقــوم بهــا كتائــب المعارضــة ضــد النظــام
وضــد الجنــاح الثانــي للثــورة المضــادة
كداعــش وغيرهــا فــي محافظــات ريــف
دمشــق وحلــب وحمــاه والالذقيــة وديــر
الــزور وغيرهــم ،باإلضافــة إلــى نجــاح
اليســار الثــوري الســوري فــي دخــول
المشــهد مــن خــال تكوينــه لكتائــب
“تحــرر الشــعب” المســلحة التــي تقاتــل
إلــى جانــب الثــورة الســورية.
التحــرك الشــعبي يثبــت ألنظمــة العالــم
بيمينهــا ويســارها العفــن كــذب تجريــد
االحتجاجــات مــن صفــة الثــورة إلــى
حــرب بيــن طوائــف دينيــة ،فعلــى الرغــم
مــن المعــارك الدائــرة التــي تهــدف إلــى
القضــاء علــى الثــورة الشــعبية وقتلهــا أو
دفعهــا نحــو نفــق الســطحية مــن خــال
القبــول بالتغييــر لــرأس النظــام مــع اإلبقــاء
علــى قلبــه كمــا فــي النمــوذج اليمنــي.
الحــراك الحالــي الــذي يتميــز باالســتقاللية
عــن االنجــذاب لتيــارات الثــورة المضــادة
يواجــه تحديــات فــي غايــة المشــقة فــي
مواجهــة النظــام األســدي بسياســاته
الدمويــة والجنــاح التكفيــري للثــورة
المضــادة المتجســد فــي داعــش وغيرهــا
مــن الكتائــب التــي تحــارب الثــورة
الشــعبية وأهدافهــا.

15

الجزائــر :انتخابــات المرشــح
الواحــد رغــم تعــدد األســماء
انطلقــت حركــة االحتجاجــات فــى
العاصمــة الجزائريــة ،تنديــدا بترشــح
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لفتــرة
رئاســية رابعــة ضمــن  6مرشــحين،
رافعيــن شــعارات «ال لعهــدة رابعة»،
حيــث قمعــت الشــرطة المتظاهريــن
واعتقلــت العديــد أمــام مقــر البريــد
المركــزي .االحتجاجــات شــملت عــدة
قطاعــات منهــا الطلبــة الجامعييــن،
والنقابــات المســتقلة إثــر اســتبعاد
الحكومــة لهــم فــى اجتمــاع الثالثيــة
الــذى ضــم الحكومــة واالتحــاد العــام
للعمــال الجزائرييــن ونقابــات رجــال
األعمــال ووســط حــراك اجتماعــي
ملحــوظ فــي المشــهد الجزائــري
العــام تتصــدره مظاهــرات العاطليــن.
كمــا اعتصمــت عائــات المفقوديــن
المقــدر عددهــم بحوالــى 7400
مفقــود للمطالبــة بكشــف الجهــات
األمنيــة عــن أســباب اختفائهــم.
وفــي انتهازيــة واضحــة ضــد الحراك
الشــعبي ،اشــترط قياديــون ســابقون
فــي الجبهــة اإلســامية لإلنقــاذ
علــى الرئيــس بوتفليقــة بتوســيع
نطــاق ميثــاق المصالحــة الوطنيــة
وتطبيــق العفــو الشــامل عليهــم مقابــل
دعمــه فــي االنتخابــات القادمــة
رغــم االحتجاجــات المناهضــة لــه!
الشعوب تتظاهر ضد سياسات
التقشف
تظاهــر عشــرات اآلالف مــن نحــو
 20دولــة أوروبيــة فــي بروكســل
تلبيــة لدعــوة الكونفدراليــة األوروبية.
المتظاهــرون القادمــون مــن بولنــدا،
والدنمــارك ،وإســبانيا واليونــان
نــددوا بسياســات التقشــف مطالبيــن
بطريــق آخــر ألوروبــا أكثــر مراعــاة
للجانــب االجتماعــي .األمــر تشــابه
فــي المغــرب حيــث خــرج اآلالف
مــن العمــال واألســاتذة والموظفيــن
الحكومييــن فــي مســيرة جابــت
أرجــاء مدينــة الــدار البيضــاء
احتجاجــا علــى خطــط تقشــف بــدأت
الحكومــة فــي تطبيقهــا تــؤدي إلــى
خفــض الدعــم علــى مصــادر الطاقــة
ومســتويات معيشــتهم المترديــة.
كمــا اشــتبكت قــوات مكافحــة الشــغب
مــع عــدد مــن المتظاهريــن فــي
اليونــان المحتجيــن علــى سياســة
التقشــف التــي تنتهجهــا الحكومــة فــي
مواجهــة األزمــة الماليــة والديــون
المتراكمــة التــي تســببت فــي تخفيــض
األجــور وتزايــد معــدالت البطالــة.
وفــي فرنســا دعــت النقابــات
العماليــة والمنتميــن لألحــزاب
اليســارية إلــى مظاهــرة مــن آالف
المحتجيــن تنديــدا بسياســة التقشــف
التــي تتبعهــا الحكومــة مطالبيــن
بتخفيــف لوائــح التقشــف الصارمــة
التــي أعلنهــا رئيــس الــوزراء الجديــد،
حيــث رفــع المتظاهــرون الفتــات
كتــب عليهــا «نعــارض سياســة
التقشــف ،وندعــو لتوزيــع الثــروة».

االشتراكي
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بعد قرار استخدام الفحم كمصدر للطاقة

بقلم :علي يسري

من الحكومة للشعب :من أجلِك أنت ..هنجيب أجلَك أنت

يقتــرب الصيــف بلهيبــه وتــزداد
انقطاعــات الكهربــاء ،التــي أصبحــت
مــن صميــم الحيــاة اليوميــة ،وبينمــا
ترتبــك التصريحــات الحكوميــة بيــن
التلويــح بالظــام المنتظــر والبشــارة
بأنهــار مــن الوقــود التــي ســتفيض مــن
دول الجــوار علــى مصــر فــى حالــة فــوز
مرشــح (نــور عينينــا) فــى انتخابــات
الرئاســة المحســومة ســلفاً ،وتأكيــدات
رئيــس الحكومــة إبراهيــم محلــب بــأن
الدعــم ال يذهــب لمســتحقيه وكأن المعانــاة
اليوميــة تحتــاج إلــى هــذا التأكيــد المبهــر.
مــا بيــن التهديــد والبشــارة تمتــد الطوابيــر
أمــام محطــات الوقــود ،فيمــا يتســاقط
الكادحــون صراعــا أمــام أنابيــب
البوتاجــاز ،أو برصــاص الشــرطة
والجيــش  ..ال فــرق فــي المــوت!
“مــن المتوقــع أن يبــدأ اســتخدام الفحــم
فــي صناعــة األســمنت أول ســبتمبر
القــادم” ..هكــذا أطلــق وزيــر الصناعــة
منيــر فخــري عبــد النــور فــي األول
أبريــل أبــواق الحــرب علــى صحــة
المواطنيــن.
تصريحــات عبدالنــور تنهــي الجــدل
المســتمر ،منــذ أن بــدأ الحديــث عــن
اســتخدام الفحــم فــي شــهر مايــو
الماضــي ،بعــد تدهــور أزمــة الطاقــة
وارتفــاع أســعار الغــاز الطبيعــي فــي
عهــد حكومــة هشــام قنديــل والتــي نهجــت
نفــس سياســات الحكومــة الســابقة فــي
الحفــاظ علــى مصالــح رجــال األعمــال
وهوامــش الربــح الهائلــة التــي تحصــل
عليهــا شــركات القطــاع الخــاص وتحديداً
فــي قطــاع اإلســمنت.
إال أن المشــكلة هنــا ال تكمــن فــي وقــوف
الحكومــة بجانــب المســتثمر وتجاهلهــا
للتكاليــف الصحيــة والبيئيــة الخطيــرة
علــى الشــعب المصــري فحســب ،بــل
فــي اإلدعــاء بــأن هــذا الحــل ســيكون
مؤقتًــا حتــى تتمكــن مــن حــل أزمــة
المحروقــات ،والتغافــل عــن التغيــرات
البئييــة والصحيــة والتــي ســتترتب عــن
التحــول إلــى اســتخدام الفحــم فــي توليــد
الطاقــة.
فــي مصــر ..دعــم الطاقــة يذهــب لرجــال
األعمــال وحدهــم
عندمــا أتــت حكومــة الببــاوي إلــى
الحكــم فــى يوليــو  2013أعلنــت
أن أولوياتهــا تقتصــر علــى تســيير
االحتياجــات العاجلــة للبــاد ،ووضــع
خطــة متوســطة وأخــرى طويلــة األجــل

وبشــكل عــام ،فــإن هــذه التكنولوجيــات
حتــى إن كانــت متاحــة ستســتهلك بدورها
حج ًمــا كبيــراً مــن الطاقــة الكهربائيــة
وتعيدنــا إلــى المربــع األول فــي دعــم
صناعــة اإلســمنت بمنحهــا أســعاراً
منخفضــة للكهربــاء.

إلصــاح هيــكل الموازنــة العامــة
المثقلــة بالعجــز والديــون .لقــد حاولــت
حكومــة الببــاوي تفــادى مــا تعرضــت
لــه ســابقتها بســبب أزمــة الطاقــة ،والتــي
كانــت مــن أســباب الهبــة الشــعبية ضــد
حكــم محمــد مرســى وحكومتــه -التــي
اعترفــت بتخفيــض الدعــم فــى الموازنــة
العامــة بنســبة  %13.4عــن عــام-2012
ولكــن ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه،
فرحلــت حكومــة الببــاوي فــي 24
فبرايــر الماضــي غيــر مأســوف عليهــا.
قوبلــت تصريحــات الببــاوي بعاصفــة
مــن تصريحــات رجــال األعمــال فــي
اتحــاد الصناعــات ،الــذي أعلــن رفضــه
لخطــة الحكومــة ترشــيد دعــم الطاقــة ،أو
وضــع شــروط جديــدة لدعــم المصانــع
كثيفــة االســتهالك ،ففــي 16أغســطس
 2011صــرح جــال الزوربــا رئيــس
اتحــاد الصناعــات الســابق وقتهــا تحفظــه
علــى اســتمرار الدعــم الموجــه لألفــراد
فــى قطاعــات الغــذاء والنقــل ،زاع ًمــا أن
إقــرار الحــد األدنــى لألجــور ســيضغط
علــى موازنــة الدولــة.
علــى جانــب آخــر أصــدر البنــك الدولــي
فــي مايــو  2012مذكــرة بنــاء علــى
طلــب الحكومــة المصريــة يتحــدث فيهــا
حــول أن الصناعــات كثيفــة االســتهالك
للطاقــة تعتمــد علــى التصديــر لألســواق
الخارجيــة ،وتبيــع منتجاتهــا فــى الســوق
المحليــة باألســعار العالميــة ،وبذلــك ال
يصــل الدعــم إلــى الجمهــور.
تســتحوز فيهــا المنشــآت الصناعيــة علــى
 %45مــن الدعــم الحكومــي للطاقــة،
و  %81.5مــن الســوالر المدعــوم،
والــذي يســتحوز علــى  %48مــن اإلنفــاق
الحكومــي لدعــم الطاقــة.
علــى الجانــب األخــر تأتــي تصريحــات
أشــرف العربــى وزيــر التخطيــط
والتعــاون الدولــي ،لتؤكــد النيــة المبيتــة
لذلــك ،فتحــدث حــول عــزم الحكومــة
تقليــص دعــم الطاقــة ووقــف ضــخ
الغــاز لمصانــع األســمنت واألســمدة
قبــل بدايــة العــام المالــي .2015/2014

وقــد خفضــت الشــركة القابضــة للغــاز
“إيجــاس” فــي األول مــن أبريــل
إمــدادات الغــاز لمصانــع األســمنت
واألســمدة بنســبة  ،%50ممــا ســيؤدى
إلــى رفــع أســعار البيــع.
ولكــن لمــاذا تلجــأ الحكومــة لذلــك؟ إذا
عــرف الســبب بطــل عجــب .لقــد وافــق
البنــك الدولــي فــي اليــوم نفســه،األول
مــن أبريــل ،علــى تقديــم قــرض بقيمــة
 300مليــون دوالر لمصــر ،بشــروط
تطبيــق سياســات التقشــف مــن تقليــص
دور الدولــة فــى اإلنفــاق علــى الخدمــات
العامــة ،وخفــض الدعــم علــى الســلع
الغذائيــة ،والوقــود ،تلــك الشــروط
المجحفــة تنتهــك الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة للمواطنيــن ،خاصــة
الفقــراء والمهمشــين منهــم.
وكأن الموت يالحقنا!
فــي البدايــة يجــب علينــا أن نوضــح
العالقــة بيــن قــرار اســتخدام الفحــم
وصناعــة األســمنت .فقــد وصلــت مصــر
ســنة  2005إلــى المرتبــة األولــى عالميـا ً
بيــن  130دولــة منتجــة لإلســمنت،
لكــن ذلــك بفضــل حصولهــا علــى دعــم
كبيــر فــي أســعار المحروقــات ،وبالدعــم
المســرف فــي الكهربــاء ،واســتغاللها
انخفــاض تكلفــة العمالــة والمــواد الخــام
المحليــة.
علــى ســبيل المثــال تنفــق الشــركات فــي
مصــر  240مليــون دوالر فقــط ســنويا ً
مقابــل اســتهالكها مــن الكهربــاء ،بينمــا
ســتضطر لدفــع حوالــي  500مليــون
دوالر ســنويا ً إذا اشــتغلت فــي الصيــن
نظيــر نفــس الكميــة مــن الكهربــاء
المدعومــة أيضــاً ،وإنفــاق  800مليــون
دوالر ســنويا ً فــي أســبانيا لنفــس الكميــة
فــي غيــاب الدعــم.
أمــا علــى صعيــد القيمــة الشــرائية للقــوى
العاملــة ،ففــي عــام  2005كان متوســط
أجــر العامــل فــي مصانــع اإلســمنت
بمصــر ،بحســب مركــز المعلومــات
بمجلــس الــوزراء يبلــغ  3.1دوالر
فــي الســاعة ،مقابــل  13.3دوالر فــي
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الســاعة فــي تركيــا و 25.3دوالر فــي
الســاعة فــي كوريــا الجنوبيــة.
واألدهــى أن الشــركات تبيــع األســمنت
محليــا ً باألســعار العالميــة وانتهــاج
ممارســات احتكاريــة أخــرى فــي الســوق
ممــا تتطلــب فــرض حظــر التصديــر
مرتيــن فــي  2008و 2009كإجــراء
لمنــع الشــركات المنتجــة مــن خلــق نقــص
غيــر حقيقــي فــي اإلســمنت بغيــة رفــع
ســعره المحلــي.
األضــرار الصحيــة للفحــم هــي األخــرى
متعــددة مــا بيــن تأثيــره علــى المــخ
واألعصــاب كمــا أثبتــت األبحــاث
العلميــة أن استنشــاق دخــان الفحــم
يتســبب فــي األكســدة وزيــادة خطــر
اإلصابــة بســرطان الرئــة ولزوجــة الــدم
وتضييــق األوعيــة الدمويــة.
تصريحات حكومية تقتلنا كمداً
ففــي معــرض ترويــج الحكومــة لقــرار
اســتخدام الفحــم ،أشــار منيــر فخــري عبــد
النــور وزيــر الصناعــة إلــى مــا يســمى
بتكنولوجيــات الفحــم النظيــف كأحــد
إجــراءات تفــادي أضــرار الفحــم ،لكنــه
أغفــل الكثيــر مــن الحقائــق.
إحــدى هــذه التكنولوجيــات هــي
تكنولوجيــا احتــواء انبعاثــات الكربــون،
والتــي ال يتوقــع أن تتوافــر فــي الســوق
العالميــة قبــل  ،2030كمــا أنهــا ســترفع
تكلفــة طــن األســمنت بقيمــة  950جنيــه
طبقــا ً للوكالــة الدوليــة للطاقــة.
أمــا التكنولوجيــا الثانيــة ،تكنولوجيــا
المرسّــبات ،فإنهــا تزيــل  %99مــن
الجســيمات التــي تتــراوح دقتهــا بيــن
 10 :0.1ملــم ،بينمــا  %80مــن
االنبعاثــات الناتجــة عــن الفحــم تصــل
دقتهــا ألقــل مــن 0.01ملــم ،وبالتالــي
ستفشــل هــذه التكنولوجيــا فــي معالجــة
انبعاثــات الفحــم .وكانــت التكنولوجيــا
األخيــرة التــي تحدثــت عنهــا الــوزارة
هــي تكنولوجيــا التنقيــة بالكبريــت والتــي
تحتــاج إلــى تلويــث كميــات ضخمــة مــن
المــاء.

فــي المقابــل تتحــدث بعــض المنظمــات
الحقوقيــة مثــل حركــة «مصريــون ضــد
الفحــم» ،والمركــز المصــري للحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وجمعيــة
التنميــة الصحيــة والبيئيــة حــول أن
هامــش ربــح شــركات األســمنت فــى
مصــر يبلــغ نحــو  %40مقارنــة بـــ -15
 %20متوســط هامــش الربــح العالمــي.
إن أزمــة اســتخدام الفحــم كمصــدر للطاقة
فــي مصــر تثيــر الكثيــر مــن التســاؤالت
حــول توابعهــا ومــدى ارتباطهــا بكثيــر
مــن األزمــات المتفجــرة حولهــا ،فبينمــا
ترفــض الحكومــة التفــاوض مــع قطــاع
الفريــق الطبــي والــذي دخــل اضرابــه
أســبوعه الرابــع لرفــع ميزانيــة الصحــة
كحــد أدنــى  %15مــن الموازنــة العامــة،
وإقــرار الــكادر المالــي و اإلداري
للفريــق الطبــي ،يقــرر وزيــر الداخليــة
فــي نفــس الوقــت زيــادة ميزانيــة عــاج
أمنــاء الشــرطة إلــى  30مليــون جنيــه
ســنويًا ،وشــراء  50ألــف ســاح جديــد
ومتنــوع مــن الخــارج لتســليح جميــع
أفــراد الشــرطة ،وفــي نفــس الوقــت أيضا ً
تتحفنــا الهيئــة الهندســية للقــوات المســلحة
بجهــاز “ســي ســي دي” والمتخصــص
فــي عــاج اإليــدز وفيــروس “ســي”
وأحيانــا كثيــرة فــي فــك أعمــال الســحر
والشــعوذة!
األزمــة ال تقتصــر علــى اســتخدام الفحــم،
ولكنهــا أزمــة ذات حلقــات متصلــة تبــدأ
بقتلــك كل يــوم ألــف مــرة بــد ًء مــن
ذهابــك للعمــل كأجيــر يقتــات مــن بيــع
مجهــوده العضلــي مــرورا بوقفــك فــي
كميــن للشــرطة ،فيمــا تــردد الشــهادتين
خوفـا ً مــن انفجــار ُمدبــر أو طلقــة طائشــة
مــن ضابــط “ســادي” ،ومــن ثُــم ذهابــك
للمستشــفى مــن أجــل الحصــول علــى
العــاج ،فيطالعــك وجــه محمــد ابراهيــم
وزيــر الداخليــة مــردداً :مفيــش فلــوس
عشــان نعالجــك ..فــي فلــوس عشــان
نقتلــك.
لــم تنتــه القصــة عنــد ذلــك فأحيانــا
كثيــرة لــو قــدر لــك الحيــاة بعــد ذلــك
فإنــك مــن هــؤالء القــوم ممــن يحاســبون
علــى (المشــاريب) ..مشــاريب الســلطة
الحاكمــة ورجــال األعمــال.

