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بديل من أسفل ملواجهة النظام
الناجــم عــن صــراع األجهــزة قــد يعرقــل
خطواتــه .فعلــى المســتوى االقتصــادي،
ســيتحمل الفقــراء والعمــال هــذه األزمــة
وســيدفعون فاتورتهــا ،بإجراءات تقشــفية
صارمــة سيســتمر نظــام السيســي فــي
تطبيقهــا .ويأتــي قانــون الخدمــة المدنيــة
فــي هــذا الســياق ،باإلضافــة إلــى الهجــوم
علــى الحــق فــي التنظيــم برفــع الدعــاوى
القضائيــة علــى النقابــات المســتقلة
وغيرهــا مــن الســبل.

لــم تعــد أزمــة النظــام الراهنــة ،متعــددة
الجوانــب ،خافيــة علــى أحــد .ولعــل مــا
يُنقــل فــي وســائل اإلعــام عــن صــراع
وتنافــس بيــن أجهــزة الدولــة لهــو خيــر
دليــل علــى ذلــك.
تعبــر إقالــة الزنــد أيضًــا عــن هــذا
الصــراع .أمــا التخبــط واالرتبــاك الناتــج
ـر يوضحه
عــن هــذا الصــراع فمــا مــن أمـ ٍ
أكثــر مــن دعــوة المخابــرات المصريــة
لقــادة حركــة المقاومــة اإلســامية حمــاس
للقاهــرة ،بعــد اتهــام الداخليــة لهــا باغتيال
النائــب العــام.
وال يمثــل هــذا الصــراع إال جــز ًءا مــن
أزمــة النظــام بشــكل عــام .فتفــكك حلــف
 03يونيــو ،إلــى جانــب توقــف الدعــم
الــذي كانــت تقدمــه دول الخليج ،مع فشــل
مشــاريع السيســي الوهميــة واســتمرار
حالــة عــدم االســتقرار السياســي ،عــاوة
علــى األزمــة االقتصاديــة العنيفــة
التــي تعصــف بالنظــام ،كل ذلــك يضــع
النظــام فــي أكبــر مــأزق منــذ االنقــاب

العســكري فــي .3102
ً
حــا ســريعًا ،لهــذا
ال يبــدو أن هنــاك
المــأزق العنيــف الــذي يحاصــر
النظــام ،بــل ســيظل النظــام فــي األزمــة
االقتصاديــة التــي تــزداد عمقًــا مــن
ناحيــة ،واألزمــة السياســية اآلخــذة فــي
التصاعــد ،لفتــرة طويلــة مقبلــة.

وبالطبــع يحمــل هــذا الوضــع الكثيــر
مــن ســيناريوهات المســتقبل ،ســواء فــي
أروقــة الســلطة أو فــي تطــورات الحركــة
الجماهيريــة التــي بــدأت بالفعــل فــي
التصاعــد ببــطء ،ســواء علــى مســتوى
االحتجاجــات العماليــة واالجتماعيــة
التــي كانــت تتزايــد ببــطء طــوال العــام
الماضــي ،أو االحتجاجــات ضــد تعذيــب

وعنــف الشــرطة ،ووقفــات أهالــي
المعتقليــن ،وغيرهــا .لكــن مــن المؤكــد
أن الحركــة الجماهيريــة ســتتصاعد
بوتيــرة أســرع فــي الفتــرة المقبلــة ،األمــر
الــذي البــد أن يســتعد لــه الثوريــون جيـدًا.
يحــاول النظــام الهــروب مــن هــذه األزمة
العنيفــة إلــى األمــام ،رغــم أن االرتبــاك

يــدرك الكثيــرون األزمــة العميقــة التــي
تحيــط بالنظــام ،لذلــك رأينــا خــال
الفتــرة الماضيــة بعــض المبــادرات
السياســية لمحاولــة بنــاء بديــل سياســي.
لكــن مــا مــن بديــل يمكــن بنــاءه مــن دون
قواعــد جماهيريــة حقيقيــة فــي المصانــع
واألحيــاء والجامعــات .المعــارك
الديمقراطيــة واالجتماعيــة قادمــة
وســتتزايد ،وســتقدم فرصًــا لــم نشــهدها
منــذ عاميــن ونصــف لبنــاء بديــل منهــا.

يصدر قري ًبا عن حركة االشتراكيني الثوريني

«البرتغال  :1974 - 75السلطة الشعبية»

فــي إطــار السلســلة التــي تعتــزم حركــة
االشــتراكيين إصدارهــا عــن خبــرات
الثــورات الجماهيريــة فــي التاريــخ،
تحــت عنــوان «بروفــات ثوريــة»،
يصــدر قريبًــا كــراس يتنــاول الثــورة
البرتغاليــة بيــن عامــي  1974و1975
بعنــوان «الســلطة الشــعبية».
بــدأت الثــورة فــي البرتغــال بقيــام
«حركــة القــوات المســلحة» بانقــاب
عســكري ،فــي  25أبريــل  ،1974نجــح
فــي إســقاط النظــام الفاشــي الــذي اســتمر
ت
لمــا يزيــد عــن  50عــام فــي ســاعا ٍ
معــدودة دون مقاومــة .كانــت الجماهيــر
متحفظــة فــي البدايــة ،لكــن ســرعان مــا
خرجــت للمياديــن لمتابعــة مــا يحــدث،
وأصبــح شــعار «القــوات المســلحة مــع
الشــعب» ذا شــعبية .ســرعان مــا أطلــق
االنقــاب العنــان للتطلعــات الجماهيريــة،
فهاجــم المتظاهــرون عمــاء الشــرطة
الســرية واعتقلــوا منهــم العشــرات ،وفـ ّر
البقيــة هاربيــن مــن اإلعــدام ،واقتحمــت
الجماهيــر الســجون وأطلقــت ســراح
مئــات المعتقليــن السياســيين .واحتــل
أهالــي العشــوائيات أراضــي النبــاء
وزرعوهــا لصالحهــم.
زعمــت «حركــة القــوات المســلحة»
أنهــا بمثابــة محــرك الثــورة ،إال أنهــا
فــي الواقــع كانــت تهــدف فقــط إلحــداث
إصــاح ســطحي للنظــام القديــم إلقامــة
اقتصــاد ديمقراطــي حديــث علــى الطراز
الغربــي .وكان األمــر ليســير حســب
المخطــط لــوال خــروج أمـرًا واحـدًا عــن
الحســبان؛ وهــو تأثيــر هــذا االنهيــار
المفاجــئ للنظــام الفاشــي علــى الطبقــة
العاملــة البرتغاليــة .تكثفــت النقاشــات
السياســية بيــن العمــال ،كمــا لــو كانــوا
طيلــة حياتهــم خبــرا ًء سياســيين ،وســعوا
لنقــل الثــورة إلــى أماكــن العمــل فــي
صــورة احتجاجــات عفويــة وغير منســقة

وازنــوا فيهــا بيــن المطالــب االقتصاديــة
كرفــع الحــد األدنــى لألجــور ،والسياســية
كتطهيــر أماكــن العمــل مــن المــدراء
المحســوبين علــى النظــام القديــم .نشــأت
آالف اللجــان العماليــة لتوحيــد تحــركات
العمــال فــي القطاعــات المختلفــة.
وســرعان مــا شــهدت مواقــع العمــل
مئــات التحــركات العماليــة الحــادة ،بيــن
اعتصامــات واحتــاالت لمواقــع العمــل
أو احتجــاز العمــال لمــدراء المصانــع
حتــى تنفيــذ مطالبهــم.

فــي ذلــك الحيــن ،كان الحــزب الشــيوعي
هــو التنظيــم الوحيــد الــذي يســتند إلــى
قاعــدة حقيقيــة داخــل الطبقــة العاملــة،
وكانــت لديــه المقومــات الصحيحــة
ٌ
تــراث يُحتــرم فــي
للقيــادة .فقــد كان لــه
النضــال ضــد الفاشــية خــال  40عــام
قبــل الثــورة ،ونمــا بشــكل أكبــر خــال
الفتــرة التــي أعقبــت االنقــاب .ولكــن
لألســف كانــت إســتراتيجيته هــي بنــاء
تحالــف بيــن الطبقــات تضطلــع فيــه
ـوي ،مــن أجــل
الطبقــة العاملــة بـ ٍ
ـدور ثانـ ٍ
تأســيس إطــار ديمقراطــي برجــوازي،
يمكنــه عــن طريقــه أن يحظــى بنصيــب
أكبــر فــي الســلطة ،مــا كان يعنــي
إغفــال الســعي نحــو ثــورة اشــتراكية
فــي البرتغــال .فــي هــذا اإلطــار أدان
الحــزب الشــيوعي العمــال الذيــن
اســتمروا فــي اإلضرابــات لعــدم تحقيــق
مطالبهــم ،وادعــى الحــزب أن الفاشــيين
وراء هــذه اإلضرابــات ،بــل أن الحــزب
بــارك تدخــل القــوات المســلحة إلنهــاء
اإلضرابــات العماليــة بالقــوة.
ومــن جانبــه ،شــهد الجيــش فــي تلــك
المرحلــة تصد ًعــا داخليًــا ،بيــن جنــراالت
المجلــس العســكري الــذي تشــكل بعــد
االنقــاب ،ولــم يكــن راضيًــا بهكــذا
تطــور فــي وعــي العمــال ،واعتبــر
المكاســب التــي حققهــا العمــال بعــد

االنقــاب خــروج عــن النظــام يجــب أال
يســتمر مــن ناحيــة ،ومــن ناحي ـ ٍة أخــرى
ضبــاط «حركــة القــوات المســلحة»
الذيــن كانــوا معاديــن للنخبــة السياســية
الفاشــية ،وال نصيــب لهــم مــن النظــام.
وهــؤالء الضبــاط كانــوا عرضــة لتأثيــر
الحركــة الجماهيريــة بشــكل كبيــر.

حينهــا تحولــت البرجوازيــة مــن ترحيبهــا
باالنقــاب فــي البدايــة أمـ ً
ـا فــي تحديــث
عالقــة االقتصــاد البرتغالــي مــع بقيــة
النظــام الرأســمالي العالمــي ،إلــى
التنديــد بالحكومــة الجديــدة .فــ ّر الكثيــر
مــن مالكــي المصانــع والمســتثمرين
األجانــب وســحبوا رؤوس أموالهــم مــن
البرتغــال .وحمــل الفاشــيون الســاح
وانطلقــوا يثيــرون الفوضــى ويفتعلــون
األزمــات لتقديــم ذريعــة للجنــراالت
للتدخــل وكبــح جمــاح الحركــة العماليــة
وإعــادة فــرض «النظــام» ،والتــي كانــت
لتنجــح لــوال يقظــة العمــال ،الذيــن أُقامــوا
المتاريــس علــى طــول الطــرق وصـ ً
ـول
إلــى الحــدود ،باســتخدام الجرافــات
والشــاحنات وخالطــات اإلســمنت التــي
صادروهــا ،وانضــم إليهــم الجنــود
ضــا مــن أســلحتهم ،واحتلــت
وسـلَّموهم بع ً
الجماهيــر محطــات الراديــو وبثــوا منهــا
بياناتهــم ،حتــى أجبــرت االنتفاضــة
الرئيــس العســكري قائــد االنقــاب علــى
التنحــي ،وتــم حــل المجلــس العســكري،
وأُلقــي القبــض علــى مئــات الجنــراالت
مــن أعضــاؤه ،واســتُب ِدل بـ»مجلــس
الثــورة».
أعــاد ذلــك االنتصــار الثقــة فــي نفــوس
الجماهيــر ،وفــي مقدمتهــم العمــال
والجنــود الذيــن كانــوا متعطشــين للتعرف
علــى أفــكار اليســار ،واحتــل كتــاب
لينيــن «الدولــة والثــورة» الصــدارة
بيــن مبيعــات الكتــب .لكــن المجموعــات
الثوريــة فــي ذلــك الوقــت كانــت أقــرب

للـ»وســطية» ،تســتخدم اللغــة الثوريــة
مــن أجــل جــذب العمــال الذيــن ابتعــدوا
لتوهــم عــن اإلصالحييــن ،لكنهــا فشــلت
فــي ترجمــة نضاليتهــا النظريــة إلــى
ممارســة عمليــة وتنظيــم أولئــك المهتمين
بأفكارهــم فــي حــزب ثــوري مســتقل.
فكانــت الجرائــد الثوريــة تعــج برطانــة
بعيــدة عــن خبــرات العمــال ،تعبِّــر عنهــا
فقــط بلغــة غامضــة وعصبويــة .وكانــت
النتيجــة أن طغــت على الســاحة السياســية
حالــة مــن الالحزبيــة؛ ف ُخيّــل للكثيــر مــن
العمــال والجنــود أن بإمكانهــم الدفــاع
عــن الثــورة دون أحــزاب سياســية.

ومــع تماهــي اليســار الثــوري مــع حالــة
الالحزبيــة ،كانــت الطبقــة الحاكمــة
القديمــة تعيــد تنظيــم نفســها بــا كلــل،
وتتحيــن فرصــة تراخــي تعبئــة الطبقــة
العاملــة لالنقضــاض علــى مكاســب
الثــورة التــي لــم يســتطع العمــال الحفــاظ
عليهــا ،وإعــادة إرســاء ســلطتها مــرة
أخــرى .فأعــادت النظــر فــي اســتخدام
القــوات المســلحة مــرة أخــرى كضــرورة
تــزداد إلحاحًــا .فــي الوقــت الــذي لــم
يــدرك فيــه الكثيــرون مــن أفضــل ثوريــي
البرتغــال أنــه برغــم التجذيــر الهائــل بيــن
الجنــود ،تبقــى المؤسســة العســكرية أداةً
فــي يــد ســلطة الدولــة البرجوازيــة ،وأن
الجماهيــر هــي القــوة الوحيــدة القــادرة
علــى إيقــاف تحطــم تأثيــر ذلــك الجنــاح
اليســاري فــي الجيــش ،بــل أن تطــور
النضــال الطبقــي فــي الجيــش نفســه
يعتمــد علــى مــدى تطــور الطبقــة العاملــة
لتقــدم نمــوذج ســلطة عماليــة بديلــة عــن
الدولــة البرجوازيــة.
ومــع انعــزال النضــال داخــل الجيــش،
كانــت الخطــط تُحــاك مــن أجــل تحــرك
حاســم ضــد القطاعــات المناضلــة داخــل
الجيــش ،وفــي صبــاح  25نوفمبر 1975
أعلنــت قيــادة الجيــش حالــة الطــوارئ

واســتعانت بفــرق القــوات الخاصــة
لحصــار الثكنــات الواقعــة تحــت ســيطرة
الجنــود الجذرييــن ،وقُتــل العديــد مــن
الجنــود فــي االشــتباكات قبــل أن يعلنــوا
استســامهم ،وأُقيــل عشــرات الضبــاط
المحســوبين علــى الثــورة بعــد ذلــك.
عندهــا لــم يجــد اليســاريون المتأثــرون
بتــراث حــرب العصابــات ســوى التشــديد
علــى دور القلــة المســلحة التــي تتحــرك
بالنيابــة عــن الجماهيــر ،والتــي ســرعان
مــا تــم القضــاء عليهــا بســهولة.
بالرغــم مــن عــدم انتهــاء الثــورة فــي
البرتغــال بحمــام دمــاء ،لكــن بعــد 25
نوفمبــر لــم تعــد الطبقــة العاملــة لمــا
كانــت عليــه قبلــه ،وبرغــم مــأزق الطبقــة
الحاكمــة إال أنهــا لــم تعــد إلــى حالــة
الشــلل التــي كانــت عليهــا قبلــه.
لعــل اســتعادة تلــك األحــداث فــي يومنــا
هــذا تخبرنــا أن الســلبية التــي تُتهــم
بهــا الجماهيــر ليســت حتميــة علــى
اإلطــاق كمــا تخبرنــا الطبقــة الحاكمــة
فــي كتــب التاريــخ المزيــف .فالمجتمــع
يمكــن تغييــره فقــط مــن خــال حــزب
ثــوري منظــم يرشــد ويقــود انتفاضــات
الجماهيــر ،فمهمــا بلغــت التنظيمــات
داخــل للجيــش مــن التجذيــر والثوريــة،
لــن تكــن المؤسســة العســكرية مصنعًــا
للثــوار الحقيقييــن ،وإنمــا أداةً فــي يــد
ســلطة الدولــة البرجوازيــة .كمــا أن
ألي نضــال طبقــي فــرصٌ واحتمــاالت
كثيــرة ،لكــن تقدمــه ليتجــاوز نقطــة معينة
ً
مســتحيل مــا لــم تشــرع الحركــة
يعــد
العماليــة فــي تصفيــة حســابات الجماهيــر
مــع البرجوازيــة ،وأن مــا حققتــه الطبقــة
الحاكمــة البرتغاليــة فــي  25نوفمبــر مــا
كان ليتحقــق لــوال مســاعدة اإلصالحييــن
الذيــن باعــوا مؤيديهــم الجذرييــن،
إرضــا ًء للبرجوازيــة التــي اســتغنت عــن
خدماتهــم فيمــا بعــد.

االشرتايك
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اجلنرال والنقابات املستقلة وحرية التنظيم
بقلم :هشام فؤاد
كل التوقعــات تشــير الــى أن أجــور
العامليــن بأجــر ســتواصل التدهــور،
وعمليــات التشــريد واإلغــاق ســتتزايد،
واألســعار ســتركب الصــاروخ خــال
الفتــرة المقبلــة .وهــو مــا عبــر عنــه
السيســي بوضــوح «أجيبلكــم منيــن..
مفيــش» ،وفــي تصريحــه الصــادم« :ال
نحتــاج ســوى إلــى مليــون موظــف مــن
أصــل مــا يقــرب مــن ســبعة مليــون».
هــذه الصــورة القاتمــة تعنــي أن ســلطة
الثــورة المضــادة قــررت أن الهجــوم
علــى حقــوق الفقــراء والكادحيــن هــو
الحــل الوحيــد للخــروج مــن أزمــة النمــو
المســتعصية والقــدرة علــى مواجهــة
الخلــل فــي عجــز الموازنــة ناهيكــم عــن
جــذب االســتثمارات.
ومــا يزيــد الطيــن بلــة اللهــث وراء
القــروض المشــروطة مــن البنــك
والنقــد الدولييــن ومطالبهــم المعروفــة
والمحفوظــة مــن إلغــاء الدعم علــى كافة
الخدمــات مــن ميــاه وكهربــاء ،بينمــا
يســتأثر الرأســماليون والفئــات الضامنــة
الســتمرار الجنــرال فــي الســلطة مــن
جيــش وشــرطة وقضــاة بــكل األربــاح
والمزايــا.
هجوم شرس
وفــي ظــل هــذه األوضــاع خلعــت
ســلطة السيســي برقــع الحيــاء مســتخدمة
االتحــاد األمنــي القابــع فــي  90شــارع
الجــاء ،لتقضــي علــى حريــة التنظيــم،
وكأن لســان حــال الســلطة يقــول :لكــي
نســتطيع تحــدي العمــال يجــب ســلبهم
أســلحتهم فــي التنظيــم واالعتصــام
واإلضــراب.
وفــي هــذا الســياق االســتبدادي
والمعــادي للحريــات والــذي يكتســب
شــرعية بقــوة األجهــزة األمنيــة يجــري
االنقضــاض علــى حــق الجماهيــر
فــي التنظيــم والهجــوم علــى النقابــات
المســتقلة.
ولــم يكــن الجنــرال بعيــدًا تما ًمــا عــن
المشــهد ،فنــزل ســريعًا الــى أرض
المعركــة كمــا ظهــر فــي الكتــاب
الــدوري لمجلــس الــوزراء ،الــذي
صــدر بتوجيهــات مــن السيســي ،بعــدم
التعامــل مــع النقابــات المســتقلة التــي
تثيــر القالقــل فــي مواقــع العمــل ،ومــا
تــاه مــن كتــاب مماثــل مــن وزارة
لداخليــة ،وقبلــه مــا اكتشــفه نقابيــون مــن
رفــع االتحــاد األصفــر غيــر الشــرعي
لقضيــة أمــام القضــاء اإلداري للحكــم
بعــدم شــرعية النقابــات المســتقلة التــي
تثيــر الزوابــع.
وبالطبــع المقصــود بالقالقــل والزوابــع
هــو تنظيــم العمــال الحتجاجــات دفا ًعــا
عــن لقمــة العيــش والتثبيــت وحــق
العمــل .
وحتــى يتــم القضــاء تما ًمــا علــى بدعــة

النقابــات الحــرة والمســتقلة أعــد ترزيــة
القوانيــن مشــروع قانــون لتنظيــم
النقابــات مــن المفتــرض أن يتــم عرضه
علــى البرلمــان قريبًــا ،وهــو بالتأكيــد
ليــس القانــون الــذي انتظــر العمــال
صــدوره منــذ ثــورة ينايــر ،ولكنهــم
لــم يحصلــوا فــي عــز انتصــار الثــورة
ســوى علــى إعــان وزاري يعتــرف
بالتنظيمــات المســتقلة ،ولكــن المجلــس
العســكري ثــم اإلخــوان رفضــا إصــدار
قانــون للحريــات النقابيــة يســمح للعمــال
بالتنظيــم بالتوحــد.
لكــن معركــة السيســي مــع النقابــات
العماليــة ليســت محســومة ،ليــس ألن
للعمــال اتحــاد عمالــي مســتقل قــوى
يســتطيع الدفــاع عــن حريــة التنظيــم،
عبــر إعــان اإلضــراب العــام  ،وليــس
ألن معركــة الحريــة النقابيــة معركــة
جماهيريــة ،ولكــن ألن ميــاه كثيــرة
جــرت فــي النهــر منــذ انقــاب  3يوليــو
.2013
وبــا شــك فــإن المجــازر والترهيــب
واالعتقــاالت ،إلــى جانــب الدعايــة
الصفــراء حــول أهميــة الوحــدة مــع
الجنــرال ،والتــي طالــت نقابــات
عماليــة مســتقلة طالبــت عمالهــا بعــدم
اإلضــراب لمــدة عــام تحــت شــعار
الوحــدة مــع ســلطة الرأســمال ،ســاهمت
فــي تخفيــف حــدة التحــركات العماليــة
«خوفًــا أو انتظــارًا».
ولكــن عوامــل عديــدة غيــرت المعادلــة،
منهــا تماســك ســلطة  3يوليــه ذاتهــا التي
بــدأت الشــروخ تــدب فــي أوصالهــا
وبــات الصــراع داخلهــا مكشــوفًا ،الــى
جانــب أن الجماهيــر الشــعبية اكتشــف
قطــاع منهــا ،مــع وطــأة األوضــاع
المعيشــية وتدهورهــا ،خطــأ مــا ركنــت
إليــه مــن تجنــب مواجهــة االســتبداد
واالنقضــاض علــى مكتســبات ثــورة

ينايــر لتصحــو علــى واقــع مؤلــم غيــر
مســبوق.
االحتجاجــات
بــدأت
وبالتالــي
واالعتصامــات
والمظاهــرات
واإلضرابــات تتزايــد ببــطء رغــم
القبضــة األمنيــة والفصــل والنقــل .كمــا
بــدأت لجــان نقابيــة وقيــادات عماليــة
تعيــد النظــر فــي مواقفهــا وترفــع
صوتهــا بـــ «ال لبلطجــة الحكومــة ال
للفســاد» وتــوارت صــور الزعيــم
الملهــم التــي كانــت ترفــع فــي كل
الوقفــات تقريبًــا.
وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر،
ارتفــع صــوت المتظاهريــن فــي وقفــة
الموظفيــن يــوم األحــد  20مــارس
الماضــي ضــد قانــون الخدمــة المدنيــة
بالهتــاف «سيســي بيــه يــا سيســي بيــه،
كيلــو األرز بســبعه جنيــه» .كمــا شــهدت
مصــر نحــو  1117احتجا ًجــا للمطالبــة
بحقــوق العمــل عــام .2015
معركة الحق في التنظيم
هــذه الظــروف المعيشــية القاســية
ســتجعل قطاعــات واســعة مــن العمــال
تحــاول مــن جديــد تنظيــم نفســها فــي
أشــكال نقابيــة ،ومــن جهــة أخــرى
تدفــع قطاعــات مــن النقابــات المســتقلة
الموجــودة بالفعــل إلــى محاولــة إعــادة
اإلحيــاء مــن جديــد.
وبالتأكيــد بعــض هــذه النقابــات سيســعى
إلــى إصــاح األخطــاء بالنــزول
إلــى القواعــد وتمتيــن العالقــة بهــا
وإجــراء انتخابــات ومقرطــة النقابــة،
والبعــض اآلخــر ســيدافع عــن مصالحــه
الشــخصية واالنتهازيــة .وهــو مــا يجــب
التمييــز بينهمــا وتوحيــد المكافحيــن
فــي بوتقــة واحــدة تخــوض النضــال
معًــا وتنفتــح علــى المعــارك العماليــة
األخــرى ومعــارك المجتمــع.

وفــي هــذا الســياق أعربــت نقابــات
عديــدة عــن غضبها مــن مقتــرح القانون
المقــدم مــن االتحــاد «الرســمي» الــذي
ال يخــرج عــن كونــه نســخة معدلــة
مــن القانــون الحالــي منتهــى الصالحيــة
« 35لســنة  ،»1976تجافــي الدســتور
الجديــد ،واالتفاقيــات الدوليــة ،وتنتهــك
الحريــات النقابيــة علــى نحــ ٍو فــظ.
وقــد انتهــت نقابــات فــي اجتماعــات
عديــدة عقــدت مؤخــرًا علــى التوافــق
علــى اتخــاذ عــدد مــن الخطــوات دفا ًعــا
عــن حريــة العمــل النقابــي وديمقراطيته
واســتقالليته علــى األخــص منهــا
توجيــه مخاطبــة الــرأي العــام المصــري
لتبصيــره بأهميــة النقابــات – مســتقلة
اإلرادة وديمقراطيــة التكويــن وتوجيــه
رســائل بهــذا الشــأن إلــى أعضــاء
البرلمــان واألحــزاب السياســية والقــوى
الديمقراطيــة وســائر منظمــات المجتمــع
ً
فضــا عــن تقديــم مقتــرح
المدنــي.
بقانــون يكفــل الحريــات النقابيــة
ويتماشــى مــع الدســتور واالتفاقيــات
الدوليــة والدفــع بــه إلــى البرلمــان.
وأكــدت النقابــات تمســكها بمبــادئ
الحريــات وعلــى األخــص  -حــق
العمــال فــي تكويــن نقاباتهــم بحريــة
دون إكــراه ،ودون فــرض منظمــة
نقابيــة واحــدة عليهــم ســواء كان ذلــك
علــى مســتوى المنشــأة أو الصناعــة..
حــق العمــال فــي االنضمــام أو
االنســحاب ،وحــق النقابــات فــي الوحــدة
أو االنفصــال.
كمــا احتشــد نحــو 600موظفًــا إلــى
جانــب ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي
وقــوى سياســية أمــام مجلــس الدولــة
يــوم أثنــاء نظــر القضيــة المرفوعــة
أمــام مجلــس الدولــة إلعــان النقابــات
المســتقلة نقابــات غيــر شــرعية .ومــن
المتوقــع أن يحتشــد مثلهــم يــوم  3أبريــل

المقبــل أثنــاء نظــر الجلســة الجديــدة.
ومعركــة الدفــاع عمــا تبقــى مــن حريات
نقابيــة ،ليســت محســومة النتائــج تما ًمــا
رغــم عــدم تــوازن القــوى الحالــي بيــن
العمــال مــن جهــة وبيــن الرأســماليين
مــن جهــة أخــرى ،وذلــك للشــروخ
الباديــة فــي ســلطة الثــورة المضــادة.
ومــن الضــروري والملــح الكفــاح
لحمايــة الكيانــات العماليــة والنقابيــة
المكافحــة الموجــودة بالفعــل  -وليســت
الورقيــة  -الــى جانــب الضغــط
للحصــول علــى ضمانــات فــي التشــريع
الجديــد لحمايــة حريــة التنظيــم الــذي
تريــد الدولــة القضــاء عليــه قضــاء
مبرمــا حيــث حظــرت ،علــى ســبيل
المثــال ،حــق التنظيــم علــى العمالــة
غيــر المنتظمــة التــي تشــكل تقريبًــا
 %60مــن العمالــة المصريــة وأصحــاب
المعاشــات.
وإذا كان الدفــاع عــن الحريــات النقابيــة
ال ينفصــل عــن الدفــاع عــن الحريــات
العامــة بشــكل عــام ،فــأن الدفــاع عــن
الحريــة النقابيــة والنقابــات المســتقلة
هــي واحــدة مــن قضايــا الثــورة
المركزيــة فالعمــال المتحــدون ال يمكــن
هزيمتهــم وهــم أحــد ركائــز مقاومــة
الثــورة المضــادة واســتعادة الديمقراطية
للمجتمــع كلــه.
ويبقــى أن حركــة العمــال ســتنتج كمــا
أنتجــت فــي عــز طــوارئ مبــارك
نســخة جديــدة مــن النقابــات المســتقلة
يجــب النضــال لكــي تكــون ديمقراطيــة
وجماهيريــة لتســتفيد مــن ارث الماضــي
 ،نقابــات منفتحــة علــى النضــال
السياســي خصوصًــا مــع مركــزة
الســلطة والثــروة فــي يــد رجــال
األعمــال ،ســواء كانــوا مــن المؤسســة
العســكرية أو مــن رجــال األعمــال أو
الدولــة.

االشرتايك

خارجعامل
العاصمة
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عمال مساهمة البحيرة:

«صرفنا جزء من املستحقات املتأخرة لكن األزمة مستمرة»
صــرف عمــال شــركة مســاهمة البحيــرة
وعمــال الشــركة العقاريــة الســتصالح
األراضــي ،مطلــع الشــهر الجــاري،
رواتــب ثالثــة أشــهر مــن أصــل 10
شــهور مســتحقات متأخــرة ،بعــد أن
اعتصمــوا أمــام وزارة الزراعــة
بالدقــي منــذ ثالثــة أســابيع ،ولــم يفضــوا
اعتصامهــم إال بعــد تدخــل عــدد مــن
أعضــاء مجلــس النــواب والتفــاوض
باســمهم مــع رئيــس الشــركة القابضــة
لجدولــة صــرف المتأخــرات.
وتســتمر أزمــة عمــال الشــركتين رغــم
جميــع مســاعيهم لــدى كل الجهــات
لحــل مشــكلتهم وصــرف مســتحقاتهم
المتأخــرة ،ووســط تخــاذل مــن جميــع
أجهــزة الدولــة ،أدى إلــى عــدم حصــول
عمــال شــركة مســاهمة البحيــرة البالــغ
عددهــم  4000عامــل علــى مرتباتهــم
لمــدة  10شــهور ،حتــى بعــد أن قامــت
إدارة الشــركة بإجبــار  1400عامــل
علــى االســتقالة ،وتجميــد مرتبــات الـــ
 2600عامــل الباقييــن ،بدعــوى عــدم
وجــود ســيولة ماديــة وتوقــف عمــل
الشــركة العمالقــة التــي يرجــع تأسيســها
إلــى عــام .1881

مــن اإلضرابــات فــي عــدة محافظــات
لتحقيــق مطالبهــم والمتمثلــة فــي صــرف
المســتحقات المتأخــرة ،وإســناد مهمــات
للعمــال فــي مشــروع  1.5مليــون فــدان،
أو عمــل تســويات لهــم والحصــول علــى
مكافــآت نهايــة الخدمــة.

وقــال أحــد عمــال الشــركة (م  .خ) لبوابــة
االشــتراكي إن األزمــة مســتمرة لعــدم
تشــغيل الشــركة وإســناد مهمــات عمــل
للعمــال ،مشــيرًا إلــى وجــود شــبهات
فســاد كبيــرة مــن قبــل زيــدان محمــد
زيــدان رئيــس الشــركة واللــواء طــارق
حامــد أبــو المعاطــي رئيــس الشــركة
القابضــة ،وكشــف أنــه يملــك مــن ملفــات
و مســتندات تثبــت صحــة قولــه وأنــه
ســوف يتقــدم إلــى النائــب العــام للتحقيــق
فــي قضايــا الفســاد.

ووســط حالــة االحبــاط و االجواء الســلبية
التــي تحيــط بعمــال الشــركة ،اتخذ 1000
عامــل منهــم قــرارًا فــي أبريــل مــن العــام
الماضــي باالعتصــام .و بعــد تنظيــم
نحــو  35تظاهــرة أمــام مقــار الشــركة
و مجلــس الــوزراء و وزارة الزراعــة
و نقابــة الصحفييــن ،و بعــد اعتصــام دام
مــا يقــرب مــن أســبوعين أمــام الشــركة
القابضــة ،قــرروا اتخــاذ خطــوات
تصعيديــة أكثــر بتحريــر محاضــر بأقســام
الشــرطة وبالغــات للنائــب العــام بالبــدء
فــي اإلضــراب عــن الطعــام ،ودخــل
أحدهــم و يدعــى (م  .ج) فــي غيبوبــة،
نُقــل علــى إثرهــا للمستشــفى.

واعتبــر عامــل آخــر (ح .ل) أن مشــكلة
عمــال البحيــرة ،الممتــدة منــذ  3ســنوات،
تكشــف هجــوم الحكومــة علــى العمال من
خــال تقليــل األجــور وتخفيــض العمالــة،
والســعي لبيــع شــركات قطــاع األعمــال
وتصفيتهــا وتشــريد آالف العمــال ،ممــا
يســتدعي تنظيــم مقاومــة عماليــة جماعيــة وفــي شــهر أغســطس الماضــي ،منــع
إليقــاف توحــش الحكومــة والحصــول العشــرات مــن العمــال ،رئيــس الشــركة
ونائبــه مــن الخــروج للمطالبــة بصــرف
علــى المســتحقات.
مســتحقاتهم المتأخــرة وقــرروا اإلضراب
وأضــاف أن العمــال نظمــوا العديــد عــن العمــل لصــرف مرتباتهــم المتأخــرة.

ال لبلطجة النظام ..ال لقانون اخلدمة املدنية
 7مليــون موظــف يعملــون فــي مصــر،
ممــا يعنــي تشــريد أكثــر مــن  6مليــون
موظــف وأســرهم ،وهــو مــا ترجــم نفســه
فــي إعــان الحكومــة لتمريــر القانــون
مــرة أخــرى مــن البرلمــان.

مــا زالــت حكومــة كبــار رجــال األعمــال
تصــرف رواتــب الموظفيــن علــى قانــون
 ،18وهــو القانــون الملغــي بحســب
قــرار البرلمــان رقــم  1الصــادر فــي 18
فبرايــر الماضــي ،والــذي نــص علــى
العمــل بقانــون  47لســنة  ،1978ابتــدا ًء
مــن  29فبرايــر ،بالمخالفــة للمــادة 156
مــن الدســتور.
نظــام السيســي يثبــت لنــا يوميًــا أنــه ال
يعتــرف بالدســتور وال بالقانــون وال
بالبرلمــان ،إنمــا يعتــرف فقــط بأوامــر
كبــار رجــال األعمــال ،وأوامــر صنــدوق
النقــد الدولــي والبنــك الدولييــن ،اللذيــن
اشــترطا علــى النظــام تخفيــض عــدد
الموظفيــن إلــى أقــل مــن الثلــث كــي
يحصــل علــى قــروض ،وهــي القــروض
مشــكلة إســكان الشــباب ،ولكنهــا تزيــد وهــو مــا ردده السيســي علنًــا أمــام
التــي ال تدخــل فــي تطويــر منظومــة
شاشــات التلفزيــون بقولــه إنــه ال يريــد
األغنيــاء غنــى والفقــراء فقــرًا.
الصحــة أو التعليــم المجانــي أو حــل
ســوى مليــون موظــف فقــط مــن إجمالــي

لذلــك تعلــن حركــة االشــتراكيين
الثورييــن عــن تضامنهــا مــع مظاهــرات
الموظفيــن ،فالمظاهــرات واالعتصامــات
واإلضرابــات هــي الوســيلة الوحيــدة التي
تســتطيع بهــا الجماهيــر الشــعبية إجبــار
نظــام رفــع األســعار وإرهــاب واعتقــال
عشــرات اآلالف علــى التراجــع.
معًــا ضــد هجمــة النظــام علــى مســتوى
معيشــة الطبقــات الكادحــة ..معًــا نكافــح
مــن أجــل سياســة بديلــة تضــع العمــال
قبــل األربــاح.
االشتراكيون الثوريون

تأجيل دعوى حتديد حد أدنى لألجور إلى  10مايو املقبل
أجلــت محكمــة القضــاء اإلداري
الثالثــاء  8مــارس ،الدعــوى المقامــة
مــن الصحفــي مصطفــى عبيــدو ،والتــي
تطالــب بإلــزام رئيــس الــوزراء ووزيــر
التخطيــط ورئيــس المجلــس األعلــى
للصحافــة بصفتهــم ،بتحديــد حــد أدنــى
ألجــور الصحفييــن لجلســة  ١٠مايــو
إلعــان المجلــس القومــي لألجــور.

وطالبــت الدعــوى الحكــم بوقــف تنفيــذ
القــرار الســلبى بعــدم تحديــد حــد أدنــى
ألجــور الصحفييــن ،وعــدم وضــع
التدابيــر الالزمــة التــي تكفــل تحقيــق
التــوازن فــي األجــور واألســعار ،بــأن
يكــون الحــد األدنــى ألجــور الصحفييــن
 5آالف جنيــه ،وفــق مــا حــدده خبــراء
االقتصــاد كحــد كفايــة ألســرة تريــد أن

فــي مذكــرة الدفــاع التــي تقــدم بهــا
تعيــش حيــاة كريمــة.
للمحكمــة اليــوم أن نقابــة الصحفييــن قــد
وانضمــت نقابــة الصحفييــن اليــوم رســميًا أوصــت باعتبارهــا الممثــل المنتخــب
لدعــوى عبيــدو بمذكــرة دفــاع الــذى عــن كل الصحفييــن بضــرورة إقــرار
طالــب فيهــا بـــ  5آالف جنيــه كحــد أدنــى الحــد األدنــى ألجــور الصحفييــن،
ألجــور الصحفييــن.
وناقشــت هــذا األمــر أكثــر مــن مــرة فــي
مؤتمراتهــا العامــة.
وأكــد يحيــي قــاش ،نقيــب الصحفييــن،
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رفــض مجلــس النــواب إقــرار قانــون
الخدمــة المدنيــة رقــم  18لســنة ،2015
وكان أول قــرار ينشــر فــي الجريــدة
الرســمية لعــام  ،2016وذلــك فــى عددهــا
رقــم “ 7تابــع” بتاريــخ  18فبرايــر
 ،2016بعنــوان “عــدم إقــرار قانــون
الخدمــة المدنيــة واعتمــاد نفــاذه حتــى 20
ينايــر  ،″2016ممــا يعنــى العــودة لقانــون
العامليــن المدنييــن بالدولــة رقــم  47لســنة
 ،1976ولكــن الحكومــة تماطــل حتــى
اآلن فــي العــودة لــه ،وكأن شــيئًا لــم يكــن،
مــرة بحجــة أنهــا ســوف تعــدل فــي مــواد
القانــون الملغــي التــي اعتــرض عليهــا
مجلــس النــواب وتعيــده إليــه لكــى يقــرره
بســرعة ،وبالتالــي فــا داعــي للعــودة بــكل
ترتيبــات المرتبــات والحوافــز واإلجــازات
وغيرهــا إلــى القانــون  ،47وقتهــا ذكــرت
الحكومــة أنهــا ســوف تصــرف أجــر شــهر
فبرايــر فقــط علــى نفــس القانــون الملغــي
حتــى ال تتأخــر أجــور الموظفيــن وعندمــا
يحيــن صــرف راتــب شــهر مــارس يكــون
قــد تــم إقــرار القانــون.
منــذ ينايــر  2016وحتــى اآلن ،مــر
شــهران والحكومــة بــكل أجهزتهــا
تضــرب عــرض الحائــط بحــق الموظفيــن
فــى األجــور طبقــا للقانــون  ،47وكذلــك
اإلجــازات وحقــوق مــن يعملــون لجــزء
مــن الوقــت ،شــهران والحكومــة تتعامــل
مــع الموظفيــن بشــكل غيــر قانونــي وغيــر
دســتوري ،وبعــد أن طــال الوقــت بــدون
صــدور التعديــات التــي أشــارت إليهــا،
وال العــودة للقانــون القديــم ،األن تتحجــج
الحكومــة بحجــة أخــرى ،وهــي أنهــا
ال يجــب أن تخالــف القانــون الــذي أقــر
الموازنــة العامــة للدولــة للعــام -2016
 ،2017والتــي أقــرت بنــاء علــى القانــون
 18لســنة .2015
الغريــب فــى األمــر أن مجلــس النــواب لــم
يصــدر منــه بشــكل رســمي أي بيــان يديــن
فيــه الحكومــة علــى عــدم العــودة لتطبيــق
القانــون  47لســنة  1976بنــاء علــى
رفضــه لقانــون الخدمــة المدنيــة الجديــد،
والســؤال هــو هــل يقبــل المجلــس حكومــة
ال تحتــرم القوانيــن والدســتور ،ولــم تحتــرم
إرادة أعضائــه برفــض قانــون رأوا أنــه
يضــر بمالييــن الموظفيــن؟!
وفــي ظــل هــذا الصمــت يقــف الموظفــون
اليــوم أمــام نقابــة الصحفييــن للمطالبــة
بتطبيــق القانــون والدســتور ،يطالبــون
بالعــودة لقانــون العامليــن المدنييــن
بالدولــة رقــم  47لســنة  ،1976بــكل مــا
يترتــب عليــه مــن اســتحقاقات لهــم ســواء
العــاوات التــي حرمــوا منهــا لكونهــم
ينطبــق عليهــم قانــون الخدمــة المدنيــة،
فعالوتهــم  %5فقــط ،كذلــك يطالبــون بضــم
العالوتيــن اللتيــن كان يجــب ضمهمــا
لألجــر األساســي فــي بدايــة يوليــو ،2015
وكذلــك العــاوة التــي ســتنضم هــذا العــام،
كمــا يطالبــون بالعــودة لنظــام اإلجــازات
القديــم ،وكذلــك احتســاب األجــور المتغيرة
كنســبة مــن األجــر األساســي ،وليســت
كنســب مقتطعــة طبقــا للقانــون الملغــي.
وحملــة نحــو قانــون عــادل للعمــل
تتضامــن مــع الموظفيــن فــي مطالبهــم
العادلــة وتطالــب الحكومــة باالمتثــال لهــا
وتحقيقهــا طبقًــا للقانــون والدســتور.

االشرتايك

خارجمواقف
العاصمة

العدد  - 128الثالثاء  22مارس 2016

5

بعد اتهامه لها باغتيال النائب العام

ملاذا يعادي النظام املصري حركة حماس؟
بقلم :خالد عبد الرحمن
كشــف وزيــر الداخليــة المصــري ونائــب
رئيــس جهــاز أمــن الدولــة الســابق عــن
تفاصيــل مــا أســماه «عمليــة القبــض
علــى المتهميــن باغتيــال النائــب العــام
المستشــار هشــام بــركات» ،واتهــم
عناصــر مــن مخابــرات حركــة حمــاس
بتدريــب الذيــن اغتالــوا النائــب العــام
المصــري.
قــد يكــون هــذا االســتدعاء لقضيــة مقتــل
النائــب العــام «للمــرة الثالثــة» مفهو ًمــا
فــي ســياق إعــادة اســتدعاء مصطلــح
«الحــرب علــى اإلرهــاب» للتعتيــم علــى
األزمــة الداخليــة الطاحنــة والتصاعــد
النســبي لالحتجاجــات االجتماعيــة ضــد
سياســات التقشــف ،ومــا يصاحبهــا مــن
إجــراءات قمعيــة ،وتوحــش وبلطجــة
الداخليــة .ولكــن الســؤال هــو لمــاذا
يســتدعي النظــام اتهــام «حمــاس» كل
مــرة بـ»التآمــر علــى مصلحــة مصــر»؟
ولمــاذا هــذا العــداء الصريــح مــن دولــة
السيســي لهــا؟
العداء للديمقراطية والتغيير
إن العــداء لحمــاس غيــر مرتبــط بدولــة
السيســي ،بــل تمتــد جــذوره إلــى دولــة
مبــارك التــي تحمــل جيناتهــا األيدولوجيــة
عــدا ًء جذريًــا لــكل مــا هــو ديمقراطــي

ولــكل فعــل جماهيــري مــن أســفل ،ســواء
كان إصالحيًــا أو ثوريًــا.
بــدأ عــداء النظــام المصــري لحمــاس
بهــذا الشــكل الســافر بعــد فوزهــا فــي
االنتخابــات التشــريعية عــام ،2006
ومــن ثــم تصاعــد أزمــة االنتقــال الســلمي
للســلطة والتــي نتــج عنها نشــوء ســلطتين
سياســيتين وتنفيذيتيــن فــي صيــف عــام
2007؛ إحداهمــا تحــت ســيطرة حركــة
فتــح فــي الضفــة الغربيــة واألخــرى
تحــت ســيطرة حركــة حمــاس فــي قطــاع
غــزة ،ممــا عــرَّض حركــة حمــاس
لحــرب اســتئصال منهجيــة .ولعلنــا ال
ننســي أن اإلعــان عــن حــرب غــزة
فــي ديســمبر  2008تــم مــن القاهــرة فــي
المؤتمــر الصحفــي الــذي ضــم وزيــرة
الخارجيــة الصهيونيــة تســيبي ليفنــي
ووزيــر الخارجيــة المصــري األســبق
أحمــد أبــو الغيــط ،والــذي  -للمفارقــة
 تولــى منصــب أميــن عــام جامعــةالــدول العربيــة خلفًــا لنبيــل العربــي ،بعــد
ترشــيح النظــام المصــري لــه.
فالعــداء لحركــة حمــاس هــو فــي األصــل
عــدا ٌء ألي شــكل مــن أشــكال التغييــر
خــارج إطــار الشــرعية «الفتحاويــة»
النابعــة مــن شــرعية النظــم العربيــة
المســيطرة علــى الحكــم ،والتــي أطاحــت
بهــا حركــة حمــاس فــي انتخابــات نزيهــة.

ضــا فــي ممارســات
يتجلــى هــذا العــداء أي ً
النظــام المصــري الحالــي لدعــم الجنــرال
حفتــر ضــد المؤتمــر الوطنــي العــام فــي
ليبيــا ،الــذي يمثــل الســلطة التشــريعية
فــي ليبيــا منــذ انتخابــه ديمقراطيًــا فــي
انتخابــات  7يوليــو  ،2012وتســلمه
الســلطة فــي  8أغســطس  2012مــن
المجلــس الوطنــي االنتقالــي .يتجلــى هــذا
العــداء كذلــك فــي الدعــم المطلــق للســفاح
بشــار األســد ضــد الثــورة والشــعب
الســوري.
الكيــان الصهيونــي بوابــة الرضــا
الغربــي بالمنطقــة
فــي الوقــت الــذي يقــوم فيــه الجيــش
المصــري بغلــق معبــر رفح وإخــاء رفح
ـرق األنفــاق
المصريــة مــن الســكان ،ويُغـ ِ
لصالــح الكيــان الصهيونــي ،وبتنســيق
كامــل معــه ،تســبب حــركات المقاومــة
فــي المنطقــة صداعًــا مزمنًــا ،وتشــكل
تهديــدًا مســتمرًا ،للكيــان الصهيونــي،
ممــا يجعلهــا هدفًــا دائ ًمــا للهجمــات مــن
جانبــه ،والتضييــق والخنــق مــن جانــب
النظــم العربيــة العميلــة.
لــذا ،ومنــذ اللحظــة األولــى لترشــح
الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي لحكــم
مصــر وهــو يبعــث ليــس فقــط برســائل
عــدة لطمأنــة الجانــب الصهيونــي بــل
يســعى حثيثًــا لتعزيــز التعــاون المشــترك

معــه ،مــن تصريحاتــه بــأن الجيــش
المصــري فــي ســيناء لحمايــة أمــن
إســرائيل مــن أي أعمــال عدائيــة ،إلــى
إعــادة فتحــه الســفارة الصهيونيــة فــي
قلــب القاهــرة فــي نفــس توقيت غلقهــا منذ
ثــاث ســنوات بعــد الثــورة المصريــة،
ثــم عــودة الســفير المصــري إلســرائيل،
إلــى تصريحــه بضــرورة توســيع معاهــدة
الســام مــع الكيــان لصهيونــي لتشــمل
ً
دول عربيــة جديــدة ،ثــم اســتقباله لوفــد
مــن اللوبــي الصهيونــي األمريكــي فــي
القصــر الجمهــوري وتصريحــه لهــم بــأن
نتنياهــو «يمتلــك قــوى عظيمــة ويســتطيع
المضــي قد ًمــا بالمنطقــة والعالــم» ،إلــى
الحكــم القضائــي فــي  2014باعتبــار
حمــاس منظمــة إرهابيــة ،وغيرهــا مــن
المشــاهدات التــي ال تخفــى علــى أي
متابــع للتطــورات.
مــن الواضــح أن السيســي يعلم أن شــعبيته
التــي اكتســبها علــى أنقــاض حكــم جماعة
ً
طويــا
اإلخــوان المســلمين لــن تســتمر
تحــت مطرقــة اإلجــراءات التقشــفية التــي
قــام ويقــوم وســيقوم بهــا لتهيئــة منــاخ
االســتثمار لقــوى الليبراليــة الجديــدة.
كمــا أنــه يستشــعر االنهيــار الســريع
فــي الدعــم الغربــي وتوقــف المســاعدات
الخليجيــة الداعمــة لنظامــه الهــش والتــي
يُشــترط لتقديمهــا نيــل الرضــا األمريكــي

واألوروبــي ،وهــذا يعــزز مــن مركزيــة
الكيــان الصهيونــي فــي توجهــات عســكر
كامــب ديفيــد كبوابــة ذهبيــة لنيــل هــذا
الرضــا ال ُمهتــز.
ولهــذا نالحــظ أن النظــام المصــري،
وفــي نفــس األســبوع الــذي يوافــق فيــه
علــى اعتبــار حــزب هللا منظمــة إرهابيــة
فــي مؤتمــر وزراء الداخليــة العــرب،
يوجــه االتهــام لحركــة حماس بالمشــاركة
فــي اغتيــال النائــب العــام المصــري .إن
النظــام المصــري يعلــم تما ًمــا أنــه إذا أراد
اســتمرار تدفــق المســاعدات الخليجيــة
والمســاندة الغربيــة ،فــإن الطريــق إلــى
ذلــك يمــر بتــل أبيــب.
إذن فالهجــوم المنهجــي لنظــام السيســي
علــى حركــة حمــاس يأتــي ضمــن ســياق
الســعي لكســب رضــا الكيــان الصهيونــي
 البوابــة األهــم لنيــل الرضــا الغربــيبالمنطقــة  -كمــا أنــه اســتمرار لتوجهــات
الدولــة المصريــة ومــن خلفهــا الطبقــة
الرأســمالية الحاكمــة فــي مصــر المعاديــة
جذريًــا للديمقراطيــة ولــكل أشــكال
المقاومــة الجماهيريــة وكل أشــكال
التغييــر مــن خــارج الدولــة ،ســواء كانــت
إصالحيــة أو ثوريــة ،وســواء لبســت
ثوبًــا دينيًــا أو علمانيًــا.

منظمات املجتمع املدني

شوكة في حلق النظام
إن معــاداة الســلطات المصريــة لمنظمات
المجتمــع المدنــي ليســت بســبب أزمــة
قانــون أو تمويــل ،بــل أنهــا فــي جوهرهــا
مرتبطــة ارتباطًــا ال ينفصــم بحالــة الدمــج
الســريع وغيــر المتكافــئ لالقتصــاد
المحلــي فــي االقتصــاد العالمــي والــذي
تتســارع وتيرتــه بشــكل هائــل تحــت
حكــم الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي.

صحــة وتعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات،
عبــر خلــق شــبكات تكافــل االجتماعــي
وزكاة ضخمــة للســعي الجزئــي لســد
الثغــرات التــي يتركهــا انســحاب الدولــة،
تغــض الطــرف عــن مصــادر تمويلهــا
الداخليــة والخارجيــة ،مثلمــا يحــدث
مــع مستشــفى  57357ومركــز مجــدي
يعقــوب للقلــب فــي أســوان ،إلــخ.

إجــراءات صارمــة ضــد تلــك المنظمــات
إذا مــا رغبــت فــي تقييــد النشــاط األهلــي،
كمــا يمنــح ممثلــي وزارة الداخليــة
وجهــاز األمــن الوطنــي مقعــدًا فــي كل
اجتمــاع لمجلــس إدارة أي منظمــة مــن
منظمــات المجتمــع المدنــي لضمــان عــدم
تجــاوز هــذه المنظمــات الخطــط الحمــراء
التــي ترســمها الدولــة القمعيــة.

تعلــم الدولــة أن الطريــق إلــى الليبراليــة
الجديــدة والســوق الحــر يمــر عبــر العديــد
مــن اإلجــراءات المحفوفــة بالمخاطــر،
حيــث أن انســحابها مــن تقديــم الخدمــات
االجتماعيــة ورفــع الدعــم علــى الســلع
االســتهالكية األساســية والخصخصــة
واســعة النطــاق ،وغيرهــا مــن
اإلجــراءات التقشــفية ،قــد تدفــع المالييــن
مــن الفقــراء والمهمشــين إلــى التحــرك
ضــد النظــام ،لمــا لهــا مــن تبعــات
اجتماعيــة شــديدة القســوة علــى حياتهــم
اليوميــة.

بينمــا تحــارب الدولــة بــكل أدواتهــا
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تكشــف
عمــا يترتــب عــن تمريــر هــذه السياســات
مــن معانــاة لمالييــن ،كمــا تكشــف عمــا
يترافــق مــع تمريرهــا مــن انتهــاكات
لحقــوق اإلنســان علــى كل المســتويات
وتقــدم الدعــم لــكل الحــركات االحتجاجيــة
المقاومــة .لهــذا أصــدرت الدولــة قــرارًا
بإغــاق مركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا
التعذيــب ،ممــا يعــد حلقــة جديــدة فــي
سلســلة الهجمــات ضــد منظمــات
المجتمــع المدنــي ،ولــن تكــون األخيــرة.

ووفقًــا لهــذا الســياق فالعــداء لمنظمــات
المجتمــع المدنــي ليــس عــدا ًء مطلقًــا،
فبقــدر مــا تشــجع الدولــة المصريــة
ـروج بــكل أدواتهــا للمنظمــات األهليــة
وتـ ِّ
ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي
مجــال تقديــم الخدمــات األساســية ،مــن

ولهــذا أيضًــا تتجــدد مســاعي الدولــة
لتمريــر قانــون الجمعيــات األهليــة جديــد،
والــذي يشــتمل علــى قيــود صارمــة علــى
تشــكيل منظمــات المجتمــع المدنــي،
وتمويلهــا وتشــكيلها ،ويخــول الحكومــة،
عبــر ترســانة مــن القوانيــن ،التخــاذ

مــع العلــم أنــه ،وفقًــا للمحامــي الحقوقــي
أحمــد عــزت ،فــإن هــذه المنظمــات قــد
شــاركت أكثــر مــن مــرة فــي صياغــة
كافــة مقترحــات القوانيــن التــي قُدمــت
للمناقشــة بعــد ثــورة ينايــر ،وقدمــت
اقتراحــات مــن شــأنها إخضــاع القانــون
المنظــم للعمــل األهلــي «للمعاييــر
الدوليــة» ،ســواء المنصــوص عليهــا فــي
المعاهــدات والمواثيــق الملزمــة لمصــر
بشــأن الحــق فــي التنظيــم أو الحــق فــي
التجمــع الســلمي ،أو تلــك المســتمدة مــن
الممارســات الفضلــى فــي هــذا المجــال
فــي بلــدان أخــرى تقــدر أهميــة المجتمــع
المدنــي وتحتــرم اســتقالليته فــي مواجهــة
ســلطات الدولــة المختلفــة.
لكــن مــع األســف أثبتــت تجارب مشــاركة
المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي مناقشــة
مشــاريع قوانيــن العمــل األهلــي المختلفــة

أن الحكومــات المتعاقبــة تســتغل هــذه
المشــاركة لتجميــل صورتهــا واالدعــاء
بــأن المجتمــع المدنــي كان طرفًــا أصيـ ً
ـا
أخــذت رأيــه ومقترحاتــه بعيــن االعتبــار،
فــي حيــن أن الحكومــة كانــت دائ ًمــا مــا
تضــرب بمقترحــات المجتمــع المدنــي
عــرض الحائــط.
مــن المثيــر للســخرية أن النظــام
المصــري الــذي يتلقــى ســنويًا ثانــي
أكبــر قــدر مــن المعونــة االقتصاديــة
والعســكرية األمريكيــة ،بعــد الكيــان
الصهيونــي ،تقــدر بحوالــي  2.1مليــار
دوالر لمصــر ،ال تخضــع ألي رقابــة
شــعبية ،منهــا  815مليــون دوالر معونــة
اقتصاديــة ،و 1.3مليــار دوالر معونــة
عســكرية لضمــان االلتــزام المصــري
بكامــب ديفيــد مــع الكيــان الصهيونــي.
ضــا مــا يزيــد
تلقــى النظــام المصــري أي ً
علــى  30مليــار دوالر مــن دول الخليــج
لتدبيــر انقــاب السيســي وتنصيبــه
رئي ًســا ،وهــو مــن يتحــدث عــن التمويــل
الخارجــي ويتشــدق بمفاهيــم الســيادة
الوطنيــة وغيرهــا مــن الشــعارات
المخادعــة ،فــي الوقــت الــذي تراقــب فيــه
وزارة التضامــن االجتماعــي وغيرهــا
مــن أجهــزة الدولــة المنــح المقدمــة

لمنظمــات المجتمــع المدنــي الجــادة ،وفقًــا
لعقــود بيــن الجهــات الممولــة والجهــات
المتلقيــة للمنــح .باإلضافــة إلــى أن هــذه
المنظمــات تقــدم تقريرهــا للضرائــب
المصريــة وتخضــع لرقابتهــا مثلهــا مثــل
كل المؤسســات العاملــة فــي الدولــة.
إذن ،وبســبب دورهــا الفاعــل فــي الحلول
محــل المعارضــة السياســية ،التــي نجــح
النظــام القمعــي إلــى حــ ٍد بعيــد إمــا فــي
القضــاء عليهــا بالقتــل واالعتقــاالت
أو فــي تدجينهــا ومقايضتهــا حريتهــا
بالحــرب علــى اإلرهــاب ،فــي كشــف
الممارســات القمعيــة للنظــام العســكري.
وفــي ظــل الســعي الحثيــث مــن قبــل
العســكر فــي مصــر لتأميــم المجــال
العــام وغلقــه تما ًمــا ،تســعى الدولــة عبــر
الترويــج لنظريــة المؤامــرة الخارجيــة
للتــذرع بالتمويــل األجنبــي واألجنــدات
الخارجيــة وحزمــة مــن الشــعارات
الوطنيــة الزائفــة إلــى تشــويه هــذه
المنظمــات الجــادة لتدجينهــا واإلضعــاف
مــن قدرتهــا علــى المقاومــة مــن ناحيــة
والتبريــر لــكل مــا قــد يُمــارس ضدهــا
مــن إجــراءات قمعيــة مــن ناحيــة أخــرى.

االشرتايك

مقاالت
ملفات
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بعد امتناعه عن التصويت في مجلس األمن

النظام يعتبر العنف اجلنسي أم ًرا عاد ًيا
بقلم :كرستين عماد

الــذي تســيطر فيــه الــدول المتقدمــة علــى
القــرارات النهائيــة للمشــاورات المغلقــة.

امتنعــت مصــر ،يــوم الجمعــة الموافــق
 11مــن مــارس ،عــن التصويــت علــى
قــرار مجلــس األمــن بمكافحــة جرائــم
العنــف الجنســي التــي ترتكبهــا قــوات
األمــن فــي عمليــات حفــظ الســام التابعــة
لألمــم المتحــدة ،والــذي اعتُ ِمــ َد بموافقــة
جميــع الدولــة المشــاركة عــدا مصــر.
ليــس غريبًــا علــى ممثلــي الدولــة
المصريــة إبهارنــا بقــرارات مــن شــأنها
تعزيــز جرائــم العنــف والعنــف الجنســي
داخــل وخــارج محيــط الدولــة ،فــي
حــال ُو ِج ـدَت المصلحــة السياســية التــي
مــن شــأنها أن تُ ـ ِدر مزي ـدًا مــن األمــوال
لعناصــر الدولــة ،خلــف تلــك القــرارات.
تخضــع قضيــة العنــف واإلســتغالل
الجنســيين فــي عمليــات حفــظ الســام،
كســائر القضايــا المطروحــة داخــل
منظمــة األمــم المتحــدة ،لمالبســات
ســعي الــدول األعضــاء خلــف مصالحهــا
المتباينــة.
تنقســم الــدول األعضــاء داخــل األمــم
المتحــدة إلــى شــقين ،شــق الــدول الغربيــة
المتقدمــة ،والتــي تتحمــل الجــزء األكبــر

وهكــذا ،فــإن المصالــح السياســية التــى
تُم ِكــن الدولــة مــن الحصــول علــى مزيــد
مــن األمــوال لصالــح عناصرهــا ،دائ ًمــا
مــا تكــون الســبب الرئيســي وراء أي
قــرار تصعقنــا الدولــة بــه.

مــن التمويــل ،وشــق آخــر وهــو الــدول
الناميــة ،والتــى تمثــل األغلبيــة داخــل
المجلــس .وفــي عمليــات حفــظ الســام،
تشــارك جميــع الــدول الناميــة بالقــوات،
فيمــا تتحمــل الــدول الغربيــة قرابــة ثلثــي
تمويــل العمليــات.
وبالطبــع ،تــرى مصــر مصلحتهــا،
كدولــة ناميــة ،فــي أن تتمكــن مــن
الحصــول علــى مزيــد مــن التمويــل
المســتمر لقواتهــا ،حيــث ســتُعقد فــي
مايــو المقبــل مفاوضــات بشــأن موازنــة
عمليــات حفظ الســام فــي االمــم المتحدة.
وبالتالــي تــرى مصــر أن تركيــز المنظمة

علــى قضيــة العنــف الجنســي فــي
عمليــات حفــظ الســام فــي الوقــت الحالي
أمــرًا قــد يحــول بينهــا وبيــن تمكنهــا
مــن الحصــول علــى حصــة وفيــرة مــن
التمويــل أثنــاء المفاوضــات ،حيــث قــد
تتأثــر حصــة مصــر مــن التمويــل نتيجــة
بحــث المنظمــة لمــدى جديــة الــدول
األعضــاء فــي التصــدى لجرائــم العنــف
الجنســى التــي ترتكبهــا البعثــات .وفــي
حــال أســوأ قــد يقــوم مجلــس األمــن
بتوقيــع إجــراءات عقابيــة علــى القــوات
المتورطــة فــي جرائــم العنــف الجنســي،
بــد ًءا مــن اســتبعاد مشــاركة تلــك القــوات
فــي بعثــات جديــدة ،وحتــى حبــس

األمــوال عــن الــدول المتورطــة قواتهــا
فــي تلــك الجرائــم.
وفــي ســياق آخــر ،تــرى الخارجيــة
المصريــة فــي القــرار األمريكــي بشــأن
التصــدى لجرائــم العنــف الجنســى ،ســحبًا
لمزيــد مــن صالحيــات الجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة ،وتركيزهــا فــي يــد
مجلــس األمــن ،وهــو مــا تخشــاه مصــر
لكونهــا عضــ ًوا مؤثــرًا فــي الجمعيــة
العامــة التــي تتمكــن مصــر داخلهــا مــن
التأثيــر علــى عــدة تجمعــات وجمــع
أصــوات تلــك التجمعــات فــي صفهــا،
بعكــس الوضــع داخــل مجلــس األمــن

أمــا عــن التصــدي لجرائــم العنــف
واالســتغالل الجنســيين ،فــإن النظــام
الــذي اعتــاد اســتخدام العنــف الجنســي
واالغتصــاب للتنكيــل بمعارضيــة،
ً
ورجــال ،داخــل الســجون،
نســا ًء
واعتــاد اســتخدام التحــرش كآليــة لفــض
تظاهــرات النســاء كفــض مظاهــرة
األربعــاء األســود 25 ،مايــو ،2005
ويتغاضــى عــن تفشــي حــوادث التحــرش
الجنســي واالغتصــاب داخــل المجتمــع،
وال يملــك حتــى القوانيــن الرادعــة لتلــك
الظواهــر ،هــو نظــام ال يمكــن أن نتوقــع
منــه ولــو تصويتًــا لصالــح قــرار بمكافحة
العنــف واالســتغالل الجنســيين ،بــل هــو
نظــام يــرى مصلحتــه فــي التطبيــع مــع
العنــف الجنســي حتــى يصيــر أمــرًا
اعتياديًــا يحــق للدولــة ممارســته فــي حــق
معارضيهــا بشــكل منتظــم وممنهــج.

مالمح من الذكورية
“بنــت دكــر بميــة راجــل”“ .ابــن
وس**”“ .ابــن َمــ َره” .البنــت الجدعــة
مقيــاس جدعنتهــا الرجولــة“ :بنــت آه
بــس دكــر”.

عزيــزي “الشــهم” اﻷحمــق :إحنــا
بنتبهــدل عــادي علــى فكــرة! نســجن
ونغتصــب ،ويتــم تعريتنــا ،وتهشــم
عظامنــا بالهــراوات مثلكــم تمامــا!

النهــار ف الشــارع”؟ “أنــا عــاوزة اللــي
ييجــي يتقدملــك أقولــه بنتــى متربيــة فــى
البيــت” .وكثيــر مــن هــذا الهــراء غيــر
المفهــوم.

هــذا الرجــل شــخص ســيء،هو ذكــر،
ولذلــك ال يعيبــه أى شــئ غيــر أن أمــه
إمــرأة ســيئة .أبــاك امــرأة.

يمــارس ضدنــا عنــف ممنهــج كل دقيقــة
وكل يــوم ..اتركــوا لنــا حريــة االختيــار!
دعونــا نقــوم بالعمــل “المقصــور علــى
الرجــال” مــرة!

“شــعر البنــت تاجهــا ماينفعــش يتقــص”
و”تصبغــي شــعرك؟! لمــا تبقــي
تتخطبــي” .حياتنــا توقفــت بالكامــل
انتظــارا للفــارس الــذي سينتشــلنا مــن
جهنــم ،علــى األرجــح ليضعنــا فــي جهنــم
أخــرى.

الثقافــة المصريــة تخبرنــا بوضــوح أن
المــرأة ﻻ ترتقــي لتســاوي الرجــل ،مهمــا
فعلــت ومهمــا حققــت ،ســيظل الرجــل
رجــا ،والمــرأة مجــرد مــرأة .يظهــر
هــذا التقســيم وهــذه التفرقــة الفجــة فــي
كل نواحــي الحيــاة ،فــي الجامعــة وفــي
العمــل وفــي الشــارع ،تنتمــي ألي طبقــة
كانــت أو ثقافــة ،ســتجد هــذه األفــكار
متغلغلــة حتــى العظــم.
الشــعب المصــري الوســطي الجميــل
يدعــي أنــه يكــرم المــرأة ،بإبعادهــا عــن
شــتى المجــاالت! “المــرأة مكانهــا البيــت
مــش الشــارع ،عشــان تتهنــى وتتســتت”!
أي هــراء هــذا؟!
هــذا التقســيم الفــج ظهــر أيضــا منــذ
أربــع ســنوات تحــت العنــوان الســخيف
“دور المــرأة فــي الثــورة”! ياللهــول،
خرجــت المــرأة مــن البيــت! دعونــا
نحتفــي بوجودهــا الجميــل وســطنا .ولكــن
وســطنا فقــط ،ال يمكــن أن تكــون أمامنــا،
أو معنــا فــي الصفــوف األولــى“ ..البنــات
يرجعــوا ورا يــا جماعــة”“ ،مــش
عاوزينكــوا تتبهدلــوا”.

ولمــا كانــت المــرأة عظيمــة ومكرمــة
هكــذا ،لمــاذا كل األلفــاظ الذكوريــة
والشــتائم ال تعــرف ســبة ال تتضمــن أمــك
وأختــك وأعضائهــن التناســلية وحياتهــن
الجنســية؟
حاولــت تكــرارا أن أفهــم مــاذا يقصــد
شــخص مــا عندمــا يســب أحدهــم
ويصــف أبيــه بأنــه إمــرأة! أيفهــم أحدكــم
ليوضــح لــي؟ مــا هــي اإلهانــة والشــيء
البشــع فــي أن تكــون إمــرأة؟ لمــاذا أيضــا
ال يوصــف الرجــال بالعهــر مثــا؟!
تســير عاداتنــا وتقاليدنــا علــى نفــس
النهــج .مــكان المــرأة ســجنها الجميــل –
البيــت ،ومــكان الرجــل أي أرض يشــاء..
يحــق للرجــال الخــروج يوميــا والبقــاء
خــارج منزلــه حتــى وقــت متأخــر،
الفتيــات “مــا يصحــش”.
معظمنــا ســمع جمــل كثيــرة مثــل:
“عيــب البنــت ترجــع بيتهــا متأخــر”،
“النــاس ف الشــارع يقولــوا إيــه”“ ،لمــا
واحــد ييجــي يخطبــك نقولــه إيــه ..طــول

عاداتنــا وتقاليدنــا تجهزنــا مــن الدقيقــة
التــي نولــد فيهــا ناقصيــن قضيــب –
ياللعــار – لشــئ واحــد فقــط :الــزواج،
والرجــل الــذي ســيختار مــن ســوق
الجــواري إمــرأة لمتعتــه وخدمتــه،
وليضعهــا فــي ســجن جميــل “متشــطب
ســوبر لوكــس” و”يســتتها” ،وتبــدأ دورة
حيــاة أمهــا و جدتهــا مــن جديــد بيــن
المطبــخ والغســيل واألطفــال..
المجتمــع يرجــم كل مــن تحيــد – ومــن
يحيــد – عــن هــذا الخــط ،حتــى وإن كانت
أعدادهــن\م فــي ازديــاد ..يرفضهــن
ويلفظهــن كل يــوم وكل دقيقــة .حتــى
مجتمــع التقدمييــن والثورييــن لــم يســلمن
منــه ..حتــى مــن يعرفــون جيــدا المعانــاة
التــي نعيشــها والتفرقــة ضدنــا والظلــم
بإســم الثقافــة والعــادات والتقاليــد يتبعــون
نفــس النهــج .خــرج مبــارك ببــراءة
فتتغيــر صــورة “بروفايــل” كثيــر مــن
“الثورييــن” لصــورة للمخلــوع مكتــوب

عليهــا “** أمــك يــا مبــارك”!
هــذه المواقــف مؤلمــة ومخزيــة أكثــر
مــن أي شــيء آخــر ..مــن المفتــرض
أنكــم تناضلــون معنــا ضــد االضطهــاد
والذكوريــة ،وتعرفــون أهميــة أن نتوقــف
عــن هــذا النــوع مــن الســباب! أحقًــا
تناضلــون ضــد االضطهــاد والذكوريــة؟
باســتخدامنا لهــذا الســباب ،نســاهم فــى
إعــادة إنتــاج الذكوريــة وترســيخها
فــى المجتمــع بــدال مــن التصــدى لهــا
ومحاربتهــا.
علــى قــدر مــا نكــره مبــارك لكــن
أعزائــي يجــب أن نعتــرف بــأن أعضــاء
أمــه التناســلية ليســت لهــا أي ذنــب فــي
جرائمــه مــن قريــب أو بعيــد .تتوالــى
هزائمنــا علــي أيديكــم رفاقــي ..مازلنــا
نجــد مــن يقولــون“ :مــش وقتــه كالم
نســوي! لنراعــي وعــي الطبقــات التــي
نشــتبك معهــا فــي نضالهــا”! كفــى
مبــررات وأعــذار.
كرفــاق وأصدقــاء وأحبــاء ،متــى ســيكون
الوقــت المالئــم إذا لنربيهــم ونربى أنفســنا
علــى لفــظ الثقافــة القــذرة المتأصلــة فــى
كل منــا! إذا لــم يواجــه كل منــا الرواســب
الرجعيــة بداخلــه ،ســتظل تعيقــه وتشــوه
كل مــا يحــاول فعلــه ..كل النضــاالت
التــى نشــتبك معهــا وكل مواقفنــا ..وكل
كلمــة ومقالــة ونقــاش .ناهيــك عــن
الحفــاظ علــى انحطــاط وعــي الطبقــات
التــي نشــتبك معهــا ..،هــي خيانــة

للنضــال وبحســن نيــة ..هــي خيانــة منــا
لمصالحهــم الحقيقيــة..
يجــب أن نعتــرف أيضــا أن اللغــة
ضاقــت علينــا بمــا رحبــت .اللغــة ليســت
مجــرد انعــكاس مباشــر لنــا وتعبيــر عــن
أفكارنــا ..كالمنــا يحمــل عنفــا جنســيا
وإهانــات ،ليســت للمــرأة فقــط ولكــن لــكل
مــا هــو ليــس بنمــوذج الرجــل “الدكــر”
الــذي يريــده المجتمــع..
كالمنــا حاضــن ألفــكار معينــة تراكمــت
وترســخت عبــر عقــود مــن االضطهــاد
الطبقــي ..ولــن تنهــار وحدهــا لمجــرد
حــدوث تغيــرات اجتماعيــة أو ألننــا
توقفنــا عــن التفكيــر بهــذه الطريقــة.
ولكننــا “نفســنا نشــتم بــس منعرفــش
شــتايم مــش ذكوريــة”!
دعونــا إذا نبتكــر ســبابا جديــدا ..دعونــا
نطــوع اللغــة لتحمــل أفكارنــا نحــن..
دعونــا نزيــل تقســيم الضمائــر فــا
أكــون هــي وال يكــون هــو بــل نكــون
نحــن ،وبغــض النظــر عــن عددنــا.
الفكــرة ليســت مجنونــة وال تحتــاج
بالطبــع االنتظــار حتــى يتحقــق المجتمــع
االشــتراكى ،بــل هــي معركــة ممكنــة
تمامــا ،بــل واجبــة ،مثلمــا تغيــرت اللغــة
األلمانيــة مؤخــرا لتلغــي تقســيم الضمائــر
وتســتخدم ضمائــر موحــدة لــكل االشــكال
اإلنســانية والهويــات .أذكــر هــذا كمثــال..
المعــارك كثيــرة ،فهــل تمــدون أيديكــم
معنــا؟

االشرتايك
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أين يقف مشروع الثورة املضادة؟

تكشــف تطــورات األيــام القليلــة
الماضيــة عــن عمــق األزمــة السياســية
واالقتصاديــة التــي يمــر بهــا مشــروع
الثــورة المضــادة حاليًــا ،وهــو مــا لفتــت
إليــه حركــة االشــتراكيين الثورييــن قبــل
عاميــن ونصــف بــأن األزمــة االقتصادية
ال يمكــن أن تضــع لهــا الثــورة المضــادة،
رغــم الدعــم الهائــل مــن دول الخليــج،
حـ ً
ـا ولــو مؤقتًــا ،وأن حلــف  30يونيــو
الــذي بنــى عليــه السيســي ســلطته ،بــل
ومهَّ ـ َد بــه انقالبــه منــذ البدايــة ،ســرعان
مــا ستنشــب أزمــة سياســية مــن داخلــه
تــؤدي إلــى تفككــه.
تأتــي إقالــة الزنــد مــن منصــب وزيــر
العــدل فــي هــذا الســياق ،خاصــةً بعــد
تهديــد المئــات مــن القضــاة البارزيــن
باالســتقالة ،وهــو مــا ينــم عــن حــدة حالــة
الخصــام داخــل دولــة مبــارك التــي ورثها
السيســي .ال تعبــر اإلطاحــة بالزنــد بهــذه
الطريقــة إال عــن صــراع نفوذ ،ســيتطور
بشــكل أكبــر فــي المســتقبل ،بيــن أجهــزة
مختلفــة ومتنافســة فــي الدولــة .وهــذا مــا
أصبــح الكثيــر مــن اإلعالمييــن البارزيــن
يص ِّرحــون بــه عالنيــةً فــي اآلونــة
األخيــرة.
مــا يكشــف أيضًــا حــدة هــذا الصــراع
هــو التناقــض فــي الموقــف مــن حركــة
المقاومــة اإلســامية حمــاس بيــن وزارة
الداخليــة والمخابــرات .فبينمــا تتهــم
الداخليــة حمــاس باغتيــال النائــب العــام،
تســتضيف المخابــرات العامــة وف ـدًا مــن
قادتهــا فــي القاهــرة بعــد يوميــن فقــط
مــن هــذا االتهــام ،األمــر الــذي يكشــف
النقــاب عــن ارتبــاك شــديد بيــن اتجاهــات
مختلفــة داخــل أجهــزة الدولــة.
هــذا هــو الحــال بشــكل عــام إذا مــا
نظرنــا إلــى كافــة األطــراف المؤ ِّس َســة
لحلــف  30يونيــو ،ســواء أجهــزة الدولــة
التــي اعتمــد عليهــا الجنــرال مــن قــوات

مســلحة وداخليــة ومخابــرات وقضــاء،
أو الكتــل الجماهيريــة الضخمــة التــي
أيــدت السيســي وفوضتــه للقتــل والقمــع
والتــي بــدأت بدورهــا فــي التشــكك فــي
قــدرة السيســي علــى حــل المعضــات
االجتماعيــة ،بــل وبــدأت فــي التحــرك
ضــد التعذيــب والقمــع الــذي طالهــا
بعمــق .وهــذا مــا رأينــاه فــي مظاهــرات
أهالــي األقصــر واحتجاجــات األطبــاء
ثــم تحــرك أهالــي الــدرب األحمــر،
وغيرهــم ،باإلضافــة إلــى االحتجاجــات
العماليــة التــي بــدأت فــي النهــوض ،وهــو
األمــر فائــق األهميــة برغــم جزئيــة هــذه
االحتجاجــات وتفرقهــا.
وحتــى القــوى السياســية التــي التفــت
حــول السياســي ووقفــت مــن ورائــه فــي
جرائمــه ســابقًا ،فقــد تخلصــت الدولــة
بإرادتهــا منــذ فتــرة طويلــة ممــا سُــم َي
بـ»الجنــاح الديمقراطــي» فــي الســلطة،
وذهــب اآلخــرون إلبــداء الكثيــر مــن
المعارضــة للنظــام بعــد أن فــاق القمــع
توقعاتهــم بــل وطالهــم هــم أيضًــا .أمــا
كبــار رجــال األعمــال ،فتتعــرض
مصالحهــم لتهديــد حقيقــي فــي ظــل
ســلطة السيســي ،حيــث االضطرابــات
السياســية الطــاردة لالســتثمارات
األجنبيــة ،وارتفــاع ســعر الــدوالر الــذي
يكلفهــم الكثيــر ويخصــم ممــا توقعــوا
مــن أربــاح ،والــدور المتنامــي للقــوات
المســلحة فــي المشــاريع.
لكــن أزمــة السيســي ليســت علــى الجانــب
السياســي فقــط ،بــل أن األزمــة السياســية
نفســها لــم تكــن لتصــل إلــى هــذه الدرجــة
ضــا األزمــة
مــن العمــق والحــدة لــوال أي ً
االقتصاديــة التــي تــزداد هــي األخــرى
عنفًــا يو ًمــا بعــد يــوم ،حيــث االرتفــاع
الصاروخــي لســعر الــدوالر ،وتعويــم
الجنيــه ،باإلضافــة إلــى إهــدار المليــارات
فــي مشــاريع وهميــة ،مثــل مشــروع

محــور قنــاة الســويس الجديــد الــذي
يتوقــف فــي المقــام األول علــى حجــم
التجــارة العالميــة الــذي توقــف عــن النمو
منــذ فتــرة طويلــة .مــا يزيــد الطينــة بلــة
هــو توقــف الدعــم ال ُمق ـ َّدم مــن قِبَــل دول
الخليــج ،فعــدم الرضــا الخليجــي عــن
سياســات السيســي وعــن مشــاريعه التــي
ال طائــل منهــا مــن ناحيــة ،وانخفــاض
ســعر النفــط ،ممــا يؤثــر بالســلب علــى
اقتصــادات الخليــج مــن ناحيــة أخــرى،
أدا إلــى بنــاء حائــل دون اســتمرار تقديــم
مثــل هــذا الدعــم الــذي كانــوا يهبونــه
للسيســي مــن قبــل.
لــن يســتفيد مــن هــذه األزمــة االقتصاديــة
العنيفــة ســوى كبــار رجــال األعمــال
الذيــن يســيطرون علــى الثــروة فــي
مصــر ،والذيــن بالمناســبة زادت
ثرواتهــم بنســب تصــل إلــى  %30منــذ
بدايــة الثــورة المصريــة فــي .2011
وســيواجه مشــروع الثــورة المضــادة
هــذه األزمــة بالمزيــد مــن الضغــط علــى
الفقــراء والعمــال والموظفيــن ،وعلــى
الناحيــة األخــرى تقديــم المزيــد مــن
التنــازالت لرجــال األعمــال ،وهــو مــا
رأينــاه بالفعــل ســواء فــي تعويــم الجنيــه،
الــذي كان مطلبًــا أساســيًا لســاويرس
وغيــره مــن رجــال األعمــال ،أو فــي
ـض مــن الحيتــان الذيــن
التصالــح مــع بعـ ٍ
راكمــوا ثــروات طائلــة مــن الفســاد أثنــاء
حكــم مبــارك ،مثــل حســين ســالم ،مقابــل
إنهــاء القضايــا المتهميــن فيهــا.
النتائــج األساســية مــن هــذه الخطــوات
هــي زيــادة كبيــرة فــي األســعار،
واإلتيــان علــى مــا تبقــى مــن دعــم،
وإطــاق يــد الدولــة فــي تســريح العمــال
مــن مصانعهــم وشــركاتهم ،مقابــل
درجــة مــن االنتعــاش للشــركات الكبــرى
نظــرًا لتوفــر الــدوالر نســبيًا نتيجــة
تعويــم الجنيــه ،عــاوة علــى الزحــف

الســريع نحــو زيــادة التضخــم ،مــا
يعنــي انهيــار قيمــة الجنيــه واختــال
التــوازن بشــكل كبيــر بيــن األجــور
واألســعار.
يأتــي قانــون الخدمــة المدنيــة فــي هــذا
الســياق ،ليضيــف المزيــد مــن األعبــاء
علــى كاهــل الموظفيــن والعمــال.
ولقــد ســعى النظــام إلــى إعــادة تمريــر
القانــون فــي البرلمــان مــرة أخــرى،
رغــم رفضــه مــن قبــل ،واإلصــرار
علــى تطبيقــه فــي المؤسســات
الحكوميــة حتــى بعــد إلغائــه .وألن
الدولــة تســتعد لهجــوم أكثــر عنفًــا على
مســتويات معيشــة الفقــراء والشــرائح
الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى ،فقــد
بــدأت أيضًــا بالتــوازي مــع ذلــك
فــي معركــة ضــد الحريــات النقابيــة
والحــق فــي التنظيــم مــن اآلن ،كــي
تجهــض الوســائل التــي يمكــن مــن
خاللهــا أن ينظــم العمــال والموظفــون
أنفســهم .والدعــوى القضائيــة ال ُمق َّدمــة
مــن اتحــاد العمــال الحكومــي للمطالبــة
بحــل النقابــات المســتقلة ليســت إال
ً
مثــال علــى ذلــك.
ســيمهِّد كل ذلــك الطريــق أمــام الكثيــر
مــن التحــركات الجماهيريــة .أضــف
إلــى ذلــك أن التخلخــل الناتــج عــن
الصراعــات بيــن أجنحــة مختلفــة
فــي صفــوف الطبقــة الحاكمــة ،كمــا
هــو ُمشــار إليــه أعــاه ،ســيعطي
ثقــة كبيــرة لقطاعــات مــن الجماهيــر
للتحــرك .فــا يمكــن اســتبعاد انفجــار
جماهيــري كبيــر فــي المســتقبل،
أو حتــى انفجــارات جزئيــة كثيــرة،
البــد أن يســتعد لهــا المناضلــون مــن
أجــل الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة
االجتماعيــة بالســعي مــن أجــل
الربــط والتنســيق بينهــا وتوحيدهــا،
الديمقراطــي منهــا واالجتماعــي.

ال تعليق

 تعديــل تقديــرات ســعر الــدوالر فــيمشــروع الموازنــة الجديــدة يرفــع العجــز
الكلــي لنحــو  ٣١٩مليــار جنيــه بزيــادة
 68مليــار عــن موازنــة العــام الحالــي
المقــدر فيهــا بـــ  251مليــار ،وذلــك نتيجــة
الرتفــاع مصروفــات البنــود التــي يتــم
حســابها وفقًــا لســعر صــرف الــدوالر،
مثــل شــراء الســلع مــن الخــارج وأعبــاء
الديــن الخارجــي.
 تشــيرمعظم التوقعــات إلــى أن النمــولــن يتجــاوز  %3.4للعــام المالــي الحالــي،
وربمــا يكــون العــام المقبــل أقــل مــع تعمــق
ضعــف وركــود االقتصــاد ،وهــذا يعنــي
أن العجــز فــي الموازنــة مــن الممكــن أن
يتجــاوز حــدود  %15مــع كل اإلجــراءات
التقشــفية المتوحشــة فــي بنــود الموازنــة.
 توقــع البنــك األمريكــي جــي بــيمورجــان أن يرتفــع التضخــم فــي مصــر
خــال العــام الجــارى ليتــراوح بيــن %14
و ،%16نتيجــة ســعي الحكومــة لتطبيــق
ضريبــة القيمــة المضافــة وضعــف العملــة
المحليــة .كمــا توقــع تخفيــض المركــزي
لقيمــة الجنيــه بنســبة  %35خــال ،2016
يشــمل ذلــك التخفيــض الــذي تــم مطلــع
األســبوع الماضــي بقيمــة .%14.5
 ســتكلف الزيــادة األخيــرة فــي قيمــةالــدوالر مقابــل الجنيــه بنســبة %14
الحكومــة المصريــة  15مليــار جنيــه
زيــادة ســنوية إضافيــة علــى فاتــورة دعــم
الطاقــة.
 إيــرادات الســياحة تواصــل تراجعهــا،للشــهر الثامــن علــى التوالــي .هبطــت
بنســبة  %68خــال فبرايــر إلــى 129.6
مليــون دوالر مقارنــة مــع  403.2مليــون
دوالر فــى فبرايــر .2015

االشرتايك

بقلم :سامح نجيب
أزمــات الــدوالر لهــا تاريــخ طويــل فــي
مصــر .فمنــذ ســتينات القــرن الماضــي
والحكومــة المصريــة وبنكهــا المركــزي
يواجهــان موجــات متكــررة مــن النقــص
فــي العملــة الصعبــة ،وعــدم التمكــن مــن
الحفــاظ علــى قيمــة الجنيــه المصــري،
وانتشــار الســوق الســوداء ،واالضطــرار
للرضــوخ فــي نهايــة المطــاف لتخفيــض
قيمــة العملــة المحليــة مقابــل الــدوالر،
وغيــره مــن العمــات العالميــة.
والملفــت للنظــر هــو أن تحول السياســات
االقتصاديــة فــي مصــر لــم يؤثــر كثي ـرًا
فــي تكــرار مثــل تلــك األزمــات الماليــة.
فمصــر فــي الســتينات وحتــى الثمانينــات
كانــت تتبــع سياســة اقتصاديــة تعتمــد
علــى دور رئيســي للدولــة وقطاعهــا
العــام فــي االســتثمار ،وسياســة إحــال
للــواردات ،وتوســيع الســوق المحلــي
كوســيلة للتصنيــع ،ورفــع معــدالت النمــو
االقتصــادي .وقــد تحولــت سياســات
الدولــة بالكامــل منــذ تلــك العقــود إلــى
سياســات الليبراليــة الجديــدة المعتمــدة
علــى تقليــص دور الدولــة كمســتثمر،
واالعتمــاد علــى القطــاع الخــاص،
وسياســة تنميــة الصــادرات ،وتشــجيع
االســتثمار األجنبــي ،واالندمــاج فــي
األســواق العالميــة كطريــق وحيــد للتنمية
ورفــع معــدالت النمــو االقتصــادي.
وظلــت األزمــات الماليــة تعصــف

ملف
تحقيقات
بخطــط الحكومــات المتتاليــة ســواء
فــي ظــل رأســمالية الدولــة أو فــي ظــل
الليبراليــة الجديــدة.
بالطبــع مصــر ليســت وحدهــا
فــي مواجهــة األزمــات الماليــة
واالنخفاضــات الحــادة فــي قيمــة العملــة
المحليــة .وســيخرج علينــا الخبــراء
االقتصاديــون فــي برامــج الفضائيــات
ليتحدثــوا عــن انهيــار الروبــل الروســي
والريــال البرازيلــي وتخفيــض قيمــة
اليــوان الصينــي وبالطبــع أزمــة الليــرة
التركيــة .ومــا مــن شــك أن هنــاك ســياق
عالمــي لألزمــة التــي يشــهدها االقتصــاد
المصــري .فالصــادرات الصينيــة علــى
ســبيل المثــال انخفضــت بنســبة %25.4
مــن فبرايــر  2015حتــى فبراير .2016
وقــد خفــض صنــدوق النقــد الدولــي
توقعاتــه بالنســبة لنمــو التجــارة العالميــة
بأكثــر مــن  .%0.5وهنــاك هــروب
كبيــر لالســتثمارات األجنبيــة فــي كثيــر
مــن األســواق الناشــئة ،وســط تكهنــات
بدخــول االقتصــاد العالمــي فــي كســاد
جديــد ،ربمــا يكــون أعنــف وأطــول مــن
الكســاد الكبيــر الــذي اجتــاح الرأســمالية
العالميــة فــي .2008
ولكــن األزمــة المصريــة ،والتــي يمثــل
قــرار البنــك المركــزي بتخفيــض قيمــة
الجنيــه مجــرد أحــد انعكاســاتها األوليــة،
ليســت مجــرد جــزء مــن أزمــة عامــة فــي
االقتصــاد العالمــي بشــكل عام واألســواق
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اجلنرال والدوالر
الناشــئة بشــكل خــاص .فمصــر ليســت
البرازيــل أو الصيــن ،بــل أنهــا بعيــدة كل
البعــد حتــى عــن تركيــا .هنــاك تاريــخ
مــن الفشــل االســتثنائي مــن قبــل الدولــة
الرأســمالية المصريــة فــي تحقيــق تحــول
حقيقــي فــي االقتصــاد المصــري ،ســواء
علــى مســتوى إحــال الــواردات أو زيادة
فــي الصــادرات أو طفــرة فــي الســياحة
أو فــي جــذب االســتثمارات ســواء فــي
المجــاالت اإلنتاجيــة أو الخدميــة .هــذا
الفشــل تظهــر مــدى فداحتــه عندمــا
تقــارن بيــن أداء االقتصــاد المصــري
ومختلــف االقتصــادات الناميــة الشــبيهة
مــن حيــث الحجــم والتاريــخ .أي نظــرة
ســريعة علــى البيانــات العالميــة المقارنــة
لمعــدالت نمــو كل تلــك القطاعــات
وغيرهــا ،تُظ ِهــر أزمــة هيكليــة ذات
طابــع خــاص.
حتــى ســتينات القــرن الماضــي كان
هنــاك تقــارب نســبي بيــن كثيــر
مــن الــدول الناميــة ،ســواء فــي بنيــة
اقتصاداتهــا أو الفجــوة المشــتركة بينهــا
وبيــن الــدول الصناعيــة المتقدمــة .ولكــن
منــذ ذلــك الحيــن وهنــاك تباعــد بيــن
دول ناميــة تحولــت إلــى مراكــز كبــرى
وصاعــدة للتراكــم الرأســمالي ،وبيــن
ً
فشــا زريعًــا فــي تحقيــق
دول فشــلت
ذلــك .والرأســمالية المصريــة خيــر مثــال
علــى ذلــك الفشــل ،ســواء فــي مرحلــة
إحــال الــواردات ،أو فــي مرحلــة

تشــجيع الصــادرات واالســتثمارات
الخاصــة .أصبــح اآلن هــدف الرأســمالية
المصريــة ودولتهــا الفاشــلة ليــس اللحــاق
بالــدول الصناعيــة المتقدمــة بــل محاولــة
اللحــاق بماليزيــا وتركيــا وتايالنــد وحتــى
فيتنــام وبنجــادش.

بالطبــع كل تلــك البلــدان التــي تحولــت أو
فــي طريقهــا للتحــول إلــى مراكــز تراكــم
رأســمالي ذات شــأن ،هــي نمــوذج فقــط
للرأســمالية ودولتهــا .فــكل تلــك البلــدان
لــم تحقــق تلــك الطفــرات إال مــن خــال
اســتغالل بشــع للطبقــة العاملــة وللفقــراء.
والنمــو الــذي تحقــق فيهــا يتســم بدرجــات
كبيــرة مــن التفــاوت العنيــف بيــن
المناطــق الجغرافيــة المختلفــة مــع خلــق
لطبقــة مــن البليونيــرات المحتكريــن
لمفاصــل تلــك االقتصــادات.
وهــي بالتأكيــد ليســت هدفًــا أو نموذجًــا
لمــن يريــد نظا ًمــا قائ ًمــا علــى العــدل
االجتماعــي ومــن يريــد تجــاوز
الرأســمالية باســتغاللها ونهبهــا وقمعهــا
وأزماتهــا وفوضــى أســواقها.
ولكــن حتــى هــذا الهــدف الرأســمالي قــد
فشــلت فــي تحقيقــه الرأســمالية المصريــة
ً
فشــا اســتثنائيًا .كلنــا نتذكــر
ودولتهــا
يوســف بطــرس غالــي وخططــه البلهــاء
لتحويــل االقتصــاد المصــري لـــ «نمــر
علــى ضفــاف النيــل» مثــل النمــور
األســيوية .وقــد جــاء الجنــرال السيســي
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ومــأ قلــوب وعقــول كبــار الرأســماليين
المصرييــن بأنــه ســيكون قــادرًا علــى
تحقيــق تلــك المعجــزة المســتعصية.
ولكنــه ســرعان مــا انكشــفت حــدوده،
حيــث بــدد منــح ممولــي انقالبــه
الخليجييــن فــي مشــاريع «عمالقــة»
فاشــلة ،وكل خطــوة يأخذهــا تزيــد مــن
العجــز فــي الميزانيــة وتبــدد مــا تبقــى
مــن إحتياطــي النقــد األجنبــي .بــل أنــه
ضاعــف مــن مشــتريات الســاح فبلغــت
قيمــة مشــتريات الســاح التــي تعاقــد
عليهــا الجيــش المصــري  1.475مليــار
دوالر عــام  2015مقارنــة بـــ 686
مليــون دوالر عــام  2010علــى ســبيل
المثــال!
وقــد جــاء انهيــار أســعار البتــرول
كالضربــة القاضيــة ،حيــث تقلصــت
المنــح الخليجيــة وانخفضــت المالحــة
فــي قنــاة الســويس ،وكل ذلــك االســتثمار
واإلنفــاق فــي قنــاة الســويس ومحورهــا
ال يمكــن أن ينجــح ســوى مــع نمــو ســريع
فــي التجــارة العالميــة وفــي المالحــة
والحركــة عبــر القنــاة ،وهــو كمــا شــرحنا
أعــاه عكــس مــا يحــدث فــي الواقــع.
وبالطبــع كلمــا تعمقــت األزمــة كلمــا
أصبــح ســؤال مــن ســيدفع ثمــن األزمــة
أكثــر إلحا ًحــا .وهــو الســؤال الــذي جاوب
عليــه السيســي منــذ اللحظــة األولــى.
جماهيــر عمــال وفقــراء مصــر هــم
مــن يدفعــون ثمــن فشــل النظــام وطبقتــه
الحاكمــة .تخفيــض قيمــة الجنيــه فــي بلــد
تتجــاوز قيمــة الــواردات فيــه أضعــاف
قيمــة الصــادرات يعنــي زيــادات مؤكــدة
فــي أســعار الســلع والخدمــات األساســية
ويعنــي استشــراس الدولــة فــي تشــريد
العمــال والموظفيــن وفــي إلغــاء مــا تبقــى
ضــا اســترضاء
مــن دعــم .وهــو يعنــي أي ً
كبــار الرأســماليين المصرييــن بكافــة
الوســائل بمــا فــي ذلــك تلــك المصالحــات
اإلجراميــة مــع كبــار لصــوص عصــر
مبــارك.
ولكــن مــا ال يفهمــه السيســي وجنراالتــه
ومعهــم شــركاؤهم مــن كبــار رجــال
األعمــال ،أن إحــدى المعــارك األساســية
لثــورة  2011كانــت تتمحــور حــول
مســألة مــن يدفــع الثمــن؟ الجنــراالت
والبليونيــرات الذيــن لــم نــرى منهــم
ســوى الســرقة والنهــب واالســتغالل
والفشــل والقمــع والقتــل والســجون؟ أم
غالبيــة الشــعب المصــري مــن موظفيــن
وعمــال وفالحيــن وفقــراء؟ لقــد أوضــح
السيســي إجابتــه بسياســاته االقتصاديــة
وبارتباطــه العضــوي بكبــار رجــال
أعمــال عصــر مبــارك .والســؤال الملــح
اليــوم هــو كيــف ســيرد عمــال وفقــراء
مصــر علــى هــذا الهجــوم العنيــف
علــى مســتوى معيشــتهم وهــذا اإلفقــار
الممنهــج؟ كيــف نبــدأ بتغييــر موازيــن
القــوى بحيــث يدفــع هــؤالء الجنــراالت
والعصابــات الفاشــلة والتــي تحتكــر
الســلطة والثــروة فــي مصــر ثمــن
جرائمهــم وفشــلهم التاريخــي؟
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نفض الغبار عن لينني ..احلقيقي
عــن قناعــة ال تتزعــزع ،إلــى أن الطبقــة
العاملــة ال يمكنهــا تغييــر العالــم فقــط ،بــل
إدارتــه بنفســها.

وحــدة الترجمــة  -مركــز الدراســات
االشــتراكية
للينيــن ســمعة ســيئة .ال تــزال جثتــه
ال ُمحنَّطــة معروضــة للســياح فــي
موســكو ،وذلــك لتأليهــه مــن خــال هــذا
النصــب الزخرفــي كواحــ ٍد مــن النخــب
السياســية الشــمولية فــي القرن العشــرين.
واســتنادًا إلــى الروايــات المذكــورة عــن
حيــاة لينيــن فــي معظــم كتــب التاريــخ،
فلــن نجــد إرثًــا للينيــن ســوى العنــف
والقمــع واالزدراء النخبــوي لحقــوق
النــاس العادييــن.
لكــن المفاجــأة أنــك ،إذا اتطلعــت علــى
حيــاة لينيــن ،ســتعلم أنــه أمضــى معظــم
حياتــه ناشـطًا مؤيـدًا للديمقراطيــة ،وأنــه
قــد تعــرض لالعتقــال والنفــي بســبب
نضالــه مــن أجــل الحريــة السياســية
فــي واحــدة مــن أكثــر الــدول قم ًعــا فــي
العالــم .لقــد وضــع حياتــه بأســرها دائ ًمــا
علــى المحــك ،واحتــل مكانـةً فــي التاريخ
كناشــط مناهــض للحــرب مطالبًــا بوضــع
حــ ٍد لوحشــية الحــرب العالميــة األولــى
التــي لــم يكــن لهــا أي معنــى ،ومخططًــا
اســتراتيجيًا إلحــال الســام.
ٌ
ـروف كرمــز
وعلــى الرغــم مــن أنــه معـ
لحقــارة النخبويــة السياســية ،إال أن
رؤيتــه للعالــم قــد اســتندت فــي الحقيقــة،

لــم يكــن لينيــن مجــرد داعيًــا إلــى الســام
والمحبــة والتفاهــم؛ بــل كان ماركســيًا.
وهــذا هــو مــا وجهــه إلــى كراهيــة
الحــرب والظلــم ،واإليمــان بالطبقــة
العاملــة .بطريقــة مــا ،كان الحــكام
فــي عصــره يضطهدونــه ،وقــد أيقــن
الملــوك والجنــراالت والزعمــاء فــي
هــذا العصــر ،تما ًمــا كمــا أيقــن لينيــن ،أن
إنهــاء الحــرب والقمــع السياســي يقتضــي
معركــة ،لكــن انتصــار البشــرية فــي
هــذه المعركــة يعنــي نهايــة حكــم هــؤالء.
هــذا هــو الســبب الــذي دفعهــم لمطاردتــه
خــال حياتــه ،واالفتــراء عليــه بعــد
وفاتــه .ولهــذا أيضًــا فــإن فهــ َم أعمــال
لينيــن مهـ ٌم لفهــم مــا جــرى خــال القــرن
الماضــي.
بطل الديمقراطية
كانــت الحيــاة فــي روســيا فــي فتــرة
شــباب لينيــن كابوسًــا حقيقيًــا .كان
تنظيــم اإلضــراب يُعــد جريمــة ،وكان
تشــكيل النقابــات جريمــة ،وكان نشــر
ضــا جريمــة.
صحيفــة بــدون إذن هــو أي ً
كان الفالحــون المتمــردون يُجلــدون،
وكان العمــال يُقتلــون ،فيمــا كان النشــطاء
يتعرضــون للضــرب والتعذيــب والنفــي
والشــنق ،أمــا اليهــود واألقليــات األخــرى
فكانــوا يُذبحــون بشــكل اعتيــادي،
وكانــت المجاعــات منتشــرة ،وكانــت
حقــوق التصويــت فــي االنتخابــات شــبه
معدومــة .كانــت هــذه اإلمبراطوريــة
مترابطــة جي ـدًا بشــبكة متطــورة ولديهــا
مــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة الالزمــة
مــن الشــرطة الســرية والجواســيس
والجالديــن.
هــذا هــو النظــام الــذي أعلــن لينيــن
عــن عداوتــه لــه .عندمــا كان فــي عمــر
الســابعة عشــر ،نظــم مظاهــرة تدعــو
إلــى الحريــة السياســية للطــاب .وكنــوع
صـ َل مــن الجامعــة و ُح ِكـ َم
مــن العقــاب ،فُ ِ
عليــه بالنفــي .بــدأت حياتــه تتشــكل
كمنظــم لحركــة ديمقراطيــة ،خاطــر
بحياتــه وتعــرض للقمــع واإليــذاء مــن

أجــل ذلــك .ولكنــه زاد إصــرارًا كمــا
أصبــح لديــه اســتراتيجيات أكثــر جديــة.
وفــي غضــون ســنوات قليلــة مــن تلــك
االحتجاجــات الطالبيــة ،أصبــح لينيــن
ماركســيًا .فعمــل علــى تنظيــم العمــال
داخــل جماعــات ثوريــة نشــطة ،مؤك ـدًا
أن نضــال الطبقــة العاملــة هــو مفتــاح
التغييــر االجتماعــي .وكانــت هــذه
الجماعــات تعمــل تحــت مراقبــة الشــرطة
ُــجنَ
المســتمرة ومالحقتهــا للنشــطاء .س ِ
لينيــن ونُفِــ َي بســبب هــذه األعمــال،
ولكــن حتــى فــي المنفــى خــارج روســيا،
كان لينيــن يعمــل علــى تنظيــم الحركــة
العماليــة المؤيــدة للديمقراطيــة ،مؤكدًا أن
الديكتاتوريــة الروســية بــدأت تضعــف،
وأن الصــراع المفتــوح مــن أجــل الحريــة
بــدأ يقتــرب.
فــي عــام  ،1905ومــع اقتــراب الموجــة
األولــى للثــورة الروســية ،كتــب لينيــن:
«الثــورة تنتشــر ،والحكومــة بــدأت تفقــد
ســيطرتها ..يجــب أن تكــون مطالــب
عمــال ســان بطرســبورج المتمرديــن
– الدعــوة الفوريــة إلــى عقــد جمعيــة
تأسيســية علــى أســاس االقتــراع العــام
المباشــر ،وعلــى نفــس قــدم المســاواة
باالقتــراع الســري – هــي مطالــب جميــع
العمــال المضربيــن».
كان تــوق لينيــن النتصــار الديمقراطيــة،
ورغبتــه فــي التنظيــم والنضــال مــن
أجــل ذلــك ،يعنــي أنــه ،مثــل العديــد مــن
الناشــطين المؤيديــن للديمقراطيــة منــذ
ذلــك الحيــن وقبلــه ،قــد أمضــى وقتًــا
فــي الســجن ،كمــا نُفِــ َي خــارج وطنــه.
ولكنــه ،مــع المنظمــة االشــتراكية التــي
كان يقودهــا ،كان قــد صــار أكثــر
تصمي ًمــا علــى انتــزاع الحريــة السياســية
واالقتصاديــة علــى الرغــم مــن أن النظــام
الــذي يحاربــه صــار أكثــر جنونًــا وعنفًــا.
إنهاء جميع الحروب
ال تــزال الحــرب العالميــة األولــى واحــدة
مــن أكبــر األعمــال الوحشــية التــي
ارتُ ِكبَــت ضــد اإلنســانية مــن أي وقــت
مضــى .لمــدة أربــع ســنوات ،غرقــت
الكثيــر مــن دول العالــم فــي الغــاز

الســام ،وانتشــرت الخنــادق واألســاك
الشــائكة علــى أراضيهــا ،وتحطمــت
برصــاص البنــادق وقصــف المدفعيــة،
قُتِ ـ َل المالييــن مــن النــاس و ُش ـ ِّوهوا .لقــد
اســتنزفت الرأســمالية قــارات بأكملهــا
بميلهــا عديــم المنطــق لــكل هــذا العنــف
واســع النطــاق.

خــال الحكومــات الرأســمالية ،أو
مــن خــال التحالــف معهــم ،ولكــن
ضدهــم ...وهــذا الطريــق هــو بدايــة
كســر االنضبــاط البغيــض داخــل ثكنــات
الســجون ،وانضبــاط الجنــدي وطاعتــه
العميــاء لضباطــه وجنراالتــه ،هــو كســر
االنضبــاط للرأســماليين».

كانــت الطبقــات الحاكمــة ،وحتــى
الديمقراطــي منهــا ،تعتقــل المحتجيــن
المناهضيــن للحــرب ،وتوجــه تهــم
التحريــض علــى الفتنــة والخيانــة ألي
شــخص يشــارك في الحمــات المناهضة
للحــرب .أمــا اآلن فتُذكــر الحــرب اآلن
باعتبارهــا كارثــة لــم يكــن ثمــة طائــل
منهــا .لــم تنكشــف وحشــية الحضــارة
األوروبيــة بشــكل أكثــر وضو ًحــا مثلمــا
انكشــفت فــي هــذه الحــرب .ولكــن فــي
ذلــك الوقــت ،أشــادت جميــع الشــخصيات
السياســية المرموقــة تقريبًــا فــي أوروبــا
بالحــرب ،بمــا فــي ذلــك االشــتراكيون
«المعتدلــون» الــذي ســعوا الحتــال
مكانــة رســمية فــي ذلــك المجتمــع
المهــذب .كان اتخــاذ موقــف مناهــض
للمذابــح الجماعيــة أمـ ٌر غيــر قانونــي وال
شــرعي.

كان إيمــان لينيــن بالطبقــة العاملــة هــو
الــذي دفعــه إلــى النضــال مــن أجــل
الديمقراطيــة ومناهضــة الحــرب،
وتحفيــز المقاومــة والتمــرد ضــد النخــب
السياســية أينمــا ظهــرت .وكان هــذا –
الماركســية األصيلــة – هــو الــذي جعلــه
قائــدًا للثــورة الروســية عــام ،1917
والتــي أزاحــت الحكومــة المؤيــدة
للحــرب مــن خــال حركــة جماهيريــة
ضخمــة بقيــادة الطبقــة العاملــة المنظمــة.

فــي ظــل هــذا المنــاخ ،تقــدم لينيــن
صفــوف النضــال ،ليــس فقــط ضــد
الحــرب ،ولكــن ضــد النظــام الــذي
جعــل مــن الحــرب أمــرًا ال مفــر منــه.
دعــا لينيــن ،وقــام بتنظيــم ،العصيــان
والتمــرد ضــد نظــام الحــرب المناهــض
للديمقراطيــة بشراســة ،ودعــا الجنــود
إلــى اســتخدام أســلحتهم ،ليــس ضــد
إخوانهــم ال ُمضطهَديــن فــي البلــدان
األخــرى ،ولكــن ضــد الحكومــات
واألحــزاب فــي جميــع البلــدان.
عندمــا بــدأ الجنــود بالتآخــي مــع جنــود
الجيــوش المعاديــة أثنــاء الحــرب (تبــادل
األحاديــث ومبادلــة الهدايــا ولعــب كــرة
القــدم بيــن الخنــادق) ،أعلــن القــادة
العســكريون أن مــن يقــوم بذلــك ســيُتهم
بالخيانــة ويكــون عرضــة لالعتقــال.
كتــب لينيــن بإثــارة كبيــرة عــن هــذا
التمــرد ضــد العنــف الــا ديمقراطــي
ً
قائــا« :التآخــي هــو طريــق
البغيــض
الســام ...ال يعمــل هــذا المســار مــن

لينين اليوم
بعــد مــرور قــرن مــن الزمــان ،لــم تُهــزم
الرأســمالية بعــد ،وال نــزال نعيــش فــي
عالــم تُعــد الوحشــية والحــروب هــي
روتينــه العــادي .ليســت الديمقراطيــة
بمفهــوم هــذا العالــم إال مجــرد خدعــة.
تُنفــق المليــارات ســنويًا علــى الطائــرات
المقاتلــة وبنــاء الســجون ومعســكرات
الالجئيــن.
إن النضــال مــن أجــل الديمقراطيــة
الحقيقيــة ،ووضــع حــد لالضطهــاد
والعنــف ،وتحفيــز العصيــان والمقاومــة،
واإليمــان بقــوة وإمكانــات الطبقــة
العاملــة ،هــذه األمــور خطيــرة بالفعــل
علــى أولئــك الذيــن يؤيــدون العنصريــة
ويدافعــون باســتماتة عــن الرأســمالية كمــا
كانــت مــن قبــل بالنســبة للقياصــرة فــي
عهــد لينيــن .هــذا هــو الســبب الــذي جعــل
مــن حيــاة لينيــن روايــة مرعبــة بالنســبة
للدوائــر السياســية الحاكمــة ،ولذلــك
علــى كل شــخص يريــد أن يناضــل ضــد
الحــرب والقمــع والظلــم أن يعيــد قــراءة
حيــاة لينيــن مــرة أخــرى علــى محمــل
الجــد.
* المقــال منشــور باللغــة اإلنجليزيــة فــي
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األزمة االقتصادية

الف ..باء اشتراكية

يحدثنــا خبــراء االقتصــاد ورجــال المــال واألعمــال عــن أنــه ال بديــل لهــذا العالــم إال الرأســمالية ،وأنــه
بالرغــم مــن أزماتهــا العنيفــة والمتكــررة إال أنهــا تظــل النظــام االقتصــادي األمثــل لمصــر والعالــم.
وخــال ذلــك يصدعــون رؤوســنا بالحديــث عــن الخصخصــة وفتح البــاب أمــام االســتثمارات الخاصة
وإزالــة كافــة العقبــات أمــام رجــال األعمــال المحلييــن واألجانــب فــي إطــار «الســوق الحــر».
هــذا الســوق الحــر ليــس إال حلبــة للمنافســة التــي ال تنتهــي بيــن الرأســماليين ،يكــون فيــه الدافــع
األساســي وراء النشــاط االقتصــادي لــكل رأســمالي هــو تحقيــق األربــاح ومراكمــة رأس المــال حتــى
يســتطيع االســتمرار وال يســقط فــي منافســة نظرائــه فــي الســوق .هــذه هــي كلمــة الســر فــي النظــام
الرأســمالي :األربــاح والتراكــم .ومــن أجلهمــا يتســابق الرأســماليون فــي الســوق علــى تخفيــض
التكاليــف اإلنتاجيــة وتكثيــف اســتغالل العمــال لديهــم.
ضــا ،مــن أجــل األربــاح والتراكــم لالســتمرار فــي ســباق الســوق ،يســتثمر الرأســمالي أموالــه
بــل أي ً
فــي المنتجــات التــي يتوقــع منهــا أربا ًحــا ،بغــض النظــر عمــا تحتاجــه أغلبيــة المجتمــع .ففــي قطــاع
العقــارات فــي مصــر علــى ســبيل المثــال ،يتكالــب الرأســماليون علــى بنــاء القــرى الســياحية والفيالت
والقصــور والعمــارات الفخمــة التــي تتكلــف المليــارات ،والتــي يتوقعــون أن تجلــب أربا ًحــا بمليــارات
أكثــر لــدى عرضهــا فــي الســوق ،بـ ً
ـدل مــن توجيــه هــذه الثــروات (التــي هــي فــي األصــل جــز ًءا مــن
إنتــاج المجتمــع وجهــد عمالــه) لبنــاء مســاكن شــعبية تــأوي المالييــن مــن المصرييــن الذيــن يعيشــون
فــي المقابــر وعشــش الصفيــح ..طالمــا أن هــؤالء الفقــراء لــن يأتــي مــن ورائهــم أربا ًحــا تشــبع طمــع
المســتثمرين الرأســماليين.
لكــن األمــر ال يتوقــف عنــد هــذا الحــد؛ فبالنســبة للرأســماليين هنــاك أولويــة قصــوى لإلنتــاج علــى
حســاب االحتياجــات الجماهيريــة ،ويــؤدي ذلــك إلــى فيــض مــن اإلنتــاج الــذي يتراكــم فــي الســوق
دون أن يجــد مــن يشــتريه ،وبالتالــي ال تأتــي األربــاح الــذي توقــع الرأســمالي أن يجنيهــا ،فيتوقــف
اإلنتــاج وتُغلــق المصانــع والشــركات ويتــم تســريح العمــال ومــن ثــم تتزايــد البطالــة .وهــذه هــي

الفوضــى التــي تــؤدي بالرأســمالية للوقــوع فــي أزمــات دوريــة مــن فيــض اإلنتــاج ثــم الركــود
واإلفــاس.
هــذه األزمــات هــي ســمة أساســية للنظــام الرأســمالي عبــر تاريخــه ،وال عجــب فــي نظــام يعمــل
وفــق كل هــذه الفوضــى أن يعانــي أزمــات دوريــة عنيفــة .ففــي الثالثينــات مــن القــرن الماضــي
اصطدمــت الرأســمالية العالميــة بأزمــة عميفــة دفعتهــا للحــرب وجعلتهــا تفــرض خطــط تقشــف
قاســية فــي البلــدان المتقدمــة والمتأخــرة علــى حــد ســواء .اســتمرت األزمــة لســنوات حتــى أتــت
الوصفــة الســحرية للخــروج منهــا بتدخــل الدولــة لتلعــب دورًا فــي االقتصــاد ببنــاء قطــاع عــام وتقديــم
الخدمــات االجتماعيــة ،إلــخ .لكــن ذلــك جــاء فــي إطــار الرأســمالية نفســها حيــث بقيــت نفــس أســس
االســتغالل والتنافــس والتراكــم التــي تســبب األزمــة ،فانفجــرت مــن جديــد فــي الســبعينات أزمــة
أخــرى اســتقرت بعدهــا الرأســمالية علــى ضــرورة انســحاب الدولــة مــن كل األدوار التــي اعتــادت
القيــام بهــا طــوال أكثــر مــن ثالثــة عقــود ســابقة .وعلــى الرغــم مــن انتعــاش االقتصــاد العالمــي
الــذي اســتمر فــي الثمانينــات والتســعينات ،مــرت الرأســمالية ببعــض األزمــات األقــل شــأنًا إلــى
أن انفجــرت األزمــة الرأســمالية الراهنــة والتــي بــدأت فــي الواليــات المتحــدة ثــم أوروبــا ثــم زادت
الطينــة بلــة فــي البلــدان المتأخــرة اقتصاديًــا.
فــي كل أزمــة عميقــة تحــاول األنظمــة الرأســمالية الفــرار منهــا بتقليــص اإلنفــاق علــى الخدمــات
االجتماعيــة والمرافــق العامــة (حالــة تقشــف) ،مقابــل توجيــه ميزانيــة الدولــة لدفــع كبــار رجــال
األعمــال المتعثريــن نتيجــة توقــف حركــة الســوق ،مــن خــال تقديــم التســهيالت والدعــم إليهــم
وإعفائهــم مــن الضرائــب والســماح لهــم بممارســة أقصــى درجــات االســتغالل علــى العمــال كــي
يراكمــوا ثــروات أكبــر تمكنهــم مــن تعويــض خســائرهم للخــروج مــن األزمــة.
وال يعنــي ذلــك إال أن األنظمــة الرأســمالية تلقــي عــبء هــذه األزمــات علــى كاهــل العمــال والفقــراء
الذيــن يدفعــون ثمــن أزمــة لــم يتســببوا فيهــا مــن األصــل .هــذا مــا تفرضــه علينــا الرأســمالية اليــوم.

االشرتايك

بروفايل
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نساء مناضالت :عايدة سيف الدولة
بقلم :كرستين عماد
“قبــل التحاقــي بالدراســة الجامعيــة،
شــهدت أبــي يُعتقــل مرتيــن ،كمــا اعتُقــل
شــخصان آخــران مــن أعضــاء األســرة،
وكل ذلــك بســبب (الجريمــة) التــي ال
تغتفــر ،وهــي التفكيــر بصــورة مغايــرة،
والتعبيــر عــن أفكارهــم ومعتقداتهــم”.
كان هــذا مقتطفًــا مــن تصريحــات
الدكتــورة عايــدة ســيف الدولــة ،الطبيبــة
النفســية ،والثوريــة التــي لــم تحــد يو ًمــا
عــن خطــى الثــورة.
ُولِــدَت عايــدة عــام  1954فــي أســرة
نشــطة سياســيًا .التحقــت بكليــة الطــب
فــي جامعــة عيــن شــمس فــي أوائــل
الســبعينيات ،وحــازت مــن نفــس
الجامعــة علــى ماجســتير الطــب النفســى
عــام  ،1983ثــم علــى درجــة الدكتــوراة
عــام .1991
بــدأت ســيف الدولــة مشــاركاتها فــي
المجــال العــام مــن خــال الحركــة
الطالبيــة ،كمــا شــاركت فــي انتفاضــة
الخبــز فــي الســبعينيات ،وانضمــت بعــد
ذلــك إلــى “حــزب العمــال الشــيوعي”
حتــى بدايــة التســعينيات ،وعانــت مــن
المالحقــة األمنيــة.
بعــد أن شــهدت عايــدة تعــرض عــدد
مــن زمالئهــا للتعذيــب الشــديد علــى
يــد الدولــة ،بعــد القبــض عليهــم أثنــاء
مشــاركتهم فــي إضــراب عمــال الحديــد
والصلــب عــام  ،1989قــررت االتجــاه
للعمــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي.
قامــت أثنــاء عملهــا فــي الجامعــة،

بالمشــاركة فــي وف ـ ٍد كان يعمــل لتحريــر
تقاريــر عــن التعذيــب ،والــذي فشــل فــي
اســتخراج تقريــر رســمي واحــد رغــم
التعاطــف الــذي وجــده .اكتشــفت ســيف
الدولــة أن للتعذيــب جانبًــا آخــر غيــر
البطولــة والشــجاعة وهــو إصابــة روح
الضحيــة بالشــعور بالعجــز والدونيــة
وســحق اإلرادة تحــت وطــأة التعذيــب
الــذي تمارســه الدولــة بشــكل ممنهــج
ضــد ضحاياهــا.
وإيمانًــا منهــا بأهميــة رصــد حــاالت
التعــرض للتعذيــب ،وتأهيــل وعــاج
ضحايــا التعــرض للعنــف ،قامــت ســيف
الدولــة وبعــض األطبــاء الذيــن جمعهــم
بهــا هــدف التصــدي لالنتهــاكات التــي
تمارســها الدولــة فــي حــق معارضيهــا،
بتأســيس مركــز النديــم لعــاج وتأهيــل
ضحايــا التعذيــب والعنــف عــام .1993
يعمــل المركــز علــى عــاج وتأهيــل
ضحايــا التعــرض للتعذيــب ،كمــا يقــوم
بإصــدار تقاريــر دوريــة ترصــد حــاالت
تعــرض المواطنيــن للعنــف واإليــذاء
علــى يــد الدولــة .صــدرت التقاريــر
بوتيــرة ســنوية ونصــف ســنوية ،لكــن
مــع تصاعــد تعذيــب وعنــف الدولــة
ال ُم َمنهــج علــى يــد دولــة السيســي فــي
حــق المواطنيــن ،صــارت التقاريــر
تصــدر شــهريًا.
وحينمــا صــدر أمــر مــن الســلطات
المصريــة فــي فبرايــر  2016بإغــاق
المركــز ،بزعــم وجــود مخالفــات
رصدهــا مفتشــو الصحــة أثنــاء زياراتهــم
للمركــز قبــل إصــدار قــرار الغلــق

بثالثــة أســابيع ،كان موقــف فريــق عمــل
النديــم صلبًــا حقًــا أمــام هــذا القــرار
الــذي اعتبــره الكثيــرون مــن المهتميــن
بحقــوق اإلنســان أنــه أتــى فــي إطــار
الحملــة الشرســة التــي تســتهدف ســحق
المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان واحــدًا
بعــد اآلخــر.
أكــد فريــق عمــل النديــم أن القــرار جــاء
سياســيًا ،وأنــه يتعلــق بطبيعــة عمــل
المركــز فــي مكافحــة التعذيــب ،كمــا
أوضــح أن مفتشــي الصحــة لــم يشــيروا
إلــى أيــة مخالفــات أثنــاء زيارتهــم
للمركــز ،وأكــدوا علــى اســتمرارهم
فــي العمــل ،طالمــا اســتمرت الدولــة
فــي التعذيــب ،وطالمــا أنهــم ليســوا فــي
الســجن.
ال يعــدو كل ذلــك ســوى أن يكــون
جانبًــا مــن نضــال ســيف الدولــة ضــد
سياســة القمــع التــي يتبعهــا النظــام ضــد
معارضيــه وضــد المواطنيــن.
ولكــن إلــى جانــب ذلــك ،فقــد نشــطت
عايــدة فــي محــاور عمــل أخــرى تختــص
أيضًــا بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
باإلضافــة إلــى مناهضــة التعذيــب،
فخــال عملهــا فــي مؤسســات المجتمــع
المدنــي ،اهتمــت عايــدة بقضايــا المــرأة
وحقوقهــا ،وكانــت مدافعــة مــن الدرجــة
األولــى عــن حقــوق النســاء ،انضمــت
لهيئــة تحريــر مجلــة الصحــة النفســية
للنســاء فــي نيويــورك منــذ عــام 1997
وحتــى اآلن ،كمــا عملــت ضمــن قــوة
العمــل المناهضــة لختــان اإلنــاث فــي
 ،1994كمــا أنهــا عضــوة مؤسســة

بمركــز دراســات المــرأة الجديــدة ،منــذ
.1984
شــاركت ســيف الدولــة فــي ملتقــى
الحــوار حــول اتفاقيــة القضــاء علــى
كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عــام
 ،2000كمــا عملــت علــى التقريــر
المصــري لبحــث الحقــوق اإلنجابيــة،
والــذي هــو جــزء مــن دراســة تمــت فــي
 7دول عــام .1998
صــدر لســيف الدولــة سلســلة “النفــس
تشــكو والجســد يعانــي” وهــى السلســة
التــي صــدرت عــام  2003عــن “ نــور
– جمعيــة المــرأة العربيــة” ،والتــي
تتنــاول موضــوع الصحــة النفســية

للنســاء ،وكيــف يمكنهــن التعامــل مــع
الضغوطــات النفســية الواقعــة عليهــن
فــي ظــل العيــش فــي المجتمــع العربــي.
حــازت الدكتــورة عايــدة علــى تقديــر
مــن منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان
(هيومــان رايتــس واتــش  )HRW -عــام
 ،2004تقديــرًا لنشــاطاتها ومجهوداتهــا
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان،
كمــا ُر ِّشــ َحت لمنصــب مقــرر األمــم
المتحــدة لمواجهــة التعذيــب فــي العالــم.
تُعــد عايــدة ســيف الدولــة نموذ ًجــا للمــرأة
المكافحــة مــن أجــل العــدل والمســاواة،
ـال مــن االنتهــاكات
ـع خـ ٍ
مــن أجــل مجتمـ ٍ
والعنــف والتعذيــب.

عاما جلامعة الدول العربية
رجل مبارك حليف الصهاينة أمي ًنا ً
اختــار وزراء الخارجيــة العــرب أول
أمــس الخميــس وزيــر الخارجيــة األســبق
أحمــد أبــو الغيــط أمينًــا عا ًمــا لجامعــة
الــدول العربيــة ،خلفًــا لنبيــل العربــي،
اعتبــارًا مــن  1يوليــو المقبــل .تولــى
أبــو الغيــط منصــب وزيــر الخارجيــة
فــي حكومــة نظيــف منــذ يوليــو ،2004
واســتمر فــي حكومــة شــفيق التــي عيّنهــا
الديكتاتــور مبــارك قبيــل رحيلــه ،ثــم
رحــل عــن الحكومــة فــي مــارس 2011
حينمــا أطاحــت الثــورة بحكومــة شــفيق.
لــم يختلــف أبــو الغيــط كثيــرًا عمــن
ســبقوه مــن وزراء ،ولــم يختلــف كذلــك
عمــن ســبقوه فــي منصــب األميــن العــام
لجامعــة الــدول العربيــة ،فيمــا عــدا
كونــه األكثــر تبج ًحــا فــي عالقتــه بالكيــان
الصهيونــي ،وعــدا ًء لحــركات المقاومــة
الفلســطينية ،وعلــى رأســهم حركــة
حمــاس التــي اعتبــر وجودهــا غيــر
شــرعي ،كمــا هاجمهــا عقــب الحــرب
اإلســرائيلية علــى قطــاع غــزة ،والتــي
اســتمرت  23يو ًمــا ،منــذ  27ديســمبر
 2008وحتــى  18ينايــر  ،2009وراح
ضحيتهــا حوالــي  1420شــهيدًا (حوالــي
 0,1%مــن ســكان القطــاع البالــغ عددهــم
نحــو مليــون ونصــف نســمة آنــذاك)
وأكثــر مــن ُ 5450مصــاب (حوالــي
 0,4%مــن الســكان).

أن “ 25ينايــر أحلــت بكــوارث علــى
الوطــن”.
يعــود أبــو الغيــط اآلن إلــى الســاحة
كثيــر مــن رجــال
السياســية ،مــع
ٍ
مبــارك ،بعــد أن أجبرتــه الثــورة علــى
خلــع ثــوب الدبلوماســية المســمومة
التــي كان يمثلهــا مــع الكيــان الصهيونــي
وارتــداء “البيجامــة” ليبتعــد لفتــرة ليســت
بالقصيــرة هــي عمــر الثــورة.

وفــي عــام  ،2009هاجــم أبــو الغيــط
حمــاس وحــزب هللا م ًعــاُ ،مته ًمــا إياهمــا
بالســعي إلشــعال الصــراع فــي الشــرق
األوســط .كمــا اعتــرف أن مصــر أفشــلت
عمــدًا قمــة عربيــة ُمكتملــة النصــاب
حــول غــ ّزة كانــت ســتُعقد فــي قطــر،
ُمبــررًا ذلــك بــأن تلــك القمــة كانــت
“ســتهدد العمــل العربــي ال ُمشــترك”.
ضــا عرفــت مصــر أســوأ
وفــي عهــده أي ً
أزمــة سياســية مــع حــزب هللا ،بلغــت
ذروتهــا بعــد اإلعــان عــن القبــض

علــى مــا ُعــرف إعالميًّــا بـ”خليــة ســامي
شــهاب” .ألبــي الغيــط عالقــات قويــة
بدوائــر الســلطة فــي إســرائيل ،عبــر
دوره فــي المفاوضــات الفلســطينية
 اإلســرائيلية أثنــاء توليــه وزارةالخارجيــة.
وبجانــب عدائــه الواضــح للمقاومــة
اإلســامية حمــاس وحــزب هللا ،فهــو
صديــق وفــي إلســرائيل وخيــر ممثــل
لتطبيــع النظــام المصــري مــع الصهاينــة،
بــل واألكثــر مــن ذلــك كونــه دعــم عدوان

إســرائيل علــى غــزة عــام  2008علنًــا،
حيــن أُعلنــت الحــرب علــى القطــاع
المنكــوب أثنــاء لقائــه بوزيــرة الخارجيــة
اإلســرائيلية تســيبي ليفنــي فــي القاهــرة.
مــن المعــروف أيضًــا عــداؤه الواضــح
للثــورة بتصريحاتــه التــي دافــع بهــا عــن
ضــا وصــف
نظــام المخلــوع مبــارك ،راف ً
هــذه االحتجاجــات الهــادرة بـ”الثورة” أو
تشــبيهها بمــا حــدث فــي تونــس ،وأطلــق
تصريحــه الشــهير “مصــر ليســت
تونــس” ،وفــي تصريــح آخــر قــال

جــاء اختيــار أبــي الغيــط اآلن مناســبًا
تما ًمــا لنظــام الثــورة المضــادة بقيــادة
الســفاح عبــد الفتــاح السيســي الــذي طالما
أعــرب عــن التــزام الدولــة المصريــة
ً
فضــا
بالحفــاظ علــى أمــن إســرائيل،
عــن تصويــت مصــر لمنــح إســرائيل
عضويــة لجنــة باألمــم المتحــدة .جــاء
هــذا االختيــار مناســبًا كذلــك لــدول
البتــرودوالر التــي تعــادي حــركات
المقاومــة وتمــارس كل أشــكال التطبيــع
مــع الصهاينــة ،فجــاء الرجــل المناســب
للمــكان المناســب والسياســات المناســبة.
كان النظــام المصــري قد ر َّ
شــح أبــا الغيط
لهــذا المنصــب منــذ البدايــة فــي إطــار
ســعيه الســترضاء الكيــان الصهيونــي -
بوابــة نيــل الرضــا األوروبــي واألمريكي
 بعــد توتــر العالقــات المصريــة مــعالغــرب.

االشرتايك

تاريخية
خربة
مقاالت
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في ذكرى كوميونة باريس

لويز ميشال :املرأة التي بنت املتاريس
ترجمة :أشرف عمر

قــد اســتولت علــى الســلطة ،والبــد مــن
الدفــاع عنهــا .وقــد قــادت لويــز ميشــال
كتيبــة تألّفــت مــن  120امــرأة للدفــاع
عــن الكوميونــة.

يعــد الثامــن عشــر مــن مــارس عــام
 1871واحــدًا مــن أهــم األيــام فــي
تاريخنــا .تبــدأ القصــة فــي مرتفعــات
مونمارتــر فــي باريــس ،حوالــي الســاعة
الثالثــة صباحًــا .هيمــن علــى المنطقــة
مدفــع كانــوا يُســتخدمون فــي
250
ٍ
الحــرب بيــن فرنســا وألمانيــا ،تلــك
الحــرب التــي حوصــرت فيهــا باريــس
طيلــة الشــتاء.

نصــل اآلن إلــى نهايــة هــذه القصــة.
خــال فتــرة الحــرب ،مــن  2أبريــل إلــى
 25مايــو ،قُتِ ـ َل  887رجـ ً
ـا مــن جيــش
فرســاي فــي القتــال .لكــن فــي األيــام
العشــرة بعــد  25مايــو ،بعدمــا أحكــم
جيــش فرســاي مــن الســيطرة الكاملــة
علــى باريــس ،أُعــ ِد َم  25ألــف شــخص
مــن الكوميونــة خــارج المدينــة (**).

انتهــت الحــرب بمــا رآه الباريســيون
خيانــة كبــرى .وعلــى الفــور بعــد توقيــع
الهدنــة ،أعــادت االنتخابــات فــي باريــس
حكومــة يمينيــة قاســية ،بزعامــة أدولــف
تييــر الــذي وصفــه ماركــس بـ»القــزم
الوحشــي» .كانــت أزمــة تييــر األكثــر
إلحاحًــا هــي باريــس .فقــد كان أغلــب
ســكان باريــس عمـ ً
ـال ،وكانــوا غاضبيــن
بشــدة مــن الحكومــة ،ومــن تحصيــل
اإليجــارات بأثــر رجعــي مــن وقــت
الحصــار ،وكذلــك كانــوا غيــر راضيــن
عــن ظــروف العمــل.
كان تييــر قلقًــا بشــأن المدافــع المتمركــزة
فــي مونمارتــر .فقــد جــاءت هــذه المدافــع
إلــى المنطقــة ببســاطة بعدمــا اســتولى
عليهــا العاملــون والعامــات واألطفــال
فــي باريــس وأخذوهــا إلــى هنــاك.
كانــت قــد صــدرت األوامــر بذلــك مــن
قبــل الحــرس الوطنــي ،تلــك القــوة التــي
تألفــت مــن مــن متطوعيــن باريســيين
للقتــال ضــد البروســيين .كانــت اللجنــة
المركزيــة للحــرس الوطنــي ديمقراطيــة
بحــق.
أرســلت الحكومــة جنودهــا لمصــادرة
المدافــع ،وتركتهــم يحرســونها هنــاك،
بينمــا احتشــد النــاس فــي الشــوارع
حــول مونمارتــر للدفــاع عــن المدافــع.
وفــي الطريــق المــؤدي لمونمارتــر،
ظهــرت ســيدة تهــرول جهــة المدافــع،
اســمها لويــز ميشــال .كانــت فــي  41مــن
عمرهــا ،كمــا كانــت عضــ ًوا فــي لجنــة
تشــكلت لالعتنــاء بالمدافــع واألســلحة.
رجــل مصــاب ،ثــم
مالــت لويــز نحــو
ٍ
ســمعت واحـدًا مــن الجنــراالت يقــول أن
باريــس اآلن فــي قبضــة الجيش الفرنســي
وأن «الرعــاع القذريــن الذيــن أخــذوا
هــذا الســاح مــن المــكان الــذي يجــب أن
يكــون فيــه ،ســيتلقون درسًــا قاســيًا».
أدركــت لويــز ميشــال مــا قيــل وفهمتــه
جيــدًا .كان ميشــال بنــت لخادمــة،
صلَــت مــن
عملــت بالتدريــس ،لكنهــا فُ ِ
عــدة مــدارس بســبب إصرارهــا علــى
التدريــس بطريقتهــا الخاصــة .أصبحــت
فيمــا ناشــطة فــي الحركــة الراديكاليــة
فــي باريــس ،وســرعان مــا صــارت
خطيبــة بــارزة.
كان هنــاك عــدا ٌء شــديد ضــد أيــة امــرأة
لهــا أفكارهــا المســتقلة .وكان علــى لويــز
أن تتعامــل مــع مــا كانــت تتعــرض لــه
أيــة امــرأة مــن ســخرية ،إال أنهــا رغــم
ذلــك تمكنــت مــن كســب مصداقيــة كبيــرة
فــي الحركــة .التحقــت ميشــال باالتحــاد
األممــي للرجــال العامليــن الــذي أسســه
كارل ماركــس وآخــرون .وكان مــن

الصعــب علــى أيــة امــرأة أن تنضــم إليــه،
كمــا هــو واضــح مــن االســم .انضمــت
ميشــال أيضًــا إلــى الحــرس الوطنــي،
األمــر الــذي كان مه ًمــا وشــاقًا للغايــة
أيضًــا ،فقــد تألــف الحــرس الوطنــي
بالكامــل مــن الرجــال.

يمكننــا بذلــك أن نوقــظ العمــال فــي كل
المــدن الفرنســية .أمــا لويــز ميشــال،
التــي لــم تكــن عضـ ًوا باللجنــة المركزية،
كانــت تناقــش كل مــن تعرفــه بإصــرار
بالــغ« :البــد أن نســير إلــى فرســاي .هــذا
هــو الوقــت المناســب».

ســمعت ميشــال مــا قالــه الجنــرال،
وحينهــا هرعــت عبــر التلــة هاتف ـةً بــأن
الجيــش غــدر بهــم ،حيــث احتــل مكانهــم،
وصــادر أســلحتهم ،وبالتالــي فــإن عليهــم
إيقــاف هــذا األمــر ووضــع حــ ٍد لــه،
ثــم أمــرت بــدق أجــراس الكنيســة .كان
الجنــود البؤســاء ال يزالــون يحرســون
المدافــع حيــن التــف النــاس واحتشــدوا،
بينمــا كان الجنــراالت يحاولون الســيطرة
علــى مجريــات األمــور .وفجــأة ،ســمع
الجنــود أصــوات النــاس المقبلــة عليهــم،
تتزعمهــم لويــز ميشــال التــي تمكنــت
مــن حشــد حوالــي  200ســيدة ،أغلبهــن
مســلحات بالبنــادق فــي اتجــاه الجنــود
الثالثــة آالف المســلحين.

لكــن أغلبيــة اللجنــة المركزيــة كانــوا
يؤيــدون الخيــار الشــرعي ،حيــث قــرروا
تســليم الســلطة إلــى كيــان ُمنتخــب يمكنــه
أن يضطلــع بــدور الحكومــة بشــكل
صحيــح .ومــن ثــم عُقــدت االنتخابــات
فــي  26مــارس ،وقــد أصــدر الحــرس
الوطنــي النــداء التالــي« :ال تدعــوا
هــذه الحقيقــة تغيــب عــن بالكــم ..حقيقــة
أن الرجــال الذيــن ســيخدمونكم بشــكل
أفضــل هــم أولئــك الذيــن تختارونهــم
مــن أنفســكم ،يعيشــون معيشــتكم نفســها،
ويعانــون آالمكــم نفســها .ال تثقــوا فــي
الطموحيــن مثلمــا ال تثقــوا فــي المدعيــن.
ال تثقــوا أيضًــا فــي الخطبــاء غيــر
القادريــن علــى ترجمــة األقــوال إلــى
أفعــال .تجنبــوا أصحــاب الثــروة ،فنــادرًا
للغايــة مــا يــرى صاحــب ثــروة الرجــل
العامــل أ ًخــا لــه».

كتبــت ميشــال الحقًــا« :جرينــا بأســرع
مــا يمكننــا ،عالميــن أن الجيــش ينتظرنــا
هنــاك .مــن أجــل الحريــة ،كنــا نتوقــع
المــوت .كل النــاس كانــوا هنــاك ،ال أعلــم
كيــف» .أمــر الجنــرال جنــوده ثــاث
مــرات ،لكنهــم رفضــوا ذلــك .وفجــأة،
هتــف رقيــبٌ «البــد أن نتمــرد» .كان
المشــهد مهيبًــا حيــث احتضــن النــاس
الجنــود وتشــاركوا زجاجــات النبيــذ.
لكــن أدولــف تييــر لــم يكــن ســعيدًا علــى
اإلطــاق ،وقــد نقــل األجهــزة الحكوميــة
بالكامــل إلــى فرســاي ،التــي تبعــد
حوالــي  40أو  50ميــل .أقســم تييــر
علــى االنتقــام لمــا حــدث فــي باريــس.
وفــي ليلــة  18مــارس ،أعلنــت اللجنــة
المركزيــة للحــرس الوطنــي نفســها
حكومــةً لباريــس.
بــدأ علــى الفــور الجــدال داخــل اللجنــة
المركزيــة ،فبعضهــم رأى األنســب أن
يســيروا فــورًا إلــى فرســاي ،وقالــوا «لــو
ســرنا إلــى فرســاي لنحطــم الحكومــة،

قوبلــت االنتخابــات بحمــاس شــديد.
وانتخــب النــاس مــن أطلــق عليهــم أحــد
ال ُكتَّــاب «الجمهورييــن الحمــر» .اختلفــت
هــذه االنتخابــات عــن أيــة انتخابــات
أخــرى .لــم يكــن صانعــو القــرار هــم فقط
العمــال فــي الحكومــة ،بــل كان العمــال
هــم مــن ينفــذون قــرارات الحكومــة.
متــى كان لدينــا عمــا ٌل علــى رأس
قــوات الشــرطة ،ومتــى كان لدينــا قضــاة
عمــال ،أو عمــال يديــرون الصحــف؟
ذلــك مــا حققتــه كوميونــة باريــس.
اســتمرت كوميونــة باريــس لمــدة لــم تــزد
علــى الشــهرين ،عاشــت أغلبهمــا في ظل
الحصــار الــذي فرضــه جيــش فرســاي
عليهــا .هــذه المــدة تكفــي اليــوم فقــط
الطــاع البرلمــان علــى مشــروع قانون،
بيــن قرائتــه للمــرة األولــى والثانيــة .لكــن
الكوميونــة تمكنــت مــن إلغــاء اإليجــارات

التــي كان مــن المفتــرض دفعهــا بأثــر
رجعــي ،وأوقفــت عمليــات اإلخــاء
تما ًمــا .أُجبــرت محــات الرهــن علــى
إعــادة كل البضائــع التــي اســتولت عليهــا
ُظـ َر العمــل فــي المخابــز
مــن العمــال ،وح ِ
ً
ليــا .وبــدأت الكوميونــة فــي تأميــن
العمــال مــن الحــوادث ،وكانــت تلــك هــي
المــرة األولــى التــي يُطبــق فيهــا ذلــك فــي
فرنســا.
نقلــت الكوميونــة التعليــم مــن أيــدي
الراهبــات والرهبــان لتضعــه بيــن أيــدي
النــاس الذيــن أوعــزت لهــم ،بموجــب
مرســوم رائــع أصدرتــه ،التركيــز علــى
الحقائــق ال األوهــام ،وأن يضعــوا نصــب
أعينهــم أن يقضــوا علــى «الــداء األكبــر
لألطفــال  -الملــل» .كان المنــاخ الثقافــي
ً
مذهــا ،وقــد فتحــت الكنائــس أبوابهــا
إلجــراء النقاشــات بيــن النــاس.
لكــن الكوميونــة لــم تكــن مثاليــة .فعلــى
العكــس مــن الحــرس الوطنــي ،انتُخبــت
الكوميونــة بحســب الموقــع الجغرافــي.
وقــد كان ال ُمنتخَبــون يميلــون إلــى
االنعــزال عمــن انتخبوهــم .ويمكــن
مالحظــة إحــدى نتائــج نقطــة الضعــف
هــذه فــي أداء الكوميونــة أثنــاء الحــرب.
فحينمــا شــن تييــر هجومــه المضــاد مــن
فرســاي ،أخــذ يقصــف بوابــات باريــس
مــرة تلــو األخــرى ،لكــن إدارة الحــرب
انتقلــت إلــى أيــدي ضبــاط جيــش ســابقين
لــم يكــن لديهــم أيــة فكــرة عــن كيفيــة
االســتفادة مــن الديمقراطيــة التــي كانــت
الكوميونــة تمثلهــا .وحينمــا اقتحــم جيــش
فرســاي المدينــة ،لــم يجــدوا أحـدًا يحرس
البوابــات .أمــا المدافــع المتمركــزة فــي
مونمارتــر ،فقــد ظلــت متروكــة كما هي،
ولــم تُســتخدم فــي اللحظــة الحاســمة.
كتــب ماركــس أن الكوميونــة قــد انتُخبــت
باالقتــراع العــام ،لكن النســاء لم يشــاركن
فــي التصويــت .وبرغــم ذلــك ،كان
الــدور الــذي اضطلعــت بــه النســاء فــي
ً
مذهــا .قاتلــت النســاء مــن
الكوميونــة
أجــل الكوميونــة مــن منطلــق أن طبقتهــن

حُكــم علــى كل مــن كان لــه صلــة
ً
رجــال
بالحــرس الوطنــي بالمــوت،
ً
وأطفــال .تمكنــت لويــز ميشــال
ونســا ًء
مــن الفــرار مــن المــوت ،لكنهــا لــم
تكــن محظوظــة بمــا فيــه الكفايــة
للهــرب مــن القمــع .فقــد نُقلــت للعمــل
فــي المســتعمرات ،ثــم ُســجنت بعــد ذلــك
عنــد عودتهــا إلــى فرنســا .لكنهــا لــم تفقــد
روح التحــدي يو ًمــا .حيــن كانــت علــى
فــراش المــوت ،جاءهــا خبــر الثــورة
الروســية عــام  ،1905انتفضــت مــن
الفــراش ورقصــت فــي أرجــاء الغرفــة،
ثــم اســتلقت مــرة أخــرى وقالــت «حسـنًا،
أنــا اآلن جاهــزة للمــوت».
هوامش:
(*) هــذا المقــال هــو فــي األصــل
نســخة معدلــة مــن خطبــة ألقاهــا
الكاتــب االشــتراكي الثــوري البريطانــي
(فلســطيني المنشــأ) الراحــل بــول فــوت
عــن لويــز ميشــال وكوميونــة باريــس
عــام ُ .1979ولِــ َد بــول فــوت عــام
 ،1937وتوفــى عــام .2004
(**) أوضحت روزا لكســمبورج بشــكل
عابــر فــي كتابهــا «االقتصــاد الســلعي
والعمــل المأجــور» هــول المجــازر التــي
ارتكبهــا جيــش فرســاي فــي حــق العمــال
الباريســيين كمــا يلــي« :كانــت المجــازر
التــي تعــرض لهــا العمــال الباريســيون،
تبعًــا للشــرائع وخارجهــا أيضًــا ،مــن
الضخامــة بحيــث أنهــا أدت إلــى مقتــل
عشــرات ألــوف البروليتارييــن ،الذيــن
كان معظمهــم مــن خيــرة العمــال
وأنشــطهم ومــن نخبــة الطبقــة العاملــة،
أمــام مقتــل كل هــذه األعــداد مــن
العمــال ،شــعر أصحــاب العمــل ،بعــد
أن اســتجابوا لظمأهــم للثــأر ،بالقلــق
أمــام فكــرة نقصــان «اليــد العاملــة»
االحتياطيــة ،الــذي قــد تكــون لــه آثــاره
علــى رأس المــال ،خاصــة وأن الصناعــة
كانــت فــي طريقهــا ،آنــذاك وبعــد نهايــة
الحــرب ،لتعــرف ازدهــارًا كبيــرًا فــي
أعمالهــا .ولهــذا عمــد عــدد كبيــر مــن
بمســاع
المقاوليــن الباريســيين للقيــام
ٍ
أمــام المحاكــم مــن أجــل تخفيــف مالحقــة
أعضــاء الكومونــة ،وإنقــاذ أصحــاب
األيــدي العاملــة مــن الســلطات المدنيــة،
إلعادتهــم إلــى أحضــان الرأســمال» -
المترجــم.
* المقــال منشــور باللغــة اإلنجليزيــة
فــي جريــدة «العامــل االشــتراكي»
األســبوعية البريطانيــة  9 -أكتوبــر
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بيان الطالب االشتراكيني الثوريني بجامعة املنصورة
اســتمرارًا لسياســة القمــع الممنهجــة التي
تتبناهــا الدولــة ،وبدعــم مــن كل أجهزتهــا
ومؤسســاتها ،تــم فصــل الطالــب عبــد
هللا عزمــي بكليــة هندســة المنصــورة
تعســفيا لمــدة فصــل دراســي كامــل
بســبب “بوســت” كتبــه علــى الفيــس
بــوك تحــول إلــى أداة إدانــة اســتغلتها
إدارة الكليــة فــى توجيــه اتهــام لــه.
ال يمكــن بالتأكيــد عــزل هــذا الحــدث
فــي الشــأن الطالبــي عــن مجمــل
مــا يــدور مــن انهيــار وتفــكك داخــل
النظــام االجتماعــي والسياســي للدولــة.
النظــام يســتخدم العنــف المكثــف ضــد
فئــات الشــعب عامــة وخاصــة حلقاتــه
األضعــف (كمــا يتبيــن فــى فــرض
سياســات تقشــفية ضــد األغلبيــة العظمــى
مــن المصرييــن الفقــراء والطبقــة
الوســطى وتحملهــم فاتــورة العجــز
والفشــل االقتصــادى نتيجــة اســتغالل
ضــا
النظــام الرأســمالي) وكمــا يتضــح أي ً
مــن اســتخدام هــذا العنــف ضــد الطــاب
ســواء بشــكله المــادي مــن خــال
حمــات االعتقــال واالختفــاء القســري
والســجن لمــدد مشــددة واســتعمال
كافــة أســاليب اإلرهــاب الدولــة المنظــم
لمواجهــة التيــارات الثوريــة داخــل
الجامعــات المصريــة.

ال للفصل التعسفي للطالب

أدوات التعبيــر مــن خــال مواقــع
التواصــل االجتماعــي ،والتــى تشــكل
حلقــة مهمــة حاليــا إعالميــا فــى كشــف
الوجــه القبيــح للنظــام وأدواتــه القمعيــة
وسياســاته فــي االســتغالل االقتصــادي
والسياســي ،ممــا يعمــق مــن تســييد
ونشــر الخطــاب الثــوري وفاعليتــه عبــر
فئــات وشــرائح جماهيريــة متنوعــة.
كما يطالب اتحاد الطالب باآلتي:
 -1التــزام اتحــاد الطــاب بتوفيــر
المحاميــن الالزميــن إذا وصــل األمــر
إلــى المســار القانونــي ،والتــزام االتحــاد
كذلــك بالمصاريــف الماليــة واإلداريــة
مــن أتعــاب وغيرهــا.

كذلــك اســتخدام العنــف الرمــزي ،ممثـ ً
ـا
فــى إســقاط نتائــج انتخابــات االتحــاد
العــام للطلبــة باعتبــاره خروجًــا عــن
هيمنــة النظــام وتكونــه مــن أفــراد خــارج
القوائــم المدعومــة أمنيــا ،وبالتالى يشــكل
ذلــك نــواة لدعــم النضــال الطالبــي مــن
أجــل تحســين شــروط الثــورة وتكثيــف
خطابهــا التحــرري واســتمالتها ألعــداد
كبيــرة مــن الطــاب ،كمــا يشــكل رافعــة
النضــال الطالبــى مرحلــة مهمــة فــي

ســياق دعــم الحــراك الثــوري خاصــة
فــي ظــل تراجــع وتفــكك حالــة الحــراك
العمالــي والجماهيــري نتيجــة القمــع
واالحتــواء المشــدد مــن النظــام وأجهزته
األمنيــة.
وبالتالــى جــاء بيــان اتحــاد طلبــة كليــة
الهندســة معبــرًا عــن الرفــض الكامــل
لتلــك السياســات القمعيــة ،والمتعمــدة
لغلــق مجــال الحريــات ،ومحاصــرة

تكشــف واقعــة اعتــداء أحــد الطــاب
علــى زميلتــه بالضــرب ،داخــل الحــرم
الجامعــي فــي كليــة التربيــة النوعيــة
بجامعــة الزقازيــق ،مــدى انحطــاط
مســتوى الحقــوق األكاديميــة واإلنســانية
التــي يحظــى بهــا الطــاب داخــل
الجامعــة.
ففــي الثامــن والعشــرون مــن فبرايــر
الماضــي ،فــي كليــة التربيــة النوعيــة
بجامعــة الزقازيــق ،وقفــت إحــدى
الطالبــات بجانــب صنــدوق مــن
الكارتــون تُطعــم مجموعــة مــن القطــط
الصغــار المختبئيــن داخلــه ،مــر أحــد
الطــاب ومعــه رفاقــه بجانــب الطالبــة
واســتهزأ وتحــرش بهــا لفظًــا ،لتــرد
عليــه الفتــاة قائلـةً “انــت مــش محتــرم”،
ويكــون جزاؤهــا أن يصفعهــا الطالــب
علــى وجههــا.
تجمهــر الطــاب حــول الواقعــة وأتــى
فــرد مــن أفــراد األمــن بالجامعــة
واصطحــب الفتــاة إلــى مكتــب مديــر
األمــن إبراهيــم أبــو هاشــم ،لكتابــة
شــكوى ،حضــر مــع فــرد األمــن أحــد
رفــاق الطالــب الــذي اعتــدى علــى
الفتــاة ،وشــهد بمــا رأى ودلهــم علــى اســم
الطالــب المعتــدي.
رســلت لوكيــل الكليــة
ُكتِبــت الشــكوى وأُ ِ

وفــي األول مــن مــارس ،اتصــل
مكتــب العميــد بالطالبــة إلبالغهــا
بــأن عليهــا التوجــه للشــئون القانونيــة
لمتابعــة التحقيــق .كمــا اتصلــت إحــدى
األســتاذات بالكليــة بالطالبــة ،وطلبــت
منهــا أن تحضــر لمكتبهــا لتتحدثــا معًــا
حــول المشــكلة.
توجهــت الفتــاة ،التــي توقعــت أن
أســتاذتها متضامنــة معهــا وأنهــا بالتأكيــد
مدركــة لكــون الواقعــة أكبــر مــن مجــرد
شــجار بيــن طالبــة وزميلهــا ،إلــى مكتــب
أســتاذتها قبــل موعــد التحقيــق ،ولكنهــا
فوجئــت بأســتاذتها تطلــب منهــا التنــازل
عــن الشــكوى ،حتــى ال يضيــع مســتقبل
زميلهــا .وعندمــا أعربــت الطالبــة عــن
رفضهــا التنــازل ،كان رد الدكتــورة
الــذي تكــرر مرتيــن“ :كفايــة وكبيــرة
أوي إن راجــل يعتــذر لبنــت” ،ثــم:
“كل البنــات بتتعاكــس ،مــا ينفعــش كل
مــا بنــت تتعاكــس تقــدم شــكوى” ،وهــو
الــرد الــذي جعــل الطالبــة تصــر أكثــر

لــم تظهــر نتيجــة التحقيــق حتــى اليــوم،
بالرغــم مــن أنه مــن المفتــرض ظهورها
بعــد  7أيــام مــن التحقيــق .ولكــن متابعــة
الطالبــة لمســتجدات األحــداث كشــفت
عــن أن فــرد األمــن والــذي شــهد معهــا
فــي البدايــة ،قــد غيّــر شــهادته وقــال أنهــا
هــي التــى بــدأت االعتــداء بالضــرب
علــى زميلهــا ،كمــا ادعــى مديــر األمــن
عــدم وجــود أي شــهود مــع الفتــاة ،وأنكر
شــهادة الطالــب الــذي أدلــى بمــا شــاهد
وباســم زميلــه المعتــدي علــى الطالبــة.
فليذهــب حــق للطالبــات فــي الســامة
الشــخصية داخــل الحــرم الجامعــى
للجحيــم! خاص ـةً إن كان مــن أذاهــا هــو
زميلهــا “الذكــر” ،ففــي تلــك الحالــة
بالتحديــد ،هــي المخطئــة بالطبــع ،هــي
مــن اســتفزته وجرحــت كرامتــه بكلمــة
مثــل“ :انــت مــش محتــرم” كمــا قــال
المحقــق للفتــاة أنهــا هــي المخطئــة
الســتفزاز زميلهــا ولتلفظهــا بألفــاظ ال
تليــق بالحــرم الجامعــي!
زميــات الطالبــة خفــن التدخــل
والشــهادة معهــا ،خوفًــا مــن الدكتــورة
المنحــازة للطالــب المعتــدي ،بســبب أنهــا
صاحبــة نفــوذ داخــل القســم ويمكنهــا أن
تعرضهــن جميعًــا للرســوب.

أسس االشتراكية التي نتبناها
النظــام الرأســمالي مبنــي علــى االســتغالل
ثــروة الرأســماليين مصدرهــا عــرق
العمــال ،والفقــر مصــدره ســيطرة النظــام
القائــم علــى أولويــة األربــاح علــى البشــر.
إصالح الرأسمالية مستحيل
الليبراليــة الجديــدة قضــت علــى إمكانيــة
اإلصــاح الجزئــي ،والرأســمالية
المعاصــرة المأزومــة ال تقــدم إصالحــات
بــل ترفــع معــدالت النهــب.
الثورة الجماهيرية ضرورية

 -3اتخــاذ مــا يُــرى مــن إجــراءات
تصعيديــة للوقــوف ضــد تكــرار هــذه
ً
مســتقبل.
القــرارات التعســفية

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

الطــاب االشــتراكيون الثوريــون –
جامعــة المنصــورة

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

يأتيكم «التحرش» برعاية :األمن واإلدارة واحتاد
الطالب
الدكتــور إيهــاب حامــد عبدالعظيــم ،وفــي
اليــوم التالــي بعــد أن أكــدت الطالبــة
لمديــر األمــن عــدم وجــود أى نيّــة لديهــا
للتنــازل عــن الشــكوى ،أُحيلــت الشــكوى
لعميــد الكليــة الدكتــور صــاح شــريف،
الــذي أحــال الطالــب لمجلــس التأديــب.

صوت التيار
االشتراكي الثوري
في مصر

 -2التــزام االتحــاد بمتابعــة مجالــس
التأديــب الجاريــة بالكليــة وتمثيــل
الطلبــة بهــا وبحــث الســبل القانونيــة
للوقــوف بجانبهــم.

في جامعة الزقازيق

علــى عــدم التنــازل عــن شــكوتها.
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أمــا عــن اتحــاد طــاب الكليــة ،فهــو
ت باالنتخــاب ،بــل اختيــر
اتحــاد لــم يــأ ِ
مــن قِبَــل الدكاتــرة واألســاتذة فــي
الكليــة ،فــا يتوقــع بالطبــع أن تأتــى
انحيازاتــه فــي صــف الطــاب ،كمــا
أن االتحــاد قــد نــوه فــي تعليــق لــه
علــى صفحــة الكليــة علــى موقــع فيــس
بــوك أن مســئوليته األساســية هــي دعــم
النشــاط الطالبــي ،وأنــه يحــاول توصيل
صــوت الطــاب ومشــكالتهم للجامعــة.
توصيــل صــوت الطــاب فقــط ،وليــس
الســعي معهــم فــي خطــوات جــادة لحــل
مشــكالتهم التــي ربمــا تكــون اإلدارة
واألســاتذة أصحــاب النفــوذ جــز ًءا منهــا
أو علــى رأســها.

ليــس غريبًــا إ ًذن أن يقــوم يقــدم اتحــاد
الطــاب شــكوى فــي أحــد الطــاب
ألنــه كتــب علــى فيــس بــوك أن االتحــاد
يقــوم بتجاهــل عــدة مشــكالت يواجههــا
الطــاب داخــل الجامعــة.
فــي ظــل أوضــاع كهــذه ،تمثــل الجامعــة
نموذ ًجــا صغي ـرًا لمجتمــع يمتلــئ بعبــق
الذكوريــة ،والوصوليــة ،والظلــم،
وال يأمــل مــن فيــه ِمــن َمــن ليــس لهــم
مصالــح مباشــرة مــع أصحــاب النفــوذ،
ســوى أن يظلــوا منــه آمنيــن ،وهــو مــا
لــم يعــد أيضًــا مضمونًــا.

الطبقــة الوحيــدة القــادرة علــى قيــادة
المظلوميــن إلــى النصــر هــي الطبقــة
العاملــة ،التــي تضــم كل العامليــن بأجــر
الخاضعيــن الســتغالل وســلطة رأس
المــال.
الدولة العمالية هي الهدف
الدولــة التــي نرتضيهــا دولــة ال يحكمهــا
الرأســماليون أو ممثلوهــم ،وإنمــا دولــة
يقــرر فيهــا الكادحــون ،مــن خــال
مجالســهم القاعديــة المنتخبــة ،مصيرهــم
ومســتقبلهم.
الثورة تحرر كل المضطهدين
الثــورة العماليــة تحريــر شــامل مــن
االضطهــاد القومــي والعرقــي والدينــي
والجنســي.
ال توجد اشتراكية في بلد واحد
النظــام الرأســمالي سلســلة واحــدة البــد
مــن تحطيمهــا كلهــا ،واألمميــة الثوريــة
هــي الــرد علــى مخططــات مجالــس إدارة
العالــم فــي قمــة الثمانيــة ومنظمــة التجــارة
العالميــة.
الحزب العمالي ضروري
تحتــاج المعركــة ضــد الظلــم إلــى توحيــد
الطبقــة العاملــة فــي حــزب ثــوري يقودهــا
إلــى النصــر.

االشرتايك

دويل
عريبو ودويل
عريب
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خــال الهــدوء الــذي ســاد األجــوء بعــد
الهدنــة الجزئيــة ،عــاد الثــوار الســوريون
إلــى الشــوارع بمظاهــرات فــي المناطــق
الخارجــة عــن ســيطرة النظــام ألول
مــرة منــذ  .2013نظمــوا أكثــر مــن
 100مظاهــرة يــوم الجمعــة  4مــارس،
فــي اســتعادة لتقليــد مظاهــرات الجمعــة،
رافعيــن شــعار «الثــورة مســتمرة».
رفــع المتظاهــرون علمهــم ذا النجــوم
الثــاث ،والــذي صــار شــعارًا
لالنتفاضــة ،ليمــأون شــوارع حلــب
ودمشــق وحمــص ودرعــا ،كمــا رفعــوا
شــعار «خمــس ســنوات منــذ بــدء
الثــورة ،وال يــزال الشــعب يريــد إســقاط
النظــام» .أكــد الثــوار فــي مظاهــرات 4
مــارس علــى مطلبهــم المركــزي بإســقاط
النظــام ،وهتفــوا نفــس الهتافــات التــي
تنــادي بالحريــة والكرامــة والديمقراطية،
وهتافــات أخــرى مناهضــة للطائفيــة،
تلــك الهتافــات التــي ســادت الثــورة
الســورية منــذ بدايتهــا فــي .2011
يقــول حســن أبــو نــوح ،أحــد المتظاهرين
فــي مدينــة حلــب ال ُمحاصــرة حيــث خرج
المئــات للتظاهــر ،أن «هــذه الهدنــة قــد
منحــت لنــا الفرصــة للتعبيــر عــن مطلبنــا
الــذي خرجنــا مــن أجلــه للشــوارع منــذ
البدايــة وهــو إســقاط النظــام» .وأوضــح
أنهــم يريــدون أن يقولــوا للعالــم أن
الســوريين «ليســوا تلــك العصابــات
المســلحة ،بــل شــعب يريــد الحريــة».
اســتكمل أبــو نــوح حديثــه قائـ ً
ـا« :يمكننــا
القــول أننــا عدنــا إلــى نقطــة البدايــة .كان
النــاس فرحيــن للغايــة ،كانــوا يبكــون
مــن الفرحــة رغــم المــرارة .الكثيــر مــن
الشــباب الذيــن اعتــادوا التظاهــر معنــا
ليســوا موجوديــن اآلن ألنهــم قُتِلــوا».
األسد وداعش والثورة
جــاءت المظاهــرات مفاجئــة للجميــع،
خاصـةً ألولئــك اليســاريين الذيــن تنكــروا
مــن الثــورة الســورية بــل ونــددوا بهــا
باعتبارهــا مؤامــرة أمريكيــة لتأســيس
نظــام موالــي للواليــات المتحــدة فــي
دمشــق .فــي الحقيقــة ،ثــار الســوريون
ضــد نظــام حكــم بشــار األســد لنفــس
األســباب التــي انتفــض لهــا إخوتهــم
وأخواتهــم فــي تونــس ومصــر ومناطــق
أخــرى فــي الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا.
عبَّــرت االنتفاضــة فــي ســوريا عــن
التحــرر الجماهيــري مــن أوهــام نظــام
بشــار ،وعــن عــدم فيــض الكيــل مــن
الديكتاتوريــة والليبراليــة الجديــدة
والفقــر والقمــع .وقــد انتفضــت الجماهيــر
الســورية فــي البدايــة حينمــا رأت انــدالع
االنتفاضــات فــي مصــر وتونــس.
انتفضــت الجماهيــر الســورية فــي
مظاهــرات بعشــرات اآلالف للمطالبــة
بالديمقراطيــة والحريــة والمســاواة .وقــد
اســتند األســد إلــى سياســة «فَــرِّ ق تَ ُســد»
لتقســيم الجماهيــر بالفــوارق الطائفيــة
واإلثنيــة.
وصــف األســد االحتجاجــات ضــده

بأنهــا مؤامــرة «طائفيــة» و»أجنبيــة»
لتنظيــم األغلبيــة الســنية ضــد األقليتيــن
العلويــة والمســيحية ،اللتيــن يعتمــد
عليهمــا فــي حكمــه .ومــن أجــل إضفــاء
بعــض المصداقيــة إلــى هــذه الكذبــة،
أطلــق ســراح  1500جهــادي ســني
مــن الســجون ،وقــد عمــد الكثيــر منهــم
لتشــكيل ميليشــيات مســلحة واصلــت
بالفعــل الهجمــات الطائفيــة.
تنــازل األســد عــن الســيطرة علــى
المناطــق الكرديــة شــمالي البــاد لحــزب
االتحــاد الديمقراطــي الكــردي وجناحــه
المســلح «وحــدات حمايــة الشــعب» .لــم
يفعــل ذلــك بنــا ًء علــى قناعتــه أو التزامــه
بتحقيــق الحكــم الذاتــي لألكــراد ،ناهيكــم
عــن االســتقالل ،فلطالمــا كان األســد
يضطهــد األكــراد ليحــرم مئــات اآلالف
مــن المواطنيــن مــن حقوقهــم ،ولطالمــا
كان يقمــع أحزابهــم واحتجاجاتهــم،
لكنــه منــح حــزب االتحــاد الديمقراطــي
الســيطرة علــى المناطــق الكرديــة لتجنب
انضمــام األكــراد لالنتفاضــة ضــده.
وعندمــا لــم تفلــح إجــراءات األســد
فــي إخمــاد الثــورة ،اتجــه إلــى سياســة
ب شرســة
«األرض المحروقــة» فــي حر ٍ
ضــد محــاوالت المقاومــة التــي يتصدرها
السُــنَّة ضــده .انســحب مــن المناطــق
التــي فقــد الســيطرة عليهــا ،وأطلــق
حمالتــه الجويــة لقصــف المــدن وهدمهــا،
بــل أنــه قــد اســتخدم أيضًــا األســلحة
الكيماويــة ضــد المدنييــن .وهكــذا لــم
يتــرك األســد للثــورة الســورية خيــارًا
إال أن تتســلح للدفــاع عــن نفســها .ش ـ َّكل
نشــطاء وجنــود منشــقون عــن جيــش
األســد الجيــش الســوري الحــر ،والــذي
كان شــبكة فضفاضــة مــن الميليشــيات
التــي ضمــت حوالــي  150ألــف مقاتــل.
حــررت هــذه الميليشــيات المزيــد مــن
المناطــق والبقــاع مــن ســيطرة األســد،
وقــد أدارت لجــان التنســيق المحليــة
ضــا منهــا .ولــم يســاهم ذلــك فقــط فــي
بع ً

ضــا فــي اســتبدال
تنظيــم الثــورة ،بــل أي ً
الدولــة التــي كانــت قــد انســحبت بالفعــل،
إلدارة المستشــفيات والمــدارس وجمــع
القمامــة فــي األحيــاء ،وحتــى االنتخابات.
وحينمــا أعلنــت الواليــات المتحــدة عــن
دعمهــا للجيــش الســوري الحــر ،لــم يكــن
ـكل كان،
ذلــك يعنــي دعــم الثــورة بــأي شـ ٍ
بــل كان الهــدف األمريكــي هــو اســتمالة
االئتــاف الوطني الســوري لقــوى الثورة
والمعارضــة الكائــن خــارج البــاد ،مــن
أجــل «االنتقــال ال ُمنظَّــم» للســلطة ،حيــث
التخلــص مــن األســد واســتبداله بشــريحة
مــن المعارضــة السياســية فــي مقابــل
الحفــاظ علــى الدولــة القائمــة .وهكــذا
رفضــت الواليــات المتحــدة إعطــاء
الجيــش الســوري الحــر أيــة أســلحة
ثقيلــة ،مثــل مضــادات الطائــرات التــي
احتاجهــا األخيــر للدفــاع عــن نفســه ضــد
هجمــات األســد الجويــة ،وذلــك خوفًــا
مــن أن تفـ ِّكك هــذه األســلحة الدولــة التــي
تريــد الواليــات المتحــدة الحفــاظ عليهــا.
أمــا نظــراء األســد اإلقليميين ،مثــل تركيا
والســعودية ،فقــد أسســوا مجموعــات
إســامية متنوعــة داخــل الثــورة .وفــي
نفــس الســياق ،صعــد تنظيــم داعــش إلــى
جانــب جبهــة النصــرة (فــرع تنظيــم
القاعــدة فــي ســوريا) ،مســتندًا إلــى
االنتصــار الــذي حققــه فــي العــراق
لالســتيالء علــى المزيــد مــن المناطــق
فــي ســوريا .لــم يوجِّ ــه تنظيــم داعــش،
باألخــص ،أســلحته ضــد األســد لكــن
ضــد الثورييــن فــي ظــل ســعي التنظيــم
المعــادي للثــورة لتأســيس الخالفــة
اإلســامية.
روسيا وإيران والواليات المتحدة
وبرغــم مواجهــة الثورة لألســد مــن ناحية
وداعــش مــن ناحيــة أخــرى ،إال أنهــا
تمكنــت مــن الســيطرة علــى مســاحات
متزايــدة فــي ســوريا .وحينمــا كان
النظــام علــى شــفا االنهيــار فــي أواخــر
العــام  ،2015تدخلــت روســيا وإيــران

وحــزب هللا إلنقــاذ األســد ،وقــد عملــوا
معًــا لتوفيــر الغطــاء الجــوي والقــوات
البريــة للنظــام فــي ســوريا مــن أجــل
إعــادة فــرض الســيطرة علــى المعاقــل
األساســية لــه ،وكــي يتمكــن مــن شــن
المزيــد مــن الهجمــات  -تحــت الغطــاء
الجــوي الروســي  -علــى المناطــق التــي
يســيطر عليهــا المتمــردون.

فاالحتجاجــات ال تواجــه األســد وداعميــه
ضــا تنظيــم داعــش
الــروس فقــط ،بــل أي ً
وجبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة.
وهكــذا ،حينمــا انطلقــت مظاهــرات
الثــوار فــي إدلــب فــي  4مــارس الجاري،
ووجهــت بجبهــة النصــرة التــي كانــت قــد
فرضــت ســيطرتها علــى المدينــة منــذ
مــارس .2015

جلبــت قــوى الثــورة المضــادة هــذه
الخــراب والدمــار للبــاد .قتــل األســد،
وليــس داعــش ،أغلبيــة الضحايــا الذيــن
يُقـ َّدرون بـــ  470ألــف شــهيد لقــوا حتفهم
منــذ  .2011ويتحمــل النظــام المســئولية
األكبــر فــي هجــرة نصــف الســكان،
البالــغ إجمالــي عددهــم  22مليــون
نســمة ،منازلهــم ،حيــث نــزح  7مليــون
مواطــن مــن منطقــة ألخــرى داخــل
ســوريا ،واضطــر  4مليــون آخــرون
للجــوء خــارج ســوريا إلــى بلــدان أخــرى
فــي المنطقــة ،واتجــه مــا يقــرب مــن
مليــون مواطــن إلــى أوروبــا.

يقــول الناشــط إبراهيــم اإلدلبــي أن
«مقاتلــي جبهــة النصــرة ظهــروا وبــدأوا
فــي العــراك مــع المتظاهريــن وتهديدهــم
بالســاح قائليــن :ســنطلق النــار إن لــم
تعــودوا إلــى بيوتكم» .احتجــز الجهاديون
 10مــن الثــوار لعــدة ســاعات ،مثيريــن
بذلــك غضــب المتظاهريــن الذيــن لــم
يرتعــدوا جــراء ذلــك .ذكــر اإلدلبــي
أيضًــا أن الثــوار يخططــون لتنظيــم
المزيــد مــن المظاهــرات «ضــد كل مــن
يضطهــد الســوريين».

وحينمــا أدركــت الواليــات المتحــدة
ـوق روســيا عليهــا بموطــئ
األمريكيــة تفـ ُّ
ِّ
ً
ُ
قــدم فــي ســوريا ،وخوفــا مــن أن تحفــز
موجــة الالجئيــن أزمــة سياســية فــي
االتحــاد األوروبــي ،توســطت مــن أجــل
وقــف إطــاق النــار الحالــي .وبعدمــا
تخلــت الواليــات المتحــدة عــن مطلــب
تنحــي األســد الفــوري عــن الســلطة،
اتجهــت لتنظيــم جولــة جديــدة مــن
مباحثــات الســام بــدأت فــي  10مــارس
فــي جينيــف.
لكــن الشــعب الســوري كان لــه رأ ٌ
ي
آخــر  -اســتكمال الثــورة .إن المقاومــة
والصمــود المذهليــن اللذيــن يظهرهمــا
الثــوار الســوريون وســط هــذه الظــروف
شــديدة الصعوبــة لهــي بمثابــة توبيــخ
قاســي ألولئــك الذيــن اعتبــروا الثــورة
الســورية «جهاديــة» أو «داعمــة
للواليــات المتحــدة» .لكن هــذا ال يعني أن
النضــال ســيكون سـ ً
ـهل علــى اإلطــاق،

ومــع دعــم روســيا لألســد ،وانتظــار
الواليــات المتحــدة الفرصــة الســتمالة
الثــوار ودمجهــم في نســخة ُمع َّدلــة أخرى
مــن النظــام القديــم ،وغلــق أوروبــا وبقيــة
بلــدان العالــم أبوابهــم أمــام الالجئيــن،
يبقــى نهــوض االحتجاجــات الشــعبية
الســورية هــي األمــل للوصــول لحــل
للمعضلــة الســورية.
البــد أن يجــد الســوريون طريقًــا لبنــاء
التضامــن فيمــا بينهــم عبــر االنقســامات
الدينيــة واإلثنيــة ،وان يتوحــدوا مجــددًا
فــي نضالهــم .وعلــى المســتوى الدولــي،
يجــب أن يقــف اليســار تضامنًــا مــع
مجهــودات وتضحيــات الشــعب
الســوري ،وأن يطالــب فــي كل بلــ ٍد
بفتــح الحــدود الســتقبال ضحايــا الثــورة
المضــادة بزعامــة األســد.
* المقــال منشــور باللغــة اإلنجليزيــة
فــي  10مــارس  2016بموقــع جريــدة
«العامــل االشــتراكي» األمريكيــة
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قضــت احملكمــة العســكرية بإعــدام ٍ
كل مــن أحمــد الغزالــي ،وعبــد
البصيــر عبــد الــرؤوف ،ومحمــد فــوزي وخمســة آخريــن ،فــي
القضيــة رقــم  .471/5102مت مــد أمــد القضيــة إلــى  3أبريــل
املقبــل لعــدم ورود رأي املفتــي.
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