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يف مواجهة كورونا: الناس قبل األرباح

ــة  ــات الجوي ــف الرح ــدراس ووق ــل الم ــم تعطي رغ
وتخفيــف تواجــد العمــال بالقطــاع الحكومــي والعــام، 
ومختلــف اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة فــي 
ــا، ال تــزال اإلجــراءات غيــر  ــاء كورون مواجهــة وب
كافيــة لمواجهــة األخطــار الداهمــة إذا مــا توسَّــع 
ــة  ــدرات المتواضع ــع الق ــة م ــاء، خاص ــار الوب انتش

ــي. ــاع الصح للقط

ــة  إن االنحيــازات الطبقيــة والخيــارات األمنيــة للدول
ــر  ــراءات أكث ــاذ إج ــام اتخ ــًا أم ــف حائ ــزال تق ال ت

ــة. ــك األزم ــام تل ــة أم ــة وفاعلي جذري

كانــت الحكومــة أصــدرت منــذ أيــام حزمــة مــن 
الوبــاء  أثــر  لتخفيــف  االقتصاديــة  القــرارات 
ــررت خفــض أســعار الغــاز الطبيعــي  ــا، فق اقتصاديً
والكهربــاء، وتثبيــت وعــدم زيــادة أســعار الكهربــاء 
ــس  ــى خم ــن 3 إل ــدة م ــة لم ــتخدامات الصناعي لاس
ــال  ــن خ ــه للمصدري ــار جني ــر ملي ــنوات، وتوفي س
ــة  ــداد الضريب ــل س ــل، وتأجي ــارس وأبري ــهري م ش
الصناعيــة  المنشــآت  علــى  المســتحقة  العقاريــة 
والســياحية لثاثــة أشــهر، وخفــض ضريبــة الدمغــة 
ــاح  ــع األرب ــة توزي ــض ضريب ــة، وخف ــي البورص ف
الرأســمالية، باإلضافــة لحوافــز أخــرى. هــذا فــي 

الوقــت الــذي تتضاعــف فيــه أســعار مســتلزمات 
الوقايــة والتطهيــر علــى البســطاء، ويفقــد مئــات 
اآلالف مــورد رزقهــم نتيجــة اإلجــراءات االســتثنائية 
لمواجهــة الوبــاء دون أيِّ تعويــٍض مــن الدولــة علــى 

اإلطــاق.

ورأينــا أيًضــا جشــع القطــاع الخــاص وإصــرار 
أربــاب العمــل علــى حضــور العمــال، وبالتالــي 
ظلــت المواصــات العامــة مزدحمــة وبــؤرة محتملــة 
النتشــار الوبــاء. ورأينــا إصــرار الدولــة علــى عــدم 
ــي  ــدس ف ــف التك ــدة بتخفي ــب المتصاع ــذ المطال تنفي
أماكــن االحتجــاز والســجون عبــر اإلفــراج الفــوري 
عــن كل المســجونين احتياطيـًـا والذيــن قضــوا نصــف 

ــة. ــا المحكم ــة تقرره ــات آدمي ــأي ضمان ــدة ب الم

ــة  ــية والمجتمعي ــوى السياس ــو كل الق ــا ندع ــذا فإنن ل
للتكاتــف خلــف حزمــة مطالــب نراهــا ضروريــة 
التطبيــق إذا كانــت الدولــة جــادة فــي مواجهــة خطــر 

ــي مصــر. ــاء ف تفشــي الوب

مطالبنا:

ــن  ــجون وأماك ــي الس ــدس ف ــف التك ــب بتخفي - نطال

االحتجــاز بمــا يســمح بتطبيــق إجــراءات التباعــد 
لــن  مــا  وهــو  والتطهيــر،  والنظافــة  االجتماعــي 
يتحقــق إال بالتوســع فــي إطــاق ســراح المحبوســين 
ــى المجتمــع،  ــا، ومــن ال يشــكلوا خطــرا عل احتياطي
ــم  ــرا عليه ــجون خط ــي الس ــم ف ــل وجوده ــن يمث وم

ــة. ــراض المزمن ــاب األم ــن وأصح ــار الس ــن كب م

- نطالــب باالســتعداد عبــر تأميــم المنشــآت الصحيــة 
ــح  ــا لصال ــزة مؤقتً ــة المرك ــرف العناي ــة وغ الخاص

ــاء. جهــود مكافحــة الوب

- نطالــب باالســتفادة من الفنادق والمنشــآت الســياحية 
فــي جهــود مكافحة الوبــاء وتفشــيه المحتمل.

- نطالــب بفــرض ضريبــة خاصــة علــى كل مــن 
ــرة  ــه بنســبة 1% لم ــون جني ــم 2 ملي تتجــاوز ثرواته

ــاء. ــة الوب ــود مكافح ــح جه ــدة لصال واح

- نطالــب بتعليــق المناســبات الدينيــة والصلــوات 
الجماعيــة فــي دور العبــادة.

الوقايــة والتطهيــر  بتوفيــر مســتلزمات  - نطالــب 
ــر  ــرة عب ــة الشــخصية لألســر الفقي ــم والنظاف والتعقي

البطاقــات التموينيــة مجانًــا.

ــف  ــارات الكش ــي الختب ــم الحكوم ــب بالتدعي - نطال
ــع. ــاول الجمي ــي متن ــون ف ــث يك ــروس بحي عــن الفي

ــي  ــاب األســر الت ــب بإجــازات مدفوعــة ألرب - نطال
تضــم أطفــااًل طالمــا اســتمر تعليــق الدراســة وأن 

ــاص. ــاع الخ ــك القط ــمل ذل يش

ــه  ــغيل عمال ــاص بتش ــاع الخ ــزام القط ــب بإل - نطال
مــن المنــزل مؤقتًــا طالمــا كان ذلــك ممكنــا دون 

ــر. ــن األج انتقــاص م

ــن 1500  ــل ع ــادي ال يق ــم م ــر دع ــب بتوفي - نطال
جنيهـًـا شــهريا للفــرد لعمــال اليوميــة والعاطليــن عــن 
ــل  ــق العم ــرار بتعلي ــاذ ق ــنى اتخ ــى يتس ــل، حت العم
ــا. ــا وبتطهيره ــة مؤقتً ــات العام ــرو والمواص بالمت

- نطالــب بوقــف تحصيــل فواتيــر المرافــق، ليس فقط 
لتخفيــف األعبــاء عــن األســر، ولكــن لتقليــل فــرص 
انتقــال العــدوى إلــى محصلــي الفواتيــر ونقلهــم لهــا، 
ونطالــب أيضــا بتخفيــف أعبــاء إيجــارات المســاكن.

االشتراكيون الثوريون

بقلم: إسالم إبراهيم 

ــد مــن التســاؤالت نفســها، منــذ ظهــور  تطــرح العدي
فيــروس كورونــا، حــول أســباب ســرعة انتشــاره 
ومــدى قــدرة الــدول علــى الحــد مــن انتشــاره وعــن 
قــوة المنظومــة الصحيــة فــي تلــك الــدول وعــن 
األزمــة االقتصاديــة العنيفــة التــي ســبَّبها انتشــار 
ــن  ــة ع ــاؤالت منفصل ــك التس ــل كل تل ــروس. ه الفي
ــل  ــم؟ ه ــم العال ــذي يحك ــمالي ال ــام الرأس ــكل النظ ش
ــاء  ــا علــى أنــه مجــرد وب يجــب التعامــل مــع كورون
عالمــي منفصــل عــن الرأســمالية وأنهــا مجــرد ازمــة 
ــي  ــي ف ــب إله ــن غض ــر ع ــا تعبي ــة؟ أو أنه بيولوجي
عــن  منفصــل  الفيــروس  هــل  أخــرى.  تحليــات 
ــاء  ــب االغني ــه ويصي ــذي نعيش ــي ال ــع الطبق المجتم

ــاو؟ ــكل متس ــراء بش والفق

فــي واقــع األمــر إن ظهــور األوبئــة وانتشــارها 
ــة  ــة بالمنظوم ــة الصل ــائل وثيق ــي مس ــا ه ومواجهته
الرأســمالية والواقــع أن الفيــروس ليــس منفصــا عــن 

ــي. ــع الطبق المجتم

وقدرتنــا ايضــا علــى مواجهــة الفيروس مرتبــط بنمط 
اإلنتــاج الرأســمالي فتدهــور المنظومــة الصحيــة فــي 

أغلــب بلــدان العالــم مرتبــط بالسياســات النيوليبراليــة 
التــي أدت إلــى تخفيــض ميزانيــة الصحــة مقابــل 
اإلنفــاق علــى شــراء الســاح وتطويــر الــرؤوس 
األزمــة  فــي  نتائجــه  شــهدنا  مــا  وهــو  النوويــة، 
االخيــرة مــن انهيــار المنظومــات الصحيــة فــي بلــدان 

ــدة. عدي

الجهــاز  فبحســب  أســوأ  فالوضــع  مصــر  وفــي 
عــدد  انخفــض  واإلحصــاء،  للتعبئــة  المركــزي 
مستشــفيات القطــاع الحكومــي مــن 1146 مستشــفى 
ــع  ــا ارتف ــام 2018، بينم ــى 691 ع ــام 2008 إل ع
ــام  ــن 686 ع ــاص م ــاع الخ ــفيات القط ــدد مستش ع
إلــى 1157 عــام 2018. فنجــد أن عــدد   2008
المستشــفيات الخاصــة قــد زاد بنســبة 41% وانخفــض 
عــدد المستشــفيات الحكوميــة بنســبة 40%. وكل هــذا 

بســبب انتهــاج الدولــة للسياســات النيوليبراليــة.

فعلــى المســتوى الصحــي الفقــراء هــم المتضــررون 
األكبــر بســبب تــردي الخدمــات الصحيــة وعــدم 
األغنيــاء  بينمــا  مناســبة  صحيــة  رعايــة  تلقيهــم 
علــى  وحتــى  الخاصــة.  بمستشــفياتهم  يتمتعــون 
مســتوى االهتمــام بالصحــة والنظافــة الشــخصية 
فشــاهدنا أزمــة فــي توفيــر وســائل الحماية الشــخصية 

اليــد وارتفــاع  مــن كمامــات وكحــول ومعقمــات 
أســعارها علــى مســتوى العالــم بســبب محــاوالت 
ــاح فــي األزمــة ممــا  الشــركات الكبــرى تحقيــق أرب
ــك  ــم تل ــة بتأمي ــًا للمطالب ــورك مث ــدة نيوي ــى عم دع

الشــركات.

ــزل  ــي المن ــاء ف ــة األخــرى كالبق ــى ســبل الوقاي وحت
وعــدم النــزول للشــارع هــي رفاهيــة ليســت متوفــرة 
باليوميــة وغيرهــم  العمــال  فهنــاك  األفــراد  لــكل 
مــن العمــال المجبــرون علــى الذهــاب ألشــغالهم 
باإلضافــة اضطرارهــم ركــوب المواصــات العامــة 
كالمتــرو واألتوبيســات، وتعرضهــم لازدحام بشــكل 
أكبــر مــن غيرهــم. فهــؤالء بســبب موقعهــم الطبقــي 
معرضــون إذن لإلصابــة أكثــر مــن غيرهــم. فحتــي 
ــس وزراء او  ــؤول أو رئي ــة مس ــري اصاب ــا ن عندم
حتــي اميــر بالفيــروس فهــو بســبب قدرتــه علــى 
ــر  ــا ال يتوف ــو م ــار بشــكل عاجــل وه إجــراء االختب
لعامــة الشــعب. فالحديــث هنــا عــن أن الفيــروس 
هــو  متســاو  بشــكل  واالغنيــاء  الفقــراء  يصيــب 

ــراء. ــض ه مح

من الصحة لالقتصاد

الفقــراء ليســوا فقــط معرضيــن بشــكل أكبــر للمــوت 
بالوبــاء ولكــن بالجــوع كذلك. فهنــاك أزمــة اقتصادية 
ــم آخــر  ــق وشــبح كســاد عظي ــي األف ــوح ف ــة تل عنيف
ــم. وكالعــادة فالعمــال هــم مــن  ــع العال يوشــك أن يبتل
ســيدفعون ثمــن تلــك االزمــة مــن تهديــد عملهــم 
ــرض  ــم ف ــأن يت ــفي أو ب ــل التعس ــق الفص ــن طري ع
إجــازات غيــر مدفوعــة األجــر عليهــم وغيرهــا مــن 
اإلجــراءات التــي ينتهجهــا أربــاب األعمــال للحفــاظ 

ــى حســاب تشــريد العمــال. ــى ثرواتهــم عل عل

فيــروس كورونــا كشــف لنــا بوضــوح مــدي حقــارة 
عجلــة  باســتمرار  واهتمامــه  الرأســمالي  النظــام 
البشــر،  أرواح  حســاب  علــى  واألربــاح  االنتــاج 
بدايــة مــن تدميــر الطبيعــة الــذي يســاهم فــي انتشــار 
الفيروســات، إلــى إهمــال القطــاع الصحــي علــى 
حســاب شــراء الســاح، واالســتفادة مــن األزمــة على 

ــن. ــريد العاملي ــًرا تش ــر، واخي ــاب أرواح البش حس

ــر  ــاء وبالجــوع. تدمي ــا بالوب النظــام الرأســمالي يقتلن
ذلــك النظــام هــو ضــرورة قصــوى وواجــب إنســاني 
ليــس فقــط لعالــم أكثــر حريــة وعــداًل ولكــن للحفــاظ 

علــى بقــاء البشــرية.

الرأساملية تقتلنا بالوباء وبالجوع
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عرشات اآلالف يف انتظار وقوع الكارثة.. خرجوا السجناء 

بقلم: يوسف كمال 

يبلــغ عــدد الســجون فــي مصر 68 ســجنًا، أُنِشــئ 26 
منهــا منــذ انقــاب يوليــو 2013 ووصــول السيســي 
للســلطة. وعــاوة علــى هــذه الســجون، هنــاك 382 
ــي  ــز الشــرطة ف ــام ومراك ــاز داخــل أقس ــر احتج مق
مختلــف المحافظــات، إضافــةً إلــى الســجون الســرية 
ــر صــادر عــن  ــا لتقري ــك وفقً ــي المعســكرات، وذل ف
المنظمــة المصريــة لحقــوق اإلنســان. ويُذَكــر أن أول 
ســجن أُنِشــئ فــي عهــد السيســي كان ســجن »ليمــان 
الدقهليــة،  بمحافظــة  الحراســة  شــديد  جمصــة« 
ــا 750  ــة قدره ــر، بتكلف ــف مت ــاحة 42 أل ــى مس عل
مليــون جنيــه، حســبما صرحــت وزارة الداخليــة 
آنــذاك. الُملفِــت أن عــدد الســجون فــي مصــر ارتفــع 
بنســبة 30% تقريبًــا فــي ظــل أوضــاع اقتصاديــة 
متدهــورة، ومطالــب رئاســية وحكوميــة متكــررة 
والتحمــل  الصبــر  بضــرورة  المصــري  للشــعب 
لعبــور األزمــة االقتصاديــة، وهــو مــا يعطــي لمحــةً 
عــن توجهــات النظــام المصــري الحالــي حيــث تُقــدَّر 
أعــداد المعتقليــن السياســيين فقــط بأكثــر مــن 60 
ألــف ســجين حســب تقاريــر حقوقيــة وأعــداد مجهولــة 
مــن الجنائييــن يرجــح أن تكــون أضعــاف هــذا الرقــم. 

وفــي 2015 ذكــر تقريــٌر صــادر مــن المجلــس 
االحتجــاز  مراكــز  أن  اإلنســان  لحقــوق  القومــي 
المتهميــن«.  مــن  مخيفــة  »تكدســات  مــن  تعانــي 
ــغ  ــا تبل ــجون 160%، بينم ــي الس ــبتها ف ــاوز نس تتج
ــي %300  ــام الشــرطة حوال ــي أقس ــدس ف ــبة التك نس
وفقًــا للتقريــر. بينمــا أشــار تقريــٌر آخــر صــادر عــن 
المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية فــي مــارس 
ــر مســبوقة مــن التدهــور  ــى مســتوياٍت غي 2016 إل
الرعايــة  وانعــدام  للســجون  التحتيــة  البنيــة  فــي 
الصحيــة، إذ قــال التقريــر: »يفتقــر النــزالء إلــى 
أبســط إمكانيــات الحيــاة الصحيــة والنظافة األساســية، 
فيــه ســوء معاملتهــم  يعانــون  الــذي  الوقــت  فــي 
هــم وزائروهــم وعــدم الســماح بإدخــال المابــس 
واألغطيــة واألطعمــة لهــم مــن خــارج الســجن رغــم 
ــي- بالداخــل.  عــدم توفرهــا للســجناء -بالشــكل الكاف
ــكاد األوضــاع فــي بعــض األحــوال تقتــرب ممــا  وت

ــطى«. ــرون الوس ــي الق ــال ف ــه الح كان علي

الطبــي  اإلهمــال  نتيجــة  الوفــاة  حــاالت  تزايــد 
النديــم  مركــز  دفــع   2017 عــام  الســجون  فــي 
المبــادرة  ومركــز  والتعذيــب  العنــف  لمناهضــة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية إلــى إصــدار بيــان 
مشــترك بعنــوان »يــا تعالجوهــم يــا تفرجــوا عنهــم.. 
ــاواًل  ــة«، متن ــجون جريم ــي الس ــي ف ــال الطب اإلهم
عــدٍد  فــي  للمســجونين  الصحيــة  الرعايــة  واقــع 
ــهادات  ــى ش ــة إل ــة، باإلضاف ــجون المصري ــن الس م

وذويهــم. الســجناء 

وبحســب تقاريــر لمركــز النديــم، فقــد ُوثِّقَــت 90 
ــد داخــل الســجون المصريــة  حالــة إهمــال طبــي ُمتعمَّ
فــي النصــف األول مــن 2019 توفــي منهــم 14 حالة 
نتيجــة لذلــك اإلهمــال. هــذا باإلضافــة إلــى 347 
ــام  ــاز  لع ــز االحتج ــة مراك ــر مراقب ــي تقري ــة ف حال

ــة. ــاز المختلف ــن االحتج ــل أماك 2018 داخ

األرقــام والتقاريــر تشــير إلــى جريمــٍة ضــد االنســانية 
تحــدث داخــل الســجون ومقــار االحتجــاز المصريــة 
حتــى قبــل انتشــار وبــاء كورونــا فــي العالــم ووصوله 
إلــى الشــرق األوســط ومصــر منــذ أســابيع، مــا دفــع 
جهــاٍت حقوقيــة محليــة وعالميــة إلــى دعوة الســلطات 
المصريــة إلــى اإلفــراج عــن جميــع المســاجين خوفـًـا 

مــن تفشــي الوبــاء داخــل الســجون.

الصحــة  لمنظمــة  المتوســط  شــرق  مكتــب  كان 
العالميــة قــد عقــد مؤتمــًرا صحفيـًـا يــوم األربعــاء 18 
مــارس، أجــاب فيــه ممثــل المنظمــة عــن ســؤال حول 
الســجون  بخصــوص  للــدول  المنظمــة  توصيــات 
وأماكــن االحتجــاز بضــرورة تخفيــض التكــدس فــي 
الزنازيــن وضــرورة إزالــة أي معوقــات لعــادات 
األيــدي،  وغســل  والتطهيــر  الشــخصية  النظافــة 
وضــرورة تهيئــة أماكــن االحتجــاز لتضمــن مســافة 

ــر. ــجين وآخ ــن كل س ــن بي ــى متري ــر إل مت

وهــو بالطبــع مــا يســتحيل حدوثــه فــي ظــل ظــروف 
التكــدس واإلهمــال الحالــي. 

ونقلــت التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريــات عبر 
حســابها علــى فيســبوك فــي 15 مــارس ونشــطاء 
ــجن 430 وادي  ــي س ــن معتقل ــتغاثةً م ــرون، اس آخ
النطــرون بشــأن فيــروس كورونــا المســتجد، زاعمــةً 
الســجون وعــدم  فــي  »اكتشــاف حــاالت إصابــة 
وجــود رعايــة طبيــة الزمــة الحتــواء هــذه األزمــة«.

ــن: »نخاطــب كل  ــتغاثة المعتقلي ــص اس ــي ن وورد ف
ــاة  ــة والحي ــض بالحري ــازال ينب ــر م ــه ضمي ــن لدي م
)منظمــة الصحــة العالميــة والصليب األحمــر العالمي 
وجميــع الجهــات المعنيــة(، حــث الســلطات المصرية 
علــى الســير علــى خطــى إيــران والبحريــن فــي 
اإلفــراج الفــوري عــن جميــع المعتقليــن السياســيين، 
وتخفيــض أعــداد األفــراد فــي الزنازيــن إلــى 10 
ــم،  ــراج عنه ــن اإلف ــرًدا لحي ــن 20 ف ــداًل م ــراد ب أف
ــادة عــدد ســاعات التريــض مــن أربــع ســاعات  وزي
ــام  ــي أي ــة ف ــح التهوي ــا، وفت ــاعات يوميً ــى 10 س إل
ــر غــرف  اإلجــازات األســبوعية والموســمية، وتوفي
عــزل وحجــر طبــي آدميــة للســجناء لحيــن اإلفــراج 
عنهــم، وتوفيــر الكمامــات واألدوات الازمــة للوقايــة 

ــم الغــرف«. وتعقي

ــي  ــة الت ــر الصحي ــروف غي ــون الظ ــرح المعتقل وش
يعيشــون فيهــا، قائليــن: »أواًل الزنزانــة مقــاس طــول 
ــر  ــار ونصــف مت ــة أمت ــار وعــرض ثاث خمســة أمت
وارتفــاع مماثــل، مــع وجــود خمــس فتحــات ضئيلــة 
للتهويــة مغطــاة بشــبك حديــدي ضيــق المســام. ثانيًــا 
يقبــع فــي هــذه الغرفــة نحــو 20 فــرًدا، أي أن كل فرد 
لــه مســاحة 35 ســم. ثالثًــا العنبــر مقســم إلــى أربعــة 
أربــاع، كل ربــع بــه خمــس غــرف بواقــع 100 فــرد 
فــي مســاحة ال تتعــدى 20 متــًرا فــي الربــع الواحــد، 
وحمــام واحــد فــي كل زنزانــة يســتخدمه 20 فــرًدا«. 

وورد أيًضــا أن »التعييــن )طعــام الســجناء( يأتــي 
انتشــار  يســهل  مــا  مصــدره،  نعلــم  ال  مطبوًخــا 
ــة تكــون داخــل  ــة الخارجي الفيــروس«، وأن »التهوي
العنبــر بعــدد أربــع ســاعات حيــث يتجمــع فــي هــذا 
ــادة  ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــرد م ــق 100 ف ــكان الضي الم

فــرص اإلصابــة بالفيــروس«.

وأوضــح المعتقلــون أن اســتغاثتهم ترتبــت علــى مــا 
يعانــون ومــع اكتشــاف حــاالت إصابــة فــي الســجون 
ــواء هــذه  ــة الزمــة الحت ــة طبي و«عــدم وجــود رعاي
األزمــة« داخلهــا، معتبريــن أن مــا يتعرضــون إليــه 

هــو »حالــة إعــدام جماعيــة ممنهجــة«.

وحــذَّر المعتقلــون مــن خطــورة أن ينــام الســجناء 
»أنفاســهم فــي أنفــاس بعضهــم البعــض نظــًرا لضيــق 
المســاحة«، مــا تصبــح معــه فــرص العــدوى مرتفعــة 
ــلطات  ــع الس ــتغاثة أن من ــي االس ــروا ف ــًدا، واعتب ج
المصريــة جميــع الزيــارات دليــٌل علــى رغبتهــا فــي 
تعمدهــا التخلــص منهــم جميًعــا باســتغال أزمــة 

ــة أنفســهم«. ــا »دون إدان كورون

#خرجوا_المعتقليــن،  بوســم  االســتغاثة  وأُرفِقــت 
ــر للســلطات نفســها دون  ــا تحذي ــدو أنه وبصــورة يب
أو  ســجين  بيــن  بيفــرق  مــش  »كورونــا  عليهــا: 

ســجان«.

ــًرا  ــش تقري ــس ووت ــان رايت ــة هيوم ــرت منظم ونش
مصــر  علــى  »لمــاذا  بعنــوان  مــارس   16 فــي 
ــا اآلن؟«،  ــن ظلم ــجناء المحتجزي ــن الس ــراج ع اإلف
جــاء فيــه: »تشــتهر الســجون المصريــة باكتظاظهــا 
وقذارتهــا ومخالفتهــا لقواعــد النظافــة والصحــة. فــي 
نوفمبــر 2019، قــال خبيــران مــن األمــم المتحــدة إن 
ظــروف االعتقــال المســيئة فــي مصــر »قــد تعــرض 
شــديد«.  لخطــر  الســجناء  آالف  وحيــاة  صحــة 
ــا  ــروس كورون ــي في ــن تفّش ــهر م ــل أش ــذا قب كان ه
المســتجد شــديد العــدوى، والــذي قــد يكــون كارثيـًـا«. 

مــن بيــن اإلجــراءات العاجلــة التــي توصــي بهــا 
الحكومــات  تفــرج  أن  ووتــش  رايتــس  هيومــان 
ــن  ــدان المتضــررة عــن الســجناء المحتجزي ــي البل ف
دون وجــه حــق. فــي مصــر، يمكــن القيــام بذلــك 
بســهولة »بــدًءا مــن آالف الســجناء، الــذي ُســجنوا ... 

لممارســتهم حقوقهــم بشــكل ســلمي«. 

ــارس  ــي 10 م ــة ف ــت الحكوم ــك، علَّق ــن ذل ــداًل م ب
ــن  ــات والمحامي ــل العائ ــن قب ــجون م ــارات الس زي
ــا زاد  ــاد. وم ــاء الب ــي كل أنح ــام ف ــرة أي ــدة عش لم
الطيــن بلــة أن مصــر تعرضــت فــي 12 مــارس 
ــث غمــرت  ــي قســوتها، حي ــادرة ف ــة ن ألحــوال جوي
الميــاه الشــوارع وانقطــع التيــار الكهربائــي فــي 
لت  العديــد مــن المناطــق وتضــررت األســطح وُســجِّ
بعــض الوفيــات. أفــادت األســر التــي لديهــا »طــرق 
غيــر رســمية« للتواصــل مــع األقــارب المســجونين 
أن بعــض الســجون فــي القاهــرة تعانــي مــن تســرب 

الكهربائــي. تعيــش هــذه  التيــار  الميــاه وانقطــاع 
ــق ولهــم الحــق فــي قلقهــم  ــم القل العائــات فــي جحي
هــذا. وعندمــا حاولــت بعــض العائــات إيصــال 
المحتجزيــن،  لذويهــم  والمطهــرات  الصابــون 

رفضــت إدارة الســجون ذلــك.

و فــي إطــار التدابيــر الوقائيــة مــن تفشــي الفيــروس، 
أفرجــت الســلطات اإليرانيــة عــن 85 ألــف ســجين، 
ــي عــدد  ــررت الســلطات ف ــا ق بينهــم سياســيون، كم
مــن المــدن األمريكيــة اإلفــراج عــن بعــض الســجناء 
ــن  ــدد م ــي ع ــدة ف ــاالت الجدي ــدد االعتق ــض ع وخف
وكاليفورنيــا،  أوهايــو  واليــات  فــي  المقاطعــات 
التــي  الــدول  مــن  كانــت واحــدة  أيًضــا  واألردن 
اإلفــراج عــن 3,081 محكوًمــا بقضايــا  قــررت 
الداخليــة  وزارة  وأعلنــت  مدنيــة،  بديــون  تتعلــق 
البحرينيــة أنهــا أفرجــت عــن 1,486 معتقل ألســباب 

ــة.  ــل الظــروف الحالي ــي ظ ــانية ف إنس

خرجوا السجناء
تحــول  لمواجهــة  العالــم  دول  ـز  تتجهَـّ بينمــا 
ــل  ــاء بتعطي ــى وب ــا المســتجد إل ــروس كورون في
الدراســة والصلــوات الجماعيــة وتقليــل التكــدس 
ــا  ــع م ــجون، يقب ــدارس والس ــق كالم ــي المراف ف
ــيين  ــن السياس ــن المعتقلي ــا م ــن 60 ألفً ــرب م يق
فــي ســجون النظــام المصــري، بخاف عشــرات 
اآلالف مــن الجنائييــن الذيــن يصعــب الوصــول 
إلــى حصــر دقيــق ألعدادهــم. يعلــم الجميــع 
الزنازيــن  بيــن  المصريــة  الســجون  أحــوال 
ونــدرة  والتريــض  الزيــارة  ومنــع  المكدســة 
أدوات النظافــة والتعقيــم وشــح الرعايــة الصحيــة 
وتفشــي اإلهمــال الطبــي واألمــراض المعديــة.

مــع  بشــفافيته  النظــام  تشــدق  مــن  وبالرغــم 
العالميــة إال أن هنــاك شــبه  منظمــة الصحــة 
إجمــاع بيــن المتابعيــن علــى عــدم الثقــة فــي 
اإلجــراءات  كافــة  أو  الصحــة  وزارة  بيانــات 
انتشــار  مــن  للحــد  الحكومــة  تتخذهــا  التــي 
ــا  ــر اهتماًم ــة أكث ــدو أن الحكوم ــرض، إذ يب الم
بتصديــر صــورة أن الوضــع تحــت الســيطرة 
أمــًا فــي اســتمرار دوران عجلــة اإلنتــاج وإنقــاذ 
البورصــة والســياحة مــن شــبح االنهيــار، بغــض 
ــن  ــى مايي ــذي يســيطر عل ــق ال النظــر عــن القل
المصرييــن الذيــن يجــدون أنفســهم بيــن مطرقــة 
انهيــار  وســندان  العــدوى  بالتقــاط  التهديــد 

المصريــة. الصحيــة  المنظومــة 

وإذا كان هــذا هــو الوضــع خــارج الســجون 
ــى  ــذي يســيطر عل ــق والعجــز ال فمــا بالكــم بالقل
عشــرات اآلالف مــن المســجونين فــي ظــروف 
ــت  ــر تح ــة تذك ــة صحي ــا رعاي ــة ب ــر آدمي غي
مقصلــة العــدوى. إن االشــتراكيون الثوريــون 
بــكل  الجمهــور  بمكاشــفة  النظــام  يطالبــون 
الحقائــق والتوقعــات واإلجــراءات التــي تخطــط 
واحتماليــة  الفيــروس  لمواجهــة  الدولــة  لهــا 
انتشــار العــدوى، ونطالــب باإلفــراج الفــوري 
ــوا  ــن قض ــا والذي ــجونين احتياطيً ــن كل المس ع
نصــف المــدة بــأي ضمانــات آدميــة تقررهــا 
المحكمــة. كمــا نطالــب بتوفيــر التحليــل بالمجــان 
والمستشــفيات  الحكومــة  مستشــفيات  فــي 

الخاصــة.

االشتراكيون الثوريون



4العدد 130 - االثنين 30 مارس 2020تحقيقاتاالشرتايك ملف

بقلم: علي طه 

مــن يتابــع الحــوارات الدائــرة حــول فيــروس كورونا 
ــا  ــا إلهيً ــر الظاهــرة عقابً ــن يعتب وانتشــاره ســيجد م
للبشــرية إلبتعادهــا عــن الديــن واألخــاق، وســيجد 
أيًضــا مــن يعتبرهــا نتيجــة لمؤامــرة كونيــة مــا 
صينيــة  أو  الصيــن،  إلضعــاف  مثــًا  )أمريكيــة 
إلضعــاف أمريــكا(. وســنجد أيًضــا مــن يحــاول أن 
ــواء  ــًدا س ــم أح ــا يته ــا ف ــا وموضوعيً ــون علميً يك
فــي الســماء أو علــى األرض، بــل يعتبــر الفيــروس 
كارثــة طبيعيــة مثــل الــزالزل والفيضانــات، أي 
حــادث ال عاقــة لــه بمــا يفعلــه البشــر علــى األرض 

ــي. ــي وبيئ ــادي واجتماع ــاط اقتص ــن نش م

ــة  ــال التفســيرات الديني ــا فــي هــذا المق ســنترك جانبً
كلمــا  إليهــا  اللجــوء  ســيزداد  والتــي  والتآمريــة 
ــة  ــة الناجم ــة واالقتصادي ــة الصحي ــتفحلت األزم اس
ــا  ــه هن ــنحاول طرح ــا س ــروس. م ــار الفي ــن انتش ع
هــو أن ظهــور الفيــروس وانتشــاره واســتراتيجيات 
مواجهتــه وآثــاره االقتصاديــة علــى المــدى القصيــر 
وعلــى المــدى الطويــل كلهــا أمــور شــديدة االرتبــاط 
بتطــور الرأســمالية العالميــة وأن هــذا االرتبــاط 
هــو مــا ســيجعل أزمــة فيــروس كورونــا نقطــة 
فارقــة فــي تاريــخ البشــرية ذات عواقــب اجتماعيــة 

ــبوقة. ــر مس ــية غي وسياس

أمراض من صنع اإلنسان

الفيروســات المعروفة بإســم كورونا تم اكتشــافها في 
ســتينات القــرن الماضــي )إســم كورونــا يعنــي تــاج 
فــي اللغــة الاتينيــة وقــد ســميت كذلــك ألن الفيــروس 
ــة  ــذه العائل ــاج(. ه ــبه الت ــكوب يش ــت الميكروس تح
مــن الفيروســات تصيــب الطيــور والحيوانــات وفــي 
ــى البشــر وكان أخطرهــا  ــل إل بعــض الحــاالت تنتق
وأوســعها انتشــاًرا قبــل الفيــروس الحالــي الســارس 
فــي بدايــات القــرن الحالــي )2003( والميــرس 

.)2012(

ــة  ــي نتيج ــريع ه ــارها الس ــات وانتش ــذه الفيروس ه
ــي ظــل  ــة ف ــة البشــر بالطبيع مباشــرة لتحــول عاق
الرأســمالية. فأســاليب اإلنتــاج الحيوانــي الصناعيــة 
ــات أو الطيــور علــى خطــوط  )ماييــن مــن الحيوان
الطبيعيــة  البيئــات  وتدميــر  جانــب  مــن  إنتــاج( 
للحيوانــات البريــة مــن خــال مــد الطــرق والتوســع 

ــد بشــكل غيــر مســبوق  العمرانــي هــي عوامــل تزي
مــن احتمــال تطــور مثــل تلــك الفيروســات وانتقالهــا 

للبشــر.

وبالطبــع فــإن إمكانيــة تحــول تلــك الفيروســات إلــى 
وبــاء عالمــي مرتبــط بدرجــة العولمــة التــي وصلــت 
إليهــا الرأســمالية العالميــة: التنقــل الســريع والواســع 
النطــاق بيــن مختلــف بلــدان العالــم يجعــل احتماليــة 
الفيــروس  الصعوبــة.  شــديدة  الفيــروس  احتــواء 
الحالــي ســرعان مــا انتقــل مــن الصيــن إلــى إيطاليــا 
وإيــران وخــال أســابيع قليلــة امتــدَّ لغالبيــة دول 

ــم. العال

مواجهة المرض

ــاج  ــط اإلنت ــر نم ــف يؤث ــج كي ــكل ف ــر بش ــا يظه هن
الرأســمالي علــى قــدرة البشــرية علــى مواجهــة 
غالبيــة  أن  المثــال  ســبيل  علــى  فنجــد  الوبــاء. 
األبحــاث المتعلقــة بالــدواء تتــم مــن خــال شــركات 
خاصــة عماقــة تســتهدف الربــح وتتنافــس مــع 
بعضهــا علــى أســواق الــدواء العالميــة. يعنــي ذلــك 
تتركــز  العلميــة  واإلمكانيــات  االســتثمارات  أن 
ــب  ــة أمــراض القل ــل أدوي ــة المربحــة مث ــي األدوي ف
واالكتئــاب والمنشــطات الجنســية وليــس علــى أدوية 
لمكافحــة األوبئــة واألمــراض المعديــة والمســتحدثة. 
فعلــى ســبيل المثــال مــن بيــن أكبــر 18 شــركة 
مجــال  تركــت  شــركة   15 هنــاك  عالميــة  دواء 
ــادة  ــات المض ــة واللقاح ــادات الحيوي ــاث المض أبح

للفيروســات تماًمــا.

ومــن جانــب آخــر أدت سياســات الليبراليــة الجديــدة 
والتقشــف خــال العقــد الماضــي إلــى إنخفــاض 
ــي  ــى ف ــى الصحــة، حت ــام عل ــاق الع ــي اإلنف ــاد ف ح
البلــدان ذات الخدمــات العامــة المتميــزة فــي أوروبــا. 
ــم تقليــص عــدد  ــال ت ــى ســبيل المث ــا عل ــي إيطالي فف
ذلــك  فقــد  حيــث  الطبــي  المجــال  فــي  العامليــن 
بيــن 2009 و2017.  المجــال 46,500 وظيفــة 
كان عــدد أســرة المستشــفيات فــي إيطاليــا فــي عــام 
1975 هــو 10.6 ســرير لــكل ألــف مواطــن. هــذا 
العــدد انخفــض إلــى 2.6 ســرير لــكل ألــف مواطــن 
اليــوم! بينمــا انخفــض عــدد أســرة المستشــفيات 
ــا بنســبة 30% بيــن عــام 2000 وعــام  فــي بريطاني

.2017

ــود  ــرج. عق ــدث وال ح ــث فح ــا الثال ــي عالمن ــا ف أم
مــن خصخصــة الخدمــات الطبيــة وتقليــص اإلنفــاق 
العــام أدى إلــى أوضــاع مأســاوية. ففــي الهنــد علــى 
ســبيل المثــال وعلــى الرغــم مــن النمــو االقتصــادي 
والحديــث عــن طفــرات تكنولوجيــة، انخفــض عــدد 
ــى  ــن إل ــف مواط ــكل أل ــرير ل ــن 0.9 س ــرة م األس
ــام 2000  ــن ع ــن بي ــف مواط ــكل أل ــرير ل 0.7 س
إلــى 2019. وفــي مصــر المحروســة انخفــض عــدد 
أســرة المستشــفيات فــي نفــس الفتــرة مــن 2.2 لــكل 

ألــف مواطــن إلــى 1.6 لــكل ألــف.

ــع الظــروف  ــمالي يصن ــرى التطــور الرأس ــذا ن هك
المناســبة لظهــور الفيروســات والنتشــارها بينمــا 
ــن  ــا وم ــى مواجهته ــرية عل ــدرة البش ــن ق ــص م يقل
القــدرة علــى الشــفاء منهــا. هــذا هــو بالطبــع الوضــع 
ــا  ــم. أم ــكان العال ــن س ــى م ــة العظم ــبة للغالبي بالنس
األغنيــاء، فإلــى جانــب أن نفــس الفتــرة التــي نتحــدث 
عنهــا، أي العقديــن األوليــن مــن القــرن الحالــي قــد 
ــة،  ــم المتراكم ــي ثرواته ــرات ف ــر الطف ــهدت أكب ش
هــؤالء ســتتاح لهــم المستشــفيات الخاصــة واألطبــاء 
المتخصصيــن والفنــادق الطبيــة وأجهــزة التنفــس 
ووحــدات العنايــة المركــزة، فــي حيــن يتدفــق مايين 
المرضــى الفقــراء إلــى المستشــفيات العامــة ويمــوت 
منهــم اآلالف فــي ممــرات ومداخــل المستشــفيات 

فــي انتظــار ســرير وطبيــب وعــاج.

ــرى  ــو األخ ــة تل ــوم حكوم ــري الي ــا ن ــى وإن كن حت
الخاصــة  اإلمكانيــات  كافــة  لوضــع  تهــرول 
والعامــة تحــت ســيطرة الدولــة لمواجهــة الوبــاء بــل 
ــكل  ــي ل ــارات والعــاج بشــكل مجان ــر االختب وتوفي
مواطنيهــا، فهــذا كلــه ليــس كافيًــا لســد فجــوة عقــود 
ــواء  ــة، س ــى الصح ــام عل ــاق الع ــص اإلنف ــن تقلي م

ــة. ــر النامي ــة أو مص ــا المتقدم ــمال إيطالي ــي ش ف

من األزمة الصحية إلى األزمة االقتصادية

نتذكــر جميًعــا الركــود الكبيــر الــذي عانــى منــه 
االقتصــاد الرأســمالي العالمــي فــي 2009-2008. 
كان الســبب المباشــر لــألزمtة االقتصاديــة حينهــا 
ــدأت  ــي ب ــاع المال ــي القط ــف ف ــاش عني ــة إنكم أزم
ــدت  ــم امت ــكا ث ــي أمري ــة ف ــات العقاري ــي الرهون ف
ــد  ــم. وق ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــرى ف ــوك الكب للبن
ــك  ــي ذل ــة ف ــوك المركزي ــات والبن ــت الحكوم تمكن

ــن مــن وقــف النزيــف االقتصــادي مــن خــال  الحي
إجــراءات اســتثنائية منهــا تأميــم كبــرى البنــوك 
إلنقاذهــا مــن اإلفــاس. ولكــن ثمــن عــودة النشــاط 
والنمــو االقتصــادي المحــدود خــال العقــد الماضــي 
ــا للطبقــات العاملــة. فتــم فــرض سياســات  كان مخيفً
تقشــفية عنيفــة وتقليــص غيــر مســبوق لإلنفــاق العــام 
ــدل  ــم وب ــة وتعلي ــن صح ــة م ــات العام ــى الخدم عل

ــة. ــات اجتماعي ــة وإعان بطال

إذن دفعــت الطبقــات العاملــة ثمــن األزمــة التــي 
العالميــة،  والبنــوك  الشــركات  كبــرى  خلقتهــا 
فوصلــت معــدالت بطالــة فــي 2010 و2011 إلــى 
ــا وأســبانيا وتجــاوزت  ــل إيطالي ــدان مث ــي بل 25% ف
النمــو  اليونــان. وعندمــا عــاد  فــي  النســبة  تلــك 
االقتصــادي فــرض علــى الطبقــات العاملــة عقــد 
مــن التقشــف وتدهــور غيــر مســبوق فــي مســتويات 

المعيشــة.

ولكــن وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك ومــن الدعــم غيــر 
المســبوق مــن قبــل البنــوك المركزيــة والحكومــات 
الرأســمالية  الشــركات  ولكبــرى  المالــي  للقطــاع 
الفائــدة وسياســات  أســعار  تخفيــض  مــن خــال 
ــدوالرات  ــن ال ــارات م التيســير الكمــي )ضــخ الملي
واليوروهــات فــي األســواق الماليــة(، لــم تعــود 
ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــو االقتصــادي لم ــدالت النم مع
ــدأت  ــد ب ــت ق ــدالت كان ــك المع ــل أن تل ــة. ب األزم
ــروس  ــة في ــل أزم ــى قب ــدًدا حت ــاض مج ــي االنخف ف

ــا. كورون

ظــل االقتصــاد الرأســمالي العالمــي خــال العقــد 
ورغــم   2008 أزمــة  تجــاوز  رغــم  الماضــي، 
ــو المحــدود  ــن النم ــة م ــي حال ــاش النســبي، ف االنتع
ــاح  ــدالت األرب ــي مع ــرة ف ــى طف ــس عل ــد لي المعتم
فــي القطاعــات اإلنتاجيــة بــل علــى طفــرة فــي ديــون 
ــاع  ــراض القط ــة إق ــة. وكأن أزم ــركات الخاص الش
العقــاري فــي 2008 أعــادت إنتــاج نفســها فــي 
قطــاع الشــركات الخاصــة. وقــد وصــل معــدل الديــن 
العالمــي كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمي 
ــى  ــي إل ــن العالم ــي الدي ــى 322% ووصــل إجمال إل
253 ترليــون دوالر. وقــد أعلــن جــاي بــاول رئيــس 
ــون  ــي أن دي ــزي( األمريك ــي )المرك ــك الفدرال البن
الشــركات )غيــر الماليــة( قــد ارتفعــت مــن 3.3 
تريليــون دوالر قبــل األزمــة الماليــة فــي 2008 
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إلــى 6.5 تريليــون دوالر عــام 2019 فــي أمريــكا 
ــا. وحده

جــاء فيــروس كورونــا ليدفــع االقتصــاد العالمي نحو 
ركــود جديــد ســيكون ربمــا أعمــق وأكثــر تأثيــًرا من 
الركــود الكبيــر فــي 008 بــل ربمــا يتجــاوز الكســاد 
الكبيــر فــي ثاثينــات القــرن الماضــي. لمــاذا؟ أواًل، 
وكمــا أوضحنــا، فــإن االقتصــاد الرأســمالي العالمــي 
ــت  ــي كان ــة الت ــد حــل التناقضــات البنيوي ــم يكــن ق ل
قــد أدت إلــى الركــود الســابق فــي 2008. تلــك 
ــح  ــدالت الرب ــاض مع ــة بانخف ــات المرتبط التناقض
فــي القطاعــات الصناعيــة التــي يمكنهــا وحدهــا مــن 
ــة. إذن  ــي اإلنتاجي ــة ف ــة ونوعي ــات كمي ــداث نق إح
ــي  ــاد العالم ــة االقتص ــل هشاش ــي ظ ــاء ف ــاء الوب ج

ــأزم. ــه للت وجاهزيت

ثانيـًـا، أدى انتشــار الفيــروس إلــى توقــف اإلنتــاج في 
ــن والتــي تغــذي بدورهــا  ــة فــي الصي مناطــق حيوي
صناعــات حيويــة فــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة 
وأمريــكا وأوروبــا. ومــع انتشــار الفيــروس فــي 
الغــرب توســعت حالــة الشــلل االنتاجــي لتشــمل 
كبــرى الشــركات الصناعيــة مؤديــة إلــى أزمــة 

ــواق. ــي األس ــلع ف ــرض للس ــف الع توق

ــا، أدى انتشــار الفيــروس إلــى انهيــار قطاعــات  ثالثً
خدميــة حيويــة فــي االقتصــاد العالمــي. فمــع توقــف 
الســفر والســياحة عالميـًـا إنهــارت شــركات الطيــران 
وقطاعــات الفنــادق والمطاعــم واألســواق التجاريــة 
)يمكــن فهــم خطــورة توقــف الســياحة العالميــة مــن 
اإلحصائيــة التاليــة: زادت عــدد الرحــات الســياحية 
ــى  ــام 2000 إل ــة ع ــون رحل ــن 690 ملي ــا م عالميً

1.5 مليــار رحلــة فــي 2019(.

متزامــن  انهيــار  مــع  البديهــي  مــن  كان  رابًعــا، 
للعــرض والطلــب أن تنهــار أســعار البتــرول والغــاز 
ــي  ــيا ف ــعودية وروس ــل الس ــد أدى فش ــي. وق الطبيع
االتفــاق علــى خفــض مشــترك لإلنتــاج إلــى حــرب 
األســعار، حيــث تعمــل الســعودية وحلفائهــا فــي 
ــب  ــار الطل ــم انهي ــاج رغ ــادة اإلنت ــى زي ــج عل الخلي
وهــو مــا أدى إلــى انهيــار غيــر مســبوق فــي أســعار 
ــة  ــل كارث ــا يمث ــو م ــي وه ــاز الطبيع ــرول والغ البت
علــى عــدة مســتويات. فهــو يعنــي أواًل انخفــاض حاد 
فــي ميزانيــات الــدول المعتمــدة علــى إنتــاج البترول، 
ونيجريــا  الجزائــر  مثــل  نســبيًا  الفقيــرة  خاصــة 
وإيــران وفنزويــا. وهــو يعنــي ثانيـًـا انهيــار القطــاع 
النفطــي األمريكــي عالــي التكلفــة والــذي أصبــح 
فــي العقــد األخيــر قطــاع اســتراتيجي فــي االقتصــاد 
األمريكــي، وهــو يعنــي ثالثًــا إلــى ضغــط غيــر 
ــة. ــرول العالمي ــرى شــركات البت ــى كب ــبوق عل مس

العــرض  شــلل  أزمــة  ســريًعا  ســتتحول  خامًســا 
والطلــب إلــى صعــود ســريع للبطالــة بــكل مــا يعنيــه 
ــى الســلع  ــب عل ــار الطل ــن انهي ــد م ــن المزي ــك م ذل
والخدمــات. ويتوقــع بعــض االقتصادييــن أن تصــل 
معــدالت البطالــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة فــي 

ــي غضــون شــهور. ــا ف ــكا وأوروب أمري

سادًســا مــع مــا ذكرنــاه مــن تضخــم فــي ديــون 
الشــركات قبــل أزمــة كورونــا، فــإن انهيــار الكثيــر 
مــن تلــك الشــركات يعنــي عــدم قدرتهــا علــى ســداد 
مديونياتهــا للبنــوك، ممــا يهــدد بشــلل المنظومــة 

ــوك. ــد للبن ــار جدي ــة وانهي االئتماني

ــة  ــوك المركزي ــات والبن ــع ســتحاول الحكوم وبالطب
ــج  ــال مزي ــن خ ــام م ــار الت ــع االنهي ــد من ــن جدي م
ــدة(  ــعار الفائ ــض أس ــة )تخفي ــات النقدي ــن السياس م
والسياســات الماليــة )ضــخ األمــوال إلــى األســواق، 
ــل أو  ــركات بتأجي ــرى الش ــاذ كب ــوك، إنق ــم البن دع
ــدأت  ــد ب ــوك(. وق ــض البن ــع تعوي ــا م ــاء ديونه إلغ
ــك السياســات  ــل تل ــذ مث الحكومــات بالفعــل فــي تنفي
ــات  ــل تريليون ــارات ب ــات الملي ــخ مئ ــم اآلن ض ويت

والبنــوك  األســواق  إلــى  واليــورو  الــدوالرات 
ــي  ــراد ف ــن األف ــى المواطني ــا إل ــركات، وغالبً والش

ــة. ــام القادم األي

ربمــا تخفِّــف كل تلــك اإلجــراءات مــن حجــم الكارثة 
االقتصاديــة القادمــة ال محــال ولكــن حالــة عــدم 
اليقيــن حــول فتــرة التوقــف فــي النشــاط االقتصــادي 
العالمــي بســبب الوبــاء تجعــل احتمــاالت ركــود 
طويــل وعنيــف أكبــر كثيــًرا مــن إحتمــاالت تعافــي 

ــتقبل المنظــور. ــي المس اقتصــادي ف

ماذا عن مصر؟

حتــى قبــل أن يصبــح الفيــروس واســع االنتشــار 
فــي مصــر، فــإن اآلثــار االقتصاديــة حتــى اآلن 
كارثيــة، ومــا مــن شــك أننــا علــى مشــارف أعنــف 
المصــري  االقتصــاد  تضــرب  اقتصاديــة  أزمــة 
ــل  ــال، تمث ــبيل المث ــى س ــث. فعل ــي العصــر الحدي ف
تحويــات العامليــن بالخــارج 10% مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي المصــري )26.4 مليــار دوالر( 
وهــي بالطبــع مركــزة فــي الــدول النفطيــة التــي 
تشــهد انهيــارا لدخلهــا مــع انهيــار أســعار البتــرول. 
ثانيـًـا، التوقــف التــام للســياحة، والتــي تمثــل 5% مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي )12.5 مليــار دوالر( يعنــي 
ــا  ــاك انخفاًض ــيكون هن ــا س ــل. ثالثً ــذا الدخ ــر ه تبخ
غيــر مســبوقًا للتجــارة العالميــة وبالتالــي لدخــل قنــاة 
الســويس والــذي يمثــل بــدوره 6% مــن إجمالــي 
الناتــج المحلــي )5.8 مليــار دوالر عــام 2019(. 
ــي  ــة ف ــة األجنبي ــتثمارات المالي ــت االس ــا، لعب رابًع
ــة )تحــرك األمــوال مــن  البورصــة واألوراق المالي
الــدول ذات معــدالت الفائــدة المنخفضــة إلــى الســوق 
المصــري ذو معــدالت فائــدة عاليــة( دوًرا مهًمــا 
ــي اســتقرار االقتصــاد المصــري خــال األعــوام  ف
ــم ســحبها  ــتثمارات يت ــذه االس ــة. ه ــس الماضي الخم
بســرعة اســتثنائية خــال األزمــة الحاليــة، ليــس 
ــا يســمى األســواق  ــن كل م ــل م ــن مصــر ب ــط م فق

ــئة. الناش

انتشــار  يعنيــه  مــا  حتــى  نتنــاول  ولــم  ذلــك  كل 
ــادي  ــتوى االقتص ــى المس ــر عل ــي مص ــرض ف الم
ومــا يعنيــه أيًضــا اســتمرار الشــلل االقتصــادي 
ــبوق  ــر مس ــار غي ــن انهي ــة م ــرة طويل ــي لفت العالم

فــي االقتصــاد المصــري.

من األزمة االقتصادية إلى األزمة السياسية

ــة 2008  ــدى ألزم ــة الم ــج طويل ــت إحــدى نتائ كان
الماليــة علــى المســتوى السياســي انهيــار شــعبية 
األحــزاب الوســطية التقليديــة، ســواء االشــتراكية 
الديمقراطيــة أو المحافظــة وصعود اليمين الشــعبوي 
المعــارض  واليســار  جانــب  مــن  والمتطــرف 
رأينــا  اآلخــر.  الجانــب  مــن  الجديــدة  لليبراليــة 
صعــود ترامــب فــي أمريــكا وبوريــس جونســون في 
ــي  ــودي ف ــل وم ــي البرازي ــنارو ف ــا وبولس بريطاني
ــا  ــا أيًض ــا رأين ــا. ولكنن ــي إيطالي ــالفيني ف ــد وس الهن
صعــود بيرنــي ســاندرز فــي أمريــكا وكوربيــن فــي 
ــبانيا وحــزب  ــي أس ــوس ف ــا وحــزب بوديم بريطاني
ســيريزا فــي اليونــان قبــل تحولــه إلــى اليميــن. 
أزمــة 2008 وســنوات التقشــف التــي تلتهــا دفعــت 
ــى  ــل سياســية ســواء عل ــن للبحــث عــن بدائ المايي

ــار. ــى اليس ــن أو عل اليمي

ــزل  ــن بمع ــم تك ــع ل ــر بالطب ــي مص ــورات ف والتط
ــة  ــت بمثاب ــورة 2011 نفســها كان ــك. فث عــن كل ذل
ــا  ــي مثله ــتبدادية الت ــدة االس ــة الجدي ــض لليبرالي رف
المهيمنــة  السياســية  وللخريطــة  مبــارك  نظــام 
)الحــزب الوطنــي مــن جانــب ومعارضــة إصاحيــة 
مــن  المســلمين  اإلخــوان  فــي  متمثلــة  ومهادنــة 
الجانــب اآلخــر(. هزيمــة الثــورة فــي مصــر لــم 
ــن  ــة يمك ــى حال ــل إل ــة، ب ــة المباركي ــا للحال ــد بن تَُع
وصفهــا بالثــورة المضــادة الدائمــة التــي تــوازن 
ــج  ــى مزي ــم عل ــبي قائ ــتقرار اقتصــادي نس ــن اس بي
ــوك والمؤسســات  مــن القــروض الضخمــة مــن البن
ــن  ــج، وبي ــن دول الخلي ــتثنائي م ــم اس ــة ودع الدولي
ــر  ــع وإغــاق المجــال السياســي غي ــن القم ــة م حال

المســبوقة.

الزلــزال  ســيؤدي  كلــه  العالــم  مســتوى  وعلــى 
الصحــي الحالــي إلــى تفجــر جديــد لألســئلة الملحــة 
حــول السياســة واالقتصــاد والصحــة. أســئلة حــول 
كيفيــة إدارة األزمــات، وحــول المنظومــة الصحيــة 
وأطبائهــا  وشــركاتها  ووزاراتهــا  بمستشــفياتها 
وممرضيهــا، وحــول مــن المســتفيد مــن الشــكل 
الحالــي للمنظومــة الصحيــة فــي مختلــف أنحــاء 

ــم. العال

ولكننــا أيًضــا علــى مشــارف زلــزال اقتصــادي غيــر 
ــراء  ــع الفق ــد أن يدف ــن جدي ــنقبل م ــل س ــبوق. ه مس
ــن التقشــف  ــًدا آخــر م ــش عق ــة؟ أن نعي ــن األزم ثم
للطبقــات العاملــة مــع إنقــاذ البنــوك وملياديــرات 
ــة  ــم؟ مزيــد مــن الســنوات الضائعــة فــي البطال العال

ــر؟ والفق

لــكل  السياســية  العواقــب  مــع  ســنتعامل  وكيــف 
ــعبوي  ــن الش ــك أن اليمي ــن ش ــا م ــيحدث؟ فم ــا س م
ــي  ــا ف ــاس ويدفعه ــاوف الن ــتثمر مخ ــي سيس والفاش
ســيبني  ودينيــة.  وشــوفينية  عنصريــة  اتجاهــات 
ــد الماضــي  ــه خــال العق ــى نجاحات ــن عل هــذا اليمي
ــي  ــة ف ــه السياســية والثقافي ــة لتوســيع هيمنت كأرضي
ــادم. كيــف ســيواجه اليســار العالمــي هــذا  ــد الق العق
ــئلة  ــى األس ــا عل ــي أجوبتن ــا ه ــر؟ م ــدي الكبي التح

ــة؟ ــة الفاصل ــة التاريخي ــذه اللحظ ــي ه ــة ف الملح

وفــي مصــر مــاذا ســنفعل؟ نظــام السيســي ســيواجه 
ــاب 2013. سينكشــف  ــذ انق ــه من أخطــر تحــدي ل
بــا شــك ليــس فقــط فشــل النظــام فــي إدارة األزمــة 
وربمــا  اآلالف  ثمنهــا  ســيدفع  والتــي  الصحيــة، 
ــراء. وستنكشــف  ــن المرضــى الفق ــات اآلالف م مئ
مجــدًدا انحيــازات النظــام الطبقيــة واإلجتماعيــة 
ــن.  ــم الخليجيي ــماليين وحلفاءه ــار الرأس ــح كب لصال
السياســية  النظــام  هشاشــة  أيًضــا  وسينكشــف 
ــي شــاكر(. ــد وهان ــة زاي ــة )نظــام هال واأليديولوجي

ــيفقرنا  ــي، وس ــال الطب ــيقتلنا باإلهم ــام س ــذا النظ ه
وحكمــه  بقمعــه  وســيخنقنا  الفاشــلة،  برأســماليته 
العســكري. الحاجــة لبديــل أصبحــت مســألة حيــاة أو 

ال لترشيد العامل
علــى الدولــة التدخــل لوضــع حــد لكارثــة تشــريد 
عمــال القطــاع الخــاص. فالعمــال الذيــن أنتجــوا 
أربــاح الرأســماليين فــي فتــرات الرخــاء يتــم 
ــل  ــي مث ــوم بحجــة األزمــة، ف ــة بهــم الي التضحي
هــذه األزمــات تســقط تبريــرات الرأســماليين 
ــم  ــة تحمله ــاح بحج ــتحقاقهم األرب ــون اس إذ يّدع
أغلــب  فنــرى  الخســارة،  و  الربــح  لمخاطــر 
األزمــات  وســط  فــي  العماقــة  الشــركات 
ــذ  ــى أخ ــم عل ــة أو إجباره ــريح العمال ــوم بتس تق
اجــازات غيــر مدفوعــة األجــر لكــي يتحمــل 
العامــل هنــا النصيــب األكبــر مــن الخســائر بينمــا 
ينجــو الرأســمالي بثروتــه بــدون أدنــى احتماليــة 
ســنوات  طــوال  المتراكمــة  أرباحــه  لخســارة 
الرخــاء بــل أن بعــض الراســماليين قــد يخرجــون 
مــن األزمــة أكثــر غنــى و الفقــراء فقــط هــم مــن 

ــن. ــون الثم يدفع

ــة  ــتغل األزم ــي تس ــركات الت ــح الش ــدأ بفض لنب
لتخفيــض العمالــة أو إجبارهــا علــى التنــازل 
ــر  ــازات غي ــذ إج ــا أو أخ ــن راتبه ــزء م ــن ج ع

مدفوعــة.

مطالبنا:

وإلــزام  اليوميــة  وعمــال  المهمشــين  دعــم 
الخــاص بإعطــاء إجــازات مدفوعــة  القطــاع 
ــة،  ــى عــدم تســريح العمال األجــر وإجبارهــم عل
واإلفــراج عــن المســاجين، بــداًل مــن إجــراءات 

كحظــر التجــول.

التباعــد  تيســير  هــو  الدولــة  دور  أن  نــرى 
االجتماعــي وليــس فــرض إجــراءات فوقيــة لــن 
تنفــع أحــًدا طالمــا اســتمر إجبــار عمــال القطــاع 
الخــاص والطبقــات الفقيــرة والمهمشــة علــى 
ــون  ــم ال يملك ــة عيشــهم، فه ــزول لكســب لقم الن
رفاهيــة البقــاء فــي البيــوت خوفًــا مــن العــدوى، 
ــل  ــاء أق ــر الوب ــر خط ــي تعتب ــات الت ــك الطبق تل

ــهم. ــة عيش ــم للقم ــر فقدانه ــن خط ــر م بكثي

االشتراكيون الثوريون 
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ــار حــول قطــاع الصحــة  ــن التســاؤالت تُث ــر م الكثي
فــي مصــر اليــوم. تعــج الدعايــة الحكوميــة ووســائل 
إعــام النظــام بأحاديــٍث وتصريحاٍت عن اســتعداداٍت 
اســتثنائية وتجهيــزاٍت فائقــة المســتوى بالمستشــفيات 
العامــة لعــاج المصابيــن بفيــروس كورونــا واحتــواء 
المــرض. وتأتــي هــذه الدعايــة الحكوميــة وســط 
انتقــاداٍت منتشــرة مــن أطبــاٍء وممرضيــن علــى 
وســائل التواصــل االجتماعــي لعــدم توفيــر الــوزارة 
حتــى تلــك الوســائل التــي تحمــي الــكادر الطبــي 

ــال العــدوى.  نفســه مــن انتق

لنلقــي إذن نظــرةً عامــة علــى وضــع قطــاع الصحــة 
فــي مصــر اليــوم. 

حقائق وأرقام 

كشــف تقريــر التنافســية العالمــي للعــام 2019 عــن 
ــز  ــن المرك ــة م ــتوى الصح ــي مس ــر ف ــوط مص هب
99 )مــن أصــل 141 دولــة( فــي العــام 2018 إلــى 
ــر  ــدو التقري ــام 2019. ال يب ــي الع ــز 103 ف المرك
ــرز  ــا، فاإلحصــاءات تتحــدَّث عــن نفســها وتب مفاجئً
ــي  ــة ف ــاع الصح ــب قط ــذي يصي ــاد ال ــور الح التده

ــدار األعــوام.  ــى م مصــر عل

واإلحصــاء،  للتعبئــة  المركــزي  الجهــاز  بحســب 
الحكومــي،  القطــاع  مستشــفيات  عــدد  انخفــض 
ــن الشــعب  ــة م ــج األغلبي ــه أن يعال ــَرض ب ــذي يُفتَ ال
ــى  المصــري، مــن 1146 مستشــفى عــام 2008 إل
691 عــام 2018، بينمــا ارتفــع عــدد مستشــفيات 
إلــى   2008 عــام   686 مــن  الخــاص  القطــاع 
ــدد  ــد أن ع ــيطة نج ــبة بس ــام 2018. بحس 1157 ع
فــي  بنســبة %41  زاد  قــد  الخاصــة  المستشــفيات 
نفــس العشــر ســنوات التــي انخفــض فيهــا عــدد 

 .%40 بنســبة  الحكوميــة  المستشــفيات 

الحكوميــة  المستشــفيات  تجهيــزات  عــن  أمــا 
ة  ــلَّ عــدد األســرَّ ــا، فحــدِّث وال حــرج. لع وإمكانياته
المتوافــرة بهــا يشــير لمــا وصلــت إليــه األوضــاع فــي 
ة فــي  قطــاع الصحــة الحكومــي. انخفــض عــدد األســرَّ
ــام  ــرير ع ــف س ــن 71 أل ــة م ــفيات الحكومي المستش
ــا فــي العــام 2011، ليصــل فــي  1998 إلــى 41 ألفً
العــام 2018 إلــى 36 ألفـًـا فقــط. هــذا التدهور الشــديد 
صاحبتــه انتعاشــةٌ كبــرى فــي الجهــة المقابلــة، إذ زاد 
ة فــي المستشــفيات الخاصــة باهظــة  عــدد األســرَّ
التكاليــف مــن 15 ألــف ســرير عــام 1998 إلــى 29 
ألفـًـا عــام 2011، ليصــل فــي العــام 2018 إلــى 35 

ألــف. 

ــر  ــي مص ة ف ــرَّ ــدَّل األس ــغ ُمع ــة، يبل ــورٍة عام وبص
الواليــات  )فــي  مواطــن  ألــف  لــكل  1.6 ســرير 

المتحــدة 10، وفــي الســويد 12 لــكل ألــف مواطــن(. 
وجــه  علــى  المركــزة  الرعايــة  ة  أســرَّ عــن  أمــا 
ــرة  ــع، مستشــار وزي ــد، فبحســب شــريف ودي التحدي
الصحــة للرعايــة الحرجــة والطــوارئ، تقــل مصــر 
كثيــًرا عــن الُمعــدَّل العالمــي، الُمقــدَّر بســرير واحــد 
ــي مصــر  ــدَّر ف ــن يُق ــي حي ــكل 7 آالف مواطــن، ف ل

ــن.  ــف مواط ــكل 17 أل ــد ل ــرير واح بس

تفصــح هــذه األرقــام عــن تراجــع عنيــف فــي حجــم 
انتعــاٍش  مقابــل  الحكوميــة  المستشــفيات  ونوعيــة 
فــي المستشــفيات الخاصــة فــي إطــار السياســات 
ــن  ــحاب م ــث االنس ــام، حي ــة للنظ ــة العام االقتصادي
تقديــم الخدمــات وإتاحتهــا للمســتثمرين والشــركات؛ 
أي تحويــل هــذه الخدمــات إلــى ســلع تخضــع لقوانيــن 
الســوق ويحصــل عليهــا فقــط القــادرون علــى الدفــع. 

العاملون بقطاع الصحة 

األوضــاع ال تقــل ســوًءا بالنســبة لألطبــاء والعامليــن 
ــن  ــل م ــم الكي ــاض به ــن ف ــة، الذي ــال الصح ــي مج ف
األوضــاع الوظيفيــة الســيئة، حيــث غياب بيئــة العمل 
المائمــة، وعجــز الــوزارة عــن توفيــر المســلتزمات 
ــر  ــفيات، األم ــي بالمستش ــزات الطب ــة والتجهي الطبي
الــذي يضــع األطبــاء والعامليــن بالتمريــض فــي 
ــل ذنــٍب  مواجهــٍة ُمباِشــرة مــع أهالــي المرضــى لتحمُّ
ــائل  ــف وس ــى ضع ــاوة عل ــه، ع ــٌد في ــم ي ــس له لي
الوقايــة لحمايــة الــكادر الطبــي مــن العــدوى، وضآلــة 
األجــور وبــدل العــدوى )بــدل العــدوى لألطبــاء مــن 
ــام 1995،  ــذ الع ــزد من ــم ي ــا، ول ــى 30 جنيهً 19 إل

ــه للقضــاة(.  ــغ 3 آالف جني ــن يبل فــي حي

ــل  ــن العم ــتقالة م ــاء لاس ــَع آالف األطب ــذا َدفَ كلَّ ه
ــي القطــاع الخــاص  ــا للعمــل ف ــوزارة الصحــة، إم ب
وإمــا للعمــل بالخــارج. وتتزايــد االســتقاالت مــن 
ــام  ــي الع ــب ف ــتقال 1044 طبي ــد اس ــاٍم آلخــر، فق ع
2016، و2549 فــي 2017، وفقًــا لنقابــة األطبــاء، 

بينمــا قالــت وزارة الصحــة فــي بيــاٍن أصدرتــه ينايــر 
الماضــي إن االســتقاالت بلغــت 2600 فــي 2018، 

ــي 2019.  ــى 3500 ف ــدت إل وتصاع

وبحســب دراســٍة أعدَّهــا المجلــس األعلــى للجامعــات 
بعنــوان  الصحــة،  لوزيــرة  الفنــي  والمكتــب 
»احتياجــات ســوق العمــل مــن المهــن الطبيــة خــال 
ــام 2020«،  ــن ع ــدًءا م ــة ب ــنوات المقبل ــس س الخم
لين والحاصليــن  فــإن عــدد األطبــاء البشــريين الُمســجَّ
علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة، باســتثناء أصحــاب 
ــب،  ــف و830 طبي ــغ 212 أل ــم، يبل ــات منه المعاش
يعمــل منهــم 82 ألفًــا فقــط )38%( فــي قطاعــات 
الصحــة الحكوميــة والجامعيــة والخاصــة. هــذا يعنــي 
لين يعملــون خــارج  أن 62% مــن األطبــاء الُمســجَّ
ــي  ــل الحكوم ــن العم ــم م ــتقالة أغلبه ــد اس ــر بع مص
هزيــل األجــر. وتشــهد مصــر عجــًزا حــاًدا فــي 
ــكل  ــب ل ــا 8.6 طبي ــغ حاليً ــذي يبل ــاء ال ــدَّل األطب ُمع
10 آالف مواطــن )الُمعــدَّل العالمــي 23 طبيــب لــكل 

آالف(.   10

حــاول آالف األطبــاء علــى مــدار ســنواٍت ســابقة 
ــي قطــاع  ــف المتواصــل ف ــذا النزي ــوف ضــد ه الوق
الصحــة، مــن أجــل ظــروف عمــٍل مناســبة وخدمــة 
صحيــة يســتحقها المواطــن، وصــواًل إلــى زيــادة 
الموازنــة  مــن   %15 إلــى  الصحــة  صــات  ُمخصَّ
ــة  ــات االحتجاجي ــاء الوقف ــم األطب ــة. نظَّ العامــة للدول
ــّي 2012  ــي عام ــن ف ــى إضرابي ــيرات، وحت والمس
فــي  النظــام  يتــردَّد  لــم  المقابــل،  فــي  و2014. 
ــاء  ــة األطب ــويه حرك ــة لتش ــه اإلعامي ــاق أبواق إط
والتحريــض ضدهم واصفًا احتجاجاتهــم بـ«الفئوية«. 
النظــام نفســه هــو الــذي تصــدَّى لمحــاوالت تحســين 

ــر.  ــي مص ــة ف ــة الصحي الرعاي

الميزانية وأولويات النظام 

هلَّــل الكثيــرون مــن أنصــار النظــام فــي العــام 2013 

لمــادة الصحــة فــي الدســتور الجديــد آنــذاك. لــم ينــص 
الدســتور علــى الحــق فــي الصحــة، وَحــَذَف عبــارة 
»غيــر القادريــن« مــن الديباجــة، وحــدَّد موازنــة 
الصحــة بــأال تقــل عــن 3% مــن الناتــج المحلــي 
ــة(.  ــة للدول ــة العام ــن الموازن ــس م ــي )ولي اإلجمال
غيــر أن النظــام لــم يلتــزم حتــى بتلــك الشــروط 
المجحفــة التــي وضعهــا بنفســه، إذ كشــف تقريــٌر 
ــوان »مرصــد االقتصــاد  ــي بعن ــك الدول أصــدره البن
صــات  المصــري، يوليــو 2019« عــن تراجــع ُمخصَّ
الصحــة فــي موازنــة العــام المالــي الجــاري إلــى 

ــي.  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات 1.6% م

بــأن  للنظــام  المواليــة  اإلعــام  وســائل  تتباهــى 
ميزانيــة وزارة الصحــة تبلــغ 73 مليــار جنيــه )4.7 
مليــار دوالر بالســعر الحالــي( فــي العــام المالــي 
ــذه  ــإن ه ــم ف ــدِّ زعمه ــاري 2020/2019، وبح الج
إذا  الــوزراة  تاريــخ  فــي  األكبــر  الميزانيــة  هــي 
ــت  ــذه ليس ــن ه ــابقة. لك ــنوات الس ــت بالس ــا قوِرنَ م
ــن  ــام الذي ــة النظ ــن زباني ــة م ــة رخيص ــوى خدع س
ع لقيمــة الجنيــه  يتجاهلــون عــن عمــد الهبــوط الُمــروِّ
ــد  ــام 2016. فق ــر الع ــه أواخ ــد تعويم ــري بع المص
صــات وزارة الصحــة فــي ميزانيــة  كانــت ُمخصَّ
 58 تبلــغ  التعويــم،  قبــل  أي   ،2016/2015
مليــار جنيــه، أي 7.4 مليــار دوالر )7.8 جنيــه 
لســعر الــدوالر آنــذاك(. وهــذا ببســاطة يعنــي أن 
صــات الصحــة للعــام الحالــي انخفضــت بنســبة  ُمخصَّ

ــا كانــت عليــه فــي 2015.  36% تقريبًــا عمَّ

ــاق  ــي اإلنف ــة ف ــة المصري ــات الدول ــارض أولوي تتع
ــة.  ــة الئق ــي خدمــات صحي ــن ف مــع مصلحــة المايي
يكفــي أن ننظــر إلــى المليــارات التــي ينفقهــا النظــام 
فــي بنــاء العاصمــة اإلداريــة علــى ســبيل المثــال، أو 

ــة  ــى وزارة الداخلي ــق عل ــي تُنفَ ــارات الت الملي

أو صفقــات الســاح التــي اشــتري بهــا السيســي 
كان  األقــل  علــى  أو  أجنبيــة  دوٍل  مــن  شــرعيته 
يضمــن بهــا صمتهــم إزاء جرائمــه. فخــال الســنوات 
نفســها التــي شــهد فيهــا قطــاع الصحــة هــذا التدهــور 
صاتــه الماليــة، صــارت مصــر  البالــغ فــي مخصَّ
ثالــث أكبــر مســتورد للســاح فــي العالــم )فــي الفتــرة 
مــن 2014 إلــى 2018(، بحســب معهــد ســتوكهولم 
للســام. وبلغــت حجــم الصفقــات العســكرية عــام 
 10.4 حكوميــة،  تقديــرات  وفــق  وحــده،   2015
مليــار دوالر! فــي ظــلِّ حكــم السيســي، الســاح قبــل 

ــاج.  ــل الع ــز وقب الخب

ــش مصلحــة أغلبيــة  هــذا النظــام، بأولوياتــه التــي تُهمِّ
ــها  ــى رأس ــات، وعل ــي الخدم ــم ف ــن وحقه المصريي
أمــام  الرئيســي  العائــق  الخدمــات الصحيــة، هــو 

ــه.  ــة من ــاء والوقاي ــة الوب مواجه

قطاع الصحة يف مرص.. نزيف ال يتوقف 
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بقلم: حسام الحمالوي 

قــد ال أجــد وصفـًـا لعــام 2019 أكثــر دقــة مــن »عــام 
عــودة الجماهيــر لتصدر المشــهد«.. مــن اإلضرابات 
العامــة فــي اإلكــوادور وكولومبيــا وتشــيلي، مــروًرا 
بالمواجهــات الداميــة فــي شــوارع باريــس للســترات 
الصفــراء والنقابــات العماليــة، إلــى ثــورات الســودان 
والجزائــر ولبنــان والعــراق، ومظاهــرات إيــران 
ضــد الغــاء، حتــى التحــركات الحاشــدة فــي أســتراليا 
ودول العالــم فــي شــرقه وغربــه ضــد سياســات 
ــس  ــر المناخــي وضــد سياســات التقشــف.. يجل التغي
ــة  ــارات اجتماعي ــاخن بانفج ــح س ــى صفي ــم عل العال

مدويــة كل بضعــة أيــام فــي بلــد مــا. 

ولكــن الصــورة ليــس ورديــة، فمــع تلــك االنفجــارات 
والمخــاوف.  الهزائــم  أيًضــا  تأتــي  االجتماعيــة 
فنشــهد صعــود اليميــن المتطــرف والفاشــية فــي 
أوروبــا وخارجهــا، والقمــع الوحشــي الــذي تمارســه 
الطبقــات الحاكمــة عندمــا تشــعر بالتهديــد الوجــودي 
ــة  ــادة العام ــام القي ــزرة اعتص ــي مج ــا ف ــا رأين مثلم
ــي  ــن ف ــوار العراقيي ــج للث ــل الممنه ــودان، والقت بالس
الســاحات وفــي منازلهــم، واالعتقــاالت الواســعة 
للنشــطاء والصحفييــن بالجزائــر عقــب االنتخابــات، 
وتســتمر القنابــل فــي الســقوط علــى المدنييــن األبرياء 
ــون برصــاص  ــن وســوريا، ويســقط الاجئ ــي اليم ف
ــا،  ــى حــدود أوروب األمــن ويتعرضــون للتعذيــب عل
ــات  ــات المتحــدة فــي هندســة االنقاب وتســتمر الوالي

ــة.  ــكا الاتيني ــي أمري ــة ف اليميني

بيــن المحلــي واإلقليمــي والدولــي: ال تأتــي الثــورة 
فــرادى

حــراك  )أو  تشــتعل  ثــورة  رؤيــة  الصعــب  مــن 
المنطقــة  بينمــا  مــا  بلــد  فــي  اجتماعــي جــذري( 
ــي  ــام عالم ــار نظ ــي إط ــدوء وف ــة ه ــة واح المحيط
مســتقر. اشــتعال ثورة/حــراك جــذري يحــدث ضمــن 
ــا  ــذ دوراته ــة، تأخ ــة وعالمي ــراك إقليمي ــات ح موج
مــن صعــود وهبــوط للصــراع االجتماعــي السياســي. 

الثــورات والحــراكات فــي تلــك الموجــات -حتــى ولو 
ــا  ــة ببعضه ــر متصل ــي غي ــتوى التنظيم ــى المس عل
البعــض فــي أغلــب األحيــان- انتصاراتهــا تشــد مــن 
أزر بعضهــا البعــض وتُلِهــم المتردديــن والمشــككين 
ــع  ــى المشــاركة، كمــا إن هزائمهــا تصيــب الجمي عل
باإلحبــاط. وتلــك الوحــدة ال نشــهدها فقــط علــى 
ــي  ــا أيضــا ف ــل نجده ــوار والنشــطاء، ب ــتوى الث مس
صفــوف الطبقــات الحاكمــة علــى مســتوى العالــم 

ــوأد الحــراك  ــة ل ــد أو منطق ــي أي بل ــي تســارع ف الت
ــاره.  ــع انتش ــة لمن ــوة أو بالحيل ــوري بالق الث

ــي هــز أرجــاء  ــدأ ف ــذي ب ــي ال ــر الحــراك الحال يُعتب
الكوكــب العــام الماضــي الموجــة الثوريــة الثالثــة 

خــال العقديــن الماضييــن. 

التســعينيات  أواخــر  فــي  بــدأت  األولــى  الموجــة 
ــيا  ــرق آس ــوب ش ــي جن ــة ف ــارات االجتماعي باالنفج
)هــل تتذكــرون انهيــار أســطورة النمــور اآلســيوية؟( 
ــة واإلطاحــة  ــا الجنوبي ــي كوري ــة ف ــات عاتي بإضراب
ــركات  ــام 1998 وتح ــيا ع ــي إندونيس ــوهارتو ف بس
مماثلــة فــي دول الجــوار، مصحوبــة بمظاهــرات 
ســياتل 1999 الحاشــدة المناهضــة لمنظمــة التجــارة 
الرأســمالية  مناهضــة  حركــة  وصعــود  العالميــة 
ــكا الشــمالية، وسلســلة  ــا وأمري ــي أوروب والعولمــة ف
مــن الثــورات أو الحــراكات الجماهيريــة الحاشــدة 
ــوادور  ــي اإلك ــورة ف ــدأت بث ــة ب ــكا الاتيني ــي أمري ف
عــام 2000 وبعدهــا أزمــة األرجنتيــن فــي ظــل 
تصاعــد مــد يســاري فــي دول الجــوار ُعــرف بـ«المد 
ــا، فجــرت  ــي منطقتن القرمــزي - Pink Tide«. وف
االنتفاضــة الفلســطينية فــي ســبتمبر 2000 والحــرب 
ــا  ــا قويً ــراًكا جماهيريً ــي 2003 ح ــراق ف ــى الع عل
فــي مصــر ودول المنطقــة، ســرعان مــا تحــول 
مــن حــراك تضامنــي مناهــض للحــرب إلــى حــراك 

ــة.  ــات المنطق ــد ديكتاتوري ــي ض ــي اجتماع سياس

ــت  ــام 2011، وكان ــنت ع ــة فدش ــة الثاني ــا الموج أم
ومصــر  تونــس  ثــورات  محطاتهــا  أبــرز  مــن 
وانتشــار  وليبيــا،  واليمــن  وســوريا  والبحريــن 
حــركات »احتــال المياديــن« المناهضــة للرأســمالية 
فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية مصحوبــة بإضرابات 

عامــة وصحــوة نقابيــة. 

البعــض يربــط بيــن الموجــة الثانيــة ومــا نشــهده فــي 
الوقــت الحالــي، ويرفــع شــعارات مثــل »الثــورة 
مســتمرة« أو »لــن تمــوت الثــورة أبــًدا«، ولكــن 
ــا  ــا أو قمعه ــم احتوائه ــة ت ــة الثاني ــي الموج ــي رأي ف
أو إفراغهــا مــن مضمونهــا بحلــول 2013 - 2014 
فــي مصــر ومعظــم أرجــاء المنطقــة بــل والعالــم، وال 
ــي  ــن المتطــرف العالمــي ف يمكــن فهــم صعــود اليمي
ــا.  ــة عالميً ــا لهزيمــة الموجــة الثاني معــزل عــن فهمن
ــت  ــة ذهب ــي أيضــا أن التجرب ــة ال تعن ــن الهزيم ولك
ــاًء، فهنــاك خبــرة تراكمــت فــي الوعــي الجمعــي  هب

ــعوب.   للش

الثورة ليست لحظة

ــن  ــأة م ــدث فج ــة وال تح ــدة لحظ ــت ولي ــورة ليس الث
ــر بمراحــل وتســبق  ــدة تم ــة معق ــورة عملي عــدم. الث
انفجارهــا ســنواٌت مــن التراكــم والزخــم المتصاعــد 
والمعــارك الصغيــرة وموجــات حــراك تعلــو وتهبــط. 
فــي مصــر علــى ســبيل المثــال، لــم تكــن ثــورة ينايــر 
بانــدالع  بــدأت  تراكميــة  عمليــة  ذروة  إال   2011

ــي 2000.  ــطينية ف ــة الفلس االنتفاض

بلــدان الموجــة الثوريــة الحاليــة أيًضــا مروا بســنوات 
مــن التراكــم االجتماعــي والسياســي. البعــض فوجــئ 
بانــدالع الثــورة الســودانية فــي ديســمبر 2018 ولــم 
تَخــُل تعليقــات بعــض المحلليــن والناشــطين العــرب 
ــل«  ــودانيين بـ«الكس ــات للس ــة واتهام ــن العنصري م
و«أيــن كانــوا وقــت انــدالع الربيــع العربــي فــي 
2011؟« ولكنهــا تعليقــات تنــم عــن الجهــل إذ شــهد 
التظاهــرات  مــن  وموجــات  إضرابــات  الســودان 
العارمــة فــي الســنوات الســابقة فــي 2011 و2012، 
وصلــت  حتــى   ..2013 ســبتمبر  فــي  وانتفاضــة 
ــي  ــهدناه ف ــا ش ــي لم ــج الكاف ــة للنض ــة الثوري العملي

ــة.  الموجــة الحالي

اإلرادوية 

مــن كل حيــن آلخــر أجــد تعليقــات علــى مواقــع 
السياســية  القــوى  تدعــو  االجتماعــي  التواصــل 
المصريــة لاتحــاد وإطــاق دعــوة للنــزول للشــوارع 
علــى غــرار 25 ينايــر 2011. ورغــم انتشــار تلــك 
ــة أو  ــي الشــارع ضعيف ــي االســتجابة ف الدعــوات تأت
منعدمــة تماًمــا وتســاهم فــي تكريــس حالــة اإلحبــاط 

ــة.  العام

مشــكلة تلــك الدعــوات هــي مــرض سياســي يســمى 
ــي  ــأن يكف ــئ ب ــاد الخاط ــو االعتق ــة«، وه »اإلرادوي
أن تكــون هنــاك أقليــة فــي المجتمــع متمتعــة بــإرادة 
صلبــة لتحقيــق هــدف مــا فيحــدث بغــض النظــر عــن 
الظــروف الموضوعيــة والذاتيــة. فــي ذهنيــة البعــض 
يكفــي أن تطلــق التنظيمــات السياســية دعــوة للنــزول 
فتعــود الحالــة الثوريــة مــن جديــد، وكأن ثــورة ينايــر 
ــم يســبقها  ــت ول ــت بســبب فيســبوك إيفن 2011 حدث
عقــد كامــل مــن الصراعــات والنضــاالت المتصاعدة 

حتــى وصلنــا للحظــة الثوريــة.

لألســف أمامنــا فــي مصــر بعــد هزيمــة الثــورة علــى 
يــد االنقــاب العســكري فــي 2013 وقــٌت ليــس 
ــد  ــوري. فبع ــي الث ــم والتعاف ــتعادة الزخ ــًرا الس قصي
سلســلة مــن المجــازر والتصفيــات الجســدية علــى يــد 
ــرت كل التنظيمــات والنقابــات المســتقلة  العســكر، ُدمِّ

ــا  ــرزح م ــا، وي ــم احتوائه ــية أو ت ــات السياس والكيان
يزيــد عــن 60 ألــف معتقــل فــي ســجون النظــام. 
السيســي  فقــدان  ورغــم  فادحــة،  الهزيمــة  تكلفــة 
شــعبيته مقارنــةً ببدايــة عهــده، ال تــزال ثقــة الجماهير 
فــي التغييــر ومواجهتــه ضعيفــة، ولــن يغيــر الوضــع 
فــي  للتظاهــر والثــورة علــى اإلنترنــت  دعــوات 

ــي. ــت الحال الوق

مصر.. ال مكان لليأس

الموجــة الثوريــة الثالثــة وإن كانــت لــن تنتقــل لمصــر 
الختــاف  غــرار 2011  علــى  الدومينــو  بتأثيــر 
ســتلعب  ولكنهــا  والذاتــي،  الموضوعــي  الظــرف 
دوًرا فــي اإلســراع مــن عمليــة التعافــي الثــوري فــي 
مصــر وبــث األمــل بــأن المقاومــة ال تــزال ممكنــة. 

والفضائيــات  اإلنترنــت  علــى  المصريــون  يتابــع 
أخبــار الســودان والجزائــر والعــراق ولبنــان، وباقــي 
ــن  ــاعر بي ــط المش ــن تخب ــم م ــم. وبالرغ ــاء العال أنح
اإلحبــاط والســخرية نجــد أيًضــا حنينـًـا جارفـًـا لينايــر 
وأمــًا خجــواًل أن نلحــق بــركاب فرصــة التغييــر 

ــرة أخــرى.  م

ــة حــدوث ثــورة شــاملة فــي مصــر فــي  عــدم إمكاني
أي وقــت قريــب ليــس علــى اإلطــاق دعــوة لليــأس 
واإلحبــاط، بــل العكــس، هــي دعــوة للعمــل الثــوري 
الــدؤوب المتحلــي بالواقعيــة والمــدرك للظــروف 

ــة.  ــة الحالي ــة والذاتي الموضوعي

علــى األرض، رغــم ضعــف الصــراع الطبقي بشــكل 
عــام، ال تــزال هنــاك بعــض التحــركات العماليــة 
تتعلــق  متفرقــة  اجتماعيــة  وتحــركات  المحــدودة 
بقضايــا اإلســكان والتهجيــر القســري تســتحق اهتمــام 
ــية  ــر السياس ــي الدوائ ــجون ف ــارج الس ــى خ ــن تبق م
التنظيميــة  قدراتهــا  حســب  بمصــر  المعارضــة 

ــا.  ــا أيًض ــدودة حاليً المح

ــى  ــز عل ــو التركي ــك ه ــن ذل ــة ع ــل أهمي ــا ال يق وم
أو  قــوى  أي  مــع  فــي جبهــات  المشــترك  العمــل 
ــية  ــادرات سياس ــر، بمب ــكر يناي ــي لمعس ــراد تنتم أف
ــي،  ــت الحال ــي الوق ــض ف ــب منخف ذات ســقف مطال
العســكري  النظــام  إســقاط  بالضــرورة  يطــرح  ال 
ــن  ــراح المعتقلي ــاق س ــى إط ــز عل ــل يرك ــوًرا، ب ف
السياســيين مــن مختلــف التيــارات السياســية ويشــمل 
ذلــك معتقلــي التيــار اإلســامي، ووقــف االعتقــاالت 
والتصفيــات التــي تقــوم بهــا أجهــزة األمــن والجيــش، 
وفتــح المجــال السياســي العــام بــأي انفراجــة ممكنــة. 
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انســحاٌب آخــر ُمــِذل تجــرُّ فيــه القــوات األمريكيــة أذيــال 
الهزيمــة عائــدةً مــن أفغانســتان بعــد االتفــاق الــذي 
ــر  ــان فــي الدوحــة، 29 فبراي ــه مــع حركــة طالب أبرمت
ــة  ــوات األمريكي ــذي يقضــي بســحب الق الماضــي، وال
ــة  ــن األراضــي األفغاني ــو م ــوات النات ــة وق والبريطاني

ــي غضــون 14 شــهًرا. ف

األمريكيــة  اإلدارة  تصفــه  الــذي  االتفــاق،  يأتــي 
بـ«التاريخــي«، لينهــي أطــول الحــروب األمريكيــة 
وواحــدةً مــن تلــك الحــروب التــي اســتنَزفَت اإلمبرياليــة 
ــا أراده ترامــب مــن  ــلَّ م ــا. لع ــا مآربه ــق فيه ــم تُحقِّ ول
هــذا االتفــاق هــو تعزيــز موقفــه االنتخابــي باالنســحاب 
ــف  ــحاب يكش ــن االنس ــا، لك ــل منه ــرٍب ال طائ ــن ح م
فشــًا ذريًعــا أجبــر ترامــب نفســه علــى االعتــراف بــأن 
ــي  ــر ف ــق النص ــن تحقي ــزةٌ ع ــدة عاج ــات المتح الوالي

أفغانســتان.

منــذ أكثــر مــن 18 عاًمــا، حيــن شــنَّ المحافظــون الجــدد 
فــي الواليــات المتحــدة، بزعامــة جــورج بــوش االبــن، 
حربهــم علــى أفغانســتان، انطلقــت أبواقهــم وأجهزتهــم 
الحريــة  لنعيــم  للترويــج  مــكان  كلِّ  فــي  الدعائيــة 
ر المــرأة الــذي ســتجلبه  والديمقراطيــة والرخــاء وتحــرُّ
بالســاح  جــون  الُمدجَّ والجنــود  المقاتلــة  الطائــرات 
ــق  ــم يتحقَّ ــتان. ل ــم، أفغانس ــدان العال ــر بل ــد أفق ــى أح إل
أيٌّ مــن ذلــك، ببســاطة ألن ذلــك لــم يكــن مــن األصــل 
ــدوالرات  ــارات ال هــو الهــدف مــن الحــرب، وألن ملي
عــات مــن  ال تُنفَــق علــى الدرونــز والصواريــخ والُمدرَّ

ــة. ــة أو الديمقراطي ــل الحري أج

إطــار  فــي   2001 أكتوبــر  فــي  الحــرب  جــاءت 
ــد  مشــروٍع أكبــر لتدشــين »قــرن أمريكــي جديــد« تؤكِّ
ــى هيمنتهــا العســكرية،  ــة عل ــة األمريكي ــه اإلمبريالي في

بالمثــل كمــا االقتصاديــة، وتمــد فيــه أذرعهــا إلــى بقــاٍع 
ــم  ــوا حملته ــي اإلطــار نفســه أطلق ــم. ف شــتى مــن العال
العســكرية لغــزو العــراق فــي 2003. وهنــا أيًضــا 
َرت الدعايــة نفســها، فيمــا لــم تــؤِد الحــرب إال إلــى  تكــرَّ
ــر  ــل والتهجي ــر والقت ــراب والفق ــار والخ ــات الدم وي
ــن. ــان والعراقيي ــن األفغ ــن المواطني ــات اآلالف م لمئ

تكبَّــَدت الواليــات المتحــدة خســائر هائلة في أفغانســتان. 
ومــا توقَّعــه صقــور المحافظيــن الجــدد فــي بدايــة 
ــورود  ــا بال ــم مفروًش ــيجدون طريقه ــم س ــرب بأنه الح
َل إلــى العكــس فســقطوا فــي مســتنقٍع  ســرعان مــا تحــوَّ
ــام الرســمية  ــول األرق ــام. تق ــوٍف باألفخــاخ واأللغ محف
الصــادرة عــن البنتاجــون إن الواليــات المتحــدة أنفقــت 
ــارس  ــى م ــرب حت ــة الح ــذ بداي ــار دوالر من 760 ملي
2019، لكــن األرقــام بالتأكيــد أكبــر مــن ذلــك بكثيــر، 
إذ تُســقِط تقديــرات البنتاجــون العديــد مــن بنــود اإلنفاق، 
ــكريين،  ــى العس ــة للجرح ص ــات الُمخصَّ ــل الميزاني مث
والفوائــد الطائلــة علــى القــروض التــي تلقَّتهــا الحكومــة 
األمريكيــة لســدِّ نفقــات الحــرب )تقــدِّر دراســةٌ أجراهــا 
مشــروع تكلفــة الحــرب بجامعــة بــراون األمريكيــة أن 
ــارات  ــات الملي ــون دوالر(. مئ ــاوز التريلي ــاق تج اإلنف
ــا الشــعب األمريكــي نفســه  ــِرَم منه ــدوالرات ُح مــن ال

وذهبــت إلــى خزائــن كبــرى شــركات الســاح.

ــة  ــَدت اإلمبريالي ــد فَقَ ــرية، فق ــائر البش ــن الخس ــا ع أم
خــال الحــرب 3200 جنــدي مــن قواتهــا راحــوا قتلــى 
فــي المعــارك. ربمــا يبــدو العــدد قليــًا مقارنــةً بطــول 
ــي  ــرية الت ــائر البش ــة، والخس ــن ناحي ــرب م ــدة الح م
تكبدَّتهــا اإلمبرياليــة األمريكيــة فــي حــروٍب أخــرى 
مثــل حــرب فيتنــام. لكــن المقيــاس األدق لشراســة 
العمليــات ضــد القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان يمكن 
تقديــره مــن خــال عــدد المصابيــن وليــس القتلــى. 
ــودة  ــن وج ــة للمصابي ــة الصحي ــن الرعاي ــًرا لتحسُّ فنظ
الــدروع الُمســتَخَدمة، فقــد قــلَّ عــدد القتلــى كثيــًرا عــن 

عــدد المصابيــن الــذي بَلـَـَغ 20500. نجــد هنــا أن نســبة 
ــغ 1  ــي حــرب أفغانســتان تبل ــن ف ــى المصابي ــى إل القتل
ــي  ــت ف ــي كان ــك الت ــر مــن تل ــى 6، وهــي نســبةٌ أكب إل
ــي  ــبة ف ــن النس ــل م ــن أق ــى 3 )لك ــام: 1 إل ــرب فيتن ح

ــى 8(. ــراق: 1 إل ــرب الع ح

ــة  ــوات األمريكي ــوف الق ــي صف ــائر ف ــت الخس إذا كان
ــي  ــعب األفغان ــوات بالش ــذه الق ــت ه ــد ألَحقَ ــة، فق فادح
ارتكبــت  مقارنتــه.  يمكــن  ال  بمــا  أفــدح  خســائر 
اإلمبرياليــة األمريكيــة جرائــم بشــعة فــي حــقِّ هــذا 
ــل  ــى قت ــدة، إل ــم المتح ــب األم ــت، بحس ــعب وصل الش
ــن  ــه المدنيي ــن أبنائ ــف م ــن 100 أل ــر م ــة أكث وإصاب
خــال العقــد المنصــرم فقــط. وفــي العــام 2016، 
المتحــدة أن عــدد الاجئيــن األفغــان  قــدََّرت األمــم 

جــراء الحــرب وصــل إلــى 650 ألــف أفغانــي.

اإلمبرياليــة  ـق  تحقِـّ لــم  الفظائــع،  هــذه  كلِّ  رغــم 
باجتثــاث  الُمعلَنــة  أهدافهــا  أبســط  حتــى  األمريكيــة 
حركــة طالبــان مــن جذورهــا، وكلُّ مــا حقَّقَتــه فعــًا هــو 
ــي،  ــرف غان ــة أش ــي اآلن برئاس ــة، ه ــب حكوم تنصي

تســيطر بالــكاد علــى نصــف األراضــي األفغانيــة.

مــن  األمريكــي  االنســحاب  الكثيــرون  تجاهَــَل 
أفغانســتان، بينمــا تعلَّــل البعــض بــأن األمــر ال يســتحق 
االنتبــاه ألن َمــن قــاد المقاومــة ضــد القــوات األمريكيــة 
وحلفائهــا هــي حركــة طالبــان اإلســامية الرجعيــة. 
ــع بدعــٍم شــعبي كبيــر فــي العــام  ــان تتمتَّ ــم تكــن طالب ل
ــة،  ــذ البداي ــت من ــا دع ــزو، لكنه ــدأ الغ ــن ب 2001 حي
ــة االحتــال  ــى مقاتل مــع حــركات إســامية أخــرى، إل
بتأييــٍد  تحظــى  فشــيئًا  شــيئًا  فصــارت  األمريكــي، 
جماهيــري هائــل، خاصــةً فــي مناطــق البشــتون، رغــم 
ــي.  ــي المجتمــع األفغان ــة ف ــة والرجعي سياســاتها القمعي
منــذ عقــوٍد طويلــة َمَضــت كان الشــيوعيون والنســويون 
األفغــان هــم مــن يمــألون هــذه المســاحة الجماهيريــة، 
لكنهــم تركوهــا خاويــةً أمــام القــوى اإلســامية بسلســلٍة 
مــن األخطــاء اإلســتراتيجية الكارثيــة كان أبرزهــا على 
ــد غــزو االتحــاد الســوفييتي ألفغانســتان  اإلطــاق تأيي
آيلــة  ســتالينية  حكومــة  لدعــم   )1989  -  1979(
ــم  ــًا بتحطي ــف كفي ــذا الموق ــقوط. ولألســف كان ه للس
ــك الغــزو  ــاٍل قادمــة. تســبَّب ذل ــة اليســار ألجي مصداقي
خــال عقــٍد كامــٍل مــن الزمــن فــي قتــل نصــف مليــون 
مدنــي، عــاوة علــى ماييــن مــن النازحيــن والاجئيــن 

ــا. ــران وغيرهم ــتان وإي ــى باكس إل

لكــن األهــم هــو أن كلَّ انســحاٍب وتراجــٍع لإلمبرياليــة 
علــى  وســطوتها  لجبروتهــا  إضافــّي  تقويــٌض  هــو 
ــم، وكلُّ تقويــٍض مــن هــذا النــوع هــو شــرٌخ فــي  العال
جــدران أباطــرة الحــرب والســاح وناهبــي وقاتلــي 

الشــعوب. 

االنسحاب من أفغانستان: هزمية جديدة لإلمربيالية
صوت التيار 

االشرتايك الثوري 
يف مرص

أسس االشتراكية التي نتبناها

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

إصالح الرأسمالية مستحيل

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

بــل ترفــع معــدالت النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

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

الديمقراطــي.

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

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

المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

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

ومســتقبلهم.

الثورة تحرر كل المضطهدين 

مــن  شــامل  تحريــر  العماليــة  الثــورة 
والدينــي  والعرقــي  القومــي  االضطهــاد 

لجنســي. وا

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

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

ــة. العالمي

الحزب العمالي ضروري 

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

إلــى النصــر.
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وحدة الترجمة

ــام هــذا  ــز األف ــر مفاجــآت موســم جوائ جــاءت أكب
العــام فــي احتفاليــة األوســكار الشــهر الماضــي. 
ــم »Parasite - طفيلــي«، للمخــرج  ــم يحصــل فيل ل
ــزة  ــى جائ ــج جــون هــو، عل ــي بون الكــوري الجنوب
أفضــل إخــراج وأفضــل فيلــم دولــي فحســب )تحــدَّث 
بونــج باستحســاٍن علــى تغييــر اســم هــذه الفئــة مــن 
ــا  ــل حصــد أيًض ــي«(، ب ــى »دول ــي« إل ــٍم أجنب »فيل
جائــزة أفضــل فيلــم، وهــي المــرة األولــى التــي 
ــذه.  ــزٍة كه ــي بجائ ــر أمريك ــاٌج غي ــا إنت يحظــى فيه

ــج  ــال بون ــا ق ــا، وكم ــك ُمفاِجئً ــدُّ ذل ــا ال يَُع لكــن ربم
نفســه فــي مقابــاٍت صحفيــة أُجِريـَـت معــه، فقــد َوَجَد 
االســتجابة للفيلــم متشــابهةً فــي ُمختَلـَـف البلــدان حول 
ــم عــن عائلتيــن متعارضتيــن  ــم: »يتحــدَّث الفيل العال
تماًمــا، يتحــدَّث عــن األغنيــاء مقابــل الفقــراء، وهــذه 
موضــوٌع عالمــي، ألننــا نعيــش جميًعــا فــي بلــٍد 

ــد الرأســمالية«.  واحــد؛ بل

وفــي الحقيقــة، تــزداد فجــوة الامســاواة بيــن أغنــى 
1% مــن الســكان وبقيــة المجتمــع فــي الواليــات 
ــو  ــًرا، وه ــة كثي ــا الجنوبي ــي كوري ــا ف ــدة عنه المتح
ــر بوضــوح فرصــة الفيلــم لشــعبيٍة أكبــر لــدى  مــا يُفسِّ

ــي.  ــور األمريك الجمه

د الزوايــا بصــورٍة بارعــة.  ٌع وُمتعــدِّ ــٌم ُمتنــوِّ إنــه فيل
ــٍم  ــاهدة فيل ــا بصــدد مش ــا نظــن أنن ــدأ، ربم ــن يب حي
كوميــدي عــن عائلــٍة مدقعــة الفقــر )عائلــة كيــم( 
ــقق  ــك الش ــن تل ــت األرض، م ــٍو تح ــي قب ــش ف تعي
ــاول  ــة، ويح ــا الجنوبي ــي كوري ــة المنتشــرة ف الرديئ
التــرف  حيــاة  إلــى  يشــقوا طريقهــم  أن  أفرادهــا 
والرفاهيــة بالعمــل فــي خدمــة عائلــة بــارك الثريــة. 

ربمــا نظــن أيًضــا أن عنــوان الفيلــم يعــود إلــى هــذه 
ــل  ــذي أدَّى دوره الممثِّ ــك )ال ــم كاي تاي ــة: كي العائل
ــقَّا  ــذان ش ــه، الل ــو(، وزوجت ــج ه ــر ســونج كان الكبي
ــل  ــارك، ليعم ــة ب ــى عائل ــة إل ــي النهاي ــا ف طريقهم
هــو ســائقًا علــى ســيارتهم الليموزيــن، وهــي مدبِّــرة 

ــزل لديهــم.  من

كان هــذا التســلُّل إلــى منــزل عائلــة بــارك مــن 
تدبيــر ابــن كيــم وابنتــه. قــدَّم االبــن، ســون كاي وو 
)الــذي يــؤدِّي دوره الممثِّــل تشــوي وو شــيك( نفســه 
بصفتــه طالبـًـا جامعيـًـا )بتمهيــٍد مــن صديقــه ميســور 
الحــال الــذي هــو طالــٌب بالفعــل( لتعليــم ابنــة بــارك 

ــج زيســو( اللغــة  ــة جون ــي )الممثِّل ــة، دا هاي الُمراِهق
اإلنجليزيــة. أمــا ابنــة كيــم، فقــد قدََّمــت نفســها زيفـًـا، 
لكــن علــى نحــٍو شــديد اإلقنــاع، باعتبارهــا ُمعالِجــةً 
ــدي  ــذي يرت ــر ال ــارك األصغ ــن ب ــن الب ــية بالف نفس

ــود الحمــر.  ــا للهن ــا قناًع دوًم

غيــر أن الطابــع الكوميــدي يتاشــى بينمــا يبــدأ الفيلــم 
دة وراء العنــوان.  فــي الكشــف عــن المعانــي المتعــدِّ
إن الطفيلييــن الحقيقييــن ليســوا عائلــة كيــم التــي 
تكافــح مــن أجــل البقــاء علــى هامــش المجتمــع، مــن 
ــول  ــزا للحص ــب البيت ــيِّ عل ــي ط ــم ف ــال عمله خ
علــى أجــوٍر يُرثــى لهــا، والذيــن يفتحــون نوافــذ 
ــرية  ــدات الحش ــال رشِّ المبي ــي عم ــن يأت ــم حي بيته
كــي يحصلــوا علــى إبــادٍة مجانيــة لآلفــات التــي تعــج 
مهم هــذه المبيــدات  بهــا شــقتهم الضيقــة، بينمــا تُســمِّ

فــي نفــس الوقــت. 

ــون  ــي س ــان ل ــارك )الممث ــيدة ب ــيد والس ــدو الس يب
مثاليَّيــن؛  زوجيــن  جونــج(  يــو  وتشــو  كيــون 
فــاره  منــزٍل  فــي  ويعيشــان  للغايــة  ريــن  متحضِّ
تحاوطــه حديقــةٌ خضــراء، ويشــبه إلــى حــدٍّ مــا 
ــاٌع للســلوك  ــذا قن ــن كلَّ ه ــل. لك ــأٍ إســمنتي هائ ملج
ــن  ــك الذي ــل أولئ ــى عم ــذي يرســخ عل ــر ال المتحضِّ
تلبيــة  ُخلِقــوا مــن أجــل  إليهــم وكأنهــم  ينظــران 

احتياجاتهــم. 

ـر كيــم كاي تايــك مــن أن  فــي أحــد المشــاهد يعبِـّ
الســيدة بــارك »غنيــة، لكنهــا لطيفــةٌ للغايــة«. فتــرد 
زوجتــه، األكثــر عمليــة وواقعيــة منــه، قائلــةً: »إنهــا 

ــال،  ــذا الم ــدّي كلُّ ه ــة. إذا كان ل ــا غني ــة ألنه لطيف
ــا«.  ــى ألطــف منه ــا، أو حت ــةً أيًض ســأكون لطيف

يظــلُّ هــذا اللطــف كمــا هــو طالمــا لــم تتأثَّــر راحتهــا 
بشــيء. فــي العديــد مــن المشــاهد، يلفــت الســيد بارك 
إلــى الرائحــة الكريهــة المنبعثــة مــن ســائقه: »إنهــا 
مثــل رائحــة أولئــك الذيــن يســتقلون المتــرو«. يبــدأ 
ــم فــي إدراك هــذه الرائحــة، وســتكون هــذه هــي  كي
المهانــة األخيــرة التــي حفََّزتــه لمــا قــام بــه مــن 

ــم.  ــا فــي الفيل عنــٍف وقتــل الحقً

ــن العــرض الــذي نشــرته صحيفــة نيويــورك  يتضمَّ
تايمــز األمريكيــة للفيلــم بماحظــة أنــه ينــدرج تحــت 
ــي  ــتغال الطبق ــاهد االس ــبب مش ــف R بس »التصني
والعنــف الدمــوي« )أي »محظــور« علــى مــن هــم 
ــلِّط  ــود األب أو األم(. يس ــن الـــ17 دون وج دون س
فيلــم بونــج الضــوء علــى الطابــع الطبقــي للمجتمــع 
مــن خــال إبــراز االختافــات بيــن الشــقق الرديئــة 
التــي تكافــح عائلــة كيــم وجيرانهــم للعيــش فيهــا مــن 
ناحيــة، والمنــزل الفاخــر العصــري الُمشــِمس لعائلــة 

بــارك. 

يصــل األمــر إلــى أن تســتولى عائلــة كيــم علــى 
ــي  ــم ف ــوا للتخيي ــن ذهب ــرته، الذي ــارك وأس ــزل ب من
أنفســهم  يُمتِّعــون  أخــذوا  األســابيع.  أحــد  عطلــة 
ــراب،  ــام والش ــن الطع ــدود م ــل الامح ــمِّ الهائ بالك
ــأن هــذا هــو واقعهــم،  ــت ب ــن لبعــض الوق ُمتظاِهري
لتأخذهــم الدهشــة علــى حيــن غــرة حيــن تظهــر 
ــج  ــي جيون ــت ل ــي لعب ــابقة )الت ــزل الس ــرة المن مدبِّ

يــون دورهــا ببراعــة( فــي المشــهد. 

ــا  ــي طرده ــية ف ــدٌّ رئيس ــا ي ــه لهم ــم وزوجت كان كي
ــم محلَّهــا. هــذا  مــن منــزل بــارك، لتحــلَّ زوجــة كي
ــى  ــار إل ــم، حيــث االفتق ــٌب آخــر ســائٌد فــي الفيل جان
التضامــن بيــن أولئــك الواقفيــن علــى حافــة بربريــة 
الرأســمالية. ينتهــي بهــم المطــاف إلــى التناحــر علــى 
الفُتــات الــذي يتصــدَّق بــه أمثــال عائلــة بــارك، بينمــا 
يكــون عليهــم أن يظلــوا ُمتذلِّليــن خانعيــن ليضمنــوا 

االســتمرار فــي تلقــي هــذا »اإلحســان«. 

ًعــا  ا ُمروِّ يكشــف ظهــور مدبِّــرة المنــزل الســابقة ســّرً
كانــت عائلــة بــارك غافلــةً عنــه تماًمــا. هنــاك الكثيــر 
ــن  ــى يمك ــا، وال حت ــي ال يعرفونه ــور الت ــن األم م
أن تخطــر علــى بالهــم، تحــدث فــي الطابــق الســفلي 

مــن منزلهــم. 

ــل  ــٍت قب ــي وق ــزل ف ــى المن ــارك إل ــة ب ــود عائل تع
الُمتوقَّــع بســبب األمطــار الغزيــرة، فيهــرع الجميــع 
فــي غيــاب أصحــاب  االحتفــاالت  آثــار  إلخفــاء 
المنــزل. تعــود عائلــة كيــم مــرةً أخــرى إلــى قبوهــم 
تحــت األرض عبــر طوابــق عــدة مــن الســالم، 
فــي عــودٍة أشــبه بالنــزول فــي دوائــر الجحيــم التــي 

ــة«.  ــا اإللهي ــي »الكوميدي ــي ف ــا دانت ره صوَّ

حيــن يصلــون أخيــًرا، يجــدون األمطــار قــد أغرقــت 
قبوهــم، واألقبيــة التــي يقطنهــا جيرانهــم، مــا جعلهــا 
غيــر قابلــة للُســكنى، وينتهــي بهــم الحــال إلــى 
المكــوث فــي ملجــأٍ مــع مئــاٍت غيرهــم مــن النــاس. 

لــدى عودتــه فــي اليــوم التالــي مــن أجــل حفــل عيــد 
ميــاد ابــن بــارك، يضطــر كيــم كاي تايــك الحتمــال 
ثرثــرة الســيدة بــارك حــول األمطــار التــي غســلت 
الشــوارع وجعلــت كلَّ شــيٍء يبــدو جديــًدا، بينما كان 
ــة  ــن األطعم ــا م ــًا أكواًم ــر حام ــى المتج ــا إل يتبعه
ــل  ــن أج ــل م ــة للحف ــروبات الكحولي ــهية والمش الش

ضيوفهــا الُمتَرفيــن الُمدلَّليــن. 

ــٍح  ــدالٍع جام ــرٍح الن ــى مس ل إل ــوَّ ــل ليتح ــاء الحف ج
ــع.  ــاع المجتم ــي ق ــن ف ــك القابعي ــن أولئ ــب م للغض
لكــن الفيلــم بأســره فــي الحقيقــة يــدور حــول كشــف 
ــي  ــك الامســاواة الت ــة للنظــام، تل الامســاواة الطبقي
ــًرا  تنعكــس فــي الغضــب الطبقــي الــذي شــهدناه مؤخَّ
ــراق  ــان والع ــا ولبن ــيلي وفرنس ــل تش ــداٍن مث ــي بل ف

ــا.  وغيره

فيلم Parasite: »نعيش جميًعا يف بلٍد واحد؛ بلد الرأساملية«


