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العامل يحارب كورونا ومرص مستمرة يف االعتقال واالختطافالعامل يحارب كورونا ومرص مستمرة يف االعتقال واالختطاف

بقلم: يوسف كمال

منــذ مطلــع شــهر مــارس الماضــي وبدايــات 
انتشــار وبــاء كورونــا فــي مصــر والحكومــة 
اإلجــراءات  كل  اتخاذهــا  تزعــم  المصريــة 
المــرض،  انتشــار  لمكافحــة  الممكنــة 
بدايــة  منــذ  المصــري  النظــام  ويحــرص 
أن  يدعــي  خطــاب  تصديــر  علــى  األزمــة 
ــن الشــعب  ــا بوســعها ولك ــذل م ــة تب الحكوم
ــف توجيهــات  ــر واٍع، فهــو يخال جاهــل وغي
االجتماعــي  التباعــد  بخصــوص  الحكومــة 
ــي فهــو ســبب أزمــة  وحظــر التجــول وبالتال

ــوم. ــى الي ــم إل ــت تتفاق ــا زال م

ــس  ــة لي ــت األولوي ــع كان ــى أرض الواق وعل
ــح  ــاج ومصال ــة االنت ــى عجل ــاظ عل فقــط للحف
ولكــن  الكبــار  والرأســماليين  المســتثمرين 
أيضــا التنكيــل بــكل مــن ينتقــد أداء الدولــة 
وإجراءاتهــا فــي مكافحــة الفيــروس أو حتــى 
وفشــل  الطبيــة  اإلمكانيــات  نقــص  ينتقــد 
النظــام الصحــي المصــري قبــل حتــى أن تبــدأ 

ــي. ــكل حقيق ــم بش ــي التفاق ــة ف األزم

ــن  ــي محس ــاِم الحقوق ــى المح ــض عل ــم القب ت
ــى  ــاده إل ــي واقتي ــارس الماض ــي 27 م بهنس
نيابــة أمــن الدولــة حيــث رفضــت النيابــة 
ــات  ــى محضــر التحري ــن عل إطــاع المحامي
رفضــت  وكــذا  بهنســي،  علــى  والقبــض 
مواجهتــه بــأي دليــل ضــده، ودار التحقيــق 
أمــور  بخصــوص  ومواقفــه  آرائــه  حــول 
الشــبكة  بحســب  بهنســي  وكان  سياســية. 
قــد  اإلنســان  حقــوق  لمعلومــات  العربيــة 
ــا مــن شــخص يدعــي أن  تلقــى اتصــااًل هاتفيً
ــه  ــريعا ليبلغ ــه س ــب مقابلت ــة وطل ــه قضي لدي
ــن  ــاب، وحي ــدم االتع ــه مق ــل ويعطي بالتفاصي
ــاء  ــى اللق ــا عل ــوان واتفق أعطــاه بهنســي العن
امنيــة  بقــوة  فوجــئ  منزلــه  مــن  بالقــرب 
تعتــدي عليــه بالضــرب وتزجــه داخــل ســيارة 
ميكروبــاص، ثــم توجهــت بــه إلــى محــل 
ــزل واالســتياء  ــش المن ــم تفتي ــث ت ســكنه حي
ــه المحمــول وســب  ــة وهاتف ــغ مالي ــى مبال عل
أســرته، ثــم تــم اقتيــاده إلــى مقــر األمــن 
ــداء  ــم االعت ــوان حيــث ت الوطنــي لمنطقــة حل
عليــه مــرة أخــرى بالضــرب واحتجــازه فــي 

غرفــة ضيقــة قــذرة حتــى تــم اقتيــاده فــي 
ــة. ــن الدول ــة أم ــى نياب ــق إل ــت الح وق

وفــي نيابــة أمــن الدولــة تلقــى العشــرات مــن 
المحاميــن معاملــة مهينــة، إذ ُرفِــَض إدخالهــم 
لمقــر النيابــة لعــدة ســاعات وتــم تركهــم فــي 
الشــارع، حتــى أن حــرس النيابــة قــد اعتقلــوا 
احــد الحضــور حيــن اعتــرض وقــام بتصويــر 
يتــم  الشــارع، ولــم  فــي  المحاميــن  مشــهد 
إخــاء ســبيله إال بعــد نحــو 3 ســاعات. وحيــن 
بــدأ التحقيــق، وتــم الســماح الربعــة محاميــن 
بالحضــور، فوجــئ المحاميــن برفــض وكيــل 
محضــر  علــى  اطاعهــم  العــام  النائــب 
اطاعــه  عــدم  وكــذا  والتحريــات  القبــض 
ــو  ــا ه ــل ضــده أو بم ــى أي دلي ــوه عل ومحام
منســوب لــه، ثــم دار التحقيــق حــول رأيــه فــي 
تعديــات الدســتور واالنتخابــات الرئاســية 
ــق  ــه، ممــا جعــل التحقي وحــول أســرته وعمل

تحقيــق  وليــس  التفتيــش  لمحكمــة  أقــرب 
ــم  ــم ت ــم. ث ــي مته ــي حقوق ــع محام ــي م قانون
توجيــه االتهامــات المعتــادة لــكل المعارضيــن 
لجماعــة  “االنضمــام  وهــي  السياســيين 
محظــورة واســاءة اســتخدام وســائل التواصــل 
االجتماعــي” فــي القضيــة التــي حملــت رقــم 
558 لســنة 2020 وصــدر قــرار بحبســه 15 

ــق. ــة التحقي ــى ذم ــا عل يوم

ــل  ــد كام ــي محم ــم اختطــاف الصيدل ــك ت كذل

الســايس يــوم الســبت الموافــق 4 أبريــل مــن 
اخفــاؤه  وتــم  باإلســكندرية  فلمنــج  منطقــة 
قســريًا لمــدة 5 أيــام ثــم ظهــر فــي نيابــة أمــن 
الدولــة قيــد التحقيــق علــى ذمــة نفــس القضيــة 
ــه نفــس التهــم  558 لســنة 2020 ووجهــت ل

ــا. ــا أيًض ــرر حبســه 15 يوم وتق

أيضــا تــم اعتقــال الناشــطة نهــى كمــال ابنــة 
يــوم 30  أحمــد  كمــال  الســابق  البرلمانــي 
مــارس مــن منزلهــا بمدينــة االســكندرية وتــم 
عرضهــا علــى نيابــة أمــن الدولــة علــى ذمــة 
نفــس القضيــة ووجهــت لهــا نفــس االتهامــات 
وترحيلهــا  يوًمــا   15 حبســها  تقــرر  كمــا 

ــر. ــجن القناط لس

ــن  ــة أم ــل بنياب ــوم 29 أبري ــرت الي ــا ظه كم
ــعيد  ــود س ــة »خل ــكندرية الباحث ــة باالس الدول
عامــر«، رئيــس قســم الترجمــة بــإدارة النشــر 
ــة المتخصصــة  ــة اإلســكندرية، والباحث بمكتب
ــا  ــم عرضه ــة، وت ــا واللغ ــي األنثروبولوجي ف
أيضــا علــى ذمــة نفــس القضيــة ووجهــت لهــا 
ــا 15  ــها أيض ــرر حبس ــات وتق ــس االتهام نف
يومــا، واعتقلــت الباحثــة »خلــود عامــر«، 
منزلهــا  مــن  الجــاري،  أبريــل   22 يــوم 
باإلســكندرية، واختفــت قســرياً لمــدة أســبوع، 

ــة. ــوم بالنياب ــا الي ــل ظهوره قب

“مــروة  الحقوقيــة  الناشــطة  تــزال  بينمــا 
ــا  ــض عليه ــذ القب ــريا من ــة قس ــة” مختفي عرف
بعــد اقتحــام أجهــزة األمــن لشــقتها بمدينــة 
نصــر فجــر يــوم الثاثــاء 21 أبريــل وحتــى 
اللحظــة دون ســند قانونــي وهــي أم لطفلــة 

ــنتين. ــن س ــل م ــا أق ــة عمره رضيع

ــم  ــه دول العال ــارب في ــذي تح ــت ال ــي الوق ف
وبــاء كورونــا عبــر تخفيــف التكــدس فــي 
ــري  ــام المص ــتمر النظ ــاز يس ــن االحتج أماك
ــاء القســري  ــال واإلخف فــي ممارســات االعتق
ــة  ــات منظم ــط بتوصي ــا عــرض الحائ ضاربً
الصحــة العالميــة التــي أّكــد مســؤولوها أكثــر 
مــن مــرة أن الســجون وأماكــن االحتجــاز 
بــؤر محتملــة لتفشــي الوبــاء مــا لــم يتــم اتخــاذ 
تدابيــر تســمح بالتباعــد االجتماعــي وعلــى 

ــدس. ــف التك ــها تخفي رأس

صوت التيار االشرتايك 
الثوري يف مرص

أسس االشتراكية التي نتبناها

علــى  مبنــي  الرأســمالي  النظــام 
الرأســماليين  ثــروة  االســتغالل 
والفقــر  العمــال،  عــرق  مصدرهــا 
مصــدره ســيطرة النظــام القائــم علــى 

البشــر. علــى  األربــاح  أولويــة 

إصالح الرأسمالية مستحيل

علــى  قضــت  الجديــدة  الليبراليــة 
الجزئــي،  اإلصــاح  إمكانيــة 
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال 
ــدالت  ــع مع ــل ترف ــدم إصاحــات ب تق

النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

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

الديمقراطــي. الجماعــي 

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

ــادة  ــى قي ــادرة عل ــدة الق ــة الوحي الطبق
المظلوميــن إلــى النصــر هــي الطبقــة 
العامليــن  كل  تضــم  التــي  العاملــة، 
بأجــر الخاضعيــن الســتغال وســلطة 

رأس المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

ال  دولــة  نرتضيهــا  التــي  الدولــة 
يحكمهــا الرأســماليون أو ممثلوهــم، 
ــون،  ــا الكادح ــرر فيه ــة يق ــا دول وإنم
القاعديــة  مجالســهم  خــال  مــن 
ومســتقبلهم. مصيرهــم  المنتخبــة، 

الثورة تحرر كل المضطهدين 

ــن  ــامل م ــر ش ــة تحري ــورة العمالي الث
االضطهــاد القومــي والعرقــي والديني 

والجنســي.

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

واحــدة  سلســلة  الرأســمالي  النظــام 
ــة  ــا، واألممي ــا كله ــن تحطيمه ــد م الب
ــى مخططــات  ــرد عل ــي ال ــة ه الثوري
مجالــس إدارة العالــم فــي قمــة الثمانيــة 

ــة. ــارة العالمي ــة التج ومنظم

الحزب العمالي ضروري 

إلــى  الظلــم  المعركــة ضــد  تحتــاج 
توحيــد الطبقــة العاملــة فــي حــزب 

ثــوري  يقودهــا إلــى النصــر.

»ال تزال “مروة عرفة” 

مختفية قرسيًا منذ القبض 

عليها بعد اقتحام شقتها 

مبدينة نرص فجر يوم الثالثاء 

21 أبريل دون سند قانوين 

وهي أم لرضيعة عمرها أقل 

من سنتني«
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ــاء  ــن األطب ــات بي ــاد أعــداد اإلصاب مــع ازدي
إلــى 91 طبيــب و5 وفيــات وتتغيــر األرقــام 
كل لحظــة، وهنــاك أضعــاف هــذه األرقــام 
ــة والتمريــض وباقــي الفريــق  بيــن الصيادل
مــن   13% النســبة  لتتجــاوز  الطبــي 
إجمالــي اإلصابــات، وإغــالق العديــد مــن 
المستشــفيات بعد اكتشــاف إصابــات بالجملة 
بيــن أفــراد الفريــق الطبــي، مثــل مستشــفى 
صــدر دكرنــس، مستشــفي بنهــا، مستشــفى 
بنــي ســويف، وحــدة شــريف مختــار للقلــب، 
مبــرة العصافــرة، قســم الباطنــة بمستشــفى 
ــن  ــر م ــا الكثي ــي وغيره ــورة الجامع المنص
ــق  ــم عمــل حصــر دقي ــم يت المستشــفيات ول
بهــا حتــى اليــوم، اجتــاح هاشــتاج #جيــش_
ــا ووســائل  ــض السوشــيال ميدي مصر_األبي
اإلعــالم بإعتبــاره تكريًمــا لألطبــاء علــى 
جهودهــم فــي ظــل الوبــاء، ولكــن لــم يســأل 
الجميــع كيــف بــدأ هــذا الهاشــتاج؟! ومــا 

ــه؟! ــاء عن مــدى رضــى األطب

كيف بدأ األمر؟

هاشــتاج  أن  نيــة  بحســن  الكثيــر  يــردد 
بشــكل  ظهــر  #جيش_مصر_األبيــض 

عفــوي علــى منصــات السوشــيال ميديــا بعــد 
ــه وســائل اإلعــام،  ــم تبنت ــا، ث أزمــة كورون
ــور األول  ــك، فالظه ــر ذل ــة غي ــن الحقيق ولك
للهاشــتاج كان في 16 مارس 2020 تحديًدا، 
عندمــا دشــنت الوحــدة المركزيــة لشــؤون 
مقدمــي الخدمــة الطبيــة بــوزارة الصحــة 
ــمية  ــم الرس ــر صفحته ــة عب ــكان فعالي والس
علــى الفيســبوك بهــذا الهاشــتاج، وذلــك -وفقا 
ــي  ــي المشــارك ف ــم الطب ــم الطاق ــم- لتكري له
عمليــة احتــواء فيــروس كورونــا الجديــد، 
وأن التكريــم ســوف يشــمل حملــة إلكترونيــة 
بالهاشــتاج، ومطالبــة المواطنيــن بالمشــاركة 
علــى فيــس بــوك وتويتــر، ونتيجــة التعاطــف 
الشــعبي الكبيــر مــع األطبــاء، باإلضافــة إلــى 
انتشــر  للدولــة،  اإللكترونيــة  اللجــان  دور 
ــر  الهاشــتاج بصــورة ضخمــة وتصــدر تويت
ــيف  ــى أرش ــوع إل ــن الرج ــبوك، ويمك وفيس
ــد  ــور محم ــة الدكت ــن، وصفح ــدة الوط جري
محمــود مقبــل عضــو مجلــس نقابــة األطبــاء 

ــة. ــن المعلوم ــد م ــابق للتأك الس

ــة  ــة العام ــت النقاب ــي 18 مــارس، أعلن ــم ف ث
لألطبــاء، تأجيــل االحتفــال بيــوم الطبيــب 
الــذي  اليــوم  ذكــرى  وهــو  المصــري، 
افتتحــت فيــه أول مدرســة للطــب فــي مصــر 
الصيغــة  مــن ضمــن  وكان   ،1827 عــام 
التــي تضمنهــا بيــان النقابــة هــو أنــه تــم 
اآلن  األطبــاء  لوجــود  االحتفــال  تأجيــل 
)علــى الجبهــة( يســطرون بأرواحهــم أســمى 
آيــات التضحيــة واإلنســانية التــي أقســموا 
عليهــا يــوم تخرجهــم.. أمــا الجائــزة التــي 
ــاة  ــاذ حي ــي إنق ــم ف ــى نجاحه ــا فه ينتظرونه

ــم. ــل بلده أه

هل هو تكريم حقًا؟!

علــى عكــس مــا قــد يتوقعــه البعــض، لــم 
يتقبــل العديــد مــن األطبــاء هــذا اللقــب كنــوع 

مــن التكريــم، بــل بغصــه شــديدة فــي الحلــق، 
فهــذا اللقــب يقصــر كل مــا هــو جيــد وكريــم 
المؤسســة  أبنــاء  علــى  وشــجاع  ونبيــل 
ــى  ــا عل ــذا افتئاتً ــي ه ــرون ف ــكرية، وي العس
باقــي المهــن، فهــذه القيــم بالفعــل ليســت 
قاصــرة علــى أفــراد الجيــش، ويكفــي كل 
مهنــة شــرفًا الــدور الــذي تقدمــه فــي خدمــة 
المجتمــع، بدايــة مــن عامــل النظافــة وحتــى 
الرئيــس، فــكل عضــو داخــل الجســد يــؤدي 
وظيفــة يجــب أن يحتــرم لذاتــه، وال يصــح أن 

ــر. ــو آخ ــه بعض ــه وإلحاق ــم امتهان يت

يعمــل األطبــاء فــي األيــام العاديــة تحــت 
مــن  ســواء  القســوة  شــديدة  ظــروف 
حيــث الرواتــب الضعيفــة، أو عــدم توفــر 
العــدوى  مكافحــة  وأدوات  المســتلزمات 
أن  إلــى  نشــير  أن  ويكفــي  بالمستشــفيات، 
بــدل العــدوى لألطبــاء 19جنيــه فقــط، وفــي 
ــهداء  ــن الش ــد م ــاء العدي ــدم األطب ــل ق المقاب
فــي  المستشــفيات  داخــل  العــدوى  نتيجــة 
ــور  ــر مــا قبــل الكورونــا، مثــل الدكت عص
أحمــد عبــد اللطيــف والدكتــورة داليــا محــرز 
عــن  للــكام  داعــي  وال  كثيــر،  وغيرهــم 
ضبــاط  عليهــا  يحصــل  التــي  المميــزات 
الجيــش ومقارنتهــا بالرواتــب والمميــزات 
الهزيلــة التــي تقدمهــا الحكومــة لألطبــاء.

ــع  ــه ناب ــب بكون كمــا فســر البعــض هــذا اللق
ــود  ــدم وج ــام العســكري بع ــة النظ ــن قناع م
قيمــة جيــدة خــارج جــدران المعســكرات، 
وبالتالــي تخــرج لغتــه معبــرة عــن مــا يؤمــن 
بــه، كمــا فســره البعــض بمحاولــة القفــز 
علــى جهــود األطبــاء ونســبها للجيــش، بدليــل 
أنــه رغــم التجهيــزات الضخمــة التــي أعلــن 
عنهــا السيســي بســاح الخدمــات الطبيــة، 
إال أنــه لــم تتحــرك أي منهــا حتــى اليــوم 
يوميًــا  يتســاقطون  الذيــن  األطبــاء  لدعــم 
ــه  ــا أن ــدوى، كم ــى للع ــفيات صرع بالمستش

حتــى اليــوم لــم تعلــن الحكومــة عــن مكافــأة 
ألســر شــهداء األطبــاء أســوة بشــهداء الجيش 

والشــرطة.

ما يريده األطباء

ال يريــد األطبــاء لقــب أو أغنيــة أو هاشــتاج، 
ــا هــو توفيــر راتــب محتــرم  مــا يريدونــه حقً
ــرغ ألداء مهنتهــم والبحــث  يضمــن لهــم التف
خبراتهــم  وتطويــر  مجالهــم  فــي  العلمــي 
ــداًل مــن العمــل بأكثــر مــن مــكان  ــة، ب الطبي
ــة  ــاة الكريم ــن الحي ــى م ــد األدن ــر الح لتوفي
لهــم وألســرهم، يريــدون توفيــر المســتلزمات 
بالمستشــفيات،  الوقايــة  وأدوات  الطبيــة 
حقيقيــة  صحيــة  خدمــة  تقديــم  ويريــدون 
وجيــدة تليــق بالمواطــن المصــري وليــس 

ــة. ــة الكاذب الدعاي

ــة  ــون ازم ــاء أن تك ــن األطب ــد م ــل العدي يأم
كورونــا قــد دقــت ناقــوس الخطــر، وكشــفت 
يتحملهــا  التــي  الباهظــة  التكاليــف  عــن 
للفريــق  الدولــة  إهمــال  نتيجــة  المجتمــع 

الصحيــة. والمنظومــة  الطبــي 

أطباء مرص أم جيش مرص األبيض؟أطباء مرص أم جيش مرص األبيض؟

»ال يريد األطباء لقب 

أو أغنية أو هاشتاج، ما 

يريدونه حًقا هو توفري 

راتب محرتم يضمن لهم 

التفرغ ألداء مهنتهم 

والبحث العلمي يف مجالهم 

وتطوير خرباتهم الطبية«

»يعمل األطباء يف األيام 

العادية تحت ظروف 

شديدة القسوة سواء من 

حيث الرواتب الضعيفة، 

أو عدم توفر املستلزمات 

وأدوات مكافحة العدوى«
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عن أزمة كورونا وحال األطباء والصحة يف مرصعن أزمة كورونا وحال األطباء والصحة يف مرص
بقلم: خالد عبد الرحمن 

إصابــة  نســمع عــن  يــوٍم جديــد  كلِّ  مــع 
العشــرات مــن الطواقــم الطبيــة بفيــروس 
كورونــا الجديــد فــي مصــر، فمــن معهــد 
بدكرنــس  الصــدر  إلــى مستشــفى  األورام 
إلــى معهــد القلــب، وغيرهــم الكثيــر، هنــاك 
ارتفــاٌع كبيــر جــًدا فــي أعــداد اإلصابــات فــي 
ــدَّر حجــم اإلصابــة فــي  الفريــق الطبــي. ويُق
الفريــق الطبــي عموًمــا بحوالــي %15 مــن 
مجمــل حجــم اإلصابــات )الُمعلَنــة( باإلصابــة 

ــوم. ــى الي ــا حت بكورون

ــي  ــق الطب ــل الفري ــد تحمي ــل، نج ــي المقاب ف
جــاء  كمــا  اإلصابــة،  عــن  المســئولية 
فــي بيــان هيئــة الصحــة بالبرلمــان وفــي 
الشــيخ،  كفــر  صحــة  مديريــة  منشــور 
وعقــاب األطبــاء الذيــن يشــكون مــن غيــاب 
مســتلزمات مكافحــة العــدوى، بــل وتهديدهــم 
بالمخابــرات العامــة فــي حــال انقطاعهــم عن 
ــأدوات مكافحــة العــدوى،  ــة ب العمــل للمطالب
وتهديدهــم بالفصــل، ومــا خفــي كان أعظــم. 

الحقيقــة أن أعضــاء الفريــق الطبــي، مــع 
المريــض بالطبــع، يدفعــون اليــوم فاتــورة 
أعــوام طويلــة مــن إهمــال منظومــة الفقــراء 
ــة فــي مصــر، وثمــن تصديــر أزمــة  الصحي
الصحــة للفريــق الطبــي عبــر إعــام الدولــة.

ــق  ــاء والفري ــر ناضــل األطب ــورة يناي ــد ث بع
المنظومــة  تحســين  أجــل  مــن  الطبــي 
الصحيــة وكان شــعار “الحــق فــي الصحــة” 
ــب  ــي القل ــس منحــة” ف و”الصحــة حــق ولي
ــع  ــون برف ــوا يطالب ــال، فكان ــذا النض ــن ه م
ــادة  ــوازي مــع زي ــا بالت ــاء دائم أجــور األطب
موازنــة الصحــة إلــى المعاييــر العالميــة، 
ومــن أجــل هــذا قامــوا بثــاث إضرابــات 
كبــرى فــي 2011 و2012 و2014، عــاوة 
علــى عــدٍد ضخــم مــن االحتجاجيــة المختلفــة 
ــب  ــن مطال ــن ضم ــن المطلبي ــة بهذي للمطالب

ــرى. أخ

حقوق العاملين بالصحة  

ــول  ــين دخ ــة بتحس ــن المطالب ــدف م كان اله
لتوفيــر  الســعي  هــو  باألســاس  األطبــاء 
ــرغ  ــه التف ــن ل ــب يضم ــرم للطبي ــب محت رات
ألداء مهنتــه والبحــث العلمــي فــي مجالــه 
ــداًل مــن العمــل  ــة، ب ــه الطبي ــر خبرات وتطوي
بأكثــر مــن مــكان لتوفيــر الحــد األدنــى مــن 
الحيــاة الكريمــة لــه وألســرته، ولتوضيــح 
ــى حــال  ــي نظــرة عل الصــورة يجــب أن نلق
الطبيــب الــذي ال يــكاد يامــس راتبــه حاجــز 
ال170 دوالر شــاما كل البــدالت، وحتــى 
ــا السيســي  ــي أقره ــة الت ــادة الهزيل ــد الزي بع
فــي مــارس الماضــي برفــع بــدل المهــن 
ــادة ال400  ــاوز الزي ــن تتج ــة %75 ل الطبي
ــدر  ــط، وتج ــي 25 دوالر فق ــه أي حوال جني
اإلشــارة هنــا إلــى أن بــدل المهــن الطبيــة 
ــد  ــي 2014 بع ــراره ف ــم إق ــد ت ــا كان ق أساًس
ــكل  ــاء وإضــراب ل ــن األطب ــر م نضــال كبي
العامليــن بقطــاع الصحــة اســتمر لـــ60 يوًما.

ــدَّر  ــدوى يُق ــدل ع ــى ب ــاء عل ــل األطب يحص
بـــ19 جنيــه شــهريًا فــي نفــس الوقــت الــذي 

النيابــة  العــدوى لوكيــل  بــدل  فيــه  يصــل 
الشــاب الــى 3 آالف جنيــه، وتجــدر اإلشــارة 
هنــا إلــى أن هنــاك حكــم محكمــة فــي 2015 
بصــرف بــدل عــدوى لألطبــاء قيمتــه 1000 
ــعر  ــر س ــرار تحري ــل ق ــذا قب ــه )كان ه جني
الصــرف( وترفــض الحكومــة تنفيــذ هــذا 
ــت وزارة  ــل وقام ــط ب ــذا فق ــس ه ــم، لي الحك
ــب  ــن روات ــا ع ــه! أم ــن علي ــة بالطع الصح
التمريــض فهــي أيًضــا ضعيفــة وتصــل فــي 
أقصــى األحــوال وفقــا لتصريحــات نقابــة 
التمريــض 1300 جنيــه للممــرض حديــث 
للممــرض   3000 أقصــى  وحــد  التخــرج 

ــم.  القدي

ــرة  ــروف المري ــذه الظ ــن ه ــج ع ــع نت بالطب
هــروب العديــد مــن األطبــاء والطاقــم الطبــي 
فارتفــع عــدد األطبــاء المســتقيلين مــن 1044 
طبيبـًـا خــال عــام 2016، ليصــل إلى 2049 
طبيبـًـا فــي 2017، وازداد إلــى 2397 طبيبـًـا 
ــل  ــفر للعم ــر الس ــذا غي ــام 2018، ه ــي ع ف
بالخليــج والهجــرة ألوروبــا وأمريــكا، يصــل 
عــدد األطبــاء المصرييــن العامليــن بالخــارج 
إلــى 100 ألــف طبيــب منهــم 65 ألــف طبيب 
فــي الســعودية وحدهــا، وهــذا كلــه َخفََض من 
نســبة األطبــاء العامليــن فــي مصــر إلــى 80 
ــفيات  ــي مستش ــون ف ــط يعمل ــب فق ــف طبي أل
ــات الصحــة والمستشــفيات  ووحــدات مديري
والمعاهــد التعليميــة، وذلــك مــن أصــل 213 
ألــف طبيــب مســجل، كمــا بلــغ إجمالــي عــدد 
ــل  ــن بالعم ــض القائمي ــة التمري ــاء هيئ أعض
بالقطــاع الحكومــى 187 ألــف ممــرض فــى 
2016 مــن أصــل 243 ألــف طاقــم تمريــض 
مســجل، بينمــا تــرك العديــد منهــم العمــل أو 
ــدون  ــد تســجيل إجــازة ب ــل بالخــارج بع يعم
راتــب، ممــا أدى إلــى عجــز شــديد فــي عــدد 

مقدمــي الخدمــة الصحيــة. 

فــي قطــاع األطبــاء انخفــض العــدد إلــى 
10 أطبــاء تقريبًــا لــكل 10 آالف مواطــن 
ــى  ــة للحــد األدن ــن أن النســبة العالمي ــي حي ف
ــكل  ــب ل ــو 23 طبي ــاء ه ــن األطب ــازم م ال
تصــل  أوروبــا  وفــي  مواطــن،  آالف   10
النســبة الـــ32 طبيــب لــكل 10 آالف مواطن. 
وانخفــض عــدد طواقــم التمريــض لتصــل 
ــر 22  ــي مص ــكان ف ــدد الس ــى ع ــبة إل النس
تقريبًــا  مواطــن  آالف   10 لــكل  ممــرض 
بينمــا النســبة العالميــة للحــد األدنــى مــن عــدد 
طواقــم التمريــض لتقديــم خدمــة مقبولــة هــي 

45 لــكل 10 آالف مواطــن. 

ــرة الصحــة  ــح وزي ــى تصري أدى كل هــذا إل
هالــة زايــد بــأن لدينــا أقــل نســبة أطبــاء 
لتمديــد  البرلمــان  ودعــوة  العالــم  فــي 
اســتصدار  عــن  والــكام  المعــاش،  ســن 
قانــون يمنــع األطبــاء مــن الســفر، وهــذا 
ــاء  ــيٍء إال أن األطب ــف ال لش ــروع توق المش
والفريــق الطبــي العامليــن بالخــارج يدفعــون 
دوالر   1000 حوالــي  للدولــة  )بالــدوالر( 
ســنويًا نظيــر التأمينــات والمعاشــات وتجديــد 
تحويــل  أن  كمــا  راتــب،  بــدون  اإلجــازة 
مدخراتهــم إلــى داخــل مصــر ال تقــل عــن 3 
مليــارات دوالر ســنويًا، بحســب تصريحــات 
الدكتــور أحمــد حســين عضــو مجلــس نقابــة 
جديــد  قانــون  وصــدر  الســابق.  األطبــاء 
ــع  ــبتمبر 2019 رف ــي س ــاز ف ــاء االمتي ألطب
ــه  ــى 2200 جني ــاز إل ــب االمتي ــأة طبي مكاف
مقابــل أن يقــوم طبيــب االمتيــاز )المتــدرب( 
بالعمــل فــي المستشــفيات الحكوميــة لعاميــن 
بــداًل مــن عــام واحــد لســد العجــز. وبالطبــع 
رغــم صحــة قــرار رفــع المكافــأة، مــن غيــر 
فــي  العمــل  االمتيــاز  ألطبــاء  المصــرح 
المستشــفيات دون إشــراف، ولكــن القــرار 
ــى فضيحــة نقــص  ــة عل ــة للتغطي هــو محاول
ويجــب  بالمستشــفيات،  األطبــاء  أعــداد 

ــا إلــى التوظيــف السياســي لهــذا  اإلشــارة هن
القــرار فرغــم أن القانــون صادر من ســبتمبر 
2019 إال أن السيســي أعلــن عنــه مــرة ثانيــة 
فــي الثالــث مــن أبريــل الماضــي الســتخدامه 

ــة. ــا الحالي ــة كورون ــي أزم ــيًا ف سياس

موازنة الصحة 

ــق  ــة الفري ــكان مطالب ــي ف ــور الثان ــا المح أم
ــا  ــة الصحــة ووصوله ــادة موازن ــي بزي الطب
إلــى المعاييــر العالميــة وهــي %15 مــن 
تصــل  حيــث  للدولــة  العامــة  الموازنــة 
ــرف  ــط يص ــى %4 فق ــة إل ــة الحالي الموازن
العامليــن  رواتــب  علــى  تقريبًــا  ثلثهــا 
ــا  ــوزارة، وم ــام ال ــوان ع ــارين بدي والمستش
ــة  ــة حاج ــال لتغطي ــأي ح ــي ب ــى ال يكف يتبق
غضــب  حالــة  يخلــق  ممــا  المستشــفيات، 
ــة  ــال الصح ــى ح ــن عل ــن المترددي ــديد م ش
ــدم  ــي وجــه مق ــع ف ــي مصــر ينفجــر بالطب ف

الخدمــة الــذي ال ذنــب لــه.

غيــاب  أن  وهــي  هامــة  أخــرى  ونقطــة 
العــدوى  ومكافحــة  الوقايــة  مســتلزمات 
يجعــل  توفيرهــا  فــي  الدائــم  والعجــز 
العــدوى،  النتشــار  بــؤًرا  المستشــفيات 
األطبــاء  ومــوت  وبيئــة خصبــة إلصابــة 
ــات  ــية واإللتهاب ــات التنفس ــة بالفيروس خاص
الســحائية، وقــد ســقط العشــرات مــن األطبــاء 
ضحايــا ألمــراٍض معديــة حــى قبــل انتشــار 

طويلــة.  بســنوات  كورونــا  فيــروس 

بينمــا تبلــغ النســبة العالميــة للحــد األدنــى 
لعــدد األســرة إلــى عــدد الســكان 36 ســرير 
ــي  ــبة ف ــل النس ــن تص ــكل 10 آالف مواط ل
آالف   10 لــكل  ســرير   16 إلــى  مصــر 
ة الرعايــة المركــزة  مواطــن، أمــا عــن أســرَّ
علــى وجــه التحديــد، فعلــى عكــس تصريــح 
أحــد أعضــاء لجنــة مكافحــة كورونــا بــوزارة 
الصحــة للتلفزيــون عــن توفــر أســرة الرعاية 
المركــزة، فالحقيقــة أن مصــر تقــل كثيــًرا 
ــث تواجدهــا،  عــن الُمعــدَّل العالمــي مــن حي
ــد  ــرير واح ــو س ــي ه ــدل العالم ــا المع فبينم
فــي  العــدد  يُقــدَّر  مواطــن،  آالف   7 لــكل 
مصــر بســرير واحــد لــكل 17 ألــف مواطــن، 
ــى تراجــع تصنيــف مصــر  وكل هــذا أدى إل
ــام 2019  ــر التنافســية العالمــي للع ــي تقري ف
فــي مســتوى الصحــة مــن المركــز 99 )مــن 
أصــل 141 دولــة( فــي العــام 2018 إلــى 

ــام 2019.  ــي الع ــز 103 ف المرك

فالواقــع يقــول أن لدينــا عجــٌز شــديٌد جــًدا 
فــي عــدد مقدمــي الخدمــة الصحيــة، كمــا 
ــة  ــتوى الخدم ــي مس ــديٍد ف ــدٍن ش ــاك ت أن هن
ــاب  ــج عــن غي ــذا نات ــة، وه ــة المقدم الصحي
أولويــات  عــن  الفقيــر  المواطــن  صحــة 
النظــام الحاكــم فــي مصــر المهتــم ببنــاء 
ــاء الســجون  ــه، وبن قصــور رئاســية لرفاهيت
رجــال  مــن  حاشــيته  ودعــم  لمعارضيــه، 
ــورة  ــع فات ــن ندف ــراالت. نح ــال والجن األعم
ســنين مــن عســكرة الدولــة ودعم رأســماليتها 
ــي  ــر ف ــن الفقي ــوق المواط ــاب حق ــى حس عل
الصحــة والتعليــم والبحــث العلمــي، ســنوات 
ــاء مــا  ــل المريــض المصــري أعب مــن تحمي
يســمى باإلصــاح االقتصــادي ودعــم رجــال 

األعمــال.  

»تراجعت مرص يف تقرير التنافسية العاملي يف مستوى 

الصحة من املركز 99 عام 2018 إىل املركز 103 يف 2019«
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بقلم: خالد عبد الرحمن 

ــاٍت  ــن اتهام ــه م ج ل ــروَّ ــا يُ ــس م ــى عك عل
كورونــا  أزمــة  باســتغالل  للمعارضــة 
النظــام  أن  إلــى  الواقــع  يشــير  سياســيًا، 
العســكري هــو أكبــر مــن يقــوم بتوظيــف 
ــه. ــض وجه ــه وتبيي ــق أهداف ــة لتحقي األزم

فيهــا  ــد  التــى تجسَّ النمــاذج  بعــض  وهنــا 
التوظيــف السياســي لألزمــة مــن قِبـَـِل النظام، 
بــل وفــي بعــض األحيــان خلــق أزمــة داخــل 
األزمــة ثــم حلهــا جزئيًــا واســتخدام هــذا فــي 

ــة لنفســه.  الدعاي

تعليق الدراسة

رغــم أن ظهــور أول حالــة كورونــا كان فــي 
14 فبرايــر، جــاء قــرار تعليــق الدراســة 
ــات  بعــد مــرور 4 أســابيع وظهــور 7 إصاب
لطــاب بالمــدارس، وبعــد أن بُــحَّ صــوت 
البعــض فــي المنــاداة بتعليــق الدراســة خوفًــا 
ــدم  ــم تصط ــت مناداته ــاب، وكان ــى الط عل
بتصريحــات الحكومــة متمثلــةً فــي وزيــر 
التباعــد  علــى  يصــر  كان  الــذي  التعليــم 
االجتماعــي داخــل المــدارس مــع عــدم وقــف 
الدراســة! بــل وتصريحــه بــأن المــدارس 
“ليســت أماكــن للتجمعــات”، ليأتــي قــرار 
ــا تعليــق الدراســة  عبــد الفتــاح السيســي معلنً
فــي 15 مــارس وكاشــفًا عــن مــدى ســذاجة 
ــور.  ــام الجمه ــا أم ــر تعليمه ــة ووزي الحكوم

مساعدات إليطاليا

رغــم وجــود نقــص كبيــر يشــمل المطهــرات 
فــي  والكمامــات  والقفــازات  والمعقمــات 
المستشــفيات  مســتوى  علــى  مصــر، 
بــادر  التجاريــة،  واألســواق  والصيدليــات 
النظــام المصــري بإرســال مســاعدات طبيــة 
إيطاليــا  إلــى  عســكرية(  )طائــرات  علــى 
ــط  ــل، ويرب ــي 5 أبري ــم ف ــارس ث ــي 24 م ف
البعــض بيــن هــذه المســاعدات وســعي الدولة 

المصريــة لتحســين صورتهــا الســيئة فــي 
ــل  ــة قت ــي بعــد قضي ــب اإليطال ر الجان تصــوُّ
ريجينــي، وأيًضــا لدعــم المصالــح المشــتركة 
بيــن الحكومــة المصريــة وااليطاليــة فــي 

البحــر المتوســط.

وفاة لواءين بالكورونا

بصيغــة  المســلحة  القــوات  بيــان  جــاء 
“استشــهاد اللــواء خالــد شــلتوت واللــواء 
الهيئــة  عضــوّي  الحليــم”،  عبــد  شــفيع 
الهندســية بالقــوات المســلحة يومــّي 22 و23 
ــا  ــروس كورون ــة بفي ــة اإلصاب ــارس نتيج م
خــال قيامهمــا بأعمــال تطهيــر ومكافحــة 
ــريبات  ــود تس ــم وج ــاد! رغ ــروس بالب الفي
تشــير إلــى إصابتهمــا بفيــروس كورونــا فــي 
11 مــارس وعــدم وجــود أعمــال تطهيــر 
ــواءات  فــي ذلــك الوقــت، ناهيــك عــن أن الل

ال يقومــون باألعمــال بأنفســهم.

ــة  ــاء أيًضــا تعرضهمــا لإلصاب ــت األنب تداول
أثنــاء متابعــة العمــل بالعاصمــة االداريــة 
ــفت  ــارس كش ــي 19 م ــل ف ــدة، وبالفع الجدي
مصــادر بشــركة المقاولــون العــرب عــن 
ــة للشــركة  ــاءات الموكل ــع اإلنش ــف جمي توق
بعــد  الجديــدة،  اإلداريــة  العاصمــة  فــي 
مؤكــدة  إصابــة   20 مــن  أكثــر  اكتشــاف 
ــن  ــن العاملي ــتَجد بي ــا الُمس ــروس كورون بفي
التابــع لضبــاط  فــي مشــروع “الزهــور” 

القــوات المســلحة فــي المنطقــة الســابعة.

رصد 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا

أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى فــي 14 
ــد 100  ــارس، رص ــي 22 م ــم ف ــارس، ث م
مليــار جنيــه لمواجهــة فيــروس كورونــا، 
وســط تهليــل اإلعــام، ثــم وجدنــا أن توجيــه 
رئيــس الــوزراء كان بمليــار واحــد فقــط 
للصحــة، ليعلــن بعدهــا وزيــر الماليــة أن 
الميزانيــة المخصصــة للصحــة هــي 188 
ــَص الباقــي  مليــون جنيــه فقــط بينمــا ُخصِّ
إذ  ريــن،  المتضرِّ األعمــال  رجــال  لدعــم 
ــة و50  ــم البورص ــار لدع ــَص 20 ملي ُخصِّ

ــى اآلن. ــياحة حت ــاع الس ــم قط ــار لدع ملي

رفع بدل المهن الطبية

المهــن  بــدل  برفــع  السيســي  قــرار  جــاء 
الطبيــة 75% صدمــةً لألطبــاء حيــث أن هــذا 
االرتفــاع لــم يتجــاوز 400 جنيــه، أي حوالي 
25 دوالر فقــط، وهــو رقــٌم هزيــٌل جــًدا، فــي 
الوقــت الــذي يوجــد فيــه حكــم محكمــة برفــع 
إلــى 1000 جنيــه  الطبيــب  بــدل عــدوى 
ــن  ــة ع ــة ممتنع ــام 2015 والحكوم ــن الع م
تنفيــذه، بــل وهنــاك طعــٌن مــن وزارة الصحة 
بنفســها علــى الحكــم، وال يــزال الطبيــب 
يتقاضــى 19 جنيهًــا فقــط كبــدٍل للعــدوى. 
ــن  ــدل المه ــى أن ب ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وتج
الطبيــة أساًســا كان قــد أُقِــرَّ عــام 2014 
ــاء، وإضــراب  بعــد نضــاٍل كبيــر مــن األطب
لــكل العامليــن بقطــاع الصحــة اســتمر لـــ60 
يوًمــا، واحتفــاء اإلعــام بالقــرار هــو تلميــع 
للنظــام أمــام الشــعب بغــض النظــر عــن عــدم 

ــاء. رضــى األطب

زيادة مكافأة أطباء االمتياز

رغــم وجــود قانــون فــي ســبتمبر 2019 
ــى 2200  ــاز إل ــاء االمتي ــأة أطب ــادة مكاف بزي
إلــى عاميــن  لهــم  العمــل  مــد  مــع  جنيــه 
بــداًل مــن عــاٍم واحــد وذلــك لتغطيــة العجــز 
الشــديد فــي األطبــاء، يعيــد السيســي اإلعــان 
عنــه فــي 3 أبريــل 2020، وال يوجــد تفســير 
محاولــة  هــو  التوقيــت  أن  ســوى  لذلــك 

ــط. ــا فق ــرار دعائيً ــف الق لتوظي

نفقــات  مصــر”  “تحيــا  صنــدوق  ــل  تحمُّ
الصحــي الحجــر 

ــى  ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــرار الرئي ــاء ق ج
ــل صنــدوق تحيــا مصــر  فــي 1 أبريــل بتحمُّ
ــن  ــن الذي ــي للمصريي ــر الصح ــات الحج نفق
عــادوا مــن الخــارج حتــى 31 مــارس، بعــد 
تظاهــر العشــرات مــن المصرييــن العائديــن 
مــن دولــة الكويــت لرفــض تحمــل مصاريــف 
الحجــر الصحــي التــي تبلــغ 28 ألــف جنيــه 
للفــرد بفنــدق المطــار. ورغــم أن القــرار 
ــد  ــود بع ــن يع ــزام م ــع إل ــط، م ــم فق يخصه
ــل تكاليــف  ــٍد بتحمُّ ذلــك التاريــخ بتوقيــع تعهُّ
لدخــول  كشــرٍط  كاملــةً  الصحــي  الحجــر 
ــل  ــي يتحمَّ ــى مصــر -الت ــدة إل ــرة العائ الطائ
العائــد تكاليــف تذكرتهــا أيًضــا- فقــد احتفــى 
ــًدا مــا ينــص  اإلعــام بالقــرار وأســقط متعمِّ
المنتفعيــن منــه، وأحقيــة  علــى محدوديــة 
الصحــي  الحجــر  فــي  جميًعــا  العائديــن 

ــرى. ــدول األخ ــي ال ــا ف ــي كم المجان

“قــرار جمهــوري” بإجــراء الكشــف الطبــي 
علــى المخالطيــن بمعهــد األورام

مــن   17 عــدد  إصابــة  اكتشــاف  عقــب 
ــد األورام  ــض بمعه ــم التمري ــاء وطاق األطب
ورغــم  كورونــا،  بفيــروس  المصــري 
بديهيــة ضــرورة إجــراء الفحــص الطبــي 
ــن  ــي والعاملي ــق الطب ــن الفري ــن م للمخالطي
وزارة  رفضــت  والمرضــى،  بالمعهــد 
ــة  ــار أزم ــا أث ــص مم ــراء الفح ــة إج الصح
كبيــرة، قــام عبدالفتــاح السيســي علــى إثرهــا 
ــي  ــف الطب ــراء الكش ــة بإج ــه الحكوم بتوجي
علــى جميــع العامليــن فــي معهــد األورام 
مــن األطبــاء وأطقــم التمريــض، وجميــع 
المعهــد،  علــى  تــردَّدوا  الذيــن  المرضــى 
خــال األســبوعين الماضييــن، وكأن قــراًرا 
لتدخــل رئيــس  يحتــاج  هــذا  مثــل  بديهيًــا 

بنفســه! الجمهوريــة 

كلُّ هــذا وغيــره الكثيــر نمــاذج لبعــض أوجــه 
السياســي  بالتوظيــف  تســميته  يمكــن  مــا 
النظــام  وجــه  لتبييــض  كورونــا  ألزمــة 
ــرةً  ــا، م ــا وخارجيً ــم داخليً ــكري الحاك العس
قــرارات مثــل  اتخــاذ  فــي  التباطــؤ  عبــر 
تعليــق الدراســة وانتظــار إعانهــا مــن رأس 
ــن ال  ــكلة م ــارة مش ــر إث ــارةً عب ــة، وت الدول
ــل رأس الدولــة  مشــكلة لخلــق مجــال لتدخُّ
لحلهــا مثــل مشــكلة الحجــر الصحــي ومركــز 
ــن  ــان ع ــادة اإلع ــر إع ــارةً عب األورام، وت
قــرارات ســابقة فــي ســياق مختلــف مثــل 

مكافــأة أطبــاء االمتيــاز.

مناذج من التوظيف السيايس ألزمة كورونامناذج من التوظيف السيايس ألزمة كورونا

»من أصل 100 مليار جنيه مرصودة ملواجهة كورونا، 

هناك 50 مليار لدعم السياحة، و20 مليار لدعم البورصة، 

وفقط 188 مليون لدعم الصحة«
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ــر  ــف الكثي ــا زي ــروس كورون ــا في يكشــف لن
مــن ادعــاءات واكاذيــب الرأســمالية التــي 
تصدرهــا إلينــا. فبســبب األزمــة االقتصاديــة 
تعــرض  الفيــروس  انتشــار  عــن  الناتجــة 
كثيــر مــن العمــال إلــى التســريح أو اإلجبــار 
ــر  ــة األج ــر مدفوع ــازات غي ــذ إج ــى أخ عل
ــار  ــا كب ــرج علين ــم. وخ ــض أجوره أو تخفي
رون تلــك القــرارات  رجــال األعمــال يبــرِّ
ــائر  ــك الخس ــل تل ــتطيعون تحم ــم ال يس بأنه
ــا  له ــال تحمُّ ــى العم ــب عل ــه يج ــم وأن وحده

ــم.  معه

الرأســمالية  إصــرار  علــى  باإلضافــة 
اإلنتــاج  عجلــة  تدويــر  علــى  المصريــة 
ــرى  ــرة أخ ــه م ــل طاقت ــل بكام ــودة العم وع
العمــال  فــوق جثــث  لــو كان ذلــك  حتــى 
حتــى ال يتأثَّــر ربحهــم. كمــا قــال المليارديــر 
ــاس  ــوا الن ــور “رجع ــين صب المصــري حس
للشــغل فــوًرا.. لمــا شــوية يموتــوا أحســن 
مــا البلــد تفلــس.. ولــو المستشــفيات مــش 
هتســتوعب مــا نتعالجــش.. ومــش هتبــرع.. 
أنــا مــش مســؤول عــن دخــل الشــعب”. 
ــاويرس “أن  ــب س ــر نجي ــرح الملياردي وص
 القطــاع الخــاص مضطــر لخفــض الرواتــب 
واالســتغناء عــن جــزء مــن العمالــة.. و ال 

يمكــن أن يتوقــف االقتصــاد بصــورة كاملة”. 
ا علــى المطالبــات بالتبــرع، قــال رجــل  ورّدً
ــل  ــور: “المث األعمــال المصــري رؤوف غب
يقــول اللــي محتاجــة البيــت يحــرم علــى 
الجامــع، وبنــاًء علــى المؤشــرات أن الشــركة 
ســتواجه أزمــة ســيولة خــال الفتــرة القادمــة 
وأنــا مطالــب بالتبــرع فــي هــذا التوقيــت 

هقــول ال آســف ماقــدرش”.

الراهنــة  االزمــة  خــال  الواضــح  مــن 
الثمــن  يدفعــون  مــن  وحدهــم  العمــال  أن 
لــون الخســائر حتــى ال يتأثــر ربــح  ويتحمَّ
رجــال األعمــال. وهــو مــا يدعونــا للتســاؤل 
للعمــال  األعمــال  رجــال  دعــوات  حــول 
ــل الخســائر معهــم. هــل فــي  بضــرورة تحمُّ
ــال  ــم العم ــاء يتقاس ــة والرخ ــات الرفاهي أوق
مــع الرأســماليين األربــاح ايًضــا؟ ام يســتحوذ 

الرأســمالي وحــده عليهــا؟

واحــدة  زيــف  لكشــف  هــذا  كل  يدفعنــا 
الرأســمالي  النظــام  تبريــرات  أكبــر  مــن 
ــى  ــتحواذ عل ــمالي باالس ــة الرأس ــي أحقي وه
المخاطــرة  تحملــه  بحجــة  “األربــاح” 
ــر ان  ــع األم ــي واق والتعــرض للخســارة. فف
ــا  ــمالي بينم ــا الرأس ــتحوذ عليه ــاح يس األرب
الخســارة يتحمــل تكلفتهــا العمــال وحدهــم 
ــق تشــريدهم  ــت األزمــات عــن طري ــي وق ف

أجورهــم. وتخفيــض 

فــي  ماركــس  نظريــة  إلــى  يحيلنــا  هــذا 
العمــل التــي ترتكــز بشــكٍل رئيــٍس علــى 
مفهــوم “فائــض القيمــة” الــذي يمثــل الربــح 
للرأســمالي. فالعامــل يبيــع عــدد ســاعات 
ليســتحوذ  أجــر،  مقابــل  يوميًــا  معينــة 
العائــدة  الرأســمالي علــى كامــل األربــاح 
مــن إنتــاج هــذا اليــوم بعــد أن يدفــع األجــور 
المثــال  ســبيل  فعلــي  اإلنتــاج.  ونفقــات 

 100 يتقاضــى  العامــل  كان  إن  للتقريــب، 
ــا ولكــن إنتاجــه اليومــي يســاوي  ــه يوميً جني
1000 جنيــه فالـــ 900 جنيــه الفــرق بيــن 
مــا  مقــدار  وبيــن  الفعلــي  العامــل  إنتــاج 
القيمــة  فائــض  هــو  أجــر،  مــن  يتقاضــاه 
الــذي يســتحوذ عليــه الرأســمالي ويشــكل لــه 

الربــح.

إذن فــإن كل ربــح الرأســمالي يُســتََمد بصورة 
أساســية مــن اســتخاص فائــض القيمــة مــن 
العمــال. وهــذا هــو ســبب رؤيــة ماركــس 
للرأســمالية كنظــام مبنــي علــى اســتغال 
العمــال. ولكــن يبــرر ُمنظِّــرو الرأســمالية 
هــذا الربــح المبنــي علــى االســتغال بــأن هذا 
الربــح هــو “عائد المخاطرة” ألن الرأســمالي 
يخاطــر برأســماله ويغامــر وقــد يكســب وقــد 
ــوم  ــى مفه ــد أشــار آدم ســميث إل يخســر. وق
“عائــد المخاطــرة” باالضافــة لمفهــوم “اليــد 
الخفيــة” فــي كتابــه ثــروة األمــم بــأن الفــرد 
الــذي يقــوم باالهتمــام بمصلحتــه الشــخصية 
يســاهم أيضــاً فــي ارتقــاء المصلحــة الخيــرة 
لمجتمعــه ككل مــن خال مبدأ “اليــد الخفية”. 
حيــث يشــرح بــأن العائــد العــام للمجتمــع هــو 
مجمــوع عوائــد اإلفــراد. فعندمــا يزيــد العائــد 
الشــخصي لفــرد مــا، فإنــه يســاهم فــي زيــادة 
العائــد اإلجمالــي للمجتمــع. وبذلــك يبــرر 
آدم ســميث ربــح الرأســمالي بأنــه ينتــج عنــه 
تحمــل  نتــاج  وأنــه  ككل  للمجتمــع  منفعــه 

المخاطــرة. 

ــح هــو  ــع األمــر أن هــذا الرب ــي واق ولكــن ف
نتــاج اســتغال العمــال وال ينتــج عنــه منفعــة 
للمجتمــع ككل ولكــن منفعــة وتراكــم الثــروة 
ــائل  ــى وس ــيطر عل ــي تس ــددة الت ــة مح لطبق
تراكــم  أن  ماركــس  ذكــر  اإلنتــاج. وكمــا 
الثــروة فــي قطــب واحــد مــن المجتمــع هــو 
فــي نفــس الوقــت تراكــم الفقــر والبــؤس فــي 

القطــب اآلخــر. وفــي األزمــة األخيــرة كمــا 
فــي كل أزمــات النظــام الرأســمالي شــهدنا أن 
مــن يدفــع تكلفــة األزمــة هــم العمــال وحدهــم 
وأن مفهــوم “عائــد المخاطــرة” الــذي يبــرر 
ــح  ــى الرب ــتحواذهم عل ــماليون اس ــه الرأس ب

واســتغالهم للعمــال هــو محــض تدليــس.

وبينمــا  األزمــة،  تلــك  خــال  إنــه  بــل 
يتعــرَّض الماييــن مــن العمــال للتشــريد، 
ازدادت ثــروات بعــض الرأســماليين مثــل 
چيــف بيــزوس المؤســس والرئيــس التنفيــذي 
ــار دوالر  لشــركة “أمــازون” بقيمــة 24 ملي
خــال األربــع شــهور االخيــرة أي فــي وقــت 

ــة. األزم

وفــي أزمــة انتشــار فيــروس كورونــا العمــال 
يخاطــرون  فعليًــا.  يخاطــرون  مــن  هــم 
بحياتهــم تــارة باضطرارهــم النــزول إلــى 
العمــل بينمــا الرأســمالي يحافــظ علــى التباعد 
ــدان عملهــم أو  االجتماعــي. ويخاطــرون بفق
تخفيــض أجورهــم. إن كان هنــاك “عائــد 
مخاطــرة” يتــم االســتحواذ علــى الربــح بنــاًء 
عليــه فــإن األحــق بذلــك العائــد والربــح هــو 

ــا.  ــس غيره ــة ولي ــة العامل الطبق

عن خديعة األرباح مقابل املخاطرةعن خديعة األرباح مقابل املخاطرة

»يربر ُمنظِّرو الرأساملية هذا 

الربح املبني عىل االستغالل 

بأن هذا الربح هو »عائد 

املخاطرة«

»العامل هم من يخاطرون 

فعليًا. يخاطرون بحياتهم 

تارة باضطرارهم النزول إىل 

العمل. ويخاطرون بفقدان 

عملهم أو تخفيض أجورهم«
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كارل ماركس والجائحةكارل ماركس والجائحة
بقلم: علي طه 

واالقتصاديــة  الصحيــة  األزمــة  كشــفت 
والسياســية التــي تمــر بهــا البشــرية اليــوم 
عــن الشــروخ والتناقضــات العميقــة فــي 
النظــام الرأســمالي العالمــي. وبمــا أن كارل 
ــاج  ــط اإلنت ــل نم ــن حل ــم م ــس كان أه مارك
وضــرورة  أزماتــه  وطبيعــة  الرأســمالي 
تجــاوزه، ســنحاول فيمــا يلــي االســتفادة مــن 
بعــض أفــكار ماركــس حــول الرأســمالية فــي 

ــة. ــة الحالي ــم األزم فه

اإلنسان والطبيعة

طــرح ماركــس رؤيــة فلســفية متكاملــة حــول 
العاقــة  هــذه  بالطبيعــة.  اإلنســان  عاقــة 
التفاعــل  علــى  قائمــة  لماركــس  بالنســبة 
ــال  ــن خ ــة م ــع الطبيع ــان م ــي لإلنس الواع
ــه  العمــل. اإلنســان جــزء مــن الطبيعــة ولكن
يغيــر الطبيعــة مــن خــال التفاعــل معهــا 
ــة.  ــذه العاق ــي ه ــا ف ــي أيًض ــر هو/ه ويتغي

هــذا التفاعــل الواعــي مــع الطبيعــة هــو ســمة 
ــط  ــا كان نم ــري أيًّ ــخ البش ــي التاري ــة ف عام
ــأزم  ــة تت ــذه العاق ــن ه ــائد. ولك ــاج الس اإلنت
ــوم  ــاج الرأســمالي. تق مــع تطــور نمــط اإلنت
ــدف  ــي به ــم التنافس ــى التراك ــمالية عل الرأس
الربــح. هــذا التراكــم يــؤدي إلــى التوســع 
رأس  حجــم  فــي  والاعقانــي  الانهائــي 
المــال علــى المســتوى العالمــي. والتوســع 
الدائــم فــي اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي 
وفــي االســتهاك وفــي اســتخراج المــواد 
الخــام ومصــادر الطاقــة فــي ظــل الرأســمالية 
يــؤدي إلــى مــا يســميه ماركــس الصــدع 
بيــن   )Metabolic Rift( التفاعلــي 
اإلنســان والطبيعــة. وقــد كتــب ماركــس فــي 
ــد األول مــن كتــاب رأس المــال حــول  المجل
ــي  ــع الزراعــة ف ــه تصني ــذي يحدث ــار ال الدم
خصوبــة األرض وفــي صحــة اإلنســان. أمــا 
فريدريــك إنجلــز، فقــد تنــاول بشــكل مباشــر 
ــع  ــمالي والتوس ــم الرأس ــؤدي التراك ــف ي كي
ــدس الســكاني  ــه والتك ــذي يحدث ــي ال العمران
ــة  ــة إلــى انتشــار األوبئ فــي المناطــق العمالي
واألمــراض وتطورهــا بمــا يهــدد صحــة 
البشــرية كلهــا )كتــاب “حــال الطبقــة العاملــة 

ــرا”(.  ــي إنجلت ف

إن ظهــور وانتشــار وبــاء الكورونــا هــو 
نتيجــة مباشــرة للصــدع فــي عاقــة اإلنســان 
التراكــم  فيــه  يتســبب  والــذي  بالطبيعــة 
ــن ظهــور  الرأســمالي. وال يمكــن الفصــل بي
األزمــة  وبيــن  الجديــدة  الفيروســات  هــذه 
البيئيــة والتغيــر المناخــي الــذي يهددنــا جميًعا 
بالفنــاء. اســتنتاج ماركــس وإنجلــز منــذ أكثــر 
ــي  ــا ف ــر إلحاًح ــح أكث ــا أصب ــن 150 عاًم م
القــرن الحــادي والعشــرين: إمــا القضــاء 
علــى الرأســمالية وبنــاء بديــل إنســاني وإمــا 

ــا. ــا جميًع ــمالية علين ــتقضي الرأس س

الكينزية أم الماركسية؟

الرأســمالية  الــدول  اليــوم حكومــات  تتبــع 

سياســات  المركزيــة  وبنوكهــا  الكبــرى 
تدخليــة غيــر مســبوقة فــي مواجهــة األزمــة 
االقتصاديــة التــي أحدثتهــا الجائحــة. هــذه 
ــا  ــا م ــة دائًم ــة بالكينزي ــات والمعروف السياس
تعــود للواجهــة مــع األزمــات الكبــرى. هــذا 
مــا حــدث خــال الكســاد الكبيــر فــي ثاثينات 
ــال  ــا خ ــدث أيًض ــا ح ــي وم ــرن الماض الق
الركــود الكبيــر فــي 2008. يتحمــس بعــض 
الباحثيــن والصحفييــن االقتصادييــن المنتمين 
لليســار لمثــل هــذه السياســات. فنجــد مقــاالت 
تشــيد بالــدور األكبــر للدولــة )بمــا فــي ذلــك 
تأميــم مؤقــت لقطاعــات اقتصاديــة منهــارة( 
وكأنــه خطــوة نحــو االشــتراكية. ولكــن هــذه 
السياســات ليســت فقــط بعيــدة كل البعــد عــن 
ــى  ــادرة حت ــد ق ــم تع ــا ل ــل أنه ــتراكية ب االش

ــة. ــه الحالي ــاذ النظــام مــن ورطت ــى إنق عل

ــدوالرات  ــن ال ــات م ــق التريليون ــدول تنف فال
ــركات  ــاذ الش ــوان إلنق ــن والي ــورو والي والي
والبنــوك الرأســمالية الكبــرى وإعادتهــا إلــى 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــم ف ــى التأمي ــة. وحت الربحي
فهــو مجــرد تأميــم للخســائر -أي تحميــل 
المجتمــع ككل لخســائر الشــركات والبنــوك. 
ــات؟ هــي  ــك التريليون فمــن أيــن تأتــي كل تل
تأتــي بالضــرورة مــن إيــرادات المســتقبل 
والتــي عاجــًا أو آجــًا البــد أن تغطي الديون 
التــي تراكمهــا الحكومات والبنــوك المركزية 
ــر  ــك؟ لنتذك ــن كل ذل ــع ثم ــن يدف ــوم. وم الي
سياســات التقشــف التــي فرضتهــا الحكومــات 
علــى الطبقــات العاملــة فــي الســنوات العشــر 
التاليــة للركــود الكبيــر فــي 2008. وهــذا 
بالتأكيــد مــا ســتحاول الحكومــات الرأســمالية 
ــاوز  ــد تج ــعوبها بع ــى ش ــدًدا عل فرضــه مج

ــا. أزمــة كورون

نحتــاج العــودة مجــدًدا لماركــس لفهــم الجذور 
االقتصاديــة لألزمــة الرأســمالية لنفهــم حــدود 
ــي  ــس ف ــرح مارك ــة. يط ــات الكينزي السياس
المجلــد الثالــث مــن كتــاب رأس المــال رؤيــة 
األزمــة  وأســباب  طبيعــة  حــول  متكاملــة 
ــن مــن  ــا جانبي ــي الرأســمالية. ســنتناول هن ف
هــذه الرؤيــة يمكــن تطبيقهمــا علــى الوضــع 
باألســباب  يتعلــق  األول  الجانــب  الحالــي. 

الرأســمالية  لألزمــات  المــدى  طويلــة 
ــة  ــان وعاق ــق باالئتم ــي يتعل ــب الثان والجان
رأس المــال المالــي بــرأس المــال الصناعــي 

ــي: والخدم

هــو  كمــا  ماركــس  عنــد  الربــح  مصــدر 
الــذي  القيمــة  فائــض  هــو  معــروف 
يســتخرجه الرأســمالي مــن العمــال خــال 
عمليــة اإلنتــاج. ولكــن الرأســمالي الصناعــي 
يعيــش فــي عالــم مــن المنافســة الشرســة. 
ــه  ــاج من ــه يحت ــق أرباح ــي أن تحقي ــذا يعن ه
فــي كل  المزيــد مــن االســتثمارات  ضــخ 
ــة  ــا والميكن ــر التكنولوجي ــاج لتطوي دورة إنت
ولزيــادة إنتاجيــة العمــال ليتمكــن مــن الحفــاظ 
علــى نصيبــه مــن الســوق. هــذا التراكــم 
التنافســي هــو مصــدر الديناميــة التكنولوجيــة 
للرأســمالية ولكنــه أيًضــا مصــدر طويــل 
المــدى لألزمــات وســببًا لفتــرات الكســاد 
والركــود. فهــذا التراكــم يــؤدي، مــع انتشــار 
ــادة  ــى زي ــدث، إل ــا األح ــم التكنولوجي وتعمي
ــة  ــي الميكن ــا يســتثمره الرأســمالي ف نســبة م
ــي  ــتثمره ف ــا يس ــبة لم ــاج بالنس وأدوات اإلنت
قــوة العمــل. وبمــا أن مصــدر فائــض القيمــة، 
ــس  ــميه مارك ــا يس ــو م ــح، ه ــي الرب وبالتال
ــل  ــس العم ــل( ولي ــوة العم ــي )ق ــل الح العم
الميــت )الميكنــة وأدوات اإلنتــاج(، يــؤدي 
ــاض  ــى إنخف ــل إل ــدى الطوي ــى الم ــك عل ذل
ــمالية  ــة الرأس ــي الصناع ــح ف ــدالت الرب مع

. ككل

فــي  الربــح  معــدالت  تنخفــض  وعندمــا 
ــن االقتصــاد، تتجــه  ــة م القطاعــات اإلنتاجي
االســتثمارات الرأســمالية إلــى القطاعــات 
األخــرى بحثـًـا عــن األربــاح. فنجــد األمــوال 
تتدفــق إلــى قطاعــات االســتثمار العقــاري 
والتمويلــي والبورصــة ويــؤدي ذلــك بــدوره 
ــة فــي تلــك القطاعــات ويبــدو  إلــى المضارب
ــترتفع  ــات س ــك القطاع ــي تل ــة ف وكأن القيم
إلــى األبــد وســتكون مصــدًرا دائًمــا لألربــاح. 
رؤيــة  مــن  الثانــي  للجانــب  نأتــي  وهنــا 
ماركــس حــول األزمــة. إرتفــاع األســعار في 
ــا  ــق م ــال يخل ــبيل المث ــى س ــات عل البورص
يســميه ماركــس رأس المــال الخيالــي. فقيمــة 

إلــى عشــرات األضعــاف  األســهم تصــل 
وأحيانًــا مئــات أضعــاف القيمــة األصليــة 
ــع  ــذا الوض ــن ه ــة. ولك ــركة أو المؤسس للش
غيــر قابــل لاســتمرار، فابــد للفقاعــة أن 
تنفجــر فتنهــار أســعار األســهم أو العقــارات 
أو األوراق الماليــة، وتتبخــر المليــارات مــن 
رأس المــال الخيالــي ويدخــل االقتصــاد فــي 
أزمــة عنيفــة. هــذا مــا حــدث فــي 2008 
وهــذا مــا يحــدث فــي 2020. الوبــاء مفجــر 
األزمــة الحاليــة ولكنــه ليــس الســبب طويــل 

ــا.  ــدى ورائه الم

الحكومــات تضــخ التريليونــات إلنقــاذ البنوك 
والشــركات مــن اإلفــاس وتريليونات أخرى 
لدعــم دخــل الســكان لتحفيــز الطلــب الفعــال 
وإنقــاذ االســتهاك مــن االنهيــار. وفــي ظــل 
ــة  ــة وإنتاجي ــي ربحي ــرة ف ــدوث طف ــدم ح ع
القطاعــات اإلنتاجيــة فــي الــدول الرأســمالية 
الصيــن،  األوروبــي،  )االتحــاد  الكبــرى 
فســتحاول  اليابــان(،  المتحــدة،  الواليــات 
الحكومــات تحميــل عــبء األزمــة والديــون 
ــة مــن خــال ســنوات  ــات العامل ــى الطبق عل

ــن التقشــف. ــة م قادم

“ذلك القرد مالتوس”

سياســة الحكومــة المصريــة تجــاه األزمــة 
الوضــوح  شــديدة  الحاليــة  الصحيــة 
ــول  ــات ح ــات وإعان ــة. تصريح والصراح
كامــل  تشــغيل  مــع  اإلجتماعــي  التباعــد 
لاقتصــاد، وبالتالــي للمواصــات العامــة 
هــي  الخطــة  أن  يعنــي  هــذا  واألســواق. 
التعايــش مــع الوبــاء بمــا فــي ذلــك التعايــش 
مــع الخســائر فــي األرواح مــن أجــل عجلــة 
ــات  ــي القطاع ــمالية ف ــاح الرأس ــاج األرب إنت
ــاع  ــي قط ــع ف ــة وبالطب ــة والصناعي التجاري
ــة  ــذه السياس ــام. ه ــوي للنظ ــاءات الحي اإلنش
تســمى بمناعــة القطيــع، أى نتــرك الوبــاء 
ينتشــر حتــى يكتســب الشــعب مناعــة ضــده، 
مهمــا كان الثمــن مــن موت عشــرات اآلالف. 

السياســة ليســت جديــدة، فالتضحيــة  هــذه 
مــن  والفقــراء  العمــال  وصحــة  بحيــاة 
قــدم  قديمــة  وأرباحهــا،  الرأســمالية  أجــل 
المنظريــن  أحــد  كان  نفســها.  الرأســمالية 
لتلــك النوعيــة مــن السياســات فــي القــرن 
ــي  التاســع عشــر اقتصــادي سياســي بريطان
ــوس. كان رأي  ــرت مالت إســمه تومــاس روب
)مــن  الســكانية  الزيــادة  أن  هــو  مالتــوس 
ــي  ــاج الغذائ ــتتجاوز اإلنت ــا( س ــراء طبًع الفق
ــي  ــبة ه ــة المناس ــريع وأن السياس ــكل س بش
تــرك الجــوع واألمراض تنتشــر لتقتــل أعداد 
واســعة مــن الفقــراء وتعيــد التــوازن بيــن 
ــع  ــي. وبالطب ــاج الغذائ ــكان واإلنت ــدد الس ع
كان ماركــس مــن أشــد المنتقديــن لمثــل هــذه 
النظريــات اليمينيــة المعاديــة للفقــراء ولــم 
يكــن يشــير إلــى مالتــوس إال بـ”ذلــك القــرد 
ــدو أن  ــز. ويب ــائله إلنجل ــي رس ــوس” ف مالت
النظريــة اإلجراميــة لذلــك القــرد مالتــوس 
هــي النمــوذج الــذي يتبعــه النظــام المصــري 

ــة. ــة الجائح ــي مواجه ف
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ــد  ــا ق ــا نحــو م ــروس كورون ــاء في ــع وب يدف
يكــون أعمــق أزمــة اقتصاديــة فــي حياتنــا. 

تقــوم الرأســمالية فــي جوهرهــا، كمــا أشــار 
ــث  ــى دورٍة متتابعــة، حي كارل ماركــس، عل
أموالهــم  رؤوس  الرأســماليون  يســتخدم 
لتجميــع المــواد الخــام والميكنــة وقــوة العمــل 
ــتغال  ــال اس ــن خ ــل، وم ــع العم ــي مواق ف
والخدمــات.  الســلع  ينتجــون  العمــل  قــوة 
يبيعــون هــذه الســلع والخدمــات لغيرهــم مــن 
الرأســماليين، أو للعمال، علــى أمل الحصول 
علــى ربــح يُمــدِّدون بــه رؤوس أموالهــم، 
ومــن ثــم يشــترون المزيــد مــن المــواد الخــام 
أكبــر،  عمــل  قــوة  ويُوظِّفــون  والميكنــة، 

ًدا.  ــدَّ ــها ُمج ــة نفس ــتأنفوا العملي ليس

إذا انكســرت هــذه الــدورة في أيِّ نقطــٍة منها، 
أليِّ ســبٍب كان، تندلــع أزمةٌ اقتصادية. 

دورة الرأسمالية تنكسر 

ــَد  ــا. قُيِّ ــاء كورون ــر وب ــى تأثي لننظــر اآلن إل
نشــاط قــوة العمــل عبــر كافــة بلــدان العالــم، 
ــت إمــدادات المــواد الخــام والميكنــة،  وتعطَّلَ
ــف بيــع الكثيــر مــن الســلع  عــاوة علــى توقُّ
فــي  التأثيــرات  هــذه  نبعــت  والخدمــات. 
ـت فــي  األصــل مــن الصيــن، التــي احتلَـّ
مــن  المركــزي  الموقــع  األخيــرة  العقــود 
شــبكات اإلنتــاج العالميــة فــي مجــاالٍت مثــل 
صناعــة اإللكترونيــات. لكــن هــذه التأثيــرات 
االقتصــاد  علــى  عامــةً  اآلن  أصبحــت 

ككل.  العالمــي 

االرتبــاط  بســبب  ذلــك  كلِّ  حــدة  وتــزداد 
نــات  بُمكوِّ االئتمــان  لساســل  الشــديد 
األمــر  يقتصــر  ال  إذ  العالمــي.  االقتصــاد 
ــون  ــن الدي ــة م ــغ الطائل ــى المبال فحســب عل
ــة  ــات عقاري ــكل رهون ــي ش ــتهاكية، ف االس
بــل  إلــخ،  ائتمانيــة،  وبطاقــات  وقــروض 

بعضهــا  إلــى  االئتمــان  الشــركات  ــع  توسِّ
ــل  ــوك، أو تدخ ــن البن ــرض م ــض، فتقت البع
علــى  الماليــة.  األســواق  إلــى  مباشــرةً 
ــر  ــدَّر بأكث ــواٌق تُق ــاك أس ــال، هن ــبيل المث س
مــن تريليــون دوالر فــي صــورة “أوراق 
تجاريــة”، تســمح للشــركات باالقتــراض مــن 
ــابيع  ــاٍم أو أس ــة أي ــة، لبضع ــواق المالي األس
ــة.  ــل أنشــطتها اليومي عــادةً، مــن أجــل تموي

ــذه  ــل ه ــل مث ــي تعطي ــاء اآلن ف ــبَّب الوب يتس
األســواق، فَمــن قــد يرغــب فــي إقــراض 
المــال لمعظــم الشــركات اآلن؟ وانكمــاش 
ــوع مــن األســواق يخاطــر بـ”أزمــة  هــذا الن
ائتمــان”، حيــث ببســاطة ال يكــون المــال 
متوفِّــًرا لتشــحيم عجــات العربة الرأســمالية. 

ازدادت حــدة هــذا االضطــراب االقتصــادي 
بعــد أن اختــارت الســعودية وروســيا هــذه 
حــرٍب  فــي  لانخــراط  بالتحديــد  اللحظــة 
تواطؤهمــا  بعــد  النفــط،  أســعار  علــى 
ــن أجــل  ــط، م ــدادات النف ــد إم ــنواٍت لتقيي لس
ــا  الحفــاظ علــى األســعار مرتفعــةً نســبيًا، ِممَّ
َجَعــَل إنتــاج النفــط الصخــري فــي الواليــات 

ــبيًا.  ــة نس ــظ التكلف ــدة باه المتح

الشاســع،  النطــاق  بهــذا  وبــاٍء  شــأن  مــن 
أن  النفــط،  أســعار  مــع حــرب  بالتــوازي 
لاقتصــاد  كبــرى  مشــكاٍت  فــي  يتســبَّبا 
العالمــي فــي أيِّ وقــت. غير أن الســبب وراء 
ــاء مــن ركــوٍد  ــه مخاطــر هــذا الوب ــا تحمل م
عالمــيٍّ حــاد يكمــن فــي العمليــة طويلــة األمــد 

ــه.  ــاء نفس ــور الوب ــى ظه ــابقة عل الس

فقاعة االئتمان 

 2008 فــي  كبــرى،  أزمــة  آخــر  نشــأت 
و2009، مــن فتــرٍة طويلــٍة مــن ُمعــدَّالت 
الربــح المنخفضــة، وبالتالي تباطؤ مســتويات 
االســتثمار، عبــر النظــام الرأســمالي برمتــه. 
ــات،  ــذ الثمانيني ــا، من ــير قُُدًم ــام يس كان النظ

والنتيجــة  االئتمــان،  فــي  ــع  التوسُّ نحــو 
كانــت سلســلةً مــن “الفقاعــات” -فــي الســلع 
ــي  ــكان، وف ــي اإلس ــرة، وف ــاٍت كثي ــي أوق ف
ــة-  ــا الفائق ــركات التكنولوجي ــي ش ــهم ف األس
ــاءت  ــة. وج ــة ضخم ــةٌ ائتماني ــا فقاع تدعمه
ــوع  ــذا الن ــَغ ه ــن بَلَ ــام 2008 حي ــة الع أزم
ــع أقصــى حــدوده. بــدأت األزمــة  مــن التوسُّ
الرهونــات  الفقاعــات -ســوق  إحــدى  فــي 
الواليــات  فــي  المخاطــر  العقاريــة عاليــة 
المتحــدة- لكنهــا ســرعان مــا انتشــرت عبــر 
د، قبــل أن تجــّر  النظــام المالــي واســع التمــدُّ

ــود.  ــى الرك ــه إل ــاد بأكمل االقتص

إمكانيــةً  ـَدت  ولَـّ األزمــة،  اندلعــت  حيــن 
ــة،  ــر الُمربِح ــركات غي ــاملة للش ــٍة ش لتصفي
ــق  ــد الطري ــأنه أن يمهِّ ــن ش ــذي م ــر ال األم
ــن  ــدٍة م ــرٍة جدي ــة وفت ــي الربحي ــاٍش ف النتع
ــم يحــدث،  ــذا ل ــر أن ه ــع الســريع. غي التوسُّ
واألجهــزة  الــدول  لَــت  تدخَّ المقابــل  وفــي 
المركزيــة لإلنقــاذ. كان نهجهــم فــي ذلــك هــو 
ــوك،  ــى البن ــز، واالســتحواذ عل ــَزم التحفي ِح
ــي -حيــث تشــتري البنــوك  والتيســير الكمِّ
ــة  ــن الشــركات المالي ــة األصــول م المركزي
مــن أجــل زيــادة الســيولة- عــاوة علــى 

ُمعــدَّالت الفائــدة المنخفضــة بشــدة. 

إن كانــت هــذه اإلجــراءات قــد أخَرَجــت 
ــت  ــد ترَك ــل، فق ــه بالفع ــن عثرت االقتصــاد م
المشــكلة الرئيســية النخفــاض الربحيــة كمــا 
ــتويات  ــت مس ــذا كان ــاس. وله ــي دون مس ه
ــى  ــة بائســةً عل ــو اإلنتاجي ــتثمارات ونم االس
مــدار العقــد الماضــي. وعــاوة علــى ذلــك، 
الفائــدة  وُمعــدَّالت  الكمــي،  التيســير  فاقَــَم 
االضطــراب  مــن  الســالبة،  أو  الصفريــة 
موجــة  مــن  كبيــٌر  جــزٌء  َذهَــَب  المالــي. 
االئتمــان إلــى أنشــطة مضاربــة محفوفــة 
ــى  ــهم إل ــواق األس ــَل أس ــا َحَم بالمخاطــر، م
ــة، فقــط لتنهــار بعــد تفشــي  ارتفاعــاٍت ُمذِهل

وبــاء كورونــا الُمســتَجد. 

غيــر أن االئتمــان الرخيــص قــد اســتُخِدم 
ــدة مــن  ــاء الشــركات “العائ هــو اآلخــر إلبق
ــك الشــركات  ــاة، تل ــد الحي ــى قي المــوت” عل
التــي كانــت قــادرةً علــى االســتمرار ببســاطة 
مــن خــال خدمــة ديونهــا، فــي حيــن ال تفعــل 
شــيئًا آخــر إلــى جانــب ذلــك. لطالمــا كان 
ــاب  ــاول بيــن الُكتَّ ــا شــائع التن ذلــك موضوًع
ــه  ــا ب ــار اآلن ُمعتََرفً ــه ص ــيين، لكن الماركس
فــي األوســاط الســائدة أيًضــا. َذَكــَرت صحيفة 
ــة أن “الشــركات  فاينانشــال تايمــز البريطاني
علــى  الرخيصــة  بالديــون  ُمتَخمــةً  كانــت 
مــدار عقــٍد مــن الزمــان”، فيمــا طََرَحــت أن 
ــرال  ــل جن ــيارات، مث ــة الس شــركات صناع
ــرى ساســل متاجــر  ــورد، وكب ــورز وف موت
نوردســتروم  مثــل  األمريكيــة،  التجزئــة 
بســبب  داهــٍم  فــي خطــٍر  كانــوا  وكولــز، 

ــون.  ــى الدي ــم عل اعتماده

حدود خطط اإلنقاذ 

ــى وقــت  ــة الحاكمــة، حت أمــا اســتجابة الطبق

بعــض  مــن  فهــي،  المقــال،  هــذا  كتابــة 
ــي  ــراءات الت د أصــداء اإلج ــردِّ ــب، ت الجوان
ــذه  ــن ه ــي 2009-2008. وتتضمَّ ــَذت ف اتُِّخ
اإلجــراءات موجــةً جديــدة مــن التخفيضــات 
فــي  ــًعا  وتوسُّ الفائــدة  لُمعــدَّالت  الطارئــة 

برامــج التيســير الكمــي. 

ــل بنــك االحتياطــي الفيدرالــي، وهــو  تدخَّ
العالــم،  فــي  األهــم  األمركــزي  البنــك 
ــي  ــي بعــض المجــاالت الرئيســية ف ــا ف أيًض
االقتصــاد التــي عانــت مــن األزمــة الســابقة. 
أســواق  علــى  المجــاالت  هــذه  وتشــتمل 
“الريبــو”  وأســواق  التجاريــة  األوراق 
ــى  ــث تحصــل الشــركات عل ــة، حي األمريكي
تمويــٍل قصيــر األمــد مقابــل ضمانــات مثــل 
ــع بنــك االحتياطــي الفيدرالــي  الســندات. وسَّ
التــي  المبادلــة”،  “خطــوط  مــن  أيًضــا 
تســمح للبنــوك المركزيــة فــي بلــداٍن أخــرى 
ــحيم  ــت التش ــدوالر، زي ــى ال ــول عل بالحص
األساســي لعجــات النظــام العالمــي، ومــرةً 
أخــرى انهــار ذلــك فــي أزمــة االئتمــان قبــل 

ــى.  ــٍد مض ــن عق ــًا م ــر قلي أكث

كشــفت األزمــة عــن حــدود مــا يمكــن للبنــوك 
الفائــدة،  فُمعــدَّالت  تفعلــه؛  أن  المركزيــة 
ــى  ــل إل ــت بالفع ــال، َوَصلَ ــبيل المث ــى س عل
مســتوياٍت منخفضــٍة بشــكٍل غيــر اعتيــادي، 
والتيســير الكمــي جــرى بالفعــل علــى نطــاٍق 
ــن  ــح أن يطمئ ــر الُمرجَّ ــن غي ــن م ــٍع لك واس

ــرة.  ــذه الم ــتثمرين ه المس

ــل  ــى تدخُّ ــاه إل ــبب وراء االتج ــو الس ــذا ه ه
وهــذا  االقتصــاد.  فــي  مباشــٍر  حكومــيٍّ 
ــن تقديــم أو تأمين القروض للشــركات،  يتضمَّ
ـَزت  أو التأميمــات الجزئيــة للشــركات. حفَـّ
ــى أبعــد  هــذه اإلجــراءات دعــواٍت تذهــب إل
ــم  ــك؛ حيــث ضمــان الدخــول، وتنظي مــن ذل
إنتــاج الســلع والخدمــات األساســية، ومــا إلــى 

ــك.  ذل

ر ذلــك، أصبحــت الحجــج أوضــح  كلَّمــا تطــوَّ
ـم  ـط والُمنظَـّ فــي صالــح االقتصــاد الُمخطَـّ
علــى أســاس اإلنتــاج مــن أجــل االحتياجــات 
يســير  الــذي  االقتصــاد  أخــرى؛  -بعبــارٍة 
ــة  ــن إدارة الدول ــتراكية. لك ــى اش ــى خط عل
تعنــي  ال  ببســاطة  للشــركات  الرأســمالية 
الحقيقــي  االشــتراكي  فاالقتصــاد  ذلــك، 
مــن أســفل،  ديمقراطيــةً  يســتلزم ســيطرةً 
وتجميــد الكثيــر مــن الركائــز التــي يُعتَقَــد 
ــل  ــى األق ــات الرأســمالية عل ــا مــن أبجدي أنه

ــل.  ــذا البدي ــام ه ــاب أم ــح الب يفت

ـَزت األزمــة بالفعــل قــدًرا كبيــًرا  لقــد حفَـّ
ــن  ــن الذي ــاس العاديي ــن الن ــن بي ــن التضام م
المــزدوج  التأثيــر  ــل  تحمُّ علــى  يُجبَــرون 
ــوارئ  ــة الط ــع حال ــادي م ــار االقتص لانهي
الصحيــة عبــر العالــم. وعلــى اليســار أن 
المنطــق  لضــرب  التضامــن  هــذا  يترجــم 
الــذي تقــوم عليــه الرأســمالية، المنطــق الــذي 

شــهدناه يفشــل مــراًرا وتكــراًرا. 
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عــن  الذهنيــة  الصــورة  تتعــدى  ال  ربمــا 
كومــة  مجــرد  كونهــا  العامــة  الموازنــة 
والتعريفــات  األرقــام  مــن  ضخمــة 
الــذي  واالصطالحــات المعقــدة، لكــن مــا 
الكومــة؟  تلــك  فــي  ننبــش  حيــن  نجــده 

ــة، أو  ــنجد السياس ــة س ــك الكوم ــب تل ــي قل ف
ــة  ــام وثيق ــنا أم ــنجد أنفس ــح س ــارة أوض بعب
ــات  شــديدة الصراحــة توضــح بجــاء أولوي
الحكومــة فــي اإلنفــاق وفــي جلــب اإليــرادات 
ــره  ــو ال تفس ــى نح ــاق عل ــذا اإلنف ــة ه لتغطي
االعتبــارات االقتصاديــة بقــدر مــا تفســره 

ــية.  ــارات السياس االعتب

ــة  ــارات االجتماعي ــير االعتب ــد تش ــا، ق فمث
واالقتصاديــة لضــرورة مضاعفــة اإلنفــاق 
علــى الصحــة علــى نحــو يتصــدر معــه هــذا 
ــى  ــي عل ــاق الحكوم ــات اإلنف ــاع أولوي القط
خلفيــة تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد. 

عــاوة علــى أن االعتبــارات القانونيــة تشــير 
ــات  ــبب االلتزام ــة بس ــس النتيج ــا لنف بدوره
الدســتورية بشــأن اإلنفــاق علــى الصحــة 

ــي.  ــث العلم ــم والبح والتعلي

أدنــى  حــًدا  الحالــي  الدســتور  يفــرض  إذ 
الناتــج  مــن   3% الصحــة  علــى  لإلنفــاق 
المحلــي اإلجمالــي، ويفــرض حــًدا أدنــي 
لإلنفــاق علــى التعليــم يبلــغ %4 مــن الناتــج 
المحلــي، و%3 لإلنفــاق على التعليــم العالي، 

و%1 لإلنفــاق علــى البحــث العلمــي. 

لكــن مــا يخبرنــا به مشــروع الموازنــة العامة 
 2019/2020- المالــي  -للعــام  الجديــدة 
يختلــف تمامــا. فواقــع األمــر أن الحكومــة 
خصصــت لإلنفــاق علــى الصحــة فــي العــام 
الجديــد 93.544 مليــار جنيــه بارتفــاع قــدره 
%25 تقريبـًـا عــن مخصصــات الصحــة هــذا 

العــام. 

ــك  ــي ذل ــك؟ ال يعن ــه ذل ــذي يعني ــا ال ــن م لك
ــتحقاق  ــن نصــف االس ــل ع ــا يق ــاق م إال إنف
ــم  ــك التعلي ــة، وكذل ــى الصح ــتوري عل الدس
-كقطــاع يشــمل التعليــم والتعليــم العالــي. 

ــر  ــض البص ــا غ ــيط، يمكنن ــي التبس ولدواع
ــى البحــث العلمــي -بســبب  ــاق عل عــن اإلنف
غمــوض نفقــات البحــث العلمي فــي الموازنة 
العامــة- ولنــرى مــا هــو حجــم التطــور الــذي 
ــبة  ــدة بالنس ــة الجدي ــروع الموازن ــه مش حمل
كأبــرز  والتعليــم  الصحــة  علــى  لإلنفــاق 
أنمــاط اإلنفــاق االجتماعــي المرتبــط بالعدالــة 

االجتماعيــة. 

ويظهــر الشــكل رقــم 1 تطــور اإلنفــاق علــى 
الصحــة والتعليــم كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
ــة  ــدأ الســنة المالي ــة -تب فــي ســتة أعــوام مالي
فــي األول مــن يوليــو مــن كل عــام وتســتمر 
حتــى 30 يونيــو مــن العــام التالــي. ويتضــح 
مــن ماحظــة الخطيــن المســتقيمين المائليــن 
اإلنفــاق  أن  واألخضــر  البرتقالــي  باللــون 
ــج  ــن النات ــبة م ــم كنس ــة والتعلي ــى الصح عل
المحلــي قــد اتخــذ اتجاهــا “نزوليـًـا” بصــورة 
عامــة طــوال تلــك الفتــرة، وهــي الفتــرة 
الاحقــة علــى صــدور دســتور عــام 2014.

كيــف يمكــن إذن تفســير هــذا التوجــه إال 
ــي  ــية، وه ــارات السياس ــارات والخي باالعتب
االعتبــارات التــي دفعــت الحكومــة المصرية 
التمويــل  فــي  ضالتهــا  عــن  للبحــث  اآلن 
-فــي الوقــت الــذي تنهــار فيــه اإليــرادات 
مــن النقــد األجنبــي وعلــى رأســها إيــرادات 
ــد  ــدوق النق ــدى صن ــا- ل ــد توقفه الســياحة بع

ــدًدا.  ــي مج الدول

الدولــي،  النقــد  لصنــدوق  تلجــأ  وألنهــا 
فالتقشــف يصبــح حتميــا، وهــو مــا نــراه 
واضحــا فــي اإلنفــاق الهزيــل علــى الصحــة 
التــي يبــدو مــن البديهــي اآلن وضعهــا علــى 

قمــة أولويــات اإلنفــاق. 

لننبــش أكثــر فــي كومــة األرقــام ونــرى. قــد 
نجــد إذن أن اإلنفــاق علــى الصحــة ليــس 
أمــرا بســيطا كمــا يبــدو فهــو يضــم عــدة 
بنــود هــي األجــور والدعــم والمنــح والمزايــا 
االجتماعيــة والفوائــد والمصروفات األخرى 

ــتثمارات.  ــات واالس ــلع والخدم ــراء الس وش

فــإذا كنــا اآلن نواجــه وبــاء كورونــا، فربمــا 
ــو  ــذات ه ــي الصحــة بال ــتثمار ف ــون االس يك
ــيدة  ــة رش ــي أي سياس ــة إذن ف ــر الزاوي حج

ــاق.  لإلنف

ــي  ــام المال ــة الع ــي موازن ــدث ف ــا ح ــن م لك
الجديــد هــو تقريبًــا مــا يحــدث فــي كل عــام، 
فاإلنفــاق علــى االســتثمار يوجــه فــي المقــام 
األول لإلنفــاق علــى االســتثمار في اإلســكان. 

ويظهــر الشــكل رقــم 2 تطــور حجــم اإلنفــاق 
ــى االســتثمار فــي اإلســكان مقابــل حجــم  عل
اإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم. ويتضــح من 
الشــكل نفســه األولويــة الكبيــرة التــي تمنحهــا 
الحكومــة لاســتثمار فــي اإلســكان علــى 

ــم والصحــة.  ــي التعلي حســاب االســتثمار ف

فخــال ســتة أعــوام ماليــة -علــى األقــل- 
فــي  اإلســكان  فــي  االســتثمار  اســتمر 
ــتثمار  ــى االس ــاق عل ــات اإلنف ــدر أولوي تص
الســابق  الشــكل  أن  حتــى  الموازنــة.  فــي 
يوضــح أن االســتثمار فــي الصحــة والتعليــم 
مجتمعيــن طــوال تلــك الفتــرة كانــوا أقــل مــن 
االســتثمار فــي اإلســكان بنســب كبيــرة. هــذه 
ــة  ــة أزم ــن نهاي ــم ع ــن أن تن ــة ال يمك الحقيق
اإلســكان فــي مصــر، لســببين رئيســيين: 
ــك  ــة نفســها خــال تل األول هــو توجــه الدول
الفتــرة للتوســع فــي االســتثمار فــي اإلســكان 
الفاخــر، والثانــي هــو أن المشــروع الــذي 
اتجهــت الدولــة للتوســع فيــه واســتخدمته 
بشــدة فــي دعايتهــا السياســية وهــو مشــروع 
ــد يســتهدف القطــاع  اإلســكان االجتماعــي ق
األدنــى مــن الطبقــة الوســطى لكــن ال يمكنــه 
ــر مــن  ــًدا أن يحــل أزمــة القطاعــات األكب أب
ــك  ــى التملي ــم عل ــروع قائ ــه مش ــراء ألن الفق
ــات  ــه “الدعــم” للفئ ــى توجي ال اإليجــار وعل

ذات الدخــول الثابتــة. 

لمــاذا تتوســع الدولــة إذن فــي االســتثمار فــي 
ــث  ــه ثل ــى في ــذي تبق ــت ال ــي الوق اإلســكان ف
الشــقق الســكنية مغلقــة؟ هــذا مــا نســميه 
بالخيــارات السياســية المرتبطــة فــي األســاس 
بعاقــة الســلطة بالقــوات المســلحة التــي تقوم 
بــدور المقــاول فــي كثيــر مــن مشــروعاتها. 

املوازنة العامة.. فتش عن السياسة يف كومة األرقام املوازنة العامة.. فتش عن السياسة يف كومة األرقام 

»إذا كنا اآلن نواجه 

وباء كورونا، فرمبا يكون 

االستثامر يف الصحة بالذات 

هو حجر الزاوية إذن يف أي 

سياسة رشيدة لإلنفاق«

»ملاذا تتوسع الدولة إذن 

يف االستثامر يف اإلسكان يف 

الوقت الذي تبقى فيه ثلث 

الشقق السكنية مغلقة؟«
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ترجمة: طارق فوزي 

فــي مقابلــة مــع الكاتب والناشــط االشــتراكي 
ــو، يســأله  ــي جــون مولين ــوري البريطان الث
Review Of Af� ــة ــج مــن مجل ــو زيلي  لي

عــن   rican Political Economy
ل  والتحــوُّ والرأســمالية  المناخــي  ـر  التغيُـّ

االشــتراكي. 

فــي مبــادرٍة مهمــة، أسَّــس جــون مولينــو 
االشــتراكية  البيئيــة  “الشــبكة  مؤخــًرا 
العالميــة”، التــي تجمــع نشــطاًء وباحثيــن من 
ــا،  ــوب مًع ــمال والجن ــن الش ــم م ــول العال ح
ــتراكي  ــوت االش ــز الص ــى تعزي ــدف إل وته
فــي النضــال ضــد األزمــة البيئيــة. فــي هــذا 
الحــوار يجــادل مولينــو أن إفريقيــا تعتبــر 
نقطــةً محوريــة فــي الكفــاح ضــد التغيُّــر 

المناخــي. 

ــراء عــن نفســك  هــل يمكنــك أن تخبــر الق
وعــن نشــاطك وخلفيتــك السياســية؟ 

 1948 عــام  فــي  بريطانيــا  فــي  ُولِــدت 
وأصبحــت ناشــطًا اشــتراكيا وماركســيًا فــي 
ــام  ــرب فيتن ــد ح ــال ض ــال النض 1968 خ
 1968 الطابيــة وأحــداث مايــو  والثــورة 
ــتراكيين  ــى االش ــت إل ــس. انضمم ــي باري ف
نفســه.  العــام  مــن  يونيــو  فــي  األممييــن 
وظللــت ناشــطًا منــذ ذلــك الوقــت. ومنــذ 
منتصــف الســبعينيات وبعــد ذلــك، بــدأت 
ــة الماركســية، ونشــرت  ــي النظري ــة ف الكتاب
 ،)1978( والحــزب”  “الماركســية  كتــاب 
الحقيقــي؟”  الماركســي  التــراث  و”ماهــو 
)1983(، وغيرهــا مــن الكتــب والكراســات 
ــدأت  ــعينيات ب ــر التس ــذ أواخ ــاالت. من والمق
ــاٌب عــن  ــدّي كت ــن ول ــة عــن الف أيًضــا الكتاب
ــن  ــٍت الحــق م ــي وق ــن سيُنشــر ف ــة الف جدلي

ــام.  ــذا الع ه

فــي الفتــرة بيــن 1975 وحتــى 2010 عملــت 
بمدينــة  مختلفــة  مســتويات  فــي  ًســا  ُمدرِّ
المــدارس  فــي  عملــت  إذ  بورتســموث، 
ــة  ــي كلي ــي وف ــم التكميل ــي التعلي ــة وف الثانوي
ــي  ــة بورتســموث. تقاعــدت ف ــون بجامع الفن
2010 وانتقلــت إلــى العاصمــة األيرلنديــة 
دبلــن حيــث نشــطت فــي حملــة “البشــر 
قبــل األربــاح”، وكتبــت بعــض الكتــب عــن 
األناركيــة، واإلعــام، والفلســفة الماركســية، 
ولينيــن اليــوم. عملــت أيًضــا مؤسًســا ورئيس 
  .Irish Marxist Review ــة ــر مجل تحري

هــل لــك أن تتحــدَّث قليــاًل عــن مشــاركتك في 
ــر المناخــي؟ بصفتــك  حركــة مناهضــة التغيُّ
طويلــة،  فتــرٍة  منــذ  وناشــطًا  اشــتراكيا 
ــا بشــكل حقيقــي بشــأن  متــى أصبحــت واعيً
التغيُّــر المناخــي �مــا الــذي أثَّــر عليك بشــكل 

واضــح؟ 

بعينهــا.  لحظــةٌ  هنــاك  كان  أنــه  أظــن  ال 
ولكــن أظــن أن الكاتــب االشــتراكي جوناثــان 

نايــل، هــو الــذي شــرح األمــر لــي بالكامــل 
ــل  ــا. عم ــة تقريبً ــة األلفي ــي بداي ــرة ف ألول م
ــر  ــة إيقــاف التغيُّ ــرٍة ســكرتيًرا لحمل نايــل لفت
ــة  ــك الحمل ــي تل ــاركت ف ــد ش ــي، وق المناخ
أجدهــم  لــم  ولكننــي  محــدودة.  بصــورٍة 
بيــن بشــكٍل كبيــر بأفــكاري االشــتراكية  ُمرحِّ

الثوريــة. 

بفتــرٍة قصيــرة أدركــت أن  ولكــن بعدهــا 
وجــود  أزمــة  ســيصبح  المناخــي  التغيُّــر 
أن  أدركــت  ألننــي  للبشــرية  بالنســبة 
ــت  ــه. كان ــى إيقاف ــل عل ــن تعم ــمالية ل الرأس
ــن النقاشــات حــول  ــر م ــع الكثي ــاك بالطب هن
ــد  ــه الب ــرون أن ــد كثي ــوع. اعتق ــذا الموض ه
وأن يكــون هنــاك حــلٌّ رأســمالي أو علــى 
األقــل حــل مــن داخــل الرأســمالية ألنهــم 
ــس  ــص مــن الرأســمالية لي ــدوا أن التخلُّ اعتق
ــا. بينمــا دخــل آخــرون، مــن بينهــم  مطروًح
ماركســيون، فــي جــداالٍت نظريــة عــن مــدى 

قــدرة الرأســمالية، نظريًــا، علــى التعامــل 
ــة.  ــك القضي ــع تل م

ــا قــد يكــون  كان رأيــي بأنــه بغــض النظــر عمَّ
ممكنـًـا مــن الناحيــة النظريــة، فإن الرأســمالية 
ــى  ــا إل ــي طريقه ــت ف ــا ليس ــدة حاليً المتواج
ــة  ــى المحاول ــي أو حت ــر المناخ ــاف التغيُّ إيق
بجديــة إليقافــه قبــل أن يصبــح األمــر متأخــًرا 
جــًدا. ويرجــع ذلــك -إلــى أن الرأســمالية 
كهــا األربــاح والمراكمــة التنافســية علــى  تُحرِّ
كل مســتوى، عــاوة علــى أن االســتثمارات 
الضخمــة فــي مجــال الوقــود الحفــري تحــول 

دة. بالنســبة  ل إلــى الطاقــة الُمتجــدِّ دون التحــوُّ
نســتطيع  ال  إننــا  يقولــون  الذيــن  ألولئــك 
إلــى  نحتــاج  نحــن  اشــتراكيتكم،  انتظــار 
التغييــر فــي الحــال، فــإن ردي أننــي ســوف 
أناضــل بجانبكــم مــن أجــل التغييــر، ولكننا ال 
ل الرأســمالية  نســتطيع االنتظــار حتــى تتحــوَّ
ــدث.  ــن يح ــاطة ل ــذا ببس ــر، فه ــى األخض إل
ــى اآلن  ــا، ولكــن حت ــى أن أكــون مخطئً أتمن

أنــا علــى صــواب. 

ــيصبح  ــي س ــة الت ــا الكارثي ــت أدرك دائًم كن
ــة  ــي بداي ــن ف ــي، ولك ــر المناخ ــا التغيُّ عليه
األمــر ظننــت أن ذلــك ســيحدث في المســتقبل 
البعيــد أو مــع حلــول نهايــة القــرن أو مــا 
شــابه، وربمــا بعــد مماتــي. ولكــن األمــر 
ــة  ــى توقُّعــات اللجن ــأن حت ــا ب ــزداد وضوًح ي
ــرات المناخيــة تعتبــر محافِظــة  الدوليــة للتغيُّ
الكارثــة  بدايــات  نعاصــر  وأننــا  للغايــة 

المناخيــة بالفعــل. 

مؤخــًرا، وبالتحديــد فــي العــام األخيــر �مــع 
االحتجاجــات االســتثنائية العالميــة من طالب 
الطــوارئ  تصــدََّرت  وغيرهــم�  المــدارس 
ــا مــن طاولــة النقــاش علــى  المناخيــة موقًع
ـَر األمــر برمتــه  المســتوى العالمــي، وتغيَـّ
ثنــا عــن  إلــى األبــد. هــل يمكنــك أن تحدِّ
تفســيرك لتلــك الحركــة وتأثيرهــا وأيَّ نقــاط 

ــا؟  ــف تراه ضع

كانــت اإلضرابــات الطابيــة رائعــةً بــكل 
صراحــة، وأرفــع القبعــة لجريتــا ثانبيــرج 
ولــكلِّ َمن شــارك فــي تلــك االحتجاجات. كان 

ــام  ــبابًا يخطــون لألم ــع أن أرى ش ــن الرائ م
العالمــي. العصيــان  علــى هــذا المســتوى 
 Extinction ــة ــه حرك ــذي نظَّمت ــي ال المدن
األســبوع  فــي  وباألخــص   ،Rebellion
ــة  ــدن كان خطــوةً رائع ــي لن ــرد ف األول للتم
لألمــام أيًضــا. يتعيَّــن علــى كلِّ اشــتراكي أن 
ــم  ــارك معه ــل وأن يش ــاٍس، ب ــم بحم يدعمه
ـاء. ال أملــك الكثيــر مــن الوقــت  بشــكٍل بنَـّ
لليســاريين الذيــن يتجاهلــون تثويــر الشــباب 
بســبب افتقارهــم إلــى “البرنامــج الســليم” أو 

ــة”. ــة المنظم ــة العامل ــي “الطبق ــدة ف القاع

ولكــن بالطبــع تلــك الحــركات، شــأنها شــأن 
كافــة الحــركات الجماهيريــة العفويــة، لديهــا 
نقــاط ضعــف. بالتحديــد هنــاك نقطــة ضعــف 
االعتقــاد  نحــو  يميلــون  أنهــم  فــي  تكمــن 
عون  ــي ال يشــجِّ ــوق السياســة وبالتال ــم ف بأنه
النقاشــات السياســية. مــن وجهــة نظــري، 
فــإن كافــة جوانــب التغيُّــر المناخــي واألزمــة 
البيئيــة هــي سياســية بشــكٍل أساســي وبعــض 
ــة(  ــك اليســارية الحقيقي ــوى السياســية )تل الق
ــر صديقــةً للكوكــب وللحركــة المناخيــة  تُعتَبَ
بينمــا يُعتَبَــر اآلخــرون )اليميــن واليميــن 
الهــوس  دون  لهــا.  أعــداًء  المتطــرف( 
Ex- حركــة  )تعتقــد   3.5% الـــ  بنمــوذج 
 3.5% حشــد  أن    tinction Rebellion
ــد  ــا لتأكي ــًرا ضروريً ــر أم ــكَّان يعتب ــن الُس م
“تغييــر النظــام”(، أعتقــد أن هــدف الحركــة 
لحشــد هــذا الكــم مــن الجماهيــر ممتــاز، 
ولكننــي لســت متأكــًدا مــن أن جميع أســاليبهم 

ــك.  ــق ذل ــى تحقي ــتؤدي إل ــم س ــي التنظي ف

البيئيــة  الشــبكة  مؤخــًرا  أسَّســَت  لقــد 
ــا نشــطاًء  االشــتراكية العالميــة وجمعــت مًع
شــمااًل  العالــم  أنحــاء  كلِّ  مــن  وباحثيــن 
تســعى  مــا  شــرح  يمكنــك  هــل  وجنوبًــا. 

؟  لتحقيقــه

لقــد تســبَّبت األزمــة المناخيــة المتناميــة فــي 
زيــادة الوعــي الجماهيــري بشــأن التغيُّــر 

التغريُّ املناخي والتمرُّد: مقابلة مع جون مولينوالتغريُّ املناخي والتمرُّد: مقابلة مع جون مولينو

»الرأساملية املتواجدة حاليًا ليست يف طريقها إىل إيقاف 

التغريُّ املناخي أو حتى املحاولة بجدية إليقافه قبل أن 

يصبح األمر متأخرًا جًدا«
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البيئيــة بشــكٍل عــام،  المناخــي والقضايــا 
باإلضافــة إلــى الموجــة الجديــدة مــن النشــاط 
التــي يشــارك فيهــا العديــد مــن االشــتراكيين 
ويتفاعلــون معهــا بشــكٍل إيجابــي. ولكــن 
ــا علــى  ــة الزخــم البيئــي الموجــودة حاليً حال
المســتوى العالمــي، مــن ناحيــة اإلعــام 
والجماهيــر، يحكمهــا بشــكٍل كبيــر مــا يمكــن 
تســميته بـ”الليبراليــة الخضــراء”. تســود 
ــة  ــن الليبرالي ــة م ــر جذري ــخةٌ أكث ــا نس أيًض
النشــطاء، وهــو  بيــن أوســاط  الخضــراء 
بالوعــي  يُعــَرف  الــذي  الُمبهَــم  االتجــاه 
ــا  “األخضــر العميــق”. يأتــي ذلــك مصحوبً
ومــا  النظــام  تغييــر  ضــرورة  بــإدراك 
يصاحبــه مــن تغييــٍر فــي الوعــي الجمعــي، 
لمواجهــة األوهــام المتعلِّقــة بإمكانيــة إحــداث 
تغييــر فــي المؤسســات والسياســيين والدولة. 

الصــوت  يبقــى  الحالــي،  الوقــت  فــي 
االشــتراكي داخــل الحركــة محــدوًدا للغايــة، 
وغيــر ُمهيِمــن بالتأكيــد. ولكن يبقــى الصوت 
االشــتراكي ضروريًا ألن الرأســمالية ليســت 
أو  المناخــي  ـر  التغيُـّ قضيــة  حــل  بصــدد 
األوســع.  نطاقهــا  علــى  البيئيــة  األزمــة 
أصبــح  للمجتمــع  االشــتراكي  ل  التحــوُّ
ــج  ــإن النه ــك، ف ــى ذل ــةً إل ــا. إضاف ضروريً
وتعبئــة  لحشــد  ضــروريٌّ  االشــتراكي 
ــي  ــة. لســوء الحــظ، ف ــة العامل جمــوع الطبق
هــذا الموقــف الُملِــح فــإن غالبيــة اليســار 

الثــوري فــي العالــم ضعيــف جــًدا. 

ــا لتحســين  ــٍة م ــة بطريق شــبكتنا هــي محاول
هــذا الموقــف وتعزيــز الصــوت االشــتراكي 
لكــي يصــل إلــى دوائــر جديــدة. الهــدف 
األساســي هــو تجميــع االشــتراكيين البيئييــن 
وانتشــار  تبــادل  تســهيل  بغــرض  مًعــا 
األفــكار االشــتراكية البيئيــة بجانــب التقاريــر 
ر األزمــة والمقاومــة فــي  الخاصــة بتطــوُّ
ــح  ــا يصب ــا ربم ــم. الحقً ــاء العال ــع أنح جمي
إلــى  والدعــوة  مؤتمــرات  عقــد  بإمكاننــا 

كات.  التحــرُّ

بــدأت “الكتابــات البيئيــة” لماركــس تظهــر 
مؤخــًرا بواســطة ُكتَّــاب مثــل جــون بيالمــي 
فوســتر وغيــره، هــل يمكنــك أن تشــرح 
للرأســمالية؟  البنيــوي  التحــدي  أهميــة 
ــي  ــية ف ــاعد الماركس ــن أن تس ــف يمك وكي

ــدي؟  ــذا التح ه

الكبيــرة  باألهميــة  اإلقــرار  علينــا  أواًل، 
جــون  قدَّمهــا  التــي  الفكريــة  لألعمــال 
بيامــي فوســتر ومــن تعــاَوَن معــه مثــل 

أنجــوس.  وإيــان  بوركيــت  بــول 

بيــن  حتــى  ســائد،  اعتقــاٌد  هنــاك  كان 
فائــق  كان  ماركــس  بــأن  الماركســيين، 
وبالتالــي  والصناعــة،  باإلنتــاج  االهتمــام 
فهــو ضــد حمايــة البيئــة. ولكنهــم هدمــوا تلك 
الخرافــة. بشــكٍل شــخصي، أنــا أديــن بالكثيــر 
مــن الفضــل لجــون بيامــي فوســتر وكتابــه 
ــه بعــد  ــد ماركــس”. عندمــا قرأت ــة عن “البيئ
َل  أكثــر مــن 30 عاًمــا كماركســي، تحــوَّ
ــح  ــذري وأصب ــكٍل ج ــية بش ــي للماركس فهم
ــدع  ــدأ “الص ــق. مب ــية أعم ــي للماركس فهم

األيضــي” يُعتَبـَـر شــديد األهميــة. أنــا فخــوٌر 
البيئيــة  الشــبكة  رعــاة  أحــد  أنــه  للغايــة 
“مواجهــة  وكتــاب  العالميــة.  االشــتراكية 
ــدأ  ــة التــي ب ــة الزمني األنثروبوســين” )الحقب
فيهــا تأثيــر اإلنســان علــى منــاخ وجيولوجيــا 
األرض(، إليــان أنجــوس، وهــو أحــد رعــاة 

ــك.  ــٌع كذل ــاب رائ ــو كت ــا، ه ــبكة أيًض الش

لقــد شــرحت بالفعــل الســبب األساســي وراء 
إذ  للرأســمالية،  البنيــوي  للتحــدي  حاجتنــا 
يمكــن تطبيــق ذلــك علــى كافــة المســتويات. 
ــر البيئــة  اإلنتــاج مــن أجــل األربــاح يدمِّ
ـا نتحــدَّث عــن  ــل ســواء كنَـّ بشــكٍل متأصِّ
إلقــاء الُمخلَّفــات الســامة بالقــرب مــن المــكان 

المحيطــات  خنــق  أو  فيــه،  أعيــش  الــذي 
بالُمخلَّفــات الباســتيكية، أو تلــوث الهــواء 
ــن  ــم م ــر وغيره ــا للبش ــح مميتً ــذي أصب ال
الكائنــات، وصــواًل إلــى التحــدي الشــامل 

بخصــوص التغيُّــر المناخــي. 

ــد الرأســمالية أن ردة  إضافــةً إلــى ذلــك، تؤكِّ
الفعــل علــى الكــوارث المناخيــة التي تتســبَّب 
ــا  ــا وطبقيً ــديًدا وعنيفً ــون ش ــوف يك ــا س فيه
وعنصريًــا. ظَهَــَر ذلــك مــراًرا وتكــراًرا 
ــز،  ــو أورليان ــي ني ــا ف ــار كاترين ــي إعص ف
بورتــو  فــي  ماريــا  بإعصــار  مــروًرا 
ريكــو، ووصــواًل إلــى حرائــق الغابــات فــي 
أســتراليا. نحــن بحاجــٍة إلــى تحــدي أولويــات 
الرأســمالية ومؤسســاتها والنظــام ككل، ليــس 
ــي  ــتنزاف البيئ ــاف االس ــل إيق ــن أج ــط م فق
ــر المناخــي الكارثــي، ولكــن للتعامــل  والتغيُّ

ــه أيًضــا.  مــع تبعات

 Review Of African مجلــة  ــز  تركِّ
إفريقيــا،  علــى   Political Economy
وموقًعــا  راديكاليــة  مجلــةً  تُعتَبَــر  وهــي 
االقتصــاد  فــي  ًصــا  متخصِّ الكترونيًــا 
السياســي. لألســف، لــم نغــِط أزمــة المنــاخ 
بالتفاصيــل الكافيــة خــالل الفتــرة األخيــرة. 
كات الجماهيريــة ضعيفــة فــي  كانــت التحــرُّ
القــارة خــالل العــام الماضــي. مــا هــو الــدور 
ــا  ــارة إفريقي ــه ق ــذي ينبغــي أن تنهــض ب ال
فــي مقاومــة التغيُّــر المناخــي؟ وكيــف تــرى 
ــة  ــبكة البيئي ــه الش ــاعد ب ــن أن تس ــا يمك م

االشــتراكية العالميــة؟

تعتبــر إفريقيــا محــوًرا أساســيًا فــي المقاومــة 
ــار  ــة اآلث ــن ناحي ــي. م ــر المناخ ــد التغيُّ ض
ــا  ــتصبح إفريقي ــح س ــى األرج ــة، عل الفوري
ًرا مــن العالــم. أصبــح  الجــزء األكثــر تضــرُّ
إفريقيــا  وشــرقّي  جنوبــّي  فــي  الجفــاف 
ــر  ــار الفق ــم انتش ــا يضخِّ ــل، كم ــا بالفع مميتً
أيٍّ  أو  مناخيــة  كارثــٍة  أيِّ  عواقــب  مــن 
ــاك  ــس. هن ــي الطق ــة ف ــرات العنيف مــن التغيُّ
أيًضــا حقيقــةٌ ال يمكــن إغفالهــا، وهــي أن 
ــن  ــدٍر م ــل ق ــاهم بأق ــا ككل تس ــارة إفريقي ق
ــم،  ــارات العال ــن ق ــرد مــن بي ــات للف االنبعاث
لتصبــح إفريقيــا اختبــاًرا للمصداقيــة بالنســبة 

أليِّ التــزاٍم خطابــي بالعدالــة المناخيــة. 

وعــاوة علــى ذلــك فــإن الهرميــة العنصرية 
للمــوت فــي العالــم ســوف تســاعد أال تحظــى 
مئــات أو آالف األرواح التــي تُزهَــق فــي 
ــن  ــدر م ــس الق ــا بنف ــرقّي إفريقي ــط وش وس

االهتمــام والتغطيــة اإلعاميــة الــذي تحظــى 
بــه خمســة أو عشــرة أرواح فــي كاليفورنيــا 

أو أســتراليا. 

الجماهيريــة  االحتجاجــات  تكــون  قــد 
المرتبطــة بمطالــب العدالــة المناخيــة فــي 
إفريقيــا هــي أفضــل تريــاق ممكــن فــي هــذه 
الحالــة. وبالتالــي ســوف يكــون أمــام الشــبكة 
البيئيــة االشــتراكية العالميــة مهمــةٌ أساســية 
وهــي القيــام بمــا تســتطيع بــه لتقويــم اإلهمال 
الشــنيع للموقــف فــي إفريقيــا، وتحريــض 
ــة.  ــارة اإلفريقي ــي الق ــة ف ــة الجذري المقاوم

نحــن ســعيدون للغايــة أن إفريقيــا ممثَّلــةٌ 
بشــكٍل جيــد بيــن رعاتنــا األوائــل، فقــد قمنــا 
بالفعــل بنشــر مقــال ممتــاز عــن الوضــع 
الخطيــر فــي شــرقّي وجنوبــّي إفريقيــا، كتبــه 
ــوري،  ــي الث ــوب إفريق ــام الجن ــع األف صان
ــد أعضــاء  ــا أح ــو أيًض ــاي، وه ــاد ديس ريه

ــبكة.  ــة بالش ــة المؤقت ــة التوجيهي اللجن

ــف  ــة للشــبكة؟ وكي ــام العاجل ــي المه ــا ه م
ــعتها؟  ــن توس يمك

ــرة  ــا هــي توســيع دائ ــر إلحاًح المهمــة األكث
الشــبكة  أعضــاء  وكذلــك  الموقــع  قــراء 
واندمــاج  األفــراد  انضمــام  طريــق  عــن 
المنظمــات. مــن أجــل ذلــك نحــن بحاجــٍة إلى 
ــون  ــون الحالي ــاء والداعم ــل األعض أن يعم
ــاء جــدد  ــمِّ أعض ــم الحركــة وض علــى دع
ــد علــى  إليهــا. لذلــك مــن الضــروري أن نؤكِّ
أن االنضمــام إلــى الشــبكة ليــس التزاًمــا 
ــن التزامــاٍت كبيــرة  ثقيــًا، فهــي ال تتضمَّ
ــا ال  ــى أنه ــاوة عل ــاط، ع ــة النش ــن ناحي م
ــة  ــية الحالي ــات السياس ــي الممارس ــل ف تتدخَّ

لألفــراد أو المنظمــات. 

ـا فــي الفتــرة القادمــة مــن كســب  إذا تمكنَـّ
المزيــد مــن األعضــاء والمــوارد -ليــس لدينا 
تمويــل خارجــي علــى اإلطــاق- يمكننــا 
االنتقــال إلــى الخطــوة القادمــة عــن طريــق 
ــة  ــم بعــض أشــكال االجتماعــات الدولي تنظي
ــن  ــك م ــا ذل ن ــى أن يُمكِّ ــرات. نتمنَّ أو المؤتم
أســاٍس ديمقراطــي  الشــبكة علــى  وضــع 
أفضــل مــن الموجــود فــي الوقــت الحالــي، إذ 
أن القيــام بذلــك علــى نطــاٍق عالمــي يواجــه 
بعــض المشــاكل، علــى ســبيل المثــال تنظيــم 
مــكان ســواء  أيِّ  فــي  االجتماعــات  أحــد 
ــب  ــس أو كي ــرو أو باري ــو دي جاني كان ري
تــاون أو الجــوس أو مومبــاي أو ســيدني، 
ســيصبح األمــر أصعــب لبعــض الرفــاق مــن 
ــا  ــم. ربم ــن غيره ــر م ــول أكث ــث الوص حي
ــد  ــر العدي ــن تطوي ــتقبل م ــي المس ــن ف نتمكَّ
مــن المراكــز أو البــؤر اإلقليميــة. قــد تكــون 
إقامــة مؤتمــر األمــم المتحــدة المعنــي بتغيُّــر 
ــاط  ــدى النق ــي إح ــجو ه ــي جاس ــاخ ف المن

ــا.  ــز عليه ــي نركِّ الت

* جــون مولينــو: كاتــب اشــتراكي وناشــط 
Irish Marx� مجلــة تحريــر   ورئيــس 
أيًضــا  وهــو  الفصليــة،   ist Review
ــتراكية  ــة االش ــبكة البيئي ــس الش ــو مؤس ه

العالميــة. 

»نحن بحاجٍة إىل تحدي أولويات الرأساملية ومؤسساتها 

والنظام ككل، ليس فقط من أجل إيقاف االستنزاف البيئي 

والتغريُّ املناخي الكاريث، ولكن للتعامل مع تبعاته أيًضا«



12العدد 131 - الجمعة 1 مايو 2020متابعاتاالشرتايك بروفايل

عرشون عاًما عىل وفاة املناضل االشرتايك الثوري الربيطاين توين كليف عرشون عاًما عىل وفاة املناضل االشرتايك الثوري الربيطاين توين كليف 
ــل 2000،  ــي 9 أبري ــا، ف ــذ عشــرين عاًم من
ــس التيــار  تُوفــَي الرفيــق تونــي كليــف، مؤسِّ
االشــتراكي األممــي، بعــد 70 عاًمــا مــن 

النضــال فــي عمــٍر يناهــز الـــ83 عاًمــا.

منــذ انخراطــه فــي الحركــة االشــتراكية عنــد 
بلوغــه الثالثــة عشــر مــن عمــره، وحتــى يــوم 
وفاتــه، أســهم كليــف بإســهماته بالغــة األهمية 
ــاع عــن  ــد الفكــر الماركســي والدف ــي تجدي ف
التــراث االشــتراكي الثــوري فــي وجــه هيمنة 
ــة  ــة والوطني ــكار اإلصاحي ــتالينية واألف الس
ــف أنحــاء  ــي مختل ــة ف ــة العمالي ــى الحرك عل

العالــم.

ــو 1917 بفلســطين  ــي 20 ماي ــف ف ــَد كلي ُولِ
لعائلــٍة مــن المســتوطنين الصهاينــة الذيــن 
فــروا مــن جحيــم االضطهــاد فــي روســيا 
ــق  ــاًء ويعتن ــل بنَّ ــده يعم ــة. كان وال القيصري
واســم  النخــاع.  حتــى  الصهيونــي  الفكــر 
كليــف الحقيقــي هــو يجــال جلوكشــتاين، وقــد 
أســماه والــده علــى اســم ســفاح صهيونــي قتل 
د  ــردِّ ــًرا مــا كان ي ــر مــن العــرب، وكثي الكثي
ــده »ال تنظــر إلــى العربــي  علــى مســامع ول
إال مــن خــال فوهــة المدفــع«. ولكــن جــاءت 
عندمــا  كليــف  حيــاة  فــي  ل  التحــوُّ نقطــة 
ــوع  ــة موض ــة كتاب ــي المدرس ــه ف ــب من طل
يتســاءل فيهــا عــن  إنشــاء، فكتــب مقالــةً 
لمــاذا ال يوجــد أطفــاٌل عــرب فــي المدرســة؟ 
عنــد ذلــك اتَّهمتــه معلمتــه بـ»الشــيوعية« 
وبالفعــل، انخــرط كليــف ســريًعا فــي الحركة 
الشــيوعية بعــد ذلــك، ووجــد فــي الماركســية 
إجابــاٍت للتســاؤالت الكثيــرة التــي كانــت 
ــا  ــي أورب ــود ف ــاد اليه ــول اضطه ــه ح ق تؤرِّ
واألطفــال العــرب الحفــاة الذيــن كان يراهــم 
فــي الشــوارع، واألوضــاع المزريــة للعمــال 

والفاحيــن الفلســطينيين.

غيَّــر كليــف اســمه إلــى إيجــال وقــال لوالــده 
ــر،  ــف هتل ــم تســمني أدول ــاذا ل ــا: »لم ًم ُمهتكِّ
إيجــال؟!«.  مــن  القتــل  فــي  أبــرع  فهــو 
وطــوال ســنوات إقامتــه بفلســطين ناضــل 
ــف بضــراوة ضــد اســتبعاد العــرب مــن  كلي
االقتصــاد اليهــودي، والفصــل العنصــري في 
مواقــع العمــل بيــن العمــال العــرب واليهــود، 
الهســتدروت  اتبعهــا  التــي  السياســة  تلــك 
بفلســطين.  اليهوديــة  الســيطرة  إلحــكام 
شــات  تحرُّ كليــف  واجــه  ذلــك،  اء  وجــرَّ
ــته كان  ــي مدرس ــة، فف ــن الصهاين ــدة م عدي
عندمــا  بالضــرب  عليــه  ينهــال  الجميــع 
النشــيد  عــزف  أثنــاء  الوقــوف  يرفــض 
القومــي اليهــودي، وكثيــًرا مــا كان الصهاينــة 
ــه،  ــداء علي ــه لاعت ــام بيت ــه أم ــون ب يتربَّص
وفــي إحــدى اجتماعــات الهســتدروت تحــدَّث 
نقابــي صهيونــي بحمــاٍس حــول انتفاضــة 
عمــال النمســا ضــد الفاشــية عــام 1934، 
كوميونــة  إلــى  باإلشــارة  خطابــه  وأنهــى 
باريــس ووحــدة الطبقــة العاملــة، وهنــا قفــز 
ــا حينــذاك  كليــف البالــغ مــن العمــر 17 عاًم
صارًخــا »األمميــة«، واألمميــة فــي هــذا 

ــرب  ــال الع ــع العم ــدة م ــي الوح ــياق تعن الس
بفلســطين، فمــا كان مــن النقابييــن الصهاينــة 
إال أن أعتــدوا عليــه وحطَّمــوا أحــد أصابعــه! 

الحــزب  فــي  أملــه  خــاب  مــا  وســرعان 
الرديئــة  الســتالينية  لــه طبيعتــه  وتكشَّــفت 
بعــد وقــت قصيــر. فتحــول إلــى اعتنــاق 
علــى  القائــم  الثــوري  االشــتراكي  الفكــر 
ليــون  المنفــي  الروســي  الثــوري  مبــادئ 
ــرين.  ــه العش ــغ عام ــل أن يبل ــكي، قب تروتس
حياتــه  رفيقــة  مــن  الحقًــا  كليــف  ج  تــزوَّ
ــي هاجــرت  ــزج، الت ــاني روزنب ــه ش ونضال
ــاول  ــطين. ح ــى فلس ــا إل ــوب إفريقي ــن جن م
كليــف محــاوالٍت مضنيــة لكــي يبنــي تنظيــم 
اشــتراكي ثــوري يضــم عمــااًل يهــوًدا وعربـًـا 
البريطانــي  االســتعمار  ضــد  ويناضــل 
والحركــة الصهيونيــة، ولكــن جهــوده لــم 
ـل بالنجــاح، فلــم يســتطع ســوى ضــم  تُكلَـّ
ــود.  ــن اليه ــم م ــه أغلبه ــًوا لمنظمت 30 عض
الســلطات  ســجنته  ألنشــطته،  وجــزاًء 
ــة. ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــة أثن البريطاني

حــاول كليــف بعــد خروجــه مــن الســجن نقــل 
نشــاطه إلــى مصــر، بصفتهــا صاحبــة أكبــر 
ــن  ــة، ولك ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــة عامل طبق

الســلطات المصريــة رفضــت الســماح لــه 
بالدخــول، وهنــا لــم يجــد مفــًرا ســوى الهجرة 
كانــت  التــي  مــع زوجتــه  بريطانيــا  إلــى 
تحمــل الجنســية البريطانيــة، ولكــن ســرعان 
إلــى  البريطانيــة  الســلطات  طردتــه  مــا 
أيرلنــدا بنــاًء علــى توصيــٍة مــن المخابــرات 
البريطانيــة، وهنــاك عــاش كليــف ُمبَعــًدا 
لمــدة خمــس ســنوات قبــل الســماح لــه أخيــًرا 

ــا. ــي بريطاني ــه ف ــى زوجت ــام إل باالنضم

»رأســمالية  نظريــة  إلــى  كليــف  ــل  توصَّ
الدولــة« لتحليــل الطابــع الطبقــي لاتحــاد 
وقــد  الشــرقية،  أوروبــا  ودول  الســوفييتي 
غمــار  فــي  النظريــة  تلــك  إلــى  ــل  توصَّ
الحركــة  واجهتــه  الــذي  العنيــف  ـط  التخبُـّ
التروتســكية بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
بلــداٍن  فــي  الســتالينية  وانتشــار  الثانيــة، 
تروتســكي  توقُّعــات  علــى عكــس  عديــدة 
بانهيــار النظــام الســتاليني وعــدم اســتمراره. 
لقــد كانــت نظريــة رأســمالية الدولــة ســاًحا 
الثوريــة  االشــتراكية  حمــى  قويًــا  فكريًــا 
بهــا  لحقــت  التــي  التشــوهات  كافــة  مــن 
ــدا  ــي بولن ــا ف ــتالينية الحقً ــم الس جــراء جرائ
الــدول  وكافــة  وتشيكوســلوفاكيا  والمجــر 
البيروقراطيــة  التــي اســتعمرتها وقهرتهــا 

الروســية، وســط تهليــل األحــزاب الســتالينية 
الفكــر  مــن  المناضليــن  نفــور  أو  عالميًــا 
ــأن مــا يحــدث فــي  االشــتراكي العتقادهــم ب

روســيا هــو االشــتراكية.

بدايــة  فــي  منظمتــه  تأســيس  كليــف  بــدأ 
أفــراًدا،   4 فقــط  ــت  وضمَّ الخمســينيات، 
زادوا إلــى ســتين عضــًوا فــي عــام 1960، 
والحقًــا   ،1968 فــي  مئــات  بضــع  ثــم 
إلــى حــزب جماهيــري يضــم االاَلف مــن 
العمــال والطلبــة. وطــوال مرحلــة البنــاء 
ــدأ،  ــذي ال يه ــم ال ك التنظي ــف ُمحــرِّ كان كلي
ــد  ــا لعق ــا وإيابً ــا ذهابً ــا أرجــاء بريطاني قاطًع
المحاضــرات ومتابعــة شــئون التنظيــم. ولــم 
يبعــده ذلــك عــن اإلســهام النظــري، فأثــرى 
ــد مــن المؤلفــات  الحركــة االشــتراكية بالعدي
والمدخــات النظريــة. فنجــح فــي خلــق أكبــر 
ــا يضــم  ــي أوروب ــوري ف ــم ماركســي ث تنظي
عشــرة ااَلف كادر، ونجــح فــي إلهــام العديــد 
مــن المناضليــن فــي أوروبــا وأمريــكا واَســيا 
ــرعوا  ــه، ويش ــى درب ــيروا عل ــا ليس وإفريقي
فــى بنــاء تنظيمــات ثوريــة الهــدف لهــا 
ســوى تأســيس ســلطة العمــال واإلطاحــة 

بالرأســمالية. 

ــا  ــد رحــل عــن دنيان ــف ق ــي كلي إذا كان تون
ــزال  ــو ال ي ــا، فه ــل عشــرين عاًم بجســده قب
بيننــا بفكــرة وكتبــه وإنجازاتــه التنظيميــة 
ــا،  ــًدا أن يغفله ــتطيع أح ــي ال تس ــدة الت العدي
والتــي ال نســتطيع إزائهــا ســوى أن نضعــه 
ــة االشــتراكية،  ــة الحرك ــي مصــاف عمالق ف
ماركــس، وإنجلــز، ولينيــن، وتروتســكي، 
المناضليــن  مــن  وغيرهــم  ولكســمبورج، 
الذيــن قضــوا حياتهــم فــي النضــال مــن أجــل 

االشــتراكية. 

ل كليف إىل نظرية رأساملية الدولة لتحليل الطابع  »توصَّ

الطبقي لالتحاد السوفييتي وأوروبا الرشقية يف ظلِّ تخبُّط 

الحركة الرتوتسكية وشيوع الستالينية يف بلداٍن عدة«

من أعامل توين 

كليف عىل بوابة االشرتايك: 

* رأساملية الدولة يف روسيا 

* عن الثورة والثورة املضادة 

* املاركسية يف األلفية 

الجديدة 

* مناذج من اإلرضاب 

الجامهريي 

* الثورة الدامئة املنحرفة 

* اإلسرتاتيجية والتكتيك 

عند لينني 

* لينني – بناء الحزب 
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ترجمة: ياسين علي 

ــدت فرصــة التحــدي االشــتراكي الجــذري  ب
للمؤسســة األمريكيــة قــاب قوســين أو أدنى، 
لكــن آلــة الحــزب الديمقراطــي بــدأت فــي 
العمــل ضــد هــذا التحــدي بمجــرد أن أصبــح 

ــق نجاحــاٍت فــي حملتــه.  ســاندرز يحقِّ

لألســف لــن يصــل اشــتراكيٌّ إلــى البيــت 
كان  الوقــت  مــن  لفتــرٍة  لكــن  األبيــض، 
الحــزب  مؤسســة  نــرى  أن  الُممتِــع  مــن 
الديمقراطــي فــي الواليــات المتحــدة واإلعام 
األمريكــي فــي حالــٍة مــن الذعــر واالرتبــاك. 
مــن  ســاندرز  بيرنــي  نســخة  تصــدََّرت 
الوقــت  لبعــض  الديمقراطيــة  االشــتراكية 
اســتطاعات الــرأي واكتســحت انتخابــات 
الواليــات التمهيديــة. وأمضــت نخبــة الحــزب 
ــن  ــث ع ــي البح ــهر ف ــتة أش ــي س الديمقراط
وفــي  بســاندرز،  الهزيمــة  يُلِحــق  مرشــٍح 
ــدن.  ــو باي ــيح ج ــول ترش ــدوا ح ــة اتح النهاي

إن الســرعة التــي اندفــع بهــا الديمقراطيــون 
بيــت  المنبوذيــن  المرشــحين  أمثــال  )مــن 
وإيمــي  بلومبــرج  ومايــكل  بوتجيــج، 
كلوبوشــار، إلــى الســيناتور جيــم كليبــورن( 
بــكلِّ ثقلهــم خلــف نائــب الرئيــس الســابق 
ــا  ــة كارولين ــة لوالي ــات التمهيدي ــي االنتخاب ف
ــر  ــم تُِش ــر، ل ــاء الكبي ــوم الثاث ــة، وي الجنوبي
ــاز الحــزب الديمقراطــي  ــوة جه ــى ق ــط إل فق
فحســب، بــل أيًضــا إلــى خوفهــم مــن ترشــيح 

ســاندرز.

جو بايدن ومؤسسة الحزب الديمقراطي 

بايــدن  يســتعد  ســوف  حــال،  ـِة  أيَـّ علــى 
لــم  إن  نوفمبــر،  فــي  ترامــب  لمواجهــة 
ــر.  ــذا األم ــا ه ــاء المنتشــر حاليً ــل الوب يعرق
ــدُّ  ــاذا يَُع ــبٍب يوضــح لم ــن س ــر م ــاك أكث هن
هــذا األمــر برمتــه بمثابــة كارثــة. إن بايــدن 
هــو مرشــٌح يؤيــد بشــدة المؤسســة األمريكية، 
ويمثِّــل اســتمراًرا لنفــس السياســات التي أدَّت 
لهزيمــة هيــاري كلينتــون أمــام ترامــب فــي 
عــام 2016. وهــو فقــط ُمَمثِّــٌل للُزمــرة التــي 
تديــر الحــزب الديمقراطــي -أولئــك الذيــن ال 
يتفقــون فحســب مــع الوضــع النيوليبرالــي 
المتناميــة  ـد الامســاواة  الــذي ولَـّ الراهــن 
فــي المجتمــع األمريكــي اليــوم، بــل هــم 
الوضــع  هــذا  هندســوا  ــن  ِممَّ مجموعــةٌ 
باألســاس. وهنــاك قطــاٌع مــن الديمقراطييــن 
ــد،  ــرى أن هــذا أمــٌر جي ووســائل اإلعــام ي
ــى  ــدن عل ــدرة باي ــى ق ــةً عل ــاره عام باعتب

ــزب. ــراف الح ــع أط ــد جمي توحي

ــر ال  ــي نوفمب ــب ف ــى ترام ــب عل ــن التغلُّ لك
يعتمــد علــى كســب آلــة الحــزب الديمقراطي، 
ــه هيــاري  ــذي اصطدمــت ب وهــو األمــر ال
كلينتــون قبــل أربــع ســنوات. يكمــن الطريــق 
إلــى النصــر فــي كســب الناخبيــن الذيــن 
انتقلــوا مــن أوبامــا إلــى ترامــب أو ظلــوا 
ــت  ــي التصوي ــوا ف ــم يرغب ــم ول ــي منازله ف
جريئــة  رؤيــةً  ـب  يتطلَـّ وهــذا  لهيــاري. 
ــدن  ــدات باي ــة. وتأكي ــةً حيوي ــة وحمل وجذري
ــدة  ــراء جدي ــة خض ــد صفق ــأن عق ــلبية ب الس
“أمــٌر مســتحيل”، وأن الرعايــة الصحيــة 
للجميــع إنمــا هــي “أحــام يقظــة”، وأنــه 
ــورة”، كلُّ  ــج ال الث ــل “النتائ ــن أج ــل م يعم
ذلــك قــد يفســح المجــال أمــام أربــع ســنوات 

ــب.  ــم ترام ــن حك ــرى م أخ

وإذا فــاز بايــدن بالرئاســة، فســجله يشــير 
إلــى أن حكومتــه ســتنحاز إلــى النخبــة علــى 
حســاب األمريكييــن مــن الطبقــة العاملــة. 
ــع  ــذي اضطل ــدور ال ــال ال ــن خ ــواء م وس
بــه كأحــد مهندســي قانــون مكافحــة الجريمــة 
ــن  ــة م ــداٍد هائل ــذي زجَّ بأع ــام 1994، ال ع
األمريكييــن فــي الســجون، أو دعمــه لحــرب 
العــراق وقانــون مكافحــة اإلرهــاب، فقــد 
ــركات  ــح الش ــتمرار مصال ــدن باس ــَم باي َدَع
ــح  ــاب مصال ــى حس ــرى عل ــة الكب األمريكي
ــؤال  ــدور الس ــا ي ــك ربم ــاس. لذل ــم الن معظ
األكبــر حــول مصيــر الدعــم الــذي ُمنـِـَح لنوٍع 
مختلــٍف مــن السياســات التــي ســاعد ســاندرز 
فــي توليدهــا. يشــير هــذا إلــى مــدى التعطُّــش 
ــر هنــا  للتغييــر الحقيقــي فــي أمريــكا. ولنتذكَّ
ــة الخضــراء  ــة، والصفق ــة الصحي أن الرعاي
الجديــدة، وإلغــاء رســوم الدراســة الجامعيــة، 
ــل  ــية قب ــكاًرا هامش ــن إال أف ــم يك ــك ل كلُّ ذل
ــح ســاندرز  ــط عندمــا ترشَّ ــع ســنوات فق أرب

ــون.  ضــد كلينت

احتواء محاوالت التغيير 

مــن  البالــغ  الســيناتور  ســاندرز،  ســاعد 
فيرمونــت،  مــن واليــة  78 عاًمــا  العمــر 
األفــكار خاصــةً  هــذه  مثــل  تعميــم  علــى 
فــي  ســاهم  ذلــك  وخــال  الشــباب،  بيــن 
تحطيــم اإلجمــاع الســائد فــي قمــة السياســات 
األمريكيــة. وينعكــس هــذا جزئيـًـا فــي شــعبية 
بعــض الساســة اليســاريين، مثــل ألكســاندريا 

أوكاســيو كورتيــز وإلهــان عمــر. 

للتنظيــم  إحيــاًء  شــهدنا  األرض،  وعلــى 
واألفــكار االشــتراكية، المســتوحاة جزئيًــا 
الــذي  مــن اســم االشــتراكي الديمقراطــي 
تبنَّــاه ســاندرز. علــى ســبيل المثــال، ذكــرت 
ــوا  ت ــن صوَّ ــة الذي ــتطاعات أن األغلبي االس
ــاس  ــة تكس ــة بوالي ــات التمهيدي ــي االنتخاب ف
إيجابيــة لاشــتراكية  لديهــم نظــرةٌ  كانــت 
علــى حســاب الرأســمالية. وقــد انعكــس هــذا 
فــي اســتطاعاٍت مماثلــة خــال الســنوات 

األخيــرة، وخاصــةً بيــن الشــباب. 

إلــى جانــب ذلــك، شــهد تنظيــم االشــتراكيين 
ــًدا فــي عــدد  ــكا تزاي الديمقراطييــن فــي أمري
تركيــز معظــم  مــن  األعضــاء، وبالرغــم 
نشــاطاته األخيــرة علــى حشــد األصــوات 
مــن أجــل ســاندرز، فقــد شــارك فــي العديــد 
باإلضافــة  المحليــة،  اإلضرابــات  مــن 

إلــى مشــاركته فــي الحــركات المناهضــة 
ــا يســار  ــاخ. إذن لدين ــر المن ــة وتغيُّ للعنصري
ــوازي مــع مســتوى منخفــض  ــي بالت راديكال
ــا  ــال. فم ــي النض ــة- ف ــد األهمي ــن متزاي -لك
ــد خــروج ســاندرز  مصيــر ذلــك بعــد أن تأكَّ

ــباق؟  ــن الس م

ــتقًا  ــيناتوًرا مس ــه س ــن كون ــم م ــى الرغ عل
ظــلَّ علــى مقربــٍة مــن الحــزب الديمقراطــي 
علــى مــدار معظــم حياتــه السياســية، أوضــح 
ســاندرز أنــه ســيقف خلــف المرشــح النهائــي 
حتــى لــو كان ذلــك يعنــي إســقاط الــوالء 
لمؤسســة الحــزب الديمقراطــي، فقــد فعــل 
ذلــك مــع هيــاري كلينتــون عــام 2016 
وســيفعل ذلــك مــرةً أخــرى مــع بايــدن اآلن.

ــل فــوز بايــدن بالرئاســة حــّاً يُذَكــر  لــن يمثِّ
للماييــن المؤمنيــن بدعــوة ســاندرز للتغييــر 
الجــذري واألفــكار االشــتراكية. وليــس هناك 
ــية  ــه الرئاس ــدن حملت ــع باي ــي أن يدف ــٌل ف أم
ســجله  بســبب  فقــط  ليــس  اليســار،  إلــى 
التاريخــي وسياســته ولكــن أيًضــا بســبب 
ــي  ــات، ف ــا للتكهُّن ــه، وفقً ــية أن ــة القاس الحقيق
طريقــه للفــوز بنصــٍر حاســم وال يحتــاج إلــى 
ــوز بأصــوات  ــة اليســار مــن أجــل الف مغازل

ــاندرز.  ــار س أنص

ــن  ــن م ــون جاهدي ــل الديمقراطي ــا عم لطالم
أجــل احتــواء الحــركات التــي تطالــب بتغييــٍر 
ــت  ــتينيات، كان ــي الس ــفل. ف ــن أس جــذري م
الحــركات الجماهيريــة مــن أجــل الحقــوق 
ــن  ــر المثليي ــرأة وتحري ــوق الم ــة وحق المدني
محتشــدةً خلــف الحمــات الرئاســية التــي 
الحــزب  سياســات  تغييــر  تحــاول  كانــت 
الثمانينيــات،  فــي  وبالمثــل  الديمقراطــي. 
انتهــت اآلمــال الُمعلَّقــة علــى حمــات جيســي 
المرشــحين  مــن  المزيــد  بدعــم  جاكســون 
فــي ســبيل الضغــط مــن أجــل  اليمينييــن 
ــوري  ــح الجمه ــق المرش ــي طري ــوف ف الوق

ــض.  ــت األبي ــى البي ــذاك إل آن

فــي  درس  إعطــاء  ليســت  هنــا  القصــد 
أرض  علــى  التطــورات  لكــن  التاريــخ، 
الواقــع فــي الســنوات القليلــة الماضيــة -أكبــر 
عــدد مــن اإلضرابــات منــذ عــام 1986، 
وتنامــي  االشــتراكية،  األفــكار  وانتشــار 
ل  التنظيمــات التــي تتبنَّاهــا- تمثــل أهــم تحــوُّ
يشــهده اليســار األمريكــي منــذ عقــود. وهناك 
ــاوز  ــك وتج ــى ذل ــاء عل ــة للبن فرصــةٌ حقيقي
الــدورة  فــي  للذوبــان  المعتــاد  المســار 
ــذا  ــن ه ــة للحــزب الديمقراطــي. لك االنتخابي

ــى  ــة عل ــور األولوي ــذه األم ــي إعطــاء ه يعن
األفــق االنتخابــي. 

مــن المثيــر لاهتمــام أن تنظيــم االشــتراكيين 
سياســة  يتَّبِــع  أمريــكا  فــي  الديمقراطييــن 
قــدم  وموطــئ  بالداخــل  قــدم  “موطــئ 
بالخــارج” فــي نهجــه إزاء الديمقراطييــن. 
وغالبـًـا مــا يعنــي هــذا، مــن الناحيــة العمليــة، 
داخــل  مــن  يســاريين  مرشــحين  تقديــم 
الحــزب الديمقراطــي، وقــد أدَّى هــذا إلــى 
عمليــٍة كبــرى لكســب األصــوات لصالــح 
ســاندرز فــي االنتخابــات التمهيديــة. لكــن 
نَظَــَر  لطالمــا  التاريخيــة،  الناحيــة  مــن 
أمريــكا  فــي  الديمقراطيــون  االشــتراكيون 
ــاء  ــو بن ــوةً نح ــاره خط ــم باعتب ــى تنظيمه إل
حــزب لليســاريين مــن الحــزب الديمقراطــي. 
َت المؤتمــر األخيــر للتنظيــم بعــدم  وقــد صــوََّ
تأييــد مرشــحين آخريــن إن لــم يفــز ســاندرز 

ــح النتخابــات الرئاســة.  بالترشُّ

اليسار الراديكالي والمستقبل 

“جاكوبيــن”  مجلــة  ــس  مؤسِّ طَــَرَح 
األمريكيــة، بهســكار ســانكارا، فــي كتابــه 
األخيــر “البيــان االشــتراكي”، أن مــا تحتاجه 
اشــتراكي  المتحــدة هــو حــزب  الواليــات 
ديمقراطــي علــى غــرار حــزب العمــال فــي 
ــي فرصــةً  ــل المنعطــف الحال ــا. يمثِّ بريطاني
الحــزب  عــن  نهائــي  بشــكل  لانفصــال 
الديمقراطــي، وهــو الســؤال الــذي طــاَرَد 
ــا  ــن. أم ــن الزم ــوٍد م ــي لعق ــار األمريك اليس
ــى غــرار حــزب  ــاء حــزٍب عل الدعــوات لبن
العمــال البريطانــي فهــي دعــواٌت جديــرة 
بالفعــل، لكــن يجــب االنتبــاه إلــى التحذيــرات 
التــي تخبرنــا بهــا تجربــة جيريمــي كوربيــن 

ــا. ــي بريطاني ف

جــذور  ذي  لحــزٍب  يســاريًا  زعيًمــا  إن 
اشــتراكية ديمقراطيــة ليــس ضمانــةً للنجــاح 
االنتخابــي، عــاوة علــى أن فرصــة كيــر 
ســتارمر ألن يكــون زعيًمــا مســتقبليًا لحــزب 
العمــال البريطانــي تُظِهر أن المكاســب يمكن 
أن تنقلــب بســرعٍة بعــد الهزيمــة االنتخابيــة. 
ــي  ــع البريطان ــي المجتم ــال ف ــاب النض وغي

ــذا الشــأن.  ــي ه ــزيٌّ ف ــٌر مرك ــو أم له

إن مشــروع بنــاء اليســار الراديكالــي فــي 
ُملِــّح،  مشــروٌع  هــو  المتحــدة  الواليــات 
الماضيــة  األربــع  الســنوات  ـَدت  مهَـّ وقــد 
ــات  ــتحمل انتخاب ــك. وس ــة لذل ــا خصب أرًض
ــا هائلــة علــى أولئــك الذيــن  نوفمبــر ضغوطً
ــر  ــس األكث ــةً للرئي ــدون أن يشــهدوا نهاي يري
ــث،  ــر الحدي ــي العص ــة ف ــة ورجعي عنصري
لكــي يدعمــوا جــو بايــدن. والســؤال هــو مــا 
إذا كانــت الحركــة االشــتراكية المتناميــة فــي 
أمريــكا قــادرةً علــى الوقــوف فــي وجــه هــذه 
الضغــوط، واإلشــارة إلــى طريــٍق جديــد، 
ــن  ــن المؤيَِّدي ــام الحزبي ــن نظ ــال ع واالنفص

للرأســمالية.

االجتماعيــة  الحــركات  تكــن  لــم  ربمــا 
الناشــئة، إضافــةً إلــى التنامــي المحــدود فــي 
ــع موجــٍة مــن  ــةً لدف ــات، كافي عــدد اإلضراب
ــى درجــة أن تشــق طريــق  ــةً إل النضــال قوي
ســاندرز نحــو البيــت األبيــض. لكــن جــذور 
هــذه الحــركات هــي التــي تفتــح البــاب أمــام 
فــرٍص مهمــة لبنــاء تنظيــٍم اشــتراكيٍّ جديــد. 

ماذا بعد هزمية ساندرز؟ماذا بعد هزمية ساندرز؟
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أعد العرض: محمد محروس

أجــرى تلفزيــون االشــتراكي حــواًرا مــع 
الفيلســوف والمــؤرخ وعالــم اللغــة نعــوم 
تشومســكي ضمــن فعاليــات برنامــج لقــاءات 
االشــتراكي، وتطــرق الحــوار إلــى شــكل 
والربيــع  كورونــا،  بعــد  المتوقــع  العالــم 
العربــي، واإلمبرياليــة، وأفــق الديمقراطيــة 
ــة  ــر المناخــي، وصفق ــة، والتغي ــي المنطق ف
اليســار  ومســتقبل  والصيــن،  القــرن، 
ــاندرز. ــي س ــد انســحاب بيرن ــي بع األمريك

العالم بعد فيروس كورونا

بــدأ الحديــث مــع المفكــر وعالــم اللغــة نعــوم 
ــد  ــم بع ــكل العال ــن ش ــؤاله ع ــكي بس تشومس
زوال الوبــاء، وأجــاب قائــًا أن هــذا متوقــف 
مســتعدون  نحــن  مــدى  أي  وإلــى  علينــا، 
لذلــك؟ إذ يعمــل مــن يســمون أنفســهم بســادة 
إلــى  األزمــة  لتحويــل  جاهديــن،  الكــون، 
صالحهــم، هــل يمكــن لقــوى أخــرى أن تعبــئ 
نفســها لتواجــه ذلــك وتنتصــر عليــه؟ وتابــع: 
فــي الواليــات المتحــدة أطلــق ترامــب أكبــر 
حزمــة للتيســير النقــدي فــي تاريــخ البشــرية، 
لكنهــا  اإليجابيــة  جوانبهــا  بعــض  ورغــم 
احتياجــات  لتلبيــة  معظمهــا  فــي  موجهــة 
الشــركات ورجــال األمــوال، بينمــا يُجبــر 
ــا.  ــم الضحاي ــوا وحده ــى أن يكون ــاس عل الن
أباطــرة  دور  عــن  عــن  كذلــك  وتحــدث 
اســتخاص  أســماهم علــى  كمــا  البتــرول 
أكبــر ربــح قبــل أن يدمــروا العالــم الــذي 
نتيجــة  القريــب  المســتقبل  فــي  سنشــهده 
التغيــر المناخــي، وهــؤالء يطالبــون بالمزيــد 
مــن التمويــل والتســهيات التشــريعية، التــي 
يتــم منحهــم إياهــا بواســطة إدارة ترامــب 
اإلجراميــة. وانتهــى إلــى أن هــذا يحــدث 
ــب،  ــي الكوك ــكان ف ــي كل م ــا ف ــام أعينن أم
لكــن هــذه فرصــة ليفكــر النــاس فــي أي عالــم 
نريــد، هــل نعــود إلــى الماضــي أم نتجــاوزه 
إلــى المســتقبل؟ وإذ تختلــف المشــكات فــي 
ــي مصــر، يظــل  ــا ف ــات المتحــدة عنه الوالي
هنــاك فــي كل مــكان طــرق لتجــاوز مآســي 
الماضــي وإجرامــه، إال أنــه ال يكفــي معرفــة 
ــن الضــروري أن  ــا م ــن، إنم ــر ممك ــه أم أن
نشــمر عــن ســواعدنا ونعمــل مــن أجــل 

ــه. تحقيق

الربيع العربي والتدخل األمريكي

المــؤرخ  العربــي، يخبرنــا  الربيــع  وعــن 
اتبعــت  المتحــدة  الواليــات  أن  األمريكــي 
سياســتها المعتــادة عنــد وقــوع ديكتاتورييــن 
ســوموزا  مثــل  المشــاكل،  فــي  مفضليــن 
النمــط  وآخريــن.  ودوفالييــه  وماركــوس 
المعتــاد هــو دعــم الديكتاتــور طالمــا كان 
ذلــك ممكنـًـا، وعندمــا يصبــح مســتحيًا ربمــا 
ينقلــب الجيــش وطبقــة رجــال األعمــال ضــده 
ومــن ثــم فمــا يفعلونــه هــو ادعــاء أنهــم كانــوا 
ــم  ــا، ث ــكان م ــى م ــه إل ــم نفي ــده، ث ــا ض دوًم
يحاولــون إعــادة تأســيس نفــس النظــام بقــدر 

ــا. ــكان، دائًم اإلم

يــرى تشومســكي أن المشــاكل فــي مصــر 
كانــت خطيــرة، وانتهــت إلــى ديكتاتوريــة 
شرســة هــي األســوأ فــي تاريــخ مصــر، 
مدعومــة بقــوة مــن الواليــات المتحــدة ومــن 
ــى مصــر  ــون إل ــن يتدفق ــال الذي ــم األعم عال
ــا  ــاب م ــة لحس ــرات االقتصادي ــد المؤتم لعق
يمكنهــم جنيــه مــن أمــوال الشــعب المصــري 
ثــم  يأًســا.  لحظاتــه  أشــد  فــي  المســروقة 
يســأل: هــل بإمكاننــا أن نتوقــع وجــود وســائل 
ــا  ــا أنه ــتطرد مجيبً ــذا؟ واس ــة كل ه لمواجه
موجــودة وممكنــة. فــي الواليــات المتحــدة 

ــك. ــر كذل ــي مص وف

حلفــاء  اليــوم:  األمريكيــة  اإلمبرياليــة 
وأعــداء

ينتقــل تشومســكي بعــد ذلــك متحدثًــا عــن أن 
الفوضــى فــي بيــت ترامــب األبيــض تصعــب 
مهمــة إيجــاد اســتراتيجية متماســكة تحكمــه. 
ــد  ــو الجه ــي، ه ــكل جل ــظ بش ــا يُاح ــن م لك
ــدول  ــر ال ــم أكث ــة تض ــق أممي ــذول لخل المب
رجعيــة واســتخدامها لتكــون أســاس المرحلــة 
لتحقيــق المصالــح اإلمبرياليــة األمريكيــة، 
فيشــير إلــى الشــرق األوســط الــذي نجــد منــه 
العائليــة  والديكتاتوريــات  السيســي  مصــر 
فــي الخليــج وإســرائيل فــي قلــب الموضــوع 
حيــث يتعاونــون جميًعــا اآلن بشــكل شــبه 
ــه  ــد وخلق ــي الهن ــودي ف ــر م ــم يذك ــي، ث علن
شرســة  عنصريــة  هندوســية  لديكتاتوريــة 
تحــاول أن تدمــر األقليــة المســلمة الضخمــة 

ــة.  ــة الهندي ــة العلماني ــكك الديمقراطي وأن تف
مثــل  دول  توجــد  حيــث  أوروبــا  وإلــى 
المجــر بقيــادة أوربــان متجهــة نحــو الفاشــية 
وســالفيني فــي إيطاليــا حيــث يبنــي شــيئًا 
يشــبه الفاشــية اإليطاليــة القديمــة. وانتهــاًء 
بأمريــكا الاتينيــة ومثالهــا األهــم الرئيــس 
البرازيلــي بولســونارو الــذي ينافــس ترامــب 
ــر شــًرا  ــى مــن ســيكون الشــخصية األكث عل

ــث. ــم الحدي ــي العال ف

ــث  ــكي للحدي ــل تشومس ــاء، ينتق ــد الحلف وبع
عــن األعــداء المحدديــن للواليــات المتحــدة، 
الرئيســي.  عدوهــا  إيــران  تمثــل  حيــث 
ويشــرح ســبب ذلــك محيــًا إلــى تقاريــر 
ــأن  ــة للكونجــرس، ب االســتخبارات األمريكي
نفقــات إيــران العســكرية منخفضــة للغايــة 
فسياســتها  األوســط،  الشــرق  بمقاييــس 
ــات المتحــدة هــي  االســتراتيجية تجــاه الوالي
الــردع، والتفكيــر فــي تطويــر أســلحة نوويــة 
- الــذي قــد يكــون حقيقــة أو ال - هــو جزء من 
ــف  ــد يق ــه يتســاءل مــن ق هــذه السياســة. لكن
ضــد وجــود سياســة الــردع ســوى الــدول 
ــدرة  ــكار الق ــي احت ــب ف ــي ترغ ــة الت المارق
ــن  ــق؟ وم ــدون عوائ ــوة ب ــى اســتخدام الق عل
غيــر إســرائيل والواليــات المتحــدة الذيــن ال 
ــم يذكــر أن  يمكنهــم احتمــال وجــود رادع؟ ث
إمكانيــة الحديــث عــن هــذا األمــر فــي مصــر 

ــدة. ــات المتح ــي الوالي ــا ف ــر منه أكب

بحــل  تشومســكي  يذكرنــا  إيــران  بذكــر 

مطــروح لمشــكلة الشــرق األوســط الملتهــب 
إيــران بســبب  تمثلــه  قــد  الــذي  والخطــر 
طرحتــه  البســيط  الحــل  هــذا  أســلحتها. 
الماضــي  القــرن  تســعينيات  منــذ  مصــر 
بإعــان منطقــة خاليــة مــن األســلحة النوويــة 
بالشــرق األوســط. وهــو مــا تــم بالفعــل فــي 
ــه  ــذي مزق ــران، وال ــع إي ــر م ــاق األخي االتف
ترامــب بينمــا كان االتفــاق يســير بشــكل جيــد 

ومراقــب بشــدة.

الديمقراطيــة فــي الشــرق األوســط: صــراع 
مســتمر

ينقلنا الحديث إلى الشــرق األوســط، ويتعجب 
ــن يدعــون أن إســرائيل  تشومســكي مــن الذي
هــي الديمقراطيــة الوحيدة بالشــرق األوســط، 
ويــرد علــى ذلــك بأنــه تفكيــر معيــب، يتجاهل 
ــف  ــى نص ــة إل ــة الموجه ــل العنصري تفاصي
الســكان داخــل حــدود دولــة االحتــال، حيــث 
يعانــي العــرب وغيرهــم مــن اضطهــاد دائــم 
وطبقــات عديــدة مــن المواطنــة، ال تشــبه إال 
ــول  ــي، يق ــم العرب ــي العال ــر. وف ــجن كبي س
المــؤرخ، حدثــت أول انتخابــات ديمقراطيــة 
تمــت  والتــي   ،2006 عــام  فلســطين  فــي 
كانتخابــات  بهــا  واالعتــراف  مراقبتهــا 
عادلــة وحــرة، لكنهــا جــاءت بمــا ال تشــتهي 
الواليــات المتحــدة، فبــدأت فــوًرا فــي تنظيــم 
ــاب العســكري، وزادت إســرائيل مــن  االنق
ــن  ــًا ع ــزة فض ــد غ ــي ض ــاطها اإلرهاب نش
االتحــاد  وانســاق  االقتصــادي،  حصارهــا 
تصبــح  وراءهــا.  لعــاره،  األوروبــي، 
االنتخابــات عادلــة ومقبولــة فقــط إذا فــاز 
مرشــحك. هكــذا يفكــر األقويــاء، ولتســقط 
كل النتائــج األخــرى. تحــدث كذلــك عــن 
حــرة  شــبه  انتخابــات  لديهــا  التــي  لبنــان 
بنظــام المحاصصــة الطائفيــة الــذي تركــه 
االســتعمار الفرنســي، والــذي، فــي الحقيقــة، 
ــاك  ــم هن ــة. ث ــة حقيقي ــو ديمقراطي ــل نم يعط
مثــل  لديمقراطيــات  محــدودة  مامــح 
الكويــت. فــي الغالــب تهيمــن الديكتاتوريــات 

ــة. ــم العربي ــة الحك ــى أنظم عل

ــد  ــي ق ــع العرب ــكي أن الربي ال يظــن تشومس
ــع  ــيغير الوض ــه كان س ــد أن ــل يعتق ــات، ب م
ــر،  ــى التقهق ــه إل ــا حــدث دفع ــًرا، وأن م كثي
شــكلته  التــي  القــوى  تظــل  ذلــك  ورغــم 
فــي  أخــرى  مــرة  وســتنهض  موجــودة، 
عمليــة طويلــة. يحيــل نعــوم تشومســكي إلــى 
جلبيــر األشــقر الباحــث اللبنانــي فــي مدرســة 
ــدن،  ــي لن ــة ف ــرقية واإلفريقي ــات الش الدراس
والــذي قــال مبكــًرا أثنــاء الربيــع العربــي 
الخطــوة  فقــط  لكنهــا  أنهــا خطــوة مهمــة 
لتحطيــم  ممتــدة  ســيرورة  فــي  األولــى 
المؤسســات االســتبدادية وثقافــة االســتعباد. 
ــن  ــر م ــي مص ــدث ف ــا ح ــك بم ــا كذل يذكرن
كدليــل  أشــهر  منــذ  محــدودة  تظاهــرات 
ــل  ــي كدلي ــاط العمال ــة، والنش ــى اإلمكاني عل
آخــر. وحتــى فــي الديكتاتوريــات العائليــة 
يمكننــا أن نــرى ذلــك، عندمــا يدفــع الشــباب 
الســعودي أثمــان غاليــة للمضــي نحــو إنهــاء 
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أســوأ التعاليــم المفروضــة عليهــم مــن القيــادة 
الدينيــة الوهابيــة، ويحــرزون بعــض التقــدم، 

ــتمر. ــن أن تس ــة يمك ــي عملي وه

كورونــا  فيــروس  عصــر  فــي  البشــرية 
المناخــي والتغيــر 

ينتقــل الــكام عن البيئــة، ويحذر تشومســكي 
أن العالــم لــم يعــد يملــك الكثيــر مــن الوقــت 
لتفــادي الكارثــة البيئيــة التــي تحــدق بحياتنــا. 
ــى اســتهتار  ــال عل ــى أرامكــو كمث ويعــود إل
الشــركات الكبــرى بالبيئــة الــذي ســيؤدي 
إلــى تســميمها، مــا لــم تتخذ الــدول المســؤولة 
عــن ذلــك خطــوات جــادة. وعــن الفيــروس، 
يحــذر تشومســكي مــن أنــه لــم يظهــر مــداه 
ــرة  ــدول الفقي ــرب ال ــم يض ــه ل ــي ألن الحقيق
بعــد، حيــث ســيصبح األمــر كارثــة فــي 
العشــوائيات األكثــر فقــًرا فــي مصــر مثــًا. 
ــص  ــة نق ــة أزم ــي متابع ــة ف ــى األناني وتتجل
ــم، إذ  أجهــزة التنفــس الصناعــي حــول العال
تحــاول كل الــدول الحصــول علــى نســبة ما، 
لكــن الــدول الغنيــة تحتكــر إمكانيــة اإلنفــاق، 
يمــوت  قــد  الصعبــة  اللحظــة  هــذه  وفــي 
الماييــن فــي أماكــن فقيــرة، بســبب ســلوك 
ــة  ــل بيئ ــي ظ ــانية، وف ــاٍد لإلنس ــادي ومع س
ــض،  ــم مري ــية ال تفصــح إال عــن عال تنافس

ــا. يــزداد ضيقً

فــي  األوروبــي  “االتحــاد”  أيــن  ويســأل 
بينمــا  الفيــروس،  علــى  ألمانيــا  ســيطرة 
بُعــد  علــى  النــاس  آالف  ويمــوت  يعانــي 
أميــال فــي شــمال إيطاليــا؟ ويجيــب عــن 
ذلــك بــأن االتحــاد هــو مــا فعلتــه كوبــا حيــن 
طلبــت إيطاليــا العــون مــن وراء المحيــط 
الكوبيــون،  األطبــاء  فجاءهــا  األطلنطــي، 
ــة،  ــر إصاب ــن األكث ــى الصي ــوا إل ــا ذهب كم
ــد  ــة الســكان بع ــل ســنوات إلغاث ــوا قب وذهب
ــر  ــرى تدم ــف ق ــذي خل ــتان ال ــزال باكس زل
ونــاس تمــوت. ويشــرح لنــا كيــف خــرج 
مانديــا مــن الســجن فــكان أول مــا فعلــه 
ــي  ــا ف ــاهمة كوب ــبب مس ــترو بس ــدح كاس م
ــر  ــي تحري ــا، ف ــي إفريق حــركات التحــرر ف
ناميبيــا وإضعــاف نظــام الفصــل العنصــري 
ــن  ــانية والتضام ــا. اإلنس ــوب إفريقي ــي جن ف
األممــي غيــر مســتحيان، وســيكون مــن 
الضــروري االرتقــاء إلــى مســتوى حضــارة 

وثقافــة الــدول التــي تمارســهما.

علــى النقيــض مــن كوبــا وعلــى الناحيــة 
ــي  ــب يلغ ــد ترام ــر، نج ــن البح ــرى م األخ
لمستشــفيات  الموجهــة  المعونــة  بالكامــل 

منظمــة األونــروا بفلســطين، وشــرح أســباب 
ذلــك بــأن الفلســطينيين ال يحترمونــه بمــا 
فيــه الكفايــة. هكــذا يريــد ترامــب للجميــع إما 
أن يمســحوا حــذاءه ليعطيهــم بعــد العمــات 
ــكا  ــي أمري ــذه ه ــم. ه ــه فيخنقه أو يعارضون
ترامــب، وتلــك هــي كوبــا التــي تخضــع 
ــتقالها. ــذ اس ــية من ــكا القاس ــات أمري لعقوب

صفقة القرن

ــنر- ــرن كوش ــة ق ــكي صفق ــميها تشومس يس
نتنياهــو، إذ أن نتنياهــو هــو مــن حركهــا فــي 
البيــت األبيــض لتبــدو كأنهــا فكــرة الواليــات 
الفعــل  رد  أن  يخبرنــا  لكنــه  المتحــدة. 
ــًدا،  ــه بعي ــد إلقائ ــك بع ــو الضح ــب ه المناس
فهــو ال يســتحق حتــى ذلــك، ويتعجــب لمــاذا 
يعطيهــا النــاس أي اهتمــام. ثــم يعلــق قائــأًل: 
إن أردت أن تعــرف مــا هــي صفقــة القــرن 
فــي الواقــع انظــر إلــى الجنــاح اليمينــي 
إن واقــع  للخارجيــة اإلســرائيلية. وتابــع: 
ــى  ــد إلســرائيل عل ــة مؤي ــة األمريكي السياس
أي حــال، الجديــد أن ترامــب كشــف لنــا 
سياســتهم بقبحهــا وســاديتها، وهــو مــا يليــق 
هــي  واآلن  للعالــم،  ونظرتــه  بشــخصيته 
االحتــال،  دولــة  أمــا  للجميــع.  مكشــوفة 
وهــي  األكثــر وضوًحــا،  هــي  فسياســتها 
ــد مــن  ــق إســرائيل العظمــى بضــم المزي خل
المســتوطنات  وإقامــة  المحتلــة  األراِض 
والبنــى التحتيــة فــي المناطــق ذات األهميــة. 
أمــا المناطــق األخــرى فتتركهــا لماييــن 
الفلســطينيين، حيــث يُســتبعد العــرب مــن 
ــد  ــا تزي ــة” ف ــة الديمقراطي ــة اليهودي “الدول
أعدادهــم داخــل الحــدود. ويعيــش مــا يتبقــى 
مــن الشــعب الفلســطيني فــي مئــات مــن 
ــاة،  ــر صالحــة للحي ــرة الغي المناطــق الصغي
أراضيهــم  مــن  الفاحيــن  ينتــزع  حيــث 
ــح  ــكان، فتصب ــي كل م ــن ف ــوزع الكمائ وتت
ــد  ــل الوحي ــح األم ــتحيلة، ويصب ــاة مس الحي
هــو رحيــل الفلســطينيين بشــكل مــا فــي أحــد 
األيــام. كانــت هــذه ومازالــت سياســة كل 
الحكومــات اإلســرائيلية، حتــى المســالمين 
المزعوميــن مثــل شــيمون بيريــز والذي كان 
ــق  ــتيطان ليتعم ــيع االس ــن توس ــؤواًل ع مس
ــي  ــي المناطــق الت ــة ف ــة الغربي داخــل الضف
ــت  ــامرة. قبل ــودا والس ــرائيل يه ــميها إس تس
ــت  ــن قال ــي العل ــك. ف ــات المتحــدة بذل الوالي
أنهــا ال تحــب ذلــك وترجــو منهــم أال يفعلــوه، 
ــى كل  ــه عل ــوا يمولون ــوا والزال ــم كان لكنه
حــال. فــي النهايــة هــذه الصفقــات ال تســتحق 

ــة. ــو للحظ ــن ول ــاه المعلقي انتب

الرأسمالية والصين وأمريكا

أنهــا  تشومســكي  يــرى  الصيــن،  وعــن 
فقيــًرا  بلــًدا  تظــل  لكنهــا  متنــاٍم  مجتمــع 
للتنميــة  المتحــدة  األمــم  مؤشــر  بالنظــر 
البشــرية، فعلــى مقيــاس صحــة المجتمــع 
مركــز الصيــن حــول 90 ومركــز الهنــد 
حــول 130. كل هــذا الحديــث عــن ســيطرة 
ــا  ــو بارانوي ــم ه ــى العال ــد عل ــن والهن الصي
خالصــة. الواليــات المتحــدة فقــط فــي العالــم 
تمتلــك إمكانيــة توقيــع عقوبــات. وهــي لديهــا 
أكثــر مــن 1000 قاعــدة عســكرية فــي أنحاء 
الكلــي  اإلنفــاق  تجــاوز  ويمكنهــا  العالــم، 
ولديهــا  فقــط،  العســكري  بإنفاقهــا  للعالــم 

مزايــا اســتثنائية ال تشــاركها فيهــا دولــة 
ــوارد  ــعة والم ــاحة الشاس ــل المس ــرى مث أخ
الضخمــة. ثــم ينتقــل إلــى تاريــخ تكويــن 
المجتمــع األمريكــي األول والثــروة التــي 
وإبــادة  قــدوم األوروبييــن  بعــد  تراكمــت 
الســكان األصلييــن ثــم إقامــة االقتصــاد علــى 

العبوديــة.

يخبرنــا تشومســكي هنا أن تاريخ الامســاواة 
والظلــم ال يــزال ممتــًدا وإن بأشــكال مختلفة، 
حيــث يذكــر تذيــل الواليــات المتحــدة قائمــة 
الــدول الغنيــة للعدالــة االجتماعيــة حســب 
والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
ــال  ــاع األعم ــه إدارة قط ــر تركت ــذا األث وه
ــن  ــع. ضم ــة المجتم ــى طبيع ــتثنائية عل االس
هــذه اآلثــار المدمــرة يتكلــم العالــم األمريكــي 
عــن النظــام الصحــي الكارثــي الــذي يكلــف 
ضعــف تكاليــف الــدول المماثلــة ويخــرج 
أســوأ النتائــج. اآلن يعانــي هــذا النظــام بشــدة 
ألنــه فــي النظــام النيوليبرالــي يتــم اتبــاع 
لشــراء  مــااًل  يهــدر  ال  تجــاري،  نمــوذج 
ــي  ــاءة يعن ــمونه الكف ــا يس ــد، فم ــرير زائ س
أن هنــاك فقــط مــا يكفــي لتغطيــة الظــروف 
فــي  اآلن،  نشــهد  كمــا  ولكــن  العاديــة، 
الظــروف الخارجــة عــن اإلطــار الطبيعــي، 
فيمكــن للكــوارث أن تحــدث، عندمــا يضطــر 
قــرارات  التخــاذ  والممرضــون  األطبــاء 
مؤلمــة حيــال مــن ســيُقتل اليــوم، ألنــه ال 

ــع. ــة للجمي ــس كافي ــزة تنف ــد أجه توج

يشــير تشومســكي مــرة أخــرى إلــى ترامــب 
وقراراتــه، فلــم يأخــذ األمــر بجديــة منــذ 
ــاك جائحــة  ــع أن هن ــم الجمي ــن عل ــر حي يناي
ــت إدارة ترامــب؟  ــاذا فعل ــة. فم شــاملة قادم
يســأل، ويجيبنــا بأنهــا كانــت ترســل أجهــزة 
التنفــس واألقنعــة والمعــدات الطبيــة خــارج 
ودول  الصيــن  إلــى  المتحــدة  الواليــات 
أخــرى، حتــى جــاء مــارس وأدرك ترامــب 
ــتيراد  ــي اس ــدأوا ف ــة، ب ــس نكت ــر لي أن األم
هــذه  وكل  واألقنعــة،  األجهــزة  نفــس 
ــت وعــادت لشــركات الشــحن  األمــوال ذهب
هــذا  فــي  يشــير  الوســيطة.  والشــركات 
اإلطــار إلــى العقليــة الســائدة فــي واشــنطن، 
عندمــا خــرج ترامــب بميزانيــة تنــص علــى 
ــز  ــى مرك ــاق عل ــتمر لإلنف ــض المس التخفي
ــة  ــزاء الحكوم ــراض وكل أج ــة األم مكافح
ــة  ــذ بداي ــك من المرتبطــة بالصحــة. يفعــل ذل
فيــه  ينفــق  الــذي  الوقــت  فــي  رئاســته، 
ــود  ــات الضخمــة لصناعــة الوق ــى اإلعان عل
األحفــوري وعلــى الجيــش. هــذه هــي عقليــة 
العصابــة اإلجراميــة فــي أقــوى مرحلــة مــن 

ــم. ــخ العال تاري

ويحكــي فــي هــذا الســياق قصــة تصــف 
الحــد المدهــش الــذي وصلــت إليــه الواليــات 
المتحــدة مــن إثــارة الرهبــة والكراهيــة حــول 
ــط،  ــة فق ــة العربي ــي الصحاف ــس ف ــم، لي العال
فقــد نشــر علــى اإلنترنــت مقــال يحتال اســمه 
ويدعــي أن الواليــات المتحــدة بــدأت فيروس 
ــا حتــى تقتــل النــاس وتســيطر علــى  كورون
ــي  ــم. يحكــي المفكــر عــن الرســائل الت العال
ــى  ــم تشــكره عل ــه مــن كل أنحــاء العال جاءت
ــت  ــف جعل ــًرا كي ــًرا، معب ــة أخي ــول الحقيق ق
كراهيــة أمريــكا النــاس يصدقــون أي شــئ. 

وينتهــي بأنــه ال يمكــن فعــل شــئ حيــال كل 
ذلــك حتــى يتمكــن شــعب الواليــات المتحــدة 
ــع  ــى مجتم ــا إل ــا وتحويله ــن تفكيكه نفســه م

أكثــر حريــة.

ومســتقبل  ســاندرز  وهبــوط  صعــود 
األمريكيــة السياســة 

انتهــى الحديــث مع نعوم تشومســكي بســؤاله 
ــتقبل  ــاندرز ومس ــيرة س ــي مس ــه ف ــن رأي ع
ــا  ــا عم ــكان راضيً ــكا، ف ــي أمري ــة ف السياس
وصــل إليــه ســاندز وحملتــه، رغــم اكتئــاب 
ــل أن ينجــح  ــن أج ــوا م ــن عمل ــباب الذي الش
ــل.  ــؤولية الفش ــهم مس ــون أنفس ــك ويحمل ذل
ــة  ــي السياس ــة ف ــرة غريب ــى ظاه ــار إل وأش
أن كل حركــة  الحديثــة وهــي  األمريكيــة 
سياســية تبــدأ مــن الصفــر، ومــن الشــباب في 
ــم إحباطهــا  ــب، ولكنهــا ســرعان مــا يت الغال
لتبــدأ موجــة بعدهــا مــن الصفــر وهكــذا دون 
ــذي  ــم ال ــهد بالتراك ــم، واستش ــق  تراك تحقي
حققتــه الحــركات االجتماعيــة مثــل مناهضــة 
العبوديــة وحقــوق المــرأة والربيــع العربــي، 
ــون  ــام ويتعرض ــى األم ــون إل ــم يتحرك كله
وال  يستســلمون  ال  لكنهــم  لانتكاســات، 
ييأســون. وعــن رضــاه عمــا حــدث، يشــرح 
تشومســكي كيــف حققــت حملــة ســاندرز 
نجاًحــا ســاحقًا ومؤثــًرا، إذ غيــر بالكامــل 
ســاحة النقــاش وحتــى تشــكيل السياســات في 
ــي  ــن الصح ــن التأمي ــدة: م ــات المتح الوالي
ــي  ــي المجان ــم العال ــروًرا بالتعلي ــامل م الش
ووصــواًل إلــى حقــوق العمــال واألجــور 
المناســبة، التــي أصبحــت كلهــا، أخيــًرا، 

ــار. ــط األنظ مح

ويشــير كذلــك أنــه أظهــر أنــه يمكنــك إدارة 
ــى  ــاد عل ــة سياســية بنجــاح دون االعتم حمل
الشــركات،  الثــروات الخاصــة وســلطات 
فــي قطيعــة مــع قــرن مــن التاريــخ السياســي 
األمريكــي. هــذه النجاحــات يــرى أنــه يمكننــا 
البنــاء عليهــا، بــداًل مــن العــودة للمنــزل 

ــكاء. والب

ويختــم تشومســكي حديثــه باإلشــارة إلــى 
ــع  ــى الربي ــق أيًضــا عل ــكام ينطب أن هــذا ال
العربــي، الــذي حقــق الكثيــر وجعــل النــاس 
ــم  ــه رغ ــن فعل ــا يمك ــك م ــون أن هنال يدرك
ــاندرز  ــح س ــد أوض ــة. لق ــوة الديكتاتوري قس
فــي خطــاب انســحابه أنهــا ليســت نهايــة 
االنتخابيــة  الحملــة  السياســية:  الحركــة 
ســتنتهي، لكــن الحركــة ستســتمر، ويقــع 
بُعــًدا  يعطــوا  أن  الشــباب  عاتــق  علــى 
ملموًســا لهــذه الكلمــات، أن يجعلوهــا حقيقــة. 
ذلــك ممكــن، وإذا فعلــوا ذلــك ســيكون عالًمــا 

ــر. ــل بكثي أفض

»يعمل من يسمون أنفسهم 

سادة الكون، جاهدين، 

لتحويل األزمة إىل صالحهم، 

هل ميكن لقوى أخرى أن 

تعبئ نفسها لتواجه ذلك 

وتنترص عليه؟«

»ما ياُلحظ بشكل جيل، هو 

الجهد املبذول لخلق أممية 

تضم أكرث الدول رجعية«
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بقلم: يوسف كمال 

مصــر  فــي  العماليــة  الحركــة  شــهدت 
واحتجاجــاٍت  إضرابــاٍت  الماضــي  العــام 
عــة. لكــن مــن الُمالَحــظ انخفــاض عــدد  ُمتنوِّ
االحتجاجــات مقارنــةً باألعــوام الماضيــة، 
نتيجــة للقمــع الُمَمنَهــج الــذي يمارســه نظــام 
الديكتاتــور العســكري عبــد الفتــاح السيســي 
ضــد أيِّ شــكٍل مــن أشــكال االحتجــاج أو 
التنظيــم  محــاوالت  حتــى  أو  المعارضــة 

الذاتــي للعمــال أو أي فئــات أخــرى. 

ــات أو  ــاء اإلضراب ــوة إلنه ــتخدام الق أدى اس
ــرات  ــى عش ــرى إل ــاج األخ ــكال االحتج أش
االعتقــاالت للعمــال بتهمــة “التحريــض على 
اإلضرابــات وتعريــض الســلم االجتماعــي 
االقتصاديــة  األزمــة  ووســط  للخطــر”. 
المســتمرة، ومــع ارتفــاع مســتويات الفقــر 
ــون  وغــاء األســعار، يظــل العمــال والمهني
غيــر  ســلطوية  إدارات  بيــن  واقعيــن 
ــكال  ــة أش ــض كاف ــة ترف ــة أمني ــة ودول مبالي

االحتجــاج. 

بحســب تقريــر لمنصــة العدالــة االجتماعيــة، 
وصلــت االحتجاجــات العماليــة إلــى ذروتهــا 
فــي عــام 2013 بدرجــة غيــر مســبوقة حيــث 
عــام   1609 ثــم  احتجــاج،   2239 بلغــت 
2014، لتنخفــض بعدهــا أعــداد االحتجاجات 
ســنويًا بشــكل حــاد، فــي ظــلِّ انقســاماٍت 
اجتماعيــة حــادة وجذريــة وأعمــال عنــف 
ــيطرة  ــرة س ــد فت ــل وبع ــر قب ــة النظي منقطع
ــك  ــد ذل ــت بع ــاد. انخفض ــى الب ــش عل الجي
وتيــرة االحتجاجــات فــي الفتــرة بيــن  2013 
ــل الدولــة فــي  و2019 نظــًرا لزيــادة تدخُّ
ــم.  ــم وتنظيمه ــن تمثيله ــة م ــؤون العمالي الش

ليســت محــاوالت ترويــض الحركــة العماليــة 
وليــدة عــام 2019، بــل أنهــا بــدأت بعــد 
ــرار  ــاع الق ــدأ صن ــي 2011، إذ ب ــورة ف الث
وعســكريين  وإســاميين  مدنييــن  مــن 
ــة،  ــة والقضائي ــع كل ســلطاتهم، األمني بتطوي
لقمــع الحــركات العماليــة والنقابــات المســتقلة 
المنظمــة، بالطبــع مــع زيــادة حــاالت القمــع 
هيمنــةً  المضــادة  الثــورة  حقَّقَــت  أن  منــذ 

ــلطة.  ــى الس ــة عل كامل

ــي  ــار ف ــذا الحص ــل ه ــال تمثَّ ــبة للعم وبالنس
عــودة االتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر 
التابــع للدولــة إلــى الســاحة مــرةً أخــرى، 
ليهيمــن علــى خطــاب النقابــات والعمــال، 
ــال،  ــام العم ــة أم ــل الدول ــدور ممث ــه ب وقيام

ــة.   ــام الدول ــال أم ــل العم ــس ممث ولي

ــن 200  ــر م ــي أكث ــام الماض ــهد الع ــا ش كم
احتجــاج عمالــي، بحســب تقاريــر أصدرتهــا 
الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان 
ومنصــة العدالــة االجتماعيــة، منهــا 110 
ـَم  نظَـّ بينمــا  المصانــع،  لعمــال  احتجــاج 
عــن  لإلعــان  احتجاًجــا   18 المعلمــون 
عــت بيــن رفــض قــرارات  مطالبهــم التــي تنوَّ
عملهــم  عقــود  بتجديــد  والمطالبــة  النقــل، 
وتقديــم شــكاوى ضــد موظفيــن إدارييــن فــي 
مدارســهم رفضــوا صــرف العــاوات علــى 
ــون 33  ــَم الموظف ــول المشــتكين. ونظَّ حــدِّ ق
ــب شــملت صــرف  ــاداة بمطال ــا للمن احتجاًج
ــاع األســعار، أو  ــة بســبب ارتف ــب إغاث روات

ــل. ــود العم ــاب عق ــى غي ــا عل احتجاًج

و بالرغــم مــن الخطــر الــذي قــد يواجهــه 
ــات  ــذه االحتجاج ــل ه ــم لمث ــال بتنظيمه العم
مــن أحــكاٍم بالســجن أو االعتقــال أو الفصــل 
أو المعــاش المبكــر، فقــد نظَّمــوا 63 فعاليــةً 
داخــل  أغلبهــا  احتجاجيــة وتظاهــرة، كان 
مــكان العمــل أو بالقــرب مــن المقر الرئيســي 
معظــم  ل  تتجــوَّ ولــم  النقابــة.  أو  للشــركة 
ــي الشــوارع المحيطــة،  ــرات ف ــذه المظاه ه
ــرب مــن  ــَم بالق باســتثناء احتجــاج واحــد نُظِّ
مجلــس الــوزراء فــي وســط القاهــرة، عــاوة 

ــاج. ــا لإلنت ــا ووقفً ــى 34 إضرابً عل

قامــت األجهــزة األمنيــة خال العــام الماضي 
ووقعــت  احتجاًجــا،   30 علــى  باالعتــداء 
ــك االحتجاجــات،  ــن تل ــي 15 م ــاالت ف اعتق
إمــا فــي شــكل اعتقــال تعســفي وإمــا هجمــات 
فــي الفجــر قبــل وإمــا بعــد تنظيــم االحتجــاج.

تواجــدا  االحتجاجــات  هــذه  كلُّ  وشــهدت 
أمنًيــا، ســواء فــي شــكل القــوات المحليــة 
بالمدينــة أو تعزيــزات قادمــة مــن مقــرات 

أو  األمــن  مديريــة  مثــل  مركزيــة،  أكثــر 
أقــرب معســكر لقــوات األمــن المركــزي.

ــن  ــال م ــبعة عم ــال س ــك اعتق ــة ذل ــن أمثل م
ــَم  ــا نظَّ ــة، بعدم شــركة حســن عــام العقاري
قرابــة 500 عامــل مظاهــرةً علــى خلفيــة 
تخفيــض اإلدارة %20 مــن رواتــب العمــال. 
مــن  المهندســين  وبعــض  العمــال  ـم  ونظَـّ
الشــركة، المتعاقديــن علــى القيــام بأعمــاٍل 
ــا  ــدة، إضرابً ــة الجدي ــة اإلداري ــي العاصم ف
أمــام مقــر الشــركة فــي العباســية فــي مــارس 
2019. وبعــد ثاثــة أيــام، أُلقـِـَي القبــض على 

ــا. ــدة 45 يوًم ــزوا لم ــال واحتُِج ــبعة عم س

حــاالت  علــى  آخــران  مثــاالن  وهنــاك 
اعتقــاالت وقعــت فــي مظاهرتيــن منفصلتيــن 
فــي  أولهمــا  الحكومــي؛  القطــاع  فــي 
ــو،  ــهر يوني ــي ش ــة ف ــكك الحديدي ــة الس هيئ
للدخــان  الشــرقية  شــركة  فــي  واألخــرى 
فــي أكتوبــر. فــي التظاهــرة األولــى، طالــب 
ــات  ــادة المرتب ــة بزي ــكك الحديدي ــال الس عم
لمواجهــة غــاء األســعار، وأُلقِــَي القبــض 
وجــرى  المظاهــرة  فــي  عمــااًل   7 علــى 

ــاء  ــد انته ــَي ســبيلهم بع ــق معهــم وأُخلِ التحقي
اإلضــراب. أمــا التظاهــرة الثانيــة فــي شــركة 
الشــرقية للدخــان، فقــد تجــاوزت مطالبهــا 
حــد المطالــب االقتصاديــة المعتــادة، إذ طالب 
العمــال بطــرد المديــر التنفيــذي للشــركة، 
ــن  ــات ع ــريب معلوم ــد تس ــان، بع ــي أم هان
إقدامــه علــى تقديــم مقتــرح ســيؤدي إلــى 
تخفيــض رواتــب العامليــن. وطالــب العمــال 
ــى 220  ــي إل ــي اليوم ــادة اإلضاف ــك بزي كذل
جنيــه فــي الشــهر، و بزيــادات لــكلٍّ مــن 
مــع  وتوقيــع عقــود  والموظفيــن،  العمــال 
الموظفيــن الذيــن ليــس لهــم عقــود بعــد. 
واحتُِجــَز 7 مــن العمــال فــي أثنــاء التظاهــرة 
ــَق ســراحهم فيمــا بعــد. ــرة وأُطلِ ــرٍة قصي لفت

َعــت المطالــب العماليــة فــي احتجاجــات  وتنوَّ
العــام الماضــي بيــن رفــض فصــل العامليــن، 
واالحتجــاج علــى تدنــي الرواتــب، والمطالبة 
بتحســين األوضــاع االقتصاديــة، واالحتجــاج 
ــر صــرف المســتحقات الماليــة،  علــى تأخُّ
والمطالبــة بتقنيــن أوضــاع العامليــن، ورفــع 

العــاوة الســنوية. 

الحركة العاملية يف عام.. مطالب وقمع واعتقاالتالحركة العاملية يف عام.. مطالب وقمع واعتقاالت

»االحتجاجات تنوُّعت 

من االحتجاج عىل الفصل 

وتدين الرواتب وتأخُّر رصف 

املستحقات إىل املطالبة 

بتحسني األوضاع وتقنني 

أوضاع العاملني ورفع 

العالوة السنوية«
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بقلم: سيد صديق

الحركــة  فــي  “النســاء  كتــاب  يناقــش 
المرايــا  دار  عــن  الصــادر  العماليــة”، 
 ،2019 العــام  أواخــر  الثقافــي،  لإلنتــاج 
مشــاركة النســاء فــي االحتجاجــات العماليــة 

 .2010 إلــى   2006 مــن  الفتــرة  فــي 

يرجــع اختيــار هــذه الفتــرة أواًل إلــى الطفــرة 
فــي مشــاركة النســاء فــي االحتجاجــات، وقــد 
كانــت هــذه المشــاركة ســمةً جوهريــةً )بحيث 
مشــاركتهن(،  عــدم  هــو  االســتثناء  كان 
ــل  ــة، ب ــة كميَّ ــرد إضاف ــط مج ــن فق ــم تك ول
ومثَّلَــت تحديًــا لثقافــة تســتبعد النســاء مــن 
ــا لقيــوٍد تتجــاوز قيــود  المجــال العــام وضربً
الســلطة إلــى قيــود المجتمــع. وثانيـًـا األهميــة 
الكبــرى لهــذه المرحلــة مــن الحركــة العماليــة 
تجــاوزت  مهمــة  بتغييــراٍت  وارتباطهــا 
ـَرت عــن تحــٍد  المطالــب والشــعارات وعبَـّ
ــي صــادرت أشــكال االحتجــاج  ــن الت للقواني
الســلمي، ورفــٍض للسياســات االقتصاديــة 

ــة.  ــا الدول ــي اتبعته الت

ــذول  ــد المب ــاب والجه ــذا الكت ــة ه ــع أهمي تنب
إلــى  فيــه مــن ثاثــة باحثيــن، باإلضافــة 
مشــاركة آخريــن فــي نقــاش مائــدة مســتديرة 
ــة نقطــة  ــه بمثاب مــن ثــاث جلســات، مــن أن
انطــاٍق لنقــاٍش طويــل ال ينتهــي مــع انتهــاء 
فصولــه، وكذلــك مــن المحــاور والمشــكات 
إلــى  التــي يطرحهــا والتــي هــي بحاجــٍة 
ــتخاص  ــل واس ــاش وتحلي ــن النق ــد م المزي
المســتقبل.  أجــل  مــن  الماضــي  خبــرات 
ــي  ــاب أيًضــا مشــاركة النســاء ف ــش الكت يناق
فــي  مشــاركتهن  وأشــكال  العمــل،  ســوق 
أوضاعهــن  ـرت  تأثَـّ وكيــف  االحتجاجــات 

بيــن  الُمتبــاَدل  المشــاركة، والتأثيــر  بهــذه 
ومشــاركة  النســوية  والحــركات  الجهــود 

النســاء فــي االحتجاجــات. 

كيف توَصد األبواب في وجه النساء؟ 

تــه  أعدَّ الــذي  األول،  الفصــل  يناقــش 
بيســان  االقتصاديــة  والباحثــة  الصحفيــة 
ــاب، حجــم مشــاركة النســاء فــي قــوة  كسَّ
العمــل ومــدى تمتُّعهــن بحــقِّ العمــل فــي حــدِّ 
ــٍل  ــل كــمٍّ هائ ــى تحلي ــه. يســتند الفصــل إل ذات
البنــك  مــن  عــة،  المتنوِّ اإلحصــاءات  مــن 
ــة العامــة  ــي والجهــاز المركــزي للتعبئ الدول
المصــادر  مــن  وغيرهمــا  واإلحصــاء، 
عــن  بــدٍء  ذي  بــادئ  ليكشــف  الموثوقــة، 
ٍر كبيــٍر فــي الفجــوة بيــن بطالــة الرجــال  تطــوُّ

وبطالــة النســاء. 

يشــير الفصــل إلــى تدنــي حجــم مشــاركة 
النســاء فــي قــوة العمــل فــي مصــر، إذ بلغــت 
نســبة %22.8 فــي عــام 2018، فــي مقابــل 
مشــاركة  حجــم  متوســط  ـل  تمثِـّ  35.6%
النســاء فــي ســوق العمــل فــي الشــريحة الدنيا 
ــطة الدخــل، ليصبــح حجــم  مــن البلــدان متوسِّ
مشــاركة النســاء فــي قــوة العمــل فــي مصــر 
ضمــن أقــل الُمعــدَّالت عالميًــا )حوالــي ثلــث 
قــوة العمــل مــن الرجــال فــي الفتــرة مــن 
2005 إلــى 2017(، بحيــث ال يزيــد عنــه 
فــي دولــٍة كالمملكــة الســعودية، ذات القواعــد 
للغايــة  دة  المتشــدِّ والقانونيــة  االجتماعيــة 
بشــأن خــروج النســاء للعمــل وللمجــال العــام. 

لعــلَّ مــن أهــم مــا يكشــفه هــذا الفصــل مــن 
الكتــاب هــو تدنــي أجــور النســاء فــي القطــاع 
أســبوعيًا  جنيــه   754 )متوســط  الخــاص 
فــي العــام 2018(، باإلضافــة إلــى تدنــي 
ــه  ــاع نفس ــي القط ــال ف ــن الرج ــن ع أجوره

ــى الـــ17%.  بنســبة تتخطَّ

يســلِّط الفصــل الضــوَء أيًضــا علــى العاقــة 
النســاء،  وعمــل  الــزواج  بيــن  العكســية 
ال ســيَّما فــي القطــاع الخــاص، فــي ظــلِّ 
ــة  ــاء المنزلي ــي األعب ــة تلق منظومــٍة اجتماعي
ــات )34  ج ــاء المتزوِّ ــى النس ــا عل ــكلِّ ثقله ب
ــو 5  ــط أي نح ــي المتوس ــبوعيًا ف ــاعة أس س
ســاعات يوميًــا(، فــي إشــارٍة كذلــك إلــى 
ــة  ــر بإمكاني ــي مص ــرأة ف ــل الم ــاط عم ارتب
ــذات  ــا، وبال ــل عموًم ــروف العم ــين ظ تحس

ــل.  ــاعات العم ــض س ــورة خف ــي ص ف

التأثيــر  رغــم  أنــه  إلــى  الفصــل  ويلفــت 
الكبيــر لقضيــة العمــل المنزلــي غيــر مدفــوع 
األجــر علــى حجــم قــوة العمــل النســائية، 
ورغــم أن هاجــس “التــوازن بيــن العمــل 
أمــام  األبــرز  التحــدي  ـل  يمثِـّ والعائلــة” 
القضيــة  هــذه  ـت  ظلَـّ العامــات،  النســاء 

ــا فــي األدبيــات  خــارج نطــاق التنــاول تقريبً
المؤسِّســة لعمــل المــرأة كمطلــب نســوي. 

“الستات أُهم” 

اقتُبِــَس عنــوان هــذا الفصــل، بقلــم الصحفــي 
والباحــث العمالــي مصطفــى البســيوني، مــن 
الهتــاف الشــهير لعامــات وعمــال غــزل 
المحلــة، ورغــم مــا يحملــه الهتــاف فــي طيَّاته 
مــن ثقافــٍة ذكوريــة، فهــو فــي الوقــت نفســه 
ــٌر علــى الوجــود البــارز للنســاء فــي  مؤشِّ
االحتجاجــات، وهــو موضــوع هــذا الفصــل 

ــاس.  باألس

ــل  ــة قب ــخ الحركــة العمالي ــى خــاف تاري عل
ذلــك، ظَهَــَرت النســاء بقــوة فــي الحركــة 
العماليــة خــال العقــد األول مــن األلفيــة، 
ـط  وُمخطَـّ واٍع  توجــه  وجــود  عــدم  رغــم 
إلدمــاج النســاء فــي هــذه الحركــة. ولعــلَّ 
ــر األهــم، حســبما يذكــر البســيوني،  المؤشِّ
لاضطــاع  ســريًعا  النســاء  انتقــال  هــو 
لــم  إذ  االحتجاجــات،  فــي  قياديــة  بــأدواٍر 
ــف  ــور الكثي ــوال الحض ــدث ل ــذا ليح ــن ه يك
ــى  ــى المســتوى القاعــدي. هــذا إل للنســاء عل
جانــب القطاعــات ذات الطابــع النســوي شــبه 
الكامــل، مثــل قطــاع التمريــض، والرائــدات 

الريفيــات، وغيــر ذلــك. 

ــز عليــه الفصــل هــو  لكــن أهــم مــا يركِّ
يمكــن  كان  النســائية  المشــاركة  تلــك  أن 
أن تنعكــس فــي مطالــب تخــص النســاء، 
غيــر تلــك المطالــب التقليديــة التــي تــرى 
ــازات  ــل إج ــا، مث ــةً أو أّمً ــاء زوج ــي النس ف
دار  وتوفيــر  الرضاعــة  وســاعة  الوضــع 
ــاه  ــر باالنتب ــة -رغــم أهميتهــا. والجدي حضان
هــو اختفــاء المطالــب األخــرى التــي تخــص 
ــر  ــرف النظ ــة، بص ــا عامل ــة بوصفه العامل
المســاواة  مثــل  األســري،  وضعهــا  عــن 
فــي األجــر والتوظيــف وفــرص الترقــي، 
آمنــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  إلــى  باإلضافــة 
ش فــي أماكــن  للنســاء وحمايتهــن مــن التحــرُّ

العمــل. 

ــة  ــارب ذات أهمي ــع تج ــل أرب ــاول الفص يتن
ــي  ــاء ف ــاركة النس ــق بمش ــا يتعلَّ ــة فيم خاص
النقــل  شــركة  وهــي  العماليــة،  الحركــة 
الخفيــف فــي الثمانينيــات، وغــزل المحلــة 
ــل والضرائــب العقاريــة  والحنــاوي للمعسِّ
فــي العقــد األول مــن األلفيــة. ويســتنتج مــن 
التــي  المشــكات  أبــرز  أن  األمثلــة  هــذه 
ــات  ــي االحتجاج ــاء ف ــاركة النس ــه مش تواج
المضــادة  القــوى  مــن  اســتهدافهن  هــي 
الصعوبــات  علــى  عــاوة  لاحتجاجــات، 
ــع النســاء مــن االنخــراط  األســرية التــي تمن
فــي العمــل العــام عموًمــا، واالحتجاجــات 

خصوًصــا. 

ر أن تــؤدِّي  ويخلُــص الفصــل إلــى أن تصــوُّ
مشــاركة النســاء فــي االحتجاجــات العماليــة 
ــر تلقائــي فــي أوضــاع النســاء هــو  ــى تغيُّ إل
ٌر غيــر واقعــي، وهــو مــا يكشــف  تصــوُّ
ــم ومتواصــل  ــٍد واٍع وُمنظَّ ــى جه ــة إل الحاج

ــر.  ــداث التغيي إلح

فــي  بالمــرأة  النســوية  الحركــة  عالقــة 
العماليــة  الحركــة 

م الناشــطة والباحثــة عــا شــهبة الفصــل  تقــدِّ
الثالــث مــن الكتــاب باعتبــاره طرًحــا ألفــكاٍر 
ــة  ــة الحرك ــي عاق ــا ف ــاب بحثه ــئلٍة غ وأس
ــات  ــة االحتجاج ــي موج ــاء ف ــوية بالنس النس

العماليــة 2006-2010. 

يفــكِّك الفصــل المقصــود بالمنتميــن للنســوية، 
ومــن ثــم يتنــاول نظــرة تنظيمــات اليســار إلى 
الحركــة العماليــة والمــرأة بهــا، ومــا إذا كان 
اليســار والحركــة النســوية قــد أحدثــا تغييــًرا 
ــي  ــل ف ــب أو شــكل التمثي ــة المطال ــي نوعي ف

الحركــة العماليــة. 

ويلفــت الفصــل إلــى أنــه الُماَحــظ منــذ بــدء 
النســاء فــي الموجــة االحتجاجيــة  حــراك 
ــب  ــة بـ”المطال هــو مشــاركة النســاء للمطالب
العامــة”، إذ جــاز التعبيــر، فــي حيــن لــم 
فتــح  لمجــرد  قــط حتــى  األمــور  ر  تتطــوَّ
النقــاش حــول التمييــز فــي األجــور علــى 
أســاس النــوع االجتماعــي. وفــي حيــن ُولـِـَدت 
العماليــة  الحركــة  فــي  النســاء  مشــاركة 
ــٍل منهــا، كانــت هــذه  الصاعــدة كجــزٍء أصي
ــًرا  نــات الحركــة تأخُّ المشــاركة أكثــر ُمكوِّ
ــة أن هــذا  ــا للقيــود. وتشــرح الكاتب وخضوًع
قــد انعكــس فــي تفاصيــل النضــاالت العماليــة 
التــي لوِحــظَ بهــا علــى ســبيل المثــال تقســيم 
األدوار فــي االعتصامــات تقســيًما نوعيًــا 
ــداد  ــاء )إع ــة للنس ــاألدوار التقليدي ــا ب ملتزًم
الطعــام مثــًا أو الشــاي للمعتصميــن(، حتــى 
بــدت ســاحة النضــال علــى نحــٍو أو آخــر 
الواقعــة  المنزليــة  لألعبــاء  مــرآةً  وكأنهــا 

ــرأة.  ــى الم عل

تشــير شــهبة أيًضــا إلــى أنــه لــم يكــن هنــاك 
التفــاٌت أو تركيــٌز مــن تنظيمــات اليســار 
والمجتمــع المدنــي علــى مطالــب وحقــوق 
المــرأة ودعمهــا بالحركــة العماليــة. وتســتنتج 
ــا  ــم تجــد عمليً ــة النســاء العامــات ل أن قضي
مــن يتبنَّاهــا، أو باألحــرى أن يعتبرهــا جــزًءا 
المعنييــن  بيــن  تاهــت  وقــد  هويتــه،  مــن 
ــا العمــل،  ــن بقضاي ــا النســاء والمهتمي بقضاي
التأثيــر  ضعــف  فــي  انعكــس  مــا  وهــو 
الُمتبــاَدل بيــن الحركــة العماليــة والنســاء بها. 
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