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عامل ما بعد الجائحة
كل ذلــك إال كفــا ٌح منظــم ضــد كافــة أشــكال
التمييــز العنصــري والدينــي ضــد أنظمــة
وأجهــزة ال توجــد حــدود لمــا يمكــن أن تفعلــه
للبقــاء فــي الســلطة.

بقلم :علي طه
وصفــت الروائيــة الهنديــة أرونداتــا روي
جائحــة كورونــا كبوابــ ٍة بيــن عالميــن:
العالــم الــذي كشــفت الجائحــة تناقضاتــه
ونواقصــه وعالــم مــا بعــد الجائحــة بــكل مــا
يطرحــه مــن مخــاوف وإمكانيــات.

االستعداد للمستقبل

ً
ً
آجــا ،ولكــن
عاجــا أو
الجائحــة ســتنتهي
كيــف ســيكون شــكل العالــم بعــد كورونــا؟ مــا
هــي األســئلة الملحــة التــي ســتفرض علينــا
بعــد هــذه المأســاة اإلنســانية بــكل مــا فيهــا
مــن إجــرام وإهمــال وتربــح وظلــم؟
السؤال األول حول المنظومة الصحية
كيــف تُــدار هــذه المنظومــة؟ ولصالــح مــن؟
رأينــا خــال الشــهور الماضيــة كيــف فشــلت
الــدول الرأســمالية الغنيــة والفقيــرة ،المتقدمــة
والمتخلفــة ،فــي إدارة األزمــة الصحيــة،
وكيــف أضعفــت عقــو ٌد مــن الليبراليــة
الجديــدة قطاعــات الصحــة ،وكيــف تقلَّــص
اإلنفــاق العــام علــى الصحــة فــي مقابــل
توسُّــع دور الشــركات الخاصــة العمالقــة
ســواء فــي إدارة وملكيــة المستشــفيات أو
األدوات الطبيــة أو الــدواء .كانــت نتيجــة كل
ذلــك مــوت المالييــن ،غالبيتهــم العظمــى مــن
الفقــراء ،فــي حيــن حقَّقَــت الشــركات الكبرى
فــي المجــال الطبــي أرباحًــا ضخمــة .لعــل
أول المهــام الملحــة بعــد هــذه المأســاة
ســتكون محاســبة تلــك الحكومات وشــركائهم
الرأســماليين الكبــار علــى هــذه الجريمــة
التاريخيــة .وثانــي المهــام البــد أن تكــون
النضــال مــن أجــل فــرض منظومــة صحيــة
عامــة تُصــان فيهــا حقــوق وكرامــة وصحــة
األطقــم الطبيــة المرضــى ،والقضــاء نهائيًــا
علــى دور الشــركات الخاصــة فــي قطــاع
الصحــة ،ومضاعفــة اإلنفــاق الحكومــي
علــى هــذا القطــاع الحيــوي.
السؤال الثاني حول األزمة االقتصادية
كشــفت الجائحــة عــن مــدى هشاشــة النظــام
الرأســمالي العالمــي .لقــد دخلنــا فــي مــا
أســماه المحلــل االقتصــادي نوريــل روبينــي
بـ”الكســاد األكبــر” .وهــذه المــرة الثانيــة فــي
عقديــن التــي يُصــاب فيهــا االقتصــاد العالمــي
بالســكتة القلبيــة .وليــس صحي ًحــا أن انتهــاء
الجائحــة ســيؤدي إلــى عــودة االنتعــاش
االقتصــادي .فمــا تفعلــه البنــوك المركزيــة
اليــوم مــن ضــخ األمــوال فــي االقتصــادات
يتــم مــن خــال االقتــراض علــى مســتويات
غيــر مســبوقة ،حتــى مقارنــةً بإقــراض
الــدول الكبــرى خــال الحــرب العالميــة
الثانيــة .والســؤال المركــزي الــذي ســيواجهنا
جميعًــا بعــد الجائحــة ســيكون :مــن الــذي
ســيدفع ثمــن تلــك الديــون العامــة؟ الــدول
تقتــرض إلنقــاذ الشــركات الرأســمالية وليــس
لصالــح العمــال الذيــن يُدفَعــون بمئــات
المالييــن لصفــوف جيــش العاطليــن .وكمــا

حــدث بعــد أزمــة  2008الماليــة ،ســتحاول
الحكومــات فــرض سياســات تقشــفية علــى
الطبقــات العاملــة لتقليــص الديــون العامــة،
أي ســيحاولون مجــددًا إنقــاذ الرأســمالية
وأربــاح كبــار الرأســمالية علــى حســاب حياة
ومعيشــة وصحــة الغالبيــة العظمــى .هــذا
يعنــي أننــا ســنواجه خــال األعــوام القادمــة
معــارك طبقيــة ضخمــة لوقــف مصاصــي
الدمــاء هــؤالء مــن إجبارنــا مجــددًا علــى دفع
ثمــن أخطائهــم وســوء إدارتهــم وإجرامهــم
وجشــعهم.
السؤال الثالث حول العولمة الرأسمالية
هــل ســتنتهي تلــك العولمــة ونعــود إلــى
الصــراع بيــن رأســماليات قوميــة أو إقليميــة؟
شــهد االقتصــاد العالمــي خــال العقــد األخير
مــن القــرن الماضــي وحتــى أزمــة 2008
اندما ًجــا علــى مســتويات اإلنتــاج والتجــارة
واالســتهالك .كانــت نتيجــة ذلــك االندمــاج
هــو االعتمــاد المتبــادل بيــن االقتصاديــات
الكبــرى والتداخــل بينهــا ،بحيــث أصبحــت
االقتصــادات األمريكيــة واألوروبيــة
والصينيــة أجــزا ًء مــن شــبكة رأســمالية
معقــدة ومتشــابكة .ولكــن تلــك المنظومــة
بــدأت فــي التفــكك بعــد أزمــة ،2008
ورأينــا صعــود القوميــة االقتصاديــة والدعوة
لالنغــاق االقتصــادي والصــراع بيــن
الكتــل االقتصاديــة الكبــرى (خاصــة أمريــكا
والصيــن) .وقــد جــاءت الجائحــة لتع ِّمــق
بشــكل غيــر مســبوق ذلــك الصــدع في مســار
العولمــة .وقــد أصبــح الحديــث اليــوم يــدور
حــول ضــرورة عــدم االعتمــاد علــى شــبكات
اإلنتــاج العالميــة المتداخلــة وضــرورة
اســتقالل االقتصــاد األمريكــي ،علــى ســبيل
المثــال ،عــن الصناعــة الصينيــة ،وهــي
المغــذي األول للســوق األمريكــي ســواء
اإلنتاجــي أو االســتهالكي .وبالطبع ســتحاول
الحكومــات والشــركات تحميــل تكلفــة هــذا
التغيــر علــى أكتــاف الطبقــات العاملــة .فعلــى
ســبيل المثــال ،عــودة القطاعــات الصناعيــة

المغذيــة مــن الصيــن إلــى أمريــكا ســيزيد من
تكلفــة العمالــة وبالتالــي ســيدفع الشــركات
لالعتمــاد علــى الروبوتــات ودفــع العمــال
األمريكييــن إلــى صفــوف البطالــة ،فــي حيــن
ضــا زيــادة البطالــة فــي الصيــن في
ســيعني أي ً
القطاعــات التــي سينســحب منهــا رأس المــال
األمريكــي .وهــذا مجــال آخــر للصــراع
الطبقــي ،حتــى ال تدفــع الطبقــات العاملــة
ثمــن القوميــة االقتصاديــة كمــا دفعــت مــن
قبــل ثمــن العولمــة الرأســمالية.
هنــاك بالطبــع جانــب أيديولوجــي وسياســي
لهــذا التحــول .فصعــود القوميــة علــى
المســتوى االقتصــادي يــوازي صعــودًا
للقوميــة والشــوفينية على المســتوى السياســي
واأليديولوجــي .والقوميــة هــي الســاح
المفضــل للطبقــات الحاكمــة والحكومــات
لشــق صفــوف الطبقــات العاملــة ولخلــق
حــاالت اصطفــاف بينهــا وبيــن حكوماتهــا
فــي مواجهــة حكومــات وشــعوب الــدول
األخــرى و”أعــداء الوطــن” بالداخــل .وكلمــا
انكشــفت حــاالت الفشــل وســوء اإلدارة فــي
األزمــة الحاليــة ،ســتلجأ األنظمــة لســاحها
المفضــل هــذا .يعنــي كل ذلــك أن الســنوات
القادمــة ســتحتاج لرفــع رايــات التضامــن
األممــي فــي مواجهــة الهلوســة الوطنيــة التــي
تجتــاح العالــم.
والجانــب اآلخــر المــازم للهلوســة الوطنيــة
هــو العنصريــة التــي تســتخدمها األنظمــة
لحــرف الغضــف الشــعبي بعيـدًا عنهــا .فنجــد
خــال الجائحــة الحاليــة تحريــض الهنــدوس
علــى المســلمين فــي الهنــد ،والبيــض علــى
الســود فــي أمريــكا ،واألوروبييــن علــى
الالجئيــن العــرب واألفارقــة فــي أوروبــا،
إلــخ .وال شــك أن هــذا االتجــاه ســيتزايد
فــي مصــر أيضًــا مــع اســتمرار األزمــة
الصحيــة وتأثيراتهــا االقتصاديــة المدمــرة،
ســواء العنصريــة ضــد الالجئيــن الســوريين
واألفارقــة أو فــي شــكلها األخطــر بيــن
المســلمين والمســيحيين .لــن يحمينــا مــن

ربمــا كانــت مســألة مســتقبل اليســار
وضــرورة االســتعداد لمعــارك مــا بعــد
كورونــا هــو الســؤال األكثــر إلحا ًحــا وأهميــة
علــى اإلطــاق .المعــارك قــد بــدأت بالفعــل
فــي المــدن األمريكيــة .انتفاضــة جماهيريــة
جبــارة فــي أكثــر مــن  70مدينــة ضد شــرطة
وحكومــة ورئيــس يمينــي عنصــري يقتــل
الشــباب األســود الفقيــر بشــكل منهجــي .البــد
مــن مالحظــة أن هــذه االنتفاضــة ليســت
مجــرد رد فعــل لجريمــة قتــل جــورج فلويــد.
فهــذه أكبــر وأخطــر مظاهــرات تشــهدها
المــدن األمريكيــة منــذ اغتيــال مارتــن لوثــر
كنــج فــي  .1968المظاهــرات الحاليــة تحدث
فــي ســياق أزمــة كورونــا والتــي قتلــت
عشــرات اآلالف مــن فقــراء الســود ودفعــت
المالييــن منهــم لصفــوف جيــش العاطليــن
(تجــاوز عــدد العاطليــن فــي أمريــكا 40
مليــون) ،فــي حيــن يحقــق المليارديــرات
والشــركات الكبــرى أرباحًــا خياليــة،
وترتفــع البورصــات بالتريليونــات التــي
تضخهــا الحكومــة واالحتياطــي الفيدرالــي
فــي األســواق .هــذا هــو الســياق ،فنحــن
نشــهد بدايــات انفجــار الغضــب الجماهيــري
ضــد كل مــا يمثلــه ترامــب وشــركاؤه ســواء
المحلييــن أو العالمييــن .هــذا االنفجــار ،أيًّــا
كانــت نتائجــه المباشــرة أو حتــى إمكانيــات
اســتمراره ،يمثــل بدايــة لموجــات مــن
المقاومــة ســتمتد لمختلــف أنحــاء العالــم.
لقــد أثبتــت األزمــة الحاليــة علــى المســتوى
العالمــي أن النظــام الرأســمالي بحكوماتــه
وشــركاته لــم يفشــل فقــط فــي حمايــة صحــة
وحيــاة النــاس ،بــل أنــه مســتعد للتضحيــة
بهــم مــن أجــل عجلــة اإلنتــاج المقدســة،
ذلــك الصنــم الــذي يعبدونــه ويصلــون لــه
كل صبــاح ومســاء .ولــن يكتفــي هــؤالء
بذلــك ،بــل ســيحاولون إجبارنــا علــى دفــع
ثمــن فشــلهم مــن خــال التقشــف والتشــريد
واإلفقــار بعــد انتهــاء الجائحــة وســيفعلون كل
مــا بوســعهم لكســر المقاومــة ســواء بشــكل
مباشــر بالســاح والســجون والمحاكــم ،أو
بشــكل غيــر مباشــر بالتحريــض القومــي
والعنصــري والطائفــي.
لقــد طرحــت أرونداتا روي فكــرة أن الجائحة
الحاليــة تمثــل بوابـةً بيــن عالميــن :عالــم قائــم
علــى االســتغالل والظلــم واإلفقــار وعالــم
آخــر ممكــن قائــم علــى التضامــن والمســاواة
والحفــاظ علــى الطبيعــة .فإمــا العمــل اليــوم
علــى بنــاء ذلــك البديــل وإمــا القبول بمســتقبل
مــن الجوائــح والكــوارث البيئيــة والحــروب
والبطالــة والفقــر فــي خدمــة أربــاح رأس
المــال.
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قانون املساهمة «التكافلية» :الفقراء يتح َّملون مثن األزمة وال مساس باألغنياء

وافــق مجلــس الــوزراء فــي  20مايــو
قانــون ،بشــأن
الماضــي علــى مشــروع
ٍ
المســاهمة “التكافليــة” فــي مواجهــة
التداعيــات االقتصاديــة لفيــروس كورونــا،
صــم نســبة  1%مــن
ينــص علــى أن تُخ َ
صافــي دخــل العامليــن بالدولــة ،اعتبــارًا
مــن يوليــو المقبــل ،ولمــدة  12شــهرًا،
ونســبة  0.5%مــن صافــي دخــل أصحــاب
المعاشــات.
وبحســب نــصِّ القانــون ،يشــمل ذلــك
“العامليــن بشــركات القطــاع العــام ،وقطــاع
األعمــال ،والشــركات التــي تمتلــك فيهــا
الدولــة نســبةً مــن رأســمالها ،وكذلــك
العامليــن بالقطــاع الخــاص والبنــوك ...
ســواء كان العامــل شـ ً
ـاغل لوظيفـ ٍة دائمــة أو
مؤ قَّتــة”.

الحكومــة ترفــع شــعار “ننقــذ األغنيــاء مــن
جيــوب الفقــراء” ،إذ ســتُخصَّص الحصيلــة
ال ُمقتطَعــة مــن أجــور العامليــن وفــق القانــون
لـ”القطاعــات االقتصاديــة واإلنتاجيــة
وكــذا المنشــآت والشــركات والمشــروعات
ال ُمتضــرِّرة” ،فــي حيــن لــم تتخــذ هــذه
الحكومــة أ َّ
ي إجــرا ٍء يمــس بمصالــح رجــال
ت
األعمــال الكبــار ،الذيــن راكمــوا ثــروا ٍ
ت ورعايـ ٍة مــن النظــام علــى
طائلــة بتســهيال ٍ
مــدار ســنوات طويلــة ،بــل أنهــا ســارعت
منــذ مــارس الماضــي إلــى تقديــم الدعــم
ت شــملت تأجيــل
لهــم فــي صــورة إجــراءا ٍ
ســداد الضريبــة العقاريــة علــى المنشــآت
الصناعيــة والســياحية لمــدة ثالثــة أشــهر،
وخفــض ضريبــة الدمغــة علــى تعامــات
البورصــة ،وخفــض ضريبــة توزيــع

ت لقطــاع الصحــة وضعــف ميزانيتــه فــي إطار
األربــاح الرأســمالية ،إضاف ـةً إلــى قــرارا ٍ
تحفيزيــة أخــرى فــي صالحهــم.
خطــة النظــام لتخليــه عــن مســئولية تمويــل
وتقديــم الخدمــات.
بالتــوازي مــع ذلــك ،تنصــاع الحكومــة إلــى
ضغــط رجــال األعمــال مــن أجــل عــودة يلقــي النظــام عــبء األزمــة علــى العامليــن
األعمــال إلــى كامــل طاقتهــا بمــا يحملــه ذلــك والفقــراء عــدة مــرات؛ مــرة بســبب غيــاب
دعــم الئــق للمواطنيــن خــال فتــرة
مــن مخاطــرة بحيــاة المالييــن مــن النــاس في أيِّ
ٍ
ظــلِّ وبــا ٍء يخــرج عــن الســيطرة ،مــن خــال الوبــاء ،دافعًــا إياهــم إلــى االختيــار بيــن
دفعهــا باتجــاه “التعايــش” مــع الفيــروس فــي المــوت مرضًــا أو المــوت جوعًــا ،ومــرة
الفتــرة المقبلــة.
بالتواطــؤ مــع رجــال األعمــال فــي تخفيــض
األجــور وتســريح العمالــة ،ومــرة بإلقــاء
األدهــى فــي القانــون الجديــد أنــه ينــص اللــوم عليهــم فــي تفشــي الوبــاء خــال ك ِّل
َ
علــى أن الحصيلــة ال ُمقتطعــة مــن أجــور ذلــك ،واآلن بتمويــل حزمــة إنقــاذ الشــركات
العامليــن سـتُخصَّص أي ً
ضــا لـ”المســاهمة في والمشــروعات مــن جيوبهــم.
تمويــل البحــوث العالجيــة وتطويــر منظومــة
الرعايــة الصحيــة” ،ليدفــع المواطنــون مــرةً االشتراكيون الثوريون
ت مــن اإلهمــال ال ُمتع َّمــد
أخــرى ثمــن ســنوا ٍ

لرنفض عودة الدراسة يف ذروة انتشار الوباء
بالتزامــن مــع ازديــاد حــاالت اإلصابــة
بفيــروس كورونــا وكســر حاجــز  27ألــف
إصابــة ،أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم طــارق
شــوقي أن امتحانــات الثانويــة ســتجرى فــي
نهايــة الشــهر الجــاري دون تأجيــل ،معرضــا
أكثــر مــن  650ألــف طالــب وطالبــة وقرابــة
 700ألــف فــى امتحانــات الدبلومــات الفنيــة
لخطــر اإلصابــة بالفيــروس ونقــل العــدوى
لعائالتهــم.

الثانويــة العامــة بســبب عــدم دخولهــا فــي
مجمــوع دخولهــم الجامعــات وعدم احتســابها
فــي التنســيق  ،معتبريــن أنهــا تعرضهــم
لخطــر العــدوى ونقلهــا دون جــدوى.

وقــد أوضــح أحــد المدرســين أن خطــر
العــدوى لــن يقتصــر فقــط علــى الطــاب،
بــل إن الخطــر يتضاعــف علــى مراقبيــن
اإلمتحانــات ،وعبــر بعــض المدرســين عــن
خوفهــم مــن انتقــال الفيــروس إلــى غــرف
و قــد طالــب طــاب الثانويــة العامــة بتأجيــل الكنتــرول علــى ورق اإلجابــة.
اإلمتحانــات حتــى نهايــة ذروة تفشــى الوبــاء
وتأجيــل أول فصــل دراســي فــي الجامعــة وعلــى الجانــب اآلخــر عبــر طــاب الثانويــة
أو اســتبداله بامتحــان للقــدرات قبــل دخــول األزهريــة عــن نفــس التخوفــات بعــد تأكيــد
رئيــس قطــاع المعاهــد األزهريــة بعــدم
الجامعــة.
تأجيــل امتحاناتهــم .وقــد عبــر طــاب
وعبــر طــاب المــدارس الدوليــة والشــهادات الجامعــات فــي الفــرق النهائيــة عــن رفضهــم
األجنبيــة رفضهــم لحضــور امتحانــات لخوضهــم اإلمتحانــات عبــر مواقــع التواصل

االجتماعــي ،وأصــدر اتحــاد طــاب جامعــة
النيــل بيانــا يطالــب بإلغــاء القــرار الصــادر
فــي  17مايــو ســنة  2020والــذي يقتضــي
تأديــة طــاب الفــرق النهائيــة المتحانــات
تحريريــة تُعقــد داخــل الجامعــة واســتبدالها
بعقــد امتحانــات إلكترونيــة أو تقييــم الطــاب
عــن طريــق مشــاريع بحثيــة ،وقــد بــادر
اتحــاد طــاب كليــة الهندســة بجامعــة القاهرة
بطــرح بعــض األفــكار لالمتحــان عــن بعــد
فــي بيــان أصــدره األســبوع الماضــي.

وترتفــع احتمــاالت اإلصابــة لوجــود عــدد
كبيــر مــن الطلبــة المخالطيــن لحــاالت مؤكدة
بالفيــروس مــن عائالتهــم وغيرهــم بعــد
أن وصلنــا إلــى ذروة التفشــي المجتمعــي.
وتتواجــد أعــداد كبيــرة مــن الطــاب فــي
محافظــات خــارج المناطــق أو المحافظــات
التــى ســتقام بهــا امتحاناتهــم؛ ويمثــل التنقــل
والســفر خطــرًا جســي ًما علــى صحتهــم،
ويزيــد مــن فــرص تعرضهــم لإلصابــة.
نحــن نطالــب بتلبيــة مطالــب طــاب
الثانويــة العامــة وطــاب الشــهادات
األجنبيــة واتحــادات الطــاب فــي الجامعــات
وإعطائهــم حقوقهــم بجعلهــم شــركاء فــي
اتخــاذ القــرار ،وحمايــة مالييــن الطــاب
وأســرهم مــن العــدوى.

كمــا يطالــب طــاب الثانويــة والفــرق النهائية
بتقيــم درجاتهــم عــن بعــد أو تأجيــل امتحانات
نهايــة العــام أســوة بمــا تــم مــع طــاب فــرق
النقــل والشــهادات األجنبيــة .حيــث تماثــل
األهميــة العلميــة للصــف الثالــث الثانــوي
والفصــل الدراســي األخيــر مــع أهميــة أي
الطالب االشتراكيين الثوريين
فصــل دراســي آخــر وســنوات النقــل.
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مناذج من التوظيف السيايس ألزمة كورونا  -الجزء الثاين
السيســي للعمالــة غيــر ال ُمنتظمــة” فــي
ســياق إجــراءات مواجهــة انتشــار فيــروس
كورونــا ،ولكــن مــا تــم الكشــف عنــه وفقًــا
لتقريــر نُشــر علــى موقــع “المنصــة” بتاريــخ
 ٦مايــو بعنــوان “أموالهــم ُر َّدت إليهــمَ :مــن
يدفــع منحــة الـــ 500جنيــه للعمالــة غيــر
المنتظمــة؟” ،أن موازنــة الدولــة لــم تتح َّمــل
ملي ًمــا واحــدًا ،وأن مــن تح َّمــل التكلفــة
ال ُمقــ َّدرة بحوالــي  3مليــار و 750مليــون،
هــو حســاب “رعايــة وتشــغيل العمالــة
غيــر ال ُمنتظمــة” الــذي أطلقتــه الدولــة بعــد
الثــورة قبــل  9أعــوام ،وتتجــاوز أرصدتــه
الـــ 4مليــارات جنيــه ،حيــث يقــوم الصنــدوق
باقتطــاع نســبة  6فــي األلــف مــن قيمــة أي
مشــروع لصالحــه.

بقلم :خالد عبد الرحمن
ً
ـتكمال لمــا بدأنــاه
فــي هــذا المقــال نق ـدِّم اسـ
ـف لنمــاذج مــن
فــي المقــال الســابق مــن كشـ ٍ
توظيــف أزمــة كورونــا مــن قبــل النظــام
العســكري الحاكــم ،لغســل يــده مــن كل مــا
ت كارثيــة
نعانــي منــه اليــوم مــن تداعيــا ٍ
تحــت ضغــط األزمــة ،باإلضافــة إلى تحســين
صورتــه فــي وعــي المواطــن.

األقنعــة الطبيــة ليعمــل بمتوســط طاقــة
إنتاجيــة  100ألــف قنــاع فــي اليــوم ،مــع
تجهيــز عناصــر مــن خريجــي كليــة الطــب
العســكرية والمعاهــد الطبيــة العســكرية
للمشــاركة فــي عمليــات مقاومــة ومنــع
انتشــار الفيــروس ،واإلعــان عــن 1000
ســيارة إســعاف مجهــزة برعايــة مركــزة،
و 2إســعاف طائــر ،وكل هــذا كان فــي ســياق
تقديــم الدعــم والمعونــة للدولــة فــي مواجهــة
أزمــة كورونــا.

االســتعدادات والتجهيــزات الطبيــة للقــوات
المســلحة
علــى الجانــب اآلخــر ،نجــد أن عــدد
المصابيــن قــد تجــاوز  14ألــف مصــاب،
وفقًــا ألرقــام وزارة الصحــة حتــى 20
مايــو ،وقــد نفــدت أسـرَّة العزل بالمستشــفيات
ً
بروتوكول
الحكوميــة ،فيمــا أعلنــت الــوزارة
جديــدًا للعــزل المنزلــي للحــاالت المصابــة
صــت مــدة العــزل بالمــدن
بالكورونــا ،وقلَّ َ
الجامعيــة والمستشــفيات مــن  14يو ًمــا إلــى
 7أيــام (رغــم أن فتــرة حضانــة الفيــروس
 14يو ًمــا علــى األقــل) ،بــل وتــم التخلــي
ت تخــدم مئــات اآلالف مــن
عــن مستشــفيا ٍ
َ
المواطنيــن إذ تح َّولــت إلــى مستشــفيات
عــزل ،مثــل المعهــد القومــي للكبد ومستشــفى
التأميــن الصحــي بمدينــة نصــر ،ويســتمر
ظــ َم عــرضٌ تســاقط أفــراد الفريــق الطبــي بيــن شــهيد
فــي  7أبريــل الماضــي ،نُ ِّ
ِّ
ُ
عســكري ضخــم بحضــور عبــد الفتــاح ومصــاب ومعــزول ،إذ توفــ َي حتــى اآلن
السيســي ،أُعلِــنَ فيــه رفــع درجــة االســتعداد  14طبيبًــا و 8ممرضــات ،وتخطَّــت نســبة
القصــوى داخــل المستشــفيات العســكرية اإلصابــة بيــن الفريــق الطبــي الـــ 13%مــن
الســتقبال العناصــر المصابــة ســواء مدنيــة مجمــل اإلصابــات وفقًــا آلخــر تصريحــات
أو عســكرية ،مــع توفيــر  4مستشــفيات منظمــة الصحــة العالميــة ،ممــا وضعنــا فــي
ميدانيــة بقــدرة  502ســرير للمستشــفى ،ترتيــب أعلــى نســب إصابــة ووفيــات للفريــق
الســتقبال الحــاالت المصابــة وتقديــم الدعــم ،الطبــي عالميًــا.
ورفــع قــدرات المعامــل المركزيــة للقــوات رغــم كل ذلــك ،لــم يُخصَّــص مستشــفى
المســلحة لتســتطيع اختبــار  2200عينــة فــي عســكري واحــد مــن هــذه المستشــفيات
اليــوم ،مــع تطويــر خطــوط إنتــاج مصنــع

ُوف حتى اآلن  14طبي ًبا
«ت ِّ َ
و 8ممرضات ،وتخطَّت
نسبة اإلصابة بني الفريق
الطبي الـ 13%من مجمل
اإلصابات»

للعــزل أو اســتقبال وفــرز المصابيــن
والمخالطيــن ،ولــم تشــارك أيٌّ مــن هــذه
األجهــزة أو العناصــر الطبيــة العســكرية فــي
دعــم أو معونــة حتــى اآلن.
تقديــم أيِّ
ٍ
القــوات المســلحة تقــوم بتطهيــر الشــوارع
والمرافــق العامــة
مــع بدايــة األزمــة ،قامت قــوات مــن الجيش،
مصحوبــةً بســيارات ضخمــة مجهــزة
بميكروفونــات تبــث األغانــي الوطنيــة،
بعمليــات تطهيــر واســعة للشــوارع الرئيســية
والمرافــق العامــة ،رغــم نــداء الكثيــر مــن
األطبــاء والعلمــاء وقتهــا بعــدم جــدوى هــذه
العمليــات ،وإنهــا إهــدار إلمكانــات المجتمــع
فــي ظــل أزمــة كبيــرة ،وأن األصــح هــو
تطهيــر المستشــفيات ،ومنــح المطهــرات
للمواطنيــن بالمجــان ،لــم تســتجب أي مــن
أجهــزة الدولــة ،وهللــت وســائل اإلعــام لمــا
يجــري باعتبــاره أحــد إنجــازات الدولــة.
ومــا يؤ ِّكــد رأي األطبــار والعلمــاء آنــذاك
هــو اإلعــان الــذي أفصحــت عنــه منظمــة
الصحــة العالميــة فــي  17مايــو بعــدم جــدوى
رش المطهــرات فــي الشــوارع ،فهــي ال
تقضــي علــى فيــروس كورونــا ،عــاوة
علــى أنهــا تنطــوي علــى مخاطــر صحيــة
علــى البشــر ،وبالتالــي كل مــا جــرى كان
إهــدارًا لمــوارد المجتمــع ،ودعايــة للنظــام
الحاكــم ليــس أكثــر.
منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة
فــي أبريــل الماضــي أعلنــت وزارة القــوى
العاملــة عــن تخصيــص منحــة ماليــة بقيمــة
 500جنيــه للعمالــة غيــر ال ُمنتظمــة ،تُصرف
لمــدة  3أشــهرُ ،عرفــت إعالميًــا باســم “منحة

«خرجت قوافل املبادرة عىل
سيارات تحمل ملصقات
بصور السييس ،و ُمح َّملة
بـ 300ألف كرتونة مواد
غذائية ،و 100ألف قطعة
مالبس جديدة ،مع كميات
من املستلزمات الطبية
لدعم  26مستشفى يف 23
محافظة»
صــور الرئيــس علــى ســيارات مبــادرة
“تحيــا مصــر”
فــي  16مايــو ،أطلــق صنــدوق “تحيا مصر”
أكبــر قافلــة للمســاعدات اإلنســانية ،وهــى
المرحلــة الثالثــة مــن مبــادرة “نتشــارك..
هنعــدي األزمــة” لمواجهــة تداعيــات انتشــار
فيــروس كورونــا ،حيــث خرجــت قوافــل
المبــادرة علــى ســيارات تحمــل ملصقــات
بصــور الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي،
و ُمح َّملــة بـــ 300ألــف كرتونــة مــواد غذائية،
و 100ألــف قطعــة مالبــس جديــدة ،مــع
كميــات مــن المســتلزمات الطبيــة لدعــم 26
مستشــفى حميــات وصــدر فــي  23محافظــة،
وطب ًعــا صاحــب هــذا حملــة إعالميــة ضخمــة
للدعايــة للرئيــس والنظــام الحاكــم.
هــذه النمــاذج وغيرهــا ،التــي ســوف نواظــب
علــى كشــفها تبا ًعــا ،هــي نمــاذج للتوظيــف
السياســي ألزمــة كورونــا ،لتحقيــق مكاســب
دعائيــة وسياســية ،باإلضافــة إلــى تجميــل
وجــه النظــام العســكري الحاكــم فــي مصــر.

االشرتايك

ملف
متابعات

العدد  - 132السبت  6يونيو 2020

5

أزمة كورونا ..وإعالم «الشلولو»
بقلم :هيثم فؤاد

الخلــق» واإلعالمــي مقــدم البرنامــج.

يلقــي الكثيــرون باللــوم علــى وعــي فقــراء
المصرييــن باعتبــاره الســبب فــي تفشــي
فيــروس كورونــا حاليًــا ،متجاهليــن،
ليــس فقــط دور الفقــر فــي دفــع المواطــن
للمخاطــرة بحياتــه وصحتــه ،والخــروج
ســعيًا خلــف لقمــة العيــش «فالمــوت مــن
الفيــروس محتمــل ولكــن المــوت مــن
الجــوع أكيــد» ،ولكــن األهــم هــو تجاهــل
هــؤالء لكــم الرســائل اإلعالميــة التــي
ترســلها الدولــة بشــكل يومــي ،والتــي تحــط
مــن وعــي المواطــن ،وتقلــل مــن احترامــه
للعلــم والعلمــاء ،وهــذه الرســائل تأتــي مــن
شــخصيات عامــة ومســئولين حكومييــن،
وعبــر المنابــر اإلعالميــة للســلطة ،فــي ظــل
تغييــب متعمــد للمثقــف الحقيقــي بالمعتقــات
والمنافــي ،باإلضافــة إلــى البروتوكــول
الفاشــل الــذي تتبنــاه وزارة الصحــة.

وعلــى نفــس الخــط ،خــرج طبيــب مصــري
علــى أحــد الفضائيــات التابعــة للدولــة ليتكلــم مديــر معهــد القلــب الســابق« :السيســي
عــن عــاج الكورونــا بــأكل الفــول المطبــوخ يمتلــك العــاج»
علــى الطريقــة المصريــة ،وتصريــح آخــر
لإلعالميــة أمانــي الخيــاط تعلــن فيــه أن فــي أبريــل الماضــي صــرح د.جمــال شــعبان
شــرب الشــاي والمشــروبات الســاخنة قــادر مديــر معهــد القلــب الســابق علــى صفحتــه
علــى عــاج فيــروس كورونــا ألنهــا «تزقــه بالفيــس بــوك تعليقًــا علــى زيــارة وزيــرة
لداخــل المعــدة» ،وتصريــح اإلعالمــي الصحــة إليطاليــا بصحبــة شــحنة مســاعدات
مفيــد فــوزي «الشــعب الوحيــد الــذي لــم طبيــة «الرئيــس السيســي كتــب علــى صفحته
تــزره كورونــا –غيــر مصــر طبعًــا -هــو أن مصــر مســتعدة لتقــدم المســاعدات لــكل
الشــعب الهنــدي ،بســبب مــادة الكرومنيــوم دول العالــم ،وهــى «رســالة خفيــة مبطنــة
وهــي عبــارة عــن توابــل تبــاع عنــد العطــار ألصحــاب القــرار فــى العالــم بــأن مصــر
وتوضــع فــي الطعــام وتســتطيع أن تتصــادم مســتعدة لتقديــم العــاج للعالــم بشــرط
التعــاون مــع مصــر فــى الملفــات المختلفــة
مــع الفيــروس وتقضــي عليــه».
والقبــول بــدور قيــادي لمصــر عالميًــا،
مــا ســبق وغيــره مــن التصريحــات التــي عمو ًمــا تابعــوا أرقــام حــاالت الكورونــا
تغــرس فــي وعــي المواطــن المنهــج فــى إيطاليــا فــى الفتــرة القادمــة وتراجعهــا
غيــر العلمــي فــي التعامــل مــع الوبــاء والقضــاء علــى الوبــاء مثــل مــا حــدث فــى
واألزمــات ،ناهيــك عــن الشــوفينية الزاعقــة الصيــن ،بعــد زيــارة وزيــرة الصحــة لبكيــن،
فــي خطاباتهــم ،ومــن المضحــك جــدًا أن فقــد نجحــت الصيــن فــى القضــاء علــى
يتهــم نظــام (هــؤالء هــم أبواقــه اإلعالميــة) الوبــاء وانخفضــت حــاالت اإلصابــة بشــكل
كبيــر جــدا ،والســر هــو أن مصــر قدمــت
الشــعب بالجهــل وقلــة الوعــي!!
العــاج للصيــن ،ووزيــرة الصحــة بتكليــف
هالة زايد« :فيروس غير خطير»

«يف  14فرباير املايض،
رصحت الدكتورة هالة زايد،
وزيرة الصحة الحالية ،أن
فريوس كورونا مثل األنفلونزا
يحتاج إىل الراحة ىف البيت
والتغذية السليمة»

فــي  14فبرايــر الماضي ،صرحــت الدكتورة
هالــة زايــد ،وزيــرة الصحــة الحاليــة ،أن
فيــروس كورونــا مثــل األنفلونــزا يحتــاج
إلــى الراحــة فــى البيــت والتغذيــة الســليمة،
وأن أكثــر الذيــن تأثــروا بالفيــروس نســبة
ضئيلــة ج ـدًا ،وهــم ضعــاف المناعــة وكبــار
الســن والحوامــل وغيرهــم ،وأن عــاج
فيــروس كورونــا خافــض حــرارة ومضــاد
حيــوي ومتابعــة فقــط.

فــي هــذا المقــال ســوف أحــاول طــرح نمــاذج
للرســائل اإلعالميــة التــي بثهــا النظــام
طــوال الفتــرة القصيــرة الماضيــة ،وتأثيرهــا
المنحــط فــي وعــي المواطــن ،وســنتناول
باقــي المحــاور فــي مقــاالت الحقــة.

أنــه أتــى فــي ســياق خــداع العمــال وحثهــم
علــى االســتمرار فــي العمــل رغــم الوبــاء

«يف  2أبريل املايض ،توقع
الدكتور هاىن الناظر،
استشارى األمراض الجلدية
واألستاذ باملركز القومي
للبحوث ،اختفاء فريوس
كورونا خالل نهاية شهر
أبريل»

وكان لهــذا التصريــح أثــر كبيــر فــي نشــر
رســالة ســلبية للجماهيــر عــن مــدى خطــورة
الفيــروس ،وســوء فهــم لقدرتــه الشــديدة علــى
االنتشــار ،وبالتالــي االســتهانة فــي التعامــل
معــه ،خاصــة عندمــا تبعــه تصريحــات
«الشلولو» يعالج فيروس كورونا
مشــابهة لنفــس الوزيــرة عــن قــدرة الحكومــة مــن الرئيــس السيســى زارت إيطاليــا مــع
بتصريحــات أعــادت إلــى الذاكــرة اللــواء علــى احتــواء الفيــروس ،وأن الــوزارة تســبق شــحنة مســاعدات طبيــة ،وظهــرت دون
عبــد العاطــي وادعــاء قدرتــه علــى تحويــل الفيــروس بخطــوة ،إلــخ.
ارتــداء ماســك ،متعمــدة ،دا معنــاه إننــا ربمــا
نكــون وصلنــا لبروتوكــول وقائــي ..ومــن ثــم
الفيروســات إلــى « ُكفتــه يتغــذى عليهــا
المريــض» ،صــرح مجــدي نزيــه رئيــس كامــل الوزيــر« :مــن بنــوا األهرامــات لــن نســتطيع أن نقــول :مبــروك إليطاليــا القضــاء
يهزمهــم فيــروس كورونــا»
علــى فيــروس كورونــا قريبــا ..ألن مصــر
قســم التثقيــف الغذائــي بالمعهــد القومــي
للتغذيــة خــال اســتضافته فــي  6أبريــل أثنــاء افتتــاح كامــل الوزيــر وزيــر النقــل عندهــا العــاج وســتقدمه إليطاليــا».
الماضــي ببرنامــج «بــاب الخلــق» الــذي الحالــي ألحــد المشــروعات فــي  ٣١مــارس تخيــل معــي عزيــزي القــارئ تأثيــر تصريــح
يــذاع علــى قنــاة «النهــار» الفضائيــة الماضــي ،صــرح فــي فيديــو علــى يوتيــوب مثــل هــذا ،أتــى علــى لســان اســتاذ بكليــة
المصريــة ،ويقدمــه المذيــع محمــود ســعد ،ومنشــور علــى اليــوم الســابع ،أن الشــعب الطــب ومديــر ســابق لمعهــد القلــب وضيــف
أن أكلــة مصريــة قديمــة اســمها «الشــلولو» المصــري هــو الــذي بنــى االهرامــات ولــن دائــم للفضائيــات المصريــة التابعــة للنظــام،
مــن أكفــأ مقومــات المناعــة والمضــادات يهزمــه فيــروس كورونــا ،وإن مــا علــى علــى وعــي المواطــن العــادي ،الذي ســيكون
لفيــروس كورونــا ،وتتكــون مــن الملوخيــة الشــعب المصــري ســوى تنــاول البصــل علــى قناعــة بــأن العــاج موجــود فــي مصــر
الناشــفة والمــاء والبصــل والثــوم والليمــون والثــوم والبرتقــال والليمــون وال ِمــش مــع وبالتالــي ال داعــي ألي إجــراءات وقائيــة أو
والملــح ،وهــو التصريــح الــذي أثــار ضجــة التعــرض للشــمس أثنــاء العمــل ولــن يضرهم احترازيــة فــي مواجهــة الفيــروس.
علــى وســائل التواصــل اإلجتماعــي لمــا فيــه الفيــروس ،وهــذا التصريــح هــو إعــادة
مــن تعــدي علــى المنهــج العلمــي وترســيخ إنتــاج ألســطورة اختــاف طبيعــة الشــعب وزيــر األوقــاف« :قــل لــن يصيبنــا إال مــا
للجهــل فــي وعــي المواطــن البســيط ،المصــري عــن باقــي البشــر ،وأن صحــة كتــب هللا لنــا»
وكان لهــذه الضجــة أثــر كبيــر فــي إجبــار المصرييــن أفضــل مــن صحــة باقــي البشــر،
المجلــس األعلــى لإلعــام علــى توجيــه وهــذه كلهــا أكاذيــب منتشــرة بشــدة ،بســبب مــع ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بفيــروس
إنــذار وعقوبــة لفــت النظــر لبرنامــج «بــاب تصريحــات مثــل هــؤالء المســئولين ،كمــا كورونــا فــي النصــف الثانــي مــن مــارس

الماضــي ،ارتفعــت األصــوات المطالبــة
بتعطيــل صــاة الجمعــة والجماعــة ،كجــزء
مــن خطــة شــاملة لمنــع انتشــار الفيــروس،
ليخــرج علينــا د.مختــار جمعــة وزيــر
األوقــاف ،ويصــر علــى تأديــة صــاة
الجمعــة بمســجد ماســبيرو  20مــارس
الماضــي ،ليــس هــذا فقــط بــل يصعــد المنبــر
خطيبــا للجمعــة ،ويبــدأ الخطبــة قائــا «قــل
لــن يصيبنــا اال ماكتبــه هللا لنــا وكل نفــس
ذائقــة المــوت» ،وهــو نفــس الخطــاب الــذي
يتــردد بيــن عمــوم الشــعب المصــري ،والذي
يرســخ للتــواكل واالســتخفاف باإلجــراءات
الوقائيــة والتباعــد االجتماعــي فــي مواجهــة
الفيــروس.
هانــي الناظــر « :نهايــة الفيــروس أول
مايــو»
فــي  2أبريــل الماضــي ،توقــع الدكتــور هانى
الناظــر ،استشــارى األمــراض الجلديــة
واألســتاذ بالمركــز القومــي للبحــوث،
اختفــاء فيــروس كورونــا خــال نهايــة شــهر
أبريــل الماضــي ،وقــال الناظــر ،خــال
اســتضافته ببرنامــج هــذا الصبــاح ،أن هنــاك
نظريتــان علميتــان بشــأن توقعــات القضــاء
علــى كورونــا ،أولهمــا أن ارتفــاع درجــات
الحــرارة تؤثــر علــى انتشــار الفيــروس،
أمــا األخــرى فتؤكــد أن درجــات الحــرارة
المرتفعــة توقــف نشــاط الفيــروس ،وكلهــا
تصريحــات بــدون أســاس علمــى ال يصح أن
تخــرج علــى لســان طبيــب وأســتاذ بالمركــز
القومــي للبحــوث ،وبالطبــع كان لهــا تأثيــر
ســلبي علــى وعــي المواطــن ،الــذي اســتنتج
أنــه ال داعــي لمقاومــة الفيــروس فســوف
ينتهــي بعــد أقــل مــن شــهر.
كل هــذه النمــاذج وغيرهــا كثيــر ،أحــد
أهــم األســباب فــي خلــق حالــة مــن
الوعــي الرخــو والمتأخــر باألزمــة ومــدى
خطورتهــا ،والتعزيــز مــن األوهــام حــول
اختــاف الشــعب المصــري عــن غيــره
مــن شــعوب المنطقــة والعالــم ،واالســتهانة
بالعلــم والمنهــج العلمــي ،وطبعــا كل هــذا
فــي ســياق سياســات قمــع وإفقــار خلقــت
مســتوى فقــر قياســي وصــل إلــى  33%وفقــا
لتصريحــات الحكومــة فــي  ،2019وأغلقــت
كامــل المجــال العــام ،وقتلــت كل أشــكال
المبــادرات الفرديــة والجماعيــة ،وقامــت
بإعتقــال ونفــي كل صاحــب فكــر يمكــن أن
يــؤدي اليــوم دور هــام فــي توعيــة الشــعب
بطبيعــة الوبــاء ومــدى خطورتــه ،باإلضافــة
إلــى بروتوكــول صحــي فاســد يســمح
بتســرب الحــاالت المصابــة ونشــر المــرض
فــي المجتمــع.
علــى عكــس مــا يُــر َّوج لــه عــن مســئولية
وعــي الشــعب عــن انتشــار الوبــاء ،فالنظــام
الحاكــم هــو المســئول األول عــن حالــة
الوعــي المتأخــر التــي نالحظهــا بيــن مختلف
قطاعــات الشــعب المصــري ،عبــر مزيــج
اإلفقــار والتجهيــل والقمــع الــذي مارســتهم
وتمارســهم الدولــة وأذرعتهــا اإلعالميــة
واألمنيــة طــوال الفتــرة الماضيــة.

االشرتايك
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سجون مرص يف زمن الكورونا
بحريــة ،وعنــد إصابــة أحدهــم ســينتقل
الفيــروس بالتبعيــة إلــى الســجناء ،وهــو مــا
قــد يــؤدي إلــى كارثــ ٍة بيــن المســاجين.

بقلم :أحمد أبو الحمد

يترتــب علــى هــذا القــرار أيضًــا عــدم
قــدرة المســاجين علــى التواصــل مــع العالــم
الخارجــي ،الــذي قــد يــؤدي إلــى حالــة
مــن التجهيــل المتعمــد داخــل الســجون،
بســبب نــدرة المعلومــات الــواردة عــن
قــدرة الفيــروس علــى االنتشــار ،وطــرق
الوقايــة ،وبروتوكــول العــاج ،كمــا ُســيحرم
المســاجين مــن دخــول الطعــام واألدويــة،
والمعونــات الماديــة التــي يعتمــدون عليهــا
بشــكل أساســي .وأخيـرًا يســاعد هــذا القــرار
فــي انتشــار حالــة مــن الخــوف بســبب نــدرة
المعلومــات القادمــة مــن الخــارج ،حيــث يعلم
المســاجين أن هنــاك أزمــةً كبيــرة محيطــة
بذويهــم ،لكنهــم ال يفهمونهــا بالكامــل وال
يعلمــون حدودهــا ،رغــم أنهــم متضــرِّرون
منهــا بشــكل مباشــر.

ات إىل وجود ما يقرب من  114ألف سجني
«تشري تقدير ٌ
داخل مرص ُموزَّعني عىل  60سج ًنا ،من بينهم ما يقرب من
 50ألف سجني سيايس معظمهم قيد الحبس االحتياطي»

فــي مــارس الماضــي ،صنَّفــت منظمــة
الصحــة العالميــة تفشــي فيــروس كورونــا
بوصفــه وبــا ًء عالميًــا (جائحــة) ،وذلــك
بســبب ســرعة تفشــي العــدوى واتســاع
نطاقهــا ،باإلضافــة إلــى قصــور بعــض الدول
علــى مســتوى اإلرادة السياســية الالزمــة
للســيطرة علــى هــذا التفشــي للفيــروس .خطــورة اكتظــاظ الســجون ،التــي تصــل
نســبة التكــدس فيهــا إلــى  ،150%وتتجــاوز
وفــي ظــل هــذه الجائحــة العالميــة ،تعــد  300%فــي أماكــن االحتجــاز األوليــة فــي
الســجون مــن أخطــر األماكــن التــي تمثِّــل أقســام الشــرطة ومديريــات األمــن (تقريــر
بيئـةً خصبــة النتشــار المــرض وذلــك بســبب المجلــس القومــي المصــري لحقــوق اإلنســان
التجمعــات الكبيــرة داخــل جدرانهــا ،وعــدم .)2016 -
توفــر رعايــة طبيــة جيــدة لمكافحــة انتشــار
العــدوى ،وهــو مــا تنبهــت لــه عديــ ٌد مــن وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود رقــم دقيــق
الــدول عبــر العالــم فأفرجــت عــن أعــدا ٍد يمثــل أعــداد المحبوســين فــي الســجون
كبيــرة مــن المســجونين لمنــع التكــدس فــي المصريــة ،تشــير تقديـ ٌ
ـرات إلــى وجــود مــا
الســجون ،مثــل بريطانيــا وفرنســا وأمريــكا يقــرب مــن  114ألــف ســجين داخــل مصــر
ُمو َّزعيــن علــى  60ســجنًا ،مــن بينهــم
وإثيوبيــا وإندونيســيا ونيجيريــا.
مــا يقــرب مــن  50ألــف ســجين سياســي
وعــاوة علــى ذلــك ،هنــاك عــد ٌد مــن الــدول معظمهــم قيــد الحبــس االحتياطــي ،منهــم
اإلقليميــة التــي اتخــذت قــرارات حقيقيــة مــن يعانــي مــن أمــراض طبيــة مزمنــة،
إزاء الســجون فــي إطــار اإلجــراءات وأمــراض الرئــة ،ومنهــم مــن يعانــون مــن
الراميــة الحتــواء فيــروس كورونــا؛ مثــل ســوء التغذيــة ،واألنيميــا ،وضعــف المناعــة،
إيــران التــي ســمحت لنحــو  85ألــف ســجين ،وهــم مــن الفئــات المصنفــة األكثــر عرضــة
بينهــم ســجناء سياســيون بمغــادرة الســجون ،لإلصابــة بالفيــروس ،باإلضافــة إلــى وجــود
وكذلــك مملكــة األردن التــي قـ َّر َرت اإلفــراج عــدد ال بــأس بــه مــن كبــار الســن واألطفــال،
عــن ثالثــة آالف و 81ســجينًا بقضايــا تتعلــق والســجينات الحوامــل ،والســجينات العوائــل.
بديــون مدنيــة ،باإلضافــة إلــى المغــرب التــي
أعلنــت حكومتهــا عــن اإلفــراج عــن  5654وال يعتبــر االكتظــاظ المشــكلة الوحيــدة
ســجين ،فــي إطــار اإلجــراءات االحترازيــة التــي تعانــي منهــا الســجون المصريــة ،بــل
ضــد تفشــي انتشــار فيــروس كورونــا ،تُعــرف هــذه الســجون أيضًــا بأنهــا أماكــن
وغيرهــا مــن الــدول مثــل الجزائــر ،وتركيــا ،غيــر صحيــة وغيــر نظيفــة ،وغيــر جيــدة
التهويــة ،وضعيفــة اإلضــاءة ،وتعانــي
وفلســطين.
مستشــفيات الســجون مــن نقــص المــوارد
وعلــى عكــس هــذه الــدول ،ال يــزال النظــام الطبيــة ،واالفتقــار إلــى الكفــاءات البشــرية،
المصــري إلــى اآلن يرفــض بشــكل قاطــع باإلضافــة إلــى منــع إدارة الســجون المعتقلين
اتخــاذ أي إجــراءات حقيقيــة لحفــظ حيــاة فيهــا عمــدًا مــن الحصــول علــى الرعايــة
المعتقليــن فــي الســجون بالرغــم مــن تحذيــر الطبيــة والعــاج بشــكل منتظــم.
المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة مــن

ووفقًــا للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر،
فــإن نــزالء الســجون ُمعرَّضــون بشــكل
خــاص لألمــراض المعديــة ،مثــل فيــروس
كوفيــد ،-19ويمكــن لظــروف االحتجــاز أن
تــؤدي إلــى تفاقــم المخاطــر .وتشــمل هــذه
المخاطــر ارتفــاع معــدالت انتقــال العــدوى،
وخاصــة فــي الســجون المكتظــة وعندمــا
تكــون األنظمــة الصحيــة أدنــى جــودة ِم َّمــا
هــي عليــه فــي ســائر المجتمــع .وســبق
لمنظمــة العفــو الدوليــة أن وثَّقَــت ظــروف
االحتجــاز غيــر اإلنســانية فــي عــدة ســجون،
بمــا فــي ذلــك غيــاب الرعايــة الطبيــة
المناســبة.
ولكــن لــم تكــن هــذه البيانــات والمناشــدات
كافيــة للحكومــة المصريــة ،التــي لــم يصــدر
عنهــا أي بيانــات رســمية بخصــوص وجــود
أي إصابــات بيــن المســاجين ،بالرغــم مــن
انتشــار أخبــار حــول إصابــة أحد المســجونين
فــى قســم مدينــة نصــر بفيــروس كورونــا،
باإلضافــة إلــى دخــول معتقلــي ســجن طــرة
ب عــن الطعــام ،اعتراضًا
تحقيــق فــي إضــرا ٍ
علــى اإلجــراءات الوقائيــة داخــل الســجن،
ولكنهــا علــى النقيــض اســتغلت تلــك األزمــة
فــي فــرض مزيــد مــن اإلجــراءات القمعيــة
علــى الســجون والمعتقليــن.
ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات هــي منــع
الزيــارات للســجون ،الــذي يبــدو ظاهريًــا أنه
قــرا ٌر احتــرازي صائــب لحمايــة المســاجين
مــن خطــر العــدوى خــارج الســجون ،ولكنــه
يتغافــل عــن وجــود أمــن الســجون مــن أفــرا ٍد
وضبــاط يســتطيعون الدخــول والخــروج

وطبقًــا للشــهادات المنشــورة فــي الصحــف،
كان التعقيــم لمكاتــب األمــن والمســاحات
المشــتركة لهــم مــع المســاجين ،فــي مقابــل
إعطــاء زجاجــة مــن الكلــور لــكل عنبــر أو
تــرك مهمــة التطهيــر الذاتــي للمحبوســين،
فســادت حالــة مــن الفــزع أدت ببعــض
الســجناء لــرش الكلــور علــى مالبســهم
وأماكــن نومهــم ،بالتــوازي مــع منــع دخــول
المطهــرات الســائلة فــي الزيــارات ،وعليــه
فــإن المصــدر الوحيــد ألدوات التعقيــم هــو
الكلــور أو الكحــول الــذي يبــاع فــي كانتيــن/
كشــك الســجن بأضعــاف ثمنــه.
قامــت الحكومــة المصريــة كذلــك بتعليــق
الجلســات فــي المحاكــم ،وهــو مــا أســفر عــن
اتخــاذ قــرارات تجديــد تلقائيــة للمحبوســين
احتياطيًــا دون العــرض علــى الجهــات
القضائيــة ،وهــو مــا يمــد بعمرهــم داخــل
الســجون ،ولــم تتخــذ الحكومــة أي إجــراءات
بديلــة تضمــن حقــوق المســجونين فــي
التقاضــي العــادل ،علــى عكــس عــدد مــن
دول العالــم التــي ابتكــرت حــل “التقاضــي
عــن بعــد” للتغلــب علــى حــل هــذه اإلشــكالية
مثــل فرنســا ،والمغــرب ،وتونــس.
يبــدو ممــا ســبق عرضــه أن النظــام المصري
ال يريــد أن يخضــع بســهولة لمطالــب
االفــراج عــن المعتقليــن داخــل الســجون،
أيًــا كانــت األســباب ،وحتــى إن كانــت وبــا ًء
عالميًــا يهــدد حيــاة مالييــن البشــر ،فالنظــام
الــذي صعــد إلــى الســلطة علــى ظهــر دبابتــه
ُموجِّ هًــا بنادقــه إلــى الجماهيــر ،يعــرف أن
خطــوةً بحجــم اإلفــراج عــن المعتقليــن،
ستكســر تماســك النظــام وخطابــه المعــادي
للمعارضــة السياســية علــى طــول الخــط
وإلــى أقصــى حــد ،كمــا ســتطرح األســئلة
حــول مــن هــم هــؤالء المســاجين -المفــرج
عنهــم -الذيــن يصفهــم النظــام ً
ليــا ونهــارًا
باإلرهابييــن والمخربيــن.

االشرتايك
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كيف هزمت الثورة الروسية األوبئة؟
ترجمة :محمد محروس

الجيــوش البيضــاء الغازيــة .كتبــت المؤرخــة
ُّ
التدخــات
جوليــا إرويــن ،المتخصصــة فــي
اإلنســانية للواليــات المتحــدة“ :كانــت
الجهــود اإلغاثيــة ألعضــاء الصليــب األحمر
األمريكــي ،رغــم إنكارهــم ذلــك -الموجهــة
للجنــود والمواطنيــن المعارضيــن للبالشــفة-
سياســيةً مــن الدرجــة األولــى مــن حيــث
التخطيــط والتنفيــذ .وكمــا هــو الحــال اليــوم،
فقــد مثَّلَــت اإلغاثــة الخارجيــة األمريكيــة منذ
بدايــات القــرن العشــرين محــورًا مركزيًــا
فــي العالقــات الخارجيــة األمريكيــة”.

تعجــز الحكومــات حــول العالــم عــن حمايــة
النــاس مــن فيــروس كورونــا المســتجد .لكن
هنــاك طرقًــا أفضــل لمقاومــة األمــراض .بعد
ثــورة  1917فــي روســيا ،ظهــرت حمــى
التيفويــد وبــدت أنهــا تهديــ ٌد كبيــر ،لكــن
اإلجــراءات الثوريــة التــي قادهــا النــاس
العاديــون أوقفــت انتشــارها.
ـع حظــى بثــورة لتــوه أن يتعامــل
كيــف لمجتمـ ٍ
مــع األوبئــة؟ لنلقــي نظــرةً ســريعة علــى
روســيا  .1917اســتحوذت الطبقــة العاملــة
بقيــادة الحــزب البلشــفي علــى الســلطة خــال
ثــورة أكتوبــر مــن ذلــك العــام .وقــد كان
ت
عليهــم أن يتعاملــوا علــى الفــور مــع موجــا ٍ
مــن األمــراض تجتــاح مناطــق واســعة مــن
أوروبــا.
فــي أربعــة ســنوات ،خلَّفــت الكوليــرا
ت
والطاعــون واإلنفلونــزا اإلســبانية تأثيــرا ٍ
مد ِّمــرة .لكــن التهديــد األخطــر كان مــن
التيفويــد ،فقبــل اختــراع المضــادات الحيوية،
كانــت حمــى التيفــود مميتـةً لثلــث المصابيــن
بالعــدوى.
تنتشــر حمــى التيفويــد عبــر بكتيريــا تعيــش
فــي أمعــاء القمــل .هــذه الحشــرة تعيــش
داخــل مالبــس مضيفهــا وتنمــو فــي ظــروف
االتســاخ والتكــ ُّدس والمــرض وســوء
التطهيــر .وكانــت الحــرب العالميــة األولــى
بمثابــة تربــ ٍة خصبــة لترعــرع هــذه اآلفــة.
تف َّشــت حشــرات القمــل فــي مالبــس الجنــود،
وســافرت معهــم حيــث تق َّدمــوا أو تراجعــوا.
وانتقلــت الحشــرة بذلــك لجماهيــر المــدن
والمناطــق الريفيــة المد َّمــرة ،ولألســرى
فــي معســكرات الحــرب .وأصابــت العــدوى
المالييــن مــن النــاس عبــر أرجــاء أوروبــا
الشــرقية.
بعــد الثــورة فــي روســيا ،عزمــت الجيــوش
“البيضــاء” علــى ســحق مجتمــع العمــال
الجديــد .تحالفــوا مــع القــوات الغازيــة مــن
 14دولــة لشــن حــرب أهليــة .ف ـرَّت أعــداد
كبيــرة مــن الجوعــى للهــروب مــن الجيــوش
مــدن مكتظَّــة
المغيــرة ،لتتكــ َّدس داخــل
ٍ
بالفعــل ،حيــث لــم يكــن هنــاك مــا يكفــي
مــن المســاكن الالئقــة .وصــارت الحشــرات
تتنامــى بينهــم.
فــي عــام  ،1919ورد أن الزعيــم الثــوري
ـاع للعامليــن
فالديميــر لينيــن قــال فــي اجتمـ ٍ
بقطــاع الصحــة“ :أيهــا الرفــاق ،ينبغــي أن
نولــي ك َّل تركيزنــا لهــذه المشــكلة .فإمــا أن
ينتصــر القمــل علــى الثــورة ،وإمــا تنتصــر
الثــورة علــى القمــل” .لــم يكــن ذلــك سـ ً
ـهل،
إذ كانــت روســيا متأ ِّخــرةً اقتصاديًــا عــام
 ،1914وقــد قضــت الحــرب العالميــة ثــم
الحــرب األهليــة علــى الجــزء األكبــر مــن
الصناعــة الحديثــة.

بالمجــان للجميــع .كان ذلــك جوهريًــا فــي
تطويــر خطـ ٍة لعــاج التيفويــد والوقايــة منــه.
وتمثَّلَــت المهمــة األولــى فــي زيــادة توفيــر
الصحــة علــى نطــاق واســع.
ظروفٌ سيئة
فــي خضــم الجائحــة ،ســافر الصحفــي
جاكــوب فرييــس إلــى روســيا لمقابلــة
الدكتــور بيرفوكيــن مــن المنظمــة المســئولة
عــن األدويــة .أخبــره الطبيــب“ :نظــرًا
لتأميــم مخــازن األدويــة ،تُــو َّزع اإلمــدادات
ـكل عــادل .وعلــى
الهزيلــة مــن العقاقيــر بشـ ٍ
الرغــم مــن ك ِّل الصعوبــات الخارجيــة،
تحسَّــنت الظــروف الصحيــة خــال العــام
الماضــي” .وأضــافُ “ :شــيِّدَت مصانــع
جديــدة للــدواء ،وصــو ِد َرت مخزونـ ٌ
ـات كبيرة
مــن المضاربيــن .كان مــن المســتحيل علــى
ي حكومــ ٍة رأســمالية أن تحمــي الصحــة
أ ِّ
العامــة بهــذا الشــكل”.
وقــال الطبيــب أيضًــا“ :لقــد تجاوزنــا
بشــكل أفضــل ِم َّمــا
اإلنفلونــزا اإلســبانية
ٍ
فعــل العالــم الغربــي .ونحــن اآلن أقــدر علــى
ت
مقاومــة األوبئــة بقــو ٍة أكبــر مــن أ ِّ
ي وقــ ٍ
مضــى”.
كان فرييــس عضــ ًوا فــي حــزب العمــال
النرويجــي ،الــذي انضــم بعــد  1917إلــى
الكومنتــرن ،تلــك المنظمــة العالميــة التــي
ض َّمــت األحــزاب الثوريــة ســويًا .فربمــا
مــن ال ُمتوقَّــع أن يــروي ،هــو والدكتــور
بيرفوكيــن ،ســرديةً ورديـةً لمــا حــدث .لكــن
ـال كتبــه
الكثيــر مــن شــهادته أُ ِّك ـدَت فــي مقـ ٍ
أســتا ٌذ أمريكــي فــي عــام  .1993كتــب ديفيــد
باترســون“ :بُ ِذلَــت جهــو ٌد مكثَّفــة لتوعيــة
الجمهــور .قامــت قطــارات الســكك الحديديــة
المــز َّودة بمعــارض خاصــة بجولــ ٍة فــي
المناطــق الخاضعــة للســيطرة الســوفييتية”.

وأضــاف“ :بحلــول نوفمبــر  ،1919كانــت
فــرق التطهيــر تعالــج  40إلــى  50ألــف
راكــب يوميًــا فــي محطــات قطــار موســكو.
وفــي النهايــة ،أعــدت الحكومــة الســوفييتية
 250ألــف ســرير لمرضــى التيفويد وأنشــأت
حوالــي  300محطــة للتطهيــر والعــزل
بطــول الســكك الحديديــة والممــرات المائيــة.
نشــأت المئــات مــن مفــارز االســتحمام
أُ ِ
وا َجــهَ المجتمــع الروســي ،الــذي تديــره والتطهيــر فــي الجيــش إلبــراء القــوات مــن
ٌ
مختبــرات
مجالــس العمــال الديمقراطيــة (الســوفييتات) ،الحشــرات والعــدوى .وأُقي َمــت
ُ
التحــدي مباشــرةً .أ ِّم َمــت الخدمــات الصحيــة للبحــث وتعميــم التدابيــر الفعَّالــة”.
ُ
تحــت ســيطرة العمــال ،و ُمر ِك ـزَت وأتي َحــت

يتابــع باترســون“ :قضــت عمليــة اإلبــراء
ت هائلــ ٍة مــن القمــل .إذ غطــت
علــى كميــا ٍ
طبقــة مــن القمــل الميــت بارتفــاع  2بوصــة
أرضيــة غرفــة تطهيــر تابعــة للجيــش
األحمــر .ال شــك أن عمليــات اإلبــراء
والعــزل والتوعيــة ســاهمت فــي االنحســار
النهائــي للوبــاء”.
وباإلضافــة إلــى توســعة المرافــق الصحيــة،
عكــف البالشــفة علــى تحســين أبعــاد أخــرى
مــن حيــاة الطبقــة العاملــة ،مثــل اإلســكان
والتعليــم المدرســي ،وقــد اســتغرق ذلــك وقتًــا
ً
قليــا .فــي عــام  1919كتبــت إحــدى
ليــس
الصحــف الســوفييتية“ ،ال يزال مئات اآلالف
مــن العمــال يعيشــون فــي األقبيــة والمخــازن
تحــت األرض .ال يــزال ملــك المــوت يتجـ َّول
فــي أحيــاء المدينــة ،يلقــي بظاللــه الكريهــة
علــى مســاكن العمــال”.
الفحص

ربمــا تجــاوز عــدد القتلــى الــروس مــن
التيفويــد بيــن  1918و 1922المليونيــن.
شــمل المــوت والــد القائــد الثــوري للجيــش
األحمــر ليــون تروتســكي .لكــن دولــة العمــال
ســرعان مــا دفعــت عجلــة المــوت إلــى
ـار
التراجــع .كتــب باترســون“ :تحــت حصـ ٍ
عنيــف مــن الســلطات الصحيــة ،انحســر
التيفويــد بشــكل ملحــوظ بعــد عــام .”1922
نجــ َز فــي الســنوات
ال يقلِّــل ذلــك ممــا أُ ِ
المبكــرة بعــد  .1917كتــب جــون ريــد،
ـام مــن
الصحفــي األمريكــي الثــوري ،قبــل أيـ ٍ
ً
مقــال ل َّخــص
موتــه بالتيفويــد فــي ،1920
ً
قائــا إن ســلطة العمــال “ال
فيــه الموقــف،
تعنــي أن كل شــيء علــى مــا يــرام فــي
روســيا الســوفييتية ،وأن الشــعب ال يجــوع،
وأنــه ال يوجــد بــؤسٌ ومــرضٌ ونضــال يائس
بشــكل
ال نهايــة لــه .الشــتاء كان مروعًــا
ٍ
يفــوق الخيــال .أمــراض التيفويــد والحمــى
المتقطعــة واإلنفلونــزا تعصــف بأوســاط
العمــال”.

لــم تكن إجــراءات مكافحة التيفويــد مفروضة
مــن أعلــى فحســب ،بــل اعتمــدت على شــبك ٍة
مــن منظمــات العمــال وطُبِّقَــت مــن خاللهــا.
ت ســابق مــن العــام  ،1918تأ َّس َســت
فــي وقـ ٍ
اللجــان العماليــة لمكافحــة األوبئــة فــي المــدن
والقــرى األكبــر .تمثَّلَــت مهمتهــم فــي فحــص
المســاكن والهيئــات العامــة ،وتوعيــة النــاس
بشــأن النظافــة ،وتوزيــع الصابــون للقضــاء
علــى الحشــرات وملحقاتهــا .انض ـ َّم الحــزب
البلشــفي والنقابــات والمنظمــات النســائية
والمجموعــات الشــبابية فــي الكفــاح ضــد
المــرض.كان ممثلــو هــذه اللجــان -مــن
العمــال والفالحيــن أنفســهم -يتبادلــون
المعلومــات العلميــة وينقلونهــا إلــى عــد ٍد وأضــاف“ :انتشــرت مئــات اآلالف مــن
أكبــر مــن الســكان.
الملصقــات الزاهيــة فــي كل مــكان ،لتخبــر
النــاس بالصــور كيــف يتجنَّبــون المــرض،
كانــت مشــاركة الطبقــة العماليــة مركزيــة
وتحثهــم علــى تنظيــف أنفســهم ومنازلهــم
فــي هزيمــة الوبــاء .فــي عــام  ،1920كتــب
باســتمرار .فــي ك ِّل قريــة ومدينــة كانــت
نيكــول ساماشــكو ،المســؤول األعلــى عــن
هنــاك مستشــفيات والدة مجانيــة للنســاء
الصحــة“ :نســتطيع القــول بــا مبالغــة أن
العامــات”.
أوبئــة التيفويــد والكوليــرا أُوقِفَــت بصــور ٍة
رئيســية علــى يــد لجــان العمــال والفالحيــن .فــي خضــم الحــرب والمجاعــة ،اســتطاع
ال يمكــن للمفوضيــة الشــعبية للصحــة أن البالشــفة تنفيــذ سياســات علميــة ومؤثــرة
تتغلَّــب علــى المصاعــب العديــدة القائمــة فــي وديمقراطيــة لمكافحــة األوبئــة أكثــر مــن
ـرن مضــى .لهــذا ،ومــن
هــذا البلــد الفقيــر وال ُمد َّمــر إال مــن خــال أغنــى الــدول منــذ قـ ٍ
التأكيــد علــى دعــم ومســاعدة الشــعب”.
داخــل مجتمــع رأســمالية الفقــر واألمــراض،
نناضــل مــن أجــل االشــتراكية.
جــاءت بعــض المســاعدات اإلغاثيــة مــن
الــدول الغربيــة إلــى روســيا -لكــن فقــط  -هــذا المقــال بقلــم تشــارلي كيمبــر -
ألعــداء البالشــفة .وقــام الصليــب األحمــر صحيفــة العامــل االشــتراكي البريطانيــة
األمريكــي ببــذل جهــود كبيــرة لدعــم

وأضــاف“ :مؤسســات الشــعب ،التــي
تعرَّضــت لشــبه مجاعــة لمــا يزيــد عــن
عاميــن ،لــم تســتطع المقاومــة .أدت السياســة
الواعيــة للحلفــاء بحصــار روســيا ومنــع
آالف ال حصــر
الــدواء عنهــا إلــى مقتــل
ٍ
لهــم .ومــع ذلــك ،أطلقــت مفوضيــة الشــعب
للصحــة العامــة خدمــات صحيــة هائلــة؛
شــبكة مــن األقســام الطبيــة تحــت نظــام
المجالــس المحليــة فــي جميــع أنحــاء روســيا،
وفــي أماكــن لــم تطأهــا أقــدام األطبــاء مــن
قبــل .تفتخــر كلُّ بلــد ٍة بمستشــفى جديــد واحــد
علــى األقــل ،إن لــم يكــن اثنيــن أو ثالثــة”.

االشرتايك

اقتصاد
متابعات
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االقرتاض من أجل املزيد من االقرتاض :مرص وصندوق النقد الدويل
بقلم :ليلى الريحاني

فيــه الكثيــر مــن الــدول الفقيــرة والناميــة على
االقتــراض الخارجــي وهــو مــا يرفــع بشــدة
مــن أســعار الفائــدة ،الحــل إذن -مــن وجهــة
نظــر الحكومــة -هــو اللجــوء لصنــدوق النقــد
الدولــي مجــددًا ،ألن مجــرد موافقــة صنــدوق
النقــد الدولــي علــى إقــراض مصــر يمثــل
اعترافًــا بجدارتهــا لمزيــد مــن االقتــراض،
وهــو مــا يشــجع المســتثمرين علــى إقراضهــا
وهــو مــا حــدث فعــا حيــن اقترضــت مصــر
خمســة مليــارات دوالر بعــد اإلعــان عــن
موافقــة صنــدوق النقــد قبــل شــهر علــى
ضــا “ســريعًا”.
إقــراض مصــر قر ً

أيــام قليلــة تفصلنــا عــن موافقــة المجلــس
التنفيــذي لصنــدوق النقــد نهائيًــا -كمــا هــو
متوقــع -علــى قــرض قيمتــه  5.2مليــار
دوالر ،بعدمــا توصلــت الحكومــة التفــاق
مبدئــي “علــى مســتوى الخبــراء”.
ال نعلــم شــيئًا عــن االتفــاق الجديــد مــع
صنــدوق النقــد الدولــي .لكــن عمو ًمــا يمكننــا
قــراءة وتحليــل “فتــات” المعلومــات المتاحــة
حــول االتفــاق الجديــد فــي محاولــة لفهــم مــا
ً
أصل،
يعنيــه اللجــوء لصنــدوق النقــد الدولــي
بعــد أقــل مــن ســنة علــى تســلم الحكومــة
المصريــة آخــر دفعــات قــرض ضخــم قيمتــه
 12مليــار دوالر ،وبعــد شــهر تقريبًــا مــن
تســلم مصــر قرضًــا “صغيــرًا” نســبيًا مــن
الصنــدوق دفعــة واحــدة قيمتــه  2.77مليــار
دوالر.
قــد يكــون طــرف الخيــط هنــا الــذي يمكــن
التقاطــه هــو القــرض الضخــم الســابق إذن،
فقــد يرشــدنا الماضــي القريــب عــن المســتقبل
القريــب.
حصلــت مصــر علــى القــرض المشــار
إليــه بنــاء علــى اتفــاق يعــود إلــى نوفمبــر
مــن عــام  ،2016بعــد تنفيــذ سلســلة مــن
الشــروط الماليــة بــد ًء مــن تمريــر قانــون
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة الــذي رفــع
ضريبــة االســتهالك مــن  10%إلــى ،14%
وتمريــر قانــون الخدمــة المدنيــة الــذي كبــح
نمــو األجــور الحكوميــة ،و”تحريــر” أســعار
ً
وصــول لــدرّة تــاج تعليمــات
الطاقــة،
الصنــدوق طبعــا“ :تحريــر” ســعر الجنيــه.
وبغــض النظــر عــن التكلفــة االجتماعيــة
لهــذه اإلجــراءات ،فالثابــت أن “قســوة” هــذا
االتفــاق يعــود لتصنيفــة كاتفــاق تــم عبــر
آليــة “تســهيل الصنــدوق الممــدد” ،وهــي
آليــة تســتخدم فــي القــروض للــدول التــي
«تشــهد اختــاالت كبيــرة فــي المدفوعــات
بســبب معوقــات هيكليــة ،أو تعانــي مــن بــطء
النمــو وضعــف جوهــري فــي مركــز ميــزان
المدفوعــات» كمــا يقــول الصنــدوق علــى
موقعــه الرســمي.

الدولــي ،بينمــا جــاء القــرض الــذي حصلــت
عليــه مصــر فــي نهايــة إبريــل كاتفــاق بنظــام
“أداة التمويــل الســريع” وهــي “مســاعدات
ماليــة عاجلــة بمقــدار محــدود للبلــدان
األعضــاء التــي تواجــه موازيــن مدفوعاتهــا
احتياجــات ماســة ولكنهــا ال تحتــاج إلــى تنفيذ
برنامــج كامــل” وفقــا لنفــس المصــدر .وأداة
التمويــل الســريع هــي نظــام غيــر مشــروط
بســبب طبيعتــه الطارئــة ،أمــا االســتعداد
االئتمانــي ،فكمــا يبــدو مــن تعريــف يبــدو
وأنــه يعالــج أزمــات أقــل وطــأة مــن تلــك
التــي يعالجهــا “تســهيل الصنــدوق الممــدد”.
وبذلــك فقــد يكــون مــن غيــر المتوقــع أن
يشــمل القــرض الجديــد سلســلة طويلــة مــن
الشــروط كالقــرض الســابق لســبب بســيط:
هــو تنفيــذ مصــر بالفعــل لــكل مــا “طٌلــب”
منهــا فــي الجولــة األولــى.

وميــزان المدفوعــات هــو الحســاب الــذي لماذا تفضل الحكومة قروض الصندوق؟
يســجل قيمــة المدفوعــات والمــوارد الماليــة أدى توقيــع إتفــاق عــام  2016فعــا
بيــن بلــد معيــن والعالــم الخارجــي.
لتحســن وضــع ميــزان المدفوعــات ،لكــن
وســجل ميــزان المدفوعــات المصــري فــي
- 2015/2016الــذي ســبق توقيــع االتفــاق
مــع صنــدوق النقــد الدولــي -عجــ ًزا قيمتــه
 2.8مليــار دوالر تقريبًــا ،مقابــل فائــض
قيمتــه  3.72مليــار فــي العــام الســابق،
بحســب بيانــات البنــك المركــزي.
أمــا االتفــاق المزمــع توقيعــه فيصنــف كاتفاق
“اســتعداد ائتمانــي” وهــي آليــة لمعالجــة
مشــكالت ميــزان المدفوعــات االحتماليــة أو
ذات األجــل القصيــر” وفقــا لصنــدوق النقــد

ليــس عبــر مــوارد مســتدامة الطابــع عبــر
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة كتحســن
هيكلــي فــي الصــادرات أو فــي تراجــع
المدفوعــات بســبب تراجــع الــواردات مثـ ً
ـا
بســبب إحاللهــا بمنتجــات محليــة .وإنمــاجــاء هــذا التحســن فــي األســاس عبــر تدفــق
القــروض الخارجيــة و شــراء األجانــب
األذون والســندات الحكوميــة -وهــو نمــط
مــن القــروض يختلــف عــن القــروض
التقليديــة مــن الــدول والمؤسســات الدوليــة
يســمح للمؤسســات الماليــة والمســتثمرين

ً
فضــا عــن
بشــراء أوراق ديــن حكوميــة-
تدفــق الكثيــر مــن تحويــات المصرييــن
العامليــن فــي الخــارج عبــر البنــوك بعدمــا
كانــت الكثيــر مــن التحويــات تتــم بأســاليب
غيــر رســمية بســبب اختــاف ســعر الــدوالر
الرســمي عــن الســعر فــي الســوق المــوازي.

ثقــة صنــدوق النقــد الدوليــة تلــك كهــدف
مرحلــي ضــروري لنيــل ثقــة المزيــد مــن
المقرضيــن تبــدو واضحــة حتــى فــي بيــان
وزارة الماليــة التــي أعلنــت فيــه توصــل
الحكومــة مــع خبــراء الصنــدوق لإلتفــاق ،إذ
قــال البيــان إن اإلعــان عــن اإلتفــاق يؤكــد
“اســتمرار ثقــة المؤسســات الدوليــة وخاصــة
صنــدوق النقــد الدولــى فــى السياســات
االقتصاديــة بشــقيها النقــدى والمالــى المتبعــة
مــن قبــل الســلطات المصرية...ويعــد هــذا
االتفــاق والتمويــل المصاحــب لــه فــي هــذه
المرحلــة أمــرًا ها ًمــا الســتمرار دعــم ثقــة
األســواق والمســتثمرين فــى قــدرة وصالبــة
االقتصــاد المصــرى”.

هــذه هــي فلســفة اللجــوء لصنــدوق النقــد
الدولــي فــي حقيقــة األمــر :قــرض يتيــح
لــك المزيــد مــن االقتــراض ،فتتراكــم عنــد
مرحلــة مــا المديونيــات وفوائدهــا ،وهــو
مــا يضطــرك للمزيــد مــن االقتــراض ،كمــا
يجعــل محاولــة االقتــراض بآجــال أطــول
وألن تحســن ميــزان المدفوعــات جــاء
أجــل القــرض هــو موعــد ســداده -أمــرًاألســباب غيــر مســتدامة ،فكمــا جــاءت
حيويًــا وهــو مــا ســبق وأعلنــت عنــه وزارة
المــوارد بســرعة فقــد هربــت بســرعة حيــن
ً
أصــا.
الماليــة
فاجئتنــا جائحــة “كورونــا”.
هــذه الفلســفة ال مــكان فيهــا ألي جوانــب
فبســرعة البــرق ،تخلــص األجانــب مــن
تنمويــة متخيلــة ،فلــم يســفر إنهــاء دعــم
الســندات واألذون الحكوميــة وطالبــوا
الطاقــة -ضمــن شــروط االتفــاق الســابق-
بدوالراتهــم وانخفــض رصيدهــم مــن األذون
عــن تحريــر أي مــوارد لإلنفــاق علــى التعليم
والســندات المصريــة ألكثــر مــن النصــف في والصحــة مثـ ً
ـا -كمــا وعــد الصنــدوق -وإنمــا
شــهر واحــد -مــارس ،-كمــا أن تحويــات
انتهــى األمــر عمليًــا إلــى تراجــع االنفــاق
المصرييــن فــي الخــارج بدورهــا تواجــه
علــى التعليــم والصحــة كنســبة مــن الناتــج
خطــر التالشــي فــي الوقــت الــذي تراجعــت
المحلــي ،وبالرغــم مــن ارتفــاع اإلنفــاق
فيــه أســعار البتــرول بشــدة مــا يهــدد مصيــر
علــى الدعــم النقــدي -وهــو برنامــج يدعمــه
وظائــف وأجــور المصرييــن فــي الخليــج.
صنــدوق النقــد الدولــي ويثنــي عليــه -إال أن
هــذا التراجــع الكبيــر فــي المــوارد مــن األمــر انتهــى إلــى ارتفــاع نســبة الفقــر مــن
العملــة األجنبيــة ال يمكــن تعويضــه بــأي  27.8%عــام  2015إلــى  32.5%عــام
مــوارد داخليــة ،ألن العملــة الصعبــة هــي .2017/2018
الفيصــل فــي تلبيــة المتطلبــات األكثــر أهميــة
فخــال الفتــرة الممتــدة بيــن عــام
الســتمرار أي نظــام سياســي أصـ ً
ـا ،وهــي
 2016/2017وإلــى منتصف 2019/2020
الوفــاء بالتزامــات البــاد الخارجيــة فيمــا
وهــي الفتــرة التــي يغطيهــا االتفــاق الســابقً
فضــا
يتعلــق بســداد القــروض وفوائدهــا
مــع صنــدوق النقــد الدولــي -ارتفــع الديــن
عــن ســداد قيمــة الــواردات االســتراتيجية
الخارجــي لمصــر بنســبة تتجــاوز 42%
وعلــى رأســها القمــح.
ليصــل إلــى  112.7مليــار دوالر -وهــو مــا
وبالتالــي ،فالبــد مــن التوســع فــي االقتــراض تجــاوز توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي
الخارجــي بســرعة فــي الوقــت الــذي تقبــل وثائــق القــرض المعلنــة فــي ينايــر .2017

االشرتايك
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ليىل سويف و«أمهات ساحة مايو»ٌ :
نضال واحد من األرجنتني إىل سجن طرة

بقلم :سيد صديق
لعــدة أســابيع مضــت ،اســتم َّرت الدكتــورة
ليلــى ســويف فــي الذهــاب واالنتظــار أمــام
ســجن طــرة ،حيــث يقبــع ابنهــا عــاء
عبــد الفتــاح فــي زنازيــن الديكتاتوريــة
ب
العســكرية ،فــي إصــرا ٍر صلــب علــى طل ـ ٍ
بســيط ،أال وهــو إدخــال طعــام وأدويــة
ورســائل لنجلهــا لالطمئنــان عليــه.
اســتم َّر الرفــض والتعنُّــت مــن جانــب وزارة
ب
الداخليــةِ ،م َّمــا َدفَـ َع عــاء لخــوض إضــرا ٍ
كلــي عــن الطعــام ألكثــر مــن  35يو ًمــا،
فــي ظ ـ ِّل اســتغالل الداخليــة أزمــة كورونــا
لمزي ـ ٍد مــن التعنُّــت فــي إدخــال االحتياجــات
األساســية للمعتقليــن فــي زنازينهــم .وبعــد
أكثــر مــن  23محاولــة ،تم َّكنَــت ليلــى ســويف
وأســرة عــاء مــن إدخــال بعــض الطعــام فــي
الســجن واســتالم خطــاب منــه يفيــد فيــه بأنــه
ق ـرَّر ف ـ َّ
ك اإلضــراب بعــد علمــه باســتئناف
جلســات النظــر فــي تجديــد الحبــس أمــام
قضــاة غــرف مشــورة وفــي أي ـ ِد محاميــن.

لعــ َّل اإلصــرار البطولــي لليلــى ســويف،
ســعيًا وراء حقــوق ابنهــا المعتقــل وتضامنًــا
مــع اآلالف غيــره فــي الســجون ،يُذ ِّكرنــا
بأحــد أهــم نضــاالت النســاء علــى مــرِّ
التاريــخ ،وهــو نضــال أمهــات ســاحة مايــو
فــي األرجنتيــن خــال فتــرة الديكتاتوريــة
العســكرية الوحشــية مــن  1976إلــى ،1983
ومــا بعدهــا.
ُع ِرفَــت هــذه الفتــرة باســم “الحــرب القذرة”،
إشــارةً إلــى إرهــاب الدولــة تجــاه المعارضين
وكلِّ مــن تــرى أنــه يمثِّــل تهديــدًا علــى
أمنهــا واســتقرارها .وكحــال الديكتاتوريــات
العســكرية ،ســواء فــي مصــر اآلن أو فــي
البرازيــل أو تشــيلي وغيرهمــا مــن الــدول
ســابقًا ،شــنَّت الديكتاتوريــة العســكرية فــي
األرجنتيــن خــال الفتــرة المذكــورة حربًــا
ال هــوادة فيهــا ضــد المعارضيــن والنقابييــن
والحقوقييــن ،اســتخدمت فيهــا أقذر األســاليب
وأكثــر وحشــية؛ مــن االختطــاف واإلخفــاء
القســري إلــى التعذيــب والتصفيــة الجســدية.

بلــغ عــدد المختفيــن قســريًا فــي األرجنتيــن فــي الطريــق إلــى الســاحةَّ ،
كــن يرتديــن
خــال تلــك الســنوات  30ألفًــا ،معظمهــم مــن علــى رؤوســهن منديـ ً
ـا أبيــض ،صــار بعــد
اليســاريين والطــاب والنقابييــن والنشــطاء ذلــك رمــ ًزا للحركــة.
الحقوقييــن ،مــن كافــة األعمــار ،وكانــوا
مــع الوقــت ،بــدأت الحركــة تكبــر ،وتزايَ ـ َد
ي َّ
ُعذبــون ويُقتَلــون فــي النهايــة.
عــدد األمهــات المشــاركات ،رغــم إدراكهــن
فــي  30أبريــل  ،1977قــ َّر َرت مجموعــةٌ خطــورة تج ُّمعهــن ،ورغــم تهديــدات الحكــم
مــن  14أ ًمــا أن يتج َّمعــن فــي ســاحة مايــو ،العســري لهــن باالعتقــال واإلخفــاء القســري
أمــام قصــر الرئاســة فــي وســط العاصمــة مثلمــا َحــد َ
َث ألبنائهــن .بــدأت األمهــات
ت عــن يكســبن تعاطــف وتأييــد ومســاندة الجماهيــر.
بوينــس آيــرس ،للمطالبــة بمعلومــا ٍ
مــكان وجــود أبنائهــن المختفيــن ،بعــد أن كان للتراكــم والمثابــرة فــي الحركــة دو ٌر
فشــلت كافــة محاوالتهــن للحصــول علــى حاسـ ٌم فــي إنجاحهــا ،إذ لــم تتخلَّــف األمهــات
ي
ت عبــر طَــرق أبــواب المســئولين قــط عــن الذهــاب إلــى الســاحة فــي أ ِّ
إجابــا ٍ
والوقــوف فــي أروقتهــم.
خميــس؛ مهمــا كانــت حالــة الجــو وبغــض
ق اليــوم مــع إجــاز ٍة أو
النظــر ع َّمــا إذا توافَ ـ َ
كانــت األمهــات تتج َّمعــن فــي الســاحة
عيــد.
ت في البداية،
ت أو الفتا ٍ
أســبوعيًا ،دون هتافا ٍ
ـر عــن التضامــن مــع كلِّ شـ
ـخص فَقَـ َد لــم يذهــب هــذا اإلصــرار سُــدى .انتهــت
كتعبيـ ٍ
ٍ
َّ
ابنًــا أو ابنــة .وألن التجمهــر كان محظــورًا ،الديكتاتوريــة عــام  1983وتســل َمت الســلطة
كمــا هــو الحــال فــي مصــر اليــومَّ ،
كــن حكوم ـةٌ مدينــة ،وفــي عــام  1984حو ِك َمــت
ت صغيــرة قيــادات الطغمــة العســكرية الســابقة .لكــن
يمشــين فــرادى أو فــي مجموعــا ٍ
يثــن الحركــة عــن االســتمرار
للغايــة لتجنُّــب االعتقــال ،ولتمييــز بعضهــن ذلــك لــم
ِ
ت عــن أماكــن أبنائهــن
للحصــول علــى إجابــا ٍ
(الذيــن فــي الحقيقــة قُتِـ َل معظمهــم ولــم يُعثَــر
عليهــم أحيــا ًء قــط) ،وفُتِـ َح بــاب هــذه القضيــة
ُمجـ َّددًا عــام  2005لمحاكمة كافة المســئولين
الســابقين .اســتمرَّت حركــة األمهــات طيلــة
تلــك الســنوات رغــم أن معظمهــن لــم تــر
أبناءهــن قــط منــذ اختفائهــم ،لكــن الحركــة
تعبيــر احتجاجــي ضــد
صــارت بمثابــة
ٍ
ـكان فــي العالــم.
القمــع فــي أيِّ مـ ٍ
تُعلِّمنــا ليلــى ســويف ،كمــا علَّمتنــا مــن قبــل
أمهــات ســاحة مايو ،أن حتى أبســط المطالب
تتطلَّــب نضـ ً
ـال ُمضنيًــا وعزيمـةً صلبة ،وأن
هــذا النضــال وهــذه العزيمــة همــا الوســيلة
الوحيــدة لشــ ِّ
نــور فــي ظــ ِّل
ق مــن
ق طريــ ٍ
ٍ
الظــام الدامــس الــذي تفرضــه الديكتاتوريــة
العســكرية فــي مصــر ،كمــا فرضتــه فــي
األرجنتيــن ســابقًا.

االشرتايك

قضايا
متابعات
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ال حرية ..وال صحافة ىف مرص

بقلم :أحمد أبو الحمد
دائ ًمــا مــا اعتمــدت الحــركات السياســية
البرجوازيــة علــى الصحافــة فــي فــرض
هيمنتهــا الثقافيــة ،وخلــق شــعبيتها وســط
الجماهيــر عبــر تزييــف الحقائــق ،وتجميــل
صــورة البرجوازيــة ،والترويــج لألفــكار
الرأســمالية ،وتضخيــم نجاحــات ومشــاريع
الدولــة ،فهــي األداة التــي يســتخدمها النظــام
الرأســمالي فــي خلــق البروباجانــدا ،ونشــر
الشــائعات وتوجيــه الجماهيــر.
ولكــن فــى المقابــل؛ وبالتــوازي مــع التاريــخ
البرجــوازي غيــر الثــوري لــدور الصحافــة،
اســتطاعت الحــركات الثوريــة الماركســية
خلــق نمطهــا الخــاص مــن الصحافــة
الثوريــة ،التــي تعبــر عــن أفــكار الثــورة،
وطموحــات الثورييــن ،واســتطاعت ربطــه
بالعمليــة السياســية بشــكل عــام ،حتــى
أصبحــت الصحافــة الثوريــة أداة ال غنــى
عنهــا فــي لحظــات البنــاء الثــوري ،وكذلــك
فــي عمليــات الحشــد والتحريــض فــى فتــرات
المــد الثــوري.

والخبــر لألفــراد مــن الجمهــور دون أي قيــود
بالصــوت والصــورة.
أدركــت البرجوازيــة المصريــة ،أثنــاء
تحضيرهــا النقــاب  30يونيــو  ،2013دور
الصحافــة المركــزي فــي بنــاء المجتمعــات
وهدمهــا ،وفــي دحــض الثــورات وفــي
تأجيجهــا ،وتعلمــت الــدرس جيـدًا مــن فحوى
خطــورة إعــام الثــورة ،واســتغلت إعــام
الدولــة ورجــال األعمــال جيـدًا فــي الحشــد لـــ
 30يونيــو ،وقــد كان لهــا مــا أرادت.
إدراك دولــة يونيــو للوضــع المركــب
للصحافــة ،ونتيجــة تخوفهــا مــن وجــود
حريــة الصحافــة ،جعــل منهــا محاربًــا
ضــروس للحريــة وللصحافــة ،ومــن ثــم
قامــت بالهجــوم علــى المهنــة والعامليــن بهــا،
ولــم تســمح بوجــود أي صــوت معــارض،
ولــم تســمح بوجــود أي روايــة فــي الصحافــة
تخــص أي قضيــة غيــر روايــة الدولــة،
وبالفعــل اســتطاعت الدولــة القضــاء علــى
الصحافــة والقضــاء علــى “حياديتهــا”
واســتقالليتها ،حتــى أصبحــت مصــر بــا
حريــة وبــا صحافــة.

وقبــل ثــورة  25ينايــر؛ لعبــت الصحــف
الخاصــة فــي مصــر دورًا “محــدود” فــي
رفــع ســقف الحريــات فــى مصــر ،ولكنهــا
كانــت ال تــزال ملــ ًكا لرجــال األعمــال
البرجوازييــن فــي مصــر ،وهــو مــا جعــل
عملهــا ضمــن إطــار محــدود ال تســتطيع
تجــاوزه ،وال تســتطيع تجــاوز الخطــوط
الحمــراء التــي تحددهــا الدولــة.

وفــي طريقهــا لتحقيــق هــذا الهــدف؛ لــم تدخر
الســلطة أي جهــد أو أداة ،بدايــة مــن قتــل
واعتقــال للصحفييــن ،ونهايــة بســن البرلمــان
لعــدد مــن القوانيــن القمعيــة للتحكــم فــى
المشــهد الصحفــي ،مــرورًا بشــن حمــات
تشــويه ضــد الصحفييــن المعارضيــن
والمدافعيــن عــن حريــة الصحافــة.

ولكــن ظهــور اإلنترنــت وانتشــار الصحافــة
اإللكترونيــة والمدونــات والمواقــع الصحفيــة
كانــت الطفــرة األبــرز فــي ارتفــاع ســقف
حريــة التعبيــر ،والترويــج والدعــوة إلــى
ثــورة  25ينايــر ،ومــا تالهــا مــن أحــداث،
فلقــد ســاهم هــذا اإلعــام البديــل فــى كســر
ثنائيــة احتــكار المعلومــة بيــن الدولــة ورجال
األعمــال ،ووفــر وســيلة نشــر المعلومــة

وفــي الســنوات األخيــرة ،كان هنــاك مــا
يقــرب مــن  11صحفيًــا تــم “قتلهــم” أثنــاء
تغطيــة الفعاليــات فــى مصــر ،وإلــى اآلن لــم
تكشــف الســلطات المصريــة عــن أي جنــاة
فــي هــذه الحــاالت ،إال فــى قضيــة واحــدة
وهــي مقتــل الصحفيــة ميــادة أشــرف ،وكان
الجنــاة كالمعتــاد هــم أعضــاء “اإلخــوان
المســلمين”.

وتصنــف مصــر عالميًــا ضمــن المرتبــة علــى أموالهــم ،ومنعهــم مــن الســفر ،وصـ ً
ـول
األولــى فــي الــدول التــي تمثــل أكبــر إلــى قتلهــم خــارج القانــون.
الســجون فــى العالــم بالنســبة للصحفييــن،
حيــث تجــاوز عــدد الصحفييــن المحبوســين واتســمت جميــع هــذه القوانيــن بــروح القمــع
 25صحفيًــا ،يحاكــم جميعهــم فــي قضايــا وروح الرقابــة ،وتضييــق الخنــاق علــى
تخــص حريــة الــرأي التعبيــر ســواء كانــت الصحفييــن والصحــف ســواء كانــت ورقيــة
سياســية أو مهنيــة ،مــن ضمنهــم الصحفــي أو إلكترونيــة ،والحســابات الشــخصية
والباحــث إســماعيل اإلســكندراني المحكــوم لألفــراد علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي
عليــه بالســجن لمــدة عشــر ســنوات مــن والمدونــات البالــغ عــدد متابعيهــا خمســة
القضــاء العســكري علــى خلفيــة اتهامــه آالف شــخص فأكثــر ،واحتــوت القوانيــن
بإفشــاء أســرار عســكرية ،وغيــره آخريــن علــى كثيــر مــن المــواد التعســفية التــي
مثــل معتــز ودنــان ،وإســراء عبــد الفتــاح تخالــف الدســتور الــذي صاغــه رجــال
الدولــة أنفســهم .وعملــت هــذه القوانيــن علــى
وحســام الصيــاد.
فــرض الرقابــة علــى الصحــف ،واباحــت
وعلــى خلفيــة حقهــم فــي ممارســة العمــل مصادرتهــا ،وإغالقهــا ،وتقييــد عملهــا ،عبــر
السياســي ،يقطــن كال مــن الصحفييــن حســام اســتخدام مفاهيــم مطاطــة غيــر واضحــة
مؤنــس عضــو تيــار الكرامــة ،وخالــد داوود التفســير ،تمكــن الدولــة مــن تفســيرها علــى
عضــو حــزب الدســتور داخــل الســجون ،أهوائهــا وفــق كل حالــة ،مثــل األمــن القومــي
إضافــة إلــى الصحفــي الناشــط والمناضــل واآلداب العامــة والســام االجتماعــي،
اليســاري البــارز هشــام فــؤاد الــذي تــم والدعــوة إلــى التعصــب.
القبــض عليــه مــن منزلــه يــوم  25يونيــو
 ،2019وتــم اتهامــه بنشــر أخبــار كاذبــة ،كمــا منحــت هــذه القوانيــن صالحيــات
ومشــاركة جماعــة إرهابيــة فــي تحقيــق حجــب المواقــع اإللكترونيــة إلــى المجلــس
أغراضهــا ،فــي القضيــة المعروفــة إعالميًــا األعلــى لإلعــام ،لتــزداد عــدد المؤسســات
التــي يحــق لهــا قانونًــا حجــب المواقــع فــى
بــــ “تحالــف األمــل”.
مصــر ،وهــى رئاســة الجمهوريــة ،جهــات
التحقيــق والضبــط ،الحكومــة المصريــة،
وهــو مــا يزيــد مــن ضبابيــة قضيــة الحجــب
فــى مصــر ،التــي بــدأت منــذ عــام  2017وال
تــزال مســتمرة حتــى اآلن ،ووصلــت عــدد
المواقــع المحجوبــة فــى مصــر إلــى 547
موقعًــا مــن ضمنهــم مــا يزيــد عــن 120
موقعًــا صحفيًــا ،كان آخرهــا موقــع درب
التابــع لحــزب التحالــف الشــعبي االشــتراكي
ودون اإلعــان عــن الجهــة المتســببة فــى
حجــب الموقــع ،وهــو مــا تكــرر مــع أكثــر
مــن  90%مــن المواقــع المحجوبــة.
وبشــكل عــام هنــاك قضيتيــن مشــهورتين يتــم
ضــم الصحفييــن عليهــم وهــي القضايــا أرقــام وبنــاء علــى مــا ســبق؛ نجــد أن مؤسســات
 441لســنة  ،2018والقضيــة رقــم  488الدولــة تعاونــت للقضــاء علــى حريــة
لســنة  ،2019وتضــم هاتيــن القضيتيــن مــا التعبيــر ،والتــي كانــت أحــد مكتســبات
يقــرب مــن  12صحفيًــا ،ويحاكــم جميعهــم الثــورة ،فقــوات األمــن قامــت باعتقــال
علــى خلفيــة اتهامــات نشــر أخبــار كاذبــة وقتــل الصحفييــن ،والســلطة القضائيــة قامــت
بغــض الطــرف عــن هــذه الجرائــم ،بالتوازي
واالنضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة.
مــع اســتمرارها فــي إصــدار قــرارات الحبس
وبالعــودة إلــى أدوات الدولــة فــي الســيطرة والتجديــد للمتهميــن دون أي ســند قانونــي
علــى الصحافــة؛ قــام البرلمــان بســن عــدد ودون أي مراعــاة لحقــوق اإلنســان ،وقــد
مــن القوانيــن القمعيــة التــي أعــادت تركيــب قــام البرلمــان بتقنيــن هــذه االنتهــاكات عبــر
البنيــة التشــريعية التــي تحكــم عبرهــا وســائل تشــريعات وقوانيــن مخالفــة للعهــود الدوليــة
اإلعــام ،ومــن أهــم هــذه القوانيــن؛ قانــون ومخالفــة للدســتور نفســه.
مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم
 175لســنة 2018؛ الــذي أصــدره البرلمــان لقــد وضعــت الدولــة مهمــة القضــاء علــى
للقضــاء علــى الصحافــة اإللكترونيــة ،الصحافــة الحــرة علــى رأس مهامهــا،
وحصــار االنترنــت والمدونيــن ،باإلضافــة للقضــاء علــى أي تســريب ألي أفــكار مــن
إلــى قانــون الصحافــة واإلعــام رقــم  180الممكــن أن تــؤدي إلــى تغييــر ،وفــي المقابــل
لســنة  ،2018الــذي أصــدره البرلمــان مــن يجــب علينــا -الراغبيــن فــى التغييــر -أن
أجــل خلــق المجلــس األعلــى لإلعــام ،نضــع مهمــة نشــر المبــادرات الصحفيــة
ووضعــه علــى قمــة هــرم تنظيــم ورقابــة الثوريــة علــى رأس جــدول أعمالنــا ،والقيــام
وســائل اإلعــام ،بالتــوازي مــع وجــود حالــة بنشــر المحتــوى الصحفــي المعبــر عــن
الطــوارئ وقانــون اإلرهــاب اللــذان يوفــران الثــورة ومحاولــة إيصالــه إلــى الجماهيــر
غطــا ًء تشــريعيًا لقمــع األفــراد مثــل التحفــظ بشــتى الطــرق ،كإحــدى أولويــات وأهــداف
المشــروع االشــتراكي الثــوري.

«تجاوز عدد الصحفيني
املحبوسني  25صحف ًيا،
يحاكم جميعهم يف قضايا
تخص حرية الرأي التعبري»

االشرتايك

ات
متابعات
خرب
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بديل عن الرأساملية؟ كوميونة باريس تقدم منوذ ًجا
هل هناك ٌ

إحــداث تغييــر بيــن عشــية وضحاهــا .األمــر
برمتــه يتوقَّــف علــى َمــن بيــده القــرار؛ هــل
هــم النــواب الذيــن يُنتَخَبــون مــرة ك َّل  4أو 5
ت يتح َّكــم فــي نتائجهــا
ســنوات فــي انتخابــا ٍ
المــال والنفــوذ وفــي النهايــة يعبــرون فــي
برلمانهــم عــن مصالــح الطبقــة الحاكمــة؟
أم مجلــس عمــال تشــريعي/تنفيذي بشــكل
مباشــر والــذي ال يتميَّــز أعضــاؤه عــن بقيــة
المجتمــع فــي األجــر بــل ويُعزَلــون فــورًا
فــي حــال عــدم التزامهــم بالعمــل لمصلحــة
األغلبيــة؟

بقلم :ماجي صباغ

لكــن هنــاك الكثيــر مــن التجــارب الثورية في
التاريــخ التــي ق َّد َمــت فيهــا الجماهيــر نمــاذج
اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة بديلــة عــن
بعنــف
الرأســمالية -وحاربتهــا الرأســمالية
ٍ
ووحشــية .علــى ســبيل المثــال ،مـرَّت علينــا
فــي  28مايــو الماضــي ذكــرى مهمــة تخــص
إحــدى هــذه التجــارب ،وهــي ذكــرى ســقوط
أول دولــة عماليــة فــي التاريــخ ،والتــي
ُع ِرفَــت بـ”كوميونــة باريــس” عــام .1871

تواجــه الرأســمالية هــذه األيــام أزمــةً تُ َعــ ُّد
األســوأ مــن نوعهــا إثــر تفشــي فيــروس
ســتجد ومــا كشــفه مــن عجــز
كورونــا ال ُم
َ
الــدول ،حتــى المتقدمــة منهــا ،علــى الحــد
مــن انتشــاره ،وتترتَّــب علــى ذلــك آثــا ٌر
ت مهمــة
اقتصاديــة كارثيــة فــي قطاعــا ٍ
وحيويــة مثــل الســياحة والنقــل والطيــران،
عــاوة علــى انخفــاض الطلــب بشــكل عــام
علــى منتجــات باقــي القطاعــات.
فــي ذلــك العصــر ،أ َّدت هزيمــة فرنســا فــي
حربهــا علــى ألمانيــا إلــى إبــرام حكومــة
ال تختلــف اآلثــار االقتصاديــة لألزمــة الدفــاع الوطنــي ،التــي تولَّــت الحكــم ،اتفاقًــا
عــن مثيالتهــا فــي األزمــات الســابقة ،إذ مــع ألمانيــا يتض َّمــن التنــازل عــن بعــض
تتح َّمــل الطبقــة العاملــة ثمــن تجــاوز األزمــة المــدن الحدوديــة فــي مقابــل دعــم ألمانيــا
وخســائرها ،لضمــان عــدم المســاس بأربــاح لتلــك لحكومــة الدفــاع فــي القضــاء علــى
الرأســماليين.
انتفاضــة العمــال فــي باريــس التــي ســبَّبَت
ً
هائــا لحكومــات الــدول المجــاورة
وعلــى الرغــم مــن اإلخفاقــات المتتاليــة ذعــرًا
للنظــام الرأســمالي فــي تجــاوز أزماتــه دون خشــية أن تنتقــل الثــورة إلــى باقــي أنحــاء
التجنيــد اإلجبــاري ،وفــي المقابــل فتحــت
تحميــل الطبقــات العاملــة فاتورتهــا من خالل أوروبــا.
التطــوع.
بــاب
ُّ
ً
طويــا ،إذ اســتمرت
تطبيــق سياســات التقشــف وتخفيــض اإلنفــاق لــم تعــش الكوميونــة
مــن أهــم أهــداف انتفاضــة العمال فــي باريس
علــى الخدمــات العامــة ،ال يــزال الكثيــرون فقــط مــن  18مــارس إلــى  28مايــو .1871
آنــذاك أن تكــون المراكــز ذات الســلطة فــي
يــرون أن النظــام الرأســمالي ال بديــل عنــه لكــن الســلطة العماليــة أنجــزت ،فــي
المجتمــع ُمنتَخَبــة وخاضعــة للرقابــة طيلــة
ويلــزم التعايــش معــه رغــم مســاوئه ،بــل خــال أيامهــا الـــ ،72مــا تعجــز عنــه أكثــر
الوقــت ،فأصبــح القضــاة أنفســهم علــى ســبيل
ربمــا أكثــر مــا يمكــن فعلــه إزاءه هــو فقــط الحكومــات ديمقراطيــة فــي العالــم اليــوم.
المثــال يُختــارون باالنتخاب .وأُقِرَّت مســاواة
محاولــة إصالحــه قــدر اإلمــكان.
ــب مجلــس العمــال انتخابًــا مباشــرًا أجــر العامــل بأجــر عضــو الكوميونــة ،حتــى
انتُ ِخ َ
دائ ًمــا مــا تُســاق الحجــج والمبــرِّ رات مــن وخلــق أجهــزة ســلطة بديلــة عــن أجهــزة ال يتميَّــز ال ُمنتَخَبــون عــن العمــال الــذي
أعــام ورمــوز هــذا النظــام ويردِّدهــا الســلطة التقليديــة ،فأصبــح مجلــس الكوميونة انتخبوهــم ،عــاوة علــى تحريــر التعليــم مــن
الكثيــرون مــن الطبقــة العاملــة ال ُمســتغَلَّة
بديــا عــن البرلمــان فــي الديمقراطيــات ســيطرة المؤسســة للدينيــة وإقــرار مجانيتــه،
ً
نفســها.
البرجوازيــة ،غيــر أنــه اجتمعــت لديــه وإلغــاء ديــون الفقــراء ،وتحويــل المصانــع
الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة .وكان إلــى تعاونيــات تن ِّ
ظــم اإلنتــاج علــى أســاس
وبحســب مــا يقولــون ،فــإن “الســلطة ال تملك
ق الناخبيــن اســتدعاء أعضــاء احتياجــات أهالــي المدينــة.
عصــا ســحرية” ،إذ اعتــادت الطبقــة الحاكمة مــن حــ ِّ
ومؤيدوهــا اســتخدام هــذه العبــارة كمبــرِّ ٍر المجلــس ال ُمنتَخَبيــن فــي أيِّ وقــت .اســتبدلت
تــدل هــذه اإلنجــازات التــي ُحقِّقَــت فــي أقــل
لغيــاب العدالــة االجتماعيــة والعــزوف عــن الكوميونــة الجيــش النظامــي وأحلَّــت محلــه
مــن شــهرين ونصــف علــى كــذب ُمبــرِّر
جي ًشــا شــعبيًا مــن العمــال المســلحين ،وألغــت
إصــدار قــرارات تخــدم مصالــح الفقــراء.
“العصــا الســحرية” الــذي ي َّدعي أنــه ال يمكن

طويل،
«مل تعش الكوميونة ً
إذ استمرت فقط من 18
مارس إىل  28مايو .1871
لكن السلطة العاملية
أنجزت ،يف خالل أيامها
الـ ،72ما تعجز عنه أكرث
الحكومات دميقراطية يف
العامل اليوم»

لــم تــدم الكوميونــة ،بــكلِّ مــا ق َّدمتــه مــن
ت طويــل،
نمــوذج لمجتمــع
عــادل ،لوقــ ٍ
ٍ
ٍ
نتيجــة النعزالهــا فــي باريــس ،وعــدم إيالئهــا
االهتمــام الكافــي لمــا يُحــاك ضدهــا ،وكذلــك
للتواصــل مــع عمــال المــدن األخــرى فــي
فرنســا .أتــاح ذلــك الفرصــة للثــورة المضــادة
مــن أجــل إعــادة تنظيــم صفوفهــا وحشــد
جيوشــها فــي فرســاي ،وذبحــت الدولــة
العماليــة الوليــدة بــك ِّل وحشــية .قتــل جيــش
فرســاي وأعــدم مــا يقــرب مــن  30ألــف مــن
عمــال باريــس ودفنهــم فــي مقابــر جماعيــة،
عــاوة علــى دفــن عــد ٍد غيــر معلــوم مــن
المصابيــن أحيــا ًء ،وظلَّــت باريــس تحــت
الحكــم العســكري لمــدة  5ســنوات الحقــة.
هــذا القمــع الوحشــي للكوميونــة ،والــذي
طــال فيمــا بعــد التنظيمــات االشــتراكية
والعماليــة فــي كلِّ فرنســا وألمانيــا ،يــدل
علــى حجــم الذعــر الــذي سـبَّبته دولــة العمــال
فــي باريــس ،ليــس فقــط ألصحــاب المــال
والســلطة فــي فرنســا ،بــل فــي أوروبــا
بأســرها خشــية انتشــار هــذا النمــوذج إلــى
وبلــدان أخــرى ،إذ مثَّلَــت الكوميونــة
مــدن
ٍ
ٍ
تهديــدًا لوجــود النظــام الرأســمالي برمتــه.
إذا كان ذلــك قــد َحــد َ
زمــن كانــت
َث فــي
ٍ
ال تــزال فيــه الطبقــة العاملــة أقليــةً بيــن
ٌ
مختلــف تما ًمــا
الســكان ،فالحــال اليــوم
عــن ذلــك .تتجــاوز الطبقــة العاملــة اليــوم
مئــات المالييــن مــن ســكان العالــم ،ويتيــح
التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي خلقتــه
الرأســمالية مــن تطــور وســائل االتصــال،
بغيــة خدمــة مصالحهــا ،فرصــةً للتشــبيك
والتنظيــم وســهولة وســرعة انتقــال األفــكار
والتجــارب ،فلــم تعــد التجــارب الثوريــة
يمكــن عزلهــا داخــل حــدود مدنهــا.
لقــد ضربــت ســلطة العمــال فــي كوميونــة
باريــس نموذ ًجــا لمــا يمكــن أن يكــون عليــه
المجتمــع االشــتراكي ،علــى العكــس التــام
مــن النظــام الرأســمالي الــذي يولِّــد الفقــر
والقهــر والحــروب والقتــل .ولعــ َّل أبلــغ
تعبيــر عــن ذلــك هــو مــا َكتَبَــه االشــتراكي
ٍ
الثــوري الروســي ليــون تروتســكي“ :لقــد
كانــت الحــرب الفرنســية-األلمانية انفجــارًا
دمويًــا ينــذر بمذبحــ ٍة عالميــة ال حــ َّد لهــا،
فــي حيــن كانــت كوميونــة باريــس بشــرى
مضيئــة لثــورة عماليــة عالميــة”.

االشرتايك
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الضفة الغربية وغزة :حصا ٌر بني الوباء واالحتالل
ترجمة :سيد صديق
صــا َد َرت قوات االحتــال الصهيوني وه َد َمت
ت فــي الضفــة الغربيــة كانــت تُسـتَخدَم
بنايــا ٍ
ِّ
كعيــادات طــوارئ .فــي هــذا المقــال يُســلط
يوســف عصفــور ،الناشــط الفلســطيني مــن
قطــاع غــزة ،الضــوء علــى ظــروف حيــاة
الفلســطينيين فــي الضفــة وغــزة فــي خضــم
الحصــار بيــن الوبــاء واالحتــال.
نــدرك فــي غــزة كيــف تبــدو الحيــاة فــي ظــلِّ
الحصــار .يعيــش أكثــر مــن مليونـ ّي شــخص
تحــت الحصــار ألكثــر مــن عشــرة أعــوام،
ـاع مــن أكثــر المناطــق اكتظاظًــا فــي
فــي قطـ ٍ
العالــم ،وقــد شــهد ثالثــة حــروب د َّمــ َرت
البنيــة التحتيــة ،بمــا فيهــا المستشــفيات
ومراكــز الرعايــة الصحيــة.
هنــاك فقــط  15جهــاز تنفُّــس صناعــي ألكثــر
مــن مليون ـ ّي نســمة ،وليــس هنــاك مــا يكفــي
مــن ُمعــ َّدات االختبــار .تســخر الصحافــة
ت مــن نــوع “بســبب
الصهيونيــة بعبــارا ٍ
حصــار غــزة ،منعنــا فيــروس كورونــا
ال ُمســت َجد مــن دخــول القطــاع” .لكــن
الفيــروس ش ـ َّ
ق طريقــه فــي نهايــة المطــاف
مــن خــال معبــر رفــح مــع مصــر ،إذ حملــه
خطيبــان إســاميان كانــا فــي باكســتان.

أو الكحــول بســبب الحصــار الــذي يفرضــه
يتزايــد اآلن عــدد اإلصابــات بفيــروس الكيــان الصهيونــي علــى القطــاع .وقــد أ َّدى
كورونــا ال ُمســت َجد ،وتقــول منظمــة الصحــة هــذا الحصــار إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة
العالميــة إن وزارة الصحــة الفلســطينية لتتجــاوز  50%مــن الخريجين الفلســطينيين.
يمكنهــا معالجــة فقــط مــن  100إلــى 150
مريــض ،وبينمــا يمكــن لمستشــفيات الكيــان وال يمكــن للعمــال الزراعييــن العمــل إال
الصهيونــي إجــراء  10آالف اختبــار فــي علــى جــز ٍء فقــط مــن أراضيهــم ،ألن باقــي
اليــوم الواحــد ،ليــس فــي إمــكان مستشــفيات األراضــي يقــع تحــت مراقبــة القنَّاصــة.
غــزة إجــراء أكثــر مــن  50اختبــار فقــط .ويمكــن قيــاس الوضــع فــي الضفــة الغربيــة
بمــا فعلــه االحتــال الصهيونــي فــي 26
ت
ـان بنايــا ٍ
مــارس مــن مصــادر ٍة وهـ ٍ
ـدم لثمـ ِ
فــي خربــة إبزيــق بــوادي األردن ،فــي
حيــن كانــت بنايتــان منهــم ،وفقًــا لجماعــة
“بتســيلم” الحقوقيــة اإلســرائيلية ،تُسـتَخدمان
ت للطــوارئ.
كعيــادا ٍ

«هناك فقط  15جهاز
تنفُّس صناعي ألكرث من
مليو ّين نسمة ،وليس هناك
ما يكفي من ُمع َّدات
االختبار»

فــي بدايــة تف ِّشــي الجائحــة ،شــرعت الحكومة
الفلســطينية فــي عــزل النــاس فــي منطقــ ٍة
مفتوحــة خــارج مدينــة غــزة ،لكــن الكيــان
ـض الســماح ألحـ ٍد علــى هــذه
الصهيونــي َرفَـ َ
ً
بــدل
األرض ،لــذا اســتُخ ِد َمت المــدارس
منهــا بغــرض العــزل .تتلقَّــى غــزة الطاقــة
ت فــي اليــوم،
الكهربائيــة فقــط ألربــع ســاعا ٍ
والميــاه النظيفــة مرتيــن فقــط فــي األســبوع،
وليــس هنــاك مــا يكفــي مــن الميــاه النظيفــة

صفَــت الجماعــة الحقوقيــة هــذه الخطــوة
َو َ
ٌ
بشــكل خــاص” ،وأضافــت
بأنهــا “وحشــية
ٍ
ً
أنــه “بينمــا يكافــح العالــم بأســره أزمـة غيــر
مســبوقة فــي الرعايــة الصحيــة ،يُكــرِّ س
الجيــش اإلســرائيلي الوقــت والمــوارد
للتضييــق علــى المجتمعــات الفلســطينية
األضعــف فــي الضفــة الغربيــة ،التــي حــا َو َل
طردهــم منهــا علــى مــدار عقــود” .وتابَ َعــت:
“إن إغــاق مبــادر ٍة مجتمعيــة لإلســعافات
األ َّوليــة خــال أزمــ ٍة صحيــة لهــو مثــا ٌل
وحشــي علــى التع ُّســف المعتــاد الواقــع علــى
هــذه المجتمعــات”.

تما ًمــا كمــا هــو عــدد السُــ َّكان فــي غــزة.لكــن رغــم جــدار الفصــل العنصــري
وكمائــن التفتيــش والمســتوطنات ،فــإن لــدى
الفلســطينيين هنــاك مســاحةً أرحــب ،ولديهــم
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي ال يقــع
عليهــا حصــا ٌر مثــل ذلــك الــذي تــرزح تحتــه
وحيــن زاد عــدد اإلصابــات ،وتُوفِّيَــت أول
غــزة.
حالــة (كانــت امــرأةً انتقلــت إليهــا العــدوى
ــض الكيــان الصهيونــي عــن طريــق ابنهــا الــذي عمــل فــي األراضي
فــي البدايــةَ ،رفَ َ
ت المحتلــة) ،ق ـرَّروا إيقــاف كافــة الفلســطينيين
مطلــب الفلســطينيين بإجــراء اختبــارا ٍ
للكشــف عــن اإلصابــة بالفيــروس علــى كلِّ عــن العمــل فــي األراضــي المحتلــة أو
العامليــن مــن الضفــة الغربيــة قبــل عودتهــم المســتوطنات.
مــن العمــل فــي األراضــي المحتلــة .لكــن
مصنــع
حيــن أشــار الفلســطينيون إلــى
ٍ
بالقــرب مــن القــدس ،باعتبــاره مصــدرًا
ُمحتَ َم ً
ــا لتفشــي الجائحــة ،قــال الكيــان
الصهيونــي إنــه ســوف يُقِــرُّ إجــرا ًء الختبــار
العمــال الفلســطينيين ال ُمش ـتَبَه فــي إصابتهــم
بفيــروس كورونــا ال ُمســت َجد فــي األراضــي
المحتلــة.

بــدأ الفلســطينيون يحاصــرون الفيــروس
ض َعــت
حيــن ظَهَــ َر فــي بيــت لحــم ،إذ ُو ِ
المدينــة تحــت الحجــر الصحــي ،بينمــا
أغلقــوا المــدارس والجامعــات .وعلــى إثــر
ذلــك ،اكتُ ِش ـفَت إصابــة ســبعة أشــخاص فــي
المدينــة .وحتــى قبــل اإلغــاق ،كان الكيــان
الصهيونــي قــد أعلــن أنــه مــن غير المســموح
ألحــد دخــول أو مغــادرة مــدن وقــرى الضفــة
صــو ِد َرت البنايــات رغــم تحذيــر األمــم الغربيــة.
المتحــدة بــأن نظــام الصحــة الفلســطيني غيــر
ُمجهَّــز للتعامــل مــع تصاعــ ٍد غيــر ُمتوقَّــع كان علــى العامليــن الفلســطينيين فــي
فــي حــاالت اإلصابــة بفيــروس كوفيــد .19األراضــي المحتلــة االختيــار بيــن البقــاء فــي
يعيــش فــي الضفــة الغربيــة مليونــا شـ
ـخص منازلهــم أو البقــاء فــي األراضــي المحتلــة.
ٍ

إذا قــرَّروا البقــاء فــي منازلهــم ،لــن يبقــى
معهــم مــا ٌل وال طعــام .وإذا قــرَّروا البقــاء
فــي األراضــي المحتلــة ،ســيكون بإمكانهــم
االحتفــاظ ببعــض المــال لكــن ســيضطرون
للمبيــت فــي العــراء.

«تقول منظمة الصحة
العاملية إن وزارة الصحة
الفلسطينية ميكنها معالجة
فقط من  100إىل 150
مريض»

هنــاك عــد ٌد أكبر مــن المستشــفيات وال ُمع َّدات
واالختبــارات وأجهــزة التنفُّــس الصناعــي
فــي الضفــة ع َّمــا هــو فــي غــزة ،لكنهم ليســوا
كافييــن علــى اإلطــاق ،ومــا ِمــن حــلٍّ فعلــي
لهــذه المأســاة إال بإنهــاء الحصــار علــى غــزة
والنضــال مــن أجــل تحريــر فلســطين.
 هــذا المقــال مترجــم عــن مجلــةالبريطانيــة
ريفيــو
سوشياليســت

االشرتايك

ودويل
متابعات
عريب
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ترجمة :عزيز خالد
فــي الوقــت الــذي تشــتعل فيــه أمريــكا
بالغضــب بعــد مقتــل جــورج فلويــد ،يســتحث
اإلعــام المتظاهريــن علــى تــرك الشــوارع
واســتخدام الوســائل “الديمقراطيــة”
للتعبيــر عــن غضبهــم .ولكــن ،فــي حديــث
مــع شــبكة ســي إن إن ،اســتنكر كورنيــل
ويســت ،أحــد أبــرز المثقفيــن األمريكييــن
ً
قائــا:
الســود ،بشــدة وجهــة النظــر هــذه،
“لقــد ج َّربنــا وجو ًهــا مــن الســود فــي أعلــى
المناصــب .النظام ال يســتطيع إصالح نفســه.
البديــل هــو الثــورة .ومــا أعنيــه بالثــورة
هــو المشــاركة الديمقراطيــة فــي الســلطة
والمــوارد والثــروة واالحتــرام”.

والقمــع الــذي تبعــه فــي الســبعينيات أصبحت
تلــك اإلســتراتيجية أهــم بكثيــر .فــي مــارس
 1969كان عــدد الســود فــي المناصــب
الحكوميــة المهمــة  994رجــل و 131امــرأة
فــي الواليــات المتحــدة كلهــا .أمــا فــي مــارس
 ،1975فقــد تضاعَــفَ هــذا العــدد ثــاث
مــرات ليصــل إلــى  2969رجــل و530
امــرأة.

لكــن بينمــا تزايــدت أعــداد الســود فــي
المناصــب المهمــة ،كان الحــراك فــي
الشــوارع يخفــت تدريجيًــأ .صــار الوضــع
يتمثَّــل حينهــا فــي أنــه مــن أجــل إنجــاز أي
شــيء ال يمكنــك االعتمــاد علــى التنظيــم
والتظاهــر ،بــل عليــك طلــب المســاعدة مــن
عمــدة أو ســيناتور أو عضــو كونجــرس
كانــت دعــوات ويســت لتلقــى صــد ً
ى مــن أســود.
قبــل ،فــي الســتينيات ،حيــن كانــت األحيــاء
ضــا
ذات األغلبيــة الســوداء تنفجــر ك َّل صيــف .كانــت مــن نتائــج هــذه اإلســتراتيجية أي ً
كانــت عنصريــة الشــرطة ،والفقــر ،أن تو َّس ـ َعت الطبقــة الوســطى مــن أصحــاب
والبطالــة ،واإلســكان غيــر المالئــم تدفــع البشــرة الســوداء ،فأبنــاء هــؤالء الموظفيــن
النــاس إلــى الشــوارع .فــي ذلــك الوقــت الســود الكبــار اســتطاعوا للمــرة األولــى
كانــت الســلطة حك ـرًا علــى البيــض ،لذلــك ،اختــراق مؤسســات الصفــوة الــذي كانــت من
كانــت الدعــوة لإلطاحــة بالنظــام بالكامــل قبــل ُمغلَقــة فــي وجوههــم .صــار بإمكانهــم
تختلــط بســهولة مــع األفــكار األقــل ثوريــة آنــذاك أن يجلســوا علــى طــاوالت الشــركات
مثــل انتخــاب الســود الســتبدال البيــض علــى العابــرة للقــارات وأن يعيشــوا فــي أحيــا ٍء
قمــة الســلطة.
كانــت حكـرًا علــى األغنيــاء البيــض .وبلغــت
هــذه اإلســتراتيجية ذروة نجاحهــا بانتخــاب
وحتــى الجماعــات األكثــر راديكاليــة مثــل بــاراك أوبامــا فــي .2008
“الفهــود الســود” جمعــت بيــن االلتــزام
بالثــورة واألفــكار اإلصالحيــة ،فوضعــوا مــن الصعــب عــدم التضخيــم مــن تأثيــر
برامــج اجتماعيــة وشــاركوا فــي الحمــات وصــول أوبامــا إلــى البيــت األبيــض كأول
االنتخابيــة فــي نفــس الوقــت الــذي راقبــوا رئيــس أســود فــي تاريــخ ذلــك البلــد الــذي
فيــه ضبــاط الشــرطة العنصرييــن ُمش ـ ِهرين لــو كان قــد جــاء فيــه مــن مائــة وخمســين
أســلحتهم بوضــوح.
عــام ،لــكان عبــدًا ُمقيَّــدًا باألغــال .كانــت
الطموحــات مرتفعــةً جــدًا ،و ُدفِ َعــت إلــى
القمع
األمــام بشــعارات حملــة أوبامــا مفتوحــة
بــدأت إســتراتيجية انتخــاب أصحــاب اآلفــاق عــن األمــل والتغييــر.

ـور الواليــات المتحــدة كمجتمــع تجــا َو َز منــه باإلصــاح والتعليــم ،ذلك أن الرأســمالية
يُصـ ِّ
ٌ
العنصريــة .لكــن لــم
يمــض وقــت طويــل تعتمــد فــي بقائهــا علــى مبــدأ فــرق تســد.
ِ
حتــى بــدأت تلــك الصــورة فــي التصــ ُّدع.
الدولة
يتســاءل العديــد مــن الســود ،بالــذات األفقــر
منهــم :كان لدينــا رئيــسٌ أســود ،ومــدع يواجــه أولئــك الذيــن يقاتلــون اآلن فــي
ٍ
ضــا مــن الســود ،شــوارع مينيابوليــس وغيرهــا مــن المــدن
عــام ومفــوض للشــرطة أي ً
لمــاذا إذن ال يُحاســب ضبــاط الشــرطة القــوة المســلحة للدولــة  ،يواجهــون آلـةً هدفها
عندمــا يقتلــون المواطنيــن الســود العــزل؟ الرئيســي الدفــاع عــن النظــام .قــد تبــدو لنــا
ت
لمــاذا تبلــغ نســبة الســود فــي الســجون ســتة الشــرطة العســكرية ،بمــا لديهــا من هــراوا ٍ
أضعانســبة البيــض؟ لمــاذا يُرجَّــح توظيــف وغــاز وأســلحة آليــة ودبابــات ،أقــوى مــن أن
البيــض ذوي الســجل اإلجرامــي أكثــر مــن تُهــزم .لكــن الثــورة لهــا أســلحتها.
الســود الذيــن ليــس لديهــم ســجل إجرامــي؟ فــي المكاتــب والمــدارس والمصانــع
لمــاذا ال تــزال الفجــوة فــي الثــروة بيــن والمستشــفيات ونظــام النقــل يعمــل مالييــن
البيــض والســود آخــذة فــي االزديــاد؟ ولمــاذا النــاس ،وبدونهــم تنهــار المنظومــة بأكملهــا.
تــزداد هــذه الفجــوة بمعــدالت أكثــر تســارعًا تتعيَّــن المهمــة اآلن فــي نقــل روح المقاومــة
بيــن الفقــراء واألغنيــاء مــن الســود؟ هــذه مــن الشــوارع إلــى أماكــن العمــل .هــؤالء
االســئلة تضــرب صميــم الفكــرة القائلــة بــأن الذيــن ُد ِّمــ َرت حياتهــم بالعنــف االقتصــادي
انتخــاب الســود للوظائــف العامــة هــو الحــل للدولــة يجــب أن يســمعوا األطروحــة
لتلــك الفئــة المقموعــة فــي المجتمــع.
المضــادة :أن المنظومــة المســتعدة للتضحيــة

إن كان أوبامــا ،مــع كلِّ ثقافتــه وذكائــه بهــم مــن أجــل الربــح هــي نفســها التــي
وســحر شــخصيته ،لــم يســتطع تغييــر تســتخدم العنصريــة لإلبقــاء علــى انقســامهم
الطبيعــة العنصريــة للواليــات المتحــدة ،ألــم وطحنهــم.
يكــن هــذا دليـ ً
ـا علــى أن المشــكلة تكمــن فــي لــدى بعــض العمــال تحيُّـ ٌ
ـزات قديمــة تجعلهــم
قلــب النظــام ذاتــه وليــس فــي لــون الشــخص يشــعرون بالســيادة بســبب لون بشــرتهم ،لكن
المســؤول؟ أدرك المناضلــون الســود مــن هــذه القناعــة يمكــن تحطيمهــا .يقــف اليــوم
أمثــال مالكــوم إكــس ومارتــن لوثــر كينــج أربعــون مليونًــا مــن العمــال األمريكييــن
هــذه الحقيقــة .فنجــد اكــس يشــير إلــى ذلــك فــي طوابيــر اإلعانــات الحكوميــة ،وال
عــام  1964عندمــا كتــب“ :ال يمكــن أن يوجــد ظـ ٌ
ـرف أفضــل إلقنــاع النــاس بزيــف
يكــون هنــاك رأســمالية بــا عنصريــة” .أمــا ادِّعــاءات العنصريــة الرأســمالية.
كينــج فقــد جــادل عــام  1967بــأن “شــرور
العنصريــة واالســتغالل والعســكرة هــي ليســت الثــورة مهم ـةً ســهلة ،لكــن صفــوف
كلهــا أشــياء مرتبطــة ببعضهــا  ..لن نســتطيع أولئــك الذيــن يريــدون النضــال مــن أجلهــا
التخلــص مــن إحداهــا دون التخلــص مــن قــد تعاظمــت بســبب موجــة االشــمئزاز
مــن جرائــم القتــل التــي ترتكبهــا الشــرطة
البقيــة”.
العنصريــة -ونظــام االســتغالل الوحشــي
توصَّــل كلٌّ مــن مالكــوم إكــس ومارتــن الــذي يدافــع عنــه رجــال الشــرطة.
لوثــر كينــج إلــى قناعــ ٍة بــأن العنصريــة
البشــرة الســوداء للمناصــب العليــا كإضاف ـ ٍة تجاوز العنصرية؟
هــي مــرضٌ مزمــن ُمتو ِّ
طــن فــي الرأســمالية  -هــذا المقــال مترجــم عــن صحيفــة العامــل
كبديــل لــه .ولكــن،
للكفــاح الثــوري وليــس
ٍ
مــع الركــود االقتصــادي فــي الســتينيات حتــى وقــت قريــب كان اإلعــام الســائد وليســت مجــرد انحــراف يمكــن التخلُّــص االشــتراكي البريطانيــة

االشرتايك

ودويل
متابعات
عريب
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مرشوع نيوم :املستقبل الجديد مير فوق جثثنا
بقلــم :نضــال فــرح (كاتــب اشــتراكي ثــوري بدايــة العــام الحالــي حيــث قامــت لجنــة نــزع
مــن الســعودية)
الملكيــة بزيــارة قريــة الخريبــة والتحــدث مــع
األهالــي بشــأن التنــازل عــن أراضيهــم مقابل
ما بيننا ..وبينكم ..ال ينتهي بعا ْم
تعويضــات ماليــة ،كان الشــهيد الحويطــي
بألــف متواج ـدًا أثنــاء اللقــاء وعبــر بشــكل مباشــر
ال ينتهــي بخمســ ٍة ..أو عشــر ٍة ..وال
ِ
عــن رفــض القبيلــة القاطــع التخلــي عــن
عــا ْم
بيوتهــم وأراضيهــم.
طويلةٌ معار ُك التحري ِر كالصيا ْم
يــروي النشــطاء أنــه فــي أثنــاء وصــول
ونحنُ باقونَ على صدورك ْم..
اللجنــة المعنيــة فوجئــوا بالشــعارات التــي
مــأت القريــة وعبــرت عــن رفــض
ش في الرخا ْم /..نزار قباني
كالنق ِ
التهجيــر ،شــعار “لــن نرحــل” كان مكتوبًــا
فــي قريــة الخريبــة ،إحــدى قــرى شــمال ّي علــى الجــدران ،ولســبب ذلــك افتعــل رجــال
الســعودية ،تحدي ـدًا فــي منطقــة تبــوك التــي المباحــث صدا ًمــا مــع األهالــي اعتُقِ ـ َل علــى
يشــملها مشــروع نيــوم ،هنــاك فــي تلــك إثــره ثالثــة أفــراد مــن القبيلــة.
القريــة الهادئــة استشــهد المواطــن الســعودي
بعــد هــذا الحــدث بأيــام ُد ِّشــنَت حملــة
عبــد الرحيــم الحويطــي وهــو يقــاوم قــوات
مداهمــات طالــت مجموعــة مــن منــازل
األمــن رافضًــا التنــازل عــن بيتــه وأرضــه
القريــة واعتُقِــ َل  9أشــخاص إضافــةً إلــى
خــال عمليــة التهجيــر القســري التــي قامــت
االعتــداء علــى النســاء بالترهيــب والقمــع،
بهــا الدولــة فــي تلــك المنطقــة بهــدف إنشــاء
بعدهــا فــرض النظــام حصــارًا علــى
مشــروع الخيــال العلمــي ،نيــوم.
قريتــ ّي الخريبــة والهرمــل ،وقــام بقطــع
استشــهد مهنــدس الجيولوجيــا الفيزيائيــة الغــذاء والمــاء عــن األهالــي والمعتصميــن
الشــجاع بالذخيــرة الحيــة علــى يــد رجــال الرافضيــن لقــرار الترحيــل .ونتيجــة لذلــك،
األمــن فــي  15أبريــل الماضــي ألنــه رفــض ابتــدأت فــي  10أبريــل مطالبــات مــن شــباب
أن يُنتَـزَع عنــوةً مــن جــذوره وتاريخــه ،فــي قبيلــة الحويطــات بثــورة ضــد النظــام.
مشــه ٍد أعــاد لذاكرتــي صــورة المناضــل
إلــى وقــت كتابــة هــذا المقــال أُعلِــنَ البــدء
الفلســطيني باســل األعــرج وهــو يقــاوم
فــي صــرف التعويضــات الماليــة ألهالــي
قــوات االحتــال الصهيونــي ،فتذكــرت
المهجريــن قســريًا بــدون أيِّ إشــارة إلــى
حينهــا مقولتــه الشــهيرة“ :عــش نيصًــا،
هيكيليــة تلــك التعويضــات أو قيمتها ،اســتنكر
وقــاوم كالبرغــوث”!
أحــد أفــراد قبيلــة الحويطــات ،وهــو محمــد
والبــد أن أذكــر هنــا أيضًــا أننــي شــرعت الحويطــي ،علــى حســابه بمنصــة تويتــر عــن
بكتابــة هــذا المقــال بعــد نبــأ استشــهاد القيمــة الحقيقيــة لتلــك التعويضــات بــدون
الحويطــي ولكنــي توقفــت أو توقــف بــي حتــى اعــان او تفــاوض بخصــوص أســعار
الزمــن بعــد خبــر استشــهاد آخــر للمناضــل األراضــي فــي تلــك المنطقــة.
الحقوقــي البــارز عبــد هللا الحامــد فــي الرابــع
فــي مشــهد مشــابه مــن التاريــخ القريــب وفــي
والعشــرين مــن شــهر ابريــل ،توفــي الحامــد
عــام  2017حيــث يحــب التاريــخ أن يعيــد
فــي المعتقــل نتيجــة تعرضــه لإلهمــال
إنتــاج أحداثــه “كثيـرًا” تحــت حكم االســتبداد
الطبــي المتعمــد ،ليرســم نهــر الحقوقــي
اقتحمــت القــوات األمنيــة قريــة المســورة
البطــل مجــراه فــي التاريــخ كأحــد فصولــه
التاريخيــة فــي العواميــة والتــي تعــود
التحرريــة فــي أرض الجزيــرة.
جذورهــا الــى  300ســنة بعــد ان طالبــت
ســقط الحامــد مقاو ًمــا عتمــة الســجن والواقع ،ســكانها بالرحيــل القســري عــن أراضيهــم،
وســقط الحويطــي متشــبثا بأرضــه ..ذاكرتــه ظاهريًــا إلقامــة مشــروع رأســمالي لتحديــث
ووطنــه الصغيــر ،وهنــاك فــي الضفــة المنطقــة ،وفعليــا إلســدال الســتار علــى
األخــرى لالســتبداد ســقط شــهيدًا فــي الحقبــة الثوريــة وانتفاضــة القطيــف التــي
المعتقــل الشــاب المصــري شــادي حبــش تعــد المســورة معقلهــا الرئيســي.
ليتكامــل المشــهد وتتكــرر المآســي التــي
قــاوم أبنــاء المســورة عمليــات الهــدم
مازلنــا نعيشــها منــذ هزيمــة ربيعنــا العربــي.
والتجريــف ليســقط بعضهــم بيــن شــهيد
ومعتقــل ،ويشــرد األهالــي مــن الجغرافيــا
الحكاية
والتاريــخ والذكريــات ..تما ًمــا كمــا حــدث
تعيــش قبيلــة الحويطــات علــى امتــداد قــرى اليــوم مــع قبيلــة الحويطــات!
الخريبــة والهرمــل حيــث جذورهــا تمتــد إلــى
ألــف عــام فــي العمــق مــن تاريــخ الجزيــرة “نيــوم موقــع ومــكان للحالميــن الذيــن
العربيــة وماقبــل الحكــم العثمانــي ،شــاركت يريــدون خلــق جديــد فــي هــذا العالــم”
القبيلــة فــي الثــورة العربيــة الكبــرى وقامــت
محمد بن سلمان ،اكتوبر 2017
بطــرد األتــراك فــي عشــرينيات القــرن
المنصــرم.
أطلــق محمــد بــن ســلمان “عــراب التحديــث”
كمــا تطلــق عليه رمــوز البرجوازيــة الوطنية
بــدأت مفاوضــات الدولــة مــع القبيلــة منــذ

فكــرة مشــروع مدينــة المســتقبل الجديــد نيــوم
عــام  2017كجــزء مــن رؤيــة  2030والتــي
تشــكل مرحلــة التحــول الرأســمالي وتكويــن
بنيــة الدولــة البرجوازيــة الجديــدة والتــي
تعتمــد بشــكل أساســي علــى رأس المــال
االســتثماري.

فــي مســائل الدفــاع عــن اإلنســان وكرامتــه،
وانتقــد أيضًــا ادعــاءات الدولــة فــي إدارة
األزمــة الصحيــة المتعلقــة بوبــاء كورونــا
حيــث تنشــر قوتهــا األمنيــة وجيوشــها فــي
قــرى الحويطــات مــن غيــر االكتــراث ألي
إجــراءات احترازيــة.

مشــروع نيــوم العابــر للحــدود هــو أهــم
تجليــات الحقبــة االســتثمارية الحاليــة ،والذي
يهــدف إلقامــة منطقــة حــرة مســتثناة مــن
القوانيــن االعتياديــة فــي الضرائــب والعمــل
والجمــارك علــى غــرار مدينــة جبــل علــي
فــي اإلمــارات.

صــرَّح الحويطــي فــي أحــد التســجيالت
ٍّ
بصــك شــرعي ،وقــال:
أنــه يمتلــك بيتــه
“إذا بعــت بيتــي فقــد بعــت وطنــي” وناشــد
القانونيــون والحقوقيــون بالوقــوف مــع
قضيتــه ومســاعدته فــي رفعهــا للمحاكــم
الدوليــة.

ت شاســعة تشــمل
يغطــي المشــروع مســاحا ٍ
أراض داخــل الحــدود المصريــة واألردنيــة،
ٍ
ويمتــد فــوق أكثــر مــن  26ألــف كيلومتــر
مربــع علــى ســاحل البحــر األحمــر شــمال ّي
غــرب المملكــة ،حيــث منطقــة تبــوك
الســعودية التــي تطــل أيضًــا علــى ســاحل
خليــج العقبــة ،ويمكننــا مــن نيــوم أن نشــاهد
العــدو الصهيونــي علــى مــ ِّد النظــر فــي
ضــا أن
مدينــة إيــات المحتلــة .ونســتطيع أي ً
نفســر لمــاذا لــم يعــد التطبيــع أفــكارًا عائمــة
عــن التعايــش تطرحهــا آلــة الدولــة الرســمية
وغيــر الرســمية ،بــل هــي جــز ٌء أساســي
التحــوالت الرأســمالية الحاليــة
فــي عمليــة
ُّ
وتطبيــ ٌ
ق فعلــي لمعاهــدات منظمــة التجــارة
العالميــة.

فــي آخــر تســجيل لــه يــوم استشــهاده صــرح
ق علــى أرضــه وفــي بيتــه بانتظــار
بأنــه بــا ٍ
القــوات األمنيــة حتــى لــو أدى ذلــك لمقتلــه
وهــذا ماحــدث بالفعــل فــي اليــوم الحزيــن
للثالــث عشــر مــن شــهر أبريــل الماضــي.
فــي  15أبريــل أعلنــت رئاســة أمــن الدولــة
مقتــل المواطــن “المطلــوب” عبــد الرحيــم
الحويطــي بعــد تبــادل إلطــاق النــار حيــث
صــرح البيــان أن المواطــن قــاوم األمــن
أثنــاء محاولــة القبــض عليــه ،و ُعثِــ َر فــي
بيتــه علــى العديــد مــن األســلحة!

كالعــادة يبــرر قتــل المواطنيــن عبــر البيانــات
المفبركــة والقوائــم الكاذبــة .إن مــن يطالــب
بحقــه ويقــاوم القمــع واالســتبداد علــى هــذه
تُمـول أول مدينــة رأســمالية فــي العالــم عبــر األرض نهايتــه الوحيــدة هــي القتــل العلنــي
َّ
صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي والمبــرر!
بـــ 500مليــار دوالر ،والمدينــة الخياليــة تقدم تحــت ســقف اســتراتيجية المــوت هــذه،
للبشــرية حلـ ً
ـول مبتكــرة للطاقــة والتكنولوجيا تــم اصــدار قوائــم بحــق ابنــاء القطيــف
والغــذاء والترفيــه ،وتقــوم بالكامــل علــى لتبريــر تصفيتهــم واعتقالهــم ،بــدأ مــن قائمــة
الخاليــا الضوئيــة والروبوتــات.
المطلوبيــن عــام  2003وحتــى آخــر قائمــة

عــام  2019والتي تشــمل المطلوبين التســعة،
وبنفــس األداء األمنــي القــذر تُنفَّــذ االغتياالت
عبــر مداهمــات وكمائــن ،وتتبعهــا البيانــات
الرســمية التــي تعلــن المــوت عقابًــا وحيــدًا
لمــن يحلــم بالعيــش إنســانًا حــ ًّرا وكري ًمــا!
ومــن هنــا نقــول وســنقول دائ ًمــا إننــا لــن
نتوقــف عــن الحلــم.

أراض من جنوب ســيناء
ولكــون نيــوم تشــمل
ٍ
فقــد انشــأت مصــر والســعودية صندوقًــا
بقيمــة  10مليــارات دوالر لتطويــر وتنميــة
أراض بمســاحة تزيــد عــن ألــف كيلومتــر
ٍ
مربــع تضــم شــرم الشــيخ والغردقــة ولبنــاء
جســر الملــك ســلمان العابــر لخليــج العقبــة
والــذي يمــر فــوق الجزيرتيــن المصريتيــن
تيــران وصنافيــر اللتيــن تــم التنــازل عنهمــا “ســيثبت التاريــخ يو ًمــا أن البقــاء دائ ًمــا
للســعودية لصالــح هــذا المشــروع.
للشــعب هــو األزل وهــو األبــد ،وكل شــيء
وهنــا أريــد أن أقــدم رســالة تضامــن مــع آخــر ســاقط وسيســقط ،ألنــه رغــم القتــل،
الشــعب المصــري ومــع رفاقــي هنــاك فــي والكــذب ،وحمــات التشــوية والتشــهير
دفاعهــم عــن حــق اســترداد الجزيرتيــن والتنكيــل ،يبقــى أن هنــاك شــرارة اشــتعلت
وأقــول لهــم إن هــذا المشــروع يمــر فــوق فــي نبــض وأصــوات النســاء والرجــال
جثثنــا أيضًــا ..فالنضــال واحــد والحــدود الذيــن يقضــون يوميًــا علــى مذابــح الحريــة،
وال يزالــون\ن مســتمرين\ات بالنضــال
تــراب!
والمواجهــة ،ألن العــودة إلــى الــوراء باتــت
مســتحيلة ،ولــم يبــق مســار ســوى مســار
استشهاد عبدالرحيم الحويطي
انتصــار النضــال الثــوري علــى وحــوش
بالتزامــن مــع عمليــة المفاوضــات والتهديــد القمــع والبطــش واالســتغالل والطائفيــة
واالعتقــاالت ،كان عبــد الرحيــم الحويطــي والعنصريــة والذكوريــة ،انتصــار لــن يأتــي
قــد انتقــد فــي عــدة تســجيالت ســبقت اغتيالــه مــن هللا بــل ســوف يأتــي باأليــدي التــي
النظــام القائــم والطبقــة المســيطرة بقيــادة تصنعــه يومــا بعــد يــوم دون كلــل او ملــل !”
محمــد بــن ســلمان ،كمــا انتقــد المؤسســة باســم شــيت.
الدينيــة وعلمائهــا الذيــن وصفهــم بالجبنــاء
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صوت التيار االشرتايك
الثوري يف مرص
أسس االشتراكية التي نتبناها
النظــام الرأســمالي مبنــي علــى
االســتغالل ثــروة الرأســماليين
مصدرهــا عــرق العمــال ،والفقــر
مصــدره ســيطرة النظــام القائــم علــى
أولويــة األربــاح علــى البشــر.
إصالح الرأسمالية مستحيل
الليبراليــة الجديــدة قضــت علــى
إمكانيــة اإلصــاح الجزئــي،
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال
تقــدم إصالحــات بــل ترفــع معــدالت
النهــب.
الثورة الجماهيرية ضرورية

بقلم :روزا فهمي
أخيــ ًرا وبعــد عقــود مــن نضــال النســويات
فــي الســودان ،باإلضافــة إلــى جهــود
منظمــات المجتمــع المدنــي والجمعيــات
غيــر الحكوميــة ،سـتُضاف مــادةٌ جديــدة إلــى
القانــون الجنائــي الســوداني تجــ ِّرم ختــان
اإلنــاث ألول مــرة فــي البلــد الــذي عانــت
أكثــر مــن  87%مــن نســائه وفتياتــه مــن
هــذه الممارســة ،وفقًــا لدراســات أجرتهــا
منظمــة اليونيســيف التابعــة لألمــم المتحــدة.
حصلــت هــذه المــادة الجديــدة علــى رقــم 141
دون أن تتضــح رســميًا تفاصيــل عقوبــة هــذه
الجريمــة ،ولكــن ذكــرت بعــض المصــادر
اإلعالميــة المحليــة أن العقوبــة مــن المحتمــل
أن تتض َّمــن الســجن لمــدة ال تتجــاوز ثــاث
ســنوات فضـ ً
ـا عــن غرامــة.
ورغــم أن التشــريع ال يــزال بحاجــ ٍة إلــى
موافقــة مجلــس الســيادة حتــى يصبــح ســاري
التنفيــذ ،تُ َعــد هــذه الخطــوة مكتسـبًا مه ًمــا مــن
مكتســبات الثــورة الســودانية التــي بــدأت فــي
ديســمبر  2018وأطاحــت عمــر البشــير فــي
 11أبريــل .2019
لقــد شــهدت الثــورة الســودانية دورًا بــار ًزا
للمــرأة منــذ اليــوم األول ،حيــث كانــت المــرأة
الســودانية فــي الصفــوف األولــى للحــراك،
ممــا أثــار حفيظــة النظــام الســوداني الســابق
الــذي شـ َّ
ـن حملــة اعتقــاالت بالجملــة واعتــدى
ب بالعصــي وتع َّمــد
علــى أخريــات بالضــر ِ

إهانــة باقــي المتظاهــرات.
لفــرض القانــون وعقــاب المخالفيــن ،حيــث أن
ِّ
الرضــا بالتشــريع فقــط ســيحطم أمــل حــدوث
ال يمكننــا أيضًــا أن نغفــل نضــال حقوقيــات أي تغييــر جــذري فــي المجتمــع الســوداني
ونســويات الســودان فــي آخــر ثالثيــن عا ًمــا ضــد الذكوريــة والســلطة األبويــة.
للوصــول لهــذا التشــريع ،ولكــن لــوال الموجــة
الثوريــة التــي اجتاحــت البــاد وأثبتــت فيهــا وكمثــال للقوانيــن التــي ال تمثــل إال حبــرًا
المــرأة الســودانية أنهــا جــز ٌء ال يتجــزأ مــن علــى ورق قانــون تجريــم الختــان فــي مصــر
المجتمــع ودعامــة أساســية للثــورة كان مــن رقــم  242الــذي ُشــرِّع عــام  ،2008إذ جـرَّم
الممكــن أن ال يــرى هــذا التشــريع النــور القانــون المصــري ختــان اإلنــاث وفــرض
لســنوات أخــرى.
عقوبــة الســجن مــن خمــس إلــى ســبع ســنوات
لــكل مــن قــام بختــان ألنثــى ،والســجن ال ُمشـ َّدد
ٌ
َّ
َّ
وفــي اآلونــة األخيــرة قــدم بحــث أعدتــه إذا نشــأت عــن هــذا الفعــل عاهــة مســتديمة أو
منظمــة إيكوالتــي نــاو ( )Equality Nowأفضــى إلــى المــوت ،ولكــن مــع هــذا نجــد أن
البريطانيــة ،بالتعــاون مــع الشــبكة األوروبيــة اإلحصائيــات فــي مصــر تؤ ِّكــد عــدم تفعيــل
والشــبكة األمريكيــة للقضــاء علــى الختــان ،وفــرض هــذا القانــون بجديــة ،فــا تــزال
إحصائيــا ٍ
ت مهمــة عــن مــدى انتشــار هــذه مصــر تحتــل المركــز الرابــع عالميًــا والثالــث
الممارســة فــي  92دولــة ،وأنهــا ليســت حكـرًا علــى مســتوى الــدول العربيــة بنســبة 91%
فقــط علــى بعــض الــدول العربيــة واإلفريقيــة .فــي انتشــار هــذه الممارســة.
يع ـ ِّزز هــذا البحــث فكــرة أن تلــك الممارســة
ليســت بالضــرورة مرتبطــةً
بديــن معيــن ورغــم مجهــودات مؤسســات المجتمــع المدني
ٍ
أو ثقافــ ٍة بعينهــا ،بــل هــي مرتبطــة بعــدم والجمعيــات األهليــة فــي التوعيــة ومالحقــة
المســاواة بيــن الجنســين ،والنظــام األبــوي المخالفيــن للقانــون ،يبقــى الوضــع علــى مــا
الســائد الــذي يســعى للســيطرة علــى المــرأة هــو عليــه إن لــم تدعمهــم إرادةٌ شــعبية لتجريــم
وجســدها.
الختــان ومنعــه فعليًــا .نحــن بحاجـ ٍة ضروريــة
لحركــ ٍة نســوية قويــة لمواجهــة الجرائــم
وكمــا أشــرنا إلــى أن التشــريع ال يــزال بحاج ٍة الجنســية الواقعــة علــى النســاء ،ســواء
إلــى
موافقــة مجلــس الســيادة الســوداني ،فإنــه بحجــة الشــرف أو اآلداب العامــة أو الهيمنــة
ُ
حتــى إذا أقِــر بالفعــل ،لــن يتغيَّــر الوضــع بيــن علــى أجســادهن .وســيكون هــدف الحركــة
ليلــة وضحاهــا ،إذ ســتحتاج الجمــوع الثوريــة األساســي هــو مواجهــة القمــع والظلــم القابــع
وفــي مقدمتهــم النســاء إلــى دفــع عجلــة التغيير
ت مــن الســلطة
علــى النســاء مــن وراء ســنوا ٍ
والضغــط علــى جميــع مؤسســات الدولــة األبويــة والذكوريــة.

راسلونا على:
Contact@revsoc.me

www.RevSoc.me
Facebook.com/revsoc.me
Twitter.com/revsocme

@

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

