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بســام  أحمــد  المغتصــب  قضيــة  ــَرت  فجَّ
ــن  ــات م ــهادات الناجي ــن ش ــةً م ــي موج زك
ش، اللذيــن همــا  جرائــم االغتصــاب والتحــرُّ
بشــكٍل عــام أوســع نطاقًــا وأكثــر تكــراًرا 
ــا قــد يوحــي بــه العــدد الكبيــر مــن  بكثيــر ِممَّ
الشــهادات فــي اآلونــة األخيــرة. وتتعــدَّد 
وقائــع  شــهادات  علــى  التكتُّــم  أســباب 
الصدمــات  مــن  ش،  والتحــرُّ االغتصــاب 
ــي  ــع المجن ــد تمن ــي ق ــة الت النفســية الُمربِك
ــوط  ــى الضغ ــاة، إل ــن فضــح الجن ــن م عليه
المجتمعيــة، إلــى الخضــوع لالبتــزاز مــن 
الحــاالت،  مــن  كثيــٍر  فــي  الجنــاة  جانــب 
ــزداد األمــور  ــك مــن األســباب. وت ــر ذل وغي
والفقيــرة،  الدنيــا  الطبقــات  فــي  ســوًءا 
القهــر واالســتضعاف  المزيــد مــن  حيــث 
واالضطهــاد الــذي يكبــت محــاوالت الفضــح 

والمواجهــة. 

موجــة الشــهادات الحاليــة ليســت إال قمــة 
ــا لدراســٍة أعدَّتهــا منظمــة  ــد. وفقً ــل الجلي جب
األمــم المتحــدة للمــرأة فــي العــام 2013، 
المصريــات  الســيدات  مــن   99.4% فــإن 
دراســةٌ  تفيــد  بينمــا  ش،  للتحــرُّ ضــن  تعرَّ
لحقــوق  المصــري  المركــز  مــن  أخــرى 
الالتــي  النســاء  مــن   72% بــأن  المــرأة 
أو  الحجــاب  يرتديــن  ش  للتحــرُّ ضــن  تعرَّ
ــبة  ــا نس ــاوي تقريبً ــبة تس ــي نس ــاب )وه النق
ــاب  ــن الحجــاب أو النق ــي يرتدي النســاء الالت
يدحــض  ــا  ِممَّ المصــري(،  المجتمــع  فــي 
ــي  ــي تلق ــة الت ــرات الخسيس ــوح التبري بوض

اللــوم علــى ملبــس النســاء. 

فــي كلِّ موجــٍة مــن الشــهادات والفضــح، 
تبريــرات  مــن  مضــادة  موجــةٌ  تندلــع 
شــين.  ش والتمــاس األعــذار للمتحرِّ التحــرُّ
ــاٌع  ــرات واألعــذار ليســت إال دف ــذه التبري ه
ــى  ــلُّط عل ــة والتس ــازات الذكوري ــن االمتي ع
ــةٌ  ــا حال ــود أيًض ــع. وتس ــي المجتم ــاء ف النس
دفاعيــة مــن الوقــوف فــي منتصــف الطريق، 
بحيــاٍد ُمخــاِدع يلقــي المســئولية علــى الجانــي 
والمجنــي عليهــا، كمــا يحلــو للكثيــر مــن 
ــاد  ــذا الحي ــم. ه ــالميين وأتباعه ــاة اإلس الدع
إنمــا هــو تواطــؤ صريح يســعى بائًســا للعثور 
مهــا للجانــي علــى طبــٍق مــن  علــى ذريعــٍة يقدِّ
ـف هــذه الجريمــة مــن علــى  ذهــب، ويخفِـّ
ــأ”  ــتوى “الخط ــى مس ــا إل ــي ويخفِّضه الجان
ــو  ــا ه ــؤ أيًض ــذا التواط ــة. ه ــس الجريم ولي
االســتمرار  علــى  ش  متحــرِّ لــكلِّ  تشــجيٌع 
الذريعــة  أن  طالمــا  الجريمــة؛  هــذه  فــي 
أوجدهــا لــه أولئــك المذعــورون علــى فقــدان 
ــاء،  ــاد النس ــى أجس ــة عل ــم الذكوري وصايته
باســم الديــن وباســم األخــالق، وطالمــا أنهــا 
مجــرد خطــأ وليســت “جريمــة”. الســؤال 
ــا ال  ــن ِمنَّ ــا هــو “َم االســتنكاري البديهــي هن
ــط  يرتكــب أخطــاء!”. هــذا التواطــؤ الُمنَح

ش والتطبيــع  هــو دعــوة للتســامح مــع التحــرُّ
معــه، وبالتالــي البــد مــن محاصرتــه بعنــف 

ــة.  ــرق الممكن ــكلِّ الط وب

لــم تكــن هــذه التبريــرات واألعــذار لتصبــح 
بهــذه الهســتيرية الحاليــة لــوال ارتفــاع صوت 
ش  ــرُّ ــم التح ــى جرائ ــهاداتهن عل ــاء بش النس
ــد  ــي أن تتصاع ــن الطبيع ــاب. وم واالغتص
ــن تشــعر  ــات المحافظــة حي ــة القطاع شراس
وقناعاتهــا،  أفكارهــا  أن  القطاعــات  هــذه 
االســتقرار،  تمــام  فــي  أنهــا  ظنــوا  التــي 
ــدة  ــدأت موجــةٌ جدي ــي التصــدُّع، وب ــدأت ف ب
فــي تجاوزهــا، وأن هنــاك قطاًعــا آخــر مــن 
النســاء بــدأ فــي التحــدي وكشــف المســكوت 
ــى  ــرى انتُِزَعــت عل ــاك مســاحةٌ كب ــه. هن عن
ش  مــدار األعــوام الســابقة فــي فضــح التحــرُّ
مــن  والبــد  ومواجهتهمــا،  واالغتصــاب 
توســيع هــذه المســاحة بــكلِّ طريقــٍة ممكنــة. 

ــوء  ــة أو س ــة التربي ــل أزم ــيراٍت مث إن تفس
ــدى  ــا” ل ش “مرًض الســلوك أو كــون التحــرُّ
ــاول  ــي تن ــا ف ــراد، قاصــرةٌ تماًم ــض األف بع
قضيــة التعــدي علــى النســاء، ســواء فــي 
الشــارع أو مواقــع العمــل واألماكــن العامــة 
ــري  ــف األس ــى العن ــالوة عل ــة، ع والخاص
ــذه  ــر ه ــدُّ تصوي ــة يَُع ــي الحقيق ــن. وف ضده
منهــا  تســخيفًا  الصــورة  بهــذه  القضيــة 
وكأنهــا أخطــاء فرديــة أو مشــكالت نفســية، 
ــة واســعة النطــاق  ــة اجتماعي وليســت جريم
عــة المذكــورة أعــاله.  بهــذه النســب الُمروِّ
ــا  ــة الســكن أيًض ــزواج أو أزم ــر ســن ال تأخُّ
هــذه  تفشــي  اإلطــالق  علــى  ــران  يفسِّ ال 
ــل  ــبب جحاف ــذا الس ــل ه ــة، إذ يتجاه الجريم
الصبيــة فــي بدايــة ســن المراهقــة الذيــن 
ش، ال ســيَّما فــي األعيــاد  يتمــادون فــي التحــرُّ
ش الشــائع  مثــاًل، ويتجاهــل كذلــك التحــرُّ
جــون  ــذي يمارســه الرجــال الُمتزوِّ ــة ال للغاي

ــاًل.  مث

ــي  ــف ف ــة عن ــو جريم ــي ه ش الجنس ــرُّ التح

ش  ــرِّ ــان الُمتح ــلِّ ضم ــي ظ ــام األول، ف المق
الضحيــة،  لصمــت  كبــرى  احتماليــةً 
ــن  ــو م ــه ه ــا، وإفالت ــن دعمه ــزوف ع والع
ــد  ــذاٌء جســدي ونفســي ُمتعمَّ ــه إي ــاب. إن العق
للنســاء ينبــع مــن اضطهــاد المــرأة وتحقيرهــا 
ــا  ر به ــوَّ ــي تُص ــة الت ومــن الصــورة الرجعي
والتــراث  والتعليــم  اإلعــالم  فــي  المــرأة 
التــي  الصــورة  تلــك  الســائدة،  والثقافــة 
ــي  ــة ف ــح القائم ــع المصال ــا م ــى تماًم تتماش
ــة تكمــن  المجتمــع. يظــن كثيــرون أن القضي
فــي “األخــالق”، لكــن األخــالق نفســها هــي 
انعــكاٌس لألفــكار الســائدة، واألفــكار الســائدة 
ــرس  ــي تغ ــة الت ــة الحاكم ــكار الطبق ــي أف ه
فينــا منــذ الصغــر أن الرجــل أفضــل مــن 
المــرأة، وأقــدر منهــا، وأن المــرأة ُخلِقَــت 
ــي أفضــل  ــه باألســاس، أو ف ــة احتياجات لتلبي

األحــوال فقــط لمســاعدته. 

ــات الرأســمالية  ــة الطبق ــذه هــي أيديولوجي ه
ــث  ــها؛ حي ــي نفس ــا ه ــي تخدمه ــة الت الحاكم
ــل النســاء األعبــاء المنزليــة وتربيــة  تتحمِّ
والتمييــز  لالســتغالل  وتخضــع  األطفــال، 
كانــت  )إن  العمــل  ســوق  فــي  الُمَمنهَــج 
تعمــل(، وتلبــي بانصيــاع كافــة ُمتطلَّبــات 
ر األيديولوجيــا الرأســمالية  الرجــل. تصــوِّ
النســاء باعتبارهــن ســلًعا لتلبيــة االحتياجــات 
باألعمــال  والقيــام  والجنســية  العاطفيــة 
المنزليــة الضروريــة، والســلع بطبيعــة الحال 
ــم  تُمتَلـَـك ويكــون لمالكهــا اســتحقاٌق فــي التحكُّ
ــة  ــع الفاســد لألمثل ــا. لعــلَّ هــذا هــو المنب فيه
الُمنَحطــة التــي تشــبِّه المــرأة بالحلــوى تــارة 
وكذلــك  وإلــخ،  أخــرى،  تــارة  وبالســيارة 
ــذا  ــات النســاء وملبســهن. ه ف ــوس بتصرُّ اله
هــو األســاس فــي التحقيــر مــن شــأن المــرأة 
يراهــنَّ  أنــه  الرأســمالي؛  المجتمــع  فــي 
ــع  ــر تنب ــذا التحقي ــن ه ــل، وم ــات للرج تابع

ــاء.  ــاد النس ــر اضطه ــة مظاه كاف

إذا كان هــذا هــو حــال الرأســمالية، فالوضــع 
فــي مصــر باألخــص هــو مــن ضمــن األســوأ 

فــي العالــم. شــاهدنا علــى مــدار األعــوام 
ــة  ــن تعبئ ــي م ــن السيس ــف تمكَّ ــة كي الماضي
قطاعــات واســعة مــن الطبقــة الوســطى حول 
العائلــة واألخــالق واألمــن،  الدفــاع عــن 
اآلخــر  النمــوذج  ذلــك  والتحريــض ضــد 
مــن المــرأة الــذي ظهــر مــع الثــورة، حيــث 
المــرأة باعتبارهــا طالبــة وعاملــة ومناضلــة، 
ــت  ــرأة كأم وبن ــي للم ــوذج رجع ــح نم لصال
وزوجــة دورهــا ينحصــر فــي حماية األســرة 
وبالتالــي “الوطــن” مــن االنهيــار. وبالطبــع 
ــذا  ــع ه ــا م ــالمي تماًم ــار اإلس ــى التي يتماش
ــة  ــارك الدول ــو يش ــة، فه ــن الدعاي ــوع م الن
فيعيــد  للمــرأة،  وعدائيتهــا  رجعيتهــا  فــي 
إنتــاج هــذه الدعايــة بصــوٍر دينيــة وأخالقيــة 

ــة.  ع ُمتنوِّ

ــارس  ــة السيســي تم ــد أن دول األســوأ بالتأكي
العنــف الجنســي هــي أيًضــا بنفســها ضــد 
ــاذ  ــي إنف ــس ف ــى التقاع ــالوة عل ــرأة. فع الم
الجنســية  االعتــداءات  ضــد  القوانيــن 
ــق  ــا يتعلَّ ــي م ــا ف ــهادات ال حصــر له )والش
تحريــر  عــن  الشــرطة  رجــال  بعــزوف 
ــن  ــام(، ال يمك ــي األقس ش ف ــرُّ ــر تح محاض
أماكــن  فــي  شــات  التحرُّ عــن  نتغافــل  أن 
طالبــة  اغتصــاب  حادثــة  أو  االحتجــاز، 
ــام  ــي الع ــة ف ــر داخــل مدرع ــة األزه بجامع
2014، أو كشــوف العذريــة التــي أشــرف 
رهــا فــي مــارس  عليهــا السيســي بنفســه وبرَّ
ــت  ــن كان ــة الذي ــل البلطجي 2011، أو جحاف
ش بالمتظاهــرات  الداخليــة ترســلهم للتحــرُّ
السيســي  دولــة  إن  التحريــر.  ميــدان  فــي 
ع عــن اســتخدام االنتهــاكات  ــورَّ نفســها ال تت

الجنســية ضــد النســاء. 

البــد مــن تغليــظ القوانيــن ضــد االعتــداءات 
ــذا وحــده ال  ــن ه ــاء، لك ــى النس ــية عل الجنس
يكفــي علــى اإلطــالق، فهنــاك بالفعــل قوانيــن 
ــل  ــا ال تُفعَّ ــية، لكنه ــاكات الجنس ــد االنته ض
ــبه  ــذا أش ــب الحــاالت، وســتظل هك ــي أغل ف
ــا  ــف وراءه ــم تق ــورق إن ل ــى ال ــر عل بالحب
ــا.  ــا فعليً ــن النســاء إلنفاذه ــة م ــوةٌ اجتماعي ق
ش ليســت مثل  إضافــةً إلــى أن جريمــة التحــرُّ
ــل  ــا، مث ــدال عليه ــي ال ج ــم الت ــي الجرائ باق
ــٍر  ــا تحظــى بظهي ــل أنه ــل، ب الســرقة أو القت
ــي  ــم المجتمع ــة والتكتُّ ــة الذكوري ــن الهيمن م

ــي عليهــن.  ــى المجن ــاء الالئمــة عل وإلق

تحــدي  علــى  النســاء  تشــجيع  مــن  البــد 
ش،  ــرُّ ومقاومــة وفضــح كافــة أشــكال التح
لكــن باإلضافــة إلــى ذلــك أيًضــا العمــل علــى 
بنــاء حــركات جماعيــة لمناهضــة أشــكال 
ش،  اضطهــاد المــرأة، وعلــى رأســها التحــرُّ
وأولــى خطــوات ذلــك هــو النقــاش المفتــوح 
بيــن الحــركات النســوية والمهتميــن بالدفــاع 
عــن حقــوق النســاء لبحــث ســبل توحيــد 
ــة والمعــارك  ــي المعركــة الحالي الصفــوف ف

ــة.  المقبل
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صحفيــة  قامــت  الماضيــة  األســابيع  فــي 
يونانيــة بفضــح واقعــة تحــرش بهــا مــن 
قبــل الالعــب عمــرو وردة، الُمثبـَـت بحقــه 3 
وقائــع تحــرش أخــرى ســابقة. تلــك الوقائــع 
الثــالث لــم يُعاقـَـب عليهــا، بــل انهالــت عليــه 
و”عيــل  “الســتر”،  بوجــوب  التعليقــات 
وِغلِــط”، و”حــرام نضيَّــع مســتقبله”، فيمــا 
ــا  ــدم م ــرة الق ــري لك ــاد المص ــَف االتح َوَص
للمــرأة  انتهــاٍك  مــن  وردة  عمــرو  فعلــه 
باألزمــة األخالقيــة وليــس بالجريمــة. وألن 
التحــرش  يــرى  ال  مصــر  فــي  المجتمــع 
جريمــةً بــل مشــكلة أخالقيــة، لــم يُعاقَــب 
عمــرو وردة فــي المــرة األولــى وال الثانيــة 

وال الثالثــة وال حتــى الرابعــة. 

جريمتــان  والجنســي  اللفظــي  التحــرش 
ــن  ــري، ولك ــون المص ــا القان ــب عليهم يعاق
وتــزداد  بالفعــل،  ـذ  تُنفَـّ ال  القوانيــن  هــذه 
ــم  ــن الجرائ ــالت م ــي اإلف ــل ف فرصــة الرج
علــى  واالعتــداء  التمييــز  علــى  القائمــة 
ــة  ــي طبق ــوًذا وف ــر نف ــا كان أكث ــرأة كلم الم
اجتماعيــة مرموقــة. اعتــذر عمــرو وردة فــي 
ڤيديــو بعدمــا فُِضــَح للمــرة الثانيــة فــي واقعــة 
التحــرش أثنــاء كأس األمــم األفريقيــة، ولكنــه 
لــم يعتــذر للمجنــي عليهــا. لــم يعتــذر للنســاء. 
الفريــق  فــي  وألصدقائــه  ألهلــه  اعتــذر 
ــي  ــق، ف ــن قل ــم م ــبَّب له ــا تس ــاد، لم ولالتح
ــكلة  ــم بمش ــٍد منه ــبَّب ألح ــم يتس ــه ل ــن أن حي
ــادة عــدم  ــي مصــر بزي ــل تســبَّب للنســاء ف ب
إحساســهن باألمــان. كان إفالتــه مــن العقــاب 
رســالةً واضحــة أن مــن حــق الرجــل التعــدي 
علــى أيِّ امــرأٍة وســيجد لــه المجتمــع األعذار 
الكافيــة ولــن يُوَصــم اجتماعيًــا، وال يُنبَــذ 
مهنيـًـا، عوًضــا عــن إفالتــه مــن عقــاٍب علــى 

ــط”.  ــل وِغلِ ــرد “عي ــه مج ــة ألن جريم

علــى الناحيــة األخــرى، يعتبــر المجتمــع 
ــم  ــودة األده ــام وم ــن حس ــات حني أن فيديوه
خطــًرا  تشــكل  وغيرهــن  ســامي  ومنــار 
له التحــرش واالعتــداء  عليــه أكثــر ممــا يشــكِّ
الجنســي علــى النســاء. فالمــرأة فــي مصــر، 
جســدها ليــس ملكهــا وإنمــا ملــك الرجــل 
والنائــب العــام والقانــون والدولــة. إن اختيــار 
الملبــس هــو حــقٌّ مكفــوٌل لــكل امــرأٍة، ومــن 
حــق حنيــن حســام ومــودة األدهــم ومنــار 
ســامي ارتــداء مــا يحلــو لهــن، بــل أن القبض 
ــو  ــور ه ــق والفج ــل الفس ــج مث ــن بحج عليه
ــا علــى حقوقهــن،  الــذي يجــدر اعتبــاره تعديً
ومــودة  حنيــن  تتعــدَّ  لــم  العكــس.  وليــس 
ومنــار، وغيرهــم، علــى المجتمــع بــل أن 
ودولــة  محامييــن  فــي  ـاًل  متمثِـّ المجتمــع، 
ــن.  ــى حقوقه ــدَّى عل ــذي تع وقضــاء، هــو ال

بدايــةً مــن كشــوف العذريــة للمعتقــالت فــي 
الشــرف  بقانــون  مــروًرا   ،2011 مــارس 
م تنــازالٍت للرجــل الــذي يقتــل  الــذي يقــدِّ
زوجتــه لمجــرد الشــك فــي ســلوكها ويطلــق 
ــظ  ــع حاف ــه بالطب ــم الشــرف ألن ــا جرائ عليه

ــع  ــه المجتم ــر يحترم ــو أم ــرفه وه ــى ش عل
وال يعتبرهــا جريمــة قتــل، وصــواًل إلــى 
القبــض علــى فتيــات بســبب “التعــدي علــى 
ــع المصــري”  ــد وعــادات المجتم ــم وتقالي قي
الرتدائهــن مالبــس أو رقصهــن علــى أغانــي 
فــي تطبيــق التيــك تــوك، نفــس هــذا المجتمــع 
الــذي يخــاف مــن فســتان، يتــرك المتحرشــين 

ــاب.  ــدون عق ب

عمرو وردة وحسين الذي قتل زوجته 

فــي إحــدى البيــوت فــي الدقهليــة؛ قُتِلَــت 
امــرأة تُدعــى إيمــان، الشــهر الماضــي، علــى 
ضــه زوجهــا علــى اغتصابهــا  يــد عامــل حرَّ
ــا  ــلب حقوقه ــا وس ــه فضحه ــنى ل ــى يتس حت
منهــا، ألنــه أراد الــزواج مــن أخــرى وهــي 
لــم توافــق، وفــي وجهــة نظــره ال يجــب 
علــى المــرأة الرفــض؛ هــي “حاضــر ونعــم 
ــال  ــل االنفص ــا القات ــض زوجه ــس”. رف وب
ــًرا،  ــةً أو مؤخ ــع نفق ــرد دف ــم ي ــه ل ــا ألن عنه
ر اســتخدام الســلطة والمجتمــع والنظــام  فقــرَّ
الــذي يعمــل لصالحــه وخطَّــط حســين لتلفيــق 
قضيــة “فســق وفجــور” إليمــان فحــرَّض 
وتصويرهــا  الغتصابهــا  لديــه  عامــاًل 
ــون  ــا، فالقان ــا حقوقه ــاص منه ليســتطيع انتق
فــي صفــه. كانــت خطتــه ُمحَكمــة، ولكــن 

ــت.  ــان قُتِلَ إيم

مــاذا كان ســيحدث إذا لــم تُمــت إيمــان؟ فــي 
وسيســتطيع  أحــد  يصدقهــا  لــن  األغلــب، 
حســين تطليقهــا مــن دون دفــع مؤخــر أو 
ــا.  ــة ابنهم ــيفوز بحضان ــه س ــى أن ــة، حت نفق
منهــا  أ  ويتبــرَّ مجتمعيًــا  ســتوَصم  كانــت 
ــل حتــى كان يمكــن لحســين قتلهــا،  أهلهــا. ب
وحينها ســيُحبَس 6 أشــهر أو ســنة وســيعتبره 
كثيــرون بطــاًل حافــظ على شــرفه مــن العار. 
ــل  ــم القت ــن جرائ ــا أن %92 م ــا هن ال يفوتن
ــبب  ــب بس ــاء تُرتََك ــق النس ــي ح ــة ف المرتكب
“الشــرف”، و%70مــن هــذه الجرائــم كانــت 
بســبب ســوء الظــن )إحصــاءات المركــز 
القومــي للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة(. 

فكَّــر عمــرو وردة كما فكَّر حســين باســتغالل 

ــهور،  ــرة مش ــب ك ــه الع ــس ككون ــوذه لي نف
بــل كونــه ذكــًرا فــي مصــر. اســتغل مســاحة 
القــوة التــي تعطيهــا الدولــة للرجــال. عمــرو 
وردة يعلــم جيــًدا أن المجتمــع ســيتغاضى 
عــن جريمتــه وســيتغاضى القانــون، وســوف 
يعاملــه أصدقــاؤه كالشــهيد -وهــو مــا حــدث 
بالفعــل عنــد دفاعهــم عنــه ورفعهــم قميصــه 

أثنــاء المبــاراة التــي تــم توقيفــه فيهــا. 

يعني إيه أخالق؟ 

ــس  ــن حب أخــالق المجتمــع المصــري تتضمَّ
ومهنيًــا  مجتمعيًــا  ونبذهــا  فــاروق  منــى 
بســبب ڤيديــو شــخصي تــم تســريبه. لــم تنهــل 
عليهــا التعليقــات بـ”الســتر” كمــا حــدث مــع 

ــا  ــع بعقابه ــى الجمي ــل احتف ــرو وردة، ب عم
ــض  ــة، رف ــى عقوب ــم بأقص ــب بعضه وطال
بالحبــس  العمــل معهــا وعوقِبَــت  الجميــع 
ســنة ثــم ســافرت إلــى دولــة أخــرى وحاولــت 
ــا  ــم تســريبه له ــو شــخصي ت ــار. ڤيدي االنتح
ولكــن  المجتمــع  قيــم  علــى  اعتــداًء  يعــد 
التعــدي علــى شــخٍص آخــر بالتحــرش لفظيــا 
أو جســديا وتهديــد أمنــه ال يعــد خطــًرا. هــذا 
ــع.  ــالق المجتم ــات أخ ــر تناقض ــد مظاه أح

العيب في النظام 

ــل الفســق والفجــور والشــرف  إن قوانيــن مث
هــي تجســيد للمجتمــع الذكــوري الــذي تعيــش 
ــى  ــم عل ــه النســاء فــي مصــر. مجتمــٌع قائ في
أجســادهن  علــى  والســيطرة  اســتغاللهن 
باعتبارهــا  الشــخصية  حريتهــن  ومعاملــة 
مــع  يتســامح  مجتمــٌع  عــام.  رأي  قضايــا 
ــي  ــن الت ــل يضــع القواني ــن ب ــداء عليه االعت
ــن  ــٌع يخــاف م ــداء. مجتم ــك االعت تســهل ذل

الفســاتين والرقــص.

كل هــذه القضايــا بحــق النســاء تجبرنــا علــى 
دفــع  ضــرورة  علــى  والتعــاون  التفكيــر 
حركــة نســوية قويــة فــي مصــر. مــا نحتــاج 
إليــه اآلن فــي مصــر هــو حركــة نســائية 
تتحــدَّى انتهــاك أجســاد النســاء، وتواجــه 
مصــادرة حريتهــن، وتحــاول تحطيــم األفكار 
الداعمــة لالضطهــاد، وتناضــل مــن أجــل 
المســاواة )فــي الحقــوق والقوانيــن والحريات 
هــذه  أيًضــا(.  األجــور  وفــي  الشــخصية 
قضايــا ال يمكــن تأجيلهــا والبــد مــن مقاومتها 

ــا.  جماعيً

ــوا  ــي فات ــن الل ــل اليومي ــي بيحص ــا الل تابعن
مــن فضــح المغتصــب أحمــد بســام زكــي 
اللــي تداولــت  وآخريــن مــن المتحرشــين 
أســاميهم علــى مواقــع السوشــيال ميديــا مــن 
ــات. كل الدعــم  خــالل شــهادات كتيــر للناجي
غيــر المشــروط لنســاء وبنــات مصــر اللــي 
بشــكل  للتحــرش  وبيتعرضــوا  تعرضــوا 
يومــي.. تابعنــا كمــان أثــر نشــر وفضــح 
الكبيــر  وتأثيــره  للمتحرشــين  الناجيــات 
ــة  ــا فــي ظــل ادِّعــاء الدول ــال مجتمعيً والفعَّ

ــع واألخــالق  ــة المجتم ــا بتحــاول “حماي إنه
ع وندعــم كل مبــادرات نشــر  العامــة”. بنشــجَّ
وفضــح المتحرشــين والمغتصبيــن. مشــاركة 
ــم وبيســاعد  ــم مه ــا ودعمه قصــص الضحاي
كخطــوة أوليــة لمحاصــرة ظاهــرة التحــرش 
واالغتصــاب، اللــي مالهــاش أي ســبب غيــر 
االســتقواء وممارســة العنــف واالضطهــاد 

ضــد النســاء.

ري.. شاركي.. افضحي  صوَّ

الفستان خطر والتحرش أل!الفستان خطر والتحرش أل!
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ما بني سارة وزينب توجد سجون النظام املرصيما بني سارة وزينب توجد سجون النظام املرصي

بقلم: أحمد أبو الحمد

فــي 15 يونيــو مــن العــام الحالــي 2020 
ــة االشــتراكية  ــا المناضل ــت عــن عالمن رحل
ــم بالنشــاط  ســارة حجــازي بعــد نضــال مفع
والحيويــة فيمــا يتعلــق بقضايــا النســوية 
وكانــت  االجتماعــي،  والنــوع  والطبقيــة 
آخــر كلماتهــا عبــارة عــن رســالة بخــط اليــد 
كتبــت فيهــا: “إلــى أخوتــي، حاولــت النجــاة 
أصدقائــي،  إلــى  ســامحوني..  وفشــلت، 
أن  مــن  أضعــف  وأنــا  قاســية  التجربــة 
أقاومهــا، ســامحوني.. إلــى العالــم، كنــت 
ــامح”. ــي أس ــم ولكن ــد عظي ــى ح ــيا إل قاس

مــرت  األخيــرة؛  ســنوات  الثــالث  خــالل 
“ســارة” بأحــداث ســريعة ومتالحقــة بعــد 
ــي  ــل غنائ ــي حف ــو” ف ــم “الرينب ــا بعل تلويحه
لفرقــة “مشــروع ليلــى” في ســبتمبر 2017، 
باعتقالهــا،  المصريــة  الســلطات  وقيــام 
ــها  ــا بحبس ــة العلي ــن الدول ــة أم ــرت نياب وأم
علــى خلفيــة اتهامــات تتعلــق باالنتمــاء إلــى 
جماعــة محظــورة تهــدف إلــى تعطيــل أحــكام 
ــي  ــة ف ــا بكفال ــراج عنه ــم اإلف ــتور، وت الدس
ينايــر 2018، ثــم ســافرت إلــى كنــدا وتوفــت 
ــا.  ــا وأصدقائه ــًدا عــن أهله ــى بعي ــي المنف ف

ــادي  ــي أي ــارة ف ــت س ــا، وقع ــالل اعتقاله خ
األمــن المصــري ســيئ الســمعة الــذي لــم 
يتــوان فــي تعذيبهــا بشــتى الطــرق: “تــم 
تعذيبــي بالكهربــاء! وتــم تهديــدي بإيــذاء 
ــت  ــي مات ــي الت ــًدا، أم ــرت أح ــي إن أخب أم
ــي،  ــام بتعذيب ــف النظ ــم يكت ــي. ل ــد رحيل بع
بــل حــّرض رجــال قســم الســيدة زينــب نســاء 
التخشــيبة علــى التحــرش الجنســي واللفظــي 
ــل كان  ــط، ب ــا فق ــب هن ــف التعذي ــم يق ــي، ل ب
هنــاك المزيــد مــن التعذيــب النفســي ضــدي، 
بســجن القناطــر والزنزانــة االنفراديــة أليــام 

وأيــام، قبــل االنتقــال إلــى عنبــر ُمنعــت فيــه 
مــن الحديــث مــع الســيدتين المســجونتين 
معــي، ُمنعــت مــن التريــض في نور الشــمس 
ــدرة  ــدت الق ــى أن فق ــي، إل ــدة حبس ــة م طيل

ــن”. ــع اآلخري ــن م ــل بالعي ــى التواص عل

حجــازي  ســارة  الناشــطة  مــوت  كشــف 
والوصــم  التنمــر  جرائــم  عــن  الغطــاء 
االجتماعــي، وعــن أفــكار المجتمــع كأداة 
قاتلــة حتــى ولــو كانــت بشــكل غيــر مباشــر، 
هــذه  محابــاة  فــي  الدولــة  جريمــة  وعــن 
األفــكار والتســامح معهــا، بــل وغرســها فــي 

المجتمــع بهــدف خلــق مجتمــع نمطــي موحــد 
للبشــر تســيطر فيــه علــى األجســاد والميــول 
ــي ســبيل  ــات الخاصــة، وف الجنســية والحري
تحقيــق هــذا الهــدف ال تدخــر الدولــة أي جهــد 
بدايــة مــن التغاضــي عن وجــود هــذه األفكار 

ــب. ــاالت والتعذي ــع واالعتق ــة بالقم نهاي

أعــادت حادثــة “ســارة” إلــى األذهــان قصــة 

المناضلــة زينــب المهــدي التــي انتحــرت فــي 
العــام 2014 بعــد تعرضهــا للتنمــر والوصــم 
االجتماعــي بعــد خلعهــا الحجــاب، واختتمــت 
حياتهــا برســالة إلــى أحــد أصدقائهــا مفادهــا: 
ــدة، كلهــم والد  “تعبــت اســتهلكت مفيــش فاي
كلــب واحنــا بنفحــت فــى ميــاه، مفيــش قانــون 
خالــص هيجيــب حــق حــد بــس احنــا بنعمــل 
اللــى علينــا، أهــه كلمــة حــق نقــدر بيهــا 
نبــص لوشوشــنا فــى المرايــة، مــن غيــر 
ــا مدركــة  مــا نتــف عليهــا، مفيــش عــدل وأن
ده، ومفيــش أي نصــر جــاي، بــس بنضحــك 

علــى نفســنا عشــان نعــرف نعيــش”. 

ولقــد ُعــِرَف عــن زينــب أنهــا مــن النشــطاء 
الذيــن عملــوا فــي ملــف الفتيــات الالتــي 
والتعذيــب  القســري  لالختفــاء  تعرضــن 
الدمــوي العتصامــي رابعــة  الفــض  بعــد 
والنهضــة عــام 2013، وتابعــوا تفاصيــل 
ــه  ــت في ــذي تعرض ــادم ال ــف الص ــذا المل ه
الفتيــات المخطوفــات إلــى االعتــداء الجنســي 
والتعذيــب القاســي، وهــو مــا أصابهــا بحالــة 
مــن التوتــر، وقــد تســرب إليهــا شــعور مــن 

اليــأس واإلحبــاط. 

فــي ظــل هذه الظــروف المركبة والمتشــابكة؛ 
يجــب االنتبــاه إلــى أحــد أدوات الدولــة التــي 
تصنــف مــن األدوات األكثــر قمعــاً وهــي 
تعذيــب  مــن  بهــا  يحــدث  ومــا  الســجون 
وتأثيرهــا علــى المناضليــن والمناضــالت 
بهــدف “كســر شــوكتهم”، وانعــكاس الســجن 
وأســرهم  وأصدقائهــم  المســجونين  علــى 

ــة. ــات متفاوت بدرج

ــى أن  ــات عل ــع البيان ــدل جمي ــب ت ــن جان فم
بيئــة الســجن ومــا يحــدث بهــا مــن انتهــاكات، 
تــؤدي إلــى تغييــر فــي شــخصية “الســجناء” 
فــي  اندماجهــم  مــن  يصعــب  نحــو  علــى 

المجتمــع مــرة أخــرى، وقــد يصــاب أغلبهــم 
ــية،  ــات النفس ــن االضطراب ــدة م ــكال ع بأش
التــي تختلــف حّدتهــا مــن شــخص آلخــر مثــل 
ــن  ــر م ــة وكثي ــواء والعزل ــاب واالنط االكتئ
األمــراض النفســية التــي تحتــاج إلــى عــالج 

ــم. ــد خروجه ــف بع نفســي مكث

إن التركيــز فــي هــذه التفاصيــل الدقيقــة، 
ــش  ــذي نعي ــمالي ال ــع الرأس ــا بالمجتم تذكرن
ــل  ــي تحم ــة الت ــة الحاكم ــه وأخــالق الطبق في
المركبــة  االضطهــاد  أنــواع  مــن  كثيــًرا 
البشــر  منهــا  يعانــي  والتــي  والمتشــابكة، 

بشــكل متفــاوت في أحيــان وبشــكل مضاعف 
ــرى.  ــا آخ أحيانً

وتأتــي علينــا هــذه األحــداث لتذكرنــا بموقعنــا 
ــه، وهــو  ــذي ننتمــي إلي ــدق ال ــي والخن الطبق
الخنــدق الــذي ســندافع فيــه -إلــى آخــر نفــس- 
ــات الخاصــة  ــة والحري ــات العام عــن الحري
والحريــة والديمقراطيــة الحقيقيــة، مــن أجــل 
خلــق مجتمــع يتقبــل التنــوع ويتقبــل اختــالف 
الجنســية،  الميــول  واختــالف  األفــكار 
ويضمــن حيــاة كريمــة للبشــر بعيــًدا عــن 

ــاد. ــب واالضطه التعذي

»تم تعذيبي بالكهرباء! 

وتم تهديدي بإيذاء أمي 

إن أخربت أحًدا، أمي التي 

ماتت بعد رحييل«

»ُعرَِف عن زينب أنها من 

النشطاء الذين عملوا يف 

ملف الفتيات الاليت تعرضن 

لالختفاء القرسي والتعذيب 

بعد الفض الدموي 

العتصامي رابعة والنهضة 

عام 2013«
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بقلم: سيد صديق 

دون  جميًعــا  الرأســمالية  المجتمعــات 
أوجــه  مــن  الكثيــر  ــن  تتضمَّ اســتثناء 
الحــال  بطبيعــة  هــي  التــي  االضطهــاد 
ــاس  ــن الن ــر م ــا الكثي ــي منه ــة ويعان ب ُمركَّ
ــدول  ــر ال ــي أكث ــى ف ــف. وحت بشــكٍل ُمضاَع
الرأســمالية حريــةً وديمقراطيــة نجــد الكثيــر 
مــن أشــكال االضطهــاد التــي تســحق فئــاٍت 

كاملــة.  طبقيــة  وشــرائح 

فــي الواليــات المتحــدة علــى ســبيل المثــال، 
باإلضافــة إلــى سياســات اإلفقــار الرأســمالية 
ــفَت  غيــر المعنيــة ســوى بالربــح والتــي تكشَّ
كورونــا  أزمــة  مــع  فاضحــة  بصــورٍة 
ثــروات  فــي  زيــادة  دوالر  مليــار   565(
إلــى 40  البطالــة  المليارديــرات وصعــود 
مليــون عاطــل علــى خلفيــة الجائحــة(، هنــاك 
أيًضــا االضطهــاد علــى أســاس الِعــرق ضــد 
األمريكييــن مــن أصــل إفريقــي، واالضطهاد 
والعــرب،  المهاجريــن  ضــد  العنصــري 
ضــد  الديــن  أســاس  علــى  واالضطهــاد 
المســلمين، وأشــكاٌل أخــرى مــن االضطهــاد. 

األمــر أكثــر فداحــة بالتأكيــد فــي الــدول التــي 
ديكتاتورية/عســكرية،  لســلطاٍت  تخضــع 
مثــل مصــر، علــى األقــل مــن حيــث غيــاب 
ــاع  ــب للدف ــي ته ــات الت ــزاب والتنظيم األح
عــن المضطهديــن، نتيجــةً لســحق المعارضة 

ــق المجــال العــام.  وغل

ع والعمــق فــي أشــكال االضطهاد  وهــذا التنــوُّ
يفــرض علــى المناضليــن مــن أجــل التغييــر 
ضــرورة خــوض نضــال طويــل وال هــوادة 
الُمضطهَديــن،  لنصــرة  فقــط  ليــس  فيــه 
فــي  أمــل  فــال  لتوحيدهــم.  أيًضــا  لكــن 
وحــدة  دون  حقيقــي  اجتماعــي  تغييــٍر  أيِّ 
ــترك،  ــم المش ــن ونضاله ــؤالء الُمضطهَدي ه

والمســتفيد الوحيــد مــن تشــتُّت الُمضطهَديــن 
عــن بعضهــم، بــل وبــثِّ الكراهيــة لــدى 
أغلبيتهــم ضــد فئــٍة ُمســتضَعفة )مثلمــا شــهدنا 
فــي األيــام الماضــي ضــد مجتمــع الميــم( هــو 

ــا.  ــي تمثِّله ــة الت ــة الحاكم ــلطة والطبق الس

ــى  ــن، عل ــوق الُمضطهَدي ــاع عــن حق إن الدف
أو  الجنــس  أو  الديــن  أو  الِعــرق  أســاس 
الميــول الجنســية، ليــس فقــط دفاًعــا عــن 
ــا  ــا دفاًع ــا أيًض ــهم، وإنم ــن أنفس الُمضطهَدي
ــان  ــن األحي ــٍر م ــي كثي عــن حــقٍّ سياســي ف
ــن يقــع عليهــم هــذا االضطهــاد  هــو أوســع ِممَّ

ــر.  ــكٍل مباش بش

حيــن يدافــع االشــتراكيون الثوريــون فــي 
مصــر عــن المعتقليــن مــن اإلســالميين، فهــذا 
ليــس فقــط دفاًعــا عنهــم ضــد االنتهــاكات 
ضــون لهــا، لكــن أيًضــا دفاًعــا مــن  التــي يتعرَّ
ــة،  ــورٍة عام ــية بص ــات السياس ــل الحري أج
ضــد االعتقــال فــي قضايــا الــرأي والتنظيــم، 
ــم  هاته ــع توجُّ ــل م ــا الكام ــع اختالفن ــى م حت
السياســية، فهــذا فــي المقــام األول نضاٌل ضد 
قمــع الســلطة الــذي يستشــرس علــى الجميــع. 
ــون عــن  ــع االشــتراكيون الثوري ــن يداف وحي
مجتمــع الميــم ويعلنــون دعمهــم الصريــح 
ضــون  لهــم، فهــذا ليــس فقــط تصديـًـا لمــا يتعرَّ
ــة،  ــٍذ وكراهي ــٍف ونب ــاٍد وعن ــن اضطه ــه م ل
وإنمــا أيًضــا دفاًعــا عــن الحــقِّ فــي االختيــار 
ع، ودفاًعــا عــن الحريــات الشــخصية،  والتنــوُّ

ــل فــي مواجهــة النبــذ.  ودفاًعــا عــن التقبُّ

حــقِّ  عــن  أيًضــا  االشــتراكيون  يدافــع 
المــرأة فــي حيــاٍة آمنــة مــن العنــف الجنســي 
مــن  وغيرهــا  واالغتصــاب  ش  والتحــرُّ
الجرائــم الجنســية، وعــن حقِّهــا فــي اختيــار 
ــلطة  ــن الس ــٍة م ــا كان دون وصاي ــها أيًّ ملبس
ــي  ــا ف ــى حقِّه ــة، عــالوة عل ــٍة أبوي أو وصاي
فــرص عمــٍل وأجــور متكافئــة مــع الرجــال. 

ــد  ــيحيين ض ــن المس ــتراكيون ع ــع االش يداف
ــز،  ضــون لهــا مــن اضطهــاٍد وتميي مــا يتعرَّ
وعــن أهالــي النوبــة، وعــن كلِّ ُمضطهَــٍد 
االضطهــاد  ويســتنكرون  مصــر،  فــي 
ــٍد  الطائفــي والعنصــري والِعرقــي فــي أيٍّ بل
ــات  ــة الحري ــن كاف ــون ع ــم. يدافع ــي العال ف
الحريــات  كافــة  عــن  ويدافعــون  العامــة، 
الشــخصية، التــي هــي بطبيعــة الحــال ال 
شــأن  ال  -وبالتالــي  أصحابهــا  إال  تخــص 
ــببها  ــع بس ــا- وال يق ــع به ــلطة أو المجتم للس

أيُّ ضــرٍر علــى اآلخريــن. 

يدافــع  أن  متناقضــة  المواقــف  هــذه  هــل 
االشــتراكيون عــن مجتمــع الميــم وفــي الوقت 
نفســه يتضامنــون مــع المعتقلين اإلســالميين؟ 
نعــم، تبــدو هــذه المواقــف متناقضــة لمــن 
يحــاول تجزئــة النضــال ضــد الظلــم والقهــر 
واالضطهــاد ويريــد حصــر هــذا النضــال 
ــي  ــا أو الت ــي له ــي ينتم ــة الت ــى الفئ ــط عل فق
يتوافــق معهــا. تبــدو هــذه المواقــف متناقضــة 
الوقــوف  يريــدون  الذيــن  لالنتقائييــن 
أشــكال  ضــد اضطهــاٍد ويتغاضــون عــن 
ــونها  ــى يمارس ــرى، أو حت ــاد األخ االضطه
ــذ.  ــة والنب ــثِّ الكراهي ــن خــالل ب ــهم م بأنفس

ــإن  ــن، ف ــتراكيين الثوريي ــبة لالش ــن بالنس لك
والعنصريــة  االضطهــاد  ضــد  النضــال 
أ،  ــزَّ ــة ال يتج ــد الديكتاتوري ــة وض والذكوري
والتضامــن مــع كلِّ ُمضطهَــٍد ال يمكــن أن 
يخضــع النتقــاٍء أو تفضيــل، مهمــا بلغــت 
االنتقــادات أو انهالــت الشــتائم عليهــم أو حتى 
التحريــض المباشــر ضدهــم. التضامــن مــع 
ــية  ــزةٌ رئيس ــوع ركي ــٍد وكلِّ مقم كلِّ ُمضطهَ
فــي تــراث االشــتراكية الثوريــة وممارســتها 

ــة.  اليومي

ــا إًذا أن يكــون التنظيــم السياســي  ليــس غريبً
الوحيــد الــذي أعلــن تضامنه ودعمه المباشــر 

لمجتمــع الميــم إبــان االعتقــاالت التــي طالــت 
أفــراده بعــد رفــع علــم “الرينبــو” في ســبتمبر 
2017 هــو نفســه التنظيــم الــذي أعلــن إدانتــه 
الصريحــة لمذبحــة رابعــة العدويــة فــي نفــس 

يــوم المذبحــة، 14 أغســطس 2013. 

التــي  هــي  حقًــا  المتناقضــة  المواقــف  إن 
تنهــض الســتنكار العنصريــة ضــد المســلمين 
والمهاجريــن فــي أوروبــا، أو إلدانــة المذابــح 
والقمــع بحــق مســلمي الروهينجــا واإليجور، 
بينمــا فــي الوقــت نفســه تبــثُّ النبــذ والتمييــز 
ضــد مســيحيي مصــر. المواقــف المتناقضــة 
ـد حــقَّ المــرأة فــي ارتــداء  هــي التــي تؤيِـّ
النقــاب، لكــن تســتنكر حقَّهــا إن أرادت خلــع 
ــس.  ــن ملب ــاء م ــا تش ــداء م ــاب أو ارت الحج
وبالطبــع المواقــف المتناقضــة أيًضــا هــي 
ج للكراهيــة والنبــذ ضــد  تلــك التــي تــروِّ
ميولهــم  الختيارهــم  فقــط  الميــم  مجتمــع 
عــة التــي ال تخــص أحــًدا  الجنســية الُمتنوِّ
ــت نفســه يتغاضــى  ــي الوق ــا ف ــم، بينم غيره
الجرائــم  عــن  الموقــف  هــذا  أصحــاب 
ــية فــي المجتمــع،  الجنســية الحقيقيــة والُمتفشِّ
وكشــوف  واالغتصــاب  ش  التحــرُّ مثــل 
العذريــة )تلــك الجرائــم التــي ترتكبهــا الدولــة 
ــل  ــا(، بــل وبعضهــم حتــى يحمِّ بنفســها أحيانً
المجنــي عليهــن المســئولية ويشــارك فــي 

ــاة.  ــر للجن التبري

اإلقصــاء  ضــد  والدعــم  التضامــن  إن 
االضطهــاد  أشــكال  وكافــة  والكراهيــة 
والقمــع، ســواء فــي الحريــات العامــة أو 
الخاصــة، هــو نضــاٌل مــن أجــل الحريــة 
واالختــالف  ع  التنــوُّ فــي  الجميــع  وحــقِّ 
ــي  ــزٌء رئيســي ف ــي ج ــو بالتال ــول، وه والقب
ــر  ــل والشــاق مــن أجــل تغيي النضــال الطوي

لمجتمــع.  ا

وحدة املُضطَهدين هي الطريق للتغيريوحدة املُضطَهدين هي الطريق للتغيري
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اإلغــالق  لقيــود  الدولــة  تخفيــف  رغــم 
والحظــر علــى مختلــف الخدمــات والمصالــح 
الســجون  الزالــت  والخاصــة،  الحكوميــة 
مــارس  منــذ  الزيــارات  لمنــع  خاضعــة 

الماضــي.

منــذ األول مــن يونيــو الماضــي بــدأت الدولــة 
تخفيــف حظــر  فــي  متســارعة  بخطــوات 
التجــول حتــى إنهائــه بالكامــل، وإعــادة فتــح 
ــادة  ــادق والمطاعــم والمقاهــي ودور العب الفن
ودور  الســياحية  واألماكــن  والمتاحــف 
الســينما والمســارح، ومختلــف األماكــن التــي 
خضعــت للغلــق للحــد مــن انتشــار وبــاء 
ــتمر  ــاح اس ــك االنفت ــم كل ذل ــا، ورغ كورون
الســجناء،  زيــارة  هــو  الوحيــد  االســتثناء 
لتظهــر بذلــك طبيعــة قــرار الدولــة بمنــع 

ــي  ــف أمن ــجناء، كتوظي ــن الس ــارات ع الزي
ــي. ــراء وقائ ــس كإج ــا ولي ــاء كورون لوب

اليــوم  الســجناء  مــن  اآلالف  عشــرات 
محرومــون مــن زيــارة أهاليهــم منــذ حوالــي 
ــل  ــه تتعام ــت نفس ــي الوق ــهر، وف ــة أش أربع
الدولــة بــكل تعســف أمــام محــاوالت األهالــي 
فالمكالمــات  الســجناء،  علــى  لالطمئنــان 
التــي  والخطابــات  ممنوعــة،  التليفونيــة 
يحــق للســجناء إرســالها ألهاليهــم تخضــع 
إلرادة ضبــاط األمــن وتســتخدم فــي معاقبــة 
ــلها  ــي يرس ــتلزمات الت ــن، والمس المعارضي
األهالــي للســجناء تخضــع هــي األخــرى 

لرغبــات الضبــاط وأهوائهــم.

انتشــار  بدايــة  منــذ  الدولــة  تجاهلــت  لقــد 

التكــدس  بتخفيــف  المطالبــات  كل  الوبــاء 
فــي الســجون لمنــع تحويلهــا لبــؤرة للوبــاء، 
وحتــى  العالــم  دول  أغلــب  قيــام  ورغــم 
ــمولية بإطــالق  ــتبداًدا وش ــة اس ــر األنظم أكث
ــادي  ــجناء لتف ــن الس ــرة م ــداٍد كبي ــراح أع س
انتشــار الوبــاء، اتجهــت الدولــة إلــى العكــس، 
فاســتمرت فــي القبــض علــى المزيــد مــن 
ــت  ــارات، وحول ــت الزي ــن، وألغ المعارضي
يعلــم  أحــد  أســود ال  ثقــب  إلــى  الســجون 
ــم مــاذا حــل  مــاذا يجــري بهــا، وال أحــد يعل

بالســجناء.

الســجناء  الزلنــا نطالــب بإطــالق ســراح 
ــاء  ــار الوب ــا النتش ــع تفاديً ــاق واس ــى نط عل
فــي الســجون، أو حتــى لتــدارك األمــر بعــد 
توالــي األنبــاء عــن ظهــور حــاالت مرضيــة 

فــي الســجون بالفعــل، إطــالق ســراح يشــمل 
المزمنــة  األمــراض  وأصحــاب  المســنين 
بكورونــا  لإلصابــة  عرضــة  واألكثــر 
ال  قضايــا  فــي  احتياطيًــا  والمحبوســين 
والمدانيــن  االحتياطــي  الحبــس  تســتدعي 
فــي مخالفــات غيــر مهــددة للمجتمــع والذيــن 
قضــوا نصــف مــدة أحكامهــم. ولكننــا نطالــب 
فــوًرا  للســجون  الزيــارات  بعــودة  أيضــا 
معاييــر  بنفــس  الســجون  مــع  والتعامــل 
األماكــن التــي عــادت للعمــل، مــع اتخــاذ 
ــة الســجناء  ــة لوقاي ــة اإلجــراءات الالزم كاف
مــن  الســجون  فــي  والعامليــن  واألهالــي 

انتشــار العــدوى.

االشتراكيون الثوريون 

أطباء مرص يف نظر الحكومة: من االتهام بالتقاعس إىل الحصار واالعتقالأطباء مرص يف نظر الحكومة: من االتهام بالتقاعس إىل الحصار واالعتقال
فــي الوقــت الــذي تكــرم فيــه دول العالــم 
وشــعوبه أعضــاء الفريــق الصحــي لجهودهم 
فيــروس  جائحــة  مجابهــة  فــي  المضنيــة 
كورونــا، خــرج رئيــس الــوزراء المصــري 
بتصريحــات مســتفزة حــول تقاعــس األطبــاء 
محمــاًل  الوبــاء  مكافحــة  فــي  المصرييــن 

ــات. ــداد الوفي ــد أع ــؤولية تزاي ــم مس إياه

التصريحــات  األطبــاء  نقابــة  رفضــت 
وأصــدرت بيانًــا شــديد اللهجــة ودعــت لعقــد 
مؤتمــر صحفــي للــرد علــى رئيــس الــوزراء 
النقابــة  مقــر  الشــرطة  قــوات  فحاصــرت 
أعضــاء  ومنعــت  الباكــر  الصبــاح  منــذ 
مجلســها مــن دخــول مبناهــم قبــل أن يضطــر 

المنظمــون إلــى تأجيــل المؤتمــر.

لــم يكــن منــع إقامــة المؤتمــر الصحفــي هــو 
ــة  ــن جه ــاء م ــى األطب ــد عل ــداء الوحي االعت
الحكومــة، إذ ألقــت قــوات الشــرطة القبــض 
علــى الطبيــب والنقابــي محمــد معتــز الفــوال 

فــي 25 يونيــو مــن منزلــه بالزقازيــق عقــب 
مطالبتــه علــى فيســبوك رئيــس الــوزراء 
باالعتــذار عــن تصريحاتــه، وقامــت النيابــة 
بضمــه إلــى القضية رقــم 558 لســنة 2020، 

علــى  جماعــة  إلــى  باالنضمــام  واتهمتــه 
خــالف القانــون ونشــر أخبــار كاذبــة وإســاءة 

ــائل التواصــل االجتماعــي. اســتخدام وس

يوجهــون  إذ  الثورييــن  االشــتراكيين  إن 
ــن  ــي الذي ــق الطب ــى أعضــاء الفري ــة إل التحي
يواجهــون الجائحــة فــي ظــل ضعــف اإلنفــاق 
ــة  ــى الصحــة وشــح وســائل الحماي العــام عل
مــن العــدوى وغيرهــا مــن ظــرووف العمــل 
رئيــس  يطالبــون  فإنهــم  اإلنســانية،  غيــر 
الــوزراء باالعتــذار عــن تصريحاته المشــينة 
ــل  ــب المعتق ــن الطبي ــوري ع ــراج الف وباإلف
محمــد معتــز الفــوال وبرفــع يــد الشــرطة 

ــات. ــن النقاب ع

االشتراكيون الثوريون 
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بقلم: هيثم فؤاد 

هــو  المصــري  النظــام  وضــوح،  بــكل 
وأعضــاء  األطبــاء  قتــل  عــن  المســئول 
ــل  الفريــق الطبــي داخــل المستشــفيات، وقت
المستشــفيات  داخــل  الفقــراء  المواطنيــن 
ــر أدوات  ــدم توفي ــط بع ــس فق ــا، لي وخارجه
ــدم  ــا بع ــن أيض ــدوى، ولك ــن الع ــة م الوقاي
تفعيــل إجــراءات التباعــد المجتمعــي، وعــدم 
ــل  ــا يســمح بعم ــي المســحات بم التوســع ف
ــل انتشــار  ــات وتعطي ــي لإلصاب حصــر واقع
المــرض، غيــاب هــذه اإلجــراءات، خلــق 
ــة  ــم الخدم ــن تقدي ــى أماك ــا عل ــا رهيبً ضغطً
الطبيــة، وأعــداد مهولــة مــن المصابيــن 
الصحيــة  المنشــآت  إلــى  يدخلــون  الذيــن 
ــى  ــدوى إل ــون الع ــم ينقل ــم بمرضه دون عل
الفريــق الطبــي. وفــي المقــال التالــي ســوف 

أقــوم بتفصيــل كل هــذا.

أدوات مكافحة العدوى

مــع بدايــة األزمــة تعالــت إســتغاثات األطبــاء 
مــن  الوقايــة  وســائل  بتوفيــر  للمطالبــة 
ــن  ــة م ــه الدول ــوم ب ــا تق ــاد م ــدوى، وانتق الع
وإيطاليــا  للصيــن  بتبرعاتهــا  اســتعراض 
وغيرهمــا مــن الــدول، بينمــا يعانــي األطبــاء 
فــي  المحلــى مــن عجــز شــديد  والســوق 
ــا ارتفعــت الشــكاوى  هــذه المســتلزمات، كم
ــص  ــن النق ــن ع ــا تعل ــيال ميدي ــى السوش عل
الشــديد فــي هــذه المســتلزمات بالمستشــفيات، 
وأعلنــت النقابــة عــن خــط ســاخن لتلقــي 

ــأن ــذا الش ــكاوي به الش

ــي  ــا ف ــاء تضاربً ــد األطب ــل وج ــي المقاب وف
الصحــة،  وزارة  وقــرارات  تصريحــات 
فبينمــا يعلــن مديــر المراكــز المتخصصــة 
ــة  ــر المســتلزمات الوقائي ــوزارة عــن توف بال
ــاء  ــل األطب ــن قب ــا م ــزام به وضــرورة اإللت

الفريــق  وتحميــل  بــل  الطبــي،  والفريــق 
الطبــي المســئولية فــي حــال عــدم ارتدائهــا، 
نجــد فعليــا آالف المخالفــات بالمستشــفيات 
مديريــة  أعلنــت  فمثــاًل:  والمديريــات، 
ــه  ــل “التنبي ــي 13 أبري ــوهاج ف ــة بس الصح
الوقايــة  الرشــيد ألدوات  علــى االســتخدام 
مــن العــدوى نظــًرا لنقصهــا الشــديد، والتنبيه 
علــى أن ارتدائهــا مقصــور علــى مســئول 
الفــرز وطبيــب وتمريــض االســتقبال فقــط” 
وهــو مــا حــدث فــي العديــد مــن المحافظــات 
مثــل  معلــن  أو  خفــي  بشــكل  األخــرى 

والدقهليــة. بورســعيد 

كمــا اكتشــف األطبــاء أنــه عنــد رفضهــم 
العمــل دون أدوات الوقايــة، يتــم التعســف 
معهــم، كمــا حــدث مــع طبيــب الشــرقية 
ــل  ــه تعســفيًا. ب ــه ونقل ــق مع ــم التحقي ــذي ت ال
ــد  ــب ينتق ــام كل طبي ــى اته ــر إل ــل األم وص
ــن  ــكو م ــة، أو يش ــول وزارة الصح بروتوك
والوقائيــة،  الطبيــة  المســتلزمات  نقــص 
“إســقاط  بمحاولــة  أو  لإلخــوان  باإلنتمــاء 

المصريــة”. الدولــة 

بروتوكول الوزارة والطبيب

ــة  ــة أو مخالط ــد اإلصاب ــى عن ــه حت ــا أن كم
ــفًا  ــاء تعس ــدوى، وجــد األطب ــن بالع المصابي
كبيــًرا فــي عمــل المســحات التشــخيصية 
للكشــف المبكــر عــن اإلصابــة بالفيــروس 
مــن الــوزارة، رغــم أن األطبــاء والفريــق 
الطبــي هــم األكثــر عرضــة لإلصابــة بســبب 
طبيعــة عملهــم، وهــو مــا تســبب فــي الكشــف 
ــة  ــد مــن حــاالت اإلصاب المتأخــر عــن العدي
ــي  ــر ف ــبب األكب ــو الس ــي، وه ــق الطب للفري
وفاتهــم، ليــس هــذا فقــط تحويــل األطبــاء 
بــؤر  إلــى  والمستشــفيات  العــزل  وفريــق 

ــدوى. ــل الع ــزة لنق مرك

ــى تعليمــات وزارة الصحــة،  ــاء عل ــال بن فمث
أعلنــت مديريــة صحــة كفــر الشــيخ فــي 
ــن  ــل ل ــن 1 أبري ــة م ــه بداي ــا، أن ــور له منش
يتــم عمــل مســحات ألعضــاء الفريــق الطبــي 
ــا،  ــن بالكورون ــى مصابي ــن لمرض المخالطي
مســئوليتهم  علــى  يتحملــون  األطبــاء  وأن 
الشــخصية العمــل بكامــل أرديتهــم الوقائيــة، 
وإن أي خطــأ يســأل عنــه الطبيــب، والوزارة 
غيــر مســئولة وغيــر ملزمــة بعمــل مســحات 
وعنــد  األورام  معهــد  وفــي   ،PCR ال 
الطبــي،  الفريــق  بيــن  اكتشــاف إصابــات 
الجمهوريــة  تطلــب األمــر تدخــل رئيــس 
ــق  ــاء والفري ــة لألطب ــل المســحات الطبي لعم
ــر  ــب أجب ــد القل ــي معه ــط، وف ــي المخال الطب
بعــد  العمــل  علــى  المخالطيــن  األطبــاء 
تهديدهــم بالمخابــرات العامــة، وفي مستشــفي 
أســوان تــم رفــض عمــل مســحات ألعضــاء 
الفريــق الطبــي المخالطيــن، وســواء ظهــرت 

ــر!! ــم تظه ــراض أو ل ــم األع عليه

حتــى األطبــاء العامليــن بمستشــفيات العــزل 
مؤكــدة،  إيجابيــة  كورونــا  حــاالت  مــع 
صــدرت تعليمــات من رئيــس قطــاع الرعاية 
العاجلــة بعــدم عمــل مســحات لهــم، واالكتفاء 
ب rapid test والــذي تصــل نســبة صوابــه 
إلــى %30 فقــط، مــع عــدم تحديــد أي فتــرة 
ــم  ــد تركه ــاء أنفســهم بع ــة لعــزل األطب زمني
العمــل بالمستشــفى، وضــرورة العــودة للعمل 
الســابق مباشــرة، وأن المصــاب مــن األطبــاء 
بالكورونــا يتــم عزلــه منزليًــا ل14 يــوم، 
وبعــد عودتــه يتــم تحويلــه للتحقيــق ويقتطــع 
مــن راتبــه مقابــل أيــام انقطاعــه عــن العمــل، 
كمــا صــدر منشــور مــن المديــر العــام إلدارة 
العــدوى بتاريــخ 12 مايــو يفيــد  مكافحــة 
بأنــه فــي حــال ظهــور حــاالت إيجابيــة بيــن 
أفــراد الفريــق الطبــي، ال يتــم أخــذ مســحات 
للمخالطيــن وغيــر مصــرح بعزلهــم منزليًــا، 

وعليهــم االســتمرار علــى رأس العمــل، بــل 
المنشــور أن ســبب  نفــس  فــي  واالعــالن 
انتشــار اإلصابــات بيــن أعضــاء الفريــق 
الطبــي هــو “المخالطــة االجتماعيــة بيــن 
أثنــاء  اإلصابــة  وليــس  الطبــي”،  الطاقــم 
ــر منظمــة  ــة لتقاري تأديتهــم لعملهــم. بالمخالف
الصحــة العالميــة التــي أكــدت علــى أن 90% 
مــن حــاالت اإلصابــة للفريــق الطبــي تكــون 
داخــل المنشــأة الصحيــة وأكــدت أيضــا علــى 

ــم. ــة له ــر أدوات الوقاي ضــرورة توفي

وحكايــة دكتــور وليــد يحــى طبيــب مستشــفى 
المنيــرة البالــغ مــن العمــر 32 عــام، كاشــفة 
حــق  فــي  الصحــة  وزارة  لجرائــم  بشــدة 
كيــف  زمالئــه  يــروي  الطبــي.  الفريــق 
أنــه توفــي بســبب اإلهمــال، نتيجــة لهــذا 
لــه  البروتوكــول، إذ تأخــر عمــل مســحة 
ــروس  ــة بفي ــراض اإلصاب ــور أع ــم ظه رغ
كورونــا، كمــا رفضــت المستشــفى والــوزارة 
ــماح  ــى الس ــه، أو حت ــزل ل ــكان ع ــر م توفي
علــى  وأجبرتــه  منزليًــا،  نفســه  بعــزل 
االســتمرار فــي العمــل، ثــم وبعــد تأخــر 
حالتــه قــررت الــوزارة التصــرف، ولكــن 
بعــد فــوات األوان، وعلــى إثــر هــذه الجريمة 
قــدم العديــد مــن األطبــاء اســتقاالتهم المســببة 
بــأن الــوزارة تتعنــت فــي توفير المســتلزمات 
الوقائيــة لألطقــم الطبيــة، مــا أدى إلــى زيــادة 
الكثيــر  بينهــم، وتكليــف  العــدوى  انتشــار 
مــن األطبــاء فــي غيــر تخصصهــم، وبــدون 
تدريــب أو بروتوكــول واضــح للتعامــل مــع 
حــاالت فيــروس كورونــا، كمــا أنهــا تماطــل 
فــي عمــل المســحات لهــم، وال توفــر أماكــن 
للمصابيــن  المركــزة  الرعايــة  أو  للعــزل 
ــرض  ــن يعت ــدد م ــا أن اإلدارة ته ــم، كم منه
باإلجــراءات التعســفية، وعلــى إثــر هــذا، 
ُرتــب لقــاء ســريع لنقيــب األطبــاء مــع رئيــس 
الــوزراء، ثــم لقــاٌء آخــر مــع وزيــرة الصحة، 

نظام يقتل األطباء والفقراءنظام يقتل األطباء والفقراء
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ــب. ــذا الغض ــواء ه ــة الحت ــي محاول ف

بروتوكول الوزارة والمواطن

ليــس الهــدف مــن وضــع بروتوكــول الوقايــة 
المصابيــن  عــالج  عالميــا  كورونــا  مــن 
بالفيــروس، فليــس لكورونــا عــالج حتــى 
اآلن، إن الهــدف مــن وضــع البروتوكــول 
والتباعــد  االحترازيــة  واإلجــراءات 
االجتماعــي فــي الواقــع هــو تعطيــل انتشــار 
المــرض، وذلــك لتخفيــف الضغــط علــى 
النظــام الصحــي وتأخيــر انهيــاره، وبالتالــي 
ــي  ــود ف ــى الصم ــع عل ــدرة المجتم ــز ق تعزي
وجــه الجائحــة، وتقليــل عــدد الوفيــات الــذي 
ســينتج عــن انهيــار المنظومــة قــدر اإلمــكان، 

ــالج. ــاف الع ــى اكتش حت

فــي مصــر، لــم يقتصــر تأثير فســاد وانحطاط 
ــي،  ــق الطب ــى الفري ــوزارة عل بروتوكــول ال
بــل إنــه كان أكثــر فســاًدا وانحطاطـًـا فــي حق 
المواطــن الفقيــر، فمنــذ البدايــة نجــد اســتهانة 
ــة بإجــراءات التباعــد االجتماعــي  مــن الدول
ــروس وعــدم فهــم  ــل مــن خطــورة الفي وتقلي
للهــدف مــن البروتوكــول الوقائــي، ســواء 
علــى  مســئولة  غيــر  تصريحــات  عبــر 
لســان أعضــاء بالحكومــة، مثــل تصريــح 
ــروس  ــر أن “الفي ــي فبراي ــرة الصحــة ف وزي
غالبــا ســيصل لمصــر ولكنــه فيــروس غيــر 
فــي  تويتــر  علــى  وتغريدتهــا  خطيــر”، 
5 فبرايــر”أن الخــوف علــى البــالد ليــس 
ــا ولكــن مــن الفيــروس  مــن فيــروس كورون
الــذي يصيــب األخــالق والقيــم” وهــو تقريبــا 
ــروس  ــم “أن في ــر التعلي ــح وزي ــس تصري نف
فيــروس  مــن  أخطــر  ميديــا  السوشــيال 
الكورونــا”، وتصريحهــا أيضــا تعليقــا علــى 
ــارة  ــا ق ــا “أن أوروب ــي إيطالي ــدث ف ــا يح م
عجــوز ومعظــم المصرييــن دون ســن ال30 
فــال داعــي للقلــق”، وتصريــح آخــر لهــا فــي 
13 مــارس ” ال داعــي لوقــف الرحــالت 
مــن ايطاليــا”، وتصريــح رابــع لهــا فــي 
المــدارس  لغلــق  داعــي  “ال  مــارس   10
والجامعــات”، وتصريــح خامــس لهــا “بــأن 
قــوة مناعــة المصرييــن مديانــا بــراح لعــالج 

مصابــي كورونــا”.

كان  التــي  الحكومــة  إجــراءات  وحتــى 
بهــا الكثيــر مــن االســتخفاف واالســتهانة 
بالمــرض، تأخــرت الحكومــة فــي إغــالق 
المطــارات، وفــي اإلعــالن عــن اإلجــراءات 
 14 حتــى  الدراســة  وتعليــق  االحترازيــة 
ــران  ــتمرار الطي ــمحت باس ــا س ــارس، كم م
مــن وإلــى ايطاليــا فــي وقــت كان معلــوم 
ــتقبال  ــمحت باس ــا س ــا، كم ــاء به ــي الوب تفش
فــوج ســياحي صينــي فــي 5 مــارس الماضي 

رغــم انتشــار الفيــروس بالصيــن.

وحتــى اإلجــراءات االحترازيــة التــي قامــت 
رجــال  البتــزاز  خضعــت  الدولــة،  بهــا 
األعمــال، إذ قــررت الحكومــة الســماح منــذ 
ــن بالقطــاع الخــاص  ــة العاملي ــة بحرك البداي
أثنــاء الحظــر، ليــس هــذا فقــط، بــل وأعلنــت 
القوميــة  بالمشــاريع  العمــل  عــودة  عــن 
والمــدن الجديــدة والطــرق والكبــاري بكامــل 
تعويًضــا  الحظــر،  فتــرة  خــالل  طاقتهــم 
ــس  ــان رئي ــى لس ــذا عل ــاء ه ــات، وج ــا ف لم
الــوزراء، بالتزامــن مــع إعــالن السيســي 
فــي 7 أبريــل الماضــي أن المشــاريع القوميــة 
ــرر مــن  يجــب أن تكتمــل، وأن حجــم الض
توقــف االقتصــاد أكبــر بكثيــر مــن اســتمرار 

ــه. عمل

باإلضافــة إلــى عيــوب بروتوكــول وزارة 
ــخيصية،  ــحات التش ــاص بالمس ــة الخ الصح
المصابــة  الحــاالت  بتســرب  ســمح  الــذي 
ــوزارة  ــم ال ــم تق ــى المجتمــع )ل والمشــتبهة إل
ــار  ــف اختب ــوى ب120 أل ــو س ــى 9 ماي حت
وفــق تصريحــات محمــد عــوض تــاج الديــن 
مستشــار الرئيــس للصحــة(. كمــا أنــه ســبق 
ــر  ــة كف ــة صح ــالن مديري ــن إع ــا ع وتكلمن
ــن 1  ــة م ــه بداي ــا، أن ــي منشــور له ــيخ ف الش
أبريــل لــن يتــم عمــل مســحات ألعضــاء 
لمرضــى  المخالطيــن  الطبــي  الفريــق 
مصابيــن بالكورونــا، التزامــا منهــا بقــرارات 
يحــدث  هــذا  كان  فلــو  الصحــة،  وزارة 
مــع الفريــق الطبــي المخالــط فتخيــل مــا 
ــن  ــى العاديي ــن المرض ــن م ــدث للمصابي يح
ــار  ــل انتش ــذا ظ ــم كل ه ــم! ورغ ومخالطيه
الفيــروس بطيئــا طــوال فبرايــر ومــارس 

وأبريــل وفقًــا لألرقــام الرســمية.

ــو الماضــي، قامــت وزارة  ــي 9 ماي ولكــن ف
علــى  كبيــرة  تعديــالت  بعمــل  الصحــة 
البروتوكــول، قلصــت فيــه مــن عدد مســحات 
ال PCR للمرضــى المشــتبهين والمخالطين، 
علــى  وأشــعة  دم  بصــورة  واســتبدالها 
ــة  الصــدر، واشــتراط عمــل المســحة بموافق
ــة  ــذا للغراب ــن، ه ــن األخصائيي ــع 2 م وتوقي
ــة  ــه منظم ــذي دعــت في ــت ال ــس الوق ــي نف ف
ــة مصــر للتوســع فــي عمــل  الصحــة العالمي
المســحات بهــدف عمــل حصــر مجتمعــي 
ــررت  ــا ق ــروس، كم وخريطــة النتشــار الفي
الــوزارة فــي 19 مايــو تخفيــض مــدة العــزل 
إلــى 7 أيــام بــداًل مــن 14 يوًمــا، ممــا ســمح 
بخــروج الحــاالت المصابــة ونشــر المــرض، 
هــذا بالتــوازي مــع قــرارات كارثيــة مــن 
الحكومــة بتقليــل عــدد ســاعات الحظــر فــي 
ــة  ــذ البداي ــا من ــر كان جزئي ــان )الحظ رمض
ــادة عــدد الســاعات  وكان مــن المفتــرض زي
تخفيضهــا(،  وليــس  األعــداد  زيــادة  مــع 
ــح  ــة الفت ــة الحكوم ــرا اإلعــالن عــن ني وأخي
الكامــل للبــالد فــي منتصــف يونيــو، بالتزامن 
ــات،  ــي أعــداد اإلصاب ــرة ف ــزة الكبي مــع القف
وكل هــذا وفقـًـا لألعــداد الرســمية )المشــكوك 
فــي صحتهــا مــع التالعــب الكبيــر فــي عــدد 
المســحات منــذ البدايــة، وعــدد المصابيــن 
ــا  ــى السوشــيال ميدي ــة عل ــات الضخم والوفي
ــم  ــم يت ــن ل ــروس والذي ــة بالفي نتيجــة اإلصاب

ــزل(. ــفيات الع ــم بمستش قبوله

)فويــس  الصوتيــة  التســريبات  وأخيــرا 
ــرة،  ــة بالبحي ــل وزارة الصح ــس(، لوكي نوت
ــوزارة االســتمرار  ــة ال ــي تؤكــد عــن ني والت
ــات الرســمية،  ــي التالعــب بأعــداد اإلصاب ف
المســحات  بأعــداد  التالعــب  عبــر 
ــم عملهــا ســوى  ــن يت التشــخيصية PCR، فل
نقلهــم  يتــم  وال  فقــط،  الحرجــة  للحــاالت 
لمستشــفى عــزل أكبــر إال بعــد موافقــة وكيــل 
الــوزارة، وهــو مــا يعنــي التعامــي عــن باقــي 
ــار  ــالم لالنتش ــة، واالستس ــاالت المصاب الح
المجتمعــي للمــرض، لتنفيــذ مــا يطلــق عليــه 
“مناعــة القطيــع”، فــي الوقــت الــذي ترفــض 
فيــه المستشــفيات العســكرية اســتقبال حــاالت 
وعائالتهــم  العســكريين  لغيــر  كورونــا 
تحمــل  الدولــة  وترفــض  بالواســطة،  إال 
تكاليــف أســّرة عــالج كورونــا بالمستشــفيات 
ــة  ــفيات الخاص ــض المستش ــة، وترف الخاص
وضعتهــا  التــي  الصحــة  وزارة  تســعيرة 
جيبــه  مــن  المواطــن  ليدفعهــا  الحكومــة 

الخــاص.

ــرات  ــو أن الثغ ــبق ه ــا س ــورة كل م أن خط
فــي البروتوكــول أدت إلــى انتشــار المــرض، 
ممــا خلــق ضغطًــا كبيــًرا علــى المستشــفيات 
الحكوميــة، وبالتالــي خلــق ضغطًــا كبيــًرا 
بانهيــار  وعجــل  الطبــي،  الفريــق  علــى 
مصــر،  فــي  الصحيــة  الخدمــة  منظومــة 
ــفيات  ــق المستش ــن غل ــوم م ــدث الي ــا يح كم
نتيجــة إصابــة الــكادر الطبــي بالكامــل بهــا، 
ــيؤدي  ــذا س ــم. وه ــرة منه ــداد كبي ــاة أع ووف
الوفيــات  أعــداد  فــي  رهيــب  تزايــد  الــى 
ــدم  ــفيات لع ــارج المستش ــن خ ــن المواطني م
توفــر أماكــن نتيجــة امتــالء المستشــفيات 

بالحــاالت أو إغالقهــا نتيجــة إصابــة الــكادر 
الطبــي ونفــاذ المســتلزمات، ومــن هــم أكثــر 
ــن  ــراء الذي ــع هــم الفق عرضــة للمــوت بالطب
ال يمتلكــون المــال الكافــي للعــالج بمستشــفى 
مــن  تمكنهــم  التــي  الواســطة  أو  خــاص، 

العــالج بمستشــفى عســكري.

ــم  ــة لمعظ ــص وزارة الصح ــا أن تخصي كم
مستشــفيات الصحــة للكورونــا )وفقــا لقــرار 
يمنــع  ســوف  األخيــر(  الصحــة  وزيــرة 
حــاالت  إســتقبال  مــن  المستشــفيات  هــذه 
غيــر الكورونــا، وبالتالــي ســترتفع أعــداد 
ــا  ــن ممــن ال يجــدون مكانً المرضــى اآلخري
للعــالج، وبالتالــي إمــا أن يمتلكــوا المــال 
الخاصــة،  بالمستشــفيات  للعــالج  الكافــي 
اجتمــاع  بســبب  للمــوت  يستســلموا  أن  أو 

المــرض والفقــر.

ــة  ــة مكتمل ــو جريم ــوم، ه ــدث الي ــا يح إن م
والمريــض  الطبيــب  حــق  فــي  األركان 
المصــري، يدفــع فيهــا األطبــاء والفريــق 
الطبــي والمواطــن الفقيــر عموًمــا ثمــن تبنــي 
ــون  ــع”، يدفع ــة القطي ــة “مناع النظــام سياس
ــرض دون  ــار الم ــام بانتش ــماح النظ ــن س ثم
ثمــن حمايــة  يدفعــون  مقاومــة،  أو  خطــة 
أربــاح رجــال األعمــال والهــوس بإنهــاء 
ــس، إن  ــتوية للرئي ــة والش ــة الصيفي العاصم
ــة  ــوم هــو عملي مــا يحــدث مــن الحكومــة الي
ــة  ــل الدول ــن قب ــم م ــى تت ــاب اصطناع انتخ
المــال  يملــك  مــن  عنصريــة  المصريــة، 
والســلطة فــي هــذا البلــد ضــد الفقــراء ومــن 

يعالجونهــم.

»يف معهد القلب أجرب 

األطباء املخالطني عىل العمل 

بعد تهديدهم باملخابرات 

العامة«

وداًعا محمد منير

رحيلك آخر شهادة حق في وجه الظلم

ــوم  ــر الي ــر محمــد مني ــي الكبي رحــل الصحف
ــه  ــي وج ــهادته ف ــرة بش ــرة األخي ــي للم ليدل
الظلــم، وأصبــح رحيلــه نفســه آخــر مــا يديــن 

ــاد. ــه سياســات االســتبداد واالضطه ب

ــه  ــون حيات ــار أن تك ــذي اخت ــر ال ــد مني محم
اصبــح  والمبــادئ  المواقــف  مــن  سلســلةً 
ــه  ــًدا يعلن ــا جدي ــه موقفً ــداًدا لحيات ــه امت رحيل

ــه. ــًرا يدفع ــا أخي وثمنً

ــات  ــد سياس ــن نق ــف ع ــم يتوق ــذي ل ــر ال مني
االضطهــاد  اســتمر  والفســاد  االســتبداد 
ــت  ــا داهم ــه، عندن ــر أيام ــى آخ ــه حت يالحق

قــوات األمــن منزلــه واعتقلتــه، لتتدهــور 
ــه  ــرج من ــجن ويخ ــي الس ــريًعا ف ــه س صحت
مصابًــا بفيــروس كورونــا ليقضــي أيامــه 
األخيــرة بمــا حملــه مــن الســجن مــن مــرض 
ــه  ــا رحلت ــده، فرحــل مختتًم ــه جس ل ــم يتحمَّ ل
التــي لــم يفتقــد خاللهــا قــط الجــرأة علــى 

مواجهــة الظلــم واالضطهــاد.

ــة  ــلم نقاب ــى س ــف عل ــذي هت ــر ال ــد مني محم
ــاد  ــد الفس ــنوات ض ــنوات وس ــن س الصحفيي
ل موتــه إلــى هتــاف  واالســتبداد والفقــر تحــوَّ
وخصخصــة  األمنيــة  المالحقــات  ضــد 
الســجون.  فــي  األوبئــة  وانتشــار  العــالج 
ــف  ــن تك ــا ل ــكاته حيً ــي إس ــلوا ف ــن فش والذي

هتافاتــه عــن مالحقتهــم.
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ــت  ــدي بي ــا عن ــري ٢٣ ســنة م ــوم عم “الي
مــا عنــدي أرض مــا عنــدي أي شــي وحتــى 
بيــت  عنــدي  تايصيــر  باأليــام  التفكيــر 

مســتحيل”. 

جــاءت هــذه الكلمــات علــى لســان أحــد عمال 
اليوميــة الســوريين الذيــن يعملــون فــي قطــاع 
البنــاء فــي لبنــان خــالل الفيلــم التســجيلي 
والناشــطة  للمخرجــة   Bread and Iron
النســوية داريــن حليمــة. يصــور الفيلــم حيــاة 
ــي  ــبية الت ــة الخش ــي الغرف ــال ف ــؤالء العم ه
ــل  ــاهقة مح ــة الش ــفل البناي ــا أس ــون فيه يبيت
ــي  ــهر مصمم ــد أش ــة ألح ــم والمملوك عمله
طعامهــم  فيهــا  ويتشــاركون  األزيــاء، 

وأوجاعهــم وأحالمهــم التــي ال تتحقــق. 

إن أصــدق وصــف لمــا نــراه عــن حــال 
ــة  ــر: “أجســاد مهان هــؤالء العمــال هــو تعبي
وأرواح مدمــرة”، فهــذا طفــل لــم يتجــاوز 
مدفوًعــا  عائلتــه  تــرك  عشــرة  الخامســة 
مهنــة  فــي  ليعمــل  واالحتيــاج  بالفقــر 
ــر  ــاتني صغي ــرته “لس ــن أس ــل” ليعي “الفاع
ماعنــدي حلــم”. وذاك العجــوز فــي الســبعين 
وذلــك الشــاب الــذي أمضــى فــي هــذه المهنــة 
ــوال  ــر أي أم ــم يدخ ــنوات ل ــبع س ــاقة س الش
ــمه  ــام برس ــه ق ــت ل ــاء بي ــه ببن ــق حلم ليحق
لــن  التــي  بنــاؤه  تكلفــة  وحســاب  بنفســه 
يســتطيع توفيرهــا ليظــل البيــت مشــيد علــى 
الــورق فقــط. وذاك الرجــل الــذي أمضــى 15 

عاًمــا مــن عمــره يعمــل فــي الفاعــل اســتطاع 
أن يبنــي غرفتيــن ليتــزوج وينجــب طفــاًل 

ــب.  ــه الحلي ــر ل ــكاد يوف بال

ان عامــل البنــاء يقضــي ســنوات عمــره فــي 
ــى  ــتطيع حت ــا وال يس ــوت ال يمتلكه ــاء بي بن
ــا  ــو مفصــول تماًم ــه فه ــت خــاص ب ــاء بي بن
عمــا ينتجــه وهــذا أشــد أنــواع االغتــراب 
االنســاني الــذي عبــر عنــه ماركــس إذ ال 
يمتلــك العامــل الســيطرة علــى مــا ينتجــه 
ألنــه مجبــر علــى بيــع قــوة عملــه للرأســمالي 
ــه وانتاجــه  ــل أجــر ال يتناســب مــع عمل مقاب
إنمــا فقــط يبقيــه علــى قيــد الحيــاة. الفــرق بين 
ــن  ــه م ــا يحصــل علي ــل وم ــه العام ــا ينتج م
ــه الرأســمالي. ــذي يحقق ــح ال ــو الرب أجــر ه

 لــن يختلــف حــال عمــال البنــاء المصرييــن 
عــن زمــالء كفاحهــم الســوريون وربمــا لــو 
ــم  ــن حاله ــر ع ــة للتعبي ــم الفرص ــت له اتيح
لســمعنا قصًصــا مشــابهة أو أكثــر مأســاوية. 
نراهــم يفترشــون وأدواتهــم أرصفــة المياديــن 
منــذ الصبــاح الباكــر فــي انتظار أحــد مقاولي 

األنفــار ليحملهــم حيــث مــكان العمــل.

طبقــا لتصريحــات المتحــدث بأســم وزارة 
اإلســكان يقــدر عــدد عمــال البنــاء فــي مصــر 
حوالــي مــن 3.5 مليــون الــى 4.5 مليــون 
ــاز  ــا للجه ــدد الرســمي طبق ــا الع ــل بينم عام
واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة  المركــزي 
ــاء فــي  للمشــتغلين فــي أعمــال التشــييد والبن
ــي النشــرة  ــام ف ــام واألعمــال الع القطــاع الع

ألــف   118 يبلــغ   2018 عــام  الصــادرة 
عامــل فقــط أي أن مــا يزيــد عــن %95 مــن 
عمــال البنــاء والتشــييد يعملــون فــي شــركات 
ــم  ــى منه ــة العظم ــاص والغالبي ــاع الخ القط

ــن.  ــي الباط ــالل مقاول ــن خ ــل م تعم

تجتــذب هــذه المهنــة أعــداًدا كبيــرة مــن 
إمكانياتهــم  تتوافــق  حيــث  الفقــراء  أبنــاء 
ومهاراتهــم المحــدودة متطلبــات هــذه المهنــة 
ــة  ــل البدني ــوة العام ــوى ق ــاج س ــي ال تحت الت
التــي يبيعهــا للمقــاول ليــؤدوا الجــزء المتدنــي 
ــون عــدد  ــاء. فيعمل ــة البن ــن عملي والشــاق م
ــى األجــور.  ســاعات أطــول ويتقاضــون أدن
الطبقــة  مــن  جــزء  هــم  البنــاء  فعمــال 
بقــوة  يدخلــون  المنتظمــة  غيــر  العاملــة 
وبأعــداد غفيــرة وقــت ازدهــار هــذا القطــاع 
ــق  ــت الركــود. يطل ــه وق ويخرجــون مــن من
كارل ماركــس علــى هــذا الجــزء الموســمي 
وغيــر المنتظــم مــن الطبقــة العاملــة “الجيــش 

االحتياطــي”. الصناعــي 

للجيــش الصناعــي االحتياطــي دور أساســي 

فــي فــي عمــل رأس المــال ونمــو الثــروة 
الفئــة  هــذه  الرأســمالي  يســتخدم  حيــث 
المســتبعدة مــن العمالــة المنظمــة فــي الضغط 
علــى العمالــة المنتظمــة وإرغامهــا علــى 
أداء عمــل أكثــر ومســاومتها وتهديــد العمــال 

أحيانــا باســتبدالهم

فــوًرا بهــذا الجيــش مــن العاطليــن المنتشــرين 
علــى قارعــة الطريق.

ــه  ــذي تلعب ــم ال ــدور المه ــد ال ــا نج ــن هن وم
هــذه الفئــة مــن العمــال المحروميــن مــن 
العمالــة  بهــا  تتمتــع  التــي  االمتيــازات 
ــات-  ــل والتأمين ــود العم ــن عق ــة -م المنتظم
التراكــم  وتحقيــق  المــال  رأس  نمــو  فــي 
ــمالية،  ــل الرأس ــتمرار عم ــن اس ــذي يضم ال
فهــم مــن ناحيــة متوفــرون بكثافــة وقــت 
ازدهــار قطــاع المقــاوالت بأقــل األجــور 
مــع الحرمــان مــن أي ضمانــات ومــن ناحيــة 
أخــرى أداة ضغــط علــى القطــاع المنتظــم 
مــن الطبقــة العاملــة لتحجيــم تحركاتهــم فــي 

اتجــاه تحســين أوضاعهــم.

غيــر أن وجــود تنظيمــات تجمــع هــذه الفئــة 
مــن عمــال البنــاء وتعبر عــن مصالــح هؤالء 
المقهوريــن والمســتغلين بأقصــى درجــات 
االســتغالل فــي مواجهــة أصحــاب العمــل 
لهــي ضــرورة ملحــة . فقــد لعبــت تنظيمــات 
عمــال البنــاء مــن نقابــات واتحــادات فــي 
تحســين  فــي  كثيــًرا  ســاعد  دوًرا  أوروبــا 

أوضاعهــم. 

مثــاًل النقابــة األوروبيــة لعمــال البنــاء ونقابــة 
عمــال البنــاء األلمــان IG BAU واتحــاد 
عمــال البنــاء في الســويد اســتطاعوا التصدي 
لالنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا على ســبيل 
المثــال إبــرام عقــود مزيفــة واالســتقطاع مــن 
األجــور وعــدم دفــع التعويضــات االجتماعية 
ــاب  ــع أصح ــات م ــي مفاوض ــت ف ــا دخل كم
ــق القواعــد  ــادة األجــور وتطبي ــال لزي األعم

والشــروط الخاصــة ببيئــة العمــل.

العمــل علــى تنظيــم  البنــاء  فعلــى عمــال 
ــط  ــى أبس ــول عل ــبيل الحص ــي س ــهم ف أنفس
ــب  ــد تُص ــا. فق ــال انتهاكه ــي ط ــم الت حقوقه
اللعنــات وتنهــال الشــتائم علــى المقــاول الــذي 
ــم نظــًرا لجشــعه واســتغالله  ــي الفيل ــر ف ظه
العمــال الفقــراء، واالســتقطاع مــن أجورهــم 
وطردهــم فــي حالــة عــدم االلتــزام بمواعيــد 
ــاة  ــا، دون مراع ــي يحدده ــام الت ــاء المه إنه
احتياجهــم الشــديد للمــال القليــل الــذي يدفعــه 
ــاول  ــة ليــس هــذا المق ــي الحقيق لهــم ولكــن ف
عمــل  آليــة  ولكنهــا  نوعــه،  مــن  فريــدا 
ــى االســتغالل بشــكل  الرأســمالية القائمــة عل
الطبقــات  اســتغالل  فــي  والمغــاالة  عــام 

األضعــف لضمــان اســتمرارها. 

من وحي فيلم الخبز والحديد: من وحي فيلم الخبز والحديد: 

عامل البناء.. أقىس اغرتاب وأقىص استغاللعامل البناء.. أقىس اغرتاب وأقىص استغالل

»يقدر عدد عامل البناء يف 

مرص حوايل من 3.5 مليون 

اىل 4.5 مليون عامل«
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إسبانيا إسبانيا 19361936: من الحرب إىل الثورة: من الحرب إىل الثورة

ترجمة: طارق فوزي 

فــي 17 يوليــو 1936 انقلبــت مجموعــةٌ مــن 
ــة اإلســبانية.  ــى الحكوم ــش عل ــاط الجي ضب
ــف  روا كي ــرِّ ــال أن يق ــى العم ــا عل كان لزاًم
ــك  ــت تل ــك. كان ــال ذل ــم حي ســيكون رد فعله
ــة  ــية مفصلي ــة سياس ــة لحظ ــداث بمثاب األح
ودرًســا  الماضــي  القــرن  ثالثينيــات  فــي 

ــوم.  ــى الي ــتراكيين حت ــا لالش مهًم

بالنســبة للثورييــن، ال تــزال أصــداء الثــورة 
ــان.  ــن الزم ــود م ــد عق ــردَّد بع ــبانية تت اإلس
للبطولــة  ُملِهًمــا  نموذًجــا  الثــورة  م  تقــدِّ إذ 
كان  للعمــال.  الذاتــي  والتنظيــم  واإلبــداع 
كلُّ شــيٍء ممكنًــا. حيــن وصــل الروائــي 
اإلنجليــزي الشــهير جــورج أورويــل إلــى 
برشــلونة فــي ديســمبر 1936، كتــب: “كانت 
ــي  ــد نفس ــي أج ــى الت ــرة األول ــي الم ــك ه تل
ــي  ــة ف ــة العامل ــث الطبق ــدٍة حي ــي بل ــا ف فيه
ــى  ــا عل ــال فعليً ــيطر العم ــادة. س ــع القي موق
كلِّ مبنــى مــن أيِّ حجــم وغطوهــا باألعــالم 
الحمــراء أو األعــالم الحمــراء والســوداء 
لألناركييــن، ُرِســَم شــعار المنجــل والمطرقــة 
علــى كلِّ حائــٍط مصحوبـًـا باألحــرف األولــى 

لألحــزاب الثوريــة”. 

ر الحــرب األهليــة اإلســبانية  عــادةً مــا تُصــوَّ
علــى أنهــا معركــةٌ بيــن الفاشــية فــي جانــب 
ــا  ــب اآلخــر. ولكنه ــي الجان ــة ف والديمقراطي
كانــت فــي حقيقــة األمــر ثــورةً عماليــة، 
وقــد تســبَّب ســحق تلــك الثــورة فــي هزيمــٍة 
الفاشــية.  مــن  عقــوٌد  تلتهــا  للجمهوريــة 
تــزال هنــاك  بعــد ثمــان عقــود ال  ولكــن 
ــة وال  ــك الحرك ــا تل ــة ولََّدته ــئلة ضروري أس
تــزال موضًعــا للنقــاش: مــا هــي أفضــل 
الطــرق لمحاربــة الفاشــية؟ وكيــف يجــب 
علــى الثورييــن تنظيــم أنفســهم فــي النضــال 
ــي  ــج الت ــا البرام ــن أجــل االشــتراكية؟ وم م
يتبنوهــا؟ ومــن أفضــل الحلفــاء؟ ومــا موقفنــا 

ــة؟  ــاه الدول تج

فــي  للفاشــية  المعاديــة  القــوى  ضمــت 

ــن،  ــن، وقوميي ــن ليبراليي ــا جمهوريي صفوفه
وشــيوعيين،  ديمقراطييــن،  واشــتراكيين 
ــَس  واشــتراكيين ثورييــن، وأناركييــن، وتنافَ
السياســي  نفــوذه  لتوســيع  منهــم  كلُّ 
واأليديولوجــي والعســكري. ولكــن أي نــوع 
ــر تناضــل  ــت الجماهي ــة كان ــن الديمقراطي م
مــن أجلــه؟ أي نــوع مــن التحالــف السياســي 
كان األفضــل لقيــادة الجمهوريــة؟ وأي نــوع 
مــن الجيــوش كان أكثــر فاعليــة لخــوض تلــك 

الحــرب؟ 

تســبَّب الكســاد الكبيــر الــذي تلــى ســقوط 
ســوق األوراق الماليــة األمريكيــة فــي 1929 
ــٍة مــن االســتقطاب السياســي. اتجــه  فــي حال
ــة  ــة العالمي ــة العامل ــن الطبق ــر م ــاٌع كبي قط
الثــورة  بنمــوذج  متأثِّريــن  اليســار،  نحــو 
ــات  ــتماتت الطبق ــل، اس ــي المقاب ــفية. ف البلش
مصالحهــا  عــن  الدفــاع  فــي  الحاكمــة 
ــى القمــع  ــان عل ــب األحي ــي أغل واعتمــدت ف

الوحشــي.

مــن الواضــح أن الفاشــية كانــت فــي صعــوٍد 
متزايــد. فــي ألمانيــا، فشــلت الطبقــة العاملــة 
ــار  ــي االختب ــا ف ــي أوروب ــا ف ــر تنظيًم األكث
ــوة  ــن الدع ــداًل م ــالق. فب ــى اإلط ــم عل األه
إلــى وحــدة الطبقــة العاملــة فــي مواجهــة 
الروســي  الثــوري  جــادل  كمــا  الفاشــية، 
ــيوعي  ــزب الش ــم الح ــكي، اتَّه ــون تروتس لي
ــم  ــن بأنه ــي االشــتراكيين الديمقراطيي األلمان
“فاشــيون اجتماعيــون” لدعمهــم للرأســمالية. 
انقســمت الطبقــة العاملــة، وهــو األمــر الــذي 

ــة. ــب وخيم ــه عواق ــت ل كان

تحالفات 

بحلــول منتصــف الثالثينيــات، ومــع قــرع 
قلبــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  طبــول 
موســكو،  بقيــادة  الشــيوعية،  األحــزاب 
ــب. فهــم اآلن  ــى عق ــا عل ــك السياســة رأًس تل
ــع “الرأســماليين  ــف م ــى التحال يطمحــون إل
ــة  ــة منيع ــن جبه ــن أجــل تكوي ــن” م التقدميي
بــذل  األلمانــي.  الغــزو  لخطــر  للتصــدي 

الزعيــم الروســي ســتالين قصــارى جهــده 
ــمالية  ــوى الرأس ــع الق ــف م ــل التحال ــن أج م
اإلمبرياليــة، وخاصــةً بريطانيــا وفرنســا. 
َعت األحــزاب الشــيوعية علــى الدخــول  تشــجَّ
فــي تحالفــات لــم تقتصــر علــى االشــتراكيين 
ــمل  ــدت لتش ــل امت ــن فحســب، ب الديمقراطيي
ــية،  ــة المناهضــة للفاش األحــزاب البرجوازي
يمكــن  الشــيوعيين  أن  إظهــار  بغــرض 
ــرأس  ــًدا ل ــون تهدي ــي أنهــم ال يمثِّل ــوق ف الوث
فكــرة  بــدت  للكثيريــن،  بالنســبة  المــال. 
الجبهــة الشــعبية منطقيــةً إلــى حــدٍّ كبيــر، 
ولكــن علــى أرض الواقــع كان الحفــاظ علــى 
الطبقــة  أن مصالــح  يعنــي  التحالــف  هــذا 

العاملــة ســتصبح أمــًرا ثانويًــا.

الجمهوريــة  1936، كان عمــر  فــي عــام 
اإلســبانية خمــس ســنوات فقــط، ومنــذ تخلــي 
ــك عــن الحكــم، تأرجحــت الســلطة بيــن  المل
اليميــن واليســار. كانــت إســبانيا متأخــرة 
ــة  ــمالية الصناعي ــورت الرأس ــا -تط اقتصاديً
ــت  ــط- وكان ــية فق ــدن الرئيس ــض الم ــي بع ف
البرجوازيــة  الديمقراطيــة  الثــورة  ركائــز 
األعمــال  رجــال  كبــار  نَظَــَر  ضعيفــة. 
والكنيســة والجيــش ومــالك األراضــي تجــاه 
الحقــوق واإلصالحــات االجتماعيــة التــي 

ــار. ــوٍف واحتق ــال بخ ــا العم ــب به طال

انتُِخبَــت  بالقمــع،  حافليــن  عاميــن  بعــد 
كان  فبرايــر.  فــي  شــعبية  حكومــة جبهــة 
نًــا  ُمكوِّ اإلصالحــي  االشــتراكي  الحــزب 
ــك الحكومــة. اســتمد الحــزب  رئيســيًا فــي تل
ــه،  ــذي أسََّس ــي ال ــاد النقاب ــن االتح ــه م قاعدت
االتحــاد العــام للعمــال، والــذي ضــمَّ فــي 
ــون  ــون ونصــف الملي ــة الملي ــه قراب عضويت
ــاد، الرجــو  ــادة االتح ــد ق ــِرَف أح ــل. ُع عام

كاباليــرو، بـ”لينيــن اإلســباني”.

الجبهــة  أن  حقيقــة  األمــر  هــذا  يخفــي  ال 
ــة  ــد هيمنــت عليهــا أحــزاب الطبق الشــعبية ق
ت الحكومــات  الوســطى الجمهوريــة. أقــرَّ
اإلصالحــات  بعــض  الســابقة  الجمهوريــة 
األراضــي،  امتــالك  علــى  الوســطية 

وقدََّمــت بعــض االمتيــازات تجــاه طموحــات 
االســتقالل إلقليــم كاتالونيــا -لكــن ليــس إلقليم 
الباســك. كان هدفهــم فــي نهايــة المطــاف هــو 

توطيــد الرأســمالية اإلســبانية. 

العمــال  احتفــل  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
ورفعــوا  الشــعبية،  الجبهــة  بانتصــار 
علــى الفــور مطالبهــم لإلصــالح ونظَّمــوا 
ــط،  ــن التخطي ــهٍر م ــد أش ــات. وبع اإلضراب
أخــذت قطاعــاٌت مــن الطبقــة الحاكمــة زمــام 
ــه  ــع قادت ــش، توق د الجي ــرَّ ــن تم ــم. حي الحس
َدت  نصــًرا ســريًعا ضــد خصــٍم ضعيف. تمــرَّ
الرئيســية،  المــدن  أغلــب  فــي  الحاميــات 
وأعلــن قــادة الفاشــية أن مهمتهــم األولــى 
وهزيمتهــا،  العماليــة  الحركــة  قمــع  هــي 
وهــدَّدوا بإعــدام المضربيــن. كانــت أســاليبهم 
وحشــية، إذ اســتخدموا االغتصــاب كســالٍح 

فــي الحــرب.

كان الرجــل الــذي جــاء لقيــادة الفاشــيين هــو 
الجنــرال فرانشيســكو فرانكــو، الــذي كان 
ــذي  ــا ال ــي إفريقي ــباني ف ــش اإلس ــًدا للجي قائ
تمركــز فــي المغــرب. خــالل األيــام األولــى 
التــي  الشــلل  حالــة  ومــع  الحــرب،  مــن 
أصابــت الحكومــة، أقنــع فرانكــو كاًلّ مــن 
هتلــر وموســوليني بمنحــه طائــرات لنقــل 

ــبانيا.  ــى إس ــًوا إل ــه ج قوات

سيطرة

مــا لــم يتوقَّعــه فرانكــو كان انــدالع انتفاضــة 
ثوريــة عفويــة ضــد الفاشــية. حيــن رفضــت 
ــات  ــع األســلحة، دعــت النقاب الحكومــة توزي
ــات  ــال الثكن ــام، وهاجــم العم لإلضــراب الع
العســكرية مــن أجــل تســليح أنفســهم. شــكَّل 
العمــال لجانـًـا وميليشــياٍت ُمناِهضــة للفاشــية، 
ــيطروا  ــش وس ــدي للجي ــن التص ــوا م ن وتمكَّ

علــى العديــد مــن المــدن الرئيســية. 

عيــن،  اســتولت وحــدات ميليشــيات المتطوِّ
التــي تشــكَّلَت علــى عجالــة، على الشــاحنات، 
ــو.  ــوات فرانك م ق ــدُّ ــع تق ــدن لمن ــت الم وترك
قُــدَِّرت أعــداد المقاتليــن فــي الميليشــيات، 
فــي أوج قوتهــا، بـــ 25 ألفًــا علــى جبهــة 
األراجــون، بينمــا قُــدِّر إجمالــي المقاتليــن بـــ 

ــل.  ــف مقات 150 أل

نظَّمــت  السياســي،  الفــراغ  خضــم  وفــي 
الرعايــة  األحيــاء  فــي  العماليــة  اللجــان 
ووســائل  الغــذاء،  وإمــدادات  الصحيــة، 
المواصــالت، واألمــن العــام. وفــي المناطــق 
التــي ســيطروا عليهــا، اســتحوذ العمــال علــى 
المصانــع وغالبيــة األراضــي. فــي برشــلونة 
علــى ســبيل المثــال، صــوِدَر مــا يقــرب مــن 
%80 مــن الصناعــات وأُديــَرت جماعيًــا، 
نَــت أكثــر مــن  وفــي شــرق أراجــون تكوَّ

400 تعاونيــة زراعيــة. 

فــي دولــة هيمنــت عليهــا الكنيســة الكاثوليكية 
القمعيــة فــي الســابق، حصلــت النســاء علــى 
ــق،  ــن المناط ــٍر م ــي كثي ــدة. ف ــاٍت جدي حري
كانــت تلــك هــي المــرة األولــى التــي تدخــل 
علــى  العمــل،  مواقــع  إلــى  النســاء  فيهــا 
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الرغــم مــن حصولهــن علــى مقابــل أقــل مــن 
نظرائهــن مــن الرجــال. أصبحــت النســاء 
ــق  ــي السياســة عــن طري تشــاركن بنشــاٍط ف
ــل،  ــع العم ــي مواق ــات ف ــام للتعاوني االنضم
والميليشــيات  للفاشــية،  المعاديــة  واللجــان 
ــب  ــى جن ــا إل ــاء جنبً ــت النس ــلحة. قاتل المس
مــع رفاقهــن مــن الرجــال علــى الجبهــة. 
شــملت بعــض المكاســب األخــرى تنظيــم 
النســل والتقنيــن المحــدود لإلجهــاض، وعقــد 
الميليشــيات،  قيــادة  مقــرات  فــي  الــزواج 
وحصــول األزواج المتشــاركون فــي الســكن 

ــة. ــوق القانوني ــى الحق عل

كانــت المنظمــة الرئيســية التــي تدفــع الثــورة 
للعمــال  الوطنــي  االتحــاد  هــي  لألمــام 
)CNT(. كان ذلــك االتحاد النقابي-األناركي 
ًرا بعمــٍق فــي صفــوف الطبقــة العاملــة  متجــذِّ
فــي  التاســع عشــر، خاصــةً  القــرن  منــذ 
برشــلونة حيــث ســادت السياســات اليســارية. 
وحيــن اندلعــت الحــرب، بلــغ عــدد أعضــاء 

ــون.  ــة الملي ــاد قراب االتح

األحــزاب  بثبــات  األناركيــون  رفــض 
ــإن  ــم، ف ــبة له ــات. بالنس ــية واالنتخاب السياس
الشــوارع  علــى  الســيطرة  تعنــي  الثــورة 
والمصانــع واألراضــي، وليــس المؤسســات 
السياســية. غيــر أنهــم دعمــوا حكومــة الجبهة 
الشــعبية، وقــد ُعيِّــَن أحــد األناركييــن وزيــًرا 
للصحــة والرعايــة فــي نوفمبــر الالحــق. كان 
لهــذا األمــر تأثيــٌر أربــك جمهــور األعضــاء 

ــتقرار. ــورة أم االس ــق الث ــاذ طري ــن اتخ بي

كومبانيــز،  لويــس  قابــل  برشــلونة،  فــي 
رئيــس الحكومــة اإلقليميــة فــي كاتالونيــا، 
قــادة االتحــاد الوطنــي للعمــال بعــد أقــل مــن 
ــكري.  ــالب العس ــة االنق ــن محاول ــبوع م أس
أســياد  أنتــم  “اليــوم  كومبانيــز:  أخبرهــم 
المدينــة وأســياد كاتالونيــا، لقــد انتصرتــم 
إذا  لســلطتكم؛  يخضــع  شــيء  كلُّ  واآلن 
لــم تحتاجونــي أو ترغبــون فــي رئاســتي 

اآلن”. أخبرونــي  لكاتالونيــا، 

جداالت 

ــي  ــاد الوطن ــة لالتح ــة اإلقليمي تناقشــت اللجن
ــيطرة  ــم الس ــب عليه ــا كان يج ــال إذا م للعم
علــى الســلطة. صوتــوا باإلجمــاع -باســتثناء 
صــوٍت واحــد- ضــد األمــر. كانــت حجتهــم 
أن ذلــك قــد يعنــي اســتبدال أحــد أشــكال 
ــوا  ــم يكون ــا ل ــة بشــكٍل آخــر، كم الديكتاتوري
ــة. كان  ــلطاٍت ديكتاتوري ــي س ــن لتولِّ ُمجهَّزي
حكــم تروتســكي هــو إدانــة هــذا الموقــف، إذ 

ــب: كت

ــدةً  ــن هــذا التبريــر الذاتــي إدانــةً مؤكَّ “يتضمَّ
إن  للثــورة.  ُمناِهضــٍة  كعقيــدٍة  لألناركيــة 
اإلعــراض عــن الظفــر بالســلطة يَُعــدُّ بمثابــة 
يجيــدون  لمــن  بتركهــا  طواعيــةً  التســليم 
اســتغاللها، وهــم بالطبــع المســتغلون. يتألَّــف 
جوهــر أي ثــورة مــن وضــع طبقــة جديدة في 
ــا  ــد برنامجه ــن تحدي ــا م نه ــا يمكِّ الســلطة، م
ــنُّ  ــتحيل ش ــن المس ــاة. م ــي الحي ــاص ف الخ

ــر”.  ــض النص ــرب ورف الح

ــت  ــرى كان ــة األخ ــة المهم ــة الثوري الجماع
تتمثَّــل فــي حــزب العمــال للتوحيد الماركســي 

)POUM(، وهــو حــزب اشــتراكي ثــوري 
صغيــر وكان حديــث التأســيس آنــذاك، بقيــادة 
ــي  ــابق وصحف ــم س ــو معل ــن، وه ــو ني أندري
وعضــو بالحــزب الشــيوعي، وقــد طُــِرَد 
ــه عضــًوا فــي المعارضــة  مــن روســيا لكون

اليســارية ضــد ســتالين. 

كان نيــن معاديًــا لســتالين، وكان لــه صــالت 
مــع تروتســكي، لكــن تروتســكي انتقــد حــزب 
العمــال للتوحيــد الماركســي بشــدة مــن منفــاه 
فــي المكســيك، خاصــةً بســبب توقيــع اتفاقيــة 
الجبهــة الشــعبية فــي بدايــات عــام 1936 
ــة  ــة الكتالوني ــي الحكوم ــزب ف ــول الح ودخ
فــي ســبتمبر الالحــق. جادلــوا بأنهــم يســعون 
ــان  ــن لج ــة م ــة بديل ــلطة ثوري ــاء س ــو بن نح
وجيــش  والمقاتليــن،  والفالحيــن  العمــال 
قــاده  الــذي  الجيــش  غــرار  علــى  أحمــر 
تروتســكي دفاًعــا عــن الثــورة الروســية مــن 

1918 إلــى 1921. 

لكــن حــزب العمــال للتوحيــد الماركســي، 
الــذي ضــمَّ مــن 3 إلــى 5 آالف مناضــل، 
مــن  يتمكَّــن  أن  مــن  حجًمــا  أصغــر  كان 
فــرض نفــوذه، وانتهــى بــه الحــال إلــى تذيُّــل 
االتحــاد الوطنــي للعمــال بســبب الخــوف مــن 
االنعــزال. علــى الرغــم مــن أن نيــن هــو 
ــة  ــادي للحكوم ــج االقتص ــَب البرنام ــن َكتَ م
الكتالونيــة، كان يدعــم الدولــة الجمهوريــة 
بشــكٍل أساســي بــداًل مــن النضــال مــن أجــل 

ــوري. ــٍل ث بدي

ظــلَّ الحــزب الشــيوعي صغيــًرا نســبيًا بعــدد 
ــف عضــو مــع  ــى 30 أل ــراوح مــن 20 إل يت
انــدالع الحــرب، بســبب سياســاتهم العصبوية 
بشــكل أساســي. جــادل الحــزب الشــيوعي 
آنــذاك بــأن الثــورة كانــت إلهــاًء وأن سياســة 
ــى  ــادرة عل الجبهــة الشــعبية وحدهــا هــي الق
االســتمرار. قــد تتســبَّب الخطــوات الجذريــة 
فــي نفــور الوســطيين والطبقــة الوســطى 
الحــزب  كان  الذيــن  األعمــال  وأصحــاب 
ــم  ــل إثنائه ــن أج ــا م ــاول يائًس ــيوعي يح الش
عــن االنضمــام للجانــب الفاشــي. كتــب أحــد 
ل نحــو  مســؤولو الحــزب الشــيوعي أن التحــوُّ
االشــتراكية والعمــل التعاونــي “لــم يكــن فقــط 
غيــر مرغــوب فيــه ولكــن غيــر مســموح بــه 

أيًضــا”. 

مــن أجــل كســر شــوكة الثــورة، حاولــت 
القــوات  مركــزة  الجمهوريــة  الحكومــة 
وافــق  ســبتمبر  فــي  للفاشــية.  المعاديــة 
األناركيــون علــى حــلِّ لجــان الميليشــيات 
عليهــا،  هيمنــوا  التــي  للفاشــية  المعاديــة 
الحكومــة  خــالل  مــن  الثــورة  ومركــزوا 
الكتالونيــة التــي انضمــوا إليهــا كــوزراء. 
وفــي نوفمبــر ســاروا باتجــاه االنضمــام إلــى 

الجمهوريــة. اإلســبانية  الحكومــة 

السالح 

ــا  ــا وبريطاني ــا وألماني ــن فرنس ــت كلٌّ م وقََّع
وإيطاليــا والبرتغــال وروســيا فــي أغســطس 
ــات  ــن الوالي ــٍم م ــل بدع ــدم التدخ ــةً بع اتفاقي
المتحــدة. اتفقــوا علــى أال يمــدوا أيًّــا مــن 
وبالرغــم  األفــراد.  أو  بالســالح  الطرفيــن 
مــن ذلــك، نقضــت كلٌّ مــن إيطاليــا وألمانيــا 
الفــور وشــحنوا األســلحة  االتفاقيــة علــى 

لتدعيــم  الجنــود  وآالف  والطائــرات 
ــت  ــه كان ــت نفس ــي الوق ــي. ف ــب الفاش الجان
الديمقراطيــات الغربيــة تحــرم الجمهوريــة 
مــن األســلحة التــي كانــت فــي نقــٍص شــديد.

كانــت روســيا هــي الدولــة الوحيــدة التــي 
باســتخدام  بالســالح،  الجمهوريــة  دت  زوَّ
احتياطــي الجمهوريــة مــن الذهــب كضمانــة. 
ومــن خــالل التحكــم فــي توزيع تلك األســلحة 
بدرجــٍة  نفــوذه  الشــيوعي  الحــزب  ــع  وسَّ

ــرة. كبي

ــادق  ــل أن المشــاة “تســلَّحوا ببن ــب أوروي كت
ــالق  ــد إط ــف بع ــت تتل ــا كان ــادةً م ــة ع بالي
5 رصاصــات؛ وتقريبًــا بندقيــة آليــة لــكلِّ 
مســدس  أو  واحــد  ومســدس  رجــاًل   50
ار لــكل 30 رجــاًل. تلــك األســلحة ذات  دوَّ
األهميــة البالغــة فــي حــرب الخنــادق لــم 
توفِّرهــا الحكومــة … إن حكومــةً ترســل 
ــة  ــى الجبه ــر إل ــة عش ــر الخامس ــةً بعم صبي
ــا  ــا، بينم ــا 40 عاًم ــادق عمره ــلَّحين ببن مس
أســلحتها  وأحــدث  رجالهــا  أقــوى  تتــرك 
ــكلِّ  ــى ب ــةٌ تخش ــي حكوم ــرة، ه ــي المؤخ ف
وضــوح مــن الثــورة أكثــر مــن خوفهــا مــن 

الفاشــيين”.

كان   1937 عــام  بحلــول  موســكو،  فــي 
كلُّ البالشــفة الباقيــن يتــم التخلــص منهــم 
معارضيــن،  وأي  ســتالين،  مــن  بأوامــر 
وخاصــة التروتســكيين، كانــوا يوصمــون 
بالفاشــية. فــي إســبانيا حــدث األمــر ذاتــه 
حيــن  برشــلونة،  فــي  مايــو  أحــداث  فــي 
الشــيوعيين،  بقيــادة  الجمهوريــون،  ســعى 
نحــو نــزع الســالح مــن الميليشــيات بغــرض 
إضعــاف الثــورة وتعزيــز ســلطتهم. فــي ذلــك 
ــر مــن %80 مــن برشــلونة  الوقــت كان أكث
العمــال  وحــزب  األناركييــن  قبضــة  فــي 

الماركســي. للتوحيــد 

ــوارع،  ــي الش ــال ف ــن القت ــام م ــتة أي ــد س بع
أعضــاءه  للعمــال  الوطنــي  االتحــاد  أقنــع 
الوحــدة  بنــزع ســالحهم خشــية إضعــاف 
العمــال  “حــزب  ُحظــر  الفاشــية.  ضــد 
التروتسكي-الفاشــي”  الماركســي  للتوحيــد 
وأُلقِــَي القبــض علــى نيــن مــع مجموعــٍة مــن 
بــوا ثــم قُتِلــوا. وُزجَّ بالمئــات  رفاقــه، وُعذِّ
مــن  العديــد  علــى  قُِضــَي  الســجون.  فــي 
مكاســب الثــورة. عــادت األمــالك الجماعيــة 
كهــا  والمصانــع التــي أدارهــا العمــال إلــى ُمالَّ

األفــراد، أو اســتولت عليهــا الدولــة.

هــل كان النصــر ممكنـًـا لمناهضــي الفاشــية؟ 
كانــت  اإلســبانية  األهليــة  الحــرب  أن  أم 
ــَم عليهــا بالفشــل؟  حركــةً بطوليــة ولكــن ُحِك
اعتمــدت النتيجــة علــى شــكل الحــرب التــي 
ــا أرثوذكســية  ــت حربً ــل كان اســتخدموها. ه

ــة؟  ــا ثوري أم حربً

ــذاك: “نشــبت الحــرب  ــب تروتســكي وقت كت
فقــط  ليــس  الجميــع،  يعلــم  األهليــة، كمــا 
باألســلحة العســكرية بــل باألســلحة السياســية 
مــن  فإنــه  النصــر  ولتحقيــق   ... أيًضــا 
ــورة”.  الضــروري فقــط اعتمــاد برنامــج الث

األراضــي  نصــف  علــى  فرانكــو  ســيطر 
ــا. كان مــن الممكــن أن تشــمل الحــرب  تقريبً

الثوريــة برنامًجــا إلعــادة توزيــع األراضــي 
ــل، كان  ــن. وبالمث ــب الفالحي ــل كس ــن أج م
ــم الباســك  ــا وإقلي ــد باالســتقالل لكتالوني التعهُّ
ــر  ــد الجماهي ــر بتأيي ــن الظف ــن أن يضم يمك

ــك المناطــق.  ــي تل دة ف ــردِّ المت

وعــالوة علــى ذلــك، كان منــح االســتقالل 
كقاعــدٍة  فرانكــو  يســتغلها  التــي  للمغــرب 
هــذا  اســتُبِعَد  آخــر.  خيــاًرا  لعملياتــه 
األمــر خوفًــا مــن إثــارة مخــاوف القــوى 
ــل  ــي تحت ــا، الت ــة فرنس ــة، وخاص اإلمبريالي

المجــاورة. الجزائــر 

الوحيــد  الوقــت  كان حصــار مدريــد هــو 
األســاليب  الشــيوعيون  فيــه  انتهــج  الــذي 
ــكات  ــعبية والتكتي ــة الش ــل التعبئ ــة مث الثوري
نظََّمــت  العصابــات.  المرنــة مثــل حــرب 
لجــان األحيــاء الوجبــات الجماعيــة، وغســيل 
ــا  ــتُخدمت الدعاي ــات. اس ــس والحضان المالب
أيًضــا، وُرفَِعــت شــعاراٌت مثــل  الثوريــة 

ــروا”. ــن يم “ل

التهديد

كانــت هنــاك فــرص أخــرى مفقــودة. وضــع 
البحــارة البحريــة ســريًعا تحــت الســيطرة 
الجمهوريــة، ولكــن الحكومــة رفضــت نشــر 
الحكومــات  اعتبــار  مــن  خوفًــا  البحريــة 
ــي  ــا ف ــًدا لمصالحه ــة هــذا األمــر تهدي الغربي

ــط. ــر المتوس البح

ثالثــة  اســتمرت  التــي  الحــرب،  تســبَّبت 
أعــوام، فــي إعــدام مــا يقــرب 100 ألــف 
ــع  ــى القم ــة إل ــيين، باإلضاف ــد الفاش ــى ي عل
الــذي تــال الحــرب وحصــد عشــرات اآلالف 
مــن األرواح. مــات قرابــة 200 ألف شــخص 
مــن الجــوع والمــرض فــي الســنوات األولــى 
التــي تلــت الحــرب. وفــرَّ قرابــة نصــف 
مليــون الجــئ إلــى فرنســا حيــث عاشــوا 
ــة  ــرب األهلي ــال الح ــية. ت ــروٍف قاس ــي ظ ف
ــتعادت  ــي، واس ــم الفاش ــن الحك ــا م 36 عاًم
ــاء  ــَدت النس ــة وأُعي ــلطتها القديم ــة س الكنيس
التــي  حريتهــن  وُســلبن  المنــازل  إلــى 

انتزعنهــا.

الجمهوريــة  الحكومــة  رفــض  تســبَّب 
ــا  ــة أمامه ــارات المتاح ــة الخي ــتخدام كاف الس
العاملــة،  للطبقــة  قاســية  هزيمــة  فــي 
ــورة  ــى الخطــوات المضــادة للث ــة إل باإلضاف
التــي اتخذهــا الحــزب الشــيوعي، والقصــور 
والتأثيــر  األناركييــن،  لــدى  األيديولوجــي 

الثورييــن.  لالشــتراكيين  المحــدود 

د الحركــة  منــذ عــام 15 مايــو 2011 تجــدِّ
األمــل  إســبانيا  فــي  للتقشــف  المناهضــة 
فــي تغييــر المجتمــع بيــن أوســاط الطبقــة 
إلــى  أيًضــا  اإلشــارة  وتجــدر  العاملــة. 
التحالــف الراديكالــي الــذي دخــل فيــه حــزب 
بوديمــوس فــي االنتخابــات. ولكننــا نبقــى 
مدينيــن جميًعــا إلــى أبطــال وبطــالت الثــورة 
ــن  ــر م ــم الكثي ــا منه ــن تعلَّمن ــبانية الذي اإلس
ــدروس مــن خــالل نضالهــم وتضحياتهــم.  ال

- المقــال بقلــم بيتــر روبنســون - مجلــة 
البريطانيــة  ريفيــو  سوشياليســت 
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بقلــم: نضــال فــرح )كاتــب اشــتراكي ثــوري 
مــن الســعودية(

ــة  ــم جماع ــكري باس ــدث العس ــن المتح أعل
“أنصــار هللا” الحوثيــة يــوم الثالثــاء 23 
يونيــو أنــه تــم تنفيــذ عملية هجومية واســعة 
ــت  ــاض طال ــة الســعودية الري ــى العاصم عل
وقاعــدة  واالســتخبارات  الدفــاع  وزارتــي 
ــع عســكرية أخــرى  ــة ومواق ســلمان الجوي
فــي الريــاض وجيــزان ونجــران وأنهــا تمــت 
ومجنحــة  بالســتية  صواريــخ  باســتخدام 

ــيرة. ــرات مس وطائ

علــى الناحيــة األخــرى فــي اليمــن، وفــي 
انتشــار  ذروة  فــي  تحديــًدا،  مايــو  شــهر 
قصــف  نســبة  بلغــت  الكورونــا،  وبــاء 
المدنييــن ٪53 مــن األهــداف والتــي كان 
إذ  العســكري،  بالطيــران  قصــف  غالبهــا 
ــه  ــج عن ــكني نت ــى س ــتهداف 22 مبن ــم اس ت
ــا  ــد، كم ــة العدي ــن وإصاب ــهاد 3 مدنيي استش
قُصفــت 7 مــزارع لفالحيــن يمنييــن وتدميــر 
مدرســة. ويُعتبــر شــهر مايــو مــن أعلــى 
األشــهر دمــاًرا وتنكيــاًل منــذ فبرايــر 2019.

ــادل،  ــف المتب ــر القص ــا تبري ــن مطلقً ال يمك
ع  لكــن اليمكــن أيًضــا أن يتســاوى المشــرِّ
الهجــوم  خطــط  وال  بضحيتهــا،  للحــرب 
ــم ســالًما  ــن أن نتوهَّ ــاع، وال يمك ــل الدف بحي
بالوســائل الحربيــة، وكل ذلــك يتــم علــى 
ــذه الحــرب  ــي ه ــه ف ــل ل ــة شــعب ال طائ نفق

الوحشــية.

موقفنــا ليــس بالجديــد فــي نقــد الحــروب 
مــن  أي  فــي  أخالقيــة  نراهــا  ال  والتــي 

أشــكالها.

ــف التدخــل  ــتترة خل ــة األخــالق المس إن هال

ــم  ــن ادراك ك ــة ع ــب الرؤي ــكري تحج العس
وماهيــة التســييس العســكري لكافــة األطراف 
المشــاركة فــي الحــرب، أمــا نظريــة نقــد 
الحــرب فتحتــاج لمســاحات طويلــة ومفصلــة 
ــا ســأكتفي بمجموعــة مــن  أخــرى لكننــي هن

ــاط الرئيســية: النق

أواًل، هنــاك فــرق بيــن إرادة الســلم المتمثلــة 
المكونــات  بيــن  المباشــرة  العالقــات  فــي 
ــم  ــن يقتح ــن م ــن، وبي ــي اليم ــة ف اإلجتماعي
عبــر  الســلم  لفــرض  ســيادة  ذات  أرض 
الجــوي،  والقصــف  والتســليح  العســكرة 
وأيًضــا بيــن مــن يرفــض الســلم وهــو جــزء 
الوطنيــة،  الحــدود  فــي  مســتوطنين  مــن 
ــال مــن يقــول: لمــاذا  ــى ســبيل المث نأخــذ عل
ــران تدخلهــا فــي العــراق مــن  ال تواصــل إي
ــائل؟  ــا الوس ــا: م ــأله حينه ــلم؟ نس ــل الس أج
ــج الصــراع  ــيات وتأجي ــليح الميليش ــل بتس ه

الداخلــي؟!

بالطبــع ال يحــق ألي دولــة كانــت أن تتدّخــل 
عســكريا فــي شــؤون دولــة أخــرى مــن أجــل 
مزاعــم الســالم، كمــا كانــت تتدّخــل الجيــوش 
الغربيــة فــي منطقتنــا مــن ذات المنطلــق فــي 

المزاعــم.

ثانيـًـا، يجــب أن نقــف موقــف أخالقــي واضح 
تجــاه االنتهــاكات اإلنســانية والقتــل والتدميــر 
الحــرب  نفقــة  إن  اليمنــي.  الشــعب  ضــد 
وميزانيتهــا،  الدولــة  مدخــرات  مــن  هــي 

والطائــرات والصواريــخ المســتوردة هــي 
ــك  ــي، لذل جــزء مــن الســالح الجــوي الوطن
فــي هــذا األمــر عالقتنــا مباشــرة ويجــب ان 
ال يتكفــل الشــعب الســعودي بدفــع كلفــة هــذه 

ــة. ــرب الباهظ الح

ثالثـًـا، رغــم رجعيــة التنظيــم الحوثــي سياســيًا 
ــه، إال  ــه وتحالفات ــوح أهداف ــا، ووض و طبقيً
ــم، وفــي هــذا كتبــت  ــل نشــأة التنظي ــا نحل أنن
الرفيقــة دينــا عمــر فــي وصــف الســياق 

التاريخــي بإيجــاز:

ــدة  ــة المصــادر أن حــرب صع ــد غالبي “تؤك
ــة  ــد محاول ــي 2004، عن ــت ف ــى اندلع األول
الدولــة اعتقــال حســين الحوثــي بعــد خــروج 
ــي تظاهــرات  جماعــة “الشــباب المؤمــن” ف
حاشــدة تنــدد بأميــركا وإســرائيل. انتهــت 
الحــرب بمقتــل حســين الحوثــي فــي ســبتمبر 
ــر مــن  ــي دوائ ــام نفســه والدخــول ف مــن الع
الصــراع المســلح تعقبهــا اتفاقــات بإعــادة 
اإلعمــار وتنميــة صعــدة، لكــن حكومــات بــن 
ــة  ــا والغارق ــي اقتصاده ــرة ف ــح، المتعث صال
مســؤولياتها  عــن  تخلــت  فســادها،  فــي 

االقتصاديــة واالجتماعيــة تجــاه اإلقليــم.

انــدالع  وقبــل   ،2010 عــام  أواخــر  فــي 
الثــورة الشــعبية ضــد نظــام بــن صالــح، 
صــدرت أوامــر بإيقــاف حــاالت الضمــان 
االجتماعــي فــي صعــدة وحرمان مســتحقيها، 
المقــدر عددهــم بـــ 30 ألــف أســرة، مــن 

صــرف إعانتهــم التــي تصــرف كل 3 أشــهر 
ناهيــك عــن الدمــار الواســع الــذي خلفــه 
الصــراع بالمحافظــة بعــد تغليــب النظــام 
الحاكــم الحــرب علــى المعارضيــن لسياســاته 
واغتيــال قادتهــم بــداًل مــن مراجعــة تلــك 
السياســات اقتصاديــا واجتماعيــا لصالــح كل 

اليمنييــن”.

ــد كان التحالــف  ــا الوطنــي المجي فــي تاريخن
ــد هللا  ــي عب ــم عل ــة و دع ــل اليمني ــع القبائ م
صالــح بالتســليح والتمويــل بالوكالــة فــي أهــم 
المجــازر فــي تاريــخ صعــدة، والتــي عّمقــت 
ــي، وأججــت الصــراع  ــت المجتمــع اليمن تفت
الداخلــي فيــه، وخلقــت الفــرص المالئمــة 

ــة. ــة حوثي ــات إيراني لنشــوء تحالف

حــرب  هــي  بطبيعتهــا  الحــرب  هــذه  إن 
عاشــوا  فقــراء  ثمنهــا  يدفــع  اســتنزاف 
ويــالت التجويــع والدمــار ففــي الســنوات 
ــن 54  ــر م ــف أكث ــم قص ــة ت ــة الماضي القليل
مستشــفى ومســتوصف، وعــدد مــن المنشــآت 
ــة األخــرى يصــل تعدادهــا لعشــرين  الصحي
)صيدليــات واســعاف ومــا شــابه(. بعــض 
اإلحصائيــات تتحــدث عــن تدميــر أكثــر مــن 
85 مبنــى للقطــاع الصحــي حيــث يواجــه 
الشــعب اليمنــي األوبئــة واألمــراض. لقــد 
ــي  ــن مليون ــر م ــرا أكث ــاء الكولي ــاب وب أص
ــدة اآلن  ــم المتح ــى األم ــي وتخش ــان يمن انس
أن يقضــي أكثــر مــن 40 ألــف يمنــي بوبــاء 

الكورونــا.

دعونــا نتذكــر جيــداً أنــه فــي المرحلــة التــي 
ــة  ــن كاف ــة م ــو األصــوات الوطني ــت تعل كان
ــعودية ضــد قصــف  ــي الس ــة ف ــوز الدول رم
الحوثــي للمنشــآت النفطيــة الســعودية، كانــت 
ــت  ــن قام ــي م ــا ه ــعودية ذاته ــة الس الحكوم
ــط  ــب نف ــن أنابي ــا بي ــأة م ــف 129 منش بقص
وآبــار وســواها فــي اليمــن! أتســائل هنــا 
كيــف يمكننــا أن نعيــش لحظــة مــن الذهــول 
علــى مــا هــو بديهــي فــي ردة فعــل متأخــرة 
ــا  ــل تنقصن ــم ب ــن ويالته ــم شــيئا م ال تنقصه

ــا!؟ ــن تكاليفه ــر م الكثي

العســكري  االشــتباك  مخرجــات  مــن  إن 
ــا بتحملهــا أو  حــدوث ردات فعــل ال شــأن لن
ــخ البالســتية  االصطفــاف ضدهــا، فالصواري
ليســت ظرفـًـا مناخيـًـا، بــل ردة فعل تســتنزف 
واالســتقرار  داخليًــا  اليمنــي  االســتقرار 

ــا. ــعودي أيًض الس

ال أســاس للمفاضلــة فــي الحــرب، فــال وجــود 
ــل  ــأ أق ــن حــرب، وال خط لحــرب أفضــل م
مــن خطــأ، فمــع كل جثــة ال تقــف النــاس فــي 
ــا  ــن قتاله ــارن بي ــة تق ــوم بياني ــر برس المقاب
وقتلــى ســواها. نحــن نقــف بــكل وضــوح 
ــة تجاوزاتهــا،  ضــد هــذه الحــرب، ضــد كاف
ضــد كل انتهاكاتهــا، والوقــوف ضــد الحــرب 
ــن  ــا وبي ــدة بينن ــة الموح ــو المصلح ــا ه ذاته

ــي. الشــعب اليمن

الحرب ضد اليمن.. حرب شاملة مقابل صواريخ هزيلةالحرب ضد اليمن.. حرب شاملة مقابل صواريخ هزيلة

»ال ميكن مطلًقا تربير القصف املتبادل، لكن الميكن أيًضا 

ع للحرب بضحيتها، وال خطط الهجوم  أن يتساوى املرشِّ

بحيل الدفاع«
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ترجمة: عزيز خالد

الواليــات  فــي  الحقيقييــن  اللصــوص  إن 
المتحــدة ليســوا أولئــك الذيــن يقتحمــون 
ــذاء أو  ــال أو ح ــرقة بنط ــًرا لس ــًرا فاخ متج
ــت الرأســمالية  ــد بُنِيَ ــل لق ــم، ب ــة ألبنائه لعب
ــى الســرقة. الفقــراء  ــة بالكامــل عل األمريكي
يســرقون ســرقاٍت تافهــة بينمــا األغنيــاء 
فاحشــو الثــراء، أولئــك الذيــن بنــوا ثرواتهم 
علــى تاريــٍخ مــن االســتغالل واالســتعباد، 

ــج.  ــٍو ممنه ــى نح ــوم وعل ــرقون كلَّ ي يس

ــا  ــاء جائحــة كورون تصاعــدت الســرقات أثن
واألزمــة االقتصاديــة التــي تبعتهــا. وبحســب 
ــون  ــن مجموعــة “أمريكي ــٍر مشــترك بي تقري
لعدالــة الضرائب” ومعهد دراســات السياســة 
مــت ثــروة مليارديرات  األمريكــي، فقــد تضخَّ
الواليــات المتحــدة فــي اإلجمالــي بمقــدار 
434 مليــار دوالر منــذ انــدالع الجائحــة فــي 
منتصــف مــارس. فــي الوقــت الــذي ُدفـِـَع فيــه 
ــن  ــن مــن العمــال األمريكيي عشــرات الماليي
إلــى صفــوف البطالــة ليجــدوا أنفســهم فجــأةً 
حائريــن أمــام تكاليــف طعامهــم أو إيجــارات 
مــن  المليــارات  مئــات  ـق  تتدفَـّ منازلهــم، 

الــدوالرات إلــى أغنــى أغنيــاء العالــم.

أحــد هــؤالء، وهــو جيــف بيــزوس، الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة أمــازون وأغنــى رجــل 
ــدار 30  ــه بمق ــد ازدادت ثروت ــم، ق ــي العال ف
ــن  ــاء الحــظ الذي ــار دوالر. اضطــر تعس ملي
يعملــون فــي مخــازن بيــزوس أثنــاء الجائحــة 
لالعتصــام لمجــرد الحصــول علــى إجــازاٍت 
مرضيــة مدفوعــة، باإلضافــة الــى أدوات 
ــراءات  ــرض إج ــية، وف ــة أساس ــة طبي حماي
العمــل.  مواقــع  فــي  االجتماعــي  التباعــد 
1000 حالــة  مــن  أكثــر  نشــطاٌء  وَرَصــَد 
ــي  ــى اآلن ف ــا حت ــروس كورون ــة بفي مصاب
نتيجــة مباشــرة  أمــازون، وهــي  مخــازن 
ــا  ــي يتبعه ــن” الت ــأيِّ ثم ــح ب ــة “الرب لسياس
ــه.  ــع بهــا ثروت ــر األمريكــي ويصن الملياردي

علــى الرغــم مــن االضطــراب الــذي أصــاب 
سالســل اإلمــداد العالميــة، اســتفاد أيًضــا 
لشــركة  المؤســس  الشــريك  نايــت،  فيــل 
ــدَّر  ــا تُق ــي أرباًح ــة ليجن ــن الكارث ــي، م نايك
بـــ10 مليــار دوالر فــي الشــهرين األخيريــن. 
اعتــرف نايــت مســبقًا أن منتجــات نايكــي قــد 
ــة  ــا ألوقــات العمــل اإلضافي أصبحــت مرادفً
القســرية، واألجــور المنخفضــة إلــى حــد 
ــف ضــد العمــال. لكــن  االســتعباد، والتعسُّ
ــه لغســل صــورة  ــى الرغــم مــن محاوالت عل
ــه التــي تُقــدَّر  ــن نايــت بثروت الشــركة، يدي
بـــ37.7 مليــار دوالر لتلــك الممارســات التي 

ــا.  ــأى بنفســه عنه ين

ال ينتهــي األمــر عنــد هــؤالء االثنيــن، فورثــة 
الثــروة الهائلــة لشــركة وول مــارت للبيــع 
بالتجزئــة، أليــس وجيــم وروب وولتــون، 
قــد شــهدوا زيــادةً فــي ثرواتهــم تُقــدَّر بـــ3.6 
مليــار دوالر لــكلٍّ منهــم. وحيــن تزايــدت 
المبيعــات عبــر اإلنترنــت، انقــضَّ أعــداء 
النقابــات العماليــة هــؤالء بشراســٍة لجنــي 
ــأن  ــم يــرض هــؤالء ب ــادة. ل ثمــار هــذه الزي
يعيــش موظفوهــم علــى أجــوٍر بالــكاد تقيهــم 
المــوت جوًعــا، وتتجــه الشــركة اآلن إللغــاء 
التــي  اثنــان-  -دوالران  البائســة  الزيــادة 
منحتهــا لبعــض موظفيهــا مــع بدايــة الجائحة. 

التجزئــة،  تجــارة  إمبراطوريــات  تعتمــد 
ــت  ــزوس وناي ــة لبي ــل الشــركات المملوك مث
وعائلــة وولتــون، بشــكٍل كامــل علــى هــؤالء 
الُمجبَريــن علــى العمــل فــي ظــروٍف خطــرة 
ومهينــة فــي المتاجــر والمخــازن والمصانــع. 
ــون  ــون يكدِّس ــماليون الطفيلي ــؤالء الرأس وه
ثــرواٍت طائلــة عــن طريــق نهــب فائــض 
الــذي  العمــال  يصنعــه  الــذي  القيمــة 

يســتغلونهم. 

ــن  ــس حي ــه كارل مارك ــدَّث عن ــا تح ــذا م ه
الميــت  العمــل  هــو  المــال  “رأس  كتــب: 
فقــط  الدمــاء  اصــي  كمصَّ يعيــش  الــذي 

الحــي، وكلَّمــا عــاش  العمــل  بامتصــاص 
ــم  ــل أن نته ــر”. قب ــاًل أكب ــصَّ عم ــر امت أكث
بالمجتمــع  باإلضــرار  المحتجيــن  الفقــراء 
ــا أن  ــرقة، علين ــف والس ــال العن ــبب أعم بس
نتذكــر تشــبيه كارل ماركــس؛ رأس المــال 
ــاب  ــى حس ــش عل ــاء يعي ــاص الدم ــو مصَّ ه
العامــل الفــرد وحيــاة المجتمــع الــذي يعيــش 

ــه.  في

مــن  والعنــف  الســرقة  قــدر  مهمــا عظــم 
ــدة  ــات المتح ــوارع الوالي ــي ش ــن ف المحتجي
يُقــاَرن ذلــك بالجرائــم اليوميــة  اليــوم، ال 
للرأســمالية. هــؤالء المحتجــون “اللصوص” 
ــتردون  ــم يس ــل أنه ــع، ب ــرون المجتم ال يدمِّ
أجــزاًء صغيــرة ممــا ُســِرَق منهــم. وجــل مــا 
ــب  ــي القري ــى ف ــا تبق ــتردوا م ــاه أن يس نتمنَّ

ــل.  العاج

- المقــال بقلــم إليــوت داونــز - موقــع “ريــد 
فــالج” األســترالي 

االحتجاجات األمريكية: من هم اللصوص الحقيقيون؟ االحتجاجات األمريكية: من هم اللصوص الحقيقيون؟ 

»تضخَّمت ثروة مليارديرات 

الواليات املتحدة يف اإلجاميل 

مبقدار 434 مليار دوالر منذ 

اندالع الجائحة«

»ورثة الرثوة الهائلة لرشكة وول مارت للبيع بالتجزئة، 

أليس وجيم وروب وولتون، قد شهدوا زيادًة يف ثرواتهم 

ر بـ3.6 مليار دوالر لكلٍّ منهم« تُقدَّ

»مهام عظم قدر الرسقة 

والعنف من املحتجني 

يف شوارع الواليات 

املتحدة اليوم، ال يُقاَرن 

ذلك بالجرائم اليومية 

للرأساملية«
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بقلم: فاطمة إدريس 

االحتــالل  قــوات  صــادرت  أيــام،  منــذ 
شــمال  الدونمــات  مئــات  اإلســرائيلية 
وفــي  فلســطينيًا،   22 واعتقلــت  أريحــا 
ــرات  ــا عش ــادرت أيًض ــي ص ــهر الماض الش
ــة  ــرب مدين ــوب غ ــة جن ــات الزراعي الدونم
ــر  ــتوطنات إث ــع مس ــرة بتس ــن المحاص جني
ــى  ــم عل ــف دون ــر مــن 100 أل مصــادرة أكث
ــر  ــن مؤتم ــهرين م ــل ش ــنوات. وقب ــر س م
صفقــة القــرن، اســتولى الكيــان الصهيونــي 
علــى 7 آالف دونــم مــن الضفــة الغربيــة 
ر  وضواحــي القــدس والتــي كان مــن الُمقــرَّ
منحهــا ضمــن الصفقة للســلطة الفلســطينية. 

وعلــى عكــس تصريحــات وزيــر الدفــاع 
اإلســرائيلي حــول وقــٍف مؤقــت لقــرار ضــم 
مزيــد مــن األراضــي كبــدء تنفيــذ بنــود صفقة 
ــف  ــم تتوق ــاري، ل ــهر الج ــل الش ــرن أوائ الق
االحتــالل  منــذ  يوًمــا  االســتيالء  عمليــات 
ــذي  ــر ال ــروًرا بالمنحــى التفريطــي الخطي م

ــلو. ــة أوس ــِرَف باتفاقي ُع

ــَمت الضفــة  وفقًــا التفاقيــة أوســلو 2، قُسِّ
الغربيــة إلــى 3 مناطــق، بحيــث تقــع المنطقــة 
“أ” المكتظــة بالســكان، والتــي ال تزيــد عــن 
%5 مــن مســاحة الضفــة، تحــت الســلطة 
ــة  ــت المنطق واإلدارة الفلســطينية، فيمــا ضمَّ
وبلــدات  قــرى  مــن  “ب” مناطــق ريفيــة 
تشــهد كثافــة ســكانية مرتفعــة وتمنــح الجانــب 
الفلســطيني اإلدارة، بينمــا يظــلُّ اإلبقــاء علــى 
ــة  ــا المنطق ــرائيليين. أم ــد اإلس ــي ي ــن ف األم
مســاحة  مــن   60% تشــكِّل  التــي  “ج”، 
المناطــق  أكثــر  ومــن  الضفــة  أراضــي 
الزراعيــة خصوبــة، فقــد اســتبعدت تماًمــا 

ــر المناطــق  التواجــد الفلســطيني وكانــت أكث
التــي تعــرَّض فيهــا الوجــود الفلســطيني إلــى 
ــدود  ــة ح ــمت االتفاقي ــر. رس ــدم والتهجي اله
منطقتــي “أ” و”ب” كاملــةً بينمــا لــم تتعرَّض 
أليِّ تفاصيــل بشــأن المســاحة الشاســعة التــي 
ــن  ــام م ــي برضــا ت ــان الصهيون ــا الكي احتلَّه
الســلطة الفلســطينية “للعيــش فــي أمــان” 

ــاق.  ــود االتف ــا لبن وفقً

فــي هــذا الســياق، اعتمــد الكيــان الصهيونــي 
اتجاهيــن لمزيــٍد مــن االســتيالء؛ إمــا الحفــاظ 
تخضــع  التــي  األراضــي  وحــدة  علــى 
لســيطرتها فــي مســاحات جغرافيــة متقاربــة 
ــع  ــدة تتســع م ــكنية موح ــالٍت س ــن تكت تضم
الدونمــات  آالف  مصــادرة  وإمــا  الوقــت، 
الجديــدة التــي تتميَّــز بضعــف الكثافــة العربية 
د “أمــن” إســرائيل فــي المناطــق  بمــا ال يهــدِّ
الــذي  األقــرب  االختيــار  وهــو  الجديــدة، 
ــه  ــع تتخلَّل ــرائيلي واس ــاٌر إس ــه انتش ــج عن نت
ــة  ــة الكثاف ــوٌب لمناطــق فلســطينية ضعيف جي
هــي  القــرن  صفقــة  وأصبحــت  واألمــن، 
ــة لــدى الجانــب اإلســرائيلي فــي  مرحلــة ُملِحَّ
توحيــد كتــل المســتوطنات المتفرقــة بإضافــة 
 30% ـل  تمثِـّ جديــدة  عــة  ُمجمَّ مســاحات 
ــح  ــا يصب ــة. فيم ــة الغربي ــاحة الضف ــن مس م
الوجــود الفلســطيني ُمشــتَّت تربطــه األنفــاق 

والكبــاري.

اســتطالعات الــرأي فــي الداخــل اإلســرائيلي 
بنســبة  الضــم  لقــرارات  تأييــًدا  لت  ســجَّ
االســتيطان  توســيع  أن  فقــط رغــم   50%
هــو المشــروع الرئيســي الــذي عكــف عليــه 
اليميــن وحــزب الليكــود الحاكــم فــي المقدمــة. 
ــي  ــذه ف ــن تنفي ــا يمك ــا، فم ــس تضاربً ــذا لي ه

ـذه  الواقــع باالســتيالء “الهــادئ” الــذي ينفِـّ
الكيــان الصهيونــي يوميًــا منــذ 25 عاًمــا 
علــى األقــل ال يحتــاج بالتالــي إلــى اســتصدار 
وصفقــات  واســعة  وصدامــات  قوانيــن 
ــة  ــة األمني ــك المعادل ــة وترب ــش المقاوم تجيِّ
اإلســرائيلية ســريًعا. لذلــك فالرهــان علــى 
ــرائيلي  ــل اإلس ــن الداخ ــة م ــاف الصفق إضع

ــر.  ــو فشــل كبي ه

الســلطة  هــدََّدت  اآلخــر،  الجانــب  علــى 
إذا  أوســلو  اتفاقيــة  بإســقاط  الفلســطينية 
ــا نحــو  اســتمرت إســرائيل فــي الُمضــي قدًم
صفقــة القــرن، وأن المفاوضــات لــن تتــم إال 
وفقًــا للمعاييــر الدوليــة، وكالعــادة لــم يصــدر 
ســوى شــجب دائــم لممارســات االحتــالل فــي 
مصــادرة األراضــي. لــم يوضــح الرئيــس 
محمــود عبــاس أيًضــا آليــة إســقاط االتفاقيــة 
بتدفُّــق  إســرائيل  بموجبهــا  ســمحت  التــي 
أمــوال الــدول المانحــة لــه بمــا يشــمل رواتب 
موظفــي الســلطة نفســها، وبالطبــع كان يدرك 
ــع  ــي م ــيقه األمن ــي تنس ــط ف ــا أن التفري تماًم
إســرائيل وتســليم المقاوميــن قضــى علــى أيِّ 

ــه.  ــٍل يحمي ــلح كبدي ــار مس خي

ــوق  ــها كب ــت نفس ــطينية أفرغ ــلطة الفلس الس
ينفعــل ويســتنكر المواقــف الدوليــة حــول 
ــع  ــدد أو تمان ــة الفلســطينية لكــن ال ته القضي
قضــم األراضــي المســتمر رغــم أنــه األخطر 
وقــاد حرفيًــا إلــى الوضــع الحالــي. لذلــك 
فالرهــان أيًضــا علــى مــدى عمــق تهديــدات 

ــر.  ــل كبي ــو فش ــطينية ه ــلطة الفلس الس

َز جيــش الكيــان الصهيوني  فــي المقابــل، عــزَّ
ــق  ــًرا للقل ــتنفارها نظ ــكرية واس ــه العس قوات
الشــعبي  الصعيــد  علــى  التداعيــات  مــن 

كتائــب  أعلنــت  إذ  المســلحة،  والمقاومــة 
القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، 
أن إعــالن الصفقــة بمثابــة إعــالن حــرب 
علــى الشــعب تتطلَّــب التصــدي لهــا بالقــوة. 
فيمــا اندلعــت مظاهــرات شــعبية ومواجهــات 

ــة. ــة الغربي ــي الضف ــة ف رافض

ال يمكــن قــراءة وقــف إعــالن قــرار الضــم، 
لألســباب األمنية السياســية التــي أعلنت عنها 
إســرائيل، بمعــزل عــن حركــة االحتجــاج 
ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــة ف العارم
ضــد جرائــم االضطهــاد. إن ترامــب الداعــم 
األول إلســرائيل والُمخطِّــط للصفقــة تَُزلــَزل 
ــة  ــى وقــع عنصري األرض تحــت أقدامــه عل
ف، وفــي الوقــت  نظامــه اليمينــي الُمتطــرِّ
نفســه الــذي تُســاق فيــه التحليــالت حــول 
نجاحــه فــي انتخابــات نوفمبــر القادمــة، تبقــى 
المعادلــة الشــعبية فــي أمريــكا وفلســطين 
ــل  ــول الفص ــي ق ــاع األرض ه ــي كلِّ بق وف

ــة.  ــالل والعنصري ــي وجــه االحت ف

قرارات ضم األرايض الفلسطينية: وقف جزيئ أم إعالن حرب؟قرارات ضم األرايض الفلسطينية: وقف جزيئ أم إعالن حرب؟

»السلطة الفلسطينية 

أفرغت نفسها كبوق ينفعل 

ويستنكر املواقف الدولية 

حول القضية الفلسطينية 

لكن ال تهدد أو متانع قضم 

األرايض املستمر«
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@ www.RevSoc.me
Facebook.com/revsoc.me
Twitter.com/revsocme

راسلونا على: 
 Contact@revsoc.me

ترجمة: عزيز خالد

تجــاوز عــدد االصابــات بفيــروس كورونــا 
الُمســتَجد األســبوع الماضــي حاجــًزا مرعبـًـا: 
عشــرة مالييــن إصابــة ونصــف مليــون حالــة 
لت  وفــاة. فــي يــوم األحــد 21 يونيــو فقــط ســجَّ
منظمــة الصحــة العالميــة ارتفاًعــا قياســيًا في 
ــدة  ــة جدي ــات: 183,020 إصاب ــدد اإلصاب ع

خــالل 24 ســاعة. 

مــن  األســد  بنصيــب  األمريكيتــان  حظــت 
لت  ســجَّ إذ  الكارثــي  اليــوم  ذلــك  إصابــات 
لَت  ــجَّ ــدة. وس ــة جدي ــف حال ــان 116 أل القارت
حوالــي 29 واليــة وإقليــم أمريكــي زيــادةً 
ــط ســبعة أيــام، بعــد  فــي الحــاالت، فــي متوسِّ
أن رفعــت العديــد مــن قيــود اإلغــالق فــي 

األخيــرة.  األســابيع 

وتبــدو األوضــاع كارثيــةً فــي البرازيــل، وقــد 
ــن 50  ــر م ل أكث ــجِّ ــة تس ــي دول ــت ثان أصبح
اء اإلصابــة بالفيــروس.  ألــف حالــة وفــاة جــرَّ
ــاح اآلالف  ــو اجت ــبت 20 يوني ــوم الس ــي ي وف
ــي  ــس البرازيل ــن أنصــار ومناهضــي الرئي م
بولســونارو  جاييــر  ف  المتطــرِّ اليمينــي 
الشــوارع فــي مظاهــراٍت عارمــة؛ إمــا لدعــم 
ويعــارض  عليــه.  الهجــوم  وإمــا  الرئيــس 
ــل  ــامل، ب ــراءات الحظــر الش ــونارو إج بولس
وانضــم للمظاهــرات المناهضــة للحظــر. على 

الرغــم مــن آثــار الفيــروس المدمــرة التــي 
ــم  ــن األقالي ــد م ــه العدي ــالد، تتج ــف بالب تعص

ــر.  ــراءات الحظ ــف إج ــة لتخفي البرازيلي

بعــد أن تُوفِّيَــت والدتــه وجدتــه وعمــه بســبب 
ــي ســاو  ــدرب ف ــاء، تحــدَّث الجــراح المت الوب
قائــاًل:  ديــاز،  ســتيرزا  دوجــالس  باولــو، 
ــدأت األزمــة وشــاهدت مــا يحــدث  “عندمــا ب
أن  هــو  األكبــر  خوفــي  كان  إيطاليــا،  فــي 
أن  -أي  المرضــى  بيــن  لالختيــار  أضطــر 
ــدة  ــرب بش ــن نقت ــوت. نح ــم ليم ــرك أحده أت
ــة  ــابيع القليل ــالل األس ــيناريو خ ــذا الس ــن ه م

المقبلــة”. 

علــى صعيــٍد آخــر، تشــهد القــارة اإلفريقية منذ 
منتصــف مايــو ارتفاًعــا أســبوعيا فــي حــاالت 
ــي المتوســط.  ــدَّر بنســبة %30 ف ــة يُق اإلصاب
ــم  ــد، ل ــا علــى وجــه التحدي فــي جنــوب إفريقي
يمنــع االرتفــاع الصاروخي ألعــداد المصابين 
الرئيــس ســيريل رامفــوزا مــن فتــح االقتصاد. 
وأعــادت المطاعــم والكازينوهــات وصالونات 
الحالقــة أبوابهــا مــن جديــد، رغــم صعــود 
عــدد الحــاالت بنســبة %37 خــالل أســبوع. 

وشــهدت دوٌل أخــرى تصاعــًدا فــي معــدالت 
ــي  ــود اإلغــالق. فف ــف قي ــد تخفي ــة بع اإلصاب
ألمانيــا ُخفِّفَــت القيــود وأُتيــَح الســفر عبــر 
الحــدود األوروبيــة، فكانــت النتيجــة أن ارتفــع 

ــل  ــو معام ــي R، وه ــر األساس ــل التكاث معام
يشــير الــى عــدد االشــخاص الذيــن تنتقــل 
إليهــم العــدوى بعــد االختــالط بمريــض، مــن 
1.79 إلــى 2.88 خــالل 24 ســاعة فقــط مــن 

ــراءات.  ــك اإلج تل

ومــن أجــل احتــواء الوبــاء، يجــب أن ينخفــض 
المعامــل R إلــى أقــل مــن 1، فــي حيــن ال يبدو 
ــَد  ــل، إذ ُرِص ــب العاج ــي القري ــا ف ــذا ممكنً ه
خــالل األســبوع الثالــث مــن شــهر يونيــو 
إصابــة 657 عامــل مــن عمــال شــركة تونــز 
للحــوم الُمصنَّعــة فــي مجــزٍر بشــمال البــالد. 
وأدَّى ذلــك إلــى إغــالق المجــزر بالكامــل 
ــدارس  ــن الم ــدٍد م ــالق ع ــى إغ ــة إل باإلضاف

ــة.  المحلي

وفــي الصيــن، تعانــي الحكومــة مــن أجــل 
ــاء.  ــن الوب ــة م ــى الموجــة الثاني الســيطرة عل
وقــد اكتُِشــفَت أكثــر مــن 200 إصابــة جديــدة 
فــي ســوق ســينفادي فــي بكيــن ممــا أدَّى إلــى 

ــة.  ــى المدين ــود عل ــرض قي ف

رة لحكومات  علــى الرغــم مــن الرغبــة المتهــوِّ
العالــم فــي إعــادة تشــغيل االقتصــاد، تبــدو 

ــا عــن لحظــة االنتهــاء.  ــدة تماًم األزمــة بعي

- التقريــر بقلــم ســارة بيتــس - جريــدة العامــل 
االشــتراكي البريطانية. 

صوت التيار االشرتايك الوباء ينترش وزعامء العامل يبحثون عن األرباحالوباء ينترش وزعامء العامل يبحثون عن األرباح
الثوري يف مرص

أسس االشتراكية التي نتبناها

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

البشــر. علــى  األربــاح  أولويــة 

إصالح الرأسمالية مستحيل

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

النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

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

الديمقراطــي. الجماعــي 

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

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

رأس المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

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

الثورة تحرر كل المضطهدين 

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

والجنســي.

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

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

ــة. ــارة العالمي ــة التج ومنظم

الحزب العمالي ضروري 

إلــى  الظلــم  المعركــة ضــد  تحتــاج 
توحيــد الطبقــة العاملــة فــي حــزب 

ثــوري  يقودهــا إلــى النصــر.


