
تعديل القانون 203 وتشريد العاملين | صـ 3

عمران في معاداة الشعب | صـ 5

الحرية للمعتقلين.. للجماهير الحق في االحتجاجالحرية للمعتقلين.. للجماهير الحق في االحتجاج

كيف يسرق أصحاب المليارات أموالنا | صـ 8



2العدد 135 - األربعاء 21 أكتوبر 2020متابعاتاالشرتايك افتتاحية

ال تُقــاس أهميــة المظاهــرات التــي حدثــت 
فــي بعــض محافظــات مصرالشــهر الماضــي 
ال بحجمهــا أو درجــة انتشــارها، وال بطبيعــة 

ــن لهــا. ــي ســبقتها أو الداعي الدعــوات الت

ــرات إال  ــك المظاه ــة تل ــاس أهمي ــن قي ال يمك
ضمــن الســياق الــذي حدثــت فيــه. المظاهرات 
التــي تحركــت فــي عــدد مــن المحافظــات لــم 
تكــن ضخمــة بالقيــاس لمــا شــهدته مصــر 
ــت  ــا كان ــدة، ولكنه ــت بالبعي ــرات ليس ــي فت ف
ــادرة  ــن مص ــبقها م ــا س ــاس لم ــة بالقي ضخم
لــكل أشــكال االحتجــاج والتعبيــر، وإحــكام 
القبضــة األمنيــة علــى كل مظاهــر العمــل 
المجــال،  وإغــاق  واالجتماعــي  السياســي 
حتــى أمــام محــاوالت ممارســة حــق الترشــح 
فــي االنتخابــات، ومحــو أي مســاحة لإلعــام 
المســتقل وماحقــة وإغاق الســجون على كل 
مــن يحــاول معارضــة الســلطة بــأي طريقــة. 

ــى كل ســابقيها فــي  ــي تفوقــت عل الســلطة الت
القمــع واالســتبداد توهمــت أنهــا أصبحــت 
بعــد  جماهيــري  غضــب  أي  مــن  بمأمــن 
كتــم كل األصــوات، وتمكنــت بالفعــل مــن 
بعضهــا  كان  اقتصاديــة  سياســات  تطبيــق 
يمكــن أن يــؤدي إلــى انفجــار شــعبي فــي 
طــول البــاد وعرضهــا. فالقــرارات التــي 
تاحقــت فــي فتــرة وجيــزة، مثــل رفــع أســعار 
ــع أســعار  ــرو والمواصــات ورف ــر المت تذاك
الكهربــاء والغــاز والميــاه وأســعار الســكة 
الخبــز،  رغيــف  وزن  وتخفيــض  الحديــد 
وغيرهــا مــن القــرارات، كان أيٌّ منهــا كافيًــا 
لتفجيــر االحتجاجــات، ولكــن الســلطة تمكنــت 
مــن فرضهــا فــي هــدوء بفضــل قــوات األمــن 
التــي انتشــرت فــي مــكان فــي مصــر. وتأتــي 
مظاهــرات األيــام الماضيــة لتتحــدى تلــك 
تــزال  ال  االحتجاجــات  أن  وتعلــن  الســطة 
ــات  ــدون إعــام أو أحــزاب أو نقاب ــة، ب ممكن

أو أي تنظيــم سياســي أو شــعبي.

فيــه  تحركــت  الــذي  األمنــي  الســياق 
الحقيقيــة  قيمتهــا  يجعــل  المظاهــرات 
ــياق االقتصــادي  ــا الس ــا، أم ــاف حجمه أضع
تلــك  فيــه  تحركــت  الــذي  واالجتماعــي 
أكثــر  ترمومتــًرا  يجعلهــا  المظاهــرات، 
ــه  ــا يشــعر ب ــات لم ــة التحلي ــن كاف ــا م صدقً
المصريــون بالفعــل، فالهــدوء الــذي مــرت بــه 
إجــراءات وسياســات الســلطة لــم يكــن يعنــي 
ــم  ــن يتراك ــم يك ــب ل ــت أن الغض ــي أي وق ف
ــم تنفجــر االحتجاجــات  ــر. ول وســط الجماهي
ضــد الغــاء واإلفقــار بســبب القبضــة األمنيــة 
التــي لــم تــر مصــر مثيلهــا مــن قبــل وبســبب 
الهيمنــة اإلعاميــة التــي فرضــت أجــواًء مــن 
ــري. ــع مــن أي حــراك جماهي الخــوف والهل

ربمــا يســتحيل التأكــد مــن حجــم المظاهــرات 

بســبب  الماضيــة،  األيــام  فــي  وانتشــارها 
التعيتــم اإلعامــي، ولكــن مــا ال يقبــل الشــك 
هــو أن حجــم الغضــب فــي الشــارع أضعــاف 
آخــر  تكــون  لــن  التــي  المظاهــرات  تلــك 
اســتمرت  طالمــا  الجماهيريــة  التحــركات 
اإلفقــار  سياســات  تطبيــق  فــي  الســلطة 

واالضطهــاد. 

إن حركــة االشــتراكيين الثورييــن إذ تؤكــد 
ــري  ــع كل احتجــاج جماهي ــا م ــى تضامنه عل
ضــد سياســات اإلفقــار واالضطهــاد التــي 
ــى الحــق  ــد عل ــا تؤكِّ تمارســها الســلطة، فإنه
المطلــق للجماهيــر فــي التعبيــر االحتجاجــي، 
ــات  ــا لسياســات الماحق ــى رفضه ــد عل وتؤكِّ
ــي واجهــت  ــاالت الت ــة والقمــع واالعتق األمني
الســلطة بهــا المتظاهريــن، وتطالــب بإطــاق 
ســراح كافــة المعتقليــن ومحاســبة المســؤولين 

ــرات. ــع المظاه ــا قم عــن ضحاي

صوت التيار االشرتايك الحرية للمعتقلني.. للجامهري الحق يف االحتجاجالحرية للمعتقلني.. للجامهري الحق يف االحتجاج
الثوري يف مرص

أسس االشتراكية التي نتبناها

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

البشــر. علــى  األربــاح  أولويــة 

إصالح الرأسمالية مستحيل

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

النهــب.

الثورة الجماهيرية ضرورية 

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

الديمقراطــي. الجماعــي 

الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة

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

رأس المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

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

الثورة تحرر كل المضطهدين 

شــامل  تحريــر  العماليــة  الثــورة 
مــن االضطهــاد القومــي والعرقــي 

والجنســي. والدينــي 

ال توجد اشتراكية في بلد واحد 

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

ــة. ــارة العالمي ــة التج ومنظم

الحزب العمالي ضروري 

إلــى  تحتــاج المعركــة ضــد الظلــم 
توحيــد الطبقــة العاملــة فــي حــزب 

ثــوري  يقودهــا إلــى النصــر.

للحقــوق  المصريــة  المفوضيــة  أعلنــت 
فــي  الماضــي،  األســبوع  والحريــات 
تحديــٍث ألعــداد المعتقليــن علــى خلفيــة 
ارتفــاع  الجــاري،  ســبتمبر  مظاهــرات 
أعــداد المعتقليــن إلــى 944 بينمــا ال يــزال 
147 منهــم مختفيــن قســريًا حتــى اآلن.

هَــت نيابــة أمــن الدولــة العليــا  وقــد وجَّ
ــن  تتضمَّ معتقــل،   770 إلــى  اتهامــاٍت 
ونشــر  إرهابيــة،  لجماعــة  االنضمــام 
ــائل  ــتخدام وس ــاءة اس ــة، وإس ــار كاذب أخب

التواصــل االجتماعــي، وتمويــل جماعــة 
إرهابيــة، واالشــتراك فــي مظاهــرات دون 

قانونًــا. عليهــا  المنصــوص 

ــي  ــال ف ــع االعتق ــة وقائ ــت المفوضي ووثَّقَ
21 محافظــة، فــي حيــن تصــدََّرت محافظة 
ــل،  ــن بـــ273 معتق ــزة أعــداد المعتقلي الجي
تليهــا محافظــة القاهــرة بـــ208 معتقــل، ثــم 

تأتــي محافظــة المنيــا بـــ110 معتقــل.

ارتفاع أعداد معتقيل مظاهرات ارتفاع أعداد معتقيل مظاهرات 
سبتمرب إىل سبتمرب إىل 944944 عىل األقل عىل األقل
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بقلم: ممتاز يحيى 

تعــجُّ مقــار شــركات التأميــن وعــدد مــن 
ــذ األســبوع الماضــي  الشــركات األخــرى من
الموحــدة  اللوائــح  ضــد  باالحتجاجــات 
اللجــان  عشــرات  إعــالن  مــع  بالتزامــن 
القانــون  لتعديــل  رفضهــم  عــن  النقابيــة 

.203

تعديــل  بعــد  الجديــدة  البنــود  مــن ضمــن 
لخطــوط  المالكــة  الشــركات  أن  القانــون 
نقــل العامليــن عليهــا تصفيــة أســطول النقــل 
ــريد  ــي تش ــبَّب ف ــا سيتس ــن، مم ــال عامي خ
ــل  ــم تعدي ــن. ويض ــائقين والعاملي ــات الس مئ
القانــون 38 مــادة فــي الئحــة الجــزاءات 
بــكل  الفصــل  المنتــدب  للعضــو  تبيــح 
ــب  ــة، حس ــا وهمي ــباٍب معظمه ــهولة ألس س
االشــتراكي،  لبوابــة  عامليــن  تصريحــات 
إلــى جانــب منــح مجلــس اإلدارة فــي المــادة 
ــن للضــرورة  85 الحــقَّ فــي تســريح العاملي

تحديدهــا.  دون  االقتصاديــة 

وتنــص المــادة 77 علــى منــح العامــل إجــازة 
بــدون أجــر لمــدة 6 أشــهر عنــد اســتنفاذ 
ــد  ــدم تحدي ــب ع ــة، بجان ــازات المرضي اإلج
مصيــره عقــب تلــك المــدة، ممــا يفتــح البــاب 

ــا للمــواد الســابقة.  للفصــل وفقً

القانــون غضــب  تعديــل  مشــروع  أشــعل 
ــام، ووصــف  ــال الع ــن بقطــاع األعم العاملي
بعضهــم فــي حــواٍر مــع بوابــة االشــتراكي، 

الشــركات  كل  علــى  اللوائــح  توحيــد  أن 
القابضــة دون مراعــاة طبيعــة كل شــركة 
الشــركات  بعــض  تصفيــة  فــي  سيتســبَّب 
اعتبروهــا  التــي  الائحــة  بجانــب طبيعــة 

العامليــن.  آالف  لتســريح  صــة  ُمخصَّ

وأضــاف العمــال أن القانــون يســعى إلــى 
ــل  ــبة تص ــز بنس ــور والحواف ــض األج تخفي
إلــي %60 بســبب مزاعــم وزيــر قطــاع 
األعمــال هشــام توفيــق بتعويــض الخســارة. 
ولكــن بعــد قــراءة مــواد القانــون اتضــح فــي 
المــادة 67 أنــه ســيتم توزيــع %4 مــن أربــاح 
التــي  القياديــة،  الوظائــف  علــى  الشــركة 
ــدوٍد  ــدٍد مح ــي ع ــال ف ــة الح ــر بطبيع تنحص
ــن  ــط م ــع %8 فق ــيتم توزي ــا س ــة، بينم للغاي
ــن بالشــركة!  ــي العاملي ــى إجمال ــاح عل األرب

ــي،  ــل الحين ــا لباس ــال، وفقً ــبيل المث ــى س عل
ــت  ــن، وصل ــس الشــركة القابضــة للتأمي رئي

الحيــاة  لتأمينــات  مصــر  شــركة  أربــاح 
ــه،  ــار جني ــى 1.3 ملي ــام 2018/2019 إل لع
ــة  ــنويًا لقراب ــه س ــون جني ــص 52 ملي لتُخصَّ
ــم 104 مليــون جنيــة  40 مســؤواًل بينمــا تُقسَّ

علــى 7170 موظــف. 

المدنيــة  والخدمــة  العمــل  قوانيــن  وحتــى 
الســابق تعديلهــا التــي كانــت مجحفــةً لحقــوق 
ق عليهــا  العمــال، جــاءت تلــك الائحــة لتتفــوَّ
فــي ســلب حقــوق العامليــن بشــكلِّ فــج، إلــى 
ح  درجــة تعارضهــا مــع تلــك القوانيــن. صــرَّ
ــًا إن  ــتراكي قائ ــة االش ــن لبواب ــد النقابيي أح
ــارض بشــكٍل مباشــر  ــدة تتع ــح الجدي “اللوائ
ــون العمــل  ــل قان ــن مث مــع عــدد مــن القواني
والخدمــة المدنيــة والتأمينــات االجتماعيــة”. 

وأضــاف أن التعديــات تشــمل مصطلحــاٍت 
ــد لزيــادة  جديــدة وغيــر واضحــة بشــكٍل ُمتعمَّ
وتحديــد  العمــال  لــدى  تفســيرها  صعوبــة 

ــا. ــف تجاهه موق

فــي مواجهــة ذلــك، أعلنــت 68 لجنــة نقابيــة 
ــا  ــبوع رفضه ــة األس ــذ بداي ــل من ــى األق عل
تعديــات قانــون 203 واللوائــح الموحــدة 
وقامــوا بتعليــق البيانــات التــي أصدروهــا 

ــركاتهم.  ــار ش ــي مق ف

وأصبــح مــن الواضــح نيــة هشــام توفيــق 
وتعليقــات  بــرأي  االهتمــام  دون  التعديــل 
العامليــن والنقابــات مطلقــاً. علَّــق علــى ذلــك 
ــه  ــي حديث ــوك، ف ــن بشــركة الك ــد العاملي أح
لبوابــة االشــتراكي، قائــًا إن الــوزارة لــم 
تتواصــل مــع النقابــات بشــأن الائحــة، وإنمــا 
أرســلت الائحــة إلــي الشــركات التــي أعلنت 
تحتــاج  وال  للنقابــات.  الائحــة  بدورهــا 
الصــورة الكليــة للمشــهد لكثيــٍر مــن التحليــل 
ــج  ــد البرام ــي أح ــر ف ــح الوزي ــب تصري عق
ــال  ــي، إذ ق ــن الماض ــوم االثني ــة ي التلفزيوني
ــات  ــع النقاب ــات م ــري مفاوض ــن تج ــه “ل إن

ــط”.  ــاريًا فق ــيكون استش ــم س ورأيه

تَُعــدُّ هــذه التعديــات بمثابــة خطــوٍة إضافيــة 
فــي طريــق السياســات االقتصاديــة الُمجِحفــة 
والمنحــازة ضــد العامليــن بأجــر فــي مصــر، 
إضافــةً إلــى سياســات اإلفقــار والنهــب التــي 
تدفــع عشــرات الماييــن مــن المصرييــن 

إلــى الفقــر. 

يقــاوم العاملــون بالشــركات القابضــة الائحة 
الجديــدة، ســواء فــي احتجاجــات شــركات 
بالتصعيــد  التهديــد  أو  والســياحة  التأميــن 
اللجــان  أو إصــدار عشــرات  واالعتصــام 
النقابيــة بيانــات رافضــة لتعديــات القانــون. 
وهــذه المقاومــة تكتســب أهميــةً كبــرى ألنهــا 
تأتــي فــي ظــلِّ ظــروٍف قمعيــة ظــنَّ النظــام 
أنهــا ســوف تخمــد النضــاالت العماليــة إلــى 

ــد.  األب
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حكمــت محكمــة طــوارئ أمــن الدولــة فــي 
ــجن  ــر، بالس ــس 8 أكتوب ــويس، الخمي الس
لـــ20 عامــًا و6 أعضــاء بنقابــة العامليــن 
للصناعــات  الوطنيــة  الشــرطة  فــي 
ــة، لمــدة عــام مــع غرامــة قدرهــا  الحديدي
ــكلٍّ  ــه ل ــف جني ــة أل ــه وكفال ــف جني 30 أل

ــم. منه

الوطنيــة  الشــركة  محامــي  وتقــدَّم 
للصناعــات الحديديــة فــرع العين الســخنة، 
لإلنشــاء  أوراســكوم  شــركات  إحــدى 
والتعميــر، ببــاغ يتهمهــم فيــه بالتحريــض 
ــة أوامــر العمــل  ــى اإلضــراب ومخالف عل
إلــى  باإلضافــة  المديريــن،  وتعليمــات 

تعطيــل مشــاريع قوميــة. 

بفصــل  قــراراٍت  اإلدارة  وأصــدرت 
20 عامــًا آخــر فــي يونيــو الماضــي، 
ــم،  ــوم عليه ــى الـــ26 المحك ــة إل باإلضاف
هــذا بخــاف إنهــاء عقــد موظفيــن آخرين، 

وإيقــاف 270 غيرهــم عــن العمــل.

تقدَّمــوا  قــد  العمــال  مــن  عــدٌد  وكان 
ببــاغ فــي قســم شــرطة عتاقــة بمحافظــة 
الســويس، فــي منتصــف يونيــو الماضــي، 
وعــدم  بفصلهــم،  اإلدارة  قــرار  ضــد 
صــرف مرتباتهــم، لمطالبتهــم بصــرف 
الشــركة.  لــدى  لهــم  المســتحقة  األربــاح 

وفــي 10 مايــو الماضــي، أضــرب عمــال 
بســبب  الحديديــة  للصناعــات  الوطنيــة 
الشــركة،  صاحــب  ســاويرس،  خصــم 
ــى  ــي الســنة إل ــا ف حوافزهــم مــن 21 يوًم
ر صرف  15 يوًمــا فقــط، عــاوة علــى تأخُّ
الحوافــز ومســتحقات الصنــدوق التكميلــي 
لمــدة خمســة أشــهر ســابقة. وحيــن فشــلت 
اإلدارة فــي فــض اإلضــراب، فرضــت 
إجــازة إجباريــة علــى العمــال وتقدَّمــت في 
ــم  ــت نفســه بباغــات ضــد عــدٍد منه الوق

ــي قســم الشــرطة.  ف

والمفارقــة أن قــرار خصــم الحوافــز جــاء 
ــه  ــى في ــذي أدل ــوم ال ــس الي ــي نف ــذاك ف آن
نجيــب ســاويرس بتصريحــاٍت للــرد علــى 
ــال  ــودة العم ــه لع ــبب دعوت ــه بس مهاجمي
ــد  للعمــل رغــم تفشــي فيــروس كورونــا، أكَّ
فيهــا أنــه لــم يقــم بتخفيــض المرتبــات ولــم 

يطــرد أيَّ عامــٍل مــن العمــل. 

الدولة تعاقب 
العامل لخدمة رجال 

األعامل

»أعلنت 68 لجنة نقابية 

عىل األقل منذ بداية 

األسبوع رفضها تعديالت 

قانون 203 واللوائح 

املوحدة«
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بقلم: ممتاز يحيى

يمــر عمــال الحديــد والصلــب بحالــة مــن 
ــة  ــة الجمعي ــب موافق ــاط عق الغضــب واإلحب
العموميــة، األســبوع الماضــي، علــى فصــل 
نشــاط المناجــم والمحاجــر عــن باقــي أنشــطة 
شــركة الحديــد والصلــب، وتحويلهــا إلــى 

ــة. شــركة منفصل

ــة  ــركة لبواب ــال بالش ــد العم ــرح أح ــد ص وق
االشــتراكي، أن قــرار الجمعيــة العموميــة 
مــن  عــدد  ســيطرة  بســبب  متوقًعــا،  كان 
ــن  ــر مبالي ــركة غي ــهم الش ــى أس ــوك عل البن
أعلنــت  إذ  األربــاح،  غيــر  شــيء  بــأي 
شــركة الحديــد والصلــب منــح كل حامــل 
ســهم بالشــركة علــى ســهم مجانــي بالشــركة 

الجديــدة.

ــح  ــركة اآلن أصب ــتقبل الش ــاف أن مس وأض
مــن  الجديــدة  الشــركة  أن  إذ  مجهــواًل 
ــاص  ــاع الخ ــم للقط ــع الفح ــا بي اختصاصاته
ممــا  العــام،  القطــاع  بجانــب  واألجنبــي 
حصــول  إمكانيــة  عــدم  احتماليــة  يعنــي 
شــركة الحديــد والصلــب علــى الفحــم بســبب 
التكلفــة. ويخشــى العمــال أن تكــون تلــك 
ــركة  ــة الش ــال أو تصفي ــريح العم ــةً لتس بداي

كمــا حــدث مــع القوميــة لألســمنت.

ــة  ــة عمومي ــى جمعي ــركة إل ــت الش ــد دع وق
غيــر عاديــة يــوم االثنيــن الماضــي، وكانــت 
انعقــاد  لمنــع  قضائيــة  محــاوالٌت  هنــاك 
الجمعيــة العموميــة، لكــن دون جــدوى، إذ 
قضــت محكمــة القضــاء اإلداري بعقدهــا. 
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الثقافيــة  بالمؤسســة  العاملــون  أعلــن 
ــر،  ــس 15 أكتوب ــة، الخمي ــة العمالي والجامع
لمــدة  اســتمر  الــذي  اعتصامهــم  إنهــاء 
عشــرة أيــام عقــب التعهُّــد لهــم بصــرف 
المرتبــات قبــل نهايــة األســبوع الجــاري، 
ــة والمؤسســة  ــادات الجامع ــة بعــض قي وإقال
الثقافــة العماليــة، وإعــادة تشــكيل مجلــس 
إدارة المؤسســة، وحصــر أصــول المؤسســة 
ووضــع  لســدادها،  والمديونيــات  الثقافيــة 

لوائــح داخليــة جديــدة.

بالمؤسســة  العامليــن  مــن  العشــرات  كان 

الثقافيــة والجامعــة العماليــة بمدينــة نصــر 
ــا لاحتجــاج علــى عــدم  قــد نظَّمــوا اعتصاًم
صــرف رواتــب شــهر ســبتمبر وتصاعــد 
االحتمــاالت بعــدم صــرف شــهر أكتوبــر 
مــن  )أكثــر  العاملــون  واحتــجَّ  الجــاري. 
4000 عامــل( كذلــك علــى عــدم تطويــر 
ــداد  ــع أع ــي تراج ــبَّب ف ــذي تس ــة، ال الجامع
الطــاب المنتميــن للجامعــة بشــكل كبيــر 
فــي الفــروع األحــد عشــر علــى مســتوي 
الطــاب  عــدد  انخفــض  إذ  الجمهوريــة، 
مــن 35 ألــف طالــب فــي المتوســط إلــى مــا 

يقــارب األلــف طالــب فقــط. 

عامل »الجامعة العاملية« ينتزعون عامل »الجامعة العاملية« ينتزعون 
مطالبهم بعد مطالبهم بعد 1010 أيام من االعتصام أيام من االعتصام

مريديــان  فنــدق  إدارة  أصــدرت 
هيلوبوليــس قــراًرا بفصــل 50 عامــًا مــن 
أصــل 400 بالفنــدق عقــب بيــع الفنــدق 

الماضــي.  يوليــو  فــي 

وقــد أصــدرت اللجنــة النقابيــة بيانـًـا مســاء 
االثنيــن قالــت فيــه إنهــا “تتابــع بــكل أســف 
ــان هليوبوليــس،  ــدق مريدي ــرار إدارة فن ق
وبــإرادة منفــردة دون ســند، باالســتغناء 
عــن 50 عامــًا ابتــداًء مــن شــهر نوفمبر، 
فيمــا ســتقوم بتســريح باقــي العامليــن تباًعا 
بالرغــم مــن تعهُّدهــا أكثــر مــن مــرة بعــدم 

االســتغناء عــن أيِّ عامــل”. 

ــد رئيــس اللجنــة النقابيــة عبــد الفتــاح  وأكَّ
خطــاب أن النقابة ســتتخذ كافة اإلجراءات 
والخطــوات الازمــة لمنــع هــذه المذبحــة، 
بكافــة  الــازم  الدعــم  “كل  وســتقدم 

أشــكاله لعمالنــا الذيــن يتعرضــون لخطــر 
خمســين  مــن  أكثــر  وفقــدان  التشــريد 
ــد  ــا الوحي ــة لمصــدر رزقه أســرة مصري
ــى  ــذى يهــدف إل ووقــف هــذا المخطــط ال
ــم  ــزج به ــن وال ــوق العاملي ــن حق ــل م الني
وأســرهم إلــى مصيــر مجهــول”، بحســب 

ــه.  قول

وكانــت الشــركة الوطنيــة المالكــة للفنــدق، 
ــهمها 3  ــب أس ــى أغل ــتحوذ عل ــي تس والت
ــك  ــى المصــرى، وبن ــك األهل ــوك )البن بن
رت  مصــر، وبنــك قنــاة الســويس(، قــد قــرَّ
فــى جمعيتهــا العموميــة التــى ُعقِــَدت يــوم 
ــن  ــدق، وم ــع الفن ــي بي ــو الماض 20 يولي
بيــن شــروط هــذه الصفقــة االســتغناء عــن 

جميــع العامليــن بالفنــدق.

سياسة البيع وقطع األرزاق سياسة البيع وقطع األرزاق 
مستمرة: فصل مستمرة: فصل 5050 عاماًل بفندق  عاماًل بفندق 
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بقلم: نغم مصري 

لــم يخــَف سياســيًا منــذ يوليــو 2013 أن 
مــن  يترسَّــخ  مصــر  فــي  الجديــد  الحكــم 
العســكرية،  للقــوى  اســتعراضاٍت  خــالل 
والتــي ال تقبــل المســاومة وال التفــاوض. 
بــدأت ســلطات النظــام الحالــي لعبــد الفتــاح 
ــخ مــن خــالل عــدد  الترسُّ فــي  السيســي 
ألصوليــة  أسََّســت  والتــي  الجرائــم  مــن 
ــي. عــدد مــن المجــازر  ــم للنظــام الحال الحك
المتتاليــة، نتــج عنــه مذابــح معنويــة ومادية 
لمجاميــع فــي هــذا الوطــن، ولــن تُشــفى تلــك 
الجــراح السياســية والمخلفــة لهــا جــراح 
اجتماعيــة عميقــة فــي المجتمــع بغالبيــة 
ــام 2013 ونحــن  ــذ الع ــه. من ــه وأجيال أطياف
فــي عمليــاٍت مســتمرة مــن النظــام لترســيخ 
حكمــه ولضمــان أن مــا حــدث لنظــام محمــد 
حســني مبــارك، أو لنظــام محمــد مرســي لــن 
ر. بــدأ النظــام بمعاقبــة جميــع أطيــاف  يتكــرَّ
جماعــة اإلخــوان المســلمين كخطــوة أولــى 
لتشــمل  امتــدت  ثــم  نفســه.  تأميــن  فــي 
ــر  ــورة يناي ــة بث األصــوات المختلفــة المنادي

وباســم التغييــر والعدالــة االجتماعيــة. 

ــن  ــروح م ــي المط ــروع الوطن ــط المش ارتب
النظــام والــذي ســاد المجتمــع فــي يونيــو 
عليهــا  تطغــى  بأصــواٍت   2013 ويوليــو 
الوطــن  أهميــة  حــول  تتمحــور  القوميــة، 
والنهضــة بــه فــي اتجــاه التعميــر. هي ليســت 
ــد الحــرب  ــة بع ــرة الحداث ــس أصــوات فت نف
العالميــة الثانيــة إلعــادة بنــاء العالــم بعــد 
ــا ودمــاًرا شــامًا لعــدد  حــروب خلَّفَــت خرابً
مــن البــاد فــي العالــم، لكنهــا أصــوات تدَّعي 
مشــروًعا نهضويًــا وتنمويًــا وكأن مصــر 
هــي األمــة التــي يعيــد الجيــش بناءهــا. هــذا 
ــرة  ــا بنب ــه دائًم ــى رجال ــش مقتصــر عل الجي
رجوليــة ذكوريــة تهــدف أن لــن تعلــو أي 
أصــوات داخــل المنــزل عــدا صوتهــا بشــكل 
أبــوي وســلطوي ال يخفــى فــي االجتماعــات 
ــي  ــري ف ــعب المص ــى الش ــا إل ــة علنيً المنبث
حضــور الرئيــس السيســي وطاقــم حكومتــه. 

النظــام  بمنــاداة  التغييــر  مامــح  بــدأت 
بمشــروعه القومــي األول والخــاص بتطويــر 
قنــاة الســويس وتوســيعها، تــاه اإلعــان عن 
إنشــاء عاصمــة إداريــة جديــدة تحتــوي عــدًدا 
ــه كل  ــادي بتوجي ــاء الضخمــة وتن مــن األحي
ــو عــن  ــملت العف ــا، وش ــتثمارات نحوه االس
الرمــوز االســتثمارية للنظــام الســابق مــن 
أجــل أموالهــم واســتثماراتهم القيِّمــة للنظــام، 
ــت مصطفــى  ــام طلع ــن هش ــو ع ــًا العف مث
ــة  ــي العاصم ــدان ف ــرائه 1000 ف ــل ش مقاب
اإلداريــة الجديــدة ليتــم عليهــم إنشــاء مرحلــة 
ر  الُمســوَّ الســكني  المجتمــع  مــن  أخــرى 
والخــاص “مدينتــي”. وفــي الخمــس ســنوات 

األخيــرة منــذ 2015 وحتــى 2020، تبدو كل 
التحــركات نحــو إنجــاح هــذا المشــروع هــي 
ــٍف  ــي عن ــل ف ــوة وتتمثَّ محــاوالت تشــمل الق
دائــم فــي كل التحــركات ســواء كان عنفًــا 
ماديـًـا أو رمزيـًـا. شــمل تغيير صــور العمران 
جمهوريــة  عــن  المنبــث  التليفزيــون  فــي 
مصــر العربيــة تغييــًرا فــي المنــاداة بالصــاة 
لمســلمي مصــر إلــى صــور وتســجيات مــن 
مســجد الفتــاح العليــم بالعاصمــة اإلداريــة 
ــدة، وكأن الرمــز الدينــي لصــور مكــة  الجدي
والمدينــة المنــورة والتــي تمثــل قبلــة الصــاة 
للعالــم أجمــع يمكــن أن تتغيــر إلــى العاصمــة 
اإلداريــة الجديــدة. وبالنســبة ألقبــاط مصــر، 
ــة األرثوذكــس ويتبعــون  ــم مــن طائف وأغلبه
اإلســكندرية،  ومقرهــا  الشــرقية  الكنيســة 
ـر قداســهم الســنوي فــي 7 ينايــر إلــى  تغيَـّ
الكاتدرائيــة الرئيســية فــي العاصمــة اإلدارية 
ــل  ــدة نق ــة الجدي ــن العاصم ــدة. وتتضمَّ الجدي
المبانــي الحكوميــة والســفارات وكأنهــا خطــة 
المدينــة  تلــك  أمنيــة مســتمرة فــي تأميــن 
وتحصنيهــا كقلعــة تحتــوي فتحــات صغيــرة 
يراقــب الجنــود مــن ورائهــا مــا يحــدث خلــف 
ــون ترســيخ حكمهــم وراء  أســوارها ويضمن
األســوار العاليــة فــي الصحــراء لضمــان 
عــدم وصــول عامــة الشــعب إليهــم. هــل 
يعلمــون فــي قــرارة أنفســهم كــم الجرائــم 

ــا! ــون عواقبه ــم ويخاف ــن قبله ــة م المرتكب

ال تضمــن خطــة التغييــر العمرانــي فقــط كل 
العوامــل األمنيــة المطلوبــة لشــرائح الطبقــة 
الحاكمــة، بــل تمثــل أيًضــا إعــادة إنتــاج 
النيوليبراليــة  صورتهــا  فــي  الرأســمالية 
ــة  ــة المدين ــادة هندس ــال إع ــن خ ــة م الحالي
وتغييــر خطوطهــا مــن أجــل هــدٍف واضــح 
النظــام  ثــروة  اســتغال  إعــادة  يشــمل 
والمتمثــل فــي األراضــي بشــكل عــام، ســواء 
أراٍض غيــر معمــرة أو أراٍض تعيــش عليهــا 
واقتصاديًــا  كاملــة.  عمرانيــة  مجتمعــات 
ــدوق  ــاء صن ــي إنش ــذا ف ــم ه ــيًا يُترج وسياس
ــل  ــاًء لنق ــل وع ــذي يمثِّ ــيادي، ال ــر الس مص
كل الملكيــات العامــة إليــه كخطــوة اقتصاديــة 
ــه  ــذي يمتلك ــام وال ــال الع ــع الم إلعــادة توزي
ــتغاله  ــادة اس ــدف إع ــن به ــوم المصريي عم
بشــكل يتوافــق مــع طبــاع الحكــم الحالــي 
والتــي تؤســس أن الجيــش المصــري هــو 
ــاك  ــر وامت ــة بالتعمي ــدة الكفيل ــة الوحي الجه
الوحيــدة  الجهــة  وهــو  الوطــن،  مــوارد 
ــادة  ــذا الوطــن وإع ــة ه ــى صيان ــادرة عل الق
تشــكيله بمــا يتوافــق مــع رؤيــة المؤسســة 
العســكرية. يترســخ كل يــوم الفــرق بيــن 
ــات  المدنييــن والعســكريين، وتغيــب صاحي
التكنوقــراط والمهنييــن فــي اتخاذ القــرارات، 
فــي مقابــل عســكرة مناحــي الحيــاة، ويظهــر 
ــًدا  ذلــك فــي العمــران وقطــاع التشــييد. وبعي

عــن أي منــاٍح سياســية فــي شــخص المقــاول 
محمــد علــي، لنــا فقــط مــا أفصــح عنــه 
داخــل  االســتثمارات  توجيــه  كيفيــة  فــي 

المؤسســات العســكرية داخــل مصــر. 

ــة ضخمــة  ــف النظــام بمشــاريع قومي ــم يكت ل
أو  الســويس  قنــاة  تطويــر  مشــروع  مثــل 
مشــروع العاصمــة اإلداريــة الجديــدة، ولكــن 
ــاع  ــي كل البق ــة ف ــةً عمراني ــرك بصم أراد ت
الجغرافيــة فــي مصــر. تتمثَّــل هــذه البصمــة 
فــي إنشــاء مــدن ومجتمعــات عمرانيــة جديدة 
إليهــا.  الحضريــة  المناطــق  فقــراء  لنقــل 
المشــاريع الحضريــة، والتــي تمثــل تغييــرات 
عمرانيــة جذريــة، هــي بمثابــة تغييــر ذاكــرة 
بمدنهــم  عاقتهــم  فــي  اليــوم  األشــخاص 
ــي  ــة ف ــة أصيل ــل عاق ــي تمث ومناطقهــم والت
فهمهــم للمــكان وارتباطهــم بــه. وليــس المراد 
مــن األماكــن والمــدن والمناطــق الحفــاظ 
عليهــا وتجميدهــا دون تغييــر، ولكــن التغييــر 
ــي  ــكالية الت ــو اإلش ــكان ه ــورة الس دون مش
سياســي  بشــكل  التمهيــد  ودون  نواجههــا، 
واحــدة  ذلــك رســالةً  م  يقــدِّ العــام.  للشــأن 
ــات/ ــص المواطن ــكان ال يخ ــن أن الم تتضمَّ
يــن وكأنهــم ليســوا شــركاًء فــي هــذا الوطــن، 
ــي الســكن،  ــه وه ــي أخــص مســاحتهم في وف
وهــو مــا يمثــل نمطـًـا مــن العنــف العمرانــي. 

مثــاٌل علــى تلــك التغييــرات العمرانيــة التــي 
تحــدث فــي القاهــرة الكبــرى، هــو تغييــر 
النطــاق الجغرافــي للشــوارع وحركــة ســير 
ــدة  ــر الجدي ــق مص ــي مناط ــا ف ــرور فيه الم
ــد وجــد ســاكنوها أنفســهم  ــة نصــر. فق ومدين
ــن  ــا أول م ــس له ــة لي ــاٍت مروري ــي متاه ف
إزالــة  التغييــرات  هــذه  نــت  وتضمَّ آخــر. 
تزييــن  اعتــادت  التــي  األشــجار  جميــع 
الجديــدة  مصــر  حــي  شــوارع  وتظليــل 
ــم طمســها  ــي ت ــن الشــوارع والت ــزر بي والُج
توســعة  ســبيل  فــي  بالكامــل  ومحوهــا 
ــة. أدَّى  ــارات المروري ــدد الح ــوارع وع الش
ذلــك إلــى نقــل درجــة الطريــق لدرجــات 
أعلــى بالنســبة لســرعات الســيارات ممــا أدى 
إلــى عــدٍد مــن الحــوادث المروريــة التــي 
توفــي إثرهــا عــدٌد مــن المواطنيــن/ات أثنــاء 
المــروري  الحــل  للطريــق. ألن  عبورهــم 
للمشــاة،  مســارات  تصميــم  ــن  يتضمَّ لــم 
ــن  ــهولة م ــك بس ــل ذل ــن ح ــن الممك وكان م
خــال إنشــاء إشــارات ضوئيــة مروريــة 
وإلكترونيــة وأماكــن لعبــور المشــاة للطــرق. 
وســكان مصــر الجديــدة يمثلــون شــريحةً 
ــازات حيــث  مجتمعــة تحظــى ببعــض االمتي
أنــه حــيٌّ راٍق نســبيًا، تســكنه شــريحةٌ الطبقــة 
ــة،  ــة االقتصادي ــن الناحي ــا م ــطى العلي الوس
ويمتــاز الحــي بتقديــم خدمــات ترفيهيــة مثــل 
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ــوادي، والمســاحات الخضــراء  مســاحات الن
بشــكل أعــم فــي شــوارعه وتخطيطهــا، ممــا 
ــكٍل  ــا بش ــق عمرانيً ــا منسَّ ــي دائًم ــل الح جع
الفــت، إلــى جانــب نظافتــه الدائمــة الحتوائــه 
علــى قصــر رئاســة الجمهوريــة. وعليــه، 
يمتــاز الحــي بالنظافــة والتأميــن الدائميــن في 
تاريــخ القاهــرة الحديــث. ال تعبــر التغييــرات 
ــل  ــام لح ــة النظ ــن محاول ــط ع ــة فق المروري
ــح  ــل هــو فت ــة والزحــام، ب الســيولة المروري
ــزة  ــرة والجي ــط القاه ــن وس ــح م ــر مري معب
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــة اإلداري ــي اتجــاه العاصم ف
ــدد  ــيع ع ــم توس ــرى. وت ــرة الكب شــرق القاه
لهــذا  الرئيســية  المروريــة  المحــاور  مــن 
للعاصمــة  والتســويق  الدعايــة  الغــرض. 
اإلداريــة يحمــان مًعــا مشــروعاٍت لطبقــات 
ــل  ــن أج ــات م ــل النفق ــتطيع تحم ــا تس بعينه
ــة  ــة منهــا تكلف العيــش فــي العاصمــة اإلداري
ــب، أو  أســعار الوحــدات الســكنية، أو المكات
الســيارات الخاصــة وأســعار الوقــود بعــد 

ــم.  ــن الدع ــره م تحري

ــن مشــاريع الدولــة القوميــة تحويــل  تتضمَّ
القاهــرة إلــى عاصمــٍة حضريــة، ويعنــي 
ذلــك خلوهــا مــن المناطــق غيــر اآلمنــة 
والمصنفــة كمناطــق عشــوائية. ووضعــت 
وصنــدوق  والمرافــق  اإلســكان  وزارة 
ــول  ــةً بحل ــوائية خط ــق العش ــر المناط تطوي
عــام 2020 للتخلــص مــن مناطــق الخطــورة 
للدرجــة األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة. 
مناطــق  هــي  األولــى  الدرجــة  مناطــق 
معرضــة إلــى انزالقــات جبليــة مــن كتــل 
حجريــة مــن الجبــال، أو تقــع فــي مخــرات/
الســكك  مــن  قريبــة  أو  ســيول،  مجــاري 
ــة. ومناطــق الخطــورة مــن الدرجــة  الحديدي
الثانيــة وهــي مســاكن بُنِيَــت بمخلفــات مــواد 
البنــاء أو علــى أراضــي دفــن القمامــة وهــي 
منشــآت متهدمــة أو متصدعــة. فــي الدرجــة 
الثالثــة تقــع المناطــق تحــت خطــوط الكهرباء 
أو تحــت تأثيــر تلــوث صناعــي أو تفتقــد 
ــا  ــي. أم ــرف الصح ــة أو الص ــاه النظيف للمي
مناطــق الدرجــة الرابعــة فهــي مناطــق علــى 
ــري  ــه، يج ــاف. وعلي ــة أو أوق ــي دول أراض
العمــل منــذ عــام 2014 علــى 357 منطقــة، 

بتكلفــة 61 مليــار جنيــه مصــري.10

نَــت خطــة النظــام دائًمــا، قبــل عــام  تضمَّ
2010، نقــل الســكان مــن مناطقهــم إلــى 
اجتماعــي  إســكان  فــي  الجديــدة  المــدن 
منخفــض التكاليــف، وقبــل الثــورة المصريــة 
عــام 2011  تــم نقــل 13500 أســرة مــن 
ــى  ــزة إل ــرة والجي ــي القاه ــق ف ــل مناط داخ
المــدن الجديــدة مثــل أحيــاء النهضــة والســام 
فــي شــمال شــرق القاهــرة، أو إلــى مشــروع 
أكتوبــر.   6 فــي مدينــة  بالرعايــة  األولــى 
احتــوى نقــل الســكان علــى سياســات إخــاء 
ــي  ــم ف ــاء نقله ــكان أثن ــف للس ــري وتعني قس
ــة.  ــم المدني ــد حقوقه ــة ض ــاكاٍت صارخ انته
ــةً  ــة خط ــدت الدول ــام 2014، اعتم ــذ ع ومن
إلعــادة التســكين بــدأت مــع مشــروع تطويــر 
 3 ــن  فيــه تضمَّ والــذي  ماســبيرو،  مثلــث 
خيــارات للســكان مــا بيــن التعويــض المــادي 
ــواء  ــكنية س ــدٍة س ــي بوح ــض العين أو التعوي
بحــي  األســمرات  إســكان  مشــروع  فــي 
المقطــم، أو أن يعــودوا إلــى شــقق بديلــة فــي 
ــك  ــاد تل ــه. اعتم ــاء من ــد االنته المشــروع بع
السياســة فــي إعــادة التســكين هــو مــا اتبعتــه 
الحكومــة بمؤسســاتها المختلفــة فــي التعامــل 
مــع المنطقــة غيــر اآلمنة فــي مثلث ماســبيرو 
لعــدد مــن األســر يبلــغ قــرب األربعــة آالف 
ـَذ بالفعــل فــي  أســرة. لكــن مــا اعتمــد ونُفِـّ
مثلــث ماســبيرو كمشــروع نموذجــي إلعــادة 
تســكين ســكان المناطــق المتهمة بالعشــوائية، 
ــي  ــل وتدع ــق، ب ــة المناط ــي بقي ــع ف ــم يُتَّب ل
ــذا  ــع ه ــا تتب ــة أنه ــة المختلف ــات الدول مؤسس
عمليــات  أوقفــت  أنهــا  بتفاخــر  النمــوذج 

ــا.  ــري تماًم ــاء القس اإلخ

بمحافظــة  التســكين  إعــادة  خطــة  تضــم 
القاهــرة أن يتــم إبــاغ الســكان بــأن المنطقــة 
التخطيــط، وعليــه  ضمــن مناطــق إعــادة 
تتولــى لجنــةٌ مــن إدارة الحــي والمحافظــة 
بحصــر عــدد األســر فــي المنطقــة، واســتام 
اللجنــة لــألوراق الرســمية والتــي تضمــن 
المنطقــة.  فــي  إلقامتهــم  الســكان  إثبــات 
وضمــن عمليــة الحصــر يتــم اختيــار الســكان 
لرغباتهــم فــي التعويــض المــادي أو العينــي 
بوحــدة ســكنية أخــرى. وعنــد تســلميهم تلــك 
الوحــدة الســكنية، يتــم بعدهــا هــدم مســاكنهم 
األصليــة فــي المنطقــة، وهــذا مــا تــم بالفعــل 
ــة مثلــث ماســبيرو،  مــع معظــم ســكان منطق
ــر  ــكان مص ــع س ــرة م ــع بالم ــم يُتَّبَ ــه ل ولكن
والمدابــغ  الخيالــة  مناطــق  فــي  القديمــة، 
الحيــاة.  وعيــن  الصيــرة  عيــن  ومســاكن 
ــي  ــم ف ــم تخييره ــم حصــر الســكان وت ــد ت فق
وحــدات ســكنية إمــا فــي مشــروع األســمرات 
وإمــا فــي بــدر. العديــد مــن الســكان يعملــون 
ويمتهنــون حرفــة الدباغــة منــذ صغرهم وهو 
ــاكن  ــى مس ــال إل ــدون االنتق ــم يري ــا جعله م
ــي  ــغ الروبيكــي ف ــوا بجانــب مداب ــدر ليكون ب
ــاب  ــن الذه ــوا م ــة ليتمكن ــة الصناعي المنطق
ألعمالهــم بيســر بعــض الشــيء فــي تلــك 
المــدن الجديــدة ذات الشــمس الحارقــة والتــي 
يصعــب التنقــل فيهــا لنــدرة المواصــات 

العامــة، ولعــدم قدرتهــم الماديــة علــى تكفــل 
ــة.  ــات الخاص ــائل المواص وس

لــم تتَّبِــع رئاســة حــي مصــر القديمــة أو 
تلــك  القديمــة  مصــر  قســم  أمــن  قــوات 
الشــروط الخاصــة بإعــادة التســكين، بــل تــم 
ــلمهم  ــاكنهم دون تس ــن مس ــكان م ــرد الس ط
وحداتهــم فــي المشــاريع األخــرى، وعليــه تــم 
ــم يســتلم عــدٌد منهــم وحداتهــم  تشــريدهم. ول
حتــى وقتنــا هــذا، أي مــا زالــوا مشــردين منــذ 
عــام كامــل، وذلــك نظــًرا الدعــاء الحــي أنهــم 
غيــر مســتوفين شــروط إعــادة التســكين مــن 
اســتام  تعرقــل  والتــي  الرســمية  األوراق 
الوحــدات. كمــا يتــم اقصــاء المطلقات/يــن 
واألرامــل نظــًرا ألن معاشــاتهم ال تكفــي 
لدفــع اإليجــار المطلــوب فــي األســمرات 
قيمتــه  تبلــغ  والتــي  المثــال  ســبيل  علــى 
300 جنيــه مصــري إيجــار شــهري يتــم 
تســديدها إلدارة حــي األســمرات، باإلضافــة 
إلــى 4000 جنيــه مصــري يتــم دفعهــم قبــل 
اســتام الوحــدة مباشــرة، وهــو مــا قــد ال 
ــة ذات  ــد مــن األســر المصري تســتطيع العدي
ــا،  ــا أن يتحملوه ــة الُدني ــريحة االقتصادي الش
ــذي ال  ــي ال ــت واليوم ــم المؤق ــًرا لعمله ونظ
يجعلهــم يمتلكــون دخــًا ثابتًــا، أو أي مــن 
األوراق التــي تثبــت دخلهــم الشــهري، ال 
يســتطيعون تقديــم أي مســتندات للحكومــة 
تثبــت أحقيتهــم وقدرتهــم علــى اســتام وحــدة 

ــرى.  أخ

مــن  الســكان  إجــاء  مــع  وبالتــوازي 
المشــاريع  إعانــات  تظهــر  مناطقهــم، 
الســياحية واالســتثمارية فــي نفــس المناطــق 
رقعــةً  ــن  تتضمَّ والتــي  بالخطــر  المتهمــة 
ــح  ــة الموض ــاحة الرقع ــاحتها مس ــوق مس تف
أنهــا خطــر، وعليــه يتــم إخــاء مناطــق 
أكبــر بكثيــر مــن المعلــن عنــه مــن صنــدوق 
تطويــر المناطــق العشــوائية مثلمــا حــدث 
فــي مثلــث ماســبيرو، ومصــر القديمــة. مــن 
المشــاريع الســياحية واالســتثمارية مشــروع 
ومشــروع  ماســبيرو،  مثلــث  تطويــر 
تطويــر مصــر القديمــة والــذي يشــمل علــى 

عــدد مــن المشــاريع حــول بحيــرة عيــن 
المدابــغ  أرض  داخــل  وأيًضــا  الصيــرة، 
ــب  ــذا بجان ــون. ه ــور مجــري العي ــف س خل
ــم  ــم يت ــذي ل ــوراق، وال ــرة ال ــروع جزي مش
إجــاء ســكانه بعــد، ولكــن تــم اإلعــان 
عــن المشــروع المســتقبلي، وتــم نقــل ملكيــة 
جزيــرة األرض بأكلمهــا لصالــح المجتمعــات 

العمرانيــة. 

المختلفــة  االجتماعيــة  الشــرائح  تســلم  لــم 
مــن مجتمــع القاهــرة مــن المعانــاة فــي ظــل 
ــي  ــرض ف ــام غ ــي. وكأن للنظ ــام الحال النظ
معــاداة طبقــات الشــعب الممكــن منهــا وغيــر 
الممكــن. حتــى الطبقــات االجتماعيــة المميزة 
نســبيًا ال تســتطيع التمتُّــع بشــكل كامــل بتلــك 
االمتيــازات حيــث ال تشــركها اإلدارة للحكــم 
ــاة  ــل الحي ــي تفاصي ــا وال تراع ــي قراراته ف
اليوميــة لهــؤالء المواطنيــن/ات. هــل يعاقــب 
كونــه  علــي  المصــري  المجتمــع  النظــام 
بمنعهــم  الوطــن،  هــذا  فــي  مواطنيــن/ات 
بشــكل واضــح فــي شــراكة هــذا الوطــن 
ــة  ــعبية المحلي ــس الش ــود المجال ــدام وج بانع
ــرة  ــاء القاه ــي أحي ــة ف ــاء المختلف ــي األحي ف
والمتوقــف  المثــال  ســبيل  علــى  الكبــرى 
عملهــا لســنوات وال يراجــع قانونهــا أو يدخل 
فــي حيــز التنفيــذ، ممــا يجعــل المشــاركة 

ــة.  ــة منعدم المحلي

فــي رســائل هــذا النظــام لنــا جميًعــا بمختلــف 
هنــاك  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  مواقعنــا 
رســالة األب الســلطوي والــذي يأمــر أبنــاءه 
أن يكفــوا عــن اللعــب حتــى يســتطيع هــو 
االرتيــاح مــن عملــه طــوال النهــار. وقــد 
ــا ألي طفــل  ــه حزاًمــا جلديً ــل فــي يدي يحم
قــد يهمــس أثنــاء نوبــة غضبــه، وقــد ينولــك 
مــن الضــرب مــا قــد يفضــي إلــى إعاقــة أو 
بروحــك إلــى بارئهــا. أنــت تعيــش فــي هــذا 
البيــت تحــت كنــف المعيــل الــذي يحمــل 
ــراض،  ــدي، وال تســتطيع االعت الســوط الجل
بــل وعليــك التنفيــذ ومباركــة قــرارات األب 
ــة،  ــه العظيم ــكل أفعال ــان ل ــام وامتن ــي س ف
وهــي عاقــة مرضيــة وتحمــل مــن التعنيــف 
ــال  ــدَّد باالعتق ــت ُمه ــه بشــر. أن ــا ال يتحمل م
أت  والحبــس وضيــاع ســنين عمــرك إذا تجــرَّ
ــك،  ــر عــن رأي ــررت التعبي ــى النظــام وق عل
ــة،  ــة اإللكتروني ــن اللجن ــط م ــلم فق ــد ال تس ق
أو أن يــرى أحــد اللــواءات كامــك علــي 
ــيرك  ــاء س ــك. أو اثن ــرر اعتقال ــبوك فيق فيس
فــي الشــارع وفــي إحــدى الحمــات األمنيــة 
لتتعــرَّض  المحمــول  هاتفــك  تفتيــش  يتــم 
لاعتقــال مباشــرة، وقــد تختفــي وال يُعــرف 
لــك طريــق جــرة. هــذا النظــام يعبــر كل يــوم 
بقراراتــه العمرانيــة والسياســية واالقتصاديــة 
الشــعب احتقــاًرا كامــًا، وال  أنــه يحتقــر 
ــن  ــذا الوط ــي ه ــرة ف ــركاء بالم ــم ش يعتبره
ــة  ــاداة يومي ــره ومع ــى ك ــؤدي إل ــا ي ــو م وه

ــن.  ــل المحكومي ــن قب م

م النظام رسالًة واحدة  »يقدِّ

ن أن املكان ال يخص  تتضمَّ

املواطنني/ات وكأنهم ليسوا 

رشكاًء يف هذا الوطن، وهو 

ما ميثِّل منطًا من العنف 

»يتم إقصاء املطلقات/ين العمراين«

واألرامل نظرًا ألن معاشاتهم 

ال تكفي لدفع اإليجار 

املطلوب يف األسمرات 

عىل سبيل املثال، إضافة 

إىل 4000 جنيه تُدفع قبل 

استالم الوحدة مبارشًة«
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شــرعيًا  غطــاًء  القانــون  ـل  مثَـّ لطالمــا 
بــه  تحتمــي  ودرًعــا  للقمــع  ومرجعيــةً 
الطبقــات الحاكمــة والفئــات المســيطرة علــى 
البنــاء المجتمعــي، وكذلــك المســتفيدين مــن 
ــون النظــري  ــي. فالقان ــاء المجتمع ــذا البن ه
هنــا هــو حائــط الصــد المجتمعــي األخالقــي 
ــن  رة م ــرِّ ــات المتض ــن الفئ ــول بي ــذي يح ال
ــر  ــا يُعتَبَ ــره، بينم ــي وتغيي الوضــع المجتمع
النظــام القانونــي ومؤسســة العدالــة وقــوات 
إنفــاذ القانــون هــم اليــد التــي تُبقــي الوضــع 
ــة ال  ــي هــذه المقارب ــه. ف ــا هــو علي ــى م عل
فــارق بيــن القانــون المكتــوب والعــادات 
والتقاليــد )القانــون العرفــي غيــر المكتــوب( 
يــد  علــى  كذلــك  مجتمعيًــا  التــي صيَغــت 
مصالحهــا  لحمايــة  المســيطرة  الفئــات 
وإبقــاء موازيــن القــوى علــى مــا هــي عليه.

ــر  ــي عب ــام االجتماع ــر النظ ــن تغيي ــاذا ع م
تغييــر القوانيــن فــي الــدول “الديمقراطيــة”؟

تِعــد الديمقراطيــة الليبراليــة )الرأســمالية( 
ــي، لكــن  ــر القانون ــة التغيي ــا بإمكاني مواطنيه
ــس إال  ــي لي ــر القانون ــول إن التغيي ــع يق الواق
ترجمــة عمليــة للتغييــر المجتمعــي، الــذي 
ــره إال  ــن تأثي ــاة م ــه والنج ــن مواجهت ال يمك
الخضــوع  أو  واستئناســه  احتضانــه  عبــر 
ل الفئــات المضطهــدة  لــه فــي حالــة تحــوُّ
ــوٍة ال يمكــن إخضاعهــا أو استئناســها  ــى ق إل
وبالتالــي تتحــول إلــى قــوة ملزمــة ال تطالــب 
المســتوى  علــى  احتياجاتهــا  تفــرض  بــل 
وليــس  القانونــي  وبالتالــي  المجتمعــي 
ــر  ــميته بالتغيي ــن تس ــا يمك ــو م ــس، وه العك

الثــوري أو فــوق القانونــي.

فــي  دائريــة  كحجــج  القانونيــة  الحجــج 
التغييــر مواجهــة 

ــة  ــة التحرري ــارات التقدمي ــه التي ــا تُواَج مثلم
بالحجــج المبنيــة علــى العــادات والتقاليــد 
ــون  ــك بالقان ــه كذل ــع، تُواَج ــل المجتم ــن قب م
ــر  ــة تُعتَبَ ــة باألســاس، والدول ــل الدول مــن قب
ــل  ــي تمثِّ ــة الت ــا هــي المؤسســة االعتباري هن
وتحمــي الفئــات المهيمنــة بدعــوى تنظيــم 
ــات فــي  ــع الفئ ــن جمي ــح بي تضــارب المصال

المجتمــع.

اآلن  يمكــن رصــده  مــا  هــو  األمــر  هــذا 
علــى ســبيل المثــال فــي مصــر وســط التيــار 
الثــوري مــن اســتخدام للحجــج القانونيــة فــي 
مواجهــة حمــات النســاء لوصــم المتحرشــين 
ــا، واالســتعاضة بهــذا  والمغتصبيــن اجتماعيً
الحــل المجتمعــي عــن الحــل القانونــي -ربمــا 

كحــلٍّ آنــي- لكثيــٍر مــن األســباب.

فنجــد الرجــال -الفئــة المســتفيدة مــن التراتبية 
ــريء  ــم ب ــة- يرفعــون شــعار “المته الجندري
فــي وجــه حمــات  إدانتــه”  تثبــت  حتــى 
ــع أن تكــون  الوصــم. ورغــم أنــه مــن المتوقَّ
األوســاط  فــي  ناشــئةً  الوصــم  حمــات 
التقدميــة، بمــا أنهــا فــي مقدمــة تيــار مشــروع 

التغييــر المجتمعــي، نجــد علــى غيــر المتوقَّــع 
أن أصحــاب هــذه الحجــج القانونيــة هــم مــن 
أبنــاء مشــروع التغييــر الذيــن انخرطــوا فــي 
محــاوالت التغييــر الثــوري أو مــا أســميه هنا 
ــون  ــن يتبن ــي”، والذي ــوق القانون ــر ف “التغيي
ــة الطــرح الخــاص بعــدم  فــي مواجهــة الدول
تحيُّــزه  أو  القائــم  القانونــي  النظــام  كفــاءة 
ــا  ــا وعمليً الواضــح كأداٍة غيــر حياديــة نظريً

ــة الحاكمــة. ــة والطبق ــد الدول ــي ي ف

ــة  ــرون عــن خيب ــال أنفســهم يعبِّ ــرى الرج ن
ــة  ــى العدال ــول إل ــن الوص ــهم م ــم ويأس أمله
القانونــي  النظــام  هــذا  عبــر  المرجــوة 
باســتخدام القانــون وأدواتــه حيــن يمثِّلــون 
ــات المتضــررة،  ــةً سياســية وإحــدى الفئ أقلي
ــون  ل ــن يتحوَّ ــه حي ــه نفس ــون ب ــم يحتج لكنه
ــى  ــه -عل ــتفيدة من ــات المس ــن للفئ ــى ممثلي إل

اعوجاجــه- كرجــاٍل وفقــط.  

ومــا ينطبــق علــى القانــون ينطبــق علــى 
المجتمــع، ألنــه كمــا أشــرنا ليــس ســوى 

المجتمعــي. الواقــع  مــرآٍة وتعبيــٍر عــن 

إذا  مــاذا  الواقــع،  مــن  مثــًا  لنضــرب 
المصــري  الشــارع  فــي  امــرأة  صرخــت 
المعاصــر مســتنجدةً، وقالــت: “حرامــي” 
الثانيــة  المــرة  المــرة األولــى، وفــي  فــي 

“متحــرش”؟  قالــت: 

اللــص خطــٌر علــى الملكيــة الخاصــة، خطــٌر 
د باألخــص الفئــات  د الجميــع، لكنــه يهــدِّ يهــدِّ
األقــوى فــي المجتمــع الذيــن يتمتَّعــون أكثــر 
وامتيــازات  الدولــة  بحمايــة  غيرهــم  مــن 
االنتمــاء إلــى الفئــات المســتفيدة أو يطوفــون 
ــل  ــة التدخُّ ــع احتمالي ــك ترتف فــي حماهــا، لذل
المجتمعــي لحمايــة المــرأة ألعلــى درجاتهــا، 
بينمــا فــي حالــة المتحــرش تنخفــض المبــادرة 
لمســاعدة المــرأة أو حمايتهــا إلــى احتمــاالٍت 
ــد  ــل وق ــى، ب ــة األول ــن الحال ــر م ــل بكثي أق
ــي،  ــوم المجتمع ــها للهج ــي نفس ــرَّض ه تتع
لفئــٍة  باألســاس  موجــهٌ  هنــا  الخطــر  ألن 

محــددة هــي النســاء.

االمتيــازات النســبية والوصــم المجتمعــي 
كبديــٍل للحــل القانونــي والعكــس

ال تــزال محاولــة وصــول النســاء إلــى العدالة 
باســتخدام بديــل الوصــم المجتمعــي قاصــرةً 
ــع  ــة تتمتَّ ــات معين ــة وطبق ــاٍت معين ــى فئ عل

فيهــا النســاء ببعــض االمتيــازات النســبية 
بالمقارنــة بالنســاء مــن طبقــات أخــرى، ففــي 
مصــر تجــد مثــًا أن هــذا البديــل المجتمعــي 
ال يُمــاَرس إال فــي الدوائــر التقدميــة التــي 
المســتوى  علــى  لنفســها  بنفســها  خلقــت 
النظــري قانونًــا أخاقيًــا خاًصــا كجزيــرٍة 

ــر. ــع األكب ــط المجتم ــي وس ــة ف منعزل

ــون  ــيطرة القان ــدم س ــذا، ولع ــن ه ــم م بالرغ
األخاقــي الخــاص أو لعــدم إمكانيــة فرضــه 
ــذه  ــى ه ــة عل ــوية الراديكالي ــة النس ــن القل م
ــة  ــارات المحافظ ــة التي ــرة، وازدواجي الجزي
ــي  ــوذ ف ــادة الرجــال أصحــاب النف ــبيًا بقي نس
ــذي  ــاه ال ــد االتج ــن رص ــر، يمك ــذه الدوائ ه
ونظامهــا  بالدولــة  االســتعانة  إلــى  يميــل 
القانونــي والــذي صــادف محاولــة الدولــة 
المصريــة لتجميــل وجههــا بمســحوق حقــوق 

ــا.  ــرأة ودعمه الم

والمحصلــة هــي نســوياٌت تقدميــات ضــد 
ــرن باللجــوء إلــى القانــون والدولة  الدولــة يبشِّ
لحمايــة النســاء لعــدم وجــود بديــل مجتمعــي 
ــال حتــى فــي األوســاط التقدميــة، ورجــاٌل  فعَّ
تقدميــون ضــد الدولــة يحتمــون بالقانــون 

ــة الوصــم المجتمعــي. ــة ضــد آلي والدول

أصــواٌت  هنــاك  وهــؤالء،  هــؤالء  وبيــن 
تنــادي بضــرورة خلــق آليــة مجتمعيــة ال 
ــي  ــا ف ــة فاعليته ــا أو ضمان ــون تطبيقه يملك

إنفــاذ العدالــة المرجــوة.

جريمــة  طبيعــة  كذلــك  نهمــل  أال  يجــب 
االعتــداء الجنســي مــن حيــث صعوبــة إثباتها 
أو األثــر المجتمعــي الواقــع علــى الضحيــة، 
والــذي ال يــزال حتــى فــي األوســاط التقدميــة 
يقــف  آخــر  تحــٍد  وهــو  الضــرر.  شــديد 
القانونــي،  بالحــل  المناديــن  طريــق  فــي 
ــه  ــى عات ــع عل واالســتفادة مــن األمــر الواق
مــن قبــل المدافعيــن عــن المــرأة كعضــو 
ــع نفســه،  ر مــن هــذا الواق مجتمعــي متضــرِّ
ــة.  ــة أو مجتمعي ــت اســتفادةً قانوني ســواء كان

مــا األســباب التــي جعلــت النســاء تلجــأ إلــى 
اآلليــة المجتمعيــة إًذا كبديــٍل أو ربمــا عامــٍل 
ـٍز للطريــق القانونــي، ليــس  مســاعد ومحفِـّ
فقــط فــي الــدول التــي يتراجــع فيهــا دور 
القانــون بــل حتــى فــي الــدول التــي توَصــف 
ــذي  ــا ال ــات؟ وم ــون ومؤسس ــا دول قان بأنه

دفــع النســاء كذلــك فــي مصــر، علــى ســبيل 
واالحتمــاء  االســتفادة  لمحاولــة  المثــال، 

ــه؟  ــى عات ــي عل ــام القانون بالنظ

إنهــا متاهــةٌ دائريــة شــديدة التعقيــد، ويمكــن 
فهمهــا كمحــاوالت نجــاة فردية غيــر مكتملة، 
أو قــرارات اضطراريــة فــي مواجهــة واقــع 

مجتمعــي وقانونــي معتــل وجائــر.

فاآلليــة المجتمعيــة )الوصــم( كانــت محاولــةً 
والتشــريعي  القانونــي  العــوار  لمواجهــة 
أوســاط  فــي  بالدولــة  وإشــكالية االحتمــاء 
محاولــة  هــو  القانونــي  والحــل  معينــة، 

المجتمعــي. العــوار  لمواجهــة 

إال  قلنــا  كمــا  يفلــح  ال  الوصــم  كان  وإن 
ــة أو  ــراد معين ــد أف ــة وض ــاٍط معين ــي أوس ف
ــة ضــد  ــر فعالي ــيكون أكث ــره س ــل أن تأثي لنق
أشــخاص بعينهــم، فــإن الحــل القانونــي كذلــك 
ال يفلــح إال ألفــراد بعينهــا مــن طبقــاٍت معينــة 

ــة. ــازاٍت معين وبامتي

معضلــة النجــاة الفرديــة والتأســيس للنجــاة 
العامــة ولــوم الضحيــة

ــة”  ــوم ضحي ــة “ل ــن ممارس ــن هــل يمك لك
علــى المســتوى الفــردي بانتقــاد لجوئهــا إلــى 
ــا  ــل مصــر؟ هن ــة مث ــي دول ــى ف ــون حت القان
يمكــن التفريــق بيــن الرؤيــة العامــة ومحاولــة 
ــة  ــي ورؤي ــي حقيق ــر مجتمع ــيس لتغيي التأس
محاولــة  وبيــن  المرجــو،  للحــل  جذريــة 
النجــاة الفرديــة والحصــول علــى العدالــة 
فــي  بهــا  والمســموح  المتاحــة  بــاألدوات 

مواجهــة الجميــع بــا اســتثناء. 

ــف  ــة العن ــع ضحي ــي موق ــرأة ف أرى أن الم
الجنســي أو الجنــدري، ال تواجــه المعتــدي 
فقــط، بــل تواجــه مجتمًعــا كامــًا ودولــةً 
ــك  ــا كذل ــن له ــل وتواجــه الداعمي ــا، ب وقانونً
مــن مختلــف المواقــع والمواقــف ومحــاوالت 
فــرض الفهــم السياســي واالجتماعــي للواقــع 
ــن والمحيطــات بهــا، وهــو  مــن كلِّ المحيطي
مــا ال يتوافــق مــع فكــرة الدعــم فــي حــد 

ــا. ذاته

غيــر  “الدعــم  مفهــوم  يحــاول  مــا  وهــذا 
المشــروط” أن يقولــه. فدعــم الضحيــة ال 
ــه  ــا ألن يمكــن أن يكــون مشــروطًا بشــرط م
ل إلــى اســتخداٍم  فــي هــذه الحالــة ســيتحوَّ
وتشــييء. يواجــه هــذا المفهــوم كذلــك كلَّ 
ــرين  ــة مــن المبشِّ محــاوالت التشــويه الممكن
بــه أو المعترضيــن عليــه. فيتــم الســخرية 
الدوجمــا  مــن  كنــوٍع  وتصويــره  منــه 
الكاريكاتوريــة علــى طريقــة مغالطــة رجــل 

القــش الشــهيرة.

ــة  ــم الضحي ــو دع ــروط ه ــر المش ــم غي الدع
بمــا تحتاجــه هــي وبمــا تــراه هــي وبمــا 
التــي  المســاحة  بإعطائهــا  هــي،  تختــاره 
فــي  خلقهــا  علــى  ومســاعدتها  تحتاجهــا 
ــي  ــع المجتمع ــة الوض ــي مواجه ــاس ف األس
المتجــذِّر، أي االنضمــام إليهــا دون خلــق 

جهــة ضغــط جديــدة. 
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يُقــدَّر اليــوم مجموع ثــروات أغنيــاء العالم 
بمــا يتجــاوز الـــ 10 تريليون )ألــف مليار( 
ــروات باالســتيالء  ــك الث ــت تل دوالر. ُجِمَع
علــى مجهــود وعمــل اآلخريــن، والتهــرب 
مــن دفــع الضرائــب، والتوريــث. لتقريــب 
الصــورة عــن مــدى الثــراء، فإنــك تحتــاج 
ــت  ــارب 2740 ســنة، إذا أنفق ــا يق ــى م إل
ــاق  ــن مــن إنف ــا، لتتمكَّ 1000 دوالر يوميً
مليــار دوالر. أو كمــا يقــول لــوك هيليــارد 
“األجــور  لمركــز  التنفيــذي  المديــر 
المرتفعــة” اإلنجليــزي: “إنهــا ثــروة يــكاد 
يكــون مــن المســتحيل إنفاقهــا خــالل عــدة 

ــة المطلقــة”. ــاٍل مــن الرفاهي أجي

ــبة  ــا بالنس ــس كافيً ــذا لي ــدو أن ه ــن يب ولك
ثرواتهــم  ازدادت  إذ  الثــراء،  لفاحشــي 
أبريــل  بيــن  الربــع  مــن  أكثــر  بمعــدل 
ويوليــو مــن العــام الجــاري، حســب تقريــٍر 

أصــدره البنــك المتحــد السويســري. 

ثــروة  تضاعفــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــركة  ــذي لش ــر التنفي ــك، المدي ــون ماس إيل
تســا، أربعــة مــرات منــذ بدايــة العــام 
 100 مــن  يقــرب  لمــا  لتصــل  الجــاري 

مليــار دوالر، فيمــا أصبــح جيــف بيــزوس، 
رئيــس ومؤســس شــركة أمــازون، أول 
شــخص فــي التاريــخ تصــل ثروته لـــ 200 

مليــار دوالر فــي أغســطس الماضــي. 

ــاح  ــدون للرأســمالية أن األرب يدَّعــي المؤي
علــى  للرأســماليين  مكافــأة  إال  هــي  مــا 
ــوا  ــا قام ــا، وكلم لونه ــي يتحمَّ المخاطــر الت
األربــاح  تكــون  بحكمــة،  باالســتثمار 

مضمونــة فــي النهايــة.

الجارديــان  لصحيفــة  تصريــح  وفــي 
البريطانيــة، قــال جوزيــف ســتادلر، المدير 
التنفيــذي للبنــك المتحــد السويســري: “أبلى 
أصحــاب المليــارات بــاًء حســنًا خــال 
ــون حســب  ــم يتمتَّع ــا”، ألنه ــة كورون أزم

ــرة للمخاطــرة”. ــه بـ”شــهية كبي وصف

االنتقــادات  تقــول  آخــر،  جانــب  علــى 
وجــود  إن  الحــرة  الســوق  لرأســمالية 
أن  علــى  يــدل  أنفســهم  المليارديــرات 
النســخة الحاليــة مــن الرأســمالية بهــا خلــل. 
إن  المثــال  ســبيل  علــى  هيليــارد  يقــول 
زيــادة هــذه الثــروات هــو عامــة علــى أن 
الرأســمالية “ال تُطبَّــق بالشــكل الصحيــح”. 

فــي الحقيقــة كا المعســكرين علــى خطــأ، 
ــى المخاطــر،  ــأة عل ــاح ليســت مكاف فاألرب
ــا  ــًرا جانبيً وظهــور المليارديــرات ليــس أث
فهــؤالء  الجشــع.  الرأســمالي  للنظــام 
النظــام  لهــذا  نتيجــة  هــم  المليارديــرات 
اســتغال  علــى  القائــم  األربــاح  -نظــام 

العمــال. 

بشــكٍل  كورونــا  جائحــة  تفشــي  أظهــر 
ــع بـ”الشــهية  ــروات ال تُصنَ واضــح أن الث
يصنعهــا  بــل  للمخاطــرة”،  الكبيــرة 
عمــل العامليــن بأجــر. ولعــلَّ هــذا مــا 
لمــاذا يصــر أصحــاب األعمــال  ــر  يفسِّ

واألحــزاب المحافظــة علــى عــودة العمــال 
مــرة أخــرى إلــى العمــل فــي ظــلِّ مخاطــر 
هــذه الجائحــة مــن أجــل جنــي المزيــد مــن 

األربــاح. 

ــزٍء  ــى ج ــة عل ــي النهاي ــال ف ــل العم يحص
صغيــر مــن قيمــة إنتاجهــم فــي صــورة 
للغايــة، رغــم أنهــم هــم  أجــور هزيلــة 
ــارق  ــذا الف ــة. ه ــي للقيم ــدر األساس المص
الحقيقيــة  والقيمــة  العمــال  أجــور  بيــن 
إلنتاجهــم هــو مــا يطلــق عليه الماركســيون 
“فائــض القيمــة”، وهــو الــذي يمثِّــل حجــر 
األســاس فــي ثــروات أصحــاب األعمــال.

وحتــى لــو كان بعــض العمــل الــذي يقــوم 
بشــكٍل  أرباًحــا  ـد  يولِـّ ال  العاملــون  بــه 
ــى  ــاظ عل ــم للحف ــإن وجــوده مه مباشــر، ف
ال  الرأســمالي  فالنظــام  النظــام.  هــذا 
يســتطيع الحفــاظ علــى قــوى عاملــة ماهــرة 
ــن  ــود م ــدون وج ــدة ب ــة جي ــع بصح وتتمتَّ
يعمــل فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم علــى 

ــال.  ــبيل المث س

ــال  ــاب األعم ــف أصح ــي وص ــن البديه م
الســبب  ليــس هــذا هــو  لكــن  بالجشــع، 
وراء اســتغال العمــال، فالمنافســة فــي 
األعمــال  أصحــاب  تجبــر  النظــام  هــذا 
الدائــم لوســائل اإلنتــاج  التطويــر  علــى 
مــن  أكبــر  العمــال بصــورٍة  واســتغال 
ــن  ــر م ــاح أكث ــى أرب ــول عل ــل الحص أج
باختصــار، مــن ال يحصــل  المنافســين. 
ــر ممــا ينفــق، يخــرج مــن  ــٍح أكث ــى رب عل

الســوق. 

يحصــل أصحــاب األعمــال علــى األمــوال 
الازمــة لاســتثمار بعــدة طــرق، منهــا 
االقتــراض مــن البنــوك، أو طــرح األســهم 
يحصــل  فيمــا  الماليــة،  األســواق  فــي 
ــروات أو  ــوارث الث ــن ت ــا م ــرون عليه آخ

ــة  ــي النهاي ــكات. ف ــار الممتل ــل إيج تحصي
ــي  ــكل أساس ــة بش ــروات مبني ــذه الث كل ه

ــن. ــل اآلخري ــى عم عل

هــذا النظــام المبنــي علــى تراكــم الثــروات 
ــي  ــر ف ــب اآلخ ــى الجان ــر عل ــع الفق يصن
الوقــت نفســه الــذي يولِّــد فيــه تلــك الثروات 

الطائلــة.

لســد  اســتخدامها  يجــب  الثــروات  تلــك 
مــن  العظمــى  األغلبيــة  احتياجــات 
ــون  ــأن يك ــماح ب ــع، وال يجــب الس المجتم
هنــاك مليارديــرات مــن األســاس. البــد من 
فــرض المزيــد مــن الضرائــب عليهــم، 
وعــدم الســماح بتوريــث تلــك الثــروات 
حقــوق  أجــل  مــن  والنضــال  المهولــة، 
العمــال وحصولهــم علــى أجــوٍر أعلــى 

ينتجــون. أكبــر ممــا  ونصيــٍب 

لكــن إذا أردنــا التخلُّص مــن المليارديرات، 
ــذا النظــام الرأســمالي  ــن إســقاط ه ــد م الب
الهــادف للربــح فقــط، واســتبداله ليحــل 
ــى  ــدف إل ــتراكي يه ــر اش ــاٌم آخ ــه نظ محل
ــم  ــن تعظي ــداًل م ــة حاجــات اإلنســان ب تلبي

ــه.  ــح ومراكمت الرب

ر

»أظهر تفيش جائحة كورونا 

بشكٍل واضح أن الرثوات 

ال تُصَنع بـ”الشهية الكبرية 

للمخاطرة”، بل يصنعها 

عمل العاملني بأجر«

»تلك الرثوات يجب 

استخدامها لسد احتياجات 

األغلبية العظمى من 

املجتمع، وال يجب السامح 

بأن يكون هناك مليارديرات 

من األساس«
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لكــي تصبــح أغنــى رجــل فــي العالــم مثــل 
ب مــن  جيــف بيــزوس، ال بــد أن تتهــرَّ

الضرائــب.

ســدََّدت شــركة أمــازون فــي العــام الجــاري 
ــذ  ــى من ــى الدخــل للمــرة األول ــةً عل ضريب
ــزوس،  ح جيــف بي ثــاث ســنوات. وصــرَّ
ــروات،  ــع الث اإلمبراطــور المتعطــش لجم
بــأن الشــركة دفعــت 162 مليــون دوالر 
قيمتــه  قُــدَِّرت  دخــٍل  علــى  ضرائــب 
بـــ13.3 مليــار دوالر، وهي نســبة تســاوي 
ــا  ــل، بينم ــة الدخ ــن قيم ــي %1.2 م حوال
يفــرض قانــون الضرائــب األمريكــي علــى 
الشــركات أن تدفــع نســبة %21 بعــد أن 

ــن 35%.  ــب م ــا ترام خفَّضه

تدفــع  لــم  و2018   2017 عامــي  فــي 
أمــازون أيَّ ضرائــب علــى أربــاح قـُـدَِّرت 
ــار دوالر  ــار دوالر و11.2 ملي بـــ5.6 ملي
علــى التوالــي. وفــي العــام 2019، دفعــت 
الشــركة ضرائــب بقيمــة %3 للحكومــة 
البريطانيــة، رغــم ارتفــاع أرباحهــا بمقــدار 

ــام الســابق. ــا عــن الع ــث تقريبً الثل

الرأســماليون يمكنهــم تجنُّــب الضرائــب 
ألن النظــام مبنــي علــى الســماح لهــم بذلــك.

وارن بافــت هــو اآلخــر، والــذي يعــد ســابع 
أغنــى شــخص فــي العالــم، ســدَّد عــام 
2006 ضريبــة علــى الدخــل بقيمــة 19% 
َد فيــه موظفــوه  فقــط، فــي الوقــت الــذي ســدَّ
ضريبــةً علــى الدخــل بنســبة %33. وفــي 
قائــًا:  بافــت  ح  صــرَّ ذلــك،  علــى  رده 
“يوجــد صــراع طبقــي، ولكــن طبقتــي، 
طبقــة األغنيــاء، هــي مــن تصنــع الحــرب، 

ونحــن ننتصــر”. 

هــؤالء  اســتطاع  نفســه  الوقــت  وفــي 
بــون مــن ســداد الضرائب االســتفادة  المتهرِّ
ــار  ــة آث ــة لمواجه ــاعدات المقدَّم ــن المس م
مــن  والممولــة  كورونــا  جائحــة  تفشــي 

جيــوب دافعــي الضرائــب.

ففــي بريطانيــا ذهبــت أكثــر مــن 16 مليــار 
جنيــه إســترليني مــن المســاعدات المقدمــة 
البريطانــي،  المحافظيــن  حــزب  مــن 
والُمقــدَّرة بـــ30 مليــار جنيــه إســترليني 
لتحفيــز االقتصــاد أثنــاء اإلغــاق، مباشــرةً 
ــاب  ــركات أصح ــي الش ــوب مالك ــى جي إل

المليــارات. 

المليارديــر  راتكليــف،  جيمــس  كان 
إينــوس  شــركة  ومالــك  البريطانــي 
أكبــر  أحــد  الكيماويــة،  للصناعــات 
ــث  ــك المســاعدات، حي المســتفيدين مــن تل
ازدادت ثروتــه مــن 8.75 مليــار جنيــه 
إســترليني لتصــل إلــى 13.83 مليــار جنيــه 
إســترليني خــال شــهور اإلغــاق الثاثــة. 
يُذَكــر أن راتكليــف قــد نقــل مقــر شــركاته 
ــير  ــة هامبش ــن مقاطع ــام 2010 م ــي ع ف
بذلــك  ـل  ليقلِـّ إلــى سويســرا  اإلنجليزيــة 
ــدار  ــا شــركاته بمق ــي تدفعه ــب الت الضرائ

100 مليــون جنيــه إســترليني ســنويًا. 

ازدادت ثــروة ريتشــارد برانســون، مديــر 
مجموعــة شــركات فيرجيــن أتانتيــك، هــو 
اآلخــر مــن 2.7 مليــار جنيــه إســترليني 
لتصــل إلــى 3.34 مليــار جنيــه إســترليني 
مجموعــة  تدفــع  ولــم  الجائحــة.  أثنــاء 
شــركات فيرجيــن أتانتيــك، أيَّ ضرائــب 
علــى األربــاح لمــدة عاميــن وفقًا لحســابات 
الشــركة األخيــرة، رغــم إدعــاء برانســون 
ــي  ــة ف ــت المجموع ــل حصل ــك. ب ــر ذل غي
ضريبيــة  إعفــاءاٍت  علــى   2018 عــام 
بقيمــة 22 مليــون جنيــه إســترليني بدعــوى 

ــارة”.  “الخس

الطريقــة الثانيــة: اعتصــار العمــال لجنــي 
مزيــٍد مــن األربــاح 

العتصــار  األعمــال  أصحــاب  يســعى 
ــال  ــل العم ــن عم ــاح م ــن األرب ــد م المزي
وزيــادة  األجــور،  تقليــل  طريــق  عــن 
ســاعات العمــل، وزيــادة الرقابــة علــى 

العمــال.

حســب مــا كتبتــه إيميلــي جوينديلزبرجــر، 
ــازن  ــي مخ ــابقات ف ــات الس ــدى العام إح
مخــازن  فــي  العامليــن  فــإن  أمــازون، 
“الروبوتــات”  مثــل  يُعاَملــون  الشــركة 
ــت  نَ ــد مكَّ ــت: “لق ــا. وأضاف ــب وصفه حس
التكنولوجيــا أصحــاب العمــل من اســتغال 
وفــرض  العمــل،  يــوم  مــن  لحظــة  كل 
أســلوب عمــل ســريع ال يســمح بــأي مجــال 
ــي  إلهــدار الوقــت. جهــاز الماســح الضوئ
علــى ســبيل المثــال والــذي كنــت أســتخدمه 
للقيــام بعملــي، كان هــو أيًضــا أداة للرقابــة. 
ل  فــكل مهمــة أقــوم بهــا ُمراقَبــة وُمســجَّ
وقــت قيامــي بهــا. بعــد القيــام بــأي مهمــة، 
ــع  ــة م ــة التالي ــوًرا المهم ــاز ف ــر الجه يُظِه
للقيــام  للوقــت المســموح  عــداٍد تنازلــي 

ــة”.  ــك المهم بتل

الســوقية  قيمتهــا  تُقــدَّر  التــي  الشــركة 
بالمليــارات لديهــا تاريــٌخ ســيئ الســمعة 
حيــث  العمــال،  أوضــاع  يخــص  فيمــا 
عمــال  أن   2011 عــام  فــي  ُكِشــَف 
أمــازون يضطــرون للعمــل فــي درجــة 
حــرارة تصــل إلــى 38 درجــة مئويــة فــي 
أحــد مخــازن الشــركة بواليــة بنســلفانيا 

الشــركة  وتراقــب  المتحــدة.  بالواليــات 
العمــال للتصــدي ألي محــاوالت لانضمام 
المطالبــة  أو  العماليــة  النقابــات  إلــى 
بتحســين ظــروف العمــل. وفُِصــَل أحــد 
بمدينــة  الشــركة  مخــازن  فــي  العمــال 
نيويــورك لتنظيمــه احتجــاج علــى ظــروف 
ــان آخــران  ــَل اثن ــا فُِص العمــل الســيئة. كم
المخاطــر  عــن  منشــورات  لتوزيعهمــا 

كورونــا. لفيــروس  الصحيــة 

مطالبــات  هنــاك  كانــت  بريطانيــا  فــي 
ــل  ــكان العم ــين أوضــاع م ــتمرة بتحس مس
فــي شــركة ســبورتس دايركــت المملوكــة 
أشــلي.  مايــك  البريطانــي  للمليارديــر 
نجحــت المطالبــات فــي 2016 فــي انتــزاع 
ــه  ــون جني ــدَّر بملي ــتحقَّة تُق تعويضــات ُمس
ــراف  ــد اعت ــن بع ــترليني آلالف العاملي إس
الشــركة بامتناعهــا عــن دفــع الحــد األدنــى 

ــي.  ــتوى الوطن ــى المس ــور عل لألج

ســمح هــذا النظــام القائــم علــى االســتغال 
بالمزيــد مــن التفــاوت وعــدم المســاواة، 
ماكميلــون،  دوج  اســتولى   2018 ففــي 
مــارت،  لشــركة وول  التنفيــذي  المديــر 
علــى مــا يزيــد عــن 1188 مــرة قــدر مــا 
ــذي يتقاضــى  يكســبه العامــل المتوســط، ال
ــذا  ــاعة. وه ــي الس ــترليني ف ــه إس 11 جني
ــد  ــف الح ــزال ضع ــف ال ي ــر الضعي األج
ــدة.  ــات المتح ــي الوالي ــر ف ــى لألج األدن

وفــي مدينــة ليســتر البريطانيــة، قامــت 
ــي يتقاضــى  ــس، والت ــو للماب شــركة بوه
العاملــون بهــا أجــوًرا أقــل بكثيــر مــن الحــد 
ــي ظــروف  ــا ف ــى، بتشــغيل مصانعه األدن
عمــل ســيئة، ممــا أدى إلــى تفشــي اإلصابة 
ــئ  ــن المفاج ــس م ــا. ولي ــروس كورون بفي
ــو  ــركة ه ــي مؤســس الش ــود كمان أن محم

ــي. ــر بريطان ملياردي

فــي الحقيقــة ليســت هــذه مجــرد أمثلة شــاذة 
مــن أصحــاب األعمــال الجشــعين، فجميــع 
أصحــاب العمــل يســتغلون العمــال ســواء 
األدنــى  الحــد  العمــال  هــؤالء  تقاضــى 
لألجــور أو اضطــرو للعمــل فــي ظــروف 

عمــل ســيئة.

الثريــة  عائلتــك  دع  الثالثــة:  الطريقــة 
تســاعدك 

إذا ابتســم لــك الحــظ وكنــت مــن أبنــاء 
العائــات فاحشــة الثــراء، فــإن فرصــك 
لتصبــح مليارديــًرا تصبــح كبيــرة جــًدا. 
مليارديــر  أن  تعنــي  العائلــة  فأمــوال 
علــى  الحصــول  يســتطيع  المســتقبل 
الخاصــة  لبــدء شــركته  مســاعدة كافيــة 

كثيــرة. ذلــك  علــى  واألمثلــة 

صاحــب  األمريكــي  الرئيــس  ـى  تلقَـّ
أســماه  مــا  ترامــب  دونالــد  المليــارات 
مليــون  بقيمــة  جــًدا”  “قرًضــا صغيــًرا 
دوالر مــن والــده، إلنشــاء شــركته الخاصة 
ــدََّرت صحيفــة  ــه. فيمــا ق حســب تصريحات
الحقيقيــة  القيمــة  بــأن  تايمــز  نيويــورك 

دوالر.  مليــون   60.7 كانــت  للقــرض 

يجــري  التــي  جينــر،  كايلــي  أطلقــت 
مليارديــرة  أنهــا  علــى  لهــا  الترويــج 
لبيــع  التجاريــة  عامتهــا  عصاميــة، 
علــى  معتمــدةً  التجميــل  مســتحضرات 
أرنــو،  برنــار  وبــدأ  العائلــة.  شــهرة 
أغنــى  وســادس  الفرنســي،  المليارديــر 
شــخص فــي العالــم بثــروة تتجــاوز الـ 100 
مليــار دوالر، تاريخــه المهنــي بالعمــل فــي 
شــركة لألعمــال الهندســية مملوكــة لعائلته. 
ــو  ــة ألرن ــركة العائل ــي ش ــل ف ــَح العم وَمنَ
نقطــة االنطــاق ليتمكَّــن الحقـًـا مــن شــراء 
ــاء  ــوت أزي ــرة وبي ــع الفاخ ــركة للبضائ ش
لويــس فوتــون وكريســتيان ديــور ومتجــر 

ــيه. ــون مارش ــو ب ل

الفرنســية  المليارديــرة  واســتطاعت 
أغنــى  ميريــس،  بيتنكــورت  فرانســواز 
العالــم، جمــع ثروتهــا مــن  فــي  امــرأة 
خــال أمــوال العائلــة أيًضــا. إذ تمتلــك 
التجميــل  عائلتهــا شــركة مســتحضرات 
الشــهيرة “لــولاير” والتــي كانــت والدتهــا 

أحــد أكبــر حاملــي األســهم فيهــا.

المالكــة  العائلــة  والتــون،  عائلــة  تملــك 
لشــركة وول مــارت، مجمــوع ثــروات 
ــلَّ  ــار دوالر. واحت ــد عــن الـــ250 ملي تزي
روب، وجيــم، وأليــس، أبنــاء ســام والتــون 
عــام  منــذ  أماكنهــم  الشــركة،  مؤســس 
2001 بشــكل دائــم بيــن أغنــى 20 شــخص 
فــي قائمــة فوربــس ألغنيــاء العالــم. وتلــك 
ــم  ــم، ت ــم والده ــا له ــي وهبه ــروات الت الث
الحصــول عليهــا مــن خــال نفــس طــرق 

االســتغال.

ــش  ــح فاح ــر لتصب ــق المختص ــذا الطري ه
الثــراء عــن طريــق ثــروة العائلــة ال يعنــي 
ــن  ــن الذي ــرات اآلخري ــا أن الملياردي إطاقً
لــم يرثــو ثرواتهــم أكثــر اســتحقاقًا لهــا. 
ــمالي  ــد رأس ــوال ال يوج ــع األح ــي جمي فف
عصامــي، هــذه الثــروات تُجَمــع دائًمــا مــن 

ــال وكدحهــم.  عــرق العم

رينجــروز  إيزابيــل  بقلــم:  المقــال   *
االشــتراكي”  “العامــل  صحيفــة   -

 . نيــة يطا لبر ا

ر
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ترجمة: سيد صديق 

ــَرت الثــورة الروســية 1917 كلَّ شــيء.  غيَّ
ــن  ــر م ــد أكث ــه، بع ــباب وراء أن ــم األس إليك
مائــة عــام، ال يــزال مــن المهــم دراســة هــذا 

الحــدث بالــغ األهميــة. 

ــا  ــتحوذ فيه ــي يس ــى الت ــرة األول ــت الم كان
ــة  ــلطة الدول ــى س ــال عل العم

فــي أكتوبــر 1917، تمــادت الطبقــة العاملــة 
ــٍة  ــه أيُّ طبق ــا بَلََغت ــى أبعــد ِممَّ فــي روســيا إل
عاملــة قبــل ذلــك أو مــذاك الحين، إذ اســتولَت 
علــى الســلطة السياســية مــن أيــدي الحكومــة 
مــن  بســيطرٍة  ـت محلهــا  الرأســمالية وحلَـّ

العمــال وألجلهــم. 

قــام هــذا الشــكل الجديــد للحكومــة علــى 
كانــت  العمــال.  مجالــس  أو  الســوفييتات، 
مختلفًــا  تمثيليًــا  جهــاًزا  الســوفييتات  هــذه 
االمتيــازات  ذات  البرلمانــات  عــن  تماًمــا 
وغيــر الخاضعــة للمحاســبة فــي المجتمعــات 
الرأســمالية. كان المندوبــون يُنتََخبــون مــن 
ــع،  ــذه المواق ــي ه ــوا ف ــل، وظل ــع العم مواق
الماهــر،  للعامــل  وتقاضــوا األجــر نفســه 
فيمــا كانــوا عرضــةً لاســتدعاء الفــوري 
واالســتبدال. كان هــذا يعنــي أنهــم معروفــون 
بشــكٍل مباشــر ويمكــن محاســبتهم علــى أيــدي 

مــن انتخبوهــم باألســاس. 

ــر،  ــورة فبراي ــت الســوفييتات خــال ث تأسََّس
القيصريــة،  الديكتاتوريــة  أطاحــت  التــي 
ــع  ــاش ودف ــم والنق ــكٍل للتنظي َرت كش ــوَّ وتط
النضــال إلــى األمــام. حــدََّدت الســوفييتات 
يــوم  والمــدن  الضواحــي  مســتوى  علــى 

العمــل بثمــان ســاعات ال أكثــر، وأدخلــت 
الديمقراطيــة فــي الجيــش. تأسََّســت أيًضــا 
ســوفييتات للجنــود والفاحيــن، وفــي مواقــع 
كلَّ  تنظِّــم  المصانــع  لجــان  كانــت  العمــل 
ــى االجتماعــات  ــل إل ــن إدارة العم شــيء؛ م

السياســية. 

ــذه  ــو أن ه ــا بصــورٍة حاســمة ه ــم أيًض المه
ذلــك  تجــاَوَزت  الديمقراطيــة  المنظمــات 
الفصــل الرأســمالي بيــن السياســة واالقتصاد. 
ليســت الســلطة الحقيقيــة فــي ظــلِّ الرأســمالية 
كامنــةً فــي يــد الُمَمثِّليــن الُمنتََخبيــن، بــل فــي 
يــد المليارديــرات ومجالــس إدارة الشــركات 
تتعــدَّى  مــا  للغايــة  ونــادًرا  الكبــرى، 
البرلمانــات علــى ســيطرتهم علــى االقتصاد، 
وحيــن تفعــل ذلــك، يمكــن للطبقــة الرأســمالية 

ــا.  ــب عليه التغلُّ

فــي  القائمــة  الســوفييتات،  ســلطة  كانــت 
ــم العمــال فــي  المصانــع، تســتند إلــى تحكُّ
اإلنتــاج، وقــد تحــدَّت هــذه الســلطة العماليــة 
حكــم الرأســماليين بشــكٍل مباشــر. وحيــن 
فــي  بتروجــراد،  مدينــة  ســوفييت  ـع  وقَـّ
ــا مــع إحــدى منظَّمــات رجــال  مــارس، اتفاقً
األعمــال لتحديــد يــوم العمــل بثمــان ســاعات، 
لــم يكــن ذلــك إال إقــراًرا بحقيقــٍة فََرَضهــا 

العمــال بأنفســهم فــي عمليــة اإلنتــاج. 

وفــي أغســطس مــن العــام نفســه، حين حــاَوَل 
الجنــرال اليمينــي كورنيلــوف ســحق الثــورة، 
اســتخَدَم عمــال الســكك الحديديــة والبــرق 
ســيطرتهم علــى وســائل النقــل واالتصــال 

ــة االنقــاب العســكري.  ــردع محاول ل

كان للثــورة تأثيــٌر هائــل علــى الحيــاة اليومية 

مــن خــال إرســاء الديمقراطيــة فــي مواقــع 
َل كلُّ مصنــٍع وثكنــة إلــى مــكاٍن  العمــل. تحــوَّ
ــات  ــت االفتراض ــدال. تزعزع ــاش والج للنق
ــي  ــٍع غــارٍق ف ــي مجتم ــة. وف ــود القديم والقي
التمييــز الجنســي، انخرطــت النســاء بصــورٍة 

متزايــدٍة فــي الحيــاة السياســية. 

ــا  فــي البدايــة، كانــت الســوفييتات تعمــل جنبً
إلــى جنــٍب مــع حكومــٍة رأســماليٍة مؤقَّتــة 
ــن  ــر ُمنتََخبي ــواٍب غي ــا مــن ن ــت مــن بقاي تألَّفَ
فــي برلمــان القيصــر ســابقًا. وفــي أكتوبــر، 
ـت  وحلَـّ الرأســمالية  الحكومــة  أُطيَحــت 
الســلطة الســوفييتية محلَّهــا، لتكشــف أنــه 
اشــتراكية  ثــورة  قيــادة  العمــال  بإمــكان 
وإدارة المجتمــع مــن أجــل مصالــح األغلبيــة 

الســاحقة فيــه. 

مــن  سلســلةً  الســوفييتية  الدولــة  ــنَت  دشَّ
اإلصاحــات الرائــدة فــي الرعايــة الصحيــة 
ًمــا هائــًا فــي  والتعليــم والعمــل، وحقَّقَــت تقدُّ

حقــوق النســاء ومجتمــع الميــم، عــاوة علــى 
ــي المجــزرة  ــا أنهــت مشــاركة روســيا ف أنه
ــى.  ــة األول ــرب العالمي ــي الح ــة ف اإلمبريالي
أظهَــَرت الثــورة الروســية أن ســلطة العمــال 
ــذري  ــر الج ــل التغيي ــن أج ــق م ــي الطري ه

ــه.  ــذي نحتاج ال

أبرزت دور الحزب الثوري 

لــم تكــن هــذه الثــورة ليُكتَــب لهــا النجــاح 
ــا  لــوال الحــزب البلشــفي. كان الباشــفة حزبً
اشــتراكيًا ثوريًــا، بــل كانــوا أكثــر القــوى 
ــى  ــوا إل ــيا. دع ــي روس ــةً ف ــية جذري السياس
إســقاط الحكومــة الرأســمالية المؤقَّتــة وانتقال 
كلِّ الســلطة إلــى ســوفييتات العمــال والجنــود 

ــن.  والفاحي

الباشــفة  يكــن  لــم  الثــورة،  بدايــة  فــي 
إال  بدعــٍم  يحظــون  الجذريــة  وسياســاتهم 
مــن أقليــٍة فــي الحركــة العماليــة. تمثَّلَــت 
فــي  الســوفييتات  فــي  األكبــر  األحــزاب 
االشــتراكيين المعتدليــن الذيــن رأوا ضــرورة 
ــة  ــي للحكوم ــم السياس ــي الدع ــتمرار ف االس
ــى الســلطة  ــى عل ــدوره أبق ــذا ب ــة. وه المؤقَّت

فــي يــد الرأســماليين. 

ــد يظــل العمــال  ــي ذروة النضــال، ق ــى ف حت
بوها  تشــرَّ التــي  باألفــكار  يتمسَّــكون 
االضطهــاد  مــن  طويلــة  ســنواٍت  خــال 
ــدى  ــون ل ــت ال يك ــب الوق ــمالي. ألغل الرأس
العادييــن  النــاس  مــن  وغيرهــم  العمــال 
أيُّ رأٍي فــي كيفيــة إدارة المجتمــع. يتَِّخــذ 
أربــاب العمــل والمديــرون القــرارات بشــأن 
العمــل، وتتَِّخــذ مجالــس إدارات الشــركات 
ر  وتُقــرَّ االقتصاديــة،  القــرارات  الكبــرى 

»كان للثورة تأثرٌي هائل عىل 

الحياة اليومية من خالل 

إرساء الدميقراطية يف مواقع 

العمل. تحوََّل كلُّ مصنعٍ 

وثكنة إىل مكاٍن للنقاش 

والجدال«



12العدد 135 - األربعاء 21 أكتوبر 2020متابعاتاالشرتايك خربات

السياســات الحكوميــة بواســطة السياســيين 
ــر  ــن يفكِّ ــة. حي ــدى الدول ــن ل والبيروقراطيي
النــاس فيمــن يتمتَّــع بالســلطة إلعــادة تشــكيل 
المجتمــع، فإنهــم ينظــرون إلــى الحكومــة. 
ــذات  ــة، هــذا بال ــة العامل ــي أوســاط الطبق وف
ــة، التــي تســعى إلــى  ز اإلصاحي ــزِّ مــا يُع
تطبيــق اإلصاحــات االشــتراكية مــن خــال 

البرلمانيــة.  المؤسَّســات 

بعــد  حتــى  األفــكار صامــدةً  هــذه  ـت  ظلَـّ
ــداالٍت  ــةً بج ــت مدعوم ــر، وكان ــورة فبراي ث
ســاقها االشــتراكيون المعتدلــون هنــا وهنــاك. 
وبينمــا َســَحَب أغلــب العمــال ثقتهــم فــي 
ــة،  ــة المؤقَّت ــة للحكوم ــر الُمنتََخب ــب غي النخ
َدفََعــت األحــزاب المعتدلــة باتجــاه المصالحــة 
ــم  ــى منحه ــق مــع هــذه النخــب، وحت والتواف

ــة.  ــي الحكوم ــة ف ــب قيادي مناص

المؤقَّتــة  للحكومــة  المتواصــل  الدعــم  كان 
يعنــي أن تظــل الكثيــر مــن تطلُّعــات العمــال 
والجنــود والفاحيــن الثورييــن كمــا هــي دون 
ت مشــاركة روســيا فــي  ـى. اســتمرَّ أن تُلبَـّ
المذابــح الوحشــية للحــرب العالميــة األولــى، 
اإلقطاعييــن  أيــدي  فــي  األرض  ـت  وظلَـّ
ــن  ــًا م ــر تدخُّ ــتلَزَم األم ــد اس ــاء. وق األغني
حــزٍب ثــوري مثــل الباشــفة لتجــاوز تأثيــر 

االشــتراكيين المعتدليــن. 

الباشــفة،  َعَكــَف  عديــدة،  ســنواٍت  عبــر 
بنــاء  علــى  لينيــن،  المركــزي  وزعيمهــم 

ة  ذلــك الحــزب عبــر المشــاركة المســتمرَّ
ــة  ــل الحرك ــداالت داخ ــي النضــاالت والج ف
العماليــة الروســية. وعبــر مراحــل الصعــود 
وقمــع  الطبقــي  النضــال  فــي  والهبــوط 
جــداالٍت  فــي  الباشــفة  انَخــَرطَ  الدولــة، 
ــوا  ــة، وأقام ــية المختلف ــارات السياس ــع التي م
اتصــاالٍت مــع العمــال المناضليــن وكافحــوا 
إلــى جانبهــم. وكان هــذا يعنــي أنهــم، بحلــول 
العــام 1917، كانــوا فــي موضــٍع َســَمَح لهــم 
ــل فــي الجــداالت الُمثــارة فــي الثــورة  بالتدخُّ
ونضاالتهــا. َكَشــَف هــذا النضــال مواطــن 
ــح  ــن، وأوض ــتراكيين المعتدلي ــف االش ضع
للجماهيــر أن الباشــفة كانــوا علــى صــواب: 
كان البــد مــن إطاحــة الحكومــة المؤقَّتــة 

وإحــال الســوفييتات محلَّهــا. 

تمكَّــن الباشــفة مــن النمــو مــن حــزٍب يتألَّــف 
داخــل  أقليــةً  ويُشــكِّل  معــدودة  آالٍف  مــن 
الســوفييتات والجيــش، بينمــا يقبــع الكثيــر 
مــن أفضــل قادتهــم فــي المنفــى، إلــى حــزٍب 
ــٍة تناهــز  ــة بعضوي ــة العامل جماهيــري للطبق
الربــع مليــون وأغلبيــٍة فــي الســوفييتات. فــي 
ــوا  ــي، كان ــي الصــراع الطبق كلِّ منعطــٍف ف
يطرحــون ضــرورة تأســيس ســلطة العمــال، 
وصــواًل إلــى االنتفاضــة التــي ُكلِّلـَـت بالنصر 
االنتفاضــة  هــذه  أطاحــت  أكتوبــر.  فــي 
الدولــة الرأســمالية وأسََّســت حكومــةً مــن 
ــى اإلطــاق  ــى عل الســوفييتات؛ المــرة األول
التــي يســتحوذ فيهــا العمــال علــى ســلطة 

ــة.  الدول

ــم  ــال يمكنه ــفة أن العم ــخ الباش ــر تاري يُظِه
أجــل  مــن  النضــال  فــي  أنفســهم  تنظيــم 
يُظِهــر  الثوريــة.  االشــتراكية  السياســات 
ــن أن تحــرز  ــورات يمك ــخ أن الث ــذا التاري ه
النصــر ضــد أعدائهــا بمنظمــاٍت مثــل هــذه. 
هــذا هــو التنظيــم الــذي نحــن بحاجــٍة لبنائــه 

ــوم.  الي

أوضحت لماذا نحتاج سياساٍت أممية 

اختتــم ماركــس وإنجلــز البيــان الشــيوعي 
بالنــداء الشــهير مــن أجــل التضامــن األممــي 
“يــا عمــال العالــم، اتحــدوا”. خــال حياتهــم 
ــة  ــَدت الحرك ــةً وحَّ ــا منظم ــية، أسَّس السياس
العماليــة فــي بلــداٍن مختلفــة، وُعِرفَــت باســم 

ــى”.  ــة األول “األممي

فــي ظــلِّ النظــام الرأســمالي، تتنافــس رؤوس 
أجــل  مــن  ســعيًا  بعضهــا  األمــوال ضــد 
حصــد األربــاح. وتدفعهــم هــذه المنافســة 
إلــى الســعي مــن أجــل الولــوج إلــى أســواٍق 
جديــدة  مــوارد  علــى  والحصــول  جديــدة 
المســتوى  فــي مقابــل خصومهــم. وعلــى 
العالمــي، يــؤدِّي هــذا إلــى تقســيم العالــم 
ــة  ــة الطبق ــة. أمــا أممي ــن القــوى اإلمبريالي بي
العاملــة، فهــي إقــراٌر بحقيقــة أن العمــال ليس 
لديهــم مصلحــةٌ في هــذه المنافســة. واالنحياز 
إلــى صالــح أمتـ”نــا” ليــس مــن شــأنه إال أن 
يربطنــا بَمــن يســتغلِّوننا، بينمــا يفصلنــا عــن 

ــرى.  ــدان األخ ــال البل عم

فــي العقــود الســابقة علــى الثــورة الروســية، 
بــدت مثــل هــذه األمميــة غيــر قابلــٍة للجــدال 
بيــن االشــتراكيين. كانــت أحــزاب الطبقــة 
االشــتراكية  الحركــة  مــن  العاملــة جــزًءا 
ــواء  ــم تحــت ل ــٍف يجمعه ــي تحال ــة، ف األممي
األمميــة  هــذه  َوقَفَــت  الثانيــة”.  “األمميــة 
ذلــك  بالحــرب،  المتصاعــد  التهديــد  ضــد 
ــع القــرن  ــذي كان ســائًدا فــي مطل ــد ال التهدي
ــي  ــت الحــرب ف ــن اندلََع العشــرين. لكــن حي
ـت  تخلَـّ الحركــة.  هــذه  انقََســَمت   ،1914
معظــم أحــزب األمميــة الثانيــة عــن مبادئهــا 
ــت إلــى طبقاتهــا الحاكمــة  األمميــة، إذ انضمَّ
المذبحــة  إلــى  العمــال  إرســال  دعــم  فــي 

اإلمبرياليــة. 

ــي  ــة الت ــزاب القليل ــد األح ــفة أح كان الباش
ــى  ــوا إل ــة، ودع ــى القومي ــد الحم ــت ض َوقَفَ
ثــورٍة عماليــة مــن أجــل إنهــاء الحــرب. 
لقــد قــادوا المقاومــة ضــد الحــرب حيثمــا 
الوحشــي  الواقــع  أدَّى  بينمــا  اســتطاعوا، 
ــى  ــم إل ــال وَدفََعه ــر العم ــى تجذي ــرب إل للح
المســتوى  وعلــى  د.  التمــرُّ مــن  المزيــد 
ــدة  ــل وح ــن أج ــفة م ــل الباش ــي، عم األمم
االشــتراكيين المناهضيــن للحــرب ووضعــوا 
حجــر األســاس إلحيــاء الحركــة االشــتراكية 

الثوريــة. 

مثلمــا َدفَــَع النظــام المتشــابك عالميًــا إلــى 
حــرٍب عالميــة، َخلَقَــت الخبــرة المشــتركة 
للفظائــع الُمتولِّــدة عــن هــذه الحــرب القاعــدة 
التــي تقــوم عليهــا الثــورة العالميــة. ومــع 
وشــوك الحــرب علــى وضــع أوزارهــا، بــدأ 

ــة.  ــٍة واقع ــى حقيق ل إل ــوَّ ــك يتح ذل

ــٍر  ــى تغيي ــية إل ــورة الروس ــار الث أدَّى انتص
جــذري فــي السياســات العالميــة. امتــدَّت 
الثــورة إلــى أوروبــا الغربيــة، وانتشــرت 
االنتفاضــات الجماهيريــة عبــر العالــم. كانــت 
بالنســبة  حاســًما  عامــًا  العالميــة  الثــورة 
فالرأســمالية  فــي روســيا.  الثــورة  لنجــاح 
ــا  نظــاٌم عالمــي، فيمــا كانــت روســيا مجتمًع
ــه. كان الباشــفة  ــي معظم ــا ف ــًرا؛ ريفيً متأخِّ
عليهــا  ســيُكتَب  ثورتهــم  أن  يدركــون 
الهزيمــة إن لــم تنتشــر، إذ ال يمكــن بنــاء 
ــي  ــة ف ــي روســيا الواقع ــٍع اشــتراكي ف مجتم
براثــن الفقــر وحدهــا. كان أملهــم الوحيــد 
هــو انتصــار الثــورة فــي بلــداٍن أخــرى. 
امتــدَّت االنتفاضــات بالفعــل خــارج روســيا، 
ــة، وتراَجَعــت إثــر  لكنهــا هُِزَمــت فــي النهاي
ضعــف الحــركات الثوريــة، ومــن ثــم ُعِزلـَـت 
بالرجعيــة  الثــورة الروســية، وحوِصــَرت 

الرأســمالية. 

ُمناِهضــةً  االشــتراكية  تكــون  أن  البــد 
أمميــةً  حركــةً  تكــون  أن  لإلمبرياليــة، 
ــال  ــن العم ــن بي ــاء التضام ــى بن ــزةً عل مرتك
عبــر أرجــاء العالــم. إذ ال يمكــن أن تُبنَــى 
االشــتراكية فــي بلــٍد واحــد علــى حســاب 

اآلخريــن. 

ــي  ــة ف ــات العالمي ــا السياس ــكَّلَت هزيمته ش
ــي  ــرن التال الق

أرســت هــذه العزلــة األســاس لهزيمــٍة ال 
ــذا.  ــا ه ــى يومن ــردَّد حت ــا تت ــزال أصداؤه ت
ــلطة  ــه س ــيا، ومع ــي روس ــاج ف ــار اإلنت انه
الطبقــة العاملــة. ظلَّــت الســوفييتات موجــودةً 
باالســم فقــط، والحيــاة الديمقراطيــة التــي 
الســوفييتات  أوصــال  فــي  الــروح  ـت  دبَـّ
ــَرت بالفقــر والمجاعــة. وبشــكٍل متزايــد،  ُدمِّ
كانــت بيروقراطيــة الدولــة هــي التــي تتولَّــى 

ــع.  ــام المجتم زم

لهــذه  سياســيًا  زعيًمــا  ســتالين  صــار 
البيروقراطيــة المتناميــة، وفــي نهاية المطاف 
قــاد ثــورةً مضــادة َســَحقَت مكتســبات الثورة. 

ــة  ــةٌ شرســة مــن إرهــاب الدول ــت حمل انطلق
ــن السياســيين.  وقمعهــا اســتهَدفَت المعارضي
ُحِظــَرت المعارضــة، وتمركــزت الســلطة 

ــة.  ــد البيروقراطي ــي ي ــة ف االقتصادي

ــرة  كان لهــذه الثــورة المضــادة نتائــج مدمِّ
فــي روســيا، لكــن تأثيرهــا علــى السياســات 
العالميــة كان أكثــر تدميــًرا. فبينمــا قَلَبَــت 
األفــكار  جوهــر  الجديــدة  البيروقراطيــة 
الماركســية رأًســا علــى عقــب، واَصلَــت 
ــَج عــن ذلــك  زعمهــا أنهــا تحمــل لواءهــا. نَتَ
أن ارتبطــت االشــتراكية بالنظــام الســتاليني، 
بــداًل مــن أن ترتبــط بالنضــال األممــي للطبقة 

ــة.  العامل

ــزاب  ــبت األح ــية، اكتس ــورة الروس ــد الث بع
العماليــة الثوريــة عضويــةً وحشــوًدا غفيــرة 
مــن األنصــار مــن أوســاط الطبقــة العاملــة، 
إذ اســتلهََمت الشــعوب نمــوذج هــذه الثــورة. 
لَــت إلــى  لكــن هــذه األحــزاب الشــيوعية تحوَّ
ــي  ــدة ف ــة الجدي ــة الحاكم ــد الطبق ــي ي أداٍة ف
روســيا. أصبحــت هــذه األحــزاب حائــًا 
ر العمــال. فــي ألمانيــا علــى ســبيل  أمــام تحــرُّ
ــَرت سياســات الحــزب الشــيوعي  المثــال، دمَّ

ــر.  ــال ضــد هتل ــة النضــال الفعَّ إمكاني

صــدَّت الســتالينية أجيــااًل مــن النشــطاء عــن 
ــكار االشــتراكية.  ــي لألف االستكشــاف الحقيق
بارتباطهــا  هَت  وُشــوِّ الماركســية  فَــت  ُحرِّ
بنظــام ســتالين، وقــد أدَّى ذلــك إلــى انفصــال 
ــراث السياســات  ــن عــن ت النشــطاء والثوريي
الثوريــة للطبقــة العاملــة، تلــك السياســات 
التــي تظــلُّ تمثِّــل الحــلَّ الوحيــد فــي مواجهــة 

ــة.  ــمالية العالمي ــع الرأس فظائ

ــي  ــم الحقيق ــة والفه ــال الدراس ــن خ ــط م فق
لكيفيــة تشــويه الســتالينية وخيانتهــا تــراث 
الثــورة يمكننــا إنقــاذ دروس هــذه الثــورة 
الثــورة  تظــلُّ  منجزاتهــا.  علــى  والبنــاء 
الطبقــة  سياســات  ذروة  ـل  تمثِـّ الروســية 
العاملــة. وطالمــا أننــا مســتمرون فــي النضال 
ضــد الرأســمالية، فنحــن بحاجــٍة إلــى العــودة 
مــن  التعلُّــم  أجــل  مــن  ودراســتها،  إليهــا 
بنــاء  وإعــادة  هزيمتهــا  وفهــم  نجاحاتهــا، 

الثوريــة.  الحــيِّ لاشــتراكية  التــراث 

- هــذا المقــال مترجــم عــن موقــع “ريــد 
األســترالي.  فــالج” 

»كانت سلطة السوفييتات، 

القامئة يف املصانع، تستند 

إىل تحكُّم العامل يف اإلنتاج، 

ت هذه السلطة  وقد تحدَّ

العاملية حكم الرأسامليني 

بشكٍل مبارش«

»يُظِهر تاريخ البالشفة 

أن العامل ميكنهم تنظيم 

أنفسهم يف النضال من 

أجل السياسات االشرتاكية 

الثورية«
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أعلنــت اتفاقيــة تطبيــع كامــل للعاقــات بين 
دولــة اإلمــارات وإســرائيل، تحــت رعايــة 
الماضــي،  أغســطس   13 فــي  أمريكيــة 
وخــال أقــل مــن شــهر، تاهــا اتفاقيــة 
تطبيــع أخــرى بيــن البحرين وإســرائيل في 
11 ســبتمبر. أثــارت االتفاقيتين، تســاؤالت 
ــل  ــى مث ــع عل ــدة حــول جــدوى التوقي عدي
ــر  ــة غي ــن دول خليجي ــات بي ــذه االتفاقي ه
ولــم  الصهيونــي،  الكيــان  مــع  حدوديــة 
عســكرية  مواجهــات  أي  بينهــم  يحــدث 
ــات ســنوات  ــع هــذه االتفاقي بــل ســبق توقي
اإلمــارات  بيــن  خاصــة  التعــاون  مــن 
ــي  ــددة، فف ــي مجــاالت متع وإســرائيل، وف
عــام 2015 تــم فتــح مكتــب دبلوماســي 
ــى  ــة إل ــارات باإلضاف ــي اإلم ــرائيلي ف إس
زيــارات وفود رســمية إســرائيلية ورحات 
لرجــال األعمــال اإلســرائيليين، وكلــل هــذا 
ــا  ــي، تعاون ــادي والسياس ــاون االقتص التع
ــذي  ــام ال ــك الع ــام 2019، ذل ــكريا ع عس
العاقــات  فــي  التوتــر  فيــه حــدة  زادت 
بيــن إيــران واإلمــارات إثــر تعــرض ٤ 
ســفن تجاريــة ألعمــال تخريــب متعمــدة 
فــي الميــاه اإلقليميــة اإلماراتيــة، ووجهــت 
إدارة ترامــب اتهامــاٍت إليــران باســتهداف 
الواليــات  المصالــح األمريكيــة وحلفــاء 

ــة. ــي المنطق ــدة ف المتح

اإلســرائيلية  الخليجيــة  العاقــات  بــدأت 
ــن  ــعينيات م ــي التس ــلو ف ــة أوس ــد اتفاقي بع
ــح  ــام 1996 فت ــي ع ــي، فف ــرن الماض الق
عمــان  وســلطنة  قطــر  دولــة  مــن  كل 
ــادل تجــاري إلســرائيل. ورغــم  ــب تب مكت
عقــب   2000 عــام  إغاقــه  إعانهمــا 
عاقــات  أن  إال  الفلســطينية  اإلنتفاضــة 
التبــادل التجــاري لــم تتوقــف مع قطــر وفقًا 
لبيانــات المكتــب المركــزي اإلســرائيلي 
ــس  ح رئي ــرَّ ــام 2012. وص ــاء ع لإلحص
الموســاد اإلســرائيلي فــي يوليــو 2019 
مــع  الرســمية  العاقــات  عــودة  معلنًــا 
ــب  ــر الجان ــا يُعتَبَ ــو م ــان، وه ــلطنة عم س

المعلــن مــن تعــاوٍن ســري أوســع.

لماذا اآلن؟

ترامب واإلدارة األمريكية

العلــن  إلــى  االتفاقــات  هــذه  إن خــروج 
فــي هــذا التوقيــت يتزامــن مــع خــوض 
ترامــب معركــة انتخابيــة لواليــة ثانيــة 
ــبب  ــعبيته بس ــد لش ــوط متزاي ــل هب ــي ظ ف
ــا  ــاء كورون ــة وب ــة أزم ــي مواجه ــله ف فش
وارتفــاع نســبة البطالــة. وقــد ال يســاهم 
رعايــة ترامــب لهــذه االتفاقيــات فــي حــل 
أي مــن المشــاكل الداخليــة التــي تمــس 
حيــاة المواطــن األمريكــي، وعلــى الرغــم 
للرئاســة  الجمهورييــن  المرشــحين  أن 
يتمتعــون بشــعبية كبيــرة بيــن الناخبيــن 
تطبيــع  اتفاقيــات  توقيــع  أن  إال  اليهــود، 
كامــل بيــن دول عربيــة وإســرائيل يعــد 
ــو  ــة وه ــة الحالي ــإلدارة األمريكي ــاًزا ل إنج

مــا تســعى إليــه السياســة األمريكيــة بشــكل 
عــام منــذ اتفاقيــة أوســلو فــي التســعينيات.

نتنياهو واألزمة الداخلية

ــات  ــة واتهام ــة داخلي ــو أزم ــه نتنياه يواج
بالفســاد والتزويــر وخــروج اآلالف فــي 
مظاهــرات ضــده بســبب ســوء إدارتــه 
نســبة  وزيــادة  الكورونــا،  ألزمتــي، 

العاطليــن عــن العمــل.

فالنجــاح فــي توقيــع اتفاقيــات تطبيــع كامــل 
مــع دولتيــن خليجيتيــن بعــد ربــع قــرن 
ــدة  ــة لمعاه ــة عربي ــر دول ــع آخ ــن توقي م
دوٌل  بهمــا  تلحــق  أن  ـع  -وُمتوقَـّ ســام 
ــة  ــام دول ــة لقي ــت معادي ــة أخــرى ظل عربي
إســرائيل لعقــود- يعــد انتصــاًرا لنتنياهــو، 
فهــو مــن ناحيــة يعــود بمكاســب اقتصاديــة 
واســتثمارية، ومــن ناحيــٍة أخــرى يضفــي 
ــن  ــه م ل ــان ويحوِّ ــذا الكي ــى ه ــرعيةً عل ش
ــة  ــة قطري ــى دول ــل إل ــاٍن غاصــب محت كي

ذات ســيادة.

اإلمارات ودول الخليج والعجز العربي

ــن  ــج م ــف دول الخلي ــي موق إن التحــول ف
العــداء الشــديد الكيــان الصهيونــي ورفــض 
أي شــكل مــن أشــكال التطبيــع -الــذي ظهر 
ــرة  ــرت فــي الفت ــو انتش ــع فيدي ــي مقاط ف
األخيــرة للملــك فيصــل ملــك الســعودية 
ــارات-  ــة اإلم ــس دول ــد مؤس ــيخ زاي والش
إلــى الموادعــة وإقامــة عاقــات ســرية، 
ــزل  ــه بمع ــن فهم ــل ال يمك ــع الكام فالتطبي
عــن التحــوالت االقتصاديــة والسياســية 
ــرن  ــتينيات الق ــة س ــذ نهاي ــت من ــي حدث الت
الماضــي. فعلــى الصعيــد السياســي انهــار 
مشــروع القوميــة العربيــة بعــد هزيمــة 
األســود  أيلــول  بأحــداث  مــروًرا   67
وإبــرام أكبــر دولــة عربيــة معاهــدة ســام 
مــع العــدو، واجتيــاح إســرائيل للبنــان، 
والحــرب  اللبنانيــة،  األهليــة  والحــرب 
غــزو  وكذلــك  وإيــران،  العــراق  بيــن 
ــن  ــه م ــب علي ــا ترت ــت وم ــراق للكوي الع
إنشــاء قواعــد عســكرية أمريكيــة فــي قلــب 
ــه أثــر عميــق فــي  الخليــج العربــي، كان ل
العاقــات العربيــة للعربيــة والموقــف مــن 

القضيــة الفلســطينية.

ــي  ــطينية ف ــة الفلس ــت القضي ــد أن كان فبع
قلــب الشــأن العربــي وتعالــت أصــوات 
االســتنكار والرفــض التــام ألي تفــاوض 
بشــكل  األمــور  ســارت  العــدو،  مــع 
ــن  ــلو بي ــة أوس ــع اتفاقي ــذ توقي ــف من مختل
منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل 
ــج  ــاء حــرب الخلي ــب انته ــام 1993 عق ع
اعترافًــا  مــرة  ألول  وتضمنــت  الثانيــة 
مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية بحــق 
والعمــل  ســام  فــي  العيــش  إســرائيل 
ــا األساســية مــن خــال  ــى حــل القضاي عل
المفاوضــات، وإدانــة الســتخدام العنــف 
وتبــع ذلــك فــي عــام 1994 توقيــع اتفاقيــة 
ســام بيــن األردن وإســرائيل ولــم تعــد 
ــر  ــبيل لتحري ــي الس ــلحة ه ــة المس المقاوم
فلســطين، بــل لــم يعــد الهــدف هــو تحريــر 
ــم  ــة حك ــل اقام ــاس، ب ــن األس ــطين م فلس
تمهيــدا إلعــان دولــة  فلســطيني  ذاتــي 
اإلســرائيلية  للدولــة  مجــاورة  فلســطينية 

القائمــة.

وفــي تطــور آخــر لنفــس مســار التفــاوض، 
أعلــن الملــك عبــدهللا بــن عبــد العزيــز فــي 
ــادرة الســام  ــروت عــام 2002 مب قمــة بي
العربيــة والتــي تقــوم علــى فكــرة أساســية 
ــل اإلنســحاب  ــل مقاب ــع الكام ــي التطبي وه
دولــة  وإعــان   ٦٧ لحــدود  الكامــل 
فلســطينية وعــودة الاجئيــن. االن ومــع 
عقــد دولتيــن خليجيتيــن التفاقيــات أحاديــة 
ــع كامــل مــع إســرائيل دون  تتضمــن تطبي
ــر  ــو أكب ــطيني ه ــق الفلس ــاة للح أي مراع
ــذي يتباهــى اآلن  ــة قدمــت لنتنياهــو ال هدي
بإنجــازه وهــو تغييــر المغاظلــة مــن أرض 
مقابــل الســام إلــى ســام مقابــل ســام 
ــة. ــي المنطق ــوى ف ــرف األق ــه الط يفرض

وقــد حــاول محمــد بــن زايــد تبريــر اتفاقــه 
وكأنــه حصــل علــى مقابــل يخــدم القضيــة 
ــن  ــًدا م ــذ وع ــه أخ ــن أن ــطينية وأعل الفلس
نتنياهــو بوقــف مشــروع الضــم أي وضــع 
منطقــة غــور األردن وشــمال البحــر الميت 
والمســتوطنات تحــت الســيادة اإلســرائيلية. 
والتــي  المنطقــة  هــذه  أهميــة  وترجــع 
تســيطر عليهــا إســرائيل بالفعــل ولكنهــا 
تريــد تقنيــن هــذه الســيطرة، لكونهــا أطــول 

ــة وإذا  ــة عربي ــع دول ــرائيل م ــدود إلس ح
أُقِــرَّ حــل الدولتيــن فــإن هــذه المنطقــة 
ــة الفلســطينية  ســتكون ضمــن حــدود الدول
وهــو مــا ال يريــده نتنياهــو ألســباب عديــدة 
ــة  ــا أن إعــان دول ــن أهمه ــة ولك اقتصادي
فلســطينية لهــا شــريط حــدودي طويــل مــع 
ــب ســكانها مــن أصــول  ــة أغل ــة عربي دول
ــرائيل  ــى إس ــرا عل ــكل خط ــطينية يش فلس
عســكري  دعــم  مــن  تقدمــه  قــد  لمــا 
ــى نتنياهــو أن يكــون  ــد نف للفلســطينيين. لق
قــد ذكــر كلمــة “وقــف” البــن زايــد بــل أنــه 

ــط. ــروع فق ــل” المش ــد “تأجي وع

ــس  ــن بنف ــع البحري ــاق تطبي ــم يحــظ اتف ول
مــن  تاريــخ  يوجــد  ال  ربمــا  االهتمــام 
العاقــات الســرية ولكــن التركيبة الســكانية 
االســرة الحاكمــة فــي البحريــن تبحــث عــن 

ــران. ــة إي ــعبها ومواجه ــم ضــد ش داع

الســتضافة  المنامــة  اختيــار  يكــن  لــم 
مؤتمــر الســام االقتصــادي فــي يونيــو 
الــذي  المؤتمــر  ذلــك  صدفــة،   2019
فلســطينيين  أعمــال  رجــال  حضــره 
وإعامييــن وباحثيــن إســرائيليين، يعــد أحد 
ــرن الغامضــة وخطــوة  ــة الق ــح صفق مام
فــي طريــق إتمــام هــذه الصفقــة المشــبوهة. 
فاســتضادفة البحريــن لهــذا المؤتمــر رفــع 
أســهمها لــدى الواليــات المتحــدة ومهــد 
الطريــق إلقامــة عاقــات ديبلوماســية مــع 

إســرائيل.

ــة الشــيعية  ــرة ذات األغلبي المملكــة الصغي
المحكومــة بأســرة ســنية ديكتاتوريــة، هــي 
أكثــر الــدول الخليجيــة اســتعداداً للثــورة 
قويــة  انتفاضــة  شــهدت  وقــد  الشــعبية 
بمســاعدة  قمعــت   ،2011 مــارس  فــي 
ــي أخمــدت هــذه  المدرعــات الســعودية الت
االنتفاضــة خوفًــا مــن انفجــار المنطقــة 
ــن،  ــاورة للبحري ــعودية المج ــرقية الس الش
ــة  ــا شــيعة المملك ــي مدنه ــز ف ــي يترك والت
الذيــن يعانــون مــن تمييــز واضطهــاد وقــد 

ــام. ــس الع ــي نف ــركات ف ــهدت تح ش

ــدات  ــذه المعاه ــع ه ــى توقي ــال عل إن اإلقب
ــذا  ــض فه ــور البع ــا يص ــا كم ــس مجانيً لي
االصطفــاف الخليجــي مــع إســرائيل ليــس 
فقــط لمواجهــة التهديــد اإليرانــي ولكــن 
الواليــات  لــدى  أســهمهم  أيًضــا  ز  يعــزِّ
المتحــدة يضمــن بقائهــم على رأس الســلطة 
ــة حــدوث أي  ــي حال ــم ف ــم الدعــم له وتقدي

ــعوب. ــن الش ــركات م تح

مــع  العاقــات  تطبيــع  قــرار  إن 
الســلطة  قــرار  الصهيونــي هــو  الكيــان 
إلرادة  تماًمــا  المخالــف  الديكتاتوريــة 
الشــعوب. ولعــلَّ اســتطاعات الــرأي فــي 
ــي  ــض حوال ــرت رف ــي أظه ــارات الت اإلم
%80 مــن المشــاركين للتطبيــع وإقامــة 
ــي  ــرات ف ــع إســرائيل والتظاه ــات م عاق
البحريــن المنــددة لهــذا االتفــاق خيــر دليــل 
علــى االنفصــال التــام بيــن إرادة الشــعوب 

االســتبداد. ســلطات  وقــرارات 
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بانكــوك  التايانديــة  العاصمــة  شــهدت 
مظاهــراٍت  أكتوبــر   15 الخميــس  مســاء 
للمطالبــة  اآلالف  عشــرات  فيهــا  شــارك 
ــان،  ــل البرلم ــوزراء، وح ــس ال ــزل رئي بع
ــات  ــح صاحي ــذي يمن ــتور ال ــل الدس وتعدي
المظاهــرات  وتأتــي  للجيــش.  واســعة 
الحاشــدة علــى الرغــم مــن فــرض الســلطات 
تجمــع  يحظــر  الــذي  الطــوارئ  قانــون 
ــام  ــدَّى ق ــخاص. وتح ــة أش ــن خمس ــر م أكث
ــاٍت  ــد مطالب ــا بع ــا ملكيً ــرون موكبً المتظاه
ــك الــذي يحظــى  بتقليــص صاحيــات المل
والعائــات  العســكرية  المؤسســة  بدعــم 

الثريــة.

اســتمرت  التــي  االحتجاجــات  وتطالــب 
علــى مــدى األشــهر الثــاث األخيــرة بعــزل 
رئيــس الــوزراء الــذي كان قائــًدا للجيــش 
فــي انقــاب 2014 قبــل فــوزه فــي انتخابات 
ــه  ــي يتهم ــي والت ــام الماض ــن الع ــارس م م
المتظاهــرون بتزويــر نتائجهــا مــن أجــل 

االحتفــاظ بالســلطة.

فــي  الطارئــة  اإلجــراءات  إعــان  وبعــد 
قَــت  وقــت ســابق مــن يــوم الخميــس، فرَّ
شــرطة مكافحــة الشــغب مئــات المتظاهريــن 
الذيــن احتشــدوا طــوال الليــل خــارج مكتــب 
رئيــس الــوزراء فــي بانكــوك، واعتقلــت 
ــد  ــا للعدي ــت تهًم هَ عــدًدا مــن النشــطاء ووجَّ
ــد  ــن، وخــرق قواع ــارة الفت ــمل إث ــم تش منه
ــأن  ــتجد بش ــا المس ــروس كورون ــة في مكافح
ــع. واعتقلــت القــوات ناشــطين بموجب  التجمُّ
قانــون يحظــر أي عمــل عنــف ضــد الملكــة 
أو حريتهــا، ويواجــه الناشــطون أحكاًمــا قــد 

ــاة. ــى الســجن مــدى الحي تصــل إل

ــذي يقــوده الشــباب اســتمر عــدة  الحــراك ال
أشــهر بشــكل شــبه يومــي، إذ بــدأت الحركــة 
ــع أنحــاء  مــع الطــاب فــي المــدن فــي جمي
البــاد، لكنهــا اجتذبــت منــذ ذلــك الحيــن 
شــريحةً عريضــة مــن المجتمــع. ويقــول 

مثــل  الظلــم  مــن  ســئموا  إنهــم  النشــطاء 
اســتمرار ســيطرة الجيــش علــى الســلطة 
فــي  وضــع  الــذي  الدســتور  خــال  مــن 
العســكري  الحكــم  فــي ظــل   2017 عــام 
الطــوارئ  وحالــة   ،2014 انقــاب  بعــد 
ــون  ــي يقول ــة -الت ــا المطول ــروس كورون لفي
ــية  ــة السياس ــق المعارض ــتَخَدم لخن ــا تُس إنه
وحريــة التعبيــر- عــاوة علــى االقتصــاد 
م لهــم قلــة فــرص العمــل،  المتعثــر الــذي يقــدِّ

وكذلــك اختفــاء النشــطاء الديمقراطييــن.

الجبهــة  قــادت  الماضــي  ســبتمبر  وفــي 
المتحــدة لـ”طــاب جامعــة” مظاهرة شــارك 
فيهــا اآلالف بالقــرب مــن المجلــس الخــاص 
مطالبهــا  أهــم  كانــت  الملــك  بمستشــاري 
إلغــاء القوانيــن المناهضــة للتشــهير بالنظــام 
الملكــي، ووضــع دســتور جديــد، وإلغــاء 
المناصــب الملكيــة، واإلطاحــة بالمجلــس 
العســكري، وحــل الحــرس الملكــي. ونجــح 
ــعبية”  ــة ش ــب “لوح ــي نص ــرون ف المتظاه

القصــر  مــن  بالقــرب  لحركتهــم  تخليــًدا 
الملكــي التايانــدي. وتقــول اللوحــة: “هنــا، 
ــك للشــعب  ــاس أن هــذا المــكان مل ــن الن يعل
ــه  ــادة االحتجــاج إن ــال ق ــك”. وق ــس للمل ولي
بمثابــة  كانــت  أخــرى  للوحــة  بديــاً  كان 
نهايــة الحكــم الملكــي فــي 1932، لكنهــا 

اختفــت فــي 2017.

ويقضــي الملــك الحالــي، والــذي تــم تنصيبــه 
ــي الخــارج  ــه ف العــام الماضــي، معظــم وقت
وكان غائبًــا إلــى حــد كبيــر عــن الحيــاة 
العامــة فــي تايانــد، حيــث تكافــح البــاد 
مــع جائحــة فيــروس كورونــا. ورغــم إلغــاء 
ــي 1932،  ــد ف ــي تايان ــة ف ــة المطلق الملكي
ال يــزال الملــك يتمتَّــع بنفــوذ سياســي كبيــر. 
أصــوٌل  نُقِلَــت  ملــًكا،  أصبــح  أن  ومنــذ 
بمليــارات الــدوالرات يحتفــظ بهــا التــاج 
التايانــدي إليــه، ممــا يؤكــد ســيطرته علــى 
الشــؤون الماليــة الملكيــة وزيــادة ثروتــه 

ــر. ــكل كبي ــخصية بش الش

بقلــم: مصطفى عبد الغني

أعلــن لويــس آرس مرشــح حــزب “الحركــة 
االثنيــن،  أمــس  البوليفــي،  االشــتراكية” 
التــي  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  فــوزه 
ــوم األحــد الماضــي، فيمــا  ــاد ي شــهدتها الب
خــرج أنصــاره إلــى الشــوارع احتفــااًل بهــذا 
ــد أن أظهــر  ــي هــذا اإلعــان بع ــوز. يأت الف
االنتهــاء  بعــد  الناخبيــن  آلراء  اســتطاع 
مــن اإلدالء بأصواتهــم بــأن آرس، الــذي 
ــي  ــاد ف ــر االقتص ــب وزي ــغل منص كان يش
ــس،  ــو مورالي ــابق إيف ــس الس ــة الرئي حكوم
قــد حقــق نصــًرا ســاحقًا مــن الجولــة األولى.

يعــد هــذا الفــوز انتصــاًرا كبيــًرا لحــزب 
أن  بعــد  اليســاري  االشــتراكية  الحركــة 
أُطيــَح رئيســه إيفــو موراليــس مــن الســلطة 

العــام الماضــي فــي انقــاب عســكري. 

ســادت حالــةٌ مــن الترقــب نتائــج االنتخابــات 
التصويــت  عمليــة  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــدم  ــن ع ــات م ــط تخوف ــدوء، وس ــرت به م
بعــد  وذلــك  للســلطة،  ديمقراطــي  تــداول 
تأخــر إعــان النتائــج األوليــة عــن المعتــاد. 
اســتطاعين  نتائــج  إعــان  حجــب  ةأدى 
للــرأي قامــت بهمــا وكاالت خاصــة إلــى 
زيــادة حالــة التوتــر، قبــل أن يقــوم موراليس 
ــوز آرس  ــة الصمــت وإعــان ف ــاء حال بإنه

باالنتخابــات.

كانــت بوليفيــا قــد شــهدت، العــام الماضــي، 
ــي  ــس ف ــوز مورالي ــد ف ــكريًا بع ــا عس انقابً
االنتخابــات الرئاســية لفتــرة رابعــة علــى 
اليمينيــة  المعارضــة  اســتغلَّت  التوالــي. 
غيــر  والفــوز  االقتصاديــة  األزمــة 
ــى،  ــة األول ــن الجول ــس م ــع لمورالي المتوق

ــة  ــي نزاه ــاق ف ــع النط ــكيك واس ــط تش وس
ــة مــن الفوضــى.  االنتخابــات، إلحــداث حال
وقــد واكبــت ذلــك هجمــاٌت مســلحة مــن 
ــرات  ــى مق ــرف عل ــن المتط ــر اليمي عناص
الحركــة االشــتراكية، بــل وعلــى منــازل 
المزارعيــن مــن عائلــة وجيــران موراليــس.

ليشــكل  للجيــش  المباشــر  التدخــل  وجــاء 
الخطــوة األخيــرة مــن االنقــاب، إذ أرغمت 
قيــادة الجيــش موراليــس علــى تــرك البــاد 
وتــم نقلــه بالفعــل إلــى المكســيك كاجــئ 
سياســي. وأعلنــت جانيــن آنيــز، أحــد أقطاب 
ــي  ــان البوليف ــي البرلم ــرف ف ــن المتط اليمي
للســكان  احتقارهــا  عنهــا  والمعــروف 
للبــاد  مؤقتــةً  األصلييــن، نفســها رئيســةً 
ــة  ــاب غالبي ــي غي ــي وف ــٍت هزل ــد تصوي بع
ــاٍت  ــت بتصريح ــم أدل ــان. ث ــاء البرلم أعض
ــى جانبهــا  ــة مــن قصــر الرئاســة وإل صحفي

ــش. ــراالت الجي ــار جن ــد كب أح

األمريكــي  الرئيــس  إدارة  أعلنــت  وقــد 
ــور إعــان موراليــس اســتقالته،  ترامــب، ف
اعتبــار ذلــك “نصــًرا كبيــًرا للديمقراطيــة”. 
وكان مــن أول المهنئيــن لليميــن البوليفــي 
اليمينــي  البرازيلــي  بولســونارو  نظــام 
مــن  عــدٌد  ـل  هلَـّ فيمــا  المتطــرف، 
وعلــى  االنقــاب  لهــذا  المليارديــرات 
التنفيــذي  المديــر  ماســك  إيلــون  رأســهم 

تســا.  لشــركة 

ك مئــات اآلالف مــن  وعلــى الفــور تحــرَّ
ــة المتاخمــة للعاصمــة  ــو )المدين ــراء اآللت فق
البــاز وهــي معقــل الفقــراء مــن الســكان 
ــة  ــة للمطالب ــراٍت صاخب ــن( بمظاه األصليي
االنقــاب  ووقــف  موراليــس  بعــودة 
الفقــراء  المزارعــون  وبــدأ  العســكري، 
المعركــة  فــي  للدخــول  بتنظيــم صفوفهــم 
ــن  ــن المقاومي ــرات م ــا العش ــَل فيه ــي قُتِ الت
اليميــن  عصابــات  وشــاركت  لانقــاب. 
ــش  ــب الجي ــى جان ــل إل ــي القت ــرف ف المتط

والشــرطة.

كان إيفــو موراليــس، الــذي يعــد أول رئيــس 
لبوليفيــا مــن الســكان األصلييــن، أحــد قــادة 
التــي  والنقابيــة  االجتماعيــة  الحــركات 
ــي  ــرن الحال ــات الق ــي بداي ــوة ف ــت بق اندلع
ــات  ــد السياس ــدة وض ــة الجدي ــد الليبرالي ض
الحكومــات  تبنتهــا  التــي  العنصريــة 
ــراء والســكان  ــة تجــاه الفق ــة المتعاقب البوليفي
األصلييــن وضــد ثقافتهــم وحقوقهــم. وقــد 
النقابييــن  مــن  ورفاقــه  موراليــس  شــكَّل 
الحركــة  حــزب  الفقــراء  والمزارعيــن 
الفــوز  مــن  تمكَّــن  الــذي  االشــتراكية، 
فــي  جــرت  التــي  الرئاســية  باالنتخابــات 

.2005 عــام 

ـى  تبنَـّ الثــاث  رئاســته  فتــرات  وخــال 
سياســاٍت  االشــتراكي  موراليــس  حــزب 
إصاحيــة لخدمــة الغالبيــة العظمــى مــن 
الســكان مــن المزارعيــن والعمــال، وقــد 
ــن مــن تقليــص نســبة الفقــر مــن 60%  تمكَّ
ــراٍت  ــق طف ــكان، وخل ــن الس ــى %30 م إل
ــوق  ــي حق ــة وف ــم والصح ــي التعلي ــرة ف كبي
المزارعيــن والعمــال. ولكــن هــذا النمــوذج 
ــا  ــرعان م ــتراكية س ــن االش ــي م اإلصاح
األزمــة  بعــد  طاحنــة  ألزمــات  تعــرَّض 
أســعار  وانهيــار   2008 فــي  العالميــة 
والتــي  والغــاز  والبتــرول  الخــام  المــواد 
ــال  ــي. وخ ــاد البوليف ــا االقتص ــد عليه يعتم
شــعبية  تراجعــت  األخيــرة،  الســنوات 
موراليــس، الــذي شــغل منصــب الرئيــس 
لمــدة 14 عــام، وذلــك بعــد تقاربــه المتزايــد 
التــي  الجنســيات  متعــددة  الشــركات  مــن 
تعمــل فــي مجــاالت الزراعــة والطاقــة فــي 

بوليفيــا. 

فوز حزب »الحركة االشرتاكية« اليساري باالنتخابات الرئاسية يف بوليفيافوز حزب »الحركة االشرتاكية« اليساري باالنتخابات الرئاسية يف بوليفيا
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إلــى  البياروســية  المعارضــة  دعــت 
البــاد  مســتوى  علــى  العــام  اإلضــراب 
ألكســاندر  الحالــي  الرئيــس  يتقــدَّم  لــم  إذا 
ــر  ــوم 25 أكتوب ــل ي لوكاشــينكو باســتقالته قب
الجــاري، وذلــك بعــد ســماح الســلطات يــوم 
اإلثنيــن الماضــي، 12 أكتوبــر، باســتخدام 
الرصــاص الحــي فــي مواجهــة االحتجاجــات 
التــي تشــهدها البــاد منــذ أكثــر مــن شــهرين.

بــدأت االحتجاجــات عشــرات اآلالف فــي 
ــع  ــي جمي ــدن ف ــدة م ــك وع ــة مينس العاصم
أنحــاء البــاد فــي أغســطس الماضــي، عقــب 
فــوز لوكاشــينكو، الــذي يحكــم بياروســيا 
منــذ 26 عاًمــا، فــي االنتخابــات الرئاســية 
نتائجهــا.  فــي صحــة  المشــكوك  األخيــرة 
االنتخابــات  نتائــج  المتظاهــرون  ويصــف 
بأنهــا مــزورة علــى نطــاق واســع مــن أجــل 

ــلطة. ــي الس ــس ف ــاء الرئي بق

الشــغب  مكافحــة  شــرطة  اســتخدمت 
ــذ  ــن من األســاليب الوحشــية ضــد المتظاهري
الحملــة القمعيــة التــي أعقبــت االنتخابــات 
مباشــرة. واســتخدمت كذلــك خراطيــم الميــاه 
ــي  ــاص المطاط ــة والرص ــل الصوتي والقناب

ــيرة  ــق المس ــوع لتفري ــيل للدم ــاز المس والغ
األخيــرة فــي مينســك، وتعــرَّض العديــد مــن 
المتظاهريــن للضــرب بهــراوات الشــرطة 
ممــا أدَّى إلــى إصابــة العشــرات منهــم، فيمــا 

ــات. ــَل المئ اعتُقِ

وكانــت الشــرطة قــد أطلقــت قنابــل الصــوت 
مســيرة  خــال  للدمــوع  المســيل  والغــاز 
مــن  كبيــر  عــدد  فيهــا  شــارك  أخــرى 
المحتجيــن فــي ســن التقاعــد يــوم اإلثنيــن 

الماضــي.

ــت أكثــر مــن  وفــي ســبتمبر الماضــي، اعتُقِلَ
200 امــرأة خــال مظاهــرة نســائية طالبــت 
لوكاشــينكو بالتنحــي عــن الســلطة وذلــك بعــد 
ــي  ــرأة ف ــال 100 ام ــن اعتق ــط م ــبوع فق أس
ــد  ــي بع ــيرة التــي تأت ــة. المس ــيرة مماثل مس
سلســلة مــن االحتجاجــات النســائية شــاركت 
فيهــا نحــو ألفــي امــرأة فــي عــدة شــوارع قبل 
ــوات األمــن  ــل الشــرطة. ومنعــت ق أن تتدخَّ
م وبــدأت فــي جرهــن إلــى  النســاء مــن التقــدُّ
عربــات الشــرطة، وســرعان مــا اعتقلــت 
مئــاٍت منهــن. ومــن بيــن الموقوفــات نينــا 
باجينســكايا، وهــي ناشــطة تبلــغ مــن العمــر 

أشــهر  مــن  واحــدة  أصبحــت  عاًمــا   73
ــاج. ــة االحتج ــي حرك الوجــوه ف

ســفيتانا  المعارضــة  زعيمــة  وأصــدرت 
ــات  ــت االنتخاب ــي خاض ــكايا، والت تيخانوفس
لوكاشــينكو،  ضــد  األخيــرة  الرئاســية 
ــتبدأ  ــر، س ــي 26 أكتوب ــه: “ف ــت في ــا قال بيانً
ــاق  ــيتم إغ ــا، وس ــركات إضرابً ــع الش جمي
للمتاجــر  يكــون  ولــن  الطــرق،  جميــع 
ــت  ــات”. وواصل ــة أي مبيع ــة للدول المملوك
تيخانوفســكايا: “كلُّ مــن ال ينحــاز إلــى جانب 
ــن  ــاب. اعل ــي اإلره ــريٌك ف ــو ش ــعب ه الش
عانيــة أنــك لــم تعــد تدعــم النظــام”. يُذَكر أن 
تيخانوفســكايا، والتــي ُوِضَعــت مؤخــًرا علــى 
قائمــة المطلوبيــن فــي روســيا وبياروســيا، 
تعيــش فــي ليتوانيــا منــذ أغســطس الماضــي 
ــا  ــاد، فيم ــادرة الب ــى مغ ــَرت عل ــا أُجبِ بعدم
ــف  ــع زوجهــا ســيرغي تيخانوفســكايا خل يقب
القضبــان لمنعــه مــن مواجهــة لوكاشــينكو 
فــي االنتخابــات الرئاســية األخيــرة، قبــل أن 

ــا. ــل زوجه ــكايا مح ــل تيخانوفس تح

ــام  ــيا ع ــة بياروس ــينكو رئاس ــى لوكاش تولَّ
الســوفييتي،  االتحــاد  انهيــار  بعــد   1994

وحــاول أن يُظِهــر نفســه فــي صــورة الزعيــم 
القومــي الــذي يضمــن االســتقرار ويدافــع 
عــن بــاده ضــد النفــوذ األجنبــي. حافــظ 
لوكاشــينكو علــى ســيطرة الدولــة علــى قطاع 
التصنيــع، فيمــا حافظــت القنــوات اإلعاميــة 
ــه  ــة. ومنحت ــا للحكوم ــى والئه ــية عل الرئيس
هــذه العوامــل -حتــى اآلن- دعًمــا راســًخا 
وقويًــا، مــع أن االنتخابــات فــي عهــده لــم 
ــهر  ــي األش ــة. وف ــرةً أو نزيه ــط ح ــر ق تعتب
األخيــرة ازداد االســتياء الشــعبي مــن انتشــار 
ــاب الفــرص وانخفــاض  الفســاد والفقــر وغي
أكثــر  ـد  تعقَـّ الوضــع  لكــن هــذا  األجــور. 
ــذي اقتــرح  ــا ال بفعــل أزمــة فيــروس كورون
لوكاشــينكو محاربتــه بالفــودكا وحمامــات 

ــاد!  ــل الج ــاونا والعم الس

األخيــرة  الرئاســية  االنتخابــات  وفــي 
ــن  ــبة %80 م ــوزه بنس ــينكو ف ــن لوكاش أعل
تيخانوفســكايا  بينمــا حصلــت  األصــوات، 
ــوات،  ــن األص ــط م ــي %10 فق ــى حوال عل
ممــا أدى إلــى انفجــار مشــاعر الغضــب على 
مــا بــدا تاعبـًـا وقًحــا بالنتائــج إلــى الشــوارع.

بيالروسيا: اإلرضاب العام يف مواجهة الديكتاتوربيالروسيا: اإلرضاب العام يف مواجهة الديكتاتور

تجــاوز إضــراب األســير الفلســطيني ماهــر 
األخــرس، 49 عاًمــا، عــن الطعــام 85 يوًمــا 
للمطالبــة باإلفــراج عنــه، وســط تخوفــات 
مــن تعرضــه للمــوت المفاجــئ إثــر التدهــور 
ــن ماهــر  ــد أعل ــة. وق ــه الصحي الشــديد لحالت
األخــرس إضرابــه عــن الطعــام منــذ اعتقالــه 

فــي 27 يوليــو الماضــي.

رفضــت  قــد  االحتــال  محكمــة  وكانــت 
مجــدًدا خــال جلســتها التــي ُعقِــَدت فــي 12 
أكتوبــر، طلــب اإلفــراج الفــوري عنــه الــذي 
تقدمــت بــه محاميتــه، وقدمــت “توصيــة” 
نوفمبــر   26 تاريــخ  فــي  عنــه  باإلفــراج 
ــا يفتــح البــاب إلمكانيــة اســتمرار  المقبــل، ِممَّ
اعتقالــه اإلداري وتجديــده، األمــر الــذي دفــع 

ــه. ــال إضراب ــى إكم ــرس إل ــر األخ ماه

ح عــدٌد مــن األطبــاء أن األخــرس  وصــرَّ
إذ  المفاجــئ،  المــوت  خطــر  اآلن  يواجــه 
يعانــي مــن إعيــاٍء شــديد، وآالم فــي المفاصل 

والبطــن والمعــدة، وصــداع دائــم فــي الرأس، 
إضافــة لفقــدان حــاد فــي الــوزن، وحالــة 
ــى الحركــة،  ــدرة عل ــزان، وعــدم الق عــدم ات
ــذي  ــر مــن الســوائل، األمــر ال ــدان الكثي وفق
يؤثِّــر علــى وظائــف األعضــاء الحيويــة فــي 
جســده، كالكلــى والكبــد والقلــب. وقــد تأثَّــرت 
ــه. ــى النطــق لدي ــدرة عل ــمع والق ــة الس حاس

إعــان  عقــب  األخــرس  ماهــر  ح  وصــرَّ
فــي  عنــه  باإلفــراج  التوصيــة  المحكمــة 

ب:  ــرَّ ــجيل ُمس ــي تس ــل، ف ــر المقب 26 نوفمب
ــة  ــا حري ــه، إم ــي تراجــع عن ــا ف ــراري م “ق
ــة  ــم العدال ــي باس ــا قتل ــي ... وإم ــن أطفال بي
األخــرس،  األســير  أن  ويذكــر  الزائفــة”. 
مــن بلــدة ســيلة الظهــر جنــوب جنيــن، يعمــل 
ــاء،  ــتة أبن ــزوج وأب لس ــو مت ــا، وه مزارًع
أربــع  اإلجمالــي  فــي  ســابقًا  قضــى  وقــد 

ســنوات فــي ســجون االحتــال. 

وأعلــن أكثــر مــن 60 معتقــًا آخــر فــي 

ســجون االحتــال إضرابهــم عــن الطعــام 
ــى  ــا مــع األســير ماهــر األخــرس، إل تضامنً
جانــب تنظيــم عشــرات االحتجاجــات فــي 
الضفــة الغربيــة وتنظيــم اعتصــام مفتــوح 
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
ــع  ــت المجتم ــة صم ــزة، إلدان ــاع غ ــي قط ف
الدولــي عــن جرائــم االحتــال والمطالبــة 

ــبيله. ــاء س بإخ

االعتقــال اإلداري هــو سياســية قمعية تتخذها 
الفلســطينيين  تجــاه  اإلســرائيلية  الســلطات 
ــث ال يعــرف  ــذي ال تســتطيع إدانتهــم، حي ال
المعتقــل موعــد إخــاء ســبيله، وتكــون هنــاك 
ــى أجــٍل  ــه إل ــد اعتقال ــة لتمدي ــه إمكاني بموجب
التهــم الموجهــة  تُعلَــن  غيــر مســمى، وال 
للمعتقــل بحجــة تصنيــف ملفــات القضايــا 
كـ”ملــف ســري”. وحتــى أغســطس الماضي 
فلســطيني  أســير   350 مــن  أكثــر  كان 
محتجزيــن بموجــب أوامــر اعتقــال إداري 

ــران. ــم قاص بينه
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