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يأتــي عيــد العمــال هــذا العــام بينمــا ال يــزال 
عمــال مصــر يشــهدون هجوًمــا مســتعًرا علــى 
مقــدَّرات حياتهــم وعملهــم، مــن جانــب النظــام 
ورجــال األعمــال، وقــد تصاَعــَد هــذا الهجــوم 
لــون  يتحمَّ التــي  كورونــا  أزمــة  ظــل  فــي 
النصيــب الســاحق منهــا وحدهــم، وفــي ظــل 
انهيــار التنظيمــات النقابيــة التــي مــن المنــوط 

بهــا الدفــاع عــن مصالحهــم. 

الطبقــة  واَجهــت  الماضــي،  العــام  خــال 
ضخمــة،  تحديــاٍت  مصــر  فــي  العاملــة 
مصحوبــةً بقمــع ُمَمنهَــج واســتبداد باطــش 
يعصــف بــكل أشــكال االحتجــاج والمعارضــة 
أنفســهم  تنظيــم  العمــال  محــاوالت  وحتــى 
مــن  ترســانته  ذلــك  فــي  ذاتيًــا، مســتخدًما 
إلــى  العمــال  تهديــد  مــن  القمــع؛  أدوات 
ماحقتهــم واعتقالهــم إلــى محاكمتهــم لدفاعهــم 

عــن حقوقهــم. 

فتحــت أزمــة كورونــا البــاب أمــام رجــال 
علــى  هــوادة  بــا  للهجــوم  األعمــال 
العمــل  مــن  بالتســريح  لديهــم،  العامليــن 
ــي  ــم حكوم ــل دع ــي ظ ــور، ف ــض األج وخف
للمســتثمرين، حيــث خفــض أســعار الغــاز 
ســداد  وتأجيــل  والكهربــاء،  الطبيعــي 
الضريبــة العقاريــة علــى المنشــآت الصناعيــة 
توزيــع  ضريبــة  وخفــض  والســياحية، 
ــن إجــراءاٍت  ــن ضم ــاح الرأســمالية، م األرب
أخــرى، عــاوة علــى منــح المســتثمرين شــيًكا 
ــو لهــم  ــوا بالعمــال مــا يحل ــى بيــاض ليفعل عل

األزمــة.  بحجــة 

لــم يقتصــر الهجــوم علــى العمــال علــى ذلــك، 
بــل اتخــذ أشــكااًل أخــرى يمكــن تصنيفهــا كمــا 

 : يلي

ــن  ــي قواني ــام الماض ــال الع ــهدنا خ أواًل، ش
نوعهــا  مــن  األقســى  كانــت  وقــرارات 
منــذ ســنوات طويلــة مضــت. كان أبرزهــا 
بشــركات  الخــاص   203 القانــون  تعديــل 
قطــاع األعمــال العــام، والــذي يبيــح تســريح 
العامليــن بهــذه الشــركات وتخفيــض حوافزهم 
وأرباحهــم، والــذي رفضتــه عشــرات اللجــان 
مــن  بالعديــد  العامليــن  وواجهــه  النقابيــة 

االعتصامــات فــي مقــار شــركاتهم. 

األخطــر هــو قــرارات تصفيــة الشــركات، 

التــي يَُعــد بعضهــا مــن القــاع القديمــة للطبقــة 
العاملــة، أبرزهــا شــركة الحديــد والصلــب 
ــدوار  ــر ال ــزل كف ــركتّي غ ــد ش ــوان، بع بحل
وســماد طلخــا. كشــفت هــذه القــرارات، علــى 
ــلطة  ــه الس ــن توج ــادي، ع ــتوى االقتص المس
لصالــح  والبنــاء  التطويــر  يتجاهــل  الــذي 
تشــييد عقــارات وكتــل خرســانية بهــدف جنــي 
ــي  ــتوى السياس ــى المس ــريع، وعل ــح الس الرب
ــا  ــة وذاكرته ــة العامل ــل مــن الطبق ــة كت تصفي

ــية.  ــة والسياس ــا النقابي وخبرته

ــر مــن العمــال خــال العــام  ــَع الكثي ــا، َدفَ ثانيً
ــم للفصــل  ضه ــم، بتعرُّ الماضــي ثمــن نضاله
التعســفي، أو باعتقالهــم كمــا حــدث مــع عمــال 
غــزل شــبين الكــوم بعــد مطالبتهم بمســتحقاتهم 
ــن  ــي ســبتمبر الماضــي، والعاملي المتأخــرة ف
بشــركات التأميــن إثــر اعتصاماتهــم ضــد 
ــى  ــر، أو حت ــي أكتوب ــون 203 ف ــل القان تعدي
ــا  ــم مثلم ــة قاســية عليه ــع أحــكام قضائي بتوقي
للصناعــات  الوطنيــة  عمــال  مــع  حــدث 

ــة.  الحديدي

ــي  ــوم اإلعام ــا للهج ــال هدفً ــا، كان العم ثالثً
الــذي ســاند النظــام بــكل مــا فــي وســعه 
لتمريــر أجندتــه. شــاهدنا البرامــج التلفزيونيــة 
ــب  ــد والصل ــال الحدي ــم عم ــف تهاج والصح
لتعبئــة الــرأي العــام ضدهــم مــن أجــل تمريــر 
د لهــم اتهامــاٍت تــارة بالكســل  التصفيــة، فتســدِّ
والتقاعــس عــن العمــل وتــارة أخرى بالتســبُّب 
فــي خســائر الشــركة. لــم يكــن العمــال قــط هــم 
ــال  ــل اإلهم ــركة، ب ــائر الش ــي خس ــبب ف الس
ــد  ــيرها الُمتعمَّ ــة وتخس ــد للحكوم ــل األم طوي
ــام  ــود. وكان اعتص ــدار عق ــى م ــركة عل للش
العمــال فــي ينايــر الماضــي بمثابــة رد عملــي 
علــى هــذه االتهامــات، إذ أن حــرص العمــال 
ــا  ــة ضــد تصفيته ــة الصناعي ــذه القلع ــى ه عل
ــات،  ــذه االتهام ــض ه ــل يدح ــوى دلي ــو أق ه
خاصــةً مــع إدراكهــم المخاطــرة األمنيــة التــي 

ــع عليهــم جــراء اعتصامهــم.  ــد تق ق

ــال الســكك  ــا يضــع عم شــهدنا اإلعــام أيًض
الــرأي  أمــام  المدفــع  وجــه  فــي  الحديديــة 
لهــم مســئولية حــوادث القطــارات  العــام، ويحمِّ
رة علــى مــدار األســابيع الماضيــة،  المتكــرِّ
ــي  ــة ف ــال الدول ــوٍد مــن إهم ــى عق للتســتُّر عل
األمــن الصناعــي وتخفيــض اإلنفــاق علــى 
ــن  ــا يعل ــن، بينم ــة للمواطني ــات الُمقدَّم الخدم

الكهربائــي  القطــار  مشــروع  عــن  النظــام 
يبــدأ  الــذي  جنيــه(،  مليــار   360 )بتكلفــة 
العاصمــة  عبــر  ويمــر  الســخنة  بالعيــن 
اإلداريــة الجديــدة وصــواًل إلــى مدينــة العلمين 
الجديــدة، ليربــط مدنــه االســتثمارية ببعضهــا. 
ــت وســائل إعــام  ــك، أطلق ــى ذل وعــاوة عل
النظــام موجــةً عنيفــة ضــد األطبــاء واألطقــم 
الطبيــة لتحميلهــم عــبء الفشــل فــي التعامــل 
مــع وبــاء كورونــا، وللتغطيــة علــى عقــوٍد من 
اإلهمــال أيًضــا فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. 

صحيــح أن االحتجاجــات العماليــة انخفضــت 
علــى مــدار األعــوام منــذ ترســيخ الديكتاتورية 
العســكرية، بعــد أن وصلــت إلــى 2239 فــي 
العــام 2013 و1609 فــي 2014، إال أنهــا 
لــم تختــف تماًمــا بعــد. بحســب تقاريــر الشــبكة 
العربيــة لمعلومــات حقــوق اإلنســان، فقــد 
شــهد الربــع األول مــن العــام الجــاري 31 
احتجاًجــا عماليًــا ومهنيًــا، مــن اإلضــراب 
االحتجاجيــة  الوقفــة  إلــى  االعتصــام  إلــى 
وغيرهــم، بينمــا شــهد الربــع األخيــر مــن 
والربــع  احتجاًجــا،   33 الماضــي  العــام 
الثالــث مــن العــام نفســه 45 احتجاًجــا، بينمــا 
ــم العمــال 40 احتجاًجــا آخــر فــي مــارس  نظَّ
ــب  ــَزت المطال ــو 2020. وتركَّ ــل وماي وأبري
ــة  ــض التصفي ــة ورف ــى المســتحقات المالي عل

ــب.  ــن المطال ــا م ــريح وغيره والتس

مختلفــة  شــركات  مــن  العمــال  تضاَمــَن 
ــن  ــن بي ــل التضام ــم، مث ــال زمائه ــع نض م
عمــال ســماد طلخــا وعمــال كفــر الــدوار 
ــد  ــال الحدي ــى عم ــة. عــاوة عل ضــد التصفي
ــا مــن  ــا ودعًم والصلــب، الذيــن تلقــوا تضامنً
والصلــب  الحديــد  صناعــة  فــي  زمائهــم 
ــن  ــا، وغيرهــم مــن النقابيي ــي العــراق وليبي ف

والمناضليــن فــي بلــداٍن أخــرى. 

األمــر األهــم هــو أن عــدًدا مــن االحتجاجــات 
ــزاع بعــض  ــي انت ــة نجحــت بالفعــل ف العمالي
األلومنيــوم  مجمــع  عمــال  مثــل  مطالبهــا، 
بنجــع حمــادي، الذيــن انتزعــوا المكافــآت 
بعــد اعتصامهــم، وعمــال ســماد  الســنوية 
ــة شــركتهم  ــرار تصفي ــَي ق ــن أُلِغ طلخــا، الذي
ألســابيع،  اســتمر  الــذي  اعتصامهــم  بعــد 
ــوا  ــن انتزع ــة، الذي ــة العمالي ــال الجامع وعم
ــد 10  ــرة بع ــور المتأخ ــرف األج ــب ص مطل
أيــام مــن االعتصــام، عــاوة علــى االنتصــار 
المهــم لعمــال اإلســكندرية لتــداول الحاويــات 
علــى  باعتصامهــم  اإلدارة  أجبــروا  الذيــن 

صــرف األربــاح. 

الصغيــرة  االنتصــارات  هــذه  تبــدو  قــد 
ضعيفــة التأثيــر، لكــن فــي ظــل مــوات الحيــاة 
النقابيــة،  التنظيمــات  وغيــاب  السياســية، 
ــذ أن  ــتمرة من ــي المس ــب األمن ــة الترهي وحال
أحكــم الجيــش قبضتــه علــى البلــد، فإنهــا ذات 
ــا  ــذا م ــا، وه ــن حجمه ــر م ــر بكثي ــة أكب قيم

ــق.  ــر النف ــي آخ ــوٍء ف ــة ض ــا بمثاب يجعله

االشتراكيون الثوريون 

صوت التيار االشرتايك عيد العامل: قمع وهجوم.. وضوء يف آخر النفق عيد العامل: قمع وهجوم.. وضوء يف آخر النفق 
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.



حركــة  تنعــي  واألســى،  الحــزن  ببالــغ 
حــوادث  ضحايــا  الثورييــن  االشــتراكيين 
ــث  ــي، حي ــهر الماض ــال الش ــارات خ القط
قطــارات  حــوادث  ثــاث  شــهدت مصــر 
راح ضحيتهــا العشــرات، بــدًءا مــن تصــادم 
ــذي  ــك الحــادث ال ــي ســوهاج، ذل ــن ف قطاري
راح فيــه 32 شــخًصا وأُصيــب 91 علــى 
ــرة المنصــورة  ــروًرا بقطــار القاه ــل، م األق
الــذي خــرج عــن القضبــان، وانتهــاًء بحــادث 
قطــار طــوخ المميَّــز الــذي راح ضحيتــه 11 

شــخًصا وأُصيــب 98 آخريــن. 

مــع كل حــادث قطــار يســفر عــن عشــرات 
القتلــى والمصابيــن، تخــرج علينــا أبــواق 
ــة  ــج اإلعامي ــي الصحــف والبرام ــام ف النظ
لتوحــي بــأن وقــوع مثــل هــذه الحــوادث 

وأيًضــا  وقــدر”،  أمــر طبيعــي و”قضــاء 
ــل المســئولية علــى الســائقين والعامليــن  لتحمِّ
ــة، مثلمــا حــدث فــي حــادث  بالســكة الحديدي
قطــار رمســيس المأســاوي، فبرايــر 2019، 
وأُصيــَب  شــهيًدا   25 راح ضحيتــه  الــذي 
الســائقون  أولئــك  غيرهــم.  فيــه عشــرات 
والعاملــون هــم فــي األغلــب أول مــن يقعــوا 
ــل  ــة، ب ــوادث األليم ــذه الح ــل ه ــا مث ضحاي
ولطالمــا طالبــوا فــي ســنواٍت ســابقة بتطويــر 
القطــارات والجــرارات وإجــراء عمليــات 

ــا. ــة له ــة دوري صيان

وقــع الحــادث نتيجــة عقــود مــن اإلهمــال 
فــي األمــن الصناعــي، عقــود مــن تخفيــض 
اإلنفــاق علــى الخدمــات المقدَّمــة للمواطنيــن، 
ونتيجــة تســخير ثــروات المصرييــن لخدمــة 

ــا.  ــات العلي ــح الطبق ــام ومصال ــداف النظ أه
وهــذا النــوع مــن الحــوادث ليــس جديــًدا، فقــد 
حصــدت حــوادث القطــارات أرواح أكثــر 
ــا فــي عشــر حــوادث فقــط  مــن 650 مواطنً
ــق  ــةً بحري ــى اإلطــاق؛ بداي ــر عل ــم األكب ه
راح  الــذي   ،2002 عــام  العيــاط  قطــار 
ضحيتــه 373 شــهيد، وانتهــاًء بحــادث قطــار 

ــن. ــذ عامي رمســيس من

ال يكتــرث النظــام إال بمصالحــه، وال عــزاء 
للفقــراء.  هــة  الُموجَّ والمرافــق  للخدمــات 
عــن  اإلعــراب  مــن  النظــام  يســتحي  وال 
ذلــك فــي كل مناســبة. ال يمكــن ألحــٍد أن 
ــد  ــي أح ــهير ف ــح السيســي الش ينســى تصري
قــال  حيــن   ،2017 مايــو  فــي  مؤتمراتــه 

لتطويــر  مليــار   10 نصــرف  مــا  “بــدل 
ــد  ــك وناخ ــي البن ــم ف ــد، نحطه ــكة الحدي الس
أوضــح  الصــورة  فوائــد”.  جنيــه  مليــار 
القطــار  مشــروع  أن  نعلــم  حيــن  بالطبــع 
الكهربائــي الســريع الــذي ســتنفِّذه شــركة 
العيــن  يربــط  والــذي  األلمانيــة،  ســيمنز 
ــروًرا  ــدة، م ــن الجدي ــة العلمي ــخنة بمدين الس
بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، ســيتكلَّف نحــو 
ــروات  ــتغل ث ــام يس ــه! النظ ــار جني 360 ملي
المصرييــن، ال لخدمتهــم ولتحســين مرافقهــم 
فــي  تُزهَــق  التــي  أرواحهــم  ولحمايــة 
ــه  ــة مصالح ــل لخدم ــا، ب ــارات وغيره القط

وربــط مدنــه االســتثمارية ببعضهــا.

كل مــا يشــغل النظــام هــو الحفــاظ علــى 
ــتثمارية  ــاريعه االس ــز مش ــه، وتعزي مصالح
هــو  إال  بهــا  يســتفيد  ال  التــي  العماقــة 
ــرى.  ــة الكب ــة واألجنبي ــركات المصري والش
تحصينهــا  علــى  يعمــل  السياســة  وهــذه 
بديكتاتوريــة حديديــة تــزج بعشــرات اآلالف 
االختفــاء  غياهــب  وفــي  الســجون  فــي 
القســري والتعذيــب وغيرهــا مــن أشــكال 

القمــع.

ــي  ــن ف ــش اآلم ــاًذا للعي ــد الصمــت م ــم يع ل
ظــل هــذه الســلطة.. والحفــاظ علــى حيــاة 
ــال  ــا لإلهم ــقطون ضحاي ــن يس ــراء الذي الفق
االقتصاديــة  النظــام  لسياســات  وضحايــا 
اإلجراميــة، البــد أن يكــون دافًعــا إضافيًــا 
لتشــكيل أوســع جبهــة ممكنــة مــن القــوى 

الديمقراطيــة لمعارضــة هــذا النظــام.

االشتراكيون الثوريون 

حوادث القطارات.. الجاين واملسئول هو النظامحوادث القطارات.. الجاين واملسئول هو النظام

سوهاج: زيادة يف أعداد إصابات كورونا وعجز يف املستشفياتسوهاج: زيادة يف أعداد إصابات كورونا وعجز يف املستشفيات
بقلم: مصطفى عبد الغني 

ــي ســوهاج هاشــتاج #ســوهاج_ ــق أهال أطل
تســتغيث لمطالبــة الحكومــة باتخــاذ إجراءات 
ــا،  ــروس كورون ــواء انتشــار في ــة الحت عاجل
الــذي امتــد إلــى قــرى ومــدن المحافظــة، 
التــي تعــد ثانــي أفقــر محافظــات الجمهورية، 
ة  األِســرَّ نقــص  مــن  وتعانــي مستشــفياتها 
اإلصابــات  اســتقبال  علــى  القــدرة  وعــدم 

ــدة. الجدي

ــور،  ــود فهمــى منص ــور محم وحــذر الدكت
ــن  ــي محافظــة ســوهاج، م ــاء ف ــب األطب نقي
ــة  ــات اليومي ــات والوفي ــد أعــداد اإلصاب تزاي

ــة. ــل المحافظ ــا داخ ــروس كورون بفي

وأوضــح منصــور، علــى صفحته الشــخصية 
بفيســبوك، أن هنــاك انتشــاًرا كبيــًرا لفيــروس 
كورونــا فــي المحافظــة، وزيــادةً فــي أعــداد 
الوفيــات وخاصــة بيــن الشــباب، وامتــاء 
ة  المستشــفيات بالحــاالت وعــدم توفــر األِســرَّ

للحــاالت الجديــدة.

ــاٍن  ــي بي ــد أعلنــت ف كانــت وزارة الصحــة ق
محافظــة  أن  الماضــي،  األســبوع  لهــا، 
ــي  ــى المحافظــات ف ــي أعل ــي ثان ســوهاج ه
عــدد اإلصابــات بفيــروس كورونــا علــى 
مســتوى الجمهوريــة. وأعلنــت النقابــة العامة 
إصابتهــم  بعــد  أطبــاء  وفــاة خمســة  عــن 
بفيــروس كورونــا خــال األيــام الماضيــة 

فــي المحافظــة.

ــي  ــا ف ــاك تضاربً ــظ أن هن ــن الُماَح ــن م لك
الدكتــور  قــال  إذ  المســئولين،  تصريحــات 
ــة  ــل وزارة الصح ــاح، وكي ــد الفت ــد عب محم
ــي، إن الوضــع داخــل  لشــؤون الطــب الوقائ
محافظــة ســوهاج ليــس بالخطــر كمــا يتوقعــه 
الكثيــر. وصــرح الدكتــور حســان النعمانــي، 
مديــر إدارة المستشــفيات الجامعية بســوهاج، 

أن زيــادة اإلصابــات فــي ســوهاج “طبيعيــة” 
وأن المحافظــة هــي أقــل نســبة إصابــات 
علــى مســتوى الجمهوريــة، وهــو عكــس مــا 
أعلنتــه وزيــرة الصحــة، األســبوع الماضــي، 
أن محافظــة ســوهاج ثانــي أعلــى المحافظات 

فــي عــدد اإلصابــات. 

لعــلَّ تصريحــات عبــد الفتــاح والنعمانــي 
تعكــس توجــه النظــام الحالــي منــذ بدايــة 
المشــكلة  حجــم  مــن  بالتقليــل  الجائحــة 
ــام  ــان، واته ــن األحي ــر م ــي كثي ــا ف وإنكاره
مســئولية  وتحميلهــم  بالتقاعــس  األطبــاء 
تزايــد أعــداد الوفيــات، والقبــض علــى عــدد 
مــن األطبــاء بعــد إســتغاثات للمطالبــة بتوفير 
وســائل الوقايــة مــن العــدوى والمســتلزمات 
الطبيــة فــي ظــل انهيــار المنظومــة الصحيــة 
نتيجــة عقــود مــن اإلهمــال و ضعــف اإلنفــاق 
ــادة  ــى زي ــا أدى إل ــة، مم ــى الصح ــام عل الع
أعــداد الوفيــات واإلصابــات بيــن األطقــم 

ــة.  الطبي
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بقلم: سيد صديق 

ــع  ــاث وقائ ــهدنا ث ــارس، ش ــهر م خــال ش
بالصــورة  تســجيلها  تــم  عــة  مروِّ تحــرش 
ــرش  ــت التح ــى كان ــة األول ــو. الواقع والفيدي
حــي  فــي  عمــارة  مدخــل  فــي  بطفلــة 
ــرش  ــة التح ــت واقع ــة كان ــادي، والثاني المع
فــي المتــرو حيــن أظهــر المتحــرش عضــوه 
ــة  ــت واقع ــة كان ــاة، والثالث ــام فت ــري أم الذك
التحــرش التــي التقطتهــا كاميــرا مراقبــة فــي 
أحــد شــوارع محافظــة البحريــة حيــن أوقــف 

ــا. ــرش به ــيدةً وتح ــاٌب س ش

إال عينــة  الثــاث  الوقائــع  هــذه  تكــن  لــم 
ــاء  ــه النس ــرَّض ل ــا تتع ــا مم ــوائية تماًم عش
فــي حياتهــن اليوميــة فــي مصــر. لكــن هــذه 
الوقائــع تــرد علــى الكثيــر مــن تبريــرات 
ــل مــن مــدى  ــي تقلِّ ــات الت التحــرش والتعليق

انتشــار هــذه الجريمــة.

رو التحرش،  أواًل، علــى عكــس ما يقوله مبــرِّ
ال عاقــة بمابــس النســاء بالتحــرش. إحــدى 
ــال تعرَّضــت  ــى ســبيل المث ــع عل هــذه الوقائ
لهــا طفلــة، وواقعــة أخــرى مــن الوقائــع 
محجبــة  ســيدة  لهــا  َضــت  تعرَّ المذكــورة 
ترتــدي مابــس فضفاضــة. التحــرش جريمــة 
ــتقواء  ــق باالس ــام األول تتعل ــي المق ــف ف عن

ــى جســد المــرأة، فــي  وفــرض الســيطرة عل
ظــل ضمــان المتحــرش احتماليــة كبــرى 
ــة والعــزوف عــن دعمهــا،  إلســكات الضحي

ــاب. ــه هــو مــن العق وإفات

رو  ثانيًــا، أيًضــا علــى عكــس مــا يقولــه مبــرِّ
التحــرش فــي محاولــة إللقــاء اللــوم علــى 
النســاء، أو تحميلهــن جــزء مــن المســئولية، 
ال عاقــة بمــكان تواجــد النســاء بجريمــة 
التحــرش. علــى ســبيل المثــال، فــي الحــاالت 
الثــاث المذكــورة، التــي هــي ليســت إال عينة 
عشــوائية تماًمــا مــن آالف الحــاالت، وقعــت 
الجريمــة فــي أماكــن عامــة يرتادهــا الجميــع؛ 

حيــث مدخــل عمــارة ومتــرو وشــارع.

ــة  ــى أن جريم ــدل عل ــع ت ــذه الوقائ ــا، ه ثالثً
مبعثــرة  فرديــة  حــاالت  ليســت  التحــرش 
اجتماعيــة  جريمــة  بــل  تجاهلهــا،  يمكــن 
أي  منهــا  تفلــت  ال  تــكاد  النطــاق  واســعة 
واألعمــار،  الفئــات  مختلــف  مــن  امــرأة، 
وهــي جــزء مــن حياتهــن اليوميــة. هــذه 
ــان  ــوائية )اثنت ــة عش ــت إال عين ــع ليس الوقائ
خــال  مــن  -بالصدفــة-  التُقِطَــت  منهــا 
كاميــرات مراقبــة(، بــل حتــى الشــهادات 
ــبوك  ــى فيس ــا عل ــا صاحباته ــي به ــي تدل الت
ــا  ــد. وفقً ــل الجلي ــة جب ــت إال قم ــره ليس وغي
المتحــدة  األمــم  منظمــة  أعدتهــا  لدراســة 

للمــرأة فــي عــام 2013، فــإن %99.4 مــن 
للتحــرش  ضــن  تعرَّ المصريــات  الســيدات 

فــي وقــٍت مــا مــن أعمارهــن.

ســرعان مــا تدخلــت وزارة الداخليــة فــي 
الحــاالت الثــاث المذكــورة للقبــض علــى 
وفــي  التحــرش،  مرتكبــي  المجرميــن 
الصفحــات  مــن  الكثيــر  احتفــت  المقابــل 
المناهضــة للتحــرش علــى فيســبوك بهــذا 
التحــرك الســريع؛ شــاكرين مهلِّليــن لــوزارة 
الداخليــة. لكــن هــذا ال يعنــي علــى اإلطــاق 
ــن  ــاء م ــة النس ــى حماي ــل عل ــة تعم أن الدول
ــى  ــا، عل ــهر أيًض ــس الش ــي نف ــرش. فف التح
أت المحكمــة المتهميــن  ســبيل المثــال، بــرَّ
ــي تعرَّضــت  الســبعة بالتحــرش ببســنت، الت
ــد  ــة ميــت غمــر، وق لتحــرش جماعــي بمدين
مــن  أيًضــا-  -بالصدفــة  الواقعــة  لَت  ُســجِّ
خــال كاميــرا مراقبــة. اســتمرت المحاكمــة 
ألكثــر مــن ثاثــة أشــهر، تعرَّضــت خالهــم 
بســنت لتهديــداٍت مســتمرة بالقتــل والتشــويه 

ــاة. ــي الجن ــب أهال ــن جان م

ــع  ــي بعــض الوقائ ــط ف ــة فق كــت الداخلي تحرَّ
ــرت  ــو وانتش َرت بالفيدي ــوِّ ــي ُص ــة، الت الفج
ــة.  ــى الشــبكات االجتماعي ــق ضجــة عل لتخل
ــة  ــس الشــبكات االجتماعي لكــن هــذه هــي نف
فتيــات  لماحقــة  الداخليــة  تابعتهــا  التــي 

ــأ  ــن الخط ــن. م ــض عليه ــوك والقب ــك ت التي
الفــادح اعتبــار أن الدولــة تاحــق جرائــم 
ضمــان  أجــل  مــن  تعمــل  أو  التحــرش 
ــد أن  ــط تري ــة للنســاء؛ هــي فق مســاحات آمن
تظــل األمــور فــي حــدود معينــة، دون وقائــع 
ــى  ــاوة عل ــرة. وع ــة كبي ــة، ودون ضج فج
ــع  ــك، الشــهادات ال حصــر لهــا عــن وقائ ذل
تحــرش رفــض فيهــا رجــال الشــرطة تحريــر 
محاضــر ضــد المتحــرش فــي األقســام، إلــى 
ــل  ــي عليهــن، ب ــى المجن درجــة الضغــط عل

ــازل. ــا، للتن ــن أحيانً وتهديده

علــى  التعويــل  اإلطــاق  علــى  ينبغــي  ال 
الجنســي،  التحــرش  مكافحــة  فــي  الدولــة 
الجنســي  العنــف  تمــارس  الدولــة  فهــذه 
وعــاوة  المــرأة.  ضــد  أيًضــا  بنفســها 
علــى التقاعــس فــي تنفيــذ القوانيــن ضــد 
ــل  ــن أن نتغاف ــية، ال يمك ــداءات الجنس االعت
عــن االعتــداءات الجنســية علــى النســاء فــي 
أماكــن االحتجــاز، أو جحافــل البلطجيــة التــي 
كانــت ترســلهم الدولة للتحــرش بالمتظاهرات 
ع  فــي ميــدان التحريــر. الدولــة نفســها ال تتورَّ
عــن اســتخدام التحــرش كســاح ضد النســاء. 
ــرش ال  ــد التح ــد ض ــة األم ــة طويل والمعرك
يمكــن التعويــل فيهــا إال علــى النســاء أنفســهن 

ــا. ــدي له ــم والتص ــح الجرائ ــي فض ف

نظرة عىل وقائع التحرش خالل شهر مارسنظرة عىل وقائع التحرش خالل شهر مارس

ترجمة: مصطفى عبد الغني 

ــى  ــرات عل ــروة الملياردي ــوع ث ــع مجم ارتف
العالــم مــن 5.8 تريليــون جنيــه  مســتوى 
ــر  ــون، بنســبة أكب ــى 9.5 تريلي إســترليني إل
مــن %60، فــي الوقــت نفســه الــذي يواجــه 
ــا.  ــوال جائحــة كورون ــم أه ــه ســكان العال في

الســنوية  فوربــس  مجلــة  قائمــة  أظهــرت 
مســبوق  غيــر  نهبًــا  العالــم  لمليارديــرات 
دأبــت عليــه الطبقــة األغنــى. وحســب تقريــر 
ــاةً  ــا معان ــة كورون ــَدت جائح ــس، “ولَّ فورب
وتوتــرات  اقتصاديــة  وأزمــات  رهيبــة 
معــدل  أعلــى  إلــى  وأدت  جيوسياســية، 
ــر  ــخ البش ــي تاري ــروة ف ــم الث ــارع لتراك تس

اآلخــر”.  الجانــب  علــى 

ــر مــن %85 مــن المليارديــرات  ــح أكث أصب
اليــوم أغنــى ممــا كانــوا عليــه منــذ عــام، 
مليارديــًرا   2755 الكلــي  العــدد  وأصبــح 
بزيــادة 660 مليارديــًرا، أي أن مليارديــًرا 
ــط  ــي المتوس ــاعة ف ــر كل 17 س ــًدا ظه جدي

ــي. ــام الماض ــال الع خ

شــركة  مؤســس  بيــزوس،  جيــف  جــاء 
علــى رأس  التنفيــذي،  ومديرهــا  أمــازون 
ــه  ــار جني ــدر بـــ 128 ملي ــروة تق ــة بث القائم

الرئيــس  إيلــون ماســك،  يليــه  إســترليني، 
التنفيــذي لشــركة تســا، بثــروة تقــدر بـ 109 
مليــار. ثــروة بيــزوس فقــط تســاوي إجمالــي 
الناتــج الســنوي لــدول ذات اقتصــاد متوســط 

الحجــم مثــل بلغاريــا أو الســودان.

)بيــزوس  مليارديريــن  أكبــر  يقــف  لــم 
ــة،  ــاء الجائح ــدي أثن ــي األي ــك( مكتوف وماس
بــل اتخــذا إجــراءات للحفــاظ علــى ازدهــار 
ثروتيهمــا. أعلــن ماســك، فــي مايــو مــن العام 
الماضــي، إعــادة فتــح مصنــع تســا فــي 
ــا فــي تحــٍد لقــرار ســلطات  شــمال كاليفورني
ــن  ــة للحــد م ــة الهادف ــة المحلي الصحــة العام
تفشــي فيــروس كورونــا. وكتــب ماســك علــى 
منصــة تويتــر: “تســتأنف تســا اليــوم إنتاجها 

ــى  ــدا”، مــا أدى إل ــة أالمي رغــم قواعــد مدين
ــن  ــن العاملي ــن 400 م ــد ع ــا يزي ــة م إصاب
ماســك  وصــف  كمــا  كورونــا،  بفيــروس 
ــية”.  ــزل بالـ”فاش ــي المن ــاء ف ــات البق تعليم
واعترفــت أمــازون، فــي نوفمبــر الماضــي، 
بــأن نتائــج اختبــارات مــا يقــرب مــن 20 ألف 
ــة،  ــت إيجابي ــة الجائحــة كان ــذ بداي ــل من عام
ــروف. ــر مع ــات غي ــم الوفي ــا يظــل رق بينم

األكبــر  الرقــم  المتحــدة  الواليــات  لــدى 
مــن المليارديــرات علــى القائمــة بـــ 724 
بـــ 698 مليارديــًرا،  مليارديــًرا، والصيــن 
ــرات  ــدد الملياردي ــع ع ــا ارتف ــي بريطاني وف

مــن 45 إلــى 56. 

أوضــح “مركــز األجــور المرتفعــة” فــي 

بريطانيــا أن األرقــام التــي نشــرتها فوربــس 
ــر  ــدد صغي ــاه “ع ــروة باتج ــا للث ــر تدفقً تُظِه
مــن األشــخاص فاحشــي الثــراء”. وقــال لوك 
ــر المركــز: “مــن المســتحيل  ــارد، مدي هيلدي
أحــد  مليــار دوالر. ال  يجنــي شــخٌص  أن 
أكثــر ذكاًء أو إنتاجيــة إلــى هــذه الدرجــة 
مــن أي شــخص آخــر”. وأضــاف: “هــذه 
ــا  ــق عليه ــا يطل ــروة هــي م ــة مــن الث النوعي
المحللــون “مــال األنظمــة” ألنهــا تنتــج مــن 
القــوة السياســية واالقتصاديــة وليــس العمــل 

ــاق”. الش

ــذى  ــث يتغ ــمالية حي ــو الرأس ــام ه ــذا النظ ه
األغنيــاء علــى عمــل وعــرق العمــال، أو 
ــروة  ــم الث ــس: “تراك ــب كارل مارك ــا كت كم
فــي قطــب واحــد مــن المجتمــع هــو فــي نفــس 
الوقــت تراكــم البــؤس وعذابــات العبوديــة 
والجهــل والوحشــية واالنحطــاط فــي القطــب 

ــر”.  اآلخ

تؤكــد الجائحــة علــى ضــرورة الســيطرة 
علــى االقتصــاد مــن يــد أصحــاب المليــارات 
أنتجهــم  الــذي  النظــام  مــن  والتخلــص 

باألســاس. 

* المقــال بقلــم شــارلي كيمبــر - جريــدة 
البريطانيــة  االشــتراكي  العامــل 

ثروة املليارديرات تزيد بأكرث من ثروة املليارديرات تزيد بأكرث من %60%60 رغم أزمة كورونا رغم أزمة كورونا
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)تــل  الســيدة  روضــة  مشــروع  يمثــل 
ــا يحتفــي  العقــارب ســابقًا( مشــروًعا نموذجيً
ــم  ــي خطاباته ــون ف ــئولون الحكومي ــه المس ب
ــن  ــروع م ــد المش ــا يَُع ــم. وفعليً وتصريحاته
المشــاريع القليلــة التــي انتهجــت أســلوب 
التطويــر فــي المــكان، وهــو نهــج شــديد 
يعتمــدون علــى  الذيــن  للســكان،  األهميــة 
المعيشــة  كســب  فــي  ســكنهم  منطقــة 
والعاقــات االجتماعيــة والخدمــات المتاحــة، 
مقابــل المعانــاة فــي مناطــق إعــادة التســكين 
ــد  ــج بع ــذا النه ــل ه ــرر مث ــم يتك ــدة. ول البعي
روضــة الســيدة فــي مشــاريع أخــرى كالتــي 
تمــت فــي مصــر القديمــة ومجــرى العيــون.

ولكــن هــل الروضــة فعــًا جنــة؟ العديــد مــن 
بالطــرد،  إنــذارات  لهــم  الســكان وصلــت 
ويواجهــون مجــدًدا خطــر التشــريد. قبــل 
فعليًــا  يعيشــون  الســكان  كان  التطويــر 
كالمالكيــن لوحداتهــم الســكنية، دون الحاجــة 
ــم.  ــن مقدرته ــر م ــق أكب ــار ومراف ــع إيج لدف
ورغــم أن القانــون المصــري كقوانيــن أخرى 
ــادم المكســب،  ــدأ التق ــى مب ــص عل ــرة ين كثي
ــد 15  ــه بع ــار علي ــز العق ــك حائ ــث يتمل حي
ســنة من المعيشــة فيــه، إال أن هــذا المنطق ال 
ينطبــق علــى أراضــي الدولــة، حتــى الخاصة 
منهــا غيــر المخصصــة الســتخدام عــام. اآلن 
تكلفــة اإليجــار والمرافــق المرتفعــة أدت إلــى 

صعوبــة وضــع الســكان، حيــث تعثــر الكثيــر 
ــا  ــم، وإم ــتحقات عليه ــع المس ــن دف ــم ع منه
ــراض.  ــا االقت يواجهــون خطــر التشــرد وإم
التطويــر،  وبعــد  قبــل  الوضــع  بمقارنــة 
ــة  ــا الدول ــي تقدمه ــة الت ــتوى الخدم ــإن مس ف
كمرافــق للمنطقــة قــد تحســن، لكــن بالمقابــل 

ــم تدهــور. ــر منه كســب معيشــة الكثي

والــدور األرضــي لعمــارات المنطقــة عبــارة 
عــن محــات أغلبهــا مغلقــة. وجــود محــات 
فــي الــدور األرضــي للمبانــي، متوافــق مــع 
نمــط المعيشــة المعتمــد علــى وجــود الخدمات 
فــي شــكل محــات وورش فــي نفــس مبانــي 
ــى الخدمــات  الســكن، لتســهيل الحصــول عل
بــدون الحاجــة للتنقــل مســافات بعيــدة. وهــو 
إســكان  بمشــاريع  مقارنــة  إيجابــي  نهــج 
أخــرى كاألســمرات حيــث نــدر فــي تخطيــط 
المنطقــة وجــود وحــدات تجاريــة. لكــن بقيــت 
معظــم المحــات مغلقــة، حيــث تتوفــر فقــط 
ــة الوحــدة  ــك بالقســط يصــل تكلف بنظــام تملي
الواحــدة منهــا إلــى أكثــر مــن مليــون جنيــه. 
وتمتلــك هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديدة 
الوحــدات، مقابــل تمويلهــا جزئيـًـا للمشــروع. 
ودور الهيئــة هنــا أشــبه بمســتثمر خــاص 
ــات  ــر خدم ــة توف ــة حكومي ــا جه ــن كونه ع
للمواطنيــن. مقارنــةً بالحكومــات المحليــة، 
ــن  ــة م ــوارد ضخم ــى م ــة عل تتحصــل الهيئ
الجديــدة  المــدن  أراضــى  بيــع  إيــرادات 
ــر لتحصــل  ــي مشــروع التطوي اســتثمرتها ف

علــى عائــد االســتثمار، الــذي يقصــي الغالبية 
العظمــى مــن ســكان المنطقــة مــن الوحــدات 

ــة، وأدى لفشــل هــذا النهــج. التجاري

ــًرا، إذا تجولــت فــي شــوارع الروضــة،  أخي
ــي  ــود األمن ــوح الوج ــظ بوض ــوف تاح فس
المكثــف. الشــوارع بعــد التخطيــط مســتقيمة 
وواســعة ويُوظَّــف بهــا أفــراد شــركات أمــن 
خاصــة متمركزيــن علــى أول كل شــارع، 
ــة تكشــف كل  ومركــب بهــا كاميــرات مراقب

ــى  ــي عل ــد األمن ــاعد التواج ــوارع. ويس الش
الحمايــة مــن الســرقة والبلطجــة إلــى حــد 
مــا، لكنــه فــي المقابــل يفــرض ســيطرةً كبيرة 
بخــاف تخطيــط  المنطقــة،  للدولــة علــى 
العديــد مــن المناطــق الشــعبية المعتمــدة علــى 
الشــوارع المتعرجــة والضيقــة التي ال يســهل 
الســيطرة عليهــا. وفــي ظــل الدولــة القمعيــة 
ــيطرة  ــا، الس ــيطرة أيًض ــي الس ــة، تعن الحالي

ــر والنشــاط. ــة التعبي ــى حري عل
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رصــدت الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق 
اإلنســان، فــي تقريرهــا الصــادر بعنــوان 
“فــي انتظــارك”، بنــاء 35 ســجنًا جديــًدا 
مــا بيــن ســجون مركزيــة وســجون عموميــة 
ــة  ــنوات الماضي ــر س ــال العش ــات خ وليمان

ــر. ــورة يناي ــب ث عق

وحســب تقديــر الشــبكة العربيــة، يتــراوح 
عــدد الســجناء والمحتجزيــن بنحــو 120 ألف 
ــي  ــم حوال ــا، منه ــوس إحتياطيً ســجين ومحب
65 ألــف علــى خلفيــة سياســية، مقســمين إلــى 

نحــو 26 ألفـًـا محبوســين إحتياطيـًـا و 39 ألفـًـا 
محكــوم عليهــم.

وشــمل التقريــر رصــًدا لعــدد مــن االنتهاكات 
ــن  ــجناء والمحتجزي ــد الس ــارس ض ــي تُم الت
مثــل اســتخدام الحبــس اإلحتياطــي كعقوبــة، 
ــا دونمــا دليــل  ــس اآلالف إحتياطيً حيــث يُحبَ
علــى  عــاوة  ولمــدد طويلــة،  قرينــة،  أو 
الحرمــان مــن الحقــوق التــي كفلهــا القانــون 
مثــل  إحتياطيًــا،  والمحبوســين  للســجناء 
التليفونيــة،  المكالمــة  مــن حــق  الحرمــان 

للقانــون،  المخالــف  االنفــرادي  والحبــس 
والحرمــان مــن الزيــارة ورفــض النيابــة 
-الســيما نيابــة أمــن الدولــة- قبول االســتئناف 
ــهم. ــر حبس ــي أوام ــن ف ــن المتهمي ــر م لكثي

رصــد التقريــر أيًضــا تعســف إدارة الســجون 
فــي إدخــال األطعمــة للســجناء والمحبوســين 
الســجناء  معانــاة  مــن  والتربــح  إحتياطيًــا 
حيــث تبيــع المقاصــف الموجــودة فــي أغلــب 
الســجون “الكانتيــن” هــذه األطعمــة والســلع 
مثياتهــا  مــن  أغلــى  بأســعار  واألدوات، 

ــارج. بالخ

العامــة،  النيابــة  ــع  توسُّ التقريــر  ورصــد 
تجديــد  ينظــرون  الذيــن  القضــاة  وبعــض 
ــام 2019  ــات ع ــذ بداي ــن، من ــس المتهمي حب
تقريبًــا، فــي التجديــد الورقــي للمحبوســين 
ــا بالمخالفــة للقانــون، بســبب إعــان  إحتياطيً
المتهميــن  نقــل  “تعــذُّر”  الداخليــة  وزارة 
لمقــر النيابــة أو المحكمــة التــي تنظــر تجديــد 

حبســهم.

ــر المتهميــن وحبســهم  ــر تدوي ــاَوَل التقري وتن
فــي قضايــا جديــدة، حيــث ُرِصــَدت عــدة 
ــبيل،  ــاء س ــرار إخ ــا ق ــدر فيه ــاالت يص ح
وحينمــا يبــدأ المحتجــز فــي إجــراءات إخــاء 
الســبيل، يُفاجــأ بعرضــه أمــام النيابــة متهًمــا 
ــدة، ربمــا بنفــس االتهامــات  ــة جدي فــي قضي
وربمــا  جديــدة،  اتهامــات  أو  القديمــة، 
فــي قضيــة بــدأت أثنــاء ســجنه باألســاس 
ويســتحيل عمليًــا مشــاركته فيهــا، وربمــا 
فــي قضيــة حديثــة العهــد. وقــد ينــال المعتقــل 
ــاد  ــاٍم أو شــهور قبــل أن يُع حريتــه لبضــع أي
ــا  ــد، وربم ــن جدي ــجنه م ــه وس ــض علي القب
ــد  ــاعة فيج ــو لس ــة ول ــرى شــمس الحري ال ي

ــد.  ــن جدي ــجن م ــواًل للس ــه مح نفس

»الشبكة العربية« ترصد بناء »الشبكة العربية« ترصد بناء 3535 سجًنا جديًدا بعد الثورة سجًنا جديًدا بعد الثورة

تل العقارب أو روضة السيدة.. الوجه اآلخر للجنَّة املوعودة ملناطق التطويرتل العقارب أو روضة السيدة.. الوجه اآلخر للجنَّة املوعودة ملناطق التطوير

ــكل  ــة، ف ــة للمنطق ــة الحكوم ــح خط ــم تتض ل
ــا  ــة لجانً ــلت الحكوم ــو أن أرس ــدث ه ــا ح م
للحصــر، وهــي خطــوة غالبًــا مــا تُتَّخــذ قبــل 
ــار  ــي الخطــط، أث ــفافية ف ــدم الش ــة. ع اإلزال
ــات عــن كــون  ــدى الســكان، والتكهن ــق ل القل
اللجــان لجــس نبــض االعتــراض أو القبــول 
بــاإلزاالت، ومــدى تكاتــف وتنظيــم الســكان. 
ــى الفيســبوك شــعارات  وظهــرت مجــدًدا عل
#الســمان_ و  #ال_إلزالة_نزلة_الســمان 

مش_للبيع.

مــن  العديــد  بهــا  يوجــد  التــي  المنطقــة 
كانــت  والمســتقرة،  المســجلة  الملكيــات 
ــي  ــة ف ــاوالت لإلزال ــن مح ــد م ــا للعدي موقًع

ــي 2019،  ــا ف ــي كان آخره ــي، والت الماض
ــى  ــكان عل ــن الس ــد م ــرض العدي ــث اعت حي
ــد  ــا ق ــي رأوا أنه ــي الت ــض المبان إزاالت بع
تكــون مرحلــة أولــى إلزالــة المنطقــة كاملــة 
ــال  ــة اعتق ــت النتيج ــكانها، وكان ــر س وتهجي
ــن  ــاوالت م ــدد المح ــم تع ــم. ورغ ــدد منه ع
ــم  ــن الســكان، ل ــة واالعتراضــات م الحكوم
تطــرح الحكومــة أي خطــة لتطويــر المنطقــة 
فــي المــكان دون تهجيــر الســكان، أو طريقــة 
ــا  ــا دائًم ــة الســكان، إنم ــا غالبي ــق عليه يتواف
والتهديــد  القــوة  تجربــة  انتهجــت طريقــة 

وتقييــم حجــم وقــوة االعتــراض.

قلٌق ينتاب أهايل نزلة السامن بعد مرور 
لجان الحرص ووضع عالمات عىل البيوت
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ــي  ــطس 2013 ف ــة 14 أغس ــل مذبح 1( تمث
مصــر  ونهضــة  العدويــة  رابعــة  ميدانــي 
نقطــة تحــول خطيــرة فــي التاريــخ المصــري 
الحديــث. فقــد دشــن ذلــك اليــوم عهــد الظــام 
والخــوف الــذي تعيــش فيــه مصــر حتــى 

ــا هــذا. يومن

2( أظهــرت تلــك المذبحــة الكبــرى مــدى 
همجيــة ودمويــة الطبقــة الحاكمــة المصريــة 
)بجيشــها وأمنهــا وقضائهــا ورجــال أعمالهــا 
وإعامهــا( وإلــى أي مــدى ســتذهب تلــك 

ــا. ــلطتها وثروته ــى س ــاظ عل ــة للحف الطبق

3( هكــذا تتصــرف الطبقــة الحاكمــة ودولتهــا 
ــو رد  ــذا ه ــا. كان ه ــدد مصالحه ــا تته عندم
ــم  ــس لحك ــة، لي ــك الطبق ــي لتل ــل الحقيق الفع
اإلخــوان المســلمين أو رئاســة محمــد مرســي 
ينايــر  ثــورة  مثلتــه  الــذي  للتهديــد  ولكــن 

ــم. ــام الحاك 2011 للنظ

ــم  ــح ل ــك المذاب ــض لتل ــمي بالتفوي ــا س 4( م
يبــدأ بمظاهــرات 26 يوليــو التــي طالــب بهــا 
ــو  ــرات 30 يوني ــدأ بمظاه ــن ب ــي ولك السيس
2013. ربمــا كان الوضــع غيــر واضــح 
للبعــض أثنــاء تلــك األيــام ولكــن اآلن وبعــد 
ــي  ــورة المضــادة والت ــة أعــوام مــن الث ثماني
مازلنــا نعيــش فــي ظلهــا فلــم يعــد هنــاك 
شــك أن مظاهــرات 30 يونيــو 2013 لــم 
مجــرد  ثانيــة” وال  ثوريــة  “موجــة  تكــن 
ــة  ــل تعبئ ــورة، ب ــار الث ــي مس ــح” ف “تصحي
ولتصفيــة  عســكري  النقــاب  جماهيريــة 
 14 مذبحــة  كانــت  المصريــة.  الثــورة 
أغســطس 2013 فــي رابعــة بمثابــة الميــاد 

الدمــوي لنظــام الثــورة المضــادة.

5( لــم يكــن الهــدف مــن المذبحــة مجــرد 
فــض االعتصامــات المناهضــة لانقــاب 
حالــة  بــث  كان  األساســي  الهــدف  ولكــن 
ــة  ــة أشــكال المقاوم ــف كاف مــن الرعــب لوق
السياســية واالجتماعيــة فــي مصــر. لــم يكــن 
ــاء  ــك الدم ــتدعي كل تل ــام يس ــض االعتص ف
وتلــك الجثــث ولكــن السيســي ومــن معــه 
أرادوا بذلــك العنــف الوحشــي أن يرســلوا 
رســالة إلــى الشــعب المصــري كلــه: إمــا 
قبــول االنقــاب ومــا يســتتبعه وإمــا مواجهــة 

ــكرية. ــل العس ــة القت آل

 6( مســئولية المذبحــة ال تقــع فقــط علــى 
الجيــش والشــرطة ولكــن أيًضــا علــى كل من 
ــل للسيســي. دم الشــهداء  ــل وهل ــوض وطب ف
علــى أيــدي المثقفيــن والكتــاب والفنانيــن 
واإلعامييــن الذيــن طالبــوا بالفــض والذيــن 
بــرروا لــه قبــل وبعــد المذبحــة. وهــو أيًضــا 
األحــزاب  مــن  السياســيين  أيــدي  علــى 
القوميــة والليبراليــة الذيــن قبلــوا أن يشــاركوا 

ــم يســتقيل  ــم ل ــاب )أغلبه ــة االنق ــي حكوم ف
حتــى بعــد المذبحــة وظلــوا فــي الحكومــة 

ــم(. ــن خدماته ــي ع ــتغنى السيس ــى اس حت

7( أمــا القــوى اليســارية التي هللــت لانقاب 
اإلرهــاب”  “مواجهــة  بحجــة  والمذبحــة 
والتخلــص مــن الحكــم “الظامــي” لإلخوان، 
فهــؤالء لــم يخونــوا فقــط كل مبــدأ ديمقراطــي 
مــدى  عــن  أيًضــا  عبــروا  بــل  وإنســاني 
ــن  ــل م ــوى. ه ــك الق ــي لتل ــاس السياس اإلف
ظــام وإرهــاب أكثــر مــن مــا نشــهده اليــوم 

ــم السيســي؟ تحــت حك

ــة  ــة كان االفتتاحي ــوي لرابع ــض الدم 8( الف
بــه  أفشــل  الــذي  اإلجهــاض  لمسلســل 
ــه كل تحــرك وكل مظاهــرة  السيســي ورجال
ــا  ــى يومن ــاب وحت ــذ االنق وكل إضــراب من
ــة والنهضــة آخــر  ــا رابع هــذا. كان اعتصام
االعتصامــات الكبيــرة التــي شــهدتها مياديــن 
مصــر بعــد ثــورة ينايــر، وفضهــا علــى هــذا 

النحــو الدمــوي كان بهــدف القضــاء علــى 
ثقافــة االحتجــاج نفســها وليــس القضــاء علــى 
اعتصامــات اإلخــوان، فلــم ينجــح تنظيــم 
اعتصــام واحــد فــي شــوارع ومياديــن مصــر 

ــوم األســود. ــك الي ــذ ذل من

قيــادات اإلخــوان  يبــرئ  9( هــذا كلــه ال 
المســلمين. فقــد أجرمــت تلــك القيــادات تجــاه 
الثــورة المصريــة أواًل حيــن تحالفــوا مــع 
و2012،   2011 فــي  العســكري  المجلــس 
ــس سياســات نظــام  ــوا بنف ــن حكم ــا حي وثانيً
مبــارك االقتصاديــة واالجتماعيــة وقامــوا 
بحمايــة مؤسســات الدولــة القديمــة وعلــى 
ــبة.  ــن المحاس ــش م ــرطة والجي ــها الش رأس
ــوا مــع الســلفيين ورفعــوا  ــن تحالف ــا حي وثالثً
فــي  حقيــرة  وطائفيــة  دينيــة  شــعارات 
المناهضــة  والمظاهــرات  االعتصامــات 
رابعــة  اعتصامــات  فيهــا  بمــا  لانقــاب 
والنهضــة ممــا ســاعد السيســي علــى التعبئــة 
المضــادة وعلــى عــزل االعتصامات سياســيًا 

ــكريًا. ــا عس ــل فضه قب

ال  وحدهمــا  والقتــل  بالقمــع  الحكــم   )10
الطويــل  المــدى  علــى  يســتمر  أن  يمكــن 
ولكنــه لــن يســقط باألمنيــات واألحــام، ولــن 
يســقط أيًضــا مــن تلقــاء نفســه. تغيــر النظــام 
ــة  ــة أعــوام مــن الديكتاتوري ــد ثماني ــوم بع الي
ــة  ــكل أشــكال المعارض ــف ب ــدم والعص وال
يســتدعي إعــادة بنــاء المقاومــة الديمقراطيــة 
واالجتماعيــة مــن جديد واســتعادة المســاحات 
الديمقراطيــة التــي حاصرهــا وخنقهــا النظــام 
مــن نقابــات عماليــة مســتقلة ونقابــات مهنيــة 
وجامعــات ومــن أحــزاب وحــركات سياســية 

ــة. معارض

1010 مالحظات حول مذبحة رابعة والنهضة مالحظات حول مذبحة رابعة والنهضة

فــي حلقــة مــن حلقــات مسلســل االختيــار 2، 
طلــع علينــا ضابــط أمــن الدولــة بيقــول بــكل 
ــخصية  ــى ش ــض عل ــت القب ــاع وق ــة وإقن ثق
الخصومــة  إن  المسلســل  شــخصيات  مــن 
معهــا هــي شــخصيًا، ولكــن أهلهــا فــي عينيــه 
ــي  ــا كل الل ــس تماًم ــان. ده عك ــم كم ويحميه
لغايــة دلوقتــي مــن   2013 بيحصــل مــن 
تنكيــل وقبــض وتعذيــب أســر كاملــة وزجهــم 
فــي الســجون بالســنين للخــاف السياســي 

ــي. ــع النظــام الحال م

وكمثــال حــي، فيــه أســرة كاملــة مكونــة مــن 
ــا،  ــع أخــوات ووالدهــم فــي الســجن حاليً أرب
وبقالهــم ســنين بســبب مطــاردة األمــن لــأب.

ــي الســابق،  ــارة، البرلمان األب، د. ســعد عم
فضــل مطــارد جــوا مصــر 7 ســنين، وخــال 
ــة مــن أوالده  ــى ثاث الســنين دي اتقبــض عل
ــو 2020،  ــي 28 يولي ــه ف وهــو اتقبــض علي
مــع اثنيــن مــن أبنائــه وهــو رهــن االعتقــال 

حتــى اآلن.

االبــن األول، معــاذ ســعد، فــي 30 أغســطس 
وبعــد  حمــاه  بيــت  فــي  وجــدوه   ،2013
معرفــة انــه ابــن ســعد عمــارة اعتقــل وقعــد 

10 شــهور فــي المعتقــل وبعديــن تــم اإلفــراج 
عنــه، ولكــن اتاخــد تانــي فــي ينايــر 2016، 
وخــد حكــم 5 ســنين. ووقــت إطــاق ســراحه 
ــراءة  ــا ب ــد فيه ــة خ ــة تاني ــى قضي ــدور عل ات
ــم يتــم إخــاء ســبيله لغايــة دلوقتــي. ولكــن ل

ــمبر  ــي ديس ــعد، ف ــامة س ــي، أس ــن الثان االب

ــت تبحــث  ــن البي ــوات األم 2014 راحــت ق
فاتحبــس  أســامة  إال  تجــد  فلــم  األب  عــن 
أكثــر مــن ســنتين ولــم يخــرج إال فــي ينايــر 
موعــد  قبــل  تانــي  اعتقــل  ولكــن   .2017
زواجــه بشــهر يــوم 28 يوليــو 2020 أثنــاء 
قســريًا  مختفــي  وفضــل  والــده،  اعتقــال 
لحــد 7 أكتوبــر 2020، ومــازال محبــوس 

احتياطــي لغايــة دلوقتــي.

االبــن الثالــث، أحمــد ســعد، اعتقــل مــع أخــوه 
أســامة ووالــده فــي نفــس اليــوم، واختفــى 
ــوم 7  ــس الي ــي نف ــر ف ــه وظه ــريًا برض قس
أكتوبــر، ومــازال محبــوس احتياطــي لغايــة 

ــي. دلوقت

ــه  ــم اعتقال ــعد، ت ــب س ــع، صهي ــن الراب االب
مــن مســجد الفتــح وأخــذ حكــم نهائــي بالحبس 
10 ســنين زائــد 5 ســنين مراقبــة، وهــو بينفــذ 

الحكــم حاليًــا.

فــي أســرة كاملــة فــي الســجن بســبب الخاف 
السياســي مــع األب وبســبب إن وقــت القبــض 
معــاه  أوالده  مــن  اثنيــن  كان  األب  علــى 
ــن )69  ــى األب المس ــط عل ــدوا للضغ فاتاخ
بيــت فاضــي  بــه، وفيــه  والتنكيــل  عــام( 
ــنة ومريضــة  ــه إال أم مس ــش في ــي مفي دلوقت
وأبنائهــا  زوجهــا  تــزور  تقــدرش  ومــا 
األربعــة المتوزعيــن علــى ســجون مختلفــة.

ومــن األمثلــة دي كتيــر جــدا وفيــه آالف مــن 
ــا  ــع وهم ــم ومســتقبلهم بيضي الشــباب عمره
فــي الســجون بــدون أي ذنــب أو وجــه حــق.



7العدد 136 - االثنين 3 مايو 2021متابعاتاالشرتايك خربات

الربتغال الربتغال 1975-197574-74: ثورة اشرتاكية كادت أن تنترص: ثورة اشرتاكية كادت أن تنترص
بقلم: كريس هارمان 

ترجمة: سيد صديق 

فــي عامــّي 1974 و1975، كانــت البرتغــال 
أقــرب إلــى انتصــار الثــورة االشــتراكية مــن 
أيٍّ مــن بلــدان أوروبــا الغربية طيلة ســنوات 
والمجموعــات  الحــركات  نمــت  عديــدة. 
الثوريــة واتســع نفوذهــا بصــورٍة هائلــة بعد 
انقــالب عســكري أطــاح بالفاشــية فــي أبريــل 
1974، فيمــا كان الحــزب الشــيوعي -الــذي 
نهــض مــن ســنواٍت طويلــة مــن العمــل 
الســري فــي ظــلِّ الحكــم الفاشــي- هــو الــذي 

تصــدَّر قيــادة نضــاالت الطبقــة العاملــة.

ثقتــه  آنــذاك  الشــيوعي  الحــزب  َوَضــَع 
الضبــاط  يحيكهــا  التــي  المؤامــرات  فــي 
ــد  اليســاريون داخــل الجيــش، لكســب المزي
مــن الحصــص داخــل مؤسســات الحكــم، 
بــداًل مــن االســتناد إلــى قــوة الطبقــة العاملــة 
ــى االشــتراكية.  ــورة إل ــة الث ــه دف ــي توجي ف
أمــام  الطريــق  أتــاح  مــا  هــو  ذلــك  كان 
القــوى اليمينيــة الرجعيــة لتنظيــم صفوفهــا 
وإطــالق العنــان لحملــٍة قمعيــة قضــت علــى 
الثــورة دون مقاومــة ُمنظَّمــة. وفــي يــوم 
ــش  ــادة الجي ــت قي ــر 1975، أعلن 25 نوفمب
ــوات  ــَرق الق ــة الطــوارئ واســتعانت بفِ حال
الخاصــة لحصــار ثكنــات الجنــود الثورييــن 
وتدشــين موجــة مــن قمــع الحركــة العماليــة.

ــو أن  ــورة ه ــذه الث ــا ه ــره إيان ــا تخب ــم م أه
االســتناد إلــى طاقــة وإمكانياتهــا الجماهيــر 

ــان النصــر. ــو أول ضم ه

ر( )الُمحرِّ

ــيٍّ  ــٍم فاش ــرزح تحــت حك ــال ت ــت البرتغ كان
كامــل األركان لفتــرٍة تصــل إلــى نصــف 
قــرن، أي أكثــر مــن أيِّ بلــٍد أوروبــي آخــر. 
محظــورةً،  المعارضــة  أحــزاب  كانــت 
بوجودهــا  المســموح  الوحيــدة  والنقابــات 
كانــت اتحــاداٍت ضئيلــة تقبــع تحــت ســيطرة 
ــوات  ــتخدام الق ــلطة اس ــادت الس ــة. اعت الدول
الُمســلَّحة لفــضِّ اإلضرابــات العماليــة، فيمــا 
كان العمــال يـُـَزجُّ بهــم فــي ســجون الشــرطة 

الســرية لعشــرة أو عشــرين عاًمــا.

لــم تكــن الدولــة الفاشــية تحكــم البرتغــال 
وحدهــا، بــل أيًضــا إمبراطوريــةً واســعة 
أمــدَّت  حيــث  إفريقيــا،  فــي  األرجــاء 
بيســاو  وغينيــا  أنجــوال  ُمســتعَمرات 
وموزمبيــق األربــاح لاحتــكارات البرتغاليــة 
لطبقتهــا  الوظائــف  ـَرت  ووفَـّ العماقــة، 

لوســطى. ا

فــي صبــاح الخامــس والعشــرين مــن أبريــل 
ــأوا  ــبونة ليُفاج ــو لش ــتيقظ مواطن 1974، اس
ومحطــات  الشــوارع  تجــول  بالدبابــات 
الراديــو تبــث المارشــات العســكرية. هــل 
كان ذلــك انقابًــا مــن اليميــن أم اليســار؟ 
ــةً  ــو أغني ــن أذاع الرادي ــة حي ــاءت اإلجاب ج

شــعبيةً ُمناِهضــةً للفاشــية.

انقالب وانقسامات

ــة الجنــود،  ــَرَع النــاس فــي الشــوارع لتحي هَ
عيــن أزهــار القرنفــل الحمــراء عليهــم.  ُموزِّ
قــون شــعارات  انطلقــوا فــي الشــوارع يُمزِّ
ــوز النظــام الفاشــي، وفتحــوا الســجون  ورم
لتحريــر الســجناء السياســيين، بينمــا ألقــوا 
القبــض علــى الُمخبِريــن المعروفيــن لــدى 

الشــرطة.

تأسََّســت الحكومــة الجديــدة برئاســة الجنــرال 
أنطونيــو دي ســيبنوال، الضابــط الرجعــي 
ٍع فــي جيــوش هتلــر  الــذي قاتَــَل كُمتطــوِّ
لكــن  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  خــال 
حكومتــه تألَّفَــت مــن أعضــاٍء مــن األحــزاب 
فيهــم  بمــن  للفاشــية،  الُمناِهضــة  الســرية 

الشــيوعيين.

ســرعان مــا صــار واضًحــا أن الســلطة فــي 
القــوات الُمســلَّحة ال تقبــع بيــن يديــه، بــل بيــن 
ــر  ــط صغي ــن 400 ضاب ــٍة م ــدي مجموع أي
كانــوا هــم الُمنظِّميــن الحقيقييــن لانقــاب 
ــلَّحة”.  ــوات الُمس ــة الق ــِرف بـ”حرك ــا ُع -م
ــد  ــبٍب واح ــية لس ــى الفاش ــش عل ــب الجي انقل
بســيط، وهــو أن هــذا الجيــش كان يخســر 
ــا.  ــي إفريقي ــارك الحــرب االســتعمارية ف مع
لكــن كانــت هنــاك اختافــاٌت كبــرى فــي 

ــذا الســبب. ــع ه التعاطــي م

ـَر ســبينوال عــن مصالــح االحتــكارات  عبَـّ
البرتغاليــة الكبيــرة. كان هدفهــم هــو اســتبدال 

وإحــال  المباشــر،  البرتغالــي  الحكــم 
حكــٍم غيــر مباشــر قائــم علــى الحــركات 
المخابــرات  مــن  لــة  الُمَموَّ “المعتدلــة” 
ــك  ــى وإن كان ذل ــه، حت ــداًل من ــة ب األمريكي
ــت  ــن الوق ــرٍة م ــي اســتكمال الحــرب لفت يعن

آنــذاك.

أمــا الضبــاط الصغــار، فقــد أرادوا إنهــاء 
ـف األمــر، وأدركــوا أن  الحــرب مهمــا كلَـّ
هنــاك طريقًــا واحــًدا لتحقيــق ذلــك؛ وهــو 
ــة،  ر الحقيقي تســليم الســلطة لحــركات التحــرُّ
أنجــوال،  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  مثــل 

وجبهــة تحريــر موزمبيــق.

تفاقمــت االنقســامات لســبٍب  ســرعان مــا 
ــةً مــن  آخــر أيًضــا. خاضــت البرتغــال عملي
التصنيــع الواســع فــي العقــد األخيــر مــن 
األعمــال  رجــال  وألن  الفاشــية،  الحقبــة 
ــال، ضــمَّ  ــة العم ــادي حرك ــار أرادوا تف الكب
الذيــن  الشــيوعيين،  مــن  وزراًء  ســبينوال 
كانــوا يُمثِّلــون أكبــر حــزب ســري فــي ذلــك 

الوقــت، لحكومتــه.

أوصــى هــؤالء الشــيوعيون العمــاَل بالوثــوق 
فــي ســبينوال، وأقــرَّ وزيــر العمــل الشــيوعي 
ــا جديــًدا يحظــر اإلضرابــات العماليــة.  قانونً
لكــن ذلــك لــم يــؤِت ثمــاًرا فــي توقيــف حركــة 

العمال.

الثورة تتجذَّر

بــدأ عمــال بنــاء الســفن بمدينة ليســناف موجةً 
مــن اإلضرابــات التــي اجتاحــت البــاد فــي 
مطلــع صيــف 1974. واجــه هــؤالء العمــال 
معارضــةً مــن كافــة األحــزاب الُمشــاِركة 
فــي الحكومــة، إال أنهــم نجحــوا فــي فــرض 
إصاحــاٍت ضخمــة فــي األجــور وظــروف 
مــن  تطهيــر”  “حملــةً  وفََرضــوا  العمــل، 
المــدراء والرؤســاء الرجعييــن فــي الصناعــة 

واإلعــام.

كان ذلــك كثيــًرا للغايــة علــى ســبينوال وكبــار 
رجــال األعمــال واليميــن البرتغالــي بصــورٍة 
ــي  ــورة ف ــف الث ــة. حــاول ســبينوال توقي عام
ســبتمبر، بمســيرٍة علــى النُُســق الفاشــي، لكــن 
التعبئــة الجماهيريــة للعمــال منعــت انطــاق 
الجنــرال  وأُجبِــَر  األصــل،  مــن  المســيرة 

علــى االســتقالة فــي نهايــة المطــاف.

العمــال  مواجهــة حركــة  ســبينوال  حــاَوَل 
ًدا؛ هــذه المرة بتدشــين انقاب عســكري  ُمجــدَّ
فــي مــارس 1975. لكــن العمــال ســرعان ما 
هيــن لاســتياء علــى  اختلطــوا بالجنــود الُمتجِّ
الضواحــي المحيطــة بلشــبونة، وأقنعوهــم 
بــأن يرفضــوا أوامــر ضباطهــم الرجعييــن.

كات اليميــن عــن عرقلــة  لــم تســفر تحــرُّ
الثــورة فــي تلــك المرحلــة، بــل دفعتهــا إلــى 
األمــام. أغلقــت نقابــات العامليــن بالقطــاع 
ــة  ــت الحكوم ــى وافق ــوك حت ــي البن المصرف
-باإلضافــة  بأكملــه  القطــاع  تأميــم  علــى 
إلــى مــا يقــرب مــن %60 مــن الصناعــة 
احتــلَّ  ذلــك،  علــى  وعــاوة  البرتغاليــة. 

العمــال أكثــر مــن 300 مصنــع.

فَقَــَد الجنــراالت القدامــى ســيطرتهم علــى 
َســَحَب  المقابــل  وفــي  الُمســلَّحة،  القــوات 
القــوات  حركــة  فــي  الصغــار  الضبــاط 
أقدامهــم.  تحــت  مــن  البســاط  الُمســلَّحة 
الجنــود  لــدى  متنــاٍم  اتجــاهٌ  هنــاك  صــار 
لتنظيــم أنفســهم سياســيًا، والمشــاركة فــي 
ــى  ــاف إل ــارية، واالصطف ــرات اليس المظاه
جانــب العمــال فــي الصراعــات الدائــرة فــي 

العمــل. مواقــع 

ــن  ــب، الذي ــتراكيين األجان ــن االش ــر م الكثي
ــهدوا  ــف 1975، ش ــي صي ــبونة ف زاروا لش
بأعينهــم تجربــةً ال تُنســى، إذ كانــت تلــك 
ــا أرادت  ــة فيه ــة العامل ــة الطبق ــةً أغلبي مدين
ــات التقليديــة  االشــتراكية، بينمــا كانــت العقب
ــة  ــى الطبق ــش، وحت ــرطة والجي ــث الش -حي
ــن  ــٍة م ــي حال ــًدا- ف ــة جي ــمالية الُمنظَّم الرأس

ــة. ــرة الكامل البعث

الحزب االشتراكي والحزب الشيوعي

لكــن عقبــاٍت أخــرى ظلَّــت موجــودةً بالفعــل. 
الطبقــة  داخــل  الرئيســيان  الحزبــان  كان 
الشــيوعي،  الحــزب  همــا  آنــذاك  العاملــة 
والحــزب االشــتراكي الــذي أُعيــد تشــكيله 

حديثًــا بزعامــة ماريــو ســواريس.

كات  ــرُّ ــع التح ــتراكي م ــزب االش ــَف الح َوقَ
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ــه  الشــعبية األولــى ضــد اليميــن، لكــن قيادات
ر  انتابهــم الخــوف مــن مواصلــة مســار تطــوُّ
الثــورة، وســرعان مــا أخــذوا يُهيِّئــون أجــواًء 
عدائيــةً ضــد اليســار. فــي شــمالي البرتغــال، 
ــن  ــري الشــغب اليمينيي عون مثي ــجِّ أخــذوا يُش
ــات واألحــزاب  ــب النقاب ــوا مكات ــن حرق الذي
اليســارية. وفــي داخــل القــوات الُمســلَّحة، 
بــدأوا يتآمــرون مــع جنــراٍل يمينــي مــن أجــل 
إطاحــة الضبــاط الصغــار الذيــن أســقطوا 

الفاشــية.

لكــن الحــزب االشــتراكي لــم يكــن بمقــدوره 
وحــده إنقــاذ الرأســمالية البرتغاليــة، إذ لــم 
يكــن لــه تأييــٌد إال مــن أقليــٍة مــن العمــال فــي 
عــات الصناعيــة الرئيســية المحيطــة  الُمجمَّ
كان  حيــن  فــي  النقابــات،  وفــي  بلشــبونة 
ــت  ــال وق ــة العم ــل أغلبي ــذي يُمثِّ ــزب ال الح
إســقاط الفاشــية هــو الحــزب الشــيوعي. وإذا 
ــَح مــن أجــل ثــورٍة  كان هــذا الحــزب قــد كافَ
ــات  ــه موجــة اإلضراب ــاء قيادت اشــتراكية أثن
ــف  ــع صي ــدأت مطل ــي ب ــات الت واالعتصام

ــه. ــتحيل إيقاف ــن المس ــكان م 1974، ل

ــَذ مســاًرا  ــد اتََّخ ــد أن الحــزب الشــيوعي ق بي
ــات،  ــة اإلضراب ــزب موج ــا. أدان الح مختلفً
ــة  ــى الدول ــه عل ــاء هيمنت ــاَوَل إرس ــا ح بينم
الســرية مــع بعــض  بالمؤامــرات  القائمــة 
ضبــاط الجيــش والساســة االنتهازييــن. اعتَقـَـَد 
قــادة الحــزب الشــيوعي أن هــذا المســعى 

نهم مــن تأســيس مجتمــٍع علــى غــرار  ســيُمكِّ
الكتلــة الشــرقية التابعــة لاتحــاد الســوفييتي.

فــي  إلــى ذروة نجاحاتــه  الحــزب  وصــل 
صيــف 1975، حيــن شــكَّل ضابــطٌ متعاطٌف 
مــع الحــزب، وهــو فاســكو جونكالفيــس، 
ــا  ــت أنه ــة أثبت ــذه الحكوم ــن ه ــة. لك الحكوم
ــاد، إذ رفضــت  ــى حكــم الب ــادرٍة عل ــر ق غي
للعمــال،  الثوريــة  الطاقــة  إطــاق  حينهــا 
وعجــزت عــن التعاطــي مــع موجــٍة مــن 
المناطــق  فــي  واالضطرابــات  التخريــب 
الريفيــة فــي الشــمال. بعــد وقــٍت قصيــٍر فــي 
الســلطة، تنــاَزَل جونكالفيــس بهــدوٍء عــن 

الســلطة ألولئــك الواقفيــن علــى يمينــه.

لـَـت أقليــةٌ مهمــة مــن العمــال إلــى األفكار  تحوَّ
الثوريــة  األحــزاب  وتناَمــت  الثوريــة، 
ــم  ــى صــار له ــة حت ــرة بصــورٍة هائل الصغي

ــية. ــاحة السياس ــي الس ــر ف ــٌر كبي تأثي

ــام مــن  ثــورةٌ مضــادة مــن اليميــن وشــلٌل ت
اليســار

ــٍل  ــن خل ــوري م ــار الث ــل اليس ــت فصائ عان
تمحــورت  أفكارهــم  أن  فرغــم  جســيم، 
ــذه  ــت ه ــة، كان ــة العامل ــول الطبق ــل ح بالفع
الفصائــل تتعاطــى مــع الســاحة السياســية 
اجتماعيــة البــد أن تأتــي  وكأن ثمــة قــوةً 
الســتبدال الطبقــة العاملــة. صبــوا الكثيــر 
مــن تركيزهــم علــى مغازلــة ضبــاط الجيــش 
اليســاريين، تماًمــا كمــا عملــوا بــكل جهدهــم 
لكســب عمــال المصانــع بعيــًدا عــن الحــزب 

.)1( الشــيوعي 

الضبــاط  أيــدي  مــن  ينفــذ  الوقــت  كان 
اليســاريين. كانــوا بالفعــل يهيمنــون علــى 
الطبقــة  كانــت  حيــن  البرتغاليــة  السياســة 
الحاكمــة القديمــة فــي حالــٍة مــن التشــرذم 
هــذه  بــدأت  أن  بمجــرد  لكــن  والخمــود، 
-بمســاعداٍت  قواهــا  حشــد  فــي  الطبقــة 
كبيــرٍة مــن الحكومــة الغربيــة ومــن الحــزب 
االشــتراكي- صــار هــؤالء الضبــاط أضعــف 

وأكثــر عجــًزا.

هنــاك  يكــن  لــم   ،1975 نوفمبــر  بحلــول 
ســوى خياريــن ال ثالــث لهمــا: إمــا أن تقبــض 
ــن  ــور بي ــد األم ــى مقالي ــة عل ــة العامل الطبق
الحاكمــة  الطبقــة  تعــود  أن  وإمــا  أيديهــا، 

ــد. ــن جدي ــم م ــدة الحك ــى س ــة إل القديم

ســدَّد اليميــن ضربــةً جديــدة فــي 25 نوفمبــر، 
وكانــت ذريعتهــم هــي احتــال مجموعــٍة 
ــود اليســاريين محطــات التلفزيــون  مــن الجن
َك الضبــاط اليمينييــن قواتهــم  آنــذاك. حــرَّ
مــن  اليســاريين  الجنــود  لتجريــد  ســريًعا 
أســلحتهم فــي لشــبونة والســتعادة الســلطة 
ــوا إال  ــم يواجه ــى. ل ــراالت القدام ــى الجن إل
ــر  ــب األم ــم يتطلَّ ــة، إذ ل ــن المقاوم ــل م القلي
ســوى ألفــّي جنــدي لمحاصــرة ونــزع ســاح 
أكبــر القــوات العســكرية الواقعــة تحــت تأثير 

ــي لشــبونة. اليســار ف

يكمــن الســبب وراء ذلــك فــي أن اليســار 
َوَضــَع ثقتــه الرئيســية فــي منــاورات ضبــاط 
الجيــش ال فــي الحركــة الجماهيريــة للعمــال 
ــذي كان  ــَض الحــزب الشــيوعي، ال )2(. َرفَ
ــا  ــَم إضرابً ــد نَظَ ــط ق ــابق فق ــوم الس ــي الي ف
ــل ضــد  عاًمــا ناجًحــا لمــدة ســاعتين، أن يتدخَّ
م اليميــن. يبــدو أن الحــزب اعتقــد أن  تقــدُّ
بإمكانــه شــقَّ طريقــه إلــى الســلطة بصــرف 

ــدث. ــا كان يح ــر عمَّ النظ

مســتعدين  اليســاريون  الضبــاط  يكــن  لــم 
مواجهــةً  يكــون  أن  يمكــن  كان  مــا  لشــنِّ 
عســكريةً ضــد زمائهــم اليمينييــن، وبالتالــي 
ــدى  ــن ل ــم يك ــا ل ــم يتخــذوا أي خطــوة، فيم ل
اليســار الثــوري ال اإلرادة وال النفــوذ الكافــي 
لدفــع القواعــد العماليــة فــي وجــه معارضــة 
الجيــش  جنــود  أو  الشــيوعي،  الحــزب 
فــي وجــه معارضــة الضبــاط اليســاريين. 
ــدم  ــى ع ــا عل ــد كان حريًص ــن، فق ــا اليمي أم
الجيــش  علــى  الجديــدة  هيمنتــه  اســتخدام 
والشــرطة لمهاجمــة العمــال علــى الفــور، 
ــن  ــورة م ــعل الث ــد يش ــك ق ــد أدرك أن ذل فلق

ــد. جدي

خــال الســنوات الاحقــة، اســتعادت الطبقات 
المالكــة المزيــد والمزيــد مــن المكتســبات 
التــي كانــت ثــورة عامــّي 1974 و1975 
ــا. ووجــود الحــزب االشــتراكي  ــد انتزعته ق
علــى رأس الســلطة خــال الكثيــر مــن تلــك 

ــارق. ــكِّل أيَّ ف ــم يكــن يُش الســنوات ل

بعــد عقــٍد كامــل مــن هــذه الثــورة، انخفضــت 
ــا كانــت عليــه فــي  األجــور بنســبة %10 عمَّ
1973 -العــام األخيــر لحكــم الفاشــية. صــار 

علــى مئــات اآلالف مــن العمــال أن ينتظــروا 
لســتة أشــهر أو أكثــر لتقاضــي أجورهــم. 
ًدا واحــدةً مــن المــدن  وأضحــت لشــبونة ُمجــدَّ
لين  التــي تُذَكــر باألعــداد الكبيــرة مــن الُمتســوِّ

فــي شــوارعها.

أبــَرَزت البرتغــال فــي 1974 و1975 أمــارةً 
واعــدة علــى مســتقبٍل مــن نــوٍع مختلــف 
ــد هــذا المســتقبل فــي الواقــع،  تماًمــا. لــم يتجسَّ
ألنــه لــم يكــن ثمــة حــزٌب اشــتراكيٌّ ثــوري 
الحزبيــن  قبضــة  يتحــدَّى  أن  بمقــدوره 
ــك مأســاةً  ــت تل االشــتراكي والشــيوعي. كان

ــا. ــم منه ــرةً بالتعلُّ جدي

هوامش:

)1( علــى ســبيل المثال، كانــت “حركة إعادة 
تنظيــم حــزب البروليتاريــا”، أكبــر الحركات 
ــاء  ــر أعض ــت، تعتبِ ــك الوق ــي ذل ــة ف الماوي
ــن”.  ــيين اجتماعيي ــيوعي “فاش ــزب الش الح
وحيــن هــبَّ الرجعيــون يحرقــون مكاتــب 
 ،1975 صيــف  فــي  الشــيوعي  الحــزب 
ــة  ــك بـ”انتفاضــة فاحي ــة ذل ــت الحرك وصف

ــم(. ــة” )المترج ــية االجتماعي ــد الفاش ض

فــي  البرتغاليــة  العاملــة  الطبقــة   )2(
الســكان  مــن   40% شــكَّلَت   1974 عــام 

. ) لمترجــم ا (

»أبَرزَت ثورة الربتغال أمارًة 

واعدة عىل مستقبٍل مختلف 

متاًما. مل يتحقَّق هذا 

املستقبل، ألنه مل يكن مثة 

حزٌب اشرتايكٌّ ثوري مبقدوره 

تحدي قبضة الحزبني 

االشرتايك والشيوعي«

»راَهَن الحزب الشيوعي 

عىل مؤامرات الضباط 

اليساريون داخل الجيش 

لكسب املزيد من الحصص 

داخل مؤسسات الحكم، 

بداًل من االستناد إىل الطبقة 

العاملة يف توجيه دفة الثورة 

إىل االشرتاكية«
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نقد لكتاب »كيف نتفادى الكارثة املناخية؟«: نقد لكتاب »كيف نتفادى الكارثة املناخية؟«: 

بيل جيتس لن ينقذنا من أزمة املناخبيل جيتس لن ينقذنا من أزمة املناخ
ترجمة: سعيد حسن 

كتــاب بيــل جيتــس الجديــد “كيــف نتفــادى 
الكارثــة المناخيــة؟” هــو دليــل المليارديــر 

إلدارة األزمــة المناخيــة.

ــدول  ــى ال ــه إن عل ــه بقول ــدأ جيتــس كتاب يب
ــة  ــة انبعاثاتهــا الكربوني أن تخفــض محصل
إلــى صفــر. ويحســب جيتــس أنــه البــد 
ــازات  ــن الغ ــار طــن م ــة 51 ملي ــن إزال م
ــن  ــى نتمك ــام حت ــو كل ع ــن الج ــة م الدفيئ
بقائنــا  اســتمرار  علــى  المحافظــة  مــن 
علــى الكوكــب. ولكــي تصــل محصلــة 
ــر،  ــذا الصف ــى ه ــة إل ــات الكربوني االنبعاث
أي  –مثــل  بوضــوح  جيتــس  يقــول 
مليارديــر– إنــه ســيعمل مــن داخــل النظــام 

ــة. ــك النقط ــى تل ــل إل ليص

المشــكلة مــع هــذا الطــرح هــو أن هــذا 
النظــام –الرأســمالية– قــد قادنــا بالفعــل إلى 
حافــة الكارثــة المناخيــة. ال يمكــن تحويــل 

هــذا النظــام مــن أجــل إنقــاذ الكوكــب.

فــي الفصــول التاليــة، يركــز جيتــس علــى 
ــى  ــة تحويــل الصناعــات الكبــرى إل إمكاني
أمثلــة  مســتخدًما  خضــراء،  صناعــات 
والزراعــة  المواصــات  مجــاالت  مــن 
ــل  ــئ هــذه الفصــول بتفاصي ــة. تمتل والطاق
المنــاخ  فــي تكنولوجيــا  ابتــكارات  عــن 
ــى  ــة إل ــا الخضــراء، باإلضاف والتكنولوجي
جرعــات كبيــرة مــن الحكمــة مــن جيتــس 
نفســه، الــذي يشــير إلــى كل المشــاريع التي 
ع الشــركات األخــرى  يســتثمر فيهــا، ويشــجِّ
علــى المخاطــرة واالســتثمار فيهــا أيًضــا.

ولكــن هــذه المبــادرات تشــتمل علــى عــدد 
ــول  ــس نفســه يق ــى جيت ــن المشــاريع حت م
يتحــدث  مضمــون.  غيــر  نجاحهــا  إن 
ــر  ــاط المباش ــات االلتق ــن إمكاني ــس ع جيت
للهــواء، وهــي عمليــة باهظــة الثمــن بشــكل 
مبالــغ فيــه تقــوم باســتخاص ثانــي أكســيد 
الكربــون مــن الهــواء. ويتحــدث أيًضــا 
عــن الهندســة الجيولوجيــة، والتــي تحــاول 
ــة،  ــم البيئي ــات العال ــب بعملي ــًدا التاع عم
وهــي مغامــرة مكلفــة أخــرى تعتمــد علــى 
تكنولوجيــات لــم يثبــت نجــاح بعضهــا بعــد. 
وال تــزال أمــام هــذه التكنولوجيــات عقــوٌد 
كــي تتمكــن من تحقيــق أي نتائــج، وبالتالي 
فهــي ال تتعامــل مــع اآلنيــة الُملِحــة ألزمــة 

ــاخ. المن

يفضــل جيتــس التكنولوجيــات التي ســتحقق 
ــرة المــدى –إذا نجحــت– عــن  ــاًرا قصي آث
ــه يبحــث  ــد. إن ــة األم ــات طويل التكنولوجي
عــن حلــول ســريعة، حتــى وإن كانــت 
غيــر مضمونــة. وبينمــا يحتفــي الكتــاب 
بالتكنولوجيــات الجديــدة، فهــو أقــل اهتماًما 
ــذ مــدة.  ــات موجــودة بالفعــل من بتكنولوجي
يشــتكي جيتــس فــي أحــد مواضــع الكتــاب 

مــن أن الطاقــة الشمســية غيــر كافيــة، وأن 
ــن  ــرة م ــاح تشــغل مســاحة كبي ــة الري طاق
ــس  ــال جيت ــام 2019 ق ــي ع األراضــي. ف
ــس  ــه الدعــم الحكومــي لي ــه يجــب توجي إن
إلــى طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية، بــل 

إلــى “شــيٍء جديــد”.

اإلمكانية

الشمســية  والطاقــة  الريــاح  طاقــة  تَُعــد 
وطاقــة المــد والجــزر تقنيــاٍت موجــودة 
بالفعــل ولديهــا اإلمكانية –إذا طُبِّقَت بشــكل 
صحيــح– علــى إنتــاج طاقــة تكفينــا جميًعــا. 
والتقــدم التكنولوجــي فــي صناعتــّي الطاقــة 
تكاليــف  أن  يعنــي  والريــاح  الشمســية 
تشــغيلها قــد أصبحــت أقــل وبات انتشــارها 

أوســع.

لكــن إحــدى مشــاكل المليارديــرات مــع 
تضمــن  ال  أنهــا  هــو  الصناعــات  هــذه 
مــا  عــادة  الربــح.  مــن  الكثيــر  تحقيــق 
الطاقــة  صناعتــّي  الحكومــات  تُخضــع 
الشمســية والريــاح لرقابــة قانونيــة شــديدة، 
الشــركات  مكاســب  انخفضــت  وقــد 
ــى  ــى مــر الســنين. وحت الخاصــة منهــا عل
إذا اســتثمرت شــركات الطاقــة فــي الطاقــة 
ــى  المتجــددة، فمــن األرجــح أنهــا لــن تتخلَّ
عــن صناعــة الوقــود األحفــوري المرتبطة 

بمليــارات مــن دوالراتهــا.

ــية  ــة الشمس ــس الطاق ــتبعد جيت ــا يس وبينم
ــف  ــه خل ــي بثقل ــه يلق ــاح، فإن ــة الري وطاق
الطاقــة  وهــي  الطاقــة  مــن  آخــر  نــوٍع 
ــس  ــع أن جيت ــة بالطب ــا صدف ــة. إنه النووي
هــو مؤســس شــركة “تيــرا بــاور” لابتكار 
النــووي. يطمئــن جيتــس القــارئ بادعائــه 
كذبًــا أنــه يمكــن جعــل الطاقــة النوويــة 

ــكار. ــال االبت ــن خ ــة م آمن

ال يقــول الكتــاب صراحــةً إن التكنولوجيــا 
وإنمــا  المناخيــة،  األزمــة  مــن  ســتنقذنا 
ــكارات”  ــة “االبت ــى أهمي يؤكــد مــراًرا عل
باعتبارهــا الحــل الوحيــد. ولكــن التقــدم 
تقديــم  وحــده  يســتطيع  ال  التكنولوجــي 

اإلجابــة علــى ســؤال األزمــة المناخيــة.

ــا،  ــا ذاته ــي التكنولوجي ــكلة ف ــت المش ليس
يســتخدمها  التــي  الطريقــة  فــي  ولكــن 
يــرى  جيتــس.  مثــل  الرأســماليون  بهــا 
جيتــس أنــه يمكــن للتنافــس بيــن الخصــوم 
الرأســماليين أن يكــون الدافــع لابتــكار فــي 
ــي  ــه ف ــة، ولكن ــا المناخي مجــال التكنولوجي

ــكار. ــق االبت ــا يعي ــو م ــع ه الواق

ــة  ــى الحكوم ــب عل ــه يج ــس أن ــول جيت يق
ويتمنــى  االســتثمار”  بفجــوة  “االهتمــام 
لــو كانــت هنــاك منافســة أكبــر فــي ســوق 
ــل  ع الشــركات علــى “تحمُّ الطاقــة. ويشــجِّ
المزيــد مــن المخاطــر” عنــد االســتثمار 
فــي األبحــاث البيئيــة، ويضيــف أنــه يجــب 
ــا  ــى خوضه ــركات عل ــذه الش ــأ ه أن تُكاف
هــذه المخاطــر.. لكــن المزيــد من المنافســة 
الرأســمالية ليســت حــّاً لأزمــة البيئيــة 

هــي األخــرى.

الربح

ــس  ــح، يتناف ــى الرب ــم عل ــام القائ ــي النظ ف
بعضهــم  علــى  ليتفوقــوا  الرأســماليون 
بعضهــم  يســتطع  لــم  وإذا  البعــض. 
المنافســة، ســيبتلعهم المنافســون اآلخــرون. 
هــذا ال يعنــي فقــط أن أصحــاب العمــل 
يســتغلون العمــال علــى نحــٍو متزايــد، بــل 
يســتغلون المــوارد الطبيعيــة التــي يقدمهــا 
ــد.  ــٍو متزاي ــى نح ــا عل ــب أيًض ــذا الكوك ه
إنهــم يســعون فقــط للربــح علــى المــدى 
القصيــر، وال يســعون أبــًدا للحلــول طويلــة 
الغابــات،  إزالــة  إلــى  هــذا  أدى  األمــد. 
الطبيعيــة،  الحيوانــات لموائلهــا  وفقــدان 

الحــراري. واالحتبــاس 

زيــادة  تضيــف  المثــال،  ســبيل  علــى 
المتجــددة  الطاقــة  فــي مجــال  المنافســة 
ــاٍم  ــي نظ ــة ف ــى القائم ــن الفوض ــد م المزي
ــه.  ــواًل في ــون ق ــك األشــخاص العادي ال يمل
وحتــى تصبــح الطاقــة المتجــددة بديــًا 
ــاد  ــب إبع ــوري، يج ــود األحف ــا للوق واقعيً
الرأســماليين  أيــدي  عــن  المجــال  هــذا 

ولكــن  عامــة.  ملكيــةً  وتصبــح  الكبــار 
بالطبــع، ال يمكــن أن ننتظــر مــن مليارديــر 
مثــل جيتــس أن يصــل لهــذا االســتنتاج.

أحــد األدوار الرئيســية التــي يقــوم بهــا هــذا 
ــى فوضــى  ــوم عل ــاب هــو صــرف الل الكت
والشــركات  جيتــس  عــن  بعيــًدا  النظــام 
الكبــرى، بــل وتقديمهــم باعتبارهــم الحــل. 
وبرغــم كل الضجيــج الــذي يحدثــه جيتــس 
حــول قضيــة البيئــة، فإنــه لــم ينفصــل 
ــوري.  ــود األحف ــال الوق ــن مج ــل ع بالكام
ادعــى جيتــس علنًــا أنــه َســَحَب جميــع 
ــي  ــوري ف ــود األحف ــن الوق ــتثماراته م اس
نهايــة عــام 2019، ولكــن تلــك ليســت 

الحقيقــة الكاملــة.

أظهــرت البيانــات العامــة لمؤسســة جيتــس 
ــن  ــر م ــتثمر أكث ــزال تس ــت ال ت ــا كان أنه
ــه اســترليني فــي شــركات  71 مليــون جني
النفــط والغــاز فــي نهايــة عــام 2019. 
ــل  ــون موبي ــركات إيكس ــذه الش ــمل ه وتش
ــوم.  ــش بترولي ــورب وبريتي ــيفرون ك وتش
ــك حصــة  ــزال يمتل ــه ال ي ــى أن عــاوة عل
بنســبة %19 مــن سيجنيتشــر إيفياشــن، 
للطائــرات  مشــغل  أكبــر  تعــد  والتــي 

ــم. ــي العال ــة ف الخاص

يظهــر التناقــض جليـًـا بيــن مــا يريــد جيتس 
أن يبــدو عليــه –كفاعــل خيــر يوجــه جهوده 
نحــو تجنــب األزمــة المناخيــة– وبيــن مــا 

يفعلــه عمليـًـا.

الكتــاب  يظهرهــا  التــي  األمــور  وأحــد 
بالفعــل هــو كيــف تحولــت النقاشــات حــول 
المنــاخ خــال العقديــن الماضييــن. فــي 
الماضــي، كانــت الشــركات العماقــة –

ــاطة  ــر ببس ــيل– تنك ــرول ش ــة البت كعماق
يكتــب  واآلن  المناخــي.  التغيــر  حــدوث 
أحــد أغنــى الرجــال فــي العالــم كتــاب 
عــن كيفيــة مكافحتــه، وأجــرت بعــض 
الشــركات تحــوالٍت لتبــدو خضــراء أكثــر 

بســبب التغيــرات فــي الــرأي العــام.

ــح الكثيــرون ممــن انضمــوا للحركــة  أصب
الوحيــد  الحــل  أن  يســتنتجون  المناخيــة 
إليقــاف التغيــر المناخــي الكارثــي هــو 
تفكيــك النظــام الــذي تســبب فيــه. أمــا هــذا 
النظــر  تقديــم وجهــة  فيحــاول  الكتــاب، 
ــه الراديكالــي. يقــول  المعاكســة لهــذا التوجُّ
ــة  ــول األزم ــاد حل ــن إيج ــه يمك ــاب أن الكت
المناخيــة فــي الســوق الحــرة، ربمــا ببعض 
ــم.  ــادة العال ــيين وق ــن السياس ــاعدة م المس
حــل  يمكــن  ال  مخطــئ.  جيتــس  ولكــن 
ــم  ــا التحك ــة إال إذا انتزعن ــة المناخي األزم
فــي النظــام مــن أيــدي الطبقــة الحاكمــة 
التــي قادتنــا إلــى هنــاك فــي المقــام األول.

* بقلــم صوفــي ســكواير – جريــدة العامــل 
ــتراكي البريطانية.  االش

ر
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ترجمة: مصطفى عبد الغني 

تعانــي البرازيــل مــن أزمــٍة مزدوجــة مــع 
ارتفــاع عــدد الوفيــات جــراء فيــروس 
كورونــا المســتجد إلــى مــا يزيــد عــن 
270 ألــف حالــة لتصبــح ثانــي دولــة فــي 
ــات  ــد الوالي ــم بع ــي العال ــات ف ــدد الوفي ع
المتحــدة، رغــم أن نســبة الوفيات بالنســبة 
لعــدد المصابيــن أعلــى في بريطانيــا ودول 

ــة أخــرى. أوروبي

بســبب  كثيــًرا  ســاءت  الجائحــة  ولكــن 
اليمينــي  البرازيلــي  الرئيــس  سياســات 
أنكــر  بولســونارو.  جاييــر  المتطــرف 
بولســونارو الجائحــة وعــارض اللقــاح، 
ممــا ســمح للعــدوى بالتفشــي. وســمحت 
إحــدى   ،P.1 ســالة  بانتشــار  سياســاته 
ســاالت كوفيــد 19 األكثــر عــدوى والتــي 
ــاوس  ــة مان ــي مدين ــرة ف ــفت ألول م اكتُش

األمازونيــة.

يواجــه بولســونارو اآلن تحديًــا سياســيًا 
لــوال دا  محتمــًا مــن الرئيــس األســبق 
ــابقًا  ــذي كان س ــيلفا، ال ــاعد دا س ــيلفا. س س
قياديًــا عماليًــا لعمــال الحديــد، فــي تأســيس 
حــزب العمــال فــي 1980. وبعــد فــوزه 
أخيــًرا فــي انتخابــات عــام 2000، اســتمر 
االقتصاديــة  السياســات  فــي  ســيلفا  دا 
أســافه مــن  اتبعهــا  التــي  النيوليبراليــة 
الجنــاح اليمينــي، لكنــه قــدم مســاعدات 
باســم  ُعِرفَــت  للفقــراء  مباشــرة  ماديــة 

األســرة”. “محفظــة 

الصفقــات  عقــد  علــى  ســيلفا  دا  اعتمــد 
مــع السياســيين المحافظيــن، وقــدَّم عــدة 
تنــازالت لهــم بســبب عــدم حصولــه علــى 

ر دا ســيلفا  أغلبيــة فــي الكونجــرس. بــرَّ
ــك أن  ــال: “علي ــا، إذ ق ــك السياســة الحقً تل
تضــع مبادئــك علــى الطاولــة لتجعلهــا قابلة 
ــي  ــن ف ــع َم ــاق م ــد اتف ــوم بعق ــذ، وتق للتنفي
الكونجــرس. حتــى إذا كانــوا لصوًصــا، 
لكنهــم لديهــم أصــوات، فإمــا يكــون لديــك 
الشــجاعة لاتفــاق معهــم وإمــا ستخســر”.

السياســات  مــن  المزيــج  ذلــك  ــر  دمَّ
النيوليبراليــة والتــورط فــي فســاد سياســي 
ــيلفا  ــة دا س ــيف، خليف ــا روس ــة ديلم رئاس
ووزيــرة شــؤون الرئاســة الســابقة فــي 
عهــده. نفــذت روســيف برنامــج تقشــف 
قاســيًا بعــد فوزهــا فــي جولــة اإلعــادة فــي 

2012، ثــم جــاء الكشــف عــن فضيحــة 
الفــا جاتــو )غســيل الســيارات(، حيــث 
ُكِشــَف عــن تــورط شــركة بتروبــراس 
ــي  ــة، ف ــة للدول ــة، المملوك ــة للطاق العماق
ــاٍق  ــى نط ــيين عل ــوة للسياس ــات رش عملي

واســع.

أدار قاضــي التحقيــق، ســرجيو مــورو، 

القضيــة بطريقــة مسيَّســة تاعبــت بهــا 
وســائل اإلعــام. يوضــح بيري أندرســون، 
الكاتــب فــي مجلــة “نيــو ليفــت ريفيــو” 
اليســارية، فــي تحليــل دقيــق أن منطــق 
ــش  ــال كب ــزب العم ــل ح ــة كان جع العملي
السياســية  النخبــة  بقيــة  وحمايــة  الفــداء 

البرازيليــة.

ُعِزلَــت روســيف وأُطيَحــت مــن الرئاســة، 
وحــل محلهــا ميشــال تامــر المحســوب 
علــى الجنــاح اليمينــي، رغــم الكشــف عــن 
ــا  ــة الف ــي فضيح ــر ف ــكل أكب ــه بش تورط

ــو. جات

ــه مــورو االتهــام بعــد ذلــك إلــى دا  وجَّ
ســيلفا، الــذي ُحِكــَم عليــه بالســجن لـــ 9 
ســنوات فــي البدايــة ثــم 12 ســنة، ممــا 
 ،2018 الترشــح النتخابــات  منعــه مــن 
والتــي كان يمكــن أن يفــوز بهــا نظــًرا 
تعامــل  وفــي ضــوء  الكبيــرة.  لشــعبيته 
بولســونارو مــع الجائحــة، فقــد أدَّى توريــط 

إلــى خســارة آالف األرواح. دا ســيلفا 

أخبرنــي الماركســي البرازيلــي فاليريــو 
أن  قصيــر  بوقــت  ذلــك  بعــد  أركاري 
“وجــود دا ســيلفا فــي الســجن ليــس قضيــة 
سياســيًا  للمثقفيــن  رمــز  فهــو  ثانويــة، 
وقطاعــات الطبقــة العاملــة ذات الخبــرة 
ــه  ــباب، وترك ــل الش ــى جي ــر عل ــي تؤث الت
يتعفــن فــي الســجن هكــذا هــو اســتعراض 
للقــوة مــن قبــل الدولــة والطبقــة الحاكمــة”.

كان الطريــق مفتــوح أمــام بولســونارو، 
المدافــع  الغامــض  الكونجــرس  عضــو 
عــن الديكتاتوريــة العســكرية فــي فتــرة 
لقــد  للرئاســة.  للترشــح   ،1964-1988

اســتغل العنصريــة عميقــة الجــذور فــي 
ــر  ــا عبَّ ــه أيًض ــي، ولكن ــع البرازيل المجتم
عــن الغضــب العــارم ضــد الفســاد وجرائــم 
الكبــرى  الشــركات  وكانــت  العنــف. 
تدعمــه لرغبتــه فــي التراجــع عــن اإلنفــاق 
أقــره حــزب  الــذي  الهائــل  االجتماعــي 
ــه  ــئ مــورو بتعيين ــن كوفِ ــي حي العمــال، ف

وزيــًرا للعــدل.

لكــن بولســونارو كان أكثــر فوضويــة وأقل 
ــد ترامــب،  ــه األعلــى دونال كفــاءة مــن مثل
ولــم يقــدم النيوليبراليــة التــي وعــد بهــا 
وزيــر ماليتــه، باولــو جيديــس. واآلن دا 
ســيلفا حــر ويمكنــه الترشــح النتخابــات 

.2022

ــجن،  ــي الس ــوم ف ــيلفا 580 ي ــى دا س قض
فــي   2019 فــي  ســراحه  أُطلِــَق  ولكــن 
ــة  ــي المحكم ــاض ف ــم ق ــتئناف، وحك االس
العليــا ببراءتــه مــن التهــم األصليــة. وعــاد 
ــة نشــاطه السياســي رغــم  دا ســيلفا لمزاول
تأكيــًدا مــن  ينتظــر  يــزال  الحكــم ال  أن 

المحكمــة العليــا بأكملهــا.

ــرى  ــركات الكب ــض الش ــب بع ــا ترغ ربم
ــا مــرة  ــح دا ســيلفا رئيًس اآلن فــي أن يصب
أخــرى. يقتبــس أندرســون عــن أندريــه 
ســينجر، عالــم السياســة البرازيلــي، أن 
ــه  ــي أفضــل حاالت ــى ف ــال حت حــزب العم
ــل  ــن ه ــا”. لك ــا ضعيفً ــزال “إصاحيً ال ي
ســيكون هــذا كافيًــا للبرازيــل التــي دمرهــا 

وبــاء كورونــا والركــود االقتصــادي؟

 – كالينيكــوس  أليكــس  بقلــم  المقــال   *
البريطانيــة االشــتراكي  العامــل  جريــدة 

ر

»استغل بولسونارو 

العنرصية عميقة الجذور 

يف املجتمع الربازييل، ولكنه 

أيًضا عربَّ عن الغضب العارم 

ضد الفساد وجرائم العنف«
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كرة القدم بني املتعة واألرباح.. السوبر األورويب مثااًل كرة القدم بني املتعة واألرباح.. السوبر األورويب مثااًل 
بقلم: ممدوح رمضان 

ــك  ــد مــن ليســتر ســيتي”. ل ــد المزي “ال نري
أن تتخيــل أن هــذه العبــارة لــم تكــن مــن 
أجــل جــذب القــارئ، بــل كانــت نًصــا مــا 
قيــل علــى لســان أحــد مــالك األنديــة الســتة 
ــاء،  ــي لق ــزي ف ــدور اإلنجلي ــي ال ــرى ف الكب
فــي العــام الســابق، مــع جريــدة االندبندنــت 

البريطانيــة.  

نعــم ال يريــدون المزيــد مــن ليســتر ســيتي، ال 
يريــدون المزيــد مــن دورتمونــد، ال يريــدون 

المزيــد مــن موناكــو وليــون.

ــي، عــن  ــل الحال ــي 18 أبري ــم اإلعــان، ف ت
ــل  ــي، بتموي ــوبر األوروب ــاء دوري الس إنش
مــن بنــك “JP Morgan” وهــو عبــارة عــن 
بطولــة يشــارك بهــا 20 ناديًــا، منهــم 15 
ناديًــا ذو مقاعــد ثابتــة، أي لــن يتــم إقصائهــم 
مــن البطولــة تحــت أي ظــرف. تــم اإلعــان 
تباًعــا عــن 12 ناديـًـا منهــم ولــم يتــم اإلعــان 
عــن الـــ 5 أنديــة ذات المقاعــد المتغيــرة. لــم 
ــة اختيارهــم،  ــا عــن كيفي ــم اإلعــان أيًض يت
وكل مــا قيــل كان كاًمــا مرســًا. تلــى ذلــك 
اإلعــان غضــٌب شــديد مــن جميــع العامليــن 
واحتجاجــات  القــدم،  كــرة  ومشــجعي 
لجماهيــر بعــض األنديــة، نتــج عنــه انســحاب 
معظــم األنديــة المشــاركة فــي البطولــة قبــل 

ــا. ــم إلغائه أن يت

فكــرة الســوبر األوروبــي تقــوم علــى وجــود 
ــتر  ــي مانشس ــار، وه ــة الكب ــن األندي ــدد م ع
وليفربــول،  يونايتــد،  ومانشســتر  ســيتي، 
ولاير  وأرســنال،  وتوتنهــام،  وتشيلســي، 
مدريــد،  وأتلتيكــو  وبرشــلونة،  مدريــد، 
وميــان،  ميــان،  وإنتــر  ويوفينتــوس، 
ــق  ــم تطبي ــو ت ــد. ل ــى األب ــاًرا إل ســيظلون كب
ــة، فتأكــد يــا  ــة األلفي ــرة فــي بداي هــذه الفك
صديقــي، لــن يتواجــد فيها تشيلســي والســيتي 

ــر. ــل تقدي ــى أق عل

فما هي فكرة السوبر األوروبي ؟

كبــار أوروبــا يــرون أن العائــد المــادي مــن 
دوري أبطــال أوروبــا ضعيــف وذلــك لثاثــة 

أســباب: 

اليويفــا )االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم( 
يأخــذ الكثيــر مــن األمــوال دون وجــه حــق، 

ــذا. ــي ه ــم ف ــف معه ــن نختل ول

للمباريــات  واإلعانــات  الجماهيــر  افتقــاد 
ـت مــن  الكبيــرة، إذ أن كــرة القــدم قــد ملَـّ
مشــاهدة لاير مدريــد يقابــل دينامــو زغــرب، 

ــن. ــى الاعبي ــاهدة أغل ــدون مش ــم يري فه

مــن دوري  المــادي  العائــد  توزيــع  ســوء 
أوروبــا.  كبــار  علــى  أوروبــا  أبطــال 
باختصــار، كبــار أوروبــا يقولــون إنــه ال 
ــع األربــاح. أنــا ال  ــة فــي توزي توجــد عدال
ــار  ــاول أن أخت ــا أح ــي، أن ــا صديق ــم ي اتهك
ــد  ــا بالي ــن م ــم ولك ــًدا عــن التهك ألفاظــي بعي

حيلــة.

الفكــرة ليســت وليــدة اليــوم، إذ أن لورنتينــو 
ــاول  ــد، يح ــادي لاير مدري ــس ن ــز، رئي بيري
منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات تطبيــق الفكــرة، 
وتــم التلميــح إليهــا أكثــر مــن مــرة مــن قبــل، 
ــاء  ــي لق ــى لســانه ف ــل عل ــا قي ــا كان م آخره
ــة  ــارة األندي ــن خس ــاة “CHTV” م ــع قن م
الكبــرى مــا يقــرب مــن 5 مليــار يــورو 
عقــب جائحــة كرونــا، وكأن العالــم مديــن 
لرجــال األعمــال بتعويــض األربــاح التــي لــم 

ــاء. ــة الوب ــا نتيج لوه يحصِّ

يتحدثــون عــن ضعــف المنافســة وكأنــه ذنــب 
ــت  ــة ليس ــه المادي ــرب أن أحوال ــو زغ دينام
علــى مــا يــرام. هــؤالء النــاس هــم مــن 
غــوا كــرة القــدم مــن معناهــا منــذ البدايــة،  فرَّ
هــم مــن يزيلــون كل يــوم ارتبــاط النــادي 

بالاعــب وبالجمهــور.

 مــا شــعورك يــا صديقــي حينمــا تســمع 
ــدى ســوء  ــا يتحــدث عــن م ــا إنجليزيً مواطنً
قــارة إفريقيــا، يتبــادر إلــى ذهنــك أعنــف 
ذلــك  كام  فــي  وســترى  الســباب،  ألفــاظ 
ــف يتحــدث  ــه والامنطــق. كي المواطــن العت
عــن ضعــف أحوالنــا وعقــود مــن االســتعمار 
ــا.  ــاد ســبب رئيســي فيه ــروات الب ونهــب ث

 نختلــف مــع بيريــز فــي طموحــه بالحصــول 
علــى نصيــب أكبــر مــن كل خصومــه نظــًرا 
لفريقــه،  أكبــر  قاعــدة جماهيريــة  لوجــود 
فكيــف يتــم توزيــع الجوائــز الماليــة فــي 

األبطــال؟  دوري 

فــي موســم 2018 - 2019، أعلنــت اليويفــا 
عــن رصــد مبلــغ 2.04 مليار يــورو مجموع 
انطــاق  قبــل  األبطــال.  دوري  جوائــز 
البطولــة يحصــل كل نــادي خــرج مــن الــدور 
التمهيــدي الحاســم لــدوري األبطــال علــى 
ــٍة  ــى بطاق ــة إل ــورو إضاف ــن ي ــة مايي خمس
ــي  ــى دور المجموعــات ف ــه مباشــرةً إل تؤهل
بطولــة الــدوري األوروبــي. ويحصــل كل 
ــدوري  ــات ب ــى دور المجموع ــل إل ــاٍد يص ن
يــورو،  مليــون   15.25 علــى  األبطــال 
إضافــة إلــى 2.7 مليــون يــورو عــن كل فــوز 
و900 ألــف يــورو عــن كل تعادل خــال هذا 
الــدور. يحصــل كل نــادي يتأهــل إلــى دور الـ 
ــى  ــات، عل ــاوز دور المجموع ــد تج 16، بع
9.5 مليــون يــورو إضافــة إلــى 10.5 مليــون 
يــورو فــي حالــة الوصــول إلــى الــدور ربــع 
فريــق  لــكل  يــورو  مليــون  النهائــي و15 
يصــل إلــى المبــاراة النهائيــة باإلضافــة إلــى 
ــة،  ــز بالبطول ــق الفائ ــورو للفري ــون ي 4 ملي

و3.5 مليــون يــورو أخــرى للبطــل الــذي 
ــي. ــوبر األوروب ــي كأس الس ــب ف يلع

ــرب  ــا يق ــل م ــام تمث ــذه النســب واألرق كل ه
مــن %55 مــن مجمــوع الجوائــز المرصودة 
ــع 30%  ــم توزي ــا يت ــدوري األبطــال، بينم ل
ــي  ــى الفــرق الـــ 32 المشــاركة ف أخــرى عل
البطولــة -بنــاًء علــى تصنيــف اليويفــا الــذي 
ــابقات  ــي المس ــاٍد ف ــج كل ن ــى نتائ ــد عل يعتم
ويحصــل  ســنين-   10 خــال  األوروبيــة 
 32 علــى  للتصنيــف  المتصــدر  الفريــق 
ــى  مليــون يــورو، بينمــا األخيــر يحصــل عل
مليــون يــورو. يتــم توزيــع الـــ %15 األخيرة 
ــاًء علــى القيمــة التســويقية للــدوري الــذي  بن
ــث  ــوق الب ــق وقيمــة حق ــه كل فري ينحــدر من

ــة. ــي كل دول ف

ــا  ــار أوروب ــراه كب ــذي ي ــام ال ــو النظ ــذا ه ه
غيــر عــادل، حتــى مــع مســاوئ هــذا النظــام، 
بمــا فيــه مــن اســتغال للفــرق الصغيــرة، 
ــمالي  ــش رأس ــادل، وتوح ــر ع ــع غي وتوزي
رؤســاء  غنــى  زيــادة  إلــى  يــؤدي  جشــع 
األنديــة ووكاء الاعبيــن والاعبيــن أنفســهم 
دون النظــر إلــى جــودة المنتــج، يــراه كبــار 
وبرشــلونة  مدريــد  لاير  أمثــال  أوروبــا، 
وتشيلســي وليفربــول وأرســنال وتوتنهــام، 

ــادل. ــر ع غي

واألخيــر  األول  الســؤال  نســأل  دعونــا 
لكرونكــي، رئيــس نــادي أرســنال، والــذي لــم 
يفــز بــأي بطولــة دوري أبطــال، انــت مالــك 
ومــال دوري األبطــال أصــًا انــت بتتكلــم 

ــه؟ لي

مــا الســيئ فــي اإلعالن عــن بطولــة “دوري 
الســوبر األوروبي”؟ 

االعتــراض علــى الســوبر األوروبــي أيًضــا 
ــا  ــش الفيف ــم توح ــة، فرغ ــد اللحظ ــس ولي لي
واألنديــة وزيــادة الفجــوة بيــن الفــرق الكبيــرة 
والصغيــرة، يوجــد دائًمــا اعتــراض علــى 
هــذا النظــام، ودائمــا مــا يرفــع الجمهــور مــن 
ــر.  ــدون تفكي ــرة ب ــرق الصغي ــن الف ينجــح م
علــى ســبيل الذكــر هــل تعلــم أحــًدا كان 
ــا لرؤيــة نــادي ليســتر يفــوز بالــدوري  حزينً

اإلنجليــزي؟ 

لكبــار  األقــل،  علــى  رؤســاء،   6 صــرح 
أنديــة إنجلتــرا، علــى ســبيل المثــال، عــن 
عــدم رغبتهــم فــي وجــود مزيــد مــن األنديــة 
ــور -حســب  ــيتي، ألن الجمه ــل ليســتر س مث
الكبيــرة  الفــرق  فــوز  ــل  يفضِّ زعمهــم- 

باللقــب. الســبب الحقيقــي العتــراض رؤســاء 
األنديــة أن المعلنيــن هــم مــن يفضلــون فــوز 
الفــرق الكبيــرة ألســباب تســويقية، المعلنــون 
يمكنهــم تســويق نجــاح مانشســتر ســيتي عــن 
ــا  ــرة لديه ــرق الكبي نجــاح ليســتر ســيتي. الف
ــم  ــيتي فك ــا ليســتر س ــن تســويقه، أم ــا يمك م
ــغ عــدد متابعــي  ــه، كــم يبل ــغ عــدد متابعي يبل
العبيــن مثــل جيمــي فــاردي والبرايتــون، 
ــتر  ــوز ليس ــباب ف ــم أس ــن أه ــد م ــو واح وه
بالــدوري بعــد كانتــي وفــاردي ومحــرز، 
مــن هــو البرايتــون مــن األســاس؟ ومــا هــي 
قيمتــه التســويقية مقارنــةً باعبــي الفــرق 

ــرى؟  الكب

ليــج”،  “الســوبر  بطولــة  فــي  الســيئ 
ــرق  ــن الف ــوة بي ــادة الفج ــو زي باختصــار، ه
الكبيــرة والصغيــرة، ممــا يــؤدي إلــى انعــدام 

المنافســة فــي فــي الدوريــات المحليــة.

البريطانيــة،  الجارديــان  صحيفــة  ذكــرت 
فــي تقريــر لهــا عــام 2017 بعنــوان “لمــاذا 
نشــاهد كــرة القــدم رغــم التكــرار” أنــه رغــم 
تكــرار أحــداث مثــل فــوز يوفينتــوس ببطولــة 
الــدوري اإليطالــي للمــرة السادســة علــى 
التوالــي أو فــوز بايــرن ميونــخ بالــدوري 
األلمانــي للمــرة الخامســة علــى التوالــي، 
ال تــزال الجماهيــر تتابــع بشــغف لوجــود 

احتماليــة المفاجــاة.

ســتنتهي تلــك االحتماليــة مــع تطبيــق بطولــة 
ــن  ــي تضم ــة الت ــي. البطول ــوبر األوروب الس
وجــود 15 نــاٍد بمقاعــد ثابتــة مــن أصــل 20 
نــاٍد دون تغييــر تهدم بشــكل واضــح وصريح 
أســس كــرة القدم مثــل المنافســة واالســتحقاق 
ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، حتــى لــو كان بشــكل 
غيــر كامــل، فمــا هــو الحافــز الــذي يســتطيع 
أي مــدرب أن يعطيــه لاعبيــه مــن أجــل 
ــر  ــق أو خس ــب الفري ــواء كس ــب، فس المكس
ــق الموســم  ــر شــيء، ســيلعب الفري ــن يتغي ل
القــادم فــي نفــس البطولــة وفــي الغالــب ضــد 

نفــس الخصــوم.

التأثير على الدوريات المحلية 

فــي حالــة تطبيــق الفكــرة، فاألندية المشــاركة 
ســتحصل علــى مزيــد مــن األربــاح تســتغلها 
ــادي وشــراء أفضــل العبــي  ــر الن فــي تطوي
العالــم وأفضــل المدربيــن لتوســع الفجــوة 
الموجــودة بالفعــل بيــن األندية حاليـًـا وتقضي 
ــة.  ــة للمنافســة العادل ــى أي فرص ــا عل تماًم
ــن  ــي م ــوبر األوروب ــام بالس ــيكون االهتم س
اإلعــام فــي أقصــاه بينمــا ســيتم اعتبــار 

ــواه.  ــات ه ــة دوري ــات المحلي الدوري

ــا أو  ــا أو اليويفي ــن الفيف ــاع ع ــاول الدف ال أح
ــم هــو نظــام عــادل،  ــار أن النظــام القائ اعتب
ــا  ــون تماًم ــر راض ــر غي ــس الكثي ــل بالعك ب
ــى أن يســقط. ولكــن هــذا  عــن وســنحاربه إل
ال يعنــي الســكوت عــن محاولــة ســوف تزيــد 
ــاح.  ــد مــن األرب ــة مــن أجــل مزي الطيــن بل

ــن  ــوال ونح ــن األم ــد م ــدون المزي ــم يري  ه
ــيتي.  ــتر س ــن ليس ــد م ــد المزي نري
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قــام عمــال مخــازن شــركة أمــازون فــي 
مدينــة بيســمير بواليــة أالبامــا األمريكيــة 
تاريــخ  فــي  اآلن  حتــى  محاولــة  بأكبــر 
نقابــة  أول  إنشــاء  إلــى  تهــدف  الشــركة 
للعمــال بالشــركة فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة. تُعــد تلــك المحاولــة هــي األولــى 
منــذ 2014 بعــد محاولــة فنيــي التصليحــات 
دياويــر  بواليــة  الشــركة  مخــازن  فــي 
ــى عــدد كاٍف مــن األصــوات  الحصــول عل
ــت  ــي تأسََّس ــركة الت ــي الش ــة ف ــكيل نقاب لتش

منــذ نحــو 27 عاًمــا. 

تواصــل العمــال مــع اتحــاد العامليــن بالبيــع 
ــة  ــة عمالي ــكيل نقاب ــي تش ــدء ف ــة للب بالتجزئ
واليــة  فــي  الشــركة،  بمخــازن  للعامليــن 
ــة  ــات المحافظ ــر الوالي ــدى أكث ــا، إح أالبام
ــة.  ــن العنصري ــل م ــخ طوي ــا تاري ــي له والت
ــي  ــر الماضــي، ف ــي نوفمب نجــح االتحــاد، ف
الحصــول علــى الحــد األدنــى مــن بطاقــات 
بيســمير  عمــال  مــن  النقابــي  التفويــض 
ــى إنشــاء  ــت عل ــوب إلجــراء تصوي والمطل

ــة.  النقاب

رأســمالها  يُقــدَّر  التــي  الشــركة،  تخشــى 
مــن  دوالر،  تريليــون   1.69 بحوالــي 
ــاع  ــهم للدف ــا ألنفس ــم عماله ــاوالت تنظي مح
عنهــا  المعــروف  ومــن  حقوقهــم،  عــن 
ســابقة  محــاوالت  لعــدة  بقــوة  تصديهــا 
ــم  ــذا ل ــل. ل ــن العم ــل م ــى الفص ــت إل وصل
تقــف الشــركة مكتوفــة األيــدى أمــام محاولــة 
عماليــة.  نقابــة  تكويــن  أالبامــا  عمــال 
الضغــط  البدايــة  فــي  الشــركة  حاولــت 

إلجــراء التصويــت بشــكل شــخصي فــي 
ــوة  ــي الخط ــيارات، وه ــار الس ــاحة انتظ س
محاولــة  بأنهــا  نقابيــون  وصفهــا  التــي 
إلغاءهــا  يتــم  أن  قبــل  العامليــن  لترهيــب 
البريــد  التصويــت عــن طريــق  واعتمــاد 
لتجنــب مخــاوف انتشــار فيــروس كورونــا. 

البريــد  خدمــة  مــن  الشــركة  طلبــت 
األمريكيــة، بعــد اعتمــاد التصويــت بالبريــد، 
ــكان،  ــس الم ــي نف ــد ف ــدوق بري ــع صن وض
ــال  ــا. وق ــت ب ــن بالتصوي ــت العاملي وطالب
تدعــو  دعائيــة  رســائل  إن  عمــال  عــدة 
للتصويــت بــا تــم وضعهــا علــى الجــدران 
فــي  وحتــى  االســتراحة  غــرف  وفــي 
دورات الميــاه. كمــا تــم دعــوة العمــال إلــى 
اجتماعــات إلزاميــة لتحريضهــم علــى عــدم 
مســاندة جهــود إنشــاء النقابــة وتلقــى العمــال 

الرســائل بشــكل يومــي مــن المديريــن.

ــاط  ــا إلحب ــا إلكترونيً ــأت الشــركة موقًع أنش
ــوم  ــاق الرس ــم إنف ــت عليه ــال، واقترح العم
ــا،  ــوازم المدرســية والهداي ــى الل ــة عل النقابي
كمــا نشــرت شــائعات بيــن العمــال عــن 
ــة إغــاق المنشــأة وخســارة العمــال  احتمالي

لوظائفهــم. 

بعــد  بالنجــاح  العمــال  ـل مجهــود  يُكلَـّ لــم 
ــة  ــى حصــد أصــوات كافي ــم عل عــدم قدرته
التصويــت  فــي  النقابــة  تأســيس  لصالــح 
الــذي أُجــري مطلــع الشــهر الحالــي، إال أن 
تلــك المحاولــة كانــت األكبــر فــي تاريــخ 
لتشــجيع  البــاب  تفتــح  وســوف  الشــركة، 

ــر  ــل المخاط ــى تحم ــال عل ــن العم ــد م مزي
ومحاولــة التنظيــم، وهــو مــا أعلــن عنــه 
اتحــاد العامليــن بالتجزئــة بالفعــل، حيــث 
تواصــل مــا يزيــد عــن ألــف عامــل مــن 
عــدة مخــازن مختلفــة بالشــركة مــع االتحــاد 
وأبــدوا تحمســهم التخــاذ الخطــوات األولــى.

جــاءت المحاولــة وســط أكبــر ارتفــاع لتأييــد 
العقديــن  أمريــكا خــال  تشــهده  النقابــات 
األخيريــن، ووســط الزخــم الــذي تحظــى بــه 
حــركات مثــل “حيــاة الســود مهمــة” والتــي 
ــة، خاصــة بعــد  ــًزا لبــدء المحاول كانــت حاف
بيــزوس، مؤســس شــركة  إعــان جيــف 
ــغ  ــم )تبل ــي العال ــل ف ــى رج ــازون وأغن أم
ثروتــه 177 مليــار دوالر(، التبــرع للحركة 
فــي نفــس الوقــت الــذي يعانــي فيــه العمــال، 

ــمراء 75%  ــرة الس ــل ذوي البش ــن يمث الذي
منهــم، مــن أوضــاع صعبــة، ممــا ســيعطي 
فــي  القادمــة  للمحــاوالت  أكبــر  فرصــةً 

ــي أوســع. ــم مجتمع ــى دع الحصــول عل

ســلطت المحاولــة، أيًضــا، الضــوء علــى 
التــي تحــدث فــي  عــدد مــن االنتهــاكات 
ــون  ــر العامل ــال. يضط ــق العم ــركة بح الش
بمخــازن الشــركة للعمــل لفتــرات طويلــة 
ــة،  ــتراحات كافي ــى اس ــول عل ــدون الحص ب
فترتــّي  علــى  العمــال  يحصــل  حيــث 
ــدة  ــرة الواح ــة للفت ــدة 30 دقيق ــتراحة لم اس
فــي مناوبــة عمــل مــن 10 ســاعات، يضيــع 
الميــاه  إلــى دورات  الذهــاب  فــي  أغلبهــا 
مخــازن  عــدة  وتحولــت  منهــا.  والعــودة 
ــاء  ــل أثن ــف العم ــدم توق ــة ع ــركة نتيج للش
فيــروس  النتشــار  بــؤٍر  إلــى  الجائحــة 
نوفمبــر  الشــركة،  واعترفــت  كورونــا، 
الماضــي، بــأن نتائــج اختبــارات مــا يقــرب 
ــة  ــة الجائح ــذ بداي ــل من ــف عام ــن 20 أل م
ــات  ــم الوفي ــا يظــل رق ــة، بينم ــت إيجابي كان

غيــر معــروف. 

يعيشــها  التــي  المعانــاة  هــذه  كل  تســتمر 
عمــال أمــازون، وحرمانهــم مــن تأســيس 
ـع  نقابــة تدافــع عــن حقوقهــم، بينمــا تتربَـّ
مــن  المســتفيدين  عــرش  علــى  الشــركة 
جائحــة كورونــا نتيجــة تزايــد اإلقبــال علــى 
ق اإللكترونــي، إذ شــهدت الشــركة  التســوُّ
ــبة  ــا بنس ــي إيراداته ــا ف ــي 2020 ارتفاًع ف
%38 لتبلــغ 386.1 مليــار دوالر، مقابــل 

  .2019 فــي  دوالر  مليــار   280.5
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»تستمر كل هذه املعاناة 

التي يعيشها عامل أمازون، 

وحرمانهم من تأسيس نقابة 

تدافع عن حقوقهم، بينام 

ترتبَّع الرشكة عىل عرش 

املستفيدين من جائحة 

كورونا«


