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صوت التيار االشرتايك 
الثوري يف مرص

أسس االشتراكية التي نتبناها

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

البشــر. علــى  األربــاح  أولويــة 

إصالح الرأسمالية مستحيل

علــى  قضــت  الجديــدة  الليبراليــة 
الجزئــي،  اإلصــالح  إمكانيــة 
والرأســمالية المعاصــرة المأزومــة ال 
ــع معــدالت  ــل ترف ــدم إصالحــات 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 الســتغالل وســلطة 

رأس المــال. 

الدولة العمالية هي الهدف 

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

الثورة تحرر كل المضطهدين 

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.

أثــارت قــرارات الرئيــس التونســي قيــس 
عمــل  وتجميــد  الحكومــة  بإقالــة  ســعيد، 
نقاشــاٍت  التجــوال،  وحظــر  البرلمــان 
المنطقــة  أرجــاء  فــي  لــة  ُمطوَّ وجــداالٍت 
ــم، ال ســيما فــي مصــر، التــي شــهدت  والعال
أركان  ــَخ  رسَّ انقالبًــا  أعــوام  ثمانيــة  منــذ 
ديكتاتوريــة عســكرية ال تــزال قائمــة إلــى 

اليــوم. 

لعــل أبــرز تلــك النقاشــات الدائــرة حــول 
تونــس هــي تلــك المتعلِّقــة بصالحيــة الرئيــس 
دســتوريًا التِّخــاذ مثــل هــذه القــرارات. الكثيــر 
مصــر  فــي  واليســاريين  الليبرالييــن  مــن 
غــون النقــاش مــن السياســة وعالقــات  يفرِّ
الســلطة والطبقــات واألزمــة فــي تونــس، 
ــم  ــتوري -رغ ــار الدس ــي اإلط ــه ف ليحصرون
ــه. يجادلــون  أهميــة هــذا النقــاش فــي حــدِّ ذات
الدســتور  مــن   80 المــادة  أن  طالمــا  بأنــه 
اتِّخــاذ  الرئيــس صالحيــة  تمنــح  التونســي 
مثــل هــذه القــرارات، فــال يمكــن اعتبــار ذلــك 
محاولــة انقــالب علــى الديمقراطيــة. هكــذا 
يصــرف الكثيــرون أنظارهــم عــن المضمــون 
السياســي لهــذه القــرارات التــي تمنــح الرئيــس 
ــي  ــذون ف ــة، ويأخ ــلطاٍت ديكتاتوري ــرد س الف
البحــث فــي الجانــب اإلجرائــي الصــرف. 
ــز  وقبــل كلِّ شــيء، إذا كانــت هنــاك مــادة تركِّ
الســلطات فــي يــد الرئيــس، فكيــف يمكــن 
ــوق  ــة للحق ــا داعم ــادة بأنه ــذه الم ــف ه وص

الديمقراطيــة؟ 

جــداٌل آخــر يــدور حــول دور الجيــش فــي هذه 
اإلجــراءات. يجــادل كثيــرون أيًضــا بــأن مــا 
ــات  ــالب، ألن االنقالب ــة انق ــس بداي ــدث لي ح
عــادةً مــا يبــرز فيهــا دوٌر حاســٌم للجيــش 
ــن  ــاًل. لك ــر 2013 مث ــي مص ــدث ف ــا ح -كم
قيــس ســعيد كان مــن المســتحيل أن يتَّخــذ هــذه 
ــش  ــم الجي ــد لدع ــاٍن أكي ــرارات دون ضم الق
واألجهــزة األمنيــة لهــا. كيــف إًذا كان مــن 
ــرارات موضــع  ــذه الق ــن أن توضــع ه الممك

ــا  ــوٍة تفرضه ــةً بق ــن مدعوم ــم تك ــذ إن ل التنفي
فــي  الجيــش حاضــًرا  كان  علــى األرض؟ 
ــرارات  ــع ق ــن م ــهد بوضــوح، وبالتزام المش
ق مبنــى البرلمــان.  الرئيــس كانــت قواتــه تطــوِّ

المشــكلة األبــرز فــي مثــل هــذه الجــداالت 
بالحمــاس  مدفوعــةٌ  أنهــا  هــي  وغيرهــا 
ـص مــن حــزب النهضــة اإلســالمي،  للتخلّـُ
ليــس بالنضــال الجماهيــري الــذي يتحــدَّى 
أولئــك القابعيــن فــي الســلطة، بمــن فيهــم قيــس 
ســعيد، والطبقــة المســتفيدة مــن السياســات 
ــيون،  ــا التونس ــي منه ــي يعان ــة الت االقتصادي
ــا  ــر م ــى آخ ــاز عل ــالل اإلجه ــن خ ــن م ولك
ــورة  ــة للث ــبات الديمقراطي ــن المكتس ــى م تبقَّ
التونســية. مشــكلة هــذه الجــداالت أنهــا، مــن 
أجــل رغبتهــا فــي التخلُّــص مــن اإلســالميين 
فــي البرلمــان، ال مانــع لديهــا مــن العــودة إلــى 
ــاب  ــق ب ــس وغل ــد الرئي ــي ي ــة ف ســلطٍة ُمطلَق
الديمقراطيــة مــن األســاس، مــع افتــراض أن 
هــذه اإلجــراءات االســتثنائية لقيــس ســعيد 
ــا  ــن بعده ــا، وم ــن نوعه ــرة م ــتكون األخي س
ســيفرش الطريــق بالــورود للقــوى العلمانيــة! 

كانــت هــذه الفكــرة ســائدةً أيًضــا فــي مصــر 
أن   ،2013 يوليــو  انقــالب  وبعــد  قبــل 
بانتهــاك  العلمانيــة  المدنيــة  القــوى  تســمح 
الديمقراطيــة مــن خــالل انقــالٍب عليهــا، فــي 
ــن  ــر م ــة والتنوي ــراب الديمقراطي ــار س انتظ
جعبــة الديكتاتــور! مــا حــدث معلــوٌم للجميــع، 
ــٍة لحمــالت  ــط كبداي ــدأ النظــام باإلخــوان فق ب
قمــع غيــر مســبوقة مــن أجــل إخــالء الســاحة 
مــن أيِّ معارضــة تُذَكــر. وهــذه تجربــةٌ نأمــل 

ــس.  ــي تون ــا ف ر مثيلته ــرَّ أال تتك

يــن خــالل  لقــد عانــى الشــعب التونســي األمرَّ
الســنوات الســابقة. بلغــت البطالــة 17.4% 
الماضــي،  العــام  الربــع األخيــر مــن  فــي 
ــن  ــن %70 م ــر م ــام ألكث ــن الع ــع الدي وارتف
ــلطات  ــع الس ــي، وتتب ــي اإلجمال ــج المحل النات

سياســةً اقتصاديــة تســتند إلــى االقتــراض مــن 
ــى  ــي والرضــوخ األعم ــد الدول ــدوق النق صن
لشــروطه، مــا يزيــد مــن عــبء الحيــاة علــى 
ــرة  المدمِّ التونســيين. هــذا بخــالف اآلثــار 
والفشــل فــي احتــواء جائحــة كورونــا ذات 
اآلثــار الكارثيــة. وسياســات حــزب النهضــة، 
وفشــله، وفســاده، وانتهازيتــه، ومســاوماته 
ــم، دفعــت للوصــول  مــع رجــال النظــام القدي

ــة.  ــذه األوضــاع المزري ــى ه إل

لكــن محاولــة االنقــالب علــى الديمقراطيــة 
دافًعــا  بــل  المشــكالت،  لهــذه  حــاًل  ليــس 
الهجــوم  تواصــل  إذا  لتعميقهــا  أساســيًا 
علــى المســاحات الديمقراطيــة التــي يمكــن 
اســتخدامها لمعارضــة هــذه السياســات. ال 
يتبنَّــى قيــس ســعيد سياســةً اقتصاديــة مختلفــة 
جــاءت  السياســة  وتلــك  اإلطــالق،  علــى 
بإشــراٍف ومباركــٍة مــن أجهــزة الدولــة، واآلن 
ــه  مــون البرلمــان كبــش فــداٍء لألزمــة ليوجِّ يقدِّ
الشــعب غضبــه تجاهــه هــو فقــط، وتجــاه 
برمتهــا.  الديمقراطيــة  وتجــاه  االنتخابــات، 

مــن غيــر الواضــح بعــد مــا إذا كان قيــس 
ســعيد، الــذي أعلــن منــذ انتخابــه فــي 2019 
أنــه ليــس مــن محبــي نظــام السياســة الحزبية، 
سيســتكمل إجراءاتــه وقراراتــه للهجــوم علــى 
ــل  ــة، مث ــبات الديمقراطي ــن المكتس ــد م المزي
التظاهــر  ومنــع  النقابــي،  التنظيــم  حقــوق 
والنشــاط  التعبيــر  وحريــة  واالعتصــام 
ــم تُحَســم بعــد، وال  الحزبــي. لكــن المعركــة ل
تــزال هنــاك الكثيــر مــن المســاحات التــي قــد 
ق حتــى علــى  تســمح ببنــاء بديــل جــذري يتفــوَّ

ــه.  ــة نفس ــزب النهض ــوذ ح نف

لكــن مواقــف القــوى اليســارية والعلمانيــة 
ـدة  إمــا مؤيّـِ أغلبهــا  فــي  التونســية جــاءت 
ــك بالشــرعية  وإمــا محايــدة تدعــو إلــى “التمسُّ
ــان االتحــاد  ــي بي ــا جــاء ف الدســتورية”، مثلم
العــام التونســي للشــغل مثــاًل، دون معارضــة 
واضحــة وقويــة، باســتثناء حــزب العمــال 
الشــيوعي، الــذي نــدَّد بمحاولــة االنقــالب لكن 

ــى األرض.  ــي عل ــف عمل ــاذ موق دون اتِّخ

إن الصمــت علــى هــذه اإلجــراءات التــي 
ــي  ــة يعن ــى المكتســبات الديمقراطي ــب عل تنقل
إتاحــة الطريــق أمــام المزيــد مــن ضــرب 
ــه  ــي أن ــس، ويعن ــي تون ــية ف ــاحة السياس الس
اإلعــالم  دور  يحيــن  المســتقبل  فــي  ربمــا 
واألحــزاب، وربمــا أيًضــا النقابــات، وغيرها. 
لكــن األســوأ مــن ذلــك هــو أن غيــاب أو 
صمــت أو تخــاذل اليســار قــد يخلــي الســاحة 
رأســها  وعلــى  اإلســالمية،  القــوى  أمــام 
حركــة النهضــة، فــي المعركــة الديمقراطيــة، 
ــي  ــا يبن ــا وملموًس ــاًل حقيقيً م بدي ــدِّ دون أن يق
جســًرا بيــن النضــال مــن أجــل الحفــاظ علــى 
المكتســبات الديمقراطيــة والنضــال مــن أجــل 
المطالبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي 

ــي.  ــعب التونس ــا الش ــوق له يت

االشتراكيون الثوريون 

تونس يف مفرتق طرق.. إلغاء الدميقراطية ليس حًل تونس يف مفرتق طرق.. إلغاء الدميقراطية ليس حًل 
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ــاة  ــه قن ــو، ل ــدون فيدي ــجين، م ــد أكس محم
علــى يوتيــوب يتجــاوز متابعيهــا الـــ200 
القضايــا  بتغطيــة  مهتًمــا  كان  ألــف، 
االجتماعيــة والحديــث هنــا مــن خــالل القناة. 

ــاس  ــغل الن ــي تش ــا الت ــراز القضاي ــاول إب ح
قناتــه  مســتخدًما  أزماتهــم،  واســتعراض 
كمنبــٍر للفقــراء والمهمشــين. ولكــن كمــا هــو 
معتــاد فــي الســجن الكبيــر الــذي نعيــش فيــه، 
تنتهــي أي محــاوالت للتعبيــر عــن الــرأي 
ــه  ــا يتناول ــالف م ــي بخ ــث اإلعالم أو الحدي

ــال.  ــة باالعتق ــالم الدول إع

ج محمــد إبراهيــم محمــد رضــوان،  تخــرَّ
وشــهرته “أكســجين”، في الجامعــة العمالية، 
وكان يقــوم بتصويــر األحــداث بكاميرتــه 
وتوثيقهــا. وبعــد جمعــه لمــواد إعالميــة كثيرة 
ــوب،  ــاة علــى يوتي ــة وقن قــام بإنشــاء مدون
ــره. كان  ــوم بتصوي ــا يق ــا كل م ــر عليه ينش
أكســجين شــغوفًا بالتصويــر وتوثيــق الوقائــع 
ــم  واألحــداث بالصــوت والصــورة، كان يحل
بعمــل صحفــي حــر، لكــن ذلــك لــم يكــن 
عليــه  بالقبــض  فقامــت  الســلطات  يهــوى 
مــرات عــدة بســبب قناتــه “أكســجين مصر”. 

اللقــاءات  بعــض  إجــراء  مــن  تمكَّــن 
عــالء  كاألديــب  عامــة  شــخصيات  مــع 

مــرزوق،  معصــوم  والســفير  األســواني، 
حمــزة،  ممــدوح  الدكتــور  والسياســي 
ــد  ــد، والعدي ــال عي ــي جم ــي الحقوق والمحام

األخــرى.  العامــة  الشــخصيات  مــن 

ــة  ــي وصاحــب مدون تحــدَّث محمــد، الصحف
“أكســجبن مصــر”، عــن قضايــا عديــدة، 
واالختفــاء  الســجون،  فــي  التعذيــب  مثــل 
القســري، واالنتهــاكات االنتخابيــة، وغيرهــا 

ــا.  ــن القضاي ــر م الكثي

ــوق  ــات حق ــة لمعلوم ــبكة العربي ــرت الش ذك

ــد  ــي، أن محم ــد الماض ــوم األح ــان، ي اإلنس
أكســجين حــاول االنتحــار في محبســه بســبب 
مــا يتعــرض لــه مــن تنكيــل وانتهــاكات، 

ــرة.  ــي اللحظــات األخي ــه ف ــَذت حيات وأُنقِ

وأضافــت الشــبكة فــي بيانهــا أن أكســجين 
وتعســف،  لتنكيــل  محبســه  فــي  يتعــرض 
ــديد  ــأس الش ــن الي ــة م ــى حال ــه إل ــى ب أفض
دفعتــه لإلقــدام علــى االنتحــار داخــل محبســه 
إذ   ،2 الحراســة  شــديد  طــرة  ســجن  فــي 
حرمــت إدارة الســجن أهلــه مــن زيارتــه 
علــى مــدار 15 شــهًرا، منــذ فبرايــر 2020، 

ــى  ــتمًرا حت ــزال مس ــذي ال ي ــع ال ــو المن وه
اآلن. 

أســرته  تقــوم  أن  الســجن  إدارة  وترفــض 
ــرف  ــا يع ــابه فيم ــة لحس ــغ مالي ــداع مبال بإي
بالكنتيــن. وعــالوة علــى ذلــك، ال يعلــم أحــٌد 
مــن أهلــه أو محاميــه أيــة معلومــات عــن 
وصــول األطعمــة والمســتلزمات الشــخصية 
ــى  ــد عل ــرس المتواج ــليمها للح ــد تس ــه عن ل

ــجن.  ــة الس بواب

ــاء  ــه أثن ــَي القبــض علي ــد أُلقِ كان أكســجين ق
ــاتين  ــرطة البس ــم ش ــوان قس ــي دي ــده ف تواج
ذمــة  علــى  االحترازيــة  التدابيــر  لتنفيــذ 
ــق  ــر تحقي ــنة 2018 حص ــة 621 لس القضي
ــر  ــوم 8 أكتوب ــر مســاء ي ــة. وظه ــن الدول أم
متهًمــا  الدولــة  أمــن  نيابــة  فــي   2019
تحقيــق  فــي  إرهابيــة  جماعــة  بمشــاركة 
أغراضهــا ونشــر أخبــار وبيانــات كاذبــة 
 2019 لســنة   1356 رقــم  القضيــة  فــي 
حصــر تحقيــق، واســتمر حبســه االحتياطــي 
حتــى يــوم 3 نوفمبــر 2020، حيــث قــررت 
محكمــة إخــالء ســبيله بتدابيــر احترازيــة ولــم 
ــي  ــا ف ــرار، إمعانً ــة الق ــزة األمني ــذ األجه تنف
التنكيــل بمحمــد أكســجين، ليظهــر مــن جديــد 
فــي نيابــة أمــن الدولــة العليــا متهًما مــرة ثالثة 
باالتهــام نفســه باالنضمــام لجماعــة إرهابيــة 

علــى ذمــة القضيــة 855 لســنة 2020. 

»»أكسجنيأكسجني««.. محاوالت التوثيق تنتهي باالعتقال والتنكيل .. محاوالت التوثيق تنتهي باالعتقال والتنكيل 

»موكا«.. تنكيل النظام باملعتقلني بالتدوير وغرف التأديب»موكا«.. تنكيل النظام باملعتقلني بالتدوير وغرف التأديب
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ــوكا”،  ــهير بـ”م ــن طــارق، الش ــد الرحم عب
المعارضــة  حركــة  فــي  الســابق  العضــو 
ــة  ــي بداي ــن ف ــل، أعل ــارزة شــباب 6 أبري الب
عــن  إضرابــه  الماضــي  ديســمبر  شــهر 
الطعــام أثنــاء احتجــازه فــي قســم عابديــن 
ــم 1056  ــة رق ــى ذمــة القضي بعــد ضمــه عل
لســنة 2020 بتهمــة االنضمــام إلــى جماعــة 
إرهابيــة ودعــم وتمويــل اإلرهــاب.. وبــدأت 
مــن  العديــد  فــي  التدويــر  مــع  معاناتــه 

القضايــا. 

دائرة التدوير المفرغة 

ــاء  ــي ســبتمبر 2019، وأثن ــه ف ــب اعتقال عق
قضائــه فتــرة التدابيــر االحترازيــة تنفيــًذا 
ــداث  ــة أح ــي قضي ــده ف ــادر ض ــم الص للحك
مجلــس الشــورى، اختفــى وقتهــا مــن محيــط 
قســم قصــر النيــل، وظهــر علــى ذمــة القضية 
1331 لســنة 2019، وبــدأت عمليــة تدويــره 
مــن قضيــة ألخــرى، بالطريقــة نفســها حيــث 
ــا ليظهــر علــى  يُخلــى ســبيله ثــم يُخفــى تماًم

ذمــة قضيــة جديــدة.

ــى إخــالء ســبيل فــي 10 مــارس  حصــل عل

ــة  ــي القضي ــة ف ــر احترازي ــي، بتدابي الماض
ــذ،  ــم يُنفَّ ــرار ل ــن الق ــنة 2019 لك 1331 لس
ليتــم  شــهر،  مــن  وظــل محبوًســا ألكثــر 
ــة  ــة القضي ــى ذم ــة عل ــرة الثاني ــره للم تدوي

رقــم 558 لســنة 2020.

ــا فــي الحبــس االحتياطــي،  قبــل إتمامــه عاًم
حصــل علــى إخــالء ســبيل، لكــن هــذه المــرة 
أيًضــا لــم يُنفَّــذ القــرار، ويتعــرَّض لالختفــاء 
القســري، لينتهــي األمــر بظهــوره علــى ذمــة 
القضيــة األخيــرة رقــم 1056 لســنة 2020.

محاولــة االنتحــار للتخلــص مــن التعنــت 
ولعنــة التدويــر

عبــد  إن  طــارق،  ســارة  شــقيقته،  قالــت 
محبســه،  فــي  االنتحــار  حــاول  الرحمــن 
ــك  ــى مستشــفى الســجن، وذل ــَل إل ــَذ ونُقِ وأُنقِ
االنفــرادي.  التأديــب  فــي  وضعــه  بعــد 
وأفــادت بــأن المشــكلة بــدأت عندمــا حاولــت 
إدخــال شــاحن راديــو لشــقيقها، لكــن الضابط 
اعتبــر ذلــك محاولــة إدخــال شــاحن للهاتــف 
فقــرر  بينهمــا،  الكبيــر  للتشــابه  المحمــول 

إلغــاء الزيــارة وإيداعــه التأديــب.

ــوكا دخــل  ــا أن م ــت بعده ــت: “عرف وأضاف
تأديــب 24 ســاعة، انتظــرت لكــي أزوره 
مــرة ثانيــة، لكــي أفهــم مــا حــدث، لكــن 
ــَدت  ــة انتحــاره”. وأكَّ ــر محاول ــت بخب تفاجئ
أن أخاهــا حــاول إنهــاء حياتــه للتخلــص مــن 

ــه. ــرض ل ــا يتع كل م

قضــى “مــوكا” ثــالث ســنوات حبــس بســبب 
للمحاكمــات  ال  مظاهــرة  فــي  مشــاركته 
العســكرية للمدنييــن أمــام الجمعيــة التأسيســية 
للدســتور 2014 وحكمــت المحكمــة عليــه 
ــوم  ــي أن يق ــة الشــرطية وه ــم بالمراقب بمثله
ــة  ــاعة السادس ــن الس ــا م ــه يوميً ــليم نفس بتس
مســاًء حتــى السادســة صبــاح اليــوم التالــي، 
ــن  ــة م ــة المكمل ــذ العقوب ــا بتنفي وكان ملتزًم
وقــت خروجــه مــن الســجن فــي القضيــة 
ــي 10  ــة ف ــرة الثاني ــَل للم ــورة، واعتُقِ المذك
ســبتمبر 2019 مــن أمــام قســم قصــر النيــل، 
وتبــع ذلــك الحبــس احتياطيًــا علــى ذمــة 
التحقيقــات فــي القضيــة 1331 لســنة 2019 

ــا.  ــة علي ــن دول حصــر أم

مــوكا واحــٌد مــن بيــن عشــرات اآلالف مــن 
ــات واآلالف  ــرَّض المئ ــن يتع ــن الذي المعتقلي
ــرض  ــة بغ ــا ُملفَّق ــي قضاي ــر ف ــم للتدوي منه

ــم.  ــل به ــي التنكي ــان النظــام ف إمع
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تُوفــي 5 معتقليــن علــى األقــل فــي أقــل مــن 
أســبوعين، بحســب منظمــات حقوقيــة. 

تُوفــي المهنــدس المعتقــل محمــد محمــد أنور، 
ــا، فــي 2 أغســطس الجــاري داخــل  70 عاًم
محبســه بســجن جمصــة شــديد الحراســة، 
يذكــر أنــه مــن محافظــة اإلســماعيلية معتقــل 
منــذ عــام 2013 وتــم الحكــم عليــه بالســجن 

ــا. 15 عاًم

ــد  ــرة خال ــة أس ــزة األمني ــت األجه ــد أبلغ وق
ســعد العــدوى، 48 عاًمــا، بوفاتــه داخــل أحــد 
مقــرات االحتجــاز التابعــة لجهــاز األمــن 

ــي. الوطن

وكان خالــد، صاحــب مصنــع بانشــو للمالبس 
ــي 17  ــة ف ــوة أمني ــه ق ــد اختطفت ــزة، ق الجاه

ــك  ــذ ذل ــي قســريًا من ــو الماضــي، ليختف يولي
الوقــت وحتــى تلقــي أســرته اتصــال يــوم 3 
ــه بمســقط  ــه، ودفن أغســطس الســتالم جثمان

رأســه بمحافظــة أســيوط.

ــاة  ــجل” وف ــن نس ــة “نح ــت منص ــد أعلن وق
ــالم  ــد هللا ع ــن عب ــاج الدي ــال ت ــل األعم رج
تــاج  ظــل  الماضــي.  أغســطس   10 يــوم 
الديــن ظــل رهــن الحبــس االحتياطــى ألكثــر 
مــن عاميــن، حيــث كان رهــن االعتقــال منــذ 
يونيــو 2019 علــى ذمــة القضيــة رقــم 930 
لســنة 2019 حصــر أمــن دولــة، والمعروفــة 
إعالميـًـا بـ”تحالــف األمــل”، وقــد تــم تدويــره 
ــس االتهامــات  ــدة بنف ــة جدي ــى ذمــة قضي عل

منــذ عــدة أســابيع قبــل وفاتــه.

ــى  ــظ عل ــم التحف ــه ت ــا أن ــر أيًض ــر بالذك جدي
أموالــه وممتلكاتــه، وُمنـِـَع مــن الســفر خــارج 

البــالد.

وشــهدت الـــ24 ســاعة الماضيــة وفــاة اثنيــن 
مــن المعتقليــن، أحدهمــا يُدعــى وليــد صالــح 
ســعودي، عضــو حــزب البنــاء والتنميــة، 
ســوء  نتيجــة  المحلــة،  أول  قســم  داخــل 
التهويــة وارتفــاع درجــة الحــرارة وهــو مــا 
تســبب لــه بأزمــة صحيــة نتيجــة إصابتــه 

ــو. ــرض الرب بم

ــل صالــح ســعودي منــذ أســبوع، وظــل  اعتُقِ
األمــن  بمقــر  القســري  االختفــاء  رهــن 
الوطنــي بالمحلــة حتــى ُعــِرَض علــى النيابــة 
وقــررت  أغســطس،   11 األربعــاء  أمــس 
النيابــة إخــالء ســبيله بكفالــة، ووافتــه المنيــة 

ــراءات. ــاء اإلج ــل إنه قب

وقــد تُوفــي محمــود عبــد الحكيــم الهمشــري، 
ــال  ــة لإلهم ــه نتيج ــل محبس ــا، داخ 43 عاًم
ــرقية  ــة الش ــن محافظ ــه م ــر أن ــي. يذك الطب
مركــز منيــا القمــح، حيــث كان يقضــي حكًمــا 
ــه عــام  بالســجن لمــدة 5 ســنوات بعــد اعتقال
ــل  ــرة، وكان يعم ــه قســريًا لفت 2019 وإخفائ

ــاء. ــه 3 أبن ــاف، ول ــا باألوق ــا وخطيبً إماًم

وكان 4 معتقليــن قــد تُوفــوا داخــل أماكــن 
االحتجــاز فــي شــهر يوليــو الماضــي، وفقــا 
لمركــز النديــم لمناهضــة العنــف والتعذيــب، 
ــن  ــل أماك ــن داخ ــي 7 معتقلي ــن تُوف ــي حي ف
 2020 االحتجــاز خــالل شــهر أغســطس 

ــجل”. ــن نس ــة “نح ــر منص ــب حص حس

وفاة وفاة 55 معتقلني يف أماكن االحتجاز يف أقل من أسبوعني  معتقلني يف أماكن االحتجاز يف أقل من أسبوعني 

حل كاريكاتريي لكوارث السكة الحديد.. الحكومة تقامر بحياة املرصينيحل كاريكاتريي لكوارث السكة الحديد.. الحكومة تقامر بحياة املرصيني

بقلم: مصطفى عبد الغني 

إلــى  منهــا  للســخرية  أقــرب  فــي خطــوة 
ــرك  ــد ت ــكة الحدي ــة الس ــررت هيئ ــع، ق الواق
ــة األخيــرة مــن كل القطــارات فارغــة  العرب
ــا  ــدد ضحاي ــل ع ــك لتقلي ــركاب، وذل ــن ال م
بحســب  القطــارات،  تصــادم  كــوارث 
إعــالم  لوســائل  مســؤولين  تصريحــات 

المشــكلة  معالجــة  مــن  بــداًل  مصريــة، 
وتطويــر  صيانــة  وهــي  أال  األساســية، 
منظومــة الســكة الحديــد التــي يســتخدمها 
الكثيريــن مــن المصرييــن )920 رحلــة لمــا 

يقــرب مــن مليــون راكــب يوميًــا(. 

الحكومــة تهــرب مــن مســئوليتها كــي تبقــي 
الشــرائح  ومرافــق  هــي،  كمــا  أولوياتهــا 

هــذه  ذيــل  فــي  المجتمــع  مــن  األدنــى 
األولويــات. هــذا ليــس جديــًدا؛ كان السيســي 
هــة  ـَر عــن تجاهــل المرافــق الُموجَّ قــد عبّـَ
لعامــة الشــعب حيــن قــال فــي أحــد مؤتمراتــه 
فــي مايــو 2017: ”بــدل مــا نصــرف 10 
مليــار لتطويــر الســكة الحديــد، نحطهــم فــي 
البنــك وناخــد مليــار جنيــه فوائــد“، فــي حيــن 
أعلــن السيســي منــذ أشــهر عــن مشــروع 

القطــار الكهربائــي الســريع الــذي ســتنفِّذه 
يربــط  والــذي  األلمانيــة،  ســيمنز  شــركة 
العيــن الســخنة بمدينــة العلميــن الجديــدة، 
مــروًرا بالعاصمــة اإلداريــة الجديــدة، بتكلفــة 

ــه.  ــار جني ــو 360 ملي ــغ نح تبل

يعانــي مرفــق الســكة الحديــد مــن عقــود مــن 
ــض  ــن الصناعــي، وتخفي ــي األم ــال ف اإلهم
اإلنفــاق علــى الخدمــات المقدَّمــة للمواطنيــن 
أدى إلــى وقــوع العديــد مــن كــوارث تصــادم 
القطــارات ببعضهــا البعــض ونتــج عنهــا 
حصــدت  واإلصابــات.  الوفيــات  مئــات 
حــوادث القطــارات أرواح مــا يقــارب الـــ 
ــم  ــط ه ــي عشــر حــوادث فق ــا ف 700 مواطنً
األكبــر علــى اإلطــالق؛ بدايــةً بحريــق قطــار 
الــذي راح ضحيتــه   ،2002 العيــاط عــام 
373 شــهيد، مــروًرا بحــادث قطار رمســيس 
ــي  ــوهاج ف ــار س ــادث قط ــن، وح ــذ عامي من
ــقوط  ــن س ــفر ع ــذي أس ــي ال ــارس الماض م
عشــرات الضحايــا مــا بيــن قتيــل ومصــاب، 
وخــروج قطــار كان متجهـًـا مــن القاهــرة إلــى 
ــي  ــا تســبب ف ــان مم المنصــورة عــن القضب
ــات،  ــات دون وفي ــن اإلصاب ــدد م ــقوط ع س
ــذي   ــل الماضــي ال ــي أبري ــادث طــوخ ف وح

ــرات.  ــة العش ــاة وإصاب ــى وف أدى إل

وو44 حاالت وفاة يف أماكن  حاالت وفاة يف أماكن 

االحتجاز يف يوليواالحتجاز يف يوليو

أصــدر مركــز النديــم لمناهضــة العنــف والتعذيب 
ــي  ــر ف ــاد القه ــوان “حص ــهري بعن ــره الش تقري
األمنيــة  األجهــزة  انتهــاكات  لرصــد  يوليــو” 

ــي. ــو الماض ــهر يولي ــالل ش خ

مــكان  فــي  وفــاة  حــاالت   4 التقريــر  رصــد 
طــرة  ســجنّي  فــي  حالتــان  منهــم  االحتجــاز، 
وســجن شــديد الحراســة 2 بالقاهــرة، وحالــة وفــاة 
فــي ســجن المنيــا، وحالــة وفــاة فــي ســجن وادي 
ورصــد  البحيــرة.  بمحافظــة   430 النطــرون 
ــد. ــي متعم ــال طب ــة إهم ــك 16 حال ــر كذل التقري

ــَر  ــاء قســري نُِش ــة إخف ــر 21 حال ورصــد التقري
ــو 2021،  ــي يولي ــالم ف ــائل اإلع ــي وس ــا ف عنه
ــي 2019،  ــن ف ــي 2020، وحالتي ــة ف ــم حال منه
و9 حــاالت فــي 2018 ، و4 حــاالت فــي 2017، 
ــي 2013.  ــاالت ف ــي 2015، و3 ح ــن ف وحالتي

وتــم رصــد 41 حالــة تكديــر فــردي، و3 حــاالت 
تعذيــب فــردي، وحالتيــن تكدير/تعذيــب جماعــي، 

باإلضافــة إلــى 8 حــاالت عنــف دولــة. 
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تســتعيد حركــة طالبــان اإلســالمية الســيطرة 
علــى أفغانســتان بعــد عقديــن مــن االحتــالل 
نيــك كالرك مــن  للرفيــق  الغربــي، مقــال 

ــة. ــتراكي البريطاني ــل االش ــة العام صحيف

بعــد  األشــخاص  مــن  اآلالف  مئــات  فــّر 
أن بــدأت طالبــان تســتعد للســيطرة علــى 
ــن  ــتان، ويمك ــن أفغانس ــعة م ــاحات شاس مس
للحركــة اإلســالمية المســلحة التــي أطــاح 
ــن  ــرب م ــا يق ــذ م ــي من ــزو األمريك ــا الغ به
20 عاًمــا أن تتولــى زمــام األمــور مــرة 

أخــرى قريبًــا.

أسســت حركــة طالبــان نظاًمــا وحشــيًا خانقـًـا 
ــة أفغانســتان  ــا شــكلت حكوم ــا عندم ورجعيً
الواليــات  قــررت  لــذا،  التســعينيات.  فــي 
المتحــدة غزوهــا فــي عــام 2001 علــى أنــه 
نــوع مــن المغامــرة التحريريــة إلخــراج 
الوســطى”.  “العصــور  مــن  أفغانســتان 
ــا  ــم تمثــل طالبــان شــيئًا رجعيً ومــع ذلــك ، ل
ــا فــي المجتمــع األفغانــي. بطبيعتــه أو متخلفً

فــي الواقــع ، لــم يتــم تقديم الحركــة – ونمطها 
اإلســالمي الخــاص – إلــى أفغانســتان إال 
مؤخــًرا، ولــم تكــن لتســيطر علــى أفغانســتان 
لــوال   1995 عــام  فــي  الســرعة  بهــذه 
الفوضــى التــي خلفهــا المقاتلــون المدعومــون 
مــن الواليــات المتحــدة بعــد الحــرب البــاردة. 
قبــل ذلــك، كانــت أفغانســتان قــد حاربتهــا 
 – المتصارعــة  اإلســالمية  الجماعــات 
مــن  وتمويلهــا  تســليحها  تــم  المجاهديــن. 
ــش  ــال ضــد جي ــدة للقت ــات المتح ــل الوالي قب
االحتــالل الروســي ، الــذي غــزا أفغانســتان 

ــام 1979. ــي ع ف

جــاء جــزء كبيــر مــن مقاومــة االحتــالل 
الروســي مــن مجموعــات حــرب عصابــات 

ومقاتليــن محلييــن، تــم تنظيمهــم حــول القرى 
ــة  ــة مركزي ــدالً مــن منظم والمســتوطنات، ب
واحــدة، لكــن الواليــات المتحــدة رأت فــي 
دعــم مجموعــة مــن جماعــات المجاهديــن 
فــي  لهــا  منافــس  أكبــر  لهزيمــة  فرصــة 
ــيا،  ــرد طــرد روس ــك، بمج ــع ذل ــم; وم العال
ــة،  ــن المتنافس ــات المجاهدي ــت مجموع تقاتل
التــي كان لقادتهــا مصالــح وأفــكار متناقضــة 
حــول كيفيــة إدارة أفغانســتان، وقــد ظهــرت 

ــا. ــم جميًع ــل له ــان كبدي طالب

فــي  كطــالب  ومقاتلوهــا  أعضاؤهــا  نشــأ 
الالجئيــن  مخيمــات  فــي  دينيــة  مــدارس 
كانــت  المجــاورة.  باكســتان  فــي  األفغــان 
هــذه المــدارس مدعومــة مــن قبــل الواليــات 
المتحــدة وحليفتهــا الســعودية إلبقــاء الالجئين 
األفغــان تحــت نفوذهــم، وقامــوا بتدريــس 
اإلســالم  مــن  ومتشــددة  محافظــة  نســخة 
أقــرب إلــى الوهابيــة الســعودية مــن تلــك 

المقبولــة فــي معظــم أفغانســتان.

المتحــدة،  والواليــات  باكســتان  بموافقــة 
مــا  أفغانســتان وســرعان  دخلــت طالبــان 
بالنســبة  البــالد.  معظــم  علــى  ســيطرت 
للعديــد مــن النــاس العادييــن، بــدا أن طالبــان 
توفــر النظــام واألمــن وســط حطــام الحروب. 
بالنســبة للواليــات المتحــدة، بــدت طالبــان 
وكأنهــا حكومــة مســتقرة يمكنهــا التعامــل 
ــط  ــركة نف ــماح لش ــك الس ــمل ذل ــا، وش معه
ــر شــمال  ــب عب ــة بتشــغيل خــط أنابي أمريكي

غــرب البــالد.

ــة  ــرد دمي ــان مج ــن طالب ــم تك ــك، ل ــع ذل وم
ــا  ــت له ــل كان ــدة، ب ــات المتح ــد الوالي ــي ي ف
مصالحهــا وأفكارهــا التــي تتعــارض مــع 
ســيطرة الواليــات المتحــدة; كمــا أنهــا كانــت 
تــؤوي مجموعــات تحــدت القــوة األمريكيــة، 

ــل القاعــدة. مث

والحــادي  العشــرين  القرنيــن  مطلــع  فــي 
ــون  ــراالت والمخطط ــرين، أراد الجن والعش
األمريكيــون إعــادة تأكيــد هيمنتهــم علــى 

الواليــات  كانــت  العالــم.  أنحــاء  جميــع 
ــة  ــة لخــوض معرك ــل متحمس ــدة بالفع المتح
عندمــا هاجمــت القاعــدة فــي 11 ســبتمبر 

.2001

غــزت الواليــات المتحــدة أفغانســتان إلظهــار 
أن أي شــخص يجــرؤ علــى ضــرب الواليات 
المتحــدة ســوف يتــم ســحقه، كمــا تــم تصميــم 
العــراق  لغــزو  الطريــق  لتمهيــد  الغــزو 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــن، لك ــك بعامي ــد ذل بع
أن االحتــالل نجــح فــي اإلطاحــة بطالبــان 
للواليــات  صديقــة  حكومــة  وتنصيــب 
ــان;  ــى طالب ــم يقضــي عل ــه ل المتحــدة، إال أن
ــبكة  ــان ش ــت طالب ــك، أصبح ــن ذل ــدالً م وب
حــرب عصابــات المركزيــة ومتمــردة مقــر 

ــتان. ــي باكس ــا ف قيادته

ــزو – ــن الغ ــم ع ــؤس الناج ــر والب ــع الفق دف
ــالل–  ــوش االحت ــع جي ــن فظائ ــة م والكراهي
ــوف  ــى صف ــان إل ــباب األفغ ــن الش ــد م العدي
األفغانــي  الشــباب  انجــذب  فقــد  طالبــان، 
لطالبــان كفرصــة لبديــل أو لحكومــة ظــل أو 
ــا  ــي تمنحه ــب الت ــل الروات ــن أج ــاطة م ببس
طالبــان للمجنديــن فــي صفوفهــا. لهذا الســبب 
ــم تتمكــن الواليــات المتحــدة مــن الســيطرة  ل
علــى أفغانســتان بالطريقــة التــي تريدهــا، 
وفــي الوقــت نفســه لــدى طالبــان حوالــي 
60 ألــف مقاتــل بــدوام كامــل باإلضافــة إلــى 

ــي. ــدوام جزئ ــن ب متطوعي

إن مرونــة الحركــة، والتــي ســتعني علــى 
األرجــح أنهــا ســتعود إلنشــاء شــكل مــن 
أشــكال الحكومــة، ليســت فقــط هزيمــة مذلــة 
لإلمبرياليــة األمريكيــة –إنهــا نتيجــة مباشــرة 

لهــا.

العامــل  عــن صحيفــة  مترجــم  المقــال   *
البريطانيــة  االشــتراكي 

طالبان – اإلرهاب الذي صنعته الواليات املتحدةطالبان – اإلرهاب الذي صنعته الواليات املتحدة

تقرير: زيادة االحتجاجات الجامهريية عامليًا بنسبة تقرير: زيادة االحتجاجات الجامهريية عامليًا بنسبة %36%36 منذ أزمة  منذ أزمة 20082008  
بقلم: مصطفى عبد الغني 

والمظاهــرات  االحتجاجــات  عــدد  ارتفــع 
منــذ   36% بنســبة  الحاشــدة  الجماهيريــة 
 -  2008 فــي  العالميــة  الماليــة  األزمــة 
2009، لتصــل إلــى متوســط 482 احتجاًجــا 
األزمــة  تلــى  الــذي  العقــد  فــي  ســنويًا 
 355 بمتوســط  مقارنــة  العالميــة،  الماليــة 
احتجاًجــا ســنويًا خــالل العقــد حتــى 2009، 
Chau- مجموعــة نشــرته  لتقريــر   وفقًــا 

ــة  ــات المالي ــات والخدم ــة للتأمين cer العالمي
الماضــي.  األســبوع 

الحــظ التقريــر ارتفاًعــا في عــدد المظاهرات 
ــا  ــن أوروب ــي كل م ــدة ف ــة الحاش الجماهيري
ــا.  ــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ومنطق
ــي  ــنوية ف ــات الس ــط االحتجاج ــع متوس ارتف

 157 إلــى  ليصــل   71% بنســبة  أوروبــا 
مظاهــرة حاشــدة ســنويًا فــي الفتــرة مــن 
مظاهــرة   92 بـــ  مقارنــة   2019  -  2010
ســنويًا فــي الفتــرة مــن 2000 - 2009. أمــا 
عــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا 
ــى  ــد ارتفعــت مــن 22 مظاهــرة ســنويًا إل فق

72 مظاهــرة ســنويًا بنســبة 229%.

العالميــة  الماليــة  األزمــة  تأثيــر  أدى 
علــى االقتصــاد العالمــي إلــى مزيــد مــن 
ــل  ــن تقلي ــت بي ــفية تراوح ــراءات التقش اإلج
اإلنفــاق علــى الدعــم االجتماعــي إلــى زيــادة 
رقعــة  اتســاع  إلــى  أدى  ممــا  الضرائــب 
االحتجاجــات الشــعبية علــى مســتوى العالــم.

ــادة الزخــم  فــي الواليــات المتحــدة، ومــع زي

الــذي اكتســبته حركــة “حيــاة الســود مهمــة”، 
مــن  الحاشــدة  االحتجاجــات  عــدد  ارتفــع 
2553 إلــى 6545 مظاهــرة العــام الماضــي 
بنســبة زيــادة %156. وشــهدت ألمانيــا أكبــر 
ارتفــاع فــي عــدد االحتجاجــات الكبيــرة بيــن 
بنســبة  الكبيــرة  األوروبيــة  االقتصــادات 
زيــادة %247 تليهــا فرنســا بنســبة زيــادة 

.108%

ــى  ــة عل ــة العالمي ــة المالي ــر األزم وأدى تأثي
نســبة  فــي  تراجــع  إلــى  الناميــة  الــدول 
المســاعدات  فــي  وانخفــاض  الصــادرات 
وتدفقــات رؤوس األمــوال أدت إلــى مزيــد 
ــى  ــاق عل ــل اإلنف مــن سياســات التقشــف تقلي
برامــج الدعــم االجتماعــي. كمــا شــهد العقــد 
الماضــي ثــورات الربيــع العربــي فــي منطقة 

ــا باإلضافــة  الشــرق األوســط وشــمال إفريقي
ــبب  ــات بس ــي االحتجاج ــة ف ــادة ثابت ــى زي إل
إفريقيــا  دول  فــي  االقتصاديــة  األزمــات 
زيــادة  مثــل  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب 
فــي  األمنيــة  والمشــاكل  الوقــود  أســعار 
نيجيريــا واحتجاجــات جنــوب إفريقيــا بســبب 
الرســوم الدراســية وتجميــد الحــد األدنــى 

لألجــور. 

وشــهد االقتصــاد العالمــي، العــام الماضــي، 
أكبــر نســبة انكمــاش اقتصــادي منــذ الكســاد 
كورونــا.  جائحــة  لتفشــي  نتيجــة  الكبيــر 
وتشــير أحــداث العقــد الماضــي أن مزيــد 
مــن االضطرابــات السياســية واالحتجاجــات 
الشــعبية ســتظهر فــي الســنوات القادمــة فــي 

ــا.  ــة كورون ــاب جائح أعق
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منــذ ســقوط العاصمــة كابــول فــي يــد حركــة 
ــة  ــوات األمريكي ــحاب الق ــع انس ــان، م طالب
وحلفائهــا، أُثيــَرت الكثيــر مــن النقاشــات 
حــول  وباألخــص  أفغانســتان،  حــول 
ــات  ــذي ينتظــر النســاء األفغاني المســتقبل ال
ــع أن  ــن الُمتوقَّ ــان. وم ــم طالب ــلِّ حك ــي ظ ف
تســتأنف ســلطة طالبــان أشــكال االضطهــاد 
والقمــع الــذي كانــت تمارســه علــى النســاء 
أثنــاء فتــرة حكمهــا مــن 1996 إلــى 2001. 

الكثيــر  فــي  الرئيســية  المشــكالت  إحــدى 
مــن النقاشــات الجاريــة هــي أنهــا تــدور 
ــالل  ــة خ ــوات األمريكي ــه الق ــا فعلت ــول م ح
عقديــن بخصــوص النســاء، ومــا ســتفعله 
ــع  ــن م ــن، لك ــتقبل إزاءه ــي المس ــان ف طالب
اعتبــار النســاء أنفســهن مفعــول بــه فــي كلتــا 
الحالتيــن. مشــكلةٌ أخــرى فــي هــذه النقاشــات 
القــوات األمريكيــة،  أيًضــا هــي تصويــر 
بَتهــا،  والحكومــات األشــبه بالدمــى التــي نصَّ
ــى  ــذي حم ــدرع ال ــة ال ــت بمثاب ــا كان وكأنه
حقــوق النســاء األفغانيــات. يقــول أنصــار 
هــذه الفكــرة إن حيــاة النســاء فــي أفغانســتان 
ــن  ــا م ــرين عاًم ــالل عش ــنًا خ ــهدت تحس ش
الحكومــات التــي فرضهــا الغــزو األمريكــي. 

ــة.  ــس إال خراف ــذا لي ــن ه لك

يبنــي الكثيــر مــن الُمعلِّقيــن الليبرالييــن حــول 
ــة  ــة للغاي ــٍة ضئيل ــى أدل ــم عل ــم ادِّعاءه العال
مــن  محــدودة  مناطــق  فــي  ومحصــورة 
كابــول وألعــداٍد ال تــكاد تُذَكــر مــن النســاء. 
والحقيقــة أن مــا يشــيرون إليــه من مكتســبات 
ُمنَِحــت للنســاء، هــي إمــا زائفــة تماًمــا وإمــا 

ــي الفســاد والكــذب.  ــة ف غارق

الصواريخ األمريكية ال تجلب التحرر 

ــى  ــا. عل ــر له ــاد ال حص ــى الفس ــل عل الدالئ
ــنتها  ــي دشَّ ــج الت ــد البرام ــال، أح ــبيل المث س
 ،Promote الواليــات المتحــدة كان برنامــج
بقيمــة زهــاء 420 مليــون دوالر، وكان مــن 
ــرأة  ــف ام ــه 75 أل ــتفيد من ــرض أن تس المفت
أفغانيــة فــي فــرص التدريــب والعمــل. لكــن 
عندمــا خضــع البرنامــج للمراجعــة والتدقيــق 
فــي عــام 2016، كان مــن المســتحيل تحديــد 
أيــن أُنفِقَــت هــذه األمــوال وإلــى أيــن ذهبــت. 
تذهــب  كانــت  وغيرهــا  األمــوال  هــذه 
مباشــرةً إلــى أرصــدة رجــال حامــد كــرزاي 
مثــل  كانــت  غنــي.  أشــرف  بعــده  ومــن 
ــريعية  ــالت التش ــل والتعدي ــج، ب ــذه البرام ه
ــل أن  ــن أج ــة م ــراءاٍت تجميلي ــا، إج وغيره
تكســب الحكومــة األفغانيــة الفاســدة والموالية 
لالحتــالل ثقــة األطــراف الدوليــة والجهــات 

ــات.  ــاء األفغاني ــة النس ــة، ال ثق المانح

منــذ البدايــة، فــي العام 2002، وقَّــع كرزاي، 
الرئيــس آنــذاك، “إعــالن الحقــوق األساســية 

للنســاء األفغانيــات”، واعــًدا إياهــن بالحقــوق 
المدنيــة، وفــرص التعليــم والعمــل، وتحديــد 
ــع عشــرين  ملبســهن كيفمــا يشــأن. لكــن واق
األمريكيــة  والحــرب  الغــزو  مــن  عاًمــا 
يرســم صــورةً ُملطَّخــة باالضطهــاد والعنــف 

والحرمــان لهــؤالء النســاء. 

ــن  ــنوات م ــان س ــد ثم ــام 2009، بع ــي الع ف
األمــم  بعثــة  أفــادت  األمريكــي،  الغــزو 
فــي  أفغانســتان،  فــي  للمســاعدة  المتحــدة 
تقريــٍر لهــا، بــأن “الواقــع الحالــي لحيــاة 
بالعنــف،  ُمحاصــٌر  األفغانيــات  النســاء 
حقوقهــن  أغلــب  مــن  النســاء  وتُحــَرم 
اإلنســانية األساســية”. وفــي العــام نفســه، 
ــرض  ــا يف ــة قانونً ــة األفغاني َرت الحكوم ــرَّ م
ــة  ــي العالق ــا ف ــى الزوجــة طاعــة زوجه عل
ــة القانــون، مــا  الجنســية وإال تخضــع لمعاقب
ــه هــذه  ــذي وضعت يتناقــض مــع الدســتور ال

الحكومــة مــن األصــل. 

وعلــى صعيــد التعليــم، مثــاًل، فــإن نســبة 
األميــة بيــن النســاء فــي أفغانســتان هــي 
األســوأ فــي العالــم أجمــع، إذ تبلــغ 82% 
بيــن النســاء مــن 15 إلــى 24 عاًمــا، مقابــل 
ــا  ــر نفســه. أم ــي العم ــدى الرجــل ف %50 ل
لبعثــة  آخــر  تقريــٌر  يفيــد  الصحــة،  عــن 
األمــم المتحــدة للمســاعدة فــي أفغانســتان 
ر  المتكــرِّ والحمــل  المبكــر  الــزواج  بــأن 
لــدى النســاء األفغانيــات، خــالل العقديــن 
ــات وصــل  ــدَّل وفي ــى مع ــن، أدَّى إل األخيري
إلــى 1900 مــن كلِّ 100 ألــف امــرأة، وهــو 
المعــدَّل األعلــى عالميًــا. وخــالل العقديــن 
ــة  ــى الصح ــاق عل ــاوز اإلنف ــم يتج ــا، ل أيًض
ــي  ــي )ف ــي اإلجمال ــج المحل %0.6 مــن النات
الــدول  فــي  والمتوســط   ،1.6% مصــر 
آســيا  جنــوب  فــي  بأفغانســتان  المحيطــة 
ــط  ــباب أن متوسِّ ــن أس ــك م %5(، وكان ذل

عمــر المــرأة األفغانيــة 44 عاًمــا فقــط! 

االغتصــاب والتحــرش الجنســي أيًضــا أموٌر 
شــائعة فــي أفغانســتان، وال يوجــد قانــوٌن 
يحمــي الناجيــات مــن االغتصــاب بشــكٍل 
الحــاالت.  يُبلَــغ عــن أغلــب  مباشــر، وال 
ــم  ــة تاي ــدََّدت مجل ــمبر 2018، ح ــي ديس وف
البلــد  باعتبارهــا  أفغانســتان  األمريكيــة 

األســوأ فــي العالــم بالنســبة للنســاء. 

عــن  بســيطة  لمحــة  إال  ذلــك  كلُّ  ليــس 
الطائــرات  جلبتــه  الــذي  ر”  “التحــرُّ

األمريكيــة!  والصواريــخ 

تحرر النساء بيد النساء 

لــم تُطــَرح حقــوق النســاء في أفغانســتان على 
األجنــدة األمريكيــة إال عندمــا اســتُخِدَمت 
كذريعــٍة إضافيــة للغــزو والحــرب، لتنــال 
فــي  قــدٍم  موطــئ  األمريكيــة  اإلمبرياليــة 
وســائل  أخــذت  وحينهــا،  آســيا.  وســط 
بحماســٍة  لذلــك  ج  تــروِّ الغربيــة  اإلعــالم 
ــيدة  ــت الس ــال، قال ــبيل المث ــى س ــديدة. عل ش
لــورا  آنــذاك،  المتحــدة  للواليــات  األولــى 
بــوش، إن الحــرب تهــدف إلــى “تحريــر 
نفســها  والعبــارة  األفغانيــات”،  النســاء 
ــر،  ــي بلي َرتهــا شــيري بليــر، زوجــة تون كرَّ
رئيــس وزراء بريطانيــا وقتــذاك وحليــف 

بــوش فــي الغــزو. 

ــوا يقصــدون تحريــر  أغلــب الظــن أنهــم كان
النســاء األفغانيــات مــن خــالل قتلهــن. 70% 
مــن ضحايــا الغــارات الجويــة كانــوا مــن 
النســاء واألطفــال، وأبــرز هــذه الغــارات 
ــت  ــي ضرب ــة الت ــارة الكارثي ــك الغ ــت تل كان
حفــل زفــاٍف وراح ضحيتهــا 37 مــن نســاء 
وأطفــال واليــة نانجارهــار األفغانيــة، فــي 3 

نوفمبــر 2008. 

ر النســاء قــد  إن الفكــرة القائلــة بــأن تحــرُّ
بيــد  وليــس  المســتعمر،  يــد  علــى  يأتــي 
النســاء أنفســهن، هــي فــي الواقــع تحقيــٌر مــن 
النســاء وكأنهــن غيــر قــادرات علــى التحــدي 
ــد  ــي الب ــاح مــن أجــل التحــرر، وبالتال والكف
مــن فــرض هــذا التحــرر مــن أعلــى، ال 
ــع  ــي تداف انتزاعــه مــن أســفل. والنســوية الت
عــن االســتعمار كوســيلٍة للتحــرر إنمــا هــي 
ــهن.  ــاء أنفس ــة للنس ــة معادي ــوية إمبريالي نس

هــذه الفكــرة ليســت جديــدة، بــل هــي تكــراٌر 
ر بهــا المســتعمرون  ممــل لذريعــٍة كاذبــة يبــرِّ
ومؤيِّدوهــم أطماعهــم. المثــال هــذه المــرة 
بريطانيــا  غــزت  عندمــا  مصــر.  مــن 
العظمــى مصــر فــي العــام 1882 للســيطرة 
ــه،  ــى القُطــر بأكمل ــاة الســويس وعل ــى قن عل
ــامي  ــدوب الس ــر، المن ــورد كروم ــى الل ادَّع
كان  االحتــالل  أن  آنــذاك،  مصــر  فــي 
ــى  ــرَّ عل ــاء”، وأص ــر النس ــرض “تحري بغ
أن المصرييــن “البــد أن يقتنعــوا أو يُجبَــروا 
ب الــروح الحقيقيــة للحضــارة  علــى تشــرُّ
الغربيــة”. األدهــى أن اللــورد كرومــر نفســه 
ــا، لـ”الرابطــة  ــا، ورئيًس ًس كان عضــًوا مؤسِّ
ــي  ــاء” ف ــت النس ــة تصوي ــة لمناهض الوطني

ــا!  ــي بريطاني ــات ف االنتخاب

نســاٌء  كافحــت  التاليــة،  العقــود  خــالل 
رهــن، وانتزعــت  ــات مــن أجــل تحرُّ مصري
بعــض  والعقــود  الســنين  مــرِّ  علــى 
خــالل  مــن  كان  ذلــك  لكــن  المكتســبات، 
حركتهــن الجماعيــة مــن أســفل، وليــس علــى 
يــد مســتعمٍر ينهبهــم ويســتعبدهم، بــل ضــده. 

ــق إال  ــن يتحقَّ ــي للنســاء ل إن التحــرر الحقيق
بيــد النســاء أنفســهن. والطريــق الوحيــد لهــذا 
التحــرر لــن تشــقه إال النســاء أنفســهن ضــد 

ــة واالضطهــاد.   الرجعي

نساء أفغانستان بني االحتلل وطالباننساء أفغانستان بني االحتلل وطالبان
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ترجمة: شريف السيد 

فــي  احتجاجــات  كوبــا  شــوارع  شــهدت 
وتأثيــر  الفقــر  دفــع  األخيــرة.  األســابيع 
توجيــه  إلــى  الكثيريــن  كورونــا  جائحــة 
غضبهــم نحــو الحكومــة الكوبيــة، بينمــا 

عنهــا. للدفــاع  آخــرون  احتشــد 

يزودنــا تاريــخ كوبــا بــدروٍس مهمــة للغايــة. 
لتدخــل  الوحشــية  الطبيعــة  يوضــح  إنــه 
ــا.  ــن هزيمته ــف يمك ــات المتحــدة وكي الوالي
قــدرة  علــى  ملهًمــا  مثــااًل  كوبــا  ــد  تجسِّ
الشــعوب علــى النضــال ضــد اإلمبرياليــة 
ــا ليســت  ــي. لكنه ومــن أجــل التحــرر الوطن

لالشــتراكية. نموذًجــا 

ــتولت  ــة اس ــوة إمبريالي ــبانيا أول ق ــت إس كان
علــى األرض التــي صــارت كوبــا الحقًــا 
ــكان  ــر. الس ــع عش ــرن الراب ــر الق ــي أواخ ف
األصليــون، شــعب “ســيبوني تاينــو”، الذيــن 
المســتعمرون  هرهــم  هجَّ هنــاك  عاشــوا 

واســتعبدوهم. 

وإســبانيا  المتحــدة  الواليــات  تصارعــت 
علــى كوبــا طــوال القــرن التاســع عشــر 
ــَرت إســبانيا  ــا أُجبِ ــام 1898 عندم ــى ع حت
علــى التخلــي عــن الجزيــرة. وأعلنــت كوبــا 
ــت  ــت تح ــا ظل ــام 1902، لكنه ــتقاللها ع اس
الســيطرة الفعليــة للواليــات المتحــدة مــن 
خــالل “تعديــل بــالت”. َمنـَـَح أحــد بنــود هــذا 
ــب  ــات المتحــدة قاعــدة التعذي ــل الوالي التعدي
ســيئة الصيــت غوانتانامــو فــي الجزيــرة. 
ــدة  ــات المتح ــن، كان للوالي ــك الحي ــذ ذل ومن
دوٌر كبيــر فــي إدارة كوبــا، إذ كانــت تختــار 
رؤســاءها بالفعــل وترســل قــواٍت لســحق أي 

ــة.  مقاوم

ــتقرار  ــدم االس ــن ع ــرة م ــى فت ــك إل أدى ذل
العســكري  الضابــط  اســتغل  السياســي. 
فولجينســيو باتيســتا الموقــف وتولَّــى الســلطة 
 1940 عــام  مــن  للبــالد  رئيًســا  وأصبــح 
إلــى عــام 1944. وفــي مواجهــة الهزيمــة 
االنتخابيــة فــي عــام 1952، دبــر باتيســتا 
ــوًرا  ــه ديكتات ــب نفس ــكريًا ونصَّ ــا عس انقالبً
عمــل  المتحــدة.  الواليــات  مــن  مدعوًمــا 
والمافيــا  المتحــدة  الواليــات  مــع  باتيســتا 
وأقســام مــن رأس المــال المحلــي إلنشــاء 
نظــام فاســد كان مرتًعــا لألثريــاء ورعبًــا 
للنــاس العادييــن. عارضــت قطاعــاٌت كبيــرة 
وحتــى  والفالحيــن  العاملــة  الطبقــة  مــن 
بعــض الرأســماليين حكــم باتيســتا. لقــد دمــر 
ــا  ــاق أيًض ــه أع ــن، لكن ــاس العاديي ــاة الن حي

نمــو قطــاع األعمــال المملوكــة محليًــا. 

اعتمــد باتيســتا، الــذي افتقــر إلــى القاعــدة 
والجيــش  الشــرطة  علــى  االجتماعيــة، 
لســحق المعارضــة. لكــن هــذا وحــده لــم 
يكــن كافيـًـا لمقاومــة القــوى المتجمعــة ضــده. 
مجموعــةٌ  اجتمعــت   ،1953 يوليــو  فــي 
ــر  ــن العناصــر األكث ــوار م ــن الث ــرة م صغي
األرثوذكســي  الحــزب  فــي  راديكاليــة 

اليســاري الشــعبوي، وبقيــادة فيــدل كاســترو، 
هاجمــوا ثكنــات مونــكادا التابعــة للجيــش. 
وذهــب  الهجــوم،  بســبب  كاســترو  ُســِجَن 
الحقًــا إلــى المكســيك. عنــد عودتــه إلــى 
ــب  ــى جان ــو إل ــة 26 يولي ــأ حرك ــا، أنش كوب
شــقيقه راؤول وإرنســتو تشــي جيفــارا. اتحــد 
جيفــارا وكاســترو فــي اعتقادهمــا بــأن حــرب 
العصابــات المســلحة مــن قبــل الثــوار يمكــن 
ــى  ــة. كان ينظــر إل أن تشــعل ثــورةً اجتماعي
ــد،  ــه مفي ــى أن ــن عل نضــال العمــال والفالحي

ــا. ــس مركزيً ــه لي لكن

قــادت العديــد مــن الجماعــات الكفــاح المســلح 
ــة  ــرة المتبقي ــوات باتيســتا طــوال الفت ضــد ق
الماضــي،  القــرن  مــن  الخمســينيات  مــن 
بطوليًــا.  بــال شــك  المســلح  الكفــاح  وكان 
وبيــن عامــي 1957 و1958، فَقـَـَد مــا يقــرب 
حياتهــم  المقاومــة  مــن  مقاتــل  ألفــّي  مــن 
ضــد  القمــع  أدى  المــدن.  ضواحــي  فــي 
ــكان  ــن الس ــد م ــب المزي ــى قل ــن إل المتمردي
ضــد الديكتاتوريــة والتماهــي مــع المقاومــة. 
تراجــع دعــم باتيســتا، إذ رفضــت أقســام 
المتمرديــن،  محاربــة  جيشــه  مــن  كبيــرة 
وبحلــول عــام 1958 انهــارت دولــة باتيســتا.

ــن 1959،  ــدة م ــنة الجدي ــوم رأس الس ــي ي ف
تنــازل باتيســتا عــن رئاســته وأعلــن كاســترو 
انتصــار الثــورة. أصبــح كاســترو رئيًســا 
للــوزراء فــي فبرايــر مــن ذلــك العــام. منحت 
يحاربــون  الذيــن  للمالييــن  قــوةً  الثــورة 
اإلمبرياليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. كان 
ــة  ــن الطبق ــن م ــاك دعــم شــعبي للمتمردي هن
العاملــة، لكــن لــم يكــن يُنظــر إلــى مشــاركة 
العمــال علــى أنهــا آليــة لتغييــر المجتمــع 

ــي. الكوب

كانــت هنــاك محاولــة إضــراب عــام فــي عــام 
1958، لكنــه فشــل. وفــي العــام التالــي، فــي 
اســتعراٍض لمــا يمكــن أن يحققــه النضــال 
العمالــي، لعبــت اإلضرابــات الُمنظَّمــة بعناية 
دوًرا حيويًــا فــي حمايــة الثــورة. الطريقــة 

ــاس  ــت األس ــورة أرس ــوز بالث ــي أدت للف الت
لنــوع المجتمــع الــذي ســتصبح عليــه كوبــا، 
ــي  ــةٌ ف ــه مجموع ر في ــرِّ ــا تق ــد كان مجتمًع لق
القمــة مــا هــو األفضــل للكثيريــن. لقــد أرادوا 
التغييــر للجماهيــر، لكنهــم تخلــوا عــن فكــرة 
ــة يجــب  ــة العامل ــأن تحــرر الطبق ماركــس ب
ــة ذاتهــا.  أن يكــون مــن فعــل الطبقــة العامل

فــي الســنوات األولــى التــي أعقبــت الثــورة، 
عــرف كاســترو والحزب الشــيوعي المشــكل 
حديثـًـا أنــه يجــب إجــراء إصالحــات إلرضاء 
ــي  ــة ف ــينات حقيقي ــت تحس ــر. أُجِريَ الجماهي
الرعايــة الصحيــة والتعليــم وأصبحــت أقســام 

كبيــرة مــن الصناعــة فــي يــد الدولــة. 

العمــال  تفِــد  لــم  اإلصالحــات  هــذه  لكــن 
للضغــط  أيًضــا  أُجِريَــت  بــل  فحســب، 
مــن أجــل تحــول صناعــي أســرع إلبقــاء 
ــه. كان  ــى قدمي ــا عل ــي قائًم ــاد الكوب االقتص
ــة  ــا خاص ــي ضروريً ــاد الكوب ــاء االقتص بن
ــدة حظــًرا  ــات المتح ــد أن فرضــت الوالي بع
علــى الصــادرات مــن كوبــا فــي أعقــاب 
أزمــة الصواريــخ الكوبيــة فــي عــام 1962. 
وقــد كان لذلــك آثــاٌر خطيــرة فــي بلــد يعتمــد 

بشــدة علــى الــواردات. 

الواليــات  أرهبــت  الزمــان،  مــن  لعقــود 
ــدت الغــزوات ورعــت  المتحــدة كوبــا، وصعَّ
االغتيــاالت والهجمــات اإلرهابيــة لزعزعــة 
ــدى  ــت إح ــة. كان ــة الكوبي ــتقرار الحكوم اس
أبــرز المحــاوالت “غــزو خليــج الخنازيــر” 
ــون  ــردون اليميني ــاول المتم ــام 1961. ح ع
االســتخبارات  وكالــة  مــن  المدعومــون 
ــى  ــوم عل ــين هج ــة تدش ــة األمريكي المركزي

الجزيــرة.

أن  الكوبيــة  الحكومــة  أعلنــت  ذلــك،  بعــد 
ثورتهــا اشــتراكية. تحالفــت كوبا مع روســيا. 
ــود،  ــل الوق ــداول الســكر مقاب ومــن خــالل ت
تمكَّنــت البــالد مــن الحفــاظ علــى اقتصادهــا 
علــى قيــد الحيــاة. نظــرت الحكومــة الكوبيــة 
بشــكل متزايــد إلــى روســيا كمثــال علــى 
كيفيــة تنظيــم المجتمع. كان نموذج رأســمالية 
الدولــة الــذي كان قائًمــا فــي أوروبــا الشــرقية 
والصيــن يعنــي أن وســائل التراكــم ُوِضَعــت 
فــي يــد الدولــة وبيروقراطيتهــا، وليــس فــي 
أيــدي الرأســماليين. ســمح ذلــك لهــذه الــدول 
بمواصلــة التنافــس مــع الــدول المنافســة فــي 

ــة. الســوق العالمي

كان هــذا هــو النمــوذج الــذي اتخذتــه كوبــا، 
ليــس فقــط كوســيلة لمحــاكاة حلفائهــا، ولكــن 
الراكــد  الوضــع  علــى  فعــل  كــرد  أيًضــا 
ــي  ــتراكية ف ــاء االش ــن بن ــاد. ال يمك لالقتص
ــه  ــد أن ــن المؤك ــيا، وم ــي روس ــد ف ــد واح بل
ال يمكــن فــي بلــد صغيــر مثــل كوبــا. للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة، حــدَّدت الحكومــة الكوبيــة 
أهدافًــا اقتصاديــة متفائلــة. ولكــن لتحقيــق 
لضغــٍط  العمــال  أُخِضــَع  األهــداف،  هــذه 
شــديد. وأدى الســعي المســتمر لتحقيــق النمــو 
ــل  ــر. ومث ــي أوســاط الجماهي ــؤٍس ف ــى ب إل

البلــدان الرأســمالية األخــرى، اتســم المجتمــع 
المعارضــة. كان  بالقمــع وســحق  الكوبــي 
نضــال العمــال يُهاَجــم علــى الــدوام، وأُجــِرَي 
تقســيم األراضــي الزراعيــة دون إشــراك 
الفالحيــن أو عمــال المــزارع، وأصبحــت 
النقابــات العماليــة تحــت ســيطرة الدولــة، 
ومــا ُزعــم أنــه مبــادئ للديمقراطيــة الشــعبية 
ــى.  ــل األوامــر مــن األعل ــح أســلوبًا لنق أصب

عيــًدا  الثــورة  بعــد  مــا  فتــرة  تكــن  لــم 
مــن  الميــم  مجتمــع  عانــى  للمظلوميــن. 
اضطهــاٍد وحشــي، بمــا فــي ذلــك ســجن 
المثلييــن  مــن  اآلالف  عشــرات  وطــرد 
1980. وأدى  بدايــة مــن عــام  والمثليــات 
انهيــار االتحــاد الســوفييتي مــن عــام 1988 
إلــى عــام 1991 إلــى نقــص الغــذاء فــي 

كوبــا.

ــث  ــي البح ــدأ ف ــام وب ــا النظ ــك، نج ــع ذل وم
عــن طريقــة أخــرى للحفــاظ علــى اقتصــاده، 
إذ وجــد الحــل فــي االنفتــاح التدريجــي علــى 

الشــركات الخاصــة.

ــاك 405  ــات، كان هن ــة األلفيني ــول بداي بحل
مــع  شــراكة  واتفاقيــة  مشــترًكا  مشــروًعا 
شــركات كبــرى فــي الجزيــرة، معظمهــا فــي 
مجــال الســياحة. وفــي عــام 2011، أُجِريَــت 
للشــركات  تســمح  اقتصاديــة  إصالحــاٌت 
بالعمــل بــدون إدارة حكوميــة. وفــي فبرايــر 
مــن العــام نفســه، أعلــن وزيــر العمــل الكوبي 
أن كل الدولــة الكوبيــة تقريبـًـا ســتفتح أبوابهــا 
ــى أي  ــك إل ــؤد ذل ــم ي ــة. ل ــال التجاري لألعم
تحســن فــي حيــاة النــاس العادييــن، بــل خلــق 

ــي. ــدة مــن الصــراع الطبق أشــكااًل جدي

أن  لــو  كمــا  األمــر  بــدا  مــا  لحظــة  فــي 
ــال  ــا. ق ــر موقفه ــد تغي ــدة ق ــات المتح الوالي
الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا إنــه يتحــرك 
لتطبيــع العالقــات مــع كوبــا، لكــن لــم يحــدث 
ــد  ــه دونال ــر جوهــري. فــرض خليفت أي تغيي
ترامــب 240 إجــراًء لجعــل العقوبــات أكثــر 
صرامــة، وكل هــذه اإلجــراءات ال تــزال 

ــدن. ــد جــو باي ــي عه ســارية ف

وبالطبــع، فــإن االحتجاجــات أواخــر الشــهر  
ــى نقــص الغــذاء  الماضــي هــي رد فعــل عل
الناجــم جزئيًــا عــن العقوبــات األمريكيــة 
التــي تهــدف إلــى تجويــع كوبــا. لكنهــا أيًضــا 
ــه،  ــتغل عمال ــٍع يس ــي مجتم ــش ف ــاج العي نت
رغــم تســميته بالشــيوعي، ويســمح لطبقــة 
ــرون  ــش الكثي ــا يعي ــاش بينم ــة باالنتع حاكم

فــي فقــر. 

اإلمبرياليــة  كوبــا ضــد  مــع  دائًمــا  نحــن 
األمريكيــة. ولكــن بشــكل حاســم نحــن أيًضــا 
مــع التحــرر الذاتــي للعمــال، والحــق فــي 
ــال  ــي النض ــق ف ــم، والح ــاج والتنظي االحتج
مــن أجــل اشــتراكية حقيقيــة ضــد الحكومــة.

* المقــال بقلــم صوفــي ســكواير - صحيفــة 
العامــل االشــتراكي البريطانيــة 
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»نحن دامئًا مع كوبا ضد 

اإلمربيالية األمريكية. 

ولكن بشكل حاسم نحن 

أيًضا مع التحرر الذايت 

للعامل، والحق يف االحتجاج 

والتنظيم، والحق يف النضال 

من أجل اشرتاكية حقيقية 

ضد الحكومة«
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اعتداءات صهيونية جديدة عىل غزة.. والنظام املرصي يغلق معرب رفح اعتداءات صهيونية جديدة عىل غزة.. والنظام املرصي يغلق معرب رفح 

بقلم: ممتاز يحيى 

شــهد قطــاع غــزة حالــة مــن التصعيــد خــالل 
األســبوع الماضــي اعتــداءاٍت مــن جانــب 
قــوات االحتــالل الصهيونــي، وردوًدا مــن 
فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وذلــك عقــب 
اشــتباكات علــى الحــدود الشــرقية لقطــاع 
ــن 41  ــر م ــة أكث ــن إصاب ــفرت ع ــزة أس غ
متظاهــًرا جــراء إطــالق جيــش االحتــالل 
وقــد  الغــاز.  وقنابــل  الحــي  الرصــاص 
صرحــت وزارة الصحــة الفلســطينية بــأن 
2 مــن المصابيــن، أحدهمــا طفــل، فــي حالــة 

ــرة.  خطي

أعلــن جيــش االحتــالل إصابة أحــد القناصين 
ــي  ــه ف ــه وأن ــاص علي ــالق الرص ــة إط نتيج
حالــة خطيــرة بمستشــفى ســوروكا فــي بئــر 
ــائل  ــه وس ــو تناقلت ــع فيدي ــبع، وكان مقط الس
ــد  ــة أح ــر محاول التواصــل االجتماعــي أظه
المتظاهريــن الفلســطينيين إطــالق النــار مــن 
ب فوهتــه نحــو جــدار كان  مســدس صــوَّ

ــالل.  ــود االحت ــه أحــد جن يتمركــز خلف

اســتجاب المئــات مــن الفلســطينيين لنــداء 
إلــى  دعــت  التــي  الفلســطينية  الفصائــل 
التظاهــر يــوم الســبت مــن األســبوع الماضي 
بالتزامــن مــع الذكــرى الـــ52 لحرق المســجد 
األقصــى، وقــد قــام جيــش االحتــالل بقصــف 
قطــاع غــزة لعــدة ســاعات فــي اليــوم نفســه، 
ــة  ــف ثقيل ــة بإطــالق قذائ ــا ردت المقاوم فيم
فــي  تســببت  ســديروت  مســتوطنة  تجــاه 
مــن  بجانــب عــدد  4 مســتوطنين  إصابــة 

ــتوطنات.  ــي المس ــات ف التلفي

إقنــاع  المتحــدة  واألمــم  مصــر  حاولــت 
حســب  بالتهدئــة  غــزة  قطــاع  ســلطات 
جريــدة هآرتــس العبريــة، فــي الوقــت الــذي 
تواصــل فيــه قــوات االحتــالل االعتــداء علــى 
ــطينية  ــل الفلس ــت الفصائ ــطينيين. ودع الفلس
إلــى مســيرة شــعبية عصــر األربعــاء المقبــل 
لمدينــة خانيونــس ورفــح، قــرب الحــدود 
الشــرقية، وأعلنــت نيتهــا االســتمرار فــي 

المقاومــة. 

ومــن جانبهــا، قــررت مصــر إغــالق معبــر 
ــن الماضــي، للضغــط  ــدًءا مــن االثني ــح ب رف

علــى الفصائــل الفلســطينية لوقــف الــرد علــى 
ــع  ــة البضائ ــع حرك ــي من ــا يعن ــرائيل، م إس
إلــى قطــاع غــزة. وأشــارت مصــادر لموقــع 
مــدى مصــر إلــى أن قــرار الغلــق لــه صلــة 
بيــن الســلطة بمصــر وحمــاس  بخالفــات 
تصاعــدت فــي األســابيع األخيــرة، علــى 
خلفيــة ملــف المصالحــة الفلســطينية، وكذلــك 
الفلســطينية  الفصائــل  بيــن  المحادثــات 

وإســرائيل.

نشــر عشــرات الفلســطينيين العالقيــن العديــد 
التواصــل  مواقــع  علــى  االســتغاثات  مــن 
رفــح  معبــر  إغــالق  عقــب  االجتماعــي 
بشــكل مفاجــئ، ممــا تســبب فــي شــل حركــة 
 400 )قرابــة  العالقــة  األســر  عشــرات 
شــخص( فــي مدينــة الشــيخ زويــد والعريش، 
ــر  ــح المعب ــة بفت ــة المصري ــن الحكوم مطالبي
بشــكل اســتثنائي للعــودة إلــى فلســطين، وقــد 
ــد باســتضافة  ــة الشــيخ زوي ــي مدين ــام أهال ق
العالقيــن تضامنــا معهــم حتــى انتهــاء األزمة. 

رفضهــم  عــن  الفلســطينيين  عبــر  وقــد 
ضغــط  كورقــة  رفــح  معبــر  الســتخدام 

الحــاالت  إلــى  النظــر  دون  سياســية 
اإلنســانية وحالــة القطــاع، عبــر التدويــن 
ــتاج #بكفي_حصــار، خاصــة أن  ــى هاش عل
ــر جــاءت  ــة بإغــالق المعب الخطــوة المصري
المخابــرات  رئيــس  لقــاء  مــن  أيــام  بعــد 
المصريــة، عبــاس كامــل، برئيــس الــوزراء 
ــي بينيــت، بمكتــب بينيــت  اإلســرائيلي، نفتال
ــطس  ــوم 18 أغس ــة ي ــدس المحتل ــة الق بمدين
الجــاري. وقــد تضمــن االجتمــاع نقاشــات 
تهــدف إلــي رفــع مســتوى التنســيق السياســي 
إســرائيل  بيــن  واالقتصــادي  واألمنــي 
ومصــر، كمــا تــم خــالل اللقــاء بحــث ملــف 
األوضــاع األمنيــة والتهدئــة فــي قطــاع غزة، 
بجانــب توجيــه عبــاس كامــل دعــوة لرئيــس 
الــوزراء بينيــت، للقيــام بزيــارة رســمية إلــى 
حســب  المقبلــة،  األســابيع  خــالل  مصــر 
الحســاب الرســمي لرئيــس وزراء إســرائيل 
عبــر تويتــر . وقــد شــدد جيــش االحتــالل 
الحــدود  علــى  انتشــاره  مــن  اإلســرائيلي 
ــن  ــد م ــر المزي ــزة، ونش ــرقية لقطــاع غ الش
ــط  ــة وس ــة الحديدي ــخ القب ــات صواري بطاري

حالــة ترقــب داخــل القطــاع المحاصــر.

قــررت  قــد  المصريــة  الســلطات  وكانــت 
إعــادة فتــح معبــر رفــح بشــكل دائــم وألجــل 
غيــر مســمى مــن يــوم 9 فبرايــر الماضــي، 
علــى هامــش المصالحــة واســتضافة القاهــرة 
ــات  ــر النتخاب ــطينية للتحضي ــل الفلس الفصائ
الســلطة، بعــد أكثــر مــن 5 ســنوات علــى 
تشــديد  وكان  القطــاع.  علــى  التضييــق 
ــاء  ــن أبن ــد م ــفر العدي ــع س ــراءات ومن اإلج
قطــاع غــزة مــن العبــور بجانــب ارتفــاع 
إجمالــي رســوم العبــور إلــى مصــر، التــي قد 
تتجــاوز 2000 دوالر للفــرد الواحد، تســببت 
فــي تزايــد الشــكوى مــن الجانب الفلســطيني، 
ــور بشــكل  وســط اتهامــات مــن تســهيل العب
ــم  ــر قوائ ــار دحــالن عب ــن لتي خــاص المنتمي
ــب المصــري  ــا الجان ــي يعده التنســيقيات الت

ــح. ــر رف مــن معب

تصاعد االحتجاجات يف لبنان بعد رفع الدعم عن الوقودتصاعد االحتجاجات يف لبنان بعد رفع الدعم عن الوقود
بقلم: مصطفى عبد الغني

شــهد لبنــان مظاهــرات، فــي وقــت متأخــر 
مــن يوم األربعاء 11 أغســطس، احتجاًجا 
علــى قــرار البنــك المركــزي برفــع الدعــم 
عــن الوقــود بدايــة مــن يــوم الخميــس 
بقطــع  المحتجــون  قــام  أغســطس.   12
ــر  ــرار األخي ــا فجــر الق عــدة طــرق، فيم
موجــة غضــب علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مــع توقعــات بارتفــاع وتيــرة 
ــي  ــة ف ــام القادم ــالل األي ــات خ االحتجاج
والصحــي  االقتصــادي  الوضــع  ظــل 

الكارثــي الــذي يعانــي منــه أغلــب الشــعب 
ــي. اللبنان

ريــاض  لبنــان،  مصــرف  حاكــم  كان 
ســالمة، قــد أعلــن عــن نيتــه رفــع الدعــم 
 12 مــن  اعتبــاًرا  المحروقــات  عــن 
أغســطس، وســط أزمــة خانقــة يعانــي 
ــواد  ــص م ــل نق ــي ظ ــون ف ــا اللبناني منه
البنزيــن والمــازوت والــدواء وغيرهــا 
ــاع األســعار  مــن الســلع األساســية وارتف
بشــكل جنونــي وانخفــاض القــوة الشــرائية 
للمواطنيــن بعدمــا فقــدت الليــرة معظــم 

مــن  أقــل  فــي  الــدوالر  أمــام  قيمتهــا 
عاميــن.

ــا عــن  ــن توقفه ــز ع ــدة مخاب ــت ع وأعلن
العمــل بســبب نقــص الوقــود، فيمــا أقفلــت 
عــدة محطــات وقــود أبوابهــا بينمــا تشــهد 
ــبوق  ــر مس ــام غي محطــات أخــرى ازدح
أدى إلــى تراكــم صفــوف مــن الســيارات 
أمــام مداخــل المحطــات. وأعلن مستشــفى 
اســتقبال  عــن  قدرتــه  عــدم  المقاصــد 
مثــل  الوقــود  نقــص  نتيجــة  المرضــى 

ــان. ــفيات لبن ــي مستش باق

ويعيــش لبنــان أزمــة اقتصاديــة وصحيــة 
ــود  ــة والوق ــص األدوي ــة نق ــة نتيج طاحن
مســتمر  بشــكل  الكهربــاء  وانقطــاع 
وارتفــاع أســعار الخبــز والمواد األساســية 
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، وســط 
ــعار  ــي أس ــدة ف ــات جدي ــات بارتفاع توقع
ــع الدعــم  ــرار رف معظــم الســلع نتيجــة لق
عــن الوقــود قــد تصــل إلــى نســبة تضخــم 

%100 هــذا العــام.
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ــة أن  ــن إمكاني ــة تحــذر م ــر علمي ــة تقاري ثم
يكــون التغيــر المناخــي الــذي ستشــهده العقود 
ــادات  ــة، أســوأ ممــا هــو متوقــع، فالزي المقبل
ــة  ــي اليابس ــرارة ف ــات الح ــدل درج ــي مع ف
والبحــار قــد فاقــت بكثيــر كل التوقعــات. 
ــة  ــي مجــال البيئ ــر عــدد مــن العلمــاء ف وعب
ــل  ــم التقلي ــد ت ــه ق مؤخــراً عــن اعتقادهــم، أن
مــن حجــم المخاطــر المتوقعــة مــن التغيــرات 

ــة. ــة المقبل المناخي

وتشــمل اآلثــار البيئيــة لزيــادة درجــة حــرارة 
ــاع منســوب البحــر واألمطــار  األرض ارتف
األمــراض  انتشــار  وزيــادة  واألعاصيــر؛ 
التــي تنتقــل عــن طريــق البعــوض، مثــل 
ــي  ــر المناخ ــون التغي ــا. ويك ــرض المالري م
ــي  ــيما ف ــة، الس ــى الزراع ــرا عل ــر تدمي أكث
البلــدان الفقيــرة، التــي تفتقــر إلــى التكنولوجيا 
التــي تمتلكهــا الــدول المتقدمــة وتســاعدها 
فــي الحــد مــن مشــكالت التغيــرات المناخيــة. 
المباشــرة  النتائــج  إن  القــول  نافلــة  ومــن 
مثــل  األرض،  حــرارة  درجــة  الرتفــاع 
آثارهــا  األخــرى،  الطبيعيــة  الكــوارث 

ــراء. ــي الفق ــف عل ــة أعن التدميري

ــة  ــوص موجه ــذا الخص ــام به ــع االته أصاب
تقــوم  التــي  العمالقــة،  النفــط  لشــركات 
صناعاتهــا علــى مشــتقات ومصــادر النفــط، 
وأغلبهــا موجــودة فــي أمريــكا التــي تعــارض 
التوقيــع علــى بروتوكــول كيوتــو المتعلــق 
بالحــد مــن انبعــاث الغــازات الدفيئــة، تحــت 
ــى وإن  ــركات، حت ــك الش ــح تل ــأة مصال وط
انقــراض  فــي  البيئيــة  الكــوارث  تســببت 

البشــر كلهــم. وهكــذا فــإن مســألة ارتفــاع 
ــي  ــا ف ــر إليه ــب أن ينظ ــرارة األرض يج ح
الســياق االقتصــادي والسياســي، فلكــي نفهــم 
التدابيــر الممكنــة لخفــض درجــة حــرارة 
األرض، مــن الضــروري أن نفهــم كيــف أن 
العوامــل السياســية واالقتصاديــة تتفاعــل.

ــة بالتوقــف  ــة، يطالــب علمــاء البيئ مــن ناحي
التدريجــي عــن اســتخدام النفــط ومشــتقاته 
الصناعيــة التــي تلــوث البيئــة، وإيجــاد حلول 
ــم  ــى العال ــة. فعل ــة الطاق ــة لمعالجــة أزم بديل
إيجــاد تقنيــات جديــدة للطاقــة، وهــي مصــادر 
ــمس  ــى الش ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة البديل الطاق
والريــاح، وطاقــات أخــرى نظيفــة، تقلــل مــن 

انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون.

ضــرورة  علــي  العلمــاء  هــؤالء  ويشــدد 
اســتدراك الوضــع فــورا ألن هنــاك مــا بيــن 
ــن  ــا كأقصــى زم ــن عام ــى ثالثي عشــرين إل
تقريبــي إليجــاد الحلــول. لكــن هــذه الحلــول 
وضــع  أخــرى،  ناحيــة  مــن  تفتــرض، 
ــي  ــر ف ــراء التغيي ــدة إلج ــة جدي خطــة عالمي
ــوم، كذلــك  ــداول الي النمــوذج الصناعــي المت
يفتــرض وضــع خطــة للتغييــر فــي صناعــة 
ــد  ــرات تع ــذه التغيي ــن كل ه ــا. لك التكنولوجي
مســتحيلة فــي الوقــت الحاضــر فــي ظــل 
الرئيســي  فالحافــز  الرأســمالي،  النظــام 
الرأســمالي،  المجتمــع  ظــل  فــي  للتغييــر 
ــة  ــة أو رفاهي ــي البيئ ــق اإلنســان عل ــس قل لي
البشــرية، بــل الســعي إلــى أقصــى ربــح 

ممكــن.

إذا النقطــة الرئيســية فــي مســألة زيــادة درجة 
حــرارة األرض هــي سياســية ويجــب النظــر 
إليهــا علــي أرضيــة المجتمــع الرأســمالي. 
فعلــى ســبيل المثــال الشــركات الصناعيــة 
ــركات  ــن ش ــرة، م ــببة للظاه ــة المس العمالق
نفــط وغــاز وتعديــن وســيارات، تؤثــر بشــدة 
فــي صياغــة القــرارات السياســية المرتبطــة 
ــة  ــة بطريق ــازات الدفيئ ــاج غ ــن إنت ــد م بالح
التبرعــات.  طريــق  عــن  مباشــرة،  غيــر 
 ،1999 إلــى   1995 مــن  الفتــرة  فخــالل 
تبرعــت شــركات النفــط والغــاز بمبلــغ 20.8 
ــيوخ  ــس الش ــحين لمجل ــون دوالر للمرش ملي
المتحــدة،  الواليــات  فــي  والكونجــرس 
وخــالل نفــس العــام، منحــت الصناعــات 
التعدينيــة مبلــغ 2.7 مليــون دوالر لهــؤالء 
المرشــحين كمــا أعطــت صناعات الســيارات 
3.8 مليــون دوالر لهــم. كل هــذه الصناعــات 
ــم  ــط والفح ــتمرار النف ــي اس ــة ف ــا مصلح له
والغــاز كمصــادر رئيســية للطاقــة. ومــن هنــا 
ــرارة األرض  ــة ح ــاع درج ــف ارتف ــإن وق ف
السياســي  النفــوذ  بســبب  صعبــة  عمليــة 
ــي  ــط ف ــس فق ــة، لي ــذه الصناعــات العمالق له
الصعيــد  علــي  ولكــن  المتحــدة  الواليــات 

ــي. العالم

وعلــي الرغــم من أن النفــط والغاز معرضان 
للنفــاد خــالل هــذا القــرن إال أن الصــراع 
علــي الهيمنــة علــي مناطــق إنتاجهمــا تعكــس 
بصــورة جليــة أن الرأســمالية العالمية ورأس 
حربتهــا اإلمبرياليــة األمريكيــة، تســعيان إلي 
أن يكــون النفــط والغــاز مصدريــن رئيســيين 

فالــكل  المنظــور.  المســتقبل  فــي  للطاقــة 
ــات المتحــدة خاضــت أربعــة  ــم أن الوالي يعل
ــي  ــة، ف ــة الماضي ــود القليل ــي العق حــروب ف
كان  وأفغانســتان،  ويوغوســالفيا  العــراق 
النفــط والغــاز فيهــا عامــال رئيســيا. فــي 
ــي أن كل  ــة ف ــق، ال غراب ضــوء هــذه الحقائ
ــة لوضــع تدابيــر للحــد مــن انبعاثــات  محاول
غــازات الدفيئــة قــد ثبــت عــدم فعاليتهــا. 
إلــي  تــؤدى  الرأســمالي  التنافــس  فعمليــة 
ــي  ــم ف ــط والفح ــي النف ــاظ عل ــتمرار الحف اس
ــة. ــة العالمي ــي ســوق الطاق وضــع مهيمــن ف

توجــد  ال  الرأســمالي،  النظــام  ظــل  فــي 
ــة.  ــة للتعامــل مــع مشــاكل البيئ ــة جدي إمكاني
الــكل يتذكــر إعصــار كاترينــا الــذي يعــد 
الواليــات  لهــا  تعرضــت  كارثــة  أكبــر 
المتحــدة. ورغــم أن تلــك الكارثــة دمــرت 
األمريكييــن،  مــن  اآلالف  عشــرات  حيــاة 
إال أن ذلــك كلــه لــم يقنــع الواليــات المتحــدة 
بعــد بالتوقيــع علــى اتفاقيــة كيوتــو بســبب أن 
الشــركات الصناعيــة فــي الواليــات المتحــدة 
ــى ال تتضــرر  ــع حت ــك التوقي تحــول دون ذل
الطاقــة  بالبحــث عــن مصــادر  أرباحهــا، 
ومشــتقاته.  النفــط  عــن  النظيفــة، عوضــا 
كل ذلــك يؤكــد علــي أن اســتمرار النظــام 
ــى  ــر مأســاوي عل ــه أث الرأســمالي ســيكون ل
البيئــة ومســتقبل البشــرية. لــذا فــإن مواجهــة 
األرض  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  مشــكلة 
يحتــاج إلــي النضــال ضــد النظــام الرأســمالي 
ــعاره البشــر  ــم أخــر ش ــن أجــل عال ــه م نفس

ــاح. ــل األرب قب

الرأساملية والتغري املناخي الرأساملية والتغري املناخي 

الحكومة الجزائرية تخادع بينام البلد تحرتقالحكومة الجزائرية تخادع بينام البلد تحرتق
ترجمة: مصطفى عبد الغني 

مــات 71 شــخًصا علــى األقــل فــي الجزائــر 
نتيجــة النتشــار حرائــق الغابــات فــي أجــزاء 
شــمال  فــي  الواقعــة  الدولــة  مــن  كبيــرة 
الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  كان  إفريقيــا. 
وفوضــى المنــاخ الســبب الرئيســي فــي تلــك 
ــة  ــق محتدم ــى حرائ ــا أدى إل ــق، كم الحرائ
فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم. هــذا هــو واقع 
التغيــر المناخــي، فارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــق. ــاف والحرائ ــار الجف ــى انتش ــؤدي إل ي

يقــول ماثيــو جونــز، الباحــث فــي مركــز 
جامعــة إيســت أنجليــا ألبحــاث تغيــر المنــاخ، 
ــا  ــه فيه ــي يواج ــام الت ــدد األي ــط ع إن متوس
ــة  ــروف مناخي ــط ظ ــر المتوس ــوض البح ح
قــد  الشــديدة  الحرائــق  الشــتعال  مناســبة 
ح  ــا منــذ الثمانينيــات. وصــرَّ تضاعــف تقريبً
جونــز أن “التغيــر المناخــي يفــرض تحــول 
ــط  ــر المتوس ــول البح ــة ح ــق الطبيعي المناط
إلــى حالــة قابلــة لالشــتعال بشــكل منتظــم عن 
طريــق تجفيــف الغطــاء النباتــي وبالتالــي 

تجهيــزه لالشــتعال”.

أعلــى  تونــس  ســجلت  أســبوعين،  ومنــذ 

مســتوى لدرجــة الحــرارة علــى اإلطــالق بما 
يزيــد عــن 50 درجــة مئويــة فــي القيــروان. 
وتنتشــر حرائــق الغابــات فــي الجزائــر، ففــي 
2020 تصاعــد الدخــان مــن مــا يقــرب مــن 
ــة،  ــات الجزائري ــن الغاب ــار م ــف هكت 44 أل
يمثــل الهكتــار مــا يعــادل مســاحة ملعــب 

ــا. ــدم تقريبً ــي لكــرة الق دول

ولكــن حجــم الحرائــق وشراســتها يرتفــع 
كلمــا ارتفعــت درجــات الحــرارة. يتوقــع 
تقديــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة 
الحــرارة فــي  المنــاخ أن درجــات  بتغيــر 
حــوض البحــر المتوســط ســترتفع أســرع من 
المعــدل العالمــي فــي العقــود القادمــة. وتحذر 
الهيئــة أن عشــرات المالييــن مــن النــاس 
ســيواجهون خطــر نقــص الميــاه المتصاعــد، 
والفيضانــات الســاحلية والتعــرض للحــرارة 

ــة. ــديدة القاتل الش

ــى  ــر حت ــق الجزائ ــا حرائ ــدد ضحاي ــغ ع يبل
أصــدرت  جنديًــا.   28 و  مدنيًــا   43 اآلن 
الحكومــة الجزائريــة الكثيــر مــن المعلومــات 
حــول  والقليــل  الجيــش  وفيــات  حــول 
القروييــن الذيــن القــوا حتفهــم. كثيــر مــن 
الذيــن ماتــوا هــم عمــال ريفيــون يعيشــون في 

فقــر مدقــع وكانــوا يحاولــون حمايــة منازلهــم 
مواقــع  علــى  النــاس  نشــر  ومحاصيلهــم. 
التواصــل صــوًرا للقروييــن الُمحاصريــن 
ــي  ــالل الت ــفوح الت ــورة وس ــية المذع والماش
ــى  ــت إل ــد تحول ــات وق ــا الغاب ــت تغطيه كان
ــى  ــودة إل ــون بالع ــدأ القروي ــة. ب م ــٍل متفحِّ كت
إخالئهــا،  علــى  أُجبــروا  بعدمــا  منازلهــم 
أحدهــم  أخبــر  الدمــار.  بحجــم  ليُصَدمــوا 
لــي  يتبــق  “لــم  اإلخباريــة   AFP وكالــة 
شــيء، لقــد تدمــرت ورشــتي، وســيارتي، 
ــاذ عائلتــي،  وشــقتي. لكننــي تمكنــت مــن إنق
لقــد مــات جيرانــي أو فقــدوا أحــد أقاربهــم”.

ــك  ــن ذل ــا ع ــة بتغاضيه ــت الدول ــد أجرم لق
ــي  ــات ف ــق غاب ــاك حرائ ــت هن ــد. كان التهدي
منطقــة خنشــلة  فــي يونيــو الماضــي، ولكــن 
لــم يكــن هنــاك اســتعداد جــاد لمزيــد مــن 
الحرائــق مــن ناحيــة حشــد المــوارد مثــل 
ــك  ــدأ نشــر تل ــق. ب ــرات مكافحــة الحرائ طائ
الطائــرات اآلن فقــط، والقــوى األوروبيــة 
التــي أمكنهــا توريــد تلــك الطائــرات تصرفت 

ــة. ــة للغاي ــورٍة بطيئ بص

حــاول الرئيــس الجزائــري، عبــد المجيــد 
اســتعداد  عــدم  علــى  التشــويش  تبــون، 

وصــف  حينمــا  مقــزز  بشــكل  الســلطات 
فاعــل”.  “بفعــل  بأنهــا  الحرائــق  أغلــب 
مشــعلي  مــن   22 علــى  القبــض  وأعلــن 
الحرائــق المزعوميــن، منهــم 11 مــن تيــزي 
ــل،  ــة القبائ ــي منطق ــرة ف ــة الكبي وزو، المدين
وهــي المنطقــة التــي كثيــًرا مــا تمــردت علــى 

المركزيــة. الســلطة 

منــذ  تمــرد  حالــة  فــي  الجزائــر  تعيــش 
عاميــن، ومنــذ شــهرين قاطــع مالييــن النــاس 
معارضتهــم  علــى  كعالمــة  االنتخابــات 
نســبة  كانــت  الحاكــم.  للنظــام  المســتمرة 
فقــط،   30% االنتخابــات  فــي  المشــاركة 
المشــاركة فــي  النســبة األقــل فــي  وهــي 
ســنة   20 الـــ  فــي  التشــريعية  االنتخابــات 
األخيــرة. وال تــزال القــوات المســلحة تحتفــظ 

الحقيقيــة. بالســلطة 

للنخبــة  إدانــة  األخيــرة  الحرائــق  تمثــل 
الحاكمــة فــي الجزائــر، وللنظــام الرأســمالي 
العالمــي الــذي تســبب فــي التغيــر المناخــي.

* المقــال بقلــم: تشــارلي كيمبــر - صحيفــة 
ــة  العامــل االشــتراكي البريطاني
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ربيع براج: ربيع براج: 5353 عاًما عىل النضال ضد ديكتاتورية الدبابات الستالينية عاًما عىل النضال ضد ديكتاتورية الدبابات الستالينية
ــات الروســية  ــت الدباب ــا، تدفَّق ــذ 53 عاًم من
فــي  تشيكوســلوفاكيا  مــع  الحــدود  عبــر 
ــطس  ــوم 21 أغس ــن ي ــى م ــاعات األول الس
1968، بغــرض اإلطاحــة بزعيــم الحــزب 
الشــيوعي أليكســاندر دوبتشــيك، الــذي كان 
ــَن سياســاٍت إصالحيــة ُعِرفَــت باســم  قــد دشَّ
“ربيــع بــراج”. وقــد فتحــت هــذه السياســات 
عماليــة  حركــٍة  أمــام  البــاب  اإلصالحيــة 

ــالد. ــي للب ــم الروس ــدََّدت الحك ــة ه وطالبي

لكــن مباهــاة روســيا بـ”اســتعادة النظــام” فــي 
ــي غضــوِن ســاعاٍت  ــَرت ف ــام تبخَّ ــة أي أربع
ــةً  ــزو انتفاض ــذا الغ ــار ه ــزو، إذ أث ــن الغ م
كبــرى فــي عــام 1968، عــام االنتفاضــة 
العالميــة ضــد الحــرب واالضطهــاد، وضــد 
الشــرقية  أوروبــا  قلــب  فــي  الرأســمالية، 

ــمية. ــة الرس ــن الناحي ــتراكية م -االش

خــرج الطــالب إلــى الشــوارع، وواجهــوا 
ــي  ــات ف ــوا االعتصام ــات )*(، ونظَّم الدباب
ــى  ــوا بمســارعة العمــال إل الجامعــات. فوجئ
دعمهــم، إذ انهمــرت رســائل التضامــن مــن 
ــى الجامعــات. ــالد إل ــر الب ــع العمــل عب مواق

َكتَــَب جــان كافــان، الــذي كان قياديًــا طالبيًــا 
فــي جامعــة تشــارلز فــي بــراج ذلــك العــام، 
مســتدعيًا ذكريــات التضامن واســع االنتشــار 
قائــاًل:  العمــل،  ومواقــع  الجامعــات  بيــن 
“خلقــت االعتصامــات الطالبيــة فــي نوفمبــر 
عماليــة  التفاقــاٍت  خصبــة  تربــةً   1968
طالبيــة علــى الدفــاع عــن ربيــع بــراج. كان 
الطــالب يذهبــون إلــى المصانــع ويلقــون 
َز  الخطــب علــى آالف العمــال. وقــد عــزَّ
التهديــد بتنظيــم إضــراٍب عــام ذلــك االتفــاق 
الدفاعــي بيــن اتحــاد الطــالب واتحــاد نقابــات 
ــاس  ــذ الن ــيكية”. أخ ــات التش ــال الصناع عم
الشــوارع  الفتــات  قــون  يُمزِّ البــالد  عبــر 
إلربــاك القــوات الغازيــة -اللهــم إال الالفتــات 
التــي تشــير إلــى الطريــق المــؤدي لموســكو.

رأسمالية الدولة

التشيكوســلوفاكي فــي ذلــك  كان الدســتور 
الوقــت ينــص علــى أن “كل الســلطة فــي 
االشــتراكية  تشيكوســلوفاكيا  جمهوريــة 
تكمــن فــي يــد الجماهيــر العاملــة”. لكــن فــي 
الحقيقــة، لــم تكــن الطبقــة العاملــة تحــوز مــن 
ــن  ــا م ــد نظيراته ــي ي ــا ف ــر ِممَّ ــلطة أكث الس
المتحــدة  العاملــة فــي الواليــات  الطبقــات 
إذ كانــت روســيا  أو بريطانيــا أو فرنســا. 
الســتالينية، وكتلتهــا الشــرق أوروبيــة، تمثِّــل 
ــة  ــات حاكم ــا طبق ــة له ــمالية دول ــم رأس نُظُ

ــَدت فــي بيروقراطيــة الدولــة. تجسَّ

ــي اندلعــت عــام  ــورة الروســية الت ــت الث كان
ــوري  ــة الحــزب البلشــفي الث 1917، بزعام
ــة  ــتراكيةً حقيقي ــورةً اش ــن، ث ــر ليني لفالديمي
اســتولت فيهــا الطبقــة العاملــة علــى الســلطة 
السياســية ولفتــرٍة وجيــزٍة مــن الزمــن أدارت 
المجتمــع عبــر المجالــس العماليــة المعروفــة 

بـ”الســوفييتات”. لكــن الموجــة الثوريــة التي 
ًمــا كبيًرا  انتشــرت عبــر أوروبــا لــم تُحقِّــق تقدُّ
مثلمــا فعلــت فــي روســيا. وترتَّــَب علــى ذلــك 
أن هَلََكــت الطبقــة العاملــة الروســية التــي 
صنعــت الثــورة فــي أعقــاِب غــزٍو إمبريالــي 
ــت  َغ ــا فُرِّ ــام 1921. وبينم ــى الع اســتمر حت
الســوفييتات مــن مضمونهــا، ظــلَّ البالشــفة 
فــي الســلطة مســئولين عــن بيروقراطيــة 

ــة. ضخمــة تابعــة للدول

نمــت هــذه البيروقراطيــة علــى نحــٍو متزايــد 
مــع إحــكام جوزيــف ســتالين الســيطرة علــى 
مقاليــد الســلطة، وبــدأت فــي تطويــر مصالــح 
طبقيــة خاصــة بهــا. وبعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة، فََرَضــت روســيا نظــام رأســمالية 
أوروبــا  دول  علــى  بهــا  الخــاص  الدولــة 

ــلوفاكيا. ــل تشيكوس ــرقية، مث الش

بطــرٍق  الحاكمــة  البيروقراطيــة  عملــت 
مماثلــة لتلــك التــي اتبعهــا رؤســاء الشــركات 
ظــلِّ  ففــي  الغــرب.  فــي  الرأســماليين 
ــال مــن  الرأســمالية، تســتغل الشــركات العم
أجــل توليــد األربــاح، وتبحــث الشــركات 
ــذه  ــم ه ــدة لتعظي ــن طــرٍق جدي ــة ع المتنافِس
عمليًــا  هنــاك  تكــن  لــم  وبينمــا  األربــاح. 
نظــام  داخــل  النــوع  هــذا  مــن  منافســة 
ككل  النظــام  هــذا  كان  الدولــة،  رأســمالية 
علــى  وعســكرية  اقتصاديــة  منافســٍة  فــي 

الدولــي. المســتوى 

التلفزيــون  علــى  أُذيــَع  برنامــٌج  أظهــر 
التشيكوســلوفاكي فــي أبريــل 1968 كيــف 
كانــت هــذه المنافســة تجــري. اســتضاف 
البرنامــج عــدًدا مــن المــدراء الشــيوعيين 
المشــاهد  فــي  للدولــة.  مملوكــٍة  لشــركاٍت 
األولــى للبرنامــج، يظهــر موقــُع بنــاٍء نصــف 

مكتمــل، ويقــول الُمعلِّــق: “لقــد أقنعنــا أنفســنا 
ــاء  ــه إعــادة بن ــذي تجــري وفق ــاع ال أن اإليق
المتاجــر فــي شــارع “نــا موســتكو” فــي 
بــراج، فضفــاٌض للغايــة، فــي حيــن أنــه 
ينتهــي  أن  الُمفتَــَرض  مــن  الحقيقــة  فــي 
ــف  ــاٍم ونص ــون ع ــي غض ــه ف ــر برمت األم
العــام”. ويضيــف: “ســألنا الرئيــس التنفيــذي 
البنــاء مــا إن كان المشــروع قــد  لشــركة 
ينتهــي فــي وقــٍت أقــرب إذا شــاركت فيــه 
التنفيــذي:  الرئيــس  ردَّ  أجنبيــة”.  شــركةٌ 
ــع هــذه صحيــح. لكــن الفــارق يكمــن  “بالطب
فــي اإلمــدادات بمــواد البنــاء. لــدى هــذه 
الشــركات الغربيــة أمــواٌل أكثــر، وتوقيتــات 
فــي  أســرع، واختيــارات مفتوحــة  تســليٍم 

اســتخدام مــواد البنــاء”.

انتقــاداٍت  البرنامــج  َعــَرَض  ذلــك،  بعــد 
ر عليــه  لطريــٍق ســريع افتُتِــَح حديثًــا تكــرَّ
ــفلت  ــوادث ألن األس ــن الح ــر م ــوع الكثي وق
ــذي  ــس التنفي ــن الرئي كان رديء الجــودة. لك
إنشــاء  مشــروع  ـت  تولّـَ التــي  للشــركة 
الطريــق أوضــح فــي هــذا الصــدد كيــف كان 
عمــل شــركته منافًســا لــرأس المــال الغربــي، 
كان  األمــر صعبًــا.  “ليــس  بفخــر:  قائــاًل 
ــا اآلن 230  ــار لدين ــا، وص ــا 390 عاًم لدين
ونقــوم بالمزيــد مــن العمــل. هــذا مــا يســمونه 

اإلنتاجيــة األفضــل”.

كاقتصــاِد رأســماليِة دولــة، كانــت األزمــة 
والنضــال الطبقــي يتناميــان داخــل المجتمــع 
التشيكوســلوفاكي كمــا فــي مجتمعات الســوق 
الحــرة فــي الغــرب. وهــذه التناقضــات هــي 
ــت  ــراج. كان ــع ب ــَدت األرض لربي ــي َمهَّ الت
ــر  ــدول األكث ــن ال ــدةً م ــلوفاكيا واح تشيكوس
والًء لروســيا منــذ الخمســينيات. وكلُّ مــن 

ــم أعضــاء  ــن فيه ــك -بم ــي وجــه ذل ــَف ف َوقَ
الحــزب الشــيوعي أنفســهم- كان يتعــرَّض 
لقمــٍع وحشــي. لكــن االســتقرار الــذي كان 
علــى  بُنِــَي  تشيكوســلوفاكيا  فــي  ُمتحقِّقًــا 
ــى دول  ــة إل ــع الُمنتجــات الصناعي أســاس بي
ــًرا اقتصاديًــا  الكتلــة الشــرقية األكثــر تأخُّ
ــت  ــينيات ضرب ــر الخمس ــي أواخ ــا، وف عنه
ــف  ــلوفاكيا. كي ــة تشيكوس ــة االقتصادي األزم
وكيــف  البيروقراطيــة؟  فعــِل  ردُّ  كان  إذن 

ــك؟ ــة لذل ــة العامل ــتجابت الطبق اس

الحاجة إلى إصالحات

ــَر الكاتــب الديســالف  فــي العــام 1960، نََش
مناتشــكو كتابـًـا مثيــًرا حمــل عنــوان “تقاريــر 
للصحيفــة  ًرا  ُمحــرِّ وباعتبــاره  متأخــرة”. 
الســلوفاكي  الشــيوعي  للحــزب  الرســمية 
“البرافــدا”، َكتـَـَب مناتشــكو عــن المحاكمــات 
شــنَّها  التــي  التطهيــر  وحملــة  الصوريــة 
النظــام ضــد المعارضيــن السياســيين فــي 

الخمســينيات.

روى مناتشــكو فــي كتابــه قصــص الضحايــا، 
األرض  التــي “خســفت  الفظائــع  وَكَشــَف 
ــك  ــن ذل ــم يك ــة”. ل ــداٍف عظيم ــكاٍر وأه بأف
يضمــره  بالذنــب  إحســاٍس  ســبيل  علــى 
ضميــٌر ســتاليني. ففــي نفــس العــام الــذي 
نُِشــَر فيــه الكتــاب، كان الركــود االقتصــادي 
َل إلــى كســاد، وبــرز مناتشــكو فــي  قــد تحــوَّ
هــذا اإلطــار كتعبيــٍر عــن قطــاٍع متنــاٍم مــن 
إلــى  بالحاجــِة  آنــذاك  أقــرَّ  البيروقراطيــة 

إصالحــاٍت اقتصاديــة.

الداخلــي  التنافــس  كشــف  خــالل  ومــن 
أمــل  للدولــة،  المملوكــة  الشــركات  بيــن 
الشــركات  تصفيــة  فــي  اإلصالحيــون 
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ــد  ــى تولي ــدرة عل ــتعادة الق ــؤة واس ــر الكف غي
القيــادة  قاَوَمــت  البدايــة،  فــي  األربــاح. 
ــزب  ــام للح ــن الع دة لألمي ــدِّ ــتالينية الُمتش الس
أنطونيــن  التشيكوســلوفاكي،  الشــيوعي 
نوڨوتنــي، تطبيــق اإلصالحــات، فيمــا لــم 
يــِرد اإلصالحيــون مواجهــة هــذه القيــادة 
ــن  ــن مهمي ــن. لكــن حدثي ــي العل ــة ف الُمحافِظ
قــد وقعــا وكان من شــأنهما دفــع اإلصالحيين 

ك. للتحــرُّ

فــي صفــوف  يتنامــى  الغضــب  أواًل، كان 
العــام  المؤتمــر  فــي  الوســطى.  الطبقــات 
َد الروائــي  ـاب عــام 1967، نــدَّ لنقابــة الُكتّـَ
قائــاًل:  ككل،  بالنظــام  فاكوليــك  لودفيــك 
ــكلٍة  ــد أيُّ مش ــم تج ــا ل ــرين عاًم ــة عش “طيل
ــا إلــى الحــل”.  إنســانية فــي هــذا البلــد طريقً
لــم يكــن مــن نوڨوتنــي إال أن طَــَرَد فاكوليــك 
وثالثــة روائييــن معارضيــن آخريــن وأغلــق 
ــن  ــون واقفي ــلَّ اإلصالحي ــا ظ ــم، فيم صحفه

دون حــراك.

ثانيًــا، بعــد عــدة أشــهر الحقــة، أدى انقطــاع 
الطاقــة فــي مكتبــة ســتراهوف فــي بــراج إلى 
ــي  ــر حوال ــعال غضــب الطــالب، فتظاه إش
1500 منهــم فــي مســيرٍة مــن المكتبــة حتــى 
ــد  ــد نــور.. نري وســط المدينــة، هاتفيــن “نري
المزيــد مــن النــور”، وقوبِلــوا بقمــٍع وحشــي 
ــَر قادتهــم علــى التجنيــد  مــن الشــرطة، وأُجبِ

بالجيــش.

إصالحيون ومحافظون

ظــنَّ نوڨوتنــي أن بإمكانــه قمــع الغضــب 
الســتالينية  األســاليب  باســتخدام  المتنامــي 
بــة. لكــن هــذا القمــع طــال الكثيــر  الُمجرَّ
أيًضــا  المخلصيــن  الحــزب  أعضــاء  مــن 
بنفــس القــدر، مثــل فالديميــر سوتشــانيك، 
ــي  ــزع بالنســبِة ل ــه أمــٌر مف ــب: “إن ــذي َكتَ ال
األمــن  قــوات  تنهــال  أن  قديــم  كشــيوعيٍّ 
ــة  ــرٍة طالبي ــى مظاه ــا عل ــتراكي ضربً االش
ــمالية”. ــرطة الرأس ــل الش ــا تفع ــلمية مثلم س

جــاء الخطــر األكبــر علــى النظــام بعدمــا 
ــم  ــاٍء له ــن حلف ــون البحــث ع ــدأ اإلصالحي ب
ــار  ــدأ أنص ــة. ب ــة البيروقراطي ــارج أروق خ
ــه إلــى الطــالب  أليكســاندر دوبتشــيك بالتوجُّ
ــع.  ــون المصان ــرعوا يجول ــم ش ــاب، ث والُكتَّ
ســاعدهم ذلــك فــي إلحــاق الهزيمــة بنوڨوتنــي 
وإحــالل دوبتشــيك محلــه فــي ينايــر 1968. 
ــة  ــن كان عليهــم مواصل ــر أن اإلصالحيي غي
الحــراك ضــد خصومهــم المحافظيــن فــي 

ــة. ــة الحاكم البيروقراطي

ــاآلالف بهــدف  ــة ب نظَّمــوا تجمهــراٍت طالبي
ــادة الحــزب، لكــن  ــي عــن قي إقصــاء نوڨوتن
يحاولــون  كانــوا  اآلخــر،  الجانــب  علــى 
وضــع حركــة الطــالب فــي إطــاٍر ُمحــدَّد 
اإلصالحييــن  أحــد  قــال  عنــه.  تخــرج  ال 
وهــو  دوبتشــيك،  تيــار  فــي  البارزيــن 
ــٍة ألقاهــا  ــي خطب جوزيــف سِمركوفســكي، ف
ــى الطــالب: “لكــم حــقٌّ وعليكــم واجــب  عل
ــا  ــة منَّ ــةً وراديكالي ــر ثوري ــوا أكث ــأن تكون ب
ــن أن  ــذَّر م ــه ح ــدم”، لكن ــل األق ــن الجي نح

حركتهــم ينبغــي أن تكــون “مســئولة”.

كانــت قيــادة دوبتشــيك للحــزب تهــدف دائًمــا 
وفــي المقــاِم األول الســتعادة قــوة النظــام 
الُمعتــل فــي البــالد، مــع اإلبقــاء علــى قبضــة 
النخبــة الحاكمــة علــى مقاليــد الســلطة. نفَّــذوا 
مثــاًل،  الرقابــة  كإلغــاء  الوعــود،  بعــض 
ــاب  ــذا الخط ــن ه ــت م ــة انطلق ــن الحرك لك
الديمقراطــي الظاهــري وأرادت أن تذهــب 
ــت  ــي الوق ــك. ف ــن ذل ــد م ــو أبع ــا ه ــى م إل
ــي  ــكَّك ف ــة تتش ــة العامل ــدأت الطبق ــه، ب نفس
للنظــام،  الرســمي  االشــتراكي  الخطــاب 
وتتســاءل فــي مصلحــِة َمــن يصــب هــذا 

الخطــاب.

متزايــدة  بصــورٍة  اإلصالحيــون  قــاَوَم 
ــَر  ــن نََش ــفل. وحي ــن أس ــتقل م النضــال المس
فاكوليــك بيانًــا دعــا فيــه الشــعب لتطهيــر 
قيــادة  نــدََّدت  المحافظيــن،  مــن  الحــزب 

بذلــك. دوبتشــيك 

تراجع اإلصالحيين واستمرار النضال

فــي تلــك األثنــاء كان ُحــكَّام روســيا يتابعــون 
تصاعــد الموقــف والهلــع يتملَّكهــم، إذ كانــت 
األمــور تنفلــت مــن بيــن أيــدي اإلصالحييــن 
الذيــن تقلَّــدوا ســلطة الحــزب الشــيوعي، وفي 

النهايــة أرســلوا دباباتهــم لحســم األمــور.

ــة  ــا حرك ــي أبدته ــة الت ــتوى المقاوم كان مس
العمــال والطــالب تعنــي أن علــى الُحــكَّام 
الــروس أن يُمِهلــوا وقتًــا ويعيــدوا فــرض 
النظــام ببــطء. وهكــذا ســمحوا لدوبتشــيك 
ــام للحــزب  ــن الع ــي منصــب األمي ــاء ف بالبق

الشــيوعي حتــى أبريــل 1969.

أن  إلــى  لَــت  توصَّ دوبتشــيك  قيــادة  لكــن 
تعاونًــا  أكثــر  تصبــح  أن  علــى حكومتهــا 
ــن  ــن م ــوم المحافظي ــع الخص ــل من ــن أج م
ــٍة منهــا  ــى مناصبهــم. وفــي محاول العــودة إل
االقتصاديــة،  اإلصالحــات  علــى  للحفــاظ 
ــت  ــكو”، وتخلَّ ــوالت موس ــت “بروتوك وقَّع

ذلــك  السياســي. وضعهــا  عــن اإلصــالح 
ــال  ــة العم ــع حرك ــرة م ــٍة مباش ــي مواجه ف
ــة  والطــالب، فهاَجَمــت اإلصــدارات الطالبي
إياهــا  معتبــرةً  موســكو،  بروتوكــوالت 
“خانــت  الحكومــة  وأن  “استســالًما”، 

الجمهوريــة”.

ــه  ــي صحيفت ــال ف ــات العم ــاد نقاب ــَر اتح َذَك
آنــذاك: “فجــأة اندلعــت حركــةٌ اجتماعيــةٌ 
ــنها الصحفيون وال أســاتذة  جديــدة … لــم يُدشِّ
ــا  ــا تُطلِقه ــدة إنم ــة الجدي ــذه الموج ــم. ه العل
للمصانــع،  القاطعــة  الجليــة  األصــوات 
ــة”.  ــة العامل ــن الطبق ــاحقة م ــة الس ولألغلبي
ــة  ــات العمالي ــن صــارت النقاب ــي حي لكــن، ف
ــات  ــع الرئيســي لمناهضــة غــزو الدباب المنب
الســوفييتية، لــم يكــن قــادة هــذه النقابــات 
اســتقاللية  علــى  الحفــاظ  علــى  قادريــن 
المطالــب عــن بيروقراطيــة الدولــة الحاكمــة.

حيــن  رئيســية  ٍل  تحــوُّ نقطــةُ  جــاءت  ثــم 
أقــال دوبتشــيك سِمركوفســكي، الــذي كان 
الحــزب.  فــي  بــارًزا  إصالحيًــا  عضــًوا 
ــه  ردَّ سِمركوفســكي علــى ذلــك بــأن توجَّ
إلــى نقابــة عمــال المعــادن، التــي هــدََّدت 

إقالتــه. ثبتــت  إذا  بإضــراٍب عــام 

ــل باتخــاِذ  َد فــي المقاب ــَل دوبتشــيك وهــدَّ تدخَّ
ديمقراطيــة،  غيــر  تبــدو  “قــد  إجــراءاٍت 
لكنهــا ســتكون فــي صالــح الديمقراطيــة”. 
فتراَجــَع سِمركوفســكي ونــأى بنفســه عــن 
ــَحبَت النقابــات تهديدهــا  حركــة العمــال، وَس

باإلضرابــات.

أغســطس  للغــزو،  األولــى  الذكــرى  فــي 
العماليــة  اإلضرابــات  انتشــرت   ،1969
البــالد علــى نطــاٍق واســع، وخــرج  فــي 
مــا ال يقــل عــن 100 ألــف متظاهــر فــي 
الغــاز والضــرب  قنابــل  الشــوارع وســط 
بالهــراوات، لكــن ســرعان مــا تبــدَّد الغضــب 
كالبخــار. صحيــٌح أن ربيــع بــراج آل فــي 
ــَق  ــه َخلَ ــة، لكن ــى الهزيم ــاف إل ــة المط نهاي
ــتراكيين  ت االش ــزَّ ــة ه ــن الصدم ــاٍت م موج
حــول العالــم، إذ فََضــَح “اشــتراكية” روســيا 
ــاء  ــة بن ــاب أمــام إمكاني ــَح الب الســتالينية، وفَتَ

ــفل. ــن أس ــي م ــتراكي حقيق ــل اش بدي

هوامش:

)*( أشــعل الطــالب النيــران فــي بعــض 
الدبابــات، وســقط فــي النهايــة مــا يقــرب مــن 
100 قتيــل مــن المتظاهريــن التشيكوســلوفاك 

ــم. – المترج

* هــذا المقــال مترجــم عــن صحيفــة العامــل 
االشــتراكي البريطانيــة.
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