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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.

ــدة عــالء  ــى ســويف، وال ــورة ليل ــود الدكت تع
بالســاعات  االنتظــار  إلــى  الفتــاح،  عبــد 
ــى  ــان عل ــام أمــام ســجن طــرة، لالطمئن واألي

ــه.  ــواب من ــار ج ــي انتظ ــا ف ابنه

فــي ظــل مــا يســمَّى بـ”اإلســتراتيجية الوطنيــة 
لحقــوق اإلنســان”، كشــف خطــاٌب ســابق مــن 
عــالء، فــي 14 ســبتمبر الجــاري، عــن ســوء 
حالتــه النفســية نتيجــة الظــروف العصيبة التي 
تهــدف بهــا الســلطة للتنكيــل بالمعارضيــن 
ــذي قضــى  داخــل ســجونها. يشــهد عــالء، ال
األعــوام الســبعة األخيــرة فــي حبــٍس مســتمر، 
ــي  ــم ف ــهر قضاه ــة أش ــرج إال لبضع ــم يخ ول
المراقبــة لمــدة 12 ســاعة يوميًــا فــي قســم 
ــض والصحــف  ــا مــن التريُّ الشــرطة، حرمانً
ــى  ــالوة عل ــة، ع ــة الصحي ــب والرعاي والكت
الحبــس فــي زنزانــة ضيقــة ال يخــرج منهــا إال 
لزيــارة شــهرية مدتهــا 20 دقيقــة أو للتحقيــق. 

ــورة  ــت الدكت ــي العــام الماضــي أيًضــا، كان ف
ليلــى تواصــل الذهــاب واالنتظــار أمــام ســجن 
طــرة فــي إصــراٍر ال يليــن علــى طلٍب بســيط، 
ورســائل  وأدويــة  إدخــال طعــام  وهــو  أال 
الرفــض  عليه.اســتمرَّ  لالطمئنــان  لنجلهــا 
ــا  ــة، ِممَّ ــب وزارة الداخلي ــن جان ــت م والتعنُّ
َدفَــَع عــالء لخــوض إضــراٍب كلــي عــن 
الطعــام ألكثــر مــن 35 يوًمــا. وبعــد أكثــر مــن 
ــرة  ــويف وأس ــى س ــت ليل نَ ــة، تمكَّ 23 محاول
عــالء مــن إدخــال بعــض الطعــام فــي الســجن 

ــو 2020.  ــي ماي ــه، ف ــتالم خطــاب من واس

ــى  ــد ليل ــذي تعي ــي ال ــرار البطول ــلَّ اإلص لع
أخــرى،  بعــد  مــرةً  التأكيــد عليــه  ســويف 
ــا  ــل وتضامنً ــا المعتق ــوق ابنه ســعيًا وراء حق
يُذكِّرنــا  مــع اآلالف غيــره فــي الســجون، 
مــرِّ  علــى  النســاء  نضــاالت  أهــم  بأحــد 
ــو  ــاحة ماي ــات س ــو نضــال أمه ــخ، وه التاري
فــي األرجنتيــن خــالل فتــرة الديكتاتوريــة 

العســكرية الوحشــية مــن 1976 إلــى 1983، 
ــا. ــا بعده وم

ُعِرفـَـت هــذه الفتــرة باســم “الحــرب القــذرة”، 
إشــارةً إلــى إرهــاب الدولــة تجــاه المعارضيــن 
علــى  تهديــًدا  ـل  يمثّـِ أنــه  تــرى  مــن  وكلِّ 
ــات  ــال الديكتاتوري ــتقرارها. وكح ــا واس أمنه
العســكرية، ســواء فــي مصــر اآلن أو فــي 
البرازيــل أو تشــيلي وغيرهمــا مــن الــدول 
ســابقًا، شــنَّت الديكتاتوريــة العســكرية فــي 
األرجنتيــن خــالل الفتــرة المذكــورة حربًــا 
ــن  ــن والنقابيي ــا ضــد المعارضي ال هــوادة فيه
والحقوقييــن، اســتخدمت فيهــا أقــذر األســاليب 
ــاء  ــاف واإلخف ــن االختط ــية؛ م ــر وحش وأكث
ــة الجســدية. ــب والتصفي ــى التعذي القســري إل

ــن  ــي األرجنتي ــريًا ف ــن قس ــدد المختفي ــغ ع بل
خــالل تلــك الســنوات 30 ألفًــا، معظمهــم مــن 
اليســاريين والطــالب والنقابييــن والنشــطاء 
وكانــوا  األعمــار،  كافــة  مــن  الحقوقييــن، 

يُعذَّبــون ويُقتَلــون فــي النهايــة.

َرت مجموعــةٌ مــن  فــي 30 أبريــل 1977، قــرَّ
ــو، أمــام  ــي ســاحة ماي عــن ف ــا أن يتجمَّ 14 أًم
قصــر الرئاســة فــي وســط العاصمــة بوينــس 
مــكان  عــن  بمعلومــاٍت  للمطالبــة  آيــرس، 
وجــود أبنائهــن المختفيــن، بعــد أن فشــلت 
كافــة محاوالتهــن للحصــول علــى إجابــاٍت 
عبــر طـَـرق أبــواب المســئولين والوقــوف فــي 

ــم. أروقته

الســاحة  فــي  عــن  تتجمَّ األمهــات  كانــت 
أســبوعيًا، دون هتافــاٍت أو الفتــاٍت في البداية، 
ــَد  ــٍر عــن التضامــن مــع كلِّ شــخٍص فَقَ كتعبي
ــر كان محظــوًرا،  ــة. وألن التجمه ــا أو ابن ابنً
اليــوم، كــنَّ  فــي مصــر  الحــال  كمــا هــو 
ــرة  ــاٍت صغي ــي مجموع ــرادى أو ف ــين ف يمش
ــن  ــز بعضه ــال، ولتميي ــب االعتق ــة لتجنُّ للغاي
فــي الطريــق إلــى الســاحة، كــنَّ يرتديــن علــى 

ــك  ــد ذل ــار بع ــض، ص ــاًل أبي ــهن مندي رؤوس
ــة. ــًزا للحرك رم

ــَد  ــر، وتزايَ ــة تكب ــدأت الحرك ــت، ب ــع الوق م
عــدد األمهــات المشــاركات، رغــم إدراكهــن 
ــم  ــدات الحك ــم تهدي ــن، ورغ عه خطــورة تجمُّ
العســري لهــن باالعتقــال واإلخفــاء القســري 
مثلمــا َحــَدَث ألبنائهــن. بــدأت األمهات يكســبن 
كان  الجماهيــر.  ومســاندة  وتأييــد  تعاطــف 
ــٌم  ــة دوٌر حاس ــي الحرك ــرة ف ــم والمثاب للتراك
ــط  ــات ق ــف األمه ــم تتخلَّ ــا، إذ ل ــي إنجاحه ف
ــس؛  ــي أيِّ خمي ــاحة ف ــى الس ــاب إل عــن الذه
ــا  مهمــا كانــت حالــة الجــو وبغــض النظــر عمَّ

ــد. ــع إجــازٍة أو عي ــوم م ــَق الي إذا توافَ

لــم يذهــب هــذا اإلصــرار ُســدى. انتهــت 
ــلطة  ــلََّمت الس ــام 1983 وتس ــة ع الديكتاتوري
ــت  ــام 1984 حوِكَم ــي ع ــة، وف ــةٌ مدين حكوم
قيــادات الطغمــة العســكرية الســابقة. لكــن 
االســتمرار  عــن  الحركــة  يثــِن  لــم  ذلــك 
للحصــول علــى إجابــاٍت عــن أماكــن أبنائهــن 
)الذيــن فــي الحقيقــة قُتِــَل معظمهــم ولــم يُعثَــر 
عليهــم أحيــاًء قــط(، وفُتِــَح بــاب هــذه القضيــة 
ًدا عــام 2005 لمحاكمــة كافة المســئولين  ُمجــدَّ
ــة  ــات طيل ــة األمه ت حرك ــتمرَّ ــابقين. اس الس
تلــك الســنوات رغــم أن معظمهــن لــم تــر 
ــة  ــن الحرك ــم، لك ــذ اختفائه ــط من ــن ق أبناءه
صــارت بمثابــة تعبيــٍر احتجاجــي ضــد القمــع 

ــم. ــي العال ــكاٍن ف ــي أيِّ م ف

ــل  ــن قب ــا م ــا علَّمتن ــى ســويف، كم ــا ليل تُعلِّمن
أمهــات ســاحة مايــو، أن حتــى أبســط المطالب 
تتطلَّــب نضــااًل ُمضنيـًـا وعزيمــةً صلبــة، وأن 
ــيلة  ــا الوس ــة هم ــذه العزيم ــال وه ــذا النض ه
الوحيــدة لشــقِّ طريــٍق مــن نــوٍر فــي ظــلِّ 
الظــالم الدامــس الــذي تفرضــه الديكتاتوريــة 
العســكرية فــي مصــر، كمــا فرضتــه فــي 

ــابقًا. ــن س األرجنتي

ليىل سويف و»أمهات ساحة مايو«: ليىل سويف و»أمهات ساحة مايو«: 

نضاٌل واحد من األرجنتني إىل سجن طرة نضاٌل واحد من األرجنتني إىل سجن طرة 

ــال  ــع عم ــن م ــم والتضام كل الدع
»يونيفرســال« فــي إضرابهم داخل 
المصنــع، فــي المنطقــة الصناعيــة 
الثانية/مدينــة 6 أكتوبــر، للمطالبــة 
مــن  ألكثــر  المتأخــرة  بأجورهــم 
المتأخــرة  والحوافــز  شــهرين، 
وبــدالت  شــهور،   4 مــن  ألكثــر 
طبيعــة ومخاطــر العمــل المتأخــرة 

ــن 30 شــهًرا. ــر م ألكث



5العدد 139 - الثالثاء 5 سبتمبر 2021متابعاتاالشرتايك 3لبنان قضايا

بقلم: ممتاز يحيى 

ــم يعــد مــن الغريــب خــالل األعــوام  ربمــا ل
ــار  ــن األخب ــراءة عناوي ــة ق ــة الماضي الثماني
ــن  ــرطة متهمي ــن الش ــراد م ــراءة أف ــأن ب بش

ــن.  ــب المواطني ــل وتعذي بقت

حكــم  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  علــى 
 2018 مايــو  فــي  صــدر  الــذي  البــراءة 
للضابطيــن المســئولين عــن تعذيــب المحامــي 
كريــم حمــدي حتــى المــوت داخــل قســم 
المطريــة فــي مــارس 2015. وهنــاك أيًضــا 
حكــم محكمــة الجنايــات فــي مايــو الماضــي 
ــا وأميــن شــرطة متهميــن  ببــراءة 12 ضابطً
بقتــل وإصابــة 75 متظاهــًرا بالرصــاص 
بينهــم نســاء وأطفــال فــي منطقــة  الحــي 
حدائــق القبــة يــوم 28 ينايــر 2011 )جمعــة 

الغضــب(. 

غيــر أن العــام الجــاري أثبــت أن المنظومــة 
القضائيــة فــي مصــر لهــا اســتثناءات أخــرى 
غيــر القضايــا السياســية المباشــرة التــي يختل 
ــداث  ــك األح ــل تل ــدل. ولع ــزان الع ــا مي فيه
جعلــت  التــي  األســباب  أهــم  مــن  تعتبــر 
مصــر تحتــل المركــز 125 عالميـًـا مــن بيــن 
128 دولــة فــي مؤشــر ســيادة القانــون الــذي 

ــة العالمــي.  يصــدره مشــروع العدال

الفيرمونــت وقضيــة الجونــة.. ال مســاس 
بأصحــاب النفــوذ 

قضيــة  علــى  تقريبًــا  عــام  اآلن  يمــر 
الفيرمونــت، والتــي أغلقتهــا النيابــة فــي 11 
مايــو الماضــي وأفرجــت عــن كل المتهميــن 
كفايــة  عــدم  بحجــة  ضمانــات  أي  بــدون 

األدلــة. 

ــث  ــام 2014، حي ــة للع تعــود أحــداث القضي
ــاء أصحــاب  ــام عــدٌد مــن الشــباب مــن أبن ق
النفــوذ، مــن رجــال أعمــال وشــخصيات 
عامــة، بتخديــر فتــاة واغتصابهــا داخــل فندق 
النيــل فيرمونــت وتكــرار نفــس الجريمــة مــع 
عــدد مــن الفتيــات األخريــات بعد ذلــك. عقب 
تقديــم الناجيــة بــالغ ضــد المتهميــن، انطلقــت 
حملــة إعالميــة فــي غالبيــة وســائل اإلعــالم 
ــي  ــكيك ف ــهود والتش ــة والش ــويه الضحي بتش

الواقعــة. 

ــدار  ــي إص ــة ف ــؤ النياب ــى تباط ــالوة عل وع
ــى  ــن حت ــى المتهمي ــض عل ــاء القب ــرار بإلق ق
ثالثــة أســابيع مــن تقديــم البــالغ، انتهــى 
ــة  ــى شــهود القضي ــاء القبــض عل ــر بإلق األم
ــة  ــى ذم ــن عل ــى متهمي ــم إل ــا وتحويله أيًض
قضايــا أخــرى يــوم 30 أغســطس 2020. 

المهندســة  قضيــة  إلــى  الفيرمونــت  ومــن 
ــة نجــل رجــل  مــي إســكندر إســحاق، ضحي
مــن  يصبــح  علــي،  أبــو  كامــل  األعمــال 
ــوع  األوضــح أن أصحــاب “الواســطة” ممن
ــس  ــل بالحب ــم كام ــى هيث ــَم عل ــهم. ُحِك حبس
ســنة مــع إيقــاف التنفيــذ، يــوم 10 مايــو 
مراعاتــه  بعــدم  اتهامــه  بعــد  الماضــي، 
للقوانيــن واللوائــح فــي قتــل المجنــي عليهــا، 
مــي إســكندر، أثنــاء قيادتــه ســيارة تحــت 
تأثيــر ُمســكر ومخــدر الحشــيش، وتعمــد 
الســير عكــس االتجــاه المقــرر فــي الجونــة. 

فتــاة ميــت غمــر.. بــراءة المتحرشــين رغــم 
وجــود تســجيالت 

ديســمبر   10 ليلــة  فــي  الواقعــة  حدثــت 
2020، بتحــرش قرابــة الـــ150 شــاب بفتــاٍة 
ــة.  ــر بمحافظــة الدقهلي ــت غم ــة مي ــي مدين ف
ولكــن النيابــة حبســت 7 شــباب فقــط بتهمــة 
بإحالتهــم  وأمــرت  الجماعــي،  التحــرش 
أصــدرت  أن  إلــى  الجنايــات،  لمحكمــة 
جميًعــا  لهــم  بالبــراءة  حكمهــا  المحكمــة 
توافــر  الماضــي، رغــم  21 مــارس  يــوم 
تســجيالت كاميــرات المراقبــة التــي تديــن 
المتهميــن. ولــم تنتــه وقائــع القضيــة إلــى 
هــذا الحــد، فقــد تعرضــت الناجيــة إلــى حملــة 
تشــويه مــن محامــي وأهالــي المتهميــن حتــى 
وصــل األمــر إلــى التهديــد باالعتــداء عليهــا 

دون تدخــل مــن الســلطات.

ســيدة الكــرم.. الطائفيــة تُواجــه باإلنــكار 
ــام  ــن النظ م

ــي ظاهــرة  ــع الطائف ــا ذات الطاب ــد القضاي تع
الطائفيــة  الحــوادث  لقلــة  ليســت  نــادرة 
للحقــوق  المصريــة  المبــادرة  )رصــدت 
الشــخصية 36 حادثــة توتــر وعنــف طائفــي، 
علــى األقــل، منــذ التصديــق علــى قانــون 
بنــاء الكنائــس الصــادر فــي 28 ســبتمبر 

2016 حتــى نهايــة عــام 2019(، بــل بســبب 
الســعي الدائــم مــن قِبـَـِل مســئولي الدولــة لحل 
ــة داخــل  المشــكالت الواقعــة بجلســات عرفي
ــا مــا تنتهــي  مقــرات األجهــزة األمنيــة، غالبً
مقــرات  داخــل  عرفيــة  جلســات  بإجــراء 
ولكــن  المشــكلة.  لدفــن  األمنيــة  األجهــزة 
ــى  ــل إل ــا ويص ــد الضحاي ــد أح ــا يصم عندم
قاعــة المحكمــة، تظهــر تناقضــات المنظومــة 

ــد.  ــن جدي ــة م القضائي

أو   ،2016 المنيــا  أحــداث  قضيــة  تعتبــر 
القضيــة المعروفــة بقضيــة ســيدة الكــرم، 
74 عاًمــا، إحــدى أبــرز تلــك القضايــا. فمنــذ 
حــدوث الواقعــة فــي مايــو 2016 وحتــى 
ــي  ــن ف ــع المتهمي ــراءة جمي ــم ب ــدور حك ص
ديســمبر 2020، شــهدت القضيــة تنحــي عدد 
مــن القضــاة لـ”استشــعارهم الحــرج”، وفــي 
أثنــاٍء أخــرى عــرض مســئولون علــى الســيدة 
القضيــة  لتنتهــي  القضايــا،  عــن  التنــازل 
عقــب ضغــط وســائل التواصــل االجتماعــي 
 5 بالســجن  متهميــن   10 علــى  بالحكــم 
ســنوات وبــراءة 14 متهــم آخريــن لعــدم 
كفايــة األدلــة. وقــد علقــت علــى الحكــم عقــب 
ــة إن  ــو الماضــي قائل ــي 15 يوني صــدوره ف
تعريتــي  لقضيــة  ليــس  الصــادر  “الحكــم 
ــب وحــرق  ــة تخري ــي قضي ــل ف ــي، ب وإهانت
منازلنــا. أمــا القضيــة الخاصــة بــي لــم تتحــدد 
جلســتها بعــد. أنتظــر عــدل هللا وأعيــش علــى 

ــي”.  ــى حق ــول عل ــل الحص أم

وقــد شــهدت قريــة الكــرم بأبــو قرقــاص 
بمحافظــة المنيــا عنفًــا طائفيًــا واســًعا فــي 
مايــو 2016 تســبب فــي حــرق 7 منــازل 
وتعرضــت  األهالــي  مــن  عــدد  وإصابــة 

للتعــدي والتعريــة.  الســيدة ســعاد 

ــا ال  ــيطة لقضاي ــة بس ــذا إال أمثل ــس كل ه لي
يبــرز  يعتبرهــا كثيــرون قضايــا سياســية 
ــة  ــة القضائي ــن المنظوم ــالل موازي ــا اخت فيه

وانحيازاتهــا. 

عام من إهدار العدالة.. بني النفوذ والطائفية والقضايا السياسية عام من إهدار العدالة.. بني النفوذ والطائفية والقضايا السياسية 

»تلك األحداث تعترب من 

أهم األسباب التي جعلت 

مرص تحتل املركز 125 عامليًا 

من بني 128 دولة يف مؤرش 

سيادة القانون الذي يصدره 

مرشوع العدالة العاملي«
»أصدرت محكمة الجنايات 

حكًم بالرباءة للمتحرشني 

بفتاة ميت غمر يوم 21 

مارس املايض رغم توافر 

تسجيالت كامريات املراقبة 

التي تدينهم«
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شهداء عىل يد الداخلية.. شهداء عىل يد الداخلية.. 

عام عىل مقتل عام عىل مقتل 44 محتجني بطلقات األمن دون فتح أي تحقيق جاد  محتجني بطلقات األمن دون فتح أي تحقيق جاد 

إعدامات خارج نطاق القضاء.. إعدامات خارج نطاق القضاء.. 

هيومن رايتس ووتش ترصد جرائم النظام تحت مسمى »مكافحة اإلرهاب«هيومن رايتس ووتش ترصد جرائم النظام تحت مسمى »مكافحة اإلرهاب«

بقلم: مصطفى عبد الغني 

 قالــت “هيومــن رايتــس ووتــش” فــي تقريــر 
عناصــر  إن  الثالثــاء،  أمــس  أصدرتــه، 
ــن  ــي التابعي ــن الوطن ــاع األم ــرطة وقط الش
فــي  قتلــوا  المصريــة  الداخليــة  لــوزارة 
ــن”  ــرات “اإلرهابيي ــرة عش ــنوات األخي الس
البــالد  أنحــاء  جميــع  فــي  المزعوميــن 
خــارج  قانونيــة  غيــر  إعدامــات  فــي 
المســلحين  أن  وأضافــت  القضــاء.  نطــاق 
المزعوميــن الذيــن قُتلــوا فــي مــا يســمى 
ــي حــاالت  ــّكلوا، ف ــم يُش “اشــتباك مســلح” ل
كثيــرة، خطــًرا وشــيًكا علــى قــوات األمــن أو 
غيرهــا عندمــا قُتلــوا، وبعضهــم كانــوا أصــاًل 

محتجزيــن.

تحــت  صــدر  الــذي  التقريــر،  وحســب 

ــات  ــوات: عملي ــم الق ــت معه ــوان “تعامل عن
قتــل مشــبوهة وإعدامــات خــارج القضــاء 
علــى يــد قــوات األمــن المصريــة”، أعلنــت 
وزارة الداخليــة مقتــل 755 شــخًصا علــى 

ــن  ــه واحــد فقــط بي ــال مشــتبه ب األقــل واعتق
ينايــر 2015 وديســمبر 2020، فيمــا حــددت 

ــط. ــاًل فق ــة 141 قتي ــوزارة هوي ــات ال بيان

ورصــد التقريــر حــاالت 14 شــخًصا كانــوا 

ــن  ــعة م ــي تس ــوا ف ــاًل قُتل ــن 75 رج ــن بي م
تلــك الحــوادث. لــم يُعتقــل أي مشــتبه بــه فــي 
ــات  ــع إصاب ــم تق ــع، ول ــوادث التس ــك الح تل
بيــن عناصــر قــوات األمــن. وقالــت عائــالت 
ومعــارف الرجــال الـــ14 إن الضحايا كان قد 
قُبــض عليهــم، علــى يــد األمــن الوطنــي علــى 
األرجــح، ومحتجزيــن قبــل اإلبــالغ عــن 
مقتلهــم. وقالــت 8 عائــالت إنهــا شــهدت هــي 
ــال  ــم. وق ــم اعتقاله ــم أو معارفه أو أصدقاؤه
ــريًا  ــم قس ــم إخفاؤه ــم ت ــم إن أقاربه 13 منه
ــل  وإنهــم استفســروا رســميًا عــن مكانهــم قب
ــم  ــالت إنه ــن 8 عائ ــراد م ــال أف ــم. وق مقتله
ــات  ــى عالم ــم القتل ــث أقاربه ــى جث رأوا عل
ــروق،  ــل الح ــب، مث ــة أو تعذي ــاءة معامل إس
والجــروح، والعظــام المكســورة، واألســنان 

ــة. المخلوع

مــرت منــذ أيــام قليلــة الذكــرى الســنوية 
ــة  ــهدتها منطق ــي ش ــتباكات الت ــى لالش األول
األمــن  قــوات  بيــن  باألقصــر  العواميــة 
واألهالــي، بســبب مقتــل عويــس الــراوي 
)33 عاًمــا، وأب لثــالث أطفــال( أمــام منزلــه 

برصاصــة فــي رأســه. 

هــت العتقــال ابــن  كانــت قــوة أمنيــة قــد توجَّ
عــم القتيــل، فجــر يــوم 30 ســبتمبر، ضمــن 
ــض  ــة للقب ــى المنطق ــن عل ــنها األم ــة ش حمل
علــى المحتجيــن فــي مظاهــرات ســبتمبر 
2020، وحيــن لــم تجــده قــررت القبض على 
شــقيق عويــس، فحاولــت األســرة التفــاوض 
ــادت  ــتجب واقت ــم تس ــوة ل ــن الق ــم. ولك معه
الشــاب إلــى خــارج المنــزل، ليخــرج عويــس 
خلفهــم، وبعــد مشــادة كالميــة بينــه وبيــن 
أحــد ضبــاط القــوة، أخــرج الضابــط ســالحه 
وأطلــق أربــع رصاصــات، أصابــت إحداهــا 
ــي  ــات األهال ــس، حســب تصريح رأس عوي

لموقــع مــدى مصــر.

وأثنــاء تشــييع الجنــازة بمشــاركة المئــات 
ــوات األمــن  ــت ق ــة، أطلق ــي المنطق مــن أهال
القنابــل المســيل للدمــوع وطلقــات الخرطوش 
أهالــي  مــن  المزيــد  لتصيــب  لتفريقهــم، 
ــن  ــي ليومي ــة األهال ــتمر مقاوم ــة، وتس القري
عــالوة  العشــرات،  فيهــم  اعتُقِــَل  آخريــن 
ــة بعشــرات مدرعــات  ــى حصــار المنطق عل
ــريع  ــل الس ــوات التدخ ــزي وق ــن المرك األم

التابــع للجيــش. كانــت النيابــة العامــة أعلنــت 
فــي  تحقيــق  فتــح   2020 أكتوبــر   6 يــوم 
ــت  ــراوي، وأضاف ــس ال ــة عوي ــة تصفي واقع
ــد  ــراوي كان ق ــأن ال ــم إخطارهــا ب ــد ت ــه ق أن
هــت  حــاول مقاومــة قــوة الشــرطة التــي توجَّ
ــا،  ــن أخطره ــن م ــى مســكنه، دون أن تعل إل

ــراوي.  ــس ال ــان عوي ــريح جثم ــت تش وأعلن
ــدر  ــم تص ــل، ل ــام كام ــرور ع ــد م ــن بع لك
ــم  ــة، ول ــوص القضي ــان بخص ــة أي بي النياب
تعلــن حتــى نتيجــة تقريــر الطــب الشــرعي.

بقــدر مــا تبــدو تلــك القصــة مأســاة، ولكنهــا 

أفضــل حــااًل بقليــل مــن مقتــل 3 متظاهريــن 
فــي قريــة البليــدة، مركــز العيــاط، محافظــة 

الجيــزة. 

شــوارع  تجــوب  مســيرة  انطلقــت  فقــد 
قريــة البليــدة عقــب صــالة الجمعــة يــوم 
ــاعات  ــى إال س ــا ه ــبتمبر 2020، وم 25 س
قليلــة حتــى قوبلــت مطالــب األهالــي بتحســين 
مــن  العنيــف  بالقمــع  المعيشــية،  حالتهــم 
ــة 12  ــي إصاب ــا تســبب ف ــن، مم ــوات األم ق
ــر،  ــل تقدي ــى أق ــة عل ــي القري ــن أهال شــابًا م
بجانــب مقتــل 3 مــن أبنــاء القريــة، وهــم 
أســامة وفــدي بشــير )25 عاًمــا( يوســف 
جمــال حمــدي )16 عاًمــا(، رضــا محمــد 
حامــد )22 عاًمــا(. أُصيــب أســامة بشــير 
بطلقــات خرطــوش فــي الــرأس والوجــه، 
ممــا تســبب فــي وفاتــه فــي الحــال. وأُصيــب 
رضــا محمــد بطلقــات خرطــوش فــي العيــن 
والوجــه، ممــا أودى بحياتــه بعــد عــدة أيــام. 
والحــال نفســه مــع يوســف جمــال الــذي 
أُصيــب فــي نفــس المســيرة ولكــن توفــى يــوم 

3 أكتوبــر متأثــًرا بجراحــه. 

الوفيــات  تكتمــت األجهــزة األمنيــة علــى 
ــة  ــي الثالث ــن ف ــراءات الدف ــت إج ــا وتم تماًم
فجــًرا، دون جنــازة أو مشــيعيين، بأوامــر 
وإشــراف مــن األمــن. ولــم يُفتــح أي تحقيــق 
ــن،  ــل 3 مواطني ــد مقت ــل بع ــاٍم كام خــالل ع

وكأن الجريمــة لــم تكــن. 
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يوجــد أكثــر مــن 3 آالف مليارديــر علــى 
مســتوى العالــم، ألول مــرة فــي التاريــخ، 
فــي عــام 2020. أظهــر تحليــل أصدرتــه 
مصــدر  أكبــر   ،Wealth-X مؤسســة 
ــم  ــروة، ك ــة بالث ــر المتعلق ــات والتقاري للبيان
أثنــاء وبــاء  العالــم  الثــراء  نهــب فاحشــو 
ثــروة  زيــادة  التحليــل  أظهــر  كورونــا. 
 5.7% بنســبة  مجتمعيــن  المليارديــرات 
إســترليني  جنيــه  تريليــون   7.3 لتســجل 
ــا  ــو م ــون دوالر(، وه ــن 10 تريلي ــر م )أكث
وصفــه التقريــر بـ”تطــوٍر ملفــت للنظــر فــي 
ــاء  ــا الوب ــي أحدثه ــات الت ــوء االضطراب ض
الناتــج  فــي  انكمــاش  أعمــق  ظــل  وفــي 
االقتصــادي العالمــي لجيــل كامــل”. ازدهــر 
ــه  ــذي عانــى في المليارديــرات فــي الوقــت ال
ــف،  ــدان الوظائ ــن فق ــة م ــخاص العادي األش

المرتبــات. وتخفيــض 

مســتوى  علــى  شــخًصا   670 أصبــح 
 .2020 العــام  فــي  مليارديــرات  العالــم 
ــن  ــر م ــدد الكبي ــر: “يعكــس الع ــول التقري يق
المليارديــرات الجــدد عاًمــا شــهد أكبــر نمــو 

مطلــق فــي عــدد األفــراد المليارديــرات منــذ 
أن بــدأت ســجالتنا فــي عــام 2012”. وأقرت 
“Wealth-X” أن دعــم الحكومــات المــادي 
للشــركات الكبــرى وطبقــة األثريــاء لعــب 
ــروات، أو  ــك الث ــادة تل ــي زي ــيًا ف دوًرا أساس
حســب وصــف التقرير “أدى التحفيــز النقدي 
العالميــة  المركزيــة  البنــوك  مــن  الهائــل 
وإجــراءات الدعــم الحكوميــة الموســعة إلــى 
اندفــاع كبيــر فــي األســواق الماليــة، بعــد 
االنهيــار األولــي الناتــج عــن الوبــاء. وأنهــت 
ــا  ــية تقريبً ــهم الرئيس ــرات األس ــع مؤش جمي
العــام محققــة عوائــد جيــدة، مــع تعــاٍف قــوي 

ــرى”.  ــول األخ ــات األص ــي فئ ف

ــا “جلــب  ــاء كورون وأضــاف التقريــر أن وب
ثــروةً غيــر متوقعــة للمليارديــرات، مدعوًمــا 
بفيضــان التحفيــز النقــدي وتضخــم األربــاح 
فــي القطاعــات الرئيســية التــي شــكلت موجــة 

جديــدة مــن المليارديــرات الشــباب”.

معــدالت  زادت  ذلــك،  علــى  عــالوة 
تقــول  المليارديــرات.  بيــن  الالمســاواة 
بيــن  شــخص   212 أن   ”Wealth-X“
أصحــاب المليــارات، يمتلــك كاًل منهــم ثــروة 

صافيــة تتجــاوز الـــ 10 مليــار دوالر. تشــكل 
 6.6% حوالــي  الثــراء  فائقــة  المجموعــة 
ــم  ــارات، ولكنه مــن مجمــوع أصحــاب الملي
ثــروات  مجمــوع  مــن   36% يمتلكــون 
ــم. يعــادل  المليارديــرات علــى مســتوى العال
 2.65 بـــ  المقــدر  الثــروات  تلــك  مجمــوع 
ــة الســوقية  ــه اســترليني “القيم ــون جني تريلي
الســنوية لالقتصــاد األلمانــي، رابــع أكبــر 
اقتصــاد فــي العالــم. وينحصــر ثلــث تلــك 
ــك  ــط يمتل ــدي 19 شــخص فق ــن أي ــة بي القيم
كاًل منهــم ثــروة تزيــد عــن 50 مليــار دوالر” 

حســب وصــف التقريــر.

فــي  رواًدا  المليارديــرات  معظــم  ليــس 
ــن”. يالحــظ  ــا أو “مبتكري مجــال التكنولوجي
التقريــر أن “القطــاع المصرفــي والمالــي 
ــن  ــة بي ــر أهمي ــر األكث ــارق كبي ــزال بف ال ي
محــور  إنــه  العالــم.  فــي  المليارديــرات 
التركيــز الرئيســي للصناعــة لمــا يزيــد قليــالً 
تمثيــل  ويأتــي  األفــراد.  مــن   20% عــن 
المليارديــر فــي التكتــالت الصناعيــة فــي 
ــة  ــوة معتدل ــود فج ــع وج ــة، م ــة الثاني المرتب
بعــد ذلــك في العقــارات والتكنولوجيــا”. ومن 
المتوقــع أن يســتمر ذلــك “فــي ضــوء الــدور 

المعــزز بشــكل كبيــر للبنــوك المركزيــة فــي 
ــول”.  ــواق األص ــم أس ــي دع ــم ف العال

فــي  تلــك األرقــام  المدهــش أن كل  ومــن 
أقــل  توقعــات  تكــون  مــا  غالبًــا  النهايــة 
تحليــل  وجــد  الحقيقــي.  الوضــع  مــن 
أجرتــه مؤسســة أوكســفام، منــذ شــهر، أن 
ــة  ــروة مجمع ــون ث ــم يملك ــرات العال ملياردي
تقــدر بـــ10 تريليــون جنيــه إســترليني )13.7 
تريليــون دوالر(، مقارنــة بـــ5.9 تريليــون 
فــي  دوالر(  تريليــون   7.8( إســترليني 
ــرب  ــادة يقت ــدل زي ــة، أي بمع ــة الجائح بداي
مــن %69. ويضيــف تقريــر أوكســفام أن 
“فــرض ضريبــة لمــرة واحــدة بنســبة 99% 
علــى مكاســب ثــروة المليارديــرات أثنــاء 
الوبــاء يمكــن أن يدفــع ثمــن اللقــاح لــكل 
ــم ضــد  ــه األرض للتطعي ــى وج شــخص عل
ــة  ــم منحــة نقدي ــا “تقدي ــد19-”. ويمكنه كوفي
قدرهــا 15 ألــف جنيــه إســترليني )أكثــر مــن 
ــن  ــال العاطلي ــع العم ــف دوالر( لجمي 20 أل

عــن العمــل”. 

* التقريــر بقلــم: تشــارلي كيمبــر - صحيفــة 
العامــل االشــتراكي البريطانيــة 

عىل خلفية الوباء.. عدد مليارديرات العامل يرتفع إىل رقٍم قيايسعىل خلفية الوباء.. عدد مليارديرات العامل يرتفع إىل رقٍم قيايس

الرتبح من الوباء.. تضاعف أرباح املستشفيات الخاصة ورشكات األدويةالرتبح من الوباء.. تضاعف أرباح املستشفيات الخاصة ورشكات األدوية
مستشــفيات  مجموعــة  أربــاح  تضاعفــت 
ــع  ــي الرب ــرات ف ــن 6 م ــر م ــرا بأكث كليوبات
ــة  ــاري 2021 مقارن ــام الج ــن الع ــي م الثان
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، وفقًــا 
ــة للشــركة، لتســجل  ــة المجمع ــم المالي للقوائ
94.1 مليــون جنيــه مقابــل 14 مليــون جنيــه 
فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي. كمــا 
 1.2 إلــى  المجموعــة  إيــرادات  ارتفعــت 
مــن  األول  النصــف  خــالل  جنيــه  مليــار 
ــا  ــا تقريبً ــو 843 مليونً ــة بنح 2021، مقارن
خــالل نفــس الفتــرة مــن 2020. جــاء النمــو 
فــي إيــرادات المجموعــة نتيجــة ارتفــاع عــدد 
الحــاالت التــي خدمتهــا المجموعــة بنســبة 
ومدعوًمــا  ســنوي،  أســاس  علــى   72%
ــج التــي ســجلتها المستشــفيات التابعــة  بالنتائ
لهــا المخصصــة لعــزل وعــالج مصابــي 
ــات  ــات الصيدلي ــد19-، وقطاعــي خدم كوفي
الخارجيــة والتشــخيص، والعيادات المســتقلة 
الشــاملة، التــي تضاعفــت إيراداتهــا أكثــر 
مــن ثالثــة مــرات علــى أســاس ســنوي فــي 

ــي.  ــع الثان الرب

ــد  ــرا ق ــفيات كليوبات ــة مستش ــت مجموع كان
حققــت 218 مليــون جنيــه أربــاح خــالل 
ــه  ــون جني ــة بـــ 197 ملي ــام 2020 مقارن ع

.2019 عــن 

تأسســت مجموعــة كليوباتــرا عــام 2014 
كابيتــال  أبــراج  شــركة  اســتحواذ  بعــد 
اإلماراتيــة علــى حصــة األغلبيــة فــي شــركة 
مستشــفى كليوباتــرا، وعلى شــركة مستشــفى 
ــبقهم االســتحواذ  ــرة التخصصــي، وس القاه
المختبــر.  ومعامــل  البــرج  معامــل  علــى 
مستشــفيات  كليوباتــرا  مجموعــة  وتمتلــك 
والكاتــب،  والشــروق،  بــدراوي،  النيــل 
وكوينــز، وشــركة آمــون لألدويــة، باإلضافــة 
إلــى المفاوضــات األخيــرة لالســتحواذ علــى 
دار  لمستشــفيات  المالكــة  أالميــدا  شــركة 
الفــؤاد 6 أكتوبــر ودار الفــؤاد مدينــة نصــر، 
ــي  ــي المعــادي والســالم الدول والســالم الدول
ومعامــل  مختبــرات  وسلســلة  القطاميــة، 
ــي  ــي المفاوضــات الت ــى 24/7”، وه “طبيب
ــكار  ــرات مــن االحت ــارت مخــاوف وتحذي أث
ــة  ــة المنافس ــاز حماي ــالغ لجه ــم ب ــم تقدي وت
لقيــام  االحتكاريــة  الممارســات  ومنــع 
المجموعــة بانتهــاك ضوابــط المنافســة الحرة 
وارتــكاب ممارســات احتكاريــة تمثلــت فــي 
الخدمــات  مقابــل  فاحشــة  أســعار  وضــع 
الطبيــة بالمخالفــة للقانــون واســتغالل جائحــة 
الكورونــا فــي العصــف بحقــوق المواطنيــن.

لــم تكــن مجموعــة مستشــفيات كليوباتــرا 
التــي  الوحيــدة  الطبيــة  الخدمــات  مقــدم 
تضاعفــت أرباحهــا أثنــاء انتشــار جائحــة 

كورونــا، حيــث تضاعفــت أربــاح شــركة 
ــات  ــي الخدم ــكال المتخصصــة ف ــبيد ميدي س
الطبيــة أكثــر مــن 4 مــرات خــالل النصــف 
األول مــن العــام الجــاري 2021 لتســجل 
صافــي ربــح 108 مليــون جنيــه مقارنــة 
بـــ 21.2 مليــون خــالل نفــس الفتــرة مــن 
2020. كمــا ارتفــع صافــي ربــح الشــركة 6 
ــام  ــن الع ــع األول م ــي الرب ــا ف ــرات تقريبً م
الجــاري لتســجل 40.9 مليــون جنيــه مقارنــة 
بـــ 7.1 مليــون جنيــه عــن نفــس الفتــرة مــن 
2020. كان صافــي أربــاح الشــركة الســنوي 
ــا خــالل عــام  ــرة تقريبً ــد تضاعــف 4.5 م ق
2020 لتســجل 79.2 مليــون جنيــه مقابــل 
وأعلنــت   .2019 عــن  جنيــه  مليــون   17
الشــركة، يوليــو الماضــي، عــن توقيــع تعاقــد 
خــاص بإجــراء التحاليــل الالزمــة لســفر 
نحــو مليــون عامــل مصــرى إلــى دولــة ليبيــا 
ــه. ــون جني ــة متوقعــة 965 ملي بقيمــة إجمالي

فــي  ارتفاًعــا  أدويــة  4 شــركات  وحققــت 
صافــي ربحهــا خــالل العــام الماضــي، حيــث 
ــون  ــي 112 ملي ــدا حوال ــت شــركة رامي حقق
ــه  ــون جني ــل 82 ملي ــي 2020 مقاب ــه ف جني
ــن  ــركة م ــات الش ــا مبيع ــي 2019 مدعوًم ف
أدويــة مضــادات الفيروســات والتــي تســتخدم 
فــى عــالج فيــروس كورونــا، وســط توقعــات 
أن تمثــل مبيعــات أدويــة عــالج كورونــا التى 

تنتجهــا الشــركة حوالــى 20% مــن إجمالــي 
مــن  االنتهــاء  حــال  العــام  هــذا  مبيعاتهــا 
ــركة  ــت ش ــر. وحقق ــدء التصدي ــجيل وب التس
مينــا فــارم صافــي ربــح حوالــي 144 مليــون 
جنيــه عــن 2020، مقارنــة بصافــي ربــح 46 
ــاح  ــت أرب ــام 2019. وبلغ ــه لع ــون جني ملي
ســبأ الدوليــة لألدويــة 15 مليــون جنيــه عــن 
ــن  ــون م ــل 8 ملي ــي 2020 مقاب ــام المال الع
عــام 2019. وحققــت أكتوبــر فارمــا صافــي 
ربــح 88 مليــون جنيــه فــي 2020 مقابــل 33 

مليــون جنيــه فــى عــام 2019. 

إجــراءاٍت  المصريــة  الحكومــة  تتخــذ  لــم 
ــة  ــتثمارات الخاص ــع االس ــح جش ــر لكب تُذَك
فــي الصحــة خــالل فتــرة الوبــاء. ويأتــي 
ارتفــاع أربــاح القطــاع الصحــي الخــاص 
فــي مصــر فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه 
القطــاع الصحــي الحكومــي مــن أوضــاٍع 
ــاق  ــبة اإلنف ــاوز نس ــم تتج ــث ل ــة، حي متردي
ــي  ــج المحل ــن النات ــة %1.6 م ــى الصح عل
الجديــدة، وهــي  الموازنــة  فــي  اإلجمالــي 
تقريبـًـا نصــف النســبة التــي حددهــا الدســتور 
والبالغــة %3 مــن الناتــج كحد أدنــى. وتعاني 
المستشــفيات الحكوميــة دائًمــا مــن نقــص 
الطبيــة باإلضافــة  األدويــة والمســتلزمات 
إلــى نقــص حــاد فــي الكــوادر الطبيــة نتيجــة 

انخفــاض األجــور والبــدالت. 
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بقلم: ممتاز يحيى 

ــطس  ــر أغس ــي أواخ ــن ف ــوات األم ــدأت ق ب
ــن  ــى م ــة األول ــة المرحل ــي إزال ــي ف الماض
نزلــة الســمان، التــي تشــمل منطقــة ســن 
وســط  محيطــة،  مســاكن  وعــدة  العجــوز 
تشــديدات أمنيــة مكثفــة. اضطــر قرابــة 8 
آالف مواطــن لتــرك منازلهــم، حيــث لــم 
تتــرك لهــم عشــرات المدرعــات المحملــة 
ســبياًل  المركــزي  األمــن  جنــود  بمئــات 

لالعتــراض. 

تعتبــر منطقــة نزلــة الســمان مــن أقــدم مناطق 
األهــرام  مــن  لقربهــا  التاريخيــة  الجيــزة 
رقعــة  وتوســعت  النيــل،  نهــر  ومفيــض 
الســكن فيهــا خاصــة بعــد بنــاء خــزان أســوان 
وجفــاف المنطقــة. فــي البدايــة، كانــت نزلــة 
الســمان تتبــع قريــة الكــوم األخضــر إداريــاً، 
ولكــن فــي عــام 1932 أصبــح لهــا كيــان 
إداري مســتقل وأنشــئ بهــا قســم شــرطة 
األهــرام والــذي تتبعــه اآلن جميــع القــرى 

ــر.  ــوم األخض ــا الك ــة ومنه المحيط

منــذ أكثــر مــن 20 عاًمــا، بــدأت حكومــة 
مبــارك تأخــذ خطــوات عدائيــة تجــاه الســكان 
إلــى  وتحويلهــا  المنطقــة  تهجيــر  بهــدف 
منطقــة اســتثمارية، حيــث أنــه فــي عــام 
مــت وزارة اآلثــار علــى أهــل  1999 حرَّ

المنطقــة تنكيــس المبانــي أو هدمهــا، أو حتــى 
تطويرهــا إال بتصريــح مســبق، طبقـًـا للقــرار 
زاهــي  قــام  كمــا   .1999 لعــام   18 رقــم 
حــواس، رئيــس المجلــس األعلــى لآلثــار 
آنــذاك، فــي عــام 2002، ببنــاء جــدار عــازل 
ــة  ــًرا حــول نزل خرســاني بطــول 18 كيلومت
الســمان؛ بهــدف عــزل المنطقــة عــن الحيــاة 

العمرانيــة وعــن األهرامــات. 

توقفــت الدولــة عــن إصــدار أي إحصائيــات 
ــة الســمان  ــة نزل ــا يخــص منطق رســمية فيم
منــذ ســنوات، وأوضــح آخــر تعــداد رســمي 
أعلنتــه منــذ 8 ســنوات أن عــدد الســكان فــي 
نزلــة الســمان يبلــغ تقريبــا 53,392 نســمة، 
ــة أن عــدد الســكان  ــاء المنطق ــد أبن ــا يؤك فيم
ــد  ــى صعي ــف. وعل ــد تضاع ــة ق ــي المنطق ف
آخــر تشــغل المبانــي الســكنية %85 مــن 
رقعــة منطقــة نزلــة الســمان البالــغ مســاحتها 
ــبة 8%،  ــازارات بنس ــا الب ــدان، يليه 253 ف
حيــث تنتشــر علــى طــول مســار أبــو الهــول 
ــغ نســبتها  ــي تبل ــات الت ــم الخدم الســياحى، ث

 .7%

 ،18% بالتجــارة  العامليــن  نســبة  وبلغــت 
ــاء %13، وبخدمــات  وبمجــال التشــييد والبن
النقــل  وبمجــال   ،11% واإلقامــة  الغــذاء 
العقــارات  وبمجــال   ،10% والتخزيــن 
الوســاطة  مجــال  وفــي   ،9% والتأجيــر 

بعــض  بالمنطقــة  ويظهــر   ،8% الماليــة 
ــداع  ــون واإلب ــطة الفن ــال أنش ــن بمج العاملي
بنســبة تتعــدى %2، وكل ذلــك فــى إطــار 
ــى  ع عل ــوزَّ ــي ُم ــياحية، والباق ــطة الس األنش
األنشــطة الخدميــة مثــل التعليــم والصحــة 
ــا  ــي تخــدم الســكان. كم وبعــض الحــرف الت
ــاء  ــر مــن 3500 شــخص مــن أبن يعمــل أكث
ــي 60 إســطبل  ــن وســيَّاس ف ــة كمربي المنطق
خيــل داخــل المنطقــة )المصــدر: دراســة 
أصدرتهــا الهيئــة العامــة للتخطيــط العمرانــي 

فــي مايــو 2011(. 

مبــارك  جمــال  أحــالم   ..2050 القاهــرة 
ـق  تتحقَـّ الســكان  مــن  خاليــة  بعاصمــة 

إلــى  اإلزاالت  لتلــك  الســر  كلمــة  ترجــع 
مخطــط القاهــرة 2050 الــذي أطلقــه رئيــس 
ــن  ــي، حي ــى مدبول ــي مصطف ــوزراء الحال ال
المجتمعــات  تطويــر  لهيئــة  رئيًســا  كان 
العمرانيــة عــام 2009، وكان المخطــط فــي 
إطــار حملــة جمــال مبــارك فــي ذلــك الوقــت. 
ــن  ــة %80 م ــة قراب ــى إزال ــدف إل وكان يه
المناطــق الســكنية بالقاهــرة، وجــاءت ثــورة 
المســتثمرين  لتقضــي علــى أحــالم  ينايــر 
عقــب  ولكــن  وقتهــا.  األعمــال  ورجــال 
اســتقرار نظــام الثــورة المضــادة، وبعدمــا 
تولــى مصطفــى مدبولــي منصــب وزيــر 
رئاســة  ثــم  ومــن   ،2014 عــام  اإلســكان 

الــوزراء عــام 2018، عــاد الحديــث مــن 
جديــد داخــل أروقــة الحكومــة عــن المخطــط، 
المناطــق  عشــرات  إزالــة  بعــد  خاصــةً 
التــي كان مــن المفتــرض إزالتهــا ضمــن 
المخطــط، وأبرزهــا مثلــث ماســبيرو ورملــة 
بــوالق وجزيــرة الــوراق، ويأتــي اآلن الــدور 

ــا.  ــمان بأكمله ــة الس ــة نزل ــة منطق إلزال

الهــرم  فــي  تطويــر دون تهجيــر وبدائــل 
الحكومــة  وعــود  عادلــة..  وتعويضــات 

الهــواء  فــي  تتبخــر 

المركــز  قــال   ،2019 ينايــر   28 فــي 
نزلــة  عــن  الــوزراء  لمجلــس  اإلعالمــي 
الســمان: “لــن يتــم إزالــة المنطقــة أو تهجيــر 
ــارات  ــة ســوى 4 عق ــم إزال ــم يت ــي ول األهال
عقــارات  وهــي  البنــاء،  لقوانيــن  مخالفــة 
خاليــة مــن الســكان وتقــع فــي حــرم منطقــة 
األهرامــات، كمــا أنــه ال توجــد أي نيــة لبيــع 
ــه مــن  ــم تداول ــا ت ــة، وم أراٍض بهــذه المنطق
ــارة  ــزأة إلث ــو هــي مقاطــع مجت مقاطــع فيدي
غضــب الــرأي العــام، كمــا أن كل مــا يتــردد 
حــول هــذا الشــأن محــض شــائعات تســتهدف 

ــام”.  ــح الع ــرار بالصال اإلض

جــاء هــذا التصريــح عقــب المحاولــة األولــى 
ــر  ــوم 21 يناي ــة ي ــي المنطق ــذ إزاالت ف لتنفي
2019، وقــد تســبب ذلــك فــي اشــتباكاٍت 
أســفرت عــن اعتقــال العشــرات. وهنــاك 
مــدار  علــى  أخــرى  رســمية  تصريحــاٌت 
األعــوام الثمانيــة األخيــرة تعــد الســكان بعــدم 

ــة.  ــة المنطق إزال

علــى صعيــٍد آخــر، كانــت حكومــة أحمــد 
نظيــف، ورئيــس هيئــة المجتمعــات العمرانية 
مصطفــى مدبولــي عــام 2009، أثنــاء طــرح 
المشــروع ألول مــرة ضمــن مخطــط القاهرة 
ــي  ــة ف ــد وعــدوا بتعويضــات ممثل 2050، ق
وحــدات ســكنية وتجاريــة بديلــة فــي مناطــق 
مثــل منطقــة  الســمان،  نزلــة  مــن  قريبــة 
“وقــف غالــب” التــى تبلــغ مســاحتها 4.9 
فــدان بشــارع العروبــة بالهــرم، ومنطقــة 
“وقــف الســت العباســية” بالمريوطيــة البالــغ 
ــى توفيــر  ــدان، عــالوة عل مســاحتها 12.3 ف
تعويضــات ماليــة كبيــرة بدعــم مــن منظمــة 
اليونســكو، بجانــب توفيــر بــازارات ســياحية 
وإســطبالت بديلــة فــي المنطقــة نفســها بشــكل 

ســريع.

بتلــك  الحــال  انتهــى  مــا  ســرعان  ولكــن 
الوعــود اآلن إلــى اقتصــار التعويضــات على 
وحــدة ســكنية بمســاحة 70 متــر بحدائــق 
أكتوبــر تُمنــح للمالــك أو المســتأجر كحــق 
ــدة  ــر الوح ــالك أو تأجي ــرط امت ــاع، بش انتف
مــن قبــل عــام 2014، ولــن يتــم تعويــض أي 

وعود كاذبة وتعويضات زائفة.. وعود كاذبة وتعويضات زائفة.. 

أهايل نزلة السمن: »وضعنا قانوين والحكومة واإلعالم بيشوهوا فينا من أهايل نزلة السمن: »وضعنا قانوين والحكومة واإلعالم بيشوهوا فينا من 
سنني عشان ملا يدبحونا محدش يقف معانا« سنني عشان ملا يدبحونا محدش يقف معانا« 



صاحــب عقــد إيجــار أو بيــع عقــد بدايــةً مــن 
 .2014

تشــويه وإهمــال متعمــد الزالــة المنطقــة 
وتخريــب مــن صنــع الدولــة 

فــي مقابلــٍة مــع خالــد م. أحــد ســكان المنطقــة 
ويعمــل باإلرشــاد الســياحي، مــع جريــدة 
ــد علــى  االشــتراكي، قــال إن اإلعــالم تعمَّ
وســكانها  المنطقــة  تشــويه  الســنين  مــر 
ــا  ــا إمــا بيقــول علين ــا أن “اإلعــالم ي موضًح
ــى  ــر عل ــة وبنأث ــا بلطجي ــا إم ــار، ي ــار آث تج
الســياحة! لــو احنــا فعــال تجــار آثــار مكنــش 
ده هيبقــى حالنــا. كل حــد فينــا شــغال شــغلتين 
ــل  ــت الخي ــا الســياحة وقف ــت م ــة، ووق وتالت
كانــت بتمــوت عشــان أصحــاب اإلســطبالت 

ــم أكل”.  ــوا يجيبوله ــوش بيالق مكان

أمــا عــن التشــويه المســتمر لهــم، قــال: “حنــا 
ــيب  ــش بنس ــالت م ــة عائ ــان كل المنطق عش
بلطجيــة، عشــان المنطقــة أصاًل عايشــة على 
ــازارات،  ــادق وب ــة كلهــا فن الســياحة. المنطق
ــة  ــاء المنطق ــن أبن ــر م ــه كتي ــده في ــر ك وغي
الســياحي وتأجيــر  اإلرشــاد  فــي  شــغالين 
الخيــول والِجمــال لألجانــب، والســياح أصــاًل 
بينزلــوا بعــد المغــرب مــن الهــرم يقعــدوا 
علــى  يتفرجــوا  وبيحبــوا  الكافيهــات  فــي 

العــروض الموجــودة”. 

أمــا عــن األحاديــث اإلعالميــة عــن عشــوائية 
عــن  يقولــوا  شــوية  قــال: “كل  المنطقــة، 
المنطقــة عشــوائية أو علــى أرض الدولــة، 
والمنطقــة وضعهــا قانونــي وبيــوت المنطقــة 
أصــاًل مســجلة فــي الشــهر العقــاري ودخــل 
ليهــا مرافــق، والمنطقــة فيهــا قســم وفيهــا 
وحــدات صحيــة وبيطريــة ومــدارس ومقابــر 
خاصــة بهــا. والمنطقــة صــدر لهــا قــرار 
ســنة 1999 بمنــع أي ترميــم أو تجديــد إال 
بترخيــص، والتراخيــص دي مكنتــش بتطلــع 
العائــالت،  للفنــادق وقصــور كبــار  غيــر 
واللــي كان بيحــط طوبــة كان بيتحبــس ويدفع 

ــت  ــة بتاع ــات الزبال ــة، وعربي ــة عالي غرام
ــان  ــا، وكل ده عش ــل عندن ــش بتدخ ــي م الح
فــي النهايــة يطلــع رئيــس الــوزراء يعــرض 
صــور مــن المنطقــة يقــول إنهــا مــش أمــان 
ومــش صالحــة لالســتخدام أو الســكن، طــب 
هــو ميــن اللــي خالهــا غيــر صالحــة، مــش 

ــة؟”.  ــرارات الحكوم ق

وأضــاف: “كل مبــادرات نظافــة المنطقــة 
المنطقــة.  شــباب  مــن  مبــادرات  كانــت 
ــح  ــر أن الحكومــة تفت ــا مــش طالبيــن غي احن
التجديــد للمنطقــة مــن تانــي، واحنــا هنســاعد 
بعــض ونبنــي بيوتنــا مــن الدهــب لــو طلبــت، 
ــور  ــل تط ــزة تدخ ــة عاي ــو الحكوم ــا ل وقولن
بنفســها معندنــاش مشــكلة، بــس اللــي حصــل 
عكــس كــده؛ الحكومــة مــش عايــزة تطــور، 
تطلــع  عشــان  األرض  عايــزة  الحكومــة 
ــتعدين  ــة دي مس ــاد المصلح ــة وقص بمصلح
يدوســونا. الحكومــة واإلعــالم بيشــوهوا فينــا 
مــن ســنين عشــان لمــا يدبحونــا محــدش يقــف 

ــا”.  معان

ــرض  ــة بغ ــر واقعي ــة وغي ــات رمزي تعويض
ــة  الدعاي

ــكان  ــن س ــر م ــاكن آخ ــع س ــوار م ــي ح وف
الســياحي  باإلرشــاد  يعمــل  المنطقــة، 
ــال عــن  ــر اســمه، ق ــل عــدم ذك ــا، فضَّ أيًض
الحكومــة:  مــن  المطروحــة  التعويضــات 
ــن  ــة م ــراث مبني ــور ت ــا قص ــة فيه “المنطق
ــا  ــالت وفيه ــا في ــر مــن 150 ســنة، وفيه أكت
كل  أدوار.   5 وعمــارات  دوريــن  منــازل 
للحكومــة  بالنســبة  والمســتأجرين  المــالك 
ــا تراعــي ظــروف  ــدون م ــدة، ب ــة واح حاج
ــر  ــت 520 مت ــي بي ــا ســاكن ف ــي أن حــد. يعن
مــع أبويــا وأخويــا وعيلتــه، الــورق باســم 
ــي  ــات ف ــى التعويض ــألنا عل ــا س ــا، ولم أبوي
ــد  ــة محم ــي مدرس ــة ف ــة القانوني ــر اللجن مق
كريــم فــي المســاكن، قالــوا هــى شــقة واحــدة 
70 متــر للمالــك فــي حدائــق أكتوبــر، فــإزاي 
احنــا 7 ونســكن فــي علبــة كبريــت فــي آخــر 

ــان”.  ــا كم الدني

وعــن المنــازل فــي نزلــة الســمان، قــال: 
غالبيتهــا  المنطقــة  فــي  البيــوت  “عندنــا 
ــو  ــر. ل ــر لـــ800 مت ــن 300 مت ــاحتها م مس
الواحــد مــش مقســم بيتــه مــع أســرته بيكــون 
فاتــح فــي باقــي بيتــه ورشــة أو محــل أو 
ــكالم  ــة بال ــش معترف ــة م ــطبل، والحكوم إس
ده. وايــه أصــاًل اللــي يخلينــا نــروح لمســاكن 
ــي  ــاع، يعن ــاك حــق انتف ــقق هن ــر، الش أكتوب
والتمليــك  الشــارع  فــي  هيترمــوا  عيالنــا 
ملــوش حــق يبيــع، وســمعنا أن هنــاك أي 
مخالفــة بطــرد مــن الشــقة ودا غيــر أنهــا 

بعيــدة عــن أكل عيشــنا”. 

قــال:  التعويضــات،  عــن  حديثــه  وفــي 
التعويضــات  حــوار  عملــت  “الحكومــة 
عشــان لمــا حــد يتكلــم يقولــوا إنهــم عوضونــا 
ــنوا حياتنــا، بــس الحقيقــة إن حياتنــا  وحسِّ
بقــت علــى كــف عفريــت. وقــت مــا الحــزب 
المنطقــة  هنطــور  وقالنــا  جالنــا  الوطنــي 
عــرض علينــا تعويضــات معقولــة. مكانتــش 

كويســة ورفضنهــا وقتهــا”. 

ــي  ــة ف ــوات األمــن المركــزي بكثاف تنتشــر ق
المنطقــة لمنــع أيٍّ مــن ســكانها مــن االحتجاج 
علــى اإلزالــة. قــال الســاكن الــذي تحــدَّث مــع 
جريــدة االشــتراكي: “ناقــص تكــة والحكومة 
تعلــن الحــرب علينــا. المنطقــة كلهــا أمــن 
مركــزي وجيــش، وكل مــا حــد فــي المنطقــة 
يحــاول يعتــرض أو يوعــي النــاس، أمــن 
الدولــة والمباحــث ييجــوا يقبضــوا عليــه. 
دلوقتــي بقــت تتقــال صريحــة فــي وشــنا 
ــا إمــا تاخــدوا  المنطقــة: هتتشــال هتتشــال، ي
وحــدات يــا إمــا تطلعــوا مــن المولــد بــال 
حمــص. احنــا كنــا فــي نزلــة الســمان كام 
ــد  ــي كل ح ــع بعــض ودلوقت ــرة م ــره كبي أس
فينــا هيتغــرب مــن مــكان جــدوده فــي حتــه، 
أكتوبــر  لمســاكن  هيتنقلــوا  اللــي  وحتــى 

ــة”.  ــبب القرع ــض بس ــن بع ــوا ع هيتغرب

االستثمار فوق أجساد أهالي المنطقة 

الترفيهــي  مشــروع  تكلفــة  تُقــاس  ال 
واالســتثماري التــي تطرحــه الدولــة )محــور 
خوفــو بــالزا وحديقــة المتحــف الكبيــر وعــدد 
مــن المطاعــم والكافيهــات( بمنطقــة نزلــة 
الســمان بالجنيــه والــدوالر فقــط، ولكــن أيًضا 
ــف نســمة،  ــر 70 أل ــل تقدي ــى أق ــر عل بتهجي
ــل  ــرص العم ــى آالف ف ــب القضــاء عل بجان
والســياحة  التجــارة  مجــال  فــي  للعامليــن 
والفروســية دون بدائــل جديــة مطروحــة. 
ــي  ــي ه ــروع الترفيه ــة للمش ــة الحقيقي التكلف
ــاء  ــع عمرانــي والقض ــاء علــى مجتم القض

ــل. ــكل كام ــه بش ــى تاريخ عل

التهجيــر  سياســات  فــي  الدولــة  تســتمر 
ــى  ــدة عل ــاًء جدي ــت أعب ــي مثَّل القســري والت
قطاعــات كبيــرة مــن المواطنيــن، إلــى جانــب 
سياســات التقشــف االقتصــادي الــذي طرحته 
الدولــة منــذ عــام 2016، والــذي دفــع بأكثــر 
مــن ثلــث المصرييــن تحــت خــط الفقــر، 

ــمية.  ــام الرس باألرق

بــدأ النظــام بعمليــات التهجيــر القســري بحــق 
ــة رفــح، وبعــض أجــزاء  ــع ســكان مدين جمي
ــغ عــدد  ــد والعريــش، وبل ــة الشــيخ زوي مدين
ريــن مــن تلــك المناطــق أكثــر من 100  المهجَّ
ألــف نســمة لــم يتــم تعويضهــم حتــى اآلن 
بحجــة الحــرب علــى اإلرهــاب، إلــى جانــب 
تجاهــل الحــق التاريخــي والدســتوري ألبنــاء 
مــروًرا  أراضيهــم،  إلــى  بالعــودة  النوبــة 
بعمليــات تهجيــر فــي غالبيــة المحافظــات 
مــن نجــع أبــو عصبــة باألقصــر جنوبًــا إلــى 
باإلســكندرية  والمكــس  الصياديــن  مــأوى 
شــمااًل، مــروًرا بالعاصمــة التــي شــهدت 
ــة مصــر  ــل منطق ــر مث ــر حــاالت التهجي أكب
القديمــة إلــى بــوالق، وحتــى جزيــرة الــوراق 
التــي تحــاول الدولــة حتــى اليــوم تهجيــر 

ــوم.  ــى الي ــا حت أهله

الحــاالت حلــواًل  تلــك  مــن  أيٌّ  تمثــل  وال 
ــل أن  ــن، ب ــة المواطني ــين حال ــة لتحس حقيقي
ــن  ــات مســتعدة لســحق المواطني ــك الجراف تل
مخطــط  أجــل  مــن  وتراثهــم  أنفســهم 
اســتثماري لــن يحقــق أرباًحــا ســوى للنخبــة 

المســتثمرين.  وطبقــة  الحاكمــة 
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اســتكمااًل لمشــهد القمــع الســائد منــذ ســنوات، 
وسياســة التهجيــر القســري فــي الســنوات 
الــوراق  جزيــرة  ســكان  يشــهد  األخيــرة، 
ــا لهــم علــى  ــا عقابً هــذه األيــام قمًعــا مضاعفً
ــات  ــة جناي ــت محكم ــم. كان تمســكهم بمنازله
ديســمبر   27 يــوم  حكمــت  قــد  القاهــرة 
ــاء  ــن أبن ــى 35 م ــي، عل ــام الماض ــن الع م
ــد  ــد بع ــي المؤب ــل إل ــكاٍم تص ــرة، بأح الجزي
ــتعمال  ــر واس ــم بالتجمه ــاٍت له ــه اتهام توجي
ــرة  ــر جزي ــي أحــداث تهجي ــف ف ــوة والعن الق
الــوراق فــي 16 يوليــو 2017. ومــن ثــم 
قــررت المحكمــة، فــي 25 ســبتمبر، تأجيــل 

الحكــم  فــي  متهًمــا   17 إجــراءات  إعــادة 
الصــادر ضدهــم غيابيًــا بالمؤبــد والمشــدد 
فــي قضيــة أحــداث جزيــرة الــوراق، لجلســة 

25 ديســمبر المقبــل، لالطــالع. 

وقــد اتُّهــم المعتقلــون باالعتــداء علــى األمــن 
رغــم أن أغلبيتهــم كانــوا قــد اعتُقِلــوا مــن 
المستشــفيات فــي محيــط الجزيــرة عقــب 
ــداث،  ــي األح ــات الشــرطة ف ــم بطلق إصابته
عاهــات  مــن  يعانــي  يــزال  ال  وبعضهــم 
جانــب  وإلــى  اإلصابــة.  نتيجــة  مســتديمة 
اعتقــال العشــرات وإصابتهم، تشــهد الجزيرة 
ــم مــن  حصــاًرا خانقـًـا علــى المعديــات، وتحكُّ

ــع دخــول  ــع، ومن ــي مــرور البضائ األمــن ف
ــرة. ــي الجزي ــاء إل ــواد البن م

وكان مجلــس الــوزراء برئاســة مصطفــى 
مدبولــي قــد أصــدر قــراًرا، فــي 16 ســبتمبر، 
مســاحة  بإجمالــي  أراضــي  ملكيــة  بنــزع 
أكثــر مــن 60 فدانـًـا مــن أمــالك األهالــي، بعد 
أيــاٍم مــن تظاهرهــم ضــد تهجيرهــم. وعــاش 
أهالــي الجزيــرة خــالل األربــع الســنوات 

ــر مســبوق.  ــة قمــع غي ــة، حال الماضي

الثورييــن  االشــتراكيين  حركــة  تتضامــن 
ــى  ــم، وعل ــي مطالبه ــرة ف ــي الجزي ــع أهال م

رأســها: 

ــن  ــع المعتقلي ــوري عــن جمي ــراج الف 1( اإلف
مــن جزيــرة الــوراق، والتوقــف عــن تلفيــق 
ألهالــي  والجنائيــة  السياســية  القضايــا 

الجزيــرة.

2( رفــع الحصــار المفــروض علــى الجزيــرة 
ــن  ــى المواطني ــق عل ــن التضيي ــف ع والتوق

علــى معديــات الجزيــرة.

3( التوقــف عــن تبويــر األراضــي الزراعيــة 
عــن  األســمدة  حجــب  ووقــف  بالجزيــرة 

الفالحيــن.

4( وقــف مخطــط تهجيــر أهالــي جزيــرة 

ــروع  ــاء المش ــط إنش ــف مخط ــوراق ووق ال
ــي  ــازل األهال ــاض من ــى أنق االســتثماري عل

وأراضيهــم الزراعيــة.

5( إشــراك األهالــي فــي أيِّ مخطــط يخــص 
ــم أصحــاب  ــم، واعتباره ــم ومنازله أراضيه
القــرار ألحقيتهــم التاريخيــة والقانونيــة لتلــك 

األراضــي.

6( محاكمــة قتلــة الشــهيد ســيد الطفشــان، 
ــالل  ــرطة خ ــوش الش ــِهَد بخرط ــذي استُش ال
 16 يــوم  محاولــة إزالــة منــازل األهالــي 
المصابيــن  وتعويــض   ،2017 يوليــو 
ــداث.  ــك األح ــن تل ــئولين ع ــبة المس ومحاس

الثورييــن  االشــتراكيين  تدعــم حركــة  وإذ 
منــذ  المتواصــل  الجزيــرة  أهالــي  نضــال 
ــد علــى حــق المواطنيــن  ســنوات، فإنهــا تؤكِّ
مناطــق معيشــتهم  فــي  آدمــي  فــي ســكٍن 
التهجيــر  سياســات  وترفــض  وأشــغالهم، 
القســري لصالــح المســتثمرين وقمــع الســكان 
الرافضيــن لهــذا التهجيــر، كمــا تدعــو كافــة 
للتضامــن  السياســية  والقــوى  األحــزاب 
ــكل  ــه ب ــوراق ودعم ــرة ال ــال جزي ــع نض م
ــن  ــراج ع ــة باإلف ــة والمطالب ــرق الممكن الط

جميــع المعتقليــن مــن أبنــاء الجزيــرة. 

االشتراكيون الثوريون 

بدء اإلزاالت يف املكس.. واألهايل يقدمون مطالب وبدائل ويشتكون بدء اإلزاالت يف املكس.. واألهايل يقدمون مطالب وبدائل ويشتكون 
التجاهل وغياب الشفافية التجاهل وغياب الشفافية 

تجمــع العشــرات مــن أهالــي منطقتــي المكس 
والدخيلــة صبــاح الســبت، 18 ســبتمبر، أمــام 
منازلهــم وأمــام حديقــة المكــس لمقابلــة وزير 
النقــل، كامــل الوزيــر، لمناقشــة اقتراحاتهــم 
والبدائــل المطروحــة كمــا وعدهــم نــواب 
المنطقــة والمحافظــة. لكــن األهالــي فوجئــوا 
دون  أمامهــم  الوزيــر  موكــب  بمــرور 
ــف  ــم للركــض خل ــا دفعه ــم، مم ــات له االلتف
متــر   500 الـــ  تقــارب  لمســافة  الموكــب 
ــا  دون جــدوى. وعقــب ذلــك بســاعتين تقريبً
ــه الوزيــر مــرةً أخــرى لحديقــة المكــس،  توجَّ
وقابــل نــواب المنطقــة لمجــرد اإلعــالن عــن 
دخــول  ومنــع  األولــي،  المرحلــة  إزاالت 

ــن.  ــي والصحفيي ــي األهال باق

ــم تمــر ســاعات مــن زيــارة وزيــر النقــل  ول
حتــى بــدأت بعــض أعمــال اإلزالــة علــى 
كورنيــش شــاطئ المكــس. ويشــتكي األهالــي 
بخصــوص  معهــم  الشــفافية  غيــاب  مــن 

المنــازل المخطــط إزالتهــا، حيــث أصبــح 
مــن المؤكــد إزالــة جميــع المنشــآت فــي 
بحــري الكورنيــش وحتــى ســور المينــاء، 
ــر  ــم زفي ــي ومطاع ــث الحلوان ــا مثل ــا فيه بم
وســي جــل وكبائــن الفنــار، مــع إزالــة مثلــث 
صافــي شــوب حتــى ســور المينــاء، كمرحلــة 
مــن  العديــد  وضــع  يظــل  ولكــن  أولــى، 

المنــازل مجهــواًل. 

صــرح أحــد األهالــي لبوابــة االشــتراكي 
بأنــه حتــى اآلن ال يوجــد أي حصــر رســمي 
مــرور  المفتــرض  ومــن  للمتضرريــن، 
لجــان الحصــر، بحســب نــواب المنطقــة. 
ولكــن هيئــة المينــاء أرســلت فريــق المســاحة 
ــاف:  ــاحات. وأض ــع المس ــم لرف ــاص به الخ
النــواب  مــن  المطروحــة  “التعويضــات 
هزيلــة، وال شــيء يعوضنــا عــن عمرنــا 
ــا  ــا وأجمــل ســنين عمرن ــا وطفولتن وذكرياتن
مفيــش  إن  أجدادنــا، والمفــروض  وبيــوت 

ــس.  ــخ المك ــن تاري ــد ع ــوض البل ــة تع حاج
النهــاردة بــدأوا يشــيلوا الكورنيــش عشــان 
يبنــوا ســور، وفيــه موظفيــن فــي المحافظــة 
قالــوا إن بدايــةً مــن أول أكتوبــر هتبتــدي 
إزاالت البيــوت، واحنــا مــش هنلحــق نعمــل 

حاجــة فــي المهلــة دي”. 

ــي المســئولين بوجــود مخطــط  ــم األهال ويته
منــذ ســنوات إلزالــة كل المنطقــة، رغــم 
اعتبارهــا منطقــة تراثيــة بســبب تواجدهــا 
ــس  ــار المك ــود فن ــنين ووج ــات الس ــذ مئ من
ــدأ  ــد ب ــة عــام. وق ــذي يتجــاوز عمــره المئ ال
ــض  ــعينيات ورف ــذ التس ــة من ــال المنطق إهم
بــدأت  بالمنطقــة، حتــى  المرافــق  تطويــر 
إزاالت منطقــة الخنــدق فــي عــام 2018، 
وإزالــة مــأوى الصياديــن عــام 2020، حتــى 
القــرار الصــادر حديثًــا باالســتيالء علــى 
ــة  ــاء الدخيل ــى مين ــس حت ــش المك كل كورني

وإزالــة جميــع العقــارات المحيطــة. 

الجديــد  المكــس  إزاالت  مخطــط  ويعتبــر 
المقاييــس  بــكل  كارثــة  الســكان  وتهجيــر 
حســب وصــف األهالــي، حيــث أن بحــر 
المكــس يمثــل مصــدر رزق لــآلالف مــن 
أبنــاء المنطقــة الذيــن يعملــون فــي صيــد 
وبيــع  األســماك  بيــع  ومطاعــم  األســماك 
إلــى  المراكــب،  وصيانــة  الصيــد  أدوات 
جانــب إزالــة عشــرات المحــال التجاريــة 
والمنــازل الســكنية القانونيــة. وقــد اقتــرح 
األهالــي عــدًدا مــن البدائــل، لعــدم إلحــاق 
الضــرر بــاآلالف والقضــاء علــى تاريــخ 
المنطقــة، مثــل تغييــر مــكان المينــاء الجديــد 
وإقامتــه بعــد منطقــة الكيلــو 21 لعــدم تواجــد 
ــك  ــن ذل ــداًل م ــا أو ب ــات ســكنية به أي تجمع
للســفن  وفتحــه  الحمــراء  مينــاء  تطويــر 
التجاريــة، إال أن مطالــب وبدائــل األهالــي 

ــا.  ــم تجاهله ت
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فــي 31 أغســطس الماضــي، شــارك رئيــس 
افتتــاح  فــي  مدبولــي  الــوزراء مصطفــى 
مســتودع شــركة أمــازون بمدينــة العاشــر 
مــن رمضــان، فيمــا دخلــت أمــازون الســوق 
المصريــة رســميًا بعــد مــا يقــرب مــن خمــس 
التجــارة  عمالقــة  اســتحواذ  مــن  ســنوات 
ــم علــى منصــة ســوق  ــة فــي العال اإللكتروني

دوت كــوم. 

ــح علــى  رغــم مــا يمثِّلــه ذلــك مــن تهديــٍد مرجَّ
البائعيــن الصغــار فــي مصــر، كمــا ســنتناول 
ووســائل  الحكومــة  احتفــت  قليــل،  بعــد 
لمؤسســها  أمــازون،  بدخــول  إعالمهــا 
ــم،  ــي العال ــل ف ــى رج ــزوس، أغن ــف بي جي
ــت  ــف إًذا وصل ــة. كي ــوق المصري ــى الس إل
أمــازون إلــى هــذه المكانــة العالميــة )واحــدة 
قيمتهــا  ـى  تتخطّـَ شــركات   5 أصــل  مــن 
ـق  الســوقية تريليــون دوالر(، وكيــف تحقّـِ
أرباحهــا الطائلــة عالميـًـا؟ اإلجابــة علــى هــذا 
م لنــا صــورةً لممارســات  الســؤال قــد تقــدِّ

ــر.  ــي مص ــتقباًل ف ــركة مس الش

البائعون الصغار 

تدخــل أمــازون الســوق المصريــة لالســتفادة 
ــذه  ــى ه ــة. أول ــا المهم ــن المزاي ــدٍد م ــن ع م
ــع فــي حجــم التجــارة  المزايــا هــي التوسُّ
اإللكترونيــة فــي مصــر. فبحســب جهــاز 
التنميــة والتجــارة الداخليــة، بلغ حجم الســوق 
ــار  ــي مصــر 40 ملي ــة ف التجــارة اإللكتروني
جنيــه عــام 2020 )2.5 مليــار دوالر(، بينما 
تفيــد إحصــاءاٌت أخــرى مــن شــركات أبحاث 
الســوق بــأن هــذا الحجــم قــد وصــل إلــى 
ــا.  ــة كورون ــل جائح ــي ظ ــار دوالر ف 4 ملي
وهنــاك العديــد مــن البائعيــن الصغــار علــى 
لون هــذه الســوق. ومــن  اإلنترنــت الذيــن يشــكِّ
ــع هــذه الســوق فــي مصــر  ــح أن يتوسَّ المرجَّ
ــر، باألخــص أن نصــف الســكَّان  بشــكٍل أكب
ــا مــن الشــباب، وهــذه هــي الفئــة التــي  تقريبً
تنتشــر بينهــا التجــارة اإللكترونيــة أكثــر مــن 

ــا.  غيره

ــي المهــم بالنســبة ألمــازون هــو  األمــر الثان
ــع  ــل فرصــةً للتوسُّ أن الســوق المصريــة تمثِّ
فــي شــرق وشــمال إفريقيــا فــي حــال عزمــت 
ــع فــي  أمــازون إنشــاء مخــازن ونقــاط تجمي

مصــر. 

لكــن دخــول أمــازون للســوق المصريــة يمثِّل 
ــًرا، ربمــا يكــون وشــيًكا، علــى  ــًدا خطي تهدي
صغــار البائعيــن فــي الســوق اإللكترونيــة 
مــن  نــوا  يتمكَّ لــن  الذيــن  مصــر،  فــي 
ــا  ــة، الشــهيرة أيًض منافســة الشــركة العمالق

االحتكاريــة.  بممارســاتها 

االحتكار 

مــن أجــل تعظيــم األربــاح، يصبــح كلُّ شــيٍء 
وتحــت  الرأســماليين،  كبــار  أمــام  مبــاح 
تقــوى  ال  المتواصلــة،  المنافســة  ضغــط 
ــى  ــب عل ــي األغل ــرة ف ــروعات الصغي المش
ـٍس فــي ظــلِّ ســيطرة الكبــار،  إيجــاد متنفّـَ
فتخســر وتســقط وتهــوى أمــام الشــركات 

الكبــرى التــي تســتحوذ عليهــا فــي نهايــة 
ــزداد  ــذي ي ــار ال ــو المس ــذا ه ــاف. وه المط
فيــه تمركــز رأس المــال فــي يــد قلــٍة مــن هذه 
الشــركات الكبــرى، ناهيكــم عــن أســاليب 
ــها،  ــوق نفس ــا الس ــمح به ــي تس التالعــب الت

ــازون.  ــركة أم ــا ش ــرع فيه ــي تب والت

علــى ســبيل المثــال، فــي نوفمبــر 2020، 
ــه االتحــاد األوروبــي تهًمــا ألمــازون  وجَّ
باتبــاع ممارســاٍت احتكاريــة غيــر مشــروعة 
وانتهــاك قواعــد المنافســة، وتشــمل التهــم 
للبائعيــن  العامــة  البيانــات غيــر  اســتخدام 
عــدد  مثــل  اإلنترنــت،  عبــر  اآلخريــن 
هــؤالء  وإيــرادات  المطلوبــة  المنتجــات 
ــة،  ــع بالتجزئ ــات البي ــي خوازمي ــن، ف البائعي
المنتجــات  تحديــد  فــي  لمســاعدتها  وذلــك 
الجديــدة وســعر كلِّ عــرٍض جديــد. وقــال 
االتحــاد األوروبــي إن مثــل هــذه الممارســة، 
ضمــن العديــد مــن الممارســات األخــرى، 
تســمح ألمــازون بتهميــش البائعيــن اآلخريــن 

ــو.  ــى النم ــم عل ــن قدرته ــدِّ م والح

ينبغــي أن نضيــف هنــا أن النتيجــة مــن هــذه 
ــى  ــتحواذ عل ــع االس ــي بالطب ــات ه الممارس
شــركات البائعيــن اآلخريــن، فقــد اســتحوذت 
المتحــدة،  الواليــات  فــي  بالفعــل  أمــازون 
كمــا فــي العالــم، علــى مئــات الشــركات 
ــرة والمتوســطة. وهــذا مــن شــأنه أن  الصغي
ــر الوظائــف ال أن يخلــق المزيــد مــن  يدمِّ
ــة  ــي نهاي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــف. عل الوظائ
العــام 2015، وظَّفــت أمــازون 146 ألــف 
عامــل فــي الواليــات المتحــدة، لكــن ذلــك 
كان علــى حســاب 295 ألــف وظيفــة فــي 
مشــاريع أخــرى للبيــع بالتجزئــة أُجبِــَرت 
علــى الخــروج مــن الســوق نتيجة ممارســات 

أمــازون االحتكاريــة. 

ب الضريبي  التهرُّ

ــي تتبعهــا شــركة  أحــد أســاليب التالعــب الت
ب مــن الضرائــب.  أمــازون أيًضــا هــي التهــرُّ
ــي  ــركة ف ــدََّدت الش ــال، س ــبيل المث ــى س عل
علــى  ضريبــةً   ،2020 الماضــي،  العــام 
ســنوات،  ثــالث  منــذ  مــرٍة  ألول  الدخــل 
ح جيــف بيــزوس، الــذي تبلــغ ثروتــه  وصــرَّ
دفعــت  الشــركة  أن  دوالر،  مليــار   201
162 مليــون دوالر ضرائــب علــى دخــٍل 

َر بـــ13.3 مليــار دوالر، مــا يعنــي أن  قُــدِّ
 1.2% فقــط  بلغــت  الُمســدَّدة  الضرائــب 
مــن قيمــة الدخــل، بينمــا يفــرض القانــون 
األمريكــي للضرائــب أن تدفــع الشــركات 
%21، بعــد أن خفَّضهــا ترامــب مــن 35% 

)يســعى بايــدن إلــى نســبة 28%(. 

تدفــع  لــم  و2018،   2017 عامــّي  وفــي 
ــدَِّرت  ــاٍح قُ ــى أرب ــب عل ــازون أيَّ ضرائ أم
دوالر  مليــار  و11.2  دوالر  مليــار  بـــ5.6 
علــى التوالــي. وفــي بريطانيــا أيًضــا، لــم 
تدفــع أمــازون ضرائــب أكثــر مــن %3 فقــط 
فــي عــام 2019، رغــم ارتفــاع أرباحهــا 
ــابق.  ــام الس ــن الع ــا ع ــث تقريبً ــدار الثل بمق

ليســت هــذه إال مجــرد أمثلــة، وغيرهــا الكثير 
ســواء فــي حالــة أمــازون أو غيرهــا مــن 
كبــرى الشــركات العالميــة. هــذا ليــس أمــًرا 
ــٌم بنــاًء  عارًضــا، بــل أن النظــام نفســه ُمصمَّ
علــى إتاحــة الكثيــر مــن الثغــرات أمــام مثــل 
هــذه الشــركات مــن أجــل مراكمــة األربــاح، 
فــي  المتواصلــة،  المنافســة  تحــت ضغــط 

ــة.  أقصــر مــدة ممكن

اعتصار العمال 

ــا  ــي تحقِّقه ــروات الت ــن الث ــر م ــم األكب القس
أمــازون يأتــي عــن طريــق اســتغالل العمــال 
-أكثــر مــن 800 ألــف عامــل- إلــى درجــاٍت 
ــن خــالل األجــور  شــديدة القســوة، ســواء م
الهزيلــة، أو ســاعات العمــل الطويلــة، أو 
ــى  ــل، عــالوة عل ــود العم ــن عق ــان م الحرم
محــاوالٍت  أيِّ  ضــد  بصرامــة  الوقــوف 
عــن  العمــال  بهــا  يدافــع  نقابــة  لتأســيس 

حقوقهــم ضــد كلِّ هــذه المظالــم. 

العــام  بيــزوس  جيــف  أعلــن  حيــن  فــي 
الماضــي تأييــده لحركــة حيــاة الســود مهمــة 
فــي الواليــات المتحــدة، يعمــل عمالــه 75%- 
منهــم مــن الســود- فــي ظــروٍف أقــل مــا 
توَصــف بــه أنهــا ســيئة للغايــة. مــا يقــرب من 
ــة  ــازون عمال ــازن أم ــال مخ ــن عم %40 م
توظِّفهــم  وال  وظيفــي،  أمــان  دون  مؤقتــة 
ــق شــركات  ــل عــن طري الشــركة مباشــرةً ب

ــركة.  ــا الش ــد معه ــيطة تتعاق ــف وس توظي

ــال مخــازن  بالنســبة لألجــور، يتقاضــى عم
أمــازون بشــكٍل عــام أجــوًرا أقــل مــن عمــال 

ــا  المخــازن فــي شــركاٍت أخــرى. فــي أتالنت
بواليــة جورجيــا األمريكيــة، علــى ســبيل 
مخــازن  عمــال  أجــور  تنخفــض  المثــال، 
أمــازون بنســبة %19 عــن األجــور الســائدة 
فــي المخــازن، و%29 عــن متوســط األجور 

ــة.  فــي المدين

ويعمــل عمــال أمــازون لفتــراٍت طويلــة )10 
كافيــة،  اســتراحات  دون  يوميًــا(  ســاعات 
ــا ال تكفــي للذهــاب إلــى دورات الميــاه  أحيانً
والعــودة منهــا، بحســب الكثيــر مــن شــهادات 
الكثيــر  أن  درجــة  إلــى  الموثَّقــة،  العمــال 
مــن الســائقين وعمــال المخــازن يضطــرون 
ــل  ــاء العم ــي زجاجــاٍت فارغــة أثن ل ف ــوُّ للتب
ــل  ــة” العم ــاز “كوت ــن إنج ــوا م ن ــى يتمكَّ حت

ــي كل ســاعة.  ف

تنظيــم  محــاوالت  مــن  الشــركة  تخشــى 
حقوقهــم،  عــن  للدفــاع  ألنفســهم  العمــال 
ــدة  ــوة لع ــا بق ــا تصديه ومــن المعــروف عنه
الفصــل  إلــى  وصلــت  ســابقة  محــاوالت 
محــاوالت  آخــر  العمــل.  مــن  ــفي  التعسُّ
ــي  ــل الماض ــي أبري ــت ف ــة كان ــيس نقاب تأس
األمريكيــة،  بيســمير  واليــة  مخــازن  فــي 
التابعــة للشــركة. وهــي المحاولــة األولــى 
ــازن  ــي مخ ــي التصليحــات ف ــد ســعي فني بع
واليــة ديالويــر األمريكيــة فــي العــام 2014. 
كبــرى  دعائيــةً  حملــةً  الشــركة  أطلقــت 
هــة لعمــال مخــازن بيســمير للتصويــت  موجَّ
وعقــدت  النقابــة،  تأســيس  علــى  بـــ”ال” 
لتحريضهــم  للعمــال  إلزاميــة  اجتماعــاٍت 
ــة،  ــاء النقاب ــود إنش ــاندة جه ــدم مس ــى ع عل
وتلقَّــى العمــال رســائل يوميــة مــن مدرائهــم. 
ــا  ــا إلكترونيً ــى أن الشــركة أنشــأت موقًع حت
خاًصــا لذلــك، ودعــت فيــه العمــال إلــى إنفاق 
الرســوم النقابيــة علــى اللــوازم المدرســية 
ونشــرت  ألقاربهــم،  الهدايــا  أو  ألبنائهــم 
شــائعاٍت بيــن العمــال عــن احتماليــة إغــالق 

المنشــأة وخســارة العمــال وظائفهــم. 

عــدة  لَــت  تحوَّ الماضــي،  العــام  وفــي 
المتحــدة  الواليــات  فــي  للشــركة  مخــازن 
ــروس  ــي في ــؤٍر لتفش ــى ب ــي إل ــام الماض الع
كورونــا، نتيجــة اســتمرار العمــل بالشــركة، 
بنفــس طاقتهــا ودون إجــازاٍت للعمــال، أثنــاء 
ت الشــركة، فــي نوفمبــر  ذروة الجائحــة. أقــرَّ
ــارات مــا يقــرب  ــج اختب ــأن نتائ الماضــي، ب
ــة  ــدالع الجائح ــذ ان ــل من ــف عام ــن 20 أل م
جــاءت إيجابيــة، ويظــلُّ عــدد الوفيــات غيــر 
تربََّعــت  نفســها،  الفتــرة  وخــالل  معلــوم. 
مــن  المســتفيدين  عــرش  علــى  الشــركة 
الجائحــة، إذ شــهدت فــي 2020 ارتفاًعــا فــي 
إيراداتهــا بنســبة %38، لتبلــغ 386.1 مليــار 
دوالر، مقابــل 280.5 مليــار فــي 2019. 

هــذه فقــط لمحــةٌ ســريعة مــن ظــروف العمــل 
فــي أمــازون، فــي بلــٍد المفتــرض أنهــا أكثــر 
ــع  ــر. وم ــن مص ــل م ــوق العم ــا لحق احتراًم
وترحيبهــم  مصــر  فــي  الكثيريــن  انبهــار 
المصريــة،  الســوق  أمــازون  بدخــول 
ــذه  ــل ه ــتبدو مث ــف س ــاءل كي ــي أن نتس ينبغ

الممارســات فــي مصــر؟ 
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ترجمة: سيد صديق 

ــر بنجاميــن  ــَد فالت ــو 1892، ُولِ فــي 15 يولي
فــي عائلــٍة يهوديــة ميســورة الحــال فــي 
قُِطــَع   ،1940 ســبتمبر   26 وفــي  برليــن. 
طريــق هروبــه مــن ألمانيــا النازيــة إلــى 
ــن  ــور م ــن العب ــَع م ــدة. ُمنِ ــات المتح الوالي
فرنســا المحتلَّــة إلــى إســبانيا، وكان المــرض 
قــد فــتَّ عضــده، وكان تحــت تهديــد التســليم 
إلــى الشــرطة الســرية النازيــة )الجيســتابو(، 

ــده.  ــه بي ــي حيات ــار أن ينه فاخت

فــي الســنوات بيــن هذيــن التاريخيــة، عــاش 
كســائٍح  أوروبــا،  أرجــاء  عبــر  بنجاميــن 
ده النازيــون مــن  ومهاجــر. وبمجــرد أن جــرَّ
إثــر مقــاٍل  الجنســية األلمانيــة، باألخــص 
ــن  ــٍة شــيوعية حــول انحطــاط الف ــه لمجل كتب

ــا.  ــح منفيً ــي، أصب الفاش

ــقوط  ــا وس ــي ألماني ــة ف ــار النازي ــع انتص م
فــي  اآلمنــة  المســاحات  فرنســا، صــارت 
المعســكر  يكــن  ولــم  ـص.  تتقلّـَ أوروبــا 
ــة  ــي نهاي ــرة. ف ــًرا بدرجــٍة كبي الشــرقي مبشِّ
العــام 1926، زار بنجاميــن موســكو لثمانيــة 
كان  إذا  مــا  ر  يقــرِّ أن  أجــل  مــن  أســابيع 
َر  ســيلتحق بالحــزب الشــيوعي. لكنــه قــرَّ
عكــس ذلــك. بــدا النظــام الســوفييتي مجتمًعــا 
بالفعــل  هنــاك  كان  -لكــن  حيويًــا ونشــطًا 
اتجاهــاٌت مثيــرة للقلــق نحــو الفســاد ومحابــاة 
القيــادات. وبحلــول الوقــت الــذي ســعى فيــه 
بنجاميــن للفــرار مــن النازييــن، كان الموقــف 

ــًرا.  ــاء كثي ــد س ــيا ق ــي روس ف

هــو  خيــاًرا  األوســط  الشــرق  يكــن  لــم 
خ الصهيونــي جرشــوم  اآلخــر. حــاول المــؤرِّ

شــوليم مــراًرا إغــراء بنجاميــن بالهجــرة 
إلــى فلســطين، لكــن الصهيونيــة لــم تكــن 
ــل،  ــي المقاب ــن. ف مطروحــةً بالنســبة لبنجامي
مــن  الكثيــر  فــي رحلــٍة خاضهــا  انطلــق 
-إلــى  ريــن  الُمهجَّ األوروبييــن  المفكِّريــن 
الواليــات المتحــدة، علــى أمــل الحصــول 
علــى منصــٍب أكاديمــي، أو ببســاطة فرصــٍة 

الســتغالل مواهبهــم فــي هوليــوود. 

باعتبــاره كاتبـًـا حــًرا، يكتــب فــي النقــد األدبي 
والتحليــل الثقافــي، كان بإمــكان بنجاميــن أن 
ــن القليــل مــن المــال للعيــش فــي الواليات  يؤمِّ
بعــض  علــى  يحصــل  أن  أو  المتحــدة، 
المســاعدة مــن مجتمــع المنفييــن الذيــن شــقوا 

ــم يحــدث.  ــك ل ــاك. لكــن ذل طريقهــم هن

حياةٌ غير مستقرة 

ــن  كانــت الموضوعــات التــي جذبــت بنجامي
نــت  تضمَّ اســتثنائية.  بصــورٍة  عــةً  متنوِّ
الديناميــات االجتماعيــة للتكنولوجيا، وفلســفة 
ونظريــات  األدب،  وسياســات  التاريــخ، 
ــة  ــة الثقافي ــى األهمي ــرة، وحت ــرة والخب الذاك

ــك.  ــم الفل لعل

وبالنظــر إلــى حياتــه غيــر المســتقرة ككاتــٍب 
حــر، فــإن أحــد االهتمامــات الرئيســية التــي 
ــن  ــرة للمفكِّري ــاع المتغيِّ ــي األوض ــغلته ه ش
حقبــة  مــدار  علــى  والفنانيــن  ـاب  والُكتّـَ
التصنيــع. كان علــى المثقفيــن أن يكافحــوا 
مــن أجــل العثــور علــى داعميــن مالييــن، 
ــي  ــة الت ــالء أو الكنيس ــة النب ــن رعاي ــداًل م ب

ــابقًا.  ــم س اكتنفته

السياســية  المعانــي  يــدرك  بنجاميــن  كان 

“العمــل  لــة  المطوَّ مقالتــه  فــي  للثقافــة. 
الفنــي فــي عصــر إعــادة إنتاجــه تقنيًــا”، 
حلقــٍة  علــى  ألقاهــا  التــي  ومحاضرتــه 
ــَرَح  شــيوعية بعنــوان “المؤلِّــف كمنتِــج”، طَ
ثقافــٍة  ثالثــة مســاراٍت إلرســاء  بنجاميــن 
للفاشــية.  ومناهضــة  للرأســمالية  معاديــة 

ـب الضغــط  لقــد ابتكــر إســتراتيجياٍت لتجنّـُ
علــى الفنانيــن ليكونــوا فردييــن، وتنافســيين، 
ــًدا.  ــا جدي ــو كان دينً ــا ل ــن كم أو أنصــاًرا للف
عمــل بنجاميــن علــى تقييــم مــا كانــت تعنيــه 
الجديــدة  الجماهيريــة  الثقافيــة  األشــكال 
-الراديــو واألفــالم والتصويــر والمونتــاج 
المراســالت  علــى  القائمــة  والصحــف 
االجتماعــي  المســتوى  علــى  العماليــة- 
ب التقنيــات  والسياســي. كان يأمــل أن تقــرِّ

ــاس؛  ــن الن ــر م ــداٍد أكب ــة ألع ــدة الثقاف الجدي
أشــكالها  وتجعــل  عنهــا  الغمــوض  تزيــل 

للعصــر الحديــث.  مالئمــةً 

محاولــٍة  فــي  الماضــي،  بنجاميــن  َدَرَس 
لفهــم كيــف خلقــت الرأســمالية الظــروف 
المناســبة النتصــار الفاشــية. وكانــت باريــس 
ــن  ــته. م ــز دراس ــا لتركي ــي اختاره ــي الت ه
أواخــر القــرن الثامــن عشــر إلــى أواخــر 
القــرن التاســع عشــر، كانــت باريــس مدينــةً 
حيويــةً الزدهــار الرأســمالية االســتهالكية 

رة.  والموجــات الثوريــة المتكــرِّ

ــرة  ــا األخي ــة عشــر عاًم ــدار الثالث ــى م وعل
ــص  مــن حياتــه، عمــد بنجاميــن إلــى تفحُّ
ق فــي باريــس، ومــا مثَّلتــه مــن  أروقــة التســوُّ

ــتهالكية.  ــة االس ــاٍم للثقاف تن

أول هــذه األروقــة الباريســية كانــت قــد بُنِيـَـت 
ــا  ــر، وآخره ــابع عش ــرن الس ــع الق ــي مطل ف
األروقــة  تلــك  كانــت   .1860 العــام  فــي 
ممــراٍت عبــر مجموعــاٍت مــن المبانــي التــي 
تصطــف فيهــا المحــالت التجاريــة وغيرهــا 
ــن  ــات م ــذه البناي ــت ه نَ ــال. تضمَّ ــن األعم م
مــن  تمازًجــا فوضويًــا  والحديــد  الزجــاج 
الفتــات المتاجــر، واألضــواء، والفتاريــن 
وتماثيــل  الســلع  ُمختَلَــف  حيــث  ابــة،  الجذَّ

عــرض المالبــس. 

بالنســبة لبنجاميــن، كانــت أروقــة باريــس 
هــذه  مثَّلَــت  للرأســمالية.  ــًرا  ُمصغَّ عالًمــا 
فــي  تاريخيــة وإحباطًــا  إمكانيــةً  األروقــة 
ــذا  ــا به ــرة ونكثً ــًدا بالوف ــه -وع ــت عين الوق
ـةً،  مكتظّـَ كانــت  واحــد.  آٍن  فــي  الوعــد 
ع، بالمنهوبــات  فــي شــكٍل معمــاريٍّ متنــوِّ
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»تشري لنا رؤى بنجامني إىل 

أن العمل الثوري جنبًا إىل 

جنب مع النظرية الثورية 

هو األجدر بتحدي النظام 

الذي يضطهدنا -واإلمكانية 

الوحيدة للسعادة 

الحقيقية«



االســتعمارية؛ تلــك الغنائــم الُمنتَهَبــة مــن أمــٍم 
اإلنتــاج  اإلمبراطوريــة  ســاعدت  أخــرى. 
ــام  ــواد الخ ــادر للم ــَرت مص ــلعي، إذ وفَّ الس
ــأة  ــواٍق ُمنش ــي أس ــت ف ــت وبيَع ــي ُصنَِّع الت

حديثًــا. 

ــَدت اإلمبرياليــة العالــم عبــر التجــارة،  وحَّ
ــَمت الشــعوب،  لكنهــا أيًضــا بنفــس القــدر قسَّ
تهــم ضــد بعضهــم كعمــاٍل وجنــود.  وحضَّ
العالميــة، وهــي شــكٌل  المعــارض  كانــت 
معمــاريٌّ آخــر مــن القــرن التاســع عشــر 
ــي  ــةً ه ــلع، متناقض ــرض الس ــٌص لع ُمخصَّ

األخــرى. 

كان تقديــم فيكتــور هوجــو لمعــرض باريــس 
ــد  ــوٍة لتوحي ــة دع ــي 1867 بمثاب ــي ف العالم
ــم”  ــران العال الشــعوب، إذ تحــدََّث عــن “جي
الذيــن يجتمعــون ســويًا لـ”مقارنــة األفــكار”. 

ــارض  ــذه المع ــت ه ــة، كان ــي الحقيق ــن ف لك
ــت  ــى أســاس تقســيم الشــعوب. كان ــم عل تُنظَّ
الســلع تُعــَرض علــى أعمــدٍة، وتمحــي عمــل 
ــارض  ــت المع ــا. كان ــن صنعوه ــال الذي العم
ــه  ــف في ــا يق ــون مكانً ــأن تك ــد ب ــة تِع العالمي
والخلفيــات  الطبقــات  كافــة  مــن  ار  الــزوَّ
علــى قــدم المســاواة بشــكٍل ديمقراطــي. ولقــد 
الســوفييتي  الكاتــب  اقتبــس بنجاميــن مــن 
ريازانــوف ليشــير إلــى مــدى حقيقــة هــذا 

المفهــوم: 

ــَن المعــرض العالمــي  “فــي العــام 1855، ُدشِّ
الثانــي، هــذه المــرة فــي باريــس. ُحِظــَر 
دخــول وفــود العمــال مــن العاصمــة واألقاليم 

تماًمــا. كان يُخَشــى أن تمنــح هــذه المعــارض 
العمــال فرصــةً للتنظيــم”. 

وفــي تركيــزه علــى مفهــوم االســتهالكية، 
ــام  ــرة النظ ــف أن سماس ــن كي ــَف بنجامي َكَش
االجتماعــي الجديــد قــد صمَّموا هــذه الروابط 
ــن  ــس بي ــتهلكين، ولي ــن المس ــط بي ــأ فق لتنش
العمــال. غيــر أن رابطــة التضامــن الطبقــي 
ــي كان  ــًدا، وبالتال ــل تهدي ــت تمثِّ ــال كان للعم

ــد مــن إحباطهــا.  الب

وتحقيقًــا لهــذه الغايــة، أثبــت شــكٌل جديــٌد 
ــع  ــد. تتبَّ ــه مفي ــتهالكية أن ــة االس ــن التجرب م
ــي  ــس ف ــكيل باري ــَد تش ــف أُعي ــن كي بنجامي
خمســينيات وســتينيات القــرن التاســع عشــر 
ــة.  كات الثوري ــٍة للتصــدي للتحــرُّ ــي محاول ف
ــن هــذا المشــروع التحديثــي، الــذي  تضمَّ
ــنه اإلمبراطــور نابليــون الثالــث، شــقَّ  دشَّ
بنــاء  إلربــاك  مــة  ُمصمَّ واســعة  شــوارع 
ديــن، ومن  المتاريــس علــى يــد العمــال المتمرِّ
أجــل تمكيــن المــرور الســريع للمركبــات 
التابعــة للدولــة مــن جــزٍء إلــى آخــر بالمدينــة 

ديــن.  لقمــع أيِّ متمرِّ

موقٌع سياحي 

كانــت إعــادة بنــاء باريــس، علــى يــد البارون 
هوســمان، تهــدف إلــى نقــل الطبقــات العاملــة 
ــادة  ــرق، وإع ــى الش ــة إل ــز المدين ــن مرك م
ــة.  ــا للبرجوازي ــي منه ــب الغرب ــة الجان تهيئ
ــن  ــاٍء بي ــن التق ــت أماك ــي كان ــوارع الت والش
لعمليــة  ضحيــةً  أيًضــا  وقعــت  الجانبيــن 
ــك  ــة. كان مــن شــأن ذل إعــادة ترتيــب المدين

ــداًل  ــٍع للســياحة ب ــى موق َل باريــس إل أن حــوَّ
ــذه  ــورة. أفســحت ه ــؤرةً للث ــون ب ــن أن تك م
التجاريــة،  للمحــالت  المســاحة  الشــوارع 
الثابتــة  وأســعارها  الكبيــرة  باقتصاداتهــا 
وتركيزهــا للملكيــة. وهنــا، َوَجــَد جمهــور 
الرأســمالية  تحتاجــه  الــذي  المســتهلكين، 

“التحديثيــة”، موطنًــا مناســبًا. 

المســتهلكين  أن جمهــور  بنجاميــن  الَحــظَ 
هــو الجمهــور الــذي يدخــل إلــى مســرح 
التاريــخ ليــس كفاعــٍل ثــوري، بــل كجمهــور 
يمكــن  التــي  الجماهيريــة”،  “السياســات 
أجــل  مــن  عامــة  سياســاٍت  إلــى  قولبتهــا 
ــى  ــٍم عل ــٍم قائ ــب أيَّ فه ــن أن تكتس ــا م منعه
ــرن التاســع  ــي الق ــذه الحشــود ف ــة. وه الطبق
ــى  ل إل ــوَّ ــت لتتح بَ ــت ُودرِّ َض ــد ُروِّ ــر ق عش
ــاج.  ــي اإلنت ــٍع اســتهالكي ينســى دوره ف جم

ــن  ــه بنجامي ــب في ــذي كان يكت ــت ال ــي الوق ف
ق  عــن هــذا الموضــوع، كانــت أروقــة التســوُّ
هــذه قــد فقــدت عصريتهــا، والكثيــر منهــا قــد 
ــه جــزًءا  ــَل الموضــوع برمت ــا َجَع ــِدم، ِممَّ هُ
ـه بنجاميــن  مــن كتابــة التاريــخ الــذي أحبّـَ
أكثــر مــن أيِّ شــيٍء آخــر. تلــوح اآلمــال 
ــرة مــن الماضــي -التــي بالــكاد يتذكَّرها  الُمدمَّ
مــن طفولتــه- فــي أفــق رؤيــٍة أرحــب لبنائــه 

التاريخــي لألحــداث. 

تأثيٌر سريالي 

ـَر بالســريالية،  َكَشــَف بنجاميــن، الــذي تأثّـَ
الدوافــع واألغــراض واألحــالم واألمانــي 
فــي موضــوٍع كان قــد تالشــى بالفعــل. َكتـَـَب 
ــة”، وهــو مجموعــة  عــن “مشــروع األروق
كبيــرة غيــر منتهيــة مــن الكتابــات حــول 

ــر:  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــس ف ــاة باري حي

ــا أن نتحــدَّث عــن اتِّجاهيــن فــي هــذا  “يمكنن
ــى  ــي إل ــن الماض ــل م ــا ينتق ــل؛ أحدهم العم
الحاضــر ويُظِهــر األروقــة، وغيرهــا الكثير، 
كأســالٍف مــن الماضــي؛ واآلخــر ينتقــل مــن 
ــر اإلمكانيــة  الحاضــر إلــى الماضــي كــي يفجِّ
الثــوري لهــذه “األســالف” فــي الحاضــر”. 

بالنســبة لنجاميــن، كانــت األروقــة، والثقافــة 
إليهــا، شــرطًا  ـَدت  التــي مهّـَ االســتهالكية 
ــا دون  ــن فهمه ــي ال يمك ــية، الت ــبَّقًا للفاش ُمس
ــث  ــن حي ــذا م ــمالية. كان ه ــوع للرأس الرج
والطريقــة  االقتصاديــة،  القاعــدة  مــن  كلٍّ 

روا أنفســهم  ــاس ليتصــوَّ ــا الن َع به ــجِّ ــي ُش الت
مســتهلكين وجماهيــر وطنيــة، ليــس وعمــااًل 

ــن.  وأمميي

لكــن فــي الوقــت نفســه، تبعــث هــذه األروقة، 
القــرن  أشــكال  مــن  شــابهها  مــا  وكلُّ 
ــة  ــكك الحديدي ــات الس ــر -محط ــع عش التاس
وعــوًدا  المعــارض-  وقاعــات  والمتاحــف 

والمعرفــة.  بالرفاهيــة  طوبويــة 

كان بنجاميــن مهتًمــا دائًمــا بالطــرق التــي 
ــم”  ــي “جحي ــل ف ــار األم ــع آث ــا تتبُّ ــن به يمك
الرأســمالي.  والمجتمــع  الســلعي  اإلنتــاج 
ففــي نفــس الوقــت الــذي يُســتعَمر بــه وعــي 
ــتهالكي،  ــاء االس ــي الفض ــلع ف ــل بالس العام
يتفاعــل المســتهلك مــع الجانــب الطوبــوي 

لإلنتــاج الســلعي. 

ــة  ــو الرغب ــلعة ه ــول الس ــع وراء قب إن الداف
فــي إشــباع الرغبــات واألحــالم. واإلعالنات 
تجعــل هــذا أوضــح كثيــًرا، فهــي تتعامــل مــع 
ــأن  ــا ب ــل إقناعن ــن أج ــا م ــا ورغباتن خياالتن
المنتجــات ســتجعلنا ســعداء. لكنهــا ال تجعلنــا 
ســعداء، إذ تظــلُّ الرغبــة كمــا هــي، وهكــذا 
ــي  ــي ف ــيٍن حقيق ــق تحس ــة تحقي ــا إمكاني أيًض

ــك.  ــا والدافــع وراء ذل حياتن

ــن  ــن ع ــات بنجامي ــول إن كتاب ــكان الق باإلم
األفــالم والثقافــة التكنولوجيــة هــي أيًضــا 
محاولــةٌ الستكشــاف اإلمكانيــة الثوريــة لهــذه 
األشــكال الفنيــة. رأى بنجاميــن أن إمكانيــات 
التصويــر  فــي  موجــودةٌ  الديمقراطيــة 
قهــا  تعوِّ لكــن  والســينمائي،  الفوتوغرافــي 
ــوق  ــل حق ــمالي، مث ــاج الرأس ــات اإلنت عالق

الملكيــة وهيمنــة األغنيــاء عليهــا. 

مــن العــام 1934، صــارت أحــالم بنجاميــن 
أكثــر تسييًســا، وطُِمَســت أحــالم الماضــي 
تحــت ضغــط كوابيــس الحاضــر. كلَّمــا تقــدَّم 
ــل  ــن يرح ــاٍه، كان بنجامي ــي اتج ــون ف النازي
بلــٍد آلخــر،  مــن  أخــرى،  اتجاهــاٍت  فــي 
ــا فــي النهايــة بيــن إســبانيا  حتــى صــار عالقً

ــا.  وفرنس

عملــه  بنجاميــن  كتــب  عندمــا  هــذا  كان 
األخيــر، “حــول مفهــوم التاريــخ”. فــي أحلك 
أيامــه، أشــار بنجاميــن إلــى عجــز األســاليب 
َص  التقليديــة فــي التفكيــر والحركــة. لقــد شــخَّ
الذليــل  “الخضــوع  فــي  المشــكلة  جــذور 
لجهــاٍز ال يمكــن الســيطرة عليــه”، حتــى مــن 
ــتراكيين  ــل االش ــاعة، مث ــك الس ــب أولئ جان
الديمقراطييــن اإلصالحييــن، الذيــن كانــوا 

ــية.  ــن للفاش مناهضي

تشــير لنــا رؤى بنجاميــن إلــى أن العمــل 
النظريــة  مــع  جنــب  إلــى  جنبًــا  الثــوري 
ــذي  ــة هــو األجــدر بتحــدي النظــام ال الثوري
للســعادة  الوحيــدة  -واإلمكانيــة  يضطهدنــا 

الحقيقيــة. 

* المقــال بقلــم: إســتر ليزلــي - صحيفــة 
البريطانيــة  االشــتراكي”  “العامــل 
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ر

»ابتكر بنجامني إسرتاتيجياٍت 

لتجنُّب الضغط عىل الفنانني 

ليكونوا فرديني، وتنافسيني، 

أو أنصاًرا للفن كم لو كان 

ديًنا جديًدا«
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االنتفاضة الفلسطينية وثورة يناير يف مرص االنتفاضة الفلسطينية وثورة يناير يف مرص 
بقلم: حسام الحمالوي - 1 أكتوبر 2016 

 ..2011 ينايــر  و25   2000 ســبتمبر   28
يومــان تفصــل بينهمــا حوالــي 10 ســنوات، 
فالثــورة  ســري،  حبــل  يربطهمــا  ولكــن 
ــوى  ــها س ــر أساس ــع حج ــم يض ــة ل المصري
الذيــن  الفلســطينيين  والشــباب  األطفــال 
الحجــارة  إلقــاء  علــى  الجــرأة  واتتهــم 
ــا الصواريــخ فــي وجــه  والمولوتــوف والحقً
المحتــل الصهيونــي فــي الســنة األولــى مــن 

الجديــدة. األلفيــة 

التسعينيات 

ســنوات أوســلو فــي األراضــي المحتلــة، 
ــر،  ــي مص ــا ف ــا أيًض ــنوات عجافً ــت س كان
ــى  ــل إل ــد وص ــارك ق ــني مب ــام حس كان نظ
ــق الدعــم  ــه وبطشــه، واســتمر تدف ذروة قوت
العســكري والدبلوماســي واالقتصــادي علــى 
مبــارك إلتقانــه دور كلــب حراســة المصالــح 
قواتــه  يرســل  المنطقــة..  فــي  األمريكيــة 
ضمــن تحالــف دولــي لـ”تحريــر الكويــت ” 
ــع  ــون العســكرية؛ يوق ــل إلغــاء الدي ــي مقاب ف
االقتصــادي  اإلصــالح  “برنامــج  علــى 
والتعديــل الهيكلــي” بالشــراكة مــع البنــك 
تبــدأ  وبموجبــه  النقــد  وصنــدوق  الدولــي 
أكبــر عمليــة خصخصــة وقطــع لإلنفــاق 
ليبراليــة  سياســات  وحزمــة  االجتماعــي 
جديــدة لــم يجــرؤ مــن ســبقوه علــى تطبيقهــا؛ 
يعســكر جهــاز وزارة الداخليــة ويشــن حربـًـا 
علــى “اإلرهــاب” متبًعــا تكتيــكات “الحــرب 
ــة،  ــكا الالتيني ــن أمري ــتعارة م ــذرة” المس الق
ــي 40  ــألت بحوال ــدة امت ــي ســجونًا جدي فيبن
ألــف معتقــل، وقتــل المئــات واختفــى مثلهــم 

ــوم. ــم للي ــرف مصيره ــم يع ول

ــوأ  ــن أس ــا م ــعينيات أيًض ــة التس ــت حقب كان
ــا اليســار المصــري،  ــر به ــي م ــرات الت الفت
ــر  ــع انتفاضــة يناي ــد قم ــار بع ــدأ ينه ــذي ب ال
بانهيــار  رســميًا  وفاتــه  وأعلنــت   ،1977
االتحــاد الســوفيتي فــي 1991، وحوصــرت 
ــي  ــالم السياس ــد اإلس ــد م ــع تصاع ــاه م بقاي
المهنيــة  النقابــات  علــى  ســيطر  الــذي 

الجامعــات. وســاحات 

وكان الحــراك العمالــي ضعيفًــا، فلــم تتعــاف 
ــهد  ــا نش ــد 1977، وكن ــة بع ــة العمالي الحرك
ــع الكبــرى لغــزل  ــا فــي أحــد المصان إضرابً
ــل العــام  ــب أو النق ــد والصل النســيج أو الحدي
كل بضــع ســنوات وغالبًــا مــا كان ينتهــي 
ــدي  ــى أي ــي عل ــع وحش ــاوية بقم ــة مأس نهاي
ــوات الخاصــة  ــوات األمــن المركــزي والق ق
والصلــب  للحديــد  حلــوان  اعتصــام  مثــل 
ــي  ــدوار ف ــر ال 1989 أو إضــراب غــزل كف

.1994

مــن  العشــرات  يُعتقــل  مــرة  كل  فــي 
المناضليــن ويتعرضــون للتعذيــب فــي أقبيــة 
جهــاز مباحــث أمــن الدولــة، وعموًمــا كانــت 
ــة إنهــاك وتفتيــت  ــي حال ــة ف الحركــة العمالي
ــة  ــا بحزم ــادي عليه ــوم االقتص ــبب الهج بس
ــي دفعــت  ــدة، الت ــة الجدي السياســات الليبرالي
بعشــرات اآلالف مــن العمــال إلــى صفــوف 
والمعــاش  التســريحات  عبــر  العاطليــن 

المبكــر.

ــات  ــي الجامع ــاري ف ــراك اليس ــن الح ــم يك ل
ــة  ــات المصري ــت الجامع ــااًل، كان ــل ح أفض
تحــت حصــار أمنــي، وّجــه قبضتــه إلــى 
الطــالب  ودأب  وغيرهــم،  اإلســالميين 
اإلســالميون آنــذاك أيًضــا علــى مواجهــة 
وتخريــب فعاليــات المجموعــات اليســارية 

الصغيــرة التــي حاولــت أن تنشــط.

وكان الســقف السياســي للعمــل متدنيـًـا للغاية، 
كان الــكل يخشــى ذكــر مبــارك وعائلتــه فــي 
أي مقــال أو هتــاف، وكان األكثــر جــرأة 
وشــجاعة هــو مــن يهتــف ضــد “الحكومــة” 
ال  صنًمــا  مبــارك  وظــل  “الداخليــة”،  أو 
تســتطيع االقتــراب منــه، أو حتــى ذكر اســمه 
علــى محادثــة تليفونيــة، وإن ســخرت منــه أو 
انتقدتــه يجــب أن تتلفــت حولــك لتتأكــد أن ال 

أحــد يســمعك.

االنتفاضة تقلب كل الموازين 

بعــد أن بلــغ اإلحبــاط مــداه فــي صفــوف 
المعارضــة المصريــة، جــاءت االنتفاضــة 
الفلســطينية لتقلــب كل الموازيــن، فجــرت 
ــرات  ــن التظاه ــة م ــة عاتي ــة موج االنتفاض
ــبوع األول  ــي األس ــة ف ــات المصري بالجامع
التحــركات  غالبيــة   ،2000 أكتوبــر  مــن 
ــة وتخطــت ســاحات الجامعــات  كانــت عفوي
لتصــل إلــى المــدارس فــي مشــاهد لــم تعهدها 
مصــر منــذ عقــود، عقــود نجــح فيهــا مبــارك 
فــي قتــل الحــراك الجماهيــري بــكل أشــكاله، 

ــة. ــات المهني ــى النقاب ــد الســخط إل وامت

أثنــاء المظاهــرات كنــا نســمع مــراًرا جملــة: 
ــون  ــطينيون ال يخاف ــال الفلس “إذا كان األطف
نحــن  سنخشــى  هــل  إســرائيل،  دبابــات 

شــرطة مصــر؟!”

فــي  يتكــرر  كان  الــذي  الســيناريو 
ــرة  ــدأ المظاه ــو: تب ــا كان ه ــرات أيً المظاه
الفلســطينيين  مــع  تضامنيــة  بهتافــات 
ــم يتحــول  ــكا، ث ــة وأمري ومناهضــة للصهاين
اهتمــام المتظاهريــن وهتافهــم إلــى التســاؤل: 
لمــاذا ال تفعــل حكومتنــا أي شــيء لمســاعدة 
مصــر  تغلــق  ال  لمــاذا  الفلســطينيين؟! 
الســفارة الصهيونيــة بالجيــزة؟ لمــاذا تصــّدر 
ــي  ــتخدم ف ــرائيل ويس ــمنت إلس ــر األس مص
بنــاء المســتوطنات؟! لمــاذا يبعــث النظــام 
لمحاصــرة  باألســلحة  المدججيــن  بجنــوده 
مــع  المتضامــن  الســلمي  الحــراك  وقمــع 
للحــرب  إرســالهم  مــن  بــداًل  االنتفاضــة 
رويــًدا  ورويــًدا  الصهاينــة؟!…  ضــد 
ــع االنتفاضــة  ــن م ــرة التضام تتحــول مظاه
ــام  ــة لنظ ــرة مناهض ــى مظاه ــطينية إل الفلس
الحكــم فــي مصــر مطالبــةً بإســقاطه، وتعقــد 
المقارنــات ســريًعا بيــن مبــارك ونظرائــه 

ــب. ــل أبي ــي ت ف

خلــق الحــراك المفاجــئ رقعــة خصبــة لنمــو 
اليســار الثــوري المصــري آنــذاك وعلــى 
ــد  ــد عق ــون، بع ــتراكيون الثوري ــه االش رأس
عصيــب مــن العمــل الــدؤوب علــى محاولــة 
ــرة أخــرى  إعــادة تأســيس قواعــد لليســار م

بعــد اندثــاره، لــم تكــن المجموعــات اليســارية 
الثوريــون  االشــتراكيون  ومنهــا  الناشــئة 
كبيــرة الحجــم، ولكــن علــى قلــة عــدد أفرادها 
ــا قيــادة الحــراك  نجحــت فــي التدخــل وأحيانً
ــةً  ــة، رافع ــة بالعاصم ــع مهم ــدة مواق ــي ع ف
مــن  يمــر  القــدس  إلــى  شــعار “الطريــق 

ــرة.” القاه

 2000 فــي  الجماهيــري  الحــراك  قوبــل 
ــوات  ــت ق ــاد، واعتقل ــي المعت ــع الوحش بالقم
الشــرطة المئــات مــن النشــطاء فــي القاهــرة 
والمحافظــات، وهــدأ الحــراك بعــض الشــيء 
تحــت وطــأة القمــع، ولكــن عــاد لينفجــر مــرة 
أخــرى فــي مارس/إبريــل 2002 باجتيــاح 
الضفــة  وقــرى  لمــدن  شــارون  دبابــات 
الحاشــدة  المظاهــرات  عّمــت  الغربيــة. 
ومحيطهــا  القاهــرة  جامعــة  واالشــتباكات 
أليــام، فيمــا عــرف باســم “انتفاضــة جامعــة 
القاهــرة”، وامتــدت المواجهــات لإلســكندرية 
والدقهليــة ومحافظــات أخــرى، وأذكــر جيــًدا 
إنهــا كانــت المــرة األولــى فــي حياتــي آنــذاك 
التــي أرى فيهــا اآلالف مــن المتظاهريــن 
زي  مبــارك  “حســني  هتــاف  يــرددون 
شــارون.. نفــس الشــكل ونفــس اللــون” ولــم 
أكــن أصــدق نفســي أن الجــرأة وصلــت إلــى 

ــقوط. ــي الس ــم ف ــدأ الصن ــد، ب ــذا الح ه

وجــاء الغــزو األمريكــي للعراق ليولـّـد موجة 
تظاهــرات هــي األكبــر فــي مــارس 2003، 
بنــزول عشــرات اآلالف مــن المصرييــن فــي 
مظاهــرات مناهضــة للحــرب رافعيــن أعــالم 
العــراق وفلســطين، وتحــّول وســط القاهــرة 
إلــى موقعــة حربيــة بمعــارك واشــتباكات 
وكــر وفــر بيــن المتظاهريــن وقــوات األمــن 
ــر،  ــدان التحري ــى مي ــة الحســين إل مــن منطق
ــارك  ــني مب ــور حس ــرق ص ــرة تح وألول م

فــي مــكان عــام.

الجماهيريــة  االنفجــارات  تلــك  بيــن  ومــا 
الضخمــة فــي الســنوات الثــالث تلــك، كانــت 
هنــاك فعاليــات شــبه يوميــة فــي الجامعــات و 
خارجهــا تضامنـًـا مــع االنتفاضــة الفلســطينية 
ومظاهــرات أقــل حجًمــا، وال يمكــن فهــم 
ــب  ــي 2004 بمطال ــة ف ــة كفاي ــود حرك صع
واضحــة وصريحــة ضــد حســني مبــارك 
والتوريــث بــدون النظــر لمــا كان يحــدث 
فــي الســنوات الثــالث قبلهــا، وليــس مــن 
كفايــة  بيــن مؤسســي  نجــد  أن  المصادفــة 
ــة  ــادات حرك ــن قي ــة م ــا مألوف ــذاك وجوهً آن
ومناهضــة  االنتفاضــة  مــع  التضامــن 

الحــرب.

ُوجــد  لمــا  الفلســطينية  االنتفاضــة  لــوال 
ــه  ــرك في ــتطعنا التح ــذي اس ــش ال ــذا الهام ه
والتنظيــم ضــد مبــارك وتكســير صنمــه.

لــم تنجــح كفايــة فــي إســقاط حســني مبــارك، 
ولكنهــا حطمــت هيبتــه وصنمــه وخلقــت 
ــام،  ــكل ع ــراك بش ــر للح ــا أكب ــا هامًش أيًض
والحقًــا بــدأت الطبقــة العاملــة المصريــة 
بإضرابــات  الخــط  علــى  الدخــول  فــي 
المحلــة ومصانــع الغــزل والنســيج بدايــةً 
“فيــروس  وانتشــار   2006 ديســمبر  مــن 

اإلضرابــات” -كمــا أســماه مســؤولو النظــام- 
البلــد  فــي  القطاعــات  إلــى جميــع  آنــذاك 
ــرطة والجيــش، أذكــر حديثًــا  باســتثناء الش
ــي  ــة ف ــادات العمالي ــدى القي ــن إح ــي وبي بين
2009 وكنــت أســأله: أيــن كنتــم حينمــا كانت 
ــي  ــارك ف ــا ضــد مب ــوم بمظاهراته ــة تق كفاي
2006-2004؟ فأجابنــي: كنــا فــي بيوتنــا 
نشــاهد هــؤالء “المجانيــن” الذيــن يحرقــون 
صــور مبــارك فــي وســط القاهــرة عالنيــة!

اإلطاحــة  فــي  فشــلت  كفايــة  تكــون  قــد 
بمبــارك أو تكويــن جــذور جماهيريــة إال أنها 
ــا  ــة مــن الزخــم السياســي وهامًش خلقــت حال
للحريــات شــجع الطبقــة العاملــة الحقــا علــى 
ــات  ــم إضراب ــون الطــوارئ وتنظي كســر قان
ــتقلة. ــات مس ــيس نقاب ــة تأس ــعة ومحاول واس

ثورة يناير والقضية الفلسطينية 

عمــد البعــض إلــى تصويــر حراك الـــ18 يوم 
بميــدان التحريــر وخارجــه بأنــه حــراك حول 
الشــرطة  وانتهــاكات  الديمقراطيــة  قضيــة 
فقــط، وأنــه ال توجــد أيــة أهــداف تتعلــق 
المتظاهريــن.  لــدى  الخارجيــة  بالسياســة 
ــراك  ــذور الح ــل عــن ج ــك التحلي ــل ذل يتغاف
التــي ترجــع إلــى عقــد كامــل، ويتجاهــل 
أيًضــا هتافــات الميــدان التــي اتهمــت مبــارك 
ــل أبيــب وواشــنطن، واليافطــات  ــة لت بالعمال
التــي رفعهــا الثــوار المنــددة بتصديــر الغــاز 
المصــري إلســرائيل، وأعــالم فلســطين التــي 
اكتــظ بهــا الميــدان.. والحقًــا نظــم الثــوار 
أكثــر مــن مليونيــة للتضامــن مع الفلســطينيين 
واقتحمــوا ســفارة العــدو بالجيــزة مرتيــن، 
ــد  ــب ديفي ــدة كام ــاء معاه ــب إلغ ــل مطل وظ
ــع الحصــار المصري-اإلســرائيلي عــن  ورف
قطــاع غــزة مــن المطالــب التــي رفعوهــا 

ــا. ــن أجله ــروا م وتظاه

انقــالب السيســي علــى الثــورة المصريــة 
تبعــه هجــوم علــى كل قضيــة تبنتهــا الثــورة، 
ومنهــا القضية الفلســطينية.. وحرب السيســي 
علــى الفلســطينيين مــن تشــديد للحصــار على 
غــزة، وتآمــر مباشــر مــع الصهاينــة فــي 
حــرب 2014، ودعــم دبلوماســي فــي أروقــة 
األمــم المتحــدة وخارجهــا، مــا هــو إال جــزء 
مــن انتقــام السيســي مــن الثــورة المصريــة.. 
وعنــد بــوادر أي تحــرك جماهيري بفلســطين 
ضــد االحتــالل مثــل الهبــة الشــعبية األخيــرة، 
تخفــق قلــوب ثــوار مصــر – الذيــن تعرضــوا 
منهــم  وقتــل  باالنقــالب  ســاحقة  لهزيمــة 
ــا منهــم فــي  اآلالف ويقبــع أكثــر مــن 40 ألفً
الســجون واآلخــرون ممــن نجــوا بالهــروب 
يــؤدي  أن  بأمــل  تخفــق   – البــالد  خــارج 
الحــراك الفلســطيني مــرة أخــرى إلــى إعــادة 
إحيــاء روح الثــورة بمصــر بتأثيــر الدومينــو 

ــاه. الــذي عهدن

كبيــًرا،  يظــل  بالفلســطينيين  أملنــا 
والفلســطينيون كمــا عهدناهــم دوًمــا خــط 
الدفــاع األخيــر لشــعوب المنطقــة عــن مبادئ 
ــاول  ــي تح ــورة الت ــاواة والث ــرر والمس التح
يوميًــا.  لوأدهــا  جهدهــا  بكافــة  األنظمــة 
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الديمقراطــي  االشــتراكي  الحــزب  كان 
األلمانــي خــارج الصــورة حتى وقــت قريب، 
واآلن يبــدو أنــه ســيتصدر االنتخابــات العامة 
القادمــة مــع وجــود قائــد مــن الجنــاح اليميني. 
ولكــن خلــف تلــك الصحــوة الواضحــة، هناك 
الرئيســية.  األحــزاب  جميــع  لــدى  أزمــةٌ 
ســيواجه أحــد أنجــح األحــزاب المحافظــة في 
ــوم  ــة ي ــات العام ــي االنتخاب ــا إذالاًل ف أوروب
األحــد 26 ســبتمبر. حكــم حــزب االتحــاد 
وحليفــه  اليمينــي،  المســيحي  الديمقراطــي 
االتحــاد االجتماعــي المســيحي، ألمانيــا لمــدة 
ــي  ــن يأت ــنة، ولك ــي آخــر 70 س ــا ف 50 عاًم
ــف الحــزب االشــتراكي  ــا خل ــالف حاليً االئت

ــرأي. ــي اســتطالعات ال الديمقراطــي ف

فــي  اليميــن  لمــاذا  الســهل مالحظــة  مــن 
ورطــة، ففــي ظــل وجــوده فــي الســلطة، 
مــات أكثــر مــن 93 ألــف شــخص نتيجــة 
ــم يكــن الوضــع بدرجــة  ــا. ل فيــروس كورون
ــا مثــاًل، ولكــن  ســوء مــا حــدث فــي بريطاني
ــا  ــة أيًض ــة منحــت األولوي ــة األلماني الحكوم
ــاب  ــى حس ــرى عل ــركات الكب ــب الش لمطال

الصحــة العامــة.

ــي تتقاعــد اآلن  ــركل، الت ــال مي ــت أنجي انتُِخب
مــن منصــب المستشــار األلمانــي، ألول مــرة 
فــي عــام 2005. ورغــم النمــو االقتصــادي، 
ــت  ــن عان ــي حي ــة، ف ــروات األقلي ارتفعــت ث
ــة الـــ  ــك اآلن نخب ــر. تمتل ــن الفق ــة م األغلبي
%1 مــا يقــرب مــن %30 مــن الثــروة فــي 
ألمانيــا، التــي تعــد مــن أكثــر الــدول فــي 
معــدالت عــدم المســاواة فــي أوروبــا. عــاش 
ثلــث العاطليــن عــن العمــل فــي فقــر فــي عــام 
ــى  ــت النســبة اآلن لتصــل إل 2015، وارتفع
الثلثيــن فــي الوقــت الــذي زادت فيــه ثــروات 
األثريــاء األلمــان بحوالــي 177 مليــار دوالر 
العــام الماضــي فقــط. كانــت ميــركل صديقــةً 
موثوقــةً للرأســمالية األلمانيــة، ولعبــت دوًرا 
رئيســيًا فــي اإلصــرار علــى ســحق اليونــان 
ــار ناخبيهــا  تحــت عــبء الديــون رغــم اختي
المعــارض  الراديكالــي  اليســار  ائتــالف 
ــت  ــا تحول ــي 2015. كم ــف ف ــط التقش لخط
سياســة ميــركل ســريًعا مــن فتــح ألمانيــا أمــام 
الالجئيــن الســوريين، إلــى دعــم عمليــات 
ــداء  ــأن ارت ــت ب ــن، وصرح ــل الالجئي ترحي
البرقــع “غيــر مقبــول فــي ألمانيــا” و”يجــب 

منعــه”.

خســر اليميــن بعــض األصــوات فــي المــدن 
االشــتراكي  والحــزب  الخضــر  لصالــح 
الديمقراطــي األلمانــي، بينمــا دعمــت أقســام 
ــل  ــن أج ــل م ــزب البدي ــة ح ــق الريفي المناط
ألمانيــا اليمينــي المتطــرف. تواجــه األحــزاب 
ــة.  ــية عميق ــة سياس ــية أزم ــة الرئيس األلماني
الديمقراطــي  االتحــاد  ائتــالف  حصــل 
المســيحي / االتحــاد االجتماعــي المســيحي، 
والحــزب االشــتراكي الديمقراطــي األلماني، 

ــي %70 مــن األصــوات عندمــا  ــى حوال عل
المستشــارة  ميــركل  أنجيــال  أصبحــت 
اآلن  جنــوا  بينمــا   ،2005 فــي  األلمانيــة 
مجتمعيــن أقــل مــن النصــف. ومــن الممكــن، 
ــالق، أال  ــى اإلط ــا عل ــي ألماني ــرة ف ألول م
يحصــل أي حــزب علــى تأييد ربــع الناخبين. 

ــل. ــعبية بالفع ــزب ش ــك أي ح ال يمتل

أن  الــرأي  اســتطالعات  آخــر  تتوقــع 
يحصــل الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي 
األصــوات،  مــن   24% علــى  األلمانــي 
وائتــالف االتحــاد الديمقراطــي المســيحي 
علــى  المســيحي  االجتماعــي  االتحــاد   /
وحــزب   ،15% علــى  والخضــر   ،20%
الداعــم  الليبرالــي  الحــر،  الديمقراطــي 
وحــزب   ،11% علــى  الســوق،  لحريــة 
البديــل مــن أجــل ألمانيــا علــى %11 أيًضــا، 
األلمانــي  اليســاري  الحــزب  واشــتراكيين 
ــادر  ــف ق ــن تحال ــيحتاج تكوي ــى %7. س عل
علــى تشــكيل الحكومــة إلــى 3 أحــزاب علــى 
األقــل، إذا جــاءت نتائــج االنتخابــات مماثلــة 

الــرأي. الســتطالعات 

قالــت جيزيــال كايــا، ناشــطة ضــد العنصريــة 
العامــل  لصحيفــة  فرانكفــورت،  فــي 
الوقــت  “حــان  البريطانيــة:  االشــتراكي 
لتغييــر حقيقــي. طفــح الكيــل مــن األحــزاب 
ــاء التــي ال تســتمع  ــرة المنحــازة لألثري الكثي
للنــاس بشــأن التغيــر المناخــي أو االمتيــازات 
المناســبة والرواتــب التــي يمكــن العيــش بها. 
ــة،  ــة غني ــا دول ــى أنه ــا عل ــى ألماني يُنظــر إل

ــراء”. ــن الفق ــر م ــا كثي ــة به ــا دول ولكنه

ســتتجه األنظــار بعــد االنتخابــات إلــى نوعية 

التحالــف الــذي سيتشــكل. فــي الحقيقــة ال 
يوجــد اختــالف كبيــر باســتثناء مــن ســيتولى 
ــادة. اتحــد الحــزب االشــتراكي  منصــب القي
ــرة حكــم  ــن معظــم فت الديمقراطــي مــع اليمي
ــي.  ــا اليمين ــل بســعادة هجومه ــركل، وتقب مي
ــال  ــات عم ــن إضراب ــلةٌ م ــت سلس وأوضح
ــرة أن كل األحــزاب  ــة األخي الســكك الحديدي
ــن.  ــال المناضلي ــداء العم ــي أع ــية ه الرئيس
يناقــش حزب االتحــاد الديمقراطي المســيحي 
قوانيــن تضيــق الخنــاق علــى النقابــات، فــي 
الوقــت الــذي هاجــم فيــه الحــزب االشــتراكي 
إعطــاء  لعــدم  اإلضرابــات  الديمقراطــي 
إشــعار مســبق بوقــت كافــي، وهــو مــا جعــل 
ــر  ــرح الخض ــا ص ــًرا. بينم ــراب مؤث اإلض
ارتفــاع  مــن خطــورة  زاد  اإلضــراب  أن 
انبعاثــات الكربــون نتيجــة اســتخدام األفــراد 
ــى  ــال إل ــيحتاج العم ــياراتهم الخاصــة. س لس
مزيــد مــن النضــال بغــض النظــر عمــن 

ــل.  ــي المقب ــار األلمان ــيكون المستش س

الكبــرى  الشــركات  الخضــر  دعــم  كيــف 
والحــرب

يأتــي الحــزب األخضــر فــي المرتبــة الثالثــة 
فــي المنافســة علــى منصــب مستشــار ألمانيــا 
يتمكــن  أن  النــاس  مالييــن  يأمــل  القــادم. 
ــعي الشــركات  ــاح س ــح جم ــن كب الحــزب م
حســاب  علــى  األربــاح  وراء  الكبــرى 
الكوكــب، ولكــن قــادة الحــزب لديهــم أفــكار 
مختلفــة تماًمــا. أمضــت أنالينــا بيربــوك، 
مرشــحة الحــزب لمنصــب المستشــارة، العقد 
ــدراء الصناعــة  ــع م ــي الحــوار م ــر ف األخي
األلمانيــة مــن أجــل الوصــول إلــى “اتفــاق”. 
صرحــت بيربــوك فــي مؤتمــر حزبهــا قائلــةً: 

“ســتكون أســواق المســتقبل محايــدة مناخيـًـا، 
أم ال،  ذلــك  ســيحدث  هــل  ليــس  الســؤال 
ولكــن مــن ســينفذ ذلــك بشــكل أفضــل. أريــد 

ــة”.  ــي المقدم ــا ف ــون ألماني أن تك

قــاد هــذا الســعي نحــو الوصــول إلــى اتفــاق 
مــع الشــركات إلــى أن يلقــي المديــر التنفيــذي 
لشــركة ســيمنز متعــددة الجنســيات العمالقة، 
والمتورطــة بشــكل عميــق فــي اســتخراج 
الفحــم ومشــاريع البنيــة التحتيــة األخــرى 
الحــزب  مؤتمــر  فــي  كلمــةً  المدمــرة، 
مؤخــًرا  الحــزب  ســاعد  كمــا  األخضــر. 
فــي محادثــات وســيطة بيــن شــركة بــورش 
 ”Custom Cells“ وشــركة  للســيارات 
ــل  ــباق تعم ــيارة س ــة س للبطاريــات لصناع
ــر  ــورج تونســن، المدي ــاء. يصــف ت بالكهرب
ــي  ــات، التحــول ف ــذي لشــركة البطاري التنفي
أنهــا  علــى  األخضــر  الحــزب  سياســات 
انتقــال مــن مرحلــة حــزب بيئــي صلــب 
ــال:  ــا ق ــة”. أو كم ــزب للبرجوازي ــى “ح إل
“لــم تتغيــر أهدافهــم بالضــرورة، ولكنهــم 

أصبحــوا أقــل راديكاليــة”.

ــم  ــار دعمه ــون مــن إظه ــا قلق الخضــر أيًض
ــة” التــي دفعــت  ــة الحالي “للسياســة الخارجي
تدعــم  أفغانســتان.  فــي  ألمانيــة  بقــوات 
بيربــوك اســتمرار تلــك المهمــات، إذ قالــت: 
كألمــان”.  العالــم  نحــو  مســئولية  “علينــا 
ــك المســئولية تتضمــن  ــدو أن تل ــا يب ــى م عل
إعــادة التســليح بشــكل ضخــم، حيــث تدافــع 
ــو  ــف النات ــدف حل ــدة الحــزب عــن أن ه قائ
بإنفــاق %2 مــن الناتــج ســنويًا علــى التســليح 
ال يــزال قليــل جــًدا. هنــاك عواقــب علــى 
حــركات الدفــاع عــن البيئــة فــي ألمانيــا 

أوالف شولتس، وزير المالية ومرشح الحزب االشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، في حملته االنتخابية



وغيرهــا نتيجــة لتحــول الخضــر ليــس فقــط 
نحــو “الرأســمالية الخضــراء” ولكــن أيًضــا 

نحــو “الشــركات الكبــرى الخضــراء”.

ال تُحــِدث الرأســمالية التلــوث ألن قادتهــا 
يجهلــون األضــرار التــي يتســببون فيهــا، 
فــي  المتركــزة  المنافســة  بســبب  ولكــن 
ــن  ــاح بي ــى األرب ــباق عل ــع الس ــام. يدف النظ
الشــركات إلــى مزيــد مــن األفعــال المدمــرة 
ــاس  ــن الن ــك اســتنتج ماليي ــر، لذل بشــكل أكب
الســوق  يعنــي رفــض  الكوكــب  إنقــاذ  أن 
الحــرة والنظــام العالمــي المصاحــب لهــا. 
ادعــى قــادة الحــزب األخضــر مــن قبــل 
اآلن  ولكنهــم  بذلــك،  درايــة  علــى  أنهــم 
يحاولــون مســاعدة الرأســمالية علــى اســتعادة 

المحطمــة. مصداقيتهــا 

كيــف صعــد الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي 
علــى حســاب أخطــاء المنافســين

كان الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي حتــى 
ــل  ــه أم ــدو أن لدي ــة ال يب ــة ماضي أشــهر قليل
فــي العــودة مــرة أخــرى، فالحــزب جــاء 
متذيــاًل فــي االســتطالعات خلــف كل مــن 
الخضــر واالتحــاد الديمقراطــي المســيحي 
ــرون أن انحــدار  ــى ظــن الكثي ــظ، حت المحاف
الحــزب الطويــل لــن يتغيــر. لكــن أوالف 
لمنصــب  الحــزب  مرشــح  شــولتس، 
اســتطالعات  اآلن  يتصــدر  المستشــار، 
ــة  ــكل الحكوم ــأن يش ــات ب ــع توقع ــرأي م ال
الجديــدة بالتحالــف مــع أحــزاب أخــرى مــن 

الوســط ويســار الوســط.

يحــاول شــولتس، وزيــر المالية فــي االئتالف 
الحالــي، اللعــب علــى كل األطــراف. مــن 
الطبيعــي  الوريــث  أنــه  يدعــي  ناحيــة، 
لمستشــارة االتحــاد الديمقراطــي المســيحي، 
ــة أخــرى،  ــركل. ولكــن مــن ناحي ــال مي أنجي
يقــول إنــه يريــد سياســات جديــدة “مراعيــة” 
تدعــم رفــع الحــد األدنــى لألجــور وتخفيــض 
تكلفــة الســكن وتوفيــر معاشــات تقاعديــة 

شــولتس  إصالحــات  ســتواجه  أفضــل. 
ــرف  ــد يع ــا، وال أح ــم اعتداله ــة، رغ مقاوم
علــى وجــه التحديــد كيــف ســتكون ردة فعــل 

هــذا الزعيــم “التكنوقراطــي” الوســطي. 

 تنبــع عودة الحــزب االشــتراكي الديمقراطي 
منافســيه،  إخفاقــات  مــن  كبيــر  بشــكل 
الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  فمرشــح 
ــة  ــن الشــيت، مكــروه للغاي المســيحي، أرمي
لدرجــة أن فــروع حزبــه تطالــب بملصقــات 
الدعايــة بــدون وجــود صورتــه عليهــا. وفــي 
الوقــت نفســه، انهــارت تقييمــات الخضــر 
بعــد اكتشــاف تزويــر مرشــحة الحــزب، 
أنالينــا بيربــوك، ســيرتها الذاتيــة. ســمح هــذا 
لشــولتس بالحصــول علــى أصــوات مــن 
كال الحزبيــن مــع إعطــاء وعــود قليلــة جــًدا 
للطبقــة العاملــة عمــا يمكــن لحكومــة الحــزب 

االشــتراكي الديمقراطــي تقديمــه.

ــزب  ــا الح ــل فيه ــرة دخ ــر م ــي آخ ــن ف ولك
ــا تقشــفيًا  ــا مــع الخضــر، دعــم برنامًج تحالفً
ــى  ــا عل ــن هجوًم ــا وش ــل المزاي ــمح بتقلي س
تخلــي  إلــى  هــذا  أدى  الحيــاة.  أساســيات 
المالييــن عــن الحــزب؛ أواًل فــي االنتخابــات 
الــرأي  اســتطالعات  فــي  ثــم  المحليــة 
الوطنيــة، ولــم يحصــل الحــزب علــى أغلبيــة 
فــي البرلمــان منــذ ذلــك الوقــت. وهنــاك 
خــوف واســع االنتشــار أن يقــوم الحــزب 
بمثــل ذلــك الهجــوم مــرة أخــرى، تحــت 
مســمى  تحــت  الحــزب،  قيــادات  ضغــط 

اإلصــالح.

البديــل مــن أجــل ألمانيــا.. كلــب اليميــن 
المســعور

لــم يعــد تهديــد حــزب البديــل مــن أجــل ألمانيا 
ــي  ــن ف ــبة للمعلقي ــرف، بالنس ــي المتط اليمين
ــاش،  ــاج للنق ــائدة، يحت ــالم الس ــائل اإلع وس
فالحــزب اليــوم يعانــي مــن أجــل الحفــاظ 
ــف  ــرأي لتتأل ــى تقييمــات اســتطالعات ال عل
ــد  ــد كل البع ــو بعي ــة، وه ــن بالمائ ــن رقمي م

ذلــك  فــي   .2015 فــي  عليــه  كان  عمــا 
ــح  ــه ليصب ــي طريق ــزب ف ــت، كان الح الوق
البرلمــان  فــي  المعارضــة  أحــزاب  أكبــر 
ال  اليــوم  ولكــن  البوندســتاغ.  األلمانــي، 
ــة المــدى  ــادة الحــزب طويل تقتصــر خطــة ق

علــى االنتخابــات. 

ــي  ــيرات ف ــي مس ــه ف ــزب مؤيدي ــع الح يجم
ــة  ــط البلطجي ــة ساكســونيا، يختل ــه بوالي معقل
النازيــون مرتديــن ســترات ســوداء منفوخــة 
وأحذيــة ريجاليــا فــي معظــم الوقــت مــع 
ــز  ــطى. وتترك ــة الوس ــن الطبق ــن م متقاعدي
النقاشــات دائًمــا علــى المهاجريــن والجريمة. 
فــي  أساســي  التأكيــد علــى عنصــر  وتــم 
ُمســرب  ملــف  فــي  الحــزب  إســتراتيجية 
يدعــو لـــ “اســتفزازات مخططــة بعنايــة” 
باإلضافــة إلــى عبــارات يمينيــة متطرفــة. 
وأعــرب المســئولون الرســميون فــي الحــزب 
ــراح أن  ــع اقت ــك، م ــذ ذل عــن ســعادتهم بتنفي
الشــرعيين  المهاجريــن غيــر  يتــم تســميم 

بـ”الغاز”. 

ــة،  ــزب بجدي ــدات الح ــذ تهدي ــب أن تؤخ يج
ألنهــم علــى اســتعداد للقيــام بأفعــال ســيئة 
فــي كل مــكان خــارج قاعدتهــم اإلقليميــة 
األصــوات  مــن   10% حتــى  المحــدودة. 
علــى مســتوى البــالد تعتبــر ضخمــة للغايــة. 
وبإضافــة أصــوات ناخبــي اليميــن المتطرف 
والمحافظيــن الســابقين مــع الفاشــيين العلنيين 
ســيكون لــه تأثيــر كبيــر. كمــا يمكــن للحــزب 
المتصاعــدة  األمــل  خيبــة  مــن  االســتفادة 
ــد  ــا المتصاع ــن كورون ــج ع ــاط النات واإلحب

ــي. ــع األلمان ــي المجتم ف

اليسار يقاوم العنصرية والحرب

ــه(  ــي )دي لينك ــار األلمان ــل حــزب اليس يمث
القــوة االشــتراكية األساســية فــي االنتخابــات. 
ــس الحــزب مــن مزيــج مــن الشــيوعيين  تأسَّ
القدامــى مــن ألمانيــا الشــرقية، ومنشــقين 
الديمقراطــي،  االشــتراكي  الحــزب  عــن 

ــي  ــب الغرب ــي الجان ــن ف ــتراكيين آخري واش
عناصــر  الحــزب  ويشــمل  ألمانيــا.  مــن 
ــة  ــر راديكالي ــوى أكث ــة، وق ــة للغاي إصالحي
للتغييــر. وأوضــح  تــرى النضــال مفتــاح 
اســتعداد  علــى  أنــه  بالفعــل  الحــزب 
للتوصــل إلــى اتفــاق بعــد انضمامــه إلــى 
ــتراكي  ــزب االش ــع الح ــة م ــات حاكم تحالف
الديمقراطــي والخضــر فــي برليــن وبريمــن. 
ويأمــل بعــض قــادة الحــزب االنضمــام إلــى 
تلــك التحالفــات علــى المســتوى الوطنــي 
ــتبعد أن  ــن المس ــن م ــات، ولك ــد االنتخاب بع
ــي  ــتراكي الديمقراط ــزب االش ــف الح يتحال
ــكل  ــو بش ــف النات ــارض لحل ــع حــزب مع م

ــي. علن

العنصريــة  مناهضــة  مواضيــع  تظهــر 
فــي  واضــح  بشــكل  الحــرب  ومناهضــة 
ــن  ــان ع ــوة البرلم ــة لعض ــة االنتخابي الحمل
ــول  ــز. تق ــتين بوخول ــار، كريس ــزب اليس ح
عمليــات  بوضــوح  “نعــارض  بوخولــز: 
التصويــت  فــي  الحــق  ونؤيــد  الترحيــل، 
فــي كل االنتخابــات لــكل المقيميــن بشــكل 
ــا  ــض حظــر الحجــاب. إنه ــا، ونرف ــم هن دائ
ــخص  ــون ش ــتطيع 9.7 ملي ــة أال يس لفضيح
ــية  ــون الجنس ــم ال يملك ــت ألنه ــن التصوي م
االشــتراكي  الحــزب  يؤيــد  األلمانيــة. 
الديمقراطــي بقــاء الوضــع علــى مــا هــو 
لهــم  للســماح  الخضــر  ويدعــو  عليــه، 
ــط.  ــة فق ــات المحلي ــي االنتخاب ــت ف بالتصوي
ــم  ــن يدع ــط م ــو فق ــار، فه ــزب اليس ــا ح أم
حــق كل مــن يعيــش فــي ألمانيــا علــى المــدى 
الطويــل فــي التصويــت فــي كل االنتخابــات. 
ــاء الحــروب  ــى إنه يدعــو حــزب اليســار إل
ال  األســلحة.  تصديــر  ووقــف  الخارجيــة 
الديمقراطــي  االشــتراكي  الحــزب  يــزال 
والخضــر أنصــاًرا للناتــو حتــى بعــد تجربــة 

أفغانســتان”. 

العامــل  مترجــم عــن صحيفــة  المقــال   *
البريطانيــة  االشــتراكي 
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أنالينا بيربوك - مرشحة حزب الخضر

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
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بقلم: كريم خالد 

ك الهــروب البطولــي لـــ6 مــن األســرى  حــرَّ
الفلســطينيين مــن ســجن جلبــوع، شــمالّي 
الميــاه  الشــهر،  هــذا  المحتلــة،  فلســطين 
ــة األســرى الفلســطينيين.  ــي قضي ــدة ف الراك

علــى  التاليــة  الســطور  خــالل  لنتعــرف 
ــجون  ــل س ــطينيين داخ ــرى الفلس ــاة األس حي
ــاكاٍت،  ــن انته ــه م ــا يواجهون ــالل، وم االحت
ــالوة  ــم، ع ــطينية به ــلطة الفلس ــة الس وعالق
ــر  ــة مــن أجــل تحري ــى أســاليبهم النضالي عل

أنفســهم. 

أسرى االحتالل 

تطلــق عليهــم مصلحــة ســجون االحتــالل 
بالســجناء األمنييــن، تســتند أحــكام األســرى 
بأنهــم  اتهامهــم  إلــى  عــادةً  الفلســطينيين 
“أعضــاء فــي منظمــات غيــر قانونيــة” ، 
يخططــون أو يشــاركون فــي مقاومــة المحتــل 
ــم الفلســطيني،  ــون العل ــى، أو يرفع الصهيون
ــن عــن منازلهــم مــن الهــدم وعــن  أو مدافعي
أنفســهم مــن األســر أو أســر أحــد أفــراد 

عائلتهــم. 

األســرى  لهيئــة  بيــان  آخــر  حســب 
والمحرريــن الفلســطينية فــي ذكــرى يــوم 
ــل  ــي 17 أبري ــرر ف األســير الفلســطيني المق
مــن كل عــام بلــغ عــدد مــن تــم أســرهم علــى 
يــد قــوات االحتــالل أكثــر مــن ثمانمائــة 
ــجون  ــل س ــد دخ ــطيني ق ــن فلس ــف مواط أل
ــر  ــم أكث ــام 1967م ، بينه ــذ ع ــالل من االحت
مــن خمســة عشــر ألــف امــرأة فلســطينية 
ــم تعــد  قــد تعرضــت لالعتقــال والســجن، ول
هنــاك عائلــة فلســطينية إال وتعــرض أحــد أو 
جميــع أفرادهــا لالعتقــال، ومنهــم مــن تكــرر 
ــك  ــد هنال ــم تع ــدة، ول ــرات عدي ــم م اعتقاله
بقعــة فــي فلســطين إال وأقيــم عليهــا ســجنًا أو 

معتقــاًل أو مركــز توقيــف.

يذكــر أن عــدد األســرى الفلســطينيين فــي 
الوقــت الحالــى يبلــغ 4850 أســيًرا فلســطينيًا 
ومعتقــاًل  ســجنًا   23 داخــل  محتجزيــن 
ومركــز توقيــف وســط معانــاة كبيــرة جــّراء 
ــد  ــا. ويوج ــون له ــي يتعرض ــاكات الت االنته
ــي  ــن إجمال ــن بي ــال م ــيدة، و225 طف 43 س
 500 مــن  أكثــر  يعانــي  فيمــا  األســرى، 
أســير وأســيرة، مــن أمــراض مختلفــة، بينهــم 
ومرضــى  اإلعاقــة  ذوي  مــن  العشــرات 
الســرطان. ويقضــي 543 معتقــاًل أحكاًمــا 
بالســجن المؤبــد، بينمــا مضــى علــى اعتقــال 
نحــو 34 أســيًرا أكثــر مــن 25 عاًمــا ومضــى 
ــد عــن 30  ــال 13 أســيرا مــا يزي ــى اعتق عل

ــاًل. ــا متواص عاًم

شــهيًدا   226 إلــى  باإلضافــة  هــذا  كل 
قضــوا نحبهــم فــي ســجون االحتــالل تحــت 

تأثيــر التعذيــب أو اإلهمــال الطبــي. ومــن 
ــرى  ــا األس ــي يواجهه ــاكات الت ــرز االنته أب
ــن  ــان األســرى م ــال اإلداري، وحرم االعتق
زيــارة أهاليهــم، وممارســة سياســة التجهيــل 
فــي  األســرى  حــق  ومصــادرة  بحقهــم، 
ــي  ــال الطب ــة اإلهم ــق سياس ــم، وتطبي التعلي
واالعتــداءات  األســرى،  لقتــل  المتعمــد 
والقمــع واالقتحامــات الليليــة ألقســام وغــرف 
ــن  ــر م ــرادي بأوام ــزل االنف األســرى، والع
المخابــرات، وحرمــان األســرى مــن ادخــال 
الظــروف،  أقســى  فــي  احتياجاتهــم حتــى 
باإلضافــة إلــى سلســلة مــن القوانيــن الجائــرة 
ــي  ــون الدول ــافر القان ــكل س ــك بش ــي تنته الت
دائــرة  فــي  األســرى  وتضــع  اإلنســاني، 
االســتهداف والخطــر تحــت غطــاء القانــون.

مــن  أكثــر  أن  إلــى  اإلحصــاءات  وتشــير 
%80 مــن األســرى والمعتقليــن الفلســطينيين 
تعرضــوا للتعذيــب خــالل التحقيــق علــى 
ــاك  ــرائيليين، وهن ــن اإلس ــود المحققي ــد جن ي
المعتقليــن  بحــق  للتعذيــب  عــدة  أشــكال 
وضــع  )أى  الشــبح  مثــل:  الفلســطينيين، 
الســجين بشــكل أفقــي علــى كرســى مــع تقييــد 
ــة التســبب  يديــه وقدميــه لألســفل لمــدة طويل
والعنــق(،  الظهــر  عضــالت  فــي  بــآالٍم 
ومنــع النــوم، ونــزع المالبــس خــالل الليــل، 
ــى محــاوالت االغتصــاب،  والضــرب، وحت

ــي.  ــب النفس ــن التعذي ــاًل ع ــك فض ذل

ما هو االعتقال اإلداري؟ 

جهــة  مــن  يصــدر  الــذي  االعتقــال  هــو 
ــة  ــهر قابل ــدة 6 أش ــا لم ــا بحــق شــخص م م
ــة  ــه تهمــة معين ــادة المفتوحــة دون توجي للزي
ــى  ــاء عل ــون بن ــث يك ــام، بحي ــة اته أو الئح
ــدم  ــبب ع ــتخباراتية أو بس ــرية اس ــات س ملف

ــا.  ــم م ــد مته ــة ض ــص األدل ــود أو نق وج

السلطة الفلسطينية واألسرى

تقــوم الســلطة الفلســطينية بعمــل مخصصــات 
ــرات  ــون دوالر)تقدي ــدر بـــ12 ملي ــة تق مالي
نوفمبر 2020( شــهريًا لألسرى والمحررين 

الفلســطينين دعًمــا لهــم وألســرهم الذيــن يبلــغ 
عددهــم 4850 أســيًرا فلســطينيًا وأكثــر مــن 
ــتيعاب  ــم اس ــث يت ــرر حي ــير مح 7 آالف أس
ــة  ــن فــي األجهــزة األمني األســرى المحرريي
والمؤسســات المدنيــة للســلطة الفلســطينية 
ليتقاضــوا رواتبهــم مــن خــالل تلــك الوظائف 
الممكــن  مــن  الفلســطينية  الســلطة  ولكــن 
عــن خصومهــا  المخصصــات  توقــف  أن 
العشــرات  مــع  فعلــت  مثلمــا  السياســيين، 
ــن لحركــة حمــاس بعــد ســيطرة  مــن المنتمي

ــي 2007.  ــى قطــاع غــزة ف ــة عل الحرك

ــارس  ــي م ــرائيلي ف ــت اإلس ــادق الكنيس ص
2018 علــى مشــروع قانــون يتيــح لالحتــالل 
أمــوال  مــن  جــزء  احتجــاز  الصهيونــي 
ــذي  ــك ال ــادل ذل ــطينية، يع ــب الفلس الضرائ
لعائــالت  كمخصصــات  الســلطة  تقدمــه 
األســرى والشــهداء. وقــد دخــل هــذا القانــون 
ومنــذ   ،2020 فبرايــر  فــي  التنفيــذ  حيــز 
الســلطة  قامــت  القانــون  علــى  التصديــق 
أســيًرا   450 رواتــب  بقطــع  الفلســطينية 
والقــوى  الفصائــل  مختلــف  مــن  محــرًرا 
الوطنيــة، باإلضافــة لقطــع رواتــب نحــو 
االحتــالل،  ســجون  داخــل  أســير   200

وجميعهــم مــن قطــاع غــزة. 

وقــد أعلنــت لجنــة األســرى للقــوى الوطنيــة 
الماضــي  الشــهر  نهايــة  فــي  واإلســالمية 
إطــالق حملــة وطنيــة إعالميــة تحــت عنــوان 
“أســير قابــع وراتــب ضائــع”؛ للمطالبــة 
ــت  ــير كان ــب 120 أس ــادة صــرف روات بإع

ــا.  ــد قطعته ــلطة ق الس

نضاٌل طويل 

فــي  الفلســطينيون  األســرى  يناضــل 
ــود، مــن  ــى مــدار عق ســجون االحتــالل، عل
أجــل تحســين ظــروف ســجنهم أو لوقــف 
اعتقالهــم  إنهــاء  أو  عليهــم  االعتــداءات 
)خصوًصــا فــي االعتقــال اإلداري( بعــدة 
طــرق، لعــل أبرزهــا وأكثــر فاعليــة هــو 
تَُعــد  الطعــام.  عــن  المفتــوح  اإلضــراب 
اإلضرابــات عــن الطعــام أكثــر األســاليب 

النضاليــة فاعليــةً وأهمهــا، مــن حيــث التأثيــر 
االحتــالل  والســلطة  المعتقــل  إدارة  علــى 
ــانية  ــب اإلنس ــق المطال ــام لتحقي ــرأي الع وال
العادلــة، وهــو أواًل وأخيــًرا معركــة إرادة 

وتصميــم. 

ــجون  ــي س ــيرة ف ــة األس ــت الحرك ــد قدم وق
األمعــاء  لمعركــة  شــهيد  أول  االحتــالل 
الخاويــة، وهــو عبــد القــادر أبــو الفحــم، 
الــذي استشــهد بتاريــخ 11 يوليــو 1970 فــي 
ثالــث إضــراب عــن الطعــام مســجل، حيــث 
كان أول إضــراب عــن الطعــام هــو إضــراب 
ــر 1969،  ــخ 18 فبراي ــة بتاري ــجن الرمل س
ذلــك اإلضــراب  يوًمــا. كان   11 واســتمر 
ــام،  ــة الطع ــادة كمي ــين وزي ــل تحس ــن أج م
منــاداة  ورفــض  مكتبيــة،  أدوات  وإدخــال 
ــة “حاضــر ســيدي”، وإتاحــة  الســجان بكلم
ــاحة.  ــي الس ــيرين ف ــن أس ــر م ــع ألكث التجم

ــي ســبتمبر  ــد ف ــر إضــراب ســجن جني ويعتب
1984 نقطــة تحــول إســتراتيجية فــي تاريــخ 
الحركــة الفلســطينية األســيرة بعــد أن انضــم 
إليهــم باقــي األســرى فــي ســجون االحتــالل 
ــدى  ــر الشــرطة ل ــذاك وزي ــام آن األخــرى. ق
ســلطات االحتــالل، حاييــم بارليــف، بزيــارة 
المضربيــن،  مــع  وجلــس  جنيــد،  ســجن 
ورضــخ لمطالبهــم بتحســين شــروط حياتهــم، 
خاصــة فــي القضايــا التــي كانــت تعتبــر مــن 
الحديــث  قبــل خطوطًــا حمــراء ال يمكــن 
ــس  ــون والمالب ــو والتلفزي ــل الرادي ــا، مث فيه
ــةً  ــا، إضاف ــا جميًع ــمح به ــث س ــة، حي المدني
إلــى تحســين أنــواع الطعــام والعــالج، فأُعلــن 
ــد  ــي ســجن جني ــف اإلضــراب ف ــذاك وق وقت

ــي الســجون األخــرى.  ــا ف كم

كان  اإلطــالق  علــى  اإلضرابــات  أبــرز 
إضــراب ســامر العيســاوي عــن الطعــام، 
والــذي هــو اإلضــراب األطــول فــي التاريخ، 
 2012 أغســطس  فــي  العيســاوي  بــدأه  إذ 
ــاوي  ــا. كان العيس ــة 256 يوًم ــتمر طيل واس
قــد اعتُقِــَل فــي مــرٍة ســابقة عــام 2002 
بتهمــة إطــالق النــار علــى حافلــة إســرائيلية، 
ولكــن أُفــِرَج عنــه عــام 2011 مــع أكثــر 
ــن  ــر، ضم ــطيني آخ ــير فلس ــن 1000 أس م
ــدي اإلســرائيلي  ــة إطــالق ســراح الجن صفق
ــذي أعلنــت حركــة حمــاس  جلعــاد شــاليط ال
مســئوليتها عــن أســره فــي قطــاع غــزة. 
إال أن ســلطات االحتــالل أعــادت اعتقــال 
العيســاوي مــرة أخــرى، فــي يوليــو 2012، 
عنــه  اإلفــراج  شــروط  “انتهــاك  بحجــة 
ــة  ــى الضف ــرقية إل ــدس الش ــن الق ــور م بالعب
ــه فــي ســجن  ــة”، وصــدر قــرار ببقائ الغربي
الرملــة حتــى عــام 2029، بزعــم أنــه موعــد 
انقضــاء فتــرة عقوبتــه األصليــة. ومــع ذلــك، 
ــمبر  ــي 24 ديس ــه ف ــاوي حريت ــزع العيس انت
2013 بعــد إضرابــه البطولــي عــن الطعــام. 
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