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بثورة  منذرة  النمو  يف  آخذة  ثورية  موجة  إن   ،2019 عام  يف  قلنا، 
من  بأرسه،  العامل  جامهريية  حركات  هزت  بعدما  وذلك  عاملية، 
إىل  إسبانيا  يف  كتالونيا  واحتجاجات  فرنسا  يف  الصفراء”  “السرتات 
“اإلرضابات املناخية” يف أوروبا، واحتجاجات ومظاهرات حاشدة يف 
السودان ولبنان والجزائر وإيران والعراق يف الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا، وثورات هزت أمريكا الالتينية، كام يف اإلكوادور وكولومبيا 
وتشييل وهايتي، إضافة إىل االحتجاجات املتواصلة يف هونغ كونغ 

يف آسيا.

األفق، مع  التي تظهر يف  املوجة  نرى مرة أخرى مالمح هذه  اآلن 
املظاهرات املناهضة للعنرصية التي هزت أركان الدولة الربجوازية 
يف الواليات املتحدة األمريكية - القوة اإلمربيالية الرئيسية يف العامل 
أوروبا،  إىل  املظاهرات  وصلت  العامل.  حول  تنترش  بدأت  والتي   -
الشوارع  الجامهري يف فرنسا وبريطانيا وبلدان أخرى إىل  فخرجت 
السنة  احتجاجات  واستأنفت  كورونا،  وباء  انتشار  مخاطر  رغم 
أخرى  بلدان  ودخلت  كونغ.  وهونغ  وتشييل  لبنان  يف  السابقة 
للعنرصية  املناهضة  االحتجاجات  عمت  حيث  الثورة،  مرسح  إىل 

واملضادة لبولسونارو مدن الربازيل.

الفريوس واألرباح

لقد عرّضت جائحة كورونا حياة ماليني العامل والكادحني يف جميع 
املستشفيات  يف  حاد  نقص  هناك  جهة،  فمن  للخطر.  العامل  أنحاء 
واملرافق والتجهيزات الصحية بسبب تعرض قطاع الصحة لسنوات 
من االقتطاعات وخصخصته وتدمريه لدرجة أنه صار غري قادر عىل 
التعامل مع أي تغيريات مفاجئة. وكذلك تم تأخري عمليات اإلغالق 
يف كل البلدان تقريبا، من أجل حامية مصالح الرأسامليني يف جميع 
أنحاء العامل، مام سمح بانتشار هذا الوباء القاتل وتسبب يف موت 
مئات اآلالف من العامل. ومن جهة أخرى، فبمجرد إعالن اإلغالق 
واليوروهات يف رشايني  الدوالرات  مليارات  الدول  الشامل، ضخت 
االقتصاد، يف شكل حزم مساعدات للرأسامليني، وأعلنوا عن إعفاءات 
رضيبية وحوافز، بينام دفعوا العامل إىل مزيد من الجوع واملرض 

والبطالة.

يف الوقت الحارض، تجاوز عدد العاطلني عن العمل يف العامل عرشات 
املاليني. وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن منظمة العمل الدولية، و1,6 
مليار عامل يف القطاع غري الرسمي سيخرسون %60 من دخلهم بعد 
معدالت  سرتتفع  ترضرا  األكرث  البلدان  ويف  األزمة.  من  واحد  شهر 
فإن  األزمة  تفاقم  ومع  إىل 84%.  الرسميني  غري  العامل  بني  الفقر 
إىل  باإلضافة  الكارثة.  سيواجهون  اآلمنة  غري  األعامل  يف  املشتغلني 
بالفعل  الجارية  العاملية  املالية  األزمة  كورونا  وباء  حّول  ذلك، 
إىل  تنحدر  اآلن  وهي  قياسية  قفزة  منحها  مام  عاملي،  ركود  إىل 
الهاوية. تنترش مخاطر إفالس البنوك واملؤسسات املالية والرشكات 
دخل  وقد  العامل،  أنحاء  جميع  يف  واسع  نطاق  عىل  واملستثمرين 
االنخفاض  ويعكس  مثيل.  لها  يسبق  مل  أزمة  يف  بأكمله  النظام 
يف  سيستمر  وضعا  ما  حد  إىل  العاملية  النفط  أسعار  يف  التاريخي 

االنخفاض يف السنوات القادمة.

وبحسب  املوت.  من  العامل  حياة  تقريب  إىل  الوضع  هذا  أدى 
تقرير لربنامج الغذاء العاملي التابع لألمم املتحدة، فإن 820 مليون 
شخص )واحد من كل تسعة( مل يجدوا ما يكفيهم من الطعام يف 
من  أزيد  منهم  الجائحة،  عن  سنة  من  أكرث  قبل  هذا   .2018 عام 
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18 مليون شخص يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، من بني هؤالء 
تهديداً  يشكل  أنه  لدرجة  الشديد  الجوع  يتحملون  أعداد ضخمة 
للجائحة  االقتصادي  التأثري  إن  عىل حياتهم وسبل عيشهم.  مبارشاً 
سيؤدي إىل ارتفاع هذه األرقام. إن الفئات األكرث معاناة هم الفقراء 
والعامل  واملهاجرون  النائية  املناطق  وسكان  الحرضية  املناطق  يف 
الذين يعملون بشكل غري رسمي والناس يف مناطق الرصاع وغريها 

من الفئات الضعيفة.

تحت  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  يف  العاملة  الطبقة  ظلت 
بينام  تزايد مستمر  عملها يف  عقود، وساعات  منذ  املستمر  القمع 
كانت األجور تنخفض باطراد بسبب التضخم. وقد أصبح عدم دفع 
األجور هو القاعدة، وأصبح تشكيل نقابة أو املطالبة بحقوق العامل 
أخطر الجرائم. إن جميع التدابري القمعية التي اتخذتها جميع هذه 
األنظمة عىل مدى العقود املاضية ليست، يف نهاية املطاف، سوى 

لخدمة رأس املال.

نتيجة رفع  للرأسامليني  الطائلة  األرباح  تراكمت  األخرى  الضفة  يف 
السائدة،  الطبقة  أثبتت  لقد   ، والنهب  والغالء  االستغالل  وترية 
وخدمها يف الحكومات يف جميع أنحاء العامل، أنهم غري أكفاء مطلقا 
تسبب  فعند كل محطة حاسمة  املرض.  بالكفاح ضد  يتعلق  فيام 
رفضهم التضحية بأي قسط من أرباحهم يف السامح للوباء باالنتشار 

أكرث. 

ويف سياق االستجابة للجائحة سيحاولون رمي تكاليف الحرب ضدها 
وتكاليف األزمة االقتصادية عىل عاتق الطبقة العاملة. وسيفرضون 
تدابري طارئة من أجل ضامن استقرار الوضع، لكن من املمكن أن 
الطبقة  للسيطرة عىل  كوسيلة  الطوارئ هذه  تدابري  استخدام  يتم 
العاملة. إنها تحتوي عىل عنارص قوية مناهضة للدميقراطية، تهدف 

إىل تعزيز قوة الدولة وسلطاتها القمعية.

الحاجة إىل حزب عاملي للثورة!

يف سنة 2019 ظهرت الحاجة إىل حزب ثوري لالستيالء عىل السلطة، 
يف عدة بلدان يف العامل. يف السودان كان من املمكن حسم السلطة 
البشري  عمر  إقالة  التي سبقت  الفرتة  يف  أوالها  مناسبات،  عدة  يف 
وخالل  ويونيو،  ماي  يف  العام  اإلرضاب  خالل  ثم  أبريل،  شهر  يف 
الحكومة من  اإلكوادور، هربت  يوليوز. يف  لشهر  املليونية  املسرية 
العاصمة كيتو وأغلقت الجمعية الوطنية، وبدال من االستيالء عىل 
السلطة أمر قادة االحتجاجات الجامهري بالرتاجع. يف تشييل كذلك 
ومثال، تم تشكيل العديد من لجان األحياء، لكن االحزاب اليسارية 
والنقابات رفضوا تطوير الحركة وعقدوا اتفاقا مع الحكومة لتشكيل 
جمعية تأسيسية. اآلن مرة أخرى تطرح مسألة السلطة عىل جدول 

األعامل.

التي بدأت فيها االنتفاضة، تم نرش جميع  يف مينيابوليس، املدينة 
قوات الرشطة لقمع املظاهرات، فتشكلت عىل الفور لجان لألحياء 
عصابات  ملواجهة  والالتينيني  السود  وأحياء  الفقرية  املناطق  يف 
النهب وامليليشيات اليمينية املتطرفة، وساعدت يف إخامد الحرائق 
وحوداث املرور، بدأ الناس يف تنظيم صفوفهم للدفاع عن أنفسهم، 
لكن هذه الحركة مل تكن مركزية حتى عىل مستوى املدينة ، ناهيك 

عن مستوى البلد بأكمله.

يف  أنفسهم  تنظيم  الربوليتاريني  عىل  يجب  هذا،  لكل  حد  لوضع 
هذا  من  للتخلص  السائدة  الطبقة  ضد  والنضال  ثورية،  أحزاب 
النظام الرأساميل. يجب تأميم جميع وسائل اإلنتاج ووضعها تحت 
املضاربة  ومؤسسات  البنوك  مصادرة  يجب  العاملة،  الطبقة  رقابة 
التي تم  الرثوة  تنفق كل  الجنسيات. يجب أن  والرشكات متعددة 
إنشاؤها يف املجتمع عىل تلبية احتياجات الناس باإلضافة إىل توفري 
الحياة  إنفاقها عىل  من  بدال  لكل شخص،  والتعليم  املجاين  العالج 

الفاخرة لعدد قليل من الناس. 

هذا هو املرشوع الذي يناضل من أجله التيار املاركيس األممي يف 
جميع البلدان التي له وجود فيها. نحن ندعوكم جميعا لالنضامم 
العامل  يف  والشباب  العاملة  الطبقة  لتزويد  املسعى  هذا  يف  إلينا 
بأرسه بالسياسات الرضورية والربنامج املطلوب إلخراج البرشية من 
املستنقع الذي جرتنا إليه الرأساملية، وإال فإن البديل هو أن يغرق 
املجتمع يف أعامق الرببرية عىل نطاق أكرب بكثري مام رأيناه خالل 

الثالثينيات. انضموا إلينا يف هذا النضال!

آالن وودز
05 يونيو 2020

يعلق آالن وودز، يف هذا املقال، عىل االنتفاضة املندلعة يف الواليات 
املتحدة، والتي أثارتها جرمية قتل الرشطة لجورج فلويد، فأصبحت 
حافزا النفجار الغضب املرتاكم عند املضطَهدين يف أمريكا وأرسلت 
السؤال هو: ما هو  ليبقى  العامل.  أنحاء  موجات زلزالية إىل جميع 

الطريق لدفع الحركة إىل األمام؟

يَح َويَْحُصُدوَن الزَّْوبََعَة”. )هوشع8: 7 ( “إنَُّهْم يَْزَرُعوَن الرِّ

صدمت املشاهد الدرامية لألحداث يف الواليات املتحدة الرأي العام 
وانترشت أصداؤها يف جميع أنحاء العامل. وقد شهدت شوارع العديد 
والشباب يف  العامل  من  كبرية  أعداد  انخراط  األمريكية  املدن  من 
النضال. واستحوذت عىل الناس حالة من الغضب املتفجر الذي ال 

ميكن السيطرة عليه.

يف  فلويد،  جورج  مقتل  هو  االنفجار  لهذا  املبارش  السبب  كان 
مينيابوليس، يوم 25 ماي، وهو رجل عاجز خائف أعزل ملقى عىل 
األرض، يتوسل لإلبقاء عىل حياته، بينام كان ضابط رشطة يضغط 
بركبته عىل رقبته، ويسحق ببطء وبشكل متعمد قصبته الهوائية .

الجسدية  واملعاناة  العذاب  حجم  يتخيل  أن  إال  للمرء  ميكن  ال 
منه  تنتزع  الحياة  كانت  بينام  الضحية  قاساها  التي  والنفسية 
ببطء وبال رجعة. كان يتوسل: “ال أستطيع التنفس أيها الضابط. ال 
استطيع التنفس. أنا أموت”. لكن توسله سقط عىل آذان صامء، فقد 

انتفاضة تهز الواليات 
 املتحدة:

من يزرع الريح 
حيصد العاصفة
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واصل ضابط الرشطة الضغط عىل حلقه. استمر رعبه وعذابه ملدة 
مثاين دقائق. بعدها توقف عن التوسل... إىل األبد.

تقرير  مبلء  الرشطة،  زي  يرتدون  الذين  املجرمون،  هؤالء  قام  ثم 
متقن قدم هذه الفظائع يف صورة مختلفة متاما. لكن، لسوء حظهم، 
هاتف  بكامريا  كاملة  تسجيلها  تم  قد  البشعة  الحادثة  تلك  كانت 
شهود عيان. شاهد ماليني الناس، يف جميع أنحاء العامل، تلك الصور 
املروعة، وهكذا متكن الشعب األمرييك، وكذلك العامل بأرسه، من أن 

يروا ما حدث فعال.

نقطة التحول

ما وقع ليس حادثة معزولة، ففي الواليات املتحدة قتلت الرشطة 
1099 شخصا يف عام 2019. وطيلة العام املايض كانت 27 يوما فقط 

هي التي مرت دون أن تقتل الرشطة فيها شخصا ما.

الغالبية العظمى من ضحايا عنف الرشطة هم من الفقراء والعاطلني 
وأعضاء ما يسمى بالطبقة الدنيا، ونسبة عالية منهم كانت بالطبع 

من السود والسمر.

ال  أنهم  من  الرغم  عىل  قتلهم،  تم  الذين  من   24% السود  شكل 
يشكلون سوى %13 من السكان. وأسوأ يشء هو اإلفالت التام من 
العقاب الذي تعمل به الرشطة. حيث أن %99 من عمليات القتل 
أي  توجيه  عن  تسفر  مل   ،2013-2019 بني  ما  الرشطة،  أيدي  عىل 

اتهام للضباط.

هذا هو السياق الذي يجب أن ننظر فيه إىل االنتفاضة الجامهريية 
البعري،  التي قصمت ظهر  القشة  فلويد  الحالية. شكل قتل جورج 

وأطلق موجة من املظاهرات الغاضبة يف جميع أنحاء البالد.

تدفق الغضب املرتاكم عند األمريكيني من الطبقة الدنيا، واألمريكيني 
العاديني املضطَهدين، وخاصة األقليات القومية واالثنية املضطَهدة، 
إىل الشوارع؛ عىل الرغم من حقيقة أن أمريكا، مثلها مثل البلدان 

األخرى، يف حالة من اإلغالق بسبب جائحة فريوس كورونا.

أودت الجائحة بالفعل بحياة أكرث من 100.000 أمرييك. وهناك 42 
مليون آخرين عاطلون عن العمل، يف حني يواجه االقتصاد األمرييك 
االنهيار. وليس بعيدا عن سطح املجتمع، هناك غضب شديد يغيل 
يشبه كتلة من الصخور املنصهرة التي تشق طريقها إىل سطح األرض 

خالل االنفجار الربكاين.

غضبهم  عن  للتعبري  الشوارع  إىل  الناس  من  اآلالف  تدفق  لقد 
وسخطهم ضد الظلم الوحيش الذي قاسوه بصمت طيلة أجيال.

السلطات تفقد توازنها

مينيابوليس  ففي  مسبوقة.  غري  كانت  ذلك  أعقبت  التي  األحداث 
سيطر  وقد  الغاضبني.  املحتجني  أمام  الفرار  إىل  الرشطة  اضطرت 

املتظاهرون عىل دائرة الرشطة الثالثة وأشعلوا فيها النريان.

كانت غري  أنها  الواضح  من  التي  السلطات،  قد هز  أن هذا  بد  ال 
مستعدة لهذا االنفجار الهائل للسخط والغضب. وخوفا من رشاسة 
الحركة، ردت السلطات، يف والية مينيسوتا، بإعالن طردها للقتلة، 
ديريك  للضابط  ووجهت  الضغط  تحت  أكرث  تنازلت  ذلك  وبعد 
تهمة  اآلخرين  وللضباط  الثانية،  الدرجة  من  القتل  تهمة  شوفني 

املساعدة يف الجرمية.

الحركة  تجاوزت  فقد  للغاية.  ومتأخرا  للغاية  قليال  كان  ذلك  لكن 
ليس فقط  احتجاج،  إىل  املبارش الندالعها. وتوسعت  السبب  بكثري 
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ضد العنرصية وعنف الرشطة، بل أيضا ضد التفاوتات االجتامعية 
الصحية  الطوارئ  ألف مرة بسبب حاالت  تفاقمت  والتي  املهولة، 

واالقتصادية الحالية.

طفح  لقد  عام.   400 ملدة  ذلك  تحملنا  “لقد  سوداء:  شابة  قالت 
الكيل”. ولخص رجل آخر الوضع، عندما ُسئل عن سبب التظاهر، 

فأجاب بكلمة واحدة: “الظلم”.

الحركة تتوسع

مساء يوم 29 ماي، وبني عشية وضحاها، غرقت الواليات املتحدة 
عمليا يف حالة من الفوىض. مل يسبق للواليات املتحدة أن شهدت 
الشوارع  إىل  خرجوا  الذين  الناس  معظم  اإلطالق.  عىل  هذا،  مثل 
املطاطي  الرصاص  لوابل من  كانوا يحتجون سلميا، لكنهم تعرضوا 
والغاز املسيل للدموع والرضب الوحيش. لقد تم رضبهم بالهراوات 
وطرحهم عىل األرض وإطالق النار عليهم؛ بل تعرض بعضهم للقتل.

لكن  مدينة.   40 من  أكرث  يف  للتجول  حظرا  السلطات  فرضت 
املتظاهرين تحدوا ذلك الحظر عىل نطاق واسع، وقاوموا، مام أدى 
إىل اشتباكات مع الرشطة. يف والية كولورادو تم إطالق النار بالقرب 
من مقر الوالية. وخالل احتجاج يف لويزفيل أصيب سبعة أشخاص 
بإطالق النار. لكن ال يشء متكن من وقف تدفق االحتجاج الجبار.

وكام لو أن االحتجاجات تحركها يد غري مرئية، انترشت مثل الحريق 
الشوارع  إىل  الفور  عىل  املتظاهرون  نزل  البالد.  أنحاء  جميع  يف 
أنجلوس  ولوس  وكولومبوس  وأتالنتا  نيويورك  مثل  كثرية  أماكن  يف 

وفينيكس ودنفر وواشنطن، وأماكن أخرى.

كان هذا اشتعاال عفويا للغضب الجامهريي. مل يحتج إىل أي منظمة 
أو خطة. لقد كان انفجارا أوليا لالستياء الشعبي، الذي بدا وكأنه جاء 

من العدم، واجتاح كل يشء أمامه.

العديد من  ذلك  الجميع، مبن يف  للحركة  الهائل  الحجم  فاجأ  لقد 
النشطاء السياسيني. استمرت الحركة مشتعلة بال هوادة لثامن ليال، 

عىل الرغم من القمع الرشس من جانب قوى “القانون والنظام”.

مسألة العنف

اتهمت الصحف الصفراء املتظاهرين مبامرسة العنف. لكن الدولة 
وراء  الجذري  والسبب  املنظم.  للعنف  جهاز  سوى  ليست  نفسها 
االحتجاجات الحالية هو العنف القاتل الذي ميارسه هؤالء الرجال 
الذين يرتدون الزي األزرق. إن ما تعرتض عليه الطبقة السائدة ليس 
العنف املنظم  العنف بحد ذاته، بل فقط عندما تواجه الجامهري 

للدولة برد فعل عنيف من جانبها.

وحدها الدولة التي يحق لها مامرسة القتل، وأولئك الذين يقتلون 
أو  سجنهم  أو  عليهم  القبض  يتم  ال  الرشطة  زي  يرتدون  وهم 
معاقبتهم أو حتى إدانتهم. بل، ويف كثري من األحيان، تتم اإلشادة 

بهم وتوشيحهم مقابل خدمتهم للدولة.

من يقف وراء العنف الذي ينفجر أحيانا يف نهاية املظاهرات؟ يف 
كل احتجاج من هذا النوع تكون هناك دامئا بعض العنارص املنحلة 
يستغلون  الذين  الفعليني  واملجرمني  الربوليتاريا  وحثالة  طبقيا 

االضطراب ملامرسة النهب وإشعال الحرائق.

حاول املتظاهرون الحقيقيون السيطرة عىل هؤالء، إذ يعرفون أنهم 
عنارص غريبة تعمل فقط عىل توفري األعذار للرشطة من أجل الرد 

مبزيد من العنف.

لكن قد تكون هناك عنارص أكرث رشا. فهناك الكثري من األدلة التي 
تشري إىل وجود عمالء للرشطة مندسني داخل االحتجاجات الحالية، 
الفوىض  إحداث  أجل  من  واضطرابات  عنيفة   اشتباكات  يفتعلون 

وتخريب الحركة.

ترامب يحرض عىل القتل

يوم 29 ماي نظم ترامب مؤمترا صحفيا )يف الواقع كان مجرد قراءة 
يقوله عن  لكنه مل يجد ما  الرد عليها(،  أو  أسئلة  بيان، دون طرح 

موجة االحتجاجات التي تهز املجتمع األمرييك من الجذور.
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انتظر هؤالء السادة والسيدات الصحفيون املجتمعون بفارغ الصرب 
ترصيحا من الرئيس حول أخبار اليوم. وبدال من ذلك تحدث الرئيس 
عن قطع العالقات مع منظمة الصحة العاملية، وهاجم الصني، لكنه 

مل يقدم أية إشارة لحقيقة أن املدن األمريكية كانت مشتعلة.

الصحفيون  حاول  املنصة،  عن  االبتعاد  يف  الرئيس  رشوع  ومع 
تاركا  برسعة،  سريه  واصل  لكنه  بأسئلتهم،  يرصخوا  أن  املحبطون 

الصحافيني املجتمعني محبطني وغاضبني.

يقال إن اإلمرباطور نريون كان يعزف عىل قيثارته بينام كانت روما 
تحرتق. وأمريكا مثلها مثل روما يف زمن نريون، فهي أيضا تحرتق. 
يف  شيئا  يفهم  ال  نريون،  عكس  عىل  الذي،  ترامب،  واإلمرباطور 

املوسيقى، يسكب بكرم البنزين عىل النار.

بالعظمة  مشابها  حلام  بدوره  يعيش  الذي  ترامب،  الرئيس  بقي 
يكتب  أخذ  حيث  األبيض،  البيت  يف  بأمان  محتجزا  اإلمرباطورية، 
التغريدات عىل تويرت واصفا املتظاهرين بـ “قطاع الطرق” ويحذر 

بأنه، “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطالق النار”.

كان هذا الترصيح متجاوزا للحدود حتى بالنسبة إلدارة تويرت، التي 
فرست ترصيح ترامب عىل أنه تحريض رصيح عىل القتل، وهو ما 
كان بالفعل. بعد ذلك بقليل، قام مبحاولة، غري مقنعة، إلنكار ذلك.

القوات  عىل  يجب  أنه  يعني  ال  إنه  الحق،  وقت  يف  ترامب،  قال 
والرشطة أن تطلق فعليا النار. وأنه كان يعني شيئا مختلفا متاما، ال 
أحد يعرف ما هو. لكن ال ميكن ألحد أن يشك يف أن الرئيس كان 

يعني ما قاله بالضبط.

سيتم  فعالية”  األسلحة  وأكرث  رشسة،  “كالبا  أن  من  حذر  لقد 
استعاملها ضد املتظاهرين أمام البيت األبيض، وإطالق “القوة غري 

املحدودة لجيشنا”.

البيت  أمام  املتظاهرين  إثارة هجوم عنيف ضد  أنه تعمد  واتضح 
األبيض، من أجل فتح الطريق لنفسه للذهاب إىل كنيسة مجاورة، 
أن  قبل  الصحفيني،  املصورين  أمام  يده  يف  واإلنجيل  وقف  حيث 

يغادر دون أن يؤدي أي صلوات، عىل حد علمنا.

كان من املفرتض أن يشري هذا العمل إىل شجاعة الرئيس، باإلضافة 
الذي ال شك فيه بروح املحبة املسيحية. لكن ذلك مل  ارتباطه  إىل 
من  كبري  بعدد  محاطا  كان  إذ  الشجاعة  من  الكثري  يتطلب  يكن 

الحرس الوطني املدججني بالسالح وجيش صغري من رجال األمن.

متنمر يف مخبأ

ترامب،  يدعيها  التي  الشجاعة  زيف  األخرية  األحداث  فضحت 
وذلك عندما وصلت حرائق التمرد إىل باب البيت األبيض، ووصلت 
هتافات الناس الغاضبة إىل آذان الرئيس، الذي تم إخفاؤه عىل عجل 
إىل  يعاد  أن  قبل  ساعة  لحوايل  بقي  حيث  األرض،  تحت  مخبأ  يف 

فوق.

وقال مصدر داخيل لشبكة CNN إنه »لو تم رفع الحالة يف البيت 
الطوارئ  عمليات  مركز  إىل  الرئيس«  نقل  وتم  األحمر  إىل  األبيض 
»كان سيتم نقل ميالنيا ترامب وبارون ترامب وجميع أفراد العائلة 

من الدرجة األوىل اآلخرين«.

لشبكة  األوضاع  عىل  مطلع  آخر  ومصدر  األمن  من  مصدر  وقال 
CNN إن السيدة األوىل، ميالنيا ترامب، وابنهام بارون، تم نقلهام 
غري  أمر  هذا  الحواجز.  املتظاهرون  يخرق  أن  خشية  املخبأ  إىل 

مسبوق يف الواليات املتحدة يف التاريخ املعارص، إن مل نقل أبدا!

دونالد ج. ترامب ليس أكرث وال أقل من متنمر يف ساحة مدرسة. 
يف  جبان  املدرسة،  ساحة  يف  املتنمرين  جميع  مثل  مثله  وهو، 

الحقيقة. وجبنه الشديد هو السبب وراء تهديداته الوقحة وتبجحه 
التافه.

إن صورة رئيس الواليات املتحدة -أقوى رجل يف العامل- وهو يركض 
مذعورا ليختبئ هروبا مام كان عددا صغريا نسبيا من املتظاهرين، 
لدونالد.  الحقيقية  الطبيعة  عن  معرفته  إىل  نحتاج  ما  بكل  يخربنا 
ج. ترامب. وقد عكست رسائله ذلك الخوف والذعر. حتى عمدة 

واشنطن اتهمه بالتحريض عىل العنف.

عندما يتخلص الشعب من خوفه من الدولة، تبدأ الدفاعات األخرية 
للنظام القائم يف االنهيار. وهذا ما أرعب الطبقة السائدة األمريكية، 

ويفرس القرار الرسيع مبحاكمة القتلة.

“أرسلوا القوات”

مضطربني  أصبحوا  قد  الجمهورية  القيادة  من  أقساما  أن  يبدو 
للغاية، بسبب هذا التحول يف األحداث، لدرجة أنهم يريدون من 
ذلك  بعد  اصطدموا  لكنهم  األمور.  لتهدئة  ببيان  يديل  أن  الرئيس 
بأن أي يشء يقوله هذا الرئيس ال يعمل سوى عىل صب املزيد من 

الوقود عىل النار.

العسكرية  الرشطة  من  كتيبة  بالفعل  ترامب  إدارة  نرشت  لقد 
النشيطة يف واشنطن وحولها يوم االثنني.

وقال وزير الدفاع، مارك إسبري، الذي شارك يف املكاملة الهاتفية التي 
أجراها ترامب مع حكام الواليات، يوم اإلثنني، إن هناك اآلن أكرث 
من 17.000 من الحرس الوطني يف 29 والية ويف مقاطعة كولومبيا، 
وهو ما يتجاوز رقم 15.000 الذين كان قد تم استدعاؤهم ملواجهة 
آخرين   45.000 هناك  أن  كام   .2005 عام  كاترينا  إعصار  آثار 

يدعمون جهود مكافحة جائحة كورونا.
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كافية  من  أكرث  عادي،  شخص  ألي  بالنسبة  القوات،  هذه  ستكون 
للتعامل مع أي حراك مدين. لكن دونالد ترامب، وكام نعلم، ليس 

شخصا عاديا.

الهستريي،  خطابه  حدة  من  ترامب  صعد  يونيو،   01 االثنني  يوم 
املتظاهرين.  “للسيطرة” عىل  العسكرية  القوات  باستخدام  مهددا 
أكرث  رد  تبني  الواليات، عىل  مع حكام  له  مكاملة  كام حث، خالل 

رصامة. ومتنى لو كانت هناك “قوة احتالل” يف مدن أمريكا.

أصوات  كانت  وبينام   ،)Rose Garden( الورود  حديقة  ويف 
“إجراءات  سيتخذ  إنه  ترامب  قال  صاخبة،  تصدح  املتظاهرين 
»اآلالف  إرسال  طريق  عن  واشنطن  لحامية  وحاسمة”  رسيعة 
وضباط  والعسكريني،  بالسالح،  املدججني  القوات  من  واآلالف 
القانون، لوقف أعامل الشغب والنهب والتخريب واالعتداء  فرض 

والتدمري الوحيش للممتلكات«.

»الكلمة هي  وأضاف:  بقوة شديدة جدا”.  ترامب: “سنرضب  قال 
“السيطرة”. إذا كنتم ال تستطيعون السيطرة عىل مدينتكم وواليتكم، 
فسوف يساعدونكم. نحن نفعل ذلك يف واشنطن العاصمة، سنفعل 

شيئا مل يره الناس من قبل... لكننا سنحقق سيطرة كاملة«.

الوطني  الحرس  بنرش  الحكام  كل  »بشدة  أوىص  إنه  أيضا  وقال 
بأعداد كافية لنسيطر عىل الشوارع«. وأضاف أنه إذا فشلت املدن 
أو الواليات يف التحرك، »فسوف أقوم بنرش قوات الواليات املتحدة 

وحل املشكلة برسعة لهم«.

يف وقت الحق، وكام لو كان ذلك من أجل تلبية رغبة الرئيس، أطلق 
الحرس الوطني الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي عىل حشد 
سلمي أمام البيت األبيض. لكن الحرس الوطني ليس هو الجيش. 
مدنية  وظائف  يف  يشتغلون  سابقني  خدمة  أفراد  من  يتألف  إنه 
ويتدربون بدوام جزيئ. وعادة ما يتم نرشهم يف والياتهم األصلية 
من قبل الحكام أو الحكومة الفيدرالية الذين يقررون لهم مدة كل 
حكام  قيادة  تحت  القانون  فرض  إجراءات  تنفيذ  وميكنهم  مهمة. 
الواليات. لكن الجيش ممنوع مبوجب القانون من القيام بذلك إال 
يف حالة استخدام الرئيس لقانون التمرد: قانون 1807، الذي يسمح 

للرئيس بنرش الجيش األمرييك لقمع الحراك املدين.

يف  تتشكل  بدأت  التي  التالية  العظيمة  الفكرة  هي  هذه  تبدو 
غياهب دماغ ترامب الفاسد. إن ترامب الحريص عىل إقناع أمريكا 
برجولته، وتبديد صورة الرعديد الذين يجري منحني الظهر، التي 
الجيش  يستدعي  املخبأ،  منذ حادثة  العام  الرأي  تزال يف ذهن  ما 

ملساعدته.

لكن من السهل قول ذلك عىل تنفيذه بالفعل.

انتظروا االنتخابات؟

املفرتض،  الدميقراطي  الرئايس  واملرشح  السابق  الرئيس  نائب  قال 
لتشجيع  املناسب  الوقت  “ليس  إن هذا  له  بايدن، يف خطاب  جو 
العنف”. وقال إنه تحدث مع عائلة فلويد ودعا األمريكيني ملواجهة 

تاريخ الظلم العنرصي للبالد.

تغني  ال  الجميلة  الكلامت  املثل:  يقول  وكام  لكن  كلامت جميلة! 
جميع  عىل  والوئام.  والسالم  الهدوء  إىل  يدعو  بايدن  جوع.  من 
بعدها سيتم حل  البعض،  أن يجتمعوا ويحبوا بعضهم  األمريكيني 

كل يشء. وعىل الحمل أن يتآخى مع الذئب، الخ، الخ.

والغاز  الهراوات  برضبات  السالم  نداءات  قوبلت  ولألسف  لكن 
املسيل للدموع والرصاص املطاطي والرصاص الحي. يذكرنا خطاب 

جرح  كذلك  »ويشفون  تقول:  االنجيل  من  بعبارات  الفارغ  بايدن 
سالم«.  هناك  ليس  بينام  سالم؛  سالم،  قائلني:  قليال،  شعبي  بنت 

)ارميا 6:14(.

أن  الحقيقة هي  لكن  بالقانون.  املحتجون  يلتزم  أن  يريدون  إنهم 
الطبقة السائدة وضعت القانون للدفاع عن مصالحها هي، وليس 
يشبه  القانون  إن  قال:  قد  األثيني  سولون  وكان  األغلبية.  مصالح 
شبكة العنكبوت: الصغار يعلقون، أما الكبار فيمزقونها وميرون. كان 

ذلك صحيحا يف ذلك الوقت، وما زال صحيحا اآلن.

من الجيد التبشري بالصرب والتسامح والسالم، لكن صرب الشعب له 
حدود. وقد وصل إليها اآلن.

انتظرت  الجامهري  لكن  االنتخابات”.  “انتظروا  الدميقراطيون  يقول 
االنتخابات لسنوات عديدة، ومل تتلق أي يشء سوى الوعود الفارغة 
التي انتهكها، بشكل منهجي، كال الحزبني الرئيسيني. ويف النهاية مل 

يتغري يشء.

والفرق  الطبقية.  املصالح  نفس  والجمهوريون  الدميقراطيون  ميثل 
يختارونها إلدامة حكم زمرة صغرية  التي  األساليب  الوحيد هو يف 
غري منتخبة من أصحاب األبناك والقطط السمينة. سواء الرجعيون 
الرصيحون أو املنافقون جميعهم أصدقاء مزيفون. ويف الواقع يعترب 
هؤالء األخريون أكرث خطورة من األولني. فعىل األقل مع ترامب أنت 

تعرف مكانك.

سنطلق  وإال  منازلكم،  إىل  وعودوا  الشوارع  غادروا  ترامب:  يقول 
النار عليكم. بينام يقول الدميوقراطيون: غادروا الشوارع وعودوا إىل 
عىل  يتفقون  جميعا  لكنهم  االنتخابات.  وانتظروا  اصربوا  منازلكم، 

يشء واحد: غادروا الشوارع!

مبجرد ما تتوقف الجامهري عن الحركة وتتفكك وتعود إىل املنازل، 
تنحط إىل حالة من الغضب العاجز. لقد حان الوقت إلسقاط كال 
لهزمية هذا  الوحيدة  الطريقة  السائدة. هذه هي  الطبقة  جناحي 
النظام الفاسد والظامل، وإخامده مرة وإىل األبد، وتدمريه من األعىل 

إىل األسفل واستبداله بعامل جديد وأفضل.

درس مثني

الذي  ترامب،  دونالد  تجاه  شديدة  كراهية  الحال،  بطبيعة  هناك، 
يلخص يف ذاته كل قسوة ووحشية وجشع وغطرسة الطبقة السائدة 
عىل يشء  ترامب  الرئيس  نشكر  أن  علينا  ينبغي  ذلك  ومع  ككل. 

واحد، وهو أنه قدم للجامهري درسا مثينا.

هناك طريقتان ميكن ألبناء الشعب بهام أن يفهموا طبيعة الدولة. 
أوال، ميكنهم قراءة الكتب واالستامع إىل املحارضات املاركسية. لكن 

هذا ال يصل إال إىل أقلية ضئيلة من املجتمع.

ثانيا، ميكنهم تعلم الدرس بطريقة أكرث إيالما، لكنها فعالة للغاية، 
وذلك عندما يتم رضبهم عىل رأسهم بهراوة الرشطة وبالغاز املسيل 
للدموع ويتعرضون إلطالق النار. ال ميكن نسيان مثل هذه الدروس 

بسهولة بالنسبة ألولئك الذين جربوها.

الناس  إخضاع  هو  الوحيش  العنف  هذا  وراء  من  الهدف  إن 
هناك  لكن  للغاية.  فعاال  التكتيك  هذا  يكون  ما  عادة  وإرهابهم. 
تناقص  لقانون  بدوره  يخضع  العنف  واستخدام  لكل يشء.  حدود 

املردودية.

انشقاقات يف القمة

يبدو أن اجتامع ترامب مع حكام الواليات، يوم االثنني، كان له تأثري 
معاكس ملا أراده. قال مسؤول يف حكومة فرجينيا: »إن االتصال مع 
ال  والحاكم  الوضع،  بتصعيد  مهتام  كان  الرئيس  أن  أوضح  الحكام 
قواتنا  أن  اتضح  أن ذلك سلوك مسؤول«. وأضاف: »عندما  يعتقد 
أنه  باوزر، قررنا  العمدة  العام وليس  املدعي  قيادة  ستكون تحت 

ليس يف مصلحتنا املشاركة«.

هناك مثل شهري يقول: الحمقى يندفعون إىل األماكن التي تخىش 
املالئكة السري فيها. إن خطر نرش قوات الجيش يف املدن األمريكية 
أنهم   CNN شبكة  أفادت  وقد  للجرناالت.  بالنسبة  للغاية  واضح 
علموا من مسؤويل الدفاع وجود »انزعاج عميق ومتزايد بني البعض 
يف البنتاغون حتى قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم االثنني، 

أنه مستعد لنرش الجيش لفرض النظام داخل الواليات املتحدة«.

وأضافت: »قال العديد من مسؤويل الدفاع لشبكة CNN إن بعض 
مسؤويل البنتاغون قلقون للغاية. وقد حاولوا الرد من خالل تقديم 
حجة قوية مفادها أن الوضع ال يتطلب نرش قوات نشطة ما مل يقدم 

حكام الواليات مربرات واضحة بأن مثل هذه القوات رضورية«.

تتوىل  أن  يف  شديدة  رغبة  »هناك  الدفاع  وزارة  يف  مسؤول  وقال 
التي  القوانني  إىل  إشارة  يف  املهمة«،  املحلية  النظام  حفظ  قوات 
متنع الجيش من أداء أدوار فرض القانون داخل الواليات املتحدة. 
وأضاف: »هناك أيضا عدم ارتياح بني بعض قوات الحرس الوطني، 
الذين تم حشدهم داخل الواليات املتحدة اآلن أكرث من أي وقت 

سابق يف التاريخ.«

الجورجي،  الوطني  الحرس  يف  املساعد  الجرنال  األحد رصح  ويوم 
الجرنال توماس كاردن، للصحفيني قائال:

بـ، أن يتم  أننا يف أمريكا ال يجب أن نعتاد عىل، أو نقبل  »أعتقد 
إىل  فيه  يضطرون  وضع  يف  نوع  أي  من  النظامية  القوات  وضع 

إخضاع األشخاص داخل الواليات املتحدة األمريكية.«

وأضاف أنه عىل الرغم من »أننا سعداء للقيام بذلك، ويرشفنا القيام 
بذلك، فإن هذه عالمة عىل األوقات التي نحتاج فيها للقيام بعمل 

أفضل كبلد«.

وقد وصف كاردين مهمة تعزيز قوة السلطة املحلية قائال: »متثل 
السنوات  بها يف  القيام  مني  التي طلب  األشياء  أسوء  املهمة  هذه 
الـ34 املاضية التي أمضيتها بالزي العسكري« ويف حديثه عن تجربته 
يف جورجيا، اعرتف بأن الظروف “دعت إىل ذلك”، وقال إنه يعتقد 

أن وجود الحرس الوطني “كان له تأثري رادع ومهدئ”.

نشهد  التي  األهلية،  الحرب  منذ  األوىل،  املرة  هي  هذه  أن  بد  ال 
فيها انقساما مفتوحا بني العنارص القيادية داخل الجيش األمرييك 
والبيت األبيض. وال بد أن هذا تطور مقلق للغاية من وجهة نظر 
للثورة هو  األول  الرشط  أن  أوضح  قد  لينني  كان  السائدة.  الطبقة 
اندالع االنقسامات داخل صفوف الطبقة السائدة: أن تدخل الدوائر 

الحاكمة يف أزمة، وتصري غري قادرة عىل الحكم بالطريقة املعتادة.

وهذا التعريف يناسب متاما الوضع الحايل يف الواليات املتحدة.

رشوط الثورة

الواضح أن هذه ليست  املتحدة؟ من  الواليات  هل هناك ثورة يف 
روسيا يف نوفمرب 1917. ما تزال الطبقة السائدة متتلك احتياطيات 

كبرية من الدعم ووسائل هائلة للدفاع عن نفسها.
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إن األزمة داخل الطبقة السائدة ليست سوى الرشط األول للثورة. 
لكن لينني أوضح أن هناك رشوطا أخرى رضورية من أجل تحقق 
الثورة. بعض هذه الرشوط موجودة بال شك يف الواليات املتحدة، 
لكن بطريقة غري مكتملة وجنينية فقط. وال توجد حتى اآلن جميع 

الرشوط الرضورية، وال سيام أهمها.

الطبقة  تدخل  أن  يجب  قلنا،  وكام  أوال،  الثورة؟  رشوط  هي  ما 
السائدة يف أزمة وتنقسم عىل نفسها. وهذا هو الحال بالتأكيد يف 
الواليات املتحدة، يف الوقت الذي أكتب فيه هذا املقال. ثانيا يجب 
أن تنهض الجامهري وتكون مستعدة للكفاح من أجل الثورة. ينطبق 
هذا الرشط أيضا بشكل واضح جدا عىل الوضع الحايل يف أمريكا. 
فقد خرج عرشات اآلالف إىل الشوارع متحّدين السلطات والقمع 

الوحيش الذي واجهتهم به قوات النظام.

متتلك الدولة الرأساملية موارد هائلة ووسائل ضخمة للقمع، والتي 
فشلت  لكنها  االنتفاضة،  هزمية  أجل  من  بكثافة  اآلن  استخدمتها 
النظر  الجامهري، برصف  متتلكه  الذي  الرئيس  السالح  أما  ذلك.  يف 
عن القوة الهائلة ألعدادها، هو استعدادها للموت. عندما تتخلص 
الجامهري من خوفها من الرشطة والحرس الوطني، يكون ذلك خطر 

قاتل عىل النظام القائم.

الرشط الثالث

الرشط الثالث هو أن تكون الطبقة املتوسطة متذبذبة بني الطبقة 
العاملة وبني الربجوازية. كل يشء يشري إىل أن هناك تغيريا جوهريا 
يف الوعي يحدث يف الواليات املتحدة األمريكية، وأن هذه السريورة 

قد تسارعت بشكل كبري خالل األحداث األخرية.

لقد هز مقتل جورج فلويد ضمري األمة. أظهر استطالع جديد للرأي 
أجرته مؤسسة Morning Consult، يوم األحد واالثنني، أن 54% 
من البالغني األمريكيني يؤيدون االحتجاجات. يشمل ذلك %69 من 

الدميقراطيني و %49 من املستقلني.

واألكرث أهمية كان هو رد فعل الجمهوريني، حيث أيدها %39 منهم 
وعارضها %38. هذه نتيجة غري عادية! وتشري إىل حدوث انقسامات 

عميقة يف صفوف حزب ترامب نفسه.

نظموا صفوفكم!

إن رشوط الثورة يف أمريكا إما هي موجودة، أو أنها تنمو برسعة. 
لكن هناك مشكلة وهي أن الحركة الحالية، بكل روحها الكفاحية 
الهائلة وشجاعتها وتصميمها، لديها كل نقاط قوة حركة ثورية أولية 

عفوية، لكن لديها أيضا جميع نقاط ضعفها.

مل تظهر الحركة الحالية إىل الوجود عىل يد أي منظمة أو فرد. إنها 
حركة عفوية بحتة وغري منظمة. تفتقر إىل القيادة والتوجيه وإىل 
برنامج واضح واسرتاتيجية وتكتيكات متامسكة. هذه نقطة ضعف 

قاتلة.

الحركة قوة منظمة ومنضبطة ومرتاصة. قوة ستقاتل حتى  تواجه 
يف  السائدة.  الطبقة  ومصالح  الراهن  الوضع  عن  للدفاع  النهاية 
مواجهة مثل هذا العدو القوي، ميكن لحركة غري منظمة أن تستمر 
ضعفها  نقاط  من  ستعاين  آجال،  أم  عاجال  لكنها،  الوقت،  لبعض 

الخطرية هي بالذات.

من  الحركة  إليه  تصل  أن  ميكن  الذي  للمدى  معينة  حدود  هناك 
خالل اتباع نفس التكتيكات. إن مجرد الخروج إىل الشوارع ومواجهة 
قوى النظام، يوما بعد يوم، ال ميكنه أبدا أن يقدم حال حقيقيا. الحل 
السلطة بشكل  أنفسهم عىل  العامل  استيالء  الوحيد هو  الحقيقي 

بالحكم  واستبدالها  الرأساملية  الدولة  عىل  املربم  والقضاء  كامل، 
املبارش للشعب نفسه. لكن ذلك يتطلب شيئا أكرث من املظاهرات 

واالحتجاجات الجامهريية، مهام كانت شجاعة وعاصفة.

لقد أشار كارل ماركس، منذ زمن بعيد، إىل أن الطبقة العاملة بدون 
تنظيم ليست سوى مادة خام لالستغالل. إن الرشط األخري لنجاح 
والتوجيه  القيادة  توفري  عىل  قادر  ثوري  حزب  وجود  هو  الثورة 
واملنظورات الصحيحة والربنامج الصحيح. وغياب مثل هذه القيادة 
الواليات  يف  الحالية  لالنتفاضة  القاتلة  الضعف  نقطة  بالضبط  هو 

املتحدة.

إىل  يخرجوا  أن  الجامهري  من  فيها  يُتوقع  التي  املرات  عدد  كم 
إلطالق  ويتعرضوا  الرشطة،  بهراوات  رؤوسهم  تكرس  ليك  الشوارع 
النار والغاز أو يتم اعتقالهم أو حتى قتلهم، دون تحقيق أي نتائج 
بالتعب  املتظاهرون  يشعر  سوف  املطاف  نهاية  ففي  ملموسة؟ 
املظاهرات  حجم  سيتقلص  الخمول.  إىل  وسيعودون  واإلرهاق 
بعد  والتي ستمنح  أعامل شغب،  إىل مجرد  الجامهريية وستتحول 
ذلك للطبقة الحاكمة وعمالئها املربر الستخدام املزيد من العنف. 

وستنتقل الردة الرجعية إىل الهجوم مجددا.

أجل  من  لكن  حتمية.  ليست  إنها  كال،  حتمية؟  نتيجة  هذه  هل 
شاب:  متظاهر  صاح  الدروس.  بعض  تعلم  يجب  حدوثها  تجنب 
“نحن يف حرب”، وهذا صحيح متاما. لكن الحرب تتكون من سلسلة 

من املعارك.

ليست االنتفاضة الحالية سوى املعركة االفتتاحية يف هذه الحرب. 
مدرسة  إنها  بها.  للفوز  سنسعى  والتي  فقط،  واحدة  معركة  إنها 
وتهيئتهم  القادمة  الحرب  جنود  تدريب  فيها  يتم  تحضريية 

وإعدادهم.

سيكون هناك العديد من مثل هذه املعارك يف املستقبل. ومهمتنا 
الطبقات  كل  تتحد  أن  يجب  املجتمع:  قوى  جميع  توحيد  هي 

املضطَهدة واملستَغلة يف جيش عظيم واحد.

ماذا يعني ذلك؟

جنون  فورة  أو  ثانوية،  أهمية  ذا  شيئا  الحالية  األزمة  ليست 
السياسية واالجتامعية  الحياة  أثرا عىل  أن ترتك  ستمر رسيعا دون 
املجزأة  الطبيعة  جيل  بشكل  كشفت  الواقع،  يف  إنها،  األمريكية. 
للمجتمع األمرييك، والتفاوتات الصارخة بني األغنياء والفقراء، وبني 
البيض والسود، وبني الحاكمني واملحكومني. وعىل حد تعبري صحيفة 

واشنطن بوست:

املتأصل  السيايس  الخلل  جيل  بشكل  ظهر  األسبوع  هذا  »خالل 
الوفيات  عدد  وصل  حيث  العرقية،  املساواة  وغياب  أمريكا  يف 
الناجمة عن فريوس كورونا إىل مستوى جديد مأساوي، وقد تلقى 
البلد تذكريا آخر بالكيفية التي يقتل بها املواطنون السود، بأعداد 
القانون. تشكل هذه األحداث  يد قوات تطبيق  كبرية نسبيا، عىل 
مجتمعة لوحة قامتة ألمة تعاين من أزمة، أمة ممزقة بالعنف ضد 
اقتصادها  وتعرض  ينترش  زال  ما  مميت  وابتليت مبرض  مواطنيها، 

لرضبة مدمرة«.

يعنيه  وما  الوضع  خطورة  إدراك  يف  الجادون  املعلقون  بدأ  لقد 
وأستاذ  مؤرخ  وهو  برينكيل،  دوغالس  قال  أمريكا.  ملستقبل  حقا 
حياتنا  لنسيج  »ميكن  بوست:  واشنطن  لصحيفة  رايس،  جامعة  يف 
املدنية أن يبدأ يف االنهيار، ألن الجميع يعيشون عىل صفيح ساخن«.

جامعة  يف  ومؤرخة  سياسية  ناشطة  وهي  رانسبي،  باربرا  وقالت 
إلينوي: »يتطلع الناس ألشياء متنوعة، وهناك نقاط تحول وقطائع 

كبرية يف التاريخ... وهذه واحدة من تلك اللحظات، لكننا ال نعرف 
بشكل كامل كيف ستسري األمور«.

ال ميكن العودة إىل الوراء

تظهر هذه األحداث بوضوح أن شيئا ما يتغري يف أمريكا. أو بعبارة 
أصح أن شيئا ما قد تغري فعال يف أمريكا. لقد خرج العفريت من 

القمقم، ولن يكون يف اإلمكان إعادته بسهولة مرة أخرى.

مثلام  يبق يشء  لن  فإنه  الحايل،  الوضع  نتيجة  عن  النظر  وبغض 
كان يف املايض.

إن ما رأيناه خالل األسبوع املايض يف أمريكا هو حركة أولية وعفوية 
للجامهري، اكتسبت خصائص انتفاضة. الجامهري بشكل عام ال تتعلم 
تتسارع سريورة  الثورة  وخالل  تجربتها.  من  فقط  بل  الكتب،  من 
التعلم هذه بشكل كبري. تتعلم الجامهري يف غضون 24 ساعة من 
األحداث العاصفة، مثل هذه التي تشهدها الواليات املتحدة اآلن، 

أكرث مام تتعلمه يف 10 أو 20 عاما من الحياة العادية.

وكام أشار ذلك املتظاهر الشاب، هذه حرب: حرب بال رحمة بني 
قوى طبقية متناحرة. ال ميكن أن تكون هناك هدنة يف هذه الحرب، 

ويف النهاية يأخذ الفائز كل يشء.

لقد خلقت الحركة الجامهريية يف أمريكا موجات زلزالية يف العامل 
بأرسه. كانت هناك مظاهرات يف العديد من املدن يف بلدان أخرى، 
مبا يف ذلك لندن ومانشسرت وبرلني وستوكهومل والنمسا وأمسرتدام، 
القتل  االحتجاجات موجهة فقط ضد عملية  ليست هذه  وغريها. 
العنرصي التي حدثت يف الواليات املتحدة. إنها تعكس مزاجا عاما 
من الغضب واإلحباط من النظام الحايل، والذي أصبح ال يطاق أكرث 

فأكرث يف سياق أزمة فريوس كورونا وحالة اإلغالق.

مدججة  الربجوازية  الدولة  إن  جدا.  قوي  نواجهه  الذي  العدو 
باألسلحة. وللوهلة األوىل تبدو مهمتنا وكأنها مستحيلة. لكن هناك 
أو حرس  أو رشطة  أو جيش  دولة  أي  من  أعظم  املجتمع  يف  قوة 
من  تتمكن  عندما  العاملة  الطبقة  قوة  هي  القوة  هذه  وطني. 

تنظيم صفوفها وتتحرك لتغيري املجتمع.

تذكروا: ال ميكن ألي مصباح أن ييضء وال لعجلة أن تدور وال لهاتف 
أن يرن، بدون إذن الطبقة العاملة. هذه هي القوة التي بني أيدينا. 
ويجب علينا أن نستخدمها لإلطاحة بديكتاتورية الرشكات الكربى 

ووضع حد للقمع واملعاناة.

تم اإلبالغ عن حاالت يف مينيابوليس ونيويورك حيث رفض سائقو 
لنقل  عرباتهم  عىل  الرشطة  استولت  عندما  العمل  الحافالت 
ذات  لكنها  صغرية،  حوادث  تعتربونها  قد  املعتقلني.  املتظاهرين 
التطورات  فيه  ستسري  الذي  الطريق  إىل  تشري  إذ  كبرية  أهمية 
الهزائم،  أفظع  تكبد  أو  االنتصارات  أعظم  تحقيق  إما  املستقبلية. 

هذا هو الخيار املطروح أمامنا.

كان هناك شعار يف زمن الثورة الفرنسية يقول:

»إنهم يظهرون أقوياء يف أعيننا 

فقط ألننا نركع أمامهم

فلننهض!«
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خورخي مارتن وجون بيرتسون،
04 يونيو 2020

السود  من  األمريكية  الرشطة  قتلت  املاضيني  العامني  مدى  عىل 
يف  املعارك  يف  قتلوا  الذين  األمريكيني  عدد  من  أكرث  األمريكيني 
عدد  أن  كام  املاضية.   18 الـ  السنوات  مدى  عىل  أفغانستان 
السنوات  خالل  الرشطة  يد  عىل  قُتلوا  الذين  األمريكيني  السود 
هجامت  يف  قتلوا  الذين  األشخاص  عدد  من  أكرث  املاضية  الثالث 
خلفتها  التي  املدمرة  اآلثار  ذلك  إىل  أضفنا  فإذا   .2001 شتنرب   11
السهل علينا أن نفهم ملاذا  األزمة االقتصادية والجائحة، يصري من 
تم الوصول إىل نقطة التحول، بحيث تدفق الغضب، املرتاكم طيلة 

قرون من القهر، إىل الشوارع.

لسنة  منظوراتنا  مسودة  يف  العام،  هذا  من  سابق  وقت  يف  كتبنا، 
2020 للثورة األمريكية القادمة، ما ييل:

واملنظرون  الناس.  ماليري  عميق وعي  بشكل  عام 2008  غري  »لقد 
أجرى  منه.  ويخافون  ذلك  يفهمون  للرأساملية  االسرتاتيجيون 
باروميرت إيدملان للثقة استطالعا يف 28 بلدا رئيسيا ووجد أن 56% 
مام  أكرث  العامل  ترض  اليوم  “الرأساملية  أن  يعتقدون  السكان  من 

تنفعه”، ومن بني هؤالء %47 من األمريكيني.

أنه  العاملية إىل  السياسية  للمخاطر  وخلصت توقعات مابلكروفت 
خالل عام 2019، “شهد 47 بلدا ارتفاعا ملحوظا يف االحتجاجات، 
جميع  من   25% هذا  ميثل  األخري”.  الربع  خالل  اشتدت  والتي 
العامل. “تعطيل األعامل واالقتصادات الوطنية واالستثامر يف  بلدان 
الدوالرات”.  مليارات  بلغت  خسائر  يف  تسبب  العامل  أنحاء  جميع 
ومع أزمة اقتصادية عاملية جديدة بدأت تلوح يف األفق، أو باألصح 
حدثت بالفعل، ميكننا أن نتوقع سخطا أكرث اتساعا خالل عام 2020 
الالتينية  أمريكا  تجتاح  التي  الثورة  ملوجات  وسيكون  بعدها.  وما 
تأثري حتمي عىل  نفسها،  وأوروبا  وآسيا،  األوسط  والرشق  وأفريقيا 

الواليات املتحدة«.

لقد تم تأكد هذا املنظور اآلن بشكل كامل. فخالل األيام العرشة 
التي تلت جرمية قتل الرشطة لجورج فلويد يف مينيابوليس، اهتزت 
الواليات املتحدة من أعالها إىل أسفلها بحركة جامهريية ذات أبعاد 
الوحيش  القمع  بشكل حازم يف وجه  تصاعدت  وقد  غري مسبوقة. 
واملزيد من عمليات القتل عىل أيدي الرشطة. أعلنت أكرث من 200 
مدينة حظر التجول وتم نرش أكرث من 20.000 من الحرس الوطني 

يف 28 والية.

النظام يف حالة دفاع

إن هذه الحركة التي امتدت عىل الصعيد الوطني، ووصلت إىل كل 
ركن من أركان البالد -من املراكز الحرضية الكربى إىل املدن املحافظة 
الصغرية الهادئة- وضعت النظام يف حالة دفاع. لقد اضطروا اآلن إىل 
تقديم بعض التنازالت –بحيث قاموا باتهام الضباط الثالثة اآلخرين 
إنهم  بل  تشوفني-  ضد  التهمة  درجة  ورفعوا  القتل  يف  املتورطني 

دفعوا بالرئيس السابق باراك أوباما ملحاولة تهدئة الوضع.

حيث  النار،  عىل  البنزين  من  املزيد  يسكب  الحايل  الرئيس  لكن 
أعلن، وهو يحمل الكتاب املقدس يف يده أنه: »إذا رفضت مدينة 

ما أو والية ما اتخاذ اإلجراءات الالزمة للدفاع عن حياة وممتلكات 
سكانها، سأقوم أنا حينها بنرش جيش الواليات املتحدة وسأحل لهم 
املشكلة برسعة«. كان هذا بعد أن تم تفريق متظاهرين سلميني 
أمامه  املجال  إلفساح  والهراوات  للدموع  املسيل  الغاز  باستعامل 

ألخذ صورة له.

لكن القمع البولييس مل يتمكن من إخضاع الحركة. ففي لويزفيل، 
كنتايك، قتلت الرشطة رجال أسود أعزل آخر، هو ديفيد مكايت. زعم 
جانب  من  النار”  إطالق  عىل  “يردون  كانوا  أنهم  الرشطة  رجال 
الحشود، لكنه اتضح فيام بعد أن الضباط املتورطني كانوا قد أطفئوا 
كامريات أجسادهم وأن قصتهم تتعارض مع ما رواه شهود العيان. 

لقد كانت عملية قتل مرة أخرى.

تم القبض عىل أكرث من 9000 شخص، معظمهم ملجرد التظاهر. وقد 
تحدى املتظاهرون قانون حظر التجول يف مختلف املدن، الواحدة 
منها تلو األخرى. ويف لوس أنجلوس وسياتل هتف املتظاهرون: “أنا 
مكافحة  معدات  ترتدون  أنتم  ملاذا  أعامل شغب،  أي  هنا  أرى  ال 

الشغب؟”.

كل ما يفعله ترامب مدفوع مبنظور االنتخابات الرئاسية يف نوفمرب. 
“القانون  ورقة  للعب  محاولة  الجيش  باستخدام  تهديده  كان 
يرسم  بينام  القوي”،  “الرجل  أنه  عىل  نفسه  لتصوير  والنظام”، 
الدميقراطيني عىل أنهم “ضعفاء” يف مواجهة “البلطجية املشاغبني”.

لكن اللعبة التي يلعبها خطرية للغاية. فنرش قوات الجيش سيكون 
مقامرة عالية املخاطر ميكن أن تؤدي إىل نقطة الالعودة. ما الذي 
سيحدث إذا مل يرتاجع املتظاهرون؟ ماذا لو رفضت القوات إطالق 
النار عىل حشود من الرجال والنساء واألطفال؟ وإذا ما قاموا بإطالق 
النار، كم عدد األشخاص الذين ميكن أن يقتلوا قبل أن ينضم ماليني 
وتشتعل  طبقية،  أسس  عىل  الجيش  وينشق  الحركة،  إىل  آخرون 

النريان يف كل السفارات األمريكية يف العامل؟

كانت هناك بالفعل حاالت )حقيقية أو شكلية( للتآخي بني ضباط 
واسع  نطاق  فيديو منترش عىل  الحشود. ويف مقطع  الرشطة وبني 
األغنياء  إن  لهم  ويقول  سود  رشطة  رجال  أسود  شاب  يخاطب 
ورؤسائهم يحتقرونهم هم أيضا. بينام يف مقطع فيديو آخر يظهر 
بعدما  األمامي،  الصف  استبداله من  باكيا ويتم  ينهار  ضابط وهو 

توسلت إليه فتاة سوداء أن يجثو عىل ركبته.

إن العالمة األوىل عن الثورة الوشيكة هي اندالع االنقسامات داخل 
صفوف الطبقة السائدة، التي مل تعد قادرة عىل الحكم بالطريقة 
]العاملية  الحرب  بعد  ما  لفرتة  االقتصادية  التنازالت  إن  القدمية. 
تاركة  فعاليتها،  تفقد  املعتادة  القمعية  والعصا  ذبلت  قد  الثانية[ 
الرأسامليني وممثليهم السياسيني يف حرية ويتبادلون اللكامت فيام 

بينهم.

لقد سبق لنا أن رأينا العديد من األمثلة عىل ذلك، خاصة منذ عام 
2016. لكن اآلن، وال سيام بعد امتزاج الكثري من العوامل املتفجرة، 

انفتحت تلك االنقسامات عىل مرصاعيها.

إن نرش الجيش – ليس الحرس الوطني بل الجيش الفعيل- مبوجب 
قانون التمرد لعام 1807، ميكنه أن يأيت بنتائج عكسية عىل نطاق 

واسع. يبدو أن ترامب، وهو رجل أعامل حقري وفنان تافه وبدون 
ميكنه  صنبور  مثل  املسلحة  القوات  أن  يعتقد  عسكرية،  خربة 
سيُقابل  تهديد  أنه  أو  الرغبة،  حسب  ويغلقه  يفتحه  أن  ببساطة 
بالطاعة والخوف دون طرح أي سؤال. لكن االسرتاتيجيني الجادين 
يف البنتاغون يعرفون أنهم مبجرد أن يلعبوا ورقة “إرسال القوات”، 

لن تعود لديهم أية أوراق.

للنظام  الوحيدة  املؤسسة  هو  األساس  يف  األمرييك  الجيش  إن 
يف  يتكون  إنه  عالية.  تأييد  بدرجة  تتمتع  تزال  ما  التي  الرأساميل 
وأعاممه  وأمهاته  وآباءه  وأخواته  الشعب  إخوة  من  الغالب 
وأبناءه… ويعترب املدافع البطويل عن “الحرية األمريكية”. لكن إذا 
تم استخدامه ضد السكان املدنيني -السكان الذين يأخذون “الحرية 
من االستبداد” عىل محمل الجد- فعندها ستتبخر جميع األوهام. 
سيكون األمر أشبه بإعالن الحرب عىل سكان الواليات املتحدة، وهي 
حرب لن يفوزوا بها دون أن يتسببوا يف تقويض دائم لقدرتهم عىل 

الحفاظ عىل حكمهم.

وصفت افتتاحية لصحيفة وول سرتيت جورنال ذلك بالشكل التايل:

»نعتقد أن هذا سيكون خطأ، عىل الرغم من أن السيد ترامب لديه 
الصالحية… ففي الوقت الحايل، من املرجح أن يؤدي مشهد القوات 
يف شوارع الواليات املتحدة إىل اشعال الوضع وليس التهدئة… إن 
وليس  أجنبي،  عدو  ضد  القتال  عىل  مدربون  األمريكيني  الجنود 
األمريكيني. سيكون خطر حدوث  الشغب ضد  السيطرة عىل  عىل 
للدماء  إراقة  أي  عىل  ترامب  السيد  ياُلم  وسوف  مرتفعا،  األخطاء 

خالل اشتباكات بني املدنيني والقوات…«

الذي  التأثري  من  لكن  “األخطاء”،  من  فقط  ليس  خائفون،  إنهم 
الرأي  عىل  الجيش  يد  عىل  املدنيني  ضد  القتل  لعمليات  سيكون 
من  -غالبيتهم  جنود  إرسال  عواقب  من  خائفون  أنهم  كام  العام. 
املجندين ألسباب اقتصادية مع نسبة كبرية من السود والالتينيني- 
القتل  عمليات  ضد  يتظاهرون  الذين  العزل  املتظاهرين  ملحاربة 

التي تقوم بها الرشطة العنرصية.

الجنود  بعض  بأن  املحاربني  قدامى  منظامت  من  تقارير  هناك 
العاملني والحرس الوطني يعارضون نرشهم يف هذه الظروف. ونُقل 
املشاة، قوله: »ال ميكنني  لقوات  عن جندي، عمل طبيبا يف رسية 
بالغثيان  أشعر  يجعلني  الرسمي  زيي  إىل  النظر  حتى  ذلك.  فعل 
ألنني ارتبطت بهذا، خاصة بعد أن أطلقت ]وحدة الحرس الوطني[ 
لويزفيل،  ]يف  الشواء  متجر  ميلك  كان  الذي  الرجل  ذلك  النار عىل 
كينت.  والية  تاريخ  مع  أعيش  بنسلفانيا.  والية  يف  أعيش  كنتايك[. 
 Military Times كام نرشت صحيفة  ذلك«.  من  جزءا  لست  أنا 
تقارير عن حالة االستياء املتزايدة بني القوات التي يتم استخدمها 

ضد املتظاهرين.

انشقاقات يف القمة

مع  عميقة،  دستورية  أزمة  إىل  أيضا  يؤدي  أن  الجيش  لنرش  ميكن 
حدوث انشقاق مفتوح يف جهاز الدولة حول مرشوعية اللجوء إىل 
هدد  التي  األوىل  اللحظة  منذ  شهدنا  السبب  لهذا  التمرد.  قانون 
فيها ترامب بإخراج الجيش إىل الشوارع، ردة فعل قوية من أقسام 
من الدولة الرأساملية. وذلك ليس ألنهم أقل قسوة من ترامب أو 

 الواليات املتحدة: ما هي اخلطوة التالية،
بعدما أخفق سوط الرجعية يف إخضاع اجلماهري
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العمل،  هذا  مثل  أن  من  يخشون  ألنهم  بل  منه،  دميقراطية  أكرث 
عوض أن ميكنهم من سحق الحركة ووضع املوقف تحت السيطرة، 
ميكن أن يكون له تأثري معاكس. إنهم يخشون من تقويض دستور 
القانوين  الحصن  ألنه  بالفعل،  تقوض  مام  أكرث  املتحدة  الواليات 

للحكم الرأساميل يف البالد.

أفاد مقال نرش عىل موقع CNN أن هناك معارضة داخل البنتاغون 
إنه كان هناك   CNN الدفاع لشبكة القوات: »قال مسؤولو  لنرش 
انزعاج عميق ومتزايد بني البعض يف البنتاغون حتى قبل أن يعلن 
الرئيس دونالد ترامب، يوم االثنني، أنه مستعد لنرش الجيش لفرض 

النظام داخل الواليات املتحدة«.

امللقب  ماتيس،  ترامب،  إدارة  يف  السابق  الدفاع  وزير  تدخل  كام 
بـ”الكلب الغاضب”، مبقال يف صحيفة The Atlantic، وصف فيه 
وقال:  إقالته،  إىل  الواقع  يف  ودعا  للدستور”  “تهديد  بأنه  ترامب 
يف  الكامنة  القوة  نقاط  عىل  باالعتامد  بدونه،  نتحد  أن  »ميكننا 
القليلة  األيام  أظهرت  كام  سهال،  ذلك  يكون  لن  املدين.  مجتمعنا 
لكننا مدينون بذلك ملواطنينا«. وهذه مرة أخرى، خطوة  املاضية، 
غري مسبوقة، أن يطالب جرنال بحرية متقاعد، ووزير دفاع سابق، 

بإقالة الرئيس!

املتقاعد  األدمريال  املشرتكة،  األركان  لهيئة  السابق  الرئيس  أضاف 
مايك مولن، صوته إىل أولئك الذين يرفضون استخدام الجيش. وقد 
فعل ذلك بدعوة مقنعة، إىل هذا الحد أو ذاك،  للجنود بعصيان 
األوامر، حيث قال: »ما زلت واثقا يف احرتافية رجالنا ونسائنا بالزي 
العسكري. إنهم سيخدمون مبهارة وتعاطف. سوف يطيعون األوامر 
القائد  سيصدرها  التي  األوامر  يف سالمة  ثقة  أقل  لكني  القانونية. 

العام«.

أربع نجوم،  ألني، وهو جرنال بحرية متقاعد من فئة  وكتب جون 
وقائد سابق للقوات األمريكية يف أفغانستان، ومبعوث رئايس خاص 
سابق للتحالف العاملي ملواجهة داعش يف عهد أوباما، أن ترصفات 
التجربة  نهاية  بداية  إىل  تشري  “قد  وتهديداته  األخرية  ترامب 
األمريكية”. ودعونا ال ننىس أن أحد أسباب اندالع الثورة األمريكية 
كانت يف املقام األول االحتجاج عىل االستبداد ووجود قوات نظامية 

يف املدن األمريكية.

يلومون  املجانني  املتعصبني  وأتباعه  ترامب  أن  من  الرغم  وعىل 
“أنتيفا”  لتصنيف  وتحركوا  الفوىض  عىل  اليساريني”  “املتطرفني 
منظمة إرهابية محلية، فإن مكتب التحقيقات الفدرايل استنتج أنه 

ال يوجد دليل عىل وجود تحرك منظم من “أنتيفا”.

الضغط إىل خطوة أخرى غري مسبوقة، كشفت  لقد أدى كل هذا 
السائدة. فقد  الطبقة  مرة أخرى عمق االنقسامات داخل صفوف 
معارضته  األربعاء،  يوم  إسرب،  مارك ت.  الحايل،  الدفاع  وزير  أعلن 
الستعامل قانون التمرد، وهو ما يتعارض رصاحة مع موقف الرئيس. 
هذه حادثة معربة للغاية، تظهر أن الدولة الرأساملية لديها آليات 
معينة للسيطرة حتى عىل أكرث الرؤساء نشازا. لكن وقبل أن ينتهي 

اليوم كان هناك تطور آخر للقصة:

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه بينام كان الجيش يخطط لسحب 
جنود يف الخدمة الفعلية كان قد تم نرشهم يف واشنطن العاصمة، 
»تم تغيري الخطة يوم األربعاء بعد اجتامع يف البيت األبيض شارك 

فيه وزير الدفاع مارك ت. إسرب«.

الدولة، وهو  السائدة وجهاز  الطبقة  قمة  هناك رصاع جبار ميزق 
رصاع يحدث يف كل مرة ويف كل مكان تندلع حركة جامهريية مبثل 
هذه األبعاد. هناك من يعتقدون أنه يجب تقديم تنازالت إلرضاء 
الحديدية. يجادل  القبضة  باستخدام  بينام يطالب آخرون  الحركة، 

الطرف األول بأن القمع لن يؤدي إال إىل تصعيد الحركة، بينام يقول 
هذه  ويف  الحركة.  سيصعد  ما  هو  الليونة  إظهار  إن  الثاين  الطرف 

املرحلة من تطور االحتجاجات، كالهام مخطئ وكالهام محق.

التي  الجامهريية  الحركة  واتساع وعمق  نقلل من حجم  أال  يجب 
تطورت خالل األسبوعني املاضيني. الواليات املتحدة ليست أي بلد، 
إنها أقوى دولة إمربيالية شهدها العامل عىل اإلطالق، دولة أرعبت 

طبقتها الحاكمة العامل والكثري من سكانه لعدة قرون.

التناقضات تصعد إىل السطح

أساس  تنبني عىل  أوال  إنها  لرتاكم عدة عوامل.  نتيجة  الحركة  هذ 
أي يشء  يتغري  مل  بأنه  والوعي  مهمة”  السود  حياة  “حركة  تجربة 
جوهري. وعلينا أن نضيف إىل ذلك تجربة حركة احتالل الساحات 
ويسكونسن.  وانتفاضة  العريب  الربيع  من  املستوحاة   ،2011 لعام 
هناك أيضا تجربة حملة بريين ساندرز لعامي 2016 و2020، والتي 
وجه  عىل  والشباب  الناس،  من  واسعة  فئات  تجذر  يف  ساهمت 
الخصوص، ووضعت االشرتاكية عىل جدول األعامل. وقد كان الدرس 
الواضح الذي استخلصه الكثريون من خيانة ساندرز هو أن الطريق 

االنتخايب مغلق، وبالتايل دفعهم إىل الشوارع.

كشفت  التي   19 كوفيد  جائحة  مع  التعامل  طريقة  هناك  ثم 
املرتبة  يف  األرباح  تأيت  حيث  الرأساميل،  للنظام  الحقيقية  الطبيعة 
األوىل قبل حياة البرش -مات أكرث من 100.000 شخص حتى اآلن. 
وما زاد األوضاع سوءا هو الركود االقتصادي الذي يعترب أعمق ركود 
شهدته الرأساملية األمريكية عىل اإلطالق، مام دفع بعرشات املاليني 

إىل البطالة يف غضون أسابيع قليلة فقط.

واعيا  للحركة،  الدافعة  القوة  هو  الذي  الشباب،  جيل  أصبح  لقد 
متيزت  لقد  البنوك.  إنقاذ  وسياسة   2008 أزمة  أعقاب  يف  سياسيا 
منظور  أي  وعدم وجود  اليقني  وعدم  باألزمة  كلها  حياتهم  تجربة 
الوقت  يف  لديهم  ليس  يخرسونه.  ما  لديهم  ليس  أفضل.  ملستقبل 
الحالية  الحركة  مينح  ما  هو  الجامح  الغضب  وهذا  بديل.  الحارض 

طاقتها الجبارة يف مواجهة القمع الوحيش.

النقاط  من  العديد  لديها  املتحدة  الواليات  انتفاضة  فإن  وهكذا 
املشرتكة مع انتفاضات أكتوبر 2019 يف تشييل، وانتفاضة كاتالونيا 
ولبنان، إلخ. إن جيل األزمة الرأساملية لعام 2008 يقف يف طليعة 
الثورات التي تنترش مثل الحرائق يف جميع أنحاء العامل، والتي بدأت 

حتى قبل جائحة كوفيد 19 وستزداد حدة يف الفرتة املقبلة.

إذ  القائم.  النظام  يف  يشككون  من  وحدهم  الشباب  ليس  لكن 
نسبة  فيهم  مبن  السكان،  أغلبية  تعاطف  عىل  االعتامد  ميكنهم 
مؤسسة  أجرته  استطالع  أظهر  الجمهوريني.  الناخبني  من  كبرية 
مورنينغ كونسولت، يف 31 ماي – 01 يونيو، أن »%54 من البالغني 
األمريكيني – من بينهم %69 من الدميقراطيني و%49 من املستقلني 
و%39 من الجمهوريني -يؤيدون االحتجاجات الجارية ردا عىل وفاة 

جورج فلويد، واألمريكيني السود اآلخرين«.

نيوزويك  نرشته  رأي  استطالع  أن  هو  للدهشة  إثارة  األكرث  واألمر 
وجد أن غالبية األمريكيني -%54- »يعتقدون أن حرق مقر مركز 

رشطة مينيابوليس، بعد مقتل جورج فلويد، كان عمال مربرا«!

الطابع العفوي إىل حد كبري للحركة وافتقارها إىل قيادة أو برنامج 
أو اسرتاتيجية وطنية يعترب، يف الوقت الحارض، نقطة قوتها، ألن هذا 
احتواءها.  والليرباليني  الدميقراطيني  عىل  صعوبة  أكرث  األمر  يجعل 
يف  حتام،  يتحول  سوف  والتنظيم  الوضوح  إىل  االفتقار  هذا  لكن 

لحظة معينة، إىل نقطة ضعف خطرية.

بطبيعة  تبدأ  أيام،  لعدة  الحجم وتستمر  بهذا  تكون  أي حركة  إن 
لجان  تقارير عن تشكيل  الطبيعية. هناك  قياداتها  الحال يف خلق 
من  بدءا  والالتينيني،  السود  وأحياء  الفقرية  املناطق  يف  لألحياء 
وعصابات  الرشطة  تهديد  مواجهة  ويف  الحركة.  بؤرة  مينيابوليس 
النهب وامليليشيات اليمينية املتطرفة، بدأ الناس يف تنظيم صفوفهم 

للدفاع عن أنفسهم، وذلك، يف بعض الحاالت، بحمل األسلحة.

يصف تقرير درامي من مينيابوليس املوقف كام ييل: 

الخارج حتى  بقينا يف  أنا وجرياين  أنني  »أريدكم أن تعرفوا جميعا 
الليل  طوال  مستيقظا  يستمر  بعضنا  الحركة.  عىل  قادرين  نعد  مل 
حتى يتمكن البعض منا من الحصول عىل قسط من الراحة. أريد 
حقا أن أوضح أن الرشطة والحرس الوطني مل يحافظوا عىل األمن 
يف أحيائنا، نحن من قام بذلك. مل ترد الرشطة عىل اصطدام سيارتني 
اقتحام  من  أشخاص  عدة  متنع  مل  الرشطة  فعل.  من  نحن  بحاجز، 
البنك أو معرض السيارات أو ورشة للتصليح، نحن من قام بذلك. مل 
تقم الرشطة مبطاردة القوميني البيض والناس من خارج البلدة، بل 
نحن من فعل ذلك. مل تتحقق الرشطة من أوضاع الجريان الضعفاء 
وتساعدهم يف الحفاظ عىل سالمتهم يف منازلهم، نحن فعلنا ذلك. 
إىل  الطعام  جلب  أو  شوارعنا،  بتنظيف  الوطني  الحرس  يقم  مل 
إليه، أو نقل األشخاص املعرضني للخطر  حيث كانت هناك حاجة 
إىل الفنادق، نحن فعلنا ذلك. لذلك ال ترهنوا سالمة أحد بالوجود 
]العمدة[  املتزايد يف مينيابوليس. ال ]املحافظ[ والز وال  العسكري 
فاي، ال الخنازير أو الحراس. يجب أن تعطى الثقة للجريان وأفراد 
املجتمع الذين يعتنون ببعضهم البعض. إن ما نقوم به غري كامل 

ومتوتر، لكنه أفضل مام كان لدينا من قبل«.

الدميقراطية  األحياء  لجان  تعميم  إن  األمام.  إىل  الطريق  هو  هذا 
لن يضمن فقط الدفاع الذايت عن السكان يف األحياء العاملية، بل 
إنه سيوفر أيضا للحركة هيكال دميقراطيا وخاضعا للمساءلة. يجب 
عىل اللجان، املوجودة بالفعل بشكل جنيني يف أجزاء مختلفة من 
املندوبني  من  شبكة  خالل  من  بعضها  مع  ترتبط  أن  مينيابوليس، 
العمل يف مينيابوليس  اتحاد  للعزل. يجب عىل  املنتخبني والقابلني 
تعبئة أعضائه وتقديم كل موارده من أجل تسهيل الربط بني هذه 

اللجان عرب املدينة وخارجها.

ال ترامب وال بايدن، السلطة للعامل!

يجب مواجهة العنف املنظم للدولة وسلطتها بقوة الحركة العاملية 
يف  النقل  عامل  بها  قام  التي  واألعامل  الترصيحات  إن  املنظمة. 
املادي  الدعم  يقدموا  لن  إنهم  أعلنوا  والذين  املدن،  من  العديد 
للرشطة يف جهودها للقبض عىل املتظاهرين، تعبري عن هذه القوة.

الرئيس عىل االختباء، وتم  البيت األبيض  لقد أجرب املحتجون أمام 
انتباه  جذب  من  خوفا  هذا  الرأساملية  القوة  رمز  أضواء  إطفاء 
املتظاهرين. ميكن للطبقة العاملة املنظمة أن تشل البالد بأكملها، 

وتطفأ النظام بأكمله.

عفويا  إرضابا   220 من  أكرث  اندالع  املاضية  القليلة  األشهر  شهدت 
واحتجاجا عىل ضعف األجور وغياب رشوط السالمة وسوء ظروف 
الحاالت،  تلك اإلرضابات، يف معظم  الجائحة. وكانت  العمل خالل 
القوة  هي  هذه  العاملة.  الطبقة  من  منظمة  غري  فئات  بقيادة 
يجب  قدما.  متيض  يك  الحركة  هذه  لصالح  تسخريها  يجب  التي 
عىل الشباب أن يتجهوا نحو العامل، الذين يتعاطفون بالفعل مع 
الحركة، ويجب عىل العامل املنظمني أن يكرسوا تحالفهم املشؤوم 
مع كارسي اإلرضابات واالحتجاجات، الدميقراطيني، وينخرطوا بكل 
إخالص يف هذا النضال. فلنتخيل فقط ما سوف يحدث لو أن عرشات 
يف  العمل  عن  توقفوا  املنظمني  وغري  املنظمني  العامل  من  املاليني 
إرضاب عام شامل، بدءا من مينيابوليس، وصوال إىل الصعيد الوطني!

contact@marxy.com |  العدد الخامس
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لكن الحقيقة املؤملة هي ما ييل: إذا مل يتم تنظيم الحركة وتوجيه 
النهاية  الهائج سيعود يف  النهر  فإن  تغيري جذري،  طاقتها إلحداث 
النهر قد تغري إىل األبد. هذا هو الدرس  إىل ضفافه، ولو أن مسار 
املأساوي للسنوات املائة املاضية، أو يزيد، والذي تكرر مرارا مع كل 
نهوض للجامهري بشكل عفوي، دون قيادة مستعدة مسبقا وجاهزة 

للسري حتى النهاية يف النضال من أجل اإلطاحة بالرأساملية.

مينيابوليس  يف  للرشطة  الثالثة  الدائرة  إحراق  يتطلب  األمر  كان 
إلجبارهم عىل رفع درجة التهم ضد تشوفني. وتطلب األمر 10 أيام 
إلجبار  البالد  أنحاء  جميع  يف  املستمرة  الجامهريية  النضاالت  من 
اآلخرين  الثالثة  الرشطة  رجال  ضد  اتهامات  توجيه  عىل  الدولة 
املسؤولني عن مقتل جورج فلويد. يجب االحتفال بهذه املكتسبات 
ما  فبمجرد  كافية.  تكون  أن  عن  بعيدة  لكنها  انتزاعها،  تم  التي 
ستغادر الجامهري الشوارع، سترتاجع الدولة وستستعد لتربئتهم، أو، 

يف أحسن األحوال، توجيه أحكام متساهلة لهم.

لقد تجاوزت الحركة بالفعل مسألة قتل جورج فلويد. النظام بأكمله 
مذنب. إن الحركة تساءل كل النظام الرأساميل العنرصي الذي قتل 
رجال أسود آخر ملجرد لون برشته. لقد شكلت جرمية قتله الوحشية 
الصدفة التاريخية التي أطلقت العنان للرضورة املكبوتة. وكام قالت 

ابنته جيانا، البالغة من العمر ست سنوات: “أيب غـرّي العامل”.

بالرضورة  يعني  هذا  أن  إال  ترامب.  إسقاط  شعار  نرفع  أن  يجب 
مناقشة من سيحل محله. ليس هدفنا هو استبداله مبايك بنس أو 
جو بايدن. إن أغلبية رؤساء البلديات واملحافظني يف املدن والواليات 
أيدي رجال رشطة عنرصيني هم من  الفقراء عىل  فيها  يقتل  التي 
الدميقراطيني. كام أن رؤساء البلديات واملحافظني يف املدن والواليات 
التي استخدمت فيها الرشطة والحرس الوطني القمع الوحيش ضد 
إنه  بايدن  قال  لقد  الدميقراطيني.  من  الغالب  يف  هم  املتظاهرين 
إذا وصل إىل السلطة، سيعمل عىل تغيري طريقة عمل الرشطة، من 
خالل، عىل سبيل املثال، تدريب الرشطة “عىل إطالق النار يف الساق 
بدال من القلب”. ما الذي نحتاجه أكرث ليك نتأكد أنه ال يوجد أي 
فرق جوهري بني حزيب املؤسسة الرأساملية؟ وأنه ال يوجد ما يطلق 

عليه “أهون الرشين”؟

عضويا  مرتبط  اشرتايك  عاميل  جامهريي  حزب  هو  نحتاجه  ما  إن 
األداة  هذه  مثل  إن  األوسع.  العاملة  وبالطبقة  املنظمني  بالعامل 
رضورية لتوجيه طاقة وغضب الشباب وتركيزها عىل إسقاط النظام 
كوادر  إىل  أيضا  نحتاج  األزمات.  ينتج  الذي  العنرصي  الرأساميل 
والذين  املاركسية  النظرية  من  املتمكنني  املحرتفني،  الثوريني  من 
تصلبوا يف الرصاعات التي تخوضها طبقتنا، لتمكني الحزب العاميل 
واملنظور  الصارمة  الطبقية  االستقاللية  من  املستقبيل  الجامهريي 

التاريخي البعيد املدى.

إن هذه الحركة البطولية مصدر إلهام للعامل بأرسه. إذ أنه وبعد كل 
الوحش”،  تقع يف “بطن  أن  إذا كانت هذه األحداث ميكنها  يشء، 

فيمكنها أن تحدث يف أي مكان!

ما نشهده اآلن ليس الثورة األمريكية الثالثة بعد. لكن هذه بال شك 
اللقطات االفتتاحية لحقبة ثورية، والتي ستنتهي “إما بتحول ثوري 
املتصارعتني”.وباختصار،  الطبقتني  كلتا  بهالك  وإما  كله،  للمجتمع 
فإن مصري البرشية ذاته عىل املحك إذا أردنا النجاة من كوارث تغري 
للقضاء  الوحيدة  الطريقة  إن  والرأساملية.  كورونا  وفريوس  املناخ 
عىل أمراض الرأساملية هي تنظيم الصفوف من أجل القضاء نهائيا 

عىل النظام الرأساميل خالل الفرتة التاريخية القادمة.

ضد    النضال  يجب  القتلة،  الرشطة  رجال  ضد  النضال  ألجل 
الرأساملية!

التيار املاركيس األممي،
20 مارس 2020

يرشح هذا البيان، الذي أصدره التيار املاركيس األممي حول جائحة 
كورونا، كيف فشلت الرأساملية بشكل مطلق يف التعامل مع األزمة، 
يطرح  كام  للخطر.  الناس  ماليني  حياة  تعريض  يف  تتسبب  وكيف 
برنامجا لإلجراءات الكفيلة بتقديم حل جذري لهذه األزمة، برنامج 
يقوم عىل مصادرة أمالك الرأسامليني الذين يدفعون بالبرشية كلها 

نحو الهاوية، وأخذ الطبقة العاملة يف العامل لزمام األمور.

إىل  وال  الرأسامليني  هؤالء  إىل  موجها  الربنامج  هذا  ليس  وطبعا 
والشباب  األممية  العاملة  الطبقة  إىل  بل  اإلصالحيني،  خدمهم 
بدون  الرعب  هي  الرأساملية  أن  أعينهم  بأم  يرون  الذين  الثوري 
نهاية. ووحده الرصاع الطبقي الثوري، الذي تخوضه الطبقة العاملة 
تطبيق  فرض  من  سيمكن  ما  الرأسامليني  هؤالء  ضد  وحلفاؤها، 

إجراءاته.

إن العامل يواجه كارثة. حياة مئات اآلالف، ورمبا املاليني، يف خطر. 
صحية  رعاية  أنظمة  توجد  حيث  ثراء،  األكرث  البلدان  يف  وحتى 
البلدان  لكن  االنهيار.  نقطة  إىل  بالفعل  الوضع  وصل  متقدمة، 

الفقرية تواجه مصريا مرعبا ال ميكن تخيله.

يعيش الناس يف نيجرييا أو الهند -ناهيك عن البلدان التي مزقتها 
فقرية مزدحمة،  أحياء  الصومال- يف  أو  اليمن  أو  الحروب كسوريا 
بدون مياه نظيفة وال رعاية طبية. وهنا يبدو الحديث عن تدابري 

مثل “التباعد االجتامعي” أو “العزل الذايت” مجرد مزحة سمجة.

والرتقيعات مامرسات  التدابري  أنصاف  تكون  األوضاع  يف ظل هذه 
تفادي  من  ستمكن  التي  هي  الصارمة  التدابري  وحدها  عقيمة. 
الكارثة الوشيكة. الواقع هو أن النظام الرأساميل قد خذل البرشية، 
لقد حان  باعتباره نظاما فاسدا.  الحقيقية  تنفضح طبيعته  وسوف 

الوقت ليك يأخذ العامل مصريهم بأيديهم.

تسلط جائحة كوفيد 19 الضوء عىل األزمة االقتصادية العميقة التي 
كانت تختمر منذ بعض الوقت. واآلن تم ترسيع هذه السريورة إىل 

الدرجة القصوى. لقد انهارت أسواق األسهم يف كل مكان.

بالفعل.  وظائفهم  يفقدون  العامل  ماليني  وبدأ  تفلس،  الرشكات 
يتوقع البعض أن الواليات املتحدة لوحدها ستشهد وصول البطالة 

جائحة كوفيد 19: 
الكارثة الوشيكة 

وكيف حناربها

إىل ٪20. والجدير بالذكر أن ما نتحدث عنه هنا ليس مجرد أزمة 
اقتصادية دورية، بل كساد عميق عىل غرار ذلك الذي شهده العامل 

يف ثالثينيات القرن العرشين.

دعونا ال ننىس أن كساد الثالثينيات كان قد أنتج الثورات والثورات 
باملعنى  حرب  حالة  يف  لسنا  اليوم  أننا  صحيح  والحرب.  املضادة 
العسكري، لكن جميع القادة السياسيني يشبهون ما يحدث بحالة 
حرب. وبالتايل فإذا كانت الحالة مشابهة لحالة الحرب، فإنه يجب 

عىل الطبقة العاملة أن تترصف وفقا لذلك.

الشاغل  يكن  مل  الوباء.  بخطورة  الحكومات  استهانت  البداية  يف 
الناس، بل كانت  الحفاظ عىل صحة  السائدة هو  للطبقة  األسايس 
مهتمة فقط بضامن استمرار اإلنتاج بأي مثن. مل يكن هدفهم إنقاذ 

األرواح، بل إنقاذ أرباح البنوك واالحتكارات الكربى.

اتخاذ  يف  وفشلهم  اإلجرامي  إهاملهم  يفضح  وحده،  وهذا  هذا، 
إجراءات فورية لحامية حياة البرش. لقد كشف ذلك الهوة املوجودة 
يسارعون  واآلن  واملستَغلني.  املستِغلني  بني  والفقراء،  األغنياء  بني 
جدا  قليلة  إجراءات  هو  نشهده  ما  لكن  الضائع،  الوقت  لتعويض 
الغابات  حرائق  مثل  باالنتشار  للفريوس  سمح  لقد  جدا.  ومتأخرة 

وصار له تأثري كاريث عىل حياة الناس واالقتصاد العاملي.

النجاة من هذه  العامل معضلة رهيبة وهي كيف ميكنهم  يواجه 
األزمة، سواء جسديا أو اقتصاديا. مئات اآلالف يفقدون وظائفهم. 
وقريبا سنبدأ يف الحديث عن املاليني. وهؤالء العامل الذين حرموا 
من مصدر عيشهم ما زالوا مطالبني بتوفري الطعام والكساء ألرسهم، 
ودفع اإليجار أو الرهن العقاري، بينام يكافحون من أجل أال يصابوا 

باملرض.

يهتمون  ال  عادة  كانوا  الذين  األشخاص  ماليني  البلدان،  جميع  يف 
بالسياسة، بدأوا يتابعون األخبار بقلق، ويفحصون بدقة كل إجراء 
تقرتحه حكوماتهم وما يفعله أرباب عملهم، وما تدعو إليه مختلف 
األحزاب اليسارية منها واليمينية. وبرسعة كبرية بدأ يتضح متاما أنه 
ال أحد يقوم مبا هو رضوري فعال. يف ظل هذه الظروف ميكن للوعي 

أن يتغري برسعة الربق.

تدخل بلدان العامل تباعا يف حالة إغالق، إىل هذه الدرجة أو تلك. 
يُطلب من الناس تجنب التحركات غري الرضورية، وتجنب املناطق 
املزدحمة، وتطبيق العزل الذايت إذا كانوا معرضني للخطر. لكن ويف 
الوقت نفسه يُطلب من ماليني العامل الذهاب إىل العمل، ويجربون 
عىل استخدام وسائل النقل العام املزدحمة، والعمل جنبا إىل جنب، 
مام يزيد من خطر إصابتهم بالعدوى. إن هذا يعرض حياة العامل 
منازلهم  إىل  العدوى  نقل  لخطر  أيضا  معرضون  لكنهم  للخطر، 

وإصابة أرسهم، وكل ذلك من أجل أرباح الرأسامليني.

إن هذا يغري بشكل جذري وعي الجامهري. العامل يريدون إجابات 
وهم يريدونها اآلن. والسؤال املطروح بشكل رصيح هو: ما العمل؟

الرأساملية تعرض صحتك للخطر

مع  الرأساميل  النظام  مصلحة  توافق  عدم  األزمة  هذه  كشفت 
مصلحة صحة ماليري البرش. لقد تسببت عقود من التقشف يف تدمري 
التي يوجد  البلدان  تلك  الصحية يف كل مكان. حتى  الرعاية  نظام 
فيها نظام رعاية صحية عمومي ممول من الدولة، شهدت بدورها 
التمويل عاما بعد عام. تم حرمان قطاع الصحة العمومي  تقليص 

من األموال، يف حني متت خصخصة العديد من الخدمات.

كل هذا ألجل خفض ما يعتربه الرأسامليون إنفاقا “غري رضوري”. 
تم تخفيض عدد أرسة املستشفيات، وكذلك وحدات العناية املركزة. 

نعم لوحدة الطبقة العاملة، االعتداء عىل واحد هو اعتداء عىل   
الجميع!

نعم لبناء لجان أحياء للدفاع الذايت يف كل مكان، منتخبة وخاضعة   
للمساءلة من طرف الجامهري!

يجب أن ينضم العامل املنظمون إىل الحركة ويسهلون التنسيق   
املجتمع  ويشلون  العام،  اإلرضاب  إىل  ويدعون  األحياء،  لجان  بني 

الرأساميل!
حزب    أجل  من  والدميقراطيون!  والجمهوريون  ترامب  فليسقط 

عاميل اشرتايك جامهريي وحكومة عاملية!
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فيه  والعاملون  العاملة،  يف  نقص  من  الصحي  النظام  يعاين  كام 
يشتغلون فوق طاقتهم. وقد تم القيام بذلك من أجل إجبار الناس 
عىل البحث عن بدائل يف القطاع الخاص، وفتح مجال مربح للغاية 

لصالح الرشكات املستثمرة يف قطاع الرعاية الصحية الخاصة.

ويف الوقت نفسه تم السامح لالحتكارات الصيدالنية الخاصة الكربى 
بنهب صناديق الخدمات الصحية، وتحقيق أرباح هائلة من بؤس 
املرىض واملسنني والفئات األكرث هشاشة. يجب أن ينتهي كل هذا 
الربح. يجب إبعاد  البرش رهينة ملصلحة  فورا! ال ميكن ترك صحة 
دافع الربح بشكل كامل عن قطاع الصحة. إننا نطالب بإلغاء الطب 

الخاص وتعويضه بخدمة صحية عمومية بشكل كامل!

تعويض،  دون  الخاصة  الصحية  الرعاية  مرافق  تأميم جميع  يجب 
ويجب دمج هذه املرافق يف أنظمة الرعاية الصحية العمومية. هذا 
هو الرشط املسبق لتحقيق زيادة كبرية يف اإلنفاق عىل الخدمات 
األزمة  تفرضها  التي  العاجلة  االحتياجات  تلبية  أجل  من  الصحية 
وتوفري خدمة صحية عامة حديثة وفعالة، حيث يتم توفري أحدث 

العالجات واألدوية مجانا للجميع.

يجب  املستشفيات،  الحايل يف أرسة  النقص  أجل حل مشكل  ومن 
الفارغة  الفاخرة  والشقق  والفيالت  الفنادق  مصادرة  الفور  عىل 
)وهو  املرىض  إليواء  مساكن  إىل  مؤقتا  وتحويلها  األغنياء  وقصور 
الوقت  نفس  ويف  الحرب(.  زمن  يف  بريطانيا  يف  تطبيقه  تم  إجراء 
لبناء مستشفيات جديدة وزيادة  املدى  تنفيذ خطة طويلة  يجب 
القدرة االستيعابية بشكل كبري. وميكن متويل هذا عن طريق خفض 

امليزانية املتضخمة التي تبذر عىل مصاريف التسلح.

املمرضني  وتكوين  لتشغيل  طوارئ  خطة  إطالق  الفور  عىل  يجب 
املوظفني  وجميع  واملسعفني  اإلسعاف  سيارات  وسائقي  واألطباء 
الالزمني لتسيري غرف العمليات الجراحية والعيادات واملستشفيات. 
من  بدال  مالمئة،  عمل  وساعات  الئق  أجر  عىل  يحصلوا  أن  يجب 
الظروف الفضائحية الحالية حيث تضطر الطواقم الطبية إىل العمل 
حتى املوت من أجل تعويض النقص الناجم عن سنوات من اإلهامل 

اإلجرامي يف ظل نظام التقشف.

سيقولون لنا إنه ال يوجد مال. لكن التاريخ يخربنا أن هناك دائـمـا 
الكثري من األموال عندما يتعلق األمر مبلء جيوب األغنياء. وهكذا 
بالنسبة للعامل،  العقد املايض كان هناك تقشف قاس  فإنه خالل 

مقابل ِمنٍح ضخمة من املال العام لصالح أصحاب األبناك، أي نفس 
هؤالء الذين دمروا االقتصاد العاملي عام 2008. التاريخ يعيد نفسه 
اآلن، حيث يتم ضخ مبالغ ضخمة من املال العام يف خزائن الرشكات 

الخاصة الكربى، بينام يعيش ماليني العامل يف الرعب والفقر.

مستويات  تحقق  التي  الدوائية،  الصناعات  مصادرة رشكات  يجب 
فاحشة من الربح، ودمجها يف القطاع العام. يجب أن تتغري أولويات 
الرشكات  تلك  استمرت  التي  األرباح،  لتحقيق  السعي  من  أبحاثها 
تراكمها طيلة عقود، لتصري األولوية هي خدمة احتياجات املجتمع، 

وليس مصلحة حفنة من الطفيليات الرثية.

ويجب نرش  االخرتاع،  براءات  الفور عن جميع  اإلفراج عىل  يجب 
يرسع  أن  ذلك  شأن  من  الحدود.  عرب  ومشاركتها  األبحاث  جميع 
بشكل كبري من تطوير عقاقري جديدة، والتي مبجرد صنعها يجب 
وليس  التكلفة،  بسعر  العمومية  املستشفيات  لجميع  توفريها 
إلنقاذ  الرضورية  األدوية  عىل  حاليا  املفروضة  الباهظة  باألسعار 

الحياة.

األزمة  آثار  تجنب  سيمكن  اآلن،  اإلجراءات  هذه  كل  اعتمدنا  إذا 
الحالية وسيمكن تجنب حدوث مثل هذه األزمات يف املستقبل.

من أجل الرقابة العاملية!

انتشار  أدوات مكافحة  االجتامعي إحدى  التباعد  تدابري  كانت  إذا 
بشكل صارم عىل جميع مجاالت  تطبق  أن  فيجب  الفريوس،  هذا 
الحياة، وال سيام يف أماكن العمل. وإذا كان هذا حقا سيناريو طوارئ 
تدابري  تطبيق  يجب  فإنه  الحكومات،  لنا  تقول  كام  حرب،  وحالة 

الطوارئ.

أي دور  لعب  نهائيا عن  قادرين  أنهم غري  الرأسامليون  أظهر  لقد 
تقدمي. إنهم وبدعم من الدولة والسياسيني الربجوازيني، يدفعون 
العامل ملواصلة العمل دون هوادة، حتى يف الصناعات غري الرضورية. 
لكن هذا يقوض جميع الجهود املبذولة ملكافحة الفريوس. وبالتايل 
رصنا نشهد موجة إرضابات يف مختلف أنحاء العامل، يقوم بها العامل 
أحبائهم.  وحياة  حياتهم  تهدد  التي  العمل  ظروف  من  القلقون 
ويف أكرث من بلد )إيطاليا وإسبانيا، وكذلك أمريكا الشاملية( متكن 

العامل من فرض إغالق بعض املصانع، ولو لفرتة من الزمن.

تسلط هذه األحداث الضوء عىل قوة الطبقة العاملة عندما تكون 
اإلجرامي،  الرأسامليني  سلوك  مواجهة  ويف  بقوتها.  وواعية  منظمة 
تتحول  أن  يجب  العاملية.  الرقابة  مطلب  املاركسيون  نحن  نرفع 
جميع لجان اإلرضاب إىل لجان مصانع دامئة ملامرسة الرقابة العاملية 

والتدخل، إذا لزم األمر، ملنع إجراءات أرباب العمل واإلدارة. 

يجب عىل الفور إيقاف كل قطاعات اإلنتاج غري الرضورية. يجب 
الحفاظ عىل أجورهم كاملة، والتي  العامل إىل منازلهم مع  إعادة 
ال  إنهم  العمل  أرباب  زعم  إذا  العمل.  أرباب  يدفعها  أن  يجب 
يستطيعون تحمل ذلك، فيجب أن يفتحوا دفاتر الحسابات لفحصها 
الرشكات  تجلس  املنتخبني.  العامل  وممثيل  النقابات  طرف  من 
الكربى، يف الواقع، عىل جبال من األموال التي يجب اآلن استخدامها 

لرعاية أولئك الذين خلقوا تلك األرباح بقوة عملهم.

ويف القطاعات التي يُعترب استمرار اإلنتاج فيها رضوريا يجب إعادة 
بالتباعد  تسمح  بطريقة  تنظيمها  وإعادة  العمل  أماكن  هيكلة 
االجتامعي، فضال عن رضورة تزويد العامل مبعدات الحامية الالزمة، 
لجميع  املنتظم  والتطهري  والوزرات،  والقفازات  الوجه  أقنعة  مثل 
ويجب  للعامل.  املنتظم  االختبار  وإجراء  العمل  ومناطق  األسطح 
يف  بالبقاء  رضوريني  غري  يعتربون  الذين  العامل  لجميع  السامح 

منازلهم.
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كام يجب عىل اللجان أن تتأكد من عدم فصل أي عامل تحت مربر 
األزمة. وعندما تقوم املصانع بترسيح العامل أو يهدد أرباب العمل 
العامل  رقابة  تحت  ووضعها  مصادرتها  إىل  نحن  ندعو  بإغالقها، 

وإدارتهم.

أعامل  يف  يعملون  أو  بالفعل  وظائفهم  فقدوا  الذين  العامل  إن 
مؤقتة سوف يترضرون بشدة من هذه األزمة. نحن ندعو إىل أن 
تدفع الدولة لهم ما يعادل األجر الكامل. إال أننا نعارض متويل هذا 
عن طريق الرفع من العجز العمومي، الذي ستدفع الطبقة العاملة 
فاتورته الحقا يف شكل تقشف وزيادة يف الرضائب، وبدال من ذلك 

ندعو إىل مصادرة البنوك ومؤسسات املضاربة.

ويف الوقت نفسه فإنه، يف فرتة تباطؤ اإلنتاج الحتمي هذه، يجب 
أيضا إدخال مفهوم التناوب يف أيام العمل، وتقصري أسبوع العمل، 
الوقت  وتقليل  أطول  لفرتة  املنزل  يف  بالبقاء  للعامل  يسمح  مام 
الذي يقضونه يف التنقل. يجب توسيع ذلك تدريجيا ليشمل جميع 
وكذلك  البطالة،  عىل  القضاء  أجل  من  اليوم  العمل  عن  العاطلني 

تخفيض ساعات العمل إىل الحد األدىن.

ال لترسيح العامل، نعم للحصول عىل تخفيض ساعات العمل دون 
تخفيض األجر! افتحوا دفاتر الحسابات!

يجب أن تتوىل الطبقة العاملة املسؤولية

دعونا نكون واضحني بشأن ما يجري هنا. إن النظام الرأساميل يواجه 
العامل، وضامن  عاجزا عن ضامن سالمة  لقد صار  وجودية.  أزمة 
مناصب الشغل والحق يف السكن، ومنح العامل أجرا كافيا إلطعام 
أرسهم... ولهذا الوضع آثار ثورية، والطبقة السائدة تعي ذلك جيدا.

يخىش الرأسامليون اندالع حركة مستقلة للطبقة العاملة أكرث مام 
أخذ  يف  الشعب  يبدأ  أن  من  قلقون  إنهم  الفريوس.  من  يخشون 
األمور بيده. ففي ووهان، التي انطلق منها الفريوس ألول مرة، كان 
الناس يف األحياء قد بدأوا يقيمون املتاريس بشكل عفوي، ويتخذون 
مبادرات مستقلة أخرى، اليشء الذي أجرب الدولة عىل التدخل خوفا 

من فقدان سيطرتها عىل املوقف.

يف  مبارشة  بالتدخل  إرضاباتهم،  خالل  من  العامل،  بدأ  إيطاليا  يف 
اإلجرامي  التقاعس  أدى  بريطانيا، فقد  أما يف  اإلنتاج.  إدارة  كيفية 
للحكومة باملواطنني إىل إنشاء مجموعات األحياء ألجل التعامل مع 
مختلف جوانب األزمة مثل توزيع الغذاء وضامن السالمة العامة. 
ويف إيران، بدأ الناس، يف مرحلة معينة، يفرضون الحجر الصحي عىل 

بلدات بأكملها يف ضوء تقاعس النظام عن القيام بذلك.

إن األمثلة املذكورة أعاله هي املراحل الجنينية لسلطة العامل، والتي 
تتطور تلقائيا من أزمة الرأساملية. من الواضح أن الطبقة السائدة 
مواجهة  ويف  مناسب.  بشكل  األزمة  مع  التعامل  عىل  قادرة  غري 
والسويد  بريطانيا  يف  الحال  هو  كام  الحاكمة،  الطبقة  تقاعس 
والواليات املتحدة األمريكية، ندعو إىل تشكيل لجان األحياء وأماكن 

العمل من أجل التعامل مع مختلف جوانب األزمة.

الطوارئ.  إجراءات  تصعيد  عىل  الدولة  تعمل  وفرنسا  إيطاليا  يف 
السلطات  لهم  تقول  التي  التدابري،  هذه  البداية  يف  الناس  يتقبل 
إنها رضورية ملكافحة خطر فريوس جديد قاتل ومعد. لكن العامل 
األكرث  اإلجراءات  تلك  يفرضون  الذين  هؤالء  أن  جيدا  يدركون 
الوقت  الكثري من  الذين أضاعوا  فأكرث رصامة هم نفس األشخاص 
يف املرحلة األولية للجائحة. ليست لديهم أي ثقة يف أن الحكومة 

ستدافع عن مصالحهم، وهم محقون متاما.

تدابري  تطبيق  إىل  بحاجة  أنهم  القمة  يف  املوجودين  هؤالء  يدرك 
طارئة من أجل ضامن استقرار الوضع، وإال سيخاطرون بإثارة غضب 
الطوارئ هذه  الجامهري. لكن من املمكن أن يتم استخدام تدابري 
عنارص  عىل  تحتوي  إنها  العاملة.  الطبقة  عىل  للسيطرة  كوسيلة 
قوية مناهضة للدميقراطية، تهدف إىل تعزيز قوة الدولة وسلطاتها 

القمعية.

نحن نتفهم األسباب التي تجعل الناس يدعمون تواجد قوات األمن 
يف الشوارع بأعداد كبرية، لكنه يجب علينا أيضا أن نسعى جاهدين 
لفضح الوهم القائل بأنهم موجودون لحامية الشعب، ونرشح أن 
مهمتهم بالفعل هي الدفاع عن الرأسامل، ومحاولة تحقيق استقرار 

الوضع، مع ضامن عدم فقدان السيطرة عىل املوقف.

يف إيطاليا كانت هناك حاالت لهجوم الرشطة عىل متاريس االعتصام 
من  املزيد  أجل  من  كانوا مرضبني  الذين  العامل  باعتقال  وقيامها 
قوات  يف  األوهام  خطر  عىل  الضوء  هذا  يسلط  السالمة.  تدابري 
الدولة. ننبه العامل إىل أنه ال ميكنهم أن يثقوا إال يف قواتهم الخاصة، 
ال ثقة ال يف الجيش وال يف الحكومة الربجوازية، الذين أظهروا مرارا 
ولو عىل  الربح،  نظام  الحفاظ عىل  األساس هو  أن همهم  وتكرارا 

حساب تفاقم خطورة الوضع الحايل.

يجب أن يتم تنظيم جهود الطوارئ من قبل لجان األحياء ولجان 
عىل  بينها  التنسيق  عىل  تعمل  أن  يجب  والتي  العمل،  أماكن 
املستويني املحيل والوطني لتنظيم إغالق فعال شامل باعتباره أرسع 

وسيلة ملواجهة الفريوس.

تستغل  أن  من  بالقلق  إيطاليا  يف  الشعب  من  واسع  قطاع  يشعر 
العنارص اإلجرامية هذه األزمة. يف مثل هذه الحالة ال ميكن لقوات 
األمن ضامن سالمة الجميع. لهذا يجب علينا أن نقرتح فكرة إقامة 
هياكل، مثل اللجان املحلية املنتخبة يف كل حي لإلرشاف عىل عملية 
الطوارئ بأكملها. سيكون للجان األحياء املنتخبة من قبل السكان 
أن  من  والتأكد  به  القيام  يجب  ما  تقرير  أكرب عىل  قدرة  أنفسهم 

الجميع يلتزم بالقرارات املتخذة دميقراطيا.

ميكن لتلك اللجان إنشاء نقاط تفتيش والقيام بدوريات يف الشوارع 
أثناء فرتة اإلغالق، واإلرشاف عىل توزيع املواد الغذائية عىل جميع 
للمسنني  بالنسبة  خاصة   - الرضورية  غري  التحركات  لتقليل  األرس 
والفئات الهشة األخرى. ميكنها أن تواجه بنشاط العنارص اإلجرامية 
الغذائية  املواد  أسعار  يف  املربرة  غري  والزيادات  املضاربة  وتكافح 

واألدوية، التي يرتكبها تجار عدميو الضمري.

تعلن  مل  إذا  أنه  النقابات  أعلنت  حيث  تشييل  مثال  يف  رأينا  كام 
الحكومة الحجر الصحي عىل الصعيد الوطني، فإن النقابات ستنفذه 
الرضورية.  القطاعات  باستثناء  إنساين”  “إرضاب  شكل  يف  بنفسها، 
وقد الحظ ذلك منظرو الرأساملية، الذين أصبحوا أكرث وعيا بإمكانية 
حدوث ثورة اجتامعية يف ظل الظروف الحالية، ولذا سيعملون كل 

ما يف وسعهم لوأد هذه السريورة.

ضامن إيصال الطعام

عندما تفاجأ ماليني الناس بأن الوباء يخلق حالة طارئة، رأينا مشاهد 
أن  يكشف  إنه  ذلك؟  يعكس  ماذا  واالكتناز.  الرشاء  عىل  التهافت 
الناس مذعورون من الوضع الذي دخلنا إليه، لكنه يظهر أيضا أنهم 

ال يثقون يف السلطات وال يف قدرة “السوق” عىل مساعدتهم.

لكن ذلك أدى إىل هذا الوضع املؤسف من النقص الكبري يف متاجر 
املواد الغذائية، مام أدى بدوره إىل محاوالت االغتناء، حيث رفعت 
بعض املتاجر أسعار السلع األساسية. وهذا سيؤدي إىل املزيد من 
تفاقم الوضع الصعب أصال. وبالتايل يجب أن تتمتع لجان األحياء 

املنتخبة دميقراطيا بسلطات التحقق من األسعار، وفرض قيود عىل 
األسعار إذا لزم األمر. فإذا مل يتم ذلك فإنه باإلضافة إىل النقص يف 
املجتمع عن  فقرا يف  األشد  الرشائح  األساسية، سنشهد عجز  املواد 

رشاء ما تحتاجه.

يف  التأقلم  يف  صعوبة  هشاشة  األكرث  والفئات  املسنون  سيجد 
لكنهم  أنفسهم  يعزلوا  أن  عليهم  إنه  لهم  يقال  الحالة.  هذه  مثل 
اليشء  األساسية.  االستهالكية  املواد  عىل  الحصول  يستطيعون  ال 
الذي يعرض للخطر الكثريين ممن يتعني عليهم الخروج لرشاء ما 

يحتاجون إليه.

املنازل  إىل جميع  الطعام  توصيل  بتنظيم خدمة  نطالب  أن  يجب 
لتقليل الحاجة إىل التنقل إىل املتاجر. إن التنظيم العفوي ملجموعات 
األحياء التي تخرج بحثا عن املحتاجني وتقديم املساعدة لهم، دليل 
بل  فردانيني جشعني،  ليسوا  الناس  من  الساحقة  األغلبية  أن  عىل 
إنهم مستعدون يف أوقات الحاجة للتحرك بشكل جامعي ملساعدة 

املحتاجني.

إال أنه ليك تكون مجموعات األحياء تلك فعالة بشكل كامل، فإنها 
تحتاج إىل املساعدة. إنها بحاجة إىل وسائل النقل ومعدات السالمة 
يعزلون  الذين  الهشة  الفئات  مع  التعامل  كيفية  عىل  والتدريب 

أنفسهم.

جاهزة،  وجبات  توفري  أجل  من  جامعية  مطابخ  إنشاء  من  بد  ال 
خاصة لكبار السن وأصحاب االحتياجات الخاصة. ويف الوقت الذي 
بشكل  العامل  وترسيح  والحانات  املطاعم  إغالق سالسل  فيه  يتم 
االحتياجات  تلبية  أجل  من  مصادرتها  إىل  ندعو  نحن  جامعي، 
أولئك  وظائف  يضمن  أن  شأنه  من  وهذا  للمجتمع.  الغذائية 
املوارد  توفري  الوقت  نفس  ويف  تلك،  املطاعم  سالسل  يف  العاملني 
الرضورية بشكل عاجل. يجب أن يكون هذا بتنسيق مع مجموعات 

األحياء.

من أجل نظام نقل مؤمم ومندمج

العدوى يف أعىل مستوياته  التي يكون فيها خطر  من بني األماكن 
األنفاق.  ومرتو  والقطارات  كالحافالت  املزدحمة  النقل  وسائل  هو 
خالل املراحل األوىل لتفيش الوباء، كان املاليني من العامل يسافرون 

مكدسني معا، مام زاد بشكل كبري من معدل انتشار الفريوس.

ومبجرد أن أصبح من الواضح أن مثل هذه الظروف خطرية، توقف 
الكثري من الناس عن التحرك دون داٍع. وأولئك الذين ميكنهم العمل 
من املنزل بدأوا يقومون بذلك بالفعل. لقد قلل ذلك من االزدحام 

لكنه مل يقض عليه بشكل كامل.

كان رد رشكات النقل هو التقليل من انتظام الرحالت، وتعليق بعض 
الوجهات، الخ. وذلك بالتحديد يف الوقت الذي نحتاج فيه إىل وسائل 
نقل ميكن فيها الحفاظ عىل التباعد االجتامعي، لكن هذا صار غري 
ممكن بسبب تقليص الخدمات املتاحة. والنتيجة هي وسائل نقل 

أقل لكن أكرث اكتظاظا.

الربح. هذا غري مقبول.  الوحيد هنا هو  املعيار  يبقى  ومرة أخرى 
يجب تأميم جميع رشكات النقل بدون تعويض ودمجها يف خدمة 
نقل وطنية واحدة. كانت العديد من تلك الرشكات مملوكة سابقا 
واستخدامها  جميعا  استعادتها  يجب  املحلية.  واملجالس  للدولة 
لخدمة حاجة املجتمع وليس الربح. يحتاج الركاب يف هذه الظروف 

إىل مساحة أكرب للسفر بأمان.

يحتاج عامل النقل بدورهم إىل الحامية، ويعترب عدم االضطرار إىل 
العمل يف ظروف االزدحام أحد اإلجراءات التي ميكنها أن تحميهم 
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أقنعة  السالمة من  إىل جميع معدات  يحتاجون  العدوى. كام  من 
واقية وقفازات وما إىل ذلك، ويجب كذلك توسيع خدمة التنظيف 
أجل  من  الرضوري  املنتظم  العميق  التنظيف  لتوفري  كبري،  بشكل 
عامل  إعطاء  يجب  كام  الفريوس.  انتشار  وقف  عىل  املساعدة 

النظافة أجرا الئقا وحقوق نقابية كاملة.

أزمة اإلسكان

يفقد العديد من العامل وظائفهم، وخاصة الشباب منهم، إال أنهم 
مطالبون بقروض عقارية كبرية أو عليهم دفع بدالت إيجار باهظة 
للغاية. وإذا تركت األمور كام هي عليه اآلن، سيواجه الكثري منهم 
البلدان  من  العديد  حكومات  أصدرت  لقد  واإلخالء.  امللكية  نزع 
أداء  تأجيل  أي  العقاري”،  للرهن  “عطلة  مبنح  للبنوك  تعليامت 
األقساط مؤقتا. لكن هذا لألسف ال ينطبق عىل بدل اإليجار، والذي 

يجب تجميده بدوره طوال فرتة األزمة.

جاء  العقاري”  الرهن  “عطلة  تطبيق  أن  أيضا  نضيف  أن  يجب 
لحامية البنوك، ألنه إذا حدثت موجة كبرية من عدم دفع أقساط 
إىل  التقنية  الناحية  ذلك من  يؤدي  فقد  الشهرية،  العقاري  الرهن 
إفالس البنوك. وهنا، كام هو الحال دامئا يف ظل الرأساملية، تكون 
مصالح  ملراعاة  اتخذت  أنها  ظاهريا  يبدو  التي  التدابري،  لجميع 

العامل، دوافع مختلفة متاما.

ومع ذلك فإن تعليق مدفوعات الرهن العقاري يوفر فرصة مؤقتة 
املدفوعات  يلغي  ال  الطويل،  املدى  عىل  لكنه،  األنفاس.  السرتجاع 
وهؤالء  الدفعات.  سداد  سيتوجب  آجال  أم  وعاجال  كامل.  بشكل 
األزمة،  انتهاء  بعد  شغل  منصب  عىل  سيحصلون  الذين  العامل 
األزمة  هذه  أن  إال  أكرب.  مبالغ  بدفع  مطالبني  أنفسهم  سيجدون 
التقشف  وسيكون  املدى،  طويلة  اقتصادية  آثار  لها  سيكون 
وانخفاض مستويات املعيشة والبطالة الجامعية والفقر هو كل ما 

سيقدمه النظام الرأساميل حتى بعد انتهاء الجائحة.

وليك نتجنب فقدان أعداد هائلة من أرس الطبقة العاملة ملنازلها، 
إنها  العقاري.  الرهن  ديون  من  جزءا  البنوك  تلغي  بأن  نطالب 
الطريقة الوحيدة لحل هذه املشكلة بشكل ملموس. لقد تم إنقاذ 
أكرث من عرش سنوات وحققت  منذ  العامة  األموال  بفضل  البنوك 
أرباحا ضخمة يف الفرتة األخرية. وبالتايل إذا كان صحيحا أننا جميعا 

يف نفس القارب، فإنه يجب أن تؤدي البنوك جزءا من الفاتورة.

ومهددون  مستأجرة  منازل  يسكنون   فإنهم  اآلخرون  العامل  أما 
فرض  تم  البلدان  بعض  يف  أقساطهم.  دفع  يواصلوا  مل  إذا  بالطرد 
حظر مؤقت عىل عمليات اإلخالء. إننا نرحب بهذا اإلجراء، إال أننا 
ميتلك  الشعب.  أبناء  لحامية  كاف  غري  أنه  نعترب  الوقت  نفس  يف 
املالكون العقاريون الكثري من الطرق للضغط عىل املستأجرين، ومن 
وبالتايل  تحملها،  ميكن  ال  مستويات  إىل  اإليجار  بدالت  رفع  بينها 
إجبار الناس عىل املغادرة. ولذلك يجب أن يتم فرض تجميد فوري 
ألسعار اإليجار وعطلة إيجار حتى نهاية األزمة. يجب أن تقوم لجان 
األحياء بدورها هنا أيضا وتراقب الوضع وتتدخل لوقف أي رفع يف 

بدالت اإليجار أو عمليات اإلخالء.

األمد.  طويلة  أخرى  مشكلة  عىل  الضوء  أيضا  الوضع  هذا  يسلط 
التي  بالطريقة  الخاصة  العقارات  أصحاب  وراء ترصف  السبب  إن 
املايض  يف  االجتامعي.  السكن  يف  املزمن  النقص  هو  بها  يترصفون 
كانت نسبة املساكن البلدية اململوكة للقطاع العام مقارنة بالسكن 
الخاص أعىل بكثري مام هي عليه اآلن. كان من املمكن إيواء عائالت 
الطبقة العاملة يف منازل أرخص نسبيا. إال أنه طيلة عقود من الزمان 
وبيع  الخصخصة  البلدان هي  املعتمدة يف معظم  السياسة  صارت 

مخزون اإلسكان العام ودفع الناس ليشرتوا املنازل.

إن املطلوب اآلن هو تطبيق برنامج عاجل لبناء مساكن اجتامعية 
الوقت  ويف  معقولة.  بأسعار  إيجار  منازل  وتوفري  الطلب،  لتلبية 
نفسه هناك العديد من املنازل والشقق التي يتم إبقاؤها فارغة من 
أجل املضاربة. يف مثل هذه الحاالت يجب مصادرة تلك املمتلكات 
وإضافتها إىل مخزون اإلسكان العام. إن هذا الربنامج مبجرد وضعه 
سيقدم خدمة عظمى للتخفيف من وضع النقص املزمن الحايل يف 

املنازل واالرتفاع الهائل لبدالت اإليجار.

الحقوق الدميقراطية

مع  للتعامل  الطوارئ  ترشيعات  مكان  كل  يف  الحكومات  تطبق 
األصول  عىل  لالستيالء  الطوارئ  تدابري  نؤيد  بالطبع  نحن  األزمة. 
الخاصة ومصادرة املستشفيات الخاصة  واملصانع التي تنتج معدات 

الحامية الشخصية.

لكن املشكلة هي أن الحكومات الرأساملية تستغل األزمة الصحية 
ليك تقيد الحقوق الدميقراطية، فتحظر اإلرضابات عىل سبيل املثال، 
أو تقيد الحريات السياسية أو تقيد حرية التعبري، وتدفع بالجيش 

إىل الشوارع.

الجائحة  مواجهة  يف  اإلطالق  عىل  دور  أي  التدابري  هذه  تؤدي  ال 
ويجب الوقوف ضدها. نحتاج، نحن العامل، إىل الحق يف اإلرضاب 
حياتنا  يعرضون  الذين  العمل  أرباب  من  أنفسنا  حامية  أجل  من 
وسالمتنا للخطر. كام نحتاج إىل حرية التعبري ليك نستنكر التجاهل 

اإلجرامي للحكومات الرأساملية تجاه حياة البرش.

ولذلك ففي حني يجب بذل كل الجهود للتأكد من اتخاذ التدابري 
للطبقة  نسمح  أال  يجب  الفريوس،  انتشار  ملكافحة  فعالية  األكرث 
الحقوق  من  للحد  الحالية  الطوارئ  حالة  باستغالل  الرأساملية 

الدميوقراطية التي ناضلت من أجلها أجيال من العامل.

التأميم

سنوات  طيلة  املقدس  الربجوازية  شعار  هي  الخصخصة  كانت 
وبيعت  الدولة،  بنتها  التي  الكبرية،  الرشكات  تقسيم  فتم  عديدة. 
للسخرية  نفسه  التأميم  مفهوم  وتعرض  بخس.  بثمن  لألغنياء 

باعتباره شيئا ينتمي إىل ماض بعيد. لكن اآلن فجأة تغري لحنهم.

الرأساملية ال  بأن  الحكومات، ويف اعرتاف واضح من جانبها  بعض 
ميكنها التعامل مع األزمة الحالية، بدأت تستويل عىل املستشفيات 
ملكافحة  الطوارئ  تدابري  يف  الدولة  قبل  من  الستخدامها  الخاصة 
قد  أنها  الحكومات  من  العديد  حني رصحت  يف  الفريوس.  انتشار 
الفرتة  لإلفالس خالل  تتعرض  أي رشكة كربى  تأميم  اتجاه  تسري يف 

املقبلة.

الفرنيس، برونو لومري،  املالية  قاله وزير  وكمثال عىل ذلك نجد ما 
عندما رصح: »لن أتردد يف استخدام جميع الوسائل املتاحة لحامية 
إعادة  طريق  عن  بذلك  القيام  ميكن  الكربى.  الفرنسية  الرشكات 
بل  فيها،  حصة  امتالك  طريق  عن  بذلك  القيام  وميكن  الرسملة، 

ميكنني حتى استخدام مصطلح التأميم إذا لزم األمر«.

قريب  كانوا حتى وقت  الذين  اليمينيون،  اإلصالحيون  اضطر  وقد 
يشنون الحرب ضد التأميم، إىل تغيري لحنهم إىل حد ما.

عملية  الواقع  يف  هو  “التأميم”  يسمونه  ما  إن  واضحني:  فلنكن 
إنقاذ. عملية يتم تنفيذها عن طريق تعويض املالكني الرأسامليني، 
إىل  العمومية  األموال  لتحويل  أخرى  وسيلة  ببساطة  فهو  وبالتايل 
العام  املال  استخدام  سيمكن  ما  مبجرد  لكن  الرأسامليني.  جيوب 
مرة  بيعها  سيتم  مجددا،  أقدامها  عىل  الرشكات  تلك  إيقاف  من 

أخرى للرأسامليني بأسعار بخسة. هذه طريقة أخرى لجعل الطبقة 
العاملة تدفع مثن أزمة الرأسامليني.

ال ميكن للعامل قبول هذا النوع من التأميم. يجب أال يتم تحميل 
الطبقة العاملة مثن الفوىض التي تسبب فيها الرأسامليون ألنفسهم. 
كام  تعويض.  أي  دون  الرأسامليني  ملكية  نزع  هو  املطلوب  إن 
الطفيليني  الرشكات  تلك  مدراء  إقالة  إىل  نفسه،  الوقت  يف  ندعو، 

واستبدالهم بالرقابة واإلدارة الدميقراطية من جانب لعامل.

دور الحركة العاملية

هذا  مواجهة  عن  عاجزون  أنهم  العاملية  الحركة  قادة  أثبت  لقد 
القادة  تعاون  املثال،  سبيل  عىل  إيطاليا،  ففي  بجدية.  الوضع 
النقابيون بشكل كامل مع أرباب العمل والحكومة يف الضغط من 
أجل أال يتوقف اإلنتاج. مل يكن معيارهم الرئيس هو سالمة العامل، 

بل فقط الحفاظ عىل اإلنتاج خوفا من االنهيار االقتصادي.

لكن العامل اإليطاليني كان لهم تصور آخر. فبالنسبة لهم يأيت إنقاذ 
األرواح يف املرتبة األوىل. فبدأوا يف تنظيم اإلرضابات بعد فشلهم يف 
العمل  تنظيم  إعادة  أجل  املصانع من  بإغالق  العمل  أرباب  إقناع 
إال  موقفهم  النقابيون  القادة  يغري  ومل  أمانا.  أكرث  تجعله  بطريقة 
اإلجراءات  تلك  اتخاذ  يف  العمل  أماكن  يف  العامل  بدأ  عندما 
الحاسمة. وبدال من أن يكونوا يف موقع القيادة، كانوا متخلفني عام 

يتطلبه الوضع.

يف بريطانيا جّمد حزب العامل جميع أنشطته، عىل الرغم من وجود 
التكنولوجيا التي متكنه من االستمرار يف العمل أثناء الجائحة. ويف 
نشيط،  أو  ضمني  بشكل  العاملية،  الحركة  قادة  ساير  مكان،  كل 
القيام به  السائدة. إن ما يجب عليهم  للطبقة  املعيبة  املخططات 
من  القادة،  لهؤالء  ميكن  العاملة.  للطبقة  عمل  خطة  إعداد  هو 
خالل تعبئة العامل يف األحياء واملصانع، أن يغريوا مسار األحداث 
برسعة كبرية. ورفضهم القيام بذلك مؤرش عىل استسالمهم للطبقة 
الذي تدخل فيه هذه األخرية  بالضبط  الوقت  الرأساملية يف نفس 

أعمق أزمتها عىل اإلطالق.

العاملة  الطبقة  ملنظامت  جذرية  هزة  إجراء  الوضع  هذا  يتطلب 
القامئة. وهذا يعني أنه يجب وضع النقابات تحت الرقابة املبارشة 
ألعضائها. ويعني أنه يجب أال يتقاىض القادة العامليون أجورا أعىل 
من العامل الذين يفرتض أنهم ميثلونهم. يعني أنه يجب أن يتقاىض 
للعزل  العامل وأن يكونا معرضني  العامليون متوسط   أجرة  القادة 
إذا مل يلتزموا بالقرارات التي يتخذها أعضاؤهم بشكل دميقراطي.

العاملة  الطبقة  أسستها  التي  األحزاب  تلك  أيضا عىل  ينطبق هذا 
منذ زمن بعيد كوسيلة للتعبري عن مصالحها. يجب تغيريها بشكل 
جذري، بدءا بعملية انتخاب دميقراطي كامل للقادة. أما يف البلدان 
التي ال توجد فيها أحزاب عاملية، كام هو الحال يف الواليات املتحدة، 

فإن واجب تأسيسها يقع عىل كاهل الحركة العاملية املنظمة.

كيف ندفع مثن كل هذا؟

تبدو  أعاله  املذكورة  املطالب  أن  عىل  ناس  ال من  الكثري  سيوافق 
معقولة، لكنهم سيطرحون السؤال األهم وهو: من سيدفع مثن كل 
هذا؟ يقال لنا إنه ال يوجد ما يكفي من املال لدفع مثن كل هذه 

اإلجراءات. لكن من الواضح أن هذا خطأ.

أوال، لقد أعلن كل من االحتياطي الفيدرايل األمرييك والبنك املركزي 
األورويب أنهام سيضخان مليارات الدوالرات واليوروهات يف رشايني 
 350 بقيمة  حزمة  عن  الحكومة  أعلنت  بريطانيا  ويف  االقتصاد. 
مليار جنيه إسرتليني، أي ما يعادل ٪15 من الناتج املحيل اإلجاميل. 
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كام تعلن كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأملانيا، وجميع البلدان 
األخرى، عن حزم من حجم مامثل.

دامئا عندما يواجهون الكارثة االقتصادية يجدون املوارد فجأة. لكن 
الرأسامليني،  إىل جيوب  األموال  تلك  معظم  الحظ ستذهب  لسوء 
فإنها  ذلك  عىل  وعالوة  العامل.  أو  الصحية  الخدمات  إىل  وليس 
أصال.  املرتفعة  العام  الدين  مستويات  تضخيم  عىل  فقط  ستعمل 
ويف مرحلة الحقة سوف يُطلب من العامل أن يقدموا التضحيات 

ألداء هذا الدين.

املتحدة،  الواليات  ففي  هائلة.  لرثوات  آخر  مصدر  هناك  أن  إال 
عىل سبيل املثال، امتلكت ٪1 من أغنى األرس األمريكية -أي حوايل 
تريليون دوالر، عام 2019. كام  بقيمة 35  1,2 مليون أرسة- ثروة 
كشفت دراسة أجراها معهد املحاسبني القانونيني يف إنجلرتا وويلز 
فيه  أن تكون  الذي ميكن  الوقت  أنه: »يف  )ICAEW( عام 2017 
لثلثي رشكات  كان  األحزمة،  شد  عىل  مركزة  السكان  أغلبية  أفكار 

اململكة املتحدة فائض يف النقد.

الودائع  مستوى  عرف  الحني  ذلك  ومنذ  بل  فقط،  هذا  وليس 
واالحتياطيات النقدية التي تحتفظ بها الرشكات الربيطانية ارتفاعا 
كبريا! منت الودائع النقدية بنسبة ٪8 يف عام 2018، وزادت بنسبة 
لـ  ووفقا  املاضية«.  الخمس  السنوات  خالل   51٪ بلغت  هائلة 
Credit Suisse: ميتلك ٪1 من أغنى سكان العامل ما يقارب ٪50 من 
الرثوة العاملية، يف حني ال ميتلك ٪50 من البالغني األكرث فقرا سوى 

أقل من ٪1 من إجاميل الرثوة العاملية.

هذه  استعامل  األزمات  أوقات  خالل  املمكن  من  أنه  املؤكد  من 
الرثوة الهائلة التي خلقها عمل ماليني العامل، لتمويل جميع التدابري 
الالزمة ملكافحة انتشار كوفيد 19 ووضع البنيات واملوارد الرضورية 

إلعداد املجتمع ملواجهة أي تهديد مستقبيل لألمراض القاتلة.

إنه من املعقول جدا فرض رضيبة طوارئ بنسبة ٪10 أو ٪20 عىل 
هذه الرثوات. ويجب مصادرة أي رشكة أو رأساميل فردي يرفضون 
الدولة.  أصولهم ووضع مواردهم تحت ترصف  التعاون، ومصادرة 
وعالوة عىل ذلك يجب تأميم البنوك التي استفادت بشكل كبري من 
عمليات اإلنقاذ الحكومية، دون أي تعويض، ودمجها يف بنك وطني 

عمومي. واألمر نفسه ينطبق عىل رشكات التأمني.

تكون  لن  التدابري،  هذه  مثل  العامل  حول  الحكومات  اتخذت  إذا 
سيتبعه  الذي  التقشف  كل  مع  العام،  الدين  لزيادة  حاجة  هناك 
الحقا. لن يكون هناك نقص يف املوارد لبناء املستشفيات واالستثامر 
العامل  الدخل لجميع  املنازل وتوفري  الصيدالنية وبناء  البحوث  يف 

العاطلني عن العمل، الخ.

من أجل حكومة عاملية!

يف بريطانيا  من الواضح متاما أن حكومة املحافظني عىل استعداد 
الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  من  بدال  ميوتون،  اآلالف  مئات  لرؤية 
واستثامر املوارد املطلوبة. وقد ترصف ترامب يف الواليات املتحدة، 
التي كانت أول بلد يف أوربا  بطريقة مامثلة. بل حتى يف إيطاليا، 
ينترش فيه الفريوس عىل نطاق واسع، كان املعيار األساس الذي حدد 

عمل الحكومة هو الربح.

ال ميكننا أن نستأمن هؤالء الناس عىل حياة ماليني العامل. يقال لنا 
إن هذا ليس هو الوقت املناسب إلثارة الخالفات السياسية، وإنه 
علينا جميعا أن نتعاون. يتم تعزيز املشاعر الوطنية والقومية يف كل 
مكان. ويقال لنا إننا جميعا يف نفس القارب. لكن هذا غري صحيح. 
إن الذين يُطلب منهم دفع فاتورة هذه األزمة هم أولئك الذين ال 

يستطيعون تحمل نفقاتها، أي العامل والشباب واملسنني.

نحتاج يف جميع البلدان إىل حكومات متثل مصالح الطبقة العاملة. 
ال ميكن تطبيق الربنامج الذي أوجزناه أعاله إال من طرف األحزاب 
والقادة الذين ميثلون الطبقة العاملة ومصالحها. ومن خالل تنصيب 
من  أخريا  سنتمكن  البلدان،  بجميع  السلطة  يف  عاملية  حكومات 
إجابة  وتقديم  عاملي  نطاق  عىل  املتاحة  الهائلة  املوارد  استخدام 

عاملية حقيقية لألزمة الحالية.

األممية والتعاون العاميل

مواصلة  أمام  أساسيان  عائقان  والعرشين، هناك  الحادي  القرن  يف 
تطوير القوى املنتجة، وهام: امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج والدولة 

القومية. وقد تأكد ذلك بشكل كامل خالل األزمة الحالية.

لقد فشل اقتصاد السوق بشكل مطلق. إن دافع الربح يهدد حياة 
له. وعوضا عنه نسعى  الوقت لوضع حد  لقد حان  الناس.  ماليني 
واإلدارة  الرقابة  تطبيق  يجب  عمومي.  مخطط  اقتصاد  إنشاء  إىل 

الدميقراطية للعامل لإلرشاف عىل عملية اإلنتاج.

سيصري من املمكن يف ظل ذلك االقتصاد تحويل املوارد برسعة لتلبية 
اإلنتاج دون إعطاء  إيقاف  املمكن  اللحظة. سيصري من  احتياجات 
أي أهمية لربح املالكني الخاصني. سيكون يف مقدور العامل الذين 
يبقون يف املنزل أن يحصلوا عىل دخل منتظم. لن يكون أحد مهددا 
باإلخالء عىل يد أصحاب العقارات الخاصة. وباختصار، سيعني ذلك 
تطبيق االشرتاكية عىل نطاق عاملي. لقد نضجت جميع الظروف ليك 

يصبح هذا حقيقة.

لقد شبه بوريس جونسون، وغريه من السياسيني الربجوازيني، األزمة 
الحالية بسيناريو الحرب. لكن كيف ترصفت الحكومة يف بريطانيا 
يقرر! هل  السوق  دعوا  قالت:  الثانية؟ هل  العاملية  الحرب  خالل 
قالت: عىل الدولة أال تتدخل! كال مل تقل ذلك، بل استخدمت سلطة 
وطبقت  الحربية  الصناعات  وأممت  اإلنتاج  عملية  ملركزة  الدولة 

تدابري التخطيط املمركز.

كل ذلك مل يكن بالطبع يعني أن بريطانيا صارت بلدا اشرتاكيا. فقد 
بقيت السلطة راسخة يف أيدي أصحاب البنوك والرأسامليني. لكنهم 
اضطروا إىل إدخال بعد تدابري التخطيط املمركز، بل وحتى التأميم، 
أفضل.  نتائج  تعطي  األساليب  هذه  أن  وهو  بسيط  لسبب  وذلك 
فوىض  عىل  االشرتايك  التخطيط  بتفوق  عمليا  االعرتاف  تم  وهكذا 

السوق حتى من قبل أولئك الذين كانوا ألد أعداء االشرتاكية.

من  غريب  شكل  لكنها  رأساملية.  دولة  شك  بال  اليوم  الصني  إن 
الرأساملية، حيث ما تزال تحتفظ ببعض عنارص التخطيط املركزي 
املايض.  من  ورثتها  والتي  الدولة  عليها  تسيطر  التي  والصناعات 
كانت هذه العنارص بالضبط هي التي أعطت للصني ميزة هائلة يف 
مكافحة الجائحة الحالية، مع نتائج جيدة للغاية. وقد تم االعرتاف 

بهذه الحقيقة من قبل أشخاص ال يتعاطفون عادة مع االشرتاكية.

ووهان هي  تفيش  مواجهة  الصني يف  بها  تتمتع  التي  املزايا  كانت 
أنه كان مبقدورها أن تغلق مساحة ضخمة تضم حوايل 50 مليون 
تحت  هم  من  ملساعدة  البالد  بقية  موارد  استخدام  مع  شخص، 
الحجر الصحي. كان يف مقدورها إرسال املمرضني واألطباء من أجزاء 

أخرى من البالد وإرسال املوارد من جميع أنحاء البالد.

لكن إيطاليا واجهت حالة مختلفة للغاية. مل تتلق أي مساعدة من 
بقية أوروبا، بل إن العديد من البلدان، مثل أملانيا عىل سبيل املثال، 
مبنظور  والتفكري  الطبية،  األقنعة  تصدير  بحظر  الواقع،  يف  قامت، 
قومي ضيق جدا. لو كانت هناك عملية منسقة عىل الصعيد العاملي 

لكانت األمور مختلفة للغاية.

وهنا تجدر اإلشارة إىل ما يقوله األطباء الصينيون املتواجدون حاليا 
البالد  يف  الوضع  الحظوا  لقد  به.  القيام  يجب  ما  حول  إيطاليا  يف 
ومن خالل تجربتهم حول كيفية مكافحة الفريوس يف ووهان، فهم 
الشوارع.  يف  الناس  حركة  من  الكثري  هناك  يزال  ما  أنه  يعتقدون 
الجديد:  الفريوس  اندالع هذا  الذي يؤكد ما كنا نقوله منذ  اليشء 

يجب وقف كل قطاعات اإلنتاج غري الرضورية.

بقية أوروبا  إيطاليا متاما، مع قيام  كان من املمكن أن يتم إغالق 
بإرسال املواد واملوارد البرشية ملكافحة االنتشار األويل للفريوس. لو 
تم القيام بذلك لكان يف اإلمكان أن تكون فرتة اإلغالق أقرص وأكرث 
فعالية. لكن بدال من ذلك شهدنا سعي كل دولة من الدول األعضاء 

يف االتحاد األورويب إىل العمل بطرق مختلفة وبرسعات مختلفة.

وكانت نتيجة كل ذلك هي أن الفريوس انترش برسعة أكرب يف إيطاليا 
أوروبا.  أنحاء  جميع  يف  االنتشار  يف  رئيسا  مساهام  عامال  وكان 
واآلن تواجه كل أوروبا الوضع الذي تعيشه إيطاليا، وصارت حالة 

الطوارئ أسوء بكثري مام كان رضوريا.

باعتباره  األورويب،  لالتحاد  الحقيقية  الطبيعة  الوضع  هذا  يفضح 
هيئة تدافع فقط عن مصالح الرشكات الرأساملية الكربى. فعندما 
أو  اليونان  مثل  بلدان  عىل  التقشف  تدابري  بفرض  األمر  يتعلق 
إيطاليا، يجدون اإلرادة والوسائل للقيام بذلك، لكن عندما يتعلق 
األمر بإنقاذ حياة املاليني من الناس، فإنه ال يظهر عجزه فحسب، 
بل يصري يف الواقع عامال يف تفاقم الوضع. إنه يثبت مبا ال يدع مجاال 

للشك أن الرأساملية قد فشلت.

بدأ بعض املحللني الربجوازيني الجادين يف إدراك أن نظامهم محكوم 
 The ما نرشته صحيفة األمثلة عىل ذلك هو  بالفشل. وأحد  عليه 
Australian magazine مؤخرا، حيث كتبت: »لقد حذرت رشكة 
املايل  الذراع  تعترب  التي   ،Macquarie Wealth Management
ملجموعة  Macquarie، القلب النابض للرأساملية األسرتالية، من أن 
“الرأساملية التقليدية تحترض” وأن العامل يتجه نحو “يشء سيكون 

أقرب إىل نسخة من نسخ الشيوعية”.«

كم هي صحيحة هذه الكلامت! إن املطلوب هو بذل جهد عاملي 
ملكافحة الخطر الذي تواجهه البرشية اليوم. لكن ال ميكن تحقيق 
ذلك طاملا استمر اليشء الذي يحدد كل األشياء األخرى هو السعي 
لتحقيق الربح من قبل حفنة من الرأسامليني الذين ميتلكون وسائل 

اإلنتاج. إن املطلوب هو اإلنتاج لخدمة الحاجة وليس الربح.

لقد بدأ الكثري من الناس يدركون اآلن أن ما يسمى باقتصاد السوق 
غري مناسب نهائيا لتلبية احتياجات األزمة الحالية. كام أنهم يدركون 
أن إيجاد خطة إنتاج أممية مسألة غري ممكنة يف ظل النظام الحايل. 
إن االشرتاكية قضية مل يعد من املمكن إنكارها. وبالطبع فإننا عندما 
الكاريكاتري  ذلك  عن  الحديث  بصدد  نكون  ال  االشرتاكية،  نقول: 
الشمويل والبريوقراطي الذي كان يف االتحاد السوفيايت أو يف الصني 
املاوية. إن االشرتاكية الحقيقية ال بد أن تكون دميقراطية وإال فلن 
ظل  يف  إال  الحقيقية  االشرتاكية  تحقيق  ميكن  ال  وجود.  لها  يكون 
نظام الدميقراطية العاملية، مع اقتصاد مؤمم ومخطط تحت الرقابة 

واإلدارة املبارشة للعامل.

هذا هو املرشوع الذي يناضل من أجله التيار املاركيس األممي يف 
جميع البلدان التي له وجود فيها. نحن ندعوكم جميعا لالنضامم 
العامل  يف  والشباب  العاملة  الطبقة  لتزويد  املسعى  هذا  يف  إلينا 
بأرسه بالسياسات الرضورية والربنامج املطلوب إلخراج البرشية من 
املستنقع الذي جرتنا إليه الرأساملية، وإال فإن البديل هو أن يغرق 
املجتمع يف أعامق الرببرية عىل نطاق أكرب بكثري مام رأيناه خالل 

الثالثينيات. انضموا إلينا يف هذا النضال!

contact@marxy.com       |  العدد الخامس
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الجميع يحبس أنفاسه يف مرص، ال توقعات حكومية أو شعبية حول 
الجميع  العام،  اليقني  عدم  من  حالة  القادمة،  والشهور  األسابيع 
يتابع بكثافة حاالت اإلصابات اليومية التي وصلت إىل 3659 حالة 

وحاالت الوفاة التي وصلت إىل 276 وفاة )22 أبريل(.

مبزيج  األوضاع  عىل  مسيطرة  أنها  الجامهري  إيهام  تحاول  حكومة 
عىل  تركز  التي  العاطفية  والخطابات  الشكلية  اإلجراءات  من 
الوحدة والتالحم الوطني يف نفس الوقت الذي ترتك فيه الجامهري 
والطبقة العاملة فريسة للفقر والبطالة من جانب، وأنانية وجشع 
رجال األعامل من جانب آخر. وطبقة أثرياء ورجال أعامل يعانون 
طبيعي  بشكل  الحياة  استمرار  عىل  يشجعوا  مزمن  انحطاط  من 
ويطلقوا، من قصورهم الفارهة واملعزولة واملؤمنة، نداءات برضورة 
من  باملاليني  تقدر  عمل  قوة  الدوران.  إىل  االقتصاد  عجلة  عودة 
املوسمية  واألعامل  الرسمي  غري  القطاع  يف  يعملون  اليومية  عامل 
جميعهم  وغريها،  والسياحة  الخدمات  مثل  والريعية،  والهامشية 
التجوال  حظر  فرض  نتيجة  البطالة  هوة  يف  ليقعوا  مرتوكني  اآلن 
وقرارات غلق املقاهي واملطاعم وأماكن الخدمات والرتفيه. طبقة 
لإلصابة  عرضة  وتضعها  الحاكمة  الطبقة  عليها  تتكالب  عاملة 

بالفريوس من أجل “إنقاذ االقتصاد الوطني”.

محاولة تصوير أن األزمة سيدفع مثنها كل املجتمع وأننا يجب أن 
نرىض أن نزداد فقراً أو نصبح عاطلني عن العمل، باإلضافة إىل أننا 
فهذا  أحبابنا  حياة  أو  حياتنا  بفقداننا  الوباء  هذا  سندفع مثن  من 
خداع قذر. الحقيقة هي أن هذه األزمة لن يدفع مثنها إال الفقراء 
التباعد  تنفيذ  لعجزهم عن  الصحي،  املستوى  والعامل، سواء عىل 
شديدة  واملناطق  مساحاتها  لضيق  نظراً  البيوت  يف  االجتامعي 
الصفيح  مدن  وقاطني  املرشدين  إىل ماليني  باإلضافة  الكثافة، هذا 
والعشش والذين يقدر عددهم مبا يفوق 12 مليون شخص، أو عىل 
املستوى االقتصادي حيث اآلن جامهري العامل مهددين باالقتطاع 

من مرتباتهم أو الطرد لينضموا إىل جيش العاطلني عن العمل.

 هذا األزمة تربز بوضوح الفوارق الطبقية يف املجتمع، حيث سيكون 
من  أي  املجتمع،  يف  وضعف  هشاشة  األكرث  الفئات  ضحاياها  من 
األعامل  ورجال  األثرياء  أما  االجتامعي،  الهرم  سلم  أسفل  يف  هم 
أن يستفيدوا من هذه  لكنهم يعملون عىل  يتأثروا  ليس فقط لن 
األزمة لتزيد ثرواتهم، وهم يف مأمن من الوباء يقبعون يف قصورهم 
البعيدة عن االزدحام واالختالط ينفذون قواعد التباعد االجتامعي 

والوقاية ليحافظوا عىل حياتهم وليهلك بقية املجتمع. 

بالتايل نحن لسنا فقط أمام أزمة صحية ولكننا أمام مأساة اجتامعية 
مكتملة سوف تفجعنا تفصيلها إن استمر الوضع عىل ما هو عليه 
والسياسات  النهج  نفس  يف  واالستمرار  اإلصابات  معدل  تزايد  من 
التي ال تأبه بحياة الجامهري. سأحاول يف هذا املقال أن أرسم مالمح 
تعصف  أن  املمكن  من  التي  االجتامعية  والجرمية  املأساة  تلك 

باملجتمع املرصي يف الشهور القادمة.  

وضع النظام الصحي:

لنبدأ مبا ميثل األولوية يف تفكري الجامهري املرصية يف اللحظة الراهنة، 
وهو النظام الصحي. ال يخفى عىل أحد يف مرص كلها مدى رداءة 

وسوء أحوال القطاع الصحي الحكومي، وهو ما حدا مبرص أن تتبوأ 
املرتبة الـ 103 من أصل 141 بلدا، يف الصحة عىل مستوى العامل.

بعض األرقام ميكنها أن تبني لنا وضع النظام الصحي الحكومي وتبني 
لنا أيضاً مدى استعداد ذلك النظام الصحي لذروة انتشار الوباء التي 

ال يعلم أحد، حتى الحكومة نفسها، متى ستأيت.

مبعدل  أي  ألف رسير،   36 بها  عام  مستشفى   691 لدينا  يف مرص 
1,5 رسير لكل ألف مواطن، وهذا معدل أقل مبراحل من املتوسط 
العاملي، الذي يرتاوح بني 10 إىل 15 رسير لكل ألف مواطن. نحن هنا 
نتحدث عن األرِسَّة العادية وليس أرِسَّة العناية املركزية، التي هي 
بالطبيعة أقل بكثري من األرِسَّة العادية. الدولة أقامت 26 مستشفى 
عزل صحي يف أرجاء الجمهورية، هذه املستشفيات بها 395 رسير 
عناية مركزة فقط )حسب البيان االحصايئ الصادر عن وزارة الصحة 
بتاريخ 7 مارس(. هذه األرقام معناها أنه وطبقاً للمعدل الطبيعي 
أن هناك 10٪ من املصابني يحتاجون لعناية مركزية، فهذا معناه أن 
هناك اآلن 211 رسير عناية مركزة مسكون من أصل 395، أي أن 
املعلومات حول  طبعاً  شاغر.  فقط  مركزة  عناية  هناك 184 رسير 
الدولة  املعطيات.  غياب  بسبب  ناقصة  تظل  العزل  مستشفيات 
تتسرت عىل الوضع الحقيقي لتلك املستشفيات. مثالً نحن ال نعلم 
العزل،  مستشفيات  يف  املوجودة  الصناعي  التنفس  أجهزة  عدد 
أن  املايض،  يناير  الصحة، يف  لكن حسب ترصيح ملسؤول يف وزارة 
مستشفيات الجمهورية كافة، الحكومية والجامعية والخاصة، بها 4 
آالف جهاز تنفس صناعي، لو صح هذا الكالم فإنه ينبئنا بتفاصيل 
البلد كلها  املأساة التي ستحدث عندما نصل لذروة انتشار الوباء. 

فيها عىل أقيص تقدير 5 آالف جهاز تنفس صناعي فقط!!!

أننا  هو  الصحي،  للقطاع  املزري  الوضع  حول  الصورة  يكمل  وما 
لسنا نعاين فقط من نقص يف املعدات الطبية ولكننا نعاين أيضاً من 
نقص يف الكوادر الطبية. لدينا 8,7 طبيب لكل عرشة آالف مواطن، 
لكل  الذي هو 23 طبيب  العاملي  املتوسط  أقل مبراحل من  وهذا 
عرشة آالف مواطن، هذا لو قسمنا كل عدد األطباء املوجودين يف 
املستشفيات  يعملون يف  أطباء ال  لكن هناك  املواطنني،  مرص عىل 
الحكومية  املستشفيات  يف  األطباء  عدد  إىل  نظرنا  ولو  الحكومية، 

سنجد أن هناك طبيب لكل 1330 مواطن.

عقود من الخصخصة وفتح أبواب املجال الصحي لالستثامر املحىل 
وضعا  لنا  أنتج  االجتامعية  واجبتها  من  الدولة  ومتلص  واألجنبي 
املستشفيات  عدد  ضعف  يقارب  الخاصة  املستشفيات  عدد  فيه 
الحكومية )1157: 691( مع عدد أرِسَّة  متساو تقريباً )36 ألف: 35 
ألف(. عقود من االقتطاعات يف الخدمات العامة والتقشف أوصلنا 
املايض  العام  يف  للدولة  العامة  املوازنة  يف  الصحة  ميزانية  أن  إىل 
2020/2019 ال تتعدى 2٪ )4,7 مليار دوالر( وهي التي كانت يف 
العام املايل 2016/2015 )7,8 مليار دوالر(، أي أن ميزانية الصحة 

انخفضت بنسبة 36٪ يف خمس سنوات.

الكوادر  مرتبات  وقلة  الصحي  القطاع  إهامل  من  طويلة  عقود 
ألف   100 هناك  البرشية.  املوارد  يف  النقص  هذا  لنا  أنتج  الطبية 
السعودية فقط، يف  منهم يف  ألف  البالد، 65  طبيب مرصي خارج 
األربع سنوات املاضية، أي منذ العام 2016 وحتى العام 2019 خرج 
من البالد 10 آالف طبيب، يف 2019 فقط خرج 3500 طبيب. وهذا 
متوسط  أن  حيث  الطبية،  الكوادر  مرتبات  هزال  ظل  يف  منطقي 
جنيه   1800 بني  ما  هو  الحكومية  املستشفيات  يف  الطبيب  دخل 
)134 دوالر( و2700 جنيهاً )171 دوالر(، ودخل املمرض كحد أقيص 
دوالر(   190( جنيه  و3000  الجديد  للممرض  دوالر(   82(  1300
التمويل  نقص  نتيجة  ضعيفة،  امكانيات  مع  املتمرس،  للممرض 
الحكومي، تجد الكوادر الطبية نفسها مجربة عىل الهجرة بحثاً عن 

لقمة العيش الكرمية.

يأيت الوباء ليضع أعباء مضاعفة عىل الكوادر الطبية. ساعات عمل 
اضافية نتيجة نقص املوارد البرشية، أجور هزيلة حتى مع الزيادة 
املخادعة التي أعلن عنها الديكتاتور السييس التي ال تتعدى الـ 400 
جنيهاً )25 دوالر(، نقص يف أدوات الوقاية والتعقيم. ما يقارب ٪15 
أي  الطبية،  الكوادر  من  املكتشفة هي  االصابات  عدد  من مجمل 
أكرث من 500 مصاب من الكوادر الطبية. من الجدير بالذكر أنه تم 
فصل طبيب يف مستشفى العزل يف ديرب نجم يف محافظة الرشقية 
ألنه تحدث علناً عن نقص أدوات التعقيم والوقاية يف املستشفى.

التي يقع عىل عاتقها الجهد األكرب يف  الطبية  الكوادر  يجب تأمني 
مجابهة الوباء. يجب توفري معدات الوقاية والتعقيم، ويجب عمل 
العاملني  الفريوس بصفة دامئة ودورية لكل  تحليالت الكشف عن 
الصحي  القطاع  يف  العاملون  يرفض  أن  يجب  الصحي.  القطاع  يف 
العمل يف ظل ظروف العمل خطرة. الدولة تستطيع أن تؤمن لهم 
املوارد الكافية، تلك الدولة وفرت يف يوم وليلة مليار جنيه من أموال 
الجامهري للمصدرين الذين ترضروا من إيقاف االسترياد والتصدير، 
يف نفس الوقت الذي ترتك فيه الكوادر الطبية بدون معدات وقاية 

كافية ويحصلون فيه عىل بدل عدوى ال يتعدى ال 30 جنيهاً!!!

ملراكز  الجامعية  الطلبة  أنها ستحول مساكن  الصحة  وزارة  أعلنت 
عزل، يف الوقت الذي فيه 1157 مستشفى خاص، مجهزة باملعدات، 
فارغة، ويف الوقت الذي فيه الفنادق، التي جزء منها مملوك للقوات 
تعويض  بال  املستشفيات  تلك  تأميم  يجب  أيضاً.  فارغة  املسلحة، 
ووضعها تحت رقابة العاملني فيها، يجب استخدام الفنادق الخاصة 
بالقوات املسلحة والفنادق اململوكة لرجال األعامل بدون تعويض 
تشبه  التي  الطلبة  مساكن  من  آدمية  أكرث  عزل  كأماكن  ألصحابها 
والعشش  الصفيح  وقاطني مدن  املرشدين  الزنازين، يجب تسكني 
األدوية  توزيع  تأميم مصانع ورشكات  يجب  الفنادق. كام  تلك  يف 
من  فيها  العاملني  رقابة  تحت  ووضعها  الطبية  املعدات  ومصانع 
أجل توفري كل املعدات الطبية الالزمة يف أرسع وقت ممكن وبأقل 

تكلفة ممكنة.

من أجل تأميم املستشفيات الخاصة ووضعها تحت رقابة العاملني   
فيها
من أجل استخدام الفنادق كأماكن عزل صحي  
من أجل تأميم صناعة الدواء وصناعة املعدات الطبية  
يجب توفري أدوات الوقاية الالزمة لألطقم الطبية  
 يجب رفع رواتب األطقم الطبية  

التبعات االقتصادية واالجتامعية:

ال  واجتامعياً  اقتصادياً  الدولة  تنتهجه  الذي  النهج  ذلك  تبعات 
حدود تدمريية له. من ترك الطبقة العاملة فريسة يف أيدي رجال 
العامل وأرسهم  الرثوات، وليهلك  لتذبح عىل مذبح زيادة  األعامل 
تحت وطأة الوباء، ومن ال يذعن لرب العمل ُسيطرد ليهلك بالفقر 
والجوع هو وأرسته. وعاملة باملاليني كانت تعمل باألعامل الهامشية 
واملوسمية اآلن ترزح تحت وطأة البطالة والعوز. تحالف جناحي 
الطبقة الحاكمة، من رجال أعامل وجرناالت الجيش، يظهر بوضوح 
التضحية  قرر  السييس  عبدالفتاح  الديكتاتور  مثالً  األزمة.  تلك  يف 
بأربعة ماليني عامل بناء لالستمرار يف تشييد مشاريعه “القومية”، 
ويرتكون  باملاليني،  يضحَي  هكذا  الجديدة.  اإلدارية  العاصمة  مثل 
صحية،  تدابري  أي  اتخاذ  وبدون  معقمة  غري  أماكن  يف  يعملون 
من أجل بناء مجد الديكتاتور الحاكم، وهو ما يتالقى مع مصالح 
امرباطوريات البناء والتشييد التي تعمل عىل بناء العاصمة اإلدارية 
الجديدة وغريها من املشاريع، مثل أوراسكوم لإلنشاءات اململوكة 

لعائلة ساويرس.

مصر: األزمة الشاملة 
واالستعداد ملا هو آت

contact@marxy.com |  العدد الخامس
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رجال األعامل:

طبقة رجال األعامل املرصية هي طبقة متتلك من الخسة والنذالة 
والحقارة وقلة الطموح واألنانية ما يجعلها تفضل جني األرباح اليوم 
حتى ولو عىل حساب حرق البالد غداً، حتى لو عىل حساب ماليني 
الضحايا الذين اتفقوا جميعاً أنهم ضحايا “رضوريني من أجل انقاذ 
االقتصاد”. ونظرة بسيطة عىل ترصيحات عينة من هؤالء الحقريين 
تعطينا فكرة عام يضمرونه من كره للجامهري العاملة ويجعلنا ندرك 
أجل  من  العاملة  بالطبقة  للتضحية  واستعدادهم  إجرامهم  مدى 
استمرار تدفق أرباحهم وزيادة ثرواتهم، ويجعلنا أيضاً ندرك رضورة 

التخطيط والعمل من أجل هدم سيطرة رأس املال عىل املجتمع.

رؤوف غبور، وهو العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة جي 
يب أوتو )GB auto(، عارش أغنى رجل يف مرص، برثوة تقدر بـ 440 
مليون دوالر، يقول يف مداخلة تلفزيونية عىل قناة القاهرة والناس 
»لو قعدت الناس يف البيت هتأمن عدم إصابة اآلالف، ولكن هذا 
اإلجراء سينتج عنه دمار اقتصادي، ورجال األعامل يعانون، وتحملوا 
رضيبة التعويم، وأي حد يقويل اتربع هقوله آسف ماقدرش… واليل 
يحتاجه البيت يحرم ع الجامع«.  هكذا يرى رؤوف غبور أن تأمني 
من  اآلالف  هو  يخرس  أن  من  أهمية  أقل  البرش  من  اآلالف  حياة 

الدوالرات.

الشيتي، مالك رشكة ترافكو للسياحة واالنشاءات،  امللياردير حامد 
بنسبة  الرشكة  يف  العاملني  جميع  مرتبات  األزمة خفض  بداية  مع 
للرشكة،  التابعة  جاز  فنادقه  بسلسلة  العاملني  20٪، ورسح جميع 
وخفض رواتب مهنديس وإداريي االنشاءات بنسبة 50٪. هل لجأ 
امللياردير حامد الشيتي لهذا االختيار ألنه ال ميلك أموال كافية لدفع 
رواتب العامل؟ إطالقاً، بل ألنه يف بداية شهر مارس استحوذ عىل 
3,4٪ من أسهم رشكة  توي جروب )Toy group( االملانية للسياحة 
السياحة  حركة  توقف  أزمة  نتيجة  أسهمها  سعر  انخفاض  بعد 
والطائرات. هكذا رمى امللياردير حامد الشيتي بالعرشات يف هوة 
البطالة والفقر لتزداد ممتلكاته وثرواته. صحيح أن ازدياد الرثوة يف 

قطب هو ازدياد الفقر والبؤس يف القطب اآلخر. 

أما نجيب ساويرس، أغنى أغنياء مرص وأشهر رجال أعامل يف البلد 
الثالثة مليار دوالر، وثاين أغنى مالك  التي تتعدى  وصاحب الرثوة 
اقتصادياً  الليربالية  عن  الصلب  واملدافع  الذهب،  ملناجم  العامل  يف 
العامل  من  كبري  عدد  ترسيح  يف  تتسبب  »كورونا  يقول  وسياسياً، 
وتخفيض أجور آخرين، والقطاع الخاص سيُفلس إذا استمر يف دفع 
املرتبات دون إنتاج، والحكومة لن تستطيع تعويض الجميع… اليل 
بيتعب مش الزم ميوت، فيه ناس هتبقى معندهاش شغل، فيه ناس 
كتري هيتوقف رزقها الشهر ده، الناس دي شهر وال اتنني هينتحروا… 
املقبل  واألسبوع  موصلنلوش،  النكد  قاع  بلد،  اقتصاد  يف  بفكر  أنا 
هيبقى فيه دماء اقتصادية«. هكذا يحذر امللياردير نجيب ساويرس 
من انتحار جامعي يف البالد نتيجة االرتفاع غري املسبوق يف نسب 

البطالة التي سنشهدها يف الشهور والسنني القادمة!!!!

رجال  أكرب  ثاين  هو  الخاص  القطاع  إفالس  عن  يتحدث  الذي  هذا 
أعامل يف العامل من حيث االستثامر يف مناجم الذهب. هكذا يفصح 
مصالحه  عن  برشاسة  ويدافع  نظره  وجهة  عن  ساويرس  نجيب 
الذاتية كرجل أعامل يعتاش عىل مص دماء الطبقة العاملة. يدعو 
نجيب ساويرس، وهو يف قرصه الفاره، العامل ملواصلة العمل بدعوى 
أنه ليس كل من سيصاب بالفريوس سيموت. ليس هذا فقط، بل 
اقرتح أيضاً مؤخراً أن تقام أماكن مبيت للعامل يف أماكن العمل  ليك 
إرجاع  يود نجيب ساويرس  الخارج. هكذا  ال يختلطوا مبن هم يف 
القارة  يف  العبيد  أو  األقنان  عمل  ظروف  يشبه  ملا  العمل  ظروف 
محط  يزال  وال  كان  الذي  الشخص  هو  هذا  الشاملية.  األمريكية 

اعجاب الليرباليني املرصيني.

منها  التي مل يخرج واحد  األعامل املرصية،  هذه هي طبقة رجال 
ما جال يف  بل كل  املاليني،  تواجه  التي  الصحية  لألزمة  ليقدم حال 
التي  الطبقة،  هذه  لطبيعته.  العمل  عودة  رضورة  هو  خاطرهم 
تقدر ثروة أغنى 10 أشخاص فيها بـ 24 مليار دوالر، تتحدث عن 

االفالس!!!

يجب وقف العمل فوراً يف كل األعامل غري الرضورية مع ارغام رجال 
بانتظام. ورجل  كاملة  العامل واملوظفني  األعامل عىل دفع رواتب 
األعامل الذي يتعنت مع عامله يف اعطائهم اجازات مدفوعة األجر 
يجب أن تصادر مصانعه وتوضع تحت رقابة وإرشاف العاملني فيها. 
يجب أن ال ننتظر أن تحدث الكارثة وميوت اآلالف، يجب أن نتعلم 
كانوا ضحية  الذين  االيطالية  العاملة  الطبقة  رفاقنا يف  تجارب  من 
رجال أعامل وحكومة ال يقلون حقارة وأنانية عن الحكومة ورجال 
األعامل يف مرص، يجب أن تستخدم الطبقة العاملة املرصية نفس 
وقف  أجل  من  االيطالية  العاملة  الطبقة  استخدمته  الذي  السالح 
العمل يف القطاعات غري الرضورية، وهو اإلرضاب. كام يجب توفري 
توفري  مع  األساسية،  القطاعات  يف  للعامل  الكاملة  الطبية  الرعاية 

أدوات الوقاية والتعقيم وإجراء تحاليل دورية للعامل فيها.

اإلرضاب من أجل وقف كل القطاعات الغري رضورية.  
من أجل إجازات مدفوعة األجر يف كل القطاعات الغري رضورية.  
من أجل حد أدىن لألجور يف القطاع الخاص يساوي القطاع العام.  

اإلجراءات الحكومية:

يظهر  الدولة-  يف  -ممثل  الحاكمة  الطبقة  من  اآلخر  الجانب  هنا 
من  حزمة  اجراءاته.  خالل  من  الواضحة  الطبقية  انحيازاته 
رجال  لصالح  الرضيبية  واالعفاءات  السخية  املالية  املساعدات 
األعامل وكبار التجار واملستوردين واملصدرين، يف الوقت الذي خرس 
فيه املاليني عملهم نتيجة االغالق الكيل أو الجزيئ لقطاع الخدمات 

وتوقف السياحة.

الديكتاتورية العسكرية الحاكمة قررت انقاذ رجال األعامل بأموال 
توفري  للصناعة،  والكهرباء  الطبيعي  الغاز  سعر  خفض  الجامهري. 
مليار جنيه للمصدرين لسداد جزء من مستحقاتهم للبنوك، تأجيل 
ثالثة  ملدة  والرشكات  املصانع  عىل  العقارية  الرضائب  قيمة  سداد 
األرباح  رضيبة  خفض  البورصة،  يف  الدمغة  رضيبة  خفض  أشهر، 
الرأساملية للرشكات املرصية بقيمة 50٪ لتصبح 5٪ وتأجيل ميعاد 
األجانب  )املستثمرين  املقيمني  غري  إعفاء   ،2022 ألول  استحقاقها 

بشكل أسايس( من رضيبة األرباح الرأساملية نهائياً!!!!

ورجال  األغنياء  محاباة  تهدف سوى  ال  التي  اإلجراءات  كل هذه   
األعامل تأيت يف وقت تبحث الدولة فيه عن موارد مالية كافية متكنها 
ستدر  االجراءات  املتهالك. هذه  الطبي  النظام  احتياجات  من سد 
فيه  يفقد  الذي  الوقت  نفس  األعامل يف  رجال  خيالية عىل  أرباح 
يومياً اآلالف وظائفهم. الدولة ستعطي مجموعة من األثرياء الذين 
يعملون يف التصدير واالسترياد مليار جنيه لتنقذهم من الديون يف 
نفس الوقت الذي ترفع فيه يدها عن جامهري العاطلني عن العمل 
سيحدث  وما  القريب.  املستقبل  يف  أعاملهم  يفقدون  سوف  ومن 
بعد نهاية األزمة أن الدولة ستخرج علينا لتقول لقد استنفذنا كل 
مواردنا يف مجابهة الوباء واآلن حان وقت مزيد من التقشف لسد 
عجز املوازنة، لنبدأ سلسلة من االقتطاعات والخصخصة للخدمات 

العامة واالقرتاض ستدفع مثنها الجامهري غالياً.

الدولة  تُكمل  وليك  االقتصاد”،  عىل  “املحافظة  باسم  هذا  وكل 
ملن  جنيه   500 تقدر ب  بطالة  إعانة  إنها ستعطي  قالت  تضليلها 
ترضروا من االغالقات، أي أقل من مستوى خط الفقر الذي قررته 
الدولة بنفسها، بدعوى أننا ال منلك أموال كافية، وأننا نفعل كل ما 

نستطيع.

يف الوقت الذي تقدم فيه الدولة التنازالت لرجال األعامل واألثرياء 
فورا عىل  تفرض رضائب  أن  يجب  العكس.  يحدث  أن  يجب  كان 
الرثوات والودائع التي تتعدى املليون جنيه عىل أن تكون رضائب 
تصاعدية تبدأ من 5٪ لتصل لـ40٪. يف الوقت نفسه، يجب تأميم 
املجتمع.  ترصف  تحت  ومواردها  ثرواتها  ووضع  الكربى  البنوك 
لدعم  فقط  ليس  كافية،  أموال  تجني  أن  للدولة  كان ميكن  هكذا 
البنية الصحية املتهالكة لحامية أرواح الجامهري، ولكن أيضاً إلنشاء 
شبكة أمان اجتامعي لضامن توفري حد أدىن من الحياة للجامهري، 
ال أن تدعم أرباح رجال األعامل وترتك الجامهري العاملة والعاطلة 
عن العمل ليقعوا بني سندان املوت بالوباء ومطرقة املوت بالفقر 
والجوع. يف الوقت نفسه، يجب تأميم البنوك الكربى ووضع ثرواتها 
الصناعات  كافة  توجيه  يجب  املجتمع.  ترصف  تحت  ومواردها 
للداخل، لسد احتياجات املجتمع وليس لسد جشع رجال األعامل.

من أجل فرض رضائب تصاعدية يف الحال.  
يجب تأميم البنوك!  
من أجل إعانة بطالة تساوي الحد األدىن لألجور.  
للمواطنني    مجاناً  والتعقيم  الوقاية  مستلزمات  توفري  يجب 

املسجلني يف بطاقات التموين الحكومية.
يجب وقف تحصيل الفواتري الشهرية.  
 يجب وقف سداد إيجارات املنازل.  

املشهد السيايس

مؤقتة  حالة  البالد  فيه  تشهد  وقت  يف  العامة  األزمة  هذه  تأيت 
من  اآلالف  ضحيتها  راح  املجازر  من  عدد  السيايس.  التصحر  من 
القتىل واعتقال ما يزيد عن 60 ألف معتقل كفيل لقتل املامرسة 
السياسية يف البالد. استغلت الديكتاتورية العسكرية الحاكمة حالة 
املعارضة  أنواع  كل  لتقتل  املسلمني  لإلخوان  املُستحق  العام  الكره 
مبا فيها االرضابات العاملية بحجة “محاربة اإلرهاب”، لكن مؤخراً 
ظهر أن هذه الحجة وغريها من ادعاءات النظام مل تعد تنطيل عىل 

الجامهري، وهو ما ظهر يف احتجاجات سبتمرب 2019.

طبق  عىل  فرصة  الحاكمة  الديكتاتورية  ليعطي  الوباء  جاء  اليوم، 
من ذهب، فرصة إحكام قبضة حديدية عىل البالد بحجة “محاربة 
الوباء”. وهو ما بدأت تستغله الديكتاتورية الحاكمة، يف شهر مارس 
اليساريني،  املناضلني  من  اثنني  األمنية  السلطات  اعتقلت  املنقيض 
بتهم  للتحقيق  وخضعا  ظهرا  ثم  الزمن،  من  ملدة  قرسياً  اخفتهام 
من  وغريها  ارهابية”  لجامعة  واالنتامء  كاذبة  أخبار  “نرش  واهية 

التهم التي يقبع بسببها اآلالف يف السجون حالياً.

يف  الوباء  تفيش  فرص  لتقليل  املساجني  عن  الدولة  تفرج  أن  بدل 
الوباء  من  العام  الخوف  حالة  تستغل  ها هي  املكدسة،  السجون 
اليساريني بشكل خاص واملعارضة  املناضلني  لتصفية حساباتها مع 
اآلن،  وإىل  مارس  بداية  منذ  اعتقاالت مستمرة  عام، حملة  بشكل 

أكرث من 6 نشطاء اعتقلوا، بعضهم الزال يخضع لإلخفاء القرسي. 

مرص بها 68 سجن و 382 مقر احتجاز من أقسام ومراكز رشطية. 
من  وأكرث  سيايس  سجني  ألف   60 من  أكرث  األماكن  هذه  يف  يقبع 
مجمل  عن  نتحدث  عندما  أننا  يعني  جنائيني.  سجناء  ضعفهم 
جنائية  أو  سياسية  قضايا  ذمة  عىل  سواء  السجون  يف  املوجودين 
فإننا نتحدث عن ما بني 180 ألف و200 ألف شخص. هؤالء جميعاً 
أغلب  التهوية يف  القذارة محرومني من  أماكن شديدة  يقبعون يف 
األحيان ومحرومني من مياه نظيفة ومحرومني من أي رعاية طبية 
الطبي(  اإلهامل  نتيجة  مسجون   14 تويف  وحدها   2019 سنة  )يف 
ومحرومني أيضاً من أدوات النظافة الشخصية ومن أدوات التعقيم، 
خصوصاً وأن مصلحة السجون علقت الزيارات للمساجني منذ يوم 
15 مارس وإىل  أجل غري مسمى. هذا يف ظل تواتر أنباء من داخل 
هؤالء  املساجني.  بني  بالفريوس  إصابة  حاالت  وجود  عن  السجون 
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االجتامعي،  التباعد  تنفيذ  عىل  قادرين  غري  فقط  ليسوا  املساجني 
بل إنهم ينامون مالصقني لبعضهم البعض من شدة التكدس: نسبة 
التكدس يف السجون 160٪ ونسبة التكدس يف أقسام الرشطة ٪300، 

حسب بيانات املجلس القومي لحقوق اإلنسان الحكومي.

كارثة  حدوث  نحو  تدفع  تحكمنا  التي  العسكرية  الديكتاتورية 
شخص  ألف   200 لـ  بتعريضها  املرصية،  السجون  داخل  انسانية 

مكدسني لخطر اإلصابة بالفريوس.

يجب اإلفراج الفوري عن كل املعتقلني السياسيني.  
يجب اإلفراج عن كبار السن وأصحاب األمراض املزمنة.  
يجب الكشف عن عدد حاالت اإلصابة بالفريوس داخل السجون.  
يجب توفري الرعاية الطبية الالزمة يف مستشفيات العزل املدنية   

ملن تظهر عليه األعراض.
يجب تقديم أدوات التعقيم والوقاية للمساجني.  

خامتة:

أغلب  يف  مفجعة  ستكون  التي  باألحداث،  مليئة  القادمة  الشهور 
األحيان. نحن نسري بخطى ثابتة نحو مأساة حقيقية ال أحد يستطيع 

التنبؤ بتفاصيلها.

األزمة  من  سياسياً  لالستفادة  تسعى  حاكمة  عسكرية  ديكتاتورية 
تتخلخل  بدأت  قد  كانت  التي  قبضتها  إحكام  طريق  عن  الحالية 
ثرواتها  بزيادة  تأبه سوى  املجتمع، طبقة رأساملية ال  عىل  مجدداً 
وحساباتها البنكية يومياً، عاملة هشة تقع يف هوة البطالة والفقر، 
وعامل يتعرضون لخطر املوت هم وأرسهم من أجل زيادة ثروات 

رجال األعامل األثرياء.

يجب أن نستعد لألحداث القادمة. إرضاب عامل اإلنشاءات العاملني 
وتعقيم  وقاية  أدوات  أجل  )من  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  يف 
واجازات مدفوعة األجر ملن يبدو عليهم األعراض( ليس سوى لبنة 
جنينية ملا تحمله الشهور القادمة. سنشهد تصاعدا للوعي الطبقي 
الجمعي بعد أن رأى العامل أن هؤالء األثرياء رجال األعامل والدولة 
يضحون بهم من أجل أن تزيد ثرواتهم، وهو ما ميكن أن تفاجئنا 

نتائجه وتبعاته يف أي لحظة من اللحظات. 

إن النظام الرأساميل عاجز عن حل املشاكل التي يواجهها املجتمع. 
بدالً من إيجاد عالج للفريوس، فإنه يجعل املزيد من الناس ميرضون. 
بدالً من مساعدة الناس عىل النجاة أثناء الوباء، يدفعهم إىل الفقر 
واليأس. ولكن كل هذا بدوره لن مير مرور الكرام وسيكون له آثر 
يف وعي الجامهري والطبقة العاملة. العامل كله، ومرص يف قلبه، يقبع 
فوق برميل بارود ميكن أن ينفجر يف أي لحظة تحت وطأة األزمات 

االجتامعية املتالحقة املرتاكمة والشاملة.

عن  فقط  اللحظة.  لهذه  جاهزين  نكون  أن  عىل  نعمل  أن  يجب 
النظرية  دراسة  طريق  عن  ذلك،  ميكننا  صفوفنا  تنظيم  طريق 
الثورية ميكننا أن نفهم أسباب بؤسنا وفقرنا واحتامالت  املاركسية 
الخالص منه. عن طريق تكوين منظمة ثورية تهدف للقضاء عىل 
النظام الجمهوري الرأساميل ميكننا أن نكون جاهزين لالشتباك مع 

األحداث الفارقة القادمة. 

إذا كانت الطبقة الحاكمة ال تستطيع تحمل وحامية صحتنا وسالمتنا 
بها:  اإلطاحة  يجب  تحملها!  ميكننا  فال  معيشتنا،  مستوى  وتدعيم 
يجب تأميم ثروتها – البنوك واملصانع والرشكات الكربى – ووضعها 
قاعدة  عىل  املجتمع  لصالح  لتعمل  العاملة  الطبقة  سيطرة  تحت 
ثروات  زيادة  وليس  الشعب  احتياجات  لتلبية  املخطط  االقتصاد 
وينظموا  يستعدوا  أن  الثوريني  وعىل  حبُىل،  األيام  أكرر  األغنياء. 
العاملة  والطبقة  الجامهري  مع  يشتبكوا  أن  ليستطيعوا  أنفسهم 

النظام  هدم  لحظة  الفارقة،  للحظة  لالستعداد  تنظيمهم  ملحاولة 
الجمهوري الرأساميل.

ابنوا الخاليا والتنظيامت الثورية يف كل مكان، يف املصانع واألحياء   
والجامعات واملدارس! 

تسقط الديكتاتورية العسكرية الحاكمة!   
ابنوا الخاليا والتنظيامت الثورية يف كل مكان  
تسقط قوات قمع الجامهري)الرشطة والجيش(  
تسقط حكومات رجال األعامل  
ال حل سوى انتصار الثورة االشرتاكية بحكومة عاملية  

خطة “استباقية وفعالة”

منها  الهدف  مركزة  إعالمية  حملة  الخطوات  هذه  كل  صاحبت 
بالواجب  يقومون  باعتبارهم  “جاللته”،  وخاصة  الدولة،  تصوير 
مناصب  فقدوا  ملن  املساعدات  الدولة  تقدم  أمل  وبالفعل،  وأكرث. 
للمصابني حيث  تسجيال  األقل  البلدان  من  املغرب  أليس  شغلهم؟ 
مل يتجاوز لحد اآلن 2000 حالة واألقل تسجيال للوفيات بأقل من 
200؟ مام يجعل وضعه أفضل بكثري حتى من الواليات املتحدة !!!

بالفعل هذا ما يقال، لكن الواقع يشء آخر. حيث أن هؤالء السيدات 
والسادة ال يغفلون، بكل اريحية، سوى عن بعض املعطيات التافهة 
ما بني 800  ترتاوح  الشهرية  املالية  املساعدة  قيمة  أن  جدا، وهي 
درهم )حوايل 86 دوالر( لألرسة املكونة من فردين، و1000 درهم 
)حوايل 107 دوالر( لألرسة ما بني 4-3 أشخاص، و1200 درهم )129 
دوالر( لألرسة املكونة من 4 فام فوق، وهو املبلغ الكاف جدا إذا 
كان االنسان زاهدا يف الحياة فال يأكل وال يرشب وال يحتاج إىل منزل، 

وكل التفاهات األخرى… 

باملبلغ  قارناه  إذا  الخصوص  وجه  عىل  املبلغ  هذا  أهمية  ستظهر 
الذي ميتصه القرص املليك كل سنة من امليزانية العامة والذي يبلغ 
230 مليون أورو، أي 19 مليون أورو يف الشهر، أي 638 ألف أورو 

يف اليوم، فقط ال غري!!!

أما ما يتعلق بالحاالت القليلة فإنه ينبغي أن نقول إن املغرب ورغم 
يف  يزال  ما  فإنه  حالة  أول  اكتشاف  عىل  يوما   40 من  أكرث  مرور 
قاع الرتتيب فيام يخص عدد االختبارات. املغرب حسب إحصاءات 
WorldOMeters )15 أبريل 2020( بالكاد وصل إىل 10.359 اختبار 
لساكنة تقدر بحوايل 36 مليون نسمة، وراء بلدان تعيش الحروب 
من  اختبار،   46.135 بـ  قام  الذي  العراق  مثل  الصعبة  والظروف 
بني ساكنة تبلغ حوايل 38 مليون نسمة، وفلسطني 17.329 اختبار 
من بني ساكنة بالكاد 5 ماليني نسمة، وبلدان أخرى تعاين الحصار 
اإلمربيايل مثل كوبا 20.451 اختبار لساكنة تبلغ 12 مليون نسمة 
وفنزويال 225.009 لساكنة تبلغ 29 مليون نسمة، الخ. وبالتايل فإن 
أو حكومة “جاللته”، بل عىل  بفعالية “جاللته”  تتعلق  املسألة ال 

العكس متاما.

البنية التحتية الصحية املهرتئة. فبعد 60  وهذا طبيعي بالنظر إىل 
سنة عىل ما سمي استقالال ما زال املغرب ال ميتلك سوى عدد قليل 
جدا من املستشفيات وأرسة اإلنعاش وما إىل ذلك. طبعا فام الحاجة 
يف  األموال  استعامل  ميكن  بينام  األشياء  تلك  كل  يف  االستثامر  إىل 
أو  املسؤولني،  لكبار  الخيالية  واألجور  التسلح  مثل  أخرى  مجاالت 
املغرب  من  املهربة  األموال  )حجم  الخارج  إىل  تهريبها  ببساطة 
و2013،   2004 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  الخارجية  البنوك  إىل 
الـ41 مليار دوالر أمرييك، أي ما يعادل ثلثي ميزانية املغرب  فاق 

السنوية.(

1640 رسير  متتلك سوى  ال  املغرب  مستشفيات  أن  والنتيجة هي 
إنعاش، ملا يقارب 40 مليون نسمة، ال ميتلك منها القطاع العام سوى 
684 فقط ! وإذا أخذنا مجمل الفرتة املمتدة من 1960 إىل 2014، 
سنجد أن أرسة املستشفيات شهدت انخفاضا بـ %31. كام أنه ليس 
للمغرب اليوم سوى 6,2 طبيب و8,9 ممرض لكل 10.000 نسمة! 

حسب منظمة الصحة العاملية.

“جاللته”  وال حكومة  “جاللته”  ال  لكن  املقاييس.  بكل  كارثة  إنها 
الطبقة  وأعضاء  الوزراء  أغلبية  ألن  الوضعية،  بهذه  مهتمني  كانوا 
أوربا  إىل  يخرجون  وجميعهم  مزدوجة  جنسيات  لديهم  السائدة 
للعالج؛ مل تظهر املشكلة إال عندما انغلق العامل أمامهم، لكنهم رغم 
بد  ال  املوجودة  األرسة  أن  قرروا  “الحلول” حيث  تنقصهم  مل  ذلك 

املغرب: النظام 
والرأمساليون هم 

األعداء احلقيقيون!
أنس رحيمي

22 أبريل 2020

»مييض الخروف حياته كلها خائفا من الذئب، لكن من 
يذبحه يف األخري هو الراعي« -مثل مغريب-

بعد مرور مدة طويلة عىل إعالن الصني تسجيلها ألول حالة )دجنرب 
األوىل،  الحاالت  تسجيل  ايطاليا  إعالن  أيام عىل   10 وبعد   ،)2019
أعلن املسؤولون املغاربة تسجيل أول حاالت االصابة بفريوس كرونا، 
يوم 02 مارس، ونسبوها طبعا إىل “عوامل خارجية”، حيث أعلنت 
الّسلطات اصابة مغريب قادم من إيطاليا، ثم سائحني فرنسيني، بعد 
ذلك توالت الحاالت، لتصل إىل 2024 حالة )يوم 21 أبريل 2020( 
بعد مرور حوايل 54 يوما عن تسجيل أول اصابة، تويف منهم 126، 

حسب األرقام الرسمية.

مع  البداية  يف  السلطات  به  تعاملت  الذي  األويل  التهاون  وبعد 
الحال،  بطبيعة  واألرباح  االقتصاد  عىل  التأثري  من  خوفا  الجائحة، 
التخبط.  التي غلب عليها  التدابري  اتخاذ مجموعة من  انتقلت إىل 
فقامت بتعليق الرحالت الجوية مع الصني، ويف نفس الوقت أعلنت 
هناك،  املتواجدين  املغاربة  الطلبة  من  مجموعة  استقبال  عن 
الكثري  أكد  واملطارات، يف حني  املوانئ  املراقبة يف  تشديد  وزعمت 
يوتوب  عىل  شهاداتهم  يف  واملطارات،  املوانئ  تلك  عرب  مروا  ممن 
وغريه من وسائل التواصل، أنه ال يوجد أي يشء من ذلك عىل أرض 

الواقع، الخ. 

وبدأت التدابري تتزايد إىل أن أعلنت عن فرض “حجر صحي” عىل 
املواطنني، تم تشديده تدريجيا، ليصل إىل حالة طوارئ صحية متتد 

من 20 مارس إىل غاية 20 أبريل.

ومبجرد فرض الحجر الصحي، نزلت قوات األمن ثم تلتها مدرعات 
الصحي”،  الحجر  تطبيق  “للسهر عىل حسن  الشوارع،  إىل  الجيش 
وهو ما استغلته الدولة طبعا ليك تحكم قبضتها أكرث فأكرث، وكثريا ما 
لجئت إىل تدخالت عنيفة ومهينة، كالشتم والرّكل والصفع، حسب 

الفيديوهات املنترشة يف مواقع التواصل االجتامعي.
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اآلخرين،  من  يطلب  بينام  الزرقاء”،  “الدماء  تخصص ألصحاب  أن 
األغلبية، أن يبقوا يف منازلهم ويثقوا يف أن مناعتهم كفيلة بإنقاذهم. 

وال ينبغي أن ننىس يف هذا السياق أن “جاللته” قد غادر املغرب 
ليحتمي بجزر الكناري، يف يخته الفاره البالغ مثنه 90 مليون أورو.

“يف مركب واحد”؟

خالل كلمته أمام لجنة الداخلية والجامعات الرتابية بالربملان، ناشد 
وزير الداخلية “حّس املواطنة ليك نتمكن من أن نتجاوز معا هذه 

األزمة”، مؤكد عىل أن املغاربة يوجدون جميعا يف نفس املركب.

النبي نوح  إنه مركب عجيب سيدفع حتى  له من مركب هذا!  يا 
الدجاجة  حمل  عىل  فقط  قادرا  ليس  فهو  بالحسد.  يشعر  أن  إىل 
إىل جانب الثعلب، بل قادر حتى عىل أن يحمل األطباء إىل جانب 
السيد الوزير الذي قمعهم قبل سنتني عندما خرجوا لالحتجاج عىل 
يحمل  أن  عىل  أيضا  قادر  املركب  هذا  للقطاع.  الكارثية  األوضاع 
العامل املفقرين بأجور البؤس إىل جانب مصايص دمائهم الذين ما 

زالوا يفرضون عليهم العمل دون أي ضامنات للحامية!

املخزن هو الذي يعرف كل يشء، وعليه يجب علينا أن نقتنع أن 
الدولة صارت فجأة قلقة بشأن صحة املواطنني!! فنفس الدولة التي 
ما زالت تعتقل مئات شباب حراك الريف وحكمت عليهم مبئات 
السنني من السجن، فقط ألنهم طالبوا ببناء مستشفى يف منطقتهم 

املهمشة، صارت فجأة تخاف عىل صحة الشعب. 

العزل،  املتظاهرين  تقتل  التي  الدولة  نفس  أن  نقتنع  أن  علينا 
وأطلقت الرصاص عىل شابة بريئة كل ذنبها أنها كانت تريد الهجرة 
يف قارب بعيدا عن بلد مل يعطها ال عمال وال كرامة، قد صارت تهتم 
ملصري ماليني املغاربة. وعلينا أن نقتنع كذلك أن نفس الدولة التي 
ترتك 20 ألف طفل ميوتون كل سنة بأمراض قابلة للعالج بسهولة 
إنسان كل  تبايل مبوت مائة  الخ( وال  التغذية  )مثل االسهال وسوء 
بالحنان  تشعر  فجأة  صارت  قد  العقارب،  لسعات  بسبب  سنة 
بد  فال  قالها  أنه  ومبا  يخطئ،  ال  املخزن  واحد.  مركب  يف  ومعهم 

أنه محق!

قوانني الحظر ال تطبق عىل الجميع

رقم  تجاوزت  بالكاد  باملغرب  أجريت  التي  التحاليل  عدد  أن  رغم 
10.000 بقليل، فإن عدد املعتقلني بتهمة “خرق الحظر” قد تجاوز 
الذين  العامل  بينهم سوى  28.000 شخص!! وطبعا ال يعاقب من 
ظل  يف  البقاء  أجل  من  للكفاح  الخروج  ظروفهم  عليهم  فرضت 
مثل  الحكومة،  يف  معارف  لديهم  من  أما  الصعبة.  الظروف  هذه 
أخت القيادية يف حزب العدالة والتنمية، فيمكنهم االتصال برئيس 
الحكومة أو بشخصية نافذة ليك يتم إطالق رساحهم بعد االعتذار 

لهم.

الذين  املصانع  أصحاب  عىل  طبعا  يطبق  ال  القانون  هذا  أن  كام 
فرضوا عىل العامل االشتغال دون أن يكلفوا أنفسهم توفري ولو الحد 
األدىن من وسائل الحامية لهم. ينتقل العامل يف وسائل نقل مكتظة 
الطرد من  ويعملون ملتصقني معا ولساعات طويلة، تحت تهديد 
مختلف  يف  بينهم  من  العرشات  إصابة  هي  والنتيجة  العمل… 
املناطق الصناعية، وخاصة طنجة والدار البيضاء وفاس. ناهيك عن 
أرسهم واملخالطني لهم )85 يف الدار البيضاء، 66 يف مراكش، 21 يف 

طنجة، 68 يف فاس(.

هل تحركت الدولة ملعاقبة هؤالء الرأسامليني؟ كال بطبيعة الحال! 
هل تحركت النقابات؟  مستحيل فالوقت الحايل “للوحدة” و”السالم 

االجتامعي” )من جانب واحد(، الخ، الخ. 

عىل  قادران  الرأساميل  النظام  وال  الحكومة  ال  أنه  هذا  كل  يؤكد 
مساعدة املجتمع عىل مواجهة الجائحة، بل إنهام بالضبط ما مينعانه 
من مواجهتها بسبب عقود من سياسات التقشف والقمع والسعي 

نحو الربح ولو عىل حساب حياة املاليني من الرجال والنساء.

من يدفع الثمن؟

فإن  الواحد”  “املركب  الداخلية حول  وزير  السيد  رغم ترصيحات 
جميع  عىل  عادل  بشكل  مقسمة  ليست  األزمة  أن  هو  الواقع 
“الركاب”! فبينام ينسحق ماليني العامل والفالحني، والفئات األكرث 
هشاشة، تحت ثقل أزمة رهيبة مع انتشار البطالة والغالء والسياسة 
القمعية، يعيشون الجوع بشكل يومي وصعوبة الحصول عىل الحد 
األدىن الرضوري للبقاء، ناهيك عن خطر اإلصابة بالفريوس يف املصانع 
وأحيانا  النظافة  فيها  ينعدم  والتي  املكتظة  واألحياء  والضيعات 
الرأسامليني  الطفيليات  من  األقلية  تلك  تسارع  النقي؛  املاء  حتى 
إىل االستفادة من الوضع اىل اقىص الحدود، وتراكم األرباح الطائلة 
برفع وترية االستغالل والغالء واملتاجرة يف كل يشء مبا يف ذلك املواد 

الغذائية الفاسدة والكاممات املرضة بالصحة، الخ.

تدعونا الصحافة الرسمية إىل أن نكون “منصفني وأال ننىس اإلشارة 
إىل املساهامت الكبرية التي قدمها العديد منهم لصندوق مكافحة 
كورونا”، والتي تقدر باملاليري. طبعا، لكن ليك ال نفسد هذه الصورة 
الجميلة، ينبغي أال نشري إىل أن كل تلك املبالغ ليست سوى فتات 
البلد  وثروات  العامل  عمل  باستغالل  راكموها  هائلة  ثروات  من 
طيلة عقود، وبطرق تعترب إجرامية حتى مبقاييس الرأساملية. كام 
يجب أال نشري إىل أنهم ساهموا من أجل إنقاذ نظامهم بالذات. لكن 
يجب خصوصا أال نشري إىل أنهم مل يقوموا بذلك إال بعد تأكيد وزير 
االقتصاد أنه سيتعامل مع مساهامتهم باعتبارها “مصاريف قابلة 
للخصم” أي أنه سيعفيهم من الرضائب مقابل كرمهم، وأخريا ليس 
من اللباقة يف يشء أن نشري إىل أنهم واقفون اآلن أمام باب الحكومة 
الصندوق،  ينتظرون منها أن تعطيهم حقهم من مساعدات نفس 

كام طالب بذلك بوضوح االتحاد العام ملقاوالت املغرب. 

العدو الحقيقي

يف املغرب، مثلام هو الحال يف كل أنحاء العامل، ليس الفريوس هو 
مدة  قبل  تراكمت  سريورة  رسع  الذي  املحفز  مجرد  بل  األزمة؛ 
الكثري  يف  ذلك  رشحنا  أن  املاركسيون  نحن  لنا  سبق  وقد  طويلة. 

من وثائقنا. 

السبب الحقيقي لألزمة هو النظام الرأساميل نفسه. فالفريوس ليس 
املسؤول عن خراب قطاع الصحة والتعليم، وال االقتطاعات املتتالية 
والخصخصة، مام جعل املجتمع عاجزا عن املواجهة عندما تطلب 

األمر ذلك. 

السعي املحموم من أجل الربح، الذي هو غاية الرأساملية الوحيدة، 
تكثيف  خالل  من  جحيم  إىل  الناس  ماليني  حياة  حول  ما  هو 
وترية  ورسع  عملهم،  وظروف  عيشهم  مستويات  عىل  الهجامت 

تخريب البيئة وجميع عنارص الحضارة.

كانت األزمة خانقة أصال، فجاءت الجائحة فزادت األمور سوءا إىل 
درجة كارثية. كان املندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، قد 
توقع منتصف مارس املايض، أال تتجاوز نسبة النمو %1، لكنه عاد 
بشكل جذري، ورصح  توقعاته  مراجعة  إىل  أبريل   13 االثنني  يوم 
خالل   ،)-  1,8%( سلبيا  سيكون  النمو  أن  االسبانية   ،EFE لوكالة 
الثانية من السنة الجارية، وقال إن املغرب سيسجل أسوء  الدورة 

سنة له يف هذا القرن.

والطبقة  أزمات.  تلو  أزمات  لتقدمه،  الرأساملية  لدى  ما  هو  هذا 
الرأسامليون  الثمن.  يؤدون  من  هم  الفقراء  وعموم  العاملة 
بعد  ما  ملرحلة  استعدادا  سكاكينهم  يشحذون  بدأوا  وحكومتهم 
وموظفي  لعامل  الرتقيات  تجميد  الحكومة  قررت  فقد  كورونا. 
عامل  فيهم  مبن  أجورهم،  من  االقتطاع  قررت  كام  العام،  القطاع 
قطاع الصحة، وكذلك اللجوء املكثف إىل االقرتاض… مام يعني رمي 

كل ثقل األزمة عىل كاهل الكادحني وألجيال كثرية مقبلة.

لقد بدأ الرأسامليون منذ اآلن يطالبون بتدخل الدولة ملساعدتهم 
حساب  عىل  وذلك  الجائحة،  بعد  ما  أرباحهم  عىل  الحفاظ  عىل 
الشعب طبعا. ويف هذا السياق نرش أخنوش )وزير ورجل أعامل( 
مؤخرا مقاال، كتبه له بالتأكيد أحد أتباعه، ليقدم وجهة نظر قسم 
كبري من الطبقة السائدة ملا يجب القيام به بعد كورونا. حيث قال: 
إنه عىل الدولة أن تستدين لتساعد “الفاعلني االقتصاديني”. أي أن 

شعارهم هو: “خصخصة األرباح وتأميم الخسائر”.

التفكيك  العاملة.  الطبقة  املقبلة صعبة جدا عىل  املرحلة  ستكون 
الذي تعرضت له العديد من القطاعات واختفاء الكثري من املقاوالت 
مسبوقة.  غري  مستويات  إىل  البطالة  سريفع  واملتوسطة  الصغرية 
ستنفذها  التي  الهجامت  ومختلف  والغالء،  األجور  من  االقتطاع 

الطبقة السائدة ودولتها عىل العامل، ستزيد أوضاعهم سوءا.

لها  نقابية مجرمة ال هم  العاملة مكبلة بقيود بريوقراطية  الطبقة 
سوى الدفاع عن النظام القائم، كام يوضح ذلك توقيعهم اإلجرامي 
مؤخرا عىل قرار االقتطاع من أجور العامل وصمتهم عن الرد عىل 
ال  أنها  كام  العاملة.  الطبقة  لها  تتعرض  التي  االعتداءات  مختلف 
ويعطيها  كطبقة  يوحدها  أن  ميكنه  الذي  السيايس  حزبها  متتلك 
برنامجا للنضال. كل هذا سيرتك أثره عىل الطبقة العاملة وقدرتها 

عىل الرد عىل املدى القريب. 

لكن األكيد هو أنه مبجرد مرور الجائحة، سوف تعود الطبقة العاملة 
إىل املصانع والشوارع ووعيها أكرث تطورا مام قبل. ستعود وقد رأت 
ومختلف  والخصخصة،  التقشف  سياسة  أوصلتنا  أين  إىل  بعينها 
السياسات التي فرضتها الحكومات املتتالية. كام رأت االحتقار الذي 
كام  ومعاناتهم.  العامل  حياة  مع  والرأسامليون  الدولة  به  تتعامل 
ستكون قد رأت أيضا أن القطاع العام هو من وقف يف وجه األزمة 
وليس الرأسامليون الخواص الذين كل ما قاموا به هو االختباء تحت 

أرسة نومهم. 

عندها ستنهض للنضال، سواء عىل الصعيد االقتصادي أو السيايس. 
وستطالب بوقف الهجامت ضد الصحة والتعليم وستقف يف وجه 
مواتية،  عاملية  النضال يف ظل ظروف  ذلك  وسيتم  والقمع.  الغالء 
العامل.  أنحاء  كل  يف  األعامل  جدول  عىل  الطبقي  الرصاع  حيث 
ستستعيد الطبقة العاملة املغربية تقاليدها الثورية، وتستلهم من 

خربة نضاالت عامل العامل، كام أنها ستقدم لهم خربتها.

التي تقرتح نظاما ثوريا  املاركسية،  السياق ستصري األفكار  يف ذلك 
بديال، قامئا عىل سيطرة العامل أنفسهم عىل الرثوات التي ينتجونها 
وتوجيهها بشكل مخطط لخدمة املجتمع ككل، ذات جاذبية كبرية. 
يرتكوا  أال  عليهم  ملاذا  يفهموا  أن  العامل  السهل عىل  من  وسيصري 
مصريهم يف يد أقلية من الطفيليات، وأنه عليهم أن يأخذوا الزمام 

بني أيديهم. 

بطفرات.  سيحصل  بل  بالرضورة،  تدريجيا  الوعي  تطور  يكون  لن 
الثورية  القيادة  ببناء  له  نستعد  أن  علينا  الذي  املنظور  هو  هذا 
من  ومنترصة،  األمد  قصرية  السريورة  هذه  تجعل  أن  ميكنها  التي 
أجل تشييد مجتمع اشرتايك ستكون فيه الحياة نظيفة صحية جميلة 

ومتحررة من كل قمع وكل عنف!
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غزة،  داخل حدود  الوباء  محارصة  تأمل يف  إرسائيل  أن  يف  ال شك 
مام سيعرض ماليني الفلسطينيني للخطر الجسيم. وسيؤدي ذلك إىل 
اندالع أزمة رهيبة خالل األشهر املقبلة، وسيصطف طابور طويل من 

الالجئني عىل الحدود اإلرسائيلية بحثا عن املساعدة الطبية.

الداخل عىل بذل  ويف الوقت نفسه تعمل الحكومة االرسائيلية يف 
جميع الجهود لضامن مرور االقتصاد اإلرسائييل من أزمة كوفيد 19 
بأقل قدر من األرضار. سيفرض عىل 70.000 عامل عريب يف إرسائيل 
والزراعة.  البناء  يف  العمل  ليواصلوا  عملهم  أماكن  يف  يقيموا  أن 
تفضل الطبقة الحاكمة أن تعرض حياة هؤالء العامل للخطر عوض 
رؤية الصناعة ترتاجع. وهناك تقارير تفيد بأن نتائج بعض العامل 
العالج  تقديم  من  وبدال  إيجابية،  جاءت  إرسائيل  يف  الفلسطينيني 

لهم، تم طردهم ببساطة إىل حدود الضفة الغربية.

غري صالحة للسكن أصال

فرتة  منذ  حدوده  تجاوز  غزة  يف  املعطوب  الصحية  الرعاية  نظام 
طويلة. فبعد خمس سنوات من بدء الحصار اإلرسائييل املرصي، عام 
2007، أصدرت األمم املتحدة تقريرا توقعت فيه أن غزة ستصري غري 
صالحة للسكن بحلول عام 2020. يف بداية العام كان أكرث من نصف 
كامل.  بشكل  اختفى  أو  النصف  إىل  انخفض  قد  األساسية  األدوية 
ال يوجد سوى 2895 رسير مستشفى ألكرث من 02 مليون نسمة: 
هذا يعني 1,3 رسير لكل 1000 شخص، بينام كانت منظمة الصحة 
العاملية قد ذكرت أن هناك حاجة إىل ما ال يقل عن خمسة أرسة 
لكل 1000 شخص للتعامل مع تفيش كوفيد 19. وما زاد الطني بلة 
هو أن الحكومة ال متتلك سوى 62 جهاز للتنفس االصطناعي، من 
بينها 15 قيد االستخدام بالفعل. وقالت منظمة الصحة العاملية إنهم 
سيحتاجون عىل األقل إىل 100 جهاز آخر للتعامل مع تفيش املرض، 

لكنهم غري قادرين عىل توفريها.

لكن عىل الرغم من ذلك مل تقدم منظمة الصحة العاملية من دعم 
سوى مستشفى ميداين يتألف من 38 رسيرا. وأوضح مدير مكتب 
قادرون  إنهم  صبح،  النارص  عبد  غزة،  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
عىل معالجة الحاالت املائة األوىل فقط يف حالة تفيش املرض ببطء. 
وقد أقامت حامس 20 منشأة للحجر الصحي مخصصة قادرة عىل 
إيواء 1200 شخص. تفاقمت حدة األزمة بسبب نقص األطباء. ويف 
حني كان تقرير األمم املتحدة لعام 2012 قد قال إن غزة ستحتاج 
يف   160 فقدت  فإنها   ،2020 عام  بحلول  جديد  طبيب   1000 إىل 

السنوات الثالث األخرية بسبب فرار آالف األشخاص من القطاع بحثا 
عن ظروف معيشية أفضل.

الهجامت  من  سنوات  نتيجة  هو  بل  مصادفة  ليس  الوضع  هذا 
املدمرة التي شنتها اإلمربيالية اإلرسائيلية، والتي حطمت الظروف 
املعيشة يف غزة وخلقت فجوة بني مستوى املعيشة بني الفلسطينيني 
واإلرسائيليني الذين يعيشون عىل الجانب اآلخر من الحدود. يعيش 
اإلرسائيليون يف املتوسط   عرش سنوات أطول من الفلسطينيني. ومع 
ظهور جائحة كوفيد 19 يف األفق، فقد خلقت هذه الظروف وضعا 

خطريا للغاية للمنطقة بأكملها.

محارصة يف قفص

االبتعاد االجتامعي من بني الطرق التي يتم بها إبطاء انتشار كوفيد 
19. لكن هذا اإلجراء شبه مستحيل يف قطاع غزة، التي لديها واحدة 
من أعىل الكثافات السكانية يف العامل، بوجود 6028 شخص يف كل 
تصل  إرسائيل،  يف  السياج  من  األخرى  الجهة  ويف  مربع.  كيلومرت 
الوحيد  املكان  مربع.  كيلومرت  لكل  شخص   500 السكانية  الكثافة 
توجد  األقل  أعىل هو هونغ كونغ، حيث عىل  كثافة  الذي يسجل 
الالجئني،  مخيامت  السكانية هي  املراكز  أكرب  نسبية.  حركة  حرية 
التي تضم كثافة أعىل بشكل غري متناسب من املدن. ففي مخيم 
جباليا، يعيش 140.000 الجئ يف مساحة 1,4 كيلومرت مربع فقط. 
يحتوي املخيم عىل ثالث عيادات ومستشفى واحد فقط. إن هذا 
املستوى من الكثافة السكانية، إىل جانب االفتقار التام إىل أي بنية 
قبل  من  املستمرين  واالحتالل  الحصار  بسبب  حقيقية  أساسية 
إرسائيل، يعني أنه ال يوجد للفلسطينيني يف غزة أي مخرج. كيف 
العائالت والجريان واألصدقاء  العزل عندما تكون  أن تطبق  ميكنك 

وأبناء العم يف نفس املنزل الصغري؟

عامي  بني  وظائف.  توجد  وال  القطاع  كل  يف  منترش  املدقع  الفقر 
2012 و 2020، قفزت البطالة الرسمية يف غزة من %29  إىل 53%، 
مع %67 بني الشباب. حتى أبسط الرضوريات، مثل املياه الصالحة 
فإن %97 من  املتحدة،  لألمم  ووفقا  غزة.  متوفرة يف  للرشب، غري 
هذا  يتعارض  البرشي.  لالستهالك  صالحة  غري  جوفيا  املخزنة  املياه 
مع كل ما يلزم للتعامل مع األزمة. تعترب املعدات الطبية واألدوية 
والنظافة من املتطلبات األساسية للتعامل مع أي مرض، ناهيك عن 
فريوس خبيث مثل كوفيد 19. لكن ما نراه يف غزة هو العكس متاما. 
فإنهم  واالحتالل  الحصار  وبسبب  السكان،  سيجتاح  مرض  أي  إن 

آدم زين الدين
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أدت جائحة فريوس كورونا إىل اإلغالقات وفرض القيود عىل الحركة 
لكن  العامل.  أنحاء  جميع  يف  والغذائية  الطبية  اإلمدادات  ونقص 
كل تلك األشياء تعترب هي الوضع العادي يف قطاع غزة، حتى قبل 
الجائحة. قطاع غزة، الذي يرزح بالفعل تحت قيود ثقيلة وخصاص 
شديد، منذ بداية الحصار قبل 13 عاما، مجرب اآلن عىل أن يواجه 

تهديد كوفيد 19.

وعىل الرغم من أن صحيفة جريوزاليم بوست وصفت القطاع بأنه 
“املكان األكرث أمانا يف العامل” بسبب عزلته، فإنه سجل، يوم األحد 
]29 مارس[، أول تسع حاالت مؤكدة. بدأ الفريوس يف غزة عندما 
عىل  ردا  لباكستان.  زيارتهام  بعد  مرص  من  مصابان  رجالن  دخلها 
ذلك قامت حكومة حامس بإغالق املطاعم وقاعات األفراح وأوقفت 
يف  غزة  سكان  من   2000 حوايل  ودخل  القطاع.  يف  الجمعة  صالة 
الحدود  عرب  فقط،  كيلومرتات  بعد  وعىل  الذايت.  الصحي  الحجر 
إىل 4247  األسبوع  املرىض هذا  ارتفع عدد  العسكرية يف إرسائيل، 
كامل  بشكل  الوضع  أربكها  التي  نتنياهو  حكومة  وفاة.   15 مع 
بغرامات  الرضوري  غري  السفر  معاقبة  وقررت  تاما،  إغالقا  فرضت 
باهظة. أما يف الضفة الغربية، حيث اعتاد السكان منذ فرتة طويلة 
عىل حظر التجول واإلغالق القرسي، تم إيقاف الحياة كليا من قبل 
السلطة الفلسطينية، بقيادة فتح، والحكومة اإلرسائيلية منذ تأكيد 
أول حالة إصابة بكوفيد 19 يف بيت لحم بداية هذا الشهر ]مارس[. 
وقد سجلت املحافظة املحتلة بالفعل 99 حالة مؤكدة ووفاة امرأة 
هو  ما  مع  التعامل  عىل  قادرتان  حامس  وال  فتح  ال  لكن  مسنة. 
قادم. فمع ظروف الحياة البائسة أصال والغياب شبه الكامل للرعاية 

الصحية، فإن غزة والضفة الغربية ستترضران بشدة بالفريوس.

تدعي إرسائيل أنها قلقة من انتشار الفريوس يف غزة. وعىل الرغم 
من النقص يف أجهزة اختبار كوفيد 19 يف إرسائيل، فقد التزمت إدارة 
نتنياهو بإرسال 200 من تلك األجهزة إىل غزة. رصحت وحدة تنسيق 
أعامل الحكومة يف املناطق )COGAT(، التي هي الهيئة العسكرية 
»الفريوسات  أن:  الفلسطينية،  السلطة  مع  بالتنسيق  املكلفة 
واألمراض ليس لها حدود، وبالتايل فإن منع انتشار فريوس كورونا 
لكن  رئيسية«.  إرسائيلية  مصلحة  الغربية[  ]والضفة  غزة  قطاع  يف 
اإلرسائييل  الجيش  هاجم  حيث  املامرسة  مع  يتناقض  االدعاء  هذا 
مؤخرا الخيام الطبية التي أقيمت يف غزة للتعامل مع تفيش املرض. 

الشعب الفلسطيني بني جرائم إسرائيل وبني كوفيد 19
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سيرتكون ملصريهم. غالبا ما يوصف الوضع يف غزة بأنه أزمة إنسانية، 
كوفيد  أزمة  تصوير  ويتم  سبب.  أو  حل  بدون  مؤسف  وضع  أي 
نتاج خالص  الرببرية هي  الظروف  لكن هذه  بطريقة مامثلة.   19
أن  كام  الغرب.  يف  “الدميقراطيني”  وحلفائها  اإلرسائيلية  لإلمربيالية 
الفظائع التي سيتسبب فيها فريوس كورونا بني سكان غزة ستكون 

مسؤوليتهم أيضا.

االحتالل اإلرسائييل

من  بدعم  اإلرسائييل،  اإلمربيايل  العدوان  من  سنوات  تسببت  لقد 
أكرث  من  واحدة  غزة  جعل  يف  واألوروبية،  األمريكية  اإلمربيالية 
خطري  تفش  حدث  إذا  الكوكب  هذا  عىل  للخطر  عرضة  املواقع 
للوباء. لقد وقع عامل غزة بني مطرقة اإلمربيالية وسندان الفصائل 
الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  حامس  مثل  املتنافسة،  الربجوازية 

التي فشلت جميعها يف تقديم أي حلول.

لقد قيدت الدولة اإلرسائيلية قدرة الشعب الفلسطيني عىل الحصول 
امكانية  بتقييد  وقامت  الطبية.  واإلمدادات  والكهرباء  الغذاء  عىل 
الحصول عىل املواد ذات االستخدام املزدوج للمستشفيات ومعدات 
الرصف الصحي، مام سيضعف بشكل ملحوظ أي كفاح ضد كوفيد 
19. وهذا ليس بجديد، ألن الحصار حال طيلة سنوات دون وصول 
جرحى  يعالجون  كانوا  الذين  األطباء  حتى  اإلنسانية.  املساعدات 
من طرف  عشوايئ  نار  تعرضوا إلطالق  األخرية  العودة  احتجاجات 
الجيش، مثل طبيب كندي من مدينة لندن يف مقاطعة أونتاريو. لقد 
املناطق جميع عمليات  الحكومة يف  أعامل  تنسيق  أوقفت وحدة 
الدخول إىل إرسائيل من غزة والضفة الغربية. وعىل الرغم من ذلك 
فإن هناك، كام قال مسؤول كبري يف وزارة الصحة الفلسطينية، يوم 
انترش  إذا  أنه  من  كبرية  مخاوف  هايوم،  إرسائيل  لصحيفة  األحد، 
الفريوس يف غزة وانهار نظام الرعاية الصحية الهش أصال، “سيحاول 
أدى  لقد  اإلرسائيلية”.  الحدود  إىل  الوصول  الفلسطينيني  آالف 
الصحة، مام جعل من توصية توفري  الحصار إىل نزوح حتى عامل 
ما بني 300 و400 طبيب للتعامل مع تفيش املرض حلام طوباويا. 
ميثل هذا أزمة إنسانية خطرية، وميكن أن يحاول مئات اآلالف من 
الفلسطينيني اليائسني التامس اللجوء واملساعدة الطبية يف إرسائيل 

نفسها.

قادتهم  عىل  االعتامد  الفلسطينيون  يستطيع  ال  نفسه  الوقت  ويف 
للتعامل مع األزمة. يستخدم القادة الربجوازيون معاناة العامل يف 
بقيادة  الفلسطينية،  فالسلطة  السياسيني.  خصومهم  ضد  الرصاع 
فتح، تواصل معاقبة غزة ومنع وصول اإلمدادات الطبية األساسية 
لإلمربيالية  عميل  سوى  اليوم  فتح  ليست  الواقع  يف  املرىض.  إىل 
أما  الفلسطيني.  الشعب  ضد  سجن  كحارس  تعمل  اإلرسائيلية، 
حامس، التي كانت عىل خالف مع فتح، فقد بدأت اآلن تدعوا إىل 
“الوحدة الفلسطينية”، ملمحة إىل نوع من التعاون مع فتح مقابل 
رفع العقوبات عن غزة. لكن هذه الوحدة بني جناحي الربجوازية 

الفلسطينية ليس لديها ما تقدمه للشعب الفلسطيني.

مع  جنب  إىل  جنبا  لعقود  الفلسطينية  البورجوازية  عملت  لقد 
الجامهري  استغالل  مثار  من  مقابل جزء  العامل  وباعت  اإلمربيالية 
خيانة  شكلت  التي  أوسلو،  اتفاقيات  إىل  هذا  يعود  الفلسطينية. 
مع  القطع  رفضها  بسبب  الفلسطينية،  القيادة  لالنتفاضة.  كاملة 
الرأساملية، دفعت الجامهري إىل طريق مسدود. وقد كانت يف هذا 
مدعومة من قبل الحكام العرب الذين، عىل الرغم من كل حديثهم 
الحاكمة  الطبقة  مع  متحدين  دامئا  كانوا  فلسطني،  تحرير  عن 
أكرث سوءا. ومع  الجامهري صارت  أوضاع  فإن  ثم  اإلرسائيلية. ومن 

انتشار كوفيد 19 ستتسارع هذه السريورة.

وأعلنت  الذعر،  من  حالة  يف  الفلسطينية  السلطة  دخلت  وبينام 
حالة الطوارئ وقامت بالقليل من اإلجراءات، فقد أظهر العامل أنه 

أغىن رجل يف مصر 
 يقول'احلياةجيب أن تستمر'

والعمال يقاومون
ديجان كوكيك

20 أبريل، 2020

أثار أغنى رجل يف مرص الغضب عندما رصح أن “الحياة يجب أن 
تستمر” رغم جائحة فريوس كورونا، وهو ما يعني رضورة استئناف 
العمل يف أرسع وقت ممكن، سواء كان ذلك آمنا بالنسبة للعامل 
أم ال، من أجل الحفاظ عىل األرباح. هذا يفضح ازدراء الربجوازية 
الطبقي  بدأ غضبهم  الذين  العاديني،  الناس  املطلق بحياة  املرصية 

يغيل تحت السطح مبارشة.

أحد  ساويرس،  نجيب  االتصاالت،  قطاع  وبارون  املرصي  امللياردير 
أفراد أغنى عائلة يف أفريقيا. ثروته املعلنة، والتي تبلغ 3 مليارات 
دوالر، هي يف الواقع أقل من الرثوة التي ميتلكها فعال، خاصة إذا 
الكيمياوية  والرشكات  البناء  رشكات  يف  حصصه  باالعتبار  أخذنا 

املسجلة بأسامء إخوته.

برثوته الشخصية التي ال تحىص ميكنه الطريان إىل أي مكان يريده 
العامل، ويحصل دون عناء عىل أفضل رعاية طبية ممكنة. وإذا  يف 
عىل  يغلق  أن  إمكانه  يف  سيكون  مرص،  يف  كامل  إغالق  فرض  تم 
العديدة، حيث يسهر عرشات  نفسه بشكل مريح يف أحد قصوره 
الخدم عىل أن يوفروا له كل احتياجاته -من مسافة آمنة، بالطبع-. 
الجونة،  الصحي يف  الحجر  بحرية، وقد يفضل قضاء  التنقل  ميكنه 
عىل شاطئ البحر األحمر، حيث املنتجع الفاخر الذي ميلكه شقيقه 
االنتقال  إذا ساءت األمور أكرث يف مرص، فبإمكانه دامئا  أما  سميح. 
جنيه  مليون   37 مثنها  والبالغ  نايتسربيدج  يف  الفاخرة  شقته  إىل 
بنتهاوس،  شقة  إىل  أو  املرصية-  الثورة  خالل  فعل  -كام  اسرتليني 
التي اشرتها يف 2014، مقابل 70 مليون دوالر. وبالطبع فإن لندن 
أكرث من قرن وأعمق  أزمة صحية منذ  أكرب  تعانيان من  ونيويورك 

كوفيد  بؤرة  تعترب  التي  لحم،  بيت  ففي  أنفسهم.  قيادة  بإمكانهم 
19 يف الضفة الغربية، نظم 3000 عامل صفوفهم يف لجنة طوارئ. 
عىل  القدرة  يف  عظيمة  ثورية  تقاليد  الفلسطينيون  العامل  ميتلك 
تنظيم أنفسهم يف مجالس، يعود تاريخها إىل االنتفاضة األوىل عندما 

فشلت قيادتهم عن القيام باملثل.

اإلرسائيلية،  العاملة  للطبقة  بالدعوة  تتوجه  أن  املجالس  تلك  عىل 
عىل  الصحية،  الرعاية  قطاع  متويل  نقص  من  بدورها  تعاين  التي 
األزمة  تعمق  املجتمع. ومع  املوجودة يف  الهائلة  الرثوة  الرغم من 
ستسنح  وهكذا،  تأججا.  الجامهريي  السخط  سيزداد  إرسائيل  يف 
مع  للتواصل  الفلسطينية  الجامهري  أمام  آجال،  أم  عاجال  الفرصة، 
عاملية  جبهة  خلق  أجل  من  إرسائيل  يف  للنظام  املناهض  املزاج 

موحدة ضد الطبقة السائدة اإلرسائيلية.

الوحدة  األشخاص مطلب  بعض  رفع  إىل  الصحية  األزمة  أدت  لقد 
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني. لكن ماذا يعنيه ذلك؟ هل يقصدون 
الوحدة بني الطبقة السائدة اإلرسائيلية وبني الشعب الفلسطيني؟ 
بني  الوحدة  املمكنة هي  الوحيدة  الوحدة  إن  شعار خاطئ!  ذلك 
دفع  منهم  سيُطلب  الذين  وفلسطني،  إرسائيل  والفقراء يف  العامل 

مثن األزمة الصحية التي تسبب فيها النظام الرأساميل.

أزمة يف تاريخ الرأساملية. لكنه يف كلتا الحالتني، سيكون يف مقدوره 
أن يراقب الفوىض والدمار من مسافة آمنة، وميكنه التغلب عىل كل 
مخاوفه بفضل املليارات املخزنة بأمان يف حساباته املرصفية بعيدا 
يعيشون  الذين  العاديني  املرصيني  من  املاليني  وخيال  متناول  عن 

عىل 100 دوالر شهريا.

ما  يفهم  ال  ساويرس  نجيب  أن  املستغرب  من  ليس  فإنه  وبالتايل 
الداعي إىل كل هذا الضجيج حول كوفيد 19. يف أوائل شهر مارس، 
وسط  وقائية  إجراءات  عن  اإلعالن  يف  املرصية  الحكومة  بدأت 
مخاوف من انتشار أزمة صحية كبرية، يف بلد ميكن أن يكلف فيه 
يوم يف مستشفى عام ما يساوي عرشة أيام من الحد األدىن لألجور، 
وحيث تعترب التهابات الجهاز التنفيس وأمراض الكىل والتهاب الكبد 
الفريويس من بني أكرب عرشة أمراض قاتلة. كان هذا دافعا ليك يبدأ 
التي ميكنها أن تثري  التغريدات االستفزازية  ساويرس يف حملة من 

إعجاب دونالد ترامب نفسه، حيث قال:

أثارت تعليقاته عىل الفور الغضب عىل وسائل التواصل االجتامعي، 
من  قليل  عدد  قد سجلت سوى  تكن  مل  أن مرص  من  الرغم  عىل 
الحاالت املؤكدة. يثق معظم املرصيني بالصور املرعبة التي يرونها 
يف إيطاليا أكرث من ثقتهم بالتأكيدات الفارغة من جانب امللياردير. 
ليس  الحال  وبطبيعة  الحد.  هذا  عند  يتوقف  مل  ساويرس  لكن 
املصدر الحقيقي لقلقه هو ما إذا كان الفريوس سيؤدي إىل إيقاف 
الحياة، بل من أن يوقف عامل رشكاته عن العمل، وبالتايل يوقفهم 

عن إنتاج األرباح له.

الحكومة  فرضت  األخرى،  العامة  واملؤسسات  املدارس  إغالق  بعد 
ذلك  يف  مبا  الرضورية،  غري  العمل  أماكن  جميع  إغالق  املرصية 
قطاعات رئيسية يف الصناعة مثل البناء والبيع بالتجزئة والسياحة. 
فصعد ساويرس من هجامته عىل مواقع التواصل االجتامعي، حيث 

قال:

“هل ميكننا أن نفكر كلنا، وال سيام زمالئنا األطباء، حول كيف ميكننا 

جميعا العودة إىل العمل، بعد فرتة الحجر الصحي هذه، حتى لو كان 

الخطر ما يزال موجودا؟ مثل الحفاظ عىل املسافة وتجنب املصافحة 

تستمر  أن  يجب  ذلك…  إىل  وما  العمل  وأماكن  املكاتب  وتعقيم 

الحياة!”.

العاصمة الجديدة

بعد ذلك هدد عالنية بطرد العامل، مبن يف ذلك اآلالف من عامل 
تسبب  للبالد.  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  بناء  يف  املشتغلني  البناء 
لقد  السييس.  نظام  قلب  يف  الرعب  بث  يف  بالذات  التهديد  هذا 
شكل بناء عاصمة مرصية جديدة هوس السييس. ويف حني أن ذلك 
املرشوع ميثل، من ناحية، تعبريا عن شغف الرئيس بتلميع صورته 
خوف  أسايس  وبشكل  أخرى،  ناحية  من  يعكس،  فإنه  الشخصية، 
الطبقة السائدة من الجامهري املرصية، نتيجة إرث الثورة املرصية.

باستخدام ذريعة االزدحام يف القاهرة – الناتج عن النقص املزمن يف 
متويل مشاريع البنية التحتية الوطنية عىل مدى عقود- قرر النظام 
نقل القطاعات الرئيسية لجهاز الدولة بعيدا قدر اإلمكان عن بؤرة 
الثورة يف ميدان التحرير. وبالطبع ستكون هناك أيضا مساحة كبرية 
مثل  السمينة  وللقطط  أصولها،  لتخزين  الكربى  والرشكات  للبنوك 
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أو  أي إرضابات  رفاهية محمية من  تعيش يف  ليك  عائلة ساويرس 
احتجاجات يف الشوارع. هذا هو االبتعاد االجتامعي لصالح األغنياء، 
املكتظة،  املدن  يف  الشقاء  الفقراء  املرصيون  العامل  يعاين  بينام 
مكدسني يف املجمعات السكنية املتهالكة املفتقدة للتنظيم. ستبقى 
الطرق وأنظمة النقل السيئة آفة املراكز الحرضية القاتلة، وستستمر 
الكثري من املناطق الريفية يف مرص تعاين من غياب أنظمة الرصف 

الصحي الصحية وإمدادات الطاقة.

عد أيام عىل تهديدات ساويرس، تم اإلعالن عن استمرار العمل يف 
بناء العاصمة الجديدة. سيتم حبس العامل يف الورشات للحد من 
إبقاء  كان  إذا  ما  يهم  وال  آخر.  مكان  إىل  للمرض  حملهم  مخاطر 
آالف األشخاص يعملون معا مبقربة بعضهم وبدون مساعدة طبية 

سيعني أن تفيش الفريوس سيؤدي إىل خسائر فادحة يف األرواح.

مل يتقبل العامل هذا باستكانة، إذ يظهر رشيط الفيديو أدناه توقف 
العمل يف ورشات العاصمة الجديدة، حيث يقف العامل يف مواجهة 

رؤساءهم ومديري املوقع.

بفريوس  إصابة  حالة  اكتشاف  تم  عندما  بوجه خاص  القلق  تزايد 
كورونا يف املوقع. يحاول أحد املدراء تهدئة العامل بالقول إنه “مل 
الوضع  عن  باإلبالغ  العامل  قادة  أحد  هدد  أي يشء”.  تأكيد  يتم 
“إذهب  بتحد:  املسؤول  عليه  فرد  العاملة(،  )القوى  العمل  لوزارة 
إىل وزارة العمل”، اليشء الذي زاد يف إشعال غضب أكرب بني العامل، 

قبل أن يغادروا املبنى لبدء اإلرضاب.

للطبقة  آمنا  مالذا  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  تكون  أن  وعوض 
السائدة املرصية، ميكنها أن تصري، حتى قبل أن تكتمل بوقت طويل، 
مركزا لرصاع طبقي رشس. بسبب ظروف الحجز يف املوقع وإجراءات 
الوضع.  الرقابة يف مرص، يصعب علينا الحصول عىل آخر تطورات 
ومع ذلك فإنه إذا استمرت االضطرابات بني القوى العاملة كام هو 
املرصية،  العاملة  الطبقة  لبقية  يحتذى  مثاال  تصبح  فقد  محتمل، 

خاصة مع تفاقم انتشار كوفيد 19 يف جميع أنحاء البالد.

سقوط القناع

ساويرس  لعائلة  بالنسبة  مرص  يف  الجديدة  العاصمة  بناء  ليس 
سوى أحد مصادر الربح العديدة التي ميتلكونها. وحتى لو مل تؤد 
الجائحة إىل خسارته للمكافأة الحكومية الضخمة التي من املفرتض 
الكثري من  لديه  تزال  فإنه ما  الورش،  أن يحصل عليها مقابل هذا 
يف  استمر  فقد  وهكذا  أجلها.  من  يقلق  أن  عليه  التي  القطاعات 
التأكيد عىل أن أي عامل سيتوقف عن العمل لن يحصل عىل أجر، 
والتهديد بطردهم نهائيا. فكان الغضب الذي ولده هذا عىل وسائل 

التواصل االجتامعي غضبا غري مسبوق.

بدعم  تظاهر  قد  كان  ساويرس  نجيب  أن  باإلشارة  الجدير  ن 
الجامهري املرصية خالل مناسبات عديدة يف الفرتة الثورية سنوات 
2014-2011. رفع دعوات غامضة من أجل “الدميقراطية” يف 2011 
و2012. وبصفته برجوازيا كبريا ينحدر من عائلة مسيحية قبطية، 
فقد احتفل عندما تم إسقاط جامعة اإلخوان املسلمني – التي هي 
من  السلطة  انتزاع  حاول  الذي  املرصية  الربجوازية  مكونات  أحد 
آنذاك   .2013 يف  جامهريية  حركة  بفعل  التقليديني-  الالعبني  يد 
الرجعية يف  العنارص  الساذجني واملشوشني فكريا وكذا  اعترب بعض 
الثورة نفسها أن ساويرس وغريه من “الدميقراطيني”  صفوف قادة 
التعاون  الربجوازيني حلفاء مثاليني يف نضال مشرتك. تسببت نزعة 
الطبقي تلك يف خلق ارتباك هائل يف صفوف الجامهري، مام أدى إىل 
خلق أوهام أكرب يف نظام السييس وإىل إحباط كبري، يف نهاية املطاف، 
عندما مل تتحقق الدميقراطية االقتصادية والسياسية. حتى الحقوق 
الدميقراطية الربجوازية األساسية، التي ادعى ساويرس وأمثاله أنهم 
سيدعمونها، اتضح أنها مجرد أوهام. واآلن بعد أن ترسخت أركان 

النظام، مل تعد الدميقراطية تشكل بالنسبة له أي أهمية.

لقد فضحت أزمة كوفيد 19 بالكامل حقيقة الرأسامليني الكبار حول 
ألن  إمكانية  أي  هناك  تعد  مل  املرصية  للجامهري  وبالنسبة  العامل. 
تعترب نجيب ساويرس حليفا أو داعام محتمال لها. إنه طفييل قاس 
يعيش ويراكم األرباح عىل حساب الطبقة العاملة. إنه يف مقدمة 
مختلف  يأيت  وبعده  ضدهم.  النضال  خوض  يجب  الذين  األعداء 
العمالء يف وسائل اإلعالم الربجوازية، مثل تلك املمثلة التي هددت 
برضب كل من يدافع عن العامل املؤقتني.1 رد الفعل الذي يواجهه 
نعمتهم  وأولياء  السائدة  الطبقة  عن  الحقريون  املدافعون  هؤالء 

رشس جدا.

تعرضت سمعة نجيب ساويرس ألرضار بالغة بسبب الغضب الذي 
ماليني   06( مرصي  جنيه  مليون   100 مببلغ  تربعه  أن  حتى  أثاره، 
االجتامعية”، وهو  “التنمية  أجل  عائلته من  دوالر فقط( ملؤسسة 
ما يكفي عادة لكسب تعاطف بعض الفئات، مل يحقق له شيئا. ويف 
النهاية اضطر إىل أن يوافق عىل دفع %50 من أجور عامله الذين مل 
يتمكنوا من العمل بسبب العزل الذايت. وأوضح أن هذا يعني أنهم 
يأخذ  لرجل  املساواة”. كيف ميكن  قدم  التضحية عىل  “يتشاركون 
لوحده نفس الحصة التي يحصل عليها ماليني العامل أن يدعي أن 

هذه “تضحية” عادلة؟ هذا لغز يتحدى القدرة عىل الفهم.

الوعي الطبقي

انترشت إحدى التعاليق عىل نطاق واسع تقول إنه لو قام ساويرس 
أن  وحاول  جنيه مرصي   200 فئة  من  رزم  إىل  ثروته  كل  بتحويل 
لينهيها  سنة   28,5 إىل  سيحتاج  فإنه  األخرى،  تلو  الواحدة  يحرقها 
تدفع  أن  وحدها  املعلنة  الشخصية  لرثوته  ميكن  الواقع،  يف  كلها. 

أجور مليوين مرصي ملدة عام إذا توقف االقتصاد متاما.

يتطور الوعي الطبقي يف مرص برسعة فائقة بسبب املامرسات التي 
يقوم بها نجيب ساويرس، إىل جانب الربجوازيني املرصيني اآلخرين، 
يف  الجائحة  آثار  تفاقم  ومع  العامل.  حياة  فوق  لألرباح  بوضعهم 
مرص، سيتم دفع الجامهري املرصية أكرث فأكرث ليك تقف عىل أقدامها 

مرة أخرى.

أعلنت الحكومة املرصية عن قامئة تضمنت الصناعات والقطاعات 
االقتصادية التي يجب إغالقها يف الوقت الذي تتفاقم فيه الجائحة، 
وقد استبعدت العديد من رشكات نجيب ساويرس من هذه القامئة. 
يكشف هذا الوضع أن ما يحكم مرص، يف نهاية املطاف، ليس رئيس 
قوي بل يحكمها رأس مال مايل بارد وقاس. وجميع التدابري القمعية 
التي اتخذتها األنظمة املتعاقبة عىل مدى العقد املايض ليست، يف 

نهاية املطاف، سوى لخدمة رأس املال.

إن ما أصبح واضحا بشكل كامل خالل األزمة الحالية، سواء يف مرص 
يعيش  املجتمع  أن هناك قسم صغري من  أخرى، هو  بلدان  أو يف 
عىل استغالل العامل، وال يساهم بيشء ويحرم املجتمع من موارد 
حيوية. وعالوة عىل ذلك فقد رأينا أن مجرد التفكري يف قيام العامل 
إىل  وتلجأ  مرعوبة  السائدة  الطبقة  يجعل  العمل  عن  بالتوقف 
الحكومات طلبا للحامية. يكشف هذا أين تكمن القوة الحقيقية يف 
املجتمع. فلريتعد نظام السييس، والرأسامليون عىل حد سواء، بينام 

تبدأ الطبقة العاملة املرصية يف إدراك قوتها.
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