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أوال
الرؤية السياسية واالقتصادية

الرؤية السياسية: مقدمة

تأس��س احل��زب االش��رتاكى املص��رى ف��ى منتص��ف ع��ام 2011 وكنتيج��ة 
مباش��رة لثورة 25 يناير، حيث شعر مؤسسوه باملسئولية التارخيية عن مساهمة 
اليس��ار ف��ى صنع مس��تقبل مصر، عن طري��ق بلورة حزب يس��عى الحتضان أمانى 
ش��عبها ف��ى احلري��ة والعدال��ة االجتماعي��ة والكرام��ة اإلنس��انية كم��ا ن��ادت 

ش��عارات الث��ورة، والس��عى لتحقيقها بش��عب مص��ر ومن أجل ش��عب مصر.

مقدمات الثورة

ل��ت ث��ورة 25 يناي��ر عالم��ة فارقة فى تاري��خ مصر احلديث، وس��يظل  لق��د َمثَّ
ه��ذا احل��دث حمف��ورًا ف��ى وعى وذاك��رة الش��عب املص��رى باعتباره أك��ر خروج 
مجاه��رى حدي��ث ض��د القه��ر واالس��تغالل والتبعي��ة والفس��اد واالس��تبداد. لقد 
مثل��ت ه��ذه الث��ورة حلقة هامة ف��ى الوعى اجلماه��رى، من حيث اإلدراك الواس��ع 
بفس��اد نظ��ام “مب��ارك”، النات��ج ع��ن ت��زاوج رأس امل��ال م��ع الس��لطة السياس��ية، 
��ف من��ذ حكم جلنة سياس��ات “مجال مبارك” عام 2002. إن قس��وة  وال��ذى تَكثَّ
��ف وفس��اد وعن��ف جه��از الش��رطة،  االس��تغالل، وغي��اب أبس��ط احلري��ات، وتعسُّ
والوض��ع االس��تبدادى اخلان��ق، والتزوي��ر الف��ج آلخ��ر انتخابات جمللس الش��عب فى 
عه��د مب��ارك ف��ى أواخر ع��ام ،2010 انتزع آخ��ر بقاي��ا الصر م��ن املصريني. كما 
تدهور مس��توى املعيش��ة بفعل تكثيف اس��تغالل اجلماهر، بال��ذات مع اإليغال 
فى سياس��ات التبعية االقتصادية وسيادة السياسات “النيوليرالية”، التى فرضتها 
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مؤسس��ات التمويل الدولية منذ األخذ بسياس��ات االنفتاح االقتصادى عام 1974، 
واندفع فيها بش��دة قيادات جلنة سياس��ات “مجال مبارك” ووزارة “نظيف” املعروفة 
بوزارة رجال األعمال )2004- 2010(، وهو ما دفع الش��عب إلس��قاط نظام “مبارك” 
سياس��يا ومعنويا، بعد انتش��رت ش��عارات »يسقط يس��قط حكم مبارك«  بتأثر 
موج��ة الغ��الء الناجتة عن ختفي��ض اجلنيه املصرى كأول ق��رار اقتصادى للجنة 

السياس��ات، أى من��ذ يناير 2003.

ومن��ذ ذلك الوقت تط��ورت احلرك��ة اجلماهرية االحتجاجي��ة، واإلضرابية 
العمالي��ة والفئوي��ة، لتصب��ح ملمح��ًا ثابتا ف��ى السياس��ة اليومية، كما نش��طت 
احلركات السياس��ية املعارض��ة لنظام »مبارك” ومن أبرزه��ا »حركة كفاية« 
من��ذ نش��أتها ع��ام 2004. لعب��ت ث��ورة تون��س دورًا ملهم��ًا للش��عب املص��رى، وخرج 
الش��عب ف��ى 25 يناي��ر ين��ادى بأهداف��ه، رافع��ا ش��عارات الث��ورة: »عي��ش، حرية، 
عدال��ة اجتماعي��ة، كرام��ة إنس��انية«، ُمصمم��ًا عل��ى عدم الرتاج��ع عن اهلدف 

الث��ورى: الش��عب يريد إس��قاط النظام.

نظ��رة طائر إىل خلفيات الوضع قبل الثورة

يقتض��ى فه��م الوقائ��ع املتوات��رة ف��ى الف��رتة األخ��رة، عل��ى صعي��د الصراعات 
السياس��ية واالجتماعية ف��ى بالدنا، والتى كانت ذروتها أح��داث ثورة 25 يناير 
2011، إلق��اء »نظرة طائر«عل��ى التطور التارخيى للس��لطة احلاكمة ومالحمها 
الطبقي��ة، ف��ى طوره��ا احلدي��ث، ال��ذى ش��ّكل صع��ود »حمم��د على« إىل دس��ت 

احلك��م، ع��ام 1805، بدايات��ه التارخيية.

لق��د ج��رى، ف��ى س��ياق س��عى »حمم��د عل��ى« لبن��اء الدول��ة احلديث��ة، وض��ع 
اللبن��ات األوىل للرأمسالية املصرية بإنش��اء الصناعة، وتطوي��ر الزراعة والتعليم، 
مباخي��دم مش��روعه اخل��اص فى إنش��اء هذه الدول��ة، وحماول��ة اخلروج م��ن عباءة 
اخلالف��ة العثماني��ة، حيث أنش��أ جيش��ًا تتجاوز قدرات��ه حدود الدول��ة املصرية، 
بات��ت قوته مص��درًا لتهديد مصاحل اإلمراطوريات االس��تعمارية، وفى مقدمتها: 
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الريطاني��ة والفرنس��ية، األم��ر ال��ذى دف��ع إىل حتال��ف ه��ذه القوى، عل��ى ماكان 
بينهم��ا م��ن تناف��س اس��تعمارى، لض��رب ه��ذه التجرب��ة وإخضاعها لس��يطرتهم.

ولق��د تع��ددت حم��اوالت الطبق��ة الرأمسالي��ة املصري��ة الولي��دة، ف��ى س��عيها 
م��ن أجل اس��تكمال مقوماتها األساس��ية، وحماولة االس��تقالل بس��وقها الوطنى، 
ومتثل��ت هذه احمل��اوالت فى »الث��ورة الُعرابّي��ة« � 1881، وث��ورة 1919، ونظام 24 
يولي��و 1952، باعتباره��ا سلس��لة متصلة من احللقات، على مس��ار حتقيق هدف 

االستقالل.

لق��د نش��أت الطبق��ة الرأمسالي��ة املصري��ة م��ن رح��م كب��ار ُم��اّلك األراض��ى 
املصري��ة، )اإلقط��اع(، الذي��ن س��عوا الس��تثمار فوائضه��م املالي��ة، وفى ظ��ل هيمنة 
االحت��الل الريطان��ى، ول��ذا فقد الزمته��ا صفاته��ا الرجعية  واحملافظ��ة واملهادنة، 
ن��ت فى س��ياق الصراع ضد  عل��ى العك��س من الرأمسالي��ة األوروبي��ة، التى تكوَّ
اإلقط��اع، ومت��ردًا عل��ى الكهنوت الدين��ى، كما فرض��ت اهليمنة االس��تعمارية 
عليه��ا منظوم��ة اإلحل��اق والتبعية، وأبقتها ف��ى وضعية ُمقيدة وهش��ة، أعجزتها 
ع��ن تطوي��ر عالقات اإلنت��اج الالزم��ة لالنطالق والنم��و، فضاًل عن أن هذه النش��أة 
ومسته��ا باملهادن��ة، وافتق��اد الثوري��ة، واخلش��ية الدائم��ة م��ن »راديكالي��ة« 

اجلماه��ر، وجهده��ا املس��تمر لقم��ع التحركات الش��عبية.

لق��د ظّل��ت الرجوازي��ة املصرية، حبك��م طبيعة نش��أتها، والتقس��يم الدوىل 
للعم��ل، وارتباطه��ا بالس��وق الرأمسالي��ة العاملي��ة، رأمسالي��ة تابع��ة، وضعيف��ة، 
وعاج��زة ع��ن حترير س��وقها، وفّضلت أقس��ام منه��ا العمل كوكيل للش��ركات 
الرأمسالي��ة العاملي��ة )كم��رادور(، فعج��زت ع��ن تطوي��ر أدوات اإلنت��اج وعالقات 
اإلنتاج الرأمسالية وتوس��يع وتطوير س��وقها، ومن ثم فقد غدت غر مؤهلة لقيادة 
حرك��ة تغي��ر حقيق��ى ف��ى اجملتم��ع املص��رى، تواكبه��ا حرك��ة مجاهرية 

داعم��ة ومتفاعلة.

م  ونتيج��ًة هل��ذه األوض��اع االقتصادي��ة والسياس��ية، وأيض��ًا لعجز ق��وى التقدُّ
)الطبق��ة العامل��ة وحلفائه��ا(، ع��ن املب��ادرة إلزاح��ة الطبق��ة احلاكم��ة ش��به 
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اإلقطاعي��ة ش��به الرأمسالي��ة، ق��ام تنظي��م »الضب��اط األح��رار« باالس��تيالء عل��ى 
الس��لطة، واجت��ه تدرجيي��ا إىل هدم أس��س  النظ��ام القدي��م، والعمل عل��ى تطوير 
عالق��ات اإلنت��اج الرأمسالي��ة، وخل��ق قاع��دة صناعي��ة، وإصالح جوان��ب عديدة 
ف��ى البني��ة االقتصادي��ة للنظ��ام، ب��دءًا بقانون اإلص��الح الزراعى )رقم 178 لس��نة 
1952( الذى اس��تهدف توزيع امللكية الكبرة لألرض بهدف توس��يع السوق أمام 
الصناع��ة الت��ى ب��دأت تعانى من الكس��اد بع��د احل��رب العاملية الثاني��ة أيضًا من 

أج��ل خل��ق قّوة ش��رائية جديدة، تس��مح بتوس��يع الس��وق احمللى.

كم��ا جل��أ نظ��ام 23 يولي��و، م��ن أجل توف��ر الفوائ��ض املالي��ة الالزم��ة خللق 
قاع��دة اقتصادي��ة قّوي��ة تتيح دف��ع اجملتمع إىل األم��ام، إىل إج��راءات »التمصر« 
و»التأمي��م«، بع��د أن تقاعس��ت الرأمسالية املصرية عن أداء ه��ذا الدور، رغم كل 
اإلغ��راءات والتس��هيالت امُلقدم��ة هل��ا، مفضلًة االس��تثمار ف��ى العملي��ات التى تدر 

عوائد س��ريعة!

االس��تبدادية  الطبيع��ة  أن  إاّل  للرئي��س  اجلارف��ة  اجلماهري��ة  ورغ��م 
البروقراطي��ة للس��لطة، وع��دم الثق��ه ف��ى الش��عب، والعجز ع��ن تنظي��م صفوفه، 
مّكن��ت الق��وى االس��تعمارية والرجعي��ة املض��ادة، املرتبص��ة بالنظ��ام ورمزه، من 
هاته الوطني��ة والعروبي��ة والتحررية فى  توجي��ه ضرب��ة قاصمة إلي��ه، وإىل توجُّ

يوني��و 1967.

وم��اكان هل��ذه اهلجم��ة أن تنج��ح فى حتقي��ق أغراضه��ا إاّل بدعم م��ن عناصر 
»الطبق��ة اجلدي��دة«، التى تش��ّكلت فى رح��م النظام الناصرى، من قس��مني: 

القس��م األول: بقاي��ا الطبق��ات القدمي��ة، احلاق��دة عل��ى »عب��د الناص��ر« 
وإجراءاته وجتربته، والقس��م الثانى: املتحالف مع هذه البقايا، الش��رائح اجلديدة 
م��ن قم��م اجلهاز البروقراط��ى الناصرى الت��ى كّونت فوائض مالي��ة كبرة لواقع 
هيمنة أفرادها على املؤسس��ات االقتصادية العامة. وليصعد »أنور الس��ادات« إىل 
س��دة احلكم، ممث��اًل لالجتاه اجلدي��د للطبقة احلاكمة فى الظ��روف الدولية 

واحمللي��ة اجلديدة بع��د هزمية 1967. 
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الثورة

وإذا اس��تبقنا األح��داث لنتأم��ل ف��ى حال��ة اإلحب��اط الراهن��ة عن��د قطاع��ات 
واس��عة من الش��باب واجلماهر واإلحس��اس بفش��ل الث��ورة وبعودة النظ��ام القديم 
الذى قد يفوق فى بعض مس��اوئه نظام “مبارك”، فإن هذا يؤكد على أهمية فهم 
طبيع��ة الث��ورة، وتط��ور توازن الق��وى بداخلها حت��ى وصلنا إىل ما حن��ن فيه اآلن، 
من أجل استش��راف الطريق لبناء مس��تقبل حتقيق أهداف شعبنا التى نادى بها فى 
ل مس��ار احلركة السياس��ية  الث��ورة، إذ ال ميك��ن مقاومة ذلك اإلحباط دون تأمُّ
ف��ى بالدن��ا، وتفاعل وتوازن الق��وى بينها، ومعرف��ة نقاط القوة التى س��تظل ذخرًا 
ف��ى وعى الش��عب، وزادًا ينهل من��ه ليصنع مس��تقبله مهم��ا زادت العقبات، وإدراك 
نواح��ى الضع��ف وأس��باب تده��ور الوض��ع فى مص��ر. إن الدراس��ة املس��لحة بالوعى 

العلم��ى بقوان��ني الث��ورات هى ما حيمينا من الس��قوط ف��ى وهدة اليأس.

عندم��ا خت��رج ث��ورة عارم��ة تش��مل املالي��ني م��ن أبناء الش��عب املص��رى، كما 
حدث فى 25 يناير وتقدم مئات الش��هداء وآالف اجلرحى، وتش��مل عمليًا مجيع 

حمافظ��ات مص��ر، فليس أمامها، مثل أى ثورة، س��وى أحد ث��الث نتائج:

األول: أن تنج��ح الث��ورة مبا يعنيه هذا من انتقال للس��لطة إىل يد الثوار، . 1
فقضية الثورة هى قضية الس��لطة فى احملل األول.

الثان��ى: أن يلج��أ النظ��ام القائم، )خباصًة ف��ى حالة انهيار جهاز الش��رطة . 2
ون��زول اجلي��ش للش��ارع كم��ا ح��دث عندن��ا(، إىل القي��ام مبذحب��ة ضخمة 

للش��عب الثائر.

الثال��ث: ف��ى حال��ة ت��وازن ق��وى ال يس��مح بأى م��ن احلل��ني الس��ابقني، أن . 3
يضط��ر النظام القديم إىل تقديم تنازالت أمام الثورة، متهيدا لاللتفاف عليها 
فى وقت الحق حس��ب ت��وازن القوى بني قوى الثورة والنظ��ام القديم. وهذا هو 

م��ا حدث عندنا فى ث��ورة 25 يناير. 

فرغ��م املغزى الثورى اهلائل هلذا اخلروج اجلماهرى الواس��ع بعد عقود طويلة 
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م��ن غي��اب وتغيي��ب دور اجلماه��ر ف��ى التأثر ف��ى صن��ع حياتها، إال أن��ه مل يكن 
ممكن��ًا أن تنته��ى الث��ورة باالنتص��ار الكام��ل عل��ى النظ��ام القدي��م بس��بب م��ن 
ضعف قوتها، فقوتها ليس��ت س��وى مستوى وعى وتس��ييس الشعب، ومستوى نضج 
تنظيماته السياس��ية والنقابية، ومس��توى بلورة قي��ادات واعية وكفؤة وُمَمع 

عليه��ا من أغلبية مكون��ات احلركة السياس��ية واجلماهرية. 

والب��د بع��د عق��ود م��ن تغيي��ب احلي��اة السياس��ية أن يك��ون مس��توى وع��ى 
الش��عب ُمنخفض��ًا. وإذا كان��ت قيم��ة الث��ورة ه��ى أنها تعن��ى أن الش��عب قد وعى 
بانفصال��ه السياس��ى ع��ن النظ��ام الذى ال حيق��ق له أماني��ه، وعن واجب إس��قاطه، 
فه��ى ال تعن��ى تلقائي��ًا الوعى بتفاصي��ل النظام السياس��ى البدي��ل ومِساته. كما 
أن حمدودي��ة حري��ات التعبر واألحزاب قبل الثورة تعنى غي��اب إمكانّية تبلور 
ح��زب مجاهرى قي��ادى، وغياب وجود قي��ادات مجاهرية جيمع عليها الش��عب، 
ف��إن ه��ذا الوض��ع يتطلب فس��حة تارخيي��ة تتاح خالهل��ا الفرصة للش��عب، لكى 
خيتر بش��كل ملموس مواقف وسياس��ات خمتلف القوى فى املمارسة السياسية.

لي��س هن��اك ارتب��اط ض��رورى ب��ني مس��توى احلرك��ة اجلماهري��ة، وحت��ى 
انفجاره��ا فى ثورات، وبني مس��توى تبلور الق��وى والتيارات السياس��ية وامتالكها 
ألحزاب مجاهرية. فى بالدنا ثار شعبنا فى ثورة ميدة ومل يكن حزب “الوفد” 
قد تكون إال قبلها بش��هور معدودة، وكان هناك تبلور مجاهرى واس��ع لقيادته 
وتأييد لش��عاراته فى االس��تقالل والدس��تور، بينما س��اد الش��عور باإلحباط وفشل 
الث��ورة ف��ى حتقي��ق أهدافها بعدها بعش��ر س��نوات، حني كان ُيف��رتض أن اخلرة 

التارخيي��ة ق��د أنضجت كل من احل��زب واجلمهور.

إذن، فق��د كان مس��ار الث��ورة األول، املتمثل ف��ى جناح كامل للث��ورة بانتقال 
الس��لطة للثوار، غر ممكن لألس��باب السابقة.
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فماذا عن مسار قمع الثورة؟

كان مم��ا رددت��ه بع��ض األص��وات ش��به الرمسّي��ة ف��ى مص��ر، أن��ه إذا قام��ت 
مظاه��رات ُيش��ارك فيها مليون مواطن فإنه يتوجب عل��ى احلكومة إعالن حالة 
الط��وارئ الكامل��ة، وجتني��د كل قوى الش��رطة واألم��ن املركزى فى الش��وارع، 
وإنه إذا استمرت تلك املظاهرات املليونية فى الشوارع أكثر من ثالثة أيام سينهار 
جهاز الش��رطة، حيث إن احلد األقصى الذى يس��تطيع جنود األمن املركزى بقاءه 
فى الش��ارع بدون نوم هو ثالثة أيام. وهو ما حدث فى الس��اعة اخلامس��ة من مساء 
28 يناي��ر حي��ث انه��ار جه��از الش��رطة. ومل يبق أم��ام النظام م��ن ملجأ س��وى نزول 
اجليش، قوة األمن االحتياطّية االس��رتاتيجّية، مما يط��رح االحتمال الثانى بذبح 
لت فى “موقعة اجلمل”  الثورة. جرت جتارب حملاولة النظام القديم ذبح الثورة متثَّ
ف��ى 2 فراي��ر، وف��ى اخ��رتاق طائ��رات الس��وخوى حلاجز الص��وت ف��وق املتظاهرين 
ف��ى مي��دان التحري��ر إلرهابه��م وترويعهم. هنا كان جي��ب على النظ��ام القديم أن 
يتخ��ذ ق��رارًا باإلقدام عل��ى ذبح الثورة أم ُيَق��دم تنازالت جوهري��ة؟ أورد الكاتب 
»مصطفى بكرى« فى كتابه عن الثورة نقاش��ا هاما نش��أ بني »مبارك« والفريق 
“طنط��اوى” وزي��ر الدف��اع أثناء أيام الث��ورة، بدا فيه��ا »احنياز مب��ارك« لقمع الثورة 
��َظ »طنطاوى« عل��ى هذا التكتيك. ق��ال مبارك: ليس أمامك س��وى أن  فَّ بينم��ا حَتَ
حتمى الش��رعية )محاية النظام القائم بذبح الثورة( أو أن »تش��يل إنت الش��يلة«، 
مبا يعنى عزل “مبارك” وتوىل اجمللس العس��كرى الس��لطة ومس��ؤولية مواجهة 

الوضع!.

بالطب��ع ميك��ن لث��ورة أن ُتذبح، وكم ح��دث هذا فى التاري��خ، ولكن هذا ال 
مير بسهولة، سواء من زاوية تأثر هذا على وعى الشعب الذى يسرتجع قواه لثورة 
أش��د فيم��ا بعد، أو ف��ى احتمال تأثر تلك املذحبة على انش��قاق الق��وات امُلَكلَّفة 

باملذحبة وانضمام جزء منها للش��عب.

وهل��ذا كان مس��ار ث��ورة يناي��ر هو املس��ار الثالث ال��ذى مت بالفعل: ق��رار النظام 
القدي��م بتقدي��م تن��ازالت جوهرّي��ة للث��ورة، بالضغ��ط عل��ى مب��ارك لالس��تقالة 
واالس��تجابة ملطال��ب الثوار. لكن ه��ذا مل يكن نهاية للث��ورة وال للنظام القديم، 
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فاملعرك��ة بينهم��ا معرك��ة بالنق��اط وليس��ت مب��اراة تنته��ى بس��هولة بالضربة 
القاضي��ة الفني��ة فى جول��ة واحدة.

مسار الثورة بعد عزل مبارك:

ميكن تقس��يم الفرتة منذ عزل مبارك وحتى اآلن إىل أربع مراحل. 

	 امت��دت املرحل��ة األوىل مل��دة ع��ام م��ن فراي��ر 2011 وحت��ى فراير
2012، وب��رز فيه��ا حتال��ف “اجمللس العس��كرى” م��ع “اإلخوان”. 

	 واملرحل��ة الثاني��ة ه��ى مرحل��ة ص��دام “اجملل��س العس��كرى” م��ع
“اإلخ��وان”، ال��ذى ب��دأ من��ذ فراي��ر 2012 ليص��ل إىل ذروت��ه بع��زل 

مرس��ى بث��ورة 30 يوني��و 2013. 

	 أم��ا املرحل��ة الثالث��ة فه��ى مرحلة اخل��الف السياس��ى الكبر الذى
ح��دث بني النظام وبني أمريكا والغرب فى أعقاب إس��قاط حكم 
“اإلخ��وان”، واس��تمر ملدة عام ونصف من يوني��و 2013 وحتى نهاية 

 .2014 عام 

	 وتب��دأ املرحل��ة الرابع��ة، مرحل��ة اس��تعادة تثبي��ت أركان النظ��ام
القدي��م، واملمت��دة من��ذ أول ع��ام 2015 وحتى اآلن.
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مرحلة تعاون اجمللس العس��كرى واإلخوان

لع��ب اجملل��س العس��كرى وأجه��زة األم��ن املختلف��ة، وه��ى حمرتف��ة ف��ى ه��ذا 
اجمل��ال، ال��دور الرئيس��ى. وبينم��ا كان يس��ود انطب��اع ل��دى اجلماه��ر ب��أن مهمة 
اجلي��ش الوحي��دة هى الدفاع ع��ن حدود الوطن، فإن الواقع خمتلف بعض الش��يئ: 
س ف��ى م��دارس أركان احل��رب ه��و “نظري��ة األم��ن القوم��ى”، ومهمة  فال��ذى ُي��َدرَّ
اجلي��ش ه��ى الدفاع ع��ن كل املخاطر الت��ى تهدد الوط��ن/ النظام، س��واء من العدو 
س  اخلارج��ى أو م��ن الث��ورات الداخلية الت��ى تس��عى إىل تغير النظام. كم��ا ُيَدرَّ

أيض��ا »عل��م« مواجهة الث��ورات: إما بالقم��ع أو االحت��واء والتريد.

صبيح��ة تنحي��ة “مب��ارك” مت اإلع��الن ع��ن عدم ح��ل ملس الش��عب، وكأن 
االكتف��اء بعزل “مبارك” وحتية الثوار هو آخر تنازالت النظام القديم أمام الثورة. 
حدد “اجمللس العس��كرى” فى األيام القليلة التالية ما هو مس��تعد لتقدميه من 
تن��ازالت، ورأى وحده أنه��ا كافية، وتتمّثل فيما أعلنه من حتديد مدة الرئاس��ة 
مبدتني فقط متتد كل منهما ملدة أربع س��نوات. بالطبع مل ُيقِنع هذا الثوار: قررت 
احلكوم��ة ف��ورًا حل “ملس الش��عب” الذى مت انتخابه بالتزوي��ر الفج قبل ثالثة 

أش��هر، على يد »أمحد« عز وزبانية جلنة السياس��ات.

ولكن مل تتم االس��تجابة ملطالب الثورة فى عزل وزارة “أمحد ش��فيق” إال بعد 
حنو الش��هر، وبعد مليونيتى 25 فراير و4 مارس التى هدد الشعب فيها باالعتصام 

فى التحرير إذا مل يتم عزل رئيس الوزراء، فصدر قرار إقالته فى 3 مارس! 

وباملث��ل اقتض��ى األمر مليونيتني ف��ى 1 و8 إبريل، لكى يتم اس��تباق مليونية 
8 إبري��ل بإص��دار ق��رار حتديد إقامة “مب��ارك”، والقبض على أبنائ��ه وعلى كبار 
رج��ال نظامه ش��اماًل رئيس الوزراء “نظيف” ورئيس ملس الش��عب “فتحى س��رور” 

وغرهم، ع��ن طريق حتقيق ه��دف املليونية القادمة.

وج��اءت أكر موج��ة ثورية فى يوليو واعتصام التحري��ر لكى جير النظام 
عل��ى ح��ل احملليات، وعلى الس��ر أس��رع ف��ى احملاكم��ات، )على األق��ل من حيث 
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الش��كل بعد التباطؤ( واس��تدعاء “مبارك” من شرم الش��يخ وحبسه فى املستشفى 
القاهرة. فى 

س��تة أش��هر م��ن املعركة بالنقاط بني الش��عب الثائ��ر والنظام القديم كس��ب 
الش��عب فيه��م ع��ددًا م��ن التن��ازالت، بينم��ا اس��تمرت جه��ود الدول��ة العميق��ة ف��ى 
تكتي��ك “تري��د الث��ورة”، وحماول��ة حصر التن��ازالت فى أضيق احل��دود. كانت 
أقس��ى الف��رتات عل��ى الث��ورة هى فرتة تع��اون “اجمللس العس��كرى” م��ع “اإلخوان” 
بعد الثورة وحتى فراير 2012، والتى قّدمت فيها قوى الثورة أش��د أنواع الصمود 
والبس��الة ف��ى املواجه��ات الدامية، فى “العباس��ية” و”ماس��برو” و”حمم��د حممود” 

و”مل��س ال��وزراء”، ط��وال النصف الثانى م��ن عام 2011.

جل��أ النظام القديم ف��ى مواجهة الثورة للتحالف مع ق��وة رجعية ولكنها ذات 
مجاهري��ة هى “اإلخوان املس��لمني” واإلس��الم السياس��ى. ب��دأ ه��ذا بتغير “جلنة 
التعدي��الت الدس��تورية” لك��ى يرأس��ها ويدخ��ل ف��ى عضويتها أعض��اء تابعون 
للتيار اإلس��المى، ثم تعاون “اإلخوان” والنظام القديم فى االس��تفتاء فى 19 مارس، 
متفق��ني عل��ى أن تكون االنتخابات أواًل قبل الدس��تور، فحازت املعارضة حنو ربع 

األصوات بينما كس��ب النظام القديم واإلس��الم السياس��ى الثالثة أرباع.

ف��ى انتخاب��ات ملس الش��عب ف��ى نوفم��ر 2011 ت��رك “اجمللس العس��كرى” 

احلبل على الغارب ل�“اإلخوان” واإلسالم السياسى، ل�ممارسة الدعاية والتجاوزات 

ف��ى الش��ارع حت��ى خالل ف��رتات الصم��ت االنتخابى، وإىل ح��د ممارس��ة البلطجة 

داخ��ل اللج��ان االنتخابي��ة. ب��رز حتال��ف “اإلخ��وان” و”اجملل��س العس��كرى” حيث 

ل “اجمللس  م “اإلخوان” الدعم السياس��ى للنظام مبقاومة الثوار فى الش��ارع، وسهَّ قدَّ

العس��كرى” هل��م التمك��ن م��ن الس��لطة التش��ريعية، كان تكتي��ك “اجمللس 

العسكرى” هو مواجهة الثورة بالتحالف مع قسم من الطبقات املالكة الكبرة 

مل يكن مش��اركًا فى الس��لطة السياس��ية، من قبل تيار اإلس��الم السياس��ى، فى 

مقاب��ل مس��اعدة “اإلخوان” له ف��ى مواجهة الثوار.
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كان��ت الش��روط املس��تنتجة م��ن الس��لوك الفعل��ى ل��كل م��ن “اجملل��س 
العس��كرى” و”اإلخ��وان” ه��ى أن يتعاون��وا الس��تعادة االس��تقرار والنظ��ام القديم 
والتحجيم التدرجيى للثورة، وعلى أس��اس أن “اجمللس العس��كرى” قد وافق على 
إش��راك “اإلخوان” فى الس��لطة بنصيب أغلبية السلطة التشريعية، على أن ترتك 
الس��لطة التنفيذي��ة ذات الثق��ل األه��م ف��ى كل دولة ختل��و من احلري��ات لكى 
حيدده��ا اجملل��س العس��كرى، وبال��ذات املتمثلة فى منص��ب رئي��س اجلمهورية. 

وتعه��د مرش��د اإلخوان »حمم��د بديع«، تعه��دًا صرحيًا فى صي��ف 2011، فى 
موا مرشحًا  س��ياق حديثه عن موقف “اإلخوان” من االنتخابات الرئاسية،  بأال ُيَقدِّ
لرئاس��ة اجلمهوري��ة. »تقط��ع أصابع��ى وال أع��ود فى عه��ٍد قطعتُه على نفس��ى«. 
كان��ت النتيج��ة أن ح��از “اإلخ��وان” ح��واىل 44% م��ن مقاع��د مل��س الش��عب، 
والس��لفيني 22%، ليصب��ح لإلس��الميني 66% م��ن املقاع��د، ف��ى أول انتخاب��ات بعد 

الثورة ف��ى نوفمر 2011.

تصاعد الصدام بني »اإلخوان« والسلطة

 املمثل��ة فى »الدولة العميقة«

اس��تمرت تل��ك الفرتة م��ن بدء ع��ام 2012 وحتى س��قوط “اإلخوان” ف��ى يونيو 
2013. ب��دأ “اإلخ��وان” ف��ى نق��ض الصفق��ة بع��د أن اغ��رّتوا بنفوذه��م ف��ى الرمل��ان 
وبعمق عالقتهم بأمريكا، وقّرروا اقتحام الس��لطة التنفيذية جبانب اس��تيالئهم 
عل��ى الس��لطة التش��ريعية. فى فراي��ر 2012 طالبوا بأربع وزارات فى التش��كيل 
ال��وزارى، ث��م ق��ّرروا املنافس��ة مبرش��ح رئاس��ى، “خ��رت الش��اطر” أوال ث��م “حمم��د 

مرسى”. 

وق��ف “اجمللس العس��كرى فى مواجهتهم”، وفى معرك��ة اإلعادة لالنتخابات 
الرئاس��ية بني “أمحد ش��فيق”، مرش��ح “اجمللس العس��كرى” وبني “حممد مرسى” 
مرش��ح “اإلخ��وان” واالجتاه��ات اإلس��المية، تدّخل��ت الوالي��ات املتح��دة للضغ��ط 
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ب��كل ق��وة من أج��ل إجن��اح “مرس��ى”، إىل درج��ة التهدي��د بتكوي��ن جلنة من 
أعض��اء الكوجن��رس األمريكية، تطال��ب بوقف املعونة العس��كرية ملصر، إىل 
ح��ني تقدي��م كش��ف حس��اب بأوج��ه إنفاق تل��ك املعونة خ��الل األع��وام األربعة 
والعش��رين الس��ابقة! وما أن حتقق املطلب األمريكى بإعالن جناح مرس��ى حتى 
انتهت جلنة الكوجنرس، وأعلنت احلكومة األمريكية أنه ليس من سياس��تها 

التدخ��ل ف��ى األمور الداخلية مث��ل أوّجه صرف املعونة العس��كرية!

��ن “اجملل��س العس��كرى” نفس��ه بإع��الن دس��تورى جيع��ل تعي��ني وزي��ر  حصَّ
الدف��اع ف��ى ي��ده وح��ده، وال ميلك رئي��س اجلمهوري��ة فرضه على اجملل��س. طمح 
»اجمللس العس��كرى« بأن “اإلخوان” سيش��اركون مع النظام القديم على األسس 
املش��رتكة بينهم��ا، والت��ى ال تتضم��ن دميقراطي��ة عميق��ة، وال تتناق��ض م��ع 

السياس��ات الليرالي��ة االقتصادي��ة. إال أن “اإلخ��وان” كان هل��م رأى آخ��ر.

مل يكت��ِف “اإلخ��وان” باملش��اركة م��ع النظ��ام القدي��م، وف��ى القل��ب من��ه 
»اجملل��س العس��كرى«، ف��ى الس��لطة، ب��ل وس��عى لالنف��راد به��ا. ق��ام »مرس��ى« 
بإلغ��اء إع��الن اجمللس »اجملل��س العس��كرى« الدس��تورى، وانتهز فرص��ة االعتداء 
اإلرهاب��ى عل��ى قوات مصرية فى س��يناء لعزل “اجمللس العس��كرى”، وقام بتعيني 
وزي��ر للدف��اع، »عبد الفتاح السيس��ى«، وفق تص��ور أنه األكثر ُقربًا له نس��بيًا من 
»طنط��اوى« وباقى أعضاء اجمللس. ثم قام »مرس��ى« بإصدار إعالنه الدس��تورى فى 
22 نوفم��ر 2012 ُمعلن��ًا احلرب على الس��لطة القضائية، الت��ى أصدرت حكمًا 
حب��ل “الرمل��ان” اإلخوانى ف��ى يونيو 2012. قام “اإلخوان”، لبس��ط س��يطرتهم على 
القضاء، مبحاولة عزل أغلبية القضاه، عن طريق ختفيض س��ن اإلحالة للمعاش، 
وتعي��ني حمام��ني م��ن »اجلماع��ة« حمّله��م. كم��ا أعل��ن نظ��ام “اإلخ��وان” احلرب 
عل��ى اإلعالم، وقاموا حبص��ار “مدينة اإلنتاج اإلعالمى”. كما ش��رعوا فى تنفيذ 
“خمط��ط التمك��ني” و”أخون��ة” الدول��ة، بتعي��ني ثالثة عش��ر ألف��ًا م��ن أعوانهم،  
ف��ى وزارت��ّى التعلي��م واحملليات وبع��ض األماكن األخ��رى، وه��م املتحكمون فى 

تش��كيل جل��ان االنتخابات.

لق��د اتض��ح خمط��ط “اإلخ��وان” بالس��عى لالنفراد باحلك��م، و”أخون��ة” جهاز 
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الدول��ة، وتصفي��ة كل معارض��ة، وحماولة تأس��يس دول��ة للخالفة اإلس��المية 
مب��ا يعن��ه ه��ذا من تدم��ر الدولة املدني��ة احلديثة ف��ى مصر. وح��اول »اإلخوان« 
بت صحف  بس��ط س��يطرتهم على أجهزة األمن مث��ل املخابرات وأمن الدولة. بل س��رَّ
ى لتدريب  معارض��ة مصري��ة فى تلك الف��رتة نبأ تنظيم »اإلخوان« ملعس��كر س��رِّ
حة استعدادًا ملواجهة حمتملة مع  آالف املقاتلني،  يضافون إىل ميليش��ياتهم املس��لّ
اجلي��ش. بالطبع مل يكونوا يتخيل��ون أن بإمكانهم هزمية اجليش فى معركة 
ن الغرب من  كَّ مكش��وفة، ولكن يكفى أن تنش��أ معركة قوّية بشكل مُيَ
التدّخل تدّخاَل عسكريًا مس��لحًا لنصرتهم وتثبيتهم فى احلكم وانفرادهم به، 

لتأس��يس اس��تبدادية »إس��المية« على غرار ما جرى فى ليبيا وسوريا.

أدرك “اجملل��س العس��كرى” متأخ��رُا فش��ل تكتي��ك التحالف م��ع »اإلخوان« 
وتي��ارات اإلس��الم السياس��ى لرتوي��ض الث��ورة، كما أدرك��وا تآمره��م مع خمطط 
تفتي��ت مص��ر والوطن العربى باملش��اركة مع الغ��رب. وُذِكر أن ع��دد اإلرهابيني 
نه��م »مرس��ى« فى س��يناء وص��ل إىل ثالثني ألف��ًا من املصري��ني وخمتلف  الذي��ن وطَّ
جنس��يات الع��امل، أت��وا من إرهابي��ى اجلماعات اإلس��المية الذين أصدر »مرس��ى« 
عفوا عن املس��جونني منهم وأرس��لهم إىل سيناء، واإلرهابيني القادمني من ليبيا، ومن 
غ��زة عر أنف��اق “محاس”، و»من العائدين من أفغانس��تان« غر عناصرهم احمللّية 

م��ن خمتلف القوى.

انفج��رت حركة ش��عبية ضد »اإلخ��وان« فى مجيع أحناء مص��ر عملت على 
عرقل��ة خمططاته��م ومواجهته��ا. انعك��س إدراك “اجمللس العس��كرى” لطبيعة 
املخط��ط اإلخوانى االس��تعمارى، على ختفيف قمع احلرك��ة اجلماهرية. وأدى 
افتضاح خمطط »اإلخوان« إىل تراخى القبضة األمنية فى مواجهة االحتجاجات 

اجلماهرية ضد »مرس��ى« ونظامه.

نش��أ ف��ى تل��ك الف��رتة ن��وع م��ن العم��ل املش��رتك أو وح��دة اهل��دف املؤقت��ة بني 
“الدول��ة العميق��ة” وأجهزته��ا وب��ني احلرك��ة اجلماهري��ة املعادي��ة الس��تبداد 
»اإلخوان«، حيث رأت اجلماهر فيهم العدو الرئيسى فى تلك الفرتة. كان العمل 
املش��رتك ض��د »اإلخ��وان«  مفيدًا للطرف��ني: ف��إن مواجهة احلرك��ة اجلماهرية 
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وحدها حلكم اإلخوان واإلس��الميني ش��ديدى التنظيم، والذى يتجاوز تنظيمهم 
العس��كرى رمب��ا عش��رات اآلالف م��ن الش��باب املدربني واملس��لحني، يقتض��ى وقتًا 
طوي��اًل وجه��ودًا جب��ارة وتضحيات مّج��ة، بينم��ا مل يكن من املمك��ن، فى ظل 
سطوة الغرب الذى ساهم فى فرض هيمنة »اإلخوان« واإلسالم السياسى، إزاحتهما 

بانق��الب عس��كرى، وإال كان هذا االنق��الب ُمررًا للتدخ��ل األجنبى.

من��ذ إعالن »مرس��ى« الدس��تورى، ف��ى نوفمر 2012، نش��أت »جبه��ة اإلنقاذ« 
ومشلت التيارات اليس��ارية واجلماهرية والتيارات الليرالية وش��خصيات قريبة 
من الس��لطة القدمية. ونش��أت حركة “مترد” فى أبري��ل 2013، ومجعت أكثر 
من عش��رين مليون توقيع بعزل “مرسى” وإس��قاط دولة »اإلخوان«. وكانت ذروة 

تل��ك املرحل��ة هى ث��ورة 30 يوني��و 2013 التى أطاحت بس��لط�تهم.

مرحلة إس��قاط اإلخوان والشقاق بني النظام والغرب

اس��تمرت تل��ك الف��رتة ملدة ع��ام ونصف من يوني��و 2013 وحت��ى نهاية 2014. 
بع��د ث��ورة 30 يوني��و حدث ص��دام مس��لح بني النظ��ام و“اإلخ��وان” ف��ى اعتصامى 
ر اإلرهاب فى سيناء وفى  “رابعة” و“النهضة” املدججني بالسالح، باإلضافة إىل تفجُّ
كافة أرجاء القطر. وش��ن الغرب كله بزعامة أمريكا محلة ش��عواء إلدانة ما 
أمسوه ب� “االنقالب العس��كرى”، وتنحية الرئيس “الشرعى” املنتخب دميقراطيًا. 
وضغ��ط الغرب بكل الوس��ائل االقتصادية والسياس��ية واإلعالمي��ة على النظام 
القائ��م إلع��ادة “اإلخ��وان” للحك��م، ث��م على األق��ل فيما بع��د، للمصاحل��ة معها، 

بينما وقف الش��عب مبعظمه ضد اس��تعادة حك��م اإلرهاب اإلخوانى.

وقد أدى التوازن السياسى واالجتماعى الذى أعقب 30 يونيو إىل تعيني رئيس 
احملكم��ة الدس��تورية العليا، املستش��ار »ع��دىل منص��ور«، رئيس��ًا للجمهورية، 
كم��ا ج��اء بالدكت��ور “ح��ازم البب��الوى” رئيس��ا ل��وزارة تقاس��م عضويته��ا رجال 
“مب��ارك” والعه��د الس��ابق، واملعارض��ة الليرالي��ة أيام “مب��ارك” التى جتس��دت فى 
أحزاب “الدس��تور” و“املص��رى الدميقراطى االجتماعى”، حي��ث متثل احلزب األول 
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بنائ��ب رئيس اجلمهوري��ة الدكتور “حمم��د الرادعى” بينما متي��ز احلزب الثانى 
باحت��الل موق��ع رئيس ونائب رئي��س الوزراء، “ دكتور ح��ازم الببالوى”، و“دكتور 
زياد بهاء الدين”، باإلضافة إىل قلة نادرة من ممثلى أحزاب شعبية. ٍجس�َّدت تلك 
ال��وزارة حماول��ة “اجمللس العس��كرى” والدول��ة العميق��ة التحالف مع قس��م آخر 
م��ن املعارض��ة، املعارض��ة الليرالية، حي��ث تومسوا فيهم عدم االخت��الف معهم، ال 
على االلتزام بالليرالية االقتصادية وسياس��ة الس��وق احلر، وال على احلدود التى 
حياول��ون مجيع��ا فرضه��ا عل��ى الدميقراطي��ة، وتقليصه��ا إىل ح��دود االنتخابات 
الرملانية، واحلريات احملدودة، التى تس��تبعد احلري��ات اجلماهرية املتمثلة فى 

حق��وق التنظي��م واالجتماع والتظاه��ر واإلضراب، وغرها.

ت��رددت فئ��ات م��ن التحال��ف احلاك��م اجلدي��د ف��ى احلس��م العس��كرى 
لالعتصام��ني املس��لحني ف��ى “رابع��ة” و”النهض��ة”، وس��اهم ف��ى ه��ذا ال��رتدد أعضاء 
احلزبني الليراليني، “الدس��تور” و“املصرى الدميقراطى االجتماعى”. ومعروف دور 
“الرادعى” وموقفه من اإلخوان، بل واستقالته من منصب نائب رئيس اجلمهورية، 
وخروج��ه من مصر، ومهامجة النظام من اخلارج بعد فض االعتصامني، وكذلك 
ال��دور الالحق ل� “زي��اد بهاء الدين”، واملب��ادرة التى قّدمها للصل��ح مع “اإلخوان” فى 
قمة اصطدام اإلرهاب اإلس��المى مع النظام، وس��ط تأييد الش��عب للقوات املسلحة 
فى مواجهتها ضد اإلرهاب، والتى أيد فيها الشعب بدون حتفظ تكتيك تصفيتة.

ب��دا تأث��ر ه��ذا ال��رتدد ف��ى تأخ��ر تصفي��ة االعتصام��ني املس��لحني مل��دة ش��هر 
ونص��ف، مم��ا مّك��َن اإلرهاب من دع��م صفوفه وتَس��ليح فيها نفس��ه جي��دًا، وأقام 
التحصين��ات اخلرس��انية! واحت��اج حس��م ه��ذا الرتدد إىل جلوء السيس��ى للش��عب 
ملنح��ه تفويض��ًا، وه��و ما أدى خل��روج مليونية ف��ى 26 يوليو م��ع تصفية اإلرهاب. 
خ��اض النظ��ام مع��ارك قاس��ية ض��د اإلره��اب اإلس��المى ف��ى س��يناء وعلى س��احة 
القط��ر كله، وحتّم��ل أقباط الوطن إجرام اإلس��الميني املتطرف��ني وهجومهم على 
الكنائ��س وحرقه��ا، وق��ال “الباب��ا تواض��روس” قولت��ه الوطني��ة الباس��لة حول »إن 

وطن��ًا ب��ال كنائس خر م��ن كنائس ب��ال وطن«.

فى ظل هذا التوازن االجتماعى، برز نضج الشعب، الذى آثر، رغم عدم حتقيق 
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أه��داف ثورت��ه كامل��ًة، اُلبعد عن أش��كال التح��ركات الثورية م��ن مظاهرات 
ومليوني��ات واحتجاج��ات مجاهري��ة واس��عة، ت��اركًا الس��احة أم��ام احُلك��م 
ملواجه��ة عنف اإلرهاب. متّيزت تلك الفرتة بنوع من دميقراطية األمر الواقع، حيث 
اتس��ع فيها نش��اط األحزاب امُلش��هرة وتلك التى حتت التأس��يس، وانتش��رت النقابات 
املس��تقلة العمال���ّية واملهنّية، وس��اد نوع من اهلدوء واالرتياح اجملتمعى، باالبتعاد 
عن مناخ العنف السلطوى ضد القوى الثورية، الذى َع�مَّ فى النصف الثانى من عام 
2011، ويبتع��د بالتأكي��د عن عنف واس��تبداد “اإلخوان املس��لمني” وقت ُحكم 

“مرسى”.

قرَّ ف��ى يناير 2014، 
ُ
كان��ت قم��ة مكاس��ب تل��ك الفرتة هى الدس��تور ال��ذى أ

وهو أفضل دس��تور فى تاريخ مصر من زاوية إقراره بأوس��ع حريات قياس��ًا ملا سبق، 
وهى تش��مل: حق تش��كيل األحزاب والنقابات واجلمعي��ات باإلخطار، مع تأمني 
حق��وق االجتماع والتظاهر واإلض��راب، وكذلك من زاوية احلق��وق االقتصادية 
واالجتماعي��ة للجماه��ر، الت��ى مشل��ت احل��ق ف��ى التعلي��م والصح��ة والس��كن 
والتأم��ني االجتماعى والعدالة الضريبية بإقرار ضرائ��ب تصاعدية. بالطبع تأتى 
تل��ك التن��ازالت ف��ى إطار صراع ق��وى الثورة مع النظ��ام القديم، ال��ذى كان حياول 
تقلي��ص التن��ازالت للث��ورة فى أضي��ق احلدود، ولك��ن ميزان الق��وى آنذاك كان 
يتمي��ز أيض��ا باحتي��اج النظ��ام لتأيي��د اجلماه��ر ل��ه، بال��ذات ف��ى معركت��ه مع 
اإلرهاب، وفى الصراع اخلارجى ضد الغرب الذى عادى النظام بش��دة مؤيدا لنظام 

اإلرهاب اإلخوان��ى املخلوع.

ومل يك��ن اإلق��رار بتل��ك املكاس��ب للش��عب ف��ى الدس��تور ضمان��ة لتحققه��ا 
بالطب��ع، فقد كان��ت هناك مرحلة حتوي��ل تلك القواعد الدس��تورية إىل قوانني 
تش��ريعية، ث��م تفعي��ل تنفي��ذ تل��ك القوانني، وه��و ما مل حي��دث بعد ذل��ك، إال أن 
كس��ب حلقة الدس��تور ُيَعّد مكس��با هاما للش��عب يدعمه فى نضاله الالحق. 
متك��ن النظ��ام بفض��ل سياس��ته تلك ف��ى حتقي��ق اجنازات كب��رة فى اس��تقرار 
نظ��ام حكم��ه، فق��د مت حتجي��م اإلره��اب حت��ى تقل��ص حجم��ه تدرجيي��ا طوال 
ع��ام 2014، كم��ا جنح ف��ى إجراء انتخابات رئاس��ية ف��از فيها الرئيس “السيس��ى” 



19

بأغلبي��ة س��احقة )97%(، ومت انتخ��اب مل��س الن��واب اجلديد.

يهُمن��ا هنا مالحظة مغزى حل حكوم��ة التحالف مع الليراليني، حكومة 
الدكت��ور “ح��ازم البب��الوى”، وتعي��ني حكوم��ة تكنوق��راط برئاس��ة املنه��دس 
“إبراهيم حملب” فى فراير 2014. السبب الرئيسى فى فض هذا التحالف فى رأينا 
هو نش��اط القوى الليرالية فى السعى للمصاحلة مع “اإلخوان”، وتقليل التناقض 
بني النظام وبني اإلس��الم السياس��ى من ناحية، والغرب االس��تعمارى الذى يضغط 

من أجل ه��ذه الغاية من ناحية أخرى.

دخل النظام فى تناقض وِشقاق هام مع الغرب والواليات املتحدة األمريكية، 
بس��بب من تأييدهما ل��� »اإلخوان” رغم عالقات��ه السياس��ية االقتصادية الوثيقة 
التابع��ة هل��ذا الغ��رب. لق��د ارتب��ط النظ��ام املص��رى بالغ��رب سياس��يًا واقتصادي��ًا 
وعس��كريًا عل��ى حن��و وثي��ق ومتزاي��د من��ذ تبن��ى سياس��ة االنفتاح والس��الم مع 
إس��رائيل ب��دءا من الع��ام 1974. وقد برز ه��ذا التناقض عندما اكتش��ف النظام أن 
َر اس��تبداله بنظام “اإلخوان” واإلس��الم السياس��ى، واعتزامهما تفتيت  الغ��رب قد قرَّ

الوطن العرب��ى قوميًا وعرقي��ًا ودينيًا.

وف��ى املقابل اس��تند النظام فى مواجهة الغرب إىل مس��اندة دول اخلليج. كان 
س��بب وق��وف األنظمة اخلليجي��ة مع النظام ه��و إدراكها أن أمري��كا والغرب قد 
دعما االجتاهات اإلس��المية للوصول للسلطة فى دول اخلليج أيضًا، رغم عالقتها 
الوثيق��ة بالغ��رب وأمريكا، ومت الكش��ف عن خلية إخواني��ة إماراتية مصرية 
تعم��ل داخل اإلم��ارات لقلب نظام احلكم، كما تس��ربت معلومات عن كش��ف 

اخ��رتاق إخوانى فى العائلة املالكة الس��عودية.

وقد اس��تفاد النظام املص��رى من بزوغ العامل املتعدد األقطاب ودور روس��يا والصني، 
فاس��تعان بهم��ا ملواجه��ة احلصار الغرب��ى، وَعَقَد اتفاقيات تس��ليح متقدم مع روس��يا 
مشل��ت صواري��خ  )S �  300( ، و)مي��ج 29(، غ��ر اتفاقي��ات مفاع��الت تولي��د الق��وى 
الكهربية النووية. وهذا مل يكن يعنى طالقًا دائمًا بني النظام وأمريكا والغرب، 

لكن��ه تناقض هام ترّتَب عليه ظواهر سياس��ية ش��ديدة األهمية كما س��نرى.
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مرحل��ة العودة لتعمي��ق التبعية للغرب من باب األزمة االقتصادية، 
واالستعادة التدرجيية للنظام القديم

خ��الل املرحل��ة التى مضت، من ثورة يوني��و 2013 وحتى نهاية 2014، كان 
مته بش��دة.  ��ت أقدامه وحقق انتص��ارات ضخمة عل��ى اإلرهاب حجَّ النظ��ام ق��د ثبَّ
كم��ا كان النظ��ام ق��د اس��تفاد م��ن التأيي��د الداخل��ى ل��ه ف��ى أعق��اب اإلطاحة 
ب�“اإلخ��وان”، باإلضاف��ة إىل معركته ضد اإلرهاب، التى أش��عرت الش��عب املصرى 
��د النظ��ام وتوقف��ت  أن��ه ب��الده أوش��كت أن تنزل��ق إىل مص��ر ليبي��ا وس��وريا، فأيَّ
أنش��طة الثورة، مبا مسح بتمكن النظام من تأس��يس شرعيته بعد إقرار الدستور 
ف��ى يناي��ر 2014، وإجن��از االنتخابات الرئاس��ية ف��ى يونيو 2014، ث��م االنتخابات 

الرملاني��ة أواخر العام.

ق��رر الغ��رب من��ذ أوائ��ل ع��ام 2015 تغي��ر تكتيك��ه جت��اه النظ��ام املصرى، 
بع��د أن وج��د اس��تحالة فعلية إلعادة “اإلخ��وان” للحكم، أو حت��ى لإلفراج عنهم 
وعودتهم ملمارس��ة احلياة السياس��ية فى املدى املباشر، بسبب توازن القوى اجلديد 
ف��ى احملتم��ع واهلزائ��م الت��ى حلق��ت باإلره��اب، باإلضاف��ة إىل ق��درة النظ��ام عل��ى 
تثبي��ت وضع��ه الداخل��ى وال��دوىل. وقد وج��د أن النظام يوغ��ل بعيدا عنه نس��بيا 
ف��ى عالقات��ه بالقوى البازغة اجلديدة. ق��رر الغرب أن يس��تعيد عالقات أقوى مع 
النظام، فأعطى الضوء األخضر ملؤسس��ات التمويل الدولية، بالذات “البنك الدوىل” 
و”صن��دوق النق��د ال��دوىل”، الس��تئناف العالق��ات االقتصادية مع مص��ر، ُمدركا 

وُمس��تفيدًا م��ن ُعمق األزم��ة االقتصادية الت��ى متر بها.

اس��تجابت مص��ر حبماس��ة وتلّق��ت ع��دة ملي��ارات من الق��روض ملش��روعات من 
َد ه��ذا الوضع لالتفاق  “البن��ك الدوىل” خالل الش��هرين األولني م��ن عام 2015، ومهَّ
مع املؤسس��ات الدولية، انتهاًء باالتفاق مع “صندوق النقد الدوىل” عام 2016 على 

حن��و ما س��يتم تفصيله الحقا فى القس��م االقتصادى.

لق��د كان حمصل��ة ما مت ف��ى تلك املراحل على املس��توى السياس��ى، وكذلك 
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االقتصادى،هو اس��تعادة معظم مالمح النظام الس��ابق. ليس��ت فقط عر اس��رتجاع 
أس��س نظام مبارك بوجوٍه جديدة، ولكن أيضًا باالستفادة من كل عناصر قوة 
النظام احلاىل من زاوية الوضع الدوىل، والس��ماح الش��عبى ل��ه بالعمل بدرجة من 
احلري��ة نتيجًة للصدام م��ع اإلرهاب، ملواجهة وتصفية ما اعت��ره النظام العناصر 

دت لثورة 25 يناير.  الت��ى َمهَّ

وق��د مت��ت العودة تدرجييا ع��ن الكثر م��ن مقومات دميقراطي��ة األمر الواقع 
التى اكتسبتها اجلماهر. واستعادة مسار “نظام مبارك” فى تكثيف االستغالل، 
وإفقار مجاهر ش��عبنا، والتمسك بالسياسات “النيوليرالية”، واخلضوع ملؤسسات 

التمويل الدولية.

وكذل��ك فق��د مت حص��ار التجرب��ة احلزبّي��ة، وَع��َدَل النظ��ام ع��ن الرتخي��ص 
��َى ب� “األح��زاب الكرتونية”،  ألح��زاب جدي��دة. كم��ا مت اهلج��وم عل��ى م��ا مُسِّ
واستعادت جلنة األحزاب نفوذها املباركى لكى ترفض أحزابًا بدعاٍو شكلّية، 
مثل »متاثل برامها مع برامج قائمة«. وانتشرت فى الدوائر الرملانّية واإلعالمَية 
املوالَي��ة للنظام، دعوة فاش��ية لدم��ج األحزاب فى عدد حم��دود )حزبني معارضني 
��طت أجهزة األمن،  إىل م��ا ال يتجاوز العش��رة!( لكى تزداد فاعليتها)؟!( كما نشَّ
اس��تعانة خبراته��ا منذ عهد “مبارك”، فى التخري��ب الداخلى لإلحزاب، واصطناع 

انش��قاقات فى أحزاب املعارضة الرئيس��ية.

كم��ا مت حص��ار جترب��ة التعددّي��ة النقابّي��ة، والتضيي��ق الكام��ل عل��ى 
التح��ركات واحلريات العمال���ّية، وهو ما أدى فى النهاي��ة إىل أن يظل على قمة 
ه��رم التنظيم النقاب��ى العماىل نفس الق��ادة النقابيني الُصفر، الذي��ن عهدناهم فى 

أغل��ب العه��ود الس��ابقة، كما أتوا أيض��ًا بأجناهلم!

وكذل��ك فق��د مت اهلج��وم عل��ى النقاب��ات املهنّي��ة املعارض��ة بقس��وة، وتغي��ر 
بع��ض قياداته��ا حبش��د أعض��اء النقاب��ات م��ن العاملني ف��ى مؤسس��ات الدولة وفى 
الق��وات املس��لحة، عل��ى حنو م��ا مت ف��ى نقاب��ات الصحفي��ني واملهندس��ني واألطباء، 

حملاص��رة نف��وذ املعارض��ني أو اس��تئصاله إذا أمك��ن!
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وم��ن جه��ة أخ��رى فق��د ج��رى حص��ار وتروي��ض اإلع��الم بوس��ائل متع��ددة، 
ُض ضد  ��رِّ وتصعي��د احلم��الت اإلعالمّي��ة الت��ى تس��تهدف حرّي��ة الصحافة، وحُتَ
اآلراء الت��ى تنتق��د برام��ج النظ��ام. ومت الس��يطرة على وس��ائل اإلعالم م��ن صحافة 
وقنوات فضائية، إلغالقها أمام اآلراء املعاِرضة التى كانت جتد مااًل هلا فى تلك 
الصح��ف أو القن��وات التلفزيونية. وكذلك مت حظر ظه��ور معظم رموز املعارضة، 
الذين احتلوا مس��احات بارزة فى إعالم ما بعد الثورة. كما مت تكوين وتفعيل 
“اجملل��س األعلى لإلع��الم”، ويتبعه “اهليئ��ة الوطنية لإلع��الم” و“اهليئة الوطنية 
للصحاف��ة”، لك��ى ميارس��ا دورها الرقاب��ى فى تضيي��ق اخلناق عل��ى حرّية الرأى 

والتعب��ر وحصارهما.

وأيض��ا فق��د مت س��نُّ قوان��ني جدي��دة لتقيي��د ش��ديد حلري��ات التعب��ر عل��ى 
اإلنرتن��ت، وحت��ى عل��ى احلس��ابات الش��خصية لألفراد. ونش��طت وتوس��عت أجهزة 
األم��ن فى إلقاء القبض على الكثر من الش��باب والناش��طني، وعادت االنتهاكات 
األمنّية للس��المة الش��خصّية للعديد من املقبوض عليهم، سياس��يًا أو جنائيًا، فى 
ممارس��ات اس��تبدادّية، اس��تدعت صور أس��وأ ممارس��ات عهد “مبارك” فى السجون 
وأقس��ام البوليس. بل مت أيضا التوس��ع فى استخدام “احلبس االحتياطى” على ذمة 
ِته إىل 24 ش��هرًا، بل مت  القضاي��ا، حت��ى ص��ارت عقوب��ًة فى حد ذاته��ا، بزي��ادة ُمدَّ
جتاوزه��ا ف��ى أحيان عديدة، لكى تتحول إىل ما يش��به اعتقال ُمّقَنع دون س��ند 

القانون. من 

 جنح��ت النظ��ام فى اس��تعادة معظم بن��ود اس��تبداد النظام املبارك��ى، ومعظم 
جوان��ب حكم��ه املع��ادى للش��عب. لي��س ه��ذا فحس��ب، ب��ل ج��رى جت��اوز ح��دود 
الكثر من اإلجراءات االس��تبدادّية التى س��ادت فى عهد “مبارك” الديكتاتورى 
واالنتق��ال إىل إج��راءات أكث��ر اس��تبدادًا بكث��ر. التفس��ر املقب��ول لذل��ك ه��و أن 
“مبارك” قد وصل إىل احلكم بعد أن قامت قوى اإلرهاب اإلس��المى االس��تبدادية 
باغتي��ال “الس��ادات”، ل��ذا كان م��ن املنطق��ى أن يلج��أ، م��ن أج��ل تثبيت ش��رعيته 
وحص��ار نف��وذ التي��ار اإلرهاب��ى اإلس��المى � جه��ة التهدي��د األساس��ية حلكمه � 
��دة، فُيخ��رج  إىل اس��تعادة جترب��ة “الس��ادات”، )1974-1977( ف��ى التعددّي��ة املقيَّ
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ق��ادة ال��رأى واألحزاب من الس��جن إىل القص��ر اجلمهورّى، فى حركٍة مس��رّحية، 
ث��م يلجأ إىل نوع من احمل��اوالت احلكومية إلتاحة اجملال نس��بيًا، ملواجهة فكر 
��ع ف��ى اإلع��الم وإنش��اء قن��وات إعالمي��ة إقليمي��ة فى  اإلره��اب، ع��ن طري��ق التوسُّ
كل احملافظ��ات، لك��ى تزيد عدد القن��وات التلفزيونية احمللّي��ة من ثالثة إىل 
ث���مانية، وتنفيذ مش��روعات ثقافّية من نوع “مكتبة األسرة” وغرها. كل هذا 
ف��ى إطار تكثيف القمع ضد اإلرهاب اإلس��المى، ومغازلة املعارضة املدنّية، دون 
جتاوز حدود التعددّية امُلَق�ّي���دة، ودون الوصول بها حتى إىل ما يش��به املمارس��ة 

الدميقراطي��ة املعروفة.

��ّن من تثبي��ت أقدامه فيها،  أم��ا النظ��ام احل��اىل فقد وصل إىل الس��لطة، ومتكَّ
َد استقرار حكم  فى أعقاب ثورتني ش��عبيتني هائلتني، فى ظل االقتناع بأن ما هدَّ
“مبارك” وتس��بب فى الثورة عليه، هو درجة مساحه ببعض احلريات للمعارضة. 
وق��د توصل��ت ق��راءة النظام احلاىل ألس��باب الث��ورة وممهداته��ا، والتى يس��عى إىل 
منعه��ا لضم��ان تأم��ني نظام��ه م��ن أى ث��ورة ُمقبل��ة، إىل أن درج��ة حري��ة التعبر 
النس��بى، التى انتزعتها احلركة اجلماهرية والسياس��ية جبهودها وتضحياتها، 
��دت النفج��ار الث��ورة. كم��ا  أواخ��ر عه��د “مب��ارك” كان��ت أه��م العوام��ل الت��ى مهَّ
أوضح��ت رؤى وكتاب��ات إعالمي��ني وصحفيني، موالني للنظام، ع��ن انتقاد كبر 
ب” “مبارك”، وإتاحته قدرًا من احلريات التى مسحت بنش��وء حركة مثل  ل�“َتَس��يُّ
“كفاي��ة”، وظه��ور معارضني فى وس��ائل اإلعالم، وتوافر منابر لع��رض آرائهم مثل 
نقاب��ة الصحفيني وغرها، لذا عمل النظام بدأٍب ش��ديد، عر الفرتة التى نتحدث 
عنه��ا، 2015 وحت��ى اآلن، لقط��ع الطري��ق على هذا الق��در احملدود من املمارس��ات 

السياس��ّية، واس��تعادة أوضاع الديكتاتورّية.

وف��ى مل��س الن��ّواب ج��رى متري��ر كل برام��ج وسياس��ات احلك��م، وإس��باغ 
ش��رعية شكل���ّية عليها، كم��ا تصاعدت أيض��ا وترة إرهاب الن��ّواب املعارضني 
والتهدي��د بفصله��م. ث��م انتق��ل اهلجوم إىل دس��تور ع��ام 2014، الذى أقّره الش��عب 
بأغلبي��ة حامس��ة، حي��ث ج��رى انتق��اده بزع��م أن��ه »مت عمل��ه حبس��ن ني��ة«!،  
وتصاع��دت مح��الت التهيئة لتمرير تعديالت دس��تورّية جديدة، على حس��اب 
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املكاس��ب الدميقراطّية وحقوق الش��عب االقتصادّية واالجتماعّية التى ضمنها 
ل أو ترتجم إىل قوانني وتش��ريعات وس��لوك حكومى،  الدس��تور، رغم أنها مل ُتَفعَّ
ولص��احل متدي��د فرتات الرئاس��ة، كما يب��دو من التمهي��دات اإلعالمي��ة للدوائر 

القريبة م��ن النظام.

اإلرهاب ومواجهته

اليرج��ع ب��روز الظاهرة اإلرهابية فى مصر، إىل النتائ��ج التى ترتبت عل إزاحة 
حكم مجاعة اإلخوان، فى 30 يونيو 2013، وإمنا إىل بداية حقبة السبعينات 
م��ن القرن املاضى حينما تواطأ نظام الرئيس األس��بق »أنور الس��ادات«، مع مجاعة 
“اإلخ��وان املس��لمني”، الس��تخدامهم ف��ى حرب��ه ض��د اليس��ار والناصري��ني، فأطل��ق 
س��راحهم من الس��جون، وأع��اد هلم األم��وال واملقار امُلَص��ادرة، ومسح هلم باس��تئناف 
اإلص��دار الدينى - السياس��ى جمللتهم “الدعوة”، وإعطائهم حرية حركة واس��عة 
نوا من التغول داخل العديد  على املس��تويني: السياس��ي واالقتصادي، حتى متكَّ
م��ن مؤسس��ات التعلي��م، وس��يطروا عل��ى اجلامع��ات واحت��ادات الط��الب، واخرتقوا 
الكث��ر من مؤسس��ات الدولة، وتغلغلوا ف��ى العديد من ال��وزارات، وهيمنوا على 

النقاب��ات املهنّية، وتوس��عوا إىل حد غر مس��بوق فى النش��اط االقتصادى.

س��اعدهم عل��ى ه��ذا التغلغ��ل الفك��رى، الف��راغ اإليديولوج��ى الناج��م ع��ن 
انت��كاس حرك��ة التح��رر الوطن��ى وفكرها،إضاف��ًة إىل ضع��ف وقم��ع الفكر 
التقدم��ى طوال عقود، فس��اد الغم��وض اإليديولوجى، وانتش��رت العودة لألصول 

الديني��ة واإلثني��ة ف��ى أقصى معانيه��ا ختلفًا.

كم��ا راكم��ت مجاع��ة “اإلخ��وان املس��لمني”  امللي��ارات، بتواط��ؤ واض��ٍح، من 
الس��لطات، هلم وللجماع��ات املتطرفة األخ��رى، وخاصًة “الس��لفيني”، اليت تدفقت 

م��ن دول النف��ط )وبال��ذات اململك��ة الس��عودية(، ومسحت هل��م األجه��زة بالعمل 

دون عوائق، فنش��روا دعواتهم املس��مومة فى أرجاء البالد، بالذات فى مناطق الفقر 
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وأحزم��ة البؤس، واملناطق املهملة وامُلّهش��ة والنائية، وفى أعماق الريف والصعيد، 

والت��ى أصبحت بؤرًا للعن��ف والتكفر!

وج��اء اغتي��ال وزي��ر األوقاف “الش��يخ حممد الذهب��ى”، ورئيس ملس الش��عب 

“د. رفع��ت احملجوب”، كحاف��ز جديد ُيرر دعم النظام لإلخوان، بادعاء، أو توهم، 

أنه��م »صم��ام أم��ان ضد اإلس��الميني املتطرف��ني«!، وحتى بع��د اغتيال “الس��ادات”، 

ف��ى 6 أكتوب��ر ع��ام 1981 على ي��د “إس��الميني”، مل يتوقف النظام عن ممارس��ة 

مهادنة مجاعة “اإلخوان”، وإن تطورت إىل سياسات “االحتواء”، بعد أن أصبح أمر 

حصار خطرهم صعب املنال، وتراوحت مس��ألة الش��د واجلذب بني الطرفني، حتى 

اس��تقّرت عند نوع من التقاسم املوضوعى للس��لطة االجتماعية واالقتصادية فى 

البالد، وهو مامسح لإلخوان بالتمدد أفقيًا ورأس��يًا، إىل حد التطلع )املش��روع، من 

وجه��ة نظره��ا(، إىل حكم البالد، وه��و ماحتقق بعد 25 يناير، فى إطار الس��عى 

إىل حص��ار الث��ورة وإمخاد جذوتها، وبدعم أطراف داخلّي��ة وخارجّية، على حنو 

ما مت تناوله س��ابقًا.

وكنتيج��ٍة لوضع ش��به جزيرة س��يناء، حتت االحتالل بعد ح��رب 1967، ثم 

عل��ى إث��ر توقيع اتفاقية “كام��ب ديفيد”، التى أَقّرت بوجود مناطق فى س��يناء ال 

ختضع لس��يطرة مسلحة مصرّية، تسنى جلماعات اإلرهاب اإلسالمية التمركز 

واالنتش��ار وجتمي��ع األنص��ار وحش��د اإلمكان��ات، وس��اعدها ف��ى ذل��ك أخط��اء 

مرتاكم��ة ف��ى التعامل م��ع وضع وأه��ل املنطقة، والف��راغ الدميوغراف��ى الكبر 

الذى هيأ هلا اهليمنة على مس��احات شاس��عة من األراضى، برضا وقبول إس��رائيل!

وف��ى ظ��ل حك��م “اإلخ��وان”، ع��اد إىل الب��الد أكث��ر م��ن 3000 إرهابى ممن 

��َى “اجله��اد” ض��د اجلي��ش  تدرب��وا واكتس��بوا خ��رًة قتالي��ًة كب��رة ف��ى مامُسّ

الس��وفيتى ف��ى أفغانس��تان، مبوج��ب اتف��اق »س��اداتى � س��عودى � باكس��تانى � 

أمريك��ى«، كان��وا ق��د خرجوا إىل جب��ال “تورا ب��ورا”، وغرها، مبوافق��ة النظام 

املص��رى، وبإش��راف “جلن��ة اإلغاث��ة اإلس��المية”، الت��ى عمل��ت م��ن خ��الل “نقاب��ة 
األطب��اء”، بقي��ادة الطبيب��ني: “عب��د املنع��م أب��و الفت��وح”، و“عص��ام العري��ان”، على 
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تنظي��م عملي��ات الس��فر واإلعاش��ة، ومببارك��ة اجله��ات الرمسي��ة ف��ى الدول��ة، 
واملؤسس��ة الدينية، واإلعالم املصرى فى أواخر الس��بعينيات وأوائ��ل الثمانينات!،

ث��م أفرج “حممد مرس��ى”، حني اغتصب��ت اجلماعة حكم الب��الد، عن قيادات 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة، وأطلق س��راحهم من املعتقالت والس��جون، لكى تكتمل 
مقوم��ات ح��روب اإلره��اب والتكفر، الت��ى تفّجرت فى أعق��اب اإلطاحة حبكم 
مجاعات “اإلس��الم السياسى” فى 30 يونيو 2018، مدعومة، هذه املّرة، وبشكل 
علن��ى، م��ن دول وأجهزة خماب��رات )الواليات املتح��دة، وتركيا، وقط��ر وغرهم(، 
بهدف هدم استقرار البالد، وإعادة مجاعة “اإلخوان” اإلرهابّية إىل ُسّدة احُلكم، 
وف��رض وجوده��م عل��ى الدول��ة واجملتم��ع، وه��و ماقوب��ل برف��ض كبر م��ن عامة 

املواطن��ني والدول��ة، وأدى إىل انفجار الصراع عل��ى النحو املعروف.

ورغ��م ِعظ��م التضحيات الت��ى تقدمها القوات املس��لحة واألم��ن، والثمن الباهظ 
املدفوع على كل املس��تويات، حلصار ظاهرة اإلرهاب، وتقليص قدراة اجلماعات 
اإلرهابي��ة، فقد ظ��ل هناك بعٌد غائٌب، بالغ األهمّية، وضرورى لقطع دابر اإلرهاب، 

واستئصال ش��أفته، هو الُبعد االجتماعى والفكرى والثقافى.

فظاه��رة اإلره��اب ترعرعت ف��ى بيئة من الفق��ر والبؤس والعش��وائية واجلهل، 
وفى ظل نظم أدمنت معاداة احلرّية وحاربت اس��تقالل الفكر، ونش��رت التسّلط 
��َر اس��تغالل اإلرهابي��ني للعاطف��ة  واالس��تبداد ف��ى رب��وع اجملتم��ع، وه��و م��ا َيسَّ
الدينّي��ة ل��دى ع��وام املصري��ني، بعد أن أج��ادوا اللع��ب على فك��ر وإدراك قطاع 
كب��ر م��ن املواطن��ني، وبال��ذات الش��باب، ومارس��وا عملي��ة ممنهج��ة لتزيي��ف 
وعيه��م، والس��تبدال ثقافته��م التارخيي��ة، وهويته��م الوطني��ة اجلامع��ة، بأخرى 
زائف��ة وهج��ني، ال تؤم��ن بالوط��ن، وال قداس��ة أرض��ه، وال كرامت��ه وحريت��ه!، 

وف��ى هذا الس��ياق ي��رى حزبنا أن:

• احلف��اظ عل��ى الدول��ة الوطني��ة، وعل��ى اس��تقرار مكوناته��ا، وال��زود 	
ع��ن اهلوي��ة الوطني��ة، والش��خصية املصري��ة بثرائه��ا وتع��دد روافدها 
وعناصره��ا احلضاري��ة، ض��رورة ال بدي��ل عنه��ا، وغاي��ة يتوجب على 

كل األط��راف الوطني��ة أن تضعه��ا قي��د ناظريه��ا.
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• اإلمي��ان ب��أن دور الش��عب املص��رى رئيس��ّى وال غن��ى عن��ه لالنتص��ار ف��ى 	
املعرك��ة ض��د اإلره��اب، على حن��و مافعل ف��ى مواجهة هزمي��ة يونيو 
1967، وهو ما يس��توجب إطالق حوار متمع��ّى موضوعًى، وصريح، 
م��ع األح��زاب السياس��ية واجملتم��ع املدن��ى والتنظيمل��ت اجلماهري��ة 
والنقاب��ات واحت��ادات الط��الب والتجمع��ات الش��عبية ، ... إخل، لقط��ع 

الطري��ق عل��ى خمطط��ات عصاب��ات التكف��ر والتخريب.

• حتقي��ق العدال��ة االجتماعي��ة الناج��زة، وتوجي��ه جه��د الدول��ة 	
ومس��تهدفات االقتص��اد، للتخفي��ف ع��ن كاهل��ة، وخدم��ة األغلبي��ة 
الك��رى في��ه، م��ن الفق��راء واملعدم��ني وحم��دودى الدخ��ل، ضمان��ة 
الصمود ومتاس��ك الصف الوطنى، ولس��د الثغرات أمام حماوالت اخرتاق 

اجلبه��ة الداخلي��ة.

• كس��ب املعركة ض��د اإلرهاب حيت��اج إىل النظر إليه��ا والتفاعل معها 	
باعتباره��ا “حرب��ا ش��املة”، يتطل��ب االنتص��ار احلاس��م فيه��ا أن خُت��اض 
على كل اجلبهات: العس��كرية واألمني��ة واالقتصادية والفكرية 

والثقافي��ة والديني��ة واإلعالمية، ... إخل.

• االنتص��ار فى احل��رب ضد اإلرهاب يس��توجب جتفيف منابع��ه املتمثلة 	
ف��ى الفق��ر واألمّية والتخلف والتبعية وت��ردى نظم التعليم ، ... إخل، ألن 
ه��ذه األوضاع متث��ل البيئة احلاضن��ة لألف��كار التكفرية، وجتنيد 

واألنصار. األتباع 

• التطبي��ق الص��ارم ملب��دأ “املواطن��ة”، واحلف��اظ عل��ى الُلحم��ة الوطني��ة، 	
م التمييز على أس��اس الدين أو اجلنس  وتنفي��ذ بنود الدس��تور التى جُترِّ
أو اللون أو العرق، دون تلكؤ أو ميوعة، ألن هذا كله أدوات رئيس��ية 

حلس��م املعركة ضد اإلرهاب.

• ضمان احلريات اخلاصة والعامة للقوى واألحزاب السياس��ية السلمّية، 	
ول��كل األف��كار الت��ى تس��عى لتطوي��ر الواق��ع ع��ر العم��ل السياس��ى 
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الس��لمى، هل��و أمٌر ض��رورّى حلصار بؤر اإلره��اب وتقريب حلظ��ة هزميته.

• الوق��وف ض��د الفس��اد والروقراطي��ة واالس��تبداد باعتباره��ا كله��ا 	
عناص��ر داعم��ة للتط��رف والتكفر، والب��د من مواجهة ه��ذه الظواهر 

املخرب��ة، لالنتص��ار ف��ى احلرب ض��د اإلرهاب!

• الس��لفى 	 الفك��ر  وانتش��ار  جبم��وده،  الراه��ن  الدين��ى  اخلط��اب 
والتكف��رى ب��ني ثناي��ا مؤسس��اته، واخلط��اب اإلعالم��ى بس��طحيته 
وابتذال��ه، يش��كالن بيئة مواتي��ة النتعاش فكر التط��رف واإلرهاب، 

وه��و م��ا يس��توجب إع��ادة النظ��ر الكامل��ة ملكوناتهم��ا.

واستنتاجات خالصة 

إن برنام��ج احل��زب، أى ح��زب، لي��س م��رد ِنقاط ومطال��ب فى احلري��ات أو فى 
قضايا االس��تقالل الوطنى أو العدالة االجتماعّية، وإن كان يش��ملها بالضرورة. 
فرنام��ج احل��زب ه��و رؤيت��ه، اس��رتاتيجيته وتكتيكه، ه��و حتليل��ه لتناقضات 
اللحظ��ة التارخيي��ة الراهن��ة، وط��رح سياس��ات للخ��روج منه��ا وتطويره��ا وص��وال 

لتحقيق آمال ش��عبنا. 

وق��د بل��ورت ث��ورة 25 يناي��ر أه��داف الث��ورة ف��ى »الدميقراطي��ة والكرام��ة 
اإلنس��انية والعدال��ة االجتماعي��ة«، وه��ى ال تتحق��ق إال بالتنمي��ة املس��تقلة، 
ونف��ى التخل��ف، مبا يعنيه م��ن تبعّي��ة للغرب: سياس��ّية واقتصادّي��ة. وفكرّية 
واجتماعّي��ة، والتص��دى للعقب��ات الرئيس��ية التى تع��وق حتقيق املس��تقبل الذى 

نرج��وه لوطننا.

وإذا كان��ت اللحظ��ة الراهن��ة تتس��م بإحباط��ات واس��عة ب��ني قطاعات ليس��ت 
��ب  بالقليل��ة م��ن الش��باب واجلماه��ر،  ف��إن مهمتن��ا احلامس��ة ترتّك��ز ف��ى التغلُّ
عل��ى ذل��ك اإلحب��اط، بالفه��م العلمى لتعقي��دات الوض��ع الراهن، وحتلي��ل تارخيه 
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القري��ب عل��ى األقل، وفهم كيف نش��أ وتطور، ومعرفة الس��بيل إىل مواجهته، من 
أج��ل تطوير اللحظة الراهنة، والتحّرك إىل األمام. والس��الح الرئيس��ى فى حالتنا 
لتفس��ر ومواجهة اإلحباط الراهن هو فهم “قوانني الثورات”. وجيدر اإلش��ارة إىل أن 
قضي��ة الث��ورة هى قضية الس��لطة، وأن جن��اح الثورة يتمثل فى وص��ول الثوار إىل 

الس��لطة السياسية.

ف��ى دراس��ة غربي��ة وصفّي��ة للث��ورات، اتض��ح أن نس��بة الث��ورات الت��ى تنته��ى 
بوص��ول الث��وار للس��لطة ال تتجاوز ُثل��ث الثورات. ومن ه��ذا الُثلث ال يتجاوز نس��بة 
الث��ّوار، الذي��ن حيتفظ��ون بالس��لطة ألكث��ر م��ن ثالث س��نوات، ُثل��ث ه��ذا الُثلث، 
أى الُتس��ع. ال يعن��ى هذا بالقطع أن ث���مانية أتس��اع الثورات فاش��لة، فالثورة قفزة 
ضخمة لألمام فى وعى ونضال وحياة الش��عوب، يبق��ى مراثها دائمًا فى الوجدان 
اجلمع��ى. وقليلة ه��ى الثورات التى حتق��ق أهدافها بضربة واح��دة، ولكّن كل 

ث��ورة متثل خطوة فى س��ياق مس��ار الش��عب التارخيى لتحقي��ق أهدافه.

وتاري��خ نضال ش��عبنا مينحنا درس��ًا عميقًا ع��ن مفهوم جناح الث��ورات فى املدى 
الزمن��ى الطوي��ل نس��بيًا، رغ��م عدم حتقي��ق أهدافها م��ع أول معرك��ة كرى من 
أجل تلك األهداف. فقد انفجرت فى عام 1919 ثورة عظيمة ش��عارها االس��تقالل 
ل مصر من س��لطنة وحممّية بريطانية  والدس��تور، وكان مكس��بها املباش��ر حتوُّ
إىل ملكّي��ة دس��تورّية مس��تقلٍة ول��و ش��كاًل، وكس��بت مص��ر دس��تور 1923 
م. وف��ى أواخ��ر العش��رينات وأوائل الثالثينات س��اد إحس��اس بفش��ل الثورة،  امُلَتَق��دِّ
وع��مَّ إحباُط مثل إحباط الكثرين من املصريني اآلن: فاالس��تقالل ش��كلّى ألن 
الق��وات اإلجنليزي��ة مازال��ت ترتع فى بالدن��ا، ومت جتميد، ثم إلغاء دس��تور 1923. 
َق فع��اًل، وكان��ت احللقة األوىل  ولكنن��ا نع��رف اآلن أن اس��تقالل مصر ق��د حتقَّ
لتحقيقه هى تصريح 28 فراير 1922 كمكس��ٍب مباش��ر لثورة 1919، بينما 
كان��ت احللقة الثانية هى معاهدة 1936 الت��ى حتققت بعد اهلّبة اجلماهرية 
الك��رى )أع��وام 1935 - 1936(، واحللق��ة الثالث��ة ف��ى أعق��اب اهلّب��ة الثورّي��ة 
الضخم��ة فى مصر بع��د نهاية احلرب العاملي��ة الثانّية فى 1945، والتى أس��قطت 
مش��روع “معاه��دة صدق��ى - بيف��ن”. ومتثل��ت احللقة الرابع��ة ف��ى اتفاقية اجلالء 
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م��ع اجنل��رتا ع��ام 1954، وبع��د نضال الفدائي��ني فى القن��ال، بينما متثل��ت احللقة 
اخلامس��ة واألخ��رة فى إلغاء تل��ك املعاهدة بع��د عدوان 1956. 

إّن جوه��ر الص��راع فى كل ث��ورة، وفى أعقابها، هو الصراع ب��ني الثورة والنظام 
رت الثورة ضده.  القدي��م، بني ق��وى التغير الثائرة اجلديدة وبني النظام الذى َتَفجَّ
وث��ورة يناير مل تنته بوصول الثوار للس��لطة، كما مل تنت��ه بالقضاء على الثورة، 
ألن ش��روطها املوضوعّي��ة ال زالت قائم��ة، ولكنها اس��تمرت كمعركة بالنقاط 

ط��وال عمر الثورة، الذى نقدره بثالث س��نوات حتى أوائل عام 2014.

اكتس��بت الث��ورة خ��الل تلك الس��نوات الث��الث الكث��ر من الوع��ى واخلرات 
��كه باالستبداد واالستغالل.  التنظيمية، وارتقى إدراكها لطبيعة النظام ومتسُّ
وإذا كان الش��عب ق��د اكتس��ب وعي��ه بتناقضه اجل��ذرّى مع نظام “مب��ارك” فقام 
بثورت��ه، فهو مل يكن قد امتل��ك وعيًا بالتمييز بني اجتاه��ات املعارضة املختلفة، 
ق ب��ني ثالث��ة أن��واع م��ن املعارض��ة: املعارض��ة الثوري��ة، ومعارض��ة  حي��ث مل ُيَف��رِّ
تيارات اإلس��الم السياس��ى ومجاعات اإلره��اب، واملعارضة الليرالّية التى تس��تغل 
حركة الش��عب لكى مترر نفس سياس��ات الليرالية االقتصادّية التى ينتهجها 
ق��ة دون توس��يعها  النظ��ام، وحتص��ر الدميقراطي��ة ف��ى احل��دود الرملاني��ة الضيِّ
للس��ماح باحلريات الش��عبّية ف��ى التعبر. هلذا انتخب الش��عب أغلبي��ة من تيارات 
اإلس��الم السياس��ى فى أول انتخابات بعد الثورة، ومل يكتشف شعبنا أنها أسوأ من 
َف عليها بش��كٍل ملموس عر ممارس��اتها السياسية  النظام الس��ابق إاّل بعد أن تعرَّ
بع��د الثورة، وبالذات وهى فى احلكم فى فرتة رئاس��ة “مرس��ى”. لقد اتضح أنها ال 
ُ عن جاهلية  تؤم��ن بالوط��ن، وال الَعَلم وال الرتاب الوطن��ى، وتعترهم أصنامًا ُتَع��رِّ
��ف له أنها قوة عميلة لالس��تعمار، وعلى اس��تعداد  القرن العش��رين. كما تكشَّ
للمش��اركة م��ع اإلمريالّي��ة فى خمططات تفتي��ت الوطن مقابل دع��م الغرب هلا 
فى الس��يطرة على السلطة. كما أنها قوة فاشّية وعدوة للدولة احلديثة، ولقيم 
االنتماء واملواطنة، ومتّثل ِردة حضارية هائلة للخلف. هلذا ثارت عشرات املاليني 
من ش��عبنا ضدها وأس��قطتها فى ثورة 30 يونيو 2014. وكان من أهم مكاس��ب 
الث��ورة ه��و دس��تور 2014 كأول دس��تور ُيق��ر حبق��وق اجلماه��ر االقتصادّي��ة 

ة. واالجتماعّية وحبرياِتها األساس��يّ
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مل تبق س��وى نقاط قليلة ميكن فيها اعتبار عدد من سياسات النظام إجيابية 
حتى بالقياس الجتاهات كثرة فى املعارضة الليرالية، وهى متسكه مبقاومة 
مجاعات اإلرهاب عس��كريا باألساس داخليا وإقليميا )بالذات فى ليبيا وسوريا(، 
ورف��ض مطال��ب بانتهاج “دميقراطية ال تق��وم على اإلقصاء” كما يس��ميها الغرب 
االستعمارى )املعنى: رفض الغرب إلقصاء “اإلخوان”، والضغط إلطالق سراحهم من 
الس��جون، وعودة حزبهم، “احلرية والعدالة ” ملمارس��ة النش��اط السياس��ى، وعودة 
مجاعة “اإلخوان املس��لمني” ملمارسة النشاط الدعوى!(، وكذلك حماولة العودة 
ألفريقي��ا بع��د مرحل��ة القطيع��ة الت��ى طال��ت، وبالذات خ��الل ُحك��م “مبارك” ، 
وحماول��ة االس��تفادة م��ن الع��امل املتعدد األقط��اب فى امتالك مس��توى م��ن التقدم 

التكنولوج��ى مثلما حدث فى احملطات النووّية الروس��ّية. 

��دد ذل��ك كله ه��و تس��ليم االقتص��اد بالكامل خلطط  إال أن اخلط��ر ال��ذى ُيهَّ
وسياس��ات “النيوليرالي��ة”، والوق��وع بالكام��ل ف��ى براثن “صن��دوق النقد” وغره 
م��ن مؤسس��ات التموي��ل الغربّي��ة، وخصخص��ة وبي��ع أص��ول الدول��ة اإلنتاجّي��ة 
واخلدمّي��ة، وختفي��ض قيم��ة العمل��ة الوطنّي��ة، وم��ا ينت��ج ع��ن تلك السياس��ات 
��ٍم وإفقاٍر لش��عبنا، وانهيار مس��توى حياته املعيش��ّية، وتده��ور اخلدمات  م��ن تضخُّ

الصحّي��ة والتعليمّي��ة واالجتماعّي��ة املقدم��ة له.

واالس��رتاتيجّية الت��ى يطرحه��ا “احل��زب االش��رتاكى املص��رى” ه��ى التأكيد 
على شعارات ثورة يناير فى »العيش واحلرية، والعدالة االجتماعية والكرامة 
اإلنس��انية«، وه��ى الش��عارات التى ال ميك��ن حتقيقها إال باالنفصال ع��ن التبعّية 
االقتصادّية والسياس��ّية للغرب، وجتد حتّققها األمثل ببناء اجملتمع االش��رتاكى 
ف��ى مص��ر ال��ذى ينتف��ى في��ه االس��تغالل ويتحق��ق في��ه االس��تقالل السياس��ى 

واالقتص��ادى الكاملني.

أما تكتيك “احلزب االش��رتاكى املصرى” فينبع من إدراك أن وس��ائل الكفاح 
الت��ى ينتهجه��ا احل��زب الب��د أن ترتبط ارتباط��ًا وثيقًا مبي��زان الق��وى االجتماعّية 
الراه��ن. وبالطب��ع مل تعد الوس��ائل الثورّية لس��نوات الثورة الث��الث، 2011- 2014 
)م��ن مظاه��رات ضخم��ة، ومليونيات حاش��دة، واحتالٍل مليادين( وس��ائل مناس��بة 
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للوض��ع الراه��ن. ولك��ن ه��ذا ال جي��ب أن يدف��ع لإلحب��اط والي��أس م��ن الواق��ع، بل 
الب��د أن حيف��ز عل��ى الس��عى لالرتب��اط جبماه��ر ش��عبنا ع��ر خمتلف األش��كال 
املناس��بة، والدفاع عن كل حقوق الش��عب امللموس��ة فى احلرّيات وفى الكرامة 
وف��ى الصحة والتعلي��م وكافة احلق��وق االقتصادّية واالجتماعّية، مع التبش��ر 
باملث��ل األعل��ى للمجتمع االش��رتاكى الذى نري��ده. وهلذا يس��عى حزبنا مع كل 
القوى الوطنّية إىل اس��تعادة احلياة السياس��ّية الدميقراطّي��ة، واحلد من التبعّية 
ملؤسس��ات التمويل الدولّية، وتطوير مس��توى معيش��ة اجلماه��ر، وترابط نضاله 
هذا مع نضال الش��عوب العربّية والعاملّية فى اجتاه التحرر من التبعّية واالستغالل 

واالستبداد.

الوضع الدوىل

	:” خمططات تفتيت دول املنطقة، ودور “اإلس��الم السياسى

كم��ا تبل��ور ف��ى س��ياق تل��ك السياس��ة اإلمريالي��ة امُلغرق��ة ف��ى عدوانيته��ا 
خمط��ط تفتيت الدول طائفيًا وعرقيًا فى منطقتنا، وإعادة رس��م خرائطها خلدمة 
املص��احل األمريكي��ة / الصهيوني��ة، باس��تخدام تي��ار اإلس��الم السياس��ى ب��كل 
أجنحته، واس��تخدام نفوذ وقوة ال��دول اإلقليمّية ذات التأثر الكبر والدائرة فى 
فل��ك اإلمريالّي��ة العاملّية مثل إس��رائيل وتركيا. بدا ه��ذا واضحا منذ تصرحيات 
“كوندولي��زا راي��س”، وزيرة اخلارجي��ة األمريكي��ة، ع��ام 2006، تعقيبًا على 

غ��زو إس��رائيل للبنان، ب��أن هذا هو بداية خلق »الش��رق األوس��ط اجلديد”.

منذ أوائل الثمانينات تتحدث إس��رائيل عما تس��ميه “خطأ س��ايكس بيكو 
َم الدول العربية،  التارخيى ”، وهو االتفاق بني إجنلرتا وفرنسا عام 1916، الذى قسَّ
وال��ذى ترى إس��رائيل أنه غر دميقراطى )!( ألنه جيم��ع فى كل دولة العديد من 
االقلّيات القومّية والدينّية، واحلل من وجهة نظر إس��رائيل هو تفتيت تلك الدول 
بتقس��يم س��وريا إىل دول��ة علوّي��ة ودولة مس��يحّية ودول��ة درزية ودولة ُس��نّية، 
وكذلك العراق واألردن والسعودّية ومصر! جيسد هذا الطموح االستعمارى احلد 
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األقصى لتفتيت وإضعاف الدول العربّية حتقيقًا هليمنة إس��رائيل عليها، ولكى 
يكون ضمانا لئال تنش��أ أى دول قومّية، ُتَهّدده��ا على غرار مصر الناصرّية. تلك 
األف��كار الت��ى يردده��ا “برن��ارد لوي��س ” املفك��ر األمريك��ى اإلجنلي��زى األصل 

اليهودى الصهيونى املتعصب منذ س��بعينات القرن العش��رين.

كان��ت تل��ك التص��ورات ُتعت��ر أمورًا ُخرافّي��ة، قبل أن يت��م تبنيها م��ن القيادة 
السياس��ية األمريكي��ة منذ ع��ام 2003، حينما تبنى احملافظ��ون اجلدد أفكار 
“برن��ارد لوي��س” بش��أن التفتي��ت اإلقليم��ى للمنطق��ة باملش��اركة م��ع اإلخ��وان 

املس��لمني متطابق��ني مع إس��رائيل فى ه��ذا الصدد.

وق��د مّثل��ت ق��وى اإلس��الم السياس��ى حص��ان ط��روادة داخ��ل ال��دول العربّي��ة 
لتحقي��ق تل��ك التص��ورات، والت��ى مجعها به��ذه األفكار أنه��ا ال تؤم��ن بالوطن وال 
بال��رتاب وال بالَعَل��م، وتدع��و إىل خالفة إس��المية تتج��اوز األوطان، لكى يتس��ع 
خمططها لرابطة إس��المية ش��كلّية فى دول مفّتتة ِعرقيًا فى منطقتنا العربية، 
تعبرًا عن اتفاقها مع املخطط اإلمرياىل، فى مقابل أن تس��اعدها اإلمريالية فى 

الوصول إىل الس��لطة السياس��ية فى الب��الد العربية!

وقد جتّلت النزعة العدوانّية العس��كرّية لإلمريال���ّية فى تلك الفرتة، بأبرز 
ما ميكن، فى حربني عدوانيتني بارزتني انتهيتا باحتالل أفغانس��تان عس��كريا 
عام 2001، واحتالل العراق عام 2003، مبا يعنيه ذلك، ليس فقط من قهر وس��لب 
ش��عوب هذين البلدين، ولكن أيضا من متدد س��يطرة اإلمريالية وقدرتها على 
بسط س��لطتها فى هاتني املنطقتني االسرتاتيجيتني: منطقة حبر قزوين ومنطقة 
الش��رق األوس��ط واخلليج العربى، وهما أهم منطقتني برتوليت��ني فى العامل، فضاًل 

عن أهميتهما االس��رتاتيجية فى طرق التجارة العاملية.

كم��ا متّثل��ت تلك الس��طوة اإلمريال���ّية، اقتصاديًا، فى توّحش الرأمسال���ّية 
بتأس��يس “منظم��ة التج��ارة العاملي��ة”، ع��ام 1995، كأحد أهم املؤسس��ات لنش��ر 
سياس��ات الليرالي��ة االقتصادي��ة الت��ى تس��تعبد الش��عوب،  جبان��ب املؤسس��ات 
التقليدي��ة وأهمه��ا “البن��ك ال��دوىل” و“صن��دوق النق��د ال��دوىل”، و“املفوضي��ة 
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األوروبي��ة”  بأذرعه��ا االقتصادي��ة. لق��د عمل��ت تلك املؤسس��ات مجيعًا على نش��ر 
م��ا يس��مى ب��� “احلري��ة التجاري��ة”، املتمثل��ة فى حتري��ر التج��ارة وتبادل الس��لع، 
وحتري��ر االس��تثمار األجنب��ى، وتصدي��ر رؤوس األم��وال لدَوِلنا فى ش��كل قروض 
واس��تثمارات، وف��رض تبعّية العمالت احمللّية للدوالر، وحتري��ر وتعويم العمالت 
احمللّية، مع فرض احلظر على انتقال األفراد للعمل، وبعد انتشار اإلرهاب، ُفرضت 

القي��ود عل��ى انتقال األف��راد أيضًا.

ب��دأ هذا الوض��ع فى التغرُّ تدرجييًا حتى تبل��ور بالتدريج عامل جديد متعدد 
األقط��اب ف��ى بداية العقد الثانى من القرن العش��رين. العنصران اهلامان فى تطور 
وضع التوازن الدوىل بانتقاله إىل وضع العامل متعدد األقطاب هو اس��تعادة متاس��ك 

روسيا وصعود الصني االقتصادى.

بعد عقٍد من االنهيار فى عهد “يلتس��ني”، بدأت روسيا فى استعادة متاُسكها، 
ومواجهة س��عى الغرب للهيمنة االسرتاتيجّية عليها بالتسلل إىل أوروبا الشرقّية، 
د الش��فوّى ال��ذى قدمه  وض��م ُدوهل��ا تباعًا حلل��ف األطلنط��ى، على عك��س التعهُّ
“رجيان” وقادة الغرب ل�“جورباتشوف” عند حل حلف وارسو، بأن حلف األطلنطى 
ل��ن ميد نفوذه إىل أوروبا الش��رقّية. واجهت روس��يا حماوالت الغ��رب لضم جورجيا 
ث��م أوكراني��ا، وهى اخلط��وة التى وصفه��ا “كيس��نجر” مبحاولة الغ��رب حتويل 
روسيا من قوة دول�ّية إىل قوة إقليمّية أوروبّية، بعزهلا عن املياه الدافئة فى البحر 
األس��ود عن طريق حرمانها من قواعدها فى القرم )!( وس��اعدها على ذلك استعادة 
ت روسيا  التوازن االس��رتاتيجى مع الواليات املتحدة عس��كريا عام 2012. وقد ردَّ
بض��م الق��رم إليه��ا عس��كريًا، وإجراء اس��تفتاء وافق في��ه 97% من الس��كان على 

لروسيا. العودة 

وم��ن جه��ة أخ��رى فق��د واصل��ت الص��ني صعوده��ا االقتص��ادى الصاروخ��ى، 
حي��ث وصل��ت بالتدريج خالل العقد الثانى من ه��ذا القرن إىل أن تصبح االقتصاد 
الثان��ى ف��ى العامل من حيث النات��ج احمللى اإلمجاىل )بل واالقتص��اد األول عامليا إذا 
َر الناتج احمللى حبس��اب تع��ادل القوة الش��رائية PPP(، والدول��ة األوىل عامليًا  ُق��دِّ
ف��ى التج��ارة اخلارجّي��ة، والثالث��ة فى مي��زان القوى االس��رتاتيجّية بع��د أمريكا 
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وروس��يا، وساهم فى هذا إنفاقها العس��كرى اهلائل نتيجًة لتبنيها تغير عقيدتها 
العس��كرية عام 2009، م��ن عقيدة دفاعّية إىل عقيدة هجومّية، ولذا س��ارعت 
��ك حام��الت الطائ��رات، وإنش��اء قاعدة عس��كرية فى جيبوت��ى بأفريقيا  لُّ إىل مَتَ
ع��ام 2015 )افتتح��ت 2017(، وزرع اجل��زر ف��ى حب��ر الص��ني اجلنوب��ى، ُمَتحّدي��ًة 

للهيمن��ة العس��كرّية األمريكية فيه.

د االقتص��ادى السياس��ى العس��كرى  وجي��در اإلش��ارة هن��ا إىل أن ذل��ك التم��دُّ
الروس��ى والصين��ى، ال يتطاب��ق بالقطع مع دور االحتاد الس��وفيتى الس��ابق والصني 
االش��رتاكية ف��ى التص��دى لإلمريالية ودع��م دول حركة التح��رر الوطنى، فهو 
يق��وم عل��ى املش��اركة فى تعزيز ق���ّيم احلرّي��ة الليرالي�ّ��ة وحترير الس��وق أمام 
جتارتهم��ا واس��تثماراتهما وتداول ُعمالتهم��ا، ولكنه يتص��دى للمنافس الغربى 
بتقدي��م ف��رص أفضل ل��دول الع��امل )الثالث(، فيس��مح هل��ا بالتص��دى للمخططات 
ة لتفتيته��ا )عل��ى غ��رار س��وريا وليبيا(، ويوف��ر هلا م��ن التكنولوجيا  اإلمريال���يّ
املتقدم��ة م��ا مينعه الغ��رب عنها، على غ��رار احملط��ات النووية الروس��ية ملصر)مع 

الس��ماح بنق��ل التكنولوجي��ا وتصنيع ج��زء من املفاع��الت حمليًا(.

وف��ى ظ��ل ه��ذه املتغ��رات من��ت معارض��ة أكث��ر جذرّي��ة للنف��وذ اإلمرياىل 
بنم��و احلرك��ة اجلماهرّي��ة امُلَعاِرض��ة للعومل��ة، حي��ث جتّس��دت العومل��ة أيضا 
ف��ى تكثي��ف االس��تغالل اإلمري��اىل داخ��ل ال��دول اإلمريال���ّية والع��دوان على 
مكتس��بات دول��ة الرف��اه االجتماع��ى. قّرب��ت احل��ركات التقدمي��ة املعادّي��ة 
للعومل��ة بني حركة ش��عوب الش��مال وب��ني حركات اجلن��وب، ورأينا مث��اًل بارزًا 
هل��ا ف��ى ملتقي��ات القمم االجتماعية ض��د العوملة بدًءا من ع��ام 2000. وبعد فرتة 
م��ن تق��ارب احلزب��ني الكبرين ف��ى كل م��ن أمريكا واجنل��رتا وفرنس��ا، بدأت 
ب��وادر انش��قاقات عل��ى يس��ار أح��زاب رمسّي��ة متثلت ف��ى موجة صع��ود “جرمى 
كورب��ني” م��ن “ح��زب العمال الريطان��ى” فى اجنل��رتا، و“جاك لوك ميلونش��ون”، 
حركة “فرنس��ا األبّية” فى فرنس��ا، و“جيمى س��اندرز” من “احل��زب الدميقراطى” 
َل  ف��ى أمري��كا، الذي��ن ينتق��دون بقس��وة جوان��ب رئيس��ية ف��ى الرأمسالّي��ة. مثَّ
ه��ذا اس��تقطابًا حادًا بعد بروز األحزاب الش��عبوّية والفاش��ّية واليمينّية املتطّرفة 
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ف��ى أورب��ا، والق��وى احملافظ��ة والش��خصيات الش��عبوّية ف��ى أمري��كا، كما بدأ 
��ُح اليمني  ه��ذا التي��ار فى اقتحام أمري��كا اجلنوبية، بفوز“جاير بولس��ونار” ُمَرشِّ

املتط��ّرف ف��ى االنتخابات الرئاس��ية الرازيل���ّية.

الوضع اإلقليمى

هن��اك أربع ق��وى إقليمية حولنا متل��ك كل منها عددًا مهما م��ن عناصر القوة 
االس��رتاتيجّية املع��رتف به��ا دولي��ًا، كم��ا مُت��ارس تأث��رًا إقليمي��ًا عل��ى منطقتنا، 
وتتقاط��ع بالض��رورة م��ع سياس��ة ومص��احل ش��عبنا ف��ى مص��ر، مب��ا جيع��ل واجب��ًا 
علين��ا فهمه��ا وحتدي��د موق��ف اس��رتاتيجى منه��ا، وهى بالطب��ع ق��وى خمتلفة فى 
اجتاهه��ا وتأثرها. تلك القوى هى إس��رائيل، وتركيا، وإي��ران واململكة العربية 

السعودية.

 «  إسرائيل

ال ش��ك أن أه��م وأخط��ر تلك الق��وى عل��ى وجودن��ا واس��تقرارنا ومصاحلنا، هى 
إس��رائيل الت��ى تلع��ب دور املف��رزة األمامي��ة لإلمريالّية ف��ى منطقتن��ا، وتتصدى 
حلراس��ة مص��احل الغ��رب البرتولية وغره��ا، وهى متثل آخِر اس��تعمار اس��تيطانى 
الزال مس��تمرًا حت��ى الق��رن الواح��د والعش��رين، ينه��ب أرض وحق��وق الش��عب 
الفلس��طينى، كم��ا أنه��ا متث��ل اس��تعمارًا إمريالي��ًا ذو مي��ول توس��عية، يس��عى 

إلخض��اع ال��دول العربي��ة اقتصادي��ًا وسياس��يًا وعس��كريًا.

وف��ى الف��رتة األخ��رة، واس��تغالال لظ��روف تف��كك ال��دول العربية وهشاش��ة 
الوضع العربى برمته، وبعد ضمان إضعاف القضية الفلس��طينية وتهميش��ها على 
حنو غر مسبوق، بنقل السفارة األمريكية إىل القدس احملتلة، وإيقاف التمويل 
األمريك��ى ملنظم��ة غ��وث وتش��غيل الالجئ��ني “األون��روا”، وحب��ث مل��ف “توطني 
الالجئ��ني” م��ع ال��دول العربية املعنية، وهرول��ة الدول اخلليجية إىل التس��ابق فى 
تطبي��ع العالق��ات علنيا ه��ذه املرة مع إس��رائيل، طرح الرئي��س األمريكى “دونالد 
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ترامب” مش��روعا أمساه “صفقة القرن”، وصفه الرئيس الفلسطينى “أبو مازن” عن 
حق بأن��ه صفعة القرن.

وهذا املش��روع يهدف إىل دفع الفلس��طينيني للقبول ب“تس��وية تارخيية”، هى 
ف��ى جوهرها األدق: “تصفية كاملة ونهائية للقضية” تتضمن تنازهلم الكامل 
ع��ن “ح��ق الع��ودة”، الثاب��ت حت��ى فى ق��رارات األم��م املتح��دة، والقب��ول بالوضعية 
اجلدي��دة للقدس املوحدة، كعاصم��ة للدولة اليهودي��ة الصهيونية العنصرية 
علن عنه��ا مؤخرا، فى إط��ار عملية تبادل ملس��احات من األراضى 

ُ
اخلالص��ة، الت��ى أ

املصرية )من س��يناء(، تضاف إىل غزة، مقابل مساحات موازية من صحراء النقب، 
حتى ميكن ترحيل، أى “طرد الفلس��طينيني” املوجودين داخل أراضى فلس��طني 
1948 إىل ه��ذا الش��كل الفلس��طينى اجلدي��د اهلج��ني، املنزوع اإلرادة والس��الح، 
لضم��ان يهودي��ة ونق��اء عرق الدول��ة الصهيونية، مقاب��ل بعض املس��اعدات املالية 
تدفعها دول النفط للفلسطينيني يصرف منها على الدويلة املسخ الوليدة، وأيضا 
لق��اء بعض الدعم املاىل ملس��اعدة النظام املصرى على ختط��ى أزماته االقتصادية.

أم��ا اهل��دف األبع��د م��ن وراء ط��رح مث��ل ه��ذه التص��ورات فه��و تش��كيل حلف 
ى أمريكى إس��رائيلى عربى ضد إيران )حتالف الش��رق األوسط االسرتاتيجى  ُس��نِّ
- ميس��ا(، فى مواجهة ما يوصف باخلطر “الش��يعى اإليران��ى” الذى تروج له اإلدارة 
األمريكية، وستش��ارك فيه مبدأيا حسبما أعلنت املصادر األمريكية، واصفة 
إي��اه بالف��رع الس��نى حلل��ف األطلنت��ى - النات��و العرب��ى، ش��امال الوالي��ات املتح��دة 
وإسرائيل وث���مانى دول عربية: مصر والسعودية واإلمارات والكويت والبحرين 
وعم��ان وقط��ر واألردن. وس��يكون ه��ذا جتس��يدا إلق��رار التع��اون والتكام��ل 
االقتص��ادى ب��ني م��ا امساه “مناح��م بيج��ن”، س��ابقًا، رأس امل��ال العرب��ى والعبقرية 

اليهودي��ة والي��د العامل��ة العربي��ة، لكى ترتع فى اس��تغالل ونه��ب املنطقة.

أم��ا اهل��دف األبعد م��ن وراء طرح مثل ه��ذه التص��ورات فهو حماول��ة القفز على 
الع��داء التارخي��ى ب��ني املش��روع الصهيون��ى االس��تعمارى االس��تيطانى التوس��عى، 
وجتاهل اغتصاب فلس��طني وإذالل أهلها، والدور الوظيفى للدولة الصهيونية املعادى 
ى األمريكى اإلسرائيلى  ملطامح ومصاحل شعوبنا، عن طريق تشكيل احللف الُسنِّ
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الرجع��ى العرب��ى ضد إي��ران، وال��ذى يضم الوالي��ات املتح��دة وإس��رائيل ومثانى دول 
عربي��ة: مص��ر والس��عودية واإلم��ارات والكويت والبحري��ن وُعمان وقط��ر واألردن، 
ى »الناتو العرب��ى«، أو »حلف الش��رق  ع��اء مواجه��ة اخلطر الش��يعى، حت��ت ُمس��مَّ بادِّ
 Middle East Strategic Alliance/MESA  � األوس��ط االس��رتاتيجى/ ميس��ا 
»وكجزٍء من “صفقة القرن”!، حيث سيكون جتسيدًا إلنهاء القضية الفلسطينية، 
وتصفي��ة حق عودة الش��عب الفلس��طينى إلرضه الس��ليبة، ومدخاًل إلق��رار التعاون 
والتكام��ل االقتص��ادى ال��ذى وّصفه  “مشعون بريز”، فى كتابه “الش��رق األوس��ط 
اجلديد” بني: »رأس املال العربى والعبقرية اليهودية واليد العاملة املصرية«، لكى 

ترتع فى اس��تغالل ونهب ث��روات املنطقة.

«  تركيا
وثان��ى تل��ك الق��وى ه��ى تركي��ا. من��ت تركي��ا احلديث��ة من��ذ نش��أتها، بع��د 
ث��ورة “كم��ال أتات��ورك” العلمانّي��ة ف��ى عش��رينات الق��رن املاض��ى، وجناحها فى 
بن��اء صناع��ة وجيش عل��ى قدر م��ن التط��ور، حبيث انضم��ت إىل الدول العش��رين 
األق��وى اقتص��ادًا فى العامل برتتيب الس��ابع عش��ر، كما متتلك اجلي��ش الثامن فى 
الع��امل والثان��ى فى حلف األطلنط��ى. وارتبطت بالغرب كعضٍو أساس��ي فى حلف 
َل  مشال األطلس��ى “الناتو” منذ إنش��ائه، وكانت ركيزة “حلف بغداد”، الذى حتوَّ
إىل “احلل��ف املرك��زى” بع��د ثورة العراق ع��ام 1958. كما بن��ت تركيا عالقات 
متميزة بإس��رائيل منذ إنش��ائها أيضًا. استند تيار العلمانية السائد منذ “أتاتورك” 
عل��ى اجليش، الذى تدخّ�ل فى احلكم بعدة انقالبات عندما كان يتزايد نفوذ 

املعارضة.

ب��دأ التي��ار اإلس��المى ف��ى التصاعد فى تركي��ا أواخ��ر القرن العش��رين، على 
ي��د “جنم الدين أربكان” فى البداية ث��م على يد “عبد اهلل جولن” و“رجب طيب 
أردوج��ان”، ووصل “حزب العدالة والتنمية” إىل احُلكم، واس��تمر، بدون انقطاع 
ملا يقرب من عقٍد ونصف. صاغ “أمحد داوود أوغلو” سياس��ة التوجه حنو الش��رق، 
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وارتب��ط هذا مبح��اوالت “أردوجان” إعادة إحي��اء أماد اإلمراطوري��ة العثمانّية، 
باملش��اركة م��ع امُلخط��ط الغرب��ى لتفتي��ت ال��دول العربي��ة، وبالتعاون م��ع تيارات 
اإلسالم السياسى. لعبت تركيا دورًا رجعيًا إمرياليًا فى مصر واملنطقة العربية، 
باس��تغالل م��ا صاح��ب األوض��اع والتط��ورات الت��ى واكب��ت ف��رتة احِل��راك الث��ورى 
العربى، حملاولة إس��قاط النظام الس��ورى، وتفتيت سوريا ودعم اإلرهاب اإلسالمى.

دخل��ت تركي��ا ف��ى تناق��ض ذى وزن م��ع حلفائه��ا االس��رتاتيجيني، أمري��كا 
والنات��و والغ��رب، ح��ني تع��ارض خمط��ط التفتي��ت اإلقليم��ى لل��دول العربي��ة م��ع 
ع األكراد فقط باالس��تقاللية النس��بّية س��واء فى  مصلح��ة تركي��ا فى ع��دم متتُّ
العراق أو س��وريا. ثم ُدِفَع التناقض لألمام بش��ّدة، عندما اكتشف “أردوجان” أدلة 
عل��ى تورط أمري��كا فى حماولة االنقالب العس��كرى ضده ع��ام 2016، والدور 
اهل��ام ال��ذى لعبته قاع��دة “إجنرلي��ك”  العس��كرّية األمريكّية ف��ى تركيا فى 

دع��م االنق��الب، األمر الذى س��اعد فى توت��ر العالقات ب��ني الطرفني.

أصبح��ت تركي��ا وقط��ر القواع��د األساس��ية للتنظي��م ال��دوىل ل��� “اإلخ��وان 
ه��م باملال  املس��لمني” واجلماع��ات املض��ادة ملص��ر بع��د س��قوط “مرس��ى”، وه��ى متدُّ
والس��الح، وُتنف��ق عل��ى قنواته��م الفضائي��ة، وحتتض��ن كوادرهم، وترس��ل قوات 
عس��كرّية إىل قط��ر ملس��اندتها ضد حترك الس��عودّية فى مواجهتها، وتس��اندها 
عن��د قط��ع العالق��ات الدبلوماس��ية معها م��ن ِقبل الق��وى األربع الس��عودية ومصر 

والبحري��ن والكوي��ت.

 يتب��دى الضع��ف الداخلى لنظ��ام “أردوجان” فى ِضيق قاعدتة الش��عبية التى 
مل تتج��اوز نص��ف اجملتم��ع، ميّث��ل الش��ق املتخل��ف )تارخيي��ًا( املس��تند إىل فالحى 
األناض��ول، ف��ى مقاب��ل الق��وى العلمانّي��ة للس��احل الغرب��ى والقس��م األوروب��ى من 
تركي��ا. ولك��ن االنقالب مل يأِت م��ن جانب العلمانيني، بل من داخل املعس��كر 
اإلس��المى، م��ن ِش��ّقه التاب��ع للُمع��ارض اإلس��المى املقي��م ف��ى الوالي��ات املتح��دة، 

“عب��داهلل جولن”.
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«  إيران
مّثل��ت ث��ورة ع��ام 1979 ضرب��ًة هام��ة ملثل��ث الق��وة األمريك��ى ف��ى املنطق��ة 
املتجّس��د ف��ى إيران الش��اه وتركيا وإس��رائيل. والوجه الرئيس��ى للنظ��ام اإليرانى 
ه��و أنه نظام وطنى معاٍد لالس��تعمار، حيمل الكثر من مالم��ح النظام الناصرى، 
ويق��ود اجملتم��ع صوب بن��اء دولة عصري��ة حديث��ة بالتصني��ع والتعليم احلديث 
ه��ات مصحوبة بغي��اب الدميقراطية.  وحتدي��ث جهاز الدول��ة، ولكن هذه التوجُّ

ولع��ل النظ��ام اإليرانى هو النظام الوحيد الذى جنح فى اس��تغالل عوائد النفط 
فى الدخ��ول إىل مال التصنيع الثقيل، وصناع��ات التكنولوجيا املتقدمة، مثل 
اقتح��ام مال التكنولوجي��ا النووية وتكنولوجيا الفض��اء والصواريخ واألقمار 
الصناعي��ة، وحق��ق ع��ام 2009 اكتف��اًء ذاتي��ًا غذائي��ًا )بنس��بة 96%(، وصناعي��ًا 
)81%(، )والنس��بة اإلمجالي��ة 90%(. وكان��ت أدوات تل��ك النهض��ة االقتصادي��ة 
ه��ى تش��كيل قطاع عام قوى وتأمي��م البنوك وفرض الرقابة عل��ى الصرف وتأميم 

اخلارجّية. التجارة 

ومل يك��ن ه��ذا ه��و الوج��ه الوحي��د للنظ��ام اإليرانى، فق��د ارتبط ذل��ك بقمع 
احلريات الدميقراطية س��واء ألعداء الثورة من اليم��ني، أو للحركة اجلماهرية 
ولع��دد م��ن التنظيم��ات التقدمي��ة الش��عبية عل��ى اليس��ار، مشل��ت “ح��زب ت��ودة 
الش��يوعى” ومنظم��ات “ماه��دى خل��ق” و“فدائي��ى خل��ق”، تل��ك التنظيم��ات 
الش��عبّية التى ش��اركت بنش��اط فى إس��قاط الش��اه. مت تقسيم الس��لطة فى إيران 
بني قس��م رئيسى دينى ُمغلق، يستند إىل مبدأ “والية الفقيه”، وبني قسم يسمح 
د  بدميقراطية حمدودة تش��تمل على تداول حمدود للس��لطة بني االجتاه املتش��دِّ
)األشّد فى كل من معاداة اإلمريالية والتحمس لتقييد الدميقراطية(، واالجتاه 
امُلَس��ّمى باملعت��دل،  ال��ذى يتمّي��ز بتخفيف العداء لإلمريالية، مع توس��يع ُمَقي�ّ��د 
ف��ى مال احلّريات. وكان األس��اس للديكتاتورية احلاكمة متمثال فى مبدأ 
»والي��ة الفقي��ه«، الذى مين��ح الدور الرئيس��ى لرج��ال الدين و«ملس تش��خيص 
مصلح��ة النظ��ام«، وكلهم من امل��الىل. كما كان أحد األوجه الس��لبّية اهلامة 
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��ك باحتالل  للنظ��ام اإليرانى هو وراثة املطامح اإلمراطورية لنظام الش��اه، والتمسُّ
��َى مبنه��ج “تصدير الث��ورة”، ال��ذى زاوج بني  ج��زر اخللي��ج الث��الث، وانتهاج م��ا مُسِّ
مقاوم��ة خمططات االس��تعمار والرجعية العربية، وبني تكوي��ن قواعد لنفوذه 

اإلقليم��ى فى إطار س��عيه للهيمن��ة اإلقليمية.

حط��م االحت��الل األمريك��ى للعراق ع��ام 2003 نظ��ام صدام حس��ني، منافس 
وعدو إيران اإلقليمى الرئيس��ى، ولكن هدفه األساس��ى كان يتمثل فى السعى 
للس��يطرة على قوس نف��ط املنطقة، من حبر قزوين إىل اخللي��ج العربى ومركزه 
بغ��داد. مّثَل االحتالل أيض��ًا حتديًا جيوبوليتيكيًا وإضعافًا اس��رتاتيجيًا ألعداء 
أمريكا وإس��رائيل: إيران وسوريا. واجهت إيران ذلك الظرف بدعم مقاومة كل 
االجتاه��ات العراقّي��ة املواجه��ة لالس��تعمار األمريك��ى، ب��كل مكوناته��ا، من 
اجتاه��ات تقدمّي��ة ووطنّية وبعثّية وطائفّية ورجعّية إس��المّية، مبا فيها تنظيم 

“القاعدة” وفرعها املس��تقبلى »داعش”!

رغ��م أن الوج��ه الرئيس��ى للث��ورات العربّي��ة الت��ى انفج��رت منذ ع��ام 2011 هو 
الوج��ه اإلجياب��ى، لدخول الش��عوب العربية كفاعل جديد ق��وي طال غيابه فى 
تقرير مس��تقبله، إال أن إضعاف تلك الثورات لنظام الدول العربية كان مناس��بة 
ملمارس��ة الطموحات االستعمارية للتدخل فى حتديد مصائر الدول العربية فى 

احمل��ل األول، واإلقليمي��ة فى احمل��ل الثانى. 

��اًل حيمل  ل��ت إي��ران ف��ى كل م��ن الع��راق وس��وريا واليمن ولبن��ان، تدخُّ تدخَّ
وجه��ًا إجيابي��ًا ُمناهض��ًا للمخطط��ات االس��تعمارية، ووجهًا س��لبيًا لدع��م نفوذها 

اإلقليمى. 

كم��ا ب��دأ النظ��ام اإليران��ى ف��ى العق��د األخر سياس��ات تس��وية وس��طّية مع 
الوالي��ات املتحدة والغ��رب، بدت فى صفق��ة االتفاق مع أمريكا على االنس��حاب 
م��ن الع��راق، وترك س��احة نفوذ سياس��ى ه��ام فيها، ف��ى مقابل اس��تمرار دعم إيران 
للنظ��ام السياس��ى العراق��ى الذى تش��ّكَل حت��ت الرعاي��ة األمريكّي��ة، وإيقاف 
الدع��م اإليران��ى لق��وى املقاوم��ة ض��د الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة لالحت��الل 
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العراقى، واحلفاظ على اس��تمرارّية املصاحل األمريكية النفطّية واالس��تثمارّية 
ج��ت تل��ك الف��رتة باالتف��اق الن��ووى ال��ذى عقدت��ه م��ع “أمريكا  ف��ى الع��راق. وتوَّ

أوباما”ومخ��س دول عظم��ى أخرى م��ع إيران.

ولك��ن ف��رتة “ترام��ب” محل��ت تصعي��دًا خط��رًا ض��د إي��ران، اقتصادي��ًا 
وعس��كريًا، األمر الذى دفعها حنو التشدد فى مواجهة املخططات االستعمارّية، 
وتدعيم التحالف مع روس��يا والصني، مع االس��تمرار فى البحث عن ُس��بل لتسويات 

م��ع أمري��كا برعاية روس��يا وغرها. 

ورغ��م إدراكن��ا للمطامح اإليرانية ف��ى املنطقة، النامجة ع��ن الفراغ اخلطر 
ال��ذى تعيش��ه بعد تراج��ع الدور املصرى، واملتغ��رات التالي��ة، إال أننا ال ميكن أال 
أن ُنع��ارض ب��كل ش��ّدة خمططات ش��يطنة إي��ران، وحتويلها إىل الع��دو اجلديد 
ى الرجع��ى )األمريكى  للمنطق��ة ب��داًل من إس��رائيل، وتش��كيل التحالف الُس��نِّ

اإلس��رائيلى؟!( ضده��ا، والذى س��بق اإلش��ارة له.

«  اململكة العربية الس��عودية
أم��ا اململك��ة العربي��ة الس��عودية فق��د مّثلت ط��وال عمرها حم��ور الرجعية 
اخلليجي��ة الت��ى لعب��ت دور الس��ند الرئيس��ى للتحال��ف الغرب��ى )أمري��كا، أوروبا 
الغربي��ة، إس��رائيل(. واجه��ت الس��عودية ف��ى اخلمس��ينات والس��تينات موجة املد 
القومى العربى املعادى لالستعمار وإسرائيل، ووصل األمر، كما ُكشف مؤخرًا،  
إىل ح��د االس��تعانة بس��رب طائرات إس��رائيلية لضرب ق��وات مصر ف��ى اليمن قبل 
ح��رب 1967. وعمل��ت أيضا فى ف��رتة الحقة على احتضان وتس��هيل عودة الدول 
املعادي��ة لالس��تعمار تدرجييًا إىل أحضان النظام االس��تعمارى كما ظهر واضحا 
فى سياس��تها مع الرئيس الس��ادات. وجيدر اإلش��ارة إىل تصريح “حممد بن سلمان” 
ف��ى أحاديث صحفي��ة أثناء زيارته األخ��رة للواليات املتحدة، عندما س��أله أحد 
الصحفي��ني عن دعم الس��عودية لإلرهاب ولتنظي��م القاعدة، فقد صرح بأنه كان 
هناك اتفاق بني الس��عودية والغرب لتأسيس ودعم احلركات اإلرهابية املسلحة، 
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وعلى رأس��ها تنظيم “القاعدة” للتصدى للس��وفيت فى أفغانس��تان، كضرورة من 
ض��رورات احلرب الب��اردة، ومل تقم الس��عودية بهذا مبفردها!

وج��اء حت��دى الث��ورات العربي��ة أم��ام كل األنظم��ة الرجعّية العربّي��ة وعلى 
رأس��ها الس��عودية، مع خوفها على عروشها التى جنت بالكاد من فرتة املد القومى 
بع��د خس��ارة ع��روش الع��راق وليبي��ا، فحاول��ت تش��كيل حتال��ف ُسداس��ى يض��م 
امللكي��ات اخلليجية األربعة، الس��عودية واإلمارات والكوي��ت وقطر، باإلضافة 
إىل األردن واملغ��رب، بضمهم��ا إىل “مل��س التع��اون اخلليج��ى”. كم��ا عمل��ت 
الس��عودية بنش��اط فى دع��م اإلرهاب اإلس��المى بش��كٍل هائل، من أجل إس��قاط 
نظام “بش��ار األس��د” فى س��وريا. كم��ا لعبت الدور املباش��ر فى قمع الث��ورة البازغة 
ف��ى البحري��ن. وأش��رفت على إطفاء هليب الث��ورة فى اليمن، التى اس��تمرت ألكثر 
م��ن س��تة أش��هر، بالضغ��ط عل��ى كل األطراف إلنه��اء الث��ورة، فى صفق��ة حتافظ 
عل��ى النظ��ام القديم، نظ��ر تنّحى “على عبد اهلل صاحل”، م��ع تأمني خروج آمن له 
من اليمن، وحتصينه هو وكل أقاربه ومجاعته من احملاكمة، وتأمني استمرار 
النظام  باختيار نائبه “عبد ربه منصور هادى” م�رشحًا وحيدًا للرئاسة، مع توسيع 
دائ��رة احلكم مبش��اركة “اإلخوان املس��لمني” فيه، وتأمني قبول اليس��ار، بالذات 
“احل��زب االش��رتاكى اليمن��ى” للصفق��ة، بتعي��ني رئيس��ه وزي��رًا للثقاف��ة لفرتة. 
وعندم��ا ع��اد “على عبد اهلل صاحل” حملاولة الوصول ثانية إىل الس��لطة بالتحالف 
م��ع احلوثي��ني وإيران، ق��ادت “التحال��ف العربى” لقص��ف اليمن، وحاول��ت الضغط 
ى معها. ثم اش��رتت ثانية والء “على عبداهلل صاحل”. ورغم  عل��ى مصر للتدخل الرِّ
اغتياله، فإن خروج قواته من املعركة حول مس��ار احلرب فى اليمن من اس��تنزاف 
طوي��ل للطرف��ني إىل انتص��ارات وجناح��ات ملعس��كر الس��عودّية، وتهاج��م حاليا 
احلوثي��ني فى آخ��ر معاقلهم مبحاولة اقتح��ام احلديدة، ميناءه��م الوحيد لوصول 

اإلم��دادات العس��كرية هلم، متهيدا ل���دخول صنعاء.

وتعم��ل الس��عودية اآلن بنش��اط عل��ى متري��ر “صفق��ة الق��رن”، وتش��كيل 
“حل��ف ُس��ّنى” ف��ى مواجهة إي��ران الش��يعية، ُيضغط عل��ى مصر لالنضم��ام إليه، 
ويتس��ع إلس��رائيل وأمري��كا، لتك��ون إيران الع��دو اجلديد فى ظل  الس��الم مع 

إسرائيل!
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احلركات الثورية العربية عام 2011

ولك��ن أه��م متغ��ر ثورى ف��ى العقد األخ��ر فى منطقتن��ا هو بال ش��ك الثورات 
العربي��ة. لقد س��عت ش��عوبنا العربية طوال القرن العش��رين لصنع مس��تقبلها عن 
طريق النضال ضد املس��تعمرين وقاعدته��م احمللية، كبار املالك الزراعيني، ومن 
أج��ل الدميقراطي��ة واالش��رتاكية والعدال��ة االجتماعي��ة وبن��اء دول��ة حديثة 

تنموي��ة صناعية عصرية. 

وبع��د احلرب العاملي��ة الثانية انفجرت حركات حترر وطنى ضد االس��تعمار، 
ب��رز م��ن بينه��ا تي��اران رئيس��يان: تي��ار ش��عبى دميقراط��ى تقدم��ى أصي��ل، وتي��ار 
رأمساىل قومى تقدمى باملعنى التارخيى، ويس��عى لتحقيق االس��تقالل السياسى 
واالقتص��ادى، واالنف��راد بس��وقه الوطني��ة، ولكن��ه خيش��ى م��ن اش��تداد س��اعد 
احل��ركات اجلماهري��ة، الت��ى تتج��اوز ف��ى حركته��ا ح��دود أهداف��ه الضّيق��ة 
فى االس��تقالل السياس��ى واالس��تقالل االقتص��ادى النس��بى، بهيمنتة على س��وقه 
القومي��ة، حيث ختش��ى تل��ك األنظمة من س��عى الش��عوب العربي��ة لدميقراطية 
أصيلة وعدالة اجتماعية ناجزة. وفى الوقت الذى اس��تعان فيه هذا التيار األخر 
باجلماه��ر الش��عبية ف��ى صراع��ه مع االس��تعمار، فقد ب��رز خوفه م��ن احلركات 
اجلماهري��ة املس��تقلة. وكان��ت حمصل��ة الص��راع ب��ني هذي��ن االجتاه��ني ه��ى 
انف��راد االجت��اه القوم��ى بالقي��ادة، وتنحيت��ه للتي��ارات الدميقراطية واليس��ارية، 
وبن��اء دول وطني��ة حقق��ت درجة من االس��تقالل الوطن��ى السياس��ى واالقتصادى 
ولكن على حس��اب تقييد حركة اجلماهر املستقلة ومصادرة الدميقراطية، 
وف��رض سياس��ة احلزب الواح��د، وغياب حري��ة التنظيم��ات النقابي��ة، واحلريات 
اجلماهري��ة م��ن حري��ة اجتم��اع وتظاه��ر وإض��راب س��لميني، وافتق��اد حري��ة 

الصحاف��ة، فيم��ا مس��ى أحيان��ا “بتأميم الص��راع الطبقى”!

وكان ه��ذا االس��تبداد بالطب��ع ه��و عنص��ر الضع��ف الرئيس��ى فى مع��اداة تلك 
األنظمة لالس��تعمار، فقد ُحرمت تلك احلركة من أهم قواها: اجلماهر الواعية 
واملس��تقلة، واقتصرت األنظمة فى عدائها لالس��تعمار على اجليوش النظامّية من 
ناحي��ة، وعلى االس��تفادة من تناقض��ات الوضع الدوىل ثنائى القطبية ومس��اعدة 
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املعس��كر االش��رتاكى هل��ا م��ن ناحية أخ��رى. كانت نتيج��ة تل��ك املرحلة هى 
اهلزمي��ة العسكري���ة ف��ى س��تينيات الق��رن املاضى، التى ق��ادت تدرجيي��ًا لعودة 
تل��ك األنظم��ة إىل مس��ار التبعّي��ة لالس��تعمار اجلديد سياس��يًا واقتصادي��ًا، وفى 

أس��وأ جتلياته ف��ى بعض البالد، ق��ادت إىل احتالهلا عس��كريًا، أيضًا.

��َرت ف��رتة اس��تبعاد اجلماه��ر م��ن احلي��اة السياس��ية ومص��ادرة أدواته��ا  وأثَّ
الدميقراطي��ة، عل��ى ع��دم ق��درة اجلماه��ر عل��ى مواجه��ة ب��ؤس واق��ع التبعّي��ة 
اجلدي��دة ومقاوم��ة أنظم��ة تابع��ة واس��تبدادية، تُ�خض��ع تل��ك اجلماه��ر 
لالس��تغالل والقه��ر االس��تعمارى امل��زدوج. وانتش��رت نتيجة هلذا احل��ال، األفكار 
الدينّية الغيبّية الرجعّية التى ُتبعد اجلماهر عن فهم أس��باب بؤس��ها احلقيقية 

وأش��كال مواجهت��ه.

م��ن هن��ا تنب��ع األهمي��ة التارخيي��ة للث��ورات العربي��ة الت��ى انفج��رت ب��دءًا 
م��ن ع��ام 2011. لق��د مّثل��ت تل��ك الث��ورات إعالن��ًا م��ن اجلماه��ر لفش��ل األنظمة 
القائم��ة، وعجزه��ا عن إقامة نظام وطن��ى دميقراطى تنموى ُيق��ر نظاما للعدالة 
االجتماعي��ة، وس��عى تلك اجلماه��ر للدخول كطرف مس��تقل للمس��اهمة فى 
��ده شعار الثورة: “الشعب يريد إسقاط  صنع مس��تقبلها بالطريق الثورى الذى جسَّ
النظ��ام”. كم��ا حتددت أهدافها فى الش��عارات املش��رتكة ملعظم تل��ك الثورات فى 

“العي��ش  واحلري��ة والعدال��ة االجتماعي��ة والكرامة اإلنس��انية”.

ورغم العالمة الفارقة التى ش��كلتها تلك الثورات فى صنع مس��تقبل الشعوب 
العربي��ة، فإن مس��تقبل الش��عوب ال ُيصن��ع بضربة واح��دة. إن حركة اجلماهر 
هى الصانع احلقيقى للتاريخ، واحملدد احلاسم هلذا هو مستوى وعى وتنظيم تلك 
اجلماهر، مس��توى وعيه��ا بأهدافها وتفاصيل تلك األه��داف فى خمتلف اجملاالت، 
ق��ًا ألهدافها. وفى  ومس��توى وعيه��ا حبلفائه��ا وأعدائه��ا، وبالنظ��ام ال��ذى ت��راه حُمقِّ
الوق��ت ال��ذى مّثل��ت فيه الث��ورات انفص��اال ب��ني اجلماهر والنظ��م القائم��ة، وفضح 
طابعه��ا الرجع��ى االس��تبدادى التاب��ع، إال أن اجلماه��ر مل متتل��ك الوع��ى الكافى 
حبقيق��ة أن��ه بني ق��وى الثورة وب��ني النظام القدي��م توجد قوى إس��المية معادية 
اختلط��ت باملعارض��ة، متّثل��ت ف��ى تيار اإلس��الم السياس��ى ال��ذى يس��عى لتوظيف 
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تل��ك الث��ورات ملصلح��ة وصوله للس��لطة، ومن ورائه قوى االس��تعمار واالس��تغالل 

والتفتي��ت. وق��وى وس��طّية متّثل��ت كذل��ك ف��ى املعارض��ة الليرالية، الت��ى متّثل 

قطاع��ات من الطبقات املالكة الكبرة التى تس��عى للمش��اركة فى الس��لطة،  

وحص��ر الدميقراطي��ة التى ُتطالب بها ف��ى حدود الرملاني��ة، وحريات حمدودة ال 

تتس��ع حلري��ات اجلماهر ف��ى التنظيم والتعب��ر والتظاهر واالعتص��ام واإلضراب.

كلت��ا القوت��ني اإلس��المية والليرالي��ة ال تطرح��ان ف��ى برناميهم��ا س��وى 

الليرالي��ة االقتصادية الت��ى قادت وتقود دائما للتبعّية للغرب، وتأبيد اس��تغالل 

اجلماهر وتغييب احلد األدنى من العدالة االجتماعية. وفى الوقت الذى تسعيان 

إىل درجة من احلريات الرملانية الليرالية فإنهما حتصران ذلك فى حدود حتقيق 

أهدافهما، مع حرمان اجلماهر من دميقراطيتها اجلذرّية والعدالة االجتماعّية.

رغ��م تناق��ض املضم��ون الواض��ح ب��ني الث��ورات العربي��ة وب��ني برام��ج خمتل��ف 

التي��ارات اإلس��المية، ف��إن النتيجة املباش��رة لتلك الث��ورات متّثلت ف��ى جناحها فى 

أن حت��وز األغلبي��ة ف��ى كل االنتخاب��ات فى بلدان الث��ورات من تونس ملص��ر لليبيا 

لليم��ن. وفيم��ا يبدو فإن تلك كانت ف��رتة ضرورية للجماهر الش��عبية العربية، 

لك��ى ُت��درك الوج��ه احلقيق��ى الرجعى لتل��ك التي��ارات اإلس��المّية، وبينما جاء 

فضح تلك اجلماهر هلا فى صورة الرتاجع الضخم فى ش��عبية التيارات اإلس��المية 

ف��ى ثانى موجة انتخابات بعد الثورات، فإن أضخ��م أمثلة ذلك الفضح اجلماهرى 

لإلس��الميني ج��اء فى مصر بإس��قاط ُحك��م “اإلخوان” بث��ورة 30 يونيو 2013.

واملتغ��ر اآلخ��ر اهل��ام الذى نتج عن احل��ركات الثوري��ة العربية ه��و أن القوى 

االس��تعمارية، س��عت بق��وة الس��تغالل ذل��ك اإلضع��اف املؤق��ت لألنظم��ة العربية 

الرمسي��ة بفعل الثورات، لتحقيق أهدافها فى حماولة إحالل األنظمة اإلس��المية 

حم��ل ال��دول القومّي��ة القائمة، واالحتالل املباش��ر هلا، والس��عى لتفتي��ت الوحدة 

القومي��ة لتلك الدول. وقد ش��هدنا من عواق��ب تلك الثورات عودة االحتالل املباش��ر 
لق��وات األطلنط��ى لليبيا، وحماولة إس��قاط النظام الس��ورى وتفتيت س��وريا.
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هل��ذا طرح��ت الث��ورات العربي��ة تناقض��ًا خاص��ًا أم��ام اجلماه��ر العربي��ة: 
فاجلماه��ر مل تك��ن متل��ك الوعى واالس��تقالل والق��وة والقدرة عل��ى أن تكون 
العامل الرئيسى فى صنع مستقبلها، وواجهت القوى اإلسالمية املنظمة واملتحالفة 
م��ع القوى االس��تعمارية ممثلًة ف��ى أمريكا وحلف األطلنط��ى. وبالطبع واجهت 
س��عى النظام القديم إىل الدفاع عن نفس��ه ووجوده ومصاحله، فيما كان يسعى 

ض��د تفتي��ت دولته القومّي��ة واغتصابها، من ِقبل اإلس��الم السياس��ى والغرب.

ق��اد ه��ذا إىل ن��وع م��ن االنقس��ام ف��ى املعارض��ة اجلماهري��ة: فقس��م منه��ا قرر 
تأجي��ل التناقض مع النظام من أجل مواجهة العدو األكر: اإلس��الميني والغرب، 
كما برز فى سوريا ومصر، وقسم رأى أن اخلطر الرئيسى هو عودة النظام القديم، 

وقاوم��ه حتى بالتحالف مع اإلس��الميني والتعاون م��ع الدول الغربية.

إن إع��ادة صنع مس��تقبل الش��عوب العربية الب��د وأن مير باس��تيعاب اجلماهر 
العربي��ة وقواه��ا الدميقراطي��ة الثورية احلّية لتل��ك التناقضات، وع��دم اإلحباط 
م��ن ع��دم حتقيق الث��ورات ألهدافها املباش��رة،  فتل��ك األهداف العظيم��ة ال تتحقق 
بضرب��ة واح��دة. والبد م��ن مواجهة ش��املة للمخطط��ات االس��تعمارّية، وللقوى 
اإلس��المّية املدعوم��ة من ِقب��ل دول الغرب، وحمل��اوالت أنظمة احُلك��م القدمية، 
بع��د ف��رتة تن��ازالت دميقراطّي��ة واجتماعّي��ة فرضته��ا ظ��روف الث��ورة، إلع��ادة 
بن��اء أنظمته��ا القدمي��ة االس��تبدادّية املس��َتِغّلة، م��ع اإلغراق ف��ى التبعّي��ة للقوى 
الرأمسالي��ة الك��رى، خاصًة وأن أزماته��ا االقتصادية تدفعها للس��عى للحصول 
على الق��روض الغربية، واالرمتاء فى أحضان السياس��ات الليرالّية اجلديدة التى 
يفرضه��ا “صندوق النقد” ومؤسس��ات التمويل الدولية، وتعمي��ق تبعيتها للغرب، 

وزي��ادة بؤس اجلماه��ر العربية.
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خالصة واس��تنتاجات: مصر فى حميطها العربى واإلقليمى والعاملى

مص��ر دولة حموري��ة كرى فى املنطق��ة العربية والق��ارة األفريقية و“الش��رق . 1
األوس��ط”، وهل��ا دور حضارى، ومكانًة معنوي��ة،  يفوقان حجمها وإمكاناتها، 

على املستوى العاملى.

انعزال مصر عن هذه الدوائر االس��رتاتيجية، حُياصر قدرتها على الفعل والتأثر، . 2
ويض��رُّ ض��ررًا بالغ��ًا باملص��احل العلي��ا واألم��ن القوم��ى، وُعزلته��ا داخ��ل حدودها، 
ب  وامتناعها عن التواصل اإلجيابى مع هذا احمليط، كما دعا ويدعو البعض، ُيسبِّ

خس��ائر فادحة على املس��توى االسرتاتيجى، ال ِقبل هلا بتحمل نتائجها.

مُتثل املنطقة العربية والقارة األفريقية، بروابط مصر التارخيية بهما، وبدورها . 3
احلضارى فى حتررهما وتطوير أوضاعهما، مااًل حيويًا للتأثر والتعاون، ال عن 
طريق القسر والعدوان، وإمنا عن طريق تقديم منوذجًا ناهضًا حداثيًا وإنسانيًا، 
جيمع بني التقدم احلضارى، املادى، من جهة، واالحتفاظ بقّيم العدالة واملساندة 

والدعم النزيه، من جهة أخرى.

أس��اس تعاوننا مع حميطنا احليوى، العربى، واألفريقى، واألوس��طى، هو الس��عى . 4
لتعظي��م املص��احل املش��رتكة، والت��آزر ف��ى مواجه��ة خماط��ر البيئ��ة )ش��ح املياه، 
والتصح��ر، واألوبئة، واهلج��رة، .. وغرها(. وللحل الس��لمى لألزمات االقتصادية 

واالجتماعية والسياس��ية.

ال ينب��ع موقفن��ا املبدئى، املس��اند، ش��كاًل وموضوع��ًا، للقضية الفلس��طينية، . 5
العتبارات تارخيية، وأخالقية، وإنس��انية وحس��ب، عل��ى أهمية هذه العناصر، 
وإمن��ا باألس��اس الرتباط أمن مص��ر القومى بأمن منطقة “الش��ام”، وفلس��طني فى 
َ “سليمان باشا الفرنساوى” عن هذا الوضع، بتأكيده على أن أمن  قلبها، وقد عرَّ

مصر يب��دأ من “جبال ط��وروس”، على احلدود الس��ورية الرتكية.

اخلطر الصهيونى ال ُيهدد الش��عب الفلسطينى وحده، وأطماع إسرائيل تتخطى . 6
“احملطة الفلس��طينية”، واحلروب املصرية اإلسرائيلية مل يكن حافزها الدفاع 
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عن فلسطني وحسب، إمنا الدفاع عن دور ومكانة مصر فى املنطقة، ومصاحلها 
االسرتاتيجية بها، فى مواجهة عقيدة إسرائيلية – إمريالية ثابتة، مفادها: »ال 
جيب الس��ماح ملصر بأن تصلب عودها، ومتتلك قوة عس��كرية تس��مح هلا بدور 

خارج حدودها«.

اتفاق��ات الصل��ح م��ع الع��دو الصهيون��ى، اتفاق��ات إذع��ان، أض��ّرت ضررًا جس��يمًا . 7
مبصاحل ودور مصر، وجيب التحرر النهائى من قيودها فور أن تسمح موازين القوى 

بذلك.

ندع��م بق��وة ع��دم تورُّط اجلي��ش املصرى فى مع��ارك خارجية تس��تنفذ طاقته، . 8
وتبدد إمكانات اجملتمع، وتؤدى إىل تراجع مكانة مصر وإمكاناتها، وخباصٍة 
تلك احلروب التى ال حتوز رضى الش��عوب األخرى، وال حتقق مصاحلها، وتضعنا 

فى تناقض عدائى مع الشعوب.

مصر جزء عضوى من معسكر شعوب العامل الطاحمة إىل التحرر من التبعّية، . 9
واالنعتاق من قيود االستعمار القديم، واإلمريالية الراهنة، ممثلًة فى “العوملة” 

األمريكية، وسياسات “الليرالية اجلديدة”، واإلحلاق االقتصادى.

10 .  العامل يتحرك حثيثًا حنو توازن جديد للقوى، ينتهى فيه انفراد الواليات املتحدة 
األمريكّي��ة، والغ��رب الرأمساىل، مبقادير البش��رية، وب��روز الصني بإمكاناتها 
االقتصادي��ة الفائقة، وجتّمعات “الريكس”، و“منظمة ش��نغهاى”، وغرها من 
املؤسس��ات الت��ى تتمتع بق��درات اقتصادّية واس��رتاتيجّية  كب��رة، فرصة ملصر 

وغرها من بلدان العامل ، لتعديل أوضاعها، واخلروج من مس��تنقع التخلف.

11.“احل��زب االش��رتاكى املصرى” فصيل تقدمى، يس��عى النتصار االش��رتاكية فى 
مصر واملنطقة وسائر بلدان املعمورة، حتالفاته األساسية مع القوى االشرتاكية 
واليسارية والتقدمّية، مبختلف تالوينها فى العامل، ويسعى لبناء جبهة عربية 
مقاوم��ة للصهيونّية واالس��تعمار، وأخرى عاملّية مناهضة للتبعّية واالس��تغالل 

ة العاملّية. و“العوملة املتوحشة”، وشروط وإمالءات املنظومة الرأمسال���يّ
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التنمية املس��تقلة وأزمة التبعية للسوق العاملية

بالتنمية وهدفها التعريف 

إن اهلدف األعز على ش��عبنا هو تنمية موارده وإش��باع احتياجات سكانه ورفع 
مستوى رفاهية أغلبهم وحتقيق احلياة الكرمية هلم. وشعبنا شعُب عريق جدير 

بأن يتصّدر دول العامل فى مستوى معيشتها حينما ينجح فى تنمية بالده.

والتنمي��ة ه��ى ببس��اطة إدارة م��وارد الش��عب الطبيعّي��ة والبش��رّية، وبال��ذات 
الزراعّي��ة والصناعّية من أجل إش��باع االحتياجات األساس��ية ألغلبّية ش��عبنا، من 
الغ��ذاء واملصنوعات االس��تهالكّية، م��ع تكامل اهليكل اإلنتاج��ى من صناعات 
خفيف��ة وثقيل��ة وصناع��ة اآلالت وصناع��ات التكنولوجي��ا املتط��ورة. وتش��مل 
التنمية أيضا التنمية البشرية للمواطنني، قوام اإلنتاج االجتماعى، والذين تزداد 
َن وضعهم الصحى.  قدراتهم اإلنتاجية كلما زاد تعليمهم وتدريبهم، وكلما حتسَّ
كما تش��مل التنمية ُحسن اس��تغالل وإدارة مواردنا من أجل األجيال الراهنة دون 
أن يأتى على حساب األجيال املستقبلّية. وشعبنا ميلك مقومات التنمية، وجدير 

بأن يعيش فى مس��توى من أرقى مس��تويات البش��ر فى عاملنا.

إن أه��م ث��روة ميلكه��ا ش��عبنا هى ُس��ّكانه الذي��ن يبلغ��ون املائة ملي��ون اآلن، 
حيث ميثل شعبنا الدولة اخلامسة عشرة فى العامل من حيث عدد الُسّكان. حقا 
إن احلكوم��ة تعت��ر أن حجم الس��كان اهلائل هو العائق ض��د التنمية وفق نظرة 
قاص��رة ترى صعوب��ة توفر الغذاء واخلدمات األساس��ّية من تعلي��م وصحة وغرها 
ل��كل ه��ذا الع��دد املتزايد باس��تمرار، إال أن تل��ك النظرة تغفل احلقائق األساس��ّية 
الت��ى يعرفه��ا مجيع املختصني: فالبش��ر ه��م أيضا الق��وة اإلنتاجّية الرئيس��ة، التى 
ُتنتج الثروة التى تكفل مستوًى الئقًا لكى حييا شعبنا حياة كرمية، ويرتفع 
مس��توى إنتاج��ه وخدمات��ه وحيات��ه كله��ا إىل الوض��ع املكاف��ئ حلض��ارة بالدنا 
العريقة. إن السياس��ة االقتصادي��ة االجتماعية والتنمية، هى ببس��اطة طريقة 
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إدارة امل��وارد الطبيعّية والبش��رّية، مبا حيوهلا إىل ق��وة إنتاجّية بداًل من أن تكون 
عبئًا.

إن منط��ق الدول��ة يتناس��ى احلقائ��ق البديهّي��ة، الت��ى تؤك��د أن الُس��ّكان 
يكون��ون رافع��ة التنمي��ة أو عبئ��ًا عليه��ا كم��ا تّدعى، ِوفق��ا للنظ��ام االقتصادى 
االجتماعى الس��ائد وحس��ب، الذى حيّول البش��ر إىل قوة إنتاجّي��ة، أو ُيبقيهم عبئًا 
ى ب� “ال��دول الصاعدة”، أو  ينبغ��ى إطعام��ه وتوف��ر اخلدمات له. أال نرى أن ما ُيس��مَّ
“البازغ��ة”  اجلدي��دة، مثل مموعة “الريكس”، الدول اخلمس )الصني، روس��يا، 
اهلند، الرازيل، جنوب أفريقيا( أربع منها )ما عدا جنوب أفريقيا( تتفوق علينا فى 
عدد الُس��ّكان، ب��ل إن منها أكر دولتني فى العامل من حيث عدد الس��كان وهما 

الص��ني واهلن��د، الذين يبلغ مموع ُس��ّكانهما ُثلث ُس��ّكان العامل؟!

كم��ا ميل��ك ش��عبنا مس��احة واس��عة تق��در مبلي��ون كيلوم��رت مرب��ع جتعله 
الدول��ة التاس��عة والعش��رين بني دول العامل من حيث املس��احة، مب��ا ميثل، فى ظل 
ُحسن استثمارها، مصدرًا هائال للثروات التى ينبغى إدارتها االقتصادية بكفاءة، 
ووف��ق نظ��ام حيق��ق مصلح��ة أغلبي��ة س��كانها، وال يه��در إمكاناته��ا الواس��عة، 
ز على إبراز مشاكلها، دون النجاح فى تقديم حلول علمية وتكنولوجّية  وُيركِّ

مبتك��رة وممكن��ة، س��بقتنا إىل تنفيذها الكثر م��ن دول العامل.

ترك��ز احلكوم��ة مث��اًل عل��ى صغ��ر املس��احة املزروع��ة بالنس��بة إلمج��اىل 
املس��احة، وعل��ى أننا من بل��دان الفقر املائى، وبالت��اىل على أزمة الغ��ذاء.  وهذا رغم 
صحت��ه إال أنه ال يق��وم حائال أمام جهود تنمية اإلنتاج الزراعى وحتقيق االكتفاء 
الذاتى الغذائى بتطوير البحث العلمى فى كل ماالته، بدًءا من استنباط أصناف 
جدي��دة أعل��ى إنتاجّي��ة، إىل تل��ك التى حتتمل نس��بة عالية م��ن امللوحة، وحتى 
حتلي��ة مي��اه البح��ر، باإلضاف��ة إىل التنمية املش��رتكة م��ع دول حوض نه��ر النيل، 
والس��عى إىل زي��ادة حصة مصر من املياه مبش��اريع على غرار قن��اة “جونقلى” التى 
توّق��ف العم��ل به��ا بعد إجناز ثالثة أرباعها بس��بب احل��روب األهلية عن��د منابع نهر 
الني��ل. ليس ه��ذا بدعة، فهذه هى الطريق التى اتبعتها دول أكثر منا كثافة مثل 

الصني واهلند وإندونيس��يا، غر الكثر من بلدان ش��رق وجنوب ش��رق آس��يا.
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كم��ا متتلك مصر ح��واىل ثالثة آالف كيلومرٍت من الش��واطئ، على البحرين 
األبي��ض واألمح��ر، ومثان��ى حب��رات، ونه��ر النيل، وم��ع ذل��ك فإنتاجها م��ن األمساك 
بال��غ التدن��ى، ونس��بة إنتاجن��ا من امل��واد الروتيني��ة ككل بالغ التدنى بالنس��بة 

الحتياج��ات مواطنين��ا، كما أن أس��عارها مرتفعة.

وكذل��ك ف��إن صح��راء مص��ر غنّي��ة باملع��ادن، ومواق��ع احملاج��ر، والكث��ر من 
امل��واد الثمين��ة التى ميك��ن أن ترتكز عليها صناع��ات حديثة، وحت��ى بالرمال، 
الت��ى تصلح لصناعات عدي��دة تبدأ بالزجاج وال تنتهى بالس��يليكون واملكونات 

اإلليكرتونية.

للتخلُّف التارخيية  النشأة 

هل��ذا يث��ور الس��ؤال املش��روع: مل��اذا الزال��ت مص��ر تعانى م��ن التخلف رغ��م توافر 
كل تل��ك اإلمكاني��ات التنموي��ة؟ وم��ا ه��و التخلُّف أصال؟ 

إن التخّلف ليس ش��يئا س��وى توّجه اإلنتاج احملّلى أساس��ا إىل تلبية احتياجات 
هه األساسى إلش��باع احتياجات أغلبّية الُسّكان. إنه  الس��وق العاملى بداًل من توجُّ
ن��زح الفائ��ض االجتماعى للخارج مع تش��ّوه اهلي��كل اإلنتاجى وع��دم تكامله، 
واعتماده على اخلارج بدال من صنع مقّومات اس��تقالله. وال يعنى هذا االس��تقالل 
بالطبع قطع كل عالقات مع اخلارج، ولكنه يعنى التوجيه األساسى لالقتصاد 
إلش��باع احتياج��ات الُس��ّكان حت��ى ال نكون حت��ت رمحة اخلارج، م��ع العالقة 
النّدي��ة باخل��ارج، الت��ى تق��وم عل��ى فائ��ض تصديرى م��ن امل��واد الت��ى ال حيتاجها 
ة إىل األمام.  االس��تهالك احمللى، واس��تراد مقابلها كل ما يدفع بالتنمية احملل���يّ

ويرجع س��بب التخلف إىل فرتة االس��تعمار، واالرتباط بالس��وق العاملّية.

قدر مصر أن تكون فى قلب العامل القديم واحلديث، فى ملتقى ثالث قارات، 
وموقع تواصل جتارى بالغ األهمية للعامل كله، منذ اكتشاف التجارة الدولّية، 
ومركزًا لثروات ضخمة، س��واًء قدميًا )س��لة غالل اإلمراطورية الرومانية مثاًل(، 
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أوحديث��ًا )الب��رتول واملع��ادن، فضاًل عن الس��وق اهلائلة ملائة مليون من الُس��ّكان، 
التى يتلمظ عليها املنتجون لس��لع االس��تهالك م��ن دول العامل أمجع(، وهو مادعى 
“نابلي��ون بوناب��ارت” إىل التصريح ب��أن: “مصر أهم دولة فى الع��امل” )مذكورة فى 
مقدم��ة كت��اب:“The Most Important Country”  ل��� »ج��ون أوني��ل«، كاس��ل 
وش��ركاه، لندن، 1957(. وقد تس��ّبب هذا املوقع فى طمع الدول اإلمريالية فيها، 

وتصّديها حملاوالت تنميتها، وصواًل إىل زرع إس��رائيل الس��تنزافها.

لق��د مّرت مص��ر، خالل القرنني األخري��ن، بأربع حماوالت للنم��و، وإن مل تبلغ 
درج��ة التنمي��ة املتكامل��ة لنقائص كثرة لي��س هنا مال اس��تعراضها. حدث 
ه��ذا ف��ى عه��د “حمم��د عل��ى”، واخلدي��وى “إمساعي��ل”، وف��ى أعقاب ث��ورة 1919 
وإنش��اء بنك مصر، وأخ��رًا فى مصر الناصرّية. وحنن نع��رف بالطبع تدخل القوى 
االس��تعمارية بع��د اهلزمية العس��كرية لتجرب��ة “حممد على” وفرض سياس��ة 
“الب��اب املفت��وح”، )االنفتاح التج��ارى واالس��تثمارى( عليه، وفخ الدي��ون للخديوى 
“امساعيل” وفرض الرقابة االس��تعمارية على املال���ّية املصرّي��ة، انتهاًء باالحتالل 
االجنلي��زى، وض��رب بنك مص��ر و“طلعت حرب”، ف��ى أع��وام 1939- 1941، وفرض 
تغي��ر إدارته وسياس��ته، وه��و رمز حم��اوالت االس��تقالل االقتصادى النس��بى بعد 
ثورة 1919، وأخرا ضرب التجربة الناصرية فى 1967، كل هذا من أجل فرض 

التبعّي��ة للس��وق الرأمسالّية العاملّي��ة وتدمر مقومات االس��تقالل الذاتى.

بالطب��ع مل يقتص��ر املوضوع على ضغط الق��وى العظمى الدولي��ة باخلارج ملنع 
التنمي��ة املصري��ة، ولف��رض إدماجها فى الس��وق الرأمسالي��ة العاملية، بل س��اعده 
عل��ى ذل��ك طبقات حملّي��ة، ذات مص��احل معادي��ة جلماه��ر الش��عب، وتلعب دور 

الوكيل أو الش��ريك للمس��تغل االس��تعمارى.
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سياسات مؤسس��ات التمويل الدولية ودورها فى تعميق التخلف

ونكتف��ى بتل��ك اإلش��ارات، املقتضب��ة بالض��رورة، لك��ى ندخ��ل بق��در م��ن 
التفصي��ل فى جتربة مصر منذ سياس��ة “االنفتاح االقتصادى” ع��ام 1974، وحصاد 
مخس��ة وأربعني عام��ًا من سياس��ات التبعّية، والتعمي��ق املتزاي��د للتبعّية للغرب، 
حي��ث س��ادت السياس��ات التى تنف��ذ “روش��تة” اإلمريالي��ة األمريكّي��ة، والغرب، 
الت��ى فرضوها بالقوة، وبش��روط اإلذع��ان، على العامل، بعد احل��رب العاملية الثانية، 
 ،)Washington Consensus( ،”املعروفة ب���سياسات “إمجاع، أو توافق واشنطن
وه��و “التوافق” الذى يتضمن “أوامر”، أو “تعليمات” بتقليص دور الدولة االقتصادى 
واالجتماع��ى إىل احل��د األدنى، وب� “خصخص��ة” وحدات القطاع العام، وس��د عجز 
املوازن��ة ع��ن طري��ق رفع الدعم عن الس��لع األساس��ية، فض��اًل عن إلغ��اء كل القيود 
ق��ة، به��دف دعم املنتج الوطن��ى الضعيف فى مواجهة املنافس��ة غر  احلمائي��ة امُلطبَّ
املتكافئ��ة للبضائ��ع املس��توردة، األعل��ى إنتاجّي��ة وذات املس��توى التكنولوج��ى 
املتق��دم، وكذلك إزالة القيود التى تنظم أنش��طة االس��تثمار وحرك��ة رأس املال، 
��َى “بتحري��ر التج��ارة اس��ترادًا وتصدي��رًا”، وكفال��ة احلري��ة الكامل��ة  وم��ا مُسِّ
ل�“الس��وق” وقوانين��ه، وإط��الق م��االت العم��ل، بال قيد أو ش��رط ، للقط��اع اخلاص 
بش��قيه: احملل��ى واألجنب��ى، وخصخص��ة اخلدمات، الت��ى كانت وقفًا فى الس��ابق 
عل��ى احلكوم��ة والقطاع الع��ام، وانكماش دور التخطيط املرك��زى، االقتصادى 
والتنم��وى، الذى كانت يتم من خالل أجهزة الدولة، وقصر دور الدولة على توفر 
“املناخ االس��تثمارى” املناس��ب لرتاك��م رأس املال، احمللى واألجنب��ى، والرتكيز على 

تطوي��ر املرافق ... إخل.

ينطل��ق منط��ق “صن��دوق النق��د ال��دوىل” ف��ى عالج��ه لألزم��ة االقتصادية فى 
مص��ر م��ن تش��خيصها باعتباره��ا أزم��ة مالّي��ة ونقدّي��ة، بعج��ز داخل��ى ضخ��م فى 
املوازنة العامة للدولة، وعجز خارجى ضخم أيضًا فى ميزان املدفوعات اخلارجية. 
ويق��رتح سياس��ات وإج��راءات حم��ددة حلل ه��ذا العجز امل��زدوج، وتق��وم احلكومة 
املصرية بتقديم تلك السياس��ات املتف��ق عليها، كخطاب نوايا موّقع عليه من ِقَبل 

احلكوم��ة املصري��ة، ويق��وم الصندوق بناء عل��ى ذلك باملوافق��ة على القرض. 



55

وسياس��ات الصن��دوق املس��ماه بسياس��ات اإلص��الح االقتص��ادى ت��دور ف��ى فل��ك 
عقي��دة الصندوق ومؤسس��ات التمويل الدولي��ة، سياس��ات “الليرالية اجلديدة”. 
ولعل أبرز توضيح لسياس��ات الصندوق وخطرها هو شروط اتفاقه األخر مع مصر 
ع��ام 2016 حول قرض ال� 12 مليار دوالر مقاب��ل االندفاع فى تنفيذ ذلك النوع من 

السياس��ات “النيوليرالي��ة” إىل حدوده القصوى.

يق��رتح الصن��دوق سياس��ات مالّي��ة ونقدّي��ة إنكماش��ية معادي��ة للتنمي��ة، 
ت��ؤدى إىل اإلف��راط فى قس��وة حرمان اجلماهر م��ن الدعم، وتقليل نس��بة األجور 
للدخ��ل القوم��ى، وخصخص��ة القط��اع الع��ام واملراف��ق اخلدمّي��ة، وغره��ا م��ن 
م، ويرتت��ب عليها زيادة ثراء األغني��اء باالرتباط مع  اإلج��راءات التى تس��بب التضخُّ

زيادة فق��ر الفقراء.

يق��رتح الصن��دوق ف��ى السياس��ات املالي��ة سياس��ات تقش��فّية انكماش��ية، 
تق��وم عل��ى تقليص اإلنفاق احلكومى بتخفيض نس��بة إمج��اىل بند األجور إىل 
الدخ��ل القومى، وختفي��ض الدعم، وعدم زيادة نس��بة ميزانية اخلدمات، وزيادة 
َل هذا فى رفع أس��عار  ثَّ اإليرادات احلكومية أساس��اً من الضرائب غر املباش��رة. مَتَ
الوقود من كهرباء وغاز وبنزين ومش��تقات البرتول، على مراحل، حبيث تكافئ 

أس��عار تلك املواد كلها األس��عار العاملية.

والبد لنا هنا من وقفة لكى نش��رح خرافة ما يس��مى باألس��عار العاملية، ملاذا؟ 
وما هو املنطق وراء جعل األسعار عاملية؟ إن املضمون الوحيد هلذه الدعوة الفاسدة 
ه��و إدم��اج االقتص��اد املصرى الكام��ل فى الس��وق الرأمسالية العاملي��ة، و “حرية” 
انتقال الس��لع والبضائع عر األس��واق. ويّدعى الصندوق أن هذا املنهج جيعل كل 
دول��ة تتخصص فى األش��ياء الت��ى تنتجها أرخ��ص، وبالتاىل تكون ه��ذه طريقة 
للتوزي��ع العقالنى للموارد، وأال تقوم الدول “حبماية إنتاجها القومى” عن طريق 
عزل سوقها حبواجز مجركّية، أو متكني أى دولة من وضع نظام تسعر خاص 
به��ا، وإمن��ا يتوجب إطالق قوى الس��وق احلر لنهايتها، مع اس��تبعاد كل أش��كال 

الدعم. 
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لك��ن احلاس��م هن��ا ه��و كف��اءة االقتص��اد احملل��ى وإنتاجيت��ه، الت��ى تتخلف 
بكث��ر ع��ن إنتاجي��ة ال��دول املتقدم��ة، وبالتاىل ف��إن نتيج��ة فتح األس��واق على 
الس��وق العامل��ى وتوحي��د األس��عار،حتمًا، ه��و تدمر اإلنت��اج احمللى لص��احل الدول 
ة الت��ى تس��عى إىل تس��ويق إنتاجه��ا املرتاك��م. والنتيج��ة األخ��رى  اإلمريال���يّ
اخلط��رة ملوض��وع األس��عار العاملي��ة إن��ه إذا كان��ت األج��ور احمللي��ة متثل نس��بة 
ضئيل��ة من متوس��ط األج��ور العاملي��ة، فماذا تعن��ى سياس��ة األس��عار العاملية غر 
تده��ور مس��توى معيش��ة اجلماهر، وانتش��ار التضخ��م الذى ُيعي��د توزيع الدخل 
لص��احل األغنياء، ومبا يؤدى إىل التزايد الس��ريع ألع��داد الفقراء! ومبا يعنى إلغاء 
الدعم فقط عن فقراء الش��عب، مع اإلبقاء على “دعم الش��عب للحكومة”، بالفرق 

ب��ني أج��وره احمللي��ة الضئيلة واألج��ور العاملي��ة املرتفعة!

كذل��ك فرض��ت سياس��ات الصن��دوق الضريبّي��ة تطبي��ق وزي��ادة حصيل��ة 
الضرائ��ب غر املباش��رة، مث��ل ضريبة “القيم��ة امُلضافة”، والضرائ��ب على مبيعات 
الب��رتول ومش��تقاته. وف��ى الوقت الذى يتح��دث فيه الصندوق عن زي��ادة الضرائب 
غ��ر املباش��رة‘ الت��ى تتحمله��ا مجاه��ر الش��عب، فإن��ه يتغاض��ى ع��ن رف��ع قيم��ة 

الضرائ��ب املباش��رة عل��ى دخ��ل األغنياء، ف��ى حتي��ٍز واضح هلم.

كم��ا يق��رتح الصن��دوق سياس��ات نقدّية، تق��وم على إج��راء ختفيض كبر 
عل��ى س��عر الص��رف ب� “تعوي��م اجلنيه”، ال��ذى يعنى ف��ى ظل األزم��ة االقتصادية 
ختفيض��ًا كب��رًا ف��ى قيم��ة العمل��ة احملل���ّية، بدع��وى أن ه��ذا املس��لك حيف��ز 
��ص ال��واردات، أى حي��ل مش��اكل عج��ز مي��زان املدفوع��ات. كما  الص��ادرات ويقلِّ
م وامتصاص فائض الس��يولة. وقد أدى  ُيطال��ب برفع س��عر الفائدة ملواجه��ة التضخُّ
“التعويم”، مع رفع أس��عار الوق��ود والطاقة، ورفع الدع��م، وتطبيق املرحلة األخرة 
��م فى الع��ام التاىل، 2017، إىل نس��بة  م��ن “ضريب��ة املبيع��ات”، إىل أن قف��ز التضخُّ
33% ، بينما ذكَر الصندوق أنه توّقع أال يؤدى االتفاق إاّل الرتفاع نسبة التضخم 

إىل 18% فق��ط؟!

ويط��رح الصن��دوق طرح��ًا هام��ًا، فيم��ا خي��ص سياس��ات اخلصخص��ة: حي��ث 
يت��م خصخصة املش��روعات احلكومية بدع��وى تقليص دور الدول��ة فى عملية 
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اإلنت��اج، ب��ل وف��ى عملي��ة تقدي��م خمتل��ف اخلدمات م��ن مراف��ق )كهرب��اء ومياه 
وص��رف صحى وطرق وكبارى( وتعليم وصح��ة. وبالطبع فإن تقليص دور الدولة 
يرتب��ط ببي��ع تلك األص��ول، كما يرتب��ط حترير االس��تثمار مبا ُيس��ّمى “الفرص 
املتس��اوية دون تفريق” بني املس��تثمرين احملليني واألجانب، فى شراء تلك األصول 

الت��ى يت��م خصخصته��ا، وهو ما س��نعرض له تفصيال فيما س��يلى.

ولعل��ه م��ن املفيد اآلن تتب��ع مراح��ل تدمر الدرج��ة املتحققة من االس��تقالل 
االقتص��ادى النس��بى ف��ى ظ��ل املرحل��ة الناصري��ة، ع��ن طري��ق سياس��ة “االنفتاح 
االقتص��ادى”، وتط��ور سياس��ات التبعّي��ة للس��وق الرأمسالي��ة العاملي��ة، وبالت��اىل 

تط��ور عملي��ة التخل��ف التارخيية ف��ى مصر.

مراح��ل االنفتاح االقتصادى اخلمس منذ عام 1974 إىل اآلن:

ب��دأت املرحل��ة األوىل م��ن سياس��ة االنفت��اح االقتص��ادى واإلدم��اج التدرجي��ى - 1
لالقتص��اد املص��رى ف��ى الس��وق الرأمسالي��ة العاملية، وتدم��ر قدرات��ه اإلنتاجية 
املوّجهة إلش��باع احتياجاته األساس��ّية، منذ ع��ام 1974، حيث حددت مالحمها 

ورقة أكتوب��ر )يناي��ر 1974(. 

اش��تملت تل��ك الورق��ة، والسياس��ات االقتصادي��ة التالي��ة هل��ا، عل��ى م��ا ُيس��ّمى 
ب�“احلريات األربع”: حرية التجارة تصديرًا واس��ترادًا، وحرية االس��تثمار لرأس املال 
املص��رى والعرب��ى واألجنب��ى، وحري��ة حتوي��ل العمل��ة املصرية للعمل��ة األجنبية 
بس��ماح تبدي��ل اجلني��ه وال��دوالر، وه��و الزم��ة ضروري��ة لتحري��ر جتارة االس��تراد 
والتصدير وكذلك لتسهيل دخول وخروج االستثمارات األجنبية، وحتويل أرباحها 
للخارج، و“حرية” استغالل اليد العاملة املصرية بتخفيف الضمانات القانونية التى 

حتم��ى احلريات واحلق��وق العمالية. 

وبالطب��ع، فق��د حتّق��ق ه��ذا بالت��درج، ع��ر زي��ادة الس��لع املس��موح باس��ترادها 
وتصديرها بقوائم متزايدة االتساع، حتى وصل األمر فى النهاية إىل إباحة التجارة 
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كليًا، ماعدا سبع سلع اسرتاتيجّية مثل القمح وغرها، وصواًل فى النهاية إىل إلغاء 
تل��ك القائمة أيضا. كما أخذ حترير تب��ادل العملة هو األخر منحًى مُ�تدرجًا ،بدأ 
منذ يوليو 1973 بإنش��اء “الس��وق املوازية” التى تش��رتى فيها احلكوم��ة الدوالر من 
املس��توردين بس��عر 55 قرش��ًا )وكان س��عره الرمس��ى ح��واىل 40 قرش��ًا(. كان هذا 
ختلي��ًا ع��ن س��يادة اجلنيه املص��رى كعملة الدف��ع الوحيدة ف��ى الس��وق الداخلية، 
وهو النظام الس��ائد منذ القانون رقم 80 لسنة 1947 فى عهد حكومة “النقراشى”، 
واخل��اص بالرقابة على الصرف. تلك الرقابة التى مت التخفف التدرجيى منها، وصوال 
إىل “التعويم احملكوم” للجنيه، ثم “التعويم الكامل” مع اتفاق 2016، كما رأينا.

بدأت املرحلة الثانية بعد اتفاقى “التثبيت االقتصادى” و“التكيف اهليكلى”، - 2
املعقودين مع “صندوق النقد” و“البنك” الدوليني عام 1991. متيّ�زت تلك املرحلة 
بالب��دء بتخفيض قيم��ة اجلنيه أم��ام الدوالر، كما اتس��مت أساس��ًا ببدء تنفيذ 
اخلصخصة، حيث جرى، فى ظلهما، االتفاق على إصدار القانون رقم 203 لسنة 
1991، ال��ذى ح��ّوَل “القط��اع الع��ام” إىل “قط��اع األعم��ال الع��ام”، وَخّف��َض قيمة 
اجلني��ه أمام ال��دوالر، وأدخل ألول مرة فى الكيان القانونى املصرى “الش��ركات 
القابض��ة”، الت��ى حت��ل حم��ل املؤسس��ات العام��ة )للصناع��ات املعدني��ة، والغ��زل 
والنس��يج....اخل( لكى تتوقف إدارة القطاع العام بسياسة موّحدة،  وتتحول إىل 
ش��ركات منف��ردة، ضعيف��ة بالضرورة فى املنافس��ة م��ع القطاع اخل��اص احمللى 
واألجنبى، كما أباح النظام القانونى املصرى للشركات القابضة بيع الشركات 

التابع��ة كأداة للخصخص��ة. 

وص��در أيضا القانون رقم 95 لس��نة 1992 اخلاص بتطوي��ر “البورصة املصرية”، 
وتفعيله��ا لتك��ون أداة رئيس��ية لش��راء املس��تثمرين اخلاصني، احمللي��ني واألجانب 
للقطاع العام. ومثلما حدث مع التحرير املتزايد للتجارة ولتحويل العملة فى املرحلة 
السابقة، والذى بدأ خجواًل ليتوسع تدرجييًا، فقد بدأت اخلصخصة اخلجولة فعليًا 
منذ العام 1994ولكى تصل إىل قمتها فى املرحلة التالية، فى عهد وزارة “نظيف”، 

كما سنرى.

ب��دأت املرحل��ة الثالث��ة م��ع إنش��اء جلن��ة السياس��ات )جلن��ة “مج��ال مب��ارك” - 3



59

وش��ركائه م��ن رجال األعم��ال املصري��ني واألجانب بصفته رئيس��ا للجنة رجال 
األعم��ال املصرية األمريكي��ة(، فى س��بتمر 2002، وكان أول قراراتها فى 30 
يناير 2003 هو ختفيض قيمة اجلنيه املصرى )حيث وصل الدوالر ألكثر قليال 
م��ن ث��الث جنيهات( مع التعوي��م احملكوم للجني��ه املصرى. ثم أت��ت تلك اللجنة 
بوزارت��ى نظي��ف )2004 - 2010(، وه��ى ال��وزارة املعروف��ة ب��وزارة رج��ال األعمال، 
حي��ث كان فيه��ا وزي��ر الس��ياحة )أمح��د املغربى(، مث��اًل، صاح��ب أحد أكر 
الش��ركات الس��ياحية اخلاصة، ووزير الصحة “د. ح��امت اجلبلى”، صاحب أحد 
أكر املستش��فيات اخلاصة، وهكذا. ومن اجلدير بالذكر أن تلك الوزارة هى 
التى قامت خبصخصة 69% من إمجاىل رؤوس أموال شركات القطاع العام التى 
مت خصخصتها منذ قانون عام 1991 وحتى نهاية عهد تلك الوزارة مع قيام ثورة 
25 يناي��ر. كم��ا بدأ ف��ى ذلك العهد بنش��اط خصخصة اخلدم��ات واملرافق مثل 
الكهرباء واملياه، وحتى حماوالت خصخصة التعليم والصحة. وقد جنم عن تلك 
السياس��ات، من حي��ث آثار ختفيض قيمة العمل��ة، وحترير التجارة واالس��تثمار 
عل��ى أعل��ى املس��تويات، وتطبي��ق روش��تة الصن��دوق ف��ى السياس��ات الداخلي��ة 
التقش��فية بتقليص الدعم وتدهور اخلدمات وغرها م��ن اإلجراءات، آثارًا رهيبة 
تبّدت فى خفض مستوى معيشة اجلماهر، وزيادة نسبة االستقطاب اجملتمعى 
بزي��ادة األغنياء ِغنًى وزيادة الفقراء فقرًا، وبالتاىل التصاعد التدرجيى للس��خط 
وللحرك��ة االحتجاجي��ة السياس��ية واجلماهري��ة الت��ى أصبحت منط��ًا ثابتًا 
للحي��اة السياس��ية اليومي��ة، حيث ش��هدت البالد ثالث��ة آالف إض��راب واحتجاج 
مجاه��رى ف��ى العامني الس��ابقني على ثورة يناي��ر 2011، حبي��ث كان التطور 

الطبيع��ى هلذه التغ��رات هو انفجار تل��ك الثورة اجمليدة.

عكس��ت املرحلة الرابعة، مرحل��ة ثورتى 25 يناير و30 يوني��و، ارتباك النظام - 4
ف لتلك السياسات اخلاصة باخلصخصة، والرتاجع  فى مواجهة الثورة، وشبه توقُّ
)املؤقت( عن السر ُقدمًا فى مال لرلة )حترير( االقتصاد، مع بعض الزيادات فى 
األج��ور واملعاش��ات، وجتمي��د املوافقة على قان��ون رقم 135 لس��نة 2010 اخلاص 
باملعاش��ات )وه��و حلقة ف��ى اجتاه خصخصة مؤسس��ة التأمين��ات االجتماعية، 
وحتويل النظام التأمينى التكافلى االجتماعى إىل نظام إدخار فردى(. استمرت 
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تلك املرحلة طوال أربع سنوات من أول يناير عام 2011 وحتى آخر سنة 2014.

نأت��ى إىل املرحل��ة اخلامس��ة واألخرة، منذ ع��ام 2015 وحت��ى اآلن. قرر الغرب منذ - 5
أوائ��ل ع��ام 2015 تغير تكتيك��ه جتاه النظام املصرى ألس��باب سياس��ية، وإنهاء 
حص��اره االقتصادى، وباالس��تفادة من أزمته االقتصادية من أج��ل إعادته إىل أبعاد 
أعمق ف��ى تبعيته لالقتصاد الرأمساىل العاملى، واس��تغالله واس��تنزافه بنزح املزيد 
م��ن الفائ��ض منه، خصوصا وقد وجد أن النظام قد بدأ يوغل بعيدًا عنه نس��بيًا فى 
عالقاته االقتصادية والسياسية بالقوى البازغة اجلديدة مثل روسيا والصني، على 

حساب عالقاته بالسوق الغربية. 

وتلقت مؤسسات التمويل الدولية، وبالذات “البنك الدوىل” و“صندوق النقد الدوىل”، 
الض��وء األخضر الس��تئناف العالق��ات االقتصادية مع مصر. اس��تجابت مصر حبماس��ة 
وأقرتضت عدة مليارات من القروض ملشروعات من البنك الدوىل فى الشهرين األولني من 
َد هذا لالتفاق مع املؤسس��ات الدولية على عقد “املؤمتر االقتصادى” فى  عام 2015، ومهَّ

مصر فى مارس 2015. 

بن��اء عل��ى تفاهم��ات م��ع “البن��ك ال��دوىل” أقدم��ت مص��ر عل��ى التحض��ر للمؤمت��ر 
االقتص��ادى ع��ن طريق ما ُيس��مى ب��� “تهيئ��ة البيئة التش��ريعية” املواتية لالس��تثمار 
األجنبى. قامت مصر بإصدار ثالثة مراسيم رئاسية بقوانني محلت أرقام )16، 17، 18( 
لس��نة 2015 عش��ية املؤمتر، فى 12 مارس ع��ام 2015، ختص “قان��ون اخلدمة املدنية” 
خبصخص��ة هي��كل وظائ��ف الدول��ة تدرجييًا )وج��رت علي��ه تعديالت بع��د ذلك(، 
وتعديالت “قانون االستثمار” ل� “التيسر”على املستثمرين املصريني واألجانب، وتعديل 
بع��ض أحكام “قانون اإلجراءات اجلنائية”، لكى ُيبيح التصاحل فى قضايا الفس��اد و 
العموالت األجنبية، منعًا لتكرار ما حدث من أحكام قضائية مبحاسبة املسئولني 
عن الفساد الذى شاب عمليات خصخصة مؤسسة “عمر أفندى” وغرها من الشركات، 

واحُلك��م بعودتها للحكومة. 

كان املؤمتر االقتصادى مؤش��رًا هامًا على اس��تئناف النظام بنشاط  برنامج “حسنى 
مبارك” امُلغرق فى سياسات النيوليرالية االقتصادية، برنامج مؤسسات التمويل الدولية. 
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وكان م��ن ضمن احلصاد امُلّر للمباحثات مع مؤسس��ات التمويل الدولية ختفيض 
قيمة اجلنيه املصرى بنسبة 14% فى مارس عام  2016. إال أن احلصاد األضخم كان فى 
توقيع قرض كارثى بقيمة 12 مليار دوالر على مدار ثالث س��نوات مع “صندوق النقد 
الدوىل”، فى نوفمر 2016. كانت مقدمة توقيع االتفاق مع الصندوق فى نوفمر 2016 

هى تعويم اجلنيه تعوميًا كاماًل بعد سنوات من التعويم احملكوم. 

وق��د أدى ه��ذا اإلج��راء إىل ختفي��ض قيم��ة اجلني��ه املص��رى ف��ى ع��ام 2016 )مارس 
ونوفمر( حبواىل 60% من قيمته أوائل عام 2016 على غرار ما أوضحنا من قبل، وما نتج 
عن هذا من انفجار فى األسعار خصوصا مع اعتماد بالدنا على الواردات فى توفر القسم 
م قيمة  الرئيس��ى من غذائها، ومن مس��تلزمات إنتاجها الصناعى. ومت االتفاق على ُتَس��لَّ
القرض على ُدفعات نصف سنوية، فى أعقاب حضور بعثة من الصندوق ملتابعة التزام 

احلكومة بتنفيذ الشروط امُلتفق عليها. 

كان من نتائج التعويم، باإلضافة إىل رفع س��عر الوقود والكهرباء واملياه، وتطبيق 
مرحل��ة جدي��دة م��ن ضريبة املبيع��ات، أن قف��ز التضخم ف��ى يولي��و 2017 إىل %34. 
كم��ا فرض االتفاق خصخصة مش��روعات حكومية ب�نس��بة ملموس��ة م��ن الناتج 
احمللى اإلمجاىل، وتش��تمل على أج��زاء من قطاعى البرتول واخلدم��ات املالية. والالفت 
أن هذا القرض مل يكن قرضًا مفتوحًا، يوفر ملصر رصيد من العملة الصعبة ميكنها 
استخدامه فى لتدبر احتياجاتها االسترادية، بالذات من السلع االسرتاتيجية مبا فيها 
السلع الغذائية األساسية، فهو يفرض على احلكومة توجيه معظم موارد احلكومة 
م��ن العملة الصعب��ة، بالذات اآلتي��ة من القروض، لس��داد أعباء خدم��ة الديون، كما 
يفرض على احلكومة االحتفاظ بها فى بنوك أجنبية وليس فى فروع أجنبية لبنوك 
مصرية، وهو بهذا يضمن مستقباًل سداد ديون مصر القدمية واجلديدة حتى لو أتى 

هذا على حساب احتياجات الشعب. 

هلذا فهذا فإن اإلجناز الذى تفخر به احلكومة من ارتفاع االحتياطى النقدى ملصر 
ف��ى إبريل 2018 إىل 44 مليار دوالر، خيدم باألس��اس مؤسس��ات التمويل الدولية، فهذا 

االحتياطى خمصص مبعظمه لسداد أقساط الديون وفوائدها.
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احلصاد املر لنتائج السياس��ات االقتصادية املتخذة منذ 
االنفتاح عام 1974

تدهور اإلنت��اج، وتراجع االكتفاء الذاتى الزراعى والصناعى، 
التبعية ومفاقمة 

كم��ا أوضحن��ا س��ابقا ف��إن التبعي��ة للس��وق الرأمسالي��ة العاملي��ة وتعميقه��ا 
املتزاي��د ه��و الس��بب الرئيس��ى ف��ى التخل��ف وغي��اب التنمي��ة. وكان الش��كل 
الكالس��يكى األول للتبعي��ة ه��ى حم��ورة إنتاج البل��دان التابعة فى م��ادة أولية 
حتتاجه��ا ال��دول املتقدم��ة وتش��رتيها مبقاب��ل خب��س، كم��ا جت��د م��ااًل خالي��ًا 
لتس��ويق منتجاتها الصناعية فى غياب أى منافس��ة. وفى حماولة النمو بعد ثورة 
1919 وإنش��اء “بن��ك مص��ر” أخ��ذت مصر ف��ى الدخول ف��ى صناعات اس��تهالكية 

أساس��ا )منس��وجات وس��لع غذائية(.

ومّثل��ت التجرب��ة الناصري��ة أكث��ر حم��اوالت االس��تقالل النس��بى ف��ى تاريخ 
مص��ر، وارتبط��ت بالطب��ع باملعرك��ة السياس��ية ض��د االس��تعمار العامل��ى بزعامة 
أمري��كا وتابعت��ه إس��رائيل. قام��ت مص��ر الناصري��ة بتطوي��ر نف��س م��االت 
الصناع��ات القدمي��ة، وأضافت هلا ع��ددًا من الصناع��ات اإلنتاجي��ة الثقيلة وعلى 
ّم��ع األلومنيوم، م��ع صناعة األمسنت  ّمع احلدي��د والصلب حبلوان وُمَ رأس��ها ُمَ
وغره��ا م��ن امل��واد، الت��ى أتاح��ت درج��ة م��ن االس��تقالل النس��بى ملصر فى إش��باع 
العدي��د م��ن احتياجاته��ا. إال أن مث��ل ذلك النوع من النمو ال يس��تطيع االس��تقالل 
ع��ن الس��وق الرأمسالي��ة العاملي��ة، الت��ى ظ��ل يرتب��ط به��ا ف��ى توف��ر اآلالت وقط��ع 
الغيار، وأيضا الس��لع الوس��يطة التى حيتاج إنتاجه��ا إىل تكنولوجيا متقدمة ال 
ميتلكها، فحتى صبغات النس��يج، كان يتم اس��ترادها، ألنها حتتاج إىل نوع من 

الصناع��ات احلديث��ة املتقدم��ة اخلاص��ة بتصني��ع البرتوكيماوي��ات.

بالطب��ع يب��دو واضحا أيض��ا أثر التبعي��ة التكنولوجية ف��ى ماالت كثرة 
مث��ل تلك الت��ى أوردناها، ومثل اس��تخراج الب��رتول، وغرها. ولك��ن كانت هناك 
حماوالت هامة لدرجة من التحرر اجلزئى من التبعية التكنولوجية عن طريق 
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اجلامع��ات ومراكز األحب��اث التى عملت على إحداث تط��ورات مهمة فى اإلنتاج،  
كان أبرزه��ا تط��ور صناع��ة ال��دواء، وتطوير أصن��اف زراعية جديدة ف��ى القمح 
وغ��ره م��ن احملاصي��ل أعل��ى إنتاجية وأكث��ر حتمال للظ��روف غ��ر املالئمة، مع 
تطوي��ر اإلرش��اد الزراعى. ه��ذا بالطبع غ��ر الدور اهلائل الذى لعبه مش��روع إنش��اء 
الس��د العاىل، أكر مشروع إنشائى فى القرن العشرين عامليًا، وتوفره إمكانية 
تطوي��ر الزراع��ة وزي��ادة املس��احة الزراعي��ة، وبالت��اىل انعك��س أث��ر كل تل��ك 
السياس��ات الزراعي��ة فى م��ال زيادة االكتف��اء الذات��ى الغذائى. ليس ه��ذا مقام 
تفصي��ل مش��اكل مرحل��ة النم��و الناصرية نظ��را لرتكيزنا هنا كم��ا أوضحنا 
على تطوير وتعميق التبعية منذ األخذ بسياسة االنفتاح االقتصادى عام 1974.

وكم��ا ه��و واض��ح، فق��د ارتبط��ت سياس��ات التبعي��ة املتزاي��دة من��ذ األخ��ذ 
بسياس��ة االنفت��اح االقتص��ادى بإع��ادة هيكل��ة ش��املة وتدرجيي��ة للهي��كل 
اإلنتاجى املصرى لتعميق تبعيته للس��وق الرأمسالية العاملية على حس��اب إشباع 
االحتياجات األساس��ية للجماهر. بدا هذا مثال فى تعديل السياس��ة الزراعية مع 
دور ب��ارز لبعث��ات هيئ��ة املعون��ة األمريكية داخ��ل وزارة الزراع��ة املصرية )مثل 
معظ��م ال��وزارات( بتوجي��ه اإلنت��اج الزراع��ى وفق��ا لسياس��ة “يوس��ف واىل”، وزي��ر 
الزراع��ة األس��بق، التى ُعرفت بسياس��ة الكنتال��وب واخليار، وادعائ��ه أن تصدير 
إنتاج عشرين ألف فدان فراولة يكفى الستراد احتياجات مصر من القمح! هذا 
غ��ر سياس��ات إلغاء ال��دورة الزراعي��ة )إلغاء ختطي��ط اإلنتاج لص��احل االحتياجات 
احمللية( وتركه لقوى الس��وق. أدت تلك السياس��ة إىل اخنفاض نس��بة االكتفاء 
الذات��ى م��ن القم��ح وفق آخ��ر إحصائي��ات متاح��ة إىل 49%، وهو الغذاء الرئيس��ى 
للمصري��ني، ونس��بة إنت��اج ال��ذرة الش��امية إىل 56%، والف��ول إىل 31%، والعدس 
2%!، كما تستورد مصر 97 % من الزيت اخلام، وحنو ُثلث حاجتها من السكر.

أم��ا ف��ى الصناعة فق��د أدى تطبيق ه��ذه السياس��ات إىل تدهور أرق��ى قطاعات 
الصناع��ات اإلنتاجي��ة والثقيل��ة، والت��ى كان��ت تس��هم ف��ى حتقي��ق نس��بة م��ن 
االس��تقالل واالعتم��اد عل��ى ال��ذات ف��ى صناع��ة اآلالت والصناع��ات الثقيل��ة 
��ع احلديد  مَّ والصناع��ات املتقدم��ة تكنولوجي��ا. من أب��رز األمثل��ة على ذلك ُمَ
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والصل��ب الذى تقلصت عمالته ألقل م��ن الُثلث، ومت إغالق وحدة إنتاج الصلب به، 
واخنفض��ت قدرات��ه اإلنتاجية إىل 11% م��ن طاقته، وجيرى احلديث عن تقس��يم 
املصن��ع وعن خصخصته، رغم اإلدعاء، طوال س��نني عديدة مضت، بوجود خطط 

ومناقص��ات الس��تعادة طاقت��ه اإلنتاجي��ة مل يت��م تفعي��ل أى منها. 

ّم��ع األلوميني��وم بنج��ع  ورأين��ا حم��اوالت متك��ررة ش��بيهة خلصخص��ة ُمَ
مّح��ادى )قن��ا(. وهن��اك مالحظ��ة هام��ة مفاده��ا أن أول ش��ركة مت خصخصته��ا 
� به��دف يوق��ف تف��كك آالته��ا ووق��ف إنتاجه��ا � ه��ى ش��ركة “ش��ركة املراجل 
البخاري��ة”، وهى صناعة اس��رتاتيجية ثقيلة ذات أبع��اد تؤثر على األمن القومى، 
ومت  رف��ض تنفي��ذ احلك��م القضائ��ى بإلغ��اء خصخصته��ا، ويت��م حالي��ًا اس��تراد 
100% م��ن احتياجاتنا من املراجل البخارية الت��ى تدخل فى الصناعات الغذائية 
وحمط��ات تولي��د الكهرباء والطاقة الذرية، وغرها، مبليارات الدوالرات س��نويا!

كم��ا حدث مثل ه��ذا التدهور فى صناع��ات األدوية، حيث اخنف��ض إنتاجها 
بالنس��بة لالحتياج��ات امللّحة  بدرجة مريعة، وتراجعت نس��بة إنتاج ش��ركات 
القط��اع العام، التى كانت تقدم دواًء فّعااًل ورخيص الثمن يغطى حاجة أغلبية 
املواطن��ني، من حن��و 80% فى منتصف الس��بعينيات، إىل م��ا دون 20% فى منتصف 
الس��بعينيات، إىل أق��ل م��ن 5% اآلن، وحتولت صناعة ال��دواء إىل قطاع جتميع عن 
طريق اس��تراد املواد اخلام من اخلارج واالكتف��اء بتعبئتها، وإلغاء تصنيع أصناف 

هام��ة مث��ل املض��ادات احليوية، وغر ذلك م��ن أمثلة.

أما الصناعات التى شهدت ازدهارًا فى عهد االنفتاح فهى الصناعات التى تلفظها 
ال��دول الصناعي��ة املتقدمة ألنه��ا صناعات ملوث��ة للبيئة، مث��ل صناعة األمسنت 
واألمس��دة والس��راميك وغره��ا. فض��اًل ع��ن ع��دد م��ن الصناعات االس��تهالكية 
وعل��ى رأس��ها صناعات الغ��زل والنس��يج والصناع��ات الغذائية، واش��تملت اتفاقات 
حتدي��ث آالت ش��ركات غ��زل احمللة مثال عل��ى إمدادها بأنوال ال تصلح إال لنس��ج 
األقطان األمريكية املس��توردة قصرة التيلة، بينم��ا يتم تصدير القطن املصرى 

اجليد، طوي��ل التيلة، ك� “خ��ام” للمصنعني الغربيني! 
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كم��ا مت التقاعس ع��ن دعم القطاعات احملتاجة للدعم منها س��واء فى القطاع 
الع��ام أو اخلاص، وجرى إغالق آالف املصانع، )قّدره��ا رئيس جلنة الضرائب باحتاد 

الصناعات املصرية، عام 2014، بس��بعة آالف مصنع، مابني متعثر ومتوقف(.

ولع��ل النظ��رة لتصني��ف النات��ج احملل��ى اإلمج��اىل ترين��ا القطاعات النش��طة 
والقطاع��ات الضعيف��ة ف��ى االقتص��اد: فنصف النات��ج القومى اإلمج��اىل يأتى من 
اخلدمات، والنصف اآلخر ُمقس��مٌ تقريبًا بنس��ٍب ُمتقاربة ب��ني الزراعة والصناعات 
االس��تخراجية والصناع��ات التحويلي��ة، )16%، 17%، 19% ل��كل منه��ا عل��ى 

التواىل(.

واألنش��طة الرئيس��ية فى قط��اع اخلدمات هى الس��ياحة واالس��تثمار العقارى 
واملضارب��ة عل��ى األراض��ى )س��واء م��ن جه��ة الدول��ة أو القط��اع اخل��اص(، والتجارة 
واالس��تراد والتصدي��ر، واألنش��طة الكمرادوري��ة كال��وكاالت للش��ركات 
األجنبية وتس��ويق منتجاتها، واخلدمات املالية، وقطاع االتصاالت وغرها. بينما 
يتقل��ص اإلنت��اج القومى الزراع��ى والصناعى، وُيع��اد هيكل��ة الصناعات، كما 
رأين��ا، ِوفق��ًا الحتياج��ات الس��وق الرأمسالي��ة العاملي��ة، ولي��س تلبي��ة احتياجات 

الس��وق الداخلية وأغلبية الس��كان.

االنقسام االجتماعى والتفاوت الطبقى

وي��درك َم��ن يتاب��ع عواص��ف اإلعالن��ات، املرئي��ة واملس��موعة، ف��ى شاش��ات 
التلفزي��ون وعل��ى جوان��ب الط��رق، أن مص��ر ق��د انقس��مت بالفع��ل إىل قس��مني 
اقة،  متضادي��ن، فهذه اإلعالنات التى حُتاصر ماليني الفقراء بس��يل من الصور الرَّ
الت��ى ختل��ب األلباب، وتث��ر املخيل��ة، ع��ن “املع��ازل الس��كنية”، “الكمباوندات” 
البازخ��ة، لصف��وة الطبق��ة احلاكمة، والتى ُتس��تنفذ الق��درات املادية احملدودة 
للب��الد، ف��ى بن��اء منتجع��ات باذخ��ة، وناطح��ات س��حاب ش��اهقة، وم��دٍن جديدة 
ل��ن ُيس��مح بولوجه��ا إال لنخبة النخب��ة، حتوى “أك��ر” املطارات، وأعل��ى األبراج، 
وأفخم الكنائس واملس��اجد ودور األوب��را، ... إخل، وأحياء متميزة على غرار “احلى 
الالتين��ى” بباري��س، وموالت فاخرة تنتقل إليها عر حب��رات صناعية )رغم تفاقم 
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أزم��ة املي��اه!(، ف��ى ح��ني يعي��ش املالي��ني، على الضف��ة األخ��رى، حي��اة ال تنتمى 
لآلدمية بصلة، فى حزام العش��وائيات احمُليط باملدن، وتتفاقم مشكلة العنوسة 
وإحج��ام الش��باب ع��ن ال��زواج، بس��بب العج��ز ع��ن توف��ر م��أوى متواض��ع، أو تأمني 
مقوم��ات احلد األدنى اإلنس��انى للحياة. وبهذا تتأكد حقيقة االنش��طار الطبقى 
احل��اد، وال��ذى يصعب، إن مل يس��تحيل، رأبه، بني “مصر العش��ة” و“مصر القصر”، 

والقائم ف��ى مصر اآلن.

كان��ت مصر قبل عام 1952 يطلق عليها بلد األلف مئذنة، وفى اخلمس��ينات 
والس��تينات كان يطل��ق عليه��ا بل��د األل��ف مدخن��ة، ف��ى إش��ارة إىل احلرك��ة 
الضخم��ة فى إنش��اء املصانع اجلدي��دة، ومنها، كمثال مدين��ة صناعية كاملة 
ه��ى مدينة حلوان التى تس��ود فيها الصناعات املعدني��ة الثقيلة واملتطورة، فضاًل 
ع��ن الق��الع القدمي��ة، ق��الع الغ��زل والنس��يج فى ش��را اخليم��ة واحملل��ة. أما اآلن 
فيمك��ن أن توص��ف مصربأنها بلد األلف “مول”، و“كومبوند”، و“منتجع”، وفروع 
ألح��دث حم��الت احللوي��ات والكافيه��ات العاملية؟! وتط��رح هذه الظواهر أس��ئلة 
نفقت 

ُ
بالغ��ة الدالل��ة: ك��م مصن��ع كان ميك��ن بناؤه��ا ب��رؤوس األم��وال الت��ى أ

عل��ى مظاه��ر االس��تهالك الرتفى الس��فيه ه��ذه؟ وكم فرصة عم��ل كان ميكن 
توفره��ا للعاطل��ني من املواطنني ب��داًل عنها؟ وكم من عائد لضرائ��ب املتهربني من 
كب��ار رجال املال واألعمال كان ميكن توجيهه��ا للتعليم والصحة؟ غر أن هذا 
األم��ر ليس م��رد صدفة، بل يع��ود إىل ظاهرتني فى منته��ى األهمية: األوىل هى 
أن الرأمسالي��ة ف��ى مرحل��ة البن��اء األوىل تس��ود فيه��ا أخ��الق الرتاكم واس��تغالل 
الفائ��ض االجتماع��ى ف��ى توس��يع االس��تثمار بال��ذات الزراع��ى والصناع��ى، أى فى 
التنمي��ة. أم��ا الرأمسالية فى مرحلة هبوطها الراهنة، فتس��ود فيها أخالق الس��فه 
االس��تهالكى الرتف��ى. ويش��ر ه��ذا إىل أهمية الظاه��رة الثاني��ة: أال وهى أن منط 
التبعية للغرب يتضمن تبعية منط االس��تهالك الس��فيه للنخ��ب الغنية احمللية، 
وس��عيها لتقلي��د الس��لوك الرتف��ى املوج��ود ف��ى الغ��رب، دون أن تس��تند إىل تواف��ر 
مثي��ل للبنية اإلنتاجية االقتصادية التى تش��كل جوه��ر االقتصاد الغربى. هلذا 
ن��رى انتش��ار اقتناء األثري��اء للفيالت والقصور التى يبلغ ث���منها عش��رات املاليني، 
ولليخ��وت اخلاص��ة التى ختص��ص هلا مراٍس عدي��دة فى معظم القرى الس��ياحية 
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الكبرة، والس��يارات الفاخرة التى يفوق مس��توى انتشارها فى مصر انتشارها فى 
العديد م��ن دول الغرب.

وم��ع ه��ذا، فمم��ا له دالل��ة واضحة، أنه ف��ى ظل ه��ذه األوضاع، ال جيد س��دنة 
النظام حرجًا من زيادة معاش��ات ومرتبات الوزراء واملس��ؤلني، فيما يرفضون زيادة 
معاش��ات الفق��راء بنس��بة طفيف��ة ملعادلة جان��ب من الت��آكل املس��تمر لقدراتهم 
عل��ى مواجهة غول األس��عار، ف��ى حني تعصف املش��كالت باملاليني من الش��باب، 
وت��زداد اجلرائم االجتماعية التى مل يكن للمجتمع عهد بها، وتتعدد مظاهرها، 
وتتخ��ذ أبعادًا غر مس��بوقة، بس��بب الفقر، واالحنط��اط االجتماع��ى، واليأس من 
املس��تقبل، وضي��اع األم��ل، وانقط��اع التواص��ل، وغي��اب املش��اركة، والعج��ز ع��ن 
الت��واؤم م��ع طوفان التحوالت العش��وائية املتس��ارع بال منطق أو غاي��ة إال مصلحة 
القّل��ة الغني��ة، وتداعي��ات األزم��ة االقتصادية اخلانق��ة، دون حماول��ة حقيقية 

لدراس��تها وتقديم حل��ول ناجعة هلا! 

وكم��ا ه��و متوق��ع، فق��د كان��ت الطبق��ات الفق��رة وحم��دودة الدخ��ل، ه��ى 
أكثر عناصر اجملتمع تضررًا من اآلثار الس��لبية لسياس��ات احلكم االقتصادية، 
فق��د ازدادت ه��ذه الطبق��ات فق��رًا عل��ى فق��ر بعد تقلي��ص الدع��م العين��ى، والرفع 
املتتال��ي ألس��عار البنزي��ن والكهرب��اء واملي��اه والغ��از والبوتاج��از ... إخل،  ث��م أت��ى 
»تعوي��م اجلني��ه« لك��ى يوجه ضربًة قاضي��ًة إىل آخر ماتبقى م��ن قدرة لديها، 

وألق��ى مبالي��ني جدي��دة إىل مس��تنقع األفق��ار واملعاناة.

فحس��ب آخر اإلحص��اءات الرمسية ل� »اجله��از املركزى للتعبئ��ة واإلحصاء«، 
عام 2016، فقد بلغت  ُمعدالت الفقر إىل 27.8% من إمجاىل عدد الُس��كان فى 
2015، مقارن��ًة ب��� 16.7% ف��ى العام 2000، ما يع��ي؛ أن 25 مليون مصرى كانوا 
يعيش��ون حت��ت خط الفقر، فى تلك الس��نة، حيث مل يتجاوز دخ��ل الفرد فى هذه 

الش��رحية ماقيمت��ه 482 جنيها ش��هريًا.

وحت��ت ه��ذا املس��توى املتدنى، يقب��ع، كما ُتش��ر اإلحصاءات، حن��و 5.3% من 
الس��كان حت��ت خ��ط الفق��ر امُلدق��ع، مقارنًة ب��� 4.4% فى ع��ام 2012، مب��ا ُيقارب 
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4.7 ملي��ون مواط��ن مصري، متوس��ط  دخ��ل الفرد فى هذه الفئة حن��و 322 جنيها 
ُر بعض  ش��هريًا، ورمبا يكون الواقع أس��وأ حتى م��ن هذه احلقائق املروع��ة! وُيَقدِّ
االقتصادي��ني املس��تقلني أن نس��بة الفق��ر ف��ى مص��ر ق��د تضاعف��ت بع��د تطبي��ق 

سياس��ات االتف��اق مع صن��دوق الدوىل أواخر ع��ام 2016.

وُتق��دم احلكومة عل��ى تنفيذ بعض اإلجراءات الش��كلية، للتخفيف قلياًل 
م��ن وط��أة الضغ��وط االقتصادي��ة وللتحك��م ف��ى األزم��ات االجتماعية خش��ية 
انفجارها، وفق ما تس��ميه مؤسس��ات التمويل الدولية بسياسات “شبكات األمان 
االجتماعى”، عر برنامج مثل “تكافل وكرامة” )بلغ اإلنفاق من خالله، حسب 
بيان��ات كت��اب “مصر: التحدى واإلجن��از”، الصادر فى س��بتمر 2018 عن ملس 
الوزراء، مبلغ 18.4 مليار جنيه لعدد 2.3 مليون أس��رة(، وبرنامج قرض “مس��تورة” 
مل��ا يقرب من س��ت آالف حالة )بإمج��اىل 86.6 مليون جنيه، نف��س املصدر(، وهى 
إج��راءات التع��دو أن تك��ون مرد ع��الج جزئى حمدود األث��ر، ُيع��اجل جانبًا من 
مظاه��ر املش��كلة، ويتجاهل الس��بب الرئيس��ى، وهو غي��اب التنمي��ة اإلنتاجية، 
إضاف��ًة إىل غياب العدالة فى توزيع الثروة الوطنية، وفى حتمل األعباء العاصفة 
ملوج��ات التقش��ف، والعجز ع��ن التحكم فى النتائ��ج املريعة  للتضخ��م واالرتفاع 

اجلنونى، غر امُلرر، واملس��تمر فى األس��عار.

وعلى الرغم من أن متوس��ط دخل الفرد الس��نوي يف مصر، قد ارتفع من 1300 

دوالر ع��ام 2000 إىل 3400 دوالر يف 2015، إال أن مع��دل الفقر ارتفع من %16.7 

إىل 27.8% خ��الل نف��س الفرتة، بس��بب غي��اب السياس��ات الضريبي��ة والتوزيعية 

العادلة، وأيضًا ألن معدل النمو مل يكن مدفوعا بقطاعات إنتاجية وتصديرية 

ق��ادرة على ف��رص عمل جديدة حقيقي��ة، )معدل البطالة خ��الل عام 2016 بلغ 

12.5% مقاب��ل 12.8% خ��الل ع��ام 2015(، حس��ب اإلحصاءات الرمسية وحس��ب 
تعريفه��ا ملفه��وم البطالة، والش��ك أن وض��ع هذه الش��رائح الفقرة قد ازدادت بؤس��ًا 

عل��ى بؤس فى أعقاب تعوي��م اجلنيه، يف نوفمر 2016.

وإضاف��ًة إىل ماتقدم، فقد تصاعدت وترة وثقل سياس��ات االعتصار واإلفقار، 
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الت��ى اس��تمرت ت��رتى، من خ��الل  سلس��لة متتابعة من إج��راءات رفع أس��عار كل 

ل من ال��دور االجتماعى للدولة  أن��واع اخلدمات ومجيع أش��كال الطاقة، والتنصُّ

بتخفي��ض كافة مصارف اإلنفاق االجتماعى، وتقليص األنش��طة اإلنتاجية فى 

اجملال��ني: الزراع��ى والصناعى، والرتكيز على مصادر الدخ��ل ذات الطابع الريعى 

كما أوضحنا مثل: إيرادات القناة )بلغت فى السنة املالية 2017 - 2018  5.585 

ملي��ار دوالر، حس��ب بيان��ات موق��ع هيئ��ة قن��اة الس��ويس(، وحتوي��الت املصري��ني 

العاملني فى اخلارج )حنو 26.5 مليار دوالر خالل العام املاىل 2017/ 2018، حسب 

تقدي��رات البن��ك املرك��زى(، و هى التحوي��الت النامجة عن فتح اجمل��ال لتصدير 

ق��وة العم��ل بعد عجز التنمية عن توفر فرص العمل هلا، واس��تنزاف أفضل القوى 

العامل��ة وأعالها خرة وأكثرها كفاءة س��واًء من العمال��ة املاهرة أو من املهنيني 

م��ن مهندس��ني وأطب��اء وغرهم، وكذل��ك ص��ادرات الس��لع البرتولي��ة، ومضاربات 

البورصة، ومردود الس��ياحة، وهى كلها أنش��طة هش��ة، ش��ديدة التأثر باملخاطر 

والتقلبات العامة والدولية، على حنو الضرر اجلسيم الذى حلق مبجال السياحة، 

بع��د حادث س��قوط طائرة “إيرب��اص” الروس��ية، فى أكتوبر2015.

البطالة وقوة العمل:

حس��ب األرق��ام الرمسي��ة ل��� “ اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة العام��ة واإلحص��اء”، 
)2017/8/15(، أف��ادت نت���ائج حب��ث القوى العامل��ة للربع الثانى )إبري��ل - يونيه( 
2017، أن ُمَع��ّدل البطال��ة بل��غ 11.98٪ م��ن إمجال��ي ق����وة العم���ل، )عامل��ون 
ومتعطل��ون( البالغ��ة حن��و 29 مليون ف��رد. بينما كان 12.0% ف��ى الربع األول من 

ع��ام 2017، وبل��غ 12.5% ف��ى الرب��ع املماثل من العام الس��ابق.

وتعكس نتائج األرقام الرمسية، بهذا الصدد، وضع املرأة فى اجملتمع املصرى، 
ر مع��دل البطالة بني الذكور بنح��و ثلث مثيله  وال��ذى الزال مرتاجع��ًا، حيث ُيَقدَّ
بالنس��بة لإلن��اث )8.22% مقاب��ل 24.68%(، ومم��ا ل��ه دالل��ة أن النس��بة العظمى 
م��ن املتعطل��ني، )91.9%(، ه��م م��ن محل��ة الش��هادات املتوس��طة وفوق املتوس��طة، 
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واجلامعي��ة وم��ا فوقه��ا )40%(! ونضي��ف حتفظ��ا هنا عل��ى أرق��ام احلكومة التى 
يب��دو أنه��ا تقلل كثرا م��ن القّي��م احلقيقية، على النح��و الذى انتقده��ا منهجيًا 

ع��دد من أبرز اخل��راء االقتصاديني املس��تقلني.

ويض��اف إىل ماتق��دم، ضع��ف مس��توى تأهي��ل العمال��ة املصري��ة، عل��ى كل 
مس��توياتها، وعجزه��ا، ف��ى العدي��د م��ن القطاع��ات، رغ��م اإلمكان��ات الكامنة 
م��ة، واملؤهلة، واملتقدمة من الدول األخرى،  الكبرة، عن منافس��ة العمالة امُلَنظَّ
ويؤك��د ذل��ك املكان��ة املتدني��ة للغاي��ة فى مؤش��ر التنافس��ية العاملي��ة اخلاص 

بكف��اءة س��وق العم��ل )134 من 137(!

ورغ��م أن البيانات الرمسي��ة للجه��از حُت��دد أن نس��بة املتع���طلني ف��ى مص��ر، 
بلغ��ت ع��ام 2017 مانس��بته 11.98%، )3.496 ملي��ون متعط��ل(، إال أن مؤش��رات 
موضوعي��ة عدي��دة، ومنها اآللي��ات امُلس��تخدمة لتحديد أع��داد العاملني، أو غر 
املتعطل��ني، ترف��ع من النس��بة ف��ى الواقع، وحتى فى ظ��ل هذه األرقام، تبدو نس��بة 
البطالة كبرة، وذات تأثرات س��لبية شديدة، خاصًة وأن األغلبية العظمى من 
العاطلني عن العمل، هم من األجيال الش��اّبة، كما أن نس��بة كبرة من األعمال 
امُلتعاط��اه ه��ى أعم��ال مؤقت��ة واس��تثنائية، وب��ال أي��ة ضمان��ات س��واء ض��د الطرد 

والتس��ريح الفجائي��ني، أو للحف��اظ على حق��وق العاملني وضمان��ات عملهم.

واأله��م أن أع��دادًا كب��رة م��ن العامل��ني، الذي��ن اس��ُتنقذوا من ش��بح البطالة، 
يعمل��ون ف��ى مش��اريع إنش��ائية تابع��ة للدولة، )ط��رق - كب��ارى - أنف��اق – املدن 
والعاصم��ة اجلدي��دة ... إخل(، أو للقط��اع اخلاص )كمبواندات – مدن س��ياحية 
– مس��اكن وُممع��ات ترفيهية ..إخل(، وهى فى أغلبه��ا أعمال غر دائمة، تنتهى 
بانته��اء املش��روع، مايعن��ى تعرضه��م إلمكاني��ة الع��ودة إىل جي��ش البطالة حال 

إجناز هذه األنش��طة العقاري��ة واملدنية.
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السياس��ات املالية والضريبية وتدليل األغنياء:

ينطل��ق حزبن��ا من االلت��زام باملادة 27 من الدس��تور التى تنص عل��ى أن: النظام 
االقتص��ادى »يلت��زم إجتماعي��ًا بضم��ان تكافؤ الف��رص والتوزيع الع��ادل لعوائد 
التنمي��ة وتقلي��ل الف��وارق ب��ني الدخ��ول وااللت��زام حب��د أدن��ى لألج��ور واملعاش��ات 
يضم��ن احلياة الكرمية، وحبد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، 

للقانون«. وفقًا 

وع��ر املمارس��ات اليومي��ة ُتب��دى احلكوم��ة عجزه��ا ع��ن ح��ل املش��كالت 
الرئيس��ية الت��ى أثقل��ت كاه��ل اجملتم��ع واملواط��ن، ب��ل زادته��ا تعقي��دًا، ف��ى ظل 
االنته��اج امُلعلن للسياس��ات االقتصادية ذات الطابع “الني��و ليراىل” املتوحش، الذى 
يأب��ى التدخل، بأى صورة من الصور، للس��يطرة على غلواء االس��تغالل الرأمساىل 
العني��ف ملالي��ني املواطن��ني،  من الطبق��ات حمدودة الدخ��ل والطبقة الوس��طى، أو 
ملواجهة تغول وفوضى “الس��وق”، واالرتفاعات املس��تمرة ألس��عار السلع األساسية، 

ولع��ل غي��اب حتدي��د حد أدنى لألج��ور فى القط��اع اخلاص من أوض��ح األمثلة!

ووج��ه آخر م��ن أوجه احنياز الس��لطة، االجتماعى، الس��افر، للطبقات الغنية 
فى اجملتمع، يتبدى فى استمرارها فى فرض سياسات “اجلباية” التى ال تألو جهدًا 
فى س��حق املواطن، وبالذات عر أشكال عشوائية للضرائب، التى ترتفق بالطبقة 
الغني��ة أمي��ا رف��ق، وحت��رص على جتن��ب حتميلها ول��و بالنذر اليس��ر م��ن كلفة 
“اإلص��الح” االقتص��ادى املزع��وم، مثلم��ا ح��دث رفضه��ا املبدئ��ى)!(، ملق��رتح ف��رض 
ضرائ��ب تصاعدي��ة على الدخل كما حيدث فى أعت��ى النظم الرأمسالية، والتى 
ق��د تص��ل إىل %60 وأكث��ر، واإلعف��اءات الضريبي��ة بنس��بة 50%، الت��ى ُتّق��دم 
للمس��تثمرين ف��ى اجملتمع��ات الصناعّي��ة اجلدي��دة وفق��ًا لقانون االس��تثمار رقم 
)72( لسنة 2017، وكذلك إهدار ثروة البالد العقارية بالسماح لألجانب بتملك 
األرض، واستعادة نصف مادفعوه من ث���منها، وتقاعس��ها عن استيفاء حق اجملتمع 
ع��ر ضريبة على أرب��اح البورصة ال تتجاوز 10% من مئ��ات املليارات املنزوحة من 
اللح��م احل��ى للش��عب املص��رى، كل عام، والت��ى ينوء حت��ت ثقلها املواط��ن العادى 
باألس��اس، )إمجاىل اإلي��رادات الضريبية املس��تهدفة )فى موازن��ة 2019/2018(، 
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ُتق��ّدر ب��� 770.280 ملي��ار جني��ه، مقاب��ل 624.198 ملي��ار متوقع��ة ف��ى موازن��ة 
2017-2018، وإمج��اىل ضريب��ة القيم��ة املضاف��ة )ف��ى موازن��ة 2019/2018( 
تبل��غ  320.148 مليار جنيه، مقاب��ل 255.039 مليار متوقعة فى موازنة 2017-

!)2018

إن السياس��ات الضريبي��ة تلع��ب دورًا هام��ًا ف��ى إع��ادة توزي��ع الدخ��ل لص��احل 
األغنياء وعلى حس��اب الفقراء وحمدودى الدخ��ل، على عكس املتوقع، واحلادث 
ف��ى ال��دول األخ��رى. ولن��ا أن نذك��ر أن أعل��ى ش��رحية للضريب��ة املوح��دة عل��ى 
األغني��اء بلغ��ت 38% على الش��ركات حتى عام 2005، و42% عل��ى األفراد، وهذا 
لي��س مببالغ��ة بالنس��بة ملختلف دول الع��امل حيث تبلغ 40% ف��ى كل من اجنلرتا 
وفرنس��ا وأملاني��ا، و37% فى أمريكا كضريبة فيدرالي��ة يضاف إليها بني 7 و%8 
ضريب��ة واليات، أى ح��واىل 45%، بينما تصل فى الدول اإلس��كندينافية إىل ما 
يف��وق 50%. كان ق��رار الطبقة احلاكمة أيام “يوس��ف بط��رس غاىل” ختفيض 
الضريب��ة عل��ى األغني��اء إىل النصف، وختفيض الش��رحية القصوى إىل 20%، ومل 
ت��زد بع��د الث��ورة إال إىل 22.5% حالي��ًا. بينم��ا تتفاق��م الضرائب غر املباش��رة التى 
يق��ع عبؤها عل��ى الفقراء مثل ضريب��ة املبيعات التى وصل��ت إىل 14% حاليًا، غر 
الضرائ��ب على البرتول ومش��تقاته، وعلى الكهرباء واملياه التى جتاوزت أس��عارها 
كل منطق، وهو مادفع النتشار حركات لالمتناع عن دفع فواتر املياه والكهرباء 
فى بعض املناطق الس��كنية! ويتم توجيه حصيلة الضرائب احمُلصلة مبا يصب 
ف��ى ص��احل األغنياء: اإلس��كان الفاخ��ر، وطرق الس��يارات إىل املناطق الس��ياحية، 
فيما ُيضن بها على اخلدمات األساس��ية مثل التعليم والصحة، التى يدور اإلنفاق 
عليه��ا حول نص��ف احلد األدنى الذى قرره الدس��تور )ُربع النس��ب العاملية!( مس��ببًا 

تده��ور اخلدمات الش��عبية، واملزيد م��ن إفقار الفقراء.
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الفساد: استفحال 

وم��ن جه��ة أخ��رى، فحس��ب تقرير«مؤسس��ة الفس��اد والش��فافية«، تراج��ع 
مرك��ز مص��ر فى ع��ام  2018، من املرك��ز 108 إىل املركز 117 م��ن ضمن 180 

دول��ة، مبعدل ش��فافية ق��درة %32.

أصب��ح معلومًا بالض��رورة، أن الفس��اد البنيوى، “الكب��ر”، )وزراء، وحمافظني، 
ومس��ؤلني كبار، سابقني وحاليني(، و“الصغر” )قطاع ملحوظ من موظفى اجلهاز 
البروقراط��ى املرتهل(، ينخر فى أحش��اء جهاز الدولة، وُيقوض اس��تقرار اجملتمع، 
ويس��تنزف جانبًا هائاًل م��ن قدراتهما، ويبدد جهودًا ضخم��ة تذهب أدراج الرياح، 
ب��ال طائ��ل، خاص��ًة م��ع التعدي��ل التش��ريعى الذى ص��در بالق��رار اجلمه��ورى رقم 
16 لس��نة 2015، ُمقنن��ًا للتص��احل ف��ى قضايا الفس��اد. ورغ��م كل العمليات ذات 
الطاب��ع الدعائ��ى، الت��ى جي��رى فيه��ا توجي��ه ضربة لب��ؤرة فس��اد هنا أو هن��اك، من 
ح��ني آلخ��ر، ورغ��م إعالن احُلك��م، بني احلني واآلخ��ر، عن ضبط مس��ؤول كبر 
هن��ا وآخر هناك، لإلحياء بأنها ال ترتدد فى مواجهة هذه الظاهرة املس��تفحلة، فهى 
ت��دور ح��ول املش��كلة، ومل متس العص��ب احلى هلا، ال��ذى يرتع آمن��ًا، ألنه يعرف 
حمدودي��ة وش��كالنية ماُيزع��م أن��ه “حرب دائم��ة ض��د الفس��اد”، وتوقفه عند 
مط��اردة بع��ض الفاس��دين، دون توف��ر إرادة القضاء عل��ى ظاهرة الفس��اد ذاتها! قد 
رأينا، بالذات منذ إنش��اء جلنة السياس��ات وحكومته��ا، حكومة رجال األعمال 
برئاس��ة “أمح��د نظي��ف”، زواج االس��تبداد والفس��اد، وزواج رأس امل��ال بالس��لطة 
السياس��ية، وتس��رتُّ الكثر من املس��ئولني عل��ى الفضائح السياس��ية، رغم تقديم 
بع��ض أكباش الفداء احمل��دودة، بني احلني واحلني، فى حماول��ة لتجميل الوجه، 
والتظاهر مبحاربة الفس��اد، فى اس��تثناءات ال تفعل ش��يئًا س��وى أن تؤكد قاعدة 

وصول الفس��اد إىل قمم اجله��از اإلدارى للدولة.
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تفاقم الدين العام :

ويضاف إىل خطورة ماتقدم، أن الس��نوات األخرة ش��هدت توس��عًا غر مسبوق 
ف��ى االقرتاض احمللى واخلارج��ى، لتعويض عج��ز املوازنة العامة للدولة، ويش��ر 
مؤش��ر الدي��ن الع��ام املص��ري إىل أن��ه تضاع��ف 5 م��رات يف آخ��ر 5 أعوام، وحس��ب 
اإلحص��اءات الرمسية فقد بلغ الدين الع��ام احمللى 3.695 مليار جنيه، ومبا ميثل 
حن��و 108% من الناتج احمللى اإلمجاىل، الذى بلغ حنو 3.5 تريليون جنيه، خالل 

الع��ام املاىل 2017 – 2018.

وعل��ى صعي��د آخ��ر، فإن إمج��اىل الدي��ن اخلارجى ملص��ر، بلغ، فى نهاية ش��هر 

يوني��و املاض��ى، حن��و 92 ملي��ار دوالر، حس��ب بيان��ات “البن��ك املرك��زى املص��رى”، 

)املص��رى اليوم، 26 أكتوبر 2018(، وتتكل��ف الدولة فوائد باهظة لقاء خدمة 

ه��ذا الدي��ن املتزاي��د باضط��راد، وقد ارتفع��ت ه��ذه الفوائد 100% خالل الس��نوات 

الثالث األخرة وحس��ب، وتوّقع مشروع املوازنة العامة للدولة، للعام املاىل 2018 

– 2019 أن ترتف��ع فوائ��د الدين العام اخلارجى، خالل العام املاىل القادم، بنس��بة 
15.4%، لتص��ل إىل 31.4 مليار جنيه، مقابل 27.2 مليار جنيه خالل العام املاىل 
َر البيان امل��اىل التمهيدى ملش��روع املوازنة العامة للدول��ة، للعام املاىل  احل��اىل، وَق��دَّ

2019/2018، أن تؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة خالل العام املاىل القادم بنسبة 
َر  1% إىل ارتف��اع فوائ��د االق��رتاض مب��ا ي��رتاوح ب��ني 4 إىل 5 ملي��ارات جني��ه، وحذَّ
البي��ان م��ن أن حتى هذا املنف��ذ لتمويل العجز ف��ى موازنة الدول��ة، على خطورته 

وارتف��اع كلفت��ه، رمبا ال يكون ُمتاحًا، بس��بب »السياس��ة النقدية التقش��فية 

وضاع التموي��ل اخلارجى، فى  ىل تضيي��ق أ مريكي��ة، الت��ى قد تؤدى إ دارة االٔ ل��الٕ

جنبية للوفاء باحتياجات  صدار س��ندات بالعملة االٔ الوقت الذى تتجه فيه مصر الٕ

متويل العجز فى املوازنة العامة ولتنويع مصادر التمويل، مما ميثل خطر ارتفاع 

تكلف��ة االقرتاض ع��ن املتوقع فى موازنة الع��ام املاىل القادم«.

وف��ى كل احل��االت ف��إن إمج��اىل الفوائ��د املتوق��ع س��دادها، خالل الع��ام املاىل 
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القادم، س��تصل إىل حنو 541.3 مليار جنيه، مقاب��ل 437.9 مليار جنيه متوقعة 

بنهاي��ة العام املاىل احلاىل، بزي��ادة قدرها %23.77.

ويب��دو الوض��ع وكأن االقتص��اد املص��رى ق��د دخل فى دائ��رٍة مغلق��ٍة: »عجٌز، 

فاق��رتاض م��ن أج��ل تغطيت��ه، فزي��ادة لفائ��دة الدي��ن، فمزي��د م��ن الضغ��ط على 

النفق��ات، ثم مزيٌد من العجز، فمزيد م��ن االقراض«، .. وهلمجّرأ. وامَلخرج الوحيد 

الذى يطرحه “صندوق النقد الدوىل” هو ما مضمونه مبادلة الديون ببيع األصول 

اإلنتاجي��ة واخلدمي��ة، األمر ال��ذى قد يهدد بدف��ع اقتصاد الدول��ة لإلفالس، على 

حن��و ماحدث ف��ى دول عديدة، كاليون��ان، ُمؤخرًا.

وتس��تهدف الدول��ة، فى حماولته��ا خلفض عجز املوازنة العامة للدولة، بنس��ب 

وح��دود س��نوية، عل��ى زيادة م��وارد الدول��ة، وكفاءة حتصي��ل مس��تحقاتها من 

الضرائب واجلمارك والرس��وم املقررة، ومكافح��ة التهرب الضريبى واجلمركى، 

وط��رح الش��ركات ف��ى البورص��ة، ورف��ع النات��ج احملل��ى اإلمجاىل، خلفض نس��بة 

الدين قياسًا له، وُيالحظ أن كل هذه اإلجراءات ال خترج عن املزيٍد من إجراءات 

“اخلصخصة” و“اجلباية”، وبزيادة الضغط على املواطنني، دون التطرق إىل انتهاج 

ُس��بل أكثر إجيابي��ة وفعالّية بديلة، كاالجتهاد من أج��ل زيادة حجم اإلنتاج، 

وإعادة تش��غيل املصانع امُلعّطلة، وضغ��ط النفقات الباهظة جلهاز احُلكم، واحلد 

من اس��تراد كل ماميك��ن تصنيعه ف��ى بالدنا، وغرها من الوس��ائل.

وهم التعويل على االس��تثمارات األجنبية :

وم��ع أن احلكوم��ة ُتع��ول عل��ى ج��ذب االس��تثمارات م��ن اخل��ارج، الت��ى 
قدم��ت هلا، كل أش��كال التن��ازالت واملغري��ات، دون جدوى حت��ى اآلن، لتفعيل 
سياس��اتها االقتصادية، واخلروج من النفق، فاملؤكد أن استفحال أوضاع الفساد، 
وبرقراطية اجلهاز التنفيذى، وتضارب القوانني، إىل جانب أسباب أخرى عديدة، 
تعوق خلق بيئة مش��جعة لقدوم أى اس��تثمارات ذات ب��ال ملصر، ويكفى مقارنة 
حجم االس��تثمارات األجنبية للعام املاىل 2017 – 2018، )والبالغ 7.5 مليار دوالر 
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الغ��ر، رغ��م اخلض��وع الكامل لش��روط الرأمس��ال األجنب��ى، منذ بداية سياس��ة 
“االنفت��اح االقتص��ادى”، ع��ام 1974، وحت��ى اآلن(، وبني أرباح أى ش��ركة عادية 
ف��ى أمري��كا أو أوروب��ا أو الصني، لك��ى نعرف مس��ؤلية السياس��ات االقتصادية 
العقيم��ة، وفقر اخلي��ال، وتس��لط البروقراطية وغياب القدرة، ع��ن تبديد كل 
كل هذه الس��نوات، وتكبيد املواطنني كل هذه املعاناة، فى انتظار رؤوس أموال 
وهمّية لن تأتى، لكى تس��اعد الس��لطة على حتسني األوضاع، وحتقيق الوعود، 

ولو بق��در ضئيل ملموس!

لق��د أتت االس��تثمارات م��ن االقتص��اد الرأمساىل العامل��ى وهى تع��رف جيدًا ما 

تري��ده من مصر، مثل دول العامل األخرى. إنه��ا بالطبع ال تريد لتلك الدول التابعة 

أن حتق��ق اكتفاءه��ا الذات��ى الغذائ��ى واحلص��ول عل��ى حريته��ا فى إنت��اج لقمة 

عيش��ها، لس��بب بس��يط وهو وجود فائ��ض فى إنت��اج احلبوب فى الس��وق الرأمساىل 

العامل��ى حيت��اج للتصري��ف! كذل��ك اإلنت��اج الصناعى ال��ذى بلغ ح��د التخمة فى 

الس��وق الرأمس��اىل العامل��ى، وحيت��اج إىل التصريف فى أس��واقنا. أم��ا رؤوس األموال 

التى َقِدمت فمنها نوع من رؤوس األموال الساخنة التى تأتى لتضارب فى البورصة 

وته��رب عند أى بوادر أزمة اقتصادي��ة، دون أن تتحمل أية التزامات أو ضرائب، ال 

ه��ى وال رؤوس األم��وال احمللي��ة، على أرباحه��ا اهلائلة من عملي��ات  البورصة. وقد 

رأين��ا كيف أن حماولة احلكومة املتواضعة لفرض ضريبة بالغة التدنى على 

أرباح وحتويالت البورصة، قد ووجهت بتحٍد ش��رس من رجال األعمال، ُس��رعان ما 

أجرها على س��حب قرارها، والرتاجع امله��ني عن تنفيذه!

والن��وع الثان��ى م��ن رؤوس األم��وال يأت��ى لالس��تثمار، س��واء بش��كل مس��تقل 

أو مبش��اركة املس��تثمرين املصري��ني، فى منط الصناع��ة املرتوك لل��دول النامية 

كدولن��ا، مث��ل الصناعات امللوث��ة للبيئة. وقد رأينا ش��راء احت��كارات األمسنت 

العاملي��ة ملعظ��م ش��ركات األمسن��ت املصري��ة وتصدير إنتاجه��ا لل��دول املتقدمة 

الت��ى حتظ��ر فيها مثل تلك الصناعات، كما وُتقدم على بيعه فى الس��وق احمللية 

بالس��عر العامل��ى، مما يقع عبؤه على كاهل املس��تخدم املصرى، برفع األس��عار فى 
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الوق��ت الذى تتدنى فيه الدخول كثرًا عن الدخول العاملية، األمر الذى يضاعف 

من نتائج سياس��ات اإلفقار. 

وف��ى املقاب��ل، ف��إن قل��ة حم��دودة م��ن االس��تثمارات األجنبي��ة ه��ى الت��ى تأتى 

ببع��ض الفائ��دة لنا وللغرب مع��ًا، مثل االس��تثمار فى البحث عن الب��رتول واملعادن، 

وبع��ض الصناع��ات القليل��ة املتقدم��ة كما رأينا ف��ى االس��تثمار الصينى املصرى 

املش��رتك مث��ال ف��ى تصني��ع األلي��اف الضوئي��ة )Fiber-Optic( ف��ى مص��ر، أو ف��ى 

اس��تغالل الرم��ال الس��وداء املصري��ة. وبالطب��ع ف��إنَّ الس��وق املفتوح��ة ب��دون قيود، 

ال حت��اول تعظي��م تل��ك االس��تفادة برب��ط الس��ماح لالس��تثمارات األجنبي��ة بنق��ل 

التكنولوجي��ا ملص��ر، وقصره��ا عل��ى م��االت يفتقده��ا االقتصاد الوطنى س��واء 

لضخام��ة االس��تثمارات املطلوب��ة هل��ا، أوالحتياجاته��ا لتكنولوجي��ا متقدمة ال 

منلكه��ا، مث��ل التنقي��ب عن الغ��از الطبيع��ى حتت مي��اه البحر.

إن إنضمامن��ا ل��� “منظم��ة التج��ارة العاملي��ة”، ف��رض علين��ا فرض��ًا االنصي��اع 

ملفاهي��م وش��روط والتزامات وقواعد »حرية التجارة واالس��تثمار« فى كل الس��لع 

واخلدم��ات، وه��و م��ا كان��ت حمصلت��ه تعظي��م التخل��ف، ونه��ب الفائ��ض املصرى 

لص��احل اخل��ارج ولش��ركائه احمللي��ني، بدال من إح��داث تنمي��ة حقيقي��ة، تعود 

بالنف��ع عل��ى الوط��ن واملواطنني!

أزمة الطبقة الوسطى:

متث��ل الطبق��ة الوس��طى “ُرمان��ة املي��زان”، ف��ى اجملتم��ع املنقس��م إىل طبق��ات 

اجتماعية متمايزة، ويعكس التحس��ن فى أوضاع هذه الطبقة، حتس��ن أحوال 

س��ائر طبقات اجملتمع، كم��ا يعكس تدهور أوضاعها، أزم��ة اجملتمع ككل.

ورغ��م إش��كاليات حتدي��د مكون��ات ومقومات ه��ذه الطبقة، الت��ى تقع بني 
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��ع اجتماع��ى واقتص��ادى، ومن ثم  مُّ الطبقت��ني: العلي��ا والدني��ا، وتتك��ون م��ن جَتَ

سياس��ى وثقاف��ى، عري��ض، فهى، بش��كٍل عام، تضم ش��رحية من ُم��الك األراضى 

الزراعي��ة الذي��ن يباش��رون اس��تغالهلا )3 – 5 أفدن��ة(، وأصح��اب املش��روعات 

الرأمسالي��ة الريفية الصغرة الذين ُيس��تَغلون )أصح��اب مزارع الدواجن، ومربى 

املواش��ى، وجت��ار الريف، وأصحاب س��يارات نق��ل اإلنتاج الزراع��ى، ومؤجرى اآلالت 

الزراعي��ة...إخل(، واحلرفيني، وجتار التجزئة، ومتوس��طى وصغار املقاولني، ... إخل، 

إال أن أهميتها االس��تثنائية، فى بلد كمصر، تراكت بفعل نفوذ وتأثر الشرائح 

والفئات األكثر تعلمًا وهيمنة ثقافية: أس��اتذة اجلامعات، والباحثني العلميني، 

والقضاة، والصحفيني، والفنانني، والعاملني باإلعالم واإلنتاج الفكرى، وكذلك 

متوس��طى املوظفني احلكوميني، مبختلف مش��اربهم، ومتوسطى وصغار أصحاب 

امله��ن احل��رة: األطب��اء، واملهندس��ني، والقانوني��ني، ..إخل، وهى الفئ��ات االجتماعية 

الت��ى خرج منه��ا الزعم��اء والقادة واملفكري��ن واملبدع��ني، الذين بس��طوا هيمنهم 

عل��ى إدارة البالد ط��وال القرن املاضى.

وف��ى مص��ر، تعرض��ت مكان��ة الطبق��ة الوس��طى إىل ِه��زة ش��املة، وتراج��ع 

متواص��ل، منذ انتهاج سياس��ة “االنفت��اح االقتصادى” ع��ام 1974، وهذا الرتاجع مل 

َ عن أزم��ة بنيوية فى  يك��ن خصيص��ة ممي��زة هلذه الطبق��ة وحدها، وإمنا َع��رَّ

هي��كل اجملتم��ع والطبق��ة الرأمسالية احلاكم��ة، والنظ��ام املهيمن.

وإذا كان��ت أقس��ام حم��دودة، م��ن الش��رحية العلي��ا م��ن ه��ذه الطبق��ة، ق��د 

اس��تطاعت االلتح��اق بالطبق��ة الرأمسالي��ة العلي��ا، ف��إن الش��رحيتني األخريت��ني: 

الوس��طى والدني��ا، ق��د ش��هدتا ت��رٍد ح��اٍد وغ��ر مس��بوق، ف��ى الوض��ع واإلمكانات 

واملكان��ة، بفع��ل التط��ورات االقتصادية املتتالي��ة، وبالذات تلك اإلج��راءات التى 

صاحب��ت تنفيذ ش��روط “البنك ال��دوىل”، وأبرزها ختفيض قيم��ة اجلنيه املصرى، 

األم��ر ال��ذى انعك��س س��لبيًا، وبش��ّدة، عل��ى أقس��ام ه��ذه الطبق��ة ذات املرتب��ات 
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والدخ��ول الثابت��ة، كم��ا أثر تأث��رًا كبرًا عليه��ا امتناع اجله��از احلكومى عن 

توظيف كوادر جديدة، واجتاهه لتيسر سبل تقاعد قطاع متزايد من كوادره 

البروقراطي��ة.

وحس��ب تقدري��رات بن��ك “كري��دى س��ويس”، املخت��ص بتقدي��ر الث��روات، 

ش��هدت مص��ر أك��ر تراج��ع للطبقة الوس��طى عل��ى مس��توى العامل، من��ذ بداية 

األلفية وحتى عام 2017، ويبدو أنها معرضة ملزيد من التدمر، جراء السياس��ات 

التقش��فية التى تبنتها احلكومة فى إطار برنامج “اإلصالح االقتصادى”، بعد أن 

تقلصت نس��بة الطبقة الوس��طى فى مصر، ألكثر من 48%، لينخفض عددها من 

5.7 مليون شخص بالغ فى عام 2000، إىل 2.9 مليون فى 2015، ميثلون اآلن %5 

فقط من إمج��اىل البالغني.

وبالتأكي��د أدى تعوي��م اجلني��ه وخط��ة اإلص��الح االقتص��ادى املتف��ق عليها، 

إىل املزي��د م��ن تآكل تل��ك الطبقة، وتن��ذر باملزيد.

وألهمي��ة ه��ذه الطبقة، ودورها املؤث��ر فى صياغة أف��كار وتوجهات اجملتمع، 

فإن اس��تمرار تدهور أوضاعه��ا، على النحو الذى نعاينه وأش��رنا إليه، ُيهدد مبزيد 

م��ن تدهور أحوال اجملتمع كله، وم��ن تراجع قدراته الفكرية واإلبداعية التى 

ش��ّكلت الثقاف��ة املصري��ة خالل الق��رن املنصرم، وكان��ت عماد ق��واه اإلبداعية 

الناعمة.
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أزمة املياه ومصيدة »الفقر املائى«: 

رت حص��ة املواط��ن املص��رى م��ن املي��اه، )يوني��و 2018(، حس��ب بيان��ات  ُق��دِّ
املسئولني احلكوميني،  بأقل من 600 مرت مكعب سنويًا، واملفرتض إال تقل عن 
1000 م��رت، وتبلغ حاج��ة مصر إىل 22 مليون فدان، م��ن األرض الزراعية، لتلبية 
مطال��ب النم��و الس��كانى الكب��ر، حيتاج ريها حل��واىل 130 ملي��ار مرت مكعب 
م��ن املي��اه، طبقًا لعدد الس��ّكان، الذي��ن جتاوز عدده��م مائة ملي��ون نفس )أى أن 
احلاج��ة الضروري��ة تص��ل إىل أكث��ر م��ن ضع��ف حص��ة مص��ر م��ن مي��اه النيل، 

رة ب��� 55 مليار م��رت مكعب(. وامُلَق��دَّ

وكان نصي��ب املواط��ن املص��رى م��ن املي��اه، ف��ى ع��ام 1959، يبل��غ ألف��ى م��رتًا 
مكعب��ًا، اخنف��ض ف��ى ع��ام 1985 إىل 1138 مرتًا مكعب��ًا، واس��تمر االخنفاض 
حت��ى بل��غ 555 مرتًا فى بدايات ع��ام 2018، أى أن مصر«دخلت بعمق فى مرحلة 
الفقر املائى«، وهذا النصيب مس��تمٌر فى النقصان، بس��بب ُمعدل النمو الس��كانى 
الذى ارتفع من 2.04% فى الفرتة )1996- 2006(، إىل 2.56% خالل الفرتة )2006- 
2017(، ومن هنا يبدو التحدى الكبر الذى ميثله “س��د النهضة” ملس��تقبل مصر 

وشعبها.

َر تقري��ر أخ��ر ملنظمت��ى “األغذي��ة والزراع��ة”، )الف��او(، و“التع��اون  وق��د َح��ذَّ
االقتص��ادى والتنمية”، م��ن أن »املياه والنزاعات تش��كالن التهديد األكر الذى 
يؤثر على مس��تقبل الش��رق األوس��ط ومشال أفريقي��ا«، ونّبه التقري��ر إىل خماطر 
اآلثار املتوقعة »بس��بب تغرات املناخ، وكذا االس��تخدام املفرط للمياه الس��طحية 
واجلوفية، متوقعًا أن تواصل منطقة الش��رق األوس��ط ومشال أفريقيا، التى ُتعتر 
م��ن أك��ر مس��توردى امل��واد الغذائي��ة ف��ى الع��امل، اعتمادها عل��ى االس��تراد، مع 

تس��جيل ارتف��اع كبر هلذه ال��واردات خالل الس��نوات املقبلة« !.
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احلل البدي��ل الذى يقدمة حزبنا لألزمة االقتصادية

 ورغم اعرتافنا بأن االقتصاد املصرى مير بأزمة ش��ديدة، إال أننا نطرح برنامًا 
بدياًل ف��ى مواجهتها يقوم على احملاور التالية:

• انته��اج سياس��ات تنموي��ة تكف��ل، م��ن خ��الل عملي��ة تارخيي��ة، نف��ى 	
واق��ع التخلف، مبا يعنيه من تش��ويه للهيكل اإلنتاجى ون��زح الفائض للخارج، 

وتوجي��ه اإلنتاج إىل س��د االحتياجات املطلوب��ة منه من قبل الس��وق الرأمسالية 

العاملي��ة. والت��زام سياس��ة تنموي��ة تقوم عل��ى التوّجه حنو الداخل، حنو إش��باع 

االحتياج��ات األساس��ية للجماه��ر، وتكامل اهلي��كل اإلنتاجى واس��تقالله.

• أولوي��ة الب��دء بإص��الح السياس��ات اإلنتاجي��ة، والرتكي��ز عل��ى اإلنت��اج 	

الصناع��ى والزراع��ى بداًل من الرتكيز على السياس��ات النقدّية واملالّية، لفش��ل 

تل��ك السياس��ات ف��ى معاجل��ة أس��باب املش��كلة. جي��ب أن تتوج��ه السياس��ات 

الزراعي��ة تدرجيي��ا لتحقيق االكتفاء الذاتى الغذائى كم��ا فعلت الكثر من 

ال��دول النامية ولي��س فقط الدول املتقدمة. كما جيب تطوير الصناعة احمللّية 

اخلفيف��ة والثقيل��ة وتطوي��ر التكنولوجيا.

• يقتض��ى ذل��ك الرتكيز على معاظمة دور الدولة ف��ى التصنيع، فمعظم 	

التج��ارب التنموي��ة مب��ا فيها جتربتنا فى مصر اس��تندت إىل قط��اع عام قوى قادر 

عل��ى النه��وض بالصناع��ة، وبال��ذات الصناع��ة الثقيل��ة والصناع��ات املتقدم��ة 

لوجيا. تكنو

• الرتكي��ز عل��ى التنمي��ة البش��رية بال��ذات، باالهتم��ام الفائ��ق بالتعلي��م 	

والصح��ة، وااللت��زام بالنس��ب الدس��تورية لإلنف��اق عليهم��ا، واالهتم��ام بتوف��ر 
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االحتياجات األساس��ية للمواطن التى أقّرها الدستور، مثل حق الغذاء والسكن 

وغرها.

• والبد من دراس��ة وجتاوز اخلرة الس��لبية للسياس��ات املدمرة ل� “االنفتاح 	

االقتص��ادى” الت��ى اتبعته��ا مص��ر منذ عام 1974، إذ إن سياس��ة فتح األس��واق بال 

َض جوانب  ضاب��ط أم��ام الس��لع، الس��تراد كل ش��يئ من اإلب��رة للس��يارة، قد ق��وَّ

كث��رة من منظومة اإلنتاج احمللى، وأعاد هيكل��ة املتبقى منها لكى يتوافق 

م��ع احتياجات الس��وق العاملّية ف��ى القطاعات امللِوث��ة للبيئة )حديد التس��ليح، 

األمسنت، الس��راميك، األمسدة...( ورفع األس��عار بش��دة.

• كم��ا أن سياس��ات حتوي��ل كل األس��عار ف��ى الداخ��ل إىل األس��عار 	

العاملية، فى الوقت الذى ال متثل فيه األجور احمللية إال نس��بة ضئيلة من األجور 

العاملية، قد قادت إىل تدهور مس��توى معيش��ة الش��عب وتضاعف الفقر، وتزايد 

االس��تقطاب اجملتمع��ى بزي��ادة األغنياء ِغن��ًى وزيادة الفق��راء فقرًا.

• كم��ا أن تصفي��ة ال��دور االجتماع��ى للدول��ة، و“حتري��ر” االس��تثمار 	

املص��رى والعرب��ى واألجنب��ى، بزع��م أنه القاط��رة التى س��تقود التنمي��ة قد أثبت 

فشله، كما ثبت فساد تغليب الطابع العقارى والريعى امُلضارب أو االستهالكى 

الس��فيه على االس��تثمارات القائمة، فه��و الذى أدى إىل تراجع مؤش��رات التنمية 

عش��رات اخلط��وات إىل اخلل��ف

• ف��ى م��ال السياس��ات النقدّي��ة الب��د م��ن ع��ودة اجلني��ه املص��رى لكى 	

يكون هو الس��يد، ووس��يلة املعامالت الوحيدة فى الس��وق الداخلى، مبا يعنيه 

هذا من الرقابة على الصرف ومركزة موارد العملة األجنبية وحتديد أولويات 

إنفاقه��ا. يتكام��ل معه��ا بالطب��ع الرقاب��ة عل��ى التج��ارة اخلارجي��ة، وحتدي��د 

أولوي��ات ال��واردات، حبي��ث تك��ون االحتياج��ات اإلنتاجي��ة واالحتياج��ات 
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االس��تهالكية األساس��ية للجماه��ر هى احمل��دد الرئيس��ى لنوعه��ا وكمياتها، 

ولي��س حافز الرب��ح املطلق ألى مس��تثمر.

• وف��ى السياس��ات املالي��ة البد م��ن حتميل ع��بء األزم��ة االقتصادية على 	

الطبق��ات الق��ادرة ولي��س عل��ى الطبق��ات الفق��رة، وذل��ك ع��ن طري��ق الضرائ��ب 

التصاعدي��ة، فاحل��د األقص��ى للش��رائح الضريبي��ة ف��ى مص��ر كان 38% عل��ى 

الش��ركات و42% عل��ى األف��راد حتى ع��ام 2005 حينما خفضه يوس��ف بطرس 

غ��اىل وسياس��ات جلن��ة السياس��ات إىل 20%. ومل ي��زد ف��ى مرحلة الث��ورة إال إىل 

22.5% بينم��ا يبل��غ 40% فى كل من اجنلرتا وفرنس��ا وأملاني��ا، ويزيد فى الدول 
االس��كندينافية إىل حن��و 60%. وم��ن املنطقى أن نرفع الص��وتُ مطالبني بإعادة 

»الضريب��ة على الدخل«، إىل احلد األقصى ال��ذى كان موجودًا فى مصر حتى 

.2005 سنة 

• كم��ا نناض��ل م��ن أج��ل هيكل أج��ور ع��ادل ال يزي��د فيه نس��بة احلد 	

األدن��ى لألج��ور إىل احل��د األقص��ى ع��ن 1 : 15، علما بأنه ف��ى الياب��ان 1 : 9 وفى 

أمري��كا 1 : 14. ف��ى قان��ون اخلدم��ة املدني��ة تبل��غ النس��بة ب��ني احل��د األدن��ى 

لألقص��ى لألج��ور 1 :50! ب��ل وتوج��د11 فئة مس��تثناه. 

رت احملكم��ة، ع��ام 2008، عل��ى أس��اس دراس��ة موثق��ة، أن 1200  وق��د ق��دَّ

جني��ه، كح��د أدن��ى لألج��ور، يل��زم لتوف��ر الض��رورات ف��ى مس��توى حي��اة ف��ى 

رت »س��كرتارية العم��ل واألج��ور« ب��� »االحت��اد الع��ام  الثمانين��ات! بينم��ا ق��دَّ

لعمال مصر«، بعد ذلك بعش��ر سنوات، عام 2018، أن احلد األدنى الواجب توفره 

لألج��ور جي��ب أن يبل��غ 3500 جنيه ش��هريًا.

• ويكف��ى ف��ى ه��ذا الص��دد توضي��ح أن نس��بة عوائ��د العم��ل ف��ى مص��ر 	

تس��اوى، ف��ى خمتل��ف تقدي��رات اخل��راء، ب��ني 20% و31% من إمج��اىل الدخل، 

ف��ى حني ت��رتاوح عوائد امللكي��ة من أرباح وفوائ��د وريع ب��ني 69% و89%. بينما 



84

كان��ت تل��ك النس��بة ف��ى الثمانينات ف��ى مص��ر 49% لعوائد العم��ل مقابل %51 

لعوائ��د امللكي��ة! بينم��ا تص��ل نس��بة األج��ور ف��ى ال��دول املتقدم��ة إىل %60. 

ح��دد قانون اخلدم��ة االجتماعية احل��د األدنى لألجور ف��ى القطاع احلكومى 

فق��ط، وال��ذى ال يعم��ل به س��وى 21% م��ن العامل��ني. بينم��ا ال يوج��د حتى اآلن 

ح��د أدن��ى لألجور فى القطاع اخلاص املنظم ال��ذى يعمل به حواىل 32% من قوة 

العم��ل، ناهي��ك عن الوضع املذرى للعاملني ف��ى القطاع اخلاص غر املنظم، والذى 

يعم��ل ب��ه أغلبية العاملني )46% منهم(. وفى وضع غر مس��بوق فى تاريخ مصر، 

ع��ام 2012، كان إمج��اىل بن��د األج��ور ف��ى املوازنة العام��ة للدول��ة 136 مليار 

جنية تقس��م بني أجور منتسبى اإلدارة العليا، والبالغني حواىل عشرين ألفًا من 

األش��خاص، يبل��غ نصيبه��م 54 ملي��ار جنيه، بينم��ا يبلغ أج��ور 5.9 مليون عامل 

ف��ى الدول��ة 84 ملي��ار جني��ه! أى أن ًثلث فى املائ��ة من العاملني ف��ى احلكومة، 

حيصلون س��نويا على حنو 40% من خمصصات األجور، بينما حيصل أكثر من 

99% م��ن العامل��ني على 60% م��ن خمصصات األجور ف��ى املوازنة العام��ة للدولة! 

• وم��ن ه��ذا املنطل��ق، فنح��ن نطال��ب حب��ق الش��عب ف��ى التعلي��م والع��الج، 	

كِخدم��ات يت��م تقدميه��ا م��ن حي��ث األس��اس بالتكلفة م��ن ِقب��ل احلكومة 

واجله��ات األهلّي��ة غر الرحبّي��ة، على أن يك��ون االلتجاء إىل اجله��ات الرحبّية 

أمرًا اختياريًا ملن يرغب من املواطنني، إننا نرفض خصخصة اخلدمات وحتويلها 

إىل س��لع ال ميلك الوصول هلا القسم األساسي من شعبنا، ونطالب بااللتزام بنسبة 

اإلنف��اق الدس��تورية على التعلي��م والصحة.
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واستنتاجات خامتة 

م��ن املنظ��ور االس��رتاتيجى، ف��إن حل��ول معض��الت النظ��ام الرأمس��اىل التاب��ع، 
املأزوم، ال ميكن أن جتد هلا حاًل، إال فى ظل متمع اش��رتاكى علمى، مس��تقل 
اإلرادة، يس��عى إىل تلبية احلاجات األساس��ية للماليني الغفرة من أبناء الشعب، 
اءة ، متمٌع قائم على دعائم العلم واملعرفة، وعلى  بكاف��ة طبقاته العاملة والبنَّ
فتح آفاق الوعى على معطيات العقل املنفتح اخلاّلق، رافض للطوبويات واخلرافة، 
وقادرعل��ى تفعي��ل كل الطاق��ات اإلجيابي��ة للمجتم��ع، وإدراجها ضمن مش��روع 
كب��ر، ومس��تدام، للبن��اء االجتماع��ى والسياس��ى والثقافى املتناغ��م، وباالعتماد 
عل��ى الطاق��ات اهلائل��ة، الكامن��ة فى الش��عوب، ومس��تفيدًا من املنج��ز احلضارى 
اإلنس��انى، وم��ن كاف��ة اخل��رات املرتاكم��ة ملص��ر ولل��دول األخ��رى، الناجح��ة 
منه��ا والفاش��لة، ومن نتائج التط��ور التقنى العامل��ى اجلديد، مبرون��ة، وبعيدًا عن 

»الدومج��ا« واجلمود، ال��ذى أدى إىل انهيار بع��ض التجارب الكبرة الس��ابقة.

إن البديل الوحيد املتاح أمام شعبنا، والشعوب التى تعيش ظروفًا مشابهة، هو 
النض��ال املتواصل، والصعب، والصلب، من أجل مقاوم��ة منظومة التبعية، واحلد 
منه��ا، وتطوي��ر االنت��اج الزراع��ى والصناعى م��ن أجل إش��باع متزاي��د الحتياجات 
اجلماهر، واعتبار الطاقات البش��رية هى االس��تثمار احلقيقى عن طريق التعليم، 
والصح��ة، واإلنفاق الس��خى على العلم والتعلي��م، والتمّكن من حتصيل القدرات 
العلمية والتكنولوجية، الالزمة لتطوير اس��تخدام مواردنا اهلائلة، وتس��خرها 

بش��كل متزايد ملصلحة مجاهر شعبنا. 

ويتضم��ن ه��ذا باحلت��م، نض��ااًل طوي��ل الَنَفس ض��د فك��ر ومنهجي��ة التبعية 
للغ��رب، وبالض��رورة ض��د كل الطبق��ات املتحالف��ة مع��ه بالداخ��ل، وه��و ش��رٌط 
الزم لتطوي��ر حياة الش��عب وتقدمه، ولصن��ع مقومات االس��تقالل الذاتى الزراعى 
والصناع��ى، وامت��الك هي��كل إنتاج��ى متكام��ل يض��م الصناع��ات الثقيل��ة 
واخلفيف��ة والتكنولوجي��ا العالي��ة، ولتوفر مقوم��ات حترير ش��عبنا النهائى من 
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كل أش��كال النه��ب، س��واء م��ن الغ��رب، أو م��ن كل تابعي��ة وأصح��اب املصلحة 
املش��رتكة مع��ه بالداخل. 

ويس��تلزم النج��اح فى هذه املس��رة، النض��ال من أجل إع��ادة الس��يادة النقدية 
لعملتن��ا الوطني��ة، ورف��ض حي��ازة العمل��ة األجنبي��ة خ��ارج البن��وك، وحتدي��د 
أولوي��ات االحتياج��ات اإلنتاجي��ة والض��رورات االس��تهالكية ألغلبي��ة الش��عب، 
ُد في��ه أغنياء وطننا  ووض��ع احل��دود على منط االس��تهالك الرتفى امُلِس��ف الذى ُيقلِّ
مس��لكيات أغن��ى أغني��اء الع��امل، على حس��اب إفق��ار ش��عبنا. وبالطب��ع يقتضى 
كل ذل��ك نض��ااًل ال يع��رف الكلل من أجل توف��ر حياة دميقراطي��ة، ال تقتصر 
عل��ى م��رد االنتخاب��ات الرملانية، ولكنه��ا تفتح أمام اجلماهر أوس��ع أش��كال 
حري��ات التعب��ر والتنظيم: حق االجتم��اع، والتظاهر واإلضراب الس��لميني كما 
ين��ص دس��تورنا، كما يفتح الب��اب أمام احلري��ة احلقيقية للمنظم��ات احلزبية 
والنقابي��ة واجلماهري��ة م��ن خمتل��ف األن��واع، كأدوات لتحقيق تل��ك األهداف.

إن ه��ذا ه��و الطري��ق ال��ذى يرب��ط ب��ني تكتيكاتن��ا للح��د م��ن التبعي��ة 
للمراك��ز اإلمريالي��ة العاملّي��ة، ومن االس��تغالل الداخلى واخلارجى، باالس��تناد 
إىل سياس��ات البن��اء باالعتم��اد عل��ى ال��ذات، وباعتب��اره الس��بيل األوح��د لتحقيق 
اهل��دف االس��رتاتيجى حلزبن��ا: بن��اء نظ��ام اش��رتاكى ع��ادل، وإق��رار اس��رتاتيجية 
وطني��ة بديل��ة، ونظ��ام للعدال��ة االجتماعي��ة، ودميقراطي��ة ش��عبية أصيل��ة، 

حتق��ق مطال��ب ش��عبنا اجلوهري��ة، وتتق��دم ب��ه إىل مراق��ى االزده��ار والتق��دم.
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ثانيا
مش��روع الرنامج النضاىل/ املطلبى فى اجملاالت املختلفة

مفه��وم الدميوقراطية، والنضال من أجل احلريات

مقدمة:

 وإذا كان األم��ر عل��ى م��ا أش��رنا إليه آنفًا، فالس��ؤال ال��ذى يطرح نفس��ه بقوة: 
أي��ن يكم��ن اخلطأ؟ وملاذا رغم الفقر واإلجحاف يس��تمر الوض��ع على ماهو عليه 

من ت��دٍن وترٍد، دون أن تعل��و أصوات اجلموع بالرف��ض والتمرد؟!.؟!.

ال يكم��ن أدن��ى خط��أ ف��ى ه��ذه السياس��ات، م��ن وجه��ة نظ��ر الس��لطات 
احلاكم��ة، أو الطبق��ة الرأمسالي��ة املهيمن��ة، املندمة - عضوي��ًا – فى املنظومة 
الرأمسالي��ة التابع��ة، ب��ل عل��ى العك��س متام��ًا، فه��ى تراها املس��ار الوحي��د الذى 
البدي��ل ل��ه، الذى يتم عره »إنق��اذ أحوال االقتصاد املتدهور«، و»انتش��ال اجملتمع 
م��ن أزمات��ه«، الت��ى مبدؤها، من وجه��ة نظرها، )اخلراب( الذى ترت��ب على أحداث 

25 يناير!، متجاهلًة حقيقة أن األزمة املستحكمة لالقتصاد واجملتمع، والتى 
ورطتنا فى مس��تنقع التخلف والبؤس الذى يغرق فيه عشرات املاليني من مواطنى 
البالد، إمنا تعود، باألس��اس، إىل تطبيق نفس السياس��ات الفاش��لة، لألربعة عقود 
ونص��ف العق��د، التى مّرت على بداية انتهاج سياس��ة “االنفتاح االقتصادى” بكل 
ع وتواطؤ، أدت فى النهاية إىل تدمر املقومات  ماتضمنته من فس��اد ورعونة وتسرُّ

األساس��ية للمجتم��ع، التى كان ميك��ن البناء عليه��ا وتطويرها.

اليعن��ى ه��ذا، ب��أى ح��ال، الدف��اع ع��ن أخط��اء وس��وءات، ب��ل خطاي��ا وجرائم، 
البروقراطي��ة املصري��ة فى العهد األس��بق، والتى كانت حاضن��ة للقوى املضادة، 
وم��ن رمحه��ا مت االنق��الب عل��ى النظ��ام الناص��رى، وتبدي��د الش��ق اإلجياب��ى ف��ى 
جتربت��ه: االحني��از للطبقات الفقرة ف��ى اجملتمع، وحماولة بن��اء صناعة وطنية، 
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واالرتب��اط حبرك��ة التحرر العربى العامل��ى، ومعاداة االس��تعمار والصهيونية، مع 
احلف��اظ على أهم س��لبياتها، واملمثلة فى منظومة االس��تبداد السياس��ى، واالنفراد 
بالق��رار، والع��داء للحرك��ة اجلماهرية املس��تقلة، والقبض��ة األمنية الغامشة، 
َل مترير كل السياس��ات الت��ى ُرفضت خالل عقدى اخلمس��ينيات  األم��ر الذى َس��هَّ

والس��تينيات، حت��ى وصل األم��ر إىل ماهو عليه.

أين يكمن اخلطأ إذن؟!. 

يكم��ن اخلط��أ، بوض��وح، ف��ى أننا ف��ى مص��ر، وبتأثراملعان��اة الش��ديدة، ملدة 
عق��ود طويل��ة، من غي��اب الدميقراطي��ة، انعكس ه��ذا األمرعلى مس��توى نضج 
وتط��ور كل م��ن الق��وى السياس��ية واحل��ركات اجلماهري��ة املعارض��ة، وعل��ى 
إمكاني��ة تنظي��م كليهما ف��ى منظمات مجاهرية واس��عة، وح��ّرة، ومرتبطة 
عضوي��ًا بالناس، وُمعرة بعمق ع��ن مصاحلها وحاجاتها، كاألح��زاب، والنقابات 
املهني��ة والعمالي��ة، والرواب��ط الفالحّي��ة،  واالحت��ادات الطالبي��ة، وخمتلف أنواع 

املنظم��ات اجلماهرية الش��بيهة.

لق��د َمّثل��ت ثورت��ى 25 يناي��ر و 30 يونيو خط��وة ضخمة عل��ى طريق نهوض 
املعارضة الش��عبية، س��واء فى ص��ورة تبلور أحزاب تقدمّية، أو ف��ى صورة تصاعد 
مس��توى تنظيم احلرك��ة اجلماهرية، ويكف��ى للتدليل ذل��ك تكوين املئات 

من النقابات املس��تقلة.

إال أن ه��ذا التط��ور الكب��ر ف��ى ه��ذا امل��دى الزمن��ى القص��ر، ال ينف��ى وج��وب 
اعرتافن��ا مبحدودي��ة تل��ك التنظيم��ات اجلماهري��ة، وضع��ف انغ��راس جذوره��ا 
ف��ى الرتب��ة املصرية، ووه��ن عالقته��ا العضوية بالقاع��دة الش��عبية، وحمدودية 
الص��الت بني احلركة السياس��ية املنظمة - احمل��دودة هى أيضا - وبني احلركات 

اجلماهرية.

ومم��ا ل��ه دالل��ة مهم��ة التأم��ل ف��ى مغ��زى التط��ور ال��ذى ط��رأ عل��ى احلركة 

اجلماهرية فيما بني الفرتة السابقة على ثورة 25 يناير وما بعدها. لقد كانت 
احلركة املطلبية قبل ثورة يناير حريصة على البعد عن احلركات السياسية 



89

املعارض��ة مث��ل »كفاي��ة« واألحزاب حت��ى التقدمي��ة منها. كم��ا كان توجه 
معظمه��ا حن��و احلكومة مبطالبها، ولي��س لبناء القوى اجلماهرية الواس��عة من 
أج��ل الضغ��ط عليه��ا. وكان ه��ذا، بالطب��ع،  يعك��س مس��توى حمدودية نضج 

احلرك��ة، ووعيها السياس��ى املتدنى.

ولق��د س��اهم مش��اركة املالي��ني م��ن مجاه��ر الطبقات الش��عبية ف��ى الثورة، 
ف��ى إحداث عددًا من التط��ورات املهمة فى احلركة اجلماهرية: فعلى املس��توى 
العملى تطورت أس��اليبها إىل أس��اليب أكثر قدرة وفعالية عل��ى املعارضة للنظام 
والضغط عليه. كما س��قطت األس��وار العالية التى كان��ت تفصل بني احلركة 

السياس��ية واحل��ركات اجلماهري��ة، ولو فى ح��دود معينة.

إن تط��ور مس��تقبل كل م��ن احلرك��ة السياس��ية احلزبي��ة، واحلرك��ة 
 ،)Process( ،»اجلماهري��ة النقابية واملطلبي��ة، وااللتحام بينهما، ه��و »عملية
حتدث فى التاريخ، وتس��توفى مداها الزمنى املوضوعى، مهما كانت، نوايا القوى 
السياس��ية أو متنياته��ا. ويتخذ هذا االندماج بني احلركة السياس��ية واحلركة 
اجلماهري��ة أش��كاال خمتلف��ة، ويس��تغرق زمنا الزم��ًا، وإن كان ه��ذا ال يعنى 

بالض��رورة مرحل��ة زمنية طويلة.

األساسية: مهماتنا 

وإذا كان املثل الواضح الذى ضربناه يوضح كيف ازداد مس��توى وعى ونضج 
وتس��ييس اجلماه��ر بع��د الثورت��ني، فإن��ه يعك��س أيض��ا حمدودية تط��ور هذا 
الوعى، س��واء ف��ى إدراك احل��ركات السياس��ية اليس��ارية والتقدمي��ة لواجباتها، 
أو ف��ى إقامة احلركات اجلماهرية لعالقات باحلركة السياس��ية، واالطمئنان 
للتعاون معها، ناهيك عن قيام اجلماهر بفرز تلك احلركات، وحتديد أصدقاءها 

وأعداءها، ومس��توى قرب كل من القوى السياس��ية، من أهداف تلك احلركة.

وم��ن هن��ا، وف��ى ظ��ل األوضاع الت��ى أش��رنا إليه��ا، ف��إن مهمتن��ا الرئيس��ية اآلن، 
تتلخ��ص ف��ى ب��ذل اجله��د م��ن أج��ل تعديل مي��زان الق��وى ب��ني الطرفني: الش��عب 
والطبق��ة الرأمسالي��ة التابع��ة احلاكم��ة، تدرجيي��ًا، والعمل من أجل اس��تعادة 
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زخ��م احلي��اة السياس��ية، واس��رتداد مس��احات احلري��ة الت��ى انُتزع��ت بتضحي��ات 
جس��يمة عل��ى م��دى العقود املاضية، وتس��ييس الوعى الش��عبى العام الس��ائد فى 
احلال��ة الراهن��ة، الغاض��ب، والرافض بش��دة لسياس��ات النظ��ام االقتصادي��ة، التى 
َل��هُ أعباًء الطاقة ل��ه بها، تثقل كاهله، ويئن حتت وطأتها، دون أن يتجس��د  مِّ حُتَ
هذا املوقف فى صورة مقاومة منظمة ومؤثرة ملموس��ة، وتوعيته بأن اخلروج من 
األزم��ات اهليكلية الطاحنة، العميقة، الت��ى حُتيط به من كل جانب، وأن بناء 
متمع »العدل« و»احلرية« الذى ينش��ده، لن يكون إال باالعتماد على نفس��ه، 
وتفعي��ل  قدرات��ه الذاتي��ة، والتح��رر م��ن وه��م انتظ��ار »امُلخلِّص« ال��ذى ميلك حاًل 
س��حريًا ملش��كالته الطاحن��ة امًلزمن��ة، من هذا االجت��اه أو ذاك. من اخل��ارج أو من 

الداخل!

��ة اآلن، واس��تفادًة م��ن خ��رة العق��د املاض��ى املرتاكم��ة،  إن مهمتن��ا امُلِلحَّ
تتلخ��ص فى الرتكيز على بناء القواعد الش��عبية الالزمة ملرحلة نضال سياس��ى 
قادم��ة، تس��تهدف ترقي��ة الوض��ع التنظيم��ى للجماه��ر، وتأط��ر عمله��ا ف��ى أطر 
حم��ددة: أح��زاب، ونقابات مس��تقلة، وروابط، واحتادات، وجتمع��ات مجاهرية، 
ومجعي��ات تعاوني��ة، ... إخل، والدفع باجتاه اس��تعادة زمخه��ا احلركى تدرجييًا، 

لك��ى تك��ون رقمًا حمس��وبًا فى مري��ات الص��راع الطبق��ى واالجتماعى.

إن واجبن��ا األول: ه��و بن��اء احلرك��ة الش��عبية املنظم��ة والقوي��ة. إن واجبن��ا 
األساس��ي اآلن ه��و تكثي��ف اجلهد م��ن أجل بن��اء احلرك��ة الش��عبية، املنظمة، 
والقوية، والقادرة على الدفاع عن مصاحلها، وليس الدعوة إىل النزول العش��وائى، 
للش��ارع، عل��ى غرار»املب��ادرات« الت��ى ُتط��رح م��ن ح��نٍي آلخ��ر، والت��ى ال تبن��ى ف��ى 
الواق��ع، وإمنا تقود حتمًا إىل الصدام املؤكد م��ع النظام، مبا يعقبه من تكثيف 
إلجراءات القمع وإحكام السيطرة، وتوفر مررات متجددة لالستبداد السياسى، 
عة لصاحل  دون م��ردود إجياب��ى يق��ود إىل األم��ام، كما تص��ب ه��ذه النتائ��ج امُلَتَوقَّ
مجاع��ات اإلره��اب الت��ى تس��عى القتناص الفرص��ة للع��ودة إىل املش��هد، وتكرار 
عملية اغتصاب أى نش��اط شعبى، أى دون أن ينعكس ذلك فى إحداث أى تغير 

حقيقى، يس��اهم فى تعدي��ل موازين القوى.
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جي��ب أن ميل��ك حزبن��ا الش��جاعة، ألن ينتق��د بوضوح مس��اهمة س��لوكيات 
قطاع��ات م��ن الش��باب وأح��زاب وجتمع��ات )املعارض��ة(، مبوقفه��ا ذى الطبيع��ة 
»الليرالية« سياس��يًا، واملضم��ون “النيو ليراىل” اقتصادي��ًا، املتعاطف مع مجاعة 
»اإلخ��وان«، وال��ذى يق��دم هل��ا امل��ررات والذرائ��ع، واملائ��ع جت��اه جرائ��م اجلماعات 
اإلرهابي��ة، حت��ت ش��عار مقاوم��ة “العس��كر”، والذى حترك��ه نظ��رة »إرادوية« 
تتجاه��ل الظ��روف املوضوعي��ة الراهن��ة، العام��ة والذاتي��ة، وتتص��ور واهم��ًة، 
إمكاني��ة اس��تعادة وقائ��ع األم��س، وتك��رار املاض��ى حبذاف��ره، دون ب��ذل جه��ٍد 
ُيذك��ر لالرتباط بالن��اس، واقناعهم بعدال��ة املطالب املطروح��ة، وتنظيم قدراتهم 
وصفوفه��م للدف��اع ع��ن مصاحله��م واس��تعادة حقوقه��م امله��درة، األم��ر ال��ذى مينح 
َل  الس��لطة الفرص��ة لتمري��ر خمططاته��ا القمعي��ة دون مقاوم��ة مؤث��رة، وُيَس��هَّ
للنظ��ام مهم��ة عزهل��م ع��ن اجلماه��ر، واالنف��راد به��م دون مقاومة ُتذك��ر، حتى 
وصلنا إىل الوضع القائم، الذى شهَد ضمورًا غر مسبوق فى مجيع أوجه احلركة 
السياس��ية الش��عبية، وعلى كل املس��تويات، وانقالبًا فى وضع مي��زان القوى بني 

اجلماه��ر وأعدائه��ا، لص��احل الط��رف األخر.

تأس��يس ش��بكة اجلماع��ات القاعدي��ة للدف��اع ع��ن املص��احل 
اجلماهري��ة

إن املدخ��ل األساس��ى لتحقيق ه��ذا اهلدف ينبغى أن يكون م��ن خالل التبنى 
م صفوفها فى  الواضح ملش��كالت ومطالب اجلماهر، وااللتحام بها وبواقعها، وتقدُّ
الدف��اع عن قضاياها املباش��رة ومصاحلها امُللحة، الت��ى ال حصر هلا، والتى تتعرض 
للعس��ف بفعل السياس��ات القائمة، من خالل بناء ش��بكة واس��عة ممتدة بطول 
وع��رض الب��الد، من اجلماع��ات القاعدي��ة الصغرة، جتم��ع أطيافًا م��ن املواطنني، 
جيتمع��ون ف��ى آليات بس��يطة ، ومتنوعة، للدف��اع عن مصاحلهم امله��درة، ولتوفر 
اخلدم��ات )ذات الطاب��ع امللموس( إلعضائه��ا: مثل فصول حمواألمي��ة، ومموعات 
تقوي��ة التالمي��ذ اجملاني��ة )كبدي��ل لل��دروس اخلصوصي��ة الت��ى تكس��ر ظهر 
املواطن(، والعي��ادات التطوعية املتحركة، ومجعي��ات مواجهة الغالء، ومحاية 
حق��وق املس��تهلكني، واجلمعي��ات التعاونية التى توفر الس��لع بأس��عار مناس��بة، 
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وجل��ان الدف��اع القانون��ى املكون��ة م��ن حمام��ني متطوع��ني، ملواجه��ة العس��ف 
البروقراطى والش��رطى باملواطنني، واملبادرات التطوعية لنظافة وجتميل الشوارع 
واألحياء، وأنش��طة تشغيل الشباب ومكافحة البطالة، ... إخل. صحيح أن ذلك ال 
ُيعتر حاًل ناجعًا جلميع مش��كالت اجملتمع، لكنه السبيل الطبيعى لالرتباط 
بالناس، ومعرفة همومهم، واملس��اعدة على حل مش��اكلهم، األمر الذى ُيكس��ب 
الك��وادر احلزبي��ة وعي��ًا نافذًا ب��دور وأهمية العم��ل اجلماع��ى، ويدفعها ويدفع 
اجلماه��ر، لتطوير وعيها السياس��ى باجت��اه أهمية بناء أحزاب ثوري��ة حقيقية، 

مرتبطة به��ا ومبصاحلها.

والب��د، ف��ى ه��ذا الس��ياق، م��ن إي��الء العم��ل وس��ط الش��باب أهمي��ة خاص��ة، 
حلركيته وفاعليته، وينبغى أن جنيد استخدام آليات التواصل املناسبة لظروفهم 
وزمنهم، وبالذات أدوات التواص��ل االجتماعى على »اإلنرتنت«  ك�»الفيس بوك«، 
و»االنس��تجرام«، و»التويرت«، وغرها من األش��كال الش��بيهة، التى يرع الش��باب 
فى اس��تخدامها، حلف��زه على جتاوز حالة اإلحباط والعزلة احلالية، واملش��اركة 
الفعالة فى بناء جس��ور حقيقية مع الشعب ومش��كالته، مع التأكيد املستمر، 
عل��ى أن ه��ذه األدوات م��رد وس��ائل للتواصل، الُتغن��ى إطالقًا عن خ��رات العمل 
املباش��ر، م��ع الش��باب، ووس��ط الن��اس، كأداة البدي��ل عنه��ا لالرتب��اط باجلماهر، 
واكتس��اب ثقته��ا، واس��تخالص التج��ارب وامله��ارات السياس��ية واالجتماعي��ة، 

القيادي��ة، الضرورية.!.

ول��كل هذا فنحن نتح��رك فى مال الدميقراطية وفق الرنامج التاىل:
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يناض��ل حزبنا من أجل بناء متمع حر، مدن��ى علمانى ال يؤمن باخللط . 1
ب��ني الدين والسياس��ة، ويعرتف بكرامة اإلنس��ان، وحقه ف��ى االختيار، 
وحرمة جسده وإرادته، وحرية اعتقاده وتفكره، بالفعل، وعلى أرض 
الواق��ع، ال كنص��وص دس��تورية جامدة ال ُتطب��ق. ومتث��ل الدميقراطية 
الت��ى نبتغيه��ا أداة لتطوير فكر وثقافة ووعى اجملتمع، وتوثيق مس��توى 
العالقات اإلجيابية بني خمتلف مكوناته. وفى هذا السياق، فقد احتوى 
مة من املكاس��ب واملب��ادئ، لكنها ظلت  دس��تور 2014 على مموعة ق���يِّ
ح��رًا عل��ى ورق، لرف��ض الطبق��ة الرأمسالي��ة املهيمن��ة تنفيذه��ا، حت��ى 
التنتقص من مكاس��بها  وسلطتها من جهة، ولضعف احلركة الشعبية 
واليس��ارية، وع��دم قدرتهم��ا على ف��رض تنفيذها بالقوة السياس��ية على 

أرض الواقع، م��ن جهٍة ثانية.

حنن نؤمن بدميوقراطية حقيقية، أعمق من الدميوقراطية الش��كلية . 2
الت��ى عرفته��ا متمعاتنا، والت��ى ال تعدو متثياًل نيابي��ًا ظاهريًا، حمصورًا 
ف��ى فك��رة "ت��داول الس��لطة"، يلع��ب في��ه امل��ال السياس��ى )ال��ذى يوج��د 
بوف��رة بني أي��دى الطبقة الرأمسالي��ة، والتيارات التكفري��ة التى ُمولت 
عل��ى امت��داد عق��ود طويل��ة م��ن أنظم��ة  النف��ط واحل��ركات الوهابية(، 
وكذل��ك القرب م��ن مراكز احلكم، واالنتماءات العش��ائرية والقبلية، 
الدور األساس��ى فى توجيه التصويت، وسط مجوع شعب فقر، يعانى من 
مية فعلّية عالّية للغاية، وأمّية 

ُ
تش��وه الوعى، وغياب التنظيم،  ونس��بة أ

ثقافّية طاغية، وس��ط قطاع واس��ع من )املتعلمني(.

وحن��ن وإن كنا نعرتف بأهمية احلري��ات الليرالية فى تطوير احلركة . 3
الدميوقراطي��ة جلماه��ر الطبق��ات الكادح��ة، إال أنن��ا خنتل��ف جذري��ًا 
 ،)New Liberalism(،م��ع توجه��ات الليرالية، ف��ى طبعته��ا اجلدي��دة
ف��ى الع��دوان املس��تمر على حق��وق الطبق��ات الفقرة، وحم��دودة الدخل، 
والطبقة الوس��طى، والفئ��ات املنتجة م��ن الرجوازية احمللي��ة، وحتويلها 
الب��الد كاف��ة إىل مرت��ٍع ملصاحلها، وضغوطه��ا التى ال تتوق��ف ملنع الدولة 
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م��ن أداء دورها االجتماعى، وللعص��ف بالضمانات واحلقوق االجتماعية، 
وتدمره��ا لالقتصادات احمللية، )بربطها بالديون واملس��اعدات واملش��ورات 
االقتصادي��ة(، وكذل��ك ف��ى طغيانه��ا املس��تمر عل��ى احلقوق السياس��ية 

للعمال والق��وى االجتماعية الش��عبية...إخل.

الدميقراطي��ة من وجهة نظ��ر حزبنا، أداة لرتقية وض��ع الطبقات العاملة . 4
واملنتج��ة واملبدع��ة، ف��ى اجملتم��ع، والدف��اع ع��ن مصاحله��ا، وحتريره��ا 
م��ن القي��ود والفاق��ة، وحصوهلا عل��ى كافة حري��ات التعب��ر والتنظيم، 
النقاب��ى والسياس��ى، )أح��زاب، نقاب��ات عمالي��ة، نقاب��ات مهني��ة، رواب��ط، 
مجعي��ات تعاوني��ة، احت��ادات فالحي��ة وطالبي��ة، احت��ادات العاطل��ني 
خل أو وصاية، ومبجرد اإلخطار، لتبنى  والباع��ة اجلائلني، ..إألخ(، بال تدُّ
وتعمر. وهى هلذا تنبنى على تفعيل املش��اركة الش��عبية، واجملتمعية، 
عل��ى كاف��ة األصعدة، وه��ى التتوقف على التمثيل السياس��ى وحس��ب، 

وإمن��ا متت��د إلدارة كل ش��ؤون اجملتمعات.

ُي��درك حزبن��ا الرب��اط الوثي��ق ب��ني حتقي��ق الدميقراطي��ة الت��ى نريدها، . 5
وحترير اإلرادة الوطنية من قيود التبعية، وهى السياسة التى يتبدى فيها 
الع��دوان عل��ى حرية االختي��ار الوطنى )االقتص��ادى والسياس��ى(، لصيقًا 
بالعدوان عل��ى حقوق الطبقات حمدودة الدخ��ل، وعلى حريات املواطن، 
والطبق��ات الكادح��ة، وامُلنتج��ة ف��ى الب��الد، وليس م��ن ب��اب الصدفة أن 
اإلمريالي��ة األمريكي��ة ه��ى رأس النظ��ام "النيولي��راىل" العامل��ى، ال��ذى 
يوج��ه مدفعيت��ه الثقيل��ة لتدم��ر حق��وق امللي��ارات من مواطنى ش��عوب 
الع��امل الفق��ر، وهى ف��ى ذات الوقت امُلم��ارس والداعم الرئيس��ى لنظم القهر 
واالس��تبداد، وللجماع��ات اإلرهابي��ة والتكفري��ة، وللع��دو العنص��رى 

الصهيونى.

وم��ن هن��ا ف��إن ني��ل احلق��وق الدميقراطي��ة، ال ميك��ن أن يك��ون هب��ة . 6
م��ن الطبق��ة الرأمسالية التابعة، التى حتقق هلا املمارس��ات االس��تبدادية 
مهمة اهليمنة على احلياة السياس��ية، والسيطرة على القرار االقتصادى، 
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وتوجي��ه فائ��ض القيم��ة إىل ماحيق��ق مصاحله��ا ومص��احل املرك��ز 
الرأمساىل.

إن الدميقراطي��ة، كما نراها وندعو إليها، ه��ى رحلة كفاح مضنية، عامرة 
باملقاومة والتضحية، النتزاع اإلرادة الش��عبية من براثن اهليمنة االقتصادية 
والسياس��ية والثقافي��ة واالجتماعية، للطبقة الرأمسالية التابعة امُلس��يطرة، 
ويقتض��ى حتقيقه��ا بن��اء حتالف��ات وطني��ة ودميقراطي��ة واس��عة، م��ن كل 
الق��وى واألحزاب التى تدرك التبعات الس��لبّية املرتاكمة لسياس��ات التبعية، 
وخماط��ر تراج��ع اإلنت��اج الوطن��ى، ورب��ط املص��احل االقتصادي��ة، وبالت��اىل 

السياس��ّية، بإرادة املرك��ز الرأمساىل.

يرتب��ط حتقي��ق الدميقراطي��ة الفعلي��ة ف��ى بلدن��ا، بتفكي��ك أط��ر . 7
املركزي��ة الصارم��ة، واحلد م��ن مظاهر هيمن��ة "الدول��ة العميقة" على 
اخت��اذ الق��رار، حتى فى أبس��ط ص��وره، وإحالل نظ��ام بديل، م��رن وفّعال، 
بتعمي��ق احلكم احمللى وانتخاب الُعمد، ورؤس��اء القرى واملدن، باالقرتاع 
املباش��ر، م��ع حتقي��ق رقابة اجملال��س الش��عبية احمللّية على مجي��ع موارد 
ومصروف��ات احملافظ��ة، ومبا حياف��ظ على الرابط��ة الوطنية م��ع املركز، 
ويعط��ى احملافظ��ات هام��ش من حرية احلرك��ة للعم��ل واإلنتاج، وحلل 
مش��كالت الفق��ر والتخلف امُلزمن��ة، إذ ال ُيعقل وحنن ف��ى القرن احلادى 
والعش��رين، أن تظل كل الق��رارات املهمة، وأحيان��ًا املصرية، التى تؤثر 
عل��ى حي��اة أكثر م��ن أربعة أمخ��اس املصريني، وحُت��دد مصر ومصاحل 
مواطن��ى 27 حمافظة من حمافظ��ات اجلمهورية، رهينة ب��إرادة وأولويات 
املرك��ز، ووقفًا على مش��يئة العاصمة،  )القدمي��ة أو اجلديدة!(، وهو ما 

َيُش��لُّ قدرة ه��ذه احملافظات على التق��دم والتطور.

حتتل قضية "حقوق  اإلنسان" مركزا حموريًا فى قضية الدميوقراطية، . 8
وه��ى قضي��ة حق مت اس��تالبها م��ن املرك��ز الرأمساىل، عر متويل س��خى 
لل��� )NGO’s(، ّحَوهل��ا م��ن حم��وٍر للنض��ال الدميقراط��ى، إىل "س��بوبة" 
للتكس��ب، ول�"رش��وة" قطاع مه��م من النخ��ب الدميقراطية و"اليس��ارية"، 
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وحتولت قضاي��ا النضال الوطنى والدميقراط��ى، والنضال من أجل حقوق 
اإلنس��ان، باملعن��ى الكل��ى الش��امل، إىل في��ض م��ن فسيفس��اء القضاي��ا 
اجلزئية: )امل��رأة، اخلتان، األطفال، املثلية، ...(، مما أهدر طاقات كبرة، 
رت بالس��لب، على ممل النضال العام من أجل تغير عميق للمجتمع.  أثَّ
كم��ا أن رب��ط ه��ذه القضي��ة باملرك��ز الرأمساىل، ش��ّوه ص��ورة القائمني 
ل للطبقات الرأمسالي��ة التابعة، وصمهم ب�"التبعية!"، ومنحها  عليها، وَس��هَّ
س��الحًا ماضيًا لذبح حقوق اإلنس��ان ذاتها، ثم أن اقتص��ار هذه اجلمعيات، 
حبك��م ش��روط تأسيس��ها ومتويله��ا، عل��ى اجلان��ب اخلدم��ى، جعله��ا 
عاج��زة ع��ن مس��اندة قضاي��ا التح��رر اإلنس��انى الك��رى، مث��ل القضية 
الفلس��طينية، الت��ى متتن��ع هذه اجلمعي��ات عن اخلوض فيم��ا جيرى على 
س��احتها من انتهاكات غر إنسانية، بس��بب مراعاة "مزاج" املمول، وميوله 

املتعاطف��ة مع اجلانب اإلس��رائيلى.

يناض��ل "احل��زب االش��رتاكى املص��رى"، م��ن أج��ل حتري��ر إرادة الش��عب . 9
املصرى من ترس��انة القم��ع والنصوص والقوانني، الت��ى تكبل حركته، 
وحتيطه��ا بالقي��ود واملخاط��ر، وامل��وروث قس��مًا منه��ا، من��ذ عه��د االحتالل 
الريطان��ى ال��ذى رحل عن مصر عام 1956، ومل يتخل��ف "ترزية القوانني"، 
ف��ى كاف��ة العه��ود، ع��ن إضاف��ة كل ماُيضاع��ف س��لطات احلك��م 
االس��تبدادى، وُيقل��ص هام��ش احلري��ة للطبق��ات الش��عبية، وينته��ك 
احلري��ات العام��ة واخلاص��ة، مث��ل: قوان��ني إنش��اء األح��زاب واجلمعيات، 
م  وقوان��ني "االش��تباه" والتجمه��ر والتجمع  واإلضراب واالعتص��ام، التى جُترِّ

ه��ذه األنش��طة املعتمدة.

ث��م ص��درت، بع��د 30 يونيو، ع��دة قوانني وتش��ريعات عقابيه تتس��م بالقس��وه 
وتعكس الطبيعه االس��تبداديه للنظام ، ومنها القانون 107 لسنة 2013  )قانون 
التظاه��ر(، ال��ذى ص��در فى عهد املستش��ار "عدىل منص��ور"، والق��رار بقانون رقم 
136 لس��نة 2014، ال��ذى أص��دره رئي��س اجلمهوري��ة، باعتب��ار املنش��آت املدني��ة 
ق على عمال الرتس��انة  التى حيرس��ها اجليش منش��آت عس��كرية، وهو ما ُطبِّ
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البحري��ة باإلس��كندرية، الذي��ن حوكموا عس��كريًا ملطالبته��م حبقوقهم 
املشروعة.

ف��ى ال��دول )الدميقراطية(، وتعترها أنش��طة ختريبي��ة، ال أدوات للدفاع . 10
عن احلقوق والتعبر الس��لمى عن الرأى، ومن هذه القوانني: قوانني إنش��اء 
األح��زاب واجلمعي��ات والنقاب��ات، وقوان��ني مكافح��ة اإلره��اب، وقوان��ني 
األح��كام العس��كرية، وحماك��م أم��ن الدول��ة، وقان��ون "تنظي��م ح��ق 
التظاهر"، وقانون ممارس��ة احلقوق السياس��ية، وآخره��ا قانون مكافحة 
جرائ��م تقني��ة املعلوم��ات، وغره��ا م��ن القوان��ني، الت��ى ُقص��د منه��ا إدامة 
هيمن��ة الطبق��ة الرأمسالي��ة التابع��ة، املطلق��ة، عل��ى مقالي��د الس��لطة 

السياس��ية واالقتصادي��ة ف��ى الب��الد، دون مناف��س أو معرتض!.

يداف��ع "احل��زب االش��رتاكى املص��رى" ع��ن االس��تقالل الكامل للس��لطة . 11
ل الس��لطة التنفيذي��ة، وينادى بتطهر  القضائي��ة، وعن حترره��ا من َتَغوُّ

صفوفه��ا م��ن العناصر الضعيفة واملش��بوهة.

يرفض احلزب كل حماوالت املس��اس مبواد الدس��تور املس��تفتى عليه فى . 12
يناي��ر 2014، بأغلبي��ة ش��عبية س��احقة، ال باعتباره "ق��دس األقداس" الذى 

اليأتي��ه الباطل، ولكن ألس��باب عديدة منها: 

أواًل: مل يت��م تفعي��ل األغلبي��ة العظم��ى م��ن م��واده، واختب��ار صالحيته��ا م��ن 
عدم��ه، حتى ميك��ن التأك��د من امل��واد التى حتت��اج لتغير.

ثاني��ًا: القوى ومجاعات املصاحل، الت��ى تقف خلف هذه الدعوة بقّوة، هى ذاتها 
الت��ى نهبت ث��روة اجملتمع، ووقفت ضد متتعه حبقوق��ه الدميقراطية، وعملت 

على ش��يطنة ثورة 25 يناير، وأهالت عليها الرتاب.

ثالث��ًا: امل��واد املطل��وب تغيره��ا م��ن هذه االجتاه��ات، هى الت��ى ُتزيد م��ن تغول 
الس��لطة التنفيذي��ة، وُتَعّم��ق االس��تبداد السياس��ى، و تدعو إلط��الق أو زيادة 

مدة الرئاس��ة، ومن��ح الرئيس صالحيات أوس��ع!
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يناض��ل احل��زب م��ن أج��ل الع��ودة إىل احلي��اة الطبيعي��ة، بإلغ��اء حال��ة . 13

الطوارئ، وكافة احملاكم االس��تثنائية، ونفعيل مبادئ "سيادة القانون"، 

التى ظلت مرد ش��عار، ووضع ممارس��ات كافة األجهزة فى إطار، وحتت 

س��لطان القان��ون، وضم��ان حق��وق ممارس��ة احلياة السياس��ية الس��لمية، 

ومحاي��ة اجملال العام من العس��ف الس��لطوى واإلدارى، وجتري��م التعذيب 

وانته��اك حقوق احملبوس��ني، فى أقس��ام البوليس والس��جون، ... إخل.

دة . 14 يناض��ل "احلزب االش��رتاكى املصرى" من أج��ل إلغاء التش��ريعات امُلقيِّ

حلري��ة ت��داول املعلوم��ات، وم��ن أج��ل ضم��ان حري��ة الصحاف��ة الورقية 

واإلليكرتوني��ة، وحري��ة اإلع��الم، وللح��د م��ن  س��يطرة "األجه��زة" على 

اجمل��ال اإلعالم��ى، وتأميم��ه لص��احل الطبق��ة املهيمن��ة، وين��ادى بتوف��ر 

الش��روط الضروري��ة لضمان تعب��ره األمني ع��ن قضايا اجملتم��ع والوطن، 

وإلذكائ��ه روح االنتم��اء للوط��ن، والس��عى لتقدم��ه.

يرفض "احلزب االش��رتاكى املصرى" الدعوة للعصف باحلياة السياس��ية، . 15

الش��ديدة اهلشاش��ة، حتت مزاعم "ضخامة عدد األح��زاب" فى مصر، ألنها 

تنطلق من ذات االجتاهات التى تريد العصف بالدستور، وتسعى ل� "تأميم" 

اجمل��ال العام، وتفريغ احلياة السياس��ية من أى ص��وت معارض، حتى يتاح 

هلا حرية النهب واهليمنة. 

وي��رى أن عالج أمراض األحزاب السياس��ية يكون بإتاح��ة حرية احلركة 

ُل قدرتها على التواصل مع اجملتمع، ومتنع اتصاهلا  هلا، ورفع القيود التى ُتَكبِّ

ُم ذلك، وبتوفر املزيد من ف��رص التفاعل مع  ��رِّ بالقاع��دة اجلماهري��ة، بل وجُتَ

اجلماه��ر، والتى هلا الكلم��ة الفصل فى النهاية، يف حتديد من َمن ِمن هذه 

األحزاب يس��تحق احلياة، وَمن ال ميلك مقومات البقاء. 

ويتبن��ى "احل��زب" ح��ق تكوي��ن األح��زاب السياس��ية والنقاب��ات والرواب��ط 
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واجلمعي��ات واالحت��ادات، باإلخط��ار، مادام��ت التتبن��ى أف��كارًا عنصرية، أو 

تدع��و للتكفر واإلره��اب، أو تؤمن بالتمييز على أس��اس اجلنس، أو اللون، أو 

الع��رق، أو الدين.

وف��ى ه��ذا الس��ياق، فإن "احل��زب" يق��اوم الدعاوى الت��ى ُتطلقه��ا ذات القوى . 16

املش��بوهة، اامُلش��ار إليها، والتى ُتلح على تعديل بنود الدستور، عن طريق 

تش��كيل "ح��زب للرئي��س"، ألن��ه س��يضم الق��وى والعناص��ر االنتهازي��ة، 

وصاحبة املصلحة فى اس��تخدام امسه وسلطاته، وسيكون على حساب 

احلي��اة السياس��ية الضعيف��ة، الت��ى س��يجرى تصفيته��ا ملصلح��ة "ح��زب 

الرئي��س" األوحد.

يق��ف "احل��زب" بكل ق��وة، م��ع حرية البح��ث العلم��ى، وحري��ة اإلبداع . 17

الفن��ى والفك��رى )س��ينما، مس��رح، فنون تش��كيلية، موس��يقى، حنت، 

غن��اء، كتاب��ة ...إخل(، مادام��ت تق��ف م��ع تعزي��ز قّي��م احلرّي��ة، والعدل، 

والعدال��ة، واملس��اواة، واملواطن��ة، وتق��اوم التمييز.

يناض��ل حزبن��ا م��ن أج��ل ضم��ان حري��ة العقي��دة الديني��ة ل��كل . 18

املعتق��دات، ولكفال��ة ممارس��ة الش��عائر الدينية، دون متيي��ز أو خوف، 

ودون تّدخ��ل م��ن اجله��ات اإلدارية، ش��رط أال تدعو لألره��اب والتكفر، 

أو تتناق��ض م��ع مب��ادئ اجملتمع.

يؤم��ن "احل��زب االش��رتاكى املص��رى" باملس��اواة الكامل��ة ب��ني الرج��ال . 19

والنس��اء، ف��ى احلق��وق والواجب��ات، ويقف ض��د كل مايدع��و إىل حتقر 

امل��رأة، أو احل��ط من قدراته��ا، أو حصار حتركاته��ا، كجزٍء فّع��ال ومنتٍج 

وأساس��ى فى اجملتمع.
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قضايا العمل والعمال

كان اختي��ار الدول��ة لسياس��ة االنفت��اح االقتصادى مب��ا تتضمنه م��ن احنياز 
َى ب� »حترير« االقتص��اد أو »الليرالية االقتصادية«، ومنح كل  لسياس��ات ما مُسِّ
التس��هيالت للمس��تثمرين املصري��ني والع��رب واألجان��ب، وتعمي��ق تبعّي��ة مص��ر 
ل��رأس امل��ال األجنبى، وتقليص املزاي��ا االجتماعية واحلق��وق العمالّية، أثر خطر 

عل��ى وض��ع الطبقة العامل��ة وكل العاملني بأجر.

هل��ذا كان��ت انتفاض��ة يناي��ر 1977، ض��د موج��ة رف��ع األس��عار الناجتة عن 
تطبي��ق السياس��ات الليرالي��ة امُلم��اله م��ن »صن��دوق النق��د ال��دوىل«، ردًا طبيعيًا 
عل��ى دور تلك السياس��ات فى تدهور وضع الطبق��ة العاملة. وإذا كان فتح األبواب 
َل حاًل مؤقتًا  لتصدي��ر العمال��ة املصرّية للعمل فى اخلليج والع��راق وليبيا، قد مثَّ
أثر على تصاعد وترة املعارضة العمالية، فقد كان ملا ترتب على غزو الكويت 
وع��ودة العاملني من العراق عام 1990، وتصاعد الس��خط الداخلى بس��بب الغالء، 
أث��رًا إجيابي��ًا عل��ى تصاع��د النض��ال العم��اىل واجلماه��رى، بال��ذات بع��د تعميق 
التبعي��ة باالتفاق مع »البنك الدوىل« و»صن��دوق النقد الدوىل«، عام 1991، فيما 
ُع��رف ب� »برنامج التثبيت واإلص��الح االقتصادى«، حيث نتج عنه حتويل »القطاع 
العام« إىل »قطاع األعمال العام«، حتى يسمح الوضع خبصخصته وبيعه، وهو ما 
َر على تصاعد  اس��تدعى التخلص من العمالة وفرض املع��اش املبكر عليها، مما أثَّ

اهلّب��ات النضالية العمالية.

ومح��ل العق��د األول م��ن الق��رن الواح��د والعش��رين، ف��ى ظ��ل ُحك��م جلن��ة 
السياسات و»مجال مبارك«، منذ عام 2002 ووزارة رجال األعمال برئاسة »أمحد 
نظي��ف«، املزيد م��ن السياس��ات الليرالي��ة االقتصادي��ة والتبعية للغ��رب، لكى 
يش��هد تصاع��د النض��االت العمالّية واجلماهرّي��ة، وحبيث أصبح��ت ملمحًا هامًا 
للحياة السياس��ية اليومية. وكان للتصاعد الش��ديد فى وترة النضال العماىل، 
وبروز التجمعات العمالية والتنظيمات اجلماعية ش��به النقابية، أثره احلاسم فى 
بلورة مطالب الطبقة العاملة، وفى التمهيد للثورة على نظام مبارك. هلذا ش��هدت 
األعوام الثالث األخرة من عهده ثالثة آالف إضراب واحتجاج عماىل ومجاهرى. 
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وج��اء ُحك��م القض��اء الذى أق��رَّ بأن يك��ون احلد األدن��ى لألج��ور 1200 جنيهًا، 
ف��ى القضي��ة التى رفعه��ا العمال عام 2010، لك��ى يكون رافعة هام��ة للنضال 
العم��اىل م��ن أج��ل األج��ور، كما ج��اءت ش��عارات الث��ورة ف��ى »العي��ش واحلرية 
والعدال��ة االجتماعي��ة والكرام��ة اإلنس��انية« لك��ى توض��ح الطاب��ع الش��عبى 

والعم��اىل الب��ارز لتل��ك املطالب التى بلورته��ا النضاالت العمالية والش��عبية.

 ورغ��م جتمي��د سياس��ات الليرالي��ة االقتصادي��ة وحتقي��ق بع��ض املكاس��ب 
عل��ى صعي��د األج��ور وحتقي��ق بع��ض احلري��ات املنتزع��ة حبك��م األم��ر الواق��ع، 
بال��ذات ف��ى مال حري��ة التنظي��م النقابى فى الس��نوات األوىل التالي��ة للثورة، إال 
أن اس��تئناف السياس��ات النيوليرالي��ة، و»املؤمت��ر االقتص��ادى« ف��ى م��ارس 2015، 
والع��ودة لالتفاق��ات مع مؤسس��ات التموي��ل الدولية، وختفيض قيم��ة اجلنيه فى 
م��ارس 2016، ثم االتف��اق الكارثى مع »صندوق النقد ال��دوىل«، وتعويم اجلنيه 
أواخ��ر عام 2016، وزيادة قيمة ضريبة املبيعات، ورفع أس��عار الطاقة، وختفيض 
َر موجة عاصف��ة من الغالء الفاحش، غ��ر احملكوم، وضاعف من  الدع��م، ق��د فجَّ
ش��قاء الطبق��ات العاملة وحم��دودى الدخل، فض��اًل عن اس��تعادة أركان اهلجمة 
النيوليرالي��ة عل��ى حري��ة التنظي��م النقاب��ى، وتقلي��ص نس��بة األج��ور والدع��م 

واخلدم��ات االجتماعي��ة،  ف��ى هجمة شرس��ة على أوض��اع العمال.

ين��ص اإلع��الن العامل��ى حلق��وق اإلنس��ان الص��ادر ع��ام 1948، عل��ى أن )لكل 
ش��خص ح��ق العم��ل واحل��ق ف��ى ش��روط عم��ل عادل��ة ومرضي��ة م��ع محايته من 
البطال��ة، واحل��ق فى مكافأة عادلة وُمرضية تكفل له وألس��رته عيش��ة الئقة 
بالكرام��ة البش��رية(. وتن��ص مواد الدس��تور املص��رى على نفس احلقوق الس��ابق 
ذكره��ا  فامل��ادة )13( ُتلزم الدول��ة بالعمل عل��ى بناء عالقات عم��ل متوازنة بني 
طرف��ى العملي��ة االنتاجي��ة، ومحاي��ة العمال من خماط��ر العمل، وتوافر ش��روط 
األم��ن والس��المة والصحة املهنية، م��ع حظر فصلهم تعس��فيا. وتؤكد املادة )27( 
من الدس��تور على وجوب أن »يلتزم النظام االقتص��ادى اجتماعيا بضمان تكافؤ 
الف��رص، والتوزيع العادل لعوائ��د التنمية، وتقليل الفوارق بني الدخول،  وااللتزام 
حب��د أدنى لألجور واملعاش��ات يضمن احلي��اة الكرمية، وحبد أقص��ى فى أجهزة 

الدول��ة لكل م��ن يعمل بأجر وفق��ا للقانون«. 
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لكل هذا نطالب مبا يلى:

ضم��ان ح��ق العم��ل املناس��ب ل��كل مواط��ن ق��ادر علي��ه وراغ��ب في��ه، مع . 1
التأهي��ل الض��رورى ال��الزم للتواف��ق م��ع تط��ورات واحتياج��ات س��وق العمل.

االلت��زام بتقدير"س��كرتارية األج��ور" ف��ى "االحت��اد العام لنقاب��ات عمال . 2
مص��ر"، للح��د األدنى األدنى لألجور، املتوائم مع ارتفاعات األس��عار، وانهيار 
ر ب� 3500 جنيه  القيم��ة الش��رائّية للعملة الوطنية، بعد "التعوي��م"، وامُلقدَّ
ش��هريًا، وهو احلد الذى جيعل مس��توى معيش��ة املواطن يعود إىل وضعه 
أوائل الثمانينات ال أكثر، ووضع ضمانات عدم التحايل على تنفيذ مثل 

التوصية. هذه 

ربط األجر باألس��عار، واإلبقاء على الدع��م العينى، بصفته ضرورة قصوى . 3
للماليني من فقراء اجملتمع وحمدودى الدخل.

د منذ ع��ام 2003، بزعم عدم . 4 تفعي��ل دور"اجملل��س القوم��ى لإلج��ور"، واجمُلمَّ
اكتم��ال النصاب القانونى!

تثبي��ت العمال��ة املؤقت��ة، وضم��ان ح��ق االس��تقرار الوظيف��ى بإلغ��اء . 5
التوظي��ف املؤق��ت فى األعمال الدائم��ة، ورفض تنفيذ توصيات مؤسس��ات 
التموي��ل الدولية فيما خيص تقليص ع��دد العاملني احلكوميني للُثلث 
عل��ى األق��ل، فهن��اك عج��ز ف��ى كل الوظائ��ف الفنّية ف��ى الدول��ة )أطباء، 
مهندس��ني، مهندس��ني زراعيني، بيطريني، ممرضات، عمالة فنّية، ...اخل( 
م��ع وجود فائض فى الوظائف اإلداري��ة، وال حُتل هذه املعضلة إال برنامج 
ش��امل إلع��ادة التأهي��ل حس��ب االحتياج��ات الفعلي��ة ف��ى كل قط��اع، 

وتس��وية األوض��اع املالّي��ة للعمال��ة عن��د التعيني مبا حيف��ظ حقوقهم.

وض��ع ح��د أقصى لألج��ور اليزيد ع��ن 15 ضعف احل��د األدن��ى، للحد من . 6
التفاوت��ات الطبقي��ة واالجتماعي��ة اخلطرة ف��ى اجملتمع، ومن اس��تنزاف 
املق��درات احمل��دودة للمؤسس��ات واهليئ��ات واملصان��ع والش��ركات، ف��ى 



103

مرتب��ات وحواف��ز ومكاف��آت الفئ��ات العليا م��ن موظفى الدول��ة، ولتوفر 
ميزاني��ة كافي��ة لرفع احلد األدن��ى لألجور. كما جي��ب تضييق الفجوة 
الكب��رة بني األجور الدنيا والعلي��ا، وتوجيه الوفر لتدعيم خطط اإلنتاج 

وح��ل مش��كالت الصناع��ة ورفع مس��توى اخلدمات.

إلغ��اء اإلنف��اق غ��ر الض��رورى ل��إلدارة، ووق��ف املصروف��ات الباذخ��ة ف��ى . 7
تأسيس املكاتب وشراء الس��يارات الفارهة لإلدارات الُعليا، فى الشركات 
واملصان��ع، مث��ل إعالن��ات التهان��ى، وخمصص��ات املهرجان��ات واحلف��الت... 
إخل. إن ُم��رد ضم��ان النس��بة ب��ني احل��د األدن��ى واألقص��ى للدخ��ول م��ع 
وق��ف التبذير واإلس��راف، كفيالن وحدهما بتحس��ني ج��ذرى فى أحوال 

العامل��ني، وتعبئ��ة فائ��ض للتنمي��ة الت��ى ُتوف��ر املزيد من ف��رص العمل.

االنتظ��ام ف��ى ص��رف الع��الوات الس��نوية للعامل��ني ف��ى القط��اع اخل��اص، . 8
وامُلق��رة مبوج��ب املادة رقم 34 من القانون رقم 12 لس��نة 2003، )قانون العمل 
املوحد(، ملس��اعدتهم على مابهة حتدي��ات احلياة، وهذا غر مقابل بدل 
التضخم نتيجة ربط األجور باألس��عار ومراعاة نسب التضخم. كما جيب 
توحيد هيكل األجور فى القطاع احلكومى والعام واخلاص من ناحية 
نسبة العالوة السنوية من املرتب، غر الزيادة امُلَكِافئة لنسبة التضخم، 

ملن��ع تزايد ُمعدالت تدهور أوض��اع الطبقات العاملة بأجر.

محاي��ة حق��وق عمال��ة القط��اع اخل��اص، وتوف��ر الضمان��ات الالزم��ة . 9
لكفال��ة تأم��ني مس��تقبلهم، وس��ريان قرار حتدي��د احلد األدن��ى لألجور 
عليه��م، والتأم��ني عل��ى األج��ور احلقيقي��ة، م��ع إق��رار نف��س نس��بة زيادة 
ل التضخم، أى ربط األجور  األجور السنوية، غر زيادة األجر مبقدار ُمَعدَّ

باألس��عار ملن��ع تدهور وض��ع الطبق��ات العاملة املعيش��ى.

أال يزي��د األجر املتغر عن 20- 30٪ من املرتب، وأن يكون األجر األساس��ى . 10
املناس��ب للحي��اة الكرمية هو األس��اس حلس��اب الدخل الثاب��ت للعاملني، 
وأس��اس الحتساب املعاشات، وضمان معيشة املرضى الذين ختفض نسبة 

حوافزه��م بعد م��دة معينة من املرض املزمن.
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الس��عى لتوف��ر ف��رص العم��ل للمواطن��ني ع��ن طري��ق خط��ة تنموّي��ة . 11
متكامل��ة، وتطوي��ر قط��اع عام قوى، واحلف��اظ على املتبق��ى منه ورفض 
تصفيت��ه والس��عى لتطوي��ره، والس��عى لتش��غيل املصان��ع امُلعّطل��ة لتوفر 
ف��رص عم��ل جديدة، كافية الس��تيعاب البطالة القائم��ة باإلضافة إىل 

الداخل��ني اجلدد إىل س��وق العمل س��نويا.

ال��ة، والش��عبية، عل��ى األس��عار واألس��واق، وتفعي��ل "قوان��ني . 12 الرقاب��ة الفعَّ
من��ع االحت��كار"، للج��م االرتفاع اجلنونى وغ��ر امُلرر لألس��عار، لتخفيف 

الع��بء على كاه��ل الطبق��ات الفقرة وحم��دودة الدخل.

الوظائف املدنية حق للمواطنني مجيعًا دون متييز أو حماباة أو وس��اطة، . 13
وتكلي��ف للقائمني بها خلدمة الش��عب وليس��ت امتي��ازًا عليه، وتكفل 
الدول��ة حق��وق العاملني وتضم��ن محايته��م، وقيامهم ب��أداء واجباتهم فى 

الشعب. مصاحل  رعاية 

ال جي��وز أن خيض��ع التعي��ني ف��ى الوظائ��ف املدني��ة أو تقلُّدها لغ��ر معيار . 14
الكف��اءة، وال جي��وز فص��ل املوظ��ف بغ��ر الطري��ق التأديب��ى إال إذا كان 

الفص��ل عقوب��ة تبعّي��ة فى جرمي��ة جنائية.

تلت��زم ال��وزارات ومصاحله��ا ، واألجه��زة احلكومي��ة ، ووح��دات اإلدارة . 15
احمللي��ة، واهليئ��ات العام��ة مب��ادئ الش��فافية واحلوكم��ة، وحمارب��ة 
الفس��اد، وب��اآلداء املهن��ى واإلدارى واالقتص��ادى الرش��يد، وختض��ع ألدوات 
الرقاب��ة اجملتمعي��ة، وتلت��زم بتحقي��ق تكاف��ؤ الف��رص ب��ني املوطن��ني 

مجيع��ًا، وتقدي��م خدماته��ا هل��م.

جي��ب ضم��ان أن يك��ون الرتق��ى ل��كل الدرج��ات باالعتماد على أس��س . 16
موضوعية شّفافة ومعلنة،  وإلغاء التوسع فى مبدأ االختيار فى الوظائف 
ال��ذى ُيس��تغل لتعي��ني وترقي��ة املع��ارف والتابع��ني، ولي��س األكف��أ ف��ى 
م من التقييم فى حضور ممثلني  العم��ل، مع ضمان حق العاملني فى التظلُّ

عن النقاب��ة املنتمى إليها.
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وف��ى مال املرأة العاملة نطالب باآلتى:

• حتس��ني الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياس��ية للنس��اء بشكل عام 	
والقط��اع النس��وى العام��ل ف��ى اجملتم��ع املصرى بش��كل أكثر حتدي��دًا، من 

خالل دع��م ومتكني املرأة بكاف��ة القطاعات.

• مواجه��ة ثقاف��ة التيارات الرجعية الت��ى ترى أن املرأة العامل��ة مكانها املنزل، 	
الدائمة. التوعية  حبمالت 

• العم��ل عل��ى متك��ني النس��اء باملس��اواة فيم��ا خي��ص حق��وق العم��ل، خاصًة 	
األج��ر، واحلق ف��ى العم��ل الالئق.

• إل��زام املؤسس��ات الت��ى حتت��وى عل��ى 50 عامل��ة فأكث��ر، بتوف��ر دور حضانة 	
ألطفاهل��ن مما ميكنهن من أداء أعماهلن، وإلزام املؤسس��ات الصغرة املتقاربة 

بعمل مثل تلك الدور بش��كل مش��رتك فى مكان متوس��ط بينها.

• العم��ل م��ن أجل تغي��ر البنية التش��ريعية التى تعوق ممارس��ة امل��رأة لدورها 	
عام بشكل 

• تفعي��ل م��ا ه��و قائم من قوان��ني ال جت��د طريقه��ا اىل التطبيق ف��ى أرض الواقع، 	
حي��ث مل  تع��د فك��رة املس��اواة القانونية هى اهل��دف النهائى  حلل مش��اكل 

املرأة العاملة املصرية.  

• متك��ني ودعم النس��اء العامالت م��ن آليات العم��ل النقاب��ى، وتأهيلهن العتالء 	
مناصب قيادي��ة داخل نقاباتهن. 

• رفض أي شكل من أش��كال التمييز إزاء املرأة وإدانته ومكافحته.	
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حقوق امُلسنني وأصحاب املعاشات

ينطل��ق برنام��ج حزبن��ا فى موضوع املعاش��ات من امل��ادة )17( من الدس��تورالتى 
تن��ص على: »تكفل الدولة توف��ر خدمات التأمني االجتماع��ى. ولكل مواطن 
ال يتمت��ع بنظام التأم��ني االجتماعى احلق فى الضمان االجتماعى، مبا يضمن له 
حي��اة كرمية، إذا مل يكن قادرًا على إعالة نفس��ه وأس��رته، وفى حاالت العجز 
ع��ن العم��ل والش��يخوخة والبطال��ة. وتعم��ل الدول��ة عل��ى توف��ر معاش مناس��ب 
لصغ��ار الفالح��ني، والعم��ال الزراعي��ني، والصيادي��ن، والعمال��ة غ��ر املنتظم��ة 
ِوفق��ًا للقان��ون. وأم��وال التأمين��ات واملعاش��ات أموال خاص��ة، تتمت��ع جبميع أوجه 
وأش��كال احلماي��ة املق��ّررة لألم��وال العامة، وه��ى وعوائدها حق للمس��تفيدين 
منها، وُتس��تثمر اس��تثمارا آمن��ا، وُتديرها هيئة مس��تقلة، ِوفق��ا للقانون. وتضمن 

الدولة أم��وال التأمينات واملعاش��ات”.

كم��ا نض��م إىل ه��ذه الفئة حقوق املس��نني حتى ل��و مل يكونوا م��ن أصحاب 
املعاش��ات الذي��ن قال الدس��تور عنهم فى امل��ادة )83(: “تلتزم الدول��ة بضمان حقوق 
املس��نني صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، وتوفر معاش مناس��ب 
يكف��ل هل��م حي��اة كرمي��ة، ومتكينه��م م��ن املش��اركة ف��ى احلي��اة العام��ة. 
وتراع��ى الدولة ف��ى ختطيطها للمرافق العامة احتياجات املس��نني، كما تش��جع 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ى على املش��اركة فى رعاية املس��نني. وذل��ك كله على 

النح��و الذى ينظم��ه القانون”.

إذن فالدول��ة مس��ئولة ع��ن وص��ول أصح��اب املعاش��ات، الذي��ن يدفع��ون 
اش��رتاكات التأمين��ات االجتماعي��ة ه��م وأصح��اب عمله��م العام��ني واخلاص��ني، 
بش��كل ع��ادل إليه��م يكفل هلم حي��اة كرمية. كم��ا أنها أيضا مس��ئولة عن 
الفق��راء، وأغلبه��م من املس��نني، الذين مل يكون��وا يعملون فى عم��ل منظم مؤمن 
عليه��م في��ه، ولي��س لديهم احلق ف��ى معاش التأمين��ات االجتماعية، ع��ن إعطائهم 

معاش��ا للضم��ان االجتماع��ى يكف��ل هل��م أيض��ا احل��ق فى حي��اة كرمية.

وم��ن امله��م اإلش��ارة هن��ا إىل أن املؤم��ن عليهم حالي��ا ال يعم��ل منهم ف��ى القطاع 



107

الع��ام إال أق��ل م��ن 4% من أف��راد اجملتمع، ويعمل حن��و 17% منهم ف��ى احلكومة، 
بينم��ا يعم��ل 31% منه��م فى القط��اع اخلاص ال��ذى يؤمن عليهم وف��ق احلد األدنى 
لألج��ر التأمين��ى الضئي��ل، وبالت��اىل حيصل��ون عل��ى معاش��ات بالغة الضآل��ة. أما 
ح��واىل نصف اجملتمع اآلخر فهو م��ن العاملني فى القطاع غر املنظم وغر اخلاضع 

للتأمين��ات االجتماعية.

وهن��اك س��بب رئيس��ى لضع��ف املعاش��ات هو ارتف��اع نس��بة األجر املتغ��ر الذى 
ال حيتس��ب فى التأمينات االجتماعية إال بنس��بة ضئيلة. كما س��اهم فى ضعف 
معاش��ات تأمين��ات العامل��ني بالقط��اع اخل��اص أن احلكوم��ة مل تق��م من��ذ أوائ��ل 
الثمانين��ات بتحدي��د احل��د األدن��ى لألج��ور بالقطاع اخل��اص، ولك��ن هناك حد 
أدن��ى م��ن الناحي��ة الواقعية لألج��ور، أى احلد األدن��ى لألجور الذى حيس��ب على 
أساس��ه املع��اش، والذى ظل حتى وقت قريب ال يتجاوز مائ��ة جنيه وهو ما يدفعه 
معظ��م القط��اع اخلاص ملعظ��م العاملني به )مع احلد األدنى من زيادته الس��نوية(. 
وزاد ه��ذا احلد األدنى بعد الثورة، ولكنها زي��ادة متواضعة وغر كافية، إذ إنها 
من��ذ عام 2013 ال تتجاوز أصبح122.5 جنيها ش��هريا للعامل غر املاهر، و152.5 
جنيه��ا للعامل املاهر واملؤهل املتوس��ط، و182.5 جنيه��ا للعامل مبهارة فائقة، وزاد 
فقط زيادة ضئيلة منذ عام 2016 احلد األدنى للمرتب الذى حيس��ب على أساسه 
املع��اش بالنس��بة للمؤهالت العلي��ا إىل 500 جنيه! ورغم الرفع بنس��بة 10% غالبا 
ف��ى س��نوات كث��رة، إال أنه��ا تفش��ل ف��ى مالحق��ة التضخ��م. أم��ا مع��اش الضمان 
االجتماع��ى ف��زاد قلي��ال حتى وص��ل إىل 320 جنيها للفرد و480 جنهيا لالس��رة. 

كم��ا تعرض��ت أم��وال التأمين��ات االجتماعي��ة طوي��ال للتبدي��د ألن الدول��ة 
تس��تخدمها ف��ى س��داد عجز املوازن��ة وتقلل م��ن التزاماتها بها كما ح��دث عندما 
ضمها يوس��ف بطرس غاىل لوزارة املالية، وبدد 200 مليار جنيه منها فى املضاربة 

البورصة! فى 

ج��اءت كارثة قانون التأمينات االجتماعية اجلديد رقم 135 لس��نة 2010، 
ال��ذى حيول نظ��ام التأمينات االجتماعي��ة إىل نظام ادخار ف��ردى جزئيا، والذى مت 

جتميده ولي��س إلغاؤه بعد ثورة يناير.
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ل��كل ه��ذا فإننا نطال��ب ونناضل م��ن أجل حقوق أصح��اب املعاش��ات املتمثلة 
األتى: فى 

• إع��الن ح��د أدن��ى لألج��ور، وأال يق��ل األجر األساس��ى 	
ال��ذى حُيتس��ب علي��ه املع��اش ع��ن 80% م��ن األج��ر اإلمج��اىل، 

لضم��ان دخ��ل الئق ألصح��اب املعاش��ات.

• وض��ع ح��د أدن��ى للمعاش��ات ال يق��ل عن احل��د األدنى 	
لألج��ور احل��اىل، حي��ث ال يعق��ل أن يقل معاش من خ��دم البلد 

ِ حديثا!
ط��وال حياته ع��ن مرتب امُلَع��نيَّ

• ��م املعلنة 	 تأمني زيادة املعاش��ات س��نويًا بنس��بة التضخُّ
م��ن البنك املركزى، غرالزيادات الدورية فى املعاش��ات.

• الش��فافية فى إع��الن امليزانيات التفصيلي��ة لإليرادات 	
واملصروف��ات الفعلّية، وعائ��د فوائد مبالغ التأمينات س��نويًا، مع 
اس��تقاللية هيئة التأمينات واملعاشات عن األموال احلكومية، 
كونها أموااًل خاصة كما نص الدس��تور، ومش��اركة ممثلى 
أصح��اب املعاش��ات ونقاباته��م ومجعياته��م املس��تقلة ف��ى إدارة 

أم��وال التأمينات والرقابة عل��ى ميزانياتها.

• ومؤسس��ات 	 ال��دوىل”  “البن��ك  اقرتاح��ات  رف��ض 
التموي��ل الدولي��ة، بف��رض قوان��ني خصخصة أم��وال التأمينات 
االجتماعي��ة، أو اس��تثمارها اس��تثمارًا غ��ر آم��ن ف��ى البورص��ة 
وغرها، وضمان  اس��تثمارها بش��كٍل آمن كما نص الدستور، 
بش��راء س��ندات اخلزانة املصرية، أو كودائع فى البنوك املصرية 

بس��عر الفائ��دة اجلارى.

• ضم��ان الش��فافية واملش��اركة الش��عبية الواس��عة، 	
وضمنه��ا مش��اركة أصح��اب املعاش��ات ومجعياته��م وروابطهم 
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ونقاباتهم، فى مناقش��ة قان��ون التأمين��ات االجتماعية اجلديد 
وإق��راره، قب��ل عرض��ه على ملس الش��عب.

• ��دة ل��كل العامل��ني 	 إخض��اع املعاش��ات لقواع��د ُمَوحَّ
دون وج��ود متييز لفئات خاصة، تتمتع بامتيازات فى معاش��ات 
مرتفع��ة بش��كٍل ُمبال��ٍغ في��ه عل��ى أغلبي��ة معاش��ات باق��ى 

املواطن��ني!

• تنفي��ذ االس��تحقاق الدس��تورى اخل��اص بالتطبي��ق 	
الفعل��ى للتأمني ضد البطال��ة، وضمان أن يطول كل العاطلني 
ع��ن العم��ل والراغب��ني في��ه، عل��ى أال يق��ل ع��ن 50% م��ن احلد 

األدن��ى لألجور.
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حول الرنامج احلزبى

 فى مال الفالحني واملس��ألة الزراعية

أوال: فى القضية الفالحية

يلت��زم حزبن��ا، بالنضال م��ن أجل تنفي��ذ الدول��ة اللتزاماتها فى مال املس��ألة 
الفالحّية ومحاية مجهور الفالحني، ِوفقًا للمادة )29( من الدستور، التى تلزمها 
ب� : »تنمية الريف ورفع مس��توى معيش��ة ُسّكانه«، وب� “توفر مستلزمات اإلنتاج 
الزراع��ى واحليوان��ى، وش��راء احملاصيل الزراعية األساس��ية بس��عٍر مناس��ٍب حيقق 

هام��ش ربح للف��الح”، و " حبماية الفالح والعامل الزراعى من االس��تغالل".

فالزراع��ة املصري��ة تواج��ه تده��ورًا ح��ادًا من��ذ عق��ود، ويعان��ى الفالحون من 

أزمة جوهرية تتمثل يف اختالل عملية اإلنتاج الزراعي، إىل احلد الذى أصبحت 

في��ه عملي��ة اإلنت��اج غر ُمدي��ة اقتصادي��ًا ل��كل أط��راف العملي��ة اإلنتاجية 

الزراعية، والحتقق فائضًا، كما أصبح الريف بيئة طاردة لقوي العمل الزراعية 

وللش��باب، بشكٍل أصبح معه الريف على هذا النحو مضخة للعاطلني املتدفقني 

إىل أطراف املدن واألحياء العش��وائية، كإضافة لذلك الكم اهلائل من العاطلني 

وطال��ي العم��ل يف أطراف املدن الزاحفة باجتاه املدن الك��رى، كما جيب علينا 

مواجه��ة “اجملاعة املائية” التى نعانيها بإج��راءات حامسة وختطيط جيد.

إنن��ا ف��ى “احلزب االش��رتاكى املص��رى« نهت��م فى احمل��ل األول بتنمي��ة الزراعة 
املصرية التى ال تنفصل عن مصاحل مجهور الفالحني: العمال الزراعيني  املعدمني، 
كم��ا نهت��م بالفالحني الفق��راء )الذين ميتلكون أو حي��وزون بضعة قراريط إىل 
أق��ل من فدان��ني(، وبالفالحني الصغار الذين حيوزون 2- 5 أفدنة، فهم يش��كلون 
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ح��واىل 90% م��ن امُل��اّلك، والقائمني عل��ى الزراع��ة بأنفس��هم، وميتلكون حواىل 
الزراعية.  األرض  نصف 

ون��رى أن األس��باب الرئيس��ية فى تده��ور وضعهم املعيش��ى فى العق��ود األخرة 
ه��ى تقليص أو إلغاء دور اجلمعي��ات التعاونية الزراعية، وإهدار جهدها فى مال 
توف��ر مس��تلزمات اإلنتاج وش��راء أو تس��ويق احملاصي��ل الزراعية، وه��و ما أدى إىل 
بق��اء الفالح��ني حتت رمح��ة الُتّجار، فى عالق��ات غر متكافئة، س��واء فى مال 
بيع مس��تلزمات اإلنتاج من بذور وأمسدة ومبيدات وتأجر اآلالت هلم، أو فى مال 

ش��راء احملاصيل منهم. 

��َل كذل��ك ف��ى إلغ��اء “التموي��ل التعاون��ى” وحتويل��ه إىل »متوي��ل  ثَّ كم��ا مَتَ
جت��ارى” تتواله “بن��وك التنمية الزراعي��ة”، كذلك فى تقلي��ص دور وتغير طابع 
ك أقل من 3 أفدنة وضم  عضوي��ة “اجلمعيات التعاونية الزراعية”، باس��تبعاد ُمالَّ
ك إليها. وهلذا نناضل من أجل إلغاء تعدي��ل عام 2014 للمادة )8( من  ِكب��ار امُل��الَّ
قان��ون التع��اون الزراع��ى رق��م )1980/122(، اخلاص��ة بفت��ح الباب للمس��تثمرين 

والقط��اع اخلاص وغره لالس��تيالء والس��يطرة على اجلمعي��ات الزراعية.

كم��ا أضيف إىل معاناة مس��تأجرى األرض تعديل نظ��ام اإلجيارات الزراعية، 
بالقانون رقم )96( لس��نة 1992، والذى بدأ س��ريانه منذ ع��ام 1997، والذى أطلق 
القيم��ة اإلجياري��ة لك��ى تتح��دد بالع��رض والطل��ب دون ح��د أقص��ى، كما مل 

يتضم��ن حدًا أدنى ملدة اإلجي��ارة الزراعية.

كما يعانى الفالحون من احملاوالت املتكررة لالس��تيالء على أرضهم )س��واء 
أراضى اإلصالح أم أراضى احلراسة أم األراضى املؤجرة من األوقاف( من ِقبل كبار 
ك الس��ابقني واحملدث��ني، ورجال كبار ف��ى خمتل��ف األجه��زة التنفيذية فى  امُل��الّ
الدول��ة، بامتن��اع “هيئة اإلص��الح الزراعى” عن تس��ليم الفالحني عق��ود امللكية 
رغم سدادهم لكل أقساطها، وكذلك بقيام “هيئة األوقاف” ببيع األرض املؤّجرة 
ذة فى الدولة كجهاز الش��رطة  هل��م، وبالذات جلمعي��ات مرتبطة بقطاعات ُمتنفِّ
والقضاء، وحماوالت تلك اجلهات طردهم واالستيالء على أراضيهم، رغم أن القانون 

ال ُيعط��ى لوزارة األوقاف هذا احلق.  
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ل��كل هذا فإننا نناضل من أجل:

• محاي��ة حق الفالح فى أرضه، اململوكة له، من عدوان الفس��اد املتمثل 	

ف��ى امتناع اإلصالح الزراعى عن تس��ليم الفالحني صك��وك ملكية األرض رغم 

دفع مثنها، وفساد األوقاف املتمثل فى بيع أراٍض ال متلكها، وفساد مجعيات تضم 

متنفذين من ضباط وقضاه وغره بش��رائهم أراٍض يعلمون أنها ليس��ت ملك بائعها 

املتمث��ل ف��ى وزراة األوقاف التى تق��وم ببيع األراضى.

• نطال��ب باس��رتداد اجلمعي��ات الزراعي��ة ل��كل األم��وال الت��ى س��طا عليها 	

»بن��ك التنمي��ة واالئتم��ان الزراع��ى«، ألنها باألصل أم��وال الفالح��ني، والتى يعيد 

البن��ك إقراضها هل��م بفوائد باهظة، وُيعاقبون باحلبس واحلجز على األرض وبيعها 

عند التعث��ر يف الوفاء بها.

• احلماي��ة م��ن إخض��اع الفالح��ني ألس��عار الس��وق الدولي��ة ل��دى ش��راء 	

مس��تلزمات اإلنتاج، من بذوٍر، وتقاٍو، وأمسدٍة، ومبيداٍت، وآالٍت زراعية، وأمصاٍل، 

رغ��م قوتهم االقتصادية احملدودة، ودعم وصول تلك املس��تلزمات للفالحني الذين 

يزرعون أرضهم بش��كل مباش��ر ولي��س للُماّلك.

• وين��ادى حزبن��ا بإنش��اء مجعي��ات الفالح��ني التعاوني��ة الدميقراطي��ة، 	

والت��ى ال تض��م فى عضويتها كب��ار املالك وال كب��ار التجار واملس��تثمرين، وقيام 

احلكوم��ة بتوفر الطاقة الالزمة لتش��غيل اآلالت الزراعية للفالحني بتكلفة 

إنتاجها وليس مبا ُيسّمى ب� »السعر العاملى”، وتوفر خمتلف احتياجات الفالحني 

بالس��عر الذى يضمن هلم رحبًا ويضمن للش��عب املصرى غذاًء بأس��عار مناسبة، مع 

حظ��ر تصدير ما حيتاجه الس��وق احمللى م��ن املنتجات الزراعّية.

• ��ار املس��تلزمات الزراعية، 	 محاي��ة الف��الح الفقر والصغر من س��طوة جُتّ

وجتار ش��راء احملاصيل، وبنوك التس��ليف التجارى، واحلرص عل��ى دعم اجلمعيات 

التعاوني��ة الزراعي��ة الدميقراطي��ة لكى توفر مس��تلزمات اإلنت��اج باألجل حلني 
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احلص��اد، كم��ا يوف��ر متوي��ل الزراع��ة الفالحي��ة متوي��اًل تعاوني��َا بفائ��دة غ��ر 

جتاري��ة، ويوفر تس��ويقَا ع��اداٍل لإلنتاج الكل��ى دون إخضاع كل فالح لس��طوة 

كب��ار الُتّج��ار الذي��ن يش��رتون حمصول��ه بأخب��س األمث��ان، وأحيان��ا قب��ل أن يتم 

نضج��ه، اس��تغالاًل حلاج��ة الفالح للنق��ود لتموي��ل عملية اإلنت��اج الزراعى.

• أحقية املس��تأجر احلائ��ز الفعلى والقائم بالزراعة فى صرف مس��تلزمات 	

اإلنتاج من اجلمعيات الزراعّية بنفس��ه، وعدم صرفها للمالك املؤجر لألرض، الذى 

يبيعها فى السوق السوداء.

• محاي��ة الف��الح املس��تأجر ل��ألرض، م��ن خ��الل تعدي��ل “قان��ون العالقة 	

ب��ني املالك واملس��تأجر” رقم 96 لس��نة 1992، حبيث يضمن حقوق��ًا أكثر إنصافًا 

م��ن النات��ج الزراعى للمس��تأجر الذى يعم��ل فعليًا فى اإلنتاج، س��واء بتحديد حد 

أدنى ملدة العالقة اإلجيارية بس��بع س��نوات، ضمانًا الس��تقرار وض��ع الفالح ودعما 

لدوره فى احلفاظ على، وحتس��ني وتطوي��ر، جودة األرض، وكذلك بتحديد حد 

أقصى للقيمة اإلجيارّية فى كل حمافظة حس��ب جودة الرتبة، ضمانًا لتقسيم 

أكث��ر إنصاف��ًا لناتج العملي��ة الزراعي��ة، ُتنصف املنت��ج الفعلى القائ��م بالزراعة، 

ب��داًل م��ن الوض��ع احلاىل ال��ذى ال يتلّقى فيه املس��تأجر إال ما يكاد يس��اوى أجره 

كعام��ل زراعى، مع ذه��اب معظم العائد للمالك، ال��ذى يتقاضاه كإجياٍر ُمغاىل 

للغاية. فيه 

• رف��ض احلج��ز عل��ى األرض الزراعي��ة وبيعها وف��اًء للديون، ورفض س��جن 	

الفالحني بس��بب ديون ناجتة عن زراعة األراضى، وعدم احلجز على احملصول إال 

ف��ى حال��ة الضرورة القصوى، عل��ى أن يكون بديل اإلج��راءات العقابّية األخرى 

ه��و التيس��ر عل��ى املنتجني املباش��رين بداًل م��ن سياس��ات إذالهلم، ف��ى الوقت الذى 

ن��رى في��ه كل البن��وك تتصاحل م��ع املدينني بامللي��ارات ومئات املالي��ني من كبار 

الرأمسالي��ني، بإس��قاط ديونه��م، أو التغاض��ى عن فوائده��ا، ومنحهم تيس��رات فى 

الس��داد حُيرم منها صغ��ار الفالحني.
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• ويدع��و حزبن��ا إىل االهتم��ام بالعم��ال الزراعي��ني ومحايته��م م��ن 	
اس��تغالل مقاوىل األنفار هلم، وتش��جيعهم على تش��كيل نقاباتهم لكى تتعاقد 
دميقراطي��ا على تش��غيلهم، ولك��ى تلعب دورًا فى التأم��ني االجتماعى احلقيقى 

هل��م حبفز الدولة وأصحاب العم��ل على دفع تأميناتهم االجتماعية، وكذا توفر 

التأم��ني الصح��ى، محايًة هل��م من غوائ��ل البطالة والش��يخوخة والعج��ز والوفاة، 

رة فقط،  ورفض ما ُيس��ّمى بالش��هادات التجارية للتأمني احملدود ضد الوفاة امُلَبكِّ

والت��ى ترتب��ح منه��ا الش��ركات القائم��ة بالتأم��ني، بدياًل ع��ن دورهيئ��ات التأمني 

االجتماع��ى غر الرحبي��ة، والقائمة عل��ى التكاف��ل االجتماعى.

• كم��ا نؤك��د عل��ى أن الصناع��ة قاط��رة االقتص��اد القوم��ى، وتصني��ع 	

الري��ف ومنتجات��ه الزراعي��ة ُينمي��ه، وميت��ص فوائض العمال��ة به، ويفت��ح الباب 

واسعا أمام تطويره ووقف اهلجرة منه إىل املدن، ومينع مجاعات التطرف واإلرهاب 

من اس��تغالل أوضاعه لتجني��د األتباع.

ثانيا: فى مس��ألة السياسة الزراعية:

يتمس��ك حزبن��ا، ف��ى املس��ألة الزراعية وال��دور القوم��ى للزراعة ف��ى اجملتمع، 

بااللتزام��ات الت��ى وردت ف��ى نصوص امل��ادة )29( م��ن الدس��تور 2014، والتى تنص 

عل��ى أن: “الزراع��ة مق��وِم أساس��ى لالقتص��اد الوطن��ى، وتلت��زم الدول��ة حبماي��ة 

الرقع��ة الزراعي��ة، وجتري��م االعت��داء عليه��ا، كم��ا تلت��زم بتنمية الري��ف، ورفع 

معيش��ة ُس��ّكانه ومحايته��م م��ن املخاط��ر البيئية، وتعم��ل على تنمي��ة اإلنتاج 

الزراع��ى واحليوان��ى وتش��جيع الصناع��ات الت��ى تق��وم عليهم��ا” .... “كم��ا تلت��زم 

الدول��ة بتخصي��ص نس��بة م��ن األراض��ى امُلس��َتصلحة لصغ��ار الفالح��ني وش��باب 

اخلرجي��ني". ومن هنا، فإن حزبن��ا يعتر أن واجبنا الدفاع ع��ن تطوير دور الزراعة 

املصري��ة حت��ى تتمكن من حتقي��ق االكتفاء الذاتى الغذائ��ى لبالدنا، باعتباره 

أح��د أه��م مقوم��ات اس��تقاللنا، كما فعل��ت من قب��ل دول كثرة.
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وانطالقا مما تقّدم، يتبنى حزبنا السياس��ات التالية:

أواًل : احللول العاجلة

رب��ط الزراع��ة بأه��داف اإلنت��اج الزراع��ي كقط��اع اس��رتاتيجي اقتصادي . 1

يه��دف إىل توف��ر احتياجاتنا من الغذاء، من جهة، ومن جهة أخرى خلق 

فرص أول���ّية لتصنيع الريف، 

وه��ذا يقتض��ي ض��رورة العم��ل عل��ى ختطي��ط ال��دورة الزراعي��ة عل��ى أس��اس 

علمي، يضع يف االعتبار األول ضبط التصنيف احملصولي املومسي على أساس 

من دراس��ة إحتياجات الس��وق احمللي، م��ن املواد الغذائي��ة للمواطنني، والعلف 

احليوان��ي، وحاج��ات التصنيع الزراع��ي، ومقتضيات تصني��ع اخلامات األولية 

كاأللي��اف والزي��وت واملكونات الطبي��ة وما إىل غر ذلك. ث��م يأتى بعد ذلك 

واق��ع التعاق��دات ال��يت مُيك��ن إبرامها م��ع األس��واق الدولية، عل��ى أن يتم وضع 

التصني��ف احملصول��ي يف التنوع��ات اجلغرافية.

حتدي��ث آلي��ات تس��ويق احملاصي��ل، عل��ى أس��اس أن ُتصب��ح الدول��ة ه��ي . 2

الضام��ن الرئيس��ي لتصري��ف وتس��ويق نات��ج عملي��ة اإلنت��اج الزراع��ي. 

أن يت��وىل "بن��ك التنمي��ة واالئتم��ان الزراع��ي" توف��ر التموي��ل ال��الزم . 3

للتعاونيات، حبيث تتمكن من دفع 80 % من أمثان احملاصيل للمزارعني 

ومنتج��ي احلاصالت الزراعية، على أن تق��وم التعاونيات بعد ذلك بصرف 

باق��ي الثم��ن عند التس��ويق النهائ��ي، وأن تتحم��ل هي مصروف��ات خدمة 

التس��ويق وفوائد التمويل، من واقع مايتحقق هلا من هامش ربح ناتج عن 

أعم��ال التس��ويق وماتقدمه م��ن خدمات متمعية ع��ر منافذها.

ب��ات، . 4 تش��ديد الرقاب��ة عل��ى أس��واق الب��ذور والتق��اوي واملبي��دات وامُلخصِّ

م��ن ِقبل جلان مش��رتكة م��ن البح��وث الزراعية واإلرش��اد الزراعي ووزارة 
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التموي��ن، حبيث يتم ضم��ان جودة وصالحية البذور والتقاوي واملبيدات، 
وتوافقه��ا م��ع االش��رتاطات الصحّي��ة والبيئي��ة، وتس��ليمها مباش��رة إىل 

الفالح��ني ع��ر التعاوني��ات الزراعية.

صاته��ا املالي��ة، لكى . 5 تطوي��ر مراك��ز البح��وث الزراعي��ة، وزي��ادة خُمصَّ
ت��ؤدى دوره��ا احلقيقي يف تطوي��ر وحتديث الزراع��ة املصرية، من خالل 
اس��تنباطها ألن��واع عالية اجل��ودة وكثيفة اإلنت��اج من التق��اوي والبذور. 
كم��ا جي��ب تش��جيع الباحث��ني األف��راد الذين توصل��وا إىل إنتاج س��الالت 
نباتي��ة أعل��ى إنتاج��ًا م��ن احلالي��ة وتوفر فى اس��تهالك مياه ال��رى، وكذا 
الفالح��ني ال��رّواد الذي��ن توصل��وا إىل ط��رق زراع��ة جدي��دة وبس��يطة 
توف��ر 50% - 60 % م��ن مي��اه ال��رى، ب��دال من التضيي��ق عليه��م وحصارهم، 
والعم��ل على نش��ر ذلك وتعميمه على أوس��ع نط��اق، كما جيب حتديث 
حب��وث قي��اس وحتس��ني الرتب��ة الزراعي��ة وجتدي��د عناصره��ا الضرورية 

ب��ات وامُلكم��الت الغذائي��ة للرتبة. امُلس��تهلكة، ع��ر ختلي��ق امُلَخصِّ

مراجع��ة منظوم��ة دع��م اإلنت��اج الزراع��ي، وقصر الق��روض الت��ى يقدمها . 6
"بن��ك التنمي��ة واالئتمان الزراعي" ألنش��طة اإلنتاج الزراع��ي، على خدمة 
املس��احات الزراعي��ة يف ح��دود 15 فدان فأق��ل، على أن ُيبِق��ي هذا الدعم 
على نس��بة ال��� 5% فوائد، دومنا أي��ة إضافات أو مصروف��ات إدارية أخرى 

تغط��ي القرض حتى متام الس��داد.

ل السياس��ات التمويلية لتمويل اإلنتاج الزراعي، حبيث يتوفر ش��رط  وأن ُتَع��دَّ
وحي��د لإلق��راض كضمان ه��و حمضر معاين��ة لتزريع احملص��ول ُمعتمدًا من 
اإلدارة الزراعي��ة باس��م القائ��م بالزراع��ة فعاًل، أي��ًا كان: مالكًا أم ُمس��تأجرًا 
بالتعاق��د اإلجي��اري، أم قائم��ًا بالزراع��ة بطريق��ة املزارع��ة، عل��ى أال يش��رتط 
تقدي��م أي ضم��ان آخر، أو أية مس��تندات أخرى، خبالف البطاقة الش��خصية 

وحمضر معاين��ة التزريع.

م��ة من  وُيق��اس عل��ى ذل��ك طريق��ة احلص��ول عل��ى مس��تلزمات اإلنت��اج امُلَدعَّ
اجلمعي��ات التعاوني��ة، وك��ذا احلص��ول عل��ى اخلدم��ات الزراعي��ة املختلفة، 
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اكتف��اًء به��ذا احملض��ر امُلعتمد وإثبات الش��خصية الغر، لضمان عدم تس��رب 
الدع��م إىل كبار ُم��اّلك األراض��ي الزراعية.

تقدي��م دعم الطاقة ملصانع األمسدة اآلزوتية مش��روطًا باالحتس��اب على . 7
مايتم تس��ليمه فقط بالطن من األمسدة امُلَسلَّمة للجمعيات الزراعية اليت 
تتوىل تس��ليمها بس��عر حتفي��زي للقائمني فعاًل بالزراع��ة، ِوفقًا للمحضر 
الس��ابق ذك��ره، وحب��د أقص��ى مايل��زم لزراع��ة 15 ف��دان للفرد بالنس��بة 
للموس��م احملصول��ي، عل��ى أن حُيدد س��عر الس��ماد اعتمادا عل��ى تكلفة 
اإلنت��اج ُمضاف��ًا إليه هامش رب��ح مقبول،وليس ما ُيدعى ب� "الس��عرالعاملى".

تدعي��م إنش��اء مش��اريع صناع��ات التعبئ��ة واحلف��ظ وبع��ض الصناع��ات . 8
الغذائي��ة املالئم��ة بيئي��ًا، بالق��رب م��ن املناط��ق الزراعي��ة وذلك لتش��جيع 

الزراع��ات التعاقدي��ة. 

توس��يع مش��اريع الثروة احليوانية، ويف مقدمتها "مش��روع تربي��ة البتلو"، . 9
بآلي��ات وهي��اكل متويلي��ة وحتفيزي��ة جدي��دة، تعتم��د عل��ى أولوية 
ش��باب الق��رى املصري��ة، وِصغ��ار ُمرب��ي الث��روة احليواني��ة،  وعل��ى أس��اس 
تس��ليم الرؤوس واس��تالمها بع��د انتهاء مدة التس��مني كأوزان م��ن اللحوم 
م��ع إج��راء التأم��ني عليها ض��د النف��وق، وتدري��ب املربني ع��ر إدارات الطب 
البيط��ري احملل���ّية، وأن يت��وىل "الصن��دوق اإلجتماع��ي" باإلش��رتاك م��ع 
"صن��دوق الث��روة احليواني��ة" عملي��ة متوي��ل املش��روع، عل��ى أن تس��تلم 
الدولة ناتج املشروع من اللحوم عر مازر القوات املسلحة ووزارة الزراعة 

لطرحه��ا عر مناف��ذ التوزيع.

إص��دار تش��ريعات رادعة تضم��ن عدم االعت��داء على األراض��ي الزراعية، . 10
خصوصا وقد فقدنا الكثر من األرض الزراعية لصاحل حتويلها ألراضى 
مبان��ى فى ف��رتة الفوضى اإلدارية التى أعقبت ث��ورة 25 يناير عام 2011. 
فقد مت رصد 1.8 مليون حالة تعٍد على األراضى الزراعية، فى الفرتة منذ 
2011 وحتى مارس 2018، بإمجاىل حنو 82500 فدان حس��ب إحصاءات 

وزارة الزراعة.
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والب��د أن متتل��ك س��لطات الدول��ة املختص��ة الق��درة عل��ى التحرك ف��ورًا إلزالة 
آث��ار التعدي وعلى نفقة املتعدي، وأن تتضمن التش��ريعات اجلديدة كذلك 
املعاقب��ة اجلنائي��ة للموظف��ني املختصني ) موظفي محاي��ة األراضي - مديري 
اإلدارات الزراعي��ة(، كٌل حس��ب موقع��ه الوظيف��ي اللصيق حبال��ة التواطؤ أو 
اإلهم��ال أو التقص��ر الذي يؤدي إىل حتق��ق التبوير أو البناء ح��ال حدوث ذلك.

رف��ض وصاية هيئ��ات التمويل الدولي��ة على صياغة السياس��ة الزراعية . 11
املصرية على غرار ما حدث فى املؤمتر الدوىل الذى ُعقد فى وزارة الزراعة 
املصري��ة ف��ى فراي��ر 1992، وأوق��ف أى دور للدول��ة فى الزراع��ة املصرية 
س��واء ف��ى التخطي��ط أو التنفيذ، وأنهى ال��دورة الزراعية فض��اًل عن إيقاف 
تعيني املهندس��ني الزراعيني كمرش��دين زراعيني منذ عام 1984، فهو مل 
يك��ن يه��دف إال إىل إع��ادة هيكلة الزراعة املصري��ة، لكى تتكيف 
م��ع احتياج��ات الس��وق الدولي��ة، ولي��س للتواف��ق م��ع احتياج��ات الس��وق 
املصري��ة، كما كان يهدف إىل تعظيم مصلحة املس��تثمرين املصريني 
واألجان��ب على حس��اب صغ��ار املنتجني املصري��ني. لقد أطلق ه��ذا املؤمتر 
ي��د الش��ركات متع��ددة اجلنس��ية، التى تعمل ف��ى مال إنت��اج وجتارة 
مس��تلزمات الزراع��ة )ب��ذور ، أمس��دة ، مبي��دات ، أعالف ..إخل( فى الس��وق 
احمللية؛ عالوة على القطاع اخلاص واالس��تثمارى الذى لعب دورًا بارزًا فى 
جت��ارة تلك املس��تلزمات و احملاصي��ل التى ينتجها الفالح��ون، ومنح هؤالء 

مجيعا غط��اًء قانونيًا.

ويدع��و حزبن��ا إىل صياغ��ة سياس��ة زراعي��ة وطني��ة يق��وم به��ا اخل��راء . 12
الوطني��ون املصري��ون، بش��كٍل دميقراط��ى، ومبش��اركة كل العلم��اء 
املصري��ني ف��ى اجلامع��ات ومراك��ز األحب��اث املصري��ة واالقتصادي��ون 
الوطني��ون، والعم��ل عل��ى ختطي��ط اإلنت��اج الزراع��ى حبس��اب املصلح��ة 
القومي��ة ف��ى احمل��ل األول، وتوجي��ه اإلنتاج إىل اش��باع احتياجات الس��وق 
احملل��ى ولي��س إىل االقتص��اد التصدي��رى ال��ذى ال يه��دف إال إىل تلبي��ة 
احتياج��ات الس��وق الدولي��ة على حس��اب االحتياجات احمللي��ة فى األمن 
الغذائ��ى، وتوف��ر اخلام��ات األول���ّية الضروري��ة للصناع��ة، بال��ذات ف��ى 
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صناع��ات املنس��وجات والس��كر وامل��واد الطبي��ة.

الب��د، فى ظ��ل أزمة الفقر املائى الت��ى نعانيها، من وض��ع خطة متكاملة . 13
إلنهاء نظام الرى بالغمر والتوسع تدرجييًا فى تعميم نظام الرى بالتنقيط، 
س��واء إلمكاني��ة زي��ادة املس��احة املنزرع��ة أو لع��الج مش��اكل الص��رف 
وارتف��اع منس��وب املي��اه اجلوفي��ة، أو إلمكانية االس��تفادة م��ن التطورات 

العلمي��ة مثل إضافة مواد التس��ميد ملي��اه الرى، وغرها.

جي��ب، خ��الل اجملاع��ة املائي��ة الت��ى نواجهه��ا، أن تق��وم الدول��ة حبظ��ر . 14
اس��تخدام املي��اه ف��ى مّحام��ات الس��باحة اخلاص��ة، وفى مالع��ب اجلولف، 
ووقف إنش��اء اجلديد منها ومنع اس��تخدام املوجود، واالكتفاء مبمارس��ة 

رياض��ات مثل الس��باحة ف��ى محام��ات الس��باحة العام��ة وبالنوادى.

البدي��ل ع��ن وض��ع خط��ة تنمي��ة متكامل��ة جوهره��ا إدارة م��وارد . 15
الدول��ة، بال��ذات غ��ر امُلس��َتَغّلة، وعل��ى رأس��ها الصح��ارى، بإنش��اء عم��ق 
صح��راوى حملافظات الوادى، وختطيط التوس��ع اإلس��كانى ف��ى الصحراء، 
ودع��م وتنمي��ة إنش��اء جتمع��ات تنموّي��ة صحراوّي��ة زراعّي��ة وصناعّي��ة 
وتعدينّي��ة، م��ن أجل التنمي��ة، واحلفاظ عل��ى مس��احة األرض الزراعّية 

القدمي��ة اخلصب��ة.

إق��رار أولوي��ة توزي��ع األراض��ى املس��تصلحة عل��ى الفالح��ني، بال��ذات ملن . 16

ُطردوا من أرضهم املس��تأجرة بعد قوان��ني اإلجيارات اجلديدة، أو بالتهجر 

��رة، وكذل��ك توزيعها على  مث��ل أه��اىل النوب��ة، م��ع منحها بش��روط ُمَيسَّ

ش��باب اخلرجيني من كلي��ات الزراعة.

وفيم��ا يتعل��ق باملوقف م��ن الزراعة الرأمسالي��ة الكب��رة، فيدعو حزبنا . 17

إىل إع��ادة جتري��م جت��اوز احل��د األقص��ى للملكي��ة الزراعي��ة ال��وارد فى 

قان��ون اإلص��الح الزراعى، فى األراضى الصحراوية واملس��تصلحة. فاألرض 

الزراعي��ة ذات وظيف��ة اجتماعي��ة بص��رف النظر ع��ن الش��كل القانونى 

مللكيته��ا على نط��اق اجملتمع.
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برنامج احلزب ف��ى التعليم واألمية، والبحث العلمى

ينطل��ق »احل��زب االش��رتاكى املص��رى«، ف��ى قضاي��ا التعلي��م، م��ن االلت��زام 
بامل��ادة )19( م��ن الدس��تور التى تنص عل��ى أن »التعلي��م حق ل��كل مواطن هدفه 
بن��اء الش��خصية املصرية واحلف��اظ على اهلوي��ة الوطنية وتأصي��ل املنهج العلمى 
ف��ى التفك��ر وتنمي��ة املواه��ب وتش��جيع االبت��كار، وترس��يخ القي��م احلضارية 
والروحي��ة وإرس��اء مفاهي��م املواطن��ة والتس��امح وع��دم التميي��ز. وتلت��زم الدول��ة 
مبراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووس��ائلة وتوفره وفقا ملعاير اجلودة العاملية. 
والتعلي��م إلزام��ى حت��ى نهاي��ة املرحل��ة الثانوية أو م��ا يعادهلا. وتكف��ل الدولة 

مانيت��ه مبراحل��ه املختلف��ة ف��ى مؤسس��ات الدول��ة التعليمية وفق��ا للقانون”.

تش��ر أحدث اإلحصاءات الصادرة عن »اجلهاز املرك��زى للتعبئة واإلحصاء«: 
»مص��ر ف��ى أرق��ام«، )أواخر م��ارس 2018(، حول أوض��اع التالميذ وامل��دارس، للعام 
2016 - 2017، إىل أن إمج��اىل ع��دد التالمي��ذ عل��ى مس��توى اجلمهورية بلغ 20 
مليونًا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونًا و608 ألف تلميذ باملدارس احلكومية، 
ومليون��ان و32 ألف تلميذ باملدارس اخلاصة، يدرس��ون مجيعًا فى 52 ألف و664 
مدرسة، منها ، 45 ألفًا و279 مدرسة  حكومية، و7 آالف و358 مدرسة خاصة. 
إال أن تع��داد تل��ك املدارس يعكس انطباعا خاطئًا: حيث يتم احتس��اب املدرس��ة 
ذات الفرتتني مدرس��تني، وكذا حُتتسب مدرسة احلضانة واالبتدائى مدرستني، 

وبالطبع هناك ما يتم احتس��بابه ثالث وأربع مدارس!

ولكن العدد الفعلى ملبانى املدارس، حس��ب موقع »هيئة األبنية التعليمية«، 
يقل قلياًل عن 26 ألف مدرسة فقط!

وتش��ر األرق��ام إىل أن إمجاىل ع��دد الفصول بلغ 419 ألف��ًا و900 فصاًل، باملدارس 
احلكومي��ة ، و62 ألفًا و700 فص��اًل باملدارس اخلاصة، )حمتس��بة بنفس الطريقة 
اخلاطئ��ة املش��روحة أعاله(. أما كثاف��ة التالميذ فى الفصل، فتبلغ فى املتوس��ط 

44 تلمي��ذًا، بامل��دارس احلكومية، بينما تبلغ 32 تلمي��ذًا فى املدارس اخلاصة.

��ى واألزهرى، حيث يبلغ عدد  وتش��مل منظوم��ة التعليم كاًل من التعليم الفنِّ
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امل��دارس الفنّي��ة حن��و ألفى مدرس��ة، أم��ا التعليم األزه��رى  فيتم ع��ر 9569 معهد 
أزه��ري، ينتظم فيه��ا 2.086.006 تلميذًا وتلميذة.

ولن��رتك موض��وع » معاي��ر اجل��ودة العاملي��ة » جانب��ًا اآلن، ولنناق��ش نس��بة 
ال��� 7%، الت��ى أقّره��ا الدس��تور)فى امل��واد )19(، و)21(، و)23( تباع��ًا(، للصرف على 
التعلي��م ماقب��ل اجلامع��ى واجلامع��ى والبح��ث العلمى، رغ��م تواضعها، قياس��ًا إىل 
ماخّصصت��ه كل ال��دول الناهضة واملتقدمة هلذه اجملاالت، والتى تصل فى كل 
التج��ارب الناجح��ة فى الدول اآلس��يوية واألفريقية، إىل مايق��رب من ربع موازنة 

الدول��ة بالكامل!

فحس��ب »البي��ان امل��اىل للموازن��ة العام��ة للع��ام امل��اىل 2019/2018«، ال��ذى 
َر الناتج احملّلى اإلمجاىل  أصدرت��ه وزارة املالية فى منتصف ش��هر مايو 2018، ُق��دِّ
ملص��ر ب��� 5.2 تريليون جني��ه، وهذا يعنى أن الدولة ُملزم��ة بتدبر ماقيمته 364 
ملي��ار جني��ه مصرى للصرف عل��ى التطوير العملى الش��امل للعملي��ة التعليمية 
ط، والنتش��اهلا م��ن املوقع غر الالئق الذى  البائس��ة وللعم��ل البحثى العلمى امُلَتَخبِّ
حتتل��ه فى مؤخرة الرتتي��ب العاملى، غر أن احلكومة مل توفر س��وى 172 مليارًا، 
أى أق��ل م��ن نص��ف االس��تحقاق، يذه��ب«80% منه��ا إىل بن��د األج��ور، وال يتبق��ى 
س��وى 20% للتعليم«، كما ذكر »د.مجال شيحة« رئيس جلنة التعليم والبحث 
العلم��ى مبجل��س النواب، فم��اذا نفعل بهذا املبل��غ اهلزيل، وماذا جُي��دى فى أوضاع 

تعليمن��ا املتدهور؟!

إنَّ النات��ج الطبيعى لإلهمال املرتاكم فى س��نوات نصف الق��رن املاضى، وللضن 
عل��ى التعلي��م والبحث العلمى، مبا يس��تحقانه من اهتمام وإنف��اق، هو هذا الرتدى 
الش��امل فى أوض��اع التعليم املصرى، ليس قياس��ًا بالنس��بة إىل املس��تويات العاملية 
الرفيع��ة، وإمن��ا حتى بالنس��بة لل��دول العربية واألفريقية، ودول آس��يا و»الش��رق 
األوس��ط«، الت��ى كنا حتى عقدى الس��تينيات والس��بعينيات، أكث��ر تقدمًا منها 

مبراحل.   

وبالنظ��ر إىل ماتق��ّدم ، ف��إن نس��بة كبرة م��ن املبان��ى التعليمي��ة متهالكة، 
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وتفتق��د إىل اللوازم الضرورية لعملية تعليمية متكاملة: املعامل والتجهيزات، 
وال��ورش، واملالع��ب، واملكتب��ات، وقاعات الرس��م واملوس��يقى واهلواي��ات، ..إخل، بل 
أن بعضه��ا يفتق��د إىل األساس��يات املادية كاملقاع��د و»التخت��ات«، ودورات املياه 

الالئق��ة، وبعضها بال نوافذ!

واأله��م ه��و االفتق��اد إىل اس��رتاتيجية ش��املة للتعلي��م ف��ى مص��ر، توض��ح 
مس��تهدفاته وفلس��فته، واخلط��ط املس��تقبلية لتطوير أوضاعه، حبي��ث ال ترتبط 
باملس��ؤول وتذه��ب – كم��ا اعتدن��ا -  بذهاب��ه، كذل��ك فه��ى حباج��ة للمديرين 
األكف��اء، واملدرس��ني  املتميزي��ن، واملؤهل��ني تأهي��اًل مناس��بًا، واملناه��ج الدراس��ية 
املتس��قة م��ع التعلي��م املعاص��ر، البعيد ع��ن التلقني واحلف��ظ، والتى تس��اعد على 
التفك��ر املنطقى، وتؤس��س للرؤي��ة العلمى، والق��درة على التميي��ز واالختيار، 
فض��اًل عن ترس��يخ االنتم��اء الوطن��ى والقومى، وإرس��اء مفاهيم املواطن��ة، واإلميان 

م اإلنس��انية. بالع��دل والقيِّ

ونرى هنا وجوب االلتزام بأن التعليم حق جلميع أفراد الش��عب، وواجب إلزامى 
عل��ى احلكوم��ة فى عالقته الوثيقة خبطة التنمية، ونش��دد على أهمية توفر 
تعلي��م جيد جلميع املواطنني على قدم املس��اواة، ونرى أن هذا يتناقض جذريًا مع 
خط��ة احلكومة احلالية، كما برز بالذات فى اتفاقها األخر مع “البنك الدوىل” 
��َى “خط��ة تطوي��ر التعلي��م«، وم��ع تصرحيات املس��ؤلني ف��ى احلكومة  فيم��ا مُسِّ
والرمل��ان، وتصرحي��ات وزير الرتبية والتعليم ذاته، »د. طارق ش��وقى«، التى هاجم 
فيها »مانّية التعليم«، ودعا للتحول عنها، فى موقف يصطدم بالنص الدس��تورى 

بيانه. السابق 

واملؤك��د أن ال احلكوم��ة وال “البن��ك ال��دوىل” يهدف��ان إىل توف��ر اإلنف��اق 
الكاف��ى عل��ى التعلي��م للجمي��ع حبج��ة السياس��ات التقش��فية وتقلي��ص الدعم 
وميزاني��ة اخلدم��ات، هل��ذا يت��م الرتكي��ز عل��ى التمييز ب��ني املواطنني ف��ى جودة 
التعلي��م، حس��ب الق��درات املادي��ة للطالب وليس حس��ب كفاءات��ه وإمكانياته، 
ع��ن طري��ق توفر تعليم متمي��ز، لقلة قليلة ُتَعدُّ لكى تت��وىل بعد ذلك املناصب 
اإلداري��ة والقيادي��ة فى الدولة، بينم��ا يقتصر تعليم “عامة الش��عب” امُلهَمل على 
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حمو أمّية البعض، ومس��توى حمدود من التعليم كاٍف  لشغل الوظائف العادية، 
دون إمكاني��ة الرتق��ى للوظائ��ف القيادية أو حتس��ني وضعه��م الطبقى.

إنن��ا نرف��ض سياس��ة احلكوم��ة فى م��اراة املدارس اخلاص��ة، ومنافس��تها فى 
توف��ر التعلي��م األكث��ر جودة للقل��ة القادرة م��ع إهم��ال التعليم الع��ام، فهذا ضد 
مب��دأ املس��اواة الدس��تورية ب��ني املواطنني وحقه��م مجيعًا ف��ى تلق��ى تعليم جيد. 
لق��د ب��دأت احلكوم��ة منذ سياس��ة االنفتاح ف��ى خصخص��ة التعليم، ومنافس��ة 
��نة، ثم املتميزة،  سَّ القط��اع اخلاص بإنش��اء املدارس التجريبي��ة، ثم التجريبية احمُلَ
ث��م مدارس الني��ل، ثم امل��دارس الياباني��ة، وكل هذا يؤكد تركي��ز احلكومة 
عل��ى توف��ر تعليم أكث��ر جودة للقلة الق��ادرة مع إهمال تعليم مموع الش��عب.

إن أزم��ة هي��كل التعلي��م احل��اىل متع��ددة، وتتلخ��ص ف��ى س��تة مش��اكل 
مى، واملناه��ج،  س، واحملت��وى التعليم��ى الق���يَّ رئيس��ية: التموي��ل، ووض��ع امُل��َدرِّ

واإلدارة، واالمتحان��ات وط��رق التقيي��م.

كم��ا تواجه العملي��ة التعليمية فى مصر حتديًا كب��رًا متمثاًل فى ارتفاع 
نسبة املتسربني من التعليم. 

وعل��ى العكس م��ن املأمول من أى عملية تعليمية رش��يدة، فإن نظام التعليم 
العش��وائى، ُيزيد من االنقس��ام االجتماعى، واتساع الش��ّقة بني الطبقات، ويدفع 
إىل اغرتاب قطاعات عريضة من الشباب، والذين سيؤول إليهم مهمة قيادة الدولة 
ف��ى املس��تقبل، حي��ث يتوزعون بني تعلي��م )مدنى(، وآخر دين��ى، وبني حكومى 
وخاص، وبني عادى ومميز، وبني عربى وأجنبى، وتكاد التوجد دولة متقدمة، 
غربية أو شرقية، إال وهلا جامعة خاصة فى بالدنا، فضاًل عن املدارس وحتى دور 

احلضانة لألطفال الصغار!

هل��ذا الب��د وأن ترتب��ط سياس��ة التطوي��ر احلقيق��ى ال��ذى يطال��ب ب��ه حزبن��ا 
م، وزيادة الفصول، وتوفر مدرسة »اليوم  بتعزيز دور املدرس��ة وحتسني وضع امُلَعلِّ
الكام��ل« لك��ى تس��تعيد املدرس��ة دوره��ا باعتباره��ا احلاضن��ة االجتماعي��ة 
للقيم، واملؤثر احلاس��م فى تنشئة التلميذ بعد األسرة. والبد وأن تشتمل املدرسة، 
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ليس على وس��ائل التعليم وحس��ب، وإمنا عل��ى توفر املكتبات، وقاعات النش��اط 
الفنى،  واملعامل التقنّية، وتوفر وس��ائل الرياضة، وُس��بل التعليم من خالل زيارة 
املتاح��ف واملع��امل الثقافية والفني��ة والرتفيهية، حبيث يتح��ول التعليم إىل ُمهمة 
ب��ة للطالب، وحتى تلعب املدرس��ة دورها املأمول فى تعزي��ز الرتبية والثقافة. حمبَّ

مى والرتبوى.  والب��د م��ن مراعاة األهمي��ة احلامسة للمحت��وى التعليمى الق���يَّ
فدور املدرس��ة األول هو تنمي��ة االنتماء الوطنى، وغرس القيم الرتبوية الس��ليمة، 
وتعزيز الش��عور بالكرامة الش��خصية، والبعد عن أس��لوب التلقني ف��ى التعليم، 

وتعزيز التفكر احل��ر، وتقدير اإلبداع.

األمية والتسرب من التعليم

تبع��ًا لبيان��ات »اجلهاز املرك��زى للتعبئة العام��ة واإلحص��اء«، فقد اخنفضت 

مّية فى مصر من 39.4% عام 1996 إىل 29.7% عام 2006، ثم إىل %25.8 
ُ
نسبة األ

ع��ام 2017. )ب��دًءا من 10 س��نوات فأكثر(، وهو ماعنى اخنف��اض عدد األميني فى 

مص��ر م��ن  17.6 ملي��ون ف��رد ع��ام 1996، إىل 17 ملي��ون ف��رد عام 2006، بنس��بة 

اخنف��اض قدره��ا 3.6% خ��الل تلك الف��رتة، ثم ارتف��ع العدد منذ ع��ام 2006 حتى 

وص��ل إىل 18.4 ملي��ون ف��رد ع��ام 2017، بنس��بة زي��ادة قدرها 8.3%، وتس��تحوذ 

اإلناث على النس��بة األكر من إمجاىل األميني فى مصر)10.6 مليون نس��مة من 

اإلن��اث مقاب��ل 7.4 مليون من الذك��ور( ، بينما بل��غ عدد غر امللتحق��ني بالتعليم 

إىل 28.8 ملي��ون مواطن!

ة للتزاي��د مع ارتفاع العم���ر،  ميِّ
ُ
وم��ن حي��ث الوض��ع الُعم��رى، يتجه مع��دل األ

حي��ث ارتفع إىل %28 للفئ��ة العمرية »35 - 39 عامًا«، ثم إىل 38.8% للفئة »45 

ل األمي��ة إىل 46.9% للفئة العمري��ة »50 - 54  - 49 عام��ًا«، كم��ا يتزاي��د ُمَع��دَّ

عام��ًا«، وإىل أكثر م��ن 50% للفئات العمرية 55 س��نة فأكثر.
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وم��ن الناحي��ة اجلغرافي��ة، فإن نس��بة األمّية بالري��ف ُتعادل ح��واىل 1.8 مرة 
نس��بتها ف��ى احلض��ر، وترتك��ز األُمّية ف��ى احملافظات األكث��ر فق��رًا واكتظاظًا، 
ة فى  ميِّ

ُ
الت األ وفى الصعيد أكثر من وجه حبرى، حيث بلغت أعلى نس�بة ملع�دَّ

حمافظ��ة املنيا خالل عام 2017 )37.2%(، تالها بنى س��ويف )35.9%(، وأس��يوط 
)34.6%(، وس��وهاج )33.6%(، وُيالح��ظ أن احملافظات األكثر ارتفاعًا فى نس��بة 
األُمّية، هى احملافظات األكثر تطّرفًا دينيًا، مثل املنيا التى تشهد دائمًا اعتداءات 

عل��ى الكنائ��س واألقب��اط املصريني!

ووفق��ا مل��ا أظهرت��ه نتائج تع��داد مص��ر 2017، فقد بلغت نس��بة املتس��ربني من 
التعليم 7.3% من إمجاىل عدد سكان مصر بدًءا من عمر 4 سنوات فأكثر، وهو 
م��ا ُيب��دد جه��ودًا كثرة، وأم��وااًل طائلة، وُيزيد م��ن عدد األمي��ني، وُيضعف من 

قدرة الدولة ومس��توى وكف��اءة مواطنيها.

واليب��دو أن ه��ذه القضي��ة اخلطرة تنال م��ا تس��تحقه من جه��د واهتمام، من 
ِقب��ل الدول��ة واحلكوم��ة واألجه��زة واهليئ��ات املعنّية، ب��ل يبدو كم��ا لو كان 
األم��ر مقص��ودًا، ألن األم��م األكثر جهاًل أس��لس قي��ادًا، فكوبا على س��بيل املثال، 
ة فور انتصار الثورة،  ميِّ

ُ
الدول��ة األفقر، وفى ظل احلصار اإلمرياىل، قضت على األ

ألنه��ا كانت متل��ك اإلرادة لتحقيق هذا اهلدف!

العلمى البحث 

أصب��ح تق��دم البح��ث العلم��ى، اآلن، ش��رطًا الزم��ًا لتق��دم الدول ونه��وض األمم، 
ولتط��ور الصناعات، ولتلبية حاجات اجملتمع من الس��لع واخلدمات. ولذا خُتصص 
ال��دول ميزاني��ات ضخم��ة للبح��ث العلم��ى كل ع��ام: »أمري��كا )473.4 ملي��ار 
دوالر/2013(، الص��ني )409 ملي��ار دوالر/2015(، االحت��اد األوروب��ى )334.3 
ملي��ار دوالر/2014(، الياب��ان )170.8 ملي��ار دوالر/2014(، أملاني��ا )106.5 ملي��ار 

إخل.  ... دوالر/2014(، 
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وفيم��ا ال يص��ل اإلنف��اق عل��ى البح��ث العلمى فى ال��دول العربي��ة متمعة إال 

إىل حن��و 0.3 % ، م��ن ناجتها احملل��ى اإلمجاىل، أنفقت إس��رائيل قرابة 4.10 % من 

إمج��اىل النات��ج احمللى، عام 2014، عل��ى البحث العلمي والتطوي��ر، )11.2 مليار 

دوالر أمريك��ي(، وِفًق��ا للبيانات الرمسّية. 

أم��ا فى مصر، فحس��ب تصرحيات »أكادميي��ة البحث العلم��ى«، فإن »اإلنفاق 

على البحث العلمى مل يكن يتجاوز 0.4 % من الناتج القومى اإلمجاىل املصرى، 

وأن التموي��ل املخص��ص للبح��ث العلم��ى ف��ى مص��ر ارتف��ع إىل  21 ملي��ار جنيه«، 

ينف��ق ُمعظم��ه عل��ى األج��ور وأش��غال الصيان��ة، فيما ال يتبق��ى للبح��ث العلمى، 

بالفع��ل، إال أقل القليل.

وحت��ى ف��ى ظل هذا »االرتف��اع« يظل خمص��ص البحث العلمى أقل من نس��بة 

ال� 1% التى حّددها الدستور، والتى ُتَقّدر ب� 52 مليار جنيه، تزيد حتى تصل إىل 

ل العامل��ى، وقد أش��ار »تقرير جلن��ة التعليم« بالرملان، إىل ع��دم الوصول إىل  امُلَع��دَّ

االس��تحقاق الدس��توري فيما يتعلق بنس��ب اإلنفاق على قطاع��ي التعليم والبحث 

العلمي: وأوصى »بزيادة االعتماد للبحث العلمي ليقرتب إىل نس��بة االس��تحقاق 

الدستوري وهو 1٪، ألنه اآلن ُعشر هذا االستحقاق .”

وفض��اًل عن ضع��ف اإلنفاق عل��ى عملي��ة التعليم والبح��ث العلمى، ف��إن غياب 

��الت البروقراطية، حُتد  من��اخ احلري��ات األكادميي��ة، والبحث العلم��ى، والتدخُّ

م��ن منتوج البحث العلمى فى بالدنا، وجتعله فى وضعية متأخرة، من حيث عدد 

األحب��اث املنش��ورة، واالبت��كارات، واالخرتاع��ات العلمية، وغرها من املؤش��رات، 

وُتضع��ف دوره الري��ادى امُلف��رتض ف��ى تطوي��ر الصناع��ة احمللية، الت��ى تعانى هى 

رات عديدة. األخرى م��ن تعثُّ
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برنامج احلزب االش��رتاكى املصرى فى الصحة

ينطل��ق حزبن��ا م��ن اإلمي��ان باملب��دأ ال��ذى وضع��ه دس��تور 2014 املص��رى ف��ى 

الصح��ة حينم��ا نص فى املادة )18( منه عل��ى أن: »لكل مواطن احلق فى الصحة 

وف��ى الرعاية الصحية املتكاملة ِوفقًا ملعاير اجل��ودة، وتكفل الدولة احلفاظ 

عل��ى مراف��ق اخِلدم��ات الصحّي��ة العام��ة الت��ى تق��دم خدماته��ا للش��عب ودعمه��ا 

والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها اجلغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص 

نس��بة من اإلنفاق احلكومى للصحة ال تقل عن 3% من الناتج القومى اإلمجاىل 

تتصاع��د تدرجييا حت��ى تتفق مع املع��دالت العاملية. وتلتزم الدول��ة بإقامة نظام 

تأمني صحى ش��امل جلميع املصريني ُيغطى كل األمراض، وينظم القانون إسهام 

ُم االمتناع  رَّ املواطنني فى اش��رتاكاته أو إعفاءهم منها طبقا ملعّدالت دخوهلم. وجُيَ

عن تقديم العالج بأش��كاله املختلفة لكل إنس��ان فى حاالت الطوارئ أو اخلطر 

على احلياة. وتلتزم الدولة بتحس��ني أوضاع األطب��اء وهيئات التمريض والعاملني 

فى القطاع احلكومى. وختضع مجيع الفئات الصحية واملنتجات واملواد ووس��ائل 

ع الدولة مش��اركة القطاعني  الدعاية املتعلقة بالصحة لرقابة الدولة،  وُتش��جِّ

اخل��اص واألهلى فى خدمات الرعاية الصحي��ة وفقا للقانون«.

انطالق��ا م��ن ن��ص ه��ذه امل��ادة يرف��ض حزبن��ا كل ماتضّمن��ه قان��ون التأم��ني 
الصح��ى احل��اىل رق��م 2 لس��نة 2018، امُلخالف للدس��تور، ونطالب، وس��نعمل على 

تعدي��ل القان��ون ف��ى كل تل��ك البن��ود عل��ى النح��و التاىل:

ع��ى 	• نرف��ض جتمي��ع املستش��فيات احلكومي��ة ف��ى كي��اٍن، تدَّ
احلكوم��ة أن��ه غر رحب��ى بينما ه��و ف��ى حقيقته كي��ان رحبى، ألن 
هيئ��ة التأم��ني الصح��ى االجتماع��ى تش��رتى من��ه اخلدمة بنفس س��عر 

��ل بالرب��ح م��ن القط��اع اخلاص.  مَّ ش��رائها احمُلَ

إن املستش��فيات احلكومي��ة ق��د مت بناؤها بأموال الش��عب، وال جي��ب أن ترتّبح 
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م��ن مرض��ه وترفع من تكلفة التأم��ني الصحى على الش��عب، ونطالب بأن حُيافظ 
ه��ذا الكي��ان احلكوم��ى املوّح��د عل��ى طابع��ه اخلدم��ّى غ��ر الرحب��ّى، ويق��دم 

اخلدم��ة بتكلفتها فقط.

نرفض تش��كيل جلنة تس��عر ش��راء اخلدمات الصحّية املشّكلة 	•
فى معظمها من خراء التس��عر السوقيني وممثلى القطاع اخلاص، نظرًا 
لتعارض املصاحل الواضح، فالبائعني هم من حيددون س��عر شراء اخلدمة 
منه��م! ونطال��ب بلجن��ة حمايدة. كما ال جيب أن متتد س��لطتها لش��راء 
اخلدم��ة من املستش��فيات احلكومية واجلامعي��ة، التى جيب أن ُتقدم 
اخلدمة بس��عر التكلفة، ويقتصر الش��راء على املستش��فيات اخلاصة 

فى تعاقدات نزيهة.

نرف��ض ختل��ص احلكومة من ع��بء اإلنف��اق على التأم��ني الصحى 	•
للط��الب، ونقله على أولي��اء األمور، فالتأمني الصح��ى االجتماعى جيب 
عليه أن يتحمل تكلفة عالج األطفال حتى سن الثامنة عشرة، ليس 
فق��ط ألن هذا من حقوق األطفال، ولكن ألنهم عماد التنمية وركيزة 
الدف��اع عن الوطن، ولذا جيب أن يتس��لحوا بأفضل وضع صحى ممكن.

نرف��ض ع��دم العدالة ف��ى توزيع األعب��اء بني أرباب األعم��ال، الطرف 	•
القوى، وبني العاملني، وهم الطرف األضعف، حيث ال يتحمل رب العمل 
س��وى 4% قيم��ة التأمني الصح��ى وتأمني إصابات العم��ل، بينما يتحمل 
العاملون 1% اشرتاكًا و3% اشرتاكًا للزوجة، غر 1% عن كل ابن من 
األبن��اء. جي��ب العودة لقاع��دة القانون القديم، الذى تلت��زم به كل ُنظم 
التأم��ني الصحى االجتماعى فى العامل، والقاضى بأن يتحمل رّب العمل 

3 أضع��اف نصيب العامل وزوجته.

نرفض أن يدفع املنتفع جبانب اش��رتاكه مس��اهمات متثل ِنس��بًا من 	•
س��عر األدوية والتحاليل واألشّعات، تصل فى حدها األقصى هلا مجيعًا 
ُر إتاح��ة خدمات التأم��ني للفقراء،  إىل 2500 جني��ه ش��هريًا، فه��ذا ُيَدمِّ
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وجي��ب أن تقتص��ر مدفوع��ات املؤّمن عليه��م على االش��رتاكات مع إلغاء 
املساهمات.

نرف��ض وهمّي��ة خط��ة م��د مظل��ة التأم��ني الصح��ى لك��ى ُتغّط��ى 	•
كل ُس��ّكان اجلمهوري��ة خ��الل مخس��ة عش��ر عام��ًا، وال يطبق على 
75% من س��كان اجلمهورية فى احملافظات الثمانية الرئيس��ية إال بعد 
عام 2028!، ونطالب خبطة واقعية لتعميم التأمني الصحى خالل 3- 5 

س��نوات على أكثر تقدير.

قضايا املرأة واألسرة والطفل

احتل��ت قضاي��ا املرأة والطفل واألس��رة فى مص��ر موقعًا مهمًا من أجندة نش��اط 
»احل��زب االش��رتاكى املص��رى«، من��ذ تأسيس��ه، وق��د ض��م ف��ى صفوف مؤسس��يه 
مموع��ة متميزة م��ن املناضالت اللواتى عملن باجته��اد من أجل الدفاع عن هذه 
القضاي��ا، عر الكف��اح، مع غرهن من نس��اء القوى واألح��زاب واهليئات األخرى، 
م��ن أج��ل تنفيذ ماتضمنه الدس��تور م��ن حقوق، انطالق��ًا من أهميته��ا، باعتبارها 

ضرورة الس��تقرار األس��رة واجملتمع، ومن ثم الوط��ن والدولة.

وقد س��اهمت الزميالت فى »أمانة املرأة« باحل��زب، فى أبرز األعمال اجلبهوية، 
م��ع األح��زاب ومنظمات اجملتم��ع املدنى، واملنظمات النس��ائية والنقاب��ات، واللجان 
الش��عبية، ومراكز الش��باب وقصور الثقاف��ة واجمللس القومى للمرأة، وش��اركن 
م��ن خ��الل الرام��ج التلفزيوني��ة، ومقاالت الصح��ف، ومراكز اإلع��الم والثقافة، 
ف��ى العدي��د من  اجلهود التى اس��تهدفت تعزي��ز مكانة امل��رأة املصرية، والنهوض 

بأحواهلا، والدف��اع عن حقوقها.

وال ميك��ن جتاه��ل دور امل��رأة املصري��ة عام��ًة، وال دور«أمانة امل��رأة« باحلزب، 
ف��ى كل األنش��طة الت��ى اس��تهدفت مواجهة حك��م اجلماع��ات اإلرهابية، وضد 
تش��ريعات الوهابّي��ة الس��لفّية، الت��ى حاول��وا متريره��ا من خ��الل برملانه��م، والتى 
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ة، مكانها املنزل، وحسب.  الترى فى املرأة إال وسيلة امتاع للرجل، وإجناب للذريِّ
وق��د ش��اركت الزمي��الت فى »احل��زب«، ف��ى املؤمت��رات، والوقف��ات االحتجاجية، 
والندوات، واملعارض اخلرية، واألمس��يات الفنية، ف��ى القاهرة وحمافظات الوجه 
البح��رى والقبل��ى، خ��الل ف��رتة النض��ال ضد حك��م اجلماع��ات اإلرهابي��ة، حتى 

رحل.

كما ش��اركن فى تأس��يس »اجلبهة الوطنية لنس��اء مصر«، عام 2012، التى 
ضّمت أمانات املرأة فى األحزاب واملنظمات النسائية، والشخصيات العامة، وكان 
هل��ا، والزال، دورًا كب��رًا ف��ى الدفاع عن قضاي��ا املرأة وقضايا الوط��ن االقتصادية 
والسياس��ية، كم��ا ش��اركت عضوات م��ن »احلزب« فى جل��ان االس��تماع  بلجنة 
اخلمس��ني وق��ت وض��ع الدس��تور، وش��اركن، بالعم��ل م��ع ع��دد كبر من النس��اء 
املناض��الت املصري��ات، واألكادميي��ات واحلقوقي��ات املرموقات، فى إجناز مش��روع 

قانون عادل لألس��رة املصرية.

وإضاف��ًة لذل��ك ش��اركت عض��وات احل��زب ف��ى تأس��يس »جبه��ة نس��اء مص��ر 
وفلس��طني«، والت��ى طرحت، من خالل املع��ارض والندوات واملؤمت��رات التضامنية، 
القضايا الوطنية،  ومارست أنشطة دعم القضية الفلسطينية والتصدى ملؤامرات 

 . تصفيتها

وتناضل املرأة املصرية، نضااًل صلبًا، فى س��بيل حتقيق العديد من املكاسب، 
أهمها:

املس��اواة الكامل��ة ب��ني الرج��ل وامل��رأة، والقض��اء ( 1
عل��ى كاف��ة أش��كال التمييزضده��ا، وإلغ��اء كل اإلجراءات 
واملمارس��ات التى تنتقص من مكانتها، وحتط من شأنها، وتهني 
كرامته��ا، وم��ن أجل س��ن القوان��ني والتش��ريعات التى تكفل 

ترس��يخ مب��دأ املس��اواة بينهما.

وض��ع قان��ون ع��ادل لألس��رة املصري��ة باملش��اركة ( 2
اجملتمعية مع املختصني واخلراء حيافظ على األس��رة املصرية 
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كوح��دة مكتمل��ة، تتيح لألبن��اء والزوجة وال��زوج احلصول 
عل��ى حقوقه��م وحيفظ كرامة وإنس��انية امل��رأة ومحاية حق 

الطفل فى النس��ب.

ضم��ان ح��ق امل��رأة ف��ى ت��وىل مجي��ع املناص��ب العامة، ( 3
السياس��ية واالجتماعي��ة والقضائي��ة واإلداري��ة، جبمي��ع 
مس��توياتها، عل��ى ق��دم املس��اواة مع الرج��ل، وذلك وفق��ًا ملعاير 

اخل��رة والكف��اءة.

الس��عى لتغي��ر الثقاف��ة التقليدي��ة، الت��ى حتص��ر ( 4
حض��ور امل��رأة ف��ى أدوار اجتماعي��ة بعينها، واملفاهي��م الرجعية 
ج هلا دعاة التخل��ف والظالمية، حول حتديد وظيفة  الت��ى يروِّ
امل��رأة ف��ى اخِللفة وخدم��ة وإمتاع الرج��ل، واإلقرار باملس��اهمة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة اهلائل��ة لعمل النس��اء غ��ر املدفوع 

األجر )العم��ل املنزىل(.

املس��اواة ب��ني الرج��ل وامل��رأة ف��ى األج��ور، وخاص��ًة فى ( 5
قط��اع الزراع��ة، ومصانع القط��اع اخلاص.

توف��ر احلماي��ة القانوني��ة للعام��الت ف��ى الزراع��ة، ( 6
والقط��اع اخل��اص غ��ر املنظ��م، وللعام��الت ف��ى املن��ازل، وضمان 

متتعه��ن بالتأم��ني االجتماع��ى والصح��ى.

الت��زام القط��اع اخل��اص بتوف��ر الرعاي��ة االجتماعي��ة ( 7
للم��رأة، خ��الل مراحل احلم��ل وال��والدة، وتوف��ر دور احلضانة 

املناس��بة لرعاية أبن��اء العامالت.

مب��ا إن ح��واىل ثل��ث األس��ر املصري��ة تعيله��ا النس��اء ( 8
فإنن��ا نطال��ب بتوف��ر الظروف الت��ى تتيح للمرأة اخل��روج للعمل 
م��ن ناحي��ة املواص��الت اآلمن��ة واملناس��بة، وتواف��ر دور حضان��ة 
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كافي��ة ذات الي��وم الكام��ل، ش��املة أماك��ن العم��ل وفق��ا 
للقان��ون، والت��زام الدول��ة بتوف��ر ف��رص عم��ل م��ع أج��ر ع��ادل 

والضمان��ات االجتماعي��ة.

اس��تصدار التش��ريعات الت��ى تكف��ل القض��اء عل��ى ( 9
العنف األس��رى جتاه النس��اء والفتيات وتضمن احلماية الالزمة 
هل��ن، م��ع توف��ر دور اإلي��واء اآلمن��ة ومراك��ز التأهي��ل الصحى 

والنفس��ى لضحاي��ا العنف األس��رى.

م��د ش��بكة رعاي��ة األس��ر الت��ى تعي��ش حت��ت خ��ط ( 10
الفق��ر، ومضاعف��ة قيم��ة املع��اش الش��هرى، وتثبيت��ه، لك��ى 

يتناس��ب م��ع التضخ��م واالرتف��اع اهلائ��ل ف��ى األس��عار.
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اإلسكان واملرافق وعالقتهم بالتنمية

متث��ل مش��كلة الس��كن مش��كلة حموري��ة م��ن أه��م مش��اكل الش��عب 

املص��رى جت��د مظاهرها البارزة فى افتقاد س��كان العش��وائيات والقب��ور الذين قد 

يص��ل عدده��م إىل م��ا يق��رب من س��دس الش��عب املصرى للس��كن املالئ��م، وعدم 

قدرة الشباب على إجياد سكن مالئم لوضعهم املادى وغرها. وتعتر احلكومة 

مس��ألة اإلجي��ارات هى آخر مال مل تس��د في��ه قوانني حرية الس��وق والسياس��ات 

النيوليرالي��ة بش��كل كام��ل، وه��ى مل تتل��كأ فى ه��ذا املوضوع من��ذ عقود إال 

خش��ية م��ن غض��ب املواطن��ني الذين ال تكف��ى دخوهل��م للحد األدنى م��ن احلياة 

الكرمي��ة حت��ى لو كان اإلجي��ار صفرا.

إال أن��ه م��ن الواضح أن احلكومة ق��د حزمت أمرها على إطالق قوانني الس��وق 

وحتري��ر اإلجي��ارات رغ��م وض��ع املواطنني، س��واء فى م��ال اإلس��كان أو فى مال 

املراف��ق. ب��دأ ه��ذا التحرير من��ذ إصدار قان��ون العالقة بني املالك واملس��تأجر لس��نة 

1996 ال��ذى أطل��ق العالقة اإلجيارية لقوانني الس��وق للعقود الت��ى يتم حتريرها 
بع��د هذا التاري��خ، كما زاد زيادة حمسوس��ة اإلجيارات القدمي��ة للمحالت.

كم��ا حول��ت احلكوم��ة املراف��ق العام��ة، بال��ذات املي��اه والص��رف الصح��ى، 
والكهرب��اء، م��ن هيئات خدمي��ة تقدم خدماتها بس��عر التكلفة إىل ش��ركات 
قابض��ة وتابع��ة، ف��ى أع��وام 2004 و2000 عل��ى الت��واىل، مم��ا أدى إىل الزي��ادة 
الضخم��ة ف��ى األس��عار نتيج��ة لتحميله��ا بالرب��ح. كما س��اهم تطوي��ر املرافق من 
الق��روض ولي��س من عائد التنمية وم��ن الضرائب التصاعدية، س��اهم فى حتويلها 
لش��ركات رحبي��ة، بال��ذات وخصخص��ة املرافق أحد ش��روط مؤسس��ات التمويل 
الدولي��ة، كم��ا ن��رى كي��ف ق��اد االتف��اق املص��رى األخ��ر املس��مى باإلص��الح 
االقتصادى مع صندوق النقد الدوىل لعام 2016 إىل فرض رفع إجيارات الكهرباء 
والوقود إىل األس��عار العاملي��ة مما ميثل ذحبا للمواطنني الذي��ن ال يبلغ دخلهم وال 

أجوره��م س��وى نس��بة تافهة من الدخ��ول واألج��ور العاملية!
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ث��م متت نقل��ة أخرى فى م��ال خصخصة اخلدم��ات بإصدار القان��ون رقم 67 

لس��نة 2010 اخلاص مبش��اركة القطاع اخلاص فى قطاع اخلدم��ات )بالطبع مبا 

فيه��ا خدم��ات التعلي��م والصح��ة جبانب املراف��ق( مع القط��اع العام من خ��الل نظام 

.PPP �املش��اركة ب��ني القطاع العام واخل��اص املعروف ب

وتدع��ى احلكوم��ة أن م��ال اإلس��كان ه��و اجمل��ال األخ��ر ال��ذى ال تعم��ل 

في��ه قوان��ني الس��وق املفتوحة فى اإلجي��ارات القدمي��ة، وأن القيمة بالغ��ة التدنى 

لإلجي��ارات القدمي��ة ق��د أدت إىل وج��ود حن��و 3 ملي��ون ش��قة مغلق��ة حمج��وزة 

بدون اس��تخدام بس��بب أنها ال تكلف املس��تأجرين ش��يئا يذكر، وأن��ه فى العامل 

كله يش��كل إجيار الس��كن ما يرتاوح بني ربع وثلث دخ��ل املواطن، وأن الثروة 

العقاري��ة تنه��ار بس��بب إهم��ال الصيانة الت��ى ال يهتم بها الس��اكن بينم��ا املالك ال 

يأخ��ذ إجيارا ميكن إلزام��ه بالصيانة ألنه يفوق أضعاف ما يتقاضاه، وأن إعمال 

قوان��ني الس��وق حيل تلك املش��اكل كلها.

إال أن معظ��م ال��دول التى تأخذ بنظام الس��وق احلر والسياس��ات النيوليرالية ال 
تدم��ر حق املواطن فى الس��كن املالئم، إم��ا عن طريق إس��كان تقوم احلكومة 
أو البلدي��ات ببنائ��ه وتأج��ره بإجيار مالئم لدخ��ل الفقراء أو بدفع عالوة س��كن 
للفقراء تس��اعدهم على الوفاء باإلجيار العاىل. ومحاية حق الس��كن هى ما نص 
علي��ه الدس��تور املصرى لعام 2014 ف��ى املادة 78 حينما تق��ول صراحة: »تكفل 
الدولة للمواطنني احلق فى الس��كن املالئم واآلمن والصحى مبا حيفظ الكرامة 
اإلنس��انية وحيق��ق العدال��ة االجتماعية«. وانطالقا من هذ ا املب��دأ يطالب احلزب 

االش��رتاكى باملطالب التالية:

• ضم��ان ح��ق الس��كن املالئ��م جلمي��ع املواطن��ني وخاص��ة الفئ��ات الفق��رة 	
واحملرومة، مقابل أج��ر ميكنهم دفعه مع الوفاء بباقى احتياجاتهم احلياتية 

األساسية.

• رف��ض خصخص��ة املراف��ق وحتويله��ا إىل ش��ركات قابض��ة وتابع��ة رحبي��ة، 	
واس��تعادتها كمرافق تقدم اخلدمة بس��عر التكلفة. هذا ما تنادى به جهات 
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عاملية عديدة مثال فى مال املياه باسم حق املواطنني فى املياه، وهذا ما فعلته 
بلدية باريس باس��تعادة امللكية العامة لشركة املياه لكى تكون مرفقا 
عام��ا يق��دم اخلدم��ات بالتكلف��ة بع��د تقيي��م نتيج��ة اخلصخص��ة بارتفاع 

الس��عر وكذلك تدور نوعية املياه.

• تعدي��ل القان��ون 33 لس��نة 2014 لإلس��كان اإلجتماعى، لين��ص على إعادة 	
ختطي��ط وحتدي��ث ق��رى مصر وتس��ليم الوح��دات اجلديدة لس��اكنى القرى 
نظر إجيار ش��هرى ميثل نس��بة من الدخل الفعلى لألس��رة مب��ا اليتجاوز %20 

الدخل. هذا  من 

• تعدي��ل م��وارد صن��دوق اإلس��كان اإلجتماع��ى وختصيص��ات اإلس��كان فى 	
ميزاني��ة الدولة ملدة عش��ر س��نوات لبن��اء وحدات اإلس��كان فى الق��رى واملدن 

للطبق��ات األكث��ر فقرا نظر إجيار ش��هرى.

• ضم��ان تعمي��م املراف��ق األساس��ية م��ن كهرب��اء ومي��اه نقي��ة وص��رف صح��ى 	
جلمي��ع املس��اكن

• تطوير األماكن العش��وائية، وضمان مش��اركة املواطن��ني الدميقراطية فى 	
الرقابة على حقوقهم.

• احل��د م��ن اس��تنزاف مواردن��ا القليل��ة مبن��ع دع��م اإلس��كان الفاخ��ر واملتمي��ز 	
واملنتجعات السياحية بقوانني صارمة وحتصيل القيمة احلقيقية للخدمات 
الت��ى تقدمها الدولة هلذا النوع من اإلس��كان ومراقبت��ه جيدا حتى اليتجاوز 

املص��رح له ببنائه.

• حظ��ر اهل��دم والبن��اء بامل��دن املزدمح��ة واألحي��اء الس��كنية املكدس��ة 	
وخصوص��ا بالقاهرة واجليزة واملدن الكرى ملدة مخس س��نوات يعاد خالهلا 

توزي��ع الفائ��ض الس��كانى عل��ى امل��دن والق��رى اجلديدة.

• من��ح املزي��د م��ن الصالحي��ات للمحلي��ات ملراقب��ة وتطبي��ق القان��ون عل��ى 	
اإلس��كان اإلجتماعى، وختصيص نسبة أكر من عائد بيع األراضى ورسوم 

البن��اء للمحلي��ات لتحس��ني مس��توى اخلدم��ات املس��اعدة هلذه املش��روعات.
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الوضع الثقافى ومشكالته:

الثقاف��ة ف��ى أح��د تعريفاتها »ه��ى ذاكرة الش��عب. وتفريغ أمة م��ن ثقافتها، 
أى ذاكرته��ا وأصالتها، يعنى احلك��م عليها باملوت«.

ف منظم��ة »اليونس��كو« الثقاف��ة، مبعناه��ا الواس��ع، بأنه��ا: »مجي��ع  وُتع��رِّ
الِس��مات الروحّية واملادّية والفكرّية والعاطفّي��ة، التى مُتّيز متمعًا بعينه، أو 
فئة اجتماعية بعينها، وهى تش��مل الفنون واآلداب وطرائق احلياة، كما تش��مل 

ة لإلنس��ان، ونظم القّي��م والتقاليد والعادات« احلقوق األساس��يّ

وق��د انتهج��ت »السياس��ات الثقافي��ة« املعتم��دة، ط��وال عهود طويل��ة ماضية، 
ب��ة، ومبقومات  منهج��ًا ثابت��ًا يرمى إىل جتهيل الش��عب بهويت��ه احلضارية امُلركَّ
وج��وده الثقاف��ى املتداخل��ة، وبتارخي��ه وركائ��زه املتوارث��ة، وجِبم��اع الطبق��ات 
الفكري��ة والروحي��ة واإلنس��انية املرتاكم��ة ف��ى تكوين��ه عل��ى م��ر الق��رون 

واألحق��اب، منذ فج��ر تاري��خ البش��رية وحتى اآلن.

لقد اس��تهدفت هذه احمل��اوالت، خدمة مصاحل الطبق��ات احلاكمة، نزع ثقة 
املصريني بذاتهم، والتش��كيك فى قدراتهم، وإحالل ثقافة بديلة، قوامها الشعور 
بالدونّي��ة، واإلذع��ان، وتأكي��د خضوعه��م للنظ��م االس��تبدادية املتتالي��ة، س��واء 
كان��ت غازي��ة وافدة، أم حملّية ُمتَس��لِّطة، وهليمنة ثقافة اس��تبدادّية، س��ائدة 
وراس��خة، ببعديه��ا املتداخل��ني: السياس��ى/االجتماعى، وامليتافيزيق��ى/ الغيبى، 
ت��رّوج أليديولوجي��ات جام��دة، وأف��كار ُمطلقة، ُمغلق��ة، تغلغلت فى النس��يج 
الفك��رى للمجتم��ع، حت��ى كادت تنج��ح ف��ى طم��س كيان��ه املعن��وى املوروث، 
وتبدي��ل هويت��ه الوطني��ة التارخيي��ة، واس��تبداهلما بآخ��ر ُمس��تعار، وبهوي��ة 
مصطنع��ة بديل��ة، ذات أبعاد ُمفارق��ة لواقعنا وتارخين��ا وامتزاجاتنا احلضارية، 
الت��ى منحت مصر ش��خصيتها املمّيزة، وجعلتها ملتق��َى للحضارات، وبوتقًة لصهر 

القّيم واألف��كار واملعتقدات اإلنس��انية.
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كم��ا عان��ت الثقاف��ة فى عه��د االنفتاح م��ن س��يادة الثقاف��ة الرأمسالية   
االس��تهالكية، وانتش��رت الع��ادات الغربي��ة فى االس��تهالك امُلِس��ف آلخر وأحدث 
صيح��ات الغرب ومؤسس��اتها من م��والت ومتاجر وكافيه��ات وغرها. كما عانت 
بالدن��ا م��ن تبعي��ة األغني��اء الثقافي��ة لنمط االس��تهالك الرتفى امُلِس��ف، فانتش��رت 
حيازة العديد من القصور والفيالت الفاخرة، والس��يارات املتعددة الفاخرة للفرد 
منه��م، غ��ر اليخوت والطائرات اخلاصة واملوالت التى توفر هلم آخر صيحات الغرب 
االس��تهالكية، ف��ى متمع��ات تنضح بب��ؤس األغلبية وع��دم تواف��ر احتياجاتها 

احلياتي��ة األساس��ية وال مرافقه��ا الضروري��ة التعليمية والصحي��ة وغرها.

وق��د قاوم��ت اجلماه��ر األصيل��ة ف��ى اجملتم��ع املص��رى، بق��وة، ه��ذا املنح��ى، 
بتمرداته��ا وانتفاضاته��ا وانفجاراتها وثوراتها، التى مل تنقط��ع طوال تارخيها املمتد 
واحلدي��ث، وف��ى وقائ��ع ث��ورة 25 يناي��ر، والت��ى طرح��ت منظوم��ة ثقافي��ة ح��رة 
وشعبية تستند إىل مقاومة الظلم والشوق للحرية فى مواجهة منظومة اإلذعان 
الس��ائدة، وف��رض ثقافته��ا اإلنس��انية املنفتح��ة، القائم��ة عل��ى اح��رتام اإلنس��ان، 
وإرادت��ه احل��ره، وحقوق��ه، وكرامت��ه، ومساحت��ه، عل��ى حن��و ماتبّدى خ��الل ال� 
18 يوم��ًا اخلال��دة. ولكن مي��زان القوى القائ��م وقتها مكن قوى الث��ورة املضادة، 
ه، واس��تعادة الزم��ام تدرجييا! بش��قيها الدني��وى والدينى، ف��ى إجهاض هذا التوجُّ

��س على  إن احلاج��ة ل��� »ثقافة بديل��ة«، أصيلة وذات ج��ذور حضارية، ُتؤسَّ
مب��دأ املواطن��ة واالنتماء، واالنفتاح الفكرى واإلنس��اني، وتس��تهدف بن��اء عقلية 
موضوعي��ة ناق��دة، ختاص��م اإلطالقي��ات واألف��كار اخلرافّي��ة واجلام��دة، وتؤمن 
بالعل��م، وتع��ادى كل أش��كال التميي��ز والعن��ف والتط��ّرف، وتفصل ب��ني النزوع 
الروحى )الش��خصى( كحٍق ال مراء فيه، وبني فرض التوّجه العقيدى التكفرى 

على الدول��ة واجملتمع.

ويق��ف حائ��اًل أم��ام حتقي��ق ه��ذه الغاي��ة الضروري��ة إلنه��اض أى متم��ع، 
واجملتم��ع املص��رى حتدي��دًا، افتق��اد إرادة التطوي��ر الثقاف��ى، وس��طوة املؤسس��ات 
التقليدّي��ة الرجعّي��ة، وحتدّيه��ا ل��كل حم��اوالت التق��دم إىل األم��ام ومقاومته��ا 
ل��كل جه��ود التحدي��ث، وعجز وتواطؤ مؤسس��ات الدول��ة فى مواجهته��ا، وتقتر 
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الدول��ة فى اإلنفاق على الثقافة كأنها من أواخ��ر الكماليات، وتغلغل األفكار 
املتخلف��ة واملتطّرف��ة ف��ى نس��يج اجملتم��ع، ومكونات��ه الفكري��ة، ومؤسس��اته 
التعليمي��ة والديني��ة واإلعالمي��ة والرتبوي��ة، وارتف��اع نس��بة األمّي��ة األجبدّية 
والثقافّي��ة، وس��طوة مفاهي��م »العومل��ة« وأدواته��ا، وغي��اب الرؤّي��ة االس��رتاتيجية 

للدول��ة، ... إخل.

ورغ��م أن الدس��تور ُيق��ر فى امل��ادة )50( ب��أن: »تراث مص��ر احلض��ارى والثقافى 
واملادى واملعنوى، جبميع تنوعاته ومراحله الكرى: املصرية القدمية والقبطَية 
واإلس��المَية ثروة قومّية وإنس��انّية تلتزم الدولة باحلفاظ عليه وصيانته«، إال أن 
الواقع يش��هد تغ��ول قطاع من هذه الرواف��د احلضارية وان��زواء القطاعات األخرى. 
كما وُيقر الدس��تور أيضا فى املادة )65( بأن: »حرية الفكر والرأى مكفولة، 
ول��كل إنس��ان ح��ق التعبر ع��ن رأيه بالق��ول أو بالكتاب��ة أو بالتصوي��ر، أو غر 
ذل��ك من وس��ائل التعبر والنش��ر«، ويقر ف��ى املادة )67( بأن »حري��ة اإلبداع الفنى 
واألدب��ى مكفول��ة وتلت��زم الدول��ة بالنه��وض بالفن��ون واآلداب ورعاي��ة املبدعني 
وتوف��ر وس��ائل التش��جيع الالزم��ة لذل��ك«. ورغ��م ذلك ف��إن الواق��ع يش��هد تراجعًا 
واضحًا فى هاممش احلريات وحقوق التعبر عن الرأى، بعد أن اسُتخدمت ذريعة 
»احل��رب ضد اإلره��اب« إلس��كات كل األصوات، وف��ى مقدمتها املعادي��ة � بفهٍم 
غلق��ت كل املنابر اإلعالمّية 

ُ
وموضوعّي��ٍة- لإلره��اب والعصاب��ات التكفرية، وأ

أمام كل من ال يعتره النظام من أش��ياعه املوثوقني، بل وطال احلبس العديدين 
م��ن أصحاب وجه��ات النظر جملرد التباين مع آراء الس��لطة!

ويظه��ر اإلهم��ال اجلس��يم، وامُلَتَعّم��د، هل��ذه القضّي��ة احملورّي��ة، م��ن مراجعة 
قيمة ماُخصص للثقافة فى موازنات الدولة الس��نوات املاضية، فعلى س��بيل املثال 
بلغ��ت خمّصصاته��ا خ��الل 2013 / 2014، ملي��ارًا و439 مليون��ًا و445 ألف جنيه 
لت نس��بة 0.23% من إمج��اىل املوازنة العام��ة للدولة البال��غ مقدارها  مص��رى، مثَّ
حنو 635.04 مليار جنيه، مل ُينفق منها على النش��اط الثقافى الفعلى س��وى 252 
مليوًنا و65 ألف جنيه )بنسبة 17.51% من إمجاىل خمصصات الثقافة(، والباقى 

اجت��ه لتغطية الرواتب وتعويضات العاملني واإلنش��اءات.



139

ومل تتحس��ن خمصص��ات وزارة الثقاف��ة، يف الع��ام امل��اىل 2015/2014، إاّل 

بش��كٍل طفي��ف، لتص��ل إىل حن��و ملي��ار و475 ملي��ون جني��ه، )بنس��بة %0.24( 

م��ن املوزان��ة العامة للدولة، وقد اش��تكى وزير الثقافة األس��بق، الدكتور«عبد 

الواح��د النبوى«، م��ن أن أن ميزاني��ة وزارة الثقافة، والبالغة ح��واىل مليار ونصف 

امللي��ار جني��ه، والت��ى ُتنف��ق عل��ى قوة عم��ل قوامه��ا 35 أل��ف موظف، ه��ى ميزانية 
صغ��رة ت��وازى ميزانية أى ش��ركة صغرة من الش��ركات العاملي��ة، وال تكفى 

ملواجه��ة الفك��ر املتطرف«!

مع مناقش��ة بيان املوازنة لع��ام 2017/ 2018، برز أن خمصصات وزارة الثقافة 

قارب��ت امللي��اري جنيه )حوال��ي 110 مليون دوالر(، وذكر »حلم��ى النمنم«، وزير 

الثقافة الس��ابق، فى حوار تلفزيونى، أّن » نس��بة األمية )فى مصر( مرتفعة جدًا، 

وحنت��اج لبن��اء دور أوبرا كث��رة، وأعلى كتاب مبيع��ًا يف مصر ال يتعدى 1000 

نس��خة يف الع��ام، وأّن 92.5% م��ن ميزاني��ة وزارة الثقاف��ة تذه��ب إىل املرتب��ات 

واألج��ور وال يس��تطيع أي فرد االق��رتاب منها، وتبلغ ميزانية ما يذهب للنش��اط يف 

مص��ر كلها 1.85 قرش��ًا ل��كل مواطن، بإمجاىل حوال��ي 160 مليون جنيه«!

ومقارن��ًة مبخصص��ات املؤسس��ة الديني��ة: »جامع��ة األزه��ر، ووزارة األوقاف، 

ودار اإلفت��اء«، الت��ى بلغ��ت ميزانياتها متمعًة، حس��ب موازن��ة 2018، 23 مليارًا 

و315 مليون��ًا و629 ألف جنيه، )فضاًل ع��ن اهِلبات، والنذور، والترعات، والعطايا 

األخرى، التى ُتقّدر باملليارات(، أى حنو عش��رة أضعاف ماخُيصص لثقافة اجملتمع 

كل��ه، مُيك��ن، بوض��وح، إدراك التوجه��ات العامة للنظ��ام احلاك��م واحنيازاته 

املؤكدة!.

وم��ع جت��اوز تع��داد املصري��ني رق��م املائ��ة ملي��ون مواط��ن، مل تتحس��ن أح��وال 
الثقافة فى املوازنات التالية، إذ ظلت خمصصاتها البائسة على أوضاعها املتدهورة، 
وظلَّ أكثر من 45% من املصريني األميني، وقطاع واس��ع من أهل الريف والصعيد 
واملناط��ق الطرفّي��ة والنائي��ة، بعيدي��ن كل الُبعد ع��ن التماس مع ه��ذه القضّية، 
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والق��روش املعدودة التى ُتنفق على ثقاف��ة املواطن فى مصر، كل عام، ال تكفى 
لش��راء »س��اندوتش« م��ن الف��ول، بينم��ا ترتف��ع األب��راج الش��اهقة، وتتش��امخ املدن 

اجلدي��دة، وُيصرف عليها مئ��ات املليارات!.

وانطالق��ًا م��ن وعين��ا باألهمي��ة احملوري��ة للثقاف��ة ف��ى بن��اء وع��ى املواط��ن، 
وتطوير مفاهيمه، وترقية مش��اعره، ومحايته من التطّرف والتعصب، وتأهيله ، 

ُيناض��ل »احل��زب االش��رتاكى املص��رى« من أجل:

اح��رتام نصوص الدس��تور اخلاص��ة بوض��ع الثقافة وحري��ات الفكر 	•

واإلب��داع والتعب��ر، وإزالة كل املعوق��ات األمنّية والتش��ريعّية التى 

تع��وق انتش��ار الفكر العقالن��ى املنفتح، والرافض للتعص��ب والتطّرف.

إدارة أوس��ع ح��وار م��ع اجلماع��ة الثقافي��ة الوطني��ة املصري��ة، ح��ول 	•

مش��كالت الواقع الثقافى املصرى، ومش��كالته، وُس��بل اخلروج من 

أزمات��ه، واقرتاح��ات املثقف��ني املعني��ني لعالج حال��ة ال��رتدى الثقافى 

الراهن.

إي��الء املناط��ق النائي��ة واحملروم��ة والفق��رة والبعي��دة ع��ن املركز، 	•

أولوية قص��وى، لتعويض حرمانه��ا التارخيى من حقوقه��ا الثقافّية، 

وملواجه��ة تأث��ر فك��ر اجلماعات اإلرهابية على الش��باب صغار الس��ن.

مضاعف��ة نصي��ب الثقاف��ة ف��ى موازن��ة الدول��ة، وحبيث ال تق��ل عما 	•

ُينف��ق عل��ى وزارات عدي��دة أخ��رى ال يش��عر املواطن بدوره��ا، أو مبا 

ُينف��ق عل��ى املؤسس��ات الديني��ة التى عش��ش فيها الفك��ر الوهابى.

تطوي��ر مؤسس��ات وزارة الثقاف��ة، وختليصه��ا م��ن البروقراطي��ة، 	•

وإع��ادة تأهيل كوادره��ا الثقافية، ومّدها بقي��ادات ثقافية جديدة 

مدرك��ة خلط��ورة دور الثقاف��ة، وأهميته القصوى ملس��تقبل البالد، 

إلدارة املواق��ع الثقافي��ة وخاص��ًة بي��وت وقص��ور الثقاف��ة، وتطويرها 
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ألداء دوره��ا الغائب، مع توفر اإلمكانات املادية الضرورية لنجاحها 

ف��ى أداء هذا الدور.

دع��م كل املب��ادرات الش��عبية واملس��تقلة الثقافي��ة اجل��ادة، أدبي��ًا 	•
ومادي��ًا، انطالق��ًا م��ن فه��م دور الثقاف��ة كحائ��ط ص��د ض��د اإلرهاب 

والتعص��ب واالخرتاق��ات املض��ادة ملص��احل الوط��ن.

تبّن��ى »مش��روع قوم��ى« لبن��اء أل��ف قاع��ة س��ينما ومس��رح ومكتبة 	•
ومتح��ف وصال��ة ع��رض جدي��دة، وترمي��م وتش��غيل املئ��ات املعطلة 
منه��ا، املنتش��رة ف��ى كل أحن��اء اجلمهوري��ة، وتزويده��ا ب��كل 
الطاق��ات واإلمكان��ات إلتاح��ة االس��تمتاع باإلبداع الثقاف��ى والفنى 
أم��ام قطاعات واس��عة من اجملتمع، ومبا يس��هم ف��ى مواجهة األفكار 
التخريبية، ونش��ر الوعى اجلماىل، وتطوي��ر الذوق الفنى لدى عموم 

املواطنني.

االهتم��ام بالنش��اط الفك��رى والثقاف��ى ف��ى امل��دارس واجلامع��ات 	•
واملعاه��د، باعتب��اره أس��اس وقاع��دة أى عملي��ة تطوي��ر ثقاف��ى، 
وختفيض أس��عار زيارة املقاصد الثقافية، وخاصًة املتاحف واملناطق 
األثرية، للتش��جيع على الزيارة والتفاعل، من أجل مواجهة الفكر 
الردئ، والثقافة امُلِس��ّفة، املنتش��رة فى وس��ائل اإلعالم، وإغالق املنابر 

اإلعالمّي��ة التكفري��ة.

فت��ح نوافذ التعب��ر املغلقة أم��ام العناصر الدميقراطي��ة والتقدمية، 	•
والتفاع��ل معه��م باعتبارهم قطاع وطنى مهم، وصاحب رؤية تس��عى 

لتق��دم الدولة واجملتمع.

إط��الق محل��ة فكرّي��ة ش��املة، ومس��تدامة، ومنظم��ة لكش��ف 	•
الفك��ر اإلرهابى ومنابعه التكفري��ة، باعتبارها عملية ضرورية 

فى احل��رب ضد اإلرهاب.
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إع��ادة االعتب��ار للثقاف��ة والفك��ر واإلب��داع ف��ى مص��ر، باعتباره��ا 	•
م��ن أهم ركائز »الق��وة الناعمة املصرّية«، لتنش��يط ال��دور املصرى، 
الثقافى واإلبداعى، فى احمليط العربى، واألفريقي، والشرق أوسطى، 

وس��ائر بقاع العامل.

توثي��ق الرواب��ط الثقافي��ة باملثقف��ني الع��رب واألفارق��ة وغره��ا م��ن 	•
مناط��ق التم��اس احلض��ارى، واالهتمام بالعالق��ات الثقافي��ة باحمليط 
اجليوسياسى لبالدنا، واالهتمام بالرتمجة وتبادل اخلرات وأشكال 

اإلب��داع والتفاعل.

نش��ر فك��رة تأس��يس ال��� »مكتب��ة الش��عبية«، اجملاني��ة، والت��ى 	•
تتت��وزع عل��ى امل��دارس وف��ى مراكز الش��باب، وف��ى مق��ار اجلمعيات 
األهلّي��ة، وغره��ا م��ن املناطق، وبال��ذات النائي��ة والبعيدة، لتش��جيع 

الن��شء واجلمه��ور عل��ى ع��ادة القراءة.

اب��ه، وقن��اة عل��ى ش��بكة 	• إط��الق قن��اة ثقافّي��ة متخصص��ة وجذَّ
اإلنرتن��ت، ُتعي��د تقديم العروض الفنية ملس��ارح وفرق الوزارة، وتقدم 
ف املصري��ني برتاثهم  ال��رتاث الفن��ى واإلبداع��ى املصرى املت��وارث، وُتَعرِّ

احلض��ارى العظيم.

االنفت��اح عل��ى التطورات التقني��ة اجلديدة، والث��ورة املعلوماتية فى 	•
أطوارها املتس��ارعة، ودراس��ة تأثراتها على عملية اإلبداع والثقافة، 

التفاعل معها. وآليات 

املس��اعدة، بوس��ائل فني��ة وإبداعي��ة، ف��ى حم��و األمًي��ة األجبدي��ة، 	•
والفنّي��ة، واجلمالّية، التى جتعل قطاعًا واس��عَا للغاية من املصريني 

حمروم��ني من ت��ذوق عملية اإلب��داع فى كل مس��توياتها.

تنظي��م قوافل ثقافي��ة وإبداعية تتجه إىل املناطق الش��عبية الفقرة 	•
والعش��وائية والنائية واملناطق الريفية وأعماق الصعيد.
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الشباب املصرى ومشكالته

ُتعت��ر مص��ر، ب��كل املقايي��س، متمع��ًا ش��ابًا. فحس��ب التع��داد العام لس��نة 
2017، بل��غ إمج��اىل عدد الس��ّكان فى مص��ر 104.2 مليون نس��مة، منهم 94.8 

ملي��ون فى الداخ��ل، و9.4 مليونًا ف��ى اخلارج.

وف��ى مقابل نس��بة كبار الس��ن فى مص��ر )65 عامًا فأكر( الت��ى بلغت %3.9 
لت  من تعداد املصريني فقط، بلغت نسبة السّكان حتت 34 عامًا 68.7%، وَشكَّ
الفئ��ة العمرية أقل من 15 س��نة مانس��بته 34.2%، ونس��بة الش��باب بني 15 و29 
َل عدد الس��ّكان فى س��ن العم��ل )15 – 64( مانس��بته  س��نة 26.8%، فيم��ا َش��كَّ
61.9% م��ن إمج��اىل الس��ّكان. وواضع��ني ف��ى االعتب��ار نس��بة النمو الس��كانى 

املرتفعة )2.56% س��نويًا(، فإن اس��تمرار هذه احلال��ة لن يرتاجع. 

ويت��وزع ه��ذا الش��باب مبش��كالته: ضي��ق أب��واب ال��رزق، والبطال��ة، وانع��دام 
ف��رص تكوين أس��رة، مع االرتف��اع اهلائل فى كل أس��عار احلاج��ات الضرورية، 
واألس��عار اخلرافي��ة لوحدات الس��كن، ... إخل،  بني س��ائر حمافظ��ات اجلمهورية.   

وق��د أظه��ر الش��باب املص��رى، م��ن اجلنس��ني اس��تعدادًا عظيم��ًا لالخن��راط ف��ى 
العم��ل الع��ام، والب��ذل والعط��اء والتضحي��ة، واالهتمام بقضايا ش��عبه ومس��تقبل 
وطن��ه، عل��ى حنو م��ا رأيناه فى وقائع أع��وام 2011 – 2013، وماقبله��ا ومابعدها، 
غر أنه َعَزَف � ظاهريًا - عن العمل العام، وأدار ظهره لالش��رتاك املباش��ر فى النشاط 
م أحالمه، بعد أن استعادت القوى املضادة سطوتها، ومارست  طُّ السياسة، بفعل حَتَ
جهدًا منظمًا لرتويعه، ولنش��ر اإلحباط، واليأس م��ن التقدم والتغير بني صفوفه.

وم��ع ضغ��وط احلي��اة، وضي��ق ف��رص العم��ل واإلب��داع والرتق��ى االجتماع��ى، 
وانغ��الق أفق التطور الش��خصى وف��رص التحقق الذات��ى، تتعاظم انع��زال الغالبية 
العظمى من الشباب، وتنتشر بني صفوفه أمراض العزلة، والفراغ، وعدم التحقق: 
الغض��ب واالحتق��ان والبح��ث ع��ن فرص��ة للس��فر خارج��ًا، ويتجمع عل��ى املقاهى 
مئ��ات اآلالف منهم يوميًا، إلزجاء الوقت دون اس��تفادة حقيقي��ة منه - كقوة بناء 

جّب��ارة - فيما يفيد. 
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البيئ��ة ونهر النيل والتحديات اإليكولوجية

مل يع��د النظ��ر فى مش��كالت البيئة وتده��ور أوضاعها، وتلوث املي��اه واهلواء، 

وغره��ا من املظاه��ر اإليكولوجية، والس��عى الدءووب لتحس��ني أوضاعهما، أمرًا 

ترفي��ًا ميكن التغاض��ى أو عنه تأجيله، خاص��ًة وأن التقارير احمللي��ة والعاملية، 

تشر إىل تدهور أوضاع البيئة فى مصر، ووصول معدالت التلوث فيها إىل درجات 

غ��ر مس��بوقة، نتيج��ًة لزيادة أعداد الس��يارات وضخام��ة حجم عوادمه��ا الضارة، 

وعج��ز الدولة عن حل مش��كلة تنظيف الش��وارع، ومجع القمام��ة، منذ عقود، 

وكذلك بسبب انبعاثات املصانع، وانتشار الصناعات امللوثة للبيئة، كاألمسنت، 

التى ُنقلت إىل بالدنا من دول العامل املتقدم، حرصًا على س��المة بيئتها، كصورة 

من صور االس��تغالل والتبعية، ولغرها من األس��باب.

وق��د تص��درت مدين��ة »القاه��رة« قائمة مل��ة »فوربس«، )س��بتمر 2018(، 

باعتباره��ا املدين��ة األكث��ر تلوث��ًا فى الع��امل، كما يض��رب التلوث مص��ادر مياه 

الش��رب فى العدي��د من احملافظات واملناطق، وقد أدى ال��رى مبياه الصرف الصحى، 

واملياه امللوثة، واس��تخدام املبيدات احلش��رية الس��امة، وغرها، إىل تدهور أوضاع 

املنتج��ات الزراعي��ة، وتنام��ى خماطره��ا على صح��ة املس��تخدمني، إىل حد رفض 

اس��تقباهلا ف��ى مناط��ق عديدة م��ن العامل، م��ن حني آلخ��ر، وليس صدف��ًة ارتفاع 

نس��ب اإلصاب��ة باألم��راض اخلبيث��ة ف��ى مص��ر، ف��ى العق��ود األخ��رة، )الس��رطان، 
والفش��ل الكل��وى، وغرهم��ا(، على النح��و املعروف اآلن.

ويتبنى حزبنا سياس��ة ش��املة لإلص��الح البيئى، للوص��ول بالوضع املصرى إىل 
املعدالت العاملي��ة املأمونة، ومنها اخلطوات التالية:

النظ��ر إىل قضاي��ا البيئ��ة باعتباره��ا قضايا مصري��ة، تتعلق حبياة الش��عب، . 1

وحاض��ر ومس��تقبل املصري��ني، الذي��ن يعيش��ون مع��ًا عل��ى ه��ذه الرقع��ة م��ن 
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األرض، ويش��رتكون فى موارده��ا الطبيعية، وس��يورثونها لألجي��ال القادمة، 

من األبن��اء واألحفاد.

اعتب��ار احلف��اظ عل��ى البيئ��ة قضي��ة أم��ن قوم��ى، واخت��اذ كاف��ة اإلج��راءات . 2

التش��ريعية والعملي��ة الكفيل��ة حبماية البيئة من مجي��ع املخاطر، مبا فى 

ذل��ك خماط��ر التلوث جبمي��ع صوره، وخماط��ر اإلهدار والتش��ويه.

اس��تصدار وتفعيل التش��ريعات الالزمة، للحد من جش��ع الرأمسالية املصرية . 3

التابع��ة، الت��ى ال تت��ورع – ف��ى س��بيل مج��ع األرب��اح - ع��ن اس��تقدام نفاي��ة 

الصناع��ات امللوث��ة للبيئ��ة م��ن الغرب، بص��رف النظر ع��ن الثم��ن الباهظ الذى 

يدفع��ه املصري��ون لق��اء ذلك، م��ن صحته��م واتردى أح��وال البيئ��ة املصرية.

ف��رض عقوب��ات ُمش��ددة عل��ى املصان��ع واملش��روعات امللوث��ة للبيئ��ة، وإلزامه��ا . 4

بتوف��ر املرش��حات، ووس��ائل التنقي��ة، وأجه��زة معاجل��ة النفاي��ات واملخلف��ات 

الض��ارة الناجت��ة عنها، وعمل قياس دورى ملس��تويات التلوث، ف��ى الرتبة واملياه 

اجلوفي��ة واجلو.

اس��تصدار وتفعي��ل التش��ريعات الكفيل��ة بتخفي��ض انبعاث��ات الكرب��ون، . 5

للح��د من آثاره��ا الس��لبية على البيئ��ة والصحة.

احلف��اظ على املس��احة احلالية من األرض الزراعية، والض��رب بيد من حديد، . 6

عل��ى التعديات على األرض الزراعية، بالبناء والتلوث مبختلف أنواعه، حرصًا 

عل��ى الت��وازن البيئى، وخلطورة هذه التعديات على مس��تقبل البالد.

تطبي��ق عقوب��ات صارمة عل��ى إلقاء خملف��ات البن��اء والتجدي��دات والصيانة، . 7

عل��ى أرصف��ة الط��رق ومطال��ع الكب��ارى، وح��ل مش��كالت العجزع��ن مجع 

قمام��ة القاه��رة وامل��دن الك��رى، ع��ر منظوم��ة وطني��ة فّعال��ة، حلماي��ة 

املواطن��ني م��ن األمراض، فضاًل عن تش��ويهها صورة  العاصم��ة، فى ظل الدعوة 

لتنشيط الس��ياحة!.
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احلف��اظ عل��ى بيئ��ة البحري��ن املتوس��ط واألمح��ر أم��ام الش��واطئ املصري��ة، . 8

واحلف��اظ على توازنهم��ا البيئى، ومواجه��ة تعديات األثرياء واجله��ات النافذة 

ف��ى اجملتمع، على حق مجيع املصريني فى االس��تمتاع بش��واطئ بلدانهم، دون 

اس��تحواذ م��ن هذه اجله��ة أو تلك، على حنو مانش��هده فى مجيع املدن الس��احلية.

ة، . 9 احلف��اظ عل��ى بيئ��ة البح��رات املصري��ة: )حب��رة الرل��س، البح��رات امُل��رَّ

حب��رة قارون، حبر يوس��ف، ...إخل(، ووقف مجيع مش��اريع التجفيف، للحفاظ 

عل��ى الت��وازن البيئ��ى مبناطقه��ا، وختفي��ض مع��دالت التل��وث والتع��دى ف��ى 

ه��ذه البح��رات، وتنمي��ة الثروة الس��مكية بها، مب��ا يوفر مص��ادر عيش آمنة 

للصيادي��ن املصري��ني، ويكف��ل ع��دم اضطرارهم للتوغ��ل فى املي��اه الدولية، 

وم��ن ثم تعرضه��م لالعتق��ال وامُلص��ادرة، كما حي��دث غالبًا.

إنش��اء »مرص��د للبيئ��ة، عل��ى هيئ��ة جلن��ة ش��عبية تطوعي��ة، مكون��ة م��ن . 10

املعني��ني واخلراء واملهتمني، تتوىل مالحظة أوض��اع البيئة ومتابعة أحواهلا، 

واإلب��الغ عن االنته��اكات البيئية.

تنظي��م مح��الت توعي��ة مكثف��ة، ف��ى امل��دارس واجلامع��ات، وع��ر وس��ائط . 11

اإلعالم وامليديا، وباستخدام كل الوسائل األخرى املتاحة، للتوعية مبخاطر 

التل��وث، وبض��رورات احلف��اظ عل��ى البيئة م��ن االنته��اكات واإلهمال.

التوس��ع ف��ى توفر وس��ائل النق��ل العام، وحتس��ني خدماته��ا، لتقلي��ل االعتماد - 12

على الس��يارات اخلاصة، مبا تس��ببه م��ن أضراربيئية ومش��اكل مرورية.

إنش��اء مداف��ن صحية للنفايات، والتوس��ع فى إنش��اء مصانع معاجل��ة املخلفات - 13

الزراعي��ة والصناعي��ة واملنزلي��ة، م��ن خالل اس��تثمارات مصري��ة، وفق أحدث 

التقني��ات العاملية، ودعم األنش��طة التعاوني��ة فى هذا اجملال.

تطوي��ر األوض��اع املتخلف��ة ملنظوم��ة ص��رف املخلف��ات اآلدمي��ة ف��ى الري��ف - 14

ومناط��ق عدي��دة بالعاصم��ة وم��دن احملافظ��ات األخ��رى.
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إي��الء مس��ألة »العش��وائيات«و»حزام الفق��ر«، ال��ذى حُييط بالقاه��رة وعواصم - 15

احملافظ��ات، ويعي��ش بهم��ا مايق��رب م��ن عش��رين ملي��ون مص��رى، االهتم��ام 

الواجب، أواًل باعتباره حقًا من حقوق املواطنة، وثانيًا لآلثار البيئية والصحية 

واالجتماعي��ة الض��ارة، املرتتبة عل��ى دميومة هذا الوض��ع الكارثة.

رف��ض أي��ة ضغ��وط الس��تخدام الصح��راوات املصري��ة، كمداف��ن للنفاي��ات - 16

الذري��ة، أو للبقايا امللوثة، لتخليص ال��دول املتقدمة من آثارها اخلطرة، مهما 

م��ة. كان��ت اإلغ��راءات امُلقدَّ

توف��ر نظ��ام قومى ملعاجل��ة النفاي��ات الطبية لضم��ان التخلص منها بش��كٍل - 17

آمن.

تش��كيل مموع��ة خاص��ة لدراس��ة وحتلي��ل األخب��ار املتواترة ع��ن املخاطر - 18

الت��ى تته��دد دلت��ا وادى الني��ل، ومدنه��ا، ف��ى املس��تقبل املنظور، بس��بب انفصال 

وذوب��ان جب��ال جليدية هائلة، تؤدى إىل ارتفاع مناس��يب مياه البحار، وإغراق 

الشواطئ واملدن املتامخة، واختاذ كل اإلجراءات للتحسب من هذا االحتمال، 

الذى تدرس��ه املؤسس��ت العلمية فى اخلارج.

أم��ا فيم��ا خي��ص نه��ر الني��ل، ش��ريان احلي��اة بالنس��بة للمصري��ني، من��ذ 
فج��ر التاري��خ، فيتبن��ى حزبن��ا »حزمة« م��ن اإلج��راءات للحفاظ علي��ه وعلى 

مياه��ه، منه:

1- تغلي��ظ العقوب��ة على تبديد مياه الزراعة والش��رب فى غس��يل الس��يارات ورش 

الشوارع، وغر ذلك.

2- تغلي��ظ العقوب��ات، وتطبيقه��ا بصرام��ة، عل��ى تلوي��ث مي��اه الني��ل مبخلف��ات 

املصانع، والصرف الصحى، وما شابه، مع إخضاع وسائل النقل النهرى والبواخر 

النيلية للش��روط البيئية املتماش��ية م��ع املعاير الدولية.
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3- دع��م أس��اليب ال��رى احلديث��ة، املوفرة الس��تهالك املي��اه، )ال��رى بالتنقي��ط، الرى 
بال��رش، ..إخل(، وتقليل حجم األراضى املزروعة بالغمر، والزراعات التى حتتاج 

كثيفة. ملياه 

4- وض��ع ح��د لالس��تخدام الس��فيه للمي��اه، ف��ى البح��رات الصناعي��ة، ومالع��ب 
اجلول��ف، ومحامات الس��باحة اخلاص��ة، وغرها من أش��كال تبديد املخزون 

احملدود م��ن املياه.

5- تطوير مش��اريع حتلية املياه، ونشرها، حتسبًا للظروف القادمة.

6- التحك��م فى مس��توى الزي��ادة الس��كانية، للحفاظ على مس��توى الفقر املائى 
احل��اىل، )أق��ل م��ن نصف احل��د األدنى، حن��و 550 م��رتًا مكعبًا للف��رد(، ومنع 

انهي��اره إىل درج��ات أكث��ر خط��ورة.

7- حف��ظ ح��ق األجي��ال القادم��ة ف��ى املي��اه، باحلد م��ن االس��تخدام اجلائ��ر للمياه 
اجلوفي��ة، باعتبارها مص��درًا ناضب��ًا للمياه.

8- تطه��ر م��رى النه��ر، وال��رتع واملص��ارف، م��ن النبات��ات الض��ارة، واملس��تهلكة 
. ه للميا

9- مراجع��ة دورات مي��اه امل��دارس والن��وادى ومكات��ب احلكوم��ة واملس��اجد، 
وغره��ا م��ن ملتقي��ات التجمعات الكب��رة، وصيانة اس��تهالكات املياه فيها، 

اهلدر. ملنع 

10- تنظي��م برام��ج للتوعي��ة خبط��ورة أوض��اع املي��اه ف��ى الب��الد، لس��يدات البيوت 
والش��باب واألطف��ال، واس��تخدام الفضائي��ات ووس��ائل االتص��ال االجتماع��ى، 

بكثاف��ة، خلل��ق رأى ع��ام متفه��م ومتع��اون.

11- حتري��ر نه��ر النيل م��ن مجيع أش��كال االنته��اكات والتعدي��ات على اجملرى 
املالح��ى، أو الش��واطئ بإنش��اء امل��زارع الس��مكية، واألندي��ة، والش��اليهات، 

واملبان��ى، الت��ى ت��ؤدى إىل تآكل��ه وتبدي��د قدراته.
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حول املواطنة

ين��ص الدس��تور ف��ى امل��ادة )53( عل��ى أن »املواطن��ون ل��دى القان��ون س��واًء، وهم 
متساوون فى احلقوق واحلريات والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين أو 
العقي��دة أو اجلن��س أو األصل، أو الع��رق أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقات أو املس��توى 
االجتماع��ى، أو االنتماء السياس��ى، أو اجلغرافى، أو ألى س��ببب آخر.” كما ينص 
عل��ى: “التميي��ز واحل��ض عل��ى الكراهية جرمي��ة يعاقب عليه��ا القان��ون. تلتزم 
الدول��ة باخت��اذ التداب��ر الالزم��ة للقض��اء على كافة أش��كال التميي��ز، وينظم 

القانون إنش��اء مفوضية مس��تقلة هلذا الغرض«

وحن��ن فى احلزب االش��رتاكى املصرى نعتقد أن ه��ذه امل��ادة وتفعيلها تفعياًل 
جي��دًا حقيقيا وصارمًا بش��فافية ورقابة ش��عبية حقيقيتان تصلح أساس��ا متينا 

للمواطن��ة، والتى هى حركة احملكومني حنو املس��اواة.

وحن��ن نع��ى أيض��ا أن��ه عندم��ا يتضم��ن الدس��تور نظم��ا سياس��ية مثالي��ة، 
وقائم��ة حلق��وق يفرتض أن يتمتع بها املواطنون أن��ه ال يكفى بديال عما يطبق 
فى الواقع، فإننا ندرك أن الدستور هو أبو القوانني، وأن علينا مهاما شاقة لرتمجته 

إىل قوان��ني تنفيذية، ث��م لوائح، ثم تطبيق��ه فى الواقع.

هل��ذا سيس��عى حزبن��ا ب��كل دأب عل��ى تطبي��ق أح��كام الدس��تور والقوانني 
لتأكي��د املواطن��ة أم��ال فى مس��تقبل أفض��ل. كما يع��ى حزبنا أيض��ا املتغرات 
اجلدي��دة ف��ى مفه��وم املواطنة ف��ى عصر املعلوم��ات، حي��ث توفر وس��ائل التواصل 
االجتماعى على اإلنرتنت ماال واس��عا حلري��ة التعبر للمواطنني، طاملا ظلت فى 
ح��دود االلتزام بالقانون املدنى العام، ونرفض حم��اوالت تقييدها بقوانني حتد من 

احلريات. تلك 
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