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أوراق اشرتاكية
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 العدد ١٩ ــ ربيع ٢٠٠٨

قواعد النشر

 ٧ شارع مراد ــ  ميدان اجليزةباسم احملرر العام املراسالت
e-mail: awraq_soc@yahoo.com

والثقافة،  والفكر  السياسة  جماالت  يف  واليسارية  املاركسية  الكتابات  بنشر  اشرتاكية  أوراق  ُتعنى   *
خاصة الكتابات املهتمة بنقد وتعميق املمارسة النضالية لليسار اجلذري املصري والعربي.

كلمة  و١٥٠٠  القصرية)،  (املراجعات  كلمة   ٥٠٠ بني  املنشورة  النصوص  كلمات  أعــداد  ــرتاوح  ت  *
(املتابعات)، و٢٥٠٠ كلمة (املقاالت)، و٥٠٠٠ كلمة (الدراسات).

والنصوص  الرتمجات  حاالت  يف  إال  هبا،  مرة  ألول  وتنشر  للمجلة،  خصيصا  كلها  املقاالت  ُتكتب   *
التارخيية والوثائق، ويف حاالت استثنائية أخرى يتفق عليها مع الكاتب وينّوه عنها يف الة.

* ترحب الة بكل الكّتاب املاركسيني واليساريني املصريني والعرب وتدعوهم للكتابة، وتّسلم املقاالت 
على عناوين مراسالت الة املذكورة يف هذه الصفحة.

* حيق هليئة التحرير حترير املقاالت أو تأجيل نشرها أو االمتناع عن نشرها، مع االلتزام بذكر األسباب 
وبرّد النص املكتوب إىل كاتبه.

تامر وجيه
جيهان شعبان
كمال خليل

احملرر العام
املسئول الفين
مدير مركز الدراسات االشرتاكية
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قسم خاص:
كيف تتحرر فلسطني؟

يف هذا العدد
قصة اعتصام الضرائب العقارية

٣٤
اعتصام وإضراب الضرائب العقارية حلقة شديدة األمهية من حلقات النضاالت 
املطلبية االقتصادية يف مصر. دالالته ليست فقط أنه أول إضراب كبري للموظفني 

رمبا منذ ثورة ١٩١٩، ولكن أيضا أن انتصاره يفتح الباب لسلسلة من نضاالت 
املهنيني واملوظفنب. جيهان شعبان حتاور قيادات اإلضراب وتستخلص سلسلة 

من الدروس الثمينة ملستقبل النضال العمايل واجلماهريي يف مصر.  

هناية ليل فرانكو الطويل

ما أشبه الليلة بالبارحة. قارئ هذا املقال عن النضاالت اجلماهريية اليت غريت ص٦٥-٨١
إسبانيا من ديكتاتورية فاشية إىل دميقراطية برجوازية، لن يفوته أن يالحظ أوجه 
الشبه بني ما حدث هناك وما حيدث هنا. فقط سيدور خبلده رمبا أن النتيجة 

البد أن ختتلف ليحصد العمال والفالحون مثرة نضاهلم الكاملة.  

فضح الرأمسالية
١٩

سحب األزمة تتجمع يف مساء النظام الرأمسايل العاملي. أزمة االئتمان األمريكية 
قد يتم تعميمها إىل كساد واسع النطاق. كريس هارمن حيلل جذور األزمة 

متجاوزا النظرات السطحية وحماوال كشف أساسها يف أزمة ميل معدل الربح 
لالخنفاض. 

أحاديث مصر الثورية
٤٢

الدكتور علي بركات أستاذ تاريخ مصر احلديث يطرح يف حوارنا معه دروس 
حلقات الثورة املصرية على مدى قرنني. فمن ثورات القاهرة يف مطلع القرن التاسع 
عشر، إىل ثورة عرابي، ثم ثورة يوليو، يقدم بركات قراءة جذرية لصراع املصاحل يف 

تلك الثورات، مستخلصا أن انتصار الكادحني يتطلب الوعي والتنظيم.

*

*

*

٩٤

توني كليف 
وجذور الصهيونية وإسرائيل 

سيد عبد الرحمنسيد عبد الرحمن
 ومعضلة حماس املقاومة والسلطة ومعضلة حماس املقاومة والسلطة

 محمد حسنيمحمد حسني 
واليسار الراديكالي اإلسرائيليواليسار الراديكالي اإلسرائيلي



٦متابعات

٥٠ رؤى
* أساطري احلل السلمي

* حول  اإلخوان املسلمني

٨٧ ثقافة
* مستقلون ومسرحيون
*املضحكون يف السينما

٦٠ حماورات
* حول التعددية النقابية

١٠٦ مراجعات
*يهود مصر - جويل بينني

* العمامة والقبعة - صنع ا إبراهيم
* تغريدة البجعة - مكاوي سعيد
* سكر بنات - نادين لبكي

* األسعار والديكتاتورية يف مصر
* مهزلة انتخابات احملليات

* مخس سنوات على غزو العراق
* أوباما وتغيري أمريكا

أوًال يسبق كالمنا سالمنا.. يطوف ع السامعني معنا
هذا العدد!
قبل أن نبدأ في عرض موضوعات عددنا الذي بين أيديكم، نجد لزاما علينا أن 
نقدم، ألنفسنا أوال، ولكل أصدقائه ومحبيه ثانيا، ولمناضلي ومثقفي وفناني مصر 
الذي  العويضي،  حامد  النيل،  صفاء  الصافي  الجميل،  الفنان  لفقد  حارا  عزاًء  ثالثا، 
شاركنا في التحضير للعدد األول من اإلصدار الثاني لهذه المجلة، والذي أغدق علينا 

دعما وحبا ال يفيضان إال من إنسان، ومناضل، رفيع المستوى. 
نهدي هذا العدد لذكرى العويضي، هدية حب وامتنان لن يمحوهما الزمن. 

عدد أوراق اشتراكية هذه المرة يطرق قضايا جديدة وعديدة. ففي "القسم الخاص" 
نحتفي بحركة التحرر الفلسطينية بثالثة مقاالت حول إسرائيل والصهيونية، وحماس، 

واليسار الراديكالي اإلسرائيلي. 
نقدم كذلك، في باب متابعات، وفي الذكرى الخامسة لسقوط بغداد، كشفا لحساب 

المقاومة العراقية واألفغانية، بقلم زميلنا أشرف عمر. 
ومن أهم موضوعات هذا العدد التحقيق الذي قامت به الزميلة جيهان شعبان عن إضراب 
أصواتهم،  إلى  واستمعت  اإلضراب،  قيادات  جيهان  حاورت  العقارية.  الضرائب  واعتصام 
وحاولت تقديم صورة حية لنضال من أهم نضاالت الحركة العمالية والجماهيرية في 

المرحلة األخيرة. 
كذلك فإننا نفتح، في باب جديد، الحوار حول مسألة استقاللية الحركة النقابية، 
مركز  عضو  لزميلنا  والثاني  بركات،  صابر  العمالي  للمناضل  األول  مقالين،  بنشر 

الدراسات االشتراكية مصطفى البسيوني. 
ومن المحاور الهامة في هذا العدد الحوار البديع مع المؤرخ والمفكر الدكتور 
علي بركات أستاذ تاريخ مصر الحديث حول "مصر الثورية" والدروس التي تقدمها 

للمناضلين اليوم. 
ونستضيف في هذا العدد عددا كبيرا من الكتاب واألصدقاء. ففي باب مراجعات 
يهدينا الكاتب الكبير أحمد الخميسي قراءة قيمة لرواية صنع اهللا إبراهيم الجديدة، 
سكر  األول  لبكي  نادين  لفيلم  نقديا  عرضا  فتحي  تامر  الصديق  لنا  يكتب  بينما 
بنات، ويقدم لنا المسرحي محمد عبد الخالق رؤية من الداخل لحركة المسرح الحر 

في مصر. 
ومن أهم موضوعات العدد مقال الروائي المبدع محمود الورداني حول كتاب "تاريخ 
البطاركة" لساويرس بن المقفع ولمحققه عبد العزيز جمال الدين. اإلضاءات التي 
يقدمها الورداني لهذا النص التاريخي الهام، ولجهد محققه الموسوعي، تدفعنا جميعا 

إلى إعادة النظر في الخطاب السائد حول تاريخ مصر ومصادر التعرف عليه. 
وفي تقاطع مع حديث الورداني عن تاريخ األقباط، وتاريخ مصر في العصر القبطي 
واإلسالمي، فإن صديقنا محمد سعيد عز الدين يقدم قراءة مختصرة، لكن عميقة، 
بينين  تناقضات  مبرزا  المصريين،  اليهود  شتات  حول  الخالفي  بينين  جويل  لكتاب 

وإشكاليات قراءته للصهيونية والقومية والصراع العربي اإلسرائيلي.
والباحث  الكاتب  فرجاني،  نادر  الدكتور  األستاذ  بمساهمة  التنويه  يجب  كذلك 
المعروف، في رصد مسيرة األسعار في مصر ودور نظام الحكم التسلطي في إفقار 
المصريين وقهرهم، ومساهمة الدكتور سعيد النشائي حول الصهيونية والتطورات 
في غزة، ومساهمة المناضل بشير صقر، التي نختلف معها ولكن نقدرها، في نقد 
مقال هيثم جبر حول برنامج حزب اإلخوان المسلمين، وأخيرا وليس آخرا مساهمة 
األستاذ مصطفى مجدي الجمال، القّيمة كالعادة، حول مرض االنقسامية في الحركة 

احملررالشيوعية المصرية. 

٢٣ قضايا
* علمانيون وإسالميون

* إنقسامات احلركة الشيوعية الثانية

١٠٢ معامل
* تاريخ اآلباء البطاركة
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 د. نادر فرجاني

يبـــدو أن نظام الحكم الراهن في مصر قد أدمن الطنطنة باإلصالح، خاصة 
في ميـــدان االقتصاد. لكنها طنطنة مفرغة مـــن أي مضمون، ومن ثم يضطر 
للكذب المفضوح حول مؤشـــرات الشـــقاء االقتصادي التي يجلبها على 
عامة المصرييـــن. فمجريات األمور على أرض الواقع تكذب إدعاء النظام 
باإلصالح والنمو وتحســـن معيشـــة المصريين، خاصة محدودي الدخل 
الذين يدعـــي أن مصالحهم تقع على رأس أولوياته. الجانب الوحيد الذي 
تحســـن في مصر هو ثروات الثلة الممسكة بمقاليد السلطة والثروة وأرصدة 

حساباتهم المصرفية، في الداخل والخارج.

األسعار واألجور
وعالمات هناية احلكم التسلطي

٦

متابعات نظرة وراء األحداث



٧ ربيع ٢٠٠٨

هذه  أن  العاقل  للناظر  ويظهر 
وحبلى  متفجرة  مجتمعية  تركيبة 
واالستبداد  الفساد  حكم  انهيار  بإمكانات 
المراقب الذي يتمتع بالحد  الراهن. ويتعجب 
نظام  بالدة  من  المجتمعي  الحس  من  األدنى 
الحكم الذي يبدو أن هذه الملحوظة الصادمة 
من  لهم  كان  إن  أساطينه،  عقول  عن  تغيب 

ألباب.
والواقع أن األمر حتى أسوأ من غياب الفطنة. 
فيمكن االستنتاج بأن نظام الحكم التسلطي 
قد راهن على أن تصعيد حملته لتجويع الشعب 
بمزيج اإلفقار والقهر المدمر، ستطيل من أمد 
اإلمساك بمقاليد السلطة سبيال للثروة، وتفاديا 
للقصاص العادل المحتوم حين يسقط النظام، 
وسيسقط ال محالة.  فالناس لن تتحمل تجرع 
مزيج اإلفقار والقهر إلى ما ال نهاية، وسيصل 
المنحنى الهابط حتما إلى نقطة انكسار تؤجج 
القهر  لنظام  والسياسي  المدني  العصيان  ألوان 
أن  والشواهد  منه.  للتخلص  مقدمة  واإلفقار، 
االنكسار  لنقطة  وصلوا  قد  المصريين  عامة 

هذه أو كادوا.
وال تتوقف الغفلة في نظام الفساد واالستبداد 
هو  رهانهم  من  الثاني  فالشق  الحد.  هذا  عند 
يغّلبون  التي  وإسرائيل  األمريكية  اإلدارة  أن 
ستهرعان  الشعب  مصالح  على  خدمتهما 
هم  أيضا  وهنا  ساعتهم.  تحين  حين  لنجدتهم 

واهمون.
وفق  اختار،  أنه  إذن  النظام  هذا  مأساة 
مفردات الحكاية الشعبية، طريق "اللي يروح 

ما يرجعش" ظانا أنه "طريق السالمة".  

ينعكس  ال  اقتصادي  نمو  أوال: 
في تحسن معيشة الناس

يتفاخر الحكم في مصر بارتفاع معدالت 
النمو االقتصادي مؤخرا، بينما تتفاقم معاناة 
االقتصادية  التعاسة  ضروب  من  عامة  الناس 
البطالة  وطأة  فتتزايد  يومية.  شبه  بصورة 
من  قليلة  غير  بأعداد  تدفع  حتى  والفقر 
كريمة  حياة  من  اليائس  المصري  الشباب 
غير  الهجرة  مقامرة  اجتراح  إلى  بلده  في 
أجداث  صور  أصبحت  أن  حد  إلى  الشرعية 
في  حتفهم  لقوا  الذين  المصريين  الشباب 
البحار أمرا معتادا. وتضطر قطاعات متزايدة 
من ماليين المواطنين الذين يفترسهم الغالء 
الرغم  على  النظام،  قبل  من  المدار  الفاحش 
إلى  اللجوء  إلى  ترديها،  أو  دخولهم  ثبات  من 

أشكال االحتجاج والعصيان المدني للمطالبة 
الكريم،  العيش  تقارب  حياة  في  بحقوقهم 
سياسية  قنوات  الحاكم  النظام  يتيح  ال  حيث 
الناس  لها  ُيخضع  التي  المظالم  لدرء  فعالة 

عامة.
هذه المفارقة قد تثير حيرة البعض، ولكن 

تفسيرها في الواقع بسيط.
كان  لو  حتى  مصر،  في  المشاهد  النمو  أ: 
إلى  بالنسبة  مرتفعا  الواقع  في  ليس  حقيقيا، 
المعاصر،  العالم  في  القائمة  اإلنجازات  أفضل 

مقارنة بالهند والصين مثال.
ب: ارتفاع النمو بنسبة محدودة في سنوات 
قليلة ال يكفي للقضاء على إرث سنوات طويلة 
النمو  كان  إذا  خاصة  المتدني،  النمو  من 
للمستضعفين،  المعادي  النوع  من  االقتصادي 
ألعداد  جيدة  عمل  فرص  يخلق  ال  أنه  بمعنى 
بالنمو  لصيقة  خصيصة  وهي  كبيرة، 
المجال  تتعدى  ألسباب  مصر  في  االقتصادي 
والتنظيم  الحكم  بسوء  وتتصل  االقتصادي 

الرأسمالي المنفلت للمجتمع. 
الحكم  به  يتفاخر  الذي  النمو  بعض  ج: 
إضافة  هو  ذلك  على  األهم  والمثال  تدليس. 
وأرض  العام،  القطاع  مشروعات  بيع  عائدات 
البالد، إلى الناتج واالستثمار األجنبي. فعائدات 
الناتج،  في  زيادة  وال  اسثمارا  ليست  الخصصة 
ولكنها تحويل ألصل من الملكية العامة إلي 
وإضافة  أجانب.  أو  لمصريين  خاصة  ملكية 
إلى مساوئها البادية، خاصة إن شابها فساد، فإن 
تحويل األصول العامة إلى الملكية الخاصة، ال 
يترتب عليه زيادة في فرص العمل أو تحسين 
مستوى المعيشة لعامة الناس، كما يترتب على 
هذه  تؤدي  العكس،  على  المنتج.  االستثمار 
العملية عادة إلى تدمير فرص عمل قائمة فعال، 
وإطالق  المبكر  المعاش  أسلوب  خالل  من 
العمالة  من  التخلص  في  الجدد  المالكين  يد 
من  الخصخصة  وتسهم  البيع،  وقت  المشتغلة 

ثم في استشراء الفقر.
د: فإذا كان النمو المتحقق ال يتسرب لعامة 
واستنقاذ  جيدة  عمل  فرص  صورة  على  الناس 
باختصار، يذهب القسم  من الفقر، فأين يذهب؟ 
الممسكة  القليلة  الثلة  جيوب  إلى  منه  األكبر 
بمقاليد الثروة والسلطة في البلد وإلى حساباتها 
في المصارف المحلية والخارجية، وثانيا إلى الفئة 
األجنبية المتزايدة باطراد المالكة المشروعات 
االقتصادية في مصر المحروسة (بالحرامية). وال 

يبقى لعامة المصريين إال "الحصرم".

ثانيا: شهادة زور الحكم على معالم 
التعاسة التي يجرها على المصريين 

الحكومة  أقول  وال  الحكم،  نظام  دأب 
عمدا، فهي ليست إال سكرتارية تافهة للدوائر 
اإلحصاءات  تزوير  على  الحكم،  في  المتنفذة 
على  يجلبها  التي  التعاسة  بمؤشرات  المتعلقة 
عموم المصريين. فظل الحكم لسنوات يكذب 
حول مستوى البطالة والفقر والغالء. وإن كان 
والفقر  البطالة  معدالت  حول  للكذب  يمكن 
ألن  نتيجة  حين،  إلى  ولو  يصدقه  من  يجد  أن 
هذه ظواهر تجميعية ال يمكن تقدير قيمتها 
فإن  الحاالت،  من  كبير  عدد  إلى  بالرجوع  إال 
الكذب حول غالء األسعار، أي معدل التضخم، 
العامي.  المثل  يقول  كما  رجلين"  "مالوش 
فرد  كل  ويعايش  أسرة  كل  تكابد  حيث 
في الشعب نار الغالء التي يشعلها الحكم في 
تحرق  أن  قاربت  حتى  الراكدة  الناس  دخول 

أجسادهم.
معدل  أن  بادعاء  الحكم  نظام  يتبجح 
إلى  انخفض!!  واهللا  انخفض، أي  التضخم قد 
أسعار  ارتفاع  معدل  متوسط  أن  (أي  فقط   ٧٪
المستهلك يساوي ٪٧ في السنة)! هذا في الوقت 
الذي يكتوي الشعب كله تقريبا، أي باستثناء 
بنار  والثروة،  السلطة  على  القابضة  الشلة 
الحكومة  قبل  من  مدارة  فاحش  غالء  حملة 
ما  وبئس  يتصورونها،  كما  النظام،  لمصلحة 

يتصورون.
نظام  مثل  على  بمستبعد  الكذب  وليس   
الحكم الذي يذيق المصريين صنوف العذاب. 
تفسيرا  يستدعي  الفحش  بهذا  كذبا  ولكن 
من  كان  "إن  يقول  العامي  فالمثل  آخر. 
يتكلم مجنونا، يكون المستمع عاقال". فهل 
يتصورون حقيقة أن أي أحد يمكن أن ينخدع 

بمثل هذا الكذب األشر؟
ما  وهو  يقولون،  ما  يفقهون  ال  أنهم  إما 
وأدواته.  الحكم  أساطين  بعض  على  نستبعده 
آخر  عالم  إلى  ينقلهم  شيئا  يتعاطون  أنهم  أو 
ومن  النظام  أساطين  يضم  هنا  والجمع  تماما. 
يصنعون لهم هذه اإلحصاءات ومن يذيعها لهم، 
فكلهم ضالع في جناية محاولة خداع الشعب. 
ولكن يكفيهم خسرانا أن الشعب ال يمكن 
معدالت  عن  العفوية  فإحصاءاته  ينخدع،  أن 
وإحصائييه  الحكم  تكذب  األسعار،  ارتفاع 
وآلته الدعائية. إن حساب معدل التضخم أصبح 
بحيث ال  الحكم،  فساد  آخر مجال يظهر فيه 
يمكن إيكاله لهم. لذلك فقد أصبح لزاما على 
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مقياسا  تصوغ  أن  المصرية  الوطنية  الجماعة 
أمينا الرتفاع األسعار في مصر يعبر بدقة عن 
الغالء الذي ينهش دخول المصريين عامة وأن 
تسعى لربط ألجور والدخول بمعدالت التضخم 

الحقيقية.
أسرة  رب  أنك  القارئ  عزيزي  وتخيل 
متواضعة، يذهب جل دخلها للغذاء، ويتركز 
الذي  مصر  جحيم  في  النشويات،  على  الغذاء 
واالستبداد،  الفساد  حكم  عرشه  على  يتربع 
لمعدل  العفوي  تقديرك  يكون  فماذا 
األسعار  ارتفاع  موجة  في  لننظر  التضخم؟ 
الشهور  في  المصريين  عامة  ضربت  التي 
الثالثة األخيرة من العام الماضي ومطلع العام 
الحالي، بالتركيز على االحتياجات األساسية 
للمصريين البسطاء. منذ سبتمبر ٢٠٠٧، وحتى 
األساسية  السلع  أسعار  ارتفعت   ،٢٠٠٨ يناير 
في  المبين  النحو  على  لها  والبديلة  الرئيسية 
أسواق  من  مستمدة  واألسعار  التالي.  الجدول 
محافظة  إمبابة،  مركز  في  ريفية  منطقة 

الجيزة:

 السلعة والوحدة      السعر بالجنيه     منسوب االرتفاع٪      معدل االرتفاع ٪
                 يناير ٢٠٠٨   سبتمبر ٢٠٠٧

٥٠ كجم دقيق  ١١٥            ٥٥            ٢٠٩                     ١٠٩
١ كجم مكرونة  ٣,٠            ١,٥             ٢٠٠                      ١٠٠
٣,٠            ١,٥             ٢٠٠                     ١٠٠ ١ كجم أرز 
٠,١٠            ٠,٠٥            ٢٠٠                     ١٠٠ ١ رغيف خبز 

وهكذا نجد أن الحد األدنى الرتفاع األسعار 
السلع االستهالكية األساسية لعامة المصريين 
بمعدل  أي  فقط،  شهور  ثالثة  خالل   ١٠٠٪ هو 
لمعدل  مثال   ٥٧ أي   .٤٠٠٪ على  يزيد  سنوي 

التضخم الحكومي. 
أسعارها  ارتفعت  التي  الوحيدة  السلعة 
المعلن  الحكومة  معدل  من  يقترب  بمعدل 
هي اللحوم التي زادت في فترة المقارنة بمعدل 
٪٦,٦. ولعل هذا هو سر رقم ٪٧ السحري، فهو 
القوم.  علية  عليها  يعيش  التي  السلعة  يخص 
ارتفاع  يترك  لم  الذين  المصريين  عامة  أما 
ميزانيتهم  من  فائضا  لهم  األساسيات  أسعار 
الدقيق  أسعار  إال  يعنيهم  فال  اللحوم،  لشراء 

والمكرونة واألرز.
في  األسعار  لغالء  أخرى  زاوية  ولنأخذ   
مزارع  أنك  القارئ  عزيزي  تخيل  مصر. 
بسيط. فكيف ارتفعت أسعار مدخالت إنتاجك 
الماضية؟  الثالثة  الشهور  خالل  األساسية 

الجدول التالي يلخص بعض من أهمها.

 السلعة والوحدة   السعر بالجنيه       منسوب االرتفاع٪     معدل االرتفاع ٪
                            يناير ٢٠٠٨   سبتمبر ٢٠٠٧  

طن سماد أزوتي    ١٨٠٠          ٦٨٠                ٢٦٥                   ٦٥
نقلة سماد عضوي    ٢٥٠           ١٨٠                ١٤٠                     ٤٠
أجر بنت في اليوم     ٢٠            ١٠                 ٢٠٠                     ١٠٠
أجر رجل في اليوم  ٢٢,٥           ١٥                 ١٥٠                    ٥٠

اإلنتاج  تكلفة  في  التضخم  معدل  أن  أي 
الزراعي في السنة ال يقل عن ٪٢٥٠ بأي حال.

مثال،  سكنا  أو  مخزنا  تبني  أن  شئت  وإن 
األرجح  على  البناء؟  تكلفة  تضخمت  فكيف 

على الصورة التالية.

 السلعة والوحدة   السعر بالجنيه        منسوب االرتفاع٪         معدل االرتفاع ٪
                   يناير ٢٠٠٨    سبتمبر ٢٠٠٧  

١٠٠ طوبة عادية   ١٥٥           ١٠٠                  ١٥٥                        ٥٥
٢٠           ١٠                 ٢٠٠                           ١٠٠ ١ شيكارة أسمنت 
١ طن حديد       ٤٠٠٠           ٢٢٠٠               ١٨٢                        ٨٢
١ عامل بناء          ١١٠           ٥٠               ٢٢٠                         ١٢٠

و ٢ مساعدين في اليوم

أي أن معدل التضخم في تكلفة البناء في 
السنة يقارب ٪٤٠٠ أيضا. مع العلم أنه منذ سنتين 
جنيه   ٦,٥ األسمنت  "شيكارة"  سعر  كان 
(ارتفع إلى ٪٥٧٠ في عامين) وسعر طن الحديد 
١٣٥٠ (ارتفع إلى حوالي ٣٠٠ ٪ في عامين). وليهنأ 
محتكرو األسمنت والحديد بأرباحهم الحرام 
التي مكنهم منها حكم الشلة المهيمنة على 
إلى  المصري  الشعب  وليذهب  البلد،  مقادير 

جحيم أسعار حكم الفساد واالستبداد. 

ثالثا: الغالء واألجور وسباق ال متكافئ
أي  العمل،  من  الكسب  بأن  اإلقرار  يتعين 
األجور، ومن ضمنها المعاشات، هي مورد الرزق 
الوحيد للغالبية الساحقة من المصريين. فأصحاب 
رأس المال المادي في البلدان الفقيرة عامة قلة 
مصدر  هو  العمل  قوة  بيع  فإن  ولذلك  قليلة، 

الدخل الرئيسي لجميع المصريين تقريبا. 
ويترافق مع هذه الحقيقة أن نصيب عوائد 
العمل، األجور والمعاشات، من الدخل القومي ما 
برح يتناقص منذ تبنى النظام الحاكم التنظيم 
منذ  والمجتمع  لالقتصاد  المنفلت  الرأسمالي 
نصيب  ازداد  حين  على  تقريبا،  عقود  ثالثة 
على  ترتب  مواز.  بشكل  المال  رأس  عائدات 
هذا التناقص في نصيب عوائد العمل من الناتج 
أجر  أن  العمل،  قوة  حجم  زيادة  مع  الكلي، 
بشكل  إسميا،  حتى  يزد،  لم  المشتغل  الفرد 

محسوس عبر الفترة ذاتها.

الغالء  تصاعد  سبق  ما  إلى  أضفنا  وإذا 
في  المحلية  العملة  قيمة  وانخفاض  السريع، 
القدرة  أهدر  الذي  األجنبية،  العمالت  مواجهة 
أن  لنا  تأكد  المصري،  للجنيه  الشرائية 
وقدرتها  والمعاشات،  لألجور  الحقيقية  القيمة 
في  بالغ  لترد  يؤدي  بما  تآكلت  قد  الشرائية، 

مستوى معيشة عامة المصريين.
في  الغالء  معدالت  أن  الدهر  نكد  ومن 
الغالبية  عليها غذاء  يقوم  األساسية التي  السلع 
من  أعلى  كان  المصريين  من  الساحقة 
أسعار  زادت  المثال،  سبيل  فعلى  المتوسط. 
بمعدالت  الماضية  عاما  الثالثين  عبر  الفول 
أن  يكذب  ما  اللحوم.  أسعار  زيادة  من  أعلى 
السياسات المطبقة في البلد تتوخى رعاية ذوى 
العكس  على  المؤشرات  المحدودة.  الدخول 
تماما. على وجه التحديد مثال، زاد سعر اللحم 
 ،٧٪ بحوالي  فقط  األخيرة  األربعة  الشهور  في 
الحكومة  من  المعلن  التضخم  معدل  وهو 
الخبز  سعر  ارتفع  بينما  المستهلك،  أسعار  في 

والمكرونة بمعدل ٪١٠٠.
هناك إذا تصحيحات واجبة في هيكل األجور 
لضمان العدل والكرامة اإلنسانية في البلد، على 
أوال  هناك  كليهما.  والكلي  الفردي  المستوى 
حاجة ملحة لضمان أن يحقق الكسب من العمل 
المصريين  لكل  الكريم  العيش  من  مستوى 
جميعا، وهناك أيضا حاجة لضمان عدالة توزيع 
الدخل والثروة في المجتمع ككل بما يخفف 
خلقه  الذي  الحاد  االجتماعي  االستقطاب  من 
محاباة  خالل  من  المنفلت  الرأسمالي  التنظيم 
األقوياء واألغنياء، الذي يغذي اإلحساس، المبرر، 

بالظلم البين لدى غالبية فئات الشعب.
العمل  من  الكسب  في  االختالل  لتصحيح 
إحداث  من  مناص  ال  الفردي،  المستوى  على 
شاملة  األجور،  معدالت  في  ضخمة  زيادات 
الحد  أن  الحسابات  جميع  وتشير  المعاشات. 
من  تتكون  أسرة  يعول  لمن  لألجر،  األدنى 
خمسة أفراد، يتعين أال يقل عن ١٢٠٠ جنيه في 
الشهر مقارنة بالحد األدنى الحالي وهو أقل من 
األلف  حد  ويقوم  حاليا.  الشهر  في  جنيه  مائة 
المناسبة  السلع  سلة  تسعير  على  جنيه  ومائتي 
للوفاء باحتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد 
وفق دراسة مكتب العمال بحزب التجمع، وهو 
أقل قليال من الحد الناتج من تطبيق حد الفقر 
الموصى به من قبل منظمات التمويل الدولية 
يؤدي  والذي  اليوم)  في  للفرد  (دوالرين  حاليا 
لمثل  الشهر  في  جنيها   ١٣٥٠ يساوي  فقر  لحد 

٨

متابعات
األسعار واألجور وعالمات هناية احلكم التسلطي
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األسعار واألجور وعالمات هناية احلكم التسلطي
هذه األسرة المتوسطة. ويمكن أن يتدرج الحد 
األدنى وفق األعباء العائلية التي تختلف بالطبع 

من عامل آلخر.
لألجر  األدنى  الحد  رفع  يعني  وبالطبع 
األجور  جميع  على  متناسبة  تصحيحات  إدخال 
األعلى من الحد األدنى الحالي أخذا في االعتبار 

مستوى األجر الحالي واألعباء العائلية.
الغرض  يحقق  لن  لألجور  رفع  أي  ولكن 
المرجو إذا استمر متصاعد الغالء، المدار من 
ارتفاع  سيلتهم  إذ  فحشه.  على  الحكم،  قبل 
األجور  زيادات  كل،  يكن  إن  جل،  األسعار 
الثالثة  العقود  خبرة  كانت  كما  اإلسمية 
الماضية. ولذلك فإن التصحيح السليم لهيكل 
وفعالة  شفافة  آلية  تقوم  أن  يقضي  األجور 
لربط األجور، شاملة المعاشات، بغالء األسعار، 
معدل  مع  اإلسمية  األجور  ارتفاع  يطرد  بحيث 

التضخم.
ومن الحيوي هنا أن يكون معدل التضخم 
عن  سليما  تعبيرا  ومعبرا  دقيقا  المستعمل 
للفئات  بالنسبة  خاصة  المعيشة،  تكلفة 
باستعمال  وليس  الدخل،  متواضعة  االجتماعية 
معدالت التضخم الرسمية، الوهمية أو المزورة 
عمدا، والتي تثير السخرية المريرة واالستهزاء 
بواضعيها والمروجين لها، عند كل من يتابع 
من  الحكم  نظام  يؤججه  الذي  السعار  جحيم 
دون عقل أو روية. وذلك فإن من أهم واجبات 
التنظيم العمالي المستقل، أن يقوم على صوغ 
وإلى  المعيشة.  لتكلفة  قياسي  رقم  وتركيب 
أن يقوم هذا التنظيم، يجمل أن تقوم على هذه 

المهمة جهة أخرى شعبية.
ومن أبرز نواحي الخلل في هيكل األجور 
الذي  األجور  بين  الهائل  التفاوت  هو  الحالي 
األجور  هيكل  في  المشاهد  التفاوت  يفوق 
يتفاوت  مصر  في  الرأسمالية.  الدول  أعتى  في 
حالة  في  جنيه،  مليون  بين  الشهري  األجر 
مشهورة لرئيس وزراء سابق، يحصل على هذا 
األجر الخيالي لقاء ما جره على البلد من ويالت 
الطرف  وعلى  الوزراء،  لمجلس  رئاسته  أثناء 
أجرهم،  يتعدى  ال  الذين  األشقياء  هناك  اآلخر 

أو معاشهم، المائة جنيه.
األجر  في  النسبي  التفاوت  مدى  أن  أي 
مائة  إلى  يصل  المحروسة  مصر  في  الشهري 
ألف، وهو عشرة آالف مثل مدى التفاوت العادل 
الغربية  البلدان  في  فعال  والمشاهد  نسبيا، 
البلدان  مثل  االجتماعي  بالعدل  تشتهر  التي 
فال  أمثال.  عشرة  حوالي  أي  اإلسكندنافية، 

أمثال  عشرة  من  أزيد  األعلى  األجر  يكون 
الحد  تطبيق  بفرض  يعني،  ما  األدنى.  األجر 
األدنى لألجر عند ١٢٠٠ جنيه لألسرة المتوسطة، 
أن يكون الحد األعلى لألجر الشهري لألسرة 
إثنى  أفراد  خمسة  من  المكونة  المتوسطة 
عشر ألفا من الجنيهات، ما يضمن مستوى من 
العيش الكريم، مع قدر من الرفاهية، باإلضافة 
لجميع  والعدل  اإلنسانية  الكرامة  تحقيق  إلى 
للمصريين  عميم  خير  هذا  وفي  المصرين. 

كافة، وحتى لنظام الحكم ذاته، لو يعلمون.
في  المالية  مسؤولي  آذان  في  ونهمس 
الحكم، قبل أن يجأروا بالشكوى من صعوبة 
محدودي  أجور  لرفع  المالية  الموارد  تدبير 
الحد  إنفاذ  أن  المصري،  المجتمع  في  الدخل 
يمكن  طائلة  مبالغ  سيوفر  لألجر  األعلى 
في  الحكم  نظام  إنفاق  ترشيد  مع  تسهم،  أن 
تدبير الموارد المالية الالزمة لتصحيح هيكل 

األجور في البلد.
عن  الحكم  نظام  تخلي  فإن  النهاية  وفي 
لجميع  والعدل  اإلنسانية  الكرامة  ضمان  واجب 
يمثل  عادل،  أجور  هيكل  خالل  من  المصريين 
قصورا يوجب العزل ما دامت قد عزت االستقالة.

رابعا: انتحار الحكم التسلطي
الحكم  أنظمة  في  المبدأ،  حيث  من 
مصدري  قليلة  (شلة)  ثلة  تحتكر  التسلطي 
القوة في المجتمع: السلطة السياسية والثروة. 
وتسخر الثلة إمكانات المجتمع كافة لخدمة 
مقاليد  على  قبضتها  وإلحكام  مصالحها، 
السلطة والثروة. ومن ثم، تتخذ القرارات، أي 

تمارس القوة، لنوال هذه األغراض.
القوة  لمصدري  الثلة  احتكار  ويستتبع 
اإلفقار  خالل  من  منهما  الناس  باقي  حرمان 
المبيت وتقييد الحرية، خاصة الحريتان المفتاح 
وإقامة  السلمي  (التجمع  والتنظيم  للتعبير 
والسياسي)،  المدني  المجتمعين  المنظمات في 
واالستعانة على تضرر الناس من هذا الحرمان 
الكذب  من  حقير  بمزيج  الحياة  طيبات  من 
الصريح، عبر اإلعالم المدار، والقهر البوليسي 
المعمم، ولكن المكثف في مواجهة الشرائح 

النشطة سياسيا من المجتمع.
الحكم  نسق  من  الصنف  هذا  مثل  وفي 
مما  جهارا  التزاوج  إلى  والثروة  السلطة  تنزع 
ثم  ومن  الفساد.  الستشراء  مؤاتيا  مناخا  يخلق 
تصم  التي  الفساد  االستبداد/  متالزمة  تنشأ 

أنظمة السوء هذه.

الفاشل،  التسلطي  النظام  هذا  أن  األدهى 
إصالح  بأي  يعد  ال  المهمة،  المعايير  بجميع 
لغيره،  الساحة  إخالء  ويرفض  داخله،  من  جاد 
هو  هذا  ولعل  البالد.  خراب  إلى  ذلك  أدى  ولو 
القرن  بدايات  في  مصر  في  الحكم  أزمة  لب 

الحادي والعشرين.

أ: إفساد المعمار القانوني للحكم
يتجلى إفساد المعمار القانوني للحكم في 
قانون  الدستور،  روح  إفساد  في  صورة  أبشع 
الحرية  حماية  الدستور  في  فاألصل  القوانين. 
بالدستور  انحراف  وأي  اإلنسانية،  والكرامة 
عن هذين الغايتين النبيلتين هو في عرف ثقاة 

القانون، غير دستوري وواجب رده.

ب: االنحطاط بالممارسة السياسية
ونرصد هنا، لإليجاز، ظاهرتين فقط نعتبرهما 
األسوأ، فجرائم النظام في االنحطاط بالممارسة 
لالنتخابات  الفاضح  التزوير  عديدة.  السياسية 

وإدخال البلطجة الدنيئة لحلبة السياسة. 

ج: عالمات بدء نهاية الحكم التسلطي 
في مصر

الحكم  نظام  يفرز  المبدأ،  حيث  من 
عامة  يعانيها  القسوة  بالغة  مظالم  التسلطي 
الناس في كل لحظات الحياة. وال يتيح النظام 
التسلطي، في الوقت نفسه، قنوات سلمية وأيضا 
النسداد  نتيجة  المظالم،  هذه  من  للحد  فعالة 
الناس.  لمصالح  المحقق  السياسي  العمل  أفق 
وال مناص، والحال كذلك، من أن يلجأ الناس 
عنيفة،  تنقلب  قد  التي  االحتجاج  من  ألشكال 
في  المتعاظم  البوليسي  التغول  ظل  في  خاصة 
مواجهة الناس جميعا. ومن ثم، فليس غريبا أن 
نرصد بدايات، ربما جنينية ومتناثرة حتى اآلن، 
الفعالية،  ومطردة  ومتصاعدة  متزايدة  ولكن 

للعصيان السياسي والمدني في مصر.
التسلطي  لحكم  لنهاية  األساس  والشرط 
النخب  ترقي  أن  هو  تقديري،  في  مصر،  في 
للحكم  المعارضة  والسياسية  المثقفة 
التسلطي لمستوى قادة النضال االحتجاجي، وأن 
تتآلف كلها في جماعة وطنية ناظمة لجميع 
تيارات المعارضة للحكم التسلطي تعمل بدأب 
والعميق،  الشامل  اإلصالح  أجل  من  وكفاءة، 
وصوال لقيام نظام حكم مؤسسي صالح يضمن 
وأرى  وكريمة.  حرة  حياة  في  الناس  حقوق 

إرهاصات هذا البديل متصاعدة!
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متابعات

يحيى فكري
سوف تجري في ٨ أبريل القادم انتخابات 
المجالس المحلية في مصر، أو بمعنى 
المهزلة  استكمال  التاريخ  هذا  في  سيتم  أدق 
التي بدأت مع فتح باب الترشيح لتلك االنتخابات 
يــوم ٤ مـــارس، وذلـــك بــإقــرار الــقــوائــم الــتــي تم 
والتي  الــدولــة،  أمــن  مكاتب  في  سلفا  إعــدادهــا 
فازت بالفعل في الغالبية العظمى من المجالس 
بــالــتــزكــيــة. حــيــث لــم يــكــن هــنــاك مرشحون 
تقديم  مــن  الجميع  مــنــع  تــم  أن  بــعــد  غــيــرهــا، 
أحزاب  أو  المستقلين،  سواء  ترشيحهم،  أوراق 
بل  المسلمين،  اإلخــوان  أو  الرسمية،  المعارضة 
وحتى من أعضاء الحزب الوطني غير المرضي 

عنهم من قبل مسئولي المحافظات.

قد  سابقة  فــي  المصري  النظام  قــرر  لقد 
تبدو واحدة من األعاجيب أال يكتفي بتزوير 
عناء  مــن  نفسه  يــريــح  أن  وإنــمــا  االنــتــخــابــات، 
من  يصاحبها  بما  أصــال،  االنتخابية  العملية 
دعاية سياسية جماهيرية. قرر النظام أن يعلن 
لجميع معارضيه أن كل ما حاولوا انتزاعه، أو 
ما توهموا أنهم حصلوا عليه مع اندالع حركة 
بحرية  تتعلق  حــقــوق  مــن   ،٢٠٠٥ عــام  التغيير 

التعبير والرأي قد انتهى إلى غير رجعة.
فالكل يعلم مسبقا أن االنتخابات ستنتهي 
حتما بفوز قوائم أمن الدولة بعد ما جرى من 
تعديالت دستورية، وبعد القضاء على أي فرصة 
الهيمنة  خـــارج  االنتخابية  الــمــعــارك  إلجـــراء 

المطلقة للداخلية. الكل يعلم كذلك أن كل 
مــا صــاحــب حــركــة التغيير مــن أوهـــام حول 
إمكانية إسقاط النظام عبر العصيان السياسي 
قد ذهبت أدراج الرياح. إال أن البعض ظل يراهن 
على مساحات التعبير التي تم انتزاعها، لكن 
النظام لم يتوان في إفشال ذلك الرهان وتصفية 
تلك المساحات، عبر مسلسل حبس الصحفيين، 
ثم بإصدار الوثيقة الخاصة بالبث الفضائي التي 
تقيد فرص التعبير داخل المحطات الفضائية، 
الدعاية  في  معارضيه  لفرص  بإنهائه  وأخيرا 
خالل  نسبيا  واســـع  نــطــاق  على  الجماهيرية 
المعارك االنتخابية، حتى ولو كانوا موقنين 

من تزوير نتائجها مسبقا.

مهزلة االنتخابات احمللية
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المحلية  المجالس  مقاعد  عــدد  يتجاوز 
جميع  فــي  ألـــف  الخمسين  رقـــم  مــصــر  فــي 
مجمل  امــتــداد  وعــلــى  المحلية  المستويات 
لإلدارة  القديم  القانون  وكــان  المحافظات. 
في  المجالس  تلك  حــق  على  ينص  المحلية 
للمحافظين  واالســتــجــوابــات  األسئلة  توجيه 
ومختلف المسئولين الحكوميين التنفيذيين 
القانون  هــذا  أن  إال  المحلية.  الــمــواقــع  فــي 
تــم تعديله وتــم انــتــزاع هــذا الــحــق، وتحولت 
ديكور  مــجــرد  إلــى  بالتالي  المجالس  تلك 
الستكمال المظاهر الشكلية للديمقراطية، 
السلطات  عــلــى  رقــابــيــة  سلطة  أي  تملك  ال 

التنفيذية المحلية. 
أهمية  المحلية  للمجالس  تبقى  ذلك  رغم 
وما  المحلية  بــاإلدارات  ارتباطها  بسبب  نسبية 
يستتبعه ذلك من أدوار مؤثرة في شبكة الفساد 
المحليات.  على  تهيمن  التي  النطاق  واســعــة 
التأثير  شديدة  أدوارا  تلعب  المحلية  فاإلدارات 
المصريين،  لجماهير  اليومية  الحياة  على 
بــمــا تــمــلــكــه مـــن صــالحــيــات عـــديـــدة تخص 
وتوزيع  الصحية  والــرقــابــة  البناء  تراخيص 
السلع والخدمات وغير ذلك من األمور. وهي 
للفساد  رئيسي  مستنقع  تشكل  السبب  لهذا 
تسمح  المحلية  الــمــجــالــس  وألن  مــصــر.  فــي 
المستنقع،  بهذا  الصلة  وثيقة  ارتباط  بفرص 
لذا يتكالب عليها أصحاب المصالح المحلية، 
داخل  المستعرة  الــصــراعــات  يفسر  مــا  وهـــذا 

الحزب الوطني على فرص الترشيح فيها. 
ـــحـــزب الــوطــنــي على  الـــصـــراع داخـــــل ال
إعادة  لــعــمــلــيــة  اســتــكــمــال  هـــو  الــمــحــلــيــات 
الجديدة  ــقــوى  ال بــهــا  تــقــوم  الــتــي  الهيكلة 
حفنة  ومعه  مبارك  جمال  أي  الحزب،  داخــل 
المصالح  وأصـــحـــاب  الـــجـــدد  الــلــيــبــرالــيــيــن 
الرأسمالية االحتكارية المرتبطون به داخل 
لجنة السياسات، ويأتي أحمد عز بالطبع على 
إعادة  تستدعي  الهيكلة  إعــادة  هــؤالء.  رأس 
فرز ألصحاب المصالح في المحليات، وإعادة 
والنفوذ،  الثقل  مراكز  وسط  الدفة  توجيه 
وبما يؤدي إلى تكوين قاعدة سياسية جديدة 
أصحاب  طبقة  نــفــس  مــن  الــجــديــد،  للجناح 
شبكة  على  تقوم  لكنها  شك،  بال  المصالح 
جديدة تربط ما بين االحتكارات الرأسمالية 

الصاعدة ومستنقع الفساد في المحليات.
إال أن عملية إعادة الفرز وتكوين قاعدة 
جديدة التي جرت هذه المرة حدثت بطريقة 
تستحق أن توثق في كتب العجائب. لقد نجح 

نظام مبارك في تحقيق سبق في االستبداد لم 
تاريخ مصر  في  ديكتاتورية  أي  قبله  تعرفه 
فقط  االستبداد  هــذا  يقتصر  لم  إذ  والعالم. 
أبناء  إلــى  تــجــاوزهــم  وإنــمــا  معارضيه،  على 
من  كل  على  فكان  حكمه.  وسدنة  حزبه 
يرغب في ترشيح نفسه أن يحصل على شهادة 
مخالفة  مجرد  ليست  وهــذه  الدولة،  أمن  من 
للقانون، وإنما هي تجاوز مضحك من نوعية 
الضحك الذي يشبه البكاء، وبالطبع ال تمنح 
ــة الــشــهــادة، وبــالــتــالــي ال يتمكن  ــدول أمـــن ال
نفسه،  ترشيح  من  أوراقــه  تقديم  في  الراغب 
يذهب  أن  يعترض  مــن  على  أيضا  وبالطبع 

ليشرب من البحر! 
أما قوائم مرشحي الحزب الوطني فبقيت 
باب  إغــالق  قبل  األخيرة  الدقائق  حتى  سرية 
الترشيح، ليفاجأ بها الجميع وال يتمكن من 
لم يجد اسمه بها من ترشيح نفسه مستقال! 
قوائم  مــن  الساحقة  الغالبية  ظلت  وهــكــذا 
المرشحين خالية لمدة عشرة أيام من ٤ إلى ١٤ 
مارس وحتى الدقائق األخيرة قبل غلق الباب، 
لتفوز في النهاية معظم القوائم المقدمة من 
إلى  حاجة  ودون  بالتزكية،  الوطني  الحزب 

عناء المعركة االنتخابية.
مظاهرات  مـــن  بــالــطــبــع  األمــــر  يــخــل  لـــم 
وعشرات  اآلالف  فيها  شـــارك  واعــتــصــامــات 
اآلالف في مواقع عدة، وترددت خاللها الهتافات 
للمقرات  اقتحام  عن  بعضها  وأسفر  الــحــادة، 
االنتخابية. كما لم يخل األمر من اعتقاالت 
وقياديي  كــوادر  من  للمئات  النطاق  واسعة 
قاعدة  أوســــع  أصــحــاب  المسلمين  اإلخـــــوان 
انتخابية. ولم يخل األمر كذلك من التواطؤ 
الصخب  عــن  بعيدا  تجري  التي  والصفقات 
بنفس  اللعبة  الداخلية  أدارت  فلقد  اإلعالمي. 
تمثيل  المعارضة  منح  أي  القديمة،  القواعد 
شكلي داخل المجالس "المنتخبة" ال يسمن 
للداخلية  يسمح  لكنه  جــوع،  مــن  يغني  وال 

بفرض وصايتها وعقد صفقات مرضية. 
وقـــــد حـــصـــل عـــلـــى الـــمـــنـــحـــة كــــل من 
الجبهة  (وكــذلــك  والــوفــد  التجمع  حــزبــي 
المطلوبة،  الــــحــــدود  فـــي  الــديــمــقــراطــيــة) 
اإلخوان  ونـــال  مستقبلي!  تــجــاوز  ألي  منعا 
المسلمون أيضا  نصيبهم من المنحة. فبعض 
مرشحيهم تم تمريرهم ـ كما كشفت عن 
بالطبع  االحتياط  مع  ـ  النهائية  القوائم  ذلك 
المقاعد  من  عدد  على  الحصول  من  بمنعهم 
يؤهلهم لتقديم مرشح مستقل في االنتخابات 

الدستورية  فالتعديالت  المقبلة.  الــرئــاســيــة 
ترشيح  فــي  يــرغــب  فيمن  تشترط  األخــيــرة 
نفسه مستقال في انتخابات الرئاسة أن يحصل 
أعضاء  من  األقــل  على   ١٠٪ من  تزكية  على 

المجالس المحلية للمحافظات.
اإلخوان  له  يتعرض  الــذي  العصف  ورغــم 
طوال العامين الماضيين باالعتقاالت الواسعة 
والمحاكم العسكرية، ورغم تصاعد الحملة 
بدء  عــن  اإلعـــالن  منذ  يومي  بشكل  عليهم 
العشرات  اعتقال  ورغم  المحلية،  االنتخابات 
والمئات من قياديهم وكوادرهم يوميا، رغم 
كــل ذلــك الزال اإلخـــوان يــواصــلــون نهجهم 
التهادني، والزالوا يعطون الخد األيسر لتلقي 
راغبين  غير  والزالــوا  األخــرى،  تلو  الصفعة 
في الصدام، ليثبتوا مجددا أنهم يخشون من 
جماهيرهم حين تصير في الشارع أكثر من 
اإلخوان  الزال  كذلك  النظام.  من  خشيتهم 
أيضا يعقدون الصفقات ليحصلوا على مقعد 
هنا أو هناك، مؤكدين للنظام بالقول والفعل 
أنهم ال يريدون مزاحمته على السلطة، وإنما 

هم فقط راغبون في بعض من فتاته.
أما الملفت في كل ما جرى داخل مهزلة 
االنتخابات المحلية أنها تحدث في ظل تصاعد 
متواصل للنضاالت االجتماعية، حتى أن األمر 
يبدو كمفارقة. فبينما يزداد مستوى الصراع 
مصر،  فــي  يــوم  بعد  يــومــا  ارتــفــاعــا  الطبقي 
وتتسع باطراد القطاعات االجتماعية الفقيرة 
الوسطى  والطبقات  والفالحين  العمال  مــن 
الدنيا التي تخوض نضاالت من أجل االرتفاع 
بمستوى معيشتها، وبينما تزداد النضاالت حدة 
وترتفع من قلبها أصوات تدعو إلى اإلضراب 
الــعــام، فــي ظــل وضــع كــهــذا يتمكن نظام 
ويزداد  القمعية  قبضته  تشديد  مــن  مــبــارك 

تخاذل ومهادنة قوى المعارضة السياسية. 
تهاوي  فــي  جــانــب  مــن  تكمن  الــمــفــارقــة 
ــيــســيــة من  ــرئ وضـــعـــف قــــوى الـــمـــعـــارضـــة ال
األحزاب الرسمية واإلخوان، الذين نجح نظام 
مــبــارك على امــتــداد ربــع قــرن فــي تحويلهم 
إلـــى كــيــانــات بـــال مــضــمــون. وتــكــمــن من 
جانب آخر في افتقاد الحركات االجتماعية 
الصاعدة ـ  حتى اآلن ـ إلى قيادة سياسية قادرة 
على توحيد نضاالتها وتسييسها وتحويلها إلى 
الحركة  معضلة  هي  واســع.  سياسي  صــدام 
االجتماعية الجديدة في مصر، والمؤكد أن 
ما  تحديدا  وهذا  لتجاوزها،  مواتية  الفرصة 

يجب النضال من أجله.
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متابعات

مخس سنوات على غزو العراق
هل انتصرت اإلمربيالية يف حرهبا؟

أشرف عمر

حول  السؤال  تطرح  المناسبة  واحتالله.  العراق  غزو  على  سنوات  خمس  مرت 
مصير مشروع اإلمبريالية الجديدة بمسعاها لتدشين قرن أمريكي جديد. فقبل أقل من 
شهرين من الغزو، كان وزير الدفاع األمريكي "دونالد رامسفيلد" يؤكد أن "تكلفة 
الحرب تبلغ ٥٠ مليار دوالر، وقد تتحمل دول أخرى جزءا من نفقات هذه الحرب 

مرسومة الخطوات". 



١٣ ربيع ٢٠٠٨

سنوات،  خمس  مرور  وبعد  واآلن، 
حربي  تكلفة  أن  الخبراء  يكشف 
العراق وأفغانستان بلغت نحو ١,٦ تريليون دوالر، 
منهم ١,٣ تريليون للعراق، أي ما يفوق ٢٥ ضعف 

ما تحدث عنه السيد رامسفيلد.
الحقيقة أن فاتورة حرب العراق بالذات بلغت 
حدا يفوق حسابات المحافظين الجدد. فبدال من 
به  بّشر  الذي  بالورد  المفروش  النفط  بستان 
اليمين المحافظ، غرق األمريكيون في مستنقع 
مبطن بألغام أرضية. فالمقاومة العراقية تكبد 
أقل  وبدرجة  فادحة.  خسائر  األمريكية  القوات 
أفغانستان  أودية  بين  القوات  تلك  إنهاك  يتم 

القاحلة.
الوضع الذي تقاتل فيه قوات المقاومة – غير 
العديد  يثير   – والنواقص  األزمات  من  الخالية 
من التساؤالت حول أزمة اإلمبريالية وارتباكاتها 
المقاومة  أزمة  وحول  وأفغانستان،  العراق  في 
طرح  المقال  هذا  في  سنحاول  الحالي.  بشكلها 
تقديم  خالل  من  التساؤالت  هذه  على  إجابات 
األفغانية  للمقاومة  مختصر  حساب  كشف 

والعراقية.

المقاومة األفغانية
منذ بدأت الحرب األمريكية على أفغانستان، 
لهذه  تّسوق  األمريكية  الحاكمة  والطبقة 
الحرب، مّروجة مزاعمها الزائفة حول "تحرير 
على  والقضاء  الديمقراطية  ونشر  الشعوب 

الطغاة".
تلقى بعض، وليس كل، هذه المزاعم سوقا 
رائجة لدى كثيرين من الشعب األمريكي. ففي 
ضد  الحرب  األمريكيين  غالبية  ترفض  حين 
"الجولة  يسمى  ما  الكثيرون  يمتدح  العراق، 
األبيض  البيت  بأكاذيب  منخدعين  األفغانية"، 
بعض  درجة أن  إلى  أفغانستان،  الحرب في  حول 
كانوا  الحرب  ضد  حركة  باسم  المتحدثين 
أمريكا  انتقاد  اليسار  يتجنب  بأن  نصحوا  قد 
تعاطف  سيفقدهم  ذلك  ألن  أفغانستان،  في 

الجماهير. 
واآلن في أفغانستان، فإن الحقيقة التي باتت 
تحقق  ولم  تنتصر  لم  أمريكا  أن  هي  مؤكدة 
تنجح  لم  فهي  الحرب.  تلك  في  أهدافها  أبسط 
في تصفية ما تسميه باإلرهاب، بل إن تحقيقات 
وكالة المخابرات المركزية أثبتت أن "الحرب 
قد جعلت مكافحة اإلرهاب أكثر تعقيدا"، ألنه 
أصبح منتشرا على مساحات جغرافية أوسع بعد 

أن كانت رموزه متمركزة في مناطق بعينها.

بدأ  األخيرتين،  السنتين  في  أنه  ويذكر 
على  السيطرة  يستعيدون  طالبان  مجاهدو 
مناطق  في  خاصة  األقاليم،  من  الكثير 
في  "خوست"  إقليم  ويعد  والشرق.  الجنوب 
لهجمات  انطالق  قاعدة  بمثابة  أفغانستان  شرقي 
متكررة لمجاهدي طالبان ضد قوات االحتالل. 
"طالبان  أن  أكد  التقارير  أحد  أن  هنا  يذكر 

تسيطر على ٪٥٤ من أفغانستان وأراضيها."
وكما أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها 
بالرخاء  للبالد  تأت  لم  أيضا  فهي  الحرب،  من 
"المحررة"  األفغانية  فالعاصمة  والحرية! 
كبيرة  فجوة  اللحظة  هذه  حتى  تشهد  كابول 
يقدمه  ما  كل  من  تستفيد  صغيرة  أقلية  بين 
الغرب من مساعدات، وبين الغالبية العظمى التي 

تجد صعوبة في مجرد البقاء على قيد الحياة. 
فإن  الدولية،  اإلغاثة  منظمات  تؤكد  فكما 
شرب  مياه  على  يحصلون  األفغان  من    ٢٣,٥٪
نظام  ظل  وفي  كهرباء.  لديهم  و٪٦  نظيفة، 
هم  والفساد  والفوضى  الفقر  أصبح  كرزاي، 
يزرعون  فالفالحون  للحياة.  الرئيسية  السمات 
يحقق  محصول  (ألنه  قيود  دون  بحرية  األفيون 
عائدا ماديا يمكّنهم من الحياة)، كما ازدهرت 
صناعة الهيروين، وعادت بذلك أفغانستان لتحتل 

مكانها كأهم مصدر للمخدرات في العالم! 
المقاومة  فإن  الفظائع،  هذه  مواجهة  وفي 
لألمم  تقرير  فبحسب  بقوة.  تصاعدت  األفغانية 
األفغان  المجاهدين  عمليات  تصاعدت  المتحدة، 
في ٢٠٠٧ بالمقارنة باألعوام الماضية، لتبلغ ٥٦٦ 
هجوما   ٤٢٥ مقابل   ،٢٠٠٧ طوال  شهريا  هجوما 

شهريا في ٢٠٠٦.
الواليات  في  المحللين  من  الكثير  ويخطئ 
الهزائم  تقدير  في  يبالغون  عندما  المتحدة 
الجزئية التي تلحقها قوات اإلمبريالية بالمقاومة 
في أفغانستان. فبالرغم من مقتل ثالثة من القادة 
أن  إال  الماضي،  العام  خالل  لطالبان  البارزين 
فلقد  زخمها.  تفقد  لم  أفغانستان  في  المقاومة 
تم تسجيل ٢٢٢ قتيل للناتو في ٢٠٠٧ ليصبح هذا 
االحتالل  خسائر  في  األعوام  أكثر  هو  العام 

البشرية منذ بدايته.
وفي ظل الخسائر المتزايدة لقوات الناتو، فإن 
الحاجة إلى تعزيز القوات المرابطة في أفغانستان 
تزداد. وفي هذا اإلطار كانت واشنطن قد وجهت 
رسائل لحلفائها منذ فبراير الماضي تطالب فيها 
بزيادة أعداد القوات في جنوبي أفغانستان حيث 
تنشط طالبان. وقد تلقت واشنطن صدمة موجعة 
عندما جاء الرد بالرفض القاطع، وِمن َمن؟! من 

أكبر الداعمين لها: ألمانيا وبريطانيا.
أن  يمكن  عميق  انقسام  أن  يبدو  وفيما 
االحتالل  طرفي  بين  القادمة  الفترة  في  يتولد 
وبقية  ناحية،  من  واشنطن  أفغانستان:  في 
عبر  ما  وهذا  أخرى.  ناحية  من  الناتو  حلف 
األمريكي  الدفاع  وزير  جيتس"  "روبرت  عنه 
أن  علينا  ينبغي  "ال  مؤخرا:  لميونخ  زيارة  في 
نصبح تحالفا من شقين، بين الراغبين في القتال 

والرافضين له".
لسان  على  المتحدة،  الواليات  تعبر  وكما 
بريطانيا  تعبر  القتال،  في  رغبتها  عن  جيتس، 
على لسان رئيس وزرائها "جوردون براون" عن 
عدم رغبتها في استكمال القتال. هذا ما جاء في 
حيث  الماضي،  ديسمبر  في  اإلندبندنت  صحيفة 

قال براون "آن األوان للتحاور مع طالبان". 
تصاعد  أن  نستخلص  أن  إذن  يمكننا 
إحداث  في  فقط  يتسبب  لم  األفغانية  المقاومة 
كذلك  ساهم  لكنه  كبيرة،  بشرية  خسائر 
ما  حول  الغزاة  صفوف  في  ارتباك  إحداث  في 
يجب فعله. ومن المتوقع أن يفتح هذا االرتباك 
المقاومة.  وتصعيد  لالنتعاش  طالبان  أمام  الباب 
لكن في نفس الوقت، يمكن للواليات المتحدة 
اللجوء إلى وسائل أكثر فعالية من االعتماد على 
تستخدم  أن  مثال  يمكنها  بريطانيا.  أو  ألمانيا 
المقاومة  لقمع  المنطقة  في  اإلمبريالية  خدم 
مشرف"  "برفيز  على  تضغط  كأن  األفغانية، 
للقيام بعمليات أوسع من أجل تصفية طالبان، أو 
أنحاء  مختلف  من  عسكريين  قادة  تستخدم  أن 

البالد لمطاردة تنظيم القاعدة وطالبان. 

المقاومة العراقية
في يوليو ٢٠٠٧ تحدث بوش عن استراتيجيته 
تقدم،  إحراز  "يمكن  قائال  العراق  في 
المدقق في  كسبها". لكن  والمعركة يمكن 
زيف  سيكتشف  العراقية  المقاومة  سير  خط 

هذه التصريحات. 
بأفغانستان،  بالمقارنة  العراق،  أن  فالحقيقة 
األمريكيون  فيها  يحقق  التي  الجبهة  هي 
الخسائر األكبر. فاآلن، في الثلث األول من عام 
العراق  في  األمريكيين  القتلى  عدد  يبلغ   ،٢٠٠٨
 ٤١٥ حوالي  أفغانستان  في  العدد  بينما  آالف،   ٤
المقاومة  عمليات  عدد  يتراوح  حين  وفي  قتيل. 
ضد قوات االحتالل في العراق يوميا بين ٨٠ إلى 
األقل)،  على  شهريا  عملية   ٢٤٠٠ (أي  عملية   ١٢٠
وصل عدد العمليات في أفغانستان إلى ٥٦٦ هجوم 

شهري طوال ٢٠٠٧. 
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متابعات
مخس سنوات على غزو العراق

أن  هو  ورجاله  لبوش  الرئيسية  النغمة 
وجودهم في العراق يحمي البالد من حرب أهلية. 
فبوش أكد مؤخرا أن "وجود قواته في العراق 
حال دون حرب أهلية هناك". وعلى نفس النغمة 
قال جون ماكين، المرشح الجمهوري للرئاسة، 
أن سحب القوات من العراق غير ممكن ألن ذلك 
"سوف يترك البالد عرضة لحرب أهلية وإبادة".

والحقيقة أن االقتتال الطائفي مشتعل بالفعل 
السنة  بين  للعنف  فنتيجة  العراقية.  المدن  في 
المليون  نصف  حوالي  العراق  فقد  والشيعة، 
بين  التناحر  أن  نتذكر  أن  البد  لكن  مواطن. 
إال  المشهد  مقدمة  إلى  يبرز  لم  والشيعة  السنة 
مع قدوم قوات االحتالل التي تعمل على إذكاء 

التوترات الطائفية. 
وبالرغم من أن اندالع معارك طائفية دامية 
تحاول  ما  أن  إال  إنكاره،  يمكن  ال  واقع  أمر 
اإلدارة األمريكية مواراته خلف النزاع الطائفي 
فصائل  مع  المعركة  في  هي  خسائرها  هو 
المقاومة. فقد أكدت الواشنطن بوست أن إدارة 
بوش: "تتعمد إخفاء الحقيقة حول اتساع أعمال 
العنف الذي تتعرض له قواتها في العراق، حيث 

يتعرض الجنود لهجوم كل ١٥ دقيقة". 
احتدام  لمدى  دقة  األكثر  المؤشر  لكن 
يطرحه  الذي  ذلك  هو  العراق،  في  المعارك 

البريطاني  الثوري  االشتراكي 
يقول  الذي  كالينيكوس،  أليكس 
القتلى،  وليس  المصابين،  عدد  أن 
فعالية  لحساب  الرئيسي  المقياس  هو 
المقاومة. فنظرا للتحسن النوعي في 
المقدمة  الصحية  الرعاية  مستويات 
جودة  عن  فضال  االحتالل،  قوات  من 
القتلى  عدد  فإن  المستخدمة،  الدروع 
المصابين  عدد  من  بكثير  أقل  هو 
فبحسب  اإلصابة.  بعد  ينجون  الذين 
كالينيكوس، كان معدل الوفاة إلى 
اإلصابة ١ إلى ٣ في حرب فيتنام، بينما 
 ٤) العراق  في  تقريبا   ٨ إلى   ١ أصبح 

آالف قتيل و٣٠ ألف مصاب). 
األزمات  إلى  باإلضافة  طبعا  هذا 
النفسية والعصبية التي تصيب أعدادا 
تقرير  يخلص  إذ  الجنود.  من  هائلة 
"مجلس  في  عمل  مجموعة  أعدته 
 ،٢٠٠٧ عام  العقلية"  للصحة  الجيش 
إلى أن ٪٢٧ من الجنود الذين يرسلون 
يعانون  الكثيف  القتال  مناطق  إلى 
يناير  وفي  حادة.  نفسية  اضطرابات 

أن  األمريكي  االحتالل  جيش  اعترف  الماضي 
فأكثر  كبيرا.  ارتفاعا  شهدت  االنتحار  نسبة 
األذى  إلحاق  أو  االنتحار  حاولوا  جندي   ٢٠٠٠ من 

بأجسادهم في ٢٠٠٦، مقابل نحو ٣٧٥ في ٢٠٠٢. 
لإلمبريالية  الوحيد  النجاح  كان  وربما 
في  هو  العراق،  في  عنه  التحدث  يمكن  الذي 
مجال مالحقة وتصفية تنظيم القاعدة. إذ يشهد 
التنظيم هذه الفترة تراجعا في القدرة على تنفيذ 
العمليات، بعد أن أقر األمريكيون سياسة جديدة 
"مجالس  تشكيل  خالل  من  لمواجهته  تهدف 

الصحوة" المكونة من رجال القبائل.
أما  األمريكية.  القوات  جانب  على  هذا 
بالنسبة للشركاء األصغر لها، فإنه من الواضح 
تماما أنهم يميلون إلى التراجع التكتيكي بعد 

الخسائر التي تكبدتها قواتهم.
القوات  تراجعت  الماضي  ديسمبر  ففي 
البصرة  مدينة  أمن  بتسليم  وقامت  البريطانية 
للقوات العراقية. وبذلك تكون البصرة هي رابع 
مدينة بالجنوب يتسلم العراقيون فيها األمن بعد 
 ،٢٠٠٦ يوليو  في  المثنى  من  اليابانيين  انسحاب 
وخروج اإليطاليين من ذي قار في سبتمبر ٢٠٠٦، 

وترك البريطانيين ميسان في أبريل ٢٠٠٧. 
هذه  تصوير  السذاجة  من  بالطبع  لكن 
المدن  لهذه  شامل  تحرير  أنها  على  التراجعات 

البصرة  ففي  لإلمبريالية.  منكرة  هزيمة  أو 
األمني  الملف  تسليم  شروط  أحد  كان  مثال 
المنسحبة  القوات  حق  "من  أن  هو  للعراقيين 

التدخل مرة أخرى في المدينة ألسباب أمنية". 
عالوة على ذلك فإن الخروج البريطاني غير 
عسكرية  بقواعد  بريطانيا  تحتفظ  حيث  تام. 
سبيل  على  منها.  تنسحب  التي  المدن  في  لها 
االنسحاب  بعد  العام  هذا  بريطانيا  تترك  المثال 
لها  عسكرية  قاعدة  في  بريطاني  جندي   ٢٥٠٠

شمال البصرة.
وإيطاليا  واليابان  بريطانيا  آثرت  لقد 
الخسائر  ضغط  تحت  الجزئي  االنسحاب 
لإلمبريالية  بالنسبة  ولكن  بهم.  لحقت  التي 
األمريكية فلن يكون االنسحاب سهال مطلقا. 
المتحدة  الواليات  تعتزم  العكس،  على  بل 
في  حدث  كما  العسكري،  تواجدها  تكثيف 
قوامها  إضافية  يناير ٢٠٠٧ عندما تم إرسال قوة 

٣٠ ألف جندي للعراق.
أساسي  طرف  هناك  كله،  هذا  خلفية  وفي 
غير معترف به يساهم في دفع فاتورة الحرب. إنه 
الفقراء في أمريكا. فالتكلفة الباهظة للحرب 
تستخدم لتبرير التخفيضات في التأمين الصحي 
والتعليم والرفاهة االجتماعية. ويحاول سياسيو 
الرأسمالية إجبار الطبقة العاملة على تحمل عبء 
حربهم من أجل النفط. ففي الفترة بين 
األمريكية  العائلة  تحملت  و٢٠٠٨   ٢٠٠٢

المكونة من ٤ أفراد نحو ١٦٥٠٠ دوالر. 
ولهذا فلئن كانت المقاومة، باإلرباك 
والتعطيل الذين تحدثهما في مخططات 
اإلمبريالية، هي طرف أصيل من أطراف 
إسقاط مشروع القرن األمريكي الجديد، 
فإن القوى والحركات المناهضة للحرب 
في الغرب، وبالذات في الواليات المتحدة، 
ثم  المشروع،  عرقلة  في  أصيل  دور  لها 

تحطيمه نهائيا.
غزو  على  سنوات  خمس  بعد  اآلن 
وهناك  الدم،  من  كثير  هناك  العراق، 
أن  األكيد  لكن  وعوائق،  إشكاليات 
أمريكا وحلفاؤها يواجهون منعطفا بالغ 
العراقية  الورطة  جانب  فإلى  الصعوبة. 
القوى  صعود  جانب  وإلى  واألفغانية، 
المناهضة في الشرق األوسط وأمريكا 
االقتصادية  األزمة  نذر  هناك  الالتينية، 
في  كبيرا  دورا  تلعب  أن  يمكن  التي 
الليبرالية  ضد  النضال  حركة  تفجير 

الجديدة وذراعها العسكرية.  طالبان تعود



١٥ ربيع ٢٠٠٨

أوباما وتغيري أمريكا

عاطف شحات

من  غير  أوباما  ظهور  لكن  والقرف.  باإلحباط  تصيب  األمريكية  "السياسة 
العبارة  هذه  ويشجعنا."  جميعا  يلهمنا  إنه  األمل.  وأعطاني  العام  مزاجي 
 Nation جاءت على لسان مواطن أمريكي أسود في بريد القراء في مجلة
التي  والتقارير  الرسائل  من  يحصى  ال  لعدد  مثل  مجرد  وهي  اليسارية. 
تنشرها المجالت التقدمية، بل وحتى الليبرالية، التي تعكس حالة النشوة 
التي خلقتها نجاحات السيناتور باراك أوباما المرشح األمريكي األسود 
في االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في مواجهة هيالري كلينتون 
االنتخابات  أصبحت  فجأة  وهكذا،  األمريكي.  الشيوخ  مجلس  عضو 

األمريكية محملة باألمل!
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متابعات
أوباما وتغيري أمريكا

أصوات  ـــاك  هـــن تــــــزال  ال  شــــك  بــــال 
كل  في  الجمهوريين  تؤيد  كثيرة 
ما يفعلونه، أصوات ال يمكنها أن تتصور أن 
الواليات  رأس  على  أسود  رجل  هناك  يكون 
السود،  مــهــولــة مــن  أعــــداد  لــكــن  الــمــتــحــدة. 
الواليات  في  التغيير  وأنصار  والليبراليين، 
الشعوب  ــاء  ــن أب مــن  وكــثــيــريــن  الــمــتــحــدة – 
جورج  سياسات  بــنــار  اكــتــوت  الــتــي  األخـــرى 
أوباما.  بــظــاهــرة  مولعين  أصــبــحــوا   – بــوش 
استطالع  أظهر  السطور  هــذه  كتابة  وقبيل 
للرأي قامت به شبكة CNN األمريكية أن 
٥٢ ٪ من الديمقراطيين يفضلون وجود باراك 

أوباما كمرشح رئاسي عن الحزب. 
فهل أصبحنا جميعا نحلم بتغيير أمريكا 
فإذا  الــديــمــقــراطــي؟  الــحــزب  مــرشــح  على يــد 
تتحكم  األمــريــكــيــة  الديمقراطية  كــانــت 
فيها الشركات الكبرى، وإذا كان الحزبان 
ألعوبة  والجمهوري،  الديمقراطي  الكبيران، 
فــي يــد الــرأســمــالــيــة األمــريــكــيــة، فــهــل غّير 
أوباما هذا كله وكسر القواعد الراسخة؟  

أن  علينا  األسئلة  هــذه  على  نجيب  لكي  
نضع االنتخابات األمريكية في سياقها األعم 
دون االنجرار وراء األحكام العاطفية. وهذا 
الحزب  طبيعة  مــثــل:  قــضــايــا  مناقشة  يعني 
ــــدار بها  ــقــة الــتــي ت ــطــري الــديــمــقــراطــي، وال
السياسي  والــجــانــب  األمريكية،  االنتخابات 
في  العنصرية  وأهــمــيــة  أوبــامــا،  ظــاهــرة  فــي 
ــات األمـــريـــكـــيـــة..، وغــيــرهــا. هذه  ــخــاب ــت االن

القضايا السياقية ربما تساعدنا على التفكير 
يد  عــلــى  تغيير  حـــدوث  إمــكــانــيــة  مـــدى  فــي 
األفريقي األمريكي السيناتور باراك أوباما.

أزمة الحزب الديمقراطي
الديمقراطي  الحزب  أن  كثيرون  يعتقد 
يمثل "اليسار" في السياسة األمريكية. وهو 
عن  تتحدث  كنت  إذا  هــذا  بالفعل،  كــذلــك 
"يسار الطبقة الحاكمة"! المعنى أن الحزب 
اتجاه  عن   – ما  بدرجة   – يعبر  الديمقراطي 
بعض  إعطاء  إلى  يميل  الحاكمة  الطبقة  في 
أن  اعتبار  وإلى  والمهمشين،  لألقليات  الفتات 
مصلحة "أمريكا الرأسمالية" تتطلب إجراء 

بعض اإلصالحات االجتماعية المحدودة.
بأزمة  يــمــر  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  أن  إال 
نجاحات  إزاء  حـــادة،  وسياسية  أيــديــولــوجــيــة 
األمريكي،  المجتمع  فــي  اليمين  وتصاعد 
الرئيس  والية  منذ  بدأت  التي  النجاحات  تلك 
قوي  تحالف  بناء  من  بتمكنه  ريجان  رونالد 
والدينية  المحافظة  والقوى  الجهوريين  بين 
في المجتمع. فمنذ ذلك الوقت لم يصل الحزب 
واحدة،  مرة  سوى  الرئاسة  إلى  الديمقراطي 
تأكيدا  مثل  الــذي  كلينتون  بيل  حالة  فــي 
اليمين.  إلــى  الديمقراطي  الــحــزب  النــجــذاب 
االقتصادية  سياساته  في  واضحا  ذلك  وكــان 
ــأي حــال مــن األحــــوال عن  الــتــي لــم تختلف ب

الجمهوريين. 
انتخاب  بعد  أنه  ُيذكر  السياق  هذا  وفي 

األصوات  من  كثير  تصاعدت   ٢٠٠٤ عام  بوش 
بضرورة  تــقــول  الديمقراطي  الــحــزب  داخـــل 
وبدأ  المجتمع.  في  الدين  قوي  من  االستفادة 
البتزاز  يخضعون  الحزب  رمــوز  من  كثير 
ــمــحــافــظ، وســـعـــوا إلى  الــيــمــيــن واإلعــــــالم ال
النقابات  قضايا  عــن  حديثهم  مــن  التخفيف 
باللغط  يتعلق  فيما  (وخاصة  المرأة  وحقوق 
المثار في أمريكا باستمرار حول حق المرأة 
في اإلجهاض). هذا بينما تركزت ردود أفعال 
قيادات الحزب على اتهامه بأنه "حزب النساء 
أكثر  لليمين  بــاالنــجــرار  والــعــمــال"  والــســود 

فأكثر.
في  التمهيدية  االنتخابات  تجري  وكما 
تأتي  فأنها  الديمقراطي،  الحزب  أزمــة  سياق 
مناهضة  حــركــة  شــعــور  إطــــار  فــي  كــذلــك 
الــحــرب بــالــمــرارة مــع تــصــاعــد الــغــضــب من 
العراق.  على  الحرب  وخاصة  بوش،  سياسيات 
التيار  هـــيـــالري  تــمــثــل  الـــســـيـــاق،  هــــذا  وفــــي 
خطاب  يــأتــي  حيث  بـــوش.  إدارة  إلــى  األقـــرب 
برنامجها  قلب  في  األمريكي  القومي  األمن 
السياسي. أما اوباما فهو يمثل من وجهة نظر 

البعض الجيل الجديد داخل الحزب. 
للحزب  بالنسبة  الرئاسة  انتخابات  لكن 
وانتهازية  بــرجــمــاتــيــة  قضية  الــديــمــقــراطــي 
ــحــزب في  بــشــكــل أســـاســـي. فــكــل أدبـــيـــات ال
انتخاب  أهمية  على  تؤكد  األخــيــرة  الفترة 
الجمهوريين.  هزيمة  يستطيع  الذي  المرشح 
ال توجد كلمة في هذه األدبيات عن مضمون 
النصر.  على  الحزب  ستساعد  التي  السياسيات 
ومــؤخــرا صـــرح هــــوارد ديـــن رئــيــس الحزب 
حول  الــخــالف  يستمر  أال  األفــضــل  مــن  بــأنــه 
المرشح الرئاسي طويال، ألن هذا ربما يكون 
في  الجمهوري  الــحــزب  فــرص  تقوية  معناه 
أغسطس  في  الحزب  يقرر  وربما  االنتخابات. 
تــأكــيــد تــرشــيــح أوبـــامـــا، بــالــرغــم مــن نفوذ 
قوية  شخصيات  ووالء  كلينتون  هــيــالري 
الحزب  ترشيح  لكن  ولزوجها.  لها  بالحزب 
برنامج  أن  (كما  مبدئية  قضية  ليس  ألوباما 
للتغيير)،  حقيقيا  برنامجا  ليس  نفسه  أوباما 
باألساس.  وانتهازية  تكتيكية  قضية  لكنه 
الحراك  حالة  أهمية  من  يقلل  ال  بالطبع  هذا 
أوباما،  نجاحات  فيها  تسببت  التي  السياسي 

كما سنرى.

بين الشخصي والسياسي
نجم  لصعود  المتابعين  من  كثير  ركز  هيالري كلينتون
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أوباما في االنتخابات على العوامل الشخصية 
هناك  يكون  ربما  األعــم.  السياق  متجاهلين 
مطلقا  تنفصل  ال  لكنها  العوامل،  لهذه  دور 

عن األسباب السياسية العامة.
فــأوبــامــا مــرشــح أســـود، وبــالــتــالــي يمكنه 
الــحــصــول عــلــى نــســبــة كــبــيــرة مـــن أصوات 
ما  وهــو  أفــريــقــيــة.  أصـــول  مــن  األمريكيين 
حتى  التمهيدية  االنتخابات  في  بالفعل  حدث 
اآلن. وهو أيضا مرشح شاب، مما يمكنه من 
الشباب  أصوات  غالبة من  نسبة  على  الحصول 

من أنصار التغيير. 
في  الناخبين  أصـــوات  لتحليالت  ووفــقــا 
األصوات  معظم  فــإن  التمهيدية،  االنتخابات 
التي حصل عليها أوباما، باإلضافة إلى أصوات 
هؤالء  ومعظم  المستقلين،  من  كانت  السود، 
ليس  أوبــامــا  أن  إلــى  هنا  نشير  الــشــبــاب.  مــن 
كينيا،  مــن  وأبــيــه  بيضاء  فأمه  تــامــا.  أســـودا 
األمريكي  للمجتمع  رمـــز  فــهــو  وبــالــتــالــي 
األعراق الذي يتكون بصفة أساسية  المتعدد 
القدرة  يــعــطــيــه  مــا  وهــــذا  الــمــهــاجــريــن.  مــن 
المهاجرين  من  كثير  أصــوات  اجتذاب  على 
الرأسمالية  عنصرية "أمريكا  على  الناقمين 
البيضاء". لكن االستثناء من هذا هو العمالة 
الالتينية التي ال تميل ألوباما ألسباب كثيرة، 
خلق  في  األمريكية  الرأسمالية  نجاح  أهمها 

حالة عداء بينها وبين العمالة السوداء.
المميزات  فقط  ليست  القضية  أن  غير 
العوامل  من  العديد  هناك  ألوباما.  الشخصية 
السياسية التي جعلته محل استقطاب أصوات 
حـــركـــة مــنــاهــضــة الـــحـــرب والــكــثــيــر من 
المجتمع  فــي  بالتغيير  المطالبة  األصـــوات 
األمريكي. أحد هذه العوامل هو كونه وجها 
جديدا. وهناك في هذا السياق أمر في منتهى 
تركز  كلينتون  هــيــالري  فحملة  الــداللــة. 
خبرته  غــيــاب  على  أوبــامــا  على  الهجوم  فــي 
إلى  كلينتون  أشارت  ما  وكثيرا  السياسية. 
أن أوباما، بسبب نقص خبرته السياسية، ليس 
لكن  األزمــة.  حالة  في  البالد  لقيادة  صالحا 
األخر  الوجه  أن  تــدرك  تكن  لم  كلينتون 
لــغــيــاب الــخــبــرة، هــو إن أوبـــامـــا وجـــه جديد 
األمريكية،  السياسية  بــقــذارة  مــلــوث  غير 
وممثلي  واشنطن  على  الناقمين  يجذب  وجه 
كلينتون  هيالري  ومنهم  واشنطن،  سياسات 

نفسها.  
وقد َمّثل خطاب أوباما عن احتالل العراق، 
وإعالنه استعداده لالنسحاب بعد ١٨ شهرا من 

انتخابه، نقطة هامة لكل األصوات المعارضة 
للحرب في أمريكا. نشير هنا أن التمايز بين 
على  معظمه  في  يتركز  وكلينتون  أوباما 
فارق  أي  بــدون  الخارجية،  السياسة  منطقة 
الداخلية.  االجــتــمــاعــيــة  األجــنــدة  فــي  يــذكــر 
فباإلضافة إلى العراق، أعلن أوباما أنه مستعد 
إيران  عــــودة  تتضمن  إســتــراتــيــجــيــة  لــبــلــورة 
قال  بكوبا،  يتعلق  وفيما  الدولي.  للمجتمع 
التي  فلوريدا  (بوالية  ميامي  في  وجوده  أثناء 
أنصار  من  أنــه  كوبا)  مع  الحدود  على  تقع 
لألسر  السماح  سياق  في  عليها،  الحصار  فك 
األمريكية من أصل كوبي بزيارة عائالتهم 

في كوبا. 
تغييرات  هـــذه  أن  الــقــارئ  يــالحــظ  ربــمــا 
السياسية  في  جذريا  تحوال  تمثل  ال  طفيفة 
الحقيقة  فــي  هــي  األمــريــكــيــة.  اإلمــبــريــالــيــة 
على  الناقمين  أصـــوات  الستقطاب  مــنــاورات 
السياسية الخارجية األمريكية. ويؤكد هذا 
للسياسية  مستشاري أوباما  الكالم أن معظم 
بإدارة  السابقين  العاملين  من  هم  الخارجية 

كلينتون! بيل 
اليساريين  المحللين  من  كثير  وينتقد 
الداخلي،  ــامــا  أوب خــطــاب  وضــبــابــيــة  غــمــوض 
الذي يتركز معظمه على التغيير دون وجود 
ال  قد  واضــحــة.  واقتصادية  اجتماعية  أجندة 
هو  أوبــامــا  أن  أدركــنــا  إذا  غريبا  هــذا  يــبــدو 
رجل الرأسمالية األمريكية الكبيرة! ودليل 
ذلك هو تفوق الدعم المالي الذي حصل عليه، 
منتصف  فحتى  وماكين.  بهيالري  بالمقارنة 

ُجِمعت  الــتــي  التبرعات  حجم  وصــل  مـــارس، 
بينما  دوالر،  مليون   ١٤٠ حوالي  أوباما  لحملة 
مليون   ١٣٨ مبلغ  جمع  فــي  هــيــالري  نجحت 
األرقام  هــذه  بين  ضخم  فــارق  وهناك  دوالر. 
الجمهوري:  المرشح  ماكين  إليه  وصل  وما 

٥٤ مليون دوالر فقط! 
تشير هذه األرقام إلى استثمار الرأسمالية 
األمــريــكــيــة بــقــوة لــصــالــح الــمــرشــح األسود 
أن  يؤكد  من  فهناك  الديمقراطي.  للحزب 
ونافذة.  قــويــة  ســتــريــت  ــامــا بـــوول  عــالقــة أوب
المتحمسين  الــيــســاريــيــن  مــن  كــثــيــر  لــكــن 
ألوباما يقولون إن معظم أموال حملته جاءت 
وجماعات  الشعبية  المنظمات  تــبــرعــات  مــن 
هذا  حــول  غموض  هناك  المختلفة.  التغيير 
يجذب  أوبــامــا  أن  ذلــك  يعكس  وربما  األمــر. 
وول ستريب، بالضبط ألنه رجلهم ذو الشعبية 

في أوساط قطاعات مهمة من الجماهير! 

العنصرية أهم من الفقر
بالرغم من حالة اإلنكار الدائم لوجود دور 
للعنصرية في نجاحات أوباما، إال أن الحقيقة 
األمريكية،  السياسية  عن  أبــدا  تغب  لم  أنها 
لكن  بالتحديد.  الــمــرة  هــذه  انتخابات  وعــن 
سبب اإلنكار المستمر فهو أن كل من أوباما 
ويريدون  االنتخابات  لعبة  يلعبون  وكلينتون 
األصوات،  مـــن  قـــدر  أكــبــر  عــلــى  الــحــصــول 
ممثلين  أو  أنــصــار  أنــهــم  عــلــى  وتــصــويــرهــم 
لعنصر معين يمكن أن يؤدي لخسارة أصوات 

بقية األعراق في المجتمع األمريكي. 

١٧

أوباما وتغيري أمريكا

مظاهرات ضد الحرب في أمريكا
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متابعات
الدور  تـــؤيـــد  كـــثـــيـــرة  وقـــائـــع  هـــنـــاك 
االنتخابات  فــي  والــلــون  للعنصر  الكبير 
حاسمة  نجاحات  حقق  فأوباما  التمهيدية. 
تقطنها  التي  الجنوبية  الــواليــات  كــل  فــي 
ـــــك على  نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــــســــود، وذل
الواليات  فـــي  الــبــســيــطــة  نــجــاحــاتــه  خـــالف 
لسان  زالت  ثانية  جهة  من  وهناك  األخرى. 
لهيالري وأوباما أنفسهم، ورموز مهمة في 
أهمية  حقيقة  تؤكد  االنتخابية،  حمالتهم 
العنصرية.  نــظــراتــهــم  وربــمــا  الــعــنــصــريــة، 
أوباما  نجاح  وبعد  االنتخابات،  بداية  ففي 
الرئيس  صــــرح  كـــارولـــيـــنـــا،  نـــــورث  فـــي 
أهم   – كلينتون  بيل  السابق  األمريكي 
مستشاري هيالري – أن القس األمريكي 
حقق  قــد  كــان  جــاكــســون  جيسى  األســـود 
االنتخابات  بـــدايـــة  فـــي  مــمــاثــلــة  نــجــاحــات 
يستطع  لــم  النهاية  فــي  لكنه  التمهيدية، 
مجاراة كلينتون. وقد أشار كثيرون إلى 
كلينتون  كالم  في  العنصرية  التلميحات 
أوباما،  قــــــدرات  ضــعــف  عــلــى  ــده  ــأكــي ــت ب
كــنــظــرائــه مـــن األمــريــكــيــيــن مـــن أصل 
اسود الذين لم يستطيعوا تاريخيا المنافسة 
الحقيقية في االنتخابات الرئاسية. وقد عاد 
كلينتون وحملة زوجته ليوضحون أن هذا 
الكالم لم يكن يقصد به على اإلطالق أي 
قالت  الحق،  وقت  وفي  عنصرية.  تلميحات 
(جيرالدين  هــيــالري  مستشاري  أهــم  أحــد 
أنه  إلى  ترجع  أوباما  نجاحات  إن  فيرارو) 
هيالري  رفضت  البداية  وفــي  أســـود.  رجــل 
عزل فيرارو، لكنها بعد ذلك اضطرت إلى 
تسببت  التي  الكبيرة  األضــرار  بسبب  ذلك 
بين  االنتخابية  لحملتها  تصريحاتها  فيها 

األمريكيين.  السود 
جو  األمريكي  السيناتور  قال  ومؤخرا 
الكبير  الفارق  إن  ديــالور،  والية  من  بيدن 
بين أوباما وكل المرشحين السود السابقين، 
افريقية  أصــول  من  أمريكي  "أول  أنه  هو 
والنظافة  ــذكــاء  وال الــلــســان  بطالقة  يتسم 

وحسن المظهر!!" 
أوباما  كان  السطور  هذه  كتابة  وأثناء 
قد انتهي من خطاب له في فيالدلفيا تركز 
في  ــعــرق  وال العنصر  أهــمــيــة  عــلــى  معظمه 
الجدل  عــلــى  ردا  األمــريــكــيــة،  الــســيــاســيــة 
القساوسة  أحد  تصريحات  بسبب  المتصاعد 
اتهم  التي  االنتخابية  حملته  فــي  العاملين 
هجمات  بتدبير  األمريكية  الحكومة  فيها 

الحادي عشر من سبتمبر، وقوله بأنها نتيجة 
وقد  الخارجية.  أمريكا  لسياسيات  طبيعية 
أساس  على  عنصريا،  الكالم  هذا  تأويل  تم 
أنه قس أسود. وركزت كلمة أوباما على أن 
استخدام "كارت" العنصرية في االنتخابات 
له آثار وخيمة على االنتخابات، وعلى أهمية 
الديمقراطي،  الــحــزب  أنــصــار  بين  الــوحــدة 

وبين أطياف المجتمع األمريكي.
الصراع  حالة  محدودة  أمثلة  مجرد  هذه 
في المجتمع، وتعكس كذلك المرارة التي 
المجتمع  في  األعــراق  من  العديد  بها  تشعر 
ما  وهو  السود.  الفقراء  وخاصة  األمريكي، 
واالنجذاب  السحر  حالة  يفسر  أن  يمكن 
ألوبـــــامـــــا. فــعــلــى حــــد تــعــبــيــر الـــعـــديـــد من 
المواطنين الفقراء من أصل إفريقي، فإنهم 
ــهــم ألوبـــامـــا ألنـــه شخص  ســيــعــطــون أصــوات
في  األمــل  فقدانهم  عن  النظر  بغض  منهم، 
يجلبه  أن  يمكن  الــذي  االقتصادي  التغيير 

للفقراء.  انتخابه 

األمل في التغيير
كانت  الـــســـطـــور  هـــــذه  كـــتـــابـــة  أثــــنــــاء 
الديمقراطي  الــحــزب  مــنــدوبــي  أعـــداد  آخــر 
الملتزمين بترشيح أوباما في مؤتمر الحزب 
مندوبا،   ١٦٢١ هي  أغسطس  في  الديمقراطي 
بينما كان العدد بالنسبة لهيالري ١٤٧٩، أي 
أي  ويحتاج  صوتا.   ١٥٠ عن  يقل  الــفــارق  إن 
من أوباما أو هيالري إلى الحصول علي ٢٠٢٤ 
ما  وهو  لهم.  الحزب  ترشيح  لتأكيد  صوت 
المرشحين  بين  التنافس  معركة  أن  يعني 
الــديــمــقــراطــيــيــن ربــمــا تــظــل مــســتــمــرة إلى 
رئيسيتان  مــســألــتــان  ـــاك  وهـــن أغـــســـطـــس. 
أوالهما  المعركة،  هذه  مستقبل  ستحددان 
أمريكيتين  واليتين  في  االنتخابات  إجراء 
حقيقية  تمهيدية  انتخابات  فيهما  تجر  لم 
وميتشجان،  ــدا  ــوري فــل واليــتــي  هــمــا  أصـــال 
 Superdelegatesوثانيتهما مسألة الـ
مؤتمر  يــحــضــرون  الــذيــن  المندوبين  أي   ،
نظرا  انــتــخــابــهــم،  يــتــم  أن  ــــدون  ب الـــحـــزب 

لوضعهم المميز في الحزب. 
 ،Superdelegatesللـ بــالــنــســبــة 
المتشابكة  الــعــوامــل  مــن  الــكــثــيــر  هــنــاك 
هذه  مــن  قـــرارهـــم.  تــحــدد  أن  يمكن  الــتــي 
التي  الواليات  الشعبية في  الضغوط  العوامل 
كثير  أن  مثال  المعروف  فمن  لها.  ينتمون 
ألوباما.  دعمها  رسميا  أعلنت  النقابات  من 

ضــغــوط هـــذه الــنــقــابــات ربــمــا تــمــثــل حرجا 
فهناك  الــســود.  مــن  المتميزين  للمندوبين 
وثيقة  عــالقــة  على  هـــؤالء  مــن  كبير  عــدد 
السابق  الــرئــيــس  ويــقــوم  كلينتون،  بــأســرة 
تصويتهم  لضمان  بهم  المستمر  باالتصال 
لزوجته. لكن ضغوط قطاعات كبيرة من 
السود، واستمرار نجاح أوباما، يضعانهم في 

حرج كبير. 
التكهن  يمكن  ال  العوامل  هــذه  لكل 
لالنتخابات  الديمقراطي  بالمرشح  بسهولة 
الــرئــاســيــة. لــكــن حــتــى اخــتــيــار أوبـــامـــا أو 
نــجــاحــه ال يــمــكــن قـــراءتـــه عــلــى أنـــه نجاح 
على  والدليل  أمريكا.  في  التغيير  لصوت 
ــامــا الـــذي يــركــز على  ذلــك هــو خــطــاب أوب
وجود  وأهمية  الديمقراطي  الحزب  وحــدة 
األمريكي.  القومي  المستوي  على  الوحدة 
مغازلة  هــدفــه  الغامض  الــعــام  الخطاب  هــذا 

الجميع. 
بعض  ـــرددهـــا  ي نــظــريــة  هــنــاك  أن  عــلــى 
اليساريين المتفائلين مفادها أن نجاح أوباما 
سوف يكون له نتائج غير مقصودة بالنسبة 
للرأسمالية األمريكية، أهمها هو زرع األمل 
المضطهدين  مــن  الــكــثــيــريــن  نــفــوس  فــي 
والسود أنهم يمكنهم التغيير. ربما يكون 
وقوة  ضخامة  حقيقة  ولكن  صحيحا.  هذا 
والرأسمالية  العسكرية  المؤسسة  من  كل 
تغيير  أي  تحقيق  بأن  تذكرنا  األمريكية 
من قلب النخبة األمريكية ليس سوي وهم 

كبير.
الغضب  تصاعد  يكون  ربما  باختصار، 
أوبـــامـــا، وفي  نــجــاحــات  سببا فــي  بـــوش  مــن 
واالنتهازية  الغرور  ومزيج  الكبيرة  الثقة 
في  الديمقراطي  الحزب  أداء  يميزان  اللذان 
تكون  ربــمــا  كــذلــك  الــرئــاســيــة.  المعركة 
حتى  حدث  ما  وهو  قــادرة –  أوباما  نجاحات 
السياسي  الحراك  بعض  تحقيق  في   – اآلن 
أن  يجب  لكننا  األمــريــكــي.  المجتمع  فــي 
الحراك  استثمار  منهج  منهجين:  بين  نفرق 
لتحقيق نجاحات انتخابية رخيصة أو لتجديد 
ومنهج  الديمقراطي،  الــحــزب  وشــبــاب  دمــاء 
جماهيرية  تعبئة  مــوجــة  لتدشين  توظيفه 
تخرج عن نطاق الحزبين الحاكمين اللذين 
حيث  من  األحــوال  من  حال  بأي  يختلفان  ال 
الرأسمالية  الــشــركــات  لمصلحة  تمثيلهم 
عن  مستميت  بشكل  ودفــاعــهــم  الــكــبــرى 

األمريكية.  اإلمبريالية 

أوباما وتغيري أمريكا
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كريس هارمن

فضح الرأمسالية: 
االقتصاد العاملي واألزمة القادمة

"المسألة لم تعد مقتصرة على قلق المستثمرين من عدم كفاية السيولة المالية لدى 
بعض البنوك. القلق اآلن أصبح متعلقا بخطر الكساد األمريكي أو حتى العالمي." 
هكذا لخصت الفاينانشيال تايمز مخاوف الرأسماليين في ١٨ يناير الماضي. فالمعلقين 
االقتصاديين المنتمين للتيار الفكري السائد متفقون اآلن على شيء واحد: أن األزمة 
التي بدأت في قطاع واحد من النظام المالي في الصيف الماضي، قد تكون على 

أبواب التحول إلى فوضى في جزء كبير من النظام الرأسمالي الذي يدعمونه.
* ترجمة: تامر وجيه
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األمريكي  الخزانة  وزير  فإن  وهكذا، 
الـــســـابـــق لـــورانـــس ســـامـــرز يـــؤكـــد أن 
بدأت  قد  بالفعل  تكون  ربما  المتحدة  الــواليــات 
الدخول في ركود. أما آالن جرينسبان، المحافظ 
فهو  األمريكي،  الفيدرالي  لالحتياطي  السابق 
الواليات  فــي  ركــــود  حــــدوث  احــتــمــال  أن  يـــرى 
تقارير  أحد  فإن  وأخيرا،   .٥٠٪ إلى  يصل  المتحدة 
وحالي"  واضح  "خطر  من  يحذر  المتحدة  األمم 
أن يكون االقتصاد العالمي متجها ناحية مرحلة 

ركود خالل العام الحالي.
جرينسبان  خليفة  فــإن  اآلخــر،  الجانب  وعلى 
في االحتياطي الفيدرالي، بن برنانكه، يحاول أن 
يرسم صورة أكثر بريقا بعض الشيء. فهو يتوقع 
نموا أبطأ هذا العام، ولكن بال ركود. المفترض 
أن برنانكه خبير في األزمات االقتصادية. حيث 
النقود  دور  حــول  أكــاديــمــيــة  رســائــل  كتب  أنــه 
ولكنه،  الــثــالثــيــنــات.  فــي  الكبير  الــكــســاد  فــي 
في  الماضي  الصيف  في  تماما  فشل  ذلــك،  برغم 
أن يتوقع أن األزمة كانت على وشك أن تضرب 
توقعاته  تحوز  أن  ينبغي  فال  إذن  المالي.  النظام 
على ثقة كبيرة من جانبنا، وكذلك ال ينبغي أن 
نثق في توقعات غيره من االقتصاديين المؤيدين 
األعمى  فإيمانهم  السائد.  التيار  من  للرأسمالية 
للباحثين  األمــوال  لضخ  كماكينة  بالرأسمالية 
األمور  أن  دائما  يعتقدون  أنهم  معناه  الربح،  عن 
تسير على أحسن حال، إلى حين يأتي الوقت الذي 

يكتشفون فيه، فجأة، أنهم مخطئون! 
وعلى كل األحوال، فإن برنانكه كان قلقا 
تخفيض  إلى  دفعه  الــذي  للحد  الكفاية  فيه  بما 
يضغط  بوش  جورج  فإن  وكذلك  الفائدة.  معدل 
طوارئ  برنامج  على  للموافقة  الكونجرس  على 
خافتا  أمــال  لديهم  أن  يبدو  الضرائب.  لتخفيض 
تحول  تمنع  أن  يمكنها  اإلجــراءات  تلك  مثل  أن 

التباطؤ االقتصادي إلى كساد.
ولكن بغض النظر عن هذا كله، فإن شيئا 
المتطرف  التفاؤل  بجالء:  واضحا  أصبح  واحــدا 
معظم  وســم  الــذي  العالمي  االقتصاد  حالة  بشأن 
واحد  عام  منذ  التقليديين  االقتصاديين  تعليقات 
فــقــط، انــكــشــف أنـــه خــطــأ تــمــامــا. أحـــد األمثلة 
كان  المبرر  غير  التفاؤل  هذا  على  النموذجية 
تقرير لصندوق النقد الدولي، رأى أن "االقتصاد 
النمو  لمواصلة  جيد  بشكل  مهيئا  يظل  العالمي 

الكبير في ٢٠٠٧ و٢٠٠٨".
براون  جوردون  فإن  البريطاني،  الجانب  وفي 
الخزانة،  وزير  دارلنج  وأليستير  الــوزراء،  رئيس 
كانوا  إنجلترا،  بنك  محافظ  كينج  وميرفين 

جميعا مسحورين بأعاجيب السوق الحر إلى الحد 
الذي جعلهم يقللون من أهمية خطورة التطورات 
أغسطس  منتصف  في  األزمــة  انفجار  تلت  التي 
في  أصــدقــائــه  مــطــالــب  رفــض  فكينج  الــمــاضــي. 
دوائـــر األمــــوال والــبــورصــة فــي لــنــدن بتخفيض 
معدالت الفائدة. كذلك اعتقد براون ودارلنج أن 
اللفظية  الوعود  تقديم  فقط  هو  منهم  المطلوب 
بالدعم لشركة "نورثرن روك" لُتحل مشاكلها 
أوتوماتيكيا. وفيما يبدو، فإنهما لم يتصورا أبدا 
أن األمر، في نهايته، يتعلق بعشرات الباليين من 
الجنيهات مــن أمــوال دافــعــي الــضــرائــب. وقــد بدا 
قباطنة  وكأنهما  األزمــة،  مواجهة  في  كالهما 
أو  خــريــطــة  ـــدون  ب بسفينة،  الــمــالحــة  يــحــاولــون 

بوصلة أو عجلة تحكم! 
النيو  االقتصاد  في  إيمانهم  هــؤالء  وضع  لقد 
ــــذي يـــــدّرس في  كــالســيــكــي األرثـــوذكـــســـي ال
إثبات  إلــى  يهدف  والـــذي  والــجــامــعــات،  الــمــدارس 
ممكن.  آخــر  بــديــل  أي  على  الرأسمالية  تــفــوق 
ولــكــن هــذا الــنــوع مــن "الــعــلــم" االقــتــصــادي لم 
يكن أبدا قادر على شرح السبب في ميل النظام 

الرأسمالي إلى الدخول في أزمات.
غير  التفاعل  على  الرأسمالي  النظام  يعتمد 
المخطط بين آالف الشركات متعددة الجنسيات 
يشبه  إنــه  الكبرى.  الحكومات  من  ومجموعة 
حارات  تحديد  إلــى  يفتقر  للمرور  نظاما  تماما 
المرور  إشـــارات  أو  الــطــرق،  عــالمــات  أو  السير، 
وحدود للسرعة، أو حتى إلى قاعدة واضحة تفرض 
الجانب  فــي  سياراتهم  يــقــودوا  أن  الجميع  على 
المواصفات  بــهــذه  نــظــام  الــطــريــق.  مــن  الصحيح 
بالقطع سوف يجعل من الصعوبة بمكان، بالنسبة 
عليه،  على اإلشراف  القدرة  الذين يدعُون  ألولئك 
القطاع  في  البادي  االنهيار  تحول  لمنع  دور  لعب 
بكثير  خطورة  أكثر  عامة  ظاهرة  إلى  المالي 
في الشهور القليلة القادمة. وفي األغلب فإن أن أي 
نجاح سيحققونه سيكون مؤقتا يؤجل، في أحسن 

األحوال، لحظة الحساب بضع سنوات قليلة.
أن  الضروري  من  هذا،  في  السبب  نفهم  حتى 
ننظر إلى المصدر الذي أتت منه األزمة. الجميع 
األزمة  هـــو  الــمــبــاشــر  الــســبــب  أن  مــتــفــقــون  اآلن 
الناشبة في نظام اإلقراض العقاري للمستهلكين 
كانوا  الممولين  فــألن  الــمــتــحــدة.  ــواليــات  ال فــي 
بدأوا  فقد  سهلة،  أرباح  مراكمة  على  حريصين 
ــى أشــخــاص كــان ينظر  فــي إقـــراض األمــــوال إل
مرفوضين  عــمــالء  أنــهــم  على  السابق  فــي  إليهم 
لرداءة موقفهم االئتماني، إما ألنهم فقراء، أو ألن 
ليست لديهم وظائف آمنة، أو ألنهم لم فشلوا في 

رد ديون سابقة. فقد كانت أسعار المنازل ترتفع، 
واالفتراض كان أنه إذا لم يستطع هؤالء العمالء 
الوفاء بديونهم العقارية، من الممكن االستحواذ 
ولكن  كبير.  بربح  بيعها  وإعــادة  المنازل  على 
الواسع،  اإلقــــراض  الــنــوع مــن  الــمــفــارقــة أن هــذا 
المنازل،  أسعار  ارتفاع  في  السبب  نفسه  هو  كان 
الذي اعتقد الممولون أنه سيسمح لهم بإعادة بيع 
المنازل في حالة عدم وفاء المقترضين بديونهم!

في  المقِرضين  الممولين  أن  هــذا  إلــى  أضــف 
اإلقراض  أموال  على  يحصلوا  لم  العقارات  سوق 
آخرين  إلى  توجهوا  لقد  الشخصية.  جيوبهم  من 
ليقترضوا منهم، وهؤالء اآلخرون كانوا بدورهم 
يذهبون إلى آخرين لالقتراض، وهكذا. وفي كل 
مرحلة، كانت فروق صغيرة في سعر الفائدة، في 
عدد هائل من العمليات المالية، متضمنة كميات 
أرباحا  ظاهر،  هو  كما  تعني،  األموال،  من  هائلة 

كبيرة بال مجهود.  
األطلنطي  جانبي  على  تقريبا  البنوك  كــل 
خاصة  إدارات  تأسيس  وتم  اللعبة،  هذه  في  دخلت 
هدفها هو االقــتــراض من أجــل اإلقـــراض، ثم تم 
مع  الــقــروض  مــن  المتباينة  األنــــواع  كــل  جمع 
بـ"األدوات  تسميته  تــمــت  فيما  الــبــعــض  بعضها 
لو  كما  شيء  كل  بدا  الوقت  ولبعض  المالية". 
أنه يسير جيدا. كان كل المشتركين في هذه 
حنكتهم  على  البعض  بعضهم  يهنئون  العملية 
واحد  عام  وقبل  التنظيمية.  وعبقريتهم  المالية 
فقط من اآلن، كانت شركة "نورثرن روك" هي 
حديث رجال المال اللندنيين في عشاء براق، حيث 
االبتكار  في  مهاراتها  بسبب  بالثناء  إغراقها  تم 
من  حارة  بموافقة  يحدث  كان  هذا  كل  المالي. 

سياسيين كجوردون براون. 
يرام  مــا  عــلــى  ليست  األمــــور  أن  إشــــارة  أول 
كانت منذ ١٨ شهرا. فقد تباطأ النمو االقتصادي 
المدينين  عدد  في  حادة  زيــادة  مسببا  األمريكي، 
الفائدة  أسعار  دفع  على  القادرين  غير  العقاريين 
وتزايد  عليها،  تعتمد  كلها  اللعبة  كانت  التي 
وسحبها  عليها  االستحواذ  تم  التي  المنازل  عدد 
من مشتريها. ولكن، برغم ذلك، كان الهم األول 
المالية"  تجارة "األدوات  في  المنخرطين  ألولئك 
بغض  ـــاح،  أرب على  الحصول  فــي  االســتــمــرار  هــو 
األمريكيون  يعانيها  التي  المشاكل  عن  النظر 

الفقراء. 
اكتشف  المنازل،  أسعار  انخفضت  عندما  ثم 
المقرضون أنهم غير قادرين على إعادة بيع نسبة 
االستحواذ  تم  الذين  منزل  المليون  من  كافية 
عــلــيــهــم، لــيــدفــعــوا مـــا كـــانـــوا هـــم أنــفــســهــم قد 
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اقترضوه. أما البنوك، التي كانت قبل ذلك مقبلة 
بقوة على إقراضهم األموال،  فقد اكتشفت فجأة 
هي األخرى أن هؤالء المقرضون يواجهون خسائر 
الذي  األمر  أما  الــدوالرات.  من  الباليين  بعشرات 
يعلم  لم  أحــدا  أن  كان  فقد  أســوأ،  الموقف  جعل 
بالضبط إلى أي مدى كان حجم المشاكل التي 
يعانيها أي بنك محدد، وذلك ألن "األدوات المالية" 
كانت شديدة التعقيد، وال يمكن بسهولة كشف 
المشكلة من خالل تحليلها. هنا بدأت المؤسسات 
تخاف  الرأسمالي  النظام  وعــرض  بطول  المالية 
من إقراض بعضها البعض، حتى ال تكتشف أنها 
نشأت  وهكذا  أموالها.  استرجاع  على  قادرة  غير 

"أزمة االئتمان".
الرأسمالية الحديثة تعتمد في نشاطها اليومي 
يتوقع  مشروع  كل  واإلقــراض.  االقتراض  على 
باألجل،  معينة  أشياء  يشتري  أن  مقدوره  في  أن 
ينتجه  لما  بيعه  حين  إلــى  النقدي  الدفع  مؤجال 
مقارنتها  يمكن  االئــتــمــانــيــة  األزمــــة  ســلــع.  مــن 
باألزمة القلبية. فهي إذا لم تعالج، تؤدي إلى هالك 
الحكومات،  فــإن  السبب  لهذا  بأكمله.  النظام 
أي  فعل  عدم  على  بأكملها  فلسفتها  تقوم  التي 
للتدخل  اندفعت  الحر،  السوق  في  للتدخل  شــيء 
في األسواق، وضخت باليين الدوالرات في أيادي 
القطاع الخاص، على أمل أن يستخدم هؤالء النقد 
واالقتراض  اإلقــراض  لتنشيط  أيديهم  في  الــذي 

مرة أخرى.
القصة  أن  يــرون  المعلقين  من  كثير  هناك 
تنتهي هنا. وعادة ما يكون الدرس الوحيد الذي 
يستنتجونه هو الحاجة إلى التنظيم المالي. وهنا 
ُيختزل مجمل النقاش بصدد ما حدث، إلى مناقشة 
القطاع  يحتاجها  التنظيم  مــن  درجـــة  أي  حــول 

المالي!
لكن هناك بعض المعلقين الذين نظروا أبعد 
بشدة  قلقين  كانوا  الذين  فأحد  هــذا.  من  قليال 
بصدد اتجاه األحداث كان مارتن وولف الصحفي 
بالفاينانشيال تايمز (ربما ألنه أساء التقدير كلية 
عندما بدأت األزمة اآلسيوية في تايالند منذ عشرة 
سنوات، واصفا إياها بأنها مجرد مشكلة عابرة): 
"أنا أخشى اآلن من أن المزيج بين هشاشة النظام 
هم  لمن  يولدها  الــتــي  الهائلة  والــعــوائــد  الــمــالــي، 
أكثر  حتى  شيئا  بتدمير  يقوم  ســوف  بــداخــلــه، 
أهمية – أقصد الشرعية السياسية القتصاد السوق 

نفسه"، هكذا كتب وولف مؤخرا.
الــمــعــلــقــون مــن أمــثــال وولــــف يــشــيــرون إلى 
منذ  المتحدة  الــواليــات  في  االقتصادي  النمو  أن 
الكساد األخير، أي منذ سبع سنوات، كان مموال 

على  الديون  المتزايدة:  بالديون  كبير  حد  إلى 
األمريكية.  الــحــكــومــة  وعــلــى  المستهلكين 
الشركات  بواسطة  المنتجة  السلع  مــن  كثير 
األمريكية ال يمكن بيعها بدون هذه االستدانة. 
ولــذا فــإذا جفت هذه األمــوال فإن الكساد يصبح 
حتميا. ولكن ليست الشركات األمريكية فقط 
المتحدة  الــواليــات  كانت  فــإذا  ستتأثر.  التي  هي 
العالمي،  االقتصادي  التوسع  محركّي  أحــد  هي 
فإن الصين هي المحرك اآلخر. وبالنسبة للصين، 
فإن المصدر الرئيسي لنموها هو صادراتها بمئات 

الباليين من الدوالرات سنويا للواليات المتحدة.
من  كثير  فــإن  تعقيدا،  األمــر  يزيد  وحتى   
اإلقراض الذي مّكن المستهلكين األمريكيين 
من  يأتي  الصينية  السلع  لــشــراء  االقــتــراض  مــن 
أرباح  أن  هــو  عمليا  يــحــدث  فما  نفسها.  الصين 
الصين من بيع السلع إلى الواليات المتحدة تعبر 
استخدامها  ليتم  أخرى  مرة  األطلنطي  المحيط 
في الواليات المتحدة لشراء هذه السلع! المستهلك 
ـــف الــمــســألــة، هو  األمــريــكــي، كــمــا يــصــوغ وول

"المشتري األخير في االقتصاد العالمي."
أحد الدراسات المهمة التي أجريت تحت رعاية 
توضح  أعـــوام  ثالثة  منذ  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
المدخرات  مــن   ١٠٪ فحوالي  هــذا.  يحدث  كيف 
تقليديا  المستخدم  المصطلح  (وهـــو  الصينية 
للتعبير عن األرباح) تتبقى بعد القيام باالستثمارات 
الجديدة. نسبة كبيرة من هذا الفائض يتم ضخها 
كإقراض لالقتصاد األمريكي. أما "المدخرات" 
اآلتية من بلدان شرق آسيوية أخرى، ومن البلدان 
حتى  الطريق.  نفس  تسلك  فهي  للنفط،  المنتجة 
الصناعة األمريكية "تدخر" أكثر مما تستثمر، 
بدورها  تقوم  التي  للبنوك  الفائض  تقرض  وهي 

بإقراض المستهلكين.

تداعيات هائلة
هائلة.  تــداعــيــات  لــهــا  كــانــت  الــعــمــلــيــة  هـــذه 
سلس،  بشكل  ما  رأسمالي  اقتصاد  يعمل  فحتى 
في  إنتاجها  يتم  التي  الــثــروة  شــراء  يتم  أن  البــد 
ال  العالم  وفــالحــو  عمال  الــنــظــام.  أنــحــاء  مختلف 
الثروة،  هذه  من  جزء  من  أكثر  شراء  يمكنهم 
محدود  سقف  لها  معيشتهم  مستويات  ألن  وذلــك 
تفرضه الرأسمالية بسعيها لالقتطاع من دخولهم 
يتم  أن  البد  الباقي  أن  معناه  هذا  أرباحها.  لزيادة 
استهالكه بواسطة الرأسماليين، إما كاستهالك 
ضروريا  يرونه  للدولة  كإنفاق  أو  لهم،  شخصي 
كاستثمار  أو  إلخ)،  واألسلحة،  (كالجيوش  لهم 

يهدف إلى إنتاج أرباح مستقبلية.

مستوى  عــن  ـــــاح  األرب انــخــفــضــت  مــا  إذا  أمـــا 
إنتاجه  تــم  مــا  بين  تتكون  فجوة  فــإن  االدخــــار، 
فبعض  إنتاج.  فائض  يحدث  أي  شــراؤه،  يتم  وما 
وتبدأ  منتجاتها،  كل  بيع  تستطيع  ال  المؤسسات 
وهذا  ميزانياتها.  تضبط  حتى  العمال  فصل  في 
الشرائية،  القوة  حجم  تخفيض  إلى  بدوره  يؤدي 

وهو ما يؤدي إلى الكساد.
لــم يــحــدث هــذا على مــدى الــســنــوات الخمسة 
الماضية ألن إقراض المستهلكين األمريكيين 
الفائض.  اإلنــتــاج  وامــتــص  إضــافــيــة  أســواقــا  خلق 
أنها  هــو  الحالية  المالية  األزمــة  تفعله  مــا  لكن 
ومبيعات  الــمــنــازل  فــبــنــاء  الــعــمــلــيــة.  هـــذه  تــوقــف 
السيارات في الواليات المتحدة فعال قد تأثرا سلبا 
بشدة. وحتى لو استعادت البنوك الثقة في إقراض 
بعضها البعض، فإنها لن تعود سريعا إلى إقراض 
المستهلكين بدون توفر ضمانات ائتمانية قوية. 
وهذا هو السبب في أن احتماالت الكساد كبيرة 
جـــدا، وفــي أن الــكــســاد ســيــكــون لــه أثــر خارج 

الواليات المتحدة.
وولف  مــارتــن  يحكيها  الــتــي  القصة  لكن 
ال  فهم  كاملة.  الحقيقة،  في  ليست،  واآلخــريــن 
االقتصاد  أصــبــح  لــمــاذا  يــشــرحــوا  أن  يستطيعون 
األمريكي.  المستهلك  عــلــى  معتمدا  الــعــالــمــي 
إلى  النظر  مــن  البــد  الــســؤال  هــذا  على  ولإلجابة 
على  يعتمدون  من  إليه  ينظر  مما  أعمق  مستوى 
المستوى  هــذا  الــســائــدة.  االقــتــصــاديــة  الــنــظــريــات 
األعمق يتعلق بالمرض الذي يعاني منه االقتصاد 

العالمي منذ السبعينات.
ليس  االســتــثــمــار  ــى  إل الرأسماليين  يــدفــع  مــا 
يجنونها،  التي  لــألربــاح  المطلق  المستوى  فقط 
إلى  األربـــاح  نسبة  أي  الــربــح" –  ولكن "مــعــدل 
كبير  حد  إلى  ثابتا  ظل  المعدل  هذا  االستثمار. 
طوال سنوات األربعينات والخمسينات والستينات. 
وهـــذا هــو الــســبــب فــي أن تــلــك الــســنــوات شهدت 
حد  ــى  إل مستمرا،  وانــتــعــاشــا  مــتــزايــدا  اســتــثــمــارا 
"العصر  بأنها  الفترة  تلك  توصف  ما  أحيانا  أنــه 
الذهبي للرأسمالية". ولكن منذ أواخر الستينات 
١٩٨٢ هبطت معدالت األرباح، حتى وصلت  وحتى 
العقدين  في  مستواها  متوسط  نصف  حوالي  إلى 
االقتصاديين  الكسادين  كــان  وقــد  السابقين. 
وأوائل  الــســبــعــيــنــات  مــنــتــصــف  فـــي  الــعــمــيــقــيــن 

الثمانينات من نتائج هذا الهبوط.
باللوم  التقليديون  االقتصاديون  يلقي  ما  عادة 
هذين  لتفسير  الــنــفــط  أســعــار  ارتــفــاعــات  عــلــى 
الــكــســاديــن. ولــكــن هــذا االرتــفــاعــات كــان من 
النظام  بــواســطــة  بسهولة  امتصاصها  الممكن 

فضح الرأمسالية 
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ــي، إذا لــم تــكــن مــعــدالت األربـــــاح قد  ــرأســمــال ال
انخفضت بشدة في هذه المرحلة.

تستعيد  أن  األربــاح  معدالت  استطاعت  المهم، 
ومنتصف  الثمانينات  منتصف  في  جزئيا  نفسها 
ذلك،  من  مكنتها  التي  األشياء  أحد  التسعينات. 
العمل  بعائد  بالمقارنة  ــاح  األرب عائد  زيــادة  كــان 
في  هذا  معنى  كان  القومي.  الدخل  إجمالي  من 
كل مكان ضغطا إضافيا على الناس أن يعملوا 
أكثر، وهجوما على الخدمات التي تقدمها دولة 
وفي  االجــتــمــاعــي").  على "األجـــر  (أي  الــرفــاهــة 
الواليات المتحدة عنى هذا أيضا هبوطا في األجر 
الحقيقي على مدى السنوات من مطلع السبعينات 
عدد  في  هائلة  وزيــادة  التسعينات،  أواخــر  وحتى 
ساعات العمل. وفي أوروبا، صحيح أنه لم يحدث 
ولكن  الحقيقية،  األجــور  في  الهبوط  هذا  مثل 
العمل  ســاعــات  عــدد  فــي  ـــادة  زي شــهــدت  بريطانيا 
(خاصة إذا ما تم حساب وقت العمل اإلضافي غير 
مدفوع األجر الذي ُيفرض فرضا على كثير من 
العمال ذوي الياقات البيضاء)، وهناك ضغط اآلن 
نفس  تتبع  لكي  الكبرى  األوروبية  الدول  على 

الطريق.
وبالموازاة مع ذلك، سمح إفالس بعض كبار 
يكسبوا  أن  آخــريــن  لرأسماليين  الرأسماليين 
على حساب األولين. فروبرت مردوخ كسب على 
ماكسويل  روبـــرت  إمــبــراطــوريــة  انهيار  حساب 
في  اإلفالسات  من  موجة  فإن  وكذلك  اإلعالمية، 
الخطوط  مثل  الناجين  ساعدت  الطيران  صناعة 

الجوية البريطانية، وهكذا.
من  أكثر  تستعد  لم  األربــاح  معدالت  ولكن 
مراحل  كانت  وكذلك  سابقا،  خسرته  ما  نصف 
مثلما  أزموية،  أوضاع  إلى  فجأة  تتحول  االنتعاش 
حدث في أزمة األسواق المالية في أكتوبر ١٩٨٧ 

وفي األزمة اآلسيوية في ١٩٩٧. 
االحتياطي  فعل  رد  كان  الحالتين  كلتا  في 
الفيدرالي األمريكي وبنك إنجلترا هو تخفيض 
هذه  نجحت  اإلقــراض.  وتشجيع  الفائدة  معدالت 
اإلجـــــراءات فــي إطــالــة عــمــر االنــتــعــاش، وهـــو ما 
إلى  المرتين  كلتا  في  اإلعالميين  المعلقين  دفع 
من  جديدا  عصرا  دخلت  الرأسمالية  بأن  التهليل 
النمو الالنهائي، ولكن الكل كان يكتشف أن 
ما يحدث هو فقط تأجيل الركود لبعض األعوام، 

وليس إلغاؤه إلى األبد. 
تهديد  مصدر  كــان  بالذات   ٢٠٠٠-٢٠٠١ ركــود 
كبير لالقتصاد األمريكي. فالشركات الضخمة 
مثل جنرال موتورز كانت بالفعل تحقق خسائر 
أتت  ثم  سبتمبر،  من  عشر  الحادي  هجمات  قبل 

الشركات  إدارات  مــجــالــس  فــأصــابــت  الــهــجــمــات 
األمريكية  ــحــكــومــة  ال ــدفــعــت  ــان ف بـــالـــرعـــب. 
اإلنفاق  ولزيادة  األغنياء  على  الضرائب  لتخفيض 
على التسلح، في حين خّفض االحتياطي الفيدرالي 
معدالت الفائدة أكثر حتى يشجع مستويات أعلى 
مــن االقــتــراض. نجحت هــذه اإلجــــراءات فــي شّد 
االقــتــصــاد خـــارج دائـــرة الــكــســاد – بــل أن بعض 
يكن  لــم  أنـــه  أدعــــوا  التقليديين  االقــتــصــاديــيــن 
هناك كساد من األصل. لكنه في المقابل وضع 

األساس للمشاكل التي يعانها النظام اآلن. 
قادرة  الــشــركــات  كــانــت  الـــوقـــت،  فــلــبــعــض 
تخفيضات  بإجراء  أرباحها  معدالت  تحسين  على 
 ٢,٧ إلــى  مثال  وصلت  عمالتها،  أعـــداد  فــي  هائلة 
مــلــيــون عــامــل صــنــاعــي (واحــــد مــن كــل ستة) 
فقدوا أعمالهم في الواليات المتحدة. أما األجور 
الحقيقية، التي زادت ألول مرة منذ ربع قرن في 
نهاية التسعينات، فقد بدأت في االنخفاض مجددا. 
التي  الحسابات  فإن  ذلك  من  بالرغم  حتى  ولكن 
برينر  روبـــرت  الماركسي  االقــتــصــادي  أجــراهــا 
تشير أن نقطة الذروة بالنسبة لمعدالت األرباح في 
٢٠٠٥ كانت فقط تقريبا في نفس مستوى األرباح 
السبعينات.  منتصف  منذ  سابقة  أزمة  كل  عشية 
الواليات  فــي  شــركــة  أكــبــر  أعــلــنــت   ٢٠٠٦ وفـــي 
المتحدة، وول مارت، عن انخفاض أرباحها، بينما 
خسائر  وفــورد  مــوتــورز  جنرال  من  كل  أعلنت 
قياسية. في هذه اللحظة بالتحديد ضرب التباطؤ 
دفع  على  قدرتهم  من  وقلل  الفقراء،  االقتصادي 

ديونهم العقارية.
وفي المقابل كان االرتفاع في معدالت األرباح 
األسبق  معدله  إلــى  االستثمار  لرفع  كــاف  غير 
االستثمار  نمو  معدل  أن  تقول  برينر  حسابات   –
االقتصادية  االنتعاشات  بكل  مقارنة  األقل  كان 
منذ نصف قرن. في حين أن ارتفاع األرباح قلص 
من دخل العمال، وبالتالي من قدرتهم على شراء 
هذا  االقتصاد.  ينتجها  التي  االستهالكية  السلع 
الشخصي،  االقــتــراض  مركزية  فــي  السبب  هــو 
الناتج  مــن   ٩٪ قــدره  قياسي  معدل  إلــى  زاد  الــذي 
هناك  يكن  لم  إذ  األمريكي.  اإلجمالي  المحلي 
طريق آخر يمكن من خالله بيع كل السلع التي 

تنتجها الرأسمالية.
الواليات  تخص  مشكلة  فقط  ليست  وهــذه 
إلى  يشيرون  الــنــاس  بعض  كــان  ــإذا  ف المتحدة. 
الصيني،  االقــتــصــاد  فــي  للتوسع  الــهــائــل  الــمــعــدل 
النظام  ينقذ  أن  يمكنه  هــذا  أن  إلــى  ويلمحون 
كبيرة  بدرجة  يعتمد  التوسع  هذا  أن  إال  عالميا، 
ما  فــإذا  لذلك  المتحدة.  للواليات  السلع  بيع  على 

دخــل االقــتــصــاد األمــريــكــي فــي أزمـــة، فسيواجه 
االقتصاد الصيني أزمة هو اآلخر.

استجابة  كـــانـــت  األزمـــــــة،  مـــواجـــهـــة  وفــــي 
الحكومات الرأسمالية وبنوكها المركزية هي 
استمرارية  على  للحفاظ  يائسة  مناورة  اختراع 
بهذا  للقيام  الطرق  أحد  االستهالكي.  االقتراض 
كانت تخفيض معدالت الفائدة إلى درجة إعطاء 
بدون  األشــخــاص  تــقــرض  حــتــى  للبنوك  الــنــقــود 
مقابل. قارن مارتن وولف هذا بإسقاط النقود من 
زيادة  كــان  آخــر  طريق  الهليوكوبتر.  طائرات 
االقتراض الحكومي. وهذا ما يطرحه بوش في 

خطته لتخفيض الضرائب.  
ولكن الدول ستواجه مشكلة إذا ما قامت 
معدالت  لتخفيض  البنكنوت  بطبع  ببساطة 
الفائدة أو لتغطية تكلفة تخفيض الضرائب. 
دفعة  إعطاء  أحيانا  يمكنها  الطرق  هذه  مثل 
ولكنها  مــتــراجــع.  القــتــصــاد  األجـــل  قــصــيــرة 
أنها  حيث  األجــل،  قصيرة  عالجات  بالضرورة 
ال تعالج المشكلة الجوهرية الخاصة بكيفية 
اللجوء  بدون  االستثمار،  لتحفيز  األرباح  رفع 
يؤثر  الــــذي  بــالــشــكــل  األجــــور  تقليص  إلـــى 
فمثال  االستهالكية.  السلع  ســوق  على  سلبا 
بتخفيض  قامت  قــد  اليابانية  الــدولــة  كانت 
معدالت الفائدة إلى صفر تقريبا طوال سنوات 
الــتــســعــيــنــات، ولــكــنــهــا ظــلــت رغـــم ذلـــك غير 
على  للنشاط  للعودة  االقتصاد  دفع  على  قادرة 

المستوى السابق.
الــحــكــومــات في  أخــــرى، تخشى  نــاحــيــة  مــن 
الواليات المتحدة وأوروبا أن مثل تلك اإلجراءات 
الزيادات  إلـــى  (بــاإلضــافــة  األســـعـــار  تــزيــد  ســـوف 
الكبيرة الحادثة في أسعار النفط والغذاء) بدون 
أن توقف التباطؤ االقتصادي، مما قد ينتج مزيجا 
من الكساد والتضخم كان قد عرف في أواخر 
الواليات  وفي  التضخمي".  بـ"الكساد  السبعينات 
المتحدة فإن هذه المخاوف تتعمق بسبب الطريقة 
التي يؤدي بها المزيج بين األزمة المالية ومعدالت 
القيمة  في  سريع  تدهور  إلى  المنخفضة،  الفائدة 
الدولية للدوالر. هذا سوف يزيد األسعار المحلية 
فــي الــواليــات الــمــتــحــدة، وكــذلــك ســوف يضعف 
الحاكمة  للطبقة  العالمية  االقــتــصــاديــة  الــقــوة 

األمريكية.
اإلجراءات  تلك  مثل  فإن  ذلــك،  برغم  ولكن، 
يمكنها أن تؤجل األزمة، كما نجحت إجراءات 
والتسعينات،  الثمانينات  نهاية  في  ذلك  في  شبيهة 
من  أكــثــر  تفعل  أن  قـــادرة  تــكــون  لــن  ولكنها 

ذلك. 

فضح الرأمسالية 
متابعات
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علمانيون وإسالميون
جذور االنقسام بني احلداثة والتقليديف الفكر املصري

الحركة ثورية بدون نظرية ثورية قضايا

تامر وجيه

في المجتمع الطبقي ال توجد أفكار تحلق بعيدا عن الواقع أو ال تخضع لقيود 
جورج  (وتلميذ  األصل  المجري  الماركسي  الفيلسوف  والمكان.  الزمان 
االجتماعية)،  األفكار  األيديولوجيا (أو  أن  يقول  ميزاروس  إستفان  لوكاش) 
ال  ألنه  الطبقات،  صراع  عن  أبدا  تنفصل  أن  يمكن  ال  مجردة،  كانت  مهما 
يوجد إنسان، أي منتج لأليديولوجيا يمكنه أن يخلع انتماءه الطبقي. من هنا فإن 
لصراعات  ما  أنها "فهم  هو  أيديولوجيا،  أي  لأليديولوجيا،  ميزاروس  تعريف 

العصر الطبقية، واختيار ما لطريقة خوضها."
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المفترض أن األيديولوجيا في مصر 
المفترض  هذا.  من  استثناء  ليست 
مصر  في  الحديث  الفكر  تاريخ  كل  أن 
بشكل  (طبعا  رده  يمكن  العربي  والعالم 
السياسية  الصراعات  إلى  ميكانيكي)  غير 
في  المجتمعات  تلك  في  دارت  التي  والطبقية 

المائتي عاما األخيرة. 
انطباع  هناك  لكن  المفترض.  هو  هذا 
فهناك  حقيقي.  غير  هذا  أن  كثيرين  لدى 
الرئيسي  الفكري  الصراع  أن  يعتقدون  من 
في مصر لم يكن حول مشاريع اجتماعية/ 

طبقية، بل كان حول الهوية. 
فالثنائيات األساسية في الفكر المصري، 
والعربي عموما – التراث والتجديد، األصالة 
الظالمية  والمتحول،  الثابت  والمعاصرة، 
األصولية  والعلمانية،  اإلسالمية  والتنوير، 
ثنائيات  لهؤالء،  وفقا  كلها،  هي  والحداثة – 

هوية أكثر منها ثنائيات طبقية. 
اقترابا  األكثر  الفكرية  الرؤى  إن  بل 
الوطنية  عن  المدافعة  الرؤى  السياسة –  من 
والجامعة  العربية  والقومية  المصرية 
خيار  على  األخرى  هي  تقوم   – اإلسالمية 
االنحياز  على  قيامها  من  أكثر  الهوية 

الطبقي. 
شهرة  األكثر  الفكرية  الصراعات  أما 
أيضا  فهي  األخيرة،  عام  المائة  في  وأهمية 
يرى  كما  الهوية  صراع  مقولة  تؤكد 
هؤالء: الصراع حول آراء الشيخ محمد عبده 
"اإلسالم  كتاب  حول  الصراع  اإلصالحية، 
الرازق،  عبد  علي  للشيخ  الحكم"  وأصول 
الجاهلي"  الشعر  "في  كتاب  حول  الصراع 
الدكتوراه  رسالة  حول  الصراع  حسين،  لطه 
التي كتبها محمد أحمد خلف اهللا ثم نشرها 
القرآن  في  الفني  "التصوير  عنوان  تحت 
الكريم"، الصراع حول رواية "أوالد حارتنا" 
كتابات  حول  الصراع  محفوظ،  لنجيب 
األفغاني،  الدين  جمال  عن  عوض  لويس 
أبوزيد  حامد  نصر  كتابات  حول  الصراع 
وسيد القمني ومحمد سعيد العشماوي وفرج 
فودة وغيرهم في ثمانينات وتسعينات القرن 

الماضي. 
بأن  االنطباع  تعطي  الصراعات  هذه  كل 
مدى  على  متفرغين  كانوا  مصر  مثقفي 
والمعاصرة،  األصالة  بين  للمفاضلة  عام  مائة 
وأنهم كانوا منقسمين ليس حول الخيارات 
االقتصادية واالجتماعية، بل حول هوية مصر 

أن  لو  كما  علمانية،  أم  إسالمية  هي  وهل 
فريق  فريقين:  إلى  اختصارها  يمكن  مصر 
اإلسالم،  إلى  أي  األصول،  إلى  بالعودة  يطالب 
وفريق  المستقبل،  إلى  الطريق  الستلهام 
العالمية  الحضارة  من  باالغتراف  يطالب 
معالم  لتحديد  الحداثة،  من  أي  المعاصرة، 

هذا الطريق.    
التي  القراءة،  هذه  أن  اعتقادي  في 
صراع  في  مصر  في  الفكر  تاريخ  تختزل 
القراءة  وأن  صحيحة،  غير  الهوية،  حول 
الحقيقية  الخلفيات  تكشف  التي  األصح، 
عالقة  في  تبحث  التي  هي  الهوية،  لصراعات 
اإلسالمية  األفكار)  (أو  األيديولوجيات 
الحقيقة  في  توجد  المختلفة (فال  والعلمانية 
أيديولوجيا  أو  واحدة  إسالمية  أيديولوجيا 
للصراع  الحي  بالتاريخ  واحدة)،  علمانية 

الطبقي. 
األفكار  بعض  طرح  سأحاول  هنا  وأنا 

األولية في هذا الموضوع.

واألفكار الرأسمالية 
من  وأوسع  أعم  بمالحظة  كالمي  أبدأ 
عامة  مالحظة  والعربية؛  المصرية  التجربة 
وتغّير  الرأسمالية  صعود  بين  العالقة  حول 

األفكار. 
االجتماعية  العالقات  تبدأ  بلد  كل  ففي 
فيه في التغير، بهذا القدر أو ذاك، في اتجاه 
فكرية  تيارات  تنشأ  الرأسمالية،  صعود 
جميعا،  مضمونها  يدور  ومتداخلة  متعددة 
حتى لو كان هذا غير ظاهر، حول الموقف 
أو  بتحبيذه  إما  الرأسمالي:  التحديث  من 
أو  تجاوزه  إلى  أو  إليه  بالدعوة  إما  برفضه، 
إلى االرتداد إلى ما قبله.. إلخ. هذه الفسيسفاء 
أحد  هي  والمتصارعة،  المتداخلة  الفكرية 
أوجه الصراع الطبقي – بالتحديد هي صراع 

طبقي على مستوى األفكار. 
الفسيفساء  هذه  عناصر  شكل  أما 
جذريتها  ودرجة  بينها،  والعالقة  الفكرية، 
على  تعتمد،  مسائل  كلها  فتلك  رجعيتها،  أو 
التطور  ومرحلة  طبيعة  على  جزئيا،  األقل 
الطبقات  تبلور  درجة  وعلى  الرأسمالي، 

بينها.  والعالقة 
النهضة  عصر  فكر  مثال  عندك  خذ 
وفكر عصر اإلصالح وفكر عصر التنوير 
استجابات  كانت  هذه  كل  أوروبا،  في 
غير  وتمهيدات  متباينة،  ومواقف  معقدة، 

٢٤

قضايا
علمانيون وإسالميون

جون لوك

فولتير

سبينوزا
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التحديث  من  مختلفة  لمراحل  مباشرة، 
من  بدءا  الرأسمالي،  فالتحديث  الرأسمالي. 
مرحلته الجنينية في المدن األوروبية الحرة 
وحتى  عشر،  والسادس  الخامس  القرنين  في 
ظهرت  الذي  اإلطار  هو  اإلمبريالية،  عصر 
وتبلورت وتبّدلت فيه تلك التيارات الفكرية 
كائنات  تكن  لم  األفكار  هذه  الحديثة. 
إبداع  مجرد  تكن  ولم  فراغ،  في  محلقة 
مدخل  في  عاشوا  أنهم  تصادف  عباقرة  أفراد 
العصر الحديث، بل كانت استجابات فكرية 
نشأت  الذي  العصر  وقضايا  لهموم  مختلفة 
فيه. فكما يقول الفيلسوف األلماني هيجل: 
عصرها  تمثل  تأملية  الفلسفات  أكثر  "حتى 

مهضوما بشكل فكري." 

التنوير واإلصالح والثورة 
سأعطي مثال سيفيدنا في التحليل الالحق. 
الحركة  تلك  التنوير،  حركة  هو  المثل 
القرن  خالل  سطعت  التي  الواسعة  الفكرية 

الثامن عشر في أوروبا.  
من  كثير  اعتقاد  عكس  على  التنوير، 
أنصاره ومعارضيه في مصر، ليس مجموعة 
الخارجة  أو  المحلقة  أو  المجردة  القيم  من 
األوجه  أحد  هو  بل  والمكان،  الزمان  عن 
كانت  وطبقية  سياسية  لمعركة  الفكرية 
التنوير  محددين.  ومكان  زمان  في  دائرة 
أخرى  ناحية  ومن  استجابة،  ناحية  من  كان 
نقد  األوروبية.  الرأسمالية  للحداثة  تمهيدا، 
فكرية  منظومة  وطرح  القديم،  العالم 
ألن  فقط  ممكنين،  أصبحا  لتجاوزه، 
أزمة  إلى  تحولت  القديم  العالم  هذا  تناقضات 
جديدة  طبقة  وألن  الحل،  تتطلب  مستفحلة 
الصناعية  ثم  التجارية  البرجوازية  بازغة– 
تفرض  بدأت   – المانيفاكتورة  مرحلة  في 

نفسها على مسار األحداث. 
أصلي  تعبير  جاز  إذا  "األصلي"،  التنوير 
هنا، نشأ في أوروبا في أواخر القرن السابع 
عشر.  الثامن  القرن  طوال  وازدهر  العشر 
العصر  إذن  هو  األوروبي  التنوير  عصر 
األكثر  البرجوازية  الثورة  موجتي  بين 
الهولندية  الثورة  موجة  التاريخ:  في  أهمية 
الثورة  وموجة   ،(١٦٤٨) واإلنجليزية   (١٥٦٥)

األمريكية (١٧٧٦) والفرنسية (١٧٨٩).
أفكار  اعتبار  المغري  من  أنه  ورغم 
التنوير الرئيسية، وهي التقدم وسلطة العقل 
أفكارا  اإلنسان،  وحقوق  اإلنسان  ومركزية 

سرمدية ال عالقة لها بأي عصر، إال أن الحقيقة 
أنها نشأت للتعبير بشكل فكري عن مطالب 
مطالب  اإلقطاعي،  االجتماعي  النظام  بتغيير 
واإلنجليزية  الهولندية  الثورتين  كشفت 

ونتائجهما أنها ممكنة. 
رافضين  جميعا  كانوا  التنوير  مثقفو 
ونظامه  وركوده  بامتيازاته  لإلقطاع 
شهرة  األكثر  أو  أغلبهم،  لكن  االجتماعي. 
العليا  الطبقات  إلى  ينتمون  كانوا  فيهم، 
الطبقي  المجتمع  ينتقدون  أو  يرفضون  وال 
هو  لديهم  المحبذ  النموذج  كان  بل  عموما، 
نمط من المجتمع البرجوازي "الحر"، وهو 
حداثة  أكثر  صحيح  آخر،  طبقي  مجتمع 
يظل  لكنه  اإلقطاعي،  المجتمع  من  وتحررا 
مجتمعا طبقيا واستغالليا. من هنا وجدنا أن 
رواد  من  كثيرون  عنها  دافع  التي  الحرية 
حد  إلى  أحيانا  منقوصة،  كانت  التنوير 

مذهل. 
خذ عندك مثال جون لوك. فقد ساند لوك 
العبيد.  تجارة  من  أرباحا  حقق  بل  العبودية، 
وكذلك كان من مؤيدي الخرافة والسحر، 
تمنع  التعبير  حرية  على  حدودا  ووضع 

الملحدين من التمتع بها. 
يعود  له  خطاب  في  أكد  فقد  فولتير  أما 
رسالة  أبدا  ليس  التنوير  أن   ١٧٦٨ عام   إلى 
أبدا  نسع  "لم  والرعاع:  الفقراء  إلى  موجهة 

إلى تنوير صناع األحذية والخدم." 
وإيمانويل  ومونتسكيو  هيوم  دافيد  أما 
كانط، فقد كان لديهم جميعهم شك عميق 
البشرة  أصحاب  اعتبار  الممكن  من  أنه 
كتب   ١٧٤٨ وفي  "مثلنا".  بشر  السوداء 
لنا  بالنسبة  المستحيل  "من  أنه  مونتسكيو 

أن نفترض أن هذه المخلوقات تعد بشرا." 
أما فيلهلم هيجل فقد طرح في محاضراته 
عن فلسفة التاريخ في مطلع ثالثينات القرن 
التاسع عشر أن "أفريقيا هي أرض الطفولة"، 
وال يمكن اعتبار تاريخها جزءا من التاريخ 

اإلنساني الواحد.
قلة من التنويريين كان رفضهم لإلقطاع 
يمتزج بروح أكثر ثورية من تلك التي تمتع 
هم  هؤالء  المعتدلون.  التنويريون  هؤالء  بها 
عنهم  تحدث  الذين  الجذريون  التنويريون 
وأوضح  إزرايل  جوناثان  البريطاني  المؤرخ 
أن جذريتهم ال تنبع أساسا – كما قد يتبادر 
إلى ذهن البعض – من عدائهم األشد للدين، 
بل من عدائهم األشد للنظام االجتماعي القائم 

علمانيون وإسالميون

محمد عبده

رفاعة الطهطاوي

نصر حامد أبو زيد
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قضايا
علمانيون وإسالميون

من  مثال  فمنهم  والقهر.  االستغالل  على 
تقتصر  أن  ينبغي  ال  اإلنسان  حقوق  أن  أكد 
دافع  من  ومنهم  األبيض،  األوروبي  على 
من  بالتحرر  المطالبة  الهايتية  الثورة  عن 
من  ومنهم  الفرنسية،  االستعمارية  السيطرة 
جوهري  كعنصر  االجتماعية  العدالة  طرح 

من عناصر التحرر اإلنساني.. إلخ.
أنه  البعض  يرى  الذي  الجذري،  التنوير 
يدين بأصله إلى سبينوزا وكتاباته في عصر 
الصدام  بذرة  يعكس  الهولندية،  الثورة 
الرأسمالية.  بصعود  ارتبط  الذي  االجتماعي 
األولى،  صعودها  مرحلة  في  فالبرجوازية 
التي  القيود  ضد  ناضلت  قد  كانت  وإن 
أحلت  أنها  إال  اإلقطاع،  عالم  يفرضها  كان 
محلها.  المأجور،  العمل  قيود  أخرى،  قيودا 
تعتمل  كانت  في  التشققات  فإن  هنا  ومن 
المعادي  المعسكر  في  األولى  اللحظة  في 
إلى  مجاوزته  يريدون  من  بين  لإلقطاع: 
نظام طبقي آخر، ومن يميلون إلى مجاوزة 

ذاتها.  الطبقية 
والحق أن أدوار التيار التنويري الجذري، 
فكريا وعمليا، في تحقيق التقدم والنهضة 
معظم  من  وأهم  أكبر  هي  والتحديث، 
فال  والمؤرخون.  الكتاب  به  اعترف  ما 
وال  االجتماعي،  التحرر  وال  الديمقراطية، 
غيرهما من قيم العدل والمساواة في عالمنا 
لحركة  مباشرا  نتاجا  كانوا  المعاصر، 
أو  اإلقطاعية،  الطبقة  ضد  البرجوازية 
المعتدلين  التنويرين  لمواقف  سلسا  صدى 
الحقيقة  الوسطى.  العصور  مفكري  ضد 
الجماهير  حركة  أن  هي  أهمية  األكثر 
المعدمة، في الثورات الهولندية واإلنجليزية 
دفعت  التي  هي  واألمريكية،  والفرنسية 
الديمقراطية  وفرضت  التاريخ  حركة 
فرضا على من كانوا يتشدقون بها لفظيا، 
إال  عمليا  بقبونها  يكونوا  لم  ولكنهم 

"أصحاب  بين  السلطة  تداول  حدود  في 
الملكية" في المجتمع. 

التنويريين  أن  معناه  ليس  هذا  طبعا 
علينا  أن  أو  شياطين،  كانوا  المعتدلين 
إدانتهم بشكل كامل. على العكس، فكثير 
تقدم  في  مهما  دورا  لعبت  أفكارهم  من 
توضيحه  أحاول  كنت  ما  لكن  اإلنسانية. 
هنا أن التنوير لم يكن واحدا وأن أفكاره، 
على عكس ما يبدو، ارتبطت بـ وعبرت عن 
مواقف إزاء الصراعات السياسية والطبقية في 
التنوير،  أن  أوضح  أن  أيضا  حاولت  عصرها. 
أن  البد  كامل،  بشكل  إنسانيا  يصبح  حتى 
اجتماعية  لمواقف  ومتبنيا  جذريا  يكون 

مناهضة لالستغالل والظلم. 

إسالميون وعلمانيون في مصر
المصري  الفكر  عن  حديثنا  إلى  نعود 
والعربي. الفكر المصري الحديث، كمثيله 
مجموعة  عن  عبارة  أيضا  هو  األوروبي، 
الرافضة،  أو  المؤيدة  سواء  االستجابات،  من 
التحديث  أن  بما  لكن  الرأسمالي.  للتحديث 
صورة  في  أساسا  أتى  مصر  في  الرأسمالي 
الحداثة  من  الموقف  فإن  استعماري،  غزو 
مساويا  تقريبا،  الكثيرين،  لدى  أصبح 
الصراع  جعل  ما  وهو  الغرب،  من  للموقف 
أحيان  في  يبدو  األساسي  المصري  الفكري 
للغرب  المتحمسين  بين  كصراع  كثيرة 
والمتحمسين للتراث. وقد طمس هذا جزئيا 
داخليا  عمال  أيضا  كان  التحديث  أن  حقيقة 
الخارج  فقط  ليست  التحديث  قوى  وأن 
أو  البرجوازي  الداخل  أيضا  بل  الغربي، 

الساعي للتحول الرأسمالي. 
ينبغي  أنه  أعتقد  الذي  الرئيسي  السؤال 
المصري  بالفكر  يتعلق  فيما  بالنا  يشغل  أن 
الحديث هو: هل كان هناك تنوير جذري في 
إرهاصات  ولو  حتى  هناك  كانت  هل  مصر؟ 

وتخلفه  القديم  المجتمع  نقد  يربط  لفكر 
بنقد الظلم االجتماعي الذي تمثله الرأسمالية 

الرأسمالية؟  والحداثة 
هذا  في  يبدو  األمر  ألن  مهم  السؤال  هذا 
لو  كما  عموما،  العربية  البلدان  وفي  البلد، 
أنتجته،  الذي  التنوير  من  األكبر  الجزء  أن 
العقالنية  عن  الدفاع  من  األكبر  الجزء 
السلطان  خدمة  في  كان  والتقدم،  والحداثة 

أو خدمة البرجوازية! 
ثم أن كثير من نقد التنوير في الفكر 
نبذ  إلى  الدعوة  فكر  من  كثير  المصري، 
الحقيقة  في  كان  للتراث،  والعودة  التحديث 
للعودة  دعوة  أي  الوراء،  إلى  للعودة  دعوة 
التي  المشاكل  لحل  الحداثة  قبل  ما  إلى 
فكريا  رجعية  دعوة  وهي  الحداثة!  تخلقها 

عمليا.   ومستحيلة 
المسألة هنا ليست بالضبط إسالميون في 
ناضلوا  إسالميون  فهناك  علمانيين.  مقابل 
وأفنوا  ما"  "تحديث  أجل  من  بإخالص 
ال  التحديث  أن  إلثبات  محاولة  في  أعمارهم 
اإلسالمية.  الشريعة  أو  التراث  مع  يتعارض 
فربما يمكننا القول أن أهم التحديثيين في 
مصر كانوا يفكرون وعلى رؤوسهم عمائم 
أزهرية، حتى ولو خلعوها فيما بعد (بدءا من 
الطهطاوي، ومرورا باإلفغاني ومحمد عبده، 
وانتهاء  الرازق،  عبد  وعلي  حسين  طه  ثم 
المقابل  وفي  الكريم!).  عبد  بخليل  حتى 
للكثير  رافضين  علمانيون  هناك  كان 
األساسية،  والتقدم  التحديث  مظاهر  من 
الدستوريين  األحرار  حزب  كمعسكر 
بمحدوديتها  المالك  كبار  مصالح  عن  عّبر 

ورجعيتها. 
التي  المسألة  رأيي،  في  األهم  المسألة 
البد أن تحظى بالنظر، هي أن أغلب التنوير 
مصر  في  الرأسمالي  التحديث  عن  والدفاع 
البرجوازي)،  (أي  المعتدل  النوع  من  كان 
من  كان  الرأسمالي  التحديث  نقد  وأغلب 
هذا  ليت  ويا  االرتدادي.  المحافظ  النوع 
التنوير  حتى  أنه  األسوأ  األمر.  كل  كان 
البرجوازي كان في معظمه رديئا وتوفيقيا، 
زيد  أبو  حامد  نصر  يصفه  كما  تلفيقيا  بل 

نفسه. 
األغلب،  في  يرجع،  هذا  في  السبب 
القرن  في  المصرية  البرجوازية  أن  إلى 
في  األوروبيات  كمثيالتها  ليست  العشرين 
الرأسمالي  التحول  وأن  عشر،  الثامن  القرن 

""
""
التنوير  التقدمي والجذري هو الذي
يؤسس عقالنيته على قطع الصالت
بالدولة والبرجوازية.. هو الذي يعقد

مصالحة بين العقل والثورة
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المصري ليس كمثيله الغربي قبل قرنين أو 
ثالثة. فالزمن كانت له آثاره الواضحة على 
عصر  في  متأخرة  صعدت  التي  البرجوازيات 
عصر  في  أي  للرأسمالية،  العالمية  السيطرة 
هذه  تعد  لم  البرجوازيات  هذه  اإلمبريالية. 
قوية وفتية وتقدمية كمثيالتها األوروبيات، 
إزاء  وضعيفة  ومترددة  كسيحة  أصبحت  بل 

االستعمار والدولة. 
البرجوازية  حال  هو  كان  بالضبط  هذا 
صفات  لها  المصرية  البرجوازية  المصرية. 
متأخرة  نشأت  أنها  األولى  رئيسية:  أربعة 
تقدما؛  األكثر  باألمم  بالمقارنة  زمنيا 
الضغط  تأثير  تحت  نشأت  أنها  الثانية 
نشأت  أنها  الثالثة  الخارجي؛  االستعماري 
بمبادرات من أعلى من جهاز الدولة؛ الرابعة 
التحديث  في  فتجربتها  الفشل،  أدمنت  أنها 
كانت مجهضة من محمد علي إلى إسماعيل 
عبد  إلى  النحاس  ومصطفى  زغلول  سعد  إلى 

الناصر والسادات ومبارك.  
وكحال البرجوازية المصرية الكسيحة 
على مدى مائة عام، فإن تنويرها كان أيضا، 
دافع  التي  كالطبقة  كسيحا،  األغلب،  في 
عن قيمها. فال شك أنه يمكننا أن نفهم لماذا 
لتجربة  المتحمسين  المثقفين  فكر  كان 
لمشروع  المتبنين  أي  الرأسمالي،  التحديث 
في  وضعيفا  باهتا  المصرية،  البرجوازية 
طبقة  إلى  يرتكنون  كانوا  فهؤالء  مجمله. 
دفاع  لالستعمار.  وصنيعة  ومترددة  ضعيفة 
للعقالنية  وصفهم  ثم  العقالنية،  عن  هؤالء 
والتقدم بأنهما يساويان التحديث الرأسمالي، 
الرث  الحال  إلى  بالنظر  الضحك  يثير  كان 
كان  الذي  لإلنسانية  والمضاد  واالستغاللي 

يمثله هذا التحديث على أرض الواقع. 
الطفرات  بعض  هناك  كانت  طبعا 
خاصة  ثورية،  لحظات  في  واالستثناءات 
التي  الحدود  التنويريين  بعض  تجاوز  عندما 
والفكر،  اإلبداع  على  البرجوازية  وضعتها 
وانتموا، بشكل حر، للشعب. لكن حتى تلك 
أبو  حامد  نصر  يطرح  كما  ذاتها،  الطفرات 

زيد عن حق، كانت تتسم بالمحدودية. 
توقفت  معينة  تاريخية  لحظة  أتت  ثم 
أن  عن  تماما  فيها  الدولة)  (أو  البرجوازية 
معنى  معنى  بأي  إيجابية  أو  تقدمية  تكون 
فبحلول   .١٩٦٧ لحظة  أعنى  أنا  المعاني.  من 
١٩٦٧، وبعد الهزيمة القاسية، استنفدت الدولة 
أي  من  الباقية  البقية  البرجوازية  (والطبقة) 

ولم  لالستعمار)،  معادية  (مثال  تقدمية  نزعة 
وتشديد  لإلمبريالية  الخضوع  إال  لديها  يتبق 
االجتماعي  االضطهاد  وممارسة  االستغالل 
ذلك  منذ  والسياسي.  االقتصادي  والفشل 
األغلبية  في  التنوير،  عن  الدفاع  أخذ  الحين 
عن  الدفاع  شكل  الحاالت،  من  الكاسحة 
مبارك،  نظام  يديرها  التي  المنحطة  الدولة 
اعتبار  من  وبسبب  لحظة،  في  وصلنا  أن  إلى 
أخطر  اإلسالميين  أن  اليسار  أجنحة  بعض 
للمثقفين  مباشر  تجنيد  إلى  الدولة،  من 
أصول  من  منهم  (وكثير  التنويريين 
السمعة  وسيئة  رديئة  معركة  في  يسارية) 
سلسلة  مثال  هنا  (نذكر  اإلسالميين  ضد 
في  الثقافة  وزارة  أصدرتها  التي  المواجهة 

التسعينات). 
وانتهى  باهتا  كان  المعتدل  فالتنوير  إذن 
نقد  أقصد  التنوير،  نقد  أما  متواطئا. 
كما  أغلبه  في  فكان  الرأسمالي،  التحديث 
الرأسمالية.  قبل  ما  لجماليات  تنظير  قلنا، 
طبعا نقد التحديث لم يكن أبدا كامال. فلم 
منجزات  كلية مع  قطيعة  إلى  أبدا  يدع أحد 
يمثل  وهو  قطب،  سيد  فحتى  الرأسمالية. 
يقول  كان  المجال،  هذا  في  األقصى  الحد 
المادية  المنتجات  إلى  نحتاج  أننا  صراحة 
والتكنولوجيا،  العلم  إلى  نحتاج  للغرب، 
وفكره  الغرب  قيم  إلى  نحتاج  ال  ولكن 
من  الشبه،  وجه  (الحظ  االجتماعي  ونظامه 
قطب  سيد  رؤية  بين  متقابلتين،  زاويتين 
ورؤية زكي نجيب محمود للمزج بين قيمنا 

ومنهج الغرب). 
لكن هذا ال ينفي أن الحلول التي قدمها 
أغلب نقاد التحديث الرأسمالي كانت بالعودة 

للوراء، إلى قيمة ما أو مؤسسة ما من مؤسسات 
ما قبل الرأسمالية (كما يتخيلون). مواجهة 
فظاعة ورداءة واستغاللية التحديث عند هؤالء 

كانت تأخذ شكل "رجعي" "ارتدادي". 
من  كتابات  في  نالحظه  ما  مثال  هذا 
وهم  الجدد"،  "التراثيون  عليهم  يطلق 
في  الرأسمالي  التحديث  نقاد  أكثر  من 
نقد  فمثال  الراهنة.  اللحظة  في  قوة  مصر 
لمجتمع  النفعية  للطبيعة  الصحيح  هؤالء 
في  صداه  نجد  أمر  (وهذا  الرأسمالي  السلعة 
كتابات عبد الوهاب المسيري وجالل أمين)، 
األسرية  نوع  من  خيارات  إلى  الدعوة  تتبعه 
والتكافل.. إلخ. ومثال نقدهم للقيم الغربية 
تتبعه  جدوى،  والال  االغتراب  تكرس  التي 
الدعوة إلى االعتزاز بـ"ثقافتنا" بغض النظر 
عن محتوى هذه الثقافة، وكما لو أنها ثقافة 
ومصالح  طبقات  تمثل  ثقافات  وليست  واحدة 
مختلفة، وكما لو أن المهيمن فيها ال يمثل 

قيما تفرضها الطبقة السائدة.  
المفارقة أن نقاد التنوير، من المحافظين 
أو حتى الراديكاليين، المدافعين عن عودة 
وبالنسبة  الواقع،  في  يبدون  للوراء،  ما 
استقامة  أكثر  الجماهير،  من  لكثير 
بسيط:  والسبب  التنويريين.  من  ومبدأية 
األحيان)  بعض  في  (جزئيا  يرفضون  أنهم 
التحديث  أي  رفضه،  بالقطع  ينبغي  ما 
االستعمار  أيضا  ويرفضون  الرأسمالي، 
هذا  الديكتاتوري.  والحكم  واإلمبريالية 
أنفسهم  باعوا  التنويريين  من  كثير  بينما 

للشيطان! 
لم يكن األمر كذلك طوال الوقت. كان 
معادون  وطنيون  تنويريون  بالطبع  هناك 

٢٧

""
""

الفكر لتاريخ  الصحيحة  القراءة 
بدراسة   تبدأ  التي  هي  والعالم  مصر  في 

الحي والتاريخ  األفكار  بين  العالقة 
الطبقي للصراع 

علمانيون وإسالميون
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قضايا
مسيرة  لكن  والديكتاتورية.  لالستعمار 
كمسيرة  تماما  المصري،  التنوير  فكر 

البرجوازية المصرية، كانت دائما هابطة. 
رافع  رفاعة  مع  البداية،  لحظة  ففي 
ظهر  المصري،  التنوير  أبو  الطهطاوي 
التنوير كمشروع دولة. فإذا ما وضعنا جانبا 
كل الثناء التنويري المعاصر للطهطاوي، 
كان  أنه  هو  به  االعتراف  ينبغي  ما  فإن 
محمد  مشروع  عن  فكري  بشكل  معبرا 
في  يرون  الوطنيين  طبعا  التحديثي.  علي 
علي  محمد  لكن  نهضة.  رائد  علي  محمد 
رأسمالي  قبل  ما  حاكم  الجوهر  في  كان 
تروتسكي  ليون  شرح  كما   – يحاول 
بسلطته  االحتفاظ   – الروسية  الحالة  في 
العاتية  الرأسمالية  قوى  وجه  في  ودولته 
الغرب  وأسلحة  أساليب  استيراد  خالل  من 

الصاعد. 
أنجب  الدولة  خالل  من  فالتحديث  إذن 
من  ذلك  يعنيه  بما  بالدولة،  ملتصق  تنوير 
الطهطاوي  هم  كان  فقد  وتناقضات.  حدود 
إجراء  هو  كثيرون،  أشار  كما  الرئيسي، 
لدى  و"النافع"  لدينا  "النافع"  بين  مزاوجة 
وتحديث  تقدم  تحقيق  لمصلحة  الغرب، 
اإلنسان  تحرير  لمصلحة  منه  أكثر  محلي، 

من االستغالل أيا كان. 
أكثر  منحى  أخذ  التنوير  هذا  لكن 
انهار  عندما  الحقة،  مرحلة  في  راديكالية 
مشروع التحديث على يد الدولة وبدأت طبقة 
بامتياز  الوطنية  الطبقة   – الحديثة  األفندية 
– في التبلور في مجرى القرن التاسع عشر. 
الدين  جمال  الغريب  المركب  أنتج  ما  هذا 
األفغاني/ محمد عبده، الذي وصل إلى ذروة 
عطائه في ثورة األفندية/العسكر الوطنيين 
كانت  تلك  عرابي".  "هوجة  ُسميت  التي 
لحظة وصل فيها التنوير المصري إلى نقطة 
خالل  من  وتقدما  جذرية  نقاطه  أعلى  من 
كتابات محمد عبده التي سعت الستعادة بعض 
عن  الدفاع  في  واستخدامها  المعتزلة  أفكار 

مشروع ثوري في العصر الحديث.  

لكن سرعان ما انطفأت شعلة التنوير شبه 
اهللا  عبده (وعبد  محمد  كتابات  في  الجذري 
محمد  وتحول  الثورية.  المرحلة  في  النديم) 

عبده نفسه إلى إصالحي بعد هزيمة الثورة. 
التنوير  من  التالية  المرحلة  أتت  ثم 
(في  بهتانا  وأكثر  جذرية  أقل  البرجوازي 
البرجوازية  بدأت  أن  بعد  جاءت  ألنها  رأيي) 
وأصبحت  التبلور  في  الكبيرة  المصرية 
واقعا يفرض نفسه. ال ننسى أن رواد التنوير 
باشا،  السيد  لطفي  أحمد  مثال  منهم  كان 
كثيرون  منهم  كان  أي  بك،  أمين  وقاسم 
وال  العليا.  الطبقات  إلى  صراحة  منتمون 
التنوير  رعاة  من  كثيرون  أن  أيضا  ننسى 

والتنويريين كانوا من العائلة المالكة! 
١٩١٩ أعطت نفسا ووجها  صحيح أن ثورة 
أتى   ١٩١٩ ثورة  بعد  لكن  للتنوير.  جذريا 
التراجع واالنحسار واالنقسام بعد أن ظهرت 
سعد  وصل  أن  وبعد  البرجوازية،  حدود 
واضطهد  الشيوعية  فجّرم  للحكم  زغلول 
مراعاة  زراعيا  إصالحا  يجر  ولم  النقابات 
في  وفشل  الوفد  حزب  في  الباشاوات  لرفاقه 

المفاوضات ولم يحرر مصر من االستعمار.
في هذه المرحلة برزت قوى كثير معادية 
ولمشروع  البرجوازي،  التنوير  لمشروع 
في  ممثال  العموم  وجه  على  البرجوازية 
حزب  انقسم  المرحلة  هذه  في  الوفد.  حزب 
ومصر  المسلمون  اإلخوان  وظهر  الوفد، 
وعادت  السرية،  الوطنية  والحركات  الفتاة 

التنظيمات الشيوعية من جديد.  
ابتذال  مرحلة  في  المرحلة،  هذه  في 
حسين  طه  تحوالت  مع  البرجوازي  التنوير 
والعقاد وغيرهم، ظهر تيار تنويري جذري 
النضال  االشتراكي.  الفكر  صورة  في  ما 
التي  الجماهيرية  والحركة  االشتراكي، 
ارتبط بها، كانا هم معقل صناعة األفكار 
جذرية  األكثر  والحداثية  التنويرية 
واألكثر التصاقا بالتقدم بمعناه الجماهيري 
حّجمت  الستالينية  طبعا  األصيل.  اإلنساني 
من هذا التنوير ووضعت عقبات في طريقه. 

األفكار  كل،  يكن  لم  إن  معظم،  لكن 
المرحلة  هذه  في  أصالة  األكثر  التنويرية 
الحركة  مع  اإليجابي  التفاعل  من  نتجت 
حنين  جورج  كتابات  آنذاك:  الصاعدة 
وأدب  موسى  سالمة  إنتاج  كامل،  وأنور 
أحمد  كتابات   ،٥٢ قبل  محفوظ  نجيب 

رشدي صالح.. إلخ. 
األول  النصف  فمنذ  العموم،  وجه  وعلى 
تبلورت  أن  منذ  أي  العشرين،  القرن  من 
البرجوازية الكبيرة وظهر تناقضها الرئيسي 
مع الجماهير الفقيرة، ومنذ أن برزت الطبقة 
العاملة كقوة مركزية في الصراع الطبقي، 
التنوير  أقصد  المعتدل،  التنوير  يعد  لم 
قيمة.  ذو  شيء  إنتاج  على  قادرا  البرجوازي، 
يتناقضون  والتقدم  والحداثة  فالعقالنية 
فكيف  فيه.  شك  ال  بشكل  الرأسمالية  مع 
ينتج  أن  البرجوازية  رهين  يظل  لمن  يمكن 

فكرا يدافع إال عن عقالنية رجعية؟ 
التنوير الوحيد الممكن، التنوير الوحيد 
التقدمي فعال، هو في رأيي التنوير الجذري، 
صلته  قطع  من  عقالنيته  يبدأ  الذي  التنوير 
بالدولة والبرجوازية، ليس كما يدعو بعض 
إلى  العودة  لمصلحة  اإلسالميين  التنوير  نقاد 
وليس  المتخيلة،  الجميلة  بأحالمه  الماضي 
لمصلحة  زيد  أبو  حامد  نصر  يدعو  كما 
لمصلحة  ولكن  الحر"،  المثقف  "استقالل 
إنسانية،  أكثر  نظام  إلى  الرأسمالية  تجاوز 
تتحقق  التي  االشتراكية  عقالنية:  ثم  ومن 

بالنضال الجماهيري من أسفل. 
إلى  يحتاج  والعربي،  المصري  الفكر 
مع  العقالنية  يصالح  تنوير  جديد؛  تنوير 
كهذا،  لتنوير  الواقعي  األساس  الثورة. 
هو  ممكنا،  تحقيقه  يجعل  الذي  األساس 
على  الطبقي  االجتماعي/  النضال  صعود 
وال  الرأسمالية  استغاللية  ضد  األرض 
هذا  أن  هو  للتفاؤل  يدعونا  وما  إنسانيتها. 

النضال قد بدأ في مصر اليوم. 
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النظر يف مرايا مهشمة
رؤية ماركسيي احللقة املتوسطة يف مصر النقساماهتم

مصطفى مجدي اجلمال 

ترك التيار الماركسي بصمات واضحة على الحياة الفكرية والسياسية في مصر، وبدرجة أكبر 
كثيرا من إنجازاته التنظيمية. ولعل االنقسام والتشظي من أهم السمات الواضحة في هذا 
الصدد. وقد بلغت هذه السمة ذروتها في الحلقة الثانية من تاريخ الحركة الشيوعية التي 
بدأت أواخر الثالثينات من القرن الماضي وانتهت في منتصف الستينيات مع حل تنظيمات 
الحركة لنفسها كي تتوحد في "الحزب الثوري الواحد" للناصرية. وقد استمرت هذه 
النزعة االنقسامية في الحلقة الثالثة التي بدأت في السبعينات، وإن لم تصل حد التشظي 

والتالشي الذي بلغته الحلقة التاريخية السابقة عليها.
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قضايا
النظر يف مرايا مهشمة

٣٠

بقوة  للنظر  الــالفــتــة  األمـــور  ومــن 
أن هـــذا الــتــيــار ذاتـــه كـــان أكثر 
روافد الحركة الوطنية المصرية اهتماما 
بالتأريخ لنفسه، ومن تيارات أخرى أعرض 
بأن  هـــذا  تفسير  ويــمــكــن  بــكــثــيــر.  مــنــه 
بالتاريخ  شديد  وعي  على  الشيوعي  التيار 
وعلمه، وقد امتلك كوكبة من المثقفين 
بدرجة أعلى نسبيا من أي تيار آخر. ولعل 
بالغبن  الــتــيــار  هــذا  فــي  المنضوين  شــعــور 
الكبير الواقع عليهم لتشويه نضاالتهم أو 
طمسها في الكتابات التاريخية والسياسية 
احتياجا  أكثر  مايجعلهم  هو  والدعائية، 
بأيديهم.  تاريخهم  تسجيل  الى  غيرهم  من 
ولكن يظل هناك عامل آخر، وثيق الصلة 
وهو  أال  هنا،  عنه  نتحدث  الــذي  بالموضوع 
يزيد  والــذي  باالنقسامات،  الحافل  التاريخ 
من حرص جميع األطراف على تبرئة الذات 

وغسل األيدي والرد على اتهامات الرفاق.

"جديد" الشفاهي
العربية  ـــبـــحـــوث  ال "مــــركــــز  يــتــبــنــى 
عقد  من  أكثر  منذ  بالقاهرة  واألفريقية" 
من السنين مشروعا طموحا في هذا الصدد 
الحركة  تاريخ  توثيق  "لجنة  مع  بالتعاون 
الشيوعية المصرية حتى العام ١٩٦٥" تحت 
عاصم  الدكتور  المعروف  المؤرخ  إشراف 
الدسوقي. وقد صدر عن المشروع حتى اآلن 
شهادات  من  العشرات  تضم  مجلدات  سبعة 
للتاريخ  قيمة  إضافة  يعد  فيما  المناضلين، 

الشفاهي لهذه الحركة.
وقد تضمنت الشهادات معلومات تفصيلية 
وأنارت  سابقة،  دراســات  في  ترد  لم  كثيرة 
أهم  أن  غير  المعتمة،  الجوانب  من  العديد 
ماقدمته على اإلطالق هو استحضار األجواء 
الداخلية – وحتى النفسية – بشكل مفيد 
جدا في تفهم مدى التفتت وبواعثه والتراشق 
باالتهامات. بل إن غلو النزعة االنقسامية لم 
يــغــادر أصــحــاب تلك الــشــهــادات رغــم مرور 

عشرات السنين على تلك الخبرة.
وثيقة  الشفاهية  الــشــهــادات  تعتبر  وال 
تاريخية مكتملة في حد ذاتها، حيث تحتاج 
إلى المضاهاة والمقارنة في ضوء العديد من 
الوثائق والقرائن التاريخية األخرى. وهذا ما 
أكدته الشهادات المنشورة ذاتها، حيث شابها 
والنزعة  البشرية  الذاكرة  قصور  بالطبع 
التبريرية وروح التحزب وإصدار األحكام 

حاضر  معطيات  من  انطالقا  الماضي  على 
عن  بالطبع  ناهيك  السنين.  عــشــرات  يبعد 
بالطبع  تشمل  ال  المنشورة  الشهادات  كون 

جميع الفئات والمستويات التنظيمية.

غلو!
شهادة  في  وردت  طريفة  واقعة  تقابلنا 
بتقديم  طولبت  التي  سيداروس"  "جنفيف 
لزميلتها  "صابونة"  أعطت  ألنها  ذاتي  نقد 
المنتمية  بابادوبلو"  "مــاري  الزنزانة  في 
ص١٤).   ٣- (مجلد  آخــر  شيوعي  لفصيل 
وعلى عكس هذه الصورة الكاريكاتورية 
شديدة التكثيف تجيء الرواية التراجيدية 
في شهادة "ثريا حبشي" التي كانت منتمية 
لتنظيم غير الذي ينتمي إليه زوجها، فطلبت 
تجنيد  حــــزان"  "أوديــــت  مــســؤولــتــهــا  منها 
زوجها في التنظيم، ولما فشلت في هذا قيل 
لها: "يجوز أنه ليس خائنا، لكن طالما أنه 
مصر علي المضي مع هؤالء الناس فإنه في 
النهاية سيخون." وفي النهاية حينما فشلوا 
زوجها  من  الطالق  طلب  على  إجبارها  في 

قاموا بتنحيتها جانبا (ج-١ ص١١٦).
مبررات  الــشــهــادات  أصــحــاب  أورد  وقــد 
لهذا االنقسام مترابطة ومتداخلة ومتراتبة 
لضرورات  تماما، إال  بينها  الفصل  يجوز  ال 
التحليل.  وهذا ما سنحاول عرضه والتعليق 

عليه.

التركيب الطبقي
ص٢٧٦)  (ج-٦  مــاضــي"  "يــوســف  يقول 
مجموعة  ــقــوده  ت كــانــت  تنظيم  كــل  إن 
أساسا  مــكــونــة  وقـــواعـــده  المثقفين  مــن 
التي  التنظيمات  أن  ويضيف  الطلبة.  مــن 
تمكنت مــن ضــم عــدد مــن قــيــادات العمال 
"لم يتم إعدادهم ككادر مسلح بالنظرية 
الماركسية لديهم القدرة لبناء حزب الطبقة 

العاملة".
ويــقــول "عــلــي نــجــيــب" إنـــه كــثــيــرا ما 
شديدة  المثقفين  أفــكــار  "تظهر  كــانــت 
قضية  حــول  االخــتــالف  ومحكمة  التنوع 

ثانوية تتحول النقسام" (ج-٦ ص٢٢١). 
ويضيف المناضل العمالي "سيد ندا" أن 
الحركة لم يكن يوجد بها العدد الكافي 
"مــمــن يــكــتــوون بــالــصــراع الــطــبــقــي. وإن 
وجد بعض العمال، فإنهم لم يؤسسوا نظريا 

بالقدر الكافي الذي يمنعهم من االنحراف". 
قيادية  لمناصب  العمال  بعض  شغل  وأرجــع 
الوالئية  عنصر  إلــى  التنظيمات  بعض  في 

قبل أي شيء آخر (ج-٢ ص٤٩).
ويؤكد "إسماعيل عبد الحكم" الناشر 
أن  ويضيف  المعني،  نفس  على  المعروف 
وإن  الفالحين"،  من  تقترب  "لم  الحركة 
المتالحقة  األمنية  الضربات  إلى  هذا  أرجع 

(ج-٦ ص٧١).
أما األديب "رمسيس لبيب" فيرجع جزءا 
من االنقسامية إلى تاريخ القهر الطويل الذي 
جعل المثقفين "يتصفون بدرجة عالية من 
اعتراف  ورغـــم  ص١١٦).  (ج-٣  الــذاتــيــة" 
المفكر الكبير"سمير أمين" بهذا الواقع 
فإنه  الشيوعية،  الحركة  لعضوية  الطبقي 
لم يحاول تفسير أثره في الميل االنقسامي 
واكتفى بالقول "إن المثقف يميل بطبيعة 
والحضارية  الفلسفية  باألبعاد  االهتمام  إلى 

للمشروع الشيوعي" (ج-٦ ص١١٧).
المبنية  التفسيرات  هــذه  أن  ظننا  وفــي 
"التبرير  إلى  أقــرب  الطبقية  الطبيعة  على 
ـــد تــفــيــد أكــثــر فـــي تفهم  الــــقــــدري"،  وق
الشعبية،  الطبقات  عن  الحركة  انعزالية 
ولكنها ال تكفي لفهم الظاهرة االنقسامية. 
الصغيرة  والبرجوازية  المثقفين  أن  ذلــك 
التيارات  من  العديد  قيادة  في  أيضا  كانوا 
تلك  تعرف  لم  هذا  ومع  األخــرى،  الوطنية 
األخيرة ذلك المستوى العالي من الممارسات 

االنقسامية.
التنظيمات  بــعــض  أن  الــكــاتــب  ـــرى  وي
الحقيقي  الــتــمــاس  فــي  بالفعل  نجحت  قــد 
مهما  دورا  ولعبت  العمالية  الحركة  مــع 
العمال  حزب  (خاصة  النقابي  التنظيم  في 
"حدتو"  تنظيم  نجح  كما  والــفــالحــيــن)، 
الوطني)  للتحرر  الديمقراطية  (الحركة 
إال  للريف،  محدودة  باختراقات  القيام  في 
ادعته  مــا  مــع  مطلقا  يتناسب  لــم  هـــذا  أن 
للطبقة  كأحزاب  لنفسها  التنظيمات  هذه 

العاملة.
بعد،  عنها  يجب  لم  أسئلة  هناك  وتبقي 
في  النظرية  التربية  تنجح  لــم  لــمــاذا  مثل 
تغيير ذاتية المثقفين؟ أم أن سمات الذاتية 
والتهوس  والمماحكة  واللجاج  والفردية 
بالفكرة الواحدة قد باتت مثل التضاريس 
التغيير  عوامل  كل  وجه  في  تصمد  التي 

النفسي؟ 
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ــنــاحــيــة الــمــقــابــلــة هـــل يكفي  ومــــن ال
الـــقـــصـــور الـــنـــظـــري لــتــفــســيــر عــــدم نجاح 
على  قبضتهم  فرض  في  العمالية  الكوادر 
التنظيم؟ أم أن الغلبة كانت لعوامل اإلفساد 
التي حولتهم أيضا إلى السطحية والتصلب 
والمزاج التشاجري التخويني، في ظل وعي 
مريض  واعتداد  والواقع  بالنظرية  سطحي 

بالرأي في آن؟

"مركزية" الديمقراطية
"مارسيل  يــقــول  الــمــهــمــة  شــهــادتــه  فـــي 
تــشــيــريــزي" أحــد الــيــهــود الــثــالثــة مؤسسي 
األربعينيات  أوائــل  في  الرئيسة  التنظيمات 
"حدتو"  لتنظيم  الــمــركــزيــة  اللجنة  إن 
(وهو غير تنظيمه) كانت "تغير تركيب 
أعــضــائــهــا بــاســتــمــرار عـــن طــريــق الفصل 
والقاعدة  الــكــادر  أمــا  الــذاتــي..  واالنتخاب 
فكانا على جهل تام بكل هذه التغييرات. 
والشيء الوحيد الذي كان يصل إليهم هو 
صــدى الــخــالفــات والــصــراعــات فــي اللجنة 
المركزية" التي لم يكن لها "أي اتصال 
فعال وحقيقي مع القاعدة ولم تسمح بقيام 
ــقــاش داخـــلـــي بـــل ورفـــضـــت حــتــى انعقاد  ن
(ج-١  مـــحـــدود"  كــونــفــرنــس  أو  مــؤتــمــر 
يؤكد  لبيب"  "رمسيس  أن  غير  ص٣٣). 
في  قامت  استثناء  بال  التنظيمات  أن "كل 
وليس  المركزية  على  التنظيمي  بنائها 
المركزية الديمقراطية، ولم توجد في أي 
السياسات،  أو  القيادات  لتغيير  آلية  تنظيم 
األمــــر الــــذي كـــان يــدفــع فـــي كــثــيــر من 
ص١١٧).  (ج-٣  االنـــقـــســـام"  ـــى  إل األحـــيـــان 
ويــضــيــف "مــحــمــود عــزمــي" الــكــاتــب في 
السياسي  الخط  االستراتيجية "إن  الشؤون 
كان يفرض دون أن يؤخذ رأي الناس فيه.. 
المضادة"  لآلراء  معنوي  قمع  هناك  وكان 

(ج-٥ ص١٨٥).
ويعمم "سمير أمين" هذا القول باعتباره 
أن هذه هي السمة السائدة ألحزاب األممية 
الثالثة التي "لم تدرك ضرورة رفض مبدأ 
االحــتــكــار الــعــقــائــدي"، وأوضـــح أن بعض 
بالفعل  تمت  التي  الديمقراطية  الممارسات 
أفضل  في  البرجماتية  الحدود  تتجاوز  "لم 

الظروف" (ج-٦ ص١١٩).
إال أن هذا ينقلنا إلى تفسيرآخر للمفكر 
ــعــالــم" يربط  الــكــبــيــر "مــحــمــود أمــيــن ال
بالطبيعة  الــداخــلــيــة  الــديــمــقــراطــيــة  غــيــاب 

وجود  "إن  يقول  حيث  للتنظيمات  السرية 
الديمقراطية في األحزاب الشيوعية السرية 
عملية صعبة، وخاصة في إطار أحزاب ليست 
جماهيرية، وليس لديها مشروع اقتصادي- 
ومحدد  وواضـــح  شامل  ثقافي  اجتماعي- 
ومترجم إلى خطط عمل" (ج-٥ ص١٧١). 

استيعاب  مــدى  عن  التساؤل  يثور  وهنا 
القيادات الشيوعية للمركزية الديمقراطية 
وإخــالصــهــا لــهــا؟ أم أن هـــذه الــنــظــريــة في 
عمليا  أو   – بـــالـــضـــرورة  ــنــزع  ت الــتــنــظــيــم 
– إلى مركزية/ فردية متطرفة في ضوء 
العوامل اإلنسانية والطبقية والنضالية؟ وهل 

يمكن فصل هيمنة المثقفين – والقيادات 
اليهودية في بعض التفسيرات – عن غياب 
لفقد  منهم  خشية  الداخلية  الديمقراطية 
القبضة التنظيمية، ومن ثم وقوع الحركة 

في ما يعتبرونه أخطاء وانحرافات؟ 
وبماذا نفسر أن تنظيمات وطنية أخرى 
كانت سرية وغير ديمقراطية، ومع هذا لم 
تعرف هذا المزاج االنقسامي العنيف؟  في 
تحقيق  في  أفادت  ربما  السرية  أن  الحقيقة 
للمنظمات،  واالنضباط  الحماية  من  شــيء 
كان  الداخلية  الديمقراطية  غياب  لكن 
أن  والــغــريــب  االنـــفـــراط.  بتحقيق  كفيال 
نشرات  من  الديمقراطية  ممارسة  مناسبات 
داخلية،  مــؤتــمــرات  أو  الــفــكــري  لــلــصــراع 

كانت هي نفسها مقدمات االنقسام القادم.

النصية/ السلفية
النزعة  أن  كيف  الشهادات  من  ويتبين 
واضحا،  قــصــورا  مثلت  السلفية  النصية/ 
خاصة في ظل عدم وضع هذه النصوص في 
سياقاتها التاريخية للتفرقة الضرورية بين 
ما هو قومي وما هو أممي، وبين النظرية 
والنموذج. فشاعت عبادة النصوص وهيمنة 
المفسرين وتعددت المذاهب، ومن ثم شاب 

العقم الطروحات والبدائل.
المنظمات  إن  مصطفى"  "سعيد  يقول 
ال  فكر  أنــهــا  "عــلــى  الماركسية  فهمت 
خلفه،  من  أو  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه 

النظر يف مرايا مهشمة

٣١

فوزي حبشي

د. شريف حتاتة
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قضايا

٣٢

النظر يف مرايا مهشمة
الماركسية فهمت على أنها آخر كلمة" 
السوسيولوجي  ويــؤكــد  ص١٦٥).  (ج-٣ 
"أحمد القصير" أن "الوعي النظري اتسم 
القول  الخطأ  ومن  الجميع.  عند  بالضعف 
الجماهيري  بالفعل  تميز  التظيم  هذا  بأن 
وأن التنظيم اآلخر تميز بالعمق النظري". 
بقوله  ملفتا  تفسيرا  الضعف  هذا  ويفسر 
"إن ظروف القهر من جانب السلطة لم تتح 

ألحد أن يلتقط أنفاسه" (ج-٥ ص٢٨).
الروح  هذه  بين  أمين"  "سمير  ويربط 
عن  ذكــره  سبق  ما  وبين  الجامدة  النصية 
"مــبــدأ االحــتــكــار الــعــقــائــدي" ويــقــول في 
عبارة صافية "إن الفهم العقائدي السائد في 
الحركة الشيوعية المصرية لم يتح مساحة 
لقبول التنوع. فاالختالف كان ينسب دائما 
إلــى انــحــراف يميني أو يــســاري، وفــي ظل 
التي  المصرية  الشيوعية  المنظمات  تعدد 
زعم كل منها أنها تمثل الحزب الحقيقي 
الصحيحة.."  العقيدة  أســـاس  على  القائم 

(ج-٦ ص١٣٩).
طبيعة  حــــول  ـــات  ـــالف االخـــت وأســـهـــمـــت 
وأساليب  السلطة  وطبيعة  الثورية  المرحلة 
االنقسامات،  تعميق  فــي  والتنظيم  العمل 
ليقول  حتى  لها.  الرئيس  المعول  وأصبحت 
عــبــارة مؤسية  بــرســوم" فــي  الفنان "عــدلــي 
"ضاعت سنوات العمر في مناقشة: ثورة أم 
األمور  طبائع  من  كــان  لو  كما  ثــورتــان؟ 
أن تطل بين الحين واآلخر خالفات نظرية 
(ج-١  طويال"  االنقسام  ليبقى  األمد  طويلة 

ص١٣٧).
ومع هذا ينبهنا "سمير أمين" في شهادته 
البعد  بين  التناقض  بأن  االستهتار  عدم  إلى 
الوطني واألبعاد االجتماعية والفكرية كان 

مصدرا موضوعيا لاللتباس واالنقسام.
وإذا كانت التبعية أو المرجعية الفكرية 
أسباب  أهــم  مــن  هــي  واحــد  أممي  لمركز 
الشيوعيين  أن  المثير  فمن  النصية،  شيوع 
الــمــصــريــيــيــن لـــم يــنــعــمــوا أصـــال – بسبب 
انقسامهم وأسباب أخرى – باالنضمام لهذه 
األممية. ولعل هذا هو ما دفع الناشر "محمد 
االعتراف  عــدم  أن  استنتاج  إلــى  الجندي" 
دولي  بمركز  االرتــبــاط  عــدم  األممي "أي 
واحد وعدم وجود مرجعية واحدة" هو من 
أسباب "نشأة الحركة منقسمة واستمرارها 

كذلك" (ج-٢ ص١٩٠).
والتراشق  النصية  فداحة  من  زاد  ومما 

والتباعد بين أصحاب التحليالت  المختلفة، 
التي  الكبرى  والتقلبات  الــتــطــورات  تلك 
مرت بها مصر بعد الحرب العالمية الثانية، 
والتي أنتجت تحليالت قلقة وشديدة التباين، 
حيث طلب القادة الغوث من النصوص لدعم 
اإلصرار!  سبق  مــع  قبال  اتخذوها  مــواقــف 
ولعل هذا يفسر تلك التقلبات المدهشة في 
المواقف من ثورة يوليو، دون إيالء كبير 
المعرفة  على  المواقف  هــذه  لبناء  اهتمام 
بكل متناقضات الواقع والمرحلة وموازين 

القوى. 
األجانب واليهود

ــــه كل  ـــــدر رضــــــــوان"، ول يـــتـــســـاءل "ب

مارسيل  شوارتز،  الثالثة (هليل  عن  الحق، 
كورييل)  هنري  تشيريزي،  أو  إسرائيل 
الذين أنشاوا ثالثة تنظيمات في وقت واحد 
من  ــوا  فيقول "كــان األربــعــيــنــيــات،  أوائـــل 
وهم  يتفقوا  لــم  فلماذا  والــيــهــود،  األجــانــب 
قريبون من بعضهم ثقافة وهوية وجنسية 
يكون  أن  على  واحــدة  منظمة  إنشاء  على 
في  آرائهم  توحد  سبيل  الفكري  الصراع 
ص٨٥).  (ج-٦  الــواحــدة"  المنظمة  داخـــل 
غير أن األمر ال يمكن أن يقف عند هذا 
التبسيط، خاصة في ضوء حديث "محمود 
للوعي  األجانب  امتالك  عن  العالم"  أمين 

النظري وترجمتهم للكتب السوفيتية.
إن   " الحكم  عبد  "إسماعيل  ويــقــول 
نتيجة  "جــاء  للحركة  االنقسامي  الطابع 
ليست  وبالتالي  األجــانــب،  يــد  على  نشأتها 
مـــبـــرأة مـــن الــتــدخــالت األجــنــبــيــة" (ج-٦ 
بــرســوم": "كان  ويــقــول "عــدلــي  ص٧٠). 
ــا أن هــنــاك إصـــــرارا من  ــبــدو لـــي أحــيــان ي
بوجهة  االقتناع  عــدم  على  القيادات  بعض 
بالفعل  صحيحة  كــانــت  إذا  اآلخـــر  نــظــر 
حتى التفقد الزعامات مواقعها، علما بأنها 
زعامات سرية ال نجومية فيها وال شعبية" 

(ج-١ ص١٣٧).
عبد  "شــحــاتــة  الــعــمــالــي  الــقــائــد  وينقلنا 
الحليم" إلى مستوى آخر من الريبة حينما 
يتحدث صراحة عن دور إلسرائيل في تعميق 

محمود أمين العالم

د. سمير أمين
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األديب  ويقترب  ص١٧٧).  (ج-٤  االنــقــســام 
"شريف حتاتة" من هذه الرؤية حيث يقول 
"ربما حاولت الحركة الصهيونية أن تلعب 
دورا داخل الحركة الشيوعية كما كانت 
اليسارية.  الحركة  داخــل  المباحث  تلعب 
وقد كانت المباحث تتعامل مع الصهاينة" 

(ج-٣ ص١٨٠).
غير أن عددا من الشهادات قد تناول ما 
كورييل"،  لـ"هنري  خاصا  دورا  اعتبره 
حيث يتهمه "نبيل قرنفلي" مثال بالمطالبة 
اليهود،  للمستوطنين  المصير  تقرير  بحق 
ومعاداته لرابطة مكافحة الصهيونية خوفا 
إلى  الصهيونية  عــلــى  الــهــجــوم  تــحــول  مــن 
اليهودي  للشباب  ونصحه  السامية،  مــعــاداة 
المهاجر بالذهاب إلى إسرائيل للقيام بدور 

ثوري هناك (ج-٤ ص٢٤٣). 
نصار"  "بهيج  الكاتب  يحذر  ذلك  ومع 
في  الـــيـــهـــود  دور  أســـمـــاه "تــضــخــيــم  مــمــا 
التي  الشظايا  بين  قــامــت  الــتــي  الــصــراعــات 
أصبح  حتى  نفسها..  حدتو  قلب  من  خرجت 
الخالف بين هنري وشوارتز ومارسيل حول 
تمصير الحركة هو القضية األولى" (ج-٤ 
ص٧٧). ويميل "محمد الجندي" إلى اعتبار 
االمتيازات  ضــوء  في  طبيعيا  األجــانــب  دور 
قبضة  وضعف  بها،  يتمتعون  كــانــوا  التي 
ضد  اليهود  موقف  وبسبب  تجاههم،  الدولة 
االنقسامية  أسباب  يحصر  ثم  ومن  الفاشية. 
توحيدي  ثــوري  تيارين  بين  "الــصــراع  فــي 

وانتهازي انقسامي" (ج-٢ ص١٧٤).
الشهادات  في  إجماع  شبه  هناك  أن  غير 
األجنبية  القيادات  على  يتوجب  كــان  بأنه 
ومع  معينة.  فترة  في  تتنحى  أن  واليهودية 
هـــذا يــعــتــرف "ســعــد الــطــويــل" بـــأن موقف 
"عنصريا  كان  اليهود  من  "الراية"  حزب 
"إسماعيل  ويقول  ص٧٠).  (ج-١  شوفينيا" 
عبد الحكم": "لم يكن يهمنا وجود أربعة 
لكن  (الموحد)  التنظيم  داخل  اليهود  من 
كانت  يسلمون  سوف  إنهم  لنا  قيل  عندما 

مسألة مثيرة للسخرية" (ج-٦ ص٥٠).
مع  الــنــقــاش  بــعــض  هــنــا  نثير  أن  ـــود  ون
التساؤل  مقدمتها  فــي  الــمــؤامــرة،  نظرية 
عن مدى وجاهة االستبعاد الكلي الحتمال 
ــيــهــود لــلــتــنــحــي والــتــوحــد بسبب  رفـــض ال
بحقوق  االحــتــفــاظ  على  الــقــيــادات  حــرص 

"المؤسسين"؟
غير أن المدهش في المقابل أن يغيب عن 

والمتمصرين  األجــانــب  من  النابهين  أولئك 
وطني  فصيل  قيادة  في  استمرارهم  صعوبة 
األجنبي. أم أنهم  بالنضال ضد  في بلد يموج 
في  كبير  تحول  حــدوث  يتصورون  كانوا 
قبل  توقعه  يصعب  السائدة  المجتمعية  القيم 
ثقافي  وتــحــول  الديمقراطية  الــثــورة  إنــجــاز 

جذري؟
 – الشهادات  حسب   – المؤكد  شبه  من 
في  مستريحة  كانت  األجنبية  القيادات  أن 
ذاتها  القيادات  هذه  إن  بل  الحلقي.  الوضع 
كانت موضوعا ودافعا لالنقسام. وهي أيضا 
اندماجية  وحــدات  إلــى  سعت  التي  القيادات 
تفكيك  في  دورا  لعبت  وكذلك  مبتسرة، 

هذه الوحدات.
وتبقى في النهاية مالحظة أنه من غير 
على  واليهود  األجانب  مع  التعامل  الدقيق 
ومنهم  تمصر،  من  فمنهم  واحــد.  مستوى 
ومنهم من  فائقة،  بسهولة  الوطن  من ترك 
أبــعــد عــن الــوطــن قــســرا وظــل مرتبطا به. 
كما أنهم لم يكونوا شيئا واحدا، فمنهم 
العامل والمدرس والمرابي. ثم نتساءل عن 
المنظومة القيمية التي كان هؤالء يريدون 
دراية  على  كانوا  فهل  مصر.  في  إشاعتها 
واستيعاب عميقين لحقائق الثقافة الوطنية؟ 
الطبقية  الــقــيــم  أن  يــتــصــورون  كــانــوا  أم 
والهوية األممية تكفيان؟ وهل يصلح هذا 
ثقافية  فروقا  يحدث  وألم  المراحل؟  لكل 

حتى مع أقرب الدوائر الحزبية؟

المزيد من "البانوراما"
ــعــديــد من  حــفــلــت الـــشـــهـــادات بــذكــر ال
مرتبة  ــلــت  احــت الـــتـــي  األخــــــرى  الـــعـــوامـــل 
مثل  االنقسامية،  النوازع  تفسير  في  ثانوية 
االختراقات البوليسية، والريبة التالية لكل 
ضربة بوليسية، فضال عن سنوات االعتقال 
أعصاب  على  إنساني  الــال  بثقلها  الطويلة 
غياب  أن  كــمــا  الــمــنــاضــلــيــن.  وعـــواطـــف 
القيادات وراء القضبان كان يفرخ هو اآلخر 

أجواء انقسامية داخل وخارج السجن.
الثقافة  رســـوخ  عــدم  إلــى  البعض  ويشير 
آخرون  ويتحدث  المجتمع.  في  الديمقراطية 
النمو  في "نظرية  ممثلة  االستعالء  آليات  عن 
الحزب"  خــارج  شيوعية  "ال  ومقولة  الذاتي" 
وتلطيخ سمعة اآلخر، فضال عن ممارسة اإليهام 

بالقوة وعدم الحاجة إلى االتحاد مع آخرين.
للنظر  لــفــتــا  األشــــد  الــتــفــســيــر  أن  غــيــر 

غير  االندماجية  الــوحــدات  بــأن  القائل  هــو 
المبدئية كانت تستهدف أساسا القضاء على 
اآلخر والسطو على كوادره، أى أنها كانت 
تتم بروح انقسامية وتنتهي إلى المزيد من 

االنقسامات!
يقول  وهــو  عجيب"  "سامي  مثال  انظر 
"..لقد كانت وحدة فوقية سهلت االنقسام.. 
المنظمات  كوادر  كشفت كل  أنها  كما 
وأصبحت  والعلني)  منها  (الــســري  جميعا 
الحزب  وكـــوادر  وقـــوات  إمكانيات  كــل 

معروفة للمباحث العامة" (ج-٥ ص٧٧).

كلمة أخيرة
الحركة  انقسامات  إن  القول  يمكن 
الكمية  الناحية  من  فاقت  قد  الشيوعية 
آخر.  وطــنــي  تــيــار  عرفها  انــقــســامــات  أي 
كما صاحب هذه االنقسامات مناخ صاخب 
الحركة  أنهكت  أنها  أي  االتهامات،  من 
وحطمت  الــمــفــتــرضــة  أدوارهــــــا  وأعـــاقـــت 
هذا  أن  ويالحظ  المنقسمة.  بنيتها  حتى 
فترات  في  يــزداد  كان  االنقسامي  النزوع 
كانت  وقــد  الجماهيرية.  الحركة  جــزر 
االنقسامات تنظيمية أو حلقية في جوهرها 

وإن اكتست بصبغة سياسية زاعقة.
وال نعتقد بالطبع أن العوامل المذكورة 
وهي  األهمية،  متساوية  لالنقسام  الدافعة 
أيضا قد تغذت على بعضها البعض واليمكن 
فاألحزاب  األحــوال.  من  بحال  بينها  الفصل 
االدعاء  (رغـــــم  األوامـــــريـــــة  الـــمـــركـــزيـــة 
والمدفوعة  الديمقراطية)،  بالمركزية 
إلى العمل السري، وذات تلك النشأة الخاصة 
الكهنوت  وذات  والــمــتــصــلــة،  الــمــذكــورة 
النظري، والمالحقة من البوليس السياسي، 
والمعزولة عن جماهير تدعي التعبير عنها، 
والمحاكية والمقدسة للنموذج السوفييتي، 
الدولية  الــتــقــلــبــات  أمــــــام  والـــمـــرتـــبـــكـــة 
واإلقليمية والوطني على مختلف الصعد... 
هذه األحزاب مصيرها الحتمي هو التخبط 
االنقسام  يعدو  ال  عنيفة،  وجودية  أزمة  في 

إال أن يكون أحد مالمحها.
وفي هذا الصدد تتحمل القيادات الحزبية 
المسؤولية األكبر عن شيوع التشرذم، حيث 
وانتماء  وعيا  األكثر  تكون  أن  يفترض 
واستعدادا للتضحية واإليثار. فارجع للقيادة 

تربت يداك!

٣٣

النظر يف مرايا مهشمة
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جيهان شعبان

الندالع  األولى  الشرارة  هو   ٢٠٠٦ ديسمبر  في  المحلة  غزل  عمال  إضراب  كان 
موجة من االحتجاجات االقتصادية واالجتماعية لم تشهدها البالد منذ فترة طالت 
ما  بخالف  االحتجاجات،  هذه  عنه  أسفرت  ما  أهم  ولعل  قرن.  نصف  من  ألكثر 
كشفت عنه من قدرة العمال على االنتصار، هو كّم ما أثارته من تساؤالت: كيف 
صعدت الحركة بعد سنوات من الهبوط؟ لماذا كانت بعض القطاعات قادرة على 
تحقيق النصر؟ أي أساليب نضالية ساهمت في رفع وعي العمال؟ من هم قيادات 
التحركات؟ وكيف قاموا بالحشد؟ وكيف أداروا التفاوض؟ وكيف اتخذوا القرار؟ 
متى فشلوا؟ وكيف ينجحون؟ هل كان االنتصار نهاية المطاف؟ أم بداية طريق تطوير 

المطالب وترابط الحركة؟ 

قصة إضراب 
موظفو الضرائب العقارية حيكون قصة اعتصام حسني حجازي

ديوان حياة املصريني املعاصرين أحوال



٣٥ ربيع ٢٠٠٨

نحاول في هذا التحقيق، الذي يتناول 
العقارية،  الــضــرائــب  مــوظــفــي  نــضــال 
التحقيقات  من  لسلسلة  مقدمة  نعتبره  والــذي 
االقتصادية  الـــتـــحـــركـــات  مـــوجـــة  تـــتـــنـــاول 
نتعرف  أن  والتحليل،  بالدراسة  واالجتماعية 
لنقل  محاولة  فــي  األســئــلــة،  هــذه  إجــابــات  على 
الخبرة وفتح الطريق الرتباط مبني على الفهم، 
والمؤمنين  معهم  والمتضامنين  العمال  بين 

بدورهم في التغيير. 

مشكلة عمرها ٣٣ عاما
يــحــكــي الــمــنــاضــل الــكــبــيــر كــمــال أبو 
عــيــطــة، أحـــد أهـــم قـــيـــادات مــعــركــة موظفي 
على  مشكلتهم  تــاريــخ  الــعــقــاريــة،  الــضــرائــب 
أقدم  العقارية  الضرائب  مصلحة  التالي:  النحو 
أوسع  وهي   ،(١٨٨٣) مصر  في  ضريبي  جهاز 
نحو  تغطي  إذ  انتشارا،  الضريبية  المؤسسات 
ويأتي  المدن,  إلــى  باإلضافة  ونجع،  قرية   ٦٠٠٠
ذلـــك مــن خـــالل اإلشــــراف الــفــنــي عــلــى أعمال 
تتمتع  جعلها  ما  وهو  مديرية،  وعشرين  سبعة 
واستمر  مرموقة.  اجتماعية  بمكانة  تاريخيا 
هذا الوضع حتى عام ١٩٧٤، عندما ُضرب الجهاز 
في مقتل بصدور قراري وزير المالية رقم ١٣٦ 
و١٣٧. فبموجبهما تم نقل تبعية الجهاز المالية 
التبعية  على  اإلبــقــاء  مع  للمحليات،  واإلداريـــة 
بين  التبعية  وبضياع  المالية.  ـــوزارة  ل الفنية 

الجهتين تفكك الجهاز وفسد. 
مستوانا  تــدهــور  الـــقـــرارات  لــهــذه  ونتيجة 
أصبحت  أن  بعد  إداريـــا  ُظلمنا  كما  الــمــالــي، 
"في  العاملين  من   ٥٠٠ على  حكرا  الترقيات 
استمرت  التي  الــعــقــاريــة"،  الضرائب  مصلحة 
تبعيتها الكاملة لوزارة المالية، وحرم منها ٥٥ 
ألف شخص موزعين على المحليات، أصبحت 
"الدرجة األولي" هي سقف تدرجهم الوظيفي.

التحركات السابقة
 ٣٣ العقارية  الضرائب  مشكلة  عمر   *
دون  الطويلة  الفترة  هذه  مرت  فهل  عاما، 

حركات احتجاجية؟
يــجــيــب كـــمـــال أبــــو عــيــطــة: بــالــطــبــع ال، 
انعكست  مكتومة  تحركات  هناك  كانت 
في  اإلهــمــال  الموظفون  تعمد  فــي  البداية  فــي 
فلوسكم".  أد  "على  لنظرية  طبقا  التحصيل 
الثمانينات،  منتصف  منذ  تالية،  خطوة  وفــي 
قوبل  وقــد  نــقــابــي.  تنظيم  إنــشــاء  على  عملنا 
اإلدارة  مــن  بــحــرب  النقابية  الــلــجــان  تشكيل 

هذه  في  شارك  للمباحث!  بالغات  لحد  وصلت 
كان  الــذي  الرسمي  النقابي  التنظيم  الحرب 
العاملة  القوى  وكانت  األوراق.  إيداع  يقبل  ال 
تعطل اإلجراءات، وعندما تعييهم الحيل كانوا 
أن  ورغم  تأسيسية".  كـ"لجنة  اللجنة  يقبلون 
تلقائيا في  اللجان  تتحول مثل هذه  المعتاد أن 
الدورة االنتخابية التالية إلى لجنة نقابية، إال أن 
ذلك لم يكن يحدث إال بطلوع الروح. ونتيجة 
موظفي  يستطع  لــم  الــضــروس  الــحــرب  لــهــذه 
نقابية  لجنة   ١١ تكوين  إال  العقارية  الضرائب 

في ٢٧ محافظة. 
ويكمل مكرم لبيب، رمز آخر من رموز 
بالدقهلية:  النقابية  اللجنة  ورئيس  المعركة 
حــاولــنــا بــعــد ذلـــك نــقــل الــظــلــم الـــواقـــع علينا 
التلغرافات  عبر  والمسئولين  النقابي  للتنظيم 
والعرائض. وفي مايو ١٩٩٦ نجحنا في عقد أول 
مؤتمر للعاملين بالضرائب العقارية بميت غمر، 
حضره عاملين من كل الجمهورية وُدعي إليه 
أعضاء مجلس الشعب والصحافة. وبعد االجتماع 
وكان  الشعب.  مجلس  أعضاء  بمعظم  اتصلنا 
مجلس  مــن  توصية  صـــدور  الجهد  هــذا  نــتــاج 
العاملين  تبعية  بــإعــادة   ١٩٩٧ مايو  في  الشعب 
بالضرائب العقارية لوزارة المالية، ومساواتهم 
الضرائب  مــصــلــحــة  عـــام  بـــديـــوان  بــالــعــامــلــيــن 
رقم  الوزاري  القرار  وإلغاء  بالقاهرة،  العقارية 
١٣٦ لسنة ١٩٧٤، وأرسلت موافقة مجلس الشعب 
ما  وهو  عليها،  للتصديق  الــوزراء  مجلس  إلى 
لم يحدث. ولكنهم حاولوا إلقاء بعض الفتات 
إلينا حتى نصمت، فكانوا يرسلون إلى بعض 
سويف،  وبني  كالدقهلية  الغاضبة،  المديريات 
مخصص للجهود غير العادية يفوق نسبة الـ٪٣٠ 
المحددة في القانون. انتهزنا هذه الفرصة في 
الدقهلية، وكنا قد بدأنا في إجراءات تشكيل 
اللجنة النقابية، وسعينا لتقنين الوضع، فذهبنا 
للمحافظ وقلنا له أن المبلغ المرسل لنا يكفي 
عادية،  غير  كجهود  العاملين٪٥٠  كل  إعطاء 
وقد كان. ولكن هذه الخطوة لم تطبق على 

مستوى قومي.
 ٢٠٠ ــي  حــوال تــجــمــع   ١٩٩٩ مــــارس   ١٣ وفـــي 
موظف من عدة محافظات أمام مجلس الشعب 
حولنا  الذي  سرور  فتحي  مقابلة  في  ونجحوا 
لوزير المالية. وفعال قابل الوزير ثالثة نيابة عن 
المتجمهرين، وأسفرت هذه المقابلة عن تقنين 
الموازنات  زيــادة  مع  عــاديــة،  غير  جهود  الــــ٪٥٠ 
على مستوى الجمهورية بحيث تضمن حصول 
هذا  استثمرنا  كما  النسبة.  هذه  على  الجميع 

النجاح وحصلنا من وزير التنمية اإلدارية على 
٪٢٥ حافز إثابة، وكنا نحرم منه بحجة أنه ال 
يسري على العاملين الذين يحصلون على جهود 
غير عادية. وفي محاولة لحل مسألة الترقيات، 
"كبير  درجة  المحلية  اإلدارة  وزير  استحدث 
باحثين"، وهي درجة تتساوى مع درجة "مدير 
عليه  يطلق  مــا  وهــو  صالحياتها،  دون  عـــام" 
التايواني".  "المدير  تندرا  عيطة  أبــو  كمال 
مقابلة  دائــم  بشكل  حاولنا  التاريخ  هذا  وبعد 
أي من الوزيرين أو من تولوا بعدهم مناصبهم 
في  االجتماع  من  أيضا  منعنا  بل  جــدوى.  دون 
واألعمال  والتأمين  للبنوك  العامة  النقابة  مقر 
حديقة  في  اجتماعاتنا  نجري  فكنا  المالية، 
ميدان التحرير. وكان آخر تحرك قمنا به في 
٢٠٠٦ عندما نظمنا مظاهرة بسيطة أمام وزارة 
أحد  مقابلة  من  نتمكن  لم  ولكننا  المالية، 

سوى مدير أمن الوزارة.

تفجير اإلضراب
االحتجاجية  التحركات  وصف  يمكن   *
كانت  بأنها   ٢٠٠٧ قبل  حدثت  التي  السابقة 
ذات نبرة منخفضة، فما الذي فجر الموقف؟ 
جـــاءت تــفــســيــرات مــتــعــددة عــلــى لــســان من 
أرجع  بعضها  الــنــضــالــي.  الــحــدث  هــذا  صنعوا 
السبب إلى ممارسات النظام لتكريس سياسات 
قال:  عيطة  أبــو  فكمال  الجديدة.  الليبرالية 
السابقة  العمالية  االنتخابية  الــدورات  كل  في 
كــان يــحــدث تــزويــر، ولــكــن الــتــزويــر كان 
يتم في القمة، أي على مستوى عضوية النقابة 
تغير  مــا  وهــو  للعمال.  الــعــام  واالتــحــاد  العامة 
للقاعدة.  التزوير  بوصول   ٢٠٠٦-٢٠١١ دورة  في 
وهكذا تمت تصفية كل العناصر المؤثرة في 

الضرائب العقارية.
في هذه المرحلة كان النظام يريد تمرير 
موظفي  يــحــول  الـــذي  العامة  الوظيفة  قــانــون 
الحكومة لعاملين بعقود مؤقتة، باإلضافة إلى 
أموال  وسرقة  الصحي  والتأمين  الدعم  إلغاء 
التأمينات. ولضمان تحقيق ذلك لم يكن ليقبل 
حتى  حصانة،  ألي  مستندا  معارض  صــوت  أي 
اللجان  كعضوية  واهــيــة  حصانة  كــانــت  لــو 

النقابية.
العامة  الــنــقــابــة  اتــصــلــت  ــتــخــابــات  االن قــبــل 
برؤساء اللجان النقابية وطلبوا من كل منهم 
نقابية  كلجنة  تعيينهم  يتم  اســم   ١١ تقديم 
النقابات  رؤســـاء  مــن  العديد  وافــق  بالتزكية. 
على هذا االقتراح. ولكني عارضته في الجيزة، 
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أحوال
الرغم  وعلى  االنتخابات.  إجــراء  على  وصممت 
من أني كنت المشرف على االنتخابات بصفتي 
إعطائي  رفــضــوا  فقد  النقابية،  اللجنة  رئيس 
فقمت  الترشيح.  مــن  لمنعي  العضوية  شــهــادة 
برفع دعوى مستعجلة، فقاموا بمنحي الشهادة، 

وكأنهم يقولون: "ورينا هتعمل بيها إيه؟"
األمن  ــــراد  أف عـــدد  أن  أجــــزم  أن  أســتــطــيــع 
النقابية  اللجنة  انتخابات  يوم  تواجدوا  الذين 
تواجدت  التي  األعــداد  يفوق  كان  الجيزة  في 
أثناء انتخاب رئيس الجمهورية. ورغم أنه كان 
أن  إال  اسمي،  بها  اقتراع  ورقة   ١٨٠٠ يدي  تحت 
النتيجة المعلنة جاءت لتقول إني حصلت على 

٢٠٠ صوت، ولتضعني في المركزالـ١٢! 
بعد االنتخابات قامت اللجنة النقابية بكامل 
لها  كممثل  ترشيحي  على  باالتفاق  أعضائها 
أي  ترشيح  لها  يحق  حيث  العامة،  النقابة  في 
المنصب.  لهذا  العمومية  الجمعية  مــن  عضو 
إلى  النقابية  اللجنة  رئيس  ذهب  عندما  ولكن 
النقابة العامة، قام رئيس النقابة العامة، بإجباره 
اسمي.  منها  اختفى  أخــرى  ورقــة  كتابة  على 
وكذلك، فعندما جرت انتخابات النقابة العامة، 
تم إسقاط مكرم لبيب. الصورية التي تمت بها 
يعد  لم  النقابي  التنظيم  أن  أكدت  االنتخابات 
والدليل  االعتراض.  أو  للمطالبة  مناسبة  قناة 
الـــ١١  ضمن  من  نقابية  لجنة   ٩,٥ أن  ذلــك  على 

لجنة وقفت ضد اإلضراب.
بني  الواسطى/  في  (صراف  الصادق  جمال 
قال:  لــإلضــراب)  العليا  اللجنة  وعضو  سويف 
الناس  كانت  السوفييتي  االتحاد  تفكك  قبل 
ضرائب  هــنــاك  تكن  ولــم  بــعــض،  مــن  قريبة 
ضعيفا.  الــضــرائــب  تحصيل  وكـــان  مبيعات، 
لكن بعد أن تسيدت الواليات المتحدة وفرضت 
زادت  المعايير:  تغيرت  الحر،  االقتصاد  أسلوب 
ثم  الــضــرائــب،  تحصيل  معها  وزاد  الشركات 
زادت  وبالتالي  المبيعات،  ضــرائــب  استحدثت 
دخــــول الــعــامــلــيــن فــي هـــذه الــمــصــالــح، وزادت 
في  العاملين  ودخــل  الدخول  هذه  بين  الفجوة 
يشعروا  أن  طبيعيا  فكان  العقارية،  الضرائب 
السرقة  معدالت  ازديــاد  ذلك  إلى  أضف  بالظلم. 

في البلد وتضخم الفجوة بين الطبقات.
فــي حــيــن قــالــت عــلــيــة أبـــو بــكــر (مأمور 
دولة  مش  إننا  المشكلة  بالواسطى):  ضرائب 
نفس  على  نحصل  جميعا  كنا  لو  اشتراكية. 
المرتب لما اعترض أحد. لكن ال بد أن أغضب 
وزميلي  جنيه،   ٧٠٠ يساوي  راتب  أتلقى  عندما 
الذي حصل على نفس التقدير يحصل على ٦٠٠٠ 

جنيه.
السياسي  الــحــراك  دور  إلــى  بعضهم  وأشــار 
وإلى الهامش الديمقراطي التي سمح به النظام. 
حركة  لبيب:  مكرم  قال  المثال  سبيل  فعلى 
ــنــاس األمـــل وبــنــت تراث  "كــفــايــة" أعــطــت ال
الــمــقــاومــة، لكن لــألســف ركــب اإلخوان  مــن 
رئيس  المنعم  عبد  سمير  قــال  بينما  الموجة. 
شك  ال  بالواسطة:  العقارية  الضرائب  مديرية 

أننا استفدنا من المناخ الديمقراطي.
ــل، أكــــد أغــلــبــهــم عــلــى أثر  ــمــقــاب وفــــي ال
تحقيق  في  نجحت  التي  العمالية  االحتجاجات 
مــطــالــبــهــا. فــقــال كــمــال أبــــو عــيــطــة: جاءت 
التحركات العمالية، وعلى رأسها إضراب عمال 
المحلة، لتؤكد أن هناك طريقا آخر للحصول 
على الحقوق غير التوسالت، مما جعل موظفي 
 .١٩٩٩ عام  خبرة  يستدعون  العقارية  الضرائب 
بينما أكد مكرم لبيب على أهمية أثر إضراب 
سلوى  وقالت  الموظفين.  على  األزهر  مدرسي 
عندما  سويف):  ببني  ضرائب  (مأمور  محمد 
شاهدنا إضراب مأمورية الجيزة في التليفزيون، 

شعرنا أنهم ممكن ينجحوا فتشجعنا.
وأخـــيـــرا أرجـــعـــوا تــفــجــر غــضــبــهــم لبعض 
أبو  فقال  الموقعي.  المستوى  على  التطورات 
عيطة: خالل عام ٢٠٠٧ تم انتداب بعض زمالئنا 
في الضرائب العامة وضرائب المبيعات. وقد قام 
هؤالء بتقديم شكاوى تطالب بتخفيض نسبة 
 ١٠٪ (يخصم  الزمالة  صندوق  في  مشاركتهم 
من دخل كل العاملين لصالح هذا الصندوق). 
وعند بحث هذه الشكاوى تبين لنا أن السبب 
في اعتراضهم المفاجئ على هذه النسبة يرجع 
إلى أن الـ٪١٠ بالنسبة لهم تساوي دخلنا بالكامل، 
هذا  نتيجة  شديد  بظلم  الجميع  شعر  وطبعا 

التباين الشديد في الدخل. 
الشعور  أيــضــا  زاد  الـــصـــادق:  جــمــال  وقـــال 
بالظلم نتيجة لتطبيق تطوير في نظام حوافز 
في  العاملين  يشمل  لــم  بــالــضــرائــب  العاملين 
الضرائب العقارية. فبينما ظلت نسبة الحوافز 
العقارية  الضرائب  موظف  عليه  يحصل  التي 
٪٥٠، زادت حوافز العاملين بالضرائب العامة من 

٪٣٥٠ إلى ٪٦٥٠ ثم ٪١١٠٠. 
منذ  أنه  الموقف،  تسخين  على  أيضا  ساعد 
حوالي ثالثة سنوات تم اإلعالن عن قرب صدور 
قرار بدمج مصالح الضرائب الثالثة في مصلحة 
واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية. وهو ما 
حدث فعال مع استثناء الضرائب العقارية بحجة 
قانون  عــلــى  الــشــعــب  مجلس  مــوافــقــة  انــتــظــار 

القانون  دخول  ومع  العقارية.  للضرائب  جديد 
بالخطر.  األعمال  رجال  أحس  الشعب،  مجلس 
القوانين  بــيــن  ــتــضــارب  ال كـــان  نــاحــيــة  فــمــن 
كان  آخــر  جانب  ومــن  مصلحتهم،  في  يصب 
يمكن للقانون الجديد أن يكشف االمتيازات 
صدور  عطلوا  وهكذا  عليها.  يحصلون  التي 
الماضي   ٧ شهر  وفــي  ســنــوات.  لثالثة  القانون 
لم  مــا  وهــو  الــقــانــون،  صـــدور  الجميع  انتظر 
يحدث، وفي ظني كان هذا هو السبب الرئيسي 
الوزير  تجاهل  جانب  إلى  هذا  الموقف.  لتفجر 
ولكن  المنشأة،  داخــل  نطالب  كنا  لمطالبنا. 

تجاهله أخرجنا للشارع.

الجيزة تقول كفاية مذلة
في ١١ سبتمبر ٢٠٠٧ انطلقت الشرارة األولى 
يحكي  الجيزة.  مأمورية  موظفي  باعتصام 
كــمــال أبـــو عــيــطــة: فــي هـــذا الــتــوقــيــت أطلق 
حمدين صباحي دعوة "خليك في البيت"، وقد 
مدخل  التحوير،  مع  الــدعــوة،  هــذه  في  وجــدت 
أوضاعهم.  عــلــى  لــالحــتــجــاج  زمــالئــي  لــدعــوة 
تدعو  ألنها  سلبية  نظري  فــي  الــدعــوة  كانت 
للبقاء في البيت في يوم عطلة رسمية، واألجدر 
أن يأتي التحرك في يوم عمل حتى يكون له 
أثره اإلضرابي. وعلى ذلك بدأت مناقشة فكرة 
أخذ أجازة عارضة جماعية نعلن بها اعتراضنا. 
وأن  متذبذبين  الموظفين  أن  ذهني  في  كان 
مناسبة  تــكــون  قــد  البسيطة  الــفــكــرة  هـــذه 
تبعات  لها  وليس  شيئا  تكلفهم  لن  ألنها  لهم 
لتفوق  جاءت  المناقشات  نتيجة  ولكن  أمنية. 
حتى  الــدعــوة  عــرضــت  أن  فما  توقعاتي.  كــل 
جاءت االستجابة بعرض التوقف عن التحصيل 

واإلضراب عن العمل، بل واالعتصام!
موظفي  من  العظمى  بالغالبية  "مسنودا" 
مأمورية الجيزة، طلبت حضور اجتماع اللجنة 
النقابية، وهو أمر ممنوع رسميا. وفي االجتماع 
عرضت فكرة تنظيم اعتصام. بالطبع قوبلت 
قام  أحدهم  أن  بل  البعض،  باعتراض  الفكرة 
بإبالغ أمن الدولة، إال أن األغلبية تبنوا الفكرة 
اللجنة  إن  بــل  واقــعــا.  أمـــرا  أصــبــحــت  أن  بــعــد 
للمحافظات.  الفكرة  بنقل  كلفتني  النقابية 
وفي نهاية االجتماع تم تحرير إخطارات لجهة 
العمل، والنقابة العامة، والقوى العاملة، بموعد 

إضراب الجيزة.
الكردون  ورغــم  اإلدارة،  تهديدات  ورغــم 
وعامل  مــوظــف   ١٠٠٠ نجح  المحكم،  األمــنــي 
بمصلحة الضرائب العقارية في االعتصام أمام 

قصة إضراب
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اإلضراب فترة توقف ولكن فترة تنسيق. ساعد 
الصفر،  من  نبدأ  لم  أننا  المهمة  تسهيل  على 
في  بدأنا  فمنذ  قديم.  تراث  على  بنينا  ولكن 
إنشاء اللجان النقابية ونحن معتادون على عقد 
بمن  فاتصلت  اللجان.  ألعضاء  شهري  اجتماع 
أعلم عنه أنه مستمر على عهده في الدفاع عن 
النقابيين  بخصوم  واتصلت  زمايله،  مصالح 
في  نفسه  رشــح  وبــمــن  القضية،  بــاعــوا  الــذيــن 
أو  تجاوزه  أو  شطبه  وتم  األخيرة  االنتخابات 
بعض  أســأل  وكنت  ضــده.  االنتخابات  تزوير 
معارفي في المحافظات عن شخص "جدع" في 
الضرائب العقارية واتصل به. ومن جانبها قامت 
المستقلة  الصحف  نشر  فور  النشطة  العناصر 
ألخبار اعتصام مأمورية الجيزة باالتصال بهذه 
الصحف والحصول على رقم تليفوني. وهكذا 

تمت آالف االتصاالت.
فيشرح  الــصــورة،  الــصــادق  جمال  ويكمل 
خالل  قائال:  المحافظات  في  التنسيق  طريقة 
التنسيق.  من  نوعان  هناك  كان  المهلة  فترة 
ففي داخل المحافظات بدأت المأموريات تتصل 
نفس  وفــي  محافظتها.  في  النشطة  بالعناصر 
الوقت توافدت هذه العناصر إلى القاهرة لعقد 
الصحفيين.  نقابة  في  أولها  كان  اجتماعات، 
تبادلنا أرقام التليفونات واتفقنا على أن يتحرك 
تحرك  تنظيم  بهدف  محافظته  في  منا  كل 

جماعي بعد المهلة.
التنظيم  يقف  لم  ليقول:  عيطة  أبو  ويعود 
النقابي هو اآلخر ساكنا. فقد أخذ يبث إشاعات 
االستجابة  لعدم  تدعوا  وبيانات  االعتصام،  ضد 
بدأ  جانبه  ومــن  والبلبلة"،  الفتن  لـ"محترفي 
األمـــن فــي االســـتـــدعـــاءات، الــتــي تــركــزت في 
منطقة الصعيد حيث القبضة األمنية حديدية. 
بالطبع  هــذا  الموظفين.  بعض  نقل  تــم  كما 
كان له تأثير، ولكن في نفس الوقت كان له 
رد فعل مضاد، حيث زادت هذه الممارسات من 

تصميم الناس على المقاومة.

لم الشمل
تحولت  أكتوبر   ٢١ وفي  عيطة:  أبو  يتابع 
٣٠٠ مأمورية ضرائب و١٠٠ إدارة في كل أنحاء 
مصر إلى ثكنات عسكرية يحيط بها أفراد 
أمـــن مــن كــل شــكــل لــمــنــع الــمــوظــفــيــن من 
الخروج والمشاركة في االعتصام في القاهرة. 
وعلى الرغم من ذلك، وفي تمام التاسعة صباحا، 
من  مــوظــف   ٧٠٠٠ الــمــالــيــة  وزارة  أمـــام  كـــان 
في  معظمهم  جاء  العقارية،  الضرائب  موظفي 

عبد  وإلسماعيل  للوزير  الهتاف  في  النقابية 
من  أنــا  فخرجت  المصلحة.  رئــيــس  الــرســول 
وسط الناس وقلت أننا لم نتفق على ذلك، بل 
فالتفوا  التحصيل.  بوقف  التهديد  على  اتفقنا 
العام،  المدير  مكتب  على  وأخــذونــي  حولي 
إال  كمحرض.  الدولة  ألمن  لتسليمي  تمهيدا 
المشاركون  ثــار  فقد  فشلت.  الخطة  هــذه  أن 
في الوقفة االحتجاجية وهددوا بأنهم هيبهدلوا 
الدنيا إذا أصابني أي مكروه. وهكذا اختفى 

النقابيون الخونة من المشهد بالتدريج. 

المحافظات:  في  الوقفات  توالت  ذلك  وبعد 
وفي  الــغــربــيــة.  دمــيــاط،  المنوفية،  الــبــحــيــرة، 
(عدة  القسائم  بتسليم  الموظفين  قــام  أســوان 
ــهــم عن  الــشــغــل) لــــــإلدارة، فــي إشــــارة إلضــراب
العمل. وهكذا انتقلت عدوى االحتجاج لكل 

مديريات الضرائب العقارية.

الحشد
ــرة تعليق  ــت قـــال أبـــو عــيــطــة: لـــم تــكــن ف

الفعلي  العدد  أن  إال  بالجيزة.  المصالح  مجمع 
أن  والسبب  متظاهر.  و٥٠٠٠   ٢٥٠٠ بين  تـــراوح 
الضرائب  جــانــب  إلـــى  يــضــم  الــمــصــالــح  مجمع 
العقارية، األوقاف والصحة والشئون االجتماعية 
كل  إدارة  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى  وغــيــرهــا. 
مصلحة قامت بغلق الدور المخصص لها على 
موظفيها، إال أن بعض هؤالء نجح في اإلفالت 
وشارك في االعتصام، ومن لم يستطع اإلفالت 
وبعد  تأييد.  ـــأوراق  ب الــنــوافــذ  مــن  يلقي  كــان 
حتى  صباحا  التاسعة  من  االعتصام  استمر  أن 
وخاصة  كافيا،  هذا  أن  وجــدت  مساًء،  الثامنة 
أننا كنا على أبواب شهر رمضان، وكنت على 
أضعف  فــي  سيكون  الــنــاس  حماس  أن  يقين 
حاالته خالل هذا الشهر، فتم اإلعالن عن تعليق 

االعتصام حتى نهاية شهر رمضان. 

األقاليم ترد بنفس الصوت
كل  ُســدت  عندما  لبيب:  مكرم  ويكمل 
األبــــواب فــي وجــهــنــا، قــررنــا العمل مــن خارج 
 ٩ فــي  للجيزة  ذاهــبــا  بالصدفة  كنت  النقابة. 
سبتمبر إلعطاء كمال بعض األوراق، فوجدت 
التخطيط  وقررنا  معتصمة.  الجيزة  مأمورية 
وتجهيز  كتدريب  المحافظات  فــي  لوقفات 
فقمت  بنفسي،  وبــدأت  واســع.  جماعي  لتحرك 
الضرائب  أمــام  ٢٤سبتمبر  فــي  وقفة  بتنظيم 
العقارية بالدقهلية. األمن لم يعترضنا، ولكنه 
اشترط عدم ظهور اإلخوان. وفي الوقفة حاول 
اإلخوان حثي على الخروج للشارع بهدف مقابلة 
المحافظ. فاعترضت ألن مشكلتنا مع وزير 

المالية وليس المحافظ. 
ويــتــلــقــف جــمــال الـــصـــادق طـــرف الخيط 
من  الجيزة  مأمورية  باعتصام  عرفت  ويقول: 
زمالئي  مع  تشاورت  ثم  العياط.  في  لي  زميل 
بهدف تنظيم تحرك في محافظتنا. وقد كان، 
أمام  أكتوبر   ٣٠ في  احتجاجية  وقفة  فنظمنا 
البد  كان  طبعا  العقارية.  الضرائب  مأمورية 
المراكز  من  للموظفين  انتقاالت  توفير  من 
غير  مازالت  كانت  الحركة  وألن  المختلفة. 
مركزية، فقد جمعنا مبلغا من بعضنا البعض، 
ولكنه لم يكن كافيا. اللجنة النقابية حبت 
خاصة  التمويل،  في  فساعدت  الموجة،  تركب 
أن  وخافت  جد،  الموضوع  أن  تأكدت  أن  بعد 
تخرج السيطرة عن يدها. ولهذا كتبت الورقة 
التي تم توزيعها في الوقفة، ولو اطلعتم عليها 
بتاعة  المهادنة  بالطريقة  مكتوبة  ستجدونها 
اللجنة  أعــضــاء  بــدأ  الوقفة  وأثــنــاء  النقابيين. 

""

""

جاءت

النضاالت 

العمالية لتؤكد 

أن هناك طريقا 

آخر للحصول 

على الحقوق 

غير التوسالت
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أحوال
والمنوفية  القليوبية  محافظات  من  أتوبيسات 

والجيزة والمنيا وبني سويف والفيوم. 
ممثلي  فقابل  مصر،  خــارج  الــوزيــر  كــان 
وزير  مستشار  السعيد  مــمــتــاز  المعتصمين 
المالية ومدير المكتب الفني، الذي أكد أنه 
وانتظار  للهدوء  ودعانا  قــرار،  اتخاذ  يملك  ال 
بأن  إقناعنا  حاول  أنه  المفارقة  الوزير.  رجوع 
وزير  وليس  الــوزراء  رئيس  يد  في  الموضوع 

المالية.
عند خروج المفاوضين كان هتاف كريمة 
علوي "هنوردها خالية" بلهجتها اإلقليمية يرج 
السماء. في ظل هذا الحماس رفض المعتصمون 
الوزراء  رئــاســة  إلــى  الــذهــاب  ـــرروا  وق الرحيل 
إلى  العباسية  من  كم   ٢٤ مسافتها  مسيرة  في 
المعتصمين  إقناع  األمن  حاول  العيني.  القصر 
ركوبها.  رفضوا  أنهم  إال  حــافــالت،  بركوب 
أثناء المسيرة كان األمن يغلق إشارات المرور 
لم  وهــنــاك  الــــوزراء،  مجلس  إلــى  وصلنا  حتى 
نجد من يقابلنا إال موظف متواضع في مكتب 
الشكاوى. استشاط المعتصمون غضبا نتيجة 
االستمرار  وأرادوا  به،  قوبلوا  الذي  االستهتار 
في اعتصامهم. ولكني وجدت أنهم كانوا في 
شدة اإلرهاق نتيجة للمسيرة، فأقنعتهم بتعليق 
اإلضراب حتى ٣ ديسمبر، على أن نعلن في هذا 
التاريخ اعتصاما مفتوحا في مبنى االتحاد العام 
يكن  ولــم  لمطالبنا.  االستجابة  حتى  للعمال 
اختيار المكان له أي داللة نقابية، ولكن ألن 

هذا المبنى ببساطة معمول من عرقنا. 
الوقفة  هــذه  بعد  فوجئنا  لبيب:  ويكمل 
يخصص  المالية  وزيـــر  مــن  منشور  بــصــدور 
مطالبتنا  مجمل  هي   – جنيه  مليون   ٧٨ فيه 
– لديوان الــوزارة ومكتبه. كان هذا مؤشرا 
الوزير.  بــه  يتعامل  الـــذي  الـــمـــزدوج  للمعيار 
فقط  ليس  لغيرنا  يذهب  مجهودنا  أن  أحسسنا 
في التحصيل، ولكن في اإلضراب أيضا. ولقد 
استغلينا هذا المنشور أحسن استغالل: وزعناه 
على الصحافة والجمعيات الحقوقية والنقابات 
وكل ضابط كنا نراه في الشارع. وهذا خلق 
مع  واألمــن  المجتمع  جانب  من  شديدا  تعاطفا 

قضيتنا. 
حاولنا في البداية المتابعة مع مدير مكتب 
نوفمبر.   ١١ في  لمقابلته  وفــد  وذهــب  الــوزيــر، 
الـــدخـــول، وقـــال لنا  ولــكــن األمـــن منعنا مــن 
وقت  عندهم  ليس  مكتبه  ومدير  الوزير  أن 
لمقابلتنا النشغالهم مع صندوق النقد الدولي. 

لجنة  على  سلبي  أثر  التصرف  لهذا  وكان 
الرد.  وقــررت  سريعا  اجتمعت  التي  التفاوض 
فبدال من موعد ٣ ديسمبر المقرر سابقا، قررنا 
العام  االتحاد  مقر  في  مفتوح  اعتصام  تنظيم 

بتاريخ ١٣ نوفمبر.

درس االتحاد
ويحكي كمال: في هذا التاريخ قام رئيس 
االتحاد بقفل كل القاعات والمسجد، بحيث لم 

الرصيف  ســوى  معتصم  ألــف  من  ألكثر  يبق 
والسلم الرخامي. وطلب مقابلة وفد للتفاوض 
وطلب منا مهلة أسبوعين لعرض مطالبنا على 

وزير المالية، فرفضنا.
المشهد  في  ظهر  لالعتصام  يوم  ثاني  ومع 
بث  في  وبــدأوا  العمالء،  النقابية  اللجان  رجال 
روح محبطة في المعتصمين، أتت ثمارها على 
الليل إذ لم يبق ليبيت في مقر االعتصام سوى 

٦٠ شخصا. 
ـــذي قامت  الــغــريــب أن الــتــدخــل الــوحــيــد ال
ــــرة الــقــوى الــعــامــلــة فــي قــضــيــتــنــا، هو  بــه وزي
االتصال بزميلتنا ميرفت قاسم أثناء االعتصام 
ونصيحتها باالنسحاب هي وبقية النساء "مش 

أصول تقعد النساء إلى جوار الرجال".
األمنية.  الكثافة  زادت  جــمــال:  ويكمل 
ولمحاربة مشاعر الخوف التي بدأت تنتشر بدأ 
مكرم في ترديد أناشيد حماسية، وجلس يغني 
"يــا مصر عــودي زي زمــان". كمال ومكرم 
رأوا أن نفض االعتصام قبل أن يجبرنا األمن 
على ذلك. أنا بكيت، والمخ الصعيدي ركب، 
وقلت اللي عاوز يروح يروح واللي عاوز يقعد 

معايا يتفضل أنا مش همشي ولو على جثتي. 
وعــــن فـــض االعـــتـــصـــام قــــال مـــكـــرم: في 
هــذا الــوقــت كــرر علينا مــجــاور عــرضــه عن 
طريق نائبه عبد الرحمن خير قائال: "خلوني 
ومش  بيتي،  فــي  قــاعــديــن  تبقوش  مــا  راجـــل، 
عـــارف أخــرجــكــم وتــبــقــوا عــاوزنــي أتفاوض 
بــاســمــكــم".. فــقــال كــمــال لــم اعــتــرض على 
في  حبا  ليس  الهدنة  قبل  الناصر  عبد  الفض، 
بناء  من  ليتمكن  ولكن  وإسرائيل،  أمريكا 
خطتنا.  ســتــكــون  وهــــذه  الـــصـــواريـــخ،  حــائــط 

وبذلك تم تعليق االعتصام حتى ٣ ديسمبر.
الفروق  على  تــدل  مــذكــرة  صياغة  وتمت 
والعاملين  بالمحافظات  العاملين  بين  المالية 
بديوان عام المصلحة وسلمناها لرئيس االتحاد 
على  نحصل  لم  وطبعا  الوزير،  على  ليعرضها 
مايلة،  حيطة  على  مسنودين  إننا  وعرفنا  رد، 

فقررنا االستمرار في معركتنا.

حبي  لك  حجازي  حسين  شارع 
واعتزازي

هــكــذا كــــان كــمــال أبــــو عــيــطــة يحيى 
استضاف  الــذي  حجازي  حسين  شــارع  سكان 
االعتصام البطولي لموظفي الضرائب العقارية 
بداية،  للحكاية  ولكن  كاملة.  أيــام  لعشرة 
الذي  القلم  فيقول:  الصادق  يحكيها  والبداية 

قصة إضراب
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كلهم كانوا واحد في مواجهة الظلم. كمال 
أبو عيطة قال: كانت نسبة مشاركة السيدات 
العمل  مشاركتهم في  اإلضــراب هي نسبة  في 
يعود  للمرأة  الفعال  الــدور  أن  وأعتقد  وتزيد، 
األسعار،  زيــادات  من  يعاني  من  أكثر  إنها  إلى 
البيت.  احتياجات  تدبير  عــن  المسئولة  وهــي 
القادة  كانوا  الدقهلية  في  الستات  لبيب:  وقال 
حضر  من  منهم  حضر  لإلضراب،  الحقيقيين 
كانت  الحضور  تستطع  لم  ومن  القاهرة،  إلى 

تحرض على االشتراك في االعتصام.
ولكن هذا ال ينفي أن بعض المعتصمين 
ــوا عــنــد ســؤالــهــم عــن أهــمــيــة مشاركة  أجــاب
المرأة: "كانوا بيأكلونا ويشربونا ويعملوا 
لــنــا شـــاي وقــــهــــوة"!! األهــــم أن كــثــيــر من 
السيدات لم يستطعن االشتراك في االعتصام 
يستطعن  لم  ذلك.  في  الشديدة  رغبتهن  رغم 
ــمــشــاركــة ألنـــهـــن مــنــعــن مـــن قــبــل األهل  ال
في  الــبــيــات  مسألة  ألن  أو  الــعــمــل،  رؤســـاء  أو 
الشارع كانت غير واردة أصال بالنسبة لهن. 
الكبرى  القاهرة  في  يسكن  الالتي  بعض 
والمحافظات القريبة كن يحضرن إلى مقر 
بيتهن  إلى  يرجعن  ثم  الصباح  في  االعتصام 

قبل وصول الزوج واألوالد. 
ظهر األمن خالل هذا االعتصام بصور تبدو 
متناقضة. فأحيانا بدا متعاطفا "كان الضباط 
يــقــولــون لــنــا بــمــا أنــكــم وقــفــتــم هـــذه الوقفة 
فاعملوا على أخذ حقكم بالكامل"، وكثيرا 
بدا محايدا وناصحا "المسألة لما تطول تصبح 

"أهال  يــقــول  وهــو  الــزيــتــون  بحلمية  الكائن 
بكم في بيتكم"، في إشارة إلى ضمنا لوزارة 
المالية. وقال انه أصدر قرارا بمساواتنا بزمالئنا 
في مصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة اعتبارا 
من أول يناير المقبل. وكذلك صرف شهرين 
لجميع  المبارك  األضحى  عيد  على  مكافأة 
والمأموريات  والمديريات  بالمصلحة  العاملين 
وضع  على  واتفقنا  الجمهورية.  مستوي  علي 
األضحى  عـــيـــدي  بــيــن  ــعــريــضــة  ال الــخــطــوط 
والميالد. وفي ٢٣ ديسمبر قابلناه مباشرة لوضع 
الخطوط العريضة لطريقة الضم. فحصلنا على 
٪٥٠ جهود غير عادية و٪٢٠٠ مكافئة تشجيعية. 
وهو ما اعتبره، جزء مهم، ولكن يظل مجرد 

جزء من مطالبنا.

لقطات من اإلضراب
السيدات  لمئات  الواسعة  المشاركة  كانت 
مظاهر  أبرز  من  واحدة  العقارية،  اعتصام  في 
االعتصام  فــي  شــاركــن  بعضهن  الــمــعــركــة. 
نفسه، فبتن على الرصيف لعشرة أيام متوالية. 
حضور  االعتصام  في  المألوفة  المشاهد  ومن 
حجازي  حسين  شـــارع  إلــى  بــاألطــفــال  األزواج 
حتى تتمكن األمهات من مساعدة أبنائهن في 
أداء واجباتهم المدرسية. كما انخرطت كثير 
منهن في تفعيل لجان اإلعاشة، وبرزت من بينهن 
قيادة  في  شاركن  ممن  نشطة  نسائية  قيادات 
االعتصام وقيادة الهتافات. وأجمع المعتصمون 
وراجل"،  "ســت  بمسألة  ــدا  أب يهتموا  لــم  أنهم 

أخذناه في االتحاد، علمنا أن القوة في الكثرة، 
أكبر  تجميع  على  العمل  على  صممنا  ولذلك 
قيادته  بشرعية  يتحرك  كــمــال  كــان  عـــدد. 
التاريخية، ومكرم يتحرك بشرعية عضويته 
النقابية، أما أنا فكنت بدون أي شرعية استند 
عليها أثناء عملية الحشد، ولذلك لجأت لجمع 
توقيعات زمالئي على تفويض منهم بتمثيلهم.

األتوبيسات  كــانــت  صباحا  التاسعة  وفــي 
رئاسة  مقر  إلــى  العاملين  آالف  أحــضــرت  قــد 
ثم  هناك  نتجمع  أن  الفكرة  كانت  الــوزراء. 
نتوجه إلى مقر االتحاد العام لالعتصام. ولكن 
مــع انــتــصــاف الــنــهــار وجــدنــا أنــه مــن األفضل 
استكمال االعتصام في نفس المكان، فشارع 
حسين حجازي في وسط البلد والناس شايفانا 

واألمن أقل. وقد كان!
القيادات  بين  خــالف  حــدث  االعتصام  أثناء 
(كان  ديسمبر   ٩ فــي  ــوزيــر  ال قابلنا  مــا  بعد 
حاضرا اللقاء لواء من رئاسة الجمهورية ومقدم 
من أمن الدولة). عرض الوزير علينا مكافأة 
مع  بالمساواة  الــوعــد  مــع  األضــحــى،  عيد  على 
آخرها  تــكــون  مــراحــل  ثــالث  على  المصلحة 
بعد صدور القانون الجديد. عن نفسي اقتنعت 
لتسريع  أدت  قد  وقفتنا  كانت  فقد  بكالمه، 
ظل  أن  بعد  الشعب  مجلس  إلى  القانون  دخول 
مركونا لسنوات في درج زكريا عزمي. كما 
أدى اعتصامنا إلى فضح الريس في إسبانيا. وها 
إجبار  استطعنا  اإلهمال  من  سنوات  بعد  نحن 
وزير أن يتنازل وأن يجلس مع موظفين، وهي 
خطوة كنت أرى أهمية تثمينها. مكرم اتفق 
معي، لكن كمال بحسه السياسي لم يثق في 
باعتبارهم  للناس  نرجع  وقــال  الوزير،  كالم 

أصحاب القرار، فرفضوا الفض.
االعتصام  بــدايــة  مــنــذ  مــكــرم:  ويــكــمــل 
تناقص  أهمها  ومن  السابقة،  أخطائنا  تالفينا 
محافظة  كــل  مــن  عــدد  يأتي  فكان  األعـــداد. 
تأتي  ثم  يومين،  لمدة  االعتصام  في  ويستمر 
سيارة لتعود بهم إلى منازلهم وفي الوقت نفسه 
تحضر أشخاص آخرين ومؤن. ولكن بعد لقاء 
من  زمالئنا  فاستدعينا  الحشد  قررنا  الوزير 
الحضور  يستطيع  ال  لمن  وقلنا  المحافظات، 
الطبول  أصوات  وبدأت  بمأموريته.  يعتصم  أن 

تتعالى معلنة غضبنا.
بنا  اتصل  ديسمبر   ١٢ ليلة  منتصف  وفــي 
لواءات الرياسة الذين كانوا يرعون التفاوض 
استقبلنا  الــقــرار.  على  وافــق  الــوزيــر  وقــالــوا: 
والصيارفة  المحصلين  معهد  مقر  في  الوزير 
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أحوال
عادة وينتهي مفعولها". لكن مع تطور الموقف 
وتصعيده كان األمن يتدخل ويكشف عن وجه 
القمعي، فيهدد بالعصا الغليظة واالعتقال "نحن 
متعاطفين مع مطالبكم، لكننا موظفين، لو 
األمر".  سننفذ  االعتصام  تصفية  منهم  طلب 
المعتصمين،  غالبية  عند  العام  االنطباع  لكن 
العميل،  النقابي  التنظيم  من  أفضل  األمــن  أن 
فهم وسطاء التفاوض ومن يقومون برعايته!!

ورغم الطابع الفئوي لالعتصام فقد شاهدنا 
بعض الالفتات تؤكد وحدة الهالل والصليب، 
كما جرى ترديد شعارات تحمل المعنى نفسه. 
الوحدة  هــذه  تجسدت  العملي  المستوى  وعلى 
في العالقة الحميمة بين المعتصمين مسلمين 

وأقباطا.
نجدها  فلن  للصورة  بعمق  نظرنا  إذا  لكن 
ــقــدر مــن الــرومــانــســيــة. فــأحــد قياديي  بــهــذا ال
اإلضراب في األقاليم قال أن في بلدهم ال يبيع 
المسلم أرضا لقبطي خوفا من أن يبني عليها 

كنيسة. قالها وكأنها بديهية!
مشاكل  عــن  لبيب  مكرم  ســؤال  وعندما 
لم  قــال:  ديانته  بسبب  لها  تعرض  يكون  قــد 
كان  الــوزيــر.  مقابلة  بعد  إال  فــرق  بــأي  أشعر 
"أبو  ويــقــولــون:  يهتفون  قبلها  المعتصمون 
هتغيب"،  مش  حق  كلمة  لبيب..  أبــو  عيطة.. 
"كــلــمــة قــالــهــا أبـــو عيطة وأبـــو لــبــيــب.. مش 
لبيب  أبو  عيطة..  الحيط"، "أبو  جنب  هنمشي 
تحيا الهالل مع الصليب". بعد القرار وعندما 
"أبو  حــذف  تــم  الصحفيين،  نقابة  إلــى  ذهبنا 
عندما  ساعتها  وحتى  الصليب.  ومعه  لبيب" 
أصر محمد عبد القدوس على سؤالي عن اللقاء 
مع الوزير، قلت أني أشعر بأني في مأزق وبأني 
أشعر ألول مرة أني مفاوض مسيحي مع وزير 

مسيحي.
مواجهة  فــي  "مسلمون  قضية  أن  والــحــق 
إطار  في  المجتمع  مسام  في  موجودة  أقباط" 
العقارية.  الضرائب  إضــراب  من  وأوســع  أكبر 
عن  تحدث  عندما  هــذا  إلــى  أشــار  لبيب  مكرم 
فعله  ما  لكن  الدقهلية.  تعيشها  التي  األسلمة 
اإلضراب هو أنه أبرز أهمية وضرورة الترابط 
المعركة  فــي  والمسيحيين  المسلمين  بين 
أنهى  أنه  ليس  فعله  ما  االقتصادي.  الظلم  ضد 
إطار  في  حلها  أهمية  أوضــح  أنــه  بل  المسألة، 

نضالي. 

القيادة والتنظيم
ــــو عــيــطــة بحسه  كــــان وجـــــود كـــمـــال أب

إلى  حــر،  كنقابي  لبيب  ومــكــرم  الــســيــاســي، 
جانب أشخاص تحركوا بضغط من المشكلة 
سلبية  لكسر  النقابة  فساد  مواجهة  في  نفسها 
في  لالنتصار  جوهريا  أمــرا  زمالئهم،  وخــوف 

المعركة.
التدقيق في قيادات هذا اإلضراب، قد يجعلنا 
من  كل  بأن  السائدة  الفكرة  في  النظر  نعيد 
األخيرة،  الجماهيرية  الــتــحــركــات  ــقــودون  ي
مطالبهم  تحكمهم  طبيعية،  قــيــادات  مــجــرد 
الفئوية دون خلفية سياسة. فكمال أبو عيطة 

نشطا  كان  لبيب  ومكرم  التعريف.  عن  غني 
في الحركة الطالبية في السبعينات وهو عضو 
مؤسس في حزب الكرامة ومعروف بقربه من 
التجمع  مرشح  سيف  لرأفت  لمساندته  التجمع 
فــي دائــرتــه. وجــمــال الــصــادق كــان عضوا في 
منظمة الشباب. وهناك أعضاء في حزب التجمع 
المركزية  اللجنة  عضو  عويضة  جمال  مثل 
للدقهلية، وصالح عبد السالم، وهناك ناصريين 
الواسطى  مأمورية  وفــي  وإخـــوان.  ويساريين 

ببني سويف ذكرت علية أبو بكر أنها حفيدة 
شهيب،  القادر  عبد  أخــت  وابنة  صديق  يوسف 
أنها  حتى  شبابها،  في  السياسة  مارست  وأنها 
التحقت بالحزب الوطني، ولكنها استقالت لما 

اتضح لها عدائه لمصالح الجماهير. 
اسم  تحت  أنفسهم  العقارية  قــيــادات  نظم 
تكوين  وعـــن  لـــإلضـــراب".  العليا  "الــلــجــنــة 
كمال  يقول  القرار  اتخاذ  وآلية  اللجنة  هذه 
العناصر  أفضل  عــن  نسأل  كنا  عيطة:  أبــو 
ــا مــا أطــلــقــنــا عليه  فــي كــل مــوقــع. وأنــشــأن
"تنظيم الغفر". يعني كل مكان يطلع في 
يكون  زمايله،  يغفر  "غفير"  االعتصامات 
حارسهم، يحصي من حضر وبالتالي يبلغ عن 
مستمد  المسمى  أحدهم.  يصيب  مكروه  أي 
فمن  العقارية.  الضرائب  موظفي  تــراث  من 
المعروف أن الواحد من هؤالء يسير بمرافقة 
عسكري  ومــع  الــقــرى  فــي  لحراسته  غفير 
مئات  بضع  اختيار  تم  وهكذا  القاهرة.  في 
ــغــفــراء"، راعــيــنــا أيــضــا فــي االختيار  مــن "ال
والرجل،  ــمــرأة  ال مــثــل  الــثــانــويــة  الــتــنــاقــضــات 
المسلم والمسيحي والتنوع الوظيفي، فكان 
ومأموري  والكتابيين  الصيارفة  بينهم  من 
الضرائب والعمال. مجموعة الغفراء في كل 
ومن  غــفــر"،  "شيخ  باختيار  قامت  محافظة 
التي  لإلضراب،  العليا  اللجنة  تكونت  هؤالء 
تراوح عدد أعضائها بين ١٢ عضوا في البداية 

وصلوا اآلن إلى ٣٣ عضوا.
طالما كنا في طور اإلعداد كانت اللجنة 
تقوم بالنقاش ووضع الخطط واتخاذ القرارات، 
وكذلك كانت تقوم بمهمة التفاوض. ولكن 
االعتصام  وسط  في  الناس  بين  نكون  أن  ما 
ـــقـــرار. نــخــرج من  يــصــبــحــون هـــم أصـــحـــاب ال
التفاوض نطرح عليهم الفكرة ثم يكونون 
هم أصحاب القرار، بالتصويت. ليس هذا مهما 
ولكن  الــديــمــقــراطــيــة،  عــن  كتعبير  فــقــط 
عندما يخرج القرار من الناس تكون مستعدة 
لــتــنــفــيــذه، وكــســر الــقــاعــدة الــعــريــضــة شديد 
كانت  إذا  ولكن  للخصوم.  بالنسبة  الصعوبة 
يصبح  القرار،  صاحبة  هي  بمفردها  القيادات 
شراءها.  أو  تشويهها  أو  كسرها  السهل  من 
الرجوع للناس كان أيضا يحل مشاكل تذبذب 

القيادة.
بعد  لــإلضــراب"  العليا  "اللجنة  دور  وعــن 
تحقق الهدف المباشر لإلضراب، قال كمال أبو 
عيطة: أمام هذه اللجنة في الحاضر والمستقبل 
عدة مهام: أولها مواجهة اإلشاعات المضادة التي 
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لم  بأننا  وتفيد  وعمالؤها،  الحكومة  تنشرها 
التنكيل  تم  وبأنه  مكسب،  أي  على  نحصل 
وضع  أجل  من  والتفاوض  االعتصام.  بقيادات 
اإلضافية  الــــ٪٢٥٠  نسبة  لصرف  منصفة  قواعد 
التي حصلنا عليها نتيجة لإلضراب، خاصة وأن 
عمليا  تحرم  المصلحة  وضعتها  التي  القواعد 
٪٩٠ من العاملين في الضرائب العقارية من هذه 
األداء  قياس  بتقرير  لربطها  نتيجة  الحقوق، 
والحصيلة. ثم النضال من أجل مساواتنا ببقية 
المصالح اإليرادية مثل مصلحة الضرائب العامة 

وضريبة المبيعات. 
المطالب  من  االنتقال  هي  الثانية  الخطوة 
على  الــعــمــل  إلـــى  بالمهنة،  الــخــاصــة  الــجــزئــيــة 
مــواجــهــة ســيــاســات الــحــكــومــة الــمــوجــهــة ضد 
مــوظــفــي الــحــكــومــة، كــالــبــحــث فـــي أوضاع 
االجتماعية  ــتــأمــيــنــات  وال الــصــحــي  الــتــأمــيــن 
ثم  وغيرها.  العامة  الوظيفة  قانون  ومواجهة 
في  بأجر  العاملين  جموع  مطالب  إلى  االنتقال 
معركة  وخـــوض  األســعــار  كضبط  مــصــر؛ 

الحد األدنى لألجور.
العقارية  موظفي  عموم  استجابة  في  آمــل 
أكثر  اآلن  وأنــهــم  خــاصــة  المطالب،  لتطوير 
حيوية بعد أن ذاقوا ثمرة نضالهم. وأرى الواقع 
األجور  مؤتمر  ففي  االتجاه،  هذا  في  يتحرك 
واألسعار الذي عقد في نقابة الصحفيين كانت 
كما  العقارية.  الضرائب  من  الحضور  غالبية 
ــادرات تــخــرج مــن وسطهم  أنــى أســمــع اآلن مــب

تتجاوز المعارك المطلبية. 
متشائمة:  فيطرح رؤية  الصادق  جمال   أما 
ولن  مرتين،  الخطأ  نفس  ترتكب  لن  الدولة 
تسمح أبدا باعتصام جديد، وستعمل بكل قوة 
ولقمعه  االتجاه،  هذا  في  محاولة  أي  منع  على 
لن  أخـــرى  ناحية  ومــن  األمـــر.  لــزم  إذا  بالقوة 

نستطيع تجميع الناس من جديد.
مــن نــاحــيــة أخـــرى شــجــع نــجــاح وكفاءة 
"اللجنة العليا لإلضراب" بعض قياديي العقارية 
على الدعوة إلى تشكيل نقابة مستقلة يمكن 
العاملين  جموع  منها  ينطلق  نــواة  تكون  أن 
المستقلة.  نقاباتهم  لتشكيل  مصر  في  بأجر 
فإن  للتعريف  وفــقــا  عيطة:  أبــو  كــمــال  قــال 
العاملين  عن  بالدفاع  تقوم  التي  هي  النقابة 
العمل.  شــــروط  تــحــســيــن  أجــــل  وتــعــمــل مـــن 
العاملون في الضرائب العقارية خاضوا التجربة 
أنها  وعرفوا  لسنوات  النقابات "الرسمية"  مع 
األخيرة  المعركة  أثناء  صفهم.  في  تقف  ال 
قامت اللجنة العليا لإلضراب بالدور الحقيقي 

موظفي  عيون  في  أصبحت  أنها  أي  للنقابة، 
التي  "الحقيقية"  النقابة  العقارية  الضرائب 
في  تتكرر  أن  يمكن  فكرة  وهي  تمثلهم. 
التحاد  نــواه  تصبح  أن  ويمكن  أخــرى  مواقع 
لتجميع  بــالــحــاجــة  مقتنع  غــيــر  أنـــا  مستقل. 
فعلنا  كما  االكتتاب،  ويكفينا  اشتراكات. 

من قبل، عند الحاجة. 
جمال الصادق كان أكثر حماسا للفكرة 
وبدأ بالفعل خطوات تنفيذها حيث قال: ال بد أن 
ينصب تفكيرنا اآلن على إقامة نادي للضرائب 
ويكون  العميلة  النقابة  به  نجهض  العقارية 
مقر  إيجاد  علينا  ما  كل  بديلة.  نقابة  بمثابة 
وأن نشهره في الشئون االجتماعية. ولقد بدأت 

فعال في التحرك في محافظة بني سويف.
فقد  لبيب  مكرم  المخضرم  النقابي  أمــا 
بدا أكثر تحفظا: هي فكرة من حيث المبدأ 
صحيحة، ولكن ال يجب أن تؤخذ باستخفاف. 
إال  بتنفيذها  الــنــظــام  يسمح  لــن  نــاحــيــة  فــمــن 
الخطوة  هــذه  نجاح  أن  جيدا  يعلم  ألنــه  بــالــدم، 
تتكرر  سيجعلها  العقارية،  الضرائب  قبل  من 
هيمنة  نهاية  أخرى، وهو ما يعني  في أماكن 
بها  يسيطر  التي  األداة  أي  "الرسمي"،  االتحاد 

على الحركة العمالية.
من ناحية أخرى عملية تجميع الموظفين 
عملية شديدة الصعوبة، فهم منتشرين في أرجاء 
الجمهورية، على عكس العمال الذين يعملون 
تحت سقف واحد. وهم ليسوا فقط متناثرين، 
ولكن أفكارهم أيضا متباينة. وطالما حصلوا 
على مصلحتهم المباشرة سيكون من الصعب 
إقناعهم بالتحرك من أجل مطلب أعلى. ولكن 
هذا ليس معناه إن الفكرة مستحيلة، كل ما 
في األمر أنها تحتاج لنظام وعمل من نار، بعد 
على  موافقة  الناس  غالبية  أن  وجدنا  لو  ذلــك 
هذا المطلب، نحارب من أجله، ساعتها سترتفع 
وراء  نسعى  ال  أن  المهم  تحققه.  إمكانيات 
لكن  نستعجلهم  ال  الــنــاس.  مــن  أعلى  مطلب 
دون أن نتركهم. فإذا كانوا اآلن مرتاحين بعد 
تحقيق مطلبهم، ال بد وأن األسعار ستكويهم 
ال  أنــا  مطالبهم.  سقف  سيرتفع  وبالتالي  غــدا، 
أريد أن أتمخض وألد فأرا. يعني أعلن النقابة – 
أو النادي أو الجمعية فاالسم غير مهم – بثالثة 
آالف عضو. لما ال أقوم بعمل جاد لحشد وتنظيم 

الموظفين، فأعلنها بـ٪٦٠ من العاملين؟  

كالم في السياسة
أن  الممكن  مــن  الــعــقــاريــة  الــضــرائــب   :...

تكون نواة الثورة في مصر. ففي ظل انفالت 
األسعار وتدني األجور، تنفجر اآلن االحتجاجات 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة فــي كــل مكان، 
ولكن ال بد لهذه التحركات الجماهيرية من 
قيادة تتولى تنظيمها. ولكنها أيضا في حاجة 
القادر  األمني  الجهاز  بطش  من  تحميها  لقوة 

على طحنها في أي وقت.
البلد  طاغيا..  اآلن  أصبح  بالظلم  الشعور 
الزم تتغير.. الزم تتصلح.. فإلى متى سنصبر 
على مجموعة "النهيبة" في السلطة؟ ولكن 
السؤال األهم هو: من هي القوة القادرة على 
الجماهير؟  صالح  في  يكون  بتغيير  القيام 
هــل هــو الــوريــث؟ رجــال األعــمــال؟ الجيش؟ 
المثقفون  بتطرفهم؟  المسلمون  اإلخــــوان 
ال  المفكرون؟  قوة؟  وال  لهم  حول  ال  الذين 

أعلم فأنا تائه..
عسكرية.  بوليسية  دولة  في  نعيش  نحن   :....
قمع  على  القادمة  الفترة  في  ستعمل  األغلب  في 
الشارع.  فــي  أصبحت  الــنــاس  لكن  االحــتــجــاجــات. 
والتغيير قادم قادم. الشاطر هو من يكسب الشارع، 
لمصلحة  يسعى  مــن  بــذلــك  يــقــوم  أمــلــي أن  وكــل 

الجماهير وليس من يهدف إلى إقامة دولة دينية.
....: البلد بلدهم وإحنا راضيين بكل اللي 
يعملوه.. طول عمري خايفة .. حركة التغيير 
خوفتني أكثر.. خفت لما عرفت إنهم ضربوا 

الصحفيات وقلعوهم هدومهم.
اللي  الناس  وهــي  ناسها..  لها  السياسة   :....

تحركت وصلت إليه؟
....: الوضع ال يمكن يستمر. الحكومة الزم 
ويجيبوا  أحمد  ميشيلوش  المهم  تتغير..  كلها 
الحاج أحمد.. لكن الناس ديه هيطلع منها حد 

نضيف إزاي؟.. دول عاملين زي المماليك؟ 
....: وضع البلد ال يمكن السكوت عليه.. 
الناس  أخــــرس..  شيطان  الــحــق  عــن  الــســاكــت 
بسأل  أنا  العيش..  رغيف  علشان  نفسها  بتموت 

نفسي هو الناس ديه ما بتتحركش ليه؟
اقتصادية..  مطالب  على  تحركنا  إحنا   :....
واالقــتــصــاد ســيــاســة.. اإلخــــوان حــاســيــن بنبض 
كلها  الــنــاس  كــانــت  الحكومة  لــوال  الــنــاس، 

مشيت وراء اإلخوان.
المحتجين  ومــشــاهــد  كتلك،  كلمات   ...
مبنى  أو  الــشــركــات،  أمـــام  غضبهم  فــي  وهــم 
االتحاد العام، أو أمام مجلس الشعب، أو الهيئات 
تحقيق  على  النهاية  في  وقدرتهم  الحكومية، 
مطالبهم، تبين كيف يمكن أن يصنع الغضب 

التغيير! 

قصة إضراب



٤٢ ربيع ٢٠٠٨

احملاوران: تامر وجيه وجيهان شعبان

األسبق  والعميد  حلوان  بجامعة  الحديث  التاريخ  أستاذ  بركات،  علي  الدكتور 
لكلية اآلداب بجامعة المنصورة، واحد من رّواد المدرسة المادية في التاريخ، وله 
إسهامات كثيرة في التاريخ االجتماعي لمصر الحديثة، من أهمها مرجعه المتميز عن 
تاريخ ملكية األرض في مصر في القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية األولى، 
باإلضافة إلى دراساته النقدية لتاريخ الجبرتي والخطط التوفيقية لعلي مبارك. في هذا 
الحوار يقدم الدكتور بركات خالصة رؤيته لمصر الثورية ماضيا وحاضرا، ويطرح، 

من قلب درس التاريخ، رؤيته لتناقضات الثورة المصرية عبر قرنين من الزمان. 

أحـاديث مـصـر الـثـوريـة 
دروس من التاريخ لالنتفاضة القادمة

حوارات  احلاضر واملستقبل تفاعل



٤٣ ربيع ٢٠٠٨

المدرسة   مؤسسي  أحــد  أنــت   *
المصرية في التأريخ االجتماعي، 
تبلور  وكيف  قناعاتك؟  تّشكلت  فكيف 

منهجك الفكري؟
منظمة  في  عضوا  كنت   ٦٧ نكسة  قبل 
الشباب، وأحد أعضاء السكرتارية المركزية 
التثقيف  لجنة  في  كنت  وكذلك  للمنظمة. 
التي  هي  الفترة  هــذه  شكر.  الغفار  عبد  مع 
تسببت في انعطافي ناحية الفكر االجتماعي، 
باإلضافة بالطبع ألصولي االجتماعية. فأنا من 
عائلة فالحية، وهذا ما جعلني مؤهال لالهتمام 
االنعطاف  نقطة  أن  غير  الفالحين.  بــتــاريــخ 
كما  جاءت  االشتراكي  الفكر  ناحية  األهم 
فضال  الشباب،  منظمة  في  انخراطي  مع  قلت 
عن تتلمذي على أيدي الدكتور محمد أنيس 
أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراه، وهو معروف 

بالطبع بفكره اليساري.
في منظمة الشباب، وأثناء عملي بالتثقيف، 
كـــان مــطــلــوبــا مــنــي قــــراءة كــم كــبــيــر من 
الكتب والدراسات. هذا الزاد الفكري هو الذي 
بلور مواقفي الفكرية والسياسية. خالل هذه 
الفترة لم أكن ماركسيا بالشكل التقليدي، 
بل كنت أتعامل مع الماركسية كعلم ينبغي 
أكن  لم  األخــرى.  العلوم  تقرأ  كما  ُيقرأ  أن 
أتعامل مع الماركسية كأيديولوجيا، ولكن 
وعلم  الــتــاريــخ  لــدراســة  فلسفة  أراهــــا  كــنــت 
باالحترام.  وجديرة  متقدمة  فلسفة  االجتماع، 
وفي هذا السياق ُقّدر لي أن أحضر دورات في 
وكان  االشتراكية،  للدراسات  العالي  المعهد 
سعد  إبراهيم  الدكاترة  فيها  بالتدريس  يقوم 
الدين وفوزي منصور ونخبة من جيل الرواد.

* وبعد انتهاء تجربتك في منظمة الشباب، 
هل توقفت مساهمتك في العمل العام؟

صدمة  كانت   ٦٧ هزيمة  أن  هو  حــدث  ما 
السياسي،  العمل  من  وقتها  أنسحب  لم  قاسية. 
تنته  لم  المعركة  أن  إحساس  لدي  كان  فقد 
وأنه مازال لدينا دورا لنلعبه. ولكن في ١٩٦٩ 
بدأت أقارن بين االستمرار في العمل األكاديمي 
العمل  مواصلة  وبين  بــدأتــه،  قــد  كنت  ــذي  ال
في  بــه  أقـــوم  كنت  الـــذي  بالشكل  السياسي 
منظمة الشباب، فرأيت أنه من األفضل أن أتفرغ 
للعمل األكاديمي. كنت وقتها قد شرعت في 
أمين  فاستشرت  الــدكــتــوراه،  لرسالة  اإلعـــداد 
األمر،  فــي  شــهــاب)  مفيد  الــشــبــاب (الــدكــتــور 
وكان القرار أن أنسحب، مع وعد باالستمرار 
المركزية.  السكرتارية  مــع  الــوقــت  لبعض 
لكن بعد أن مات عبد الناصر، شعرت أن أشياء 

كثيرة ستتغير، فانسحبت كلية في هدوء. 
الرئيسية  المالمح  هي  ما  رأيك  في   *

لمدرسة التاريخ االجتماعي؟
التاريخ،  فــي  أســاتــذتــنــا  ــــرواد،  ال جيل  لــدى 
كــانــت مــدرســة الــتــاريــخ الــســائــدة هــي كتابة 
التاريخ من منظور سياسي، وهذه المدرسة لها 
جذور في المدرسة األلمانية التي تقول بأنه ال 

يوجد تاريخ بغير وثائق.
تتحدث  وعمن  الــســؤال:  يطرح  هــذا  لكن 
الثروة،  عــن  أســاســا  تتحدث  الوثائق  الــوثــائــق؟ 
عن السلطة، وعن الحكم. فكما نعلم، أوراق 
للوثائق  األول  الصانع  هــي  ــة  ــدول وال ـ  الــدولــة 
فإذا  السلطة.  نظر  وجهة  من  األمــور  تتناول  ـ 
فنحن  إذن  وثــائــق،  بغير  تاريخ  ال  أنــه  اعتبرنا 
وأصحاب  الــســلــطــة  أصـــحـــاب  تـــاريـــخ  نــكــتــب 
الثروة، مهملين تاريخ الناس العاديين من عمال 

وفالحين.. 
مـــدرســـة الــتــاريــخ االجــتــمــاعــي لــهــا توجه 
القوى  تــاريــخ  كتابة  إلــى  تسعى  فألنها  آخــر. 
عن  تبحث  فهي  السلطة،  وليس  االجتماعية 
لكن  الــوثــائــق،  هــو  بعضها  أخــــرى،  مــصــادر 
المحاولة  ذلــك  ومــثــال  آخــر.  ومنهج  بمنظور 
التي قمت بها بالبحث في حجج الملكية التي 
توضح من يقوم بالبيع والشراء، وما الذي تم 
بيعه، وما هي أصول الثروات وتاريخ مالكيها. 
وكذلك هناك الرواية الشفاهية، وهي مصدر 
آخر يمكن االعتماد عليه في بعض الحاالت. 

ـــم تكن  ــة مـــن الـــمـــصـــادر ل ــوعــي ــن هــــذه ال
بأن  القول  يمكننا  ولذلك  قبل.  من  مطروحة 

التاريخ االجتماعي يزيد من دائرة المصادر.
قراءتك  هــي  مــا  الــســيــاق،  هــذا  فــي   *
لتطور الدراسات التاريخية في مصر في 

العصر الحديث؟
بداية أنا ال أتفق مع من يقولون أنه كان 
هناك علم للتاريخ عند العرب. لم يكن هناك 
"علم" للتاريخ، بل كان هناك نوع من المعرفة 
العصر  مــقــدم  فحتى  لــلــتــاريــخ.  التسجيل  أو 
الحديث، لم يكن التاريخ يدّرس كعلم. ربما 
دّرست السيرة النبوية في األزهر، ولكن هذا 
ذلك،  عدا  أما  الدينية.  العلوم  من  جــزءا  كان 
فلم تكن هناك دراسة للتاريخ أو تدريسا له.  

المرة األولى التي يتم تدريس التاريخ فيها 
(سنة  علي  محمد  عصر  في  كانت  مصر  في 
١٨٣٢) بمدرسة التاريخ والجغرافيا التي تحولت 
األلــســن. بعد ذلــك أصبح  بعد ذلــك إلــي مدرسة 
وينسب  العلوم،  دار  مدرسة  في  يدّرس  التاريخ 
التاريخ،  يـــدّرس  كــان  أنــه  عــبــده  محمد  إلــى 

وكذلك مقدمة ابن خلدون، وهو ما يعني أنه 
كان مهتما بالتاريخ االجتماعي بالتحديد. 

بهم  وأعــنــي  المحترفون،  الــمــؤرخــون  أمــا 
في  ودرّســـوه  أكاديميا  التاريخ  درســوا  الذين 
ومعايير  أدوات  لــهــم  كــانــت  فــقــد  الــجــامــعــة، 
من  السابقين  الهواة  المؤرخين  عن  مختلفة 
من  وغــيــرهــم  مــبــارك  وعــلــي  الجبرتي  أمــثــال 
في  اإلسالمية.  الحضارة  بداية  منذ  المؤرخين 
علما،  فيها  التاريخ  أصبح  التي  المرحلة،  هذه 
نجد أن الرواد األوائل اهتموا أساسا، كما قلت 
التاريخ  حساب  على  السياسي  بالتاريخ  سابقا، 

االجتماعي واالقتصادي. وهذا له أسبابه.
من  المجموعة  هــذه  أن  األســبــاب  هــذه  أول 
شفيق  رأســهــم  وعلى  األكاديميين،  األســاتــذة 
بمدرسة  وتــأثــروا  الــغــرب  فــي  تعلموا  غــربــال، 
التاريخ  فــي  مــدرســة  وهــي  العظيم"،  "الــرجــل 
األحداث،  صّناع  بوصفهم  األبطال  على  تركز 
وهذا بالطبع ما دفعهم ناحية التاريخ السياسي 
محمد  حتى  األبــطــال.  ظــهــور  مــجــال  بوصفه 
الثورة  أن  يري  كان  الذي  السربوني،  صبري 
هي أداة مهمة للتغيير، والذي كتب عن ثورة 
١٩١٩، كان يعتقد أن األبطال الحقيقيون للثورة 

هم قادتها وليس الجماهير.
الــســبــب الــثــانــي هــو أنـــه عــنــدمــا عـــادت تلك 
يقوم  مــن  أن  وجــدت  أوروبــــا،  مــن  المجموعة 
هم  المصرية  الجامعات  في  التاريخ  بتدريس 
أساتذة أجانب، فانشغلت بتمصير عملية تدريس 
التاريخ، أي بأن تحل محل المدرسين األجانب. 
أوسع  نضال  من  جــزءا  هذا  مجهودهم  وكــان 
مختلف  في  المصريون  األكاديميون  خاضه 
المجاالت، ومن هؤالء مصطفي مشرفة وسليم 
خاضوا  هــؤالء  غــربــال.  شفيق  وكــذلــك  حسن 
التدريس،  مهنة  وتمصير  لتعريب  معركة 
ليصبح أول عميد مصري لكلية اآلداب هو طه 
هو  العلوم  لكلية  مصري  عميد  وأول  حسين 
لكلية  مصري  عميد  وأول  مشرفة  مصطفي 

الطب هو إبراهيم حسن. 
المسألة  أن  وهـــو  ســيــاســي،  الــثــالــث  الــســبــب 
األجنبي،  المحتل  ضــد  النضال  أي  الوطنية، 
ــمــركــزيــة لــفــتــرة ليست  كــانــت الــقــضــيــة ال
قصيرة، وذلك بالمقارنة بالقضية االجتماعية. 
من هنا فإن المؤرخين اهتموا بكتابة التاريخ 

السياسي للنضال ضد االحتالل.
ــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وبعد  أمـــا بــعــد ال
شكليا،  اســتــقــالال   ١٩٣٦ مــعــاهــدة  حققت  أن 
وزنا  إلعــطــاء  ناضجة  أصبحت  الــظــروف  فــإن 
المسألة  بجانب  االجتماعية  للمسألة  مركزيا 
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والعمال  للطلبة  الوطنية  اللجنة  الــوطــنــيــة. 
مما  والتطور،  االمتزاج  هذا  عن  تعبر  كانت 
اجتماعيا  مضمونا  الوطنية  الحركة  أعطي 

إلي حد ما. 
من  مجموعة  ظــهــرت  الــمــرحــلــة  هـــذه  فــي 
ــتــاريــخ االجــتــمــاعــي كتبها  الـــدراســـات فــي ال
ــدراســة التي  عــدد مــن أقــطــاب الــيــســار، مثل ال
كتبها إبراهيم عامر عن الفالحين، وكذلك 
الحركة  عــن  الشافعي  عطية  شهدي  كتاب 
يتناول  األخير  الكتاب  أن  وبرغم  الوطنية، 
إال  سياسية،  قضية  وهــي  الــوطــنــيــة،  القضية 
فكتابة  اجتماعي،  منظور  مــن  يتناولها  أنــه 
كتابة  بالضرورة  ليست  االجتماعي  التاريخ 
كتابة  هي  وإنما  االجتماعية،  التطورات  عن 
عن مختلف الموضوعات من منظور اجتماعي، 

هذا هو المقصود.
التي  يوليو  ثـــورة  انـــدالع  مــع  هــذا  تقاطع 
انتشرت   ١٩٥٢ فبعد  حقيقية.  إضــافــة  مثلت 
الستينات،  أوائــل  وفي  االشتراكية.  األفكار 
عندما ُطرح الميثاق الوطني، وقد كان بمثابة 
االشتراكية،  للنظرية  عربية  مصرية  ترجمة 
وقيل فيه أننا ال نأخذ النظرية بشكل حرفي، 
هذا  فإن  منها،  ونستفيد  إليها  نستند  ولكننا 
األوساط  فــي  المفيد  الــجــدل  مــن  نــوعــا  صنع 
الــفــكــريــة واألكــاديــمــيــة، جـــدل يــدفــع نحو 
البحث والمعرفة، وهو من األمور التي ساعدت 
آنذاك على إنعاش الدراسات في مجال التاريخ 

االجتماعي. 
مصر  نهضة  أن  يقول  مــن  هناك   *

الوطنية الحديثة هي صنيعة محمد علي. 
وهناك من يرى في المقابل أن هذا األخير 
هو  فما  أجنبي.  عثماني  حاكم  مجرد  هو 
هي  ومــا  علي؟  محمد  لمرحلة  تقييمك 
رؤيتك لعملية تحديث مصر في عصره؟ 

بداية، القول بأن محمد علي كان حاكما 
أجنبيا قول غير صحيح. فالمواطنة في مطلع 
عثمانية  مواطنة  كانت  عشر  التاسع  القرن 
وليست مصرية أو حجازية أو شامية. وبما أن 
من  كانت  وألبانيا   ، ألباني كان  علي  محمد 
مواطنا  كان  فإنه  العثمانية،  الدولة  واليــات 
يتنقل  أن  طبيعي،  بشكل  له،  يحق  عثمانيا 
ـــواليـــات. أمـــا كـــون محمد عــلــي بال  بــيــن ال
أصول مصرية، فهذه نقطة أخري، فالسلطة 
فترة  مدى  على  مصرية  تكن  لم  مصر  في 

طويلة.
جاءها  عندما  مصر،  أن  هــو  الثاني  األمــر 
التي  العثمانية  ــوحــدات  ال ضمن  علي  محمد 
قدمت لطرد الفرنسيين، كانت قابلة للتغيير 
كانت  التغيير  هــذا  إرهــاصــات  لــه.  ومستعدة 
الثامن  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف  منذ  قائمة 
أن  يذكر  مثال  مصر  وصــف  فكتاب  عشر. 
القاهرة كان بها نحو ١٠ آالف تاجر يعملون في 
الدولية.  التجارة  األحمر، أي في  البحر  تجارة 
الكتاب كذلك يذكر أن الشواربي، وهو أحد 
ثالثة  مــن  أســطــول  لديه  كــان  التجار،  كبار 
سفن تجارية، وكذلك كانت لديه خانات (أي 
وهو  المحروقي،  أمــا  وحمامات.  لوكاندات) 
تاجر مصري آخر، فقد مّول أبوه ثورة القاهرة 

الثانية، بينما مّول هو حملة الحجاز أيام محمد 
الثراء  سعة  على  يــدل  ما  وهــو   ،١٨١١ سنة  على 

وبحبوحة العيش.
لحملة  التجار  كبار  أحــد  تمويل  ومسألة 
استخالص  أن  ذلــك  ــة.  دالل ذات  مسألة  الحجاز 
الــحــجــاز مــن الــســيــطــرة الــعــثــمــانــيــة، ووضعها 
التجارة  طريق  يفتح  المصرية،  السيادة  تحت 
كبار  طبقة  مصالح  يحقق  الهند، وهو ما  مع 

التجار المصريين آنذاك.  
كّم  نالحظ  أن  يمكننا  آخر،  جانب  على 
تاريخه،  فــي  الجبرتي،  بــه  رصــد  الــذي  الــرضــا 
محاولة علي بك الكبير لالنفصال بمصر عن 
رضا  يعكس  الجبرتي  رضا  العثمانية.  الدولة 
شعبي أوسع عن هذه المحاولة، منبعه التململ 
االنفصال  في  والرغبة  العثمانية  السلطة  تجاه 

عنها. 
مصر  تأهب  عكست  المؤشرات  هذه  كل 
السلطة.  إلى  علي  محمد  صعود  قبيل  للتغيير 
البالد  سادت  التي  السلطة  على  الصراع  وحالة 
سياقها  فــي  فشل  والــتــي   ،١٨٠٥ حتى   ١٨٠١ مــن 
سلطتهم  فــرض  في  المماليك  أو  العثمانيون 
الرفض  من  نوع  هناك  أن  أكدت  مصر،  على 
ألن تعود مصر إلي ما كانت عليه قبل الحملة 
العودة  يريدون  كانوا  فالمماليك  الفرنسية. 
الدولة  عــن  ومستقلين  مــنــفــرديــن  للحكم 
أما  إنــجــلــتــرا.  هــذا  فــي  وســانــدتــهــم  العثمانية، 
استعادة  يريدون  أيضا  كانوا  فقد  العثمانيين 
 ٣٠ فــي  الممثلة  قوتهم  على  معتمدين  مصر 
المتوسط.  البحر  فــي  وأســطــول  جــنــدي  ألــف 
تحقيق  في  نجحوا  أولئك  وال  هــؤالء  ال  لكن 

مطامحهم.
إلى  علي  محمد  وصــل  إذن  وكيف   *

السلطة؟
الـــذي حــدث هــو أنــه فــي ١٨٠٤ انــفــرد جناح 
مملوك  بقيادة  بالسلطة  مؤقتا،  المماليك،  من 
اسمه البرديسي. حاول البرديسي فرض ضرائب 
جديدة. لكن القاهرة كلها خرجت في ثورة 
يا  تاخد  "إيــه  المشهور  الهتاف  تهتف  عارمة 
برديسي من تفليسي؟" وقد ساعدت هذه الثورة 
محمد علي في القضاء على ٣٥٠ من المماليك 
حكم  إلســقــاط  مـــارس  بــانــقــالب  ســمــى  فيما 

المماليك.
أربعين  حــاصــر   ،١٨٠٥ الــتــالــي،  الــعــام  وفــي 
شهور  ثــالث  لمدة  القلعة  القاهريين  من  ألفا 
الوالي  بإسقاط  ومطالبين  سالحهم  حاملين 
على  واليا  على  محمد  وتعيين  باشا  خورشيد 

ثورات القاهرة في بداية القرن التاسع 
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وأرسل  العثماني،  السلطان  فاستجاب  مصر. 
رسوال إلى مصر يحمل رسالتين: األولي تولي 
تؤيد  واألخــرى  خورشيد،  وتعزل  على  محمد 
قادر  أنــه  بــدا  لو  حكمه  في  وتثبته  خورشيد 
على صد غضبة الناس! وبما أن الرسول وجد 
أن الموازين تميل في صالح محمد علي، فقد 
علي  محمد  توّلي  التي  األولــى  الرسالة  أخــرج 

على مصر. 
فــي هــذه األثــنــاء كانت قــوات محمد علي 
حصارها  لتحكم  المواقع  بعض  من  تنسحب 
على خورشيد باشا المتمترس في القلعة. ولسد 
تقدم  علي،  محمد  قوات  تركتها  التي  الثغرة 
أهالي الحسينية، بقيادة واحد من عامة الشعب 
في  أنفسهم  ونظموا  الخضري،  حجاج  اسمه 
ميليشيا صدت هجوم قوات خورشيد التي نزلت 
من القلعة في محاولة لفك الحصار المضروب 
عليها من هذه الثغرة. كل هذا تم تحت قيادة 
أحد العلماء، هو السيد عمر مكرم، الذي أبلغه 
فك  خورشيد  بمحاولة  القلعة  داخل  جواسيسه 
الحصار، والذي أمر بوضع أحد مدافع الحملة 
حسن  السلطان  جامع  مئذنة  على  الفرنسية 
يستسلم  والخالصة:  القلعة.  لضرب  استعدادا 
محمد  ويصعد  واليته  وتسقط  باشا  خورشيد 

علي للحكم.
أردت أن أقول من هذا كله أن محمد علي 
عبرت  شعبية  ثــورة  سياق  فــي  للسلطة  وصــل 
حالها  إلى  األمــور  عودة  المصريين  رفض  عن 
أقول  أن  كذلك  أردت  الفرنسية.  الحملة  قبل 
غير  المصري  الشعب  هبات  أن  يّدعون  من  أن 
جيدا،  األحداث  هذه  يقرءوا  أن  عليهم  منظمة 
وأن يّطلعوا على الوثائق الفرنسية التي تحدثت 
شاركت  التي  الشعبية  الميليشيات  أن  قائلة 
درجة  فــي  شبيهة،  كــانــت  القلعة  حــصــار  فــي 
تنظيمها وتأثيرها، بقوات الحرس الثوري في 
الثورة الفرنسية، وأنها كانت تعمل وفق نظام 

نوبتجيات وإعاشة دقيق. 
تاريخ  في  المفصلية  النقاط  أحــد   *
علي  محمد  مــشــروع  سقوط  بعد  مصر 
هي  ما  العرابية.  الثورة  كانت  التحديثي 

رؤيتك للثورة العرابية؟ ولماذا ُهزمت؟
الثورة العرابية واحدة من أهم أحداث القرن 
كبيرا  دورا  نتائجها  لعبت  وقد  عشر.  التاسع 
المصري  المجتمع  في  التطورات  تحديد  في 

في القرن العشرين. 
ــورة أتت  ــث أحـــد الــلــحــظــات الــحــاســمــة فــي ال
عــنــدمــا انـــحـــاز الـــخـــديـــوي تــوفــيــق إلــــى قوى 

األسطول  حماية  تحت  نفسه  ووضع  االحتالل، 
اإلنجليزي في اإلسكندرية. انسحاب الخديوي 
أحــــدث فــراغــا فــي الــســلــطــة. ولــمــواجــهــة هذا 
تكونت  تلقائية،  شــبــه  وبــحــركــة  الــمــوقــف، 
جمعية عمومية من ٢٥٠ عضوا يمثلون الفئات 
كبار  الدينية،  الطوائف  للمجتمع:  المختلفة 
مجلس  وأعــضــاء  العسكريين،  الموظفين، 

شوري النواب. 
المرة  فــي  مرتين.  انعقدت  الجمعية  هــذه 
للخديوي  دعــوة  إرســال  بقرار  خرجت  األولــي 
الجديدة.  األوضـــاع  لمناقشة  للحضور  توفيق 
وعــنــدمــا رفـــض الــخــديــوي الــحــضــور انعقدت 
في  قــــرارات  واتــخــذت  أخـــري  مـــرة  الجمعية 
منتهي الخطورة واألهمية: أولها توقيف أوامر 
الــخــديــوي (لــيــس عــزلــه، وإنــمــا فقط توقيف 
أوامره)، وثانيها تكليف أحمد عرابي باتخاذ 
وثالثها  البالد،  عن  للدفاع  الالزمة  اإلجـــراءات 
مجلس  عــن  كبديل  عرفي  مجلس  تشكيل 
الوزراء يصبح هو السلطة التنفيذية أو مجلس 

الوزراء. 
هو:  هنا  نفسه  يطرح  الــذي  الــســؤال  لكن 
المفارقة  العرفي؟  المجلس  هذا  تّشكل  ممن 
أنه تّشكل من الطبقة التي ثار الشعب المصري 

والجيش ضدها، طبقة األتراك والجراكسة!
العمومية  الجمعية  جذرية  بين  التناقض 
ومــهــادنــة المجلس الــعــرفــي هــو مــا يــشــرح لنا 
ــمــأســاوي لـــألحـــداث. فــعــنــدمــا ُهزم  الــتــطــور ال
عـــرابـــي فـــي مــعــركــة الــتــل الــكــبــيــر، وبعد 

خطة  بوضع  قــام  القاهرة،  تجاه  انسحب  ذلــك 
اإلنجليزي،  الجيش  زحف  وتوقيف  لحمايتها 
إلغراق  الكبير  البحر  قناطر  بتفجير  وذلــك 
لمنع  الحديد  السكة  خطوط  وبقطع  الدلتا، 
تقدم القوات الغازية. هذه الخطة كانت هناك 
أوامر لتنفيذها. لكن المجلس العرفي أوقف 

التنفيذ.
المجلس  في  دار  ما  بالضبط  نعلم  ال  نحن 
أن  هــو  بالتأكيد  نــعــرفــه  مــا  لــكــن  الــعــرفــي. 
بعضهم قال لعرابي داخل المجلس: "نحن لنا 
مصالح في هذه البلد التي تقوم أنت بتخريبها 

اآلن". 
مـــن نــاحــيــة أخــــرى اتــخــذ عـــرابـــي قرارا 
بتشكيل قوة حرس وطني، من فقراء المدينة 
والعاطلين عن العمل، لحماية القاهرة. هنا أيضا 
رفض المجلس العرفي القرار وقال: نحن "ال 

نأمن على أنفسنا من تسليح الرعاع". 
يضم  الذي  العرفي،  المجلس  كان  هكذا 
ممثلي الطبقات المالكة والحاكمة، متناقضا 
إن  بل  البلد.  عن  الدفاع  تقود  التي  القيادة  مع 
هناك باحث ألماني توصل إلي أن يعقوب سامي 
الذي ترأس المجلس، وهو من أصل جركسي، 
كان يلعب دورا مزدوجا: يقود معسكر الثورة 
الخديوي  يطلع  ذاتــه  الوقت  وفي  الداخل،  من 
بدور  قــام  وقــد  يحدث،  ما  تفاصيل  كل  على 
أساسي في إقناع حملة كفر الدوار بالتسليم!

وبالمناسبة، فإن نفس هذه التناقضات، وهي 
تناقضات ناتجة عن صراع المصالح االقتصادية 

الثورة العرابية
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تفاعل
واالجــتــمــاعــيــة، كــانــت مــوجــودة داخـــل قيادة 
ثورة يوليو. التصورات الفكرية المجردة عن 
العملية الثورية شيء، وواقع الصراع شيء آخر. 
عبد  لجمال  بــدران  شمس  قالها  التي  فالجملة 
عامر  المشير  محاولة  وقــت   ،٦٧ بعد  الناصر 
االنقالب، تتطابق تماما مع ما قيل لعرابي في 

المجلس العرفي: "إنت خربت البلد!".
* لكن السؤال المهم هنا هو: هل كان 
حتميا أن ينهزم عرابي؟ وهل من الحتمي 
تعميق  إلــى  الساعي  المعسكر  هزيمة 

الثورة؟ 
ال ينبغي أن نتخيل أن التطورات في العملية 
التاريخية تحدث بنفس سهولة تغييرنا لقنوات 
تثار  التاريخ  فــي  فــتــرات  فهناك  التليفزيون. 
حولها تساؤالت بال أجوبة. وعلى وجه العموم 
في  جيد  غير  منهج  الجدلية  الــفــروض  طــرح 

فهم التاريخ.
التي  النقاط  بعض  هناك  ذلــك  رغــم  لكن 
أن  منها  الــمــوضــع،  هــذا  فــي  ذكــرهــا  يمكن 
أراضي  على  استولوا  الذين  الفالحين  بعض 
ــثــورة ظــلــوا يقاومون  كــبــار الــمــالك أثــنــاء ال
الثورية  العملية  أن  أي   ،١٨٨٣ حتي  الهزيمة 

كانت أعمق وأطول مما يتخيل البعض. 
المركزية  الـــمـــســـألـــة  فـــهـــنـــاك  ـــك  كـــذل
فــي كــل الـــثـــورات، أقــصــد مــســألــة "أصحاب 
الــمــصــالــح". فبعض الــقــوى، فــي غــمــار صراع 
القوى االجتماعية الذي يميز أي ثورة، تفضل 
العامة.  المصلحة  على  الشخصية  مصالحها 
اصطفاف  شــرح  فــي  الرئيسية  العناصر  أحــد 
المالك  أن  كان  العرابية  الثورة  أثناء  القوى 
والتجار قالوا أن اإلنجليز قوة غير هينة وأنهم 
بمصالح  واإلضــرار  القاهرة  هدم  على  قــادرون 

وممتلكات الكثيرين منهم. 
والثورة.  بالشرعية  الخاص  البعد  هناك  ثم 
فالخديوي كان يمثل السلطان العثماني الذي 
خارجون  معه  ومــن  أنــه  وأعلن  عرابي  كّفر 
بين  كصراع  الصراع  هنا  ليبدو  الشرع،  على 
اإلنجليز  أما  الثورة.  وسلطة  الشرعية  سلطة 
الوالي  سلطة  لتثبيت  قادمون  أنهم  أعلنوا  فقد 
الشرعية، وإلعادة األمن للقاهرة ألن مصر بها 
وتستدعي  األجانب  مصالح  تهدد  فوضي  حالة 

التدخل. 
ــمــا يــســاعــدنــا فـــي تــفــســيــر هزيمة  هـــذا رب
الجيش  من  الرابعة  الفرقة  أن  فبرغم  الثورة. 
للدفاع  وجاهزة  القلعة  في  متمركزة  كانت 
الدوار  كفر  حامية  أن  وبرغم  القاهرة،  عن 

لمالقاة  مستعدة  وظــلــت  االســتــســالم  رفــضــت 
المرة  في  صدهم  في  نجحت  بعدما  اإلنجليز 
امتنعوا  الفالحين  بعض  أن  وبــرغــم  ـــى،  األول
واحتلوا  المالك  لكبار  اإليــجــارات  ســداد  عن 
لألرض، وبرغم أن عرابي قام بنزع ملكيات 
ــار مـــالك األراضي  عـــائـــالت مـــن كــب خــمــس 
وقت  لإلنجليز  انــحــيــازهــم  بسبب  الــزراعــيــة 
بذلت  التي  الجهود  هــذه  كــل  برغم  الــحــرب، 

إال  الثورة،  انتصار  في  المصلحة  أصحاب  من 
المشّوه،  بتكوينه  العرفي  المجلس  وجود  أن 
ربما لظروف فرضها الواقع، لعب دورا كبيرا 
في تبديد كل عوامل االنتصار وانتهاء األمر 

بهزيمة العرابيين.
هل  عرابي،  ثورة  أحداث  ضوء  في   *
غالبية  في  أنه  القائل  الــرأي  مع  تتفق 
مكونا  الــثــورة  معسكر  يكون  الــثــورات 
معتدل  بعضها  متباينة،  طبقية  قوى  من 
كل  أن  معناه  هذا  وأن  جــذري،  وبعضها 

ثورة تتضمن معركتين: األولى بين قوى 
الثورة مجتمعة والقوى القديمة، والثانية 
المعتدلة  والقوى  الجذرية  القوى  بين 

داخل معسكر الثورة ذاته؟
بجبهة  بدأت  العرابية  فالثورة  صحيح.  هذا 
وشرائح  طبقات  على  حتى  اشتملت  عريضة 
قضايا  هناك  كانت  حيث  المجتمع،  في  عليا 
وتحديد  الديمقراطية  قضية  مثل  مثارة  عدة 
األجنبي.  الــتــدخــل  ووقــــف  ــخــديــوي  ال ســلــطــة 
مصلحة  يمثل  تحقيقها  كان  أمور  هذه  كل 

للكل. 
العريضة  الــجــبــهــة  هـــذه  ذلـــك  رغـــم  لــكــن 
كان  فقد  ويمين.  يسار  بين  منقسمة  كانت 
هناك جناح يساري في ثورة عرابي طالب بعزل 
الخديوي وإعالن الجمهورية. هذا الجناح كان 
البارودي.  سامي  ومحمود  عبيد  محمد  يقوده 
وهنا ينبغي التنويه أن محمد عبيد، ومعه ٢٠٠٠ 
مقاتل، رفضوا االستسالم وقاتلوا جميعا حتى 

الموت في معركة التل الكبير. 
الصراع في المرحلة الثورية هو الذي أفرز 
جناح يساري متقدم في قيادة الثورة العرابية. 
فاتجه  اليميني،  الــجــنــاح  أخـــاف  الــجــنــاح  هـــذا 
وكان  مصالحه.  لحماية  التآمر  إلــى  األخــيــر 
صراع األجنحة هذا أحد تعبيرات صراع القوى 

االجتماعية أثناء الثورة. 
بالنسبة  نــفــســه  األمــــر  مــالحــظــة  ويــمــكــن 
طوال  الــثــورة  تتمكن  فلم   .٥٢ يوليو  لــثــورة 
أصحاب  وضــع  من   ،٧٠ حتى   ٥٢ من  عاما،   ١٨
تحدث  الذين  الثورة،  في  الحقيقية  المصلحة 
كان  لــو  السلطة.  مــواقــع  فــي  الميثاق،  عنهم 
هذا قد حدث لتغير الواقع تماما. وبرغم هذا، 
وحتى توضع األمور في نصابها، فإن انتفاضة 
يناير ١٩٧٧ كانت انتفاضة ألصحاب المصلحة 
انتفاضة  السادات  قال  كما  وليس  الثورة،  في 
حــرامــيــة. كـــان يمكن لــهــذه االنــتــفــاضــة أن 
مواقع  في  الكادحين  وتضع  األوضــاع  تصحح 
بعد  مــتــأخــرة  جـــاءت  لــألســف  لكنها  السلطة. 
لحكمه  شرعية  بناء  من  الــســادات  تمكن  أن 

معتمدة على ما حدث في ١٩٧٣. 
صـــراع األجــنــحــة فــي الـــثـــورات أمـــر شديد 
ثورة  قيادة  يمثل  الذي كان  فالجهاز  التعقيد. 
يوليو في مرحلة ما، أقصد اللجنة المركزية 
لــالتــحــاد االشــتــراكــي، كـــان بــه عــنــاصــر من 
األعــيــان. هــذه العناصر هــي الــتــي وقــفــت ضد 
كان  لــو  الــمــراحــل.  بعض  فــي  الــثــورة  تعميق 
والفالحين  العمال  تجنيد  في  نجح  من  هناك 

أحاديث مصر الثورية

""

""

لم تتمكن

ثورة يوليو

من وضع 

أصحاب 

المصلحة 

الحقيقية في 

الثورة في مواقع 

السلطة
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من  وغيرها  المؤسسة  هــذه  داخــل  وتنظيمهم 
مصالحهم،  عن  دافعوا  قد  لكانوا  المؤسسات، 
أو حتى ربما كانت ستحدث حرب أهلية بين 
كان  ولو  المضادة.  الثورة  وقوى  الثورة  قوى 
هذا قد حدث، لربما كان قد أفرز واقعا أكثر 
نضجا من الواقع المترهل الذي نعيشه اليوم. 

يوليو،  ثورة  عن  الحديث  بمناسبة   *
ما هو تصورك عن مضمون ثورة يوليو؟ 

وما هي تناقضاتها؟ 
ومؤمن  ناصري  أنــي  أوال  أؤكــد  أن  أحــب 
بالرغم  وبــأهــمــيــتــهــا،  ــنــاصــريــة  ال بــالــتــجــربــة 
مــن وجــــود تــحــفــظــات، مــثــل مــحــاولــة تطبيق 
االشتراكية بدون اشتراكيين. لكن األكيد 
عام  مناخ  التجربة،  ظل  في  هناك،  كــان  أنــه 

لتكوين الفكر وتطويره. 
ما  إطــار  فــي  تكونت  أنني  أقــول  وعندما 
فإن  فكر،  من  يوليو  ثورة  وانتهجته  طرحته 
وإيجابيا.  مفيدا  أمـــرا  بالتأكيد  كــان  ذلــك 
التي  الــشــبــاب،  منظمة  قــادة  نصف  أن  صحيح 
كنت عضوا بها، يشاركون في الحكم اآلن: 
من علي الدين هالل، إلي مصطفي الفقي، إلي 
إال  الــديــن،  بهاء  كامل  وحسين  شهاب  مفيد 
بشكل  تفكر  ــواة  ن أوجـــدت  ذلــك  برغم  أنها 

مختلف. 
المفارقة كانت أن كثير من قادة الصف 
غير  ــوا  كــان الــنــاصــريــة  الــتــجــربــة  فــي  األول 
مؤمنين بالمشروع وأهدافه، بينما كان كثير 
من تالمذة الصف الثاني والثالث والرابع، من 

أمثالي، مؤمنين بمنطلقات الثورة.  
تمثل  يوليو  سلطة  الثورة.  تقييم  إلى  أعود 
كان  أنــه  أزعــم  أن  يمكنني  تقدميا.  اتجاها 
الطبقات  تجاه  حقيقيا  انحيازا  بالفعل  هناك 
الشعبية. لكن كانت هناك تناقضات. مثال قد 
من  استفاد  من  هي  الوسطي  الطبقة  أن  يقال 
أعيان  أن  أيضا  يقال  وقــد  النظام.  إصــالحــات 
الريف هم أكثر َمن استفاد من قانون اإلصالح 

الزراعي. هذا صحيح إلى حد كبير. 
فــالــفــئــات الــوســطــى والــصــغــرى مــن أعيان 
الريف، وهم من كانوا يملكون بعض األفدنة 
أو يستأجرونها، وليس المعدمين والفقراء، هم 
لم  من  يوليو.  ثــورة  إجـــراءات  أنعشتهم  الذين 
يكن يملك ٨٠ جنيها ليدفعها مقدما كإيجار 
فـــدان مــن األرض لــمــدة ســنــة، ولــم يكن أي 
لم  المبلغ،  هذا  يمتلك  الفقراء  الفالحين  من 
تكن لديه فرصة لالستفادة من قانون اإلصالح 

الزراعي. 

* هل تتفق معنا أن الطبيعة الطبقية 
من  اإلصالح  إلى  وميلها  يوليو،  لسلطة 
جماهيرية  لمؤسسات  دور  بدون  أعلى 
حدود  يفسران  أسفل،  من  ديمقراطية 

إصالحات الثورة وتناقضاتها؟
أتفق مع هذا الرأي إلي حد ما، ولكن ليس 
التاريخ  أن  هــو  بسيط  لسبب  مطلق،  بشكل 
يوليو  ــورة  ث وقــيــادة  اجتماعية.  قــوى  حركة 

وطنية  لجبهة  تركيبتها  فــي  أقـــرب  كــانــت 
والفكرية  الــســيــاســيــة  ــقــوى  ال معظم  ضــمــت 
الموجودة في الساحة، فيها اليسار الماركسي 
وفيها  المسلمين  اإلخــوان  مثل  اليمين  وفيها 
عبد  مثل  للتقدمية  األمــيــل  الــوَســطــي  الجناح 
الناصر. في هذا اإلطار كان طبيعيا أن تفرز 
هذه التركيبة لقيادة الثورة تناقضات، وكان 
طبيعيا أيضا أن تتساقط بعض القوى وتتخلف 

عن المسيرة. 
أريد أن أقول أن بعض المنطلقات النظرية 

تحفظات.  إلي  تحتاج  الماركسي  الفكر  في 
كل  فــإن  سياسيا،  قـــرارا  تطرح  عندما  فأنت 
لصالحها.  تفسيره  تحاول  االجتماعية  القوي 
تقدميا،  جوهره  في  يكون  قرارا  تصدر  فقد 
ثورة  الــقــرار.  هــذا  حــول  التفاف  يحدث  لكن 
إصالح  ــإجــراء  ب تقدميا  قــــرارا  أخـــذت  يــولــيــو 
زراعــــي، لــكــن حـــدث الــتــفــاف، فــأفــاد القرار 

شريحة من أعيان الريف.
ـــا لـــي تحليل  لــكــن مـــن نــاحــيــة أخــــرى أن
لقانون  الـــثـــورة  لــتــبــنــي  الــحــقــيــقــيــة  لــألســبــاب 
على  يــقــوم  التحليل  هــذا  الــزراعــي.  اإلصـــالح 
فقانون  والسلطة.  الــثــورة  جدلية  إلــى  النظر 
اإلصالح الزراعي يبدو وكأنه جاء لرفع الظلم 
واالستغالل عن كاهل الفالحين بإعادة توزيع 
ليضرب  جــاء  ــه  أن الحقيقة  أن  غير  األرض. 
طبقة كبار المالك في واحدة من أهم مصادر 
الزراعية.  لــألراضــي  ملكيتها  وهــي  قوتها 
طبقة  ـ   ٥٢ يوليو  في  ـ  الــثــورة  أسقطت  فلقد 
تحتاج  كانت  لكنها  سياسيا،  المالك  كبار 
بتجريدها  واجتماعيا  اقتصاديا  إسقاطها  إلى 
من ملكية األرض الزراعية، وهذا ما قام به 

قانون اإلصالح الزراعي.
بين  ــروة،  ــث وال السلطة  بين  الجدلية  هــذه 
االقتصادية،  والسيطرة  السياسية  السيطرة 
ممتدة في التاريخ المصري. فعندما جاء الحكم 
السادس  القرن  مطلع  في  مصر  إلى  العثماني 
بمعركتين  المماليك  حكم  أســقــط  عــشــر، 
عسكريتين، ثم في مرحلة أخري ألغي نظام 
قرر  فلقد  الــعــســكــري.  المملوكي  اإلقــطــاع 
واالستعانة  المماليك  على  اإلبقاء  العثمانيون 
قرروا  ولكن  المحلية،  اإلدارة  شئون  في  بهم 
كــذلــك الــقــضــاء عــلــى مــصــدر قــوتــهــم، وهو 
إلغاء  قلنا  كما  فتم  األرض،  على  سيطرتهم 
نظام اإلقطاع المملوكي في مصر، بالرغم من 
أن هذا النظام ظل مستمرا في العراق والبلقان 

وبعض مناطق آسيا الصغرى. 
الشيء ذاته حدث في عهد محمد علي الذي 
وعسكريا،  سياسيا  المماليك  مــن  تخلص 
وقضى كذلك على األساس االقتصادي لقوتهم، 
أنه  المصادر  بعض  (تقول  االلتزام  نظام  وهو 
ملتزم   ٣٠٠ هناك  كــان  ملتزما،   ٦٠٠ بين  من 
أرض  مساحة  ثلثي  يمتلكون  المماليك  من 

مصر).
* إذا كانت ثورة يوليو قد قضت على 
واقتصاديا،  سياسيا  المالك  كبار  سلطة 
فمن الذي حل محل هؤالء المالك الكبار؟ 
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""

عندما

تتعرض مصالح 

الناس للخطر

فإن نضال الشارع 

وحده هو الحماية 

ألصحاب 

المصلحة

في التغيير
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تفاعل
تمثل  الثورة  كانت  ماذا  أخــرى:  بعبارة 

طبقيا؟
ثورة  قــيــادة  فــي  الــمــتــقــدم  لــلــجــزء  بالنسبة 
ينتمي  كــان  الناصر  عبد  جمال  فــإن  يوليو، 
وهي  الوسطي،  الطبقة  مــن  األدنـــى  للشريحة 
أبناء  بالطبع.  الخاص  تفكيرها  لها  شريحة 
يحبون  وال  بروليتاريا،  ليسوا  الشريحة  هــذه 
في  موظف  فأصغر  بروليتاريا.  يكونوا  أن 
الدولة، حتي ولو كان غفيرا، يعتبر نفسه في 
وضعية أفضل من الفالحين والعمال. هذه هي 
تركيبة الطبقة الوسطي. فهي تقاوم لكي ال 
تهبط إلى وضعية العمال، وتناضل من أجل أن 

تصعد طبقيا. 
هذه بالضبط هي مشكلة الطبقة الوسطي، 
وهــي كــذلــك مشكلة الــنــظــام فــي ظــل ثورة 
لكي  فــالح  أو  بعامل  تــأت  لم  فالثورة  يوليو. 
كما  كــانــت  قيادتها  وإنــمــا  المجتمع،  يــقــود 
لبعض  هؤالء  اتخاذ  الوسطى.  الطبقة  من  قلنا 
السياسات التقدمية أمر جيد ويصب في صالح 
االعتراف  مــن  البــد  ولــكــن  المجتمع،  تــقــدم 

أنهم ال يمتلكون  حس الطبقات المهمشة أو 
المقهورة.

أن  على  التأكيد  مــن  البــد  كــذلــك  لكن 
ثورة يوليو تبنت بشكل فعلي مجمل شعارات 
معناه  وهذا  األربعينات.  في  الوطنية  الحركة 
أنها أنجزت ما كانت تطرحه قوى التقدم في 
تلك المرحلة. وهذا يحسب لها. أما النقد الذي 
تكن  لم  بأنها  يوليو  لثورة  يقدم  أن  يمكن 
جهاز  تهدم  لم  ألنها  الكفاية،  فيه  بما  جذرية 
الدولة القديم الموروث عن عهد الملكية بل 
تحركت في إطاره، فهو نقد يضع افتراضات 
الحدث  يحلل  من  يطرحها  أن  يصح  ال  جدلية 

التاريخي.
الدولة  جــهــاز  أن  يــطــرح  حــمــدان  فــجــمــال 
ضرورة في المجتمعات النهرية. وهذا في حالة 
المصاعب  إلــى  إضافية  صعوبة  يضيف  مصر 
المرتبطة بتغيير جهاز الدولة عموما. انظروا 
ـــعـــراق. فلقد  إلـــى تــجــربــة األمــريــكــان فــي ال
تخلصت سلطات االحتالل األمريكي من جهاز 
الدولة القديم في العراق، وهي اآلن في ورطة 

ال مخرج منها. 
جهاز  تغيير  ضــــرورة  قضية  فــطــرح  إذن 
الدولة يمثل تجاوزا لسياق تاريخي فرض مسار 
األحــداث. وال ننسى في هذا السياق أن نؤكد 
على المفارقة اآلتية: أن الفنيين والتكنوقراط 
المؤسسات  أكثر  العام،  القطاع  أداروا  الذين 
أبناء  كانوا  يوليو،  ثــورة  مشروع  عن  تعبيرا 
الذين  السابقة  واالرستقراطية  العليا  الطبقات 
بعبارة  الــدور!  لهذا  أّهلهم  جيدا  تعليما  تلقوا 
أبناء  مساهمة  إلـــى  ــورة  ــث ال احــتــاجــت  أخــــرى: 
لكي  عليها  تقضي  لكي  أتــت  التي  الطبقة 

تحقق أهدافها! 
يوليو؟  ثـــورة  بعد  مــا  عــن  ومـــاذا   *
أخرى:  بعبارة  الراهن؟  العصر  عن  ماذا 
لحظة  في  مبارك  لعصر  تقييمك  هو  ما 

شيخوخته الراهنة؟ 
أنا أرى أن مصر تعيش حالة أزمة اجتماعية 
غير مسبوقة. مظاهر األزمة موجودة في كل 
في  الخريجين  ماليين  فهناك  الحياة.  مناحي 
حالة بطالة تسببت فيها الدولة، ألنها تنازلت عن 
كل ممتلكاتها التي كانت من الممكن أن 
يتم  والتعليم  الشباب؛  تشغيل  في  تستخدمها 
التاريخ  ودروس  أجنبية؛  لمخططات  تطويعه 
هناك  يصبح  حتي  المدارس  في  تقليصها  يتم 
في  تقف  والناس  وطنهم؛  في  للشباب  تغييب 
يصبح  عندما  تخيل  نهار..  ليل  الخبز  طوابير 
هم الغالبية العظمي من المواطنين هو كيفية 
الحصول على رغيف الخبز؛ واألسعار تلتهب 
ولن يلحق بها أي مصدر للدخل طالما أنك غير 
مرتبط بوظيفة تتيح لك السرقة أو النهب أو 
تقاضي رشوة؛ والقرار السياسي تابع بالكامل 
المظاهر  عــشــرات  هــنــاك  باختصار  لــلــخــارج؛ 
مصر  األوضــــاع  أن  عــن  يعبر  كلها  لــألزمــة، 

يصعب أن تستمر على ما هي عليه.
الجماهيرية  الحركة  هل  رأيك  وفي   *
تغيير  فــي  دورا  تــلــعــب  ألن  مــؤهــلــة 

األوضاع؟
بالطبع هناك إرهاصات نلمسها كلنا. هناك 
إضرابات مستمرة واحتجاجات فئوية. ولكني 
أري أن هذا غير كافي. االحتجاجات الفئوية 
ربما  وهــي  خــطــوات.  تتلوها  أن  ينبغي  خطوة 
تتحول إلى حركة عامة ضد النظام. هنا يبرز 
عنصر التجمع والتنظيم. فهل من الممكن أن 
تتطور األمور وينفجر تحرك اجتماعي ضخم 
أين  هو:  السؤال  ولكن  ربما.  النظام؟  يسقط 
بأن  أشعر  كبديل؟  الجاهزة  السياسية  القوى 
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انتفاضة الخبز ١٨-١٩ يناير ١٩٧٧.. ما أشبه الليلة بالبارحة
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كلها  مصر  في  الموجودة  الرسمية  األحــزاب 
ــجــاهــزة، وغير  ــقــوة الــوحــيــدة ال مــســتــأنــســة. ال
المستأنسة، هي اإلخوان المسلمون. لكن بعض 
يتحولون  ربما  اإلخــوان  أن  يكشف  التفكير 
وربما  الحاسمة،  اللحظة  في  النظام  صف  إلى 

يدخلون معه في مساومة. 
الحقيقة أن ما نحتاج إليه هو قوة سياسية 
الــســيــاســيــة وتحريك  الــمــمــارســة  قــــادرة عــلــى 
حقيقة  على  التأكيد  مــن  البــد  هنا  الــشــارع. 
تفرضها  ال  الديمقراطية  الممارسة  أساسية: 
الممارسة  المعارضة؛  صحف  أو  البرلمانات 
الديمقراطية يفرضها الشارع. فكلنا رأينا ما 
وكيف  تقريبا،  عامين  منذ  فرنسا  في  حدث 
أن الشارع أرغم النظام على التراجع وتغيير 
الشارع  أرغـــم   ١٩٧٧ ففي  كــذلــك،  قــراراتــه. 
الــمــصــري الــســلــطــة عــلــى الــتــراجــع. صحيح 
الشارع  أن  إال  ســيــاســي،  يــكــن  ــم  ل الــمــطــلــب 
التراجع.  عــلــى  الــســلــطــة  أرغــــم  الــنــهــايــة  فــي 
تتعرض  فعندما  الحقيقي.  المحك  هــو  هــذا 
الديمقراطية للخطر، وعندما تتعرض مصالح 
وليس  الـــشـــارع،  نــضــال  فـــإن  للخطر،  ــنــاس  ال
البرلمان أو الكتابة في الصحف، يكون هو 
الحقيقية  المصلحة  أصحاب  لحماية  الفيصل 

في التغيير الجذري.
* في هذا السياق، ما هو تقييمك لمدى 
أصحاب  الشعبية،  الجماهير  استعداد 
الجذري،  التغيير  في  الحقيقية  المصلحة 

إلجراء تغيير ثوري وحمايته؟
هو  األول  مــكــونــان:  لها  التغيير  عملية 
ــه شعب  ــي ـــــذي يـــرفـــض ف ـــوضـــع الــــثــــوري ال ال
استمرار الظلم، والثاني هو القيادة التي تخرج 
من صفوف الشعب في اللحظة المناسبة لتقود 

عملية التغيير. 
عندما يصل وعي الناس، وتصل حركتهم، 
إلى مرحلة ثورية، فإن التغيير يصبح ممكنا. 
وهي  الثانية،  النقطة  أهمية  تبرز  هنا  لكن 
توفر قيادة جاهزة ومستعدة. فالدولة مؤسسة 
في غاية التعقيد. وإدارة الحياة اليومية فيها 
أمر في غاية الصعوبة. وإذا كنا اليوم نوجه 
المجتمع  أدارت  ألنــهــا  يــولــيــو  ــثــورة  ل ــلــوم  ال
باستخدام جهاز الدولة القديم دون أن تغيره، 
يكون  أن  قادمة،  ثورة  ألي  استعدادا  فيجب، 
هناك من هم قادرون على قيادة مرافق الدولة 
وشئونها من أوساط الطبقات الثورية. ولكي 

نصل إلي هذا نحتاج إلي عمل سياسي.
ولكن هل نستنج من هذا أن الثورة مؤجلة 

فال  ال.  بالطبع  الــمــصــري؟  الــشــعــب  حــالــة  فــي 
بالقلم  شعب  مسيرة  رسم  يمكنه  أحد  يوجد 
والمسطرة. فمن الممكن جدا أن ينزل الشعب 
غدا إلي الشارع في انتفاضة عامة. كذلك من 
الممكن أن يكون ما يطيل عمر النظام هو 
هل  للشارع؟  النزول  بعد  وماذا  الناس:  تساؤل 
البديل؟  وما  من؟  ولصالح  الجيش؟  سيتدخل 
سهل.  حل  يوجد  وال  ومعقدة  كثيرة  القضايا 

ولكن المؤكد أن المجتمع يمر بأزمة.
* كالمك يوحي بأنه من الضروري أن 
تتبلور القيادة الثورية قبل اندالع الثورة؟ 
أليس من الممكن أن تتشكل القيادة أثناء 

النضال الثوري نفسه؟
القوانين الحاكمة للمجتمع ليست قوانين 
رياضية. من الممكن أن تحدث مفاجآت، ومن 
الممكن أن تتطور قيادة خالل األحداث، وهذا 
ما حدث خالل ثورة القاهرة سنة ١٨٠٥ التي برز 
فيها رجل يعمل بائعا للخضروات ليصبح قائدا 
شعبيا. إذن فمن الممكن طبعا أن تتخلق في 
غمار األحداث قيادات. لكن الشرط هنا هو أن 
تطول األحداث. فهبة ليوم أو اثنين لن تتمكن 

مركزية  دولــة  مع  خاصة  نفسها،  تطوير  من 
أساليب  فيها  السلطة  تمتلك  مصر  مثل  نهرية 

شتي للقمع.
ولكن على كل األحوال أنا رأيي أن الواقع 
الحالي واقع متأزم وال يمكن له أن يستمر. 
أي شخص اليوم، حتى لو كانت قدراته على 
في  نعيش  أننا  يدرك  سوف  بسيطة،  التحليل 
ظل  في  نعيش  فنحن  الجوانب.  متعددة  أزمة 
منطقة تهيمن عليها إسرائيل، وفي ظل هيمنة 
والمليارات  واالستسالم،  الواقع  األمــر  ثقافة 
التي أنفقت على قصور وقرى الساحل الشمالي 
البحر  ساحل  قصور  على  وكذلك  السياحية، 
األحمر، ستدفع أصحاب هذه القصور والقرى 
السياحية، وهم أصحاب مصلحة في استمرار 
األغلبية،  بمصالح  للتضحية  الراهن،  الوضع 

حفاظا على ملكياتهم وأموالهم.
هذا هو مضمون األزمة التي نعيشها. وهو 
تستمر  لن  األوضـــاع  أن  توقع  إلــى  يدعونا  ما 
ــأمــل أن  طــويــال عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه. فــقــط ن
الجذري  التغيير  تجعل  التي  الشروط  تتوفر 

ممكنا. 

أحاديث مصر الثورية

اإلصالح الزراعي.. لمن؟!



٥٠ ربيع ٢٠٠٨

د.سعيد النشائي

نضالنا ضد االستعمار والصهيونية 
وأساطري احلل السلمي

يتخذ النضال ضد االستعمار والصهيونية في المنطقة العربية منعطفا جديدا 
في العقود األخيرة يضيف إلى المكونات القديمة لهذا الصراع مكونات جديدة 
تتطلب الحرص في تناول بعض المفاهيم والتأكيد على بعض الثوابت التي ال 

يجب التخلي عنها تحت أية ظروف انتقالية ومؤقتة.

أصوات وأصداء من اليسار رؤى



٥١ ربيع ٢٠٠٨

فبعــــــد أن كان التصدي الرئيســــــي 
لالســــــتعمار والصهيونيــــــة يتم من 
جانب االتجاهات القومية واليسارية أصبح 
يتــــــم من جانب القوى اإلســــــالمية. وبعد أن 
كانــــــت المواجهة من جانب أنظمة وطنية 
بقيادة النظام الناصري في مصر، أصبحت 
معظم األنظمة العربية موافقة على أسطورة 
الحل السلمي، والباقي في انتظار أسطورة 
أخرى هى تحســــــين شروط هذا الحل رغم 
أن الكيان الصهيونــــــي وحلفاءه يوجهون 
العربيــــــة الراكضة نحو  للقوى  الضربات 
سراب السالم، ورغم أن ضرباتهم لها تزداد 
كلمــــــا زاد ركضها. وما حدث في مؤتمر 
أنابوليــــــس وبعده هو أحدث مثال على ذلك. 
ولوال وجود المقاومة لزادت هذه الضربات 
شــــــدة. فهل يمكن لهذه الضربات أن تفيق 
ولو جــــــزءا من هــــــذه القوى؟ علــــــى األقل 
الجزء الذي لم يصل بعــــــد لمرحلة العمالة 

لالستعمار والصهيونية.
ومن الواضح أنه بعد خروج األنظمة من 
المواجهة لم تتوقــــــف المقاومة بل انتقلت 
إلــــــى تنظيمات غير ســــــلطوية مثل منظمة 
حماس وحلفائها في فلســــــطين وحزب اهللا 
وحلفائه في لبنان والمقاومة العراقية. وهى 
أجنحة من المقاومة تزداد قوة وراديكالية 
رغم الحصار والعدوان ضدها، ليس فقط 
من االســــــتعمار والصهيونيــــــة بل أيضا من 
جانب معظــــــم األنظمة العربية. وأخطر ما 
وحلفائهم  والصهيونية  االستعمار  يواجهه 
هو تنامي هذه القوى وانتشــــــار سياســــــاتها 
وأساليبها إلى بلدان عربيه أخرى بالتوازي 
مــــــع تنامي قدراتها ونفوذهــــــا داخل بالدها. 
لذلك فإن القوى اإلســــــتعماريه والصهيونية 
تركز وتكثف جهودهــــــا اإلجرامية ضد 
هذه القوى. ولكن عجلة التاريخ في اتجاه 
التحــــــرر واالنتصار علــــــى الظلم ال تتوقف 

أبدا.
إن المحطــــــات الرئيســــــية فــــــي تاريــــــخ 
الصــــــراع العربــــــي الصهيونــــــي تميزت في 
معظم األحوال بهزيمــــــة األنظمة وانتصار 
الشــــــعوب. ففي عام ١٩٤٨ انهزمت الجيوش 
العربية أمام العصابــــــات الصهيونية، إال أن 
الشعوب لم تهزم وغيرت النظم الحاكمة 
لمواجهــــــة االســــــتعمار والصهيونيــــــة. وفى 
أن  إال  العربيــــــة  النظــــــم  انهزمــــــت   ١٩٦٧
الشــــــعوب لم تهــــــزم وقامت تعــــــد العدة في 

مصر وسوريا لالنتقام وانطلقت المقاومة 
الفلســــــطينية وحدث االنتصار الجزئي في 
١٩٧٣ الــــــذي حولته األنظمة إلــــــى اتفاقيات 
كامب ديفيــــــد التي يصر النظام في مصر 
على أنها انتصارا تاريخيا ويصدقه البعض، 
وتصر قوى كثيرة داخل مصر وخارجها 
أنها تمثل استســــــالما مشينا واعترافا غير 
العنصري  الصهيونــــــي  بالكيان  مشــــــروع 
الغاصــــــب ومكافئة له علــــــى جرائمه منذ 
وبكثافــــــة  اآلن  حتــــــى  والمســــــتمرة   ١٩٤٨
وإجرام متزايدين. وبعدها ابتعدت األنظمة 
عــــــن النضــــــال ضــــــد الكيــــــان الصهيوني 
العديد من  الفلســــــطينية  المقاومة  لتحقق 
االنتصــــــارات وتتلقى العديــــــد من الطعنات 
من األنظمة، حتى تحولت قيادتها إلى نظام 
يقدم التنازالت. فقامــــــت حماس وحلفاؤها 
لتوقف خــــــط تنازالت النظام الفلســــــطيني 
اعتمادا على الجماهير الشــــــعبية، كما قام 
حــــــزب اهللا بتحرير جنوب لبنــــــان اعتمادا 
على الجماهير الشعبية في عام ٢٠٠٠، كما 
وجهت المقاومة اللبنانية، بقيادة حزب اهللا، 
للكيــــــان الصهيوني هزيمة إســــــتراتيجية 
فــــــي صيــــــف ٢٠٠٦ اعتمادا علــــــى الجماهير 

الشعبية.
وفى إطار اإلشارة إلى انسحاب األنظمة 
مــــــن المعركة يجب اإلشــــــارة إلــــــى النظام 
اإلســــــالمي الراديكالــــــي في إيــــــران الذي 
يمثل النظــــــام الوحيد في المنطقة المعادى 
بحــــــزم لالســــــتعمار والصهيونيــــــة، والذي 
يدعم بشــــــكل كبير، بمساهمة متوسطة 
من ســــــوريا، حركات المقاومة الشــــــعبية. 
ومــــــن دواعي التفاؤل الحذر في هذا اإلطار 
أن المحــــــاوالت االســــــتعمارية الصهيونيــــــة 
لمحاصــــــرة النظام اإليراني تواجه سلســــــلة 
متتاليــــــة مــــــن اإلخفاقــــــات يتوقــــــع لهــــــا أن 
تســــــتمر وتتزايــــــد خصوصا مــــــع اإلخفاق 
الواسع لالستعمار والصهيونية في العراق 
وأفغانســــــتان. وآخر هــــــذه اإلخفاقات، وإن 
لــــــم يكن أشــــــدها، هو على ســــــبيل المثال 
تقرير المخابــــــرات األمريكية المتناقض 
تمامــــــا مع أكاذيب الســــــيد بــــــوش وأذنابه 
مثل كوندوليزا رســــــولة الفوضى الخالقة 
اإلجرامية. كما أنه يبدو أن بعض األنظمة 
العربية الرئيســــــية مثل مصر والســــــعودية 
قد بــــــدأت  تقيم عالقات جيــــــدة مع النظام 
اإليراني. بل أن نظامنا المصري نفســــــه قد 

الكونجرس  قــــــرار  على  بشــــــدة  اعترض 
الخــــــاص بالمعونــــــات األمريكيــــــة لمصر 
بصفته تدخل في شــــــئون مصــــــر. وبالرغم 
مــــــن أن جريــــــدة األهــــــرام نشــــــرت موافقة 
كل األحــــــزاب والقــــــوى السياســــــية علــــــى 
هذا الموقــــــف للحكومــــــة المصرية فإنها 
لم تنشــــــر رأى جماعة اإلخوان المســــــلمين 
المؤيد لهذا الموقف للحكومة المصرية. 
كما لم تشر إلى أضرار هذه المعونة على 
االقتصاد المصري وهذا موضوع هام جدا 
يجب على االقتصاديين الوطنيين التصدي 
له كما فعــــــل االقتصاديين فــــــي أمريكا 
الالتينيــــــة. كمــــــا أننــــــا نقــــــرأ يوميــــــا عن 
خالفات السيد بوش مع عمالئه في العراق 
وأفغانســــــتان وباكســــــتان وأماكن أخرى 
وهزائمه المتتالية فــــــي أمريكا الالتينية 
وحديثا في باكســــــتان. وهزائمه الداخلية 
كبيرة حيث انخفضت شــــــعبيته إلى أدنى 
مســــــتوى فــــــي تاريــــــخ الواليــــــات المتحدة 
وأكثر من ٪٨٠ من شــــــعبه يعارض حربي 
العراق وأفغانســــــتان، وانطلقت المظاهرات 
وانتشــــــرت أغاني البوب ضد هذه الحروب 
اإلجرامية. هذا يساهم في فشل مخططهم 
لمحاصرة إيران كمــــــا يضعف مخططهم 

اإلجرامي في المنطقة. 
إن جرائم الصهاينة وحلفائهم ضد أهل 
غزة الصامديــــــن ومحاولــــــة تدميرهم هو 
إضافــــــة إلى موســــــوعة العنصرية واإلجرام 
الخاصة بهــــــذا الكيان العنصري وحلفائه. 
وصمود أهل غزة واتســــــاع التعاطف معهم 
هــــــو إضافة إلى موســــــوعة النضال ضد هذا 
الكيان العنصري وحلفاؤه الذين يخيفهم 
هــــــذا التعاطف الذي لم يتحــــــول إلى نضال 
مشــــــترك بعد، لدرجة أن أقاموا الدنيا ولم 
يقعدوها بعد ضد الموقف اإلنسانى لالعب 

المصري أبوتريكة في مباراة السودان. 
هذه هي الصورة العامة باختصار شديد، 
مضافا إليها لألسف الشديد أنه ليست فقط 
األنظمــــــة العربية هــــــي التــــــي تراهن على 
أســــــطورة الحل الســــــلمي بل إن العديد من 
القوى السياســــــية األخرى في المنطقة تقع 
في هذا المطب الخطير بتبريرات متعددة 

كلها خاطئة.
إن أســــــطورة الحل السلمي مع الكيان 
الصهيوني، التي رفضها الزعيم الوطني عبد 
الناصر، وال زال يرفضها البعض، وركض 
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رؤى
إليهــــــا، وال زال يركــــــض، الكثيرين، هي 
أسطورة شديدة الضرر بكل دول وطبقات 
وفئات العالــــــم العربي واإلســــــالمي، وربما 
كل العالــــــم على المــــــدى البعيد. إنها تمثل 
مكافأة للمعتدى على عدوانه وللعنصري 
على عنصريته والنازي على نازيته، وذلك 
ليس بدءا من عدوان ١٩٦٧ولكن منذ قيام 
هذا الورم الســــــرطاني على أرض فلسطين 

العربية عام ١٩٤٨.
وهكذا، ومع األســــــف الشــــــديد، ينقسم 
الوطن العربي، الذي هو الجزء األساسي من 
العالم اإلســــــالمي والعالم كله في مواجهة 
هذا الورم الســــــرطاني العنصــــــري النازي، 
إلى طرفين أساســــــيين: الطرف األول يصر 
على مواصلة وتعميق وتوسيع النضال من 
أجــــــل القضاء على هذا الكيان الصهيوني، 
ونفوذ حلفائه في المنطقة، والطرف الثاني 
يصر علــــــى إمكانية التعايش ســــــلميا مع 
هــــــذا الكيان وحلفائه مع التنازل عن جزء 
من حقوقنــــــا التاريخيــــــة، خصوصا حقوق 
الشعب الفلســــــطيني. ويتهم الطرف األول 
الطــــــرف الثاني باالستســــــالم كحــــــد أدنى 
والعمالــــــة لالســــــتعمار والصهيونية كحد 
أقصى، بينما يتهــــــم الطرف الثاني الطرف 
األول بالتطرف وعدم الواقعية كحد أدنى 
والعمالــــــة ألطــــــراف خارجية (مثــــــل إيران 
أو القاعــــــدة) كحد أقصــــــى. هذا النوع من 
االنقســــــام واجهته معظم حركات التحرر 
على مدى التاريخ البشرى وثبت في معظم 
األحوال انتصار الطــــــرف األول، والحاالت 
القليلــــــة التــــــي لم يحدث فيهــــــا ذلك كانت 
نتيجتها ضيــــــاع األمة بكاملها كما حدث 
في حاالت االســــــتعمار االســــــتيطاني الناجح 

في أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا.
من الطبيعي أن يكون كل إنســــــان مع 
الســــــالم، ولكن الســــــالم القائم على العدل 
وليس القائــــــم على نهب حقــــــوق اآلخرين 
وقتلهم. إن الكيــــــان الصهيوني ليس دولة 
لكي نقيم معه سالما، بل هو ورم سرطاني 
عنصــــــري ونــــــازي، قائم علــــــى نهب حقوق 
اآلخريــــــن وقتلهم. إنه نوع من االســــــتعمار 
االستيطاني المتأخر الفاشل، وكلما ازداد 
فشله ازداد إجرامه وعنصريته مثل مشروع 
هتلر النازي. هذه المشاريع الفاشلة كلما 
تأخرت مواجهتها ارتفع ثمن إفشــــــالها على 
كل األطراف. بدون الدخول في طبيعة هذا 

المشروع االستيطاني والعنصري ومقومات 
فشــــــله، فإنه مــــــن المفيد في هــــــذه العجالة 
التأكيد على أنه رغم نجاح المشــــــروعات 
أمريــــــكا  فــــــي  العنصريــــــة  االســــــتيطانية 
وأســــــتراليا ونيوزيلنــــــدة (بغض النظر عن 
إجرامها وبشاعة أســــــاليب إنجاحها)، فإنها 
فشــــــلت في كل المحــــــاوالت التالية وعلى 
رأسها الجزائر وجنوب أفريقيا. يضاف إلى 
ذلك الفشل الذريع لمحاولة دعم االستعمار 

العنصري  الصهيوني  االستيطاني  للكيان 
باحتالل العراق وتصاعد المقاومة الشعبية 
بأشــــــكال مختلفة رغم موقــــــف األنظمة، 
باإلضافــــــة إلى الحقيقة المــــــرة التي يعلمها 
حتــــــى الراكضيــــــن وراء أســــــطورة الحل 
الســــــلمي، وهــــــى أن هذا الورم الســــــرطاني 
وحلفــــــاءه ال يريدون حال ســــــلميا وال حتى 

استسالميا، ولهذا حديث آخر.
االســــــتعمار  ضــــــد  الجــــــاد  النضــــــال  إن 
والصهيونيــــــة يــــــؤدى إلــــــى نضــــــج القــــــوى 

السياســــــية المناضلة ونشــــــوء تحالفات بين 
هذه القوى مثلما الحال في لبنان وفلسطين 
إلــــــى حد كبير والعــــــراق إلى حد ما. بينما 
هــــــذه التحالفات ال زالــــــت ضعيفة في بلدان 
أخرى لضعف النضال الجاد ضد االستعمار 
والصهيونيــــــة. لذلــــــك فعلــــــى كل القــــــوى 
الوطنية المعادية لالســــــتعمار والصهيونية 
ســــــواء كانت إســــــالمية، يســــــارية، قومية، 
ليبراليــــــة أو غيرها توحيــــــد صفوفها ضد 
االستعمار والصهيونية وحلفائهم فهذا هو 
أول الطريق إلى التقــــــدم أيا كان تصورنا 

لهذا التقدم.
وخــــــالل هذا النضال وبعــــــده يجب على 
كل القــــــوى الوطنيــــــة الشــــــريفة، وعلــــــى 
الطوائــــــف واألديــــــان، التخلص مــــــن الحلم 
الســــــاذج أن أيا منها ســــــوف يســــــود ويضع 
الباقيــــــن تحت أقدامه أو يتفضل بالســــــماح 
لهم بالحياة منقوصى الحقوق أو االنقسام 
بجزء من الوطن يمارس فيه هذه األمراض 
النفســــــية. فهذا الذل وارد فقــــــط في حالة 
واحدة وهــــــى أن يعيش الجميع تحت أقدام 
االســــــتعمار والصهيونيــــــة بعــــــد أن يــــــؤدى 
االنقســــــام الغبي إلى هزيمة الجميع ال قدر 
اهللا . وأوضح مثال على فاعلية هذه الوحدة 
هو وحدة الوطنيين المعاديين لالســــــتعمار 
والصهيونيــــــة فــــــي لبنــــــان، ســــــواء كانوا 
إســــــالميين أو مســــــيحيين أو قومييــــــن أو 
شــــــيوعيين، وانتصارهم العظيم في صيف 
واســــــتمرار  وحلفائهم  الصهاينة  ٢٠٠٦ على 
تزايــــــد قوتهــــــم وصمودهم رغــــــم صعوبة 

الظروف محليا وعربيا وعالميا.
إن مســــــتقبلنا الحقيقي هو في وحدتنا 
مهما كانــــــت اختالفاتنا وأهــــــم مكونات 
وحدتنــــــا حاليا هي النضال ضد االســــــتعمار 
والصهيونيــــــة وهزيمتهــــــم هزيمة كاملة. 
ومع األسف الشديد فإن هذا االنتصار على 
االستعمار والصهيونية يتأخر في المنطقة 
وفى العالــــــم كله نتيجــــــة موقف األنظمة 
والقــــــوى المراهنــــــة على أســــــطورة الحل 
السلمي، سواء كان هذا الموقف ناتجا عن 
عمالة أو غباء وضيق أفق أو مصالح طبقية 
آنية وقصيــــــرة النظر. ولكــــــن ذلك كله 
وضع مؤقت سوف يتغير مع تصاعد نضال 
القوى الوطنية وتحالف أجزائها المختلفة 
وانكشــــــاف حقيقة المخطط االستعماري 

الصهيوني أمام أية قوى منخدعة.

""

""

إن النضال

الجاد ضد 

االستعمار 

والصهيونية 

يؤدي إلى نضج 

القوى السياسية 

المناضلة 

نضالنا ضد االستعمار والصهيونية وأساطري احلل السلمي
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بشير صقر

تعقيب على مقال "اإلخوان املسلمون وحديث احلزب"
مسار مجاعة اإلخوان املسلمني بني 

واقع احلال وإسقاطات احلاملني 

"ماذا لو  وصل اإلخوان المسلمون للحكم في مصر؟ هل يعترفون بإسرائيل؟ 
هل يساوون بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية؟ هل يقبلون 
تولي األقباط رئاسة الدولة؟ هل يواصلون البرامج الليبرالية الجديدة التي 
تنفذها حكومات مبارك؟ وما الحل الذي يطرحونه لحل األزمة اإلجتماعية في 
مصر؟" بهذه األسئلة الستة بدأ مقال "اإلخوان المسلمون وحديث الحزب" 

المنشور بمجلة أوراق اشتراكية بالعدد ١٨(شتاء ٢٠٠٧). 
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رؤى
مسار مجاعة اإلخوان املسلمني بني واقع احلال وإسقاطات احلاملني 

مــن تــلــك األســئــلــة تــعــّرض المقال 
نشروه  الذي  السياسي  لبرنامجهم 
تلك  هــي  بــشــدة  نظرنا  لفت  ومــا  مــؤخــرا. 
المعالجة لمسار جماعة اإلخوان المسلمين، 
التحديد:  وجــه  على  هي  نقاط  أربــع  وفــى 
أوال قراءة مسار جماعة اإلخوان استنادا إلى 
والتصريحات  (البرنامج)  الكتابات  بعض 
السنوات  فــي  العملي  سلوكهم  وإهــمــال 
ثانيا  التاريخ؛  تجاهل  عن  ناهيك  األخيرة، 
"الخالفات" المستنبطة من المسار السياسي 
للجماعة خالل السنوات األخيرة وإرجاعها 
ــيــار شــبــابــي تــســانــده بعض  ـــى "تــبــلــور ت إل
عملية  إلــى  يتوق  الجماعة  داخــل  القيادات 
ثالثا  اإلخـــوان"؛  فكر  في  شاملة  تحديث 
تصديق ما تضمنه المقال عن "المحاوالت 
المضنية التي بذلها اإلخوان لطمأنة الجماعة 
السياسية المصرية حول نواياهم كجماعة 
والحريات  الحقوق  تحترم  مدنية  سياسية 
يعقده  الــذى  واألمــل  الحديث"،  بمفهومها 
المقال على التيار الشبابى اإلصالحى الذى 
تفوح رائحته من بعض العبارات مثل "جاء 
كل  نسفت  صــدمــة  السياسى  برنامجهم 
هذا المجهود" أو "إن الصراع الطبقى فى 
مصر والتطورات االقتصادية واالجتماعية 
قد تدفع إلى مزيد من بلورة هذا التيار"؛ 
على  اإلخواني  الخطاب  يتوجه  لمن  رابعا 

وجه الدقة؟
استنادا  اإلخوان  مسار  قراءة  أوال 
والتصريحات  الكتابات  بعض  إلــى 

وإهما ل سلوكهم العملي
العمر  مــن  الــعــاشــرة  فــي  كنت  عندما 
ألححت في سؤال أبي: لماذا ال تتردد على 
مقر شعبة اإلخوان المسلمين  ببلدتنا كما 
شيئا  يقولون  ألنهم  أجابني:  تفعل؟  كنت 
تفسيرا  طلبت  ولما  آخــر.  شيئا  ويفعلون 
ـــى أين  قـــال لـــي: عــنــدمــا تــســأل شخصا "إل
(شماال)  طنطا  إلى  فيجيبك  ذاهــب؟"  أنت 
(جنوبا)  منوف  إلــى  ذاهــب  أنــه  وتكتشف 
كبرت  وعندما  تصدقه؟  أن  يمكن  فهل 
سنوات أخرى كنت أسمع العبارة الدارجة 
الشهيرة: "أسمع كالمك أصدقك.. أشوف 
أمـــورك أســتــعــجــب." وبــعــد ســنــوات أخرى 
قرأت حكمة سارتر: "إننا لسنا ما نقول، 
أبى  قصد  تذكرت  عندها  نفعل"،  ما  إننا 
كلما  دائما  أستعيدها  وكنت  إجابته،  من 
سمعت العبارة الدارجة أو صادفت حكمة 

سارتر. فما يعوزنا نحن متعاطو الثقافة هو 
أال نصدق ما تصدره األفواه من أصوات إال 

بقدر ما تؤكده الممارسة من عمل.
وتصريحات اإلخوان معروفة وشعاراتهم 
شــتــى. فــمــن قــولــهــم "أنــهــم جــمــاعــة األمر 
ــنــهــي عـــن الــمــنــكــر" فى  بــالــمــعــروف وال
جماعة  "أنــهــم  ــى  إل للنشأة،  ـــى  األول ـــام  األي
من  جماعة  ليست  أنها  المسلمين" (الحظ 
الشيطان  مــع  "نتحالف  إلــى  المسلمين)، 
"اهللا  إلــى  الــجــمــاعــة"،  مصلحة  سبيل  فــي 
إسماعيل  "إن  إلــى  (فــــاروق)،  الملك"  مــع 
(صدقي) كان صادق الوعد وكان صديقا 
كتبها  التى  البنا  حسن  وثيقة  إلى  نبيا"، 
مصر  وزراء  رئيس  النقراشي  مقتل  عقب 
من  اغتالوه  مــن  وصفت  والــتــى   ١٩٤٩ عــام 
إخوانا  ليسوا  بـــ"أنــهــم   الجماعة  أعــضــاء 

وليسوا مسلمين." 
وقياسا على هذا ال يخرج برنامج اإلخوان 
المسلمين عن كونه كالما يلقون به في 
يتجادلون  أو  بــه  لينشغلوا  البعض  وجــوه 
حوله، بينما هو رسالة في اتجاه آخر مثل 
رسالتهم التي دّبجوها غداة  إصدار الوثيقة 
الكبير.  األوســط  الشرق  عن  األمريكية 
يشدنا  الــمــثــقــفــيــن  مــعــشــر  ــحــن  ن ـــا  ـــن وألن
ُتسيل  هذه "الباللين"  مثل  فإن  المكتوب 
لعابنا أكثر من أية فئة اجتماعية أخرى. 
المسلمين  اإلخــــوان  بــرنــامــج  كـــان  لــذلــك 

فرصة رآها البعض لقراءة مسارهم.
أمـــا مــعــشــر "غــيــر الــمــثــقــفــيــن" فإنهم 
مختلف،  بمنطق  اإلخــوان  أفكار  يقرأون 
والممارسة.  السلوك  فــى  التنقيب  منطق 
أن  على  للتدليل  إال  التاريخ  نسترجع  ولن 
تمشي  أفكار  هي  التي   – الممارسة  تلك 
بعد،  تنضب  لــم  منابع  لها   – أرجـــل  على 

وأعتقد أنها لن تنضب. 
ففي عام  ١٩٥٣ قام صالح حسين عضو 
بدعم  جماعته  بمطالبة  اإلخـــوان  جماعة 
فــالحــي قــريــتــه كــمــشــيــش ضـــد جبروت 
اإلقطاع (الذي كان يحرق منازل الفالحين 
ويلفق  زراعاتهم  ويقلع  مواشيهم  ويسمم 
الخاص  سجنه  فى  ويسجنهم  القضايا  لهم 
بإطالق  عــلــيــهــم  يــحــكــم  أو  ويــجــلــدهــم 
ويحط  إنسانيتهم  يهين  أن  قبل  الرصاص 
عالوة  كاألنعام  ويعاملهم  كرامتهم  من 
فراوغوه  أرضـــــه)  فـــي  تــســخــيــرهــم  عــلــى 
الحصار  عليهم  ضّيق  ولما  كامال.  عاما 

واكتشف أنهم على صلة حميمة بإقطاعيي 
قريته وقالوا له "لقد جعلنا بعضكم فوق 
في  الجماعة  مقر  أغــلــق  درجــــات"،  بعض 
قريته وقاطعهم وغادر طريقهم إلى األبد.

مع  الــجــمــاعــة  وقــفــت   ١٩٩٧ عـــام  وفـــي 
قانون اإليجارات الزراعية الجديد ١٩٩٢/٩٦ 
من  المستأجرين  الفالحين  طــرد  وأيـــدت 
الوحيد  رزقــهــم  مــورد  هــي  التي  األراضـــي 

والتي زرعوها عشرات السنين. 
 ٢٠٠٣ ـــى  إل  ٢٠٠٠ عـــام  مــن  الــفــتــرة  وفـــي 
كــــان ســـلـــوك أغــلــبــيــتــهــم الــســاحــقــة في 
االنتفاضة  لدعم  الشعبية  باللجنة  صلتهم 

الفلسطينية سلوكا مخزيا: 
وعدوا  بــالــقــاهــرة  اللجنة  مقر  ففي   •
الجمهور  توقيعات  جمع  في  بالمشاركة 
رئيس  تــطــالــب  (إحــداهــمــا  وثيقتين  عــلــى 
اإلسرائيلي،  السفير  بــطــرد  الــجــمــهــوريــة 
واألخـــــرى تــطــالــب ســكــرتــيــر عـــام األمم 
المتحدة بتطبيق قرارات المنظمة الدولية 
وبلجنة  الفلسطينيين  بالالجئين  الخاصة 
تحقيق في عمليات اإلبادة التي تجرى ضد 
المحتلة)،  األرض  في  الفلسطيني  الشعب 
تسليم  فـــي  ــمــشــاركــة  ــال ب وعــــــدوا  كــمــا 
عابدين  لقصر  التوقيعات  هــذه  من  نسخة 
باألمم  ـــخـــاص  ال اإلعــــالمــــي  ولــلــمــكــتــب 
المتحدة، وبحضور المؤتمر الصحفي الذي 
يسبق عملية التسليم. وفي الموعد المحدد 
للقيام بذلك (٢٠٠١/٢/٢٨ ) هربوا وتنصلوا 
(على  بهم  االتــصــال  وسائل  كل  وأغلقوا 

عبد الفتاح).
جمعوا  ــة  ــدري اإلســكــن مــديــنــة  وفـــي   •
التبرعات في نادي األطباء مدعين أنها لعالج 
جرحى االنتفاضة. ولما كانت عملية عالج 
هؤالء تقوم بها وزراة الصحة في مستشفى 
األطباء  نقابة  أصـــدرت  فقد  نــاصــر،  معهد 
(التي يسيطرون عليها) إعالنا في جريدة 
الوحيدة  الجهة  أن  على  يــؤكــد  األهــــرام 
الــمــنــوطــة بــعــالج جــرحــى االنــتــفــاضــة هي 
وزارة الصحة المصرية بناء على اتفاق مع 
وزراة الصحة الفلسطينية. وكانت وزارة 
الصحة المصرية هي التي اشترطت إصدار 
 ٢٠٠١ يونيو  شهر  في  (اإلعــالن)  البيان  هذا 
بعد أن استنكرت قيامهم بجمع التبرعات 
نادي  وال  األطباء  نقابة  به  تقوم  ال  لغرض 
اإلســكــنــدريــة، وهـــددت بفضح من  أطــبــاء 
جمعوا التبرعات من اإلخوان إن لم يصدر 
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مسار مجاعة اإلخوان املسلمني بني واقع احلال وإسقاطات احلاملني 
ذلك التكذيب.

• وفي محافظة المنوفية أعلنوا في قرية 
الماي استعدادهم لمشاركة اللجنة الشعبية 
في جمع التبرعات. وبعد أيام قرروا العمل 
عدم  على  الجماهير  حّرضوا  ثم  منفردين 
االستجابة للجنة. وأنهوا مهمتهم باإلعالن 
عــن عـــدم مــشــروعــيــة جــمــع الــتــبــرعــات إال 
اإلجتماعية.  الشئون  وزارة  مــن  بتصريح 
ــم يــجــمــعــوا أيـــة تــبــرعــات ولم  بــاخــتــصــار ل

يتركوا اللجنة لتقوم بالمهمة.
• وذلـــك بــخــالف مــواقــف مــشــابــهــة في 
شاهد  كنت  أخـــرى  محافظة  مــن  أكــثــر 
عيان عليها. ويهمنا أن نؤكد أن التبرعات 
لمنظمة  إال  يــرســلــوهــا  لــم  جمعوها  الــتــي 
ألية  حماس  مع  إعطاءها  ورفضوا  حماس 

هيئات أهلية أخرى.
• شكك مرشد اإلخوان مأمون الهضيبي 
عام ٢٠٠١ في مؤتمر تضامني مع االنتفاضة 
اللجنة  نشاط  في  المحامين  بنقابة  عقد 
هذه  مصير  نعرف  ال  نحن  قائال  الشعبية 

التبرعات على وجه التحديد.
ــــى مـــوقـــف اإلخـــــــوان من  ـــودة إل ـــع ـــال وب
الفالحين، نجد أنه في عام ٢٠٠٥، وإثر قيام 
الشرطة بشن حمالت متكررة على فالحي 
العملي  موقفهم  كــان  الــزراعــي،  اإلصــالح 
مع ورثة اإلقطاعيين وضد الفالحين كما 

حدث في بهوت وكمشيش وغيرها.
موقفهم  لنبرز  التاريخ  إلــى  نعود  ولــن 
الزراعي  اإلصــــالح  قــانــون  مــن  الــمــعــروف 
نحيلكم  ولكننا   ،١٩٥٢ عام  صدروه  إبان 
دريم  قناة  على  مساء  العاشرة  برنامج  إلى 
في  ممثلهم  أكــد  حيث   ،٢٠٠٦ فبراير  في 
المعادي  موقفهم  استمرار  على  البرنامج 
لــمــبــدأ وقـــانـــون اإلصــــالح الـــزراعـــي الذي 
لصدور  يـــوم  أول  مــنــذ  الــجــمــاعــة  اتــخــذتــه 

القانون.
من  المستنبطة  الخالفات  ثانيا 
في  للجماعة  الــســيــاســي  ــمــســار  ال
السنوات األخيرة وإرجاعها إلى ظهور 
تحديث  لعملية  يتوق  شبابي  تيار 

شاملة في فكر اإلخوان
ــطــقــة الـــخـــطـــر في  وهــــنــــا نــــدخــــل مــن
مــوضــوعــنــا، ألن الــخــطــأ فــي قــــراءة مسار 
مكتوب  كالم  إلى  استنادا  سياسية  هيئة 
ممارساتها،  إلى  الركون  دون  وتصريحات 
ــخــبــرة وضعف  يــمــكــن تــفــســيــره بــقــلــة ال

جماعة  تحاكم  التي  السياسية  التجربة 
من  القومي  النطاق  على  تنشط  سياسية 
في  وتصريحاتهم  أفــرادهــا  بعض  حــديــث 
نطاق جغرافي محدود دون رؤية سلوكها 
العملي بشكل شامل. أما إرجاع التفاوتات 
أو  وأحاديث  تصريحات  في  االختالفات  أو 
الجماعة  فــي  الــبــارزيــن  مــن  عــدد  كتابات 
نراه  ال  ما  فهو  جديد،  شبابي  تيار  لبروز 
بمفهوم  يتعلق  األول  لــســبــبــيــن:   صــائــبــا 
اإلعــــالم داخـــل الــجــمــاعــة، والــثــانــي يتعلق 

الحزبية  الــقــواعــد  تدفع  التي  بالمبررات 
أو  مغاير  موقف  التخاذ  السياسية  للقوى 
التي  للشعارات  أو  أحزابها  لمسار  مخالف 

ترفعها قياداتها.

اإلعالم  مفهوم  األول:  السبب 
داخل الجماعة

فمن المعروف أن جماعة اإلخوان ترفع 
وهو  الحل"،  هو  "اإلســالم  رئيسيا،  شعارا 

شعار عام ومطاط ويتسع لكل التفسيرات، 
جماعات  أشــد  يستوعب  موضوعيا  وهــو 
كالتكفير  تـــشـــددا  الــســيــاســى  اإلســـــالم 
والجهاد..  اإلسالمية  والجماعة  والهجرة 
إلــــخ، كــمــا يــســتــوعــب الــكــثــيــر مــن فرق 
التصوف التى تعد بالمئات، ولو تم تفصيله 
إلى شعارات أبسط أو إلى نقاط برنامجية 
لدب الخالف بين هذه الكيانات، بل وداخل 
التعميم  فإن  لذلك  اإلخــوان.  جماعة  قيادة 
لهم  الرئيسى  الشعار  وعمومية  مقصود، 
متعمدة، فضال عن أن ذلك بقدر ما يّوسع 
هامش االتفاق ويجمع في صفوفها مختلف 
مواطن  أيـــة  ويــرتــق  يخفي  فــإنــه  الــفــرق، 
للخالف أو لالختالف، هذا من ناحية. ومن 
على  الجماعة  حــرص  فــإن  أخـــرى  ناحية 
أوال  األمـــور.  من  عــدد  يتطلب  استمرارها 
التشكيلة  الجماعة مع  اتساق  على  اإلبقاء 
التى  للمجتمع  االجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
وفى  فيه،  المالكة  القوى  مصالح  تحقق 
وثانيا  الجماعة.  قادة  مصلحة  الوقت  نفس 
االلتحاف بالسلطة الحاكمة واتخاذها درعا 
يدعمها فى مواجهة أعدائها ومنافسيها من 
القوى الشعبية والسياسية كما كان الحال 
باألحزاب  واالستعانة  الملكى،  العهد  فى 
واألحرار  (الــشــعــب  وتــأيــيــدهــا  الــرجــعــيــة 
على  جيدا  األعين  فتح  مع  الدستوريين)، 
موازين القوى لتغيير الوالء فى أية لحظة 
إذا ما توقعت تغيير السلطة الحاكمة كما 
حدث فى نهاية أربعينات وبداية خمسينات 
القرن الماضى مع تنظيم الضباط األحرار. 
الخارجية  القوى  مع  الصالت  عقد  وثالثا 
واالستقواء  السعودى)  والنظام  (اإلنجليز 
يمكن  التى  األخرى  القوى  ومغازلة  بهما 
أن ترثها أو تحل محلها (األمريكان بدال 
تحلب  األحـــوال  كل  وفــى  اإلنجليز)،  من 
كل ما يمكنها حلبه منها من دعوم مادية 
السياسية  شعاراتها  ربط  ورابعا  وسياسية. 
رواجا  تلقى  التى  الدينية  باأليديولوجية 

دائما بين الجماهير.
وتنفيذا لهذا التوجه، واستنادا إلى كل 
هذه الصالت واالرتباطات المتنوعة، وبسبب 
من  الحل)،  هو  (اإلســالم  الفضفاض  ثوبها 
يغازل  متلونا  خطابها  يكون  أن  الطبيعى 
االحتالل  فمع  السياسية.  الميول  مختلف 
حدث  (كــمــا  تبرعاته  تستدر  البريطانى 
إبان تأسيس الجماعة) وعطفه وتأييده لها 

""

""

التركيب
الطبقي لقيادة 

الجماعة 
وأيديولوجيتها 

هما اللذان 
حكما مسارها 
على طول
تاريخها
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رؤى
فى  الوحيدة  القوة  كونها  بدعوى 
النشاط  لمواجهة  المؤهلة  المجتمع 
ومع  مصر.  فى  اليسارى  والنهوض 
الجماهير تلعب على أوتار المشاعر 
ــديــن من  ــبــرز مــوقــف ال الــديــنــيــة وت
والسياسية.  االجــتــمــاعــيــة  ــة  ــعــدال ال
الجهاد  تعلن  فلسطين  قضية  وفــى 
ضد اليهود بينما هى تدرب جهازها 
اتجاه  فــى  األسلحة  وتجمع  الــســرى 
الوطنية  القوى  ومع  آخر.  ولغرض 
االستعمار  ضـــــد  ـــهـــا  صـــوت يـــعـــلـــو 
البريطانى المسيحى، فى الوقت الذى 
تدير ظهرها للمقاومة المسلحة التى 
فى  الوطنية  الفصائل  كل  أشعلتها 

منطقة قناة السويس.
أن  نــــؤكــــد  أن  ـــمـــهـــم  ال ومــــــن 
الجماعة  لقيادة  الطبقى  التركيب 
حكما  اللذان  هما  وأيديولوجيتها 
فأغلب  تاريخها.  طول  على  مسارها 
قادتها من كبار التجار كما صرح 
من  فليس  كذلك  الحالى.  مرشدها 

جيش  أى  أن  ــى  إل نشير  أن  الــتــرف  قبيل 
يحقق بقتاله مصالح قادته (بالمعنى األوسع 
للكلمة) مهما تجاوزت أعداُد جنوده أعداَد 
ذلك،  تــؤكــد   ٧٣ أكتوبر  وحـــرب  قــادتــه. 
حيث سقطت ثمارها فى جعبة األمريكان 
إلى  وأفضت  وزمرته  والسادات  والصهاينة 
مصر  عزلت  (التى  ديفيد  كامب  اتفاقية 
ألمريكا  ووفـــرت  الــعــربــى،  محيطها  عــن 
بفلسطين  االنــــفــــراد  فــرصــة  وإســـرائـــيـــل 
حدة،  على  كــل  ولبنان  واألردن  وســوريــا 
تعميرها  من  وبــدال  سيناء،  ســالح  ونزعت 
والفقراء  العاطلين  المصريين  بماليين 
والفالحين الذين ال يجدون أرضا، أعطتها 
لمجموعة من المستثمرين لتصبح جاهزة 
لــألســرْْ فــى أيــة لحظة تــرى إســرائــيــل أنها 
يحرسها  ال  فحدودها  الستعادتها..  مواتية 

أكثر من ٧٥٠ شرطى).
لــقــد ضــربــنــا مــثــال الــجــيــش ألنـــه مثال 
فاألول  اإلخـــــــوان.  لــجــمــاعــة  جــــدا  قـــريـــب 
يحكمه قانون (اهللا – الوطن – باألمر)، 
صالحيات  تخول  وآليته  القيادى  وتسلسله 
هائلة وتضفى قداسة فائقة على قائده. وفى 
(السمع  يمثل  المسلمين  اإلخـــوان  جماعة 
 – التعليمات  تنفيذ   – للمرشد  والطاعة 
الصالحيات  بنفس  قانونها  المناقشة)  عدم 

كما  العسكرى.  القانون  فــى  والــقــداســة 
تصب نتائج نشاطها فى صالح قادتها. ورغم 
ظاهره،  فى  مدنيا  تنظيما  الجماعة  كون 
روحها  فـــى  عــســكــريــة  ثــكــنــة  أنـــهـــا  إال 
وآليتها. ومع أن ما يصدر عن الجيش من 
واضحا  عــادة  يكون  وبيانات  تصريحات 
ومحددا ودقيقا، إال أن ما تصدره الجماعة 
أوجه  حّمال  يكون  وتصريحات  آراء  من 
الفارق  هو  وهذا  بعيد،  حد  إلى  ومتضاربا 
بين جماعة اإلخوان والجيش، وهو بالقطع 

د. شىء مقصود وُمتعمَّ
التى  الــشــعــواء  الحملة  نتذكر  ولعلنا 
األديب  روايات  إحدى  على  الجماعة  شنتها 
أعقبتها  والتى  محفوظ،  نجيب  الكبير 
زيارة أحد قادتها (عبد المنعم أبو الفتوح) 
لألديب الكبير وانتهت بتصريحات مغايرة 
هذا  تكرر  وقــد  الحملة.  شنته  لما  تماما 
مئات  الجماعة  تصريحات  بشأن  االزدواج 
عن  تصريحهم  بشأن  حدث  كما  المرات، 
تــوريــث الــحــكــم "نــقــبــل بــجــمــال مبارك 
بشرط أن يكون باالنتخاب" الذى نشرته 

وهاجمته جريدة العربى.
والجماعة ال تكترث حينئذ لما يحاوله 
البعض إلبراز تناقضاتها. فذلك من وجهة 
نظرها محدود األثر ألن أصحابه محدودو 
ال  تحديدا  السبب  ولهذا  والفعالية.  العدد 

أو  انــتــقــادات  أيــة  على  الجماعة  تــرد 
تصريحات.  مــن  تطلقه  لما  تفنيد 
الجماعة  مضاجع  يقض  واحــد  شئ 
يتخذ  أن  هو  اإلعالمية،  الناحية  من 
مسارا  الــتــنــاقــضــات  إلبـــــراز  الــســعــي 
عمليا، ألنه يكشف للجماهير مدي 
زيـــف شــعــاراتــهــا وتــصــريــحــاتــهــا في 

الممارسة العملية.
السبب الثاني: المبررات التي 
إلتخاذ  الحزبية  القواعد  تدفع 
لمسار  مخالف  أو  مغاير  موقف 
التي  للشعارت  أو  القوى  تلك 

ترفعها قياداتها. 
هـــذا ســبــب عـــام ال يــقــتــصــر على 
جماعة اإلخــوان. وســوف نتعرض له 

فيما يلى من نقاط: 
اعتصامات  اشــتــعــلــت  عــنــدمــا   •
بعد  الــدوار  كفر  مدينة  في  العمال 
 ،١٩٥٢ يوليو   ٢٣ ثــورة  قيام  من  أيــام 
قام مجلس قيادة الثورة بحصار مبنى 
إحدى الشركات التي اعتصم عمالها 
بــقــوات األمـــن الــتــي بـــدأت أشــهــر مجزرة 
مصر  تــاريــخ  فــي  والنسيج  الــغــزل  لعمال 
يمحى  ال  شعارا  كانت  مجزرة  الحديث، 
الطبقة  احتجاجات  من  العسكر  لموقف 
االعتصام  هــو  ذلــك  يكن  فلم  العمالية. 
األول في المدينة آنذاك، ولم تخرج مطالب 
زمالئهم  مطالب  عن  الشركة  هذه  عمال 
الذين سبقوهم في االعتصام في شركات 
مجاورة في األسبوع السابق. ويذكر العم 
عطية الصيرفي أحد المعاصرين لألحداث 
وقتها، وكان عضوا في تنظيم يسارى هو 
الوطني  للتحرر  الديمقراطية  الحركة 
(حدتو)، أن مجموعات كبيرة من أعضاء 
التنظيم احتجت بشدة على المجزرة وطار 
لموقف  الحزب  قيادة  تأييد  بسبب  صوابها 
سلطة يوليو من عمال كفر الــدوار التي 
وظل  والبقري،  خميس  العاملين  أعدمت 
هـــذا الــتــأيــيــد حــاجــزا أبــديــا بــيــن أعضاء 

التنظيم وقيادته.
• من ناحية أخرى، احتجز أحد أعضاء 
نفس التنظيم كميات هائلة من المنشورات 
– المؤيدة إلجراءات سلطة يوليو والمنددة 
كفر  فــي  المعتصمين  الــعــمــال  بــمــوقــف 
الدوار – التي كانت قيادة حدتو قد أعدتها 
لتوزيعها وحال دون توزيعها وقام بإعدامها. 
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ذلك  في  شهير  انشقاق  عن  الوضع  وأسفر 
التنظيم.

• ومن المعروف أن المجتمع المصري 
كان  الخمسينات  وبــدايــة  األربعينات  فــي 
سياسية  مــتــعــددة  بــأنــشــطــة  ويــمــور  يــغــلــي 
لسنوات.  تواصلت  واجتماعية  واقتصادية 
وجاءت ثورة يوليو لتقطع الطريق على هذا 
الغليان الشعبي، ولتدفع ألسباب شتى بثمار 

ذلك الغليان في حصيلة سلطة يوليو.
ـــأن تحول  • ولـــذلـــك يــمــكــن الــقــطــع ب
القوى  لــمــخــتــلــف  الــســيــاســيــة  الـــشـــعـــارات 
تميزه  عــمــلــي  ســـلـــوك  إلــــى  والــــتــــيــــارات 
الجماهير بسهولة (أو بغير صعوبة) ومن 
ثم تتفجر مشاركتها فى النضال السياسى 
الخصبة  األرض  هــو  واســــع،  نــطــاق  عــلــى 
التي تدفع أعضاء التنظيمات السياسية من 
الشباب وغيرهم إلى اتخاذ مواقف معارضة 
أو مغايرة لموقف قادتها، إذا ما أدرك هؤالء 
إليه  يصبون  عما  قادتهم  انحراف  األعضاء 
ويعملون على تحقيقه، وهو الشرط الالزم 

لظهور تيارات جديدة داخلها.
اإلجابة  المطلوب  السؤال  فإن  وعليه   •
عليه هو: هل يضطرم المجتمع المصري 
وقوية؟  مستمرة  سياسية  بحركة  اآلن 
لمختلف  السياسية  الشعارات  تحولت  وهل 

تميزه  عملي  سلوك  إلى  والتيارات  القوى 
الجماهير دون صعوبة لكي يمكن القول 
جماعة  عضويات  مــن  كبيرة  أعـــدادا  بــأن 
اإلخوان من الشباب قد شكلت تيارا يبدي 
باعتبارها  الــقــضــايــا  بــعــض  عــلــى  تحفظه 
لحقت  التي  التحديث"  "حالة  عن  تراجعا 
الماضية؟  السنوات  فــي  الجماعة  أفــكــار 
يتحدثون  الـــذى  التحديث  ذلــك  هــو  وأيـــن 
عــنــه وفـــى أى مــجــال مــن مــجــاالت الحياة 
للقوى  الراهن  الوضع  وهل  الفكر؟!  أو 
السياسية المعارضة ينبئ بذلك أو يتيحه؟ 
أو هل تفصح االحتجاجات الجماهيرية في 
والبرجوازية  والفالحين  العمال  أوســـاط 
الصغيرة عن أي دور حقيقي لتلك القوى 
وعلى  وتنظيماتها،  المعارضة  السياسية 
وجه الخصوص اإلخوان المسلمين، لكى 
اجتماعيا  حــراكــا  هــنــاك  أن  عــن  نتحدث 
حقيقيا أو أن تلك القوى المعارضة تشارك 

فيه؟
• ولنذهب إلى أبعد من ذلك: هل نشاط 
اإلخوان المسلمين السياسي يترجم تعاطفا 
الجماهير  قــنــاعــة  مـــن  نــابــعــا  جــمــاهــيــريــا 
مجرد  أنــه  أم  بمسلكهم؟  أو  بشعاراتهم 
مجمل  ــتــردى  ول الــحــاكــم  للنظام  رفـــض 
األوضاع من سيئ إلى أسوأ؟ وهل يمكن 

ودعم  تأييد  إلى  يتحول  أن  التعاطف  لهذا 
لمرشحي  الناخبين  رفض  من  أكثر  لهم 
الحزب الحاكم واختيارهم ألي مرشح آخر 
حتى ولو كان من جماعة اإلخوان؟ وهنا 
يلزم التفريق بعناية فى عملية االنتخابات 
للنظام  الجماهير  رفض  أشياء:  ثالثة  بين 
من  لغيره  الجماهير  واختيار   ، الحاكم 
سياسية  لقوى  ودعمها  عموما،  المرشحين 
بعينها. كما يلزم التفريق بعناية أدق إلى 
جعبة أّي من القوى السياسية فى المجتمع 
ــذهــب حــصــيــلــة هـــذا االخـــتـــيـــار؟ كذلك  ت
من  المشاركين  حجم  فى  التدقيق  يلزم 
الجمهور منسوبا إلى من لهم حق التصويت 

بل ومنسوبا إلى تعداد السكان.
إن النظام الحاكم في مصر ذو السمات 
الفاشية يحكم قبضته على نشاط القوى 
أغلبها  استسلم  التي  المعارضة  السياسية 
إلى  يختلف  األمـــر  لــكــن  الـــوضـــع.  لــذلــك 
حــد مــا عــن قــدرتــه على إحــكــام القبضة 
االحتجاجات  فجملة  لذلك  الجماهير.  على 
ظهرت  التي  والمهنية  والفالحية  العمالية 
قيادة  عن  بعيدة  كانت  األخيرة  اآلونة  في 
القوى المنظمة للمعارضة السياسية. وألن 
عمليات الخنق والحصار االقتصادي لها قد 
تجاوزت كل الحدود، فقد تفتق ذهنها عن 
مثل  جلدك  حك  (مــا  المعروفة  الحكمة 
ظفرك.. فتول أنت جميع أمرك)  لتكون 
الخنق  حــالــة  مــن  التخلص  فــي  لها  شــعــارا 

والحصار. 
ولذلك فليس أمام تلك القوى المعارضة 
تتخلص  أن  إما  مصيرين:  سوى  المنظمة 
أمد  مــن  تعيشها  الــتــي  الغيبوبة  حــالــة  مــن 
الصريح  انضواءها  تعلن  أن  وإمــا  طويل، 
تحت لواء السلطة الحاكمة بديال عن حالة 
مد الجسور المستترة معها، هذا عن بعض 
فإما  اآلخـــر،  بعضها  عــن  أمــا  الــقــوى.  تلك 
الثورية  الجمل  مضغ  حالة  عن  يكف  أن 
ثورية  تــيــارات  استنبات  بــأوهــام  والتشبث 
في  السلفية  التنظيمات  أقـــدم  رحـــم  مــن 
مصر والمنطقة العربية وأكثرها رجعية 
استنادا إلى سماعهم عن شباب من اإلخوان 
يتوقون إلى عملية تحديث شاملة في فكر 
التحالف  صراحة  يعلن  أن  وإما  جماعتهم، 
انشقاقاتها  مــع  أو  التنظيمات  تــلــك  مــع 
تتولد  أن  المحتم  من  فليس  "المتوقعة". 
تستولد  أن  الممكن  من  بل  ذاتيا،  األوهام 

مسار مجاعة اإلخوان املسلمني بني واقع احلال وإسقاطات احلاملني 

وقفة احتجاجية شارك فيها محامين من اإلخوان بالمحافظات



 ربيع ٢٠٠٨

من المناخ الثقافي العام، ليس اآلن فقط بل 
وفي أقدم العصور.

• ففي عام ١٨٥٩ أصدر عالم البيولوجي 
المعروف  كتابه  دارون  تشارلز  األشــهــر 
"أصــل األنـــواع" الــذي اعتبر ومـــازال أهم 
اكــتــشــافــات هـــذا الــعــلــم قــاطــبــة عــلــى مر 
وتطور  نـــشـــأة  أن  حــــدد  وفـــيـــه  الـــعـــصـــور، 
عاملين  عــلــى  تــســتــنــد  الــحــيــة  الــكــائــنــات 
التنافس  هو  نظره  في  وأهمهما،  أحدهما، 
بين الكائنات الحية، وثانيهما هو الصراع 
بــيــن الــكــائــنــات الــحــيــة مــن جــانــب وبين 

الطبيعة من جانب آخر.
• إال أن العالم الروسي ميتشورين أفاد، 
ــــن عكس  بــعــد أبــحــاث مــطــولــة، أن داروي
األهمية  وأعــطــى  العاملين  هــذيــن  ترتيب 
الحية،  الــكــائــنــات  بــيــن  للتنافس  األعــلــى 
بينما الحقيقة أثبتت أن األهمية األعلى هي 

للصراع بين الكائنات الحية والطبيعة.
أن  تشاغين  المفكر  أوضـــح  كــمــا   •
نشأة  فــكــرة  وضـــع  أعـــاد  قــد  ميتشورين 
بعد  أقدامها  على  الحية  الكائنات  وتطور 
أن كانت تقف – على يد دارويــن – على 
عاشها  التي  الفترة  بأن  ذلك  وفسر  رأسها، 
فترة  كانت  أبحاثه  واستغرقتها  دارويـــن 
وأن  المنافسة،  فترة  أي  الرأسمالية،  نشأة 
هذه المنافسة قد انعكست على كثير من 
األفكار في المجاالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وخصوصا الثقافية، ولم ينج 
منها عالم أو مفكر، وهو ما دفع داروين 
بكل ثقله إلى التأثر بذلك المناخ الثقافي 
المنافسة  عامل  ووضع  آنذاك  السائد  العام 
عامل  على  متقدما  الحية  الكائنات  بين 

الصراع بين الكائنات والطبيعة.
• وإذا ما طبقنا هذا على وضعنا الراهن 
الثقافي  المناخ  سيادة  أن  سنجد  مصر،  في 
بشدة  أثر  قد  األخيرة  الحقبة  في  السلفي 
وأفرز  الحياتية،  أوضاعنا  من  كثير  في 
الوراء،  إلــى  بنا  تعود  أفكارا  مجرد  ليس 
أو أحيا عادات اندثرت من قرون، بل أنتج 
سلعا مادية أصبح تداولها رائجا، ومؤسسات 
صار وجودها ثابتا، فكيف لذلك المناخ أال 
أفكارنا  على  بأخرى  أو  بدرجة  ينعكس 

وتوجهاتنا؟
• وفي حقيقة األمر ُنقّر من حيث المبدأ 
أن عددا من شباب اإلخوان يتحدثون بلهجة 
ُنقّر  لكننا  القديمة.  اللهجة  عن  مختلفة 

أيضا أن اللغة واحدة بينما اللهجات متعددة. 
األمريكية  الجامعة  فــي  هــو  مــن  فمنهم 
يقتصر  ذلــك  لكن  النخب.  أوســـاط  وفــي 
بينما  اللهجة،  في  وينحصر  القاهرة،  على 
في األقاليم يحافظ على اللغة، لغة جماعة 

اإلخوان الثابتة التي نعرفها.
نعرض  الــنــقــطــة  هـــذه  ننهى  ولــكــى   •
عليكم ما صادفناه في أكثر من محافظة، 
وفـــي الـــريـــف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، وفي 

اإلخـــوان على وجــه الدقة،  شــبــاب  صــفــوف 
بالذات،  وبــهــوت  كمشيش  قــريــتــي  وفـــي 
وهو: أن تسعين بالمائة من قيادات جماعة 
منتفعي  أبناء  هم  كمشيش  في  اإلخـــوان 
آباؤهم  يحصل  لم  ولو  الزراعي،  اإلصــالح 
على أراضي اإلصالح لما تعلموا وال عاشوا، 
وهم الذين يروجون في أوساط الفالحين 
الطبيعي  من  اإلقطاعية  األسرة  أراضي  أن 
الشريعة  حــكــم  هـــذا  ألن  إلــيــهــم  ــــرّد  ُت أن 

اإلسالمية.. وكفى! 

المضنية  المحاوالت  تصديق  ثالثا 
حول  السياسية  الجماعة  لطمأنة 
على  المعقود  واألمل  اإلخوان..  نوايا 

التيار الشبابي اإلصالحي
التي  الصياغات  بعض  تأتي  مــا  أحيانا 
تستهدف توضيح فكرة ما لتكشف أماني 
الــكــاتــب ورغــبــاتــه أكــثــر مــن دورهـــا في 
توضيح الفكرة. والنص التالي صـ١٣ يبرز 
هذه الرغبة بشكل جلي: "بعد المحاوالت 
طوال  اإلخوان)  بذلوها (أي  التي  المضنية 
السنوات الماضية لطمأنة الجماعة السياسية 
سياسية  كجماعة  نواياهم  المصرية حول 
مدنية تحترم الحقوق والحريات بمفهومها 
كل  نسفت  صدمة  البرنامج  جاء  الحديث، 
"لكنها  النص:  ويضيف  المجهود".  هــذا 
– رغم ذلك – دفعت إلى األمام أكثر في 
داخل  اإلصــالحــي  للتيار  مــا  موقف  بــلــورة 

شباب اإلخوان." 
تلك  كنه  السابق  النص  لنا  يوضح  لم 
المحاوالت وتجلياتها أو مثاال لواحدة منها. 
في  اإلخــوان  شباب  فعله  ما  له  نسوق  فهل 
جــامــعــة األزهــــر مــنــذ أكــثــر مــن عـــام من 
التيارات  جميع  استفز  للقوة  استعراض 
عن  وأسفر  المعارضة،  السياسية  والقوى 
هدم ذلك السياق الذي يحاول المقال بناءه، 
بالمحاوالت  أســمــاه  مــا  مقتل  فــي  وضـــرب 
المضنية، وأعاد لألذهان في لحظات جملة 
واستعاد  الجماعة،  لعنف  السابق  التاريخ 
تصريحات مرشدها الثاني حسن الهضيبي 
فى الخمسينات بعدم وجود أية تشكيالت 

مسلحة للجماعة في مصر.
قد  هذا  القوة  استعراض  فإن  ولألسف 
المقال  عّول  الذي  الجماعة  شباب  من  جاء 
على تبلور تيار إصالحي في صفوفهم، بل 
وتوقع مزيدا من بلورته استنادا إلى احتدام 

الصراع الطبقي في المرحلة القادمة. 
ونشير إلى أن الجهاز السري (المسلح) 
لتنظيمها  موازيا  تنظيما  كــان  للجماعة 
للجماعة  الــعــام  الــمــرشــد  ينتقي  الــمــدنــي، 
أعضاءه، وُيخفي تفاصيله عن بقية أعضاء 
مكتب اإلرشاد. ذلك الجهاز كان يتشكل 
من أبرز وأخلص أفراد فرق الكشافة التي 
جامعة  استعراض  في  لها  نموذجا  شاهدنا 

األزهر.
لقد مارس شباب الجماعة من الجنسين 
 (٢٠٠٥) األخيرة  البرلمانية  االنتخابات  في 

مسار مجاعة اإلخوان املسلمني بني واقع احلال وإسقاطات احلاملني 
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 ربيع ٢٠٠٨

فـــي عـــدد مـــن الــمــحــافــظــات كـــل صنوف 
األكــاذيــب والــمــراوغــة والــتــزويــر وشراء 
األصــــــوات والــصــفــقــات االنــتــخــابــيــة غير 
الوعود،  ومخالفة  العهود  ونقض  المبدئية 
بل ومارس بعضهم عمليات البلطجة التي 
أن  أي  الحاكم.  الحزب  بها  ينفرد  كــان 
شباب اإلخوان الذين  يشير  إليهم المقال، 
ليسوا من يعملون في الجامعة األمريكية 
في  الدراسة  مقاعد  على  يجلسون  من  وال 
جامعات القاهرة فقط، بل هم من لهم صلة 
بكثير من أوجه النشاط واإلنتاج الفعلية 

في الريف والحضر.
المقال  يعقده  ــذي  ال األمــل  فــإن  وعليه 
على تبلور ذلك "التيار الشبابي الذي يتوق 
إلى تحديث فكر الجماعة" ال يسوق مبررا 
واحد يدفع القارئ لتصديقه أو لمشاركته 
هــذا األمـــل. ولــذلــك فــإن مــا ذكــره المقال 
 ١١ صـ  السياسي  الجماعة  لمسار  تشخيصا 
من "وصف الخيط المشترك الذي يحكم 
الفترة  هذه  خالل  لإلخوان  السياسي  األداء 
النظام،  مــع  والــمــواءمــة  ــمــوازنــة  ال بلعبة 
وتكتيك قادتهم الذي يتالفى الصدام مع 
خلقتها  التي  االنــفــراجــة  ويستغل  النظام 
حالة الحراك السياسي في إحراز مكاسب 
طرف  من  يشير  التشخيص  هذا  سياسية" 
بعيد إلى أن ذلك هو خيار الجماعة الطوعي، 
تيار  تنامي  في  المقال  رغبات  مع  ويتسق 
هاما  بعدا  يغفل  لكنه  اإلصالحي.  الشباب 
لذلك األداء السياسي مما يغير ذلك الخيار 
ويجعله جبرا.هذا البعد هو أن مطارق النظام 
على رءوس معارضيه قد أسهمت في ذلك، 
ونبذ  والتوبة  المراجعة  عمليات  في  سواء 
العنف من جانب فصائل الجهاد والجماعة 
المقال  أسماه  فيما  أو  وغيرها،  اإلسالمية 
من  النظام  مع  والمواءمة  التوازنات  بلعبة 
جانب جماعة اإلخوان، وذلك بالقطع بعيدا 
عن أية جهود مضنية أو برامج ناسفة لتلك 

الجهود.
ومع ذلك فهذا األداء السياسى ال يفضي 
نسيج  فــي  اإلخــــوان  جماعة  انــخــراط  إلــى 
السلوك  هذا  مثل  ألن  الشعبية،  المعارضة 
كعكة  القتسام  يسعى  بمن  خليق  واألداء 
خليقا  وليس  القائم،  النظام  مع  الحكم 
تتطلب  فــاإلزاحــة  إزاحــتــه.  على  يعمل  بمن 
ووضوحا  آخــــر  وخـــطـــابـــا  آخــــر  تــوجــهــا 
تتوفر  ال  المعارضين  أغلب  مع  وصراحة 

في تلك الجماعة وشبابها اإلصالحي. 

رابعا لمن يتوجه الخطاب اإلخواني 
على وجه الدقة؟

فصائل  تــســعــى  أن  الــطــبــيــعــي  مــــن 
الجماهير  تأييد  على  للتنافس  المعارضة 
اإلخوان  جماعة  لكن  ولبرامجها.  لها 
تعتمد على فكرة تختلف إلى حد ما عن 
ذلك. فهي تلجأ باألساس لبناء المؤسسات 
االقتصادية واالجتماعية، وبموازاتها تبني 
وتنظيم  والعسكري  المدني  تنظيمها 
حلقة الوصل (الكشافة). وألن المساجد 
تمأل المجتمع، فهي بمثابة أماكن لتجنيد 
األعضاء وللدعاية السياسية واالجتماعات 
على  تتنافس  ال  بهذا  وهــي  التنظيمية. 
تأييد الجماهير بالمعني المتعارف عليه، 
المنظمة  األقلية  فكرة  على  تعتمد  بل 
أمامها.  المفككة  الغالبية  تسوق  التي 
عنصر  الــجــمــاهــيــري  الــتــأيــيــد  أن  ورغـــم 
المعارضة  وأشــكــال  أدوات  فــي  حــاســم 
كل  عند  إليه  الطريق  أن  السياسية،.إال 
فــصــائــل الــمــعــارضــة غــيــره لـــدي جماعة 

اإلخوان المسلمين.
فــالــجــمــاعــة اخـــتـــارت شـــعـــارا عــامــا هو 
"اإلسالم هو الحل" وتجنبت طويال إصدار 
الغموض  واكـــتـــنـــف  ســـيـــاســـي،  بـــرنـــامـــج 
عالوة  السياسية،  أفــكــارهــا  مــن  كثيرا 
الستيعاب  فــقــط  لــيــس  مــطــاطــيــتــهــا،  عــلــى 
الخروق  ورتق  السلفية  التوجهات  مختلف 
فـــي ذلـــك الـــثـــوب الــفــضــفــاض، بـــل إلتاحة 
كما  بــعــد.  فيما  عنها  لــالرتــداد  الــفــرصــة 
فصيل  هناك  يكون  أال  في  تستميت  أنها 
آخر يتحدث باسم اإلسالم سواها، وإن ُوجد 
فإنها تستخدم إزاءه كل األدوات واألساليب 

لتخريبه والقضاء عليه.
سالح  هى  الديمقراطية  الحريات  وألن 
وألن  توجهاتها،  اخــتــالف  على  المعارضة 
نظامنا الحاكم يصادرها، فمن المنطقي أن 
يطالب اإلخوان بحيازة هذا السالح، لكنهم 
على  يقصرونه  بل  كامال،  به  يطالبون  ال 
ديمقراطية صندوق االنتخابات وحقهم فى 
ويستبعدون  سياسي،  حزب  على  الحصول 
حيث  االعتقاد،  حرية  مثل  الحريات  بعض 
والتجارة.  للتملك  ســوى  عندهم  حرية  ال 
مرشدهم  حديث  هو  ذلك  على  دليل  وخير 
األهرام  لجريدة  مشهور  مصطفى  األسبق 

الحزبية،  التعددية  بمبدأ  "نقبل  ويكلى 
لــكــن عــنــدمــا يــقــوم حــكــم إســـالمـــي فى 
مصر فإننا نرفضها وال نقبلها" و"األقباط 
الــثــانــيــة يدفعون  الـــدرجـــة  مــواطــنــون مــن 
الجزية مقابل إعفائهم من التجنيد". وقد 
أيد ذلك وكرره نائب مرشدهم الحالى من 

سنوات قليلة.
وحيث أنهم ظل اهللا فى األرض، وألنهم 
زعمهم، "فمن  حسب  المسلمين"  "جماعة 
يعاديهم يعادى اهللا ورسوله" كما أطلقها 
مشهور ذات صباح. وألن الديمقراطية هى 
حكم الشعب، فهم بملء الفم ضدها لسبب 
للشعب  وليس  هللا  الحكم  أن  هــو  بسيط 
حسب معتقداتهم السياسية. وعليه فهم ضد 
تولى غير المسلمين رئاسة الدولة حتى لو 
اختارهم الشعب. فال بد أن يكون الحاكم 
من المسلمين. وال مسلمين فى مصر سوى 
اإلخوان  "جماعة  أى  المسلمين"  "جماعة 
المسلمين". إذن فمطالبتهم بالديمقراطية 
بعض  إلى  للوصول  عليها  والحصول  شئ، 
واحتكارها  آخـــر،  شــئ  السلطة  مــقــاعــد 
– فيما بعد – وحرمان اآلخرين منها شئ 

ثالث. 
إن مناداة بعض شباب اإلخوان بالحقوق 
تتخذ  لــن   – صحت  إن   – الديمقراطية 
عند  تتخذه  الــذى  والمعنى  المسار  نفس 
وليس  الحكم،  لنظام  المعارضين  بقية 
المآل  لنفس  بوصولها  القطع  اليقين  من 
أن  يهمنا  ــذلــك  ول الــمــقــال.  يــنــشــده  الـــذى 
نــذكــر أن مــا قــام بــه الــقــيــادى اإلخوانى 
عصام العريان من لقاء السفير األمريكى 
فى مصر بالنادى السويسرى بالقاهرة فى 
وإنكار  إبراهيم،  الدين  سعد  د.  ضيافة 
على  تم  الــذى  اللقاء  لذلك  الجماعة  قيادة 
توجيه  إال  ورائــــه  مــن  ــقــصــُد  ُي ال  الــمــأل، 
األنظار ناحية رهانهم األساسى. فالجماعة 
الشارع  نــفــســهــا فـــي  بــمــن تــعــرض  أشــبــه 
السياسي و"تتمايل" مختالة: ترمى بنظرة 
ناحية  ابتسامة  وتمنح  هناك،  وغمزة  هنا 
اليسار،  جهة  ضحكة  وتطلق  اليمين، 
وُتشِعر  والغزل،  اإلعجاب  عبارات  وتجمع 
تميل  أن  يمكن  بــأنــهــا  يــراهــا  مــن  كــل 
بما  ترمي  منعطف  أول  وفي  اتجاهه،  في 
جمعته على األرض ألن وجدانها الحقيقي 
 .. الخفاء  فــي  تالقيه  ــذي  ال مــع "الــفــتــوة" 

أقصد على المأل.

مسار مجاعة اإلخوان املسلمني بني واقع احلال وإسقاطات احلاملني 

٥٩
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صابر بركات

التعددية النقابية
هي قلب احلريات النقابية

ملفات مفتوحة للنقاش حماورات
نفتح في هذا الباب الحوار حول قضية استقاللية النقابات في مصر، وهي القضية التي تطرحها تطورات 
الواقع، من نضال عمال المحلة، إلى األسمنت، إلى الضرائب العقارية. وندعو كل القيادات العمالية، 

والنشطاء، إلى اطرح آرائهم حول إشكالية التنظيم والنقابات في مصر اليوم
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ــعــمــال حــقــهــم في  لــقــد انـــتـــزع ال
عن  لــلــدفــاع  الــجــمــاعــي  التنظيم 
خالل،  ومــن  بعد،  ومصالحهم  حقوقهم 
ويؤكد  اإلضـــــــراب.  لــحــق  مــمــارســتــهــم 
أن  المصرية  العمالية  الحركة  تــاريــخ 
كتنظيم  ــات  ــقــاب ــن ال تــكــويــن  فــكــرة 
العمال  حقوق  عن  للدفاع  ومستمر  دائم 
وحماية مصالحهم، جاءت وليدة انتصار 
اإلضرابات ونجاحها في تحقيق مكاسب، 
وخشية العمال من ضياع هذه المكاسب، 
الدائمة  الدفاعية  منظماتهم  فكونوا 
الحقوق  ورعاية  المكاسب  هذه  لحماية 

وتطويرها.
وتوجد عالقة وثيقة ودائمة بين تمتع 
النقابية،  وحرياتهم  بحقوقهم  العمال 
المأجور  الــعــمــل  عـــالقـــات  نــشــأت  حــيــث 
لم  الــذي  الوقت  في  الصناعة،  تطور  مع 
تكن فيه قواعد أو قوانين تحمي صحة 
العمال، أو تحدد ساعات عملهم، أو أوقات 
أو  األجــر،  مدفوعة  وعطالتهم  راحتهم 
حقهم في إنشاء منظمات جماعية تدافع 

عن مصالحهم المشتركة. 
العمال،  كـــفـــاح  وبــفــضــل  ولـــكـــن 
وإضراباتهم  العظيمة  تضحياتهم  وأمام 
األعمال  أصــــحــــاب  قـــبـــل  الـــكـــبـــيـــرة، 
وأصبحت  الحقوق،  هــذه  وحكوماتهم 
ومقرة في  حقوقا وحريات معترف بها 
العمال  حق  وينظم  المعاصرة.  األنظمة 
في حريتهم النقابية عدة اتفاقيات وعهود 
دولية لعل أهمها اتفاقية الحرية النقابية 
وحماية حق التنظيم النقابي (رقم ٨٧) 
بين  بالعالقة  تتصل  التي   [١]١٩٤٨ لسنة 
الــعــمــال ونــقــابــاتــهــم مــن نــاحــيــة، وبيهم 
األخرى،  الناحية  من  الحكومات  وبين 
والمبادئ،  الــحــقــوق  مــن  عــدد  وتكفل 

منها:
يختارونه  ما  إنشاء  في  العمال  حق   •
من منظمات واالنضمام إليها (المادة ٢).

ــعــمــال فـــي وضع  • حـــق مــنــظــمــات ال
ممثليها،  وانتخاب  وأنظمتها،  دساتيرها 
أنشطتها،  وتــســيــيــر  إدارتـــهـــا  وتــنــظــيــم 
وصــيــاغــة بــرامــجــهــمــا، فــي حــريــة تامة 

(المادة ١/٣).
• حماية منظمات العمال من الحل أو 

وقف العمل (المادة ٤).
تكوين  فــي  العمال  منظمات  حــق   •

اتحادات وتحالفات فيما بينها، واالنضمام 
دولية  منظمات  إلـــى  واالنــتــســاب  إلــيــهــا، 

عمالية (المادة ٥).
باالمتناع  العامة  السلطات  الــتــزام   •
(المادة  العمال  نقابات  في  تدخل  أي  عن 

(٢/٣
من  العمال  بتمكين  الــدول  التزام   •
ممارسة حقوقهم النقابية في حرية تامة 

(المادة ١١).
السماح  االتفاقية  هذه  تضمن  كما   •
ــــــروابــــــط" أو  لــلــعــمــال بــتــشــكــيــل "ال
الــلــجــان" الــتــي تحمي  "الــجــمــعــيــات" أو 
بعض الحقوق العمالية، بخالف النقابات 
التي تختص بحقوق وصالحيات عمالية 

ونقابية أوسع [٢]. 
للحكومات  االتفاقية  هذه  تبيح  ال   •
حظر تكوين النقابات أو انضمام أي من 
العاملين إليها، سواء من موظفي الخدمة 
المدنية، أو العاملين في المنشآت اإلدارية 
المملوكة  والــخــدمــيــة  واالقــتــصــاديــة 
االقتصادية  المناطق  عمال  أو  لــلــدولــة، 
ــمــاريــة أو الـــحـــرة أو  ــث الــخــاصــة (االســت
العمل  مــجــاالت  فــي  أو  الــجــمــركــيــة)، 
األخرى كالزراعة، أو الخدمة المنزلية، 
أو العمال الوافدين من بلدان أخرى، مع 
مالحظة أنه، وبموجب المعايير الدولية، 
السجون  حراسة  في  العاملون  يعتبر  ال 
حق  من  المستبعدين  الشرطة  أفــراد  من 

تكوين النقابات [٣]. 
بحماية  االتــفــاقــيــة  هــذه  تقر  كما   •
يجوز  فال  العزل،  من  النقابية  القيادات 
عن  إال  النقابية  القيادات  إيقاف  أو  عزل 
طريق المحاكم وبموجب أحكام ثابتة 

ونهائية غير قابلة لالستئناف. 

االنتهاكات الشائعة للمبادئ 
العامة للحرية النقابية:

وقد حددت منظمة العمل الدولية في 
الحرية  حالة  لمتابعة  الدورية  تقاريرها 
ــتــهــاكــات الــشــائــعــة التي  الــنــقــابــيــة، االن
ترتكبها بعض الحكومات ضد الحرية 
ومــنــهــا مــصــر، بــمــا يناقض  الــنــقــابــيــة، 
االتفاقية  لمبادئ  الـــدول  تلك  الــتــزامــات 

رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨، وأهمها: 
إيداع  أو   ، اإلذن  طــلــب  اشـــتـــراط   •
التسجيل  أو  الداخلية،  والنظم  اللوائح 
وضع  أو  الـــنـــقـــابـــات،  تـــكـــويـــن  قـــبـــل 
القانونية  الشخصية  الكتساب  شــروط 

(االعتبارية).
النقابيين  ــقــادة  ال انــتــمــاء  اشــتــراط   •
(أي  يمثلونها،  التي  المنشآت  نفس  إلــى 
اشتراط أن يكون القائد النقابي عامال 

في نفس المنشأة التي يمثل نقابتها).
• تحديد بنيان وتركيب النقابات على 
منظمة  إقامة  واشتراط  الحصر،  سبيل 
أو  مهنة  أو  منشأة  أية  في  واحدة  نقابية 
النقابية  المنظمات  تحديد  أو  صناعة، 
ولو  حتى  غيرها،  تسجيل  يجوز  ال  التي 

كان ذلك بناء على طلب نقابات قائمة.
األدنى  الــحــد  تــحــديــد  فــي  المبالغة   •
المطلوب لتشكيل النقابة، وُأعتبار عدد 

٢٠ كحد أدنى لتسجيل نقابة مقبوال.
النقابية  األنشطة  على  قيود  وضــع   •
الــســيــاســيــة، وخـــاصـــة مـــا يــرتــبــط منها 

بمصالح العمال.
• التدّخل في أعمال النقابة ووظائفها، 

""
""

حق العمال في تكوين
النقابات هو الحق المطلق

الذي يسبق الحق في االنضمام
للنقابات بحرية
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حماورات
والمؤتمرات،  االنــتــخــابــات،  فــي  خــاصــة 

والشئون المالية.
• إنكار أو تقييد حق التنظيم بالنسبة 
لــبــعــض الــجــمــاعــات، ســــواء عــلــى أساس 
المهنة أو غيرها (مثل استثناء العاملين 
في الوظائف الحكومية، أو العاملين في 
عمال  أو  واالستثمارية،  الحرة  المناطق 
الزراعة، أو عمال المنازل، أو األشخاص 
ورش  وفــي  بيوتهم  فــي  يعملون  الــذيــن 
مؤسسات  في  يعملون  الذين  أو  عائلية، 
خيرية أو أهلية، أو البحارة، من الحقوق 

النقابية).
الالزمة  العضوية  ســنــوات  تحديد   •
المختلفة  القيادية  للمستويات  للترشيح 

(دورة سابقة).
االنسحاب  في  العضو  حق  مصادرة   •
من منظمة نقابية في أي وقت يشاء، أو 
فرض العضوية الجبرية، أو اإللزام بدفع 

أو خصم االشتراكات إجباريا. 
نظام  أو  نــمــوذجــيــة  الئــحــة  فـــرض   •
أساسي على النقابات سواء بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة. 
أو  ـــقـــابـــات  ـــن ال اجـــتـــمـــاعـــات  مـــنـــع   •
مؤتمراتها، أو تقييدها، أو االعتداء على 

اختصاصاتها، أو التدخل في أعمالها. 
تنظم  الـــتـــي  اإلجـــــــــراءات  تــحــديــد   •
السلطات  تدخل  أو  تفصيليا،  االنتخابات 
في إجراءات االنتخابات بحضور ممثلين 
الجهات  من  غيرها  أو  العمل  وزارة  عن 
اإلداريـــــة أو األمــنــيــة أثــنــاء الــتــرشــيــح أو 
إعالن  أو  األصــــوات  فــرز  أو  التصويت 
حدوث  ضـــروريـــا  كـــان  وإذا  ــنــتــائــج.  ال
إشراف فإن السلطة القضائية هي وحدها 
التي يجب أن تباشر هذا اإلشراف لضمان 
عدم التدخل في إرادة العمال في اختيار 
ممثليهم بحرية، وتنطبق نفس المعايير 
على أي تدخل من جانب الحزب السياسي 

الموجود في السلطة.
• اإللزام بتقديم أسماء المرشحين إلى 
على  موافقتها  أخذ  أو  ــة،  اإلداري الجهات 

االنتخابات أو مواعيدها أو إجراءاتها. 
• منع المنظمات من متابعة أنشطتها 
مصالح  عــن  الــدفــاع  أجــل  مــن  القانونية 

أعضائها.
• قصر األنشطة النقابية على المسائل 
السياسية  األنــشــطــة  مــنــع  أو  الــمــهــنــيــة، 
ــنــقــابــات من  ـــعـــام، أو مــنــع ال ـــشـــأن ال وال
اإلعراب عن وجهات نظرها والتعبير عن 
مصالح أعضائها حول سياسات الحكومة 
االقتصادية واالجتماعية من أجل ضمان 

مصالح العمال وتحسينها.
االحتجاج  أعـــمـــال  تــنــظــيــم  حــظــر   •
أعضائها  مصالح  عن  للدفاع  واإلضـــراب 

االقتصادية واالجتماعية وتدعيمها.
النقابات  تكوين  في  العمال  حق  إن 
هو الحق المطلق الذي يسبق الحق في 
قلب  وهــو  بحرية،  للنقابات  االنــضــمــام 
فكيف  ومضمونها.  النقابية  الحرية 
يتأتى للعامل التمتع بحقه في االنضمام 
االنتماء  ويــرضــى  يختارها  نقابة  إلــى 
نقابة  تــكــويــن  فـــي  األول  وحــقــه  لــهــا 
مــصــادر ومــمــنــوع؟ بــل ومـــا الــعــمــل في 
عليها  وسيطرت  الفساد  ركبها  نقابات 
الحكومات وأجهزتها اإلدارية واألمنية 
واتباع أحزابها السياسية، بامتياز يحول 
اللهم  بداخلها،  نشاط  أي  ممارسة  دون 
إال تكريم اإلنسان بعد موته أو زيارته 

عــنــد مــرضــه أو اصــطــحــابــه إلـــى رحلة 
المسئولين  منها  يستفيد  مصيف  أو 
النقابيين ويتمتع بها أقاربهم وجيرانهم 
النقابات  أعضاء  من  أكثر  ومعارفهم 

ألف مرة؟
بل أن ذلك هو جوهر وقلب الحريات 
الــنــقــابــيــة وضــمــانــة قــيــامــهــا عــلــى أسس 
صحيحة، وأال تكون مزيفة أو مسلوبة 
التمثيل  محترفي  من  أو  حكومات  من 
باتت  والتي  للجماعات،  والنفعي  الوهمي 
المنظمات  أغــلــب  مــنــهــا  تــعــانــي  ظــاهــرة 
األسباب  أحــد  ذلــك  ولــعــل  الجماهيرية. 
الرئيسية لتراجع دور النقابات وأهميتها 
انعدام  أو  النقابية  العضوية  وانكماش 

حماسها على األقل.
لم يعد أمامنا نحن العمال إال أن ننتزع 
الجماعية  منظماتنا  تأسيس  فــي  حقنا 
نريدها  كما  والديمقراطية  المستقلة 
وواقعنا  لمصالحنا  طبقا  فيها  ونرغب 
أحد  اعــتــراف  نحتاج  ال  إنــنــا  وقــدراتــنــا. 
انتصار  في  نحتاج  ال  فنحن  بمنظماتنا. 
إيماننا  إال  حقوقنا  وانــتــزاع  معركتنا 
على  وإصرارنا  وتوحدنا  وقوتنا  بعزمنا 
قيود  وبــال  قــوة  بكل  حرياتنا  ممارسة 
أو وصاية أو تدخل من أحد. فلن يعرف 
يحك  ولـــن  مــنــا،  أكــثــر  أحـــد  مصالحنا 

ظهرنا أبدا مثل ظفرنا. 

[١] اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يوم ٩ يوليو ١٩٤٨، في دورته الحادية والثالثين، 
وتاريخ بدء تنفيذها ٤ يوليو١٩٥٠.

[٢]  انظر ملخص قرارات ومبادئ لجنة الحريات النقابية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المسح العام للحريات، سنة ١٩٨٣، ١٩٤٨. 
[٣] انظر مراجعة التقارير السنوية ضمن متابعة إعالن المبادئ األساسية وحقوق العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية، سنة ٢٠٠٠، المسح العام للحريات عن 

سنة ١٩٨٨/١٩٨٧. التقرير رقم -٣ الجزء ١/ ب، ص ٤٣٩-٤٤٠.

""
""

لم يعد أمامنا نحن العمال
إال أن ننتزع حقنا في تأسيس
منظماتنا الجماعية المستقلة
والديمقراطية كما نريدها 

التعددية النقابية هي قلب احلريات النقابية



 ربيع ٢٠٠٨

مصطفى البسيوني

احلرية النقابية كما تفرضها احلركة العمالية

٦٣

للحركة  الــمــســتــمــر  الــصــعــود 
الــعــمــالــيــة مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠٠٦ 
 ،٢٠٠٨ مــن  األول  النصف  اآلن،  وحــتــى 
فرض قضية التنظيم النقابي المستقل 
الحركة  ـــــام  أم مـــبـــاشـــرة  ـــويـــة  كـــأول
العمالية. ولكن الحركة العمالية التي 
فرضت قضية الحريات النقابية فرضت 
معها طريقة مناقشتها والتعامل معها. إذ 
استطاعت تجاوز الكثير من السجاالت 
حول الحريات النقابية بخطوات عملية 
مباشرة تفرض على الجميع بدء مناقشة 
قضية استقالل النقابات من النقطة التي 

وصلت إليها الحركة بالفعل.

 



      

 
     
    
   
      
       
      
     

 




    

       

     
     
     
       
  



٦٤ ربيع ٢٠٠٨

حماورات
احلرية النقابية كما تفرضها احلركة العمالية


     
     
    
     

     
     
     
     


       
   



     

     

 
     
     
     
 


      


    
     
     

  

      


       
        
     




     
    

      
      
 

   


      
     

 


       

       
    

     
     
    


 
     
    
      
      
     




        
    
 
      
      
     


     

     
      

      
   



      

      
    
 
      


     
 
        

     
     
      
 
     
      
      
      


      
 


      
       
     
     
    
        
      
     




      
      


       

       

 




      


   

     


     
       
 

 





دخلت القضية الفلسطينية في السنوات األخيرة مرحلة 
جديدة. فانتفاضة األقصى أسقطت مشروع أوسلو الذي 
استهدف إعادة صياغة منطقة الشرق األوسط من مدخل 
دمج إسرائيل في المنطقة، في مقابل إعطاء الفلسطينيين 
دويلة بال سيادة. 
لكن التطورات على األرض أثبتت أن أوسلو صفحة 
انطوت بغير رجعة. وهذا ما وضع كل من الكيان 
الصهيوني وتيارات المقاومة، على تناقضهما، في مأزق. 
فبعد أوسلو، ما الذي يمكن أن يستهدفه الكيان 
الصهيوني؟ العودة إلى مرحلة التوسع العسكري لتحقيق 
أمن إسرائيل؟ واضح أن هذا لم يعد ممكنا. فتطورات 
الواقع تضغط في االتجاه المعاكس، أي االنكماش، 
وهذا ما أثبته االنسحاب من لبنان ثم غزة! االستمرار في 
القتل والحصار؟ واضح أن هذه وحشية مجانية بال أثر، 
إال ربما شراء بعض الوقت!

أما فصائل المقاومة، فقد حققت بنضالها الكثير. 
لكن نضالها وحده لن يحرر فلسطين ويسقط 
الصهيونية. دون ذلك عوامل طبقية واقتصادية 
وعسكرية متداخلة. 
هناك حلقة مفقودة، تتعلق بالصراع الطبقي 
واالستراتيجي األوسع في المنطقة، وبأدوار األنظمة 
العربية الداعمة للصهيونية وكيفية إسقاطها، وبالدعم 
الشعبي والثورات العربية، وبعرب ٤٨ كظهير للمقاومة. 
في هذا الملف نتفحص زوايا مختلفة للصورة، قد 
تعيننا على اإلمساك بمفاتيح مهمة. فنحن ننشر مقاال 
لالشتراكي الثوري توني كليف عن جذور الصهيونية 
وجوهر الصراع، وننشر قراءة حول حماس ومنهجها 
وتكتيكاتها، ثم نطرح، في مقال أخير، قضية اليسار 
الراديكالي اإلسرائيلي ودوره في الصراع، وداللة هذا 
بالنسبة لنظرية تقويض الصهيونية من الداخل. 

٦٥

قسم خاص

كيف تتحرر فلسطني؟
خاص

سم 
ق
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مولد الصهيونية
بتحرير  الفرنسية  الثورة  قامت 
اليهــــــود. فبيــــــن عــــــام ١٧٨٩ – بــــــدء الثورة 
الفرنســــــية – وبين وقت حدوث الوحدة في 
كل من ألمانيا وإيطاليا بعد مائة ســــــنة من 
ذلك التاريخ تقريبا، كان الجيتو بأشكاله 
المادية واالقتصاديــــــة والثقافية قد اختفى، 
وأصبح أشــــــخاص مثل ماندلســــــون وهاين 
وماركــــــس – وكلهم يهود – شــــــخصيات 
هامة في إطار الثقافة األلمانية. لكن على 
الجانب اآلخر من القارة األوروبية، انتشــــــر 
العداء للسامية وكانت هناك مذابح منظمة 
ضد اليهود. حدث ذلك في روسيا القيصرية 
حيــــــث كان اإلقطاع منتعشــــــا بينما كانت 
الرأســــــمالية الحديثة في مرحلــــــة تطورها 
األولــــــى. لكن عندما أصبحت الرأســــــمالية 
قديمة وبالية، خاصة بعد الركود الكبير 
الذي حدث في ثالثينات القرن العشرين، فقد 
تحولت ضد كل االنجــــــازات الديمقراطية 
التــــــي حققتها في صباها. آنــــــذاك، لم ُيدفع 

باليهود دخل الجيتو فقط، ولكن ُدفع بهم 
أيضا داخل حجرات الغاز.

وبيــــــن تلك الفترتين، ظهــــــرت حالة من 
العداء الشــــــديد للسامية في فرنسا. ففي عام 
١٨٩٥، أتهم دريفوس – وهو قائد يهودي في 
الجيش – بالتجســــــس لصالح ألمانيا. وأدت 
هــــــذه المحاكمة إلى حالة من الهســــــتيريا 
ضد اليهود. وكانت هذه الموجة من العداء 
للســــــامية ناتجة عن المعركة الدائرة بين 
اإلمبريالية الفرنســــــية الصاعــــــدة من جهة، 
واإلمبريالية األلمانية من جهة أخرى. وفي 
ذلك الوقت في باريس، كان هناك صحفي 
شــــــهير قادم من فيينا هــــــو ثيودور هرتزل. 
لخص هرتزل الوضع آنذاك بأن ذلك العداء 
للســــــامية كان شــــــيئا طبيعيــــــا ولم يكن 
مــــــن الممكن تجنبه. وقــــــد كتب هرتزل 
في يونيو ١٨٩٥: "فــــــي باريس، وكما قلت 
ســــــابقا، توصلت إلى وجهــــــة نظر حرة حول 
مسألة العداء للســــــامية، والتي بدأت أفهمها 
اآلن من منظور تاريخي، وبالتالي أستطيع 

أن أغفــــــر لها. واألهم من ذلك، لقد أدركت 
الصعوبة الشــــــديدة وال جــــــدوى المحاوالت 

اليائسة لردع العداء للسامية."
ولقد انتقد هرتزل إميل زوال وفرنسيين 
آخريــــــن، خاصة من االشــــــتراكيين، الذين 
دافعوا عن دريفوس. واشتكى هرتزل من 
أن اليهــــــود "يبحثون عن الحماية من خالل 
االشــــــتراكيين ومــــــن خالل أولئــــــك الذين 
يحطمون النظــــــام المدني القائم.. إن هؤالء 
ال يمكــــــن اعتبارهم في الحقيقــــــة يهودا، 
وهم ليسوا بفرنســــــيين أيضا. وغالبا سوف 

يصبحون زعماء الفوضوية في أوروبا." 
ورأى هرتــــــزل أن الــــــرد علــــــى العــــــداء 
للسامية يكمن في أن يترك اليهود، الذين 
ال ترغب الدولة األوروبية في استضافتهم، 
تلك الدول ويؤسسون وطنهم الخاص بهم. 
ولتحقيق هذا الهــــــدف، فلقد أعلن هرتزل، 
"إن المعاديــــــن للســــــامية ســــــوف يصبحون 
أكثر األصدقــــــاء الذين يمكــــــن االعتماد 
عليهم.. إنهم ســــــوف يصبحــــــون حلفاؤنا." 

اليهود وإسرائيل واهلولوكوست
توني كليف

* ُنشر هذا المقال في مجلة سوشياليست ريفيو، العدد ٢١٩، مايو ١٩٩٨، (ترجمة - داليا سعيد).
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ولذلــــــك، فقد ذهــــــب هرتــــــزل ليقابل بليفي 
– وزيــــــر الداخلية القيصري آنذاك – وهو 
أيضا الرجل الذي نظم مذبحة كيشينيف 
فــــــي عــــــام ١٩٠٣. وعلــــــق هرتــــــزل الطعم له 
بمحاولة إقناعه بأن مغادرة اليهود لروســــــيا 
سوف تضعف الحركة الثورية التي كانت 

خصما لدودا لبليفي. 
إذن، إذا كان العــــــداء بيــــــن اليهود وغير 
اليهــــــود كما افترضه هرتــــــزل طبيعيا وال 
يمكن تجنبه، فبالتالي فإن العداء بين اليهود 
والعرب في فلسطين كان أيضا طبيعيا وال 
يمكن تجنبه. بدايــــــة، قام هرتزل بتعريف 
الصهيونية بأنها "إعطاء دولة بدون شــــــعب 
لشــــــعب بدون دولة." وعندمــــــا لفت انتباهه 
حقيقة أن العرب يعيشــــــون في فلســــــطين، 
أعتبر هرتزل بشــــــكل تلقائــــــي أن المهمة 
الرئيسية هي ببساطة التخلص منهم. وفي 
١٢ يونيو ١٨٩٥، كتب هرتزل، "إننا ســــــوف 
نحاول أن نرفع معنويات ذلك الشعب الفقير 
خلف الحدود بــــــأن نجد لهم أعماال في دول 
الترانزيت، بينما ســــــوف نرفض أن يعملوا 
في وطننا." ما أشد استفزازية هذه الجملة 
وتعبيرها عن الميل نحو التطهير العرقي!

انغالق االقتصاد الصهيوني
إن الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين 
مع نهايات القرن التاسع عشر لم يأملوا في 
تأســــــيس اقتصاد مشابه القتصاد البيض في 
جنوب أفريقيــــــا. ففي جنوب أفريقيا، كان 
البيــــــض هم أنفســــــهم الرأســــــماليين بينما 
كان الســــــود هم العمال. أما الصهاينة فقد 

أرادوا أن يكون الشعب كله في فلسطين 
من اليهود. وباألخــــــذ في االعتبار انخفاض 
مستوى معيشة العرب مقارنة باألوروبيين 
والبطالــــــة المنتشــــــرة، فقــــــد كان الطريق 
الوحيــــــد لتحقيق هدف الصهاينة هو إغالق 
ســــــوق العمــــــل اليهــــــودي في وجــــــه العرب. 
وكانت هناك وسائل متعددة لتحقيق ذلك. 
فــــــأوال، كان هنــــــاك مــــــا يطلــــــق عليه 
الصنــــــدوق القومــــــي لليهــــــود الــــــذي كان 
مسيطرا على مساحات واسعة من األراضي 
المملوكــــــة لليهــــــود، متضمنا على ســــــبيل 
المثال مســــــاحة كبيرة من تل أبيب. ولقد 
كان مــــــن قواعد هذه المؤسســــــة أن اليهود 
فقــــــط هم الذين يمكنهــــــم العمل في هذه 

األراضي.
باإلضافة إلى ذلك، قامت فيدرالية اتحاد 
التجارة الصهيوني والهستدروت (الفيدرالية 
العامــــــة للعمال اليهــــــود) بفرض نوعين من 
الضرائب على جميــــــع أعضائهما: الضريبة 
األولــــــى كانت من أجل الدفــــــاع عن العمال 
اليهود، والضريبة الثانية من أجل الدفاع عن 
المنتجات اليهودية. كما قام الهســــــتدروت 
بتنظيم إضرابات ضد مالك المزارع الذين 
كانــــــوا يوظفون عماال مــــــن العرب، وذلك 
للضغط عليهم لطرد أولئك العمال العرب. 
وكان من السائد آنذاك في السوق اليهودي 
مشــــــاهدة الكثير من الشباب الذين يبيعون 
الخضــــــراوات والبيض جنبــــــا إلى جنب مع 
السيدات، ولكن إذا ما اكُتشف أن أحدهم 
عربــــــي، يأتي الشــــــباب اليهود ويســــــكبون 
الكيروسين على الخضراوات التي يبيعها 

ويكسرون له البيض.
وأذكــــــر أنه في عــــــام ١٩٤٥، كان هناك 
هجــــــوم على إحــــــدى مقاهي تــــــل أبيب وتم 
تدميرها بالكامل، وذلك بســــــبب إشاعة بأن 
أحد عمال المطبخ الذين يغسلون الصحون 
كان عربيــــــا. وأذكــــــر أيضا أننــــــي عندما 
كنت طالبا في الجامعــــــة العبرية بالقدس 
فــــــي الفترة من ١٩٣٦ إلــــــى ١٩٣٩، قامت عدة 
مظاهرات ضد الدكتور ماجنس – وكان 
نائب رئيس الجامعة. لقد كان هذا الرجل 
من اليهود األمريكييــــــن األغنياء، ولكن 
جريمتــــــه كانت أنه كان يؤجر منزله من 

أحد المالك العرب.

االعتماد على اإلمبريالية
لقد كان واضحا منذ البداية للصهاينة 
أنهــــــم فــــــي حاجــــــة إلــــــى مســــــاعدة القــــــوى 
اإلمبريالية التي كان لها نفوذا كبيرا في 
فلســــــطين في ذلك الوقت، وذلك لمعرفتهم 
بأنهــــــم بصــــــدد مواجهة كبيــــــرة من جانب 
الفلســــــطينيين. وفــــــي ١٩ أكتوبر من عام 
١٨٩٨، قام هرتزل بزيارة القسطنطينية من 

أجل أن يجد صدى لدى القيصر فيلهلم. 
كانت فلســــــطين في ذلــــــك الوقت تابعة 
لإلمبراطورية العثمانية التي كانت بدورها 
شريكا أللمانيا. أخبر هرتزل القيصر بأن 
استقرار الصهاينة في إسرائيل سوف يزيد 
من النفوذ األلماني هناك. حيث أن مركز 
الصهيونيــــــة وقتها كان في النمســــــا التي 
كانت حليفا لإلمبراطورية األلمانية. كما 
قام هرتزل بتعليق جــــــزرة أخرى للقيصر 
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قائــــــال: لقد شــــــرحت قبال أننا بذلك ســــــوف 
نأخذ اليهود بعيدا عن القوى الثورية." 

ومــــــع نهايــــــات الحرب العالميــــــة األولى، 
وعندما بات واضحا أن إنجلترا سوف تضم 
فلسطين، قام زعيم الصهاينة آنذاك حاييم 
البريطاني  بالوزيــــــر  باالتصــــــال  وايزمــــــان 
المفوض آرثــــــر بلفور وأخذ منه في يوم ٢ 
نوفمبر ١٩١٧ إعالنا يعد اليهود بإقامة وطن 
لهــــــم في فلســــــطين. ويبين الســــــير رونالد 
ســــــتورز – وهو أول حاكم عسكري في 
القدس – أن "التجارة الصهيونية قد عمت 
بخيرها عليه، وذلك ألنها أوجدت إلنجلترا 
أيرلندا شمالية أخرى، ولكنها يهودية هذه 

المــــــرة، وذلك في وســــــط محيط من العداء 
العربي المتوقع."

ومع قدوم الحرب العالمية الثانية أصبح 
واضحا أن القوة العظمى في الشرق األوسط 
لم تعد إنجلترا كما في الســــــابق، ولكنها 
ســــــتصبح الواليــــــات المتحــــــدة األمريكية. 
وهذا ما جعــــــل بن جوريون – وهو الزعيم 
الصهيونــــــي فــــــي تلك الفتــــــرة –يهرول إلى 
واشــــــنطن من أجل بناء عالقات وطيدة مع 
الواليات المتحدة. وبذلك ظهرت إســــــرائيل 
كالحليف التابع الذي يعتمد عليه بالنسبة 
للواليــــــات المتحــــــدة. وإنه ليــــــس صدفة أن 
إسرائيل تحصل على مســــــاعدات اقتصادية 

مــــــن الواليات المتحدة أكثــــــر من أي دولة 
أخــــــرى، علــــــى الرغــــــم من صغــــــر حجمها. 
كما أن إســــــرائيل تحصل على مســــــاعدات 
عســــــكرية أكثر من أي دولــــــة أخرى في 

العالم.

الهولوكوست 
لقد تنبأ تروتســــــكي باإلبــــــادة الجماعية 
التــــــي ســــــوف يتعرض لهــــــا اليهــــــود عندما 
شــــــهد وفهم مغــــــزى النازية. وفــــــي يوم ٢٢ 
ديســــــمبر عام ١٩٣٨، كتــــــب قائال: "إنه من 
الممكن التخيل بــــــدون صعوبة ما ينتظر 
اليهود عندما تبــــــدأ الحرب القادمة. ولكن 
حتى بــــــدون الحرب فإن التطور المقبل لرد 
فعل العالم يشــــــير بــــــكل تأكيد إلى اإلبادة 
الجسدية التي ســــــيتعرض لها اليهود.. وأنه 
فقط من خالل التعبئة الجزئية للعمال ضد 
رد الفعل المتوقع، وتأسيس ميليشيا العمال 
والمقاومة الجســــــدية المباشــــــرة للعصابات 
الفاشــــــية، وزيــــــادة الثقة بالنفس والنشــــــاط 
والجرأة من جانــــــب جميع المقهورين، هو 
وحده الذي سيدفع إلى تغيير عالقات القوى 
بعضها ببعض ويوقف هذه الموجة الفاشية 
التي تجتاح العالم، وهو أيضا الذي ســــــيفتح 

فصال جديدا في تاريخ اإلنسانية."
وحتى وقت بداية الحرب العالمية الثانية 
كانــــــت الغالبيــــــة العظمى مــــــن اليهود في 
العالم، وخاصة العمال اليهود، غير مساندين 
للصهيونيــــــة. وهكذا، فإنه في بولندا حيث 
كان يقطن أكبر تجمع لليهود في أوروبا 
فــــــي ذلك الوقت، قامــــــت انتخابات المجالس 
في ديســــــمبر عام ١٩٣٨ في وارســــــو ولودز 
وكراكــــــو وليفوف وفيالنــــــا وعدة مدن 
أخــــــرى. وحصــــــل البوند – وهــــــي منظمة 
المعادين  االشــــــتراكيين  اليهــــــود  العمــــــال 
للصهيونيــــــة – على ٪٧٠ مــــــن األصوات في 
األقاليــــــم اليهوديــــــة. وكســــــب البوند أيضا 
١٧ مقعــــــدا من ٢٠ في وارســــــو بينما حصل 

الصهاينة على مقعد واحد فقط. 
ولكــــــن هــــــذا الوضع تغيــــــر جذريا بعد 
حدوث الهولوكوســــــت. فــــــال يوجد يهودي 
واحد في أوروبا لم يفقد أعضاء من أسرته 
في الهولوكوست. وإنني أذكر أنه في وقت 
قريب قبل الهولوكوســــــت كانت لي عمة 
تعيش فــــــي مدينة دانزيج وجــــــاءت لتزورنا 
في فلســــــطين. إنني لم أقابــــــل أفراد عائلتها 
ولكنهــــــا وباقي أفراد عائلتهــــــا قد اختفوا 
جميعا في الهولوكوســــــت. كما كان لي 
بنــــــت عــــــم أعرفها جيدا ذهبــــــت لتعيش في 

يهود في معسكرات النازي 

فلسطينيون الجئون 
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أوروبا مع زوجها وطفلها البالغ من العمر 
خمس ســــــنوات قبل بداية الحرب مباشــــــرة، 
ثم قتلوا جميعا فيمــــــا بعد في غرف الغاز. 
وهكذا، تحول الغالبية العظمى من اليهود 

إلى صهاينة، وهذا وضع مفهوم جدا.

النكبة
إن هــــــذا التعبيــــــر هــــــو ما يســــــتخدمه 
الفلســــــطينيون ليصفــــــوا بــــــه قيــــــام دولة 
إســــــرائيل في ١٩٤٨. ومنذ ذلك الوقت، وفي 
الحروب الثالثة التي قامت بين إســــــرائيل 
والعــــــرب فــــــي ١٩٤٨ و١٩٦٧ و١٩٧٣، كان 
هناك تطهير عرقي على مســــــتوى واســــــع 
جدا ضد الفلســــــطينيين. واليوم يوجد ٣,٤ 
مليون الجئ فلســــــطيني، وهو عدد أكبر 
بكثير مــــــن عــــــدد الفلســــــطينيين الذين 
يعيشون في المدن التي كانوا يعيشون بها 
من قبل. وتشــــــير األرقام الخاصة بملكية 
األراضــــــي إلى حجم اإلبعــــــاد والطرد الذين 
تعــــــرض لهمــــــا الفلســــــطينيين: ففي ١٩١٧ 
كان اليهود يملكون ٪٢,٥ من األرض في 
الدولة، وفي ١٩٤٨ أصبحوا يملكون ٪٥,٧، 
أمــــــا اليوم فهم يملكــــــون ٪٩٥ من أراضي 
ما قبــــــل حدود ١٩٦٧، بينما يملك العرب ٪٥ 

فقط. 
إنهــــــا حالة من أكثر الحاالت مأســــــاوية 
في التاريــــــخ. حيث قامــــــت جماعة مقهورة 
مثــــــل اليهــــــود – بعدما عانت أشــــــد المعاناة 
مــــــن بربرية النازية – بقهر شــــــعب مظلوم 
لــــــم يكن منخرًطا على اإلطالق في فظائع 

الهولوكوست.

الحل 
إن الفلســــــطينيين ليســــــت لديهــــــم القوة 
الكافية لتحرير أنفســــــهم بشــــــكل منفرد. 
إنهم حتــــــى ال يملكون القــــــوة لتحقيق أي 
إصالحــــــات جــــــادة. فالفلســــــطينيون ليســــــوا 
كالسود في جنوب أفريقيا الذين استطاعوا 
تحقيــــــق إصالحــــــات هامــــــة جــــــدا. فالســــــود 
اســــــتطاعوا أن يتخلصوا مــــــن نظام التفرقة 
العنصرية، كما استطاعوا أن يكسبوا حق 
التصويت ثم ينتخبوا رئيسا أسود. والحقيقة 
أن العنصريــــــة االقتصاديــــــة ما زالــــــت قائمة 
هنــــــاك حيث أن الثــــــروة الزالت مركزة في 
أيدي مجموعة صغيرة من البيض إلى جانب 
عدد محدود من الســــــود األغنياء. أما الغالبية 

العظمى من السود فهي في فقر مدقع. 
إال أن الســــــود في جنــــــوب أفريقيا أقوى 
بكثير من الفلسطينيين. فأوال، عدد السود 
يفوق عدد البيض في جنوب أفريقيا بخمسة 
أو ســــــتة أضعاف، بينما عدد الفلســــــطينيين 
مقارب جــــــدا لعدد اإلســــــرائيليين (حيث أن 
الخارج  يعيشــــــون في  الفلسطينيين  معظم 
كالجئيــــــن). وثانيــــــا، فــــــإن العمال الســــــود 
يحتلون قلب االقتصاد فــــــي جنوب أفريقيا 
بينما يعتبــــــر موقع العمال الفلســــــطينيين 
على هامش االقتصاد في إسرائيل. كما أن 
نقابة العمال في جنوب أفريقيا، كوســــــاتو، 
تعتبر نقابة ضخمة جدا استطاعت أن تلعب 
دورا محوريــــــا فــــــي تحطيم نظــــــام التفرقة 
العنصرية. أما الفلســــــطينيين فليس لديهم 

مثل هذه النقابة.
وإذا كانــــــت هناك حالــــــة تنطبق عليها 

نظرية الثورة الدائمة لتورتســــــكي أنطباقا 
تاما، فهي حالة فلســــــطين. فهــــــذه النظرية 
تطــــــرح فكــــــرة أنــــــه ال يمكــــــن أن توجد 
مطالب ديمقراطيــــــة أو تحرر وطني بدون 
قيام الثورة العمالية. إن مفتاح الحل بالنسبة 
للفلسطينيين وكل الشــــــعوب األخرى في 
الشرق األوسط يقع في دعم المقاومة على 
أيدي الطبقة العاملة العربية التي تتمركز 
بشكل رئيســــــي في مصر، وأقل قليال في 
ســــــوريا والعــــــراق ولبنان والــــــدول العربية 
األخــــــرى. ولألســــــف، فإن القــــــوة الحقيقية 
للطبقــــــة العاملــــــة العربية لــــــم تظهر حتى 
اآلن كواقع ملموس، وذلك بســــــبب التأثير 
المدمــــــر للســــــتالينية والتي ســــــيطرت على 
أوســــــاط اليسار في الشــــــرق األوسط لفترة 
طويلة من الزمن. فالســــــتالينيون هم الذين 
فتحوا األبواب لحزب البعث ولصدام حسين 
في العراق الذي بدوره ســــــاعد األسد وحزب 
البعــــــث الســــــوري للوصول للســــــلطة. وهذا 
الحــــــزب هــــــو بالتالي الذي فتــــــح الباب لعبد 
الناصر واإلســــــالميين فيما بعد للســــــيطرة 

والنفوذ في مصر.
إن قيام ثــــــورة الطبقة العاملة العربية في 
الشــــــرق األوســــــط هي الوحيدة القــــــادرة ألن 
تضــــــع نهاية لإلمبرياليــــــة والصهيونية. وإنه 
لمن النفاق القول أن هذه الثورة سوف تطيح 
باليهــــــود فــــــي المنطقة. فعندمــــــا كان نظان 
الفصل العنصري مسيطرا في جنوب أفريقيا 
فإن أصدقاء النظام ادعوا أن المؤتمر الوطني 
األفريقي  يســــــاندون ذبح البيــــــض وفنائهم. 

ولكن هذا مالم يحدث على اإلطالق.



٧٠

مر تقريبا عامان على نجاح حماس 
التشــــــريعي  المجلس  انتخابات  في 
الفلســــــطيني. بعدها شكلت، ألول 
مرة، حكومة فلسطينية برئاسة إسماعيل 
هنيــــــة. تال ذلك حصار اقتصادي وسياســــــي، 
واعتــــــداءات إســــــرائيلية متواصلة، وتجويع 
فلسطيني"،  "فلســــــطيني-  واقتتال  ودمار، 
وانفراد حماس بالســــــيطرة علــــــى غزة بعد 
معــــــارك مع عناصر من فتــــــح (٩-١٤ يونيو 
٢٠٠٧)، ثم تشــــــديد للحصــــــار والخناق على 
قطاع غــــــزة، ومحاولة أبناء القطاع كســــــر 
الحصار وتحطيم الحدود مع مصر (يناير 
٢٠٠٨)، ثــــــم القــــــرار اإلســــــرائيلي بتوســــــيع 
العمليات العســــــكرية فــــــي القطاع (مارس 
٢٠٠٨).. كل هــــــذه األحداث الجســــــام تجعل 
مــــــن المهم، بــــــل مــــــن الضــــــروري، إجراء 
تقييم لتجربة حماس في الســــــلطة. وهو ما 
سنحاول أن نفعله في هذا المقال. والسؤال 
المركزي الذي سنســــــعى لإلجابة عنه هو: 
إلى أي مــــــدى تحولت حمــــــاس من حركة 
مقاومة تواجه العدو اإلسرائيلي إلى سلطة 

تمارس أدوارهــــــا التقليدية، بما قد يتضمن 
قمع المحكومين؟

للســـلطة  الوظيفـــي  الـــدور 
الفلسطينية

أربك نجاح حماس في انتخابات المجلس 
التشــــــريعي الفلســــــطيني في ٢٥ ينايــــــر ٢٠٠٦، 
بحصولها على ٪٥٦ من مقاعد المجلس، إدارة 
وإســــــرائيل  الرئيس األمريكي جورج بوش 
وبعــــــض األنظمة العربيــــــة، مما جعــــــل إدارة 
بوش تتراجــــــع عن الضغوط التي مارســــــتها 
من أجل "الديمقراطية في الشرق األوسط"، 
وخاصة مــــــع النجــــــاح الكبير الــــــذي حققه 
اإلخوان المســــــلمون فــــــي انتخابــــــات مجلس 
الشــــــعب في مصر فــــــي أواخــــــر ٢٠٠٥. ذلك أن 
تشكيل حماس لحكومة فلسطينية منتخبة 
بشــــــكل ديمقراطي قد يفتح أمــــــام المقاومة 
آفاقا جديدة. حيث كان من المتوقع تركها 
للفصائل المقاِومة تعمل بحرية أكبر وبقدر 

أقل من المعوقات. 
إذن فقد كان هناك أمل أن ُيهيئ تشكيل 

حماس لحكومــــــة فلســــــطينية وضعا أفضل 
بكثير للمقاومة التي عانت، في ظل سيطرة 
"فتح" على السلطة، من االعتقال والمالحقة، 
بــــــل ومــــــن إحبــــــاط العمليــــــات االستشــــــهادية 
وتفكيك معامــــــل صناعة المتفجرات. فمثال 
قامت"فتح" بتســــــليم مناضليــــــن، مثل "خلية 
صوريف" التابعة لحماس، إلى إسرائيل، كما 
نقلت كما هائال من المعلومات ألجهزة األمن 
اإلســــــرائيلية. من هذه الزاوية اعتبر تشكيل 
حمــــــاس حكومــــــة وطنية (تحظــــــى بإجماع 
وطنــــــي) أمــــــرا مفيــــــدا للمقاومــــــة وكارثيا 

ألمريكا وإسرائيل. 
لذلك ففور إعالن حماس أنها ستشــــــكل 
اللجنــــــة  اشــــــترطت  فلســــــطينية،  حكومــــــة 
االتحــــــاد  المتحــــــدة،  (الواليــــــات  الرباعيــــــة 
األوروبــــــي، روســــــيا، األمــــــم المتحــــــدة) عدة 
شــــــروط لقبول تلــــــك الحكومــــــة: أوال نبذ 
"العنف"، ثانيا االعتراف بحق إســــــرائيل في 
الوجــــــود، وأخيــــــرا القبــــــول باالتفاقيات التي 
وقعتها الســــــلطة الفلســــــطينية في الســــــابق، 
وهي شــــــروط تعني عمليا تخلي حماس عن 

محاس: عندما تصبح املقاومة سلطة!
سيد عبد الرحمن



نهــــــج المقاومة وتحولها لتصبح "فتح" ثانية. 
لذلك رفضت حماس شــــــروط الرباعية.

لكن التناقض الرئيســــــي الذي وقعت فيه 
حركــــــة حماس هو اآلتي: أنــــــه ال يمكن لها 
االحتفاظ بالســــــلطة الفلســــــطينية دون القيام 
بالمهام التي ُخلقت من أجلها تلك السلطة، وهي 
أن تكون كابحا لحركة الشعب الفلسطيني 
بأقل قدر من الخسائر اإلسرائيلية، من خالل 
تولى "فلســــــطينيون" حماية دولة إســــــرائيل. 
هذا هو جوهر اتفاقات أوســــــلو التي أسســــــت 
السلطة الفلسطينية، التي ال تتمتع بأي شكل 
من أشكال ســــــيادة الدولة، بل يقتصر دورها 
على كبح المقاومة بالوكالة عن إســــــرائيل. 
فمثال تنص اتفاقية طابا (٢٨ ســــــبتمبر ١٩٩٥) 
في البند رقم ١٥ من بنودها على اآلتي "يقوم 
الفلسطينية،  والسلطة  إسرائيل  أي  الطرفان، 
باإلجراءات الضروريــــــة لمنع أعمال اإلرهاب، 
والجريمة، واألعمال العدوانية الموجهة ضد 
الطــــــرف األخــــــر أو ضد أفــــــراد واقعين تحت 

سلطة الطرف اآلخر...". 

حكومة حماس والموظفون
كان شــــــرط تولي الســــــلطة الفلسطينية 
هــــــو القيام بدور كابح المقاومة. ومع رفض 
حماس القيام بهذا الدور، فإنه كان ضروريا 
اإلطاحة بها من ِقبل من خلقوا تلك الســــــلطة. 
هكــــــذا امتنعــــــت الــــــدول المانحــــــة (أوروبا 
وأمريكا) عن تقديم المســــــاعدات التي تقدر 
بحوالي مليار دوالر، كما امتنعت إســــــرائيل 
عــــــن  تقديم حصيلــــــة الضرائــــــب والجمارك 
التي تحصلها على البضائع الفلســــــطينية عند 

المعابــــــر التي تســــــيطر عليهــــــا، والتي تقدر 
بحوالي ٥٥ مليون دوالر في الشهر. 

معنــــــى هــــــذا كان أن حكومــــــة حمــــــاس 
فقدت أهم مصادر تمويل السلطة، مما جعلها 
عاجــــــزة عن دفع مرتبــــــات الموظفين ورجال 
الشــــــرطة. وهــــــو األمــــــر الذي أســــــتغله بعض 
أصحــــــاب الكلمة العليا فــــــي حركة فتح في 
يونيو ٢٠٠٦ إلعادة الســــــلطة إليهم مرة أخرى، 
بدفع قطاعات من رجال الشرطة والموظفين 
إلى التحــــــرك للمطالبة برواتبهــــــم المتأخرة 
واقتحم  المظاهرات  فخرجت  أشــــــهر.  لثالثة 
عدد من أفراد الشــــــرطة المجلس التشريعي. 
وبعدهــــــا بيومين أقتحم عــــــدد من الموظفين 

المتظاهرين المجلس لنفس السبب. 
مّثــــــل هذا تحديا ضخمــــــا لحكومة حماس. 
حيــــــث كان تحرك هذا القطــــــاع من الجماهير 
الفلسطينية موجها ضدها وليس ضد إسرائيل أو 
أمريكا أو الدول األوروبية التي قطعت مصادر 
التمويــــــل. جوهر التحدي يكمن في أن حماس 
بدون "الموظفين" لن تصبح حكومة (سلطة). 
فالموظفــــــون هــــــم أدوات الســــــلطة الحاكمــــــة 
للسيطرة. من هنا سعت حماس إلى خلق شريحة 
جديدة من الموظفين ورجال الشــــــرطة تضمن 
والءهــــــم. فعمدت إلى توظيف عــــــدد كبير من 
أعضائها ومؤيديها في الجهاز الحكومي، وهو 
نفس المســــــلك الذي اتبعه عرفات وحركة فتح 
أثناء تشكيلهما لمؤسسات السلطة الفلسطينية، 
بل وقبل ذلك أثناء تشكيلهما لمؤسسات منظمة 

التحرير الفلسطينية.
هذا المسلك – توظيف من ُيضمن والؤه، 
أو مــــــن تكون هناك رغبة في كســــــب والئه 

– يحمل في طياته مخاطر عدة، أولها تحويل 
المناضل إلى موظف يأخذ راتبا ويكون والئه 
لرئيســــــيه في العمل وليس للمشروع الوطني 
والبرنامــــــج السياســــــي الذي تتبــــــاه الحركة، 
ممــــــا يلغي طابعهــــــا الوطنــــــي والديمقراطي، 
إذا كان موجــــــودا في األصــــــل. ذلك أن طاعة 
األوامــــــر هنا تكــــــون مرتبطــــــة باألجر الذي 
يأخذه "المناضل-الموظف"، وليس بالمعايير 
الوطنية. وهنا يختفي انتقاد قيادات الحركة، 
الذين هــــــم رأس الســــــلطة، والذين يملكون 

التحكم في مصادر المال. 
ثانــــــي مخاطر هــــــذا المنهج هو تشــــــجيعه 
النضمام قطاعــــــات من الراغبيــــــن في تأمين 
ظروفهــــــم المعيشــــــية إلــــــى الحركــــــة طمعا 
في الوظيفة، وهي سياســــــة أفســــــدت، بشكل 
تدريجي، قطــــــاع كبير مــــــن المناضلين في 
حركــــــة فتح فــــــي الماضي، وليس مســــــتبعدا 
نفس المصير لقطاعات مــــــن المناضلين في 

حركة حماس إذا استمرت في النهج نفسه.
التحليل الســــــابق يفســــــر لماذا تظاهر عدد 
كبير من الموظفين الفلســــــطينيين ورجال 
الشــــــرطة ضد حكومــــــة حمــــــاس المنتخبة 
بشــــــكل ديمقراطي وذات التاريــــــخ المقاِوم، 
وليــــــس ضد أمريــــــكا وإســــــرائيل واألنظمة 
العربيــــــة التــــــي فرضــــــت الحصــــــار. فهــــــؤالء 
– "موظفــــــو فتــــــح" – كانوا يخشــــــون كل 
الخشية من إعادة هيكلة الجهاز الحكومي 
الفلســــــطيني بما يؤدي إلى فقدانهم وظائفهم 
أو المميزات الممنوحــــــة لهم، مما دفعهم إلى 
ترويج شــــــعار "حكومة فاسدة تطعم شعبها، 
٧١خيــــــر من حكومة شــــــريفة تجّوعه". هكذا 
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أصبحــــــت حكومة حمــــــاس ذات رأس لكن 
دون أقدام وأيادي، بما يعنى أنها لم تســــــتطع، 
في مرحلتهــــــا األولى، أن تتحول إلى ســــــلطة 
مســــــتقرة نظرا لتركيبة الجهاز الحكومي 

"الفتحاوي".

الخطة األمريكية اإلسرائيلية
وفي الوقت نفســــــه واجهت حماس تحديا 
آخــــــر، هــــــو بداية االحتــــــكاك بيــــــن عناصر 
مــــــن فتح وحمــــــاس على خلفية إعــــــادة عباس 
تشكيل قوات مســــــلحة خاصة جديدة بقيادة 
محمد دحالن، القائد الســــــابق لألمن الوقائي، 
دون موافقة حكومة حماس. ويعد ذلك جزءا 
مــــــن الخطة التــــــي أعدتها الواليــــــات المتحدة 
األمريكيــــــة وإســــــرائيل وعناصــــــر متعاونة 
معهمــــــا في حركة فتح، عقــــــب نجاح حماس 
فــــــي االنتخابــــــات التشــــــريعية، إلقصاء حماس 
عن السلطة. هذه الخطة كشفت عدة جرائد 
ومجالت أوروبية وأمريكية بعض أسرارها 
خالل الشــــــهور األخيرة(١)، وقد ســــــارت على 

المحاور األربعة التالية:
  • المحــــــور األول هــــــو تقوية نفوذ عباس 
باعتباره الشخص الوحيد صاحب الشرعية في 
كل ما يخص القضية الفلسطينية، بحيث ال 
يتم االعتراف بحكومــــــة حماس أو التعامل 
معها علــــــى المســــــتوى الدولــــــي أو اإلقليمي، 
بالرغــــــم من كونها منتخبــــــة ديمقراطيا من 
الشعب الفلسطيني ويحق لها التحدث باسمه. 
في هذا الســــــياق يأتي تهــــــرب وزير الخارجية 
المصري أحمــــــد أبو الغيط  مــــــن لقاء وزير 

الخارجية في حكومة حماس محمود الزهار 
فــــــي أبريــــــل ٢٠٠٦. كذلك االعتراف الســــــريع 
مــــــن قبــــــل الحكومــــــة المصريــــــة بحكومة 
الطوارئ الفلســــــطينية برئاســــــة سالم فياض 
فور تشكيلها، ونقل مصر سفارتها من غزة 

إلى رام اهللا (يونيو ٢٠٠٧). 
• المحور الثاني هو تشــــــديد الحصار على 
الشعب الفلســــــطيني ومنع المساعدات كنوع 
مــــــن العقاب الجماعي على انتخاب حماس في 
المجلس التشــــــريعي. وقــــــد أدى الحصار إلى 
خسائر اقتصادية ضخمة تتراوح بين ٥٠٠ ألف 
و٦٠٠ ألف دوالر يوميا كنتيجة لغلق المعابر. 
ومع أبريل ٢٠٠٦ أصبح أكثر من ٪٧٩ من أهل 
غزة يعيشون تحت خط الفقر. وبعد سيطرة 
حماس على غزة (يونيــــــو ٢٠٠٧) زاد الحصار 
خناقا. حيث تم قطــــــع الكهرباء عن القطاع، 
وارتفع عــــــدد الوفيات بشــــــكل كبير نظرا 
لنقص األدوية والرعاية الصحية. وهنا تحرك 
الشارع الفلسطيني، ليس ضد حماس، ولكن 
ليحطم الحدود مع مصر (٢٠٠٨/١/٢٣)، التي 
تشارك حكومتها بشــــــكل فعلي في حصار 
وتجويع الشــــــعب الفلسطيني. وبعد أيام قليلة 
أعــــــادت الحكومــــــة المصرية بنــــــاء الحدود، 

ولكن لألسف بالتعاون مع سلطة حماس!
• أما المحــــــور الثالث واألخطر من الخطة، 
فهو استخدام مليشــــــيات مسلحة "فلسطينية" 
للتخلــــــص من حماس. وقد قامــــــت دول عربية 
بالمساعدة في تدريب وتسليح هذه المليشيات. 
جــــــزء من هــــــذه الخطــــــة كان تعييــــــن محمد 
دحالن قائدا عاما لألجهــــــزة األمنية وتكليفه 

بتشــــــكيل قــــــوة مكونــــــة من ٢٠ ألف مســــــلح. 
وبالفعل تم إدخال كمية كبيرة من األســــــلحة 
مــــــن إحــــــدى دول الجــــــوار! وفي هذا الســــــياق 
ذكــــــرت جريــــــدة  "هآرتس" اإلســــــرائيلية أن 
عناصر من فتح توجهت إلى المؤسســــــة األمنية 
اإلســــــرائيلية لتطلب الســــــماح بإدخال كميات 
كبيرة من العتاد العســــــكري من إحدى دول 
الجــــــوار لمســــــاعدة فتــــــح فــــــي معركتها ضد 
حماس. وقالت نفس الجريدة على لســــــان خبير 
التخطيط السياســــــي في الجامعات اإلسرائيلية 
هيجــــــا مجارتن: "إن محمد دحالن مكّلف من 
قبــــــل وكالة المخابــــــرات األمريكية وأجهزة 
أمريكية أخــــــرى بتنفيذ مهمــــــة محددة، هي 
تصفية أي مجموعات مقاِومة إلســــــرائيل داخل 
حمــــــاس أو خارجها". وفي الوقت نفســــــه وافق 
الكونجرس األمريكي على اعتماد ٥٩ مليون 

يورو لدعم الحرس الرئاسي لمحمود عباس. 
• وأخيــــــرا هناك المحــــــور الرابع المتعلق 
بمساهمة إسرائيل في الخطة، أوال باعتقال ٣١ 
نائبا من المجلس التشريعي وعدد من الوزراء 
مــــــن حماس، بهدف ترجيــــــح كفة فتح داخل 
المجلس، مما مّكن المتحدث باســــــم كتلة 
فتح فــــــي المجلس مــــــن التلويــــــح بإمكانية 
إسقاط حكومة حماس (٢٠٠٦/٩/٢٠)؛ وثانيا 
بتكثيف العمليات العســــــكرية ضد الشــــــعب 
الفلسطيني، وخاصة أبناء قطاع غزة، بشكل 
وحشــــــي بغرض زرع اليــــــأس واقتالع فكرة 
المقاومة. وقد زاد عدد الشهداء الفلسطينيين 
بسبب االعتداءات اإلسرائيلية في عام ٢٠٠٦ إلى 
ثالثــــــة أضعاف عددهم عــــــام ٢٠٠٥، قبل وصول 
حماس للســــــلطة. حيث بلغ العدد ٦٥٠ شــــــهيدا، 
منهــــــم ١٢٠ طفال(٢). أما خالل عام ٢٠٠٧ وصل 
عدد الشهداء إلى أكثر من ٣٧٠ شهيدا منهم 
ما يزيد عن ٥٠ طفال. أما الهجوم اإلســــــرائيلي 
علــــــى غزة في مارس ٢٠٠٨ فقد أســــــفر، خالل 
خمسة أيام فقط، عن استشهاد ١٢٠، أكثر من 
ثلثهم مــــــن األطفال. هذه الدموية جزء أصيل 
مــــــن المشــــــروع الصهيوني، لكــــــن المجازر 
اإلسرائيلية هذه المرة ترافقت مع تصريحات 
من أبو مــــــازن وغيره من األنظمــــــة العربية، 
خاصــــــة مصــــــر، بضــــــرورة توقــــــف صواريخ 
المقاومــــــة. وكأن المقاومــــــة هي المتســــــبب 
في ذبح الشــــــعب الفلســــــطيني! ووصل األمر 
إلى حــــــد وصف عبــــــاس صواريــــــخ المقاومة 
بأنها "عبثيــــــة"، ووصف وزير إعالمه رياض 
المالكي الصواريخ بأنها "غبية"، مع تحميل 
حمــــــاس مســــــؤولية االعتداءات اإلســــــرائيلية، 
وذلك أثنــــــاء االجتيــــــاح اإلســــــرائيلي األخير. 
هكــــــذا كانت االعتداءات اإلســــــرائيلية جزء  تظاهرة للموظفين في غزة 
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من الخطة بموافقة أصحــــــاب الكلمة العليا 
في فتح وبعض األنظمة العربية الرجعية.  

حماس واألنظمة العربية
حاولــــــت حمــــــاس تخفيف الضغــــــوط التي 
ُتمارس عليهــــــا. فعلى المســــــتوى االقتصادي 
قــــــام رئيس الوزراء إســــــماعيل هنيــــــة، وعدد 
من الوزراء، ببعــــــض الجوالت في دول عربية 
وإســــــالمية، مــــــن ضمنها مصر، والســــــعودية، 
وقطر، وســــــوريا، وإيران، اســــــتطاعوا خاللها 
الحصــــــول علــــــى دعم مالــــــي. فمثــــــال تعهدت 
حكومة قطــــــر بدفــــــع مرتبــــــات الموظفين 
لمدة ســــــتة أشــــــهر. وفي المقابل لجأت اإلدارة 
األمريكية إلــــــى تهديد البنــــــوك العربية في 
مصــــــر واألردن لوقــــــف تحويل األمــــــوال إلى 
حكومة حماس. وبالفعل أوقفت تلك البنوك 
التعامل مع حكومة حماس، كما مورســــــت 
ضغوط على البنوك الفلســــــطينية ذاتها لعدم 

التعامل مع حكومة حماس! 
مواجهــــــة  فــــــي  حمــــــاس  فعــــــل  رد  كان 
الحصار هــــــو مهادنة بعــــــض األنظمة العربية 
للواليــــــات المتحــــــدة األمريكيــــــة  الحليفــــــة 
وذات العالقــــــات الوطيدة مع إســــــرائيل، مثل 
مصر، واألردن، و قطر، والســــــعودية، بالرغم 
مــــــن أن هذه الدول لعبــــــت أدوارا مخزية ضد 
مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، 
وضــــــد حماس ذاتها. فحمــــــاس مثال لم تنتقد 
الرئيس المصري، ولو لمرة، رغم أن األخير 
شــــــارك في خطط إضعاف حماس لصالح أبو 
مــــــازن(٣)، وربما كانت مصــــــر الدولة التي 
شاركت في تدريب مليشيات دحالن. ولكن 

نجد، في المقابل، بعض قيادات حماس تطلق 
تصريحات تشكر فيها تلك األنظمة الرجعية 

على خدمتها للقضية الفلسطينية! 
هنا يطرح التساؤل حول إمكانية انتصار 
حركة تحرر وطنــــــي محاصرة بدون وجود 
ظهيــــــر يدعمها على المســــــتوى العســــــكري 
واالقتصــــــادي نفســــــه. تؤكــــــد تجربــــــة حرب 
فيتنام ضــــــد الواليات المتحدة، وتجربة حزب 
اهللا في لبنان، وغيرهمــــــا من تجارب التحرر 
الوطني، ضرورة وجود هذا الظهير المســــــاند 
لحركات التحرر، مما يجعل كسر الحصار 
على الشــــــعب الفلســــــطيني أمــــــرا ال غنى عنه 
حتى تســــــتمر المقاومة. لكن الدول العربية 
المجاورة لفلســــــطين ذاتها تشارك في فرض 
الحصــــــار، نظرا لتبعيــــــة أنظمتهــــــا للواليات 

المتحدة تبعية تامة. فما العمل؟
كســــــر الحصار الذي تحكمــــــه األنظمة 
المتواطئــــــة فــــــي دول الطــــــوق، وغيرهــــــا من 
البلــــــدان العربيــــــة، ال يمكــــــن أن يحدث من 
خالل سياســــــة المهادنة التــــــي تتبناها حماس. 
فــــــأوال، يحتاج أي كســــــر جزئي للحصار إلى 
الضغط الشــــــعبي على األنظمــــــة العربية التي 
تخدم مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة 
على حســــــاب الشــــــعب الفلســــــطيني والشعوب 
العربيــــــة، وهــــــذا يحتــــــاج إلى فضــــــح األنظمة 
ومحاولــــــة التعبئة ضدها. وبمــــــا أن حركات 
الفلســــــطينية، نظــــــرا للتضحيات  المقاومــــــة 
الضخمة التي قدمتها، تحــــــوز على ثقة جزء 
كبير من الشعوب العربية، فأنها تستطيع أن 
تسهم في عملية الفضح تلك، وسيكون ذلك 
ذو أثر فعال للغاية. فمقاومة الشعوب العربية 

لألنظمــــــة التي تشــــــارك في الحصــــــار وتدعم 
الكيــــــان الصهيوني بالغــــــاز إلدارة آلة الحرب 
وباألســــــمنت من أجل بناء الجدار العازل، هي 
القادرة على كســــــر الحصار ودعم المقاومة. 
أمــــــا تصريحــــــات بعــــــض قيــــــادات المقاومــــــة 
الفلسطينية بشكر األنظمة بزعم أنها تخدم 
القضية الفلسطينية، فأنه يعد خداعا للشعوب 
العربيــــــة ومســــــاندة لتلك األنظمة تكســــــبها 
شرعية تساعدها في مواصلة خنق المقاومة! 
ثانيــــــا، وعلــــــى مــــــدى أطول، فإن كســــــر 
الحصار بشــــــكل كامل أو شــــــبه كامل أمر 
يقتضــــــي تغيير األنظمــــــة العربيــــــة ال األمل 
الزائــــــف في احتمــــــال اتباعها سياســــــة وطنية 
ومعاديــــــة لإلمبرياليــــــة. وهذا معنــــــاه تضامن 
المقاومة مع قوى المعارضة الشــــــعبية داخل 
تلك األنظمة والســــــعي للربــــــط بين تنظيمات 
المقاومــــــة وحــــــركات النضال الشــــــعبي ضد 

االستغالل واالستبداد. 

مقاومة االحتالل اإلسرائيلي
اعتمدت معظم فصائل المقاومة الفلسطينية 
خــــــالل ســــــنوات انتفاضــــــة األقصى، بشــــــكل 
أساســــــي، تكتيك العمليات االستشهادية الذي 
أوقع خسائر ضخمة في صفوف اإلسرائيليين. 
حيــــــث وصل عدد قتلى العــــــدو الصهيوني إلى 
حوالي ألف قتيل. كما تسببت االنتفاضة في  
خســــــائر اقتصادية ضخمة إلســــــرائيل، وزادت 
الهجــــــرة العكســــــية. لكن فصائــــــل مقاومة 
اعتمدت، في مرحلــــــة الحقة، تكتيك إطالق 
صواريخ على المســــــتوطنات اإلسرائيلية، وإن 
لم تختف العمليات االستشــــــهادية، إنما تراجع 
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معدلها بشكل ملحوظ، وأصبحت الصواريخ 
الفلســــــطينية مصدر إزعاج كبير للحكومة 
اإلسرائيلية، التي ظهرت بمظهر العاجزة عن 
حماية اإلسرائيليين، وتأكد هذا التصور بعد 
فشــــــل الحرب اإلســــــرائيلية على لبنان (يوليو 

 .(٢٠٠٦
وفي مواجهة عجزهــــــا وتداعياته، حاولت 
إســــــرائيل الظهــــــور بمظهــــــر القــــــوي أكثر 
من مــــــرة، لكنها فشــــــلت بفضــــــل المقاومة 
اللبنانية والفلســــــطينية. حيث اســــــتطاع عدد 
مــــــن فصائل المقاومة، ومــــــن ضمنها حماس، 
تنفيــــــذ عمليــــــة نوعية كبيرة فــــــي ٢٥ يونيو 
٢٠٠٦، حيث هاجمت مجموعات من المقاومين 
موقع حراســــــة إسرائيلي عند معبر كرم أبو 
ســــــالم، بعد تســــــللهم إليه عبر نفق تم حفره. 
وفــــــي الهجوم تــــــم تدمير عدد مــــــن العربات 
العسكرية باستخدام أسلحة مضادة للدبابات. 
وأســــــفر الهجوم عن مقتل ثالثة جنود وأسر 
الجندي اإلسرائيلي (جلعاد شليط) المحتجز 
لدى المقاومة حتى اآلن. ولم تستطع إسرائيل 
إطالق ســــــراحه، مما قد يجعلهــــــا تبادله بعدد 
كبير من المعتقلين واألسرى الفلسطينيين. 
ويعد هذا إنجــــــازا للمقاومة، حيث تم تأكيد 
أنــــــه بالمقاومــــــة فحســــــب يتم إطالق ســــــراح 
األسرى الفلسطينيين، وتحرر األرض، ويعود 

الالجئ الفلسطيني إلى أرضه.
لكن تحت تأثير الضغــــــوط الواقعة على 
حماس، وافقت على اتفاقــــــات الهدنة التي تم 
التوصل إليها مع الحكومة اإلســــــرائيلية في 
ديســــــمبر ٢٠٠٦. كما أعلن خالد مشعل عضو 

المكتــــــب السياســــــي لحركة حمــــــاس أثناء 
زيارتــــــه لمصــــــر قبوله بدولة فلســــــطينية في 
حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ دون االعتراف بإسرائيل. 
بالفعــــــل، ولفتــــــرة طويلــــــة نســــــبيا، تقلصــــــت 
مشــــــاركة حماس في عمليات المقاومة، وإن 

لم تختف. 
كان المطلــــــوب من حماس هــــــو التحول 
بشــــــكل كامــــــل عــــــن خــــــط المقاومة كي 
تصبح "فتح" ثانية. لكنها، برغم تناقضاتها، 
لــــــم تســــــتطع أو تقبــــــل أن تفعل هــــــذا. ولذا، 
فبالفعل ســــــقطت الهدنة ولــــــم تتوقف حماس 
عــــــن المشــــــاركة في عمليات ضــــــد االحتالل 
الصهيونــــــي. على أن الخطــــــر يكمن في أن 
حماس، كفتح عندما كانت حركة مقاومة 
جذرية، تمزقها التناقضات الفكرية والطبقية 
التي تجعلها تميل أحيانا إلى المهادنة مع العدو 
الصهيونــــــي، ودائما إلى التوائــــــم مع األنظمة 
العربية، وهــــــو ما يهدد بتحطيم مشــــــروعها 

المقاِوم وتفريغه من مضمونه. 
 

أخطاء حماس في السلطة
رّكــــــز بعــــــض العلمانييــــــن ذوي النزعة 
المعادية لإلســــــالميين في مصر وفلســــــطين، 
على جانب معين من جوانب أداءات حماس في 
السلطة. فقد انشغلوا كثيرا بمخاطر تدشين 
حمــــــاس إلمارة إســــــالمية في غــــــزة، وتحدثوا 
طويال مثال عن حادثة مصادرة وزارة التعليم 
في حكومة حماس لنســــــخ كتــــــاب "قول يا 
طير" من مكتبات المدارس (مارس ٢٠٠٧)، 
وهو كتاب يحوى قصصا من التراث الشعبي 

الفلســــــطيني، الحتوائــــــه على ألفاظ جنســــــية 
حسب زعم وزير التعليم. كذلك ركزوا على 
تصريحات وزير الثقافة الفلسطيني عطا اهللا 
أبو السبح حول ضرورة ممارسة الرقابة على 
الكتب واألفــــــالم، معلنين تخوفهم من رغبة 
حكومة حمــــــاس في تحديد المعايير والقيم 
التي يجب أن تســــــود في المجتمع الفلسطيني 
وفقا لمعايير "األوصياء" الحمساويين، وكأن 
الشعب الفلسطيني لم ينضج بعد ليحدد لنفسه 
النافع والضار. وأكدت مخاوفهم تلك األدوار 
التي لعبها نفس الوزير لحمل موظفات وزارة 
الثقافة على ارتداء الحجاب (ادعى الوزير أنه 
نصح الموظفات فحســــــب، فاستجبن جميعهن 
ولكنــــــه  نصرانيــــــة(٤)،  موظفــــــة  باســــــتثناء 
تناســــــى أنه بحكم موقعه، كأعلى مســــــؤول 
فــــــي وزارته، يصبــــــح من الصعب عــــــدم قبول 

نصيحته!) 
ال يمكن بالطبع الدفاع عن هذه السلسلة 
من األخطــــــاء من جانب حمــــــاس. فال الرقابة 
علــــــى اإلبداع وال فــــــرض الحجــــــاب بالقوة أو 
بإرهاب السلطة هما من الممارسات التحررية 
أو الداعمــــــة للمقاومة، بل همــــــا تعبيرات عن 
جانــــــب محافظ ورجعي فــــــي حركة حماس 
وأيديولوجيتها ينبغــــــي نقده وتقويمه. لكن 
المشكلة هي أوال في اختزال ممارسة حماس، 
ودورها في الصراع الدائر، في كونها جماعة 
رجعيــــــة معادية للحرية الشــــــخصية، وطمس 
الجانــــــب األكثر أساســــــية فيهــــــا المتمثل في 

مقاومتها إلسرائيل. 
الجانب الثاني في المشــــــكلة هو أن إبراز 
هــــــذه األخطــــــاء بوصفهــــــا الجرائــــــم األكبر 
واألهم لحماس، يخفــــــي أخطاء أخرى أكثر 
أهمية لتلك األخيرة متعلقة باســــــتراتيجيتها 
السياســــــية وإدارتها لعمليــــــة المقاومة. فتبرع 
حمــــــاس بإعالن هدنة مجانيــــــة طويلة المدى 
مــــــع إســــــرائيل، قد تصل لعشــــــر ســــــنوات أو 
أكثر، ومهادنتها لألنظمــــــة العربية الحليفة 
للواليــــــات المتحدة والمتعاونة مع إســــــرائيل، 
وعدم قيامهــــــا بدور في فضــــــح تلك األنظمة 
أمام الشــــــعوب، بل والتــــــورط أحيانا في نفاق 
حكام تلــــــك الدول وتصويرهم بأنهم يلعبون 
دورا مهما لخدمة القضية الفلســــــطينية، كل 
هذه أمور تــــــؤدي – كما ســــــبق وأن ذكرنا 
– إلى إضعاف القوى السياســــــية العربية التي 
ناضلت من أجل نصرة الشــــــعب الفلســــــطيني، 
ودأبت علــــــى فضح الدور المخزي الذي تلعبه 
حكومات مصر واألردن والسعودية وغيرها 

ضد مصالح الشعب الفلسطيني. 
والحقيقــــــة أن تحول حمــــــاس من حركة  فتح وحماس.. من يؤجج االقتتال الفلسطيني الداخلي؟!
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مقاومة إلى ســــــلطة ســــــاهم في تدني شعبيتها 
فلسطينيا وعربيا ووضع العراقيل أمام دورها 
المقــــــاوم بدال مــــــن أن يدعمه. ذلــــــك أوال أنها 
اضطرت بوصفها سلطة أن تلعب أدوار المنح 
والمنع واتخاذ القرار بشــــــأن السياسة العامة، 
أي أدوار إدارة مجتمع محاصر من اإلمبريالية 
والصهيونيــــــة وأعوانهما، مجتمع رأســــــمالي 
يتسم بالفساد الشديد والتناحر، دون أن تجرؤ 
على أخذ اإلجراءات الجذرية المطلوبة لضرب 
أصحاب المصالح من الرأسماليين والعمالء أو 
لتفكيك شكل السلطة البيروقراطية. ثانيا، 
فإن وصول حماس للسلطة قبل إنضاج شروط 
انتصار المقاومة، أخذا في االعتبار تناقضاتها 
الداخليــــــة، وضعها في موضع الصيد الســــــهل 
لالبتزاز والضغط بغرض المهادنة وإضعاف 
الطابع المقــــــاِوم لمواقفها. فانتهى الحال بها، 
نقصد حمــــــاس، وقد أصبحت نصف ســــــلطة 

ونصف مقاومة تعاني التشتت واإلضعاف. 
وربمــــــا كان األفضــــــل لحمــــــاس، بعد أن 
تورطــــــت بالفعل في مســــــألة المشــــــاركة في 
الســــــلطة، أن تصــــــر علــــــى التعاون مــــــع بقية 
فصائــــــل المقاومــــــة الفلســــــطينية في فرض 
حكومــــــة وحدة وطنية، ليســــــت قاصرة على 
حمــــــاس وفتح فحســــــب، يكــــــون هدفها هو 
دعــــــم المقاومــــــة. حكومــــــة لها هــــــذا الهدف 
كانت طبعا ســــــتتعرض هي األخرى للحصار 

والتجويع واالعتداءات اإلسرائيلية والضغوط 
العربية. لكن الذي كان ســــــيختلف في هذه 
الحالــــــة هــــــو أن حكومة وحــــــدة وطنية بهذا 
الشكل سيكون خلفها إجماع شعبي أكبر، 

ومن ثم ستصبح فرص ضربها أصعب.
لكــــــن طبعــــــا البــــــد مــــــن االعتــــــراف بأن 
حكومة على هذه الشــــــاكلة هي أمر صعب، 
وذلك نظرا للمشــــــاكل العديدة التي تكتنف 
فعلى  الفلسطينية.  الفصائل  ومواقف  أفكار 
سبيل المثال تحصل كل من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلســــــطين والجبهــــــة الديموقراطية 
لتحريــــــر فلســــــطين علــــــى دعــــــم كبير من 
الصندوق القومي الفلسطيني، التابع لمنظمة 
التحريــــــر والواقــــــع تحت ســــــيطرة أبو مازن، 
وهــــــذا عامل أكيــــــد أن له تأثيــــــر على قرار 
الفصيليــــــن بشــــــأن التعــــــاون مــــــع حماس في 
تشــــــكيل حكومة وحدة وطنيــــــة، خوفا من 
إغضاب ذيول األمريكان والصهاينة في فتح 

ومنظمة التحرير.
وتبقى القضيــــــة المركزية هي ضرورة 
الفصل بيــــــن المقاومــــــة والســــــلطة. فتحول 
المناضلين إلى موظفين، أو قيامهم بممارسة 
الســــــلطة بما يتضمنه ذلك من قهر للمواطن 
الفلســــــطيني، يعــــــزل المناضليــــــن ويفقدهم 
تعاطــــــف الجماهيــــــر. كذلك فــــــإن دمقرطة 
الســــــلطة فــــــي غــــــزة (أي خلــــــق إدارة قاعدية 

ديمقراطية للقطاع) واعتمادها على القاعدة 
الشــــــعبية هــــــي ضمانــــــة أخرى الســــــتمرارية 
بــــــاإلدارة  ونعنــــــي  واتســــــاعها.  المقاومــــــة 
الديموقراطية أن تتشــــــكل من أبناء الشعب 
الفلسطيني في كل حي أو مخيم أو مؤسسة 
مجموعة منتخبة لإلدارة. وأن يتشــــــكل من 
مجموع تلك المجموعات المنتخبة مســــــتوى 
أعلى إلدارة القطاع، بما يعنى أن يتحول كل 
فلسطيني إلى مشــــــارك في اتخاذ القرار. من 
المؤكد أن هذا ســــــيرفع مســــــتوى التضامن 
الفلســــــطيني، الموجــــــود بالفعل بيــــــن أغلبية 
الشــــــعب الفلســــــطيني، في مواجهــــــة األزمات 
والضغــــــوط، وهــــــو ما ســــــيؤدي بــــــدوره إلى 
تحويل هــــــدف تصفية المقاومــــــة إلى ضرب 
من المستحيل، ففي هذه الحالة سيحتاج من 
يرغب في تصفيــــــة المقاومة أن يقتل مليون 

ونصف من أبناء الشعب الفلسطيني!
وأخيــــــرا فــــــإن معركة فلســــــطين، كما 
يمكن أن يفهم كثيرون اليوم، لن تحســــــم 
في فلســــــطين وحدها، وال علــــــى يد المقاومة 
الفلســــــطينية وحدها، بل إن كسر الجماهير 
العربية، في مصر واألردن وغيرها، للحصار 
هو األمل في اســــــتمرار المقاومة. فالثورة في 
البلدان العربية هي القادرة على قطع شــــــريان 
الحياة للصهيونية وعلى توفير شروط انتصار 

المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق. 

  David Rose [١]  لمزيد من التفاصيل  انظر مقال فهمي هويدي، محاولة لفهم ما جرى في غزة، بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٠٧، جريدة الوطن الكويتية. وأنظر مقال
 gaza200804/04/، The Gaza Bombshell،  http://www.vanityfair.com/politics/features/2008

http://thereport.amnesty.org/ara/Regions/Middle-East-and-North-Africa/Palestinian-Authority  [٢]
[٣]  أنظر أرشيف الجزيرة  www.aljazeera.net  بتاريخ 6 يونيو 2006، تحت عنوان "مبارك وأولمرت بحثا تقوية عباس وإضعاف حماس"

http://www.hamasna.org/articles/hamas-ikhwan.htm [٤]  حوار مع وزير الثقافة عطا اهللا أبو السبح على الموقع التالي
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لعــــــدم إضاعــــــة الوقت فــــــي البحث 
عن نقطــــــة بداية، أو فــــــي تعريف 
المصطلحات وشــــــرحها، سأعتمد في هذه 
الدراســــــة علــــــى التقســــــيم الشــــــائع للقوى 
السياســــــية فــــــي "إســــــرائيل"، إلــــــى يمين 
يتشــــــعب إلى يميــــــن قومي ويميــــــن ديني، 
ويسار يتشــــــعب إلى يسار صهيوني ويسار 
راديكالــــــي. لكن أحب أن أنــــــوه أني هنا 
استخدم تعبير "يسار راديكالي" تسهيال 
ونقال للمصطلحات الشــــــائعة في األدبيات، 
وليــــــس تعبيرا عــــــن قناعتــــــي بكون هذا 
الفصيل السياســــــي داخل إســــــرائيل يعتبر 

فعال يسار راديكالي. 
فــــــي الســــــطور التاليــــــة ســــــأحاول تتبع 
مســــــار ما اصُطلح على تســــــميته "اليسار 
الراديكالي" في إســــــرائيل. وهدفي األول 

هو تلُمس مــــــدى تأثيره أو تأُثره باألحداث 
المفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، 
بحثا عن إجابة على سؤال رئيسي: هل فعال 
هنــــــاك إمكانية ألن يتبلــــــور تيار جذري 
داخل الكيــــــان الصهيوني يكــــــون قادرا 
على تغييره وإسقاطه من الداخل؟ فكما 
هو مفهوم، هذا ســــــؤال مركزي لتحديد 
االستراتيجية الصحيحة لتحرير فلسطين 

وتصفية الصهيونية من جذورها. 

التسلسل التاريخي لألحداث
البداية

الصغيــــــرة  المنظمــــــات  بعــــــض  عــــــدا 
للصهيونية، مثل "بريت شالوم  المناهضة 
- تحالف الســــــالم"، وعدد من نشــــــطاء في 
"هاشــــــومير هاتساعير - الحارس الفتى"، 

وحــــــركات صهيونية أخرى كانت تنادي 
بدولــــــة ثنائيــــــة القوميــــــة، كان الحــــــزب 
الشيوعي الفلســــــطيني هو الخطوة األولى 
في طريق اليسار الراديكالي في فلسطين 
(الذي تفرع عقب إعالن دولة "إســــــرائيل" 

إلى يسار فلسطيني ويسار إسرائيلي). 
في عام ١٩١٩، أي بعد حوالي عامين من 
الثورة الروسية، انشق الفصيل الراديكالي 
عن معســــــكر "الصهيونية االشتراكية" 
وقام بتأسيس "حزب العمال االشتراكي"، 
وشارك بهذا االسم في المؤتمر التأسيسي 
لالتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت) 
عام ١٩٢٠. وفي ١٩٢٢ أصبح اسم الحزب هو: 
 ،(PCP) "الحزب الشيوعي الفلسطيني"
وهــــــي الحروف األولى الســــــم الحزب بلغة 
الييديــــــش. جاء اختيار هذه اللغة عن عمد 

ماذا عن "اليسار 
الراديكايل" يف إسرائيل؟

محمد حسني



تجنبا للغة العبرية التي كان إحياؤها أحد 
مباديء الصهيونية، بينما كانت الييديش 
هــــــي اللغة الخاصــــــة باليهــــــود المهاجرين. 
وقد اعتبــــــر الحزب "الصهيونية" حركة 
رجعية، وتبنى مؤتمره في ١٩٢٣ مشروعا 
إلدانــــــة الصهيونيــــــة باعتبارهــــــا "حركة 
اإلمبرياليــــــة  تخــــــدم  يهوديــــــة  انتهازيــــــة 
البريطانية". وفي الوقت نفسه أعرب عن 
تأييده للحركــــــة الوطنيــــــة العربية التي 
تناضــــــل ضدها. وبناًء علــــــى ذلك تم قبوله 
في الكومنترن، ولكن في الوقت نفســــــه 
تم عزله من "الهستدروت". وظل الحزب 
حتى نهاية العشــــــرينات يضم بين صفوفه 

عضوية عربية قليلة. 

هبة البراق وثورة ١٩٣٦
عقــــــب هبة البــــــراق ١٩٢٩، وبالرغم من 
شــــــجب أعضــــــاء الحــــــزب ألعمــــــال العنف، 
االســــــتيطانية  المؤسســــــة  اضطهــــــدت 
الصهيونيــــــة أعضــــــاء الحــــــزب، وأصدرت 
سلطات االنتداب عقوبات على أعضائه بين 

السجن والنفي خارج البالد.
ثم اندلعــــــت الثورة العربيــــــة الكبرى 
وكانــــــت   ،(١٩٣٦-١٩٣٩) فلســــــطين  فــــــي 
االختبار الحقيقي لجذرية أعضاء الحزب. 
حيث أعلن إدانــــــة "العنف الذي تعرض له 
اليهود" وصّرح أن النضال العربي شرعي. 
لكن هــــــذا أدى إلى اســــــتقالة عدد كبير 
مــــــن اليهود. أما من بقي مــــــن اليهود، فقد 
شــــــكلوا معارضة ضد القيادة تحت اســــــم 
"مجموعــــــة إيِمت"، وطالبــــــوا باالعتراف 

بالمصالــــــح اليهوديــــــة، وبالتعــــــاون مع ما 
اعتبروه "األجنحة الصهيونية التقدمية"، 
وأعلنوا عــــــن تأييدهم لفتح بــــــاب الهجرة 

لليهود "بدوافع إنسانية". 
وهكــــــذا بدال مــــــن أن يقــــــوم الحزب 
باالنخــــــراط فــــــي الثــــــورة والعمــــــل على 
تجذيرها، بدأت مســــــيرة التصدع واالتجاه 
يمينا، وهي المسيرة التي تصاعدت خالل 
الحرب العالمية الثانية. ففي ١٩٣٩ أصدر 
ســــــتالين، في إطــــــار توازناتــــــه االنتهازية، 
تعليماته إلى األحزاب الشــــــيوعية بالتزام 
الحياديــــــة خالل الحــــــرب العالمية الثانية. 
لكن "مجموعة إيِمــــــت" وجدت صعوبة 
في قبول ذلك. وفــــــي ١٩٤٠، وعقب الجدال 
الــــــذي ُأثير داخل الحــــــزب حول "الصراع 
الصهيوني-العربــــــي"، وقع انقســــــام بين 
الجنــــــاح اليهودي في الحزب وبين قيادته. 
وفي تلــــــك األثناء، تزعمت شــــــابة يهودية 
من أصل يمني تدعى "ِســــــمحاه صباري"، 
مــــــن قيادات الحزب وزوجــــــة األمين العام 
رضــــــوان الحلــــــو، عمليات مســــــلحة ضد 
أهــــــداف بريطانية وصهيونيــــــة، وهو ما 
لم يؤيــــــده حتى الفلســــــطينيون في قيادة 

الحزب. 

بعد الثورة وحتى إعالن الدولة
وفــــــي ١٩٤١ أعيد الحزب مرة أخرى إلى 
صفــــــوف الهســــــتدروت الصهيوني. وكان 
هذا مؤشــــــرا على قطعه أشواط في السير 
يمينــــــا. ثم عاد االنقســــــام في ١٩٤٣ بســــــبب 
الموقف مــــــن تجنيد اليهود فــــــي "الفيلق 

اليهودي" الذي حارب في صفوف الجيش 
البريطانــــــي، األمــــــر الــــــذي أدى إلى عزل 

الحزب من الكومنترن. 
واستمر الجناح اليهودي خالل السنوات 
١٩٤٣-١٩٤٨ بنفس توجه "مجموعة إيمت" 
المتعاطفــــــة مع الصهيونية، وشــــــارك في 
انتخابات مجلــــــس النــــــواب ١٩٤٤، ثم فيما 
ُسمي بـ"مجلس الشعب". وقام ميئير فلنر، 
مندوب الحزب، بالتوقيع على وثيقة إعالن 
الدولة، وانحصــــــر االحتجاج الذي تقدم به 
اليســــــار الراديكالي على استخدام بعض 
التعبيــــــرات ذات الطابــــــع الدينــــــي في نص 
الوثيقــــــة، وهي تعبيرات لم ينجح حتى في 

حذفها، وبالرغم من ذلك قام بالتوقيع. 
أمــــــا الجنــــــاح العربــــــي، الــــــذي تزعمه 
كل مــــــن إميــــــل حبيبي وتوفيــــــق طوبي 
وإميــــــل توما وبولس فرح، فقد أخذ اســــــم 
"عصبة التحــــــرر الوطني" منذ عام ١٩٤٣، 
ونادي بإقامة "دولة فلســــــطينية مســــــتقلة 

وديمقراطية". 
إال أن الحزبين (اليهودي والفلسطيني) 
أيدا في النهاية مشروع التقسيم الذي ايده 
االتحاد السوفييتي! وعقب اندالع الحرب، 
انضــــــم الحــــــزب الشــــــيوعي الفلســــــطيني 
(PCP)، إلى من تبقوا من عصبة التحرر 
داخل حدود الدولة الجديدة، مؤسسا الحزب 
الشــــــيوعي اإلسرائيلي (CPI). وقد تجلى 
التوجه الصهيوني بين األعضاء اليهود في 
تطوع عدد كبير مــــــن اليهود من أعضاء 
الحــــــزب في الحرب ضمن صفوف الجيش 

٧٧اإلسرائيلي!
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في دولة إسرائيل
عقب إعــــــالن الدولــــــة، أصبــــــح الحزب 
الشــــــيوعي اإلســــــرائيلي (CPI) هو ممثل 
الـ"يســــــار الراديكالي" في إسرائيل. وقد 
شــــــارك كحزب، في ســــــبع دورات متتالية 
للكنيست. لكن أقصى عدد من المقاعد 
حصل عليه هو ســــــبعة مقاعــــــد في الدورة 
الثانيــــــة. وقد ظــــــل الحزب معــــــزوال ولم 

ُيشارك في أية حكومة. 
هاجــــــم الحــــــزب الُحكم العســــــكري 
وسياســــــة مصادرة األراضــــــي، ونادى بحق 
العــــــودة لالجئيــــــن، كما كشــــــف عضوا 
الكنيســــــت مئير فلنر وتوفيق طوبي عن 
مذبحة كفر قاســــــم ١٩٥٦، كمــــــا اُتهمت 
عناصر داخل الحزب بتشكيل نواة سرية 
تتعاون مع الجمهوريــــــة العربية المتحدة. 
لكن ظلــــــت التأثيــــــرات الصهيونية تعمل 

بقوة داخل الحزب. 
وفي الســــــتينات، تبدلت بعــــــض األمور 
بظهور اليســــــار الجديد فــــــي الغرب، الذي 
رفض الربط بين األيديولوجية اليســــــارية 
وبيــــــن االتحــــــاد الســــــوفيتي، بــــــل ووجــــــه 
االنتقادات لألحزاب الشــــــيوعية التي تتبنى 
األيديولوجية الستالينية. وفي ١٩٦٥، وصل 
االنقسام داخل الحزب الشيوعي اإلسرائيلي 
(CPI) إلى درجة عقد مؤتمرين للحزب 
في نفس التوقيت. إذ انسحب الفصيل الذي 
يقوده موشيه ســــــنيه، الذي احتفظ بنفس 
اســــــم الحزب، في اتجاه معســــــكر اليسار 
الصهيوني، بينما حمل الفصيل الثاني اسم 

"َرَكح - القائمة الشيوعية الجديدة". 

تجلــــــى االتجــــــاه الصهيونــــــي للحــــــزب 
الشيوعي اإلســــــرائيلي بشــــــدة عقب حرب 
يونيــــــو١٩٦٧، حينما أعلــــــن تأييده للحرب، 
كما لم يطالب باالنســــــحاب من األراضي 
المحتلة عقب الحــــــرب. وقد عانى الحزب 
مــــــن التشــــــرذم، وتوزع أعضــــــاءه على عدد 
من منظمــــــات أخرى تضم بيــــــن صفوفها 
وهــــــي  صهيونييــــــن،  وال  صهيونييــــــن 
"هموكيد - البؤرة"، و"شــــــيلي - السالم 

من أجل إسرائيل".
أما الفصيل الثاني من الحزب، َرَكح - 
القائمة الشيوعية الجديدة، فقد ضم يهودا 
وفلســــــطينيين بزعامة عضوي الكنيست 
طوبــــــي وفيلنــــــر. وقــــــد اعتبــــــر "ركح" 
تخدم  انتهازية  قومية  الصهيونية حركة 
اإلمبرياليــــــة، واعتبر حــــــرب يونيو اعتداًء 
إســــــرائيليا. وظل الحزب مســــــتقال لثالثة 
دورات برلمانيــــــة، ثــــــم انضم إلــــــى كتلة 
"حداش - الجبهة الديموقراطية للســــــالم 
والمســــــاواة". وفي ١٩٨٩، تغّير اسم َرَكح 
اإلسرائيلي"، وهو  الشــــــيوعي  إلى"الحزب 

االسم األقدم للحزب قبل انقسامه ١٩٦٥.
وفــــــي ســــــياق مــــــواز ، خــــــرج فــــــي عام 
١٩٦٢عــــــدد من اليهود مــــــن صفوف الحزب 
الشــــــيوعي اإلســــــرائيلي (CPI)، وأسسوا 
منظمة "متســــــبين - البوصلة"، المنظمة 
االشــــــتراكية في إســــــرائيل. اســــــتنكرت 
متســــــبين التبعية لالتحاد السوفيتي، كما 
أعلنت أن النظام القائم ليس اشــــــتراكيا، 
وأن الهستدروت ال ُتمثل العمال ألنها تمتلك 
جزءا كبيرا من المؤسســــــات االقتصادية، 

وبالتالــــــي فإن وجود الهســــــتدروت ينطوي 
على تناقض شــــــديد بين دورها المفترض 
كونها  وبين  العمــــــال،  لنقابــــــات  كاتحاد 

"صاحب العمل". 
أصبــــــح لمتســــــبين نشــــــاطا ملحوظــــــا 
عقب حــــــرب ١٩٦٧، وأخــــــذت دفعة بتأثير 
الحركة الطالبية في أوروبا ١٩٦٨. وفي 
١٩٧٢، اتهمت عناصر يســــــارية منشقة عن 
متسبين، يتزعمها أودي أديب، بالتجسس 
لصالح ســــــوريا. ولــــــم تكن تلــــــك المرة 
األولى التي يتعرض فيها نشــــــطاء اليسار 

لهذا االتهام. 
هنــــــا البد مــــــن القول أن متســــــبين تعد 
أكثر المنظمات اليســــــارية في إســــــرائيل 
راديكاليــــــة. حيث أنها الوحيــــــدة التي لم 
تأخذ موقفا فقط من ممارسات الصهيونية 
ودولة إســــــرائيل، بل كذلــــــك من الطبيعة 
الصهيونيــــــة للدولــــــة فــــــي الجوهر. لكن 
هذا كان االســــــتثناء الذي يؤكد القاعدة. 
فقد كانت عضوية متســــــبين محدودة، ثم 
انحسرت نهائيا، وصدر آخر عدد لمجلتها 
في ١٩٨٣. وانتهــــــى األمر ببعض زعاماتها 

باالنخراط في أحزاب صهيونية! 
"الحــــــزب  وصــــــل  الســــــبعينات  وفــــــي 
الشــــــيوعي" و"حداش - الجبهة" إلى ذروة 
نفوذهما في الوســــــط العربي في إسرائيل. 
ومن بين زعامات اليســــــار الراديكالي في 
الوسط العربي، كان األديب إميل حبيبي، 
كمــــــا ظهــــــر جيل جديــــــد يضــــــم محمد 
بركــــــة، ودوف حنيــــــن، وعصــــــام مخول، 
وعزمي بشــــــارة، وجمال زحالقة، وغيرهم 
ممــــــن أصبحوا فيمــــــا بعد قيادات اليســــــار 

الراديكالي في الوسط العربي.

مـــن كامـــب ديفيـــد إلـــى االنتفاضة 
األولى 

"اليســــــار  عليــــــه  يطلــــــق  مــــــا  رفــــــض 
الراديكالــــــي" بكافــــــة فصائله، بشــــــكل 
قاطع، تأييــــــد معاهدة الســــــالم بين بيجن 
والســــــادات، من منطلق أن هــــــذه المعاهدة 
هي تكريس وإقرار لالحتالل اإلسرائيلي 

لألراضي الفلسطينية. 
وفي مواجهة االجتياح اإلسرائيلي للبنان 
في عــــــام ١٩٨٢، اندلعت حركــــــة احتجاج  
شديدة وســــــط اليسار الراديكالي. فللمرة 
األولــــــى، يعلن جنود االحتيــــــاط، الذين تم 
استدعاؤهم على الجبهة اللبنانية، رفضهم 
للخدمــــــة العســــــكرية. وذلك فــــــي الوقت 
الذي أدان اليسار الصهيوني، بل وحركة  القيادي اليساري يوري افينيري مع ياسر عرفات في بيروت وقت الحصار
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"شالوم عخشــــــاف - السالم اآلن"، وقيادات 
يسارية مثل يوسي ســــــاريد، هذه الظاهرة، 
وهــــــو مادفــــــع العناصر الرافضــــــة للخدمة 
يســــــارا، فظهرت حــــــركات مثــــــل "ييش 
جفــــــول - هنــــــاك حدود". وعقــــــب مذبحة 
صبرا وشاتيال، واندالع المظاهرة الحاشدة 
التي ضمت ٤٠٠ ألف شــــــخص، قوي التوجه 

الراديكالي بين صفوف اليسار.
ومــــــن جانــــــب آخــــــر، اختــــــرق القيادي 
اليساري أوري أفنيري الحصار المضروب 
على بيروت والتقى بياسر عرفات. وكان 
لهذه الزيــــــارة أثرها بين صفوف اليســــــار 
الراديكالــــــي الذي اعتبــــــر عرفات زعيم 
التحــــــرر الفلســــــطيني وشــــــريك من أجل 
الســــــالم، كما اعتــــــرف بمنظمة التحرير 
الفلســــــطينية كممثــــــل شــــــرعي للشــــــعب 
الفلسطيني. وقد ظلت االتصاالت مستمرة 
بيــــــن عناصــــــر اليســــــار الراديكالي وبين 

عرفات حتى بعد خروجه من لبنان.
وفي االنتفاضة األولى، التي اندلعت في 
١٩٨٧، شــــــاهد الجمهور اإلسرائيلي الواسع 
مقاومــــــة شــــــعبية لالحتالل. وإلــــــى جانب 
حركات قائمة مثل "اللجنة اإلســــــرائيلية 
للتضامــــــن مع بير زيت"، ظهرت حركات 
مثل "داي الكيبــــــوش - كفى احتالال"، 
"السنة الـ٢١"، "هلئاه كيبوش - فليسقط 
االحتالل"، و"ناشــــــيم بشــــــاحور - نســــــاء 
متشــــــحات بالسواد". وقد برزت من جديد، 
ظاهرة رفض الخدمة العســــــكرية، حيث 
رفض المئات من جنود االحتياط الخدمة 
فــــــي األراضي المحتلــــــة، وإن لم تصل إلى 

نفس القوة التي شهدتها خالل حرب لبنان. 
وفي تلك الفترة ظهرت منظمات فوضوية 
في إســــــرائيل، مثل "المنظمــــــة الفوضوية 

اإلسرائيلية".
وتعتبر ظاهرة اشــــــتداد عــــــود ما يطلق 
عليه اليسار الراديكالي في تلك المرحلة، 
اإلسرائيلية  الممارسات  لوحشية  انعكاسا 
في مواجهة المقاومة الفلســــــطينية. حيث 
نذكر أن تلك هي الفترة التي وصل فيها 
اليمين، الليكــــــود، إلى الحكم ألول مرة 
فــــــي تاريخ دولة إســــــرائيل. وهنا لم يكن 
هنــــــاك مفر من صعود أصوات "يســــــارية" 
وتكريــــــس  والقتــــــل  للغــــــزو  معارضــــــة 
االحتالل. ولكن الســــــؤال هو: هل وصلت 
تلــــــك األصوات إلى حد القطع الكامل مع 
الصهيونيــــــة؟ وهــــــل أصبح لهــــــا درجة من 
النفوذ في الشــــــارع اإلسرائيلي؟ سنعود إلى 

هذه النقاط الحقا. 

أوسلو 
مثَّلت اتفاقية اوســــــلو، التي وقع عليها 
كل مــــــن إســــــحق رابين وياســــــر عرفات 
لـ"اليســــــار  بالنســــــبة  إشــــــكالية  في١٩٩٣، 
الراديكالي" الــــــذي كان يعترف بالفعل 
بمنظمــــــة التحرير الفلســــــطينية كممثل 
مفكرون  الفلســــــطيني.  للشــــــعب  شرعي 
يساريون فلســــــطينيون، مثل إدوارد سعيد 
خيانة  واعتبروها  االتفاقية  أدانوا  وغيره، 
مــــــن جانب الزعامــــــة االنتهازيــــــة لمنظمة 
التحريــــــر للجماهير الفلســــــطينية مقابل 
الحصــــــول على رضــــــا اإلمبريالية الغربية. 

هــــــذا التوجــــــه لقى تأييدا وســــــط قطاعات 
من اليســــــار الراديكالي، من بينهم بعض 
العناصــــــر التي كانت في الســــــابق تنتمي 
إلى "متسبين - البوصلة". في مقابل ذلك، 
صوتت كتلة "حــــــداش - الجبهة" لصالح 
االتفاقية فــــــي الكنيســــــت، ومالت أغلبية 

اليسار الراديكالي إليها. 
كانت ســــــنوات أوســــــلو فتــــــرة عصيبة 
بالنسبة لما يطلق عليه اليسار الراديكالي. 
حيــــــث أدى اإلحســــــاس بــــــأن "الســــــالم في 
الطريــــــق" إلــــــى تشــــــجيع الكثيرين على 
تأييد اليسار الصهيوني. فقد أيدت"حداش 
- الجبهــــــة" كل مــــــن شــــــمعون بيرتــــــس 
وإيهود باراك في االنتخابــــــات البرلمانية. 
وأدى االنتعــــــاش االقتصادي الذي شــــــهدته 
ســــــنوات التســــــعينات، إلــــــى جانــــــب انهيار 
االتحاد الســــــوفييتي، إلــــــى إضعاف االنتقاد 
الراديكالــــــي الموجــــــه ضد الرأســــــمالية. 
فظهر بين صفوف اليســــــار، للمرة األولى، 
االهتمام بشئون البيئة، والرفق بالحيوان، 
ومقاومة ثقافة االســــــتهالك. كما كانت 
ســــــنوات التســــــعينات فترة عصيبة بالنسبة 
لليسار في الوسط العربي، فاللمرة األولى 
تفقد"حــــــداش - الجبهــــــة" نفوذها لصالح  
"بلــــــد - التجمع الوطنــــــي الديمقراطي"، 
بزعامــــــة عزمي بشــــــارة، الذي انشــــــق عن 
"حــــــداش - الجبهة"، ولصالــــــح الحركة 

اإلسالمية. 
ومــــــرة أخــــــرى أثبتــــــت "االمتحانــــــات 
الصعبة"، كامتحان أوسلو، تذبذب غالبية 
عناصر ما يطلق عليه اليسار الراديكالي 
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ورخاوتهــــــا إزاء الصهيونيــــــة. حيث كان 
التصويت لصالح االتفاقية يعني مباشــــــرة 
االعتــــــراف  أي  الدولتيــــــن،  حــــــل  قبــــــول 
االستيطانية  إســــــرائيل  دولة  بمشــــــروعية 
العنصرية، وهذا قبول مشين بالصهيونية. 

انتفاضة األقصى
مثل اندالع االنتفاضة الثانية في الضفة 
الغربيــــــة وقطــــــاع غزة صدمــــــة  للجمهور 
اإلســــــرائيلي ولليســــــار الصهيونــــــي، كان 
نتيجتها أن خســــــر بــــــاراك االنتخابات في 
٢٠٠١ أمام شــــــارون. حيث كان هناك توجه 
واســــــع أوساط عرب ٤٨، الذي كان مؤيدا 
لباراك من قبل، لالمتنــــــاع عن التصويت، 
ممــــــا أنهــــــى مــــــا كان يمكــــــن تســــــميته 
المعاهدة غير المكتوبة بين حزب العمل 

وبين فلسطينيي ٤٨.
علــــــى عكــــــس اليســــــار الصهيوني، لم 
تتملــــــك الدهشــــــة الكثيرين من اليســــــار 
الراديكالي. فحتى قبل اندالع االنتفاضة، 
صــــــرح الكثيرون مــــــن الراديكاليين أن 
اتفاقيات أوسلو لم تؤد إلى إنهاء االحتالل، 
بل استبدلت االحتالل المباشر باحتالل غير 
مباشر، وحذروا من حالة اإلحباط الشديدة 
في الشارع الفلسطيني جراء ذلك، وكذلك 
بسب انتشار الفســــــاد في مؤسسات السلطة 
الفلســــــطينية، وتدهور الوضع االقتصادي 

نتيجة الحصار اإلسرائيلي.
الراديكالي في إعالن  اليســــــار  شــــــرع 
موقفــــــه عمليــــــا مــــــن القمع العســــــكري 
النتفاضــــــة األقصــــــى. فبعــــــد شــــــهر واحد 

من انــــــدالع االنتفاضة تشــــــكلت حركة 
"تعاُيــــــش"، وكان نشــــــاطها فــــــي البداية 
يقتصــــــر على إرســــــال المعونــــــات الغذائية 
والدوائيــــــة للمناطق المحتلــــــة. وفي ٢٠٠١-
٢٠٠٢، ثم في ٢٠٠٥، ظهرت "خطابات طالب 
الصــــــف الثامــــــن"، وهم طــــــالب المدارس 
الثانوية الذين اقتربوا من ســــــن التجنيد، 
والذيــــــن أعلنــــــوا اعتزامهم رفــــــض تأدية 
الخدمة العسكرية في األراضي المحتلة، 
أو الخدمة في الجيش على اإلطالق. وبهذا 
اتسعت حركة رفض الخدمة العسكرية 
خــــــالل انتفاضــــــة األقصــــــى مــــــن جنــــــود 
االحتياط، لتشــــــمل الفتية الذين شــــــارفوا 

على سن التجنيد. 
وبينما اقتصرت منظمــــــات مثل "أومتس 
لســــــاريف - شــــــجاعة للرفــــــض" علــــــى رفض 
الخدمة في المناطق المحتلة، ظهرت منظمات 
أكثر راديكالية مثل "بروفيل حداش - وجه 
جديــــــد" تدعو إلى الرفــــــض المطلق للتجنيد 
كوسيلة لالحتجاج. وقد اتسع نطاق النشاطات 
لتشــــــمل تقديم دعاوى قضائيــــــة أمام محاكم 
إســــــرائيلية ضد قادة في جيش االحتالل، وهو 
ما اعُتبــــــر تخطيا لكل الخطــــــوط الحمراء، 
لدرجــــــة مطالبــــــة عناصر يمينيــــــة بمحاكمة 
من يتقدمون بهذه الدعاوى، سواء في الداخل 

أوالخارج، بتهمة الخيانة.
وفي الســــــنوات األخيرة، شارك اليسار 
الراديكالــــــي في النضال ضــــــد بناء جدار 
الفصل العنصري وفضح تبعاته الجســــــيمة 
على الفلســــــطينيين. وقد تركز نشــــــاطه 
بيلعيــــــن  قريتــــــي  فــــــي  خــــــاص  بشــــــكل 

وعابود. وكذلك نجح نشــــــطاء من اليسار 
الراديكالــــــي فــــــي القدس في اســــــتصدار 
حكم من المحكمة العليا بشــــــأن تعديل 
مســــــار جدار الفصل العنصــــــري في قرية 
بيت ســــــوريك. لكن تعديل المسار تسبب 
في اضــــــرار ال تقل جســــــامة عن ســــــابقه، 
حتى أصبح النضال ضد بناء الجدار جزءا 
مــــــن أجندة اليســــــار الراديكالي، مما دفع  
قطاعات مــــــن اليســــــار الصهيوني، كانت 
تؤيد الجــــــدار نظريا، إلــــــى االنخراط في 

األنشطة المناهضة للجدار. 
مــــــن ناحيــــــة أخرى عــــــارض اليســــــار 
الراديكالــــــي خطــــــة فك االرتبــــــاط، على 
العكس تماما من اليسار الصهيوني الذي 
أيد الخطــــــة التي كانت ضمــــــن البرنامج 
االنتخابــــــي لحــــــزب العمل فــــــي انتخابات 
الدورة السادســــــة عشــــــر للكنيســــــت. رأى 
اليســــــار الراديكالي خطة فــــــك االرتباط 
كجزء مكمل لبناء الجدار، تتســــــبب في 
معاناة شديدة للفلســــــطينيين وال تقدم أي 
حل للصراع. وقد اعتبر اليسار الراديكالي 
مصطلــــــح "فــــــك االرتبــــــاط" مصطلحــــــا 
عنصريــــــا مقابل لمصطلــــــح "األبرتهايد - 

الفصل العنصري" في جنوب أفريقيا. 

اإلطـــار  والحـــل:  المشـــكلة 
اإليديولوجي

بعد تتبع المسيرة التاريخية لما يطلق 
عليه اليســــــار الراديكالي داخل إسرائيل، 
نحتــــــاج إلى النظر ســــــريعا إلــــــى المنظور 

األيديولوجي لقوى هذا اليسار. 
اليســــــار  داخــــــل  الكثيــــــرون  يقــــــدم 
الراديكالي نقدا لدولة إسرائيل وطبيعتها 
وتاريخهــــــا. لكــــــن المالحــــــظ أن أغلبية 
هؤالء يــــــرون أن الموقف العملي الصحيح 
هو الســــــعي مــــــن أجــــــل "تحرير الشــــــعب 
والمقصود  االحتــــــالل"،  من  الفلســــــطيني 
بهذا هو السعي إلنشاء دولة فلسطينية على 
األراضي المحتلة عــــــام ٦٧، وهو ما يمثل 
اعترافــــــا ضمنيــــــا، وأحيانــــــا صريح، بحل 
الدولتيــــــن، وبالتالي بحق إســــــرائيل، على 

األقل عمليا، في الوجود. 
أهمية  األكثــــــر  الجذرية  المجموعــــــة 
التي تجاوزت هذا المنظور هي متســــــبين 
(التــــــي اندثــــــرت حاليا). وقــــــد طرحت أن 
طبيعــــــة الصهيونيــــــة ودولتها تســــــتدعيان 
ضرورة الثــــــورة الشــــــاملة لتغييرهما. إال 
أن هــــــذه الرؤية ال تجد أصداًء واســــــعة في 

الوقت الحالي. مظاهرة ضد االحتالل لحركة نساء متشحات بالسواد
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يمكننا على هذا األساس تفهم الجدال 
داخل اليسار اإلســــــرائيلي حول حل الدولة 
وحــــــل الدولتيــــــن. فإحدى نقــــــاط الخالف 
وســــــط اليســــــار الراديكالي، تــــــدور حول 
التعريف الذاتي للـ"شــــــعب اليهودي" الذي 
ال يراه معظم اليســــــار "قوميــــــة" بالمعنى 
المعروف لهــــــذا المصطلح. لكن مع ذلك 
فأغلبية هذا اليســــــار تقبل بوجود "شــــــعب 
إســــــرائيلي" لــــــه حقــــــوق (مثــــــال "الحزب 
الشيوعي اإلسرائيلي")، بينما هناك أقلية 
تراه طائفة اســــــتعمارية ليــــــس لها حقوق 
قوميــــــة، وإنما حقوق اإلنســــــان والمواطنة 
فحســــــب. أصحاب وجهة النظر هذه، وهم 
قلة قليلة من اليســــــار الراديكالي، ينادون 
ديمقراطية  فلسطينية  بإقامة دولة واحدة 
علمانيــــــة، لكنهــــــم طبعــــــا ال ينكــــــرون 
حق اليهــــــود في الحياة علــــــى تلك األرض 
كمواطنين أفراد يتمتعون بنفس الحقوق 

وعليهم نفس الواجبات. 
ومن القضايا األخرى التي تضع اليســــــار 
الراديكالــــــي علــــــى المحك وتكشــــــف ميل 
أغلبه إلى مهادنة الصهيونية، مسألة العمليات 
االستشــــــهادية.  فقد ظل هناك السؤال دائما، 
خاصة في ســــــنوات االنتفاضــــــة الثانية، حول 
مدى تأييــــــد النضال الفلســــــطيني. قلة قليلة 
من اليسار الراديكالي تؤمن بمبدأ "ال نملي 
على شعب كيف يناضل من أجل حريته". إال 
أن األغلبية ترى ضرورة إقناع الفلسطينيين 
باتخاذ وســــــائل نضال يســــــمونها "أخالقية" 

و"فّعالة"، خاصة "النضال غير المسلح"! 
ليــــــس هنــــــاك خــــــالف بيــــــن األغلبيــــــة 

الســــــاحقة من عناصر اليسار الراديكالي 
حول الرفض القاطع لتوجيه عمليات ضد 
النســــــاء واألطفــــــال، إال أن توجيه العمليات 
المســــــتوطنين  وضــــــد  المجنديــــــن  ضــــــد 
أمــــــر موضع خــــــالف. القليل من اليســــــار 
الراديكالي يعتقد أن الفلســــــطينيين لهم 
الحق األخالقي والقانوني، وفقا لـ"القانون 
الدولــــــي"، في توجيــــــه ضرباتهم لـ"جيش 
االحتالل"، وإن كان لديهم شك في مدى 
فعالية هــــــذا الحل في ضوء الخلل الرهيب 
في ميزان القوى. وهناك نسبة أقل توسع 
من نطاق األهداف الشرعية للنضال المسلح 
لتشمل المســــــتوطنين البالغين باعتبارهم 
قد اختاروا، بإرادتهــــــم الحرة وعن قصد، 
أن يقيمــــــوا فــــــي مناطق محتلــــــة، وبذلك 
فهم يساهمون مســــــاهمة فعالة في عملية 
االحتالل. ومــــــع ذلك فإن األغلبية العظمى 
من نشطاء اليســــــار، ترفض رفضا مبدئيا 

أي عمل عنيف ضد اإلنسان أيا كان! 
وقد نشــــــر عدد من المفكرين – وهم 
يشــــــكلون أقلية ضئيلة من اليسار – عدة 
مقاالت تعبر عــــــن تفهمهم، بل وتبريرهم 
أيضــــــا، "للعمليات االنتحاريــــــة". من بين 

هؤالء، األديبة داليا رابيكوفيتش. 

الخاتمة
هناك عناصر محدودة من بين صفوف 
اليســــــار الراديكالــــــي تــــــرى أن المجتمع 
اإلسرائيلي متعفن حتى النخاع وال أمل في 
إصالحه من الداخل. كثير من هؤالء انتقل 
إلى المعسكر اآلخر وانضم إلى منظمات 

عسكرية من اليسار الفلسطيني. وبعضهم 
اتهمته أجهزة األمن، كما أسلفنا، بتسريب 
معلومــــــات لدول عربية. واختــــــار آخرون، 
ممن يأســــــوا مــــــن إمكانيــــــة اإلصالح من 
الداخل، أن يهاجروا من إسرائيل. وبذلك، 
أصبح مــــــن بقوا هــــــم فقط مــــــن يؤمنون 
بإمكانيــــــة اإلصالح من الداخل. فكما لو 
أن طبيعة وتداعيات الصراع في إســــــرائيل 
يفرضان، جسديا قبل فكريا، على اليسار 
الراديكالــــــي الحقيقي أن يخرج من دائرة 

الدولة ليستطيع أن يعارضها جذريا. 
والحقيقــــــة أن لهــــــذه الظاهــــــرة، نعني 
تآكل اليسار الراديكالي الحقيقي داخل 
إســــــرائيل، جذور بنيوية داخــــــل المجتمع 
اإلسرائيلي بطبيعته الصهيونية. فإسرائيل، 
بالدعم اإلمبريالي غير المحدود، وبسياسة 
الفصــــــل العنصــــــري المؤِسســــــة لوجودها، 
مجتمع متماســــــك داخليا إلى أقصى مدى 
يتغذى على معاداته لآلخر الفلسطيني وال 
تظهر بداخله تشــــــققات طبقية-سياســــــية 
كبــــــرى ذات مغــــــزى. مجتمــــــع كهذا ال 
يمكن إسقاط أسسه من الداخل، بل البد 
أن تأتيــــــه الضربــــــة من خارجــــــه، من ثورة 
الطبقات العاملــــــة العربية. وهذا بالتحديد 
هــــــو ما يجعل من وجود يســــــار راديكالي 
حقيقي، كتيار له تأثير، أمرا بعيد المنال 
في تلــــــك الدولة. وهو كذلك ما يدفع من 
يرفضون الصهيونية جذريا، أي يرفضون 
وجــــــود الدولة اإلســــــرائيلية، إلــــــى مغادرة 
إســــــرائيل جســــــديا أو إلى االنتقال الشامل 

إلى معسكر الثورة الفلسطينية. 
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محمد عبد اخلالق

إن الجدلية الناشئة عن المقابلة بين استاتيكية المتلقي (جمهور المسرح) 
المسرحية  الحالة  في  عارض)  أو  راقص  أو  المؤدي (ممثل  وديناميكية 
سفح  في  الجوقة  صدحت  منذ  ـ  عام  األلفي  اآلن  عمرها  تجاوز  التي 
هضبة األوليمب وحتى اآلن ـ تظل هي الجوهر الحقيقي لديناميكية الفعل 
المسرحي وما سواه من فنون األداء التي ابتدعها اإلنسان طوال تاريخه، 
مثل  مفاهيم  ـ  المسرحي  الفعل  وصف  في  ـ  يتجاوز  البعض  أن  حتى 
الحيوية والمفارقة والديناميكية واصفا إياه بالحرية! فالمؤدي داخل العمل 
المسرحي يختزل كل حدود التوجيه التي تلقاها من فريق العمـل (المخرج 
ومدربي فنون األداء المختلفة) ليصبح حرا بالكامل فيما يؤديه، ال تقيد 

حريته أية قيود، سوى ما اصطلح المؤدي ذاته على تقييده. 

مستقلون وأحرار ومسرحيون
إضاءات فكرية  ونقدية ثقافة
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الــحــريــة إذا مــســألــة أســاســيــة فــي صلب 
إالم  تـــرى  ولــكــن  الــمــســرحــيــة.  البنية 
يشير معنى المسرح الحر أو المسرح المستقل أو 
المسرحيون األحرار أو المستقلون؟ وأيهما يتسم 
المسرحي  الفن  هو  هل  االستقالل:  أو  بالحرية 
وما  كأفراد)؟  أو  (كأشخاص  المسرحيون  أم 
الفارق ما بين المستقل والحر؟  وما هو تاريخ 

هذه الحركة في مصر؟
 ما بين المصطلح بشكله السياسي وبأبعاده 
في  الحر  المسرح  حركة  تــتــراوح  التبشيرية 
مصر التي تجاوز عمرها اآلن ١٧عاما. وهنا تبدأ 

التساؤالت وال تنتهي. 

القاهرة ١٩٨٨ 
القرن  ثمانينات  من  األخيرة  األعــوام  كانت 
الماضي بمثابة الخلفية التاريخية لظهور تيار فني 
هام في تاريخ الفن المصري، أال وهو تيار المسرح 
في  المسرحيين  شباب  من  عدد  تأثر  فقد  الحر. 
ذلك الوقت ببعض التجارب الملهمة التي حدثت 
أو  الرسمية  المسرحية  المؤسسة  سياقات  خارج 
في  التفكير  من  جعلت  بدرجة  هامشها،  على 
للمشهد  المكونين  للمسارين  بديل  إطار  إيجاد 
الــمــســرحــي الــمــصــري فــي ذلـــك الــوقــت ـ  وهما 
قطاع  أو  الــدولــة  (مــســرح  الحكومي  الــمــســرح 
والمسرح التجاري (القطاع الخاص) ـ  المسرح) 

ضرورة ال مفر منها. 
أكثرية  من  المتطاير  الشرر  تزايد  وبينما 
تلك التجارب غير النمطية التي لم تكن تنتمي 
ظهور  مثل  الوقت؛  ذلــك  في  المعتادة  لألنماط 
فرقة مسرحية غير تابعة لمسرح الدولة وال تهدف 
ألهداف المسرح التجاري، ويمكن اعتبارها أولى 
الفرق المسرحية الحرة، هى فرقة الورشة التي  
قدمت وقتها تجربتها المسرحية "دايــر.. داير". 
والخيال  الطيف  جماعة  ظهور  تجربة  وكــذا 
الجماهيرية  الــثــقــافــة  مــؤســســة  أحــضــان  داخــــل 
وبمساحة من الحرية سمحت لمؤسسها المخرج 
الراحل بهائي الميرغني (أحد ضحايا حريق بني 
عرض  في  تأكدت  الحرية   من  بقدر  سويف) 
الفرقة المختلف في ذات الوقت "سكة السرايا 
الصفرا" باثنين من الممثلين هما خالد الصاوي 
(مؤسس فرقة الحركة الحرة فيما بعد) وعزة 
والعب  الحرة).  الغجر  فرقة  الحسيني (مؤسسة 
العرائس ناصر عبد التواب (المخرج المسرحي 

وصاحب تجربة فرقة األراجوز المصري).
عن  الباحثة  التجارب  كانت  فقد  وكذلك 
االختالف والمتصادمة مع جوهر الشكل المعتاد 

أسوار  داخــل  صليلها  يتعالى  مصر  في  للمسرح 
الفرق  هــذه  بين  مــن  اشتهرت  حتى  الجامعات، 
الكثيرة فرقا ُعِرفت باالسم وُقِدَر لها أن ترسخ 
تجربتها وتثبتها بالرغم من العيب القاتل (وربما 
المسرح  فــرق  تكوين  فــي  األســاســيــة)  الــمــيــزة 
الفرق  هذه  فناني  استمرار  عدم  وهو  الجامعي، 
ألكثر من خمس سنوات (وهو عمر دفعة تبدأ منذ 
االلتحاق بالجامعة وتستمر حتى التخرج). لكن 
االلتفاف  استطاعت  الجامعية  الفرق  هذه  بعض 
الفرق  هــذه  خريجي  فوجدنا  العيب،  هــذا  حــول 
وكذا  التخرج.  برغم  عروضها  في  يشاركون 
فقد استطعنا أن نتحقق من استمرار العديد من 
بالعمل  تمسكوا  الذين  الجامعي  المسرح  فناني 
الذين  هـــؤالء  أو  تخرجهم،  بــرغــم  فرقهم  فــي 
اختاروا البقاء بالجامعة وعدم التخرج (بالرسوب) 
ال  ولم  الناجح.  الجماهيري  المسرح  لهذا  عشقا 
وقد كانت عروض هذه الفرق تتألق في داخل 
من  اآلالف  مئات  من  المكون  الجامعي  الوسط 
كان  الــتــي  الــحــريــة  لتلك  المتشوقين  الطلبة 
داخل  أسماء  فلمعت  بها.  يبشر  الجامعة  مسرح 
مسرح الجامعة من مثل محمد هنيدي ومحمد 
في  الكدواني  وماجد  القاهرة،  جامعة  في  سعد 
جامعة حلوان (الذين لم يكن يعرفهم جمهور 
عن  بعيدة  كثيرة  أخــرى  وأسماء  بعد)  الشارع 

الجماهيرية.

داخل الجامعة
يحاول  الجامعة  داخل  السياسي  المناخ  كان 
الدينية  الجماعات  قبضة  من  بالجامعة  الهروب 
السادات  اغتيال  من  حجر  مرمى  على  ونحن  ـ 
أقدر  وليس  ـ  الجماعات  هــذه  بعض  أيــدي  على 
من المسرح على تحقيق الجماهيرية المطلوبة 
وجمع األعداد الغفيرة من المتفرجين الباحثين 
عن مساحة من الرأي الحر لم تكن تتوفر وقتها 
الرسمي  اإلعالم  في  سواء  الجامعة،  حدود  خارج 
على  حتى  أو  وقتها)  بديل  له  يكن  لم  (الـــذي 
الدولة  كانت  فــإذا  المعروفة.  المسارح  خشبات 
حريصة على رد تلك الجماعات لتلتزم مخابئها 
والمساعدة في سيطرة أفكار بديلة على ساحة 
النشاط الطالبي، وما دام المسرح الجامعي قادرا 
تمنحها  ال  حرية  منحه  من  أقــل  فال  ذلــك،  على 
الدولة وقتها للمسرح الرسمي، وهو ما دعم قوة 
خارج  من  حتى  الجامعي،  المسرح  وجماهيرية 
بحرية  يتسم  مسرح  عن  بحثا  الجامعة،  حــدود 

واستقاللية ال يساويه فيها أحد. 
زاد علي ذلك سيطرة كثير من فرق المسرح 

الجامعي على اتحادات طالب كلياتها بمباركة 
كانت  الـــفـــرق  فــهــذه  ــجــامــعــات.  ال إدارات  مـــن 
الجماعات الوحيدة األكثر تنظيما من الجماعات 
أن  من  الفرق  هــذه  خشية  ومــع  وقتها.  الدينية 
سيطرة عناصر الجماعات الدينية على االتحادات 
ولو  المسرح  فــرق  حركة  تعرقل  قد  الطالبية 
عيون  تركزت  فقد  لــذا  الميزانيات،  بتقليص 
التأثير  على  المنظمة  الجامعي  المسرح  فــرق 
تنجح  لم  إن  وانتخاباتها،  اتحاداتها  في  المباشر 

في السيطرة عليها. 
لقد نمت التجربة إذا وتجاوزت الفن بشكل 
الظروف  مع  متفاعل  بشكل  الفن  إلــى  مجرد 
المحيطة. وقتها تعالت أصوات العديد من الفرق 
المسرحية باالسم، حتى أن د. فاطمة موسى، في 
نماذج  ترصد  المسرح،  موسوعة  الــهــام  مؤلفها 
بعينها من فرق المسرح الجامعي األكثر تأثيرا 
وثباتا، وتفرد لبعض هذه الفرق مساحات مطولة 
فــي صــفــحــات الــمــوســوعــة، ومــنــهــا فــرقــة كلية 
الفنون الجميلة (بالزمالك)، وكانت تحمل اسم 
فرقة أتيلييه المسرح وكانت تعمل داخل مسرح 
صغير بمبنى الكلية في ظل حرية غير مسبوقة 
سمحت بحضور جماهيري دائم لعروض الفرقة 
وبشكل زاد من حجم نشاطها بدرجة ال تتناسب 
مع طبيعة لوائح المسرح الجامعي، وسجلت في 
قوائم الفرقة وقتها أسماء العديد من المخرجين 
لتنمية  يعملون  كــانــوا  مــن  منهم  والفنانين، 
مثل هذه الفرق الجامعية من فنانين معروفين 
على  والعمل  المسرحي  الفن  بمساندة  مهتمون 
تنميته في أي مستوى من أمثال المخرج الكبير 
سمير العصفوري ـ الذي ساهم في تأسيس فرقة 
أتيلييه المسرح بكلية الفنون الجميلة عام ١٩٧٢ 
من  وهــم  عبده  وحسن  جمعه  هشام  وكــذلــك  ـ 

خريجي كلية الفنون الجميلة ذاتها. 
األمر إذا لم يكن مجرد نشاط طالبي على 
الفرق  هــذه  أنشطة  زادت  فقد  الترفيه.  سبيل 
واتسعت حدود جماهيريتها. وعلى الطرف اآلخر 
األصولية  وأنشطة  حجم  كبير  حد  إلى  تقلص 
بأنشطة  قامت  فلولها  إن  حتى  الجامعات،  داخــل 
القيام  حد  إلــى  وصلت  الفرق  هــذه  ضد  عدائية 
بأعمال تخريبية ضد العروض المسرحية. فرأينا 
الجامعات.  داخــل  الــعــروض  ديــكــورات  تخريب 
الفرق  عناصر  من  احتشادا  رأينا  المقابل  وفــى 
المهتمين  أو  الفنانين  من  وسواهم  المسرحية 
الجماعات  عناصر  إلسقاط  الجامعة  داخل  بالفن 
بمثابة   ١٩٨٨ عـــام  حــلــول  كـــان  حــتــى  الــديــنــيــة، 
الجماعات  لموجة  كبير  انــحــســار  عــن  إعـــالن 
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ثقافة
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مستقلون وأحرار ومسرحيون
الدينية داخل جامعات العاصمة، وربما الجامعات 
العروض  فــي  كبير  تميز  واكــبــهــا  األخــــرى، 
المسرحية المقدمة وقتها وقوة في الموضوعات 
هذا  في  شاهدنا  فقد  كبيرتين.  وحرية  وجــرأة 
طنطا  جامعة  لفرقة  الفتوح"  عرض "باب  العام 
بحشد ضخم من الممثلين والممثالت والمغنيين 
والمغنيات (ال أذكر بينهم فتاة واحدة محجبة) 
فــي كـــورس ضخم بــأوركــســتــرا يــعــزف أثناء 
الــعــرض ويــحــتــل الــصــفــوف األولــــى مــن صالة 
وحضور  ومدهشة  مثيرة  ظــاهــرة  فــى  الــعــرض 
على مسرح بلدية طنطا أثناء تقديم  جماهيري 
العرض في صيف هذا العام الذي شهد عروض 
في  طنطا  جمهور  واستقبلها  مختلفة  جامعات 
المسرحية  للظاهرة  بالهتاف  المدينة  شـــوارع 
بهم  يحتفي  نجوما  الفرق  هذه  بين  يكن  (فلم 
بالفن  االحــتــفــاء  كــان  إنــمــا  البسيط  الجمهور 
ذاته). لقد احتفى جمهور طنطا وفالحي القرى 
ـ   ١٩٨٨ عام  في  المسرحي  بالمهرجان  المجاورة 
بينما نعاني اليوم من ظهور موجة من التائبين 
كليات  أساتذة  رأس  على  الفن  حرمة  ومعلني 
الفنون الجميلة وداخل معاهد أكاديمية الفنون.

بداية الطريق
شــهــدت تلك األعـــوام ومــا تــالهــا تــخــرج عدد 
التجربة  نــّشــطــوا  الــذيــن  الفنانين  مــن  كبير 
اللعبة  ممارسة  بــدأوا  والذين  الفترة  هذه  خالل 
المسرحية بحرية كبيرة داخل حدود الجامعة. 
عن  يبحثون  الفني  العمل  ســاحــة  فــي  بهم  فـــإذا 
المسرحي  الــواقــع  ولكن  بـــدأوه.  ما  استكمال 
فــي ذلــك الــوقــت لــم يكن بــقــادر على استيعاب 
هؤالء الذين تعودوا مساحة من الحرية والبحث 
الدولة  مسرح  داخــل  العمل  مناخ  يرضيهم  وال 
المسرح  نموذج  فإن  وبالطبع  وقتها.  المتكاسل 
التجاري ال يربطه بهذه الظاهرة أية رابط. وإن 
المسرح  نموذج  إلى  الفنانين  هــؤالء  بعض  اتجه 
فقد  وهنيدي،  سعد  أمثال  من  التجاري  والفن 
بقى السواد األعظم من أصحاب تجربة المسرح 
الجامعي يبحثون عن الوسيط المناسب لهم، من 
جالل  وخالد  صالح  وخالد  الصاوي  خالد  أمثال 
وطارق سعيد وعبير علي وعزة الحسيني وحسن 
وصالح  يحيي  وعفت  الخالق  عبد  ومحمد  عبده 
مكان  كل  في  الشرر  وتتطاير  وآخرين.  سعد 
وتتزايد أعداده ويصبح المناخ مهيأ لهذه البداية 
وتجئ الدعوة التي أطلقها بعض المسرحيين من 
والثمانينات، من أمثال الراحل  فناني السبعينات 
والتي  البطراوي،  منحة  والناقدة  شحاتة  حــازم 

بدأت بمؤتمر عقد في مقر نقابة الممثلين وقتها 
الفرق  مــن  جماعات  وتنشيط  لتجمع  للدعوة 
بأنها  توصف  أن  يمكن  بأبعاد  تتسم  المسرحية 
وباحثة  السائد  المسرحي  الــواقــع  على  متمردة 
عن  ومعبرا  بجمهوره  مرتبط  مسرحي  فن  عن 
قضاياه، وليس مجرد فن نخبوي كحال المسرح 
المصري وقتها. وُأعلن عن جماعة المسرح الحر 

في ١٩٩٠.
طويل  وقــت  الجماعة  إعــالن  على  يمض  لم 
الذي  األول  الحر  المسرح  لقاء  عن  ٌأعلن  حتى 
ضم عشرين فرقة مسرحية متنوعة تبحث عن 
هذا الهامش الحر. وكان اللقاء صادما ومفاجئا 
بالدرجة  والسياسي  االجتماعي  المستوى  على 
األولى. ومعها لم يكن غريبا أن تتحرك عناصر 
وفنانو الموجة األولى للقاء على خلفية اجتياح 
فنانو  اعتقد  وقتها  الكويتية.  لألراضي  العراق 
التحول  نقطة  هو  يحدث  ما  أن  الحر  المسرح 
التاريخية في تاريخ المنطقة. وأن هذه األجيال 
ستعانى ألزمنة طويلة من جراء هذا االجتياح وما 
أعقبه من توابع هامة أدت للدخول األمريكي في 
المنطقة. وُأعلن الحظر الجوى وتوقفت الدورة 
في  الدولي  التجريبي  المسرح  لمهرجان  الثانية 
وزارة  لتجد  األخيرة،  اللحظات  وفى  مجده  أوج 
الثقافة مهرجانا معدا دونما فرق مشاركة بعد 
أن منع الحظر جميع الفرق األجنبية والعربية 
أجواء  سخونة  ظــل  فــي  للمنطقة  الحضور  مــن 
الحرب، هذا في الوقت الذي كانت فرق المسرح 

الحر تعد لعقد لقائها الثاني في دورة تتخذ من 
أعمال األديب يوسف إدريس موضوعا لها. 

من هنا كان االقتراح بأن تقوم وزارة الثقافة 
الحر  المسرح  لمهرجان  الثانية  الــدورة  برعاية 
(لقاء المسرح الحر ٢)، فيتحول اللقاء من مجرد 
إلى  األضــواء،  عن  بعيدا  ناشئة  لفرق  فقير  لقاء 
مهرجان رسمي محتفى به ويشغل كافة المواقع 
الستقبال  إعـــدادهـــا  ســبــق  الــتــي  الــعــرض  ودور 
ورسالة  وبنشرة  التجريبي،  المهرجان  عــروض 
هذه  حظيت  وبهذا  المصري!  للتلفزيون  يومية 
اكتشف  فقد  بعدها.  تتكرر  لم  برعاية  الفرق 
وزير الثقافة (الذي قام بدور المضيف) أن هذا 
عن  الناتجة  الثغرة  سد  به  أراد  الــذي  الموقف، 
هذه  قــوة  لــزيــادة  أدى  قــد  الثانية،  الخليج  حــرب 
لم  بشكل  وســاعــدهــا  ملحوظ  بشكل  الــفــرق 

تكن تحلم به.

انطالقة
لقد تسارعت خطوات الفرق المستقلة بإيقاع 
غير مسبوق معبرة عن الطاقة التي حملها فنانو 
المسرح الحر من أعضاء الموجة األولى وقتها. 
إال  للفنون،  الهناجر  مركز  يفتتح  يكد  فلم 
حدا  بشكل  أرجائه  كافة  الفرق  هــذه  وشغلت 
االعتماد  إلــى  وصفي  د.هـــدى  المركز  بمديرة 
ليديروا  الفرق  هذه  فناني  على  رئيسية  بدرجة 
المركز،  نظمها  التي  الورش  وأنشطة  فعاليات 
اهتمامات  طليعة  فــي  الــشــبــاب  هـــؤالء  وليصبح 

مشهد من مسرحية اللعب في الدماغ لفرقة الحركة
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مستقلون وأحرار ومسرحيون
والفنانين  الــمــدربــيــن  جــلــب  ــــذي  ال ــمــركــز  ال
المسرحيين من كافة أنحاء العالم إلقامة الورش 
الجماعات  هذه  احتياجات  تغطى  التي  التدريبية 
هذا  حتى  الهناجر،  ومــركــز  ال،  ولــم  الناشئة. 
الوقت، لم يكن يصرف من ميزانياته الكثير 
ــفــرق الــتــي كانت  ــتــاج عـــروض هـــذه ال عــلــى إن
التجربة  بروعة  راضية  أجر  بدون  للعمل  تميل 
وإحساسا بمظلة تسمح بممارسة الحريات الفنية 
(ظلت  رسمية  وال  رقابية  قيود  دون  والفكرية 
عــــروض مــركــز الــهــنــاجــر ولــفــتــرة طــويــلــة ال 
تخضع للرقابة على المصنفات، ثم بعد خضوعها 
للرقابة كان االتجاه هو التساهل الشديد معها). 
الحر  المسرح  شباب  تــعــاون  كــان  فقد  كذلك 
بمثابة  للمقابل  النظر  دون  الهناجر  مركز  مع 
لهؤالء  قدمه  ومــا  المكان  هــذا  بفضل  اعتراف 
الشباب من خبرات وورش قادها نخبة من أفضل 
المخرج  (أمــثــال  وقتها  المتاحين  المسرحيين 
البولندي جوزيف شاينا والسوري جواد األسدي 
واللبناني روجيه عساف والعراقي عوني كرومي 

والفرنسي برونو ميساي وغيرهم).
الحر،  المسرح  لفرق  الثالث  اللقاء  أتــى  ثــم 
وترك رصيدا كبيرا من العالقة ما بين الهناجر 
وهذه الفرق، وبّشر باللقاء الرابع الذي يعزى إليه 
في  الحرة  الفرق  ورحلة  مسار  في  كبير  دور 

مصر.
كان اللقاء الرابع لفرق المسرح الحر، الذي 
الحلقة  بمثابة  للفنون،  الهناجر  بمركز  عقد 
الثانية أو المفصل الرئيسي في تجربة المسرح 
الحر. فقد فاجأ الجميع بتجمع خمسة وثمانين 
عرضا مستقال ألربعة وستين فرقة متنوعة كان 
بينها فرق من الوجه القبلي (بني مزار الحرة) 
ومن اإلسكندرية (المسرح البديل) وأخرى من 
العرض  قدمت  التي  الحرة  (بورسعيد  بورسعيد 

المسرحي "البطاحيش").
لتقديم  تجربة  مجرد  المهرجان  يكن  لم 
بالدرجة  كان  ولكن  حرة،  مسرحية  عروض 
الراسخة  الثوابت  مــن  للتحرر  تجربة  األولـــى 
ذات  في  واألساتذة  السائدة  األفكار  أبوية  ومن 
الوقت. فقد انسحب النقاد من مساندة التجربة 
لما وسعت حدودها بدرجة ال طاقة معها لآلباء 
أن  يــقــدر  منهم  فمن  المتابعة.  على  ــذة  األســات
يتابع أكثر من عشرة عروض يوميا الختيار 
العروض التي سيتم بينها التنافس في فعاليات 

اللقاء الرابع؟ 
سوى  الحر  المسرح  فناني  أمــام  يكن  لم 
العمل بكل طاقتهم إلنجاح تجربتهم. فتأسس 

الحر،  الــمــســرح  جــمــاعــة  إلدارة  مجلس  أول 
وتكون من سبعة وعشرين فنانا تجمعوا في 
سبعة لجان تنظيمية، أذكر منهم خالد الصاوي 
في لجنة النظام والمتابعة، وعال فهمي في لجنة 
المالية،  اللجنة  في  إبراهيم  ومنال  االتــصــال، 
المهرجانات،  لجنة  فــي  الخالق  عبد  ومحمد 
وكان من ضمن أعضاء اللجان كذلك خالد 
وأحمد  جابر  ومحمد  نجاتي  وعــاصــم  جــالل 
فــؤاد وطــارق سعيد. ومن داخــل هذا المجلس 
فنانين  من  المشاهدة  لجان  تشكلت  اإلداري 
تصويت  وبطريقة  الحركة  أعضاء  من  شبان 
العروض  اختيار  وتــم  كبير.  بقدر  ليبرالية 
الفرق  جميع  مــن  اعــتــراض  دون  المشاركة 
شوهدت  التي  الشظية  فرقة  سوى  المشاركة 
لها بروفة للمخرج محمد أبو السعود لعرض لم 
نشاهده فيما بعد بعنوان "نقول وي نقول با". 
واحتشدت الفرق جميعا، سواء الفرق التي وقع 
االختيار على عروضها أو الفرق الباقية. وفي 
االفتتاح، الذي تحول إلى مؤتمر موّسع، أعلنت 
الكتيب  غـــالف  وعــلــى  كلمتها  فــي  الــفــرق 
إعالن  بمثابة  مقولتها التي كانت  التذكاري 
المسرحية  الجماعة  هذه  طبيعة  عن  تاريخي 

الجديدة وموقفها مما حولها. 
 

المسرح الحر والدولة
اآلباء  هــروب  عقبة  تــجــاوزت  التي  الجماعة 
بينهم  بالتنسيق  والقيام  مساندتهم  من  األساتذة 

هي  ـ  التصادم  احتماالت  مــن  ذلــك  يحمله  بما  ـ 
الخمسة  المسرحية  العروض  قدمت  التي  ذاتها 
وثمانين (بحسب إعالن وزير الثقافة في جلسة 
مجلس الشعب)، وهى ذاتها الجماعة التي أصبح 
والنظر  مكتسباتها  على  الحفاظ  اآلن  عليها 
لألمام وسط موجة من الرفض الرسمي للجماعة 
(التي تصورت الدولة أنها ستكون بمثابة جماعة 
احتفالية تظهر وتختفي بحسب رغبات المؤسسة 

الرسمية).
جماعة المسرح الحر التي كانت تعتقد أن 
األولى  البوادر  كانت  كما  ستساندها،  الدولة 
تنبئ مع تبني الدولة للمهرجان الثاني للمسرح 
الدولة  أن  الــحــقــيــقــة:  اآلن  اكــتــشــفــت  الــحــر، 
أي  ترفض  ومباشر  واضــح  وبشكل  أصبحت 
وبخاصة  جماعة،  أي  اســم  عليه  يطلق  تكتل 
لو استطاعت هذه الجماعة أن تتخذ من األشياء 
موقفا جماعيا. وقد ظهر هذا الموقف واضحا 
رغبته  عن  الثقافية  التنمية  صندوق  إعالن  في 
بشرط  ولكن  الجماعة،  تلك  مع  التعامل  في 
االتفاق  رفض  مع  فــردى،  بشكل  الفرق  اتفاق 
مع  تشكل  الـــذي  الجماعة  إدارة  مجلس  مــع 

اجتماعات اللقاء الرابع. 
التي  التكتل  حالة  كسر  هو  الهدف  كــان 
تفطن  لم  الفرق  معظم  لكن  الــفــرق.  صنعتها 
لهذا الشرك وجرت وراء وعود التمويل الكاذبة، 
في حين أن الدولة لم تكلف نفسها وقتها سوى 
بتمويل عرض واحد، لكن تمويل هذا العرض 

مسرحية داير.. داير لفرقة "الورشة"
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ودفعها  الفكرة  بتصديق  الفرق  جميع  أغــوى 
لكسر التجمع الذي خلقته جماعة الفرق الحرة 
التجمع  أن  من  بالرغم  هــذا  الــرابــع.  اللقاء  بعد 
إلى   هؤالء  الشباب  المسرحيين  بمجموعة  انتقل 
حيز فكري جعل لهم دورا واضحا من كافة 

القضايا. 
واختفاء  الــفــرق،  تــشــرذم  كــانــت:  والنتيجة 
لقاءات  باستثناء  الحر،  المسرح  فرق  اجتماعات 
لجماعة  المؤسسة  الــفــرق  بعض  بين  مــحــدودة 
المسرح الحر (تلك الفرق التي كانت قادرة على 
وطبيعة  الدولة،  تلعبه  الــذي  الــدور  طبيعة  تبين 
الـــصـــراع الـــدائـــر مــن أجـــل بــقــاء حــركــة تنعم 
تتبع  مسرحية  مؤسسة  قيود  وســط  باالستقالل 

دولة ذات طبيعة بوليسية). 
لكن هذه التجربة القاسية كانت لها فضيلة، 
وهي أنه للمرة األولى وقف المسرحيون الشباب 
من أعضاء تيار المسرح الحر موقف الباحث عن 
بدأ  قــد  الطفل  وكــأن  حــولــه،  يــدور  لما  تفسير 
لبثت  ما  ثم  مسلية،  بــدأت  لعبة  من  جــزءا  يتعلم 
أن تحولت إلى لعبة قاسية، وربما تطورت بعدها 
لتصبح لعبة قاتلة (راجع ملفات قتلى حريق بنى 

سويف ٥ سبتمبر ٢٠٠٥).
لم  جديد،  عمق  "الحر"  لكلمة  أصبح  لقد 
ُسلبت  التي  فالحرية  مقدما.  الجماعة  به  تتنبأ 
مجرد  وليس  عاما،  هدفا  أصبحت  الجماعة  من 
حرية إبداع، واالستقالل عن المؤسسة صار خيارا 
إصرارها  أعلنت  التي  الفرق  لتلك  استراتيجيا 

على االستمرار.

استمرار
على  المستمرة  العدد  القليلة  الفرق  واصلت 
طريق المسرح الحر (أتيلييه المسرح ـ الحركة 
ـ الشظية ـ الضوء ـ المسحراتى ـ القافلة ـ السرادق 
العام  أتى  حتى  الغجر)  ـ  الموزيكا  ـ  المتمرد  ـ 
الفرق  تلك  فيه  وقفت  ــذي  ال الــعــام  وهــو   ،١٩٩٨
معلنة موقفها من المؤسسة الثقافية في  مصر 
ما  وهــو  الحركة،  تهميش  في  طريقتها  ومــن 
جعل وزير الثقافة يرد على أحد الصحفيين الذي 
تساءلوا عن سبب إصرار وزارة الثقافة على عدم 
مساندة هذه الحركة الهامة قائال: "إنت عايزني 

أحّضر عفريت ما أعرفش أصرفه؟" 
لألمر،  الثقافة  وزيــر  نظرة  هي  هذه  كانت 
وهى بالطبع ليست نظرة شخصية بقدر ما هي 
بجميع  حــدت  الرسمية  للمؤسسة  عاما  موقفا 
أفراد  مع  الحذر  التعامل  إلــى  الـــوزارة  قطاعات 
هذه الجماعة. لكن العفريت الذي خشي الوزير 

واقعا، بل  أصبح  مساندته أو تحريضه كان قد 
هنا  األجنبي.  التمويل  مؤسسات  تخايله  وبــدأت 
دخلت الفرق المتبقية من جماعة المسرح الحر 
التمويل  على  نــوافــق  هــل  أخـــرى:  معركة  فــي 

األجنبي أم ال؟
لكل  نلجأ  أن  مــن  مانع  ال  أنــه  قــال  البعض 
من يمكنه أن يقيم أود فرقنا، حتى ولو كان 
تمويال  تمنح  األجنبية  المؤسسات  فهذه  أجنبيا. 
مؤسسات  معونات.  شكل  في  المصرية  للدولة 
تمويل من عينة الصندوق الهولندي، أو الجايكا 
(صاحبة  األمريكية  فـــورد  حتى  أو  اليابانية، 
وغيرهم،  البعض)،  رأي  في  الصهيوني  التوجه 
تــتــعــاون مــع الــحــكــومــة فــلــمــاذا نــحــّرمــهــا على 
في  (وهم  الزمالء  بعض  هرول  هكذا  أنفسنا؟ 
التمويل  تجاه  فــرق)  ثالث  يتجاوزوا  لم  الواقع 
التمويل،  الباقية  الفرق  رفضت  بينما  األجنبي، 
الدولة  من  للحصول  محاوالتها  في  واستمرت 

على ما ال تريد الدولة منحه. 
صكوك  على  يحصل  البعض  كان  وبينما 
التمويل األجنبي، كانت الدولة تمنع الدعم عن 
متنوعة  بحجج  التمويل)  رفضوا  (مــن  الباقين 
وجديدة (أحدها هو أنها ـ أي الدولة ـ لن تتعامل 
فج  اســتــخــدام  فــي  أجنبيا!  الممولة  الــفــرق  مــع 
الفرق  عن  ومــاذا  الكاذبة).  الوطنية  لصيحات 
التي لم تحصل، ولم تتقدم أصال للحصول، على 
تمويل؟ اإلجابة كانت "ال إنكم مستقلون، أي 

خونة أيضا"! 

ولــكــن بــرغــم كــل ذلـــك اســتــمــرت الفرق 
الحرة المرابطة في مسيرتها، وتألقت على مدى 
للمؤسسة  حرجا  يمثل  أصبح  بشكل  السنوات 
المسرحية الرسمية. فكيف تقوم تلك األخيرة 
بــصــرف مــا تــصــرف مــن مــيــزانــيــات عــلــى إنتاج 
عروض هزيلة، بالمقارنة باإلنتاج المتميز للفرق 
أضافت  والتي  أكثر جرأة  أصبحت  الحرة التي 

قسوة التجربة لعزيمتها؟ 
هـــذا هــو مــا دفـــع وزيــــر الــثــقــافــة لالجتماع 
اجتماع   في  (المتبقية)  الحرة  الفرق  بمندوبي 
االجتماع  الــوزيــر  استهل   .٢٠٠٤ عــام  "تــاريــخــي" 
بالترحيب بالفرق والتأكيد على موقفه الثابت 
في  ورغبته  الفرق  هــذه  دور  بحقيقة  وقناعته 
الميزانيات  ضغط  يحبطها  التي  الرغبة  دعمها، 
الكالم  كــان  الــحــكــومــي!  العمل  وصــعــوبــات 
مؤثرا حتى أن مندوبي الفرق كادوا أن يعرضوا 
عروضها  المستقلة  الفرق  تقدم  الوزير أن  على 
الفقيرة،  والدولة  الثقافة  وزارة  لصالح  بالمجان 
الماليين  صـــرف  مــن  الــــــوزارة  تتمكن  حــتــى 
النخبة  ثقافة  مستوى  رفــع  فــي  لها  الــمــتــوفــرة 
االقتصادية وفي ترميم القصور الفارهة التي ال 
كذلك  نطالب  ولكننا  ترميمها،  على  نختلف 
نفس  بالقصور  المحيطة  بالجماهير  باالهتمام 
ال  حتى  التاريخية،  والمباني  بالقصور  اهتمامنا 
عالقة  في  األثر  بجوار  القاطن  المواطن  يصبح 

سلبية معه. 
الفرص  كــل  تحطمت  كما  أنــه  الخالصة 

عرض مسرحي في جمعية النهضة العلمية
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السابقة في التعاون مع الدولة، فإن هذا اللقاء 
التلميع  من  المزيد  سوى  يثمر  اآلخــر لم  هو 
المبادرات  صــاحــب  الــفــنــان  لــلــوزيــر  اإلعــالمــي 

(حتى ولو لم يتحقق منها شيء!).
خــمــســة عــشــر عـــامـــا مــــرت عــلــى الفرق 
المسرحية الحرة التي بقيت من فرق الموجة 
األولى. خمسة عشر عاما من الحصار والمنع 
فلن  بالنار.  الحرق  وحتى  الفني،  والتجويع 
ينس فنانو المسرح الحر أنهم فقدوا في حريق 
رموز  أهم  من  ثالثة  سويف  بني  ثقافة  قصر 
الثالثة  األسماء  (أحد  شحاتة  حازم  مسرحهم: 
وصالح  عام ١٩٩٠)،  الحركة  قيام  أعلنت  التي 
وحسن  الحرة)،  السرادق  فرقة  (مؤسس  سعد 
المسرح  أتيلييه  فــرقــة  مؤسسي  (أحـــد  عــبــده 
قناعة  إلــى  انتهت  عاما  عشر  خمسة  الــحــرة). 
جماعات  مــع  الــدولــة  عالقة  إن  منها:  مفر  ال 
المسرح الحر هي عالقة صدام وصــراع، ولن 
تتحول بأي حال من األحوال إلى عالقة إيجابية 
أعضاء  مع  التعامل  على  الــدولــة  تصر  طالما 
الفرق الحرة بوصفهم خارجين على القانون. 

يتأكد هذا ليس فقط بالنظر إلى تصرفات 
بل  الفني،  العمل  إطــار  في  الفرق  مع  الدولة 
األمن  لــقــوات  المؤسف  المشهد  إلــى  بالنظر 
 ٥ جماعة  أعــضــاء  تحاصر  وهــى  الــمــركــزي 
بني  حريق  ضحايا  بحقوق  المطالبة  سبتمبر 
سويف. هنا تحول الحصار والقمع والمنع من 
معنى رمزي يلخص حالة الفن في مصر، إلى 
في  ترسخ  والحدة  العنف  شديد  مباشر  معنى 
وجـــدان الــفــرق التي بقيت تــصــارع كــل هذه 
في  الــصــورة  هــذه  استقرت  عندما  الــظــروف. 
الفرق  هذه  بــدأت  الحر،  المسرح  فناني  يقين 
تهتز  ال  واثقة  بخطى  الخطو  إلــى  العودة  في 
مع  المتقطعة  الــوصــال  حبال  على  بالتذبذب 

الدولة. 
عن  المعبرة  الخطوات  أهم  كانت  وربما 
السنوية  الــلــقــاءات  استقرار  هــي  الــعــودة،  هــذه 
مهرجان  هو  جديد،  شكل  في  الحرة  للفرق 
األولى ٢٠٠١  دورته  بدأ  الذي  المستقل  المسرح 
كامتداد للقاءات الفرق المسرحية الحرة التي 
 ٢٠٠١ لقاء  ليصبح   ،١٩٩٤ الرابع  باللقاء  توقفت 
المتبقية  الثمانية  الفرق  فيه  شاركت  (الــذي 
من جماعة المسرح الحر) هو اللقاء الخامس 

لفرق المسرح الحر.
اللقاء  ففي  لالنتعاش.  الحر  المسرح  عــاد 
(أغسطس  المستقلين  للمسرحيين  التاسع 
فرقة   ٥٢ أصــل  مــن  فرقة   ١٧ شــاركــت   (٢٠٠٦

مستقلة جديدة تقدمت للمشاركة في اللقاء. 
لألذهان  يعيد  أصبح  اليوم  المسرحي  الواقع 
فرقة   ٦٤ إلــى   ١٩٩٤ عــام  وصــل  الــذي  التجمع 
في  الفرق  هــذه  عــدد  زاد  فقد  حــرة.  مسرحية 
مــصــر، خــاصــة بــعــد تــأســيــس أولـــى مؤسسات 
وتدريب  دراســـات  (جمعية  المستقل  المسرح 
من  يقرب  ما  إلــى  الــحــرة)،  المسرحية  الفرق 

مائة وخمسين فرقة. 
لقد عادت وتيرة الحركة المسرحية الحرة 
للتصاعد على خلفية تطورات المناخ العام في 
العمل  فــي  الــرغــبــة  فيه  ازدادت  الـــذي  مــصــر، 
المستقل تأثرا بمناخ سياسي واجتماعي باعث 
على نشوء تلك الحركات. وفي اللقاء األخير 
أغسطس  في  عقد  الذي  الحر،  المسرح  لفرق 
٢٠٠٦ وتأثر بأحداث غزو لبنان، قررت جماعة 
التضامن  معلنة  الخطوات  بعض  اتخاذ  الفرق 

مع جهاد الشعب العربي في لبنان.
في هذه الدورة انطلقت ليالي المهرجان في 
مسارح القاهرة واإلسكندرية والمنيا بحضور 
جماهيري كبير أدى، جنبا إلى جنب مع موقف 
إلى  اللبناني،  الشعب  مع  التضامني  الجماعة 
العديد من المنغصات األمنية انتهت بعدم تقديم 
العروض المفترض تقديمها في ختام الدورة 
الوحيد  المسرح  (وهــو  الهناجر  مسرح  على 
التابع للدولة من دور العرض الست المشاركة 
في الحدث). هذا ما حدا ببعض المستقلين إلى 
البحث في ضرورة وجود مسرحا للمستقلين 

في مصر. وقد بدأت الخطوات التنفيذية لهذا 
الهدف بتأسيس مجموعة روابط التي حملت 
على كاهلها هذا العبء الضخم، فأصبح للفرق 
المستقلة أماكنها التي تتبنى نشاطها، وكان 
عن  أعــلــن  أن  بعد  خــاصــة  مهما،  تــطــورا  هــذا 
إغالق مسرح الهناجر (أحدث مسارح الدولة!) 

تحت دعاوى التجديد. 
لكن األمر في هذه المرة لم يعطل مسيرة 
مساراتها،  لها  أصــبــح  أن  بعد  الــحــرة،  الــفــرق 
الخاصة  وأمــاكــنــهــا  الــقــانــونــيــة،  ومــظــلــتــهــا 
ودور  الــديــن)  عــمــاد  ستوديو  (مــثــل  للتدريب 
الــعــرض الــخــاصــة بــهــا (مــثــل مــســرح روابط 
النهضة  جمعية  ومسرح  والجنينة  والساقية 
ومؤسساتها  بالمنيا)  والــجــيــزويــت  العلمية 
وتدريب الفرق  الداعمة (مثل جمعية دراسات 
ومؤسسة  حــالــة  ومــؤســســة  الــحــرة  المسرحية 
المؤسسات  من  وعــدد  المستقلة  الفنون  دعــم 
واإلسكندرية). إن فرق  والجمعيات بالقاهرة 
هذه الجماعة التي بدأت صغيرة، ومرت بكل 
ما سبق من أطــوار، باتت اآلن تمتلك أدواتها، 
إلى  االتــجــاه  أن  األشــهــاد  رؤوس  على  معلنة 
االستقالل كان بالنسبة لها خيارا استراتيجيا 
وليس صدفة تاريخية.. خيارا يمنحها القدرة 
يفقدها  وال  والموائمة  والصراع  الصدام  على 

من حلم الحرية شيئا.
وفي النهاية استعير مقولة الناقدة الكبيرة 

نهاد صليحة: "المجد للمسرح الحر".    

ستوديو عماد الدين
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يحيى فكري

قد يبدو األمر غريبا بعض الشيء، لكن ربما تكون صناعة الضحك داخل الوسائط 
اإلبداعية المختلفة هي األكثر تأثرا، ضمن اإلبداع الفني والثقافي عموما، بالتحوالت 
االجتماعية والسياسية. يعود ذلك إلى شعبية اإلبداعات الضاحكة وانتشارها الواسع، 
وأيضا إلى قدرتها على ترويج الرؤى والمفاهيم وزرعها في وعي الجمهور بطريقة 
سلسة دون الحاجة إلى تحريضه أو الضغط على مشاعره. وألن السينما الروائية 
هي أكثر الفنون المعاصرة شعبية وقدرة على التأثير الواسع، ما يجعلها تقوم بدور 
محوري في تشكيل وجدان الجماهير، لذا فغالبا ما تعكس صناعة الضحك داخلها 

التحوالت الجارية في المجتمع خارجها، تتأثر بها وتؤثر فيها في ذات الوقت.

املضحكون يف السينما املصرية
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والحقيقة أن السينما الروائية المصرية 
الجماهير،  ذوق  فــي  فــقــط  تــؤثــر  لــم 
لكنها تأثرت أيضا بالمعايير الثقافية األكثر 
وأنماط  الصور  بين  فالعالقة  وسطهم.  شيوعا 
وبين  الروائية،  األفالم  لها  تروج  التي  السلوك 
تتشكل  أي  جدلية،  عالقة  السائد  العام  الذوق 
يحدث  ما  وعادة  المتبادل.  التأثير  عبر  وتتغير 
هذا التأثير في كل مرحلة بعينها على خلفية 
السائدة  والسياسية  االجتماعية  الشروط  من 
ما  وغالبا  وقيم.  معايير  من  تفرزه  بما  وقتها 
داللة  األكثر  هي  الكوميدية  األفــالم  تكون 
على شرح ذلك التأثير المتبادل. فاإلضحاك يقوم 
عاكسا  السائد  مــن  السخرية  على  جانب  مــن 
الرغبة في التمرد عليه، لكنه من جانب آخر 
المتكررة  األنماط  تكريس  في  دورا  يلعب 
وعبر  األصـــل.  هــي  باعتبارها  شيوعا  األكــثــر 
من  المتلقي  تحرير  في  الضحك  يسهم  اإليهام 
حياته  قبول  إلــى  يدفعه  كما  الــواقــع،  ضغوط 

انتظارا للفرج.
األفالم  من  األخــرى  األنــواع  عكس  وعلى 
غالبا  مــثــال،  البوليسية  كــاألفــالم  ــة،  ــي ــروائ ال
المواطن  نمط  الكوميدية  األفـــالم  تقدم  مــا 
"العادي". ففي معظم األحوال نجد بطل األفالم 
الطبقات  أبناء  من  عاديا  شخصا  الكوميدية 
الفقيرة أو الطبقة الوسطى التقليدية، أي يشعر 
أو  شخصيا،  يمثلهم  بأنه  المتفرجين  أغلبية 
على األقل هو شخص يمكن أن يجدوه حولهم 
في حياتهم العادية. أما بطل األفالم البوليسية، 
فغالبا ما يكون مفارقا للعادة – قاتل محترف، 
األقل  على  أو   – الــخ  مــغــامــر،  مباحث  ضــابــط 
شخص يبدو عاديا، لكنه يكشف عن طبيعته 
وكلما  درامـــي.  مــأزق  مواجهة  فــي  المفارقة 
للعادة،  مفارقا  البوليسية  األفـــالم  بطل  كــان 
بينما  المتفرج،  إيهام  في  الفيلم  نجح  كلما 
ينجح الفيلم الكوميدي عادة في إيهامه عندما 

يجسد بطله النمط العادي المتكرر.
لعبت  مصر  في  السينما  عمر  امتداد  وعلى 
صناعة  فــي  مــركــزيــا  دورا  الضحك  صناعة 
األفــــالم الــروائــيــة، طــالــمــا كـــان الــضــحــك هو 
الوسيلة المثلى لتحقيق الهدف المركب بقبول 
في  الرغبة  وإرضــاء  جانب،  من  الصعب  الواقع 
التحرر منه من جانب آخر. وعلى مر مراحل 
األبطال  ظــهــر  الــمــصــريــة  الــســيــنــمــا  ازدهــــــار 
المضحكون كأهم نجوم عصرهم، وعكس 
المتكررة  وأنماطه  عصره  سمات  منهم  كل 
وأحالم المواطنين الفقراء العاديين في التحرر 

بينهم  ترويجه  يتم  ما  أو  البائس،  واقعهم  من 
بصفته الحل ومفتاح الفرج. وفي كل مرحلة 
تجّسد  مسيطر  نجم  المضحكين  وسط  برز 
نجيب  العادي:  للمواطن  كمثال  الشاشة  على 
ياسين  وإسماعيل  األربــعــيــنــات،  فــي  الريحاني 
منتصف  من  المهندس  وفؤاد  الخمسينات،  في 
الستينات إلى مطلع السبعينات، وعادل إمام منذ 

منتصف السبعينات وحتى نهايات التسعينات.
أدائهم  طـــرق  عــبــر  جميعهم  نــجــحــوا  لــقــد 
شبكة  وبواسطة  الشخصية،  وكاريزماتهم 
منتقاة من الكتاب والمخرجين الذين صنعوا 
أفالمهم، في التعبير عن شقاء الفقراء وصياغة 
لرصد  محاولة  مجرد  المقال  وهــذا  أحالمهم. 
صناعة  بــيــن  الــمــتــبــادل  للتأثير  عــامــة  لــمــحــات 
الضحك في السينما المصرية وبين المؤثرات 
الناتجة  الــعــربــي،  الجمهور  وعــي  فــي  الفاعلة 
كل  في  واالجتماعية  السياسية  التحوالت  عن 

مرحلة.

الريحاني ابن المدينة البائس
هــو مــواطــن مــديــنــي بــائــس تــعــيــس الحظ 
عادة  يقع  أنه  إال  التلقائي  صدقه  ورغــم  دائما. 
إلى  تدفعه  فيها،  يد  له  يكن  لم  مفارقات  في 
لكنه  شأنا.  وأعلى  أقــوى  هم  من  مع  التورط 
بسبب  الــورطــة  الــخــروج مــن  على  دائــمــا  يقدر 
موهبته وذكائه الفطري – الذي ال ُيقدره أحد 
في العادة! وغالبا ما يتجاوز عبر خروجه من 
الورطة وضعه االجتماعي والمادي إلى األفضل، 
التي  العاطفية  الــوحــدة  حــالــة  يــتــجــاوز  كــمــا 

يعيشها، وتتفتح أمامه جنة األحالم.
االنقسام  حيث  األربــعــيــنــات  فــي  اآلن  نحن 
من  األمـــور  طبائع  مــن  هــو  مصر  فــي  الطبقي 
ــدة. لكننا  ــســائ وجــهــة نــظــر األيــديــولــوجــيــة ال
التمرد  فيها  بــدأ  التي  المرحلة  ذات  في  أيضا 
اجتماعي  منحى  يأخذ  هذه  النظر  وجهة  على 
وجــمــاهــيــري واســـــع. نــحــن فـــي زمـــن الحرب 
الفساد،  وشيوع  السياسي  واالضطراب  العالمية 
واالغتياالت  واالنـــتـــفـــاضـــات  ــات  ــقــاب ــن ال زمــــن 
السياسية، زمن حرب فلسطين وصعود حركة 
باختصار  القومية،  واألفكار  الوطني  التحرر 
لالحتالل  الواضح  تحديه  يعلن  زمن  في  نحن 
األراضي  مـــالك  كــبــار  وســلــطــة  اإلنــجــلــيــزي 

ورأسماليي بورصة القطن. 
مديرو األمالك الزراعية الكبيرة فاسدون 
ومــرتــشــون على غـــرار الــعــم فــي "ســي عمر" 
 .(١٩٤٧) حــلــمــوس"  "أبـــو  فــي  واألب   ،(١٩٤١)

في   – المتورط  البائس   – الريحاني  وينجح 
كشف الفساد، ليس لرغبته في مقاومته، وإنما 
وجائزته  الورطة.  من  للخروج  وحيد  كسبيل 
التي  األكابر  بنت  الممتلئة،  البضة  الفتاة  هي 
تتحدث الفرنسية وتهيم حبا بذلك البائس غير 
جائزة  أو  ثروتها  على  يحصل  ومعها  الوسيم. 
عندما  السماء  مــن  عليه  تقع  التي  اليانصيب 

يبتسم الحظ له أخيرا.
تعس  فقير  عــادي  رجــل  أمــام  نحن  هكذا 
الـــحـــظ فـــي مــواجــهــة طــبــقــة تــتــهــاوى بسبب 
فسادها وانحطاطها األخالقي. يقاومها بصدقه 
وإخالصه، لكنه ال يمس حقها "التاريخي" في 
بها  يلتحق  بأن  عليها  ينتصر  وإنما  السيطرة، 
ثق  واضحة:  الرسالة  ونبله.  بأخالقه  فيطهرها 
وإنما  تتمرد  ال  النهاية،  في  سيبتسم  الحظ  أن 
خالصك.  طريق  فهما  ونبلك  بصدقك  تمسك 
وهو   – يفنى"  ال  كنز  "القناعة  كانت  وإذا 
الست"  "لعبة  الريحاني  به  افتتح  الذي  الشعار 
(١٩٤٦) – إال أن عليك أن تتبع حظك، ستجده 
أمامك مرميا على الطريق مثل القرش الصدئ 
تتورط  لوترية  ورقة  في  أو  الست"،  في "لعبة 
أو  حلموس"،  في "أبو  حدث  كما  شرائها  في 
في ُعقد ماسي يلقيه أحدهم في جيبك صدفة 

مثلما جرى األمر في "سي عمر". 
المشروخ  بـــصـــوتـــه  الــــريــــحــــانــــي  ـــجـــح  ن
على  الــفــذة  وقــدرتــه  الشخصية  وكــاريــزمــتــه 
التعبير عن مشاعره وعن انفعاالته، في تجسيد 
التقلب.  شديد  زمن  في  البائس  المواطن  نمط 
المواطن  ذلـــك  ســخــط  عــن  التعبير  فــي  نــجــح 
على   – ــعــرض  ال شــاشــة  أمـــام  يتابعه  ـــذي  ال  –
بؤسه وفساد الواقع. ونجح أيضا في أن يمنحه 
الحلم بأن بؤسه مجرد سوء حظ لن يستمر إلى 
ما  على  وسيحصل  قــادم  السعيد  فالحظ  األبــد. 
في  منواله  على  استمر  ما  إذا  فقط  يستحقه، 

الصدق وعدم التطلع. 
إال أن البائسين الذين خرجوا من دار العرض 
منتشين بالحلم لم يجدوا القرش الصدئ على 
إلى  تأزما،  حياتهم  ازدادت  لقد  الطريق!  قارعة 
في  أوساطهم  من  عسكرية  نخبة  خرجت  أن 
مطلع الخمسينات لتطيح بسلطة طبقة لم تعد 

قادرة – بسبب ترديها الشديد –على الحكم. 

العسكري إسماعيل ياسين
َفجر   ١٩٥٢ يوليو  في  حدث  ما  أن  المؤكد 
طاقة هائلة من األحالم. فاألمور تتغير بسرعة 
بعالمها  تــتــهــاوى  الــقــديــمــة  الــطــبــقــات  الـــبـــرق: 
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املضحكون يف السينما املصرية
ومعاييرها، وتحل محلها أنماط جديدة ومعايير 
للتحقق  اآلن  قابلة  األحالم  فكل  إذن  مختلفة. 
غير  بشكل  لــلــعــادة  مــفــارقــة  كــانــت  لــو  حتى 
مسبوق. وربما يكون الفيلم الوحيد في تاريخ 
الشعور  هذا  عن  عبر  الــذي  المصرية  السينما 
حنفي"  "اآلنــســة  هــو  وقتها  بالتفاؤل  الــجــارف 
من  ياسين  إسماعيل  فيه  تحول  الــذي   ،(١٩٥٤)
رجل إلى امرأة تزوجت وأنجبت، في كوميديا 
القدر  بهذا  أبــدا  تتكرر  لم  نوعها  من  فريدة 
من الوضوح واألمل. إال أن التفاؤل الجارف هذا 
حدثت  نفسه   ١٩٥٤ عام  ففي  طويال.  يستمر  لم 
على  قضت  العسكرة  اتجاه  في  واسعة  خطوة 
أي احتمال للتحول الديمقراطي. وهذا لم يؤد 
ال  كانت  فاألحوال  اإلحباط.  إلى  الحقيقة  في 
تزال تتحسن في مناحي عدة، لكنه تسبب في 

حالة من االرتباك لوقت. 
لم يعد المواطن البائس ساخطا اآلن، لكنه 
ال يزال غير قانع بحياته ويتطلع لألفضل. هو 
نيته.  وحسن  قلبه  لطيبة  ذلك  يستحق  بالطبع 
فطنته.  وعــدم  موهبته  قلة  إدراك  عليه  لكن 
فهو ُيسيء التصرف ولو ُترك لحاله ألفسد كل 
شيء. لذا عليه إطاعة األوامر وااللتزام بالنظام. 
ورقة  إلــى  حاجة  دون  أحالمه  سيحقق  هكذا 
اللوترية والقرش الصدئ، وإنما بدعم ومساندة 
زمالءه الجنود وقادته الضباط، فنحن اليوم في 

زمن العسكرية واالنضباط.
هي الخمسينات زمن سلطة يوليو الصاعدة. 
الحكم اآلن في يد حفنة من شباب الضباط الذين 
القامات  ممشوقي  الصحف  في  صورهم  تظهر 
الممتلئة  ووجــوهــهــم  الــعــســكــريــة  بمالبسهم 
"االتحاد  هو:  المرفوع  الشعار  وتحدي.  صالبة 
والنظام والعمل", واالنضباط العسكري أصبح 
الغايات  لتحقيق  كوسيلة  المهيمن  الــنــمــوذج 
خانق  نــمــوذج  الــوقــت  ذات  فــي  لكنه  النبيلة. 

ومربك لم يعتده الجمهور من قبل. 
ومن التعسف بالقطع اختزال عالم إسماعيل 
أفالمه  مجموعة  في  الحافل  السينمائي  ياسين 
التي قدمها كعسكري متنقل ما بين فصائل 
تعكس  شــك،  وبــال  لكن،  والشرطة.  الجيش 
تلك المجموعة تناقضات النظرة لألمور، ما بين 
العسكري  االنضباط  من  االنفالت  في  الرغبة 
الخانق المفروض على الجميع، وبين ضرورة 

الرضوخ له حتى تنصلح األحوال. 
العسكرية  المهمة  في  متورط  دائما  هو 
التي يؤديها، ولم يخترها بإرادته: دخل الجيش 
مــجــبــرا فــي "إســمــاعــيــل يــاســيــن فــي الجيش" 

(١٩٥٥)، وانتقل من شرطة الدورية إلى المباحث 
مــضــطــرا بــحــثــا عـــن وقـــت فــــراغ يــقــضــيــه مع 
خطيبته في ".. في البوليس" (١٩٥٦)، واضطر 
عمه  زوجــة  ليرضي  األسطول  في  التطوع  إلى 
التي يحب ابنتها في ".. في األسطول" (١٩٥٧)، 
التي  العصابة  تدبرها  بمؤامرة  تجنيده  ويتم 
تدير الملهى الذي يعمل فيه في ".. في البوليس 
الطيار  أخوه  بتقليد  ويقوم   ،(١٩٥٨) الحربي" 
ليجذب  شخصيته  وتقمص  مالبسه  وارتــــداء 
في "..  يحبها  التي  الكومبارس  زميلته  انتباه 
مكتب  إلى  نقله  ويتم   ،(١٩٥٩) الطيران"  في 
بوليس   .." فــي  لــه  معاقبة  الجرائم  مكافحة 

سري" (١٩٥٩).
تكرار الورطة يكشف عن اإلحساس العام 
بمأزق العسكرة، الذي يؤكده األداء المنفلت 
القدرة  ــعــدام  وان إسماعيل،  للعسكري  دومـــا 
والرغبة لديه على االنضباط والتقيد باألوامر، 
المفارقات  كل  منها  خرجت  التي  الحالة  تلك 
الكوميدية اللصيقة بأدائه. هو أيضا ال يحسن 
التصرف في جميع األحوال. ودائما ما يتسبب 
في أخطاء قد تودي بحياته، كأن يقود طائرة 
تدريبات  في  يغرق  أو  الطيران،  يعرف  ال  وهو 
السباحة، أو يبتلع الُطعم ويقع في فخ العصابة 
التي تستعد لقتله، وهكذا. لهذا السبب تصبح 
موت،  أو  حياة  األوامــر  وتلقينه  ضبطه  مهمة 
حتى لو تمت بطريقة جلفة على يد الجاويش 

الفظ الذي اعتاد على توبيخه.
أداءه  بــبــراعــة  ياسين  إسماعيل  جسد  لقد 
وتركيبة شخصيته صورة حسن النية محدود 
هم  لمن  قياده  يسلم  أن  يجب  الــذي  المواهب، 
الذين  حمايته،  على  وقــادرون  بمصالحه  أدرى 
الهرمية  فــي  مرتبة  منه  األعــلــى  بالطبع  هــم 
يثق  عندما  الــفــرج  يــأتــي  ــمــا  ودائ العسكرية. 
تصحيح  على  العسكري  االنضباط  قــدرة  في 
األمور، ويبدأ في االلتزام. بينما تأتي االنفراجة 
هنا بطريقة مختلفة عن الماضي، فحلم الثروة 
لم  الحظ  ابتسامة  مع  السماء  من  تهبط  التي 
يعد له معنى في زمن يفكك الثروات ويهمش 
المشروع  الــطــمــوح  عليها.  الــحــائــزة  الطبقات 
لــلــمــواطــن "الـــعـــادي" اآلن هــو الــحــصــول على 
في  ليرتاح  يذهب  وبعدها  أعلى،  لرتبة  ترقية 
حضن محبوبته بعد أن قضى على الشر ووصل 

إلى بر األمان بفضل االنضباط العسكري.

المهندس فؤاد وزمن الترقي
التحوالت  من  بسلسلة  الخمسينات  انتهت 

بشالل  للوجود  الستينات  وخرجت  الشأن،  ذات 
رجال  خلع  لقد  ــورديــة.  ال األحـــالم  مــن  متدفق 
ُيصّدرون  وبــاتــوا  العسكرية،  ثيابهم  يوليو 
من  تحولوا  لقد  أنفسهم.  عــن  جــديــدة  صـــورة 
ضباط انقالبيين إلى قادة ومنظرين، يتحدثون 
وخطط  الوطني  والــتــحــرر  االشتراكية  عــن 
أمام  اآلن  مفتوحة  األبـــواب  والــتــقــدم.  التنمية 
الفقراء للتقدم في مجتمع يدعي أنه في سبيله 
واالحتكارات  االنقسامات  كافة  تصفية  إلــى 
الطبقية. التعليم مجاني وفرص الترقي متاحة 
للجميع، لذا يجب أن تتجاوز الصورة النمطية 
عن  الباحث  البائس  حالة  "الــعــادي"  للمواطن 
ابتسامة حظ، أو محدود الموهبة الذي يجب أن 
المواطن  بمصالحه.  أدرى  لمن هم  قياده  يسلم 
أو  مهندسا  يــكــون  أن  يــجــب  اآلن  "الـــعـــادي" 

مخترعا أو فنانا مبدعا. 
من  واحـــد  وجــهــا  إال  يكن  لــم  هــذا  لكن 
من  بالفزع  اآلخـــر  وجهها  يتسم  الــتــي  العملة 
المجهول. فأحوال الفقراء تتحسن اآلن بالفعل، 
لكنهم جزء من مجتمع يخوض مغامرة واسعة 
واضحة  نهايتها غير  الزالت  الصعود  اتجاه  في 
قسوة  تــزداد  العسكرة  حالة  أن  كما  المعالم. 
خلف  الــيــوم  تحدث  كانت  وإن  الحقيقة،  فــي 
سطح المع ال يكشف ما يحدث وراءه، ما ُيعّمق 
ينتظرهم.  الــذي  المجهول  من  الجمهور  فــزع 
لمن  اليوم  "العادي"  مواطننا  يحتاج  باختصار 
فزعه، وُيغرقه في حلم وردي عن  يحرره من 

مستقبل يفوق خياله.  
المهندس  فـــــؤاد  كـــاريـــزمـــا  نــجــحــت  لــــذا 
تتفجر  الكوميدية  طاقتها  كــانــت  الــتــي   –
الشديدة  الثقة  بين  ما  المتناقض  المزيج  من 
بالنفس والــرعــب الــجــارف مــن أشــيــاء ال قيمة 
لها – في التعبير عن الميول السائدة في وعي 
جمهور الستينات. أداء المهندس في العديد من 
المفارقات الكوميدية كان يدفع مشاهديه إلى 
السخرية من أنفسهم بسبب فزعهم غير المبرر 
من أمور تافهة وعادية: توتره الشديد من الحوار 
بها  تزويجه  يريدون  التي  الفتاة  مع  العاطفي 
فيه  المبالغ  رعبه   ،(١٩٦٣) زيــزي"  "عائلة  في 
في  الفندق  فــي  حجرته  دخــل  الــذي  الــفــأر  مــن 
والفيلم   ،١٩٦٣ (المسرحية  وهــي"  وهــو  "أنــا 
١٩٦٤)، االنهيار العصبي الذي أصابه بعد وقوعه 
بسهولة في فخ أنه سينجب من صديقة زوجته 
في الحلم في "اعترافات زوج" (١٩٦٤)، انهياره 
خدعة  بسبب  الموت  وشك  على  أنه  وتصديقه 
فضلك"  من  "اقتلني  في  الطبيب  صديقه  من 
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تتخيله  التي  الفتاة  من  الشديد  خوفه   ،(١٩٦٥)
أغسطس"  فــي  "غــــرام  فــي  الــراحــل  خطيبها 
(١٩٦٦)، ارتباكه وتردده في التعامل مع جارته 
التي تحاول مغازلته في "إجازة غرام" (١٩٦٧)، 
إلى  تدفع  كانت  الفزع  من  السخرية  وهكذا. 
التحرر منه، وبالتالي إلى تجاهل ذلك المجهول 

الخفي غير محدد المعالم.
وفي جميع األحوال قبل هزيمة ١٩٦٧، ومنذ 
كان  االنتشار،  واسعة  ألفــالم  نجما  أصبح  أن 
السينما  شاشة  على  يتقمص  المهندس  فــؤاد 
الطبقة  أبــنــاء   – ومتقدمة  حديثة  شخصيات 
الوسطى الصاعدون – مبتعدا عن بؤساء الماضي 
وفقرائه، تجسيدا لرقي المواطن "العادي" في 
في  ومخترع  مهندس  هــو  الــورديــة.  الستينات 
وهي"،  وهو  في "أنا  ومحامي  زيزي"،  "عائلة 
ومهندس  زوج"،  "اعــتــرافــات  فــي  وموسيقار 
وهكذا.  غـــرام"،  "إجـــازة  في  العالي  السد  في 
شخصيات  تقمص  فــي  الهزيمة  بعد  واستمر 
كهذه: مضيف جوي، أو مخترع، أو أديب، الخ، 
لكن ألن الهزيمة كانت قاصمة، وانتهى معها 
زمن األحالم الوردية، لذا بات من الملح البحث 

عن تجسيد آخر لشخصية المواطن العادي.

يعد  ولــم  المستور،  الهزيمة  كشفت  لقد 
المجهول مجهوال بل صار واقعا ملء األبصار. 
وحلم  سقطت  الطبقي  المجتمع  زوال  خدعة 
بائسا  "العادي"  المواطن  وعاد  انتهى،  الصعود 
لذلك  المتداخلة  التأثيرات  وتحت  كان.  كما 
الوضع، اتجه المهندس إلى إعادة إنتاج الريحاني 
استلهمه  ما  وكثيرا  النجيب،  تلميذه  وهو   –
في مسرحياته – فبدأ عبر المسلسالت اإلذاعية 
شخصية  إنتاج  إعــادة  في  السينما  بعدها  ومــن 
حظ.  ابتسامة  ينتظر  الــذي  المتورط  البائس 
المصيدة"  في  "شنبو  في  البائس  هــذا  سنجد 
و"عريس   ،(١٩٦٩) جــزاز"  و"العتبة   ،(١٩٦٨)
بابايا"  قتلت  إللي  و"إنت  الوزير" (١٩٧٠)،  بنت 
(١٩٧٠). والحقيقة أن إنتاج المهندس السينمائي 
خالل تلك الفترة لم يقتصر على ذلك النموذج. 
نماذج  ويــقــدم  االنــتــشــار  واســـع  كـــان  فوقتها 
من  الــمــجــمــوعــة  لتلك  تبقى  لــكــن  مــتــنــوعــة. 
األفــــالم داللــتــهــا بــمــا تــكــشــف عــنــه مــن رغبة 
أجواء  ظل  في  الــبــؤس،  من  التحرر  في  عامة 
تشبه األربعينات بتقلبها وحروبها ومظاهراتها 

وفقرها وفسادها.
والملفت أن المهندس هنا اعتمد على كل 

فهو  الريحاني.  أعمال  في  الرئيسية  التيمات 
صاحب  الــحــظ  تعس  الــمــوهــوب  الفقير  دائــمــا 
ثرية  طبقة  مع  يتورط  الذي  النبيلة،  األخــالق 
ومسيطرة يعشش الفساد األخالقي في جوانبها، 
ينجح  الــورطــة  مــن  للخروج  مــحــاوالتــه  وعــبــر 
الطبقة  بنت  قلب  ويكسب  الفساد،  فضح  في 
أبواب  وتنفتح  الحظ  له  يبتسم  ومعها  المدللة، 
الجنة. إال أن هذا النمط لم يكن مقدرا له أن 
تعد  لم  السعيد  الحظ  انتظار  ففكرة  يستمر، 

قادرة اآلن على إلهام أو طمأنة أحد. 

عادل إمام.. مسجل خطر
يعيش  آخــر،  أو  بشكل  صعلوك  غالبا  هو 
ــهــامــش، ويــصــل بـــه األمــــر فـــي أحيان  عــلــى ال
بعض  وفــي  الحافة.  على  الوقوف  إلــى  كثيرة 
األحيان يسقط منها بالفعل. حرامي أو نصاب 
أو  فاشل  طالب  سرقة،  عمليات  في  متورط  أو 
مخرجا  لنفسه  يجد  أن  يحاول  مقهور  موظف 
والسذاجة  الــلــؤم  بين  يجمع  ريفي  بالتحايل، 
ويبحث عن المتعة، مغامر أو بلطجي أو مروج 
أعماله  معظم  فــي  أنــه  المهم  الـــخ..  مــخــدرات، 
التسعينات،  ومنتصف  السبعينات  منتصف  بين 

٩١

إسماعيل ياسين.. المتورط دائما



٩٢ ربيع ٢٠٠٨

ثقافة

وأيضا في بعض األعمال فيما بعد ذلك، ستجده 
غالبا على الهامش.

بهزيمة  الزائف  الستينات  حلم  انتهى  لقد 
مجتمع  خرج  الحلم  قلب  ومن  الوطأة.  شديدة 
جديد إلى الوجود، مجتمع يندفع بكل طاقته 
طوال العقود التالية في اتجاه استقطاب طبقي 
حاد. أثرياء جدد يصعدون إلى القمة في سرعة 
البرق ويستحوذون على ثروات هائلة، وجموع 
واسعة من الفقراء تندفع إلى الحضيض. هكذا 
أصبح الحال بدءا من منتصف السبعينات فصاعد، 
حينا  يصحو  متراكم  غضب  ذلــك  عــن  ونتج 
ويخبو أحيانا، لكنه يواصل تراكمه بشكل 
للمشروعية  يفتقدون  الجدد  فاألثرياء  مستمر. 
من وجهة نظر الفقراء. هم ال يملكون الحق 
"التاريخي" الذي امتلكه كبار مالك األرض 
في األربعينات، وما بحوزتهم من ثروات نتيجة 
الفساد  وشــيــوع  الــمــجــتــمــع  النــحــالل  مــبــاشــرة 
البؤس  النتشار  واضــح  سبب  وأيــضــا  والــنــهــب، 
من  يحررهم  لمن  الفقراء  يحتاج  لذا  والفقر. 
منهم  واالنتقام  األثرياء  هؤالء  بفضح  غضبهم، 

واإليقاع بهم. 

هـــذا تــحــديــدا مــا فــعــلــه عــــادل إمــــام، الذي 
يكاد يكون أبرع من جّسدوا نمط المواطن 
"العادي" على الشاشة، بما امتلكه من ذكاء 
فطري وحضور وتلقائية وقدرة على التواصل 
السريع مع جمهوره، وبراعة شديدة في التعبير 
المركبة  المشاعر  عن  أفعاله  وردود  بأفعاله 
سنجده  التحايل.  في  والرغبة  والغضب  للقهر 
منهم  وينتزع  باألثرياء  يوقع  ونصاب  حرامي 
"المحفظة  الــفــقــراء:  أمثاله  ونصيب  نصيبه 
"عصابة   ،(١٩٨١) "المشبوه"   ،(١٩٧٨) معايا" 
الكبار"  مع  "اللعب   ،(١٩٨٢) وتوتو"  حمادة 
(١٩٩١). ومتحدي تدفعه الرغبة في االنتقام من 
علية القوم الذين تسببوا في إيذاءه أو إيذاء من 
يحبهم: "حب في الزنزانة" (١٩٨٣)، "سالم يا 
 ،(١٩٨٧) واألنــثــى"  "النمر   ،(١٩٨٦) صاحبي" 
"مسجل خطر" (١٩٩١). وهو رغم بؤسه شهم 
ومقاتل شديد البأس يتصدى بصالبة للوحوش 
"اإلنسان  أمــثــالــه:  بالمهمشين  تعصف  الــتــي 
الزناتي"  (١٩٨١)، "شمس  واحدة"  مرة  يعيش 
أّفاق  أيــضــا  هــو   .(١٩٩٣) "المنسي"   ،(١٩٩١)
الحيل  بكل  ويسعى  بالكبار  يتالعب  مغامر 

و"حتى  "األفــوكــاتــو"  بــؤســه:  مــن  للتخلص 
الظالم"  "طــيــور   ،(١٩٨٤) الــدخــان"  يطير  ال 
مندفع  أنــه  كما   .(١٩٩٥) وعديلة"  و"بخيت 
بكل  الحائط  عــرض  يــضــرب  شهواته  وراء 
"رجب  يــخــســره:  مــا  يملك  ال  فهو  المحاذير 
تحت  "شعبان   ،(١٩٧٩) ســاخــن"  صفيح  فــوق 
الصفر" (١٩٨٠)، "عنتر شايل سيفه" (١٩٨٣)، 

"الهلفوت" (١٩٨٥).
تلك األفالم مجرد أمثلة. فلعادل إمام رصيد 
واسع الزال يتواصل حتى اليوم. لكن نادرا ما 
األكثر  النجم  أصبح  أن  منذ  فيلما  له  ستجد 
التسعينات  منتصف  وحتى  الشاشة  على  لمعانا 
الهامشية،  الشخصيات  من  نوعا  فيه  يجسد  ال 
اللهم إال بعض األعمال المحدودة. إال أن هناك 
تكتفي  ال  إمام  عادل  فأفالم  لألمر.  آخر  وجه 
أيضا  لكنها  الغضب،  مــن  جمهوره  بتحرير 
الواقع  مع  بالتصالح  للخالص  بابا  لهم  تفتح 
هكذا  المغامرة.  من  القدر  بهذا  واالكتفاء 
للضابط الذي يطارده في  المسدس  أعاد ماهر 
"الــمــشــبــوه"، وتـــزوج شمس الــزنــاتــي مــن حنة 
عنتر  عــاد  كما  الــواحــة،  فــي  بعدها  ليستقر 

فؤاد المهندس.. من البؤس إلى الترقي االجتماعي وبالعكس

املضحكون يف السينما املصرية
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أن  بعد  قراهما  إلى  المطاف  نهاية  في  وشعبان 
هذا  ينطبق  ال  وللحق  المغامرة.  ثمن  اكتشفا 
كحالة  أخــرى  حــاالت  ففي  الحاالت  كل  على 
انقالب  يــحــدث  أو  الــمــغــامــرة،  تتواصل  بخيت 
كتحول  األصــل  هي  المغامرة  فتصبح  درامــي 
ينتهي  أو  محترف،  ريفيين  صائد  إلــى  رجــب 
في "حتى  ميتا  فهمي  كسقوط  بمأساة  األمر 

ال يطير الدخان".
التصالح مع  يبقى  االستثناءات  لكن رغم 
األكثر  هــو  المغامرة  عــن  والتوقف  الــواقــع 
يفوز  إمـــام. وهــو ال  عـــادل  أفـــالم  شيوعا فــي 
الريحاني،  بجوائز  المغامرة  نهاية  في  عــادة 
كإسماعيل  أعــلــى  ــبــة  رت عــلــى  يــحــصــل  وال 
ياسين، وال تحقق اختراعاته ومؤلفاته النجاح 
على  يحصل  فقط  هــو  المهندس.  فــؤاد  مثل 
السكينة بعد تعب، ومعها قدر ما من المرارة 
يتفاوت من حالة ألخرى. ربما يكون السبب 
وراء ذلك حالة التشاؤم العامة طوال الثمانينات 
الفقيرة  الجماهير  وإحــســاس  والتسعينات، 
واقعها  تغيير  في  الفرصة  بانعدام  مصر  في 
هو  أمامها  الوحيد  الحل  يجعل  مــا  الــبــائــس، 

قبول الواقع والتصالح معه، وبالطبع يعكس 
اإليديولوجية  نظر  وجهة  بوضوح  الحل  هذا 

الرسمية. 
الدور  أداء  فـــي  إمــــام  عــــادل  نــجــح  هــكــذا 
الفقراء،  لدى  الغضب  طاقة  بتفريغ  المركب 
ودفــعــهــم إلــــى الــتــصــالــح مـــع واقــعــهــم فـــي آن 
التسعينات  من  الثاني  النصف  من  وبدءا  واحد. 
أعماله  من  الكثير  في  واضــح  بشكل  اندفع 
معركة  ضد "اإلرهــاب" –  الحرب  إلى  التالية 
حاشدا   – "الظالمية"  مواجهة  في  "التنوير" 
تيارات  على  هجومي  مــوقــف  وراء  جــمــهــوره 
اإلسالم السياسي، بينما هو يوجه نقده في ذات 
الوقت إلى شيوع الفساد الحكومي من موقف 

المعارضة الوسطية في مصر. 
ومع مطلع األلفية الثالثة ظهر جيل جديد 
على  إمام  عادل  ينازع  بات  المضحكين  من 
ولي  عــالء  والــراحــل  هنيدي،  محمد  عرشه: 
محمد  بعدهم  ومن  رمــزي،  هاني  ثم  الدين، 
سعد، ومؤخرا أحمد حلمي. إال أن عادل إمام 
موقعه  فــي  والــثــبــات  نفسه  تجديد  فــي  نجح 
عن  تخليه  رغــم  األول،  الكوميديا  كنجم 

نمط المواطن "العادي" وتحوله إلى تقمص 
رجال  وكــبــار  كــالــوزراء  سوبر  شخصيات 
المضحكين  مــن  أحــد  يقدر  ولــم  األعــمــال. 
ألن  ربما  مكانته،  تهديد  على  بعد  الــجــدد 
أحدا منهم لم يستطع حتى اآلن التعبير عن 
تناقضات وعي فقراء المصريين في الحقبة 
حاولوا  آخــر  أو  بشكل  فجميعهم  الحالية. 
المواطن  هــذا  "العصامي":  لنمط  الترويج 
القمة،  إلــى  القاع  من  ينتقل  الــذي  "الــعــادي" 
نظر  لوجهة  ســاذج  تبني  الحقيقة  في  وذلــك 
يمكن  ال  اليوم،  مصر  في  المترفة  األقلية 
أن يتحول إلى حلم أو أمل قادر على تحرير 
في  رغباتهم،  وإشباع  مخاوفهم  من  الفقراء 
فما  يعيشونه.  الــذي  الــمــتــردي  واقعهم  ظــل 
حققه المضحكون الجدد من نجاح نابع من 
اإليفيهات  إلقاء  أي  على "التهريج"،  قدرتهم 
أيا  لكن  المضحكة،  الحركات  وابتكار 
منهم حتى اآلن لم ينجح في خلق كاريزما 
مشاعره  وشحذ  الجمهور  أســر  على  قـــادرة 
موضوع  هذا  لكن  سبقوهم.  من  فعل  كما 

آخر.

عادل إمام.. من تفجير الغضب إلى التصالح مع الواقع

املضحكون يف السينما املصرية
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لوك ستوبارت

كان انتصار الجنرال فرانكو في الحرب األهلية اإلسبانية سنة ١٩٣٩ هزيمة مروعة 
للطبقة العاملة. فقبل انتصاره هذا، كان العمال قد نجحوا في قيادة ثورة اشتراكية 
كبرى في أحد أهم أقاليم إسبانيا. ولكي يتمكن من قمعهم بالكامل، اضطر فرانكو 
نقابي  ألف   ١٥ ضد  باإلعدام  حكما  منفذا  الجماعي،  لإلرهاب  العنان  إطالق  إلى 
ويساري، ومؤسسا لديكتاتورية فاشية على طراز حكم موسوليني في إيطاليا. ومن 
بين "التيارات السياسية" اليمينية المتعددة التي دعمته في "حربه الصليبية" تلك، 
الحكومة  مستوى  على  ذلك  حدث  بالهيمنة.  (الفاشيون)  للفالنجة  فرانكو  سمح 

واإلعالم والتشريعات واألمن والتعليم العالي والسلطات المحلية. 

هناية ليل فرانكو الطويل
دروس ال تنسى ذاكرة

* ترجمة رقية حجازي.
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على  أيــــضــــا  ـــفـــالنـــجـــة  ال ســـيـــطـــر 
العمل،  أمــاكــن  فــي  الــتــنــظــيــمــات 
هيكل  خالل  من  العمال  في  متحكمين 
العمال  ــــط  رب  (OSE) رأســـــي  ــقــابــي  ن
الجديد  النظام  والــدولــة.  العمل  بأصحاب 
حظر الكيانات النقابية المستقلة وتعامل 
مع اإلضرابات باعتبارها "خيانة للوطن". 

الكنيسة  ُمــنــحــت  آخــــر  جـــانـــب  مـــن 
آنذاك  إسبانيا  فــي  وهــي  الكاثوليكية، 
سلطة  آخــرا،  يمينيا  "تيارا"  تمثل  كانت 
وعلى  بــالــمــدارس،  التعليم  على  السيطرة 
الرقابة – التي كانت بالغة المحافظة. وقد 
تم حظر لغات األقليات، من نوع الباسكية 
والقطالونية. وُمنعت النساء من التواجد في 
خرجت  سوء  األمر  وليزداد  العامة.  الحياة 
الــبــالد مــن الــحــرب األهــلــيــة لــتــواجــه فترة 
من الكساد، فأصبح الجوع والحرمان من 
طبائع األمور، واضطر حوالي نصف مليون 

فرد إلى النزوح إلى المدن الكبرى. 
الذي  البغيض  الــواقــع  هــو  هـــذا  كـــان 
في  اإلسبانية  العاملة  الطبقة  معه  تعاملت 
إلى  مــاأدى  وهو  الماضي،  القرن  أربعينات 
لسنوات  الــجــمــاهــيــريــة  ــمــعــارك  ال عــرقــلــة 

كثيرة مقبلة. 
كان اليسار، الذي انتهى األمر بغالبيته 
منطلقات  من  حينها  يتصرف  المنفى،  إلى 
الثانية  الــعــالــمــيــة  الــحــرب  فــأثــنــاء  بــائــســة. 
ثقته   (PCE) الــشــيــوعــي  الــحــزب  وضـــع 
القائل  االفتراض  أساس  على  الحلفاء،  في 
ألمانيا  ضد  حــرب  في  الحلفاء  دخــول  بــأن 
وإيطاليا كان يهدف إلى مناهضة الفاشية! 
الحلفاء  يقوم  أن  الحزب  لدى  األمــل  كان 

بإسقاط فرانكو بعد هزيمتهم للفاشية. 
لكن بالرغم من إرسال فرانكو لفرق 
مع  جــنــب  إلـــى  جنبا  لــتــحــارب  عسكرية 
عن  بعيدا  بقي  المجمل  في  أنه  إال  هتلر، 
الحرب، على األرجح ألن إسبانيا الممزعة 
على أثر الحروب كانت عرضة لالجتياح 
"الحيادي"  موقفه  مقابل  وفــي  بسهولة. 
يفعلوا  ولم  فاشيته  الحلفاء  تجاهل  هــذا، 
شيئا لمعارضته. ومع بداية الحرب الباردة 
صدر تقرير عن وزارة الدفاع األمريكية 
للشيوعية  المناهضة  إســبــانــيــا  فــي  يـــرى 
جديد  من  وأقيمت  استراتيجي"  "حليف 

العالقات الدبلوماسية! 

النضاالت األولى 
النموذج االقتصادي للفاشية اعتمد على 
ولكنه  (األوتــاركــيــة)،  الــذاتــي  االكتفاء 
فشل بصورة كارثية. في أواخر األربعينات 
من القرن الماضي، أدى انعدام المواد الخام 
والماكينات إلى ارتفاع رهيب في األسعار، 
وانهارت قيمة األجور الحقيقية إلى نصف 
ما كانت عليه في سنوات ما قبل الحرب! 
عامة  إضرابات  قامت  البؤس  وطأة  وتحت 
متوسطة  ــمــدن  ال مــن  الــعــديــد  فــي  محلية 

الحجم. 
 ٤٠٪ بنسبة  ــادة  ــزي ال أدت   ،١٩٥١ عــام  فــي 
مقاطعة  إلى  المواصالت  رســوم  أسعار  في 
جماهيرية للقطارات في برشلونة. وأضرب 
ذلك  ــعــمــل. حــــدث  ال عـــن  عــامــل  ألــــف   ٣٠٠
كاثوليكيين  عماليين  مناضلين  بقيادة 
هياكل  اخــتــراق  فــي  نجحوا  وشيوعيين 
الــنــقــابــات الــرســمــيــة، وهـــي كــانــت خطوة 
أجواء  ووسط  حينها.  للغاية  للجدل  مثيرة 
في  الزيادة  قرار  ُألغي  العارمة  النشوة  من 
امتدت  قصيرة  بفترة  ذلــك  وبعد  األســعــار. 
الباسك  مــقــاطــعــة  إلـــى  لتصل  ـــات  اإلضـــراب

– على الجهة المقابلة في إسبانيا. 
الذاتي،  االكتفاء  سياسة  النظام  ألغى 
النضاالت.  تصاعد  على  فعل  كرد  جزئيا 
أما السبب اآلخر فقد كان تحسين العالقات 
مع الواليات المتحدة األمريكية. وطبقت 
عاد  اقــتــصــادي  انــفــتــاح  سياسة  الحكومة 
الجنسيات.  متعددة  الشركات  على  بفوائد 
من  ثــالثــة  الــنــظــام  سلم  بقليل  ذلــك  وبــعــد 
المتحدة.  الواليات  إلى  العسكرية  قواعده 
وفي المقابل، قادت أمريكا مبادرات لمنح 
المتحدة  بــاألمــم  كاملة  عضوية  إسبانيا 

– وهو ما تم تحقيقه في ١٩٥٥.
النظام  عمل  الصفقة،  هــذه  ولتيسير 
على تجميل مظهره الفاشي وسمح بإجراء 
انتخابات محلية (لكن بقيود ضخمة على 
قبضته  مــن  قليال  وأرخــــى  الــمــرشــحــيــن)، 
الفاشية.  العلم  تحية  فــرض  عــن  بتنازله 
على  الفالنجة  هيمنة  استمرت  ذلك  ورغم 
بأن  شعروا  لكنهم  الحياة،  أوجــه  معظم 
كردة  عــمــلــوا،  ولــذلــك  مــهــددة.  سلطتهم 
الجماهيرية.  قاعدتهم  تقوية  على  فعل، 
ففي جامعة مدريد، بدأ اتحاد الطلبة التابع 
لهم في تنظيم وقفات احتجاجية وأنشطة 

ثقافية "وطنية"، مع سماحه بنشر كتابات 
مقصود،  غير  بشكل  ذلك،  أدى  محظورة. 
النضال  ــدأ  وب للطلبة،  أوســع  تسييس  إلــى 
أدى  الذي  األمر  حر،  طلبة  اتحاد  أجل  من 
الطالب  بين  محتدمة  مواجهات  إلى  الحقا 
المسلحين.  والفالنجة  للفاشية  المعادين 
فأغلقت الحكومة أبواب الجامعة وأعلنت 
حالة الطوارئ. لم يتعاف أو يعد أبدا اتحاد 

الطلبة التابع للفالنجة إلى سابق عهده.
بحلول عام ١٩٥٦، نما االقتصاد األسباني 
العشر  مــن  تقترب  لمدة  ملحوظ  بشكل 
سنوات. أدى ذلك إلى موجة هجرة جديدة من 
الكبيرة.  الصناعية  المراكز  إلى  الريف 
جاء المهاجرون محملون بتوقعات عريضة 
حول التحسين في ظروفهم المعيشية وفي 
أضعف  الـــذي  الــجــديــد  الــحــضــري  وضعهم 
مفاهيمهم التقليدية القائمة على الخضوع. 
إلى  التضخم  معدل  في  الزيادة  أدت  ثم 
توقف عملية النمو االقتصادي. عندها بدأت 
دورة جديدة من النضاالت لعبت فيها العمالة 
إطار  وفي  بــارزا.  دورا  الجديدة  المهاجرة 
قاعدته  على  الحفاظ  على  الشديد  حرصه 
الــعــمــال، وافـــق وزيـــر العمل  بين صــفــوف 
األجور  زيـــادة  على  للفالنجة)  (المنتمي 
الخمول،  مــن  ســنــوات  وبــعــد   .٥٠٪ بنسبة 
ضغط العمال للحصول على مكاسب أعلى 
–  بإضرابات في المواقع المنظمة تقليديا 

مثل أستوريا، قطالونيا، ومقاطعة الباسك.
قبضتها  إحــكــام  قـــررت  الــدولــة  لكن 
في هذه المرحلة: بإلقاء القبض على مئات 
وفي  األجور.  وبتجميد  المناضلين  العمال 
للتفاوض  جديد  نظام  إقـــرار  تــم  المقابل 
والعمال  العمل  أصحاب  بين  األجــور  على 
(ليحل ذلك محل النظام القديم وهو تحديد 
الحكومة).  من  بقرار  األجــور  مستويات 
على  المبني  الجديد،  األجــور  تحديد  نظام 
أساس التفاوض، أصبح مركز التحركات 

واالحتجاجات العمالية لعقود الحقة. 

المعارضة 
اليسارية  المعارضة  أشــكــال  اختلفت 
في ظل حكم فرانكو عن يسار ما قبل 
الديكتاتورية. فالوسائل الالمركزية التي 
اتبعتها مثال منظمة الـ(CNT) الفوضوية، 
ظروف  مــع  للتفاعل  مالئمة  غير  كانت 
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النضال في ظل الديكتاتورية. أما الحزب 
االشـــتـــراكـــي، فــقــد كـــان ســلــبــيــا بدرجة 
 – كليهما  أصيب  فقد  هنا  مــن  كبيرة. 
الـ(CNT) والحزب االشتراكي – بالشلل 

واالنهيار. 
ــيــرا على  ــأث أمــــا أكــثــر الــتــنــظــيــمــات ت

النضاالت فكانت التالية: 
الكاثوليكية:   العمالية  التنظيمات 
كسب  بــغــرض  التنظيمات  هـــذه  ُأســســت 
الكنيسة.  إلـــى  المتدينين  غــيــر  الــعــمــال 
في  للتبشير  الــصــغــار  الــقــســاوســة  أرســــل 
ولكنهم  الفقيرة،  العاملة  الطبقة  مناطق 
غمار  في  عماليين  محرضين  إلى  تحولوا 
أحيان  فــي  البسالة  حــد  (إلــى  العملية  هــذه 
التنظيمات  هــذه  إغــالق  بعد  ثم  كثيرة)! 
على يد الكنيسة، انضم الكثير من هؤالء 
تنظيمات  إلـــى  أو  الــشــيــوعــي  الــحــزب  إلـــى 

يسارية أخرى أكثر جذرية. 
فقد   ،(PCE) الشيوعي  الــحــزب  أمــا 
في  أصبح  فقد  باضطراد.  هيمنته  ازدادت 
الماضي  الــقــرن  مــن  السبعينات  منتصف 
أكــبــر األحـــــزاب فــي إســبــانــيــا. وقـــد لعب 
وبطوليا  هــامــا  دورا  العمال  مــن  نشطاؤه 
الفوقي  الحزب  توجه  لكن  النضاالت.  في 
في  تسببت  خاطئة  لمواقف  تبنيه  إلى  أدى 
ــــ"إضـــراب عام  ــه ل اإلحـــبـــاط – مــثــال دعــوت

مصيرها  وكان   ١٩٥٩ عام  في  تحريضي" 
الفشل التام. 

  فاعل آخر هام على ساحة اليسار كان 
للباسك  المسلح  الجذري  القومي  التنظيم 
على  فعل  كــردة  التنظيم  نشأ   .(ETA)
القومية  الهوية  حظر  فرانكو  محاولة 
كان  كــمــا  وثــقــافــتــهــم.  لغتهم  لــلــبــاســك، 
حصيلة االنشقاق الذي حصل في صفوف 
لسلبيته  نتيجة  للباسك  القومي  الــحــزب 
الجديد  الــكــيــان  هـــذا  بـــدأ  ومــحــافــظــتــه. 
في  عناصر  ضد  مسلحة  بعمليات  بالقيام 
الدولة، األمــر الــذي عــادة ما قوبل بالقمع 
الــوحــشــي. وقـــد بــنــى هـــذا الــكــيــان نفسه 
"المستنيرة"  ــيــة  ــل األق أن  أســــاس  عــلــى 
لكن،  الجماهير.  بتحرير  تــقــوم  ســوف 
الواقع،  في  الجماهيرية  النضاالت  بتطور 
أصبح هذا النموذج النخبوي على المحك 

وتعرض النشقاقات.  

ستينات القرن الماضي
الماضي  ــقــرن  ال الــســتــيــنــات مــن  خـــالل 
إسبانيا  في  االقتصادي  النمو  معدل  كان 
من  اإلسباني  االقتصاد  تمكن  سنويا.   ٨٪
بتقديم  العالمي  الرواج  حالة  من  االستفادة 
عروض سياحية قليلة التكاليف لألجانب، 
للشركات  الــرخــيــصــة  الــعــمــالــة  وبــتــقــديــم 

في  التحسن  لكن  الجنسيات.  الــمــتــعــددة 
فعلى  هامشيا.  كــان  اإلســبــان  معظم  حياة 
كانت  الستينات  أواخــر  في  المثال،  سبيل 
نسبة مالكي السيارات بين صفوف الطبقة 

العاملة ال تتعدى ٪٢٧. 
على أي حال، ساهم التوسع االقتصادي 
من  للنضال  الالزمة  الثقة  العمال  منح  في 
أجـــل شـــروط عــمــل أفــضــل، وبــــدأت دورة 
جــديــدة مــن اإلضـــرابـــات فــي شــمــال البالد. 
شهدت تلك اإلضرابات ظاهرتان جديدتان: 
اإلضرابات التضامنية وتشكيل مفوضيات 
العمال (CC.OO). المفوضيات هي لجان 
لإلضراب منتخبة في اجتماعات جماهيرية 
البعض  بعضها  مع  التنسيق  تتولى  واسعة، 
على  ذلــك  (وبــعــد  المحلي  المستوى  على 
المناضلون  لعب  وقــد  القومي).  المستوى 
تشكيلها  في  مركزيا  دورا  الشيوعيون 

وبنائها، ثم في الهيمنة على قيادتها. 
بها  قــام  التي  الرمزية  اإلصــالحــات  وبرغم 
النظام في مجال النشر والحريات األخرى، إال 
أنه ظل فاشيا في الجوهر وحتى النخاع. إعدام 
ذلك  في  بما   – واســع  نطاق  على  المناضلين 
سياسية  بـ"جرائم"  متهمون  أشخاص  إعــدام 
وقعت أحداثها أثناء الحرب األهلية قبل ثالثين 

عاما! – أدى إلى إدانة فرانكو عالميا. 
يخص  فيما  النظام  استراتيجية  كانت 

هناية ليل فرانكو الطويل

بوسترات للجمهوريين أثناء الحرب األهلية اإلسبانية
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النزاعات في أماكن العمل، على حد وصف 
نائب الرئيس حينها كاريرو بالنكو، هي 
عواقب  كانت  ما  "إذا  التالي:  النحو  على 
ألي  بالنسبة  معروفة  الشارع  في  االحتجاج 
ـــه سيكون  شــخــص فـــي إســبــانــيــا، وهـــي أن
الشرطة،  قبل  من  النارية  لألعيرة  عرضة 
هذا  كــان  ستنتهي".   كــافــة  فــاإلزعــاجــات 
مع  الــدولــة  تــعــامــل  لكيفية  دقــيــقــا  وصــفــا 
لحظة  في  أنه  الحقيقة  لكن  االحتجاجات. 
معينة اختلفت النتيجة عما توقعه بالنكو!  
القائمون  الفالنجة  نــادى   ١٩٦٦ عام  في 
عــلــى الـــــــ(OSE) بـــإجـــراء انــتــخــابــات في 
تعزيز  بهدف  أخــرى  (مــرة  العمل  أماكن 
مدينة  في  لكن  الجماهيرية).  قاعدتهم 
المفوضيات  مرشحو  اكتسح  قطالونيا 
االنتخابات وتم سحق الفالنجة. ردت الدولة 
حالة  وبــفــرض  النطاق  واســعــة  باعتقاالت 
واحتجاجا  أشــهــر.  ثــالثــة  لــمــدة  الـــطـــوارئ 
مظاهرة  إلى  المفوضيات  دعت  ذلــك،  على 
على المستوى القومي. وكانت الدولة، في 
القبض  ألقت  قد  ذلــك،  سبق  الــذي  األسبوع 
على ألف من المناضلين في أماكن العمل، 
وأعقب ذلك عملية تسريح واسعة للعمال. 

 ،١٩٦٧ عام  نهاية  بحلول  أنه  والخالصة 
كان معظم مناضلي المفوضيات قد فقدوا 
مواقعهم النقابية في الـ(OSE) أو فقدوا 
في  االقتصاد  بدأ  وبينما  كلية.  وظائفهم 
على  تجميدا  الحكومة  فرضت  التباطؤ، 
الجماعية.  المفاوضات  وحــظــرت  األجـــور 
للنزاعات  مؤقت  توقف  النتيجة  وكانت 
أزمة  إلى  أدى  الذي  األمر  العمل،  بأماكن 

مؤقتة بالنسبة للمفوضيات. 

جبهات متعددة
بحركات  الـــعـــمـــال  حـــركـــة  الـــتـــقـــت 
غنى  إذ  النظام.  مواجهة  فــي  أخــرى  فئات 
المطربون الشعبيون ضد ظلمه، في أحيان 
كــثــيــرة بــاســتــخــدام لــغــات مــحــظــورة مثل 
القطالونية، وأصبحت حفالتهم الموسيقية 
والجماهيري.  السياسي  لالحتجاج  بـــؤرا 
طالبية  اتحادات  أجل  من  النضال  واستمر 
مستقلة، مثال باجتماع ٥٠٠ ممثال للطلبة في 
كنيسة بمدينة برشلونة في عام ١٩٦٦، وقد 
تم احتجازهم بداخلها لمدة يومين من قبل 
الشرطة. وكانت الجامعات عرضة لإلغالق 

باستمرار، وبصورة نهائية في حالة جامعة 
بايادوليد. 

الطوارئ  حالة  ُأعلنت   ١٩٦٩ عــام  وفــي 
وطالبة.  طــالــب   ٣٠٠ عــلــى  الــقــبــض  ــقــي  وُأل
وهو ما أدى إلى إخماد محاولة إنشاء اتحاد 
طالبي مستقل مؤقتا. لكن ظلت الجامعات 
مكان ُيسمع فيه صدى النضاالت العمالية 

ذات المرونة والصمود األعلى. 
العمالية  الــحــركــة  اســتــقــوت  أيـــضـــا، 
بالحركات االجتماعية الصاعدة في المدن 
الجديدة الفقيرة. في أحيان كثيرة، كانت 
اللواتي  النساء  من  التحركات  تلك  قيادة 
استخدمن تكتيك قطع الطرق لالحتجاج 
على انعدام الصرف الصحي واإلنارة والتعليم 
الباسك  ومقاطعة  قطالونيا  وفي  المجاني. 
ظهرت حركات قومية قوية ومتعددة. وفي 
شارك  السبعينات،  عقد  فــي  الــصــراع،  أوج 
الذين  أولئك  حتى   – العمال  من  الكثير 
أو  بقطالونيا  تربطهم  خلفية  لديهم  ليس 
الجماهيرية  الــمــظــاهــرات  فــي   – بالباسك 

الداعية إلى الحكم الذاتي في األقاليم. 
المعارضة  تـــزايـــدت  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكية بشكل 
مفاجئ وكبير، وهي المؤسسة التي كانت 
يوما ما أحد أعمدة النظام! ففي ١٩٦٦ نظم عدد 
من القساوسة العاديين تظاهرة ضد التعذيب 
نجحت شرطة مكافحة الشغب في تفريقها. 

وكان رد فعل الكنسية الرسمي هو إصدار 
أوامر بمنع أعضائها من التظاهر. لكن، مع 
فرانكو  لحكم  المناهضة  الحركة  تطور 
الكنيسة،  صــفــوف  اخــتــراق  فــي  ونــجــاحــهــا 
تزايدت االنتقادات الرسمية الصادرة عنها. في 
األساقفة  جاهر  الباسك  ومقاطعة  قطالونيا 
للنظام  القمعية  السياسات  على  باحتجاجهم 
وُأبعدوا بالنفي. وفي عام ١٩٧١، انتقد األساقفة 
والقساوسة، في سياق مجلس مشترك جمع 
بينهم، انحياز الكنيسة أثناء الحرب األهلية. 
شكل ذلك ضربة أيديولوجية قاصمة لدولة 
هي  الرسمية  وأيديولوجيتها   – فــرانــكــو 
تبدت  وقــد  و"الكاثوليكية".  "القومية" 
المعارضة  تــجــاه  فــرانــكــو  دولــــة  حــســاســيــة 
لسجن  إنشائها  في  الكنيسة  من  الموجهة 

خاص لرجال الكنيسة! 
دولة  كانت  السبعينات،  عقد  بداية  في 
أثرت  جبهات.  عدة  من  محاصرة  فرانكو 
بعضها  فــي  المختلفة  الــحــركــات  وغـــذت 
معارضة  قـــيـــام  بــاتــجــاه  وصـــبـــت  ــبــعــض  ال
وبالرغم  فرانكو.  لحكم  عامة  سياسية 
جماهيرية  قــاعــدة  وجــــود  اســتــمــرار  مــن 
على  قــدرتــه  فــي  تــبــدت  فرانكو –  تــدعــم 
في  لــه  الــمــؤيــديــن  مــن  اآلالف  مــئــات  حشد 
تظاهرات – إال أن االنقسامات داخل الطبقة 
الحاكمة (بالتحديد بين الفالنجة وطبقة 
أشكاال  وأخذت  تعمقت  "التكنوقراط") 

هناية ليل فرانكو الطويل

دعاية انتخابية لمفوضيات العمال
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على  عمل  الـــذي  األمـــر   – عالنية  أكــثــر 
تحفيز الحركة أكثر.

انفجار اإلضرابات 
فـــي بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات كــــان مؤشر 
اإلضـــرابـــات صـــاعـــدا. وبــحــلــول عـــام ١٩٧٦ 
تجاوز عدد العمال المشتبكين في نزاعات 
اإلضراب  ساعات  وعــدد  عامل،  مليون   ٢,٥
إلى  (أنظر  مــرات!  عشر  تضاعف  السنوي 
معظم  تمتع  عدم  من  وبالرغم   .(١ جــدول 
إسبانيا  أن  إال  بالشرعية،  اإلضــرابــات  تلك 
سجلت أعلى معدالت لإلضراب على مستوى 
قطاعات  اإلضــرابــات  شملت  وقــد  أوروبـــا! 
بمجاالت  الخبرة  مــن  مــحــدود  قــدر  لديها 
والمكاتب  بالبنوك  العاملين   – النضال 

والممثلين في التليفزيون. 

الجدول رقم ١
النضاالت الصناعية في إسبانيا ١٩٦٨-١٩٧٦

 السنة     عدد العمال المشتبكين    ساعات عمل "مهدرة"
    في نزاعات

١٩٦٨         ١٣٠,٧٤٢             ١,٩٢٥,٢٧٨ 
١٩٧٠          ٤٦٠,٩٠٢             ٨,٧٣٨,٩١٦ 
١٩٧٢         ٢٧٧,٨٠٦            ٤,٦٩٢,٩٢٥ 

             ٦٨٥,١٧٠          ١٩٧٤  
١٣,٩٨٩,٥٥٧

١٩٧٦         ٢,٥١٩,٠٠٠             ١٠٦,٥٦٠,٠٠٠ 

 L. Enrique De la العمل؛  وزارة  المصدر: 
 Villa and C. Palomeque, Introducción

a la economía del trabajo
  

ــارات "ســـيـــات" في  ــســي كـــان مــصــنــع ال
بــرشــلــونــة هــو أكــبــر أمــاكــن الــعــمــل في 

تنظيم  يخص  فيما  تــراثــه  لكن  أسبانيا. 
الــصــفــوف كـــان ضــئــيــال. فـــي عـــام ١٩٧١، 
الــتــفــاوض مــع العمال  رفــضــت الــشــركــة 
من  عدد  تنظيم  وبعد  اتفاق.  إلى  للوصول 
االحتجاجات المتتالية، تم احتالل للمصنع. 
ُأرسلت شرطة مكافحة الشغب على ظهور 
الجياد لتجوب كافة أقسام المصنع. لكن 
العمال قاوموها ورموها بأدوات العمل. وقد 
أصاب الرصاص أحد العمال الشباب وتوفى 
مكافحة  قوات  واحتاجت  الحق.  وقت  في 
سيطرتها  الســتــعــادة  ساعة   ١٣ إلــى  الشغب 
اندلعت  التالي  الــيــوم  وفــي  المصنع.  على 
سائر  فــي  وإضـــرابـــات  تضامن  مــظــاهــرات 
أرجاء برشلونة. ثم اندلع بعد ذلك إضراب 
آخر في مصنع "سيات"، اعتقل بسببه ٧٤ 
عامال. هنا قررت الدولة أن تفرض تسوية 
هزيمة  بالقطع  تلك  وكانت  اإلدارة،  على 

ألصحاب األعمال.
على جانب آخر، كانت التعاقدات المؤقتة 
هي السائدة في قطاع البناء والتشييد. سُهل 
ذلك من القدرة على استغالل العمال وصّعب 
من مهمة تنظيمهم. وبالتالي، تركزت ربع 
على  بالذات.  القطاع  هذا  في  العمل  إصابات 
أية حال، كان هناك الكثير من الشيوعيين 
بعد  البناء  قطاع  في  العمل  إلى  لجأوا  الذين 
فقادوا  األخـــــرى،  وظــائــفــهــم  مـــن  فــصــلــهــم 
إضرابات فيه في جميع أرجاء أسبانيا. وجاء 
مفتقرا  األعــمــال  وأصــحــاب  الــدولــة  فعل  رد 
ألدنى قدر من الرحمة، حيث قتل ٥ عاملين 

واتبعت سياسة فصل جماعي. 
ألصحاب  قـــرار  مــواجــهــة  تمت  كــذلــك 
األعمال بإغالق محطة طاقة في برشلونة، 
مدن  شل  في  نجحت  تضامنية  بإضرابات 

بأكملها. 

المفارقة أن كثير من هذه اإلضرابات 
العمال  اتـــحـــاد  مـــقـــرات  فـــي  تــنــظــيــمــه  تـــم 
انتخابات  جــرت  وقــد   !(OSE) الرسمي 
أعضاء  ونجح   ،١٩٧٥ عــام  في   (OSE)ــــ ال
من  ومؤيديهم   (CC.OO) المفوضيات 
المناضلين في كسب أغلبية واضحة فيها. 
وبحسب المؤرخ سباستيان بلفور، "ما كان 
يستخدم في السابق باعتباره آلية للتحكم 
أصبح  الــعــامــلــة،  الطبقة  على  والــســيــطــرة 
كان  بنائها".  إعــادة  بغرض  يستخدم  اآلن 
ُكللت  فقد  االنــهــيــار.  وشــك  على  االتــحــاد 
تكتيكات اليسار الختراق اتحاد النقابات 

الرسمي بالنجاح.

أزمات متعددة 
في عام ١٩٧٠ أصدرت محكمة عسكرية 
أعضاء   مــن  ســتــة  عــلــى  بـــاإلعـــدام  حكمها 
للباسك  المسلح  الجذري  القومي  التنظيم 
(ETA)، بينهم اثنان من القساوسة، بتهمة 
المعروفين  الــشــرطــة  عــنــاصــر  أحـــد  قــتــل 
بتعذيبهم للمواطنين. اندلعت االحتجاجات 
فـــي كـــل مــكــان بــأســبــانــيــا، واحـــتـــل ٣٠٠ 
قطالونيا.  أديرة  أحد  وعامل  ومثقف  فنان 
بالبالد،  الطوارئ  حالة  الحكومة  وأعلنت 

لكنها تراجعت عن أحكام اإلعدام. 
 (ETA)الـ قــامــت  ســنــوات،  عــدة  وبــعــد 
زعم  وقــد  الـــوزراء.  رئيس  سيارة  بتفجير 
أضعفت  الواقعة  هــذه  أن  المعلقين  بعض 
النظام ألنها أظهرت للعيان مدى هشاشته. 
ميعاد  كــان  اليوم  هــذا  أن  الحقيقة  لكن 
CC.) محاكمة بعض قيادات المفوضيات

السياسي  االغــتــيــال  عملية  لكن   ،(OO
مع  التضامنية  االحتجاجات  إلغاء  فرضت 
الـــ١٠  على  المحكمة  حكمت  ثم  العمال. 
حبس  بمدد  القضية  في  المتهمين  قيادات 
فقد  إذن،  سنة!   ١٦٢ إلى  مجملها  في  تصل 
قرارا  واســتــصــدر  قبضته  النظام  أحــكــم 
رقابته  وشــدد  دائمة  طــوارئ  حالة  بفرض 

على وسائل اإلعالم. 
النظام  تعامل   (ETA)ـــ ال نشاط  بسبب 
الباسك.  مقاطعة  فــي  بالتحديد  بــقــســوة، 
سجن  و١٩٧٧   ١٩٦٠ عام  بين  السنوات  ففي 
ومع  الباسك.  أهالي  من  فــرد   ٨٥٠٠ النظام 
أهل  لقمع  كان  الطبقي،  الصراع  تصاعد 
إذ  الــحــركــة.  على  محفزا  دورا  الــبــاســك  
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كــانــت حــركــة اإلضـــرابـــات فــي مقاطعة 
الباسك هي األكبر واألكثر تسيسا. وقد 
شهدت األعوام ١٩٧٤ و١٩٧٥ ثالث إضرابات 
عامة على مستوى المقاطعة، أحدهم كان 
لالحتجاج على إعدام أعضاء (ETA). وقد 
اليسار  اإلضــرابــات  هذه  من  واحــد  إلى  دعا 
الماركسي صغير الحجم، وهو األمر الذي 
كانت  التي  الضخمة  الفرص  عن  كشف 

متاحة للثوريين آنذاك. 
فضال   ،١٩٧٣ عام  النفط  أزمــة  ساهمت 
زيادة  فــي  العالمي،  االقــتــصــاد  ركـــود  عــن 
االستثمار  أربــاح  تراجعت  إذ  النظام.  أزمــة 
ــبــي والــســيــاحــة. وكــــرد فــعــل على  األجــن
النفط،  استيراد  أسعار  في  الحاد  االرتفاع 
اختارت الحكومة أن تزيد من دعم الدولة 
للنفط بدال من رفع األسعار على المستهلك 
العاملة.  الطبقة  تهييج  خطر  مع  والتعامل 
وإلى  المصروفات  في  عجز  إلــى  ذلــك  أدى 
من  لــقــطــاعــات  وبــالــنــســبــة  األزمــــة.  تعميق 
نقطة  تــلــك  كــانــت  والــحــكــومــة،  النخبة 
تحول هامة. فقد فشلت فاشية فرانكو في 
مصالح  عن  الدفاع  في  التاريخية  مهمتها 
رأس المال في مواجهة األزمات والنضاالت 
ضرورة  يــرى  البعض  ــدأ  وب الجماهيرية. 
وقد  الليبرالية.  الديمقراطية  إلى  للتحول 
وصف فيما بعد أحد رجال الحكومة هذا 
التوجه قائال، "إذا ما أردنا تخفيض األجور 
بــحــيــث تــصــبــح أدنــــى مـــن مــتــوســط معدل 
بالحرية  السماح  من  البــد  كــان  التضخم، 

السياسية والنقابية". 
ثم هناك كذلك عامل خارجي، هو ثورة 
عام ١٩٧٤ التي أطاحت بديكتاتورية مشابهة 
في دولة الجوار البرتغال. أعطت تلك الثورة 
مثاال حيا لما يمكن أن يحدث في حالة عدم 
إجراء إصالحات. من هنا أجرى كبار رجال 
االشتراكي  الحزب  مع  مباحثات  األعمال 
(المعتدل) – الذي عاد إلى الساحة السياسية 
التبرعات  بــفــضــل  غــيــاب  طـــول  بــعــد  بــقــوة 

الضخمة التي تلقاها من الخارج.
وهو   ،١٩٧٥ نوفمبر  في  فرانكو  توفي 
ما أدى إلى زيادة التوقعات بالتغيير بصورة 
المؤرخين  لــســان  عــلــى  جـــاء  وقـــد  بــالــغــة. 
كانت   " اآلتــي،  ويساس  مولينير  اإلسبان 
صحة نظام حكم فرانكو السياسية على 
نفس درجة سوء صحة فرانكو الجسدية". 

لكن، لشهور كثيرة الحقة لم يقم "رجال 
بأي  الحكم  نظام  داخــل  الجدد  اإلصــالح" 
إجراء. تطلب تغيير ذلك صعود دورة جديدة 

من النضاالت!  

التحول
واسعة  نــظــر  إعـــــادة   ١٩٧٦ عــــام  شــهــد 
في  الجماعية  األجـــور  اتفاقيات  شــأن  فــي 
الحكومة  فقدت  فبينما  األماكن.  معظم 
(وصلت  التضخم  معدالت  على  سيطرتها 
العمال  طــالــب   ،(١٩٧٧ عـــام  فــي   ٣٠٪ إلـــى 
لهذا  ودعما  األجـــور.  في  كبيرة  بــزيــادات 
أرجاء  جميع  فــي  العمال  أضــرب  المطلب 
على  الحكومة  فعل  ردود  وأدت  إسبانيا. 
اإلضرابات إلى قيام إضرابات عامة محلية 
الباسك  مقاطعة  فــي  عـــام  إضــــراب   ١٣  –
الطبقي،  الصراع  احتدام  أدى  وقد  وحدها. 
والقمع الذي واجهته اإلضرابات، إلى تبنيها 
الفاشية  مــع  تــتــعــارض  سياسية  لمطالب 
– مثل اإلعفاء السياسي والنقابات المستقلة 

واالنتخابات الحرة. 
صغيرة  مدينة  وهــي  فيتوريا،  شــهــدت 
في  قصير  ــاريــخ  ت لــهــا  الــبــاســك  بمقاطعة 
عليه  ترتب  عاما  إضرابا  العمالي،  النضال 
 ٥٠٠ والتقى  المدينة.  عبر  المتاريس  إقامة 
من ممثلي العمال في كنيسة للتباحث في 
الخطوة التالي. فقامت الشرطة بمحاصرتهم 
للدموع،  المسيلة  الغازات  عليهم  وسلطت 
وفـــي أثــنــاء مــحــاولــتــهــم الـــهـــروب أطلقت 
حوالي  فأصيب  حية.  نارية  أعيرة  عليهم 
ــــراد. ولـــم تــكــن هذه  ٢٠٠ فـــرد وقــتــل ٤ أف
الشرطة.  جانب  من  محسوبة  غير  خطوة 

قرار  بثت  قد  الرسمية  اإلذاعة  كانت  فقد 
الحكومة بـ"إطالق النار". وردا على هذا 
مع  تضامنا  الباسك  مقاطعة  عمال  أضــرب 
منذ  األكبر  اإلضــراب  وكــان  زمالئهم – 
أي  المفوضيات،  ودعـــت  األهــلــيــة.  الــحــرب 
الـ(CC.OO)، إلى إضراب عام. لكن أثر 
أسفل)  إلى  أعلى  (من  الفوقي  القرار  هذا 
المحلية  األحـــداث  مــن  بكثير  أقــل  كــان 
أكثر  مشاركة  من  بالرغم  هذا  الجارية، 

من مليون عامل. 
فرانكو،  خليفة  قــام  األثــنــاء  هــذه  فــي 
رئيس  بتعيين  كــارلــوس،  خـــوان  الملك 
وزراء جديد، أدولفو سواريز، وهو شخص 
ثم  للفالنجة،  الممتد  بانتمائه  مــعــروف 
سواريز  أعلن  لــإلصــالح!  مؤخرا  بدعوته 
عن إجراء انتخابات عامة في يونيو ١٩٧٧. 
ــخــطــوة هو  كــــان الـــهـــدف مـــن هــــذه ال
المتمتعة  غــيــر  الــمــعــارضــة  قـــوى  إضــعــاف 
يكن  لم  لكن  بالشرعية.  الوقت  ذلك  في 
الــمــنــاورة أن تنجح  الــمــمــكــن لــهــذه  مــن 
المعارضة  أقــســام  بعض  مــع  تــعــاون  بـــدون 
سواريز  بين  لقاء  جــرى  هنا  من  األخــرى. 
وأحد المنتمين للتيار االشتراكي المعتدل 
الذي  جونزاليز  فيليب  هــو   ،(PSOE)
أكد على مشاركة حزبه في االنتخابات، 
حتى إذا ما لم تعترف الحكومة بشرعية 

العمل السياسي للشيوعيين.  
المعارضة  تفتيت  إلـــى  ســواريــز  ســعــى 
الحزب  بإمكان  وكان  أظافرها.  وتقليم 
وزنه  يــســتــخــدم  أن   (PCE) الــشــيــوعــي 
المحاوالت.  لــهــذه  الــتــصــدي  فــي  السياسي 
الدور  مــن  فبالرغم  الطعم.  أكــل  لكنه 
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االجتماعية،  الــحــركــات  فــي  لعبه  الـــذي 
وبـــالـــرغـــم مـــن خــطــابــه الــــجــــذري، إال أن 
غرار  على  وسطية،  سياسات  تبنت  قيادته 
فقد   .(PSOE)الــــ اتبعها  التي  السياسات 
البرجوازية  مــع  الشعبية  الــجــبــهــات  بــنــت 
والقوى الملكية "الساعية للديمقراطية" 
في قطالونيا وعلى المستوى القومي. كما 
تبنت أيديولوجيا "الشيوعية األوروبية" – 
النظرية التي ترى في البرلمان، وليس في 
الصراع الطبقي، الطريق إلى التغيير. وفي 
أواخر عام ١٩٧٦، خرج األمين العام للحزب 
أن  ليعلن  مخبأه  من  كاريللو  سانتياجو 
اجتماعي"  "تحالف  فــي  سيدخل  الــحــزب 
مع أنصار فرانكو السابقين إذا ما منحوه 
الشرعية. األدهى من ذلك هو أن كاريللو 
سعى، دون نجاح، إلى مشاركة في حكومة 

مع الفاشيين السابقين!
عدد  فاشية  قنبلة  قتلت   ٧٧ يناير  وفي 

 (CC.OO) المفوضيات  محاميي  مــن 
في مدريد. وسادت حالة من الهلع أسبانيا. 
ــــ(PCE)  دعــا إلــى ضبط النفس  لكن ال
نيل  هو  الهدف  كان  صامتا.  عــزاء  ونظم 
الحزب،  وسطية  بمدى  الحكومة  إعجاب 
اجتمع  شهر،  بعد  بالفعل.  تحقق  ما  وهــو 
سواريز بكاريللو ووافق األول على إشهار 
الحزب في مقابل دخول الثاني في "تحالف 
ووافق  بالملكية.  واالعتراف  اجتماعي" 

كاريللو على ذلك.  
ادعــــى قـــيـــادات الـــحـــزب الــشــيــوعــي أن 
حدوث  لتجنب  ضــرورة  كانت  الوسطية 
قيام  حتى  أو  جديد"  عسكري  "انــقــالب 
"حرب أهلية". كانت هذه أطروحة خاطئة 
تماما. فقد قامت عمليات مسلحة على يد 
للفالنجة،  المنتمين  من  وعــدد  جــنــراالت 
تضمنت محاولة فاشلة النقالب عسكري 
في أواخر عام ١٩٨١. لكن هذه التحركات 

بداخل  صغيرة  أقلية  دعــم  ســوى  تلق  لــم 
الطبقة  اســتــمــرت  بينما  الــحــكــم،  نــظــام 
قدرة  القوى  أكثر  أنها  إثبات  في  العاملة 

على التغيير.
في  ســيــئــا  الــشــيــوعــيــيــن  أداء  كـــــان 
بحصولهم  تنظيمها،  تم  التي  االنتخابات 
لم  الناخبين.  أصــوات  من  فقط   ٩,٣٪ على 
يكن السبب الوحيد في ذلك هو دعم وسائل 
سواريز غير  الفائز، حزب  للحزب  اإلعالم 
(يمين-  (UCD)بالـ المسمى  المتجانس 

وسط)، أو لكونه حظى بفترة أطول في 
التحضير لالقتراع. بل كان هناك كذلك 
الشيوعي  ــحــزب  ال لــوســطــيــة  كبير  دور 
عام،  بشكل  الــوســطــي  الــخــيــار  دعـــم  فــي 
الحزب  حصول  فــي  انعكس  ــذي  ال األمــر 
(المعتدل)  ــديــمــقــراطــي  االشــتــراكــي-ال
الــــــ(PSOE) على الــمــركــز الــثــانــي من 

حيث عدد أصوات الناخبين. 
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على  الشيوعي  الــحــزب  قــيــادة  حافظت 
وعــدهــا بــإقــامــة "تــحــالــف اجــتــمــاعــي" مع 
المفوضيات  قياديو  توقف  إذ  البرجوازية! 
في  قيادات  أصبحوا  الذين   ،(CC.OO)
المجلس الرسمي التحاد العمال، عن الدعوة 
انضموا   ١٩٧٧ عام  أواخر  وفي  إلضرابات. 
إلى الحزب الشيوعي والحزب االشتراكي 
ــوا" مع  فـــي تــوقــيــع "اتــفــاقــيــات مــونــكــل
تضمنت  التي  االتفاقيات  تلك  الحكومة، 
تخفيض أساسي األجور بنسبة ٪٧. وقامت 
االتفاقيات  هــذه  بتنفيذ  النقابية  القيادات 
والتحركات  للتعبئة  تجميدها  خالل  من 

العمالية. 
كان هذا منعطفا كارثيا للغاية نظرا 
االقتصادي.  الــركــود  تعمق  مــع  لتزامنه 
 ١٩٧٩ عــام   البطالة ٥,٣ ٪ في  نسبة  كانت 
 ،١٩٨٢ عـــام  بــحــلــول   ١٦,٤٥٪ ـــى  إل وقــفــزت 
من  كبيرة  أجـــزاء  تفكيك  جــرى  بينما 
الــصــنــاعــة. وفــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
إلى  الحاجة  أمــس  فــي  العمالية  الحركة 
خوض المعارك والنضاالت، تمكن الحزب 
الحركة  تعبئة  تحجيم  مــن  الــشــيــوعــي 
ــة من  ـــى حــال ـــك إل الــعــمــالــيــة. أدى كـــل ذل

اإلحباط واسعة النطاق. 
رفض غالبية المناضلين في المفوضيات 
واستقال  االتــفــاقــيــات،  تلك   (CC.OO)
الشيوعي.  الــحــزب  أعــضــاء  مــن  كثيرون 
اليسار  يتمكن  لــم  األســـف،  مــع  ولــكــن، 
يكن  لم  إذ  األحــداث.  مقاومة  من  الثوري 
أحزاب  ثالث  في  عضو  ألف   ٢٠ سوى  لديه 
منفصلة ومتنافسة، هذا باإلضافة إلى تخبطه 
الشديد – أحد األحزاب قام بعزل نفسه عن 

الطبقة العاملة المنظمة بتشكيله لهيكل 
التي  النقابات  عــن  منفصل  جــذري  نقابي 

تضم غالبية العمال. 
كذلك تسببت سياسة الحزب الشيوعي 
الشرعية  النقابية  للحركة  بالغ  ضرر  في 
الحركة  في  ير  لم  الحزب  ألن  الصاعدة، 
العمالية سوى أداة لدعمه في البرلمان. فقد 
جديد  عــام  اتــحــاد  تشكيل  على  اعــتــرض 
القائم  الشكل  استمرار  وفضل  للنقابات، 
CC.) للمفوضيات ذات الهيمنة الشيوعية

OO) نظرا لسهولة السيطرة عليها. سمح 
اتحاد  بناء  بإعادة  االشتراكي  للحزب  ذلك 
نقابي بديل (UGT)، األمر الذي أدى إلى 
 ١٩٧٨ عام  وفي  النقابية.  الحركة  تفتيت 
العمال  مــن  النقابة  أعــضــاء  نسبة  كــانــت 
الصناعيين تصل إلى ٪٥٦. لكن بحلول عام 

١٩٨٠ تراجعت النسبة لتصل إلى ٪٣٤. 
من  الشيوعي  الــحــزب  نصيب  جــاء  ثــم 
العامة  االنــتــخــابــات  فــي  الناخبين  أصـــوات 
عليه  كان  ما  نصف  أي   ،٣,٨٪  ١٩٨٢ لسنة 
أزمة  إلى  ذلك  أدى  السابقة.  االنتخابات  في 
كاريللو  تنحي  عن  أسفرت  حــادة  داخلية 

عن زعامة حزبه. 

 ما بعد
الحكم  إلى  االشتراكي  الحزب  وصل 
ودفن.  فرانكو  حكم  ومــات  مكتسحا 
لكن، سرعان ما انتهت فترة االحتفال. إذ 
الجديدة  جونزاليز  فيليب  حكومة  دعت 
إلـــى مــشــروع "تــحــديــث" يــســتــهــدف إعادة 
وقد  العمال.  حساب  على  األربـــاح  هيكلة 
لسلسلة  بــيــروقــراطــيــة  إضـــرابـــات  تــصــدت 

الالزمة  المرونة  لخلق  الرامية  اإلجــراءات 
للخصخصة وتسهيل عملية تسريح وفصل 
عام  فــي  ناجح  إضـــراب  بينها  مــن  الــعــمــال، 
أصبحت  قد  كانت  المبادرة  لكن   .١٩٨٨
في أيدي الحكومة وأصحاب العمل، الذين 
أصبح االنتصار من نصيبهم. واليوم، توجد 
في أسبانيا قوة العمل األكثر مرونة (أي 
األكثر خضوعا لرأس المال) في أوروبا، 

وأحد أضعف دول الرفاهة! 
هــنــاك مــن يــتــحــدث الــيــوم عــن الدور 
وسواريز  كـــارلـــوس  لـــخـــوان  الــبــطــولــي 
ديكتاتورية  على  القضاء  في  وجونزاليز 
هم  الحقيقيون  األبــطــال  لكن  فرانكو. 
تصدوا  الذين  العمال  من  الهائلة  األعـــداد 
بهدف  الفاشية،  الــدولــة  لــرصــاص  ببسالة 
مقاومة وإقصاء النظام. وبالرغم من الدور 
هزيمة  فــي  العاملة  الطبقة  لعبته  الـــذي 
قول  حد  على  أصبحت،  أنها  إال  الفاشية، 
في  األضــعــف  "الــطــرف  بلفور،  سباستيان 
ذلك  حدث  الجديدة".  الديمقراطية  معادلة 
ألن الحزب الذي قادها قام ببيعها بدم بارد 

في مقابل وهم الوصول إلى السلطة. 
حركة  ظهرت  األخــيــرة،  السنوات  فــي 
جماهيرية جديدة في إسبانيا حققت نجاحا 
لحرب  المؤيدة  للحكومة  بإسقاطها  هاما 
يمكننا  أزنــــار.  حكومة  أقــصــد  ــعــراق،  ال
الــيــوم بــنــاء بــديــل ســيــاســي جــديــد يرفض 
استراتيجيات الماضي الفاشلة من قلب هذه 
الحركة. المناضلون اليوم لديهم الكثير 
المناهضة  الحركة  خــبــرة  مــن  ليتعلموه 
لفرانكو، على مستوى قوة العمال والحاجة 

إلى سياسات ثورية وليس إصالحية. 
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 ربيع ٢٠٠٨

جدارية ساويرس وعبد العزيز مجال الدين 
أوراق مسكوت عنها وهامش يتحول إىل منت

ابداعات الصمت فـي وجه الزمنمعاملمتابعات

محمود الورداني

على مدى أكثر من ستة آالف صفحة من القطع الكبير، استطاع عبد العزيز جمال 
مكتبة  عن  الصادر  المقفع  بن  لساويرس  البطاركة"  "تاريخ  كتاب  محقق  الدين، 
مدبولي، أن يحيط بدقة وشمول نادرين بتاريخ مصر منذ دخول المسيحية، أي منذ 

بدايات القرن األول الميالدي، وحتى نهاية القرن العشرين.
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 "تاريخ البطاركة" عانى من اإلهمال 
الخاطئ  ـــقـــاد  االعـــت ــســبــب  ب طـــويـــال 
آلباء  مخصص  الكتاب  بــأن  الكثيرين  لــدى 
الكنيسة المصرية منذ مارمرقس، أول اآلباء 
الحقيقة  بينما  الرسولى،  الكرسي  ومؤسس 
أنه كتاب شامل جامع لتاريخ مصر، كما أنه 
صوت المصريين القبط الذين ندر أن نستمع 

لصوتهم في تلك الفترة. 
أما ساويرس بن المقفع ـ مؤلف الكتاب ـ 
فهو "ساوري" المعروف باسم "أبو البشر بن 
المقفع الكاتب" المولود على األرجح عام ٩١٥ 
م من والد لقب بالمقفع، وال عالقة لهذا اللقب 
بلقب عبد اهللا بن المقفع الكاتب الشهير الذي 
عاش في القرن الثامن الميالدي ونقل كتاب 
كليلة ودمنة إلى العربية، بل يعود هذا اللقب 

لكلمة مصرية قديمة.
جرى  قد  لمصر  العربي  الغزو  كــان  وإذا 
عام ٦٣٩ م ، فان صاحبنا عاش وكتب أعماله 
بعد ثالثة قرون تقريبا من هذا الفتح. وحسبما 
يؤكد عبد العزيز جمال الدين، فإن ساويرس 
الوقت،  ذلك  بمثقف  تليق  علمية  تربية  "تربى 
الدنيوية،  والعلوم  الدينية  العلوم  بين  فجمع 
ذلك  في  مزدهرة  كانت  التي  الفلسفة  وعرف 
التي  الكالم  وعلوم  اإلسكندرية،  في  الوقت 
قــرأهــا فــي مــصــادرهــا، وأتــقــن الــلــغــة العربية 
وعمل  المصري  شكلها  في  وطّورها  الوافدة 

في الوظائف والدواوين". 
ترقى ساويرس في الجهاز اإلداري للدولة، 
وكان من بين القليلين من المصريين الذين 
العربية  اللغة  يتضلعوا  أن  وظيفتهم  اقتضت 
ذلك  فــي  حديثة  تعتبر  تـــزال  مــا  كــانــت  الــتــي 
الــوقــت. وعــنــدمــا وصـــل إلـــى أعــلــى المناصب 
طواعية  وظيفته  عن  تخلى  الجهاز،  ذلــك  في 
ليترهبن في أحد األديرة متفرغا للكتابة. ثم 
ما لبث أن اختير أسقفا لألشمونين وغّير اسمه 
من "أبو البشر" إلى األنبا ساويرس على اسم 

البطرك الذي وسمه أسقفا.
المؤرخين  مــن  أحــدا  أن  للدهشة  المثير   
له،  يترجم  لم  عليه  الالحقين  أو  المعاصرين 
كمؤرخ،  لعبه  الـــذي  ـــدور  ال مــن  الــرغــم  على 
وربما أنه اعتبر مجرد رجل دين قبطي تنحصر 
األنبا  وذكــر  وحــده.  الديني  الشأن  في  أعماله 
ميخائيل، أحد األساقفة في زمن الخليفة المعز 
كتاب  أكملوا  وممن  الفاطمي،  اهللا  الــديــن 
ذكر  ساويرس،  وفاة  بعد  البطاركة"  "تاريخ 
٢٠ كتابا لساويرس وصلت إليه، ومن المرجح 

أن كتبا أخرى عديدة لم ُيعثر عليها. 

اهللا  لدين  المعز  الخليفة  كلفه  وعندما 
الفاطمي بتأليف الكتاب، نهض الرجل بعبء 
المصرية  األديــــرة  بأغلب  طــاف  حيث  ثقيل، 
ليجمع المعلومات واألخبار، فضَال عن ترجمة 
وفى  العربية.  إلى  واليونانية  القبطية  الوثائق 
ــــذي كــــان ســـاويـــرس يــكــتــب فيه  الـــوقـــت ال
اإلمبراطور  زمــن  منذ  بطريرك  كــل  ســيــرة 
الروماني أغسطس قيصر وحتى بداية حكم 
كان  اهللا،  بأحكام  اآلمــر  الفاطمي  الخليفة 
والدينية  السياسية  األحــداث  عن  أيضا  يكتب 
التبعية  مــن  مــصــر  ــقــال  ــت وان واالجــتــمــاعــيــة، 
للخالفة إلــى االســتــقــالل الــذاتــي خــالل حكم 
الدولة الطولونية ثم األخشيدية وحتى الخالفة 

الفاطمية. 
ونظرة سريعة على الصفحات التي كتبها 
ــبــطــاركــة، تــؤكــد مدى  فـــي تـــاريـــخ اآلبـــــاء ال
له  بإهمالهم  المؤرخون  ارتكبه  الذي  الخطأ 
واعتباره مجرد كتاب في التاريخ القبطي، ألن 
الرجل كتب بالتفصيل عن أيام الرخاء وأيام 
القحط والمجاعات، وعالقة البطاركة بالوالة 
ظل  في  المصريين  ومركز  العرب،  واألمراء 
بالحرية  تمتعهم  ومـــدى  اإلســالمــيــة  السلطة 
الدينية، وأسماء األقباط الذين شغلوا الكثير 
التي  واإلداريــة  المالية  خصوصا  الوظائف،  من 
برعوا فيها، فهم أبناء حضارة عريقة وأول من 
أسس دولة بيروقراطية، بينما كان العرب قد 
انتقلوا وبفضل الدين اإلسالمي من مرحلة شبه 
أوضح  كما  فجأة.  الدولة  مرحلة  إلى  البداوة 
ساويرس أن أغلبية المصريين اضطروا لدخول 
اإلسالم تخلصا من الجزية المفروضة عليهم، 
دينهم  على  بقوا  الذين  اآلخرون  اضطر  بينما 
للمقاومة السلبية المتمثلة في الهروب وهجر 
عبد  بن  الوليد  خالفة  منذ  الزراعية  األراضــي 
الهروب  وتزايد  م)،   ٧١٤ ـ  األمــوي (٧٠٥  الملك 
في والية قرة بن شريك، ثم تزايد أكثر في 

زمن خالفة سليمان بن عبد الملك بعده.
 وهكذا حفظ ساويرس معلومات ووقائع 
اآلخرون إال  المؤرخون  إليها  وأحداث لم يشر 
التي  البشموريين  ثــورة  مثل  عابر،  نحو  على 
في  للميالد  التاسع  الــقــرن  أوائـــل  فــي  اندلعت 
أحراش ومستنقعات الدلتا. ونالت اإلسكندرية 
مــثــال عــنــايــة خــاصــة مــنــه ألنــهــا كــانــت مقرا 
لبطريركية األقباط. فيذكر أنها ظلت حتى 
جزءا  الــغــالــب  فــي  تعتبر  األخشيديين  عصر 
بن  أحمد  األمــيــر  وكــان  مصر.  عــن  مستقال 
طولون أول من تقلد والية مصر كاملة بما في 
ذلك اإلسكندرية بمرسوم خاص من الخليفة 

العباسي. وفى هذا السياق يثنى ساويرس ثناء 
خاصا على الخليفة المتوكل العباسي ألنه أمر 
بتوصيل قناة لمياه النيل إلى المدينة وقبل ذلك 

لم تكن المياه تصل إال وقت الفيضان.
 ويشترك ساويرس مع غيره من المؤرخين 
وابن  والمقريزي  ميسر  ابــن  مثل  المسلمين 
تغر بـــردى فــي اإلفــاضــة حــول فــتــرة المجاعة 
حكم  أثناء  المستنصرية  بالشدة  عرفت  التي 
كان  وإذا  الفاطمي.  باهللا  المستنصر  الخليفة 
المؤرخون السابقون قد أوردوا تفاصيل دقيقة 
حــول المجاعة ذاتــهــا، والــتــي وصــلــت إلــى حد 
فان  والبشر،  بل  الميتة  والحمير  البغال  أكل 
ساو يرس ُعنى بالقالقل وحروب االنفصال بين 
مدى  على  المتناحرة  العسكر  وفرق  القبائل 

سبع سنوات هي فترة المجاعة.
أما الحروب الصليبية فقد تناولها ساويرس 
على نحو يليق بكاتب ومفكر مصري. فعلى 
الرغم من أنه رجل دين مسيحي، إال أنه لم يعتبر 
تلك الحروب حربا بين اإلسالم والمسيحية، بل 

وصف الصليبيين بالغزاة أعداء الشرق. 
الدين  جمال  العزيز  عبد  ذكــر  وحسبما 
محفوظة  مخطوطاته  فــإن  الــكــتــاب،  محقق 
الكبرى:  الـــعـــالـــم  مــكــتــبــات  مـــن  عــــدد  فـــي 
والمتحف  بــبــاريــس،  الوطنية  المكتبة  فــي 
جانب  إلــى  الفاتيكان،  ومكتبة  البريطاني، 
نشر  أول  وكــان  بالقاهرة.  القبطي  المتحف 
تحقيقه  توالى  ثم  باريس،  في  م   ١٧١٣ عام  له 
عام  حتى  مكتملة  غير  أجـــزاء  فــى  ونــشــره 
١٩٧٤ م، حيث نشر المجلد الرابع عن الجمعية 

القبطية في مصر.
 والواقع أن كتاب ساويرس حافل بالوقائع 
واألحداث التاريخية المتعلقة بالوطن بكامله، 
وإذا  الكنيسة.  آبــاء  على  مطلقا  يقتصر  ولــم 
كان مؤرخو الكنيسة وآباؤها قد استكملوا 
الكتاب حتى البابا شنودة (١٩٧١ ـ) بعد رحيل 
على  أخذ  ومن  األســاس  واضــع  فإن  ساويرس، 
وهناك،  هنا  المنتشرة  باألديرة  الطواف  عاتقه 
ــــــى من  ومــــن تـــرجـــم وحـــقـــق الـــفـــتـــرات األول
مخطوطات مكتوبة بالقبطية واليونانية، هو 

ساويرس. 
غير أن ما فعله محقق الكتاب عبد العزيز 
جمال الدين هو انجاز ضخم بكل المقاييس، 
إضافاته  أن  شديد  باطمئنان  القول  ويمكن 
الذي  المتن  عن  األحــوال  من  حال  بأي  تقل  ال 
اإلنجاز  على  اطلع  البعض  يكون  قد  حققه. 
الباهر الذي كان قد حققه من قبل في تحقيق 
كتاب الشيخ الجبرتي الشهير، وإضافاته على 
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الكتاب ال تقل أيضا عن المتن، وقــراءة نص 
رصينا  التحقيق  كــان  مهما  وحــده  الجبرتي 
وعلميا، ال تكتمل إال بقراءة هوامش المحقق 
أو  تحقيقها  أعــاد  التي  التاريخية  والنصوص 

نقلها من مصادرها.
وإذا بدأنا من الجزء األول مثال، فإن إضافات 
المحقق ال تقتصر على الخرائط والرسومات 
والعمالت واأليقونات وال التعريفات والهوامش 
فــقــط، بــل تــجــاوزت ذلـــك كــثــيــرا. حــيــث قام 
متن  هو  األول  جزئين:  إلى  الصفحة  بتقسيم 
المتن  على  يعّلق  هــامــش  والــثــانــي  ســاويــرس، 
ويــتــجــاوزه ويــفــوقــه مــن عـــدة وجــــوه. فمثال 
"خلف  تقديمه:  في  المخطوط  ناسخ  يكتب 
المبشر  اإلنجيلي  مرقس  مــاري  البشير  األب 
بــاإلنــجــيــل الــمــقــدس وبــشــرى الــســيــد المسيح 
مصر  وإقليم  إسكندرية  العظمى  بالمدينة 
وأقاليم الحبشة والنوبة والخمس مدن بالمغرب 

وهى أفريقية وما معها." 
ال يكتفي المحقق بشرح معاني الكلمات، 
تحريره  تم  بملحق  الــقــارئ  بتزويد  يقوم  بل 
التاريخية  األعمال  من  كبير  عدد  خالل  من 
الرومانية.  اإلمبراطورية  في  مصر  وضع  عن 
اإلمبراطور  عن  المخطوطة  تتحدث  وعندما 
قسطنطنين وعالقته بالمسيحية، فإن المحقق 
األعمال  على  فيه  اعتمد  آخر  بملحق  يزودنا 
كما  الموضوع،  لهذا  تعرضت  التي  التاريخية 
المجمع  قــوانــيــن  عــن  آخـــر  بملحق  يـــزودنـــا 
المسكونى األول، وملحق آخر حول ما ترتب 
عن  وآخر   ، م   ٤٥١ عام  خلقدونية  مجمع  على 
الشرق بعد هذا المجمع، وآخر عن اآلريوسية 

والمليتية.. وهكذا.
ــعــرب عــلــى مــصــر زمن   ومــنــذ اســتــيــالء ال
يتسع  م)   ٦٦١ ـ   ٦٢٢) األول  بنيامين  البطرك 
الهامش ويتجاوز المتن. فاألخير مثال يتحدث 
عن أن اإلمبراطور الروماني هرقل "أقام أساقفة 
يبلي  وكــان  أنصنا،  إلى  كلها  مصر  بالد  في 
أهل مصر باليا صعبة وكمثل الديب الخاطف 
ثم  يشبع"،  وال  الناطق  القطيع  يأكل  كــان 
يضيف: "ومــن بعد أيــام يسيرة ثــار رجــل من 
ونواحيها  مكة  من  القبلة  نواحي  من  العرب 
اسمه محمد فرّد عباد األوثــان إلى معرفة اهللا 
وكان  رســولــه.  محمد  أن  يقولوا  وأن  وحــده 
ويصلون  بالناموس،  ال  بالجسد  مختونة  أمته 
إلى الجهة القبلية مشرقين إلى مكة"، بينما 
التاريخية  األعمال  عشرات  إلى  المحقق  يعود 
ويقوم  لمصر  الــعــربــي  للغزو  تعرضت  الــتــي 
سواء  الــغــزو،  تفاصيل  بناء  ليعيد  بتحريرها 

كانت هذه األعمال حديثة أو معاصرة للغزو 
أو قريبة منه.

 وتتوالى المالحق المصاحبة للمتن لتوضيح 
قبيل  الرومانية  اإلمبراطورية  أوضــاع  وشــرح 
الغزو العربي، واليهود الذين كانوا موجودين 
في بنتابوليس (برقه) قبل المسيحية، والثورات 
اليهودية منذ الثورة األولى عام ٧٠ م، ثم الغزو 
الفارسي لمصر، وتفاصيل استيالء العرب على 
مصر، وحصار حصن بابليون وفتحه، وتسليم 
بنيامين الذي كان  وإعادة األب  اإلسكندرية، 
يخصص  كما  الــرومــان.  اضطهاد  مــن  هــاربــا 
شخصية  عن  بتحريرها  قــام  طويلة  صفحات 
من  مصر  على  حاكما  كان  الذي  المقوقس 
جانب الرومان لحظة الغزو. ويستعيد المحقق 
المصرية  الكنيسة  بــوضــع  يتعلق  مــا  كــل 
ودورها، بل وترتيب انتخاب األسقف ورسامته 
وحديثة  قديمة  ومــراجــع  مــصــادر  خــالل  مــن 
البيعة  قوانين  مخطوطة  ـ  المقدس  (الكتاب 
 Nicene مجموعة  ـ  قــالدة  سليمان  وليم  ـ 
عوني  ـ   & post -Nicene fathers
جرجس  ـ  داود  مـــرقـــس  الــقــمــص  ـ  بـــرســـوم 
الصفوى  المجموع  نــاشــر  عــوض  فيلوثاوس 
البــن العسال - الــخ الــخ)، كما يــورد مراسيم 
اضطهاد األباطرة الرومان للمصريين. وبسبب 
المصرية،  للرهبنة  والمتميز  الخاص  الــدور 
فإن المحقق يزود كتابه بمالحق تشمل كتبا 
متن  ـ  أشــرت  أن  سبق  كما  ـ  تتجاوز  كاملة 
العربية  والكتب  الوثائق  خالل  من  ساويرس 

وغير العربية.
 وهــكــذا فـــإن الــقــارئ لــن يــطــالــع كتاب 
ويدقق  سيتأمل  بــل  الحقيقة،  فــي  ســاويــرس 
في تاريخ مصر المسكوت عنه والمبعثر هنا 
بسبب  كثيرة،  أحيان  في  والغامض  وهناك، 
المحقق  يتقدم  ثــم  ــواحــد.  ال الــصــوت  سيطرة 
ــقــدم، منذ  خــطــوة وخــطــوات أخـــرى عــنــدمــا ي
وخطاب  رؤيــة  مصر،  غــزو  بعد  الثاني  الجزء 
بن  عــمــرو  واليـــة  منذ  المسلمين  المؤرخين 
المحقق  يحرر  بــل  فقط،  هــذا  ليس  الــعــاص، 
برواية  لــيــخــرج  ــمــؤرخــيــن  ال هــــؤالء  أعـــمـــال 
أن  أي  السفلى،  الهامش  في  يضعها  متكاملة 
ساويرس  رؤية  معا:  الروايتين  سيقرأ  القارئ 

ورؤية المؤرخين المسلمين. 
والــواقــع أن ســاويــرس يــهــدف مــن تراجم 
بحت  ديــنــي  غــرض  إلــى  وسيرهم  البطاركة 
بالمذهب  واإلشادة  المسيحي  الدين  تمجيد  هو 
األرثوذكسى وبيان جهاد البطاركة في سبيل 
انفراده  ينفى  ال  هـــذا  أن  إال  أمــانــتــهــم.  حــمــل 

المؤرخون  يتناولها  لم  التي  األمــور  من  بعدد 
للتحول  المصريين  اضطرار  مثل  المسلمون، 
الظروف  ظل  وفى  الجزية،  بسبب  اإلسالم  إلى 
االقتصادية البالغة الصعوبة التي وصلت إلى حد 
هجرة األراضي الزراعية أو الهروب منها، حتى 
أنه في ظل خالفة الوليد بن عبد الملك األموي 
صدر أمر بوسم الفارين على أيديهم باألختام 

المحماة بالنار حتى يتم التعرف عليهم.
 ثم انتقل المصريون من المقاومة السلبية 
إلى  تحولوا  من  فيها  اشترك  التي  الثورة  إلى 
أنها  أى  يتحولوا،  لم  ومن  القبط  من  اإلســالم 
كانت على نحو ما ثورة ضد الظلم (المعروف 
أن العرب بعد االحتالل فرضوا على المصريين 
الوقت  فــي  الــخــراج،  أراضيهم  وعلى  الجزية 
الذي عاملوا فيه األراضي التي نهبتها قبائلهم 
وحسبما  العشر).  تحصيل  أى  الزكاة،  بنظام 
أوضح عبد العزيز جمال الدين: "من الوجهة 
اإلسالم  يعتنق  الــذي  المصري  كــان  النظرية 
العرب  الحكام  ولكن  عشرية،  أرضــه  تصبح 
رأوا في هذا جّل الخطر على ماليتهم، وأصبح 
المصري إذا اعتنق اإلسالم ال تعفى أرضه من 
كانت  الجزية.  عنه  أسقطت  لو  حتى  الخراج 

األرض كافرة رغم إسالم صاحبها".
يثوروا  لــم  األقــبــاط  المصريين  أن  والــحــال 
الذين  المسلمين،  المصريين  إن  بــل  وحــدهــم، 
يملكون  وأصــبــحــوا  ازداد  قــد  عــددهــم  كـــان 
خصوصا  معهم،  اشــتــركــوا  خــراجــيــة،  أراضـــى 
في  البشمور  بها  قام  التي  العنيفة  الثورة  خالل 
دمياط  فرعي  بين  الساحلية  الرملية  المنطقة 
الشرقي.  الحوف  ومنطقة  تنيس  وفى  ورشيد، 
لهذه  عنايته  يــول  لم  أحــدا  أن  للدهشة  والمثير 
الثورة من الكتاب المعاصرين إال الروائية سلوى 
بكر في عملها الروائي الجميل "البشموري"، 

واعتمدت أساسا على ما أورده ساويرس. 
وطوال القرن الثامن الميالدي ظل األقباط 
يثورون ثورات متعددة على الرغم من القسوة 
ثوراتهم.  بهما  تــواجــه  كانت  الــذيــن  والعنف 
وبطبيعة الحال كان يتبع إخماد تلك الثورات 
تحول كثير من األقباط إلى الدين اإلسالمي. 
كتب عبد العزيز جمال الدين: "وكان آخر 
تلك الثورات وأعظمها تلك التي انتهت في بداية 
القرن التاسع الميالدي (٨٣٢ م) بمجيء الخليفة 
المأمون وإبادته للثائرين. ويخبر ساويرس عن 
هذه الثورة فيقول أن "الخليفة المأمون صحب 
بطرك  ديونوسيوس  البطرك  مصر  إلــى  معه 
األقباط  وببطرك  به  استعان  وأنــه  أنطاكية 
وسير  البشموريين  ثورة  إلخماد  يوساب  األنبا 

معامل
جدارية ساويرس وعبد العزيز مجال الدين
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قائده األفشين لمحاربتهم، ثم سار إليهم 
على  وقضى  جيوشه  رأس  على  بنفسه 

حركتهم".
الثورة،  هزيمة  بعد  تبقى  مــن  أمــا   
كأسرى  المأمون  الخليفة  شحنهم  فقد 
مــهــزومــيــن إلــــى بـــغـــداد حــســبــمــا كتب 
ساويرس نفسه: "ثم بعد ذلك أمر المأمون 
البشموريين  مـــن  بــقــى  مـــن  يــطــلــب  أن 
بغداد،  إلــى  يسيروا  وأن  مصر  بــكــورة 
فسيرو وأقاموا في الحبوس مدة كبيرة 
إبراهيم  يد  من  خالصهم  اهللا  أراد  حتى 
إلى  رجــع  من  فمنهم  أخيه،  بعد  الملك 
بلده ومنهم من بقى هناك ببغداد وأنشو 
هناك  وأقـــامـــوا  بــســاتــيــن  أنـــشـــأوا"  "أى 
إلــي الــيــوم وهــم إلــى الــيــوم يسمون أهل 
في  المحقق  يضيف  ثــم  البشروديين." 
الــهــامــش: "تــذكــر بــعــض الــمــصــادر أن 
البشموريين تم توطينهم في مستنقعات 
األهواز (شط العرب) في جنوب العراق 
ليصلحوا  الفارسي  الخليج  على  المطل 
أراضيها لحساب العباسيين، وذلك في ظل 
ظروف مناخية سيئة وأمراض المالريا 
شارك  بقاياهم  ولعل  الشديد،  والقحط 
بعد ذلك في ثورات الزنج على الخالفة 

في  القتال  بأساليب  لتمرسهم  نظرا  العباسية، 
شمال  ــراري  ب في  كانوا  عندما  المستنقعات 

الدلتا بمصر".
 من جانب آخر فإن القارئ أمام أكثر من 
أربعة عشر قرنا من تاريخ الغزو وستة قرون 
واالنتقاالت  الكبرى  التحوالت  حيث  قبلهم، 
ذلك  أي  واالنـــتـــصـــارات،  والــهــزائــم  المفاجئة 
األقباط  جانب  من  والمحقق  المعلن  التاريخ 
عشرات  بـــل  وحــــده  ســـاويـــرس  يمثلهم  (وال 
المسلمين  جــانــب  ومــــن  الـــمـــصـــادر)  ومـــئـــات 
من  مصريين  كانوا  سواء  مؤرخيهم  بكبار 
المصرية  المدرسة  شكلوا  ممن  العيان  شهود 
المتميزة في التاريخ بدءا من ابن عبد الحكم 
تغر  وابن  بالمقريزي  مــرورا  الجبرتي  وحتى 
بــردي وابــن إيــاس الــخ الــخ، أو من المؤرخين 
واألصفهاني  الطبري  مثل  والثقاة  المسلمين 

وابن خلدون وغيرهم وغيرهم..
المادة  مــن  ضخمة  ترسانة  إمــام  إذن  نحن 
المزودة  المترجمة  أو  الــمــؤلــفــة  الــتــاريــخــيــة 
الرؤيتان  وتحتل  عــديــدة.  ومــالحــق  بهوامش 
اآلباء  تــاريــخ  لمؤلفي  الرئيسيان  والــخــطــابــان 
ــبــطــاركــة، أي ســـاويـــرس ومـــن تــبــعــه حتى  ال
المسلمون  والكتاب  جانب،  من  شنودة  البابا 

كل  تحتل  آخــر،  جانب  من  وعربا  مصريين 
متعارضين  بوصفهما  ليس  مكانها،  منهما 
جانبا  يكشف  منهما  كال  أن  بل  متناقضين، 
الظاهر  ــهــدف  ال وأن  خــصــوصــا  الـــواقـــع،  مــن 
والمعلن لكتاب اآلباء البطاركة هدف ديني. 

ومنذ والية عمرو بن العاص نقرأ روايتين: 
الرواية  ــيــة  ــان ــث وال ســـاويـــرس  ـــــة  رواي ـــــى  األول
المؤرخين  لــســان  على  المحقق  حــررهــا  الــتــي 
وكل  مصر  فــي  يــجــرى  كــان  لما  المسلمين 
مثال  ولنقرأ  اإلســالمــيــة.  اإلمــبــراطــوريــة  أرجـــاء 
تلك  أي  ـ  السفلية  الــهــوامــش  عــنــاويــن  بــعــض 
المنشورة في النصف السفلى من الكتاب ـ في 
الجزء الثاني: موقف المصريين من الحركات 
السياسة والدينية التي ظهرت في الخالفة. وفاة 
هارون الرشيد وقيام الصراع بين ولديه األمين 
لإلسكندرية  األنــدلــســيــيــن  غـــزو  والـــمـــأمـــون. 
ــا. خــــروج األنــدلــســيــيــن من  ــه واســتــقــرارهــم ب
اإلســكــنــدريــة بــعــد حــوالــي اثــنــي عــشــر عاما. 
القبائل  هجرة  النوبة.  بمصريي  خاصة  مالحق 
العربية إلى مصر ومنها إلى السودان. مطالعات 
األموي  العصرين  مــن  اإلســالمــي  الفكر  فــي 
مواجهة  فـــي  الــعــربــيــة  الــعــصــبــيــة  والــعــبــاســي. 

المصريين. علم األنساب العربية. 

ساد  الــذي  المنهج  تقريبا  هــو  هــذا 
الستة.  المجلدات  صفحات  مــدى  على 
وانجازه  المحقق  مــأثــرة  تــبــدو  وهــنــا 
الـــهـــام. فــمــا فــعــلــه الــمــحــقــق لــيــس أقل 
فريق  بــه  ينهض  مــوســوعــي  عــلــم  مــن 
كامل، إال أنه حمل المهمة على عاتقه، 
سبيل  فعلى  أنــجــزهــا.  أنــه  والحقيقة 
المثال يتوقف النص األصلي ص١٥٣٨ 
المحقق  لــكــن  األخـــيـــر،  الـــجـــزء  مـــن 
بناء  البطاركة  اآلباء  سيرة  يستكمل 
عــلــى مــصــادره وجــهــده الــشــخــص منذ 
بعد  عشر  الثالث  البطرك  يؤانس  األب 
البابا  وحتى  م)   ١٩٤٢  –  ١٩٢٨) المائة 
شنودة، والمادة التي أضافها ال تقتصر 
على سيرة البطرك وحده، بل استحدث 
ألهم  تسجيال  تــضــمــن  خــاصــا  هــامــشــا 
العالمية  والعربية  المصرية  األحــداث 
يناير  من  بــدءا  السنوي  التقويم  وفــق 

١٩٢٧ وحتى ديسمبر ٢٠٠٠.
في  المحقق  ُعني  نفسه  الوقت  وفى 
إضافاته على المتن باألحداث المفصلية 
الحروب  مـــثـــل  الـــبـــعـــيـــد،  األثــــــر  ذات 
ومشروع  الفرنسية  والحملة  الصليبية 
خروج  عقب  لالستقالل  يعقوب  المعلم 
اهتمامه  يولي  أيضا  نفسه  الوقت  وفى  الحملة. 
للثورة العرابية واالحتالل البريطاني وثورة ١٩١٩، 
في  نقطة  بـــ٢١  بــاراك  على  شــارون  تفوق  وحتى 
استطالعات الــرأي وإطــالق اسم ســوزان مبارك 

على مدينة المنيا الجديدة فى ديسمبر عام ٢٠٠٠.
جدارية  إذن  الدين  جمال  العزيز  عبد  شيد 
ضخمة لعشرين قرنا تقريبا من تاريخ مسكوت 
عن  غائب  منه  اآلخر  والجانب  منه،  جانب  عن 
القارئ، وتجميعه وتحريره وتنوع مصادره لم 
يكن متاحا قبل أن يبذل المحقق هذا الجهد 
مبالغة  أدنى  هناك  تكن  لم  لذلك  األسطوري. 
للمجلدات  الرئيسي  الــعــنــوان  يــكــون  أن  فــي 
األول  القرن  بدايات  من  مصر  "تاريخ  الست: 
ألن  العشرين"،  القرن  نهاية  وحتى  الميالدي 
ــقــرون الــســتــة الــســابــقــة عــلــى الــغــزو العربي  ال
موجودة بقوة، سواء من خالل نص ساويرس، 
التي  المحقق  وتعليقات  هوامش  خالل  من  أو 

تشكل عدة كتب متتابعة. 
وأخيرا فإن من بين مآثر الكتاب الكبرى 
نظرته إلى تاريخ مصر باعتباره انصهارا جمع 
في  والمسلمة  والقبطية  القديمة  مصر  بين 
النحو  هــذا  على  تتجمع  قلما  واحــدة  سبيكة 

وفى كتاب واحد. 

جدارية ساويرس وعبد العزيز مجال الدين

راهب قبطي في القرن التاسع الميالدي
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يهود مصر بني الوطنية 
والصهيونية واهلويات القلقة

* الكتاب: شتات اليهود املصريني
* املؤلف: جويل بينني
* الناشر: دار الشروق

* السنة: ٢٠٠٧
* ترمجة: حممد شكر

محمد سعيد عز الدين 

عن سبب خروج اليهود من مصر، وهو أنهم كانوا ضحية تصادم مشروعين 
قوميين في مصر و"إسرائيل"! ويقوم المؤلف بتفصيل رأيه عن طريق عدد من 

الحجج الفرعية هي: 
- أن أقلية ضئيلة فقط من اليهود في مصر كانوا ذوو انتماءات صهيونية. 
فهناك شواهد عدة على اندماجهم في المجتمع، اقتصاديا مثل الرأسماليين اليهود 
كيوسف أصالن قطاوي (وكان عضوا في مجلسي النواب والشيوخ) ويوسف 
اللجنة  في  عضوا  كان  وكالهما  المشهورة)،  المتاجر  (صاحب  شيكوريل 
التأسيسية لبنك مصر، وثقافيا مثل الفنانين توجو مزراحي وليلى مراد وداوود 
حسني، هذا باإلضافة إلى كون بعض صحف الطوائف اليهودية ناطقة بالعربية 

(الكليم والشمس).
- أن معظم اليهود الذين غادروا مصر بعد عام ١٩٤٨ لم يذهبوا إلى إسرائيل. 
يبرهن المؤلف على ذلك بعدد من النماذج مثل األعضاء اليهود في الحركات 
وكذلك  فرنسا،  في  روما"  مجموعة  بـ"  ُسمي  ما  كونوا  الذين  الشيوعية 
األسر اليهودية القرائية التي قطنت على خليج سان فرانسيسكو في الواليات 

المتحدة.
- أن يهود مصر احتفظوا برابطة روحية وحياتية بينهم وبين مصر. يسوق 
المؤلف على ذلك دليال مريبا هو أعضاء جماعة "ها شومر ها تزائير" الصهيونية 
العمالية الذين ظلوا محتفظين بذكرياتهم وخبراتهم الحياتية التي اكتسبوها 

في مصر قبل هجرتهم إلسرائيل.
- أن اليهود المصريين كانوا ضحايا، كما قلنا، لخطابين شموليين، هما 
الخطاب الصهيوني والخطاب القومي العربي، الذين يشتركان في استبعاد اليهود 

من الهوية المصرية ويصنفونهم في مصاف الغرباء/الدخالء! 
وعلى الرغم مما توحي به منطلقات الكتاب من مهمة تقدمية، فإن الحقيقة 
السياسية حول  والتعقيبات  المنهجية  المآخذ  وهناك العديد من  هي غير ذلك. 
رؤية المؤلف مثل. فأوال ينطلق المؤلف من فرضية عجز الخطابين الصهيوني 
والقومي العربي عن تكوين رؤية فضفاضة تستوعب الجماعات المختلفة داخل 
مشروعهما السياسي. ومن ثم فهو يسعى إلى تفكيك مفهوم الهوية العضوية 
التي ترسم حدودا قاطعة بين األنا واآلخر، ويطرح تصورا بديال للهوية باعتبارها 
"حالة" تتشكل تاريخيا واجتماعيا وليست "جوهرا" سرمديا متجاوزا للتاريخ. 
وعلى هذا األساس يرى المؤلف أنه يجب النظر إلى الهوية المصرية كهوية 
جماعات  جنباتها  بين  وتـأوي  واالختالفات  التناقضات  من  العديد  تضم  هجين 
متعددة االنتماءات والمشارب، بل والوالءات، ومن ضمنها الجماعة اليهودية في 
المجتمع  في  مندمجة  طائفة  (وهم  القراءين  اليهود  تضم  كانت  التي  مصر 
الواليات  من  القادمون  السفاردية (اليهود  والطائفة  العربية)  وتتحدث  المصري 
تفاقم  مع  وروسيا  أوروبا  شرق  من  (النازحون  األشكيناز  واليهود  العثمانية) 

المسألة اليهودية منذ القرن التاسع عشر).
لكن الحقيقة هي أنه هناك ضرورة للتمييز بين اليهود المصريين واليهود 
الوافدين، وهو تمييز أشارت له موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (للدكتور 
عبد الوهاب المسيري). فالفئة األولى كان أغلبها من الطائفة القراءية المندمجة 
في المجتمع المصري منذ أمد بعيد، وهي جزء أصيل من الجماعة الوطنية. أما 
الفئة الثانية فجاء ارتباطها بمصر مع تصاعد اضطهاد اليهود في أوروبا وهجرة 
العديد من الفئات األوروبية إلى مصر مع بزوغها كمجال اقتصادي نشط وسوق 

مبشر، وقد تزايدت نسبتهم حتى بلغت (٪٦٠) من إجمالي اليهود في مصر. 
والتمييز  ومفسرة.  ناجعة  تحليل  وحدة  ليست  المصريين"  فـ"اليهود  إذن 
السابق الذي نتحيز له ال يأتي من قبيل العصبية أو العنصرية، ولكن من زاوية 
دالالته التفسيرية. فهو يرد على مقولة الشعب اليهودي الواحد. كما أنه يعيد 

 يف الفكر والفن والثقافةمراجعاتمتابعات

للوهلة األولى قد يبدو كتاب شتات اليهود المصريين لمؤلفه "جويل بينين"، 
األوسط  الشرق  دراسات  مركز  ومدير  سابقا  ستانفورد  بجامعة  التاريخ  أستاذ 
تجاوز  ضرورة  من  تنطلق  كمحاولة  حاليا،  بالقاهرة  األمريكية  بالجامعة 
جهدا  المؤلف  بذل  فقد  اليهودية.  الجماعات  أوضاع  عن  اإلطالقية  التصورات 
تأريخيا متميزا من زاوية تنوع المصادر البحثية والتنقل بين شتى حقول العلوم 
اإلنسانية. كذلك فإن فرضيته الرئيسية ُبنيت على أن اليهود المصريين كانوا 
مندمجين في المجتمع والثقافة المصريين، في رفض واضح لمقولة الصهيونية 
بأن كل يهود العالم في حالة شتات يتوقون إلنهائها بالعودة إلى "أرض الميعاد"، 
وهو ما يتحداه المؤلف الذي يرى أن مصر كانت الوطن وليس الشتات بالنسبة 
لليهود المصريين، وأن شتاتهم كان بنزوحهم عنها بفعل تفاقم الصراع العربي 

اإلسرائيلي. 
على أن بينين في المقابل يطرح رؤية غير مقبولة وتستحق النقد الجذري 
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للنقاش مفردتين هامتين هما "التغريب" و"التحديث" ال يقيم الكتاب لهما وزنا 
مالئما باعتبارهما عمليتان تاريخيتان قامتا بفرز اجتماعي واقتصادي وثقافي 
مع  متعددة  وروابط  مصالح  ذات  فئات  خالله  من  وصنعتا  المصري،  للمجتمع 
الغرب اإلمبريالي، كما خلقت حالة من الهويات القلقة، خاصة لدى فئات الطبقات 
الوسطى المتأوربة التي ضمت العديد من يهود مصر بحكم إتقان العديد منهم 
للغات األجنبية وعملهم في مهن ووظائف وسيطة كالسمسرة والتجارة، مما 
مكنهم من الحصول على الجنسيات األجنبية ذات االمتيازات في مصر، وهو 
ما يمكن تفسيره بمفهوم "الجماعة الوظيفية" التي كانت أحد أدوات الهيمنة 
االستعمارية. وبالطبع ال يقصد من هذا المفهوم كل اليهود في مصر. فال بد 
من االعتراف أن الكثير من اليهود المصريين والعرب لعبوا أدوارا وطنية مثل 
يعقوب صّنوع وشحاتة هارون والصحفي نعيم قطان ومراد العماري اللذان شكال 

العصبة اليهودية لمكافحة الصهيونية  في مصر.
وبسبب مفهومه الهجين للهوية، فإن بينين أدرج أعضاء المنظمة الصهيونية 
العمالية (ها شومر ها تزائير) ضمن هذه الهوية! فيقول أنهم ظلوا متأثرين 
ظلوا  أنهم  لدرجة  مصر،  في  االجتماعية  وممارساتهم  وخبراتهم  بذكرياتهم 
يتحدثون الفرنسية –  التي لم يتعلموا سواها في مصر – عندما هاجروا لإلقامة 
في أحد الكيبوتزات اإلسرائيلية. فهل مجرد االحتفاء بذكريات طيبة – مثل 
الوصفة المصرية في طبخ األرز – دليل كاف على المواطنة أو على االنخراط 
في هوية مجتمع أو بلد ما؟ بالطبع ال. فهذه الذكريات لم تكن عامال حاسما 
ومؤثرا في رؤيتهم السياسية، بدليل انضمامهم لجيش الكيان الصهيوني، بل 

واشتراكهم في معارك ضد الجيش المصري في النقب!
القلقة  والشخصيات  الهجينة  النماذج  من  العديد  على  المؤلف  يركز 
باعتبارها تعبر عن "مساحة وسيطة" تنأى عن المقوالت اإلقصائية التي تشترط 
الوالء لمشروع سياسي أو دولة قومية واحدة. لذا فهو يخصص فصال كامال عن 
السياسية"  من "البداوة  حالة  يمثل  الذي  الشيوعي  الناشط  كورييل"  "هنري 
حيث تتداخل الهويات والمشاريع السياسية. فهو يهودي، يحمل الجنسية اإليطالية، 
عاش في مصر، وترأس الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) (والتي 
للوساطة  مصر  من  خروجه  عقب  سعى  والذي  التقسيم ١٨١!)،  بقرار  اعترفت 
في إقامة السالم بين مصر وإسرائيل! يرى الكاتب أن كورييل  يمثل نموذجا 
مشترك  واجتماعي  ثقافي  فضاء  تنشئ  أن  يمكن  التي  الوسيطة  للجماعات 
وجسرا للحوار يمكن عن طريقه بناء عملية السالم وتجاوز الحلول الصفرية 

بين العرب وإسرائيل.
وأنا هنا طبعا اختلف جذريا مع المؤلف في اعترافه بالقومية اليهودية داخل 
فلسطين (!) وتجاهله لطبيعتها االستيطانية، بل واعتباره المستوطنين اليهود 
الصهيوني  الكيان  يطبع  أنه  عن  فضال  ومشروعة،  طبيعية  حقوق  أصحاب 
على  المؤسسة  االستيطانية  العنصرية  طبيعته  متجاهال  سوية،  دولة  باعتباره 
المصالح  لخدمة  يلعبها  التي  الوظيفية  وطبيعته  الميعاد"،  أرض  في  "الحق 

االستعمارية. 
إعجابه  أوال  األهمية،  شديدتي  مسألتين  في  بينين  مع  كذلك  واختلف 
بالشخصيات اليهودية القلقة الذي جعله يختزل المساحة المفردة للنماذج الوطنية 
الكيان  من  وواضحة  حاسمة  مواقف  لهم  كان  الذين  الشيوعيين  اليهود  من 
الصهيوني – مثل شحاته هارون ويوسف درويش – إلى فقرات شاردة أو سطور 
الصهيوني  الخطابين  بين  المعقولة  وغير  المتعسفة  المساواة  ثانيا  معدودة. 
تنفي  عنصرية  عضوية  رؤية  يعكس  كليهما  أن  باعتبار  العربي،  والقومي 
اآلخر وتتمركز حول الذات (!) وهو األمر الذي دفعه لتوزيع االتهامات بمعاداة 
اليهودية  الجماعات  تناولوا  الذين  المصريين  الكتاب  من  العديد  على  السامية 
والنشاط الصهيوني في مصر (مثل عواطف عبد الرحمن و سهام نصار وأنس 
مصطفى كامل) بل واتهامه للمؤرخ رؤوف عباس – في أحد الحوارات الصحفية 

–  بمعاداة السامية. 

* الكتاب :العمامة والقبعة
* املؤلف: صنع ا إبراهيم

* الناشر: دار املستقبل العربي
* السنة: ٢٠٠٨

زمن  الغزو

 د. أحمد اخلميسي
اهللا  صنع  الكبير  الكاتب  روايات  أحدث  والقبعة"  "العمامة 
إبراهيم، وتغطي زمنيا ثالث سنوات بدءا من دخول الحملة الفرنسية 
إلي القاهرة في يوليو ١٧٩٨ حتى يوليو ١٨٨١ عندما جلت الحملة عن 
مصر. هكذا اختار الكاتب "زمن الغزو" الذي تقاطعت فيه سنابك 

خيول القوى العظمى على أرض مصر. 
غيره  عن  االختالف  في  تاريخي  سياق  كل  بحق  االحتفاظ  ومع 
وتيارات  وشخصيات  اجتماعية  عملية  أمام  تضعنا  الرواية  أن  إال   ،
لنا  تعرض  حين   ، الحالي  زمننا  إلي  آخر  أو  بشكل  تحيلنا  فكرية 
قبول المماليك (الحكام المحليين) بأن يكونوا وكالء للغزو لقاء 
فتات السلطة والثروة، كما فعل مراد بك حين اتفق مع الفرنسيين 
على أن يحكم الصعيد باسم فرنسا. وحين ترينا الرواية حالة النخبة 
المثقفة وكيف تتعاون أقسام منها مع الغزاة، كما فعل بعض العلماء 
والشيوخ الذين قبلوا بالعمل في ديوان بونابرت، أو عندما يقبل الراوي 
العريش  إلي  زحفه  خالل  الفرنسي  الجيش  في  مترجما  بالخدمة 
كالمعلم  المثقفين  ببعض  الهوان  يصل  وكيف  الشام،  إلي  ومنها 
بالتركي  الفرنسي  االحتالل  استبدال  تناقض  في  الوقوع  إلي  يعقوب 
لتخفيف  وطنية  برغبة  الفرنسيين  إلي  انضممت  "لقد  يقول:  حين 
من  األجالف  يد  في  مصر  تظل  أن  يرضيك  هل  وطني..  أبناء  معاناة 
أتراك ومماليك؟" (ص٢٢٧). وهكذا يستبدل المعلم يعقوب وحشية 
االستعمار الفرنسي بوحشية المماليك مدعيا أن تلك "رغبة وطنية.. 
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مراجعات
حينذاك، وأهل مصر بحيرتهم وتفرقهم وثوراتهم. وال يفوت الرواية 
خالل ذلك كله أن ترينا أيضا "التخلف الحضاري" بالمعنى الشامل 
لتلك العبارة. وبذلك كله تحث الرواية العقل على التفكير في أحوال 
السياق  اختالف  فوق  تعلو  التي  العامة  القوانين  وتأمل  الحالي  زمننا 
أزمنة  في  وعام"  مشترك  هو  "ما  لنا  لتقدم  واالجتماعي  التاريخي 

الغزو. 
إال أن الروايات ال تكتب من أجل إسقاط وضع تاريخي ما على 
لحظة  في  المتصارعة  الفكرية  التيارات  عرض  أو  آخر،  وضع 
من  وأعمق  أبعد  هو  ما  يحمل  أن  من  الفني  للعمل  فالبد  تاريخية. 
ذلك كله، أي ما يتصل بتفاعالت الروح اإلنسانية والكشف عنها في 
شخصيات محددة. وإذا كان القارئ قد طالع رواية "القلعة البيضاء" 
أن  يتذكر  ال  أو  يتذكر  قد  فإنه  باموق،  أورهان  التركي  للكاتب 
الرواية عرضت لنا مشهدا فسيحا لطبيعة القرن السابع عشر والتيارات 
الفكرية والصراع الدولي وهزائم تركيا وانتصاراتها. لكن المؤكد 
اإليطالي الذي  الشاب  الرواية لن ينسى أبدا شخصية  أن من قرأ تلك 
فقد نفسه وذكرياته خالل بقائه مكرها في اسطنبول. فلم يعد يدري 
من يكون. هذا ما أعنيه بأن العمل الفني يقدم ما هو أبعد وأعمق من 

اإلسقاط السياسي. 
"العمامة  في  أساسية  شخصية  إبراهيم  اهللا  صنع  لنا  قدم  وقد 
والقبعة" هي الراوي الذي ال نعرف اسمه، وهو شاب نزح من الصعيد 
إلي القاهرة بعد موت أهله في وباء الطاعون، والتحق بالجامع األزهر، 
بيته  في  له  مكانا  الشيخ  فأفسح  الجبرتي،  الشيخ  دروس  على  وتردد 

ليواصل درسه على يديه، بينما يساعد الشيخ في عمله كمؤرخ. 
لحياته  بها  يؤرخ  التي  يومياته  تسجيل  في  يشرع  الشاب  لكن 
وللحملة الفرنسية منذ أن أصبحت على تخوم القاهرة. وتعتمد الرواية 
على تلك اليوميات التي يصف فيها الشاب عالقته بأستاذه، ثم عمله في 
مكتبة تابعة للفرنسيين بفضل إلمامه باللغة الفرنسية، وهناك يتعرف 
بونابرت  نابليون  خليلة  بعد  فيما  تصبح  التي  الفرنسية  إلي "بولين" 
وعشيقة للشاب في الوقت ذاته. ثم يسافر الشاب مع الجيش الفرنسي 
إلي العريش ليشارك في الحملة الفرنسية على مدن فلسطين والشام، 
جنين  ومدينة  قرية  الفرنسيون  "أحرق  كيف:  يومياته  في  ويصف 
بإقليم نابلس"، كيف فشلوا في االستيالء على عكا وقرروا التراجع 
بعد أن هلك ثلث جيشهم. وبعد عودته إلي القاهرة يعود الراوي ليلتقي 
الظاهر.  عبد  المسلم  اآلخر  وصديقه  حنا  القبطي  وبصديقه  ببولين 
ثم تمضي األحداث وتجبر نابليون بونابرت على الرحيل إلي فرنسا، 
الحلبي،  سليمان  يقتله  أن  إلي  عاما  قائدا  "كليبر"  بعده  من  ويبقى 
فيشغل الجنرال "عبد اهللا مينو" مكانه، ثم تلحق بريطانيا الهزيمة 
بفرنسا في موقعة أبي قير البحرية، وينسحب الفرنسيون من مصر.  

الراوي – وهو الشخصية المحورية – مثقف جبان، كما يصفه 
صنع اهللا إبراهيم، يبيع معرفته باللغة للفرنسيين. يتصادف أن يراه 
شاب من أوالد البلد خارجا من المكتبة الفرنسية فيبصق على األرض 
المكتبة "ألنه  إلي  يذهب  لن  أنه  الوحيد  قراره  فيكون  له،  احتقارا 
سليمان  على  القبض  يلقى  وحين  هناك".  إلي  الذهاب  من  مكسوف 
الذي  الوحيد  السؤال  ويصبح  الراوي،  على  الخوف  يستولي  الحلبي 
الحكم  يصدر  وحينما  اسمي؟"  سليمان  لهم  ذكر  هو: "هل  يشغله 
بإعدام سليمان الحلبي وقطع رؤوس أربعة من الشيوخ يكون تعليقه 
األمر" (ص٢٧٩).  في  ذكري  يأت  ألنه لم  باالرتياح  الوحيد: "شعرت 
وعندما تهيج العامة على النصارى فإنه ال يجرؤ على الذهاب إلي بيت 

لكي تستقل مصر". 
أجنبي  خارجي  بطرف  االستعانة  فكرة  بوضوح  هنا  وتبدو 
في  إبراهيم  اهللا  صنع  أشار  وقد  مستبد.  محلي  حكم  من  للتخلص 
تتناولها  فكرة  "هناك  قال:  حين  ذلك  إلي  البديل  لجريدة  حديث 
فكرة  وهي  العراق،  في  يدور  لما  صدى  اعتبارها  يمكن  الرواية 
أيام  عنها  تحدث  من  أول  جدا  قديمة  نغمة  وهي  األجنبي،  التدخل 
الحملة الفرنسية المعلم يعقوب" (البديل ٢٠٠٨/١/٢٤). ويصوغ المعلم 
يعقوب هذه الفكرة صريحة في الرواية بقوله "إن الشرق بلغ حالة 

من الهوان يتطلب فيها إنقاذه من خارجه"! (ص ٣٢٤) 
لكن زمن الغزو الذي يدفع الكثيرين للخضوع ال يخلو من قيم 
عبد  وهناك  صلح"،  ينادي "ال  الذي  المحروقي  الشيخ  فهناك  أخرى. 
الظاهر الذي يضمر مقاومة الفرنسيس وجيشهم، وهناك أيضا شيوخ 
الجبرتي،  كالشيخ  مترددون  وهناك  الكفاح،  على  يحثون  آخرون 
 ٢١ في  االحتالل  على  األولى  القاهرة  ثورة  المطاف  آخر  في  وهناك 
التي   ١٨٠٠ مارس   ٢٠ في  الثانية  وثورتها  الحملة،  دخول  عام  أكتوبر 
اندلعت من حي بوالق ودامت ألكثر من شهر وشارك فيها البسطاء 

كلهم بالنبابيت والعصي. 
وسنرى في الرواية أيضا – من لحظات زمننا الحالي – كيف يرمي 
الكفاح السياسي الطبقي الوطني ضد االحتالل بثقله إلي كفة الدين، 
فيغدو كفاحا ضد النصارى حين خرج نصوح باشا للعامة وقال لهم: 
سنرى  أخرى،  وبعبارة  (ص٢٩٤).  فيهم"  وجاهدوا  النصارى  "اقتلوا 
كيف يصبح جوهر الصراع ملتبسا متخذا شكل صراع ديني بكل ما 
لذلك االلتباس من تأثير سلبي داخل قوى الوطن، ألن "العامة صاحوا 

وهاجوا.. يقتلون من نصارى القبط والشوام وغيرهم" (ص٢٤٩). 
"زمن الغزو" ال يخلو أيضا من استشهاد صنع اهللا إبراهيم بالخطاب 
جورج  حتى  بونابرت  من  كثيرا  ذرائعه  تتغير  لم  الذي  االستعماري 
بوش. إذ يقول دينون للراوي: "كنت أؤمن بأننا سنعيد الحضارة إلي 
وجمع  الدماء  سفك  سوى  اآلن  حتى  شيئا  نفعل  لم  لكننا  البلد..  هذا 
الضرائب.. وفي بني سويف قتلنا ألفين من الفالحين.. أتينا إلي مصر 
وأدواتهم  بيوتهم  سقوف  نستعمل  نحن  فإذا  ألهلها..  الرفاهية  لنحقق 
ومحاريثهم وقودا للطهي" (ص١٩٣-١٩٤). بينما يقول الصباغ للراوي 
وحوش  إلي  تحولوا  الفرنساوية  "إن  يافا:  في  الفرنسيين  أعمال  عن 
يطعنون الشيوخ والفتيات ويهتكون أعراض البنات وهن ال يزلن في 

أحضان أمهاتهن" (ص١٥٢). 
تصور  أو  يعقوب  المعلم  ادعى  التي  الخارجية  القوى  هي  هذه 
في  مصر  عن  ترحل  وهي  معها  فخرج  بفضلها،  ستستقل  مصر  أن 
الغزاة،  له  منحها  التي  وأوسمته  رتبته  حامال  فرنسي  جنرال  رداء 
الذين قدموا ليس فقط بخطاباتهم عن تمدين مصر وتطويرها، بل 
خالل  الفرنسية  "بولين"  فيه  تقرأ  الذي  اإلنسان"  حقوق  وبـ"إعالن 

إقامتها في القاهرة (ص١٠١). 
المحلي،  لالستبداد  التاريخي  الخطاب  المقابل  الجانب  في  هناك 
الفرنسيس  خروج  بعد  العثمانلية  العسكر  أفواه  من  نسمعه  والذي 
تفسحون  أال   " له:  قالوا  أحد  شكا  فإذا  ويضربون،  ينهبون  حين 
من  وأنقذوكم  عنكم  حاربوا  الذين  المجاهدين  إلخوانكم 

الكفار؟!" (ص٣٢٥).
 تعرض الرواية ذلك المشهد التاريخي الفسيح زمن الغزو لصراع 
لشرائح  المعقدة  والمواقف  مصر،  احتالل  أجل  من  العظمى  القوى 
سادت  التي  الفكرية  والتيارات  المحلية،  والقوى  المثقفة  النخبة 
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* الكتاب: تغريدة البجعة
* املؤلف:  مكاوي سعيد

* الناشر: الدار للنشر والتوزيع
* تاريخ النشر: ٢٠٠٨

مصطفى محيى

تغريدة البجعة..مملكة احلكي صديقه "حنا" لالطمئنان عليه. ورغم ما شاهده من وحشية الفرنسيين، 
فإنه ال يتشجع لكي ينقطع عن معاونتهم. ومع ذلك فإنه يقرر في 
عن  بالرحيل  فيه  يطالبهم  للفرنسيين  نداء  يكتب  أن  معينة  لحظة 
مصر، و إال كان الهالك مصيرهم. ويعلق النداء فيلقى القبض عليه 
ويظل في محبس القلعة إلي أن تغادر الحملة مصر بعد هزيمة سفنها 

في أبي قير، فيعود إلي أستاذه الجبرتي.
محاولته  إبراهيم  اهللا  صنع  يواصل   " والقبعة  العمامة   " في   
لدمج ما هو روائي بما هو توثيقي، وهي المحاولة التي قام بها من 
لكن   .٢٠٠٣ عام  و"أمريكانللي"   ،٢٠٠٠ عام  روايتيه "وردة"  في  قبل 
عملية التوثيق الضخمة تكاد أحيانا أن تترك انطباعا بأن الشخصية 
يصف  حين  واحدا  مثاال  وسأضرب  للتوثيق.  ذريعة  مجرد  المحورية 
الراوي سيره قائال: "واصلنا السير لغاية قصر قنطرة السد عند فم 
الخليج، هنا يخرج الخليج من النيل جنوبي قصر العيني عند السبع 
سواقي"(ص٣٩-٤٠). من المنطقي أن يصف الراوي سيره. لكن لمن 
الفالنية،  الجهة  إلي  النيل  من  هنا  يخرج  الخليج  أن  الراوي  يحكي 
التوثيق  من  الكثير  هناك  وبديهيا؟  له  معلوما  شيئا  ذلك  كان  إذا 
غير المرتبط بالشخصية: توثيق لشوارع وطقوس وأزياء واحتفاالت 
الشخصية  عن  الكشف  في  كله  ذلك  دور  عن  النظر  بغض  شعبية، 
"الفرنساوية  بأن:  مثال  كالقول  األحداث،  في  دورها  أو  الفنية 
األزبكية  من  طريقا  ومدوا  المدينة..  شوارع  على  تعديالت  أدخلوا 
ال  الكاتب  أن  أحيانا  يبدو  ولذلك  ص٧٧).   ) النصر"  قبة  جهة  إلي 
بينما  بجمعها.  يقوم  التي  المادة  إغراء  من  بسهولة  اإلفالت  يستطيع 
يأتي صنع اهللا إبراهيم على تفاصيل أخرى وثيقة العالقة باألحداث 
إنهم  وقوله  الفرنسيين  لمذهب  الجبرتي  كوصف  والشخصيات، 
وما  هوائي  منطاد  إطالق  تجربة  وصف  وكذلك  الدهريين"،  "من 
أثارته من دهشة لدي المصريين، أو استغراب الراوي من أن األلحان 
التي تعزفها له "بولين" الفرنسية مسجلة على ورق. فهذه التفاصيل 
تكشف عن الهوة الشاسعة التي فصلت مصر عن الحضارة حينذاك، 
ومن هنا تكتسب أهميتها خالفا لتفاصيل أخرى أثقلت الجزء األول 

من العمل.
عالقة  وهي  "بولين"،  الفرنسية  بالشابة  الراوي  عالقة  تتبقى 
ومجتمعين  حضارتين  لقاء  أو  صدام  عن  تكشف  أن  في  تنجح  لم 
وشخصين مختلفين تمام االختالف، أحدهما من الصعيد واآلخر من 
في  إال  الجسدية  الحدود  العموم  في  تتخطى  لم  العالقة  ألن  باريس، 
الفرنسي  القانون  بأن  الراوي  سمع  عندما  حدث  كما  نادرة،  لحظات 
هذه  حتى  لكن  للرجل،  يمنحها  التي  نفسها  الحقوق  المرأة  يمنح 
الحادثة ال تأتي في إطار العالقة بين الراوي و"بولين" بل عن طريق 

طرف آخر هو"جاستون" ( ص٢٣٤).  
وأخيرا، لقد نجح صنع اهللا إبراهيم للغاية في اختيار اللغة التي 
كتب بها الرواية. فيقول مثال: "وقعت في الناس زعجة وكرشة"، أو 
"ذهبت إلي المجمع فوجدت عليه حرسية شديدة". وعلى هذا المنوال 
واصل صنع اهللا إبراهيم فاستطاع أن يوحي بالعصر تماما، وأن يتجنب 

في الوقت ذاته غرائب الكالم أو المهجور وغير المفهوم منه.  
كاتب  من  التفكير  إليقاظ  أخرى  محاولة  والقبعة"  "العمامة 
يعتمد على مخاطبة العقل أكثر من أي شيء آخر، وسعيا لتحريك الهم 
العام والتأمل في أحوالنا المضطربة القلقة في زمن الغيم الفكري، 
والغزو، والشتات الوطني. تحية للكاتب الكبير الذي أسعدنا وتهنئة 

من صميم القلب.  

"رواية تحتل مكانا بارزا بين روايات الحكي"، هذا هو االنطباع 
الذي ترّسخ لدي في المرتين اللتين قرأت فيهما رواية تغريدة البجعة 
لمكاوي سعيد. ينطلق الحكي في الرواية في البداية حرا مسترسال 
ليبدو وكأنه تداعيا حرا لألفكار والذكريات عن بشر وأشخاص 
ومواقف مختلفة ومتعددة ال تصنع في أول األمر ترابطا فيما بينها. ثم 
يبدأ مكاوي في تناول الخيوط التي نثرها في البداية، ويشرع خطوة 
بخطوة في نسج بناء الرواية منها، فيضع المواقف واألشخاص كٌل 

في موضعه وسياقه الزمني لتكتمل بالتدريج سلسلة األحداث.
والسرد في الرواية يتم على لسان "مصطفي" الراوي المشارك في 
األحداث. أما مركز األحداث فهو منطقة وسط البلد بما تتمتع به هذه 
ومتعددة  متنوعة  عوالم  فتجد  طابع "كوزموبوليتاني".  من  البقعة 
متجاورة في هذه المنطقة: المثقفون والمهاجرون األجانب وأطفال 

الشوارع والنشطاء السياسيين وغيرهم. 
يصف الراوي هذا من خالل تجربته التي تتقاطع مع كل هذه 
التي  األمريكية  المهاجرة  مارشا  عن  يحكي  مثال  فتجده  العوالم. 
تقيم في وسط البلد و تربطه بها عالقة يعجز هو نفسه عن تحديد 

كنهها. 
األجانب  من  واسع  عالم  على  مارشا  خالل  من  الراوي  يتعرف 
اللغة  في  خاصة  دروسا  إعطاءهم  من  ويرتزق  مصر،  في  المقيمين 

العربية الفصحي والعامية باإلضافة إلى عمله األساسي في الصحافة. 
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مراجعات
حتي لو تم النظر إليها بشكل منفصل، مثل واقعة محاولة بعض أطفال 
الشوارع إزالة وشم الصليب من على مرفق زميل لهم مستخدمين ماء 
النار، وكذلك الواقعة الطريفة عن إحدي الصحف أيام الدولة العثمانية 
والتي وصفت الثورة الروسية سنة ١٩١٧ بأنها "خناقة" وقعت باألمس 
في روسيا وذلك بسبب الرقيب اإلعالمي الذي يحذف كل الكلمات 

التي على شاكلة "حزب" "ثورة" "الشعب" "حقوق" "دستور". 
وقد كان للسياسة بشكلها المباشر، وألحداث شهيرة في أيامنا 
إلي  سويف،  بني  ثقافة  قصر  حريق  فمن  األحداث.  في  حضورا  هذه، 
مظاهرات الغضب ضد الواليات المتحدة األمريكية األمريكية، إلي 

حرب لبنان األخيرة.
كل هذا جعل من الرواية وبخاصة في قسمها األخير وثيقة إدانة 
للواقع ورفض له ورغبة في تغييره: "لو تعلم ياكريم أني اآلن أتمني 
أن أغوص في الوحل.. أريد الموت قذارة.. أن أتطهر بالوسخ.. فربما 
والبوتقة  والتنظير  العلم  اشمئزازا،  لي  ويظهر  الوسخ  يتجنبني  لن 
الحقيقي،  العالم  عن  عزلتنا  من  وراءها  ونحتمي  فيها  نعيش  التي 
صنعنا عالما أخر موازيا ليس جميال وال محمال بالمثل.. بل عالما 
تافها متعاليا خاليا من الروح.".. "لم أكن سيدا في حياتي.. كنت 
خادما ملعونا لوسائل الرزق.. ختامي مسك وسام وجنون.. عشت غبيا 
خوافا لم تتجاوز أفكاري قفصي الصدري.. بضعة أشهر قضيتها في 
المعتقل في أول حياتي أحالتني لسلة قمامة لكل قاذورات العالم.. لم 
أعد بعدها أجرؤ أن أجالس المسيسين حتي على المقاهي.. هربت إلي 
الخارج وعندما عدت أختفيت خلف كاميرا تمتلكها أمريكية.. ما 
الفرق بيني وبين من يملكون دكاكين حقوق اإلنسان ومنع تمييز 

المرأة؟"
الرواية وبالرغم من النقد والتقريع العنيف الذي تقدمه لمثقفي 
وسط البلد المعزولين والبعيدين عن العالم الحقيقي، وبالرغم من  
إدانتها للواقع الذي نعيشه بشكل عام، وبالرغم من أن الراوي كانت 
له جوالت بين المظاهرات والتنظيمات السياسية التي تجسد الرفض، 
في  فهي  الواقع.  هذا  لتغيير  كوسيلة  بها  إقتناعه  يبدي  ال  أنه  إال 
وسيلة  منها  أكثر  الغضب  عن  للتعبير  كوسيلة  تبدو  الرواية  هذه 

للتغيير. 
وفي الوقت ذاته ال تتعرض الرواية، وال يطرح الراوي، أداة أخري. 
فتنتهي الرواية بمشهد لبنان وهي تحت القصف االسرائيلي الوحشي. 
األطفال  بمشاهد  عينيه  يحشو  وهو  الحياة  من  ينسحب  والراوي 
والمدنيين القتلي جراء القصف، وذلك بعدما قام بتوزيع ممتلكاته. 
فالشرائط التي قام بتسجيلها لألطفال المشردين وخطة الفيلم وكل 
سيمنحها  ومكتبته  إخالصه.  في  يثق  مصري  لمخرج  منحه  شيء، 
البن أخته التي طلبها منه ذات يوم. وأمواله اشتري بها شهادات استثمار 
لصالح أبناء أخته مستحقة الدفع بعد ١٥ سنة. وكريم اشتري له محال 

وكتبه باسمه محاوال إنقاذه من مصيره المظلم.
ورافضا  الواقع  على  غاضبا  الحياة  من  الراوي  ينسحب  وهكذا 
له تاركا لغيره تغييره، بعد أن بذل آخر محاولة في وسعه إلنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
للواقع،  جاف  رصد  مجرد  ليست  أنها  فيها  ما  أجمل  رواية  هذه 
وإنما تجاوزت ذلك لتصبح استجابة جمالية آلالمنا واحباطاتنا وآمالنا 

ومخاوفنا.

لعالم  مفتاحه  فهي  النقطة.  هذه  خالل  من  عليه  مارشا  تسيطر 
ولوجه  عليه  عسيرا  ويصبح  به  عالقته  ستنهار  وبدونها  األجانب، 
واالنتفاع منه. وحين تهتم مارشا فجأة بأطفال الشوارع، تدفعه للبحث 
عن كريم، الصبي الذي يتزعم مجموعة من "شمامي الكلة" كما 
عن  تسجيلي  فيلم  تصوير  في  يساعده  لكي  السارد،  عليهم  يطلق 
ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، وتحصل هي على تمويل للفيلم من 
جهات مانحة أجنبية "منظمات دولية ومهرجانات سينمائية". يساعدها 
منه  رغبة  أو  خسارتها  من  بخوفه  ربما  مدفوعا  البداية  في  الراوي 
في معرفة العالم الخاص بكريم، ثم ينقلب بعد ذلك عليها كارها 
ورافضا لكل ما تدفعه للقيام به، وبخاصة بعدما يشاركها جريمتها 

في إخفاء ما حدث لجوليا.
وتجعلها  مارشا  عليها  تعطف  السودان  جنوب  من  فتاة  وجوليا 
أنها  في  تشك  عندما  عليها  تنقلب  ولكنها  شقتها.  في  لديها  تعمل 
قامت بسرقتها. قتقوم باحتجازها بمساعدة الراوي وضربها وتقييدها 
والضغط عليها لكي تعترف. فتنتحر الفتاة بإلقاء نفسها من الطابق 

الرابع عشر!
يظل القارئ طوال الرواية مالحظا لوجود جوليا، لكنه ال يشعر 
بمأساتها حتي تنتحر! تماما كما حدث مع الالجئين السودانيين في 
ميدان مصطفي محمود. ليكتشف الراوي والقارئ معا بعدها كم 
كانا عنصريين. فجوليا ماتت ألنها سرقت مبلغا تافها كي تسافر مع 

حبيبها ألمريكا هربا من جحيمها في السودان وفي مصر.
يفتقد  العاطفي  المستوي  فعلى  متصال.  إخفاقا  يعيش  الراوي 
حبيبته هند التي قتلتها دانة مدفع قديمة من أيام حرب ١٩٧٣ "حادث 
له داللته". وتظل هند بالنسبة له حبا سماويا يؤرقه فال أحد يشبهها وال 
أحد يحتل مكانها. وعلى النقيض منها زينب: حب غريزي بحت. أما 
ياسمين فهي بين هذا وذاك. ومع ذلك يحاول وضعها في مكانة هند. 
أما على المستوي العملي، فال الراوي أصبح شاعرا كبيرا، وال 
صار كاتبا لألغاني، وأصدقاؤه يتساقطون واحدا بعد اآلخر: مثال أحمد 
الحلو صديقه الماركسي الثوري الذي قام بتجنيده إلحدي التنظيمات 
هو  المتطرف  الديني  اليمين  ألقصي  بعنف  انتقل  السرية  اليسارية 

وزوجته "الرفيقة" السابقة بنفس التنظيم. 
في  مظاهرها  الكاتب  يرصد  تحوالت  من  كجزء  هذا  يحدث 
روايته، مثل تحّول شارع خوفو المؤدي لمعهد السينما إلي شارع خاتم 
المرسلين، وتحريم العمل بالشركات ومؤسسات المجتمع المختلفة 
الفتاوي  وبرامج  الدينية  الفضائيات  وحمي  جاهلية،  مجتمع  ألنه 
وغيرها من تحوالت اعترت المجتمع المصري منذ عهد السبعينات 

وحتي اليوم. 
المحب  التشكيلي  الفنان  عصام  هو  يسقط  آخر  صديق  وهناك 
للحياة بشكل واضح. ولكنه حين يفقد حبيبته اآلسيوية يسقط في 
دورة اكتئاب تدفعه ألن يّحول شقته إلي كتاب للذكريات. فعلي كل 
جدار رسم حبيبته: وهي تقرأ، وهي تتناول اإلفطار، وهي تعد الطعام، 
وهي تضحك. ثم اختلي بنفسه منتظرا الموت "كنت أراه كالبجعة 
في إيامها األخيرة حين تستشرف الموت فتتجه إلي شاطئ المحيط 
ثم  الشجية  الوحيدة  تغريدتها  وتغرد  األخيرة  رقصتها  في  وتنطلق 
تموت". كان الراوي يصف عصام صديقه ولكن الوصف ذاته انطبق 

عليه في آخر الرواية كما سنري.
الرواية مليئة بالقصص والتفاصيل ذات الداللة في سياق األحداث 
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وترتدي ثياب ذكورية ولديها التباس في هويتها الجنسية؛ "جمال" 
أم لولد وبنت وزوجها منشغل عنها بأصدقائه وال نراه أيضا في الفيلم، 
عملت كموديل في اإلعالنات وظهرت ككومبارس في المسلسالت، 
تدخل سن اليأس وهذا يسبب لها قلقا كبيرا. وعلى الجانب المقابل 
لمحل الكوافير يوجد محل للخياطة تديره "روز"، وهي سيدة متقدمة 
في السن، مع أختها "لي لي" التي تعانى من خلل عقلي يجعلها تتصرف 

كاألطفال.
الرهيفة  بطبيعتها  األنثى  على  فيلمها  في  لبكي  نادين  تركز 
المفعمة بالحياة، وبقدرتها البسيطة على تخطي العواقب، وبأمومتها، تلك 
الخصائص التي شوهتها الميديا لتختصر المرأة في هيئة سلعة ومصدر 
للغواية فقط، يلهث وراءها البعض ويستنكرها آخرون. تيمة العذراء 
مريم ، بكل تداعيتها القدسية وكرمز لألمومة والحماية والمباركة، 
اإلنسانية  العالقات  أكثر  من  بأختها  روز  عالقة  الفيلم.  في  تتكرر 
الشهرية  الدورة  أن  جمال  فيها  تدعى  التي  اللقطة  كذلك  حساسية. 
فاجأتها لتدخل قبل الفتيات المنتظرات الحمام لتسكب بعض من الصبغة 
الحمراء في الفوطة الصحية وتلقيها في سلة الفضالت في الحمام بشكل 
واضح. كذلك اللقطة التي تلتقي فيها "ليال" بزوجة حبيبها لتنزع عنها 

شعر جسدها، وتمتزج فيها الشراسة بالفضول لمعرفة اآلخر.
الفيلم ال يمسك خيًطا دراميا واحدا، بل يقدم بانوراما بصرية تجيد 
الحياة  عن  دراما  جيدا،  بخيوطها  اإلمساك  الكليبات،  مخرجة  نادين، 
اليومية لهذه المجموعة. بل يمكن القول أن الفيلم كله كان طموحا 
قديما للبكي ظهرت بوادره منذ كليباتها مع نانسي عجرم. فالفيلم، كما 
هو الحال في كليبات نانسي، يدور في محل كوافير ويتحدث عن الحب 

من جوانبه العديدة وينتهي بفرح "نسرين" الذي يجمع أبطال الفيلم.
أبطال نادين لبكي عاديين تماما، ال قضية تشغلهم سوى أن يعيشوا 
خوض  في  رغبة  وال  شيء،  تغير  في  رغبة  ال  يريدونها،  كما  الحياة 
محاوالت صدامية، بل هم في النهاية امتداد لمن سبقوهم. فـ"نسرين" 
تقوم بعملية "ترقيع" كحل واقعي ألنها ال تستطيع مصارحة خطيبها. 
وفي زفافها تنصحها أمها بطاعة زوجها وبالحفاظ علي بيتها. وهذا ما 
تريده نسرين. أما "ليال" فهي ال تدخل في صراع من أجل الحصول 
على حبيبها، بل تفضل االنسحاب في هدوء ثم تتزوج من رجل آخر 
يعمل شرطًيا. و"روز" ال تستجيب لما يريده قلبها عندما يطلب أحد 
لواجب  فقط  تستجيب  مقابلتها،  فرنسي،  عجوز  رجل  وهو  زبائنها، 

رعايتها ألختها. 
الفيلم على مستوى الصورة والموسيقي عذب وتنساب أحداثه في 
سالسة متناهية. أداء الممثلين كان تلقائيا على الرغم من أنها تجربتهم 
مختلة  عجوز  امرأة  إال  هي  ما  لي"  أن "لي  تظن  أنك  لدرجة  األولى، 

عقليا فعال. 
جذب  أجل  من  تجاري  ابتذال  في  تورطه  عدم  للفيلم  يحسب 
المشاهدين، وعدم تبنيه لشعارات نسوية طنانة، خاصة أنه يتحدث في 
منطقة يسهل ابتذالها جدا. فعن "ريما" المثلية جنسيا، ال يركز الفيلم 
علي حسية العالقة بينها وبين إحدى زبائنها في محل الكوافير، بل 
على تلك المشاعر الملتبسة التي يصعب إدراكها. كذلك يحسب للفيلم 
خروجه عن دائرة شركات اإلنتاج الضخمة بشروطها التجارية. فهو 
علي  عام 2007  كان  مهرجان  في  ُعرض  مشترك،  أوروبي  إنتاج 
غير  نجاحا  حقق  حيث  األولي،  اإلخراجية  التجارب  فاعليات  هامش 

مسبوق في الدول األوربية كفيلم عربي.

* فيلم: سكر بنات
* إخراج: نادين لبكي

* إنتاج: ٢٠٠٧

"سكر بنات"
أو كوافري نادين لبكي

 تامر فتحي
"سكر بنات"، أو الحالوة المخصصة لنزع الشعر الزائد عند النساء، 
هو عنوان أول أفالم المخرجة اللبنانية نادين لبكي، صاحبة كليبات 
نانسي عجرم الشهيرة. والفيلم، كما يبدو من عنوانه، يدور عن النساء 
أوال وأخيرا. فهو ال يقدم صورة عن المجتمع اللبناني، وال حتى خلفية 
واحدة لما يدور على المسرح السياسي هناك. الرجال يظهرون في الفيلم 
في صورة مضببة غير واضحة، بعيدون عن مجرى األحداث، على الرغم 

من أنهم مسببات مهمة لها. 
يبدأ الفيلم بمشهد إعداد "الحالوة" وينتهي بأغنية "مرايتي.. أنت 
أنا وأنا أنت.. بعيوني أنتي ستي يا مرايتي". وهو يقدم رؤية خاصة من 
داخل عالم النساء، من خالل قصة تدور في لبنان ومن الممكن أن تدور 
في أي مكان آخر. يتناول الفيلم، الذي كتبته نادين لبكي ورنداي 
أربعة  قصة  أيام،  بتسع  الماضية  لبنان  حرب  قبل  تصويره  وتم  الحداد 
لبكي،  نادين  دورها  تلعب  محل "كوافير": "ليال"  في  يعملن  نساء 
امرأة مكتملة األنوثة واثقة من نفسها مخلصة لمن تحب وعلي عالقة 
حصافة  أكثرهن  الفيلم؛ "نسرين"  في  نهائًيا  نراه  ال  متزوج  برجل 
وقدرة علي تدبر شئون المحل، مخطوبة وتعد لحفل زفافها قريبا، فقدت 
عذريتها في عالقة سابقة لكنها ال تخبر خطيبها؛ "ريما" المتوحدة، 
دائما  أذنيها  علي   mp3 سماعات  تعلق  وصمتا،  طفولة  أكثرهن 

١١١



املشاركون يف العدد
كاتب وصحفي مصري

عضو حركة مقاومة الطالبية، جامعة حلوان 
كاتب ومناضل اشرتاكي 

شاعر وصحفي 
كاتب وعضو مركز الدراسات االشرتاكية 

 مؤسس تيار االشرتاكيني األمميني باململكة املتحدة، توفى عام ٢٠٠٠
صحفية وعضو مركز الدراسات االشرتاكية 

باحثة متفرغة جبامعة مانشسرت، اململكة املتحدة    
كاتبة اشرتاكية 

أستاذ كرسي هندسة التنمية املستدامة، جامعة والية بنسلفانيا
كاتب اشرتاكي 

عامل ومناضل يساري  
طالب دكتوراه، جامعة ميشيجان، الواليات املتحدة  

كاتب ومناضل اشرتاكي بريطاني 
مناضل اشرتاكي ثوري إسباني مقيم يف اململكة املتحدة 

روائي وصحفي 
معيد بكلية اآلداب، جامعة عني مشس 

كاتب وباحث اشرتاكي 
خمرج ودراماتورجي 

صحفي وعضو مركز الدراسات االشرتاكية 
باحث مبركز البحوث العربية واألفريقية 

كاتب وعضو مركز الدراسات االشرتاكية 
كاتب ومفكر وأستاذ جامعي

كاتب وعضو مركز الدراسات االشرتاكية

* أحمد اخلميسي: 
* أشرف عمر:
* بشري صقر: 
* تامر فتحي: 
* تامر وجيه: 
* توني كليف:

* جيهان شعبان: 
* داليا سعيد: 

* رقية حجازي: 
* سعيد النشائي: 

* سيد عبد الرمحن: 
* صابر بركات: 

* عاطف شحات: 
* كريس هارمان: 
* لوك ستوبارت: 

* حممود الورداني: 
* حممد حسين: 

* حممد سعيد عز الدين: 
* حممد عبد اخلالق: 
* مصطفى البسيوني: 

* مصطفى جمدي اجلمال: 
* مصطفى حميي: 
* نادر فرجاني: 
* حييى فكري: 



رقم اإليداع: ٢٠٠٣/١٦٩٢ السعر: ٥ جنيهات

  غري دورية ــ  يصدرها مركز الدرسات االشرتاكية ــ العدد ١٩ ــ ربيع ٢٠٠٨

      جيهان شعبان عن إضراب الضرائب العقارية      عاطف شحات عن ظاهرة أوباما      كريس هارمن عن األزمة 
القبطية تاريخ مصر  الورداني عن  محمود  التضخم والديكتاتورية       نادر فرجاني عن  العاملية       االقتصادية 

جيهان شعبان عن إضراب الضرائب العقارية     
التضخم والديكتاتورية  عن 

عاطف شحات عن ظاهرة أوباما     
الورداني ع محمود 

      
العاملية             االقتصادية 

ÃÈ“
<ÖÜvji

[∞�ä◊ 

Ífi^€◊√÷]<Í⁄¯â˝]<›^äœfi˜]<ÖÊÑq
pÇvji<ÌËÖÁn÷]<Üí⁄

Ífi^€◊√÷]<Í⁄¯â˝]<›^äœfi˜]<ÖÊÑqÍfi^€◊√÷]<Í⁄¯â˝]<›^äœfi˜]<ÖÊÑq
pÇvji<ÌËÖÁn÷]<Üí⁄pÇvji<ÌËÖÁn÷]<Üí⁄

Ífi^€◊√÷]<Í⁄¯â˝]<›^äœfi˜]<ÖÊÑqÍfi^€◊√÷]<Í⁄¯â˝]<›^äœfi˜]<ÖÊÑq
pÇvji<ÌËÖÁn÷]<Üí⁄pÇvji<ÌËÖÁn÷]<Üí⁄

واقرأ أيضا




