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أوراق اشرتاكية
 غري دورية ــ  يصدرها مركز الدراسات االشرتاكية

 العدد 21 ــ خريف 2009

قواعد النشر

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

كلمة  و1500  القصرية(،  )املراجعات  كلمة   500 بني  املنشورة  النصوص  كلمات  أعــداد  ــرتاوح  ت  *
)املتابعات(، و2500 كلمة )املقاالت(، و5000 كلمة )الدراسات(.

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

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

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

املراسالت
باسم احملرر العام 

 7 شارع مراد ــ  ميدان اجليزة
e-mail: awraq_soc@yahoo.com
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هذا العدد!
يتضمن هذا العدد مجموعة متنوعة وثرية، من الموضوعات والدراسات 
والتحليالت. ففي باب المتابعات نرصد األزمة اإليرانية الحالية، و نحاول 
وضعها في إطارها التاريخي، بعد مرور ثالثين عامًا، على الثورة اإليرانية. 
وفي مقال حول إدارة أوباما، يبدد عاطف الشحات األوهام، حول إمكانية 
في  االستعمارية  األمريكية  السياسة  في  شأن،  ذات  تغيرات  أي  حدوث 
منذ  المأزوم،  اللبناني  السياسي  المشهد  محي  مصطفى  ويرصد  منطقتنا. 

انتخابات الصيف الماضي.
عميًقا،  ورصدًا  تحلياًل  طنطاوي  غادة  تطرح  الدراسات؛  باب  في 
لتطورات الطائفية الدينية في مصر، من حيث جذورها التاريخية واالجتماعية، 
ومخاطرها على مستقبل الحركة العمالية واالجتماعية في مصر. وفي دراسة 
ألهم  ماركسية،  قراءة  عزت  أحمد  يقدم  الفرنسية،  الثورة  عن  تفصيلية 
محمد  ويقدم  الثورات.  تاريخ  عن  جديدة  سلسلة  وذلك ضمن  أحداثها، 
حسني عرضًا لظاهرة، كثيرًا ما يتم تجاهلها في التاريخ المصري، أال وهي 

الدور السياسي للبدو في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
شل  الذي  العام،  النقل  إضراب  حول  العدد،  هذا  تحقيق  يدور   
العاصمة، في ١٨ أغسطس الماضي. يعرض هيثم محمدين وأحمد عزت 

أحداث اإلضراب، وخلفياته، وتاريخ نضال سائقي النقل العام.

أما ملف العدد، وهو عن النقابات العمالية فيقدم مصطفى بسيوني دراسة 
تفصيلية عن بنية وتطور التنظيمات النقابية العمالية في مصر ويعرض محمد 
حسني تاريخ الحركة العمالية المصرية، منذ نشأتها، وحتي ١٩٥٢. وتقدم 
التي  الدروس  وأهم  البرازيل،  في  العمالية  الحركة  تجربة  المهدي  رباب 
الغنية  التجربة  تلك  من  مصر،  في  العمالية  الحركة  بها  تستفيد  أن  يمكن 
النقابات  تجربة  في  المنعطفات  ألهم  تماللي  ياسين  ويعرض  والمعقدة، 

المستقلة الجزائرية.
مناهضة  »حزب  مؤسس  بيزنسونو«،  »أولفيير  مع  فهو  العدد  أما حوار 
في  نوعها،  من  فريدة  مبادرة  يعتبر  والذي  فرنسا،  في  الجديد«  الرأسمالية 

اليسار الراديكالي العالمي، مليئة بالتحديات واإلمكانيات.
وفي الباب الثقافي في هذا العدد، تقدم دينا حشمت قراءة نقدية لظاهرة 
الرواية المصرية الحديثة ذات االنتشار الواسع، في حين يقدم سامح نجيب 
العالم  أمين  محمود  للراحلين  المصرية«  الثقافة  »في  لكتاب  نقديًا  عرضًا 
وعبد العظيم أنيس، الذي كان له أثر كبير، في الساحة الثقافية المصرية، 

في منتصف القرن الماضي.
هذا، باإلضافة لتنويعة عروض الكتب واألفالم في باب مراجعات.

احملرر

58 ملف العدد
* النقابات العمالية

72 دراسات
* املسألة القبطية
* الثورة الفرنسية

* البدو والسياسة

106 مراجعات
* رواية »يوتوبيا«

* فيلم »دكان  شحاتة«

6متابعات
* إيران 1979 - 2009

* أوباما والشرق األوسط
* تناقضات املشهد اللبناني

يف هذا العدد

26 حتقيق
* إضراب النقل العام

66 حوار
* أولفيري بيزنسونو

80 ثقافة
* الرواية املصرية اجلديدة

* كتاب »يف الثقافة املصرية«

 يسبق كالمنا سالمنا.. يطوف ع السامعني معنا
أواًل



افتتاحية العدد!
نعيش اليوم في مصر، في ظل مجموعة من التناقضات الحادة، فالنظام 
الحاكم أمام سلسلة من التحديات الضخمة، خالل العامين القادمين. أول 
هذه التحديات، وأخطرها، هو األزمة االقتصادية العنيفة، التي يمر بها 
االقتصاد العالمي، والتي ستخلق، دون شك، حالة من عدم االسقرار، 

واإلرتباكات العنيفة، في السياسات االقتصادية، في الفترة القادمة.
إن الحديث الحالي عن تشافي النظام الرأسمالي من أزمته الطاحنة، 
فاإلنتعاش المحدود، الذي تشهده األسواق  ال أساس له من الصحة، 
يُخرج  لن  مؤقت،  انتعاش  هو  الماضية،  القليلة  الشهور  في  العالمية، 
الرأسمالية العالمية من أزمتها، على المدى الطويل، فهو مبني، ليس على 
الدول  بل على تدخل غير مسبوق من حكومات  للنظام،  الربحية  عودة 

الرأسمالية الكبرى.
٥تريليون  من  أكثر  العشرين  دول  مجموعة  حكومات  أنفقت  لقد   
دوالر، إلنقاذ النظام المالي من االنهيار، أي أن الدين الخاص، والذي 
كاد يدمر كبرى بنوك وشركات العالم، قد تحول إلى دين عام، ولكنه 
التي إستدانتها  تُعاَلج أسبابه الجوهرية، والتريليونات  لم يختفِ، ولم 
حكومات العالم، إلنقاذ النظام، البد من استعادتها، عبر تقليص اإلنفاق 
في المستقبل، وهو ما يهدد بمرحلة أشد خطورة في األعوام القادمة، 
بل أن االنتعاش الحالي مجرد فقاعة جديدة، خلقها ذلك التدفق المالي 

الحكومي الضخم، والتي ال تملك الحكومات موارد استرجاعه. 
التي  تلك  من  أعنف،  أزمة  سيخلق  الجديدة  الفقاعة  هذه  انفجار 

شهدناها عام ٢٠٠٨،
أحدثها  التي  فالفقاعة  العواقب،  من  المصرية  الرأسمالية  تنجو  ولن 
اإلنفاق غير المسبوق للدول الرأسمالية الكبرى، قد أنقذت النظام مؤقتة، 
من السقوط في دوامة االنهيار اإلقتصادي، ولكن حتى أكثر االقتصاديين 
البرجوازيين تفاؤاًل باالنتعاش الحالي، يعترفون بأن برنامج اإلنقاذ الحكومي 
غير قادر على االستمرار، أو على معالجة االختالالت الهيكلية، في النظام 
لالقتصاد  األساسية  المرتكزات  أن  يعني  ما  وهو  العالمي.  الرأسمالي 
المصريين  وتحويالت  والسياحة،  السويس  قناة  دخل  من  المصري، 
بالخارج، واالستثمار األجنبي، والتصدير، وهي كلها معتمدة تماما على 
صحة النظام العالمي، ستتعرض، عاجاًل أو آجاًل، ألزمة عنيفة، تعصف 

باالنتعاش المؤقت الحالي.
 وعلى المستوى السياسي، فالنظام يواجه تحدي االنتخابات البرلمانية، 
في العام القادم، والتي يريد فيها اإلقصاء الكامل لإلخوان  المسلمين، 
إما  مخططات  عن  نعرفه  ما  بكل  عام٢٠١١،  في  الرئاسية،  واالنتخابات 

للتوريث أو التمديد.
 هذه المخططات ستخلق، دون شك، أزمة عنيفة، فنحن في نهاية 
األمر أمام مرحلة إنتقال للسلطة، وحتى لو كان هذا االنتقال يحدث من 
داخل المنظومة الحاكمة، وربما من داخل األسرة الحاكمة، فهو سيؤدي 
بالضرورة ألزمة داخل النظام. فالنظام ليس كتلة صلبة وموحدة، ولكن 
به أجنحة ومصالح متنافسة ومتناقضة. وأي قراءة سريعة لفترات االنتقال 
السابقة للسلطة، تؤكد ذلك، فبإستثناء وصول مبارك نفسه للسلطة، بعد 
اغتيال السادات،)عملية اإلغتيال والتحدي األمني وحد النخبة الحاكمة 
حول مبارك(، كانت االنتقاالت في  السلطة التي سبقت ذلك، مدخاًل 

ألزمات حادة داخل أروقة النظام )األزمة في ١٩٥٤ وفي١٩٧١(.
هذا التزامن، بين األزمة االقتصادية، وبين التحديات السياسية، في 
أجنحته، صعوبات  بمختلف  للنظام،  بالنسبة  يشكل  القادمين،  العامين 
جمة ومخاطر استثنائية، خاصة في ظل حركة عمالية واجتماعية، تزداد 

سياساته  فكافة  اإلقليمي،  النظام  دور  مستوى  على  أما  وعمًقا.  اتساعًا 
المقاومة  لخنق  الحثيثة  محاوالته  في  سواء  الذريع،  بالفشل  باءت  قد 
محاولته  في  أو  االنهيار،  من  عباس  محمود  عصابة  وإنقاذ  الفلسطينية، 
للتدخل في األزمة السودانية، التي تبدو على وشك االنفجار، مُهددة 

مصالح حيوية للنظام المصري.
لكن، ورغم أزمة النظام، فال يبدو أن المعارضة المصرية، بمختلف 
فاإلخوان  الحرجة.  الفترة  هذه  من  االستفادة  على  قادرة  تياراتها، 
المسلمون يواجهون هم أيضاًا أزمة استثنائية سواء بسبب القمع المتزايد 
من قبل الدولة، أو بسبب انقساماتهم الداخلية، التي تشل قدرتهم على 
الكبير.  حجمهم  رغم  ومتراجعة،  مترددة  قوة  منهم  وتجعل  المبادرة، 
والمعارضة الرسمية، التي امتدت أزمتها طوال العقدين األخيرين، يبدو 
أنها قد حسمت أمرها، بعدم الوقوف أمام مخططات النظام، بل المساعدة 
والمعارضة  البرلماني.  تمثيلها  في  رمزية  زيادة  مقابل  تنفيذها،  على 
الليبرالية، المتمثلة اليوم في أيمن نور، وما تبقى من حزبه، غير قادرة 
على بلورة بديل، قادر على جذب تأييد حقيقي، في أوساط الجماهير. 
نفسه  لطرح  الهزلية  والمحاوالت  نفسه،  نور  أيمن  بهلوانية  جانب  فإلى 
في  تختلف  سياسات  أية  يقدم  ال  فهو  ونجله،  لمبارك  وبديل  كزعيم، 
جوهرها عن تلك التي يتبناها النظام، سواء في الوالء المطلق لإلمبريالية 
أو  أفضل لمصالحها.  نفسه كراعي  لتقديم  الحثيثة  األمريكية، ومحاوالته 
في تبنيه الكامل لسياسات النظام االقتصادية. أما حركة كفاية، ومثيالتها 
من الجبهات النخبوية، التي تحاول هذه األيام إحياء مشروعها، فهي ال 
يبدو أنها تعلمت شىء من تجارب الماضي. الوجوه نفسها، و الشعارات 
نفسها، واإلستراتيجيات نفسها، و االنقسامات نفسها، و األفق النخبوي 
الضيق نفسه، وكل العوامل التي أدت إلى فشلها، في الجولة الماضية، 
وال  فحدث  لليسار،  بالنسبة  أما  الحماس.   وبنفس  جديد،  من  تُطرح 
واالحتجاجات  العمالي،  للحراك  المسبوقة  غير  الموجة  فرغم  حرج، 
الحراك،  ذلك  مع  االشتباك  في  النجاحات  بعض  ورغم  االجتماعية، 
اليزال اليسار يعاني من هامشية دوره السياسي، والحلقية المقيتة، التي 
اليسارية،  المجموعات  مختلف  وداخل،  بين،  يوم،  بعد  يومًا  تتعمق 
على  اآلن،  حتى  قادر،  غير  يجعله  مما  المستقلة،  أو  المنظمة  سواء 
ومن  النظام،  أزمة  من  تستفيد  وموحدة،   واضحة  برنامجية  رؤية  طرح 
زخم الحركة العمالية واالجتماعية، وغير قادر على ملئ الفراغ السياسي 

واأليديولوجي الرهيب، على يسار الساحة السياسية.
نحن إذاًا، أمام أزمة مركبة، خالل العامين القادمين، وإذا لم نتمكن 
سياسي  كبديل  نفسه  طرح  على  قادر  وجذري،  جديد  يسار  بلورة  من 
حقيقي، وكمنافس جاد لبقية قوى المعارضة المأزومة، بديل قادر على 
التي  والجماهيرية،  العمالية  القيادات  من  محدود،  ولو  قطاع،  جذب 
أفرزتها، وتفرزها كل يوم، حركة اإلضرابات واالحتجاجات المستمرة. 
وإذا لم يتمكن من االشتباك البنّاء والمستقل، في المعارك الديمقراطية 
القادمة، وإذا لم يطرح نفسه في مقدمة المعركة ضد اإلمبريالية والصهيونية، 
وكنصير مبدئي لمختلف حركات المقاومة في المنطقة. إذا لم يتمكن من 
كل ذلك، فستكون النتيجة، ليس فقط المزيد من التهميش، وعدم القدرة 
على النمو، وزيادة التأثير والفعالية، في الصراع الطبقي والسياسي. بل 
ستكون النتيجة ضياع فرصة تاريخية استثنائية، وخيانة للحركة العمالية، 
التي لن تغفر، ولن تنسى. ستضاف هذه الفرصة الضائعة، إلى أرشيف 
من  األربعينات،  منذ  والمتراكمة  المصري،  لليسار  الفاشلة  التجارب 

القرن الماضي.

يف هذا العدد
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سامح جنيب

أثارت االنتخابات اإليرانية، وما أعقبها من مظاهرات،ومواجهات وانقس���امات في صفوف 
الصفوة الحاكمة الكثير من التساؤالت وردود الفعل المتباينة في أوساط اليسار العالمي. 
فالبع���ض رأى في تلك األحداث مؤامرة، بقيادة اإلمبريالية األمريكية، وعمالئها في إيران، 
للتخلص من نظام أحمدي نجاد، والذي يمثل بالنسبة لهؤالء، نظامًا مناهضًا لإلمبريالية، 
ومنحازًا للفقراء. ورأى آخرون أن الحركة اإلصالحية بزعامة موسوي هي بالفعل حركة 
ديمقراطية، تحركت ضد نظام اس���تبدادي فاس���د، وأنها تمثل بالنسبة لهؤالء، األمل في 

تحرر الجماهير من نظام الماللي الديكتاتوري،
وبالتالي، رأينا البعض يدافع باس���تماتة عن ش���رعية وصح���ة االنتخابات، والتي أظهرت 
تأيي���د الغالبية العظمى م���ن اإليرانيين لنجاد، وسياس���اته، ورأينا البع���ض اآلخر يؤكد 
إدعاءات موسوي، ومؤيديه، عن تزوير االنتخابات والتدخل السافر للحرس الجمهوري، 

و«الباسيج«، إلنجاح نجاد بالقوة.

إيران: من ثورة ١٩٧٩ إىل أزمة ٢٠٠٩
حماولة للفهم
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 نظرة وراء األحداث
متابعات
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بديل  تحليل  يلي طرح  فيما  سنحاول 
لهاتين الرؤيتين، ليس بالتركيز على 
ولكن  ونتائجها،  االنتخابات  أحداث  تفاصيل 
بوضع هذه األحداث في سياقها التاريخي، وفهم 
جانب،  من  السلطة،  أجنحة  بين  االنقسامات 
الجماهيرية  الحركة  تمثله  الذي  والتحدي 
أن  األمر  واقع  في  يمكن  وال  للجناحين. 
نفهم معنى األحداث وخطورتها، بدون الرجوع 
للجذور، أي للثورة التي أطاحت بالشاه في نهاية 
السبعينات وطبيعة النظام اإلسالمي الذي وصل 
إلى الحكم والتطورات والتغيرات والتي طرأت 
على ذلك النظام منذ الثورة، فليسمح لي القارئ 
بالعودة قلياًل، للغوص في التاريخ ربما ساعدنا 

ذلك على فهم تعقيدات الواقع اإليراني الحالي.

الثورة
سبق  الذي  االستبدادي،  الشاه  نظام  ولد 
به  قام  عسكري  انقالب  في  اإليرانية،  الثوره 
المخابرات،  مع جهازي  بالتعاون  الجيش  كبار 
والذي   ،١٩٥٣ عام  في  والبريطاني،  األمريكي 
كان  الوطنية.  مصدق  محمد  بحكومة  أطاح 
مصدق قد وصل إلى رئاسة الوزراء بتأييد واسع 
من الطبقة الوسطى والمهنيين، وبتأثير إضراب 
»توده«  حزب  بقيادة  البترول،  لعمال  ناجح  عام 
البترول،  صناعة   بتأميم  لمطالبته  الشيوعي، 
وفرض السيطرة الوطنية عليها. وهذا ما فعله 
مصدق فور وصوله لرئاسة الحكومة في خطوة 
كله  العالم  هزت  االستعمارية  للقوى  تحدي 
ووصول  االنقالب  إلى  النهاية  في  أدت  ولكنها 

الشاه للسلطة.
على  عنيف  بهجوم  حكمه  الشاه  بدأ  وقد 
الوطنية  الجبهة  في  متمثلة  الوطنية  الحركة 
الحزب  وعلى  شكلها  قد  مصدق  كان  التي 

الشيوعي والحركة العمالية
االمبريالية  مع  الشاه  تحالف  وكان 
األمريكية تحالًفا مطلًقا ومعلنًا وأصبح يعرف 
بالشرطي األمريكي في الخليج العربي.  فشل 
من  حالة  لخلق  المتتالية  محاوالته  في  الشاه 
خالل  من  المستبد  بنظامه  والقبول  االستقرار 
بل  الرأسمالي.  التحديث  من  طموح  برنامج 
طبقة  سطوة  من  الرأسمالية  سياساته  كرثت 
األجنبية  والشركات  األعمال  رجال  من  ضيقة 
أمام  المجال  وتقليص  اإليراني  االقتصاد  على 
أسريًا  الصلة،  وثيقة  التقليدية  التجار  شريحة 
وأيديولوجيًا، برجال الدين. وفاقمت من اإلفقار 
خالقة  والمهنيين  والفالحين  للعمال  والتشريد 

جيش واسع من العاطلين في المدن الرئيسية
وقد جائت الشرارات األولى للثورة في ١٩٧٧، 
حيث كان هناك ضغًطا شديدًا من قبل اإلدارة 
الشاه  األمريكية والرئيس جيمي كارتر على 
للتخفيف بعض الشئ من قبضته الحديدية خوًفا 
من  بعدد  الشاه  قام  وبالفعل  متوقع.  انفجار  من 
اإلصالحات السياسية المحدودة والتي قلصت من 
السلطات شبه المطلقة لقوات األمن والمخابرات 
وفتحت أفًقا ضيًقا من حرية التعبير والحركة. 
التي  اللحظات  أخطر  أن  الشاه  يدركه  لم  ما 
قيامه  لحظة  هي  استبدادي  نظام  أي  تواجه 
الفرنسي  المؤرخ  الحظ  كما  بإصالحات 
توكيفيل. فالجماهير قرأت في هذه اإلصالحات 
سطوته  لكسر  وفرصة  النظام  لضعف  عالمة 

نهائيًا
من  موجة  اندلعت   ١٩٧٧ خريف  وفي 
تنويعة واسعة  السطح  إلى  االحتجاجات وظهرت 
من المنظمات والجمعيات في صفوف المهنيين 
واساتذة  والقضاة  المحامون  مقدمتهم  وفي 
الجامعات والصحفيين والطالب بما فيهم طالب 
المؤسسات الدينية. وقد طالبت الحركة الجديدة 
الصحوة  بحزب  ونددت  الديمقراطية  بالحقوق 
الحاكم. ومن جانب آخر بدأت الحركة العمالية 
اإلضرابات  من  مؤثرة  بسلسلة  النهوض  في 
التحركات  هذه  تطورت  وقد  واالحتجاجات. 
المتنوعة إلى سلسلة من المظاهرات الجماهيرية 
الهجمات  بوقف  مطالبة   ١٩٧٨ خالل  الضخمة 
األمنية على الطالب وبحرية الصحافة واستقالل 
االستعمارية  القوى  مع  العالقات  وقطع  القضاء 
والردوخ لمطالب العمال والفالحين االقتصادية. 
بل  محددًا  طبقيًا  طابعًا  للحركة  يكن  لم 
الفئوية  المطالب  من  واسعة  تنويعة  تضمنت 
الديمقراطية  المطالب  جانب  إلى  االقتصادية 
والوطنية العامة. وقد ساهم في استمرار الطابع 
أساسيين؛   عاملين  للحركة  المبهم  الشعبوي 
اليسار  رغبة  أو  تمكن  عدم  هو  األول  العامل 
العمال  حركة  وتنظيم  توحيد  من  اإليراني 
باقي  عن  مستقل  بشكل  الفقراء  والفالحين 
بل ساهم في خضوعها  الديمقراطية،  الحركة 
في  الصغيرة  والبرجوازية  البرجوازية  للقيادات 
إمكانية  أصاًل  يطرح  لم  وبالتالي  الحركة، 
الديمقراطية  الثورة  لهذه  العاملة  الطبقة  قيادة 
المعركة مع  المركزي في حسم  دورها  رغم 

الشاه
الخوميني.  بالطبع  كان  الثاني  والعامل 
المعارضين  وأشهر  أهم  الخوميني  كان  فقد 

لنظام الشاه منذ الستينات وقد طور من دعايته 
وطرح  نجف  في  المنفى  فترة  خالل  وأفكاره 
دورًا  لعبت  والتي  الجديدة   المفاهيم  من  عدد 
الثورة  ومضمون  شكل  تطور  في  محوريًا 

اإليرانية.
الملكية  األنظمة  أن  الخوميني  طرح  وقد 
هي بطبيعتها معادية لإلسالم وأن على المسلمين 
فريضة مقدسة للثورة على مثل هذه األنظمة.  وقد 
طور الخوميني من فكرة الثورة اإلسالمية على 
راديكالية  بأطروحات  )الشاه(  الملكي  النظام 
واالقتصادية  السياسية  الشاه  سياسات  ضد  عامة 
واالجتماعية. فهاجم الشاه لتحالفه مع الغرب في 
مواجهة  في  إلسرائيل  ولتأييده  الباردة،  الحرب 
واحتكار  الفساد  والنتشار  اإلسالمي،  العالم 
الثروة والسلطة وعلى إهمال الزراعة والفالحين 
مدارس  من  للجماهير  العامة  الخدمات  ولغياب 
ومستشفيات ومياة نظيفة وكهرباء في القرى 
والدفع  للفقراء  الشعبي  السكن  توفير  ولعدم 
العشوائية  المناطق  في  آدمية  غير  لحياة  بهم 
بالمدن وإلفالسه لصغار ومتوسطي التجار لصالح 
رأس المال األجنبي واالحتكاري واتهم سياسات 
الشاه بأنها السبب وراء انتشار الجريمة والخمور 
الخوميني  استخدم  والدعارة.  والمخدرات 
مصطلحات لم تكن تستخدم من قبل، إال في ما 
ندر، في التراث اإلسالمي، مثل الطبقة والصراع 
الطبقي والثورة الشعبية، وقد تميز خطابه بنبرة 
مستوى  على  تجاوزت،  ظاهرية،  راديكالية 
الخطاب، ما كان يطرحه الشيوعيين: »اإلسالم 
هو دين المستضعفين، وليس دين المستكبرين، 
اإلسالم لسكان العشش وليس لسكان القصور، 
اإلسالم ليس أفيون الشعوب بل مفجر صحوتها، 
الفقراء يموتون من أجل الثورة في  حين يتآمر 
األرض  في  المستضعفون  أيها  عليها،  األغنياء 
لنبني حزبًا للمستضعفين، ال الشرق وال الغرب 
نناضل من أجل اإلسالم وضد  بل اإلسالم، نحن 
الفوارق  سينهي  اإلسالم  واإلقطاع،  الرأسمالية 
بين الطبقات، لن يكون في ظل النظام اإلسالمي 
فالحًا واحدًا معدم دون أرض، دور رجال الدين 

هو تحرير الفقراء من سيطرة األغنياء«. 
الخوميني  دافع  الوقت  نفس  في  ولكن 
وهاجم  الخاصة  الملكية  قدسية  عن  باستماتة 
الداعية  واألفكار  والشيوعية  االشتراكية 
يهاجم  وكان   الناس  بين  الكاملة  للمساواة  
الرأسمالية في نفس الوقت الذي يدافع فيه عن 
يطرح  الخوميني  يكن  ولم  والتجار.  السوق 
بالطبع ضرورة إستيالء الجماهير الفقيرة على 
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الحكم بل ضرورة أن يتبع هؤالء رجال الدين 
ويوصلوهم إلى السلطة. وهنا تأتي نظرية »والية 
الفقيه« والتي طرح من خاللها أن النظام البديل 
رجال  حكم  هو  والرأسمالية  وللملكية  للشاه 
الدين لمصلحة الجماهير. وقد ظل هذا الجانب 
بدايات  في  الخلفية  في  الخوميني  مشروع  من 
الفترة  في  كله  التركيز  كان  حيث  الثورة 
األولى على الجانب الشعبوي الراديكالي المعادي 
الرأسمالي  واالستغالل  الملكي  لالستبداد 

والهيمنة اإلستعمارية.
في ظل غياب أحزاب يسارية ثورية، قادرة على 
المبهمة  الخوميني  لشعارات  بديل واضح،  طرح 
والمضللة، لم يكن غريبًا أن يصبح الخوميني 
ما  فسرعان  الثائرة،  للجماهير  األهم  الرمز 
في  واالنتشار  التأثير  واسعة  شعاراته  أصبحت 
وسَرعان  والمضربين،  المتظاهرين  أوساط 
منفاه،  من  الخوميني  عودة  مطلب  أصبح  ما 
الجماهير،  مطالب  رأس  على  الثورة  وإسالمية 
بمزيد  المتصاعدة  المظاهرات  الشاه  واجه  وقد 
الشاه  أسقط  ما  ولكن  والوحشية  القمع  من 
التدخل  بل  وحدها  المظاهرات  يكن  لم  فعليًا 
بشكل  أضرب  حيث  العاملة،  للطبقة  الحاسم 
يكاد يكون متزامنًا، عمال البنوك والمصانع 
الخاصة والسكة الحديد والمواصالت والموانئ 
والمؤسسات الحكومية، وجائت الضربة القاضية 

بإضراب عمال البترول.
خرج   ١٩٧٨ ديسمبر  من  عشر  الحادي  في 
وشلت  طهران  شوارع  إلى  متظاهر  ٢مليون 
أجهزة األمن والجيش وفر الشاه من البالد. وفي 
األول من فبراير ١٩٧٩ عاد الخوميني إلى طهران 

وكان في استقباله ٣ماليين إيراني

النظام اإلسالمي في ظل الخوميني:
لم تكن األطروحات اإلسالمية منحصرة في 
دعوة الخوميني أثناء الثورة، فكان هناك تأثيرًا 
شريعاتي«  »علي  المفكر  ألفكار  كبيرًا 
الراديكالية اإلسالمية، ولإلشتراكية اإلسالمية، 
التي كان يتبناها تنظيم المجاهدين، والليبرالية 
بازرجان، وهذا  التي طرحها  مهدي  اإلسالمية، 
كله إلى جانب الرؤى اإلسالمية التقليدية، والتي 

ظل يتمسك بها الكثير من رجال الدين.
لم يكن لدى قادة الثورة اإلسالمية أي تصور 
واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  حول  واضح 
دورًا  الماللي  بعض  أيد  يتبنوها.  أن  يجب  التي 
حرية  آخرين  فضل  فيما  للدولة  مركزيًا 
السوق،ولكن األحداث المتالحقة فرضت دورًا 

كبيرًا للدولة في العملية االقتصادية لمواجهة 
االنهيار االقتصادي الذي أدى إليه هروب كبار 
وضرورة  األمريكي  والحصار  الرأسماليين 

التعبئة العامة مع اندالع الحرب مع العراق.
األولى  الفترة  تلك  في  األهداف  وقد كانت 
)الثمانينات( هي درجة أكبر من توزيع الثروة 
الثائرة  الجماهير  لتهدئة  اجتماعية  وبرامج 
والتحديث  الرأسمالي  التراكم  استقرار  وإعادة 
رأسمالية  بهيمنة  الفترة  تلك  تميزت  الصناعي. 
المؤممة  والبنوك  الصناعات  خالل  من  الدولة 
سميت  والتي  الضخمة  الحكومية  والمؤسسات 
السيطرة  تحت  ظلت  »البونياد«،والتي  بهيئات 

الكاملة لماللي الخوميني.

مأساة اليسار:
تاريخية  أخطاًء  اإليراني  اليسار  ارتكب 
فادحة، خالل الثورة اإليرانية، فقد تحالف حزب 
وأيده  الخوميني،  نظام  مع  الشيوعي  »توده« 
تأييدًا غير مشروط. وكان التبرير لذلك، هو 
اعتبار الخوميني ومؤيديه قوة معادية لإلمبريالية 
وتقدمية. وكما هي العادة مع مثل هذه األحزاب 
الستالينية، التابعة لالتحاد السوفيتي، فقد قاموا 
بالتنظير لهذا الموقف الكارثي، بل واالنتحاري، 
بفكرة المراحل الثورية. أي أن إيران يجب أن 
الديمقراطية  الوطنية  الثورة  أواًل بمرحلة  تمر 
والتي اعتبروا الخوميني خير قائدًا لها ثم تأتي 
بعد تحقيق أهداف تلك المرحلة األولى مرحلة 
الثورة اإلشتراكية. بل ذهب الحزب إلى أبعد من 
ذلك وطرح أن هناك إمكانية للتحول السلمي 
والسلس من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية 
بتبني الخوميني »للطريق الالرأسملي للتنمية«، 

وهي نفس التنظيرات والحجج التي استخدمها 
الحزب  حل  لتبرير  المصري  الشيوعي  الحزب 
منتصف  في  الناصري  النظام  في  واالندماج 
الساذج،  المنظور  هذا  أساس  وعلى  الستينات. 
الشورى  مجالس  وتوحيد  تنظيم  من  فبداًل 
الجماهيرية  التشكيالت  من  العمالية، وغيرها 
الديمقراطية، التي تفجرت بشكل عفوي خالل 
الثورة، والحفاظ على استقاللية الطبقة العاملة، 
دعا الحزب العمال للرضوخ الكامل للخوميني 

وعصاباته.
بقية القصة معروفة، من حظر الحزب وإعدام 
وأتباعه،  كوادره  من  اآلالف  عشرات  واعتقال 
وإعدام قادته التاريخيين بعد تعذيبهم، وإذاللهم 
بالظهور على شاشة التلفزيون، لإلعتراف أنهم 
كانواعمالء للسوفييت، وأنهم ارتكبوا جرائم 
اإلسالم.  وضد  بل  الخوميني،  ضد  تغتفر  ال 
صغيرة  مجموعة  عن  هنا  نتحدث  ال  ونحن 
اإليرانية،  السياسية  الساحة  في  مؤثرة  غير  أو 
النضال  من  طوياًل  تاريخًا  للحزب  كان  فقد 
شاه.  أو محمد  شاه  سواء رضا  الشاه  نظام  ضد 
األربعينات  منتصف  في  عضويته  وصلت  وقد 
إلى خمسون ألف كادر، ومائة ألف منخرطين 
اليومية  الحزب، وكانت جريدته  في مؤسسات 
يزيد توزيعها عن المائة ألف، وكان له جذورًا 
العاملة  الطبقة  قطاعات  كافة  في  عميقة 
مثل  المحورية،  القطاعات  في  خاصة  اإليرانية 
وغيرها،  الثقيلة  والصناعات  والنقل  البترول 
ولعب الدور األكبر في إنشاء النقابات العمالية، 
العمالية غالبية مقاعد مجالس  واحتل كوادره 
النقابات، الممثلة ألكثر من ٣٠٠ألف عامل. كل 
مهب  في  ذهب  والجذور  والنضال  التاريخ  ذلك 

8

متابعات
إيران: من ثورة ١٩٧٩ إىل أزمة ٢٠٠٩

الثورة اإليرانية
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إيران: من ثورة ١٩٧٩ إىل أزمة ٢٠٠٩
الريح عندما واجه الحزب اختبار الثورة واختار 
العاملة  الطبقة  وقيادة  استقاللية  عن  التنازل 

وارتمى في أحضان الخوميني.
اإلسالمي،  اليساري  المجاهدين  تنظيم  أما 
فقد تحالف في البداية مع المعارضة الليبرالية،  
ثم تحول بشكل سريع إلى حملة من اإلغتياالت 
في  تمامًا  التنظيم  تحطم  وقد  النظام  ضد 
المواجهة المسلحة مع نظام الخوميني وانتهى 
العراق،  إلى  بالهروب  التنظيم  بفلول  األمر 
المدعمة  والتحالف مع صدام حسين في حربه 
أمريكيًا ضد إيران، في نهاية مأساوية لتنظيم 
يساري، كان قد لعب دورًا أساسيًا في بدايات 

الثورة.
أكثر من ١٢ ألف من المعارضين اليساريين 
في  استشهدوا  أو  إعدامهم،  تم  إما  للنظام، 
الخوميني،  عصابات  مع  المسلحة  المعارك 
إعدامهم  تم  آخرين،  وآالف  و١٩٨٥   ١٩٨١ بين 
في  والمعتقالت  السجون  في  محاكمات  دون 
الشاه  صيف ١٩٨٨ واجه الخوميني بعد سقوط 
على  الكاملة  سيطرته  أمام  أساسيين  عقبتين 
العقبة  كانت  الثورة.  مسار  وعلى  السلطة 
األولى هي التنظيمات الجماهيرية الديمقراطية 
الشورى  )مجالس  الثورة  خالل  تكونت  التي 
الشبابية  العمالية ومجالس األحياء والتنظيمات 
الموجة  هذه  ارتبط  وقد  إلخ(،  والنسائية.. 
الجماهيرية بتنظيمات اليسار، أما العقبة الثانية، 
فتمثلت في الجناح الليبرالي البرجوازي للثورة، 
بقيادة مهدي بازرجان والذي تولى رئاسة الوزراء 
الخوميني  بدأ  وقد  االنتقالية،  الحكومة  في 

بازرجان  بتشكيل  وقبوله  الليبراليين  باحتواء 
للحكومة. ولكنه في ذات الوقت كون سلطة 
ولجنة  ثورية  لجنة  تشكيل  خالل  من  موازية 
من  والمقربين  الدين  رجال  من  مركزية 
االنتقالية.  الحكومة  على  لإلشراف  الخوميني 
البازدران  قوات  على  اللجان  هذه  سيطرت  وقد 
)حرس الثورة(، التي كانت موالية لرجال الدين 

التابعين للخوميني.
بازرجان  مع   البداية  في  الخوميني  تحالف 
وللقضاء  الجامعات  في  اليسار  لتهميش  وذلك 
من  وغيرها  العمالية  الشورى  مجالس  على 
التي  الجماهيرية  الديمقراطية  التشكيالت 
انتشرت خالل الثورة واستبدالها بجمعيات دينية 
تحرك  وقد  الخوميني.  ماللي  فيها  يتحكم 
على  للقضاء  سريع  بشكل  وأتباعه  الخوميني 
منظمات اليسار بمنع و قمع مظاهراتهم وتدمير 
على  الهجوم  مع  ذلك  تزامن  وقد  مقراتهم، 
حقوق المرأة وفرض الحجاب وإطالق عصابات 
الحرس  الجماهير مع عدوان  لترهيب  الباسيج 

الثوري على الحركة الوطنية الكردية.
والخوميني  بازرجان  بين  المواجهة  جائت 
حول الدستور اإلسالمي الجديد. كان بازرجان 
الفرنسي،  الدستور  شاكلة  على  دستورًا  يريد 
أي دستور يقنن لجمهورية برلمانية ديمقراطية، 
وإن أخذت شكاًل إسالميًا. أما الخوميني، فأراد 
المجال  بالطبع دستورًا إسالميًا خالصًا، يفتح 
الدين.  لرجال  المباشر  والحكم  الفقيه  لوالية 
وقد تمكن الخوميني من فرض رؤيته وطرح 
إشارة  )دون  اإلسالمية  الجمهورية  مشروع 

للديمقراطية( الستفتاء شعبي حصل على تأييد 
٩٩٪ من األصوات. وعلى الفور طرح الخوميني 
عضوًا،   ٧٣ من  الخبراء«  »مجلس  إنتخاب 
من  تمكن  وقد  الجديد  الدستور  لصياغة 
لهذا  المرشحين  تسمية  في  الكامل  التحكم 
المجلس من خالل تدخل »اللجنة المركزية« 
وكانت النتيجة انتخاب مجلسًا غالبية أعضاؤه 
للخوميني،  مباشرة  التابعين  الدين  رجال  من 
وقد صيغ الدستور بشكل يمزج ظاهريًا بين 
الحقوق الديمقراطية وبين والية الفقيه ولكنه 

في مضمونه يميل بقوة لوالية الفقيه
أكد الدستور على حقوق اإلنسان ولكن دون 
الديمقراطية  وعلى  اإلهي  الحق  مع  التعارض 

طالما لم تتعارض مع حكم رجال الدين.
أن   مقدمته،  في  الدستور  تضمن  وقد 
األعلى  والقائد  األعلى،  الفقيه  هو  الخوميني 
الجمهورية  ومؤسس  ومرشدها  للثورة، 
األمة  وإمام  المستضعفين،  وملهم  اإلسالمية، 
األعلى  القائد  الدستور  أعطى  وقد  اإلسالمية، 
الذي  فهو  النطاق.  واسعة  استثنائية  صالحيات 
العريضة  والخطوط  اإلسالم  مصلحة  يحدد 
على  ويشرف  اإلسالمية،  الجمهورية  لسياسات 
التشريعية،  السلطات  بين  ويتوسط  تنفيذها، 
تعبئة  في  الحق  وله  والقضائية،  والتنفيذية، 
السالم،  أو  الحرب،  وإعالن  المسلحة،  القوات 

وتعيين قائد الجيش،... إلخ.
العناصر  بعض  به  الجديد  النظام  كان 
الديمقراطية، فالشعب هو الذي ينتخب البرلمان 
ولكن  الخبراء،  ومجلس  الجمهورية  ورئيس 
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القضاة،  األعلى  المرشد  يعين  ذاته  الوقت  في 
وموجهة  محدودة  )بمشاركة  األمناء  ومجلس 
من البرلمان(، ومجلس صيانة الدستور، ومجمع 
تشخيص مصلحة النظام. ويحق لهذه المؤسسات 
للرئاسة  المرشحين  تحديد  في  المنتخبة  غير 

ولعضوية البرلمان ومجلس الخبراء.
الليبرالية  المعارضة  على  القضاء  بعد 
لكافة  الوحشي  القمع  وبعد  واليسارية 
الباسيج،  قوات  يد  على  الجماهيرية  التنظيمات 
مع  الدين  ورجال  للخوميني  الحكم  إستقر 
على  خطرًا  تشكل  ال  شكلية  ديمقراطية 
السلطة الدينية طالما ظلت هذه السلطة موحدة. 
الصفوف  توحيد  على  الخوميني  ساعد  وقد 
األمريكية  الرهائن  أزمة  الجديد  النظام  في 
والحرب مع العراق حيث ظل التهديد الخارجي 
يمثل تبريرًا دائمًا لوحدة النظام ولقمع كافة 

أشكال المعارضة.

خامنئي ورفسانجاني والتحول إلى 
الليبرالية الجديدة:

 ،١٩٨٨ في  العراق،  مع  الحرب  نهاية  مع 
علي  اختيار  تم   ،١٩٨٩ في  الخوميني  وموت 
الجمهورية  رئاسة   تولى  الذي  خامنائي، 
بين١٩٨١،و١٩٨٩، مرشدًا أعلى للثورة، وانتُخب 
للجمهورية  رئيسًا  رافسنجاني  هاشمي 
تحالًفا  الزعيمان  شكل  وقد   ،)١٩٨٩-١٩٩٧(
وقد  الثنائي.  بالحكم  عرف  قويًا،  حاكمًا 
عن  بالتراجع  الثنائي  حكم  فترة  تميزت 
التي  االقتصادية،  الشعبوبية  السياسات  كافة 
ليبرالي  لبرنامج  والتحول  الثورة  دشنتها 
ذلك  يشمله  بما  االقتصادي،  لإلصالح  جديد 
العامة  الخدمات  وتقليص  الدعم،  إلغاء  من 
وخصخصة الشركات، التي كانت الثورة قد  
أممتها وفتح المجال أمام رأس المال األجنبي 
قوانين  وتغيير  التجارة  وتحرير  والمحلي 
تلك  المال. وقد نشأت في  العمل لصالح رأس 
بمليونيرات  سميت  جديدة  برجوازية  الفترة 
الخاص  القطاع  بين  التقاطعات  في  الماللي 
التجاري )البازار( من جانب وقمة القطاع العام 

وهيئات البونياد.
مثال  أكبر  نفسه،  رافسنجاني  عائلة  لعل 
لبروز ونمو هذه الطبقة البرجوازية الجديدة، 
إدارة  على  إخوته  أحد  فحصل  الثورة.  بعد 
أكبر منجم نحاس في البالد، في حين سيطر 
والتلفزيون،  اإلذاعة  شبكة  على  آخر،  أخٌ 
شركة  على  أقربائه  أحد  حصل  حين  في 

صادراتها  قدرت  والتي  الفستق،  تصدير 
تسيطر  حين  في  سنويًا،  دوالر  ب٤٠٠مليون 
عائلة رافسنجاني على أحدى أكبر الشركات 
الهندسية في قطاع البترول، باإلضافة لمصنع 
الطيران  شركات  وأهم  »دايو«،  سيارات 
رافسنجاني  ابن  أما  إيران.  في  الخاصة 
ثالثين  على  للخيول  فيملك مزرعة  األصغر، 
فدان، في أرقى أحياء طهران، حيث يقدر سعر 
الفدان بأكثر من ٤ ماليين دوالر. وفي ١٩٩٠ 
والبنك  رافسنجاني  حكومة  بين  اإلتفاق  تم 
المعروفة:  اإلصالحات  حزمة  على  الدولي، 
األسعار،  وتحرير  الخارجية،  التجارة  تحرير 
وإلغاء الدعم والخصخصة، وتشجيع االستثمار 
وإعادة  حرة،  تجارية  مناطق  وإنشاء  األجنبي، 
رأس  لخدمة  المالي  والقطاع  البنوك   تنظيم 

المال الخاص، واألجنبي.
وقد أدت »إصالحات« رافسنجاني االقتصادية 
إلى زيادة أسعار السلع االستهالكية، بين ١٩٩٣ 
و١٩٩٤، بنسب تتجاوز ٣٠٠٪، وزاد الدين الخارجي 
من ٧.٦٪ ، من إجمالي الناتج المحلي إلى ٥٨٪،  
في نفس الفترة. وأدت الخصخصة إلى تشريد 
البطالة،  العمال ومضاعفة  عشرات اآلالف من 
فقر  في  مطرد  إزدياد  مع  للثروة  وتركيز 
الغالبية من السكان. مع نهايات الفترة الثانية 
من  أصبح   ،)١٩٩٣-١٩٩٧( رافسنجاني  لرئاسة 
التي  الواضح أن سياسات التحرير االقتصادي 
تبنتها حكومته لم تؤدي إلى استقرار النظام 
الشعبوي،  االجتماعي  العقد  زعزعة  إلى  بل 

والذي كان بمثابة العمود الفقري للنظام.

بدأت  االقتصادية،  للسياسات  وكنتيجة 
الحاكمة،  النخبة  أوساط  في  تظهر  الشروخ 
إلى  جانب  من  أدت  رافسنجاني  فإصالحات 
تآكل في شرعية النظام، بين صفوف الطبقة 
الطبقة  قطاعات  وبعض  والفقراء  العاملة 
االجتماعية  التركيبة  من  وغيرت  الوسطى، 
تبلور جناحًا ترتبط  الحاكمة، حيث  للنخبة 
مصالحه بالقطاع الخاص والشركات األجنبية، 
وجناحًا آخر، ترتبط مصالحه باالحتكارات 
الحرس  ونفوذ  العام  والقطاع  الحكومية، 
باإلضافة  الضخمة.  واستثماراته  الثوري 
في  »الباسيج«  تحكم  استمرار  أدى  لذلك، 
المتزمتة  الدينية  والقوانين  اإليراني،  الشارع 
من  حالة  إلى  الشخصية،  للحريات  والمقيدة 
والطبقة  الشباب  أوساط  في  المزمن  التذمر 

الوسطى الحديثة.

صعود خاتمي
التخوف  أدى  السياسي  المستوى  وعلى 
تيارين  لظهور  لشرعيته  النظام  فقدان  من 
متنافسين على السلطة كالهما جزء ال يتجزء 
ما  وهو  األول  التيار  الحاكمة.  النخبة  من 
من  المخرج  أن  يرى  اإلصالحي  بالتيار  عرف 
تخفف  سياسات  تبني  في  تكمن  النظام  أزمة 
بتوسيع  المباشر  الديني  الحكم  وطأة  من 
نطاق الحريات الشخصية والثقافية والسياسية 
مع  التعامل  في  أكبر  و«واقعية«  مرونة  مع 
الغرب. أما التيار الثاني »المحافظ« فكان يرى 
مواجهة تآكل شرعية النظام من خالل إعادة 
استمرار  على  والتأكيد  الثورة  مبادئ  إحياء 
الغرب  مواجهة  في  والتصعيد  الخوميني  نهج 

وتعبئة الشعور القومي المعادي لالمبريالية.
محمد  بقيادة  اإلصالحيين  تمكن  وقد 
من  الثمانينات،  خالل  الثقافة  وزير  خاتمي، 
تعبئة قطاع واسع من الجماهير، في مقدمتهم  
الشباب والطبقة الوسطى الحديثة، في انتخابات 
بـ٧٠٪  بها خاتمي  الرئاسة عام ١٩٩٧، والتي فاز 
أيضًا  اإلصالحيين  تمكن  وقد  األصوات.  من 
والمحلية  البرلمانية  االنتخابات  في  الفوز  من 
في  واسعة،  توقعات  خلق  مما  كبير،  بفارق 
قد  »التغيير«  وقت  أن  الكثيرين،  صفوف 

حان، 
التوقعات حركة طالبية  وقد فجرت هذه 
جديدة في الجامعات، في ١٩٩٩، تطالب بالحريات 
الباسيج.  قوات  نفوذ  وتقليص  الديمقراطية 
من  يتجزء  ال  جزء  كونه  خاتمي،  ولكن 
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إيران: من ثورة ١٩٧٩ إىل أزمة ٢٠٠٩
النظام الحاكم، أحبط توقعات التغيير، ورغم 
والشباب  المرأة  صالح  في  األصالحات  بعض 
تمس  لم  إصالحاته  أن  إال  التعبير،  وحرية 
مؤسساته.  سطوة  وال  الديني،  النظام  جوهر 
عن  خارجة  جماهيرية  حركة  من  فالخوف 
سيطرة الجناحين كان دائما  أكبر وأهم من 
النظام.  صفوف  داخل  والخالفات  التناقضات 
مظاهرات  من  المتخاذل  خاتمي  موقف  كان 
الطلبة، والتي وصفها بالفوضى والخروج عن 
األطر  عن  الخروج  عدم  على  وأصر  النظام، 
في  رغبته  وعدم  المحدودية،  الشرعية،شديدة 
لتآكل  تغييرات جوهرية مصدرًا  أي  إحداث 
على  خاتمي  استمر  وقد  خاتمي.  جماهيرية 
التي  الرأسمالية  االقتصادية  السياسات  نفس 
والتأمين  الدعم  فخفض  رافسنجاني،  بدأها  
االجتماعي، وزاد من وتيرة الخصخصة. وطبًقا 
الخصخصة،  هيئة  أعلنتها  التي  لإلحصائيات 
التي أنشأها خاتمي كانت حصيلة الخصخصة 
بين١٩٩١ و٢٠٠٧، تتجاوز ١٦ مليار دوالر. أكثر 
من ٢٥٪ من هذه القيمة تحققت في فترة حكم 
رافسنجاني، و٤٣٪ منها في فترة خاتمي و٣٨٪ 

في فترة نجاد
تميزت الفترة األخيرة من  رئاسة خاتمي، 
واإلضرابات  االحتجاجات  من  حادة  بموجة 
الجريدة  نشرت   ،٢٠٠٣ يناير  ففي  العمالية، 
العمل  وزير  ضد  بيانًا  العمال  بيت  اليومية 
تطالب فيه باالعتراف بحق العمال في اإلضراب، 
لالستغالل  العولمة كشكل جديد  ومناهضة 

وبوقف عملية الخصخصة.
اإلضرابات  من  سلسلة   ٢٠٠٤ من  بدأت 
العمالية الهامة. كان أولها لعمال بناء يشيدون 
المصنع  افتتاح  وقبل  النحاس  لصهر  مصنعًا 
مباشرة تم فصل عمال البناء البالغ عددهم ٢٥٠ 
العمال وعائالتهم بمحاصرة موقع  عاماًل. قام 
المصنع ومواجهة قوات األمن التي تصدت لهم 
إثنان  وقتل  أصيب،٣٠٠  حيث  شديدة،  بهمجية 

من العمال.
إيران  شركة  عمال  قام  الشهر،  نفس  في 
السيارات  إنتاج  شركات  كبرى  خودرو، 
بإضراب ضخم للمطالبة بوقف العقود المؤقتة 
ودفع األجر اإلضافي للعمل الليلي. وكان قد 
فجر اإلضراب وفاة عاملين بأزمات قلبية. وقد 
تكررت اإلضرابات في مايو ويونيو من ٢٠٠٥ 
وديسمبر ٢٠٠٥ ومارس ٢٠٠٦ ليصبح عمال إيران 
الجديدة  العمالية  الحركة  خودرو في طليعة 
في إيران، وفي مايو ٢٠٠٥ تظاهر آالف العمال 

العمال رافعين شعارات مناهضة  بمناسبة عيد 
العمال  حقوق  على  والهجوم  للخصخصة 
الباسيج  عصابات  واجهتها  وبالطبع  والفقراء 

بالقمع واالعتقال والتعذيب.

أحمدي نجاد وعودة المحافظين:
القوية  الصالت  ذو  نجاد  أحمدي  فاز 
على  الجمهورية  برئاسة  الجمهوري  بالحرس 
األمن  بتقوية  وعدت  انتخابية  حملة  أساس 
القومي ومواجهة صارمة لالستعمار األمريكي 
السياسات  إلى  والعودة  جانب  من  والصهيوني 
والتي  واالقتصادية  االجتماعية  الشعبوية 
وصف  وقد  الخومينية.  الثورة  شعار  كانت 
المبدئي  والرئيس  المستضعفين  بنصير  نفسه 
األجور  بزيادة  نجاد  وعد  وقد  الفساد.  عدو 
البطالة  ومواجهة  الفقر  وتقليص  والرواتب 
العدالة  تحقيق  عام  وبشكل  السكن  وأزمة 
ساعده  وقد  الفساد.  على  والقضاء  االجتماعية 
شخصيًا  هو  الدعائية كونه  الحملة  هذه  في 
مظهره  جانب  إلى  فقيرة  عمالية  عائلة  من 
البسيط وشعاراته الشعبوية، ولكن هناك هوة 
واقع  وبين  ووعوده  نجاد  خطاب  بين  واسعة 
اإليرانية،  الرسمية  اإلحصاءات  حكمه. تؤكد 
لم  نجاد  أحمدي  لرئاسة  األولى  الفترة  في  أنه 
اإلنفاق  في  حقيقية  زيادات  أي  هناك  تكن 
الرغم  على  واإلسكان  والصحة  التعليم  على 
البترول وعلى  أسعار  في  الضخمة  الزيادة  من 
وانحيازه  الفقراء  حول  نجاد  شعارات  نقيض 

لهم ولمصالحهم.

 ٪٢٠٠ بنسبة  المعيشة  تكلفة  ارتفعت  وقد 
ترتفع  لم  حين  في  األولى  نجاد  فترة  خالل 
بالمئة  و٥٠   ٢٥ بين  تتراوح  بنسب  إال  األجور 
في نفس الفترة في حين وصل عدد العاطلين 
عن العمل إلى ٤ماليين أي ١٨٪ من قوة العمل. 
أظهرت بيانات البنك الدولي لعام ٢٠٠٦ أن نصيب 
بلغ  القومي  الدخل  السكان من  ١٠٪ من  أغنى 
السكان  ١٠٪ من  أفقر  ٣٣.٧٪ في حين نصيب 
استمر  وقد  القومي.  الدخل  من   ٪٢ يتجاوز  ال 
الخصخصة والتحرير  نجاد في نفس سياسات 
وعمقها  رافسنجاني  بدأها  التي  االقتصادي 
خاتمي بل أن ما تم خصخصته تحت إدارة نجاد 
بين ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ يفوق ما تم خصخصته طوال 
إلى جانب  رئاسة رفسنجاني بين ١٩٨٩ و١٩٩٧. 
االقتصادية  الهيمنة  من  نجاد  زاد  الخصخصة 
للحرس الجمهوري، حيث ارتفعت قيمة العقود 
االستثمارية، التي ذهبت إلى الحرس، من ٤مليار 
نجاد  رئاسة  فترة  دوالر في  ١٢مليار  إلى  دوالر 

األولى.
أحمدي  قام  و٢٠٠٩   ٢٠٠٧ بين  الفترة  في 
في  بما  كبرى  شركة   ٤٠٠ بخصخصة  نجاد 
الحديد  مصانع  وأكبر  االتصاالت  قطاع  ذلك 
أصفهان  في  البترولية  والصناعات  والصلب 
وكبرى  كردستان  في  األسمنت  وشركة 
البالد.  في  والغاز  التأمين  وشركات  البنوك 
الدولي  النقد  صندوق  حكومته  هنأ  وقد 
وصل  وقد  اإليراني.  لالقتصاد  إدارتها  لحسن 
من  أكثر  إلى  إيران  في  األجنبي  االستثمار 
بـ٤مليار  بالمقارنة   ٢٠٠٧ عام  في  دوالر  ١٠مليار 
تضاعف  وقد   .١٩٩٤ في  و٢مليون   ٢٠٠٥ عام 
حجم االستثمارات األمريكية في ٢٠٠٨. وعلى 
أنه  فيها  أكد  والتي  نجاد  خطابات  عكس 
نصير العمال فلم يكن أقل وحشية وقمعًا عن 
ولعل  العمالية.  الحركة  مواجهة  في  سابقيه، 
السنوات األخيرة،  العمالية في  النضاالت  أشهر 
في إيران كان تكوين نقابة عمال النقل العام 
بطهران والتي أعلنت كنقابة مستقلة في ٢٠٠٦. 
اإلعالن  ذلك  منذ  الحكومي  الفعل  رد  وكان 
وحتى اليوم هو القمع واالعتقال والمنع حيث 
فيهم  بما  النقابة  أعضاء  من  المئات  اعتقل 
وحشي  لتعذيب  وتعرض  اعتقل  الذي  رئيسها 
وحكم عليه بالسجن عام ٢٠٠٧ لمدة ٥سنوات.  
العمال في أول مايو ٢٠٠٧ تنظيم  وحين حاول 
مظاهرة في مدينة سنتندار تم قمعهم بوحشية 
بالجلد  العمالية  القيادات  من   ١٠ على  وحكم 

والغرامات واعتقل ١٥٠ عامل.

هاشمي رافسنجاني ملياردير الثورة اإليرانية
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وعلى الرغم من شعارات نجاد المدوية حول 
من  الرغم  وعلى  وإسرائيل  أمريكا  مواجهة 
دعمه لحزب اهلل وحماس واستمرار مواجهته 
تخصيب  في  إيران  حق  حول  الغربية  للدول 
اليورانيوم والمضي قدمًا في المشروع النووي 
ال يجب أن ننسى أنه ال يمثل الجماهير اإليرانية 
االقتصادية  مصالحه  له  النظام  من  جناح  بل 
بين  المثال  سبيل  على  قارنا  وإذا  البرجوازية 
موقف النظام اإليراني من المقاومة الفلسطينية 
المقاومة في كل  واللبنانية وبين موقفه من 
من أفغانستان والعراق سنرى تناقضات المصالح 
ومن  اإلمبريالية.  من  مبدئيًا  موقًفا  وليس 
الليبرالية  يطبق  برجوازي  نظام  من  ينتظر 
بوحشية  العمالية  اإلحتجاجات  ويقمع  الجديدة 
أن يتمكن من مواجهة اإلمبريالية على المدى 
الطويل أو بشكل مبدئي فهو واهم مهما كانت 
الشعارات ومهما تصاعدت حدة المواجهات حول 

المسألة النووية.

المحافظين واإلصالحيين ومظاهرات 
صيف ٢٠٠٩:

إيران  في  الرئاسية  االنتخابات  تكن  لم 
الجدال  كان  أيًا  ديمقراطية  سمة  أي  لها 
حول نتائجها فمن بين ٤٧٥ مرشح للرئاسة تم 
كلهم  مرشحين  أربعة  على  فقط  الموافقة 
ينتمون قلبًا وقالبًا للمؤسسة الحاكمة )نجاد 
والذي كان  الجمهورية، موسوي  رئيس  وهو 
وكاروبي  و١٩٨٩   ١٩٨١ بين  الوزراء  رئيس 
ورزاي  اإلسالمي  للبرلمان  السابق  الرئيس 

القائد السابق لقوات البازدران.  
كان اإلختيار إذا بين الجناح المحافظ وبين 
الجناح اإلصالحي في نفس النظام. بين مرشح 
للحرس  التابعة  الرأسمالية  المؤسسات  يمثل 
الثوري والماللي المتربحين منها وبين مرشح 
برأس  المرتبطين  المليونيرات  الماللي  يمثل 

المال الخاص والتجارة العالمية.
يبدو  والذي  موسوي  أن  ننسى  أن  يجب  ال 
أنه اكتشف الديمقراطية فجأة أشرف بنفسه 
والمجازر  اإلعدامات  من  موجة  أكبر  على 
وحشيتها  في  تفوقت  والتعذيب  واالعتقاالت 
نظام  لصالح  الشاه  عصر  في  السافاك  مجازر 

الخوميني.
الديمقراطية  بين  ليست  فالمواجهة 
تقدمي  جناح  بين  وليست  الديني  واالستبداد 
منحاز للجماهير وبين جناح يميني يمثل رأس 
المال وليست حتى بين جناح يريد المواجهة مع 

اإلمبريالية وجناح يريد الخضوع لشروطها بل 
بين جناحين في نظام تآكلت شرعيته. نظام 
إنقسمت نخبته الحاكمة بين مختلف فصائل 
برجوازية الماللي المهيمنة ووصل الشرخ في 
أيًا من  يستطيع  إلى طريق مسدود ال  النظام 
الفصيلين حسمه على المدى الطويل. وهذا ال 
تفضيل  لها  ليس  اإلمبريالية  أن  بالطبع  يعني 
األمريكية  اإلدارة  أيدت  فقد  التيارين  بين 
واالتحاد األوروبي علنًا تيار موسوي وأحدثت 
اإلنتخابات  نتائج  حول  إعالمية كبرى  ضجة 
لثورة  كأبطال  ومؤيديه  موسوي  وصورت 
الحالة(  هذه  في  ملونة،)خضراء  ديمقراطية 
قادرة على إحداث التغيير المنشود، وهو عودة 
إيران للخضوع الكامل للسيطرة األمريكية 

األوروبية، كمثيالتها في المنطقة.
إيران  في  اإلمبريالي  التدخل  يتوقف  لم 
خالل  يتوقف  ولن  العشرين،  القرن  طوال 
على  عائمة  إيران  بقيت  طالما  الحالي  القرن 
بحر ال ينضب من البترول. ال يجب أن ننسى 
أن االستعمار البريطاني ومن بعده األمريكي 
أجهزة  خالل  من  مباشر  بشكل  شارك  قد 
في  عسكرية  انقالبات  ثالث  في  مخابراته 
إيران خالل القرن العشرين )١٩٠٨، ١٩٢١، ١٩٥٣( 
قد  بوش  إدارة  أن  أيضًا  ننسى  أن  يجب  وال 
وضعت ميزانية تقدر ب٤٠٠مليون دوالر سنويًا 

لزعزعة النظام اإليراني بتعبئة األقليات )خاصة 
وبالعمليات  النظام  ضد  والعربية(  السنية 
وهو  والتفجيرات.  وباالغتياالت  االستخاراتية 
نعتبر  أن  أوباما، ولكن  عنه  يتراجع  لم  أمر 
طهران  في  الضخمة،)٢مليون  المظاهرات 
األخرى(،  الكبرى  المدن  في  اآلالف  ومئات 
اإليرانية  المدن  كافة  في  اندلعت  التي 
كمجرد  االنتخابات  نتائج  عن  اإلعالن  بعد 
زعزعة  تريد  استعمارية  لمؤامرات  نتيجة 
قراءة  فقط  ليس  لإلمبريالية  معادي  نظام 
ونضالية  لوعي  احتقار  بل  لألحداث  خاطئة 
واستقاللية  الجماهير اإليرانية التي شاركت 

في المظاهرات واالحتجاجات
وأيضًا أن نعتبر أن هذه الكتل الجماهيرية 
الضخمة خرجت كلها دفاعًا عن موسوي هو 
هناك  نعم  اإليرانية.  الجماهير  لذاكرة  إهانة 
قطاع من الشباب خاصة من الطبقة الوسطى أيد 
بحماس موسوي ولكن الحركة الجماهيرية 
خرجت سريعًا من هذا اإلطار الضيق وعبرت 
عن مطالب اقتصادية واجتماعية وديمقراطية 
فقد  بجناحيه.  ككل  النظام  ضد  موجهة 
سئمت الجماهير من الوعود الكاذبة للجناحين 
باحثة  والقمع  البطش  رغم  للشوارع  وخرجت 
عن بديل ثالث يعبر عن مصالحها في مواجهة 

نظام الماللي والمليونيرات.
حركة  يدعم  أن  اليسار  فعلى  لذا، 
من  ما  الحالي  تراجعها  رغم  والتي  الجماهير 
زال  ما  فالنظام  جديد.  من  ستندلع  أنها  شك 
والشرخ  النيوليبرالية  اإلفقار  سياسات  يتبنى 
إزداد  وكلما  ويتعمق  سيستمر  أجنحته  بين 
الجماهير  أحس  كلما  وضوحًا  الشرخ  هذا 
وبإمكانيات  وبتآكل شرعيته  النظام  بضعف 

الحركة ضده
هذا ال يعني بالطبع عدم الوقوف بحزم مع 
محاوالت  وضد  الحصار  ضد  اإليراني  الشعب 
وضد  النووية  التكنولوجيا  تملك  من  منعه 
أو  إيران  ضد  العسكري  للهجوم  محاولة  أي 
األمريكية  اإلمبريالية  قبل  من  التآمر ضدها 

والصهيونية واألنظمة العربية العميلة
)وليس  الجماهير  حركة  تأييد  أن  بل 
الماللي  نظام  قمع  ضد  موسوي(  مسرحية 
جديدة  إيرانية  ثورة  طريق  على  والبداية 
السلطة  وتضع  الماللي  برأسمالية  تطيح 
الضمانة  الواقع  في  هو  الجماهير  أيدي  في 
الوحيدة لمناهضة مبدئية ومؤثرة وناجحة ضد 

اإلمبريالية
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أوباما والشرق األوسط: 
إمربيالية برامجاتية ترتدي قناع إنساني

 عاطف شحات

بتاريخ ١٧ فبراير الماضي نشر موقع زد نت )ZNet ( اليساري حوارًا مع 
الناشط  والمفكر البريطاني طارق علي حذر فيه األخير اليساريين في أمريكا 
وأوروبا وكندا من االنخداع بما أسماه الهوجة األوبامية. قال طارق علي ان 
هؤالء عليهم االنتباه إلى ان األمبريالية اليوم ترتدي وجها انسانيا عليه صورة 
أوباما. تحتل تحذيرات طارق علي أهمية كبيرة في الس���ياق األمريكي على 
وج���ه الخصوص، حيث يطالب الكثيرون في اليس���ار اإلصالحي جموع 
اليسار بتخفيض حدة نقدهم ألوباما، وحيث يتهم اليسار اإلصالحي نظيره 

الراديكالي بالتطرف اليساري.
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وإذا وافقنا على إن اليسار اإلصالحي 
األمريكي  لديه من األسباب التي تبرر 
خداعه الذاتي حول أوباما، بسبب خطاب األخير 
االجتماعي  والتأمين  الفقراء  عن  الداخلي 
األمريكية  اإلدارة  مسلك  إن  نعتقد  والصحي، 
الفلسطينية على وجه الخصوص  القضية  من 
العربي  العالم  يمثل سببا مقنعاًا ألي عاقل في 
واإلسالمي بعدم تصديق خداع االمبريالية، مهما 

ارتدت من إقنعة. 
فبالرغم من أننا نعيش في أرض مغموسة بدماء 
أراقتها االمبريالية وحلفائها على مدى العصور، 
حيث جرائم اإلمبريالية وكالبها واضحة للعيان، 
تشارك  التي  األصــوات  نسمع بعض  بدأنا  لكننا 
تقتصر  وال  اإلمــبــريــالــيــة.  البضاعة  تسويق  فــي 
أصبحنا  لكننا  الــمــخــدوعــيــن،  على  المشكلة 
للحل  والمطبلين  المنافقين  من  الكثير  نواجه 
الباحثين  األمــريــكــي. وقــد وصــل األمــر ببعض 
الجادين إلى استخدام تعبيرات مثل أوباما الطيب 
ونتنياهو الشرير أو أن نتنياهو يجهض كلمات 
الشرق  لمنطقة  نظرنا  وإذا  الــســالم.  عن  أوبــامــا 
األمريكية  اإلدارة  ظــل  فــي  كــكــل  األوســــط 
الجديدة، فإن هناك العديد من األسئلة الهامة التى 
تواجهنا. وأهم هذه األسئلة هو األتي: هل هناك 
أوباما  بوش وخلفه  بين سياسات  فارق جوهري 
الخالفات  نفهم  األوســـط؟ وكــيــف  الــشــرق  فــي 
وأوباما؟  نتنياهو  بين  السطح  على  ظهرت  التي 
الشعوب  وأيــن  العربية   الحاكمة  الطبقات  أين 
سيجلبه  الــذي  الموعود  »التغيير«  من  العربية 
أوبــامــا للشرق األوســـط؟ وأخــيــرًا، هــل أصبحت 
بناء  العربي  في  العربية واليسار  الشعوب  مهمة 
حركات مناهضة اإلمبريالية والصهيونية أكثر 
صعوبة في ظل وجود أوباما؟ سنحاول أن نجيب 

على هذه األسئلة فيما يلي:
هل هناك فارق جوهري بين بوش وأوباما في 

الشرق األوسط؟
إذا قمنا بعمل مقارنة جادة بين بضاعة بوش 
سنكتشف  األوســط  الشرق  في  أوباما  وبضاعة 
ــــذي يــجــلــبــه األخير  حــقــيــقــيــة وهـــم الــتــغــيــيــر ال
الباحثين  مــن  الكثيرين  ويــجــمــع  لمنطقتنا. 
والمفكرين  الجادين على انه ال يوجد أي فارق 
يتعلق  فيما  كــالهــمــا  بــيــن  وحقيقي  جــوهــري 
الوحيد  والفارق  العالم(.  وربما  بل   ( بمنطقتنا 
ويمكننا  المضمون.  في  وليس  المنهج  في  هو 
بينما  أنــه  في  المنهجي  الفارق  هــذا  نختصر  ان 
العصا وحدها فأن  كان بوش يستخدام سياسية 
أوباما يريد ان يستخدم سياسية العصا والجزرة. 

الحفاظ  هــو  واحـــد  كالهما  سياسة  ومضمون 
دعم   ( المنطقة  فــي  االمبريالية  المصالح  على 
اسرائيل وحصار ايران وضمان سيطرة  معقولة 
سياسات  فــي  األقـــل  على  أو  الــبــتــرول  منابع  فــي 
الدول البترولية(.  وبينما أراد بوش حشد بالقوة 
ان  أوباما  يريد  والحرب وحدهما،  بالغطرسة  أو 
فيقول  أيضًا.  والدبلوماسية  باالقناع  ذلك  يكون 
في  حـــوراتـــه  فــي  مــثــاًل  هيكل  حسنين  محمد 
جريدة الشروق انه فارق في التعبير  والخطاب 
وليس في السياسات. ويذكرنا عزمي بشارة في 
الشكلي  الفارق  ان  الجزيرة  قناة  في  تعليقاته 
ليس معنا  االنتقال من مرحلة »من  الظاهر هو 
فهو ضدنا« الى » المسايسة واالقناع،« ونضيف، 

وربما »الخداع.«

ــه بــجــريــدة الــشــروق بــتــاريــخ ٦  وفـــي مــقــال ل
حمزاوي  عمرو  الباحث  حــاول  الماضي  يونيو 
في  وأوبــامــا  بــوش  سياسات  بين  التغيير  حصر 
الحرب  عبارة  استخدام  انهاء    )١ األتية:  األمــور 
على اإلرهاب، واستبدالها بكلمات مثل التطرف 
والعنف الديني والراديكالية، ٢(  استعداد اوباما 
للجدول  وفقًا  الــعــراق  مــن  باالنسحاب  لــاللــتــزام 
٢٠١٠ وجميع  المقاتلة فى صيف  )القوات  المعلن 
بقواعد  االحــتــفــاظ  ودون   )٢٠١٢ فـــى  ـــقـــوات  ال
استخدام  عن  اوباما  امتنع   )٣ هناك،  عسكرية 
تعبير المنظمة االرهابية مع حماس، ٤ ( شمولية 
تهدد  التى  العنفية،  »للتنظيمات  إدارتــه  مواجهة 
اعتماد  وتــجــاوزهــا  األمــريــكــى«  القومى  األمــن 
لتدمج  العسكرية  األدوات  على  األحـــادى  بــوش 

عودة المياه إلى مجاريها
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بينها وبين البحث عن حلول سياسية والسعى إلى 
بها  تنشط  التى  والمناطق،  المجتمعات  »تنمية 
التزامه  في  اوباما  استمرار   )٥ وغيره،  القاعدة 
»الديمقراطية«  دعم  في  الراغبة  بوش  بسياسة 
وسيادة القانون في العالم، لكن على ان يكون 

ذلك بدون تدخل في شئون هذه الدول.
واذا نظرنا لهذه األمور سنجدها ال تحمل أي 
كما  األمريكية  السياسة  في  جوهري  تغيير 
فــائــدة عــدم وصــف حماس  بــاإلشــارة. فما  أسلفنا 
بالمنظمة االرهابية بينما تشترط أمريكا عليها 
االعتراف باسرائيل اواًل ونبذ حماس العنف ) أي 
التخلي عن المقاومة(؟ وما معنى االنسحاب من 
إذا حــدث حقًا ولــم تترك أمريكا  الــعــراق )هــذا 
العراق من  قواعد عسكرية( في حين أصبحت 
العالم  في  األمريكية  المخابرات  مراكز  أهم 
بعد بــنــاء أكــبــر ســفــارات أمــريــكــا  فــي العالم 
التخلي عن  بالعراق؟ وربما يحمل  التاريخ  وفي 
مسمى الحرب على االرهاب تغييرًا كبيرًا، لكن 
وصايتها  إعالن  في  مستمرة  األمريكية  االدارة 
العالم بمحاربة ما تراه تطرف ديني. كما  على 
قاعدة  مــن ٧٣٧  أكــثــر  الــمــتــحــدة  لــلــواليــات  إن 
في  التي  تلك  تتضمن  ال   ( العالم  في  عسكرية 
الشرق األوســط(، وذلــك حتى عام ٢٠٠٥ وفقًا لما 
أكده الباحث األمريكي كالمرز جونسون في 
كتابه القيم المعنون ب الكارثة: األيام األخيرة 
 Nemesis: The( األمريكية  للجمهورية 
 Last Days of the American
اإلدارة  لخطاب  نظرنا  إذا  أما   .)   Republic
يتعلق  فيما  االقناع  سياسة  إتباع  األمريكية عن 
بحقوق االنسان والديمقراطية فهي تثبت أكثر 
مما تثبت براجماتية وعدم مبدأية حديث أمريكا 
الكثير  الي  أمريكا  لحاجة  الديمقراطية،  عن 
العمليات  من  العديد  التمام  الديكتاتوريات  من 
هو  كما  األمريكية،  المصالح  وحماية  القذرة 
واضح في الحاالت المصرية والسعودية واألردنية 

في منطقتا العربية.
الفارق  ان  إلــــى  الــبــاحــثــيــن  بــعــض  ويــشــيــر 
الــجــوهــري بــيــن بـــوش وأوبـــامـــا هــو أن األخير 
االمريكية  االنفرادية  منهج  عن  تراجعه  أعلن 
أخرين  تعبير  أو على حد  الدولية،  العالقات  في 
 Soft  ( الذكية  القوة  منهج  يتبني  أوبــامــا  أن 
 Tough( العنيفة   الــقــوة  وليس   )Power
لنظرية  وفقًا  الدولية،  العالقات  في   )Power
الفيلسوف السياسي األمريكي جوزيف ناي. وإذا 
نظرنا لهذا االختالف ـ بين إدارتي بوش وأوباما 
ـ من منظور الطبقات الحاكمة األوروبية أو في 

منطقتنا لربما رأينا ان هذا أمرًا جوهريًا ويمثل 
نقلة نوعية في العالقات الدولية. لكن اذا نظرنا 
لألمر من وجهة نظر الشعوب المضطهدة في مصر 
الفلسطيني  الشعب  مثل  والمُستعمرَة  وغيرها 
والعراقي، لن يعنينا هذا الفارق كثيرًا. فالطبقات 
التي  أو  االمــبــريــالــيــة  مــع  المتنافسة  الحاكمة 
تعمل معها بالوكالة أو كزبون دائم لها يهمها  
التشاور في أمور كعكة الظلم والنهب الدولية. 
إما بالنسبة للشعوب المضطهدة فأن االنتقال من 
ألخرى  الدولية  العالقات  في  االنفرادية  مرحلة 
لها.  بالنسبة  أي جديد جوهري  يحمل  تعددية ال 
مصائر الشعوب تحددها صراعاتها ونضاالتها ضد 
كل هذه طبقاتها الحاكمة الظالمة، سواء كانت 
الكعكة   أمــور  فــي  معًا  تتشاور  الطبقات  تلك 
الدولية أو كانت تتلقى األوامر اإلمبريالية بدون 

تشاور.
ونعتقد أنه اذا كان هناك أي فارق  أساسي 
بين إدارتي بوش وأوباما فهو  فارق أيديولوجي 
يتمثل في االنتقال من فكر المحافظين الجدد 
الديمقراطيين  فكر  إلــي  عقائديًا   المتطرف 
المفكر  عليه  أكــد  قــد  مــا  وهــذا  البراجماتي. 
المشار  حــواراتــه  فــي  بــشــارة  عزمي  الفلسطيني 
عملية  نتائج  لــه  الــفــارق  هــذا  إن  ونعتقد  اليها. 
وخطيرة في إدارة االمبريالية بالعالم، وخاصة في 
فارق جوهري  بالرغم من عدم وجود  منطقتنا، 
في السياسات بين بوش وأوباما. وأهم نتائج هذا 
اتباع  االختالف هو انتشار بعض األوهــام حــول  
القوة. ومن  بداًل من  االقناع  االمبريالية سياسات 
أهم التعبيرات التي تستخدمها ادارة أوباما مثاًل 
فيما يتعلق بالشرق األوسط هي ان االدارة ترغب 
 hearts and( في الوصول الى قلوب وعقول
minds(شباب العالم العربي والعالم االسالمي 
قبل انضمامهم للتنظيمات »العنيفة.«  التفكير 
الــبــراجــمــاتــي هــو ســر الــحــديــث الــمــكــثــف  من 
تحسين  األيــام على  األمريكية هذه  االدارة  قبل 
صورة أمريكا. وهذا هو سر تواصل مهرجانات 
للعالم  المتواصلة  أوبــامــا  خطابات  أي  الدعاية، 
التعبيرات  فــي  ليست  هنا  والقضية  اإلســالمــي. 
ولكن في إن سياسات االقناع يمكن أن توحي 
تعطي  انها  الدولية. كما  العالقات  بديمقراطية 
فرصة كبيرة للمناورة والخداع من قبل حكام 
المنهج  إن  وكــمــا  الــعــالــم.   وحــكــام  منطقتنا 
ــد يــمــثــل فــرصــة لــتــصــديــر وهـــم السالم  ــجــدي ال
األمريكي، فهو الذي ال يختلف في مضمونه عن 
إمبريالية بوش قيد إنملة. وخطورة عدم االهتمام 
بهذا الفارق االيديولوجي  بين بوش وأوباما هو 

اوباما  ان  هو  بينهم  الفارق  إن  إلى  االنتباه  عدم 
يمثل اإلمبريالية وهى أكثر حرية في الحركة 
في العالم بعد إيهام العالم بإنتهاء الحرب ) ومن 
لحركة  داعــي  ال  بانه  اقناعنا  امريكا  تريد  ثم 
كما  االمبريالية(.  ومناهضة  الحرب  مناهضة 
خبيثة  امبريالية  هي  أيضًا  أوبــامــا  إمبريالية  إن 
تستخدم اوهام بعض المخدوعين من اليساريين  
االجتماعية  المسحة  يصدقون  الــذيــن  وغيرهم 

واالنسانية ل«تغيير« أوباما.
وفــي الــحــوار الــمــطــول الـــذي أجــرتــه جريدة 
السياسات  تغيير  بــأن  هيكل  قــال  معه  الــشــروق 
جامعة  وليس  الكونجرس  مكانه  األمريكية 
القاهرة. كما أشار الى ان الدولة األمريكية ال 
تدار فقط من مؤسسة الرئاسة وإلى نفوذ ما يعرف 
 Military  ( العسكري  الصناعي  بالمجمع 
Industrial Complex (. وهذا صحيح. 
وعلينا ان نتذكر ان ادارة اوباما لم وال تطالب 
بتخفيض الميزانية العسكرية. أن أوباما كان 
أول رئيس في تاريخ الواليات المتحدة يبقي على 
ووزير  لــه.  المعارض  الحزب  من  للدفاع   وزيــر 
طالب  أوباما  ان  الحرب. كما  وزيــر  هو  الدفاع 
بزيادة الميزانية واستمرار الحرب في أفغانستان، 
ــراهــن كــان كــل مــا قــام بــه هو  وفــي الــوقــت ال
تقليل بسيط لميزانية الحرب في العراق! ومن 
المعروف إن نفوذ المجمع الصناعي العسكري 
في  الرسوخ  من  درجــة كبيرة  على  األمريكي 
بجديد،  ليس  أمــر  وهــو   ( األمريكي  المجتمع 
ولــيــســت مــفــارقــة ان هـــذا الــنــفــوذ مــوجــود منذ 
األمريكي  المجتمع  نبه  والذي  نفسه  أيزنهاور 

لخطورة هذا النفوذ(. 
ووفقًا لبعض االحصاءات المنشورة في موقع 
)OpenSecrets.org( فأن هناك عدد ١٥١ 
عضو على األقل من أعضاء الكونجرس لديهم 
دوالر  مليون   ٢٠٠ حوالي  عن  تقل  ال  استثمارات 
في شركات عسكرية في عام ٢٠٠٦.  كما قد 
ساهمت كثير من شركات المقاوالت العسكرية 
تتعامل  التى  الكبرى  الرأسمالية  الشركات  أو 
مع الجيش في انتخابات الكونجرس عام ٢٠٠٨. 
وكما أشارت مقال للباحث بيتر فيلبس في موقع 
زد نت )ZNet (  ( بتاريخ ٢١ فبراير  الماضي 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فــقــط فــقــد دفــعــت شركة 
لوكييد مارتن )Lockheed Martin ( ما 
ال يقل عن مبلغ ٢ مليون و ٦٠٠ الف دوالر، بنسبة 
للجمهوريين،   ٥١ وبنسبة  للديمقراطيين   ٪  ٤٩
مليون   ٢ من  أكثر  بوينج  شركة  دفعت  كما 
كان  الحزبين،  لحملتي  دوالر  المليون  وربــع 
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عن  اليقل  ما  منهم  الديمقراطي  الحزب  نصيب 
ساهمت  فقد  ديناميك  جنرال  شركة  أما   .٪  ٥٨
بما يقرب من مبلغ ال ٢ مليون دوالر للحزبين 
الــرئــيــســيــيــن.  كــمــا دفــعــت مــؤســســة نورثروب 
ما   )Northrop Grumman( جرومان 
كمرتبات  دوالر  مليون   ٢٠ ال  مبلغ  على  يزيد 
عمل  فــي  المتخصصة  للشركات  ومــصــروفــات 
الضغط على الكونجرس عام ٢٠٠٨. كما دفعت 
مؤسسة )Raytheon (  مبلغ ٦ مليون لذات 
الــفــتــرة. ويــؤكــد كثير من  ذات  الــســبــب وفـــي 
الباحثين ان نانسي بيلوسي نفسها، الديمقراطية 
ورئيسة مجلس النواب حاليًا، تعتبر أكبر مرشحة 
قد حصلت على تبرعات من جماعات الضغط في 

الدورة االنتخابية األخيرة.
وعلى ذلك فإن النخبة العسكرية والصناعية 
الحكومة(  وفي  الكونجرس  في   ( والسياسية 
العسكري.  االنفاق  إستفادة مباشرة من  تستفيد 
تستفيد  مالية فقط، حيث  ليست  واالستفادة هنا 
اآللة  مــن  واشنطن  فــي  الحاكمة  الطبقة  كــل 
العسكرية األمريكية. لكنها أيضًا استفادة على 
المستوى االيديولوجي  أيضًا بمعني حماية مصالح 
بصفةعامة.  األمريكية  واإلمبريالية  الرأسمالية 
بأن  االعتقاد  رســوخ  هو  االستفادة  هــذه  وجوهر 
العالم  العسكرية األمريكية على  اآللة  سيطرة 
الشركات  مصالح  لحماية  ضرورية  مسألة  هى 
تحدي  اليستطيع  أوباما  الكبرى.   الرأسمالية 
هــذه اآللـــة وهـــذا الــرســوخ اآليــدولــوجــي، فأوباما 
والنظام  األمريكية  الحاكمة  الطبقة  أبــن  هو 
األمريكي، مهما حاول ارتداء قناع جالب التغيير 

لهذا النظام.
نتذكر  أن  فــقــط  لــيــســت  الــقــضــيــة  ولــكــن 
المؤسسية  الطبيعة  بسبب  أوباما  دور  محدودية 
للدولة األمريكية، ولكن في كيف ان يشكل 
والشركات  المؤسسات  من  المعقد  النسيج  هذا 
للطبقة  معقدة  تركيبة  الكبري  الرأسمالية 
ــة، تــجــعــل الـــكـــالم معه  الــحــاكــمــة األمــريــكــي
هذا   ( أوبــامــا  طريق  عن  التغيير  إمكانية  عن 
أوبــامــا( كالمًا  نــوايــا  حسن  جـــداًل  افترضنا  اذا 
البعض  أوباما كما وصفه  عبثيًا. وربما يكون 
االمبريالية  النــقــاذ  اإللــهــيــة  العناية  مبعوث  هــو 
وربما  العالم،  في  صورتها  وإصــالح  األمريكية 
يكون أوباما استاذ القانون األسود راغب حقًا في 
عمل إصالحات فوقية للنظام األمريكي وتحسين 
صورة أمريكا في العالم. وربما وربما. ولكن 
في  والمظلومة  المطحونة  الجماهير  يهم  مــاذا 
العالم من حسن النوايا لبعض القيادات في الطبقات 

الحاكمة التي تقمعهم، أو على رأس اإلمبريالية؟ 
الالجئين قسريًا  األلوف من  مئات  وماذا سيجني 
ـ  وغيرهم  ـ  فلسطين  وفــي  العراق  في  وأسرهم 
من إصالح صورة اإلمبريالية  غير جني المزيد 
من الويالت والخداع والظلم.  أن الشعوب العربية 
قبل  أواًل  والهيمنة  االحتالل  من  للتخلص  تتوق 
يرحبون  مــن  الــمــصــالــحــة!  بــخــطــابــات  إهتمامها 
وأوهام  اإلسالمي  للعالم  الجديد  أوباما  بخطاب 
المظلومة  للجماهير  يــقــولــون  كــمــن  ســالمــه 
الظالمين،«  منحة  »إنتظروا  العربي  عالمنا  في 
لم  الذئب  ابتسامة  الذئب.«  بإبتسامة  و«لترضوا 
ولن تمنع مصير  قتل الحمالن المظلومة. نضال 

الشعوب وحده هو مصير خالصها.
نوافق  المجلة  هـــذه  فــي  أنــنــا  مــن  وبــالــرغــم 
الكثيرين على نقدهم ألوباما، في أنه ال يجلب 
الهيمنة  مشروع  سوي  العربية  للمنطقة  الجديد 
الخداع،   من  فضفاض  بــورق  مغلفًا   األمريكية 
لكننا نختلف مع هؤالء في مسألة أساسية، وهي 
الهيمنة  من  للتخلص  للطريق  منظورهم   في 
مع  ـ  واإلسالميين  القوميين  بعض  األمريكية. 
اتفاقهم على معارضتهم لإلمبريالية ـ يفترضون 
ان الطريق الوحيد لمواجهة هذه اإلمبريالية هو 
الخائنة  إمــا  ـ  الخائنة  العربية  النخب  إســتــبــدال 
بأخرى  ـ  الدينية  الــدولــة  لمشروع  أو  لقوميتها 
الدولة  لــمــشــروع  أو  لقوميتها  إخــالصــًا  أكــثــر 
الحكومات  تغيير  مسألة  أن  لهم  نقول  الدينية. 
أو عن  الــحــكــام،  أشــخــاص  تغيير  عــن طــريــق 
كما  ألخــــرى،  بنخب  بسيط  إســتــبــدال  طــريــق 
ليست سوى  المجلة  أوراق هذه  أشرنا مرارًا في 
التغيير الحقيقي ال يأتي سوى عن  وهمًا خادعًا. 
هو  وحــده  التغيير  هــذا  الــشــعــوب.  نضال  طريق 
األكثر ديمقراطية وعدالة اجتماعية وإستقامة 
وإستمرارًا. كما أن مواجهة اإلمبريالية ال يكون 
سوى عن طريق مقاومتها، ومقاومة إذنابها، فأن 
التخلص منها سواء في المراكز اإلمبريالية أو 
مقاومة  طريق  عن  ســوى  يكون  لن  العالم  في 

الفقراء واالنتفاضات والثورات الشعبية . 

طبيعة وحدود الخالف بين نتنياهو 
وإدارة أوباما:

حول  المبالغات  من  الكثير  مؤخرًا  ظهرت 
طبيعة الخالف بين أوباما ونتنياهو. ويمكننا ان 
إن هناك موقفين متناقضين  نلمح في منطقتنا 
فيما يتعلق بالنظر لموضوع الخالف األمريكي 
االســرائــيــلــي بــصــفــة عــامــة ولــيــس فــقــط فيما 

ونتنياهو.  أوبــامــا  بين  الراهنة  باللحظة  يتعلق 
تصوير  في  الشديدة  المبالغة  هو  األول  االتجاه 
هما  المبالغة  بهذه  يقوم  من  وأهم  الخالف.  هذا 
وتهدف   . اإلعالمية  وطبولها  الحاكمة  طبقاتنا 
هذه الطبقات من هذا التضخيم تصوير المسألة 
الــعــام العربي وكـــأن هــنــاك أمــل كبير  لــلــرأي 
اذا  فقط   ( االستسالم،  وطريق  المفاوضات  في 
أكثر  لنا  تستمع  بأن  األمريكية  االدارة  اقنعنا 
تهدف  كما  المُخادع(.  االسرائيلي  الطرف  من 
األمريكي  للطرف  رسالة  الرسال  الطبقات  هذه 
اعطونا  بأننا واهلل أكثر جدعنة معكم بس   (
الــفــرصــة!(.  وفــي الــواليــات المتحدة فــأن بعض 
هذا  إظــهــار  أو  تضخيم  يــحــاولــون  الليبراليين 
الخالف. ويهدفون من ذلك إقناع حكومتهم بأن 
تتبنى مواقف أكثر براجماتية وتحقيق المصلحة 
الكثير  دفعنا  نحن   ( وأخيرًا  أواًل  األمريكية 
بمصلحتنا  نهتم  أن  وينبغي  إسرائيل،  أجــل  من 
من  فيصدر  األخــر  الموقف  أمــا  الــيــوم(.  أكثر 
القوميين  وبــعــض  الــمــؤامــرة  تفكير  انــصــار 
الطفوليين  الــيــســاريــيــن  بــعــض  أو  المتطرفين 
يقول  حيث  االســالمــيــيــن(،  بعض  ايضًا  وربــمــا   (
هي  االسرائيلية  األمريكية  الخالفات  ان  هؤالء 
دائمًا خالفات مسرحية، فاألثنين حبايب وسيظلوا 
كــذلــك إلــى أبــد األبــديــن. وربــمــا بــالــغ  البعض 
هي  واسرائيل  اسرائيل  هي  أمريكا  ان  بالقول 
أمريكا. نقول ان وجهتين النظر تعدا قاصرتين. 
انتهازية،  وبينما تعد األولي وجهة نظر سياسية 
فأن الثانية تحمل مفهوم قاصرًا وسطحيًا لألمور. 
العضوي  االرتباط  ينسينا  الخالف  في  فالمبالغة 
ـ  واالقــتــصــادي  والــتــاريــخــي  السياسي  ـ  والمعقد 
كما  واالسرائيلية.  األمريكية  المصالح  بين 
تعقيدات  ينسينا  للخالف  الطفولي  التسطيح  ان 
والتقلبات  الضغوط  وطبيعة  المستمرة،  المشهد 
التي تجعل بعض االدارات األمريكية مثاًل تريد 
كما  اسرائيل،  على  الضاغط  بمظهر  الظهور 
تنسينا طبيعة الخالف بين الحكومات المختلفة 

االسرائيلية.
الحالي  للخالف  والواقعية  السياقية  النظرة 
تضخمها  التي  األوهــام  بعض  ترديد  من  تحمينا 
إنها تساعدنا علي فهم تقلبات  حكوماتنا. كما 
نتنياهو  فحكومة  الحكومتين.   بين  الحوار 
هي نتاج النجراف المجتمع االسرائيلي لليمين. 
وحــتــى لــو فــشــلــت حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، فـــأن أي 
أي  عمل  تستطيع  ال  لكاديما  مقبلة  حكومة 
سالم مقبول من المجتمع االسرائيلي. هذا يوضح 
أمريكي.  ســالم صهيوني  في  أمــل  أي  وهــم  لنا 
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حقيقة  ــى  ال المحللين  مــن  الكثير  أشـــار  وقــد 
االسرائيلي  بالمجتمع  الــدرامــاتــيــكــي  الــتــحــول 
لليمين )حتى اصبحت حكومة كاديما وشارون 
حرب  سياق  وفي  تخيلوا!!(.  ـ  معتدلة  حكومة 
الجماعية على غزة مؤخرًا، وبينما كان  االبادة 
ــم كــلــه يــصــرخ مـــن أجـــل وقــفــهــا ووقف  ــعــال ال
السؤال  كان  للفلسطينيين،  الجماعية  المجازر 
لــم تكمل  لــمــاذا  فــي المجتمع اإلســرائــيــلــي هــو 
نفهم  ان  يجب  إننا  كما  المهمة!   الحكومة 
ايضًا ان ما يبدو انه ضغوط من قبل إدارة أوباما 
على إسرائيل فهو استجابة لضغوط الرأي العام 
لكن  بالتغيير.  نفسه  أوباما  ووعود  األمريكي 
يبقى سؤااًل مهما هنا وهو: ما هى حدود الضغوط 
التي يستعد أوباما بتقديمها؟ لقد أشارت جريدة 
اليساري  المفكر  اشار  تايمز كما  النيويورك 
أوباما  إدارة  إن  فــي  شومسكي  نــعــوم  الكبير 
ضغوط  أي  لممارسة  مستعدة  غير  أنها  ألمحت 
اقتصادية على اسرائيل، بل فقط بعض الضغوط 
الرمزية. ويقول بعض المحليين ان أوباما ربما 
يرغب في االستفادة من الدعم الشعبي له في هذا 
االطار وعمل بعض الضغوط األكثر جدية على 

ووزير  األب  بــوش  فعل  ما  غــرار  على  اسرائيل، 
إلجباره  شــامــيــر  مــع  بيكر  جيمس  خــارجــيــتــه 
ان  المعروف  ومــن  مدريد.  مؤتمر  حضور  على 
بعض  قطعت  قد  األب  لبوش  األمريكية  االدارة 
للمستوطنات  المخصصة  االقتصادية  المساعدات 
االسرائيلية. لكن هذه الضغوط بالتدريج ذهبت 
بأن  يعترفون  المحللين  هــؤالء  لكن  الريح.  مع 
أحمر  خط  مسألة  هي  اسرائيل  على  الضغوط 
المتدين  الجمهور  من  كبيرة  لقاعدة  بالنسبة 

والمتشدد بالمجتمع األمريكي.
وربــمــا يــكــون خــطــاب نــتــيــاهــو األخــيــر قد 
نتنياهو  قبل  فبينما  وقتيًا.  األمــور  بعض  حسم 
بوضوح  أشــار  الفلسطينية،  الدولة  بمبدأ  أخيرًا 
التى  الفلسطينية،  بالدولة  إسرائيل  تعينه  ما  الى 
لها علم ونشيد،  دولــة ورقية  ال تعدو ان تكون 
إسرائيل.  بحراسة  شىء  قبل كل  تلتزم  لكنها 
اليه  دعا  نتنياهو وهو ما  قاله  ما  أما من أخطر 
الي  مــرة  مــن  أكثر  اليمينية  حكومته  رمــوز 
ضرورة اعتراف الفلسطينيين والعرب بالطبيعة 
اليهودية للدولة الصهيونية. ويقول الكثير من 
تحقق سوف يكون  اذا  األمر  هذا  ان  المحللين 

أخطر التطورات في القضية الفلسطينية، بحجم 
عليها  حصلت  التى  المكاسب  وبحجم  النكبة 
اسرائيل عام ١٩٦٧. النتيجة المتوقعة لهذا االعالن 
فلسطينيو  اعــالن كل  فقط هو ضــرورة  ليس 
إجراء  في   ( الصهيونية  للدولة  والئهم  الداخل 
النازي  فعله  ما  عن  يختلف  وال  يقل خطورة  ال 
نفسه باليهود( أي ان يعيشوا رسميًا كعبيد، بعد 
ان كانوا يعيشوا كذلك واقعيًا، ولكن في أن 
يُهجر هؤالء بالقوة إذا رفضوا إعالن هذا الوالء.  
عــلــى خطاب  اوبـــامـــا  إدارة  فــعــل  رد  كـــان كــل 
نتنياهو هو الترحيب وإعالن هذه االدارة ان هذا 
لألمام.  هامة  خطوة  هــو  االسرائيلي  االعــتــراف 
وإذا نظرنا لطلبات أوباما المزعومة سنكتشف 
أي  يعني  ال  المستوطنات  فتجميد  محدوديتها. 
شىء في مقابل الحفاظ على كل المستوطنات 
الحالية. أما حل الدولتين فهو نفسه ما قاله بوش. 
إقناع  يستطيع  أوبــامــا  ان  افترضنا  ولــو  وحتى 
وهذا  ـ  حقيقية  فلسطينية  دولــة  بإقامة  نتنياهو 
مجرد فرض يستحيل حدوثه ـ فإن أي حل يبقي 
علي الدولة الصهيونية هو حل ظالم وال يمكن 
استمراره طوياًل. أوباما نفسه وإدارته يتجاهلون 

أوباما مع ملك السعودية

أمريكا وأوباما - هل جتدد اإلمربيالية نفسها؟
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متابعات

األخرى  الجوهرية  األمــور  ويسكتون عن كل 
النظر  وبغض  االسرائيلي.  العربي  الــصــراع  في 
علينا  ينبغي  انــه  إال  الحالية،  النتيجة  هــذه  عــن 
يتعلق  فيما  السخيف  للتسطيح  االنــجــرار  عــدم 
السياقية  النظرة  تمنحنا  حيث  الخالفات،  بهذه 
فهمًا واقعيًا لتطورات األمور، بعيدًا عن انتهازية 

الحكام وطفولة بعض اليساريين والقوميين.

البراجماتية األمريكية في افغانستان 
والعراق ومع إيران:

 ربما يكون أوباما على المستوى الشخصي 
أكثر ذكــاًء من بــوش، وهــذا االعتقاد ما يسود 
األمريكي  ــعــام  ال ــــرأي  ال قــطــاعــات  مــن  كثير 
حاليًا. لكن االكتفاء بهذا األمر لتفسير التغير 
كبير  اخــتــزال  يعتبر  األمريكية  السياسة  في 
لألمر. لكننا نعتقد أنه إذا كانت هناك كلمة 
واحدة لتلخص السياسة الخارجية االمريكية أو 
االمبريالية اليوم فهذه الكلمة هي البراجماتية. 
أوباما  عصر  فــي  االمبريالية  ان  نــقــول  ولــذلــك 
أكثر ذكاًء وخبثًا والدليل هو هذه البراجماتية. 
الذين  اليساريين  المحللين  من  العديد  وهناك 
االستاذ  يقول  فمثاًل  الحقيقة.  هذه  الي  يشيرون 
الجامعي روبرت رابيل في مقال له منشور بموقع 
)  Open Democracy  ( بتاريخ ٣ يونيو 
الماضي وقبل يوم من خطاب أوباما بالقاهرة، إن 
أهم ما يميز طريقة أوباما في التعامل مع الشرق 
األوسط هو البراجماتية المغلفة بتصدير األمل.

تدل  منطقتنا  مــن  كــثــيــرة  أمــثــلــة  وهــنــاك 
أوباما  قدم  األفغانستاني،  النطاق  ففي  ذلك.  على 
انــتــقــادات حــــادة لــلــرئــيــس األفــغــانــســتــانــي حامد 
كارازاي قبيل انتخابه. لكن وبعد انتخابه، قبل 
تواجهه  ان كـــارازاي  على  وأكــد  لقائه.  اوباما 
وبالرغم من طنطة  أفغانستان.  في  مهمة صعبة 
أفغانستان،  في  والقانون  الشرعية  عن  أمريكا 
كارازاي  طلب  على  المتحدة  الــواليــات  وافقت 
بتأجيل االنتخابات الرئاسية  األفغانية من أوائل 
العام الى أغسطس القادم بحجة استتباب الوضع 
األمني. ومن المعروف ان هناك ٥ محافظات من 
لسيطرة  افغانستانية ال تخضع  بين ١٣ محافظة 
التحالف.  وقـــــوات  االفــغــانــســتــانــيــة  الــحــكــومــة 
هى  أوبــامــا  بها  قــام  خارجية  رحلة  أول  وكانت 
مع  اجتماعه  اجندة  نقاط  وأحــد  لكندا،  رحلته 
الحكومة الكندية ـ باالضافة الى النافتا وأمور 
ـ هو اقناع الحكومة الكندية باستمرار  أخرى 
قواتها في افغانستان. براجماتية أمريكا تركز 
الناتو في االستمرار في  على اقناع كندا ودول 

الحرب على أفغانستان.
وإذا رأينا أوباما في جامعة القاهرة يقول انه 
الغرف  في  تقوله حكومته  أي كــالم  بــأن  يعد 
المغلقة سوف يكون معلنًا هو نفسه أوباما الذي 
وقف أيام االنتخابات التمهيدية ليخاطب منظمة 
االيباك ) جماعة الصداقة األمريكية االسرائيلية 
وهي أهم جماعة ضغط صهيونية في أمريكا( 
ارهــابــيــة ويــجــب أن  ويــقــول ان حــمــاس منظمة 
عاصمة  تــكــون  ان  يجب  الــقــدس  وان  تــقــاطــع، 
لحكومته  األول  االلتزام  وان  ألسرائيل،  ابدية 
وأمان  بأمن  االلــتــزام  هو  سيكون  المنطقة  في 
القاهرة  فــي خــطــاب  أوبــامــا  أن  اســرائــيــل. كما 
 ( والــعــرب  للفلسطينيين  النصائح  يوجه  كــان 
واالسرائيليين، ولم ال(،  كما لو كانت أمريكا 
دولـــة محايدة فــي الــشــرق األوســـط. وكــمــا قال 
جريدة  في  شومسكي  نعوم  اليساري  المفكر 
إن  الماضي،  يونيو   ٨ بتاريخ  تايمز  النيويورك 
أوباما كان يجب ان يعترف بمسئولية أمريكا 
عن هذا الصراع ) ونضيف اذا كانت عن ادراته 

أي مبدأية!(. كما أن سياسة مد اليد للحوار مع 
قبضتهم!!!  خففوا  اذا  فقط   ( الديكتاتوريات 
ال  أمريكا  ان  أم  قبضته؟  مــبــارك  خفف  وهــل 
تهتم فقط سوى باالفراج عن رموز من النخب( 
رأينا  وإذا  البراجماتية.  هــذه  ســوى  تعكس  ال 
يتعلق  فيما  الجديدة  األمريكية  االدارة  مسلك 
بالملف اللبناني ربما ننخدع، وخاصة إذا الحظنا 
ان أوباما حرص على تجاهل ذكر حزب اهلل في 
خطاب القاهرة. لكن حزب اهلل ال زال موصوفًا 
بصفة االرهابية من قبل النظام األمريكي.  واذا 
انخدعنا قلياًل اذا رأينا أمريكا ال تتدخل تدخاًل 
مباشرًا في لبنان سوف تنقشع الصورة عندما نجد 
األمريكيين  الرئيس  ونائب  الخارجية  وزيــرة 
للتأثير  انتخاباتها  من  أيــام  قبيل  لبنان  يــزوران 

على نتائجها.
يتعلق  فيما  أوباما وبوش   ومضمون خطاب 
أوباما  ان  الوحيد  والــفــارق  يختلف،  لــم  بــإيــران 
يريد أن يظهر بمظهر رجل السالم واالستقرار. 
ــحــوار مــع إيــــران ال  وســيــاســة مــد الــيــد وعــمــل ال

هل من أمل لفقراء أمريكا؟
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وفي  االمريكية.   البراجماتية  ســوى  تعكس 
االسرائيلية  الحكومة  بــرجــال  لــقــاءاتــه  كــافــة 
نــووي هو  ايــران لسالح  إن امتالك  أوباما  يقول 
بينما ال  للمنطقة كلها وألمان اسرائيل،  تهديد 
يفتح فاه حول السالح النووي االسرائيلي.  وبعد 
االنتخابات االيرانية األخيرة ربما انخدع البعض 
بتصريحات أوباما التي يؤكد فيها إن االنتخابات 
تدور  بينما  ذلك  يحدث  إيراني.  داخلي  شأن  هي 
لدعم  األمــريــكــيــة  الجهنمية  اإلعــالمــيــة  اآللـــة 
المعارضة في إيران. ويجب ان نتذكر ان هناك 
تاريخًا أمريكيا أسود في إيران يحول دول إعالن 
أمريكي رسمي بالتدخل. فااليرانيون ال ينسون 
من  والـــذي كــان  الــشــاه  لنظام  دعمها  ألمريكا 
أكثر النظام دموية وقمعية في تاريخ المنطقة. 
ألمريكا  ينسون  ال  أيضًا  االيــرانــيــون  أن  كما 

دعمها لنظام صدام حسين أثناء حربه مع إيران.
أما في الشأن العراقي، وفي خطابه في جامعة 
أكثر  المنطقة  ان  تأكيد  علي  يصر  القاهرة 
وبينما  حسين.  صـــدام  مــن  التخلص  بعد  أمــانــًا 
للمأزق  واقعيًا  حــالً  العراق  من  االنسحاب  يمثل 
يريد  وال  لم  اوباما  فأن  العراق،  في  األمريكي 
ان يعتذر قط عن جرائم سلفه بوش في العراق. 
وتظهر هذه البراجماتية بوضوح في قضية غض 
في  ارتكبت  التي  التعذيب  جــرائــم  عــن  النظر 
عهد بوش، حيث تصر ادارة اوباما على منع أي 
جرائم  عن  السابقة  االدارة  لمسؤلي  محاكمات 
وبعض  العام  الــرأي  من  وبعد ضغوط  التعذيب. 
اداراته الى اعطاء  المنظمات الحقوقية اضطرت 
للمستشارين  محاكمات  بعمل  األخضر  الضوء 
القانونيين الذين قاموا بعمل التنظيرات القانونية 
التي تتيح التعذيب!! كما يظهر هذا في الجدل 
الذي اثير مؤخرًا حول منع اوباما نشر الكثير 
من الصور التى  التقطت للتعذيب في عهد بوش 
بعد ان وافقت ادارته من قبل على نشرها. وكان 
الذين  الــمــخــابــرات  رجـــال  لنصائح  رضـــوخ  هـــذا 
قالوا ان نشر هذه الصور سوف يفيد أعدائنا في 
القاعدة والعالم االسالمي، حيث يذكي مشاعرهم 
ضد أمريكا. هل يوجد هناك نفاق وبراجماتية 

أكثر من هذا!!

المطبلين والمناضلين
ضد وهم أوباما:

يذكر انه بعد فور إنتخاب أوباما قد تبارت 
فرحة  إبــراز  في  والعالمية  األمريكية  الصحف 
النقيض تماما  الفوز.   لكن وعلى  العالم بهذا 

الصورة  كانت  فيها،  المبالغ  الفرحة  هــذه  من   ً
والعراقي  الفلسطيني  الشارع  مع  تمامًا  مختلفة 
الــعــربــي واإلسالمي  واألفــغــانــســتــانــي، بــل وربــمــا 
العالم  في  االبتهاج  مشاهد  كانت  عامة.  بصفة 
العربي واإلسالمي قاصرة على الصحف واإلعالم 
الــحــكــومــيــيــن. قــد مــر عــلــى هـــذا األمـــر اكثر 
مـــن نــصــف عــــام. لــكــن كـــان هـــذا األمــــر بالغ 
لــنــرى مــن هم  فــائــدة  لــه  ــة. استدعائه األن  الــدالل
للقضية  األمريكية  للحلول  المطبلون  هــؤالء 
الفلسطينية وفي الشرق األوسط ومن هم الذين 
ال يمكن خداعهم ببعض الحركات الصبيانية. 
صحيح  لقد تعاطف كثيرين في الشارع العربي 
واالسالمي مع أوباما، وخاصة لكونه من أسرة 
المجتمع  في  السود  لقهر  تاريخيًا  ترمز  ســوداء 
األمريكي. كما أن اوباما قد إستخدام بذكاء 
نزوع األمريكيين للتخلص من بوش في عمل 
حملة تقوم على الشعار العام الفضفاض بالتغيير. 
لكن غالبية الناس في الشارع العربي واالسالمي 

يهتمون باألفعال. 
فقد كان من الالفت للنظر مثاًل قبل وبعد 
خطاب جامعة القاهرة ان نرى انقسام كبير بين 
وفريق  جهة  مــن  والمنافقين  المطبلين  فريق 
تكن  لم  أخــرى.  جهة  من  والمتشكيين  النقاد 
هناك أي مصادفة اذا رأينا إنه كان هناك إجماع 
بين افراد الطبقة الحاكمة المصرية ونظرائها 
بالزيارة وكلمة  االحتفاء  في  العربي  العالم  في 
المصاحب  الجدل  هو  وحيد  باستثاء   ( القاهرة 
اللقاء  مكانًا  القاهرة  الختيار  السخيفة  للقصة 
الخطاب، ثم قصة زيارة أوباما للسعودية قبلها(. 
فبعد لقائه بأوباما صرح مبارك انه يثق في صدق 
الفلسطينية.  القضية  والتزامه بحل  أوباما  نوايا 
) قبلها قال مبارك ذلك عن بوش وعن نتنياهو 
ووصف شارون بأنه رجل سالم يلتزم بكلمته!!(. 
خطاب  وبعد  الكالم.  نفس  قال  فقد  عباس  أما 
القاهرة صرح المستشار السياسي لعباس نبيل أبو 
ردينة بأن خطاب أوباما خطوة جيدة لألمام. أما 
الملك عبد اهلل فقد منحه أعلي أوسمة المملكة. 
األخير  وصــف  فقد  تجاههم.  أوباما  يقصر  ولــم 
بأنه قد غمره بالكرم والحكمة المطلوبة قبل 
مبارك  وصــف  كما  اإلســالمــي.  العالم  مخاطبة 
مجئيه  قبيل  ســي  بــي  الــبــي  لشبكة  حديثه  فــي 
للقاهرة بأنه رجل ضمن الرفاهية واالستقرار في 

المنطقة.
الحقيقي  المعني  ان  المحليين  بعض  قــال 
بخطاب القاهرة في المنطقة كان هو حكومات 
هذا  يــكــون  وربــمــا  واألردن.  والــســعــوديــة  مصر 

خالي  ليس  لكنه  المبالغة.  بعض  بــه  الــكــالم 
جدًا  حريصة  األمريكية  فـــاالدارة  الصحة.  مــن 
على تمتين عالقاتها بهذه الدول لضمان الضغط 
على الفلسطينين ومواجهة ما  تعتقد بأنه النفوذ 
ذات مصلحة  الــدول  المنطقة. وهــذه  الشيعي في 
كما  أوبامية.  حلول  ألي  التطبيل  في  مباشرة 
الضغوط  بتقليل  ذهبية  هدية  منحهم  اوباما  ان 
كبيرة  مساحة  منحهم  بما  عليهم،  األمريكية 
ــاورة والــــخــــداع.  هــــؤالء لــهــم مصلحة  ــمــن مــن ال
مباشرة في تصدير الوهم األوبامي، كما ان بقاء 
عروشهم وأنظمتهم القمعية كان رهنًا بالرضاء 

األمريكي خالل العقود األخيرة على األقل.
الفقيرة  الشعوب  غالبية  بــأن  نجزم  ونــكــاد 
والمضطهدة في المنطقة ال يصدقوا أوباما، مع 
وجود بعض البسطاء من المخدوعين. والخطورة 
ولكن  المخدوعين  في  ليس  تتمثل  الحقيقية 
المطبلين والمنافقين، وخاصة طبقاتنا الحاكمة 
الحكومات،  هــذه  تعرية  تسهل  حيث  العربية، 
األمريكي  الرئيس  فيه  أصبح  الــذي  الوقت  في 
السابق كارتر أكثر شفقة على فلسطيني غزة 
على  ــامــا  أوب تعرية  تسهل  كما  حكامنا.  مــن 
أرض الواقع الفلسطيني والعراقي وبسبب دعمه 
وحتى  المنطقة.  في  الكريهة  للديكتاتوريات 
في  أوباما  نية  رغبة وحسن  جــداًل  افترضنا  ولو 
التغيير، فعلينا ان نتذكر إن قدرة األفراد على 
تافهة  إال فكرة برجوازية  ليست  التاريخ  تغيير 
يغير مصائر  من  إن  الــوقــت.  نفس  في  وخــادعــة 
أوباما  ان  الظلم. كما  نضالها ضد  هو  الشعوب 
ويحقق  األمريكية  الحاكمة  للطبقة  أبــن  هو 
ضد  نضالنا  إن  االشـــارة.  سلفت  كما  مصالحها 
الحل األمريكي ال يمكن ان ينفصل عن كشف 

إذناب اإلمبريالية والصهيونية في المنطقة.  
وإذنابها  اإلمبريالية  التعبئة ضد  ربما كانت 
أكثر سهولة في مرحلة بوش، حيث إن غطرسة 
تفعل  لم  تواطؤ حكوماتنا كما  بوش كشفت 
أي إدارة أمريكية سابقة، كما كانت جرائمه 
وبينما  الــيــوم  أمــا  نفسها.  عــن  تتحدث  ـــت  والزال
تضمن  بانتهازية  الديمقراطي  الحزب  يتصرف 
مــصــالــح االمــبــريــالــيــة فــي الــعــالــم، فـــإن كــل من 
اإلمبريالية وحكامنا يقدمون لنا الوهم األوبامي 
لتسويق  مشروعات السالم األمريكي والصهيوني 
في المنطقة.  لكن من الخطأ الشديد االكتفاء 
بكشف خداع االمبريالية، حيث يجب ان يكون 
المقاومة  دعم حركات  باستمرار  هذا مصحوبًا 
مقاومة  حركات  وبناء  التعبئة  في  واالستمرار 

الصهيونية واإلمبريالية.
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مصطفى محيى

يعيش لبنان منذ انتخابات الصيف الماضي أزمة سياس���ية وانقس���ام يزداد 
تعقيدًا مع كل ما يعكسه ذلك من تناقضات لبنانية داخلية في تركيبة المجتمع 

الطائفية والطبقية وما يعكسه أيضاًا من المصالح والصراعات اإلقليمية.

تناقضات املشهد اللبناني
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في  حصلت  المعارضة  أن  فرغم  بداية 
 ٨٣٩٣٧١ على  الماضي  يونيو  انتخابات 
صوتا بينما حصلت المواالة على ٦٣٩٩٣١ صوتاًا 
فقط إال أن ذلك لم ينعكس على التمثيل السياسي 
في البرلمان، بسبب حرمان المناطق الشيعية التي 
يتركز فيها معظم جمهور المعارضة من تمثيل 
موازي لتعدادهم السكاني، علما بأن آخر تعداد 
قرابة  عليه  مضى  قد  لبنان  في  أجري  سكاني 
بناًء  تم  الذي  السكاني  التعداد  وهو  قرن  الربع 
الطوائف  بين  السياسية  السلطة  توزيع  عليه 

اللبنانية الثماني عشر.
وهذا يعكس إلي أي حد يصبح هامش التغيير 
الذي تطرحه االنتخابات في ظل النظام السياسي 
على  أساسي  بشكل  والمعتمد  لبنان  في  القائم 
ما يسمى »ديموقراطية التوافق« هامش وهمي، 
النيابية  باألغلبية  المواالة  فحتي مع فوز كتلة 
إال أن سعد الحريري زعيم تيار المستقبل وجد 
نفسه في مأزق عند محاولته تشكيل حكومة 
تحظي بدعم األقلية، هذا المأزق لم يكن صنيعة 
الثلث  على  وإصرارهم  المعارضة  قوي  تعنت 
الضامن كما زعم البعض من مؤيدي المواالة، 
ولم يكن بالتأكيد بسبب ضعف شخصية سعد 
هي  وإنما  السياسية،  حنكته  وقلة  الحريري 
نفسه  اللبناني  السياسي  النظام  لطبيعة  نتيجة 
والسلطات  المناصب  تقسيم  على  يعتمد  الذي 
التقسيم  هذا  اللبنانية،  الطوائف  بين  السياسية 
من  بداية  لبنان،  في  الحياة  نواحي  كل  يشمل 
جمهورية  رئيس  بين  السياسية  السلطة  اقتسام 
برلمان  ورئيس  سني  وزراء  ورئيس  ماروني 
المؤسسات  داخل  الوظائف  تقسيم  شيعي، وحتي 
الحكومية  والمصالح  المستشفيات  مثل  العامة 
بين أبناء الطوائف المختلفة، ليصبح بهذا فرصة 
بقدرة  مقترنة  العمل  في  شابة  أو  شاب  كل 
»الطائفة« وزعيمها »حامي الطائفة« على توسيع 
الحصة المخصصة لهم داخل الوطن، ليعلوا بذلك 

اإلنتماء للطائفة وزعيمها على أي انتماء أخر.
الحريري  سعد  مع  جليًا  واضحًا  هذا  ويبدو 
مثاًل، فسعد الحريري بال أي تاريخ سياسي على 
اإلطالق، وبال أي إنجازات سياسية سوي أنه ابن 
ورجل  السابق  الوزراء  رئيس  الحريري  رفيق 
األعمال الذي اغتيل وهو خارج السلطة!!، ولكنه 
– أي سعد الحريري- أصبح زعيمًا للسنة بمجرد 
مقتل والده، وما ضمن له هذه المكانة هو الرغبة 
في الحفاظ على زعامة الطائفة السنية داخل عائلة 
الحريري بعيدًا عن منافسيها من العائالت السنية 
انخراط سعد  الصلح، وأيضًا  األخري مثل عائلة 

في شركات والده، فهو رئيس اللجنة التنفيذية 
لشركة »أوجر تليكوم« العاملة في االتصاالت، 
و  هولدنغز«،  »ُأمنية  القابضة  شركة  رئيس  و 
أخري  السعودي، ومناصب  االستثمار  بنك  عضو 
لم يتجاوز األربعين  بعد  عديده، هذا كله وهو 
الحريري  سعد  مؤهالت  هي  هذه   ،!! عمره  من 
اللبنانية  السياسة  في  أساسيًا  العبًا  يصبح  لكي 
 ،!! الوزراء  رئاسة  بمهام  النهاية  في  وليضطلع 
فما ضمن هنا لسعد الحريري كل هذه المكانة 
السياسية هو أن الطائفة السنية يجب أن يكون 
لها زعيم عوضًا عن زعيمها المغدور، وأن يكون 
هذا الزعيم من داخل المؤسسة االقتصادية ذاتها 
التي أسسها رفيق الحريري بالشراكة مع رؤوس 

أموال سعودية وفرنسية.
اللبنانية،  السياسة  في  يتكرر  ذاته  واألمر 
فوليد جنبالط - ورغم الجهد الذي يحاول بذله 
علماني  لبنان  عن  المدافع  بمظهر  يظهر  لكي 
األمر  حقيقة  في  أنه  إال   - الطائفية  من  خالي 
اللبنانيين ورثوا  السياسيين  مثله كمثل معظم 
فهو  أبائهم،  عن  السياسية  ومواقعهم  مناصبهم 
أيضًا لم يظهر في الحياة السياسية إال بعد مقتل 
والده كمال جنبالط سنة ١٩٧٧ مؤسس الحزب 
هنا  ومن  الدروز،  وزعيم  االشتراكي  التقدمي 
الطائفة  وزعامة  الحزب  والده  عن  وليد  ورث 
وجنبالط  جنبالط،  عائلة  داخل  المحصورة 
فهو  مبدأية  السياسية  مواقفه  أبدًا  تكن  لم 
معارك  خاض  فقد  المتقلبة،  بمواقفه  معروف 
اللبنانية(  )القوات  المارونيين  المسيحيين  ضد 
حليفًا  جنبالط  كان  ووقتها  السوريين  أعداء 
للسوريين، ثم قام بعد ذلك بتفريغ منطقة الجبل 
أوحد  زعيمًا  وصار  المسيحيين  من  الجنوبي 
للمنطقة. كما قضى على المرابطين )التنظيم 

المسلح للسنة في لبنان( في وقائع دامية.
معظم  مع  كثيرًا  تختلف  ال  والصورة 
الطوائف  زعماء  ومعظم  اللبنانيين،  السياسيين 
توليهم  منذ  يتغيروا  لم  السياسية  واألحزاب 
تم  المثال  سبيل  على  بري  فنبيه  مناصبهم 
 ١٩٨٠ سنة  منذ  أمل  لحركة  كرئيس  انتخابه 

وحتي األن.
الواقع  يعيق  حد  أي  إلي  يعكس  هذا  كل 
السياسي اللبناني تطور المجتمع هناك ويحجزه 

خلف متاريس الطائفية والقبلية السياسية.
عاش  قد  لبنان  يكون  أن  هنا  غريبًا  وليس 
ثورة فالحية سنة ١٨٥٩ حملت بداخلها تمخضات 
أول  بفعل  أجهضت  ولكنها  تقدمية  وإرهاصات 
حرب طائفية في لبنان، بين الدروز والمسيحيين 

ألف   ١٠ مقتل  عنها  ونتج   ١٨٦٠ سنة  دارت  والتي 
الفرنسية  القوات  بتدخل  وسمحت  مسيحي)١(، 

بحجة حماية الطائفة المارونية.
من  اللبنانية  السياسة  صورة  هي  فهذه  إذن 
إلي  المستندين  الساسة  من  مجموعة  الداخل، 
بالتفاوض  يقومون  والذين  الطائفية  زعامتهم 
حينًا والصراع حينًا، بغرض أن يضمن زعيم كل 
فيستمر  لطائفته،  دعمًا ومكاسب أكبر  طائفه 
دعم الطائفة له ويتمكن هو من البقاء كجزء 
في  الحاكمة  واالقتصادية  السياسية  النخبة  من 

لبنان.
ربما تكون هذه هي المعالم األساسية للواقع 
السياسي اللبناني، ولكنها ليست كافية لتفسير 
نتائج االنتخابات وال لوضع رؤية كاملة لخريطة 
المزيد  فهناك  لبنان،  في  السياسية  التفاعالت 
من التفاصيل التي ال تقل أهمية عما تم ذكره 
أثر  وكيف  لبنان  في  الشيعة  واقع  منها  سالفًا، 
على طبيعة حزب اهلل الطبقية وتكوينه الداخلي 

وسياساته.
القطاع  هم  الوقت  طوال  الشيعة  ظل  فقد 
من  والتجاهل  والقهر  للفقر  تعرضًا  األكثر 
المناطق  كانت  ما  فدائمًا  اللبنانية،  الدولة  قبل 
نظام  في  وحتي  تقريبًا،  خدمات  بال  الشيعية 
التمثيل السياسي الذي ورثته لبنان عن االستعمار 
الساسة  بين  السلطة  تقسيم  تم  فقد  الفرنسي 
المسيحيين المورانة والمسلمين السنة والدورز، 
وحتي بعد االستقالل عن فرنسا فقد كان توزيع 
بالنسبة  مجحفًا  الحكومة  في  العليا  المناصب 
للشيعة، فقد احتل الموارنة ٤٠ ٪ من تلك الوظائف 
فإذا كان هذا هو   ،٪٣.٢ الشيعة  و  السنة ٢٧٪  و 
أبناء  يحتلها  التي  العليا  المناصب  مع  الحال 
الطبقة الوسطي من الشيعة فكيف هو الحال مع 

الطبقات األكثر فقرًا.
أي حد عاش  إلي  الوضع كان يعكس  هذا 
في  الشديد  والفقر  التهميش  من  حالة  الشيعة 
الطبقة  أبناء  على  بالسلب حتي  انعكست  لبنان، 
لم  الذين  الشيعة  من  األثرياء  وعلى  الوسطي 
السياسي  التقسيم  وسط  لهم  مكانًا  يجدوا 
حتي  الصورة  بهذه  الوضع  واستمر  اللبناني، 
توقيع اتفاق الطائف سنة ١٩٨٩ الذي أنهي الحرب 

األهلية بلبنان.

حزب اهلل
كقوة  اهلل  حزب  نشأ  الظروف  هذه  وسط 
االجتياح  مع  تزامنت  فنشأته  باألساس،  مقاومة 
األولي  اللحظة  ومنذ  لبنان،  لجنوب  اإلسرائيلي 
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الثوري  الحرس  من  فصيل  مع  الحزب  عمل 
حرب  لخوض  قوة  تشكيل  على  اإليراني 
تحمل  الذي  الصهيوني  الوجود  ضد  عصابات 
المتواجدين  الشيعة  المره  هذه  باألساس  وجوده 
المقاومة  سنوات  مدار  وعلى  لبنان،  جنوب  في 
واستمرت   ١٩٨٣ في  عملياتها  أولي  بدأت  التي 
حتي انسحاب الجيش االسرائيلي سنة ٢٠٠٠ قامت 
المقاومة اللبنانية بما يزيد عن ٦٠٠٠ عملية فدائية 
شعبية  أكسبها  مما  الصهيوني  الوجود  ضد 
أيضًا  وخارجها  الشيعية  األوساط  بين  طاغية 

وحتي خارج لبنان.
عسكرية  قوة  يكن  لم  اهلل  حزب  ولكن 
إيران  في  جري  بما  مؤسسيه  تأثر  فقد  وفقط، 
من أحداث، وبالطريقة التي وصل بها رجال الدين 
قال كريس  وكما  إيران،  في  للحكم  الشيعة 
اللبنانية  المقاومة  انتصار  مقاله  في  هارمن 
الدين  رجال  استلهم  فقد   « المستقبل  وتحديات 
الشيعة في لبنان أيديولوجيتهم بشأن تجاوز القهر 
اإلسالمي«  »المجتمع  إقامة  طريق  عن  والفقر 
الذي وحد الفقراء واألغنياء، واضعًا نهاية للطمع 
والتفتت الناتجين عن »التأثيرات الغربية«. فقد 
أراد هؤالء تحقيق التغيير عن طريق الجمع بين 
الوعظ الديني وإقامة حركة اجتماعية سياسية 
الفقر،  حدة  تخفيف  األساسية  مهمتها  تكون 
خاصة في جنوب لبنان والبقاع الشرقي و«دوائر 

البؤس حول بيروت« )٢(.

واعتمد حزب اهلل في تحقيق هذه األيدولوجية 
والتي  االجتماعية  الخدمات  من  شبكة  على 
غطت مساحات واسعة من المناطق التي يقطنها 
على  عملت  الشبكة  هذه  الشيعة،  اللبنانيون 
يعيشه  كان  الذي  والبؤس  الفقر  حدة  تخفيف 
من  عاليًا  قدرًا  حققت  ذاته  الوقت  وفي  الشيعة 
مثل  الذي  والحزب  لبنان  شيعة  بين  االرتباط 
بالنسبة لهم الغطاء الذي يحميهم، هذا فضاًل عن 
االرتباط الروحي الذي صنعه جهد دعوي مستمر 
الترابط  هذا  بدا  وقد  الشيعية،  األوساط  داخل 

واضحًا وقت حرب يوليو ٢٠٠٦.
الداخلي  الصراع  تفاصيل  تحليل   ال يمكن 
في لبنان إال كجزء من الصورة األكمل للصراع 
بشكل عام في الشرق األوسط، فاحتالل الواليات 
في  جديدًا  واقعًا  خلق   ٢٠٠٣ في  للعراق  المتحدة 
المنطقة، لم تعد الواليات المتحدة تخوض صراعها 
اإلمبريالي من أجل السيطرة على نفط المنطقة 
أتت  ولكنها  فحسب،  والقارات  المحيطات  عبر 
كليًة  وإعالمها  ودعايتها  وأساطيلها  بجيوشها 
إلي هنا لتباشر مصالحها اإلمبريالية، لتلقي الدعم 
من إسرائيل ومن دول عربية وإقليمية تحكمها 
أنظمة ديكتاتورية فاسدة بال أي سند شعبي أو 
رأسها  األنظمة – وعلي  جماهيري، وجدت هذه 
 – مازن  أبو  ونظام  واألردن  والسعودية  مصر 
أنفسهم في مواجهة إعصار أمريكي يهدد كل 
مشهد  وكان  به،  باإلطاحة  وجهه  في  يقف  من 

تماثيله  وإسقاط  حسين  صدام  بنظام  اإلطاحة 
بعد  وإعدامه  عليه  القبض  وإلقاء  العاصمة  في 
ذلك يؤرق مضاجع هؤالء، وبالفعل اختارت هذه 
منها  المطلوب  الدعم  كل  تقدم  أن  األنظمة 

لإلمبريالية األمريكية.
تلقته  ما  هو  الدعم  فقط  يكن  لم  ولكن 
الواليات المتحدة في المنطقة، فكان هناك أيضًا 
فمن  وانتصاراتها،  المتتالية  المقاومة  ضربات 
المقاومة العراقية التي أنهكت القوات األمركية 
إلي الصعود السياسي لحماس في فلسطين عندما 
البرلمانية مطلع ٢٠٠٦، وصواًل  فازت باالنتخابات 
هذه  أكثر  يعد  والذي  لبنان  في  اهلل  حزب  إلي 
وقوة  وتماسكًا  تنظيمًا  المقاومة  الحركات 
وقد  والعسكري،  السياسي  المستويين  على 
فى  اإلسرائيلي  العدوان  قبيل   - اهلل  كان حزب 
صيف ٢٠٠٦ – بما يمتلكه من ترسانة صواريخ 
تهديد  مصدر  اللبناني  الجنوب  على  وبسيطرته 
داعم  وعنصر  اسرائيل،  في  الشمالية  للمدن 
بؤر  أن  هنا  واضحًا  وبدا  الفلسطينية،  للمقاومة 
الخطط  وتهدد  المنطقة  في  تزداد  المقاومة 
الجيش  تنهك  العراق  في  فالمقاومة  اإلمبريالية، 
األمريكي، وتعوق الواليات المتحدة عن التقدم 
مثااًل  وتقدم  العراق،  من  أبعد  أخري  خطوات 
سيئًا – من وجهة نظر األمبريالية بالطبع – لما 
يمكن أن تفعله حركات المقاومة بأعتي القوي 
يهدد  لحماس  السياسي  والصعود  اإلمبريالية، 

22

متابعات
تناقضات املشهد اللبناني

مظاهرة مؤيدة لحزب اهللحسن نصراهلل وميشيل عون



23 خريف 2009

تناقضات املشهد اللبناني

الفلسطينية  للقضية  التسوية االستسالمية  مسار 
الفلسطينية،  والسلطة  الصهيوني  الكيان  بين 
من  إلسرائيل  تهديد  عنصر  يشكل  اهلل  وحزب 
األول  اإلمبريالي  الحليف  الشمال، وإسرائيل هي 
للواليات المتحدة فال يمكن ترك حماس وحزب 
يجب  أن صراعًا  هنا  واضحًا  وبدا  يهددانها،  اهلل 
في  المقاومة  بؤر  ضد  اإلمبريالية  تخوضه  أن 
من  حالة  في  يتسبب  بدأ  الصراع  هذا  المنطقة، 
االستقطاب داخل المنطقة، لتتشكل معسكرات 
لن  فاإلمبريالية  جديدة،  وتحالفات  ومحاور 
تخلوا  لن  فالساحة  وحدها  الصراع  هذا  تخوض 
هنا  اإلستقطاب  والمستفيدين،  الحلفاء  من  أبدًا 
شمل أنظمة حاكمة ودواًل وأجنحة داخل أنظمة 
للعراق  األمريكي  الغزو  ومنذ  فمثاًل  حاكمة، 
الوجود  من  بالتهديد  يشعر  السوري  والنظام 
يقترب  أن  الطبيعي  من  فكان  األمريكي 
اهلل  حزب  مثل  المقاومة  قوي  من  تدريجيًا 
وحماس، وأن يمتد التحالف ليشمل إيران صاحبة 
أعلي ترشيحات لتلقي ضربة الحقة من الواليات 
المتحدة، هذا االستقطاب الذي تصاعدت وتيرته 
في  األثر  أكبر  له  كان  تدريجيًا  األحداث  مع 

التأثير على الوضع السياسي اللبناني الداخلي.

المواالة والمعارضة
 ٢٠٠٥ فبراير   ١٤ في  الحريري  اغتيال  فمع 
اجتمعت قوي المعارضة وقتها – والتي ستعرف 

بعد ذلك بقوي ١٤ أذار – وأعلنت مسئولية سوريا 
عن حادث االغتيال قبل إجراء أي تحقيقات، وأصبح 
الجيش  يغادر  كي  كاسحًا  شعبيًا  ضغطًا  هناك 
التي  القوي  ضمت  اللبنانية،  األراضي  السوري 
التقدمي  الحزب  االتهام لسوريا كاًل من  وجهت 
االشتراكي الممثل األهم للدروز وما عرف بتيار 
المستقبل والجماعة اإلسالمية من السنة وجزبي 
الكتائب والقوات اللبنانية من الجانب المسيحي 
ميشيل  بزعامة  الحر  الوطني  للتيار  باإلضافة 
عون قبل تحوله بعد ذلك للمعسكر األخر، وفي 
الجانب األخر إصطفت القوي التي رفضت توجيه 
االتهام لسوريا باغتيال الحريري وكان على رأس 
الشيعيتين  القوي حزب اهلل وحركة األمل  هذه 
والحزب القومي السوري والحزب الديموقراطي 
ثاني أكبر األحزاب الدرزية، وفي مواجهة ضغط 
القوي التي هاجمت سوريا وطالبتها بالخروج من 
لبنان قامت القوات الرافضة لالتهام بمهرجان شعبي 
ضخم شارك فيه مئات األالف يوم ٨ أذار/مارس 
الرافضة  القوي  فردت  سوريا«،  »شكرًا  بعنوان 
للوجود السوري بتنظيم مظاهرة عمالقة أخري 
في يوم ١٤ أذار، وهكذا حمل كل معسكر اسم 
المعادلة  فيه واستمرت  التحرك  الذي قرر  اليوم 
في  السورية  القوات  خروج  حتي  الطرفين  بين 
التي  البرلمانية  االنتخابات  وقبل   ،٢٠٠٥ إبريل   ٢٦
التيار  بين  نزاع  نشب  العام  نفس  في  أجريت 
الوطني الحر ومعسكر ١٤ أذار على توزيع نسب 

المقاعد فقرر التيار الوطني بزعامة ميشيل عون 
منفردًا،  االنتخابات  وخوض  الحلف  من  الخروج 
لمعسكر ٨  انضم عون   ٢٠٠٦ فبراير  والحقًا في 

أذار.
هما  الحالي  بشكلهما  التحالفين  أن  صحيح 
فمثاًل  لبنان،  في  الطائفي  السياسي  النظام  نتاج 
االشتراكي  التقدمي  الحزب  بين  المنافسة 
والحزب الديموقراطي على زعامة الدروز جعلت 
كاًل منهم في معسكر مضاد لألخر، وكذلك 
األحزاب  باقي  وبين  عون  ميشيل  بين  النزاع 
مقاعد  على  والكتائب  القوات  مثل  المسيحية 
سيصبح  من  وعلى  البرلمان  في  المسيحيين 
يراود  حلم  وهو   - القادم  المسيحي  الرئيس 
ميشيل عون منذ عودته من المنفي- هو ما أدي 
إال  المضاد،  المعسكر  إلي  وتياره  عون  النتقال 
أنه ال يمكن أبدًا تجهل دور الوجود اإلمريكي 
في المنطقة في تفجير الصراع، أو على األقل في 

تعميقه بعد ذلك.
فحتي بعد خروج الجيش السوري من لبنان 
استمر النزاع والخالف بين المعسكرين، فكان 
النزاع أواًل على طبيعة وشكل العالقات اللبنانية 
السورية بعد االنسحاب، ثم امتد الخالف إلي نقطة 
دولية  محكمة  تشكيل  وهي  أخري  خالفية 
للتحقيق في حادث اغتيال الحريري وقد كانت 
قوي ١٤ أذار تدافع عن هذا االقتراح في مواجهة 
اقتراح ٨ أذار بأن توكل القضية للقضاء اللبناني 

مظاهرة مؤيدة لحزب اهلل
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مع دعم استقاللية هذا القضاء، ثم امتد الخالف 
أكثر من ذلك ليشمل دعوة نزع سالح حزب اهلل 
بدعوي أنه لم يعد هناك حاجة الحتفاظ الحزب 
من  االسرائيلية  القوات  انسحاب  بعد  بسالحه 

الجنوب اللبناني.
في  لبنان  على  اإلسرائيلي  العدوان  ومع 
تحالفات  خريطة  تمامًا  واضحًا  بدا   ٢٠٠٦ صيف 
الطاحنة  فالحرب  أين،  إلي  تتجه  معسكر  كل 
اهلل  حزب  قوة  لتحطيم  إسرائيل  خاضتها  التي 
من  جزء  كانت  عليه  والقضاء  العسكرية 
االستراتيجية التي وضعتها اإلمبريالية للتعامل مع 
بؤر المقاومة في المنطقة، فاالستراتيجية شملت 
مثلما  الموجعة  والضربات  والضغط   الحصار 
حدث مع حماس في قطاع غزة بغرض اإلضعاف 
واإلنهاك وإفقاد حماس لشعبيتها في القطاع مما 
الفلسطينيين  يد  على  داخليًا  لهزيمتها  يؤدي 
التجويع  بفعل  عليها  سينقلبون  الذين  أنفسهم 
أيضًا  االستراتيجية  شملت  وكذلك  والحصار، 
بالقوة مثلما حدث مع حزب  التحطيم  محاوالت 
اهلل في حرب ٢٠٠٦ ومع قطاع غزه بعد ذلك في 

العدوان البربري عليها في ٢٠٠٩/٢٠٠٨.
العدوان اإلسرائيلي على لبنان نجح في إبعاد 
خطر صواريخ حزب اهلل نسبيًا، عندما ُفرض على 
الحزب التراجع خلف نهر الليطاني، ولكنها لم 
تنجح في القضاء عليه عسكريًا أو سياسيًا، وهنا 
مع  مصالحها  تالقت  التي  أذار   ١٤ قوي  دور  أتي 
مصالح اإلمبريالية في اإلطاحة بحزب اهلل سياسيا 
وعسكريًا أو احتواءه فتخلو لها الساحة السياسية 
في لبنان باإلضافة إلي أن التحالف مع اإلمبريالية 
على  تنهال  الدولية  والمساعدات  المنح  سيجعل 
بعد  اإلعمار  إعادة  بند  تحت  اللبنانية  الحكومة 
التي  الشركات  بالفائدة على  بما سيعود  الحرب 
يمتلكها الساسة اللبنانيون، وهو ما حدث بالفعل 

وشهدناه في سلسلة مؤتمرات باريس الثالثة.
الضغط  نتيجة  يحدث  الذي  االستقطاب  هذا 
اإلمبريالي يؤثر بطبيعة الحال على السياسات التي 
تنتهجها المقاومة، فمثلما قد يؤدي الضغط إلي 
التراجع والتنازل من أجل الحفاظ على الوجود 
إلي  أخري  حاالت  في  أيضًا  يؤدي  وقد  والبقاء، 
الحرب  أثناء  حدث  مثلما  لألمام،  خطوة  االندفع 
للشعب  الدعوة  اهلل  على غزة، عندما وجه نصر 
المصري كي يخرج بالماليين ليفتح معبر رفح 
ويكسر الحصار المفروض من النظام المصري 
على غزة، وحتي أنه طالب ضباط الجيش بالتدخل 
لدي مبارك والضغط عليه لفك الحصار، واألمر 
حزب  خلية  بقضية  عرف  ما  على  ينطبق  نفسه 

عليها  القبض  المصري  النظام  ألقي  التي  اهلل 
تهدد  بأعمال  للقيام  أنها كانت »تخطط  وأعلن 
األمن القومي المصري«، وقد أعلن حسن نصر 
الذي  شهاب  سامي  اللبناني  العنصر  دور  أن  اهلل 
أرسله حزب اهلل بالفعل،هو القيام بدور لوجيستي 
المحاصرين  للفلسطينيين  المساعدات  لتوصيل 
في قطاع غزة، وسواء كانت الحقيقة  هي ما قاله 
نصر اهلل أو كان في األمر ما هو أكثر من ذلك، 
ففي كال الحالتي فإن خطاب حسن نصر اهلل وقت 
الحرب على غزة و خلية الدعم أمران يشكالن 
نقلة نوعية في سياسات حزب اهلل، فسياسة عدم 
التدخل في شئون دول الجوار، تلك السياسة التي 

تمسك بها حزب اهلل لفترة طويلة مثله في هذا 
مثل حركات التحرر الوطني الفلسطيني لم تعد 
تعني إال أن تخضع هذه المقاومة لسقف األنظمة 
الحاكمة، ليس هذا فحسب وإنما تعني أن تظل 
أنظمة  مواجهة  في  ومكبلة  عاجزة  المقاومة 

تبذل كل جهدها من أجل كسر المقاومة.
االستقطاب الناتج عن الضغط اإلمبريالي هنا 
العربية فحسب  الحاكمة  الطبقات  إلي  لم يصل 
– كما شهدنا أثناء حرب غزة من انعقاد قمتين 
الجهر  حد  إلي  الخالف  وصول  ومن  عربيتين 
الفضائيات-  وفي  الحكام  ألسنة  على  علنا  به 
فاالنقسام  ذاتها،  الجماهير  إلي  أيضا  وصل  بل 
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تناقضات املشهد اللبناني

)1( المصدر: ويالت وطن, روبرت فيسك, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت.
)2( المصدر: انتصار المقاومة اللبنانية وتحديات المستقبل، كريس هارمن، ترجمة نور منصور، مركز الدراسات االشتراكية، مصر.

الشعبي حول تأييد المقاومة ودعمها شهدناه وقت 
الحرب على لبنان في ٢٠٠٦، كما شهدناه بشكل 
أكثر وضوحا وعنفا أثناء الحرب على غزة في 
٢٠٠٨، وال يمكن إغفال هذا السبب عندما نحاول 
والوصول  اللبنانية  السياسية  الساحة  تحليل 
االنتخابات  في  المعارضة  تفوق  عدم  ألسباب 
اإلمبريالية  ضغط  بأن  فاالعتقاد  البرلمانية، 
الداخلي  والضغط  فلسطين  في  المقاومة  على 
انسحاب  إعالن  و  اهلل  حزب  سالح  نزع  بغرض 
بفضل   ٢٠١٢ في  العراق  من  األمريكية  القوات 
ضربات المقاومة العراقية، االعتقاد بأن كل هذا 
سيؤدي بالضرورة لزيادة الدعم والتكاتف حول 
الحالية  فاللحظة  خاطئ،  إعتقاد  هو  المقاومة 
شديدة المفصلية والتعقيد، فمنذ اللحظة األولي 
من المواجهة بين اإلمبريالية وقوي المقاومة في 
المنطقة والجماهير منقسمة بين مؤيد للمقاومة 
ومن يري عبثيتها وطائفيتها فحسب، ولكن مع 
زيادة الضغط اإلمبريالي يتسع االنقسام، وتنشق 
المؤيد  المعسكر  داخل  حتي  أكثر  الجماهير 
للمقاومة، فمن شاهد وعاصر مظاهرات التضامن 
في مصر مع حزب اهلل ولبنان في ٢٠٠٦ سيالحظ 
الملتبس  الموقف  وبين  بينها  الكبير  الفارق 
والمتردد في دعم حماس الذي طال قطاعات من 
يوضح  وهذا  على غزة،  العدوان  أثناء  الجماهير 

ألي درجة يتسع االنقسام.
من  ينال  قد  الحالي  الوقت  في  االنقسام  هذا 
ولكنه  جهة،  من  للمقاومة  المؤيدين  رصيد 
أيضا يحمل بداخله إرهاصات لجبهة تضامن مع 
قبل،  ذي  من  تماسكا وصالبة  أكثر  المقاومة 
ورغم  اهلل  فحزب  عوامل،  بعدة  مرهون  واألمر 
والمكللة  األهم  المقاومة  حركة  يمثل  أنه 
العدو  بالنصر أكثر من مرة في معاركها مع 
تأخذها  قد  الداخلية  تناقداتها  أن  إال  الصهيوني، 
في طريق المهادنة ومحاولة إيجاد صيغة وسطي 
إحتواء  إلي  واالستمرار، صيغة ستؤدي  للتعايش 
الحزب داخل ما يسمي القوي المعتدلة، وبخاصة 
مع مجئ أوباما واإلدارة األمريكية الجديدة التي 
تعتمد أسلوب إمبريالية الحرب والسالم، والتي قد 
تحاول خلق فرص لالحتواء أكثر من تعزيزها 

للصدام وخطط اإلقصاء.
فالخطر الذي نواجهه اليوم هو اإلحتواء، وما 
هو  اإلمبريالية  على  الطريق  هذا  قطع  يضمن 
ظهور قوي جماهيرية وسياسية أكثر تقدمية في 
المجتمع اللبناني تري التناقض الحقيقي ليس بين 

الطوائف وإنما بين رجال األعمال الذين يتربعون 
على عرش هذه الطوائف ويحكمون لبنان ألجل 
وبين  وعائالتهم  شركاتهم  ومصالح  مصالحهم 
قوي  الطوائف،  هذه  أبناء  من  العظمي  الغالبية 
بين  موجود  الحقيقي  التناقض  أن  تري  تقدمية 
النخبة اللبنانية الحاكمة الغارقة في الماليين - 
مثل سعد الحريري رئيس الوزراء الحالي والذي 
العالم-  أغنياء  أغني  قائمة  ضمن  اسمه  يندرج 
الغارقين  العاديين  ومواطنيه  لبنان  فقراء  وبين 
التي  اليومية  المعيشية  والمشاكل  المعاناة  في 
يعانون منها منذ سنوات والتي تُبذل الوعود لحلها 

ولكن ال تُبذل الجهود لتحقيق ذلك.
صحيح أن لبنان يعاني من هزال في وضعية 
العاملة  الطبقة  –وتحديدًا  العاملة  الطبقة 
النشاط  رواج  عدم  بسبب  هناك  الصناعية- 
أنه أصبح هناك تحركات  إال  بلبنان،  الصناعي 
الطبقة  مظلة  تحت  تندرج  أخري  قطاعات  من 
أكثر  صارت  اإلضرابات  فأخبار  أيضًا،  العاملة 
تواترًا في األونة األخيرة، فمن إضراب المعلمون 
إال العاملين بمحطات الكهرباء وكذلك عمال 
هؤالء  النضالية،  البؤر  من  وغيرها  النقل 
النخبة  مع مصالح  تتعارض  الحقيقية  مصالهم 
المالكة للشركات والتي تتبني سياسات السوق 
تريد  التي  ذاتها  وهي  االقتصادي  واالنفتاح 

لإلمبريالية  إرضاًء  اللبنانية  بالمقاومة  اإلطاحة 
سياسي  منافس  من  السياسية  للساحة  وإخالًء 
بحجم وثقل حزب اهلل، فقراء لبنان لن يجنون 
الفقر  من  مزيد  إال  السياسات  هذه  وراء  من 
والشيعة  السنة  فقراء  هؤالء.....  والمعاناة، 
بالتفرقة  جميعًا  يعانون  والمسيحيين  والدروز 
أن  في  أماًل  يشكلون  ربما  هؤالء  المرة،  هذه 
وفي  متماسكة،  تقدمية  قوي  لبنان  في  يصبح 
أجل  من  القوي  هذه  فيه  تناضل  الذي  الوقت 
القوي  ذاته  الوقت  في  يَضربون  فهم  حقوقهم 
المحتشدة خلف مشروع اإلمبريالية، هذه القوي 
إحراج  إلي  تؤدي  قد  ظهورها  حال  التقدمية 
قادة حزب اهلل ودفعهم نحو مزيد من الجذرية 
القوي  هذه  وستكون  شعبيتهم،  على  للحفاظ 
التقدمية وقتها هي الحليف الطبيعي للمقاومة 
بداًل من االعتماد الكلي على التحالف مع أنظمة 
ما  إذا  لحظة  أي  في  عارية  المقاومة  تترك  قد 
بدا أن هناك فرصة للتصالح مع اإلمبريالية أو 

التهدئة معها.
ستسير  األمور  أن  بالتأكيد  يعني  ال  هذا 
بشكل ميكانيكي، ولكن القيام بهذه المهمة 
لعب  على  قادر  مناضل  يساري  بديل  إلي  يحتاج 
هذا الدور، فهل تتمخض األيام القادمة عن هذا 

البديل، هذا ما ستجيبنا عنه األحداث والوقائع.

سعد الحريري حليف أمريكا
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أحمــد عــزت، هيثم محمدين

يعيد اإلضراب األخير لعمال النقل العام إلى ذاكرتنا، بطوالت هذا القطاع 
العمالي القوي والمؤثر، ومسيرته النضالية، من أجل عيش كريم، وعالقة 
ه���ذا القطاع بمؤسس���ات الدولة، ومدى خضوعه لس���يطرتها، ومقاومته 
لسياس���اتها، وهو ما يدعو المهتمين بالحركة العمالية، والمؤمنين بدورها 
التاريخ���ي، في التغيير الجذري للنظام الرأس���مالى، إل���ى التأمل في بنية 
هذا القط���اع، التابع للدولة، وتاريخه، وأزمات���ه، ومطالب العاملين به، 
ودرجة وعيهم النضالي، وقدرتهم على تنظيم أنفسهم،  فهيئة النقل العام،  
يعتبرها النظام إحدى شرايين حياته، إلى جانب بعض القطاعات الخدمية 

األخرى، كالسكك الحديدية والبريد.

عمال النقل العام
الليلة والبارحة
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الذي  المؤقت،  الهدوء  من  عقود  بعد 
استمر منذ منتصف السبعينيات وحتى 
استطاع  العام،  النقل  هيئة  داخل  أغسطس٢٠٠٩، 
المفروضة  الحصار  حالة  كسر  الهيئة  عمال 
عليهم من الدولة، بتنظيمهم إلضراب كبير في 
١٨،١٩أغسطس ٢٠٠٩، وهو اإلضراب الذي لم يحدث 
مثله في الهيئة منذ يونيو ١٩٧٦، فخالل عقدي 
التراجع،  الثمانينات والتسعينات سادت حالة من 
أجل  من  الدولة،  مواجهة  على  القدرة  وعدم 
تحسين مستوى معيشة العمال، وشروط عملهم 
بالهيئة، وكان هذا وضع الحركة العمالية في 
أغلب الحاالت، غير أن أمورًا كثير قد تغيرت، 
آثار  ظهرت  حيث  الجديدة،  األلفية  مطلع  منذ 
والخدمات،  السلع  أسعار  وتحرير  الخصخصة، 
بشكل مباشر على العمال، وهو ما انعكس في 
الشرائية،   القدرة  وانهيار  المالية،  األعباء  ازدياد 
في ظل إرتفاع األسعار، مما أدى إلى المزيد من 
وظروف  العمال،  معيشة  مستوى  في  االنهيار 
عملهم، الذي وصل بهم إلى حد عدم القدرة على 
اإلستمرار في تحمل ثمن أزمة الدولة االقتصادية، 
وفى هذا السياق، تلمس عمال النقل العام خطى 
الحركة، ونظموا إضراب في عام ٢٠٠٧ في ثالثة 
جراجات فقط، ورغم أن اإلضراب كان صغير 
اعتُبر  أنه  إال  الهيئة،  إلى حجم  بالنظر  الحجم، 
حالة  األولى، على طريق كسر  الخطوة  بمثابة 
الحصار، المفروضة من جهاز مباحث هيئة النقل 
الحركة  بالطبع، من تصاعد  العام، مستفيدين، 
في  المحلة،  غزل  بإضراب  بدأت  التي  العمالية، 
الجلوس  على  الدولة  أجبر  الذي   ،٢٠٠٦ ديسمبر 

على مائدة المفاوضات، مع قيادات العمال.  

خلفية عن تاريخ هيئة النقل العام
تطور النقل العام في مصر عبر عدة مراحل، 
التحوالت  بطبيعة  منها  مرحلة  كل  ارتبطت 
بها  تمر  كانت  التي  واالقتصادية،  السياسية 
مصر، وتأثرت بها، فمنذ ظهور مركبات النقل 
الجماعي، وحتى بدايات النصف الثاني من القرن 
العشرين، كان يملك مشروعات النقل الجماعي 
شركات قطاع خاص مثل »مقار«، »األسيوطي«، 
تملك  الشركات  هذه  ظلت  وقد  »سوارس«، 
بعد  مصر،  في  الجماعي  النقل  خدمات  وتدير 
انقالب يوليو ١٩٥٢، حيث لم يكن يملك النظام 
الشركات،  هذه  بشأن  واضحة  خطة  الناصري، 
وخدمات النقل حتى عام ١٩٦١، بل أنه كان يشجع 
كبار الرأسماليين على ضخ رؤوس أموالهم في 
هذه المشروعات، وكانت أشهر هذه الشركات 

المجال  هذا  في  المنافسة  على  قدرة  وأكثرها 
مملوكة  التي كانت  أبو رجيلة،   هي شركة 
الشهير  رجيلة،   أبو  اللطيف  عبد  للرأسمالى 
أبو  شركة  كانت  األتوبيس«،  بـ«إمبراطور 
رجيلة عام ١٩٥٤، تنقل مئات اآلالف من الركاب 
 ٤٠٠٠ بها  ويعمل  أتوبيس،   ٤٠٠ خالل  من  يوميًا، 
عامل، وتمتلك ثالثة جراجات؛ األول عند مدخل 
القبة، على مساحة ١٣ فدان، والثاني بالقرب من 
الطرق،  إسطبالت  بشارع  والثالث  الجيزة،  نفق 

بحي بوالق أبو العال ، 
في  رجيلة  البو  الرئيسي  الدافع  وقد كان   
اللطيف  عبد  تشجيع  هو  الشركة  هذه  إنشاء 
النظام  في  البلدية،  الشئون  وزير  البغدادي، 
الناصري آنذاك، ولم يشفع له ذلك، فقد صودرت 
مطلع  في  النقل  باقي شركات  شركته ضمن 
التي  التأميم  قرارات  خضم   في  الستينيات، 
للقانون   ً الناصر عام ١٩٦١، ووفقا  أصدرها عبد 
العامة صدر  الهيئات  بإنشاء  لسنة ١٩٦٣،   ٦١ رقم 
 ،١٩٦٦ لسنة   ٢٧١٦ رقم  الجمهورية  رئيس  قرار 
بإنشاء »هيئة  النقل العام بمدينة القاهرة«، وذلك 
القاهرة،  لمحافظة  التنظيمي  الهيكل  ضمن 
السياسات  في  والتخبط  اإلدارة،  لسوء  ونتيجة 
العام  القطاعين،  بين  بالتوازن،  المتعلقة 
الدولة  أجهزة  على  الفساد  وسيطرة  والخاص، 
ظهور  وبدأ  العام،  النقل  هيئة  أحوال  تدهورت 
االختالالت، والخسائر المالية، واضطرت الدولة 
فيها  بما  الخاسرة،  الهيئات  دعم  بسياسة  لألخذ 
هيئة النقل العام، ومع حلول السبعينيات، وتبنى 
سياسة االنفتاح وإفساح الطريق للقطاع الخاص، 
تأسيس  على   ،١٩٧٨ عام  الوزراء،  مجلس  وافق 
بموجب  الكبرى«  القاهرة  أتوبيس  »شركة 
قرار وزير الحكم المحلى رقم ١٧٦ لسنة ١٩٧٨، 
وذلك بدعوى دعم ومساندة هيئة النقل العام، في 
إطار  خالل  من  الركاب،  نقل  لخدمة  تقديمها 
تكاملي بين الشركة والهيئة، ولكن ما حدث 
تنافسية  عالقة  إلى  بينهما  العالقة  تحولت  أن 

وليست عالقة تكاملية.
من ناحية أخرى .. عندما تعرضت كل من 
»الهيئة« و »الشركة«، لخلل في موازنات كل 
التشغيل،  مصاريف  الرتفاع  كنتيجة  منهما، 
وتجديد  وإحالل  ومستلزمات صيانة  أجور،  من 
تعاملت  ثابتة،  تعريفة ركوب  وتسيير، في ظل 
مختلف،  بشكل  الخلل  هذا  مع  المالية  وزارة 
حيث تحصل الشركة على فرق عجز الموازنة، 
في صورة زيادة رأس المال، وبالتالي يرحل هذا 
تحصل  حين  في  »عجز«،  أساس  على  الفرق 

هيئة النقل العام على هذا الفرق في صورة دعم 
يدخل ضمن بند اإليرادات، على الرغم من تماثل 
الوضع  هذا  أدى  وقد  والشركة.  الهيئة  نشاط 
األتوبيس،  لشركة  الدفتري  العجز  تزايد  إلى 
رغم كون هذا العجز مقرر ومخطط سلًفا من 
وزارة المالية، وهو ما تبين بعد ذلك إن هذا األداء 
كان مخطًطا له إلعطاء فرصة لشركات القطاع 
جودة،  أكثر  خدمة  بتقديم  لالنفراد  الخاص، 
وبداية  التسعينيات  مطلع  مع  اقترن،  ما  وهو 
تطبيق سياسات التكيف الهيكلي)الخصخصة(، 
بإهمال  الدولي،  النقد  صندوق  أجندة  وتطبيق 
الصيانة  مستوى  على  العام،  النقل  لهيئة  مطلق 
وتجديد المركبات، ونظم التنسيق بين اإلدارات 
المختلفة، التابعة للهيئة، حتى تحولت أتوبيسات 
الهيئة، من أداة لنقل المواطنين، إلى أداة لتعذيب 

المواطنين.

عمال النقل العام والسياسة :
على الجانب اآلخر، تأثرت حركة عمال هيئة 
النقل العام، بمسيرة التطور االقتصادي والسياسي 
النظام  نجح   ،١٩٥٤ مارس  أزمة  فخالل  للبالد، 
الناصري من خالل القيادات النقابية الموالية له، 
في إقناع عمال النقل العام باإلضراب عن العمل، 
الثورة، وعودة  احتجاجًا على حل مجلس قيادة 
السائقون  أضرب  حيث  للبالد،  النيابية  الحياة 
والمحصلون وهم يهتفون »تسقط الديمقراطية 
....تسقط الحرية«، وذلك على الرغم من رفض 
عمال الترام االشتراك في هذا اإلضراب، الموالي 
للسلطة، وهو ما شكل عاماًل حاسمًا، النتصار 
آنذاك،  الصراع  هذا  في  الناصر،  عبد  جناح 
الحياة  بتأميم  العام  النقل  عمال  تأثر  وبالطبع 
مع  الناصري، خاصة  النظام  من  بداية  النقابية، 
األمن  تمس  العمال  إضرابات  أن  ثقافة  تسييد 
القومي للبالد، في مرحلة البناء والتصنيع، وهو 
ما يجعل أى تحرك عمالي في مصاف »الخيانة 
من  بيد  معها  التعامل  ينبغي  التي  الوطنية«، 
حديد، وهو ما أثر بالطبع على تحركات عمال 
النقل العام، حتى صبيحة إعالن نتائج االستفتاء 
ثانية  رئاسة  لفترة  السادات،  ألنور  التجديد  على 
والتي جاءت بنسبة » ٩٩.٩ ٪ في يونيو ١٩٧٦، حيث 
نقل  العام، وتم شل حركة  النقل  أضرب عمال 
الركاب في مدن القاهرة الكبرى، وهو ما بث 
الرعب في قلب نظام السادات، وهز أركانه، وقد 
كان هذا اإلضراب البطولي مقدمة النتفاضة ١٨ 
الطبقة  خاللها  من  عبرت  التي  يناير١٩٧٧،  و١٩ 
همومها  عن  فقط  ليس  المصرية،  العاملة 
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القتالية  قدراتها  على  أيضا  وإنما  ومطالبها، 
والخالقة.

 
الفساد في هيئة النقل العام

التي  القطاعات  من  العام،  النقل  هيئة  تعتبر 
بعقد  بدًء  الفساد،  في  كنموذج  إليها،  يشار 
وبها  الجودة،  منخفضة  سيارات  لشراء  صفقات 
من  العديد  في  يوميا  تتسبب  جوهرية،  عيوب 
السائقون،  ثمنها  يدفع  التي  واألعطال،  الحوادث 
صيانة  ومقابل  األدوار،  عائد  حافز  خصم  من 
للسائقين،  نسبة  حساب  بعدم  مرورا  السيارة، 
االشتراكات  مقابل  وذهاب  اإلشتراكات  عن 
قطع  وجود  عدم  عن  فضاًل  للهيئة،  كاملة 
عامًا،  عشرين  من  أكثر  منذ  الجديدة،  الغيار 
على  تقتصر  الفترة،  هذه  خالل  الصيانة  وكل 
أخرى.  سيارة  من  الغيار  قطع  وتبديل  إحالل 
التحرك  السائقين على  إجبار  إلى  باإلضافة  هذا 
دور  في  سليمة،  حتى  أو  أعطال،  بها  بسيارات 
وحيد من الجراج إلى نهاية الخط المحدد، وذلك 
هو  لذلك  الخفي  والسبب  الخط.  إلثبات حركة 
أن مجرد خروج السيارة من الجراج، يحسب له 
حوافز، تبدأ من رئيس الشركة والهيئة، مرورًا 
السائق  أما  الجراج.  الفرع، حتى مالحظ  بمدير 
تذاكر  ال  ألنه  شيء،  على  تقريبًا  يحصل  فال 
ذلك  على  مجبر  ولكنه  فعاًل.  أدوار  وال  بيعت 
لخوفه من أن يكتب فيه تقريرًا بالمخالفة وهو 

األمر الذي يعني خصم ما تبقى من أجره.
النقابة الصفراء

للنقل  العامة  النقابة  العام  النقل  عمال  يتبع 
البري، وهى من النقابات التي يضرب بها المثل، 
العام  النقل  ولعمال  للدولة.  والتبعية  الفساد  في 
النقل  نقابة  في  نقابيتان  لجنتان  )األتوبيس(، 
التي  النيل،  وغرب  وسط  نقابة  هي  البري، 
ونقابة  الجيزة،  وجنوب  شمال  منطقة  تضم 
والسواح  المظالت  تضم  والتي  القاهرة،  شمال 
والترعة واألوتوبيس النهري، وككل النقابات، 
للسائقين،  بالنسبة  إجبارية،  االشتراكات 
والميكانيكية  للمحصلين  واختيارية 
أيضًا،  يشتركون  ما  غالبًا  الذين  والموظفين، 
ضمان  تقديم  على  يقتصر  النقابة  دور  وكل 
القيادة،  رخصة  تجديد  يستطيع  حتى  للسائق 
وبالطبع فإن تجديد رخصته يكون على نفقته 
نفقته  على  تكون  المخالفات  وكل  الخاصة، 
في  الفساد  وقائع  آخر  وكانت  أيضًا.  الخاصة 
النقابة العامة للنقل البرى في آخر مارس ٢٠٠٩، 

عندما تم اكتشاف إختالس نصف مليون جنيه، 
من قبل رئيس النقابة السيد رضوان، فضاًل عن 
العام،  النقل  عمال  مطالب  من  النقابة  موقف 
رئيس  يصفها  التي  االحتجاجية  وتحركاتهم 
العمال،  اتحاد  رئيس  مجاور،  وحسين  النقابة، 

بأنها غير مشروعة.
 

أحوال عمال النقل العام: 
بالهيئة  العاملين  أجور  إن  العمال  أحد  يقول 
متدنية للغاية، حيث تتراوح بين ٣٠٠ جنيه لمن 
أمضي في الخدمة ١٠ سنوات، و٤٥٠ جنيه، لقدامى 
العاملين، الذين أمضوا أكثر من عشرين سنة، 
يضاف إليها حافز إيراد، يتراوح بين ٥٠و١٠٠جنيه، 
العامل  معها  يستطيع  ال  ضئيلة  أجور  وهى 
األجر  أن  أضاف  كما  المعيشة،  أعباء  مواجهة 
المتغير الذي يشمل اإلضافى والبدالت والحوافز، 
النقل  هيئة  لعمال  بالنسبة  األجر،  عصب  يمثل 
الذي ال يتعدى  باألجر األساسى  بالمقارنة  العام، 

٢٠٠ جنيه، في أحسن األحوال. 
ال  الهيئة  سيارات  »إن  آخر:   عامل  ويقول 
تسعفنا في الحصول على حوافز كبيرة، وذلك 
لكثرة تعطلها عن العمل، وخصم الهيئة لساعات 
بزيادة  طالبنا  لذلك  غياب،  واحتسابها  التعطل، 
نسبة العامل في التحصيل من ٦ ٪إلى ٨ ٪، على 
التذكرة وزيادة بدل الوجبة من ٦٠ إلى ١٢٠ جنيه، 

عن كل ٢٠ يوم عمل. 
أن  األخير  اإلضراب  قيادي  أحد  ويضيف 

علمًا  السائقون،  يتحملها  المرورية  المخالفات 
من  تعسفية،  تكون  المخالفات  هذه  معظم  بأن 
شرطة المرور، ألنها غالبا ما تكون بسبب طلب 
أحد رجال المرور، الذين يتخذون من األتوبيسات 
وسيلة مواصالت، النزول في مكان غير محطة 
له،  السائق اإلنصياع  األتوبيس، وعندما  يرفض 
عكس  سير  مخالفة  المرور  رجل  له  يحرر 
االتجاه، أو تجاوز السرعة المقررة قانونًا،....الخ 

 
على طريق الخصخصة 

في حوار خاص مع عدد من قيادات اإلضراب، 
وتصريحات  الهيئة،  خصخصة  مشاريع  حول 
المهندس صالح فرج، رئيس الهيئة، حول وجود 
العام، عن طريق بيع  النقل  خطة لتطوير هيئة 
السكنية  بالمناطق  الموجودة  الهيئة،  جراجات 
الحيوية، وشراء سيارات جديدة، في إطار تحديث 
تفكيك  عملية  إن  قالوا:«   .».... الهيئة  أسطول 
وبيع الهيئة بدأت بالفعل منذ فترة، عندما قامت 
على  الجماعي،  النقل  بسيارات  بالدفع  الدولة 
خطوط الهيئة واستيالء تلك الشركات على ٦٠٪ 
من خطوط الهيئة، وضربوا مثااًل بالخط )١١٠(، 
الهيئة،  من  سيارة   ١٢ عليه  تخدم  كانت  الذي 
٨سيارات  مقابل  فقط،  إلى٤سيارات  وتقلصت 

لصالح شركات النقل الجماعي.
فرج  صالح  المهندس  خطة  بخصوص  أما 
قالوا:«...إنها خطة لتفكيك  الهيئة، فقد  رئيس 
وبيع الهيئة، وليست خطة تحديث ألن بيع أراضى 
تمتلكها  عقارية  أصول  أهم  الجراجات،وهى 
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اإلضراب يشل حركة االوتوبيسات
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عمال النقل العام- الليلة والبارحة
االستعمال  بفعل  تهلك  أتوبيسات  وشراء  الهيئة، 
مجرد  إلى  الهيئة  تحويل  عمليًا  يعنى  اليومي، 
أسطول من السيارات المتهالكة، غير الصالحة 
وبيعها،  تفكيكها،  السهل  من  فيصبح  للعمل، 
وهو ما ال يمكن أن يسمح به العمال، خاصة أن 
الهيئة، أصبحت محسوسة في  عملية خصخصة 

اإلضراب األخير.

إضراب 81، 91 أغسطس )المطالب 
– التنظيم – الدروس المستفادة(

هذا  في  اإلضراب،  في  البدء  العمال  قرر 
شهر  يسبق  كان  الذي  تحديدًا،  الموعد 
رمضان بثالثة أيام، وهى الفترة التي تزداد فيها 
حركة الركاب، وأيضًا كان ذلك أثناء زيارة 
مبارك ألمريكا،  بدأ اإلضراب يوم الثالثاء ١٨ 
) نصر– فتح –  أغسطس، في ٧ جراجات هي 
السواح –  الترعة – المظالت – جسر السويس 
– المستقبل – المطرية(، ومع الساعات األولى 
من اإلضراب، بدأ تأثير اإلضراب واضحًا، على 
والموظفين  المواطنين  من  الركاب  حركة 
وغيرهم ، وذلك على الرغم من استمرار سيارات 
الهيئة في الجراجات األخرى في نقل الركاب. 
أمنية  تهديدات  العمال  واجه  األثناء  هذه  في 
العمال  إستطاع  أن  بعد  ولكن  شديدة،  وإدارية 
واجتياز  التهديدات  هذه  مواجهة  في  الصمود 
اليوم  ليلة  من  اإلضراب  من  الصعبة  الساعات 

على  انضمت  الثاني،  اليوم  صباح  وحتى  األول، 
أثر ذلك، باقي الجراجات، إلى اإلضراب، ليرتفع 
الهيئة،  قوة  هي كامل  جراجًا   ١٧ إلى  عددهم 
وليرتفع عدد العمال المضربين إلى أكثر من 
ومحصلين  سائقين  بين  ما  عامل،  آالف  عشرة 

وعمال هندسة. 
كانت مطالب العمال كما وردت في عريضة 

مطالبهم هي:
١- زيادة بدل الوجبة من ٦٠ إلى ١٢٠ جنيه عن 

كل ٢٠ يوم عمل.
٢- زيادة نسبة التحصيل من ٦٪ إلى ٨٪ على 

التذكرة.
٣- وقف خصم غرامات المخالفات المرورية 

على السائقين .
للسائقين  عدوى  بدل  صرف   -٤

والمحصلين.
إضعاف  الدولة  حاولت  اإلضراب،  أثناء  في 
من  إضافية  بسيارات  الدفع  طريق  عن  تأثيره، 
المحاوالت  تلك  أن  إال  الجماعي،  النقل  سيارات 
باءت، بالفشل ألنه على الرغم من تقلص أهمية 
هيئة النقل العام، كوسيلة نقل جماعي رخيصة 
الجماعي  النقل  شركات  مواجهة  في  الثمن، 
بمكانة  تحتفظ  زالت  ما  أنها  إال  والسرفيس، 
مهمة، على خريطة وسائل النقل والمواصالت، 
والموظفين  العمال  فقراء  عليها  يعتمد  التي 
يوميا  الهيئة  تنقل  حيث  مصر،  في  والطالب 
ثالثة ماليين مواطن. على الجانب اآلخر جرت 

محاوالت من النقابة العامة للنقل البرى لتهديد 
خطورة  من  وتحذيرهم  المضربين،  العمال 
تعطيل مرفق عام، إال أن تلك المحاوالت قوبلت 
واللجان  العامة  النقابة  بسقوط  العمال  بهتاف 
النقابية التابعة لها، مما إضطر مندوبى النقابة 

إلى االنسحاب.
على المستوى العام، المتعلق بوضع الحركة 
العام  النقل  عمال  إضراب  جاء  اآلن،  العمالية 
وقدرته  اإلضراب،  سالح  أهمية  على  ليؤكد 
من  فترة  بعد  ألنه  العمال،  مطالب  تحقيق  على 
متعددة،  عمالية  لقطاعات  المستمرة،  اإلضرابات 
عمدت الدولة إلى عدم اإلستجابة لمطالب العمال، 
الشك في  في محاولة لخلق حالة إحباط، وزرع 
إضرابات  ذلك  على  والمثال  اإلضراب،  سالح 
العدل،   وزارة  وخبراء  لألسمدة،  السويس  عمال 
إن  دون  لشهور،  استمرت  التي  للكتان،  وطنطا 
تحرك الدولة تجاههم ساكنًا، وقد جاء إضراب 
عمال النقل العام، ليؤكد على أن تجاهل الدولة 
لإلضرابات، ال يمكن أن يستمر طوياًل، خاصًة إذا 
كان في ميدان المعركة قطاع حيوي كالنقل 
العام، ال تستطيع الدولة تحمل نتائج توقفه عن 
العمل، وهو ما حدث، حيث اضطرت الدولة إلى 
اإلستجابة لمطالب العمال، بإصدار منشور بذلك، 
نظيف،  أحمد  الوزراء  رئيس  من  عليه  موقع 
ليحيي عمال النقل العام األمل، مرة أخرى، في 
قلوب ماليين العمال المصريين، الذين يتطلعون 

إلى خوض معارك شبيهة في المستقبل.

عمال النقل العام ينظمون صفوفهم
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شهدت مصر خالل األعوام الثالث الماضية أكبر 
منذ  العمالية  واالح��ت��ج��اج��ات  ل��إض��راب��ات  م��وج��ة 
أربعينات القرن الماضي. وقد تميزت هذه الموجة 
القطاعات  وت��ن��وع  إتساعها  حيث  م��ن  فقط  ليس 
مختلف  ب��ي��ن  ال��م��ت��ب��ادل  وال��ت��أث��ي��ر  فيها  العمالية 
التنظيم  بتحدي   . أي��ض��ا  تميزت  ب��ل  ال��ق��ط��اع��ات، 
حركة  أجل  من  النضال  وبداية  الرسمي  النقابي 

إمكانية  نشهد  أننا  أي  مستقلة.  نقابية 
تحول نوعي في الحركة العمالية 

ال��م��ص��ري��ة ف��ق��د ظ��ل��ت هذه 
الحركة حبيسة تنظيمات 

حكومية  ن���ق���اب���ي���ة 
رسمية موالية للنظام 

ولرأس المال طوال 
الخمس  ال���ع���ق���ود 
فنحن  الماضية. 
لحظة  ف����ي  إذاًا 
مليئة  ت���غ���ي���ي���ر 
ت  نيا مكا إل با
أيضا  ول��ك��ن��ه��ا 
بالتحديات  مليئة 

وال������م������ص������اع������ب. 
ف�����������ال�����������ن�����������ظ�����������ام 

لن  ال���دي���ك���ت���ات���وري 
يسمح دون مقاومة إنهيار 

الرسمي  ال��ن��ق��اب��ي  تنظيمه 
الجديدة  ال��ع��م��ال��ي��ة  وال��ح��رك��ة 

الطريق وتواجه  ب��داي��ات  ف��ي  زال��ت  م��ا 
النقابية  تنظيماتها  تبني  كيف  كبرى.  تحديات 
كيف  ودي��م��ق��راط��ي؟  ق��اع��دي  بشكل  المستقلة 
تواجه محاوالت النظام لقمع وتشتيت الحركة من 
جانب وحاولت إحتوائها من الجانب اآلخر. كيف 

الصناعات  مختلف  بين  المتفرقة  أطرافها  توحد 
والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة؟ كيف 
من  تراكم  بحيث  التجارب  مختلف  من  تستفيد 
النجاحات وتقلل من اإلخفاقات. يستدعي ذلك كله 
يستدعي  ولكنه  والتنظيم  الجهد  م��ن  الكثير 
أيضا لكثير من الدراسة. فعلى الحركة الجديدة 
أن تستفيد من الموجات السابقة في تاريخ الحركة 
تتسلح  أن  تحتاج  المصرية.  العمالية 
مصر  لعمال  النضالي  بالتاريخ 
العشرين.  ال���ق���رن  ط����وال 
تحتاج أيضا لفهم علمي 
الطبقة  لبنية  ودقيق 
ولتطور  ال��ع��ام��ل��ة 
الحركة  وت���أزم 
ال������ن������ق������اب������ي������ة 
الرسمية وفهم 
تها  قضا تنا
ون������������ق������������اط 
ض������ع������ف������ه������ا. 
وت��������ح��������ت��������اج 
ب  ستيعا إل يضا أ
ال�����������خ�����������ب�����������رة 
ال�����م�����ت�����راك�����م�����ة 
الحركات  لمختلف 
العالم  ف���ي  ال��ع��م��ال��ي��ة 
الماضي،  ال���ق���رن  خ����الل 
التي  ال����ب����ل����دان  ف����ي  خ����اص����ة 
تمكنت فيها الحركات العمالية من 

انتزاع إستقاللها من بين أنياب النظم المستبدة.
يحاول هذا الملف، وهو بداية لسلسلة من الملفات 
ولو  يبدأ  أن  العمالية،  الحركة  ح��ول  وال��دراس��ات 

بشكل أولي في تلبية هذه االحتياجات الملحة. 
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احلركة العمالية املصرية حتى 1952
محمد حسني

النشأة
كان النشاط األساسي لغالبية المصريين حتى القرن التاسع 
اإلقطاع  نمط  ال��م��دن، ك��ان  في  اليدوية  وال��ح��رف  ال��زراع��ة،  عشر، هو 
استغاللها على طبقة  للدولة، ويعتمد في  ملًكا  األرض  الشرقي يجعل 
الوسطاء والملتزمين. وقد صدرت عدة لوائح خالل القرن التاسع عشر 
تبيح حق الملكية، والتأجير، واالنتفاع، والتوريث، وإنهاء الحظر على 
المماليك،  عصر  منذ  المعروفة  الزراعية،  والسخرة  الفالحين،  انتقال 
والسخرة في األشغال العامة، وإن بقيت األخيرة بصورة أو بأخرى. أدى 
الذين  المعدمين،  الفالحين  إلى ظهور طبقة كبار المالك، مقابل  ذلك 

تضاعفت حركة نزوحهم إلى المدن.
والخدمي،  السلعي  لإنتاج  الثاني  العمود  فقد كانوا  الحرفيون،  أما 
وكانوا في بداية القرن التاسع عشر منظمون في 64 نقابة، لكل منها 
الخامات  احتكار  نظام  أدى  السلطة.  وبين  بينها  الوسيط  ه��و  شيخ، 
في  للعمل  الحرفيين  جانب جمع  إلى  علي،  محمد  عهد  في  والتسويق، 
 2.8 من   - عامل  أل��ف  ثالثين  ضمت  التي  والمدنية،  الحربية  المصانع 
مليون نسمة تقريبا- يتعاملون  بشكل من أشكال األجور، عالوة على 
جمع األطفال، عنوة، للتدريب الحرفي، أدى كل ذلك النهيار الطوائف 

الحرفية.
أشبه  والعمل  االح��ت��ك��ار،  على  قائم  علي  محمد  م��ش��روع  ول��ك��ون 
بالتجنيد الصناعي أو السخرة، بدون قواعد لألجور، ثم انهيار المشروع 
بالمعنى  مصرية،  عاملة«  »طبقة  بنشوء  الزعم  يمكننا  فال  ككل، 

الحديث في عصره.
لم تسنح الفرصة بانتعاش الطوائف الحرفية من جديد، كما أن الخديو 
سعيد قد ألغى صالحيات الشيوخ، في جمع الضرائب والقضاء والتأديب، 
العامة،  المشروعات  في  العمال  من  عدد ضخم  استُخدم  وق��د   رسميًا. 
األجنبي،  التدخل  وبالتالي  الحكومية،  القروض  تضخم  إلى  أدت  التي 
إال  المال األوروب��ي.  الرأسمالية االحتكارية، وتصدير رأس  في مرحلة 
اإلق��راض، وزراع��ة وتجارة  اقتصرت على  أن االستثمارات األجنبية، قد 
القطن، وبيع المنتجات األوروبية، وكلها ال تتطلب التوسع في العمالة.

كان المجال مفتوحًا، في االمتيازات األوروبية لمد المرافق العامة، 
وفي الصناعات، المرتبطة بالزراعة، غالبًا، وفي حدود متطلبات السياسة 
االستعمارية. ورغم اعتمادها على العمالة األوروبية، اضطرت الستخدام 
العمالة المصرية، من فالحين وحرفيين، فتحولت دكاكين الحرفيين 
بعض  تحولت  األوروب��ي��ة. كما  السلع  لبيع  دكاكين  وإل��ى  مقاهٍ  إل��ى 
أو  الحرف،  بعض  انقرضت  بينما  األوروب��ي��ة،  السلع  تقليد  إلى  الحرف 
انزوت في الريف. وقد كان »دكريتو1890« الذي أطلق الحرية لرأس 

المال وللتشغيل، بمثابة القشة التي قصمت ظهر الصنائع الحرفية.
الحرف  ومعظم  واإلش��راف��ي��ة،  الذهنية  الوظائف  األج��ان��ب  احتكر 
الماهرة، في حين عمل المصريون بأجور متدنية، ويوم عمل من 17-13 

ساعة، في ظل غياب تام ألي قوانين للعمل.
شهدت الفترة من 1899-1907، بوادر العمل الجماعي، الذي بدأ بإضراب 
عمال السجائر، وهم من األجانب، والعمال اإليطاليين في خزان أسوان. 
ثم انتقلت فكرة »االعتصاب«، بلغة هذا العصر، إلى المصريين، فأضرب 
والغزل  اإلسكندرية،  ت��رام  وعمال  البصل،  مينا  في  الفحم  نقل  عمال 

والمطابع، بل والترزية وصبية الحالقين، وكتبة المحامين.
والشوام،  األرم��ن  أي��ضً��ا،  شملت،  والتي  األجنبية،  العمالة  أن  الش��ك 
كانت صاحبة فكرة اإلض��راب، وهي إن تميزت عن العمالة المصرية، 
إال أنها وجدت نفسها تعمل في ظروف أقل من نظيرتها األوروبية، وهي 
التي دفعتها األزمة االقتصادية،  إلى البحث عن ظروف أفضل في مصر. 
ويرى البعض أنها لم تكن وفية لطبقتها »العاملة« وأنها كانت تعمل 
أتفق  كنت  وإن  الضيقة.  لمصالحها  أو  األجنبي،  المال  رأس  لمصلحة 
على أن العمالة األوروبية لم تكن تعمل من منطلق بروليتاري أممي، 
إال أنه من الظلم، ومن الخطأ، اتهامها بالتبعية لالستعمار، والخطأ ينبع 
أساسًا من تعميم الحكم، دون النظر إلى المالبسات، العامة والخاصة، 
السجاير  عمال  إض��راب  شمل  المثال  سبيل  فعلى  عمالي.  تحرك  بكل 
في ديسمبر1903، مصريين وأجانب، وكانت الشرطة المصرية تقف إلى 
جانب أصحاب المعامل، كما تنكرت القنصلية اليونانية لعمال بالدها، 

بل ونفت قادة اإلضراب إلى الخارج.
وقد تبلور، خالل تلك السنوات التمايز بين العمال، أجانب ومصريين، 
وبين أصحاب العمل، كما حدث تجميع، كبير نسبيا، للعمالة، وبشكل 
اإلضراب،  إطالة  فعالية  تجربتهم  العمال خالل  تعلم  وقد  موسمي.  غير 
وجمع التبرعات من المواطنين، وكسب تعاطفهم. أما الصحف فكانت 
تدين »االعتصاب«، العتباره بدعة أوروبية، وإن أبدت صحيفة »اللواء« 
تفي  أو  للمطالب،  الشركات، فلم تكن تستجيب بسهولة  أما  تعاطفها. 
بما تصل إليه من اتفاقات، كما كانت تنكل بقيادات اإلضراب. كانت 
تهديد  في  العمل،  أصحاب  جانب  إلى  الخط،  طول  على  تقف،  الشرطة 
العمال  اشتراك  وك��ان  المضربين،  محل  جدد  عمال  إح��الل  أو  العمال، 

األجانب يكبل يديها. 

النقابات
ظهرت خالل اإلضرابات، وكان يُطلق عليها، في البداية، »الجمعيات« 
إلى  وهدفها  أجانب،  يرأسها  وكان  »النقابات«الحرفية،   عن  لتمييزها 

صيانة مكاسب اإلضراب، أو تحقيق ما لم يتحقق منها.
الشبان، مصطفى  المثقفين  بزعامة  الوطنية،  الحركة  تجدد نشاط 
العاملة،  والطبقة  الوسطى  الفئات  إلى  اتجهت  و  فريد،  ومحمد  كامل 
األجنبية.  بالبضائع  السوق  وب��إغ��راق  االح��ت��الل،  بممارسات  ضجت  التي 
التناقض  ازداد  كما  والعمالية،  الوطنية  الحركتان،  ارتبطت  وهكذا 
واستقلت  معظمه،  في  أجنبي  مال  رأس  وهو  المال،  ورأس  العمل  بين 



النقابات عن القيادات األجنبية. في المقابل اشتدت وطأة الغالء، وصدر 
قانون المطبوعات 1909، وقانون النفي اإلداري 1910.

في 1907،  نجح عمال الفحم في بورسعيد،  في إلغاء نظام »المشايخ«، 
م��ق��اول��ي األن���ف���ار. ل��ك��ن األه����م ه��و إض����راب ع��م��ال ال���ت���رام، بالقاهرة 
باألجر،  تتعلق  مطالب  العمال  1908، حيث صاغ  أكتوبر  واإلسكندرية، 
وساعات العمل، والجزاءات، كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيقات، نصف 
أعضاءها من العمال، ومحام ممثل عنهم، وتوثيق أي اتفاق وحفظ نسخة 
لدى المحافظة. شارك في اإلضراب 1200عامل، من إجمالي 1500، وصمدوا، 
هم  وأسرهم، أمام وحشية الشرطة، المصرية والبريطانية، وبالرغم من 
بجمع  للغاية،  متضامنة  الجماهير  كانت  والمضللة،  المضادة  الدعاية 
التبرعات، والتظاهر، بل ومواجهة الشرطة، وكان موقف الصحف متباين. 
النهاية حصل العمال على بعض المطالب، أهمها إعادة من ُفصلوا  وفي 
للعمال في 8 مارس 1909، وشارك  خالل اإلض��راب، وتكوين »جمعية« 

»الحزب الوطني« في تشكيلها وعضويتها الشرفية. وقد 
تجدد نضال عمال الترام أكثر من مرة، والجديد 

فيها أن المواجهات كانت أكثر عنًفا، حتى 
الذي  الترام  الجماهير حرقت عربات  أن 

أن  كما  تسييره،  ال��ش��رك��ة  ح��اول��ت 
عمال  بين  بالتنسيق  ت��م  اإلض���راب 

ال���ق���اه���رة واإلس���ك���ن���دري���ة. وفي 
النهاية ناورت الشركة كثيرًا 
ف���ي ت��ف��اوض��ه��ا، ف��ق��ام��ت، على 
العمال  بتقسيم  المثال،  سبيل 
دراسة  ف��ي  خمسة  ف��ئ��ات  إل���ى 

مطالبهم.
تجلى نشاط »الوطني« بين 
الشعب«،  »م��دارس  في  العمال 
اليدوية«،  »ال��ص��ن��ائ��ع  ون��ق��اب��ة 

موجهة  ك���ان���ت  أن���ه���ا  وب���رغ���م 
بإغراق  ت��أث��روا  ال��ذي��ن  للحرفيين 

شكل  األوروب��ي��ة،  بالبضائع  السوق 
هذا  ال��ح��دي��د،  السكة  ع��م��ال  غالبيتها 

المرفق  الذي ضم12ألف عامل، بدأ التذمر 
بينهم 1906-1908، لكن اإلدارة البريطانية، زادت 

المراحيض،  على  س��اع��ات  وضعت  ب��ل  عقوبتها،  ف��ي 
لحساب الوقت الذي يقضيه العمال بها. قام العمال في أكتوبر 

المواجهات عنيفة  وديً��ا، فكانت  الشركة  دون مخاطبة  بإضراب،   1910
بين الشرطة والشركة من جهة، وبين العمال وأسرهم من جهة أخرى. 
وبالطبع كانت »اللواء« تدعم اإلضراب، بينما حرضت »المقطم« ضده.

سنوات الحرب العالمية األولى )1918-1914(:
أدت الحرب إلى وضع مرير، حيث أعلنت األحكام العرفية، وتعرض 
»الوطني« بالذات لحملة عنيفة، وبلغت الزيادة في األسعار بين 81% و%195، 
األجانب  من  كبير  عدد  وتصفية  الخارجية،  التجارة  توقف  جانب  إلى 
ألعمالهم، وتجميد المشروعات، فاستفحلت البطالة، واستخدمت الشرطة 
قانون التجمهر، ضد العمال الذين تظاهروا مطالبين الحكومة بالعمل 
 : هي  واألع��ي��ان،  الحكومة  من  المطروحة  الحلول  بالقوت، كانت  أو 
توزيع الخبز، أو تشغيل العاطلين في نقل السباخ واألتربة، بينما اكتفت 

»الجمعيات« بالشكاوى وااللتماسات.

لكن سنوات الحرب أدت إلى النمو العددي للطبقة العاملة المصرية، 
كما وصل عدد المصريين في »فرقة العمل المصرية« إلى مليون ومائة 
وسبعين ألفا، تم تشغيلهم لصالح الجيش البريطاني، في سيناء وفلسطين 

والعراق وفرنسا، عالوة على رديف الجيش.
في المقابل، أدت ظروف الحرب، السابقة، إلى نمو رأسمالية صناعية 
متزعما  تجاري ومصرفي. كان طلعت حرب  نشاط  واكبها  مصرية، 
لدعوة إنشاء بنك مصري، وقد تشكلت »لجنة التجارة والصناعة«، التي 
لتشكيل  ودع��ت  المصرية،  الرأسمالية  وتثبيت  لدعم  توصيات  قدمت 
رأسماليون  ال��غ��رف،  ه��ذه  ال��واق��ع ضمت  وف��ي  تجارية وصناعية،  غ��رف 
وبين  المصرية،  الرأسمالية  دع��اي��ة  بيد  التناقض  يفضح  مما  أج��ان��ب، 
مصالحها الحقيقية، فاألدق أن يُطلق عليها »محلية« وليست »وطنية«، 
كما نعتت نفسها. وكانت الدعاية تدعو إلى تفضيل المنتج »الوطني«، 
بالذكر  وجدير  اإلن��ت��اج!.  تعويق  محاوالت  تشجب كل  لكنها كانت 
أن الصناعات المصرية، خالف الغزل والنسيج، لم تكن 
العمالة، وقطاعات منها كانت موسمية،  كثيفة 
»اتحاد  نشأ  وقد  بالزراعة.  ارتباطها  بسبب 
أيضا،  ال��م��ص��ري«،  بالقطر  ال��ص��ن��اع��ات 
في إطار تجميع جهود الرأسماليين، 
وضم 90 عضوًا، مصريين وأجانب، 
ب��رؤوس أم��وال 40 مليون جنيه، 
عامل،  أل��ف   150 ويستخدمون 
وقد  م��ص��ري��ي��ن.  م��ن��ه��م   %97
مصلحة  ال��ح��ك��وم��ة  أن��ش��أت 
وأودعت  والصناعة،  التجارة 
م���ائ���ة أل����ف ج��ن��ي��ه ف���ي بنك 
المشروعات  لتمويل  مصر، 
للتوسع  وات��ج��ه��ت  ال��ص��غ��ي��رة، 

في التعليم الفني.
الحرب،  نهاية  م��ش��ارف  م��ع 
العمالية،  ال���ت���ح���رك���ات  ب�����دأت 
الحيوية،  غير  القطاعات  في  أواًل، 
ميكنتها،  أدت  ال��ت��ي  ال��س��ج��ائ��ر،  مثل 
عمد  وق��د  جماعية،  تسريح  عمليات  إل��ى 
أص���ح���اب ال��ع��م��ل إل���ى ال��دع��اي��ة ال��س��ل��ب��ي��ة ضد 
عن  النكوص  إل��ى  ثم  بينهم،  الفرقة  ودب  العمال، 
ال��ه��دوء وكسب  على  العمال  ح��رص  بينما  ات��ف��اق،  أي  تنفيذ 
تعاطف الشارع، ومخاطبة الصحف. وقد انتقلت العدوى تدريجيا، حتى 
العمال  وتضامن  للحركة،  األجنبية  القيادات  عودة  ولعل  المرافق،  إلى 
األجانب، كانت حائال، دون بطش الشرطة بالمضربين، كما عادت نقابة 
من  تحذر  بيانات  وأص��درت  اإلسكندرية،  في  للنشاط  اليدوية  الصنائع 
الدعوة إلنشاء »نقابات« جديدة، لكن األهم هو صياغتها ل�»مشروع قانون 
حماية العمال«، 2 مارس 1919. والجدير بالذكر أن محاوالت عدة، قام بها 
مثقفون، من أجل إيجاد قوانين للعمل، وفي النهاية صدرت عدة تشريعات 

هزيلة تتعلق بتراخيص العمل وعمالة النساء واألطفال.
كان قانون العضوية في المجالس التشريعية في مصر حائال منيعا 
دون وصول الطبقة العاملة، ويكاد يكون مقتصرا على األعيان. وفي 
إلنشاء حزب  مدرسة محرر جريدة  مدير  من  دع��وة  1908 ظهرت  يوليو 

للعمال، لكنها لم تسفر عن شيء.
أولى اإلشارات للفكر االشتراكي كانت في 1902 خالل اإلضرابات 
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وكانت في صورة تحذير من »خطر االشتراكية«، ومنذ 1908 ظهرت 
إلى  يدعو  الذي كان  موسى،  شبلي شميل، سالمة  لمفكرين:  مؤلفات 
االشتراكية البرلمانية، مصطفى المنصوري، الذي كان يعتقد ان مصر 

لم تكن في حاجة آنية لحزب اشتراكي.
    

من ثورة 1919 حتى األزمة االقتصادية 1929:
ل��م يسمح نمو  ال��ت��ك��وي��ن، ح��ي��ث  ف��ي ط���ور  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ظ��ل��ت 
وفالحين  حرفيين  من  المتأرجحة،  للفئات  سريع  بتحول  الرأسمالية، 
قد  الحضري  السكاني  النمو  ولكن  صناعيين،  عمال  إل��ى  معدمين، 
إعالن  بعد  الحكومية  اإلدارة  نمت  الريف، كما  من  الهجرة  بفعل  زاد 
تنتمي،  كانت  التي  البيضاء  الياقات  ذوي  فئات  فتزايدت  االستقالل،  
واقعيا، إلى العمال المأجورين، لكنها كانت حريصة على البقاء خارج 
إطار الطبقة العاملة. وقد ظلت الطبقة العاملة هي األقل حًظا من حيث 

الدخل والنفوذ السياسي.
كانت األحزاب السياسية في مصر قبل ثورة 1919 مكونة من حزب 
الطبقة  وهو حزب  الوطني،  والحزب  المالك،  وهو حزب كبار  األم��ة، 
الوسطى من المثقفين والطلبة والتجار، وقد تلقى ضربة قاصمة، كما 
ل »ال��وف��د« من أعضاء في ح��زب األم��ة، وأع��ض��اء من  ذك��رن��ا. ثم تشكَّ
الجمعية التشريعية، وهو ما يفسر تمسكه باألسلوب »السلمي«المحافظ، 
وهو ما دفعه إلى جمع التوكيالت، كسند قانوني العتباره ممثال للشعب 
المصري، وكان الهدف، جمع توقيعات أعضاء الهيئات النيابية ومجالس 
وجودها، وصمدت  فرضت  العاملة  الطبقة  أن  واألع��ي��ان...إال  المديريات، 
إلى  البريطاني، وكان قرار ترحيل سعد زغلول وزمالئه  التعسف  أمام 
مالطة في 8 مارس 1919، مفجر للثورة، ورغم ذلك، تبرأ أعضاء الوفد من 
الثورة. كما أن الطلبة أعربوا عن أسفهم »مما وقع من الغوغاء« خالل 

مظاهرة الطلبة في 9 مارس.
كانت مشاركة الطبقة العاملة في ثورة1919 تتم بشكلين؛ الشكل 
الفردي التلقائي، والشكل الجماعي، سواء بالمسيرات الجماعية وعمليات 
التخريب، الموجهة ضد االحتالل، أو باإلضرابات المطلبية، التي اشتعلت 
في أكثر القطاعات حيوية، كالسكة الحديد والترام والموانئ. كما 
قام الفالحين بقططع السكة الحديد، وحتى البدو شاركوا في الثورة. 
والفالحين،  العمال  من  معظمهم  آالف،  ثالثة  إل��ى  الشهداء  ع��دد  وص��ل 
كما طالت االعتقاالت العمال والنقابيين خاصة. وكان موقف »الوفد« 
مخزيًا، حيث وصف أعمال الثورة، بأنها مخالفة للشرع والقانون، وناشد 
األعيان للقيام بواجبهم، وهو ما يوافق موقف القصر. ثم قرر الجنرال 
»اللينبي«، بعد اجتماعه بقيادة الوفد، عودة سعد ورفاقه، وكان الهدف 
الحركة  عن  والجماهير  العاملة،  الطبقة  وإب��ع��اد  األوض���اع،  تهدئة  هو 
اإلفراج  وتم   ،1919 مايو   21 باشا،  الوطنية. تشكلت وزراة محمد سعيد 
السلطات  تدخلت  وق��د  الصحف.  على  الحظر  وإل��غ��اء  المعتقلين،  ع��ن 
العمال،  مطالب  لتسوية  الشركات  بعض  ل��دى  والعسكرية،  السياسية 
قطاعات  ذلك  شجع  المطالب،  لبعض  الترام  شركة  استجابت  وعندما 
أخرى، من الصناعات والمرافق، والمصالح الحكومية، والمهم أن هذه 
نهاية  ومكافأة  من8ساعات،  عمل  يوم  مطلب  حول  اتفقت  التحركات 
الخدمة، واإلجازات المدفوعة. بعض المطالب تمت تسويتها، والقليل منها 

تم تنفيذه فعليا، وهو ما يفضح نية السلطات.
جاء شهر أغسطس، فاتسعت دائرة التحركات العمالية، لتشمل قطاعات 
أخرى، من بينها المخابز األفرنجية والمقاهي. أما موظفو الحكومة، 
فقد كانت أوضاعهم أكثر استقرارًا، كما تمتعوا بعالوة غالء خالل 
الحرب، أما الموظفين المؤقتين والظهورات وعمال اليومية والدائمين، 

سعد زغلول



وهم خارج الئحة المستخدمين والمعاشات، فقد شاركوا في الثورة، وفي 
تحركات أغسطس، لذا صدر قرار حكومي يقر لهم ببعض الحقوق، 
ضمن لها استقرار األوضاع لمدة طويلة. وقد روجت الصحف الموالية 
للفصل  لجنة  تشكيل  لفكرة  والمقطم،  األه��رام  واإلنجليز،  للقصر 
العاملين  استثنت  التي  التوفيق«،  »لجنة  نشأت  هنا  المنازعات، ومن  في 
بالحكومة، ووصفت بال�»حيادية« بين العمال وأصحاب األعمال، ولكن 
اللجنة، التي كانت تضم اثنين من البريطانيين، لم تكن تتحرك دون 
تلقي شكوى أو أوامر عليا، وتتالفى التعامل مع النقابات، وإن اعتبرها 
إال  األم��ن،  دائ��رة  العمالية من  الشئون  إيجابية في سحب  البعض خطوة 
أن ذلك، عمليًا، لم يتحقق، السيما وهي ال تستند إلى أية تشريعات، وال 

تمتلك سلطة تنفيذية.
واجهت اللجنة في بداية عملها عدة إضرابات، وقد وصفت تقاريرها 
العمال  بالبؤس والجهل، وانعدام الثقة بينهم، وأن الفاقة جعلتهم مؤهلين 

ألصحاب  أعطت  بينما  السياسيين«.  »المحرضين  لسماع 
العمل مبررًا ساذجا، وهو أن المديرين والوكالء، 

ومعيشتهم.  العمال  واق��ع  على  يطلعوهم  لم 
وهكذا، وإن لم يسفر النشاط المطلبي 

عن نتائجه المرجوة، إال أنه لم يتوقف، 
العاملة،  الطبقة  مطالب  وتبلورت 

بساعات  يتعلق  م��ا  ع��ل��ى  ع����الوة 
العمل واألجور، ومكافأة نهاية 
إصابات  ت��ع��وي��ض��ات  ال��خ��دم��ة، 
بالوجود  واالع���ت���راف  ال��ع��م��ل، 

النقابي.
من  م������وج������ة  ان������دل������ع������ت 
اإلضرابات، في نهاية عام 1919 
الكهرباء  ش���رك���ات  ش��م��ل��ت 
كشفت  وقد  والترام،  والمياه، 

ه�����ذه اإلض������راب������ات، ع����ن صلف 
وتواطؤ  االحتكارية،  الشركات 

لجنة  وع���ج���ز  م���ع���ه���ا،  ال���ح���ك���وم���ة 
م��وق��ف صحيفتي  ك��ذل��ك  ال��ت��وف��ي��ق، 

معلومات  نشرت  التي  والمقطم،  األه���رام 
المضربين.  على  الجمهور  وح��رض��ت  مضللة 

أما عمال الموانئ، وهم ينتمون إلى قطاعات متباينة، 
العمل، وهو ما  إلى وسيلة، نزع أجزاء اآلالت، لشل  فقد لجأوا 

عملية  واجهوا  فقد  السجائر،  عمال  أما  لمطالبهم.  االستجابة  إلى  أدى 
األعمال.  أصحاب  بها  ق��ام  التي  اإلغ��الق  وحركة  المتزايدة،  الميكنة 
المتعاطفين  للعمال، وبدعم من بعض  تأسست معامل سجائر ملك  وقد 
األفكار منتشرة في  معهم، لكن عمرها كان قصيرًا، وكانت هذه 
ويطلق  العشرين،  القرن  ومطلع  عشر،  التاسع  القرن  نهاية  في  أوروب��ا 
عليها »السنديكالية«، وإن كان ذلك ال يعني، تبني هذه اإليديولوجية في 
مصر. كما حدثت تحركات في قطاعات صناعية وحرفية أخرى، كما 
قام موظفو البنوك باإلضراب مطالبين بزيادة 50% في األجور، واهم ما 

يميز تحركهم هو اإلضرابات التضامنية بين البنوك المختلفة.
إحياء  األول:  اتجاهين،  في  النقابية  الحركة  تجدد   1919 ع��ام  شهد 
»نقابة الصنائع اليديوية« كنقابة عامة، والثاني إنشاء نقابة لكل حرفة 
أو صناعة أو مرفق، أو منشأة، وكان هو النمط السائد والمالئم للظروف 
وحرفيين،  وموظفين  عمال  شملت  النقابات،  عشرات  فتشكلت  وقتها، 

ومهنيين، في ورش ومصانع وشركات، ومرافق ومصالح حكومية، بل 
تكونت نقابة للحكيمات. وقد ضمت النقابات عضوية عاملة، وعضوية 
تخرج  ولم  والمستشارين،  والمحامين  المتعاطفين،  للمثقفين  شرفية، 

لوائحا عن الئحة »الصنائع اليدوية«.
اإلضرابات،  جانب  إل��ى  الثاني،  العمود  ه��و  النقابي،  التنظيم  ك��ان 
للعمل العمالي الجماعي، وكان دورها هو الحصول على مطالب العمال، 
والحفاظ عليها وضمان تنفيذها، وتوقفت قوتها على تماسكها وصالبة 
عضويتها، وتأثرت بظروف الموقع النضالي نفسه، وقد اتجهت النقابات 
في المواقع المتماثلة إلى تنسيق تحركاتها، كما ظهرت نقابات قطرية، 

مثل السائقين، والحكيمات، والدخان.
خالف »الصنائع اليدوية«، كانت هناك محاولة، في 1920 إلنشاء اتحاد 
كل  يضم  لم  لكنه  االشتراكي،  الحزب  مبادرته  حمل  للنقابات،  عام 
النقابات، ولم يكن له نشاط بارز، وقد تأثر بالظروف السيئة التي مر 

بها الحزب االشتراكي.
    كان التقاء الفكر االشتراكي مع الحركة 
ال��م��ت��ص��اع��دة، س��ب��ب��ا ف���ي تصاعد  ال��ع��م��ال��ي��ة 
والمصرية،  البريطانية  السلطات  قلق 
قمعية  ممارسات  أي��ة  تدخر  لم  التي 
بإصدار  قامت  أنها  إال  وتعسفية، 
ممارستها.  ت��ق��ن��ن  ت���ش���ري���ع���ات 
صدرت قوانين تجرم اإلضراب، 
وقانون  للشيوعية،  والترويج 
ال��ت��ش��رد، ال���ذي اس��ت��خ��دم ضد 
والعاطلين، كما  المضربين 
إلى  المرتبات  تحويل  منعت 

النقابات.
العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  ح��ق��ق��ت 
تنظيماتها  ع��ب��ر  ال��م��ص��ري��ة، 
ارتبطت  التي  تلك  أو  ال��ذات��ي��ة، 
سياسيًا،  وثقاًل  نموًا  باألحزاب، 
وقد ظهرت محاوالت لتكوين حزب 
عمالية،  ج��ذور  لها  يكن  لم  للعمال، 
الوطني  ال��ح��زب  وك���ان  بالفشل،  ف��ب��اءت 
أهم األحزاب التي تفاعلت مع الطبقة العاملة. 
كما نشأ »الحزب الديموقراطي«في 8 سبتمبر 1919 
من مجموعة من المثقفين، حمل برنامجه  فقرت تنص على 
الذوبان في حزب  أدبيا وماديا«، وكان مصيره  العاملة  الطبقة  »ترقية 
األحرار الدستوريين. أما الحزب االشتراكي المصري )1919-1920( فقد 
نشأ من مجموعة من الطالب المصريين الذين تعرفوا على االشتراكية، 
الفابية والماركسية، في الخارج، ومجموعات من المهاجرين والالجئين 
األجانب، حيث يرجع البعض النشاط االشتراكي بين المهاجرين الروس 
إلى 1905. وفي البداية تجنب الحزب طرح برنامج عمالي، خوًفا من اتهامه 
نشاط  لها  ك��ان  اإلسكندرية،  في  الحزب  مجموعة  لكن  بالبلشفية، 
عمالي في اإلسكندرية والدلتا، وهذه المجموعة هي التي قادت الحزب 
شعار  تحمل  جريدة  وأص��در  الفابية،  العناصر  واستبعاد  انقسامه  بعد 

المنجل والمطرقة، وبرنامج ذو طابع ماركسي.
ال��ذي حمل  ال��ع��ام«،  النقابات  »ات��ح��اد  في  خ��اص  بوجه  الحزب  نشط 
مبادرته جوزيف روزنتال، وحسب بيانات االتحاد، وصلت عضويته 20ألف 
عضو. وقد كان الحزب صاحب المبادرة، والمساندة األساسية، للتحركات 
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العمالية، خاصة في اإلسكندرية.
أما حزب الوفد، فكانت الطبيعة الطبقية لقيادته، هي المحدد لعالقته 
بالحركة العمالية، وحتى التنظيمات، التي أنشأها سرًا وعلنا، وتصنف 
على يسار الحزب، لم تدع فرصة لجماهير المنظمة من العمال، للنشاط. 
وما كان سعد زغلول ليتسامح أبدًا مع الحركات االجتماعية، بل أنه 
لم يكن يستسيغ السياسة االجتماعية لحزب العمال البريطاني!. وقعت 
ع��دة إض��راب��ات، بدعم م��ن »االت��ح��اد ال��ع��ام« و ال��ح��زب االش��ت��راك��ي، في 
عهد حكومة سعد، وقد انتهج العمال أسلوب احتالل المصنع، وأرسلت 
الحكومة القوات لدعم »كين بويد«، مسئول القسم األوروبي في إدارة 
المضربين  العمال  إلى  ن��داًء  أرس��ل  أن سعد زغلول قد   العام، بل  األم��ن 
إنذار  الحقيقة كان  في  الفور، وهو  فانسحبوا على  المصانع،  أحد  في 
وتهديد، وانتهت اإلضرابات لصالح الشركات، ثم قامت حكومة الوفد 
بهجمة شرسة على الحزب االشتراكي، وشنت األهرام، وصحف أخرى، 
حملة شعواء على الشيوعية، كما عقدت النقابات مؤتمرات لتعلن التبرء 

من تهمة الشيوعية.
المرتبطة  والنقابات  نقابي،  اتحاد  أول  تصفية  إلى  الوفد  حملة  أدت 
به، وحتى »الصنائع اليدوية«، والتي ضمت إجمااًل ما يقرب من عشرين 
ألف نقابي. واصل العمال، خاصة في الحكومة، تقديم االلتماسات، التي 
تطورت إلى التجمهر بعد قطع عالوة الغالء، التي ترجع لسني الحرب، 
وقد شمل ذلك عمال الدخان و السكة الحديد والترام والموانيء والبريد 
التحركات  على  أصرت  النقابات  بعض  لكن  والتليفون...،  والتلغراف 
عملت  بينما  االس��ت��ج��داء،  ورفضت  المعتادة،  المطالب  ح��ول  الجماعية 
دون مواجهة مباشرة،  الحكومة  الضغط على  اليدوية« على  »الصنائع 
فنظمت حملة تطالب بتشريع عمالي. أصبح موقف الوفد شديد الحرج، 
خاصة بعد قراره، بتصفية »لجنة التوفيق«، واستبدالها بلجان محلية في 

كل مديرية.
تم تكليف عبد الرحمن فهمي، وهو من المقربين من سعد، بتشكيل 
»االتحاد العام لنقابات العمال بوادي النيل«، والذي اتجه عمال الحكومة، 
وبسرعة رهيبة، تم إعالن تشكيل 120 نقابة في القاهرة واألقاليم، تضم 
معظم الحرف، كانت عضوية مجالس اإلدارة من أعيان الوفد، وكانت 
لها كل الصالحيات، ويحظر اإلضراب دون تصديقها. وقد افتضح موقف 
هذا االتحاد، عمليا في إضرابات المعصرة لألسمنت، والفحم باإلسكندرية 
وللذة  العمل  أجل  من  إلى«العمل  العمال  يدعو  فهمي  وبورسعيد. كان 
العمل.. واالعتماد على عطف الحكومة...وإقناع أصحاب األعمال« كما 
كان يحذر دوما من »رجس الشيوعية«. انهار االتحاد بعد القبض على 
فهمي في قضية اغتيال سير لي ستاك. وكان االتحاد بصورته تلك، بداية 
ظاهرة ارتباط األحزاب بالطبقة العاملة، بشكل يختلف تماما عما عُرف 
من  النقابية  باالنتهازية  يمكن وصفه  و»االشتراكي«،  »الوطني«  عن 
حيث المبدأ والمضمون. وقد انتشرت الصراعات من أجل السيطرة على 

النقابات، وعلى االتحادات النقابية.
خالل حكم زيور القمعي انحسر اليسار إلى البحوث النظرية، بينما 
غلب على العمل العمالي أسلوب االلتماسات. وعندما تولت حكومة عدلي 
تجدد  بزعامة سعد زغلول،  برلمانية  أغلبية  تساندها  التي   ،1926 يكن، 
والسكة  الزيوت،  والنور وتكرير  والمياه  الترام  في  الجماعي،  العمل 
الحديد الضيقة، والسائقين، من أجل إحياء االتفاقات الجماعية القديمة، 
وقد شابه الصراعات داخل النقابات. وقد تكرر مشهد 1924 حيث سقطت 
على  فتفوق  ال���وزارة،  محمود  محمد  وتولى  الوفدية  النحاس  حكومة 
زيور في قمعه للحريات. وقد ظهر تيار يدعو لتشكيل »حزب للعمال«، 

لتولي  الدعوة  هو  واأله��م  للنقابات،  إقليمية  التحادات  يدعو  تيار  مقابل 
العمال زمام نقابتهم.

»الصنائع  صاغته  ال��ذي  ذلك  العمال،  التشريع  مشروعات  أهم  كان 
اليدوية« لكن أحداث ثورة 1919، جمدت المشروع، كما لم تمأل لجان 
الثورة في  الوفد األولى بعد  الفراغ، وقد ماطلت حكومة  التوفيق هذا 
استصدار تشريع، حتى سقطت، وتولت حكومات قمعية عطلت الدستور. 
وكانت عودة الحياة الدستورية لشهور معدودة خالل 1926-1928، فرصة 
ضئيلة لذلك، وفي يوليو 1927، تم تشكيل لجنة عبدالرحمن رضا، الذي 
قام بمجهود مخلص، من أجل إعداد مشروع قانون عمالي، برغم ضغوط 
األساس،  في  الحكومة  لكن  الحزبية.  والصراعات  األعمال،  أصحاب 

كانت تهدف إلى تخدير الطبقة العاملة.

من 1929 حتى مشارف الحرب العالمية الثانية 1939:
تعرض االقتصاد العالمي إلى أزمة اقتصادية، لم تسلم منها مصر، التي 
تعرضت لموجة غالء فاحش، رغم هبوط األسعار عالميا، بسبب تغير نظام 
الجمارك، من القيمي إلى النوعي، وما تبعه من التالعب واالحتكارات. 
وقد حدث تخفيض ألجور العمال، حتى في الحكومة، ففي عام 1931 تم 
إلغاء كادر 1921. وبينما لم يتبق من النقابات العمالية إلى القليل، كانت 
الرأسمالية، أجنبية ومحلية، متمثلة في »اتحاد الصناعات« وفي الغرف 
 19 ال��وزارة  تولى  قد  االتحاد،  رئيس  إسماعيل صدقي،  التجارية، وكان 
العمالية،  الحركة  على  تغلب  قد  اإلصالحي  االتجاه  1930. كان  يونيو 
لعله بسبب السياسة القمعية لمحمد محمود، وحفلت الصحافة بالثناء على 
العمال  تحمس  للحكومة،  النحاس  تولي  ومع  للعمال.  ورعايته  الملك 
حتى أنهم طالبوا بتخصيص دائرتي كرموز ومينا البصل للعمال. وقد 
حدثت إضرابات في بعض المرافق والصناعات، وتجاهلت حكومة الوفد 
مشروع لجنة رضا، ورفضت مطالب مؤتمر العمال الذي دعا إليه عمال 
مصر  بقضية  االهتمام  تولية  بزعم  وذل��ك  عمالي،  تشريع  بشأن  الترام، 
الكبرى، أي االستقالل، فظل المشروع معطال حتى سقطت الحكومة. 
لم يكن من مصلحة القصر أو اإلنجليز أو الرأسماليين، بقاء حكومة 
الوفد. جاءت حكومة صدقي لتلبية مطالب هؤالء، فوقف ضد المصالح 
النيابية،  الحياة  بتخريب  قام  كما  االجتماعية،  والتحركات  الوطنية، 
ردا على  »الشعب«  وأس��س حزب  للشارع،  األح��زاب  بين  الصراع  وانتقل 

مقاطعة األحزاب لالنتخابات.
لعل صدقي كان قد وضع حساباته مسبقا، فقد أنشأ مكتب العمل 
ملحقا بإدارة عموم األمن بالداخلية، ورأسه »ر.م جريفز« من رجال األمن 
المتعلقة  المتهالك  التشريعات  ببعض  المكتب  واكتفى  البريطانيين، 
لسحب  العمالية،  الشئون  ب��دراس��ة  ال��وع��ود  ط��رح  م��ع  األح���داث،  بتشغيل 

البساط من تحت األحزاب األخرى، وكسب الوقت.
ظهرت على الساحة شخصية عباس حليم، وهو نبيل، ينتمي إلى فرع 
من األمراء الساخطين على القصر، وعلى حكومة صدقي، وقد بدأ حليم 
رئيسًا  تنصيبه  تم   1930 نهاية  وفي   ،1928 منذ  العمال  بين  النشاط  في 
السابقة.  اإلصالحية  الرؤية  عن  يخرج  لم  حليم  لكن  النقابات.  التحاد 
حاول حليم بناء »االتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري«، وصياغة 
»قانون« اقتصادي وتنظيمي وثقافي، وهذا القانون، أو الالئحة، ال تنم عن 
إدراك حقيقي لمشكالت العمال، وقد سعى هذا االتحاد إلى إنشاء فروع 
إليه صدقي ضربة. واكتفى  54 فرع ونقابة، حتى وجه  بلغت  إقليمية، 
المقر  نقل  الدولية، كما  المؤسسات  القضاء وبعض  إلى  باللجوء  حليم 
الشرطة. ومن  لم يسلم من مضايقات  الذي  إلى قصره  من شار ع فؤاد 



هنا جاءته فكرة تأسيس حزب للعمال، إال أنه تخلى عنها بسهولة باتفاق 
بينه وبين الوفد. 

لم تتوقف الحركة المطلبية العمالية، ففي غضون ذلك وقع إضراب 
قتلى  أسفر عن سقوط  الذي  األميرية،  وال��ورش  ببوالق  السكة  عنابر 
وفصل أربعمائة عامل. وكانت سياسة الحكومة، سببا في تمادي أصحاب 
بعض  اكتفت  وبينما  الجماعية.  االتفاقيات  عن  ونكوصهم  األعمال، 
القطاعات، خاصة الحكومية، لاللتماسات والشكاوى، أصرت قطاعات 
أخرى على اإلضراب، مثل عمال مينا البصل وترام اإلسكندرية وفوسفات 
القصير، والفحم والنحاس، وثورنيكروفت للنقل العام، وهو اإلضراب 
الدموي، الذي كان فرصة لعودة  حليم للضوء، وقامت »األهرام«بدور 
مشبوه لصالح الشركة، كما كانت الشرطة تتلقى أوامرها من مدير 

الشركة مباشرة.
وصل حجم البطالة، حسب اللجنة الرسمية لحكومة صدقي 1931-

1932 إلى 24 ألف عامل، وقد أوصت هذه اللجنة بتخفيض 
لكن  البلديات،  أعمال  في  والتوسع  العمل،  أي��ام 

هذه التوصيات، رغم عبثيتها، لم تُنفذ. وقد 
تراخت قبضة صدقي في نهاية عهده، وقد 

تخلى القصر واإلنجليز عنه، وظهرت 
تصلح  ائتالفية،  لحكومة  الحاجة 

في  نائبه  خلفه  وق��د  ل��ل��ت��ف��اوض، 
يحيى،  عبدالفتاح  الشعب  حزب 
ال������ذي ات���ب���ع س���ي���اس���ة أس���ت���اذه 
التعامل  وت����م  ب��ح��ذاف��ي��ره��ا، 
ع���ن طريق  اإلض����راب����ات  م���ع 
أحيانا  كانت  التي  الشرطة، 
بين  بالتفاوض والفصل  تقوم 

العمال وأصحاب األعمال.
عبدالفتاح  حكومة  حاولت 

تضامن  »جمعية  تكوين  يحيى 
ه��ي��ئ��ات ون���ق���اب���ات ال���ع���م���ال«، في 

مقابل  ك���ك���ي���ان  اإلس���ك���ن���دري���ة، 
فشلت.  المحاولة  لكن  ال��ع��ام،  لالتحاد 

أحد  بها  ق��ام  أخ��رى  محاولة  فشلت  كما 
لنشاط حليم،  الشرطة  أدت مالحقة  النقابيين. 

واعتقال الموالين له، ثم اعتقاله شخصيًا، إلى ارتفاع 
مكانة »االتحاد العام«، وقد أصدر حليم كتيبًا بعنوان »العمال 

المصريين في العشرين سنة الماضية«، وفي نواح كثيرة منه ينم عن 
وبعد سقوط حكومة  العمالية.  للقضايا  رؤيته  في  وارتجالية  سطحية 
واقعية،  أكثر  بشكل  أف��ك��اره  صياغة  حليم  أع��اد  يحيى،  عبدالفتاح 
الحكومة،  رئيس  نسيم،  توفيق  محمد  لدى  استجابة  تجد  لم  ولكنها 
وقد دأب حليم على إصدار بيانات في القضايا المعاصرة، وأعاد النشاط 

»االتحاد العام«، الذي القى ترحيبا من العمال.
دفع الوفد بعزيز ميرهم إلى ساحة الحركة العمالية، وكان ميرهم 
حريصًا، في األساس، على تمجيد الوفد ، وقدم رؤية ال تختلف عن رؤية 
حليم كثيرًا، ولكنه لم يحاول إحياء فكرة تكوين اتحاد موالي للوفد، 
لكن  حليم،  مع  متوازنة  على عالقة  الحفاظ  أراد  وربما  كما مضى، 
ذلك لم يرض الوفديين، فطالبوا بتشكيل »مجلس أعلى« يضم أعضاء 
من الوفد  مع »االتحاد العام«، وسرعان ما تحول الخالف حول تقسيم 
العضويات إلى صراع عنيف ومصادمات ومحاوالت االستيالء بالقوة على 

وتأييدهم  ثقتهم من حليم  النقابات سحب  أعلنت معظم  المقرات. وقد 
عن  واالبتعاد  االستقالل  ق��ررت  التي  الموانيء  نقابة  ع��دا  فيما  للوفد، 

الصراع، ومقر االتحاد في دمياط الذي حدث فيه توافق بين الفريقين.
لم تتوقف النضاالت اليومية، برغم الصراع الدائر، وقد تخلى الوفد، 
العام«  »االتحاد  قدم  بينما  االنتخابات،  في  أيدته  التي  المواقع  حتى عن 
التردي في الحركة، في  بعض المعونة واالستشارة للعمال. وقد تجلى 
العامة على المشاركة في المظاهرات الطالبية ضد  عدم قدرة الطبقة 
تصريحات صموئيل هور، وزير خارجية بريطانيا، الذي ادعى عدم أحقية 
الشعب المصري، وال أهليته للحكم الدستوري، كذلك تمرير مكتب 
نهاية  في مكافأة  الحق  يلغي  ال��ذي  الفردي،  العمل  عقد  لقانون  العمل 
للعودة  العام،  واالتحاد  للعمال  حافزًا  القانون  ذلك  كان  وقد  الخدمة، 
ظ��روف أصحاب  ب��أن  ب��رره »جريفز«  ال��ذي  القانون،  ه��ذا  للنشاط ضد 

األعمال تحول دون دفع مكافأة نهاية الخدمة.
ترشيح  فكرة  حليم  ط��رح  العامة،  االنتخابات  قبيل 
خمسة نواب عماليين غير حزبيين، بالتعاون مع 
الجبهة الوطنية، أما الوفد، فلم يعلن رفضه، 
ل��ك��ن��ه ك����ان ض���د ت��رش��ي��ح ع���م���ال في 
مرشحيه  باعتبار  النيابي،  المجلس 
م���ن أج����ل ال���ع���م���ال وأط���ل���ق على 
األول«،  »ال��ع��ام��ل  لقب  ال��ن��ح��اس 
االنتخابات  أسفرت  عندما  ل��ذا، 
ع�������ن ت����ش����ك����ي����ل ال����ن����ح����اس 
لحكومة وفدية، أصبح الوفد 
ع���اج���زا ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ وع����وده 
للعمال، وهو ما كشفت عنه 
العمالية في عدد  التحركات 

من الصناعات والمرافق.
الثالثينات،  ن��ه��اي��ة  ك��ان��ت 
فقد  العشرينيات،  بنهاية  أشبه 
وجاءت  ال��وف��د  حكومة  خرجت 
حكومة محمد محمود التي ضمت، 
ذات  األسماء  من  مجموعة  جانبه،  إلى 
ال��ح��رك��ة الوطنية  ال��م��اض��ي األس����ود م��ع 
يعود  أن  حليم  أراد  وق���د  ال��ع��ام��ل��ة.  وال��ط��ب��ق��ة 
للساحة مرة أخرى، لكنه لم يكن مستعدا لإنفاق 
صفوف  بين  س��رت  استقاللية  ن��زع��ة  أن  كما  م��ض��ى،  كما 
الطبقة العاملة، التي لم تكن قيادتها الشابة أسيرة االنقياد األعمى وراء 
النظام  واجهت  التي  الجذرية  التحديات  في ضوء  وعيها  نما  بل  الوفد، 
على كافة مستوياته، إال أنها لم ترفض التعاون مع حليم، مع تحجيم 
سيطرته، فتم تشكيل »االتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية«-

واستخدام اسم المملكة ينطوي على مغازلته للقصر- واستهل نشاطه 
قصر  أمام  الملك  جاللة  بتحية  بدأت  عمالي،  بتشريع  تطالب  بمظاهرة 
عابدين، وهي إن لم تسفر عن شيء، لكنها رفعت أسهم االتحاد، أم بقايا 
االتحاد الموالي للوفد، فقد انفض نهائيا. وكانت المهام المطروحة أمام 
االتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية« هي إعادة توحيد الصف 
النقابي وخوض معركة من أجل تشريع عمالي، عالوة على التفاعل مع 
الحركة المطلبية، التي كلت بأسلوب االستجداء وااللتماسات، وقام عدد 
تشريع  بإصدار  الطعام، مطالبين  بإضراب عن  العمال  أعضاءها من  من 
عمالي خالل خمسة عشر يومًا، وقد بدأت في يومه الثالث حملة لجمع 
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رسالة  العشماوي  صالح  أرس��ل  بينما  المضربين،  أسر  لصالح  التبرعات 
باسم اإلخوان ينصح العمال بالعدول عن اإلضراب، الذي انفض في يومه 
الرابع بعد طرح »مشروع مصطفى العسال« على جدول البرلمان، لكن 
الدورة البرلمانية انتهت، واستقالت حكومة محمد محمود، دون اتخاذ 

أي قرار.
أسلوب  انتقل  كما  النسبي،  الهدوء  إلى  العمالية  التحركات  مالت 
اإلضراب عن الطعام إلى بعض المواقع، وازداد إيقاع الحركة في 1938-

وقع  وق��د  ترابط،  أو  تنسيق  دون  بالمحلية  تتسم  كانت  لكنها   1939
حدث مأسوي في »سكر نجع حمادي« حيث هادنت الشركة حتى نهاية 

الموسم ثم انقضت على العمال بمساعدة الشرطة.
أن  في  والوطني،  واالتحاد  واألح��رار  الوفد  القديمة،  األح��زاب  تتفق 
لوائحها تنص على عنايتها بالشأن العمالي، كما أنها، عدا االتحاد، قامت 
بمحاولة لتشكيل اتحادات عمالية موالية. لكن عالقتها بالعمال كانت 
»الشعب«  حزبي  س��ار  فقد  الجديدة،  األح���زاب  عن  أم��ا  بالفوقية.  تتسم 
و«العمال« على نهج األحزاب القديمة، بينما خلت برامج كل من »مصر 
وأثبتت  للعمال،  ذك��ر  أي  م��ن  المسلمين«  اإلخ���وان  و»جماعة  الفتاة« 
المواقف نفورهما من العمل النقابي، حيث تتبنى فكر شمولي يرفض 
التحليل الطبقي. أما اليسار، فقد أدت الظروف التي تعرض لها إلى تشتته 
إلى  المنظمة  غير  اليسارية،  الشخصيات  بعض  تحولت  بينما  وعجزه، 

أنشطة أهلية.
االشتراكي  ال��ح��زب  بين  ات��ص��االت  هناك  كانت  العشرينات،  منذ 
الثالثينات،  في  أما  الشيوعية.  الحركة  طبيعة  بسبب  الثالثة،  واألممية 
للعمال،  الدولي  المصرية واالتحاد  النقابات  بين  اتصاالت  فكانت هناك 
البريطانية،  النقابية األوروبية، خاصة  الحركة  أن  قناعة  فكان هناك 

قادرة على التأثير في مجرى األحداث في مصر.

من 1939 حتى 1952:
في السنوات األخيرة قبيل الحرب كانت حصة العاملين من الدخل 
  %36.5 مقابل  وأج���ور،  مرتبات  ص��ورة  ف��ي   %31  )1938-1937( القومي 
اقتصادية  أزم��ة  إل��ى  الحرب  ظ��روف  أدت  والمديرين.  األم��وال  ألصحاب 
ش��دي��دة ع��ل��ى 15 م��ل��ي��ون م��ن ال��ف��ق��راء م��ن ن��اح��ي��ة، وث����راء ف��اح��ش على 
على  سيطروا  الذين  والمصريين،  والمتمصرين  األجانب  الرأسماليين، 
األراضي والعقارات واألسهم والسندات واألرصدة، والذين لم يتعدوا نصف 
المليون شخص. لكن الحرب خلقت فرصة لنمو رأس المال الصناعي 
من 86: 106 مليون جنيه، بنسبة 38%، وزادت حصتها في الناتج القومي من 
8: 12%، حيث انقطعت الواردات، عن المنطقة بأكملها، ولسد احتياجات 
بالورش  عامل  ألف   300 التحق  الحلفاء، كما  جنود  من  اآلالف  عشرات 
في  التركز  في  العاملة  الطبقة  وبدأت  البريطانية.  الحربية  والمصانع 
تضم  عمالية  سكنية  مناطق  ظهرت  كما  كبيرة،  صناعية  وح��دات 
اآلالف، مما زاد من ثقلهم كطبقة اجتماعية، ودعم النشاط النقابي، مما 
يعني تخلص الطبقة العاملة من وصاية األحزاب البرجوازية، عالوة على 
إيفاد بعض الشركات لبعض البعثات العمالية. كما أن إلغاء االمتيازات 
األجنبية، وفق معاهدة 1936، حيّد القضية الوطنية، التي كانت تؤدي، 
أحيانا إلى االلتباس والتداخل، في القضايا االجتماعية. فاشد االحتجاجات 
العمالية عنًفا، في الفترة من نهاية الحرب، وحتى ثور يوليو، كانت في 
المصانع التابعة لبنك مصر، وهو ما ينبي باكتمال االنفصال بين الطبقة 

العاملة والرأسمالية.
شرعت حكومة النحاس، في 1942، في بعض اإلصالحات، للتخفيف 
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قوانين  فصدرت  بريطانية،  بأوامر  ل��ل��وزارة،  وصولها  طريقة  وقع  من 
واألجور،  العمل  ساعات  وتحديد  العمل،  ح��وادث  ضد  اإلجباري  التأمين 
وإن لم تشمل جميع العمال، خاصة الزراعيين، وسمحت بنودها بفرصة 
كبيرة لتالعب أصحاب العمل، لكن األهم هو االعتراف بالنقابات، حتى 
وصل عدد النقابات إلى 210 نقابة، تضم 106 ألف عضو. ولكن علينا أن 
نأخذ في االعتبار أن االعتراف بالنقابات قد صدر قبل قرار الوفد، بحكم 
المحكمة الدستورية باالعتراف بنقابة العاملين في ترام القاهرة، كما 
أن قرار الحكومة جعل النقابات تعمل تحت درجة من سيطرتها، وحظر 
عليها االشتغال بالسياسة، بل ومنعها من تكوين اتحادات نقابية عامة. 
ولكن الوفد نفسه حاول إنشاء اتحاد عام، أطلق عليه اسم »رابطة نقابات 
لم  الذي  الدين،  سراج  فؤاد  تولية  واقتُرح  وضواحيها«،  القاهرة  عمال 
للعمال  مطالبته  في  الفجة،  اإلقطاعية  اتجاهاته  يظهر  أن  يستنكف 
الوفدية  المحاولة  لكن  المشاكل«،  إثارة  دون  العمل  في  ب�»االنخراط 
انتهت بإقالة الحكومة.  ومن مظاهر استقاللية الطبقة العاملة، ترشيح 
لعضوية  الخيمة،  بشبرا  النسيج  نقابة عمال  رئيس  الجواد،  عبد  فضالي 
أن  الحكومة  من  محاولة  جرت  وقد  األح��زاب،  عن  مستقاًل  البرلمان، 

تستقطبه للحزب السعدي، فلما رفض، عملت على إسقاطه.
انخفاض  ف��ي  سببا  ال��م��دن  إل��ى  المعدمين  الفالحين  ن���زوح  وك���ان 
األجور، حسب قانون السوق، ومع انتهاء الحرب تفاقمت مشكلة البطالة 
الحرب. فقد توقفت  300% خالل سنوات  الذي بلغ ما يقرب من  والغالء، 
في  الحكومة جدية  لم تكن  بالحرب، كما  المتصلة  الصناعات  كل 

مشروع شراء المصانع البريطانية.
قام العمال في 9 ديسمبر 1944 بتأسيس اتحاد عام لنقاباتهم، أطلقوا 
إعالن  بعد  وذلك  األهلية«،  والمؤسسات  الشركات  عمال  »مؤتمر  عليه 
كادر عمال الحكومة في نوفمبر من العام نفسه، وقد حضر المؤتمر 
ستون مندوبًا عن ثالثين نقابة، وانتهوا إلى تقديم مذكرة للحكومة 
والقصر بتطبيق الكادر الجديد على جميع العمال في البالد، وقد وصل 
عدد المنضمين في القاهرة وحدها 15ألفا، من 25 نقابة، عالوة على 70 

نقابة من األقاليم.
    في 20 ديسمبر 1946،  طالبت حكومة النقراشي بريطانيا إعادة 
 9 في  الطلبة  فخرج  رفضت،  بريطانيا  لكن   ،1936 معاهدة  في  النظر 
فبراير، وقمع البوليس مظاهرات الطلبة، ومظاهرات األقاليم، ثم اضطرت 
الذي سمح بخروج  إسماعيل صدقي،  النقراشي لالستقالة وتولى  وزارة 
المظاهرات، مع االحتياطات األمنية. اتصل الطلبة بالعمال، وتم تشكيل 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة، وكان »مؤتمر عمال الشركات..«عضوا 
باللجنة، وتحدد يوم 21 فبراير، لإضراب العام باعتباره يوم الجالء. أصد 
»المؤتمر« بيانا يهاجم »اإلخوان« لقيامهم بتأليف لجنة الطلبة والعمال، 
اشتراك  رف��ع  الخيمة.  شبرا  عمال  على  باالعتداء  أعضاءها  وقيام  بل 
»المؤتمر« في نضاالت 1946 من أسهمه، وطموحاته، لتمثيل كافة نقابات 
العمال، فخرج بالئحة جديدة، نصت مادتها الثامنة على تنظيم العامالت 

في رابطات، وكان الهدف منها الدفاع عن حق العامالت  في المساواة 
التامة، وأنهن والعمال في كفة واحدة أمام عدو واحد، فتعمل الرابطة 
على تخليص المرأة من استغالل أصحاب األعمال، وكذلك من استغالل 
الرجل. وهي المحاولة األولى  لتنظيم العامالت، بعد محاولة »اتحاد وادي 
للمرأة،  1924، حيث خصصت جريدته صفحة  في  للوفد  الموالي  النيل« 
والسيما بعد مشاركتها في ثورة 1919، لكن ذلك لم يسفر عن خطوات 

عملية.
العمال، والمثال األبرز في مصانع نسيج شبرا  نتيجة لتردي أوضاع 
»اإلخوان«  شنت  كما  بوحشية،  الحكومة  معه  تعاملت  ال��ذي  الخيمة، 
وقد  اإلسكندرية.  نسيج  ف��ي  المشهد  تكرر  وق��د  العمال،  ض��د  حملة 
العمال،  مطالب  الشرطة،  مضايقات  من  يعاني  بدأ  الذي  المؤتمر،  أعلن 
دنا موعد اإلضراب  في أول مايو، ولم تحرك الحكومة ساكنًا، حتى 
العام،5يونيو، فحاولت حكومة صدقي المماطلة لتأجيله، كما استطاعت 
شق الصف العمالي، بانسحاب عمال النقل، وفي 11 يوليو تم القبض على 
زعماء »المؤتمر« في إطار حملة  عارمة شملت كل المعارضين التفاقية 

صدقي - بيفن.
نشاطه،  وقيادة  »المؤتمر«  تأسيس  في  هاما  دورا  للشيوعيين  كان 
أو  القيادة،  مناصب  إل��ى  للوصول  الشيوعيين  العمال  سعي  طريق  عن 
جذب القيادات النقابية للمنظمات الشيوعية، ويتضح أثر الشيوعيين في 
للمؤتمر، وفي شعاره: »يا عمال مصر..اتحدوا«.  النظام األساسي  الئحة 
وهناك من يلوم على »المؤتمر«، معتبرًا أنه اشتط في مطالبه الوطنية 

والعمالية، بسبب عدم نضجه سياسيا!
للعمال،  ال��م��وج��ه  اإلره����اب  م��ن  م��وج��ة  المؤتمر  ال��ق��ض��اء على  أع��ق��ب 
االحتجاجات  بعض  لكن  االج��ت��م��اع��ات،  وم��ص��ادرة  واالع��ت��ق��ال  بالفصل 
استطاعت نزع مكاسب من الشركات، مثل الترام، وغزل إسكندرية في 
1949. وفي 1950 أصدر نقابيا شيوعيان كتيبًا، تضمن برنامجًا، أصبح 
القطر  عمال  لنقابات  العام  لالتحاد  التحضيرية  »اللجنة  لبرنامج  أساسًا 
المصري« 1951-1952. انضم إليه النقابيون الذين تمرسوا في »المؤتمر«، 
وقد تناول البرنامج المطالب االقتصادية والتشريعية للعمال، فيما يتعلق 
باألجور وساعات العمل والجزاءات ، والفصل، والمكافآت، والمساواة بين 
الجنسين، والتشكيل النقابي، وصياغة التشريعات. وقد استجابت أكثر 
من مائة نقابة للجنة التحضيرية، التي أوفدت، أيضًا، مندوبين إلى االتحاد 
العالمي للنقابات، وإلى »مؤتمر االتحاد العام لنقابات العمال في السودان«. 
وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر التأسيسي »لالتحاد العام لنقابات 
العمال بالقطر المصري«، في27 يناير 1952، لوال نشوب حريق القاهرة، في 
26 يناير، وإعالن األحكام العرفية، فأصدرت اللجنة بيانا لشجب الحريق 
والتخريب. وفي مايو من العام نفسه، جرت محاولة إعادة تشكيل اللجنة، 
وأخيرا  بجنيف،  الدولي  العمل  مؤتمر  في  االتحاد  موضوع  نوقش  وقد 
تقرر اإلعداد لمؤتمر تأسيسي في 14-16 سبتمبر، لكن سلطات »الثورة« 

رفضت السماح بانعقاد المؤتمر لدواعي أمنية!.
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نح������اول في هذه الدراس������ة، رصد التح������والت والتحديات، التي 
واجه������ت، ال زال������ت تواجه التنظي������م النقابي ف������ي مصر، ففي 
فترة تتس������م بتصاعد غير مسبوق، لالحتجاجات واإلضرابات العمالية، 
الخارج������ة عن س������يطرة التنظيم النقاب������ي، وفي ظل جم������ود التنظيم 
الرس������مي، ومعاداته لمطال������ب العمال، ووالئه المس������تمر للدولة، تصبح 
مس������ألة فهم الوضع النقابي، ومعرفة تفاصيله سالحًا ال غنى عنه في 

معارك الحركة العمالية الحالية والقادمة.

بنية وتشكيل الطبقة العاملة:
يبلغ عدد السكان في مصر المقيمين بالداخل في بداية يوليو2008،   
73.6 مليون نسمة، ويصل عدد المشتغلين في نفس اإلحصاء إلى 21.7 
مليون مش������تغل، كما تصل نس������بة البطالة إلى 8.9%. هذا حسب نشرة 

البنك المركزي المصري العدد 139 أكتوبر2008. 
وتحمل بعض اإلحصاءات الرس������مية تفاصيل 

أكث������ر، ع������ن بيان������ات العمالة ف������ي مصر، 
ولك������ن باختالف������ات طفيفة. فحس������ب 

الجه������از المرك������زي للتعبئة العامة 
واإلحصاء يبلغ إجمالي قوة العمل 

ف������ي مصر 24 مليون و 634.600، 
و173.300  ملي������ون   19 منه������م 
ذكور و5.461.300 إناث وعدد 
المشتغلين بالفعل 22.571.900 
و  18.134.900 ذكور،  منه������م 
البطالة  ونسبة  إناث،   443.700
2.062.700 منهم  8.37% بواقع 
و1.024.300  ذك������ور   1.038.400

إناث.
وقد تزايدت نس������بة العاملين 

بأجر، م������ن إجمالي المش������تغلينن 
من 56% عام 1981، إلى 61.8% عام 2006 

حس������ب بيانات وزارة التنمية االقتصادية 
ومرك������ز المعلوم������ات ودعم اتخ������اذ القرار 

التاب������ع لمجلس ال������وزراء. وهو ما يعن������ي أن عدد 
العاملين بأجر يزيد على 15 مليون عامل.

 ويتوزع العاملون بأجر على قطاعات ثالثة رئيس������ية. األول القطاع 
الحكوم������ي، ويصل عدد العاملين فيه إلى 5.657.583 عامل وموظف، 
والقط������اع العام وقط������اع األعمال العام، وهي الش������ركات والمش������اريع 
والهيئ������ات المملوكة للدولة، ويصل ع������دد العاملين فيها إلى 700.274. 
والقط������اع الخاص و الذي يصعب التعرف على حجم العمالة الحقيقية 

به فبينم������ا تفيد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء أن 
عدد العاملين في منش������آت القطاع الخاص 861812 عامل بنسبة 56.58% 
م������ن إجمالي العاملين في المنش������آت عام 2006 ولك������ن عدد العمالة في 
القطاع الخاص الغير مس������جلة، والتي يصعب إحصائها بدقة، قد تفوق 
هذا العدد بكثير فحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
فإن نس������بة المش������اركين في التأمينات االجتماعية م������ن بين العاملين 
42.4% في عام 2006 بانخفاض 11.7% عن عام 1998. والجدير بالذكر أنه 
حسب نفس اإلحصاء فإن نسبة المش������تغلين بالحكومة والقطاع العام 
إلى إجمالي المش������تغلين هي 29.46% في 2006 بعد أن كانت 34.26% في 
1998 وبالطبع فإن الحكومة والقطاع العام األكثر التزاما بتس������جيل 
العاملين في التأمينات االجتماعية والقطاع األوس������ع من العاملين في 
القطاع الخاص س������واء في المنش������آت أو خارج المنشآت غير مسجلين 
ويشير تقرير وزارة التنمية االقتصادية إلى أن نصيب 
القطاع الخاص من التش������غيل 70% في عام 2006 
والتقرير نفسه يشير إلى أن حجم العمالة 
المنظمة 27% فقط من إجمالي العمالة 
كما يرص������د تراج������ع دور الدولة 
التش������غيل وانخفاض نس������بة  في 
العاملي������ن بالحكومة والقطاع 
العام من 40% في عام 1981 إلى 
30% عام 2006 وهو ما يؤكد 
تنامي عدد العاملين بالقطاع 
الخاص. وتشير البيانات إلى 
تزاي������د نس������بة العاملين في 
األنشطة الصناعية والخدمية 
من 61% عام 1981 إلى 73% عام 
2006 وذلك على حس������اب العمل 
ف������ي الزراعة وال������ري والصيد 
وهو ما يبدو متناقضًا مع إحصاء 
آخ������ر لمرك������ز المعلوم������ات ودعم 
اتخاذ القرار يش������ير إلى انخفاض نسبة 
المش������تغلين في القطاع غي������ر الزراعي من 

70.2% عام 1998 إلى 68.8% عام 2006 .

ظروف العمل:
أما فيما يتعلق بظروف العمل، فأهم مؤش������رين، هما ساعات العمل 
واألجور. وبالنس������بة لساعات العمل فالمالحظ في البيانات أن معدالتها 
عالية بش������كل عام فحس������ب بيانات الجهاز المرك������زي للتعبئة العامة 
واإلحصاء يبلغ متوس������ط س������اعات العمل بالقطاعين العام والخاص 56 

أزمة التنظيم النقابي يف مصر
مصطفى بسيوني
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ساعة أس������بوعيا وتصل بالقطاع الخاص إلى 57 س������اعة أسبوعيا بينما 
بالقطاع العام 53 ساعة أسبوعيا.

أما عن األجور فتش������ير بيانات الجهاز المرك������زي للتعبئة العامة 
واإلحصاء أن متوس������ط األجور في القطاع العام 303 جنيه في األسبوع 
وفي القطاع الخاص 172 جنيه في األس������بوع ويرجع االرتفاع النس������بي 
لمتوس������ط األجور في القطاع العام إلى توق������ف التوظف بالقطاع العام 
من������ذ نهاية الثمانينات تقريبا وارتفاع متوس������ط أعم������ار العاملين فيه 
وبالتالي س������نوات الخدمة واألج������ور. ومع ذلك فإن تلك المتوس������طات 
ال تعب������ر بدقة عن مس������تويات األجور الفعلية للعم������ال في مصر فمثال 
تش������ير العديد من قس������ائم الرواتب في ش������ركة مصر للغزل والنسيج 
بالمحل������ة الكبرى إلى انخفاض األجر ع������ن 200 جنيه في المدة والتي 
تحس������ب بأسبوعين وقس������ائم أخرى عديدة تنخفض عن 250 ونادرا ما 
تزيد بعض قس������ائم األجور ألصحاب سنوات الخدمة الطويلة على 350 
جنيه، وتشير قسائم أخرى لألجور في شركة مطاحن جنوب القاهرة 
والجيزة إلى مستويات أجور تتراوح بين 500 و700 جنيه شهريًا وعادة 
ما يؤدي احتس������اب حص������ة صاحب العمل في التأمين������ات وقيمة المزايا 
العينية التي يحصل عليه العامل إلى رفع متوسط األجور أسميا حتى 
يتجاوز بكثي������ر ما يحصل عليه العامل فعلي������ا كأجر نقدي. وربما 
تكون بيان������ات أجور العاملين في الحكومة ه������ي األكثر دقة حيث 
يمكن معرفتها تفصيليا من الموازنة العامة للدولة. تش������ير الموازنة 
العامة للدولة عام 2007-2008 إلى أن مخصصات بند األجور في موازنة 
الدولة هو 59 مليار و537.8 مليون جنيه وعلى أساس أن عدد العاملين 
بالدولة في هذا العام هو 5.657.583 عامل وموظف فإن متوسط األجر 
الشهري الش������امل للعاملين في الحكومة سيكون أقل من 900 جنيه، 
ولكن بعض التفاصيل األخرى تجعل األجر أكثر انخفاضا فحس������ب 
الموازنة العامة للدولة فإن نسبة األجور األساسية إلجمالي األجور أقل 
من 25% أي أن أقل من 225 جنيه ش������هريا هو متوس������ط األجر األساسي 
للعاملي������ن في الحكومة والباقي عب������ارة عن بدالت ومكافآت ومزايا 
والمالحظ  أن هناك تفاوتا كبي������را في توزيع تلك األجور المتغيرة 
فبينم������ا تصل بعض بنود األجر المتغي������ر لقطاعات من الموظفين إلى 
800% من األجر األساس������ي  مثل العاملين ف������ي الضرائب العامة فإنها ال 
تتجاوز 50% للعاملي������ن في المحليات كما أن هناك تفاوت كبير بين 
العاملين بدواوين ال������وزارات والعاملين في المحافظات تابعين لنفس 
ال������وزارات. إن أهم ما يميز األج������ور في مصر هو عدم وجود حد أدنى 
معل������ن لألج������ور رغم نص قانون العمل 12 لس������نة 2003 على تش������كيل 
المجل������س القومي لألجور يكون م������ن اختصاصه تحديد الحد األدنى 
لألجور وهو ما لم يحدث. كذلك فإن من الملفت للنظر في مس������توى 
األج������ور في مصر أنها تق������ع تحت خط الفقر األعلى فحس������ب تقرير 
التنمية البشرية للعام 2008 فإن معدل اإلعالة في مصر هو 2.7 لكل 1 
وهو ما يعني أن األج������ر ينفق بالفعل على أكثر من ثالثة أفراد وهو 
ما يعني بسعر صرف الجنيه أن متوسطات األجور في مصر سواء في 
القطاع الخ������اص أو العام أو الحكومة ال تكف������ي للعامل ومن يعوله 

لكي يبقى على خط الفقر األعلى.
إن المالمح األساس������ية التي يمكن تلمسها من هذا العرض السريع 
لبعض بيانات العمالة في مصر هي توس������ع العمالة في القطاع الخاص 
على حس������اب القطاعي������ن العام والحكومي بما يعن������ي انخفاض درجة 
استقرار العمالة. زيادة س������اعات العمل بشكل مبالغ فيه وبما يتجاوز 

المعايير الدولية وحتى القانون المحلي. االنخفاض الواضح في األجور 
خاصة عمال القطاع الخاص.

وبع������د هذه هي األوضاع العامة للطبقة العاملة وهي بالتأكيد تلقي 
بمهام جس������ام عل������ى الحركة النقابية والتي نح������ن بصدد قراءة بعض 

مالمحها اآلن.

التنظيم النقابي:
س������نبدأ بالتعرف على البيانات األساسية التي توضح حجم التنظيم 
النقاب������ي. التنظيم النقابي العمالي الواحد ف������ي مصر هو اتحاد نقابات 
عمال مصر والذي تأس������س ع������ام 1957  ويضم 23 نقابة عامة تش������مل 
كافة األنش������طة االقتصادية. وتضم النقابات العامة في الدورة النقابية 
2006 � 2011 » 1809 لجنة نقابية ، وإجمالي العضوية في التنظيم النقابي 
ف������ي نفس الدورة النقابية 3.815.895 عضو من إجمالي العاملين بأجر 
الذين يصل عددهم كما أوضحنا س������ابقا إل������ى حوالي 15 مليون عامل 
بأج������ر وهو م������ا يعني أن عضوية التنظيم النقابي تش������مل أقل من ربع 
العاملين بأجر. وهي نس������بة تبدو منخفض������ة إذا ما وضعنا في االعتبار 
نصف قرن كامل هو عمر التنظيم النقابي الحالي. ولكن انخفاض 
العضوية ليس������ت هي السمة الوحيدة للتنظيم النقابي فطبيعة العضوية 
أيضا تقلل بشدة من الحجم الحقيقي للتنظيم النقابي. فاللجان النقابية 
نوعان لجان المنشآت، والتي تضم العمال في نفس المنشأة، ويشترط 
القانون أن يكون عدد العاملين بالمنشأة أكثر من 50 عامل، واللجان 
المهني������ة، والتي تضم العاملين بنفس النش������اط على أس������اس جغرافي. 
وتصل ع������دد اللجان النقابية المهنية بالتنظي������م النقابي إلى 255 لجنة 
بينما يصل عدد لجان المنش������آت إلى 1554 لجنة.وقد وصل عدد أعضاء 
اللج������ان المهنية في عام 2005 إلى 1479340 عضو بينما وصل في نفس 
اإلحص������اء ع������دد أعضاء لجان المنش������آت إل������ى 2.836.591 عضو وهو ما 
يوض������ح الوزن الضخم للعضوية المهنية الت������ي تزيد على ثلث إجمالي 
العضوية. و يجدر بنا في هذه النقطة توضيح الطابع الورقي للعضوية 
المهنية، فالعضوية المهنية تتسم بأنها عضوية فردية ومنفرطة وغير 
مجمعة في منش������آت و ال توجد عادة أنش������طة نقابي������ة ملحوظة للجان 
المهنية، من ناحية أخرى تس������توجب ممارس������ة بعض المهن مثل قيادة 
سيارات األجرة االنتساب للتنظيم النقابي، فسائقي األجرة ال يتمكنوا 
من استخراج تراخيص القيادة وتجديدها دون االنتساب للنقابة العامة 
للنقل البري عن طريق اللجنة المهنية التابعة جفرافيا. كذلك الجزء 
األكبر م������ن األعضاء في النقاب������ة العامة للعاملي������ن بالزراعة والذين 
ال يمكنهم االس������تفادة من الجمعيات الزراعية إال باالنتس������اب للنقابة، 
وتقت������رن بطاقة حيازة األرض بعضوية النقاب������ة. وتنطبق هذه األمثلة 
على مجم������ل العضوية المهنية التي تزيد عل������ى ثلث عضوية التنظيم 
النقابي. وهو ما يمكن معه اعتبار هذا الثلث عضوية ش������كلية على 
الورق وفقط وال تعبر عن الحجم الفعلي للعضوية. وتش������غل العضوية 
المهنية ببعض النقابات العامة النسبة األكبر من العضوية مثل النقابة 
العامة للعاملين بالزراعة التي تصل العضوية المهنية بها إلى 387.483 
عضو وعضوية المنش������آت إل������ى 115.896 عضو والنقاب������ة العامة للنقل 
البري التي تصل العضوية المهنية بها إلى651579 عضو بينما عضوية 
المنشآت 262522 عضو والنقابة العامة للعاملين بالبناء واألخشاب التي 
تصل العضوية المهنية بها إلى 278911 عضو في مقابل 137258 عضو 
بلجان المنش������آت. بينما تخلو نقابات عامة أخرى من العضوية المهنية 



مث������ل نقابة العاملين بالس������كة الحديد ونقابة اإلنت������اج الحربي ونقابة 
العاملين بالمراف������ق ونقابة العاملين بالبريد ونقابة العاملين بالبترول 
ونقاب������ات أخرى وهي جميعها من النقابات التي تضم أعمال ال تمارس 

بشكل فردي وتديرها الدولة بشكل كامل.
وإذ تش������ير بيانات الجهاز المرك������زي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى 
أن ع������دد منش������آت القطاعين العام والخاص وقط������اع األعمال يصل إلى 
16.578 منش������أة منها 3.481 منش������أة قطاع عام وقط������اع أعمال و13.097 
منش������أة قطاع خ������اص في عام 2006 فإن عدد اللجان النقابية بالمنش������آت 
والتي تشير البيانات إلى أنها 1554 لجنة منشأة وهذا يعني أن  أقل من 
10% من المنشآت فقط بها لجان نقابية وأن أكثر من 90% من المنشآت 
تخلو من اللجان النقابية وهو ما يعني أن فراغا نقابيا ملحوظا تعاني 
منه الحرك������ة العمالية حتى يبدو غياب النقاب������ات هو القاعدة وليس 
االس������تثناء. والقط������اع األكثر معاناة م������ن غياب النقاب������ات هو القطاع 
الخاص ففي العام 2002 كانت 2116 منشأة ومصنع قطاع خاص بالمدن 
الجديدة ال توجد بها س������وى 25 لجنة نقابية ورغم التوس������ع في القطاع 
الخاص الحقا وزيادة عدد المنش������آت إال أن الوضع النقابي لم يتحسن. 
ويعان������ي عمال القطاع الخاص من مقاومة ش������ديدة من جانب أصحاب 
األعم������ال عند محاولة تكوين لجان نقابي������ة. ومن المعتاد أن يتصدى 
أصح������اب األعمال لمحاولة تكوين النقاب������ات بفصل القيادات العمالية 
والعق������اب الجماعي للعمال ومن بعض حاالت مقاومة أصحاب األعمال 
لتكوي������ن لج������ان نقابية فصل عم������ال من ش������ركة أوالد عياد للحديد 
بحلوان عام 2005 وفصل عمال من ش������ركة الصامولي للغزل والنسيج 
بالمحلة عام 2003 وفصل عامل من ش������ركة الوطنية للحديد بالسادس 
من أكتوبر في عام 2004   ومنع عمال شركة ألدورادو للسراميك من 
تكوي������ن نقابة في عام 2006 . وهذه مجرد أمثلة وال يوجد حصر دقيق 
به������ذه الحاالت ألن أغلبها عادة ال يعرف به. الملفت أن التنظيم النقابي 
الرس������مي ال يتصدى بالجدي������ة الكافية لحماية العمال أثناء تأس������يس 
النقاب������ات. وكما يتضح من ندرة الوج������ود النقابي في القطاع الخاص 
ف������إن العضوية النقابية المحدودة بالفع������ل بعد خصم العضوية المهنية 
تتركز باألس������اس في قط������اع األعمال العام والقط������اع العام والعاملين 
بالحكومة. ويب������دو هذا طبيعيا ألن عضوية النقابات في القطاع العام 
كانت عضوية تلقائية حيث كان العامل يحرر استمارة عضوية النقابة 
مع اس������تمارة التعيين وإن كان هذا ال ينطوي على إجبار مباشر على 
االنضم������ام إال أنه ال يترك بدائل أم������ام العامل خاصة مع وجود تنظيم 
نقابي واحد. وإذا كان القانون ال يتضمن إلزاما أو إكراها للعامل في 
االلتحاق بالنقابة إال أن الممارس������ة الفعلية تحمل غير هذا ومن أمثلة 
ذلك تجاهل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج حوالي 2000 استقالة 
من التنظيم النقابي تقدم بها عمال من ش������ركة مصر للغزل والنسيج 
بالمحلة في عام 2007 وذلك بعد أن س������بق وتجاهلت النقابة العامة طلبا 
بس������حب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية بالش������ركة على خلفية 
إدان������ة اللجنة إلضراب نظمه العمال في ديس������مبر 2006 . كذلك تجاهل 
النقاب������ة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات واألعمال المالية خطابات 
قانوني������ة من موظفي الضرائ������ب العقارية ببني س������ويف تطالب بوقف 

خصم اشتراكات النقابة من أجورهم ألنهم استقالوا منها.
يحمل ترك������ز العضوية النقابي������ة في القطاع الع������ام والحكومي 
وندرته������ا في القطاع الخاص مفارقة جدي������رة باالنتباه. فعالقات العمل 
بالحكوم������ة والقطاع العام مقررة تفصيلي������ا بفضل قوانين العمل بها 

والتي تحدد بدقة األجور وس������اعات العمل ومزايا العاملين والجزاءات 
والت������درج الوظيفي حتى تبدو مس������احة التفاوض ضيقة للغاية والدور 
المن������وط بالنقاب������ة أق������ل بكثير. أما ف������ي القطاع الخ������اص فقد ترك 
القانون الكثير للنقابة للتفاوض عليه كما أنه ال يوجد تحديد دقيق 
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لألجور ومس������احة التفاوض واسعة جدا وشروط العمل ومزايا العمال 
عموما خاضعة لتوازن القوى والقدرة التفاوضية والتنظيمية للعمال. 
المفارقة هنا أن التنظي������م النقابي يوجد في الحكومة والقطاع العام 
حيث األدوار الصغيرة ويغيب حيث يفترض أن يقوم باألدوار النقابية 
األكث������ر أهمية. هذا التوزيع الغير منطق������ي للعضوية النقابية هو ما 
يفسر تراجع حجم العضوية في النقابات العمالية من 4.491.565 عضو 
ف������ي عام 2003 إلى 4315931 عضو ف������ي عام 2005 إلى 3815895عضو في 
2006  عل������ى الرغم من تزايد قوة العم������ل وعدد العاملين بأجر في تلك 
األع������وام ولكن الواقع أن الزيادة في ع������دد العاملين بأجر كانت في 
القطاع الخاص الذي يغيب عنه التنظيم النقابي أما العاملين في قطاع 
األعم������ال والحكومة فق������د تراجعت أعدادهم.  وفي دراس������ة لمركز 
المعلوم������ات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تش������ير البيانات 

إلى أن نس������بة المنضمين إلى النقابات إلى إجمالي المش������تغلين 
ق������د انخفضت من 23.09% في ع������ام 1998 إلى %20.58 

عام 2006وأن نسبة من لديهم عقد عمل رسمي 
ق������د انخفضت أيض������ا م������ن 61.7% إلى %42 

في نفس الفترة ونس������بة المشاركين 
أيضا  االجتماعية  التأمين������ات  ف������ي 

ق������د انخفض������ت م������ن 54.1% إل������ى 
42.46% في نف������س الفترة والتي 
نس������بة  أيضا  انخفض������ت فيها 
العاملين بالحكومة والقطاع 
العام من 34.26% من إجمالي 

المشتغلين إلى %29.46.   
هناك إذن تناقضا حادا بين 
المهام النقابية الكبيرة التي 

طرحتها التحوالت االقتصادية 
والتحوالت ف������ي عالقات العمل 

والحجم الفعلي للتنظيم النقابي 
ال������ذي من المفترض أن يقوم بتلك 

المه������ام. ولكن الس������ؤال األه������م هنا 
ه������و إلى أي مدى تتواف������ر الرغبة واإلرادة 

واإلمكانيات والمهارات لدى التنظيم النقابي 
لس������د الفراغ النقابي الكبير الذي تعيش������ه الحركة 

النقابية. إن واقع التجارب التي عانى فيها عمال من صعوبة تأسيس 
نقاب������ات خاصة في المدن الجدي������دة والمناطق االس������تثمارية ال توحي 
بمبادرة جدية لدى التنظيم النقابي لسد هذا الفراغ.  عمال و13097          

 اإلطار التشريعي:
يخضع التنظيم النقابي العمالي المصري للقانون 35 لس������نة 1976 
وتعديالته الت������ي أقر آخرها بالقانون 12 لس������نة 1995 . وينظم عالقات 
العمل مجموعة قوانين أكثره������ا ارتباطا بالعمل النقابي هو القانون 
12 لس������نة 2003  وق������د جاء قانون العم������ل 12 لس������نة 2003 محاولة لتلبية 
احتياج������ات  للتحول من االقتصاد المركزي المعتمد على دور الدولة 
في االقتصاد إلى اقتصاد السوق ونهج صندوق النقد والبنك الدوليين. 
وقد ش������هد إصدار القانون جدال واسعا ولفترة طويلة � صدرت المسودة 
األولى لمس������ودة القان������ون عام 1993 وصدر القانون ع������ام 2003 � خاصة 

فيما يتعلق بالحقوق والمكاس������ب العمالية بداية من حق العمل نفسه 
واالستقرار فيه إلى ش������روط وظروف العمل واألجر. ولكن الجانب 
الذي نعني به في القانون هنا هو ما يتعلق بالنقابات العمالية ودورها.

 لقد تميز القانون 12 لس������نة 2003 عن أغلب قوانين العمل الس������ابقة 
بأنه لم يحدد بشكل قاطع العديد من جوانب عالقات العمل وتركها 
للمفاوضة الجماعية وأهم تلك الجوانب هي األجر نفس������ه فقد كانت 
بع������ض القوانين الس������ابقة للعمل مثل قانون العاملي������ن في الحكومة 
وقان������ون العاملين في القطاع العام تحدد األجر والتدرج الوظيفي على 
نحو دقيق وملزم وهو ما كان يجعل المس������احة المتروكة للتفاوض 

ضيقة للغاية وعادة ما ارتبطت باألجر المتغير.
قانون العمل 12 لس������نة 2003 جعل مس������احة المفاوضة أوسع كثيرا 
واعتمد مبدأ المش������اركة الثالثية من جانب أصحاب األعمال والعمال 
والحكوم������ة ممثلة ف������ي وزارة القوى العامل������ة والهجرة في 
التفاوض لتحديد عالقات وشروط العمل على ضوء 
القانون. وبذلك أصبح دور النقابات العمالية 
يمت������د من التدخ������ل في نزاع������ات العمل 
وتمثيل  الجماعية  االتفاقيات  وإبرام 
العمال في المفاوضات والتحكيم 
لإضراب  والدع������وة  والتقاضي 
،وكان������ت الم������رة األولى التي 
يقر فيها التش������ريع المصري 
بممارس������ة  العم������ال  بح������ق 
اإلض������راب، وتنظيمه وحتى 
التدخل كشريك في تحديد 
الح������د األدنى لألج������ور على 

المستوى القومي 
 هك������ذا دش������ن القان������ون 
عالقات  ف������ي  جديدة  مرحل������ة 
العمل في مصر تراجع فيها دور 
الدولة وأصبح التوازن بين أطراف 
عالقة العم������ل هو المحدد الرئيس������ي 
لش������روط العمل وظروفه وه������و ما يعيد 
االعتبار واألهمية للعمل النقابي ويجعل وجود 
التنظيم النقابي وفاعليته أحد أهم محددات عالقات 
العمل. وسوف ننظر في هذا الموضع في مسألتين تتحكمان في 
مدى فاعلي������ة التنظيم النقابي وهما التش������ريع المنظم للعمل النقابي 
و الهيكل الداخلي للتنظي������م النقابي. هناك تناقض واضح في البنية 
التش������ريعية الخاصة بالعمل النقابي فمن ناحية تحظى اتفاقية حماية 
الحريات النقابية 87 لسنة1948 بتصديق الحكومة المصرية منذ عام 
1957 وكذل������ك االتفاقية رقم 98 لس������نة 1949  وهما االتفاقيتان اللتان 
تضمنان استقالل العمل النقابي وحمايته من التدخل. كما تنص مواد 
الدس������تور المصري خاص������ة المادة رقم »56« على ح������ق التنظيم وحق 

االنضمام للمنظمات النقابية.
 أم������ا القان������ون 35 لس������نة 1976 وتعديالته فإنه يأخ������ذ اتجاها آخر 
والمالحظة األولى ش������كلية تتعلق بحجم القانون والذي يقع في 78 
م������ادة ، وهي إن كانت مالحظة ش������كلية إال أن لها داللة هامة فالمواد 

ال�78 تتجاوز المبادئ العامة للعمل النقابي لتدخل في أدق التفاصيل.
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 فالقان������ون يحدد ش������كل التنظي������م النقابي وهيكل������ه التنظيمي 
وأهدافه وش������روط العضوية وقواعد التأسيس وتقسيم العمل الداخلي 
وصالحيات كل مستوى من المستويات التنظيمية وحتى مدة الدورة 
النقابية و آليات الترش������ح واالنتخاب وإع������الن النتائج فضال عن مالية 
التنظي������م النقابي وآليات الرقابة الداخلية. فالقانون في المادة 50 يحدد 

قيمة اشتراك العمال في النقابة بحديه األدنى واألقصى.
 وفي المادة 62 يضع القانون نسب توزيع االشتراك على المستويات 
التنظيمي������ة داخل الهيكل النقابي كالتال������ي 10% لإتحاد و25% للنقابة 
العامة و60% للجنة النقابية و5% إحتياطي قانوني. كما تفتح المادة 78 
من القانون الباب واس������عا للرقابة الحكومية على التنظيم النقابي إذ 
تن������ص على » يكون للعاملين بوزارة الق������وى العاملة والتدريب الذي 
يص������در بتحديدهم ق������رار من وزير القوى العامل������ة باالتفاق مع وزير 
العدل صفة الضبطية القضائية بالنس������بة للجرائم التي تقع بالمخالفة 

ألحكام هذا القانون«. 
  الحقيقة أن كم التفاصيل التي يتضمنها قانون النقابات العمالية 
� والذي يصدر من الس������لطة التش������ريعية يجعله أكبر تدخل من جانب 
الدول������ة في إدارة النقاب������ات ويضرب بعرض الحائط مبدأ االس������تقالل 
النقابي. ولكن ال يقف التدخل الحكومي في العمل النقابي عند حد 
وضع قانون تفصيلي على هذا النحو ولكن القانون يعطي صالحيات 
واسعة لوزارة القوى العاملة والهجرة � الجهة اإلدارية � في إدارة الشأن 
النقابي. بداية من عملية تأس������يس النقابة والت������ي يلزم القانون بإيداع 
أوراقه������ا بالجهة اإلداري������ة واتحاد العمال ويعطي أيض������ا الجهة اإلدارية 
الحق في االعتراض على التأس������يس في حال مخالفة التأسيس للقانون 
» الم������ادة 64 » أو الرقابة المالية على التنظيم النقابي »المادة 65«، أو 

طلب حل التنظيم النقابي، »المادة 70«. 
الملف������ت أن التفاصيل القليلة التي يتركه������ا القانون تتكفل بها 
الق������رارات الوزارية فالمادة 37 م������ن القانون تحدد عدد أعضاء مجلس 
إدارة اللجنة النقابية » من 7 إلى 21 عضو حس������ب عدد أعضاء الجمعية 
العمومي������ة« ويأتي القرار الوزاري المنفذ للمادة ليحدد بش������كل دقيق 

عدد أعضاء مجالس اللجان النقابية لكل جمعية عمومية كالتالي.
عدد أعض������اء الجمعية العمومية من 50 إل������ى5000 عضو يكون عدد 
أعض������اء مجلس إدارة اللجنة من 7 إلى 11 عض������وا. ومن 5001  إلى 10000 
عض������و يكون عدد أعضاء المجلس من 7 إلى 13 عضو. ومن 10001 إلى 
15000 عضو يكون عدد أعضاء المجلس من 9 إلى 15 عضو. والجمعيات 
العمومي������ة أكثر م������ن 15000 يكون عدد أعضاء مجل������س إدارة لجنتها 

النقابية من 11 إلى 21 عضو.
المالحظة نفسها تنطبق على تشكيل الجمعيات العمومية للنقابات 
العامة بموجب القرار الوزاري رقم 11 لس������نة 1981 والذي سنتعرض له 
بالمزيد من التفصي������ل الحقا. إن التدخل الذي يفرضه قانون النقابات 
35 لس������نة 1976 وتعديالته لصالح الحكوم������ة ممثلة في وزارة القوى 
العاملة ف������ي كل مراحل العمل النقابي ليس إهدارا فقط الس������تقالل 
النقابات ع������ن الدولة ولكنه يحمل معنى خاص جدا. فكما أس������لفنا 
في موضع س������ابق تخلو منش������آت القطاع الخاص تقريب������ا من الوجود 
النقابي وتتركز العضوية النقابي������ة البالغ عددها كما أوردنا حوالي 
3.8 ملي������ون عضو في القطاع الحكومي وقطاع األعمال وهي العمالة 
التي تمثل الحكومة لها صاحب عمل وليس مجرد حكما أو وسيطا 
في عالقات العمل وهو ما يعني اختالل حقيقي فيما يس������مي بالتمثيل 

الثالثي ف������ي عالقات العمل » العمال وأصح������اب األعمال والحكومة« 
فطرف������ان من هذه الثالثة هم������ا بالفعل طرف واح������د. كذلك ال تهدد 
صالحي������ات الحكومة بالتدخل في الش������أن النقابي اس������تقالل النقابات 
فقط ولكنها تجعل صاحب العمل متدخال بش������كل مباشر في الشأن 
النقابي ما يمكن اعتباره وضعا ش������اذا بالنسبة لتنظيم من المفترض 

أنه يمثل لعمال لدى صاحب العمل.
هذا التوحد الدائم بين التنظي������م النقابي الوحيد والحكومة عبر 
عن نفس������ه صراحة في الجمع بين منصبي رئيس اتحاد نقابات العمال 
ووزي������ر القوى العاملة لدي نفس الش������خص لفترة طويل������ة إلى أن تم 
الفص������ل بينهما ف������ي الثمانينات ولكن ظل من يش������غل منصب وزير 
القوى العاملة والهجرة هو أح������د قيادات التنظيم النقابي إن لم يكن 
رئيس������ه. وهو ما يجع������ل قيادات التنظيم النقاب������ي حريصون على عدم 

االختالف مع الحكومة خالل الممارسة النقابية.
ومن التناقضات الصريح������ة لقانون النقابات المصري مع المعايير 
الدولية للعمل النقابي المتمثلة خاصة في االتفاقية 87 لسنة 1948  هو 
نصه صراحة على حظ������ر التعددية النقابية في المادة 13 منه » للعمال 
والعم������ال المتدرجين المش������تغلين في مجموعات مهني������ة أو صناعية 
متماثل������ة أو مرتبطة ببعضها أو مش������تركة في إنت������اج واحد الحق في 
تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا لالئحة التي 
يعده������ا التنظي������م النقابي »  وهو ما يخلق وضع������ا احتكاريا للتنظيم 

النقابي الرسمي.
 المثي������ر لالنتباه أن التعدي������الت األخيرة التي ط������رأت على قانون 
النقابات العمالية في العام 1995 كان من المفترض أن تراعي التحوالت 
االقتصادية التي كانت بالفعل تحدث في تلك الفترة واستدعت إصدار 
قان������ون جديد للعمل وأن تجعل التنظيم النقابي الرس������مي أكثر قدرة 
على االس������تجابة الحتياجات الحركة العمالية ف������ي المرحلة الجديدة 
ولكن التعديالت تركزت على مد الدورة النقابية من أربع س������نوات 
إلى خمس������ة وإعطاء الحق لمن تجاوزوا سن المعاش في تقلد مناصب 
نقابية وكذلك إعطاء الحق في الترش������ح للمستويات التنظيمية العليا 
دون المرور على المستويات التنظيمية األدنى ما يضعف رقابة القواعد 

العمالية على النقابيين.
 وبينم������ا يحرص قان������ون النقابات العمالية عل������ى تكريس وجود 
النخبة النقابية عبر إضعاف رقابة القواعد العمالية فإنه يضع عقوبات 
صارم������ة على العمل النقابي خارج التنظيم النقابي الرس������مي والوحيد 
.حيث تنص المادة 73 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة ال تزيد 
على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على 100 جنيه أو إحداهما كل شخص 
معين أو منتدب إلدارة منش������أة أو جمعية أو جماعة أو رابطة أو هيئة 
أو غي������ر ذلك من الجمعي������ات أو الهيئات أطلق عليه������ا بدون وجه حق 
ف������ي مكتبات أو في لوحات أو في إعالن أو إش������ارة أو بالغ موجه إلى 
الجمهور باس������م إحدى المنظمات النقابية. إن هذا التشديد ليس سوى 
تأكيد من قانون النقابات العمالية على حماية التنظيم النقابي الوحيد 

من ظهور منظمات نقابية خارجه.
الجدير بالذكر أن التنظيم النقابي الرس������مي إذ يحظى بكل تلك 
الحماي������ة من القان������ون إال أنه يحوي مخالف������ات صريحة لنص القانون 
لصال������ح قيادات������ه العليا فم������ن المفارق������ات أن رئيس التنظي������م النقابي 
الرس������مي هو نفس������ه عضو مجلس إدارة معين بشركة طرة األسمنت 
التابعة للمجموعة اإليطالية لألس������منت وذل������ك وفقا لمحضر الجمعية 
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العمومية للش������ركة بتاريخ 30 مارس 2006 أي قبل االنتخابات النقابية 
العمالي������ة التي جرت في أكتوبر من نفس العام وترش������ح فيها رئيس 
اتحاد نقاب������ات عمال مصر بالمخالفة للمادة 36 من القانون 35 لس������نة 
1976 والتي تنص صراحة على أال يحق لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة 
القطاعات والهيئات والشركات الترشح لعضوية مجلس إدارة منظمة 

نقابية.
هذا عن اإلطار التشريعي، الذي يحكم النقابات العمالية في مصر. 
ومن الطبيعي أن يؤثر هذا التش������ريع على الهيكل التنظيمي النقابي 

الذي سنحاول التعرض ألهم مالمحه

الهيكل التنظيمي،
يعتمد العمل النقابي الرس������مي في مصر على مبدأ التنظيم الواحد 

وه������و ما يل������زم به قان������ون النقابات كما أوردن������ا. كما يفرض 
القانون على التنظيم ما يسميه في المادة السابعة من 

قانون النقابات الش������كل الهرمي في التنظيم. 
ويتش������كل الهيكل التنظيم������ي النقابي 

العمالي من ثالثة مس������تويات رئيس������ية 
هي :

أوال اللج������ان النقابي������ة : وهو 
المستوى القاعدي من التنظيم 
النقاب������ي ويش������مل نوعين من 
اللج������ان ، لج������ان المنش������آت،  
وتض������م العمال على أس������اس 
موقع العمل كعمال شركة 
المهنية  أو مصنع واللج������ان 
ف������ي نفس  العاملين  وتض������م 

يكون������وا  أن  دون  المهن������ة 
عاملين في منشأة واحدة أو في 

منش������آت ال تضم النص������اب الالزم 
لتأس������يس نقابة مثل سائقي األجرة 

والعاملي������ن بحرف ال تضمها منش������آت 
بشكل ثابت ومس������تمر. وتشمل الجمعية 

العمومية للجنة النقابية سواء لمنشأة أو لجنة 
مهني������ة كل أعضاءها وتنتخ������ب الجمعية العمومية 

مجل������س إدارة اللجن������ة النقابية مرة كل خمس س������نوات. ويضم 
التنظي������م النقابي 1809 لجنة منها 255 لجنة مهنية و1554 لجنة منش������أة 
وتضم اللجان المهنية حوالي ثل������ث العضوية البالغ حوالي 3.8 مليون 

عضو.
ثانيا النقابات العامة: ويضم هذا المس������توى 23 نقابة عامة موزعة 
على أساس المهن والنش������اط االقتصادي،  وطبيعة العمل وتضم كال 
منها اللجان النقابية س������واء منش������آت أو مهنية واألعضاء يعمل عمالها 
في نفس المهن أو مهن متقاربة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في 

إنتاج واحد.
ويتألف مجل������س إدارة النقابة العامة من مجلس يحدد القانون عدد 
أعضائه من 11 إلى 21 عض������و. وينتخب مجلس إدارة النقابة العامة من 
الجمعي������ة العمومية للنقابة العامة والتي تتش������كل م������ن ممثلين عن 
اللجنة النقابية يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة حسب عدد أعضاء 

اللجنة كالتالي:
ممثل عن كل 250 عضو لأللف األولى من األعضاء فتكون اللجنة 
المكونة من 1000 عضو يمثلها أربعة أعضاء بالجمعية العمومية للنقابة 

العامة.
ممثل واحد عن كل 500 عضو بعد األلف األولى وحتى عشرة أالف 
عض������و فيكون ع������دد ممثلي اللجنة المكونة م������ن 10000 عضو هو 22 

عضو بالجمعية العمومية.
ممثل واحد عن كل 1000 عضو بعد العش������رة أالف وبحد أقصى 35 

ممثل في الجمعية العمومية للجنة.
ثالث������ا االتحاد العام: وهو الهيئة العليا للتنظيم النقابي ويتش������كل 

مجس إدارته من 23 عضو على أساس ممثل
 عن كل نقابة عامة. وتتشكل جمعيته العمومية من ممثلين من 
النقابات العام������ة. ويعكس الهيكل التنظيمي للتنظيم النقابي 
في مصر مش������كالت عميقة. فإذا نظرنا لصالحيات 
المس������تويات التنظيمي������ة الث������الث س������نجد أن 
اللج������ان النقابي������ة س������نجد أن مس������توى 
اللجان النقابي������ة ال يتمتع بصالحية 
إب������رام اتف������اق عم������ل جماعي وال 
الدع������وة إلض������راب أو تنظيم������ه 
ويقتص������ر دور اللجنة النقابية 
على إبداء ال������رأي في اللوائح 
والعمل على تسوية النزاعات 
الفردي������ة والجماعية وإعداد 
بنشاطها  المتعلقة  التقارير 
ومقترحاتها ورفعها للنقابة 
العامة حس������ب الم������ادة 12 من 
قانون النقابات 35 لسنة 1976 
.أم������ا النقاب������ة العامة فحس������ب 
لس������نة 2003  العم������ل 12  قان������ون 
وقان������ون النقابات 35 لس������نة 1976 
تتمتع بكل الصالحيات النقابية من 
والتفاوض  الجماعية  االتفاقي������ات  إبرام 
الجماع������ي وتنظيم اإلض������راب � بأغلبية ثلثي 
مجلس إدارتها � والرقابة والمتابعة واإلش������راف على  
نشاط اللجان النقابية . أما االتحاد العام فيعتبره القانون الهيئة 
األعل������ى التي تقود العم������ل النقابي على المس������توى القومي وهو الذي 

يتمتع بالصالحيات الكاملة على التنظيم النقابي.
والواضح هنا أن المستوى التنظيمي المنتخب من القواعد العمالية 
هو األقل صالحية في الممارسة النقابية،  وكلما قل المجمع االنتخابي 
الذي يصعد عبره مجلس اإلدارة كلما زادت الصالحيات وكلما كان 
المستوى التنظيمي النقابي أكثر خضوعا للقواعد العمالية كان أقل 

في الصالحيات.
والمفارق������ة األكث������ر تعبيرًا ع������ن الخلل في الهي������كل التنظيمي 
النقاب������ي في مص������ر، هو ما يمنح������ه القانون لالتحاد العام من س������لطة 
في وض������ع القواعد المنظمة للتمثيل في الجمعيات العمومية حس������ب 
نص المادة 32 من القانون 76 لس������نة 1976 » تمثل اللجنة النقابية في 
الجمعي������ة العمومية للنقابة العامة بممثلي������ن يختارهم مجلس إدارتها 
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م������ن بين أعضائها وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية لالتحاد 
الع������ام لنقابات العمال بممثلين يختارهم مجل������س إدارة النقابة العامة. 
وذلك كله طبقا للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار من االتحاد 
العام لنقابات العمال.« ما يعني أن الهيئة التي من المفترض أن تكون 
منتخب������ة من جمعيتها العمومية هي التي تقرر قواعد تش������كيل تلك 
الجمعي������ة. وهو ما يبدو أمرا ش������اذا للغاية أن يختار المرش������ح ناخبيه 
ويحدد الجمعي������ة العمومية التي تنتخبه وليس العكس . ال يبدو هذا 
مج������رد تجاوز أو إخ������الل بالمعايير الدولية للعم������ل النقابي بل إخالال 

بأبسط بمعايير المنطق.
ال يقتص������ر ه������ذا التش������وه التنظيمي عل������ى الجمعي������ات العمومية 
للمس������تويات العلي������ا للتنظيم النقابي فانتخابات اللج������ان النقابية أيضا 
تنط������وي على أوضاع ش������بيهة. فإج������راءات الترش������يح تتضمن حصول 
المرشح على وثيقة من النقابة العامة التابع لها تفيد بعضويته النقابية 
وال يعتد بأي إثبات آخر إال بشهادة معتمدة من النقابة العامة حتى وإن 
كان هذا اإلثبات قس������يمة األجر التي تتضمن خصم اش������تراك النقابة. 
وتفت������ح النقابة العامة أبوابها لمنح هذه الش������هادات للمرش������حين لفترة 
وجيزة وال يمكن للمقيمين في المحافظات النائية استخراج الشهادة 
من أي فرع قريب. وهذا الوضع في حد ذاته غريب جدا إذ يمنح لبعض 
المنافس������ين في االنتخابات القدرة على تعطيل منافس������ين آخرين في 
الترش������ح وبالفعل جرى في انتخابات 2006 اس������تخدام هذه الطريقة في 
استبعاد عدد ضخم من المرشحين قدرته بعض التقارير باألالف حسب 
تقري������ر لدار الخدمات النقابية »وقائ������ع ما جرى » يرصد االنتهاكات 
التي وقعت خالل االنتخابات النقابية. ولم تكن انتخابات 2006 استثناءا 

على هذا المستوى
 فتقرير آخر صادر عن اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية 
عن االنتخابات النقابية عام 2001 يرصد تقريبا نفس االنتهاكات والتي 
تمثلت في المرتين في تدخل الجهات اإلدارية في عملية االنتخاب بدءا 
من إعالن الموعد وإجراءات الترشيح والتصويت والفرز وحتى إعالن 
النتيجة. وحرمان أعداد كبيرة من راغبي الترش������يح من اس������تكمال 
اإلج������راءات الالزمة نتيجة تعقيد اإلج������راءات وتدخل التنظيم النقابي 
نفس������ه والذي يعد أعضاؤه من المنافسين في االنتخابات ما يهدر مبدأ 
الفرص المتساوية. كذلك تقييد الحق في الدعاية االنتخابية وتدخل 

األمن في عملية الفرز وإعالن النتائج فضال عن استبعاد مرشحين.
إن النتائج النهائية لالنتخابات النقابية تبين النتائج المباش������رة لتلك 

األوضاع الشاذة وسنعرض نتائج انتخابات آخر دورتين.
ويش������ير نفس المصدر إل������ى أن نتائج 14 نقابة عام������ة من أصل 23 
قد حس������مت أيض������ا بالتزكية والنقابات التس������عة األخ������رى جرت فيها 
االنتخابات بين 258 مرش������ح بزيادة قدرها 69 مرشحا فقط على العدد 
المطلوب. وهو ما يعني أن نسبة الفوز بالتزكية في انتخابات مجالس 
إدارات النقاب������ات العامة تزيد عل������ى 60% وإذا وضعنا في االعتبار ضيق 
حيز التنافس فنسبة االنتخاب الحقيقية تصبح ضئيلة للغاية.  ويشير 
التقرير نفس������ه أن 13 مجلس إدارة نقابة عامة قد حس������مت بالتزكية 
م������ن أصل 23 نقاب������ة عامة.إن ظاهرة الفوز بالتزكية بنس������ب ضخمة 
تقترب من النصف للمس������تويات القاعدية ف������ي انتخابات تنظيم نقابي 
تصل عضويته إلى3.8 مليون عضو ويعمل منذ أكثر من نصف قرن 
ظاهرة تستحق التوقف .فإلى جانب مالحظة أن نسبة التزكية ترتفع 
بش������كل ملحوظ في النقابات العامة التي تضم عدد كبير من اللجان 

المهنية والنقابات التي تضم نسبة أكبر من العاملين بالحكومة. فإن 
تأثير تعقد إجراءات الترشيح وتدخل الجهات اإلدارية واألمنية وتدخل 
التنظيم النقابي نفس������ه في العملية االنتخابي������ة يترك بصمة واضحة 

على تلك النتائج.
ال يمكن فه������م وضع التنظيم النقابي المصري س������واء من ناحية 
التش������ريع أو الهيكل إال في س������ياق نش������أته وتاريخ������ه . وكما أوردنا 
في موقع س������ابق تأس������س التنظيم النقابي الرس������مي بقرار سياسي في 
عام 1957. ونش������أ في كنف الدولة البيروقراطي������ة التي كانت تملك 

وتحكم.
وكان������ت المركزية النقابية الصارم������ة هي أحد أوجه المركزية 
السياس������ية ف������ي ذل������ك الوق������ت والت������ي تمثلت ف������ي الح������زب الواحد ’ 
والبيروقراطي������ة النقابية كانت جزء من البيروقراطية المس������يطرة 

على كافة الجوانب السياسية واالجتماعية.
وضم������ان الدول������ة لح������ق العم������ل واألجر إل������ى جانب بقي������ة دورها 
االجتماعي كان يخفف دائما من اإلحس������اس بالفراغ النقابي. والمثير 
للتس������اؤل هو كي������ف أن التغيرات التي طرأت عل������ى مختلف جوانب 
الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية في مصر خاصة من مطلع 
التسعينات لم تصل بعد للتنظيم النقابي. لقد أدت التغيرات التي جرت 
خاصة في عالقات العمل والتي أدت التس������اع تلك المساحة المتروكة 
للمفاوض������ة الجماعية، إلى تزايد اإلحس������اس بالف������راغ النقابي. لكن 
التنظيم النقابي الواحد المدعوم بتش������ريع نقابي، حمل بصمة الدولة 
المالك������ة وهيكل تنظيمي مق������اوم ألي تغيير ليس ه������و بالتأكيد 

لمرشح لملء هذا الفراغ. 

اعتصام موظفي الضرائب العقارية
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  التنظيم النقابي والدولة:
فاعلي������ة التنظيم النقاب������ي ودوره البد وأن يتأث������را بالعوامل التي 
تعرضنا لها سالفا� النشأة واالنتشار وسط العمال والهيكل التنظيمي 
والتش������ريع الذي يحكمه، ويظهر تأثير هذه العوامل مجتمعة ليس 
فقط على أداء التنظيم النقابي المصري ولكن على تكوينه أيضا. 
فالتنظيم النقابي الذي نش������أ في كنف الدول������ة وتحت رعايتها عبر 
تش������كيله دائما عن ذلك االنتماء. فكل مج������ال إدارات اتحاد نقابات 
عمال مصر كان أعضاؤها منتمين للحزب السياس������ي الحاكم سواء 
االتحاد االش������تراكي في العه������د الناصري أو ح������زب مصر في عهد 
الس������ادات أو الح������زب الوطني الحاكم في العه������د الحالي. وقد كان 
عضوية التنظيم النقابي والترشح النتخابات مجالس إداراته تشترط 
االنتماء لإتحاد االش������تراكي في العهد الناصري وزال ذلك الشرط 

الحقا ولك������ن ظلت تش������كيالت التنظيم حكرا على 
أعضاء الحزب الحاكم. ال يمثل هذا تناقضا مع 

الخطاب الرسمي النقابي والحكومي على 
السواء الرافض تدخل األحزاب والقوى 

السياسية في العمل النقابي وحسب 
ولكنه يؤثر بشكل مباشر على 

الموق������ف النقابي الذي يختلط 
باالنتماء  النقابي  االنتماء  فيه 
الحزبي خاصة عندما يكون 
مرتبط  الحزب������ي  االنتم������اء 
بالسلطة مباشرة. ومن أمثلة 
ذل������ك أن تحول عي������د العمال 
ف������ي األول من مايو من كل 
عام إلى احتفال رسمي يلقي 

الجمهورية والذي  فيه رئيس 
ه������و في نف������س الوق������ت رئيس 

الحزب الحاك������م كلمته ويبايع 
في������ه رئيس اتح������اد نقاب������ات العمال 

النظام الحاكم بإس������م العم������ال. كما 
يظهر الدور الحزب������ي للتنظيم النقابي في 

االنتخابات الرئاس������ية التي يعل������ن فيها التنظيم 
تأيي������ده للرئي������س ومبايعته غير المش������روطة له باس������م 

كاف������ة العمال في مص������ر حتى خارج التنظي������م النقابي. كما يظهر 
الدع������م الذي يقدمه التنظيم النقابي لمرش������حي الحزب الحاكم في 
االنتخابات التشريعية من أعضاء التنظيم النقابي والذي يأخذ شكل 

دعم مالي مباشر.
وربما عكس اللقاء الذي تم في مقر الحزب الوطني الحاكم في 
ديسمبر 2008 بين أعضاء مجلس إدارة التنظيم النقابي وأمين السياسات 
بالحزب الوطني وهو نفس������ه نجل رئي������س الجمهورية وبعض الوزراء 
لمناقش������ة مش������روع إدارة األصول المملوكة للدولة والذي تقدمت به 
لجنة السياس������ات، وكان من المفترض أن يتم اللقاء في مقر التنظيم 
النقابي لكنه تغير بناء على رغبة أمين السياس������ات بالحزب الحاكم 
وتم ف������ي مقر الح������زب والمفارقة أن كل من حض������روا وهم أعضاء 
مجلس إدارة االتحاد وأغلب رؤس������اء النقابات العامة هم بالفعل أعضاء 
بالح������زب الحاكم فمن بين 23 عض������و بمجلس إدارة االتحاد هناك 21 

عضو بالحزب الوطني الحاكم ومن بين 23 رئيس نقابة عامة هناك 
19 رئيس نقابة عضو بالحزب الوطني في الدورة النقابية 2006�2011.

إن هذه العالقة العضوية بين قيادة التنظيم النقابي والحكم جعلت 
التنظيم النقابي المدافع األول عن السياسات الحكومية بغض النظر 
عن تأثير تلك السياس������ات على القواعد العمالي������ة. فمثال عندما بدأت 
الدولة سياسة التكيف الهيكلي والتي تضمنت خصخصة الشركات 
المملوكة للدولة وتصفية بعضها وتطبيق مشروع المعاش المبكر 
على العاملين بتلك الش������ركات أعلن التنظي������م النقابي تأييده الغير 
مش������روط لهذه السياسة وأصدر بيانا مش������تركا مع اتحاد الصناعات 
لتأييد سياس������ة الخصخصة. كم������ا كان أول المؤيدين لقانون قطاع 
األعمال العام 203 لس������نة 1991 والذي كان بداية مش������روع الخصخصة 
، دون أن يبذل جهدا حقيقيا في التفاوض على ش������روط الخصخصة 
وتقليل أثرها على العمال حت������ى. وعندما أعلنت الدولة 
رفع أس������عار الوقود وبعض السلع في مايو 2008 
لتوفي������ر قيمة العالوة الت������ي قررها رئيس 
الجمهورية للعمال بنس������بة 30% وهو ما 
أدى لموجة ارتفاع أس������عار ضخمة 
كان رئيس اتح������اد العمال وهو 
عن  بالبرلمان  النائ������ب  نفس������ه 
الحاك������م وزعي������م  الح������زب 
لألغلبية  البرلمانية  الكتلة 
سابقا هو المدافع األول عن 
قرارات رفع األس������عار رغم 
موجة االستياء بين القواعد 
تس������ببت فيها  التي  العمالية 
تلك الق������رارات. إن االرتباط 
التنظي������م  بي������ن  التاريخ������ي 
الحك������ة  وأنظم������ة  النقاب������ي 
بالنش������أة  المتتالي������ة والتي بدأت 
واس������تمرت بالتداخل بين التنظيم 
النقاب������ي ووزارة القوى العاملة � كان 
يت������م الجمع بي������ن منصبي رئي������س اتحاد 
العم������ال ووزي������ر القوى العامل������ة حتى منتصف 
الثمانين������ات وت������م الفصل بينهما بع������د ذلك ولكن ظل 
منص������ب الوزير جائزة لكبار قادة االتح������اد � ودعمها أيضا صالحيات 
الحكوم������ة بالتدخل في الش������أن   النقابي واالنتم������اء الحزبي لقيادات 
التنظي������م جعلت جميعها الحد الفاصل بي������ن مواقف التنظيم النقابي 
والمواقف الرس������مية غير واضح. وعادة ما استعانت السلطة بالموقف 
النقابي الرسمي إلضفاء ش������رعية شعبية على السياسات التي قد تلقى 
معارضة ش������ديدة وربما كان المثال األوضح على ذلك هو اصطحاب 
الرئيس السابق محمد أنور السادات وفدا نقابيا أثناء زيارته إلسرائيل 

في 1977.
إن قدرة الجهات الحكومية على التدخل في التنظيم النقابي عبر 
اآلليات التي أوردناها في القسم السابق تعكس نتائجها ليس فقط في 
س������يطرة أعضاء الحزب الحاكم عل������ى المناصب القيادية في التنظيم 
النقابي ولكن أيضا تعكس ظاهرة ارتبطت بالتنظيم النقابي الرسمي 
ط������وال الوقت وهي تقلد من هم فوق س������ن التقاعد للمناصب القيادية 
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بالتنظيم النقابي الرس������مي، رغم توافر الكوادر العمالية الشابة التي 
تفرزها الحركة العمالية باستمرار. إن اإلصرار الرسمي على سيطرة 
الحكومة على التنظيم النقابي الرس������مي هو ما ينتج مجالس إدارات 

تابعة بمجملها للحزب الحاكم وأعضاؤها فوق سن التقاعد. 
توض������ح البيانات أن عدد أعضاء مجال������س النقابات العامة 471 عضو 
منهم 177 سيتجاوزون س������ن المعاش في نهاية الدورة النقابية و373 

على األقل ينتمون للحزب الوطني الحاكم.
تكمن المفارقة في أداء التنظيم النقابي المصري في أن الحماس 
الش������ديد الذي يبديه لتأيد ودعم المواقف الحكومية الرسمية في أي 
مناس������بة يختفي تماما عند الحديث عن مواقف عمالية ونقابية س������واء 
كان������ت تلك المواقف تخص منش������أة عمالية بعينها أو قطاع عمالي أو 

مواقف تعني العمال على المستوى القومي.
فعلى المس������توى القومي نجد أنه رغم نص قانون العمل 12 لس������نة 
2003 على تش������كيل المجل������س القومي لألجور لتحدي������د الحد األدنى 
لألجور ومراجعته بش������كل دوري على أن يمثل ب������ه التنظيم النقابي 
ممثال للعمال فإن التنظيم النقابي لم يتحرك على مدى خمس سنوات 
للمطالب������ة بتحديد الح������د األدنى لألجور أو مراجعت������ه. وفي عام 2008 
انعقد المجلس القومي لألجور لمناقشة الحد األدنى لألجور ولكن لم 
يتوصل ألي نتيجة وتوقفت المناقشات فجأة بإعالن رئيس الجمهورية 
في خطابه بمناسبة عيد العمال صرف عالوة خاصة بنسبة 30% وهو ما 
استدعى كما أوردنا موجة من رفع األسعار بنسبة تفوق قيمة العالوة 
التي امتنعت عن صرفها أغلب ش������ركات القط������اع الخاص وقد رحب 
التنظيم النقابي الرس������مي بقرار العالوة وبقرار رفع األسعار ولم يعد 

بعدها لمناقشة قضية الحد األدنى لألجور.
كذل������ك لم يتخذ التنظيم النقابي الرس������مي موقًفا جديًا إزاء قيام 
الحكوم������ة بضم صنادي������ق التأمينات العمالية والت������ي تمثل مدخرات 
عمالي������ة إلى خزينة الدولة ما اعتبره نش������طاء عماليي������ن اعتداءا على 
مدخ������رات العمال. وحتى قبل ضمه������ا لخزانة الدولة لم يكن التنظيم 
النقاب������ي يب������دي أي مالحظات عل������ى الطريق������ة التي تدار به������ا أموال 
التأمين������ات االجتماعية حيث كانت تودع في بنك االس������تثمار القومي 
بأقل كثيرا من الفائدة المعمول بها في السوق وتستخدم عادة في سد 
عجز الموازنة وأحيانا في المضارب������ة في البورصة. لم يبذل التنظيم 
النقاب������ي الرس������مي أي جهد حقيق������ي لتخفيف آثار سياس������ة التكيف 
الهيكل������ي والخصخصة على العمال بل عل������ى العكس عندما تظاهر 
نش������طاء عماليي������ن أمام البرلمان في مارس 2003  أثناء مناقش������ة قانون 
العمل الجديد قب������ل إصداره مطالبين بعدم التعجل في إصدار القانون 
وعرض������ه على القواع������د العمالية. نظم إتحاد نقاب������ات العمال في اليوم 
التال������ي مظاهرة مضادة للمطالبة باإلس������راع في إص������دار القانون وعدم 
اإللتف������ات لمعارضيه رغم تضمن مش������روع القانون بنودا تس������هل فصل 

العمال وتخفيض أجورهم.
على مستوى ش������روط وظروف العمل على المس������توى القومي لم 
يق������دم التنظيم النقابي الرس������مي في مصر مب������ادرة حقيقية ويمكن 
اعتبار االستثناء الوحيد في ذلك هو ما قامت به النقابة العامة للمناجم 
والمحاج������ر في عام 1993 بالدع������وة إلضراب ع������ام للعاملين بالمناجم 
والمحاج������ر للمطالبة بتش������ريع عمل خ������اص بالعملي������ن بتلك  المهن 
يتضم������ن امتي������ازات خاصة بهم نظرا لظروف المهنة الش������اقة وهو ما 

نجحت فيه بالفعل.

التنظيم النقابي الرسمي واإلضرابات:
يفتح هذا الحدث- االس������تثناء- المجال للحديث عن موقف التنظيم 
النقابي الرس������مي من إضراب������ات العمال في مص������ر واحتجاجاتهم. لم 
يقم التنظيم النقابي الرس������مي بتنظيم أي إض������راب أو الدعوة إليه أو 
حتى تأييده س������وى ذلك اإلضراب. بل وصل األمر إلى حد إدانة التنظيم 
النقابي الرسمي الحتجاجات العمال عالنية ونفي مشروعيتها وأحيانا 
الدعوة لفضها بالقوة »إضرب على رؤوس������هم بأيدي من حديد حتى ال 
يك������ون اإلضراب موضة« هذا ما قاله محم������ود عتيطو رئيس النقابة 
العامة للعاملين بالس������كة الحدة محدثا األمن وقاصدا سائقي السكة 
الحديد الذين أضربوا في عام 1986 للمطالبة بزيادة حافز الكيلومتر. 
وقام������ت بالفعل قوات األمن باقتحام اإلض������راب وفضه بالقوة والقبض 
على المضربين. ورغم أن محكمة أمن الدولة والتي حاكمت العمال 
س������اعتها بتهمة اإلضراب برئتهم جميعا إستنادا إلى تصديق مصر على 
اتفاقيات دولية تتضمن حق العمال في اإلضراب إال أن السياسة األمنية 
ل������م تتغير تجاه إضرابات العمال. فقد قامت قوات األمن في الس������نوات 
التالي������ة بفض احتجاج������ات العمال بالق������وة في س������نوات 86 و87 و88 
و89 و1994 في ش������ركة غزل المحلة وش������ركة إسكو بشبرا الخيمة 
وش������ركة الحديد والصلب بحلوان وش������ركة الغ������زل بكفر الدوار 
وكان موق������ف التنظي������م النقابي في كل األحوال هو موقف س������لبي 
حت������ى عندما قام������ت قوات األمن بإطالق الرص������اص الحي على العمال 
ف������ي احتجاجاتهم الس������لمية في الحديد والصلب بحل������وان وفي الغزل 
بكفر الدوار. وهو ما يفس������ر موقف العمال من التنظيم النقابي أثناء 
االحتجاجات ففي أكثر من مرة قام العمال أثناء احتجاجاتهم بسحب 
الثقة من التنظيم النقابي الرس������مي أثن������اء اعتصاماتهم أو إضراباتهم. 
ح������دث هذا في اعتصام عمال الحديد والصلب في 1989 واعتصام غزل 

كفر الدوار في 1994 
رغم تغير السياس������ة األمنية تجاه الحركة العمالية في الس������نوات 
األخيرة وخاصة منذ إضراب ش������ركة غزل المحلة في ديس������مبر 2006 
إال أن الموقف النقابي الرس������مي لم يتغي)باسثناء إضراب عمال طتطا 

للكتان2009( فظل موقف التنظيم النقابي مدينا الحتجاجات العمال.
ظهر ه������ذا الموقف واضحا عندما انطلقت موجة إضرابات عمالية 
واس������عة النطاق من������ذ إضراب غ������زل المحلة وأدانه������ا التنظيم النقابي 
وأنكر ف������ي أغلب األحوال مطالب العم������ال. وإن كانت بعض اللجان 
النقابية المصنعية إتخذت موقفا مختلفا بتبني مطالب العمال والدفاع 
عنها وتبني مواقفهم االحتجاجية مثل موقف اللجنة النقابية لشركة 

طرة األسمنت واللجنة النقابية لشركة طنطا للكتان.
لق������د أعطى قانون العمل 12 لس������نة 2003 النقابة العامة الحق وحدها 
ف������ي الدعوة لإضراب وتنظيمه وبأغلبية ثلث������ي أعضائها إعتمادا على 
عدم ميل التنظيم النقابي الرسمي خاصة في مستوياته العليا لتنظيم 
القواع������د العمالية في احتجاج جماعي ولقابلية تأثر اللجان المصنعية 
األكثر قربا م������ن القواعد العمالية بضغط العمال. وباإلضافة لمناوئة 
التنظيم النقابي لإضرابات العمالية فإنه لم يبدي تسامحا كبيرا مع 
أعض������اء اللجان النقابية الذين وقفوا مع مطالب العمال واعتبرهم من 
المحرضين ولم ينج بعضهم من العقوبات منهم النقابية عائش������ة عبد 
العزيز أبو صمادة عضوة اللجنة النقابية بش������ركة الحناوي للمعس������ل 
بدمنه������ور والتي تم تجميد عضويتها بالنقابة ثم فصلت من العمل في 
عام 2008 لتبنيها مطالب العمال. والنقابية فاطمة رمضان والتي حصلت 
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على أعلى األصوات بانتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالقوى العاملة 
بالجي������زة وقررت اللجنة ف������ي عام 2008 أيضا تجمي������د عضويتها ألنها 
تحرض الموظفين وكانت عائش������ة أبو صمادة تطالب بضم العالوات 
االجتماعية ألجور العمال بالشركة كما نص القانون وكانت فاطمة 
رمضان تطالب بمساواة العاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات 
بالعاملين بالوزارة أسوة  بموظفي الضرائب العقارية. ماواجهته كال 
من عائش������ة وفاطمة وغيرهم م������ن النقابيين الذي������ن عوقبوا من قبل 
التنظيم النقابي الرسمي لتبنيهم مطالب عمالية هي باألساس جزء من 
واجبهم كنقابيين يختلف كليا عما تلقاه نقابي آخر هو علي النجار 
رئيس اللجنة النقابية  للعاملين بالشركة العامة ألعمال النقل النهري 
والذي تقدم بمذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة اللواء على حسن 
إمام يطلب فيها مكافأته على نجاحه في منع إضراب لعمال الشركة 

وقد تلقى بالفعل مكافأة بقيمة خمس������ة أالف جنيه من رئيس 
مجلس اإلدارة وتكرر األمر مرة أخرى وتلقى نفس 

المكافأة كان ذلك خالل عام 2008 أيضا. لم 
يتخذ التنظيم النقابي الرسمي أي إجراء 

تج������اه النج������ار رغم نش������ر الموضوع 
ووثائقه ف������ي الجرائد وربما كان 

موقف النجار هو األكثر اتساقا 
النقابي  التنظي������م  مع موق������ف 
الرس������مي خاصة إذا علمنا أن 
رئي������س اتحاد العمال نفس������ه 
تلقى  ق������د  حس������ين مج������اور 
مكافأة بقيمة 200 ألف جنيه 
بعد خ������روج أعض������اء اللجنة 
النقابية لش������ركة الس������ويس 

يتبعها على  الت������ي  لألس������منت 
وأصبحت  المبك������ر  المع������اش 

الشركة بدون لجنة نقابية.
لقد واج������ه التنظيم النقابي في 

مص������ر اختبارا جديا بعد التحول الذي 
حدث في عالقات العمل منذ التس������عينات. 

فكما أس������لفنا كانت عالقات العمل مستقرة 
نس������بيا وكانت الدول������ة هي صاحب العمل األساس������ي 

وكانت تضمن ش������روط وظروف العمل كما كان قيامها بالدور 
االجتماعي في التعليم والصحة واإلسكان يخفف من تكلفة وأعباء 
المعيشة وكانت المساحة المتروكة للتفاوض في ظل عالقات العمل 
تلك ضيقة للغاية وتكاد تكون معدومة. ولكن إخضاع عالقات العمل 
آلليات السوق جعل مساحة التفاوض أكبر وانسحاب الدولة من دورها 
االجتماعي بعد تطبيق سياسات الليبرالية الجديدة شكل ضغطا على 
العمال وأصح������اب األجور ودفع العمال للنضال من أجل الحصول على 
مزيد من المكاس������ب تعي������ن على األعباء المتج������ددة. التنظيم النقابي 
الذي نشأ تحت رعاية الدولة وليس من خضم الحركة العمالية والذي 
ضمن له الهيكل البيروقراطي والتش������ريع الحكومي  استقراره لم 
يكن مستعدا ال لقيادة حركة العمال وال حتى للتعامل معها وكل ما 
اس������تطاع القيام به هو المسارعة إلدانة التحركات العمالية التي كان 

منوطا به تبنيها كأنما كان يؤكد عدم تورطه به.

ربم������ا يتضح أكث������ر موقف التنظي������م النقابي الرس������مي بتعرضنا 
بش������يء من التفصيل لتجربتين من أبرز التج������ارب العمالية في مصر 
في الفترة الحالية وهما تجربة عمال ش������ركة مصر للغزل والنس������يج 

بالمحلة الكبرى وتجربة موظفي الضرائب العقارية.

تجربة عمال المحلة:
بدأ احتجاج عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى 
بدلتا مصر في الرابع من ديسمبر عام 2006 باالمتناع عن صرف األجر 
للمطالبة بصرف أجر ش������هرين نصيب العم������ال من األرباح محتجين 
بق������رار صادر م������ن الحكومة مفاده أن الش������ركات التابع������ة للدولة 
التي تمنى بالخسائر س������صرف عمالها شهرين أرباح إذا تمكنت من 
خفض الخس������ائر ورفضت اإلدارة بدعوى أن القرار يقصد شركات 
القطاع العام وليس ش������ركات قطاع األعمال وأعطى العمال 
مهل������ة ثالث������ة أيام يعل������ن بعدها العم������ال اإلضراب 
عن العم������ل واالعتص������ام بالش������ركة حتى 
االس������تجابة لمطلبهم. لق������د جاء توقيت 
احتجاج العمال حساسا حيث كانت 
االنتخابات النقابية قد انتهت في 
آخر نوفمبر من نفس العام أي 
قب������ل حوالي عش������رة أيام من 
احتجاج العمال. وإزاء تجاهل 
اإلدارة مطل������ب العمال أعلن 
السابع  العمال اإلضراب في 
واعتصموا  ديس������مبر  م������ن 
الرئيس������ي  المي������دان  ف������ي 
للشركة وقد بدأت عامالت 
مصن������ع المالب������س الجاهزة 
مرددين  اإلضراب  بالش������ركة 
الهت������اف الذي اش������تهر بعد ذلك 
»الرجال������ة في������ن الس������تات اه������م« 
وتجمع عمال الشركة البالغ عددهم 
س������اعتها حوالي 24 ألف عام������ل منهم ما 
يزيد على خمس������ة أالف عاملة. كان موقف 
التنظي������م النقابي واضحا من اللحظة األولى ومفاده 
أن العم������ال ليس لهم ح������ق في ذلك المطلب وأن هناك س������وء فهم 
اس������تغله الخاس������رون في االنتخابات النقابية التي انتهت للتو ووقفت 
اللجن������ة النقابي������ة والنقابة العامة واتحاد العم������ال ضد إضراب العمال 
ومطلبهم. استمر اإلضراب يومي الس������ابع والثامن من ديسمبر وفي 
الي������وم الثال������ث لإضراب حضرت إلى الش������ركة عائش������ة عبد الهادي 
وزيرة القوى العاملة وأعلنت االس������تجابة لمطلب العمال واحتس������اب 
أي������ام اإلضراب إجازة مدفوعة األجر. أنهى العمال إضرابهم على ذلك 
و بدأوا  فور انتهاء اإلضراب حملة جمع توقيعات لس������حب الثقة من 
اللجن������ة النقابية بالش������ركة ألنها وقفت ضدهم ف������ي اإلضراب. جمع 
العم������ال بالفعل ما يزيد على 12 ألف توقيع لس������حب الثقة من اللجنة 
النقابية وتوجه في فبراير 2007 وفد من عمال الشركة لمقر النقابة 
العامة بالقاهرة لتس������ليم التوقعيات . إلتقى الوفد الذي ضم حوالي 70 
من عمال الش������ركة رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنس������يج 
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س������عيد الجوهري وقدم له التوقيعات مطالب������ا بتغيير اللجنة النقابية 
بن������اء على رغب������ة أكثر من نصف جمعيته������ا العمومية. طلب رئيس 
النقابة وقتا لمراجعة التوقيعات وأكد للعمال أنه سيرد عليهم خالل 
أس������ابيع قليلة. لم يتلقى العمال أي رد م������ن النقابة العامة وبدأوا في 
إرس������ال استقاالت من التنظيم النقابي مطالبين بوقف خصم اشتراك 
النقابة من األجر. رغم وصول عدد االستقاالت التي أمكن إحصائها 
إل������ى حوال������ي ثالثة أالف اس������تقالة إال أن النقابة العامة اس������تمرت في 
تجاهل موقف العمال. في سبتمبر من العام 2007 عاد العمال لإضراب 
مرة أخرى مطالبين بنسبة األرباح المقررة قانونا وبتحسين األجور 
والحوافز. رغم أن إضرابهم هذه المرة كان في شهر رمضان إال أنه 
بدا أكثر قوة وتماس������كا فقد اس������تمر العمال ستة أيام في اإلضراب 
وضم االعتصام في الش������ركة متوس������ط 12 ألف عامل وعاملة طوال 
فترة االعتصام وشكل العمال مجموعات لحماية الشركة والمعدات 
حت������ى ال تلصق بهم تهم التخريب كما اس������تمر العمال في تش������غيل 
محطت������ي المياه والكهرب������اء والجراج التابعة للش������ركة العتبارات 
إنسانية. حيث أن محطتي المياه والكهرباء تغذيان منازل ألسر تابعة 
للشركة وكذلك تغذيان مستشفى تابعة للشركة. أما الجراج فألن 
به سيارات إسعاف وسيارات لخدمة تالميذ المدارس. كان اإلضراب 
غاية في التنظي������م وأظهر خالله درجة عالية من التعاون والتكامل 
بين عمال الش������ركة. وتبقى المالحظة األهم هي الطريقة التي أنهي 
به������ا اإلضراب وهي التفاوض. ففي اليوم الس������ادس ق������دم إلى المحلة 
وفدا رس������ميا للتفاوض مع العمال إلنهاء اإلض������راب ضم الوفد كال 
من محس������ن الجيالني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج التي 
تتبعها الشركة وحس������ين مجاور رئيس اتحاد نقابات العمال وسعيد 
الجوه������ري رئيس النقابة العامة للغزل والنس������يج وبعض من قيادات 
الحزب الوطني الحاك������م بالمحلة. كان من الغريب أن يأتي رئيس 
اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للتفاوض مع العمال باسم صاحب 
العم������ل ولكن وفد العم������ال الذي ضم 25 من قي������ادات العمال وليس 
به������م أيا من أعض������اء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالش������ركة � كان 
رئيس اللجنة صديق صيام قد حاول في األيام األولى لإضراب إقناع 
بع������ض العمال بترك اإلضراب وهاجمه العم������ال وكادوا أن يفتكوا 
به� قد تصدى للمفاوضات على مدى أكثر من خمسة ساعات وأصر 
حسين مجاور ساعتها على عد حضور أي صحفيين أو وسائل إعالم 
اللق������اء الذي انتهى بتنفيذ أغلب مطال������ب العمال وجدولة بعضها مع 
وعد بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الجبالي الذي اتهمه 
العمال بالتس������بب في تخريب الش������ركة وهو ما تم الحقا بالفعل. لقد 
كان إضراب ديس������مبر نموذجيا من حيث ق������درة العمال على تنظيم 
أنفسهم لمدة ستة أيام وبهذا العدد الضخم واحتمال مختلف أشكال 
الضغ������وط وأيضا إدارة مفوضات ناجحة. رفع إضراب س������بتمبر 2007 
معنوي������ات عمال المحل������ة ودفعهم التخ������اذ خطوة جدي������دة تماما في 
الحركة العمالية المصرية وهي تج������اوز المطالب المصنعية ورفع 
مطال������ب عمالية على المس������توى القومي. فقد كان م������ن المقرر أن 
ينعقد المجلس القوم������ي لألجور في فبراير 2008 فقام عمال المحلة 
بتنظيم مظاهرة يوم 17 فبراير ليرفعوا مطلبهم الخاص بالحد األدنى 
لألج������ور لكل العمال في مصر وتحرك العمال بعد انتهاء العمل في 
ذل������ك اليوم في مظاهرة ضمت أكثر م������ن 12 ألف عامل وعاملة من 
الشركة للمطالبة برفع الحد لألجور وحددوا الحد األدنى بأنه خط 
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الفق������ر األعلى المقرر دوليا ألس������رة مكونة من أربع������ة أفراد بواقع 
دوالري������ن في اليوم للفرد أي 1200 جنيه ش������هريا. بع������د مظاهرة الحد 
األدن������ى لألجور حدد العمال يوم الس������ادس من أبري������ل 2008 لإضراب 
احتجاجا على المماطلة في تنفيذ المطالب التي كانوا اتفقوا عليها 
مع حسين مجاور. وقد انضمت إلى دعوة اإلضراب الذي أعلنه العمال 
العديد من القوى النشطة بهدف توسيع اإلضراب. في 30 مارس 2008 
اس������تدعى حس������ين مجاور رئيس اتحاد العمال مجموعة من القيادات 
العمالية بش������ركة غزل المحلة إلى مكتب������ه باتحاد العمال بالقاهرة 
وأجبره������م على التوقيع على تعهد بعدم اإلضراب ومنعه بالش������ركة 
وقد وقع خمس������ة منهم على هذا التعهد ورف������ض اثنان ألقي القبض 
على أحدهم الحقا واعتقل لمدة شهرين. في السادس من أبريل تعامل 
األمن بشكل حاسم مع اإلضراب فتواجد داخل الشركة قبل دخول 

العم������ال إلى الش������ركة ومنعهم من التجم������ع وأجبرهم على 
التوج������ه للعنابر والعمل . كما ت������م صرف العمال 

مبكرا حتى ال يتجمع عمال الوردية األولى 
. وانفج������رت مظاهرات بع������د ظهر ذلك 

اليوم في مدينة المحلة تعامل األمن 
معها بعنف مفرط وسقط خاللها 

قتيل واحد على األقل برصاص 
على عشرات  الش������رطة فضال 
الجرحى ومئ������ات المعتقلين. 
الس������ادس من  أحداث  كانت 
أبري������ل 2008 واألي������ام التالية 
مس������ار  فاصل������ة في  نقط������ة 
الحرك������ة العمالية في غزل 
المحلة إذ مثل اعتقال ثالثة 

من العم������ال و تدخ������ل األمن 
الس������افر في الشركة وتجاهل 

التنظيم  م������ن  العم������ال  موق������ف 
النقابي الرسمي سواء سحب الثقة 

أو االستقاالت الجماعية من التنظيم 
وحمالت العقاب الجماعي التي عانى منها 

العمال الحق. ورغم ذلك عاد العمال لالحتجاج 
ف������ي أكتوبر 2008 عندما أعلنت ميزانية الش������ركة 

متضمنة خس������ائر تزيد عل������ى 140 مليون جنيه م������ا اعتبره العمال 
خطر على مس������تقبل الش������ركة ونظموا مظاه������رة ضمت أكثر من 
عشرة آالف عامل وعاملة بدأتها أيضا العامالت في 30 أكتوبر 2008 
للمطالبة بإصالح الش������ركة ومحاسبة المسؤلين عن الخسائر. ورغم 
أن المظاهرة كانت بعد ساعات العمل الرسمية إال أن إدارة الشركة 
قامت بحملة لمعاقبة العمال قامت خاللها بنقل عاملتين وثالثة عمال 
و خف������ض العالوة الدورية آلخرين فضال عن التحقيق مع أكثر من 

150 عامل وعاملة. 
عل������ى مدى الس������نتين ناضل عم������ال وعامالت غ������زل المحلة لنيل 
مطالبهم واس������تطاعوا بالفعل الحصول عل������ى بعضها وواجهوا خالل 
نضاله������م تعس������ف اإلدارة وعن������ف األمن فضال عن وق������وف تنظيمهم 
النقاب������ي ضدهم وكان من أهم نتائج حركة عمال غزل المحلة هو 
تأثيراها في حركة الطبقة العاملة المصرية ككل إذ  تال إضراب 

المحلة في ديسمبر 2006 أقوى موجة إضرابات عمالية في مصر منذ 
نصف قرن.

تجربة موظفي الضرائب العقارية:
ترجع مشكلة موظفي الضرائب العقارية البالغ عددهم أكثر من 
50 ألف موظف وموظفة منتش������رين على نطاق الجمهورية إلى قرار 
ص������در عام 1974 من عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء آنذاك بنقل 
تبعي������ة موظفي الضرائب العقاري������ة بالمحافظات لمجالس المحليات 
مالي������ا وإداريا بدال م������ن تبعيتهم ل������وزارة المالية وهو م������ا يعني أن 
تنخفض دخولهم عن موظفي مصلحة الضرائب العقارية المركزية 
و وزارة المالية بنسبة كبير إذ كان يحصل موظفي المحليات على 
حافز إثابة بنسبة 25% بينما تصل حوافز المصلحة ألكثر من %350 
ورغم المطالبة المستمرة للموظفين بمساواتهم بموظفي 
المصلحة ظلت الحكومة تتجاهل هذه المطالب. 
حت������ى بدأت احتجاج������ات موظفي الضرائب 
العقاري������ة ف������ي التصاع������د ف������ي الربع 
األخي������ر من ع������ام 2007 ففي مطلع 
س������بتمبر من الع������ام تظاهر عدة 
أالف من موظف������ي وموظفات 
بالجيزة  العقاري������ة  الضرائب 
أمام مق������ر عملهم للمطالبة 
في  بالعاملين  بمس������اواتهم 
العقارية  الضرائب  مصلحة 
ورغ������م أن مظاهرته������م لم 
تجد أصداء لدى المسؤلين 
إال  أن الجول������ة التالي������ة في 
ش������هر أكتوبر جمعت أالف 
محافظات  م������ن  الموظفي������ن 
مختلفة أمام مقر وزارة المالية 
ما ش������كل ضغطا أكبر ساعتها 
وتحرك المتظاهرون من أمام مقر 
وزارة المالي������ة بمدين������ة نصر حتى مقر 
اتحاد نقاب������ات عمال مصر بوس������ط القاهرة 
لمطالبة التنظيم النقابي باتخاذ موقف إلى جانبهم 
وازاء استش������عار الموظفين عدم تجاوب التنظي������م النقابي معهم 
قرروا االعتصام داخل مبنى االتحاد وبعد لقاء مع وفد منهم وحسين 
مجاور رئي������س االتحاد أنهى الموظفون االعتص������ام انتظارا لنتيجة 
مفاوض������ات وعد بها مجاور مع المس������ؤلين.  بعد انتظار الموظفين 
المهل������ة التي اتفقوا عليها مع االتحاد ع������ادوا لإعتصام في نوفمبر 
من نفس العام في االتحاد وفوجئوا بتجاهل تام من التنظيم النقابي 
الرس������مي . وفي الثالث من ديس������مبر عام 2007 تجم������ع أكثر من 10 
أالف موظ������ف وموظفة من كل محافظات مصر وأعلنوا االعتصام 
أما مبنى رئاس������ة الوزراء بالقاهرة حتى تتم مس������اواتهم بالمصلحة. 
استمر اعتصام الموظفين والموظفات عشرة أيام كاملة أمام مبنى 
رئاس������ة الوزراء دارت خاللها مفاوضات مع عدد من المسؤلين كان 
م������ن بينهم وزير المالية يوس������ف بطرس غالي وم������رة أخرى ظهر 
حس������ين مجاور وبع������ض النقابيين من التنظيم الرس������مي للتفاوض 
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باس������م الحكومة. وفي إح������دى المرات ظهر فاروق ش������حاتة رئيس 
النقابة العمة للعاملين بالبن������وك والتأمينات واألعمال المالية والتي 
يتبعه������ا موظفي الضرائب العقارية فث������ار عليه المعتصمين وهتفوا 
ضده وأجبروه على المغادرة. وقد تشكلت لجنة إلدارة اإلضراب تم 
فيها تمثيل كل المحافظات وكانت مهمتها إدارة ش������ؤن االعتصام 
وتوفي������ر الل������وازم من طع������ام وأغطي������ة وإدارة المفاوضات وكانت 
اللجنة تجتمع يوميا مساءا أو عند الضرورة للتشاور حول األوضاع 
والرجوع إلى المعتصمين وكان������ت القرارات تتخذ بالتصويت بين 
المعتصمين وفي إحدى جوالت المفاوضات قدم يوسف بطرس غالي 
وزي������ر المالية اقتراح������ات على مفاوضيه رأى بعضه������م أنها كافية 
وعندما توجه المفاوضون للمعتصمين طرحت عليم وحدث انقسام 
في األراء فتم االتفاق على مهلة للتش������اور حت������ى صباح اليوم التالي 
وبعدها تم التصويت على االس������تمرار في االعتصام أو إنهاءه فاختار 
المعتصمون االس������تمرار والتزم الجميع بنتيجة التصويت. في اليوم 
العاش������ر اضطرت الحكومة لإس������تجابة من حيث المبدأ للمطالب 
وعقد لقاء لمناقش������ة التفاصيل وقرر المعتصم������ون إنهاء االعتصام 
على ذلك وفي يوم 31 ديس������مبر 2007 اجتمع وزي������ر المالية ورئيس 
مصلح������ة الضرائب العقارية بمقر المصلحة بالقاهرة باللجنة العامة 
إلدارة اإلض������راب وتم التفاوض عل������ى تنفيذ المطال������ب وبدأ بالفعل 
ص������رف الزيادة للموظفين وقد حاول فاروق ش������حاتة رئيس النقابة 
العام������ة حضور المفاوضات ولكن أعض������اء اللجنة رفضوا وأصروا 

على انصرافه وهو ما حدث.
لقد أسفر اعتصام موظفي وموظفات الضرائب العقارية عن رفع 
أجورهم بنسبة تزيد على 300% وهو أعلى مكسب تحقق على اإلطالق 
م������ن احتجاج عمالي واأله������م أن اللجنة العامة لإض������راب قررت بعد 
مداوالت وبعد دعوات من الموظفين االس������تمرار بهدف تأسيس نقابة 
لموظفي الضرائب العقارية مس������تقلة عن التنظيم النقابي الرس������مي 
وبالفعل وصلت عضوية النقابة المستقلة إلى 30 ألف عضو من مختلف 
المحافظ������ات ثلثهم تقريبا من الموظفات. وفي 20 ديس������مبر 2008 عقد 
الموظف������ون مؤتمرا بنقابة الصحفيين ضم أكثر من خمس������ة أالف 
موظ������ف وموظفة في الذكرى األولى لالعتصام واعتبره الموظفون 
المؤتم������ر التأسيس������ي للنقابة وتم خالله انتخاب س������كرتارية للنقابة 
تمثل كافة المحافظات وثلثها من الموظفات وتكلف باس������تكمال 
إجراءات التأس������يس ووض������ع الالئحة الداخلية والنظ������ر في الحصول 
عل������ى عضوية اتحادات دولية وإقليمية. كان رد فعل التنظيم النقابي 
الرس������مي على لسان كبار مس������ؤليه أن ما يقوم به موظفو الضرائب 
م������ن بناء نقابة خارج التنظيم الرس������مي غير قانوني ولن يس������مح به . 
كما عانى موظفو الضرائب العقارية خالل س������عيهم لتأسيس النقابة 
ش������تى صنوف المالحقات األمنية واإلدارية الساعية إلجهاض محاولة 
بناء النقابة. و بذل التنظيم النقابي الرسمي جهدا كبيرا في مقاومة 
نج������اح النقابة المس������تقلة ووص������ل األمر إلى حد إرس������ال رئيس اتحاد 
نقابات العمال خطابات رسمية باسم االتحاد للمسؤولين ومنهم وزير 
المالية يطلب منه عدم التعامل مع النقابة المس������تقلة وقصر التعامل 
على النقاب������ة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والتي يتبعها نظريا 
موظف������و الضرائب العقارية والتي كان اس������تقال منه������ا أيضا أكثر 
من خمس������ة أالف من الموظفين احتجاج������ا على موقفها من مطالبهم 
وحركتهم. والمالحظ أن تلك االس������تقاالت قد تم تجاهلها من جانب 

التنظيم النقابي الرس������مي. النقابة العامة نفسها أرسلت باسم رئيسها 
فاروق ش������حاتة خطابا لرئيس مصلح������ة الضرائب العقارية تطلب منه 
عد التعامل مع قيادات النقابة المس������تقلة والتعامل فقط مع أعضائها 
واألكث������ر أنها عممت خطاب������ا على مواقع عم������ل الضرائب العقارية 
تدع������ي في������ه أنها أنجزت مفاوضات بش������أن صندوق رعاي������ة العاملين. 
والذي كانت النقابة المس������تقلة تدير مفاوضات������ه وتضع قواعده مع 
المصلح������ة. وحتى بعد أن قامت النقابة المس������تقلة بإيداع أوراقها في 
وزارة القوى العاملة والهجرة يوم 21 أبريل 2009وفقا للقانون إستمرت 
حملة التنظين النقابي الرس������مي ضد النقابة المس������تقلة سواء باسعداء 
المس������ؤزولين عليها أو الضغط على الموظفين لعدم االنضمام لها أو 
محاولة تشويهها أمام الرأي العام واتهامها بالتبعية لجهات خارجية. 

لق������د كانت تجربة موظفي الضرائب العقارية بحق األكثر تميزا 
في الحرك������ة العمالية في مصر واس������تطاعت أن تصمد  في مواجهة 
كل أنواع الصعوبات حتى أصبحت دليال للحركة العمالية في مصر. 
خاصة بعد أن انتزعت كامل ش������رعيتها بإيداع أوراقها بوزارة القوى 
العاملة وس������ط حش������د ضم ما يزيد عل ال500 من مؤسس������ي النقابة أو 
بحصولها عل������ى عضوية االتحاد الدولي لعم������ال الخدمات. وال يمكن 
ع������ن أهمية حركة موظفي الضرائب العقارية دون النظر إلى تأثيرها 
لي������س فقط على قطاع������ات مختلفة من الحرك������ة العمالية التي بدأت 
تطالب بالنقابات المستقلة مثل إداري التربية والتعليم و عمال البريد 
والس������كة الحديد وغيرهم ولكنت التأثير الفريد الذي تركته على 
التنظيم النقابي الرس������مي ذاته. فبعد أن بذل التنظيم النقابي الرسمي 
كل جهده لمنع قيام التنظيم النقابي المستقل اضطر لإذعان لألمر 
الواقع واتباع تكتيك مختلف في التعامل مع النقابة المستقلة يعتمد 
على االس������تيعاب وليس العداء. وقد بدا تأثير ظهور النقابة المس������تقلة 
عل������ى أداء التنظيم النقابي الرس������مي واضحا في الفت������رة التالية على 
المؤتمر التأسيس������ي في 20 ديس������مبر 2008 فقد حاول������ت بعض النقابات 
العام������ة إظهار انحيازه������ا للمطال������ب والمواقف العمالي������ة. فقد هددت 
النقابة العامة للعاملين بالصناع������ات الغذائية بتنظيم وقفة احتجاجية 
للعاماملي������ن بالمطاحن ضد تغيير نظام إس������ناد الطحن واعتماد نظام 
المناقص������ات التي تتيح حصول القطاع الخ������اص على أفضلية. كذلك 
أعلن������ت النقاب������ة العام������ة للعاملين بالتعلي������م تبنيها لمطال������ب اإلدارين 
»العاملين بالتعليم من غير المعلمين« والمتمثلة في رفع األجور. لقد 
تك������ررت هذه المواقف من النقابات العامة منذ بداية عام 2009 ولكن 
أكثرها وضوح������ا كان موقف النقابة العامة للغزل والنس������يج والتي 
أعلن������ت موافقتها على تنظيم ما يقرب من 1000 عامل بش������ركة طنطا 
للكتان بدلتا مصر في مايو 2009 للمطالبة بزيادة بدل الوجبة الغذائية 
وص������رف الع������الوات الدورية للعمال مع مطالب أخ������رى وهو اإلضراب 
األول ال������ذي توافق عليه نقابة عامة منذ صدور قانون العمل 12 لس������نة 
2003 والذي يضع موافقة ثلثي النقابة العامة شرطا لتنظيم اإلضراب.  
إن تجربتي عمال غ������زل المحلة، وموظف������ي الضرائب العقارية، 
تكش������ف ليس مدى الفراغ النقابي الذي تعيش������ه الحركة العمالية 
المصرية فق������ط ولكنها كش������فت أيضا قدرة الحرك������ة العمالية 
على مأل هذا الفراغ. لقد عكس������ت الحركة العمالية كما أوضحنا 
ف������ي تجربتي المحل������ة والعقارية درجة عالية م������ن الوعي والتنظيم 
والمسؤلية في حين لم يتمكن التنظيم النقابي الرسمي من تجاوز 

وضعه كتنظيم نشأ تحت رعاية الدولة.
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ال ش������ك أن الموجة األخيرة، من اتساع النشاط العمالي، 
قد وَّلدت جداًل، في أوساط النشطاء والدارسين وصناع 
السياسة. وبرزت، خالل هذا الجدل، فكرًة يتم طرحها أحيانًا، 
ف������ي صورة الس������ؤال التال������ي: بالنظر إلى أن ه������ذه التحركات 
الجماعية، تتس������م بأنها اقتصادية وفئوية، وليست سياسية، في 
طبيعتها، فهل يترتب على ذلك، أنها ال تس������تطيع أن تساهم في 

حدوث أي تغيير اجتماعي سياسي شامل؟ 
يح������اول ه������ذا المق������ال أن يتفاعل مع ه������ذا القلق 

المش������روع، عن طري������ق البحث ف������ي تجربة 
م������ن  واح������دًة  تع������د  الت������ي  البرازي������ل، 

الالتيني������ة،  أمري������كا  دول  أول������ى 
الت������ي اس������تطاعت التح������ول، من 

إلى  عس������كرية،  ديكتاتورية 
ديمقراطي������ة برلمانية. كما 
أن التح������ركات العمالي������ة، 
النقاب������ي،  واالس������تقالل 
الذي ش������هده هذا البلد في 
الفت������رة من الس������بعينيات 
التس������عينيات،  وحت������ى 
وسمي بالحركة النقابية 
الجدي������دة، ق������د أنتج حزب 
العمال، وه������و الحزب الذي 

البرازيل  من������ه رئي������س  جاء 
س������يلفا.  دا  ل������وال  الحال������ي، 

وبالمقارن������ة بمصر، فقد انبثقت 
ه������ذه الحرك������ة وازده������رت، ف������ي 

ظ������ل ديكتاتورية، أس������وأ م������ن النظام 
السلطوي المصري، كما أن هذه الحركة 

اس������تمرت في ظل أزمة اقتصادية، أسوأ من األزمة 
االقتصادية التي تشهدها مصر، منذ فترة، والتي تفاقمت خالل 

العام األخير.
غير أنه يجب، في البداية، توضيح بعض الحقائق األساسية: 
أوال، تختل������ف مصر والبرازيل، بش������كل كبي������ر، فيما يتعلق 
بالبن������ى السياس������ية والديموجرافية واالقتصادي������ة، ذلك أن عدد 

العمال في البرازيل، يبلغ أربعة أضعاف نظيره في مصر، وهم 
يمثلون تركيبًا إثنيًا معقدًا، فيما يخص التنوع الس������كاني 
والجغراف������ي. وقد تمي������ز تاريخ البرازيل الحدي������ث، بفترة من 
الديكتاتوريات العس������كرية غير المس������تقرة، من 1985-1964، 
تاله������ا انتقال إلى الديمقراطية في منتصف الثمانينيات. كما 
أن لدى البرازيل، واحدة من أنجح الحركات االجتماعية، هي 

»فالحون بال أرض«. 
ثانيً������ا، ال تع������د البرازي������ل، ب������أي ح������ال، النظام 
الديمقراط������ي الع������ادل األمثل، ال������ذي نريده 
بالنس������بة لمص������ر. ب������ل إن التفاوت������ات 
الضخم������ة مازالت تفس������د  الوضع 
ف������ي البرازيل، في ظل الس������وء 
المفرط ف������ي توزيع الدخل-

فعلى س������بيل المث������ال، يملك 
1% م������ن الس������كان 46% من 
مس������احة األرض- والعنف 
الشرطة،  تمارس������ه  الذي 
وإس������اءة معاملة النس������اء، 

وغيرها. 
فإن  وأخي������رًا،  ثالًث������ا 
النقابي������ة  الحرك������ة 
الجديدة، الت������ي نريد إلقاء 
الض������وء عليه������ا ف������ي ه������ذا 
المق������ال، لم تِس������ر في طريق 
متواص������ل من النجاح، بما يعني 
االستقاللية، والتمثيلية، والنزاهة، 
والديمقراطي������ة، والوعي الطبقي. بل 
على العكس من ذل������ك، بعد أن بلغ نجاح 
هذه الحركة ذروته، اتس������مت الحركة بالمزيد 
والمزيد من العناصر الس������لبية، فيما يتعلق بالتنظيم النقابي، 

منذ منتصف التسعينيات.
بالرغ������م من ه������ذه االختالف������ات، تتمث������ل أهمي������ة البرازيل 
األساسية، كمثال بالنسبة للحركات المصرية المثيرة للجدل، 
في عنصرين أساس������يين، أولهما؛ أن البرازيل تُعد واحدًة من 

صعود وحتوالت احلركة 
العمالية يف الربازيل

د.رباب املهدي



الحاالت القليلة، التي حدث بها تغير ديمقراطي، بسبب عوامل 
داخلي������ة وديناميكيات، كانت الحركة العمالية في طليعتها. 
ومن ثم فإن ذلك يفند الفرضية، التي يؤيدها بعض المعلقين، 
حول أن الحرك������ة العمالية المصرية، مقيدة بحدود اقتصادية 
وفئوي������ة. وكما أك������د العديد من الدارس������ين »أنت������ج النضال 
النقابي في بداية الس������بعينيات نقابات عمالية أكثر استقاللية، 
نقابات س������عت حركات العمال القاعديي������ن بداخلها إلى تحويل 
نظ������ام العالقات الصناعية، وهو م������ا لبث أن تحول إلى معارضة 

سياسية للنظام العسكري« .
 ثانيهم������ا، يمك������ن أن يقدم نج������اح وأفول ه������ذه الحركة، 
دروسً������ا شديدة األهمية، للحركة العمالية الصاعدة في مصر، 
التي تش������هد تحواًل، في اتجاه حركة نقابية جديدة، خاصة وأن 
منحنى الصعود والهبوط، الذي اتس������مت به الحركة العمالية 
ف������ي البرازيل، ليس حتميًا. ذلك أن الحركة تخضع للس������ياق 
التاريخي، الذي تنشأ فيه، ولحظة تطور الرأسمالية، والصراع 
الطبق������ي. ومن ثمَّ، فإن هذا المقال، بعد أن يلقي بعض الضوء، 
على إنج������ازات وديناميكيات الحرك������ة النقابية الجديدة في 
البرازيل، سوف ينتقل إلى تحليل أسباب الهبوط النسبي، الذي 

تشهده هذه الحركة. 

قصة النجاح: البداية 
منذ بداية السبعينيات، بدأت البرازيل تشهد توجهًا جديدًا، 
يش������به للغاية ما تشهدة مصر، منذ عام 2006، مع حدوث إضراب 
المحلة. فقد ش������هدت البرازيل عددًا ضخمً������ا من اإلضرابات، 
ش������اركت فيها العديد من القطاعات: عمال الصناعة، وخاصة 
أولئ������ك العاملين ف������ي الصناع������ة الثقيلة والس������يارات والصلب 
والصناعات المعدنية، والعمال الزراعيون، وموظفو الحكومة، 
والعديد من ذوي الدخل المتوسط. وعلى سبيل المثال، ُفقد في 
عام 1988 63 مليون يوم عمل ، واتسمت الحركة باإلضرابات 
العام������ة في مهن معين������ة، مثل العاملين في البن������وك عام 1995، 
وإضراب������ات جرى خاللها احتالل أماك������ن العمل، مثل إضراب 
جنرال موتورز في 1995، وناشيونال ستيل ووركرز في 1989. 
بل إنه قد حدثت إضرابات عامة، على مس������توى البالد بأكملها، 
مث������ل اإلضراب الذي ح������دث في مارس 1989، وش������ارك فيه 35 

مليون عامل، وكان األكبر من نوعه في تاريخ البرازيل. 
يرجع الحدثان الرمزيان اللذان أشارا إلى الظهور السياسي 
له������ذه الحركة النقابية الجديدة، إلى عامي 1977 و1978. ففي 
أغس������طس 1977، أقرت الحكومة العسكرية بحدوث تالعب 
في األرقام الرس������مية، التي استُخدمت لحساب زيادات األجور، 
بالنسبة للعمال الصناعيين في البرازيل في عامي 1973 و1974. 
وقد أدى التالع������ب في اإلحصاءات إلى خس������ارة العمال ل� %34.1 
م������ن األجر الحقيقي خالل تلك الفترة )3(. ومن ثم، فقد نّظم 
اتحاد عمال الصناعات المعدنية في س������او برناردو، بزعامة لوال 
دا سيلفا، حملًة، أجبرت الحكومة على أن تدفع للعمال ما سبق 
وأن خسروه، بفعل التالعب في اإلحصاءات. كانت هذه الحملة، 
التي سُ������مّيت »حملة ال� 34.1%«، ه������ي نقطة البداية، التي دفعت 
العمال للتخلي عن خوفهم وعجزهم. وكان الحدث الثاني هو 

»المؤتم������ر الوطني لعمال الصناعة« ف������ي نهاية 1978. وبالرغم 
من أن ه������ذا المؤتمر قد نُّظم بواس������طة أعضاء قطاع بيليجو 
للنقاب������ات، الذي يضم النقابات التي تس������يطر عليها الدولة، فإن 
مجموعة من القادة النقابيي������ن، األكثر نضالية، قاموا بوضع 
برنامج واجتماع بديل، من أجل تنسيق عمل شبكة من القادة، 
الذين أعلنوا اعتراضهم على سيطرة الحكومة على اتحادات 
العم������ال وقانون العمل. ومن ثم؛ فبينما س������اعدت أحداث 1977 
على حث العمال، واألعضاء القاعديين، على العمل من أجل نيل 
حقوق محددة، وقابلة للتحقق، واقتصادية بشكل مباشر، فإن 
»المؤتمر الوطني لعمال الصناعة« قدم فرصة للتنسيق الفعال، 
بين قي������ادات المناط������ق والقطاعات المختلف������ة. وكان بمثابة 
الخطوة األولى، نحو العمل السياسي، حيث أسس شبكة غطت 
البالد بأكملها، وقدمت برنامجًا للتنسيق، خالل السنوات التي 
كانت مليئة بالحرك������ة المثيرة للجدل. أدّى ذلك إلى تعظيم 
الفوائد الناجمة عن كل من هذه اإلضرابات، وتس������هيل عملية 

تبادل الخبرات، والتخطيط من أجل القيام بخطوات تالية. 
اس������تفادت القطاع������ات المتقدمة م������ن الطبق������ة العاملة، من 
هذين الحدثين، بمس������اعدة ما تبقى من األحزاب اليسارية ،التي 
تحولت إلى السرية مع مجيء النظم العسكرية، ودعاة الهوت 
التحرير في الكنيسية الكاثوليكية، وتم البدء في بناء لجان 
مصنعي������ة. وكما ه������و الوضع في اللجن������ة العليا لإضراب في 
حال������ة الضرائب العقارية في مصر، كانت هذه اللجان منتخبة 
ديمقراطيًا، بواس������طة العمال، من أجل تسهيل تخطيط وإدارة 
اإلضراب������ات، وعملية التفاوض، ثم أصبحت بدياًل عن الهيكل 

النقابي الرسمي، التابع للدولة. 
مع انتشار اإلضرابات والتحركات في المصانع، بدأت العديد 
من لجان المصانع في االلتقاء والتنسيق على مستوى إقليمي. 
وبينما لم تكن هذه عملية ميكانيكية، كما أنها لم تِسر في 
خط مس������تقيمن حيث شهدت فترات صعود وهبوط، فقد كان 
هناك نمط صاعد كما س������وف يتم أيضاحه في الجزء القادم. 
وكان هناك نمو مثير لإعجاب، فيما يتعلق بعضوية النقابات، 
بين أصحاب األجور المتوسطة، في قطاع الخدمات، مثل عمال 
البنوك والمدرسين واألطباء والموظفين الحكوميين، خالل 
ه������ذه الفترة، وبدأ ه������ؤالء العمال في التنظيم ف������ي نقابات ذات 
أحجام كبيرة. وبحلول نهاية الثمانينيات، كان عدد النقابات 
في البرازيل قد بلغ 9.833نقابة. وبحلول منتصف التسعينيات، 
ارتف������ع هذا العدد ليصل إل������ى 15.927 نقاب������ة، تتضمن النقابات 
الحضري������ة والريفية، ونقابات العم������ال، ونقابات اإلدارة. وحدث 
نم������و مثير لإعجاب، في عدد نقاب������ات العمال، لم يقتصر على 
تل������ك المرتبطة بعمال الصناعة، بل امتد إلى قطاعات مختلفة، 

بما فيها من يعملون مستقلين، وكذلك العاملين بالدولة.
وبناء عل������ى هذا النم������و، انبثقت اتح������ادات النقابات. وكان 
أكبرها وأكثره������ا أهمية »االتحاد المركزي للعمال«، الذي 
تأسس عام 1983، بفعل الرغبة في إقامة حركة نقابية، تعتمد 
على الطبقة العاملة، وتحظى باس������تقاللية عن الدولة. بالتزامن 
مع ذلك، نش������أ »حزب العمال«، وقد تأسس هذا الحزب في وقت 
مبكر، ع������ام 1979، من أقوى قطاع������ات الحركة العمالية في 
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البالد. وأدى ذلك إلى التق������اء التنظيمات النقابية الجديدة التي 
ولدت في داخل الهيكل النقابي لهذه الفترة، وحركة النقابات 
المعارض������ة التي تعمل خارج الهيكل النقابي الرس������مي، الذي 
ترع������اه الحكومة، ويع������ارض كال من س������يطرة الحكومة، 
والطبيع������ة العمودية للنقابات الرس������مية، مع صعود الحركات 

االجتماعية األخرى ضد الديكتاتورية.

لماذا كانت الحركة ناجحة
حاول������ت النقابات، التي ظهرت كفاع������ل معارض، في نهاية 
الس������بعينيات، أن تض������ع مس������افة بينها، وبين التنظي������م النقابي 
الحكومي، الذي سادت قبل فترة الحكم العسكري، وأثناءها. 
وقد اعتبرت هذه الحرك������ة العمالية الجديدة بمثابة »حركة 

نقابية جديدة« في البرازي������ل، تمثل جزًء من الحركات 
االجتماعية. وتجدر مالحظة أن أبعاد »الحركة 

النقابية الجديدة« التي سيتم التعرض لها، 
فيما يلي، تتضمن مطامح ونجاحات 

فعلية، فيما يخص العمل النقابي.
أول هذه األبع������اد، التركيز 

وعالقات  الديمقراطية،  على 
العم������ل الداخلية. فمن جهة، 
إصالح  النقاب������ات  حاول������ت 
هياكله������ا الداخلية، كي 
تصب������ح أكث������ر عرض������ة 
األعضاء.  من  للمحاس������بة 
الفصي������ل  ه������ذا  وتوج������ه 
المس������تقل  النقاب������ي، 
التأكيد  إل������ى  والمكافح، 

الجماعي������ة،  القي������ادة  عل������ى 
االتفاق������ات  عق������د  وتجن������ب 

القادة  بي������ن كب������ار  العاجل������ة، 
النقابيين.

تش������كيل  ف������ي  النج������اح  وكان 
مس������تويات وس������يطة للقي������ادة، وتمثي������ل 

نقابات المصان������ع، النتيجة العملي������ة لالهتمام، 
الذي أولت������ه النقابات الجديدة للعمال القاعديين. من جهة 

أخ������رى، نجح������ت نضاالت »الحرك������ة النقابي������ة الجديدة«، في 
نهاية الثمانينيات، في الضغط على أصحاب العمل، في القطاع 
الصناعي بشكٍل خاص، من أجل السماح بالتمثيل في أماكن 
العمل عبر النقابات، وهو ما كان ممنوعًا، في ظل التش������ريع 

العمالي. وأسفرت هذه العملية عن إقامة لجان مصنعية. 
وبالرغم من أن هذه اللجان فقدت الكثير من نفوذها، من 
منتصف الثمانينيات-بفعل أس������باب س������وف نناقشها في القسم 
التالي- فإنها عبرت عن الت������زام بالطابع الديمقراطي لعالقات 
العم������ل. يوجد مظهران لهذه الديمقراطي������ة الداخلية؛ أولهما، 
يمكن أن نطلق عليه الشق »الرسمي« للديمقراطية النقابية، 
وه������و يتعلق باآلليات االنتخابية. أما المظهر الثاني، فهو ش������قٌّ 
»غير رس������مي«، إلى حد كبير، وهو يخص قنوات المشاركة، 

التي أتاحته������ا لضمان وجود دور أكب������ر ألعضائها، في العمل 
اليومي للنقابات.    

ثانيًا، االس������تقالل ع������ن الدولة ورفض النقابات الرس������مية. 
ذل������ك أن النقابات الجديدة، رفضت الدور الحكومي الرس������مي 
للنقابات، باعتباره يمثل تعبيرًا عن سياس������ات الدولة، وفتحت 
الطريق أمام اضط������الع النقابات بدور سياس������ي أكبر، إضافة 
إل������ى تمثيلها لمصالح أعضائها. وقامت النقابات الجديدة بوضع 
مسافة بينها، وبين النقابات الواقعة تحت نفوذ الدولة، وحافظت 
عل������ى وضعها كمعارض صارم للحكومة، ولس������يطرتها على 
النقاب������ات. واألكثر م������ن ذل������ك، أن النقابيين الج������دد رفضوا 
النقابات التي ُأنشئت فقط بغرض تلقي نصيبها اإللزامي، فيما 
يتعلق بضريب������ة النقابة. وكان أحد التط������ورات المهمة، على 
صعي������د النضال، م������ن أجل الحرية النقابية، واالس������تقالل 
ع������ن الدولة، يتمثل في معارض������ة االقتطاعات 
الجبري������ة، م������ن ورات������ب العم������ال، ألجل 
تمويل النقابات الرس������مية، بما فيها 
م������ن إدارة، تمتد من المس������تويات 
وهياكل  الدني������ا،  إل������ى  العليا 
الهيمنة  وبقاي������ا  فيدرالي������ة، 
الحكومية،   والتش������ريعات 
كأدوات  عمل������ت  الت������ي 
تس������تخدمها الدولة، كي 
تقمع النقاب������ات والطبقة 
العامل������ة. له������ذا الس������بب، 
األقوى  النقاب������ات  قررت 
الصناعي  القط������اع  ،ف������ي 
أن  أساس������ي،  بش������كل 
تتخلى ع������ن ضريبة النقابة 
اإللزامي������ة، وجعلت العضوية 
ف������ي النقاب������ة اختيارية، لكن 
على مستوى آخر، كان للنقابات 
الجديدة آمال كبي������رة إزاء الدولة، 
حيث طالبت بأن يكون لها دور أساس������ي 
في عملية التنمية. ولعل ما يثير االهتمام، أن 
العديد من االحتجاج������ات ضد الخصخصة، ركزت على 
محوري������ة دور الدولة، ف������ي التنمية االقتصادي������ة واالجتماعية. 
ومن ثم، اس������تمرت النقابات في الضغط على الدولة، وصياغة 
رس������الة تقوم على الفصل، بين اس������تقاللية العم������ال عن الدولة، 
وبين حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، التي يجب على الدولة 

الوفاء بها.  
ثالثا، عق������د صالت قوية مع الحركات االجتماعية، وعالقة 
وثيقة مع الحزب اليس������اري الجديد، المرتكز على النقابات، 
»ح������زب العم������ال«. وفيما يخ������ص عالق������ة النقاب������ات الجديدة 
بالح������ركات االجتماعية األخرى، يمك������ن أن نقول إننا بصدد 
حركة عمالية، تتجاوز النقابات العمالية الرس������مية، وتتضمن 
مجموع������ات، ومنظم������ات، تعن������ي بحق������وق العم������ال، والقضايا 
االجتماعية، بالمعني الواسع للكلمة. كانت إحدى األمثلة على 
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ذلك، العالقات مع الجماع������ات الجديدة، المؤيدة للديمقراطية، 
خالل الس������بعينيات، »حركة فالحين بال أرض«. واس������تطاعت 
الطبق������ة العاملة الجديدة الواعية، أن تنش������ئ صالت مع روابط 
األحي������اء، التي كانت دومً������ا تابعة للنخبة الغني������ة، في األحياء 
الفقيرة، وتخليصها من عالقة التبعية، ومن نمط اإلدارة السائد 
به������ا. وال تعن������ي وضعية النقابات، كجزء م������ن حركة عمالية 
اجتماعي������ة أوس������ع، أنه لم تك������ن هناك توت������رات، فقد ظهرت 
خالفات اس������تراتيجية كبيرة من اتحاد النقابات األساس������ي في 
البرازي������ل، أي »االتحاد المركزي للعمال« و«حركة فالحين 
بال أرض«، خاصة بعد التوجه نحو اليمين، الذي اتخذه االتحاد 
المركزي للعمال في التس������عينيات، ف������ي الوقت الذي أصبحت 
»حركة فالحين ب������ال أرض« أكث������ر راديكالية وكفاحية، 

وأكثر قدرة على تنظيم االحتجاجات الجماهيرية. 
أخيرًا، تكوين منظور واسع حول معنى التمثيل. يتضمن 
المنظور األوسع حول تمثيل الطبقة العاملة والحركة العمالية 
محاوالت إلش������راك وتنظيم العمال من خارج القطاع الرسمي. 
وحاول������ت الحركة النقابية الجديدة أيضًا ربط تمثيل مصالح 
العمال ببرنامج سياسي أوسع للديمقراطية والتغير االقتصادي 
االجتماع������ي. وإضاف������ة إلى ذل������ك، حاولت العديد م������ن النقابات 
توس������يع نطاق التمثيل والشرعية عبر طرح برامج اجتماعية، 
مثل مشروعات اإلس������كان والتعليم والتدريب والمساعدة في 
البحث عن وظائف وإعادة التدريب. ويُس������هل التشريع الحالي 
من عملية انتش������ار النقابات في اتجاه التشتيت، ألنه عن طريق 
هذا النظام، يس������تطيع أي قطاع مهني تكوين منظمة نقابية، 

في كل بلدية.

مشكالت وتحديات: أين مكمن الخطأ؟
كان نتيج������ة كل ما س������بق، أنه خ������الل الثمانينيات، كان 
يمكن النظر إلى الوضع في البرازيل، باعتباره داعمًا بوضوح 
للتنظيم النقابي الجدي������د، والحركة االجتماعية للعمال، التي 
كان������ت آن������ذاك تمضي في اتج������اه يتناقض تمامًا، مع مس������ار 
الحركة ف������ي العديد من الدول الرأس������مالية المتقدمة. لكنه 
خالل الس������نة األخيرة من الثمانينيات ثم في التسعينيات، بدأت 
تظهر تيارات اقتصادية وسياسية وأيديولوجية، أدت إلى تراجع 
الحرك������ة النقابي������ة البرازيلية، وبدأت الحرك������ة في التخلي 
عن التنظيم النقابي القائم على أس������اس طبقي، وقبول تنظيم 
نقابي غير صدامي، فيما يتعلق بالتفاوض والش������راكة، يذعن 
لقواع������د رأس المال، وال يعترض س������وى عل������ى أمور محدودة. 
وبدأت الحركة النقابية الجديدة، تتخلي عن النضال من أجل 
االش������تراكية والتحرر، وهو ما كان س������مة مميزة في دعاية 
واستراتيجية االتحاد المركزي للعمال وحزب العمال، وتقبل، 
بشكل غير نقدي، بالديمقراطية االجتماعية، واألسوأ من ذلك، 
إنها بدأت في تش������كيل سياستها، وفًقا لألجندة واأليديولوجيا 
الليبرالية الجديدة. وتحولت الحركة، كليًة، من حالة القتال، 

إلى حالة الدفاع. 
كانت نتيجة ه������ذا التحول، تراجُع قوة الحركة بوضوح، 
فلم تعد الحركة أقل قدرة على نيل أبس������ط المطالب فحسب ، 

مظاهرة تطالب باإلصالح الزراعي

الديكتاتورية العسكرية الحاكمة في الستينيات

مظاهرة عمالية ينظمها حزب العمال البرازيلي
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بل إن قاعدتها التمثيلية انكمشت. وتشير دراسة حول النقابات، 
نُشرت بواسطة المعهد البرازيلي للجغرافيا واإلحصاء، إلى أنه 
بينم������ا ارتفع عدد منظمات العمال بمق������دار 49% في الفترة من 
1991-2001، حي������ث بلغ عدد هذه المنظم������ات 11.354 منظمة، فإن 
معدل زيادة العضوية بلغ 19.5% فقط ، في بلد يبلغ عدد سكانه 
190 مليونًا. ووفًقا لهذه الدراس������ة، فقد انخفض متوس������ط عدد 
أعضاء المنظمة النقابية، من 2.104 إلى 1.720 في عشر سنوات.

غير أن������ه من المهم أن نفه������م، كيف، ولم������اذا، حدث هذا 
التحول، وإظهار أن ما حدث، لم يكن قدريًا، أو دورة طبيعية 
لألح������داث، ال يمكن تجنبه������ا في الحالة المصري������ة. لقد جاء 
ضعف التنظيم النقابي الجديد، في البرازيل خالل التسعينيات، 
بعد عقد من النج������اح، في وقت بدا أنه ال يمكن وقف مجيء 

الليبرالية الجديدة. حيث إن البرازيل تعرضت ألزمة دين 
كبرى، ومن ثم، أصبحت تحت رحمة مؤسسات 

التموي������ل الدولي������ة، وف������ي ظ������ل الهيمنة 
األيديولوجي������ة، والمادي������ة، لليبرالية 

الجديدة، قاست الحركة النقابية 
الس������لبية  اآلثار  م������ن  الجديدة، 

لعملية إضف������اء المرونة على 
قوة العمل، وتخفيض قيمة 

والتضخ������م… العمل������ة، 
إل������خ. وأس������فرت التغيرات 
في عملي������ة اإلنتاج وإعادة 
وهي  الشركات،  هيكلة 
غالبًا، اس������تجابة للركود 
خس������ارة  عن  االقتصادي، 
العمال  م������ن  عدد كبي������ر 

كان  بينم������ا  لوظائفه������م، 
على القوى العاملة المتبقية، 

الوظيفي،  األم������ان  التنازل عن 
وقبول ظروف عمل أكثر قسوة؟ 

ويُعد ما حدث في قطاع الس������يارات، 
وهو يمثل قاط������رة الصناعة،مثااًل جيدًا 

على ما حدث. فبينما كان هناك نحو 200 ألف 
عامل في مصانع السيارات في منطقة ساو برناردو، سنه 

1987، انخف������ض عدد هؤالء إلى  40 ألًفا عام 1996. ولم يختلف 
الوضع في قطاع ذوي الياقات البيضاء؛ ففي القطاع المصرفي 
على سبيل المثال، وقد كان قطاعًا قياديًا في الحركة، هبط 
عدد العمال من 800 ألف عام 1989، إلى 570 ألًفا عام 1996، وهو 
ما يرجع إلى التغي������رات االقتصادية والتكنولوجية. وال نجد 
هذا المتغير الظرفي في الحالة المصرية، حيث إن التنظيمات 
النقابية الجدي������دة الصاعدة، بقيادة نقاب������ة الضرائب العقارية، 
تأتي في وقت تتراجع فيه الليبرالية الجديدة كمنطق عالمي، 
كما أنها س������تتراجع قريبًا، من حيث الديناميكيات المادية، 

بالرغم من، وفي الوقت نفسه، بسبب، األزمة االقتصادية.    
كان أح������د المتغي������رات الظرفية األخرى، ه������و التحول إلى 
الديمقراطي������ة االنتخابي������ة، ع������ام1985، وعلى عك������س ما قد 

يفترضه معظم الناس، س������اهم  التح������ول إلى الديمقراطية، في 
تراجع الحركات االجتماعية، في أمريكا الالتينية. ولم تكن 
الحرك������ة العمالية في البرازيل اس������تثناًء. ذلك أن الحكومات 
»المنتخبة«، لكولور وكاردوس������و في البرازيل، على س������بيل 
المثال، كانت تحظى بش������رعية أنها ق������د »ُأختيرت«، ومن ثم، 
شرعية تقديم إصالحات، على طريق الليبرالية الجديدة، أكثر 
رس������وخًا، من تلك التي طرحتها النظم العس������كرية. وهكذا، 
ف������ي حالة النظ������م المنتخبة تقل������ص العنص������ر الكوربوراتي، 
ال������ذي كان ال بد للنظم العس������كرية الحف������اظ عليه، ألنه في 
الماضي لم يكن بوس������ع أية دولة االعتم������اد على القمع وحده 
من أجل االستمرار في الحكم. وبالتزامن مع ذلك، كما تمت 
اإلشارة في الس������ابق، جاءت هذه الحكومات، في وقت أدت فيه 
األزمة االقتصادية، والتضخم المفرط، إلى تقليل هامش 
المناورة، الذي كان������ت تتحرك فيها األنظمة 
العسكرية السابقة، وحلفائها في الداخل 
والخارج،  واألكثر من ذلك، إنه من 
الناحية الفكرية، ساد انطباع لدى 
الطبق������ة العامل������ة، والعديد من 
الح������ركات االجتماعية، بأن 
التحول إل������ى الديمقراطية 
بمثابة  كان  االنتخابي������ة، 
تغير ضخم، سوف يؤدي 
إل������ى تس������هيل  إمكانية 
نيل مطالبهم عن طريق 
االقت������راع. ومن  صندوق 
ثم، لم تكن هناك حاجة 
األش������كال  إل������ى  ملح������ة، 
الت������ي تم اللج������وء إليها في 
بالتعبئة  والمتعلقة  الماضي، 
والفع������ل الجماعيي������ن. ظهرت 
مقولة قوية ومنطقية مفادها أن 
ه������ذه الح������ركات االجتماعية، وفي 
قلبه������ا الطبق������ة العاملة، ه������ي التي قادت 
الطريق إل������ى الديمقراطية، بفع������ل النضاالت 
التي خاضته������ا، وأن هذه هي المرحلة األخيرة، التي عن 
طريقها يمكن لهذه الحركات� أن تستريح وهي واثقة من أن 
المطالب األخرى س������وف تتحقق، وهي خرافة تحتاج الحركة 

العمالية المصرية الصاعدة، إلى الحذر منها.
لم يكن باس������تطاعة الحركة النقابية، في حالة البرازيل، 
أن تظ������ل محصن������ة، ف������ي مواجه������ة ه������ذه التغي������رات المعقدة، 
وواس������عة المدى. وكان الميل المس������يطر، في هذه الحركة، 
هو النزوع إلى الدفاع، غالبًا بدون أي مش������روع أو رؤية، حول 
مجتمع يتجاوز رأس الم������ال. أثرت هذه الظروف الموضوعية 
على القرارات واالس������تراتيجيات والتكتي������كات، التي تبنتها 
الحرك������ة العمالية، ومن ث������م، عمقت من تأثيراتها الس������لبية. 
وبدأت النقابات، واألحزاب السياس������ية المساندة لها، في المشي 
بثبات في اتجاه المؤسس������ية، ومن ثم البعد أكثر فأكثر، عن 
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الحركات المس������تقلة، ذات األس������اس الطبقي. وبدأت تبتعد عن 
النضال، من أجل الس������يطرة االجتماعية على اإلنتاج، وأصبحت 
تقبل بالمش������اركة، في إطار النظام القائم. ومن ثم، تحركت 
النقابات في البرازيل، أكثر فأكثر، نحو اللجوء إلى ترتيبات 
المفاوض������ة الجماعي������ة، التي وضعها نظ������ام جيتوليو فارجاس 
الس������لطوي، وهي ترتيبات، منعت العمال في الصناعات األكثر 
اجتذابً������ا لرأس المال، من ممارس������ة قوته������م كاملة، وإضافة 
إل������ى ذلك، فإن الهوة المتزايدة، بي������ن العمال المتمتعين باألمان 
الوظيفي، وهذه كانت بها نقابات من وقت مبكر، وبين أولئك 
الذين يفتقرون إلى ه������ذا األمان، قد قلصت من نفوذ النقابات، 
حيث وجدت النقابات صعوب������ة، في ضم العمال المفتقرين إلى 
األم������ان الوظيفي، إل������ى عضويتها، وقد أضع������ف ذلك الحركة 

العمالية البرازيلية.
من ناحية أخرى، أصبح العمل الجماعي يعكس، بدرجة أقل، 
الخطاب الداعي إلى االشتراكية، والثورة، والتغير االجتماعي، 
على نطاق واس������ع، بعد أن كان هذا الخطاب ش������ائعًا للغاية في 
السابق. وقد أدت الحاجة إلى التعامل مع القضايا اليومية الملحة، 
والخب������رات الت������ي توفرت للنقاب������ات الجديدة، ف������ي الثمانينيات 
والتسعينيات، إلى حدوث تغير، في الهوية األيديولوجية لالتحاد 
المرك������زي للعمال، وكانت هذه أساسً������ا، تق������وم على التغيير 
الكلي في اتجاه االش������تراكية، وأنصب اهتمام هذه المنظمة، 
على تحقيق األهداف الفردية ألعضائه، مما أدي إلى التخلي عن 
التركيز على الطبقة العاملة.  وبالرغم من أنه قد ظلت هناك 
دائمً������ا، هوة تفصل بين الخطاب الذي كانت تطرحه إصدارات 
»االتحاد المركزي للعمال«، وبين العمل النقابي الفعلي، الذي 
كان ينخ������رط فيه، فإنه مع التس������عينيات، انتق������ل االتحاد، من 
تفضيل حل������ول أكثر راديكالية، إلى التأقل������م مع التغير، في 
الوضع االقتصادي والسياسي. بهذا المعنى يمكن التمييز، بين 
البدائ������ل المُثلى، والبراجماتية. فبينم������ا كانت البدائل المثلى 
تركز بش������كل أساس������ي، على إجراء تغييرات راديكالية في 
المجتم������ع، كان البديل البراجماتي، هو التفاوض، مثاًل، ألجل 
تقليص وق������ت العمل، بهدف الحفاظ على مس������تويات التوظف 

القائمة، دون الذهاب إلى أبعد من ذلك.  
  

خاتمة
يبدو أن قصة نش������أة ونجاح الحركة العمالي������ة البرازيلية، 
ثم التراجع النس������بي لهذه الحركة، يمكن أن تقدم للحركة 

العمالي������ة المصرية عددًا من النتائج القيمة، يمكن تلخيصها 
على النحو التالي:   

أواًل، خالًفا للحكمة التقليدية، التي تعتبر أن الديمقراطية 
السياس������ية، والنظم المنتخبة، تُعد ش������رًطا مس������بًقا، النتعاش 
الحرك������ة االجتماعي������ة، ومن ضمنها الحرك������ة العمالية، فإن 
الحالة البرازيلية، وحالة جمي������ع دول أمريكا الالتينية، تثبت 
عكس ذلك. أي أن الحركة العمالية في البرازيل سبقت على، 
بل وس������اهمت في، تحول النظام السياس������ي إل������ى الديمقراطية 

البرلمانية.
ثانيًا، إن التحول إلى الديمقراطية البرلمانية، ال يمثل مالًذا 
آمنًا، بالنسبة للحركات االجتماعية، أو الهدف النهائين الذي 
يجب أن تصل إليه، اس������تنادًا إلى فرضية أن هذه الديمقراطية، 
سوف تؤدي إلى المزيد من المساواة والتحرر. على العكس من 
ذل������ك، يمثل هذا التحول في اتجاه الديمقراطية، مجرد مرحلة 
»انتقالية«، تتطلب اس������تمرار النض������ال الجماعي، بهدف ضمان 

تجاوز الديمقراطية االنتخابية، التي تٌعد قاصرة بالتعريف.
ثالًثا، تتوقف النتيجة التي س������تؤول إليه������ا أية حركة على 
كل من الظ������روف  الموضوعية واختي������ارات الفاعلين، حيث 
أن كالهم������ا � ال أيًا منهما منفردة � تلعبان دورًا حاس������مًا في 
مصير الحركة. ويتمثل األمر الجوهري هنا في كيفية قيام 
الفاعلين بتفسير الظروف الموضوعية )مثل األزمة االقتصادية، 
والتغي������رات في نظ������م اإلنت������اج، والتحوالت ف������ي األيديولوجيا 
السياسية( والتعامل معها، وإعادة تشكيلها في نهاية المطاف، 

حيث إن ذلك سيؤدي إما إلى النجاح أم التراجع. 
رابعً������ا، أظه������ر موق������ف العم������ال الريفيين، وم������ن يعملون 
مس������تقلين، وعمال التعاونيات، والعاطلين، والعمال في القطاع 
غير الرس������مي ف������ي البرازيل، أنه لم يعد باإلم������كان االقتصار 
عند تعريف العم������ال، على البروليتاري������ا الصناعية في المدن، 
وإنه يجب اإلقرار، بالحاجة إلى تبني اس������تراتيجيات، وأشكال 
مختلفة للتعبئة، فيما يتعلق بهذه المجموعات، التي تتباين في 

مصالحها وأهدافها. 
وأخي������رًا، من المهم للغاي������ة أن تقطع  الحرك������ة النقابية 
اليس������ارية م������ع التوجه المتنام������ي للبقرطة الذي أصبح س������مة 
قوي������ة للحركة النقابية، على مس������توى العالم، وهو ما يفصل 
بينه������ا وبين القاعدة في المجتمع، مما يؤدي إلى اتس������اع الهوة 
بي������ن النقابات، والحركات االجتماعي������ة، وهو عَرَض ال تُعد 

الحركات النقابية المستقلة الجديدة محصنة ضده. 
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تعرف الساحة النقابية الجزائرية منذ 1989 تعددية نسبية، 
إذ تنش������ط فيها نقابات، تس������مي نفس������ها ب� »المستقلة«، أو 
»الحرة«، إشارة إلى استقاللها عن االتحاد العام للعمال الجزائريين، 

الذي تسيره قيادة شديدة االرتباط بالنظام.
أولى هذه النقابات مولدًا، »المجلس الوطني لمُدرسي التعليم 
العالي«،التي خرجت إلى الوجود في 1989، أي سنة قبل صدور قانون 
يبيح التعددية النقابية، في إطار دستور فبراير 1989. وبالرغم من 

وضوح هذا القانون، كان اعتماد »المجلس« من طرف 
السلطات معركة شاقة، لم تنتهِ سوى في يناير 

1992، بعد إضراب طويل، برهن على أنه ال 
ممثل سواه، لمدرسي الجامعات.

االنتص������ار بعض  ه������ذا  ش������جع 
نقابي������ي االتح������اد الع������ام، عل������ى 

مغادرت������ه، وإنش������اء تنظيم������ات 
اإلدارة والصحة  ف������ي  ح������رة، 
العام  والتعلي������م  العمومي������ة 
والنقل الجوي، الخ، و كلها 
ُأجراؤه������ا  قطاع������ات كان 
»هام������ش  ب�������  يتمتع������ون 
مفاوضة« واس������ع مقارنة ب� 
ُأجراء  مفاوض������ة«  »هامش 

التي  المنتج������ة،  القطاع������ات 
»اإلصالح  سياسات  استهدفتها 

الهيكلي«.
يتجاوز عدد النقابات المستقلة، 

الي������وم، الخمس������ين نقاب������ة، ويتفاوت 
راديكاليتها،  تتف������اوت  مثلم������ا  تمثيلها، 

من تنظيم إل������ى آخر. وإذا أمعنّ������ا النظر في 
التحركات االجتماعية، للسنوات العشرين الماضية، 

يتبين لنا أن أهم هذه النقابات هي »مجلس مدرسي التعليم العالي«، 
و«مجلس مدرس������ي التعليم الثانوي والتَِقني«، و«مجلس ثانويات 
الجزائر«،و«نقابة أطباء الصحة العمومية«، و«نقابة مس������تخدَمي 
اإلدارات العمومي������ة«، و«نقابة الطياري������ن«، و«نقابة عمال الصيانة 

الجوية«.

تنش������ط، في أغل������ب القطاعات المذكورة، تنظيماتٌ مس������تقلة 
أخ������رى، تمثيُلها أق������ل بكثير. في التعليم، مث������اًل، هناك تنظيمان 
آخران، هما »النقابة الجزائرية لعمال التعليم«، و«النقابة الوطنية 
لعمال التعليم«، إال أن أولهما محصور في مناطق بعينها-المنطقة 
القبائلية أساس������ا، وثانيهما منعدم الوج������ود، تقريبًا، بدليل ضعف 
مش������اركته في إضراب 2003-2004، الذي دام ثالثة ش������هور، وشارك 
فيه س������تون أل������ف مدرس، وتمخ������ض عنه رفع األجور بنس������بة 30 

بالمائة.
ال تعترف الس������لطات بالعديد م������ن النقابات 
الحرة، ومن أهم النقابات غير المعتمدة: 
»مجلس مدرس������ي التعلي������م الثانوي 
والتقن������ي«، و«مجل������س ثانوي������ات 
عام������ة،  وبص������ورة  الجزائ������ر«. 
ف������إن الحكوم������ة ال تفاوض 
الحركة النقابية المستقلة، 
مطال������ب محدودة،  على  إال 
اعتباره������ا  وترف������ض 
في  اجتماعيًا«،  »شريًكا 
الصبغة  ذات  المفاوض������ات 
األدن������ى  الح������د  الش������املة، 
ش������ريكها  إلخ.  لألج������ور، 
ه������ذه  ف������ي مث������ل  الوحي������د 
االتحاد  قيادة  المفاوضات هو 
الع������ام، ال يضيرها أن تتفاوض 
مع������ه عل������ى »كادر الموظفين«، 
مثاًل، بالرغم من انحسار وجوده في 

قطاع الوظيفة العمومية، منذ سنوات.
ويبدو عدم اعتماد النقابات الحرة جزًء من 
مخطط عام، للتضييق على العمل النقابي خارج ُأُطر 
االتحاد، ويش������مل المخطط؛ المالحق������ات القضائية ضد النقابيين، 
والطعنَ أمام المحاكم في قانونية اإلضرابات، ومحاولَة كسرها، 
بإصدار قرارات غير دس������تورية، كذلك الذي قضى في 5 أكتوبر 
2004، بع������دم ص������رف أجور أيام اإلضراب. وق������د ردت النقابات الحرة 
على هذا التضييق، بإنش������اء »لجنة الدفاع ع������ن الحريات النقابية«، 

النقابات املستقلة اجلزائرية: 
حدود جتربة واعدة

ياسني متاللي
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ورفع شكاواها إلى »الكونفدرالية العالمية للنقابات الحرة«، في 
محاولة ل� »تدويل« قضيتها.

ال ش������ك في أن النقابات المس������تقلة تلعب دورًا رائدًا، في الدفاع 
عن الحريات، في بلد يس������يره قانون الطوارئ، منذ 1992، وال جدال 
في إس������هامها في التصدي لبعض سياسات الحكومة الليبرالية، إال 
أن المش������هد النقابي الجزائري ليس »أبيض وأس������ود« كما يحلو 
للبعض تصويره : تنظيمات »حرة ديمقراطية«، في جانب، وأخرى 
»مكبلة بيروقراطية«، تتبع االتحاد العام للعمال، في جانب آخر. 
لق������د أصب������ح تصوير االتح������اد العام كش������بكة م������ن »النقابات 
الصف������راء«، ركنا من أركان دعاية األحزاب الليبرالية المعارضة، 
إال أن الواق������ع أكث������ر تعقيدًا من  ه������ذه »الدعاي������ة«، واألدلة على 
ذل������ك كثيرة: نقابات قط������اع الطاقة خاضت مع������ارك مضنية، ضد 
قانون المحروقات الليبرال������ي الجديد، وقد نظمت فدرالية الصحة  
إضرابات عديدة، في الس������نوات األخي������رة، وكذلك نقابات الموانئ، 
بالرغ������م من معارضة قيادة االتح������اد لتحركاتها، كما أن فدرالية 
التعليم الع������ام، في واليتي بجاية وتي������زي أوزو، مثاًل، ال تتردد في 
التنس������يق مع الحركة النقابية المس������تقلة. من هذا المنطلق، فإن 
صفة »االستقاللية« ال تخص »النقابات المستقلة« وحدها، وتنطبق 
عل������ى تنظيمات أخ������رى، تخوض، فضاًل عن الص������راع المطلبي مع 
الحكوم������ة، معارك تنظيمي������ة مضنية، م������ع بيروقراطية االتحاد 

العام.
ويزيد م������ن ضرورة التنويه بهذه الحقيق������ة، أن النقابات الحرة 
ليس������ت بعدُ بدياًل ش������اماًل لالتحاد، فهي تنشط أساسًا في الوظيفة 
العمومية، وال وجود لها خارجها، س������وى في قطاعات هامشية، مثل 
نقابة الطيارين، ونقاب������ة ضباط البحرية التجارية،... إلخ. وبطبيعة 
الح������ال، ف������إن أحد آثار انغراس������ها المح������دود، هو ضع������ف متابعتها 

لتطورات الوضع االقتصادي واالجتماعي العام.
يمك������ن القول إن توحيد النقابات المس������تقلة في كونفدرالية، 
مس������تحيل، ما دام������ت منعدمة الوجود ف������ي المؤسس������ات اإلنتاجية. 
وفي الحقيقة، فإن طريق الوحدة يبدأ بش������يء بس������يط، هو توحيد 
التنظيم������ات المس������تقلة، التي تنش������ط في نفس القط������اع. هل يعقل 
الحدي������ث عن »مركزية نقابية بديلة«، وأربعة نقابات تنش������ط في 

قطاع الصحة العمومية؟!.
ويعود س������بب ه������ذه الُفرقة ف������ي كثير من األحي������ان إلى رفض 
»الفئ������ات العليا« التنظيم م������ع »الفئات الدنيا«؛ ف�«أس������اتذة« الطب 
ال يرغب������ون في االختالط ب�«مدرس������ي الطب«، وه������ؤالء ال يريدون 
االختالط ب�«األطب������اء االختصاصيين«، و«األطباء االختصاصيون« 
يرفض������ون أن يُس������وى بينه������م وبي������ن »األطباء«. ونج������د على هذه 
»الفئوية«  أمثلة أخرى، أبلغها أن نقابات التعليم المستقلة ال تضم 
غير المدرس������ين، عكس ما جرت عليه العادة في االتحاد العام من 
فتح ألبواب التنظيم النقابي لجمي������ع أجراء القطاع، من المعلمين 

إلى عمال التنظيف.
وباإلضاف������ة إلى أنهما تعارضان مبدأ »تضام������ن األجراء«، تؤدي 
»الفئوية« و«القطاعية« إلى تحليل موازين القوة من زاوية شديدة 
الضيق، ما يتسبب في تنظيم حركات احتجاج مضنية في ظروف 
عامة غير مالئمة للتحركات الراديكالية أو عكس ذلك، الجنوح 

إلى »االعتدال« في ظروف مواتية لمثل هذه التحركات.

بوتفليقة

مظاهرة عمالية أمام مقر االتحاد العام للعمال

قمع المظاهرات
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أجرى احلوار وترجمه من الفرنسية: ياسني متاللي

مناهضة  يساري جديد،)حزب  ميالد حزب  العام،  هذا  بداية  في  فرنسا  شهدت 
الرأسمالية الجديد(، ويعتبر ظهور هذا الحزب حدًثا بالغ األهمية لليسار الثوري 

في مختلف أنحاء العالم.
يأتي ميالد الحزب الجديد على خلفية تصاعد الحركة العمالية والصراع الطبقي 
في فرنسا منذ بدايات هذا القرن. حيث شهدت فرنسا، في 2003، إضرابًا ضخمًا 
لعمال وموظفي الحكومة ضد مشروع تعديل نظام المعاشات، وقد استمر ذلك 
اإلضراب ثالثة أشهر، وأوشك أن يتحول إلى إضراب عام، لوال تدخل االتحاد 

العام للنقابات إلجهاضه.

اجلديد  الرأمسالية  مناهضة  حزب  باسم  الناطق  بزنسونو،  اوليفيي  مع  حوار 
)فرنسا(، لـ«أوراق اشرتاكية«

العامل يف حاجة إىل »مايو 1968« جديد

حوار
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الناخبين  من   ٪٥٥ رفض   ،٢٠٠٥ وفي 
الفرنسيين اتفاقية الدستور األوروبي، 
حقوق  على  الهجوم  تستهدف  كانت  والتي 
ومكتسبات العمال، وقد جاء هذا الرفضن في 
أغلبه، كنتيجة لحملة ناجحة لليسار الفرنسي 

ضد تلك االتفاقية.
واسع  جماهيريًا  إضرابًا  نجح   ٢٠٠٦ وفي 
يفرض  قانون  مشروع  إسقاط  في  النطاق، 
عقود عمل منخفضة األجر، على العمال الجدد. 
كانت التعبئة لذلك اإلضراب أساسًا في أوساط 
توسع  ما  سرعان  ولكنه  والطالب،  الشباب 
العاملة  الطبقة  من  واسعة  قطاعات  ليشمل 

الفرنسية.
منظمة  الجديد  الحزب  هذا  بإنشاء  بادر 
منظمة  وهي  الثورية«،  الشيوعية  »العصبة 
ماركسية كانت قد شهدت نموًا غير مسبوق 
في النفوذ، خالل االنتخابات الرئاسية والمحلية، 
رغم صغر حجمها النسبي، وقد زادت عضوية 
العصبة، من ١٥٠٠ عضو عام ٢٠٠٢، إلى ٣٠٠٠ عضو 
الفرنسية  الرئاسة  انتخابات  ففي   .٢٠٠٧ عام 
أوليفيير  الكاريزماتي  مرشحها  حصل 
بيسانسينو،)عامل بريد(، على ١.٢ مليون صوت، 
أي حوالي ٤٪ من األصوات، وفي إنتخابات ٢٠٠٧، 

حصل نفس المرشح على ١.٥ مليون صوت.
أصبحت المعضلة التي تواجه ذلك التنظيم، 
إلى شكل  النجاح،  ذلك  يترجمون  هي كيف 
لتلك  النطاق،  واسعة  تعبئة  على  قادر  تنظيمي 
يتعاملون  المتنامية. كيف  االنتخابية  القاعدة 
مع ذلك التناقض بين نجاحهم االنتخابي، وحالة 
الرفض العمالي والجماهيري للرأسمالية، وبين 

الحدود الضيقة نسبيًا لتنظيمهم؟
تواجه  أخرى،  إشكالية  هناك  كانت 
وهي  خاص،  بشكل  أوروبا  في  الثوريين 
اإلشتراكية  األحزاب  تحول  إشكالية 
وتبنيها  اليمين،  نحو  اإلصالحية  الديمقراطية 
فمنذ  الجديدة.  الليبرالية  لسياسات  الكامل 
التسعينات تحول الحزب االشتراكي الفرنسي 
من حزب إصالحي، له جذور ونفوذ في النقابات 
يدافع  جديد،  ليبرالي  حزب  إلى  العمالية، 
بل  والرأسمالية،  السوق  سياسات  عن  باستماتة 
مصالح  على  الهجوم  في  رئيسيًا  دورًا  يلعب 
وحقوق العمال. هذا التحول أدي إلى بروز فراغ 
كبير في يسار الساحة السياسية، واحتياج ملح 
ليسار جديد جذري، قادر على استيعاب العمال 

الرافضين لذلك التحول.
العمال الذين يرفضون السياسات الليبرالية 

الجديدة، ال يتحولون فجأة إلى ثوريين، يريدون 
واجهت  إشكالية  تلك  بالرأسمالية.  اإلطاحة 
إلى  وأدت  أوروبا،  أنحاء  مختلف  في  اليسار، 
الثوريين  لتوحيد جهود  المبادرات،  من  العديد 
لليبرالية  الرافضين  اليساريين،  واإلصالحيين 

الجديدة.
الثوريين  يؤرق  الذي  السؤال،  أصبح 
كيف  هو  الشيوعية،  العصبة  في  الفرنسيين 
في  الفراغ  ملئ  على  قادرًا  كيانًا  يخلقون 
اليسار، والتفاعل اإليجابي مع الصعود العمالي. 
يكون  أن  هو  السؤال  هذا  على  ردهم  كان 
فحسب  ليس  لبرنامج،  متبنيًا  الجديد  حزبهم 
بل  الجديدة،  الليبرالية  لسياسات  مناهضًا 
ورافضًا  واضح،  بشكل  للرأسمالية  مناهضًا 
ألي تعاون انتخابي، أو مشاركة في السلطة مع 
الحزب  الفرنسي..فبرنامج  الحزب االشتراكي 
الجديد يطالب بتأميم الشركات الكبرى بدون 
بالرأسمالية  تعويض، ويطرح ضرورة اإلطاحة 
اإلعتماد على  دون  ذلك  يفعل  ودولتها. ولكنه 
ودون  الكالسيكية  الماركسية  األطروحات 
الربط المباشر بالتجربة والتراث اإلشتراكي 

الثوري.
جذب  من  الجديد  الحزب  سيتمكن  هل 
قطاعات واسعة، من العمال الرافضين لسياسات 
سيستطيع  هل  ذلك،  في  نجح  وإذا  اليمين؟ 
في  حقيقي  شرخ  وخلق  اإلصالحية،  مقاومة 
)االشتراكي  التقليدية  اإلصالحية  األحزاب 
للعمال،  جديدًا  بيتًا  ويخلق  والشيوعي(، 
يقودهم في مواجهة تحديات األزمة الرأسمالية 
في  سوى  ردًا  تجد  لن  األسئلة  هذه  العالمية؟ 
فقد  مبشرة  تبدو  والبدايات  الحية،   التجربة 
إنضم أكثر من ١٠آالف شخص للحزب الجديد، 
العصبة،  عضوية  أضعاف  ثالثة  من  أكثر  أي 
وقد بدأ بالفعل الحزب في لعب دور مركزي، 

في المقاومة العمالية لألزمة االقتصادية.
   

الحوار
الشيوعية  العصبة  حل  عن  اإلعالن  تم   •
الرأسمالية  مناهضة  »حزب  وميالد  الثورية، 
لنا باختصار،  الجديد«. هل يمكنك أن تصف 
الطريق من تأسيس العصبة في الستينيات، إلى 
تأسيس هذا الحزب في مطلع السنة الجارية ؟

منذ  العصبة،  إن  أقول  أن  أود  بداية،   -
على  مقدرتها  يومًا  تزعم  لم  تأسيسها، 
راية  تحت  الفرنسيين  الثوريين  كل  توحيد 

التروتسكية. 

تم تأسيس العصبة بعد أن حلت الحكومة 
العام  اإلضراب  إثر  الثورية،  الشيوعية  الشبيبة 
في ١9٦8، وتم حلها بدورها في يونيو ١9٧٣. في 
البداية، كانت الشبيبة الشيوعية الثورية، سليلة 
الشيوعية  »العصبة  ثم  الشيوعية«  »العصبة 
الثورية«، مكونة من حوالي مائة طالب، طردوا 
سنة ١9٦٥ من مجموعة »الطلبة الشيوعيين« ، 
المرتبطة بالحزب الشيوعي)المُحرر(، لكنها 
منظمات  أهم  إحدى  أصبحت  الزمن،  بمرور 
إلى  وأضافت  الفرنسي،  الراديكالي  اليسار 
أوساط  في  انغراسًا  األول  الطالبي  انغراسها 
الوظيفة  قطاع  ُأجراء  خاصًة،  العاملة،  الطبقة 

العمومية.
• شاركت العصبة بصورة منتظمة في كل 
النضاالت الوطنية، واألممية كما أنها كثيرًا 
مع  بالتحالف  لالنتخابات،  مرشحين  قدمت  ما 
تيارات أخرى، ونادرًا، بمفردها. الهم الوحدوي 
»أالن  أن  ولنتذكر  لها،  مالزما  دوما  كان 
في  الرئاسية  لالنتخابات  مرشحها  كريفين«، 
١988، انسحب لصالح مرشح منشق عن الحزب 

الشيوعي الفرنسي،»أالن جوكان«.
- لسوء الحظ، فإن  محاوالت تشكيل حزب 
للرأسمالية، عن طريق مفاوضات في  مناهض 
بالفشل.  باءت  اليسارية،  القيادات  بين  القمة، 
مرشح  حققها  التي  النتائج  وبعد  السبب،  لهذا 
)مليون  الرئاسية،   ٢٠٠٢ انتخابات  في  العصبة 
ونصف مليون صوت تقريبا(، أعدنا النظر في 
مسعانا السياسي. وانطالًقا من واقع ازدياد عنف 
هجمات أرباب العمل، وبروز مقاومة اجتماعية 
الشبابية،  األوساط  في  جديدة،  راديكالية 
تآكل  استمرار  وكذلك  الشغل،  عالم  وفي 
مصداقية اليسار اإلصالحي، دعونا إلى تأسيس 
حزب  الجديد«،  الرأسمالية  مناهضة  »حزب 
يبنى هذه المرة انطالقا من أسفل ويجمع كل 
سياسي  تتويج  من  حُرموا  الذين  المناضلين، 
المئات  تكونت  الطويل.  لنضالهم  وتنظيمي 
وفي  البالد  أنحاء  في كل  المبادرة،  لجان  من 
يناير الماضي، عقد المؤتمر التأسيسي للحزب 
الجديد، وقد جمع ممثلي 9٠٠٠ عضو، أي ثالثة 

أضعاف أعضاء العصبة.
• عارض تياران داخل »العصبة الشيوعية 
مناهضة  »حزب  مشروع  إعالن  الثورية« 
تأسيس حزب  إلى  ودعوا  الجديد«،  الرأسمالية 
فيه  ويشكل  الليبرالية  مناوئي  كل  يوحد 
التروتسكيون تيارا منظمًا... لماذا خيار إنشاء 
تنظيم »مناهض للرأسمالية« ؟ لمَ ال تنظيمٌ 
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- صحيح أن هدفنا، لم يكن 
بكل  تروتسكي،  حزب  تأسيس 
من  الكلمة  هذه  تحمله  ما 
يكن  لم  لكنه  وتقاليد،  تاريخ 
كذلك تأسيس حزب مفتوح على 
ودب.  هب  من  لكل  مصراعيه، 
لضمان فعالية الحزب كان علينا 
أن نرسم له حدودًا دنيا واضحة: 
قلب النظام الرأسمالي، ال إصالحه 

وال بالطبع »أنسنته«.
»مناهضة  أصبحت  لقد 
مصطلحا  اليوم  الليبرالية« 
مناوئي  يجمع  فضفاضًا،  غائمًا 
ببعض  الحقيقيين،  الرأسمالية 
تدخال  يحبذون  ممن  أحبابها 
المجال  في  للدولة،  أكبر 
حلفائنا  من  الكثير  االقتصادي. 
على  »ال«  بـ  التصويت  حملة  في 
الحزب  من  األوروبي،  الدستور 
االشتراكي ومن الخضر، نجدهم 
نعم«  بـ  التصويت  دعاة  مع  اليوم 
على هذا الدستور، في نفس قوائم 
االنتخابات األوروبية، سواء قوائم 
الخضر،  أو  االشتراكي،  الحزب 
كما هو الحال بالنسبة لـ«كوهين 
حركة  نشطاء  أحد   ، بنديكت« 
زعماء  أبرز  وأحد   ،١9٦8 مايو 
و«جوزي  األوروبيين،  الخضر 
كونفدرالية  رئيس  بوفيه«، 
حركة  قادة  وأحد  الفالحين، 
ما  اليبرالية.  العولمة  مناهضة 

سبب هذه المفارقة ؟ .سببها أنهم حقا مناهضون 
لليبرالية لكنهم ليسوا مناهضين للرأسمالية.

النظام  على  »القضاء  إلى  حزبك  يدعو   •
على  بالقضاء  االستغالل  و«إنهاء  الرأسمالي«، 
والتبادل  اإلنتاج،  لوسائل  الفردية  الملكية 
إلى  البرنامج  هذا  يشبه  األساسية«.  واالتصال 
حد كبير برنامجًا ثوريًا. ما الفرق بينه وبين 

برنامج العصبة ؟
»الثقافة  إلى  ننتسب  أن  يمكن  ال   -
التروتسكية«، هكذا، إجماال، دون تمحيص، 
لكننا نلزم أنفسنا بالحفاظ على كل ما هو 
الحركة  تيارات  مختلف  تاريخ  في  إيجابي 
والشيوعية  منها  التروتسكية  العمالية، 
وغيرها، وفي ما أتت به الحركات االجتماعية 

الجديدة، سواء منها اإليكولوجية أو النسوية، 
المسائل  بديلة.  عولمة  إلى  الداعية  تلك  أو 
والوسائل  السلطة  على  باالستيالء  المتعلقة 
المسائل  كل  باختصار،  أي،  لذلك  الالزمة 
االستراتيجية، كلها مسائل مطروحة للنقاش، 
أن  العصبة  لقدامى  سيتاح  اإلطار،  هذا  وفي 

يفيدونا بخبراتهم وثقافتهم.
• ما كان موقف منظمات اليسار الفرنسية 
الرأسمالية  مناهضة  حزب  ميالد  إعالن  من 
المشترك  العمل  إمكانيات  هي  وما  الجديد 

معها ؟
- اتصلنا بالجميع وتناقشنا مع الجميع. مع 
»الحزب الشيوعي«، ومختلف تياراته، وكذلك 
عن  المنشق  ميلنشون«،  لوك  »جان  جناح  مع 
مع  الرئيسي  خالفنا  االشتراكي.  الحزب 

وهمهم  على  هؤالء كان  كل 
إمكانية  عن  اإلصالحي، 
الوصول إلى السلطة عن طريق 
يمكن  ما  أو  المؤسسات، 
بواسطة  الثورة  »وهم  تسميته 
أننا نساند  االنتخابات«. صحيح 
اليسار  توحيد جميع مكونات 
ميدان  في  والنقابي،  السياسي 
على  لسنا  أننا  إال  النضال، 
االنتخابات  ندخل  ألن  استعداد 
مع  السلطة  في  نشارك  أو 

اليسار اإلصالحي.
تنظيم  يخص  فيما 
 Lutte( العمالي  الكفاح 
ouvrière( فإن موقفه مليء 
العمالي«  »النضال  بالتناقضات. 
شاركت في االنتخابات البلدية 
األخيرة على نفس قوائم اليسار 
اإلصالحي لكن قادتها يلوموننا 
نبني مثلهم »حزبا  أننا ال  على 
تروتسكيا، ماركسيا، ثوريا«.

من  أنه  تعتقد  هل   •
حزب  تجربة  خوض  الممكن 
بلدان  في  للرأسمالية  مناهض 
كفرنسا  فيها  يوجد  أخرى 
اشتراكي-ديمقراطي  تيار 
وحزب شيوعي متأزمان ويسار 

راديكالي متفرق الشمل ؟
أيًّـا  لتجربة،  - ال يمكن 
دونما  نسخا  تنسخ  أن  كانت، 
وضع  أن  ذلك  وتحوير،  أقلمة 
وموازين  العمالية،  الحركة 
القوى بينها وبين الرأسمالية، تختلف من بلد 
انعدام  يعني  ال  هذا  الحال،  بطبيعة  آخر.  إلى 
العالم:  أقطار  كل  بين  مشتركة،  قواسم 
وإصرار  الرأسمالية،  ألزمة  الوخيمة  العواقب 
اإلصالحيين  وعجز  الصمود،  على  الكادحين 

عن أن يكونوا بدياًل للنظام الرأسمالي.
القوى  توحيد  تفرض  كلها  القواسم  هذه 
دون  واحد،  حزب  في  للرأسمالية،  المناهضة 
نوافق على  ال  نحن  الماضي.  في  النظر  إمعان 
هناك  دام  ما  لكن  الماضي،  نقاشات  تجاهل 
اتفاق على ما يجب فعله اليوم وغدًا، ال يعقل 
من  خلفته  ما  أساس  على  أنفسنا  نبني  أن 

انقسامات.
حافلة  مجازفة  العصبة  حل  قرار  يبدو 

اوليفيي بزنسونو
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سياسي  بإطار  ضحّى  قد  فهو  بالمخاطر، 
وتنظيمي موجود منذ ٣٠ سنة لصالح إطار لم 

يتشكل نهائيا بعد!
التنظيم  يرون  من  وحدهم،  العصبويون 
أواًل، وقبل كل  المنظمات  ذاته.  هدًفا في حد 
»حزب  سيكون  النضالي.  للعمل  أدوات  شيء 
مناهضة الرأسمالية الجديد«، أداة أكثر فعالية 
من العصبة الشيوعية الثورية، سواء من حيث 
اتساع رقعة تأثيره، وانغراسه الشعبي، أو تنوع 
تياراته، بفضل المناضلين الذين قدموا إليه من 
الحزبين الشيوعي واالشتراكي، ومن الحركة 
لهم  يسبق  لم  الذين  أولئك  أو  اإليكولوجية، 
االنخراط في تنظيم سياسي، لكنهم أتوا إليه 
الحركة  النضال، وتجاربهم في  بعزمهم على 

االجتماعية.
حل  نعلن  ونحن  إًذا،  يغمرنا  يكن  لم 
العصبة، أي حنين إلى الماضي. ما كان يغمرنا 
تمنعنا  ال  جديدة،  نضال  أداة  ببناء  بهجتنا  هو 
نخترع  أن  من  الصلبة،  البرنامجية  معالمها 
معًا، في الميدان، قواعد تنظيمية جديدة ولغة 

يفهمها الماليين.
• ليس لـ«حزب مناهضة الرأسمالية الجديد« 
مرجعيات تروتسكية، وال لينينية، وال ماوية، 
أي  التروتسكيون،  يشكل  هل  جيفارية.  وال 
قدامى أعضاء العصبة الشيوعية الثورية، تيارًا 

منظمًا داخله ؟
والتنظيمية  السياسية  النقلة  مسألة   -
مهمة  الرابعة.  األممية  على  حتى  مطروحة، 
منظمات  تكوين  على  المساعدة  هي  األممية 
من  تأثيرًا  أوسع  للرأسمالية،  مناهضة  ثورية 
هو  كما  انغراسًا،  منها  وأكثر  فروعها، 
الحال، خارج فرنسا، بالنسبة لـ »كتلة اليسار« 
األخضر«  األحمر  »التحالف  أو  البرتغالية 

الدانمركي.
ظروف وإيقاع العمل النضالي مختلفة من 
بلد آلخر. لهذا السبب، وبالرغم من بداية وجود 
للرأسمالية  المناهضة  التنظيمات  بين  تنسيق 
السابق  من  الالتينية،  وأمريكا  أوروبا  في 
هذه  تضم  جديدة  أممية  عن  الحديث  ألوانه 

األحزاب الجديدة.
ليس حزب مناهضة الرأسمالية الجديد فرعا 
من فروع األممية الرابعة إال أنه بإمكانه، إذا 
رغب في ذلك، أن يشارك في جميع مبادراتها، 
من  أعضاؤه  وسيبقى  مالحظ،  عضو  بصفة 
فردي.  بشكل  إليها  منتسبين  العصبة،  قدامى 
سيواصلون دفع اشتراكاتهم إليها، ولن يغادر 

موقعه.  قيادتها  في  عضوًا  منهم  كان  من 
التحضير  في  يساهموا  أن  سيمكنهم كذلك 
في  المشاركة  خالل  من  العالمي،  لمؤتمرها 
الحزب، ممن  مفتوحة ألعضاء  إقليمية  ندوات 

ال ينتسبون إلى األممية.
• ما وجوه الشبه بين تجربة »حزب مناهضة 
الرأسمالية الجديد«، من جهة، و«كتلة اليسار« 
والحرية«  االشتراكية  و«حزب  البرتغالي 

البرازيلي، من جهة أخرى ؟
المنظمات  هذه  بين  شبه  أوجه  هناك   -
جذور  وتعدد  برامجها،  حيث  من  الثالثة، 
الفروق.  اإليديولوجية، وأيضا بعض  مؤسسيها 
أي  ينخرط  لم  العصبة،  وباستثناء  فرنسا،  في 
تيار ذو انغراس وطني، في مسار تأسيس حزب 
مناهضة الرأسمالية. األمر مختلف في البرتغال، 
فنواة »كتلة اليسار« تشكلت من أحد تيارات 
ماوية.  الشيوعي، وكذلك من منظمة  الحزب 
االشتراكية  و«حزب  حزبنا،  بين  الفرق  أما 
األخير  هذا  كون  ففي  البرازيلي،  والحرية« 
ناتج انشقاق عن حزب كبير، »حزب العمال«.

القاسم المشترك بين التنظيمات الثالثة، هو 
أنها كلها أحزاب مناهضة للرأسمالية، تكونت، 
ال على أساس معايير تاريخية أو إيديولوجية، 
بل  االنتماءات،  من  غيرها  أو  كالتروتسكية 
للمهام«،  وتصور  لألحداث  »فهم  أساس  على 
إنشائها.  في  ساهموا  من  كل  إجماع  حقق 
كل هذه األحزاب تهدف كذلك إلى أن تصبح 
مختلفة،  وتجارب  تيارات  بين  التقاء،  نقاط 
رفض  قاعدة  على  جميعها  تأسست  أنها  كما 
الليبرالية«،  »االجتماعية  الحكومات  مساندة 
أو المشاركة فيها. حزبنا مثال يرفض التستر 
على سياسة »الحزب الشيوعي الفرنسي« الذي 
الراديكالي،  الخطاب  بين  التوفيق  يحاول 
في  االشتراكي«،  الحزب  مع«  والتحالف 
االشتراكية  »حزب  واألقاليم.  المدن  كبرى 
إدانة  قاعدة  على  أيضا  هو  تشكل  والحرية« 
حزب  دعم  ورفض  »لوال«،  حكومة  سياسة 
العمال لها. كذلك األمر بالنسبة لكتلة اليسار 
المنعقد  مؤتمرها  في  أكدت  فهي  البرتغالية، 
مع  حكومي  تحالف  لكل  رفضها  مؤخرًا 

الحزب االشتراكي. 
المناهضة  األحزاب  هذه  كل  يميز  ما 
عن  سياسيًا  استقاللها  هو  للرأسمالية، 
تشكل  عدم  وكذلك  االشتراكي«  »الحزب 
هذا  في  نهائي.   تام  بشكل  استراتيجياتها 
حزبنا،  خصوصياته.  منها  لكل  فإن  اإلطار، 

مثاًل، ليس تنظيمًا مناهضًا للرأسمالية فحسب، 
فهو يدعو أيضا إلى التغيير الثوري للمجتمع، 
الثوري  اإلرث  مجمل  إلى  باالنتساب  ويعتز 
الفرنسي : »كومونة باريس« و »إضراب ١9٣٦ 

العام«، و«حركة مايو ١9٦8«.
حزب  قادة  أحد  سابادو،  فرنسوا  قال   •
إن  تصريحاته  أحد  في  الرأسمالية،  مناهضة 
حزب  من  تحول  البرازيلي  العمال  »حزب 
ما  ليبرالية«.  اجتماعية  تنظيم  إلى  طبقي 
»الديمقراطية  تيار  وتجربة  لتجربته  تقييمك 

االشتراكية« التروتسكي في صفوفه ؟
- جوابي في ثنايا سؤالك. عند ميالده، كان 
يعتمد  الطبقي،  للصراع  العمال« حزبًا  »حزب 
على النقابات، إال أنه، من خالل تسييره كبرى 
جهاز  في  تدريجيًا  اندمج  البرازيلية،  المدن 
ومؤسساتها.  البرازيلية  البورجوازية  الدولة 
يعرف  كان  األصل،  في  العمال«،  »حزب 
نفسه كتنظيم مستقل عن أرباب العمل وعن 
»المركزية  بيروقراطية  أن  إال  الجنراالت، 
المدن  كبرى  ومنتخبي  المتحدة«  العمالية 
من  وزنا  أكثر  سياسته،  ميزان  في  كانوا 
يمكن  الراديكاليين.  وناشطيه  نقابييه 
أنه  »توهم   : يلي  كما  له  حدث  ما  تلخيص 
استولى على السلطة، في حين أن السلطة هي 
يسلم  لم  الحظ،  لسوء  عليه«.  استولت  التي 
من  االشتراكية«  »الديمقراطية  تيار  أعضاء 

هذا الوهم.
• في معرض حديثك إلى إحدى الصحف 
العالمية  االقتصادية  األزمة  عن  الفرنسية، 
ما  جديد«.   ١9٦8 »مايو  إلى  دعوت  الحالية 
في  جديد«   ١9٦8 »مايو  يكون  أن  يمكن 

السياق العالمي الراهن ؟
- هو تعبئة عالم الشغل والشبيبة في حركات 
المطول«،  العام  اإلضراب  »حركات  نوع  من 
يرافقها مسار تنظيم ذاتي، يتمخض عن تنسيق 
مندوبون  يشكلها  إضراب،  للجان  وطني 
في  مهامهم  من  تنحيتهم  يمكن  منتخبون، 
بالضرورة  وضع كهذا  عن  ينتج   . وقت  أي  
للبورجوازية،  »القانونية«  السلطة   : سلطتان 
ومنتخبيها  وحكومتها  التشريعية  بمجالسها 
وإن  »الشرعية«،  والسلطة  وبوليسها،  وجيشها 
كانت غير »قانونية«، لمجلس مندوبي لجان 
حتى  السلطتان  هاتان  وستتصارع  اإلضراب. 
أقوله  ما  ليس  األخرى.  على  إحداها  تنتصر 
»يوتوبيا« حالمة، لكنه محاولة لتدارك نقائص 

حركة مايو١9٦8.

العامل يف حاجة إىل »مايو 1968« جديد
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غادة طنطاوي

بلغ التوتر الطائفي في المجتمع المصري حدودًا خطيرة، في السنوات األخيرة. 
يتخذ هذا التوتر أشكااًل متفاوتة الحدة، لكنه حاضر بقوة على الدوام، ففي الحاالت 
تطورت،  وقد  ومسيحي،  مسلم  بين  عادية  مشاجرة  نشاهد  ما  كثيرًا  القصوى، 
فجأة، إلى صراع طائفي، عادة ما يسفر عن حدوث اعتداءات على ممتلكات 
األقباط، وأحيانا أرواحهم. وقد يؤدي قيام األقباط بأداء الصالة في منزل، إلى 
نتيجة مماثلة، بدعوى السعي لتحويل المنزل إلى كنيسة. وإذا تحولت مسيحية 
إلى اإلسالم، تندلع االحتجاجات بين األقباط، والتي يكون دائما مقرها الكنائس. 
وبخالف هذه الحاالت القصوى من االحتقان الطائفي، نجد المشاعر غير الودية 

تجاه األقباط، موجودة تحت السطح بشكل دائم في المدارس وأماكن العمل.

جذور املسألة القبطية

إضاءات فكرية  ونقدية
دراسات
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التوتر  تصاعد  أن  بالمالحظة،  الجدير  مــن 
الحركة  بتصاعد  مــقــرونًــا  جـــاء  الــطــائــفــي، 
ــم تــشــهــدهــا مصر  االجــتــمــاعــيــة، إلـــى حــــدود ل
مــنــذ عــقــود. فــالــحــالــة الــراهــنــة مــن التحرك 
الشعبي، الذي شمل قطاعات واسعة، من عمال 
احتجاجًا  ومهمشين،  وفالحين  وموظفين 
من  حقوقهم،  على  المستمر  الــعــدوان  على 
جانب الدولة والرأسماليين، ال يمكن التقليل 
حالة  من  المصريون  عانى  فقد  أهميتها.  من 
من اإلفقار المستمر، عبر ثالثة عقود، نتيجة 
تبني سياسات التحرير االقتصادي، القائمة على 
الدولة عن دورهــا، في تقديم الخدمات  تخلي 
التسهيالت  كافة  وتقديم  للشعب،  األساسية 
لــــرأس الــمــال الـــخـــاص، عــلــى حــســاب العمال 
الواسع،  الفعل  رد  كـــان  ثـــم،  ومـــن  بالطبع. 
الراهنة.  االجتماعية  الحركة  في  المتمثل 
وبالرغم من أن هذه الحركة الناشئة، ما تزال 
أنها  إال  أقسامها،  بين  والعزلة  بالتشتت  تتسم 
أيضًا،  هنا  ومــن  للتغيير.  واسعة  أفاًقا  تفتح 
المسألة  فهذه  القبطية.  المسألة  أهمية  تأتي 
الطبقي  الصراع  مستقبل  تحديد  في  حاسمة 
في مصر، بين المستَغَّلين والفقراء من جهة، 
ومن مستَغِليهم من الرأسماليين، المتحالفين 
أنه ببساطة  الدولة، من جهة أخــرى. ذلك  مع 
بداًل من أن يبحث الفقراء من الجانبين، عما 
يوحدهم من مصالح، ويقفون جنبًا إلى جنب، 
يمكن  شقائهم،  في  المتسببين  مواجهة  في 
أن يتخذ الصراع مسارًا من العداء، واالنقسام 
على أســاس الــديــن، وهــو صــراع سيخرج منه 
الطرفان خاسرين، بينما يكون الرابح الوحيد 
بمسلميها  الرأسمالية  والطبقة  الــدولــة،  هــو 

ومسيحييها.
األفكار  بعض  طــرح  الورقة  هــذه  تحاول 
الحلول  الــقــبــطــيــة، ومــنــاقــشــة  الــمــســألــة  عـــن 
وتجدر  المسألة.  هذه  مع  للتعامل  المطروحة 
اإلشارة في البداية إلى أن مساحة هذه الورقة 
القبطية،  المسألة  إلى أصول  بالعودة  ال تسمح 
بالرغم من  الحديثة،  الدولة  قبل  ما  فترة  في 
البداية هنا،  ذلــك.  ومن ثم فإن نقطة  أهمية 
هي الدولة الحديثة، التي بدأت مع عهد محمد 
علي، ومع أن مشكلة األقباط كانت  حاضرة 
قبل ذلك بقرون-منذ دخول اإلسالم إلى مصر- 
في  مختلفة،  وأبعادًا  أشكااًل  اتخذت  أنها  إال 
ــة، كـــان هناك  ــحــداث ال ــة. فقبل  ــحــداث ال ظــل 
إطار ثابت يحكم العالقة، ولم تكن مسائل 
األقباط  أن  أي  والمساواة مطروحة.  الحقوق 

ويبقون  والــخــراج،  الجزية  يدفعون  كــانــوا 
باعتبار  الحكومية،  السلطة  مراكز  خــارج 
أن الذمي ال يحق له التمتع بمكانة قانونية، 
تجعله يتحكم بشئون المسلمين. وفي السياق 
ضد  للشهادة  أهلية  للذمي  يكن  لــم  نفسه، 
مسلم. وكانت كل طائفة تخضع لقواعدها 
بقى  ثم،  ومن  بها.  الخاصة  والمدنية  الدينية 
المسيحيون رهنًا ألهواء الحاكم، فيعيشون 
أحيانًا في ظل أوضاع تتسم بالتسامح، وأحيانًا 
أخرى يعانون ظروًفا شديدة القهر، والخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر اهلل، هو المثال األكثر 
شــهــرة، فــي هـــذا الـــصـــدد. بــدايــة مــن العصر 
باإلقباط  االستعانة  بــدأت  فصاعدًا،  الفاطمي 
الضرائب،  وجــمــع  المالية  الشئون  إدارة  فــي 
وهو ما مثل دافعًا للصراع، حيث وُضع جامع 
الضرائب القبطي في مواجهات مع الفالحين 

الفقراء.
وفــــي كـــل األحـــــــوال، فــــإن مــســألــة وضع 
الدولة  فـــي  ودورهـــــــم  ــــاط،  األقــــب ومـــكـــانـــة 
واالقــتــصــاد، لــم تُــطــرح ســوى فــي ظــل الدولة 
العالقات  تغلغل  بــبــدء  الــمــرتــبــطــة  الــحــديــثــة، 
الرأسمالية،  والذي حتم بدوره، وحدة السوق 
ونظم اإلدارة، ومن ثم فكرة الكيان الوطني 
الموحد، حيث ينتمي األفــراد لرقعة جغرافية 
إَذن، مفاهيم  القانون.  أمام  بعينها، ويتساوون 
األمة والقومية، والمواطنة وغيرها هي كلها 
مفاهيم ارتبطت بالدولة الحديثة.  وفي حقيقة 
األمر، فإنه في الحالة المصرية، كان الوضع 
العام قبل الدولة الحديثة يقوم على أن كان 
الحكام وأعوانهم وقادة الجيش في غالبيتهم 
من غير المصريين، فيما ظلت غالبية السكان، 

مسلمين ومسيحيين، من الفالحين الفقراء. 
األقليات  فـــإن مشكلة  الــســيــاق،  هـــذا  فــي 
بشكلها الراهن، دينية كانت أم عنصرية أم 
قومية، هي سمة من سمات العصر الرأسمالي. 
فــمــن نــاحــيــة، تطلب تــطــور الــرأســمــالــيــة في 
ظروف بعينها تنبي نهج طائفي أو عنصري.  
العبيد  دور  األمــريــكــيــة، كــان  الــحــالــة  ففي 
محوريًا في زراعــة القطن التي تمثل عصب 
النظريات  تعزيز  أسهم في  ما  الصناعة، وهو 
أدى  الهند،  السود. وفي  تأخر  العنصرية حول 
المزارعين  على  الــرأســمــالــي  الــســوق  ضغط 
التاسع  الـــقـــرن  فـــي  ــار  ــصــغ الــمــتــوســطــيــن وال
االســتــغــالل على  ــى تكثيف ضــغــوط  إل عشر 
العمال الذين ال يملكون أرضًا، وهم طائفة 
الداليتس )المنبوذين( مما أدى بدوره إلى إعادة 

على  التأكيد  وكــان  الطائفي.  النظام  إنتاج 
لإلمبريالية  مهمة  مسألة  البروتستانت  تفوق 
الحركة  مـــقـــاومـــة  أجــــل  مـــن  الــبــريــطــانــيــة 
الوطنية في إيرلندا التي شهدت موجات صعود 
السابع عشر وحتى  القرن  نهايات  عديدة منذ 
عشرينيات القرن العشرين. من ناحية أخرى، 
الطائفي  االختالف  بدافع  االنقسام  إثارة  تظل 
النزاع  الحــتــواء  أمــان  دائما صمام  العرقي  أو 
تبدو  أن  يمكن  أسبابًا  تُقدم  حيث  الطبقي، 
لالنقسام.  مــبــررًا  العاملة  الطبقة  نظر  فــي 
فالتمييز ضد السود أو اليهود يمكن أن يسهم 
في إخفاء التمييز األوسع الذي يشمل العمال 
والفقراء ككل، ويخلق أوهامًا حول تفوق 
أو انحطاط هذا العنصر أو ذاك، كثيرًا ما 
أنه  المشتركة، كما  بالمصالح  الوعي  تعوق 
بأنها  األخــرى  القطاعات  لدى  ارتياحًا  يعطي 
في وضع أفضل، ويصعب من تجاوز اختالفات 
التحرر من عالقات  أجل  الدين من  أو  اللون 

االستغالل.

دولة محمد علي :
الدولة  بـــنـــاء  عــلــي  مــحــمــد  عــصــر  دشــــن 
هذا  اتسم  فقد  ثــم  ومــن  الحديثة.  المصرية 
تحديث  صعيد  على  حاسمة  بتغيرات  العصر 
الزراعة وبناء المصانع وبناء وتطوير الجيش، 
التعقيد.  وتأسيس جهاز دولــة على درجــة من 
التجنيد  نظام  مــرة  ألول  علي  وأدخــل محمد 
ضمت  بعثات  وأرســـل  للمصريين،  اإلجــبــاري 
أوروبا  فــي  الحديثة  الــعــلــوم  لــدراســة  الــمــئــات 
وضعية  تتبعنا  وإذا  خــاص.  بشكل  وفرنسا 
األقباط في عصر محمد علي، نجد أنها شهدت 
تطورًا متسًقا مع تطور المجتمع، ولكن في 
حــدود الــدور الــذي اضطلع به بعض األقباط 
في القرون السابقة بشأن إدارة الشئون المالية 
وجــبــايــة الــضــرائــب وحــســابــات الـــدخـــل. ومع 
األقباط  عــدد  تــزايــد  الــدولــة،  مؤسسات  توسع 
في الدواوين الحكومية، ولكنه تركز في 
أن  ذلك  يعني  أن  دون  بالمالية،  المتعلقة  تلك 
غالبية األقباط في تلك الفترة كانوا يعملون 
في تلك المهن، حيث أن غالبية األقباط  آنذاك 
ظلوا من الفالحين الفقراء. على أية حال، فقد 
ظلت هناك مسافة بين إصالحات محمد علي 
وبين األقباط. والمثال األوضح على ذلك هو 
أن  الجيش. فبالرغم مــن  فــي  األقــبــاط  وضــع 
محمد علي كان أول من قام بتشكيل جيش 
من المصريين – وفًقا لمرسوم عام ١8٢٢— 
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اإلجباري  التجنيد  مبدأ  إقـــرار  مــن  وبالرغم 
للمرة األولى والتوسع في التجنيد، حيث بلغ 
عدد الجيش المصري عام ١8٣9 إلى ٣٧٦ ألف 
أن  كما  قبطي.  أي  تجنيد  يتم  لــم  جــنــدي، 
البعثات التي أرسلها محمد علي لدراسة الفنون 
العسكرية والطب والهندسة والزراعة والطب 
لم  األشــخــاص،  مئات  شملت  والتي  البيطري، 

تضم أقباًطا.
إسماعيل، حدث تطور  ثم  في عهد سعيد، 
نوعي في وضع األقباط، في اتجاه ما يمكن 
سعيد   ألغى  فقد  المواطنة.  حقوق  نسميه  أن 
نظام الجزية، عــام١8٥٥، وبدأ  تجنيد األقباط 
تطورات  إســمــاعــيــل  عــهــد  وشــهــد   .١8٥٧ عـــام 
عملية  في  قدمًا  بالمضي  يتعلق  فيما  مهمة 
التحديث، واالعتماد المتزايد على المصريين 
أول  إنشاء  قانون  سن  تم  وعندما  اإلدارة.  في 
مجلس نيابي لم ينص على تفرقة على أساس 
الدين. وعُين قضاة أقباط في المحاكم، في 
في  وكـــان  الحديثة.  المحاكم  إنــشــاء  إطـــار 
مجلسي١8٦٦،و١8٧٠، نواب أقباط، كما أن في 
»باشا«  لقب  أيضًا، جرى منح  إسماعيل  عهد 
ألول قبطي. وفي عام١88٠، صدر قانون القرعة 
المصريين  أن  على  نــص  الـــذي  العسكرية، 
مكلفون بالخدمة العسكرية، دون النظر إلى 
الديانة. وفي سياق التوسع في التعليم التحقت 
أعداد كبيرة من األقباط بالمدارس وأختير 
في  للتعلم  أرسلت  التي  البعثات  أقباط ضمن 
أبعاد عملية  الخارج. وبشكل عام، كان من 
أن برز دور  التي بدأها محمد علي  التحديث 
األقباط في الحياة العامة، ودشن لمرحلة جديدة 
من العالقة بين المسلمين واألقباط، بصفتهم 

مواطنين ينتمون إلى الدولة المصرية.
شعار«مصر  لترفع  العرابية  الثورة  جــاءت 
للمصريين«. وتم تعيين قبطيين في مجلس 
النواب، الذي شُكل في ظل الثورة، وألقى عبد 
اهلل النديم الخطب التي ركزت على عناصر 
الوحدة بين المسلمين واألقباط. وبالرغم من 
ذلك، لم توجد إشــارات على أن األقباط لعبوا 
أنها،  ذلــك  العرابية.  الــثــورة  في  شــأن  ذا  دورًا 
حظيت  الـــذي  الشعبي  التأييد  مــن  وبــالــرغــم 
ثورة  باألساس  مراحلها، كانت  بعض  في  به 
للجيش بقيادة كبار الضباط من المصريين. 
ولما لم يكن لألقباط في تلك الفترة وجود 
تفصلهم  ظلت  فقد  الــفــئــة،  تلك  فــي  يــذكــر 
أخرى،  نــاحــيــة  ومـــن  مــســافــة كــبــيــرة.  عنها 
تتعلق  مطالب  رفعوا  ورفاقه  عرابي  أن  رغم 

بالجيش والديون الخارجية والعالقة مع الدول 
الحياة  وتعزيز  الخديوي  وسلطات  األوروبية 
تخص  معظمها  فــي  مطالب  وهـــي  النيابية، 
الثورة  تأثر  أن  إال  عــام،  بشكل  المصريين 
األفغاني  الدين  وبجمال  اإلســالمــي،  بالخطاب 
بشكل خاص، مثل عنصرًا حال بينها وبين 

جذب األقباط.

االحتالل البريطاني:
ــدايــة عهد  ارتــبــطــت الــعــقــود األولــــى مــن ب
االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، بــتــراجــع فــي وضع 
بين  العالقة  عــام، وكذلك  بشكل  األقــبــاط، 
السابقة،  بالعقود  المسلمين واألقباط، مقارنة 
التي دفعت بعملية االندماج في الدولة.  فعلى 
االحتالل  اتخذ  الكثيرون،  توقع  ما  عكس 
البريطاني سياسة تمييزية ضد األقباط فيما 
النظر  العامة. وكان وجهة  بالوظائف  يتعلق 
التي تبناها اللورد كرومر، المعتمد البريطاني، 
هي أنه يجب الحذر إزاء التعامل مع األقباط. 
ــحــرص عــلــى عدم  وكـــان ذلـــك راجـــع إلـــى ال
استفزاز األغلبية المسلمة، خاصة وأن األقباط 
لم يظهروا ترحيبًا وال استعدادًا للتعاون مع 
قوات االحتالل. ومن ثم كان االعتماد بشكل 
أساسي على المسيحيين من غير المصريين، 
الشام.  من  القادمون  أولئك  أساسي  وبشكل 
غير أن هذا االستبعاد كان يقابله تحول آخر، 
على صعيد وضع األقباط، فقد أدت تطورات 
ــى تــكــون طبقة من  الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إل
ناحية  مــن  األقــبــاط.  واألعــيــان  التجار  كبار 
أخرى، شهدت هذه الفترة تزايدًا ملحوًظا في 
التحاق األقباط بالمدارس المصرية وكذلك 
مـــدارس اإلرســالــيــات األجنبية، وهــو مــا وسع 
طبقة  تكوين  في  وساهم  المتعلمين  دائــرة 
اإلدارات  أكــبــر  مــن  وكـــان  قبطية.  وســطــى 
في الدولة إدارة المالية والضرائب، وهي التي 
ضمت أعدادًا كبيرة من األقباط استمرارًا 
المجال.  هذا  في  تاريخيًا  لعبوه  الــذي  للدور 
القرن  مــن  األول  الــعــقــد  إحـــصـــاءات  وتــشــيــر 
 ٪٧ يمثلون  كانوا  األقباط  أن  إلى  العشرين، 
مــن الــمــصــريــيــن، ويــســيــطــرون عــلــى ٢٠٪ من 
الثروة، ٤٥٪ من الوظائف الحكومية و٤٠٪ من 
الرواتب الحكومية. وحتى بافتراض عدم دقة 
هذه األرقام أو تحيزها، إال أنها تظل ذات داللة، 
في  القبطية  المسألة  نشأة  فهم  على  وتساعد 
تلك الفترة. فقد أصبحت هناك طبقة عليا من 
التجار واألعيان وطبقة وسطى من المتعلمين، 

تتبنى الدفاع عن حقوق األقباط، وترفع مطالب 
المساواة في الوظائف القيادية، والمساواة في 
المعاملة عبر أتخاذ أيام األحد عطلة، وتدريس 
الديانة المسيحية في المدارس...إلخ. وال يعني 
في  الغنية  الطبقة  يمثلون  األقباط  أن  األمــر 
مواجهة المسلمين الذين يمثلون الفقراء، ذلك 
أن أغلب األقباط آنذاك كانوا من الفالحين 
سبق  كما  المسلمين،  مثل  مثلهم  الــفــقــراء، 
الـــقـــول، لــكــن تــطــور نــخــبــة ثــريــة ومتعلمة 
شجع على طرح المسألة في الحياة السياسية 

المصرية.
في تلك الفترة، كان على رأس الحركة 
الــوطــنــيــة الــحــزب الــوطــنــى بــقــيــادة مصطفي 
كــامــل. ورغــــم أن الــحــزب ضــم فــي لجنته 
ويصا  األقــبــاط—هــمــا  مــن  أثنين  التنفيذية 
واصــــف، ومــرقــص حــنــا، إال أنـــه اتــخــذ مياًل 
إسالميًا، ودعا لالنضواء تحت السيادة العثمانية، 
االستقالل  لتحقيق  وسيلة  ــك  ذل أن  باعتبار 
بشخصيات  الــحــزب  وارتــبــط  بريطانيا.  عــن 
الشيخان؛ علي يوسف وعبد  أهمها  إسالمية، 
الــعــزيــز جـــاويـــش، الــلــذيــن كــانــا مــن أكثر 
اإلسالمية.  الجامعة  لفكرة  تحمسًا  الــدعــاة 
الحزب  بين  هــوة  أن خلق  التوجه  لهذا  كــان 
واألقباط. وعقب وفاة مصطفي كامل، ازداد 
األمر سوًءا، حيث فقد محمد فريد الذي ترأس 
الحزب التأييد المحدود الذي كان يتمتع به 
احتجاجه  أعلن  حينما  األقــبــاط،  بين  الحزب 
للوزراء عام  على تعيين بطرس غالى رئيسًا 
١9٠8. وبشكل عام شهدت السنوات العشر من 
١9٠8 إلى ١9١8، التي اتسمت بتراجع الحركة 
التوترات  فــي  تــصــاعــدًا واضــحًــا  الــوطــنــيــة، 
الطائفية، وتدهورًا في العالقات بين المسلمين 
واألقباط. وكانت مظاهر هذا التوتر عديدة. 
فقد اشتعلت الحرب بين الصحف ذات التوجة 
اإلسالمي )اللواء والمؤيد(، والصحف القبطية 
)مصر، والوطن(، حول قضايا حقوق األقباط 
المسيحية في  الديانة  الوظائف، وتدريس  في 
منذ  مصر  فــي  المسلمين  وسجل  الــمــدارس، 
بطرس  اغتيال  وأدى  العاص.  بن  عهد عمرو 
غالى عام ١9١١ على أيدى شاب له صلة بالحزب 

الوطنى إلى مزيد من التردي.
ــاخ، انــعــقــد المؤتمر  ــمــن وفـــي ظــل هـــذا ال
عددًا  وناقش   ،١9١١ عام  أسيوط،  في  القبطي 
من المطالب، على رأسها اتخاذ أيام األحد عطلة 
رسمية، والمساواة بين األقباط والمسلمين في 
وإقــرار نظام يضمن  القيادية،  الوظائف  تولى 
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وهى  النيابية،  المجالس  في  األقــبــاط  تمثيل 
بنظام  المطالبة  بها  يتم  التي  األولـــى  الــمــرة 
المدارس  على  الحكومة  وإنــفــاق  الــحــصــة، 
األطيان،  على  الضرائب  من حصيلة  القبطية 
وردًا  منها.   ٪١٦ يدفعون  األقباط  كان  حيث 
على المؤتمر القبطي انعقد المؤتمر اإلسالمي 
العام نفسه. وكانت من بين  القاهرة في  في 
توصيات المؤتمر رفض مطلب عطلة اآلحاد، 
اإلسالم،  هــو  الــدولــة  ديــن  أن  على  والتأكيد 
واتخاذ الكفاءة كقاعدة للتعيين مع التأكيد 
عــلــى الــحــكــومــة أن تــأخــذ فــي االعــتــبــار أن 

»األقباط تجاوزا فيما نالوه من الوظائف الحد 
االنتخاب  قــانــون  تعديل  ورفـــض  الــمــعــقــول«، 
بما يجعل لكل طائفة ممثلين في المجالس 
النيابية. وعلى أية حال فقد مثلت حالة التوتر 
الطائفي التي سادت في تلك الفترة، والتي عبر 
اإلسالمي،  ثــم  القبطي  المؤتمر  انعقاد  عنها 
القبطية،  بالمسألة  يتعلق  فيما  تحول  نقطة 
فيها  تطرح  التي  األولـــى  الــمــرة  حيث كانت 
مواطنين  باعتبارهم  األقــبــاط  حقوق  قضية 

مصريين على بساط البحث.
الحداثة  قضية عالقة  مناقشة  تجدر  وهنا 

الذي  السؤال  أن  إذ  الطائفية.  المسألة  بتجاوز 
عملية  تسفر  لم  لماذا  هو  الذهن  إلــى  يتبادر 
التحديث في مصر عن تسوية لمسألة األقليات 
اليهود  الفرنسية  الثورة  الدينية، كما حررت 
بالضرورة  الــحــداثــة  تــكــن  لــم  أواًل،  مــثــال؟. 
اإلشارة  تمت  كما  األقليات،  لتحرير  مــرادًفــا 
نهائيًا  تقدم حاًل  لم  الحداثة  أن  أعــاله. كما 
في ظل  لليهود  حــدث  ما  بدليل  القضية  لهذه 
النازية في الثالثينيات، وما يحدث للمسلمين 
في بعض المجتمعات الغربية اليوم. وفي كل 
األحوال، فالمسألة تتوقف إلى حد كبير على 
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دراسات

الــذي جــاءت فيه الحداثة. وفي مصر،  السياق 
فرضت عملية التحديث نفسها، في إطار سعي 
الدفاع  قــادرة على  النظام لتكوين دولة قوية 
ذلك  أجل  والتوسع خارجيًا. ومن  نفسها  عن 
الغربية  العلوم  على  التعرف  مــن  البــد  كــان 
والفنون  التكنولوجية  والتطورات  الحديثة 
الــتــحــديــث كـــان عملية  أن  أي  الــعــســكــريــة. 
أجريت بشكل فوقي لدعم الدولة  االستبدادية، 
علي.  محمد  بقيادة  للشك،  مجااًل  يــدع  ال  بما 
ومن أجل ذلك كان البد لهذه العملية أن تتم 
بطريقة متسارعة، وفي فترة زمنية محدودة. 
األســاســي كان  االهــتــمــام  أن  ولــيــس مصادفة 
للعلوم دون األفكار والفنون الغربية. فحقول 
بشكل  اإلنسانية  والعلوم  والفلسفة  اللغويات 
عام لم يكن لها نصيب يُذكر من االهتمام 
والنتيجة  الــدراســيــة.  علي  محمد  بعثات  فــي 
عن  نقل  الـــذي  التحديث  أن  لذلك  الطبيعية 
عنها  يأخذ  لم  والتكنولوجيا،  العلم  فرنسا 
قيم الديمقراطية والمساواة والعلمانية. وهذه 
ليست سمة مصرية خالصة، ولكنها سمة عامة 
الرأسمالي.  التطور  في  تأخرت  التي  للبلدان 
فهذا التطور هنا يكون مدفوعًا بفعل عامل 
المنافسة الخارجية، ال بفعل التطور الطبيعي 
لقوى اإلنتاج. ومن ثم فإنه يتم استيراد أكثر 
سياسية  بيئة  فــي  لتعمل  تــقــدمًــا،  التقنيات 
وثقافية متأخرة إلى هذه الدرجة أو تلك عن 
الخارج.  من  نُقلت  التي  الحديثة  المخترعات 
وفي العقود التالية، ومع تطور التعليم واتساع 
قيم  إدخــال  بالشك  ما صاحبه  وهــو  مجاالته، 
الحداثة، ظلت تلقى مقاومة شديدة، ألنها وردت 
فقد  ثم  ومن  االستعمارية،  السيطرة  ظل  في 
اعتبرت من جانب الكثيرين وسيلة للهيمنة 
طريًقا  كونها  من  أكثر  الغربية،  الثقافية 

إلدخال قيم التقدم والمساواة. 

ثورة 1919:
ثورة ١9١9 وحتى ١9٥٢  الفترة من  توصف 
باعتبارها العصر الذهبي للوحدة الوطنية في 
مصر. وبالرغم من أنه عادة ما يتم رسم صورة 
وردية مبالغ فيها إلى حد ما عند تصوير تلك 
تجسيدها  في  األفضل  أنها كانت  إال  الفترة، 
وكانت  واألقــبــاط.  المسلمين  بين  للروابط 
األقباط  ارتباط  في  انطالق  نقطة   ١9١9 ثورة 
الحالة  تصاعد  ظل  وفي  الوطنية.  بالحركة 
الثورة،  على  السابقة  السنوات  فــي  الطائفية 

وإدراك ما يمكن أن تنجم عنه من كوارث 
تعوق الحركة الوطنية، خاصة وأن بريطانيا 
كــانــت تــطــرح دومًــــا مــســألــة حــمــايــة حقوق 
لبقائها في مصر، أدركت  األقباط، كذريعة 
قيادة ١9١9 متمثلة في سعد زغلول أهمية الدور 
وكان  الحركة.  هــذه  في  باألقباط  المناط 
أن  استطاعت  التي  األرضية  االستقالل  هدف 
تحقق هذا المستوى من التآخى بين الجانبين. 
عن  الفترة  تلك  غطت  التي  الكتابات  وتعبر 
إلى  النظر  فعند  التضامن.  مــن  فــريــدة  حالة 
المشاركة الواسعة لألقباط في الثورة، وتبنى 
»الــديــن هلل  مثل  شــعــارات  جميعًا  المصريين 
و«يحيا  ديننا«  و«الوطنية  للجميع«  والوطن 
ــهــالل مــع الــصــلــيــب«، وخــطــب الــقــســس في  ال
واالحتفال  الكنائس،  في  والشيوخ  المساجد 
القبطية،  الــســنــة  رأس  عــيــد  ــنــيــروز،  ال بعيد 
بــقــوة في  القبطي  والــحــضــور  قــومــي،  كعيد 
الوفد المصري، حتى أنه عقب حدوث االنشقاق 
ستة  تضم  للوفد  العليا  اللجنة  كانت  األول، 
وكأنه  األمــر  يبدو  مسلمين،  وثالثة  أقباط 
غير قابل للتصديق، خاصة عند المقارنة بما 
كان عليه الحال في السنوات السابقة، وما آلت 

إليه االوضاع اليوم.
عند وضع دستور ١9٣٢، أثيرت مسألة نظام 
الحصص لألقباط في المجالس النيابية، وتم 
وكان  للطائفية.  تكرس  باعتبارها  رفضها 
في  تحقق  ما  على  بناء  يعتقدون  الكثيرون 
ثــورة ١9١9، أن األمــر ســوف يتطور في اتجاه 
السياسية. ومع  الديني في  العامل  دور  انعدام 
الدستور على أن »اإلســالم هو  ذلك فقد نص 
دين الدولة«، بناء على اقتراح من المفتي، ولم 
يستطع أن يعارضه أعضاء اللجنة المُشكلة 
لوضع الدستور. وقد القى هذا النص اعتراضًا 
الباب أمام  من صحيفة الوطن باعتباره يفتح 
التي  التشريعية  االنتخابات  التفرقة. وأجريت 
سواء  الوفد،  رشحهم  من  نجح خاللها جميع 
كانوا مسلمين أو أقباًطا. وكذلك لم يُلحظ 
أجريت  الــتــي  االنــتــخــابــات  فــي  للطائفية  أثــر 
عامى ١9٢٥ و١9٢٦. وكانت فترة العشرينيات 
بشكل عام فترة انحسار للطائفية في السياسة 

المصرية. 
غير أن ذلك التوجه لم يتواصل، بل شهد 
محطات من التراجع خالل العقدين التاليين. 
وألن هذه الورقة ال تسمح بتتبع المسار الذي 
اتخذته المسألة القبطية بالتفصيل، فسوف يتم 
يعتقد  التي  القضايا  من  عدد  على  التركيز 

القبطية  بالمسألة  يتعلق  فيما  أهمية  لها  أن 
أواًل،  مصر.  في  السياسية  بالحياة  وعالقتها 
فشلت ثورة ١9١9 في تحقيق الهدف الذي قامت 
أعوام  تسفر  فلم  االستقالل.  وهــو  أجله،  من 
معاهدة  عــن  ســوى  الــمــفــاوضــات،  مــن  طويلة 
١9٣٦، التي أضعفت من شعبية حزب األغلبية، 
»الوفد«. من ناحية أخرى، أبدى الوفد، وسعد 
تمتد  أن  مــن  تخوًفا  خـــاص،  بشكل  زغــلــول 
اجتماعية،  مطالب  لتطرح  الوطنية  الحركة 
ومن ثم قام بحظر الحزب الشيوعي، وتقييد 
يطرح  لم  الوفد  أن  كما  العمالية.  النقابات 
إصالح  إجـــراء  مثل  اجتماعية  إصــالحــات  أيــة 
زراعى أو حماية العمال من الفصل التعسفي...

ثــورة ١9١9،  اتخذته  الــذي  العنف  إلــخ. وكــان 
بها  قام  التي  والهجمات  الواسعة،  واإلضرابات 
المالك، وهى  الفالحون ضد األغنياء وكبار 
كلها ممارسات أدانها قادة الوفد أنفسهم، دلياًل 
على حالة الغضب الشعبي واألوضاع المعيشية 
المتردية بفعل الفقر والبطالة وارتفاع األسعار، 
ونذيرًا بأن الحركة من الممكن أن تتطور 
ثم حرص  اجتماعية. ومن  إلى طرح مطالب 
إطار  القومي في  المشروع  تقييد  الوفد على 
والتفاوض،  طريق  عن  باالستقالل  المطالبة 
إلى  الــمــشــروع  هـــذا  تطوير  دون  والحيلولة 
أن  يمكن  ما كــان  وهــو  اجتماعي،  مشروع 
يشكل هدًفا جامعًا ويسير خطوات أبعد في 
طريق حل المسألة القبطية وتجاوز الطائفية.

الديمقراطية،  بعملية  يتعلق  فيما  أمـــا 
البرلمانية  والــحــيــاة  الــدســتــور  فــي  المتمثلة 
الـــهـــدف األساسي  والـــتـــي ظــلــت  واألحـــــــزاب، 
الثالثينيات  خــالل  الــوفــد  عليه  ركــز  الـــذي 
شأن  ذي  تغير  عــن  تنجم  فلم  واألربعينيات، 
في حياة الشعب. ومن ثم، وبالرغم من التأييد 
ما  بــأن  إدراك  هناك  أصبح  للوفد،  الكاسح 
النخبة  ثبات  مع  الوجوه  في  تغير  هو  يحدث 
في  حتى  الديمقراطية،  أن  كما  الحاكمة. 
ظل هذا المعنى المحدود، كثيرًا ما شهدت 
بحل  للملك  المستمر  التدخل  جــرّاء  تراجع، 
الــوفــد فــي االنتخابات عن  الــــوزارة وإســقــاط 

طريق التزوير.
الثانية، أن هذا الوضع أدى إلى  المالحظة 
أن التوقعات التي سادت عند قيام الثورة، حول 
تدريجيًا  تتراجع  سوف  الطائفية  المسألة  أن 
حتى تتالشى تمامًا وتصبح شيًئا من الماضي، 
لم تتحقق. ويمكن هنا اإلشارة باختصار إلى 
عدد من المظاهر التي تشير إلى استمرار دور 
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العامل الطائفي في السياسة.  فبالرغم من أن 
وزارات حزب الوفد ضمت العديد من األقباط، 
إلى أنه ظلت هناك وزارات محظورة عليهم، 
الحقانية والمعارف والداخلية. واستمر  وهى 
الجيش  المسلمين واألقباط في  التفرقة بين 
العالية.  بالرتب  يتعلق  مــا  خاصة  والــشــرطــة، 
كما لم يتول األقباط مناصب رؤساء ووكالء 
الجامعات. وأبقت حكومات الوفد على الخط 
أو  بناء  يكون  أن  اشــتــرط  ــذي  ال الهمايوني 
ترميم الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين، 
العثمانى.  السلطان  من  فرمان  بصدور  رهنًا 
اإلمبراطورية  سقوط  بعد  المسألة  وأصبحت 
العثمانية من سلطات الملك. كما لم يلغ الوفد 
العزبي  محمد  وضعها  التي  العشرة  الشروط 
باشا، وكيل وزارة الداخلية في أحدى وزارات 
تفرض  والتي   ،١9٣٤ عام  في  األقلية،  أحــزاب 

قيودًا تُصَعِب بناء الكنائس.
السياسية،  الحياة  مستوى  على  فإنه  ثالًثا، 
عودة  واألربعينيات،  الثالثينيات  عقدا  شهد 
ما  السياسية، وهو  الحياة  في  الدين  استخدام 
كان يعنى بالتبعية إثارة المسألة القبطية. فقد 
أستخدمت أحزاب األقلية، األحرار الدستوريين 
والحزب السعدي، الحضور القوي لألقباط في 
الــحــزب، واتهمته  الــوفــد، سالحًا ضد  قــيــادات 
باالنحياز لألقباط على حساب المسلمين. وتم 
استخدام سالح الطائفية عند توفير الموظفين 
الــذي كان يتم مع تغير كل وزارة. وأبدت 
حــكــومــات األقــلــيــة احــتــجــاجــات كبيرة ضد 
وزارة  فــي  األقــبــاط  الموظفين  عــدد  ــفــاع  ارت
المالية. وأدت نشأة جماعتي اإلخوان المسلمين، 
الديني في  الخطاب  إلى صعود  الفتاة،  ومصر 
السياسة، والذي لم يتوان عن مهاجمة األقباط 
في مناسبات عديدة، مما أثار نوعًا من التربص 
واالحــتــقــان الــطــائــفــي. إضــافــة إلــى ذلـــك، فقد 
الدين  مسألة  استخدام  على  السراي  حرصت 
الوفد.  لحزب  العلماني  الموقف  مواجهة  في 
فحاول الملك فاروق،بمساعدة الشيخ المراغي 
شيخ األزهر، طرح نفسه كخليفة للمسلمين. 
وصحب ذلك تعريضًا باألقباط وتأليبًا ضدهم، 
أسفر عن تعرضهم لعدد من االعتداءات. وفي 
هــذا الــســيــاق، استخدم الــديــن ضــد الــوفــد في 
انتخابات ١9٣8 حينما تم وصف مكرم عبيد، 
سكرتير الوفد آنذاك، بأنه عدو  الدين، وشن 
حزب األحرار حملة ضد الوفد باعتباره يمالئ 

لألقباط على حساب المسلمين.
األربعينيات،  خـــالل  الــمــنــاخ  هـــذا  اســتــمــر 

المناهضة  الــطــائــفــيــة  ــنــزعــات  ال وتــصــاعــدت 
لــألقــبــاط إلـــى حــد مــحــاولــة إحــــراق كنيسة 
بالزقازيق عام ١9٤8. ويالحظ أن تلك الحقبة 
الوفد  من  عبيد  أيضًا شهدت خــروج مكرم 
وهو  األقــلــيــة،  وأحــــزاب  الملك  مــع  وتحالفه 
ــة عــالقــة بالدين،  األمـــر الـــذي لــم يكن لــه أي
الذي  الميراث  إلى  بالشك وجه ضربة  لكنه 
 .١9١9 عــام  منذ  ترسيخه  على  الــوفــد  حــرص 
وأخيرًا، فقد أدى صعود الحركة الوطنية في 
األربعينيات إلى توجه عديد من شباب األقباط 
إلى االرتباط بالحركة الشيوعية. ولكن ظل 
أثر ذلك محدودًا بسبب ضعف تأثير المنظمات 
خاص  بخطاب  تتوجه  لــم  وألنــهــا  الشيوعية، 

لألقباط.

الحقبة الناصرية:
األحــــرار سوى  الــضــبــاط  تنظيم  لــم يضم 
القيادة.  مــوقــع  غــيــر  وفـــي  واحـــــد،  مسيحي 
وقــــد ســبــقــت اإلشــــــارة إلــــى أنــــه وجـــــدت قبل 
يتعلق  فيما  األقــبــاط  ضد  تفرقة   ١9٥٢ يوليو 
مستوى  فـــإن  ثــم  ومـــن  ــشــرطــة،  وال بالجيش 
أدنــى منه  حضور األقــبــاط في الجيش كــان 
المدنية. وفي  الدوائر  في  عنه  نوعية  بدرجة 
يتولى  يــولــيــو١9٥٢، كــان هناك قبطي واحــد 
منصب اللواء. وبشكل عام، يعتبر الكثيرون 
أن الفترة الناصرية عززت الطائفية، وكانت 
نقطة البداية فيما نشاهده اآلن من تمييز ضد 
األقباط. ويعود ذلك، وفًقا لوجهة النظر تلك، 
إلى عاملين: تبنى عبد الناصر خطاب القومية 
الــعــربــيــة،  الـــذي مهد لــبــروز الــعــامــل الدينى 
لتحديد الهوية، واتباع نظام الحصص لألقباط 

للمرة األولى.
على  الناصري  العهد  أثــر  اقتفاء  ــا  أردن إذا 
بمعنى  الطائفية  فقد كانت  األقــبــاط،  وضــع 
والمسيحيين  المسلمين  عالقات  في  التوتر 
أقل  والتمييز....إلخ،  المساواة  قضايا  وطــرح 
حدة في تلك الفترة من أى فترة تالية. غير أن 
ذلك ال يعود إلى أن الناصرية صاغت رؤية ثبت 
نجاحها للتعامل مع تلك القضية، ولكن ألنه 
تم القفز عليها واعتبارها كما لو كانت غير 
موجودة، واتخاذ إجراءات عملية – أو باألحرى 
براجماتية – كى تكتمل الصورة ويظهر أن 
هناك حضورًا قبطيًا في السياسة ومؤسسات 

الدولة.
الناصري  المشروع  بطبيعة  ذلــك  يرتبط 
وتناقضاته. فالضباط األحرار الذين يرجعون 

بــرجــوازيــة صغيرة،  أصـــول  ــى  إل فــي معظهم 
رفضًا  السلطة،  على  استولوا  بعدما  واجهوا، 
المحلية،  الــرأســمــالــيــة  مــن جــانــب  وتــوجــسًــا 
الغربية  القوة  مثلت  التي  المتحدة  والواليات 
بدون  الوقت كانت  نفس  في  والتي  األكبر 
مــيــراث اســتــعــمــاري. وقـــد أمــلــى هـــذا الوضع 
التعاون مع  يقوم على  للتنمية  طرح مشروع 
االتحاد السوفيتي وتجريد الشرائح العليا من 
الرأسمالية من ثرواتها لصالح نظام رأسمالية 
الدولة، تضطلع فيه بالدور القيادي في عملية 
الذي  الــمــشــروع،  هــذا  ينجح  وكــي  التنمية. 
والوحدة  االستعمار،  التحرر من  أهداف  تبنى 
العربية والتعاون بين دول العالم الثالث، كان 
بــنــاء قــاعــدة شعبية واســعــة، وخلق  البـــد مــن 
محتوى تنضوى تحته قطاعات الجماهير، في 
ومن  االجتماعية.  والعدالة  التحرر  آمــال  ظل 
طالت  التي  االجتماعية  اإلنجازات  هنا كانت 
فالتعليم  المسلمين.  طالت  كما  المسيحيين 
والعالج المجاني لم يكن يفرق بين مسيحى 
ومسلم. ومهمة التوظيف التي كانت تضطلع 
الخريجين  تــطــال كــافــة  الــدولــة كــانــت  بها 
ســاعــدت هذه  وقـــد  ــن.  ــدي ال عــن  النظر  بغض 
اإلجراءات وما أدت إليه من تحسن في وضعية 
الطبقات الوسطى والفقيرة، وكذلك تصاعد 
قضية الصراع مع إسرائيل، إلى انحسار الميول 

الطائفية. 
لكن ذلك لم يكن يعني عدم وجود تمييز. 
ذلك أن المشروع الناصري – بكل إنجازاته— 
كان مشروعًا للتغيير من أعلى، أي التغيير 
ليس  التي  الجماهير  ال  النظام  يــتــواله  الــذي 
مسموحًا لها أن تلعب سوى دور المتلقي. ومن 
المعارضة  أشكال  على كافة  القضاء  تم  ثم 
ــمــشــروع ومنع  الــســيــاســيــة بــدعــوى حــمــايــة ال
الــمــؤامــرات الــســاعــيــة إلجــهــاضــه مــن الداخل 
والخارج. وفي هذا السياق، لم يكن مسموحًا 
والتمييز  األقليات  حقوق  قضايا  عن  الحديث 
بحدوث  يُسمح  لم يكن  أنه  شابه. كما  وما 
تهديدًا  تمثل  أن  يمكن  طــائــفــيــة  تـــوتـــرات 
ذلــك، فقد حدث  النظام. ولكن مع  الستقرار 
تراجع حقيقي في أوضاع األقباط فيما يتعلق 
البرلماني،  والتمثيل  القيادية  الوظائف  بتولي 
والتمثيل في الوزارات، والبعثات الدراسية إلى 
الخارج. كما أن النظام لم ينه القيود المفروضة 
على بناء دور العبادة للمسيحيين، وأبقى على 
»الخط الهمايوني« وشروط العزبي باشا. ومن 
ثم فبداًل مع مواجهة المسألة القبطية بشكل 
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مفتوح، وتبني رؤية للتعامل معها، اتبع النظام 
الكنائس  فبناء  برجماتيًا.  توفيقيًا  نهجًا 
كان يتم بناء على وضع عدد من  التصاريح 
لبناء الكنائس سنويًا تحت تصرف البابا. وتم 
بطريقة غير رسمية تخصيص نسبة لألقباط – 
نحو ٥٪– بين ضباط الجيش والشرطة. وعلي 
صعيد التمثيل البرلماني، كان طبيعيأ لنظام 
يرتكز على الوالء ويقف في قمته أهل الثقة 
أن يعزف عن تشجيع األقلية على أن يكون 
لها دور تمثيلي. لذلك لم يفز أي من األقباط 
 ١9٦٤ عامي  فــي  الشعب  مجلس  انتخابات  فــي 
و١9٦8. ولكي تكتمل الصورة، ُأعطي لرئيس 
الجهورية حق تعيين عشرة نواب في المجلس 

النيابي، وكان أغلبيتهم من األقباط. 
دشن هذا العصر بداية ظهور دور الكنيسة 
نوع  صياغة  تمت  فقد  السياسة.  في  كفاعل 
والكنيسة،  النظام  بين  التفاهم  عالقة  مــن 
األقباط  والء  بضمان  األخيرة  بمقتضاه  تقوم 
الكنيسة هى  بأن  اعترافه  مقابل  في  للنظام 
تعيين  تم  السياق،  نفس  وفي  األقباط.  ممثل 
التنفيذية  الوظائف  في  المسيحيين  من  عدد 
العليا. وشهدت هذه الفترة بداية التوجه نحو 
القبطية،  الوسطى  الطبقة  جانب  من  الهجرة 
ساهمت  فــقــد  إذن  المهنيين.  فــي  المتمثلة 
الناصرية بوضع حجر في بناء الطائفية، ليس 
حد  في  يمهد  العربية  القومية  نهج  تبني  ألن 
ذاته بالضرورة  للطرح اإلسالمي، ولكن ألن 
الطبيعة االستبدادية للنظام كانت تعني اتخاذ 
موقف الحذر من األقلية، والخوف من النهج 
الحساسة، وعلى  القضايا  المنفتح في معالجة 

رأسها قضية األقلية الدينية.

السادات ومرحلة جديدة:
الناصري  الـــمـــشـــروع  صــعــود  كــــان  إذا 
القبطية  المسألة  على  الــتــفــاف  صاحبة  قــد 
هذا  فشل  فــإن  السطح،  على  مــن  واختفائها 
المشروع أدى إلى عودة هذه القضية لتفرض 
نفسها بقوة، ودشن بداية مرحلة جديدة من 
تنامي النزعة الطائفية والتمييز ضد اإلقباط، 
بلغت اليوم مستويات خطيرة. فكانت هزيمة 
الناصري  للمشروع  هزيمة  بمثابة   ،١9٦٧
بــرمــتــه. وفيما يخص  االجــتــمــاعــي  الــقــومــي 
المسألة القبطية، فالمتعارف عليه أن لحظات 
الهزائم واألزمــات عــادة ما تكون مصحوبة 
كانت  عرقية  االنقسامية،  النزعات  بــعــودة 
التأكيد  إلى  وسعي كل طرف  طائفية،  أم 

عــلــى هــويــتــه، وهـــو غــالــبًــا مــا يــكــون على 
حساب الهويات األخرى. وفي مصر، حيث أن 
الديانة  في  اختالف  هو  الرئيسي  االختالف 
المسيحية،  واألقلية  المسلمة  األغلبية  بين 
كان طبيعيًا أن يكون االنقسام على أساس 
هذا المعطى، وأن تكون األقلية هي من يدفع 
الثمن الفادح. ومن ناحية أخرى، فإن هزيمة 
المشروع القومي كان البد أن يتبعها بروز 
مشروع بديل. وفي مصر والمنطقة العربية، 
التي يدين غالبية سكانها باإلسالم، كان هذا 
الذي شهد  المشروع هو المشروع اإلسالمي، 
في الماضي فترات صعود وهبوط على مدى 

نحو قرن من الزمن.
الطائفي  للتوتر  األولى  الشرارة  واندلعت 
في عام ١9٧٢، حينما حُرقت جمعية الكتاب 
الــمــقــدس فــي الــخــانــكــة بــعــدمــا دشــنــهــا أحد 
األساقفة وإقيمت الصالة بها. وأعقب الحريق 
أن دعـــا الــبــابــا شــنــودة، إلـــى صـــالة فــي موقع 
الحادث تضم عشرات من الكهنة، مما كان 
بداية لمرحلة من التوتر، بلغت حد العداء بين 
األزمــة، شكل  انتهاء  وبعد  والــســادات.  البابا 
مجلس الشعب لجنة برئاسة جمال العطيفي 
قدمت توصيات بشأن وضع قانون ينظم بناء 
دور العبادة، حتى تتوقف األزمات المتكررة 
اللجنة  توصيات  لكن  القضية،  هــذه  بسبب 

ظلت حبرًا على ورق. 
التي  التغيرات  أن  ذلــك  مــن  األهــم  لكن 
كان  السبعينيات  حقبة  فــي  مصر  شهدتها 
التوتر  حــالــة  تصاعد  على  األثـــر  أعــظــم  لها 
الطائفي والتمييز ضد األقباط، واتخاذ هذه 
معروف،  هــو  فكما  جــديــدة.  أبــعــادًا  الحالة 
سعى السادات إلى استخدام الورقة الدينية من 
أجل توجيه الضربات ألعدائه من اليساريين 
والــنــاصــريــيــن، وهـــو مــا تُــرجــم إلـــى اتخاذ 
سياسة ودية مع اإلخوان المسلمين، وتشجيع 
الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة فــي الــجــامــعــات وفي 
للمختلفين  التصدي  على  الصعيد  مناطق 
الطرف  غــض  وتـــم  الــوســائــل.  بكافة  معها 
عــن الــعــنــف الــتــي كــانــت تــمــارســه الجماعة 
األقباط  ومنهم  أعــداءهــا،  تعتبرهم  من  ضد 
بلغ  بالطبع. واتخذ اإلعالم توجهًا إسالميًا، 
حد إذاعة خطب الدعاة التي تحوي تعريضًا 
نفسه  على  السادات  وأطلق  األقباط.  بعقيدة 
»دولة  مصر  وعلى  المؤمن«  »الرئيس  لقب 
العلم واإليمان«. وفي عام١98٠، وضع التعديل 
الشريعة  مبادئ  الذي جعل  المهم  الدستوري 

اإلسالمية هي المصدر الرئيسي للتشريع، في 
إطار تعديالت دستورية كان الغرض األساسي 
منها هو تمكينه من الترشح لفترة رئاسية 
ثالثة. وتزامن ذلك مع بداية موجة الهجرة إلى 
دول النفط التي أحدثت والشك تغيرات مهمة 
في الثقافة المصرية، جاءت على حساب قيم 

التسامح والعيش المشترك.
في المقابل، وبسبب هذه التطورات، إرتفعت 
األقباط،  بين  ونــفــوذهــا  الكنيسة  مكانة 
وأصبحت تلعب دور الممثل لهم، وعزز من 
ذلك الدور االجتماعي والخدمي  الواسع الذي 
مارسته الكنيسة آنذاك. وفي تلك المرحلة، 
برز متغير جديد/ قديم في المسألة القبطية، 
هو عالقة اإلمبريالية بالمسألة القبطية. فقد 
العالقة  هــي  أمــريــكــا  مــع  الــعــالقــة  أصبحت 
األهم بالنسبة لنظام السادات، وأصبحت هناك 
هذا  طــرح  وقــد  التعاون.  من  واسعة  مساحة 
أمريكا  تدخل  مسألة  األولــى  للمرة  الوضع 
»المسيحية« دفاعًا عن األقباط. وبالرغم من 
أن حدود هذا التدخل لم تكن أبدًا واضحة، 
بأن  األقــبــاط  لــدى  بعض  إعتقاد  بــدأ يظهر 
في  نــفــوذهــا  تستخدم  أن  يمكن  أمــريــكــا 
الضغط على السادات لتحسين وضعهم. غير 
أن مسار الصراع بين السادات والبابا، والذي 
وصل إلى إتهام السادات للبابا بالسعي إلى إقامة 
بتحديد  وقيامه  الصعيد،  في  مسيحية  دولــة 
إقامة البابا في دير وادي النطرون، يشير إلى 
على  شــان  ذا  تمارس ضغًطا  لم  أمريكا  أن 
فائق  يعد حليًفا  الــذي كــان  الــســادات،  نظام 
األهمية، في هذه المسألة. وقبل رحيل السادات 
بأشهر قليلة، وتحديدًا في يونيو ١98١، وقعت 
أحداث الزاوية الحمراء المروعة، والتي بدأت 
بنزاع على قطعة أرض أراد المسيحيون بناء 
كنيسة عليها، تحول إلى هجوم على األقباط 
أســفــر عــن مقتل الــعــشــرات وحـــرق عــدد من 
المملوكة  والصيدليات  والــمــنــازل  المحال 

لألقباط.  

األقباط والليبرالية الجديدة: 
جديدة  أبــعــادًا  القبطية  المسألة  اتــخــذت 
في العقود الثالثة األخيرة، حيث اتسم عصر 
الليبرالية الجديدة بعديد من التعقيدات التي 
المسلمين  بــيــن  الــعــالقــة  عــلــى  بظلها  ألــقــت 
من  الراهنة  الحالة  إلى  وأوصلتنا  واألقباط 
الدولة  اتخذت  الفترة،  تلك  ففي  االحتقان. 
خطوات حاسمة على صعيد تحرير االقتصاد، 
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والتخلي عن لعب دور إجتماعي. وفي مقابل 
تخلي الدولة عن هذا الدور، ظهرت المؤسسات 
الخيرية على الجانبين اإلسالمي والمسيحي 
ومن  طائفته،  ألبــنــاء  كــل  خدماتها  لتقدم 
المؤسسات  هذه  بين  االرتباط  من  مزيد  ثم 
واألفراد. فالمسلم الذي ال تعالجه الدولة يذهب 
إلى مستوصفات الجمعيات الخيرية اإلسالمية 
أو اإلخوان المسلمين، بينما يذهب المسيحي 
إلى المستوصفات المرتبطة بالكنيسة. وإذا 
كانت الدولة قد تخلت عن تعيين الخريجين 
ــشــركــات والبنوك  ال فــقــد ظــهــرت  نــهــائــيــا، 
اإلسالمية التي ال تعين أقباًطا، وحذت حذوهم 
مؤسسات يملكها مسيحيون. وأدى ذلك إلى 
نوع من العزلة واإلنكفاء كل على طائفته. 
الليبرالية  خلقت  فــقــد  أخــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
البطالة  بسبب  حادة  اجتماعية  أزمة  الجديدة 
نتيجة  العمل  اإلسعار وسوء عالقات  وارتفاع 
الحرية المطلقة لرأس المال. وأدى هذا الوضع 
إلى تصاعد الفقر والمعاناة والشعور بالقهر 
ليس هناك  الوضع  هــذا  والغضب. وفــي ظل 
أسهل من أن ينفس المقهورين من الشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى والمهمشين، الذين 
الجديدة،  الليبرالية  آلــه  يــوم  كل  تطحنهم 
هم  الــذيــن  األضــعــف،  فــي جيرانهم  غضبهم 
اإلذالل،  لنفس  ويتعرضون  الطبقة  نفس  من 
لكنهم يختلفون في الدين. وتلك الحالة ليست 
قاصرة على مصر. فإذا نظرنا إلى الوضع في 
الهند، استطاع حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي 
على  على  الهندوس  طائفة  تأليب  المتطرف 
البؤس  نــفــس  يعيشون  ــن  ــذي –ال المسلمين 
من  بالعديد  قيامهم  إلى  أدى  والشقاء—مما 
أعمال القتل والتدمير ضدهم خالل السنوات 

األخيرة.
السياسي،  اإلســـالم  بــرز  ثالثة،  ناحية  مــن 
الراديكالي  اإلســــالم  جــمــاعــات  فــي  متمثاًل 
اآلن،  المسلمين  اإلخــوان  ثم  التسعينيات،  في 
الذي  الرئيسي  المعارضة  قطب  باعتبارهم 
في  للقمع  يتعرض  والـــذي  النظام،  يتحدى 
الوضع  هذا  أكسب  وقد  االستبداد.  مواجهة 
الــتــيــار اإلســـالمـــي مــصــداقــيــة واســـعـــة بين 
اليسار  موقف  ظل  في  خاصة   – الجماهير 
اإلسالميين.  مــواجــهــة  فــي  لــلــدولــة  الــمــهــادن 
يطرحه  الــذي  الرجعي  الطرح  خافيًا  وليس 
التيار اإلسالمي بمختلف فصائله إزاء مسألة 
اعتدااًل،  الجماعات  أكثر  أن  حتى  األقباط، 
تتعرض  مــازالــت  المسلمين،  اإلخـــوان  وهــي 

بين الحين واآلخر لقضايا من المفترض أن 
يكون تجاوزها الزمن مثل الجزية ودخول 
األقــبــاط فــي الجيش، وواليـــة األقــبــاط على 

المسلمين..إلخ.
عهد  في  الــدولــة  أجهزة  أداء  صعيد  على 
كافة  فاقت  بطائفية  اتسمت  فقد  مــبــارك، 
العهود الماضي. فالطبيعة االستبدادية للنظام 
فتزايد  األقلية،  من  الموقف  على  انعكست 
تعنت األجهزة األمنية في عرقلة بناء وإصالح 
الــكــنــائــس. وأصـــبـــح عــنــصــر الـــديـــن يؤخذ 
فــي االعــتــبــار كــعــامــل حــاســم فــي التعيين 
الشرطة والجيش.  القيادية وجهاز  للوظائف 
وفيما يتعلق بالتعيين للوظائف الحكومية، 
أصبحت المسألة تتم باالختيار، حيث توقفت 
الدولة عن تعيين دفعات الخريجين كما سبق 
القول، ومن ثم فأنه حتى في أصغر الوظائف، 
أصبح عامل الدين حدًا يعوق التحاق األقباط 
عن  الوطني  الحزب  وعــزف  الوظائف.  بهذه 
ترشيح أقباط في االنتخابات، برلمانية كانت 
الــدورات مثل  أم محلية. حتى أنه في بعض 
واحدًا  قبطيًا  الحزب  يرشح  لم   ٢٠٠٠ دورة 
النتخابات مجلس الشعب، بينما رشح يوسف 
بطرس غالي وحدة في انتخابات المجلس في 
أمام   تحسين صــورة مصر  يتم  ٢٠٠٥. وكــي 
العالم باعتبارها دولة تحترام األقليات، أتخذ 
مبارك قــرارًا بجعل ٧ يناير أجــازة رسمية، 
اتخاذ  المحافظين  يخول  مرسومًا  وأصــدر 
القرار في إصالح وتوسيع وترميم الكنائس 
القرار  أن  غير  بالفعل.  القائمة  العبادة  ودور 
ظــل حــبــرًا عــلــى ورق حــيــث اســتــمــر تدخل 

األجهزة األمنية في إعاقة هذه العملية. 
لعبت  الدولة  أن  إلى  اإلشــارة هنا   وتجدر 
الطائفية. فبينما  المسألة  دورًا مزدوجًا في 
التمييز في  تــمــارس  األمـــر  فــي حقيقة  هــي 
بممارساتها  وتــشــجــع  حــــدة،  صــــوره  أكــثــر 
المسلمين  لــدى  التعصب  نزعات  التمييزية 
باعتبارها  نفسها  تطرح  فإنها  االقباط،  ضد 
األكبر  الخطر  مــن  الطائفة  لهذه  الحامي 
األخير،  التحليل  وفـــي  اإلســالمــيــيــن.  وهـــو 
هذا  مــن  األول  المستفيد  هــي  الــدولــة  تظل 
الـــوضـــع. فـــإلـــى يــومــنــا هـــــذا، لـــم يــظــهــر أن 
مثل  األقــبــاط  ضــد  والعنف  الطائفي  التوتر 
تهديدًا لخطط الدولة في المضي قدمًا في 
الليبرالية الجديدة –على حساب الفقراء من 
الجانبين—بل أن الطائفية هي بالفعل تساهم 
المتسبب  عــن  الجماهير  أذهـــان  صــرف  فــي 

ناحية  من  البائسة.  أوضاعهم  في  الحقيقي 
والقبطية  المسلمة  الرأسمالية  فــإن  أخــرى، 
على حد سواء تستفيد من هذا الوضع، حيث 
أن تفريغ الغضب في المسيحيين يمثل صمام 
بإمكان  يظل  كما  لــألولــى،  بالنسبة  أمـــام 
الثانية تكثيف إستغالل العمال األقباط دون 
لهم  تُواجة بمقاومة تذكر ألنه اليوجد  أن 

مالذ آخر
ــمــي، فــقــد كــــان له  ــال ــع وأمـــــا الـــوضـــع ال
انعكاساته السلبية على الوضع الطائفي في 
مصر.  فقد أدى تصاعد التنافس اإلمبريالي 
في ظل استمرار األزمة، إلى تصاعد الصراع 
الشرق األوســط ساحة  الهيمنة. وكــان  على 
ومن  النفطي.  الــمــخــزون  بسبب  المعركة 
ثم فإضافة إلى الدعم األمريكي المتواصل 
إلســرائــيــل، شــهــدنــا خـــالل األعــــوام الماضية 
بلد عربي وآخر  أمريكيين على  هجومين 
إسالمي تحت دعوى مكافحة اإلرهاب وحماية 
الديمقراطية—وقد نشهد المزيد في الفترة 
القادمة. وبفعل أن التيار اإلسالمي هو األكثر 
قوة في المنطقة، قاد هذا التيار المعركة في 
العراق  في  األمريكية  اإلمبريالية  مواجهة 
وأفغانستان، والدولة الصهيونية في فلسطين. 
وقــد أضــاف هــذا الــواقــع مــزيــدًا من اشتعال 
والمسيحيين  المسلمين  ووضـــع  الــمــوقــف، 
في الداخل في وضع مواجهة مستترة. فبدت 
يواجه  »المسيحي«،  الغرب  وكــأن  المسألة 
»المسلمين« ويحتل أرضهم. وفي ظل هيمنة 
باعتباره  للصراع  ورؤيــتــه  السياسي  اإلســالم 
صراعًا دينيًا، وفي ظل كون التيار القيادي 
في المقاومة يتبنى نهجًا إسالميًا ويتخذ في 
األقباط،  تجاه  معاديًا  موقًفا  األحيان  معظم 
بعض  تغذيها  –الــتــي  المزاعم  انتشار  ومــع 
المهجر—بأن  وأقباط  المسيحية  القيادات 
الغرب وأمريكا بشكل خاص، يمثلون سندًا 
لمسيحيي مصر، تحولت القضية الوطنية إلى 
عامل انقسام بعد أن كانت في لحظات أخرى، 

وعلى أهمها ثورة ١9١9 عامل توحيد.  
إزاء هذه التعقيدات، يشهد الوضع الطائفي 
حاالت  تــزايــدت  فقد  تــأزمًــا.  لحظاته  أكثر 
األقــبــاط بشكل نوعي خالل  االعــتــداء على 
أن  أن   أسهل  مــا  الماضية. وأصــبــح  األعـــوام 
هجوم  إلــى  إشاعة  أو  محدود  شجار  يتحول 
األقباط. وكانت أحداث الكشح  واسع ضد 
الثانية التي راح ضحيتها نحو ٢٠ قبطيًا هي 
أوضــح الــحــاالت على هــذا الــواقــع المأساوي. 
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العنف  أعــمــال  على  يتوقف  ال  األمـــر  لكن 
وآخر.  وقــت  بين  تحدث  التي  واالعـــتـــداءات 
ولكن عدم الود تجاه األقباط أصبح يعبر عن 
نفسه في كافة مساحات التفاعل. وقد أحدث 
هذا الوضع إنقسامًا التخطئه عين على هذه 
الساحات. فالطالب المسلمون يصادقون طالبًا 
مسلمين، والمسيحيون يصادقون مسيحيين، 
وعالقات الجيرة الودية بين أبناء الطائفتين، 
والـــتـــي كــانــت ســمــة مـــن ســمــات المجتمع 

المصري، اآلن في طريقها لالنحسار.
 

الرؤى المطروحة:
الــكــثــيــرون عــلــى أن مسألة  يــتــفــق  قــد 
الــتــمــيــيــز ضـــد األقـــبـــاط أصــبــحــت ظاهرة 
مخرج  هناك  يكون  يجب  وأنــه  خطيرة، 
للخروج من نفق الطائفية المظلم. وبالقطع 
ال يملك أحد حاًل سحريًا يمكنه أن يجعلنا 
نتجاوز فورًا هذه الحالة. لكن هناك بعض 
بالمسألة.  المنشغلون  يطرحها  التي  الــرؤى 
طرحين  هـــنـــاك  أن  مــالحــظــة  ويــمــكــن 
يطرح  أحدهما  األزمــة،  لمواجهة  أساسيين 
والثاني، وهو األكثر  الخارج،  التغيير من 
أهمية وتأثيرًا يطرح الدولة العلمانية التي 
المخرج  باعتبارها  المواطنة،  قيم  تؤكد 
تهيمن  باتت  التي  الطائفية  الحالة  لتجاوز 
التغيير من  المصري. وحل  المجتمع  على 
الخارج يتبناه بشكل أساسي بعض جماعات 
أقـــبـــاط الــمــهــجــر. وهـــو يــرتــكــز عــلــى أن 
يأتي عبر  األقــبــاط في مصر  تحسن وضــع 
بشكل  الخارجية،واألمريكية  الضغوط 
خـــاص، عــلــى الــحــكــومــة الــمــصــريــة، كي 
تحد من مظاهر التمييز ضد األقباط، عبر 
منحهم نصيب أفضل في المناصب مثاًل، أو 
إعطائهم حصة من مقاعد المجالس النيابية 
المفروضة  القيود  تخفيف  أو  والمحلية، 
الــكــنــائــس، أو إجــــراء تعديالت  بــنــاء  عــلــى 
تدريس  يتضمن  بحيث  التعليم  نظام  على 
الحقبة القبطية، ويُدخل مواد ترسخ مبادئ 
ضمن  والتعايش  اآلخــر  وقــبــول  المواطنة، 

المناهج الدراسية.
غــيــر أن أزمــــة هـــذا الــتــوجــه تــكــمــن في 
عاملين. فأواًل، من الناحية العملية، ال يمكن 
ألنــه غني  الــخــارجــي،  التدخل  على  االعــتــمــاد 
عن القول أن دعاوي الدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق اإلنسان والحريات الدينية والتي يعلنها 
األمريكيون عندما تقتضي الحاجة ذلك يتم 

مع  تتناقض  عندما  تـــردد  أدنـــى  بــال  تناسيها 
المصالح األمريكية. غير أن األمر األهم، هو 
أنه حتى بفرض أن الضغط األمريكي على 
المكاسب  بعض  عن  أسفر  المصري  النظام 
لألقباط، فإن ذلك من شأنه أن يعمق االنقسام 
ويعطيه أبعادًا جديدة. فاألقلية القبطية سوف 
تظهر آنذاك باعتبارها معتمدة على اإلمبريالية 
ومتحالفة معها، في الوقت الذي تقوم األخيرة 
باحتالل بلد عربي وآخر إسالمي ودعم الدولة 
الصهيونية وتأييد النظم المستبدة والفاسدة في 
المنطقة، مما يجعل منها عدوًا لكل الشعوب 
واإلسالمي  الــعــربــي  العالمين  فــي  المقهروة 
وخارجهما. ويؤدي ذلك في النهاية إلى مزيد 
من االنقسام بين المسلمين واألقباط، ويعطي 
ذريعة لمن يتخذون موقًفا رجعيًا من األقباط 
وسوف  ضدهم.  التأليب  من  مزيد  لممارسة 
تكون النتيجة مزيدًا من الضغينة ومزيدًا 

من العنف.
أهمية،  األكثر  وهــو  الثاني،  التوجه  أمــا 
ويستحق مساحة أوسع من المناقشة، هو حل 
الدولة الديمقراطية العلمانية. في هذه الدولة 
تصبح المواطنة هي معيار التعامل مع كافة 
أبناء الوطن، على أساس من المساواة بغض 
بين  عالقة  الدين  ويصبح  الدين،  عن  النظر 
اإلنــســان واهلل ال دخــل لها بــوضــع الــفــرد في 

المجتمع. وهو طرح ليس بجديد بل إنه يعود 
إلى الثمانينيات، حينما برزت الدعوة لتطبيق 
الشريعة األسالمية، وُطرحت المسألة القبطية 
يتبنى طرح  الــبــحــث. والـــيـــوم،  بــســاط  عــلــى 
واسعًا  تيارًا  العلمانية  الديمقراطية  الدولة 
من المثقفين الليبراليين واليساريين، كما 
رؤية  علية  ترتكز  الــذي  المحور  يمثل  أنه 
والسؤال  التمييز«.  ضد  »مصريون  جماعة 
األول عند مناقشة هذا الطرح هو هل يمكن 
تعبئة غالبية المصريين، مسلمين ومسيحيين، 
أذا أردنا  أننا  إذ  العلمانية؟  الدولة  على هدف 
تغيير توجه الدولة، من دولة تمارس التمييز 
على  تقوم  علمانية  دولــة  إلــى  منه،  وتستفيد 
أن يكون هناك ضغط قوي  المساواة، البد 
مــن أســفــل، وهــو مــا اليمكن يتحقق بدون 
المسلمين. ويحيلنا ذلك إلى سؤال آخر البد 
من اإلجابة عنه رغم أن غير مرتبط مباشرة 
العلمانية  أصبحت  كيف  هــو  بــالــمــوضــوع، 
هي  اليوم  المطروحة  العلمانية  وهل  اليوم؟ 
السابع  القرن  نفس علمانية فرنسا مثاًل في 

والثامن عشر، لكنها جاءت متأخرة؟ 
يمكن القول، باختصار، أن السياق الذي 
جذريًا  يختلف  هناك،  العلمانية  فيه  نشأت 
عن السياق الذي تتم خالله الدعوة للعلمانية 
في  العلمانية  األفكار  انبثقت  فهناك،  هنا. 
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إطــار صــراع اجتماعي داخلي، ضد األفكار 
وتعوق  العلم،  تقدم  تقف ضد  التي  الرجعية 
تــحــت سيطرة  الـــواقـــعـــيـــن  ـــــــراد  األف حـــريـــة 
الكنيسة. أي أن العلمانية هناك كانت جزء 
وفتح  الجهل  من  اإلنسان  لتحرير  ثــورة  من 
الخالقة.  قــدراتــه  ونــمــو  تقدمه  أمـــام  اآلفـــاق 
التسامح مع  أرسيت أسس  السياق،  وفي هذا 
األقليات الدينية، وتراجع دور اإلنتماء الديني 
وحده،  الفرد  يخص  شخصيًا  أمًــرا  ليصبح 
بــه. ومــع ذلك،  الدولة  أو  للمجتمع  وال دخــل 
وبالرغم عمق تراث الحداثة واإلسهامات التي 
المساواة،  قيم  ترسيخ  صعيد  على  قدمتها 
عجرت القيم العلمانية عن أن تمنع االضطهاد 
الديني لليهود في ألمانيا في الحرب العالمية 
عن  العلمانية  القيم  تعجز  والــيــوم،  الثانية. 
تمييز  مــن  المسلمون  لــه  يتعرض  مــا  وقــف 
في الدول األوروبية وأمريكا، وهو التمييز 
المسلمين  هــؤالء  أن  في  ذريعته  اتخذ  الــذي 
قيم  أن  كما  والعلمانية.  التقدم  أعــداء  هم 
الــحــداثــة بشكل عـــام، قــد عــجــزت عــن منع 
باألجور  يتعلق  فيما  تمييزية  سياسات  اتخاذ 
ضد المهاجرين من الشرق األوسط في دول 
مثل الواليات المتحدة وكندا. ألنه في نهاية 
األمر، عندما تتناقض هذه القيم مع المصالح 

الرأسمالية، يُضرب بها عرض الحائط.
لكن العلمانية لدينا اليوم هي شئ آخر. 
تتبنى  أن  المنطقة  شــعــوب  مــن  فالمطلوب 
والديمقراطية  اآلخــر  وقــبــول  التسامح  قيم 
المسألة بطريقة  إلى  وإذا نظرنا  والمواطنة. 
الـــدعـــاوي مشروعة  هـــذه  أن  نــجــد  مـــجـــردة، 
وتقدمية. ولكن إذا ما أنزلناها إلى الملموس 
أصبحت  فقد  مختلًفا.  التقييم  يصبح  قــد 
بــاعــتــبــارهــا مشروعًا  تــقــدم  ــيــوم  ال الــحــداثــة 
إلــــى مــواجــهــة البديل  يــهــدف فـــي األســـــاس 
اإلســالمــي، الــذي اليــزال، مع كل مشاكله، 

االستبدادية  للنظم  المقاومة  مصدر  يمثل 
الجماهير  من  اآلن،  فالمطلوب  واإلمبريالية. 
العربية، أن تنفض الطرح اإلسالمي، ال لصالح 
الفقراء  يوحد  تــحــرري،  اجتماعي  مــشــروع 
والمستَغَلين على الجانبين ضد من يعيشون 
في  اإلنــســان  حــق  ويكفل  استغاللهم،  على 
الحرية وفي حياة إنسانية كريمة، أيا كانت 
إطار  في  أو جنسه، ولكن  لونه  أو  عقيدته 
سيادة  على  القائم  الــراهــن  الــمــشــروع  قــبــول 
االستعمارية.  والهيمنة  الجديدة  الليبرالية 
وال يمثل هذا افتراضًا، لكن مطلب الدولة 
الديمقراطية العلمانية يطرح باعتباره مطلبًا 
فــي سياق مشروع  ذاتـــه، ال  فــي حــد  مستقاًل 
تحرري شامل، أي أن هذا المطلب يُطرح في 
إطار الواقع الحالي. وإذا كان األمر هكذا، 
األغلبية خلف  تعبئة  يتم  أن  تصور  فيصعب 
كما  العلمانية،  الديمقراطية  الــدولــة  حــل 
وحدها  األقــلــيــة  تتمكن  أن  تــصــور  يصعب 
الدفع في هذا االتجاه دون أن تقع في صدام 

مع األغلبية.
أنــه يملك حاًل  أن يزعم  ال يمكن ألحــد 
سحريًا، ولكن ما تود أن تؤكد علية هذه 
إذا  االجتماعي  المشروع  هو محورية  الورقة 
الراهنة.  الحالة  الخروج من  لنا  كان مقدرا 
ــى قضية كــثــيــرًا ما  إل األمـــر  هــذا  ويحيلنا 
تــطــرح خــاصــة مــن جــانــب الــقــوى الرجعية 
الـــثـــروة. فيشيع  مــن  األقـــبـــاط  وهـــي نصيب 
يملكون  االقــبــاط  أن  البعض  لــدى  اعــتــقــاد 
أكثر من المسلمين، ويتحكمون في قسم 
كبير مــن االقــتــصــاد الــمــصــري. وفــي واقع 
األمـــر ال تــوجــد مــصــادر مــنــشــورة تشير إلى 
توزيع الثروة على أساس الدين. ولكن حتى 
ثــروة يزيد  األقباط من  لو كان ما يملكه 
عن نسبتهم لعدد السكان، التي ال تعرفها إال 
التعليم  نسبة  ولو كانت  والكنيسة،  الدولة 

العالي بين األقباط أعلى منها بين المسلمين، 
فالحقيقة التي يصعب إنكارها هي أن غالبية 
األقباط والمسلمين، هم من الفقراء، يعانون 
الــمــال إســالمــيًــا كــان أم  مــن استغالل رأس 
قبطيًا، ومن استبداد الدولة، وصعوبة الحياة 
المعيشية، ونقص الخدمات وارتفاع األسعار ....

إلخ. ومن ثم فالوقوف جنبًا إلى جنب في إطار 
الظلم  مواجهة  إلى  يهدف  تحرري،   مشروع 
ومن أجل حياة إنسانية يبدو الطرح األكثر 
قابلية للتحقق. وعلى أية حال، الشك أن دور 
اليسار محوريًا في تلك القضية، ألنه القطب 
الــقــادر على طــرح رؤيـــة اجتماعية  الــوحــيــد 
قضية  بوضع  مطالب  فهو  ثم  ومن  تحررية. 
وتقديم  للتغيير،  رؤيــتــه  فــي صلب  األقــبــاط 
قــادر على جــذب األقــبــاط، والتضامن  خطاب 
المطلبية وفي مواجهة  في قضاياهم   معهم 
أقباًطا  بصفتهم  له  يتعرضون  الذي  التمييز 

من جهة أخرى.
بداية  منذ  الممتدة  السنوات  خبرة  تشير 
لألقباط  الواضح  التوجه  إلى  الحالي،  العقد 
للتخلي عن نهج العزلة االنكفاء إلى الداخل 
الذي اتبع منذ عقود طويلة. ويعبر عن هذا 
التوجه الجديد اهتمام شباب األقباط بحركة 
التي  واالعــتــصــامــات  الــديــمــقــراطــي  التغيير 
تحدث بين الحين واآلخر – والتي رغم أنها 
تحدث داخل الكنائس إال أنها تمثل توجهًا 
التي ال يمكن  الحالة  ـ وهي  المقاومة  نحو 
الحركة  فــي ظــل حالة صعود  إال  إدراكــهــا 
الجماهيرية بشكل عام.  ومع ذلك، فليست 
النفوذ  ظــل  فــي  السهل  بــاألمــر  المسألة  هــذه 
اليسار.  اإلســـالمـــي، وأزمــــة  لــلــتــيــار  الـــواســـع 
الجبهة، يظل  النضال على هذه  بــدون  لكن 
خطر الطائفية، منذرًا بعواقب وخيمة على 
البلد،  مستقبل الفقراء والمقهورين، في هذ 

مسلمين كانوا أم مسيحيين.
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بالطبع، ال يكفي مقاٌل واحدٌ لإللمام، ليس بتفاصيل الثورة الفرنسية العظمى، وحسب، بل 
وبخطوطها العريضة، وذلك نظرًا التساع التجربة، وعمقها، على مستوى تبدل عالقات اإلنتاج، 
وما استتبع ذلك من تغير جذري، في البناء الفوقي للمجتمع، خاصة المؤسسات واألفكار، 
والحدود البرجوازية في عملية التغيير االجتماعي، ونشأة الطبقة العاملة من رحم هذه الثورة 
المعاصرة،  وفرنسا  االستعمارية،  بفرنسا  الثورة،  أرستها  التي  المبادىء  وعالقة  المجيدة، 
هذا  خالل  من  أحاول،  سوف  لذا،  الفرنسية.  بالثورة  المتعلقة  القضايا  من  الكثير  وغيرها 
المقال، إلقاء الضوء على بعض الجوانب األساسية في الثورة الفرنسية، في المرحلة األولى، 
أي بين بداية األزمة في ثمانينات القرن الثامن عشر، وحتى عام ١٧٨٩ الحاسم، وسنستكمل 

في األجزاء القادمة تطور الثورة من ١٧٨٩ وحتى صعود نابليون للسلطة.

الثورة الفرنسية العظمى
ملحمة قلبت وجه التاريخ  )اجلزء 1(

أحمد عزت
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الفرنسية،  بــالــثــورة   ١٧89 عـــام  جـــاء 
الطويل،  للصراع  حاسمة  كنتيجة 
بين طبقة النبالء وأغنياء رجال الدين، الذين 
اســتــمــدوا ثــرواتــهــم وســلــطــاتــهــم مــن الثروة 
العقارية الهائلة، وتوارث االمتيازات االقتصادية 
من  أســالفــهــم،  عــن  والسياسية  واالجتماعية 
جهة، وبين ما كانت تسمى حينذاك بـ«الطبقة 
والفالحين  البرجوازية  والتي ضمت  الثالثة«، 
وصغار المالك والحرفيين واألجراء واالقنان، 
الذي  الطبقي  الــوضــع  هــذا  أخـــرى،  مــن جهة 
تــرســخ مــنــذ الــعــصــور الــوســطــي وضـــع سورًا 
يُــصَــلــون والذين  الــذيــن  عــالــيًــا، بين هـــؤالء 
يحاربون،)أغنياء رجال الدين والنبالء(، وبين 
أولئك الذين يعملون من أجل إعاشة اآلخرين 
إن  الــبــرجــوازيــة(،  باستثناء  الثالثة  )الطبقة 
المستوى  على  اإلقطاعي  النظام  قــوة  مصدر 
السيطرة  مستوى  على  أيضا  بل  االقتصادي، 
حيث كان  األرض،  ملكية  هو  االجتماعية، 
فيها.  يعملون  للذين  أســيــادًا  يملكونها  من 
ولكن مع حلول القرن الحادي عشر، وبداية 
التخصص  على  القائم  واإلنتاج  التجارة،  نمو 
المهني، ظهر شكاًل آخر للثروة، هو رؤوس 
األموال التجارية  الضخمة، التي أصبحت، مع 
نهايات القرن الثامن عشر، الغني عنها لتسيير 
قطاعات الدولة المختلفة، وهذه الثروة خلقت 
تملك  ال  لكنها  اقتصاديًا،  قوية  طبقة  معها 
طبقة  ظلت  الــذي  السياسي،  القرار  من  شيئا 
امتيازاتها،  من  كجزء  بــه،  محتفظة  النبالء 
ــجــديــدة هــي الطبقة  كــانــت هـــذه الــطــبــقــة ال
البرجوازية، التي تشكلت من رجال الصناعة 
والبنوك وكبار التجار،  الذين يطمحون إلى 
تحرير السوق والتجارة من النظام اإلقتصادي 
القديم، الذي عفا عليه الزمن، وإلى  إعفائهم 
من الضرائب الباهظة والمتنوعة، التي يفرضها 
عليهم النظام اإلقطاعي. وقد كان أن حررت 
اإلقطاع،  نير  من  الجماهير  الفرنسية  الثورة 
وفي الوقت ذاته، جعلت من البرجوازية سيدة 

العالم.

أوال :  الطبقات االجتماعية
في فرنسا عشية الثورة:

1-النبالء 
من   ٪  ١.٥ حــوالــى  الطبقة  هــذه    شكلت 
سكان فرنسا، عام ١٧89، وكانت هي الطبقة 
المسيطرة اجتماعيًا، في ذلك الوقت.  فجميع 

شرفية  بامتيازات،  يتمتعون  كــانــوا  النبالء 
واقتصادية وضرائبية، مثل حمل السيف، مقعد 
فــي حالة  الـــرأس  الكنيسة، قطع  فــي  خــاص 
االعدام بدل الشنق، حق استخدام سخرة الطرق، 
الرتب  على  الحصول  احتكار  الصيد،  حــق 
العالية في الجيش، وعلى المناصب الرفيعة في 
الكنيسة، والوظائف العليا في القضاء، وجباية 

اإلتاوات اإلقطاعية من القرويين.
على الرغم من تلك االمتيازات المشتركة 
تفاوت  هناك  أنــه كــان  إال  النبالء،  بين كل 
جعلت  الطبقة،  لهذه  المختلفة  الشرائح  بين 
مصالحها متناقضة، في أغلب األحيان، بل زاد 
ذلك من ضعفها، وعدم تماسكها، في مواجهة 
جزء  استقطاب  في  نجحت  التي  البرجوازية، 
منها، لصالح مشروعها الثوري، وقد  انقسمت 
هذه الطبقة  إلى شرائح متعددة  فكان هناك:

 أ- نبالء البالط: وهم النبالء الذين يعيشون 
داخل بالط الملكي، على الهبات التي يقدمها 
لهم الملك بسخاء، وعلى األجور العسكرية، 
واألموال التي يجنونها، من وراء ممتلكاتهم 

الضخمة.
ب- نبالء السيف: وهؤالء هم كبار رجال 
الجيش، الذين أصدر الملك قرار في عام ١٧8١ 
أنه حمل  اللقب، إال لمن ثبت  بعدم حمل هذا 

أربعة درجات من النبل  بشكل متتالي.
يتمتعون  الـــرداء: وهــؤالء كانوا  نبالء  جـ 
وعلى  الــدولــة،  فــي  العليا  اإلداريــــة  بالوظائف 
األخـــص الــوظــائــف الــقــضــائــيــة، الــتــي كانوا 
يتوارثونها، أبًا عن جد، وقد كانوا على خالف 
اإلقطاعي،  الملكي  النظام  دائــم، مع  ظاهري 
ولكنهم  البالط،  نبالء  شريحة  مع  وخاصة 
في الوقت ذاته يعارضون أي إصالح يمكن أن 

ينال من االمتيازات التي يتمتعون بها. 
د- نــبــالء األقــالــيــم: وهــم الــذيــن  يعيشون 
التي يحصلون  الــضــرائــب  على  األريــــاف،  فــي 
عليها من القرووين، والتي كانت تدر أموااًل 
هزيلة، مما كان يضطرهم إلى التمسك  بهذه 
الضرائب بشكل صــارم، وهو ما كان يعزز 
كراهيتهم  بقدر  لهم،  القرووين  كراهية 
هم أنفسهم لنبالء البالط وللبرجوازية، بسبب 

الثروات التي يكدسونها.

2- رجال الدين (اإلكليروس(
وهــــــؤالء كــــان عـــددهـــم حـــوالـــي ١٢٠ألـــــف 
شخص، وكان المصدرين الرئيسيين  لقوتهم 
اإلقتصادية؛ العقارات التي تملكها الكنائس 

واألديــرة، والتي كانت تدر دخاًل سنويا، ُقدر 
باإلضافة   ،١٧89 عام  ليرة  مليون   ١٣٠ بحوالى 
إلى احتكارهم ألحد أنواع الضرائب الباهظة، 
المفروضة على كافة الطبقات، بما فيها طبقة 
النبالء،  والتي كانت تسمى بضريبة العُشر، 
حيث كانت هذه الضريبة تدر دخاًل يساوي، 

من ١٠٠: ١٢٠ مليون ليرة سنويًا.
وكان اللقب اإلكليريكى وظيفة، أكثر 
منه رتبة دينية، وكــان  اإلكليروس ينقسم 
مناصب  يتولون  األغنياء  وفقراء،  أغنياء  إلى 
وكان  والكهنة،  األديـــرة  ورؤســـاء  األساقفة 
إلــى طبقة  أغــلــب هـــؤالء ينتمون فــي األصـــل 
كانوا  الذين  اإلكليروس  عامة  أما  النبالء، 
أو«الخوارنة«،  الكنسى«،  بـ«الرعاع  يسمون 
الثالثة،  الطبقة  الــى  ينتمون  كــانــوا  فــهــؤالء 

ويعانون نفس آالمها وهمومها وتطلعاتها.

3- البرجوازية:
البرجوازية هي تلك الطبقة التي تشكلت 
والصناعة  البنوك،  التجار، ورجال  من كبار 
المهنيين؛  مــن  الــعــلــيــا  ــح  ــشــرائ وال ــدة،  ــي ــول ال
تكديس  في  واستمرت  القانون،  رجــال  مثل 
الثروات الهائلة طوال القرن الثامن عشر، على 
الرغم من أن الصناعة كانت جنينية، تعتمد 
باألساس على الورش الحرفية الصغيرة، ذات 
صغيرًا،  إنتاجًا  تنتج  التي  البدائية،  اآلالت 
هذه  مــن  تجميعه  على  الــبــرجــوازيــون  يعمل 
الملكي  النظام  به، وكــان  للتجارة  ــورش،  ال
اإلقطاعي  يعيق تطلعاتها إلى تطوير الصناعة، 
الرغم من  على  االقتصادية.  المنافسة  وحرية 
المجتمع،  في  اقتصاديًا  األقــوى  الطبقة  أنها 
فإنها في الوقت ذاته، ال تملك القوة السياسية، 
أنها  إال  الملكي،  بالنظام  لإلطاحة  الــالزمــة 
والحرفيين  القرويين  جماهير  مــع  تتالقى 
منهم  كــٍل  تضرر  في  عمومًا،  والكادحين 
المشتركة  ورغبتهما  الــقــائــم،  الــنــظــام  مــن 
البرجوازيين  أن  عن  فضال   ، به  اإلطاحة  في 
الذين  للفالسفة،  الحقيقيين  الحماة  كانوا 
كانوا ينتقدون السلطة الثيوقراطية الدينية 
ضمن  البرجوازية  أدخلت  ولذلك  للكنيسة، 
قادت  التي  هي  ألنها  الثالثة،  الطبقة  تصنيف 
ثــورة  جميع فئات هذه الطبقة في عام ١٧89 

ضد النظام اإلقطاعي.

4- أجراء المدن:
الفرنسية،  الــمــدن  فــي  اإلنــتــاج  كــان نظام 
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الورش  على  أغلبه  في  يعتمد  الــثــورة،  عشية 
العمال،  مــن  عــدد  بها  يعمل  الــتــي  الــصــغــيــرة، 
أقرانه  مــع  إنــتــاجــه  يبيع  حــرفــي،  ويملكها 
الوضع  مــع  الــكــبــار،  الــبــرجــوازيــيــن  للتجار 
الكبيرة  المصانع  بعض  وجود  االعتبار،  في 
النشاط  لمجمل  بالمقارنة  باريس،  نسبيًا في 
الورش  هذه  في  العمل  يوم  الصناعي، وكان 
والــمــصــانــع  يــمــتــد مــن الــفــجــر حــتــى الليل، 
وكانت األزمة الرئيسية، التي تعاني منها هذه 
اإلسمى  االرتــفــاع  بين  التناقض  هــي  الطبقة، 
للنقود،  الشرائية  الــقــدرة  وتــضــاؤل  لــألجــور، 
المنافسة  الفرنسي على  وعدم قدرة االقتصاد 
الذي  التقليدي،  االنتاج  نمط  بسبب  التجارية 
يعتمد على أدوات بدائية في الزراعة، ويفرض 
التجار،  الــبــرجــوازيــيــن  على  باهظة  ضــرائــب 
وهو ما كان يدفع ثمنه هؤالء األجــراء، وقد 
أزمة  ثمن  األجــــراء  هـــؤالء  تحميل  انعكس 
النظام اإلقطاعي، على مستوى معيشتهم، الذي 
ازداد بؤسًا بشكل غير مسبوق عشية الثورة، 
الرئيسى  المطلب  هــو  الخبز  استمر  ولــذلــك 
انفجرت   ،١٧89 أبريل   ٢8 وفي  الطبقة،  لهذه 
تعبيرًا عن  باريس،  أول مظاهرة عمالية في 
إثنين من أصحاب مصانع  الوضع،  ضد  هذا 
الورق، بسبب إطالقهم لتصريحات شفهية، في 
أثناء حضورهما الجتماع في إحدى الجمعيات 
حياة  يعيشون  العمال  أن  تتضمن  اإلنتخابية، 

سهلة
الورش  أصــحــاب  الحرفيين،  يكن  ولــم 
العمال  من  حــااًل  أفضل  أنفسهم،  الصغيرة  
الــذيــن يــعــمــلــون لــديــهــم، بــل أنــهــم كانوا، 
البرجوازية  لــدى  ُأجـــراء  بــآخــر،  أو  بشكٍل 
التجارية الكبيرة، وفضاًل عما سبق،  كان 
قروي،  أصــل  من  المدن  في  األجـــراء  أغلب 
النبالء،  لطبقة  زاد من كراهيتهم  ما  وهو 
بسبب امتيازاتهم وغناهم العقاري الفاحش، 
الــذي كــان يــراه هــؤالء األجـــراء عــن قرب، 
في محيط القرية الضيق، قبل انتقالهم إلى 

المدن.

5- القرويون:
النظام  نــهــايــة  حــتــى  فــرنــســا،  اســتــمــرت 
يسيطر  جوهره،  في  ريفيًا  بلدًا  اإلقطاعي، 
ــاج الـــزراعـــي فــيــه، عــلــى أغــلــب النشاط  ــت اإلن
االقتصادي، فضاًل عن أن عدد القرويين في 
فرنسا عام ١٧89، بلغ ٢٠ مليون نسمة تقريبًا، 
من مجموع السكان الذي قدر في ذات العام 

مليون  العشرون  وكــان  نسمة،  مليون  بـــ٢٥ 
قرويا، يملكون ٣٥٪ من األراضى الزراعية، 
في حين كان النبالء والكنيسة يملكون ٦٥ 
٪ منها، كانت األغلبية العظمى من القرويين 
مــن األجــــراء وصــغــار الــمــالك، واألقــلــيــة من 

أصحاب الملكيات المتوسطة.
عــلــى الــرغــم مــن اتــحــاد الـــقـــرويـــون، في 
كراهيتهم للنظام االقطاعي، إال أن التناقض 
في الملكية بين المالك واألجراء، وانقسام 
األجراء أنفسهم إلى عبيد وأحرار، خلق تنوع 
فــي مــصــالــح كــل شــريــحــة مــن شــرائــح هذه 
الطبقة على حدة، وكانت المعضلة الرئيسية 
سياسة  هي  القرويين،  طبقة  تواجهها  التي 
والقرويين،  الزراعة  تجاه  اإلقطاعية،  الدولة 
حيث كانت أغلب أنواع الضرائب تجبى من 
بقدر  ثقيلة،  أعبائهم  وكانت  الطبقة،  هــذه 
ومتخلًفا،  قديمًا  القروي  االقتصاد  ما كان 
للقرويين، هما:  الرئيسيان  المطلبان  وكان 
إلــغــاء الــحــقــوق اإلقــطــاعــيــة الــمــقــررة للنبالء 
ومــســألــة ملكية  ولـــألســـيـــاد،  ولــلــكــنــيــســة 
األرض، حيث كان اإلتجاه األغلب في وسط 
القرويين هو تمكين عديمي الملكية من 
تملك األرض، وزيادة حجم الملكية، بالنسبة 

لصغار المالك.

ثانيا: الدولة اإلقطاعية 
ومؤسساتها:

كان أكثر ما تتسم به آلية عمل مؤسسات 
انفصالها  هو  الثورة،  قبيل  اإلقطاعية،  الدولة 
العام،  الــســيــاســي– اإلجــتــمــاعــي  الـــوضـــع  عـــن 
وسيطرة الفوضى، وعدم التنظيم اإلداري على 
الصارخ  والتناقض  جميعها،  المؤسسات  هذه 
بين األسلوب القديم في إدارة الدولة، وعالقتها 
بالجماهير، وبين النظام الجديد، الذي بدأ يشق 

لنفسه طريًقا، وسط عفن النظام القديم.

1- الملك :
كانت سلطة الملك سلطة مطلقة، حيث 
المناسبات  كــل  فــي  نفسه  عــن  يعلن  كــان 
يتم  وكــــان  هلل،  مــمــثــاًل  بصفته  الــرســمــيــة، 
األســاقــفــة، وسط  رئــيــس  قــبــل  مــن  تنصيبه، 
 « لــه  قائال  الدينية،  الطقوس  مــن  مجموعة 
كن مباركا، وقم ملًكا في هذه المملكة، 
كانت  كما   ، تقودها«  أن  أعطاك  اهلل  ألن 
تمنح  وال  تــتــجــزأ،  ال  واحــــدة،  الملك  سلطة 
لــشــخــص، أو مــؤســســة أخـــرى غــيــره، وكل 

المؤسسات األخرى، مثل المجالس اإلستشارية، 
ليست  اإلقليمية،  والمجالس  العليا،  والهيئات 
سوى مؤسسات إستشارية، كما كان الملك 
القوانين  يصدر  الــذي  فهو  للعدل،  مــصــدرًا 
وليس ملزمًا بالقوانين التي أصدرها أسالفه 
من الملوك، وله الحق في التدخل في جميع 
أيضا  ــه  ول استثناء،  بــال  القضائية  ــدعــاوى  ال
االعتراض على جميع أحكام القضاء، وإعادة 
إنتهاء  بعد  أخــرى،  مــرة  للمحاكمة  األفـــراد 
محاكماتهم أمام القضاء، وهو مصدر لكل 
سلطة إدارية في فرنسا، فمن حقه وحده إدارة 
كل قضايا المملكة، وله تفويض مؤسسات 
أخرى في ذلك، وهو المنوط بوضع ميزانية 
الدولة، وتحديد أوجه اإلنفاق، ألنه »السيد في 
توزيع أمواله«، وهو، أخيرًا، مصدر الحرب 
والسالم، هو القائد األعلى للجيش، والمسئول 
عن السياسة الخارجية للبالد، وقد أسس لهذا 
االتجاه، المتناقض تماما مع المتغيرات، التي 
الخامس  »لويس  الــواقــع،  أرض  على  تحدث 
عشر«، والذي أعلن ذلك في البرلمان في عام 
١٧٦٦، قائاًل » في شخصي وحده تستقر السلطة 
العليا ،وإليّ وحدي تعود السلطة التشريعية، 
ارتــبــاط وال مــشــاركــة، وعــنّــي يصدر  دون 
النظام العام كله، وحقوق األمة ومصالحها،  
هي بالضرورة متحدة مع حقوقى ومصالحى 

وال تستريح إال بين يدى » 

2- الكنيسة  :
قبل  الرئيسية  الكنيسة  وظيفة  كانت 
الثورة الفرنسية، هي تدعيم ممارسات الحكم 
المطلق وتثبيت دعائمه، على جثث الجماهير، 
من خالل تطويعها لكافة النصوص الدينية، 
لخدمة مصالح الملك والنبالء ، ولم يكن لها 
تطلعات  تواجه  أن  دون  الـــدور  هــذا  تلعب  أن 
البرجوازية من خالل هجومها الضاري على 
التجاه  أســســوا  الــذيــن  التنويريين،  الفالسفة 
الفردية  الحرية  فكرة  عن  يدافع  فكري، 
أن  كــمــا   ، المطلق  الــحــكــم  نــظــام  وينتقد 
رجـــال الــديــن كــمــا أوضــحــنــا ســابــًقــا كانوا 
الهبات   « كثيرة  مالية  بامتيازات  يتمتعون 
ما  وهــو   « العقارية  الملكيات   ، الضرائب   ،
جعل منهم طبقة تتسق مصالحها مع مصالح 
الملك واألرستقراطية بوجه عام ، لذا كانت 
الفرنسية  الثورة  إحدى مستهدفات  الكنيسة 
على  الــقــضــاء  فــي  ــثــورة  ال نجحت  وبالفعل   ،

سلطتها .

دراسات
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الثورة الفرنسية العظمى
3- الحكومة :

 في أخر شكل للحكم المطلق في فرنسا 
كانت الحكومة تؤلف من وزارة تحوى حامل 
أختام الملك وأربعة أمناء سر للدولة ومراقب 
المالية العام ولم يكن هناك رئيسًا للوزراء  ، 
وكان حامل أختام الملك هو في نفس الوقت 
رئيس القضاء والمسئول عن التشريع الملكى 
كــمــا كـــان غــيــر خــاضــع لــإلقــالــة إال بسبب 
فقدانه لرضا الملك عنه ، وأمناء السر األربعة 
لــشــئــون الحرب  ــة  ــدول ال األول هــو أمــيــن ســر 
والثانى لشئون البحرية ويختص أيضا بشئون 
المستعمرات والثالث للشئون الخارجية والرابع 
لشئون بيت الملك ، وكانت الشئون الداخلية 
للبالد موزعة على أمناء السر األربعة وكان 
والزراعة  لإلدارة  العام وزيرًا  المالية  مراقب 
والصناعة والتجارة والجسور والطرق ، كما 
كان هناك مجموعة من المؤسسات المحلية 
مثل المجالس اإلقليمية ، ولكن أفرغت هذه 
المؤسسات من مضمونها أمام تركيز السلطات 
في يد موظفي الحكم الملكى المطلق، هذا 
فرنسا  في  عشر  الثامن  القرن  أن  عن  فضال 
تسمح  التي  القوانين  من  مجموعة  سن  شهد 

ببيع الوظائف وتوارثها .

4- القضاء .
المملكة األكبر  الملك هو قاضى  كان 
بتفويض  تتم  للقضاء  المحاكم  ومــمــارســة 
واحدة  محكمة  هناك  وكــان   ، منه  مباشر 
 ، إقليمية  وإثــنــى عشر محكمة  بــاريــس  فــي 
كما كانت الوظائف القضائية كغيرها من 
الوظائف قابلة للبيع ، وهو ما كان يتعذر معه 
على الملك أحيانًا إقالة بعض القضاة ، حيث 
ال يجوز له إقالة قاضى إشترى هذه الوظيفة 
، وقــد نجم  المال  له هــذا  يعيد  أن  بماله دون 
ظاهرة  القضائية  الوظائف  بيع  ظــاهــرة  عــن 
أخرى أكثر غرابة وهي ظاهرة الهدايا التي 
يقدمها المتقاضون للقضاة، من أجل النظر في 
شكواهم، والن أجور القضاة كانت ال تتناسب 
مع الثمن الذي يشترون به هذه الوظيفة، زاد 
بأموال  العينية،  الهدايا  إستبدال  إلــى  الميل 
نقدية أصبحت إجبارية مع الوقت، وهو ما أدى 
إلى أن أصبح اللجوء إلى القضاء، في متناول 

األغنياء فقط. 
5- نظام الضرائب :

وللنبالء  للملك  ــا  حــًق الــضــرائــب  كــانــت 
وللكنيسة، وكان هذا الحق ينزع من النبالء 

بمقدار ما كانت سلطة الملك تقوى وتشتد، 
النوع  الــضــرائــب؛  وكـــان هــنــاك نوعين مــن 
ضريبة  مثل  المباشرة،  الــضــرائــب  هــو  األول 
كانت  والتي  الدخل(،  على  الرأس)الضريبة 
تحصيلها  ويتم  األفــراد،  على جميع  تُفرض 
بشكل جماعي، عن طريق تحديد نسبة كل 
مقاطعة سنويًا، وعلى سكان هذه المقاطعة 

التضامن فيما بينهم، لجمع المبلغ المطلوب.
النظام  أزمــــــة  تــشــتــد  مـــــرة  وفـــــي كــــل   
ضريبة  ـــادة  زي ــى  إل الملك  يلجأ  االقــتــصــاديــة، 
النبالء  لمصلحة  الثالثة،  الطبقة  على  الدخل 
والكنيسة. كما كانت هناك ضريبة العشر، 
التي تفرض على جميع األمالك العقارية، أيًا 
الملكيات  بين  تفرقة  دون  قيمتها،  كانت 

الكبيرة، والملكيات الصغيرة.
أما النوع الثاني من الضرائب، فهو الضرائب 
غير المباشرة، وهذا النوع من الضرائب، كان 
االستهالكية،  الــســلــع  بــعــض  عــلــى  يــفــرض 
ما  النبالء واإلكليروس. وأغرب  منه  ويعفي 
الضرائب في فرنسا، عشية  كان يميز نظام 
الضرائب كان  حــق تحصيل  أن  هــو  الــثــورة، 
قاباًل للبيع، والتنازل من قبل الملك، باإلضافة 
الجباية  وســوء  التحصيل،  في  الالمساواة  إلى 
الحروب، فضاًل عن  البالط، وكثرة  وتبذير 

أن طريقة تحديد الضرائب، وتحصيلها، فتحت 
بابًا واسعا أمام الفساد المالي، الذي كان أحد 

األسباب المباشرة للثورة. 
بدت مؤسسات الدولة، قبيل الثورة، ضعيفة 
ومهترئة بشدة، والنظام اإلداري شديد التعقيد، 
ومنفصل عن الواقع، وينخره الفساد في شتى 
أخرى،  ناحية  ومــن  ناحية،  من  هــذا  جوانبه، 
فوق  لتتراكم  تظهر،  بدأت مؤسسات جديدة 
المؤسسات القديمة، وهوما أضعف قدرة النظام 

القديم على التصدي لهبوب الثورة في ١٧89.

ومقدمات  السلطة  إنقسام   : ثالثا 
الثورة :

خالل  االقطاعي،  النظام  أزمــات  تراكمت 
األعوام التي سبقت الثورة، بسبب عدم كفاءة 
االقتصادي  المستويين  على  الحكم،  نظام 
بشدة،  األرستقراطية   ومقاومة  والسياسي، 
الداخل،  مــن  النظام  إصـــالح  مــحــاوالت  لكل 
التي تنتقص من امتيازاتها، وفي نفس الحين، 
لتحسين  وسيلة  إيــجــاد  فــي  الــشــديــدة  رغبتها 
بسبب ضعف  تردى  الذي  االجتماعي،  وضعها 
االستجابة  على  قدرته  وعــدم  القديم،  النظام 
أخيرًا،  والسياسية.  االقتصادية  لمتطلباتها 
المزيد  على  الجماهير  قـــدرة  عــدم  واألهــــم، 

الحرية تقود الجماهير
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استمر في  الــذي  النظام،  أزمــة  دفــع ثمن  من 
الوقت، من خالل مزيد من  حل أزماته طيلة 
الضرائب، وزيادة عدد ساعات العمل، وتقليص 

األجور، وغيرها من الوسائل.

1- األزمة االقتصادية :
في عام ١٧88، ارتفعت النفقات العامة إلى 
اإليرادات  كانت  حين  في  ليرة،  مليون   ٦٢9
العامة ٥٠٣ مليون ليرة، فبلغ العجز تقريبًا ١٢٦ 
مليون ليرة، أي ٢٠٪ من النفقات. ومن الشواهد 
هو  العامة،  النفقات  توزيع  في  التناقض  على 
حصول التعليم والمساعدات االجتماعية، على 
النفقات،  من   ٪٢ من  أقــل  أي  ليرة،  مليون   ١٢
وتخصيص ١٣٦ مليون ليرة، المتيازات الطبقة 
األرستقراطية و ٤٦ مليون ليرة، يتقاضها ١٢٠٠٠ 
الجيش  يتقاضى  حين  فــي  بالجيش،  ضابط 
كله أقل من ذلك بكثير، كما اعتمد النظام 
على القروض المالية الضخمة، لسد العجز بين 
النفقات واإليـــرادات، وهو ما أغرقه في ديون 
هائلة، عجز عن سدادها، وكانت أسباب العجز 
االقتصادي متعددة، ولكن كان على رأس هذه 
األسباب، تبذير البالط الملكي، ومنحه المالية 
والعينية، التي ال تنتهي للنبالء، وفي عام ١٧89، 
بلغت الديون حوالي خمسة مليارات ليرة، في 
حين كان النقد المتداول ال يزيد عن مليارين 
القدرة  انخفضت  ليرة، كما  المليار  ونصف 
الشرائية للنقود، وارتفعت األسعار بشكل غير 
الضرائب  زيــادة  المستحيل  وبــدا من  مسبوق، 
لتأجيل  الوحيد  الحل  ذلك، وكان  أكثر من 
المساواة في تحصيل  األقــل، هو  الثورة، على 
ما  وهو  منها،  النبالء  إعفاء  وإلغاء  الضرائب، 
القـــى مــعــارضــة شــرســة مــن الــنــبــالء أنفسهم، 
وصلت إلى حد تدبير مؤامرات، لإلطاحة بكل 
اإلجراءات،  هذه  مثل  على طرح  يجرؤ  وزيــر 

للخروج من األزمة.
  

2- األزمة السياسية :
انعكست األزمة االقتصادية بشكل مباشر 
النظام  تأثر  بــرز  وقــد  السياسي،  النظام  على 
عام  في  األخــص،  األزمــة على  بهذه  السياسي 
الرغم من وجود محاوالت  ١٧8٧، وذلك على 
لإلصالح اإلقتصادي واإلداري، عن طريق دفع 
وإزالة  الحبوب،  تجارة  بتحرير  اإلنتاج،  عجلة 
القومية،  السوق  وتوحيد  الداخلية  الجمارك 
من  عــدد  وإلــغــاء  السلع،  أســعــار  مستوى  على 
تعيق  التي  الهامة،  السلع  بعض  على  الحقوق 

منتجات  على  الــمــاركــة  حــق  مثل  تسويقها، 
الحديد، وتوحيد الضرائب على كافة الطبقات، 
دون إعفاء منها، وإشراك رعايا الملك في إدارة 

المملكة، وتفعيل دور المجالس اإلقليمية.
 ولـــكـــن األرســتــقــراطــيــة واجـــهـــت هذه 
بامتيازاتها،  أكــثــر  بالتشبث  الـــمـــحـــاوالت، 
ــبــرجــوازيــة عــلــيــهــا، كــنــوع من  وتــحــفــظــت ال
عشر«،  السادس  »لويس  الملك  على  المزايدة 
وظل الرأي العام غير مبال بها. ولكن نتيجة 
لــتــأزم الــوضــع اضطر الملك الــدفــاع عــن تلك 
اإلجراءات. وقد عارضت محكمة باريس، التي 
يمثل جناح منها األرستقراطية، ويمثل الجناح 
البرجوازية، هذه اإلجــراءات مستخدمة  اآلخر 
في ذلك سالح انتقاد الحكم المطلق، فأجبرها 
بقانون،  اإلجـــراءات  هــذه  تسجيل  على  الملك 
ألغت  ولــكــن  المحكمة،  سجلتها  وبالفعل 
الــتــالــي، واعــتــبــرتــه غير  الــيــوم  فــي  التسجيل 
ضده،  تمردًا  الملك  اعتبره  ما  وهو  قانوني، 
وأمر  القضاة  من  عليها  القائمين  بنفي  فقام 
عام  في  األكبر«،  القاضي  »محكمة  بإنشاء 
١٧88، والتي كان الهدف منها مركزة قطاع 
باعتباره من  عليه،  السيطرة  لتيسير  القضاة، 

أكثر القطاعات تأثيرًا في جهاز الدولة.
ــتــي أشعلت  ـــشـــرارة ال كــانــت هـــذه هـــي ال

المؤسسة السياسية بأكملها، فأضرب القضاة 
عن العمل، وجذبوا إليهم قطاع هام من نبالء 
في  العليا  الــوظــائــف  على  الحائزين،  الــــرداء، 
الدولة، والبرجوازيين، الذين يعانون من عدم 
قدرة النظام الملكي على إيجاد حلول، ألزمة 
النظام المهدد باالنهيار، ثم تبعهم نبالء السيف، 
تنفجر  المظاهرات  وبــدأت  الكنيسة،  ونبالء 
في كل مكان، واستطاع نبالء األقاليم إشعال 
ثورة القرويين، الذين بدأوا في مهاجمة مقرات 
الملك  األقاليم، وقد واجه  الملك في  وكالء 
هذه التحركات بالجيش، لكنه لم ينجح في 

السيطرة عليها، عن طريق القمع.
إقليم  وكانت أكثر األحداث اتساعًا في 
رأس  على  البرجوازية  »وكــانــت  »الدوفينه 
الحركة في هذا اإلقليم، الذي يتميز بالتقدم 
الصناعي النسبي، عن غيره من األقاليم، وفي 
8 مايو ١٧88، أحيل قضاة محكمة غرينوبل 
لكنهم  المحكمة،  وأغــلــقــت  الــتــقــاعــد،  إلــى 
حاكم  فأصدر   ،١٧88 مايو   ٢9 في  اجتمعوا 
المحدد  الــيــوم  وفـــي  بنفيهم،  أمــــرًا  اإلقــلــيــم 
بتحريض  اإلقليم،  جماهير  ثــارت  لترحيلهم، 
من مساعدي القضاة، واحتلوا مداخل ومخارج 
المدينة، وصعدوا إلى أسطح المنازل، وأخذوا 
ــحــجــارة، مما  ــال يــلــقــون دوريــــــات الــحــراســة ب

الثورة الفرنسية العظمى

انتصار الثورة

دراسات



79 خريف 2009

أجبر حاكم اإلقليم على إعــادة الجيوش إلى 
ثكناتها، وفي النهاية، استجاب القضاة لتنفيذ 
الملك،  مــع  مفاوضات  على  بناء  النفي،  أمــر 
ولكن بعد أن سجلوا مقدمة اضطراب ثوري، 
في عدد من األقاليم، وخاصة إقليم الدوفينة، 
االضطراب،  من  قليلة  أسابيع  بعد  الذي شهد 
اجتماع ضم 9 من رجال الكنيسة و ٣٣ نبياًل 
و ٥9 عضوًا من البرجوازية، خاصة من رجال 
بعودة  يطالب  قــرار  االجتماع  وتبنى  القانون، 
القضاة المنفيون إلى وظائفهم، ودعوة مجالس 
الــنــبــالء، ورجال  الــتــي تتشكل مــن  األقــالــيــم 
ــى االجــتــمــاع، مــع دعـــوة ممثلين من  الــديــن إل
الطبقة الثالثة إلى المشاركة، على أن يساوى 
عددهم عدد أعضاء المجلس من رجال الدين 
والنبالء مجتمعين، عن طريق االنتخاب الحر 
العامة،  المجالس  انعقاد  إلى  الدعوة  وأخيرًا، 
تتسم  ما  أكثر  وكــان  فرنسا.  مستوى  على 
به هذه المبادرات، أنها كانت تستبعد األجراء 
في  فيه  ترتمي  الــذي  الوقت  في  والقرويين، 

أحضان البرجوازية .

رابعا :بداية الثورة الجماهيرية 
:  1789

لقد كان عام ١٧88، ذروة االنحطاط للنظام 
وجوده،  مــبــررات  كــل  فقد  الـــذي  الملكي، 
المجتمع،  وبين  بينه  الفاصلة  الهوة  وازدادت 
الحبوب،  بأزمة  عُــرف  ما  ذلــك،  زاد من  وقــد 
ــتــجــارة، فــي ذات  الــتــي عصفت بــالــزراعــة وال
العام، وانعكس ذلك على أرباح البرجوازيين، 
بشكل مــدمــر وهــو مــا قلص قــدرتــهــم على 
األزمة  ناحية  فمن  الــقــائــم،  الــوضــع  احــتــمــال 
االقتصادية، ومن ناحية أخرى، تعدد الضرائب 
المرهقة لهم، واالمتيازات غير المبررة للنبالء 
الــمــلــك، وهــو ما  ورجـــال الكنيسة وحــاشــيــة 
من  الشعبية  الجماهير  على  بــدوره  انعكس 
تلك  استنفرتهم  الذين  والقرويين،  األجـــراء 
المحتملة، ولكن لخدمة ثورة  األوضاع غير 
البرجوازية، على النظام االقطاعى ومؤسساته. 
 وقد عزز فرص قيام الثورة أن أصبحت 
الطبقية واضــحــة، بشكل صــارم ال  الــحــدود 
لبس فيه، حيث بات واضحًا أن هناك نظامًا 
اجتماعيًا، يتشبث بمؤسساته وطرقه القديمة 
التي  البرجوازية،  مواجهة  في  الحكم،  في 
وتتمتع  جــديــدًا،  اجتماعيًا  مشروعًا  تتبنى 
المستوى  عــلــى  خـــاصـــًة  فــــكــــرٍي،  بــنــضــٍج 

االقتصادي.

كــان هــذا الــتــنــاقــض، هــو مــا دفــع النظام 
إلــى تنازل،  تنازل  إلــى االنـــزالق، من  الملكي 
منجرًفا في تيار األحــداث، بدال من السيطرة 
عليها، وهو ما مهد الطريق أمام الثورة الشعبية، 
الملك على احتواء األرستقراطية  فعدم قدرة 
المتمردة ضده، وقمع البرجوازية، التي تريد 
السياسية  األزمــــة  يــضــع  جعله  بـــه،  اإلطـــاحـــة 
انعقاد  إلــى  فدعا  حلها،  يجب  ملحة،  كمهمة 
الثالثة  الطبقة  تمثيل  وإلــى  العامة،  المجالس 
ممثلين  يساوى  ممثلين  بعدد  االنتخابات،  في 
رجال الدين والنبالء مجتمعين، وبدأت حرية 
الصحافة تأخذ مجراها، وتحولت المقاهي إلى 

مراكز لإلضطراب السياسي.
 ولــكــن، حــتــى ذلـــك الـــوقـــت، كـــان زمام 
الحركة في يد تحالف، مكون من البرجوازية 
والخوارنة)فقراء رجال الدين(، وبعض النبالء 
يكن  ولــم  الــبــرجــوازيــة،  بأفكار  المتأثرين 
إلى  دخــل  قد  العرمرم  المدن واألريـــاف  شعب 
حلبة الصراع بعد، ولكن البرجوازية استغلت 
فرصة انشغال النظام الملكي، في محاوالته 
لإلصالح السياسي، وإهماله التدخل في األزمة 
االقتصادية، التي كانت قد تفاقمت، وبدأت في 
استنفار الجماهير، ضد تدنى مستوى المعيشة، 
الشرائية  القدرة  وانخفاض  األسعار،  وارتفاع 
للنقود،  وانهيار المحاصيل الزراعية األساسية، 

مثل الكروم وازدياد معدالت البطالة.
 وقد وجه فقراء المدن واألرياف غضبهم 
إلى المستفيدين الرئيسيين من الضرائب، التي 
تُجبى منهم، وإلى أسياد األرض، وإلى التجار 
 ،١٧89 ربيع  ومــع  بالحبوب،  يضاربون  الذين 
ووضع  بــالــمــصــادرة،  تطالب  الجماهير  بــدأت 
ذلك  تزامن  الرئيسية،  للسلع  جبرية  تسعيرة 
مع عقد المؤتمر الوطني في يوليو ١٧89، ذلك 
المؤتمر الذي كانت البرجوازية، ومن التف 
حولها من النبالء ورجــال الدين، يريدون من 
خالله كسر قبضة الحكم المطلق، وإعطاء 
مساحة أوسع لالشتراك مع الملك في الحكم، 
لدى  استجابة  تلقى  التطلعات  هــذه  وكــانــت 

جماهير األجراء والقرويين.
المؤتمر، حاصر  انعقاد  يوم  يوليو،   ١٤ في 
الــمــلــك الــمــؤتــمــر بــحــوالــى عــشــريــن ألــفــا، من 
رجال الجيش، تحت دعوى مواجهة التمردات، 
الجماهير  استفز  ما  لكن  حدوثها،  اتقاء  أو 
الدولة  وزيــر  لـ«نيكر«،  الملك  عزل  أكثر، 
إلى  المنحازة  بتوجهاته  والمعروف  للمالية، 
المؤتمر الوطني، في حدودها التي ال تتجاوز 

بدال  وعيّن  المجتمع،  في  الطبقي  االنقسام 
منه أحد الوزراء الرجعيين، المعاديين للتغيير 

بشدة، وهو »البارون دي بروتيل« 
لدى  وقعًا كارثيًا  »نيكر«  لعزل  كان 
كل  بــأن  العام  الشعور  انتشر  إذ  الجماهير، 
التنازالت السياسية، التي قدمها الملك، لم تكن 
إال محاولة لخداعهم ببعض الفتات، وردًا على 
البرجوازية،  من  البنوك  أصحاب  اجتمع  ذلك 
المسارح،  وُأغلقت  البورصة،  إغــالق  وقــرروا 
واصطدمت  والمظاهرات،  االجتماعات  وبدأت 
إحدى المظاهرات بقوة من قوات الشرطة، التي 
سحقتها المظاهرة، واستولى المتظاهرون على 
مخزن سالحها. لخوف البرجوازية أن ينقلب 
هذا التمرد ضدها، شكلت مجموعات، تتكون 
كل مجموعة من ٢٠٠ فرد، من القادرين على 
ليس  العامة،  السالمة  لتأمين  الــســالح،  حمل 
فقط ضد محاوالت الملك وجيشه البطش بها، 
المالك ضد أي تمردات  لتأمين  أيضا  ولكن 

اجتماعية، تهدد ملكياتهم.
الجماهير  اســتــثــار  الــتــصــرف  هـــذا  لــكــن 
أكثر، وفي ١٤ يوليو بدأت المطالبات بالتسليح 
يصنعون  الــحــديــد  عــمــال  ـــدأ  وب للشعب  الــعــام 
في  األسلحة  عن  تبحث  والجماهير  الحراب، 
كل مكان، وتوجهت مسيرة جماهيرية إلى 
على  واستولت  الكبرى،  السالح  أحد مخازن 
٣٢٠٠٠ بندقية،  ثم تابعت الجماهير مسيرتها، 
والذي  الشهير،  الباستيل  سجن  وصلت  حتى 
المطلق،  الــحــكــم  رمـــوز  أحـــد  يعتبر  كـــان 
ذلك السجن الذي مّثل اقتحامه تحديًا صعبًا 
ارتفاعها  يبلغ  التي  بجدرانه  الجماهير،  أمام 
والمتسعة  العميقة  المياه  وبخنادق  مترًا،   ٣٠

المحيطة به، وبحراسه من مشوهي الحروب.
عدة  بإحضارها  البرجوازية  تدخل  لكن 
حاكم  أجــبــر  الجماهير،  لمساندة  مــدافــع، 
الــبــاســتــيــل عــلــى االســتــســالم، فــأنــزل الجسر 
خنادق  ــهــادرة  ال الحشود  وعــبــرت  المتحرك، 
على  واستولت  الجسر،  هذا  من خالل  المياه 
السجن، وهو ما كان له بالغ األثر في إعمال 
دفعه  مما  وحاشيته،  الملك  قلب  فــي  الــفــزع 
فتنازل  للبرجوازية،  أكثر  تنازالت  لتقديم 
وأعاد  باريس  العاصمة  إدارة  عن  لها ضمنيًا 
القانون  واعــتــرف  المالية  وزارة  إلــى  نيكر 
لــلــعــاصــمــة، وشكلت  ــة  ــرجــوازي ــب ال بــحــكــم 
سميت  البرجوازية،  قيادة  تحت  جديدة  قوات 
بالحرس القومي، وُأبعد الجيش عن العاصمة، 
الملك  من  تنتزع  أن  البرجوازية  واستطاعت 
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ومشاركتها  وجــودهــا،  بــأن  رسميًا  اعتراًفا 
في الحكم أمرًا واقعًا، وذلك بإجباره على 
باريس،  إلــى   ،١٧89 يوليو   ١٧ يــوم  الحضور 
الصدمة  هــول  مــن  وإلــقــاء خــطــاب متحشرج 
أن  إلى  فيه  انتهى  البرجوازية،  أمام  والعجز، 
الشعب  بين  التحالف،  عصر  هو  العصر  هــذا 
يكاد  وهــو  قــائــاًل  خطابه  مختتمًا  والملك، 
يبكي: »يستطيع شعبي أن يعتمد دائما على 

حبي«.
البرجوازية على  الخطاب عملت  بعد هذا 
تفكيك ما تبقى من أجهزة ومؤسسات الدولة 
القديمة، واستبدالها بمؤسسات شعبية جديدة، 
إلى  البلديات،  لجان  تشكيل  تم  المدن  ففي 
هذه  انتشرت  القومي.  الــحــرس  لجان  جانب 
جباية  نشاط  لتوقف  شديدة،  بسرعة  اللجان 
الضرائب، وتستبدل المركزية بالالمركزية، 
حتى تبخرت السلطة الملكية تقريبًا، وترك 
جميع وكالء الملك مراكزهم، ومن األمور 
الثوري،  الجوهرية، التي رسخت ذلك الوضع 
إلى األمــام، األزمــة االقتصادية  ودفعته أكثر 
بما استتبعته، من استمرار التمردات الشعبية، 
تحديدًا،  الخبز،  سعر  ارتفاع  على  احتجاجًا 
األرستقراطية ضد  مــؤامــرات  مــن  والــخــوف 
التدخل  من  بالخطر  العام  والشعور  الــثــورة، 

العسكري األجنبي.
انفجار  إلــى  أدت  مجتمعة،  العوامل  هــذه   
تتصاعد  فبدأت  واألريــاف،  المدن  في  الوضع 
واألسياد،  ــنــبــالء  ال قــصــور  اقــتــحــام  حـــــوادث 
وحرق  الملكية،  صكوك  على  واالستيالء 
الحاصلين  باأللقاب  الخاصة  الثبوتية  األوراق 
أصحابها  الــتــي كــان  الــقــصــور  وفــي  عليها، 
الجماهير  كانت  أوراقهم،  تسليم  يرفضون 
تقوم بحرق القصر، وإعدام أصحابه، وانتقلت 
إلى األرياف.  القومي  المدن والحرس  بلديات 
وأعطت البرجوازية الشرعية للتمرد الشعبي، 
فــي ٤  الــوطــنــي،  المجلس  اجتماع  مــن خــالل 
القاضية  الضربة  سدد  الــذي   ،١٧89 أغسطس 
للنظام القديم برمته، من خالل مجموعة من 
الطبقات،  امتيازات  إلغاء  تضمنت  الــقــرارات، 
وكافة  لالكليروس،  العشر  ضريبة  وإلغاء 
هدف  األخــرى، وكــان  االستعبادية  الضرائب 
هذه القرارات، ليس فقط القضاء على النظام 
القديم نهائيا، بل األهم من ذلك، استيعاب قلق 
الجماهير، وإعطائها عربونًا لسعادتها قبل أن 

يتحول تمردها ضد البرجوازية.
لكن رفض الملك هذه القرارات، وتزامن 

ذلك مع محاوالت إعادة تنظيم صفوف الجيش 
مرة أخرى، وبدا واضحًا أن هناك محاوالت 
الملك  قبل  مــن  مــضــادة،  بــثــورة  للقيام  جـــادة 
مرة  الجماهير  استنفر  مما  واألرستقراطية، 
ثانية،  ففي ٥ أكتوبر ١٧89، انطلقت جموع 
من النساء في اتجاه قصر البلدية، بحي سان 
أنطوان، للمطالبة بالخبز وكان عددهن من 
ستة إلى سبعة آالف امــرأة، وعندما لم يجدن 
استجابة لمطلبهن، توجهن إلى مدينة فرساي، 
مقر إقامة الملك، مطلقين صيحاتهم المدوية 
والمخيفة: »إلى فرساي ...إلى فرساي«، تقابلت 
هذه المسيرة مع مسيرة أخرى، تكونت من 
حوالي عشرين ألف رجل. وصلت هذه الجموع 
إلى قصر الملك يوم ٦ أكتوبر ١٧89 ، اقتحمت 
الحرس  مــع  واشتبكت  القصر  الجماهير 
الملكي، إلى أن جاءت قوات الحرس القومي 
البرجوازية، وفضت االشتباك، وأجبرت الملك 
العهد، من  على الظهور، هو والملكة وولى 
الشعب، حرصًا  باسم  والهتاف  القصر  شرفة 

على حياتهم، ثم تم تحديد إقامة الملك. 
في ذروة األحداث  نهاية عام ١٧89 شكلت 
الدستورية  التأسيسية  الجمعية  البرجوازية 
، وكــان الهدف من هذه الجمعية إعــادة بناء 
وحماية   ، لصالحها  الدولة  مؤسسات  وتجديد 
رئيسيين  خطرين  مواجهة  في  مكتسباتها 
الخطر األول كان أن األرستقراطية لم تكن 
الثاني  والخطر  نهائي  بشكل  استسلمت  قد 
ضد  الجماهيري  التمرد  استمرار  في  كــان 
المباشرة  للنتائج  واستعجاال  األسعار  ارتفاع 
للثورة  ، هذا فضال عن رغبة البرجوازية في 
وضع حدود لهذه الثورة التي ال تريد أن تنتهي 
عن طريق إشراك النبالء في الحكم ولكن 

بشروط البرجوازية وبما يحقق مصالحها. 
بدأت اجتماعات الجمعية تنتظم، وتُجرى 
وبدأت  الجمهور  بحضور  يومية،  مناقشات 
داخل  الرئيسية  السياسية  االتجاهات  تتحدد 
ما  إلــى  تــبــلــورت  حتى  التأسيسية،  الجمعية 
تعبيرًا،  والــيــســار،  باليمين  حــيــنــذاك،  سمي 
هم  فاليمينيين  الـــثـــورة  مـــن  الــمــوقــف  عـــن 
مع  وكــانــوا  والملكيين،  األرستقراطيين 
الملكية، ومع وضع  االمتيازات  اإلبقاء على 
باليمينيين،  وسموا  الجماهيرية  للثورة  حد 
الجمعية  يمين  على  يجلسون  كانوا  ألنهم 
التأسيسية، أثناء انعقاد اجتماعاتها ، واليساريين 
معتدلون،  يــســاريــون  قسمين:  ــى  إل انقسموا 
اليسار  يمثل  وكــــان  ثـــوريـــون،  ــون  ــســاري وي

وهم  والــلــيــبــرالــيــون،  الــدســتــوريــون  المعتدل 
السيطرة  يريدون  الذين  البرجوازية،  ممثلو 
مصالح  بين  والتوفيق  األمـــور،  مقاليد  على 
الجماهير الثائرة، ومصالح النبالء ومصالحهم 
البرجوازية، وكانت هذه المجموعات تجلس 
انعقاد  أثناء  التأسيسية،  الجمعية  يسار  على 
اجــتــمــاعــاتــهــا، وعــلــى يــســارهــم كـــان يجلس 
يدافع عن  الذي كان  التيار  »اليعاقبة«، هذا 
العام،  بالتصويت  ويطالب  الجماهير،  مصالح 
على كل قرارات الجمعية التأسيسية، وكان 
الفرنسي  الثوري   التيار هو  أبرز رموز هذا 

الشهير »روبسبير«.
على الرغم من وجود هذه التيارات، التي 
الذي  االتجاه  البرجوازية، حول  تنازع  كانت 
التأسيسية  الجمعية  أن  إال  الثورة  فيه  تسير 
للمبادئ  بناء فرنسا، وفًقا  إعــادة  استمرت في 
عـــام ١٧89،  فــي  االســتــقــرار عليها،  تــم  الــتــي 
بـ » إعالن حقوق اإلنسان  من خالل ما سمي 
والمواطن«،  الصادر  في ٢٦ يونيو ١٧89، الذي 
القنانة »عبودية األرض« بمادته األولى،  ألغى 
التي نصت على أن »الناس يولدون، ويبقون، 
أحرارًا ومتساوين في الحقوق«،  كما حدد 
هذا اإلعالن حقوق اإلنسان األساسية، في المادة 
الحقوق  أن:«هــــذه  على  نصت  الــتــي  الثانية، 
ومقاومة  والسالمة  الملكية  و  الحرية  هي 
األساسية،  الحريات  حــددت  كما  االســتــبــداد، 
اإلعالن،  مــن  والــعــاشــرة،  التاسعة  الــمــواد  فــي 
الشخصية،  والحرية  الفردية،  الحرية  وهــى 
والطباعة  الكتابة  وحرية  الكالم،  وحرية 
اإلعالن  ١١، من  المادة  والنشر، وقد خصصت 
تتضمن  األساسية  الحريات  أن  على  للتأكيد 
هذه  وأن  األربــــاح،  وتحقيق  التملك،  حــريــة 
الحرية على وجه التحديد، مصونة من جانب 
على  اعتداء  بها،  المساس  ويعتبر  المجتمع، 

حرية اآلخرين 
ولكن، لم تكن هذه نهاية المطاف للثورة 
الفرنسية، فقد بدأت النظم الملكية األخرى 
لعودة  والتخطيط،  الــتــآمــر  فــي  ــــا  أوروب فــي 
األرستقراطية  فلول  وظلت  القديم،  النظام 
المضادة، ومن جانب  للثورة  تخطط، وتنظم 
مطالبها  من  تُصَعّد  الجماهير  ظلت  آخــر، 
القيادات  عــلــى  تــحــركــاتــهــا، ضــاغــطــة  ومـــن 
الــبــرجــوازيــة. وقـــد شــهــدت األعــــوام الخمس 
التالية لزلزال ١٧89، أحداًثا وتطورات غيرت 
من مسار التاريخ األوروبي، بل والعالمي، وهذا 

ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا المقال.

الثورة الفرنسية العظمى

دراسات
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في إطار تدعيمة لسلطانه، عمل »محمد علِي« عَلى استمالة البدو، بغية تحييدهم 
وضمان عدم إثارتهم للقالقل ضده، وال ستخدامهم، إن شاء، في ضرب أعداءه، 
وكان من بين ما اتخذه في سبيل ذلك، إعفاءهم من الخدمة العسكرية اإلجبارية. إال 
أن الخديو سعيد انتزع منهم جميع االمتيازات، وعلى رأسها إعفائهم من التجنيد، 
بينما عمل الخديو »إسماعيل«، مرة أخرى على استمالتهم. أما الخديو »توفيق«، 
الفئة القوية، واألخرى هي المستضعفة،  البدو إلى فئتين؛ األولى هي  فقد صنّف 

وبالتالي فقد أعاد االمتيازات لألولى، دون الثانية.

بدو مصر بني ثورتني

محمد حسني
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ثورة عرابي
١١يــولــيــو١88٢، وعقب سلسلة  في 
بريطانيا  جانب  من  السياسية  الضغوط  من 
قام  متوالية،  بريطانية  وتهديدات  وفرنسا، 
اإلسكندرية،  بضرب  اإلنجليزي  األســطــول 
بالرغم من تواطوء الخديو توفيق واألعيان مع 
قوات االحتالل البريطاني، أصر أحمد عرابي، 
ناظر الجهادية والبحرية، على مواجهة جيش 
بدو  لتسليح  أهمية  عــرابــي  ــى  أول االحــتــالل. 
الشرقية، وَقدر ما يحتاجه من البدو بخمسة 
أباظة  ألف رجل، وقد عيّن أحمد بك  عشر 
مأمورا لعربان مديريتي الشرقية والقليوبية، 
مدير  أمــر  القناة، كما  إلــى  المناطق  أقــرب 
على  ٤8نقطة  في  البدو  بتنظيم  قنا  مديرية 
طـــول ســاحــل الــبــحــر األحــمــر، وشــّكــل بدو 
تأييدهم  إلعــــالن  عــرفــيًــا  مــجــلــسًــا  الــفــيــوم 
لعرابي، وطالبوا بقطارات لنقل المتطوعين 
المشايخ  حرص  وقد  المعركة.  ميدان  إلى 
والعمد على حشد البدو والتجار والعلماء في 
سطوتهم،  وكانت  عرابي،  يــزوره  بلد  كل 
والسعة المالية التي وصلوا إليها، من العوامل 
التي مّكنتهم من ذلك. وقد تنافس العربان، 
على مختلف مستوياتهم، على التبرع للثورة، 
بل أن بعضهم استباح أموال الموالين للخديو 
عرابي،  لجيش  التبرع  سبيل  في  واالنجليز، 
كما عمل بدو البحيرة على إغاثة واستضافة 
أهالي اإلسكندرية، الذين هربوا من مدفعية 
اإلنجليز. وكان للبدو دورًا هامًا في الجبهة 
الــداخــلــيــة، أال وهـــو الــحــفــاظ عــلــى األمـــوال 
ذلك  في  بما  المواطنين،  لجميع  واألرواح، 

األجانب المقميمين في مصر.
في مقابل ذلك، اختار بعض كبار المالك 
في  حـــذرًا  طريًقا  يسلكوا  أن  الــبــدو،  مــن 
دعمهم لعرابي، تحسبا ألن تدور الدوائر عليه، 
ناحية  من  الشواربي.  وسالم  محمد  ومنهم 
لهزيمة  األساسية  األسباب  من  أخــرى، كان 
عرابي، خيانة  بعض العربان له، حيث استعان 
اإلنجليز بمحمد سلطان باشا، رئيس مجلس 
األعيان، وببعض مشايخ قبيلة الطحاوي، في 
إسقط مدن القناة، وفي تحريض البدو على 
عبداهلل  أن  إال  الجيش.  صفوف  من  الــفــرار 
النديم  يقول أن االنجليز، إزاء انتشار البدو، 
الفرقة  أمــامــهــم ســـوى بــس روح  يــكــن  ــم  ل
بينهم، ورشوتهم، بشراء جمالهم، إال أن البدو 
لم يقعوا في الشرك، بل وخربوا بيوت كل 

من يُعرف عنه عالقته باإلنجليز.

»مسترأدوين  المستشرق،  اإلنجليز  قام   
العربية،  يجيد  كــان  الــذي  بــالــمــر«،  هنري 
نفسه  على  وأطــلــق  عــربــي،  بــزي  بالتنكر 
»عبداهلل أفندي« وتم تزويده بالمال، بغية شراء 
الجمال من البدو، والعمل على رشوتهم، وفي 
الوقت نفسه، يقوم ومرافقيه بقطع خطوط 
استطاع  وقد  وتركيا،  مصر  بين  التلغراف 
بالمر االستعانة بأحد عربان يافا، ودعا البدو 
عــرابــي، مستندًا  حــول  مــن  االنفضاض  إلــى 
إلى مرسوم السلطان العثماني، السلطان عبد 
»مارقٌ  عرابي  اعتبر  الــذي  الثاني،  الحميد 
الحرب  يخوض  وأنه  السلطان وكافر  على 
رغبة  ضــد  للخطر  المسلمين  بــالد  معرضًا 
السلطان الذي أرسل جيش الخالفة اإلسالمية 
لمحاربته وردعه«. كما أمر الخديو توفيق 
كل  بتقديم  اإلسماعيلية،  مــديــريــة  مــديــر 
التسهيالت لبعثة »بالمر«. استمر »بالمر« في 
مهمته، إلى أن وصل إلى »قلعة نخل«، وكان 
ناظرها من العربان الموالين للثورة، فقضى 

على جميع أفراد البعثة.
باشا  »محمد  األعيان،  مجلس  رئيس  أما 
العرابيين،  على  يُحسب  فــكــان  ســلــطــان«، 
قنصل  »سنكفكس«،  المسيو  جعله  حتى 
العرابيين،  وبين  بينه  وسيطًا  العام،  فرنسا 
بشأن  وفرنسا،  انجلترا  مطالب  قبول  بهدف 
وخروج  الــــبــــارودي،  وزارة  اســتــقــالــة  طــلــب 
عرابي، »وزير الجهادية«،  من مصر مؤقتًا، 
»علي  وإقامة  ومرتباته،  برتبه  احتفاظه  مع 
باشا فهمي« و«عبد العال باشا حلمي« ، وهما 
في  الجيش،  قادة  من زمالء عرابي، وكبار 
الريف مع احتفاظهما برتبتيهما ومرتبيهما. 
والد  بالمناسبة،  وهو  سلطان،  تقدم  وقد 
ناشطة الحركة النسوية، نور الهدى محمد 
سلطان، المعروفة باسم »هدى شعراوي«، مع 
فريق من األعيان، بهديةٍ فاخرة من األسلحة، 
إلـــى كـــٍل مـــن األمـــيـــرال »ســـيـــمـــور«، قائد 
األسطول اإلنجليزي، الذي دمر اإلسكندرية 
القائد  ولسلي«،  »غارنيت  والجنرال  بقنابله، 
العام للجيش البريطاني، والجنرال »دروري 
لو«،  أول من دخل العاصمة، بعد سقوط التل 
الهدايا،  تلك  بــاشــا«  »سلطان  قــدم  الكبير. 
لقادة جيش االحتالل، وذلك، حسب ما ورد في 
إنقاذ  »الوقائع المصرية«، »شكرًا لهم على 
البالد من غوائل الفئة العاصية«، وقد أنعمت 
برتبة  فيكتوريا  بريطانيا  ملكة  عليه 
عليه  وأنعم  لبالدها،  لخدماته  جــزاء  »سير« 

الذهبية  الجنيهات  من  آالف  بعشرة  الخديو 
كمكافأة.

جيش  يــرافــق  سلطان  باشا  محمد  كــان 
االحــتــالل - نــائــبــًا عــن الــخــديــو- فــي زحفه 
العرابيين  المعارك مع  وأثناء  العاصمة  على 
لتسهيل مهمته،  الالزم  العون  تقديم  بغرض 
وكان يدعو األمة إلى استقبال هذا الجيش 
الغازي وعدم مقاومته، ويهيب بها إلى تقديم 

كافة المساعدات المطلوبة له.
والرحل  البدو  يرشو  »سلطان«  راح  وقد 
االنجليز،  بــذهــب  الــشــرقــيــة،  الــصــحــراء  فــي 
كي ينسحبوا من الجيش أثناء القتال. كما 
»مسعود  مثل  العربان،  رؤســاء  بعض  استمال 
الطحاوي« و«محمد البقلي«، كي يُحضروا 
الطريق.  على  اإلنجليز  ليدلوا  المرشدين، 
الخيانة،  معسكر  حققه  ما  أخطر  أن  على 
من أمثال »الطحاوي« و«البقلي«، من نجاٍح، 
هو نجاحهم في ضم عددٍ من ضباط جيش 

»عرابي« إليهم.
عقب هزيمة »عرابي«، واحتالل اإلنجليز 
بمكافأة كل  »توفيق«  الخديو  قام  لمصر، 
ألعيان  مالية  مكافآت  فمنح  لــه،  الموالين 
عائالت »المصري« و«الطحاوي« و«البقلي« 
و«أبــوســلــطــان« ،  كما يــذكــر عــرابــي في 
مــذكــراتــه أن الــخــديــو »تــوفــيــق« قــد منح 
»أبوسلطان« خمسة آالف فدان في  األخوين 
رأس الوادي، مكافأة لهما على ما قدماه من 
مساعدة له، واختص »حمد أبو سلطان« بمبلغ 
بريطانيا  منحته  كما  جنيه،  آالف  عشرة 
ــي »ميشيل«،  لــقــب »ســيــر«، وقــلــدتــه وســامَ
و«ســان جــورج« . في المقابل، قامت القوات 
فلول  لمالحقة  واســعــة،  بحملة  اإلنجليزية 
دورهم  وتفتيش  عــرابــي،  مــن جيش  الــبــدو، 
بحًثا عن السالح. كما تم تحويل أحد عشر 
المحاكمة،  إلــى  الــبــدو  أعــيــان  مــن  شخصا 
أصدرت  التي  عرابي،  ثــورة  محكمة  ضمن 
ــا بــالــســجــن والــتــجــريــد مــن الرتب  أحــكــامً
والنفي خارج  األمــالك،  واأللــقــاب، ومصادرة 

البالد.
البدو  حلمي«  »عباس  حكومة  أخضعت 
للجهاز اإلداري للدولة، وبنهاية القرن التاسع 
عشر، أصبح البدو، مثلهم مثل باقي سكان 
مصر، منقسمين إلى ثالثة طبقات، هم طبقة 
المُاّلك،  متوسطي  وطبقة  الــمُــاّلك،  كبار 
الطبقتان  حظيت  وقــد  المعدمين،  وطبقة 
التي  السلطة،  لدى  بمكانة  والثانية  األولــى 

بدو مصر بني ثورتني
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العشائر،  وجهاء  إلــى  عطاياها  توجه  كانت 
الذين حملوا  والعُمد،   القبائل  مشايخ  وإلى 
عنها مهمة إدارة شئون البدو. بينما اقتصرت 
عـــالقـــة الــســلــطــة بــالــطــبــقــة األخــــيــــرة على 
استغاللهم في العمل، وأهمها االنخراط في 

قوات الهجانة وفي قص األثر.
ــتــاســع عــشــر، ازداد  مـــع نــهــايــة الـــقـــرن ال
جنوب  بــدو  عــانــى  بينما  عــزلــة،  سيناء  بــدو 
وفي  أســـوان،  خــزان  تعلية  تبعات  مــن  مصر 
تمامًا،  العليا،  الشريحة  انفصلت  المقابل 
وانخرطت في النشاط السياسي واالقتصادي 
اتبع  وقــد  الــكــبــرى.  والــمــدن  العاصمة  فــي 
االحتالل البريطاني سياسة توطين جبرية، ال 
تتناسب، بالمرة، مع طبيعة البدو ومصالحهم 
وعالقاتهم العشائرية، كما وّطن الفقراء في 
أماكن قاحلة. أما بدو سيناء، فقد أصبحو بين 
السياسية.  العزلة  وســدان  الضرائب،  مطرقة 
وقد ابتدع االحتالل منصب قومندان العربان، 

وأشهر من تواّله »مستر براملي«.

ثورة1919
استقر  قد  المقام  ١9١9، كان  ثورة  قبيل 
بمعظم قبائل بدو مصر، في وادي النيل، إلى 
لذا،  الــزراعــة،  في  والعمل  بالريف،  التوطن 
فقد عانوا، مثل شرائح الريف التي عانت من 
ألمت  التي  االقتصادية واالجتماعية،  التبعات 

بالبالد بسبب االحتالل البريطاني.
كان االحتالل قد قام ببعض اإلصالحات في 

نُظم الري، وبعض التعديالت في الضرائب، 
ولكن ذلك لم يُفلح في كسب ود الفالحين 
فـــي مصلحة  ـــه صـــب  أن الـــعـــربـــان، حــيــث  أو 
الملكيات  فتقلصت  فقط،  الــمُــالك  كبار 
الصغيرة، في  الملكيات  وتفتت  المتوسطة، 
مقابل زيادة الملكيات الكبيرة، وقد زاد من 
تفاقم المعاناة، األزمة االقتصادية التي سببتها 
انتشار  إلى  العالمية األولى، باإلضافة  الحرب 

الجراد، الذي أضر بالمحاصيل. 
السرقات  وتــفــشــت  الــمــجــاعــة،  انــتــشــرت 
واألعيان،  العُمد  بطش  وازداد  والــفــوضــى، 
الطرق،  وقطاع  باللصوص  استعانوا  الذين 
على األهالي، كما استغلوا السلطات المخولة 
في  للجندية،  األنــفــار  جمع  فــي  أيديهم  فــي 
أمـــوال وأراضي  االرتــشــاء، واالســتــيــالء على 
الرهن  بنوك  انتشار  أدى  كما  الفالحين. 
تخوف  إلى  الريف،  في  والمرابين  العقاري، 
المواطنين الدائم من سيف السلطة، المسلط 

لصالح المرابين.
المعروفة  السياسة  األسباب  فإن  وهكذا، 
بينما  الفتيل،  بمثابة  كــانــت   ،١9١9 لــثــورة 
كانت النار تعتمل داخل نفوس المصريين، 
والعربان،  اللفالحين  شرائح  خاص،  وبوجه 
هم  فوجئوا  ورفــاقــه،  زغــلــول  سعد  أن  حتى 
أنفسهم بالثورة، ولم يُصدقوها، بل واعتبرها 
سعد في البداية، نوع من المناورة من جانب 

اإلنجليز.
كان اندالع الثورة في المدن في التاسع 

للريف والعربان،  بدء  إشارة  مــارس١9١9،  من 
محلية  زعــامــات  وجــود  عن  قيل،  ما  وبرغم 
والمراسالت  الــوثــائــق،  تــؤكــد  ــحــرضــة،  مُ
تمر  فلم  عفويتها،  على  بالبوليس  الخاصة 
الثورة، حتى  انــدالع  على  أيــام فحسب  أربعة 
انتشرت في جميع المديريات، مع األخذ في 
وسائل  في  الشديدة،  التخلف  حالة  الحسبان، 

االتصال واإلعالم.
خالل  ذاع،  وما  االحتالل،  لسياسات  كان 
الثورة بوجه خاص، عن الممارسات القمعية 
للجيش البريطاني، وانتهاك الجنود لحرمات 
البيوت، من بين أسباب إثارة البدو، وكانت 
من  بــرغــم  ــبــدو،  ال بين  العشائرية  الــصــالت 
انتشارهم في  أرجاء البالد، عاماًل إيجابيًا، في 
مصلحة الثورة، فقبائل »الرماح« و«الحربي« 
و«الجوابيص«،  و«سمالوس«  و«البراعص« 
من وسط الوادي، ترتبط بقبائل »السعادي« 
أو »المرابطين«، في الساحل الشمالي الغربي، 
لنصرة  تهب  الــفــيــوم،  بــدو  مــن  قبائل  ونجد 
أخوانهم في البحيرة. كما كان خبر اعتقال 
»حمد الباسل باشا » من قبيلة الرماح، الذي 
بحيث  العربان،  لجموع  روحيًا  زعيما  عُــدّ 
طالبوا بأن يكون ممثال عنهم في البرلمان، 
من أسباب تصعيد المواجهة، من المظاهرات 

والحشود، إلى االشتباك المسلح.
كان االحتالل البريطاني قد عمل، كما 
مما  للبدو،  الجبري  التوطين  على  ذكرنا، 
وإلى  العشائر،  من  الكثير  تمزيق  إلى  أدى 

أحمد عرابي أحمد عرابي أمام الخديو توفيق
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إضاءات فكرية  ونقدية
ثقافة

بدو  أبــــرز،  مــنــهــا، وبــشــكــل  الكثير  عـــزل 
لذا، فقد كان  سيناء، عن مجريات األمــور، 
ــبــدو في  الــنــصــيــب األوفــــر فــي مــشــاركــة ال
الثورة، من نصيب  بدو األقاليم الوسطى من 
وجه  على  نشاطهم،  اتسم  وقد  النيل.  وادي 
وعنف،  قــوة  أكثر  كــان  بأنه  الخصوص، 
إلـــى مــعــســكــرات وثكنات  حــيــث تــوجــهــوا 
الــجــيــش الــبــيــطــانــي، ومــقــار الــبــولــيــس، مما 
بثقله  ألقى  الــذي  البريطاني،  الجيش  أربــك 
يفلح  لم  أنه  إال  العربان،  ضد  معركته  في 
في القضاء عليهم، بل وتحول في كثير من 
المديريات إلى وضع الدفاع، مثلما حدث في 
بني سويف، حينما انتشر الفزع بين الجنود 
الهنود، وانتهى األمر بالبريطانيين باالحتماء 

بثالثة منازل في المدينة.
برغم من عفويتها، لم تفتقر الثورة إلى 
المثال،  سبيل  على  دمنهور،  ففي  التنظيم، 
العربان  انضم  الــذيــن  الــثــوار،  كــاد  وبينما 
المديرية،  بــمــديــر  يــفــتــكــوا   أن  ــهــم،  ــي إل
»إبــراهــيــم حليم بــاشــا«، الـــذي تــطــاول على 
الثوار بألفاظ جارحة، انقسم الثوار إلى عدة 
للسيطرة  مجموعة  فتوجهت  مجموعات، 
والمحكمة  والنيابة  اإلداريـــة  المباني  على 
للسجن  وأخـــرى  الحديد،  السكة  ومحطة 
والبندر، أما الثالثة، فكانت مهمتها الحفاظ 
على األرواح واألموال المدنية. وكانت تلك 
األحــداث محركا للعربان في كوم حمادة، 
المطامير، وحوش عيسى،  والدلنجات، وأبو 
كوبري  تدمير  بـــدوي  مائتا  حـــاول  كما 
كفر الدوار، فقام طابور كامل من الجيش 
البريطاني، باعتقال أكثر من ألف من الثوار 

والعربان، وقتل اثنا عشر منهم.
في »الواسطي«، كانت الثورة أشد عنفا، 
وهناك إشارات إلى دعم بعض رجال البوليس 
المصري للبدو، ومدّهم بالسالح، فقام البدو 
القتال،  واشــتــد  الــحــديــديــة،  السكك  بقطع 
للقوات  التابع  الهندي،  الفصيل  تحول  حتى 
البريطانية، مثلما حدث في بني سويف، من 
مهاجمة الثوار، إلى الدفاع، فدفعت السلطات 
المصير.  ــفــس  ن القــــى  مـــصـــري،  بــفــصــيــل 
البدو  ١8١مــن  باعتقال  السلطات  قامت  وقــد 
والفالحين، وعقدت محاكمة فورية، أدانت 
إلى  الــواســطــي،  أحـــداث  أدت  فيها ٦٧مــنــهــم. 
اعتراف البريطانيين بفداحة الموقف، األمر 

الذي كانوا يحاولون إنكاره قبلها.
رأس  مسقط  الفيوم،  فــي  الموقف  أخــذ 
»حمد الباسل باشا«، شكال أكثر تنظيمًا، 
فمن ناحية، هاجم العربان مراكز الشرطة، 
معركة  ونشبت  األســلــحــة،  على  واســتــولــوا 
من  أربعمائة  ضحيتها  راح  اإلنجليز،  مــع 
ــهــوا إلنـــــــذارات قائد  ــأب ـــدو، الـــذيـــن لـــم ي ـــب ال
القوات البريطانية، واتسع هجومهم ليشمل 
ممتلكات األعيان الموالين لالحتالل. ومن 
مسبوقة،  غير  خــطــوة  وفــي  أخـــرى،  ناحية 
٣١من  فــقــدم  الفالحين،  مــع  الــبــدو  تضامن 
استقالتهم  الـــعـــربـــان  و٢٦مـــشـــايـــخ  ــمــد  ــعُ ال
من  تحللهم  ــوا  ــن وأعــل ١٦مـــــــــارس١9١9،  فـــي 
األموال  مــن  الميري  »المستحقات  تقديم 

والحبوب«.

البرجوازية البدوية
ــت بــعــض الــشــرائــح مـــن الـــبـــدو قد  كــان
في  واندمجت  مبكرة،  فترات  في  استقرت 
ركب الدولة، فكونت ملكيات واسعة، مثل 
عائالت »أباظة« و«الشريعي« و«الشواربي«، 
على الرغم من أن »أحمد أباظة« في الشرقية، 
من  كانا  المنيا،  في  الشريعي«  و«إبراهيم 
مناصري عرابي. إال أنه بمرور السنين، وفي 
بالمنح  لــألعــيــان،  السلطة  اختصاص  ضــوء 
والــعــطــايــا، مــن األمــــوال واألراضـــــي، انسلخ 

واستمرأوا  الشعبية،  الحركة  عــن  هـــؤالء 
استطاع  كما  االحــتــالل،  كنف  في  العيش 

أبنائهم االلتحاق بالسلك اإلداري للدولة.
المشاركة  اقتصرت  سبق،  ما  على  بناء 
الوسطى  الشريحتين،  على   ،١9١9 ثــورة  في 
الشريحة  تبنت  بينما  الــبــدو،  مــن  والــدنــيــا، 
الطيبة«  بـــ«الــمــســاعــي  الــقــيــام  دور  الــعــلــيــا 
في  الشريعي«  »محمد  فقام  الثورة،  لتهدئة 
سمالوط بنشر بيان يطالب األهالي »بالهدوء 
ورفـــض الــفــوضــى واإلخــــالل بــاألمــن، الذي 
تشكلت  كما  الوطنية...«،  بالقضية  يضر 
من  الشرقية  فــي  الــخــواطــر«  »تهدئة  لجنة 
ثالثة من كبار المُالك من عائلة »أباظة«. 
ـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي »  وقـــد أشـــاد وزي
مجلس  أمام  خطابه  في  اللورد كيرزون«، 
اللوردات في ١٤مارس١9١9، بدور عقالء االمة 

واألعيان...«
قامت  عــرابــي،  ثـــورة  عقب  حــدث  مثلما 
ـــالل، بــعــدمــا اســتــتــب األمـــر،  ســلــطــات االحـــت
األحكام  كانت  وقــد  واســعــة،  بمحاكمات 
غيابية،  خـــاص،  بشكل  لــلــبــدو،  الــمــوجــهــة 
البوليس  أو عدم قدرة  إما إلفالت بعضهمن 
بينما  عشائرهم،  بين  مــن  اعتقالهم،  على 
العمد  بعض  مع  بالتواطؤ  السلطات،  قامت 
من  المستضعفين  بعض  باعتقال  والمشايخ 

العربان والفالحين.

المصدر: حسن أحمد يوسف نصار: قبائل البدو في مصر1848-1952، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس،1987. 
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إضاءات فكرية  ونقدية
ثقافة

أو  الشهور  في  مبيعًا«  قوائم«األكثر  تصدرت  روايات  مبيعات  عن  تستفسر  أن  تحاول  عندما 
السنوات األخيرة، تجد نفسك دومًا مواجهًا بذرائع عديدة، تحول دون حصولك على الرقم 
الدقيق الموثق. ذلك أن دور النشر »الكبيرة«، ال تفرج بسهولة عنه، ولن تسر لك إال بعدد 
طبعات هذه الرواية الناجحة أو تلك؛ أما عدد نسخ كل من هذه الطبعات، فيبدو أشبه بأسرار 
الدولة، إذ ستحصل على ردود من نوع »هو الزم يعني؟«، أو »حضرتِك عايزة تعرفي ليه؟«، 
أو، في أفضل الحاالت، رجاء مهذب بعدم نشر األرقام، إال بإذن واضح وصريح من دار النشر 

المعنية.

حول ظاهرة الروايات اجلديدة واسعة االنتشار

دينا حشمت
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الن�شر  حقل  على  جديًدا  لي�س  التعتيم  هذا 
اإذ  وحده،  فيه  حم�شوًرا  ولي�س  م�شر،  يف 
اإن  وهو  الأخرى،  احليوية  املجالت  من  العديد  يخ�س 
حماولة  من  مينع  ل  فاإنه  الباحث،  مهمة  ي�شّعب  كان 
املبيعات  ذات  �شيلر«)الروايات  »الب�شت  ظاهرة  فهم 
اجلماهريية الوا�شعة(،  اجلديدة، والت�شاوؤل حول هذا 
الأدب اجلديد الذي »اأ�شبح يقراأ خارج قاعدة املثقفني 

التقليدية«. 
هي  ال�شدد،  بهذا  الذهن،  على  تطراأ  رواية  اأول 
التي  الأ�شواين)2002(،  لعالء  يعقوبيان"،   "عمارة 
حتّولت اإىل ظاهرة، مع ت�شويرها كفيلم �شينمائي، مّثل 
فيه عدد كبري من النجوم، وحّقق اإيرادات جتاوزت 20 
اأقل  مليون جنيها، ثم مت حتويلها اإىل م�شل�شل، مل يكن 
جناًحا من الفيلم. وقد حتولت "يعقوبيان" اإىل ظاهرة 
جممل  وجتاوزت  لغة،   27 اإىل  ترجمت  اإذ  "عاملية" 
الكاتب  اأعلنه  ما  ح�شب  ن�شخة،  املليون  اليوم،  طبعاتها 
نف�شه. يف فرن�شا وحدها بيع من ترجمتها 150.000 
ن�شخة يف ال�شهور ال�شتة الأوىل بعد �شدورها، واأ�شبحت 
"ب�شت �شيلر"، ُيباع يف حمالت مطار باري�س، اإىل جانب 
ال�شعب  من  زال  ل  ذلك  ومع  العاملية.  الروايات  اأ�شهر 
حتديد مبيعات هذه الرواية النجمة، يف ال�شوق امل�شرية 

والعربية.
يعرف  مل  اأدبي  حقل  يف  مفاجًئا  النجاح  هذا  جاء 
ت�شل  ومل  �شيلر"،  الـ"ب�شت  ظاهرة  طويل  زمن  منذ 
الأرقام  هذه  اإىل  حمفوظ  جنيب  روايات  مبيعات  فيه 
 .1988 �شنة  نوبل  جائزة  على  ح�شوله  رغم  اأبًدا، 
جاء مفاجًئا ولكنه مل ياأت منفرًدا، اإذ توالت منذ ذلك 
احلني ق�ش�س جناح ن�شو�س اأدبية خمتلفة. كان منها 
يناير  يف  �شدرت  التي  الأ�شواين،  لعالء  "�شيكاجو"، 
م�شل�شلة  ن�شرت  اأن  بعد  ال�شروق،  دار  عن   2007
وهي  و"تاك�شي"،  الأ�شبوعية،  جريدة"الد�شتور"  يف 
�شدرت  اخلمي�شي،  خالد  للكاتب  ن�شو�س  جمموعة 
ا عن دار ال�شروق يف دي�شمرب 2006، ورواية "ربع  اأي�شً
امل�شرية  الدار  عن  ال�شادرة  يو�شف،  لع�شام  جرام"، 

اللبنانية �شنة 2008
املتتالية"،  "الطبعات  عن  احلديث  �شياق  ويف 
تن�شر  التي  "البلوجات"،املدونات،  �شل�شلة  اأي�شا  هناك 
"اأنا عايزة  "بلوجات" اأ�شحابهان على غرار  حمتويات 
ل�شخ�شني"،)4  بلنب  و"اأرز  طبعات(،  اأجتوز"،)7 
و"الألبومات  ال�شروق،  دار  يف  املن�شورتني  طبعات(، 
دار  يف  املن�شورة  طاهر،  لعمر  ال�شاخرة"  الجتماعية 
هي  اأمي،  لي�شت  غريب"م�شر  اأ�شامة  وكتاب   ، اأطل�س 

مرات اأبويا"
عديدة،  نقا�شات  املفاجئة  الوفرة  هذه  اأثارت 
هذه  طبيعة  اإىل  تطرق  ما  منها  الأدبية،  ال�شاحة  على 
الن�شو�س )وجاهة جمع كتابات من�شورة على الإنرتنت 

اإىل القيمة الأدبية  لبع�س  يف كتاب(، ومنها ما تطرق 
الإنتاجات "الب�شت �شيلر". وكانت اأعنف هذه النقا�شات 
"عمارة  نف�شه.  الأ�شواين  عالء  اإنتاج  طالت  التي  تلك 
يعقوبيان"، نالت اإعجاب عدد من ال�شخ�شيات الثقافية 
اأو  اأمني  جالل  القت�شادي  الكاتب  غرار  على  العامة، 
اأنها   راأوا  اآخرين  نقاًدا  اأن  اإل  النقا�س5،  رجاء  الناقد 
اأدبي،  ن�س  اإىل  منها  "م�شل�شالت"  كتابة  اإىل  اأقرب 
اأقطاب  اأحد  حافظ،  �شربي  النقاد  هوؤلء  اأعنف  وكان 
"النقد ال�شرعي"، الذي اعترب "عمارة يعقوبيان" اأقرب 
اإىل "�شهادة �شحفية على حوادث موقوته" واأن"ل اأدبية 

لهذا الن�س".
ال�شاحة  اأن  اإذ  جديدة،  لي�شت  النقا�شات  هذه 
الأدب  من  عديدة  اأنواعا  عرفت  امل�شرية  الثقافية 
ال�شاخر  الأدب  غرار  على  "الرتفيهي"،  "اخلفيف" اأو 
ال�شرعي  الأدب  وبني  بينها  يكن  مل  البولي�شي،  والأدب 
"حدود وا�شحة" وهو ما ظل يغذي اجلدال حول ما اإذا 
كانت هذه "املمار�شة الأدبية اأو تلك"، ت�شتحق اأن تدرج 
�شمن الأعمال املعرتف بها يف اإطار "احلقل ال�شرعي"، 
ا�شتبعاد  "اإىل  الغالب  يف  مييل  الأخري  هذا  كان  واإن 

اأ�شكال الكتابة غري الق�ش�شية"7. 
اأعمال  انت�شار  ظاهرة  فاإن  هذا،  اإىل  بالإ�شافة 
جديدة  ذاتها  حد  يف  لي�شت  النحو،  هذا  على  اأدبيةن 
اإذ حققت روايات  تاريخ الأدب امل�شري احلديث،  على 
عبد  واإح�شان   ،)1978-1917( ال�شباعي  يو�شف 
كانت  رمبا  مبيعات،  جاهني،  �شالح  واأ�شعار  القدو�س، 
ن�شبة  يعقوبيان"،  "عمارة  حققتها  التي  تلك  من  اأعلى 
ن�شري  اأن  ال�شدد  بهذا  يكفي  اآنذاك.  ال�شكان  بعدد 
و�شلت  جاهني  ل�شالح  "الرباعيات"  مبيعات  اأن  اإىل 
الهيئة  يف  من�شورة  طبعة  يف  ن�شخة   125.000 اإىل 
اأيام من �شدورها،  امل�شرية العامة للكتاب، نفذت بعد 

ح�شب ما قيل اآنذاك.
قد ل تختلف اأ�شباب النجاح يف ذلك الزمن، كثرًيا، 
قدرة  اأول  فهي  �شيلر"،  ع�شر"الب�شت  يف  اليوم  عنها 
ما  كتابة  على  الزمن"،  "روح  عن  التعبري  على  الكاتب 
الكتاب  هوؤلء  واحد من  ي�شبح  قرائته. مل  النا�س  يريد 
ومل  العام  "ي�شدم" الذوق  ومل  التيار،  �شد  الناجحني 
يتنب اأيديولوجية، اأو اأفكار، تف�شله عن الأفكار املهيمنة 
ال�شباعي  ليو�شف  قلبي"  "رد  حملت  ومثلما  زمنه.  يف 
تويل  فور  الكبري،  لالإقطاع  مناه�شة  قيم   )1954(
حرة"  "اأنا  وعربت  احلكم،  مقاليد  الأحرار  ال�شباط 
من  الآلف  ع�شرات  اآمال  عن  القدو�س  عبد  لإح�شان 
ظل  يف  ال�شخ�شية،  الأحوال  قوانني  حت�شني  يف  الن�شاء 
توافق  عن  الروايتان  هاتان  وعربت  اجلديد،  احلكم 
بل  النا�شري،  احلكم  اأثناء  ال�شاحة  ي�شود  كان  عام 
تدخل يف �شدام  اأن  دون  الأحيان،  بع�س  وجتاوزتها يف 
مبا�شر معها، جاءت "عمارة يعقوبيان" لتعرب عن توافق 

من نوع خمتلف.
يف نظر �شربي حافظ، تعرب هذه الرواية يف احلقيقة 
عن فكر اإ�شالمي لأن جميع �شخ�شيات الن�س "فا�شدة" 
غرار  على  املر�شومة  وجماعته،   "�شاكر"  "ال�شيخ  اإل 
فكر التكفري والهجرة وت�شييد جمتمع جديد يف العراء، 
ال�شحية  الربيئة  ال�شخ�شية  هو  ال�شاذيل"  "طه  ولأن 

اأن  الناقد  يرى هذا  كما  كله".  العمل  الفا�شدة يف  غري 
"طائفية مقيتة"  يعقوبيان" حتمل  "عمارة  اأيديولوجية 
�شلبية  باأدوار  تقوم  قبطية  ل�شخ�شيات  اختيارها  يف 

،)اأب�شخرون خلة ومالك خلة(.
لكن  اآرائه هذه،  يكون �شربي حافظ مبالًغا يف  قد 
الأكيد اأن "عمارة يعقوبيان" تعرّب عن انعدام الأمل، وعن 
اأفق م�شدود، وهو ال�شعور الذي اأ�شبح �شائًدا يف املجتمع 
ت�شاءلت  اإذ  الجتماعية،  طبقاته  مبختلف  امل�شري، 
الفئة امل�شتفيدة من النظام القائم. ويف حني كانت "اأنا 
حرة" اأو "رد قلبي" تعرّبان عن اإمكانية حتّرر، ل ير�شم 
هذا العمل اأفقا ملواجهة ال�شعور بالظلم، وبالالجدوى، يف 
ع�شر املح�شوبية والفو�شى، �شوى الن�شمام اإىل جماعة 
اإ�شالمية، لالنتقام من احلا�شر املرير، اأو التحالف بني 
الطبقات الب�شيطة والطبقات الأر�شتقراطية، التي تعرّب 
عن احلنني اإىل املا�شي الإقطاعي، اإىل زمن البا�شوات، 
زمن "الرقي واحل�شارة". يبدو هذا اأفق العمل الوحيد 
الوا�شح، رغم تاأكيد عالء الأ�شواين اأنه مل يق�شد ذلك، 

ومت�شكه ب�شخ�شية جمال عبد النا�شر.
جاءت البنية الدرامية لـ "عمارة يعقوبيان" تقليدية 
تعتمد على حبكة روائية كال�شيكية، لتعرّب عن م�شمون 
لها  قدرة  ل  بنية  وهي  مفاجاآت،  اأية  للقارئ  يخبئ  ل 
ثورة  اإحداث  اأو  ال�شائدة  الأدبية،  الأ�شكال  على جتديد 
يعقوبيان" جمهوًدا  "عمارة  تتطّلب  ل  العام.  الذوق  يف 

عالء األسواني

ثقافة
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من القارئ ليفهم "ما املق�شود"، فهي تتميز بب�شاطة، 
على  �شواء  اأخرى،  فنية  اأ�شكال  اإىل  بتحويلها  ت�شمح 
�شا�شة ال�شينما اأو التلفزيون، متكن من انت�شارها �شعبًيا 

وجتاوز العقبات اخلا�شة بالأمية.
يعقوبيان"  "عمارة  بني  اجلوهري  الفارق  اأن  اإل 
الن�شر.  م�شتوى  هو  النا�شرية،  الفرتة  �شيلر"،  و"ب�شت 
مل تعد مئات الألوف من الن�شخ تباع من قبل املوؤ�ش�شات 
التابعة للدولة، بل من قبل نا�شرين من القطاع اخلا�س 
لوزارة  التابعة  العمالقة  الن�شر  موؤ�ش�شات  جنم  وبداأ 
الثقافة، على غرار الهيئة العامة للكتاب، والتي احتكرت 
"�شوق الأدب" يف الفرتة النا�شرية، يف الأفول. وقد جاء 
طالت  اأ�شمل،  اقت�شادية  حتّولت  ظل  يف  التغيري  هذا 
اإىل  "النفتاح" القت�شادي"،  �شمح  القطاعات.  جميع 
املوؤ�ش�شات  نخرا  اللذين  والبريوقراطية  الف�شاد  جانب 
يف  اأهمية  ازدادت  فردية  مبادرات  بظهور  ال�شخمة، 
من  العديد  تاأ�شي�س  فتم  املا�شية،  اخلم�شة  ال�شنوات 
الن�شر،  خريطة  غرّيت  التي  اخلا�شة10  الن�شر  دور 
خ�شو�شا الن�شر الأدبي وكذلك ميزان القوة بني الدولة 

والأدباء.
وما �شاهم يف تغيري ميزان القوى يف احلقل الأدبي، 
اإذ  املعا�شر،  لـ"ت�شجيع" الأدب  مبادرات  ا، ظهور  اأي�شً
�شنة  الجتماعية"  للتنمية  �شاوير�س  اأطلقت"موؤ�ش�شة 
اليوم  لها  الق�شرية  والق�شة  للرواية  جائزة   2005
عدة فروع. و�شرعان ما جنحت هذه اجلائزة من حيث 
الدولة،  جوائز  مناف�شة  يف  والرمزية  املادية  قيمتها 
العاجزة عن مواكبة حتولت الأدب امل�شري، اإذ جمعت 
لهم  جامعيني،  واأ�شاتذة  اأدب  نقاد  حتكيمها  جلنة 
الأدبي، وتاريخ من  التقدير يف احلقل  ر�شيد مهم من 
ال�شتقاللية الن�شبية، عن موؤ�ش�شات الثقافة الر�شمية. 
املخ�ش�س  اجلائزة  فرع  كّرم  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
يح�شلوا  باأن  ليحلموا  يكونوا  مل  اأدباء  ال�شباب  لأدب 
الت�شجيعية منها، قبل  الدولة، حتى  اإحدى جوائز  على 
ذلك  اأّكد  كما  ال�شتني،  اأو  اخلم�شني  �شن  يتجاوزوا  اأن 
مرة اأخرى موؤمتر الرواية العربية، الذي نظمه املجل�س 
منحت  الذي   ،2008 فرباير  يف  للثقافة،  الأعلى 
جائزته للروائي اإدوار اخلراط، رغم عنوانه وبرناجمه 
عن  راجت  التي  والإ�شاعات  ال�شباب،  لأدب  املكّر�شني 
هذه  اأن  يت�شح  اأن  قبل  ال�شباب،  الكتاب  اأحد  تكرمي 

املوؤ�ش�شة اأعتق من اأن تكّر�س لالأجيال اجلديدة.
اأطلقتها  التي  حمفوظ"،  جنيب  "جائزة  �شاهمت 
دار ن�شر اجلامعة الأمريكية �شنة 1996، هي الأخرى، 

يف  تر�شيخ قيم جمالية بديلة، اإذ اختارت جلنة حتكيمها 
اأبو جليل.  "الفاعل"، حلمدي  يف دورتها الأخرية رواية 
ك�شر  الروائي  فهذا  الرمزية،  بالغ  الختيار  هذا  وكان 
يحكي  وهو  لذعة  ب�شخرية  الكاتب/ال�شارد،  هيبة 
على  واأ�شعبها  املهن  "اأحقر  يف"الفاعل"،  جتربته  عن 
الإطالق"، وي�شخر يف املقام الأول من طريقة تعامله مع 
امل�شتمر لإخفاء عمله  هوياته املختلفة، خا�شة جمهوده 
املثّقفني.  وزمالئه  البدوية،  عائلته  عن  "الفاعل"،  يف 
وقد مزج اأبو جليل بجراأة بني عامية "الفواعلية"، ولغة 
ال�شرد الف�شيحة، لي�شخر من جماعة املثقفني، املتم�شكة 
تعريف  حتكم  زالت  ل  قيم  ويتحدى  الطبقية  باملظاهر 
الروائيني والكّتاب لأنف�شهم. وبالطبع مل تكن مثل هذه 

الرواية لتحوز على ر�شا القائمني على جوائز الدولة.

دوًرا مهًما يف  العربي"،  "البوكر  لعبت جائزة  كما 
"اإ�شعاف هيبة جوائز الدولة الثقافية، وتعّدد �شلطات 
�شنة  الأوىل،  دورتها  يف  منحت  اإن  وهي  التقييم"14. 
الأدبي  احلقل  يف  به،  معرتف  كاتب  اإىل   ،2008
فاإن  طاهر"،  "بهاء  الأديب  هو  والعربي،  امل�شري 
الثانية  الدورة  يف  منحها  يف  ترتدد  مل  حتكيمها  جلنة 
ل�شاحب رواية "عزازيل"، يو�شف زيدان، الذي ي�شعب 

اعتباره من الكتاب املحرتفني.15
وقد �شهد "�شوق الأدب"، موؤخًرا، انت�شار ممار�شات 
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ثقافة

عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم، اثنان من أعالم اليسار المصري، في النصف الثاني من القرن 
العشرين، رحال عن عالمنا، هذا العام، وكان رحيلهما، المتزامن تقريبًا نهاية ألكثر من نصف قرن، من 
النشاط السياسي والنقد األدبي والثقافي، وتنويعة واسعة من اإلنتاج العلمي والفكري. هذا المقال لن 
يحاول بطبيعة الحال أن يتناول كل تلك الرحلة الفكرية والسياسية الطويلة، بمختلف مراحلها وتحوالتها. 
في مجال واحد، من  الطويل، وذلك  تاريخهما  التقاط لحظة محددة، من  هنا هو  ما سنحاوله  ولكن 
مجاالت إبداعاتهم المتنوعة. أما اللحظة؛ فهي منتصف القرن الماضي، وأما المجال؛ فهو النقد األدبي، 
وذلك من خالل قراءة نقدية لكتابهما المشترك: »في الثقافة المصرية«، والذي كان له صدى واسعًا في 

صفوف اليسار، المصري والعربي، عمومًا، في ذلك الحين.

قراءة نقدية لكتاب »يف الثقافة املصرية«
حملمود أمني العامل وعبد العظيم أنيس

سامح جنيب
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وقد صدرت الطبعة األولى للكتاب في 
المفكر  لها  وقدم   ،١٩٥٤ عام  بيروت، 
مُروة«.  »حسين  الشهيد  اللبناني  الماركسي 
التي  المقاالت،  لعدد من  الكتاب تجميع  كان 
كان الراحالن قد نشراهما، في دوريات وصحف 
المدارس األدبية  مصرية وفي إطار سجال مع 
التي كانت سائدة في ذلك الزمان، والتي كان 
حسين  وطه  العقاد  أمثال  عليها  يهيمن  مازال 
والمازني، وغيرهم من نقاد وأدباء النصف األول 
من القرن العشرين. وقد واجه الراحالن سياًل 
من النقد الالذع، واالتهامات بالشيوعية واإللحاد 
قبل  من  الفهم،  وعدم  والسذاجة  بل  والمادية، 
من  شابان  يتجرأ  األدبية. فكيف  األعالم  تلك 
األدب  وأئمة  شيوخ  على  الشيوعية،  الحركة 
المصري، وعلى المفاهيم التقليدية، التي كان 
قد وضعها هؤالء كمبادئ ثابتة، في عالم اإلنتاج 

والنقد األدبي؟
قد  والمفاهيم، كانت  المبادئ  تلك  ولكن 
الضخمة  التغييرات  مع  بالية،  بالفعل  أصبحت 
المصري، منذ  المجتمع  التي كان قد شهدها 
على  فقط  ليس  الماضي.  القرن  عشرينيات 
المستوى السياسي المباشر، من صعود حركة 
وطنية جديدة، في األربعينيات، وتراجع الوفد، 
وإسالمية  شيوعية  حركات  ظهور  مقابل  في 
تركيبة  مستوى  على  أيضًا،  ولكن  منافسة، 
للمدن،  السريع  النمو  مع  نفسه،  المجتمع 
والتوسع في التصنيع والتعليم وصعود للطبقة 
المتوسطة الجديدة، من جانب والطبقة العاملة 
الصناعية من الجانب اآلخر. كل تلك التغييرات 
السريعة والتناقضات العنيفة، التي أحدثتها بين 
واستمرار  التصنيع  وبين  والمدينة،  الريف 
األسرة  تفكك  وبين  التقليدية،  الحياة  أنماط 
التي  السريعة،  الديموغرافية  التغييرات  مع 
عن  بحًثا  إليها  والهجرة  المدن،  نمو  أحدثها 
العمل، مع استمرار هيمنة األسرة وأخالقياتها 
في الريف، وفيما تبقى من البرجوازية الصغيرة 

التقليدية في المدن.
كل تلك التغييرات والتي كانت تحدث ليس 
القطار  االتجاه كسير  وأحادي  منظم  بشكل 
ولكن  الحديد  السكة  على  محددة  بسرعة 
بشكل شديد العشوائية بسرعات متفاوتة وفي 
اتجاهات متعددة أو إذا أردنا استخدام مصطلح 
 . متكافئ«  وال  مركب  »بشكل  ماركسي 
فالمدن تنمو ولكن التصنيع والتشغيل فيها ال 
يتناسب مع حجم الهجرة إليها. والتعليم يتوسع، 
بالسرعة الكافية  العمل ال ينمو  ولكن سوق 

الستيعاب المتعلمين الجدد. والرأسمالية تتطور 
سريعًا ببنوكها وشركاتها ومصانعها ووسائل 
اتصالها الحديثة ولكن كل ذلك جنبًا إلى جنب 
واالستهالك  والحياة  لإلنتاج  سابقة  أنماط  مع 
وكبار  االستعمار  تحكم  مع  ذلك  وكل 
وتهميش  إفقار  مع  والمحتكرين  المالك 
من  أيضًا  بل  الجماهير  من  واسعة  لقطاعات 

الطبقة المتوسطة الحديثة والتقليدية
هذه األوضاع الجديدة كانت البد وأن تؤثر 
أنواعه  بكافة  األدب  واستهالك  إنتاج  على 
التجاوز  محاولة  يتم  أن  الطبيعي  من  وكان 
القديمة  األدبية  واألفكار  للمفاهيم  النقدي 
يتفاعالن  جديدين  ونقد  أدب  خلق  ومحاولة 
مع هذا العالم الجديد بكل حيويته وإيقاعاته 
ومخاوفه وآماله. وهذا ما حاوله بجرأة وتحدي 
الراحالن؛ »محمود أمين العالم« و«عبد العظيم 
أنيس«، في منتصف القرن الماضي. ولكن قبل 
لنا من  الدخول في قراءة محاولتهم تلك، البد 

تقديم بعض اإليضاحات.
نقدية،  قراءة  القراءة،  هذه  ستكون  أواًل 
التي  المفاهيم،  من  الكثير  تجاوز  تحاول 
طرحها الراحالن، وهذا ال ينتقص، بأي شكل، 
من أهمية إسهاماتهم في تلك الفترة، فقد تجاوزا 
التالية،  العقود  في  األفكار،  تلك  من  الكثير 
واعترفا بنقاط الضعف في الكثير مما طرحاه، 
في تلك المرحلة المبكرة، من عملهما النقدي. 
ثانيًا، سنركز على مفاهيم ونظريات أساسية 
تبناها الراحالن في ذلك الكتاب. تلك النظريات 
والمفاهيم قد ترسخت لدى الكثير من القراء 
المدرسة  عن  تعبر  ونظريات  مفاهيم  بصفتها 
الماركسية في النقد. ولكن النقد الماركسي، 
أرحب  الماضي كان  القرن  منتصف  في  حتى 
نسبيًا  الضيقة  الرؤى  تلك  وأعمق من  وأوسع 
التي عبر عنها الكاتبان في تلك الفترة هذا إلى 
جانب الطفرات التي حدثت في النقد الماركسي 
األدبي والثقافي عمومًا منذ ذلك الحين. أي أننا 
سياق  في  الكاتبين  أطروحات  سنحاول وضع 
الوقت،  نفس  وفي  الماركسي،  النقد  تطور 
محاولة استخدام النقد الماركسي نفسه لفهم 
على  تركيزنا  وسيكون  تلك.  إسهاماتهما 
الكاتبان؛  تبناها  التي  العامة،  المفاهيم  بعض 
مثل العالقة بين األدب والمجتمع، وبين األدب 
والتاريخ، ومفهوم االلتزام في األدب، واألخالق، 
وأهمية  والمضمون،  الشكل  بين  والعالقة 
ودور البطل في الرواية، والموقف من الواقعية، 

والحداثة في األدب.

التأثير السوفيتي:
للراحلين،   النقدي  اإلنتاج  فهم  يمكن  ال 
السوفيتي،  لالتحاد  الكبير  التأثير  فهم  دون 
مثقفي  من  الكثير  ومفاهيم  فكر  على 
الذين  هؤالء  خاصة  الثالث،  العالم  في  اليسار 
الشيوعية،  األحزاب  صفوف  في  انخرطوا 
بالحزب  تربطها عالقات وثيقة  والتي كانت 
الشيوعي السوفيتي. وكان االتحاد السوفيتي 
قد شهد تحوالت ضخمة بين فترة اندالع الثورة 
عام ١٩١٧ وبين بداية الثالثينات والتي استقر 
فيها الحكم لستالين على رأس بيروقراطية 
الطبقة  كانت   ١٩١٧ ففي  والدولة.  الحزب 
العاملة قد استولت فعليًا على السلطة وبدأت 
في إنشاء ديمقراطية عمالية مباشرة من خالل 
مجالس العمال الممثلة للمصانع واألحياء ومع 
دعم من فقراء الفالحين الذين استولوا على 
الوليدة لم  الديمقراطية  األرض. ولكن هذه 
تستمر طوياًل وكان من البديهيات في الحزب 
الثورة  انتشار  بدون  أنه  ذاك  حين  الشيوعي 
ونجاحها في البلدان الرأسمالية األكثر تقدمًا 
في  الحكم  في  العمال  الستمرار  أمل  فال 
روسيا. فروسيا كانت  دولة غالبية سكانها 
الصناعيين  العمال  يمثل  وال  الفالحين  من 
فيها سوى نسبة ضئيلة من السكان وبالتالي 
فالسلطة العمالية ال يمكنها االستمرار والبدء 
في بناء االشتراكية دون مشاركة ومساندة 
الطبقات العاملة في الدول الرأسمالية الكبرى 
وعلى رأسها الطبقة العاملة األلمانية العمالقة

ولم يكن ذلك التصور مثاليًا فقد اندلعت 
مع  أوروبا  أنحاء  مختلف  في  بالفعل  الثورة 
نهاية الحرب العالمية األولى ولكن وألسباب 
المقال  هذا  في  تفصيالتها  في  نخوض  لن 
كسر  في  العمالية  الثورات  موجة  فشلت 
العمالية  الدولة  وأصبحت  الرأسمالية  هيمنة 
حرب  تواجه  تمامًا  محاصرة  روسيا  في 
شعواء من جيوش الدول الرأسمالية الكبرى 
النظام  بقايا  يقودها  أهلية  وحرب  جانب  من 
القيصري ومالك األرض القدامى من الجانب 
اآلخر. وعلى الرغم من انتصار الدولة العمالية 
لم يكن  األهلية  الحرب  في  البالشفة  بقيادة 
الحرب  فرغت  فقد  ثمن.  دون  االنتصار  ذلك 
من  العمالية  الديمقراطية  والحصار  األهلية 
ومات  العملة  الطبقة  فتفككت  مضمونها. 
وأغلقت  الحرب  في  اآلالف  عشرات  منها 
المصانع بفعل الحصار وعاد قطاع كبير من 
العمال الى الريف. وكان أمام قيادات الحزب 
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قراءة نقدية لكتاب »يف الثقافة املصرية«

البلشفي أحد خيارين- إما االستمرار على نهج 
الثورة والبناء على ما تبقى من الديمقراطية 
والتحضير النشط لموجات جديدة من الثورات 
على النطاق العالمي، أو االنقالب على الثورة 
بقيادة  دولة،  رأسمالية  نحو  مسارها  وتحويل 
البيرقراطية. وقد انتصر االتجاه الثاني بقيادة 
بثورة  تسميته  يمكن  ما  قاد  والذي  ستالين 
مضادة لم تعد بالنظام إلى الشكل القيصري 
لحكم  دشنت  ولكنها  القديم،  والرأسمالي 
البيروقراطية االستبدادي، وقادت عملية تنمية 
من  تبقى  ما  ودمرت  الدولة  بقيادة  رأسمالية 
الديمقراطية العمالية، وكل من كان يمثلها 
الحزب  وكوادر  قيادات  من  عنها  ويدافع 

البلشفي.
وما يهمنا في هذا اإلطار هو التحول الذي 
السوفيتي  الشيوعي  الحزب  طرأ على موقف 
في مجال األدب والفن والثقافة والذي كان له 
تأثيرًا ضخمًا على الحركات الشيوعية في 
من  األولى  الفترة  ففي  العالم.  أنحاء  مختلف 
الثورة بين ١٩١٧ ومنتصف العشرينات، كانت 
موسكو وبتروجراد من أهم المواقع عالميًا 
في  وتجريبي  وجديد  حديث  هو  ما  لكل 
مختلف مجاالت الثقافة والفن وكان موقف 
الحزب شديد االنفتاح على مختلف المدارس 
الحقبة  تلك  الفنية واألدبية والتي كانت في 
تشهد هي األخرى حالة من الثورة الدائمة على 
كل ما هو قديم وبائد عرفت فيما بعد بالحداثة 
الفنية، ولم يكن للحزب مواقف محددة من 
الدوريات  من  العديد  نشأت  بل  المدارس  تلك 
مختلف  بين  الحية  بالسجاالت  مليئة  النقدية 
في  والمضمون  الشكل  حول  الماركسيين 
يحدث  بما  عالقتها  وحول  الجديدة  المدارس 
التكنولوجيا  في  التحوالت  الواقع،  في 
والتصنيع والحرب والثورة والصراع الطبقي 
ولكن  المدينة،  في  والحياة  واالغتراب 
والدولة،  للحزب  البيروقراطي  التحول  ومع 
مقاليد  على  لستالين،  النهائية  السيطرة  ومع 
الحكم، تغير هذا المناخ تغييرًا كاماًل . بدأ 
رجال النظام في التنظير لرؤية أحادية للثقافة 
المبدعين  على  السيطرة  وفي  والفن  واألدب 
إنتاجهم.  على  األحادية  الرؤية  تلك  وفرض 
سياسيًا  المقبولة  الوحيدة  المدرسة  أصبحت 

هي ما عرف بالواقعية االشتراكية،
الواقعية  مبادئ  تلخيص  ويمكن 
االشتراكية في مجال األدب بالعناصر اآلتية. 
المتبني  اإليجابي  البطل  ،مركزية  أواًل 

وتعقيدات  للفردية  والمتجاوز  لالشتراكية 
»البرجوازي«.  األدب  في  الشخصية  تركيبة 
الفجة والمباشرة لالشتراكية،  الدعاية  ثانيًا 
ثالًثا؛  لألبطال.  المطولة  الخطب  خالل  من 
بحيث  الروائية،  الحبكة  ووضوح  بساطة 
المشكلة  بطرح  تبدأ  واحدة  معادلة  تتبع 
إلى  الطريق  في  المصاعب  ثم  االجتماعية، 
واالنتصار  البناءة  السعيدة  النهاية  ثم  حلها 
النقاد  أحد  االشتراكي،لخصها  البطل  بقيادة 
الواقعي  األدب  في  الحب  نموذج  في  بسخرية 
تفقد  الفتاة  اآللة،  تحب  الفتاة  االشتراكي: 
اآللة، الفتاة تستعيد اآللة، وتعود للعمل المنتج 
عنصر  من   . الرواية  خلو  رابعًا؛  بسعادة. 
باليقين  ذلك  واستبدال  الشك  أو  السخرية 
الرفض  الرؤية. ورابعًا  االشتراكي ووضوح 
التي ظهرت  الحداثية  للمدارس  واإلدانة  التام 

في العقود الثالث األولى للقرن العشرين.
 تبلورت نظرية الواقعية االشتراكية في 
مؤتمر األدباء السوفييت في موسكو عام ١٩٣٤ 
وقام بالتنظير لها كارل راديك والذي  كان 
اليسارية  المعارضة  قادة  أحد  من  تحول  قد 
لستالين إلى بوق من أبواق النظام )ولم ينقذه 
حملة  في  وإعدامه  اعتقاله  يتم  أن  من  ذلك 
التطهيرات الثانية عام ١٩٣٨،   يطرح راديك، 

شعار  »أن  للمؤتمر،  األساسية  الوثيقة  في 
ووضوح  بساطة  بنفس  االشتراكية  الواقعية 
والتجميع  التصنيع  وشعار  السوفيتات  شعار 

الزراعي في روسيا«.
فقط  تعني  ال  االشتراكية  الواقعية  »إن 
إلى  معرفة  ولكن  هو،  كما  الواقع  معرفة 
أين يسير. فهو يسير نحو االشتراكية، يسير 
والعمل  العالمية.  البروليتاريا  انتصار  نحو 
الواقعي،  االشتراكي  يبدعه  الذي  الفني 
الصراع  يؤدي  أين  إلى  يظهر  الذي  ذلك  هو 
حياته  في  الفنان  يراها  والتي  والتناقضات، 
الواقعية  أن  ذلك  يعني  أعماله.  ويعكسها في 
االشتراكية تتطلب معرفة وفهم دقيقين لهذا 
العصر المتناقض. وبالتالي فاألعمال العظيمة 
تكون  أن  يمكن  ال  االشتراكية  للواقعية 
نتيجة لمالحظات حول جزء من الواقع. فهي 
تتطلب أن يفهم الفنان الكل بشكل شامل« 

هذه الرؤية تقسم األدب العالمي إلى ثنائية 
وبين  للثورة  والمضاد  الثوري  بين  بسيطة 
بتلك  يلتزم  الذي  فاألدب  والرجعي.  التقدمي 
تقدمي  هو  الواقعية  االشتراكية  المبادئ 
الحزب،  والدعم من  التأييد  وثوري ويستحق 
وما عدا ذلك فهو رجعي ومعادي للثورة ويجب 

محاربته، 
وكانت تلك الرؤية بمثابة تحول ١٨٠ درجة 
مجال  في  للبالشفة  األصلية  المواقف  عن 
باستماتة  تدافع  والتي كانت  والثقافة،  األدب 
والفني،  األدبي  للتعبير  المطلقة  الحرية  عن 
أكبر  هي  ذاتها  حد  في  الحرية  هذه  وأن 
الوليدة.  العمالية  للديمقراطية  ثقافي  نصير 
العمالية على  الديمقراطية  لكن كما ماتت 
ذلك  معها  مات  الستالينية،  البيروقراطية  يد 
االتحاد  في  والفني  األدبي  والتنوع  التفجر 
السوفيتي وتم استبداله بقوالب ميتة ال تعبر 
عن  وال  االشتراكية  عن  ال  األمر  واقع  في 
للمجال  القصري  التحول  عن  بل  الواقعية 
البيرقراطية  مصالح  لخدمة  كله  الثقافي 

المستبدة.
كما  لألدب  الستالينية  الرؤية  هذه  أثرت 
سنرى تأثيرًا كبيرًا على مفاهيم وأطروحات 

»العالِم« و«أنيس« في كتابهما.

األدب والمجتمع
األدب  أن  عن  الراحالن  الكاتبان  يدافع   
المجتمع، وأنه ال يمكن  يتجزأ من  جزء ال 
األدب  إنتاج  عملية  بين  الفصل  الواقع  في 

العقاد
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االجتماعية  البيئة  وبين  واستهالكه،  
ويتطور  ينشأ  التي  والسياسية،  واالقتصادية 
ذلك  في  ما  اجتماعي  نتاج  األدب  »إن  فيه: 
ريب، فاألديب نفسه وليد البيئة التي نشأ فيها 
وترعرع في أحضانها. أنه ليس بالمخلوق الذي 
ظهر فجأة وسط غابة عذراء ليختار أن يكون 
األديب  أن صور  اليوم  به  المسلم  أديبًا. ومن 
وخياله ومشاعره ومزاجه الفكري مستمدة 
وفضاًل  فيه،  نشأ  الذي  المجتمع  واقع  من 
والنشر  والطباعة  الكتابة  فعملية  ذلك  عن 
عملية اجتماعية ال يمكن تصور قيامها بغير 
الناس، الذين يكتب األديب وينشر لهم ويؤثر 

فيهم«)ص٣١(.  
أو  تحليل  ألي  البداية  نقطة  هي  وهذه 
ترفض  فالماركسية  لألدب،  ماركسي  نقد 
فكرة أن األدب والفن عمومًا منفصالن عن 
جمالية  وقيم  معاني  عن  ويعبران  المجتمع 
مطلقة عابرة للتاريخ. والكاتبان محقان في 
نقد تلك األفكار في أعمال العقاد وطه حسين 
وغيرهم من »شيوخ« األدب والنقد  في تلك 

الفترة.
المجتمع  من  جزء  األدب  كون  لكن 
اجتماعي  سياق  في  إال  يفهم  أن  يمكن  وال 
بداية. فهي تطرح  وتاريخي هي مجرد نقطة 
بالمجتمع  نعني  ماذا  األسئلة:  من  كثير 
والفن؟  األدب  بهما  يرتبط  وكيف  والتاريخ 
هل نعني بالمجتمع الوضع االجتماعي المباشر 
الذي يعيش فيه األديب وهل نعني بالتاريخ تلك 
اللحظة المحددة التي ينتج فيها العمل؟ وهل 
للتاريخ  مباشر  انعكاس  األدبي مجرد  العمل 
من  تعقيدًا  أكثر  العالقة  أن  أم  والمجتمع 

ذلك؟
رؤى  تأثير  تحت  الكاتبان  وقع  لألسف 
هذه  حول  األفق  وضيق  المحدودية  شديدة 
االنعكاس  فكرة  عن  فيدافعان  األسئلة 
والثقافة  األدب  أن  تطرح  والتي  المباشر، 
البنية  أو  لألساس  مباشر  انعكاس  عمومًا 

التحتية االجتماعية االقتصادية،
فيطرح العالم أن »الثقافة كتعبير فكري 
أو أدبي أو فني أو كطريقة خاصة للحياة، إنما 
هي في الحقيقة انعكاس للعمل االجتماعي، 
فئاته  بكافة  الشعوب  من  شعب  يبذله  الذي 
العمل  هذا  يتضمنه  لما  ومظهر  وطوائفه، 
وجهود  متشابكة،  عالقات  من  االجتماعي 
مبذولة واتجاهات«)ص26(. و«العالِم« يتجاوز 
بأنه  المباشر هذه،  االنعكاس  جزئيًا فكرة 

يرى أن الثقافة بدورها لها تأثير على الواقع 
بهذه  ترتبط  »الثقافة  أن  االجتماعي، فيطرح 
العملية المتفاعلة، ال ارتباط معلول محدد بعلة 
محددة، وإنما ارتباط تفاعل كذلك، مما يجعل 
من الثقافة نفسها عاماًل موجهًا فعااًل، كذلك 

في العملية االجتماعية نفسها«)ص2٧(. 
التي  االجتماعية  العملية  هي  ما  ولكن 
أن  يفترض  والتي  العالم؟،  عنها  يتحدث 
يجيب  األدب؟.  معها  ويتفاعل  يعكسها 
العالم: » ال يكفي أن نقول أنها )أي ثقافتنا 
المصرية( انعكاس لهذه العملية االجتماعية 
المصري  المجتمع  يمارسها  التي  الكبيرة، 
على  ينطبق  إنما  هذا  أن  إذ  فئاته،  بمختلف 
محتاجون  ولكننا  عام،  كمدلول  الثقافة 
بواقعنا  يتعلق  فيما  العملية  هذه  تحديد  إلى 
التفصيلية  بالدراسة  نقوم  لن  إننا  المصري. 
للعوامل االقتصادية واالجتماعية التي تتفاعل 
فئاتنا  تمارسها  التي  االجتماعية  العملية  بها 
إلى  باإلشارة  نكتفي  وإنما  جميعًا،  الشعبية 
بذاته  واضح  وهو  العام،  اإلجتماعي  الوضع 
بقعة  على  تجثم  جيوشه  تزال  ال  فاالستعمار 
يضع  يزال  ال  واالستعمار  بالدنا،  من  عزيزة 
العراقيل في وجه اقتصادنا القومي الناهض، 
عالقة  البغيضة  آثاره  تزال  ال  واالستعمار 

بوجداننا الثقافي ونظمنا التعليمية
إلى  سبيل  ال  الذي  المادي  واقعنا  هو  هذا 
إنكاره، وال سبيل إلى إغفال داللته الموضوعية 
وعمليتنا  القومية،  حياتنا  جوانب  كافة  في 
االجتماعية إنما هي في الحقيقة موقف معين 

من االستعمار«)ص2٧( 
االجتماعية  العملية  العالِم  يختصر  إًذا 
في  العشرين  القرن  منتصف  في  والتاريخية 
المعركة مع االستعمار. ونحن بالطبع ال نريد 
أن نقلل من أهمية االستعمار ومقاومته كعامل 
أساسي في تلك الفترة ولكن كان ذلك جزء 
ال يتجزأ من التحوالت الضخمة التي شهدتها 
الرأسمالية  تطور  مع  الحقبة  تلك  في  مصر 
في ظل االستعمار. فشهدت المدن نموًا غير 
عام  بين  القاهرة  إذ تضاعف سكان  مسبوق، 
١٩٣٠ و١٩٥٠، وانتشر التعليم غير الديني خاصة 
في فئات الطبقة الوسطى الحضرية، وهيمنت 
عالقات السوق والسلعية على عالقات الناس في 
المدينة والريف، ونشأت طبقة عاملة صناعية 
ضخمة في األربعينات وطرد الفالحين الفقراء 
وغيرها  التغييرات  تلك  كل  أراضيهم.  من 
اليومية  الحياة  في  نوعية  تحوالت  أحدثت 
واسعة  قطاعات  وثقافة  ومفاهيم  وعي  وفي 
ظل  في  التحديث  هذا  وكان  الجماهير  من 
االستعمار واالستبداد الملكي يحدث بشكل 
مليء بالتناقضات، فتركز التصنيع في الدلتا 
الصعيد في  الكبرى، في حين ترك  والمدن 
حالة ركود وبدأت العالقات الريفية التقليدية 
في االنهيار، دون أن تستبدلها عالقات أخرى 
طبقة  وتوسعت  المعالم  واضحة  حديثة 
أكبر كثيرًا  بسرعة  المدن  في  »األفندية« 
من  وكثيرًا  توظيفهم.  مجاالت  توسع  من 
هؤالء جاءوا إما من عائالت ريفية متوسطة أو 
من البرجوازية الصغيرة الحضرية، كما في 
حالة العالم وأنيس نفسيهما، تاركين وراءهم 
واألخالقيات  والتقاليد  القيم  من  قديم  عالم 
وباحثين عن بدائل تتناسب مع حداثة مفترضة 

ومتناقضة.
في  دورها  لعبت  العوامل  هذه  كل  إًذا 
بتنوعاتها  المصرية  الثقافية  البيئة  تشكيل 
المختلفة وال يمكن اختزالها في تلك الثنائية 

التي يصفها العالم »بمواجهة بين
اتجاه يعبر عن حركة بناء واقعنا المصري 
لنموه  المعرقلة  القوى  كافة  على  والقضاء 
يعبر  واتجاه  وأعوانه،  اإلستعمار  وتطوره،أي 
عن هذه القوى نفسها التي تعرقل تطور واقعنا 

طه حسين
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لالستعمار  المقاومة  القوى  أي  االجتماعي، 
وأعوانه«)ص2٨(.

تقدمي  أدب  هناك  الرؤية،  هذه  في  إًذا، 
أدب  وهناك  األول،  االتجاه  عن  يعبر  وطني، 
أو منقوص في أفضل األحوال  فاسد مريض 
العالم  كان  وإذا  الثاني.  االتجاه  عن  يعبر 
يتحدث بشكل عام عن مركزية االستعمار 
واألدب  الثقافة  تشكيل  في  منه  والموقف 
فأنيس يذهب إلى أبعد من ذلك فهو في قراءته 
الثالثينات  في  محفوظ  نجيب  لكتابات 
هو  محفوظ  نجيب  أن  كالتالي:«  يصنفها 
في  المصرية  الصغيرة  البرجوازية  روائي 
وضعها الجديد، عقب المرحلة األولى للكفاح 
الوطني في مصر. وأهميته األولى تتمثل في 
الوطني  للكفاح  الثانية  الحركة  ممثل  أنه 
النسبي  بالهدوء  تميزت  والتي  واالجتماعي، 
الصغيرة  البرجوازية  والقلق والشك، وصراع 
تحت رحمة األزمات االقتصادية، والبحث عبًثا 
عن قيادة سياسية جديدة بعد أن فشلت الطبقة 
الوسطى المصرية في أن تقود الكفاح الوطني 

إلى شاطئ الحرية واالستقالل
.هذه إًذا المرحلة التي نعنيها، وهي مرحلة 
بدأت باهتة في أوائل الثالثينات، ثم امتدت إلى 

نهاية الحرب العالمية الثانية«)ص١١٧(.
 وهنا نرى اختزال عنيف ألي عمل أدبي 
بالتأكيد  وهي  الشخصية،  محفوظ  فتجربة 
تمتد من طفولته وتتضمن التأثيرات الثقافية 
تلك  مراحل  مختلف  في  واألدبية  والنفسية 
في  دورها  لعبت  عوامل  كلها  هي  التجربة، 
يختزل  التي  الثالثينات  روايات  تشكيل 
دوافعها أنيس في مرحلة محددة من الكفاح 
الوطني، بل وفي أثرها على طبقة واحدة وهي 

البرجوازية الصغيرة.
في واقع األمر، إن هذا التصنيف لألدب طبًقا 
للطبقة التي يعبر عنها أقرب إلى علم اجتماع 
علم  ففي  الماركسي.  النقد  إلى  منه  األدب 
اجتماع األدب يتم تصنيف األعمال األدبية طبًقا 
للشرائح التي تعبر عنها )أدب عمالي، برجوازي 
صغير، برجوازي إلخ(  والمشكلة هنا ليست 
ولكن  ذاته  حد  في  الطبقي  التصنيف  في 
اجتماعية  شرائح  مجرد  الطبقات  اعتبار  في 
أما  بعض.  عن  بعضها  منفصلة  واقتصادية 
النقد الماركسي فهو ال يكتفي إطالًقا بهذه 
فكل  والميكانيكية.  البسيطة  التصنيفات 
الداخلية  بالتناقضات  مليئة  أواًل  هي  طبقة 
دائمة  فهي  تاريخيًا  ثابتة  غير  فهي  وثانيًا 

التحول مع التطور الرأسمالي وثالًثا هي جزء 
من صورة أكبر يلعب فيها الصراع الطبقي 
وتصوراتها  خطابها  تشكيل  في  هامًا  دورًا 
وأدبها. فيحتاج النقد الماركسي أن يقرأ ولو 
العاملة  الطبقة  وصورة  وضع  سلبي  بشكل 

والفالحين والبرجوازية في ذلك الخطاب.

االلتزام السياسي واألدب:
مسألة االلتزام السياسي في األدب قد شغلت 
النقد الماركسي لعقود طويلة. ما هو الموقف 
السياسي والطبقي للكاتب ؟ كيف يجب أن 
يؤثر ذلك على شكل ومضمون فنه. والسؤال 
بالتركيبة  ما اكتمل  إذا  مفيد  ذاته  في حد 
المدارس  بمختلف  وبتأثره  للكاتب  النفسية 
األدبية وبالفترة والظروف التي تكونت فيها 
شخصيته وذاته األدبية. لكن مدرسة الواقعية 
بموقف  اهتمامها  كل  ركزت  االشتراكية 
سياسية  ومعارك  أحداث  من  اآلني  الكاتب 
بناء  بمشروع  عدمه  من  إلتزامه  أي  آنية- 
االتحاد  )في  الرأسمالية  وتدمير  االشتراكية 
المتقدمة(  الرأسمالية  والدول  السوفيتي 
وبالنضال من أجل االستقالل الوطني والتحرر 
من اإلمبريالية )في دول العالم الثالث(. فطبًقا 
يحدد  الذي  هو  األديب  فموقف  الرؤية  لهذه 

وأفعال  ومواقف  عمله  ومضمون  شكل 
شخصيات وأبطال أعماله.

األدباء  مؤتمر  وثيقة  في  راديك  يطرح 
السوفييت:

» أن األدب هو انعكاس للحياة االجتماعية، 
أساس  على  يتم  أن  يجب  تقييمه  فإن  ولذلك 
التطور  وقائع  تجاه  يتخذه  الذي  الموقف 
التاريخي الكبرى مثل الحرب وثورة أكتوبر 

والفاشية«.
لألدب  األول  الواجب  أن   راديك  ويعتبر 
التحضيرات  كشف  هو  البروليتاري 
السوفيتي  االتحاد  وجهد  للحرب،  اإلمبريالية 
الجبار من أجل السالم، وأن يبينوا للجماهير 
لماذا يتم دفعهم نحو الحرب وكيف يناضلون 
ضدها. أي أن لألديب الملتزم دور محدد دعائي، 
اآلنية.  السياسية  المعارك  في  جوهره  في 
الفاشية  بالرؤية  الموقف  هذا  قارن  ولكن 
في  الفاشيين  النقاد  أحد  يقول  حيث   لألدب 
إيطاليا في عصر موسوليني: »نحتاج لكاتب 
سيرى قرانا سعيدة وفالحينا تمألوهم الفرحة 
كتاب  األمة،  في  وواثقين  هادئين  وعمالنا 
سيرون طرقنا المنبعثة من روما وهي تصل 

لكل أركان األرض«. 
عندنا  اإلسالميين  بأطروحات  ذلك  وقارن 
يعلم  والذي  والملتزم  الهادف  األدب  حول 
الطريق«الصحيح«.  في  الجماهير  ويوجه 
ويردد »العالم« وإن كان بشكل أقل وضوحًا 
لدور  الضيق  السوفيتي  الطرح  ذلك  نفس 
الكاتب وضرورة التزامه برؤية محددة سلًفا 

للعالم الذي يعيش فيه:
الثانية  الضرورة  على  يدنا  يضع  هذا  »إن 
من ضرورات الواقعية في األدب. ال يكفي أن 
يكون فهم األديب متكاماًل، وإنما ينبغي أن 
يكون فهمًا متطورًا كذلك. هذه هي النظرة 
الوحيدة التي تحترم اإلنسان وتؤمن بمستقبله، 
وهي نظرة تجعل من صناعة األدب رسالة، ومن 
األديب رسواًل مسئواًل، إن على أكتاف األدباء 
المصريين مسئولية جسيمة نحو الشعب الذي 
يكتبون له. وإذا كان كثير من شيوخ األدب 
قد قصروا في أداء هذه األمانة، فاألمل معقود 
على شبابنا في أن يعوضوا هذا النقص، وأن 
ينتجوا لنا من األدب ما نفاخر به بين اآلداب 

العالمية الواقعية« )ص٣٤(.
» إذا كانت الثقافة انعكاسًا لعملية الواقع 
االجتماعي وكان الواقع االجتماعي كفاحًا 
من أجل التحرر، كان علينا أن نحدد مدلول 

ستالين
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الواقع  هذا  إطار  داخل  من  المصرية  الثقافة 
المصري«.)ص2٩(

»فكل إيحاء للقارئ، باألفكار والعواطف 
إنسانيًا خيرًا، وقد يكون  إيحاًء  قد يكون 
إيحاًء شريرًا، قد يكون إيحاء يعزل اإلنسان 
أكثر فأكثر عن الواقع ويجعله يدير ظهره 
للحياة، وقد يكون إيحاء باالندفاع نحو الحياة 
مع  بالتعاطف  إيحاء  يكون  قد  واعتصارها، 
المجموع واألمل والثقة في اإلنسان«)ص٣٧(.

انتقدوا  الذين  الماركسيين  أهم  ولعل 
هذا الموقف الضيق والمحدود لدور األدب هو 
ليون تروتسكي، وهو أحد القادة الرئيسيين 
للثورة البلشفية قبل انقالب ستالين. فقد طرح 

تروتسكي أن :
» إدانة الشاعر بسبب مشاعره أو أفكاره 
هو موقف ال يقل عبثية عن ما كان يحدث 
في العصور الوسطى، عندما  كان الجمهور 
بل  يهوذا«،  بدور  يقوم  الذي  الممثل  يضرب 
يذهب تروتسكي ألبعد من ذلك، فهو يرى أن 
تنبع  التي  تلك  هي  األدباء  بعض  أعمال  أسوأ 
بشكل مباشر من مواقفهم والتزامهم السياسي 
حتى وإن كانت تلك اشتراكية وثورية ففي 
)والذي  ماياكوفسكي  ألعمال  الهام  نقده 
يعتبر أفضل  الثورة(،  بعد بشاعر  عرف فيما 
أعماله هي تلك التي كانت تعبر عن مشاعره 
والفردية،  الخصوصية  شديدة  وأفكاره 
التي كتبها  كقصيدة “سحابة” وليست تلك 

بغرض سياسي مباشر مثل »١٥٠مليون«.
نظر  وجهة  من  قدم  نقد  أعنف  لعل 
لألديب  السياسي  االلتزام  لفكرة  ماركسية 
المفكر  أدورنو«  »تيودور  يد  على  جاءت 
مدرسة  مؤسسي  وأحد  الماركسي  والناقد 
يرى  كان  والذي  النقدية  فرانكفورت 
في  السياسي  االلتزام  عن  تعبر  التي  األعمال 
الوضع  بقاء  على  أحيانًا  تساعد  األمر   واقع 
القائم على ما هو عليه وليس على نقده، أو 
إلى  يتحول  حين  األدبي  العمل  أن  بل  تثويره 
أداة للدعاية السياسية فهو يسخر من المعنى 

األعمق لاللتزام السياسي.
 يبحث أدورنو عن هذا المعني األعمق ليس 
لنموذجية  وال  للكاتب  المباشر  الموقف  في 
الشكل  ثورية  في  ولكن  األبطال  شخصية 
العميق  بالمضمون ورفضه  الجديدة  وعالقته 
للواقع الرأسمالي بسلعيته واغترابه. بل يعتبر 
للنقاش حول  الوظيفة االجتماعية  أدورنو إن 
من  لكثير  عرضة  تصبح  الفن  في  االلتزام 

الثقافة  في  المحافظة  فاالتجاهات  اإللتباس. 
معنى  ذو  شيء  الفن  يقول  بأن  تطالب  والتي 
يتحدون مع أعدائهم السياسيين في مهاجمة 

الفن المعقد أو المغلق على نفسه:
بشكل  تعبر  اليمين  ومجالت  »جرائد 
الطبيعي”  “غير  الفن  من  استيائها  عن  دائم 
واليائس”  وال”مريض”  المفهوم”  و”غير 
وهذه اآلراء تعبر عن االتجاه المحافظ والذي 
يريد احترام واجهة مجمدة لآلراء وللمجتمع، 
ويقاومون تلك النزعات التي تخلق االضطراب 
لهؤالء  الالوعي، ال يمكن  إلثارة عناصر من 

االعتراف بها«.
يطرح أدورنو أن العداء لكل ما هو غريب 
أو مغترب يتأقلم بسهولة أكبر مع االتجاهات 
الواقعية في الفن حتى وإن نعت نفسها بالنقدية 
أو االشتراكية عن تلك االتجاهات التي ترفض 
أي شعارات سياسية والتي تثير االضطراب في 
المنظومة الكاملة لتلك األفكار الجامدة التي 
اإلنسان  وذلك  المقهور.  اإلنسان  في  تتحكم 
والتبسيطية  الفجة  االتجاهات  بتلك  يتعلق 
ألي  العفوي  التقدير  في  الثقة  افتقد  كلما 

شيء ليس له ختم الموافقة الرسمية:
لهما  بيكيت  ومسرح  كافكا  نثر  »إن 
لن  الملتزم  األدب  بتأثير  قارناه  ما  إذا  تأثيرًا 

فكافكا  البانتوميم،  فن  األخير  يتجاوز 
وبيكيت يثيرون المخاوف التي تتحدث عنها 
هو  لما  بتفكيكهم  فهم  الوجودية.  فقط 
ظاهر يفجران من داخل الفن ما يواجهه الفن 
بشكل  وبالتالي  فقط.  الخارج  من  الملتزم 
تفرض  أعمالهم  قوة  إن  وسطحي.  ظاهري 
بهما  يطالب  اللتان  والموقف  الرؤية  تغيير 
فوقه  من  مرت  الذي  إن  الملتزم.  الفن  فقط 
عجالت كافكا قد فقد إلى األبد السالم مع 
العالم وأيضًا مع مجرد إراحة الضمير بتقييم 
أن العالم سيء. إن عنصر التأكيد الذي يختبئ 
في التصريح بهيمنة الشر يتم حرقه. حتى في 
دائمًا  فهناك  وإبهامًا  تعقيدًا  األعمال  أكثر 
تكون  أن  يجب  أن  فكرة  بداخلها  مختبىء 

األمور على غير ما هي عليها .«
في  خطيرة  ظاهرة  عن  أدورنو  ويكتب 

مسألة االلتزام في األدب:
من  بين  التحالف  من  نوع  هناك  »نجد 
ومن  والواضح  الملتزم  األدب  عن  يدافعون 
غير  أو  صعب  ألنه  الحديث  الفن  يهاجمون 
خوف  هو  االتجاهين  يوحد  وما  مفهوم 
البرجوازية الصغيرة من عالم الالوعي سواء 
األخالق  عن  المدافعين  من  هؤالء  كان 
الواقعية  منظري  أو  الغرب  في  المحافظة 

االشتراكية في الشرق«.
وحتى جورج لوكاش المفكر الماركسي 
لفن  اآلخر  هو  رافضًا  كان  والذي  العمالق 
عن  شرسًا  ومدافعًا  الطليعية  الحداثة  وأدب 
موقف  بين  العالقة  أن  يرى  فكان  الواقعية 
األديب بل حتى الحلول االجتماعية والسياسية 
التي يطرحها في أدبه غير ذات شأن في تقييم 
إلى  المثال  سبيل  على  فلننظر  األدبي.  العمل 
دستويفسكي  فيودور  ألدب  لوكاش  قراءة 
القرن  نهايات  في  الروسية  الرواية  عبقري 
التاسع عشر. يكتب لوكاش أن الجوهري هو 
كيف تطرح األسئلة واإلشكاليات في شكل 
الحياة الجديدة واألقدار الجديدة لإلنسان- أما 
اإلجابات والحلول التي تظهر بشكل طبيعي 
في األعمال األدبية فلها طابع عشوائي وغير 
أنتون تشيكوف  هام. ويقتبس لوكاش عن 
الطريقة  الفنان  من  المطلوب  أن  قوله 
الحل  وليس  اإلشكالية  طرح  في  الصحيحة 
المطروح لها. ويطرح لوكاش أن هذه الرؤية 
دستويفسكي  تقييم  عند  خاصة  أهمية  لها 
االجتماعية  حلوله  أغلب  أو  من  فكثير 
والسياسية ليست فقط خاطئة وال تمت بصلة 

كارل راديك
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وماضوية  بل كانت رجعية  الحاضر  بالواقع 
يطرحها  التي  الحلول  »إن  طرحت:  عندما 
كما  الصحفية  كتاباته  في  دستويفسكي 
في رواياته تتمحور حول العودة الى الكنيسة 
الروسية األرثودوكسية. ولكن صحة وعمق 
تساؤالته الشعرية تجعله يتجاوز تلك الحلول 
الوعي  على  الشعري  السؤال  ينتصر  الضيقة. 

واألطروحات السياسية لدى األديب«.
 فبالنسبة للوكاش عندما يطرح الكاتب 
فهو  الصحيح  بالشكل  الشعري  السؤال 
الحلول  أو  السياسية  األغراض  على  ينتصر 
االجتماعية التي يقدمها.  يركز لوكاش في 
الوجودية  األزمة  على  لدستويفسكي  قرائته 
إطار  في  يضعها  ولكنه  رواياته  لشخصيات 
التحوالت االجتماعية والتاريخية التي شكلت 

اإلطار لتلك األزمات
ما  فعل  وتنفيذ  الذات،  مع  التجربة  »هذه 
ليس من أجل مضمون وتأثير ذلك الفعل بقدر 
ما هي من أجل أن تعرف الذات نفسها ألقصى 
عمق ممكن. وهي أحد اإلشكاليات اإلنسانية 
في  والبرجوازي  الثقافي  العالم  في  األساسية 

القرن التاسع عشر والعشرين
فقط عندما تتحول تلك الفردية إلى الداخل 
وعندما تفشل في إيجاد نقطة ارتكاز سواء في 
األهداف االجتماعية المعاصرة أو في الدوافع 
تلك  عند  فقط  شخصي،  لطموح  العفوية 
دستويفسكي  تجارب  إشكالية  تبدأ  النقطة 
في الظهور. إن أفعال شخصيات دستويفسكي، 
مشتركة.  واحدة  صفة  لديها  تنوعها،  رغم 
أشخاص  أفعال  استثناءات  بدون  كلها  فهي 
يعانون من الوحدة- أشخاص مستقلين تمامًا 
وهم يحاولون فهم الحياة وبيئتهم، ويعيشون 
في درجة من العمق والكثافة داخل أنفسهم 
األبد كبالد  إلى  اآلخرين  روح  يصبح  بحيث 
غير معروفة. اآلخر بالنسبة لهم هو قوة غريبة 

ومخيفة إما أن يتم قهرها أو تقهرهم.
 ويعتبر لوكاش أن أفعال هذه الشخصيات 
يحدثه  الذي  التشويه  على  تمردًا  بمثابة  
التطور الرأسمالي للبنية األخالقية والنفسية 
في  المطاف  نهاية  إلى  تذهب  فهي  لإلنسان. 
التشوه والتفكك واالنهيار، وهو أعنف إدانة 

لشكل تنظيم الحياة وتحوالتها في زمنه
وهكذا نرى كيف يجد لوكاش في أعمال 
الرأسمالي  للعالم  عنيًفا  نقدًا  دستويفسكي 
ولتأثيراته رغم أفكار دستويفسكي الدينية 
والرجعية. كم تتناقض هذه الرؤية مع تلك 

التي تعتبر موقف الكاتب المباشر ليس فقط 
مدخاًل لفهم أدبه بل حكم مسبق على قيمة 

فنه.

بين الواقعية والحداثة في األدب:
المدرسة  بنهاية  تنبأ  قد  زوال  إميل  كان 
الواقعية في الرواية:”كيف يمكننا باستخدام 
شيء  أي  نكتب  أن  الواقعية  الروائية  البنية 
ليس له طابع اإلقليمية المحدودة وهو ما يعني 
رواية غير واقعية في وجه كل هذا التزامن 
الواقعية كانت  فالبنية  المكاني؟  والتداخل 
تفترض أن القصة يمكن أن تروى كما لو 
كانت تحدث بشكل منطقي بتسلسل الحدث 
تعد   لم  البنية  هذه  الزمن.  في  الحدث  بعد 
صالحة للتعامل مع واقع يحدث فيه حدثين في 
نفس الوقت ولكن في أمكنة مختلفة ويغير 

تداخلهما في الطريقة التي يعمل بها العالم« 
بشكلها  الواقعية  تجاوز  فإن  ولهذا 
الكالسيكي لم يكن مجرد إختيارًا فنيًا ال 
يريد مواجهة الواقع بل كان ضرورة فرضها 
التغيرات الهائلة التي شهدها ذلك الواقع منذ 

العقود األخيرة للقرن التاسع عشر.
وقد إنطلق الفن الحداثي للتعامل مع هذا 
الواقع الجديد في أكثر من إتجاه: بدأ جيمس 

جويس على سبيل المثال في التعبير عن هذا 
التداخل بين الزمان والمكان باإلصرار على 
أن اللحظة الحالية هي الموقع الحقيقي الوحيد 
للخبرة اإلنسانية. فأحداثه تقع في أكثر من 
حول  وتقفز  وعي  من  أكثر  وفي  مكان 
التقليدية  الرؤية  يتحدى  تداخل  في  الكون 
مارسيل  أما  والمكان،  للزمان  واألحادية 
وأن  الماضي  استرجاع  حاول  فقد  بروست 
يخلق شعورًا بالفردية وبالمكان على أساس 

مفهوم جديد للخبرة اإلنسانية. 
 أما بيكاسو وبراج فأخذا نقطة البداية من 
أسلوب سيزان والذي كان قد بدأ في تفكيك 
وتجزئة المكان في اللوحات بطريقة جديدة 
في ثمانينات القرن التاسع عشر وبدأ الفنانان 
في التجريب بالتكعيبية والتي تخلت نهائيًا 

عن رؤية أحادية ومتناسقة للمكان.  
ماركس  لكارل  عبقري  تنبؤ  وهناك 
يفرضها  التي  للتحوالت  الشيوعي  البيان  في 
وبالتالي  الناس  حياة  على  الرأسمالي  التطور 

على وعيهم وخيالهم وإبداعهم: 
الهواء،  في  يذوب  صلب  هو  ما  »كل 
أخيرًا،  والبشر،  يدنس،  مقدس  هو  ما  كل 
لحقيقية  الظروف  مواجهة  على  مجبرون 
بحواس  اآلخرين  مع  ولعالقاتهم  لحياتهم 
منتبهة.... التثوير الدائم لإلنتاج، واالضطراب 
االجتماعية،  العالقات  لكافة  المنقطع  غير 
اليقين الذين ال يتوقفان، هذه  والتوتر وعدم 
البرجوازية عن كافة  الحقبة  تميز  العوامل 

الحقب السابقة«
يثيره  الجديد بكل ما كان  العالم  وهذا 
الحياة  أنماط  آمال ومخاوف وتغيير في  من 
الطبقة  وظهور  المدينة  في  الحياة  وغربة 
والتحوالت  الثورية  بإمكانياتها  العاملة 
العقود  شهدتها  التي  الضخمة  التكنولوجية 
والدمار  والحرب  العشرين  للقرن  األولى 
التحوالت  هذه  والتي مكنتها  المسبوق  غير 
وتركيز وتحول خبرة  الزمان والمكان. هذا 
أدباء  معه  التفاعل  يحاول  ما كان  هو  العالم 

وفنانين الحداثة.
 وكان من أهم التطورات في األدب الحداثي 
هو محاولة تحطيم الهالة التي ارتبطت باألدب 
الحياة  مع  .والتعامل  الكالسيكي   والفن 
“العادية” والغوص في قاع المدينة الكتشاف 
والتعبير عن هذا العالم الجديد الذي تخلقه. 
إن المحافظين والمدافعين عن الثقافة الرفيعة 
الحداثية  المدينية  التجارب  هذه  يستهجنون 

ثيودور أدورنو
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والخلو  واالنحطاط  بالفجاجة،  ويصفونها 
من قيم  اجتماعية أو روحية. ولكن عندما 
يفقد بطل قصيدة »بوديلير« على سبيل المثال 
على  يقع  الشوارع  عبر  يتحرك  ويظل  هالته 
النقاء  هالة  بأن  يفاجأ  فهو  عظيم.  اكتشاف 
فالشاعر  للفن  لها  حاجة  ال  وقدسيتها  الفني 
من  اآلخر  الجانب  في  يزدهر  أن  يستطيع 
المدينة في كل تلك األماكن القذرة وغير 
الشاعرية. إن إحدى تناقضات الحداثة بالنسبة 
لبودلير هي أن شعرائها يصبحون أكثر عمًقا 
وصدًقا عندما يصبحون مثل الرجل العادي في 

شوارع المدينة
الفنية أن تولد في  فبودلير يريد لألعمال 
ومن  الفوضوية  طاقته  ومن  الشارع  زحام 
شوارع  في  للوجود  الدائمين  والذعر  الخطر 
الذي  لإلنسان  المؤقت  الفخر  ومن  المدينة 

تمكن حتى اآلن من البقاء حيًا.
انعكاس  فقط  ليست  الفن  في  الحداثة 
للتشيؤ واالغتراب في الحياة االجتماعية منذ 
نهاية القرن التاسع عشر ولكن أيضًا تمردًا 
ضد هذا التشيؤ وفعل رمزي يتضمن تعويضًا 
طوبويًا للظروف التي تزداد ال إنسانيتها على 
نكتشف  أن  وعلينا  اليومية.  الحياة  مستوى 
المجالين-  هاذين  بين  واالستمرارية  العالقة 
وعالم  األدبي  العمل  في  اللغة  ممارسة  مجال 
وللعقلنة  المتزايد  باغترابها  اليومية  الحياة 
نرى  أن  المتسارعة.  الرأسمالية  والعلمنة 
واإلشكالية  المحدد  كالسياق  األخيرة  هذه 
كحل  األدبي  العمل  يأتي  الذي  والتناقض 

رمزي له.
النقد  لنا األزمة في منهج  ولعل ما يظهر 
هو  العالم  ومحمود  أنيس  العظيم  عبد  لدى 
تعاملهم مع أدباء الحداثة وهم في هذا أيضًا 
نصًا  الستالينية  السوفيتية  المدرسة  يتبعون 
المثال حول  ومضمونًا فيكتبان على سبيل 
الحضارة  على  يحمل  »هو  شعر ت.س.إليوت: 
الصناعية الحديثة ويتهمها بأنها أرض خراب 
أجوف  كائن  إنسانها  وبأن  فيها،  خصوبة  ال 
مليء بالقش والفراغ والتفاهة... وشعر إليوت 
ال يخرج من هذا المضمون العام وقد تمكن 
في  وصياغته  عنه  والكشف  إبرازه  من 
ببعض  مستعينًا  كذلك،  فريدة  أدبية  صور 
داخلي،  منولوج  من  جويس  به  استعان  ما 
وتداعي حر للمعاني، وفواصل شعرية مفاجئة، 
األدبية  الصورة  وبهذه  سريعة،  وانطباعات 
الخاصة وقف إليوت، عند الكشف عما يجتاح 

الضمير اإلنساني الحديث من أزمات وتناقضات 
واستسالم دون أن يكشف عن الجانب اآلخر 
جهود  من  فيه  يتفاعل  وما  الضمير  هذا  من 

صادقة للتحرر والبناء«)ص٤2(.
هذا النقد التبسيطي  لشعر إليوت وخاصة 
قصيدة »أرض الخراب« والذي يدعى أن شعره 
هو انعكاس لعوامل أيديولوجية واقتصادية- 
تحديدًا الفراغ الروحي وانهيار األيديولوجية 
الرأسمالية  ألزمة  نتيجة  البرجوازية 
االستعمارية والتي تجلت في الحرب العالمية 

األولى-
  يفشل تمامًا في كشف مختلف مستويات 
وبين  نفسه  النص  بين  والتفاعل  التوسط 
الرأسمالي، فهو يتجاهل على سبيل  االقتصاد 
المثال الوضع االجتماعي المعقد للشاعر إليوت 
نفسه والذي عاش عالقة مبهمة مع المجتمع 
مهاجر  أمريكي  كأرستقراطي  االنجليزي 
أصبح فيما بعد موظًفا في المدينة ولكنه كان 
التقليدية  المحافظة  باألفكار  بشدة  مرتبًطا 

ومعاديًا لألفكار التجارية االستهالكية. 
ال يقول لنا مثل هذا النقد أي شيء مفيد حول 
تعقيداتها  وعن  األيديولوجية  ومضمون  بنية 
الداخلية وعالقة كل ذلك بالتركيبة الطبقية 

المعقدة للمجتمع اإلنجليزي في ذلك الوقت

وإذا اعتمدنا على مثل هذا النقد التبسيطي 
واللغة في شعر  الشكل  نفهم شيء عن  فلن 
مواقفه   رغم  الشاعر  اختار  ولماذا  إليوت 
أكثر  اختار  المحافظة  اليمينية  السياسية 
األساليب واألشكال األدبية تجريبية وتقدمية 
المتاحة في ذلك الوقت وكيف نفهم  األساس 
اإليديولوجي لمثل هذا االختيار. ولن يساعدنا 
مثل هذا النقد في فهم وضع إليوت االجتماعي 
كفنان وجزء من حركة فنية ونخبة تجريبية 
)المطبعة  للنشر   محدد  نمط  لها  طليعية 
أن  أو  االنتشار(  محدودة  المجلة  و  الصغيرة 
وكيف  القراء   جمهور  وطبيعة  نوع  نفهم 

يؤثر ذلك على األساليب واألشكال الشعرية.
يشعر أمين والعالم بالقلق مما كان حادًثا 

في األدب الحديث من تحوالت
في  خطيرًا  تحواًل  نشهد  »ولكننا 
له  الحديثة،  البرجوازية  الغربية  الرواية 
لم  األسف  فمع  جدال.  بال  االجتماعية  داللته 
الشاغل  اإلنسانية  الشخصية  خلق  مسألة  تعد 
الرئيسي للروائي الغربي الحديث. إن الرواية 
الحديثة اليوم تكاد تهتم بكل شيء تقريبًا، 

إال خلق الشخصية اإلنسانية
الحديث  والفرنسي  االنجليزي  األدب  وفي 
هذا  من  الهرب   على  تدل  كثيرة  أمثلة 
)أو  اإلنسانية  الشخصية  اختفت  لقد  االلتزام. 
وبإختفائها  المعاصرة،  الرواية  من  كادت( 
إذ  كذلك.  البطل  يختفي  أن  طبيعيًا  كان 
لخلق  محاولة  لكل  الحتمية  الضرورة  أنه 

الشخصية اإلنسانية« )ص١٤٠(.
 ولكن اختفاء البطل وما يسميه الكاتبان 
شخصية  هناك  )وكأن  اإلنسانية  بالشخصية 
بتفكك  عضويًا  مرتبطان  إنسانية(  غير 
الحديثة.  الرأسمالية  المدينة  في  الذات  وتأزم 
في  باالستمرار  األدباء  مطالبة  فإن  وبالتالي 
القرن  بواقعية  العشرين  القرن  في  الكتابة 
الرجعية  الطوبوية  من  نوع  هو  عشر  التاسع 
ورغبة في العودة إلى عالم أكثر ألفة وبساطة، 
الذي يطرح  المثقف  اإلنسان  البطل  عالم فيه 
الثنائيات  من  عالم  للجماهير،  نفسه كقدوة 
الخير  بين  البديهية  واالختيارات  الواضحة 
ولكن  إلخ.  والتخلف  التقدم  وبين  والشر 
مع  العالم  هذا  مات  فقد  أبينا  أو  شئنا  سواء 
بدايات القرن العشرين ودمره بال رجعة ليس 
المدن بل أيضًا الحرب  التصنيع ونمو  فقط 
والثورة. وكان ذلك كله يحتاج بالتأكيد إلى 
الذي واجهه  التحدي  فن وأدب جديدين وهو 

ليون تروتسكي
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أدباء وفنانين الحداثة. 
إقتباسًا  الكتاب  نهاية  في  أنيس  يطرح   
من ماكسيم جوركي وتعليًقا عليه يوضحان 
رؤيتهم  تحرك  التي  هي  المثالية  أن  كيف 

وليس الواقعية التي يتحدثون كثيرًا عنها:
من  خيرًا  المقال  هذا  لختام  نجد  »لسنا 
من  غوركي  موقف  عن  شيًئا  نقتبس  أن 
على  نظهر  أن  »يجب  يقول:  إذ  البطل  مسألة 
ما  بأوسع  واقعيًا  بطاًل  المعاصر  المسرح 
في هذه الكلمة من معنى، وعلينا أن نظهر 
العالم  يرتقبه  الذي  المثالي،  الكائن  للناس 
الكلمة  هذه  أن  شك  من  وليس  األزل«  منذ 
لغوركي ال ترتبط بالمسرح فحسب، بل هي 
المهمة الرئيسية للفن التقدمي الحديث، فلنعد 
للبطل المثل األعلى، الذي قضت عليه واقعية 
القرن الماضي باعتباره فلتة ال وجود لها في 

الحياة«)ص١٤2(.
إن النقد الستاليني الذي تبناه العالم وأنيس 
السوفيتي  االتحاد  في  سائدًا  كان  والذي 
القرن  منتصف  في  الشيوعية  واألحزاب 
الماضي قد تغاضى عن كل تلك المستويات 
المختلفة والمتداخلة واكتفى برفض األدب 
الحداثي والتجريبي الذي مثله  إليوت وجويس 
مجرد  كله  واعتباره  وبروست  وكافكا 
يحتضر  مريض  برجوازي  لعالم  انعكاس 
وليس تعبيرًا حديًثا وثوريًا لرفض ذلك العالم 
بكل ما فيه من اغتراب وتسليع وتشيؤ وبيع 
يرى  لم  االنسانية.  من  وتجريد  وقتل  وشراء 
أنيس والعالم وأساتذتهم السوفيت  أن األشكال 
األدبية الحديثة التي تبناها هؤالء وغيرهم في 
العقود الثالث األولى للقرن العشرين تجاوزت 
واقعية القرن التاسع عشر ليس بسبب احتضار 
الرأسمالية ولكن بسبب التغيير الهائل الذي 
حدث في بنيتها مع انتشار الميكنة واساليب 
النقل واالتصال الحديثة وتحول غالبية سكان 
إلى  الريف  من  المتقدمة  لرأسمالية  الدول 
المدينة وكل ذلك غير بشكل جذري الخبرة 
األشكال  تعد  لم  والمكان  للزمان  اليومية 
األدبية التقليدية بما فيها الواقعية قادرة على 
التعبير عن أنماط الحياة الحديثة بتناقضاتها 

وايقاعاتها ومخاوفها وأحالمها.
لعل جانب آخر قد زاد من مصيبة ذلك النقد  
الحداثية  األساليب  رفض  فبجانب  التقليدي 
صارمًا  رفضًا  هناك  كان  عام  بشكل 
لنظريات العقل الباطن التي طرحها سيجمند 
تأثيرًا  لها  وأصبح  القرن  بداية  في  فرويد 

كبيرًا في المدارس الفنية واألدبية الحداثية. 
ولكن االتحاد السوفيتي في ظل ستالين كان 
قد رفض علم التحليل النفسي برمته واعتبر 
انعكاس  األخرى مجرد  نظريات فرويد هي 
موقًفا  واتخذ  المريض  البرجوازي  للمجتمع 
الموقف  عن  جوهره  في  يختلف  ال  أخالقيًا 
الديني والذي اعتبر تركيز فرويد على دور 
من  نوع  الباطن  العقل  تشكيل  في  الجنس 
االنحالل البرجوازي وليس تشريحًا عبقريًا 
لدور العائلة البرجوازية في تشكيل الالوعي 
لدى الفرد بكل أحالمه وكوابيسه ومخاوفه 

ورغباته.
 ولكن العالم وأنيس ظال منغلقين تمامًا 
لهذه التجارب الطليعية فهذا ما يكتبونه عن 
»يوليسيس:  العظيمة  جويس  جيمس  رواية 
األدبية،  الصورة  نجد  األدبي  العمل  هذا  وفي 
على  تعمل  المختلفة،  الصياغية  بوسائلها 
باطنهم  عن  والكشف  الرواية  أبطال  تنمية 
المضمون  وإبراز  انحراف،  من  يتضمنه  وما 
جويس  وقف  ولقد  فائًقا،  إبرازًا  المريض 
عند حدود إبراز الجانب المنهار من الحضارة 
األخرى  الجوانب  يكشف  أن  دون  الحديثة 
ولهذا  الحضارة،  هذه  في  النامية  المتوقية 
المضمون  األدبية عند هذا  الصورة  به  وقفت 

الخاص«)ص٤2(.
يتضمن  األدب  هذا  لكون  مدركين  هم 
أشكااًل وتقنيات أدبية جديدة مثل المونولوج 
وتداخل  للمعاني  الحر  والتداعي  الداخلي  
ولكنهم  الزمان  اتجاه  وعكس  األخلية 
التقنيات إنعكاسًا » لالنهيار  يرون في هذه 
تتميز  التي  واالنحالل  والتفسخ  والتناقض 
الرواية  وأبطال  الحديثة،  الحضارة  بها 
عناصر مريضة مهزومة يحركها االنحراف 

والشذوذ«. 
الرؤية  وأخالقية  لمثالية  آخر  مثااًل  لعل 
عبد  تناول  في  تظهر  الكاتبان  التي طرحها 
العظيم أنيس ألدب إحسان عبد القدوس فهو 
أبطال  كل  إحسان  يختار  لماذا   « يكتب: 
فصصه أفرادًا في طريق الهاوية إلى االنحالل 
الضمير؟  النفسي وتدهور  األخالقي والتعفن 
بالمال  األجساد  وبيع  الدعارة  كانت  لماذا 
إن  األدبي؟  إحسان  إنتاج  في  عامًا  موضوعًا 
ذلك،  غير  أستطيع  ال  بقوله:  يجيبنا  إحسان 
هذا هو الواقع ... من المسلم به أن أبطااًل من 
وأنه  أحياء في مصر،  الطراز موجودون  هذا 
وقضى  إليهم  ذهب  متى  يجدهم  أن  يستطيع 
معهم بعض الوقت في مالهي عماد الدين أو 
حفالت  أو  السباق  نوادي  أو  األوبرج  سهرات 
مملوءة  األماكن  هذه  فمثل  الراقية.  الطبقة 
بالنفوس التي حطمها الضجر والخمور وشراء 
وموت  المخدرات  وتعاطي  بالمال  األجساد 
الضمير... ولكن هل صحيح أن مصر كلها 
أخرى،  مصرًا  هناك  إن  الطراز؟  هذا  على 
العمال  من  ماليين  فيها  يعيش  التي  مصر 
في  يعملون  والموظفين  والطلبة  والفالحين 
المصانع والحقول والمعامل والدواوين. مصر 
التي يتصارع في ضميرها القلق واألمل، مصر 
التي حاربت في القنال وما زالت تصارع دفاعًا 
باالختصار  وحريتها،  وشرفها  استقاللها  عن 
والقلق  بالحياة  يضطرب  بأسره  شعبًا  هناك 
الحياة.  هذه  ومثل  المستقبل.  إلى  والتطلع 
الشعب، تستطيع  أبناء  الماليين من  مثل هذه 
أن تزود الفنان بمادة حية لفنه لو شاء هو أن 

يختار«)ص٣٣(.
عبد  انحياز  بين  هنا  نفرق  أن  يجب 
والفالحين  للعمال  السياسي  أنيس  العظيم 
والذي يظهر في الفقرة السابقة وبين رؤيته 
ونحن  األخالق.  لمسألة  والمثالية  التبسيطية 
ال ندافع هنا عن أدب إحسان عبد القدوس أو 
اختياراته لمادته بل ندافع في واقع األمر عن 

جورج لوكاش
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درجة أكبر من الحرية في االختيار ودرجة 
التعامل مع الشخصيات  أكبر من العمق في 
فأنيس  وتناقضاتها.  تعقيداتها  بكل  الحديثة 
في  األغنياء  تضع  مريحة  ثنائية  يطرح  هنا 
والغارق  والمنحل  المنهار  األخالقي  الموقف 
في عالم الدعارة والخمر )الحظ تقارب الرؤية 
العمال  أما  الفئات(  لنفس  الديني  النقد  من 
والفالحين والموظفين فهم أنقياء يكدحون 

ويعبرون عن مصر الوطنية المناضلة إلخ
والمخدرات  والخمر  الدعارة  هل  ولكن 
حكرًا على األغنياء،أوليس الفقر واالغتراب 
والتهميش والتشريد الذي يعاني منه قطاعات 
والموظفين  والفالحين  العمال  من  واسعة 
المهارب  يدفع الكثير منهم نحو نفس هذه 
من الواقع األليم؟ أم أن الفنان الواقعي عليه 
عن  مثالية  صورة  يعطينا  وأن  يكذب  أن 
والمثقف  المكافح  والفالح  المناضل  العامل 

الثوري؟.

نحو نقد ماركسي جديد:
كان من أشهر اللوحات الدعائية الستالينية 
لفالحة  لوحة ضخمة  الثالثينات  في منتصف 
تحمل منجاًل ترفعه نحو السماء وإلى جانبها 
عاماًل يحمل مطرقة ويرفعها في نفس االتجاه. 
وقد بدى على الفالحة صحة وفرحة ال مثيل 
وإحمرار  وجميلة  وقوية  ممتلئة  فهي  لهما 
وجهها ينير اللوحة والعامل أيضًا قوي البنية 
ينم  المبتسم  ووجه  بالعضالت  تمتلئ  ذراعيه 
عن سعادة مطلقة. وفي نفس فترة إنتاج تلك 
الوحة كان يموت أكثر من عشرين مليون 
فالح من الجوع في اإلتحاد السوفيتي وإمتألت 
القصري  العمل  ومعسكرات  المعتقالت 
وما  الفن  من  النوع  هذا  إن  العمال.  بماليين 
برر  الذي  والتنظير  األدب  مجال  في  يوازيه 
له بحجة خرافة الواقعية االشتراكية وربطه 
مات  قد  الماركسي  بالنقد  الكثيرين ظلمًا 
ولكن  نفسها.  الستالينية  موت  مع  ودفن 
علينا أن نفهم لماذا دافع مثقفين مثل العالم 
أن  يجب  ما  أول  المنهج.  ذلك  عن  وأنيس 
في  السوفيتي  االتحاد  صورة  أن  هو  يطرح 
التي كانت  تلك  الخمسينات خاصة  منتصف 
األهوال  عن  تكشف  تكن  لم  بلداننا  تصل 
التي يسهل علينا اليوم الحديث عنها. فاالتحاد 
السوفيتي كان قد انتصر على ألمانيا النازية 
وحرر أوروبا والعالم منها. واالتحاد السوفيتي 

استطاع أن يتحول من بلد زراعي متخلف إلى 
الرأسمالي  الغرب  ينافس  متقدم  صناعي  بلد 
في جميع المجاالت. وبالنسبة لمثقفين الطبقة 
فكان  مصر  مثل  بلد  في  الحديثة  الوسطى 
جوهر قضيتهم هو تحرر البالد من االستعمار 
والتقدم الصناعي والقضاء على الفقر واألمية. 
ولذا فليس غريبًا أن يصبح االتحاد السوفيتي 
لدى  والتقدم  التحرر  في  استثنائيًا  نموذجًا 
الثالث  العالم  مثقفي  من  اآلالف  عشرات 
التي  »الماركسية«  تعتبر  وأن  والمستعمر. 
ينتجها ما كان يعرف بقلعة االشتراكية في 
مختلف المجاالت بما فيها النقد األدبي مرجعًا 

يصعب التشكيك في الثوابت التي يطرحها.
المقال  هذا  في  طرحه  حاولنا  ما  كل 
النقدي أن هناك ماركسية أخرى أنتجت نقدًا 
أدبيًا وفنيًا وثقافيًا غنيًا ومتنوعًا ال يمكن 
تلخيصه في بعض المعادالت التبسيطية. تلك 
من  موحدًا  موقًفا  لها  لم يكن  الماركسية 
حادة  بسجاالت  الثالثينات  اشتهرت  فقد  األدب 
بين عمالقة النقد الماركسيين أمثال جورج 
بنيامين  ووالتر  أدورنو  وتيودور  لوكاش 
تطور  وقد  بلوك.  وإرنست  برخت  وبرتولد 
الحين  ذلك  منذ  كثيرًا  الماركسي  النقد 
الستالينية  فرضتها  الذي  الظالم  فترة  فرغم 

فمنذ  والفاشية  النازية  أحدثته  الذي  والدمار 
نهاية الستينات وهناك صحوة جديدة في النقد 
صحوة  الماركسي.  واألدبي  والفني  الثقافي 
الماركسي  التراث  من  فقط  ليس  تستفيد 
النقدية  المدارس  مع  التفاعل  من  بل  الغني 
اهتمامها  تركز  التي  تلك  خاصة  األخرى 
وما  )الشكالنية  ذاتها  حد  في  بالنصوص 
تغوص  التي  تلك  أو  المعاصرة(  البنيوية  بعد 
اكتشافات  أسس  على  الالوعي  أعماق  في 
من  طور  من  من  وكثير  فرويد  سيجموند 

أطروحاته -الكان 
االفتراضات  أحد  إن  المثال.  سبيل  على 
األساسية للنقد الثقافي واألدبي الماركسي هو 
أن مختلف األدوات النقدية من التحليل اللغوي 
للنص إلى التحليل النفسي والتفسير التاريخي 
ال يتم رفضها بل الربط بينها على أساس رؤية 
تاريخية  رؤية  في  األدوات  هذه  تدمج  أشمل 
أشمل متعددة المستويات. فالهدف هو التجاوز 
الجدلي لهذه األدوات وليس رفضها. ولعل أحد 
أهم إسهامات النقد الماركسي الحديث  جاءت 
في كتابات الناقد الثقافي واألدبي الماركسي 
األمريكي فردريك جيمسون، فقد طور خالل 
العقود األربع الماضية ومن خالل مزج جدلي 
الفلسفية  الماركسية  األطروحات  لمختلف 
الرأسمالية  لتطور  عميق  وفهم  والنقدية 
النقدي  للتفاعل  متكاملة  ماركسية  نظرية 
مع الخطاب الثقافي بشكل عام والنص األدبي 

بشكل خاص
 . المستويات  متعدد  تحلياًل  يطرح  فهو 
نفسه  النص  على  يركز  األول  المستوى 
النص  أن  هو  هذا  يعنيه  وما  رمزي.  كفعل 
التركيز  يجب  ذاته  حد  في  اجتماعي  فعل 
ولكن  بداخله.  المعاني  وتفاعل  بنيته  على 
عند  البنيوية  بعد  ما  نقاد  يتوقف  حين  في 
التحليل الداخلي للنص يربط جيمسون بين 
اعتبار  المجتمع من خالل  وبنية  النص  بنية 
النص  للثاني. فإذا اعتبرنا  األول فعاًل رمزيًا 
فقط فعل في حد ذاته ال يمكن الربط بينه 
وبين المجتمع وقعنا في مستنقع الشكالنية 
وإذا  النص.  خارج  شيء  يوجد  ال  المجردة- 
ذاته  حد  في  فعاًل  النص  كون  تجاهلنا 
واعتبرناه مجرد انعكاس للمجتمع الخارجي 
الماركسية  تلك  مستنقع  في  نفسنا  نجد 
سوى  ليس  الثقافي  أو  األدبي  النص  الفجة- 

انعكاس مباشر للمجتمع.
عند هذا المستوى من التحليل فالمقصود 

إحسان عبد القدوس
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وكجزء  فيه  ينتج  الذي  االجتماعي  باإلطار 
هو  األدبي  أو  الثقافي  النص  منه  يتجزء  ال 
األحداث والتناقضات واإلشكاليات االجتماعية 
المصرية  الحالة  ففي  المباشرة.  والسياسية 
في  المستوى  هذا  يتضمن  المثال  سبيل  على 
العصر الحديث حرب ١٩6٧ واالنفتاح والهجرة 
اإلسالمية  الحركة  وصعود  الخليج  إلى 
وحرب  الجديدة  الليبرالية  إلى  والتحول 
فالنص  إلخ.  الفلسطينية،  واالنتفاضة  العراق 
ال يمكن أن يكون منفصاًل تمامًا عن إطار 
هذه األحداث، فحتى تجاهل النص لهذا اإلطار 

هو في الواقع موقف منها
فهو  التحليل  من  الثاني  المستوى  أما 
بمثابة  النص  يعتبر  وهنا  الطبقي  المستوى 
لفًظا خطابيًا للطبقة ليس بالمعنى التبسيطي 
والمخل الذي تعرضنا له في هذا المقال والذي 
األدب  االجتماع  لعلم  أقرب  أنه  كيف  رأينا 
ينتج  النص  أن  بمعنى  ولكن  البرحوازي، 
طبقيًا.  صراعًا  به  عالم  وفي  مجتمع  في 
في  تبسيطه  يمكن  ال  الصراع  هذا  ولكن 
أطار صراعًا ثنائيًا واضح المعالم بين الطبقة 
معدية  طبقات  بين  أو  والبرجوازية  العاملة 
لالستعمار في مواجهة طبقات عميلة له. بل أن 
الصراع  كل خطاب طبقي يتضمن منظومة 
الطبقي كله. فعلى سبيل المثال فالنص الذي 
يطرح خطابًا للشريحة من البرجوازية يتضمن 
أيضًا حتى إذا كان ذلك بالسلب أو التجاهل 
البرجوازية  من  األخرى  الشرائح  عن  خطابًا 
والبرجوازية  العاملة  والطبقة  الصغيرة 
الصراع  حول  وخطابًا  شرائحها  بمختلف 
والطبقات.  الشرائح  بين مختلف هذه  المعقد 
وهذا بغض النظر عن الموقف المباشر الذي 
يتبناه الكاتب أو يضعه على لسان الشخصيات 

التي يخلقها
أما المستوى الثالث واألخير فهو مستوى 

في  التاريخية  باللحظة  النص  إنتاج  عالقة 
البديهي على سبيل  فمن  اإلنتاج.  نمط  تطور 
تظهر  لم  أدبي  كشكل  الرواية  أن  المثال 
اإلنتاج  نمط  تطور  من  معينة  مرحلة  في  إال 
جانب  من  الطباعة  بانتشار  سمح  الرأسمالي 
القراء  من  جمهور  لخلق  التعليم  وتطور 
البرجوازيين والبرجوازيين الصغار في المدن. 
ولكن جيمسون يتعامل مع مسألة نمط اإلنتاج 
بشكل يتجاوز الرؤية التقليدية والتي فرضتها 
الستالينية والتي ترص األنماط المختلفة في 
تسلسل تاريخي بسيط وأحادي. فنمط اإلنتاج 
الرأسمالي على سبيل المثال يتطور بأشكال 
مختلفة في مناطق وبلدان مختلفة من العالم. 
وهو يتطور بشكل مركب وغير متكافئ 
المدن  بعض  في  سريع  بشكل  يتطور  فهو 
تأثير  تارًكا ورائه مناطق واسعة تظل تحت 
األنماط السابقة حتى وإن كانت تحت الهيمنة 
على  ينطبق بشكل خاص  الرأسمالية. وهذا 
يتأثر  والذي  والثقافي  األيديولوجي  الجانب 
الثقافي  الموروث  بخصوصية  خاص  بشكل 
وبالطريقة  الرأسمالية  عن  السابقة  لألنماط 
اإلنتاج  نمط  وانتشر  بها  ظهر  التي  المحددة 
المرتبطة  الحياة والثقافة  الرأسمالي وأنماط 
به. فيختلف الوضع على سبيل المثال بين تطور 
الرأسمالية بشكل مستقل وعلى مدى قرون 
في بلد مثل بريطانيا وبين الدخول المفاجئ 
في  اإلستعمار  للرأسمالية من خالل  والعنيف 
مدرسة  إسهامات  تصبح  مصر-وهنا  مثل  بلد 
ما بعد الكولونيالية ذات أهمية خاصة ولكن 
الكلي  النقد  من  كجزء  إدخالها  خالل  من 
الماركسي- ويختلف أيضًا الوضع في بلدان 
الرأسمالي  اإلنتاج  نمط  نسبيًا  فيها  استقر 
في  الثقافي  اإلنتاج  أشكال  غالبية  وأدخل 
منظومته من خالل خلق ثقافة تتحكم فيها 
السينمائي  )اإلنتاج  والرأسمالية  الشركات 

وشركات النشر والصحافة واإلعالم وتحويل 
األعمال الفنية واألدبية بشكل شبه كامل إلى 
سلع تباع وتشترى(  وبين وضع لم تصل فيه 
الهيمنة الرأسمالية إلى هذه المرحلة أو وصلت 
)إسهامات  ومتناقض  جزئي  بشكل  إليها 
مدرسة فرانكفورت حول الثقافة الجماهيرية 
النقد  فعلى  ولذا  رئيسي،  الرأسمالية كتحدٍ 
األدبي الماركسي أن يكون قادرًا في قرائته 
للنص على وضعه بالشكل الصحيح في اإلطار 
التاريخي الواسع  والمعقد لتطور نمط اإلنتاج 
الرأسمالي والمرحلة التي يمر بها والتناقضات 
والخصوصيات التاريخية والجغرافية والتي ال 
يمكن أن تفهم إال من خاللها. هذه المستويات 
الثالث التي يطرحها جيمسون ال يمكن في 
مراحل  ليست  فهي  بينها  الفصل  األمر  واقع 
منفصلة بشكل متسلسل بل  تتداخل بشكل 
جدلي ومفتوح وهي تطرح منهجًا ماركسيًا 
متكاماًل ليس فقط للقرائة النقدية للنصوص 
النقدي مع  للتفاعل  األدبية بل سالحًا  قويًا 

الثقافة واأليديولوحية بشكل عام. 
)وقد  المعاصر  الماركسي  النقد  هذا  إن 
ركزنا هنا على جيمسون فقط كمثال هام 
كثير  تضم  غنية  مدرسة  من  جزء  ولكنه 
أجيد  إذا  سالح  هو  الماركسيين(  النقاد  من 
من  الجديدة  األجيال  سيمكن  استخدامه 
الماركسيين المصريين من الدخول بقوة إلى 
حلبة الصراع الثقافي في مصر وإعادة اإلعتبار 
للماركسية واليسار في هذا المجال الحيوي. 
وهو ما كان هدف عبد العظيم أنيس ومحمود 
أمين العالم في خمسينات القرن الماضي. وما 
من شك أن تجديد الخطاب النقدي الماركسي 
وعودته  والعشرين  الواحد  القرن  في  ونحن 
في  الثقافية  الحياة  قلب  إلى  جديد  بشكل 
للمناضلين  تكريم  أفضل  سيكون  مصر 

والمفكرين الراحلين.
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دكان شحاته
الفكر الثورى.. والفكر األمنى

هاني مصطفي

على التصوير في االستوديوهات، وبناء حارات كاملة في ستوديوهات، مثل 
ستوديو مصر وستوديو النحاس بمدينة السينما، وكانت من أهمية تلك 
الحارات أنه اليتم هدمها بعد تصوير الفيلم بل يتم تغيير بعض مالمحها 

واستخدامها في فيلم آخر.
في مرحلة تالية، قام عدد من المخرجين، منهم عاطف الطيب ومحمد 
خان  وداود عبد السيد، بالخروج باألفالم الواقعية من الحارة الديكور، إلى 
الحارة الحقيقية، وكان ذلك بهدف التقليل من تكلفة اإلنتاج، التي تضاعفت 
بسبب سياسة االنفتاح االقتصادي، في مصر في منتصف السبعينيات. إال أن 
هذه التقنية أفرزت فلسفتها الخاصة،  حتى بعض من مخرجى تلك النوعية، 
الموسيقى  واستخدام  الصوت  شريط  في  الراديو  استخدام صوت  فضلوا 
الموجة  تلك  فإن  المضمون  مستوى  وعلى  الحدود.   أقل  في  التصويرية 
الجديدة هدفت ألن تقف موقف معارض من النظام الساداتي، وبداية حكم 
مبارك في الثمانينيات، إذ أن نظامي الحكم في تلك الفترة كانا يتحركان 

نحو اليمين، بعد انتصار١٩٧٣،  ومع سياسات االنفتاح االقتصادي.
والسياسات  الفساد  انتشار  األفالم  فيها  انتقدت  التي  القوة  وبنفس   
في  انتشر  الذي  الديني،  المد  فيه  واجهت  الذي  القدر  بنفس  الخاطئة، 

المجتمع أيضًا، بعد١٩٧٣.
بأنهم يقفون على  الموجة،  المثقفين مخرجى تلك  العديد من  اعتبر 
يسار السلطة، وهذا يبدو واضحًا في العديد من أفالمهم. وبعد تلك العقود، 
التي أنهت القرن العشرين، تصور بعضًا من المثقفين في المخرج خالد 
يوسف امتدادًا لتلك النوعية من األفالم التي تهتم بمواطن الشرائح الدنيا 
السلطة، وربما يكثف  الوقت نفسه، تقف على يسار  المجتمع، وفي  من 
تلك األفكار، تأكيد »يوسف« نفسه على أنه »معارض«. ولعل فيلم »حين 
التي تجاوزت  النظرة  أّثر في تلك  الماضين قد  العام  ميسرة« الذي قدمه 
التي تخللت خطوطه  الساذجة،  اإلسقاطات  الواضحة، وحالة  المباشرة  عن 
الترهل  عن  المثقفين  من  العديد  يتغاضى  أن  في  ذلك  فتسبب  الدرامية، 
والضعف الواضح في الفيلم،  وأن يتبنوه فكريًا، على أساس أنه فيلم قوي، 

سياسيًا، فيلم تحريضي.
العرض، »دكان شحاتة«،  الذي يعرض حاليا في دور  أما في فيلمه   
فإن خالد يوسف، ومعه كاتب السيناريو ناصر عبد الرحمن، وهو نفس 
الثنائى الذي قدم في العام الماضي »حين ميسرة«. ال يخرجان كثيرًا  عن 
مجتمع الطبقات الدنيا في مصر، والذي كان المحور األساسى في فيلم 
حين ميسرة. إنهما  يخرجان من البعد المكانى للفيلم السابق فقط، وتظل 
أجواء الدراما في الفيلم هي أجواء المجتمعات الفقيرة في مصر. الفيلم 
يبدأ عند الشاب شحاتة )عمرو سعد( وهو يخرج من السجن ويقف مذهواًل، 
وهو يرى مجموعة من الشباب الفقراء، يوقفون قطار بضائع محماًل بالقمح 
القمح، ونقلها عبر  والغالل، و يبدءون بشكل جماعي، في سرقة أجولة 
العجل والتوك توك، إلى حيث بقية األهالي في األماكن العشوائية. هذا هو 
ماقد يبدو المحور الرئيسى الذي يستند إليه الفيلم. وهذا هو مشهد ماقبل 

التيترات في الفيلم.
أفالمه  دراما  يستوحي  ألن  مباشر،  بشكل  يسعى،  أنه  يقول  المخرج 
من عناوين الصحف المستقلة والمعارضة، وهذا ما بدا واضحًا من فيلمه 
السابق »حين ميسرة«. كذلك فإن »دكان شحاتة« يبدأ فيه الفيلم  العديد 
من قصاصات الورق، التي تتناول أحداًثا حيوية في مصر، في الفترة الحالية، 
القمح، والصراع بين األهالى في طوابير  فنجد أخبارًا من نوعية نقص 
الخبز، ثم نقص المياه الصالحة للشرب. تنتقل هذه اللقطات عبر الزمن، 

مراجعاتمتابعات
 يف الفكر والفن والثقافة

طالما كانت الحارة المصرية، مادة خصبة لصناعة الدراما على الشاشة 
عام ١٩٣٩،  في  سليم،  أخرجه كمال  الذي  العزيمة،  فيلم  فمنذ  البيضاء،. 
ذلك  الفقيرة، وكان  األحياء  الحياة في  تهتم بصخب  المصرية  والسينما 
الفيلم بمثابة نقلة نوعية من الناحية الدرامية، إذ أنه ألول مرة في تاريخ 
الحارة  في  الفقيرة  الوسطى  الطبقة  قضية  تُناَقش  المصرية،  السينما 
في  العالم كله  التي ضربت  الشهيرة،  االقتصادية  األزمة  أثناء  المصرية، 
الثالثينيات، وكان تأثيراتها على مصر كبيرة، وهذا ما بدا في الفيلم، من 

بطالة أصابت بطل الفيلم محمد )قام بالدور حسين صدقى(. 
استمرت تلك النوعية من األفالم، والتي سميت بموجة الواقعية،    
في عقود  األربعينيات، ثم في الخمسينيات والستينيات،  كان ذلك على يد 
بأنها  تلك األفالم  ابوسيف وتوفيق صالح، وتميزت  مخرجين مثل صالح 

ناقشت العديد من القضايا االجتماعية  التي تخص الطبقات الفقيرة.
في مصر،  الدنيا  الطبقات  تجاه  اإلنسانية،  رؤيتها  الموجة  تلك  قدمت 
على اعتبار أن تلك الطبقات، وباألخص الشريحتين المتوسطة والدنيا من 
الطبقة الوسطى، هى التي كانت تساندها فورة أدبية، فكل األعمال التي 
كتبت في عقود األربعينيات، وحتى السبعينيات، كانت تتناول تلك الشرائح 
الرحمن  إدريس، وعبد  أعمال نجيب محفوظ، ويوسف  االجتماعية، مثل 
السينما  السيناريو ومخرجو  استوحى ُكتاب  الشرقاوي، وآخرين، ومنها 
الشرائح،  تلك  قدمت  أنها  هي  األفالم،  تلك  ميزت  التي  األشياء  أفالمهم. 
ومعاناتها االجتماعية واالقتصادية، في إطار التحول الذي طرأ على المجتمع، 
بين ما هو سياسي، يقترب من قضية االستقالل، وبين ما هو فكرى مرتبط 
بمفاهيم تقدمية  مثل الحداثة والمساواة والحرية. ولعل المهم أن مناقشة 
قضية المساواة والعدالة االجتماعية، كانت أقرب إلى السباحة ضد التيار، 
في الفترة التي سبقت ثورة يوليو، بينما كانت تقترب من توجه السلطة، في 
العقدين  التاليين لها. أما من ناحية الصنعة فتلك األفالم اعتمدت باألكثر 
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بال شخصية واضحة، تبدو أنها تحب شحاتة، لكنها ال تفعل شيء لنصرته، 
سوى البكاء حتى عندما يتم سجنه ظلمًا من قبل إخوته، وال تقوم حتى 
بزيارته، أو عندما يعطوها مبلغًا من المال، ال يساوي حصتها في ميراث 

والدها على اإلطالق.
الشخصية المتكررة في هذا الفيلم، وفيلم »حين ميسرة« هي شخصية 
كرم)عمرو عبد الجليل(، فهو الشخصية العنيفة المرحة والتي تعتمد في 
مرحها على األخطاء، ففي حين ميسرة كان يخطىء في األلفاظ أما في 
دكان شحاتة، فهو يتعمد أن يقول مقطعًا من مثل شعبي، وينهيه بمقطع 
من مثل آخر، دون أن يكون لالثنين عالقة بالموقف الذي يتحدثون فيه. 
كرم، يبدو في العديد من األحيان أن لديه فلسفته الخاصة، في الدفاع عن 
شقيقته بيسة )هيفاء وهبى(، غير أن هذا المنطق ينعكس أحيانا كثيرة، 
وال يبدو في هذا اإلطار سوى أنه شخصية غير واضحة المعالم، باستثناء 
أن  المتوقع  الممثل. من  أتقنهما  اللتان  فقط طريقة الكالم والحركة، 
وجود نجمة االستعراض هيفاء وهبى قد أثار جداًل واضحًا في هذا الفيلم، 
فهي لم يتم اختيارها إال الستكمال التركيبة التقليدية )سياسة - جنس 

– دين(.
في  موجودًا،  أو  واضحًا،  لم يكن  الديني  العنصر  الفيلم،  هذا  في   
بأقل  وهبى  هيفاء  قدمته  فقد  الجنس  عنصر  أما  االطالق،  على  الدراما 
القليل، حيث أنها لم يكن عليها  سوى أن ترتدى بعضا من المالبس، التي 
تسمح بأن تظهر بعضًا مصطنعًا من صدرها المستدير. أما في المشاهد 
التي كانت فيها متزوجة من سالم، فيبدو أنها كانت ترتدى مالبس نوم 
مثيرة، على الرغم من أن الحوار يوضح أنها كانت ترفض أن تقيم أى 
عالقة معه، األمر الذي يجعل هذه المالبس ليست الستثارة زوجها، الذي 

تكرهه، إنما هي الستثارة الجمهور فحسب.
يوسف قدم للسينما المصرية في بداية عمله  فيلمًا بعنوان »العاصفة«، 
لقضية حرب  تناوله  في  السذاجة  شديدة  إلى حبكة  استند   ،2٠٠١ عام  في 
الخليج، عام ١٩٩١، بأن جعل شقيقين على جبهتى القتال، يتحاربان األول في 
الجيش العراقي، والثانى في الجيش المصري، وهو اآلن، مع السيناريست 
عبد الرحمن، يقدم حبكة استهلكتها الدراما التليفزيونية والسينمائية 
على مر عصورها وهى صراع اإلخوة. غير انه ينتقل من تلك الرمزية عن 
قتل الطيبة، المتمثلة في شحاتة، ومن ثم فإن القتل و العنف سيستشرى في 
المدينة، من البلطجية، وأيضا من المتطرفين الدينيين، الذين لم يذكرهم 
الفيلم في أي من مشاهده السابقة، وهنا نذكر القارىء باستكمال العنصر 

الثالث في التركيبة التقليدية.
على الرغم من تصنيف »خالد يوسف« لنفسه على أنه مخرج معارض، 
إال أنه في فيلمه هذا بدا عكس ذلك تمامًا، ففي أحد المشاهد، يقدم تبريرًا 
للنظام بأن كل الشرور أتت من النظام الساداتي، وهى التي لن يستطيع 
أحد أن يصلحها لمدة »١٠٠ سنة قدام«، أي ليس من الممكن أن تقدر الـ«2٨ 
سنة« في حكم مبارك، وال عشرات السنوات األخرى، من حكم أنجاله، 
أو زمالئه في السلطة أن تصلح األمور. هذا التبرير لم يكن الوحيد الذي  
كشف توجهات يوسف الداخلية، فالفيلم ينتهى على رؤية المخرج تجاه 
الغضب الشعبى، فبدت الرؤية وكأنها ترويج لرؤية األمن، فنحن نرى أن 
المجاعة في البلد، والتي لم تُبرَّر في دراما الفيلم، هي التي تسببت في 
سيطرة أصحاب األسلحة البيضاء، من بلطجية أو جماعات إسالمية متطرفة، 
على الشارع، لينهى خالد يوسف الفيلم،  على هدوء الشارع في مصر، بعد 
أن أحكمت قوات األمن قبضتها عليه. إن هذا الفيلم، ال يمكن اعتباره 
سوى دراما تليفزيونية بسيطة، مطعمة بشذرات من آراء سياسية متواضعة، 
ومباشرة. تسعى ألن تجذب تعاطف قليل من الناصريين، مضافا إليها رؤية 

أمنية مستقبلية.

لنصل إلى بعض األزمات التاريخية، على عناوين الصحف، مثل حرب العراق 
في2٠٠٣، و قصفها في ١٩٩١، ثم حظر التجوال في أحداث األمن المركزي، 

في عام ١٩٨6، ثم اغتيال السادات في ١٩٨١،  واعتقاالت سبتمبر الشهيرة.
الفيلم يبدأ، فعليًا، برجل يدعى حجاج،)محمود حميدة(، تلد له زوجته 
الطفل »شحاتة« وتموت. يعود حجاج إلى القاهرة ليربى ابنه مع إخوتهن 
عبد  مؤنس،  يدعي  طبيب  عند  حجاج  يعمل  وبنت.   ولدان  األشقاء،  غير 
العزيز مخيون، و نعرف أن الدكتور كان من المثقفين المعتقلين في 

سبتمبر١٩٨١، وهو بالتالي من المعارضين للسادات.
هناك قصص في األوساط اليسارية في مصر، عن بعض النشطاء، الذين 
أعطوا بعضًا من أراضيهم للفالحين األجراء، العاملين في األرض، ومنهم، 
على سبيل المثال،  الكاتب الراحل محمد سيد أحمد. يستوحى صانعا الفيلم 
هذه التفصيلة، في المشاهد التمهيدية، فيجعال الدكتور مؤنس يمنح جزًء 
من أرض فيلته في المعادى ليقيم عليها حجاج دكانًا يبيع فيه الفاكهة، 

فيسميه دكان شحاتة. 
من المعروف أن خالد يوسف عمل مع يوسف شاهين، طوال عدة سنوات، 
تحديدًا منذ فيلم المهاجر عام ١٩٩٤.  ولعل هذا األمر كان له تأثيره على 
دكان شحاتة، الذي استعار ذات القصة األساسية  للمهاجر، والمستوحاة من 
قصة النبى يوسف الصديق األساسية. وبالتالى فإن  الخط الدرامى الرئيسى  
في الفيلم  كانت الصراع بين األخ األصغر واألخوين الكبيرين، وهذا ما 
يحاول الفيلم منذ البداية التأكيد عليه، فهو يغرس الكراهية بين اإلخوة 
منذ الطفولة على أساس أن شحاتة من أم ثانية. يسعى المخرج والسيناريست 
لتطعيم الفيلم بالعديد من التفاصيل، التي ال تقترب بأي شكل من دراما 
الفيلم، إنما هي تمثل العديد من اإلسقاطات السياسية المباشرة والساذجة، 
من خالل الحوار  فنجد على سبيل المثال حجاج، يبدو أنه من عامة الشعب، 
الذين يحبون الرئيس الراحل  جمال عبد الناصر،  ويحتفظ بصورته على 
أحد جدران البيت، و في أحد األيام يطلب من ابنه شحاتة أن يحرك تلك 
الصورة، بحيث تغطى الشرخ الممتد على حائط البيت، فيرد ابنه بتلقائية، 

إن الشرخ أصبح أكبر من أن تستطيع الصورة أن تغطيه.
في مشهد آخر، نرى شحاتة  يزور أخته نجاح،)غادة عبد الرازق(،  بعد 
أن سجن وبعد ان توفي والده، يمد يده ليأخذ صورة عبد الناصر المهملة 
والمتروكة بجانب الحائط، فيرفعها، ويمسحها قائال: »اهلل يرحمك يابا«، 
هنا يبدو الرمز أكثر فجاجة مكماًل، لحالة المباشرة التي تميز الفيلم. 
الدكتور  ويسافر  األب  يموت  عندما  تحدث،  الفيلم  في  األساسية  األزمة 
مؤنس. يعود ابنه من الواليات المتحدة االمريكية، ليبيع الفيال للسفارة 
األمريكية، ويعرض على أبناء حجاج مليون جنيه، لترك الدكان، فيقوم 
األخوة بتلفيق تهمة تزوير ألخيهم ليسجن. وبعد العديد من المشاهد نجد 
شحاتة، وهو في طريقه  للخروج من السجن، ويذهب للفيال، فيجد الطريق 
مغلق بسياج أمنين و أثناء التحقيق معه، من قبل ضابط األمن  المسؤول 
عن تأمين الشارع، يكتشف المشاهد أن الفيال، بعد هدم الدكان، تحولت 
بيت  أن  المعادى)المعروف  في  االسرائيلية  للسفارة  تابعًا  مقرًا  لتكون 
السفير اإلسرائيلى في هذا الحى(. هذه المباشرة والتواضع في المستوى 

السياسي يستمران طوال الفيلم وبنفس السطحية.
الشخصيات في الفيلم تنقسم إلى قسمين،  فهناك األخ األكبر،  الذي 
يبدو أن همّه الوحيد هو اقتناء األموال فقط، واألخ األوسط سالم، والذي 
ليس لديه هدف سوى االنتقام من أخيه األصغر، بشكل بدا أنه أقرب لدراما 

قصة سيدنا يوسف. 
القسم الثاني، يشمل الشخصيات التي تبدو على درجة من التناقض، إما 
ألن المخرج أراد أن يحملها بالعديد من األفكار، أو ألن الشخصية لم تكن 
مكتوبة بشكل واضح من البداية، فنجد أن أخت »شحاتة«، »نجاح«،  هي 
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انقطاع ...لذا كان المرء يغمض عينيه ويقول : أهى عيشة ...إذن فليكن غد . ثم 
الحصول عن قوت  ..وأنك عاجز عن  الحياة مستحيلة  ان  لتدرك  يوم  ذات  تصحو 

يومك أو مأوى !«
يحذر أحمد خالد توفيق  من كارثة إجتماعية قادمة ..إذا ما إستمرت االوضاع 
على ما هى عليه من تردي  في أوضاع جموع الشعب المصرى و سلب كل مكتسباته 

وحقوقه شيئًا بعد اآلخر،ا ستئثار طبقة واحدة بكل شىء 
ويبالغ الكاتب  في وصف التناقض الشديد بين سكان يوتوبيا و« األغيار« 
والمخدرات  والثروة  بالراحة  ينعمون  األولى   المدينة  ...فسكان  يسميهم  كما 
والخمور والجنس ..فكل شىء متاح  في يوتوبيا ... ولكن لتوافر هذا كله  أصبح 
األمر مماًل ....كل شىء موجود ...كل رفاهية مهما كانت تافهة ....أما األغيار ..فقد 
أثرت فيهم ظروف معيشتهم من جوع وبؤس ومرض وسوء تغذية حتى أصبحوا 
بأن هؤالء  أن تقتنع  ...من كونهم بشر ! من الصعب  أقرب لقرود أكثر وسامة 
البائسين القذرين  من نفس جنس سكان يوتوبيا ... وكل هذا قد أدى إلى الوضع 
الجنونى التالى ..أصبح الترفيه األكثر إثارة لدى شباب يوتوبيا  هو »اصطياد« احد 
هؤالء »األغيار«  والرجوع بتذكار ثمين ربما يكون ساعد أو ساق ألحد البؤساء....... 

فقط إلضفاء المتعة والتشويق لحياتهم!.
 وتبدأ ذروة األحداث عندما يقرر بطل القصة بالقيام برحلة صيد هو وصديقته 
جرمينال  ويتسللوا خارج يوتوبيا متجهين ناحية  أطالل وعشش األغيار متنكرين 
في مالبس قذرة حتى يبدوا من أهل المكان ولكن بعد فترة وجيزة يتم اكتشافهم 
...ويكاد الناس أن تفتك بهم ألنهم من يوتبيا ولكن بطريقة ما ينقذهم جابر أحد 
آخر المثقفين بين هؤالء المهمشين ويقنع الجمع أنهم من األغيار فعال . وخالل 
األيام القليلة التي يقضونها معه يشعر القارىء أنه لقاء بين عالمين بكل معالمهم 

وتناقضاتهم.
ويضمن الكاتب بين فواصل الرواية ..إحصائيات حقيقية  عن معدل الجرائم 
المرتفعة وعن أعداد البطالة وجرائم القتل بدافع السرقة وجرائم العنف ضد المرأة 
وعلى رأسها االغتصاب ....ناهيك عن الجرائم األسرية .وتزايد أعداد المدمنين الذين 
يتعدون ال2 مليون مدمن ...وكأنه يؤكد على أن أحداث روايته مهما بدت مبالغ 
فيها وغير معقولة  إال أنها قابلة للتحقيق وبقوة إستنادًا لتدهور األوضاع  طبقًا 
لكل اإلحصائيات السابقة ...أو كما يقول  في مقدمة الرواية:«يوتوبيا المذكورة 
هنا موضع تخيلى ...وإن كان المؤلف يدرك يقينًا أن هذا المكان سيكون موجود 

عما قريب« 
....يبدو الكاتب  الشعبية  االنتفاضة  تغيير األحوال عن طريق  وعن إمكانية 
متشائما ...ويقول على لسان البطل عندما يحذره الناس من احتمال انتفاضة هؤالء 
الجياع »هؤالء مجرد خراف ...هل سمعت من قبل عن خراف غاضبة ؟...هم فقدوا 

القدرة على الغضب وعلى كل شىء« .
وخالل حديث آخر بينه وبين جابر عندما سأله ..ولماذا ال تثورون ؟

أجاب بشىء من السخرية ...« ثورات القرن العشرين التي  تحقق طموح الجماهير، 
انتهى عهدها ...لقد تعلم من هم فوق الدرس وأصبح األمن

 أكثر تعقيدا من ذي قبل«. 
كما يفضح  الهوس الديني الذي  يجتاح المجتمع عن طريق شخصيات الرواية 
المرات  والعمرة عشرات  الحج  يتم  وانحاللهم  فسادهم  بعضهم رغم  يوتبيا  فأغنياء 
...إنهم فقط يريدون شىء ليريحوا به ضميرهم ...ألنهم يعلمون أنهم ال يستحقون كل 

هذه الثروات ...ويكون أداء العبادات الدينية أشبة بتمارين لتفريغ الشعور بالذنب 
بينما تدين الفقراء وتشددهم  في األفكار الرجعية  ناتجة عن يأسهم من أي 
تحسن قد يطرأ على حالهم  ولهذا فقد يئسوا من الدنيا  ومن األمل  في حياة بدون 
آالم وجوع وبؤس...فباتوا يبحثون عن أحالمهم البسيطة بالحياة الهانئة  في الحياة 
األخرى !  هو اكتئاب حاد وعدم رغبة  في الحياة مقترن برومانسية دينية بأنهم 
بعد كل هذا العذاب البد وأنهم من داخلي الفردوس ..حيث النعيم األبدي ... إذ أنهم 
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الناجح أحمد خالد توفيق، أحد  الروايات الطويلة، للكاتب  يوتوبيا، هي أولى 
كتاب سلسلة روايات مصرية للجيب الشهيرة.

يقدم أحمد خالد توفيق  في روايته يوتوبيا  تصور عن حال المجتمع المصري 
األغنياء  بين  االجتماعية  الهوة  وزيادة  والتخلف  الفقر  من  السنين   عشرات  بعد 
الطبقة  وساسة  األعمال   رجال  من  األغنياء  فيه  أصبح  الذى  الحد  إلى  والفقراء  
اسم  تحمل  الشمالي  الساحل  في  خاصة   مدن  في  معزولين  المستغلة  الحاكمة 
»يوتوبيا » وتحتوى مدنهم الخاصة على كل الرفاهية الممكنة لهم ..بينما باقي 
آدمية بعد أن تراجعت الحكومة عن  المجتمع المصري يعيش في ظروف غير 

كافة الخدمات لهذه المناطق وتم حصرها لمدن سكان يوتوبيا فقط.
وما تبقى من الشعب المصري، انحدر بهم الحال إلى  حياة العصور الوسطى 
...فهم يأكلون الكالب والقطط  وكل ما يمكن أن يؤكل بعد معارك عنيفة 
...يعيشون  في عشش من الخوص والخشب ...ال مرافق عامة ...ال مستشفيات .ال يوجد 
صرف صحى ...ال عمل ال يوجد شىء ..فقط اطالل مدن وخرائب يسكنها الناس 
بعد أن إنسحب األغنياء والقادرين فقط إلى يوتوبيا . األمر يشبه قلياًل ما كان  في 

الماضى مستعمرة لحضارة الرجل األبيض  تحيطها قبائل من الهمجيين والرعاع 
كيف حدث هذ ا ؟ 

» ال يمكنك أن تحدد لحظة بعينها ...فقط تذكر أن الوضع كان يسوء بال 
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دلل  اللبنانية،  والباحثة  للكاتبة  مقال،   120 عن  يزيد  فيما 
البزري، مت ن�شرها من قبل يف جريدة احلياة اللبنانية، حتاول الكاتبة 
بكل  الراهن،  امل�شري  والجتماعي  وال�شيا�شي  الثقايف  امل�شهد  ر�شد 
والذي  م�شر"،  �شد  "م�شر  حديثًا  ال�شادر  كتابها  خالل  متغرياته، 

جمع هذه املقالت.
فهي  امل�شري،  املجتمع  يف  الكاتبة  تر�شدها  التي  التغريات  اأما 
بكل  التغريات،  هذه  تراكم  اأن  كما  ورموًزا.  ومعاٍن  تاريًخا  توقظ 
البزري  حتاول  �شاملة،  جمتمعية  فو�شى  خلق  قد  وقبحها،  ردائتها 
والتليفزيون،  ال�شحافة  ال�شارع،  يف  يتجلى  مثلما  مالحمها،  ت�شجيل 

الفن والثقافة، وحال املراأة.... وال�شيا�شة بالطبع.
وال�شيق  الغ�شب  من  نوع  ي�شوده  منها  فكثري  الكتاب،  مقالت  اأما 
ال�شراخ  اأو  املُّرة،  ال�شخرية  اإما  اأخرى،   ويف  الهجومي.  والتوتر 
والنحيب، على حطام املجتمع واأطالله. لكن يف كل الأحوال، ل تقدم 
"التنويرية" الغا�شبة، �شواء تف�شريات جلذور  الكاتبة خالل مقالتها 
ميكن  حلول  حتى  اأو  م�شر،   يف  نحياها  التي  "النحطاط"،  اأوجه 
تر�شدها  التي  اأزماته،  من  باملجتمع  للخروج  وبلورتها،  مناق�شتها 

"البزري".
اأو  �شخريتها  اأو  الكاتبة،   غ�شب  من  الهدف  كان  احلقيقة،   يف 
�شراخها،  هو لفت النتباه، نحو مفارقات هامة يف احلياة امل�شرية. 
من  العديد  يف  وتوغلت،  البزري" بل  "دلل  اأجرت  ال�شياق،  هذا  ويف 
وتف�شح،  تك�شف  التي  العميقة،  والدللت  الأبعاد  ذات  املقارنات، 
الراهنة  الجتماعية  واحلالة  وال�شيا�شة  والفن  الثقافة  تناق�شات 
تغريات  ور�شد  وال�شوارع،   واملدن  الأماكن  بني  مقارنات  م�شر.  يف 
بني  مقارنات  معا�شرة،   روائية  اأعمال  بني  مقارنات  مالحمها،  
بني  مقارنات  وليربالية،   وقومية  وي�شارية  اإ�شالمية  �شيا�شية  مواقف 

اأفالم �شينمائية واأغاين قدمية وحديثة.. اإلخ.
حالة  على  �شديد  حت�شر  طّياتها،  يف  املقارنات  هذه  حملت 
والثقايف،   الفني  النحطاط  وحالة  ال�شيا�شي  والقمع  الإ�شطهاد، 
ا�شتح�شرت  حيث  احليوية،  من  بالكثري  البزري  مقالت  اأُفعمت  كما  
واملجردة.  املطلقة  ال�شمولية  ملقاومة  الن�شبية،  مفهوم  الكاتبة  بها 
اإر�شاء  املقارنات،  الكاتبة، من خالل هذه  اآخر،  حتاول  وعلى جانب 
غ�شًبا  املتوترة  املقالت  يف  ن�شت�شفها  التي  املا�شي،  اإىل  احلنني  حالة 

و�شراخًا و�شخريًة وحريًة، يف الكتاب.
لتنتقد  خلفي  باب  من  تدخل  الكاتبة  اأن  هو  ال�شتغراب،  يثري  ما 
اإ�شرت�شائها  حاولت  التي  للما�شي،  اجلارف  احلنني  حالة  وبق�شوة 
بدرجات  امل�شريني  بني  املنتع�شة  احلالة  تلك  املوا�شع!.  من  كثري  يف 
النا�شرية  احلقبة  حيث  اجلميل"،  "للزمن  كانت  �شواء  خمتلفة،  
امللك  حيث  الأجمل"  "الزمن  اأو  بامل�شتقبل.  والثقة  بالأمل  املفعمة 
الق�شط  ينال  الذي  الذهبي"  "الزمن  ذلك  اأو  والإقطاع.  والبا�شوات 
الأكرب من "النو�شتاجليا": فجر الإ�شالم واخلالفة الرا�شدة و"اأبطال 

الإ�شالم الأّول وعهده كامل الأو�شاف"، كما و�شفت الكاتبة.
منه،  والأطول  الأول،  الق�شم  يف  اأق�شام.  ثالثة  اإىل  مق�شم  الكتاب 
م�شر،  يف  الثقافية  للحالة  وانتقادها  الكاتبة  روؤية  يت�شمن  والذي 
ترف�س دلل البزري كافة التقاليد املجتمعية التي تتذرع بها الذكورية 
تتح�شر  اأخرى  ناحية  ومن  ناحية.   من  هذا  املجتمع،   على  لل�شيطرة 
ال�شجيج  كل  من  بالرغم  الروح،  امل�شريني  اإفتقاد  على  البزري 

الإ�شالمي، وكل مظاهر التدين التي ي�شخب بها هذا املجتمع.
ترى الكاتبة اأن "التليفزيون" هو من اأهم و�شائل الرتويج الثقايف، 
اإن مل يكن اأهمها على الإطالق. وقد اأ�شبح التليفزيون منرًبا لت�شدير 

ال يستطيعوا أن يتصورا أنهم يعيشون هذا الشقاء والعوز ثم يموتون ويتحولون الى 
كربونات وينتهى األمر . العقل البشرى كما يقول ال يمكن أن يتحمل فكرة أن 
كل هذا العذاب بدون مقابل ....بدون تعويض! وإال جن !.لهذا يتعصبون  في تدينهم 
حتى الموت ألنه الحصن النفسي الوحيد المتبقي لهم والذي يخبرهم دائما بأن كل 

شىء قابل لإلصالح و يجعلهم قادرين على االستمرار ليوم آخر
 ويؤكد أن انقراض الطبقة الوسطى مؤشر غير صحي تمامًا للمجتمع المصري 

ويهدد ليس فقط الفقراء وحدهم ولكن الجميع وحتى األغنياء . أو كما يقول :
»الطبقة الوسطى تلعب في أي مجتمع دور قضبان الجرافيت  في المفاعالت 
الذرية ....إنها تبطىء التفاعل ولوالها النفجر المفاعل .....مجتمع بال طبقة وسطى 

....هو مجتمع مؤهل لالنفجار ».
إال أنه  في نهاية الرواية  يبدى شىء من التفاؤل الحذر  ...إذ بعد أن يغتصب 
البطل أخت جابر العذراء وبعد أن يقتله  بعد ما ساعده هو و جرمينال  في الخروج 
أحياء من أرض األغيار والعودة ثانية إلى يوتوبيا . يثور غضب الناس عندما يعلمون 
بما حدث ويبدأوا الزحف ناحية مدن يوتوبيا تحركهم كل حقد وكراهية العالم 
..ال  ...بمنطق  الجموع  على  النار  بإطالق  بالذنب  أي شعور  بدون  البطل  .....ويبدأ 
يهمني إذا كان أبي قد استغل هؤالء الناس أو كون ثروته من دمهم وعرقهم ...لقد 
ولدت هنا ولن اترك كل هذه االمتيازات ألحد . وتنتهي الرواية عند هذا المشهد 
...وكأنه يقول لنا ال تنتظروا من رجال األعمال والطبقة الحاكمة أي عطف أو 
شفقة  فهم ال يكترثون على اإلطالق ...ولن يتغير شىء إذا ما لم يفق جمهور 
الشعب المصري لما يحدث  ولما يمكن أن يحقق أبشع كوابيسهم  إذا استمروا 

على سلبيتهم.
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"الدعاة  ظاهرة  انت�شرت  حيث  املتع�شبة،  الإ�شالموية  الأفكار 
فقيهها  اأو  داعيتها  تقريبًا  ف�شائية  "لكل  اأ�شبح  حتى  التليفزيونيني"، 
وال�شيوخ  الدعاة  وظل  الديني".  جنمها  ف�شائية  لكل  خطيبها...  اأو 
اإ�شدار  يف  يتناف�شون  كما  النجومية،  على  ف�شائياتهم  يف  يتناف�شون 
الفتاوى. هكذا ت�شف الكاتبة ما ت�شميه "باأقل اأجزاء م�شهد الفو�شى 
اإىل  الفو�شى  هذه  اإرجاع  دون  احلقيقة  يف  لكن  الراهنة"،   الدينية 
هذه  تلقى  ملاذا  اأي�شًا.  وال�شيا�شية  الجتماعية،   ودللتها  مغازيها 
الظاهرة رواًجا،  وملاذا اإذن يلقي ع�شرات الآلف من ال�شباب اأنف�شهم 
يف ب�شتان ال�شلف ال�شالح، اأو ما ت�شميه الكاتبة "التع�شب ونبذ الآخر" 
لدى الإ�شالميني؟! األ متثل اأو�شاعهم الإقت�شادية والإجتماعية عاماًل 
يف هذه املعادلة؟! ل تقدم البزري حتى اأب�شط الإجابات على مثل هذه 

الت�شاوؤلت،  يف اأٍي من مقالتها.
يف خفة طريفة،  تلفت دلل الربزي النظر اإىل ذلك التناق�س 
التليفزيونيني،  الدعاة  لظاهرة  الوا�شع  النت�شار  بني  الفج، 
منها   -70 الإباحية  الف�شائية  للقنوات  ا  اأي�شً ال�شريع  والنت�شار 
املواطن  اأن  اإىل  التناق�س  هذا  تعزي  لكنها  عربية.  با�شتثمارات 
العربي، عامًة، وامل�شري خا�شًة، املتعلق بامل�شاهدة،  �شهل التاأثري 
ورغباته،  م�شاعره  ووجدانه، من خالل دغدغة  وفكره  على ذهنه 
فقط  ي�شمعون،   ول  يقراأون  ل  "العرب  فاإن...  كتبت،   كما  اأو 

ي�شاهدون". 
املفكر  من  �شهرة  اأكرث  التليفزيوين  "املمثل  اأ�شبح...  وهكذا، 
هذا  لكن  ال�شيا�شي".  حتى  اأو  ال�شاعر  اأو  الروائي  اأو  الكاتب  اأو 
بالطبع ل يكفي لتف�شري حالة الرتدي الثقايف فى املجتمع امل�شري،  
اإىل هذه احلالة؟!  �شوؤال ملاذا وكيف و�شلنا  الإجابة على  من دون 
كما  الكايف،  الوعي  متتلك  ول  جاهلة،  اجلماهري  لأن  فعاًل  هل 
واأكرث  اأعمق،  لأ�شباب  اأم  ب�شكل �شمنيَ؟!  ت�شري  اأن  البزري  حتاول 
تلك  واجتماعًيا،  اقت�شادًيا  حياتهم،  بظروف  تتعلق  مو�شوعية، 
الظروف، التي تدفع قطاعات �شخمة من اجلماهري، لأن ل ت�شع 

اأولويات حياتهم. الإهتمام بالثقافة، �شمن قائمة 
وبخ�شو�س الو�شع الفني، كجزء من احلالة الثقافية للمجتمع،  
يف  الفن  اإليها  و�شل  التي  النحطاط،  درجة  من  الكاتبة  تنده�س 
ل�شناعة  ُموّجه  اأغلبها  اأن  ترى  امل�شل�شالت،  �شعيد  فعلى  م�شر. 
القدوة من جنم امل�شل�شل،  الذي ُي�شمم من اأجله، كل هذا العمل 
والف�شائل  احل�شنة،  املواعظ  القدوة  النجم/  لُيلقي  التليفزيوين، 
فقط،  دينية  كونها  على  تقت�شر  ل  املواعظ  وهذه  علينا.  الوهمية 
�شلوكية  تكون  لأن  متتد  لكن  التليفزيونيني،  الدعاة  يلقيها  كما 

ومدنية. وح�شارية 
الفني  ال�شوق  اأ�شبح  فقد  والأغاين،   الأفالم  �شعيد  على  اأما 
والتعّري،  اجل�شدي  الإغراء  اإ�شتخدام  فيه  يتم  ومراوًغا،  �شر�ًشا 
اأهم  كاأحد  الرائجة،  الفنية  الدمياغوجية  الكاتبة:  ت�شميه  فيما 
اإل  وخمرجوها  منتجوها  يهتم  ل  فنية،  لأعمال  الرتويج  و�شائل 
ت�شفه  الذي  اجلمهور،  ذلك  اجلمهور،  جيوب  من  املزيد  باإفراغ 

دلل البزري "بالإنف�شام احلاد بني الرذيلة والف�شيلة"!!.
الق�شم الثاين من الكتاب، جتمع فيه الكاتبة عدة مقالت، تتناول 
اأوجه ا�شطهاد  فيهم ق�شية املراأة، من زوايا عّدة،  بحيث تناق�س 
والتحر�س اجلن�شي، يف  املعاملة  و�شوء  للعنف  التعر�س  من  املراأة، 
الوفيات،  ال�شرطة، وزيادة معدلت  واأق�شام  ال�شوارع والتظاهرات 
عالوة  والثقايف،  التعليمي  امل�شتوى  و�شعف  الأمهات،  لدى  خا�شًة 
على العزلة عن ميادين احلياة،  الأمر الذي ينعك�س على امل�شاركة 

ا-اإنتخابات 2005 الربملانية و�شلت فيها 4 ن�شاء  ال�شيا�شية اأي�شً
فقط للربملان الذي ي�شم 444 مقعد اأي بن�شبة 0، -%9 لكن ما 
ي�شهل مالحظته هو اأن الكاتبة مل تتناول اأبدًا يف ال�شياق، التمييز 

القت�شادي �شد الن�شاء، من ِقبل اأ�شحاب العمل.
املالب�س  ي�شمل  والعربية،فيما  امل�شرية  املراأة  هندام  مّثل   
ترى  الق�شم،  هذا  مقالت  من  لعدد  اأ�شا�شي  حمور  واحلجاب، 
املجتمع  تغري  مع  يتغريان،  وهندامها  املراأة  مالب�س  اأن  الكاتبة 
�شيا�شيًا،  ويف هذا ال�شياق ترى اأن احلجاب كان يعني يف الن�شف 
التنموي  الإ�شتقاليل  التيار  عن  عزوفًا  املا�شي،  القرن  من  الأول 
والتحرري، لذلك مل يكن له ذلك الرواج والإنت�شار الذي هو عليه 
اليوم. ومن بعد هزمية 67 اأ�شبح احلجاب يعني انخراًطا يف تيار 
ب.  جهادي اأ�شويل،  اأ�شبح و�شيلة لتوكيد الهوية، �شد عدو مغت�شِ
بعد  العنيفة،  الغربية  الفعل  ردة  ب�شبب  ملًحا،  رمًزا  بات  بينما 

11 �شبتمرب وتقوقع امل�شلمني اإثر ذلك. اأحداث 
من  الأوفر  القدر  الأ�شوليني،  الإ�شالميني  نال  احلقيقة،  يف 
تنل  مل  حني  يف  املراأة،   حقوق  من  لنتقا�شهم  الكاتبة،  اإنتقادات 

ال�شلطة احلاكمة قدًرا �شبيًها من هذا النتقاد.
واملراأة،  الرجل  بني  الجتماعية  العالقة  يف  الكاتبة  راأي  ولعل 
مكتمل.  غري  الأقل،  على  اأو  غام�س،  يبدو  بحيث  النق�س  من  هو 
ا�شطهاد  وحتت  الرجل،  ا�شطهاد  حتت  تقع  املراأة  اأن  ترى  فهي 
لكن  هام�شًا،   ويطرحها  عليها،  يق�شو  الذي  املجتمع  من  اأو�شع، 
ميار�س  وملاذا  كيف،  تف�شر  ل  اأنها  هو  ناق�شَا  حتليلها  يجعل  ما 
الرجل ا�شطهاًدا على املراأة. تدعو فقط الطرفني اأن يتخل�شا من 

"ال�شراع على ال�شلطة". موبقات 
اأما الق�شم الثالث،  فتعر�س الكاتبة خالله اآراءها يف الأحوال 
مبارك،  نظام  لديكتاتورية  معار�شتها  وبني  م�شر.  يف  ال�شيا�شية 
احلكم،   لتوريث  والتمهيد  ال�شيا�شي  والقمع  الطوارئ  حيث 
بالظالمية   لهم  واتهامها  امل�شلمني،  لالإخوان  انتقاداتها  وبني 
الأزمة  حول  وا�شحة  اآراء  البزري  دلل  تقدم  ل  والإنتهازية،  
الهام�س  بتو�شيع  تطالب  تظل  فقط  لكنها  م�شر.  يف  ال�شيا�شية 

ال�شيا�شية. واإتاحة احلريات  الدميقراطي، 
الفل�شطينية،  باملقاومة  يتعلق  ما  اإدها�ًشا،   اآرائها  اأكرث  ولعل 
وبالن�شبة  الأمريكية،  بالإدارة  احلاكمة  العربية  الأنظمة  وعالقة 
الفدائية  العمليات  و�شف  ت�شتنكر  فالكاتبة  للمقاومة،  
اأنه  وُيذكر  "بالإنتحارية".  و�شفها  توؤيد  بينما  بالإ�شت�شهادية،  
يف يناير املا�شي خالل احلرب الأخرية على غزة،  كانت البزري 
اأن  معنى  "يف  بعنوان:  اللبنانية  احلياة  بجريدة  مقالة  كتبت  قد 
الكتاب �شمن مقالته، تكرر فيها  اأوًل" ،مل يت�شمنها  تكون م�شر 
مع  ال�شالم  تقريبًا:  بحذافريه  امل�شري  الإعالمي  اخلطاب  نف�س 
يدفعها  مما  اإ�شرائيل  ت�شتفز  حما�س  احلرب،   يجنبنا  اإ�شرائيل 

للعدوان،  م�شر قدمت الكثري عرب تاريخها وهذا يكفي.
اأما بالن�شبة للعالقة مع الوليات املتحدة،  فالبزري تنتقد بعنف 
واإ�شرائيل  املربر" لأمريكا  وغري  املركز  املطلق  "العداء  ت�شميه  ما 
وت�شتنكر الأ�شوات التي تدعو "للمواجهة ال�شاملة مع الأمريكيني" 
جتاه  املفتعلة  الكراهية  اآيات  اأ�شمى  اإذ..."ن�شطر  اأننا  بدعوى 
اإ�شارة  يف  عداوتها،   ن�شتجلب  بذلك  فاإننا  املتحدة"  الوليات 
الأخرية  دفع  ما  هو  لأمريكا  �شدام  نظام  عداء  اأن  اإىل  وا�شحة 
الإمربيالية  لأطماع  اإ�شارة  اأي  حتى  دون  هكذا  عليه.  لالإجهاز 

الأمريكية يف النفط العراقي.
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