


أوراق اشرتاكية عودة جديدة 

احملرر

صدر العدد األول من مجلة أوراق اشتراكية في يناير 
العالم كثيرًا منذ تلك  2003، أي منذ 18 عامًا. وقد تغير 
اللحظة. كانت تلك الفترة حافلة باألزمات والتحوالت الكبرى؛ 
 11 هجمات  إلى   ،2000 عام  في  الفلسطينية  االنتفاضة  اندالع  من 
الحرب على  إلى  أفغانستان،  2001 وما تالها من غزو  سبتمبر في 
العدد  صدور  بعد  شهرين  )أي   2003 مارس  في  وغزوها  العراق 
األول(، ومن اندالع حركة مناهضة العولمة إلى أكبر مظاهرات 
مناهضة للحرب في التاريخ الحديث. وفي مصر أيضًا، شهدت تلك 
الفترة تغيرات مهمة مثل الصعود السياسي السريع لجمال مبارك، 
وتكثيف سياسات الليبرالية الجديدة من خالل لجنة السياسات في 
الحاكم وأيضًا من خالل ما سمي  الديمقراطي  الوطني  الحزب 
بحكومة رجال األعمال. وعلى الجانب اآلخر، كانت هناك عودة 
السياسة إلى الشارع المصري سواء في شكل حركات التضامن 
في  أو  العراق،  لغزو  المناهضة  أو  الفلسطينية  االنتفاضة  مع 
التوريث والمطالبة  بدايات حركة ديمقراطية مناهضة لمشروع 
العمالية في شكل موجات  الحركة  واندالع  الحرة،  باالنتخابات 

متتالية من اإلضرابات.
واالجتماعي  السياسي  المستوى  على  صاخبة  فترًة  إًذا  كانت 
سواء عالميًا أو محليًا. وكان هناك احتياجٌ شديد لتحليل كل تلك 
التاريخي من منظور  والتغييرات ووضعها في سياقها  التحوالت 
الواقع  ذلك  مع  للتفاعل  مالئمة  إستراتيجيات  وبلورة  اشتراكي 

المتغير. 
لم يكن ذلك هو الهدف الوحيد إلصدار المجلة في ذلك الحين، 
كان هناك أيضًا احتياجٌ شديد لمنصة فكرية للنقد الماركسي 
في كافة المجاالت، من الفلسفة والتاريخ إلى اآلداب والفنون. وقد 
هيمن على الساحة الفكرية في تلك الفترة التيار اإلسالمي من 
جانب واألفكار الليبرالية البرجوازية من الجانب اآلخر. كانت 
منابر الفكر االشتراكي، مثل مجلة “قضايا فكرية” ذات الطابع 
عن  توقفتا  قد  الصحفي،  الطابع  ذات  “اليسار”  ومجلة  النظري 
اإلصدار منذ بدايات التسعينيات. وكان انهيار االتحاد السوفيتيي 
الشديد في  التراجع  الشرقية ال يزاال يحدثان حالًة من  والكتلة 
مكانة وتأثير الفكر االشتراكي في المنطقة العربية بشكل 

عام. 
دفعنا كل ذلك إلى تدشين مشروع “أوراق اشتراكية” لتساهم 
الفكر االشتراكي في شكل  بإعادة طرح  الفراغ  في ملء ذلك 
أكثر جذرية وأكثر تفاعاًل مع الواقع الجديد. وقد واجهتنا في 
التحديات  2011 الكثير من  يناير  فترة اإلصدار األولى قبل ثورة 
على  أهمها  كان  الكبرى  والتغيرات  األحداث  مستوى  على 
الرأسمالية والركود الكبير في 2008،  العالمي األزمة  المستوى 
وعلى المستوى المحلي الصعود السريع للحركة العمالية بعد 2006 
وتفاقم االضطهاد الطائفي لألقباط، وكل ذلك في سياق تسريع 
وتطور  الجديدة  الليبرالية  والسياسات  التوريث  لمشروع  النظام 
المعارضة للنظام سواء في شكل تنامي النفوذ السياسي لإلخوان 
المسلمين أو ظهور المعارضة الديمقراطية بأشكالها المتنوعة. 

حاولنا في تلك الفترة مواكبة األحداث والتطورات بتحليالت 

ماركسية متماسكة، ولكن أيضًا متجددة ومتحررة من القيود 
خطاب  تطوير  حاولنا  آخر،  جانب  ومن  القديمة.  الدوغمائية 
اشتراكي جديد في مجاالت األدب والثقافة بشكل عام والقراءة 

النقدية للتاريخ الحديث والقديم.
ولكن  غيرها،  في  وفشلنا  المحاوالت  تلك  بعض  في  نجحنا 
الساحة  في  الماركسية  طرح  إعادة  من  نا  تمكَّ عام  بشكل 

السياسية والثقافية المصرية.
جاءت عاصفة يناير 2011 و قلبت كل الموازين. وأصبح العمل 
السياسي الجماهيري اليومي هو شاغل الجميع، وتراجعت األسئلة 
النظرية ليحل محلها القضايا السياسية المباشرة، وأصبح “البيان 
السياسي” هو األداة المناسبة وليس بالطبع المقال النظري الطويل. 
“أوراق  لمجلة  النسبية  األهمية  تراجع  هي  ذلك  نتيجة  وكانت 
اشتراكية” حيث لم يُنشَر منها سوى ثالثة أعداد بين 2011 و2013.

العنيفة  والهزيمة   2013 انقالب  مع  تمامًا  األضواء  انطفأت  ثم 
فجَّرَت  تطورات  من  تالها  وما  النكبة  تلك  المصرية.  للثورة 
نفهم  الثورة، كيف  انهزمت  لماذا  النظرية:  األسئلة  عشرات من 
وقطاع  الليبراليون  أيد  لماذا  المسلمين؟  اإلخوان  وانهيار  صعود 
كبير من اليسار انقالب 2013؟ كيف نتعامل مع ساحة سياسية 
الطبقة  دور  طبيعة  واإلخوان؟  الوطني  الحزب  ثنائي  عنها  غاب 
من  جدًا  الكثير  وغيرها  المضادة  والثورة  الثورة  في  العاملة 
األسئلة. وقد تناولنا بعض هذه األسئلة وحاولنا الحفاظ على منبر 
اإللكترونية.  االشتراكي”  “بوابة  خالل  من  بديل  اشتراكي 
الفراغ  حالة  ومع  يناير  لثورة  العاشرة  الذكرى  ومع  ولكن 
بل  مصر  في  فقط  ليس  اليسار،  ساحة  في  والسياسي  الفكري 
في المنطقة العربية ككل، ومع ضرورة بلورة رؤى وتحليالت 
جديدة تتجاوز ما كنا قد توصلنا إليه في العشر سنوات األولى من 

القرن، قرَّرنا تدشين اإلصدار الثاني لمجلة “أوراق اشتراكية”.
جائحة  من  متتالية؛  عواصف  تشكله  جديد  عالم  في  نعيش 
كورونا وما فضحته من وحشية النظام الطبقي الرأسمالي، إلى 
سياسات  إفالس  ومن  الشعبوي،  اليمين  لتيارات  الجديد  الصعود 
الليبرالية الجديدة، إلى الكوارث القادمة بسبب التغير المناخي، 
ومن االستبداد السياسي المتنامي في منطقتنا، إلى حصار القضية 
والعالمي،  العربي  المستوى  على  خنقها  ومحاولة  الفلسطينية 

وغيرها الكثير من العواصف. 
يحتاج كل ذلك منَّا إلى أن يكون منبر “أوراق اشتراكية” 
والعربية،  المصرية  اليسارية  التيارات  لكافة  مفتوحًا  منبرًا 
من  يُبنى  -منبرًا  الثوريين”  “االشتراكيين  تيار  حدود  متجاوزًا 
واقعنا  قضايا  في  المشترك  والتفكير  والنقاش  السجال  خالل 

المعقد.
ندعو جميع رفاقنا وزمالئنا في مختلف تيارات اليسار المصري 
للمشاركة في مشروع “أوراق اشتراكية” في إصدارها الجديد 
بالكتابة في مختلف أقسامها والمساهمة في السجاالت الفكرية. 
شرايين  في  الدماء  لضخ  الجديدة  المحاولة  هذه  في  شاركونا 

اليسار فكريًا وسياسيًا وثقافيًا. 



 بابا آي*
ترجمة: ياسين علي

ضغوط ثورية

دروس االنتفاضة يف نيجرييا
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شوارع  إلى  اآلالف  عشرات  خرج   ،2020 أكتوبر  في  أسابيع  لعدة 
أنباء  بعد  االحتجاجات  جاءت  الشرطة.  وحشية  على  لالحتجاج  نيجيريا 
)سارس(  السرقة  لمكافحة  الخاصة  الفيدرالية  الفرقة  بأن  أفادت  متداولة 
قتلت شابًا يدعى أوتشوكو في بلدة أوغيلي بمنطقة دلتا النيجر. في الواقع، 
تعرَّض أوتشوكو للعنف من قبل وحدة شرطية محلية وليس »سارس«، ولم 

يلق حتفه.. 



4

قد  الجماهيري  الغضب  بركان  فإن  ذلك،  ومع 
انفجر، ولم يكن ليقتصر تلك المرة على مطلب حلِّ 
فرقة “سارس”، بل ليصبح، على حدِّ تعبير أحد الصحفيين، 

“أقرب إلى ثورة”.
بعد عدة محاوالت إلخماد االحتجاجات السلمية بالبلطجية 
المأجورين، حاولت الدولة في النهاية إغراقها في الدماء من 
أجل تفادي التحدي الكامل لسلطتها. لقد بدأ األمر بخمسة 
أيام من الغضب، مدفوعًة بمزيٍج من القوى االجتماعية، والتي 
اع الطرق«.  وصفتها الطبقة الحاكمة ووسائل اإلعالم »بُقطَّ
وُقتَِل  للشرطة  مركز   200 من  أكثر  في  النيران  ُأضِرمَت 
هدم  حيث  السجن؛  من  هروب  حاالت   4 وقعت  شرطيًا.   22
مئات الشباب بوابات السجن وانتفض السجناء. نُِهبَت مراكز 
النظام، وُأشعَِلت  التي يملكها مؤيدون  التسوُّق والشركات 
المحتجين في عدة  اآلالف من  فيها. وهاجَمَ عشرات  النيرن 
واليات المخازن التي تحتفظ فيها الحكومة بالمواد الغذائية، 
على  الوباء  عبء  من  تخفِّف  أن  المفترض  من  كانت  التي 

الفقراء.
قد وصل  الثورية  الدراما  من  األول  الفصل  أن  اآلن  يبدو 
الجهود إلعادة إشعال جمرات  إلى نهايته. كانت هناك بعض 
وأبوجا  الجوس  في  لها  دُعِيَ  التي  الحركة؛ كالمظاهرات 
في بداية نوفمبر. ومع ذلك، فقد ُقضِيَ على هذه المظاهرات 
بوحشيةٍ من قبل الشرطة، التي شنَّت حملًة على المنظمين. 
المعيشية وحالة  الرغم من ذلك، فإن تدهور الظروف  وعلى 
الضباب السياسي وتجديد ثقة الجماهير في النضال تشير إلى 

تعميق الضغوط الثورية في نيجيريا.

خلفية التمرد
تُعَدُّ فرقة »سارس« هي األكثر شهرة من بين 14 وحدة 
ل الشرطة الفيدرالية. تم تأسيسها عام 1992 لمكافحة  تشكِّ
أعقاب فرض  الجريمة، والذي تطوَّر في  الحاد في  االرتفاع 
النقد  صندوق  من  المدعوم  الهيكلي  التكيُّف  برنامج 
الدولي في الثمانينيات. ومع ذلك، اشتهر أفراد فرقة »سارس« 
جهودهم  من  أكثر  رادٍع  دون  والقتل  والتعذيب  بالوحشية 
بعض  الدولية  العفو  منظمة  وثَّقت  وقد  الجرائم.  من  للحدِّ 

الفظائع التي ارتكبتها الفرقة في سلسلة من التقارير.
مع زيادة عمليات االحتيال عبر اإلنترنت في مطلع القرن، 
حوََّلت فرقة سارس تركيزها إلى القبض على المحتالين عبر 
اإلنترنت أكثر من اللصوص المسلحين. وصار الشباب الذين 
يحملون أجهزة البتوب وهواتف آيفون حديثة في عداد المُشتَبَه 
بهم. كان للشكل أيضًا دورٌ في اعتقالهم، فالشعر المَجدول 

أو الوشم يجعل المرء أيضًا مشتبهًا به. كان على ضحاياهم 
دفع مبالغ طائلة الستعادة حريتهم، وهؤالء هم المحظوظون؛ 
إذ يتعرَّض آخرون للتعذيب لإلدالء بـ»اعترافات«. كانت هذه 
الممارسات الشنيعة متفشيًة للغاية إلى درجة أن معظم الشباب 
في المناطق الحضرية إما لديهم تجربة شخصية مريرة مع 

»سارس« وإما يعرفون شخصًا لديه.
إن همجية »سارس« وحدها ال تفسِّر انفجار السخط في 
أكتوبر، فهناك تاريخٌ طويل من وحشية الشرطة في نيجيريا 
يمتد إلى الحقبة االستعمارية. كانت هناك أيضًا احتجاجاتٌ 
بحركة  مقارنًة  تضاؤلها  رغم  الشرطة،  عنف  ضد  سابقة 
 EndSARS# المطالبة بحلِّ فرقة سارس. حَشَدَ هاشتاج
أدى  الشرطة ألول مرة عام 2016، مما  المقاومة ضد وحشية 
إلى سلسلةٍ من المظاهرات المحلية. وقد اشتدت المقاومة على 
الطبقة  ألبناء  بالنسبة  الحياة  ووحشية  فظاظة  تفاقم  خلفية 
العاملة. ففي عام 2018، تفوَّقت نيجيريا على الهند باعتبارها 
يعيشون  الذين  األشخاص  من  عدد  أكبر  تضم  التي  الدولة 
تحت خط الفقر في العالم -وقد ساء الوضع منذ ذلك الحين. 
بحلول الربع الثاني من عام 2019، كان 105 مليون نسمة من 
خط  تحت  يعيشون  مليون   214 عددهم  البالغ  البالد  سكان 

الفقر، مقارنًة بـ 90 مليونًا في عام 2018.
كان  وبالتالي  نيجيريا،  عائدات  ثلثي  البترول  ل  يشكِّ
لتباطؤ االقتصاد العالمي في عام 2020 تأثيرٌ شديد دََفعَ البالد 
االنكماش  بعد  سنوات،  خمس  خالل  الثاني  الركود  نحو 
العمال  وضع  جائحة كورونا  وجعلت   .2016 عام  في  السابق 
أسوأ، إذ تم تسريح عشرات اآلالف من العاملين في القطاعين 
الواليات  ثلث  تدفع  ولم  أجورهم.  خُفِضَت  أو  والخاص  العام 
دوالرًا،   77 البالغ  لألجور  الجديد  الوطني  األدنى  الحد  بعد 
رغم مرور أكثر من عاٍم من تشريعه. وارتفع معدل البطالة 
من 23.1% في الربع الثالث من عام 2019 إلى 27.1% بنهاية الربع 
الثاني من عام 2020، وارتفع معدل البطالة المقنَّعة من %20.1 
العبء  الشباب  تحمَّل  وقد  نفسها.  الفترة  خالل   %28.6 إلى 
عن  العاطلين  عدد  بلغ  إذ  المؤسفة؛  التجربة  لهذه  األكبر 

العمل 13.9 مليونًا بحلول الربع الثاني من عام 2020. 
سيما  ال  اإلضرابات،  من  موجة  طريق  عن  العمال  قاوم 
غالبًا  قاعدية،  بتعبئةٍ  ذلك  بدأ  والتعليم.  الصحة  قطاعيّ  في 
بعض  األطباء  انتزع  النقابية.  البيروقراطية  ضد  كانت  ما 
أساتذة  لمطالب  تستجب  لم  الحكومة  لكن  التنازالت، 
الجامعات، الذين كانوا يحتجون منذ مارس. ولزيادة الطين 
في  الكهرباء  وتعريفة  الوقود  أسعار  الحكومة  رفعت  بلة، 
العمال  مؤتمر  دعا  التردد،  من  الكثير  وبعد  سبتمبر.  بداية 

متابعات



المركزان  وهما  العمالية،  النقابات  ومؤتمر  النيجيري 
النقابيان الوطنيان في البالد، إلى إضراٍب عام في 28 سبتمبر 
فضه  ُأعلِنَ  اإلضراب  أن  غير  الزيادات.  هذه  بإلغاء  للمطالبة 
أوضح  بالخيانة،  يتهمهم  من  على  وردًا  فقط.  ساعاة   11 بعد 
النقابات  أن  أوجبواجا،  إيما  الوطني،  للمجلس  العام  األمين 
ليست حركًة ثورية ولن تُستخدَم »لزعزعة االستقرار«، وفي 
تأكيده على التزام النقابات بالحوار، أضاف أن أولئك الذين 
يشعرون بالحاجة للنضال يتعيَّن أن يمضوا قدمًا وأن يفعلوا 
ذلك بدون الحركة العمالية. وأيَّد األمين العام التحاد النقابات 
كانت  النقابات  إن  قائاًل  الرأي  هذا  الوال،  موسى  العمالية، 
»أكثر حكمة« ووقفت للدفاع عن »المصلحة الوطنية« ضد 
أرادوا االستفادة من إضراٍب عام من  الذين  من هم خارجها، 

أجل نضال أكثر راديكالية.
حزب  شنَّ  معاركها،  العمالية  النقابات  انتقت  بينما 
اإلنسان  حقوق  ضد  شاملة  حربًا  الحاكم  التقدمي  المؤتمر 
وهي صحيفة   ،The Punch اتخذت صحيفة والفقراء. 
في  النظام  »فوضى«  أسمته  ما  ضد  موقًفا  كبرى،  يومية 
ديسمبر 2019، وأعلنت أنها ستصفه من اآلن فصاعدًا الرئيس 
المجالس  أحد  رئيس  منصب  وهو  بـ«اللواء«،  بخاري  محمد 
العسكرية الوحشية التي حكمت الجمهورية في الثمانينيات. 
يفوز  أول حزب معارض  العام  الشعبي  المؤتمر  أصبح حزب 
بخاري  اللواء  وأصبح   ،2015 عام  في  الفيدرالية  باالنتخابات 
)المتقاعد( رئيسًا للبالد. ويُعَدُّ حزب المؤتمر التقدمي، الذي 
برجوازية  أحزاب  خمسة  بين  اندماجًا  بخاري،  إليه  ينتمي 
إقليمية كانت قد اتَّحدَت معًا بعد إضراٍب عام واحتجاجاتٍ 
جماهيرية هزَّت حزب الشعب الديمقراطي الحاكم في عام 
2012. وفي ظلِّ غياب بديل يساري لحزب الشعب الديمقراطي، 
 ،1999 عام  في  المدني  الحكم  منذ عودة  البالد  الذي حكم 
 ،2012 عام  االنتفاضة  موجات  التقدمي  المؤتمر  حزب  استغلَّ 

واعدًا بالتغيير. 
التمسُّك  في  بخاري  بقيادة  التقدمي  المؤتمر  نجح حزب 
بالسلطة في االنتخابات العامة التي جرت في فبراير ومارس 
وألول  ذلك،  ومع  األصوات.  وشراء  العنف  شابها  والتي   ،2019
راديكالي على ورقة  يساري  القرن ظهر تشكيٌل  مرة هذا 
ل هذا الحزب  االقتراع، وهو مؤتمر التحرُّك اإلفريقي. تشكَّ
اليساري اإلصالحي في منتصف عام 2018، وجاء في المرتبة 
العاشرة من بين أكثر من 70 حزبًا ترشَّح في االنتخابات، وفاز 
بما يقرب من 34 ألف صوت )0.12%( لمرشحه في االنتخابات 
للتعبئة الجماهيرية خارج  الرئاسية. إنه حزبٌ يمنح األولوية 
م  نظَّ إذ  االنتخابات،  بعد  راديكالية  أكثر  وأصبح  البرلمان، 

سلسلًة من الحمالت ضد عدم انتظام اإلمداد بالطاقة ومن أجل 
الحقوق الديمقراطية. كان للحزب دورٌ محوري في تشكيل 
منظماتٍ  مع  جنب  إلى  جنبًا  الثورة«  أجل  من  »االئتالف 
اشتراكية، مثل رابطة العمال والشباب االشتراكيين، واتحاد 
منظمة العمال غير الرسميين. كانت هذه هي المرة األولى 
يساري  تشكيل  نيجيريا  فيها  تشهد  التي  طويلة  فترة  منذ 

يتمتَّع بقاعدةٍ جماهيرية تُذَكر. 
الثورة«  أجل  من  »االئتالف  أطلق   ،2019 أغسطس   5 في 
ماليين  خمسة  بحث  اليوم،  ذلك  في  اآلن«.  »الثورة  حملة 
شخص في البالد عن كلمة »ثورة« على اإلنترنت. ومنذ ذلك 
الحين، نظم االئتالف سلسلًة من »أيام الغضب« على الصعيد 
الوطني. كان آخرها في األول من أكتوبر، الذكرى الستين 
ل االئتالف من أجل الثورة وحلفاؤه  الستقالل نيجيريا. شكَّ
الصدفة أن  اليسار، ولم يكن من قبيل  الرئيسي من  القسم 

يحتلَّ االئتالف مكانه حين اندلعت االحتجاجات األخيرة. 

ت نيجيريا ثالثة عشر يوًما هزَّ
يُظِهر  الذي  الفيديو  مقطع  انتشر  أكتوبر،   3 في 
أوتشوكو غارًقا في دمائه كالنار في الهشيم. بحلول اليوم 
لالحتجاج على مستوى  اإلنترنت  دعواتٌ عبر  التالي، صدرت 
رئيس  ساور،  وأومويلي  بارزين،  موسيقيين  قِبَِل  من  البالد 
مؤتمر التحرُّك اإلفريقي. اندلعت االنتفاضة في 8 أكتوبر 
الجوس.  الرئيسية  التجارية  والمدينة  أبوجا،  العاصمة  في 
وبعد ذلك، انتشرت إلى حوالي 12 والية من واليات البالد الـ36، 
احتلَّ  والية.   20 من  أكثر  اجتاحت  حتى  االنتشار  وواصلت 
ما ال يقل عن ألفيّ شخص مدخل مجلس النواب في منطقة 
 20 حتى  هناك  يبيتون  المئات  وظلَّ  الجوس.  بوالية  أالوسا 
أكتوبر. وبحلول اليوم التالي، استولى اآلالف أيضًا على بوابة 
الرئيسية. وصارت مدينتان في ضواحي  »ليكي تول بالزا« 
الجوس مركزين نائيَّين للثورة. أصبح مركز المدينة في 

أبوجا نقطة التقاء، كما كان الحال في أماكن أخرى.
بأن  البداية  منذ  الثورة  أجل  من  االئتالف  نشطاء  جادََل 
االستغاللي  الرأسمالي  النظام  في  متأصلة  الشرطة  وحشية 
لقد  النظام.  إسقاط  مثل  راديكالية،  أكثر  مطالب  وأثاروا 
ابتزَّ  الذي  للحركة،  الليبرالي  الجناح  من  هجماتٍ  واجهوا 
الجماهيرية  الحركة  »سرقة«  يريد  أنه  بدعوى  االئتالف 
تنفيذ أجندته »الثورة اآلن«. كان هذا أحد سببين  من أجل 
قيادة«،  »بال  الحركة  تكون  أن  على  لإلصرار  رئيسيَّين 
إلى جانب عدم الرغبة في تمكين القادة الذين من الممكن 
أدى  النقابية.  البيروقراطية  فعلت  تنازالت كما  يقدِّموا  أن 
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مطالب  إليه  تتصاعد  أن  يجب  الذي  المدى  حول  الجدال 
بوالية  أالوسا  وسط  من  الليبراليين  انسحاب  إلى  الحركة 
الجوس في غضون 72 ساعة. ومن ثم تولَّى نشطاء االئتالف 
من أجل الثورة تنسيق الحركة، تمامًا كما فعلوا في مدينتيّ 
النائيتين. وبشكٍل عام، كان نشطاء  إيكورودو وباداجري 
االئتالف أنشط في تقديم القيادة داخل مناطق الطبقة العاملة. 
لكن الجناح الليبرالي للحركة، الذي ضمَّ مشاهير وائتالًفا 
اثنتي عشرة »امرأة استثنائية«، كان أنشط على  نسويًا من 
لعب  اإلنترنت.  على  المُتداوَلة  السردية  على  وسيطر  تويتر، 
عات؛  التبرُّ جمع  في  محوريًا  دورًا  أيضًا  الليبرالي  الجناح 
من  أكثر  الخصوص  وجه  على  النسوي  التحالف  جَمَعَ  إذ 
الحركة.  فيه  ُقمِعَت  الذي  الوقت  بحلول  دوالر  ألف  مائتيّ 
واستُخدِمَت هذه األموال للمساعدة القانونية واإلغاثة الطبية 
من  الكثير  وكان  الطعام.  لتوفير  وكذلك  للمتظاهرين، 
الناس اآلخرين، بما في ذلك روَّاد المطاعم في مدنٍ مختلفة، 

يدعمون الحركة بالطعام والشراب.
كان  انتفاضة.  يواجه  أنه  النظام  أدرك  أيام،  غضون  في 
المزاج في الشوارع حماسي، حتى أنه كان أشبه باالحتفال في 
المشهورون.  الموسيقيون  غنَّى  حيث  األماكن؛  من  العديد 
كان العمال الشباب والمهنيون والحرفيون وغيرهم يشعرون 
التي حازوها بين أيديهم من خالل هبَّتهم الجماعية  بالقوة 
 11 في  سارس.  لفرقة  الفوري  الحلِّ  بمطلب  يهتفون  وهم 
أكتوبر، أقرَّت الحكومة ما بدا أنه تنازٌل، إذ أعلنت حظر 
ديارهم.  إلى  العودة  على  المتظاهرين  وحثَّت  سارس،  فرقة 
ولكن ال يلدغ المرء من جحر مرتين، فقد أصدرت الحكومة 
هذا القرار ثالث مرات في السنوات األربع الماضية. استمرَّت 
المسيل  بالغاز  الدولة  وردَّت  التالي،  اليوم  في  االحتجاجات 
المتظاهرين،  واعتقال  والهراوات  المياه  وخراطيم  للدموع 
خاصًة في أبوجا. ومع ذلك، أعاد المحتجون توحيد صفوفهم، 
تتكوَّن  المطالب  من  مجموعًة  قدَّموا  للدولة  تحدٍ  وفي 
من   5« اسم  المطالب  هذه  على  وأطلقوا  نقاط،  خمس  من 
أجل 5«، مما يعني أنه يجب تنفيذ المطالب الخمس: إطالق 
سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وإنصاف جميع ضحايا 
وحشية الشرطة المتوفين وتعويض أسرهم، وتكوين هيئة 
مستقلة لإلشراف على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة 
بسوء سلوك الشرطة، والتقييم النفسي وإعادة تدريب جميع 

الضباط من »سارس«، وزيادة مرتبات الشرطة. 
وفي محاولة الستعادة السيطرة على الوضع، استدعت لجنٌة 
إصالحات  موضوع  في  للبتِّ  عجالة  على  َلت  تشكَّ رئاسية، 
وشمل  أكتوبر.   13 في  األمر«  يهمه  من  »كلَّ  الشرطة، 

الخيرية والمنظمات غير  الرأسمالية  الهيئات  ذلك االستدعاء 
وشبكة  آرثر«،  »ماك  مؤسسة  مثل  الدولية  الحكومية 
غير  المنظمات  عن  فضاًل  المنفتح«،  المجتمع  »مؤسسات 
الشخصيات  بعض  إليهم  وانضم  المحلية.  الحكومية 
الليبرالية داخل الحركة، »التي ال قيادة لها«، مثل الموسيقار 
الشعبي فوالرين »فالز« فاالنا. ووافق المفتش العام للشرطة، 
لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع  باالشتراك  االجتماع  م  نظَّ الذي 
بعد  أعلن  ذلك،  ومع   .»5 أجل  من   5« مطالب  على  اإلنسان، 
أسلحة  وحدة  محلها  حلَّت  قد  سارس  فرقة  أن  قليلة  ساعاتٍ 
وهذا  واحدة،  لعملةٍ  وجهان  إنهما  خاصة.  وتكتيكات 
االستبدال زاد ببساطة من تصميم المتظاهرين على مواصلة 
فرقة  حلِّ  من  جذرية  األكثر  المطالب  أصبحت  النضال. 
لخفض  الدعوات  ذلك  في  بما  شعبي،  بصدى  تتمتَّع  سارس 
رواتب الموظفين العموميين بداًل من زيادتها و إنهاء الظلم. 

الدولة أكثر قمعيًة ومكرًا،  المرحلة، أصبحت  في هذه 
فقد هاجم البلطجية المستأجرين من الدولة المتظاهرين في 
من  العشرات  في  النيران  ُأضِرمَت  أبوجا،  وفي  مواقع.  عدة 
سيارات المتظاهرين. وُفبِرَكت سردياتٌ إثنية إقليمية تقدِّم 
حركة المطالبة بحلِّ »سارس« كمشروٍع جنوبي يهدف إلى 
إطاحة رئيس جاء من شمال البالد. كان هناك اهتمامٌ خاص 
لوقف انتشار المظاهرات إلى الواليات الشمالية، حيث لم يكن 

المتظاهرون بنفس األعداد.
بحلول اليوم الثاني عشر، ُقتَِل أكثر من عشرة متظاهرين 
هناك  هؤالء، كان  بين  ومن  البالد.  من  مختلفة  أجزاٍء  في 
والية  في  ُقتِال  الثورة؛  أجل  من  االئتالف  نشطاء  من  اثنان 

متابعات

مظاهرات في نيجيريا احتجاجًا على عنف الشرطة
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أوسون على يد بلطجية الحزب الحاكم في حضور حاكم 
الوالية. هاجم الشباب الغاضب موكب الحاكم أثناء مغادرته. 
وفي والية إيدو الغربية الوسطى، اقتُحِمَ سجنان وُأطلِقَ سراح 
رئيسي  ُأحِرقَ مركز شرطة  وفي الجوس،  منهما.  السجناء 
يشتهر بالتعذيب. وُطوِردَ ضباط الشرطة في عدة أجزاء من 
الوالية. بدأ نداء »بخاري يجب أن يرحل«، الذي أطلقه نشطاء 
االنتفاضة  كانت  المظاهرات.  داخل  يتردَّد  اآلن«،  »الثورة 
تتخلَّى عن »شبه الثورية« وتبدأ في رفع شعار »الثورة« على 

رايتها. 

حمام الدم وآثاره
أكتوبر.   20 في  الدماء  في  الوليدة  الثورة  الدولة  أغرقت 
كانت والية الجوس مركز المذبحة. حوالي الظهيرة، أعلن 
حاكم والية الجوس، باباجيد سانو أولو، حظر تجوٍُّل لمدة 
بحلول  التنفيذ  حيز  يدخل  أن  ر  المُقرَّ من  كان  ساعة.   24
التاسعة  إلى  الحًقا  ذلك  تغيَّر  ولكن  مسًاء،  الرابعة  الساعة 
مساًء. ولكن بحلول الساعة الرابعة والنصف مساًء، قام فرقٌة 
أالوسا.  في  الوضع  بتفقُّد  والشرطة  الجنود  من  مشتركة 
الثورة  أجل  من  االئتالف  نشطاء  الحََظ  ما  سرعان  ولكن 
األمر وبدأوا بتنسيق انسحاب منظم للمتظاهرين قبل العودة 

المتوقعة لقوات األمن في السابعة مساًء. 
المراقبة في محيط بوابة ليكي تول،  َلت كاميرات  عُطِّ
الساعة  بحلول  الجنود  وتقدَّم  الكاشفة،  األضواء  وُأطفِئت 
من  القتل  هو  الواضح  هدفهم  كان  مساًء.  ربع  إال  السابعة 
النيران  ُأشعَِلت  الحركة.  الرعب في نفوس أعضاء  أجل بثِّ 
إطالق  في  بدأوا  ثم  الخروج،  نقاط  وعند  المدخَلين  عند 
التواصل  وسائل  إلى  وانتقل  بالكاميرات  هذا  التُقَِط  النار. 
لكن  اإلسعاف،  بسيارات  المتظاهرون  واتَّصََل  االجتماعي. 

الجنود منعوا دخولها.
أثارت هذه األحداث الغضب في األيام التالية حيث ُأضِرمَت 
المباني  من  والعديد  والسجون  الشرطة  أقسام  في  النيران 
الصحف  ومكاتب  التلفزيون  محطة  ُأحِرَقت  الحكومية. 
الخاصة بأحمد تينوبو، حاكم والية الجوس السابق وزعيم 
حزب المؤتمر التقدمي. واستولى المتظاهرون على عالجات 
أصبحت  حين  في  الحكومية،  المستودعات  من  كوفيد-19 
خالل  عليه  كانت  مِمَّا  الواليات  بعض  في  أقل  الحشود 
الشمال؛  إلى  األمر  هذا  امتد  السابقة.  السلمية  االحتجاجات 
حيث تمكنت الشرطة في وقت سابق من وقف المظاهرات. 
واعتُقَِل ما ال يقل عن 500 شخص فيما بعد بتهمة »النهب«، 
المنازل،  تفتيش  عمليات  اعتُقِلوا خالل  الذين  من  معظمهم 

قِبَِل  التي مُِنعَت عنهم من  وتهمتهم أخذ عالجات الكورونا 
أحد  يرأسها  التي  للبث،  الوطنية  اللجنة  وفرضت  السلطات. 
محطات  ثالث  على  غرامًة  التقدمي،  المؤتمر  حزب  أنصار 
تلفزيونية بسبب تغطيتها لالحتجاجات. ولم يسلم المنظمون 
والمتطوعون الذين تم تحديد هويتهم أثناء مشاركتهم في 
االحتجاجات. تم تجميد حساباتٍ مصرفية لـ 20 شخصًا، وصدرت 
عندما  ظهرت  والتي  السفر«،  من  »منع  قوائم  للمطارات 
صودِرَ جواز سفر محامية -كانت قد قدَّمت خدمات قانونية 
مجانية- في مطار الجوس الدولي أثناء محاولتها السفر إلى 
من  االئتالف  نشطاء  اعتُقَِل  عطلة.  لقضاء  المالديف  جزر 
أجل الثورة في مُجمَّع الجمعية الوطنية في أبوجا لرسمهم 
به  جرافيتي على الجدران، واعتُقَِل آخر في الجوس بعد تعقُّ

من خالل رقم هاتفه المذكور في المنشورات. 
اإلستراتيجية  هي  القمعية  العصا  أن  من  الرغم  على 
الرئيسية للنظام، يستخدم هذا النظام الجزرة أيضًا عن طريق 
ارتكبتها  التي  االنتهاكات  لبحث  القضائية  التحقيق  لجان 
»سارس«، ولقد ُكشِفَ حجم هذه االنتهاكات من قبل تلك 

اللجان.
شرارة  يخمد  أن  النظام  على  المستحيل  من  سيكون 
الئمرُّد مرة أخرى. فمن ناحية، ستنفذ الحكومة مزيدًا من 
اإلجراءات المناهضة للفقراء فيما يتعلق بالشروط المرتبطة 
مارس  في  تلقته  والذي  الدولي  النقد  الصندوق  بقرض 
انتفاضة  أخرى، كانت  ناحيةٍ  ومن  دوالر.  مليار   3.4 بقيمة 
أكتوبر لحظًة حاسمة جدَّدَت روح النضال بين الفقراء. لن 
تكون البيروقراطية النقابية قادرًة على كبح جماح العمال 
المنظمين، القوة االجتماعية المفقودة هذه المرة، مع اشتداد 
الضغوط الثورية في أوساط القواعد النقابية وفي الشوارع. 
ومن المُرجَّح أن يؤدي هذا إلى نسخةٍ مُصغَّرة مِمَّا حدث في 
النقابية  البيروقراطية  الوقت، اضطرَّت  ذلك  ففي   .2012 عام 
قال  عندما  عام،  إضراٍب  إلى  السرعة  وجه  على  الدعوة  إلى 
مسؤولون نقابيون على مستوى الدولة إنهم »سيُرجَمون« إذا 

عادوا إلى والياتهم دون عزٍم ملموس على النضال.
ولكن السؤال هو ما مدى استعداد اليسار الثوري إلشعال 

الثورة؟! 

في  االشتراكيين  والشباب  العمال  رابطة  في  قيادي  عضوٌ   - آي  بابا   *
نيجيريا، وعضوٌ مشارك في »االئتالف من أجل الثورة« 

** المقال مُترجَم من مجلة االشتراكية األممية البريطانية.
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)اجلزء 1 من 4(

علي طه

 ُكتِبَ عن ثورة 2011 مئات الكتب وربما آالف المقاالت، سواء في 
شكل أكاديمي أو سياسي أو صحفي. ولكن الدراسات التي تحاول وضع 
ثورة يناير في سياق تاريخ مصر والمنطقة، خاصًة عالقتها بالحقب الثورية 
السابقة من منظور يساري أو ماركسي ليست بهذه الكثرة. سنتناول في هذه 

الدراسة ثالث من تلك المحاوالت.. 

ملف



ثوار«  بال  »ثورات  كتاب  هي:  المحاوالت  هذه 
»الهيمنة  وكتاب  بيات،  آصف  اإليراني  لألكاديمي 
لألكاديمية  مصر«  في  والثورة  وفانون  جرامشي   - وتبعاتها 
الجديدة«  العربية  »الصحوة  وكتاب  سالم،  سارة  المصرية 

للمفكر الماركسي الراحل سمير أمين. 
والهدف من التناول النقدي لهذه األعمال هو البدء في محاولة 
تحليل ثورة 2011 في عالقتها بتاريخ الثورات الكبرى السابقة 
عالميًا، سواء الناجحة منها أو الفاشلة من جانب، ومكانها في 

التاريخ المصري الحديث، خاصًة منذ »ثورة« 1952. 

العالم  لثورات  الذهبي  والعصر  بيات  آصف 
الثالث

لماذا  أسئلًة في غاية األهمية وهي:  بيات في كتابه  يطرح 
افتقدت الثورات العربية في 2011 للمطالب السياسية واالقتصادية 
الراديكالية التي تميَّزت بها ثورات ستينيات وسبعينيات القرن 
الماضي؟ ولماذا لم تنشأ حركات ثورية تطرح مسألة االستيالء 
الموجودة  السلطات  مطالبة  مجرد  من  بداًل  السلطة  على 
بالرضوخ لمطالب الشوارع والميادين؟ لماذا هذا التباين الشديد 
بين طبيعة ثورات 2011 وثورات العالم الثالث السابقة مثل الثورة 
إيران ونيكاراجوا في 1979 على  الكوبية في 1959 وثورات 
سبيل المثال؟ لماذا لم تطرح ثورات 2011 أيَّ رؤى راديكالية 
حول إعادة توزيع الثروة أو تغيُّر عالقات الملكية أو التأميم، 
والفساد  اإلنسان  على حقوق  المطالب  تركزت  ذلك  من  وبداًل 

واالنتخابات النزيهة واإلصالحات القانونية؟ 
الثاني  النصف  في  الثورية  بالحالة  الوضع  هذا  بيات  يقارن 
راديكالية  فكرية  مدارس  هيمنت  حيث  الماضي  القرن  من 
)رغم تنوُّعها( على الحركات الثورية في تلك الحقبة. ويحدد 
لها نفوذ كبير في  بيات ثالث مدارس فكرية رئيسية كان 
أوساط مثقفي وقادة تلك الحركات وهي: »التحرر الوطني« 
تلك  تأثَّرَت  الراديكالي«.  و«اإلسالم  اللينينية«  و«الماركسية 
فعل  كرد  نشأت  أو  الماركسي  الثوري  بالفكر  المدارس 
لذلك التراث، طبًقا لبيات. بل أن كثير من الحركات الثورية 
قامت بالمزج بين أفكار تلك المدارس وبين التراث التحرري 

المحلي وبين المفاهيم الماركسية حول الثورة.
يقدم بيات نظريات المفكر اإليراني الراحل علي شريعتي 

كمثال:
»طرح شريعتي أن الطبقة الوحيدة القادرة على قيادة حقيقية 
للثورة في العالم الثالث وخاصة في البلدان المسلمة هي طبقة 
الثقافية  والدوائر  الجامعات  وخريجي  طالب  من  المثقفين 

وليس الطبقة العاملة« )بيات، 30(.

التيارات  أوسع من  في سياق  بيات محاوالت شريعتي  يضع 
الثورية في العالم الثالث في تلك الحقبة »الذهبية«:

»كانت تجربة شريعتي تمثل اتجاهًا شائعًا في أوساط العديد 
العالم  في  لالستعمار  المعادين  الراديكاليين  المثقفين  من 
نكروما  وكواما  سيريز  وأيمي  فانون  فرانز  مثل  النامي، 
وجومو كنياتا وأحمد بن بال، هؤالء وآخرون طرحوا مشاريع 
سياسية واقتصادية بديلة قائمة على رفض عميق للرأسمالية مع 
المحلية.  الموارد والقيم والمؤسسات  استخدام  التركيز على 
وقد مزجوا بين مبادئ الجماعية والمساواة الماركسية وبين 
تراث القيم الثورية المحلية لشق طريق ثالث للتنمية« )بيات، 

 .)35
ثوريًا  غضبًا  فجَّر  الرأسمالي  االستعمار  أن  بيات  يطرح 
تبني أفكار معادية  اتجاه  الهيمنة االستعمارية ودفع في  تجاه 
ل التكوين الفكري للمثقفين  للرأسمالية. وهذا هو ما شكَّ

الثوريين في العالم الثالث.
نعود لسؤال بيات: ماذا حدث لذلك التراث الثوري؟ لماذا حلَّت 
محل ذلك التراث أفكارٌ إصالحية وليبرالية أو حالٌة من الخواء 

األيديولوجي العام؟

9
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آصف بيات
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يرتكز تفسير الكاتب لهذا التغير على محورين: المحور 
السوفيتي  واالتحاد  الشرقية  الكتلة  انهيار  تأثير  هو  األول 
وتراجع األفكار االشتراكية وهيمنة الليبرالية الغربية على 
مخيلة هؤالء المثقفين والناشطين السياسيين. والمحور الثاني 
على  الجديدة  الليبرالية  السياسات  من  عقود  ثالث  تأثير  هو 
المجال األيديولوجي بشكل عام وعلى فقدان المثقفين بشكل 

خاص على رؤى أو برامج بديلة. 
أو  برنامج  أي  افتقدت   2011 ثورات  أن  فقط  بيات  يطرح  ال 
واالقتصادي  السياسي  المستوى  على  الجذري  للتغير  مشروع 
واالجتماعي لدى من قاد تلك الثورات، بل أن هذا النقص كان 

أحد األسباب الرئيسية لهزيمة تلك الثورات.
يضع بيات يده على حقيقة في غاية األهمية وهي استحالة 
هذا  التاريخي.  سياقها  في  وضعها  بدون   2011 »ثورات«  فهم 
السياق التاريخي قد شهد تغيراتٍ نوعية بالفعل في العقود الثالث 
الباردة  الحرب  انتهاء  المثال  سبيل  على  ذكرنا  فقد  السابقة. 
الجديدة  الليبرالية  عقود  وتأثير  الغربية  الرأسمالية  بانتصار 
الرأسمالية  لنموذج  آخر  بديل  يوجد  ال  أنه  فكرة  وهيمنة 

الغربية.

في  حدثت   2011 ثورات  أن  بيات  ده  يؤكِّ ما  آخر؛  بمعنى 
عمَّا  نوعيًا  مختلفة  وأيديولوجية  واقتصادية  سياسية  ظروف 
الماضي،  القرن  وسبعينيات  ستينيات  في  الوضع  عليه  كان 
وأن عالم 2011، أي عالم ما بعد انهيار الكتلة الشرقية وعقود 
بمعناها  الثورة  فكرة  فيه  تبدو  عالم  هو  الجديدة،  الليبرالية 
الجذري غير مطروحة في األفق، على األقل في أوساط مثقفي 

وناشطي العالم الثالث المعاصر.
المستوى  فعلى   ،2011 يناير  ثورة  شأن  من  بيات  يقلِّل  ال 
الجماهيري مثلت تلك الثورة لحظًة غير مسبوقة من المقاومة 
والتضامن والعمل الجماعي المبدع. بل أن هذا في حدِّ ذاته ما 
جعل غياب األفق والخيال الثوري لدى الشباب، الذي طرح نفسه 

لقيادة تلك الجماهير، نوعًا من المفارقة المأساوية.

الضعف  أوجه  حول  المهمة  مالحظاته  رغم  ولكن 
األيديولوجي لثورات 2011، هناك عددٌ من اإلشكاليات في المنهج 
والتحليل الذي يطرحه بيات: أواًل، هناك خلٌط بين »الثورية« 
ما  دول  بناء  من  األولى  والمراحل  الوطني  بالتحرر  المرتبطة 
بعد االستعمار وبين »الثورية« في حالة الثورة ضد دولة ما بعد 

االستعمار.
لم تكن ثورات مرحلة التحرر الوطني في القرن العشرين 
ضد رأس المال، بل على النقيض من ذلك كانت جزًءا من تحوُّل 
تلك البلدان الى مراكز للتراكم الرأسمالي. ولو أخذنا الحالة 
الحركات  وشعارات  مطالب  أن  فسنجد  كنموذج،  المصرية 
الثورية في الفترة السابقة النقالب 1952 مثل االستقالل الوطني 
والقضاء على طبقة كبار مالك األرض وإلغاء الملكية وإنشاء 
جمهورية ديمقراطية تقود فيها الدولة عملية التصنيع والتنمية 
بالثورة  لها  عالقة  ال  وشعارات  مطالب  كلها  هي  المستقلة، 
البرجوازية،  الثورة  مشروع  صميم  في  أنها  بل  االشتراكية، 
مالك  كبار  طبقة  وهيمنة  البريطاني  واالستعمار  فالملكية 
الرأسمالي  التراكم  أمام  الرئيسية  العقبات  كانت  األرض 
الستاليني  اليسار  والتصنيع في مصر. وفي واقع األمر، كان 
فالثورة  المسألة،  هذه  حول  الوضوح  شديد  الحقبة  تلك  في 
الديمقراطية«  »الوطنية  الثورة  كانت  حينذاك  المطروحة 
التي يجب أن تسبق أي حديث عن ثورة اشتراكية. أما اليسار 
أنه  يطرح  فكان  تروتسكي،  ليون  ألفكار  المتبني  الثوري، 
في حالة عدم قدرة البرجوازيات المحلية على قيادة تلك العملية 
والرأسمالية  األرض  بمصالح كبار مالك  )الرتباط مصالحها 
وحركة  صناعية  عاملة  طبقة  وجود  حالة  وفي  األجنبية(، 
فقط  الحالة  تلك  في  ثوري،  ماركسي  وحزب  نشطة  عمالية 
يمكن للطبقة العاملة قيادة تلك الثورة الوطنية الديمقراطية  ليون تروتسكي



11

املاركسية والثورة يف مصر
الثورة  )نظرية  اشتراكية  ثورة  إلى  مباشرة  تحويلها  وبالتالي 
التفصيل في  بالمزيد من  النظرية  تناول هذه  الدائمة( )سيتم 

جزٍء الحق من هذا المقال(. 
عن  مختلف  المصرية  الحالة  في  تاريخيًا  حدث  ما  ولكن 
المصرية  البرجوازية  ظلَّت  فبالفعل  النظرية.  التوقعات  تلك 
)ممثلة في حزب الوفد( مشلولة وخائفة وغير قادرة على حسم 
األرض،  مالك  وكبار  والملكية  االستعمار  مع  المعركة 
لم  بها  المرتبطة  اليسارية  واألحزاب  العاملة  الطبقة  ولكن 
تكن هي أيضًا قادرة على حسم الصراع والتدخل لقيادة الثورة 
اشتراكية )كما حدث في روسيا 1917(.  ثورة  إلى  وتحويلها 
وما   1952 انقالب  من  جميعًا  نعرفه  ما  هو  بالفعل  حدث  وما 
قادها  التي  التحوالت  تلك  هي  ما  ولكن  تحوُّالت.  من  أعقبه 
حل  تكن  ألم  والستينيات؟  الخمسينيات  خالل  الناصر  عبد 
االستقالل،  الزراعي،  )اإلصالح  الرأسمالي  التراكم  معضالت 
العاملة؟ أليست هذه مهام  التصنيع بقيادة الدولة، قمع الطبقة 
الثورة البرجوازية حتى وإن تبنت شعارات يسارية )االشتراكية 

العربية، إلخ(؟ 
لديه  كان  الذي  الوحيد  المصري  الماركسي  كان  ربما 
المفكر  هو  الفترة  تلك  في  العملية  هذه  لفهم  البصيرة 
الماركسي الراحل إبراهيم فتحي، إذ اعتبر المرحلة الناصرية 
الحلقة الثانية من الثورة البرجوازية المصرية )ثورة 1919 وما 
ال  الناصري  التنموي  المشروع  وأن  األولى(  الحلقة  هي  تالها 
شكٌل  هو  بينما  باالشتراكية،  بعيد  أو  قريب  من  له  عالقة 
من أشكال رأسمالية الدولة، بل تنبَّأ إبراهيم فتحي بأن ذلك 
النظام  الخاصة وعودة  الرأسمالية  لعودة  المشروع كان يمهِّد 

ألحضان اإلمبريالية! 
الشعارات والمطالب التي يتحدث عنها آصف بيات هي بالفعل 
التحرر  مشروع  من  جزٌء  ولكنها  ثورية،  ومطالب  شعارات 
الوطني والدولة التنموية التي تقود عملية التراكم الرأسمالي 
بهدف اللحاق بالدول الرأسمالية المتقدمة. ذلك المشروع كان 
يعبر عن استكمال تحوُّل تلك البلدان إلى مراكز للتراكم 

الرأسمالي الناجح، أي مشروع الثورة البرجوازية. 

سارة سالم والحنين للناصرية
تقدم سارة سالم في كتابها »الهيمنة وتبعاتها« دفاعًا متقِدًا 
رنا بكتابات اليسار الستاليني في  عن المشروع الناصري يذكِّ
الستينيات حول الطريق الالرأسمالي للتنمية وطبيعة نظام عبد 

الناصر »التقدمية«. 
الخلفية  لفهم  محاولة  إطار  في  الدفاع  هذا  الكاتبة  تطرح 
التاريخية لثورة 2011. وهي تفعل ذلك مستخدمًة بعض المفاهيم 

»الهيمنة«  مثل  جرامشي،  أنطونيو  كتابات  من  المستعارة 
حول  فانون  فرانز  أفكار  وبعض  التاريخية«  و«الكتلة 

»البرجوازية التابعة«. 

خلفية  على  للكاتبة،  طبًقا  الناصري،  المشروع  ل  تشكَّ
لالستعمار  المناهضة  المصرية  الراديكالية  الحركات 
المشروع  أن  أي  الماضي،  القرن  أربعينيات  في  البريطاني 
الناصري كان بمعنى من المعاني تجسيدًا آلمال تلك الحركات 
في التحرر من االستعمار والتنمية المستقلة. ولكن الكاتبة 
معتبرة،  نظريةٍ  قفزهٍ  في  تزعم،  بل  الحد،  هذا  عند  تقف  ال 
والكتلة  للهيمنة  الوحيد  المثال  الناصري كان  المشروع  أن 

التاريخية بمعناها عند أنطونيو جرامشي.
اعتبرت الكاتبة أن المشاريع التنموية الضخمة التي دشَّنها 
عبد الناصر، كالسد العالي والصناعة الثقيلة، كانت تحاكي 
عن  بحق  تعبِّر  و  مباشر  بشكٍل  المصرية  الجماهير  آمال 
المستقلة.  االقتصادية  والتنمية  الوطني  التحرر  في  أحالمهم 
وعدم  )باندونج،  الدولية  السياسة  في  الناصرية  تدخُّالت  أما 
تعتبرها  إلخ(  والصهيونية،  اإلمبريالية  ومناهضة  االنحياز، 
لألبنية  تحدٍ  من  الناصرية  لته  شكَّ لما  واضحة  أدلًة  الكاتبة 

الكولونيالية والرأسمالية العالمية.
َلت نوعًا من االشتراكية  ال تدَّعي الكاتبة أن الناصرية شكَّ
استثنائية  تجربًة  تعتبرها  ولكنها  للرأسمالية،  ما  تجاوزًا  أو 

لتحدي المنظومة الرأسمالية العالمية:
إلعادة  محاولتهم  محور  للضباط  بالنسبة  الدولة  لت  »شكَّ
القلب  وفي  العالمي  الرأسمالي  النظام  في  صياغة وضع مصر 
التنمية االقتصادية المستقلة من خالل  من ذلك كان مشروع 

سياسات مثل التأميم والتصنيع … » )سالم، 74(. 

جمال عبد الناصر
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يمكننا تلخيص أطروحة الكاتبة كالتالي:
للتنمية  استثنائيًا  مشروعًا  الناصرية  التجربة  مثَّلت   .1
الكولونيالي.  الرأسمالي  النظام  ذلك  في  متحديًا  المستقلة 
وبالتالي فعبد الناصر يمثِّل استثناًء لما طرحه فرانز فانون حول 
عدم قدرة برجوازيات ما بعد االستعمار على تحدي اإلمبريالية 
َقت »هيمنة«  )نظرية البرجوازية التابعة(، بل أن الناصرية حقَّ
السياسي  المستوى  على  الجرامشي(  )بالمفهوم  مسبوقة  غير 
التجربة  واعتبارهم  الجماهير  قبول  حيث  من  واأليديولوجي 
الناصر  عبد  ن  مكَّ ما  وذلك  أمنياتهم،  عن  حقيقيًا  تعبيرًا 
والمثقفين  والفالحين  )العمال  تاريخية  كتلةٍ  تشكيل  من 
والنساء(. وحتى القمع في تلك الفترة، تعتبره الكاتبة محدودًا 

بل ومقبواًل من الغالبية العظمى من الشعب.
بحق  العودة   2011 وثورة   1967 هزيمة  بين  الفترة  مثَّلت   .2
الناصري  التنموي  المشروع  التابعة وتفكيك  البرجوازية  إلى 
القمع.  على  المتزايد  واالعتماد  »الهيمنة«  فقدان  وبالتالي 
وهو  آخر،  ماركسي  مفكر  من  مفهومًا  الكاتبة  وتستعير 
تلك  عن  للتعبير  الفارغ«  »الزمن  مفهوم  وهو  بنيامين،  فالتر 

الحقبة التاريخية.

دفع  الفارغ«  »الزمن  في  والدخول  هذا  الهيمنة  فقدان   .3
التي  للشرعية  فقدانه  بحكم  القمع  من  المزيد  نحو  النظام 
وتصاعد  الشرعية  وفقدان  الناصري.  النظام  بها  يتمتع  كان 

القمع هو ما مهد الطريق النفجار الغضب في ثورة 2011.
هذا الحنين للمشروع الناصري واألمل في إعادة إنتاجه يبدو 
غريبًا للوهلة األولى، خاصًة من كاتبةٍ تحاول استخدام المنهج 
هناك  ولكن  الحديث.  المصري  التاريخ  لتفسير  الماركسي 
الناصري  المشروع  الدفاع عن  عوامل كثيرة تجعل مثل هذا 
الليبرالية الجديدة والتفكيك  مفهومًا. أواًل، أربعون عامًا من 
َقتها  المنظم للقطاع العام ولمعظم الحقوق والمكتسبات التي حقَّ
الناصرية. هذا  والوسطى في ظل  العاملة  الطبقة  قطاعاتٌ من 
التحول طويل المدى، والذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، 
جعل المكتسبات الناصرية تبدو بالمقارنة بالفعل »جذرية« إن 

لم تكن ثورية.
لإلمبريالية  الناصري  النظام  تحدي  من  التحوُّل  وثانيًا، 
البريطانية ثم األمريكية والمواجهات مع الكيان الصهيوني 
االستعمارية«  »األممية  مع  المواجهة  الكاتبة  تسميه  ما  أو 
إلى الخضوع التام لإلمبريالية األمريكية خالل فترات حكم 
السادات ومبارك. هذا التحوُّل دفع الكثير من اليساريين إلى 

نوٍع من إعادة االعتبار للتجربة الناصرية.
من  الناصري  للمشروع  الحنين  لهذا  معاصر  مثاٌل  وهناك 
قبل اليسار نراه في رد الفعل إلعالن الحكومة المصرية عن 
تصفية مجمع الحديد والصلب بحلوان )حدث أثناء كتابة هذا 
المقال(. وال يمكن بالطبع التقليل من شأن رمزية تصفية مثل 
هذا العمالق الصناعي، فهو بحق أحد رموز المشروع الناصري 
وأحد أعمدة محاولة خلق قاعدة للتصنيع الثقيل، ولكن هناك 
نوعين من ردود الفعل في أوساط اليسار المصري: رد الفعل 
األول هو حالة من الغضب والحزن لما يعتبره البعض المسمار 
األخير في نعش مشروع التصنيع والتنمية المستقلة. ولألسف 
اليسار  أوساط  في  انتشارًا  األكثر  الفعل  رد  هو  هذا  كان 
يوم  في  يكن  لم  المشروع  ذلك  ألن  لألسف  وأقول  المصري. 
من  العكس  على  بل  اشتراكي،  تحوٍُّل  من  جزًءا  األيام  من 
ذلك كان بكل المقاييس محاولة لخلق بنية أساسية للتراكم 
الرأسمالي، وربما األسوأ من ذلك أن هذه المحاولة كانت فاشلة 
الحديد  بصناعات  قورنت  ما  )إذا  التحتية  البنية  تلك  خلق  في 
والصلب في الصين والهند وكوريا والبرازيل وحتى تركيا(. 
مع  بالتأكيد  انسجامًا  األكثر  وهو  الثاني،  الفعل  رد  أما 
الفعل  لزمنها، هو رد  الناصرية والحنين  الماركسية عنه من 
المتعلق بما يعنيه قرار التصفية من تفكيكٍ نهائي ألحد قالع 
الحركة العمالية المصرية، وهو ما يعني المزيد من اإلضعاف 

أنطونيو جرامشي
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واالجتماعي.  السياسي  وتأثيرها  ووزنها  العمالية  للحركة 
سياسة  تعنيه  فيما  التفكير  -أي  الطبقي  المنطق  وهذا 
قدرة  وعلى  الطبقي  الصراع  على  آثار  من  الحالية  التصنيع 
الطبقة العاملة على بناء حركة مستقلة على المستوى النقابي 
وليس  االشتراكي  بالمعنى  الثوري  المنطق  هو  والسياسي- 
كما  الناصري  للمشروع  بالحنين  المرتبط  الوطني  المنطق 
رأينا في حالة الكاتبة سارة سالم وفي حالة حنين آصف بيات 
ألفكار ونظريات التحرر الوطني في العالم الثالث في ستينيات 

وسبعينيات القرن الماضي.
أما ليّ عصا النظرية الماركسية في اتجاه التحرر الوطني 
العالم  خصوصيات  مع  أكثر  لتتناسب  النظرية«  »ترجمة  أو 
الثالث الثقافية والبنيوية، فهو أمرٌ ربما يحتاج إلى تناوٍل نقدي 
فجاجة  األكثر  بالنموذج  المقال  هذا  في  سنكتفي  مستقل. 
أفكار  و«تطوير«  وتحوير  استخدام  وهو  هذا،  العصا  لليّ 
الدراسات  الماركسي أنطونيو جرامشي في عشرات  المفكر 
التي تتناول المشهد السياسي والثقافي واأليديولوجي المصري. 
هناك صناعٌة أكاديمية تعتمد بالكامل تقريبًا على استقطاع 
مفاهيم من أعمال جرامشي وفصلها بالكامل عن سياقها في 
فكر هذا الرجل، بل عن الماركسية بشكل عام، واستخدامها 
مختلف  عن  »جرامشية«  تحليالت  لتقديم  األخرى  تلو  مرة 
شيوعًا  األكثر  والمفهوم  واالجتماعية.  السياسية  الظواهر 
بالطبع في هذه الصناعة األكاديمية هو مفهوم »الهيمنة« )إلى 
و«القيصرية«،  التاريخية«  و«الكتلة  السلبية«  »الثورة  جانب 
بل ربما بسبب تحويل تلك المفاهيم إلى كليشيهات أكاديمية 
في  شيوعًا  أقل  مفاهيم  عن  التنقيب  في  مؤخرًا  البعض  بدأ 
الجزيئي«  و«التغيير  التحويلي«  »الفعل  مثل  جرامشي  أعمال 

و«الضعف الثوري«، إلخ(. 
كان أنطونيو جرامشي أحد أهم منظري الثورة االشتراكية 
االنتفاضة  وقائد  اإليطالي  الشيوعي  الحزب  مؤسسي  وأحد 
العمالية في تورين عامي 1919 و1920 وعضو قيادي في األممية 
ثم  حريته  دفع  وقد  وتروتسكي.  لينين  حقبة  في  الشيوعية 
قبع  والتي  موسوليني  في سجون  لذلك  ثمنًا  حياته  ثم  صحته 

فيها من 1926 حتى وفاته عام 1937. 
تحويل ذلك العمالق الثوري إلى مجرد مصدر للمصطلحات 
بغرض  المصطلحات  تلك  واستخدام  سياقها  من  المنزوعة 
»التفكيك« األكاديمي أو إلضفاء هالة راديكالية على أفكار 
فقد  جرامشي،  حق  في  جريمة  بالفعل  هو  عقيمة  ليبرالية 
اإلجابة على سؤال  يحاول  فترة سجنه  ظل حتى موته وطوال 
التاريخية والسياسية بل والفلسفية  الثورة في كافة كتاباته 

والثقافية. 

لنأخذ على سبيل المثال مفهوم الهيمنة التي تستخدمه سارة 
يتعلق  لها  طبًقا  المفهوم  كتابها.  به  تُعنِون  والذي  بل  سالم، 
ليبقى  نظاٍم  أيُّ  يحتاجه  الذي  والقبول  القمع  بين  بالتوازن 
بالنظام،  واقتناعه  الجماهيري  القبول  زاد  الحكم. كلما  في 
قلَّ احتياج النظام الستخدام القمع المباشر والعكس صحيح، 
لجوء  زاد  الجماهير،  أعين  في  النظام  فكلما ضعفت شرعية 
يحتاج  ال  بديهي  ولكنه  بالطبع صحيح،  وهذا  للعنف.  النظام 
في صيغته هذه ال لعبقرية جرامشي وال للنظرية الماركسية 

بشكل عام. 
االشتراكية  الحركة  صفوف  في  الهيمنة  مصطلح  ظهر 
بعد  وفيما  وأكسيلورد  بليخانوف  أعمال  في  أواًل  الروسية 
مفهوم  كان  روسيا  في  ولكن  لينين.  وطوَّرَه  استخدمه 
الهيمنة يُستَخدَم في السجال الدائر حول القيادة العمالية للثورة 
في روسيا )كيف يمكن للطبقة العاملة كسب تأييد الفالحين 
والقطاعات المضطهدة في العملية الثورية(. ولكن المصطلح 
تحوَّل على يد جرامشي إلى ما يمكن اعتباره مفهومًا جديدًا 
من  جرامشي  هدف  وكان  الماركسي.  النظري  التراث  في 
للسلطة  السياسية  األشكال  فهم  هو  الهيمنة  مصطلح  تطوير 
الرأسمالية خارج التجربة الروسية، في بلدان الغرب الرأسمالية 
قوة  لتفسير  الهيمنة  مفهوم  جرامشي  طوَّر  وقد  المتقدمة. 
وتعقيد حكم البرجوازية في أوروبا الغربية مقارنًة بالوضع 
ثورة  تجربة  تتكرر  لم  لماذا  سؤال  على  واإلجابة  روسيا  في 

أكتوبر في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
وكما طرحنا أعاله، يقوم كلُّ نظام حكم على توازن ما 
بين القمع والقبول. كلما زادت هيمنة الطبقة الحاكمة، زاد 
االحتياج  تقلَّص  وبالتالي  القائم  بالوضع  المحكومين  قبول 
تحقِّق  التي  السيطرة  آليات  وتقوم  المباشر.  القمع  ألشكال 
ذلك القبول على شبكة من المؤسسات الثقافية مثل المدارس 
والنقابات  السياسية  والجامعات والكنائس واإلعالم واألحزاب 
والجمعيات. تقوم هذه الشبكة بتكريس القبول بالوضع القائم 
من  منظومة  إنتاج  ذلك  ويستلزم  المستغَلَّة.  الطبقات  قبل  من 
األيديولوجيات التي يعمل على إنتاجها مجموعاتُ من المثقفين 
المرتبطين بالطبقة الحاكمة. ويتم تجنيد هؤالء المثقفين إما 
من بقايا أنماط إنتاج سابقة للرأسمالية )المثقفين التقليديين( 
)المثقفين  نفسها  الحديثة  البرجوازية  محيط  من  وإما 

العضويين(. 
وتتميز السلطة البرجوازية في الرأسماليات المتقدمة أيضًا 
بالقدرة على كسب والء وتأييد طبقات أخرى، وبالتالي تكوين 
ل عنصرًا آخر  ما أسماه جرامشي بالكتلة التاريخية، مما يشكِّ

يساعد على استمرار واستقرار تلك السلطة.
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التي  والمرنة  الفعَّالة  الهيمنة  من  الدرجة  هذه  وكل 
تمارسها الرأسمالية في السيطرة على الطبقات الدنيا في الغرب 
أمام  صالبة  وأكثر  أصعب  عائًقا  تمثِّل  المتقدم  الرأسمالي 
الوضع  قورن  ما  إذا  البلدان  تلك  في  االشتراكية  الحركات 

بالحالة الروسية.
تلك  تواجه  عندما  حتى  أنه  المثال  سبيل  على  والنتيجة 
فهي  عنيفة  وسياسية  اقتصادية  أزماتٍ  البرجوازية  األنظمة 
الذي  واالستنتاج  العواصف.  تلك  وجه  في  الصمود  على  أقدر 
الهجوم  إستراتيجية  أن  ذلك هو  إليه جرامشي من كلِّ  يصل 
المباشر على السلطة والتي انتهجتها الطبقة العاملة والبالشفة 
في روسيا )حرب المناورات( لن تكون وحدها كافية النتصار 
الثورة في الرأسماليات المتقدمة. هناك حاجة في تلك البلدان 
لتبني الحركات االشتراكية إستراتيجيًة طويلة المدى )حرب 
البرجوازية  هيمنة  كسر  من  خاللها  من  ن  تتمكَّ المواقع( 
وتمكين الطبقة العاملة من االستيالء على السلطة )جرامشي، 

كراسات السجن(. 
وإذا حاولنا استخدام هذا المعنى لمصطلح الهيمنة في تحليل 
التجربة الناصرية، سنصل بالتأكيد إلى عكس االستنتاج الذي 
تصل إليه سارة سالم في كتابها. فالقمع االستثنائي الذي تميزت 
البرجوازية  الهيمنة  غياب  نتيجة  كان  الناصرية  الحقبة  به 

بالمعنى الذي يطرحه جرامشي. 

سمير أمين وفخ التاريخ 
منظري  أهم  أحد  معروف،  هو  كما  أمين،  سمير  كان 
مدرسة التبعية، وهي المدرسة التي كان لها تأثيرٌ كبير في 
الماضي.  القرن  وسبعينيات  ستينيات  الثالث خالل  العالم  يسار 
وكانت القضية الشاغلة لمنظري تلك المدرسة هي عالقة الدول 
التي  أو تلك  المستقلة حديًثا في آسيا وإفريقيا  النامية )سواء 
نالت استقاللها خالل القرن التاسع عشر في أمريكا الالتينية(، 
الرأسمالية  بالدول  العالمي،  الرأسمالي  النظام  »أطراف«  أي 
الصناعية المتقدمة )أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان 

في ذلك الحين(، أي »مراكز« النظام العالمي.
طبًقا  تقوم،  المراكز  لدول  األطراف  دول  تبعية  كانت 
للنظرية، على التبادل التجاري غير المتكافئ بينهما. المراكز 
المتقدمة في حين تفرض على  التحويلية  تحتكر الصناعات 
والمواد  الزراعية  المحاصيل  وتصدير  إنتاج  األطراف  دول 
الخام. كانت نتيجة تقسيم العمل العالمي هذا هي أن صادرات 
األطراف، والتي ال تحتكر أيٌّ من تلك الدول إنتاجها، كانت 
الصادرات  كانت  حين  في  قيمتها،  من  بأقل  للمراكز  تباع 
قيمتها،  من  بأكثر  تُباع  المراكز  في  المنتجة  الصناعية 

والنتيجة هي عملية نقل لفائض القيمة من دول األطراف إلى 
دول المراكز. وطالما ظلَّت دول األطراف شريكًة في تقسيم 
من  أبدًا  ن  تتمكَّ فلن  العالميين،  الرأسمالي  والسوق  العمل 
تحقيق التنمية المستقلة والتصنيع واللحاق بالدول المتقدمة. 

كان الحل الذي طرحته مدرسة التبعية لهذه المعضلة هو 
ضرورة »فك االرتباط« مع المراكز الرأسمالية والمضي قدمًا 
في مشروع تنموي وطني مستقل واالعتماد على توسيع السوق 
الصاروخ(  إلى  اإلبرة  )من  الواردات  إحالل  وسياسة  المحلي 
واستبدال المشاركة في تقسيم العمل الدولي من خالل خلق 
)باندونج،  األطراف  دول  بين  والتعاون  التبادل  من  شبكات 

القومية العربية، الوحدة اإلفريقية، إلخ(.
وقد تباينت االستنتاجات السياسية التي وصل إليها منظرو 
التبعية، ولكن في حالة سمير أمين يمكننا تلخيص موقفه 
السبيل  هما  االرتباط  وفك  المستقلة  التنمية  أواًل،  كالتالي: 
أيضًا  ولكن  الحقيقي  االستقالل  لتحقيق  فقط  ليس  الوحيد 
وثانيًا،  األطراف.  دول  في  االشتراكية  لبناء  الوحيدة  الوسيلة 
ن البرجوازيات المحلية من قيادة تلك العملية بحكم  لن تتمكَّ
)البرجوازية  جانب  من  الغربية  بالرأسمالية  مصالحها  ارتباط 
من  التقليدية  الحاكمة  وبالطبقات  الكمبرادورية(  التابعة 

جانب آخر )كبار مالك األرض في الحالة المصرية(. 

ثوري  طبقي  تحالف  المشروع  هذا  يقود  أن  يجب  وثالًثا، 
)الطبقة العاملة، الفالحين، البرجوازية الصغيرة( بقيادة اليسار. 
ثورة  يستلزم  للسلطة  الطبقي  التحالف  هذا  وصول  ورابعًا، 
وطنية واجتماعية ال تقف فقط عند التخلص من االستعمار بل 

تمتد لتشمل اإلطاحة بالبرجوازيات المحلية.
استيالء  حول  أمين  سمير  عند  االشتراكية  إًذا  تكن  لم 
الطبقة العاملة على السلطة كجزء من ثورة عالمية و كخطوة 
مشروع  حول  كانت  بل  الرأسمالي،  اإلنتاج  نمط  لتجاوز 
تنموي وطني راديكالي يسمح لدول األطراف باللحاق بالغرب 
الرأسمالي من خالل التصنيع والتنمية المستقلة بقيادة الدولة. 
هذا  في  الناصرية  للتجربة  ونقده  أمين  سمير  رؤية  تأتي 
ولكن  أهدافها  حول  تكن  لم  الناصرية  فمشكلة  السياق. 
باحتكار  ارتبط  والذي  وطموحها  راديكاليتها  حدود  حول 
الضباط للسلطة وعدم توسيع تلك السلطة لتشمل تحالًفا طبقيًا 
واسعًا )سنتناول في الجزء الثاني من هذه الدراسة تحلياًل نقديًا 
تفصيليًا لمواقف ماركسيي الستينيات من التجربة الناصرية، 
حسين  ومحمود  الملك  عبد  وأنور  أمين  سمير  رأسهم  وعلى 

وميشيل كامل وفؤاد مرسي وإبراهيم فتحي(.
لنعود إًذا لقراءة سمير أمين لثورة 2011، فهو يقول في كتابه 
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»الصحوة العربية الجديدة« والذي كتبه بعد انقالب 2013:
ظل  في  أنشئ  الذي  واالجتماعي  االقتصادي  النظام  »إن 
متماسًكا.  نظامًا  كان  نواقصه،  من  رغم  وعلى  الناصرية، 
من  للخروج  كوسيلة  التصنيع  على  الناصر  عبد  راهن  وقد 
الدولي  االستعماري  النظام  فرضه  الذي  اإلنتاجي  التخصص 
والذي أجبر مصر على أن تكون فقط منتجًا ومُصدِّرًا للقطن. 
وقد حقَّق نظامه توزيعًا للدخول كان في صالح الطبقة الوسطى 
عبد  لنظام  وكان   ... الشعبية  للجماهير  إفقار  دون  المتنامية 
الناصر شرعيٌة في عيون الشعب بحكم إنجازاته الفعلية مثل 
التعليم المجاني والخدمات الصحية والعامة والتصنيع وضمان 
اإلنجازات  تلك  كل  االجتماعي.  الصعود  وفرص  العمل  حق 
معادٍ  وبموقفٍ  المستقلة  الوطنية  بالمبادرات  مرتبطًة  كانت 

لإلمبريالية« )أمين، 6(. 
على الرغم من النقد الالذع الذي تميَّزت به مواقف سمير 
أمين من التجربة الناصرية في ستينيات القرن الماضي، فنجد 
التجربة  لتلك  الحنين  ذلك  والعشرين نفس  الحادي  القرن  في 
مع  اإلستراتيجي  والتحالف  الجديدة  الليبرالية  من  عقود  بعد 

اإلمبريالية األمريكية! 

طرح  إلعادة  فرصًة   2011 ثورات  في  أمين  سمير  رأى  وقد 
النموذج  عن  التخلي  هو  اآلن  »المطلوب  التنموي:  المشروع 
الحالي والدفع في اتجاه مبادرات مستقلة ومعادية لإلمبريالية«. 
وقد دفع به هذا األمل )إلى جانب كراهيته المطلقة لإلسالم 
درجة  إلى  خاص(  بشكل  المسلمين  واإلخوان  عامة  السياسي 
االتجاه  هذا  في  السيسي  الفتاح  عبد  تحرك  إمكانية  تصوُّره 

التنموي )وهذا بعد انقالب 2013(:
»النضال من أجل فرض مخرج من الليبرالية الجديدة وتبني 
برنامج تنموي مستقل مازال قائمًا، واالستمرار في الدفع في 
هذا االتجاه يمكن أن يقنع السيسي لتغيير نغمته، كما حدث 
مع عبد الناصر في 1956، واالنتقال من التبني الساذج لليبرالية 
والوطني«  االجتماعي  التحرر  مشروع  تبني  إلى  االقتصادية 

)أمين، 68(. 
طبيعة  ليس  فالمهم  الموقف،  هذا  من  واضح  هو  وكما 
أو  الديمقراطية  درجة  حتى  وال  الحاكمة  الطبقة  أو  الدولة 
االستبداد. المهم فقط هو اإلستراتيجية التنموية لتلك الدولة! 
أي أنه حتى في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ظلَّ 
معنى الثورة بالنسبة لسمير أمين، على األقل فيما يخص بلدان 
نامية مثل مصر، هو االنتقال إلى سياسةٍ تنموية مستقلة وبقيادة 
إلى  السلطة  فيها  تنتقل  اجتماعية  ثورة  بمعنى  وليس  الدولة 
تسمح  سياسية  ثورة  بمعنى  حتى  وال  أخرى،  اجتماعية  طبقة 
بتداول حقيقي للسلطة ولو في حدود الديمقراطية البرلمانية. 

وثورات  الماضي  ثورات  بين  االرتباط«  »فك 
المستقبل 

هذا الخلط في األوراق بين مراحل تاريخية متباينة وبين 
حتى  النظري  التدقيق  لمحاولة  يدفعنا  للثورة  مختلفة  معاني 
إلى  نحتاج  التاريخي.  سياقها  في   2011 ثورة  فهم  من  ن  نتمكَّ
فهناك  بالثورة.  أصاًل  نعنيه  ما  لتحديد  الوراء  إلى  أخذ خطوة 
تاريخيًا نوعان من الثورات: الثورات السياسية التي يتغيَّر فيها 
شكل السلطة السياسية دون تغيٍُّر في نمط اإلنتاج السائد أو 
االجتماعية  الثورات  وهناك  المجتمع،  في  الطبقية  التركيبة 
اإلنتاج  من  جديد  نمطٍ  إلى  المجتمع  خاللها  من  ينتقل  التي 
طابع  له  التمييز  هذا  بالطبع  ولكن  االجتماعية.  والعالقات 
شديد العمومية والتجريد. فكل ثورة سياسية لها عمق وتأثير 
كثوراتٍ  تبدأ  ثوراتٌ  وهناك  صحيح.  والعكس  اجتماعي 
اجتماعية ولكنها ال تنجح سوى في فرض تغييرات سياسية، 
وهناك أيضًا سلسلة طويلة من الثورات تفشل في تحقيق أيِّ 

تغيير مهم سواء على المستوى السياسي أو االجتماعي.
شهدت  التي  الثورات  وهي  الكبرى  االجتماعية  الثورات  سمير أمين



انتقااًل إلى نمط إنتاج جديد وسلطة طبقية جديدة )من اإلقطاع 
بالثورات  يعرف  ما  وهي  المثال  سبيل  على  الرأسمالية  إلى 
سبيل  على  والفرنسية  واألمريكية  -اإلنجليزية  البرجوازية 
المثال( لم تحدث تغييراتها الثورية في حدث وحيد بل تخلَّلت 
تلك الثورات سلسلٌة من الثورات والتغيرات السياسية حتى استقر 
على  لكسمبورج  روزا  وقد كتبت  الجديد.  الطبقي  الحكم 
تلتها  الفرنسية الكبرى )1794-1789(  الثورة  المثال أن  سبيل 
التي أحدثت تحوُّالتٍ في طبيعة  السياسية  الثورات  سلسلٌة من 
السلطة  البرجوازية في  الحكم. فتوالت قطاعات مختلفة من 
من الرأسمالية المالية )1815( إلى البرجوازية الصناعية )1830( 
ولكن   .)1848 )فبراير  والصغيرة  المتوسطة  البرجوازية  إلى 
إلى  البرجوازية  لكسمبورج تعتبر عام 1871 كلحظة وصول 

السيطرة الكاملة:
شكل  في  الحديثة،  البرجوازية  الطبقة  سيطرة  »وصلت 
شكلها  وإلى  تطورها  مراحل  أعلى  إلى  الثالثة،  الجمهورية 
البرجوازي  المجتمع  مرة  ألول  ل  تشكَّ هكذا   ... النهائي 
الحديث واستكملت بالتالي العملية التي بدأتها الثورة الفرنسية 

الكبرى« )لكسمبورج، الثورة الروسية(. 
البرجوازية  للثورات  النموذج  عادًة  الفرنسية  الثورة  تعتبر 
خاصًة في خواص ثالث رئيسية، وهي دور الجماهير والتعبئة 
الملكي  بالنظام  واإلطاحة  والريف،  المدن  في  الجماهيرية 
نظام  تدشين  في  والبدء  الحاكمة،  النبالء  وبطبقة  القديم 
واالقتصادي  السياسي  التوحيد  على  قائم  برلماني  ديمقراطي 
إلى  االنتقال  عمليات  في  ولكن  القومي.  المستوى  على 
الرأسمالية في البلدان األخرى، قلَّما تحقَّقت كل تلك الخواص، 
تدخٍُّل  دون  أعلى  من  يتم  التحوُّل  كان  الحاالت  أغلب  ففي 
جماهيري. وربما كان المثاالن األهم لتلك »الثورات من أعلى« 
في  اإلقطاعي  النظام  وتفكيك  أللمانيا،  بسمارك  توحيد  هما 
تطورت  الحالتين  في  الميجي.  بإصالحات  عرف  فيما  اليابان 
الجماهيري  بالمعنى  ثورة  دون  الرأسمالي  للتراكم  مراكز 

وبالطبع دون ديمقراطية برلمانية بالمعنى الفرنسي. 
ولكن القرن العشرين جاء بمعضلةٍ جديدة زادت من تعقيد 
التحوُّل نحو المجتمع الرأسمالي على المستوى العالمي. فمنذ 
ثورات 1848، بدأ الظهور المستقل للطبقة العاملة على الساحة 
وهو  نوعيًا  مختلف  مشروع  طرح  في  بدأت  والتي  السياسية 
الثورة االشتراكية. لم يكن المشروع متبلور بشكٍل كامل 
العمالية في 1848 في باريس، وبالطبع  ولكن انتفاضة يونيو 
ٍل  تجربة كومونة باريس في 1871، بدأت تمهِّد الطريق لتحوُّ

آخر يتجاوز الرأسمالية ويطرح مسألة سلطة العمال.
والحدث الكبير الذي أربك التفكير النمطي حول الثورة 

البرجوازية والتحوُّل نحو الرأسمالية كان بالطبع ثورات 1905 
أوساط  في  التصور  كان  روسيا.  في   1917 البلشفية  والثورة 
الماركسيين حتى 1905 أنه في البلدان التي تأخَّر فيها التراكم 
مثل  الرأسمالية،  إلى  بالكامل  تتحوَّل  لم  والتي  الرأسمالي 
روسيا، فإن المطروح هو مرحلتان ثوريتان، األولى تستكمل 
اإلقطاع  بقايا  إنهاء  أي  البرجوازية  الثورة  بمهام  ما سمي  فيها 
والديمقراطية  الوطني  والتوحيد  زراعي  إصالح  خالل  من 
البرلمانية، وفقط عندما تنتهي تلك المرحلة يمكن الحديث 
الدور  ولكن  الرأسمالية.  وتجاوز  االشتراكية  الثورة  عن 
القيادي والمستقل الذي لعبته الطبقة العاملة حديثة النشأة في 
القيصر  أحضان  في  الروسية  البرجوازية  وارتماء   1905 ثورة 
الوقت  ذلك  في  الماركسيين  القادة  أهم  دفع  القديم  والنظام 
لتطوير مشروع الثورة على المستوى النظري والعملي. وجاء 
أهم إسهام نظري في هذا المجال من ليون تروتسكي، والذي 
بلور نظرية الثورة الدائمة. لن نخوض طوياًل هنا في شرح تلك 
الرأسمالية  تطور  أن  أواًل،  ملخصها كاآلتي:  ولكن  النظرية 
في البلدان المتأخرة ال يأخذ نفس مسار بلدان الموجات األولى 
من الرأسمالية )بريطانيا نموذجًا(. فالرأسمالية، بحكم خلقها 
التراكم  لمراكز  النسبية  القوة  وبحكم  العالمي  للسوق 
التدريجي  بالتطور  ليس  المتأخرة  البلدان  تدخل  الكبرى، 
طويل المدى ولكن بشكل صادم وفي أكثر أشكالها تقدمًا، 
لتطوير  الدولة كوسيلة  يد  على  أو  االستعمار  يد  على  سواء 
هذه  في  )القيصرية  القديمة  األنظمة  ن  تُمكِّ صناعية  قاعدة 

الحالة( من الدفاع عن نفسها أمام بلدان الغرب الرأسمالي.
تروتسكي  أسماه  ما  والصادم  السريع  التطور  ذلك  يخلق 
فيما بعد »التطور المركب و الالمتكافئ« وهو حالة التداخل 
المتقدمة  الصناعة  وبين  والقديم  الحديث  بين  والتناقض 
في  ومركزة  حديثة  عاملة  طبقة  وبين  التقليدية،  واألرياف 
المدن وبين طبقات تقليدية من فالحين وبقايا اإلقطاع. يُحدِث 
هذا الشكل من التطور تداخاًل بين الثورة البرجوازية بمهامها 
وبين الثورة االشتراكية. أي أن استكمال التحول الرأسمالي 

ومشروع تجاوزه يندمجان معًا في »ثورة دائمة«.
وهي  النظرية،  لهذه  سياسية  استنتاجات  عدة  هناك  كانت 
استنتاجات عمَّمها تروتسكي فيما بعد على الوضع في البلدان 
المستعمرة والمتأخرة )أو ما نسميه اآلن بالبلدان النامية(: أواًل، 
أن البرجوازيات المحلية أضعف وأجبن من أن تلعب دورًا قياديًا 
حتى في الثورات البرجوازية بسبب خوفها الوجودي من الطبقة 
العاملة وبسبب تداخل مصالحها مع االستعمار والطبقات القديمة. 
الثورة  الفالحين من قيادة تلك  ن أيضًا طبقة  وثانيًا لن تتمكَّ
رغم حيوية دورها في تحطيم النظام القديم ورغم مصلحتها 
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العاملة في  ثالًثا، الطبقة  التحوُّل )اإلصالح الزراعي(.  في هذا 
زها في المصانع  تلك البلدان -رغم حداثة نشأتها- فبسبب تركُّ
والمنشآت الحديثة في المدن فهي تتطور على المستوى النقابي 
من  نها  يمكِّ ثوريًا  وعيًا  وتكتسب  سريع،  بشكل  والسياسي 
قيادة الثورة الديمقراطية البرجوازية وتحويلها المباشر لثورة 
اشتراكية كما حدث في الحالة الروسية وكما أثبتت الثورات 
التالية وإن منيت بالهزيمة في ألمانيا 1918 والصين 1927-1925 

وإسبانيا 1936. 
التطور  ذلك  بسبب  األزمات  تفاقمت  إذا  يحدث  ماذا  ولكن 
المركب و الالمتكافئ ولم تكن الطبقة العاملة قادرة على 
أو  المستقل، سواء ألسباب موضوعية  القيادي  الدور  ذلك  لعب 

ذاتية؟ 
الثانية  العالمية  تميَّزت ثورات التحرر الوطني بعد الحرب 
كنوٍع جديد من الثورات البرجوازية. فمن جانب، خََلقَ التطور 
المركب الالمتكافئ حالًة ثورية: االستعمار والطبقات القديمة 
تعيق التحول الكامل للرأسمالية وحكم البرجوازية، وكما 
أضعف  المحلية  البرجوازيات  تروتسكي  استنتاج  في  رأينا 
ولكن  ثورية  حالة  في  والفالحين  الثورة،  قيادة  من  وأجبن 
الثورية.  للعملية  الفعلية  السياسية  القيادة  على  القدرة  بدون 
ن  تتمكَّ لم  الحاالت  من  كثير  في  العاملة  الطبقة  ولكن 
رغم وجودها المؤثر في الساحة السياسية من حسم المعركة 
المدن  مثقفي  من  قطاعاتٌ  تدخََّلت  وهنا  ولصالحها.  بقيادتها 
بشكل  سواء  البرجوازي  التحول  عملية  وتقود  الفراغ  لتمأل 
ثوري )كوبا، والصين، والجزائر( أو بشكل انقالبي كما في 

الحالة المصرية. 
لقد بدأنا هذا المقال بعرض نقدي ألطروحات تخلط األوراق 
بين ثورة 2011 وبين ثورات التحرر الوطني والمشروع الناصري 
بشكل خاص )آصف بيات، وسارة سالم، وسمير أمين(. وربما 
وبين  الماضي  ثورات  ورؤى  شعارات  بين  اإلبهام  ذلك  كان 
احتياجات ومعضالت ثورة يناير إحدى نقاط الضعف القاتلة في 
الثورة المصرية. فثورة 2011 قامت ضد الدولة البرجوازية التي 
أنشأها عبد الناصر ولكنها ظلت محصورة في حدودها الخانقة، 
رايتها، وحتى شعاراتها  الوطنية ورفعت نفس  بلغتها  تكلمت 
الرئيسية ظلت في إطار الثورات البرجوازية الكالسيكية من 
هي  الشعارات  تلك  و«حقوق«.  و«مواطنة«  و«حرية«  »عدالة« 
شعارات ثورات الماضي، ثورات وصول البرجوازية إلى السلطة 
البرجوازية المصرية  التحرر من االستعمار. ولكن  وشعارات 
إبراهيم فتحي  السلطة من خالل ما أسماه  إلى  بالفعل  وصلت 
ثورة  و1952.   1919 في  المصرية«  البرجوازية  الثورة  »حلقتي 
2011 قامت في مواجهة الدولة التي أنتجتها تلك الثورات ولكن 

حدود تلك الثورات ظلَّت كالسياج تحاصر الثورة منذ لحظتها 
األولى وحتى هزيمتها.

ربما جاء أفضل تعبير عن هذه المعضلة في كتاب »الثامن 
عشر من برومير« لكارل ماركس:

على  تجثم كالكابوس  الغابرة  األجيال  جميع  تقاليد  »إن 
يبدو هؤالء منشغلين فقط في تحويل  األحياء. وعندما  أدمغة 
له  يكن  لم  شيء  خلق  في  بهم،  المحيطة  واألشياء  أنفسهم 
وجود من قبل، عند ذلك بالضبط، في فترات األزمات الثورية 
كهذه على وجه التحديد، نراهم يلجأون في وجٍل وسحر إلى 
لتخدم مقاصدهم، ويستعيرون منها  الماضي  أرواح  استحضار 
مسرحيًة  يمثِّلوا  لكي  واألزياء  القتالية  والشعارات  األسماء 
التنكري  الرداء  هذا  في  العالمي  التاريخ  مسرح  على  جديدة 

الذي اكتسى بجالل القدم وفي هذه اللغة المستعارة«. 
سنستكمل في الجزء الثاني من هذه الدراسة محاولة فهم 
ثورات  سواء  ماركسي،  منظور  من  مصر  في  الثورة  قضية 
الماضي أو ثورة يناير وما فجَّرته تلك الثورة من إمكانيات 

ثورات المستقبل. 
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رؤوف عبد السالم

في عام 2006 كانت آمال التغيير التي انطلقت في مصر قد تبدَّدت بالكامل، فنظام 
مبارك كان قد تمكَّن من محاصرة حركة التغيير الديمقراطي والسيطرة عليها، 
وحركة استقالل القضاة كانت تراجعت بشكل ملحوظ بعد معاقبة قادة القضاة، 
واستكمل النظام بالفعل اإلجراءات الالزمة لتوريث الحكم عبر التجديد لمبارك 
وتعديل الدستور بما يسمح بانتقال السلطة لجمال مبارك، فيما جرت التغييرات 

والتعينات الالزمة في مؤسسات الدولة إلتمام التوريث عندما يحين موعده.

ملف
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العمالية  الحركة  تفجَّرت  موعدٍ  غير  وعلى 
من غزل المحلة وانطلقت إلى أنحاء مصر لتعيد 
أنها  التي بدا  إلى الشارع المصري وتجدِّد اآلمال  الحياة 
تالشت. واليوم بعد مرور عشر سنوات على ثورة يناير، 
للعدل  يتسع  بمجتمع  الثورة  أطلقتها  التي  اآلمــال  تبدو 
والحرية تتبدَّد في ظلِّ الديكتاتورية العسكرية، ودون 
في شركات  العمال  احتجاجات  تأتي  أخــرى  مرة  موعدٍ 
اإلسكندرية للحاويات، وغزل كفر الدوار، وسماد طلخا، 

والحديد والصلب، لتشق الصمت وتبعث األمل مجددًا.

يناير،  ثــورة  على  السابقة  العشر  السنوات  مــدار  على 
الفترة  تلك  جعل  متصاًل  سياسيًا  حراًكا  مصر  شهدت 
مبارك.  حكمها  التي  الفترة  كل  عن  كليًا  مختلفة 
 2000 سبتمبر  فــي  الفلسطينية  االنتفاضة  انفجار  فمع 
أعــادت  النطاق،  واســعــة  تضامن  حركة  بقوة  تصاعدت 
الحياة السياسية في مصر، واستمر هذا الحراك السياسي 
مع غزو العراق في مارس 2003 على نحو أقوى لتحتل 
المظاهرات المعارضة للغزو ميدان التحرير، في صداٍم 
مبارك.  عهد  في  يتكرَّر كثيرًا  لم  النظام  مع  مباشر 
الديمقراطية  قضايا  بـــدوره  طــرح  النظام  مــع  الــصــدام 
حــركــة كفاية  عنه  تــولَّــدت  الـــذي  السياسي  واإلصـــالح 
والتي طرحت  السياسي،  اإلصــالح  وغيرها من حركات 
قضية توريث السلطة للمرة األولى في حركة احتجاجية 

امتدت لسنوات.

في  ساهم  الثورة  قبل  مصر  في  الممتد  الحراك  هذا 
وأكثر  جذرية  أكثر  المعارضة  من  جديد  جيل  خلق 
السابق  الحراك  هذا  أهمية  رغم  للتغيير. ولكن  تطلعًا 
وطبيعتها  الثورة  فهم  حال  بأي  يمكن  ال  الثورة،  على 
دون النظر لصعود الحركة االجتماعية والعمالية خاصة 
عميقًة  بصمته  وتــرك  بسنوات،  أيضًا  الثورة  سبق  الــذي 

على مسارها.

قطار الحركة العمالية ينطلق من المحلة 
حقيقة األمر أن ما شهدته مصر قبل الثورة لم يكن 
إضرابات  موجة  أو  العمالية،  الحركة  في  مجرد صعود 
عمالية جديدة كالتي شهدتها في فتراتٍ سابقة، ولكن 

يمكن اعتبارها حركًة عماليًة جديدة.

عام  في  مبكرًا،  العمالية  الحركة  في  الصعود  بــدأ 

2000، فشهدت العديد من شركات قطاع األعمال والقطاع 
الخاص احتجاجات متتالية، ولكن يمكن اعتبار إضراب 
الحركة  فــي  التحول  بــدايــة   2006 ديسمبر  فــي  المحلة 

العمالية لعدة أسباب.

كان إضراب غزل المحلة هو أول اإلضرابات العمالية 
منذ  عامل  ألــف   20 من  يقرب  ما  يضم  موقع ضخم  في 
إضراب عمال غزل كفر الدوار في 1994، وكان إيذانًا 
التي  التقليدية  العمالية  المواقع  في  اإلضــرابــات  بعودة 

حملت خبرات االحتجاجات العمالية.

فسبقه  التنظيم،  من  عالية  درجــة  على  اإلضـــراب  بــدا 
عــدم صرف  على  احتجاجًا  ــور،  األجـ صــرف  عــن  امتناعٌ 
المكافأة السنوية، وحدَّد العمال موعد اإلضراب مسبًقا 
لثالثة  اإلضــراب  واستمر  المحدَّد،  الوقت  في  به  وقاموا 
أيام، وصاحبه اعتصامٌ في الشركة، بعدها تمت االستجابة 
األمن  بين  دون صــدام  اإلضــراب  وانتهى  العمال  لمطلب 

والعمال.
المسار الذي اتخذه اإلضراب وانتهاؤه بتنفيذ مطالب 
العمال حفَّزَ االحتجاجات العمالية في الكثير من المواقع 
العمالية لتنطلق موجٌة قوية من االحتجاجات التي كان 

إضراب المحلة محطتها األولى.
للحركة  انــطــالق  بــدايــة  المحلة  إضـــراب  يكن  لــم 
العمالية فحسب، بل كان أيضًا بداية صدام مع التنظيم 
حدث  الــذي  فاإلضراب  للدولة،  الموالي  الرسمي  النقابي 
التي  النقابية،  االنتخابات  نهاية  من  فقط  أسبوعين  بعد 
سيطرت عليها أجهزة األمن والدولة بالكامل وفرضت 
رجالها في كل مستويات النقابة، كان من أهم فعالياته 
جمع استمارات لسحب الثقة من اللجنة النقابية بالشركة 
الــشــركــة فــي فبراير  ــه وفـــد كبير مــن عــمــال  ــوجُّ وت
لتسليم  القاهرة  في  والنسيج  للغزل  العامة  للنقابة   2007
االستمارات، وهو ما خلق استمرارًا لمعركة عمال غزل 
المحلة من جهة، ومن جهة أخرى كان هذا بداية صدام 
مع التنظيم النقابي الرسمي والذي سيبلغ ذروته بتأسيس 

النقابات المستقلة. 
الحركة  فــي  التصاعد   )1( الــتــالــي  الــجــدول  يــوضِّــح 
أن  إلى  بوضوح  ويشير   ،2010 2000 حتى  عام  من  العمالية 
الحركة العمالية قبل الثورة كانت أصبحت بالفعل رقمًا 
في  تشهده مصر  الــذي كانت  الحراك  معادلة  في  مهمًا 

ذلك الوقت.
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ربما يُظِهر الجدول تغيراتٍ كمية مهم في الحركة 
ولكن  وتنوُّعها،  االحتجاجات  عــدد  حيث  من  العمالية 
الحصر  يكفي  ال  ــا  أيــضً مهمة  نوعية  تــغــيــراتٍ  هــنــاك 

الكمي لتوضيحها.
فالجدول يبيِّن تضاعف معدالت االحتجاجات العمالية 
في السنوات السابقة على الثورة. ولكن عدد االحتجاجات 
ال يعبر وحده عن حجم الحركة العمالية في تلك الفترة. 
عشرات  يضم  واحــد  عمالي  إضـــرابٌ  هناك  يكون  فقد 
العمالية  الحركة  في  تحواًل  ويمثل  العمال  من  اآلالف 
بينما عدد من اإلضرابات في منشآت صغيرة ال تضم سوى 
المئات من العمال، ومثال ذلك إضراب عمال شركة غزل 
المحلة في ديسمبر 2006 والذي ضم ما يقرب من 20 ألف 
وقد  العمالية.  اإلضــرابــات  النفجار  بداية  ل  وشكَّ عامل 
العمالية الضخمة  التجمُّعات  السنوات دخول  شهدت تلك 
في احتجاجاتٍ ممتدة. فمثاًل عام 2008، الذي يبدو األقل 
السابقة  األربعة  السنوات  في  العمالية  االحتجاجات  في 
على الثورة، إال أنه العام الذي شهد انتفاضة المحلة التي 
شارك فيها مئات اآلالف من عمال وأهالي المحلة. وشهدت 
تلك السنوات انتقال آليات االحتجاج العمالي لقطاعاتٍ لم 
العمالية،  الحركة  ضمن  يحسبونها  الكثيرون  يكن 

مثل موظفي الحكومة والمعلمين واألطباء وغيرهم.

مطالب أشمل وحركة عمالية أوسع 

الزيادة الكمية الهائلة لالحتجاجات العمالية، وامتداد 
ــتــي امــتــدت  الــفــتــرات الــزمــنــيــة لتلك االحــتــجــاجــات، وال
مناسبة  بيئًة  خلقت  الحاالت،  بعض  في  وشهور  ألسابيع 
أكثر  الحركة  وجعلت  العمالي،  العمل  آليات  لتطور 
أو  العمال  اتبعها  التي  اآلليات  جذرية سواء على مستوى 
على مستوى المطالب التي رفعوها. وباإلضافة النتفاضة 
لثورة  تعد بروفة مبكرة  أبريل 2008 والتي  المحلة في 
يناير، تميَّزت الحركة العمالية بالمواقف الجريئة، مثل 
العقارية  الضرائب  موظفي  من  اآلالف  عشرات  حصار 
لمجلس الوزراء في ديسمبر 2007، وحصار مجلس الشعب 
من قبل عمال عدد من الشركات، ثم محاولة اقتحامه في 
دت الحركة العمالية عشية الثورة أنها  مايو 2010. لقد أكَّ
قادرٌة على المبادرة والمواجهة والتعبئة بما أثَّر بشدة على 
الحراك السياسي في مصر في ذلك الوقت. وعلى جانب 
آخر شهدت المطالب العمالية تطورًا مهمًا في تلك الفترة. 
تنصبُّ  احتجاجاتهم  في  العمال  ما كانت مطالب  فعادًة 
الجزئية  والمطالب  المباشرة،  المصنعية  المطالب  على 
المؤسسة.  أو حتى جزء من  بعينها  التي تخص مؤسسة 
ترتبط  شيوعًا  األكــثــر  العمالية  المطالب  كــانــت  لــذا 
المطالب  من  وغيرها  واألربــاح  والحوافز  الوجبة  ببدل 
بدأت  العمالية  الحركة  تصاعد  مع  ولكن  المصنعية. 
المطالب العمالية تغدو أعمق. لقد مثََّلت مظاهرٌة لعشرة 
آالف عامل من شركة غزل المحلة في 17 فبراير 2008 
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العمال  تظاهر  فقد  العمالية.  المطالب  في  تحوٍُّل  نقطة 
وقتذاك للمطالبة برفع الحد األدنى لألجور إلى 1200 جنيه، 
ليس لعمال غزل المحلة بل لكلِّ عمال مصر. كانت تلك 
لرفع مطلب  احتجاجٌ  فيها  م  يُنظَّ التي  األولــى  المرة  هي 
عمالي على المستوى القومي، وبعدها أصبح مطلب الحد 
العمالية.  االحتجاجات  أغلب  قائمة  على  لألجور  األدنــى 
العمل  لعالقات  واألشمل  األعمق  المطالب  كذلك  بــدأت 
تفرض نفسها على احتجاجات العمال، مثل حق التثبيت 

في العمل، والحق في التنظيم، ورفض الخصخصة. 
التطور في أسلوب االحتجاج والمطالب صاحبه تطوُّرٌ 
اإلضرابات  نطاق  اتساع  فمع  التنظيم.  أهم على مستوى 
والتنظيم.  للتنسيق  الحاجة  ظهرت  مصر  في  العمالية 
نت الحركة العمالية من تطوير آليات التنسيق  وقد تمكَّ
واالتصال ظهر تأثيرها قويًا في احتجاجات منظمة على 
العقارية  الــضــرائــب  إضـــراب  مثل  الجمهورية،  مستوى 
وإضراب البريد واحتجاجات المعلمين. أما تطوُّر القدرة 
التنظيمية للحركة العمالية، فقد كشف الفراغ النقابي 
الذي عانى منه العمال، مع تبعية التنظيم النقابي الرسمي 
للحكومة وهيمنة الحزب الوطني الحاكم عليه، ما دفع 
الضرائب  موظفي  بتأسيس  الهيمنة  هذه  لكسر  العمال 
العقارية ألول نقابة مستقلة في ربيع 2009 وإنهاء نصف 
قرن من احتكار الدولة للعمل النقابي، مفتتحين بذلك 
حركة استقالل النقابات. كان ذلك أكبر إنجاز أحرزته 
الحركة العمالية في مصر ليس فقط لكونه مكسبًا 
عماليًا يتمثَّل في انتزاع الحق في التنظيم، ولكن أيضًا 
على المستوى السياسي. فالتنظيم النقابي الرسمي كان 
أحد أهم أدوات السيطرة لدى النظام الحاكم في مصر 
في ذلك الوقت، وبناء حركة نقابية مستقلة كان بمثابة 

هزةٍ قوية إلحدى مؤسسات النظام القوية.
ولَّدَ انتشار االحتجاجات العمالية في مصر في السنوات 
الشارع  تأثيرًا عميًقا في  الثورة، دون شك،  السابقة على 
المصري، وحجز مكانه في الذاكرة الجماعية، وهو ما 

بدا واضحًا خالل الثورة.

الحركة العمالية كتمهيٍد للثورة 
العمالية فــي مصر  الــحــركــة  نــتــائــج  أهـــم  كـــان مــن 
المعيشة  ومستويات  باألجور  الخاصة  للمطالب  ورفعها 
والفساد في الشركات التابعة للدولة والفشل اإلداري هو 
برزت  والتي  االجتماعية  األزمــة  بلورة  في  المهم  الــدور 
العمالية  الحشود  فتحت  كما  الثورة،  شعارات  في  بقوة 

في اإلضرابات واالعتصامات والتي وصلت لعشرات اآلالف 
في بعض االحتجاجات آفاق الحركة الجماهيرية وجعلت 

حشد الجماهير الضخمة أمرًا ممكنًا. 
إضافة إلى تلك التأثيرات ال يمكن التغافل عن األثر 
الواضح للحركة العمالية على آليات الثورة ومظاهرها. 
ومحاصرة  الميادين  احتالل  آلية  يناير  ثورة  لقد شهدت 
األمن،  لمواجهة قوات  المتاريس  وبناء  الدولة،  مؤسسات 
والمشاركة  الحراسة،  وفــرق  اإلعــاشــة  لجان  وتشكيل 
اآلليات  تلك  أن  والحقيقة  الــثــورة،  فــي  للنساء  الواسعة 
كانت  الثوار  ومارسها  الثورة  شهدتها  التي  والمظاهر 
على  وإن  احتجاجتها  فــي  العمالية  الحركة  بها  تقوم 
لقد  للثورة.  تجارب  بمثابة  لو كانت  أصغر، كما  نحٍو 
الشركة  داخل  حرب  طلعت  ميدان  المحلة  عمال  احتلَّ 
األمن  قــوات  مع  وتصادموا  المتتالية،  اعتصاماتهم  في 
أبــريــل 2008 واحــتــل موظفو  فــي  الــمــتــاريــس  مــن خلف 
الــوزراء، واحتلوا شارع  العقارية مبنى مجلس  الضرائب 
حسين حجازي ألسبوع كامل في ديسمبر 2007، واعتصم 
مايو  في  البرلمان  مبنى  أمــام  الشركات  من  عدد  عمال 
اإلعــاشــة  لــجــان  احتجاجاتهم  فــي  الــعــمــال  ــل  وشــكَّ  ،2010
وشهدت  االعتصامات،  وحماية  المنشآت  لحراسة  وفــرق 
المواقع  العمال مشاركة نسائية كبيرة في  احتجاجات 
القيادية  المستويات  في  وحتى  عامالت  بها  كانت  التي 
بصمات  ملحوًظا. كانت  دورًا  العامالت  لعبت  للحركة 
الحركة العمالية واضحًة وبارزًة على ثورة يناير بحيث 

يصعب تجاهلها.
لم يقتصر دور الحركة العمالية في ثورة يناير على 
الثورة كانت  في  العمال  مشاركة  التأثير، ولكن  هذا 
أحد أهم مالمحها. ورغم التغافل المعتاد عن دور الحركة 
الثورة في  الدائم الختصار  الثورة، والنزوع  العمالية في 

د الوقائع واألحداث غير ذلك. ميدان التحرير، تؤكِّ

العمال في طوفان الثورة 
في المرحلة األولى للثورة ومع تطبيق حظر التجول 
لساعات طويلة كانت هناك صعوبة في تجمع العمال في 
المنشآت وأماكن العمل التي أغلق أغلبها ومنح العمال 
بــدأت  الحظر  ســاعــات  تقليص  مــع  ولكن  إجـــازات،  بها 

الحركة العمالية تبرز في الثورة.
أكثر  عمال  االعتصام  إلــى  دعــا  مثاًل،  السويس  ففي 
لهيئة  تابعة  شــركــات  أربـــع  منها  شــركــات،  عشر  مــن 
الممر  في  بالعمل  متصلة  تكن  لم  وإن  السويس،  قناة 
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المالحي، باإلضافة إلى شركة الفارج لألسمنت والزجاج 
المسطح وغيرها. كذلك أعلن عمال الشركة المصرية 
والتجميل  النظافة  عــمــال  وبـــدأ  االعــتــصــام.  لــالتــصــاالت 
الــشــوارع  بالجيزة االعــتــصــام واإلضــــراب وقــطــعــوا أحــد 
أبو  عمال شركة  فعله  ما  وهو  المنطقة،  في  الرئيسية 

السباع للغزل والنسيج بالمحلة. 
موجٌة  العمالية  االحتجاجات  من  األولــى  الموجة  تلت 
العديد  أمام  تظاهراتٍ  االتصاالت  فيها عمال  مَ  نظَّ أقوى، 
من السنتراالت بالقاهرة والمحافظات أسوًة بزمالئهم في 
شركة االتصاالت. وأضرب عمال ورش السكة الحديد، 
االحتجاجات،  خط  على  العام  النقل  هيئة  عمال  ودخــل 
ــدأ موظفو ثــالثــة فـــروع بــاإلضــراب، ثــم بـــدأت باقي  إذ ب
الفروع تنضم لهم. ولم يتأخر عمال البريد الذين بدأوا 
توالت  ثم  بالعتبة،  الرئيسي  الهيئة  مقر  أمــام  بالتظاهر 
مثل  حيوية  منشآتٌ  تخُل  ولــم  بالمحافظات.  حركتهم 
المطار وشركات اإلنتاج الحربي من التحركات، سواء 
واالعــتــصــام. كذلك  التظاهر  أو  العمل  عــن  بــاإلضــراب 
وصلت االحتجاجات إلى بعض شركات البترول والنسيج 
ــوان وكــفــر الـــــدوار. ولـــم تستثن الــتــحــركــات  فــي حــل
االعتصام  التمريض  قطاعات  فأعلنت  الصحي،  القطاع 
العيني  والقصر  الزيات  وكفر  أسيوط  مستشفيات  في 
انتفاضة  كان  الالفت  والحدث  وغيرها.  القلب  ومعهد 
الــيــوســف  روز  مــؤســســة  فـــي  واإلدارة  الــمــطــابــع  عــمــال 
الصحفية ومنعهم رئيس التحرير ورئيس مجلس اإلدارة، 
المقرَّبين من سلطة مبارك، من الدخول إلى المؤسسة. 
وكان عمال الجامعة العمالية قد سبقوهم إلى االعتصام 
اتحاد  رئيس  نائب  نفسه  وهو  الجامعة،  رئيس  واحتجاز 

العمال الموالي للدولة وعضو الحزب الوطني.
خالل  العمالية  الــتــحــركــات  على  أمثلة  مــجــرد  هــذه 
الثورة، ولألسف ال يوجد حصر كامل لهذه التحركات، 
ولكن قبل أيام من سقوط مبارك كان هناك ما يشبه 
مركزية.  إدارة  دون  ولكن  مصر  في  العام  اإلضـــراب 
كلها  العمالية  الــحــركــة  تنطلق  لــم  الــحــال  وبطبيعة 
فيها  رُفِعَت  قد  فبعضها  مباشرًة،  الثورة  لمساندة  بالطبع 
الهتافات ضد  العمال  للثورة، وردَّد  تأييد  بالفعل شعارات 
الثورة، وفي المقابل، اكتفى البعض برفع  النظام ومع 
المطالب العمالية، سواء االقتصادية أو النقابية. لكن، في 
الوقت نفسه، ال يمكن إغفال التأثير المتبادل بين الثورة 

والحركة العمالية.
والتي  العمالي  الطابع  ذات  المناطق  أن  والــمــالحــظ 

مثل  الثورة،  قبل  بها  مشتعلة  العمالية  الحركة  كانت 
القاهرة،  عــن  فضاًل  واإلســكــنــدريــة،  والمحلة  السويس 

كانت األكثر انتفاضًا وفاعلية خالل أيام الثورة. 
وقد يكون عدد من قدمتهم الطبقة العاملة كشهداء 
الطبقة  دور  على  دليل  أكبر  الــثــورة  خــالل  ومصابين 
بل  للثورة،  التمهيد  في  فقط  ليس  وحركتها  العاملة 
أيضًا في حسم انتصار الثورة على نظام مبارك. يصعب 
ولكن  ــثــورة،  ال لشهداء  كاملة  بــيــانــاتٍ  على  الحصول 
كتاب  فبحسب  هامة.  إشــارًة  تحمل  المتوافرة  البيانات 
العربية  الشبكة  عن  الــصــادر  الحرية«  درب  في  »ضــوء 
ولكن  شهيد،   841 الشهداء  عــدد  فــإن  اإلنــســان،  لحقوق 
وفي  بالعمل.  الخاصة  أغلبهم  بيانات  تتوافر  ال  لألسف 
حصر آخر للجنة نقابة الصحفيين، تم إحصاء 279 شهيد 
كان لـ120 منهم فقط بيانات متعلقة بالمهنة ومن هؤالء 
الـ120 كان 74 عمال والباقي طالب ومهنيين. ورغم غياب 
حصر دقيق لبيانات شهداء الثورة، تشير البيانات المتوفرة 
إلى أن نسبًة كبيرة من الشهداء كانوا من العمال فضاًل 
من  أغلبهم  أن  إلــى  تشير  السكن  محل  بيانات  أن  عن 
وهي  الثورة،  مصابي  بيانات  د  وتؤكِّ الفقيرة.  المناطق 
األســهــل فــي الــحــصــول عــلــيــهــا، هـــذه الــنــتــيــجــة. فبحسب 
بيانات »جمعية أبطال ومصابي الثورة«، التي ضمت 4500 
بدون  المصابين عمااًل  70% من  الثورة، كان  مصاب في 
مؤهالت، و12% عمااًل بمؤهالت متوسطة، أي أن 82% من 
المصابين من العمال، و11% طالب مدارس، و7% مؤهالت 
لإلحصاءات  باإلضافة  بحسم،  اإلحصاء  هذا  يوضح  عليا. 
والبيانات المتوفرة عن شهداء الثورة، أن العمال والفقراء 
هم أكثر من دفعوا ضريبة الدم في الثورة المصرية وأن 
اإلطاحة  من  الثورة  نت  ما مكَّ هي  العظيمة  تضحياتهم 

بمبارك.
يعني  الثورة  العاملة في  الطبقة  لعبته  الذي  الــدور  إن 
بكل تأكيد أن لها استحقاقات وأن من حقها أن تجني 
في  العمال  رفعها  التي  المطالب  وأن  حققته،  مما  بعضًا 
في  تحسنًا  وأن  تلبيتها،  أوان  آن  قد  مبارك  نظام  وجــه 
أوضاع العمال قد يكون أقل ما يجب أن يجنيه العمال 
عقب  العمال  أوضــاع  تطور  متابعة  ولكن  الــثــورة.  بعد 
الثورة التي شاركوا فيها يُظِهر أن األمور لم تسر على 

هذا النحو. 

مطالب عمالية وحمالت معادية 
االحتجاجات  صعود  لذلك  المباشرة  النتيجة  كانت 

ملف
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كما  مــبــارك  حكم  مــن  األخــيــرة  الفترة  فــي  العمالية 
العمالية  االحتجاجات  موجة  امتداد  كــان  وقــد  ذكرنا. 
وحتى   2006 ديسمبر  من  طويلة،  زمنية  لفترة  الضخمة 
الجماعية  المطالب  بلورة  دورًا مهمًا في  الثورة،  انفجار 
بكل  المتعلقة  الجزئية  المطالب  إلى  باإلضافة  للعمال 
تلك  بوضوح خالل  تبلورت  لقد  عمالي.  قطاع  أو  منشأة 
انصبت  والتي  العمال  لجموع  الرئيسية  المطالب  الفترة 
األدنــى  الحد  ورفــع  العمل،  فــي  التثبيت  فــي  الحق  على 
لألجور إلى 1200 جنيه شهريًا آنذاك، وربط الحد األدنى 
لألجور،  أقصى  حد  ووضــع  التضخم،  بمعدالت  لألجور 
للعمال بعيدًا  الممثلة  النقابات  التنظيم وبناء  والحق في 
عن سيطرة الدولة. والحقيقة أن الحركة العمالية حتى 
هذه  انتزاع  في  قليل  غير  شوًطا  قطعت  قد  الثورة  قبل 
العمال  إضرابات  فرضت  األجــور  صعيد  فعلى  المطالب. 
على مؤسسات الدولة مناقشة الحد األدنى لألجور وتقديم 
عدة اقتراحات لم ترق ساعتها لمطالب العمال. وعلى صعيد 
احتجاجات  أيضًا  انتزعت  العمل،  في  التثبيت  في  الحق 
تلك  أشهر  وكانت  الحق،  بهذا  الدولة  اعتراف  العمال 
التي  المعلومات  مراكز  عمال  اعتصامات  التحركات 
الحق  صعيد  وعلى  بالتثبيت.  قــرار  الدولة  من  انتزعت 
ن العمال من البدء في تأسيس نقابات  في التنظيم، تمكَّ

مستقلة وإجبار الدولة على االعتراف بها والدخول معها 
في مفاوضات قبل الثورة. وكان عدد النقابات المستقلة 
التي تأسست قبل الثورة أربع نقابات، هي نقابة الضرائب 
ونقابة  المعلمين،  ونقابة  المعاشات،  واتــحــاد  العقارية، 
الفنيين الصحيين. المثير أن النقابات األربع قد نظمت 
مؤتمرًا تأسيسيًا لالتحاد المصري للنقابات المستقلة في 
الثورة  أثناء  أي   2011 يناير   30 في  التحرير  ميدان  قلب 
الثورة  شــعــارات  االجتماعية  العدالة  تــصــدُّر  إن  نفسها. 
وتقدُّم  العمالية.  الحركة  بتطور  الصلة  وثيق  له  كان 
الحركة العمالية في تحقيق مطالبها قبيل الثورة كان 
المطالب لن تجد صعوبة في تحقيقها. ولكن  أن  يعني 
رغم اقتراب الحركة العمالية من تحقيق مطالبها قبل 
التي  الثورة  أبعد عقب  بدت  نفسها  المطالب  فإن  الثورة، 

كان العمال بعضا من وقودها.
في أعقاب اإلطاحة بمبارك تزايدت معدالت االحتجاج 
العمالي وانــتــشــرت االعــتــصــامــات واإلضـــرابـــات فــي كل 
الــعــادلــة،  األجـــور  فــي  الــعــمــال  بحقوق  للمطالبة  مــكــان 
والتثبيت في العمل، والتنظيم النقابي المستقل، وتحسين 
من  المؤسسات  بتطهير  للمطالبة  وأيضًا  العمل،  شروط 
رجال النظام السابق، وتشغيل الشركات المتوقفة. وفي 
العمالية على  للحركة  بدأت حملة معادية  الوقت نفسه، 

احتجاجات عمالية في الثورة المصرية 



فإعالميًا،  والتشريعي.  والسياسي  اإلعــالمــي  المستوى 
ظهر مصطلح »االحتجاجات الفئوية« لوصف التحركات 
وليست  الثورة  عن  منفصلة  حركًة  واعتبارها  العمالية 
اتهامها صــراحــًة فــي وســائــل اإلعــالم  ــزًءا منها. وبـــدأ  جـ
المختلفة بـ«األنانية« وتفضيل المطالب الجزئية الخاصة 
المستوى  وعلى  للثورة.  الكلية  المطالب  على  بالعمال 
العمالية  الحركة  السياسية  الــقــوى  تعر  لــم  السياسي، 
اهتمامًا يُذَكر، ولم تقدم لها أي دعم، ولم تخُل مواقف 
بعض القوى من اإلدانة للحركة العمالية ولو بالتلميح. 
أول تشريع يصدر  التشريعي، فكان  المستوى  أما على 
بعد الثورة هو المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر 
المجلس العسكرى في أبريل 2011، والذي عُِرفَ بقانون 
المنشآت«،  العمل وتخريب  االعتداء على حرية  »تجريم 
وإحالة  بالقوة  العمالية  االحتجاجات  فض  يتيح  وكــان 
جـــرى فض  وبــالــفــعــل  الــعــســكــريــة.  للمحاكم  الــعــمــال 
وأحيل  الــوزراء،  مجلس  أمــام  بالقوة  عمالية  احتجاجات 
وصدر  العسكرية،  للمحاكمات  العمال  من  العشرات 
حكمٌ ضد 11 موظًفا بحي غرب اإلسكندرية بالحبس 6 
أشهر بسبب التظاهر للمطالبة بتطهير األحياء والمحليات 
وإبعاد العسكريين عن تولى مناصب قيادية بها. ولكن 
هل يمكن بأي حال فصل مطالب الحركة العمالية عن 

مطالب وشعارات الثورة؟ 
رفعها  التي  المطالب  أهم   )2( التالي  الجدول  يوضِّح 

العمال في االحتجاجات في الشهور التالية على الثورة.

العمالية  الحركة  مطالب  أن  الجدول  بيانات  تُظِهر 
قبل  ومطالبها  للحركة  امــتــدادًا  كــانــت  الــثــورة  عقب 
النسبة األكبر من  األجــور  الثورة، فكما يتضح شغلت 
مطالب العمال عقب الثورة ثم التثبيت في العمل. ولكن 
نظام  وبقايا  الفساد  مــن  المؤسسات  بتطهير  المطالبة 
مبارك شَغََل نسبًة مهمة من المطالب العمالية. لقد مثََّلت 
الحركة العمالية عقب الثورة استمرارًا للثورة ودفعًا لها 
إلى داخل مواقع العمل لتحقيق أهداف المتمثلة في العدالة 
االجتماعية واستئصال الفساد من جذوره في المؤسسات.

ــزل الحركة  ــم ذلـــك جـــرت مــحــاولــة حــصــار وعـ ورغـ
العمالية عقب الثورة، وُأعيدَ استخدام نفس وسائل نظام 
مبارك في القمع واالضطهاد للحركة العمالية، بل وأسوأ 
نَت الحركة العمالية قبيل الثورة من  منها أيضًا. فقد تمكَّ
فرض حق اإلضراب، وأجبرت الحكومة على التفاوض 
أسلفنا  قمعها، واستطاعت كما  بداًل من  اإلضرابات  مع 
الثورة  أما عقب  واقع.  المستقلة كأمر  النقابات  فرض 
التي شارك وضحى فيها العمال، فقد تم فض احتجاجات 
بــاإلضــرابــات  المنظم  التشهير  وجـــرى  بــالــقــوة،  عمالية 
العمال للمحاكم العسكرية بتهمة  العمالية، وتم إحالة 

اإلضراب. 
عقب  العمال  ــاع  أوضـ على  األســاســي  المؤشر  ويبقى 
التقدم في تنفيذ المطالب التي رفعوها  الثورة هو مدى 
قبل وأثناء الثورة والتي بلورها العمال في احتجاجاتهم 
تجد  لــم  والــتــي  بمبارك  اإلطــاحــة  قبل  لسنوات  الممتدة 
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طريقها للتحقق في الفترة التالية على الثورة. لقد كان 
الحد األدنى لألجور والكافي لحياة كريمة، والحق في 
التنظيم واستقالل النقابات عن الدولة، هما أهم مطلبين 
احتجاجات  عنوان  وأصبحا  العمالية  الحركة  بلورتهما 

العمال عشية الثورة.
رفعه  الـــذي  لــألجــور  األدنـــى  الــحــد  لمطلب  وبالنسبة 
العمال في احتجاجاتهم منذ فبراير 2008 مطالبين بـ1200 
انخفاض  الرغم من  الشهري، وعلى  لألجر  أدنى  كحد 
منذ  المتراكمة  التضخم  مــعــدالت  بفعل  القيمة  تلك 
ذلك الوقت، فقد ُقدِّمَت العديد من الدراسات االقتصادية 
د إمكانية وضرورة تنفيذ ذلك  واالجتماعية التي تؤكِّ
دائمًا  لألجور  األدنى  الحد  ارتبط مطلب  المطلب. كما 
التفاوت  تقليل  بهدف  لألجور  أقصى  حد  وضع  بمطلب 
الضخم في الدخول وأيضًا توفير الموارد الكافية لرفع 
لــألجــور، وكــان وضــع حد أقصى لألجور  الحد األدنــى 
مرتبط بالحد األدنى ليجعل من مصلحة أصحاب الشرائح 
العليا من األجور رفع الحد األدنى لألجر. ولكن ما تم 
الهدف  لألجور كــان  واألقــصــى  األدنــى  الحد  في قضية 
منه تسكين مطالب العمال وليس تلبيتها. فكل ما تم 
تحقيقه عقب الثورة هو زيادة الحد األدنى لألجر الشامل 
وليس األساسي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه، وذلك عن 
طريق رفع األجر المتغير وليس األساسي. ورغم صدور 
المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد األقصى 
للدخول وربطه بالحد األدنى، لم تصدر الالئحة التنفيذية 
الـــوزراء  رئيس  أصـــدره  ــذي  ال  322 بالقرار  إال  للقانون 
الالئحة  بعد صدور  وحتى   .2012 عام  الجنزوري  كمال 
واألقصى  األدنــى  الحدين  بين  العالقة  لتنظيم  التنفيذية 
أن  والمالحظ   .2013 عام  حتى خريف  تُنفَّذ  لم  لألجور، 
الحد األدنى الذي تقرَّر كان أقل بكثير مما طالب به 
العمال، واقتصر تطبيقه اقتصر على رفع األجر المتغير 
فقط على العاملين بالدولة، أي أن أكثر من ثالثة أرباع 
العاملين بأجر لم يستفدوا منه. والواقع أن المطلب الذي 
رفعته الحركة العمالية منذ عام 2008 برفع الحد األدنى 
لألجور إلى 1200 لكافة العاملين بأجر كان من المفترض 
أن يرتفع نظرًا لمعدالت التضخم التي تراكمت منذ رفع 

المطلب حتى عام 2011 ال أن ينخفض. 

ديمقراطيًا  الذي يحمل طابعًا  التنظيم،  الحق في  أما 
واضحًا، ويصعب اعتباره »فئويًا« والذي انتزعته بالفعل 
الحركة العمالية قبل الثورة بتأسيس النقابات المستقلة 
وفرضها، ولم يبق عقب الثورة سوى إقراره تشريعيًا، فقد 
جرت معه نفس المماطلة. فرغم إعالن الحريات النقابية 
بمشاركة  الثورة  عقب  الدولية  المعايير  يراعي  الــذي 
الــدولــيــة،  العمل  منظمة  ومــديــر  العاملة  الــقــوى  وزيـــر 
يتيح  العمالية،  للنقابات  جديد  قانون  إلصــدار  كتمهيدٍ 
الحق في التنظيم واستقالل العمل النقابي عن الدولة بداًل 
من القانون 35 لسنة 1976، ظلَّ ذلك التشريع في جوالت 
البرلمان  لجان  العمل وفي  أطــراف عالقة  بين  حــوار 
قانون  منه  بــداًل  للصدور، وصــدر  ولم يجد طريقه قط 
د هيمنة التنظيم النقابي  النقابات الجديد في 2017 ليؤكِّ
واإلجهاز  النقابية،  الحركة  على  للدولة  التابع  الرسمي 

على حركة النقابات المستقلة.

خاتمة 
النتصار  ضـــرورة  العمالية  الــحــركــة  كــانــت  مثلما 
الثورة، كان إبعاد الحركة العمالية عن المشهد وعزل 
واعتبارها  السياسية  المطالب  عن  االجتماعية  المطالب 
دخيلة على الثورة خطوة مؤثرة على طريق ضياع الثورة. 
العمالية  الحركة  وقمع  االجتماعية  المطالب  فإهمال 

أفقدا الثورة أهم ظهير لها.
من الصعب فهم مسار ثورة يناير بداية من إرهاصاتها 
وحتى تراجعها دون فهم تطور مكان الحركة العمالية 
قادمة  ثــورة  يجنِّب  أن  يمكن  ما  هو  الفهم  هــذا  فيها، 

مصير ثورة يناير. 

هوامش: 
)1( تقرير »االحتجاجات العمالية في مصر عام 2012« 

- المركز المصري للحقوق االجتماعية واالقتصادية. 
اإلنسان عن  )2( تقارير مركز أوالد األرض لحقوق 

االحتجاجات العمالية في الشهور الواردة بالجدول. 

احلركة العمالية.. يف الثورة وخارج ذاكرهتا
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حسام الحمالوي 

تمر علينا الذكرى العاشرة الندالع الثورة، وربما تصحبها كعادة كل عام منذ 
االنقالب دعوات على اإلنترنت للنزول إلى الشوارع ولمظاهرات مليونية إلحياء 

الثورة. 
وتنتشر أوسمة على منصة تويتر مدعمة بجيش من اللجان اإللكترونية، ليتصدر 
الوسم قائمة الترند، ويضج الصخب في قنوات »الجزيرة« و»مكملين« و»الشرق« 
عن الوسم )الهاشتاج( الفالني »األعلى تداواًل في مصر«، ويتسابق المذيعون 

والمحللون في سرد توقعاتهم بانتفاضة الشعب المصري الوشيكة. 

ملف



الحركات  في صفحات  التعليقات  قسم  يصبح 
لحملة  هدًفا  فيسبوك  على  السياسية  واألحـــزاب 
القوى  تــدعــو  وحقيقية  مزيفة  حــســابــات  مــن  مــســعــورة 
السياسية لالتحاد وتبني دعوات النزول، مع تخوين ونقد 

قاس لمن يرفض أو يدعو لبدائل عن الثورة الفورية. 
عــدم  أو  بــاســتــجــابــة ضعيفة  ــيــوم  ال ينتهي  مــا  ــادة  وعــ
االستجابة على اإلطالق، مصحوبة بسخرية وسائل إعالم 
اإلرهــابــيــة«  الجماعة  مخططات  »فشل  مــن  المخابرات 
ــمــزيــفــة منها  ــة الــحــســابــات الــتــابــعــة لــلــنــظــام )ال وشــمــات
بوسمهم  االجتماعي  التواصل  منصات  على  والحقيقية( 

الشهير #محدش_نزل. 
انتفاضة،  تــوقــعــوا  بــاإلحــبــاط بين مــن  ويــســود شــعــور 
وتتناثر اتهامات ضد الشعب المصري بـ«الجبن« و«أخالق 
العبيد« أو وصم الحركات السياسية بالتخاذل والتقاعس. 
في  فقط  ليس  بحذافيره  يتكرر  طقسًا  ذلك  أصبح 
يناير بل في كل مناسبة وذكرى تتعلق بالثورة. ويطرح 
اإلنترنت  المتكرر أسئلًة حول ما هو دور  المشهد  ذلك 
ــحــراك  ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــحــشــد وال
الثوري؟ هل هو فضاء افتراضي ال صلة له بالواقع؟ لماذا 
تحريك  في  السابق  في  اإللكترونية  الــدعــاوى  نجحت 

الجموع ولكنها تقف عاجزة اآلن؟
كل  السيناريو  نفس  تــكــرار  على  البعض  ــرار  إصـ
عام وفي كل مناسبة رغم فشله يعود لعدد من األسباب، 
القمع  البدائل تحت  الحيلة وانعدام  قد يكون منها قلة 
السائدة  السردية  رئيسيًا هو خطأ  الوحشي، ولكن سببًا 
عن ثورة يناير وشرارة اندالعها، وهي بالضرورة مرتبطة 

أيضًا بالسردية المشوشة لما حدث في 6 أبريل 2008. 
في  اإلنترنت  دور  عــرض  المقال  هــذا  فــي  وسنحاول 
الحراك السياسي في سنوات ما قبل الثورة وخالل أحداثها، 
عبورًا على بعض المحطات المهمة التي قد تشرح لنا دور 
تكنولوجيا االتصاالت في الحراك والحشد بدون تهويل 

أو تقليل. 

2000 - 2004: البدايات 
السياسي  العمل  في  اإلنترنت  استخدام  بــدايــات  تعود 
الفلسطينية  االنتفاضة  انــدالع  مع   ،2000 العام  إلى  بمصر 
الثانية. استخدم النشطاء المصريون البريد اإللكتروني 
ومقاطع  والصور  االنتفاضة  أخبار  لتداول  )اإليميالت( 
قوائم  نشر  مع  المحتلة،  باألراضي  للمواجهات  الفيديو 
ــشــركــات الــداعــمــة  مــقــاطــعــة الــبــضــائــع اإلســرائــيــلــيــة وال

التضامن،  حركة  معتقلي  بأسماء  وتحديثات  لالحتالل، 
ســواء  عليها  االتــفــاق  يتم  التي  الفعاليات  عــن  ــالن  واإلعـ
الوقفات  أو  المهنية  النقابات  فــي  التضامن  مــؤتــمــرات 

االحتجاجية في محيط الجامعات أو الميادين. 
وبالتوازي مع النشاط المتزايد عبر شبكة اإلنترنت، 
أخبار  لنشر  أخــرى  وسيلًة  المحمولة  الهواتف  كانت 
فعاليات  وأمــاكــن  بتوقيتات  والــتــحــديــثــات  االنــتــفــاضــة 

.SMS التضامن عن طريق خدمة الرسائل القصيرة
 ،2001 في   Yahoo! Groups الـ خدمة  وبتفعيل 
وهامش  منصات  التطور  هذا  خلق  المنتديات،  وانتشار 
أوسع يستطيع من خالله النشطاء ومستخدمو اإلنترنت 
بشكل عام النقاش والسجال حول القضايا الراهنة، ونشر 

أخبار الفعاليات. 
من الصعب تحديد بدقة عدد المواقع السياسية المصرية 
المعارضة على اإلنترنت في تلك الفترة، ولكنها كانت 
لحركات  ينتمي  كــان  ومعظمها  عمومًا،  العدد  قليلة 
ــذاك  ــارزة آن ــب ــالم الــســيــاســي. وكـــان مــن الــمــواقــع ال اإلسـ
يديره  الــذي كان  اإلسالمي«  اإلعالمي  »المرصد  موقع 
ياسر السري من لندن، وركز على أخبار المعتقلين في 
السجون وعمليات الخطف والترحيل القسري التي قامت 
بها وكالة المخابرات المركزية األمريكية قبل وبعد 
هجمات 11 سبتمبر. وأنشئت بعض أسر اإلخوان الطالبية 

بالجامعات مواقع لها أيضًا. 
وقــــد يــكــون مــهــمــا الــتــأكــيــد عــلــى بــعــض الــنــقــاط 

بخصوص تلك الفترة:
أواًل: كان إنتشار اإلنترنت محدودا جدا بين قطاعات 
أهل  على  مقتصرًا  يــكــون  ويــكــاد  الــمــصــري،  الشعب 
المدن من أبناء الطبقة البرجوازية وبعض شرائح الطبقة 
الوسطى، ممن لهم القدرة المادية على شراء حواسب آلية 
di- الـ عبر  اإلنترنت  لخدمة  المادية  التكلفة   وتحمل 

الـــ ADSL األكــثــر ســرعــة. فتشير  al-up والحــًقــا 
عام  بحلول  أن  إلى  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  إحصاءات 
2000 كانت نسبة مستخدمي اإلنترنت من الشعب المصري 

أقل من 1% )وعلى وجه الدقة %0.64(.
ثانيًا: دعاوى المظاهرات وتنظيم الفعاليات لم ينشأن 
الــواقــع.  أرض  على  ينفذان  ثــم  االفــتــراضــي  الفضاء  فــي 
مقرات  في  اجتماعات  في  عليها  يُتفق  الفعاليات  كانت 
يعلن  ثم  الجامعات،  المهنية وساحات  والنقابات  األحزاب 
السياسية  الــعــالقــات  شــبــكــات  عــبــر  الــحــشــد  ويــتــم  عنها 
والطالبية.  والنقابية  السياسية  للحركات  التقليدية 
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الـــ SMS والبريد  ويــأتــي اإلخــطــار عــن طريق رســائــل 
اإللكتروني كإضافة دعائية لما تم االتفاق عليه بالفعل 

على أرض الواقع، وليس العكس.
لتنظيمات  النشطاء  مــن  الكثير  انتماء  رغــم  ثالًثا: 
وأحزاب وحركات، لم تكن هناك إستراتيجية واضحة 
للتعامل مع الوسيط الجديد، وغلب طابع المجهود الفردي 
والعفوية على مستخدمي اإلنترنت في النشاط السياسي. 

ــورة  وث »كــفــايــة«   :2008  -  2004
المدونات 

إقليمية  قضايا  حــول  ســنــوات   3 استمر  حـــراك  بعد 
الحرب  ومناهضة  الفلسطينية  االنتفاضة  مع  )التضامن 
تدريجيًا  المصرية  المعارضة  انتزعت  ــعــراق(،  ال على 
والفصل  والتعذيب  االعتقال  )منها  كبيرة  وبتضحيات 
لم  الشارع  العام في  للعمل  الوظائف( هامشًا صغيرًا  من 

يكن متاحا في تسعينيات القرن الماضي.
لقضايا  تتجه  أيضًا  السياسي  الحراك  بوصلة  وبــدأت 
وهي  الــطــوارئ،  وقــانــون  التعذيب  مناهضة  مثل  محلية 
ولكنها  السابقة،  السنوات  في  مغيبة  تكن  لم  قضايا 
مركزي.  بشكل  السياسي  الخطاب  تتصدر  تكن  لم 
وأضرب هنا مثااًل للتوضيح: كانت الدعاوى للمظاهرات 
في السنوات السابقة بوضوح ترفع شعارات التضامن مع 
فلسطين والعراق، وكان يتم الحشد على هذه القضايا. 
كان  المظاهرات  إنطالق  من  قليلة  دقائق  بعد  ولكن 
بوصلة  لتتحول  كافيا  الــمــركــزي  األمـــن  قـــوات  قمع 
الحريات  وغياب  مصر  في  بالقمع  للتنديد  المتظاهرين 
وتوحش الشرطة، ووصل األمر للهتاف ضد حسني مبارك 
وفي   2002 أبريل  في  القاهرة  جامعة  انتفاضة  في  نفسه 
المحرك  يظل  ولكن  التحرير.  ميدان  في   2003 مارس 

الرئيسي للفعاليات التضامن مع القضايا اإلقليمية )1(.
جاءت نقطة التحول في 26 يونيو 2004، بالدعوة لوقفة 
احتجاجية أمام مكتب النائب في اليوم العالمي لمناهضة 
الشرطة  أقسام  في  التعذيب  بوقف  للمطالبة  التعذيب، 
ومقرات أمن الدولة وللمطالبة بالتحقيق في االنتهاكات. 
الفترة،  تلك  يعاصر  لم  لمن  عاديًا  حدًثا  األمــر  يبدو  قد 
ولكن من عاصروها يدركون جيدا إنها كانت تطورًا 
نوعيًا لم يكن يجرؤ أحد على الدعوة إليه في التسعينيات 
القاهرة ضد الشرطة.  مثاًل.. أن تدعو لتظاهرة في قلب 
وليس من قبيل المصادفة أن منظمي الوقفة كانوا هم 
خاضوا  الذين  والحقوقيين  اليسار  من  النشطاء  نفس 

والعراق  فلسطين  مع  التضامن  حــراك  معارك  بشجاعة 
في السنوات السابقة. 

تحول  وبـــدء  الخطاب  فــي  النوعي  التطور  ــب  وواكـ
المبادرات  من  عــدد  انطالق  المحلية  للقضايا  البوصلة 
والحمالت ضد استمرار حسني مبارك في الحكم وضد 
بسرعة  يصعد  كــان  الــذي  جمال،  البنه  الرئاسة  توريث 

الصاروخ لقيادة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. 
حركة  مظلة  تحت  الحــًقــا  الــمــبــادرات  تلك  تــوحــدت 
 12 في  االحتجاجية  وقفاتها  أولى  نظمت  التي  »كفاية« 

ديسمبر 2004 أمام مكتب النائب العام. 
واكب بزوغ كفاية على الساحة 3 تطورات مهمة: 

أواًل: زيادة معدل انتشار اإلنترنت )أنظر/ي المنحنى 
البياني( نتيجة لمبادرات، أشرف عليها أحمد نظيف أثناء 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  حقيبة  توليه 
التحتية  البنية  ــا، طـــورت مــن  الــــوزراء الحــًق ثــم رئــاســة 
لالتصاالت في مصر. لم تكن تلك الخطوات بالضرورة 
هدفها الرفاهية واالرتقاء بحياة المواطنين بقدر ما هي 
ضرورية كحد أدنى ألي اقتصاد حديث يسعى للتنافس 

في القرن الحادي والعشرين.

ثانيًا: بدأت المدونات في الظهور بمصر، وقدر عددها 
مــدونــة. كانت   30 عــن  يزيد  بما ال   2004 عــام  نهاية  فــي 
معظمها مدونات شخصية بحتة، يدون أصحابها تجاربهم 
وبعيدة  تقنية،  مواضيع  عن  أو  وخواطرهم،  الحياتية 
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وكــان  بــل  الــمــعــارض،  السياسي  العمل  عــن  البعد  كــل 
البعض معاديًا للسياسة حسب تعبيرهم ويرون الحركات 
السياسية الموجودة عديمة الجدوى ولن تؤدي ألي شيء، 
العالم  فــي  الخاصة  مساحتهم  فــي  بــاالنــعــزال  واكتفوا 

االفتراضي. 
ولكن ذلك تغير سريعًا بعد أحداث »األربعاء األسود« 
الـــذي أطــلــق فيه  الــمــشــؤوم  ــيــوم  ال 25 مــايــو 2005، ذلـــك 
الحزب الوطني -بإشراف من الداخلية- بلطجيته لسحل 
المتظاهرين في وسط القاهرة وللتحرش بالمتظاهرات 
ــداءات عـــدد من  ــتـ والــصــحــفــيــات. كـــان مــن ضــحــايــا االعـ
في  رأوه  مــا  وهــول  ــداث  األحـ دفعتهم  الــذيــن  المدونين، 
هذا اليوم إلى االنخراط في العمل السياسي ودعوة باقي 
مع  بالتنسيق  المعارضة  لصفوف  االنضمام  إلى  رفاقهم 

كفاية. 
بجانب مشاركتهم في الفعاليات أخذ المدونون زمام 
التغيير«، وضخوا  أجل  المبادرة في حركة »شباب من 
دماًء جديدة وتكتيكات غير مألوفة حملت طابعًا ساخرًا 
بالمقشات  السيدة”  مظاهرة “كنس  تنظيم  مثل  أحيانًا، 
الحراك  تغطية  فــي  مهمًا  دورًا  أيــضًــا  ولعبوا  وغيرها. 
بالصورة والفيديو، في محاولة لخلق إعالم بديل، وتوثيق 
عنف الشرطة ضد المتظاهرين وكافة االنتهاكات التي 
كان يتجاهلها إعالم النظام. وكان البعض منهم هدًفا 
الدولة  قمع  إبــان  خصوصا  واالعتقال  األمني  للتنكيل 

للحراك المتضامن مع استقالل القضاء في 2006. 

الفضاء  فــي  حقيقية  حــرة  مساحًة  الــمــدونــات  خلقت 
المحظورات  مــن  كــانــت  قضايا  لمناقشة  االفــتــراضــي 
الــمــرأة  وحــقــوق  الجنسي،  الــتــحــرش  مثل  المجتمعية، 
ومجتمع الميم، واضطهاد األقباط، والتعذيب في أقسام 

الشرطة، وحطمت هيبة صنم مبارك وعائلته. 
الــنــشــطــاء والمتابعين  قــد يــكــون هــنــاك إجــمــاع مــن 
وقوة  أهمية  مــدى  حــول  بمصر  السياسي  العمل  لشؤون 
المدونات في تلك الفترة، ولكن يغيب عن البعض آليات 
ذلك التأثير. هل كانت المدونات مؤثرة بسبب جمهورها 

الواسع؟ اإلجابة هي نعم وال في آن واحد. 
مستخدمي  المصريين  نسبة  تتعد  لــم  نــاحــيــة  فــمــن 
 %12.75 الرسمية  اإلحــصــاءات  حسب   2005 فــي  اإلنــتــرنــت 
دليل  أي  يوجد  وال   ،%18.01 إلــى   2008 عــام  فــي  وارتفعت 
نسبة كانت  )وهي  اإلنترنت  مستخدمي  غالبية  أن  على 
ال تزال ضئيلة من الشعب المصري( كانت تتابع بشغف 
 150 حوالي  إلى  عددها  ارتفع  والتي  السياسية،  المدونات 

مدونة حسب تقديرات النشطاء آنذاك. 
وفي األيام التي كانت المدونات تغطي أحداًثا ساخنة 
كانت الزيارات على مواقعها باآلالف، وقد تتعدى العشرة 
آالف، وهي في النهاية أيضًا نسبة ضئيلة للغاية من إجمالي 

الشعب المصري. 
أتت  الذهبي  في عصرها  المدونات  تأثير  قوة  ولكن 
من نوعية متابعيها وليس بالضرورة عددهم، ومن الزواج 
غير الرسمي بينها )كإعالم جديد( من ناحية واإلعالم 

اإلنرتنت والثورة

من مظاهرات حركة كفاية في السنوات السابقة على الثورة



30

ملف

آنـــذاك  الــمــدونــات  نــاحــيــة أخــــرى. حــظــت  التقليدي مــن 
باهتمام الصحفيين العاملين بالجرائد والفضائيات داخل 
األكاديميين  الباحثين  باهتمام  وأيضًا  وخارجها،  مصر 
والدبلوماسيين في شتى أرجاء العالم الذين يلعبون دورًا 
وتوجهات  بمجتمعاتهم  السياسي  الخطاب  تشكيل  في 
حكوماتهم. فكانوا يتلقفون ما يكتبه المدونون على 
يتابعها  التي  ولقنواتهم  لجرائدهم  وينقلونه  مواقعهم 
الماليين داخل وخارج ومصر. وانتعشت في تلك الفترة 
هامشًا  تتيح  كانت  التي  الخاصة  والفضائيات  الجرائد 
أوسع من الهامش التقليدي لماسبيرو في متابعة الفعاليات 
على  ضيوفا  المدونون  وكان   .)2( المعارضة  السياسية 

شاشاتها في مواقف عديدة. 
وتوطد ذلك الزواج غير الرسمي الحًقا بانتقال أعداد 
الصحفية،  اإلعـــالم  بــوســائــل  العمل  إلــى  الــمــدونــيــن  مــن 

وإطالق بعض الصحفيين مدوناتهم الخاصة. 
بين  التواصل  في  أيضًا  حيويًا  دورًا  المدونات  ولعبت 
يكن  لــم  الــذيــن  المختلفة،  المحافظات  فــي  النشطاء 
بعد  إال  الحــًقــا  السياسي  نشاطهم  وينسقوا  ليتعارفوا 

تواصلهم عبر اإلنترنت.
التي  الفعاليات  أن  أخرى  مرة  التأكيد  ولكن وجب 
كان المدونون يشاركون فيها أو ينظموها كان يُتفق 
عليها في اجتماعات في مقرات األحزاب والنقابات المهنية 
أو مقاهي وسط القاهرة، وبعد ذلك يستخدمون مدوناتهم 
للترويج لما تم االتفاق عليه. أي مرة أخرى كان النشاط 

السياسي على األرض في العالم الواقعي يسبق أي دعاية 
في العالم االفتراضي. 

ضلوع  رغــم  والمدونات  اإلنترنت  على  النشاط  وظــل 
فيه  المختلفة  السياسية  والتنظيمات  األحـــزاب  أعضاء 

عفويا وال يتبع إستراتيجية تنظيمية واضحة )3(.

ــات  إضــراب خــرافــة   :2008 ــريــل  أب  6
الفيسبوك

اجتاحت البالد موجة قوية من اإلضرابات العمالية بعد 
انتصار إضراب عمال غزل المحلة في ديسمبر 2006. كان 
لقوى اليسار دورٌ محدود -في بداية الهبة العمالية عفوية 
الطابع- تنامى بمرور الوقت، ولكن بشكل عام كانت 

موجة اإلضرابات مستقلة عن كافة القوى السياسية.
ولكن أيضًا ال يمكن تجاهل العالقة غير المباشرة 
السياسية  والــحــالــة  الــتــحــرك  عــلــى  الــعــمــال  تشجع  بــيــن 
الديمقراطي  والــحــراك  »كفاية«  خلقتها  التي  العامة 
فــي الــســنــوات السابقة. أتــذكــر فــي مــحــادثــات مــع بعض 
كانوا  أيــن  عن  لهم  سؤالي   2011 قبل  العمالية  القيادات 
أنهم كانوا  جوابهم  مظاهرات »كفاية«؟ فكان  وقت 
يشاهدون باندهاش بالغ على شاشات الفضائيات والجرائد 
في  مبارك  صــور  يمزقون  الذين  المتظاهرين  الخاصة 

وسط القاهرة.
عمال  خرج  والمظاهرات،  اإلضرابات  من  سلسلة  بعد 
غزل المحلة في مظاهرة حاشدة تطالب برفع الحد األدنى 

انتفاضة المحلة - أبريل 2008
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لألجور في 17 فبراير 2008، وهددوا بتنظيم إضراب يوم 
6 أبريل، في حال عدم االستجابة لمطالبهم. 

السياسية  الــقــوى  مــع  آنـــذاك  المحلة  عمال  وتــواصــل 
تلقفت  وهنا  مع حراكهم.  التضامن  طالبين  المعارضة 
منهم  البعض  وقــرر  التضامن  دعــاوى  السياسية  القوى 
)وعلى وجه التحديد حزب العمل بقيادة مجدي حسين( 
الــبــالد. وتشجع بعض الشباب  الــدعــوة إلضـــراب عــام فــي 
مثل  التغيير«،  أجل  من  »شباب  في  سابًقا  نشطوا  الذين 
أحمد ماهر، وأسسوا جروب على الفيسبوك بنهاية شهر 
مارس للتضامن مع عمال المحلة بالدعوة إلضراب عام في 
نفس اليوم. وسريعًا انضم عشرات اآلالف من المصريين 

لعضوية الجروب في وقت قياسي. 
وجاء يوم 6 أبريل، واحتلت الشرطة المصنع وانتشر 
بعنابر  القومي  الدولة واألمن  أفراد جهازي مباحث أمن 
العمالية  القيادات  من  عــدد  واعتُقل  الشركة،  وساحات 
ــم تــحــدث أي  فــُأجــِهــض اإلضـــــراب. وفـــي بــاقــي الـــبـــالد، ل
بنقابة  صغيرة  مظاهرة  ســوى  إضــرابــات،  أو  تحركات 
استمرت  احتجاجية  ووقفات  القاهرة،  وسط  المحامين 
القاهرة،  الدوار ومطاحن جنوب  لدقائق في غزل كفر 

وبعض المسيرات الطالبية في عدد من الجامعات. 
أي باختصار لم تفشل فقط الدعوة لالضراب العام بل 

فشلت أيضًا في مصنع غزل المحلة نفسه! 
الجامعات  في  نظمت  التي  التضامنية  التحركات  أما 
فلم تكن عفوية، بل نظمها الطالب االشتراكيون، وفي 
غزل كفر الدوار والمطاحن كانت هناك عناصر فاعلة 
لليسار حاولت تنظيم حركة تضامنية ولكن لم تستطع 
حشد أعداد تذكر. أي في النهاية لم يلعب فيسبوك أو 

اإلنترنت أي دور في تلك األحداث. 
نية  حسن  عن  أو  قصد  عن  الجميع  يتناسى  ولكن 
التفاصيل المذكورة أعاله، ألن في ظهر اليوم، بعد خروج 
الوردية األولى من المصنع، اندلعت اشتباكات ومواجهات 
بين األمن واألهالي الذين تجمهروا منذ الصباح بالقرب 
من المصنع منتظرين بداية اإلضراب. شرارة االشتباكات 
تظل مثار قصص مختلفة، وقد تكون كلها صحيحة، 
أخبار  تسرب  بعد  انتفضت  المدينة  بــأن  روايـــة  فهناك 
اعتقال قيادات اإلضراب المجهض، وهناك رواية أخرى 
في  على سيدة  اعتداء شرطي  بعد  بدأت  المواجهات  بأن 
ميدان الشون كانت تهتف ملتاعة منددة بارتفاع األسعار، 
اعتداء  بعد  بــدأت  االشتباكات  بــأن  ثالثة  ــة  رواي وهناك 

شرطي على طفل. 

ــداث االنــتــفــاضــة -الــتــي  ــوال، غــطــت أحــ ــ فــي كــل األحـ
استمرت يومين في مدينة المحلة تخللها تحطيم صورة 
فشل  على  المحلة-  أهــالــي  أقـــدام  تحت  ودهسها  مــبــارك 
لنسب  اإلعــالم  وسائل  وسارعت  العام.  لإلضراب  الدعوة 
الفضل في األحداث لجروب الفيسبوك. وحتى يومنا هذا 
تظل السردية السائدة أن »عمال الغزل والنسيج بالمحلة 
العام  لإلضراب  الدعوة  بعد   2008 أبريل   6 يوم  انتفضوا 
الكتب وفي  السردية نجدها في  تلك  الفيسبوك«!  على 
اإلعالم وكثيرون داخل مصر وخارجها يتعاملون معها 
كحقيقة تاريخية، في حين لم يحدث إضراب في المصنع 
أو في أي مكان بالبالد، وكان وقود االنتفاضة هم أهالي 
المدينة المنتمين لفئة فقراء المدن والعمال، ولكن ليس 
اإلنتاج  عجلة  استمرت  لقد  المحلة!  غــزل  مصنع  عمال 
بالمصنع بل وتعرضت أتوبيسات عمال الشركة لهجوم 
بالحجارة من بعض األهالي الغاضبين التي اتهمت العمال 

آنذاك بالتخاذل لعدم حدوث اإلضراب. 
وهنا بدأ مصطلح »نشطاء الفيسبوك« في الظهور في 
التي نسبت  السردية  أنهم صدقوا  اإلعــالم، ويبدو  وسائل 
لهم الفضل في األحداث، فدعوا لـ»إضراب عام« آخر يوم 4 
مايو 2008 بالتزامن مع عيد ميالد مبارك. ولم يحدث شيء. 
وكرروا الدعوة في يوم 23 يوليو )وهو إجازة رسمية!(، 
وفي العام التالي، أطلقوا نفس الدعوة في 6 أبريل وفي 
4 مايو 2009 ولم يحدث شيء! وتكررت دعاوى اإلضراب 
الفيسبوك  صفحات  وعلى  االفتراضي  الفضاء  في  العام 
خالل تلك الفترة وفي مواقف مختلفة من جهات أخرى 
األرض  على  المحصلة  وكانت  السردية،  نفس  صدقت 

صفر! 
بــات األمــر أشبه بالنكتة وســط إصــرار البعض على 
مرة  ليعيد   2011 عام  جاء  ولكن  النهج،  بهذا  االستمرار 

أخرى إلى الصدارة الحديث عن »ثورة الفيسبوك«. 

25 يناير 2011: ثورة فيسبوك؟ 
أو  اإلنترنت«  2011 كـ»ثورة شباب  يناير  صُورت ثورة 
»شباب الفيسبوك« أو »شباب تويتر« في اإلعالم المحلي 
والدولي سواء. ونفس الصورة بتنويعات مختلفة قدمتها 

دراسات وكتب تناولت »الربيع العربي«.
حسب تلك السردية، فإن الثورة المصرية قامت كردة 
خالد  الشاب  مقتل  وبالتحديد  الشرطة  عنف  على  فعل 
سعيد، وأن الثورة نُظمت عبر صفحة »كلنا خالد سعيد« 
على الفيسبوك، التي أطلقت شرارتها من بدعوة للتظاهر 

اإلنرتنت والثورة
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يناير   25 الشرطة في  بالتزامن مع عيد  في مدن مصر 
وفي أعقاب اإلطاحة بالدكتاتور التونسي بن علي. ونجد 
هنا أصداء السردية السائدة عن 6 أبريل 2008 بحذافيرها 

حاضرة بقوة.
قــوى  لمصالح ورؤى  مــالئــمــة  الــســرديــة  تــلــك  كــانــت 

وجهات عديدة. 
تلك  وإعالمه  العسكري  المجلس  تبنى  ناحية،  فمن 
الطاهر«  يناير  لـ»شباب  التحية  لواءاته  وكــرر  الرؤية، 
مع  عالقات  وإقامة  للقاء  وسارعوا  بل  تصريحاتهم،  في 
بعض ممن لمعت أسماؤهم في تلك السردية، مثل وائل 
بسبب  فجأة  اندلعت  الثورة  السردية:  تلك  فحسب  غنيم. 
الغضب  من  لسنوات  تراكم  نتاج  تكن  ولم  الفيسبوك 
االجتماعي والسياسي، الغضب الذي لن ينتهي في 18 يوم 
والمتسببة فيه سياسات هيكلية للنظام الذي كان هؤالء 

اللواءات قلبه الصلب.
القوى  غالبية  لمصالح  مالئمة  أيضًا  السردية  وكانت 
السياسية والطبقة الوسطى المصرية، التي كانت قطاعات 
منها تريد الخالص من مبارك ولكنها كانت مرعوبة 
الشرطة،  أقسام  االستقرار«، وتتبرأ من حرق  من »عدم 
وتريد عودة سريعة للداخلية في الشوارع لـ»حمايتها من 
الجريمة«، وتنظر بريبة لإلضرابات العمالية التي انتشرت 
كالنار في الهشيم من اإلسكندرية ألسوان وتتهم العمال 
بالجشع و»الفئوية«. في نظرهم الثائر المثالي هو الشاب 
حامل  السلمي،  المتعلم،  الوسطى،  الطبقة  ابن  المهندم، 
الذين  المدن  فقراء  الباقون من  أما  البالكبيري.  هاتف 

هاجموا أقسام الشرطة فهؤالء هم »البلطجية«. 
السردية  تلك  كانت  لــمــاذا  لشرح  نحتاج  ال  وأعتقد 
جذابة أيضًا للصحافة الغربية التي لعبت دورًا كبيرًا في 

ترويجها. 
االتصاالت  اإلنترنت وتكنولوجيا  دور  ماذا كان  إذن 

في اإلطاحة بمبارك؟ 
تشير األرقــام الرسمية إلى أن بنهاية عام 2010 وصلت 
نسبة مستخدمي اإلنترنت من المصريين إلى حوالي %21.6 
في  المشتركين  نسبة  أما  السكان،  تعداد  إجمالي  من 
 %85.379 إلــى  العام  نفس  في  فوصلت  المحمول  خدمة 

)أنظر/ي المنحنى البياني رقمي 1 و2(. 
مستخدمي  عـــدد  قـــدر   ،2011 يــنــايــر   25 ــورة  ثـ وعــشــيــة 
أما   .)4( 5 ماليين مستخدم  بحوالي  فيسبوك في مصر 
ألف   129 من  بأقل  مستخدميها  عدد  فُقدر  تويتر  منصة 

مستخدم )5(. 

لعبت صفحة »كلنا خالد سعيد« دورًا مهمًا في 2010 في 
إلقاء الضوء على مأساة مقتل الشاب السكندري، وسريعًا 
المصري.  الــشــبــاب  مــن  اآلالف  عــشــرات  بمتابعة  حظت 
وطرحت الصفحة عدة مبادرات بوقفات احتجاجية صامتة 
المحافظات  فــي  لها  الشباب  مــن  مــحــدود  عــدد  استجاب 
الوقفات  تلك  توثيق  على  حرصت  ولكنها  المختلفة، 
من  أكبر  المتابعين  من  ضخم  لعدد  ونشرها  بالصور 

المشاركين في الوقفات. 
ولكن...

والصفحات  سعيد«  خالد  »كلنا  صفحة  تأثير  أواًل: 
العدد  إليها  ويضاف  فيسبوك،  على  المعارضة  األخــرى 
لــم يكن  تــويــتــر،  الــحــســابــات على  الــمــحــدود نسبيًا مــن 
الشعب  من  واســع  جمهور  متابعة  عن  ناتجًا  بالضرورة 
لها بطريقة مباشرة، بقدر ما كانت تحكمه  المصري 
اآلليات التي ذكرناها سابًقا في المقال: وهي أن وسائل 
اإلعالم التقليدي كانت تنقل محتوى منشورات اإلنترنت 
داخل  المتابعين  من  الماليين  مئات(  )وأحيانًا  لعشرات 

مصر وخارجها.
بسبب  أو   ،%100 عفويًا  يناير   25 يــوم  يكن  لــم  ثانيًا: 
فيسبوك إيفنت، فقد سبقه اجتماعات من القوى السياسية 
اليوم، واتفاق على مسيرات، والشعارات،  لهذا  للتحضير 
العادلي  حبيب  تغيير  البداية  في  المطالب  سقف  وكــان 
ــنــظــام. وكــانــت هــنــاك دعــايــة واســعــة  ــيــس تغيير ال ول
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اإلعــالم  وســائــل  فيها  لعبت  الــيــوم  هــذا  فــي  للتحركات 
وكان  الرئيسي،  الــدور  والعالمية(  )المحلية  التقليدي 

دور الفيسبوك فيها مكماًل أو إضافيًا. 
ثالًثا: لم يكن الفيسبوك أو اإلنترنت عمومصًا المنصة 
التي تحدد إيقاع األحداث وتنظمها خالل االنتفاضة، وإال 
كانت الثورة توقفت بانقطاع اإلنترنت واالتصاالت )6(. 
بل ال أبالغ إن قلت إن انقطاع بث قناة »الجزيرة« آنذاك 
من  أكثر  األحـــداث  إيقاع  يضر  أن  الممكن  من  كــان 

انقطاع اإلنترنت. 
»عندما  لينين  أوضـــح  كما  الــثــورات  تندلع  رابــعًــا: 
بحكمها  االحتفاظ  الحاكمة  الطبقات  على  يستحيل 
أو  بشكل  أزمــة  هناك  تكون  حينما  تغيير،  أي  دون 
الطبقة  سياسة  فى  أزمــة  العليا”،  “الطبقات  داخــل  بآخر 
الحاكمة، تؤدى إلى انشقاق يتفجر منه استياء الطبقات 
المضطهدة وحنقها. فلكي تندلع الثورة ال يكفي عادة 
بالطريقة  تعيش  أن  اآلن  بعد  الدنيا”  الطبقات  تريد  “أال 
العليا”  الطبقات  تستطيع  “أال  أيضًا  يجب  بل  القديمة، 
أن تعيش بالطريقة القديمة« )7(. لقد كانت مصر في 
وضع ثوري وجاهزة لالنتفاضة ضد مبارك، سواء كانت 
هناك صفحة »كلنا خالد سعيد« أم ال، سواء كان هناك 
فيسبوك أم ال، أو كان هناك تويتر أم ال. لسنوات دأبت 
اإلنسان على توثيق ونشر صور ضحايا  منظمات حقوق 
تعذيب الشرطة، بل ولعب المدونون دورًا رئيسيًا في نشر 
فيديوهات التعذيب المسربة من أقسام الشرطة منذ 2006 
الجنسي  االعــتــداء  فيديو  مثل  منها  والبعض   ،2008 إلــى 
الوحشي على عماد الكبير حظى بتغطية واسعة. ولكن 
لم يؤد هذا لثورة وقتها. لو وقعت حادثة خالد سعيد في 
العام 2000 لما كانت كافية إلشعال ثورة، ولكن وقوعها 
في  والحشد  التظاهر  من  وسنوات  سنوات  بعد   ،2010 في 
الشوارع، بعد تحطيم صنم مبارك، بعد أن تراجع خوف 
بعد دخول  بالتسعينيات،  الشرطة مقارنة  المصريين من 
حرفيا كل قطاع في مصر )فيما عدا الشرطة والجيش( 
اإلضــرابــات، كان جليا في  بعد موجات من  في موجات 
2010 إن البلد تتجه إلى الثورة )8(. وفي ظل تلك الظروف 
الموضوعية المواتية للثورة، اندلعت الثورة التونسية التي 
تابعها المصريين بالبث حي، فكان ذلك ضوًءا أخضر أن 
الثورة ممكنة وأن الطغاة العرب نستطيع اإلطاحة بهم. 

اإلنترنت والتغيير السياسي اليوم 
ــورة حــتــى يــومــنــا هــــذا، شــهــد قــطــاع  ــثـ ــدالع الـ ــ مــنــذ انـ
تكنولوجيا االتصاالت تطورًا مذهاًل. ُقدرت بحلول يناير 
2020 نسبة مستخدمي اإلنترنت في مصر بـ54% من إجمالي 
 92.7 إلى  المحمول  السكان. ووصــل عدد خطوط  عدد 
إجمالي عدد  تقريبًا من   %91 يعادل  ما  مليون خط، وهو 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  صعيد  على  أمــا  السكان. 
فتجاوز عدد مستخدمي الفيسبوك 42 مليون، وإنستجرام 
11 مليون، وسناب شات 6 مليون، وتويتر 3.6 مليون )9(. 
ومن المتوقع أن يستمر قطاع االتصاالت في النمو، وأن 
تستمر الزيادة في استخدام منصات التواصل االجتماعي 

بوثبات متسارعة. 
تلك الطفرة في عدد المستخدمين لها تبعات على جميع 
اقتصاديًا، وطبعًا  أو  أو اجتماعيًا،  ثقافيًا،  األصعدة سواء 
سياسيًا. للثوريين الذين يطمحون لتغيير المجتمع يوفر 
ليس  بديل  إعالمي  جهاز  لتأسيس  منفًذا  اآلن  اإلنترنت 
تابعة  التي كانت  القديمة  اآللية  لالعتماد على  مضطرًا 
فاليوم،  التقليدية.  اإلعــالم  وسائل  العتبارات  وخاضعة 
سواء غطى اإلعالم التقليدي حدًثا أم لم يغطه، فتأثير ذلك 
ليس بنفس قوة ما كان عليه في الماضي، بسبب وجود 
التقليدي  اإلعــالم  إن  بل  االجتماعي.  التواصل  منصات 
مضطر إلى اللجوء لمنصات التواصل االجتماعي لضمان 

وصول منتوجه إلى الجمهور. 
خاويًا  ليس  االفتراضي  الفضاء  ذاك  بالطبع  ولكن 
به،  فالدولة تنشط الحتوائه والتحكم  تأثيرات،  أي  من 
تارة عن طريق الحجب وتارة أخرى عن طريق إغراقه 
اللجان  طــريــق  عــن  ــواء  سـ ــي،  دعــائ أو  مضلل  بمحتوى 
لألمن  التابعة  والــجــروبــات  الصفحات  أو  اإللكترونية 
)10(. وال يفوت السيسي أي مناسبة إال ويحذر الشباب من 

»مخاطر مواقع التواصل االجتماعي«.
المعارضة  مــن  قطاعات  لجأت  اآلخـــر،  الجانب  وعلى 
دعايتها،  لترويج  اإللكترونية  اللجان  ســالح  الستخدام 
في  للنزول  تدعو  حمالت  آلخــر  حين  مــن كــل  ونشهد 
مليونيات ولجمعات غضب )11(. مشكلة تلك الدعوات هي 
مرض سياسي يسمى »اإلرادوية«، وهو االعتقاد الخاطئ 
بأن يكفي أن تكون هناك أقلية في المجتمع متمتعة 
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بــإرادة صلبة لتحقيق هدف ما فيحدث بغض النظر عن 
الظروف الموضوعية والذاتية. في ذهنية البعض يكفي 
أن تطلق التنظيمات السياسية دعوة للنزول فتعود الحالة 
2011 حدثت بسبب  يناير  الثورية من جديد، وكأن ثورة 
الصراعات  إيفنت ولم يسبقها عقد كامل من  فيسبوك 

والنضاالت المتصاعدة حتى وصلنا للحظة الثورية.
اإلنــتــرنــت ليست عصا ســحــريــة، ولــألســف أمــامــنــا في 
العسكري  االنــقــالب  يد  على  الــثــورة  هزيمة  بعد  مصر 
والتعافي  الزخم  الستعادة  قصيرًا  ليس  وقــتٌ   2013 في 
الجسدية  والتصفيات  المجازر  من  سلسلة  فبعد  الثوري. 
والنقابات  التنظيمات  كــل  ــرت  دُمِّـ العسكر،  يــد  على 
ويرزح  احتوائها،  تم  أو  السياسية  والكيانات  المستقلة 
عشرات اآلالف في سجون النظام. تكلفة الهزيمة فادحة، 
ال  عهده،  ببداية  مقارنًة  شعبيته  السيسي  فقدان  ورغــم 
تزال ثقة الجماهير في التغيير ومواجهته ضعيفة، ولن 
يغير الوضع دعوات للتظاهر والثورة على اإلنترنت في 
الوقت الحالي. وهذه ليست دعوة لليأس، بل لفهم المرحلة 
الحالية ولتوازن القوى، والعمل بصبر على األرض إلعادة 
بناء ما دمرته الثورة المضادة، استعدادًا للثورة المصرية 

الثانية. 
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احلراك اجلماهريي والثورة: 

إعادة إحياء سؤال التمثيل

كانت ثورة 2011 في مصر حدًثا استثنائيًا من نواٍح كثيرة، وبدايًة جديدة لعملية 
طويلة من التغيير الثوري ]1[. لم يشمل تأثيرها الكبير مصر فحسب، بل أصبحت 
في  لتحذو حذوها  بعد االستعمار  ما  الشرق األوسط  بلدان  ألهم  مهمًا  حدًثا 
مطالبتها بـ”الخبز والحرية والعدالة االجتماعية”. باختصار، ألهم احتالل ميدان 
التحرير في يناير وفبراير 2011 الناس في جميع أنحاء العالم تجاه إمكانية التغيير 

على هذا النحو.

 دينا أنور
ترجمة: محمد محروس



كانت ثورة 2011 في مصر حدًثا استثنائيًا من نواٍح 
كثيرة، وبدايًة جديدة لعملية طويلة من التغيير الثوري 
]1[. لم يشمل تأثيرها الكبير مصر فحسب، بل أصبحت حدًثا 
مهمًا ألهم بلدان الشرق األوسط ما بعد االستعمار لتحذو حذوها 
في مطالبتها بـ”الخبز والحرية والعدالة االجتماعية”. باختصار، 
ألهم احتالل ميدان التحرير في يناير وفبراير 2011 الناس في 
النحو.  هذا  على  التغيير  إمكانية  تجاه  العالم  أنحاء  جميع 
االنتفاضات  أصبحت  الثورية،  األوضاع  في  الحال  هو  وكما 
مصدر إلهام للناس في جميع أنحاء العالم إلعادة رسم الخرائط 
السياسية واالقتصادية وتغيير الظروف االجتماعية في سعيهم 

لتحقيق قدر أكبر من العدالة.
قبل عقد من الزمان، خرج الناس في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا إلى الشوارع، أواًل في تونس، ثم مصر وسوريا واليمن 
في  الثورية  االنتفاضات  هذه  تعبر  أخرى.  وبلدان  والبحرين 
الحركات  خالل  من  التغيير  إمكانية  عن  األوسط  الشرق 
الجماهيرية التي تطالب بالتغيير والعدالة والمساواة، واألهم من 
ذلك تمثيل جديد داخل بلدانهم وداخل النظام العالمي ككل. 
االنتفاضات  تلك  إلى  باديو  آالن  الفرنسي  الفيلسوف  يشير 
“إعادة  باعتبارها  والمصرية  التونسية  األحداث  من  المُستلهَمة 
ميالد للتاريخ”، “في مقابل التكرار المحض والبسيط لألسوأ” 
)باديو، 5(. ويضيف: “من المؤكد أن ليس الرأسمالية وخدمها 
إذا  ذلك  للتاريخ،  جديدًة  والدًة  يجلبون  الذين  هم  السياسيون 
قة في  ُفِهمَت “إعادة الميالد” على أنه ظهور قدرة -مُدمِّرة وخالَّ
آن واحد- تهدف إلى الخروج الحقيقي من النظام القائم” )باديو، 
األوسط  الشرق  منطقة  تشهد   ،2011 عام  منذ  الواقع،  في   .)13
وشمال إفريقيا حركاتٍ ثورية في المنطقة مع موجةٍ ثانية من 
االنتفاضات الثورية بحلول نهاية عام 2018 في السودان، وفي عام 
2019 في الجزائر، نجحت في إطاحة حكامهم الديكتاتوريين 

القدامى، وكذلك في لبنان والعراق.
إمكانية  التاريخ،  ميالد  إعادة  بلغة  الحركات،  تلك  تحمل 
الوضع”،  “حالة  باديو  يسميه  عمَّا  الكشف  من  بدًءا  التغيير 
وكشف ديناميات القوة غير المتكافئة، واالستغالل، والشرطة 
والجيش، باعتبارهما حاملين رئيسيين للقمع في خدمة السوق 
تدرك  لم  الشوارع،  إلى  الجماهير  خروج  خالل  ومن  العالمي. 
الجماهير قدرتها على إحداث التغيير من خالل العمل الجماعي 
الوضع،  حالة  عن  أيضًا  كشفت  بل  فحسب،  الطغاة  إلسقاط 
باديو،  وبحسب  بأسره.  العالمي  والنظام  ومؤسساتها  الدولة  أي 
فإن الدولة “تشمل جميع األجهزة والمؤسسات التي تعيد إنتاج 
النظام )أو الهيمنة(. وهذا يشمل البنية المهيمنة للخطاب، بما 
التي  االجتماعية  والهياكل  المهيمنة،  األيديولوجيا  ذلك  في 

تقوم عليها هذه األيديولوجيا” )آندي ماكالفيرتي روبنسون( 
للنظام  االستبدادية  الطبيعة  أواًل  تبلورت  المعنى،  بهذا   .]2[
في  التشكيك  تبعها  ثم  عمومًا،  السكان  تمثيل  شوَّهَت  التي 
النظام العالمي بأكمله؛ أي النظام الرأسمالي وطرقه في دفع 
اإلصالحات  أنفسهم، من خالل  ليكونوا مسئولين عن  األفراد 

النيوليبرالية وتراجع الدولة. 
تهدف هذه المقالة إلى رسم الخطوط العريضة لتأثير هذه 
االنتفاضات في منطقة الشرق األوسط، إلبراز ديناميات السلطة 
غير العادلة والمتجذِّرة بعمق في النظام العالمي، تلك الديناميات 
الرخيصة لخدمة  الموارد والعمالة  استغالل  تتلخَّص في  التي 
السوق الرأسمالية العالمية. تحمل هذه االنتفاضات بذور إعادة 
إحياء التاريخ في المطالبة بأشكاٍل جديدة للتمثيل. تقوم هذه 
المقالة بمهمتين؛ أواًل وضع االنتفاضات في السياق التاريخي، 
وفي  المبسَّط،  السلطوي  التحليل  ضد  هنية  آدم  مع  وتجادل 
االقتصادي  السياق  ضمن  االنتفاضات  هذه  تضع  المقابل 
السلطة  مركزية  على  الضوء  إللقاء  األوسع  والسياسي 
تشويه  ثم  ومن  القيادية،  النخبة  على  والسياسية  االقتصادية 
ان عمومًا. وثانيًا، تحديد السمات الذاتية السياسية  تمثيل السكَّ
أهمية  على  الضوء  مُسلِّطًة  األحداث،  لهذه  كنتيجةٍ  الناشئة 
التغيير من خالل الحراك الجماهيري عبر رفع الثقة السياسية 
جديدة  سياسية  ذاتية  إلى  ذلك  أدَّى  وقد  الشارع.  إلى  بالنزول 
يقودهم،  الذين  وأولئك  القائد  بين  العالقة  تغيير  على  عازمة 

باختصار عازمة على تمثيل نفسها. 

النضال ضد ماذا؟ تحدي الخطاب االستبدادي
مع التركيز على إطاحة أنظمة ما بعد االستعمار من خالل 
الفوري  المطلب  زَ  ركَّ النظام”،  إسقاط  يريد  “الشعب  شعار 
األول على اإلطاحة بالديكتاتوريين القدامى في منطقة الشرق 
التغييرات  أمام  الطريق  فتح  مما  إفريقيا،  وشمال  األوسط 
المرحلة  في  النضال  تركز  وهكذا  والسياسية.  االقتصادية 
األولى من هذا التسلسل الثوري على إنهاء الحكم االستبدادي 
السياسي  المجالين  القومية في  الدولة  ترسيخ سيادة  أمل  على 
واالقتصادي ]3[. في حين كان هناك تركيزٌ كبير على إنهاء 
للحكم،  ديمقراطية  أشكال  بناء  لصالح  االستبدادي  الحكم 
فهم  من  تضلِّل-  الواقع  -وفي  تبسِّط  النقاشات  هذه  مثل  فإن 
في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  دول  تجذُّر  مدى 

االقتصاد العالمي.
الصهيوني  والكيان  واألردن  الخليج  دول  فعل  ردود  تُظِهر 
القوي  نفوذها  الثورات  تلك  على  وأوروبا  المتحدة  والواليات 
واهتمامها بالحفاظ على االقتصاد العالمي لإلبقاء على السوق 

ملف
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الحرة دون مساس. وكما يشير آدم هنية، فإن “هذا االندماج بين 
المجالين السياسي واالقتصادي تم تأكيده بقوة في طبيعة الرد 
المضاد للثورة” ]4[. وكما يوضح هنية، فإن واشنطن وحلفاءها 
ردوا أواًل بحذٍر وقلق في ضوء الثورة التونسية، في حين دعمت 
ودول  الصهيوني  والكيان  األردن  وملك  السعودية  المملكة 

الخليج مبارك وبن علي علنًا:
“تم التأكيد على رفض المملكة السعودية بشكل أكثر 
للمتظاهرين  السعودي  العاهل  انتقادات  خالل  من  صراحة 
حرية  و”باسم  “مندسين”،  باعتبارهم  والتونسيين  المصريين 
التعبير ينفثون حقدهم في الدمار ... وإثارة الفتنة الكيدية”. 
وبالمثل، وصف السفير اإلسرائيلي السابق في القاهرة السقوط 
المحتمل لنظام مبارك بأنه “سيناريو مروع” و”كارثة إلسرائيل 
والواليات  الخليج وأوروبا  السعودية ودول  والمملكة  واألردن 
الرئيس  -باألخص  آخرون  عرب  زعماء  قدَّم  المتحدة”. 
والشيخ  اهلل،  عبد  األردني  والملك  عباس،  محمود  الفلسطيني 
)المرجع  لبن علي ومبارك”  علنًا  دعمهم  اإلمارات-  في  نهيان 

السابق، 165(. 
الثورية في مصر،  الحركة  قوة  إطاحة مبارك وازدياد  مع 
وأهمية  المنظم  االنتقال  على  التركيز  إلى  الخطاب  تحوَّل 
المصالح  حماية  أجل  ومن  المنطقة.  في  الديمقراطي  التحول 
استغالل  إمكانية  على  بالحفاظ  تتحقَّق  التي  اإلمبريالية 
رد  تحوَّل   ،]5[ الرخيصة  والعمالة  الموارد  حيث  من  المنطقة 
النظام الرأسمالي الراسخ نحو إبراز الطبيعة االستبدادية لنظامي 
مبارك وبن علي وفصل النضال عن عدم المساواة االقتصادية 

العالمية. يكتب هنية:
هؤالء  لغة  تغيَّرت   ،2011 فبراير  في  مبارك  إطاحة  “بعد 
القادة. من موقفٍ تأرجَحَ بين الدعم السلبي والمفتوح لبن علي 
“انتقال  إلى  الدعوة  نحو  المهيمنة  السردية  اتجهت  ومبارك، 
منظم” والتزكية بالحاجة إلى “الديمقراطية”. أعرب الرئيس 
الحكومة  باسم  آخرون  ومتحدثون  أوباما  باراك  األمريكي 
موافقتهم على “روح االحتجاج السلمي والمثابرة” وأعلنوا أن 
 ... وشريكة  صديقة  كونها  في  “ستستمر  المتحدة  الواليات 
انتقال  لمتابعة   ... ضرورية  مساعدة  أي  لتقديم  استعدادٍ  على 
مثل  التصريحات  من  العديد  في  الديمقراطية”.  إلى  موثوق 
هذه، أعيد صياغة االنتفاضات على أنها نضاٌل بسيط من أجل 
من  سنوات طويلة  بإنهاء  فقط  معنية  السياسية،  الديمقراطية 
“االنتقال  مسألة  إلى  الغربية  القوى  تركيز  تحوَّل  االستبداد. 
المنظم” -وهي عبارة تكرَّرت بشكٍل مثير للغثيان من قبل 
القديمة”  االستبدادية  األنظمة  سابًقا  دعموا  الذين  أولئك  كلِّ 

)المرجع السابق، 165(. 

من  الوطني  التمثيل  سوء  الثورية  االنتفاضات  تكشف  لم 
قبل القادة لشعوبهم خالل الحكم االستبدادي فحسب، بل األهم 
من ذلك أنها كشفت مدى عمق ترسخ أنظمة ما بعد االستعمار 
السلطوي  الشكل  ساعد  لقد  األوسع.  العالمي  النظام  داخل 
بقمع  العالمي  االقتصادي  الترتيب  على  الحفاظ  على  للحكم 
يمكن  والسكان.  األرض  باستغالل  والسماح  الجماهير 
النيوليبرالية  بالنقلة  تلخيص الوجه الجديد للنظام الرأسمالي 
اعتماد  تعميق  أنتجت  والتي  العشرين  القرن  ثمانينيات  خالل 
منطقة الشرق األوسط على قوى الغرب اإلمبريالي، ما أدَّى إلى 

ترسيخ الالمساواة وتوسيع االنقسامات الطبقية في المنطقة.
لقد عمَّقت النيوليبرالية التناقضات االجتماعية والسياسية 
بالنفط  الغنية  الخليج  دول  )بين  المنطقة  في  واالقتصادية 
القدامى  المستعمرين  بين  وكذا  له(  المنتجة  غير  والدول 
االستعمار،  بعد  ما  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة 
التي اجتاحتها التحرُّكات الثورية في النهاية. من خالل برامج 
الوظائف  توفير  عن  الدولة  دور  تراجع  الهيكلي،  التكيف 
والخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها للسكان، 
من  إلخ.  واألمية،  الفقر  من  مدمرة  مستويات  إلى  أدَّى  مما 
صندوق  من  بوساطةٍ  صارمة  خصخصة  سياسات  تنفيذ  خالل 
السياسية  المكاسب  بعض  بدأت  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد 
واالقتصادية لحركات االستقالل في الخمسينيات والستينيات 
من القرن الماضي من خالل تأميم الصناعات تتالشى، تاركًة 
أحد  المثال،  سبيل  على  والفقر.  لالستغالل  عرضًة  السكان 
الغذاء  على  االعتماد  في  يتمثَّل  الخاصة  المدمرة  التغييرات 
المساعدات  خالل  من  الزراعي.  بثرائها  المعروفة  البلدان  في 
الغذائية ومبيعات القمح الرخيصة من الواليات المتحدة والحًقا 
السوق  منافسة  عن  المحليون  المزارعون  عجز  أوروبا،  من 
الدولية. “في عام 1960، كان معدل االكتفاء الذاتي في مصر من 
القمح )اإلنتاج المحلي بالنسبة لالستهالك( حوالي 70%. بحلول 
الذاتي إلى 23% مع ارتفاع  عام 1980، انخفضت نسبة االكتفاء 
الواردات إلى مستويات هائلة. تطابقت هذه العملية في الجزائر 
والمغرب وتونس -وقد دُعِمَت في تلك البلدان إلى حد كبير 
من خالل واردات الحبوب المدعومة من أوروبا بداًل من الواليات 
المتحدة” )هنية، 30(. ومن خالل الديون والمساعدات، أصبحت 
المنطقة جاهزة لالمتثال لسياسات اإلصالح النيوليبرالية وألن 

تصبح جزًءا من السوق العالمية.
أدى ما سبق إلى تراجع الدولة عن دورها في إعالة السكان 
السوق لالستثمار األجنبي  تحت عنوان تحرير االقتصاد وفتح 
الغذائية والغاز بما  المواد  ُألغِيَ دعم  والتبادل. وبناًء على ذلك، 
عملية  خالل  من  كبير.  بشكٍل  الطبقية  الهياكل  على  أثر 
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الخصخصة، ارتفعت البطالة مع تراجع الدولة عن توفير الحد 
والتعليم  والغذاء  السكن  مثل  المعيشية  الظروف  من  األدنى 
وغير ذلك، مما ترك الشباب بشكل خاص في وضٍع ضعيف. 
الخليج. “في  دول  إلى  الكثيرون  وللبحث عن وظائف، هاجر 
في  المهاجرين  العمال  من   %70 من  أكثر  كان  السبعينيات، 
الخليج من العرب -مصريون ويمنيون وفلسطينيون وأردنيون 
ولبنانيون وسوريون باألساس. وكان العديد من هؤالء العمال 
منخرطين في قطاع البناء )في عام 1975، كان 75% من العمال 
يمنيين مهاجرين، و50% مصريين، و40% أردنيين(” )هنية، 128(. 
بفائدة  جاء  الذي  البناء  مجال  في  العمل  في  الكثيرون  بدأ 
التحتية من  اقتصاداتها وبنيتها  بناء  الخليج في  لدول  كبيرة 
خالل العمالة الرخيصة. ولكن في أعقاب حرب الخليج 1990-
1991، عاد غالبية العمال المهاجرين إلى ديارهم مما تسبَّب في 

أزمة عمالة أعمق في أوطانهم.
هذه التطورات االقتصادية لها تأثيرٌ كبير على دور الدولة. 
فبينما يبدو أن الدولة تراجعت في المقام األول عن دورها في 
الرفاهة بسبب السياسات النيوليبرالية، إال أن تركيز رأس المال 
في أيدي القلة، ومعه تعزيز مركزية السلطة في آلة الدولة، لم 
يزيدا إال قوة. في مصر، على سبيل المثال، في ضوء النيوليبرالية، 
ظهر هذا التركيز في حكومة نظيف عام 2004 وما بعده، ومن 
خالل جمال مبارك، نجل حسني مبارك. توازى هذا المزيج من 
تركيز السلطة االقتصادية في أيدي نخبةٍ محدودة مع الحكم 
االستبدادي إلبقاء السكان تحت السيطرة ونزع فتيل إمكانية 
التمرد الجماعي ضد النظام، من خالل تعزيز الشرطة والقوات 
استغالل  بإمكانية  واالحتفاظ  السيطرة  إلحكام  العسكرية 

موارد المنطقة باإلضافة إلى العمالة الرخيصة. وفًقا لمها عبد 
التي  العالمية،  النيوليبرالية  العقيدة  مبادئ  “أحد  فإن  الرحمن، 
كان يُروَّج لها منذ أواخر السبعينيات، هو الحاجة إلى “دحر” 
إعادة  أن  المفارقات  ومن  القوة.  والمفرطة  المتفشية  الدولة 
العكس من ذلك في وظائف  إلى  أدَّت  النيوليبرالية  الهيكلة 
الدولة األكثر قسرية: األمن والعمل الشرطي” )عبد الرحمن، 
الماضي، كانت ميزانية وزارة  القرن  16( ]6[. منذ تسعينيات 
الداخلية “تزداد باستمرار بالنسبة إلى اإلنفاق العام، بما يتجاوز 
اإلنفاق على التعليم والصحة مجتمعين” )المرجع نفسه، 17(. 

لعبت النيوليبرالية دورًا مهمًا في مركزة سلطة الدولة في 
يد نخبة حاكمة صغيرة مع وعودٍ فارغة بإرساء الديمقراطية، 
تاركًة الشباب بشكٍل خاص في موقف متناقض. فمن ناحية، 
تم التعامل مع الشباب كمواطنين مسئولين تم تشجيعهم على 
داخل  الذات  لتحقيق  كطريقةٍ   ]7[ أعمال  رواد  يصبحوا  أن 
السوق الحرة. ومن ناحية أخرى، ومن خالل القمع القاسي، لم 
بالمشاركة في تشكيل حياتهم الخاصة، والتأثير  يُسمَح لهم 
في السياسات لصالحهم، وأن يصبحوا جزًءا نشًطا من المجال 
السياسي. تفاقمت هذه التناقضات في عاميّ 2010 و2011 في توجيه 
االنتفاضات الثورية األولى في المنطقة في تونس ومصر. على 
الرغم من وحشية وشراسة الثورة المضادة في المنطقة اليوم 
من خالل المؤسسات العسكرية ونخب رجال األعمال، غيَّرَت 
االنتفاضات الثورية بعمق من الذاتيات السياسية للثوار، ال سيما 
في عالقتهم مع رأس الدولة كقائدٍ لها. بإسقاط بن علي في 
تونس ومبارك في مصر، انتهى إرث ما بعد االستعمار لرئيس 
الدولة كبطٍل وأب وزعيٍم يقود األمة. ما يلي هو تحليل للذاتيات 
المتغيرة  المصري في عالقاتها  السياق  السياسية باألخص في 

بالقائد والتي بدورها غيَّرَت عالقاتها بالدولة وتصوُّرها لها. 

صعود ذاتية سياسية جديدة
في نهاية عام 2010، أدلى حسام الحمالوي، العضو القيادي في 
مدونته.  في  نشرها  مهمة  بمالحظةٍ  الثوريين،  االشتراكيين 
لقاءاته  الحمالوي  األجواء”، سجَّل  ما في  بعنوان “هناك شيٌء 
مع الناس العاديين في مصر مثل سائق تاكسي نقاًل عنه قوله 
“اهلل يحرق النظام ده. البلد دي هتولع قريب، قريب أوي. احنا 
مانقدرش نستحمل أكتر من كده. ليه الكل بيلوم حكومة 
نظيف؟ نظيف وال حاجة. حسني مبارك هو المسئول عن الوضع 
له. ليه مابتتكلموش عن مبارك؟” ]8[. بداًل من  اللي وصلنا 
التركيز على أحمد نظيف، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
رئيس  نحو  يتحوَّل  االهتمام  بدأ   ،2011 عام  حتى   2004 عام  من 
إلى  أشار  مُحًِقا عندما  الحمالوي  الدولة، حسني مبارك. كان 
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والعمل  الفكر  في  مبارك  استهداف  على  التركيز  أهمية 
في  بشكٍل خاص  مهمًة  الدولة  رئيس  إطاحة  الثوري. كانت 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  عبر  الثوري  التسلسل  هذا 
إفريقيا، مما فتح الطريق أمام إعادة تصوُّر العالقات بين الدولة 

والمجتمع في الدعوة إلى أشكال جديدة من التمثيل.
الخمسينيات فصاعدًا،  منذ  االستقالل  فترة حركات  طوال 
دمجت شخصياتٌ بارزة مثل جمال عبد الناصر صورة القائد مع 
م ناصر المكاسب الديمقراطية  صورة الدولة. في مصر، حطَّ
القليلة لثورة 1919، وحلَّ األحزاب السياسية والبرلمان، وفرض 
كبطٍل  الدولة،  رأس  ظلَّ  للقيادة.  مركزيًا  نموذجًا  بدوره 
وزعيم لألمة يجب الوثوق به واتِّباعه، مُكوِّنًا مهمًا يفرض 
عالقًة أبوية بين الدولة والشعب. لعب رئيس الدولة دور مقدِّم 

الرعاية، وطاَلبَ السكان بالتضحية في أوقات األزمات.
مبارك  حسني  المخلوع  الرئيس  استخدم  مصر،  حالة  في 
مرارًا عبارات مثل “كلنا فقراء” وأسوأ من ذلك في إشارته عام 
2010 إلى محاولة المعارضة تشكيل برلمان ظل، إذ علَّقَ قائاًل: 
الناس  يرى  كان  األب،  كشخصية  مبارك،  يتسلوا”.  “خليهم 
ويشير إليهم كأطفال ليس لديهم فهمٌ يُذَكر لالقتصاد السياسي 
والنظام العالمي. مع صعود الجماهير ضد ديكتاتورية مبارك 
والمحكوم  الحاكم  بين  العالقة  تغيَّرَت  للدولة،  كرئيس 
دور منقذ  لعب  الذي  الدولة،  لقد واجه رئيس  بشكٍل جذري. 
 ،]9[ إفريقيا  الشرق األوسط وشمال  األمة وبطلها في منطقة 
تحديًا في هذا التسلسل الثوري الذي غيَّر الفكر الشعبي إلى 
الطعن في القائد بما في ذلك طبيعته األبوية، ومن ثم الدولة. 
من خالل فصل رأس الدولة عن الدولة، ُفتِحَت مساحاتٌ جديدة 
كتبت  كما  والمجتمع.  الدولة  بين  العالقات  تصوُّر  إلعادة 

جماعٌة من األشخاص بشكل معبر: 
عالقة  يقيم  للحاكم،  تقديسه  من  المواطن  يتحرَّر  “إذ 
جديدة بينه وبين الوطن. “فلقد ظلت هذه العالقة منذ تأسيس 
القائد  الناصري عالقة ملتبسة، مشبوهة بهيبة الرئيس  النظام 
فال  الوطن،  وحدة  في شخصه  يجسد  أنه  يدعي  الذي  الملهم، 
يمكن االنتماء للوطن اال من خالل الوالء لشخصه. انهى ميدان 
التحرير هذه االسطورة، فأحس كل مواطن انه ينتمي مباشرة 
وجسديا للوطن دون اية حاجة للرجوع الى زعيم او قائد ملهم. 
خالله  من  الفرد  يشعر  افقيًا،  وطنيًا  وجدانًا  الميدان  ونسج 
بمسئوليته الشخصية تجاه الوطن، أي دوره المباشر في الحفاظ 

عليه وتسيير أموره والقيام على مستقبله” ]10[. 
في تحدي رأس الدولة خالل أحداث 2011، هناك ذاتية سياسية 
جديدة في طور التشكيل، رافضًة الطبيعة األبوية للدولة التي 
الحين،  ذلك  منذ  اتباعه.  يجب  الذي  القائد  على  فيها  جدال  ال 

تم إسقاط رأس الدولة من موقعه المنبوذ في الفكر والخيال 
والعمل السياسي. من رسم الرسوم الكاريكاتورية التي تسخر 
من القائد، إلى صعود حركة نسائية مهمة، حرَّرَت انتفاضات 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بشكل فعال عقول ومخيالت 
الذوات السياسية الجديدة واضعًة نهايًة إلرث ما بعد االستعمار 
للزعيم كبطٍل ينبغي اتِّباعه ]11[. في االنتفاضة اللبنانية لعام 
“كلن  وهو  مغزى،  ذا  محدَّدًا  هتاًفا  الجماهير  طوَّرَت   ،2019
يعني كلن”. منذ ذلك الحين، انطلقت شرارة الروح الجماعية 
للعمل الجماهيري في إسقاط رؤساء الدول، حيث يكون رؤساء 
الدول موضع تنازع، ويمكن تحديهم ومحاسبتهم. حتى لو لم 
األرض في مواجهة  أفعال سياسية على  إلى  حاليًا  يُترجم هذا 
ذلك  إلى  تُرِجمَ  فقد  المضادة،  للثورات  الجدد  الديكتاتوريين 

بالفعل في مخيالتهم. 

استنتاج 
مع العام 2011، تكتسح تصوراتٌ سياسية جديدة عقول وقلوب 
الثوار بحًثا عن أشكاٍل جديدة للتمثيل. إنها باختصار “سياسٌة 
تعتبر ما اكتشفته الحركة الجماهيرية أبديًا على أنه وجود ما 
ال وجود له، وهو المحتوى الوحيد إلعادة ميالد التاريخ” )باديو، 
64(. منذ االستقالل الوطني، تم تمثيل السكان بطرٍق تناسب 
وعلى  العالمي.  الرأسمالي  النظام  نحو  الموجهة  الدولة  قائد 
في  عميق  تأثيرٌ  النيوليبرالي  للتحول  كان  الخصوص،  وجه 
تراجع الدولة عن توفير الدعم للسكان، بينما في الوقت نفسه، 
تمركزت السلطة في أيدي عدد قليل من نخب رجال األعمال 

التي تدار من خالل رئيس الدولة.
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يُصوَّرون  السكان  أصبح  البطالة،  معدل  ارتفاع  مع 
من  تأديبه  يجب  عبًئا  والمجتمع،  الدولة  على  عبًئا  باعتبارهم 
خالل الشرطة والجيش. في هذا السياق على وجه الخصوص، 
تم تصوير الشباب بشكٍل مُشوَّه على أنهم كسالى ومدللون 
وغير مستعدين لتحمل المسئولية عن حياتهم وحياة بلدهم. في 
سياق شبيه، يُصوَّر الرجال والنساء على أنهم غير قادرين على 
النساء وكذلك  المقام األول يقمعون  الرجال في  التعاون، ألن 
يعني  ال  الحديث  هذا  المسيحيين.  على  يتغلبون  المسلمين 
تقويض العنف المأساوي الموجود فعليًا فيما يتعلق بالتحرش 
الجنسي والموقف تجاه المسلمين والمسيحيين. إال أن ما أثبته 
احتالل ميدان التحرير هو أن هذا االنقسام جاء نتيجة تشويه 
الدولة تمثيل الشعب، األمر الذي تغيَّر بشكل فعال مع الثورة 
عندما اجتمع الناس بكل اختالفاتهم خالل الثمانية عشر يومًا، 
وفتحوا إمكانية العمل الجماعي بهدف إيجاد طرق وأشكال 

جديدة للتمثيل، كما يرونها مناسبة. 
يمثل 2011 بذلك عامًا حاسمًا في العودة إلى الفكر والعمل 
الثوريين. لقد لعبت انتفاضات الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
دورًا جوهريًا في إعادة تصوُّر التحوُّل، والثورة، والعالقات بين 
إدراك  لحظة  في  الثوري  التغيير  بدأ  لقد  والدولة.  المجتمع 
احتالل  إن  الجماهيري.  العمل  خالل  من  التغيير  إمكانية 
والشباب  والطالب،  والعمال  والرجال،  النساء  قبل  من  الشوارع 
والمجموعات السياسية، فتح إمكانيات تحدي رأس الدولة، بل 
وإسقاط بن علي في تونس ومبارك في مصر عام 2011، وعبد 
عام  السودان  في  البشير  وعمر  الجزائر  في  بوتفليقة  العزيز 
االنتفاضة  أخيرًا، حققت  الدولة  رئيس  2019. من خالل تحدي 
بعد  ما  دول  وبين  المنطقة  في  مسبوق  غير  إنجازًا  الثورية 
االستعمار. من ناحية، بدَّدَت الغموض عن صورة القائد كبطل، 
بهدف محاسبة الرئيس. وثانيًا، فتحت المجال للطعن في العالقة 
المفصلي  السياسي  العمل  والدولة. هذا  القائد  بين  المركزية 
المهم يثير أسئلًة مهمة فيما يتعلق بتأثير الثورة على الفكر 

والممارسة الثوريين، خاصة فيما يتعلق بمسألة التمثيل.
تتعقَّد مسألة التمثيل بشكٍل كبير داخل سياق الرأسمالية 
في  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  تأثير  إن  العالمية. 
العالمي، من  الرأسمالي  النظام  لتالئم  فرض إصالحات وطنية 
تعقيد  دليٌل على مدى  لهو  السوق والخصخصة،  خالل تحرير 
آدم  قال  وكما  العالمية.  الرأسمالية  سياق  في  التمثيل  مسألة 
في  الثورية  العملية  تستمر  أن  “يجب  وبحق:  بصراحةٍ  هنية 
المُضي قدمًا لتوقيف الرأسمالية نفسها أو أن تُسَكت على مدار 

ليست  التمثيل  مسألة  فإن  وبالتالي،   .)173 )هنية،  آخر”  جيٍل 
مجرد مسألة داخل الحدود الوطنية من خالل عقدٍ بين الدولة 
والمجتمع، بل هي مسألة عالمية. كعملية طويلة، كانت تلك 
الحكم  في  الطعن  في  البداية  مجرد  المناطق  في  الثورات 
المباشرة  المطالب  ليس من حيث  االستبدادي والقمع والفقر، 
فحسب، ولكن أيضًا من حيث الفكر واألفكار والتصوُّرات. 
من خالل نهوض الشعب، حوََّلت إمكانية التغيير بشكٍل فعال 
الذاتيات السياسية بشكل ال رجعة فيه بما يزيل الغموض عن 

دور القائد ويفتح إمكانيات العمل الجماعي.
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ماجي صباغ

في  النساء  وتواجد  تاله  وما   2011 يناير  في  الجماهيري  للحراك  كان 
فيها،  فعالة  بأدوار  والقيام  ملحوظ  بشكل  واالعتصامات  التظاهرات 
وما نتج عن ذلك الحراك من تغيرات سياسية خالل العامين التاليين 
وخلق مساحة من حرية التعبير له، أثرٌ واضح في خلق موجة تحرر 

نسوي جديدة تالقت مع الموجة الثورية.

ثورة يناير وقضايا النساء:

بــاب لن يُغَلق
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وقد تزامن ظهور حركات التحرر النسوي في مصر 
الوطني واالحتجاجات وحركات  التحرر  مع حركات 
المقاومة الشعبية. فمع نزول جموع النساء في الطرقات بشكل 
اإلسكندرية  الفرنسية  القوات  وصول  على  احتجاجًا  عفوي 
ضمن الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798، ومشاركتهن في 
المقاومة الشعبية الشرسة ضد المحتل، تولَّد عن تلك المشاركة 
عقد اجتماع النساء في رشيد ناقشن خالله وضعهن االجتماعي 

مقارنة بوضع النساء الفرنسيات )هالة كمال، 2016(. 
وبعد ذلك، مثََّلت مشاركة النساء في مظاهرات مارس ضمن 
المستعمر  جالء  مطالب  رفعت  والتي   ،1919 في  الشعب  ثورة 
البريطاني، تحديًا كبيرًا لتقاليد المجتمع التي كانت تفرض 
على النساء قيودًا تحرِّم عليهن المشاركة في أيِّ نشاط عام. 
وكانت تلك نقطة انطالق موجة نسوية نادت بحق التعليم وحق 

التمثيل السياسي واالنتخاب.
الشعبية  االنتفاضات  هذه  تحقيق  عدم  من  الرغم  وعلى 
ألهدافها السياسية، فقد مثََّلت بوابة العبور للحركات النسوية. 
القيود  لكلِّ  النساء  تحدي  أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويرجع 
مقتصرًا  كان  الذي  العام،  المجال  واقتحامهن  المجتمعية 
بصورةٍ حصرية على الرجال، ولَّد لديهن إحساسًا بالقوة ساهم 
ومراجعة  االجتماعي  القهر  من  أخرى  مستويات  مواجهة  في 

األدوار االجتماعية المفروضة عليهن ومن ثم التمرد عليها.
تواجدت النساء، على اختالف انتماءاتهن الدينية والسياسية، 
حاضراتٍ بكثافة في اعتصام التحرير في يناير 2011، وشاركن 
الطعام  توفير  من  متنوعة  بأدواٍر  واضطلعن  التظاهرات،  في 
المواجهات  في  المصابين  وعالج  االعتصامات  في  واألدوية 
والمعارك خالل الـ18 يومًا وما بعدها، عالوة على قيادة المسيرات 

في أحيانٍ كثيرة. 
بأدوار  النساء  اضطلعت  بل  الحد،  هذا  عند  األمر  يقف  لم 
أكثر ارتباًطا بالقضايا التي تمسهن بشكٍل مباشر، فقد تصدَّت 
مجموعاتٌ مستقلة للتحرش في المظاهرات واالعتصامات بعد 
زيادة أعمال العنف الجنسي، وشاركت آالف النساء في مظاهرةٍ 
الجيش بتعريتها عند فض  التي قام قوات  الفتاة  تضامنية مع 
أجساد  بانتهاك  تندِّد  الوزراء، ورفعن شعاراتٍ  اعتصام مجلس 
النساء، كما نظمن مظاهرًة أخرى في فبراير 2013 رفعن فيها 
شعاراتٍ مندِّدة بالعنف الجنسي الذي يُمارس ضدهن في المجال 

العام.
لقد أحدث اقتحام النساء للشارع شرخًا في الصورة النمطية 
تلك  المحافظ،  والمجتمع  األسرة  برضا  تحظى  التي  للفتاة 
الصورة النمطية للفتاة المطيعة الخانعة ذات الصوت المنخفض 

التي يغلب عليها الضعف والعجز عن مواجهة المخاطر التي قد 
تتعرَّض لها بمفردها. 

في  شاركن  الالئي  النساء  على  التأثير  ذلك  يقتصر  ولم 
التي  الثورة،  تابعوا  ممن  الكثيرات  ليشمل  امتد  بل  الحراك، 
مثََّلت لحظًة تاريخية وتبعها زخمٌ خالل عامين كاملين. تعدَّدت 
مظاهر كسر القوالب والتمرد على األوضاع االجتماعية التي 
التي  الحدود  الكثيرات  وتجاوزت  النساء،  طاقات  من  تحدُّ 
رسمها المجتمع األبوي. سعت قطاعاتٌ من النساء إلى االستقالل 
الكثير  ومواجهة  إضافية  مادية  أعباء  وتحمُّل  األسرة  عن 
أكبر.  مساحةٍ شخصية  على  الحصول  سبيل  في  الصعاب  من 
وازدادت بشكٍل ملحوظ أعداد الفتيات الالئي تحدين الظروف 
االجتماعية التي فرضت عليهن ارتداء الحجاب وقررت خلعه، 
للتنقل.  كوسيلة  الدراجات  يقدن  الالئي  الفتيات  عدد  وازداد 
إال  دقيق ومُفصَّل،  بعضها  يبدو  قد  التي  الظواهر،  ليست هذه 

إشارات للمساحات التي تنتزعها المرأة بنفسها لنفسها. 
إلى جانب ذلك، رُفِعَت شعارات القوة واالستقالل على مواقع 
strong. independent wom-  التواصل االجتماعي
single moth- كما ُطِرحَت قضية الحق في األمومة an

بشكٍل  الثورة  قبل  وُطِرحَت  للجدل  مثيرة  قضية  وهي   ers
نظري عن حق األم في النسب، ولكن كان من المستبعد أن 
تعلن فتاٌة عن أحقيتها في االحتفاظ بجنينها من عالقة خارج 
إطار الزواج كما حدث عام 2017. وتعدَّدَت طرق تعبير النساء 
عن رغبتهن في تحطيم القيود المفروضة على أجسادهن ابتداًء 
بالرقص والتعبير الحركي ونشر فيديوهات لهن على وسائل 
التواصل االجتماعي، وصواًل إلى ارتداء ما يخترنه من مالبس 
في إعالنٍ ضمني بحقهن في السيطرة الكاملة على أجسادهن. 
الثورة،  السابقة، والتي لم تكن مألوفة قبل  المظاهر  تعبر 
عن تقدٍم على مستوى الحريات الشخصية وتغير أفكار النساء 
بشأن تحميلها مسئولية ما تتعرَّض له من سلطوية وانتهاكات 
بعض  اتجاه  الفكرة  لهذه  الداعمة  الظواهر  ومن  جنسية. 
تجاربهن  عن  االفصاح  إلى  جنسي  لعنف  تعرضن  ممن  النساء 
مع التحرش واالغتصاب من قبل غرباء أو أصدقاء أو شركاء 

في العمل. 
التواجد  تداعيات  العسكرية  السلطة  أدركت  البداية  منذ 
المكثف للنساء في ميدان التحرير وما يمثله من تحدٍ للسلطة 
والمجتمع المحافظ معًا، وما يترتب عليه من اقتحام المجال 
العام، فلم تتردَّد السلطة في المواجهة إلعادة الوضع إلى ما كان 
ن من صد تيار التغيير وإحكام سيطرتها  عليه. ولكي تتمكَّ
شرطة  من  القمعية  أدواتها  استخدمت  السياسي،  المجال  على 
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وجيش وقضاء، عالوة على أدواتها اإلعالمية أيضًا. وخالل ذلك، 
استخدمت السلطة كافة وسائل اإلرهاب من عنف جنسي على 

أوسع نطاق واعتقال النساء وانتهاكهن بشكل غير مسبوق. 

عنف جنسي على يد السلطة 
إحنا هنروَّحهم ونخليهم مينزلوش  بتوع مظاهرات،  “دول 
التحرير تاني”. لخَّصت هذه العبارة التي جاءت على لسان أحد 
 2011 التحرير يوم 9 مارس  الجيش، عند فض اعتصام  لواءات 
وإجراء كشوف  للناشطات  اعتقال  من  أعقابه  في  )وما حدث 
ط السلطة العسكرية من أجل  عذرية لهن(، الهدف الذي تخطِّ
تحقيقه، وهو عودة النساء للمنازل وجعل ثمن المشاركة في 

المجال العام باهًظا أكبر من أن تتحمَّله أيُّ امرأة.
تمارس الدولة البوليسية العنف الجنسي ضد النساء لتحقيق 
السيطرة من خالل تدمير إرادة الضحية وإرهاب األخريات من 
وتعدَّدت   .)2015 بلودوورث،  )ساندرا  المصير  نفس  مواجهة 
المواجهات  في  النساء  ضد  الموجه  الجنسي  العنف  أشكال 
مرة  ألول  استُخدِمَ  جماعي  جنسي  اعتداء  من  السياسية، 
نقابة  سلم  عند   2005 مايو  في  األسود  األربعاء  احتجاجات  في 
الصحفيين، حين قام بلطجية الحزب الوطني آنذاك باالعتداء 
وتمزيق  جماعيًا  جنسيًا  اعتداًء  ومتظاهرات  صحفيات  على 

مالبسهن تحت إشراف قوات األمن.
منهجًا  وأصبحت  الطريقة  بنفس  الحوادث  هذه  تكرَّرَت 
احتجاج  أيِّ  في  المتواجدات  النساء  مع  التعامل  في  للسلطة 

خالل فترة المد الثوري. وفي بيان مشترك صدر عن أكثر من 
30 منظمة نسوية وحقوقية في يونيو 2014، وُثَِّقت نحو 500 حالة 
من  آالف  إلى  باالضافة  واألصابع  الحادة  باآلالت  اعتداء جنسي 
حاالت التحرش الجنسي في ميدان التحرير والمناطق المحيطة 

به منذ فبراير 2011 وحتى يناير 2014. 
عاشتها  التي  التجارب  أسوأ  من  العذرية  كشوف  تعد 
التي  المؤلمة  فالتفاصيل  التحرير.  ميدان  في  المعتصمات 
وإهدار  اإلذالل  معاني  كل  مضمونها  في  تحمل  النساء  روتها 
الكرامة اإلنسانية. ويطبَّق هذا االنتهاك البشع من انتهاكات 
“احترازي”،  العسكرية كإجراء  السجون  في  الجنسي  العنف 
معتقلة  أي  ادعاء  حال  في  آنذاك،  لتصريحاتٍ عسكرية  وفًقا 
اغتصاب(.  بالفعل  هي  العذرية  )وكشوف  لالغتصاب  تعرضها 
لكن هذا التبرير، عالوة على كونه ذريعًة لالنتهاك الجنسي، 
فهو أيضًا كاذب، فعلى سبيل المثال ُأجِريَ هذا الكشف أيضًا 
على شاهدات حادثة فندق الفيرمونت، ما يعني أن هذا الفحص 
أصبح إجراًء روتينيًا كالتفتيش في جيوب وحقائب المتهمين 

للبحث عن أدلة إدانة! 
إن إجراء فحوص العذرية، أو بتعبير أدق تحري وجود غشاء 
المهبل، ليس مجرد عنف جنسي ترتكبه السلطة ضد النساء بل 
يحمل رسالة إرهاب للنساء مفادها أن نشاطهن الجنسي مُراَقب 

من سلطة الدولة. 
يكفي  بما  لها  المُلتََفت  غير  األخرى  العنف  مظاهر  ومن 
حرمان النساء المعتقالت من استخدام الفوط الصحية، خاصًة 

الصورة من ميدان التحرير - 2011 
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في فترات التحقيق األولى التي تجري في مقرات األمن الوطني 
آثار  له  أمرٌ  الشهرية، وهو  الدورة  بفترة  إذا تصادف مرورهن 

صحية ونفسية سيئة على النساء. 
الثورة هو  بعد  ل  الذي تشكَّ النسوي  التحرر  تيار  ما يميز 
للسيطرة  القائم  والنزاع  النساء  بجنسانية  تتعلق  قضايا  طرح 
على أجسادهن فيما بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع الذين 
ناحية  من  النساء  وبين  ناحية،  من  المحافظ  التيار  يشكلون 
أخرى. ففي السنوات القليلة الماضية، وبعد ظهور حركة أنا 
أيضًا )Me Too(، كان لها أثر كبير في تشجيع العديد من 
في  االغتصاب  أو  للتحرش  تعرضهن  اإلفصاح عن  على  النساء 

المجال الخاص. 
من ناحية المجتمع، فهو يعيش حالة تطبيع مع ما تتعرَّض 
له النساء من تحرٍش أو اغتصاب في أماكن خاصة أو في إطار 
تبريره  يفوق  بشكٍل  الجرائم،  لهذه  والتبرير  عالقات خاصة، 
أو  الشوارع  في  أو  العمل  في  العام  المجال  في  الجرائم  لنفس 
الكاملة  المسئولية  الضحية  فتتحمَّل  المواصالت،  في وسائل 
عمَّا يحدث لها نتيجة لتواجدها في هذا المكان في ذلك الوقت 
مع ذلك الشخص. لماذا إذًا تُعتَبَر هذه التفصيلة نقطًة محورية 
في تغيير مفهوم المرأة عن جسدها؟ ألن إفصاح أي امرأة عن 
تعرُّضها للعنف الجنسي في سياق يتعارض مع المعايير التي 
وضعها المجتمع هو بمثابة إعالن هؤالء النساء سلطتهن على 

أجسادهن ورفض أي وصاية خارجية أخرى. 

ومن هنا تنبَّهت سلطة الدولة إلى خطورة انتشار مثل هذه 
األفكار التي تشجِّع النساء على المطالبة بحقوقهن الجنسية 

ورفع الوصاية المجتمعية واألسرية عليها. 
تنبهت سلطة الدولة إلى ظهور جيل جديد من الفتيات الالتي 
السائد  المشترك  المفهوم  مع  يتعارض  مفهوم مختلف  لديهن 
السلطة إال أن عبَّرت عن  المفروض اجتماعيًا. فما كان من 
والتعدي  النساء  أجساد  على  الوصاية  في  المزعوم  استحقاقها 
المباشرة،  القمعية  أدواتها  باستخدام  الشخصية  حريتهن  على 
فسجنت العديدات بتهم تتعلق بالدعارة وتهديد قيم األسرة في 
القضية المعروفة بفتيات للتيك توك، واعتقلت الشهود ونشرت 

ملفات خاصة تتضمن جانبًا من الحياة الشخصية لهم. 
غير أن أدوات القمع السياسي من شرطة وجيش ومنظومة 
الهيمنة  تحقيق  من  الدولة  سلطة  ن  تمكِّ ال  وحدها  قضائية 
الكاملة على المجتمع، لذا فهي تعمل في اتجاهٍ مواٍز على إعادة 
للمرأة  واألزلي  الطبيعي  الدور  عن  المحافظة  األفكار  إنتاج 
المنظومة  وتستخدم  زعمهم.  حدِّ  على  للمجتمع،  و”األصلح” 

اإلعالمية لترسيخ هذه األفكار. 
ال يتطلب األمر مجهودًا في التحليل للتوصُّل إلى الخطاب 
مجرد  أن  بل  الدولة،  نظر  وجهة  في  المرأة  دور  عن  السائد 
مشاهدة اللقاء الخاص مع انتصار السيسي، والذي عُِرضَ على 
شاشة التليفزيون، يكفي لكي نتبيَّن منه نموذج المرأة التي 
المطيعة  الفتاة  هي  المثالي  المرأة  نموذج  النظام.  لها  يروِّج 
التي يجري إعدادها لتصبح زوجًة تتحمَّل وحدها عبء تربية 
أيضًا  وهي  طبعًا  األجر  مدفوع  غير  المنزلي  والعمل  األطفال 
سلعة للزينة. نموذج للمرأة الجاهلة والمنعزلة عن المجال العام 
والتي ليس لها وعيٌّ نقدي، ذلك ألن دورها األساسي محصور 
في القيام بأعمال مملة ومتكررة وال تتطلب أي مهارات من 

رعاية وطبخ وتنظيف. 
نالت بعض  تلميح لقضايا  أو  اللقاء من أيِّ ذكر  خال هذا 
قوانين  على  تعديالت  إجراء  مثل  السابقة  العقود  في  االهتمام 
األحوال الشخصية لصالح النساء أو االهتمام بالصحة االنجابية. 
واسعة  قطاعات  تعبئة  من  النظام  ن  تمكَّ كيف  أيضًا  رأينا 
من الطبقة الوسطى حول الدفاع عن العائلة واألخالق واألمن، 
والتحريض ضد ذلك النموذج من المرأة الذي انتعش مع الثورة، 
نموذج  لصالح  ومناضلة،  وعاملة  طالبة  باعتبارها  المرأة  حيث 
حماية  في  دورها  ينحصر  وزوجة  وبنت  كأم  للمرأة  رجعي 
األسرة، وبالتالي “الوطن” من وجهة نظر النظام، من االنهيار. 
وال يفوتنا هنا أن نشير إلى أن هذا الخطاب يتماشى تمامًا مع 
التيار اإلسالمي، فهو يشارك النظام رجعيته وعدائيته للمرأة، 
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فيعيد إنتاج هذه الدعاية بصوٍر دينية وأخالقية متنوِّعة. 
روَّج السيسي خالل اللقاء المُشار إليه أن تعيين 8 وزيرات في 
حكومته ووجود 90 نائبة بمجلس النواب يُحسَب أحد إنجازاته 
على صعيد حقوق النساء. لكن تعيين نساء على رأس وزارات 
مهمة أو تمثيلهن في المجالس النيابية لم يوقف انتهاك الحقوق 
القانونية والدستورية لنساء أخريات، ولم يحسِّن وضع النساء 
بشكل عام. عالوة على أن الحديث عن برامج التمكين التي 
تقوم على تقديم قروض للنساء الفقيرات تحت مسمى تمويل 
مشاريع متناهية الصغر أصبح حديًثا مبتذاًل ال تجني النساء من 
خالله أية منفعة، بل تتراكم األقساط على المقترضات، وفي 
القرض  على سداد  قدرتهن  لعدم  النساء  تسجن  أحيان كثيرة 

للمؤسسة المالية المقرضة. 

معارك أوسع 
النسوي  التحرُّر  لموجة  الكبير  الصعود  من  الرغم  على 
الدولة  التحديات من  الماضية في مواجهة أكبر  السنوات  في 
واألفكار المحافظة والرجعية، هذا الصعود الذي يُعدُّ مكتسبًا 
مهمًا للنساء، لم يمتد التأثُّر بهذه الموجة، التي اقترنت بثورة 
يناير، إال إلى قطاٍع محدود للغاية من النساء، بعضهن شاركن 
في الثورة وتأثَّرن بها، وأخريات يعملن في وظائف قد تدر أجورًا 
مرتفعة نسبيًا توفر لهن امتيازات اقتصادية ومساحة أكبر من 
حرية االختيار، بينما تظلُّ الغالبية العظمى من النساء بعيدة عن 

هذا التغيير. 
يرجع ذلك إلى عدة أسباب، نذكر منها الطبيعة البرجوازية 
لخطاب الحركات النسوية بشكل عام نتيجة لسيطرة أفكار 
ناجم  النساء  اضطهاد  سبب  أن  ترى  والتي  الليبرالية  النسوية 
الليبرالية،  للنسوية  بالنسبة  باألساس.  أيدولوجية  عوامل  عن 
نَت  فإن األفكار المجتمعية التي تنتقص من جنس األنثى مكَّ
إمكانية  هناك  أن  النظرية  هذه  وترى  السيطرة.  من  الرجال 
بمجرد  المساواة-  تحقيق  -أي  الناس  لكلِّ  شيء  إلتاحة كلِّ 
تغيير القوانين التي تميِّز ضد النساء والعمل على تذليل العقبات 
هارمان،  )كريس  القيادية  للمناصب  النساء  تقلُّد  طريق  في 
ألسباب  المادي  التحليل  السائدة  النظرية  هذه  تتجاهل   .)2014
االضطهاد والذي يكمن في الطريقة التي تتبعها األسرة إلعادة 
إنتاج قوة العمل. فالمرأة تقوم بالعمل المنزلي وتلبية احتياجات 
المجتمعية  القيم  نفس  على  األطفال  وتربية  الجنسية  الزوج 
السائدة -والتي تخدم النظام. وتتجاهل النسوية الليبرالية قضية 
العمل المنزلي غير مدفوع األجر، الذي يكبِّل المرأة ويجعلها 
تدفع الثمن نيابًة عن الرأسمالية، حتى ال يضع هذا الرافد من 

النسوية نفسه في مواجهة مع الرأسمالية. 
وكذلك طبيعة القضايا التي أثيرت والتي تتعلق بالحريات 
الجنسية للنساء، والتي يُنَظر إليها على أنها قضايا تخص نساء 
الطبقات المتوسطة والعليا )المرأة والذاكرة، 2016(، إذ اختُِزَلت 
في رغبة بعض النساء في إقامة عالقات خارج إطار الزواج. غير 
أن هذه القضية تتعدى مجرد رغبة النساء في التحكم وحدهن 
واالغتصاب  األسري،  العنف  لتشمل  الجنسية،  حياتهن  في 
العذرية،  ومفهوم  الشرف،  وجرائم  اإلناث،  وختان  الزوجي، 
والمجتمع  الدولة  من  بوضعها كلٌّ  تقوم  التي  العفة  ومعايير 
المعايير،  هذه  وفق  النساء  ومحاسبة  الدينية،  والمؤسسات 
باإلضافة الى قوانين األحوال الشخصية وحق اإلجهاض اآلمن. 

إن االنحسار السريع للموجة الثورية 2011-2013، وهيمنة نظام 
الثورة المضادة بأجهزته القمعية واإلعالمية على المجال العام، 
وإحكام السيطرة على المجال السياسي، ساهم بشكٍل كبير 
في وضع حدودٍ أمام توسيع رقعة نقاش هذه القضايا وكسب 
أن هناك مساحًة محدودة في  إال  النساء.  تأييد عدد أكبر من 
يمكن  النظام  سيطرة  خارج  ما-  حدٍّ  -إلى  تزال  ال  الفضاء 
النساء  قضايا  يثير  اشتراكي  نسوي  تيار  بناء  في  استغاللها 
قضية  السيما  الرأسمالية،  النظام  في  المتأصِّلة  جذورها  في 
التراكم  األجر ودوره في عملية  المنزلي غير مدفوع  العمل 
الرأسمالي، ويثير كذلك القضايا التي تتعلق بالحريات الجنسية 

للنساء بشكٍل أوسع. 

مراجع: 
عبر  المصرية  النسوية  الحركة  مطالب  من  لمحات   -

تاريخها، هالة كمال، مؤسسة المرأة والذاكرة 2016. 
- جذور العنف الجنسي، ساندرا بلودوورث، بوابة االشتراكي 

 .2015
هارمان،  كريس  الثورية،  واالشتراكية  المرأة  تحرر   -

بوابة االشتراكي 2014. 
- النسوية والجنسانية، مؤسسة المرأة والذاكرة 2016. 

هارمان،  والفلسفة، كريس  السجن  - جرامشي: كراسات 
بوابة االشتراكي، 2015. 

- مدخل إلى قراءة فكر أنطونيو جرامشي، هشام مصطفى، 
إضاءات 2020. 

- موقع ويكي جندر. 
- منصة حكي نسوي. 
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»الرأمسالية التقليدية حتتضر«: 

كوفيد-19 والركود وعودة الدولة )اجلزء 1 من 2(

الذي كان  العالمي،  االقتصاد  يُساق   .)1( الفوضى  النيوليبرالية في حالةٍ من 
يترنَّح بالفعل، نحو ركودٍ حاد، إن لم يكن كساد، بفعل تفشي كوفيد-19. 
أطَلقَ ذلك أزمًة تاريخيًة في النظام الرأسمالي هزَّت الدوجماوات الراسخة. 
الحكومات التي كانت في السابق تدافع عن السوق الحرة باعتبارها حالًّ لمظاهر 
االعتالل االجتماعي، صارت اآلن تطبِّق مستوياتٍ فائقة من تدخُّل الدولة في 

االقتصاد. 

 جوردان هامفريز*
 ترجمة: سيد صديق

اقتصاد
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لالستجابة  تكراٍر  مجرد  ليس  هذا  لكن 
الحكومية ألزمة 2008 المالية، حين كان تدخُّل 
تضاعِف  أن  قبل  وجيزًا  فاصاًل  البنوك  إلنقاذ  الدولة 
اإلجراءات النيوليبرالية. في المقابل، ستظل هناك حاجٌة 
إلى مستوياتٍ عالية من تدخُّل الدولة في وجه الركود 
تتراجع  ولن  المتزايد،  اإلمبريالي  والتنافس  العالمي 
األولى.  الصدمة  تأثير  زوال  بمجرد  الوراء  إلى  الدولة 
وكما َطرَحَ المؤرِّخ االقتصادي البريطاني آدم توز، فإن 

“االقتصاد لن يعود مجدَّدًا كما كان” )2(. 
نهايتها،  على  للنيوليبرالية  التاريخية  الحقبة  توشك 
اإلجراءات  إلى  ببساطة  العودة  يعني  ال  هذا  لكن 
عن  -ناهيكم  الماضي  القرن  من  القومية  االقتصادية 
تدابير االكتفاء الذاتي الصريحة. هناك سماتٌ هيكلية 
مُعيَّنة في الرأسمالية الحديثة تضع حدودًا لمدى تحوُّل 
األمور، لذا فإن مدى عمق هذه التغييرات سيظل عالمة 
رة من األزمة.  استفهام مفتوحة في هذه المرحلة المبكِّ
تاريخيةٍ  فترةٍ  نحو  نخطو  أننا  الواضح  من  ذلك،  ومع 

جديدة من الرأسمالية. 

الت السابقة في النظام الرأسمالي  التحوُّ
التناقضات. ويتطوَّر  التاريخ في مساٍر من  “يتحرَّك 
االقتصادية  البنية  وهو  أال  برمته،  التاريخ  هيكل 
تتلو  أشكاٌل  التناقضات.  من  مساٍر  في  أيضًا  للمجتمع، 
اليوم  مجتمع  يُطوِّر  بينما  ينتهي.  ال  منواٍل  في  أخرى 
إلى درجةٍ هائلة، وبينما يغزو بقوةٍ عوالم  إنتاجية  قوى 
جديدة، وبينما يُخضِع الطبيعة لهيمنة اإلنسان على نطاٍق 
القبضة  في  االختناق  إلى  الحال  به  ينتهي  مسبوق،  غير 
الرأسمالية. والتناقضات المتأصِّلة في جوهر الرأسمالية 
تطوُّر  بداية  في  جنينية  مراحل  في  التي ظهرت  ذاتها، 
من  مرحلةٍ  كلِّ  مع  وتمدَّدَت  تنامَت  قد  الرأسمالية، 
اإلمبريالية واالقتصاد  بوخارين،  نيقوالي   - الرأسمالية” 

العالمي )3(. 
الراهنة  الحقبة  إال  المقالة  هذه  قرَّاء  أغلب  يشهد  لم 
من الرأسمالية في نسختها النيوليبرالية. قد يبدو إًذا أن 
نة من هذه الحقبة لهي أبعادٌ أبدية للنظام. غير  سماتٍ مُعيَّ
أنه، بينما تظلُّ ركائز الرأسمالية -أي االنقسام الطبقي، 
ركائز  بين  من  المال،  رأس  وتراكم  واالستغالل، 
المراحل  من  بالكثير  النظام  مرَّ  فقد  ثابتة،  أخرى- 
المتباينة من التطوُّر. وكما جادََل ماركس وإنجلز في 
البيان الشيوعي، فإن “البرجوازية ال تستطيع أن تستمر 

وبالتالي  اإلنتاج،  ألدوات  مستمٍر  تثويٍر  دون  الوجود  في 
 .)4( االجتماعية”  العالقات  كل  ومعها  اإلنتاج،  لعالقات 
وسياسية  اقتصادية  بأزماتٍ  العام  التوجُّه  هذا  يقترن 
تلو  مرًة  الرأسمالي  النظام  تجبر  كبرى  واجتماعية 
مواجهة  أجل  من  نفسه  هيكلة  إعادة  على  األخرى 
ل  التحديات الجديدة. وهناك ثالثة أهداف أساسية تشكِّ
عملية التكيُّف هذه، أال وهي: تعظيم األرباح في كلِّ 
مصالحها  حماية  على  الرأسمالية  الدول  وقدرة  مرحلة، 
على  الحفاظ  هو  جوهرية  واألكثر  الجيوسياسية، 
السيطرة الرأسمالية على وسائل اإلنتاج. قد ترشدنا نظرٌة 
على التحوُّالت السابقة في النظام إلى فهم األزمة الحالية. 
حول  رة  المبكِّ مراحلها  في  الرأسمالية  تمحورت 
الصادرات  على  ز  ركَّ اقتصادي  نظامٌ  وهي  المتاجرة، 
واتَّسَم بمستوياتٍ منخفضةٍ نسبيًا من التصنيع والتمويل 
ذلك  أفسَحَ  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  وفي  التجاري. 
الحقبة  وتلخَّصَت هذه  اإلمبريالية.  بدايات  أمام  الطريق 
والواليات  ألمانيا  مثل  جديدة،  صناعية  دوٍل  نهوض  في 
المتحدة واليابان. وتمثََّلت السمات المهيمنة لتلك الحقبة 
في النمو السريع للتجارة الدولية -نمت التجارة الدولية 
المتنامي  والصراع  و1913-   1870 عاميّ  بين  مرات  تسع 
بين القوى اإلمبريالية القديمة، بريطانيا وفرنسا وروسيا 
واإلمبراطورية النمساوية المجرية، ومنافسيها الناشئين، 
الواليات المتحدة وألمانيا واليابان. وفي الوقت نفسه، أدَّى 
اإلمبراطوريات  تراجع  إلى  للعالم  االستعماري  التقسيم 
العتيدة سابًقا في الصين والهند، عالوة على اإلمبراطورية 

اإلسالمية التي تمركزت في تركيا. 
العالمية  الحرب  أمام  الباب  اإلمبريالي  التنافس  َفتَحَ 
االقتصادات  ضعف  عن  النقاب  كشفت  التي  األولى، 
روسيا  انهارت  الحرب،  أتون  وفي  القديمة.  والنُُظم 
القيصرية، وإمبراطورية النمسا-المجر، واإلمبراطورية 
الواليات  سعت  ثم  العالمية.  التجارة  وتقلَّصَت  العثمانية، 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا سعيًا محمومًا من أجل إعادة 
بينما تصارعت هذه  أجل مصالحها،  العالم من  تشكيل 
القوى فيما بينها على موقع الهيمنة العالمية. وما أربَكَ 
هذا الصراع بمزيدٍ من الفوضى كان االنفجار السياسي 
الهائل الذي اندلع في أعقاب الحرب والثورة في روسيا: 

األولى،  العالمية  الحرب  أعقبت  التي  السنوات  “في 
برلين،  إلى  بوسطن  من  واصلًة  الحمراء  األيادي  كانت 
التباينات،  بعض  مع   … نيويورك  إلى  نيوزيلندا  ومن 
كان من الممكن تكرار األمر في الكثير من أرجاء 

كوفيد-19 والركود وعودة الدولة
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العالم في أعقاب الحرب العالمية األولى -شعورٌ بأن العالم 
ك، وخياالتٌ عن النفوذ الشيوعي التآمري، وأزمٌة  يتفكَّ
واالضطرابات  اإلضرابات  من  وموجٌة  خانقة،  اقتصادية 
الصراع  عن  المتطرِّفة  للخطابات  وتأجيجٌ  المصنعية، 

الطبقي والعنف من كال الجانبين” )5(. 
والتناقضات،  التحوُّالت  من  فترًة  العشرينيات  كانت 
“الطوفان:  المذهلة  دراسته  في  توز  آدم  يوضِّح  مثلما 
الحرب العظمى وأمريكا وإعادة تشكيل النظام العالمي 
)1916-1931(” )6(. بعد ركود 21-1920 وأزمة 1923، جاءت 
فترٌة من التعافي االقتصادي واالستقرار السياسي النسبي. 
نَت بعض الدول من استخدام االقتراض من الخارج  تمكَّ
االنقسامات  أن  غير   .)7( االقتصادية  التنمية  تمويل  في 
أن  بعد  حلٍّ  دون  ظلَّت  التي  والجيوسياسية،  االقتصادية 
في  استمرَّت  أوزارها  األولى  العالمية  الحرب  وضعت 
تقويض أيِّ أمٍل في سالٍم ممتد. دََفعَت الواليات المتحدة 
األخرى،  الدول  مع  المفتوح”  “الباب  بسياسة  بمطالبها 
ن رأس المال األمريكي، وكذلك البضائع  حيث يتمكَّ
األمم  تحتفظ  حين  في  بحريةٍ  التدفُّق  من  األمريكية، 
النظام  من  العكس  على  أراضيها،  بوحدة  الكبرى 
االستعماري للقوى األوروبية. تكيََّفت فرنسا وبريطانيا 
كلتاهما  سعت  بينما  المتحدة،  الواليات  رغبات  مع 
في  بدأت  الدول  بعض  لكن  الخاصة،  أجندتها  لتحقيق 
لخَّصَ   ،1928 العام  في  األمريكية.  األجندة  مقاومة 
حول  رؤاه  هتلر  أدولف  المستقبلي  الفاشي  الديكتاتور 
التهديد المتنامي للواليات المتحدة على القوى األوروبية 

على النحو التالي: 
أبعادٍ  ذات  جديدة  كقوةٍ  المتحدة  الواليات  “نهضت 
كبرى تزعِج القوى السابقة برمتها وترِبك تراتب الدول 
… تنهض الواليات المتحدة في كلِّ المجاالت باعتبارها 
أجل  من  تكافح  التي  األوروبية  للدول  األشد  المنافس 
غزو أسواق العالم من خالل التصدير. ويسمح لها حجم 
معدَّات  وبالتالي  اإلنتاج،  بزيادة  المحلية  سوقها  وثروة 
اإلنتاج، التي تقلِّل تكلفة الصناعة، إلى درجة أنه -رغم 
أسعارها  خفض  الممكن  من  يبدو  ال  الهائلة-  األجور 

أكثر من ذلك” )8(. 
ضد  تتحد  سوف  أوروبا  أن  هتلر  استنتج  هذا،  ومن 
-تحت  المتحدة  والواليات  السوفييتي  االتحاد  من  كلٍّ 
اليابان  الزمن، حاولت  ألمانيا. ولفترةٍ من  قيادة وهيمنة 
القفز فوق التناقض بين طموحاتها اإلمبريالية المتنامية 
أن  بيد  المتحدة.  للواليات  المتصاعدة  والقوة  آسيا  في 

ا على  التوتُّرات المتزايدة حول الصين جعلت ذلك عصيًّ
التحقيق. ومع حلول نهاية العشرينيات، صَعَدَ االتجاه نحو 
تدخُّل الدولة والتأميم االقتصادي كردِّ فعٍل على هذه 
االقتصاد  وتباطؤ  العالمية  للقوى  المتغيِّرة  الديناميات 

العالمي. 
دَت بدايات الكساد الكبير بصورةٍ هائلة من هذا  وطَّ
االتجاه، وأسفرت عن سلسلةٍ من الكتل التجارية الحمائية 
تنامت  وبينما  الدولة.  بقيادة  التنمية  على  زَت  ركَّ التي 
اندالع  على  السابقة  العقود  في  بسرعةٍ  الدولية  التجارة 
واالرتباكات  االضطرابات  أدَّت  األولى،  العالمية  الحرب 
الكبير  والكساد  العالميَّتين  الحربين  عن  الناتجة 
بشكٍل كبير.  الدولي  االقتصادي  التكامل  تباطؤ  إلى 
أبشيرش،  مارتن  البريطاني  االقتصادي  يوضِّح  وكما 
فإن “التجارة العالمية نمت في الفترة من 1913 إلى 1950 
 ،)9( والخدمات”  للبضائع  العالمي  اإلنتاج  وتيرة  بنصف 
لثالثين  تصاعَدَ  الذي  المال،  رأس  تدفُّق  انخفض  بينما 
عامًا قبل الحرب العالمية األولى، من 6% من الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى أقل من 2% حتى منتصف الثالثينيات )10(. 
اإلنتاج االقتصادي  أن نسبًة متناميًة من  كان هذا يعني 
تُنتَج وتُستَهَلك في إطار الحدود القومية. ظهرت األشكال 
واالتحاد  النازية  ألمانيا  في  الدولة  تدخُّل  من  القصوى 
االتجاه أضعف بكثير في  بينما كان هذا  السوفييتي، 
الواليات المتحدة، لكن كان هناك توجُّهٌ عام في هذا 
على  التركيز  هذا  ابتُكِرَ  الفترة.  تلك  خالل  المسار 
القومية االقتصادية وآليات إدارة رأسمالية الدولة من أجل 
حماية مصالح دوٍل معيَّنة، بداًل من إعادة تنشيط االقتصاد 
العالمي ككل. وكان تدمير رأس المال نتيجة الحرب 
العالمية الثانية هو فقط ما نَجَحَ في إخراج النظام العالمي 

من ركوده. 
من  حالًة  العالمي  النظام  شهد  الحرب،  أعقاب  وفي 
الشرقية  أوروبا  في  الدولة  رأسمالية  بين  االستقطاب 
والنظام الديمقراطي الليبرالي بقيادة الواليات المتحدة. 
وفي الغرب، كان من شأن إعادة اإلعمار ما بعد الحرب، 
السالح  باقتصاد  المدعوم  الطويل  االقتصادي  واالزدهار 
الدائم، أن يفتح الباب أمام فترةٍ جديدة، يُطَلق عليها أحيانًا 
بشكٍل مُضلِّل الحقبة الكينزية. كانت تلك حقبًة من 
وهيمنة  الرفاه  في  والتوسُّع  التوظيف  معدَّالت  ارتفاع 
الشركات الحكومية القوية. كان دور الدولة مركزيًا 
في التنمية االقتصادية، ليس في الشرق الستاليني فحسب، 
بل في الغرب أيضًا. وكما َطرَحَ االقتصادي الماركسي 

اقتصاد



مايك كيدرون في ذلك الوقت، فإنه: 
“لم يكن هناك شكٌّ في أن تدخُّل الدولة ومساعدتها 
منذ  الغربية  الرأسمالية  وجه  لتغيير  الكثير  فعال  قد 
الحرب. وأسفر ذلك عن قطاعاتٍ عامة كبيرة وحديثة، 
تلك  والتمويل،  واالتصال  والنقل  الطاقة  في  وازدهاٍر 
البلدان.  معظم  في  التخطيط  أساس  تمثِّل  التي  األمور 

وكان لذلك تأثيره أيضًا في القطاع الخاص” )11(. 
تدهوَرَ هذا الوضع ببطٍء مع صعود الشركات مُتعدِّدة 
-التي  الدولية  التجارة  من  الجديدة  والموجة  الجنسيات 

بدأت قبل الحقبة النيوليبرالية. 
لها  نرسم  بأن  جديرة  جوهرية  نقاط  أربع  هناك 

ًطا هنا.  مُخطَّ
أواًل أن التغيُّرات في النظام الرأسمالية ليست مدفوعة 
بصورةٍ حصرية باالحتياجات االقتصادية الضيِّقة للطبقة 
م في  التحكُّ إلى  الحاجة  أيضًا  الحاكمة، فهي تعكس 
مة وإنزال الهزيمة بها. لم تحدث التغيُّرات  العمالة المنظَّ
في الرأسمالية خالل الفترة بين الحربين ببساطة بسبب 
بل  الكبير،  والكساد  الحرب  عن  نتجت  التي  الفوضى 
الثورات  وموجة  الروسية  الثورة  على  فعٍل  أيضًا كردِّ 
و”الصفقة  ألمانيا،  في  النازية  وكانت  تلتها.  التي 
روسيا،  في  والستالينية  المتحدة،  الواليات  في  الجديدة” 
أال  مع مشكلةٍ مشتركة،  التعامل  في  مختلفة  أساليب 
لم  وبالمثل،  الرأسمالي.  للنظام  الثورية  التهديدات  وهي 
ببساطة  الحرب  بعد  ما  الرفاه  دولة  في  التوسُّع  يكن 
بواسطة االحتياجات االقتصادية الضيِّقة لرأس المال، بل 
أيضًا لترويض الطبقة العاملة التي كانت تتوق إلى الثأر 
الفجَّة.  الالمساواة  من  عقود  أربعة  بعد  الرأسمالية  من 
وكان الهجوم النيوليبرالي في السبعينيات والثمانينيات 
تمامًا كما  النقابات،  في كسر شوكة  برغبةٍ  مدفوعًا 
وفي  الربحية.  استعادة  نحو  باالتِّجاه  مدفوعًا  كان 
العموم، من المستحيل التوصُّل إلى فهٍم شامل لالقتصاد 

دون فهٍم متكامٍل لالقتصاد والسياسة معًا. 
المال  رأس  بين كتل  اإلمبريالي  التنافس  يُعَدُّ  ثانيًا، 
الرأسمالي.  النظام  في  التغيُّرات  تشكيل  في  عاماًل 
يستخدم النظام الرأسمالي الصدمات الناتجة عن الحرب 
لخلق الظروف التي يمكن أن تحدث في ظلِّها تغيُّراتٌ 
كبرى في هيكل الرأسمالية. من الصعب تخيُّل تدخُّل 
الحرب  بعد  ما  أو  الحربين،  بين  ما  فترة  في  الدولة 
النظام  المتصاعدة داخل  التوتُّرات  الثانية، دون  العالمية 
المال  رأس  من  مختلفًة  كتاًل  تدفع  والتي  الرأسمالي، 

لالعتماد على المزيد من التدخُّل المباشر للدولة. وفي 
المتنافسة  االقتصادية  األنظمة  تُنشأ  األحيان،  كثيٍر من 
من  مُحدَّدة  لكتٍل  اإلمبريالية  األهداف  دعم  أجل  من 
ُأنشِئت  هنا  ومن  الدولة.  أساس  على  المبني  المال  رأس 
الكتل االقتصادية الحمائية في أوروبا خالل سنوات ما 
بين الحربين من أجل الدفع ضد نظام “الباب المفتوح” 
للحرب  القصوى  الظروف  وتؤدِّي  المتحدة.  للواليات 
د  أيضًا إلى تجميد العمليات الطبيعية للمجتمع، مِمَّا يمهِّ
المجال لتغيُّراتٍ سياسية واقتصادية تبدو مُدمِّرًة للغاية 

في ظروفٍ أخرى. 
الت في النظام ليست كلُّها بنفس القدر  ثالًثا أن التحوُّ
أوائل  في  اإلمبريالية  بزوغ  كان  والتأثير.  العمق  من 
القرن العشرين ذا تأثيٍر هائل، بل ويستمر في تشكيل 
جديدة،  أشكاٍل  في  لكن  هذا،  يومنا  حتى  الرأسمالية 
يمزج  تحوٍُّل  وكلُّ  جدد.  والعبين  جديدة،  ومساحاتٍ 
سمات الفترة السابقة عليه مع سماتٍ هامشيةٍ أو قديمة 

في تركيبةٍ جديدة )12(. 
على  بناًء  التحوُّالت  هذه  من  أيٌّ  تجري  ال  وأخيرًا، 
نمطٍ واٍع أو مُنسَّق، وال يُحدَّد بالضرورة تأثير أيٍّ منها 
على  تحوٍُّل  كلُّ  ويجري  حدوثها.  من  سنواتٍ  بعد  إال 
فتراتٍ متباعدة، بتنويعةٍ من األفكار الجديدة التي تظهر 
التغيُّرات. ويتسبَّب كلُّ  تبرير هذه  أجل  خصيصًا من 
تحوٍُّل عادًة في أزماتٍ أيديولوجية، لدى اليسار واليمين 
التغيُّرات  هذه  تقود  أخرى،  بعد  ومرًة  سواء.  حدٍّ  على 
تحوُّاًل  أجرت  قد  الرأسمالية  بأن  الجدال  إلى  البعض 
جوهريًا يجعل الركائز األساسية للماركسية يعفى عليها 
الزمن. في فترة اإلمبريالية الكالسيكية، اعتقد كارل 
كاوتسكي أن نظامًا جديدًا من اإلمبريالية المتطرِّفة 
قد بدأ للتو، ليصل فيه التنافس بين الدول القومية إلى 
نهايته األخيرة وتحل محله حكومٌة عالمية )13(. ودََفعَ 
التدخُّل المتزايد من جانب الدولة، من الثالثينيات وما 
رين، مثل التروتسكيَّين السابقين  بعد ذلك، بعض المُنظِّ
بأن  االعتقاد  إلى   ،)14( ريزي  وبرونو  بيرنهام  جيمس 
نظامًا جديدًا من اإلدارة البيروقراطية قد صَعَدَ وهيمَنَ 
محل  جديدة  بيروقراطياتٌ  حلَّت  وفيه  العالم،  على 
وفي  المجتمع.  على  السيطرة  زمام  وتولَّت  البرجوازية 
الماركسيان  ران  المُنظِّ جادََل  النيوليبرالية،  أعقاب 
أنطوني نيجري وميخائيل هارت، مُردِّدين أصداء الحجج 
تقضي  العولمة  بأن  للرأسمالية،  المؤيِّدة  األيديولوجية 
على الطبقة العاملة الصناعية وترسم نهايًة للتنافس بين 
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الدول القومية )15(. 
لذا، البد أن نكون حذرين في استخالص استنتاجاتٍ 
سابقة ألوانها من الوضع الذي لم تفت عليه سوى شهوٍر 
معدودة. بيد أنه من خالل وضع األزمة الحالية في سياق 
ك النيوليبرالية، يصبح  االتِّجاهات طويلة األمد التي تفكِّ

من الواضح أننا نخطو صوب مرحلةٍ جديدة. 

الحقبة النيوليبرالية 
تقوِّض  التي  العمليات  على  نظرًة  نلقي  أن  قبل 
النيوليبرالية.  هي  ما  أواًل  نحدِّد  أن  البد  النيوليبرالية، 
إنني أسير على خطى المؤرِّخ الماركسي نيل دافيدسون 
هي  النيوليبرالية  لفهم  طريقة  أفضل  بأن  الجدال  في 
يكفي  ال   .)16( الرأسمالية  تاريخ  في  حقبًة  باعتبارها 
ببساطة أن نختزلها في مجموعةٍ من السياسات أو وجهة 
نظر أيديولوجية إلى العالم، بل أنها في المقابل تمزج بين 

مجموعةٍ من العناصر المختلفة: 
1- النمو الهائل في تدويل التمويل والتجارة واإلنتاج. 

2- صعود الشركات مُتعدِّدة الجنسيات. 
البيضاء  3- الدور المتزايد للقطاع الخدمي والياقات 

في البلدان الرأسمالية المتقدِّمة. 
4- تحوُّل حاسم تجاه الخصخصة وتفكيك قطاعات 

الصناعة المملوكة للدولة. 
5- الهجوم على الطبقة العاملة ومنظماتها. 

النيوليبرالية  الفردية  األيديولوجيا  إلى  التحوُّل   -6
للسوق الحرة. 

7- اضمحالل، ومن ثم انهيار، معظم أنظمة رأسمالية 
الدولة الستالينية. 

بعضٌ من هذه العناصر، مثل صعود الشركات مُتعدِّدة 
الجنسيات أو تنامي دور القطاع الخدمي والياقات البيضاء 
الحقبة  قبل  أطول  كعملياتٍ  الحقيقة  في  بدأت   ،)17(
تدويل  نحو  التوجُّه  بدأ  النيوليبرالية. وبصورةٍ مشابهة 
كريس  أوضح  مثلما  السبعينيات،  قبل  أيضًا  االقتصاد 

هارمان حين َكتَب: 
فترة  ميَّزَت  التي  االقتصادي  النشاط  أنماط  “بدأت 
رأسمالية الدولة في التغيُّر خالل فترة الرخاء الكبير 
األموال  رؤوس  كانت  والستينيات.  الخمسينيات  في 
التابعة للدول تتداول مع بعضها البعض -وبينما كانوا 
يقومون بذلك ُأرسِيَ األساس لتدويٍل جديدٍ لإلنتاج” )18(. 
كانت  التي  النيوليبرالية،  األيديولوجيا  تكن  لم 
تدفعها  الناعمة  للكينزية  المُحبِّذة  السائدة  األكاديميا 

إلى الهامش، جديدًة كليًّا. طوال فترة الرخاء الطويلة، 
كانت قطاعاتٌ من الطبقة الرأسمالية واليمين المحافظ 
الحرة، وشنَّت حمالتٍ  السوق  بأساطير  تتشبَّث  تزال  ال 

من أجل التراجع عن سيطرة الدولة على االقتصاد. 
ما كان مميِّزًا للفترة النيوليبيرالية هو الطريقة التي 
تشابَكَ بها التدويل المتنامي لالقتصاد العالمي، مع التوجُّه 
نحو الخصخصة، مع تبني األيديولوجيا النيوليبرالية، مع 
أزمة اقتصادات رأسمالية الدولة الستالينية. وكان كلُّ 
ومنظماتهم  العمال  على  شرسة  بهجماتٍ  مدعومًا  ذلك 
المستقبلية.  التطوُّرات  مقاومة  على  قدرتهم  أضعفت 
ودشَّن الجمع بين هذه العوامل فترًة تاريخيًة جديدة في 

تطوُّر الرأسمالية الحديثة. 
الفترة  أيديولوجيا  بين  نفرِّق  أن  أيضًا  علينا 
النيوليبرالية وواقعها. رغم اإلجماع العام في األكاديميا، 
إذ  االقتصاد،  الدولة من  تنسحب  لم  الواسع،  اليسار  وفي 
تدعيم،  ثم  ومن  تأسيس،  في  جوهري  بدوٍر  اضطلعت 
أجل  من  األعمال  التنظيمية ألصحاب  واألطر  المفاهيم 
على  اإلنتاج  مسارات  تنظيم  وإعادة  العمال  استغالل 
المستوى المحلي والعالمي. وفي الحقيقة، تدخََّلت الدولة 
فترة  خالل  فعلت  مِمَّا  أكثر  النيوليبرالية  الحقبة  في 

توسُّع األسواق العالمية من 1870 إلى 1913 )19(. 
كما أشرنا في القسم السابق من هذه المقالة، لم تكن 
كلُّ التحوُّالت في ظلِّ الرأسمالية بنفس القدر من العمق 
النيوليبرالية تحوُّاًل  بينما مثََّلت  فإنه  والتأثير. وهكذا 
في توازن العالقة بين الدولة ورأس المال، لم يكن ذلك 
الذي  األساسي  اإلطار  يلغي  أن  شأنه  من  رئيسيًا  تحوُّاًل 
ر  المنظِّ استخَلصَ  اإلمبريالية.  المرحلة  خالل  ُأرسِيَ 
الرئيسيَّتين  العمليَّتَين  بوخارين  نيقوالي  البلشفي 
ل النظام إلى يومنا  للحقبة اإلمبريالية التي ال تزال تشكِّ
القومي  المستوى  على  وإنماؤه  المال  رأس  تدويل  هذا: 

 .)20(
افترض بوخارين أن هاتين العمليَّتين ليستا مستقلَّتين 
عالقٌة  تربطهما  بل  بعضهما،  عن  تمامًا  ومتمايزتين 
لالقتصاد  الهائل  التوسُّع  يؤدِّ  لم  متداخلة.  ديناميكية 
العالمي إلى تقليص أهمية الدولة القومية، بل في المقابل 
المال يتمركز في كتٍل  أصبح قدرٌ متعاظم من رأس 
قومية معينة مع توسيع الروابط الدولية في الوقت نفسه 

بين تلك الكتل الرأسمالية إلى حدٍّ كبير. 
وكما َطرَحَ كريس هارمان، أحد أهم المُعلِّقين على 

الفترة الحقبة النيوليبرالية، فإننا: 

اقتصاد
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السوق  رأسمالية  نظام  من  مُكرَّرة  نسخًة  نشهد  “ال 
الحرة الذي وصل إلى نهايته قبل أكثر من قرنٍ مضى، 
من  مع مشكالته  التعامل  يحاول  نظاٍم  بصدد  نحن  بل 
خالل إعادة تشكيل وحدات النظام على صعيدٍ دولي -تلك 
“الرأسماليات  الماركسيون  عليها  أطلق  التي  الوحدات 
أو  االحتكارية”  الدولة  “رأسماليات  أو  االحتكارية” 
بدورها  االضطالع  الدولة  تواصل  الدولة”.  “رأسماليات 
إن  حتى  ذلك،  تنظيم  أو  تسهيل  محاولة  في  المركزي 
جَعََل تدويل اإلنتاج األمر أصعب كثيرًا مِمَّا كان عليه 

في العقود التي تلت الحرب مباشرًة” )21(. 
دَ ذلك في كلِّ مرة ضربت فيها األزمات النظام  تأكَّ
أجل  من  التدخُّل  في  الدولة  استمرَّت  النيوليبرالي. 
أكبر كثيرًا  وبصورةٍ  بل  النيوليبرالي،  النظام  تعزيز 
قِبَِل  من  المصرفي  للنظام  الهائلة  اإلنقاذ  عملية  خالل 
الحكومة األمريكية في أعقاب األزمة المالية العالمية 
الهدف  لم يكن  الرأسمالية،  للطبقة  بالنسبة   .2008-2007
إلغاء الدولة القومية، بل  من السياسات النيوليبرالية هو 
استعادة الربحية، ومنع األزمات الالمتناهية، ووضع حدٍّ 
للتجذير السياسي، وإيقاف الحرب الدولية المدمِّرة التي 

اندلعت في أوائل القرن العشرين. 
هناك  نعم كانت  نجاحًا.  ق  تحقِّ الوصفة  هذه  أن  بدا 
سلسلٌة من أزمات الركود، وأزمات ديون في العالم النامي، 
وانهياراتٍ لفترات االزدهار، مثلما حدث في أزمة فقاعة 
االقتصاد  لكن   ،1997 عام  آسيا  شرق  وأزمة  اإلنترنت 
االقتصادي  االنهيار  ذلك  تجنُّب  من  ن  تمكَّ العالمي 
طويل األمد على غرار الكساد الكبير. ورغم الجهود 

مقاومة،  من  العقود  تلك  تخل  لم  بذلوها،  التي  الوفيرة 
من أبرزها على األخص إضرابات العمال الفرنسيين في 
التسعينيات، وانهيار نظام األبارتهايد في جنوب إفريقيا، 
وحركة العمال الكوريين الجنوبيين. بيد أنه، باستثناء 
نهاية  في  الرأسمالية  مناهضة  لحركة  الوجيزة  الفترة 
التسعينيات، لم تتطوَّر أيٌّ من هذه الصراعات إلى موجةٍ 
استمرَّت  األممي.  المستوى  على  النضال  من  ممتدة 
السوفييتي  واالتحاد  الغرب  بين  العسكرية  التوتُّرات 
حتى عام 1990، وفي أعقاب ذلك كانت هناك سلسلٌة من 
ومناطق  البلقان  في  المتفرِّقة  اإلمبريالية  التدخُّالت 
أخرى. لكن لم يحدث أن أدَّى أيٌّ من ذلك إلى تدميٍر 
صارت  العالمية.  للرأسمالية  الرئيسية  المعاقل  في  ما 
فترة  في  عليه  كانت  مِمَّا  استقرارًا  أقل  الرأسمالية 
الرخاء الطويل، وصحيحٌ أن األحزاب السياسية التقليدية 
بدأت في التنازع، لكن ذلك كان على أطراف النظام، في 

حين ظلَّ القلب األساسي متماسًكا. 
بثبات.  لكن  -ببطٍء  التراجع  في  شيٍء  كلُّ  بدأ  ثم 
ُكشِفَ ضعف الهيمنة العسكرية األمريكية في الغزو 
األخرق ألفغانستان والعراق، بينما صعدت الصين كخصٍم 
اقتصادي وسياسي كبير. وبينما فضحت األزمة المالية 
منطقة  أزمة  هدَّدَت  العالمي،  االقتصاد  هشاشة  العالمية 

اليورو بنسف مشروع التكامل األوروبي برمته. 
 

جذور األزمة الراهنة 
“لعقودٍ عديدة كنَّا نعمل على إثراء الصناعة األجنبية 
بلدانٍ  جيوش  ندعم  األمريكية؛  الصناعة  حساب  على 
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دافعنا عن حدود  باستنزاف جيشنا؛  بينما نسمح  أخرى 
وأنفقنا  حدودنا؛  عن  الدفاع  رفضنا  بينما  أخرى  دوٍل 
البنية  تدهورت  بينما  بالخارج  الدوالرات  تريليونات 
أخرى  بلدانًا  جعلنا  لقد  وانهارت.  األمريكية  التحتية 
األفق.  في  تالشت  وثقته  وقوته  بلدنا  ثروة  بينما  غنية، 
ُأغلَِقت المصانع واحدًا تلو اآلخر، دون حتى التفكير في 
ماليين وماليين العمال األمريكيين الذين تُِركوا دون 

عمل” - دونالد ترامب )22(. 
من  عددًا  حدَّدتُ  المقالة،  هذه  من  األول  القسم  في 
النظام  في  الماضية  التحوُّالت  َلت  شكَّ التي  العوامل 
الرأسمالي؛ حيث الركود االقتصادي واألزمة، والتنافس 
السياسي  واالستقطاب  والحرب،  اإلمبرياليات  بين 
والمقاومة، والطبيعة  العاملة  الطبقة  والتمزُّق، وغضب 
واآلن،  ل.  التحوُّ لفترات  والفوضوية  المتكافئة  غير 
سألقي نظرًة على عودة هذه العوامل من جديد في أعقاب 

األزمة المالية العالمية. 
وُطِرحَت  العولمة،  أزمة  شبح  ظهر  و2016،   2008 في 
مسألة التحوُّل نحو تدخُّل الدولة. صارت هناك الكثير 
أعقاب  في  إلى كينز”  “العودة  أحاديث  في  المبالغة  من 
األزمة  قوِبَلت   .)23( مباشرًة  العالمية  المالية  األزمة 
لها  يسبق  لم  بصورةٍ  الدولة  لتحرُّكات  بـ”تعبئةٍ  األولى 
على  ذلك  وانطوى   ،)24( الرأسمالية”  تاريخ  في  مثيٌل 
ضخِّ تريليونات الدوالرات في عمليات إنقاذ بعض البنوك 
الكبرى. غير أنه بمجرد تجنُّب االنهيار التام، استقرَّت 
الحكومات الرأسمالية على توليفةٍ من التسهيل الكمي 
العالم  عمال  إلرغام  تقشُّفية  وإجراءاتٍ  األزمة،  الحتواء 
على تحمُّل مشكالت النظام. وكما أوضح االقتصادي 
إلى  العودة  في  “األساس  فإن  كون،  ريك  األسترالي 
الرأسمالية تعتمد  أن  النيوليبرالية هو حقيقة  السياسات 
على األرباح المُستخَلصة من العمال، وأن اعتصار المزيد 
من األرباح من العمال لهو أمرٌ حاسمٌ في استعادة معدَّالت 

الربح التي يعتمد عليها النمو الرأسمالي” )25(. 
غير أنه بحلول 2016 بدأت هذه اإلستراتيجية تصل إلى 
النيوليبرالية  األجندة  شرعية  استمرَّت  حدودها.  أقصى 
المالية ذروتها.  األزمة  بعدما تجاوزت  التدهور حتى  في 
وكانت هناك تعبيراتٌ متنوِّعة عن ذلك؛ كلٌّ بديناميات 
سياسية خاصة به. على جانب اليسار، شهدنا االحتجاجات 
الجماهيرية واإلضرابات العامة ضد التقشُّف في أوروبا، 
واحتالل  إسبانيا،  في  الواسعة  االحتجاجات  وحركة 

الميادين في اليونان، واحتالل وول ستريت في الواليات 
االنتفاضات  كانت  كله  ذلك  من  واألبرز  المتحدة، 
البطولية في شمال إفريقيا والشرق األوسط. وبينما القت 
هذه الحركات مصير الهزيمة أو االستنفاد أو االحتواء، 
أصبح من الواضح أن اليمين المتطرِّف كان مقباًل على 
الناتج عن  السياسي  االنهيار  المكاسب من  جني أكبر 
األزمة المالية العالمية. وعبَّرَ هذا عن نفسه في تعزيز 
التقليدي  اليمين  وترسيخ  المتطرِّفة  اليمينية  األحزاب 

على السواء. 
من  جَعََل  المتطرِّفة  اليمينية  األحزاب  صعود  إن 
العمل  في  الوسطية  األحزاب  تستمر  أن  للغاية  الصعب 
األحزاب  هذه  تكن  لم  جانب،  فمن  كالمعتاد.  سياسيًا 
غريبًة عن الفترة النيوليبرالية، وعبر معظم أرجاء العالم 
بقائها،  على  األحزاب  هذه  حافظت  المتقدِّم،  الرأسمالي 
اليمينية  الهوامش  على  انتعشت  الحاالت  بعض  وفي 
إلى  طريقها  وشقَّت  بل  التقليدية،  اليمينية  لألحزاب 

السلطة في عددٍ من الدول. 
المالية  األزمة  فيه  تسبَّبَت  الذي  االنهيار  أن  غير 
دَ صعود هذه األحزاب بشكٍل كبير. تكمن  العالمية وطَّ
الفعل  لليمين األمريكي في ردِّ  الجديد  الميالد  جذور 
الجداالت حول  و2009. خالل   2008 في  البنوك  إنقاذ  على 
دعم  من  الكثير  بوش  إدارة  “خسرت  اإلنقاذ  عمليات 
بوش  كان  لذا  الكونغرس”،  في  الجمهوري  الحزب 
مضطرًا لالستناد إلى الديمقراطيين في مجلسيّ النوَّاب 
والشيوخ لتمرير حِزَم اإلنقاذ حين تمرَّد الجناح اليميني 
المتطرِّف لحزبه ضده. لقد “قطعت هذه األزمة الرابطة 
األعمال  رجال  كبار  من  اإلدارية  النخبة  بين  الهشَّة 
أرسى  مِمَّا  اليمينية”،  وقاعدتها  الجمهوري  الحزب  في 
األساس أواًل لحركة حزب الشاي في ظلِّ إدارة أوباما، ثم 

بشكٍل كبير لصعود ترامب )26(. 
ما  حدٍّ  إلى  يعكس  المتطرِّف  اليمين  صعود  كان 
الشعور واسع النطاق بأن “التعافي” بعد عام 2010 قد شهد 
ترسيخًا لالمساواة بصورةٍ حادة على الرغم من انتعاش 
ربط  أجل  من  المتطرِّف  اليمين  وجاهد  األسهم.  سوق 
الكوزموبوليتانية  الحرة  السوق  بنخبة  الالمساواة  هذه 
الليبرالية. وضد هذه النخبة، صاغ اليمين المتطرِّف بدياًل 
إلى  الصناعة مجدَّدًا  أن يعيد  اقتصاديًا حمائيًا من شأنه 
د ضعف الوسط  الواليات المتحدة وبريطانيا. ولقد تأكَّ
الليبرالي بصورةٍ جلية في ردِّ فعله على هذا التحدي في 
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فوز ترامب على كلينتون، وكذلك في نتيجة التصويت 
وأظهَرَ  األوروبي.  االتحاد  من  بريطانيا  خروج  على 
الذي طرأ  التغيُّر  الجمهوري مدى  الحزب  التحوُّل في 
 %57 قال   ،2009 العام  في  السياسي.  الجدال  مركز  على 
الجمهورية إن  الميول  الجمهوريين وذوي  الناخبين  من 
لكن  المتحدة،  للواليات  جيِّدٌة  الحرة  التجارة  اتفاقات 
بحلول العام 2016 انهارت هذه النسبة إلى 24% فقط )27(. 
فاز ترامب بالبيت األبيض، وانتصر البريكست على 
آمال الطبقة الرأسمالية الغربية كلها تقريبًا. بدا كما 
لو أن عاصفًة جامحة قد هبَّت، وأن العولمة على وشك أن 
تلفظ أنفاسها األخيرة.. ثم بدا كأن كلَّ شيٍء قد تالشى. 
اعتدل  بينما  األبيض،  البيت  من  بانون  ستيف  ُأقصِيَ 
تمتَّعَت  تطرًُّفا.  الحمائية  سياساته  أكثر  في  ترامب 
لكنها  الحزبين،  من  بدعٍم  الصين  مع  التجارية  حربه 
كانت أقل حدًة مِمَّا كان مُتصوَّرًا في بادئ األمر. زادت 
الرسوم الجمركية على التجارة الصينية من 3% إلى 30-
الواردات الصينية  50% في غضون 12 شهرًا، مِمَّا خفض 
الدوالرات.  المليارات من  بعشرات  المتحدة  الواليات  إلى 
الحرب  تهدئة  في  ترامب  بدأ   2019 بحلول  أنه  غير 
فيهم  بمن  الديمقراطيين،  كبار  هذا  ودََفعَ  التجارية، 
معتدلة ضد  إجراءاتٍ  التِّخاذه  لمهاجمته  ساندرز،  بيرني 
البريكست  أن  بدا  بريطانيا،  أما في  الصينية.  الصناعة 
يمكن العدول عنه، أو على األقل كان وهمًا آخر للسوق 
الحرة أن تكون العودة إلى السيادة الوطنية أكثر بريًقا 
من السياسات االقتصادية الجادة. وفي الوقت الذي عانت 
تنفيذ  إلى  الحكومات  وسعت  التجارية،  االتفاقات  فيه 
مشاريع مبنية على استخدام الوقود األحفوري من أجل 
إلى  الغربي  العالم  في  الدولة  تدخُّل  عاد  الطاقة”،  “أمن 
الفساد المألوف للشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
بدا أن شبح الحمائية قد تم احتواؤه بهذا القدر أو ذلك، 
والتحوُّالت التي أدَّى إليها لم تكن كبيرًة لتتسبَّب في 

تصدُّعاتٍ خطيرة في الطبقات الحاكمة. 
كان الهجوم الذي تعرَّضَت له هذه اللحظة المعادية 
للعولمة يعكس االتجاهات القوية داخل النظام المضادة 
تريليونات  الرأسمالية  الطبقة  ضخَّت  فلقد  للحمائية، 
في  عقودًا  وأمضت  الدولي،  االستثمار  في  الدوالرات 

تأسيس شبكات إنتاٍج عالمية واالسترباح منها. 
في العام 2019، بينما أقرت منظمة التجارة العالمية بأن 
نمو سالسل القيمة العالمية قد تباطأت مقارنًة بالسنوات 

السابقة، فقد وجدت أن “أكثر من ثلثيّ التجارة العالمية 
يجري عبر سالسل القيمة العالمية، التي يعبر فيها اإلنتاج 
التجميع  قبل  دولة،  من  أكثر  أو  واحدة،  دولةٍ  حدود 
فورتشين  قائمة  شركات  أغلبية  تُجري   .)28( النهائي” 
من  األمريكية  المساهمة  الشركات  ألعلى  )قائمة   500
المستوى  السنوية( عملياتٍ كبرى على  اإليرادات  حيث 
الدولي؛ 120 من هذه العمليات تتم في 25 دولة أو أكثر 
)29(. وحتى بعد انخفاٍض بنسبة 13% في العام 2019، كان 
ال يزال هناك 1.3 تريليون دوالر في االستثمار األجنبي 

المباشر، الذي يربط العالم النامي والمتقدِّم معًا. 
نقل كمياتٍ  المتحدة على  الواليات  الصين  تجبر  لم 
هي  هذه  كانت  بل  حدودها،  خارج  تصنيعها  من  هائلة 
في  األمريكية  الحاكمة  للطبقة  المقصودة  الخطة 
لتلقي  األمريكية  الحاكمة  الطبقة  تكن  ولم  األصل. 
إحياء  بأن  العالم  قادة  شَعَرَ  لقد  الجحيم.  في  ذلك  بكلِّ 
الحمائية لن ينقذ النظام االقتصادي -الضعيف في األصل- 
بل سيجعل حاله أسوأ، وهكذا دقوا ناقوس الخطر ضد 

ترامب وزمرته. 
العام  في  العشرين  الدول  مالية  لوزراء  اجتماعٌ  رَ  حذَّ
2017 من مخاطر االنزالق في القومية االقتصادية. وبرزت 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل والرئيس الفرنسي 
عن  المدافعين  أكبر  باعتبارهما  ماكرون  إيمانويل 
رَ مدير  2018، حذَّ العام  القائم. وفي  النيوليبرالي  الوضع 
منظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، من أن “المزيد 
من التصعيد سوف يعني تهديدًا حقيقيًا. إذا استمررنا على 
امتداد المسار الحالي، سوف تزيد المخاطر االقتصادية، 
واألسعار  والوظائف  النمو  على  مُحتَمَلة  بتأثيراتٍ 

االستهالكية حول العالم” )30(. 
كان تحذير أزيفيدو يعكس حقيقة أنه رغم الجهود 
االقتصادية  العمليات  الحمائية، ظلَّت  بُذَِلت الحتواء  التي 
النيوليبرالي.  المشروع  استقرار  تقوِّض  والسياسية 
وكما جادََل االشتراكي الثوري األسترالي توم برامبل، 
فإنه بينما كان االقتصاد في العام 2018 في حالةٍ صحية 

أفضل من وقت ذروة األزمة.. 
وأولئك  وفطنة  انتباهًا  األكثر  الرأسماليين  أن  “إال 
الذين يراقبون شؤون النظام ككل -مصرفيي البنوك 
والتنمية،  االقتصادي  التعاون  ومنظمة  المركزية، 
أن  جيِّدًا  يدركون  كانوا  الدولي-  النقد  وصندوق 
االقتصاد  استقرار  الستعادة  المستخدمة  األساليب 
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األموال  -ضخ  بعدها  وما  العالمية  المالية  األزمة  خالل 
برنامٍج  من  تالها  وما  اإلنقاذ،  وعمليات  الحكومية 
أجٍل  إلى  تُستدام  أن  يمكن  ال  النقود-  لطباعة  عمالق 
فطام  أن  أيضًا  يدركون  كانوا  لكنهم  مسمى.  غير 
التحفيزية  اإلجراءات  هذه  مثل  من  الغربية  االقتصادات 

ينطوي على مخاطر جمَّة” )31(. 
لم يعد األمر في إطار الشعور الشعبي متنامي السخط 
إلى  أيضًا  امتدَّ  بل  النيوليبرالي،  النموذج  إخفاقات  ضد 
شعوٍر متناٍم هو اآلخر لدى األيديولوجيين البرجوازيين 

بأن النيوليبرالية بلغت منتهاها. 
في  التراجع  على  قويةٍ  بعالماتٍ  مدعومًا  ذلك  كان 
األسواق طوال فترة ما بعد األزمة المالية العالمية، كما 

أوضح مارتن أبشيرش، إذ كتب: 
“منذ العام 2008، بدا أن عملية التوسُّع قد انقلبت في 
االتجاه المعاكس. كان هناك صعودٌ في التجارة العالمية 
مذاك  لكن  التعافي،  في  العالم  بدأ  حين   2010 العام  في 
عند  ليستقر  كبير  بشكٍل  التجارة  نمو  تباطأ  الحين 
حوالي 2.5% في السنة. تباطأت أيضًا أرقام اإلنتاج العالمي، 
األزمة،  وقوع  منذ  اإلجمالي،  المحلي  بالناتج  تُقاس  التي 
وصارت تستقر اآلن أيضًا مع معدَّالت نمو تقل عن %3 
في العام 2015، وأقل من 2% في االقتصادات النامية. واألهم 
ع  من ذلك أن البيانات تشير إلى استقراٍر ثم هبوطٍ متقطِّ
في كلٍّ من التجارة العالمية واألصول المالية الخارجية 
الناتج  إجمالي  من  كنسبةٍ  الكبرى(  )لالقتصادات 
العام 2008. ويبدو أن هذا  العالمي منذ  المحلي اإلجمالي 
االنكماش نتج ليس فقط عن االنهيار المالي عام 2008، 
المخاطرة،  عن  عزوًفا  أكثر  المستثمرين  جَعََل  الذي 
آسيا،  شرق  في  االقتصادي  النمو  تباطؤ  عن  أيضًا  بل 
وباألخص الصين، التي كانت بمثابة محرِّكٍ للصادرات 

والواردات في االقتصاد العالمي األوسع” )32(. 
األمم  من  الصادر  العالمي  االستثمار  تقرير  يدعم 
إلى  توصَّل  فقد  االستنتاج.  هذا   2019 لعام  المتحدة 
قد  المباشر  األجنبي  لالستثمار  العالمية  التدفُّقات  أن 
انخفضت في ذلك العام بنسبة 13% إلى 1.3 تريليون دوالر. 
يُعَدُّ هذا أقل مستوى منذ األزمة المالية العالمية. وقد أثَّرَ 
ذلك على العالم الرأسمالي المتقدِّم على وجه الخصوص: 
إلى  المباشر  األجنبي  االستثمار  تدفُّقات  “بلغت 
إذ   ،2004 العام  منذ  لها  نقطة  أدنى  المتقدِّمة  االقتصادات 
إلى  الوافدة  التدفُّقات  وانخفضت   .%27 بنسبة  انخفضت 

بسبب  دوالر،  مليار   200 حوالي  إلى  النصف؛  إلى  أوروبا 
المضيفة  الدول  من  قليٍل  عددٍ  في  السلبية  التدفُّقات 
األصلية  بلدانها  إلى  األموال  لعودة  نتيجًة  الكبيرة 
انخفضت  المتحدة.  المملكة  في  الكبير  والتدهور 
 252 إلى   %9 بنسبة  أيضًا  المتحدة  الواليات  إلى  التدفُّقات 

مليار دوالر” )33(. 
منذ العام 2018، بدأ ترامب حملًة حمائيًة أكثر جدية. 
الرئيسي  الدافع  أن  العالمي  االستثمار  تقرير  وَذَكرَ 
كان  المباشر  األجنبي  االستثمار  في  االنخفاض  وراء 
واسٍع  نطاٍق  على  المتراكمة  األجنبية  األرباح  “عودة 
المتحدة  الواليات  في  الجنسيات  متعدِّدة  الشركات  إلى 
في الربعين األوَّلين من 2018، بعد اإلصالحات الضريبية 
وبينما   .”2017 عام  نهاية  في  ُأدخَِلت  التي  المطروحة 
ذلك  أن  بدا   ،2019 اعتدااًل في  الحملة أكثر  صارت هذه 
كان باألساس من أجل اعتباراتٍ سياسية. لم يرد ترامب 
أن يُلقى اللوم على هذه السياسات في حدوث ركودٍ في 

الفترة التي تسبق انتخابات 2020 الرئاسية. 
لكن أيَّ فهٍم ألزمة النيوليبرالية لن يكون مالئمًا 
الجيوسياسية  التغيُّرات  إلى  النظر  دون  اإلطالق  على 
الكبرى التي طرأت في أعقاب العام 2008. وأنا أتحدَّث 
هنا عن التغيُّرات األكثر دراماتيكية في تاريخ العالم: 

صعود الصين لتصبح قوًة اقتصادية عظمى. 
تضمَّن صعود الصين في طيَّاته الكثير من تناقضات 
الحقبة النيوليبرالية )34(. وما مهَّدَ الطريق أمام نهوضها 
من بلدٍ يغلب عليه االقتصاد الريفي إلى قوةٍ صناعية كان 
الرأسمالي  البحث  وباألخص  العالمي،  االقتصاد  عولمة 
بشكٍل  الصيني  النمو  تصاعَدَ  الرخيصة.  العمالة  عن 
كبيٍر تحت رعاية الهياكل االقتصادية والسياسية التي 
العالمية  هيمنتها  لتأمين  المتحدة  الواليات  رسَّختها 
الحاكمة  الطبقة  ونظرت  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
إيجابية  ظاهرًة  باعتباره  الصين  صعود  إلى  األمريكية 

يمكن لمؤسَّساتها أن تحتويها. 
لكن األزمة المالية العالمية كشفت خطأ ذلك. كان 
به  اضطلع  الذي  األساسي  الدور  تجاهل  المستحيل  من 
النظام  دعم  في  الصين  جانب  من  التحفيزي  اإلنفاق 
الواليات  العالمي. وجرى األمر على خالف ما حدث في 
قدميها  على  الوقوف  في  بطيئًة  كانت  التي  المتحدة، 
إلى  يصل  لم  الذي  األوروبي،  االتحاد  وكذلك  مُجدَّدًا، 
التعافي الكامل. وإدراًكا منه لهذا التحوُّل في ميزان 
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القوى، زاد أوباما الرسوم الجمركية على الصلب الصيني، 
إلى مكانها األصلي. في  آماًل أن يعيد الصين اقتصاديًا 
الوقت نفسه، وَعَدَ بـ”محور آسيا”، الذي سعى من خالله 
إلى  األمريكية  العسكرية  القدرات  توجيه  إعادة  إلى 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي صُمِّمَ أيضًا لوقف 
المتواصلة  التحديات  أما  الصيني.  العسكري  الصعود 
أمام الواليات المتحدة في الشرق األوسط، فهي تعني أن 
كلَّ هذا لم يحدث فعليًا، لكن األهداف كانت واضحة. 
كان التبرير األساسي لتحوُّل ترامب إلى الحمائية هو 
الحاجة إلى دفع الصين إلى الوراء بقوةٍ أكبر. وفي وجه 
التخبُّطات المرتبكة إلدارة أوباما وحالة الشلل التي بدت 
عليها، كانت لدى ترامب رؤيٌة جريئة -حتى وإن كانت 
قطاعاتٍ  جانب  من  كٍ  بتشكُّ البداية  في  ووِجهَت  رؤيًة 
اعتماد  بأن  جادََل  لقد  الحاكمة.  الطبقة  من  كبيرة 
الواليات المتحدة على النمو االقتصادي الصيني وسالسل 
اإلنتاج العالمية قد قوَّضَ المصالح الجيوسياسية طويلة 
األمد للواليات المتحدة. وقد دََفعَ التدخُّل السياسي الفج 

لترامب قضية الصين إلى قلب السياسة األمريكية. 
على  األكبر  التهديد  الصين  مثََّلت  بينما  لكن 
الوحيدة  المشكلة  هي  تكن  لم  األمريكية،  الهيمنة 
التي برزت من األزمة المالية العالمية. استخدمت روسيا، 
التي لطالما اعتُِبرَت قوًة شائخة، أزمة الواليات المتحدة 
تفجُّر  الكبرى. مع  العسكرية  بقوتها  العالم  لتذكير 
أزمة الرهن العقاري، ضَغََط مسئولو الحكومة الروسية 
اإلسكان  أسهم  جميع  من  للتخلُّص  الصينيين  على 
األمريكية من أجل تعميق األزمة. لكن الصين كانت 
النظام  تدمِّر  أن  شأنها  من  الخطوة  هذه  مثل  أن  تدرك 
المالي الدولي برمته، فرفضت هذا الطرح. لكن روسيا 
باعت محفظتها الخاصة البالغة 100 مليار دوالر من سندات 
شركتيّ فاني ماي وفريدي ماك، أماًل في تحطيم القطاع 
المالي األمريكي. وعلَّق وزير الخزانة األمريكي على 
هذا الوضع آنذاك قائاًل إنه “جعلني أشعر بمدى ضعفي” 
)35(. واألمر المهم أيضًا كان تدخُّل روسيا في جورجيا 
في أغسطس 2008. فبينما ندَّدَت الواليات المتحدة وأوروبا 
الغربية بالجيش الروسي لسحقه القوات المسلحة الضئيلة 
في  حدث  ما  لمنع  شيٌء  بوسعهم  يكن  لم  لجورجيا، 
الروسي  العسكري  التدخُّل  َكشَفَ  وقد  األول.  المقام 
مشابهة  مشكالتٍ   2015 وسوريا   2014 أوكرانيا  في 
بوتين  وتعرَّضَ  العقوبات،  ُفِرضَت  روسيا.  خصوم  لدى 

النتقاداتٍ واسعة، لكن روسيا شقَّت طريقها كما هو. 
وخلف مظاهر الجهود الدولية الموحَّدة لمعالجة األزمة 
حلفاء  بين  حتى  التوتُّرات  تنامت  العالمية،  االقتصادية 
رامسفيلد  دونالد  مَ  تهكَّ ما  سرعان  المتحدة.  الواليات 
من “أوروبا العجوز” النتقادها الغزو األمريكي للعراق، 
توتُّراتٍ  اللثام عن  أماطت  العالمية  المالية  األزمة  لكن 
أعمق بين الواليات المتحدة وأوروبا. صُوِّرَت الرأسمالية 
أنجلو- بديٍل  باعتبارها “جزًءا من  “المتوحِّشة”  المالية 

أمريكي سام عن الحداثة” )36(. َكتَبَ آدم توز: 
ذو  األلماني  المالية  وزير  شتاينبروك،  بيير  “وََقفَ 
الديمقراطي،  االشتراكي  الحزب  من  الحاد  الخطاب 
واجَهَ  العالمي  المالي  النظام  أن  ليعلن  البوندستاغ  أمام 
ألمانيا  منها  ونجت  المتحدة  الواليات  في  نشأت  أزمًة 
حتى وقتها. وقال في وقتٍ الحق للبرلمانيين األلمان إن 
موِرسَت  مثلما  األمريكية”،  التدخُّل  عدم  “أيديولوجية 
ما  بقدر  “مُبسَّطًة  كانت  العقاري،  الرهن  أزمة  خالل 
المتحدة  الواليات  أن  تامة  بثقةٍ  وتوقَّع  كانت خطيرة”. 

سرعان ما ستفقد دورها كقوةٍ ماليةٍ عظمى” )37(. 
ضربًة  تلقَّى  المتعجرف  أوروبا  خطاب  أن  بيد 
توز،  يشرح  وكما  اليورو.  منطقة  أزمة  خالل  كبيرة 
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في  كبيرًا  دورًا  األطلسي  عبر  األوروبي  التمويل  لعب 
نشر  وفي  المتحدة  الواليات  في  العقاري  الرهن  أزمة 
المعارك  السواء. وكشفت  العالم، على  األزمة عبر  هذه 
تزال  ال  أوروبا  أن  الدولة  ديون  مستويات  حول  الالحقة 

مُمَزَّقة باالنقسامات الطبقية والوطنية. 
المتحدة،  والواليات  أوروبا  بين  االنقسامات  عكست 
االقتصادي  للتطوُّر  المتكافئة  غير  الطبيعة  جزئيًا، 
النيوليبرالية. تمثِّل أوروبا “المنطقة األكثر  في عصر 
 .)38( اإلطالق”  على  عالميًا  وترابًطا  داخليًا  تكاماًل 
وحتى في ذروة أزمة منطقة اليورو، كان تراجعها عن 
المتحدة  الواليات  من  اعتدااًل  أكثر  العالمية  األسواق 
سوق  من  أصغر  ألوروبا  الداخلية  فالسوق  الصين.  أو 
لخزاناتها  المالية  والقوة  الصين،  أو  المتحدة  الواليات 
السوق  على  بكثير  اعتمادًا  أكثر  واقتصادها  أضعف، 
العالمية. هذه هي القاعدة المادية التي تقوم عليها رؤية 
المدافعين الحقيقيين  النخبة األوروبية باعتبارهم آخر 
اليمين  نهج  وحتى  العالمي.  النيوليبرالي  النظام  عن 
ل وفًقا لهذه الحقيقة. فبينما  المتطرِّف في أوروبا يتشكَّ
برجماتية  أكثر  مواقفهم  تصبح  العولمة،  يستنكرون 
الرئاسية  االنتخابات  خالل  السلطة.  من  اقتربوا  كلَّما 
لالتحاد  معارضتها  عن  لوبان  تخلَّت   ،2017 الفرنسية 
الشعبوي في  اليمين  نحٍو مشابه عدََّل  األوروبي، وعلى 
 2018 في  ائتالفية  حكومًة  َل  شكَّ حين  موقفه  إيطاليا 

-رغم أن ذلك لم يخُل من صراٍع داخليٍّ كبير. 
والذي  غريبًا،  يبدو  الذي  الموقف  إلى  ذلك  أدَّى  وقد 
في  أنهما  -رغم  جونسون  وبوريس  ترامب  فيه  بََذَل 
لتقويض  كبيرًا  جهدًا  للبرجوازية-  تاريخية  أحزاٍب 
الذين  األوروبية  الرموز  من  حتى  أكثر  النيوليبرالية، 
بنوا أحزابًا خارج نطاق السياسة التقليدية السائدة. وحتى 
أوروبا الشرقية -التي يشجب قادتها دور البنوك األجنبية 
المعونات  على  كبير  بشكٍل  تعتمد  الذع-  نحٍو  على 

واالستثمار الدولي. 
 وبشكٍل عام، كان الوضع بحلول نهاية 2019 متزعزعًا 
بشكٍل كبير. تعثَّرَت النيوليبرالية، وكانت سلسلٌة من 
نقاط التوتُّر المتداخلة تضغط على النظام. بدا الركود 
الصناعي وشيًكا، بينما عادت االحتجاجات الجماهيرية 
إلى شوارع تشيلي وفرنسا ولبنان والعراق وهونج كونج، 

وغيرها من البلدان. 
 17 في  أحد.  يتوقَّع  ال  حيث  من  الصدمة  جاءت  ثم 

إلى  عامًا   55 العمر  من  يبلغ  رجٌل  دخل   ،2019 نوفمبر 
المستشفى في مقاطعة هوبي الصينية إلجراء كشوفاتٍ 

طبية. والباقي معروف. 
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خربات
من 1905 إىل 1917

كيف حتولت الثورة الروسية من اهلزمية إىل االنتصار؟

انتصار  بذكرى  العالم أجمع  في  يحتفي االشتراكيون  أكتوبر من كلِّ عام،  في 
الثورة االشتراكية في روسيا، أكتوبر 1917. تُعَدُّ الثورة الروسية مصدر إلهاٍم 
كبير ينهل منه الثوريون في كلِّ مكان. لكن هذا االحتفاء العالمي غالبًا ما يختزل 
الثورة الروسية في مشهد االنتصار النهائي في مثل هذا الشهر من 103 عام، وبينما 
قد يمأل هذا المشهد البعض باألمل والتفاؤل، فإنه يُولِّد في األغلب انطباعًا بأن 
الثورة الروسية استثناٌء لن يتكرَّر ولو جزٌء يسيرٌ من منجزاته، بينما األهم هو أن 
السنوات الطويلة التي سبقت انتصار الثورة االشتراكية تقدِّم دروسًا وخبراتٍ 

غزيرة للثوريين حتى في أصعب لحظات الركود الجماهيري.
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لقد توَّجَت الثورة االشتراكية نضال الجماهير 
َقته من إنجازاتٍ  الروسية على مدار سنوات بما حقَّ
التشاركية  اإلدارة  تاريخه، حيث  العالم مثلها في  لم ير 
والديمقراطية  المجتمع،  الحتياجات  وفًقا  لالقتصاد 
العمال  مجالس  خالل  من  أسفل  من  االجتماعية 
والفالحين المُنتَخَبة، وإنهاء الحرب العالمية األولى التي 
راح ضحيتها عشرات الماليين من البشر، وإقرار حقوق 
المواطنة، وحقوق النساء، والقضاء على االضطهاد الواقع 
لكنها  إلخ.  والجنسية،  والدينية  القومية  األقليات  على 
ثابت  بشكٍل  متصاعدًة  سلسلًة  اإلطالق  على  تكن  لم 
انتصار أكتوبر.  إلى أن بلغت ذروتها في  النضاالت  من 
انتصارها،  إلى  الثورة  هذه  قاد  الذي  البلشفي،  والحزب 
حتى  متواصلين  ونمٍو  تصاعدٍ  في  نفسه  هو  يكن  لم 
الروسية  الثورة  خاضت  الحقيقة،  في  االنتصار.  إحراز 
سنواتٍ من األزمات والتراجع والقمع والتحديات الصعبة 
البناء  وإعادة  والهبوط  الصعود  من  المتتالية  والموجات 

مرًة تلو األخرى.
لقد  بل   ،1917 العام  وليدة  الروسية  الثورة  تكن  لم 
سبقتها ثورة العام 1905، التي مُِنيَت بهزيمةٍ ساحقة دََفعَت 
قاسية  بالطبع  الهزيمة  كانت  الوراء.  إلى  الجماهير 
الثورات،  على  المضادة  الثورات  تُنِزلها  هزيمةٍ  ككلِّ 
بكلِّ ما تحمله من شراسةٍ وانتقام وبطش. نحاول في 
تكون  قد  التي  الدروس  بعض  استخالص  المقالة  هذه 
الرجعية واالنسحاب  للثوريين في مراحل هيمنة  مفيدًة 
يمكننا  ما  وهو  الجماهيري،  للنضال  الكامل  شبه 
بل من  النهائي لالنتصار،  المشهد  ليس في  البحث عنه، 
خالل النظر في السنوات المريرة الفاصلة بين الركود 
الجماهيري والتحلُّل السياسي الكامل في أعقاب هزيمة 
هذه  تحمله  ما  بكلِّ   ،1917 في  المُبِهر  واالنتصار   1905
اإلحباط  من  أجواٍء  في  وشاق  طويٍل  نضاٍل  من  الفترة 

والموات.
يمكن  الذي  الدور  إبراز  المقالة  في  أيضًا  نحاول 
الحادة  التراجع  أوقات  في  حتى  به  االضطالع  للثوريين 
والهزائم المتتابعة تمهيدًا لمعارك المستقبل، من خالل 
الروسية  الثورة  على  السابقة  السنوات  خبرة  إلى  النظر 
عند  عادًة  الضوء  عليها  يُسلَّط  ال  التي  السنوات  -تلك 
الثورة  هذه  تكن  فلم  الروسية.  الثورة  عن  الحديث 
خبراتٍ  من  راكمته  ما  لوال  األول  المقام  في  لتنتصر 
سلسلة  في  أو  السابق  الجماهيري  الصعود  في  سواء 
كما  أو  لها.  تعرَّضَت  التي  والمريرة  الطويلة  الهزائم 

قالت المناضلة االشتراكية األلمانية روزا لكسمبورج، 
فإن “الثورة هي شكل الحرب الوحيد الذي ال يأتي فيه 

النصر إال عبر سلسلةٍ من الهزائم” )1(.

هزيمة ساحقة
قامت الثورة الروسية األولى في العام 1905 على خلفية 
أزمةٍ عميقة تفاقمت بفعل حرب روسيا ضد اليابان في 1904. 
القيصري  الحكم  تحت  يرزح  الروسي  المجتمع  كان 
نسبيًا  الحديثة  الرأسمالية  والطبقة  اإلقطاعيين  وسلطة 
آنذاك والتي ارتبطت مصالحها باإلقطاعيين والقيصرية 
من ناحية، ورأس المال األجنبي من ناحيةٍ أخرى. وكان 
المجتمع الروسي وقتئذٍ يتألَّف في أغلبيته الساحقة من 
-لكن  محدودة  أقليًة  العمال  َل  شكَّ بينما  الفالحين، 
ما  بعضها  فاق  صناعية  تجمُّعاتٍ  في  التكثيف  شديدة 
األقدم واألكثر  الرأسمالية  ذات  أوروبا  بلدان  في  كان 

رسوخًا.
احتجاجًا   1905 العام  في  األولى  الروسية  الثورة  قامت 
هذه  وجاءت  واالستبداد.  والحرمان  االستغالل  ضد 
آخذة  كانت  وفالحية  عمالية  نضاالتٍ  سياق  في  الثورة 
خَرَجَ   ،1905 يناير   9 في  عديدة.  أعواٍم  منذ  التطوُّر  في 
آنذاك- في  -العاصمة  العمال في سان بطرسبورج  آالف 
مسيرةٍ مهيبة، بقيادة قسٍّ يُدعى جابون، إلى قصر الشتاء، 
حيث يمكث القيصر. تدفَّقوا إلى هناك حاملين أيقوناتٍ 
وصوٍر للقيصر، مُتوسِّلين إياه أن ينصفهم بأجوٍر عادلة، 
وحرياتٍ مدنية، وأن يمنح الفالحين أرضًا، ويهب الشعب 
بأسره جمعيًة تأسيسيًة باالقتراع العام المتساوي. حملوا 

عريضًة بمطالبهم يستهلونها بـ:
“نحن العمال، من سكان بطرسبورج، جئنا إليك. نحن 
عبيدٌ بؤساء مستذلُّون نرزح تحت نير االستبداد والتعسُّف. 
وحين نفد صبرنا، توقَّفنا عن العمل ورَجَونا أسيادنا أن 
بعذاب  عذاٍب  بدون سوى  الحياة  ليست  ما  فقط  يعطونا 
… يا صاحب الجاللة، ال تتمنَّع عن مساعدة شعبك” )2(.
الروسية  للثورة  المتواضعة  البداية  هي  هذه  كانت 
الثورات  أكثر  إحدى  لتصبح  َقَفزَت  ما  سرعان  التي 
“يوم  عليه  ُأطلِقَ  ما  هو  ذلك  كان  التاريخ.  في  إلهامًا 
األحد الدامي”، إذ ما كان من القيصر إال أن أمَرَ الجيش 
بإطالق النار على الجمهور المُحتشِد ليسقط أكثر من 
نطاٍق  على  الحركة  انطلقت  جريح.  وألفيّ  قتيل  ألف 
وخالل  المذبحة،  هذه  من  عارم  بغضٍب  مدفوعًة  واسع 
أشهٍر معدودة من الثورة انتقل العمال على األخص إلى 
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الثورة الروسية من اهلزمية إىل االنتصار

مستوى آخر تمامًا من الوعي والتنظيم، وتطوَّر النضال 
إلى إضراٍب جماهيري في أكتوبر وانتفاضة شاملة في 
العام نفسه في موسكو. كان أروع نماذج  ديسمبر من 
التنظيم الجماهيري هو سوفييت )مجلس( بطرسبورج، 
المصانع  من  مُنتَخبين  مندوبين  من  ل  تشكَّ الذي 
في  العاملة  الطبقة  لتوحيد  ديمقراطية  كأداةٍ  واألحياء 
العاملة  الطبقة  قدرة  تكن  لم  ذلك،  رغم  لكن  الثورة. 
ولم  النصر،  انتزاع  حدِّ  إلى  تطوَّرَت  قد  التنظيم  على 
يكن حزبها الثوري أيضًا قد تطوَّر بعد إلى الدرجة التي 
العاملة  الطبقة  على  يزال  ال  كان  السلطة.  إلى  يقودها 
بالطريقة  الدروس  من  الكثير  يتعلَّموا  أن  وثورييها 

الصعبة تحت سيف القيصرية وسوطها.
عام  كان  الذي   ،1907 العام  في  الثورة  هزيمة  بدأت 
في  الكلمة  أصبحت  حين  للقيصر،  بالنسبة  االنتقام 
وخالل  العرفية.  والمحاكم  للمشانق  السياسية  الساحة 
القيصر من  فترة ديكتاتورية ستوليبين، رئيس وزراء 
يوليو 1906 إلى سبتمبر 1911، صدر 5 آالف حكم باإلعدام، 
وُأعدِمَ بالفعل 3500 شخص، وُقدِّرَ ذلك على األقل بثالثة 
الجماهيرية  الحركة  فترة  خالل  ُأعدِموا  من  أضعاف 
)باستثناء الذين ُقتِلوا رميًا بالرصاص دون محاكمة بعد 

قمع انتفاضة ديسمبر( )3(.
محاكمة،  دون  والتصفيات  اإلعدامات  على  وعالوة 
إلى  والنفي  االعتقاالت  من  الحاالت  آالف  هناك  كانت 
سيبيريا، والمئات من الثوريين الذين هاجروا إلى أوروبا 
الستكمال  بعضهم  من  محاولةٍ  في  القمع  من  إفالتًا 
الشرطة  استمرَّت  فيما  الخارج،  من  الثورية  المهمات 
العواصم  في  حتى  مالحقتهم  في  القيصرية  السرية 

األوروبية.
الحركة  على  بالسلب  العنيف  القمع  انعََكسَ 
العاملة  الطبقة  وسط  في  الهزيمة  وتجلَّت  الجماهيرية، 
وتحلََّلت  المعنويات،  في  الحاد  االنحطاط  من  حالةٍ  في 
سنوات  غضون  في  كامل  بشكٍل  العمالية  الحركة 
اإلضرابات  في  المشاركين  أعداد  تدهور  لعلَّ  معدودة. 
الثورة  العمالية لهو مؤشِّرٌ ذو داللةٍ على ذلك. في ذروة 
في العام 1905، شارك في اإلضرابات العمالية )التي دمجت 
المطالب االقتصادية والسياسية معًا( 2 مليون و863 ألف 
عامل، وانخََفضَ العدد إلى أقل من النصف في العام 1906 
اإلضرابات،  في  عامل  ألف  و108  مليون  فيه  الذي شارك 
ألف في   740 إلى  التدهور  المشاركين في  ليستمر عدد 
العام 1907، ثم ينهار في العام 1909 إلى 64 ألًفا، ثم فقط 47 

ألًفا في العام 1910 )4(. كان الحال هو نفسه في الريف، 
لكن التدهور في الحركة كان أسرع كثيرًا مِمَّا في 
المدن. في صيف 1905، امتدت التحرُّكات الفالحية عبر 
60 مقاطعة في 27 محافظة، وفي األشهر الثالثة األخيرة 
من نفس العام انتفض الفالحون في 300 مقاطعة في 47 
محافظة، لكن القمع العنيف أدَّى إلى تراجع الفالحين 
إلى درجة أن تحرُّكاتهم اختفت تمامًا في خالل أشهٍر 

معدودة )5(.
كان لهذا التراجع الحاد تأثيرٌ كبير على التنظيمات 
الثورية بشكٍل عام، فهي بطبيعة الحال تنظيماتٌ تنتعش 
في األجواء الثورية وتتدهور مع أفولها. على مدار عامين 
الحزب  فصائل  نَت  تمكَّ  ،1907 يناير  في  الثورة،  من 
االشتراكي الديمقراطي الروسي من تحقيق نمٍو كبيٍر 
ما  إلى  ككل  الحزب  عضوية  فوَصََلت  عضويتها،  في 
في  ألف عضو   46 يشمل  )بما  ألف عضو   150 من  يقرب 
الحزب البلشفي، و38 ألًفا في حزب المناشفة، وغير ذلك( 

.)6(
صفوف  في  مُفِزع  انحساٍر  إلى  النمو  هذا  انقلب 
الجماهيرية.  الحركة  انكسار  مع  الثورية  التنظيمات 
وَصََل الحزب البلشفي إلى وضٍع مزٍر، وفي مؤتمر الحزب 
في ديسمبر 1908، على سبيل المثال، عبَّرَ جوزيف ستالين 
عن هذه األزمة، إذ كتب: “يمرُّ حزبنا اليوم بأزمةٍ حادة 
وعسيرة … من فقدان الحزب عضويته، إلى انكماش 
بعضها،  عن  المنظمات  عزلة  إلى  تنظيماته،  وضعف 
م … تكفي  والمُنظَّ المُنسَّق  الحزبي  العمل  غياب  إلى 
اإلشارة إلى أنه كان لدينا في 1907 حوالي 8 آالف عضو 
في بطرسبورج وحدها، لكننا اليوم نستطيع بالكاد أن 

نحشد 300 أو 400 منهم” )7(.
تعبِّر عن نفسها في تدهور عضوية منظمات  األرقام 
وانهيار  بل  آنذاك،  روسيا  في  جذريًة  األحزاب  أكثر 
تلك المنظمات تمامًا في بعض الحاالت. لنأخد مثااًل آخر 
هذه  في موسكو. كانت عضوية  البالشفة  منظمة  من 
وبعد   ،1906 في صيف  آالف عضو  الـ5  تتجاوز  المنظمة 
عامين، في صيف 1908، انهار هذا العدد إلى 250 عضو، ثم 
إلى 150 عضو فقط بعد ستة أشهر )8(. األسوأ من ذلك 
أمام  الباب  َفتَحَ  الثورية  المنظمات  الحاد في  التدهور  أن 
لتصبح  )األوخرانا(  القيصرية  السرية  الشرطة  عمالء 
اختفت   ،1910 العام  بحلول  لهم.  مرتعًا  المنظمات  هذه 
صار  بعدما  وذلك  تمامًا،  الوجود  من  موسكو  منظمة 
عامًا  أمينًا  لألوخرانا،  السري  العميل  كوكوشكين، 
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الحزب  داخل  الشرطة  عمالء  وبمساعدة  المنظمة.  لهذه 
اللجنة  أعضاء  كافة  اعتُقَِل   ،1911-1910 في  البلشفي، 
المركزية للحزب المتواجدين داخل روسيا )9(. وحتى 
الصدور،  “البرافدا” في  البلشفية  الصحيفة  بدأت  حينما 
في أبريل 1912، كان اثنان من عمالء الشرطة )ميرون 
هيئة  في  عضوين  مالينوفسكي(  ورومان  تشيرمانوف 

تحريرها )10(.
في  األخرى  األحزاب  في  مختلًفا  الحال  يكن  لم 
معسكر اليسار خالل تلك الفترة. وكان على الثوريين 
بل  التام،  ك  والتفكُّ االنهيار  من  الحالة  هذه  مواجهة 
والتنظيمي،  الجماهيري  الصعيدين  على  البناء،  وإعادة 
بصبر ودأب، وتحيُّن الظروف المناسبة لتصعيد النضال 
من جديد شيًئا فشيًئا، ومن داخل حتى أصغر النضاالت. 
والخطوة األولى في هذا المسار كانت تتمثَّل في تحديد 

طبيعة المرحلة وتحليلها والعمل وفق ذلك.

“السياسة بدون جماهير سياسٌة ُمغاِمرة” 
)11(

تسبَّبَت الهزيمة الساحقة لثورة 1905 في صدمةٍ هائلة 
في  شاركت  التي  األحزاب  صفوف  في  اآلالف  لعشرات 
الثورة، السيما الحزب البلشفي الذي قاد الحًقا ثورة 1917. 
بالنسبة للبعض، كانت هذه الهزيمة تعني أن ما مِن أمٍل 

أنها  في قيام أيِّ ثورةٍ في المستقبل ولو بعد عقود، أو 
محتومة  هزيمًة  مصيرها  سيكون  تكرَّرَت  إذا  حتى 
ونكراء كتلك السابقة. استسلم الكثير من الثوريين؛ 
أشكال  من  شكٍل  كلِّ  عن  الكامل  بالتخلي  إما 
القيصري  النظام  أحضان  في  باالرتماء  وإما  النضال 
إياه طريًقا  معتبرين  الدوما(  )مجلس  الجديد  وبرلمانه 
التخلُّص من  وحيدًا إلدخال بعض اإلصالحات، طالما أن 
األمد  لهم مطروحًا ولو على  بالنسبة  يعد  لم  القيصرية 
البعيد. كانت تلك سياسًة “مُغامِرة” ال تستند إلى القطاع 
المناضل من الجماهير في إستراتيجيتها وما يُبنَى عليها 

من تكتيكات.
وقت  في  الثوريين  أوساط  في  َظهَرَ  آخر  فعٍل  ردُّ 
واإليمان  هزيمة،  أليِّ  التام  اإلنكار  في  تمثََّل  الهزيمة 
أيِّ  إلى  تفتقر  التي  الرنَّانة  بالشعارات  فقط  الشكلي، 
قوتها،  أوج  وفي  قائمة  تزال  ال  الثورة  بأن  مضمون، 
إلى  الساعية  تكتيكاتهم  يواصلوا  أن  عليهم  وبالتالي 
القطاعات  استعداد  مدى  عن  النظر  بصرف  التصعيد 
من  تعافيها  ومدى  للنضال  الجماهير  من  المتقدِّمة 
الهزيمة. كانت تلك هي األخرى سياسة “مُغامِرة”، لكن 
على الوجه اآلخر من العملة نفسها. انفصلت هذه السياسة 
بالطبع عن القطاعات التي استهدفتها من الجماهير، تلك 
القطاعات التي تراجَعَت تحت الضربات الموِجعة للهزيمة، 

خربات

الثورة الروسية 1917
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الثورة الروسية من اهلزمية إىل االنتصار
مساحة  في  تكتيكاتها  ترمي  السياسة  هذه  كانت  إذ 
المعارك الكبرى والمباشرة نحو محاولة استيالء الثورة 
على السلطة، بداًل من محاولة االنسحاب وتخفيض سقف 
هذه التكتيكات لمحاولة توحيد ما يمكن توحيده من 

الجماهير في معاركهم الصغيرة.
في  آنذاك  المعة  سياسية  أسماٌء  هؤالء  بين  من  كان 
ولوناتشارسكي،  بوجدانوف،  مثل  الروسية،  السياسة 
الشهير  الروائي  وحتى  وروجكوف،  وبوكروفسكي، 
مكسيم جوركي. أخذوا يعيدون نفس شعارات التصعيد 
والشاقة  الطويلة  التكتيكات  عن  متجاوزين  الثوري، 
من أجل إحياء النضال شيًئا فشيًئا من جديد بعد الهزائم، 
دعوات  -حيث  النهائية  األهداف  إلى  مباشرًة  قافزين 
كانوا  أخرى،  بعبارةٍ  إلخ.  العام،  واإلضراب  االنتفاضة 
ينطلقون في سياساتهم من األمنيات، ال من التغيُّرات في 
توازنات القوى، وهذا هو منبع ما أسماه لينين بـ”التطرُّف 

اليساري”.
رأينا حالة إنكار هزيمة الثورة هذه على مدار بضع 
سنواتٍ بعد هزيمة الثورة المصرية 2011-2013، وهي حالٌة 
كهذه  هزيمةٍ  كلِّ  أعقاب  في  تقريبًا  نفسها  تُكرِّر 
في التاريخ. َكتَبَ كارل ماركس مُعلًِّقا على ذلك بعد 

هزيمة الموجة الثورية 1848-1849 في أوروبا:
عقول  في  قويًة  بصمًة  للثورة  العميق  القمع  “يترك 
الناس  أولئك  حتى  ولذلك،   … فيها  المشاركين  كلِّ 
لفتراتٍ  عقولهم  يفقدون  قد  الثابتة  الشخصيات  ذوي 
قصيرةٍ أو طويلة، فال يستطيعون مواكبة األحداث وال 

يتقبَّلون حقيقة أن التاريخ غيَّر مجراه” )12(.
الهزيمة  لفترات  المالئمة  التكتيكات  تحديد  إن 
واالنحسار يبدأ باالعتراف بهذه الهزيمة أواًل. في هزائم 
الثورات -كما في هزائم الحروب- البد على الثوريين 
ويخفضوا  الجماهير  مع  االنسحاب  عملية  موا  ينظِّ أن 
من  بل  الثورة،  مشروع  عن  تخليًا  ليس  تكتيكاتهم، 
النضال  إحياء  إعادة  ومحاولة  للمستقبل  االستعداد  أجل 
الطبقية  التوازنات  تسمح  أن  بمجرد  تدريجيًا من جديد 
المكشوف  على  المباشرة  المناورات  من  بداًل  بذلك؛ 
لتغيير وجه السلطة السياسية، على الثوريين أن يعيدوا 
يحاولوا كسب موطئ  الجزئية وأن  المعارك  البناء في 
قدم تلو اآلخر تمهيدًا لمعارك أكبر في المستقبل. فارقٌ 
أنه بينما تعتمد  أساسيٌّ بين الحروب والثورات هنا هو 
خطوات  تُحسَب  واأليام،  الساعات  على  الحروب  حسابات 

الثورات بالسنوات والعقود.

ظلَّ لينين حتى وقتٍ متأخِّر يرى هزيمة ديسمبر 1905 
ل مسار الثورة بعض الوقت، لكن  هزيمًة مؤقَّتة قد تعطِّ
المنظور  المستقبل  انطالٍق أكبر في  ليندفع في  فقط 
الطاحنة(.  االقتصادية  األزمة  ذلك  في  تدفعه  )وربما 

فَكتَبَ في يوليو 1906:
“تتزايد إمكانية شنِّ حركةٍ فورية عبر روسيا كلها، 
انتفاضةٍ  في  الجزية  االنتفاضات  دمج  احتمالية  وتتزايد 
واحدةٍ شاملة. أما حتمية إضراب سياسي وانتفاضة تقاتل 
من أجل السلطة، فلها جذورٌ تستشعرها قطاعاتٌ عريضٌة 

من الشعب” )13(.
يقوده  الذي  البلشفي  الفصيل  مهمة  أن  رأى  وبالتالي 

تتعيَّن في:
أن يدرك كلُّ شخٍص أن هذا  “بذل كلِّ جهدٍ ألجل 
أجل  من  النضال  السلطة؛  أجل  من  النضال   … حتمي 
إتمام  صالح  في  يقف  برمته  الوضع  الحكومة.  إطاحة 

هذه المهمة” )14(.
في  تمامًا  اختفت  قد  العمالية  النضاالت  تكن  لم 
منتصف العام 1906، لكنها كانت تشهد تدهورًا ملحوًظا 
عن العام السابق، بل وقد شهدت هذه النضاالت المزيد من 
العمالية،  اإلضرابات  التالية.  األشهر  في  بالفعل  التدهور 
 %39 نسبة   1906 العام  في  تتعدَّ  لم  المثال،  سبيل  على 
مِمَّا كانت عليه في العام 1905. لكن كان ال يزال من 
في  لينين  يُقِر  أن  االنهزامية،  ومن  بل  للغاية،  ر  المُبكِّ
العام 1906 بهزيمةٍ ممتدة مُِنيَت بها ثورة 1905، فأكثر من 
مليون عامل شارك في اإلضرابات في ذلك العام، من بين 
طبقةٍ عاملة بالكاد تتجاوز الـ4 مليون عامل، ليس عددًا 
هيِّنًا على اإلطالق. لكن في الوقت نفسه، كان لينين 
النضاالت،  هذه  تحوُّل  إمكانية  في  الشيء  بعض  يبالغ 
التي كانت تكافح التدهور على خلفية هزيمة انتفاضة 

ديسمبر 1905، إلى “انتفاضةٍ شاملة” من أجل السلطة.
في ديسمبر 1906، أي بعد ستة أشهر كاملة، بدا من 
التدهور  من  حالًة  تشهد  النضال  مجريات  أن  األوضح 
-دون  موقفه  مراجعة  إلى  لينين  دََفعَ  ما  وهذا  الثابت. 
في  تقديٍر كهذا  إلى  توصََّل  لماذا  اعتذارات- موضِّحًا 

منتصف العام. َكتَبَ في ديسمبر:
“إن الماركسي هو أول من يرى اقتراب المدِّ الثوري 
… الماركسي هو أول من يأخذ طريق النضال الثوري 
المباشر … وآخر من يدير ظهره لهذا الطريق، ويفعل 
المُحتَمَلة،  اإلمكانيات  كافة  تنفذ  حينما  فقط  ذلك 
فترةٍ  خالل  الثوري  النهوض  في  األمل  ينعدم  حينما 
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قصيرة، حينما تختفي إمكانيات الدعوة لإلضراب العام، 
أو اإلعداد لالنتفاضة” )15(.

يلمس  أن  دون  بالهزيمة  الثوري  يقبل  أن  يمكن  ال 
هذه  على  تدل  للشكِّ  قابلة  وغير  جاسدة  مادية  حقائق 
الهزيمة. وهكذا كان توقُّع لينين السابق، في منتصف 
1906، بإمكانية حشد النضاالت في انتفاضةٍ من أجل حوز 
السلطة، تشبًُّثا بنضاالتٍ جماهيرية لم تكن قد خَمَدَت 
لكن  التوقُّع.  هذا  في  الشيء  بعض  المبالغة  -رغم  بعد 
وحين  تمامًا،  روحها  زهقت  قد  الثورة  أن  يتبيَّن  حين 
“ينعدم األمل في النهوض الثوري خالل فترةٍ قصيرة”، 
فالبد من تغيير التكتيكات استعدادًا لطريٍق طويل من 

إعادة البناء من أجل المستقبل.

األزمة االقتصادية والثورة
إحدى القضايا الرئيسية التي أثارت أيضًا نقاشاتٍ بين 
ما  هو   1905 ثورة  هزيمة  أعقاب  في  الروس  الثوريين 
دفعًة  النضال  تمنح  قد  اقتصاديٌة جديدة  أزمٌة  إذا كانت 
لتدشين موجة ثورية أخرى وشيكة. في العام 1907، في 
أثناء تدهور النضاالت الثورية في روسيا، انزلق االقتصاد 
األزمة،  ضربت  البداية،  في  عميقة.  أزمةٍ  نحو  العالمي 
“الذعر  أو  السوداء”  الجمعة  “كارثة  باسم  عُِرَفت  التي 
المصرفي”، بورصة نيويورك، وأفضت إلى إفالس العديد 
عالميًا  تمدَّدَت  ثم  الكبرى،  والشركات  البنوك  من 
االقتصاد  فيها  بما  االقتصادات،  من  الكثير  وابتلعت 

الروسي الذي اهتزَّت ركائزه بشدة.
الروس  الثوريين  لدى  السائدة  النظر  وجهة  كانت 
أن  هي  فصائلهم،  بمختلف  االشتراكية،  الحركة  في 
األزمة ستعتصر العمال وتدفعهم لتكثيف نضاالتهم في 
المستقبل المنظور، ما قد يطرح فرصًة إلحياء الثورة من 
جديد. وتمثَّل المنطلق الرئيسي لهذه الفكرة في المقاربة 
الكوارث  مع  األزمة  لهذه  االقتصادية  لآلثار  الشديدة 
 ،1904 اليابانية  الروسية  الحرب  خلََّفتها  التي  االقتصادية 
ناحيةٍ  من  األولى.  الثورة  خلفيتها  على  اندلعت  والتي 
أخرى، كانت إحدى الخبرات التاريخية األكثر ثراًء لدى 
الحركة االشتراكية هي الموجة الجماهيرية العمالقة 
من  الموجة  هذه  وُلِدَت   .1848 في  أوروبا  اجتاحت  التي 
رحم أزمة 1847 االقتصادية، بينما وُلِدَت الثورة المضادة 
من رحم رخاٍء اقتصادي بدأ في العام 1849 وخََلقَ انتعاشًا 
المسار  وهذا  عقدين.  من  ألكثر  استمرَّ  للرأسمالية 
ناحية،  من  والثورة  األزمة  بين  الربط  السهل  من  جَعََل 

والرخاء والثورة المضادة من ناحيةٍ أخرى، في حين لم 
البارزين في  االقتصاديين االشتراكيين  أيٌّ من  يتوقَّع 
روسيا آنذاك أن تزدهر التجارة والصناعة في ظلِّ الثورة 
المضادة، وبالتالي كانوا يترقَّبون موجًة جديدًة وشيكة 

في أعقاب أزمة 1907.
لكن التاريخ لم يسر على هوى الحركة االشتراكية 
الروسية. فقد أطالت أزمة 1907 أمد الركود االقتصادي 
لثالث سنوات أخرى، ولم تدفع العمال على اإلطالق لشنِّ 
نضاٍل جديد، بل بعثرتهم وأضعفتهم أكثر من أيِّ وقتٍ 
مضى. وتحت الضربات المتتالية إلغالق المصانع وتفشي 
البطالة والفقر، عانت الجماهير المُنهََكة من المزيد من 

اليأس المرير.
كان االستثناء الوحيد من بين االشتراكيين الروس، 
بالضرورة  تولِّد  األزمة  أن  فكرة  عليهم  هيمَنَت  الذين 
نضاالتٍ ثورية، هو ليون تروتسكي، الذي أثبتت األحداث 
صحة تصوُّره. َكتَبَ تروتسكي في وقتٍ الحق مستدعيًا 

تلك الحقبة:
المعارك والهزائم الكبرى، قد تؤدي  “بعد فترةٍ من 
األزمات االقتصادية، ال إلى استنهاض طاقة الطبقة العاملة 
في النضال، بل إلى هيمنة حالة من اإلحباط بين صفوفها، 
وتقتلهم  الجماعية  قوتهم  في  العمال  ثقة  تدمِّر  بحيث 

سياسيًّا” )16(.
في المقابل، فإن الشرط الذي استنتجه هو أن:

تضخ  أن  تستطيع  التي  هي  صناعية  نهضة  “فقط 
دماًء جديدة في شرايين الطبقة العاملة، وتعيد لها ثقتها 

بنفسها، وتجعلها قادرة على النضال مجددًا” )17(.
ومع ذلك، ليست هناك عالقة مباشرة أو بسيطة بين 
األزمة االقتصادية والثورة. إنها ليست عالقة أوتوماتيكية 
يمكن تفسيرها ببضع مبادئ سهلة الحفظ. إنها عالقة 
جدلية تتوقَّف على السياق الذي تأتي فيه هذه األزمة؛ إذا 
كانت في سياق هزيمةٍ فمن األرجح أنها ستولِّد المزيد 
)لعلَّنا  العاملة  الطبقة  صفوف  في  واليأس  اإلحباط  من 
السيسي  وجه  في  الثوري  الصعود  أمنيات  هنا  ر  نتذكَّ
في مصر في أعقاب تعويم الجنيه في 2016 رغم الهزيمة 
االقتصادية  األعباء  خلفيتها  على  جاءت  التي  المريرة 
الجديدة على الجماهير(؛ وإذا جاءت على خلفية تصاعدٍ 
في النضال وأمٍل في انتزاع بعض الحقوق، ففي األغلب 
الالزم  الزخم  وتخلق  التصاعد  من  للمزيد  تدفع  أنها 
ما  هو  اليأس،  وليس  األمل،  الحاالت.  بعض  في  للثورة 
يدفع الجماهير للنضال. وبالطبع يتوقَّف األمر أيضًا على 
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العاملة،  الطبقة  من  الرئيسية  القطاعات  وتنظيم  وعي 

وكذلك استعدادها لشنِّ النضال.
لينين،  َكتَبَ  الثورة، كما  تندلع  األول،  المقام  وفي 
بالطريقة  العيش  في  الدنيا  الطبقات  ترغب  ال  “عندما 
الحكم  على  قادرًة  العليا  الطبقات  تعد  وال  القديمة، 
بالطريقة القديمة” )18(، أي عندما تكون الطبقات الدنيا 
الطبقات  وتكون  النضال،  لتصعيد  االستعداد  أهبة  على 
العليا في أوج تردُّدها وانقسامها. وقد تضطلع األزمة بدوٍر 
مهم في تعميق انقسامات الطبقات العليا ودفع الطبقات 
الدنيا للنضال، لكن وفق ظروفٍ وسياقاتٍ متغيِّرة. أما 
األزمة شرًطا ضروريًا  الناجم عن  المدقع  الفقر  اعتبار 
كاريكاتوري  تشويه  إال  هو  فما  االشتراكية،  للثورة 

للفهم الماركسي لهذه العملية برمتها.
استمرَّت أزمة 1907 في روسيا حتى العام 1910، وأعقبها 
مباشرًة نهضٌة صناعية ضخَّت “دماًء جديدة في شرايين 
رغم  عمالية،  إضراباتٌ  معها  وجََلبَت  العاملة”،  الطبقة 
من  قطاعاتٌ  نَت  تمكَّ حين  الباطشة،  المضادة  الثورة 
غضون  في  بالفعل  أنفاسها  التقاط  من  العاملة  الطبقة 
هذه النهضة الصناعية. ثم جاءت أزمة 1914، مع مشاركة 
أزمة  خالف  وعلى  األولى.  العالمية  الحرب  في  روسيا 
1907، التي جاءت في أعقاب الهزيمة، جاءت أزمة 1914 على 
الزخم  بالفعل  خلفية حركةٍ عمالية متصاعدة، فوفَّرَت 

الضروري من أجل اندالع الثورة في 1917.

اإلعداد للمستقبل
في  العمالية  السيما  الجماهيرية،  الحركة  نهضت 
بدًءا  الهزيمة  أنقاض  تحت  من  تدريجيًا  نهوضًا  روسيا، 
من العام 1911. فقد شهد ذلك العام مشاركة نحو 105 ألف 
عامل في موجةٍ من اإلضرابات )بزيادة نسبتها أكثر من 
120% عن العام 1910(، بينما كانت اإلضرابات ذات المطالب 
السياسية محدودة في هذه الموجة، إذ شارك فيها 8 آالف 
عامل فقط. وتزامَنَ ذلك مع إضراٍب طالبي على مستوى 
البالد للتنديد بوحشية الشرطة بحقِّ المعتقلين، وقوِبَل 

الطالب بقمٍع عنيف.
الستعادة  ضروريًا  كان  زخمًا  اإلضراب  هذا  خََلقَ 
المفصلية  النقطة  العمالية، لكن  الحركة  السياسة في 
تمثََّلت في القمع الوحشي الذي تعرَّض له عمال مناجم 
لينا في أبريل 1912، والذي سََقَط على إثره نحو 500 عامل 
اإلضرابات  هائلة من  انفجرت موجٌة  قتيٍل وجريح.  بين 
العمالية احتجاجًا على المذبحة، وصَعَدَت خاللها مشاركة 

العمال في اإلضرابات السياسية صعودًا صاروخيًا لتشمل 
عامل  ألف   502 ثم   ،1912 العام  مدار  على  عامل  ألف   550
كانت   .)19(  1914 في  مليون  من  أكثر  ثم   ،1913 في 
غير  الثورة،  نحو  تندفع  عام  بشكٍل  الثورية  الحركة 
القيصرية  ومشاركة  األولى  العالمية  الحرب  اندالع  أن 
الروسية فيها َقَطعَ هذا الطريق مؤقتًا -لكنه لم يغلقه 
ألف  و56  مليون  شارك  الحرب،  سنوات  فخالل  تمامًا. 
مليون  نصف  وحوالي  االقتصادية،  اإلضرابات  في  عامل 
المسار هو ما مهَّدَ  السياسية )20(. وهذا  في اإلضرابات 

الطريق لثورة 1917 الحًقا.
قبل تصاعد النضال الجماهيري، كان مناضلو الحزب 
في  بالحزب  حلَّ  الذي  الشديد  الضعف  رغم  البلشفي، 
أعقاب هزيمة الثورة األولى، ينخرطون بدأٍب في مُختََلف 
قطاعاتٌ  تخوضها  التي  والجزئية  الصغيرة  المعارك 
لتوحيدها  محاولةٍ  في  العاملة،  الطبقة  من  محدودة 
وتنظيمها وتسييسها. كانوا يستغلون أيضًا كلَّ فرصةٍ 
في  مشاركاتهم  وجاءت  الجماهير،  وسط  البناء  إلعادة 
جائرة  شروطٍ  وفق  والنقابية،  البرلمانية  االنتخابات 
قوائم  على  المشاركة  حال  أي  على  تتضمَّن  ال  )لكن 
هذا  في  بالضبط  مثأًل(،  األمن  مع  بالتنسيق  انتخابية 
في  المناضلة  الجماهير  ودعم  الدعاية  بغرض  السياق، 
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بعض  في  والتعبئة  والتحريض  بل  والشوارع،  المصانع 
األحيان. كان ذلك شديد األهمية، رغم محدودية الرقعة 
على  الفترة.  تلك  خالل  المعارك  هذه  في  الجماهيرية 
مين في النقابات،  سبيل المثال، كان إجمالي العمال المُنظَّ
في الفترة من 1908 إلى 1911، ال يتجاوز 30 ألف عامل )21(.

النضاالت  في  البطيء  التراكم  ذلك  كان  بالطبع، 
الصغرى يمثِّل تحوُّاًل كبيرًا في التكتيكات البلشفية 
الثوري 1907-1905،  النهوض  عمَّا كانت عليه في فترة 
وكان ذلك ضروريًا بصورةٍ خاصة من أجل االستنهاض 
بوضوح  لينين  عبَّر  العاملة.  الطبقة  لطاقات  التدريجي 

عن هذه الفكرة حين َكتَبَ في يوليو 1909:
“خالل فترة الثورة، تعلَّمنا كيف نتحدَّث الفرنسية؛ 
أي … نرفع طاقة النضال المباشر للجماهير ونوسِّع أفق 
ك،  هذا النضال. واآلن في فترة الركود والِردَّة والتفكُّ
نعمل  أن  أي  األلمانية؛  نتحدَّث  كيف  نتعلَّم  أن  علينا 
النضال(  يُبعَث  نفعله حتى  آخر  ثمة شيٌء  )وليس  ببطٍء 
وبانتظام وثبات؛ أن نتقدَّم خطوة خطوة، وأن نكسب 
بوصة تلو األخرى. ومن يجد هذا العمل مماًل … فإنه قد 

أخذ لقب الماركسي عبًثا” )22(.
ومع الصعود التدريجي للنضال العمالي في 1912، تقدَّم 
جزئية  حمالتٍ  يدشِّنون  وبدأوا  أخرى  خطوًة  البالشفة 
أوسع لتوحيد حركة العمال. كانت أبرز هذه الحمالت 
مظلته  تشمل  لم  الذي  الصحي،  التأمين  حملة  هي 
البالشفة  استخدم  الصناعة.  عمال  من  فقط   %20 سوى 
النقابي  وحضورهم  الدوما  بمجلس  البرلماني  وجودهم 
وحتى  التأمين  قوانين  قصور  كشف  أجل  من  كذلك 
أفضل  النضال النتزاع شروط  التحريض على  أجل  من 
لتلك القوانين. وكانت إحدى األدوات الرئيسية في بناء 
“البرافدا”  صحيفة  هي  العمالية  الجماهير  مع  الجسور 
 .1914 يوليو  إلى   1912 أبريل  من  صدرت  التي  البلشفية، 
المثال، خصَّصَت  الصحي على سبيل  التأمين  في حملة 
البرافدا قسمًا ثابتًا ويوميًا تحت عنوان “تأمينات العمال: 
البرافدا تضطلع  أسئلة وأجوبة”. وبصورةٍ عامة، كانت 
في كافة  البلشفي  الحزب  ألعضاء  الناظمة  األداة  بدور 
والتكتيكات،  والحمالت  المواقف  على  روسيا  أرجاء 
وتخلق صلًة يومية لهم مع قطاٍع أوسع من الجماهير، إذ 
كانت توزِّع ما يصل إلى 40 ألف نسخة في األيام العادية، 
و60 ألًفا في أيام السبت، وعلى مدار فترة صدورها حشدت 
بغرض  عمالية  آالف مجموعة  أكثر من خمسة  حولها 
جمع التبرُّعات لها للحفاظ على صدورها اليومي )23(.

كان كلُّ ذلك النشاط البلشفي يجري في ظلِّ ظروفٍ 
عانت  األمنية،  المالحقات  جانب  فإلى  عسيرة،  أمنية 
الصحيفة المركزية للحزب من المُصادرة المستمرة، إذ 
عامين ونصف، هي  أقل من  ثمان مرات خالل  صودِرَت 
فترة صدورها، واضطرت في كلِّ مرة إلى تغيير اسمها 
)كانت األسماء جميعها تشترك في كلمة “برافدا”، مثل 
“سيفيرنايا برافدا”، و”بوت برافدا”، و”بروليتاريسكايا 

برافدا”، إلخ(.
بالنسبة للينين، كانت هذه الحمالت، وحتى المعارك 
األصغر كثيرًا، تمثِّل مدرسًة للثورة، فَكتَبَ على سبيل 

المثال:
بصورةٍ  لنا،  تبيِّن  “الصغيرة”  األزمات  من  “كلٌّ 
ستتكرَّر  التي  المعارك  وأجنَّة  عناصر  مُصغَّرة، 
مثاًل،  فما هو،  الكبيرة.  األزمة  نطاٍق واسع خالل  على 
أزمًة صغيرة في  لم يكن  إن  اإلضراب -كلُّ إضراب- 

المجتمع الرأسمالي؟” )24(.
بالنسبة  المعارك، فكان  هذه  في  الثوري  الحزب  أما 
قَ الحزب البلشفي  له مدرسًة للقيادة في النضال. لقد حقَّ
نجاحاتٍ جزئية خالل فترة الصعود التدريجي للحركة 
مع  الجسور  بناء  في   ،1912 العام  منذ  الجماهيرية، 
الجماهير وكسب ثقتهم وصواًل إلى قيادة الحزب ثورة 
اإلطالق  على  ممكنًة  النجاحات  هذه  تكن  ولم   .1917
ورفاقه  لينين  بذلها  التي  والعنيدة  الوافرة  الجهود  لوال 
في فترة الركود الحاد وتفشي اإلحباط، من نهاية 1907 
إلى 1911، من أجل الحفاظ على األنوية النشطة للبالشفة 

من االنهيار.
مع القمع الوحشي الذي أعَقبَ هزيمة الثورة األولى، 
العمل  إلى  للعودة  االشتراكيون  المناضلون  اضطر 
السري الذي كانوا قد خرجوا منه مُفعَمين باألمل في 
1905، ومن ثم عكفوا على الدمج بين العمل العلني، في 
والنضاالت  الصحف  وتوزيع  الدوما  ومجلس  النقابات 
التنظيم  قلب  على  للحفاظ  السري  والعمل  الصغيرة، 
الحفاظ  مهمة  كانت  األمنية.  الضربات  من  وهيكله 
على التنظيم البلشفي شاقًة للغاية خالل مرحلة الهزيمة، 
لكنها كانت ضرورية، استنادًا إلى القناعة الراسخة لدى 
فترة  وأن  يتغيَّر  التاريخ  بأن  البلشفية  والقيادات  لينين 
إلى األبد، وبالتالي البد من الحفاظ  التراجع لن تستمر 
النضال.  من  المقبلة  للموجات  استعدادًا  التنظيم  على 
احتفظ لينين بمئات الكوادر خالل فترة التراجع وإرهاب 
في  آخرين  مئات  وتدريب  تجنيد  على  وعََكفَ  النظام، 
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تلك الفترة. وما ال يقل أهمية هو أنه ظلَّ يصوِّب أخطاء 
حزبه )وأخطاءه هو نفسه أحيانًا( لضبط وجهة الحزب 

السياسية وسط التيارات التي هَزَمها اإلحباط.

1917 - 1905
إلى  المقالة  هذه  من  موضٍع  من  أكثر  في  أشرنا 
الضرورة التي دََفعَت الحلقات البلشفية إلى إعادة البناء في 
السنوات الطويلة التي أعقبت هزيمة ثورة 1905. لكن إعادة 
البناء هذه لم تكن من الصفر تمامًا، إذ كانت الخبرات 
من  قطاعات  وعي  في  مدفونة  تزال  ال  للثورة  الغزيرة 
الجماهير تحت ركاٍم من إذالل الهزيمة وإحباط التشرذم 
في سنوات التراجع. وهذه الخبرات تردَّدَت أصداؤها في 
المستقبل في ثورة 1917 نفسها. جَنَت الجماهير في الثورة 
التدريجي  النضال  من  عقودًا  تتطلَّب  قد  خبراتٍ  األولى 
الكتسابها، من حيث إدراك انقسام الطبقات ومصالحها 
السياسية، عالوة على  األحزاب  بين  الفاصلة  والخطوط 
وتوحيد  الصفوف  تنظيم  في  المباشرة  العملية  الخبرة 
النضاالت والشعارات. وقد برزت هذه الخبرات إلى السطح 
حين استدعتها التطوُّرات في 1917. بعبارةٍ أخرى، كانت 
ثورة 1905 بروفة كبرى أعدَّت القطاعات المتقدِّمة من 

الجماهير لالختبار األكثر حسمًا في 1917.
العمال  يبني  أن  المثال  سبيل  على  األسهل  من  كان 
 ،1917 ثورة  اندلعت  أن  بمجرد  المُنتَخَبة  سوفييتاتهم 
استنادًا إلى خبرة بناء سوفييت بطرسبورج عام 1905، بل 
في  الهشيم  في  كالنار  السوفييتات  هذه  انتشرت  ولقد 
كلِّ أرجاء روسيا، وليس فقط في العاصمة. واستند كلُّ 
سوفييت إلى أعدادٍ هائلة من اللجان المُنتَخَبة هي األخرى 
في مواقع العمل واألحياء، وحتى في القرى والثكنات، 
الثورة وتمثيلها وتوحيدها أكثر  وهكذا أصبح صوت 
األولى.  الثورة  في  كان  مِمَّا  الجماهير  وسط  تغلغاًل 
وحتى في مراحل الصعود التدريجي التي مهَّدَت بطيًئا 
لثورة 1917، انعكست خبرات الثورة األولى بوضوٍح فيها. 
من الجدير بالمالحظة، مثاًل، أن المظاهرات التي انطلقت 
للتنديد بمذبحة لينا، أبريل 1912، رََفعَت منذ البداية شعار 
الجمهورية الديمقراطية، وهو مستوى أرقى كثيرًا في 
الوعي الجماهيري مِمَّا كان في مطلع ثورة 1905 التي 
بدأ  وهكذا  القيصر.  إلى  ساذجة  عريضة  بتقديم  بدأت 
العمال الروس في 1912 من حيث انتهوا عند أعلى نقطة 

للثورة قبل سبع سنوات -من زاوية الوعي السياسي.
دائمًا  الماضية  الثورات  أن خبرات  يعني  لكن هذا ال 

الجماهير،  وعي  في  االستعداد”  “وضع  في  تكون  ما 
العنان مجددًا.  لها  يطلق  الذي  المناسب  للظرف  انتظارًا 
الثوري  النهوض  مع  بالضرورة  يحدث  أمرًا  ليس  هذا 
الجديد من بعد سنواتٍ من الركود، إذ قد تطمسها هذه 
السنوات أو تُشوِّهها تمامًا. تحتاج الخبرات المدفونة في 
التعميم  إلى  الجماهير  من  المتقدِّمة  القطاعات  وعي 
والفهم -والتناول النقدي أيضًا حتى ال تتكرَّر األخطاء. 
يعكفان  األخص  وتروتسكي على  لينين  جَعََل  ما  هذا 
 1905 ثورة  خبرات  تلخيص  على  التراجع  سنوات  خالل 
للتسلُّح بها في الثورة المقبلة، ولالستفادة منها حتى في 
أصغر نضاالت تلك السنوات. ومن قبلهما، كان ماركس 
وإنجلز على سبيل المثال يعودان مرًة تلو األخرى خالل 
أيام الركود في الصراع إلى العام 1848 كنطقة انطالٍق 
الثورية في  العمالية  الحركة  في تحديد شكل ومسار 

المستقبل.
في مقالةٍ بعنوان “تقييم الثورة الروسية”، أبريل 1908، 

َكتَبَ لينين:
هي  هذه  أخرى.  مرًة  ستعود   1905 انتظروا،  “فقط 
لهم،  بالنسبة  لألمور.  العمال  بها  ينظر  التي  الطريقة 
قدَّم لهم ذلك العام نموذجًا لما يتعيَّن فعله … بالنسبة 
لخبرة  النقدي  االستيعاب  يتضمَّن  أن  للبروليتاريا، البد 
بصورةٍ  وقتذاك  النضال  أساليب  تطبيق  كيفية  الثورة 
أنجح، من أجل شنِّ نفس النضال في إضراب أكتوبر، 
أوسع  نحٍو  على  ديسمبر،  انتفاضة  في  النضال  ونفس 

جماهيريًة وأشد تكثيًفا وأعلى وعيًا” )25(.
وعلى المستوى التنظيمي للحزب البلشفي، لم تكن 
الحزب  احتفظ  األخرى.  هي  الصفر  من  البناء  إعادة 
من  المئات  إليها  ُأضيفَ  التماسك،  وشديدة  نشطة  بنواةٍ 
المناضلين الراسخين خالل فترات التراجع. ومع الصعود 
التدريجي في النضال، لم تذهب جهود لينين السابقة سدى، 
فقد عاد إلى الحزب الكثير من المناضلين الذين غادروه 
من قبل تحت وطأة إحباط الهزيمة، وهؤالء كان لديهم 
هذا القسط أو ذاك من الخبرة في صفوف الحزب أثناء 
الثورة األولى. ومع اندالع ثورة 1917، عاد هؤالء باآلالف 
مصدر  أصبح  حتى  ثقاًل  الحزب  ليزيدوا  الحزب،  إلى 
الجدد في  المناضلين  جذٍب النضمام عشرات اآلالف من 
مجريات الثورة. لم يكن ذلك ممكنًا على اإلطالق لوال 
أن الحزب البلشفي حاَفَظ على وجوده وتراثه، وحرص 
على استقالل وتمايز خطه السياسي في أحلك الظروف.
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خاتمة
حاولنا في هذه المقالة استخالص بعٍض مِمَّا يمكن 
زاوية  من  الروسية،  الثورة  خبرة  من  دروسًا  اعتباره 
الجديد  النهوض  إلى  االنحسار  ثم  الهزيمة  من  انتقالها 

الذي مهَّدَ الندالع الثورة مرًة أخرى.
لكن من الخطأ الفادح تناول الثورة الروسية وكأنها 
وصفة جاهزة لثوراتٍ قد تندلع في المستقبل. من المفيد 
والضروري استخالص الدروس، ولكن ليس استنساخها 
أو مطابقتها كما هي على أوضاٍع مختلفة بعد أكثر من 
قرن. الثورة الروسية نفسها لم تكن لتحرز االنتصار في 
تجربةٍ  من  بحذافيره  مُكرَّرًا  نموذجًا  كانت  لو   1917
سابقة، بل كانت في الحقيقة النسخة األولى من نفسها. 
في  البلشفي  الحزب  نموذج  على  ينطبق  نفسه  واألمر 

القيادة والتنظيم.
األولى  هي  نفسها   1905 ثورة  كانت   ،1917 قبل  ومن 
أول  إذ كانت  األوجه؛  من  العديد  حيث  من  نوعها  من 
ثورة يشارك فيها الناس العاديون في إيقاف حرب )الحرب 
الروسية اليابانية(، وشهدت أول إضراب جماهيري على 
االقتصادية  المطالب  يدمج  التاريخ  في  البالد  مستوى 
فيها  تنشأ  ثورة  أول  وكانت  معًا،  السياسية  والمطالب 
حينما  وحتى  القائمة.  السلطة  تنافس  عمالية  مجالس 
طبَّق البالشفة أنفسهم دروس 1905 الحًقا في ثورة 1917، 
لم يكن األمر بالنسبة إليهم مجرد تكرار التجربة ذاتها 
مع بعض التصويب فقط، إذ لم تكن ثورة 1905 قد قدَّمَت 
الحركة  منطق  علَّمَتهم  لكنها  بالطبع،  اإلجابات  كلَّ 
الجماهيرية وكيفية االنخراط فيها وكسبها. وعلَّمتهم 
من  واحدًا  شبرًا  أن  الصعبة-  -بالطريقة  أيضًا  هزيمتها 
بابًا مفتوحًا أمام  الثورة المضادة يعني  التهاون مع قوى 

حمالت انتقاٍم ال رحمة فيها.
الروسية  الثورة  به  ت  مرَّ الذي  القاسي  المسار  إن 
المُقدَّسة  األيقونة  تلك  لم تكن  أنها  أيضًا  يعلِّمنا نحن 
بل كانت  الستالينية وغيرها،  األدبيات  في  تُصوَّر  التي 
المتالحقة  الصعود والهبوط والجوالت  عمليًة حيَّة من 
من الصراع. ولم يكن الثوريون البالشفة هم أيضًا أولئك 
األبطال الذين لن يتكرَّروا، والذين يرفعهم البعض إلى 
يخطئون  ودم؛  لحم  من  بشرًا  كانوا  بل  اآللهة،  منازل 
تعلِّمنا  التجارب.  من  ويتعلَّمون  أخطاءهم  ويصوِّبون 
وقادتها من أكثر  أبناءها  علَّمت  الروسية، كما  الثورة 
الهزيمة  قساوة  بلغت  مهما  يتغيَّر  التاريخ  أن  قرن،  من 
للمستقبل  اإلعداد  وأن  التراجع،  أو طالت مرارة سنوات 
ضرورة ال تفوقها ضرورة من أجل االنخراط في صياغته.
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مراجعات
كتاب »مآزق لينني«

مواقف قائد الثورة الروسية يف سياقاهتا التارخيية 
سعيد حسن

“دعونا نتخيل رجاًل يتسلَّق جباًل لم يصعده أحد 
من قبل”.

في مقدمة كتابه “مآزق لينين”، الذي صدر بمناسبة 
الكاتب  رنا  يذكِّ البلشفية،  الثورة  على  عام   100 مرور 
الفكرية  بالجداالت  علي  طارق  اليساري  والناشط 
التاريخ  أن  علي  د  يؤكِّ التاريخ.  في  الفرد  دور  حول 
ليس بالتأكيد مجرد سيرة ذاتية لمجموعة من الرجال 
التصوُّرات  ادَّعت  كما  العالم،  غيَّروا  الذين  العظام 

إيليتش  فالديمير  يكن  لم  الكالسيكية.  الليبرالية 
في  خاضه  الذي  المسار  ليخوض  )لينين(  أوليانوف 
حياته، لوال الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
لت هذا المسار وتقلباته، ولوال  واأليديولوجية التي شكَّ
المواقف التي مست فيها هذه التقلبات حياته الشخصية، 
طرحها  التي  األفكار  لطرح  الفرصة  خلقت  وبالتالي 

لينين وأعطته الفرصة للسعي لتنفيذها. 
منظور  –من  علي  يؤكد  نفسه،  الوقت  في  ولكن 
جدلي هذه المرة– أنه لو لم يتخذ لينين كلَّ خطوة قام 
-بتنوُّع  حياته  في  الحاسمة  اللحظات  من  كلٍّ  في  بها 
سياقاتها- ولم يسع بحزٍم لتحقيق الرؤى السياسية التي 
تكوَّنت في خضم تجربته الحياتية والفكرية، لما اتخذ 
التاريخ الروسي والعالم المسار الذي اتخذاه بفضل تأثير 
علي  يجزم  خاضها.  التي  األحداث  على  الكبير  لينين 
بأن لينين يتميَّز عن سابقيه من “الرجال العظام” الذين 
ارتبطت أسماؤهم بالثورات البرجوازية الكبرى في أنه 
لم يكتف بتالقي أفكاره مع لحظة الثورة، ولكنه بدأ 
قبل  الثورة من  هذه  تحقيق  على  بإخالٍص شديد  العمل 

حدوثها بـ 25 عامًا.
فهم  بدون  لينين  فهم  يمكن  ال  أنه  القول  يمكن 
شخصيته  َلت  شكَّ التي  التاريخية  والتجارب  السياقات 
وإخالصه لفكرة الثورة وأفكاره السياسية واختياراته 
هذه  فهم  يمكن  ال  وكذلك  المختلفة،  المواقف  في 
أن  دون  وتلتها  حياته  أحاطت  التي  التاريخية  األحداث 
نفهم كيف تفاعل معها لينين وكيف أثَّرت اختياراته 
تناوله  المنطلق يطرح طارق علي شكل  فيها. من هذا 
لحياة لينين من موقع رافض لكلٍّ من التقديس الجامد 
سياقها  من  واختياراته  أفكاره  يقتطع  الذي  لشخصه 
التاريخي وكذلك لمحاوالت تهميش دور لينين التاريخي 

أو شيطنته على الجانب اآلخر. 
يتناول علي حياة لينين من زاويةٍ جديدة تتجنَّب أن 
لينين  شخص  عن  ناقدة  أو  مدقَّقة  ذاتية  سيرًة  تكون 
المحيطة  لألحداث  متتابعًا  تاريخيًا  سردًا  تكون  أن  أو 
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بحياته، ولكنه يقسِّم فصول الكتاب إلى المواقف األهم 
لت  في حياة لينين –أو المآزق كما أسماها– والتي شكَّ
القرارات األهم في مساره السياسي قبل الثورة وخاللها 
وبعدها، ليعطي كل منها تاريخها الخاص، ويستعرض 
المرتبطة  واألحداث  السياسية  األفكار  تطور  مسار 
وبعض الشخصيات التاريخية التي ساهمت في خلق هذه 
المواقف، ومن خالل ذلك يستعرض أيضًا كيف تفاعل 

لينين مع هذه المواقف داخل سياقها. 
على سبيل المثال، وحتى نصل إلى فهم المأزق األول، 
وهو اختيار لينين الشاب أن يتحوَّل إلى تكريس حياته 
للسعي إلى اندالع ثورة في روسيا، يأخذنا الفصل األول في 
رحلةٍ تستعرض التاريخ االقتصادي والسياسي للقيصرية 
الروسية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وتطوُّر 
األناركية الشعبوية في روسيا وأهم أحداثها وتنظيماتها 
مثاًل  الروس  األناركيين  المفكرين  وأهم  وتعثُّراتها، 
أبطال  لبعض  باكونين وكروبوتكين، وسير قصيرة 
وقصص  شعبية  األكثر  الثوري  اإلرهاب  حركات 
الثوري. ثم يأخذنا بعد ذلك ألسرة  التضحية واإلخالص 
لينين وظروفهم الحياتية، ومن ثم تأثَّر أخوه أليكساندر 
وأخته آنا بأفكار الثورة واألناركية الشعبوية وانضمام 
أليكساندر لجماعة “إرادة الشعب”، لينتهي به األمر إلى 
اإلعدام بعد محاولة اغتيال القيصر. وأخيرًا، يستعرض 
األكبر،  بأخيه  وتعلُّقه  وطباعه  الصغير  لينين  حياة 
وكيف أثَّر إعدامه بشدة في لينين وفي معيشة أسرته، 
وكيف قاده إلى قراره بالتحوُّل لاللتزام بهدف تحقيق 
الثورة في روسيا والتهام الكتابات الثورية التي تركها 

شقيقه. 
تبني  نفهم  حتى  المنوال:  هذا  على  الكتاب  يستمر 
لينين ألفكار االشتراكية بداًل من األناركية الشعبوية 
عن  ودفاعه  العاملة،  والطبقة  السياسي  بالحزب  وإيمانه 
واالستعمار،  اإلمبريالية  للحرب  الشديد  ورفضه  األممية 
األقلية،  موقع  من  أكتوبر  في  الثورة  على  وإصراره 
من  وموقفه  الثورة،  بعد  فترة  في  والعثرات  والقرارات 
علينا  سيكون  األخيرة،  لحظاته  وحتى  النساء،  قضايا 
وتاريخ  أوروبا،  في  البرجوازية  صعود  لتاريخ  ننظر  أن 
وحتى  الطوباوية  بدايتها  منذ  األوروبية  االشتراكية 
القلب  وفي  روسيا،  في  الماركسية  أفكار  انتشار 
إلى  ننظر  أن  علينا  ثم  باريس.  كوميونة  تجربة  منها 
المخزي  الموقف  والثانية وحتى  األولى  األممية  تجارب 
من الحرب العالمية األولى. ثم النظر إلى تجربة الثورة 
اآلخرين.  البالشفة  وأدوار  المناسبة  الشروط  وتالقي 

األممية  وتجارب  السياسية  الحرب  تداعيات  وكذلك 
الثالثة ونتائج محاوالت الثورات في باقي أوروبا، وظروف 
العسكرية حولها  والجداالت  في روسيا  األهلية  الحرب 
الروسي  الشيوعي  الحزب  وعلى  االقتصاد  على  وآثارها 
االشتراكية  عالقة  إلى  ننظر  أن  نحتاج  وأيضًا  نفسه. 
بقضية النساء على مرِّ تاريخها، وتاريخ مشاركة النساء 
الروسيات الواسعة في األنشطة الثورية، والنقاشات السائدة 
النسوية وعن الجنسانية. وال يهمل علي  الثورة عن  بعد 
كذلك اإلشارة إلى أثر عالقات لينين الشخصية وتجاربه. 
لينين  اتخذه  موقف  تأثير كل  نرى  ذلك،  وخالل كلِّ 
في  قرار  وأهمية كل  ومستقبلها،  األحداث  مسار  على 

لحظته.
يستخدم علي أسلوبًا في السرد هو أقرب إلى الحكي؛ 
المتراتبة،  األحداث  بعض  وصف  بين  بسالسةٍ  ينتقل  إذ 
في  المؤثرة  الشخصيات  ألحد  قصيرة  سيرًة  ليحكي 
مسار القصة، ثم يتجه لحكي مواقف بعينها وأثرها على 
التعليقات  وبعض  عليها،  تعليقاتهم  وبعض  شخصياتها، 
التحليلية من الكاتب نفسه. األسلوب شيِّق ويسهِّل على 
القارئ تلقي هذه المقدمة التاريخية الشاملة في األفكار 
الكتاب  ألن  لينين.  وفاة  وحتى  بدايتها  منذ  الشيوعية 
التاريخي لكلِّ موضوعة على حدة،  ز على السرد  يركِّ
صورًة  يملكون  ال  لمن  االرتباك  بعض  ذلك  يُحدِث  قد 
يظلُّ  الكتاب  لكن  األحداث،  العام  تسلسل  عن  عامة 

مدخاًل مبتكرًا لقراءة لينين وفهم تاريخ الشيوعية.
يدافع علي بقوة عن أهمية كلِّ الخطوات التي اتخذها 
لينين طوال حياته وأهمية مخاطرة القيام بالثورة –التي 
لينين  كان  لو  آخر  مسارًا  اتخذت  أو  تأخرت  لكانت 
الكثير  كطبع  خطواته  صحة  في  ك  التشكُّ كثير 
لينين،  مواقف  كل  مع  علي  يتفق  ال  ربما  حوله.  من 
لكنه مهتمٌ أكثر بالدفاع عن صحة كلٍّ منها في ظل 
صحة  وعن  حياته،  في  واجهها  التي  الثورية  “المآزق” 
الدفع بالثورة لألمام عندما أتاحت الفرصة التاريخية ذلك. 
َلت مشروع  يترك علي مهمة اإلشارة إلى العقبات التي عطَّ
االشتراكية في روسيا إلى لينين ذاته، الذي ظلَّ حتى في 

لحظاته األخيرة مستبصرًا في إدراك مآزق الثورة. 

خان”،  “الكتب  دار  من  الكتاب  ترجمة  صدرت   *
تأليف طارق علي، ترجمة أمير زكي - الطبعة األولى: 

2018
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