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 ٢

  تمهيد 

 أبريل الذي أحبطتـه أجهـزة األمـن         ٦راودتني الرغبة في ترجمة هذا الكتاب على خلفية إضراب عمال المحلة في             

 ومـا صـاحبه مـن دعـوة         زال بعضهم حتى اآلن رهن االعتقال،      المصرية بوسائل وحشية مع اعتقال المئات من العمال ما        

لإلضراب العام في نفس اليوم القت صدى واسعا في عموم القطر المصري واعتقل على أثرها عدد من السياسيين والمدونين،                   

وما كشف عنه انتشار هذه الدعوة وذعر أجهزة الدولة المصرية من شيوع حالة من الغضب الشديد فـي صـفوف الجمـاهير                      

ص أجهزتها وتخبطها في معالجة األزمات التي يعج بها المجتمع، وكلها عوارض تكشف عن أن               المصرية وارتباك الدولة وترب   

التربة السياسية في مصر ربما تأتي بمفاجآت ال يستطيع أحد التكهن بها وال معرفة مداها، خاصة مع توابـع عمليـة القمـع                       

  .  أبريل٦واالحتواء التي مارستها الدولة مع إضراب المحلة في 

 مايو التي يعمـل المـدونون       ٤لثاني الذي دفعني إلى ترجمة هذا الكتيب هو الدعوة إلى إضراب عام جديد في               السبب ا 

حاليا على نشرها، يدفعهم في ذلك فورة الحماس التي أعقبت االنتشار الواسع للدعوة السابقة وما كشفت عنه مـن حالـة مـن                       

  . السخط العام وسط الجماهير

رجمة الكتاب فهو المساهمة بما قد يعد مشاركة إيجابية في االحتفال بعيد العمال في أول مـايو                 أما الدافع الثالث وراء ت    

  . بتقديم بعض خبرات الحركة العمالية العالمية في هذه المناسبة

يتميز هذا الكتاب بأنه يتعرض بالتحليل التاريخي الشيق لعدد من اإلضرابات الكبرى في تاريخ الحركة العمالية ويقارن                 

الذي طرحته روزا لوكسمبورج في بداية القرن الماضي لدى تقييمها          " اإلضراب العام "بينها في ضوء التأسيس النظري لمفهوم       

حيث يناقش توني كليف تجارب اإلضراب العام في بلجيكـا والـسويد وبريطانيـا              . ١٩٠٥لتجربة اإلضراب العام في روسيا      

وربمـا إذا اسـتطاع     . تنظيمها وما أخفقت فيه وما استطاعت إنجازه من أهـداف         وفرنسا، محلال أسبابها ونتائجها وطبيعتها و     

الداعون إلى إضراب عام أو عصيان مدني وخالفه قراءة هذه التجارب واستخالص دروسها أن يصبحوا أقـدر علـى فهـم                     

دعوة إلـى الفـشل، مـع       وإدراك مغزى ما يدعون إليه وما هي الظروف التي توفر له فرصا أكبر للنجاح وتلك التي تدفع بال                 

الوضع في االعتبار طبعا اختالف ظروف الدول التي يتناولها الكاتب في سياقها الزمني عن األوضاع في مصر، مما يجنـب                    

الكثيرين شعورا ال معنى له باإلحباط ويدفع طاقة الحركة والحماس في االتجاه األمثل بما يالئم الظـروف ويحقـق األهـداف                     

  .الممكنة، هنا واآلن

طيع إنجاز بقية األجزاء    لن أطيل الحديث على القارئ العزيز وأتركه مع صفحات الجزء األول من الكتاب وآمل أن است               

يا أن تكون هديتي للعمال وللمهتمين بقضايا االشتراكية والتغيير السياسي نافعة لهم ومالئمة لجـالل مناسـبة عيـد                   نمتباعا، مت 

  . العمال

  رمضان متويل رمضان متويل 



 ٣

  مقدمة

 من حيـث الخـصائص      ١٩٧٢ مختلفا تماما عن إضرابهم في عام        ١٩٨٥-١٩٨٤اب عمال المناجم في عام      كان إضر 

 التي تختلف تماما مع الخلفية التاريخية إلضراب        ١٩٨٥-١٩٨٤لماذا؟ وما هي الخلفية التاريخية إلضراب       . األساسية والنتائج 

من الفترتين؟ وكيف أثر هذا التوازن بين قوى الطبقات         ؟ وكيف كان هذا االختالف يرتبط بتوازن قوى الطبقات في كل            ١٩٧٢

على العالقة بين تحرك القواعد العمالية وعلى بيروقراطية التنظيم النقابي؟ كيف اختلفت سياسات الحركة العمالية خالل هاتين                 

ـ               صحيحة للتغلـب علـى     الفترتين؟ إن التشخيص الصحيح ألسباب هذه التباينات والفروق شديد األهمية في اكتشاف الوسائل ال

. ؟ وسوف يعالج هذا المقال هذه المسائل تحديـدا        ١٩٧٢ مقارنة بإضراب    ١٩٨٥-١٩٨٤جوانب الضعف التي شابت إضراب      

وسوف نبدأ بتناول المفهوم الماركسي لإلضراب الجماهيري، ثم مناقشة بعض اإلضرابات الجماهيرية التـي حـدثت فعـال،                  

  . ١٩٨٥-١٩٨٤ و١٩٧٢جم في عامي وننتهي إلى مناقشة إضرابي عمال المنا

   والرؤية الكالسيكية لإلضراب الجماهيري١٩٠٥ –روزا لوآسمبورج 

تحليال هـو األكثـر     " اإلضراب الجماهيري والحزب السياسي والنقابات    " يتضمن كتاب روزا لوكسمبورج الكالسيكي      

الجماهيري في تشكيل الطبقة العاملـة فـي        وضوحا وعبقرية حتى اآلن لمسألة اإلضراب الجماهيري، ويتناول دور اإلضراب           

  . هيئة وحدة نضالية وفي استحضار نموها الروحي وتغييرها حتى تصبح قادرة على تغيير المجتمع

 ١٨٩٦وتعرض روزا لوكسمبورج في كتابها تصاعد موجة اإلضرابات في روسيا خالل السنوات العشر بين عـامي                 

 ألف عامل تاله إضراب عـام       ٤٠بطرسبرج إضرابا عاما لعمال النسيج ضم        شهدت مدينة    ١٨٩٦ففي مايو من عام     . ١٩٠٥و

وبعد اإلضراب األخير، توالى عدد كبير من اإلضرابات الصغيرة حتى انـدلع اإلضـراب              . ١٨٩٧آخر لعمال النسيج في عام      

ضراب جماهيري لعمـال    ثم في نوفمبر من نفس العام تحول إ       .  لعمال البترول في القوقاز    ١٩٠٢الجماهيري التالي في مارس     

 اشتعلت منطقة جنوب روسيا بأكملهـا       ١٩٠٣وفي مايو ويونيو ويوليو من عام       . السكة الحديد في روستوف إلى إضراب عام      

وجاء . حيث سيطر اإلضراب العام على مدن باكو وتيفليس وباتوم وإليزافيتوجراد وأوديسا وكييف ونيكوالييف وإكاترينوسالف             

ولكن فترة التوقف انتهت مع هزيمة الجيش واألسطول القيصري علـى           . ت حركة اإلضرابات لفترة    بالحرب وتوقف  ١٩٠٤عام  

، وقبل انتشار أنباء هذا اإلضـراب إلـى كافـة أنحـاء             ١٩٠٤واندلع إضراب عام آخر في باكو في ديسمبر         . أيدي اليابانيين 

، وكانت هذه بداية الثورة الروسية      ١٩٠٥ يناير   اإلمبراطورية القيصرية، اندلع إضراب جماهيري في مدينة سان بطرسبرج في         

  . ١٩٠٥لعام 

كانت االنتفاضة المفاجئة والشاملة للبروليتاريا في يناير بفعل القوة الدافعة العظيمة ألحداث سـان بطرسـبرج عمـال                  "

عه أحـدث تفـاعال     لكن هذا التحرك العام المباشر واألول من نو       . سياسيا صريحا إلعالن الحرب الثورية على الحكم المطلق       

داخليا أقوى كثيرا كما لو أنه ألول مرة أيقظ المشاعر الطبقية والوعي الطبقي في الماليين والماليين وكأنه استيقظ بالـصدمة                    

وعبر استيقاظ المشاعر الطبقية عن نفسه أكثر حتى أن الماليين من جماهير البروليتاريا أدركوا فجـأة وبوضـوح                  . الكهربائية

د ال تحتمل تلك األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي تحملوهاا صابرين علـى مـدى عقـود فـي أغـالل                    شديد إلى أي ح   

معاناة البروليتاريا الحديثة التي ال تحصى أحداثها       . ونتيجة لذلك بدأت الهزة العفوية الشاملة في تمزيق هذه األغالل         . الرأسمالية

فهنا ناضل العمال من أجل يوم عمل من ثماني ساعات، وهناك قـاوموا             . فةجميعها ذكرتها بالجروح القديمة التي مازالت ناز      

أسلوب العمل بالقطعة، هنا حملوا مالحظ العمال القاسي في زكيبة على عربة الفحم، وفي موقع آخـر ناضـلوا ضـد نظـام                       



 ٤

 أجـل إلغـاء العمـل       الغرامات البغيض، وفي كل موقع كافح العمال من أجل تحسين األجور، وهنا وهناك أيضا ناضلوا من               

  )١." (المنزلي

اإلضرابات الجماهيرية االقتصادية أدت إلى مواجهة مع النظام القيصري، وشرطته وجيـشه، وأدت تلـك المواجهـة                 

وأيقظت هذه اإلضرابات األخيرة عماال كانوا قبل ذلك خاملين ودفعتهم إلى القيـام بإضـرابات               . مباشرة إلى إضرابات سياسية   

. أوضاعهم، وبدورها أعطت اإلضرابات االقتصادية مرة أخرى قوة دافعـة جديـدة إلضـرابات سياسـية               اقتصادية لتحسين   

وكذلك لدى نقيضتها التي تـشبهها      (فاإلضراب الجماهيري يتجاوز ذلك الفصل بين االقتصاد والسياسة لدى النزعة اإلصالحية            

ضال من أجل اإلصالحات في ظل الرأسمالية مع النضال         واإلضراب الجماهيري يعمل على دمج الن     ). وهي النزعة السينديكالية  

وبـين المـستقبل    " هنـا واآلن  "واإلضراب الجماهيري يعد جسرا بين اللحظة الراهنـة         . من أجل اإلطاحة الثورية بالرأسمالية    

  . االشتراكي

ليا في هذه الحركة،    في اإلضراب الجماهيري ال يصبح العمال مراقبين لحركة التاريخ ال يتدخلون فيها، وال جيشا مرح              

  . بل يتدخلون في معترك الحركة التاريخية لتشكيل مستقبلهم وصياغة أنفسهم

في الثورات البرجوازية السابقة، عندما كان التعليم السياسي والقيادة السياسية للجماهير الثورية تقوم بهمـا األحـزاب                 "

ة بالحكومة من ناحية أخرى، كانت المعركة القـصيرة علـى           البرجوازية من ناحية، وكانت المهمة الثورية محددة في اإلطاح        

أما اليوم، في الوقت الذي تضطر الطبقة العاملة فيه إلى تعليم وتنظـيم وقيـادة               . المتاريس هي الشكل المالئم للنضال الثوري     

يضا ضد االستغالل   نفسها في خضم النضال الثوري، وحيث الثورة نفسها ليست موجهة ضد سلطة الدولة القائمة فحسب ولكن أ                

الرأسمالي، تبدو اإلضرابات الجماهيرية أسلوبا طبيعيا في تعبئة وتثوير وتنظيم أوسع شرائح ممكنـة مـن البروليتاريـا فـي                    

وفي نفس الوقت تصبح هذه اإلضرابات أسلوبا يجري بواسطة تقويض سلطة الدولة القائمة واإلطاحة بها عالوة على                 . الحركة

  . أسماليمواجهة االستغالل الر

وحتى يمكن للطبقة العاملة المشاركة بجماهير غفيرة في أي تحرك سياسي مباشر، ينبغي أوال أن تنظم نفسها، األمـر                   

الذي يعني قبل كل شيء أنها يجب أن تلغي الحدود بين المصانع والورش وبين المناجم وأفران الصهر، أي ينبغي عليها تجاوز                    

ولذلك فإن اإلضراب الجماهيري هو الشكل العفوي والطبيعـي         . لسيطرة اليومية للرأسمالية  االنفصال بين الورش الذي تحتمه ا     

وكلما أصبحت الصناعة هي الشكل المهيمن على االقتصاد، كلما أصبح          . األول الذي يتخذه كل تحرك ثوري بروليتاري عظيم       

، كلما أصبحت اإلضرابات الجماهيرية أكثر قوة       دور الطبقة العاملة أكثر بروزا، وكلما تطور الصراع بين العمل ورأس المال           

إن الشكل الرئيسي السابق للثورات البرجوازية، أي المعركة على المتاريس، أو المواجهة المفتوحة مع قوة الدولة                . وأشد حسما 

لجمـاهيري  المسلحة تعد جانبا ثانويا في الثورة في الوقت الحاضر، إنها لحظة واحدة فقط في عملية شـاملة مـن النـضال ا                     

  )٢." (للبروليتاريا

على خالف جميع اإلصالحيين الذين يرون حائطا صينيا يفصل بين النضاالت الجزئية من أجل إصالحات اقتـصادية                 

وبين النضال السياسي من أجل الثورة، أوضحت روزا لوكسمبورج أن النضال االقتصادي ينمو ويتحول في الفترات الثوريـة                  

  . إلى نضال سياسي والعكس



 ٥

إن الحركة ال تسير في اتجاه واحد فقط من النضال االقتصادي إلى النضال السياسي، ولكنها أيضا تسير فـي االتجـاه            "

. فكل تحرك سياسي جماهيري، بعد أن يصل إلى ذروته، ينتج عنه سلسلة من اإلضرابات االقتـصادية الجماهيريـة                 . العكسي

ومع انتشار ووضوح واحتـدام  . احد، وإنما تنطبق أيضا على الثورة ككلوهذه القاعدة ال تنطبق فقط على إضراب جماهيري و  

فهناك تـأثير متبـادل     . النضال السياسي، فإن النضال االقتصادي ينتشر وال ينحسر وفي نفس الوقت يصبح أكثر حدة وتنظيما              

ال االقتصادي من حيث أنه     كل هجوم جديد وانتصار جديد للنضال السياسي له أثر قوي على النض           . وتفاعل بين شكلي النضال   

في نفس الوقت الذي يؤدي إلى فتح مجال أوسع للعمال من أجل تحسين أوضاعهم ويقوي لديهم حافز الحركة لتحقيق ذلك، فإنه                     

. وبعد كل موجة عالية للحركة السياسية، تتخلف تربة خصبة تنمو عليها آالف النضاالت االقتصادية          . يعزز الروح القتالية لديهم   

فنضال العمال االقتصادي المستمر في مواجهة رأس المال يدعمهم ويساندهم في كل لحظة توقف فـي                .  أيضا صحيح  والعكس

ويمكن القول أن النضال االقتصادي يمثل المخزون الدائم لقوة الطبقة العاملة الذي تستقي منه الـصراعات                . المعركة السياسية 

  .السياسية دائما قوة جديدة

وأن . ل االقتصادي هو العامل الذي يدفع الحركة من نقطة سياسية محورية إلـى نقطـة أخـرى                والخالصة، أن النضا  

وفي كل لحظة، يتبادل السبب والنتيجة      . النضال السياسي يهيئ التربة ويخصبها بين فترة وأخرى من أجل النضال االقتصادي           

صال عـن بعـضهما خـالل فتـرة اإلضـرابات           وهكذا نجد أن عنصري االقتصادي والسياسي ال يميالن إلى االنف         . موقعهما

  ) ٣." (الجماهيرية في روسيا، ناهيك عن الحديث عن نفي أحدهما لآلخر كما تفترض الرؤى والسجاالت البيزنطية

االنتفاضات الشاملة التي يمكن أن تتحقـق فقـط كتتـويج           "إن الذروة المنطقية والضرورية لإلضراب الجماهيري هي        

" هـزائم "لجزئية التي تهيئ التربة، ولذلك تكون هذه االنتفاضات عرضة للتوقف فترة فيما يبدو وكأنها               لسلسلة من االنتفاضات ا   

  )٤". (أو سابقة ألوانها" غير ناضجة"جزئية، وربما تبدو كل منها 

لمـد  النمو الروحي للبروليتاريا هو المكسب الذي ال يقدر بثمن، ألنه المكسب الباقي خـالل حركـة ا                "وبالنسبة لروزا،   

التطور السريع في وعي البروليتاريا يوفر الضمانة القوية لمزيد من التقدم في الـصراعات              . والجزر العنيفة للموجات الثورية   

  )٥."(االقتصادية والسياسية الحتمية القادمة

ون سبل إعالة أنفسهم    إنهم ينحون جانبا التفكير فيما إذا كانوا يمتلك       ! وما أروع الروح المثالية التي يبلغها العمال حينذاك       

فاإلضراب الجمـاهيري يمكـن أن      . وال يسألون إذا ما كانت جميع االستعدادات التقنية قد أنجزت         . وأسرهم خالل هذا النضال   

ينتج طاقة هائلة من المثالية بين الجماهير حتى يبدو وكأنهم أصبحوا محصنين تقريبا ضد تأثير الحرمان من أهم ضـروريات                    "

  ) ٦." (الحياة

تحليل الذي قامت به روزا لوكسمبورج يركز على األثر الكبير لإلضراب الجماهيري في إذابة الحدود والفواصل بين                 ال

 مثـل   –ولكنها أيضا تدرك إن هذا اإلضراب يميل إلى إذابة حواجز وفواصل أخرى             . االقتصاد والسياسة في نضاالت العمال    

يكشف عن الهوة التي ال يمكن تجاوزها بين مصالح العمال ومصالح أصحاب             في نفس الوقت الذي      –القطاعية، واإلقليمية، إلخ    

، وفرنسا  ١٩١٧، و   ١٩٠٥مثل روسيا   : وتنطبق رؤية لوكمسبورج تماما على عدد من اإلضرابات الجماهيرية        . العمل ودولتهم 

  . ، وغيرها١٩٨٠، وبولندا ١٩٥٦، والمجر ١٩٣٦وإسبانيا عام 
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فعندما .  عديدة ال تشترك في الكثير من جوانبها مع التي وصفتها روزا لوكسمبورج            ومع ذلك هناك إضرابات جماهيرية    

يكون العمال منظمين بدرجة عالية في نقابات، يكون مدى استقاللهم عن بيروقراطية النقابات المحافظة عامال مؤثرا في ثقتهم                  

لعمالية مرتفعا في مواجهة الرأسـماليين، كلمـا زادت         وكلما كان مستوى التنظيم والثقة بين القواعد ا       . في مواجهة الرأسماليين  

ويحدد المدى الذي يكـون فيـه اإلضـراب         . قدرتهم على تحطيم األغالل التي تفرضها البيروقراطية النقابية، والعكس صحيح         

 لإلضـراب   نيتجة لمبادرة القواعد العمالية مدى اقتراب هذا اإلضراب من القاعدة التي وصفتها روزا لوكسمبرج في تحليلهـا                

  . الجماهيري

ولسوء الحظ، يستخدم كثيرون تحليل روزا لوكسمبورج لإلضراب الجماهيري بطريقة دوجمائية، وبدال مـن مقارنـة                

إن . مفهومها لهذا اإلضراب مع ما يحدث واقعيا من إضراب جماهيري، يستخدمون هذا التحليل في التعتيم وليس في التنـوير                  

ظواهر االجتماعية، ليس ظاهرة مطلقة، وإنما يعتمد إلى حد كبير على الظروف التي يقع فيها               اإلضراب الجماهيري، مثل كل ال    

وهما : وحتى نبين ذلك، سوف نتناول إضرابين جماهيريين يختلفان تماما عن اإلضرابات التي قامت روزا بتحليلها              . اإلضراب

البيروقراطية سيطرة مركزية، واإلضـراب العـام        الذي سيطرت عليه     ١٩٠٩اإلضراب العام االقتصادي الخالص في السويد       

  .  الذي سيطرت عليه البيروقراطية أيضا١٩١٣السياسي الخالص في بلجيكا 

   ١٩١٣ وبلجيكا ١٩٠٩السويد  إضرابات عامة اقتصادية خالصة وسياسية خالصة

سلة من اإلضـرابات    ، وجاء في أعقاب سل    ١٩٠٩ أغسطس   ٢بدأ اإلضراب العام في السويد في       : ١٩٠٩السويد  ) أوال

كان هدف اإلضراب هو تحسين     . األصغر حجما في شهر يوليو التي ووجهت بإغالق عدد من المصانع من قبل أصحاب العمل              

 ٥٠٠ ألف عامل توقفوا عن العمل من إجمـالي          ٣٠٠واستجاب لدعوة قيادة النقابة المركزية باإلضراب حوالي        . أجور العمال 

  . والنقلألف يعملون في قطاعي الصناعة 

وهكـذا  . كان اإلضراب خاضعا لسيطرة حازمة من أعلى، وكان شعار قيادة اإلضراب الراسخ هو الحفاظ على النظام               

  : أصدر األمين العام للنقابات القواعد التالية

للحفاظ على النظام تنتقى من أفضل األشخاص المؤهلين        " الشرطة الخاصة "تقوم لجان اإلضراب باختيار عدد كاف من        "

بطاقات ويحملـون شـارات     " الشرطة الخاصة "وتتعاون لجنة اإلضراب في كل موقع مع الشرطة، ويعطى أفراد           . لهذا العمل 

  ) ٧. " (وعليهم أن يلتزموا بتعليمات الشرطة التزاما صارما. تشير بوضوح إلى عملهم 

تحاد العمال، وكانت النتيجة حقا نظاما      أما فكرة تكوين شرطة خاصة للنقابة فكانت اقتراحا قدمه وزير الداخلية لرئيس ا            

  : فقد أشار أحد المؤرخين. متقنا ومحكما

بسبب األوامر المستمرة من قبل قيادات العمال بالحفاظ على النظام، وبسبب التعاون المثالي الممتاز من قبـل شـرطة                   "

مل خالل فترة اإلضـراب، اسـتطاعت       اإلضراب مع قوة الشرطة النظامية، وبسبب وقف بيع البيرة والكحوليات وقفا شبه كا            

السلطات والجمهور تأكيد أن النظام حوفظ عليه بصورة أفضل من األوقات العادية، وأن سلوك العمال واحترامهم لقيم اللياقـة                   

  ) ٨." (االجتماعية تجاوزت كل عبارات المديح
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يد قليال علـى الـشهر، تـم إنهـاء          وبعد ما يز  . كان اإلضراب منظما تماما بشكل صارم، غير أنه لم يحقق أي إنجاز           

وفـشل  " استسلموا عمليـا دون أي شـروط      "قيادة النقابات   . ولم يحصل العمال على بنس واحد زيادة في أجورهم        . اإلضراب

  )٩". (فشال ذريعا"اإلضراب 

ت عدد العمال الذين طردوا من عملهم أو انتقلـوا إلـى موقـع اإلضـرابا              . بعد ذلك تحول أصحاب العمل إلى الهجوم      

 ٦٣٦٢٠ عامال، وحتى بداية أكتوبر كان       ١٢٤٣٥١ سبتمبر كان عدد هؤالء العمال       ٩في  . الدفاعية ظل كبيرا جدا لفترة طويلة     

وفي بعض الصناعات استمر الحرمان من العودة للعمل لما يزيد على العام حتى             . عامال يعانون من حرمانهم من العودة للعمل      

ات صناعة المالبس، والسيليولوز، وبناء الطرق والكباري، وصناعة النـسيج وورش  وشملت هذه الصناع  . ١٩١٠أول ديسمبر   

، ولم يسترد االتحاد عضويته كاملة حتى خالل عـام          ١٩٠٩في عام   % ٣٣وانخفضت عضوية اتحاد النقابات بنسبة      . الخراطة

١١. (١٩١٠ (  

  . روقراطيوكان اإلضراب العام في السويد مثاال قصويا على اإلضراب الجماهيري البي

 قرر مؤتمر خاص لحزب العمال البلجيكي الدعوة إلى إضراب من أجل حق             ١٩١٢ يونيو   ٣٠في  : ١٩١٣بلجيكا  ) ثانيا

ولـم  . االقتراع لجميع الرجال وإلغاء األصوات المضاعفة لألغنياء التي صنفت العمال كأنصاف أو أثالث أو أرباع مـواطنين                

ولم تقرر  . ع السلطات في هذا الشأن للجنة الوطنية لحق االقتراع واإلضراب العام          يحدد المؤتمر موعد اإلضراب، بل منح جمي      

 أبريل، أي   ١٤، ورغم ذلك حددت موعد اإلضراب في        ١٩١٣ فبراير عام    ١٢هذه اللجنة شن إضراب عام حتى اجتماعها في         

بيع، حيث يمكـن للعمـال زراعـة        فصل الر "وكانت قيادات اللجنة تعتقد أن أنسب وقت لإلضراب هو          . بعد االجتماع بشهرين  

 كما أن توقف العمل خالل شهر أبريل سوف يواكب من الناحية العملية عطلة عيد               –حدائقهم في وقت الفراغ خالل اإلضراب       

  ) ١٢." (القيامة

دات إن بعض القيا  "لماذا كل هذه الفترة، التي بلغت عشرة أشهر، والتي تفصل بين الدعوة لإلضراب العام وتنفيذه فعال؟                 

ورغم أن أساليب القيادة فـشلت فـي        . بال شك كانت تأمل من اللعب على عامل الزمن حدوث شيء ما يجنبها تنفيذ اإلضراب              

تجنب وقوع اإلضراب العام في النهاية، فإن تأجيله لمدة عشرة أشهر سمحت بتنفيذ إضراب عام سلمي للغايـة عـن طريـق                      

 محل العواطـف الجامحـة      ١٩١٣متواصلة، واإلحالل البطئ للمنطق الهادئ لعام       التنظيم الذي استغرق وقتا طويال والدعاية ال      

  ) ١٣. " (١٩١٢التي كانت سائدة في شهر يونيو 

مثال ذلك صدور تعليمات عامة تؤكد على الطابع السلمي تماما          . كل شيئ كان منظما تنظيما صارما ومخططا له بعناية        

  : وشملت هذه التعليمات. بلإلضراب، بل وحتى عدم التعرض لكاسري اإلضرا

ممنوع التخريب،  . أن تكون مسالما، مع تجنب جميع المسيرات الصاخبة والمظاهرات الغاضبة والمشروبات الكحولية           "

استمروا في اإلضـراب    . شبكوا أياديكم، واجعلوا اإلضراب مرحا    : "بلغ هذه الرسالة للعمال   . وممنوع التعدي على حرية العمل    

وفر المـصروفات   . وحتى تستطيع االستمرار في اإلضراب لستة أسابيع يجب عليك أن تدخر          ." نتصرونلستة أسابيع وسوف ت   

ال تساوم على أموال النقابة التي يجب الحفاظ عليها لتمويل اإلضرابات           . التي تنفقها في الحانة، وفي ممارسة الرياضة، والقمار       

  ." االقتصادية
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، تم تنظيم العديد من اللقاءات الواسعة في المدن والمراكز الصناعية،           ١٩١٢خالل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر عام       

وعشية إعادة افتتاح البرلمان في شهر نوفمبر، انعقدت آالف اللقاءات في توقيت            . ورددت الصحف العمالية آراء المتحدثين فيها     

إصدار مليون نسخة من أربعة بيانات وخمسة       وقامت اللجنة الوطنية لالقتراع واإلضراب العام ب      . واحد في مختلف أنحاء البالد    

  . كتيبات بهدف نشر هذه الدعاية

وتم تنظيم دعاية متخصصة من جميع األلوان واألشكال لدعوة المحليات، وللنقاش مع أفراد العائلة، وللدوائر الموسيقية                

يد رفضت فيما بعد لـصق هـذه        وكانت هناك طوابع لإلضراب العام توضع على المراسالت، رغم أن هيئة البر           . والرياضية

وشارات لإلضراب العام توزع على المتحمسين وأغاني إليقاظ المشاعر الطبقية حتى في الممرات واألكـواخ               . الطوابع عليها 

  ) ١٤." (الصغيرة التي يقطنها أشد العمال فقرا

 أي احتمال للنـشاط العفـوي       كان تمويل اإلضراب منظما بأشد األساليب المركزية والبيروقراطية الممكنة، حتى تمنع          

كانت مهمة اللجنة تقـسيم     . "وكان تنظيم الوجبات تحت سيطرة محكمة من قبل اللجنة الوطنية إلمدادات الغذاء           . للقواعد العمالية 

األحياء والمناطق بطريقة تضمن منع التقاء أكثر من مائتين من المضربين في نقطة واحدة حتى ال يتحـول اإلضـراب عـن                      

  . ميطابعه السل

وكانت الوجبات المشتركة تجمع المضربين معا مرتين يوميا، وتشجعهم على المحافظة على الطابع الـسلمي والنظـام                 

وقامت اللجنة بمهمتها بعناية شديدة حتى أنها أعدت حوالي عشرين قائمـة       . وتوفر مجاال لتوجيه األوامر وشرح خطط القيادات      

  ) ١٥" (.طعام مختلفة قبل أن يبدأ اإلضراب فعليا

فقد تم إعداد برامج من جميع األنواع للدراسة والترفيه         . "التنظيم الصارم شمل أيضا أنشطة المضربين في وقت الفراغ        

الوالئم والحفالت الموسيقية، قراءة كتب مسلية وكتب ذات طابع اشـتراكي، تجهيـز             . بالنسبة للمضربين خالل فترة اإلضراب    

تخدام الكامل للمكتبات الموجودة، تخطيط زيارات جماعية للعمال إلى مختلـف المتـاحف             مكتبات عمالية مؤقتة، وترتيب االس    

، الرحالت اليومية إلى الريـف واسـتخدام الحـدائق          ) شخصا ٢٥على أال يتجاوز عدد المجموعة الواحدة       (والمعارض الفنية،   

اعتبارها بعناية شديدة اللجنـة الوطنيـة        كل هذه األنشطة وأنشطة اإلضراب األخرى وضعتها في          –العامة لممارسة الرياضة    

  ) ١٦."(واللجان المحلية

الخاصة من أجل منعهم مـن إسـاءة    " الشرطة العمالية "وقامت قيادة اإلضراب بإشراك الشباب المتحمس والغاضب في         

ك الخطة التي   لدرء مخاطر االضطرابات من جانب شباب االشتراكيين األكثر نضالية، فكر قادة حزب العمال في تل              . "التصرف

حققت نجاحا كبيرا بتحويل أكثر هؤالء الشباب المتحمسين تأثيرا إلى شرطة عمالية خاصة، وقد حققت هذه الخطة نجاحا غيـر   

  ) ١٧." (عادي

بعد بداية اإلضراب،   : واتخذت اإلجراءات الصارمة لمنع الخطباء المندفعين من االنحراف عن الصراط الضيق المستقيم           

لمتحدثين خالل االجتماعات الخاصة باإلضراب تعيينا محددا من قبل االتحاد الذي كان أعضاؤه يعقدون هـذه                تم تعيين جميع ا   

  ) ١٨. (االجتماعات حتى ال تحدث أي اضطرابات من قبل الخطباء غير الموثقين
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لـذلك، اتخـذت    و. "لم تكن الحكومة واثقة في أن قيادات حزب العمال سوف يتمكنون من السيطرة الكاملة على العمال               

ومنع اجتماع عدد كبير من األفراد أمام أي        . وانتشر جنود الجيش والشرطة في كل مكان      . السلطات جميع االحتياطات الممكنة   

وانتشرت الدوريات في محطات السكة الحديد وعلى خطوط القطارات، وقام الجنود بحراسة األنفاق             . من التعاونيات الكاثوليكية  

وفي اليوم األول من اإلضراب، تواجدت قوات الجيش والشرطة في جميع المصانع والـورش منـذ                . توحراسة أديرة الراهبا  

بل تـم   .  أبريل كانت السكك الحديدية والجسور وجميع المواقع االستراتيجية تحت حراسة كثيفة           ١٣وقبل يوم   . السادسة صباحا 

  ) ١٩." (وضع جنود حتى في أكثر القرى هدوءا

 عددا كبيرا مقارنة باإلضرابات الجماهيرية التي جدثت في         – ألفا   ٤٥٠ – شاركوا في اإلضراب     كان عدد العمال الذين   

  . ، وأكبر بكثير إذا تم حسابهم على أساس نسبتهم العددية من سكان بلجيكا١٩٠٥روسيا في عام 

  :  هما أهم خصائص ذلك اإلضرابواالنضباطكان الهدوء 

غادر العمال مصانعهم بنظام محكم، قـاموا بتنظيـف وتزييـت           . درجة ملحوظة منذ البداية تكشف النظام واالنضباط ب     "

ماكيناتهم وأدواتهم، وتركوا كل شيء في حالة تضمن عدم تعرضها ألدنى عطب يعطل استمرار العمل عندما يحـين موعـد                    

ضراب ليس موجهـا    بل إن معارضي اإلضراب أنفسهم اضطروا لالعتراف بأن ذلك يعد دليال واضحا تماما على أن اإل               . ذلك

  .ضد أصحاب العمل

وتجول العمال أنفسهم في أحيائهم، يتطلعون بهدوء إلى فتارين المحالت، ينامون في وقت متأخر ولكن يـذهبون إلـى                   

أسرتهم مبكرا، ويقومون بزراعة حدائقهم، يذهبون إلى الفرع المحلي لبيت الشعب لقراءة الصحف أو معرفة األخبار من لجنة                  

يزورون ذويهم في مدن أخرى، ويقطعون المسافة سيرا على األقدام حتى ال ينفقوا أمـوالهم علـى الـسكة                  . محليةاالنضباط ال 

الحديد المملوكة للدولة، عدد كبير منهم أسلموا أنفسهم للزيارات الجماعية المنظمة بشكل رسمي إلى المتاحف والمعارض الفنية                 

عمال المعادن حصلوا على عمل في فرنسا وقاموا بإرسال         . اضرات العمالية أو واظبوا على حضور الحفالت الموسيقية والمح      

أما أكثر العمال حيوية وحماسا فقد شغلوا أنفسهم باإلدارة الفعليـة لعمليـة             . جانب كبير من أجورهم تبرعا لصندوق اإلضراب      

لجنة الدعاية، أو يعملون ضمن      يساعدون في مطابخ الوجبات، ويوزعون بطاقات اإلضراب، ويعملون تحت إدارة            –اإلضراب  

  )٢٠." (شرطة اإلضراب

أما الجانب الذي أثار إعجابا أكبر      ". الصمت العظيم "اإلضراب العام في بلجيكا وصفه أحد المؤرخين وصفا مقتضبا بأنه           

." لـك الفتـرة  ذلك الهدوء العميق الذي بدأ به اإلضراب واالنضباط الرصين الذي ساد ت          "لدى أحد المراقبين لإلضراب فقد كان       

هذا . أنباء الهدوء تأتي من كل مكان     : "وأكد مراسل جريدة التايمز اللندنية في تقرير أرسله إليها خالل اليوم األول لإلضراب أن             

  ." اإلضراب سلمي تماما

اسـتطاع نفـس    ." لم يحدث أي اعتداء على من ذهبوا للعمـل        "في شارلوا، حيث أضرب الغالبية العظمى من العمال،         

حـافظ  "وفي اليوم الثالث لإلضراب أرسل برقيـة تقـول          ." النظام المحكم مازال مهيمنا   "سل أن يكتب في اليوم التالي أن        المرا

لقد أوفى قادة اإلضراب تماما بوعودهم بأن يكون اإلضراب سـلميا           . العمال على نفس الطابع السلمي وغياب أي اضطرابات       

ورغم وجود أعداد كبيرة من المراسلين األجانب فـي جميـع           ."  لهذه األوامر  وأبدى العمال المضربون انصياعا يثير اإلعجاب     
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حتى اآلن يـسود الهـدوء      "أنحاء بلجيكا يتابعون تطورات اإلضراب، نشرت صحيفة التايمز عن اليوم الرابع لإلضراب تقول              

  ." التام، ولم يحدث أدنى كسر لحالة الهدوء لعدة أيام على التوالي

إن المضربين يتمتعون بنوع من العطلة ويتميزون بحسن الـسلوك وال           "التايمز تقريرا جاء فيه      أبريل، نشرت    ٢٠وفي  

  ) ٢١." (يبدو عليهم شئ يقترب من ذلك الشعور المثبط بالحزن الذي ينذر بالخطر في قضية حرجة وملحة

  . واستمر الحال على ذلك الهدوء حتى نهاية اإلضراب

ولم يطرأ أدنى تغيير على قانون االقتراع       . ولم يحقق أي إنجاز واقعي على اإلطالق      . تم إنهاء اإلضراب بعد عشرة أيام     

  . في بلجيكا

ال عفويـة، وال تحركـات      : كان اإلضراب البلجيكي نفيا متطرفا لمفهوم روزا لوكسمبورج عن اإلضراب الجماهيري          

دية مع الرأسماليين، وال مواجهة سياسية حقيقية مع        مستقلة للقواعد، االنفصال الكامل بين السياسة واالقتصاد، ال مواجهة اقتصا         

  . وحصرت السياسة في إطار المفهوم الضيق إلصالح النظام االنتخابي. الدولة

   ١٩٢٦اإلضراب العام في بريطانيا 

 وإضـراب بلجيكـا فـي       ١٩٠٩كان اإلضراب العام في بريطانيا قريبا جدا من حيث طبيعته من إضراب السويد في               

ه لم يكن منظما تنظيما محكما بنفس الدرجة من قبل البيروقراطية، ولكنه كان أقرب إليهمـا مـن اإلضـرابات                     رغم أن  ١٩١٣

 لم يتح للعمال    ١٩٢٦وكانت المحصلة أن اإلضراب العام الذي دعت إليه البيروقراطية في عام            . ١٩٠٥الجماهيرية في روسيا    

قصر مدة اإلضراب التي امتدت لتسعة أيام منعتـه مـن           . بيروقراطيينالذين عبأتهم الفرصة لإلفالت، ولو مؤقتا، من قبضة ال        

  . خلق حياة مستقلة

وتولوا بأنفسهم اتخاذ القرار    . ومنذ البداية أوضح قادة مؤتمر نقابات العمال أنهم يعتزمون إحكام قبضتهم على اإلضراب            

د العمالية أقوى مما كانت عليه لما تسامحت مع         ولو كانت حركة القواع   . فيمن ينبغي أن ينضم لإلضراب ومن ال ينبغي له ذلك         

وعالوة على ذلك، تسبب    . قرار تعسفي بأن يشارك بعض العمال في اإلضراب بينما ال يشارك آخرون يقومون بنفس األعمال              

  . القرار البيروقراطي المتعسف في حالة من االرتباك الشديد

فيما عدا من كانوا يعملون تحديـدا علـى بنـاء           (ال البناء   دعي لإلضراب عمال النقل والطباعة والحديد والصلب وعم       

يتعاونوا بهدف وقـف إمـدادات الكهربـاء        "، باإلضافة إلى عمال الكهرباء والغاز الذين طلب منهم أن           )المساكن والمستشفيات 

ة السفن والبريـد    وتم االستثناء من اإلضراب للمهندسين وعمال صناع      ). ولكن دون وقف اإلمدادات التي تستخدم في اإلضاءة       (

).  وبالتالي تركت وسائل اتصال شديدة الفاعلية بالكامل في أيـدي الحكومـة            –بما فيهم من يتعاملون مع التلغراف والبرقيات        (

  : وكانت النتيجة تخبطا هائال

ذلـك  المجلس العام قرر استمرار إمداد الكهرباء بأغراض اإلضاءة، وليس الستخدامات الطاقة المحركة، وبناءا علـى                

ولكن نقابة عمال الكهرباء كانت فعال قد أصدرت تعليمات بتوقف جميع أعضائها عن العمل فيما عـدا                 . أصدر تعليماته للجميع  

العمال الذين يمدون المستشفيات بالكهرباء، كما أن نقابات عمال الصناعات الهندسية لم تقرر وقـف العمـل إال بعـد توقـف                      
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فقد اتضحت اسـتحالة الفـصل فـي اسـتخدام          . قف حقيقة أن القرار األساسي لم يكن عمليا       وزاد تعقيد المو  . النقابات األخرى 

وبعد ذلك خالل اإلضـراب، أصـبحت التعليمـات الخاصـة           . الكهرباء لإلضاءة أو القوة المحركة وفقا لرغبة المجلس العام        

ن اإلضراب المحلية بلقـاء الـسلطات       باإلضاءة والقوة المحركة أكثر غموضا على غموضها، مثل التعليمات التي تعطى للجا           

لخدمات اجتماعية مثـل    "المحلية وتقديم الطاقة وكهرباء اإلضاءة لها لتوفير خدمات مثل إضاءة المنازل والمحالت والشوارع،              

ـ     . " توفير الطاقة إلنتاج الغذاء والمخابز والمغاسل واألغراض المنزلية        ود وال عجب أن قامت الكثير من األحياء بإرسـال الوف

  . إلى ميدان إكلستون لالستفسار عن المعنى الحقيقي للتعليمات

كما أدى قرار المجلس العام بترك كل نقابة تتخذ إجراءاتها بشأن دعوة أعضائها لإلضراب بشكل مستقل إلى صعوبات                  

فيمـا  "ن إلى اإلضـراب  أبرز مثال على ذلك هو حالة االرتباك التي ترتبت على أمر بدعوة جميع العمال المتدربي   . في التفسير 

فما معنى هذه الكلمات؟ اختلفت جميع النقابـات المعنيـة حولهـا،            ." عدا أولئك الذين يعملون في المستشفيات وقطاع اإلسكان       

كل سكرتير لرابطة تابعة كان     "وشكا سكرتير لجنة ويلينجبره بعد دعوة الجتماع واسع         . وأحيانا كان االختالف يتخذ شكال عنيفا     

 إلى جانبي، وكل منهم كان لديه تعليمات مختلفة، كل منهم دعا األعضاء إلى التوقف عن العمل، ثم اسـتمر بعـد         على المنصة 

  )٢٢." (ذلك في وضع قواعد ونظم ال يستطيع أحد تفسيرها، ولكنها أيضا جعلت من المستحيل على األعضاء أن يفسروها

إحدى الحاالت التـي    " جاءت أنباء من شيفيلد تشير إلى        فوضى البيروقراطية خلقت عجائب وغرائب حقيقية، هكذا مثال       

تم إصدار تعليمات فيها لعضو في إحدى النقابات يعمل لدى إحدى الشركات من الخارج بالتوقف عن العمل، فيما طلـب مـن                      

 العمـال أنهـم     األعضاء اآلخرون في نقس النقابة الذين كانوا يعملون بنفس الشركة أن يستمروا في عملهم، وما أثار اشمئزاز                

  ) ٢٣." (أجبروا على كسر إضراب زمالئهم بتوجيهات رسمية

وألن الدعوة لإلضراب لم تشمل جميع العمال، اضطر كثير منهم، مثل عمال الصناعات الهندسية وبنـاء الـسفن فـي                    

  . جالسجو إلى استخدام المواصالت التي كسرت اإلضراب للذهاب إلى العمل

النزعة )  نقابة كانت إما في إضراب كامل أو جزئي        ٨٢عضوية  (بعض النقابات المتفرقة    وعكست الدعوة التي أطلقتها     

ومرة تلو األخرى نجد العمال تذمروا على عدم دعوتهم لإلضراب وغالبـا مـا تجـاهلوا                . القطاعية لدى البيروقراطية النقابية   

  . التعليمات وشاركوا في اإلضراب على أي حال

م هي االفتقاد إلى التنظيم على مستوى القواعد الذي يمكن انتشار وانتقال هذا التذمر مـن                غير أن المشكلة التي واجهته    

أهم هذه المنظمات القاعدية كانت مجـالس       . وبشكل عام كانت المنظمات المحلية عاجزة أو تسيطر عليها البيروقراطية         . خالله

والتي ربما تراوح مجموعهـا مـن       " مجالس الحركة "اب أو   النقابات القطاعية، التي بادرت منذ البداية إلى تشكيل لجان اإلضر         

  .  مجلس٥٠٠ إلى ٤٠٠

سلطات مجالس النقابات القطاعية كانت دائما مقيدة، فالمفاوضات حول األجور وشروط العمل في كل قطاع كانت تـتم                  

نقابات القطاعية التي تـضم  إما على المستوى القومي أو على مستوى مواقع العمل، وهو ما حد من الدور التفاوضي لمجالس ال 

عضويتها مندوبين عن الفروع المختلفة للنقابة في كل منطقة، ولذلك لم يكن لها عالقة مباشرة بالعمال في مواقع العمل، ولـم                     

عالوة على أنها لم تكن تمتلك أي سلطات عقابيـة          . تستطع أن تلعب دورا كبيرا في اتخاذ القرار بشأن األجور وشروط العمل           
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و أخرى تجعلها قادرة على إلزام أعضائها بأي وسيلة من الوسائل، بل تستطيع فقط أن تلعب دورا في األمور التي تبتعد                     مالية أ 

  . تماما عن موقع العمل، مثل قضايا الصحة والتعليم واإلسكان بما يشبه دور جماعات الضغط في المجتمع المحلي

هكذا . ، كان دور المجالس القطاعية هامشيا في أفضل تقدير        ١٩٢٠ إلى   ١٩١٠وخالل فترة تصاعد النضال العمالي من       

كتب أحد المؤرخين، هو أالن كلينتون، عن دورها في فترة تصاعد حركة النقابات الموقعية في المصانع خالل الحرب العالمية                   

  : األولى

 متوائمة بأي شكل من األشكال      إن المجالس القطاعية كانت إلى حد كبير منظمات مرتبطة باآللية النقابية نفسها، وليست            

ورغـم تجاهـل   . مع مشكالت عمال الورش التي برزت خالل هذه الفترة وعبرت عن نفسها في حركة النقابـات المـصنعية              

وجودها إلى حد كبير من قبل قيادات الحركة النقابية في ذلك الوقت، عبرت المجالس القطاعية ككل عـن سياسـتها وميولهـا                      

وهكذا كانت العالقة بين المجالس القطاعية وحركة اللجان النقابية المنتخبة في مواقع العمـل              . إلى حد ما  بشكل أكثر راديكالية    

  ) ٢٤. (تتسم بالتعاون العابر أكثر منها بالدعم المباشر

ويذكر أحد الكتب التي تناولت تاريخ المجلس القطاعي في منطقة شيفيلد أن تطور حركة النقابات المصنعية المنتخبـة                  

وبالمثل حرص أعضاء لجنة نقابة كاليد حرصا شديدا        ) ٢٥.(الل الحرب العالمية األولى لم يكن له عالقة بالمجالس القطاعية         خ

 مثل التحريض ضد طـوابير      –ومع ذلك، ففي قضايا ال عالقة لها بالصناعة         ) ٢٥.(على تجنب المجلس القطاعي في جالسجو     

كما تعاونت اللجنة المـشتركة     ) ٢٧.(نة عمال شيفيلد فعال مع المجالس القطاعية      الغذاء الطويلة خالل فترة الحرب، تعاونت لج      

ولكن لم يبدأ جيه تي ميرفي      ) ٢٨.(لعمال الصناعات الهندسية في كوفنتري مع المجالس القطاعية في المدينة على نفس القضية            

، ١٩٢٢ففي عـام    . ركة النقابات المصنعية  وقيادات شيوعية أخرى في التركيز على أهمية المجالس القطاعية إال في أعقاب ح            

ومـن الـسهل أن   . وسيلة لربط القوى العاملة وتوحيدها في المعركة الطبقية"أصبح ميرفي مقتنعا بأن المجالس القطاعية كانت        

  ) ٢٩."(ندرك أنه في المستقبل القريب جدا سوف تلعب المجالس القطاعية دورا متزايدا باستمرار في الحرب الطبقية

 ساد قدر كبير من الفوضى واالرتباك على المستوى المحلي وتم تجاوز العديد مـن المجـالس                 ١٩٢٦إضراب عام   في  

وفـي بعـض    . القطاعية بسبب جهود قيادات النقابات الرامية إلى إدارة اإلضراب من خالل اآللية الخاصة بنقاباتهم منفـردة               

حدث ذلك في ليدز، حيث شكل كل من        .  سلطات تتعارض فيما بينها    كان هناك عدد من لجان اإلضراب المختلفة تمتلك       "المواقع  

وفـي  .  ونقابات عمال النقل لجان إضراب منفصلة والتي رفضت االعتراف بسلطة المجلس القطاعي            GMWUاتحاد العمال   

  ) ٣٠.(شيفيلد شكل الحزب الشيوعي لجنة إضراب موازية ومستقلة

 مجلسا للحركـة، ومـع نهايـة        ١٥ل الثامن من مايو تم تشكيل حوالي        فبحلو. كانت الصورة في لندن شديدة الفوضوية     

عنـدما بـدأ   . ولكن لم ينعقد أول مؤتمر لمجالس الحركة إال بعد نهاية اإلضـراب      . اإلضراب بلغ العدد حوالي السبعين مجلس     

. زية لإلضـراب رسـمية    اإلضراب، دعا المجلس القطاعي في لندن إلى اجتماع للجان نقابات المناطق وقام بتشكيل لجنة مرك              

) ٣١."(لم تحافظ لجنة اإلضراب المركزية على اتصال فعال مع لجان الحركة المحلية وال مع لجان اإلضـراب                "ولكن لألسف   

تحولت اللجنة المركزية إلى هيئة بال قوة حقيقية، وكانت وظيفتها محددة بعقد االجتماعـات لمنـدوبي المجـالس                "ونتيجة لذلك   

  ) ٣٢."(صح واإلرشادات التي ال تستطيع فرضهاالمحلية وتوجيه الن
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 عضوا معظمهم من مسئولي النقابات،      ٢٣ مايو من    ٣وفي جالسجو تم تشكيل اللجنة المركزية التنسيقية لإلضراب في          

كان من بينهم بيتر كيريجان الشيوعي، ووليام شور، أمين مجلس العمال والقطاعات في جالسجو الذي ينتمـي إلـى الجنـاح                     

وألن عمال السفن والصناعات الهندسية لم تتم دعوتهم لإلضراب حتى اليوم األخير منه لم يكن لهم أي تمثيـل فـي                      . ياليمين

وكان الجناح اليميني يهيمن على عمال البناء والنقل والموانئ الذين شكلوا أغلب العمـال              . اللجنة المركزية التنسيقية لإلضراب   

  . المضربين

 اللجنة المركزية التنسيقية لإلضراب إلدارته اكتمل بتأسيس لجان المناطق، التي تأسس منها             التنظيم الذي تأسس من قبل    

وطلب من أعضاء أقسام حزب العمال بتأسيس هذه اللجان وقاموا بذلك في الفترة بين السادس والتاسع مـن شـهر                    .  لجنة ١٦

وأصدرت اللجنة المركزيـة التنـسيقية      ) ٣٤. (لوغالبا ما كان رئيس اللجنة من بين أعضاء مجالس حزب العما          ) ٣٣. (مايو

ومنع أي دعاية غير مـصرح      . تعليمات إلى لجان المناطق بالحفاظ على االنضباط والنظام في مختلف أنحاء التقسيم البرلماني            

  ) ٣٥." (وتنفيذ أي تعليمات يصدرها مؤتمر النقابات أو مؤتمر نقابات اسكتلندا أو اللجنة المركزية التنسيقية. لها

. وبرغم قيادة كيريجان للجنة المركزية التنسيقية، اتبعت هذه اللجنة الخط الذي رسمه مؤتمر النقابات وخضعت له عمليا                

  : وبعد عدة سنوات كتب بيتر كيريجان

م خالل أيام اإلضراب التسعة كنت مشغوال بشكل كامل تقريبا بأعمال اللجنة المركزية التنسيقية التي كنت نائبا لرئيسها ث         

هل كنت أتوقع خيانة اإلضراب العام؟ وكنت دائما أجيب على ذلك بأنه فـي خـضم                : ويسألني البعض حاليا  . رئيسها بعد ذلك  

  ) ٣٦. (النضال لم أكن أعتقد ذلك أبدا

ال يبدو أن اللجنة التنسيقية المركزية لإلضراب أصدرت أي مواد دعائية للمطلب            "ويستنتج أحد المؤرخين، موريس، أنه      

وعي من أجل حكومة عمالية وتأميم الفحم رغم قيادة الشيوعيين لها، وال قامت اللجنة بمحاولة تشكيل هيئة دفاعيـة مـن                     الشي

وكانت اللجنة المركزية التنسيقية مـستعدة النتقـاد قـرارات مـؤتمر            . العمال أو مفوضية للغذاء بمساعدة الجمعيات التعاونية      

  ) ٣٧." ( اإلضراب عن الصورة التي قررها وحددها مؤتمر النقاباتالنقابات، ولكن غير مستعدة لتغيير طابع

لم تجد اللجنة التنسيقية ضرورة حتى إلصدار صحيفة تعبر عنها وتكون مستقلة عن صحيفة مؤتمر النقابات االسكتلندي                 

ام المصانع لمنع دخـول     وقامت اللجنة برفض االقتراح الذي قدمه كيريجان بمظاهرات كثيفة أم         ". العامل االسكتلندي "الرسمية  

  ) ٣٨.(كاسري اإلضراب

أحيانا يتردد في النقاش بشأن اإلضراب العام أنه كلما اقترب مـن نهايتـه كانـت    "ويرى موريس بموضوعية تامة أنه      

 ولكن ال يبدو أن هذا مـا كـان        . السيطرة تنتقل من أيدي المجلس العام إلى أيدي المناضلين المحليين الذي ينتمون إلى اليسار             

ولم يحدث فعليا في أي وقت خالل أيام اإلضراب التسعة أن تعرضت سطلة             . يجري داخل اللجنة التنسيقية المركزية لإلضراب     

  ) ٣٩." (ونفوذ مؤتمر النقابات للمساءلة

وفي الشمال الشرقي تم تأسيس لجنة إضراب مشتركة لكل من نورثومبرالند ودورهام، وترتب على ذلك عقد مـؤتمر                  

 منظمة،  ٨٧ مندوبا من    ١٦٧ونظمت هذا المؤتمر لجنة اإلضراب في نيوكاسل وحضره         . في ساحة مدينة جيتسهيد    مايو   ٨في  
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وضم المؤتمر مندوبين أيضا من كارليسل،      .  من لجان اإلضراب في نورثومبرالند ودورهام      ٥٢ من مجالس الحركة و    ٢٨منها  

  . ووركينجتون، وميدلسبره

ينتي نورثومبرالند ودورهام تعاني عددا من المشكالت، أولها أن رابطـة عمـال             وكانت لجنة اإلضراب المشتركة لمد    

قامـت  . (المناجم لمدينة دورهام، والتي كان واضحا أنها أكثر النقابات تأثيرا في المدينة، رفضت اإلنضمام إلى هـذه اللجنـة                  

يها أنه أعلن بوضوح أن لجنة اإلضـراب      وثان). الرابطة بتشكيل لجنة إضراب خاصة بها قبل ساعتين فقط من إنهاء اإلضراب           

تخضع لقرارات المجلس العام لمؤتمر النقابات والمجالس التنفيذية للنقابات وال تخضع ألي قرارات محددة قـد يتخـذها ذلـك                    

و لجنة اإلضراب المشتركة، عالوة على ذلك، لم يكن لها تأثير فعلي في شمال أشـينجتون أ               "وثالثة هذه المشكالت أن     . المؤتمر

  ) ٤٠". (جنوب جيتسهيد

األولى هي مجلس الحركة في دارلينجتون، وهو هيئة تتمحور حول          : كان هناك لجنتان لإلضراب في مدينة دارلينجتون      

 )٤١. (المجلس القطاعي المحلي، والثانية تمثل عددا أكبر كثيرا من العمال وهي لجنة إضراب عمال النقـل والـسكة الحديـد                   

ثرت سلبا على لجنة إضراب نيوكاسل ومجلس الحركة في دارلينجتون أثـرت أيـضا علـى المجلـس               النزعة القطاعية التي أ   

ويصف تقرير من أمين المجلس القطاعي في ميدلسبره االجتماع األول للجنة المركزية لإلضراب الذي              . القطاعي في ميدلسبره  

  : انعقد في السادس من شهر مايو قائال

بشأن تشكيل لجنة مركزية لإلضراب، وقد اتضح على الفـور إن مـسألة توجيـه               تمت دراسة قرار المجلس القطاعي      

اإلضراب مركزيا لم تكن ممكنة عمليا في ميدلسبره بسبب خوف بعض المندوبين من أن يترتب على ذلك ما وصـفوه بأنـه                      

عالجة هذه االنتقادات عبر إضافة     غير أن بنود قرار المجلس القطاعي تم تعديلها لم        ." تدخل في الشئون المحلية لمختلف النقابات     "

ومع . عبارات أخرى تنص على عدم تدخل اللجنة المركزية لإلضراب في السياسة المحلية ألي نقابة بأي طريقة غير دستورية                 

وضع المناقشات التي دارت حول هذه النقطة في االعتبار، أصبح واضحا أن لجنة اإلضراب المركزية ال يمكنها أن تأمل فـي                     

  ) ٤٢. ( دورا أكثر من هيئة تنسيقية من الخارج ال هيئة قيادية تحت أي احتمال ومهما يحدث خالل استمرار اإلضرابأن تلعب

. أما في برمنجهام، فقد أعطى المجلس القطاعي سلطة لمجلسه التنفيذي في تشكيل آلية إلدارة وتوجيه اإلضراب القـادم                 

إلى اجتماع لمسئولي النقابات المتفرغين وتم اختيار تسعة منـدوبين مـنهم            ، دعا المجلس التنفيذي     ١٩٢٦وفي الثاني من مايو     

  . لإلنضمام إلى المجلس التنفيذي في لجنة الطوارئ النقابية في برمنجهام

ومن الناحية السياسية كان تشكيل لجنة الطورائ أبعد ما يكون عن صفة الثورية، كما هو متوقع من لجنة تـضم فـي                      "

، باإلضافة إلـى عـضو      )بريت، هول، هاينز، ورودالند   (ئة قضاة برمنجهام ينتمون إلى حزب العمال        عضويتها أربعة من هي   

وكان أغلب أعضائها مـن     . باإلضافة إلى عضو سابق بالبرلمان    ) آجر(وعضو سابق بمجلس المدينة     ) كرامب(مجلس المدينة   

وكان آجر رئيس قسم برمنجهـام فـي حـزب          . المسئولي النقابات المخضرمين الذين يتسمون بالنضوج والمسئولية واالعتد       

  ) ٤٣." (العمال

وفي شيفيلد تم تشكيل لجنة النزاع المركزية من القسم الصناعي لمجلس العمال القطاعي، والتي ضمت أيضا منـدوبين                  

 العـام لمـؤتمر     هيئة تابعة للمجلس  "وحددت لجنة النزاع المركزية الغرض من إنشائها باعتبارها         . من النقابات التابعة للمجلس   
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قاصرا على تحديد أفضل السبل لتطبيق االستراتيجية التي يضعها مـؤتمر النقابـات علـى المـستوى            "، وكان عملها    "النقابات

  ) ٤٤." (المحلي، وال يمتد إلى تحديد هذه االستراتيجية نفسها

را، حيث تكونت فيها لجنتـان أو ربمـا         كانت أسوأ المدن تنظيما في انجلت     "أما ليدز، فوفقا لتقييم قامت به رابطة العوام         

  ) ٤٥." (أربع لجان إضراب تتنافس فيما بينها

بتشكيل مجـالس  ) أو نقابات عمال السكة الحديد وحدهم(وبشكل عام كان من المعتاد أن يقوم مندوبو نقابات عمال النقل    

جسو، دارلينجتون، ونوتنجهام، وأولـدهام،     تنفيذية مستقلة عن لجان اإلضراب المركزية، مثال ذلك ما حدث في برمنجهام، جال            

  ) ٤٦. (وكرو، ودانفيرملين، وجلوسيستر وستوك

ولم أتمكن أبدا أن أجد حالة واحدة لتمثيل أعضاء النقابات المصنعية في مجالس الحركـة أو فـي لجـان اإلضـراب                      

  . المشتركة

 لم تجذب الحبل بقوة من المجلس       –لمشتركة   المجالس القطاعية، ومجالس الحركة أو لجان اإلضراب ا        –اللجان المحلية   

  : ويصف ذلك أحد المؤرخين قائال. العام لمؤتمر النقابات

بشكل عام، تشير الدالئل الكثيرة إلى أن أغلبية المجالس القطاعية ولجان اإلضراب لم تكن أكثر جرأة في مشاعرها أو                   

على العكس، أبدت هذه اللجان والمجالس إصرارا       . نقابات نفسه خروجا عن القانون في سلوكها مقارنة بالمجلس العام لمؤتمر ال         

  . قويا على المحافظة على االنضباط والنظام والتزام الطاعة

لقد تعهدنا وقررنا أال نتخذ     : "كان التعهد الذي أعلنته لجنة اإلضراب في نورثومبرالند ودورهام نموذجا في هذا المجال            

 التنفيذية للنقابات أو محظوراتها حتى وإن كان ذلك اسـتجابة لمتطلبـات واضـحة               خطوة واحدة تخرج عن تعليمات المجالس     

إن التزام االنضباط من جانب لجنة اإلضراب المشتركة إزاء ساحة إكلستون والمجالس التنفيذيـة              . وجلية لمعالجة حالة طارئة   

  ) ٤٧." (للنقابات كان التزاما بديهيا من البداية ولم يوضع محل تساؤل في أي لحظة

وأدى اعتماد القواعد العمالية على بيروقراطية النقابات خالل اإلضراب إلى الطابع السلمي تماما للعالقة بين الـشرطة                 

قائمة من الواجبـات التـي ينتظـر أن يؤديهـا العمـال             " العامل البريطاني "ففي بداية اإلضراب، نشرت جريدة      . والمضربين

  : المشاركين في اإلضراب

أبذل قـصارى جهـدك      .  وطريقة ذلك أن تكون أنت نفسك مبتسما       –دك حتى تجعل الجميع يبتسمون      أبذل قصارى جه  

. قم بسرعة بأي شيء يمكن أن يشغلك ويهدئ أصعابك إذا اهتزت أو توترت            . حتى تستنكر أي أفكار عنيفة أو سلوك فوضوي       

  . إنجز أي مهام تحتاج إنجازها في منزلك

 ما تستطيع من أجـل      افعل. ة أبنائك ومداعبتهم حيث أن أمامك اآلن فرصة للقيام بذلك          قليال مما يمكنك فعله لتسلي     فعلا

  . تحسين صحتك، تمشية لفترة مناسبة يوميا سوف تحافظ على لياقتك البدنية
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ويقترح المجلس العام تنظيم دورات رياضية في جميـع         . إفعل شيئا، فالفراغ وتبادل الشائعات ضار في جميع النواحي        

فذلك سوف يـشغل    . التي يوجد بها عدد كبير من العمال المشاركين في اإلضراب باإلضافة إلى تنظيم حفالت ترفيهية              األحياء  

  ) ٤٨. (عددا من الناس ويوفر التسلية والترفيه للكثير

ة وأشارت تقارير إلى أن رئيس الـشرط      . في كافة أنحاء البالد كان هناك تشديد كبير على العالقات الودية مع الشرطة            

ولذلك أصر على رفض السماح لفرق الشرطة الراكبة بدخول لنكولن وطلب          . في مدينة لنكولن كان صديقا حميما لحزب العمال       

  . من لجنة اإلضراب بتوفير الرجال الالزمين لتشكيل شرطة خاصة

ئـيس الـشرطة    تلقى التحية والشكر من عمدة المدينـة ور       "مجلس النقابات القطاعي في مدينة باث أشار للصحف أنه          

لمحافظته التامة على النظام، ونصح العمدة في أول يوم لإلضراب بحل الشرطة المحليـة الخاصـة باعتبارهـا زائـدة عـن                      

أظهرت شرطة  : "وفي يوفيل ." قامت الشرطة بشكل جيد وسريع بمساعدتنا بدال من التدخل في شئوننا          "، وفي إلكستون    ."الحاجة

مـساعدة الـشرطة    : "وفي سيلبي ." العالقة مع الشرطة طيبة للغاية    : "وفي اليتون ." ضرابالمدينة مشاعر طيبة طوال فترة اإل     

وفي سوسكس قام أكثر من ألف عامل       ." كانت رائعة، وقد عملت شرطة اإلضراب في تناغم تام مع الشرطة المحلية في المدينة             

نة وأعضاء فريقه كما تم اسـتقباله مـصحوبا         بالتصويت على تأكيد الثقة في مفتش شرطة المدي       "من المشاركين في اإلضراب     

  ). ٤٩". (بموسيقى الشرف

سمح العمدة ورئيس الشرطة باستخدام المالعب الرياضية بأسـعار منخفـضة أو مجانـا للجـان                "وفي مدينة بيتربره    

ـ      ) ٥٠." (اإلضراب التي كانت تنظم حفالت موسيقية ودورات للعب التنس وكرة القدم           يم حفـالت   وفي مدينة بانبري تـم تنظ

وفي نورويتش، قام العمال المضربون وأفراد الـشرطة بتنظـيم سلـسلة مـن              . موسيقية مشتركة وعقد مباريات بين الجانبين     

وفي جميع األحياء الشرقية الواقعة بين لنـدن و هـومبر، تعاونـت لجـان               . المباريات الرياضية تحت رعاية رئيس الشرطة     

  ). ٥١." (لمحافظة على السلم وتنظيم المهرجانات الترفيهيةل"اإلضراب مع الشرطة والقادة المدنيين 

الرياضة للجماهير، العمال المضربون يهزمون الشرطة في كرة        "ونشرت جريدة العامل البريطاني تقريرا تحت عنوان        

وتم . لمضربين ولعائالتهم في كثير من أنحاء البالد تم توفير مواقع متميزة للترفيه والتسلية للعمال ا            ": "القدم والموسيقى والدراما  

تنظيم مباريات خاصة لكرة القدم وكرة المضرب عالوة على العديد من الرياضات األخرى باألمس، فيما توافرت أيضا أشكال                  

  ) ٥٢." (أخرى للترفيه مثل الحفالت الموسيقية واألعمال الدرامية وتنظيم ألعاب الورق الجماعية

 النشاط الثقافي الرئيسي اآلخر للعمال المضربين، فيما يبدو، هو الذهاب إلـى             وإلى جانب المشاركة في الرياضة، كان     

  : في باتريشا. الكنسية

خالل اليوم الثاني من اإلضراب، لجأ عمدة المدينة إلى العديد من الكنائس المحلية مقترحا بأن تفتح الكنائس وقاعات                  … 

من التجمعات غير الضرورية للجمهور في الشوارع، وربما يمكـن          النقابات أبوابها للجمهور بأغراض الراحة وذلك للتخفيف        

أحد الكهنة، هو القديس هارفورد في كنيسة الفندر هيل، أعلـن أنـه وزمـالءه              . أيضا تقديم خدمات بسيطة أو محاضرات لهم      

ات الخفيفة وإنما سوف    ولن يقتصر فقط على فتح قاعة الكنيسة وتقديم المشروبات والوجب         . يوافقون باإلجماع على هذا االقتراح    

واقترح أن يقدم محاضرات تحت عنوان أنبياء وكهنة الديمقراطية حـول أفالطـون،             . يسعده أيضا أن يقدم بعض المحاضرات     

وقامت كنائس أخرى باالستجابة وفتحت قاعاتها، واألهم من ذلك أنها سمحت بتقديم تبرعات يوم              . وويل النجالند وتوماس مور   
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وفي ظهيرة يوم األحد قامت لجنة اإلضراب المشتركة لعمال النقل التابعة لنقابـة عمـال               . لس الحركة األحد إلى صندوق مجا   

. السكة الحديد بتنظيم مظاهرة كنسية بالالفتات في مسيرة من يونيتي هول في فالكون جروف إلى كنيسية سان ماري المجاورة                  

  ) ٥٣. (استمع الجمع إلى عظة كنسية" د الغابرةيا إلهي يا من تساعدنا منذ العهو"وبعد غناء ترنيمة دينية 

  ) ٥٤. (وفي باليموث، تم ترتيب أنشطة دينية يوميا وقد حضرها العمال المضربون

كما دعت لجنة إضراب دوفر     " اللهم احفظ الملك  "أنهى فرع نقابة عمال السكة الحديد في مدينة ويدنس اجتماعاته بدعاء            

خالل مسيرتهم فـي  ) العلم األحمر (The Red Flag بدال من Rule Britannia الوطني العمال المضربين إلى ترديد النشيد

كان محرر نشرة إضـراب ويجـان لديـه         . كان في بعض نشرات اإلضراب حماسة دينية وليست حماسة ثورية         … .الشوارع

. يوم السبت حتى تحافظ على قداسته     أيها الجمهور العزيز، تذكر     : "رسالة مالئمة وطبيعية لقرائه يوم األحد في التاسع من مايو         

النشرة اليومية، أخبـار مـن      . ينبغي أن تحب الرب إلهك بكل قلبك وروحك وعقلك وقوتك، وأن تحب جارك كما تحب نفسك               

عدد يوم السبت من نشرة النسبري، التي تم توزيعهـا فـي بـوبالر،              ." جميع األرجاء، الموقف رائع، ومتماسك في كل مكان       

سوف تأتي إلى اجتماعاتنا في المساء، ولكني أرغب منك أن تحضر طقوس أقرب كنيسة              . غدا هو يوم األحد   "ن  أعلنت لقرائها أ  

  ) ٥٥." (إنها المقاومة السلبية التي أوصى بها المسيح تلك التي تمارسها اليوم… إلى منزلك

دن وفي جالسجو وإدنبرج والعديـد  ففي أحياء العمال الرئيسية في لن. غير أن الوضع لم يكن سلبيا وسلميا في كل مكان   

فـي بريـستون،    : من المدن الشمالية ارتكبت الشرطة عنفا حقيرا وغالبا بشكل مستمر ضد العمال المشاركين في اإلضـراب               

 شخص حاولوا اقتحام قسم الشرطة إلطالق سراح أحد العمال المضربين كان مقبوضـا عليـه      ٥٠٠٠تعرضت مجموعة تضم    

وجرت أحداث شبيهة في المراكـز الـصناعية الهامـة مثـل      ….ريدة تلو األخرى حتى يتراجعوا    إلى الضرب بالعصي في تج    

وفي مدينـة يـورك، حاولـت       .  من المصابين في المستشفيات    ٤١ محتجزا و  ٢٥ميدلسبره، نيوكاسل وهول، حيث كان هناك       

لمدة أربع أو خمس ليـال مـع        مجموعة أخرى إطالق سراح أحد السجناء، فيما شهدت مدينتا إدنبرج وجالسجو أحداث عنف              

  ) ٥٦. (إطالق الصواريخ والقبض على المئات

وقد أشار العديد من الكتاب إلى      . ولو استمر اإلضراب أكثر من تسعة أيام لكان بالشك سيشهد مزيدا من عنف الشرطة             

ومع ذلك فإن ضـآلة     ) ٥٧" (.التشديد الواضح في إجراءات الشرطة في كافة أنحاء بريطانيا خالل العطلة األسبوعية األخيرة            "

عدد مجالس الحركة التي قررت تشكيل فرق دفاع عمالية تعد إشارة على أن عنف الشرطة كان محدودا نـسبيا مـن حيـث                       

  . االنتشار

إن عدد المناطق التي ساد فيها شعور بالحاجة إلى تشكيل فرق الدفاع العمالية كان محدودا خارج حقول مناجم الفحم في                    

رير إدارة بحوث العمل وردت هذه الحاجة فقط في مناطق ألدرشوت، تـشاثام، كولشـستر، كرويـدون، دينـي                   وفي تق : فايف

وبين الحين واآلخر كان أعضاء لجان اإلضراب يقدمون        ). ٥٨. (ودونيباس، سان بانكراس، سيلي، سورباي بريدج وويليسدن      

لكـن  .  األقلية القومية هي الضغط التخاذ هذه الخطوة       اقتراحات لتشكيل هذه الفرق حيث كانت سياسة الحزب الشيوعي وحركة         

فقد بدت غير ضرورية لمعظم قادة النقابات ألن حوادث العنف كانت استثناءا عنـد              . معظم هذه االقتراحات ووجهت بالرفض    

تحترم كل  النظر إلى عموم البالد مقارنة بالصورة العامة التي اتسمت بالهدوء، حيث كانت الشرطة وصفوف حماية اإلضراب                 

  ) ٥٩. (منها مهام األخرى
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 وسط أقلية مـن     –بمصطلحات لوكسمبورج   " النمو الروحي الحقيقي  " أو   –بطبيعة الحال حدث نوع من التثوير السريع        

أحد أدلة ذلك هو الزيادة الكبيرة في عضوية الحـزب الـشيوعي خـالل اإلضـراب                . العمال نتيجة لمشاركتهم في اإلضراب    

  ) ٦٠. (لية مع إغالق المناجم ومنع عمال المناجم من العملوالشهور التسعة التا

ولن ندقق في دور قيادة حزب      . غير أننا لن نناقش هنا ما حدث للحزب الشيوعي وقسمه العمالي المسمى بحركة األقلية             

النقابية، وتذيل الحـزب    كما أننا لن نتناول النقد العبقري الذي قدمه تروتسكي للبيروقراطية           . العمال والدور الذي لعبته موسكو    

، وال لضعف إدراك تروتسكي لألوضاع الحقيقية للطبقة العاملة البريطانية في ذلك الوقت والذي              "اليسار"الشيوعي خلف قيادات    

فهذا الضعف في إدراك تروتـسكي جـاء نتيجـة للمعلومـات            . بالغ إلى حد كبير في مدى نضاليتها وقوة تنظيماتها القاعدية         

كان ينشرها قادة الحزب الشيوعي البريطاني الذين تأرجحوا بين النزعة السينديكالية التي ورثوها عـن حـزب                 المغلوطة التي   

وقد ساهم الكومنترن في تفاقم     . (العمال االشتراكي والنزعة اإلصالحية اليسارية التي ورثوها عن الحزب االشتراكي البريطاني          

مور قطعا لها أهميتها الخاصة، ولكننا ال نحاول تناول هذا الموضوع بالتحليل            هذه األ ). هذا التأرجح وتلك المعلومات المغلوطة    

والتفصيل الشامل، حيث اهتمامنا هنا يركز على مناقشة نقطة مركزية واحدة وهي أن اإلضراب العام في بريطانيا كان بوجـه                    

  . ستقاللية في الحركة والروح النضاليةعام خاضعا لسيطرة البيروقراطية حيث لم تتمكن القواعد العمالية في إبداء أي ا

  ؟١٩٢٦لماذا كان قادة النقابات بهذه القوة في بريطانيا 

بالشك أن عددا كبيرا من المتشائمين في وسط الحركة العمالية سيكون ردهم على األحداث السابقة هو أنها تؤكد الرأي                   

 لم يعد ممكنا، وبـأن األجهـزة المتطـورة         - ١٩٠٥سيا   مثل إضراب رو   –القائل بأن حدوث اإلضرابات الجماهيرية الثورية       

سوف ينتهي بها المطاف إلى توجيه تطلعات العمال بعيـدا عـن         ) مثل النقابات واألحزاب العمالية القانونية، إلخ     " (للديمقراطية"

 إضـراب عـام     وسوف يجادلون بأنه لم يكن صدفة أن يـشبه        . المواجهة ونحو المساومة والتوافق مع أصحاب العمل والدولة       

  .  نموذجي اإلضراب اللذين شهدتهما بلجيكا والسويد١٩٢٦

فال يمكنها تفسير التغيرات الهائلة التي      . غير أن الدراسة المدققة للوضع في بريطانيا تكشف أن هذه الرؤية خاطئة تماما            

عوام السبعة السابقة على األضـراب      جرت في قدرة القيادات النقابية على السيطرة على نشاط القواعد العمالية وخنقه خالل األ             

 تتعارض بصورة حادة مـع      ١٩٢٦في الواقع أن هذه السيطرة الخانقة التي استطاعت البيروقراطية تحقيقها بحلول عام             . العام

ولم تكن هذه التطورات قدرا محتوما وإنما ترتبت على مـا حققـه             . ١٩١٩ و   ١٩١٠ضعفها وهوانها خالل الفترة بين عامي       

  . لطبقي نفسه من هزائم وانتصارات خالل تلك السنواتالصراع ا

 في أعقاب فترة طويلة من التدهور المستمر في مستوى الصراع الطبقي، وهي الفتـرة التـي    ١٩٢٦جاء إضراب عام    

  . شهدت تحوال شديدا في ميزان القوى الطبقي ضد الطبقة العاملة

ملة البريطانية في موقع الهجوم بشكل أوضح كثيرا مـن أي            كانت الطبقة العا   ١٩١٩ وعام   ١٩١٠ففي الفترة بين عام     

وحذر ليود جورج رجـال الدولـة       . فترة تاريخية أخرى، فكانت أقرب إلى الثورة منها في أي فترة أخرى في تاريخنا الحديث              

وبا من أقصاها إلى إن جماهير الشعب في أور. إوروبا تمر بحالة ثورية "الذين كانوا مجتمعين في مؤتمر السالم في باريس بأن          

حتى في بريطانيا التي كانـت أكثـر الـدول          ) ٦١."(أقصاها تهدد حاليا النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي القائم برمته        

شـعور  "وأضافت أن هناك " عدوى البلشفية " عن انتشار  ١٩١٨األوروبية استقرارا، تحدثت تقارير سرية حكومية في نهاية عام          
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الطبقة العاملة بأن العروش الملكية أصبحت شكال رجعيا ينتمي إلى العهود البائدة وأن نظام السوفيت ربمـا                 واسع االنتشار بين    

  ) ٦٢."(يثبت أنه أفضل شكل للحكم الديمقراطي، وال يبدو أن هذا الشعور قاصر على الثوريين منهم

وقد تحدث توماس جونز، وزير شـئون مجلـس         . كانت الحكومة تتشكك في إمكانية االعتماد على الجنود ووالئهم لها         

. الوزراء، في يومياته مرات عديدة عن التآخي بين الجنود وبين العمال المضربين ولذلك كان يتم سحبهم فورا إلـى الثكنـات                    

  .  مخاوف مجلس الوزراء١٩٢٠قد في الثاني من فبراير كانت الحكومة خائفة من الثورة، وقد أوضح مؤتمر ع

في البداية تعرف رئيس الوزراء من قيادة الجيش على عدد القوات في بريطانيا العظمى وأيرلنـدا، ثـم تحـول إلـى                      

ابه ترينشاد  وأج" كم عدد أفراد القوات الجوية التي يمكنها التعامل مع الثورة؟          "–سائال  ) رئيس أركان القوات الجوية   (ترينشارد  

وخالل الحرب كان التحليق بطائرة واحدة فقط       .  ألف ميكانيكي و ألفي طيار ولكن مائة طائرة فقط يمكنها التحليق           ٢٠بأن لديه   

لكن رئيس الوزراء افترض أنه يمكـنهم       . ولم يكن لدى الطيارين أسلحة مالئمة للحرب البرية       .  فردا ٤٦في الهواء يحتاج إلى     

أن قوات الشرطة الموجودة ال تكفـي       ) وزير الخارجية لشئون اسكتلندا   (وأوضح مونرو   . لية وإسقاط القنابل  استخدام البنادق اآل  

  . للتعامل مع الثورة أو مواجهة إضرابات عمالية كبيرة مصحوبة بإمكانية التخريب

  ." لن تواجه أي عمليات تخريب في بداية اإلضراب: "رئيس الوزراء 

فهناك أعداد كبيـرة  . كن ينبغي أن نضع في اعتبارنا احتماالت التخريب في بداية اإلضراب ول): إدارة الغذاء (روبرتس  

  . تعد لتشكيل حكومة سوفيتات

  . ينبغي أن نفترض أيضا تعطيل محطات الكهرباء): وزير النقل(إريك جديز 

ن جنـدي أن يمنـع      فلن يستطيع جيش تعداده مليـو     … ال جدوى من استخدام عشرة آالف من الجنود         : رئيس الوزراء 

  ) ٦٣. (تعطيل محطات الكهرباء العمالقة بصورة مفاجئة

فعالوة على  .  محصورة فقط في األزمة السياسية، أو القلق بشأن تماسك الدولة          ١٩١٩لم تكن مخاوف الحكومة في عام       

ضراب المهندسـين علـى     فقد بدأ العام بإ   . هذه المخاوف، بل وأساسها، كان المشهد العاصف في القطاع الصناعي واالقتصاد          

وخرجت مسيرات للمضربين متنقلة من شركة إلى أخرى في         .  ساعة ٤٠ يناير واستمر اإلضراب لمدة      ٢٧طول نهر كاليد في     

ثـم تالهـا مدينـة      .  ألف مهندس  ٦٠كافة أنحاء مدينة جالسجو حتى بلغ عدد المهندسين الذين انضموا إلى اإلضراب بسرعة              

  . بلفاست بنفس الطريقة

 ألف، وكانت المدينـة عمليـا تحـت         ١٠٠ ألف عامل أعلنوا إضرابهم في بلفاست وشارك في اإلضراب           ٦٠من  أكثر  

  . سيطرة المضربين

فقد تم اسـتدعاء آالف الجنـود إلـى         . ولكن في مساء نفس الوم كان مركز مدينة جالسجو قد تحول إلى ثكنة عسكرية             

الميدان بالمتاريس وحوصرت محطة السكة الحديد كما لو أن المدينـة كانـت    وامتأل  . المدينة مدججين بالبنادق اآللية والدبابات    

  ) ٦٤. (تحت الحصار



 ٢٠

المجلس التنفيذي لجمعيـة المهندسـين المتحـدة أدان         . ولألسف كانت الحركة محصورة في مدينتي جالسجو وبلفاست       

  . اإلضراب وأوقف لجنة المدينة في جالسجو

ورات الذكية باستخدام تكتيك فرق تسد، بتسوية النزاع مع قطـاع مـن الطبقـة               عند هذا الحد لجأت الحكومة إلى المنا      

  . العاملة تلو اآلخر

ففي مـؤتمر   . عمال المناجم كشفوا عن استعدادهم للنضال حتى قبل بداية إضراب األربعين ساعة على طول نهر كاليد               

 ساعات، وتـأميم    ٦، وتخفيض يوم العمل إلى      %٣٠بة   يناير قرر اتحاد عمال المناجم المطالبة بزيادة األجور بنس         ١٤عقد يوم   

وصـوت العمـال    . وعندما رفضت هذه المطالب، أحال اتحاد عمال المناجم القضية إلى أعضائه          . المناجم تحت سيطرة العمال   

وتمـت  )  ضـده  ١٠٥٠٨٢ مع اإلضراب مقابـل      ٦١٥١٦٤كانت نتيجة التصويت    . (بأغلبية ساحقة بالموافقة على اإلضراب    

  . ات الالزمة بعمل الالفتاتالتكليف

فجميع الظروف  . وفي مواجهة هذا اإلنذار خالل األيام التالية في شهر فبراير، وجدت الحكومة نفسها في موقف خطير               

في نفـس الوقـت   . فقد كان مخزون الفحم ضئيال للغاية ولم يكن في لندن منه إال ما يكفي ثالثة أيام. كانت تخدم عمال المناجم  

يتشاورون مع عمال المناجم، وقد طرحوا أيـضا        ) عمال السكة الحديد وعمال النقل    ( اآلخرون في الحلف الثالثي      كان األعضاء 

وباختصار كان ليود جورج وزمالؤه يواجهـون نـذر اإلضـراب العـام مفعمـة               . مطالبهم الخاصة على طاولة المفاوضات    

  ) ٦٥.(باحتماالت ومضامين ثورية

وعرض تقرير مبدئي في    . ترشيح لجنة ملكية برئاسة سانكي لدراسة قضية عمال المناجم        وبحنكة بالغة قام ليود جورج ب     

، ثـم  ١٩١٩ يوليو ١٦ مارس لدراسة زيادة األجور للوردية، وتخفيض ساعات العمل من ثماني إلى سبع ساعات بداية من     ٢٠

وفـي  . هائي سوف يوصي بتأميم المناجم    ، كما أشار إلى أن التقريرالن     ١٩٢١ يوليو   ١٣تخفيضها إلى ست ساعات فقط تبدأ من        

فقـد مـر الخطـر      . وتنفست الحكومة الصعداء  .  مارس قبل اتحاد عمال المناجم التقرير المبدئي وسحب إعالن اإلضراب          ٢٦

 يونيو قامت لجنة سانكي بعرض تقريرها النهائي وأوصت بتأميم المناجم ومـنح عمـال المنـاجم                 ٢٣وفي  . المباشر والفوري 

 أغسطس، بعد أن فقد اإلضراب قوته الدافعة، أعلن ليود جورج في مجلس العموم البريطـاني                ١٨ولكن في   . هاحصة في إدارت  

  . أن الحكومة رفضت تقرير سانكي

 ألف من عمال القطن في يونيو مطالبين بتخفيض أسبوع العمل إلى            ٣٠٠وما كادت أزمة المناجم تنحسر حتى أضرب        

  .  وانتصر إضرابهم%.٣٠ ساعة وزيادة األجور بنسبة ٤٨

وفي يوليو، أعلنت الشرطة إضرابا ضد قانون قدمته الحكومة يحظر تشكيل النقابات في جهاز الشرطة، ولكن إضرابهم                 

وفي نفس الوقت   . كان جزئيا وتركز فقط في لندن وليفربول، وقد هزم اإلضراب وطرد العديد من رجال الشرطة من وظائفهم                

في انتظار اتخاذ القرار بشأنها، أي خالل شهر فبراير، طالب عمال السكة الحديـد بزيـادة                حيث كانت مطالب عمال المناجم      

وطالت مدة التفاوض لتمتد من شهر فبراير إلى شهر أغسطس، وخالل هذه الفترة كانـت أزمـة                 . األجور، وماطلت الحكومة  

ت باالستجابة لمطالبهم ، آملة بذلك فـي        وحاولت الحكومة خالل شهر أغسطس رشوة سائقي القاطرا       . عمال المناجم قد انتهت   

واتباعا لنفس المنهج، قامت الحكومـة فـي سـبتمبر          ). ASLEF(عزل نقابة عمال السكة الحديد عن نقابة سائقي القطارات          

فقد رفض سائقو   : ولكنها هذه المرة أخطأت التقدير    . بمواجهة نقابة عمال السكة الحديد بفرض تخفيض لألجور بصورة مستفزة         
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ارات رشوة أغسطس، وشنوا إضرابا تضامنا مع رفاقهم في الدرجات األخرى، وبعد تسعة أيام فاز عمال الـسكة الحديـد                    القط

  . بزيادة كبيرة في األجور

، حاولت الحكومة أن تعزل كل قطاع من الطبقة العاملة عن القطاعات األخرى، ونجحت إلـى                ١٩١٩وعلى مدى عام    

 أجبرت على تقديم تنازالت، فقد استطاعت أن تتجنب مخاطر حركة ثورية عامة وموحدة              ورغم أنها . حد كبير في تحقيق ذلك    

وساعدت فترة رخاء ما بعد الحرب في تمكين أصحاب العمل من تلبية معظم مطالب النقابات بزيادة األجـور،                  . للطبقة العاملة 

 ١٩١٩وكان عـام    . هة مباشرة بين الطبقات   وساعدت سياسة النقابات وقادة العمال الحكومة وأصحاب العمل علي تجنب مواج          

.  آالف يوم على األقل    ٩٠٣ مليون و    ٣٤عام اإلضرابات الهجومية في طابعها والكبيرة في حجمها، وبلغ عدد أيام اإلضرابات             

 ٨ إلـى    ١٩١٠ مليون عـضو فـي       ٢,٥وكان هذا العام تتويجا لفترة استطاعت فيها النقابات زيادة أعضائها بنسبة هائلة من              

  . ١٩٢٠ ألف عضو في عام ٣٢٨اليين و م

فقد توقفـت أسـعار الجملـة عـن         . ، بدأت تظهر أولى عالمات النهاية لرخاء ما بعد الحرب         ١٩٢٠وفي صيف عام    

وبدأ الكساد الحاد بحلول فصل الشتاء وبدأت البطالة ترتفع من شهر           . االرتفاع، ثم بدأت في الركود ثم االنخفاض بوتيرة سريعة        

 ألـف عاطـل   ٧٠٠ يبلغ ربع مليون عاطل لكن هذا الرقم ارتفع إلـى  ١٩٢٠ كان عدد العاطلين في خريف عام   فقد. إلى آخر 

 مليون عاطل في شهر مارس، ثم       ١,٣، وارتفع إلى    ١٩٢١بحلول نهاية العام، ثم تجاوز رقم المليون عاطل بحلول فبراير عام            

وانخفض هذا الرقم قليال بنهاية عام      ). من عدد المؤمن عليهم   % ١٧,٥لتبلغ نسبته   (إلى أكثر من مليوني عاطل في شهر يونيو         

، ولكن إجمالي عدد العاطلين استمر سنوات عديدة قبل أن ينخفض إلى أقل             ١٩٢٢ مليون عاطل في عام      ١,٥ حتى بلغ    ١٩٢١

  . من المليون عاطل

 مرة أخرى جميع المكاسـب      انتهز أصحاب العمل تلك األوضاع لشن هجوم كبير على مستوى معيشة العمال، ليسحبوا            

  . التي حققها العمال خالل فترة الحرب وما بعدها

 بعد رفضهم الموافقة على تخفيض األجـور واسـتبدال اتفاقيـة            ١٩٢١ مارس   ٣١أغلقت المناجم في وجه العمال في       

الثالثـي، عمـال الـسكة      ولجأ عمال المناجم إلى زمالئهم في الحلف        . األجور الموحدة على المستوى القومي باتفاقيات محلية      

ولكن في يوم الجمعة الخامس عشر مـن        . الحديد وعمال النقل، الذين أعلنوا إضرابا عاما لعمال السكة الحديد والنقل تأييدا لهم            

 قام جيمي توماس من نقابة عمال السكة الحديد، وهاري جوسلنج وإرنست بيفين من نقابـة عمـال                  – الجمعة السوداء    –أبريل  

  .  عمال المناجم والدعوة إلى إنهاء اإلضرابالنقل بخيانة

استمرت معاناة عمل المناجم، الذين أصبحوا معزولين تماما، لمدة ثالثة أشهر حتى رضخوا في النهاية وقبلوا شـروط                  

 إلى أقل من نصف األجر في شهور شتاء عـام           ١٩٢١وانخفض متوسط أجر الوردية بعد حادث اإلغالق في         . رجال األعمال 

  ) ٦٦. (١٩٢١ و ١٩٢٠

واشتدت وتيرة هجوم أصحاب العمل في مختلف قطاعات الصناعة، وفرض تخفيض األجور على المهندسين، وعمـال                

، كما تم تخفيض أجـور عمـال        )وقد قام طباخو ومضيفو السفن بإضرابات لم تحقق نجاحا        (صناعة السفن والبنائين والبحارة     

لعمال الذين تعرضوا لتخفيضات كبيرة في األجور ستة ماليين عامل بحلول           وبلغ عدد ا  . القطن بعد إغالق عام ألصحاب العمل     

  ) ٦٧. (١٩٢١نهاية عام 
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وقد ووجـه عمـال     . قبل إنهاء إضراب عمال المناجم في الرابع من يوليو، حدث إغالق واسع النطاق في قطاع القطن               

 ألـف   ٥٠٠فأغلقت المعامل في وجه     . البالقطن بمطالب أصحاب العمل بتخفيض كبير في أجورهم، ورفضوا قبول هذه المط           

  .  يونيو حيث عاد العمال لمواصلة العمل على أساس تخفيض أجورهم٢٧ إلى ٣عامل من 

ثم جاء دور العمال في الصناعات الهندسية الذين تعرضوا لعمليات إغالق لمدة أربعة عشر أسبوعا بدأت فـي مـارس        

وتلى ذلك  . صناعة السفن قد أغرقوا في نضال دفاعي ضد تخفيض األجور         وما كاد يبدأ هذا اإلغالق حتى كان عمال         . ١٩٢٢

وقد استمرت هذه النضاالت الدفاعيـة فـي مختلـف          . إضراب لعمال الطباعة في مواجهة مطالب بتخفيض األجر األسبوعي        

  ) ٦٨. (١٩٢٣ و ١٩٢٢الصناعات طوال عامي 

فقد ارتفع الطلب علـى     .  نتيجة لظروف خارجية   ١٩٢٤في  توقفت لبرهة حالة التراجع العام في أوضاع الطبقة العاملة          

الفحم البريطاني بسبب احتالل الفرنسيين منطقة الرور في شمال غرب ألمانيا وإضراب العمال األلمان احتجاجا علـى ذلـك،                   

% ١٣,٦ وانخفضت نسبة البطالة في جميع الصناعات من      . ١٩٢٤واستطاع عمال المناجم في بريطانيا زيادة األجور في عام          

 ١٩٢٤وبمجـرد توقيـع اتفاقيـة       . ولكن ذلك الرخاء االصطناعي لم يدم طـويال       . ١٩٢٤في مايو   % ٧ إلى   ١٩٢٣في يناير   

المحسنة، انتهي احتالل الفرنسيين لمنطقة الرور، ثم تدفق الفحم األلماني بسرعة في األسواق األوروبية ليطـرد الـصادرات                   

فـي عـام    % ١٥,٨ إلـى    ١٩٢٤فـي   % ٥,٧ة مرة أخرى وسط عمال المناجم من        وارتفعت البطال . البريطانية خارج السوق  

١٩٢٥ .  

وما زاد على هذه الصعوبات، أن وزير مالية بريطانيا آنذاك وينستون تشرشل أعاد الجنيه االسترليني إلى قاعدة الذهب                  

  . مما أدى إلى تقويض قدرة الصناعة البريطانية على مواجهة المنافسة العالمية

 ألف عضو في عـام      ٦٣٣ ماليين و    ٦ إلى   ١٩٢٠ ألف عضو في     ٣٤٨ ماليين و  ٨دد أعضاء النقابات من     انخفض ع 

 ٥، ثم ارتفع قليال إلى      ١٩٢٣ ألف عضو في     ٤٢٩ ماليين و    ٥، وإلى   ١٩٢٢ ألف عضو في     ٦٢٥ ماليين و    ٥، ثم إلى    ١٩٢١

 ٥ وإلـى  ١٩٢٥ أالف عضو في ٥٠٦و  ماليين ٥ قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى ١٩٢٤ ألف عضو في عام ٥٤٤ماليين و  

  . ١٩٢٦ ألف عضو في ٢١٩ماليين و 

موجة الهبوط في الصراع الطبقي أدت إلى ضعف قوة القواعد العمالية في مواجهة أصحاب العمل وزيـادة االعتمـاد                   

  . على بيروقراطية النقابات

ع الصناعات الهندسية، ولكن انتهت     وكان أقوى تنظيم نقابي على مستوى المصانع خالل فترة الحرب موجود لدى قطا            

  : وكما يشير ميرفي. ١٩١٩قوة التنظيم بعض إضراب األربعين ساعة في عام 

كان إضراب األربعين ساعة آخر مناسبة بادرت فيها النقابات المصنعية ولعبت دورا مستقال فـي حركـة إضـرابات                   

ا عن قطاع الصناعات الهندسية عالوة على فصل العناصـر          وأدى النشاط المستقل للنقابات وإعادة تحويل العمل بعيد       . عظيمة

النشطة من أعضاء النقابات المصنعية إلى التدهور السريع في لجان النقابات المصنعية المنتخبة إلى مجرد جماعـات دعاويـة        

  ) ٦٩. (داخل النقابات
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. ت المصنعية فتوقفـت تمامـا      وأدت حركة أعضاء النقابا    ١٩٢٢حركة اإلغالق في قطاع الصناعات الهندسية في عام         

  :  قائال١٩٢٢وشرح ميرفي ذلك أمام المؤتمر الرابع للكومنترن في نوفمبر 

كان عندنا في إنجلترا حركة قوية ألعضاء النقابات المصنعية، ولكنها ال توجد وال يمكن لها أن توجـد إال فـي ظـل                       

فال يمكن بنـاء منظمـات      … ترا في الوقت الراهن     وهذه الشروط الضرورية غير متوافرة في إنجل      . شروط موضوعية محددة  

  ) ٧٠. (مصنعية في ورش بالية وفارغة بينما يوجد احتياطي هائل من العمال العاطلين

 علـى اسـتقالل القواعـد العماليـة عـن           ١٩١٩أثرت موجة التراجع الهائلة التي عانت منها الطبقة العاملة بعد عام            

وإلدراك مـدى عمـق     . نفا، ينبع هذا االستقالل من ثقة العمال في مواجهة أصحاب العمل          وكما ذكرنا آ  . البيروقراطية النقابية 

، ال يحتاج المرء إال أن يقتبس من ميرفي، والذي يرجح           ١٩٢٢ و   ١٩٢١التغير الناجم عن هجوم أصحاب العمل خالل عامي         

األولى، وكان عضوا بارزا في حـزب العمـال         أنه كان األكثر ذكاءا بين قادة حركة النقابات المصنعية خالل الحرب العالمية             

، كتب ميرفي مبالغا في دور القواعـد العماليـة          ١٩١٧ففي يوليو من عام     . االشتراكي ثم انضم بعد ذلك إلى الحزب الشيوعي       

ـ                : "مقارنة بدور جميع القيادات    ل إن واجب أعضاء اللجان المصنعية ال يتضمن القيادة، وفي واقع األمر هذه الحركة ككـل تمث

 تحول موقف ميرفي نفسه تحوال كامال مطالبـا بالتوجـه إلـى قـادة         ١٩٢٢واآلن في عام    ) ٧١." (إنكارا ورفضا لهذه القيادة   

هل تحول مواقف ستة ماليين جيمي توماس أسهل من         : "كتب ميرفي .  حتى من كان منهم ينتمي إلى الجناح اليميني        –النقابات  

هذا مـا   ). ٧٢"(قارا ضد جيمي توماس محدد حتى أنك تتمنى تجاهل أحد هؤالء؟          تحول جيمي توماس واحد؟ أم أنك تحمل احت       

  . كتبه ميرفي بعد خيانة جيمي توماس لعمال المناجم يوم الجمعة األسود

يستطيع عدد قليل من القادة البارزين إذا       : "وبعد عام من ذلك، كتب المناضل البارز من الحزب الشيوعي هاري بوليت           

واستمر علـى   ."  لذلك أن يحققوا أي شيء في هذه اللحظة من خالل االلتفاف على برنامج محدد وواضح               وجدوا أمامهم فرصة  

إن ما نحتاجه هـو نـصف       : "لنقابة عمال البناء  " اليساري"هذا المنوال حتى أنه اقتبس مؤيدا كلمات جورج هيك، األمين العام            

  ) ٧٣."(دزينة من الرجال الثقاة من أجل وضع البرنامج

 إلـى   ١٩١٩ تمثل تدهورا من وضع ما قبل ثوري في عـام            ١٩٢٦ كانت الخلفية التاريخية لإلضراب العام في        وهكذا

االختفاء الكامل تقريبا لمنظات النقابات المصنعية القاعدية، وافتقاد الثقة بين القواعد العمالية، وبالتالي االعتماد الـشديد علـى                  

  . البيروقراطية النقابية

  )٧٤ (١٩٦٨ فرنسا –ري في التاريخ أكبر إضراب جماهي

في الثالث عشر من مايو اندلع البرق الخاطف كما لو كان قادما من سماء صافية زرقاء وأعلن عشرة ماليـين عامـل                      

غير أن النظرة الفاحصة تساعد المرء علـى        . بهذه الطريقة عادة يوصف اإلضراب الجماهيري الفرنسي      . إضرابهم عن العمل  

فالمالمح الرئيـسية لإلضـراب،     . ضراب كان نتيجة لعملية اختمار طويلة ونضوج للطبقة العاملة الفرنسية         اكتشاف أن هذا اإل   

  . بدايته وتطوره ونتائجه، تشكلت أساسا على الخلفية التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية للحركة العمالية الفرنسية

وكانت حركة الطالب قد تشكلت من خالل النضال        . الجتماعي الهائل طالب فرنسا لعبوا دور المفجر في هذا االنفجار ا        

  . ضد حرب الجزائر ثم النضال ضد حرب فييتنام
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.  آالف طالـب   ١٠، شهدت مدينة نانتير أكبر إضراب طالبي في فرنسا حتى اليوم، شارك فيه              ١٩٦٧ نوفمبر   ٢٠في  

وأعلن يومـا   . وم واحد وانضم إليهم ست مدارس ثانوية       ديسمبر شن جميع طالب الجامعات في فرنسا إضرابا لمدة ي          ١٣وفي  

. في الثاني من مايو أعلن رئيس الجامعة إغالقها للمرة الثانيـة          .  يومين للتظاهر ضد اإلمبريالية    ١٩٦٨الثاني والثالث من مايو     

 أخرى في الـسابع     كما بدأت مظاهرة طالبية   . وفي السادس من مايو نظم طالب باريس مظاهرة جديدة أكبر حجما وأكثر عددا            

 ألف طالب تجمعوا في حدائق اإلليزيه يحملون الرايات الحمـراء           ٥٠وفي النهاية بلغ العدد     . من مايو من ميدان دنفر روشيرو     

 ألف طالب وانضم إليهم للمرة األولى عدد من العمال الشباب، في            ٥٠وفي العاشر من شهر مايو تجمع       . ويغنون نشيد األممية  

واستمرت معركة المتاريس التي بدأت في الثانية وسبع عشرة دقيقة          . ، وفي تلك الليلة تم بناء ستين متراسا       ميدان دنفر روشيرو  

  . ليال، حتى السابعة صباحا

في الحادي عشر من مايو اجتمع مندوبون من االتحاد الوطني لطالب فرنسا، ومن اتحاد النقابات الذي يقوده الحـزب                   

وقرروا إعالن يوم االثنـين الثالـث       ) CFDT(تحاد النقابات المرتبط بالحزب االشتراكي      مع مندوبين من ا   ) CGT(الشيوعي  

 ماليين من العمال في اإلضراب      ١٠وشارك  . عشر من مايو يوما لإلضراب العام والتظاهر ضد وحشية الشرطة تجاه الطالب           

يزيد كثيرا عن عدد من شاركوا في إضـراب         يوم الثالث عشر من مايو، وأصيبت البالد كلها بالشلل، فقد كان عدد المضربين              

  .  مليون عامل١,٥، الذي بلغ عدد المشاركين فيه عند الذروة حوالي ١٩٣٦يونيو 

، كان االنتصار االنتخابي الذي حققته الجبهة الشعبية هو الذي لعـب دور المفجـر لإلضـراب العـام                   ١٩٣٦في عام   

أما في هذه المرة فقد كان الكفاح       . و االنتصار العسكري على النازية     كان المفجر ه   ١٩٤٥-١٩٤٤وفي عام   . واحتالل المصانع 

  . الطالبي هو مفجر األحداث

 إضراب آخر في سلـسلة طويلـة مـن          –كانت رغبة قادة النقابات أن يكون اَإلضراب إضرابا رمزيا لمدة يوم واحد             

. شبه اإلضرابات الرمزية بأي صورة من الصور      لكن استجابة العمال في الثالث عشر من مايو لم تكن ت          . اإلضرابات الرمزية 

 ماليين من العمال، بما يزيد على أربعة أضعاف إجمالي عدد العمـال المنظمـين فـي النقابـات،                   ١٠وشارك في اإلضراب    

ورغم الجهود التي بذلتها قيادة السيه جي تيه        . وشهدت باريس مظاهرة شارك فيها مليون شخص      . وأصيبت فرنسا كلها بالشلل   

 أحد المراقبين استطاع أن يحـصي       –حزب الشيوعي لم يالحظ في المظاهرة رفع األعالم ثالثية األلوان من الناحية العملية              وال

المال، شارل ديجول، والـدفاع     "قادة السيه جي تيه رفعوا شعارات       . ثالثة منها فقط، بينما رفرفت اآلالف من األعالم الحمراء        

شـارل  "،  "أطلقوا سـراح رفاقنـا    "،  "القوة موقعها في الشارع   "،  "كل السلطة للعمال  : "لطالب، بينما هتف ا   "عن القدرة الشرائية  

أما الشعارات الرئيسية التي رددها العمال، فلم تكن شعارات السيه          . ، ورددوا هتافات تنديدا بشرطة مكافحة الشغب      "ديجول قاتل 

عشرة أعوام  : "كانت شعاراتهم الرئيسية هي   . الب الثوريون جي تيه وال قيادة الحزب الشيوعي، وال الشعارات التي رددها الط          

وداعا يا  "، وأنشدت جماعات كاملة ذلك الكورس المعروف        "ذكرى سنوية سعيدة أيها الجنرال    "،  "تسقط الدولة البوليسية  "،  "تكفي

  . ولوحوا بمناديلهم لتعم الجميع حالة من البهجة العارمة. بإيقاع حزين" ديجول

كان السيه جي تيه والحزب الشيوعي يـأمالن أن         . سية خطيرة وراء هذا التباين في اختيار الشعارات       كانت خالفات سيا  

ولكنهما لم يضعا في حسابهما     .  وأن يكون ذلك نهاية النضال     –يكون إضراب اليوم الواحد والمظاهرة بمثابة صمام أمان فعال          

  . موقف القواعد العمالية
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لطائرات في نانت إضرابا غير محدد المدة، قام العمال باحتالل المصنع واحتجاز             مايو أعلن عمال مصنع سود ل      ١٤في  

حاولت جريدة لو هومانيته التابعة للحزب الشيوعي تجاهل الحدث، وفي اليوم التالي خصصت له سـبعة                . (المدير داخل مكتبه  

انتشرت حركـة اإلضـرابات واحـتالل       و. كليون-وفي اليوم التالي تم احتالل مصنع رينو      .) أسطر فقط في الصفحة التاسعة    

وفي بيالنكورت، أعلن المضربون مطالبهم بحد أدنى لألجور ألـف فرنـك   .  مايو١٦المصانع في كل مصانع شركة رينو في       

 ساعة أسبوعيا دون تخفيض األجر، والتقاعد في سن الستين، وأجر كامل عن أيام              ٤٠شهريا، والعودة الفورية إلى نظام العمل       

  . وقد تم تبني جميع هذا المطالب في كل الشركات الكبرى في البالد. حرية العمل النقابي في المصانعاإلضراب، و

سيرا على خطى عمال رينو، قام عمال الصناعات الهندسية، مصانع السيارات والطائرات، بإعالن اإلضراب وقـاموا                

غراف، ثم توقفت حركة مترو األنفاق والباصـات فـي           مايو توقفت القطارات وخدمات البريد والتل      ١٩وفي  . باحتالل المصانع 

 ٩ مايو وكـان يـضم       ٢٠وامتد اإلضراب إلى المناجم، والشحن، والخطوط الجوية وغيرها، وأصبح إضرابا عام في             . باريس

 مثل الراقصين فـي ملهـى       –وانضم إلى اإلضراب فئات لم تنخرط من قبل في أي إضرابات            . ماليين عامل في هذا التاريخ    

ورفرفرت األعالم الحمراء في جميـع مواقـع        . يه برجيري، والعبي كرة القدم، والصحفيين، ومندوبات المبيعات والتقنيين        فول

رايتنا هي العلم ثالثـي     "ولم يشاهد أي علم ثالثي األلوان مرفوعا رغم بيان قادة السيه جي تيه والحزب الشيوعي بأن                 . العمل

  ." األلوان مع العلم األحمر

فمجرد شجاعة الطالب في هجـومهم      . الطالب لعبوا دور المفجر للحركة العمالية وكان دورهم بالغ األهمية         صحيح أن   

 بل وهزيمتهم لها    – وهي شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية التي تحظى بكراهية شديدة            –على قوات السي آر إس الخاصة       

شك شجعت العديد من العمال وجعلتهم يشعرون بأن الطالب         في معارك عنيفة على متاريس الشوارع التي أقيمت على عجل بال          

ولكن في مناطق أخرى، كانت هناك حركات طالبية بنفس ضخامة وكفاحية الطالب            . ال ينبغي أن يكونوا وحدهم في المواجهة      

 بعيد بتأثيرهـا فـي       ولم يكن لها تأثير على الطبقة العاملة يقارن ولو من          – على سبيل المثال في ألمانيا وأمريكا        –الفرنسيين  

؟ "القـانون والنظـام   "فلماذا لم يتبع العمال الفرنسيين نموذج الكثير من أقرانهم األلمان في أن ينحازوا ببساطة إلى قوة                 . فرنسا

فمرة تلـو األخـرى     . إجابة هذا السؤال نجدها في أحداث العامين السابقين اللذين شهدا صعودا في نضال العمال في المصانع               

ع النزاعات الصناعية العنيفة، بما في ذلك احتالل المصانع، واحتجاز مدرائها من قبل العمال، والمعارك الدموية مع                 كانت تندل 

وشهدت نفس الفترة تنظيم السيه جي تيه المرة        . ١٩٦٨وكانت هذه الصراعات بمثابة بروفات ألحداث مايو        . فرق السي آر إس   

وفي هذه اإلضرابات والنضاالت قامت القيادة بـالخلط        . اب عام لمدة يوم واحد    بعد األخرى إلضرابات مظهرية، بما فيها إضر      

وكانت هذه أيضا بروفات لسلوك البيروقراطية في شهري        . بين القضايا السياسية واالنتخابية وبين قضايا الخبز والزبد المباشرة        

  . ١٩٦٨مايو ويونيو عام 

وربما كان هذا اإلضراب أحد أهم اإلضرابات التـي     . طاعات، تمت الدعوة إلى إضراب في كل الق       ١٩٦٦ مايو   ١٧في  

وكان إضرابا موجها ضد اتحاد أصحاب العمل الفرنسي وضد الحكومة أيضا، كما كان إضـرابا               . شهدتها الجمهورية الخامسة  

  . واسع االنتشار

المملـوك للدولـة،    ، تمت الدعوة إلى إضراب جماهيري جديد، يضم بشكل أساسي القطاع            ١٩٦٧وفي أول فبراير عام     

. باإلضافة إلى بعض موظفي الحكومة، فيما كان عمال القطاع الخاص خارج الحركة، فيما عدا القطاع الخاص فـي األقـاليم                   

من % ٤٠ ساعة، وقام عمال البريد بتنظيم       ٤٨ ساعة، وعمال السكة الحديد لمدة       ٢٤من عمال الكهرباء لمدة      % ٧٥وأضرب  

تقريبا مـن المدرسـين فـي        % ١٠٠ ساعة، كما أضرب     ٢٤ في األقاليم في إضراب دام       %٢٤موظفي البريد في باريس و      
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وكان تأييد اإلضراب في القطـاع الخـاص        . المدارس االبتدائية ونسبة كبيرة جدا من مدرسي المدارس الثانوية لمدة يوم واحد           

. ن المصانع أغلقت نتيجة النقطاع الكهربـاء    غير متساو إلى حد كبير، كما كان من الصعب قياس مدى هذا التأييد ألن العديد م               

وكانـت أهـم    . وقد انتقم أصحاب العمل من العمال في عدد من الحاالت بإغالق المصانع بهدف كسر إرادة العمال وإضعافهم                

  . حاالت اإلغالق في مصانع داسولت للطائرات في بوردو، وفي مصانع سيديلور للصلب في فيليروب

، دخل العمال إضرابا عفويا والذي استمر لمدة ثالثة أسابيع، وكان هذا االضراب تحديـدا               وبعد إغالق مصانع داسولت   

وقد سبقه عدد من اإلضرابات واالحتجاجات األخرى في شهر ديسمبر، وفي بعض الـورش توقـف                . يتميز بالروح النضالية  

يارة المصنع أحاط به العمال ولم يطلقـوا        وعندما قام رئيس مجلس اإلدارة بز     . العمال عن العمل وعكفوا على صناعة الرايات      

وتمت مناقشة مسألة احتالل المصنع ولكن لم يشرع العمـال فـي            . سراحه حتى وعدهم أنه سيفعل شيئا لمعالجة مسألة األجور        

  . ذلك

ل وعموما، اهتم العما  . وقاموا بأسر عمدة المدينة ثم تركوه يهرب      . وخرج العمال إلى الشوارع في مظاهرة تلو األخرى       

مثل : وأطلق كفاحهم شرارة حركات التضامن    . بأن تحظى مظاهراتهم وتحركاتهم باإلعالن الكامل بقدر ما تتحمل الشوارع ذلك          

وانتـصر  . مسيرة مشتركة للقطاعات في مدينة بوردو، وإضراب تضامني لمدة ساعتين لثالث اتحادات لعمال الـصلب، إلـخ                

  . العمال

  . ضرابات التالية مباشرة في منطقة ليونزوأثر اإلضراب تأثيرا قويا على اإل

فما أن انتهى إضراب مصنع داسولت حتى بدأ إضراب مصنع رودياسيتا، وهو أحد مصانع النسيج يقع في بيزانكـون                   

كان لدى عمال المصنع عدد هائل من حرس اإلضراب الذين قاموا باحتالل المصنع ومنعوا المـدير                .  عامل ٣٠٠٠ويعمل به   

نكر السيه جي تيه احتالل المصنع وما فعله حرس اإلضراب معتبرا ذلك تعديا على حقوق المالـك القانونيـة                   واست. من دخوله 

وقام العمال المضربون بتنظيم لقـاءات لمناقـشة        ). CFDT(وأيده في هذا الموقف اتحاد النقابات المرتبط بالحزب االشتراكي          

ورغم أن سيطرة القواعد العمالية لم      . زادا على لوحات الفنانين المحليين    االقتصاد السياسي، وترديد األغاني الجماعية وعقدوا م      

وانتـشر  . تكن واضحة بنفس الدرجة في مصنع داسولت، لم ينخدع العمال بمطالب التهدئة من قبل اإلدارة والمبادرات النقابية                

 ١٤المضربين في شركة رودياسـيتا      اإلضراب إلى مدن فيز، سان فونس بل إيتوال ومناطق أخرى، وبلغ إجمالي عدد العمال               

  . ألف عامل

كانت دعوة الـسيه    .  ألف عامل  ١٢ثم امتد اإلضراب إلى مصنع بيرلييه المتخصص في إنتاج سيارات النقل ويعمل به              

إلضراب لمدة ساعتين فقط، لكن العمال بدأوا إضـرابا غيـر           ) CFDT(جي تيه واتحاد النقابات المرتبط بالحزب االشتراكي        

وأعلن مصنع بيرلييه إغالق أبوابه واستدعى شرطة مكافحة الشغب إلخالء المصنع مـن             . مدة وقاموا باحتالل المصنع   محدد ال 

  . ومع ذلك، لم يتحقق الكثير من المكاسب بسبب غياب التنسيق بين النقابات. العمال

.  مدينة سانت نـازار     من عمال التعدين في    ٣٠٠٠ انخرط فيه    ١٩٦٧وتلى هذا اإلضراب إضراب آخر في أول مارس         

وكان مسار هذا اإلضراب مماثال إلضراب عمال داسولت من حيث ارتفاع معنويات العمال، كما أن قيادة اإلضراب لم تكـن                    

  . من أعلى وإنما من خالل اجتماعات العمال المشاركين في اإلضراب
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 آالف عامـل بحجـة      ٨المدينة يعمل به     مارس تم إغالق مصنع لبناء السفن تابع لشركة شانتييه دوالتالنتيك ب           ١٨وفي  

  . عدم االنضباط

 أبريل أعلن اإلضراب العام في سانت نازار من قبل عمال القطاع العام والقطاع الخاص، وبعد ذلك خرجـت                   ١١وفي  

وبعد سبعة أسابيع من اإلضراب، كشف تصويت أجري في اجتماع واسـع للعمـال              . مظاهرات شبه يومية للعمال المضربين    

ورغم ذلك، فعندما انتهى اإلضراب بعد شهرين، لم        . من العمال الستمرار اإلضراب   % ٨٧ين في اإلضراب عن تأييد      المشارك

  . يحقق العمال إال زيادة ضئيلة في األجور

  .  ساعة في منطقة لوار أتالنتيك بكاملها٢٤ أبريل أعلن اإلضراب العام لمدة ٢٧وفي 

 السيه جي تيه، و اتحاد النقابات       – مايو من قبل االتحادات النقابية الثالث        ١٧كما أعلن إضراب عام لمدة يوم واحد في         

كـان هـدف    . ، ونقابة فورس أوفرييه االشتراكية اليمينية، عالوة على نقابة المدرسين         )CFDT(المرتبط بالحزب االشتراكي    

تقريبا في  % ١٠٠راب قويا بدرجة    كان اإلض . اإلضراب هو االعتراض على برامج الحكومة لتشويه شبكة الضمان االجتماعي         

 ألـف   ١٥٠وقد شـارك    . القطاع العام، وفي القطاع الخاص كان اإلضراب هائال رغم أنه لم يشمل جميع العمال إلى حد كبير                

ومارسـيليا،  ، شخص في مظاهرة في باريس لتأييد اإلضراب، كما شهدت المقاطعات أيضا مظاهرات مماثلة خاصة في ليونز               

  . وردووسان إيتيان، وب

ورغم أن الشعارات الرئيسية في هذه المظاهرات كانت في مواجهة تشويه شبكة الضمان االجتماعي، فإن الشعار الذي                 

وفي جميع المظاهرات غنى المتظاهرون نشيد األممية بدال من النـشيد الـوطني             ". كل السلطة للعمال  "حقق استجابة أكبر هو     

  . لفرنسا

انطلقت موجة جديدة من    ) ١٩٦٧ أكتوبر   ٣١في  (ة الخاصة بشبكة الضمان االجتماعي      وعشية تطبيق اإلجراءات الجديد   

وقام العمال المضربون في مدينة لومان، وكان بينهم عمـال          . المظاهرات واإلضرابات الجماهيرية الرسمية المحددة بيوم واحد      

ينة واشتبكوا في معارك مع شـرطة مكافحـة   شركة رينو الذين كانوا يتظاهرون فعال منذ أسبوع، بمسيرة إلى مقر شرطة المد           

الشغب، واستخدموا الحجارة في مواجهة قنابل الغاز المسيل للدموع، والقبضة العارية في مواجهـة الخـوذات والهـراوات،                  

  . جماهير المدنيين في مواجهة العربات المصفحة

بدأ هذا  . ي شركة سافييم في بالنفي     عامل ف  ٤٨٠٠ إضرابا هاما في مدينة كان، شارك فيه         ١٩٦٨وشهدت باكورة عام    

 يناير، وفي نهاية األسبوع األول منه هاجمت الشرطة مظاهرة للعمال المضربين والمتعاطفين معهـم مـن                 ٢٢اإلضراب في   

وأقيمت المتاريس وبدأت المقاومة البطولية لـشرطة مكافحـة الـشغب           . الطالب والمصانع األخرى بطريقة غاية في الوحشية      

 شخـصا   ٨٥واعتقلت الـشرطة    )  احتجزوا في المستشفيات   ١٦منهم  ( أشخاص   ٢٠٥وأصيب في المواجهات    . )السي أر إس  (

. وتم ترحيل أحد البرتغاليين بعـد انتهـاء فتـرة حبـسه           .  يوما وثالثة أشهر   ١٥ منهم بالسجن لمدد تتراوح بين       ١٣حكم على   

وانتهى . ابل وافق قادة النقابات على سحب حرس اإلضراب       وحاولت إدارة الشركة تفتيت العمال ووعدتهم بأال تعاقبهم وفي المق         

غير أن أهميته البالغة كانت في أن هذا اإلضراب بـث           .  فبراير بعد سحب جميع العقوبات ضد العمال       ٦اإلضراب أخيرا في    

  . روح النضال الحقيقي في مشهد الصراع
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 أن بروفات كثيرة سبقت الحـدث       ١٩٦٨ مايو   يكشف هذا التاريخ من اإلضرابات التي جرت في العامين السابقين على          

كانت موجة اإلضرابات تعلو بسرعة، وكانـت نـضاليتها         . العظيم، سواء من ناحية العمال أو في جانب البيروقراطية النقابية         

 تقابل بعنف أكبر من قبل شرطة مكافحة الشغب؛ عالوة على أن تاريخ البيروقراطية النقابية في تحويـل النـضاالت الـشبيهة           

  . ، وضع محل اختبار المرة تلو األخرى"دورية"أو " تحذيرية"و " استعراضية"باالنتفاضة إلى إضرابات 

 ألـف و    ٩٧٩ تم تسجيل    ١٩٦٥ففي  . ويتضح مدى انتشار النضاالت العمالية من اإلحصاءات المتعلقة بأيام اإلضراب         

 ألف يوم إضـراب علـى       ٢٢٢ ماليين و    ٤لغت   ب ١٩٦٧ ألف يوم، وفي     ٢٥٣ إلى مليونين و     ١٩٦٦ يوما، ارتفعت في     ٨٦٠

 رد فعل على سنوات من اإلحباط والعجز        ١٩٦٨كان إضراب مايو     ) مدة اإلضرابات × عدد العمال   = أيام اإلضراب   . (األقل

ن هنا  وم. ومن هنا ينبع عنف هذا اإلضراب وطبيعته الشبيهة باالنتفاضة        . والسياسات العبثية للمنظمات التقليدية للطبقة العاملة     

أيضا جاء استعداد ماليين العمال للمشاركة في اإلضراب واحتالل مواقع العمل والتحول إلى الهجوم بمجرد أن بـدأ الطـالب                    

  . المعركة وبمجرد أن بدأت تتحقق إمكانية شن إضراب جماهيري حقيقي للعمال

حتالل المـصانع تثيـر الدهـشة       في ذروة هذا اإلضراب، كانت عملية التثوير التي صاحبت اإلضراب الجماهيري وا           

ماليين العمال يناقشون السياسة في ساحات المصانع؛ مئات اآلالف يعبرون في شعاراتهم ومظاهراتهم عن انتمائهم               . واإلعجاب

إلى وجهة النظر السياسية التي تؤيد سلطة العمال حيث أنهم كانوا ينخرطون في عملية تغيير أنفسهم واكتشافها وضد سياسـات     

اب والتغريب الخاصة بالجمهورية الخامسة ووسائلها البرلمانية التي ال تحقق شيئا؛ اآلالف يتعلمون السياسة الثورية في                االغتر

  . المنتدى الجماهيري الدائم الذي تحولت إليه دار األوبرا في باريس

لرائعة لدى القواعد العمالية،    حجم هذا اإلضراب والسرعة التي انطلق بها وشعاراته الثورية، واألهم من ذلك المبادرة ا             

فبالنسبة لديجول والرأسماليين الذين يمثلهم كان التعامـل مـع          . كل ذلك كان مثارا للرعب في أوساط الطبقة الحاكمة الفرنسية         

فكان يمكن تجاهلهم في أغلب األحوال ومنحهم تنازالت بـين          . القيادات البرلمانية للحزب الشيوعي واالشتراكي سهال بما يكفي       

ولكن، ماذا يفعل عندما يخرج عشرة ماليين عامل في إضراب بدعوة من القيـادات القاعديـة                . الحين واآلخر وعند الضرورة   

وفي مواجهة نصائح هؤالء القادة المعروفين؟ ماذا يفعل عندما تجذب تلك القيادات القاعدية زمالءها ثـم يقومـون بحراسـة                    

  ؟ )لك أن يفعلوا نفس الشيء في المصانع األخرىواألسوأ من ذ(مصانعهم لمنع كاسري اإلضراب 

في ذروة أيام مايو لم تكن حالة الطبقة العاملة الفرنسية تسمح بتهدئة نضالهم من خالل تنازالت حول األجور وشـروط                    

 ويبدو أن عمـال مـصنع     . العمل، في الحقيقة كانت هذه اإلجراءات تساهم في إقناع العمال بأن الطرف اآلخر تخور عزيمته              

بيرلييه الضخم كانوا يعبرون عن مطالبتهم بما هو أكثر جوهرية من األجور عندما قاموا بعد احتالل المصنع بإعـادة ترتيـب                     

  ). الحرية (Liberteإلى كلمة ) اسم المصنع ( Berlietحروفه الفرنسية من كلمة 

من العمال، أو أنه تم مـن خـالل         وكان يمكن احتواء اإلضراب بسهولة أكبر لو أنه كان محصورا في قطاعات معينة              

 مثل السجاالت العامة والمناقشات     –ولكن ألن اإلضراب كان يتضمن شيئا مختلفا تماما         . القنوات النقابية البيروقراطية الرسمية   

 وأصبح األفراد في قوات الـشرطة العاديـة يكرهـون         .  اتجه إلى تحطيم الحواجز واحدا تلو اآلخر       –فيما بين العمال العاديين     

. وبدأوا يرفضون استمرار دورهم كحفظة لقـانون ديجـول ونظامـه          ) السي آر إس  (الربط بينهم وبين قوات مكافحة الشغب       

ولم يكن واردا أن    . وبالنسبة للجيش الذي تتكون أغلبيته الساحقة من المجندين، فقد أصبح يمثل خطرا هائال في الوضع الراهن               
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قد كان ديجول محقا في اعتقاده بأن جنوده سوف ينضمون فـورا إلـى العمـال،                يستخدم هذا الجيش في مواجهة المضربين، ف      

  . وبالتالي كان ينبغي تركه بعيد ومعزوال عن المدن بقدر اإلمكان

مع انهيار أركان قوة الدولة من حوله، لجأ ديجول محاطا بمجموعة صغيرة من القوات الخاصة إلى ألمانيا حيث بـدأ،                    

  .  عسكرية محتملة ضد بلد كان يسقط أكثر فأكثر في أيدي العمالبال شك، في التخطيط لضربة

ومن حسن حظه أن األمور لم تبلغ تلك الذروة، فلم يتمكن العمال لألسف من اإلطاحة بالمنظمات التقليدية للطبقة العاملة                   

وا من تشكيل منظمـات قاعديـة       واألهم من ذلك، أن العمال لم يتمكن      . بضربة واحدة نظرا لغياب البديل الذي يتمتع بالمصداقية       

ديمقراطية في كافة أنحاء البالد، واستطاعت البيروقراطية النقابية وقيادات الحزب الشيوعي تحجيم حركة الطبقة العاملة وكبح                

  . جماحها

 وفي كل مصنع تقريبا قامت النقابـة      . مثال ذلك أن انتخاب لجان اإلضراب ديمقراطيا لم يحدث إال في حاالت قليلة جدا             

وظهرت محاوالت قليلة في مصانع رينو لتنظيم انتخابات من القواعد العمالية، ولكن هذه             . بتعيين المندوبين في لجان اإلضراب    

وفي مصنع سـيتروين الرئيـسي لـم        . المحاوالت تم سحقها من قبل السيه جي تيه والحزب الشيوعي فيما عدا قسم واحد فقط              

يا حقيقيا، ولكنه واجهت تحديا في أحد المصانع الفرعية للشركة في مدينة نانتير، غير              تواجه لجنة اإلضراب المعينة رسميا تحد     

وفي مقابل ذلك، كان مطلب العمال بتشكيل لجنة إضراب من العمال العاديين قويا فـي مـصنع رون                  . أن هذه المحاولة فشلت   

جديدة من قبل العمال األعضاء وغير األعضاء في        بولينك فيتري للكيماويات حتى تمت اإلطاحة باللجنة الرسمية وانتخبت لجنة           

  . النقابة على السواء

فقـط  % ٧ عاما ولم يكن منضما إلى النقابات إال ١٦ومن المثير حقا أنه في شركة سيتروين التي لم تشهد إضرابا لمدة     

  . وا عليهم لجنة معينةمن العمال، استطاع بيروقراطيو النقابات منع انتخاب لجنة لإلضراب من العمال العاديين وفرض

األغلبية الساحقة من   . كانت السياسة العامة للنقابات هي الحد األدنى من انخراط العمال في اإلضراب واحتالل المصانع             

منهم، طلبوا منهم العودة إلى منازلهم، أما الذين يمكثون في المصانع فقد كانوا في األغلـب                % ٩٠ أو   ٨٠العمال، ربما حوالي    

ففـي  . كما أن الشعور بالمشاركة بدأ يذوي بمجرد أن تجاوز اإلضراب ذروتـه           . حزب الشيوعي والسيه جي تيه    من أعضاء ال  

رون بولينك، التي كان بها لجنة قاعدية تتميز بالحماس والنشاط في أيام اإلضراب األولى، أدى الفشل في تنشيط النضال إلـى                     

 ٥٠وع من الملل المثقفيني في صفوف العمال، فقد تم استنزاف أكثر من             وقبيل بداية شهر يونيو، زحف ن     . انتشار عدم المباالة  

ومع عودة العمال من عطلة عيد الربيع، كان احتالل المصنع مازال قويا، ولكن حالة العمال المعنوية لـم                  . موضوعا للمناقشة 

  . تكن كذلك، واستبدلت االجتماعات الطويلة للنقاش بألعاب الورق والكرة الطائرة

وسـيطر  . ففي نانت وسانت نازار، تولت لجنة اإلضـراب إدارة المدينـة          . لمشهد مختلفا تماما في بعض المواقع     كان ا 

وشغل العمـال المـضربون     . وقامت زوجاتهم بتوزيع الخضروات مباشرة على المستهلكين      . العمال المضربون على األسعار   

ن األعضاء في نقابات والمشرفون على معسكرات األطفـال         عالوة على ذلك، تولى المدرسو    . محطات البنزين وقاموا بتوزيعه   

وتسلمت عائالت المضربين التي تعاني مـن أوضـاع ماليـة سـيئة             . في األجازات مسئولية العناية بأطفال العمال المضربين      

  . كوبونات الطعام التي أصدرتها النقابات لهم
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بين لجان اإلضراب المختلفة، ولم تكن هذه الـشبكة         كان الخلل الواضح في هذا اإلضراب هو غياب الشبكة التي تربط            

وإن لم يتمكن السيه جي تيه من إنهاء اإلضراب، فقد كـان قـادرا              . موجودة حتى في المصانع التي تندرج تحت نفس الشركة        

راعات  بأن تعامل مع الحركة الجماهيرية للطبقة العاملة ككل وحولها إلى سلسلة من الـص              –تخريبه عن طريق تفتيت الحركة      

وهكذا حولت المفاوضات مع مختلف أصحاب العمل هذا اإلضراب من إضراب           . غير المترابطة في قطاعات صناعية مختلفة     

لم يكن األمر يقتصر على غياب شبكة تربط بين لجـان اإلضـراب،             . عام إلى مجموعة من اإلضرابات المنفصلة عن بعضها       

مثال ذلك أن لجنة    . في وسعها من جهد لعزل لجان اإلضراب بعضها عن اآلخر         ولكن في الواقع بذلت البيروقراطية النقابية ما        

ولألسف لـم   .  مايو استقبال وفد من مصنع رينو بمدينة فلينس        ٢٣السيه جي تيه في مصنع رينو بمدينة بيالنكور رفضت في           

جان اإلضراب من قبـل العمـال       يكن هناك تنظيم على المستوى القومي قويا بما يكفي للتحريض على االنتخاب الديمقراطي لل             

فلو توافرت هذه اللجان والشبكات،     . سواء كانوا أعضاء في النقابات أو لم يكونوا، وللتأكيد على ضرورة الربط بين هذه اللجان              

  . ١٩١٧وتم توسيعها لتشمل القوات المسلحة، ألصبحت بشكل أساسي شبيهة تماما بسوفيتات روسيا 

ونصت . فاقيات جرينال بين ممثلي النقابات وأصحاب العمل تحت إشراف وزارة العمل           مايو تم التوصل إلى ات     ٢٧وفي  

) حوالي نصف ما طالبت به النقابات     ( فرنكات في الساعة     ٣ فرنك إلى    ٢,٢٢هذا االتفاقيات على زيادة الحد األدنى لألجور من         

ضئيلة في مساهمة المرضى في تكـاليف       كما تمت أيضا زيادة     . ١٩٦٨خالل عام   % ١٠مع رفع أجور القطاع الخاص بنسبة       

 وفي كل األمـور     – الحقوق النقابية في المصانع، ساعات العمل، التقاعد، سلم األجور           –ولكن بالنسبة للنقاط األخرى     . العالج

  .  لم يتم التوصل إلى اتفاق–الخاصة بعمال القطاع العام 

 قبل أن يتمكنـوا مـن إنهـاء         – حوالي ثالثة أسابيع     –يلة  وحتى بعد هذه االتفاقيات، استغرق قيادات النقابات فترة طو        

ولكن ضـغوط البيروقراطيـة     . بل أن الحركة اإلضرابية في الواقع لم تصل إلى ذروتها إال بعد اتفاقيات جرينال             . اإلضرابات

لعـودة إلـى العمـل      ا"بــ   ) جريدة الحزب الشيوعي  (النقابية والحزبية أتت ثمارها في النهاية، وبدأ ما وصفته لوهيومانيتيه           

  . ، وفي بعض المناطق كانت المقاومة لهذه العودة مقاومة عنيفة"منتصرين

في بـاريس، لكـن هـذه       ) جار دو ليست  (جرت محاولة في شهر يونيو لتشغيل القطارات بالقوة في المحطة الشرقية            

، أصدر عمال مصنع سود للطائرات في       وفي الثالث من يونيو   . المحاولة أجهضت عندما تمدد عمال السكة الحديد على القضبان        

  النصر الكامل"نانت، حيث بدأت أولى عمليات احتالل المصانع، بيانا يدعو جميع العمال على مواصلة اإلضراب العام حتى 

في مدينة لفـالوا    ) CSF(في الشركة العامة للتلغراف الالسلكي      . ولكن االستجابة كانت أكثر غموضا في مناطق أخرى       

تاء الذي كشف عن تصويت ثلثي العمال بعدم موافقتهم على عرض اإلدارة، ولكن ثلث العمال فقط صوتوا لصالح                  أجري االستف 

وفي محالت باريس الكبرى عاد العمال بطريقة محبطة إلى العمل، مع قيام بعض العمال بـالعودة إلـى                  . استمرار اإلضراب 

  . العمل قبل اآلخرين

 يونيو بعد محاولة في اليوم السابق للعودة إلى         ١١ أعاد العمال احتالل المصنع في       أما في مصنع رينو بمدينة فلينس فقد      

  . العمل، وجاء احتاللهم المصنع رغم معارضة السيه جي تيه واتحاد النقابات المرتبط بالحزب االشتراكي

فقرار العودة إلى   . مافي وضع كهذا حيث يعود العمال إلى العمل بطريقة مفتتة وغير منظمة، كان دور المعلومات حاس               

وقد تبنى السيه جي تيه تكنيكا عاما بإعالن أن المـصانع           . العمل من عدمه يعتمد بوضوح على القرارات التي يتخذها آخرون         
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 كان ممثلـو    – بالنسبة لألنفاق والباصات     –في قطاع النقل بباريس     . األخرى قررت العودة إلى العمل في كل مصنع على حدة         

أنتم ترفضون العودة للعمـل،     : "وكانوا يقولون للعمال في كل محطة     . يسمح لهم بالتنقل من محطة إلى أخرى      النقابات فقط من    

  ." ولكنكم وحدكم الذين تتخذون هذا الموقف، بينما العمال في كل المحطات األخرى يرغبون في العودة للعمل

اب، كان مندوبو النقابات يروجـون فـي        وهكذا، بينما صوت عمال محطة شارع ليبرون لصالح االستمرار في اإلضر          

وبعد مباحثات مع مسئولي النقابات، وبعد سماعها       . لصالح إنهاء اإلضراب  % ٨٥المحطات األخرى أن نتيجة التصويت كانت       

بأن جميع المحطات األخرى قد عادت إلى العمل قررت لجنة اإلضراب المنتخبة في محطة ليبرون إنهاء اإلضراب، وتجاهلت                  

وفي النهاية، ونتيجة لهذا األسلوب الذي اتبعه مسئولو النقابـات، وبعـد أربعـة أسـابيع مـن                  . الذي أجري بالفعل  التصويت  

  . اإلضراب، أصيب عمال النقل باإلحباط بما يكفي للتصويت لصالح العودة للعمل

 أو مجالس العمال التي     –بل ولم يوجد حتى جنين السوفييتات       . لم يكن هناك بديل متوافر لمواجهة ذلك من جانب اليسار         

  . ولم يوجد الحزب الثوري الذي كان الوضع في حاجة ماسة إلى وجوده. تربط بين لجان اإلضراب المنتخبة ديمقراطيا

. كانت لجان الحركة تمثل بديال عن السوفييت الذي لم يكن موجودا وبديال عن الحزب الثوري الذي لم يوجـد أيـضا                    

ى الطالب القيام بها بشكل أساسي، بما فيهم أعضاء كل المجموعـات التروتـسكية والماويـة                رة تشكيل لجان الحركة تول    دمبا

 لجنة من لجان الحركة توجد في باريس، وعدة مئات أخرى كانـت             ٤٥٠وبنهاية شهر يونيو، كانت     . والفوضوية الصغيرة جدا  

  . موجودة في مختلف أنحاء البالد

 لجنة قاعدية، كل منها أرسلت أربعة مندوبين عنهـا إلـى اللجنـة              ٣٩في شركة رون بولينك بضاحية فيتري تشكلت        

 عضوا دائمين، وكان هؤالء المندوبون منتخبين وقابلين للعزل فـي           ٧٨ عضوا منهم    ١٥٦المركزية؛ وكانت هذه اللجنة تضم      

  . وكانت اجتماعات اللجنة المركزية تجرى يوميا وبشكل علني. أي وقت

عا عاما للموظفين يعقد كل صباح، وكان هذا االجتماع هو الهيئة القائدة لإلضراب، وكان              في وزارة التموين، كان اجتما    

 رئيسا بحلول الثامن مـن      ١٨وهكذا تعاقب عليها    (ينتخب رئيسا مختلفا له كل يوم، دوره يقتصر على السماح بحرية المناقشة             

  ). شهر يونيو

فقد انتشر وسط العمال المنظمين في النقابات حالـة مـن           . لكن دور هذه اللجان القاعدية كان بالضرورة دورا غامضا        

التذمر إزاء الدور الذي كانت تلعبه قيادة النقابات في اإلضراب، ونتيجة لهذا التذمر تزايد االدراك بالحاجة إلى تكوين أشـكال                    

 المفاوضات وتحد من فرص     وفي حاالت عديدة، كانت هذه المنظمات الجديدة تستطيع الضغط على النقابات في           . تنظيمية بديلة 

ولكن بسبب قصر الفترة الزمنية التي أتيحت لها وامتالئهـا باألحـداث، لـم تـتمكن                . هذا النقابات وقدرتها على خيانة العمال     

األشكال الجديدة من التنظيم من تشكيل بديل قوي للبيروقراطية النقابية، وتمكنت فقط من التواجد بجانبها على أسـاس تـوفيقي           

  . عسير

لم يخرج ديجول من معقله إال بعد       . كانت لجان الحركة معزولة عن بعضها البعض، وكانت دورة حياتها قصيرة للغاية           

فكما رأينا، لم يجرؤ ديجول على وضع الجيش والشرطة في          . أن تمكنت بيروقراطية النقابات من إنهاء حركة احتالل المصانع        

فقد استخدمت فقط ضد الطالب، وبعد ذلـك،        ) السي آر إس  (كافحة الشغب   أما شرطة م  . مواجهة العمال طوال فترة اإلضراب    
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فلم يكن ممكنا إخافـة عـشرة       . عندما عاد أغلب العمال المضربين فعال إلى مواصلة العمل، تم استخدامها ضد مصانع متفرقة             

ينس من قبل الـسي آر إس       وهكذا تم االستيالء على مصنع رينو في ضاحية فل        . ماليين من العمال بواسطة الجيش أو الشرطة      

أما المعركة الممتـدة التـي   . بعد مواجهات عنيفة مع الطالب والعمال والتي قتل خاللها أحد الطالب في السابع من شهر يونيو  

وفـي  . خاضها عمال مصنع بيجو مع السي آر إس، وقتل خاللها عامالن، فقد دارت رحاها في الحادي عشر من شهر يونيو                   

  . العمال اآلخرين قد عادوا فعال إلى العمل وأنهو اإلضراب وكان المصنعان معزولينالحالتين كان جميع 

فلم يحدث من قبل أن شارك عشرة ماليين      . اإلضراب العام في فرنسا كان حتى اآلن أكبر إضراب عام في تاريخ العالم            

: مال دولة في حالة مـن الـشلل التـام     بعد استحواذهم على الصناعة قسرا من أيدي الرأسماليين، واجه الع         . عامل في إضراب  

  . وكانت مسألة سلطة الدولة مطروحة بوضوح

  : ١٩٦٨كتب كليف وبيرتشيل في عام 

فالروح المعنوية والوعي والتنظـيم لـدى كـل مـن الطبقتـين             . غير أن طرح المسألة ال يعني اإلجابة عليها وحلها        

  .  يتطور إلى استيالء البروليتاريا على السلطةالمتصارعتين هي التي تحدد ما إذا كان اإلضراب العام سوف

 لدى الطبقة العاملة يكشف أن الوضع كان فعـال          باالنتفاضةإندالع اإلضراب العام وما صاحبة من روح معنوية شبيهة          

كـان  وسواء كانت الطبقة العاملة ككل واعية بأن مسألة سلطة الدولة كانت في مركز النضال أم ال، فقد                  . وضعا ما قبل ثوري   

وهذا بالضبط ما لم يفعله الحـزب       . واجب القيادة الثورية أن توضح ذلك، وتعمل على تنمية ثقة العمال بأنفسهم وفي منظماتهم             

  .  والسيه جي تييالشيوعي الفرنس

ولن تكون مبالغة في تبسيط الموقف أن نصف اإلضراب العام الفرنسي بأكلمه بمستوى حركة تطالب بزيادة األجـور                   

ففي . روف العمل، أو أن نصم بالخيانة أي رفع لمطالب سياسية أو اقتصادية في مواجهة المطالب الثورية الخالصة                وتحسين ظ 

 بعضها كان يركز ببساطة علـى زيـادة         –مختلف القطاعات والصناعات والمناطق كانت هناك مجموعة كبيرة من المطالب           

صة، مثل عزل رئيس الوزراء بومبيدو أو الرئيس ديجول، وكثير          األجور واألجازات، وبعضها يركز على تغييرات سياسية خال       

  . منها كان يطالب بالسيطرة أو المشاركة بشكل أو بآخر

فالحركـة الثوريـة ال تنمـو    . لقد كشفت فرنسا عن زيف المفهوم النقابوي االقتصادوي الخالص من أجل الخبز والزبد   

ولم نشاهد انطالق حركة واسعة مـن أجـل المطالـب           . ادية الجزئية بشكل طبيعي من خالل مجرد التراكم للنضاالت االقتص       

  . االقتصادية إال بعد مواجهة سياسية مباشرة

ومن ناحية أخرى، ربما تصبح المطالب االقتصادية المباشرة في وضع األزمة أكثر ثورية من أي خط سياسي مجـرد                   

  .  تخفي وراءها محتوى سياسيفالكثير من األشكال االقتصادية يمكن أن. يفرض من خارج الحركة

ولكن أال يتحمل القادة اللوم على هذه السلبية؟ وهل         . عادة تشكو القيادات من سلبية العمال، وغالبا ما يكون األمر كذلك          

الحركة العمالية مثل المسدس الذي يمكن االحتفاظ به في جيوب القادة دون استخدام لعدة سنوات ثم يظهرونه عنـدما يريـدون             
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ن العمال، حتى يمكنهم التغلب على الخمول الناتج من الشعور بالعجز وفقدان األمل يجب أن يكتسبوا الثقة في أنفـسهم                    ذلك؟ إ 

  . وفي الحزب الذي ينظمهم ويوجههم

 تنطبـق   ١٩٣٦يونيو  -فكلمات تروتسكي حول أوضاع فرنسا في مايو      . إن المرء ليشعر أنه شهد هذه األحداث من قبل        

  : ١٩٦٨يونيو -وضع في فرنسا في مايوتماما على تقييم ال

إن هذا الوضع وضع ثوري، إنه وضع ثوري بقدر ما يمكن أن يكون كذلك إذا وضعنا في اعتبارنا الـسياسات غيـر                      "

وحتى يمكن دفع هذا الوضع إلى نقطة النضوج الكامل،        . وبتعبير أدق، هذا وضع ما قبل ثوري      . الثورية ألحزاب الطبقة العاملة   

وهـذا هـو الـسبيل      . الجماهير فورا وبحماس شديد وبال توقف تحت شعار االستيالء على السلطة باسم االشتراكية            يلزم تعبئة   

ومن ناحية أخرى، إذا استمر إهـدارنا للوقـت،   . الوحيد الذي يمكن من خالله أن يتحول وضع ما قبل ثوري إلى وضع ثوري      

  ). ١٩٣٦تروتسكي، فرنسا إلى أين؟ نيويورك ." (ضاد للثورةسوف يتحول حتما هذا الوضع الما قبل ثوري إلى وضع آخر م

فـال  . إن اإلدانة الرئيسية للحزب الشيوعي الفرنسي ليست في أنه لم يحقق الثورة االشتراكية الظافرة في مايو أو يونيو                 

في أنفسهم وفـي قـوة      إن ما كان ضروريا ومطلوبا هو تنمية ثقة العمال          . يستطيع أحد أن يضمن إمكانية إنجاز الثورة آنذاك       

  . العمال التنظيمية من أجل تعزيز القدرات الكفاحية للطبقة العاملة

وأبعد أغلبية العمال عن    . كما عرقل التواصل بين اللجان    . لقد عرقل الحزب الشيوعي انتخاب لجان إضراب ديمقراطية       

وبذل الحزب ما في وسعه من أجل عـزل         .  الجادة المصانع، ومن مكثوا بالمصانع انشغلوا باأللعاب بدال من المناقشة السياسية         

  . العمال عن الطالب الثوريين وشباب العمال

تشكيل لجان قاعدية في المصانع وتعميم ذلك       ) ١: من أجل تحقيق سلطة العمال، كان ضروريا اتخاذ عدد من الخطوات          

لتسليح الجيد لحرس اإلضـراب، ثـم جمـاهير         ا) ٢؛  )سوفييتات(محليا وإقليميا وأخيرا تكوين مجالس قومية لمندوبي العمال         

البدء في تشغيل المصانع تحـت سـيطرة لجـان          ) ٣وكاسري اإلضراب؛   ) السي آر إس  (العمال، ضد شرطة مكافحة الشغب      

  ) ٧٥. (تحطيم ونزع سالح وتفكيك القوات المسلحة للرأسماليين بشكل حاسم) ٤العمال؛ 

موذجا لإلضراب الجماهيري في وضع شبه ثـوري يقتـرب مـن             نشهد ن  ١٩٦٨ يونيو   –في إضراب فرنسا في مايو      

وينبغـي أن نالحـظ     . ١٩١٣ وبلجيكا في    ١٩٠٩، ناهيك عن السويد     ١٩٢٦ أكثر من مثال بريطانيا في       ١٩٠٥نموذج روسيا   

  . نقطتان أخيرتان حول هذا اإلضراب

لغوا ذروة الوعي الثوري حتـى وإن       أوال، وفي مواجهة جميع المتشائمين، كشف هذا اإلضراب أن العمال يمكنهم أن يب            

  . أحاطت بهم جميع أجهزة اإلصالحية المتقدمة التي تتوافر حاليا في الغرب

 انتهت إلى الهزيمة بشكل عام، لكن العمال كانوا قادرين على االستفادة            ١٩٦٨ثانيا، إن النضاالت التي مهدت ألحداث       

 أشد في إضراب جماهيري يضم الطبقة كلهـا أكثـر مـن النـضاالت               من هذه الهزائم، وقد جعلهم ذلك أكثر استعدادا لنضال        

  . القطاعية الصغيرة التي كانت معزولة
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