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مراجعة كتاب :انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث

دأبت دار الرشوق للنرش عىل إصدار سلس��لة مؤل ٍ
ّف��ات تهت ُّم بإعادة
املرصي من خالل تناول إش��كال ّية اجتامع ّية  -سياس�� ّية
قراءة التّاريخ
ّ
وإع��ادة التّأريخ لص�يرورة تط ّورها .فخالل إرهاص��ات ثورة  25يناير،
تص َّدى الباحث مح ّمد حافظ دياب لقض ّية االنتفاضات واالحتجاجات
زمني يرتكز عىل تحليل الوقائع ومن ث ّم رسدها.
املرصيّة وفق
ٍ
تحقيب ٍّ
يندرج الكتاب يف إطار ما يس ّمى التّاريخ  -املسألة من خالل تناول قضيّة
املرصي وفق إعادة
االحتجاج��ات واالنتفاضات والثورات يف التّاري��خ
ّ
بن��اء للاميض وليس إحياء له .وذلك انطالقًا من خالل تحليل املس��ألة
املؤ َّرخ��ة بأدوات مختلف العلوم االجتامع ّية (االقتصاديّة واالجتامع ّية
والدميوغرافيّة والنفسيّة .((()...ويركِّز الباحث عىل التّحليل االقتصادي
واالجتامعي لفهم الظّاهرة املدروس��ة ،ومن ث ّم ينتقل إىل الرتكيز عىل
دور املش��اعر يف صنع التّاريخ والتص ّورات الخيال ّية يف تش��كيل ال ّنظر
كل مرحلة إىل تدعيم
إىل الوقائ��ع التّاريخية .ولذلك يعمد الباحث يف ّ
املرصي ،إ ّما من خالل املواويل أو
تأريخها من خالل املخيال الش��عبي
ّ
امل�صري أو العاملي وفقًا للثقافة
األغاين أو األهازيج الش��عب ّية واألدب
ّ
املخيال ّي��ة ملغ ّنيه��ا أو كتّابها أو رواتها ،والتي ع َّده��ا الكاتب يف منزلة
"مد ّونات تعبريي��ة" واكبت الحركة الوطن ّي��ة املرصيّة وأضافت إليها.
اس��تطاع الباح��ث أن يتعام��ل بنجا ٍح م��ع الح ّد الفاصل ب�ين الواقع
واملتخ َّيل من خالل التّحليل االقتصادي واالجتامعي والس��يايس ورصد
الوقائع القصص ّية يف الزمان واملكان للظاهرة املدروسة(((.
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جدي��دة صاغت التّاريخ املرصي ،مم ّي ًزا ب�ين تلك التح ّوالت من حيث
كونها ث��ورات أو انتفاضات أو ه ّبات أو ح��ركات مقاومة .بينام ختم
الكتاب بالقول "إ ّن الصوت القادم  ...قادم" خالل مناقش��ته مستقبل
الحركة الوطن ّية املرصيّة إبّان نهاية عهد حكم مبارك.
يس��تعرض الكت��اب يف الفصل الثّاين وجهات نظ��ر املؤ ِّرخني العرب يف
الجدل ح��ول إرهاصات ال ّنهضة العرب ّي��ة إن كانت بدأت مع الحملة
ٍ
تحديث سابق ٍة بدأت مع مطلع
الفرنس�� ّية عىل مرص أم مع إرهاصات
الق��رن الثامن عرش من دون أن يق�� ِّدم وجهة نظره .ينجح الباحث يف
تحديد العوامل النفس��يّة واالجتامعيّة التي حكمت العالقة بني قائد
وخاص ًة
الحملة الفرنس�� ّية عىل مرص نابليون بونابرت وأعيان القاهرة ّ
املرصي والثّقافة الفرنس ّية من
املش��ايخ منهم من جهة وبني املجتمع
ّ
جه�� ٍة أخرى ،وذلك من خالل رسد عوام��ل ووقائع الجذب والنبذ بني
الثّقافتني الفرنس��يّة والعربيّة املرصيّ��ة أو رجال الدين ونابليون .ومن
ث�� ّم ينتقل إىل رسد وقائع املقاومة املرصيّ��ة لالحتالل الفرنيس مجادلاً
الباحثني اآلخرين بأ َّن املقاومة املس��لّحة بدأت منذ اليوم األ ّول لنزول
الس��فن الفرنس�� ّية يف اإلس��كندريّة ومل تكن مقترص ًة ع�لى انتفاضتي
الصعيد.
القاه��رة األوىل والثّانية ،بل امت َّدت إىل األري��اف املرصيّة يف ّ
امل�صري الجربيت مصطلح "دولة الكفر" -
وم��ن خالل نقله عن املؤ ّرخ
ّ
أي فرنسا  -إضاف ًة إىل رسد محاولة تغيري املنظومة األخالق ّية للمجتمع
امل�صري ،يظهر لن��ا دور العامل الديني يف تولي��د حركة املقاومة ض َّد
ّ
االس��تعامر .ويرفض الكات��ب اآلراء التي تعزو املقاوم��ة إىل ال َّدورين
ال�ّت�رّ يكّ واململويك ،ويدعم أف��كاره بنقله وقائع ع��ن الجربيت تفيد بأ ّن
التّدخّ��ل العثام ّين كان عبئًا عىل املرصيّ�ين ،كام أ َّن املامليك تخلَّ ْوا عن
مؤازرة املرصيينّ خالل االنتفاضة األوىل.

يه��دف الكاتب إىل عدم االكتفاء بال ّرصد السرَّ دي لألحداث ،وإنمّ ا يضع
يف صلب أولويّاته تحديد القوى االجتامع ّية والسياس�� ّية التي ش��كَّلت
الح��دث التّاريخي وينبش عن جذورها التّاريخ ّي��ة وتط ّور حركتها يف
املجتم��ع ،مح ِّد ًدا يف الوقت ذاته القوى التي أعاقت التّغيري أو وقفت
يف وجهه.
يتّضح من خالل اختيار محمد حافظ دياب بداية تأريخه لالحتجاجات
املرصيّة منذ الحملة الفرنس ّية عىل مرص ،انحيازه آلراء ألربت حوراين بأ َّن
يح��وي الكتاب تس��عة فصو ٍل وخامت��ة .ويف الوقت ال��ذي يعالج فيه
الحملة الفرنسيّة ش��كَّلت وعي العرب املرصيينّ بتخلّفهم عن مواكبة
باختص��ار يف الفصل األ ّول التّأصيل ال ّنظري ملفاهيم الثّورة واالنتفاضة
وعي وإدر ٍ
اك
والهب��ة واملقاوم��ة ،والتي كانت تحت��اج إىل املزيد م��ن اإليضاحات التط�� ّور ّ
الصناعي واملعريف يف الع��امل .وذلك ملا تركته من ٍ
َّ
ٍ لدى ال ّنخبة املرصيّة برضورة مواجهة الغزوات االستعامريّة الخارج ّية،
كل الفصول األخرى مبرحل�� ٍة زمن ّي ٍة مع َّينة
خص الكاتب َّ
وال ِّنقاش��اتّ ،
والذي ال يقع إال من خالل العمل عىل بناء دول ٍة مرصيّ ٍة مس��تقلّ ٍة يف
ٍ
جديد أو
م��ن التّاريخ
املرصي ،لي��س من منطلق أفول أو ب��دء نظامٍ
ّ
قرارها .ويستنتج الباحث أ ّن ال ُهويّة الوطنيّة املرصيّة ولدت يف املرحلة
نهاية عهود كاريزم ّيات مع َّينة ،وإنمّ ا من صعود وهبوط قوى اجتامع ّية
ما بعد هزمية الفرنس�� ّيني وخالل حملة فري��زر الربيطان ّية عىل مرص.
 1وجي��ه كوثراين ،تأري��خ التّاريخ :اتجاهات مدارس مناه��ج ،ط( 1بريوت/الدوحة ،املركز وذلك من خالل عدم قبول األهايل مبرابطة الق ّوات العسكريّة العثامن ّية
العريب لألبحاث ودراسة السياسات  )2012 ،ص .217- 206
رب يا متجليّ ..اهلك
يف املدن واالحتجاجات عىل الوالة العثامن ّيني "يا ّ
 2ملزي��د من التفاصيل ع��ن دور عالقة التّاري��خ باملخيال يوجد يف إفل�ين باتالجني :تاريخ
املتخي��ل يف جاك لوغ��وف :التّاريخ الجديد ،ترجم��ة محمد طاهر املنص��وري ،ط( 1بريوت ،العثامن�لي" ،مماّ يعني أ َّن العثامنيّ�ين أصبحوا غرباء عن مرص ،إضاف ًة
والصعيد .ويرى
إىل املطال��ب
املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص.483-481
الخاصة بإعادة املواصالت ب�ين القاهرة ّ
ّ
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عس��كري املرة األوىل يف تاريخ مرص التي يصبح
الباحث أ َّن خلع األهايل للوايل العثامين خورش��يد ،وتعييني محمد عيل (نواة الحزب) كجنا ٍح
ٍّ
ب��دلاً عنه وال ًيا عىل م�صر أل ّول م ّرة يف التّاريخ
امل�صري ،ميثِّل الداللة فيها الجيش أدا ًة لحامية الحركة القوميّة وليس أدا ًة للقمع.
ّ
األعم��ق عىل ميالد ال ُهويّ��ة الوطنيّة املرصيّة .تجلَّت ه��ذه ال ُهويّة يف
قتال أهايل القاهرة خالل محارصة الحملة اإلنكليزيّة "فريزر" (الفصل يح�� ِّدد محمد حاف��ظ دياب الق��وى االجتامعيّ��ة للث��ورة بالفلاّ حني
ٍ
تحديدات لبعض
فك الحصار وانس��حاب الحملة من مرص والعس��كريينّ واألعيان واملثقّفني بعد أن يس��تعرض
الثالث) مدينة رش��يد حتّى ّ
الصعيد الذي كان يقاتل املامليك .املؤ ِّرخ�ين العرب واألجانب .تط َورت مواقف الفلاّ حني االحتجاج ّية من
قبل وصول محمد عيل وجيشه من ّ
األشكال العبثيّة كإهامل الحصاد أو ما شابه قبل الثّورة إىل توكيل أحمد
عرفت مرص يف عه��د محمد عيل مرحلة االنتقال من "عامل العثامنيل" عرايب يف ال ِّدفاع ع��ن حقوقهم مع الثّورة ،ومن ث ّم إىل تط ّوع الفلاّ حني
أس��ايس يف
كام أس�ماها الباحث ،إىل مرحلة ال ّدولة الوطني��ة .وتح َّولت اقتصاديًّا لالنض�مام إىل صف��وف الجيش بأع��دا ٍد كبري ٍة قامت بدور
ّ
عسكري
من طابع اإلقطاع الشرّ قي إىل االقتصاد الرأس�مايل املتخلِّف .وات ّس��اقًا الثّورة .أطلق عليهم الباحث "الجهاديون" ملا أب َدوه من دعمٍ
ٍّ
ٍ
كمعونات لجيش
مع هذا املناخ تراوح املش��هد الثّقايف بني املثقّف الليربايل الذي يرى أ ّن للثورة أو الستيالئهم عىل أمالك اإلقطاعيّني وإرسالها
التحديث يكمن يف األخذ بأساليب التم ّدن األوروب ّية واملثقّف السلفي عرايب .أ ّما بالنس��بة إىل العس��كريّني ،فيوضّ ح الباحث أ َّن العس��كريّني
املطال��ب بالع��ودة إىل الس��لف الصالح .مماّ خلق حال�� ًة من اإلرباك العرب كانوا ممنوعني من الرتقية يف عهد محمد عيل وورثته يف الحكم
عس��كري يص��ل إىل رتبة قائم مقام
عند ر ّواد ال ّنهضة العربيّة بالتقلّب بني األصالة والحداثة وبني اإلس�لام كام أ ّن أحمد عرايب هو أ ّول فلاّ ح
ّ
ولعل هذا ما دفع لطيفة س��امل إىل أن تس��تثني العسكريّني
وأوروبا املع��ارصة .وأرجع الباحث هذه الحال��ة من اإلرباك إىل عدم أو عقيدَّ .
قيام ث��ورة صناع ّية حديثة تولّد قوى اجتامع ّي��ة جديدة تقود عمل ّية من الق��وى االجتامع ّية التي صاغت الثّورة لكون أغلبهم من الفلاّ حني
التغيري االجتامعي والس��يايس .ولهذا س��وف يتأرج��ح ر ّواد ال ّنهضة يف أو الطبقة الوس��طى الريف ّية .أ ّما بالنس��بة إىل األعي��ان ،فيتّضح مدى
مواقفهم وآرائهم من ناحية املوقف الجذري من االستعامر أو مهادنة انتهازيّة هذه الفئ��ة من خالل نقل الباحث عن محمد عبده مواقف
البنية الفوق ّية للعالقات ما قبل الرأساملية.
األعي��ان من الثّورة كي��ف تقلّبوا من تأييدها ومن ث�� ّم إىل معارضتها
وفقًا لحسابات الربح والخسارة ،وذلك عىل العكس من دور املثقّفني،
ونتيجة لهذا االنقس��ام ،ال��ذي تضافر مع زيادة البعث��ات والجاليات
ٍ
ومعارض لها .ولك َّن دور جامل الدين
وإن كانوا قد انقسموا بني مؤيّ ٍد
األجنبيّ��ة وعودة الطلاّ ب املرصيينّ من بعثاتهم يف الخارج ،وتش��جيع
وخاص ًة طالب
األفغ��اين ومحمد عب��ده وعبد الله النديم وتالمذته��م ّ
الخديويات لنمط الحياة الغريب ،ومحاولة تقليده يف الثّقافة العمرانية
ّ األزهر كان لهم ال َّدور األسايس يف صوغ مطالب الفلاّ حني والقدرة عىل
واالجتامعيّة ،نش��أت حال ٌة من االنقس��ام الثّقايف بني القاهرة الرشقيّة تجسيد الثّورة وتحويلها إىل واقع.
والقاه��رة الغرب ّية .إذ ظلَّت األوىل محافظ ًة ع�لى طابعها االجتامعي
يخص��ص الكات��ب الفص��ل الخام��س لتحليل ث��ورة ع��ام  1919ض ّد
التقليدي ،بينام ات ّس��مت الثّاني��ة بالطابع التغريبي مكتس��ي ًة ُهويّة
ِّ
أوروب ّي��ة .ومع ذلك ،فق��د أ ّدى نضوج الوعي الوطني نتيجة انتش��ار االس��تعامر الربيطا ّين ،والتي كانت تهدف إىل إقامة امللكيّة الدستوريّة
"كل املرصيّني" ومل يس ّمها ثورة سعد زغلول
التعليم وتع ّدد الصحف الرسميّة والشعبيّة وتكون الجمعيّات الرسيّة النياب ّية ،مطلقًا عليها ثورة ّ
والعلن ّي��ة ،إىل توف�ير آل ّيات الدف��ع االجتامعي والثّق��ايف نحو التّغيري ،كام هو شائع يف العادة .ويس��تعرض الكاتب يف هذا الفصل التغيرّ ات
تجس��دت يف ثورة ( 1881الفص��ل الراب��ع) .أراد الكاتب خالل رسده االقتصاديّة خالل بدايات االس��تعامر الربيط��ا ّين ،وكيف تح ّول القطن
ّ
الس��لعة الزراع ّية األوىل يف مرص بفعل السياس��ات االستعامريّة يك
صريورة تط�� ّور وقائع الثّ��ورة أن يوضّ ح أنّها عكس��ت تراث املجتمع إىل ّ
املرصي،
تحرري من االس��تبداد واالستعامر بعي ًدا يص ّنع يف بريطانيا ،حتّى أصبح محصول القطن قاعدة الجنيه
املرصي بوصفها أ َّول مرشو ٍع
ّ
ٍّ
ّ
حزب والذي تتوقّف أسعاره يف البنوك املركزيّة عىل محاصيل القطن .إضاف ًة
ع��ن األيديولوجيات األوروب ّي��ة ،وذلك من خالل تش��كيل أ ّول ٍ
امل�صري" والذي مثَّ��ل انقالبًا ثقافيًّا إىل السياس��ات االقتصاديّ��ة واملال ّي��ة واإلداريّة واإلعالم ّي��ة والطائف ّية
س��يايس "الحزب الوطني األهيل
ّ
ٍّ
جذريًّا لكونه تجاوز مس��ألة األس��اس الديني للعمل الس��يايس وك َّرس والعس��كريّة الت��ي تضم��ن بريطانيا م��ن خاللها مصالحه��ا ومصالح
األس��اس العلامين بديلاً عنه ،وتعامل مع الف��رد بصفته مواط ًنا مرصيًّا رعاياها وكبار ملاّ ك األرايض الزراع ّية من املرصيّني .ويف املقابل ،قامت
ٍ
بخطوات تحديث ّي ٍة يف ال ّدولة املرصيّ��ة من خالل م ّد الطّرق
منتم ًيا لأل ّمة املرصية .كام ع ّد انحياز ض ّباط الجيش للجمع ّية الوطن ّية بريطاني��ا
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السياسات
والس��كك الحديديّة وترقيم املنازل وإعادة بناء املدن الكربى وإعادة هنا تكمن أهم ّية مشاركة األقباط بكثافة يف الثّورة كر ٍّد عىل ّ
ِّ
(((
تنظي��م القاه��رة القدمية وتنويرها ،والتي كانت تش��هد أعىل نس��بة الربيطان ّية((( التي م ّر عليها الباحث ولكنه مل يولها االهتامم الكايف .
وفيات يف العامل بس��بب تر ّدي األوضاع الص ّحيةّ .
ولعل إنش��اء خطوط ينق��ل الباحث عن أحد املؤ ِّرخني الغربي�ّي�نّ  -والرت الكري  -مقولة "ربمّ ا
ال�ترام الثامنية الت��ي تربط بني ميادي��ن القاه��رة ومختلف مناطق مل يع��رف التّاريخ مجتم ًعا لعب فيه الطلاّ ب دو ًرا طليع ًّيا مثلام حدث
املرصي املعارص يش��هد عىل ذلك .ومبا أ ّن الشّ باب
العاصم��ة كان يف منزلة االنتقال من األحي��اء املعزولة إىل املجتمعات يف مرص" ،والتّاريخ
ّ
املفتوحة وتف��كّك العالقات االجتامعيّة التقليديّ��ةّ ،
خاص ًة مع هجرة والطلاّ ب هم أك�ثر الفئات إدراكًا للمتغيرّ ات واألك�ثر ميلاً إىل التم ّرد،
أه��ايل ال ّريف إىل املدينة .ولذلك ستش��هد هذه املرحلة ٍ
نقالت نوع ّية فإ َّن انتفاض��ة الطلاّ ب عام ( 1935الفصل الس��ادس) كانت من صنع
يف املجتمع
ّ
املرصي مع كتابات قاس��م أم�ين عن تح ّرر املرأة وانتعاش جي��لٍ عاش مصري ثورة  1919وعاين تح ّولها من حرك ٍة ثوريّ ٍة ش��عب ّي ٍة
العروض املرسح ّية وإدخال األزهر علوم الرياضيات والجغرافيا ورسم إىل قض ّي ٍة سياس�� ّي ٍة ،وهو ما ظهر يف الرصاع بني القرص والوفد واإلرادة
جس��دت حض��ور الطلاّ ب
الخرائ��ط يف مق ّررات��ه .وعليه ،يكون التحدي��ث يف مرص قد جرى من االس��تعامرية .وميكن القول إ ّن االنتفاضة ّ
(((
حيث املبنى واملعنى عىل منط التحديث االس��تعامري ،إذ اشتمل عىل كفاعلٍ
سيايس مه ٍّم عىل الس��احة السياسيّة املرصيّة  .أ ّما عن القوى
ِّ
بولييس ريفي .يُشبِّه محمد السياس�� ّية التي كانت تقف خلف االنتفاضة ،فقد تركها الباحث مثار
تجديدات متدينية ،ولك ّنها مقموعة بنظامٍ
ّ
حاف��ظ دياب هذا النم��ط من التحديث باآلل��ة البخاريّة الدقيقة يف جد ٍل بني املؤ ِّرخني ما بني مرص الفتاة والوفد والش��يوع ّيني .بينام يؤكِّد
تفاصيلها ،ولك ّنها كانت تحت الس��يطرة التا ّمة .وعىل الرغم من ذلك املستش��ار ط��ارق الب�شري أ َّن جمعيّة "مرص الفتاة" ه��ي من تص َّدر
أتاح��ت هذه التطورات للمرصيني الخروج إىل املجال العا ّم مع تنامي املش��هد االحتجاج��ي يف قيادة التظاه��رات الطلاّ بي��ة((( ذات التو ّجه
ّ
ّ
نش��اط الجمعيات والنوادي والنقابات الع لية ،إضاف ًة إىل ما أس�ماه الع��رو ّيب الواضح ،مع عدم تعارضها مع ال ُهويّة املرصيّة واإلس�لامية(((.
ماّ
كام تؤكِّد بعض الدراس��ات ع�لى دور أحزاب "الوفد" و"الش��يوعي"
الباحث بـ"املثقّف الحدي��ث" .ولقد أتاحت هذه التط ّورات للصحف
و"األحرار" يف املشاركة يف التظاهرات(((.
واملجلاّ ت والحركات الطلاّ بيّة خلق الش��عور العدا ّيئ تجاه االس��تعامر.
املرصي إبّ��ان الحرب العامل ّية
ويح ِّدد محمد حافظ دياب أصحاب هذا االت ّجاه بالطلبة الذين تلقَّوا أ َّدت التغ�ّي�رّ ات االقتصاديّ��ة يف املجتمع
ّ
خاص ًة مع تش��جيع حكومة الوفد
تعليمهم يف الخارج وتع َّرف��وا عىل الثّقافة الليرباليّة الغربيّة ودعوا إىل الثّاني��ة ،إىل زيادة أع��داد العماّ لّ ،
القوم ّية املرصيّة والنضال ض ّد االستعامر ،والذي انتظم يف حزبني هام الع�ّم�اّ ل عىل التكوين النقا ّيب ع��ام  ،1942إضاف ًة إىل ازدياد النش��اط
الوطني الش��عبّي بهدف تحرير مرص
"الح��زب الوطن��ي" و"حزب األ ّمة" .ومن ث ّم ينتق��ل الباحث إىل رشح الش��يوعي كجز ٍء من حركة امل ّد
ّ
العوامل االقتصاديّة والسياسية املبارشة النطالق الثّورة ويرسد يومياتها من االستعامر .وقد قاد ذلك إىل انتفاضة شعب ّية يف عام  1946عامدها
ّ
ّ
بأس��لوب قصيص مشوقٍ  ،مؤرخًا رسديات طمسها التّاريخ ،األسايس العماّ ل والطلبة (الفصل السابع) ،والتي متخّضت عن اندماج
كام وقعت
ٍ
ّ
ّ
ّ
تظهر فيه��ا روح الثّورة .مثّ��ل العماّ ل والفلاّ حون والط�ّل�اّ ب وال ّنخب  3جاء ذلك بعد محاوالت بريطانيا تقديم نفس��ها عىل أنَّها حامية األقل ّيات يف مرص ،وس�� ّن
السياسيّة الحزبيّة ،القوى االجتامعيّة األساسيّة للثورة الشعبيّة ،والتي ذل��ك يف القوان�ين واملعاهدات بني مرص وبريطاني��ا مثل وثيقة كيزرون .واس��تطاعت النخبة
املرصية عدم اإلشارة إىل هذه املسائل ال يف دستور  1923وال يف معاهدة . 1936
ٍ
مخاض لعرص أه ّم األدباء املرصيّني (حافظ إبراهيم ،أحمد
كانت فرتة
 4طارق البرشي ،املسلمون واألقباط يف إطار الجامعة الوطنية ،ط( 4القاهرة ،دار الرشوق،
 ،) 2004ص.170 -161
شوقي ،توفيق الحكيم ،طه حس�ين ،)...إضاف ًة إىل الزعامء السياسيينّ
ن الطلاّ ب كانوا الرشارة األوىل  5كان من أه ّم الطلاّ ب املش��اركني يف هذه التظاهرات الطالب جامل عبد النارص والطالبة
والقانونيينّ واالقتصاديينّ والف ّنانني .ولك ّ
حكمت أبو زيد.
للث��ورة من خالل جمع التوكيالت للوفد ليك يفاوض باس��م املرصيّني،
 6تنظيم ش��عبي ظهر يف الثالثينيات .كانت بداياته بحركة الشباب يف مرشوع القرش الذي
اس��تهدف مبثالية بناء صناعة وطنيّة مرصيّة بواسطة حركة ش��عبيّة لجمع التربعات .ثم تط َّور
وكانوا أ َّول من خرج يف التظاهرات.
مل يتط�� ّرق الباحث كام ينبغي ،إىل رشح سياس��ات بريطانيا الطائف ّية
ٍ
أس��س دينيّة باالس��تناد إىل
ومحاوالته��ا كتاب��ة القوانني يف مرص عىل
ذريعة "حامية األقلّيات" ،ولك َّن النخبة املرصيّة اس��تطاعت إس��قاط
هذه القوانني واملس��اواة بني املسلمني واألقباط يف قوانني ال ّدولة .ومن

إىل جمعيّة مرص الفتاة التي نرشت برنام ًجا اقتصاديًّا وسياس��يًّا وثقافيًّا .املصدر طارق البرشي،
املصدر نفسه ،ص .614
 7املصدر نفسه ،ص .724
 8من األمثلة عىل هذه الدراس��ات :فارس أش��تي" ،الجذور التّاريخية للحركات االحتجاج ّية
يف الوطن العريب" ،يف :عمرو الش��وبيك :الحركات االحتجاج ّية يف الوطن العريب مرص  -املغرب -
لبنان -البحرين ،ط( ،1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يناير/كانون الثّاين ،)2011 ،ص.99
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حركتي الطلبة والعماّ ل يف جبه ٍة واحد ٍة ُعرفت باس��م "اللجنة الوطن ّية
للعماّ ل والطلبة" ،قادتها طالئع من مختلف فصائل الحركة الش��يوع ّية
وش��باب الوفد واتّح��اد نقابات الع�ّم�اّ ل ،وض َّم��ت مندوبني منتخبني
انتخابً��ا دميقراط ًّيا .نجح الكاتب يف إبراز أه ّم إنجازات اللجنة الوطن ّية
الس��يايس فحس��ب ،بل أيضً ا
للع�ّم�اّ ل والطلبة ،فهي مل تتجاوز النظام
ّ
األحزاب التقليديّة التي أصبحت عاجز ًة عن مواكبة املطالب الشعب ّية
شعبي من
تحرري
وطني
لخطاب
يف التحرير ،وذلك من خالل طرحها
ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
(((
دون محاولة الهيمنة بفرض أيديولوجيتها عىل الشعب .
يق ِّي��م الباح��ث يف الفصل الس��ابع قب��ل الدخول يف عهد االش�تراك ّية
وثورة  ،1952تجربة م�صر الليربالية ويصفها بأنّها تجرب ٌة غري مكتملة
بس��بب ضيق قاعدتها املا ّدية املتمثِّل��ة يف الربجوازيّة املرصيّة التي مل
ت ْن ُم بش��كلٍ ٍ
توس��ع قاعدتها الجامهريي��ة ،وذلك من خالل
كاف ،ومل ِّ
رفضها اإلصالح الزراعي ،وعدم تحقيق العدالة االجتامع ّية واالس��تئثار
بالس��لطة وعدم حسم قض ّية االستقالل الوطني .ويثبت ذلك باملقارنة
متوسط دخل الفرد س��نويًّا يف عام  1950لألرس املعدمة ،وعددها
بني ّ
متوس��ط
ح��واىل 1.3مليون أرسة ،والذي يق َّدر تقريبًا بـ  26جني ًها ،مع ّ
دخل كب��ار ماليك األرض ،والذي يق َّدر بـ  15أل��ف جنيه ،يضاف إليه
الخاص .وعىل
أك�ثر من نصف املبلغ ملن يقوم بزراعة أرضه لحس��ابه
ّ
الرغ��م من ذلك يعرتف الكاتب أ َّن تلك املرحلة كانت األكرث تعب ًريا عن
والفكري يف املجتمع ،وعن الجدل
واالجتامعي
السيايس
خارطة التن ّوع
ّ
ّ
ّ
الفك��ري حول قضايا ال ُهويّة .بينام يرى الكاتب أ ّن ثورة  1925حقَّقت
ّ
كل م��ا عجزت عنه الليربال ّية يف املراحل الس��ابقة م��ن ناحية العدالة
َّ
االجتامعيّة واالستقالل الوطني .ولك َّن هزمية عام  1967كشفت نقاط
مؤسستها العسكرية ،وهو
الضّ عف يف الرتكيب السيايس للدولة وتدنيّ ّ
املرصي بعمودها الفقري (الطلاّ ب
ما أعاد الحركة االحتجاج ّية للشارع
ّ
حق املتس ِّببني يف الهزمية.
والعماّ ل) ر ًّدا عىل األحكام املخفَّفة يف ّ

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

ٍ
سلطات واسعة لتنظيم الّلجان االجتامع ّية والثّقاف ّية والفن ّية،
أعضاءها
ب��رز من خاللها قي��ادات طلاّ بيّة من أمثال حمدي��ن صباحي وعصام
العري��ان وزياد ع��ودة ،والحقًا عب��د املنعم أبو الفت��وح وأحمد بهاء
كل
وخاص ًة يف املناظرات الشهرية بني ٍّ
الدين ش��عبان وأبو العال مايضّ ،
السادات والطالبني حمدين صباحي
من الرئيس
ّ
املرصي األس��بق أنور ّ
وعب��د املنعم أب��و الفتوح .س��اهمت الطالئع األدب ّية له��ذا الجيل يف
تحريك الوعي بالقضايا السياس ّية واالجتامع ّية املطروحة ،عرب ما ُعرف
بـ"ثورة املاسرت" التي كُ ِّرست لظهور املجلاّ ت غري الدوريّة .ومع إصدار
الحكومة املرصيّة قرار ٍ
خاص ًة
ات تتعلّق برفع األس��عار عاد املرصيونّ ،
الطلبة والعماّ ل وأهايل العش��وائيّات الفق�يرة ،إىل االحتجاج يف صباح
ٍ
محافظات يف ما أسامه الباحث "ه ّبة
 17كانون الثّاين  /يناير يف تس��ع
االقتصادي وإظهار الف��وارق الطبق ّية
الجي��اع" لرتكيزها عىل العام��ل
ّ
املرصي يف هتافاتها وش��عاراتها ومهاجمة بعض
بني مك ّونات املجتمع
ّ
املنش��آت واملحلاّ ت التجاريّة والفنادق ،وقد ش��ارك فيها اإلس�لام ّيون
والقوم ّيون واليساريّون بصورة عا ّمة.

يظه��ر يف الكتاب مدى مركزيّة القاهرة كمو ِّجه للحركة السياس�� ّية يف
مرص عمو ًما ،وعىل الرغم من أهم ّية الحراك املديني ومركزيّته ال ميكن
املرصي ودورها،
التغاف��ل عن أهميّ��ة انتفاضات الفلاّ حني يف الري��ف
ّ
خاص ًة يف مدينة املحلّة الكربى.
وال عن أهميةاالحتجاج��ات العماّ ل ّيةّ ،
مل يتط�� ّرق الكتاب إىل االحتجاجات العماّ ل ّي��ة يف مدينة املحلّة الكربى
يف مرحلتي نهاية األربعينيّات ومنتصف الس��بعينيّات ،والتي كان لها
خاص ًة أنّها
ال ّدور األسايس يف ترسيخ الطابع
االحتجاجي ألهايل املدينةّ ،
ّ
ق��ادت إىل أ ّول انتفاضة ض ّد نظام مبارك يف ع��ام  ،2008والتي ُع ّدت
إح��دى أه ّم الرشارات لث��ورة  25يناير( .((1كام مل يتط�� ّرق الكتاب إىل
األخص انتفاضة فلاّ حي كمشيش يف محافظة
انتفاضات الفالحني وعىل
ّ
املنوفي��ة  1966-1952والت��ي قادته��ا الطبقة املثقّف��ة يف القرية من
املاركيس ض ّد أرسة الفقي اإلقطاع ّية
استم ّر النشاط الطلاّ يب االحتجاجي يف ميدان التحرير بني عامي  -1971امللاّ كني الصغار املتأث ّري��ن بالفكر
ّ
 1972للمطالب��ة بتصحيح نتائج حرب  1967وتحرير األرايض العرب ّية وتجاوزاتها لقوانني اإلصالح الزراعي(.((1
واملرصيّ��ة .وعىل إثر ح��رب أكتوبر  ،1973يح�� ِّدد الباحث يف الفصل
ٍ
كس��قف
التاس��ع خمس��ة تج ّمعات طالبيّة يف الجامعة ،هي :اليسار الراديكايل اكتف��ى الباحث بتحلي��ل "ه ّبة الجياع" وتأريخها عام 1977
زمني للدراسة .ونرى أنّه من املفيد لو تط ّرق الكتاب إىل أحداث األمن
ٍّ
النارصي العرو ّيب ،والجامعات اإلس�لام ّية ،واليمني
املاركيس ،واليس��ار
ّ
الس��يايس بعد
األيديولوج��ي ،واملؤيّدون للنظ��ام .وعىل إثر االنفتاح
ّ
 10ميك��ن الرجوع يف هذا الخصوص إىل رب��اب املهدي" ،عماّ ل املحلة انطالق حركة عاملية
منتص��ف الس��بعين ّيات أُق َّرت الئح ٌة طالب ّي ٌة جدي��د ٌة للجامعة منحت جديدة" ،يف :دينا ش��حاته محرر ،عودة السياسة :الحركات االحتجاجية الجديدة يف مرص ،ط1
 9يؤكِّ��د عىل هذه الفكرة عصام الدِّين جالل أحد ص ّناع هذه االنتفاضة يف كتابه الشَّ ��ارع
الوطني املدرس��ة والقدوة ،الجزء األ ّول ( 2008 -1924القاهرة ،دار مرييت )2009 ،ص .258
وهو أقرب إىل املذكّرات إذ يستعرض فيه تجربته التّاريخ ّية والنضال ّية.

(القاهرة ،مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية يف األهرام )2010 ،ص .157-143

 11تيمويث ميتش��ل ،حكم الخرباء مرص التكنو -سياس��ة الحداثة ،ترجمة بش�ير السباعي،
رشيف يونس ،ط( 1القاهرة ،املركز القومي للرتجمة )2010 ،ص .2010
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خاص ًة أ َّن الكتابات عنها قليلة ونادرة ،وذلك ملا لها من خالل الثّقافة أدب ًّيا أو ش��عريًّا أو غنائ ًّيا أو حتّى ش��عب ًّيا .ويوضّ ح
املركزي عام ّ 1986
م��ن أهميّة اجتامعيّة  -اقتصاديّ��ة تعكس العالقة املتوت ِّرة بني ال ِّريف يف خامت��ة الكت��اب أ ّن املد ّون��ات ع�لى اإلنرتنت يف الس��نوات العرش
ّ
واملدينة يف مرص ،ودور العوامل الطبق ّية يف األحداث،
الفكري والجدل
ويس��تدل عىل األخ�يرة قد اضطلعت بهذا الدور من خ�لال ال ِّنقاش
ّ
ذلك بسهول ٍة من خالل تخريب مظاهر الرفاهية وتكسريها يف مناطق
الس��يايس ونقل مشاهد التعذيب
حول مبادئ الدميقراطيّة واإلصالح
ّ
االحتج��اج كون غالب ّي��ة رجال األمن من األري��اف املرصيّة .وكان من
الس��جون واإلرضاب��ات العماّ ليّ��ة واالحتجاج��ات الجامهرييّة عىل
املفي��د أيضً ا أن يتطرق الكتاب إىل انتفاضة املحلّة الكربى  2008التي يف ّ
َّ
املرصي ملا صفحات اإلنرتنت .حتّ��ى وصل عدد املد ّونات يف مرص عام  2010إىل
نس��تطيع القول إنّها صنعت ُهويّ��ة احتجاج ّية يف املجتمع
ّ
وعي بالحقوق عند مختلف الفئ��ات والقوى االجتامع ّية ،نح��و مئتي ألف مد ّونة ،ويُق َّدر عدد املش��اركني فيها بنحو  170ألف
تركته م��ن ٍ
ومن قناع ٍة متزايدة بأ َّن حالة الظّلم واالستبداد مل تعد مقبولة(.((1
مد ّونٍ غالب ّيتهم من فئة الش��باب دون س ّن الثالثني ،مبن فيهم شباب
نجح الباحث يف استخدام تواتر األجيال كأدا ٍة يف التّحليل يف ما يتعلّق "اإلخوان املسلمني" .كام س��مح هذا املجال اإللكرتوين املفتوح بنشوء
بقضايا التغيري واالس��تمرار ،استنا ًدا إىل أ َّن تتابع األجيال أدعى إىل فرز
ٍ
ح��ركات اجتامعيّ ٍة جدي��د ٍة عابر ٍة لأليديولوجي��ات ،ت ُج ِم ُع عىل يش ٍء
ولعل مس��اهمته األساسيّة يف هذا املجال
القديم واكتش��اف الجديدَّ .
ٍ
واحد هو رضورة إنجاز التغيري ،متج ّنب ًة الخالفات الفكريّة والعقائديّة
هي دراسة القوى االجتامع ّية والسياس ّية لجيل السبعين ّيات من خالل
ظل
واأليديولوج ّية ،وترس��م خططها وبرامجها يف الفضاء اإللكرتوين يف ّ
الخاصة بأبناء ه��ذا الجيل يف الجامعات.
ّص� الوقائع والتفاصي��ل
ّ
تق� يّ
األمن��ي يف املجال العا ّم ،ولكن من دون أن تغفل دوره كلّام
التضييق
ّ
األقل
والغائب يف الكتاب  -وكان من املفيد أن يشري إليه الكاتب عىل ّ
يف الخامتة خالل مناقش��ته مس��تقبل الحركة الوطن ّية  -أ َّن هذا الجيل استطاعت تحقيق ذلك.
هو من أخذ دوره التّاريخي يف تب ّني القضايا الوطنيّة القوميّة واملحليّة يتب�َّي�نَّ لنا من خ�لال التّحقيب ال ّزمن��ي الذي ح�� َّدده الباحث لفرتة
يف مقابل تراجع دور الطبقات والفئات االجتامع ّية التقليديّة الشعبية
ّ الدراسة ،أ َّن القضايا الوطن ّية والقوم ّية كانت املح ِّرك األسايس لتح ّركات
يف مرحلة ال ّركود السيايس خالل العقد األخري من القرن الحايل ،وذلك
املرصي الحديث ،ومن ث ّم تأيت األس��باب
املرصي يف التّاريخ
الش��عب
ّ
ّ
من خالل حش��ده املرصيينّ للخروج يف احتجاج��ات تتعلّق بالقضايا
القومية ،ومن ث ّم تأسيسه "حركة كفاية" يف أيلول  /سبتمرب عام  2004االقتصاديّة واالجتامع ّية كمول ٍِّد للحركات االحتجاج ّية يف مرحل ٍة ثانية.
ّ
من أجل تحقيق اإلصالح الس��يايس يف مرص ع��ن طريق االحتجاج يف ولذلك س��يجد املتت ّب��ع لالحتجاجات املرصيّة خالل الس��نوات العرش
الش��ارع .نجحت كفاية يف تسييس فئة الش��باب
املرصي الجديد من األخ�يرة من حكم مبارك أ ّن القضايا القوميّة (االنتفاضة الفلس��طينيّة
ّ
االحتجاجي
خالل نش��اطاتها االحتجاجيّة ،وهي التي تلقَّفت القضيّة مس��تخدم ًة  ،2000وح��رب العراق  )2003هي التي أعادت املش��هد
ّ
ٍ
أدوات أكرث تط ّو ًرا مبا فيها التكنولوجيا الحديثة.
املرصي منذ ع��ام  ،1977وولَّدت االحتجاج��ات الفئويّة
إىل الش��ارع
ّ
يبينِّ الكاتب يف بداي��ة الكتاب يف الصفحة  ،15أنَّه ميكن لحظ مد ّونة االجتامع ّي��ة واالقتصاديّة ،حتّى متكَّنت القوى االجتامع ّية املرصيّة من
ٍ
تعبرييّة تهيِّئ لظهور الحرك��ة الوطنية ،وهي مد ّونة تحوي مجادالت أن تسلك سلوكًا واح ًدا يف ثورة  25يناير .2011
ٍ
وأدبيات وفنونًا تس��اهم بهذا القدر أو ذاك يف
فكريّ ًة وص��و ًرا منط ّي ًة
ع��اب عىل الكتاب أن كاتبه مل يح ّدد املصادر واملراجع بدقّة ،إذ اكتفى
التّكري��س لعمل ّية التغيري .ولذلك حاول الباحث دامئًا أن يرصد الحالة يُ ُ
ترتيب ممنهج يربط األفكار باملراجع.
الفكريّ��ة واألدبيّة ملرحلة ما قبل الحدث الس��يايس أو تأريخ الحدث بوضعها يف نهاية الكتاب من دون ٍ

املرصي يف عام  2008عن األعوام
 12تضاعفت مختلف األش��كال االحتجاجيّة يف املجتم��ع
ّ
املرصي بحقوقه املس��لوبة بعد انتفاضة املحلّة الكربى وظهور
الس��ابقة تب ًعا لوعي الش��عب
ّ
إمكانيّ��ة إحداث التغيري عىل الرغم من الس��طوة األمنيّة ،وملزيد من التفاصيل بخصوص هذه
االحتجاجات حجمها وأش��كالها ميك��ن الرجوع واملقارنة إىل تقري��ر املنظّمة املرصيّة لحقوق
اإلنس��ان لعام  ،2008ط( 1القاهرة ،)2009 ،ص  .257 -219إذ سيجد املتتبّع أ ّن االحتجاجات
تضاعفت يف عام  2008من حيث الحجم والشكل عدّة أضعاف.

ألي ٍ
باحث ع��ن االنتفاضات والث��ورات واالحتجاجات يف
م��ن املفيد ّ
امل�صري ،أن يرجع إىل هذا الكتاب مل��ا يق ِّدمه من ٍ
جديد يف
التّاري��خ
ّ

تناول املسألة .ويع ُّد الكتاب خطو ًة جيّد ًة تحاول إعادة كتابة التّاريخ
نقائص وثغرات.
املرصي وفقًا لرؤى جديدة ،عىل الرغم من وجود َ
ّ

