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ينقل هذا الكتاب الخربة السياسية والتاريخية للمؤلف عن مراحل
الرصاع ض ّد االستبداد وبرامج التحرير االقتصادي .وتأيت أهميته من
الطابع التوثيقي للعديد من القضايا التي كانت مبنزلة مؤرشات لثورة
 25يناير ،إضاف ًة إىل التحليل االقتصادي واالجتامعي لواقع املجتمع
املرصي يف مرحلة ما قبل الثورة .كام ميكن االستفادة من الكتاب يف
تع ُّرف رواية اليسار املرصي لرسدية ثورة  25يناير.
إ ّن الكتاب هو عبارة عن تجميع للعديد من املقاالت والدراسات
السابقة كتبها املؤلف خالل مرحلة نشاطه السيايس ض ّد نظامي
السادات ومبارك .وميكننا استخالص أفكارها ووضعها ضمن العناوين
اآلتية:

األوضاع االقتصادية واالجتماعية
يبدأ الكاتب رسده ملقدمات ثورة  25يناير باإلشارة إىل واقع الريف
املرصي ،إذ يشري إىل أ ّن نظام مبارك استصدر قوانني عام  1996يجري
مبوجبها نزع األرايض التي ُوزِّعت عىل الفالحني وفقًا لقوانني اإلصالح
مم م َّهد
الزراعي بعد ثورة  ،1952وإعادتها إىل أغنياء الريفّ ،
ملواجهات مسلحة واحتجاجات متك ِّررة بني الفالحني وقوى األمن
املرصية يف السنوات العرش األخرية .ولكن األزمة الكربى يف الريف
املرصي بحسب الكاتب هي مشكلة العطش والنقص الحاد يف توفري
ٍ
كميات كبري ًة
مياه الرشب وال ّري ،يف مقابل ترصيف طبقة األغنياء
من املياه يف املسابح ...ويلمح إىل أ ّن السلطة سعت عم ًدا إىل تأزيم
مياه الرشب والري بقصد خلق الذرائع لخصخصة رشكاتها وبيع املياه
للفالحني.
وسيطرت جامعات من الرأسامليني الجدد عىل السلطة السياسية
املؤسسات املالية الغربية
الحاكمة يف مرص التي سعت إىل إرضاء ّ
"صندوق النقد الــدويل" و"البنك الــدويل" وفق برامج اقتصادية
نيولربالية ،قلَّصت من امللكية العامة لوسائل اإلنتاج ملصلحة القطاع
الخاص ،فأصبح مئات اآلالف من العامل واملستخدمني معطَّلني من
العمل ،وارتفعت نسبة الفقر .كام نتج عن هذه العوامل انتشار
أحزمة البؤس حول املدن التي استم ّر ازديادها بفعل الهجرة من
الريف إىل املدينة ،وهي أحزمة يعيش سكانها يف أدىن أحوال الحياة
االجتامعية واالقتصادية.
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الدولة المصرية
مل يكن قمع ح ّرية الرأي والتعبري ولي ًدا لسياسات نظام مبارك ،بل
كانت له جذوره التاريخية منذ تشكُّل الدولة املرصية ،ولك ّن الكاتب
غي
يذكر أ ّن تقنني القمع اكتمل بالقانون رقم  96سنة  1996الذي َّ
قوانني العقوبات واملنجزات الجنائية للح ّد من ح ّرية النرش والرأي.
كام استرشى التعذيب وامتهان حقوق اإلنسان؛ ففي السجون
وخارجها تنفِّذ عنارص من قوى األمن  -وصل عددها يف عهد مبارك
إىل أكرث من مليون وربع املليون  -سياس ًة شبه منهجية شملت أبشع
الطرق يف التعذيب بطريقة ساديّة؛ مثل الح ْرق ،والتعرية ،واغتصاب
النساء ،والتسلية يف التعذيب .فكان تدمري الحياة السياسية نتيج ًة
طبيعي ًة لتلك املامرسات الهمجية للنظام السيايس.
وأكمل مبارك مسرية َس ّن القوانني املك ِّبلة للحريات مثل القانون 100
بشأن تنظيم النقابات املهنية ،فهو يتيح ف ْرض الحراسة عىل النقابات
املهنية العصيَّة عىل السيطرة .ولك ّن أخطر تلك القوانني املفروضة
كان ذلك القانون املمتد إىل "حالة الطوارئ" منذ اغتيال السادات
عام  .1981كام استُنسخ قانون استبدادي آخر هو قانون "مكافحة
اإلرهاب" من أجل مواجهة التحركات الشعبية ،حتى أضحى النظام
املرصي معزولً عن الشارع ،تتنازعه املصالح ،وال ميلك سوى تصدير
كل ٍ
حدث اجتامعي أو سيايس .ونتجت عن
جهازه األمني يف مواجهة ّ
النظام السيايس املرصي ،بفعل هذه املامرسات والسياسات أزمات
كل
هيكلية ذات أبعاد سياسية واجتامعية ثقافية ووطنية شملت ّ
قطاعات الشعب املرصي .ولكن كانت األزمات يف املناطق الحدودية،
يف سيناء والنوبة بخاصة ،أكرثها خطورة عىل األمن الوطني املرصي.
ويرى الكاتب أ ّن حركة اإلخوان املسلمني قد َج َنت يف االنتخابات
الترشيعية عام  2005ج ْهد الحركات االجتامعية الجديدة يف
الضغط عىل النظام واملطالبة باإلصالح من خالل تنظيم التظاهرات
تنظيم واألش ّد التصاقًا بالقواعد
واالحتجاجات؛ إذ إنّها كانت األكرث
ً
ٍ
بكل األحزاب والقوى املعارضة .وقد
إمكانات ،مقارن ًة ّ
الشعبية واألكرث
وضع الكاتب ثالث مالحظات ،بشأن برنامج عمل اإلخوان املسلمني،
تتناىف ومبادئ الدميقراطية ،وهي قضية هيئة كبار العلامء ،وقضية
املواطنة واملوقف من األقباط ،وقضية وضع املرأة املرصية .ولكن
أه ّم مشكلة يف برنامج العمل هي عدم وجود مضمون طبقي يعالج
القضايا االقتصادية للدولة؛ إذ إ ّن أغلب التصورات اإلخوانية لالقتصاد
فضل عن االنحياز
كان يغلب عليها التبسيط واملعالجة األخالقيةً ،
إىل آليات السوق والقطاع الخاص .وأ ّما بالنسبة إىل رجال الدين

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
صراع الطبقات في مصر المعاصرة مقدمات ثورة  25يناير 2011

واملؤسسات الدينية اإلسالم ّية والقبطية ،فقد اخرتقتها أجهزة السلطة
ّ
ووظَّفتها لتربير التوريث أو متريره .وأ ّما باقي قوى املعارضة التقليدية
فقد حاولت الحفاظ عىل بقائها بغطاء من النظام السيايس ،مكتفي ًة
بجريدة يومية محدودة التأثري ،ولك ّن الفاعل الجديد الذي كان يف
سمه الكاتب "دولة الفيس بوك
الساحة السياسية املرصية ،هو ،ما ّ
الدميقراطية" التي قادها عرشات اآلالف من جيل الشباب الناشطني
واملعارضني ضمن مجال عا ّم افرتايض ،يتيح لهم قد ًرا كب ًريا من الح ّرية
واملناقشات.
ظل هذه األوضاع دخلت مرص أزمة ُحكم شاملة ذات طبيعة
ويف ّ
متس مسألة توزيع الرثوة يف املجتمع ،بعد أن احتكرت
اجتامعية حادة ّ
فئة قليلة من كبار رجال األعامل ،متداخلة عضويًّا مع السلطة ،رأس
املال والرثوة ،مقابل انحدار الطبقة الوسطى إىل الطبقات الدنيا.
وتُع ُّد شخصية أحمد عز ،محتكر تجارة الحديد يف مرص والقيادي
يف الحزب الوطني ورئيس اللجنة االقتصادية بـ "مجلس الشعب"،
منوذجا لعالقة التزاوج بني املال والسلطة .وقد أ ّدت هذه السياسات
مؤسساتها حتى
إىل تحلّل دور الدولة ،فاسترشى الفساد يف معظم ّ
غابت مه ّمة السلطة السياسية يف الدولة عن أداء أدىن ما يكون من
مهامتها وواجباتها .ويوث ِّق الكاتب العديد من الحوادث التي ّ
تدل
عىل سيطرة طبقة رجال األعامل عىل السلطة وتحكُّمها عن بُعد
مؤسسات الدولة املرت ِّهلة والفاسدة .ولعل أه ّمها
يف معظم مفاصل ّ
حادثة غ َرق العبَّارة يف شباط /فرباير  2006التي ذهب ضحيتها أكرث
من  1400مواطن مرصي ،إضاف ًة إىل حادثة انهيار صخرة الدويقة
يف جبل املقطم عىل بيوت األهايل ،وقد أظهرت هذه الكارثة أيضً ا
بشاعة نتائج هذه السياسات االقتصادية النيولربالية املولدة لتلك
العشوائيات ،وكشفت كشفًا واض ًحا مأساة سكانها الذين يرتاوح
عددهم بني  12و 17مليون مرصي .ووصل الكاتب من خالل هذه
مؤش ُمؤذن بغروب شمس النظام املرصي ،وبإرشاق
األحداث إىل أنها ِّ
شمس الشعب املرصي.
ولقد دخل النظام السيايس يف رصاع ت ُجاه األح ـزاب السياسية
املعارضة ،والحركات االحتجاجية ،والجامعات املحظورة؛ مثل اإلخوان
املسلمني ،واألقباط ،والبدو ،والنوبيني ،وأهايل سيناء ،وأهايل غزة يف
فلسطني .ويف املقابل اختزل القضايا القومية واالجتامعية يف االستعداد
والتجييش لربح "معركة" مباراة يف كرة القدم مع املنتخب الجزائري
الشقيق ،يف وقت كان فيه جنوب السودان يستع ّد لالنفصال عن
كل للدور املرصي.
دولة "السودان" العرب ّية ،يف غياب ِّ
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األمن الوطني المصري
يرى الكاتب أ ّن املوقف املرصي من القضية الفلسطينية أوضح عىل
نح ٍو قاطع أ ّن مرص يف عهد مبارك مل تعد مو َّحدة ،وأ ّن االنقسام
الطبقي والتاميز االجتامعي ما بني "مرص العشة" و"مرص القرص"
دخل قضي ًة أخرى حاسمةً ،عىل املستوى الوطني؛ إذ أبدى الشعب
املرصي ،من خالل التظاهرات واالعتصامات ،تضامنه عىل نح ٍو
مستم ّر مع االنتفاضة الفلسطينية ،ض ّد العدوان اإلرسائييل عىل غزة،
يف حني أدارت الطبقة الحاكمة ظهرها لتلك التظاهرات واالعتصامات،
وناصبتها العدا َء ،وجرى تجنيد آلة ضخمة من املثقفني واإلعالميني
وخصوصا حركة حامس  -وتقدميها
والفنانني للرتويج ض ّد املقاومة -
ً
عىل أنها حركة إخوانية تسعى للسيطرة عىل سيناء.
ويرى الكاتب ،أيضً ا ،أ ّن نظام مبارك قد انقلب عىل املفهوم املوروث
لألمن القومي املرصي الذي يرتبط عضويًّا بأمن الوطن العريب ،والذي
ينظر إىل الخطر الصهيوين نظرة الخطر عىل املصالح املرصية ،وأنه قد
رصح به مع إرسائيل ،من خالل تركيزه عىل خطر
عقد تحالفًا غري م َّ
اإلسالم السيايس يف الداخل والخارج؛ ولذلك كان ال ب ّد للنظام املرصي
أن يغلق معرب رفح ،وأن يد ِّمر األنفاق التي توصل الحاجات األساسية
إىل أهايل غزة.
وكام سقطت القضايا العربية من حسابات مفهوم األمن الوطني
املرصي خالل حكم مبارك ،تقهقرت مرص تجاه القضايا األفريقية،
مللء فراغ ال َّدور املرصي؛ ولذلك اشت َّدت
مقابل تغلغل إرسائييل ْ
األزمات مع دول املنبع األفريقية لنهر النيل بشأن تقاسم حصص
السدود .كام انفصل جنوب السودان عن شامله ،وازداد
املياه وإنشاء ُّ
أي دور أو
التوتر يف منطقة حوض النيل من دون أن يكون ملرص ّ
موقف ،بشأن مصلحتها الحيوية ،ومن مث ّة غاب الدور املرصي عن
بأي أدوار إيجابية يف دول جوارها اإلقليمي يف أفريقيا وبالد
االضطالع ّ
الشام ،وأصبح األمن الوطني املرصي مه َّد ًدا تهدي ًدا كلّيًّا.

االحتجاجات المصرية
قبل  25يناير
يُوث ِّق الكاتب العديد من االحتجاجات والتظاهرات التي شملت
مختلف الفئات االجتامعية املرصية ،للمطالبة بالحقوق االقتصادية
وخصوصا العاملية منها التي اتسع نطاقها الجغرايف
واالجتامعية،
ً
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لتشمل جميع أرجاء مرص .ويرى الكاتب أ ّن تلك االحتجاجات قد
ذ َّوبت الفوارق الطبقية بني "مرص العشة" و"مرص القرص" ،وأنها
و َّحدتها يف مواجهة االستبداد .ويرى الكاتب ،شأنه يف ذلك شأن أغلب
الباحثني ،أ ّن تأسيس حركة كفاية هو الذي دشَّ ن بداية عرص االحتجاج
الجامهريي ،وأ ّن هذه الحركة جاءت بوصفها وريثًا للنضاالت
وخصوصا الحركات الطالبية الدميقراطية يف
الجامهريية السابقة،
ً
سبعين ّيات القرن املايض ،ملواجهة التطبيع مع العد ّو اإلرسائييل،
ودعم االنتفاضة الفلسطينية ،ومناهضة الحرب عىل العراق؛ إذ إ ّن
ومم
أغلب أعضائها هم من أبرز قادة تلك االحتجاجات والتحركاتّ .
مي ّيز حركة كفاية أنها ض ّمت مختلف التيارات الوطنية من يساريني
أي مرشوع تح ُّرري
وقوميني ولرباليني وإسالميني ،وأنها اتفقت عىل أ ّن ّ
ملتزم بالتغيري الدميقراطي ومواجهة األخطار الخارجية يجب أن
ينطلق من استعادة القيمة والروح املفقودين بالنسبة إىل املواطن
املرصي .وكان نجاح حركة كفاية يف تنظيم الكثري من التظاهرات أو
االحتجاجات مبنزلة أفق جديد لظاهرة نشوء الحركات االجتامعية
الجديدة يف مرص .وقد كان من أه ّم نتائجها تراكم إرث من الخربة
االحتجاجية يف املجتمع املرصي خالل سنوات عرش .ويشري الكاتب
إىل أ ّن الحركات االحتجاجية قد جرت يف سياق الفئات االجتامعية
التي تنتمي يف أغلبها إىل الطبقة الوسطى املرصية املترضرة من
املتغي اإلسرتاتيجي يف
التدهور الكبري يف أوضاعها االقتصادية .ولكن
ّ
الحركة االحتجاجية هو الحضور الطاغي لحركة الطبقات الفقرية،
وفئات املجتمع املهملة من العامل والفالحني وامله َّمشني وسكان
ظل استمرار حركة الطبقة الوسطى.
"العشوائيات" يف ّ
وعىل ال ّرغم من نجاح حركة كفاية يف بدايات انطالقتها فإ ّن الكاتب
تبني نفسها بنا ًء من شأنه أن يجعلها ق ّو ًة
يعتقد أنها مل تستطع أن َ
رائد ًة يف عملية التغيري ،فقد ظلَّت مكتفي ًة برفع الشعارات العامة من
دون أن يكون لها برنامج واضح وجبهة حقيقية قادرة عىل التغيري.
كام أ ّن حركة االحتجاجات ظلَّت فئوي ًة وجزئي ًة تركِّز عىل مطالب
مح َّددة أغلبها متعلّق بطابع اقتصادي ،كام أنه ال يربطها بغريها من
التحركات سوى أنها نتاج حالة السخط العام والتململ من سياسات
النظام.
ولقد ت ُ ِّوجت هذه التحركات االحتجاجية بانتفاضة املحلَّة الكربى
عام  2008التي كان لها أثر كبري يف خلق الحالة الثورية يف املجتمع
املرصي ألنها كانت أ ّول تح ّرك شعبي غري فئوي يف مرص منذ انتفاضة
الخبز عام 1977؛ وذلك عندما تحولت دعوة إىل إرضاب عاميل يف
املحلة الكربى ،عن طريق الفيس بوك ،إىل دعوة شاملة إىل إرضاب يف
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كل مرص ،انتهت بتظاهرات شعبية عارمة يف املحلة الكربى يومي 6
ّ
و 7أبريل /نيسان  .2008ويوث ِّق الكاتب مواقف القوى السياسية من
الدعوة إىل اإلرضاب ،إذ تحفَّظت جميع األحزاب التقليدية مبا فيها
اإلخوان املسلمون بحجة أنهم "مل يشاركوا يف تنظيمه" ،يف حني أيَّدته
الحركات االجتامعية الجديدة واألحزاب السياسية الناشئة حديثًا
(الغد ،والكرامة ،والوسط) .وتك َّرر السيناريو نفسه يف الدعوة إىل
إرضاب يوم  4مايو /أيار ،مبناسبة يوم ميالد مبارك .وناقش الكاتب
ظل هذه األوضاع السياسية واالقتصادية خمسة سيناريوهات
يف ّ
لكل منها فرصها وعوائقها ،وهي ترتاوح ما بني اله َّبة
ملستقبل مرص ٍّ
الشعبية ،والثورة الشعبية ،والفوىض الشاملة ،واالنقالب العسكري،
والتوريث مع التغيري الشكيل .وترك الباب مفتو ًحا ملدى قدرة
الطبقات الشعبية والشباب عىل تنظيم الصفوف وتوحيد اإلرادة.

ثورة  25يناير
يرى املؤلِّف أ ّن مبادئ الدولة املدنية الدميقراطية هي أفضل صيغة
للخروج من واقع الدولة املرصية قبل ثورة  25يناير .وال يشرتط
لتحقيق ذلك العداء للدين ،ولكن ينبغي ،يف نظره ،تحديد املجال
كل مجاالت الحياة ،حتى يتح َّول إىل
الحيوي له ،بحيث ال يطغى عىل ّ
قوة دافعة ،ال معطلة.
ويرى املؤلِّف أيضً ا أ ّن ثورة  25يناير مبنزلة والدة ٍ
عهد جديد يف
أقطار الوطن العريب من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتامعية.
ويعرض أه ّم سامتها التي متيزها من الثورات األخرى يف العامل؛ إذ
يع ّدها أ ّول ثورة تقنية يف التاريخ املعارص ،بالنظر إىل اعتامدها
التكنولوجية الحديثة ،كام أنها ثورة ف َّجرها الشباب ،ولكن الشعب
ومم مييّز هذه الثورة أيضً ا
املرصي بجميع فئاته وطبقاته شارك فيهاّ ،
أ ّن الطبقة الوسطى هي عامدها األسايس ،وأ ّما شعاراتها التي ُرفعت
فقد كانت" :خبز  -ح ّرية -عدالة اجتامعية" و"خبز – ح ّرية -عدالة
إنسانية" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وعىل ال ّرغم من أ ّن الكتاب يحمل طاب ًعا صحف ًّيا فيه العديد من
اإلسقاطات اإليديولوجية فإنه يحمل الكثري من الفائدة يف تحليل
أوضاع املرصيني يف عهد نظام مبارك ودوافع ثورة  25يناير.

