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 لماذا تثور الطبقات الشعبٌة؟
 

لماااذا : ات القاارا العشاارٌا  ااوكاااا السااأاا طواسااط ثمانٌناا

تثااور الطبقااات الشااعبٌة؟ دٌااو شاالد الااوطا العربااً سلساالة مااا 

فااً  8422ٌناااٌر ساانة  83/84االنتفاضااات باادما  مااا انتفاضااة 

، مارورا  8434مصر إلى االنتفاضة التً ددثت فاً األردا سانة 

وبالتاااالً كااااا الفعاااا . بالساااوداا وتاااونغ والملااارر والج ا ااار

ناات االنتفاضااة وسااٌلة التعبٌاار عااا ط مااة الشااعبً واضاادا ، وكا

 .عمٌقة تعٌشلا الطبقات الشعبٌة

اختلف السأاا منذ بداٌة  اذا القارا، دٌاو باات ٌطار  فاً 

لماااذا ال تثااور الطبقااات الشااعبٌة؟ والشااو فااً طا  مااود : صااٌلة

. الفعا الشعبً  و الذي طفضاى إلاى طار  الساأاا بلاذي الصاٌلة

ذي شاالدناي خاااالا عقاااد دٌااو لاااد نشاالد تدركاااا  كبٌااارا  كااذاو الااا

 .الثمانٌنات، رغد طا األوضاع االقتصادٌة باتت باللة السوم

إذا، لمااااذا ال تثاااور الطبقاااات الشاااعبٌة؟ لكاااا، لمااااذا تثاااور 

الطبقات الشعبٌة؟  ذي المسافة بٌا السأالٌا ربما تطر  مشكلة 

الوعً الذي ٌدكد الدركة السٌاساٌة، والماركساٌة منلاا خاصاة، 
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دٌااو ساانلدن باحا طاار  السااأاا ٌناات  عااا . اكماا ٌدكااد المثقفااٌ

وضع ٌددو، طي عاا فعاا ٌنلار فجاح  طو ال ٌنلار، ولاٌغ عاا 

ااغ ممكناتاا  للااذا لااد تجاارب ااجابااة الصاادٌدة . وعااً للواقااع وتلمم

لمااذا تثاور الطبقاات الشاعبٌة؟ كماا لاد تجارب ااجاباة : على سأاا

 لماذا ال تثور الطبقات الشعبٌة؟: على السأاا اآلخر

دٌااو . مااغ الااوعً الااذي ٌدكااد الماركسااٌٌا عمومااا   نااا طتل

للااذا . ال اا ٌندصاار فااً األشااكاا، فااً النااا ر، فااً مااا ٌنكشااف

طر  سأاا لماذا تثور الطبقات الشعبٌة دٌنماا ثاارت، وداٌا لاد 

ورغاد ط مٌاة الساأالٌا، وضارورتلما . تُثر طر  الساأاا اآلخار

بعااد المنلجٌااة، فاالا المشااكلة تتمثااا فااً طا السااأاا األوا طاار  

ثااور  تلااو الطبقااات، والسااأاا اآلخاار ٌطاار  لااٌغ للبدااو فااً 

ممكنات الثور  اآلا، با ٌطر  ما طجاا التحكٌاد علاى خماود تلاو 

اغ باحا انتفاضاة جدٌاد  . الطبقات، وخنوعلا للذا لاا ٌجاري تلمم

و تلاو  ٌمكا طا تدادو فاً معناد الادوا العربٌاة، رغاد بادم تدارم

ر ومورٌتانٌاا واألردا مثاا الملار الطبقات فً العدٌد ما الادوا،

والٌما، ورغاد النشااط ااضارابً الكبٌار الاذي ٌدادو فاً مصار 

 .منذ طكثر ما سنة

طي السٌاسااوي، الااذي ٌتعامااا مااع " )السٌاسااً"إا الااوعً 

لاا ٌساتطٌع توقماع دادوو انتفاضاات، ألنا  ال ( السٌاسة كحداداو



7 

 

ٌرى الواقع، الواقع االقتصادي االجتماعً طوال ، دٌو  نا ُتصانع 

سٌاسااة، و نااا ٌباادط التلٌٌاار، وكااذلو  نااا ٌنبنااً نشاااط الداا ر ال

ا إلى فعا واٍع كا نشاط جماا ٌري عفاوي . الماركسً لكً ٌتدوم

و نا ٌنقلر مٌا اا القاوى، دٌاو تفارس السالطة جبروتلاا عبار 

طجلااا   المخاااابرات والشااارطة والجاااٌف، وعبااار الخاااوف الاااذي 

لاا ٌجعاا  ألا انفجار تلاو الطبقاات. ت رع  فً الطبقات الشعبٌة

لكاااا تلاااو القاااوى و ناااا  فاااً الواقاااع، األمااار الاااذي ٌجعاااا قااارارا  

إا قاو  السالطة تنباع ماا . بلستالد السلطة طمرا  ممكنا  " بسٌطا  "

تماساااكلا، ومقااادرتلا علاااى طا تقاااٌد جٌشاااا  قاااادرا  علاااى الاااردع 

الداخلً، األمر الذي ٌسمح للطبقاة الرطسامالٌة النلار وإساتلالا 

لكااا . ات فعااا، طو مقاادر  علااى التااذمرالطبقااات الشااعبٌة دوا ردم 

النلر ساوف ٌفضاً، فاً إطاار عملٌاة تراكمٌاة، إلاى عجا  تلاو 

، "مدتومااا  " نااا تصاابح االنتفاضااة طماارا  . الطبقااات علااى العااٌف

الخااوف مااا الساالطة والمااوت : دٌااو ٌتساااوى الخااوف والمااوت

 .جوعا  

للااذا تنطلااق الماركسااٌة مااا بلااور  برنااام  الطبقااة العاملااة 

مااا تددٌااد ذاتلااا كولٌااات وعااً وتننااٌد للااذي الطبقااة، الطبقااً، و

لكً ٌتشكا الد ر الماركسً، ولكً تصبح الطبقة العاملة طبقاة 

لاذاتلا، طي طبقااة تعااً مصااالدلا وتعاارف طا ذلااو ٌفاارس علٌلااا 
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وإذا كاااا الااوعً الماركسااً . إسااتالد الساالطة لتدقٌااق برنامجلااا

ل  إلاى فعاا ٌفارس ط" خارج"ٌتبلور  ا ٌنادغد، الطبقة، فلا تدوم

األماار الااذي ٌفاارس االنطااالق مااا وعااً . ٌناادم ، بلااذي الطبقااة

وجود ا، ووعً نروفلا، ومشاكالتلا، والنشااط عبر اا لتدقٌاق 

اااغ توتراتلاااا ماااا طجاااا . مصاااالدلا البساااٌطة واألساساااٌة وتلمم

وبالتااالً تننٌملااا فااً كااا . تدوٌللااا إلااى فعااا مطلبااً وسٌاسااً

 .لى الوصوا إلى ذلواألشكاا الممكنة للتننٌد، التً تساعد ا ع

، طي (طو بالننري)وإذا كاا الوعً الماركسً ٌبدط بالمجرد 

ا إلاى الفعاا : بما ٌة الماركسٌة منلجٌتلا وقوانٌنلا، فالا التداوم

وإال نلاات . بنروفلااا ومشااكالتلا: ٌفاارس الااوعً بلااذي الطبقااة

تلا الدقٌقٌاة نشاحت ماا  اذا ". طكادٌمٌا  "الماركسٌة مبدثا   إا قوم

لذي تددثا  ماع الطبقاة العاملاة، دٌاو عبار ذلاو ُتدقاق اارتباط ا

 .التلٌٌر، وتأسغ لنمط اقتصادي اجتماعً وسٌاسً جدٌد

وإذا كانت مشكلة الماركسٌة الرا جة تكماا فاً طنلاا لاد تار  

واقع الطبقات والصراع الطبقً، فقد كانت بعٌد  عاا طا : الواقع

عااا وبالتااالً كاناات بعٌااد  . تخااوس فااً التجرٌااد، فااً الننااري

الماركسااٌة ذاتلااا، ألا الننااري  ااو طساااغ وعااً الواقااع، واقااع 

للااااذا غرقاااات فااااً سااااطدٌة . الطبقااااات والصااااراعات الطبقٌااااة

جعلتلااا  امشااا  للطبقااة المسااٌطر ، تنتقااد وتعاارس " سٌاسااٌة"
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و ً بذلو كانات بعٌاد  عاا الطبقاة . المطالر، وتداوا طا ترشمد

ا العاملة دتاى و اً تانند قطاعاات منلاا، األمار الاذي كا اا ٌداوم

بدا طا ٌكوناوا قاوم  " الدٌمقراطً" أالم إلى النشاط ااصالدً 

 .تلٌٌر فً وضع ٌدتاج إلى دور د ما طجا انتصار البدٌا

لماذا ساتثور الطبقاات الشاعبٌة؟ : إذا، ٌجر طا نسحا الٌود

وكٌف ننند انتفاضتلا لكً تدقق التلٌٌر؟ كٌف سٌتحساغ دا ر 

وتننٌد فعللا، علاى طرٌاق  قادر على تطوٌر نشاط تلو الطبقات،

االنتفاضاااة التااااً تطااااٌح بالرطسااامالٌة التابعااااة الكومبرادورٌااااة، 

وتأسغ لنناد بدٌا ٌعبر عا مطامدلا؟  ذا  و الجلاد النناري 

و ذا  و الدور الفعلً الضاروري ماا طجاا طا . الضروري الٌود

 .تنتصر االنتفاضة

ااح طا الموضااوعات التااً ٌتناوللااا  ااذا  و نااا طودم طا طوضم

كتاااار تخااافم ناااروف ثمانٌناااات القااارا العشااارٌا فاااً الاااوطا ال

العرباااً، ساااوام ماااا دٌاااو األداااداو طو األرقااااد، لكاااا المساااحلة 

د علٌلا  ً مسحلة را ناة، و اً طا الطبقاات  األساسٌة التً ٌأكم

الشااعبٌة لااٌغ قاادرا  للااا طا تكااوا ساااكنة، بااا طنلااا فااً لدنااات 

و و تنفجااار، بعاااد تاااراكد االدتقااااا المتااارابط ماااع اااق  تتدااارم تعمم

وطا الصراع المثمر  و ذاو الذي ٌاربط  اذي الدركاة . االستلالا
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و ااذا االنفجااار فااً صااٌرور  سٌاسااٌة ٌكااوا للدركااة الماركسااٌة 

 ااذا  ااو نمااط الصااراع الطبقااً الااذي ٌقااود إلااى . دورا  فعلٌااا  فٌلااا

 .انتصار

اااا مواقاااف تركااا  علاااى  النصاااوف الاااوارد  الدقاااا  إذا، تمثت

الوطا العرباً، وتكشاف طسابابلا،  دتمٌة ددوو االنتفاضات فً

. كما تشاٌر إلاى نواقصالا، وبالتاالً تادعو إلاى دور ثاوري جدٌاد

، فاً فتارات دادوو تلاو االنتفاضاات 40ـا 33وكتبت بٌا طعاواد 

، السااوداا نٌساااا 8431، الملاارر ٌناااٌر 8431تااونغ ٌناااٌر )

 (.8431، مصر 8431

ا وربمااا ال تكااوا األرقاااد التااً جاارى االعتماااد علٌلااا دٌنلاا

دقٌقااة تمامااا ، لكنلااا مودٌااة ألنلااا تشااٌر إلااى طبٌعااة االسااتلالا 

الطبقاااً، ومااادى الفاااارق باااٌا األجاااور والداجاااات الضااارورٌة 

لمعٌشااة الفاارد، وبالتااالً اللدنااة التااً كاناات تداادو فٌلااا تلااو 

وانطالقا  ما تدلٌلً  ذا كنت طشارت إلاى ادتمااالت . االنتفاضات

ا، التاً دادثت بعاد ددوو انتفاضات فاً مصار والج ا ار واألرد

ولقااد طبقٌاات النصااوف كمااا  ااً، مااع خاتمااة كناات كتبتلااا . ذلااو

، لكنا  لاد ٌصادر، 8434كمدخا للكتار دٌنما قررت نشاري سانة 

خصوصاااا  وطا الوضاااع السٌاساااً كااااا قاااد طلاااى بعاااد الدااارر 

اامبرٌالٌة األولى ضد العراق، وبدم اساتراتٌجٌة الساٌطر  علاى 
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األمٌركٌاة علاى ضاوم انلٌاار  الوطا العربً ما قباا اامبرٌالٌاة

د ااا كقااو  عنمااى ودٌااد  لكااا . الاانند االشااتراكٌة، وبالتااالً تفرم

رغد توسع السٌطر  اامبرٌالٌة بادتالا العراق، والسعً لتلٌٌار 

الجلرافٌا السٌاسٌة للمنطقة، وكذلو الدور الصلٌونً المارادف، 

 والسٌاسة التً اتبعتلا الدولة الصالٌونٌة اكمااا الساٌطر  علاى

الضفة اللربٌة، وتصافٌة المقاوماة الفلساطٌنٌة، رغاد االنتفاضاة 

، 700، والثانٌاة التاً بادطت سانة 8432األولى التً ددثت سانة 

اااق تبعٌاااة الرطسااامالٌات العربٌاااة  فقاااد ترافاااق كاااا ذلاااو ماااع تعمم

للرطسماا اامبرٌالً، وانفتا  السوق العربٌة لنلب ، واستدواذي 

ا الرطسامالٌات التابعاة وبالتا. على جام الفا س المتدقتاق الً تداوم

فقد تعممات دالاة اافقاار فاً كاا . تلو إلى مافٌات رجاا األعماا

الااوطا العربااً، وإنداادرت طبقااات تداات خااط الفقاار، وت اٌاادت 

و و األمار الاذي طعااد الوضاع إلاى . طعداد الملمشٌا والمعطلٌا

عقد الثمانٌنات ما دٌاو التاوتر االجتمااعً، وبالتاالً ادتمااالت 

مااع ت اٌااد الف ااات االجتماعٌااة التاااً . انتفاضااات جدٌااد  داادوو

تنخااارط فاااً ااضااارابات، ساااوام العمااااا طو الفالداااٌا، طو ذوي 

وبالتااالً  ناااو كتلااة ملمااة تاادخا معمعاااا الصااراع . الشاالادات

الطبقً، وربما تتدضر لكً تنفجر فً انتفاضة فً لدنة ارتفاع 

 .األسعار كما ٌددو فً  ذي الفتر 
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ط دف ما إصدار  اذا الكاراغ إلاى التحكٌاد والشو فً طننً 

إنلاا طرٌاق . بحا االنتفاضة باتت طدا  طساسٌة فً تدقٌق التلٌٌار

التلٌٌر فً كا النند الكومبرادورٌة، و اً ممكناة، باا ٌمكاا طا 

 .طقوا دتمٌة طٌضا  
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الفصا 
 :األوا

 دور الطبقات الشعبٌة
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 ـ دور الجما ٌر 8
و السٌاساً ٌصانع فااً منطقاة المشاارق الشاو فاً طا الدااد

العربااً، وتددٌاادا  فااً فلسااطٌا والمنطقااة المدٌطااة بلااا، ولااذلو 

والشاو طٌضاا  طا . فلً تستدوذ علاى اال تمااد ااعالماً عموماا  

قضاااٌا المشااارق العربااً  اماااة، ودساسااة، وطساساااٌة بالنسااابة 

. لكنلاا لٌسات األداداو الودٌاد  علاى طي دااا. للجما ٌر العربٌة

كل  ٌعٌف طدداثا  جساما ، وٌضمر على مخاضاات  اماة، فالوطا 

 .تنفجر  نا، طو تبر   ناو

وإذا كااااا الدااادو الفلساااطٌنً ناااا باااار ا  طٌلاااة السااانوات 

الماضٌة، فلا ددثٌا كاللذٌا جرٌا فً تاونغ والملارر ماأخرا ، 

ٌبر اا مكنونات الجما ٌر العربٌة كللاا، وٌعطٌااا مأشارا  علاى 

فلقااد . ً  اذا الاوطا العربااً الكبٌارقضااٌا  اماة طخاارى تجاري فاا

اناادفعت الجمااا ٌر فجااح ، تعباار عااا غضاار تااارٌخً طوٌااا، فااً 

و ااذاا الداادثاا لااد ٌكونااا األولااٌا، بااا جاااما ضااما . الشااوارع

فااً  8422كااانوا الثااانً  84و 83سلساالة متتالٌااة، باادطت فااً 

ٌونٌااو  78تااونغ، ثااد فااً  8423ٌناااٌر فااً  71مصاار، ثااد فااً 

/ 74/87ثد فاً .. فً السوداا 8433 فً الملرر، ثد فً 8438

فااً تااونغ ثااد بعااد ا فااً دااوالً طساابوع فااً  2/8/8431ـ  33
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 .الملرر

وإذا كااااا الصاااراع ضاااد الكٌااااا الصااالٌونً كقاااو  اداااتالا 

خارجٌة ٌحخذ طابعا  سٌاسٌا  فاً المشارق العرباً، بلادف تدرٌار 

األرس، فاالا الصااراع فااً الجاناار اآلخاار ٌحخااذ طابعااا  اقتصااادٌا  

والشاو فاً طا  نااو ترابطاا  وثٌقاا  باٌا الصاراعٌا، ألا  .مطلبٌا  

قو  االدتالا الصلٌونً  اً جا م ماا قاو  اامبرٌالٌاة العالمٌاة 

لكاااا النضااااا السٌاساااً . التاااً تنلااار مختلاااف الااادوا المتاااحخر 

ٌتراجااع بساابر ضااعف الدركااة الوطنٌااة طساسااا ، فااً نااا  جااود 

قااااوى شاااااما ليمبرٌالٌااااة األمٌركٌااااة والكٌاااااا الصاااالٌونً وال

الرجعٌااة، بٌنمااا وفااً نااا النااروف نفساالا ٌتسااع دور الجمااا ٌر 

 .العربٌة، وٌ داد دور ا فً النضاا

كاااات الجما ٌرٌاااة طمااارا   و اااذا ماااا ٌجعاااا لفااات الننااار للتدرم

 .ضرورٌا  

فبٌنماااا ت ٌاااد اامبرٌالٌاااة ماااا ساااٌطرتلا وتوساااع فاااً دور 

للاا وفاق « مستعمر »الكٌاا الصلٌونً، لتدوا الوطا كل  إلى 

ا ومضااامٌا جدٌااد ، نجااد ا توجااد نروفااا  جدٌااد  للنضاااا طشااكا

ألنلااا كلمااا  ادت مااا سااٌطرتلا، و ادت مااا تدكااد . الجمااا ٌري

طدواتلااا، كلمااا  ادت فااً نلاار الااوطا اقتصااادٌا ، وبالتااالً  ادت 

مااا فقاار الجمااا ٌر الشااعبٌة، ألنلااا تخضااعلا للقااانوا الرطساامالً 

 ااً تقااود األساسااً، القااا د علااى الدصااوا علااى طقصااى ربااح، و
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 :بذلو ما خالا شكلٌا  ما

ـاا اسااتلالا الشااركات االدتكارٌااة، والبنااوو الدولٌااة لقااو  8

 .العما المدلٌة

 .ـ صادرات السلع اللا لة التً ٌستوعبلا الوطا7

ٌتد كاا ذلاو ضاما سٌاساة اقتصاادٌة تفرضالا اامبرٌالٌاة، 

وتقود على طساغ تخرٌر القاوى المنتجاة فاً مجااالت ال راعاة 

تددٌاادا ، لٌبقااى السااوق مسااتوردا  لكااا الساالع تقرٌبااا ، والصااناعة 

، وٌادفعلا إلاى طلار «الادوا»مما ٌأدي إلى عج  فاً موا ناات 

المساااعدات واالقتااراس مااا جلااة، وإلااى  ٌاااد  الضاارا ر علااى 

الجمااا ٌر الفقٌاار  مااا جلااة طخاارى، ألا النااات  القااومً ٌبقااى 

 مدااادودا  ضاااما السٌاساااة االقتصاااادٌة  اااذي، وألا الضااارا ر ال

تفرس على الف ات المستللة والنا بة باا تفارس علاى الطبقاات 

 .الشعبٌة

وكا ذلاو ٌادفع ف اات مت اٌاد  ماا الجماا ٌر إلاى طا تعاٌف 

دد الفقر المتعارف علٌ ، ومثاا مصار واضاح فاً  اذا المجااا، 

ما الساكاا تعاٌف % 32دٌو طا التقدٌرات تشٌر إلى طا نسبة 

ارتبااط الساوق المدلاً ٌترافق كا ذلاو ماع . تدت مستوى الفقر

بالسوق العالمً، وبالتاالً اساتجالر ناوا ر األ ماة الرطسامالٌة 

مااااع ساااالعلا، ومنلااااا االرتفاااااع المسااااتمر فااااً طسااااعار الساااالع، 
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 .والتضخد

وتااحتً سٌاسااات الدكومااات، واللادفااة طساسااا  إلااى مداولااة 

تقلااٌف العجاا  فااً الموا نااات العامااة، سااوام عااا طرٌااق  ٌاااد  

رفع الدعد عا السلع األساسٌة طو عاا  الضرا ر، طو عا طرٌق

، لتفجااار ط ماااة «...كاااالخب  واألر  والساااكر والشااااي»بعضااالا 

شااااملة، تااادفع الجماااا ٌر إلاااى طا تعبااار عاااا ساااخطلا ونقمتلاااا 

 .بمنا رات عارمة

ومااااا داااادو فااااً تااااونغ والملاااارر طخٌاااارا   ااااو انتفاضااااة 

جما ٌرٌااة شاااملة، فجرتلااا قاارارات الدكومااة برفااع سااعر الخباا  

و ااو الساابر نفساا  الااذي طدى إلااى كااا . اد األخاارىوبعااس المااو

االنتفاضات األخرى فاً مصار والساوداا وتاونغ والملارر فاً 

وٌبدو طا ت اٌد السٌطر  اامبرٌالٌة سوف ٌ ٌد ا عنفاا  . السابق

ألا الجما ٌر المل ومة سٌاساٌا  تا داد فقارا ، وتضاٌق . واتساعا  

 .قسوت سبا العٌف طماملا مع تراجع فرف العما، وت اٌد 

وإذا كانااات وطاااح  الدااادو السٌاساااً فاااً المشااارق العرباااً 

ساااوف تبقاااى كبٌااار ، وتدناااى با تمااااد واساااع، فااالا صاااٌدات 

الجما ٌر ٌجر طا تدنى با تمااد تساتدق ، فلاً طسااغ الدادو 

 .السٌاسً

 ...ـ درغ انتفاضة تونغ7
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شلدت تونغ مع األٌاد األخٌار  ماا العااد الماضاً وبداٌاة 

و ااً انتفاضااة فااً . ة عماات كااا الاابالد ااذا العاااد انتفاضااة شااامل

، 8422مصااار )سلسااالة انتفاضاااات بااادطت طواساااط السااابعٌنات، 

، وٌباادو طنلااا (8433، السااوداا 8438، الملاارر 8423تااونغ 

سااوف تسااتمر، وطساابابلا اقتصااادٌة طساسااا ، و ااً بدااق ثااورات 

الخب ، دٌو ت اٌدت الف ات االجتماعٌة التً تعٌف تدت مستوى 

 .بً الكبٌرالفقر فً وطننا العر

إا اامبرٌالٌاااة تنلااار وطنناااا مباشااار  طو عبااار الشاااركات 

المتعدد  الجنسٌات، كماا تنبلا  الف اات الكومبرادورٌاة المرتبطاة 

باامبرٌالٌاااة، وتلجاااح الف اااات الداكماااة، إضاااافة إلاااى ماااا تنبلااا  

لدسابلا، إلى تموٌا طجل تلاا ودوا ر اا الفاساد  و الباذخاة ماا 

وارد األساساٌة، وت ٌاد الضارا ر قوت الشعر، فترفع طساعار الما

والرسااود المباشاار  وغٌاار المباشاار ، كمااا ٌقااود البنااو الاادولً، 

بمطالبااة  ااذي الاادوا برفااع الاادعد عااا كااا المااواد الضاارورٌة، 

طموالاا  « لتونٌااف»و ٌاااد  طسااعار ا، لٌخلااق األجااوام المناساابة 

ومساعدات ، ولفتح المجاا طماد شركات النلر العالمٌة المتعادد  

 .اتالجنسٌ

إا الجمااا ٌر الشااعبٌة تسااٌر ندااو الفقاار الماادقع لكااً ٌثااري 

األثرٌااام، وت ٌااد الف ااات االدتكارٌااة العالمٌااة ملٌاراتلااا، ولكااً 
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 ...تستخدملا فً صناعة طجل   الدمار والقمع

وتاااونغ طداااد المواقاااع التاااً تمتصااالا الشاااركات المتعااادد  

الجنساااٌات، وتثاااري الف اااات الكومبرادورٌاااة فٌلاااا علاااى دساااار 

 .ما ٌر الشعبٌة الكاددةالج

لقااد اتساامت االنتفاضااة بعفوٌتلااا، و ااً الساامة العامااة لكااا 

و ااذا ٌاادلا علاى ماادى انسااداق . االنتفاضاات فااً الااوطا العرباً

وإذا كااا الطاابع . الجما ٌر، وعلى اندفاعلا للدفاع عا وجود ا

االقتصادي المطلباً  او اللالار علٌلاا، فاجا الجماا ٌر الشاعبٌة 

طداتلا فً النضاا السٌاسً، القو  السٌاساٌة التاً  تفتقد قٌادتلا،

تبااو الااوعً السٌاسااً فٌلااا، وتاادفعلا لخااوس معمعاااا النضاااا 

 .الثوري، عبر فلد مشاكللا االقتصادٌة

إا الااوطا العربااً بداجااة للقااوى السٌاسااٌة القااادر  علااى 

الاادفاع عااا الجمااا ٌر الشااعبٌة، وقٌاااد   ااذي الجمااا ٌر لخااوس 

ً القاادر علاى إساقاط األننماة الرجعٌاة، معمعاا النضاا السٌاس

ومواجلااااة اامبرٌالٌااااة، طدا  الشااااركات المتعاااادد  الجنسااااٌات، 

و اااذي قضاااٌة . والسااعً اقاماااة ننااااد دٌمقراطاااً شااعبً موداااد

 ...مطرودة على المناضلٌا الثورٌٌا

إا انتفاضة تونغ تأكد ماا طكدتا  االنتفاضاات الساابقة فاً 

. جماا ٌر ملٌاح  للثاور مصر وتونغ والملرر والساوداا، إا ال
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 .إنلا تقاتا، تل  األننمة، وإنلا تخوس معمعاا النضاا

ومثلت االنتفاضة الجدٌد  خطو  متقدمة بشموللا وعنفلاا، 

 .رغد غٌار القوى المننمة طو شب  المننمة

 ..الجما ٌر ملٌح  للثور 

 ..والجما ٌر تخوس معمعاا النضاا

 . ذا  و درغ انتفاضة تونغ

 ...ـ بعد تونغ3
 جام دور الملرر

انتفضات الجماا ٌر الشاعبٌة، ولاد تماس طٌااد معادود  علاى 

انتفاضة تونغ، والوطا كل  ٌعاٌف دالاة مخااس عساٌر ، وإذا 

كاناات االنتفاضاااة بااادطت فاااً تااونغ بداٌاااة  اااذا العااااد، وانتقلااات 

للملرر، فلا مسابباتلا قا ماة فاً طكثار ماا بلاد عرباً، فلضاافة 

 .اا، واألردالتونغ والملرر،  ناو مصر والسود

، فكلمااا ا دادت السااٌطر  اامبرٌالٌااة  ًم والساابر واضااح جلاا

ا داد النلاار، وكااحا اامبرٌالٌااة تقااود الٌااود بالاادور الااذي كاناات 

 ٌاد  فقر : تقود ب  البرجوا ٌة األوروبٌة طواسط القرا الماضً

طلٌغ قانونلا واددا ،  ٌاد  تراكد رطغ الماا، طي  ٌاد  . الفقرام

 الربح؟

ضة الملرر الٌود، طخذت سمات انتفاضة تونغ التً وانتفا
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دٌاو شاملت المادا األساساٌة، ومنااطق . ددثت باألمغ القرٌار

واسعة ما الرٌف، وقامت بلا الجما ٌر الشعبٌة، دوا طا تلعار 

القااوى السٌاسااٌة دورا  مباشاارا ، دتااى الكونفدرالٌااة الدٌمقراطٌااة 

لعاار دورا  ، لااد ت8438د ٌااراا  78للشاالا التااً قااادت انتفاضااة 

. كمااا طنلااا نتجاات عااا  ٌاااد   طسااعار الساالع األساسااٌة. مباشاارا  

 .تراجع النناد عا خطوات : وانتلت بنفغ الطرٌقة

ولربما تدصا انتفاضات فً مصر طو السوداا لتحخاذ نفاغ 

فاأل مة تشما كا الاوطا، وتأشار إلاى طا اامبرٌالٌاة، . السمات

غ قااو  ادااتالا وعلااى رطساالا اامبرٌالٌااة األمرٌكٌااة، غاادت لااٌ

خارجً فقط، با وقو  استلالا داخلً، تونف قدراتلا السٌاسٌة 

ااف طدواتلااا فااً الااوطا  والمعنوٌااة، وقوا ااا العسااكرٌة، كمااا تونم

لكً تنلر ( الكٌاا الصلٌونً واألننمة الرجعٌة العربٌة)العربً 

خٌااارات الاااوطا، وت ٌاااد ماااا فقااار الجماااا ٌر، لت ٌاااد ماااا تاااراكد 

م ٌااا دادوا فقااارا ، والقلاااة المرتبطاااة لاااذلو فاااالفقرا. رطساااماللا

 .باامبرٌالٌة ت داد غنى، والوطا ٌقاد ندو التفتت والخرار

والملرر ج م ما  اذا الاوطا، ولاذلو فالجماا ٌر الشاعبٌة 

وماا ٌراقار الوضاع . فٌ  تسٌر ندو الفقر المدقع، والقلاة تثاري

ٌرى نوا ر عدٌاد  تادام علاى ذلاو، منلاا انتشاار ناا ر  الساكا 

ابر، البلااام، واللاارور عااا العا لااة بساابر العجاا  عااا فااً المقاا

ورغااد ذلااو . الاا ...إعالتلااا، العجاا  عااا تساادٌد طسااعار الكاارام و
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ٌلجح النناد إلى إفقار الفقرام، فٌخفس العملة، وتخفاٌس فارف 

العماااا، وتقلاااٌف الااادعد الدكاااومً للسااالع األساساااٌة، و ٌااااد  

سافر، الرسود على المنتوجات والخدمات، وإداداو رساد علاى ال

التضااااااما »وعلاااااى امتداناااااات البكالورٌاااااا، و ٌااااااد  ضااااارٌبة 

 ...، وغٌر ا، وغٌر ا«الوطنً

ولذلو تخوس الجما ٌر معمعاا النضاا، دفاعا  عا دٌاتلا 

وتصاار جاااد غضاابلا علااى . ووجود ااا، وضااد القلااة المسااتللة

، ...(الساااٌارات الفار اااة، المتااااجر الضاااخمة و)مناااا ر الثااارام 

 .بحا تعٌف، طا تعٌف فقط وتل  الوضع كل ، مطالبة

وما طكدت  االنتفاضة ٌتمثا فً جارط  الجماا ٌر رغاد القماع 

ات للادفاع عاا . الذي تعرضات لا ، والقتلاى الاذٌا ساقطوا لقاد  بم

لقااد سااقط . وجود اا فلااد ٌر بلاا إطااالق الرصاااف، وال الساجوا

كمااا طا . عنصاار الخااوف لاادٌلا ولااد تعااد تحباا  لكااا طجلاا   القمااع

تااونغ لاا  داللتاا  الكبٌاار ، ألناا  ٌأكااد طا  ت امنلااا مااع انتفاضااة

األ مة وادد ، وطا النضاالت مترابطة، وطا تدرو الجما ٌر فً 

ناااة  ٌم موقاااع ٌدف م اااا فاااً موقاااع دخااار،  وطا تصااادٌلا لسااالطة مع

ثاد إنلاا تادلا علاى مادى . ٌعطٌلا الجرط  للتصادي لسالطة طخارى

انسااداق الجمااا ٌر، وبالتااالً تبلااور الصااراع، وتداادد طقطاباا ، 

التالً طٌضا  بداٌة نشاط الجما ٌر الثاوري علاى طرٌاق إساقاط وب
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 .القلة المستللة، وتدقٌق الدرٌات الدٌمقراطٌة الدقة

اق األ ماة ألا اامبرٌالٌاة ت ٌاد  إا الوضع ٌسٌر باتجاي تعمم

مااا سااٌطرتلا، وبالتااالً نلبلااا، وألا القلااة المسااتللة ت ٌااد مااا 

لاذلو تلجاح إلاى  ٌااد  وألا  ذي الدوا كللا فً ط مة، . استلالللا

. الضرا ر والرساود، وتفاتح األساواق مشااعا  للنلار اامبرٌاالً

ولذلو فلا دور الجما ٌر سوف ٌ داد، ولساوف ٌشاما قطاعاات 

واسعة، ترى طنلا لد تعد قادر  على العٌف، كما طا ط مة الف ات 

ااق، كااذلو ط مااة  لة سااوف تتعمم وبالتااالً فاالا . «الاادوا»المسااتلب

سوف تلتنً، وطساالٌر نضااللا ساوف تتطاور، تجربة الجما ٌر 

ما النضاا السلبً الساعً لتدطاٌد مناا ر الثارام، إلاى الساعً 

لة، وما المنا رات العفوٌاة، إلاى النشااط  اسقاط الف ات المستلب

الثوري المانند، وماا المناا رات السالمٌة، إلاى مواجلاة عناف 

األننماااة باااالعنف الثاااوري، وطا التجرباااة ساااوف تخلاااق القاااوى 

 .قادر  على قٌاد  الجما ٌر، وعلى تعب تلا وتطوٌر وعٌلاال

ولقد طبر ت انتفاضة الملرر، كما طبر ت انتفاضاة تاونغ، 

ضعف دور القوى السٌاسٌة، وضعف عالقتلا بالجماا ٌر، و اذي 

القااوى السٌاسااٌة، وتداارد الجمااا ٌر « تسااقط»مشااكلة طساسااٌة، 

 .ما طال علا

لقااوى السٌاسااٌة ولااذلو تبقااى الملمااة الملدااة  ااً بلااور  ا

القااادر  علااى لعاار دور ثااوري، وقٌاااد  الجمااا ٌر علااى طرٌااق 
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وإذا كاناات األ مااة شاااملة فاالا الداجااة لقااوى . تدقٌااق ط اادافلا

تطر  القضاٌة القومٌاة بكاا طبعاد اا السٌاساٌة والطبقٌاة، قضاٌة 

ملدااااة، لكااااً تسااااتطٌع مواجلااااة اامبرٌالٌااااة، نا بااااة الااااوطا، 

 .لقمع واالستلالا فٌ والمسٌطر  علٌ  و الداعمة لقوى ا

والدرغ األساسً الٌاود طٌضاا ،  او طا الجماا ٌر مساتعد   

للنضاااا، ملٌااح  لاا ، وطا ت اٌااد السااٌطر  اامبرٌالٌااة، ٌ ٌااد مااا 

 .دور ا الثوري، ال العكغ

 ...بعد تونغ، جام دور المعرر

وبعد الملرر سوف ٌحتً دور بقعة طخارى، فاالوطا ٌعاٌف 

 ٌكاوا إال بانتفاضاة الجماا ٌر، ط مة مستعصاٌة الداا، ودلملاا ال

 ...بتننٌملا، وتودٌد قوا ا

 ...ـ وبعد انتفاضة الملرر1
  ا ٌحتً دور مصر؟

طعلنت جرٌد  األ الً لساا داا دا ر التجماع الاوطنً     

الوداادوي التقاادمً فااً مصاار، طا الدكومااة اتخااذت قاارارا  ساارٌا  

كاا و. «كافة السلع والخدمات»بلللام الدعد عا  2/87/33ٌود 

ملٌااوا جنٌاا   7000مشااروع الخطااة الخمسااٌة قااد اعتمااد مبلاا  

 .للذا اللرس( قرف 870= الدوالر )

( كااانوا الثااانً)ٌناااٌر  83/4ومااا المعااروف طا انتفاضااة 
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، ددثت بعد رفع الادعد عاا بعاس السالع الاذي كااا ٌبلا  8422

ملٌااوا  100ملٌااوا جنٌاا ، مااع  ٌاااد  فااً األسااعار بللاات  720

 .جنٌ 

بٌااق القاارار تاادرٌجٌا ، بعااد انتلااام انتخابااات وسااوف ٌباادط تط

وسوف ٌاأدي إلاى ارتفااع طساعار الخبا ، وكافاة . مجلغ الشعر

الماااواد التموٌنٌاااة األساساااٌة، والبنااا ٌا والكلرباااام والمالباااغ 

اار القاارار ط مااة جدٌااد ، وٌقااود إلااى انتفاضااة . الشااعبٌة فلااا ٌفجم

 !عارمة؟

 84و 83إا إللام الدعد، و او السابر األساساً النتفاضاة 

وطوا  8423كااانوا الثااانً 71، وانتفاضااة 8422كااانوا الثااانً 

 82، و8438د ٌاااراا  78فاااً تاااونغ، و 8431كاااانوا الثاااانً 

فااً الملاارر، سااوف ٌضااٌف طعبااام جدٌااد   8431كااانوا الثااانً 

ماا الساكاا % 32وما المعروف طا  ناو . على الف ات الفقٌر 

 .ٌعٌشوا تدت مستوى الفقر

: اللااام الاادعد لسااببٌا، األوا إا النناااد المصااري مضااطر

. طلاار البنااو الاادولً الااذي ٌقاادد القااروس والمساااعدات اللامااة

و ااذا ٌعنااً  ٌاااد  فقاار . والثااانً العجاا  المت اٌااد فااً الموا نااة

 .ولذلو فلا االنتفاضات قادمة. الفقرام

 ـ القروس كدا أل مة الفقر 1
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بعد شلرٌا ما طدداو تاونغ، وشالر ونصاف ماا طداداو 

و اااً .  الااات دثاااار االنتفاضاااة الجما ٌرٌاااة واضااادةالملااارر، ال

دٌاو اعتقاا : واضدة على طصعد  ثالثة، على العٌد الادٌمقراطً

شخصااااا  فاااً الملاااارر، وعاااادد لاااد ٌداااادد فااااً  870طكثااار مااااا 

ولقاد عماد الننااد الملرباً، لمداكماة المعتقلاٌا، وطصادر .تونغ

طداكااا  قاسااٌة علااى عاادد ماانلد، وصاالت إلااى خمااغ ساانوات مااع 

والمعتقلاااوا ٌنتماااً معنملاااد ألدااا ار . ٌاااة كبٌااار غراماااات مال

المعارضااة، االتداااد االشااتراكً للقااوات الشااعبٌة، مننمااة العمااا 

كماااا عماااد ... الااادٌمقراطً الشاااعبً، دااا ر التقااادد واالشاااتراكٌة

النناااد إلااى إغااالق طربعااة مجااالت فكرٌااة وطدبٌااة، وإلااى توقٌااف 

 جرٌاد  البٌااا عااا الصادور، و ااً الجرٌاد  الناطقااة باساد داا ر

طناواا »التقدد واالشتراكٌة، وإلى مراقبة بقٌة صدف المعارضة 

 .«واالتداد االشتراكً

وفااً تااونغ طقاادد النناااد علااى شااق االتداااد العاااد التونسااً 

وعلااى الصااعٌد االقتصااادي لااد .  للشااعر، بتشااكٌا اتداااد مااوا 

ٌتراجع النناد التونسً عا رفع طساعار الماواد األساساٌة، دٌاو 

ر  ٌاد  األسعار  ، وكااا قابال  رفعلاا بنسابة %81إلى  80بٌا قرم

810.% 
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طماا علاى صاعٌد الادعد الخاارجً، فلقاد نشاطت المفاوضاات 

االقتصادٌة ماع الخاارج، فا ار و ٌار التعااوا والتنمٌاة الفرنساً 

تونغ ووقع ثاالو اتفاقاات اقتصاادٌة تلادف إلاى تقادٌد مسااعد  

رناو ملٌاوا ف 10ملٌوا فرنو، منلاا  110غذا ٌة ومالٌة قٌمتلا 

ملٌااوا فرنااو كقاارس  100طلااف طااا مااا القمااح، و 10لشاارام 

ملٌااوا  870بشاروط مٌسار  لشارام مااواد غذا ٌاة ماا فرنساا، و

 .فرنو كقرس لصالح مٌ اا المدفوعات

و ار كاتر الدولة لل راعة األمرٌكاً جاوا بلاوو الملارر، 

ووقااع اتفاقااا  لكااً تمااوا طمرٌكااا مشااترٌات الملاارر مااا الدبااور 

ملٌااوا دوالر، لشاارام  31لساانة، والمبلاا   ااو األمرٌكٌااة للااذي ا

كماا طا الوالٌاات المتداد  ساوف . ملٌوا قنطار ما القماح 8723

 .ملٌوا دوالر 311تقدد قرضا  للملرر قٌمت  

و ذا ٌوضح طا األسبار التاً قاادت إلاى انتفاضاات تاونغ 

والملرر ال الت قا مة، ألا سٌاسات األننمة ال الت كما  ً لاد 

ة علاااى االقتاااراس الخاااارجً، وتخطاااً عجااا  تتلٌااار، والقا مااا

الموا ناااات علاااى دساااار الجماااا ٌر الشاااعبٌة، ثاااد داااٌا تعبااار 

الجمااا ٌر عااا سااخطلا ت ٌااد األننمااة مااا قمعلااا، وتضااٌق علااى 

 .الدرٌات المددود  الممنودة

األ مة باقٌاة، وسٌاساات معالجتلاا ت ٌاد ا اساتفداال ، لاذلو 
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 ...فاالنتفاضات قادمة

 ـ البعد العربً 1
 االنتفاضة السودانٌةفً 

 ما  ً دالالت االنتفاضة السودانٌة عربٌا ؟

 ا مثلت ددثا  مع وال  عا ساباق التطاور العااد فاً الاوطا 

العربااً؟ لقااد جاارت مناقشااة مااا داادو فااً السااوداا مااا منطلااق 

داخلً مدس، ولد ٌجر التطرق لعالقتلا بساٌاق التطاور العرباً 

الشاو طا الاذي دادو . و اذا ماا عا   كونلاا دادثا  معا وال  . العاد

جام نتٌجة ط مة عمٌقة عصافت باالمجتمع الساودانً، إلاى الداد 

. الذي جعاا بقاام جعفار النمٌاري مساتدٌال ، وللاذا جارت إ ادتا 

وكانت المطالار الشاعبٌة واضادة إلاى الداد الاذي كااا مساتدٌال  

إبقاام البنٌاة السٌاساٌة التاً طوجااد ا النمٌاري، وللاذا ططاٌح باا ، 

علاااى عاااود  الدكاااد المااادنً، والساااما  « ٌاااوااانقالب»ووافاااق 

لكاا الشاو طٌضاا  طا ماا جارى مارتبط بساٌاق . بالنشاط السٌاسً

 .دركة المجتمع العربً عموما  

فاللااااد فاااً االنتفاضاااة الساااودانٌة طنلاااا تاااحتً فاااً إطاااار 

العربٌة الوادد  بعاد األخارى، « الدوا»اانفجارات التً تعٌشلا 

قٌاا، و اً دور  بادطت فاً العربٌاة فاً إفرٌ« الادوا»وخصوصا  

، ثاد الساوداا 8423وامتادت إلاى تاونغ عااد  8422مصر عاد 
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وتاونغ  8433والسوداا عااد  8438والملرر عاد  8424عاد 

 8431ثاااد الملااارر ومصااار عااااد ، 8431وبداٌاااة عااااد ، 8433

وربما تعود إلاى مصار وتاونغ . 8431والسوداا فً طوا ا عاد 

تمتد إلى المشرق العربً ولكا قد . والملرر وقد تصٌر الج ا ر

ماا جلاة، و الصاراعات « الادوالرات النفطٌاة»طٌضا  رغد تحثٌر 

السٌاسٌة التً تلطً الصراع االجتماعً، وتددٌادا  الصاراع ماع 

ثااد الصااراعات الطا فٌااة و . الكٌاااا الصاالٌونً، مااا جلااة ثانٌااة

فاألوضااع االقتصاادٌة متح ماة فاً طكثاار . االثنٌاة ماا جلاة ثالثاة

 .المشرق العربً« دوا»ما دولة ما 

وربما كانات غٌار واضادة . وطسبار  ذي اانفجارات وادد 

لبعس القطاعاات الشاعبٌة، لكنلاا واضادة عناد الدراساة الدقٌقاة 

 .«الدوا»لجوضاع االقتصادٌة االجتماعٌة التً تعٌشلا  ذي 

فقد ارتبطت بت اٌد الساٌطر  اامبرٌالٌاة األمٌركٌاة وا دٌااد 

امبرٌالٌاة، ماا جلاة، وتناامً شاري الف اة داد  التبعٌاة للساوق ا

ع فً انلٌار االقتصااد . الطفٌلٌة الداكمة ما جلة طخرى مما سرم

ا البلد إلاى ساوق مساتورد للسالع األجنبٌاة  المدلً عموما ، ودوم

بحسااعار ا الدولٌااة المرتفعااة، فتناااقف الاادخا المدلااً، و اارر 

جاا م  ااااد مناا  إلاااى الخااارج، بسااابر طربااا  الشاااركات متعااادد  

لجنسٌات ما جلة، وعج  المٌ اا التجاري لمصلدة االساتٌراد ا
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مااا جلااة طخاارى، وتلرٌاار الرطساامالٌٌا المدلٌااٌا طمااواللد إلااى 

وللاذا ٌا داد فقار الفقارام وتانعد . البنوو األجنبٌة ما جلة ثالثاة

قلااة بجاا م  اااد مااا النااات  المدلااً ٌصااا إلااى طكثاار مااا نصااف ، 

فال ٌكاوا  نااو . للا وتنلر الشركات متعدد  الجنسٌات ما ٌدلو

منااااف ماااا االنفجاااار، ألا الجماااا ٌر ال تساااتطٌع العاااٌف وفاااق 

الوضااع الااذي كاناات علٌاا ، دٌااو ٌااأدي النلاار االقتصااادي إلااى 

مستوى ٌجعا ف ات اجتماعٌة واسعة تعاٌف دوا مساتوى الفقار 

 .المتعارف علٌ ، فال تستطٌع الدصوا على ضرورٌات الدٌا 

لرساامٌة ولااٌغ األرقاااد ومااا ٌاادرغ األرقاااد االقتصااادٌة ا

والسااوداا مثااا واضااح فااً . الدقٌقااة فقااط، ٌالداان عمااق األ مااة

 اذي المجااا، دٌااو بللات الادٌوا المترتبااة علٌا  تساعة ملٌااارات 

دوالر، مما رفع عارم خدماة الادٌا مقارناا  بصاادرات الابالد ماا 

 8433عااد % 800إلى  8423عاد % 87السلع والخدمات ما 

كما تراجعت الصادرات باٌا عاامً . دسر تقدٌرات البنو الدولً

بساار تقلااف دجااد % 10بنساابة  8437و 38وعااامً  23و 27

فقط % 81إلى دوالً  37/33صادرات السوداا ما القطا عاد 

مااا دجملااا قبااا عشاار ساانوات، بٌنمااا تراجعاات قٌمااة الااواردات 

ملٌاار  873فقط ما دجملا قبا عشر سنوات وبللت % 3بنسبة 

نماو الكتلاة النقدٌاة ولاد تانخفس  كما تراجاع. «33، 37»دوالر 
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ولقاد بلا  متوساط معادا النماو . نسبة التضاخد إال بشاكا مدادود

وكاا متوسط معادا النماو السانوي %. 071السنوي لدخا الفرد 

وطدى  ااذا %. 8177والتضااخد % 173للنااات  المدلااً ااجمااالً 

النمااو إلااى ت اٌااد داااالت الفقاار الماادقع، خصوصااا  مااع موجااات 

بت السااوداا، ممااا طدى إلااى داادوو مجاعااة الجفاااف التااً طصااا

ملٌااوا شااخف، طي طكثاار مااا نصااف سااكاا  8871 ااددت دٌااا  

 .«8433ملٌوا شخف عاد  7073عدد السكاا »السوداا 

ودالة بعس الدوا العربٌة األخرى لٌغ طفضا، وقاد تكاوا 

 .طكثر سوما  

وللذا ال تستطٌع الجما ٌر العٌف، فتلت  عروس، وٌسقط 

تلٌٌر ال ٌأدي إلى دا جذري لج مة، ولاذلو وإا كاا ال. رأسام

طسااباب  وطوللااا غٌااار القااوى السٌاسااٌة الثورٌااة القااادر  علااى 

كاتلااا، و انفجاراتلااا العنٌفااة  تونٌااف انتفاضااات الجمااا ٌر و تدرم

لمصاالدة دااا جااذري ٌنلااً الف ااة الداكمااة وٌسااقط كااا طفكار ااا 

وخطلاااا ورمو  اااا، وخطلاااا االقتصاااادي، وٌقاااٌد سااالطة ثورٌاااة 

 . جدٌد

إا ا دٌاد اارتبااط باامبرٌالٌاة األمٌركٌاة ٌاأدي إلاى ت اٌاد 

النلاار االقتصااادي، ممااا ٌ ٌااد مااا فقاار الجمااا ٌر الشااعبٌة ومااا 
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ساادقلا، إلااى الدااد الااذي ال تعااود تسااتطٌع البقااام خامااد   امااد ، 

 .قانعة بقدر ا ومصٌر ا

وإذا كانت االنتفاضات متفرقة اآلا، تجري مر  فاً مصار، 

، طو الملاارر طو السااوداا، فاالا ت اٌااد النلاار وطخاارى فااً تااونغ

اامبرٌالً سوف ٌأدي إلى طا ٌددو ترابط معاٌا باٌا انتفاضاة 

وودااد  الناارف المعاشااً سااوف « اللااد»وطخاارى، وإا ودااد  

وللااذا لااٌغ مسااتلربا  طا تداادو . تودااد  مااود الفقاارام العاارر

وعناد ا . انتفاضة فً بلد تفضً إلى انتفاضات فً طقطاار طخارى

مصااٌر األننمااة الداكمااة ساالال ، ولااا ٌكااوا التلٌٌاار  لااا ٌكااوا

 .المددود ممكنا  

إا الوطا العربً ٌساٌر نداو االنفجاار، ولاا تفٌاد النصاا ح 

األمٌركٌة فاً مناع ذلاو، كماا لاا تفٌاد كاا الصاراعات اللامشاٌة 

فماا دامات الشاركات . التً تفجر اا الوالٌاات المتداد  وعمالأ اا

للنلر فلنلا تساتثٌر جماا ٌر  االدتكارٌة متعدد  الجنسٌات تسعى

واساااعة ضاااد ا،  اااذا  اااو قاااانوا الرطسااامالٌة األساساااً،  اااذي 

 .الرطسمالٌة التً توجد دفار قبر ا

لكاااا، ولكاااً تساااتطٌع الجماااا ٌر العربٌاااة تدقٌاااق ط ااادافلا 

الثورٌااة، ولكااً تودااد نشاااطلا الثااوري، وتطااور الصااراع مااا 

 انتفاضااات عفوٌااة ـ مأقتااة إلااى ثااور  شاااملة، مااا الضااروري
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السأاا عا دور القاوى الثورٌاة، األدا ار المعبار  عاا مطاامح 

وللذا ما الضروري طا ناولً الدركاة السٌاساٌة .  ذي الجما ٌر

. ا تماما  ٌمكننا ما تكوٌا قو  قاادر  علاى طا تلعار دورا  رٌادٌاا  

فالثور  بداجة لالستراتٌجٌة والقو  القادر  على تدقٌقلا، و اذا 

 . و ما ٌنقصنا بالضبط

الوطا العربً مقبا على نلضاة جدٌاد ، وعلٌناا طا نعاد إا 

القوى القادر  على تدوٌا االنتفاضاات إلاى ثاور  شااملة، تساقط 

كاااا القاااوى التاااً تدااااوا شااادنا إلاااى الاااورام، وتدااادو التلٌٌااار 

المطلاااور لتدقٌاااق وداااد  الاااوطا العرباااً وتدااارري، ماااا خاااالا 

ة   ٌمااااة اامبرٌالٌااااة األمٌركٌااااة طساسااااا ، وطدواتلااااا الر ٌسااااٌ

والثانوٌة وعلاى رطسالا الكٌااا الصالٌونً وكاا القاوى الرجعٌاة 

 .الداكمة والمعد  للدكد وغٌر الداكمة
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 ـ دالة اافقار المطلق  ً سبر االنتفاضة2
 واأل مة  ً فً الدركة السٌاسة

ماااذا تعناااً االنتفاضاااة التاااً دااادثت فاااً مصااار؟ وماااا  اااً 

 المعااااانً التااااً تطردلااااا؟ ولماااااذا انتلاااات دوا تدقٌااااق شااااًم

 ملموغ؟

الشو طا مصر عاشت طدداثا  كبٌر ، خالا السانوات العشار 

الماضااٌة،  ااا ت طركااااا السااالطة، وطردااات عاااددا  ماااا األسااا لة 

اللامااة، فلماااذا تخااوس الجمااا ٌر معمعاااا النضاااا الثااوري ضااد 

النناد؟ ولماذا تفشا فً تدقٌاق ط ادافلا؟ فقاد خاضات الجماا ٌر 

، 8422ر مااا عاااد ٌناااٌ 84و 83فااً مصاار، نضاااال  بطولٌااا ، فااً 

شااما مختلااف القطاعااات، وطربااو النناااد، ثااد شاالدت فااً عاااد 

انتفاضااة كفاار الاادوار، االنتفاضااة العمالٌااة التااً طالباات  8431

و ااً الٌااود تشاالد انتفاضااة . بتدسااٌا طوضاااع الطبقااة العاملااة

ودساااار معلومااااات و ٌاااار (. 8431)جلااااا  األمااااا المركاااا ي 

شاااارو فاااً  الداخلٌاااة، فااالا سااابعة عشااار طلفاااا  ماااا المجنااادٌا

 ذا إضافة لوسا ا االدتجاج المختلفاة، التاً نلارت . االنتفاضة

 .فً األوساط المختلفة
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إا  ذي الصور  تطر  سأاال  مدددا ، و و لماذا تددو  ذي 

كات؟ ولماذا بلذا الشاكا العنٌاف؟ إا دادوو  االنتفاضات و التدرم

كات ٌنلر طا  ناو نروفا  تجعا ما كا   ذي االنتفاضات و التدرم

مشااكلة جدٌااد ، ملمااا كاناات صاالٌر ، شاارار  تااأدي إلااى داادوو 

وغالبا  ما كاا السبر المباشار  او رفاع الادعد عاا . انفجار كبٌر

السلع، وبالتالً  ٌاد  طسعار بعس المواد األساسٌة، وخصوصاا  

والشاااو طا الدااادو اآلناااً المباشااار، الاااذي ٌاااأدي إلاااى . الخبااا 

تااً توجااد دالااة ال« النقطااة»االنفجااار، لااٌغ كااا شااًم، بااا إناا  

 .انتقاا ما وضع إلى وضع

فمااا  ااو الوضااع الااذي ٌجعااا الداادو الصاالٌر العااابر داادثا  

 كبٌرا ، وٌجعا الشرار  تددو اانفجار؟

إا مصر تعٌف طكثر ما مشكلة معقد ، منلا مشكلة النناد 

السٌاساً وبتوجلاتا  الخارجٌااة، دٌاو تشاعر ف ااات مت اٌاد  مااا 

ً العاااد، طي بالداجااة لنناااد الجمااا ٌر بالداجااة للتداارر السٌاساا

دٌمقراطً، ولاٌغ لواجلاة دٌمقراطٌاة  ادفلا امتصااف غضابة 

كماا تشاعر بعارم العالقاة التاً . الجماا ٌر، كماا  او داصاا اآلا

طقاملااا النناااد مااع الكٌاااا الصاالٌونً فااً إطااار اتفاقٌااات كماار 

لكاااا . وكاااذلو بعااارم عالقاااة التبعٌاااة للوالٌاااات المتداااد . دٌفٌاااد

قااا  التااً تااأثر علااى األقساااد الواسااعة ماااا المشااكلة األكثاار عم
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الجما ٌر  ً األ مة االقتصادٌة التً تعٌشلا مصر، الناتجة عا 

خٌار الف ات الداكمة، الاذي كارغ انفتاا  مصار لنلار الشاركات 

تنطلااق مااا « لٌبرالٌااة»االدتكارٌااة العالمٌااة، مااا خااالا سٌاسااة 

 إضعاف دور الدولاة االقتصاادي، لمصالدة القطااع الخااف، مماا

 .فاقد ما فقر الجما ٌر، إلى دد كبٌر

وجام فقر الجما ٌر المت اٌد، ما عدد ما العواما اللاماة، 

منلا تدٌ  السلطة لكبار الرطسامالٌٌا والتجاار، خصوصاا  بسابر 

جناات . د)وجود  ٌكا ضرٌبً متدٌ  ضد الف ات مددود  الدخا 

السااااامالوطً، بداااااو مقااااادد للماااااأتمر العاشااااار لالقتصاااااادٌٌا 

، 71/87/31، 330األ اااااراد االقتصاااااادي، العااااادد  المصااااارٌٌا،

، ولكاااا ماااا خاااالا الدفاااان علاااى مساااتوى األجاااور دوا (37ف

فقد ا دادت إٌرادات الدولاة . تدقٌق  ٌاد  تواكر ارتفاع األسعار

 3772إلااى  8421ملٌااوا جنٌاا  ساانة  144مااا الضاارا ر مااا 

وا دادت طسااعار %. 112، طي بنساابة 8424ملٌااوا جنٌاا  ساانة 

، بنسااابة 8421قٌاساااٌا  إلاااى عااااد  8438ا ٌاااة عااااد الماااواد اللذ

، %711قٌاسااا  إلااى نفااغ العاااد بنساابة  8437، وعاااد 771%

، والوقااااود وااضااااام  بنساااابة %30172بنساااابة  8433وعاااااد 

، والمالبغ واألقمشة 8437سنة % 810و 8438سنة % 833

، والمسااكا 8437ساانة % 712، و8438ساانة % 771بنساابة 
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سااااانة % 802، و8438ة سااااان% 802ومساااااتل مات ، بنسااااابة 

8437. 

طدى  اااذا الوضاااع إلاااى ت اٌاااد دالاااة اافقاااار المطلاااق التاااً 

تعٌشاالا قطاعااات واسااعة مااا الجمااا ٌر، خصوصااا  طا التضااخد 

الذي بل  نسبا  مرتفعاة، بسابر انعكااغ دالاة التضاخد العالمٌاة، 

وطساسا  بسبر عج  المٌ انٌة فً الدولة،  ذا العجا  الاذي ٌادفع 

تلطٌتا  ماا خاالا طباع العملاة دوا رصاٌد،  الف ات الداكماة إلاى

ٌمر ماا ساعر الجنٌا  مقاباا الادوالر ماا  قرشاا  للادوالر  10مما غ

إا التضااخد طدى إلااى تناااقف القٌمااة . قرشااا   820الوادااد، إلااى 

 .الفعلٌة لججور

وإذا كانت اادصاامات العالمٌاة تقاوا طا نصاٌر الفارد ماا 

دوالر ساانة  211، و8430دوالر ساانة  113النااات  المدلااً بلاا  

فاالا الدراسااات الجاااد  تشااٌر . 8431دوالر ساانة  313، و8437

مااا % 11فاالا . إلااى غٌاار ذلااو، بااا إنلااا تنلاار عمااق المحسااا 

ما النات  المدلً، وإذا طردناا توضاٌح % 70األسر تدصا على 

جنٌاا  ساانوٌا ،  771ذلااو باألرقاااد، فاالا متوسااط دخااا الفاارد ٌبلاا  

 77117 اااو  37/33 علاااى طسااااغ طا الناااات  ااجماااالً لسااانة

% 37ماا األسار تدصاا علاى % 12ملٌوا جنٌا ، ثاد إا طدناى 

جنٌ ، وطا طدنى  721ما النات ، طي طا متوسط دخا الفرد،  و 

ماا الناات ، طي طا متوساط % 11ما األسر تدصا علاى % 28

 .جنٌ  383دخا الفرد،  و 
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جنٌا ،  4371ما األسر ٌبل  الدخا الشلري فٌلا % 11إا 

% 81جنٌ ، و 834ر ٌبل  الدخا الشلري فٌلا ما األس% 83و

جنٌ ، على طساغ طا األسر  مكونة ما خمسة  707ما األسر، 

 .طشخاف فقط، مع طا عدد طفراد األسر الشعبٌة طكثر ما ذلو

وٌخلق  ذا الوضع دالة ما الفقر تجعا الجماا ٌر الشاعبٌة 

تقصر مصروفلا على الداجات الضرورٌة التً تدتاجلا لتاتمكا 

وٌصبح كا اختالا فً األسعار، طو تد ور فاً . تجدٌد دٌاتلاما 

فتااحتً طدااداو معٌنااة مثااا . سااعر الجنٌاا ، عبثااا  ال ٌمكااا تدملاا 

تخفااٌس الاادعد عااا الساالع، وبالتااالً ارتفاااع طسااعار ا، لتنقااا 

قطاعات واسعة ما الجما ٌر، وبنسر مختلفة، ما دالة القادر  

طي دوا رفااي، إلاى على العٌف التً تسمح بتجدٌاد الدٌاا  فقاط، 

وعناد ا . عدد القدر  على ذلو، طي إلى وضع  او طشاب  باالموت

ٌكوا االدتجاج الصاخر مسحلة طبٌعٌة تقاود بلاا الجماا ٌر ماا 

 .دوا دسار لعواقبلا

وإذا كانااات األداااداو التاااً قااااد بلاااا المجنااادوا فاااً األماااا 

المركاا ي ناتجااة عااا قضااٌة طخاارى، و ااً قضااٌة تمدٌااد الخدمااة 

ا الذي  ٌح لذلو  و الوضع االقتصادي ذاتا ، الاذي لمد  عاد، فل

جعااا المتنااا رٌا ٌاارددوا  تافااات ضااد السٌاسااات االقتصااادٌة 

والمعٌشااٌة للدولااة، وطا ٌلاااجموا مخااا ا األغذٌااة، وطا ٌرفعااوا 

الشااعارات دااوا األوضاااع االقتصااادٌة المتردٌااة، ودااوا الاانقف 
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أل مااة لكااا انعكاااغ ا(. 73/7/31الساافٌر )فااً المااواد اللذا ٌااة 

ات األماا المركا ي، كماا طصاار فاً المار   طصار  ذي المار  قاوم

السابقة، عماا كفار الادوار، للاذا بقٌات األداداو موضاعٌة، ولاد 

 .تشما الجما ٌر المصرٌة كللا، و ذي نقطة ما نقاط ضعفلا

إا النروف االقتصادٌة فً مصار، تناذر بانفجاارات كبٌار ، 

فعا سٌاساٌة النلار التاً ألا دالة الفقر المطلق بللت ذروتلا، ب

تتبعلاا الشااركات االدتكارٌااة اامبرٌالٌااة، والف ااات الداكمااة التااً 

تاارتبط بلااا، وتنفااذ سٌاساااتلا، والتااً تمرر ااا مااا خااالا البنااو 

و ااذي النااروف  ااً التااً جعلاات النناااد ٌتلكااح فااً رفااع . الاادولً

الاادعد عااا الساالع، ثااد ٌرفعلااا تاادرٌجٌا ، وبحشااكاا ملتوٌااة، رغااد 

 .متكرر  ما قبا البنو الدولًالمطالبة ال

باختصاااار، لقاااد قاااادت السٌاساااة االقتصاااادٌة التاااً بااادط ا 

السااادات، والمسااما  بسٌاسااة االنفتااا  االقتصااادي، إلااى إفقااار 

 .و ا  ً الجما ٌر ترد على الدالة التً وصلت إلٌلا. الجما ٌر

لكا النتٌجة كانت فً الماضً وال الت،  ً الفشاا، فلمااذا 

 الفشا؟

ار ٌتعلاق بقاادر  الدركاة السٌاساٌة، ألا الجمااا ٌر إا الجاو

بداجة دا ما  للقو  التً تددد للا األ داف العامة للنضاا، والتاً 

فال تكفً اللضبة ضد الفقر، وال المطالباة . تقود ا ندو االنتصار

بتدسٌا األوضاع المعاشاٌة، باا المطلاور، لتدقٌاق ذلاو، تلٌٌار 

و اذا . تلٌٌر الف اات الداكماةالسٌاسة االقتصادٌة كللا، وبالتالً 
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 و دور الدركة السٌاسٌة، فما  اً ط متلاا؟  اذا ماا ٌدتااج إلاى 

جوار، لكا ٌمكاا التحكٌاد طا الوضاع الاذي تعٌشا  مصار ٌدتااج 

إلى قوى ما نمط جدٌد، قوى مكافدة، تخاوس معمعااا النضااا 

وال تدسر دسار المكاسر الخاصة، باا ٌكاوا  ادفلا األساساً 

ذي ٌخارج الجماا ٌر ماا ط ماة الجاوع والفقار، تدقٌق التلٌٌار الا

 .وٌضعلا على طعتار مردلة جدٌد 

 :ـ مصر3
 الواقع ٌشٌر إلى انتفاضة قادمة

 اذا ماا تشاٌر إلٌا  األوضااع . )*(مصر تنتنر انفجارا  جدٌادا  

فمنااذ ابتاادطت سٌاسااة االنفتااا  التااً كاناات . العامااة التااً تعٌشاالا

ٌة، وتبعٌتلا للا، واأل مة تعنً التداق الطبقة الداكمة باامبرٌال

لقاد طدت سٌاساات الطبقاة الداكماة . االقتصادٌة دخاذ  فاً التفااقد

فااً المجاااا االقتصااادي طوال ، إلااى تفاااقد الصااراع الطبقااً، دٌااو 

ا داد غنااى طقلٌااة ضاا ٌلة  ااً الطبقااة الداكمااة التااً تشااٌر كااا 

ماا عادد الساكاا، بٌنماا % 1اادصامات على طنلا ال تتجاو  الاـ

قر األغلبٌة، وغدت تعاٌف فاً دالاة صاعبة، دٌاو طصابح تفاقد ف

طي قاارار مااا قبااا الساالطة الداكمااة بشااحا رفااع طسااعار الساالع 

للااذا . والخاادمات ٌعنااً للااا الكثٌاار، ألناا  قااد ٌااأدي إلااى دمار ااا

طخذت ترقر السٌاسات الدكومٌة، كماا طخاذت تنلار ادتجاجاتلاا 

                                                 
)*(
 8433. 
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طااة بحشااكاا مختلفااة، خصوصااا  وطا  ٌااادات األسااعار غٌاار مرتب

 .ب ٌاد  فً األجور

 اااذا الوضاااع  اااو الاااذي جعاااا الجماااا ٌر المصااارٌة تقاااود 

، كمااا جعااا الطبقااة العاملااة 8422بانتفاضااات متتالٌااة منااذ ٌناااٌر 

المصاارٌة تطااور مااا نضاااالتلا طٌلااة الساانوات األربااع الماضااٌة، 

 .فتقود بعدد كبٌر ما ااضرابات، واالدتجاجات

ألا األ ماة العاماة  ومصر، بعد ذلو، تنتنر انفجاارا  جدٌادا ،

دٌو تسارع نلر الطبقة الداكمة، كما طدت التبعٌة . باتت تتعمق

فاالذا . للنناااد اامبرٌااالً إلااى اتساااع مشااكالت مصاار االقتصااادٌة

كااااا النلااار اامبرٌااااالً الاااذي ٌماااارغ مااااا خاااالا الشااااركات 

االدتكارٌة ٌسرق ج ما   اما  ما النات  المدلً، وبالتاالً ٌاأدي 

ٌااار ماااا الرطساااماا المدلاااً إلاااى المركااا  إلاااى خاااروج جااا م كب

اامبرٌااالً، فاالا القٌااود التااً ٌفرضاالا  ااذا النناااد اامبرٌااالً، 

ونعناااً قٌاااود الااادٌوا، غااادت وساااٌلة طخااارى لتعمٌاااق التبعٌاااة، 

وتسارع نلر  ذي الشركات االدتكارٌة للنات  المدلاً، وبالتاالً 

ر والشاو طا األشال. إلى تفاقد دالة الفقر التً تعٌشالا الجماا ٌر

القادمة تدما مفاجوت كثٌار ، ألا البناو الادولً وصاندوق النقاد 

الدولً، و ما المصدر األساساً لمدٌونٌاة مصار، ٌضالطاا ماا 

طجا طا ترفع الدكومة الدعد عاا كاا السالع لكاً ٌساود القاانوا 

الرطسمالً تماما ، و و القاضاً باحا ٌصابح ساعر السالعة دسار 

ا فاارق الادخا باٌا فاً البلاد المنات ، بلاس الننار عا« كلفتلا»
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طمااا الطبقااة الداكمااة فلنلااا ال تجاارأ .  ااذا البلااد والبلااد المسااتللو

علااى ااقااداد علااى  ااذي الخطااو  دوا دراسااة ودسااار لاارد فعااا 

الجما ٌر، للذا تعثارت المفاوضاات ماع البناو الادولً وصاندوق 

لكاا الطبقاة الداكماة ال تساتطٌع . النقد الدولً، فتار  ماا الا ما

متطلبااات النناااد اامبرٌااالً ماداماات اختااارت إال طا تتكٌااف مااع 

ومطالبتلااا بالترٌااو، « اعتراضاااتلا»للااذا، ورغااد . االرتباااط باا 

وسعٌلا ما طجا تحجٌا رفع الادعد عاا السالع، فقاد طخاذت ترفاع 

. 8422ٌناٌر  84و 83السلع بشكا تدرٌجً كً ال تتكرر تجربة 

لكااا األمااور بللاات مردلاااة داساامة ألا دٌااوا مصاار فاقااات طي 

ملٌاار  10ور، دٌاو بللات دسار بعاس اادصاامات داوالً تص

 .دوالر

ملٌااارات دوالر  1ومااا المفتاارس طا تساادد الساالطة مبلاا  

لكنلاا تساعى ماا . 8433ٌداٌا موعاد تسادٌد ا فاً شالر تماو  

 .طجا إعاد  جدولتلا

وفاً  ااذا ااطاار طصاابدت مساحلة  ٌااادات األساعار مدققااة، 

، %71لربا ٌاة، بنسابة فقد ارتفعت طسعار األدوٌة واألجلا   الك

األمار . ، كما ارتفع سعر البنا ٌا%30ـ 70وطسعار النقا بنسبة 

وما المتوقع ارتفااع طساعار . الذي سٌنعكغ على مجاالت طخرى

واأل اد طا االتفاقاات ماع . السجا ر، المٌاي اللا ٌة، ومواد البناام

البنااو الاادولً وصااندوق النقااد الاادولً تفاارس رفااع الاادعد عااا 

 .  قرٌبة، ارتبطت ببداٌة الخطة الدكومٌة الجدٌد الخب  فً فتر

لقد طصبدت مسحلة رفع الدعد عا كا السلع وتركلاا لساعر 
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وملما كانت نسبة  ٌاد  األجور، التً قاد . السوق مسحلة مدققة

تلجاااح إلٌلاااا السااالطة، فااالا قااادر  الجماااا ٌر علاااى التدماااا باتااات 

طاور والشاو طا ت. معدومة، مما ٌعنً قارر دادوو انفجاار كبٌار

النشااااط الجماااا ٌري خاااالا السااانوات الاااثالو الماضاااٌة، وعماااق 

األ مة االقتصادٌة ٌأشراا على مدى عند االنفجار، فً عصار، 

 . و عصر االنتفاضات الجما ٌرٌة
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الفصا 
 :الثانً

 النلر اامبرٌالً 

 دالة اافقار المطلق  ٌأدي إلى
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 مثاا السوداا(8
 

. خرا ، ٌأشاار إلااى قضااٌة  امااةمااا جاارى فااً السااوداا مااأ

فاالنتفاضااة الشااعبٌة التااً  اا ت نناااد نمٌااري وطدت إلااى داادوو 

امتصااف غضابة الجماا ٌر، ( وٌدااوا)انقالر عسكري، دااوا 

 ااااذي االنتفاضااااة تأشاااار إلااااى ط مااااة مسااااتدكمة فااااً المجتمااااع 

السودانً، لكنلا تشٌر طٌضا  إلاى قضاٌة تعٌشالا جماا ٌر الاوطا 

ا القا ماااة، و اااً مساااحلة إفقاااار العرباااً فاااً العدٌاااد ماااا الااادو

 ااذي المسااحلة التااً تقااود إلااى االنتفاضااة، التااً باتاات .. الجمااا ٌر

تداادو بشااكا دوري عاااد ، دٌااو تخاارج الجمااا ٌر الشااعبٌة عااا 

دالاااة ركاااود عاشاااتلا سااانوات، لتلااا  طننماااة ترساااخت، وبااادت 

مساتقر ، ولتطار  مسااحلة السالطة الداكماة ونلجلااا علاى بساااط 

 .البدو

جاااام بفعاااا انتفاضاااة شاااعبٌة عارماااة،  إا ساااقوط النمٌاااري

دركتلا ط مة اقتصاادٌة عمٌقاة، تخمارت خاالا طكثار ماا خمساة 

عشاار عامااا ،  ااً فتاار  دكماا  ، و ااً الفتاار  التااً طبااق فٌلااا 

، واالعتمااد «االنفتا  االقتصاادي»سٌاسات  القا مة على طساغ 

على مساعدات وقاروس البناو الادولً وصاندوق النقاد الادولً، 

 اذي السٌاساات قاادت إلاى طا ٌقاف الساوداا . تدد والوالٌات الم
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دسار تعبٌار تقرٌار البناو « على عتبة منعطف اقتصادي دقٌق»

 .الدولً

والقضااٌة األ ااد فااً  ااذا المجاااا، طا دالااة السااوداا لٌساات 

فرٌد ، وال مختلفة عا معند الدوا العربٌة، با إنلاا مثااا ألكثار 

ر، ماااا دولاااة عربٌاااة طساساااٌة، منلاااا مصااار، تاااونغ، الملااار

ومورٌتانٌا وربما الج ا ار واألردا والاٌما الشامالً، وقاد تطااا 

مااا  نااا كاااا . كااا الاادوا العربٌااة غٌاار النفطٌااة ونصااف النفطٌااة

ضرورٌا  معالجة جو ر المشكلة، ما  و جو ر المشاكلة؟ ٌمكنناا 

بااطم النمااو الااداخلً، طو قااد ٌكااوا : تلخٌصاالا فااً مسااحلتٌا  مااا

ساابر تدوٌااا المجتمااع مااا األدق الداادٌو عااا انعااداد النمااو، ب

مجتمااع ٌناات  الساالع الضاارورٌة لمعٌشااة الجمااا ٌر إلااى مجتمااع 

. مستللو، طي باختصار مددودٌة الدخا المجلً ومددودٌة نموي

والمسحلة األخرى  ً النلر اامبرٌالً الاذي ٌاأدي إلاى خاروج 

ج م  اد ما الدخا المدلً إلى المراك  اامبرٌالٌاة عبار قناوات 

تالا المٌ اا التجاري لمصلدة الواردات، وفتح مختلفة، منلا اخ

البلااد السااتثمارات رأوغ األمااواا األجنبٌااة والشااركات متعاادد  

طٌضاااا  ماااا خاااالا تلرٌااار الف اااات الطفٌلٌاااة الداكماااة . الجنساااٌة

 .لثرواتلا التً نلبتلا

وبااذلو ٌت اٌااد عاادد السااكاا بشااكا متسااارع ـ و ااً ساامة 
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ضااعف عادد الساكاا النمو السكانً فً الاوطا العرباً، دٌاو ٌت

كااا ربااع قاارا تقرٌبااا  ـ بٌنمااا ال ٌنمااو الاادخا المدلااً بمااا ٌااوفر 

وت ٌد ما داد  . مستوى معٌشة مواٍ  لما كاا قبا سنة طو عشر

المشااكلة ت اٌااد وتٌاار  التبعٌااة للسااوق اامبرٌااالً، وت اٌااد شااري 

الف ات الداكمة، فتستدوذ على ج م  اد ما الدخا المدلً، مما 

الساااكاا ماااا الااادخا المدلاااً تناقصاااا   ٌفااارس تنااااقف دصاااة

متسارعا  ٌأدي دتما  على إفقار الجما ٌر إفقارا  مطلقا  ٌصا إلاى 

عناد ا ال ٌكاوا ممكناا  بقاام الجماا ٌر راكاد ، . دد الموت جوعاا  

 .خانعة، ألنلا لد تعد تستطٌع العٌف

، 8423، وتاونغ عااد 8422 ذا ماا دادو فاً مصار عااد 

، والسااوداا عاااد 8438عاااد  ، والملاارر8424والسااوداا عاااد 

، وماااا ثاااد 8431، ثاااد تاااونغ والملااارر ومصااار عااااد 8433

 .8431السوداا عاد 

ولعا الوضع ٌنذر بانفجارات جدٌد ، فاً تاونغ والملارر، 

وبوادر ذلو واضدة فاً . ومصر، وطٌضا  الج ا ر، وربما األردا

 .تونغ والج ا ر

اكد، والمشكلة فً ذلو  ً السٌاسة التً ٌتبعلاا الننااد الدا

فماثال  طكاد تقرٌار البناو الادولً . خصوصا  فً المجاا االقتصاادي

طا مشكلة السوداا نابعة ما ـ التوجا  غٌار المناسار ـ لسٌاساة 

والكاالد صادٌح بشاكا مجارد، فالمشاكلة فعاال  . البالد االقتصاادٌة
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فااً التوجاا  غٌاار المناساار فااً المجاااا االقتصااادي، النااابع مااا 

الف اات التاً اغتنات فجاح ، بسابر مصلدة الف ات الداكماة،  اذي 

الدور الذي لعبت  فً العملٌة االقتصادٌة، دٌو عملت بالسمسر  

وللااااذا شااااجعت االسااااتٌراد ألناااا  مجاااااا السمساااار  . والرشااااو 

والرشو ، وضربت كا تطور إنتاجً مدلً ففتدت البالد مشااعا  

. لنلبلاا، وطساساا  لنلاار الشاركات االدتكارٌااة متعادد  الجنسااٌات

ات التً تنلار دوا دساار، ودوا طا تدسار دساابا   ذي الشرك

 .لفقر الجما ٌر، طو لمصٌر ا

ا ثاارو  كبٌاار  ٌاادفعلا إلااى  إا سااٌطر  ف ااة تسااعى ألا تكااوم

ولماا كانات لٌسات . تكٌٌف االقتصاد المدلً بما ٌخدد  ذا اللدف

ما البرجوا ٌة القادر  على بنام اقتصاد ٌدقق للا طرباداا  فلنلاا 

سٌطة، تعما فً تسوٌق السالع المنتجاة ماا تلجح إلى طا تكوا و

قبا الشركات متعدد  الجنسٌة، لكً تقاتف عمولاة ـ طو سمسار  

ـاا، لكااً تنلاار الجمااا ٌر الشااعبٌة مااا خااالا بٌااع الساالع بالسااوق 

المدلاً ـ وغالباا  فاً الساوق الساودام ـ بحساعار مرتفعاة، للاذا 

تسااتفٌد مااا سااٌطرتلا علااى جلااا  الدولااة اصاادار قااوانٌا تاادعد 

لكنلا طٌضا  تعما على تدطاٌد وساا ا اانتااج . ستٌراد وتسلل اال

المدلٌااة، سااوام الصااناعات التااً بنٌاات خااالا قاارا مااا ال ماااا، 
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و ً صناعات ثانوٌة فً كاا األداواا، طو الرٌاف كمنات  للماواد 

 .ال راعٌة األساسٌة

إا  اااذي العملٌاااة تاااأدي إلاااى دااادوو عملٌاااة معقاااد  تطاااٌح 

 .الً بنصٌر الفرد من بالدخا المدلً العاد، وبالت

تأدي السٌاسة االقتصادٌة التً تتبعلا  ذي الف ة إلى  :فحوال  

تناااقف نمااو الاادخا المدلااً تناقصااا  شاادٌدا ، ودتااى إلااى تناااقف 

 .قٌمت ، طي إلى نمو سلبً فً قٌمة الدخا المدلً

نلاار الشااركات متعاادد  الجنسااٌات مااا خااالا بٌااع  :وثانٌااا  

المدلً، مما ٌأدي إلى خروج سلعلا بحسعار مرتفعة فً السوق 

جاا م  اااد مااا الاادخا المدلااً، مااا خااالا العجاا  فااً المٌاا اا 

التجاري، كما ما خالا األربا  التً تدققلا  اذي الشاركات، ماا 

 .االمتٌا ات التً تدصا علٌلا لعمللا فً الوطا

الف ااات الداكمااة مااا خااالا  النلاار الااذي تمارساا : وثالثااا  

 .التدكد بحسعار السلع، وبٌعلا بحسعار با نة

نلار الدولااة ـ الساالطة الداكماة ـ المفاروس مااا : ورابعاا  

 .خالا الضرا ر على األمواا واألفراد والسلع

للذا ٌبقى ج م ض ٌا ما الادخا المدلاً، الاذي  او ضا ٌا 

عبٌة، باألصااا، ٌااو ع علااى األغلبٌااة السااادقة مااا الجمااا ٌر الشاا
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مما ٌجعللا، مع ت اٌد النلار اامبرٌاالً، والنلار المدلاً، غٌار 

قاادر  علاى العاٌف، دتااى تصاا ف اات واسااعة منلاا إلاى مااا دوا 

 .مستوى الفقر العالمً ودون  بكثٌر

 .والسوداا مثا على كا ذلو

 2441ٌساااوي  8438فقااد كاااا الاادخا المدلااً العاااد ساانة 

العربااً المودااد لعاااد ملٌااوا دوالر، دساار التقرٌاار االقتصااادي 

والمٌاا اا التجاااري . ، الصااادر عااا جامعااة الاادوا العربٌااة8438

ملٌار دوالر، والصاادرات  873، دٌو بللت الواردات 8431لعاد 

وبلا  الادٌا . ملٌوا دوالر 113ملٌوا دوالر، لٌكوا العج  237

مقارناة ماع % 800ملٌار دوالر، بللت فوا ادي نسابة 4الخارجً 

بللاات  8438وإٌاارادات الدولااة لعاااد . دماتصااادرات الساالع والخاا

دٌاااو  8414وكاااذلو تو ٌاااع الااادخا لعااااد . ملٌاااوا دوالر 8334

فالذا طجرٌناا دساابا ، . ماا الادخا% 1378على % 70دصا إلى 

على ضوم ما تقدد، لدراسة ما ٌبقاى ماا الادخا المدلاً تساتفٌد 

منا  الجمااا ٌر الشااعبٌة وصاالنا إلااى تددٌااد دالااة اافقااار المطلااق 

ورغد طا األرقاد محخوذ  ما سنوات مختلفة، . تددثنا عنلاالتً 

إال طا ماا جعلناا نفعاا ذلاو،  ااو نقاف األرقااد للسانوات األخٌاار  

بمعناى طا إٌارادات الدولاة  ادت . رغد طا التلٌٌرات فٌلاا سالبٌة

بسبر داجة الدولة لينفااق المت اٌاد، وطا االنقسااد الطبقاً ماا 
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دااد ، دٌاااو مااا المأكاااد طا خااالا ارتفاااع تفااااوت الاادخا ا داد 

ماا % 1378ذات الدخا األعلى دصالت علاى طكثار ماا % 70الـ

إجمالً الدخا المدلً، بٌنما لد ٌا د الادخا المدلاً ااجماالً إال 

و و االدتماا األغلر علاى ضاوم )بشكا مددود، وربما تناقف 

 (.دراسة نمو الدخا فً السنوات العشر السابقة

إٌاارادات الدولااة، )ألبااوار ولقااد عماادنا إلااى اسااتخداد  ااذي ا

لكً نعارف دجاد البااقً ماا ...( المٌ اا التجاري، تو ٌع الدخا

الدخا المدلً، الذي تستفٌد من  الجما ٌر الشاعبٌة ألا إٌارادات 

الدولة تأخذ ما الرسود والضرا ر التً تفرس علاى الجماا ٌر 

الشعبٌة عموما ، بٌنما تتلارر الف اات الكومبرادورٌاة والموسار  

علا، وكذلو تأخذ ما القطاع العاد إذا كاا ٌربح، وإنتاجا  ما دف

طد العجاا  فااً المٌاا اا . ٌدساار مااا ضااما الاادخا القااومً عاااد 

ولقاد . ج م ما الدخا المدلً للخارج(  رور)التجاري، فٌعتبر 

 .استثنٌنا دجد طربا  الشركات فً البلد، لعدد توفر األرقاد

ٌد عا إٌراداتلاا ومما ٌ ٌد ما المشكلة طا نفقات الدولة ت 

بالم اااة ماااا الااادخا  3178، طي 8438عااااد  7371وتصاااا إلاااى 

المدلااً ااجمااالً، إضااافة إلااى طا خدمااة الاادٌا العاااد تساااوي 

 .مجما الصادرات

إا التاادقٌق فااً األرقاااد السااابقة ٌوضااح طا فروقااا  طبقٌااة 
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واسعة تنخار بنٌاة المجتماع، وإذا كناا ال نساتطٌع الدصاوا علاى 

غٌار الدراسات دوا تو ٌع الدخا فً الوقات طرقاد دقٌقة نتٌجة 

توضااح  8414الارا ا، فالا دراسااة ذلاو علااى ضاوم نساار عااد 

 720ماا الساكاا تبلا  % 30ااشكالٌة، دٌاو إا متوساط دخاا 

دوالر  8087األغنااى % 70دوالر سانوٌا ، بٌنماا  ااً بالنسابة لاـ 

 .سنوٌا  

فااً نفااغ الوقاات الااذي تعااال  فٌاا  الدولااة ط ماتلااا المتمثلااة 

قف مداخٌللا ب ٌاد  الضارا ر بشاكا متصااعد، فٌلاتلد جا ما  بن

ثااد البااد مااا ااشااار  إلااى االرتفاااع . ملمااا  مااا دخااا الفاارد  ااذا

المت اٌد فً طسعار السلع المستورد  والخاضاعة لتقلباات الساوق 

ممااا . العااالمً، والنخفاااس طسااعار العملااة المدلٌااة طماااد الاادوالر

ماا دركاة طساعار الساالع  ٌجعاا دركاة ت اٌاد األجاور طدناى بكثٌار

 .والخدمات، والضرا ر

إا كاااا ذلاااو ٌخلاااق دلٌاااة تاااأدي إلاااى ت اٌاااد الفقااار، رغاااد 

المسااااعدات التاااً تتلقا اااا الساااوداا وكاااا الااادوا الفقٌااار ،  اااذي 

 .المساعدات التً تستفٌد منلا الف ة الداكمة فقط

وللذا ٌ داد فقر الفقرام، وتانعد قلاة بجا م  ااد ماا الناات  

لشااركات متعاادد  الجنساٌات مااا ٌدلااو للااا، فااال المدلاً، وتنلاار ا

ٌكاااوا  نااااو منااااف ماااا االنفجاااار، ألا الجماااا ٌر ال تساااتطٌع 



55 

 

العاااٌف وفاااق الوضاااع الاااذي كانااات علٌااا ، دٌاااو ٌصاااا النلااار 

اامبرٌاااالً إلاااى مساااتوى ٌجعاااا ف اااات اجتماعٌاااة واساااعة دوا 

مساااتوى الفقااار المتعاااارف علٌااا ، فاااال تساااتطٌع الدصاااوا علاااى 

 ا ال ٌعاود ممكناا  بقاام الجماا ٌر خاماد  وعند. ضرورٌات الدٌا 

 . امد ، قانعة بقدر ا ومصٌر ا

إا دالااة اافقااار المطلااق تااأدي بالضاارور  إلااى انفجااارات 

واسعة، تل  عروشا  وتطٌح بحننمة، وإذا كانت االنفجارات التاً 

ددثت فً العدٌد ماا الادوا لاد تاأد إلاى تدقٌاق التلٌار الجاذري، 

ما جلة، وطكسبت الجما ٌر خبرات  فقد طشَّرت إلى عمق األ مة

ارت إلاى  نضالٌة كبٌر  ما جلاة ثانٌاة، و اً ماا جلاة ثالثاة طشَّ

 .غٌار القوى السٌاسٌة الفاعلة، الطلٌعٌة والمناضلة

إا األوضااع فااً الاادوا العربٌااة تساٌر ندااو االنفجااار، كلمااا 

تعمقت التبعٌة ليمبرٌالٌة األمٌركٌة، وكلما فُتدت طباوار الاوطا 

 .نلر الشركات متعدد  الجنسٌاتمشاعا  ل

وللاااذا فااالا دالاااة االنفجاااار التاااً تعٌشااالا الااادوا العربٌاااة 

المختلفة تشٌر ما جلة إلى تعمق التبعٌة، لٌغ فً دولة بعٌنلا 

و ً التسمٌة التً تطلق علاى )فقط، با فً معند الدوا الفقٌر  

لكنلاا تشااٌر مااا جلااة (. الادوا غٌاار النفطٌااة فاً الااوطا العربااً

قضااٌة  امااة ثانٌااة، ألا تعمااق التبعٌااة فااً الااوطا  طخاارى إلااى
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العربً عموما ، طي فً دولا  المختلفاة، ٌخلاق نروفاا  متشاابلة، 

وطوضاعا  متقاربة، ألا السمة األساسٌة العامة لكا دولاة ساوف 

تكااوا دالااة اافقااار المطلااق التااً تعٌشاالا الجمااا ٌر، ممااا ٌولااد 

بوداد  اللماود، طي  رابطا  جدٌدا  ٌشعر الجما ٌر العربٌاة عموماا  

مماااا ٌشاااٌر إلاااى طا االنفجاااارات المدااادود  ـ . بوداااد  األ ماااة

الموضااعٌة ـ التااً تدصااا الٌااود فااً منطقااة بعٌنلااا، قااد تصاابح 

انفجااارا  شااامال  فااً طكثاار مااا دولااة، لتتحسااغ دركااة جما ٌرٌااة 

وعنااد ا ٌكااوا ماا الصااعر الوصااوا إلااى دلااوا . عربٌاة واسااعة

 .االنفجارات «تنفٌغ»ج  ٌة مددود ، تأدي إلى 

إا الااوطا العربااً مقبااا علااى انفجااار شاااما، بفعااا قااانوا 

 .التبعٌة ليمبرٌالٌة، طي بفعا قانوا النلر اامبرٌالً

وفً  ذا الوضع ٌصبح ما الضروري الددٌو عا الدركاة 

السٌاسااااٌة العربٌااااة، ألا نجااااا  الثااااورات، بداجااااة لااااٌغ إلااااى 

دة انفجاااارات جما ٌرٌاااة فقاااط، باااا إلاااى قاااوى سٌاساااٌة واضااا

األ ااداف، قااادر  علااى تددٌااد التكتٌااو الصاادٌح، وطساسااا  قااادر  

 .على االندماج بدركة الجما ٌر ودفعلا إلى غاٌاتلا المطلوبة

 

 المثاا العربً(7
ناقشاانا فااً الفقاار  السااابقة مثاااا السااوداا انلااار دالااة 
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، «الدولة»اافقار المطلق التً ٌسببلا النلر اامبرٌالً، ونلر 

لكاا مثااا الساوداا لاٌغ . العربٌاة« الادوا»فً  والف ة الداكمة

غرٌبا  عا الوضع العرباً عموماا ، وتددٌادا  الادوا العربٌاة غٌار 

د ماا . النفطٌة كللاا وإذا كانات  اذي الدالاة بار ت فاً عادد مدادَّ

الدوا، مثا مصر، تونغ،الملرر، والسوداا، فلاً مرشادة طا 

تلااااة تنلااار فااااً دوا كااااالج ا ر واألردا وغٌر اااا، طي لاااادى الك

الر ٌسٌة فً الوطا العربً، دٌو تشكا طغلبٌاة ماا نادٌاة عادد 

. السكاا، كماا تشاكا الكتلاة الماأثر  فاً المساار العرباً عموماا  

وللااذا فاالا قااانوا اافقااار المطلااق ٌنطبااق علااى الااوطا العربااً 

 .بشكا عاد

إا دالااة النلاار  ااذي تااأدي إلااى دالااة انفجااار دوري، فلااً 

، وقبوا األمر «الالمباال »دالة  تدفع الجما ٌر إلى الخروج عا

المفا ٌد التً تكارغ ساٌطر  ف اة وتجبار اا « اختراع»الواقع، و

وسااطوتلا، تاادفعلا إلااى إدااداو انتفاضااة عارمااة تلاا  عااروف، 

إا السٌطر  اامبرٌالٌة ما جلة و ً تأدي إلى . وتسقط طننمة

خااروج جاا م  اااد مااا الاادخا القااومً إلااى المراكاا  اامبرٌالٌااة، 

ً إلااااى تناااااقف الاااادخا القااااومً إلااااى نساااابة السااااكاا، وبالتااااال

والسٌاسات التً تتبعلا الف ات الداكمة ما جلة طخارى، تأدٌااا 

إلى نلر ج م كبٌر ما الدخا القومً، مما ٌأدي إلاى باطم نماو 
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الدخا القومً طو فً داالت عدٌد  نموي السلبً، وبالتالً ٌاأدي 

طساعار )ألسعار إلى تناقف دخا الفرد، طو عدد نموي بما ٌوا ي ا

فٌصاابح وضااع الجمااا ٌر طكثاار سااوما  فااً كااا ( الساالع والخاادمات

عاد، وٌجعللا تعٌف مستوٌات ماا الفقار مذ لاة، تصاا إلاى داد 

 .الجوع

 :مشكلة نلر الدخا القومً

المشااكلة األولااى التااً ٌعااانً منلااا االقتصاااد العربااً  ااً 

مسحلة نلر الدخا القومً ما خاالا طقنٌاة مختلفاة، منلاا النلار 

اامبرٌالً المتحتً ما خالا المٌا اا التجااري، الاذي ٌاأدي إلاى 

ذ ار ج م  اد ما الدخا إلى الخارج، مما ٌدرد االساتفاد  منا  

وتبلاا  نساابة العجاا  فااً المٌاا اا التجاااري . فااً تطااوٌر االقتصاااد

للساالع والخاادمات إلااى الاادخا القااومً للبلااداا العربٌااة الفقٌاار  

علااى % 32، %73، %30: ، كمااا ٌلاا38ًو 30و 24للساانوات 

ملٌاااار  717118ملٌاااار،  777371دٌاااو كااااا العجااا  . التاااوالً

ملٌار دوالر للسنوات ذاتلا، و ً نسبة كبٌار  وٌبادو  317111و

 .طنلا فً ت اٌد مستمر

وإذا طخذنا الدوا التً شلدت انتفاضات كبٌر  نجاد وضاعلا 

ٌ داد ساوما  ألا الجماا ٌر تعاٌف دالاة ماا الفقار الشادٌد، تناذر 

 .تفاضات قادمةبان



59 

 

عاااد )ملٌااوا دوالر  303177ٌبلاا  الاادخا المدلااً لتااونغ 

بساابر عجاا  المٌاا اا التجاااري البااال  % 81، ٌفقااد مناا  (8438

مااااا خااااالا % 7377ملٌااااوا دوالر، وتنلاااار الدولااااة  871173

( ملٌاااااوا دوالر 772373طي )الضااااارا ر والرساااااود المختلفاااااة 

 ملٌااوا 113172ـاا طي %1171األغنااى علااى % 70وٌدصااا الااـ

ال ٌساااتثمر منلاااا إال جااا م . منااا % 4472طي طنااا  ٌفقاااد . دوالر

% 371رغد ذلو فلا نسبة نمو الادخا القاومً  اً . مددود جدا  

، لكا  ذا النماو شاكلً، ألنا  ٌتركا  علاى نماو 30ـ  24لسنوات 

قطاعاات الخادمات فقااط، وتراجاع ال راعااة والصاناعة، وإا كاااا 

مجاااا النمااو  وضااع تااونغ طدسااا داااال  مااا البلااداا األخاارى فااً

 .الصناعً

عااد )ملٌاوا دوالر  7133774وٌبل  الدخا المدلاً لمصار 

بساابر عجاا  المٌاا اا التجاااري البااال  % 1، ٌفقااد مناا  (8438

ماااا خاااالا الضااارا ر % 13ملٌاااوا، وتنلااار الدولاااة  801371

% 70، وٌدصااا الااـ(ملٌااوا 8872072طي )والرسااود المختلفااة 

والااارقد )ا ماااا الااادخ%  10األغناااى علاااى نسااابة ال تقاااا عاااا 

 81300طي %(. 1371، 11تقاادٌري، قٌاسااا  علااى طناا  كاااا عاااد 

وتبلااا  نسااابة النماااو . منااا % 802ملٌاااوا دوالر، طي طنااا  ٌفقاااد 

، وتترك  طساسا  فً قطاع الخدمات، ألا قطاعً ال راعاة 274%
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 .والصناعة ٌعانٌاا ما تراجع كبٌر

ملٌااااوا دوالر  8103172وٌبلاااا  الاااادخا الدلااااً للملاااارر 

بساابر عجاا  المٌاا اا التجاااري البااال  % 8071قااد ، ٌف(8438)

ملٌوا،  321772من  طي % 17ملٌوا، وتنلر الدولة  812477

ملٌااوا  437073، طي %1178األغنااى علااى % 70وٌدصااا الااـ

طما نسبة نماو الادخا فتبلا  . طي طن  ٌفقد كا الدخا تقرٌبا  . دوالر

 .وتترك  فً قطاع الخدمات طٌضا  % 173

ا  ألا الف ات الداكمة تلتد بمراكماة و ذا الوضع لٌغ غرٌب

ثروتلا ال بتطوٌر المجتمع، دٌو تبلا  نسابة تكاوٌا رطغ المااا 

الثاباات الخاااف والعاااد إلااى الاادخا القااومً فااً البلااداا العربٌااة 

، %71، %73علااااى التااااوالً  38، 30، 24الفقٌاااار  لجعااااواد 

و ً تذ ر إلى قضاٌا تتعلق بالخدمات بشكا عااد بٌنماا % 73و

سبة االستلالو العااد والخااف إلاى الادخا القاومً لانفغ بللت ن

 .على التوالً% 3272، و%3177، %30األعواد، 

 :مشكلة الدخا الفردي

إا المشكلة األولى تقود إلى مشكلة طخرى، و اً انخفااس 

مثاا الساوداا دٌاو كانات )دخا الفرد وطدٌانا  النمو السلبً فٌا  

 .%(071،  8437نسبة نمو الدخا الفردي عاد 

فوضااع مصاار لااٌغ طدسااا داااال  مااا السااوداا، دٌااو ٌبلاا  
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دخا الفرد دسر اادصامات الرسمٌة، ودسر التقساٌد البساٌط 

طي تقسٌد النات  المدلاً علاى عادد الساكاا، دوا طخاذ التقساٌد )

و او ٌنماو . 8437دوالر عااد  130مبل  ( الطبقً بعٌا االعتبار

كثٌرا ، و ً  ، بٌنما تتجاو  نسبة نمو التضخد ذلو%371بنسبة 

كااذلو تتجاااو  نساابة  ٌاااد  األسااعار للساالع . لاانفغ العاااد% 81

لكااا إذا داولنااا . والخاادمات ذلااو طٌضااا  إلااى نساابة نمااو السااكاا

دراسة دخا الفرد انطالقا  ما طخذ االنقساد الطبقً بعٌا االعتبار 

والمشكلة فاً  اذا المجااا تكماا فاً . فسوف نصا إلى رقد دخر

ً تشااٌر إلااى الفروقااات الطبقٌااة، لااذلو تااد عاادد تااوفر األرقاااد التاا

األغناى % 70، دٌاو تدصاا الاـ8411القٌاغ على إدصام عاد 

فاالذا عرفنااا طا ساانوات االنفتااا  طدت إلااى ت اٌااد %. 1371علااى 

« المنفتداة»وإذا قسنا وضع الدوا . اللو  الطبقٌة، ت اٌدا  كبٌرا  

 .ماا الادخا% 10األغنى تدصا علاى % 70سابقا ، قدرنا طا الـ

 301ملٌااوا،  3171مااا السااكاا والبااال  % 30فٌكااوا دخااا الااـ

كما بللت نسبة دصة الفارد ماا الرساود والضارا ر . دوالر فقط

 .دوالر 371التً تفرضلا الدولة 

إا دخاا الفارد . طما وضع تونغ فٌعانً ما نفاغ المشاكلة

 8380دسر اادصاامات الرسامٌة، والتقساٌد البساٌط، ٌسااوي 

، 8437ـ  10ت نسابة نماوي للفتار  باٌا ، وكانا8437دوالر عاد 

، و ً نسبة متدنٌاة قٌاساا  بمعادا ت اٌاد التضاخد %172تساوي 
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لكا النسابة الدقٌقٌاة لادخا الفارد بللات . واألسعار ونمو السكاا

دوالر، وعلااى اعتقاااد طنلااا لااد تاا د كثٌاارا ، بساابر اسااتقرار  147

 110بٌنمااا كاناات دصااة الفاارد مااا الرسااود والضاارا ر . الوضااع

 .ردوال

وكااذلو الملاارر، دٌااو بلاا  دخااا الفاارد دساار اادصااامات 

دوالر، وكانااات نسااابة نماااوي  400الرسااامٌة، والتقساااٌد البساااٌط 

، لكاااا الااادخا الدقٌقاااً %771تسااااوي  8437 -10للفتاار  باااٌا 

األغناااى % 70دوالر، علاااى طسااااغ طا الاااـ 381للفااارد ٌسااااوي 

، طمااا دصااة 8411دساار إدصااام ساانة % 1178تدصااا علااى 

 .دوالر 771سود والضرا ر فتساوي الفرد ما الر

لااذلو، ورغااد النمااو المداادود للاادخا الفااردي، بساابر نمااو 

الخدمات طصاال ، والنماو المدادود فاً بعاس القطاعاات األخارى، 

إال طا ارتفاااع نساابة التضااخد وطسااعار الساالع والخاادمات بااوتٌر  

عالٌة، والت اٌد السكانً الكبٌر، ٌضعف القدر  الشرا ٌة للنااغ، 

  .ى دالة إفقار شدٌد، تصا إلى دد المجاعة طدٌانا  وٌقود إل

ومااا ٌفاااقد المشااكلة، ت اٌااد العجاا  فااً المٌاا اا التجاااري 

بسبر نمط اانتاج السا د، الذي تكرس  الف ات الداكماة، والقاا د 

علاااى تلماااٌف ال راعاااة والصاااناعة، وتنمٌاااة قطااااع الخااادمات، 
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ة، ثااد وطساساا  االعتمااد علاى اساتٌراد السالع والخادمات ماا جلا

بسبر داجة الدولة إلى النلر نتٌجة ت اٌد مصروفاتلا ما جلاة 

 .ثانٌة، وثالثا ، بسبر شري الف ات البرجوا ٌة وسعٌلا إلى الربح

 

 ملاد الدركة السٌاسٌة(3
تكتسار الدركاة السٌاساٌة طابعلاا ماا الناروف التاً تولااد 

فٌلااا، والوضااع الااذي تعااٌف فٌاا ، وتداادد ملماتلااا علااى ضااوم 

ٌنٌة التً ٌعٌشلا الوطا الذي تولاد فٌا ، والجماا ٌر النروف الع

ا إلااى دركااة ثورٌااة . التااً تاادافع عنلااا  ااذا إذا طرادت طا تتدااوم

 .جذرٌة

ولقاد ولمادت نااروف النضااا ضاد االسااتعمار القادٌد الدركااة 

فاصطبلت بصبلة مدادد ، . الوطنٌة العربٌة منذ بداٌة  ذا القرا

رسااات القااوى تقااود علااى طساااغ رد الفعااا ضااد سٌاسااات ومما

الخارجٌة، ودٌا انلاار االساتعمار القادٌد وتمكنات بعاس القاوى 

الوطنٌة ما الوصوا إلى السلطة عجا ت عاا تدقٌاق الشاعارات 

التااً رفعتلااا فااً مٌااداا البنااام الااداخلً، وعلااى صااعٌد الودااد  

ولكااا التدااوالمت التااً داادثت خااالا الساانوات الثالثااٌا . العربٌااة

اقطااع والبرجوا ٌاة التقلٌدٌاة الماضٌة، وطساسلا ضارر بقاٌاا ا

فً البلداا التً سٌطرت فٌلا قوى وطنٌة ما جلة، وت اٌد دور 
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الدوالرات النفطٌة ما جلاة طخارى، طوجادت وضاعا  طبقٌاا جدٌادا  

، دٌااو عملاات القااوى الوطنٌااة علااى طساااغ «المٌوعااة»ٌتسااد بااـ

، فلاد «ودد  قاوى الشاعر العاماا»، و«إللام الفوارق الطبقٌة»

فقااد كاناات . قااات طبقٌااة واسااعة، رغااد طنلااا لااد تختاافتتبلااور فرو

ماا % 13علاى  8411األغناى فاً مصار سانة % 70تدصا الاـ

طمااا الاانفط . 8414فااً السااوداا ساانة % 1378الاادخا المدلااً، و

ار فاً البنٌاة الطبقٌاة لكاا الادوا النفطٌاة، وانعكاغ تاحثٌري  فقد طثم

على الدوا األخرى ماا خاالا المسااعدات والقاروس، وتونٌاف 

 .غ األمواارأو

التاً " الٌمٌنٌاة"لكا الوضع تلٌر ماع التداوالت السٌاساٌة 

، والتً قادت إلى ت اٌد التبعٌة ليمبرٌالٌاة 8420ددثت منذ عاد 

 .سٌاسٌا  واقتصادٌا ، و و ما تددثنا عن  سابقا  

إا سٌاسااة النلاار اامبرٌااالً، التااً طوجاادت دالااة اافقااار 

اتسااد باالسااتقطار  المطلااق، طدت إلااى إدااداو فاار  طبقااً جدٌااد،

األغنى تدصا علاى ماا ٌقارر ماا ثلثاً الادخا % 70الداد، فالـ 

وللاذا . فتدصاا علاى ماا ٌقارر ماا الثلاو% 30المدلً، طما الاـ

( طي غٌار النفطٌاة)عاشت الجما ٌر فً البلاداا العربٌاة الفقٌار  

دالة ما الفقر الشدٌد، وصا طدٌانا  إلى ددم الجوع، بٌنما عاشت 

 .  مترفةف ات قلٌلة دٌا
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لقااد ولمااد  ااذا االنقساااد، وقااادت  ااذي الدالااة، إلااى انتعاااف 

ا  الدركااة الجما ٌرٌااة، واناادفاعلا فااً نشاااط مدمااود، إلااى تدااوم

ركود اااا الطوٌاااا إلاااى انتفاضاااة عارماااة، تدااادو دورٌاااا ، وكلماااا 

و ااذا خٌااار ماارتبط )ا دادت دالااة الفقاار، بساابر تعمااٌد التبعٌااة 

ومااا داماات داكمااة، فاالا  بسٌاسااات الف ااات الداكمااة االقتصااادٌة،

، كلمااااا ت اٌاااادت (التبعٌااااة تتعمااااق وتاااا داد مفاعٌللااااا الداخلٌااااة

 .االنتفاضة، واتسعت وا داد تحثٌر ا

ما  و . فً  ذا الوضع، طي وضع ت اٌد النشاط الجما ٌري

وضع الدركة السٌاساٌة الرا ناة؟ وماا  او المطلاور ماا القاوى 

 الثورٌة؟

 وضع الدركة السٌاسٌة

نماااا تتداااد الدركاااة السٌاساااٌة بدركاااة تنتصااار الثاااور  دٌ

الجما ٌر الثورٌة، وال ٌتد ذلو إال دٌنما تتبنى الدركة السٌاسٌة 

 .ط داف الجما ٌر، وتدافع عنلا

ولقاااد اتسااامت الدركاااة السٌاساااٌة العربٌاااة فاااً السااانوات 

الطفولٌااة : ااصااالدٌة، والثانٌااة: األخٌاار  بحدااد ساامتٌا، األولااى

لاو طبعادتا الدركاة عاا الجماا ٌر و اذي وت. واالنقالبٌة والتومرٌة

ضااارور  »ألا االتجااااي ااصاااالدً ٌركااا  علاااى . إلاااى داااد  كبٌااار

الف ات الداكماة بتدقٌاق مطالار مدادد ، ال تكاوا ثورٌاة « إقناع
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فً جو ر ا، وللذا تقٌد عالقاتلا األساسٌة مع  ذي الف ات، وقد 

االنقالبٌاة )طما القاوى الطفولٌاة . تتدالف معلا فً بعس األدٌاا

، فلنلا تعتقاد طا التلٌٌار ٌاتد بتصافٌة الف اات الداكماة (التومرٌةو

، و ً انطالقاا  ماا ذلاو ال (مستخدمة طسلور القتا، طو اا ادة)

و اذي وتلاو ال تجاداا كبٌار . تجد طا للجما ٌر دورا  سوى التحٌٌد

. «التحٌٌااد والاادعد والمساااند »دور تقااود باا  الجمااا ٌر، سااوى 

الجمااا ٌر األساسااٌة، وال تاادافعاا  و مااا معااا  ال تطرداااا قضاااٌا

 .عنلا، وال تخوضاا معاركلا

ولقااد طنلاارت االنتفاضااات التااً داادثت فااً مصاار وتااونغ، 

وٌمكااااا اسااااتثنام االنتفاضااااة األخٌاااار  )والملاااارر، والسااااوداا 

، طا القااوى السٌاسااٌة، عاادى قااوى مداادود ، تقااف علااى (ج  ٌااا  

اكمااة، الدٌاااد دااٌا ٌتفاااقد الصااراع بااٌا الجمااا ٌر والف ااات الد

. وتتخاذ مواقااف مرتبكااة ملاا و  ، لكنلاا فااً جو ر ااا إصااالدٌة

فلً ال تطالر بل الة الف اات المساتللة الداكماة وتحساٌغ سالطة 

جدٌااد  تعباار عااا مصااالح الجمااا ٌر، بااا تطالاار الساالطة القا مااة 

بتدسااٌا طوضاااع الجمااا ٌر، طي تخفٌااف النلااد عنلااا وإعطا لااا 

 .ناد تدقٌق ذلوو ً تحما ما الن. بعس الدقوق المددود 

د  ااذي  ٌت وإذا كاناات االنتفاضااة الجما ٌرٌااة لدنااة  منٌااة تقاا

الجمااا ٌر مااا خالللااا الدركااة السٌاسااٌة، ألا الجمااا ٌر و ااً 
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تخوس معركاة وجود اا تكاوا فاً لدناة دساساة تساتطٌع ماا 

خالللا تقٌاٌد القاوى المختلفاة فاً موقفلاا ماا االنتفاضاة ذاتلاا، 

ٌاة، لاذلو كانات االنتفاضاات وفً دفاعلاا عاا المطالار الجما ٌر

الجما ٌر طنلا ودد ا فً المعركاة، « اكتشفت»المتتالٌة لدنات 

« دلاد»ال تمات بصالة لاـ« طدالما  »وطا الدركة السٌاسٌة تعٌف 

 . الجما ٌر، دلملا فً التدرر، وإ الة االستلالا

للااذا نسااتطٌع القااوا طا الدركااة الجما ٌرٌااة تتجاااو  الٌااود 

نشحت منذ طكثر ما ثالو عقود، وتبر  اا الدركة السٌاسٌة التً 

 .كقوى إصالدٌة

 

 الدركة الجما ٌرٌة والملاد الثورٌة(1
إا تصاعد النشاط الجماا ٌري الثاوري، وتجااو  الجماا ٌر 

، ٌفاااارس ملاااااد «ال مباالتلاااا»، و«ركود ااااا»و« خموللااااا»لاااـ

إا انتصار الثور  ٌعتمد على اندغاد . جدٌد ، ملاد ثورٌة مددد 

سٌة بالدركة الجما ٌرٌة، ماا خاالا تبناً مطالبلاا الدركة السٌا

وط دافلا، وما خاالا النضااا لتدقٌاق  اذي المطالار واأل اداف، 

 .و ذا ٌتطلر خوس معاركلا وقٌادتلا فً مٌادٌا الصراع

إا طولى الملاد التً ٌفرضلا النشاط الثوري للجما ٌر  ً 

ٌف فالجماا ٌر تعا(. المعاشاٌة)ملمة تبناً المطالار االقتصاادٌة 
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دٌاو طنلاا . نروفا  قاسٌة، ووضعا  صعبا ، إنلا ال تستطٌع العٌف

ال تدصا ما الماا ما ٌكفً لتجدٌد دٌاتلا، إنلا تموت جوعاا  طو 

وما دامت . و ً ترى طا  ناو ما ٌعٌف دالة نعٌد وترف. تكاد

الدركااة السٌاسااٌة  ااً تعبٌاار عااا طبقااة مداادد ، فاالا القااوى 

اار طساسااا  عااا مصااالح و ااً ثورٌااة ألنلاا)الثورٌااة مطالبااة  ا تعبت

بااحا تعتباار طا مااا ملماتلااا األساسااٌة، طا ( الجمااا ٌر الشااعبٌة

تساااعى لكاااً تعاااٌف الجماااا ٌر دٌاااا  كرٌماااة، ماااا خاااالا إ الاااة 

االسااااتلالا الطبقااااً الواقااااع علااااى كا للااااا، وتدسااااٌا نااااروف 

معٌشااتلا، بمااا ٌجعللااا قااادر  علااى العااٌف، وعلااى التمتااع بلااذي 

 .الدٌا 

باااٌا خطاااٌا، األوا ٌطالااار بتدساااٌا و ناااا ٌجااار طا نمٌااا  

طوضااااعلا عاااا طرٌاااق اساااتجدام عطاااف الف اااات الداكماااة، طو 

و ذا اتجااي إصاالدً ال ٌدقاق النتاا   . بذلو« إقناعلا»مداولة 

المطلوباااااة، ألا الف اااااات الداكماااااة، و اااااً ف اااااات برجوا ٌاااااة 

، تسعى لمراكماة رطساماللا (كومبرادورٌة، طفٌلٌة، بٌروقراطٌة)

متعااادد  الجنساااٌات، و اااذي السٌاساااة  وتسااالٌا نلااار الشاااركات

تفاارس علٌلااا إفقااار الجمااا ٌر ال تدسااٌا طوضاااعلا، ألا إفقااار 

الجما ٌر  و الطرٌق الودٌد الذي ٌراكد ثرواتلا، وٌرضً شاري 

طما الخط الثانً فٌعتقاد طا تدساٌا طوضااع . الشركات االدتكارٌة



69 

 

ت الجما ٌر ال ٌتد إال دٌا تستطٌع الدركاة الثورٌاة إساقاط الف اا

الداكمااة، وإتباااع سٌاسااة اقتصااادٌة مختلفااة، تقااود علااى طساااغ 

 .إللام التبعٌة وتجاو  التخلف

وللذا فالمطلور تبنً المطالر الجما ٌرٌة، بحفق ثوري، ال 

 .بحفق إصالدً

و ذي القضٌة تطر  ملماة جو رٌاة، و اً قضاٌة السالطة 

فالسلطة طدا  طبقة طو ف ة، تسعى ماا خالللاا لفارس . السٌاسٌة

طدا  القماع ( وطجل   المخاابرات)ساتلا كللا، وٌكوا الجٌف سٌا

التً تضما قدر  الف ات الداكمة على ضبط النشاط الجما ٌري، 

وللذا فلا تدسٌا طوضااع الجماا ٌر . وإخضاع الدركة السٌاسة

ما خالا إ الة التبعٌة وتجاو  التحخر، ٌقتضً مواجلاة السالطة 

لسٌاسااٌة واالقتصااادٌة الداكمااة وإسااقاطلا، اسااقاط خٌاراتلااا ا

وتحسٌغ خٌارات جدٌاد ، تخادد الجماا ٌر الشاعبٌة خصوصاا  طا 

النشاط الجما ٌري ٌصطدد بقو  قمع السالطة وعنفا  و اذي  اً 

 .الملمة الثانٌة

وإذا كانااات النضااااالت المطلبٌاااة  اااً الباااار   لااادى الكتلاااة 

إال طا ذلااو ٌقتضااً ربااط النضاااا . األساسااٌة فااً الااوطا العربااً

والنضاااااا المدلااااً بالنضاااااا . بالنضاااااا السٌاسااااًاالقتصااااادي 

 .لترابط  ذي األمور ترابطا  وثٌقا  . القومً

فالنضاا لتدسٌا طوضااع الجماا ٌر، الاذي ٌصاطدد بلٌمناة 
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الف اااات الداكماااة، وبرفضااالا  اااذي الصاااٌرور ، ٌصاااطدد طٌضاااا  

بالساااٌطر  اامبرٌالٌاااة، بوجلٌلاااا االقتصاااادي والسٌاساااً، وقاااد 

و ااذا ٌقتضااً النضاااا ضااد . عسااكريٌصااطدد طٌضااا  بوجللااا ال

 .اامبرٌالٌة كقو  سٌطر  خارجٌة، وضد طدواتلا

كما طا ذلو ٌقتضً النضاا ما طجا تودٌد الاوطا العرباً، 

( بمعنااى إ الااة التبعٌااة وتجاااو  التخلااف)ألا النمااو االقتصااادي 

مسااتدٌا دوا الودااد  بساابر الاانقف األساسااً الااذي تعانٌاا  كااا 

ٌدي العاملاة، األرس ال راعٌاة، رطغ األ)دولة ما الدوا القامة 

، كمااا بساابر الداجااة للسااوق الواسااع القااادر ...(الماااا، الخباارات

 .و ذي ملمة ثالثة. على استٌعار نلضة صناعٌة كبٌر 

ٌبقى الدور العملً، فالجما ٌر داٌا تخاوس غماار النشااط 

الثااوري تاارفس القااوى المداٌااد ، طو ااصااالدٌة، و ااً تفتاارس 

تاااادخا »طي طا . طا تلعاااار دورا  طلٌعٌااااا  مااااا القااااوى الثورٌااااة 

، تقود ااا فااً انتفاضااتلا، وتكااوا فااً مقدمااة القااوى «المعركااة

 .المقاتلة وعلى  ذا الموقف ٌتوقف انتصار الثور 

فلااااا تدقااااق القااااوى الثورٌااااة العربٌااااة الثااااور  القومٌااااة 

 .الدٌمقراطٌة؟

سأاا ما الضروري طا تجٌار علٌا  القاوى الثورٌاة ذاتلاا 

 .ادمةفً المردلة الق
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الفصااااااااااااا 
 :الثالو

  ذي االنتفاضات وط متلا
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سلسلة ما االنتفاضاات شالد ا الاوطا العرباً خاالا العقاد 

كات جما ٌرٌة واسعة   ت طركان  وإذا كنا لاا . الماضً، و تدرم

كااات اادتجاجٌااة المختلفاااة  نشااٌر  نااا إلااى ااضااارابات و التدرم

العربٌة، وخصوصاا  « الدوا»ثت فً معند والمتصاعد  التً دد

ااضااارابات العمالٌاااة فاااً مصااار، التاااً إتخاااذت منداااى  ملماااا ، 

وبلورت نضااال  جما ٌرٌاا  دقٌقٌاا ، فجنناا نركا  علاى االنتفاضاات 

عربٌاة، والتاً تشاٌر إلاى « دوا»الكبٌر  التً ددثت فً خماغ 

طخارى، « دوا»طنلا فاتداة مردلاة جدٌاد ، وتناذر باالنتقااا إلاى 

ا الاااوطا العرباااً إلاااى منطقاااة خاضاااعة للساااٌطر   نتٌجاااة تداااوم

اامبرٌالٌة، وتابعة فً إطار النناد اامبرٌالً العالمً، وبالتاالً 

نتٌجااة سااٌاد  نمااط الرطساامالٌة التابعااة فااً معنااد طرجا اا ،  ااذي 

الرطساامالٌة التااً تعمااق مااا الساادق الطبقااً، وتااأدي إلااى دالااة 

كاا، ال ٌكاوا ماا خٌاار اافقار المطلق لجما ٌر واسعة ماا السا

إا سااٌاد  الرطساامالٌة التابعااة طوجاادت . طماملااا سااوى االنتفاضااة

تشابلا  واسعا  فً النروف االقتصادٌة االجتماعٌة العربٌة، جعاا 

د  إلى داد  بعٌاد   اذا دوا تناساً )طوضاع الجما ٌر العربٌة مودم

الفروقات الج  ٌة، التً كانت، والتً ساوف تبقاى دا ماا ، ماا داد 

وطدت  ااذي (. لمجتماع لااد ٌصاا إلااى مردلاة متقدمااة ماا التطااورا

الودااد  إلااى طا تصاابح االنتفاضااة الشااعبٌة خٌااارا  لكااا الجمااا ٌر 
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العربٌااة، طرٌقااا  للتعبٌاار عااا رفااس لمنطااق االسااتلالا الطبقااً 

السااا د، ودعااو  مااا طجااا التلٌٌاار، التلٌٌاار الثااوري، الااذي ٌنلااً 

بٌاة طا تعاٌف بكراماة، االستلالا الطبقً، وٌسمح للجما ٌر العر

 .وطا تتمتع ببعس خٌرات  ذا الوطا الكثٌر  والمتنوعة

وإذا كانااااات طنمااااااط مختلفاااااة علاااااى الصاااااعٌد االقتصاااااادي 

االجتماعً قد سادت فً مردلة معٌنة، بدت متناقضة، وطوجادت 

طو تلاااو، وخصوصاااا  دٌنماااا « الدولاااة»خصوصاااٌات، باااٌا  اااذي 

ار الملماة، فالا سٌطر نمط رطسمالٌة الدولاة فاً عادد ماا األقطا

تطااورات الساانوات العشاارٌا الماضااٌة، طدت إلااى طا ٌسااود نمااط 

اااد، مادامااات الساااٌطر  اامبرٌالٌاااة األمٌركٌاااة، قاااد فرضااات  مودَّ

نفساالا، وماااداد الااوطا العربااً قااد طصاابح جاا ما  تابعااا  فااً إطااار 

وللاااذا نالدااان تشااااب  المشاااكالت . الننااااد اامبرٌاااالً العاااالمً

العجااا  فاااً المٌااا اا )العربٌاااة االقتصاااادٌة فاااً معناااد الااادوا 

التجاااري، العجاا  فااً مٌ انٌااة الدولااة، التطااور المداادود للاادخا 

المدلاااً ماااع التطاااور الكبٌااار لعااادد الساااكاا، ال ٌااااد  المدااادود  

لججااور مااع ال ٌاااد  الكبٌاار  ألسااعار الساالع والخاادمات، انلٌااار 

ا الااادوالر إلاااى مقٌااااغ ألساااعار السااالع  العملاااة المدلٌاااة وتداااوم

ساااااااوق الساااااااودام للعملاااااااة، تاااااااراكد الااااااادٌوا والخااااااادمات، ال

وبالتالً تشاب  األسبار التً تفرس االنتفاضاات ...(. الخارجٌة،
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ارتفاااااع طسااااعار الخباااا  تددٌاااادا ، للااااذا ساااامٌت  ااااذي )الشااااعبٌة 

 ...(.االنتفاضات انتفاضات الخب ، طو السمٌد

إا سٌطر  الرطسمالٌة التابعاة وتوطاد الساٌطر  اامبرٌالٌاة 

لً دالاااة النلااار االقتصاااادي التاااً تمارسااالا، األمٌركٌاااة، وبالتاااا

فرضاااا دااادوو ثاااالو انتفاضاااات كبٌااار  فاااً مصااار، وثاااالو فاااً 

السوداا، و إثنتٌا فً الملرر، ووادد  فً الج ا ر، لكاا ٌشاٌر 

إلااى انتفاضااات قادمااة فااً  ااذي البلااداا، وبلااداا طخاارى دخلاات 

لقااد باادطت االنتفاضااات فااً مصاار . )*(...(األردا)الدوامااة نفساالا 

فاً  8423ٌنااٌر عااد  71، ثاد فاً 8422ٌنااٌر عااد  83/84فً 

فً الملرر، ثد عاد  8438فً السوداا و 8424تونغ، ثد عاد 

فااااً تااااونغ  8431فاااً السااااوداا ثااااد فااااً ٌناااااٌر عاااااد  8433

فااً  8431نٌساااا عاااد / والملاارر، ثااد فااً مصاار، ثااد فااً دذار

فاً  8433فً مصر، ثد فً طٌلوا عااد  8431السوداا، ثد عاد 

* والشاااو طا األماااور تناااذر بانتفاضاااات فاااً الساااوداا الج ا ااار،

 .ومصر تددٌدا  

والشااو طا  ااذي الدادثااة تشااٌر إلااى عمااق األ مااات التااً 

                                                 
)*(
كتبت  ذي الدراسة قبا االنتفاضة التً دادثت فاً األردا فاً شالر نٌسااا  
. نفسا الماضً، وبالتالً غدا األردا ج ما  ماا الادوا التاً دخلات الطرٌاق  7

 .8433و طٌضا  كانت الج ا ر قد شلدت إنتفاضة سنة 
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تعٌشلا الجما ٌر العربٌة،  ذي األ مات التاً دفعات كاتال  واساعة 

ااار عاااا غضااابة طوجااادتلا ناااروف  ماااا الطبقاااات الفقٌااار  ألا تعبت

 للااا كااا معٌشااٌة غاادت تعٌشاالا، نااروف تجعللااا تسااقط عااا كا

الخااوف الااذي اناا رع فٌلااا، الخااوف مااا األننمااة، مااا طجلاا   

القمااع، مااا الاادوا، والااذي تكاارغ فااً وعٌلااا بشااكا تلقااا ً، 

إنلا تسقط فً لدنة شعور بالضعف . وطخذت  كموروو ٌركا ل 

فاً مواجلااة جبااروت طننمااة، خصوصاا  و ااً تعااٌف فااً قوقعااة 

جمعاً الاذي الفردٌاة المفرطاة، إا الفارد ال ٌمتلاو ذلاو الاوعً ال

ٌجعل  ٌقبا جبروت األننمة بقاو  الجماا ٌر، و ناا ٌلادو مفلاود 

اد ، تعاٌف  ة، مودم الجما ٌر، لٌغ كجمع عددي با ككتلة متراصم

ااد ، وبالتااالً تاارى طنلااا  نروفااا  وادااد ، وتواجاا  إشااكاالت مودم

إنا  ٌقاباا قاو  وجباروت األننماة بقوتا  . طقوى ماا مضاطلدٌلا

بالتالً، لذا ٌلوذ بالصمت، ٌقبا كا  و كفرد، إن  ٌقابللا بضعف  

األفكااار التااً تبثلااا طٌاادٌولوجٌات مختلفااة، سااوام األٌاادٌولوجٌا 

السا د  التً تمتلو دادم إخضااع الجماا ٌر وتكٌٌاف وعٌلاا، لكاً 

تقبا االضطلاد واالستلالا والقمع كقادر دتماً، كدتمٌاة ال مفارم 

ة إللٌااة،طو سااوام المفااا ٌد االنل امٌااة وااصاا الدٌة، منلااا، كساانم

واالنتلا ٌااة التااً تنبثااق مااا داخااا صاافوف الجمااا ٌر، والتااً 
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تلدف إلى إعالا التوبة، طو ترفع راٌة االستسالد، وتعاود لاتعلا 

قبوللا االضاطلاد واالساتلالا والقماع كقادر دتماً، ماا طجاا طا 

تربح ف ة قلٌلاة، بماا تلقٌا  علٌلاا ماا فتاات، الطبقاة المساتللة ـ 

 .الداكمة

ساا تجعل  ٌلجر السٌاسٌة كنشاط عملً، اان« فردٌة»إا 

وٌقبااا بكااا طشااكاا الساالطة التااً تفرضاالا الطبقااة المسااتللة ـ 

الفردٌااة  نااا ساالبٌة انل امٌااة، . الداكمااة، وٌنفااذ كااا سٌاساااتلا

إنلاا صاٌلة التكٌاف ماع منطاق . وبالتالً مناقضة لمصلدة الفرد

اااار عناااا  فااااً  االسااااتلالا السااااا د، ومااااع الااااوعً السااااا د، المعبَّ

التاً ) نا تتبلور ثنا ٌة فارد ـ سالطة . ولوجٌا الطبقة السا د طٌدٌ

تعنااً الجبااروت، القااوم ، القمااع، الساادق، االضااطلاد، الجااٌف، 

وفً  اذي الثنا ٌاة ٌتبلاور مطماح الفارد ...(. الشرطة، المخابرات

بمااا فٌاا  )فااً القاادر  علااى العااٌف، طي علااى إعاااد  تجدٌااد ذاتاا  

« الشااارعٌة»اد السااابا ، وعلاااى إٌجااا(التوالاااد، وتربٌاااة ططفالااا 

لتدسااٌا  ااذي الوضااعٌة، التااً قااد تعنااً التملمااق، طو الساارقة، طو 

ولما كانت  ذي الصفات ال تفاتح اآلفااق نداو تدساٌا . االنتلا ٌة

النااروف المعاشااٌة، طو دتااى ندااو االنتقاااا الطبقااً، سااوى لف ااة 

مددود  ما كتلة كبٌر  ما الجما ٌر، فلا وعً األغلبٌاة ٌتدادد 

 .ٌد الذات فقطفً إعاد  تجد
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تندصار فاً طقلٌاة . لذا تلٌر السٌاسة، الممارسة السٌاسٌة

وتختفاااً المعارضاااة، . مدااادود  تسااامى األدااا ار، طو المثقفاااٌا

وٌتداوا الفارد إلاى دلاة، . لتندصر فً بعس األد ار والمثقفاٌا

امااة العمااا المضاانً، مااا طجااا تدصااٌا  إلااى شااًم، ٌتااوي فااً دوم

اج ذات ، كفرد وكحسر ، ٌقاود قُْوت ، وتوفٌر مستل مات إعاد  إنت

ناوا اساتمرارٌة  على إعالتلا، ما طجا طا تنت  عبٌدا  جاددا ، ٌأمَّ

وبلااذا تفاارس الساالطة سااطوتلا، وت ٌااد مااا . االسااتلالا الطبقااً

تلااا وجبروتلااا، لتصاابح القااو  الداساامة، الثابتااة، الساارمدٌة،  قوم

المطلقة، دسر وعً الجما ٌر الشعبٌة، التً تبدو، فً المقابا، 

خااارج إطااار الصااراع االجتماااعً الااواقعً، ال مبالٌااة، سااالبٌة، 

 .ٌا سة وصامتة

فااً  ااذا ااطااار ٌمااارغ االسااتلالا، وتمااارغ الساالطة كااا 

قسااوتلا، وتنلاار كااا قوتلااا، وٌجااري نلاار الجمااا ٌر الشااعبٌة، 

اسااتلالللا، مااا طجااا طا تااراكد قلَّااة ثاارو   ا لااة، ومااا طجااا طا 

لٌاة و األمٌركٌاة تددٌادا ، وطا تنلر الشركات االدتكارٌة اامبرٌا

 .تصبح قوم  استلالا مدلٌة

اح االنقسااد الطبقاً، وٌنلار  لكا تعماق النلار، الاذي ٌوضت

لة،  لة النا بااة، والطبقااات المسااتل  الفروقااات بااٌا الطبقااة المسااتلب

لد ، ٌسااالد فاااً مفاقماااة الصاااراع الطبقاااً، دٌاااو تحخاااذ  المضاااط 
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لة المضااطل د  فااً التعبٌاار عااا  موقفلااا  بشااكا الطبقااات المسااتل 

إا .  امشً مددود فً البدم، لكا مع مراكمة دقد داخلاً  ا اا

الشااعور باالسااتلالا الطبقااً ٌتطااور تاادرٌجٌا ، لكااا فااً وجلااة 

بمعنااى طا شااعور الفاارد . وادااد ،  ااً وجلااة الناارف المعاشااً

بااالعج  عااا إمكانٌااة إعاااد  تجدٌااد ذاتاا   ااو الااذي ٌطلااى، دٌااو 

دااادت األدناااى الاااذي ٌسااامح ٌتمركااا  اال تمااااد فاااً الدفاااان علاااى ال

 .بالعٌف

إا الشعور بالعج  عا إمكانٌة إعااد  تجدٌاد الاذات، الناات  

عا سٌاسات النلر التاً تساٌطر فاً المجتماع،  اً التاً تجعاا 

مااا كوناا  شااعورا  « فجااح »الشااعور باالسااتلالا الطبقااً ٌنتقااا 

إا التطااور المداادود فااً . سالبٌا  إلااى كوناا  شااعورا  اٌجابٌاا  تمامااا  

، الااذي ٌبقااً العامااا فااً طقصااى درجااات االسااتلالا لاارر األجااور

العما، ما جلة، واالرتفاع اللا ا فً طساعار السالع والخادمات، 

لة الداكمااة مااا جلااة طخاارى،  التااً تسااتفٌد منلااا الطبقااة المسااتلب

وإذا . ٌجعااا قاادر  الفاارد علااى العااٌف صااعبة، ومااا ثااد مسااتدٌلة

فالا الشاعور  كاا تدنً األجور ٌشاعر الفارد باالضاطلاد الطبقاً،

بالعج  عا إعاد  تجدٌد الذات ٌدفع  إلى االنفجاار، إلاى طا ٌعلاا 

موقفا ، بالفعااا ال بالكلماات ـ و ااً عاااد  المثقفاٌا ـ مااا خااالا 

طشكاا عدٌد ،  منلا ااضرار واالدتجاج، لكا الناا ر  الباار   
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التاااً طخاااذ الاااوطا العرباااً ٌعٌشااالا  اااً االنتفاضاااة، االنفجاااار 

العفاااااوي، المداااادود المطالااااار، العنٌاااااف الجمااااا ٌري الكبٌااااار، 

واالنفعالً،  نا ٌكوا الفعا انفعالٌا ، ال واعٌا ، لدنٌا  وبالتاالً ال 

ٌأدي إلى نتٌجة واضدة، وإا كاا ٌأشر إلى مدى األ ماة التاً 

ا وعاااً الفاااردي  غااادا ٌعٌشااالا الفااارد،  اااذي األ ماااة التاااً تداااوم

إلى وعً جمعً، لكنا  وعاً جمعاً مأقات، سارعاا « فردٌت »

ا ٌسقط دالما تنتلً شدنات اللضر، طو دالما تتراجع السالطة م

والشاو . عا قرار كاا  او السابر المباشار لدالاة االنفجاار  اذي

طا رفااع طسااعار الخباا  طو الساامٌد، إضااافة إلااى ساالع طخاارى،  ااو 

سبر كا االنفجارات التً ددثت، ألا ف ات واسعة ما الجماا ٌر 

ا ال ٌساامح للااا إالم تعااٌف علااى الخباا  كماااد  طساسااٌة، ألا دخللاا

بااالتخلً عااا ساالع ضاارورٌة مختلفااة، إضااافة إلااى تخلٌلااا عااا 

 .السلع الكمالٌة

إا مددودٌة دخا الفرد، واالرتفاع اللا ا فً طسعار السالع 

والخاادمات، ٌقلتااف مطالاار الفاارد إلااى الداادت األدنااى الضااروري 

للعاااٌف، فٌصااابح الخبااا ، الساااكر، األر ، الشااااي،  اااو كاااا ماااا 

إضاااافة إلاااى )شااارامي، وتساااتللو  اااذي الماااواد  ٌساااتطٌع الفااارد

ضاارورٌات طخاارى، مثااا السااكا، المااام الكلربااام، المواصااالت، 

كاا الادخا، والتاالً ٌتاو ع الادخا ...( الطبابة لجطفااا خصوصاا  
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ودٌنماااا ترتفااع طساااعار ا ٌدااادو . الشاالري بماااا ٌكفااً شااارام ا

اختالا ٌدفع الفرد إلى الشعور بحن  عاج  عا تجدٌاد ذاتا ، للاذا 

ٌُساقط كاا الخاوف الاذي تملمكا ، وٌنساى كاا القاٌد واألفكاار  ناراي 

ااخت لدٌاا ، دااوا الساالطة، والطاعااة، والخضااوع، ألناا   التااً ترسم

غدا فً وضع ٌقارر ماا الماوت، وطمااد الماوت ٌساقط الخاوف، 

وال تعااود  ناااو داجااة إلااى الخنااوع والخضااوع، واالبتعاااد عااا 

الاااوعً  اااذي اللدناااة تأساااغ لدالاااة ماااا . النشااااط االجتمااااعً

للتعبٌاار عااا ( الفاارد ـ المجمااوع)الجمعااً المأقاات، الااذي ٌاادفع 

 .ادتجاجلا/ ادتجاج 

لكاااا الُبااادم ماااا مالدناااة طا  اااذي الممارساااة ال تقاااود إلاااى 

تحسٌغ وعً جمعاً شااما، باا تبقاى الصافة اللدنٌاة  اذي  اً 

وال تقااود إلااى تحسااٌغ وعااً جمعااً بااالمعنى السٌاسااً . السااا د 

د فااً مسااحلة طساسااٌة وادااد ، للكلمااة، ألا الااوعً الجمعااً  ٌتقااوم

 ً مساحلة الادفاع عاا الاذات، والساعً ماا طجاا تاوفٌر النارف 

وبالتااالً، وإا كاناات الجماااا ٌر . الااذي ٌساامح بلعاااد  تجدٌاااد ا

تمااارغ نشاااطا  سٌاسااٌا  دٌنمااا تنااتفس، فلنلااا تدااافن علااى مباادط 

الع وف عا السٌاسة، طي طنلا تدافن علاى مساحلة ابتعاد اا عاا 

بااالكلً، طي ربطلااا الدالااة التااً ُتاادفع إلٌلااا نتٌجااة  ربااط الج  ااً

لة الداكمة ولذلو ٌبقاى . االستلالا الطبقً، بنشاط الطبقة المستلب

الخوف مسٌطرا  علٌلا، لكنلا فً المقابا تعٌف دالة ما األما ـ 
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إا . الدلااد، بنلااور مخلتااف ٌسااقط الساالطة، وٌدقااق المساااوا 

ماارَّ  تخااوس فٌلااا عجاا  الجمااا ٌر عااا تدقٌااق التلٌٌاار فااً كااا 

دربا  طبقٌة صرٌدة، ٌجعللا تنتنر مخلتصا ، ٌنقاذ ا ماا كاابوغ 

والشااو طا خوفلااا مااا الممارسااة السٌاسااٌة، . االسااتلالا القااا د

وشاعور ا بالداجاة إلاى تدساٌا نروفلاا، ٌادفعانلا إلاى الاركس 

و ً  ناا تنتنار . ورام دلد، ٌقود على طساغ انتنار مخلتف ما

و نا  ً ال تصا إلى فكار  . رى،  ً خارجلاالتلٌٌر ما قوم  طخ

طا صراع الطبقات  او الاذي ٌفارس التلٌٌار، لكاا  اذي المساحلة 

لة  تفتح اآلفاق طماد ف ات طامدة، سوام ما داخا الطبقة المساتلب

ـ الداكمة ذاتلاا، طو ماا الف اات الوساطى، لكاً تساتفٌد ماا  اذا 

 وبلاااذا تااادخا. الدلاااد لتفااارس اساااتلالللا  اااً، وسااالطتلا  اااً

ْلل و عااا طرٌااق تحٌٌااد ف ااة  الجمااا ٌر فااً دوامااة االنتنااار، وُتساات 

مستللة ضد طخرى، على طما طا تدقاق للاا بعاس العادا، لكنلاا 

تكتشف طا الف ة الجدٌد  طكثر اساتلالال  ماا ساابقتلا، فتأٌاد ف اة 

 .طخرى و كذا

ا العماا   ذي الدوامة تعبتر عاا إشاكالٌة،  اً إشاكالٌة تداوم

د، والنشاااط الج  ااً إلااى نشاااط شاامولً، العفااوي إلااى عمااا ماانن

والشاااو طا نشااااط . والتصاااور االقتصاااادي إلاااى تصاااور سٌاساااً

الجماا ٌر ٌدقاق نقاالت فاً  اذا االتجااي، ٌخلاق تراكماا  ماا، لكااا 

د،  ٌمة مناسبة للذا االنتقاا ما العفوي إلى المننم األ د ٌلٌئ طرض
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وماااا الج  اااً إلاااى الشااامولً، وماااا التصاااور االقتصاااادي إلاااى 

لكاا . السٌاسً، ما الوعً ال ا ف إلى الوعً المطاابق التصور

فقاااط ماااا خاااالا الااادور الاااذي ٌمكاااا، وٌجااار، طا تلعبااا  دركاااة 

سٌاسااٌة قااادر  علااى تدقٌااق ذلااو، و ااذا مااا سااوف نشااٌر إلٌاا  

 .الدقا  

إذا، لاااٌغ صااادفة طا ُتدااادو دالاااة اافقاااار المطلاااق التاااً 

فااً  تعٌشاالا الجمااا ٌر  ااذا االنفجااار الكبٌاار، ألا طساساالا ٌكمااا

االستلالا الطبقً، الاذي ٌجعاا جماا ٌر واساعة تعاٌف فاً دالاة 

لكاً ٌقلار « عرضاً»، و«بساٌط»الكاف، وبالتاالً ٌاحتً دادو 

و ااو طٌضااا  لااٌغ داادثا  . طدواللااا، ٌنقللااا مااا الدٌااا  إلااى المااوت

بسٌطا  وعرضٌا  فً كا األدواا، با طن  نتٌجة لجشع االساتلالا، 

اد  مضاطرد  فاً األساعار،  ذا الجشع الذي ٌدفع إلى تدقٌاق  ٌا

فً الوقات الاذي ٌفارس تثبٌات األجاور، فٌاحتً قارار رفاع الادعد 

عا السلع األساسٌة،  اذا القارار المبارر بعجا  مٌ انٌاة الدولاة، 

وبالتااالً عاادد قاادرتلا علااى دعااد الساالع األساسااٌة، لكااً ٌداادو 

دالااة االنتقاااا النااوعً مااا دالااة الكفاااف، إلااى دالااة العجاا  عااا 

 .العٌف

ما الضروري طا تنفتح اآلفاق طماد تفااقد الصاراع  ما  نا

الطبقااً، بتدوٌلاا  مااا دالااة رفااس ج  ٌااة مأقتااة، تنطلااق مااا 

، ٌتعلااااق برفااااع الاااادعد عااااا الساااالع «بسااااٌط»منا ضااااة قاااارار 



85 

 

األساسٌة، طو برفع طسعار ا، إلى صراع ضد االستلالا الطبقاً، 

الااذي ٌناات   ااذي النااا ر ، وتدوٌلاا  طٌضااا  مااا صااراع مطلبااً 

 .إلى صراع سٌاسً شاماج  ً، 

إا تفاقد االستلالا الطبقً  و الذي ٌللً إمكانٌة الفرد ألا 

ٌكااوا قااادرا  علااى تجدٌااد ذاتاا ، وبالتااالً ٌدفعاا  ألا ٌحخااذ موقفااا  

دفاعٌا ، لكن  موقف ٌوضاح مادى القادر  التاً ٌمكاا طا ٌصانعلا 

فاً  اذي اللدناة بالاذات، فاً نفاغ الوقات (. الفارد ـ المجماوع)

طا الاااوعً الج  اااً بلاااذي المساااحلة ال ٌقاااود إلاااى  الااذي ٌتوضاااح

تجاو  ا، طي طا  ذا االنفجار العفوي ال ٌفضً إلى تلٌٌر عمٌاق 

ٌدقااق مصااالح الجمااا ٌر الشااعبٌة، ٌجاار طا تاادفع دالااة اافقااار 

المطلااق لااٌغ فقااط باتجاااي الدفااان علااى دالااة الكفاااف، بااا إلااى 

إساااقاط دالاااة الكفااااف  اااذي ماااا طساسااالا، طي إساااقاط الطبقاااة 

لة ـ الداكمة  وتحسٌغ نماط جدٌاد، ٌلٌائ ( وغٌر الداكمة)المستلب

 .لدٌا  مستقر 

لكااا، ورغااد الطااابع الج  ااً الااذي تحخااذي االنتفاضااة علااى 

صعٌد األ داف، رغاد ا تمااد الجماا ٌر مواجلاة القارار الج  اً 

ا دٌاتلا إلى جدٌد، الذي طللى طابع الكفاف الذي تتسد  الذي دوم

ً غٌا ر الموت، طو كاد، رغاد ذلاو الُبادم ب  دٌاتلا، وطلقى بلا ف

إنلاا توضاح مادى الجارط  التاً ٌمكاا . ما ااشاار  إلاى ط مٌتلاا

لفرد بسٌط، مسالد، خانع، طا ٌدققلا فً لدنة معٌناة، وتوضاح 
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مدى القوم  التً تكونلا الجما ٌر، دٌنما تتجاو  كونلا مجموعة 

دااادا ، دٌنماااا ٌساااقط الاااوعً  الفاااردي طفاااراد، إلاااى كونلاااا كاااال  موَّ

دوا طا )لمصلدة وعً جمعً، دٌنما تذور األناا فاً المجماوع 

ننسى طا كاا ذلاو تدقاق بشاكا ال واٍع، ونتٌجاة الشاعور باالعج  

 (.عا تجدٌد الذات

 نااا ال ٌصاابح جبااروت الساالطة قا مااا ، ألا مااوا ٌا القااوى 

الواقعٌة تختما، دٌو تصبح قو  الجاٌف والشارطة والمخاابرات، 

ماد اندفاع عشرات اآلالف، رغاد امتالكلاا  امشٌة طو مددود ، ط

ولكا البادَّ طا نضاٌف  ناا . السال ، ورغد كوا الجما ٌر ع الم

طا االنفجار الجما ٌري ٌانعكغ علاى بنٌاة السالطة كللاا، ساوام 

علااى شااكا ارتباااو، طو تعاااطف قطاعااات مااا الجااٌف والشاارطة 

نتٌجااااة انتما لااااا الطبقااااً المتااااداخا مااااع االنتمااااامات الطبقٌااااة 

 .ا ٌرللجم

إنلااا لنناار  متعالٌااة،تلو التااً تتجا ااا القااوم  التااً تكونلااا 

الجما ٌر فً لدنة ثورتلا، للذا نرى طا فاً الدركاة السٌاساٌة 

ٌا  ٌسقط ما دساب   اذي اللدناة، لدناة تبلاور الاوعً  اتجا ا  قوم

الجمعً، وانفاالت غضابة الجماا ٌر ماا عقاللاا، فٌارى جباروت 

سٌاساٌة فقاط، وللاذا تبادو الدركاة ال« دجاد»السلطة ماا خاالا 

الساالطة طقااوى فااً كااا األدااواا، وللااذا تبقااى الدركااة السٌاسااٌة 

عاااج   فاااً كاااا األداااواا، نتٌجاااة الكاااد العاااددي المدااادود الاااذي 
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ٌتق إا مواجلاااة . تمتلكااا ، وكاااذلو نتٌجاااة التاااحثٌر الفكاااري الضااا

جبروت السلطة ٌستل د قوى طكبر مما تملو، و اذي دقٌقاة، لكاا 

اتجاااي طاااط ٌنطلااق مااا طا المواجلااة ال  فااً الدركااة السٌاسااٌة

تكااوا سااوى بضااد جمااا ٌر واسااعة فااً إطااار الداا ر، بتوسااٌع 

العضوٌة لتشما قطاعات واسعة ما الجما ٌر بلاس الننار عاا 

 .المأ الت التً تسمح للا بذلو

ولما كانت  ذي مسحلة مستدٌلة، نتٌجة طا نرف الجماا ٌر 

و إندكام  لداجتا   المشار إلٌ  سابقا ، دٌو ٌأدي استالر الفرد

فً تجدٌد ذات ، وبالتالً خوفا  ماا النشااط السٌاساً، وإا كااا 

ٌتعاطف مع  ذا االتجاي طو ذاو، ٌاأدي إلاى طا تناتند قلماة تمتلاو 

داادا  مااا الااوعً، وشااعورا  بضاارور  النضاااا السٌاسااً، وللااذا 

ٌبقى الد ر د ر طقلٌة فً كاا األداواا، و اذا وضاع  الطبٌعاً 

فااالد ر ٌضااد . ٌ  بااحي داااا مااا األدااوااالااذي ال ٌجااو  تناساا

 ٌ اة »العناصر األكثر وعٌا  وجرط  وثورٌة ما الجما ٌر، و او 

، وال ٌمكن  طا ٌكوا غٌار ذلاو، إال إذا كااا د باا  «طركاا الثور 

برجوا ٌا  فاً إطاار ننااد لٌبرالاً، دٌاو ٌمكنا  ماا خاالا العماا 

طاعااات العلنااً، ووسااا ا ااعااالد واسااعة االنتشااار، طا ٌقولاار ق

طما فاً وطاا . جما ٌرٌة وفق رأٌت ، لكً تكوا سندي االنتخابً

ٌعٌف القلر والتسلط، واالستبداد، فلا للدا ر ملماة ثورٌاة، ال 

ي، و ااو بلااذا ال ٌمكناا  طا ٌكااوا  تتدقااق إال فااً إطااار عمااا ساارم
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د باااا  جما ٌرٌاااا ، باااا  اااو دااا ر طقلٌاااة مننماااة، للاااا نفوذ اااا 

اار الجمااا ٌري بالقاادر الااذي تاارتبط بطبقاا ة، ارتباطااا  دقٌقٌااا ، وتعبم

عااا مصااالدلا و مطامدلااا، وبالتااالً تنبااذ التلوٌمااات الننرٌااة، 

 .واألدادٌو العمومٌة، لتعال  مشكالت مددد 

والشو طا انع اا الدركة السٌاسٌة نتٌجة رأٌتلا الخاط ة، 

ونتٌجة شاعور ا بانفصااد العالقاة بٌنلاا وباٌا الجماا ٌر، نتٌجاة 

 ا طنلااا طقلٌااة فااً مواجلااة جبااروت الااو مً، وشااعور« دلملااا»

السلطة، طسغ فٌلا المنطق ااصالدً،  ذا المنطاق الاذي ٌادفع 

الدركاااة السٌاساااٌة إلاااى التفكٌااار، مادامااات صااالٌر  العااادد قلٌلاااة 

ا إلاااى دركاااة جما ٌرٌاااة،  التاااحثٌر، وغٌااار قاااادر  علاااى التداااوم

بالمساومة ماع السالطة، والساعً اٌجااد قواساد مشاتركة، تتاٌح 

التاً تسامح بلاا السالطة، « الرقعاة السٌاساٌة»فً  للا التواجد،

وطا تلعر دور المراقر، طو الدكد، طو المرشد، دٌو تعماا علاى 

الدركاااة الجما ٌرٌاااة، طي تعماااا علاااى إفراغلاااا ماااا « عقلناااة»

و ً إضافة إلاى كاا ذلاو، تقاف ماع ف اة فاً . مضمونلا الثوري

وتعمااا علااى إقناااع  تاارا ا علااى ف ااة. الساالطة وتنتقااد األخاارى

ااا بنٌااة . جمااا ٌر بصاادة  ااذي المرا ناااتال إا شااعور ا طنلااا تمثم

، ٌجعللااا تاارى تماٌ  ااا عااا الجمااا ٌر (واعٌااة، ددٌثااة)متمٌاا   

، وللااذا تاارى فااً الساالطة (المتخلفااة، شااب  ااقطاعٌااة، الساالفٌة)

، وتلعاار دور «نقااد ا»بنٌااة عقالنٌااة، فتمٌااا ندو ااا، لكااا مااع 
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 .تطوٌع الدركة الجما ٌرٌة لسٌطرتلا

ة السٌاسٌة  نا، تبدو خاارج إطاار الصاراع الطبقاً والدرك

لة ـ  الفعلااً، بااا تصاابح جاا ما  مااا تعارضااات الطبقااة المسااتلب

إنلاااا تنفصاااا عاااا الجماااا ٌر، وتقتااارر ماااا الطبقاااة . الداكماااة

لة ـ الداكمااة، علااى ضااوم تقٌٌمااات شااكلٌة، وتصااورات  المسااتلب

ا إنلااا تنتمااً شااكال  للطبقااات المساادوقة، لكنلاا. انتقا ٌااة متعالٌااة

وبالتالً فلً ال تعرف ما االنتماام للاا ساوى . تننر بتعاٍا إلٌلا

الكلمات، بٌنما  ً ترا ا غٌر جادٌر  بالعماا، وغٌار ط اا لتلٌٌار 

طماااا مصاااالح الطبقاااات المسااادوقة، العمااااا والفالداااٌا . ثاااوري

الفقااارام، وجملااار  واساااعة ماااا البرجوا ٌاااة الصااالٌر  ٌندااادر 

تبعٌاة، فاال دااَّ للاا إال وضعلا كلما تعماق االساتلالا وتوطادت ال

تلاا، و ٌم لة ـ الداكماة، بدساا ن « طخالقلاا»باقتناع الطبقة المساتلب

الذي تلعب  الدركة « الثوري»العالٌة، طو طا دلملا مرتبط بالدور 

السٌاساااٌة، ماااا خاااالا نصاااا دلا،و مناشاااداتلا، ومقترداتلاااا، 

لة ـ الداكماة، ماا طجاا  وانتقاداتلا، الموجلة كللا للطبقة المستلب

تلا، وتقدد ما تجود ب  ما طجا تدسٌا طوضاع  ٌم طا تبدي ُدْسا ن

 .الفقرام

طما الجما ٌر فلما خانعة، مستسلمة، وتكادم ماا طجاا تاوفٌر 

وسٌلة عٌشلا، وإعاد  إنتاج ذاتلاا، و اً باذلو بعٌاد  عاا اللادَّ 

لة ـ )السٌاساً، وغٌار معنٌاة بمعارضااة السالطة  الطبقاة المسااتلب
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لا و ً ُتستلا وُتنلر، وبالتالً تبدو ، وإا كمدت غٌن(الداكمة

كجمع ملممف، ٌعٌف خارج الواقع، و ذي الدالة اللالباة، والتاً 

تال ملا سنوات، طو تتفجار فاً انتفاضاة صااخبة، تلا م عروشاا ، 

وكااا ( طو الشااًم)إنلااا تتااراو  بااٌا الالشااًم . وتسااقط طننمااة

شًم، بٌا الدٌا  اللامشٌة فً المجااا السٌاساً، وباٌا اماتالو 

و ااذي النقلااة مااا السااكوا إلااى .  مااد األمااور فااً لدنااة صاااخبة

الدركة، ما الجمود إلى النشاط،  ً القوم  القاادر  علاى   ٌماة 

 .جبروت السلطة، وتلمٌف قوا ا

وبالتااالً فاالا  ااذي النقلااة مااا السااكوا إلااى الدركااة، مااا 

الجماااود إلاااى النشااااط، تلٌااائ الناااروف لتدقٌاااق تلٌٌااار ثاااوري، 

لة ـ الداكمة، لتصفٌة سٌاساتلا، ماا طجاا اسقاط الطبقة المس تلب

لكااا ذلااو ماارتبط، لااٌغ بعفوٌااة الجمااا ٌر . تحسااٌغ بنٌااة جدٌااد 

فقط، ألا الجماا ٌر تعارف كٌاف تنفجار لكنلاا ال تعارف إلاى طٌاا 

توج  انفجار ا، وتعرف كٌاف تلضار، لكنلاا ال تعارف ماا طجاا 

 ماذا بالضبط، وتعرف كٌف تل  عروشا  وتسقط طننماة، لكنلاا ال

إا لدنة االنفجار المبنٌة علاى اندفاعاة . تعرف طي األننمة تقٌد

عفوٌة ٌفرضلا الشعور بالعج  عاا تجدٌاد الاذات، والتاً تدادو 

لة، لكنلا   ل اال   ا ال ، ٌمكنلا طا تنلً ر ٌسا ، وسلطة ف ة مستلب

ال تدقااق سااالطة الجمااا ٌر الشاااعبٌة، ساالطة العمااااا والفالداااٌا 

، وطشاكاا تننٌملاا ال تسامح باذلو، الفقرام، ألا وعاً الجماا ٌر
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وبالتالً نعود  نا إلى دور الدركة السٌاسٌة المعبتر  عا العمااا 

والفالدٌا الفقارام تددٌادا ، فماا  او الادور الاذي ٌمكاا طا تلعبا  

 ما طجا تدقٌق ذلو؟

البدم ما طا نشٌر  نا إلى طا الداجة إلاى دا ر ماا تفرضا  

ااار عاااا  العمااااا والفالداااٌا ناااروف واقعٌاااة، والدااا ر الاااذي ٌعبم

الفقرام  و داجاة بسابر ماا إشاكالٌة الدركاة الجما ٌرٌاة التاً 

د بالضابط فاً  داولنا توصٌفلا سابقا ، وبالتاالً فالا ملمتا  تتقاوم

كٌف ٌدخا الوعً العلمً المطابق لمصالدة  اأالم؟ كٌاف ٌلا د 

الوعً ال ا ف فٌلد، ما طجا طا ٌعوا مصالدلد الشامولٌة؟  اذا 

ااا لولاار الدركااة الجما ٌرٌااة؟ كٌااف ٌكااوا طوال ، وثانٌااا  ك ٌااف ٌمثم

عمود اا الفقاري،  ٌ اة طركانلاا؟ وكٌاف ٌطاور طشاكاا تننٌملاا؟ 

طما الدركة الجما ٌرٌة فلنلا قادر  فً لدنة علاى طا تساقط كاا 

, البنى الفوقٌة، إا جبروتلا طقوى ما جبروت طٌة سالطة داكماة

رباً، لقاد و ذا ما توضد  االنتفاضات التً ددثت فً الوطا الع

لة  طنلاارت فااً لدنااات  اا اا األننمااة، وضااعف الطبقااة المسااتلب

 .الداكمة، وعج  ا عا االستمرار فً السٌطر 

لقد ددثت االنتفاضات، فحنلرت عمق األ ماة التاً تعٌشالا 

الجمااا ٌر، كماااا طنلااارت القاااوم  التاااً تكونلاااا دٌنماااا تفلااات ماااا 

. ومااا خوفلااا، فتخااوس معمعاااا النضاااا الثااوري« مداذٌر ااا»

كااا كااا  ااذي االنتفاضااات لااد تنتصاار، سااوام ألنلااا لااد تااأد إلااى ل
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لة ونصاارت ف ااة  سااقوط األننمااة، طو ألنلااا طسااقطت ف ااة مسااتلب

لة طخرى  ، دوا طا تدقاق التلٌٌار الاذي )*((مثااا الساوداا)مستلب

 .ٌللً طسبار شقا لا

 ذي النتٌجة  ً التً ما الضروري طا نتوقاف عناد ا، طا 

اادم الدركااة نناقشاالا وطا نداادد طساابابلا ماا ا طجااا طا نسااتطٌع م 

الجما ٌرٌة باألساغ التاً تجعللاا تنتصار، ولكاا ال ٌتدقاق ذلاو 

 :إال بتوفر عاملٌا  ما

طا ٌدسد الماركسٌوا قضٌة ارتباطلد الطبقاً، طا ال  :طوال  

ٌبقااوا معلقاااٌا فااً اللاااوام، وطا ٌقطعاااوا المرا نااة علاااى ف اااات 

لة ـ داكماااة لة، ومساااتلب د العضاااوي طا ٌعلناااوا ارتبااااطل. مساااتلب

 .بالعماا والفالدٌا الفقرام

طا تجااري دراسااة الدركااة الجما ٌرٌااة كمااا  ااً فااً  :ثانٌااا  

« عبقرٌااااات»الواقااااع، ال كمااااا تصااااور ا الكتاااار، طو تخترعلااااا 

و ااو الااذي . إا الواقااع  ااو الااذي ٌطاار  إشااكاالت . «المثقفااٌا»

 .ٌددد مسٌر  التارٌ 

                                                 
)*(
 .8434نتددو عا السوداا قبا ددوو اانقالر الذي ددو سنة  
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 طرٌق االنتفاضة
 

الناااروف الواقعٌاااة تجعللاااا  إذا االنتفاضاااة ضااارور ، ألا

إا تفاقد دالة اافقار نتٌجة السٌاسة الطبقٌة التً تمارغ . كذلو

فً نا سٌاد  نناد التبعٌة تفرس ددوو االنتفاضاة، وللاذا ماا 

الضروري فلد تطاور النشااط الجماا ٌري، وتلماغ اآلفااق التاً 

 .ٌمكا طا ٌصا إلٌ 

 وإذا كااااا تعمااااق التبعٌااااة وتكااارٌغ سااااٌطر  البرجوا ٌااااة

التابعاااة، ٌفرضااااا االنتفاضاااات، فالباااد ماااا مالدناااة طا ال طفاااق 

واضح للا، فلً انتفاضات عفوٌة، تعبمر عا شعور بالرفس فً 

لة ماا . لدنة معٌنة وإذا كانت استفادت ف ات ما الطبقة المساتلب

 ااذي النقمااة العارمااة، مااا طجااا إجاارام تدوٌااا شااكلً ٌخاادد ف ااة 

لة طخاارى، فاا لة بالضااد مااا ف ااة مسااتلب لا الخااروج مااا  ااذي مسااتلب

الدوامة، وإ الة االضطلاد الذي تعٌش  الجما ٌر، ٌفرس إدخااا 
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إا الساامات التااً تسااد  ااذي االنتفاضااات، كمااا . عوامااا جدٌااد 

طوضدنا ساابقا ،  اً طنلاا تنفجار فاً لدناة مدادد  عفوٌاا ، دوا 

ثد إنلاا تعتماد وعاً الجماا ٌر، الاذي . تننٌد ودوا  دف جذري

لسا د ، فً الماضً، واألٌادٌولوجٌا الساا د  ٌتحثر باألٌدٌولوجٌا ا

فً الداضر، مما ٌجعلنا نقوا إنلا تمتلو وعٌا   ا فا  ال ٌعبمر عاا 

مطامدلااا الدقٌقٌااة، وبالتااالً ال ٌساامح للااا تحسااٌغ دور عملااً 

 .جذري، ٌفضً إلى تدقٌق ط دافلا

و ناااا تكاااوا العواماااا الجدٌاااد   اماااة لللاٌاااة، ألنااا  ماااا 

سٌغ دالة االنتقاا النوعً ما الوعً المفترس طا تسلد فً تح

وندااا . ال ا ااف إلااى الااوعً المطااابق، مااا العفوٌااة إلااى التننااٌد

ناتكلد  ناا عاا الدا ر السٌاساً القاادر علاى تدقٌاق  اذي النقلاة 

النوعٌاة، الداا ر الماركساً القااادر علاى تننااٌد الطبقاة العاملااة، 

والفالدٌا الفقرام، وعلى تشاكٌا طوساع جبلاة طبقٌاة، ماا طجاا 

عمٌااق الدركااة الجما ٌرٌااة، وتدوٌااا االنتفاضااات إلااى انفجااار ت

ٌنلاااً االساااتلالا، وٌعٌاااد بناااام المجتماااع ماااا جدٌاااد بماااا ٌدقاااق 

 . مصالدلا

 


