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سيف ذو حدين .ربما ك��ان البعض حقًا بحاجة
إل��ى ف��ك رم��وز م��ا كتبه ح��راج��ي وزوج �ت��ه فاطنة
لفهم «ال��رس��ائ��ل ال�س��ري��ة» ل�ه��ذه ال �ج��واب��ات ،كما
ّ
سماها الكاتب السوداني هشام آدم .لكن الشاعر
ّ
سيد حجاب كان واضحًا ومباشرًا حني قال في
ُ
ما يصح أن ينظر إليه اليوم على أن��ه نبوءة أو
حتى بيان الثورة األول في «يا مصري ليه» قبل
الثورة بأيام قليلة:
«يا مصري قوم هش الوطاويط ،كفاياك تبليط،
صعبة الحياة والحل بسيط ،حبة تخطيط».
ل�ك��ن ،ل��م يسمعوا ه��ذه ال��دع��وة ،كما ل��م يسمعوا
تساؤل األبنودي في األحزان العادية «راح تفضل
ك��ده ألم�ت��ى ي��ا غ �ل �ب��ان؟» وال معنى ت �ك��رار دعوة
سيد دروي ��ش ف��ي ث��ورة « 1919ق��وم ي��ا مصري»
ّ
وال «ي��ا مصر قومي وش��دي الحيل» من الشاعر
ن�ج�ي��ب ش�ه��اب ال��دي��ن .ول��م ي�س�م�ع��وا ت�ح��ذي��ر ،أو
ت�ه��دي��د ،ح��راج��ي ال�ق��ط ال�ق��اط��ع ف��ي ملحمة السد
العالي وهو يقول لزوجته فاطنة:
«لكن ــ ويا فاطنة ــ يا ويل
الدنيا من قومة الفقرا األجرا
مش وقتو
ده موضوع طوالن..
وعلشان الواحد يحكيه
عايزلو ورقة جرنان
حكاية إن الدنيا دي فيها غالبة وديابة
ده موضوع عايزلو ربابة
ومداح وطران».
ول ��م ي �ع��رف م �س��ؤول��و ص �ن ��دوق ال �ن �ق��د الدولي،
الذين رسم تقريرهم في آذار  2010صورة وردية
ّلالقتصاد املصري وبالغ في مديح األداء املصري،
أن املصري كان مدركًا لعملية النهب املنظم التي
أشرفوا عليها .فلم يسمعوا ّ
سيد حجاب يقول:
«فتحت ب��اب اس �ت �ي��رادك ...وص��رف��ت ف��وق ضعف
إيرادك
ح �ل��ي ل �ل �خ��واج��ة اس� �ت� �ك ��رادك ،س ��اب ��ك ب �ت �ق��را في
َ
اورادك ّ ْ
وده قشطك ونزل تشفيط».
وح�ين ان��دل�ع��ت ال �ث��ورة ،أع��اد األب �ن��ودي الصراخ
بالفكرة ذاتها ،ولم يسمع أحد:
«ع��واج �ي��ز ش� ��داد م �س �ع��وري��ن أك �ل ��وا ب �ل��دن��ا أكل،
ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل
وبيسرقوك يا الوطن قدامنا عينى عينك ،ينده
بقوة الوطن ويقلي قوم ،فينك».
امل ��ؤش ��رات االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة للحالة
املصرية في آخر أيام العمدة مبارك وابنه مرعبة
ألي دول��ة ،وليس فقط للدولة التي ب��اش��رت أول
وأه � ��م م� �ش ��روع ت �ح��دي �ث��ي ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .وعاش
امل� �ص ��ري ه� ��ذا ال ��رع ��ب ي��وم �ي��ًا ول� ��م ي �ك��ن ممكنًا
اس �ت �غ �ب��اؤه ب ��أرق ��ام ع ��ن ال �ن �م��و ت �ت �ج��اه��ل إعادة
ت��وزي��ع ال �ث��روة ملصلحة طبقة مصاصي الدماء
وم �ق ��اول ��ي األن � �ف� ��ار .ال ��دخ ��ل ال �ق��وم��ي اإلجمالي
للفرد (ج��ي أن آي /مقياس أط�ل��س) ال��ذي يشير
إل��ى الحالة االجتماعية واالقتصادية والبيئية
ّللمجتمع ك��ان  2070دوالرًا ف��ي  ،2010بمعنى
أن مرتبة مصر دوليًا كانت ( 130سنوات قليلة

ك��ان��ت ت�ف�ص��ل م�ص��ر ال�ع�ظ�ي�م��ة ت�ح��ت ق �ي��ادة ابن
ّالعمدة امللهم من تحولها لصومال) .هذا يعني
أن امل��واط��ن املتوسط ك��ان على حافة الفقر حتى
ب ��دون ال�ح��دي� ّ�ث ع��ن م��ؤش��ر ال�لام �س��اواة أو الفقر
النسبي (م��ؤش��ر جيني) ال��ذي ي�ع��ادل  33ملصر.
تقرير التنمية البشرية ع��ام  2009أعطى مصر
امل��رت �ب��ة  123دول �ي ��ًا .ل�ي�س��ت ه ��ذه ح��ال��ة ف �ق��ر ،بل
إفقار ممنهج قاد إليه الخضوع املطلق إلمالءات
ال�ب�ن��ك ال��دول��ي وص �ن��دوق ال�ن�ق��د (وي�م�ك��ن القول
تدمير ممنهج اذا أخذنا في الحساب مؤشرات
اجتماعية مثل معدل وفيات األطفال تحت سن
الخامسة ،الذي اقترب من الثالثني لكل ألف حالة
والدة ح �س��ب اإلح � �ص ��اءات ال��رس �م �ي��ة ،وتقريبًا
ضعف ذلك حسب إحصاءات أخرى).
لكن الكابنت غزالي ،مثل ّ
سيد حجاب ،ال يسكت
على الظلم ،وباح بالسر للجميع في «أبوح»:
«مال البلد مسفوح ،يا صاحب البقرة
يا زارع الشجرة ،يا صاحب الشهدا
تطرح ونديهم ،وال تمر فيهم ،باعونا للكفرة».
ل ��م ت �ك��ن ع�ب�ث� ّ�ي��ة إذن إع � ��ادة إن �ت ��اج روائ � ��ع ّ
سيد
دروي��ش م��رارًا وت�ك��رارًا وبأشكال مختلفة لعلهم
يسمعون .لكن ،م ً��رة أخ��رى ،حتى لو ترجم أبرع
املستشرقني (ل �غ��ة ،ال معرفة أو إدراك ��ًا لعبقرية
الثقافة العربية ،فهذا شيء آخ��ر) ّ
سيد درويش،

فكيف سيفهم أنبياء الخصخصة ورسل صندوق
النقد والبنك الدولي:
«م�ح�س��وب�ك��و ان� ��داس ص�ب��ح م �ح �ت��اس ،مسختو
جزمة يا ناس
مافيش فلوس بقيتو منحوس ،فقرتو خالص»؟
ّ
سيد حجاب ،م��رة أخ��رى ،ك��ان واضحًا ومباشرًا
ّ
وليس أي شيء مما يقوله بحاجة إلى تفكيك:
«يا مصري ياللي الغال عاصرك
والنهب في عصرك حاصدك
قوم للحياه واسبق عصرك».
كل اإلش��ارات كانت هناك ،وواظ��ب مبدعو مصر
م��ن دون ي ��أس ع�ل��ى إرس � ��ال رس��ال��ة ت�ل��و أخرى.
واملبدع يوسف القعيد الذي تشبه رواياته شعر
األب � �ن� ��ودي ،وص ��اح ��ب «ي� �ح ��دث ف ��ي م �ص��ر اآلن»
و«يحدث في بر مصر» ،كان واضحًا في رائعته
«ش � �ك ��اوي امل� �ص ��ري ال �ف �ص �ي��ح» .ال �ث�ل�اث �ي��ة التي
تستعير العنوان من «شكاوي الفالح الفصيح»
قبل أكثر من أربعة
التي كتبها قدماء املصريني ّ
آالف عام على أربع برديات وتمثل تسع مرافعات
ل�ف�لاح بسيط س��رق��ه أح��د امل�س��ؤول�ين ف��ي الدولة،
كانت تأكيدًا إلدراك املصري ملا يجري في وطنه.
ّ
ح��ذر امل�ص��ري م��رارًا وت�ك��رارًا م��ن االستخفاف به
وبقدراته ،واستهزأ بالصورة التي انتشرت عنه
خنوعه .لكن لم يسمع أح��د التحذير الذي
وع��ن ً
جاء مثال على لسان الشيخ إمام في ختام أغنيته
الرائعة «هم مني وأحنا مني»:
«ح� ��ادي ي��ا ب ��ادي ي��ا ع�ب��د ال �ه ��ادي ،ي��ال�ل��ي عليك
قصد الغنوا دي
مل��ا ال�ش�ع��ب ي �ق��وم وي �ن ��ادي ،ي��ا اح �ن��ا ي��ا ه� ّ�م��ا في
ّ
الدنيا ّدي ّ
ّ
ح��زر ف��زر ش��غ��ل م��خ��ك ،ش��وف م�ين فينا حيغلب
مني».
ول��م ي�س�م��ع أح��د ال�ك��اب�تن غ��زال��ي وه��و ي �ق��ول في
إحدى قصائده:
ّ
ّ
«كدابة ضحكتنا ،ندابة غنوتنا ،كرامتنا ثورتنا،
مخنوقة في القهرة
اب��وح ي��ا اب��وح ،أص��رخ أل��م وأب��وح ،دا ال�ع��دل بات
مدبوح ،والظلم بقى مفضوح».
ل��م ي�ع��رف��وا ّأن امل �ص��ري «غ��وي��ط» ك�م��ا ق��ال ّ
سيد
حسبه الجاهل «س��اه��ل وس��اه��ي وغبي
ح�ج��ابّ .
وعبيط» .لكنه عرف الحقيقة وعرف قدراته رغم
اض �ط ��راره ل�ل�ت�غ��اب��ي أح �ي��ان��ًا« .م�ل�ه��م أن ��ا وأعمل
غ�ب��ي» ،يقول األب�ن��ودي ف��ي «ال�ل��ه يجازيك ي��ا عم
عبد ال�ن��اص��ر» .وامل �ص��ري أي�ض��ًا ص��اح وال يقبل
تقليل القيمة كما تقول فرقة أوالد األرض:
«أن��ا ص��اح��ي ي��ا مصر أن��ا ص��اح��ي ،س�ه��ران وفي
حضني سالحي
وال�ل��ي يقلل م��ن قيمتي ،وال�ل��ي يكسر عزيمتي،
يحرم عليه صباحي».
ت�ح�ت��اج م��وس��وع��ة ال�ع�ب�ق��ري��ة امل�ص��ري��ة إل��ى آالف
الصفحات وآالف الساعات إلدراك جزء يسير من
عبقرية هذا الشعب وهذه ّ
األمة .كيف لم َ
ير جابر
ع�ص�ف��ور شيئًا م��ن ه��ذه ال�ع�ب�ق��ري��ة ،أم رآه ��ا ولم
تردعه أمام إغ��راء كرسي ال��وزارة التافه! كيف لم
يلهمه نموذج بطل تونس ّ
همة الحمامي ليكون
ف��ي امل��وق��ع اآلخ � ��ر؟ رب �م��ا ل��م ي ��ع م��ا ق��ال��ه نجيب
ِ
سرور:
«قللنا فخارها قناوي ،بتقول حكاوي وغناوي
ي��ا ق�ل��ة ال ��ذل أن ��ا ن� ��اوي ،م��ا أش ��رب ول ��و ف��ي املية
عسل».
ّ
الدولية في جامعة
* أستاذ علم االجتماع والدراسات
ويسكونسن ـ بارك سايد
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الطبقة العاملة
في قلب الثورة

يطالبون بإعادة افتتاح املدارس املصرية (عمرو عبد الله دلش ــ رويترز)

مصطفى بسيوني*
مع انطالق ال�ث��ورة في مصر ،ك��ان أكثر األسئلة
ت ��ردادًا ع�ل��ى أل�س�ن��ة امل�ت��اب�ع�ين وامل �ش��ارك�ين فيها
العمالية؟ السؤال الذي ّ
هو :أين الحركة ّ
عبر عن
استياء م��ن غياب الحركة العمالية أو ضعفها
خالل الثورة ،كان ّ
يعبر في الوقت ذاته عن أهمية
ّ
وج ��ود ال�ط�ب�ق��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي خ �ض��م االنتفاضة
بما لها م��ن ثقل ن��وع��ي ف��ي املجتمع .ل��م تتأخر
اس �ت �ج��اب��ة ال� �ح ��رك ��ة ال �ع �م��ال �ي��ة ل � �ن ��داء الثورة،
ف��ان �ف �ج��رت س�ل�س�ل��ة م ��ن اإلض� ��راب� ��ات العمالية
ف��ي مختلف ال�ق�ط��اع��ات .وت��وال��ت أن �ب��اء الحركة
العمالية في بداية األسبوع الثالث من الثورة،
فأصبح من الصعب إحصاؤها وهي تتزايد كل
ساعة .لكن قبل الحديث عن بعض االحتجاجات
العمالية ،يجب توضيح أم��ور تتعلق بمشاركة
الحركة العمالية ودورها في الثورة.
ال ي�م�ك��ن ت�خ� ّ�ي��ل غ �ي��اب ت��أث�ي��ر ال�ح��رك��ة العمالية
التي صعدت إل��ى ّ
قمتها ف��ي ال�س�ن��وات الخمس
األخ� �ي ��رة وأص �ب �ح��ت أه� ��م م ��راك ��ز ال �ن �ض��ال ضد
ال�س�ي��اس��ات االق�ت�ص��ادي��ة لنظام م �ب��ارك ،خاصة

العمالية
دخول الحركة ّ
المصرية
إلى قلب الثورة
ّ
يضيف إليها ُالبعدين
االجتماعي واالقتصادي
األدن��ى لألجور
عندما ب��دأت برفع مطالب الحد ّ
والحق بتأسيس النقابات املستقلة .وقد كانت
انتفاضة املحلة ف��ي أب��ري��ل /نيسان  ،2008بعد
ثالثة احتجاجات قوية لشركة غزل املحلة ،أكبر
دليل على تأثير الحركة العمالية في محيطها
االج� �ت� �م ��اع ��ي .ك ��ذل ��ك ال ي �م �ك��ن ت �ج ��اه ��ل وجود
مجموعات كبيرة من ّ
العمال ضمن الحركة منذ
ّانطالقها في  25يناير /كانون الثاني .واملالحظ
أن املناطق ذات الطابع العمالي ،مثل السويس
واملحلة واإلسكندرية ،شهدت أقوى التظاهرات
وامل��واج �ه� ّ�ات م��ع األم ��ن .ل�ك��ن م��ا ت �ج��در اإلشارة
إل �ي��ه ه��و أن ��ه ف��ي ب��داي��ة ال �ث��ورة وت�ط�ب�ي��ق حظر
ال �ت �ج��ول ألوق� ��ات ط��وي �ل��ة ،ك��ان��ت ه �ن��اك صعوبة
في ّ
تجمع العمال في املنشآت التي أغلق أغلبها
ومنح أجراؤها إجازة مدفوعة .ومع ذلك ،ظهرت
ب��وادر اإلض��راب��ات ّ
العمالية الداعمة للثورة في
السويس في شركتي الصلب والسماد .لكن مع
تقليص فترات حظر التجول والسماح بتجمع
ّ
تحولت االحتجاجات
العمال في أماكن العمل،
عاصفة حقيقية.
العمالية إلى
ً
�لا ،دع��ا إل��ى االع�ت�ص��ام ّ
عمال
ف�ف��ي ال�س��وي��س م�ث
أك� �ث ��ر م ��ن ع �ش��ر ش� ��رك� ��ات ،م �ن �ه��ا أرب � ��ع شركات
تابعة لهيئة قناة السويس ،وإن لم تكن متصلة
بالعمل في املمر امل�لاح��ي ،باإلضافة إل��ى شركة
الف� ��ارج ل�لأس�م�ن��ت وال ��زج ��اج امل�س�ط��ح وغيرها.
ك��ذل��ك أع�ل��ن ع�م��ال ال�ش��رك��ة امل�ص��ري��ة لالتصاالت
اع �ت �ص��ام��ًا ،وت �ظ��اه��روا ه��ات�ف�ين «ال �ش��رك��ة تريد
إسقاط النظام» على غرار هتاف الثورة الشهير
ال ��ذي ع�ب��ر م��ن ت��ون��س ل�ل�ق��اه��رة .ع �م��ال النظافة
والتجميل بالجيزة ب��دأوا االعتصام واإلضراب

وق�ط�ع��وا أح��د ال �ش��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي املنطقة،
وه��و م��ا ف�ع�ل��ه ّع �م��ال ش��رك��ة أب��و ال�س�ب��اع للغزل
والنسيج باملحلة.
تلت امل��وج��ة األو ّل ��ى م��ن االح�ت�ج��اج��ات العمالية
م��وج��ة أق��وى ،فنفذ ع�م��ال االت �ص��االت تظاهرات
أمام العديد من السنتراالت بالقاهرة واملحافظات
أس��وة بزمالئهم في شركة االت�ص��االت .وأضرب
ع�م��ال ورش السكة ال�ح��دي��د ،ودخ��ل ع�م��ال هيئة
ال�ن�ق��ل ال�ع��ام ع�ل��ى خ��ط االح�ت�ج��اج��ات العمالية،
إذ ب��دأ موظفو ثالثة ف��روع ب��اإلض��راب ،ثم بدأت
باقي الفروع تنضم لهم .ولم يتأخر عمال البريد
الذين بدأوا بالتظاهر أمام ّ
مقر الهيئة الرئيسي
بالعتبة ،ث��م ت��وال��ت حركتهم باملحافظات .ولم
ُ
ت� �خ ��ل م �ن �ش��آت ح �ي��وي��ة م �ث��ل امل� �ط ��ار وشركات
ّ
التحركات سواء باإلضراب
اإلنتاج الحربي من
عن العمل أو التظاهر واالعتصام .كذلك وصلت
ع��اص�ف��ة ال �ن �ض��ال ال �ع� ّ�م��ال��ي إل ��ى ب�ع��ض شركات
البترول والنسيج في حلوان وكفر ال��دوار .ولم
ت�س�ت�ث��ن ال �ت �ح��رك��ات ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ،فأعلنت
قطاعات التمريض االع�ت�ص��ام ف��ي مستشفيات
أس�ي��وط وك�ف��ر ال��زي��ات وال�ق�ص��ر العيني ومعهد
القلب وغ�ي��ره��ا .وال �ح��دث ال�لاف��ت ك��ان انتفاضة
عمال املطابع واإلدارة في مؤسسة روز اليوسف
ال �ص �ح��اف �ي��ة وم �ن �ع �ه��م ع �ب��د ال �ل��ه ك� �م ��ال ،رئيس
التحرير امل �ق� ّ�رب م��ن سلطة م �ب��ارك ،وك��رم جبر،
رئيس مجلس اإلدارة ،من الدخول إلى املؤسسة.
وك��ان عمال الجامعة العمالية قد سبقوهم إلى
االعتصام واحتجاز رئيس الجامعة مصطفى
منجي ،وهو نائب رئيس اتحاد العمال املوالي
للدولة وعضو الحزب الوطني.
ل �ي �س��ت ه � ��ذه س � ��وى ع �ي �ن��ة م� ��ن االحتجاجات
ال�ع�م��ال�ي��ة ال �ت��ي ال ت� ��زال ت�ت�ف�ج��ر ف��ي ت �س��ارع لم
�ول إلى
ت�ع��رف��ه م�ص��ر م��ن ق�ب��ل ،وت��وش��ك أن ت�ت ّ�ح� ّ
إض � ��راب ع� ��ام .م ��ن ال �ت �ع �س��ف ال �ق ��ول إن ك ��ل تلك
االح�ت�ج��اج��ات ق��ام��ت مل�س��ان��دة ال �ث��ورة مباشرة،
ف �ب �ع �ض �ه��ا ق ��د ُرف � �ع ��ت ف �ي �ه��ا ب��ال �ف �ع��ل شعارات
ّ
ت��أي�ي��د ال �ث��ورة الشعبية ،وردد ال�ع�م��ال هتافات
الثورة ضد النظام وضد التوريث ،وفي املقابل،
اك�ت�ف��ى ال�ب�ع��ض ب��رف��ع امل�ط��ال��ب ال�ع�م��ال�ي��ة ،سواء
االقتصادية أو النقابية .لكن ،في الوقت نفسه،
ال يمكن إغ�ف��ال ت��أث��ر ال�ح��رك��ة العمالية بالثورة
فانتشار االحتجاجات
وتأثيرها املحتمل فيها.
ّ
العمالية عقب الثورة يؤكد أنها ج��زء من حالة
في  25يناير/
االنتفاضة الثورية التي اندلعت ّ
ك��ان��ون ال �ث��ان��ي .وامل�ل�اح��ظ أي �ض��ًا أن التحركات
انتشرت أكثر في املواقع العمالية التي سبق أن
أعلنت االحتجاجات وكان لها صداها وتأثيرها
في املجتمع ّ املصري.
األه��م اآلن أن انفجار الحركة العمالية على هذا
النحو ،واحتمال تطورها بتأليف لجان لحماية
الثورة ودعمها ،كما يتردد في العديد من املواقع
العمالية ،يعطي طابعًا جديدًا للثورة .فالحركة
العمالية ال�ت��ي تحضر ال�ي��وم ب�ق� ّ�وة ف��ي الثورة،
ه��ي نفسها ال�ت��ي ع��ان��ت سياسات الخصخصة
وال �ت �ك� ّ�ي��ف ال�ه�ي�ك�ل��ي وت�ط�ب�ي��ق ش ��روط صندوق
النقد ال��دول��ي .دخ��ول الحركة ّ
العمالية إل��ى قلب
االنتفاضة ،بنضالها وتنظيماتها التي تتطور
ف��ي ه ��ذه ال �ف �ت��رة ،ي�ض�ي��ف ال�ب�ع��دي��ن االجتماعي
واالقتصادي إل��ى الثورة املصرية التي لم تنته
بعد.
* صحافي مصري

