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تتحقق مطالب الطبقات الثائرة؟
االنتفاضات العربية :متى ّ
سالمة كيلة*
ان �ت �ص��رت ان�ت�ف��اض�ت��ا ت��ون��س وم �ص��ر .ه ��ذا هو
العنوان العام الذي تصدر اليوم التالي لرحيل
الرؤساء .وبعد أشهر ،أصبح الحديث عن سرقة
وبات
ه��ذه ال�ث��ورات أو االلتفاف عليها شائعًاّ ،
ي�ظ�ه��ر أال أم ��ل ف��ي االن �ت �ف��اض��ات األخ� ��رى ألن�ه��ا
سوف تعيد إنتاج النظم ذاتها .ولقد انفتح باب
عريض للتشكيك بهذه االنتفاضات انطالقًا من
ّ
أن ه��دف�ه��ا «ت�ج��دي��د» ال�ن�ظ��م امل�ه�ت��رئ��ة املتهالكة
ّ
فقط ،رغم أن وقودها هو الشعب.
لم ّ
تغير االنتفاضات بنية النظم القديمة ،ولم
ّ
تغير النمط االق�ت�ص��ادي والطبقة الرأسمالية
امل ��اف� �ي ��اوي ��ة امل �س �ي �ط ��رة .وم � ��ا ف �ع �ل �ت��ه ه ��و ط��رد
الرئيس وبعض من حاشيته ومن مافياته فقط.
بمعنى
هذا صحيح من حيث الشكل ،حتى اآلن.
ّ
ّأن ّ
تغيرًا قد تحقق في أشخاص السلطة ،لكنها
ّ
ظ�ل��ت ت�ع��ب��ر ع��ن الطبقة ال��رأس�م��ال�ي��ة امل��اف�ي��اوي��ة
ذات � �ه� ��ا .ول ��ذل ��ك ال ت� � ��زال ت� �ص � ّ�ر ع �ل��ى اس �ت �م��رار
النمط االقتصادي دون أي تغيير ،بما في ذلك
امل�س�ت��وى امل�ت��دن��ي ل�لأج��ور واس �ت �م��رار البطالة.
وأيضًا ،ومن أجل ذلك ،ال تزال تتمسك بالطابع
البوليسي للسلطة ،وتحاول أن تجعل التنازالت
الديموقراطية في أدنى مستوى .وكذلك تتمسك
بالسياسة الخارجية التي درج عليها النظام
السابق ،ربما مع تعديالت هامشية.
ك��ل ذل ��ك ص�ح�ي��ح ،ل�ك��ن ال�س�ل�ط��ة ب��ات��ت اض�ع��ف،
ّ
وتعيش في وضع متأزم .واألهم هو أن الطبقات
الشعبية «ل��م تعد إل��ى ال�ب�ي��ت» ،ف�لا ت��زال تقاوم
ال��وض��ع ال��ذي ه��ي فيه .والنضال م��ن أج��ل دول��ة
مدنية ديموقراطية ال ي��زال قائمًا ،إذ يتصاعد
ال�ص��راع ح��ول طبيعة ال��دول��ة ال�ج��دي��دة .بمعنى
ّ
أن الخوف الذي كان يسكن تلك الطبقات ،وكان
يجثم على صدرها كالكابوس ،قد انتهى ،مما
يجعلها ال تخشى استمرار ال�ص��راع للوصول
إل��ى تحقيق مطالبها .ول��ذل��ك ،ل��ن ي�ك��ون ممكنًا
لها العودة «إل��ى البيت» ،قبل أن تحقق وضعًا
يسمح لها بالعيش بكرامة .وهو األمر
معيشيًا
ّ
ال��ذي يعني أن�ه��ا س��وف تخوض ال�ص��راع حتى
النهاية ،أي إلى حني تغيير النمط االقتصادي،
لكي يتشكل نمط آخر يحقق مطالبها ويجعلها
تعيش بكرامة.
ّ
ل ��ذل ��ك ن �ج��د أن ال � �ص� ��راع ال ي� � ��زال ي �س �ي��ر ع�ل��ى
م� �س� �ت ��وي ��ات ث �ل��اث � ��ة .األول ي �ت �ع �ل��ق ب �ح ��رك ��ات
االحتجاج واإلضرابات من أجل مطالب تتعلق
بالعمل واألج��ر والتعليم والصحة ،وهو حراك
كبير في تونس ومصر ،وأصبحت مليونيات
الجمعة في مصر تركز عليه بوضوح .بمعنى
ّ
أن ال � �ص� ��راع م ��ن أج� ��ل ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ال��ب األج ��ر
امل� �ن ��اس ��ب وح � ��ق ال �ع �م ��ل وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح��ة
م �س �ت �م��ر وف � ��ي ت� �ص ��اع ��د ،إذ ل� ��م ي �ش �ع��ر ه� ��ؤالء
ّ
املفقرون ب��أن ال�ث��ورة ق��د حققت لهم م��ا يناسب

ن�ض��ال �ه��م .وامل �س �ت��وى ال �ث��ان��ي ي�ت�ع�ل��ق بطبيعة
النظام السياسي الجديدّ ،وذلك صراع تخوضه
األح � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة ،ل �ك��ن��ه ف��ي ص �ل��ب اه�ت�م��ام
«ش�ب��اب ال �ث��ورة» .وه�ن��ا ي�ب��رز ال �ص��راع م��ن أجل
إفشال تكتيك الطبقة الرأسمالية املسيطرة الذي
ّ
ُينفذ من قبل «السلطة الجديدة» ،العسكرية في
الخفاء كما في تونس ،أو العسكرية الواضحة
كما في مصر .والصراع يقوم من أجل تأسيس
دول��ة مدنية ديموقراطية .أم��ا املستوى الثالث
ف�ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ص��راع ض��د اإلم �ب��ري��ال �ي��ة وال��دول��ة
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ،وذل � ��ك أم� ��ر واض � ��ح ف ��ي ت��ون��س،
وأوض � � ��ح ف ��ي م �ص��ر ن �ت �ي �ج��ة م � �ج� ��اورة ال ��دول ��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة وات �ف��اق��ات ك��ام��ب دي �ف �ي��د ،وط��اب��ع
التبعية الذي كان يحكم عالقة السلطة السابقة
بالدولة الصهيونية تحت اإلشراف األميركي.
ّ
ّ
التغيير ال��ذي تحقق هو شكلي
ويعني ذلك أن
ّ
إل��ى ح� ّ�د كبير ،وأن الطبقات الشعبية ل��م تترك
امل�ي��دان ،إذ ال ت��زال تدافع عن وضعها ،وتسعى
َ
تحقيق مطالبها .ل��م ت�ت��وق��ف ،ول��م ت ّ�ت��راخ،
إل��ى
ّ
ً
وال ي�ب��دو أن�ه��ا ق ��ادرة أص�ل�ا على ذل��ك ،ألن�ه��ا ال
ت�م�ل��ك ت ��رف ال�س�ك�ي�ن��ة ،وه ��ي ف��ي وض ��ع ي �ق��ارب
املوت نتيجة العجز عن توفير ممكنات العيش.
بالتالي ،انفتح أفق الصراع فقط ،وهو مستمر
إل��ى أن ت �ف��رض ال�ط�ب�ق��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة نمطها من
خ�ل��ال ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �س �ل �ط��ة .ول �ق ��د أص �ب��ح
ّ
واض�ح��ًا أن «النظم ال�ج��دي��دة» ليست ف��ي القوة
التي كانت عليها تلك النظم التي حكمت لعقود
ّ
طويلة .وأن كل األحزاب التي يمكن أن تصل إلى
السلطة اآلن ال ت�ت��واف��ق مصالحها م��ع تغيير
النمط االق�ت�ص��ادي ،فهي ليبرالية ف��ي بنيتها،
وبالتالي ال تملك البرنامج الذي يحقق مطالب
تلك الطبقات.
ّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،إن ق��وة ال�ط�ب�ق��ات الشعبية ال ت��زال
ّ
كبيرة ،ونشاطها ال يزال قائمًا ألن ليس من خيار
ً
ّ
آخ��ر أم��ام�ه��ا أص�ل�ا .وك�م��ا ن�لاح��ظ ف ��إن ال�ص��راع
مفتوح كل يوم دون تردد أو ّ
تخوف .وسيستمر
ال ��وض ��ع ب��ال �ت��ال��ي ك ��ذل ��ك ف ��ي ال �ف �ت ��رة ال �ق��ادم ��ة.
فالطبقات التي نهضت من أجل إسقاط النظام
لن تعود قبل تحقيق هذه املهمة ،التي ال تعني
تغيير األش �خ��اص أو ح�ت��ى ال�ش�ك��ل السياسي
للسلطة م��ن خ�لال ب�ن��اء دول��ة ديموقراطية ،بل
ت�ع�ن��ي تغيير ال�ن�م��ط االق �ت �ص��ادي ،ق�ب��ل الشكل
ّ
ال� �س� �ي ��اس ��ي ،ألن ذل� � ��ك وح � � ��ده م� ��ا ي �ح �ق��ق ل�ه��ا
املناسب ،والتعليم
مطالبها في العمل واألج��ر
ّ
املجاني ،والضمان االجتماعي .لكنها تطالب
أي�ض��ًا بالحق ف��ي التنظم ف��ي نقابات وأح��زاب،
وح��ق اإلض ��راب وال�ت�ظ��اه��ر ،ورق��اب��ة املؤسسات
وال�ه�ي�ئ��ات ،وح��ري��ة التعبير وال�ن�ش��ر ،ف��ي إط��ار
دولة مدنية ديموقراطيةّ .
ان�ت�ف�ض��ت ت�ل��ك ال�ط�ب�ق��ات ألن �ه��ا ب��ات��ت ف��ي حالة
بطالة أو بأجر ال يكفي ألدنى مستويات العيش،
وتعاني من العجز عن تعليم أبنائها أو عالجهم،

وال تمتلك ال�ض�م��ان ض��د البطالة أو العجز أو
ال�ش�ي�خ��وخ��ة ،وك��ذل��ك ال تمتلك إم�ك��ان�ي��ة توفير
ّ
أي ح� ّ�د م��ن ال��رف��اه ،ث��م ألن السلطة تمنعها من
الحرية
التعبير عن وضعها ذلك .وهي تتلمس
ّ
ّ
التعبير عن وضعها بالتحديد ،ألنها
حني تقرر ّ
ّ
حينها تجد أنها في صراع مع السلطة ،وأن تلك
السلطة هي التي ّ
تكرس فقرها من خالل حماية
نهب الرأسمال املحلي واإلمبريالي .ولذلك هي
تعمل على تغيير شكل السلطة في إطار سعيها
إل ��ى ت�غ�ي�ي��ر ك�ل� ّ�ي��ة وض�ع�ه��ا ال ��ذي ال ي�ت�ح�ق��ق إال
بتغيير النمط االقتصادي.
ّ
وم� ��ا ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا إل� ��ى اآلن ه ��و أن ال�ط�ب�ق��ة
الرأسمالية املسيطرة ال تزال تتمسك بالسلطة،
ّ
وأن �ه��ا ت �ق��وم بتغيير األش �ك��ال ف �ق��ط ،وستبقى
ّ
ت�ق��اوم م��ن أج��ل استمرار سيطرتها .ك��ذل��ك ،ف��إن
األح ��زاب القائمة (ف��ي غالبها) ال تفهم الوضع
االق �ت �ص��ادي ،وت�ت�م�س��ك ب��أول��وي��ة ت�غ�ي�ي��ر شكل

والتي تبقي الصراع محتدمًا دون توقف.
وإذا ك ��ان ذل ��ك ي�ك�ش��ف ّأن ج��وه��ر االن�ت�ف��اض��ات
هو االقتصاد ،فهو يوضح أيضًا السبب الذي
ّ
تصر بكل ما فيها من
يجعل النخب الليبرالية
الحرية والديموقراطية هما
قوة لفظية على أن ّ
أساس االنتفاضات ،ألنها تحاول تعميم «خدعة
إيديولوجية» لتضليل الوعي الشعبي ،نتيجة
كونها ال ّتريد حل مشكالت الطبقات الشعبية
هذه ،إذ إنها تنحاز إلى الرأسمالية سواء التي
في السلطة أو التي على هامشها .وهي تمتلك
إح�س��اس��ًا دون �ي��ًا ت�ج��اه�ه��ا ،ف��ي م�ق��اب��ل التعامل
الدوني مع الطبقات الشعبية .وهو األم��ر الذي
ّ
جعلها ال تعتقد ب��أن ف��ي م�ق��دور ه��ذه الطبقات
ص�ن��ع ث ��ورة م��ن ال�ع�ي��ار الثقيل ال ��ذي ش��اه��دن��اه
وال نزال نشاهده .أو حتى تجاوز حالة الخنوع
والخضوع التي كانت تعيشها في ظل النهب
املافياوي والسلطة االستبدادية .وهي تريد أن

مهما كانت صيغة
تشكل «النظام الجديد»
سوف يحافظ على النمط
االقتصادي المافياوي
السلطة من أجل تأسيس «دول��ة ديموقراطية»،
وبالتالي ال تميل لتغيير النمط االق� ّت�ص��ادي،
ّ
ألن مصالحها تفترض ذلك ،إذ إنها ّ
تعبر
سواء
ُ
ُك��ذل��ك ع��ن ف �ئ��ات رأس �م��ال �ي��ة (رب �م��ا ه �م �ش��ت ،أو
عطيت ّحصة محدودة في الفترة السابقة) ،أو
أ ّ
ألنها تمثل فئات وسطى تمتلك أح�لام التطور
ال ��رأس �م ��ال ��ي .وك� ��ل ه � ��ؤالء ه ��م ق ��اع ��دة «ال �ن �ظ��ام
ال� �ج ��دي ��د» .ل ��ذل ��ك ،م �ه �م��ا ك ��ان ��ت ص �ي �غ��ة ت�ش�ك��ل
«النظام الجديد» ،أي باستمرار نظام الرأسمالية
امل��اف�ي��اوي��ة م�ش��ذب��ًا ،أو مدمجًا ب��أح��زاب جديدة
وقاعدة اجتماعية أوسع ،أو حتى إذا تشكل من
أح��زاب «م�ع��ارض��ة» ،س��وف يحافظ على النمط
ّ
االقتصادي الريعي املافياوي ،وبالتالي لن يحل
مشكالت الطبقات الشعبية.
ّ
ومن اآلن تبدو األمور واضحة ألن هذه الطبقات
ل �ي��س ل��دي �ه��ا ت ��رف االن �ت �ظ ��ار ،ال ح �ت��ى تتشكل
الدولة الديموقراطية ،وال حتى يبرز من يحمل
مشروع تشكيلها .فاألولوية هنا للمقدرة على
العيش وليس لشكل الدولة العتيدة .فالعاطلون
م��ن ال�ع�م��ل ي �س��أل��ون ع��ن ال �ت��وظ �ي��ف ،وال ��ذي ��ن ال
ي�ك�ف��ي أج��ره��م ل �ش��راء ال �خ �ب��ز ي �س��أل��ون ع��ن حد
أدن��ى ل�لأج��ور يحقق ل�ه��م م�ق��درة ع�ل��ى العيش،
ويسألون ع��ن التعليم والطبابة والسكن .هذه
ُ
هي األسئلة التي تطرح في تونس وفي مصر.

«منتدى المرأة العربية والمستقبل» أين المعنفات والفقيرات و
أنتيغونا*
اختارت مجلة «الحسناء» ومجموعة «االقتصاد
واألع � �م� ��ال» ع� �ن ��وان «امل� � ��رأة وال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي»
لـ«منتدى املرأة العربية واملستقبل» الذي تنظمه
للسنة الخامسة على التوالي ،وهذه السنة هو
ب��رع��اي��ة وزي ��ر ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وائ ��ل أب��و
فاعور والنائبة بهية الحريري بصفتها رئيسته
ال �ف �خ��ري��ة .ورغ� ��م «إش �ك��ال �ي��ة» ان ت��رع��ى وج ��وه
رس�م�ي��ة ح��دث��ًا متعلقًا ب��ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي وال��ذي
هو دعوة إلى تغيير االنظمة في الوطن العربي،
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س � ��وء ت �م �ث �ي��ل ل �ل �ن �س��اء امل� �ع� �ن� �ف ��ات ال� �ف� �ق� �ي ��رات،
ال�ل�اج �ئ��ات ،ال �ع��اط�ل�ات م��ن ال �ع �م��ل ،امل�ه�م�ش��ات،
العامالت األجنبيات ،ذوات الحاجات الخاصة،
الناشطات ال�ش��اب��ات ،وال�ع��ام�لات بحد أدن��ى ال
يتجاوز الخمسمئة ألف ليرة لبنانية.
وهنا ن�س��أل :ه��ل مستقبل امل��رأة العربية يكمن

كان اجدى ان تذهب
النسوة العرب مع امتيازاتهن
الى االحياء الشعبية
والمكتظة بالعامالت
ف��ي تهميش االخ��ري��ات ام ف��ي العمل على محو
االختالفات بينهن؟

ثانيًا :من ناحية املضمون
عدم إدراج موضوع العنف األسري واالغتصاب
ال��زوج��ي وح��ق امل��رأة بمنح الجنسية لعائلتها
م��ن ضمن األج�ن��دة امل �ق��ررة ،ف��ي وق��ت ك��ان��ت فيه
ناشطات في بيروت في كانون الثاني /يناير

 ٢٠١٢ي �م �ش�ين ت �ح��ت امل� �ط ��ر ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب�ه�م��ا
ك��أول��وي��ة ف��ي ق�ض��اي��ا امل ��رأة ف��ي خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ّ
امل��اض �ي��ة .وي �ب��دو واض �ح��ًا أن األج �ن ��دة امل �ق��ررة
للمنتدى ،ت�ح��رص على ع��دم ت�ج��اوز الخطوط
ال �ح �م��راء وت ��روي ��ج ال �خ �ط��اب ال �ت��اب��ع للحكومة
والسلطات الدينية والذي يسكت عمدًا االصوات
األخرى والعديدة والتي تتطالب بإقرار القانون
كما هو.
فعندما يتحدث «املنتدى» عن املرأة واالقتصاد،
ّ
ف��إن��ه ي��دع��و س �ي��دات األع �م��ال ال �ن��اف��ذات ح�ص�رًا
ل�ل�ح��دي��ث ع��ن االق �ت �ص��اد ،ف��ي وق ��ت ي�ه�م��ش فيه
قضايا النساء العامالت والعاطالت من العمل.
كما نرى أن أي تغيير سياسي ديموقراطي في
أي من الدول العربية ،يجب ان يترافق مع نظام
اقتصادي يرعى العدالة االجتماعية ،م��ن أجل
تحقيق أي تقدم ف��ي وض��ع امل ��رأة .أم��ا استبدال
وج��ه سياسي ب��آخ��ر م��ع االب�ق��اء على املنظومة
االق �ت �ص��ادي��ة االس�ت�غ�لال�ي��ة وح�م��اي�ت�ه��ا ،فليس
م��ن شأنه س��وى اب�ق��اء ال��وض��ع على حاله تحت
أسماء جديدة.
ّ
وب �م��ا أن امل �نّ �ت��دى ي �ت �ح��دث ع��ن امل � ��رأة وال��رب �ي��ع
ال �ع��رب��ي ،ف��إن��ه ال يستطيع ان ي�ت�ج��اه��ل أهمية
ال�ت�خ�ل��ص م��ن ح�ك��م ال�ع�س�ك��ر واألن �ظ �م��ة امللكية
ال��وراث�ي��ة بما فيها ال ��دول ال�ت��ي تمنع امل ��رأة من
حقوقها البديهية كقيادة السيارة .فنتمنى أن

