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مدخل

الجابة عن بع�ض
�سنحاول فى هذا الكتيب �أن جنتهد فى إ
الت�سا ؤ�الت املثارة حول ما بات ُيعرف بـ «احلركات االجتماعية
اجلديدة فى م�رص» ،و�أبرز هذه الت�سا ؤ�الت تبد�أ بـ :متى و�أين بد�أ
ا�ستخدام م�صطلح احلركات االجتماعية اجلديدة فى العامل؟ وما
هى �أبرز �سمات هذه احلركات ،وطبيعة الظروف التى ن� أش�ت
فيها؟.
الجابة عن هذه الت�سا ؤ�الت �إىل
ومن املقدر �أن تقودنا إ
االنتقال �إىل جمموعة �أخرى من الت�سا ؤ�الت حول ما �إذا كانت
هناك فى م�رص حركات اجتماعية جديدة فع ًال على غرار
احلركات االجتماعية التى ظهرت فى العامل ب�صفة عامة ،وفى
بلدان �أمريكا الالتينية و�آ�سيا ب�صفة خا�صة؟


و�إذا ما متكنا من ر�صد مولد عدد من هذه احلركات فى بالدنا؛
�سيقودنا هذا بالطبع �إىل ال�سعى نحو معرفة الظروف أ
والو�ضاع
التى ظهرت خاللها احلركات التى �أطلق عليها احلركات
االجتماعية اجلديدة؟ وما هى �أهم هذه احلركات االجتماعية
اجلديدة؟ وما الذى ميز ن�شاطها عن أالحزاب واملنظمات غري
احلكومية؟ وهل تتبنى هذه احلركات االجتماعية اجلديدة
مطالب اقت�صادية لفئة اجتماعية حمددة بالفعل �أم �أنها �أقرب
ما تكون �إىل حركات �سيا�سية تتبنى مطالب �سيا�سية جزئية؟
وب�صياغة �أخرى هل تعرب هذه احلركات عن فئات اجتماعية
حمددة ،وتتبنى مطالب هذه الفئات �أو الطبقات االجتماعية،
�أم �أنها تعرب عن جماعات �سيا�سية ائتالفية وتتبنى فى أال�سا�س
مطالب �سيا�سية؟ وهل �صحيح ما يرتدد من �أن معظم هذه
احلركات �أ�س�سها وقادها جيل حمدد؟ وكوادر �سيا�سية حمددة؟
و�أخرياً هل قدمت هذه احلركات االجتماعية اجلديدة فى
م�رص جديداً للحياة ال�سيا�سية امل�رصية؟ وهل لها م�ستقبل
على �ضوء غياب بع�ضها املفاجئ ،وعلى �ضوء ما �أ�صاب �أي�ض ًا
بع�ضها آ
الخر من االنق�سامات واالنهيارات.
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احلركات االجتماعية اجلديدة..
أ�ين؟ ومتى؟ وملاذا؟

مدخل:

بد�أ ا�ستخدام م�صطلح احلركات االجتماعية اجلديدة لو�صف
حركات وحتركات بع�ض جماعات ال�سكان والفئات االجتماعية
فى �أوروبا عقب حركة ال�شباب والطلبة فى  ،1968حيث
رفعت هذه احلركات �شعارات ومطالب �سيا�سية �أغلبها يهدف
�إىل الدفاع عن البيئة ،ونزع ال�سالح ،وحترير املر�أة  ...الخ ،ثم
انتقلت هذه الظاهرة بعد ذلك �إىل بلدان العامل الثالث ب�صفة
عامة و�أمريكا الالتينية ب�صفة خا�صة ،و�أخرياً انت�رشت هذه
احلركات ،وتر�سخت جذورها على نحو ملحوظ فى �آ�سيا.
كانت حركة ال�شباب فى  1968فى �أوروبا بداية لع�رص
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جديد طرحت فيه ألول مرة مطالب �سيا�سية مل ي�ستطع �أحد �أن
ي�صنفها �ضمن املطالب الي�سارية� ،أو اليمينية التقليدية رغم
الطابع الي�سارى العام لها ،بل ورغم �أن بع�ض م ؤ��س�سيها كانوا
من �أ�صول ي�سارية �أو على عالقة بالي�سار.
كان اال�ستقطاب بني الي�سار التقليدى –ال�سوفيتى فى
أالغلب -واليمني أالجنلو �ساك�سونى هو التق�سيم املعتمد فى ذلك
الوقت للحياة ال�سيا�سية عاملياً ،وذلك فى ظل احلرب الباردة
واال�ستقطاب الدوىل بني العاملني الر�أ�سماىل واال�شرتاكى ،وفى
هذا ال�سياق وجد املدافعون أالوائل عن البيئة –مثالً– �أنف�سهم فى
موقف ال يح�سدون عليه؛ فال اليمني تبناهم ،وهم الذين يتهمون
�أ�صحاب امل�صانع بتلويث املاء والهواء ،وال الي�سار اعتربهم
�أبناء �رشعيني له ،ألنهم مل يكونوا من �أبناء البريوليتاريا –�أو
الطبقة العاملة– التى ورد ذكرها فى الكتب النظرية املرجعية
أ
للحزاب الي�سارية التقليدية ،ومل تكن مطالبهم مما اعتادت عليه
هذه أالحزاب اجلامدة ،ومن ثم كان على هذه احلركات �أن تعمل
خارج املجال ال�سيا�سى ،وخارج املجال النقابى �أي�ض ًا الذى ما
كان ميكنه �أن ي�ستوعب هذه احلركات التى تطالب بت�رشيعات
جديدة فى املجال ال�سيا�سى �أو االجتماعى العام.
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بعد ب�ضع �سنوات انتقلت موجة احلركات االجتماعية من
�أوروبا �إىل بلدان العامل الثالث ،والالفت للنظر �أن احلركات
االجتماعية اجلديدة فى طبعاتها الالتينية آ
وال�سيوية ولدت
وحتركت فى �أطر و�سياقات جديدة حيث ت أ��س�ست فى خ�ضم
حركة مطلبية اقت�صادية� ،أو مهنية مبا�رشة للتعبري عن مطالب
بع�ض الفئات االجتماعية �صاحبة امل�صلحة فى حتقيق هذه
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املطالب االقت�صادية املحددة.
أ
والالفت �أي�ض ًا �أن هذه احلركات –�سواء فى طبعاتها الوىل
أالوروبية (ال�سيا�سية) �أو فى طبعاتها فى التالية العامل الثالث
(املطلبية االقت�صادية) نا�ضلت من �أجل حتقيق مطالبها بعيداً
عن �أطر أالحزاب والنقابات التقليدية رغم قوة أالحزاب والنقابات
فى العديد من هذه البلدان ،وقيل فى تف�سري ذلك �إن هذه احلركات
االجتماعية ال متلك مطالب اجتماعية �شاملة وحمددة ،وال يجمع
�أع�ضاءها بال�رضورة �أيديولوجيا حمددة بل وال يجمع �أع�ضاءها
حتى قناعات �أو �أهداف �سيا�سية كلية تتعلق بالتغيري الكلى الذى
ي�ستهدف الو�صول �إىل �شكل معني للحكم� ،أى �أن هذه احلركات ال
ت�سعى من �أجل الو�صول �إىل ال�سلطة ،وال ت�سعى �أي�ض ًا �إىل امل�شاركة
فيها ،وعليه فلم يكن من املنطقى �أن تعمل هذه احلركات فى
�إطار برامج وخطط أالحزاب ال�سيا�سية.
ولكن دعونا نت�ساءل �إذا كان العديد من هذه احلركات
االجتماعية ال ميلك �سوى بع�ض املطالب ال�سيا�سية اجلزئية
املحددة ،ألنها كما �أو�ضحنا قد ات�سمت �أ�سا�س ًا ب أ�نها حركات
ال يجمعها بال�رضورة �إطار �سيا�سى موحد �أو مرجعية �سيا�سية
واحدة ،ف إ�ن الت�سا ؤ�ل املنطقى هو :ملاذا مل تعرب العديد من
احلركات االجتماعية اجلديدة التى تتبنى مطالب اجتماعية
اقت�صادية �أو مهنية جزئية وحمددة عن نف�سها من خالل
النقابات العمالية فى �أمريكا الالتينية مث ًال –�أحد �أهم معاقل
هذه احلركات االجتماعية اجلديدة– وكذا فى العديد من البلدان
ال�سيوية أ
آ
والفريقية رغم قوة النقابات العمالية فى العديد من
هذه البلدان؟
للجابة عن هذا ال�س ؤ�ال ينبغى �أن نو�ضح �أن هذه احلركات
إ
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االجتماعية -وما متثله من مطالب اجتماعية -ال تعرب عن
عمال �صناعة حمددة� ،أو حتى عمال م�صنع حمدد ،وهو ما
اعتادت النقابات �أن متثله وتعرب عنه عادة – وميكننا القول
�إجما ًال �إن هذه احلركات االجتماعية اجلديدة التى تتبنى ب�صفة
عامة مطالب اجتماعية اقت�صادية تندرج فى جمموعتني ،أالوىل
تتبنى مطالب اقت�صادية �أو مهنية لفئات اجتماعية جديدة
بع�ضها مل يعرف طريقه �إىل التنظيم النقابى �أو االجتماعى
من قبل ،واملجموعة الثانية تتبنى مطالب اقت�صادية �أو مهنية
ملجموعات �سكانية ال تندرج �ضمن �إطار فئة اجتماعية واحدة
من حيث التق�سيم االجتماعى للعمل ،و�سنتناول فى ال�سطور
القادمة ب�شئ من التف�صيل �سمات هاتني املجموعتني.
عربت املجموعة أالوىل من احلركات االجتماعية اجلديدة،
والتى تتبنى مطالب فئات اجتماعية لها موقع فى التق�سيم
االجتماعى للعمل ،عن فئات جديدة مل تنجح فى تنظيم نف�سها
نقابي ًا من قبل ،وقد يرجع ذلك �إىل �أن هذه الفئات فى معظمها
فئات مهم�شة اعتادت قوى اليمني – وبالذات قوى اليمني الفا�شى
 �أن ت�ستخدمها فيما �أهملتها قوى الي�سار التقليدى.ونق�صد بالفئات املهم�شة مث ًال الباعة اجلائلني ،وعمال
اليومية غري املهرة (الفواعلية) والعمال �أن�صاف املهرة الذين
ينتقلون من عمل �إىل �آخر ،وخادمات املنازل  ..الخ ،فهذه الفئات
املهم�شة والتى تعي�ش فى الع�شوائيات البائ�سة على �أطراف
املدن ،يطحنها الفقر واملر�ض  ...واجلهل ،وقد اعتادت الطبقات
الر�أ�سمالية املالكة فى العديد من املجتمعات ا�ستخدام ه ؤ�الء
التع�ساء املقهورين للعمل فى امل�صانع عندما يقوم العمال فى
م�صنع ما ب إ��رضاب عن العمل من �أجل حت�سني �رشوط حياتهم،
15

�أى اعتادت الطبقات املالكة �أن ت�ستخدمهم كـ «�أ�رسى �إ�رضاب»
فى مواجهة عمال ال�صناعة امل�رضبني� ،أو اعتادت �أن ت�ستخدمهم
لتحقيق الغاية نف�سها كبلطجية فى مواجهة االحتجاجات
العمالية وال�سيا�سية.
وقد �شاهدنا فى م�رص بالفعل حاالت ال�ستخدام ه ؤ�الء
املهم�شني –الذين يجمعوا بني كونهم �ضحايا وجالدين فى الوقت
نف�سه ،وكان ذلك مث ًال عندما قامت ال�سلطات فى م�رص– وبتواط ؤ�
ورمبا م�شاركة من أالجهزة أالمنية– با�ستخدام بلطجية -
بع�ضهن من «ال�سيدات»– فى التحر�ش واالعتداء على ال�صحفيات
وامل�شاركات فى مظاهرة احتجاجية على نتائج اال�ستفتاء اخلا�ص
بتعديل املادة  76من الد�ستور �أمام نقابة ال�صحفيني.
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وا�ستخدام ه ؤ�الء الب ؤ��ساء املقهورين فى قهر آ
الخرين �أمر
متكرر عرب التاريخ ،وفى بلدان عديدة جندت قوى اليمني الفا�شى
مثلما حدث فى �إيطاليا و�أملانيا– من بني ه ؤ�الء املهم�شنيالجرام والبلطجة؛ حيث قامت
الب ؤ��ساء جمموعات من معتادى إ
هذه املجموعات بـ «�إرهاب وترويع» القوى الدميقراطية،
ال�سالمية
وفى م�رص –مثالً– الحظنا كيف جندت اجلماعات إ
الرهاب وترويع آ
الخرين طريق ًا
املتطرفة  -التى اتخذت من إ
�إىل فر�ض �إرادتها و�رشعيتها -من بني ه ؤ�الء الب ؤ��ساء قيادات
و�أمراء ،وكان �أمري �إمبابة فى الع�رص الذهبى لهذه اجلماعات–
فى أال�صل طباال يعمل خلف راق�صة درجة عا�رشة كما
يقولون!
ولكن فى العديد من بلدان العامل الثالث –ومن بينها
م�رص– حيث االقت�صاد م�شوه ،والنمو االقت�صادى غري متوازن،
والفقار متزايد وم�ستمر ،ات�سعت هذه الفئات املهم�شة �إىل حد
إ
مروع ،وجرى تهمي�ش املاليني من فقراء الفالحني والطبقات
الو�سطى بحيث �أ�صبح لزام ًا على القوى الدميقراطية والي�سارية
�أن جتد �صيغا �سيا�سية وتنظيمية حل�شد وتعبئة ه ؤ�الء
املقهورين فى ن�ضال �إيجابى من �أجل حت�سني �رشوط حياتهم
والنهو�ض مبجتمعاتهم ،وكانت احلركات االجتماعية اجلديدة
هى اال�ستجابة لهذه ال�رضورة املو�ضوعية.
من ناحية �أخرى زاد ات�ساع هذه الفئات املهم�شة من �صعوبة
ا�ستخدام اليمني الفا�شى لها ،ألنها بب�ساطة مل تعد جمرد
جماعات حمدودة ميكن ر�شوتها ببع�ض الفتات ،وتعبئتها
ببع�ض ال�شعارات ،ومن ثم �إطالقها �ضد احلركات ال�سيا�سية
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والنقابية ،بل �أ�صبحت كتلة �سكانية كبرية ميكن التجنيد
منها للفا�شي�ست ،ولكن ال ميكن ال�سيطرة على جميع �أحيائها
وجتمعاتها ،بل �أ�صبحوا �أي�ض ًا قوة اقت�صادية كبرية القت�صاد
ُيعرف بـ «االقت�صاد غري الر�سمى» ،حيث يعمل أاللوف من �أبناء
أالحياء الع�شوائية فى مدن �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية فى
ور�ش «حتت ال�سلم» وب�شكل غري قانونى إلنتاج مئات ال�سلع
دون �أى ترخي�ص ،ودون �أى مظلة ت أ�مينية �أي�ضاً ،وبدون �أى
تنظيم نقابى يدافع حقوقهم ،وعلى الرغم من عدم التجان�س
االجتماعى الوا�ضح لهذه الفئات ف إ�ن تكتلها فى �أحياء كبرية
�ساعد على بلورة مطالب جماعية لهم� ،أغلبها يتعلق بتوفري
مرافق وخدمات لهذه أالحياء التى ال يتوفر بها ال أالمن وال
مياه ال�رشب وال الطرق املمهدة  ...الخ.
ومن ناحية ثانية ف إ�ن هذه احلركات االجتماعية اجلديدة
التى تنا�ضل من �أجل �أهداف اقت�صادية �أو مهنية تبنت مطالب
فئات اجتماعية جديدة لها و�ضع حمدد فى التق�سيم االجتماعى
للعمل ،وهذه الفئات �إما كانت موجودة من قبل لكنها ات�سعت
ب�شكل ملحوظ �أو فئات جديدة �أ�صالً ،وب�صفة عامة ال تتجمع
هذه الفئات فى �أماكن حمددة –مثل عمال امل�صانع– وقد ال
يتح�صل �أي�ض ًا �أبناء هذه الفئات على الدخل املاىل نف�سه �أو
حتى دخول مت�ضاربة ،مما يفقدهم قدرا من التجان�س املتوفر
لدى �أبناء املهنة الواحدة �أو عمال امل�صنع الواحد.
نحن نق�صد هنا بهذه الفئات اجلديدة مث ًال مربجمى احلا�سب
آ
الىل �أو ال�صحفيني �أو أالدباء� ..إلخ ،فاملالحظ �أننا فى مرحلة
ما بعد ال�صناعة -وبالذات فى �أمريكا و�أوروبا– وهو ما
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ُيعرف باملوجة احل�ضارية الثالثة –بعد املوجتني الزراعية
وال�صناعية– ات�سعت الفئات االجتماعية العاملة فى جماالت
�إبداعية متنوعة بدءاً من الربجمة وحتليل النظم والبحث
وانتهاء أ
بالدباء والفنانني مروراً بال�صحفيني
العلمى� ..إلخ،
ً
واملحررين�..إلخ ،وعلى الرغم من �أن هذه الفئات لها موقع حمدد
النتاجية ،وعلى الرغم من �أنهم �أجراء فى التحليل
فى العملية إ
أالخري يبيعون فى أال�سواق قوة عملهم وال ميتلكون �أى و�سائل
�إنتاج ،ف إ�نهم متفاوتون جداً من ناحية الدخل ومبعرثون على
امتداد خارطة الوطن ،ويعملون فى م ؤ��س�سات متنوعة من حيث
التخ�ص�ص ومتباينة من حيث احلجم ،والالفت �أي�ض ًا �أن �أبناء
هذه الفئات لي�ست لهم م�صالح اقت�صادية م�شرتكة فح�سب ،بل
لهم �أي�ض ًا م�صالح مهنية م�شرتكة قد تكون فارقة وحا�سمة
و�أ�سا�سية بالن�سبة لهم ،فتوفر �أجواء احلرية –مثالً– بالن�سبة
لل�صحفى �أو أالديب هو املطلب أالهم لتح�سني �أحواله املعي�شية
وبدونها ال ي�ستطيع �أن ينتج ،والن�ضال امل�شرتك بني معظم
ال�صحفيني –على اختالف توجهاتهم وم�ستويات دخولهم– �ضد
قانون حب�س ال�صحفيني فى م�رص مث ًال ي ؤ�كد ذلك ،وفى الوقت
نف�سه ف إ�نه من ال�صعوبة مبكان �أن يتفق ه ؤ�الء ال�صحفيون
�أنف�سهم على مطالب تتعلق برفع أالجور مثالً.
�أما املجموعة الثانية من احلركات االجتماعية التى تتبنى
مطالب اقت�صادية �أو مهنية لفئات �سكانية حمددة فهى املجموعة
التى تتبنى مطالب فئات ال ت ؤ�دى دوراً وا�ضح ًا وحمدداً فى
التق�سيم االجتماعى للعمل ،و�أبرز �أمثلة هذه املجموعة هى
احلركات التى تنا�ضل �ضد تلوث مياه نهر ما مثالً ،فاجلماعة
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امل�ضارة من تلوث النهر �ست�ضم بالت أ�كيد �أ�شخا�صا ينتمون �إىل
فئات اجتماعية خمتلفة ،وعلى الرغم من ذلك ف إ�نهم �أ�صحاب
م�صلحة م�شرتكة ووا�ضحة فى عدم تلوث النهر ،رمبا ألنهم
يعي�شون من �صيد �أ�سماكه ،ورمبا ألنهم ي�ستمتعون بالتنزه على
�ضفافه ،ورمبا ألنهم ي�رشبون من مياهه ،وهكذا تتعدد أال�سباب
التى تدفعهم للن�ضال �ضد تلوث النهر ،ولكن تظل م�صلحتهم فى
الدفاع عن مياه النهر �ضد التلوث م�صالح واحدة.
وميكننا القول �إجما ًال �إن احلركات االجتماعية اجلديدة
–وبالذات فى بدايات ظهورها فى �أوروبا– تندرج حتت هذه
املجموعة من احلركات االجتماعية التى عربت عن مطالب
جماعات من ال�سكان ال ينتمون –على عك�س ما هو �سائد فى
أالدبيات ال�سيا�سية وبالذات الي�سارية– لفئات اجتماعية
باملعنى الدارج� ،أى فئات اجتماعية لها املوقع املحدد نف�سه فى
النتاجية؛ ك أ�ن تقول مثالً :عمال املناجم �أو �أ�صحاب
العملية إ
ال�صناعات ال�صغرية �أو مالك أالرا�ضى الزراعية الكبار ...الخ،
فقد ظهرت -مثالً– �إىل جوار احلركات التى تدافع عن البيئة فى
ال�سبعينيات ،حركات �أخرى �ضد احلروب وثالثة لنزع ال�سالح،
ورابعة لتحرير املر�أة ،وكانت هذه احلركات ت�ضم �أ�شخا�صا من
فئات اجتماعية خمتلفة متاماً.
تلخي�ص ًا لكل ما تقدم ميكننا القول �إن احلركات االجتماعية
اجلديدة عربت �إما عن مطالب �سيا�سية جزئية �أو عن مطالب
اقت�صادية مهنية ،وعملت هذه احلركات ب�شكل م�ستقل عن
أالحزاب والنقابات و�سعت للتعبري عن م�صالح م�شرتكة أل�شخا�ص
قد ينتمون لفئات اجتماعية خمتلفة كما �سعت للتعبري عن فئات
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مهم�شة �أو فئات جديدة.
ولكن يجدر بنا �أن نت�ساءل مرة �أخرى هنا حول ما �إذا كان
ا�ستقالل احلركات االجتماعية اجلديدة عن النقابات أ
والحزاب
معناه عجز أالحزاب والنقابات عن ا�ستيعاب هذه احلركات،
�أم �أن هناك �رضورة لوجود هذه احلركات وا�ستمرارها كمجال
جديد وخمتلف نوعياً؟
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وللجابة عن هذا الت�سا ؤ�ل يجدر بنا �أن ن�شري مرة �أخرى هنا
إ
�إىل �أن بداية هذه احلركات االجتماعية اجلديدة كانت فى بلدان
�أوروبا ،وذلك عقب �-أو أ
بالحرى -كنتيجة لـ حركة ال�شباب
والطلبة التى هزت �أوروبا فى  ،1968وفى معظم البلدان
أالوروبية ف إ�نه من املعروف �أن أالحزاب ال�سيا�سية على اختالفها
–مبا فيها جماعات الي�سار الراديكاىل– قوية ورا�سخة ،كما
تتمتع النقابات العمالية �أي�ض ًا فى �أوروبا بوزن كبري وا�ستقالل
ملحوظ فى �أدائها القوى رغم ما تتمتع به أالحزاب الي�سارية
من نفوذ فى الكثري منها ،ومن ثم فقد اعترب البع�ض �أن ظهور
احلركات االجتماعية عقب حركة ال�شباب والطلبة فى 1968
�إمنا ي ؤ�كد �أن هذه احلركات فر�ضتها �رضورات مو�ضوعية
تتجاوز م�س أ�لة وجود أالحزاب والنقابات من عدمه ،و�إال فكيف
ظهرت هذه احلركات رغم قوة أالحزاب والنقابات؟
البع�ض آ
الخر افرت�ض �أن هذه احلركات االجتماعية اجلديدة
قد ظهرت جراء عجز النقابات أ
والحزاب عن التعبري عن مطالب
جديدة فر�ضتها تغريات اجتماعية واقت�صادية جديدة ،ودللوا
على ذلك ب أ�ن حركات احلفاظ على البيئة –مثالً– التى بد�أت
كحركات اجتماعية بعيدة عن ال�سيا�سة مبعناها املبا�رش قد
انتهى احلال مبعظم م ؤ��س�سيها وقادتها �إىل ت�شكيل �أحزاب
�سيا�سية �أو االنخراط فى �أحزاب �سيا�سية قائمة ،ومع مرور
الوقت مت ت�سكني معظم حركات الدفاع عن البيئة فى التيارين
الرئي�سيني للحياة ال�سيا�سية املعا�رص؛ �إما فى خانة اليمني
–وهى حركات قليلة وحمددة -و�إما يف خانة الي�سار -وهى
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�أغلب احلركات املدافعة عن البيئة.-
وحتى فى بلدان �أمريكا الالتينية و�آ�سيا التى ازدهرت فيها
احلركات االجتماعية �إىل حد كبري يرى البع�ض �أن غياب أالحزاب
والنقابات فى عقود اال�ستبداد التى مرت بها هذه البلدان قد
لعب دوراً حا�سم ًا فى ظهور هذه احلركات وازدهارها ،لدرجة
�أنه ُتثار آ
الن فى العديد من هذه البلدان مناق�شات �ساخنة بني
بع�ض من قادة هذه احلركات نف�سها عن �رضورة انخراطها فى
احلياة ال�سيا�سية ،رمبا بالعمل حتت مظلة هذا احلزب �أو ذاك،
ورمبا بالتحالف مع هذا احلزب �أو ذاك.
دعاة انخراط احلركات االجتماعية اجلديدة فى احلياة
ال�سيا�سية ي�ستندون على ر ؤ�ية جديدة ترى �أن حتقيق املطالب
اجلزئية للحركات االجتماعية اجلديدة منوط ومرتبط بتغيري
اجتماعى و�سيا�سى �أ�شمل ،ويربط البع�ض بني هذه الر ؤ�ية وبني
ما و�صلت �إليه أالحزاب والنقابات من قوة فى هذه املجتمعات،
وذلك على عك�س الر ؤ�ية التقليدية التى �أطلقها منظرو هذه
احلركات االجتماعية اجلديدة فى البداية –وظلت �سائدة حتى
وقت قريب -والتى تذهب �إىل �أن حتقق مطالب هذه احلركات
لي�س مرتبطا بعملية التغيري االجتماعى/ال�سيا�سى فى املجتمع،
وهذه الر ؤ�ية التقليدية كانت حتمل قدرا كبريا من الوجاهة فى
مواجهة أالحزاب التقليدية التى �أهملت وتعالت على مطالب
الفئات اخلا�صة حتت دعوى �أن حتقيق هذه املطالب مرهون
بتغيري �شامل.
وهذه املواجهة حدثت بالفعل بني أالحزاب ،وبالذات
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الي�سارية وبني حركات حترر املر�أة –مثالً -التى اعتربت من
�أهم احلركات االجتماعية اجلديدة ،فقد اتهمت حركات حترير
املر�أة أالحزاب بتجاهل ق�ضايا املر�أة ومطالبها �أو ت أ�جيلها �أو
و�ضعها فى �أ�سفل �سلم أالولويات؛ أل�سباب ذكورية و�أبوية تزعم
�أنه ال فائدة من الن�ضال الرامى �إىل حترير املر�أة؛ ألن ذلك غري
الطالق ،ومرتبط ومرهون كلية بتغيري املجتمع
ممكن على إ
كله ،بينما اتهمت أالحزاب هذه احلركات ب أ�نها �أحادية التفكري،
وحترف الن�ضال عن م�ساره العام الكفيل بتحقيق مطالب كل
املقهورين مبا فيهم الن�ساء.
جدير بالذكر هنا �أن هناك تيارا ثالثا وجديدا داخل حركة
الي�سار فى العامل يرى �أن الي�سار عليه �أن يتبنى ويرفع �شعارات
كل الفئات امل�ضطهدة دون ترتيب ينتهى فى أالغلب –وعملي ًا
على أالقل– �إىل ا�ستبعاد بع�ض هذه املطالب وال�شعارات �أو
�إعطائها وزنا تافها فى الن�ضال العملى ،وي�ستند هذا االجتاه
على �أن مطالب املقهورين هى جمموع مطالب كل الفئات
املقهورة ،ومن ثم ف إ�ن هذا التيار –مثالً– ينتقد ا�ستبعاد
مطالب املر�أة �أو �إهمالها كما ينتقد الت�صور اخلا�ص ب إ�مكانية
حتقيق هذه املطالب دون تغيري ،وتدعو حركات حترير املر�أة
–وغريها من احلركات االجتماعية اجلديدة– �إىل اال�ستمرار
واحلفاظ على ا�ستقاللها والعمل مع –�أو �ضمن– حزب �سيا�سى
�أو تيار �سيا�سى مرن تنظيمياً ،ويعمل وك أ�نه مظلة وا�سعة فى
اجتاه تغيري كلى و�شامل ل�صالح جميع املقهورين من خالل
تبنى ال مطالبهم فح�سب ولكن حركاتهم نف�سها �أي�ضاً.
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�أما على �صعيد �أ�ساليب العمل التى ميزت احلركات
االجتماعية اجلديدة؛ فينبغي �أن ن�شري هنا �إىل �أن احلركات
االجتماعية اجلديدة التى عربت عن فئات اجتماعية كان من
املمكن �أن تعمل فى �إطار التنظيمات النقابية القائمة حاولت
�أن تقدم نف�سها فى �شكل جديد يعتمد من ناحية على املطالبة
مبجموعة حمددة من املطالب فى حلظة بعينها ،ويعتمد من
ناحية ثانية على املباد�أة وا�ستخدام �أ�ساليب عمل متنوعة
وهجومية ،وال ت�سعى هذه احلركات االجتماعية اجلديدة –وهذا
ما مييزها �أي�ض ًا عن التنظيمات النقابية التقليدية– �إىل بناء
هيكل م ؤ��س�سى ،وال ت�سعى لال�ستمرار على املدى الطويل ،ذلك
�أن وجودها وا�ستمرارها مرهون ومرتبط بتحقيق جمموعة
حمددة من املطالب ،و�شكلها التنظيمى –فى أالغلب– منفتح
وغري مراتبى.
ينبغى فى النهاية �أن ننوه هنا �إىل �أنه فى �أمريكا الالتينية،
وكذا فى العديد من البلدان أالفريقية آ
وال�سيوية كان �ضعف
أالحزاب –ورمبا عدم وجودها �أ�صالً– وكذا �ضعف احلركة
النقابية من بني �أهم �أ�سباب قوة احلركات االجتماعية اجلديدة
التى حاولت �أن أ
متل م�ساحات كبرية �شاغرة فى احلياتني
ال�سيا�سية والنقابية.
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فى م�صر..
متى وملاذا أ
بد�ت احلركات االجتماعية اجلديدة؟

مدخل:

عقدى الثمانينيات والت�سعينيات تراجعا
�شهدت م�رص فى
ّ
ملحوظا للحياة ال�سيا�سية ،وانح�رس ب�شكل وا�ضح نفوذ أالحزاب
ال�سالمى -نتيجة عدة
والقوى ال�سيا�سية –با�ستثناء التيار إ
عوامل �أبرزها بالطبع اال�ستبداد ال�سيا�سى الذى و�صل �إىل
ذروته فى مواجهة القوى الي�سارية فى ال�سبعينيات و�أوائل
الثمانينيات.
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أ
ولن النقابات العمالية واملهنية هى أالخرى كان قد مت
ت أ�ميمها وحتولت �إىل زوائد للدولة منذ يوليو  1952فقد بدت
ال�ساحة خالية �إال من:
 املنظمات غري احلكومية احلقوقية التى ظهرت فىالثمانينيات ون�شطت داخل النخب وا�ستقطبت بع�ض الكوادر
الي�سارية والنا�رصية من جيل ال�سبعينيات ،وهذه املنظمات
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عملت فى ظل قوانني معادية �أ�ص ًال للمنظمات غري احلكومية
ب�صفة عامة ،ومعادية لهذه املنظمات ب�صفة خا�صة ،وعلى
الرغم مما �أحدثته هذه املنظمات من بع�ض احلراك فى احلياة
العامة ،وما طرحته من �آراء ومواقف بخ�صو�ص �رضورات
وال�صالح ال�سيا�سى  ...الخ؛ ف إ�ن
املقرطة والتعديل الد�ستورى إ
عملها حتت احل�صار أالمنى احلكومى من ناحية ،وما �أ�صابها
من انق�سامات وعزلة عن بع�ض التيارات الرئي�سية فى املجتمع
ب�سبب ق�ضايا مثل التمويل أالجنبى �أو ال�رصاعات ال�شخ�صية من
ناحية �أخرى ،قد �أدى �إىل عزلها وانح�سار جميع �أن�شطتها تقريب ًا
داخل مقارها �أو داخل الفنادق ،ورمبا كان ذلك �أي�ض ًا ب�سبب
اختيار بع�ضها �أن تكون منظمات نخبوية وغري جماهريية.
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ال�سالم ال�سيا�سى التى دخلت فى حتالفات اخلفى
 قوى إمنها �أكرث من املعلن بكثري مع الدولة و –�أو– �أجهزتها أالمنية،
وذلك فى �إطار ح�شد وتعبئة و�إر�سال آ
الالف من ال�شباب
امل�رصى للجهاد واال�ست�شهاد فى �أفغان�ستان حتت مظلة ورعاية
املخابرات املركزية أالمريكية هناك ،والتى كانت تن�سق وتقود
احلرب فى مواجهة االحتاد ال�سوفيتى فى نهايات ما عرف بعد
ذلك باحلرب الباردة.
ومع �أفول جنم أالحزاب التى ُحرمت من العمل فى اجلامعة
وامل�صنع وال�شارع ...الخ ،ومع منع أالحزاب من االت�صال
باجلمهور ،ومع ترويع النا�س و�إخافتهم من االن�ضمام �إىل
احلزب �أو النقابة �أو اجلمعية  ...الخ ،ومع ترك ال�ساحة خالية
ال�سالمى الن�شط من خالل امل�ساجد ،غابت
متام ًا للتيار إ
ال�سالم ال�سيا�سى
ال�سيا�سة متام ًا عن ال�شارع امل�رصى ،ذلك �أن إ
الذى انفرد بال�ساحة كان يعمل – وال يزال  -مبنطق من لي�س
معنا فهو �ضدنا ،وال يعنيه �أن يكون جزءاً من حركة النا�س
التى تطالب بحقوقها ،وفى �سعيه لتحقيق �أهدافه يعتمد منطق
العداد – �أو التمكني – ثم االنق�ضا�ض ،وهو منطق ال يرى �أن
إ
هناك �أى �رضورة ال�ستخدام �أ�ساليب العمل اجلماعى التقليدية
ال�رضاب �أو التظاهر �أو االعت�صام� ،إنه بب�ساطة منطق ال
مثل إ
يرى �أى �أهمية ملا ي�سمى بالعمل اجلماهريى �أو العمل داخل
ال�سالمى باملجال
ال�شارع ،ومن ثم فقد كر�س انفراد التيار إ
العام ان�سحاب ال�سيا�سة من املجال العام.
كان هذا هو الو�ضع فى مطلع قرن جديد و�ألفية جديدة و�إذا
مبجرم احلرب �شارون يدخل امل�سجد أالق�صى فى � 28سبتمرب
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لكى ي�ستفز ما تبقى من ال�سيا�سة وال�سيا�سيني –من القوى
الليربالية والنا�رصية والي�سارية– وي�ستنفرهم �إىل العودة داخل
دائرة ال�رصاع من خالل ت أ��سي�س اللجنة ال�شعبية لدعم انتفا�ضة
ال�شعب الفل�سطينى بعد �أن حتركت بع�ض كوادرهم فى تاريخ
�سابق من خالل املنظمات احلقوقية –كما �أ�رشنا– وبعد �أن
الرهاب لفرتة مل تدم
حتركت بع�ض عنا�رصهم فى مواجهة إ
طوي ًال فى منت�صف الت�سعينيات.
الالفت ب�صفة عامة -كما �سيت�ضح من ال�صفحات املقبلة-
�أن بداية االنطالق للحركات االجتماعية اجلديدة فى م�رص
تزامنت مع م�شاعر الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطينى واال�ستنفار
�ضد اخلطر اخلارجى ،وحتى عندما ظهرت كفاية –�أو احلركة
امل�رصية للتغيري– بدا وا�ضح ًا من خالل بيانها الت أ��سي�سى �أن
االحتالل أالمريكى للعراق واملمار�سات ال�صهيونية �ضد ال�شعب
الفل�سطينى وم�رشوع ال�رشق أالو�سط الكبري هى الدوافع الرئي�سية
ملولد احلركة.
الالفت �أي�ض ًا �أن البداية حتت وط أ�ة ال�شعور مبخاطرات
التهديدات اخلارجية� ،رسعان ما انتهت �إىل الرتكيز على ال� أش�ن
الداخلى فى م�سار احلركات االجتماعية اجلديدة ب�صفة عامة،
وفى م�سار حركة بع�ض من هذه احلركات نف�سها ،ب�صفة خا�صة،
فمث ًال �سنالحظ �أن البدايات كانت باللجنة ال�شعبية لدعم انتفا�ضة
ال�شعب الفل�سطينى �أو ب إ�طالق مبادرة نحو م�رشوع وطنى جديد
(فى مواجهة االحتالل أالمريكى للعراق) ،ولكن احلركات التى
ولدت بعد ذلك مثل�« :شايفنكو» �أو (اللجنة القومية للدفاع
عن �أموال الت أ�مينات) ،وغريها وغريها كانت من�رصفة متام ًا
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لل� أش�ن الداخلى ،وبالن�سبة حلركة «كفاية» نف�سها ،فعلى الرغم
من �أنها قد بد�أت فى مواجهة املخاطر اخلارجية؛ ف إ�ن م�سار
احلركة بعد ذلك �ألقى بكل –�أو على أالقل مبعظم– تركيزه على
ال� أش�ن الداخلى.

و�سن�سعى من خالل ال�صفحات التالية �إىل التعرف على
بع�ض من �أبرز و�أهم احلركات االجتماعية اجلديدة فى م�رص،
ٍ
لكى ن�صل �إىل �إجابة عن الت�سا ؤ�الت اخلا�صة بالدور الذى قامت
به هذه احلركات ،وت أ�ثريها على احلياة ال�سيا�سية ،وما مييزها
عن أالحزاب والنقابات...الخ.
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بع�ض من أ�برز و أ�هم
أ��ضواء على
ٍ
احلركات االجتماعية اجلديدة

اللجنة ال�شعبية امل�صرية لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطينى:

ت أ��س�ست اللجنة ال�شعبية فى � 13أكتوبر بعد �أيام قليلة من
بداية االنتفا�ضة الفل�سطينية ،وبعد �أن اقتحم �شارون حرم
امل�سجد أالق�صى فى � 28سبتمرب  ،2000وكان من أالمور
الالفتة لنظر كل املراقبني �أن البيان الذى �أعلن ت أ��سي�س اللجنة
مل يزد على ب�ضعة �سطور ،ومل ي�ستغرق كتابته �سوى ب�ضع
دقائق ،حيث اكتفى هذا البيان الت أ��سي�سى ب إ�عالن ت أ��سي�س جلنة
لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطينى ،وفى أالحوال التقليدية
وامل أ�لوفة كان من املفرت�ض �أال يقل حجم البيان الت أ��سي�سى
ملثل هذه اللجنة عن ب�ضع �صفحات ،و�أن ي�ستغرق �إعدادها
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ع�رشات ال�ساعات من املناق�شات املاراثونية التى قد تنتهى
�إىل بع�ض االن�شقاقات! وذلك بالطبع قبل ال�رشوع فى �أى عمل،
حيث يعترب �إ�صدار البيان –الذى قد ال يقر ؤ�ه �سوى كاتبيه– هو
كل العمل غالب ًا ملثل هذه اللجان «ال�صالونية» التى انت�رشت
فى فرتة انح�سار العمل ال�سيا�سى فى ال�شارع ،وازدهر فيها ما
ميكن و�صفه بـ «الن�ضال ال�رسى ال�صالونى» !.
بالرتافق مع �إعالن البيان الت أ��سي�سى ومنذ اللحظة أالوىل
لت أ��سي�سها بد�أ الن�شاط العملى ،حيث �صاغت اللجنة عري�ضتني
�إحداهما موجهة لرئي�س اجلمهورية تطالبه بعدة مطالب �أهمها
ال�رسائيلية ،والثانية موجهة ألمني
جتميد العالقات امل�رصية – إ
عام أالمم املتحدة تطالبه بتوفري حماية دولية لفل�سطينيي 48
و�إقرار حق عودة الالجئني.
ا�ستمرت حملة جمع التوقيعات حتى ح�صلنا بالفعل على
مئات أاللوف من التوقيعات من جميع �أرجاء م�رص ومن
جميع الفئات أ
والعمار ،و�أخذت حملة جمع التوقيعات م�سارات
والقارب أ
متنوعة ومتعددة عرب اجلريان أ
وال�صدقاء وزمالء
العمل وداخل التجمعات واملقاهى واملعار�ض � ....إلخ.
العالم
ب�شكل ٍ
مواز حلملة جمع التوقيعات ،ومع اهتمام إ
الن�سانية،
الغاثة إ
باللجنة ،بد�أت اللجنة فى �إعداد قوافل إ
وابتدعت فى هذا االجتاه �أ�ساليب �شعبية وتعبوية فى جمع
التربعات العينية وفى تو�صيلها �أي�ض ًا للجانب الفل�سطينى.
كانت عملية جمع التربعات جترى ب أ��ساليب متنوعة
للغاية من بينها –مثالً– �أن الزمالء من �أع�ضاء اللجنة كانوا
يدخلون �إىل القرى بعربات نقل فارغة وميكرفون يدوى
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يدعون من خالله النا�س �إىل التربع باملواد الغذائية -القابلة
للحفظ ،و�أهمها ال�سكر والدقيق أ
والرز– وكان النا�س يتوافدون
على العربات ،يحملون معهم ومن قوت يومهم �أكيا�س أالرز
وال�سكر والدقيق ،ويتحدثون مع الزمالء ،ومع بع�ضهم البع�ض،
ويتجمعون رمبا ل�سحابة نهار كامل فى �أداء جماعى ومبا�رش
ملنا�رصة االنتفا�ضة الفل�سطينية ،ويتحاورون حول املوقف فى
أالر�ض املحتلة ،وحول ما هو مطلوب من احلكومة امل�رصية
واحلكومات العربية� ،أى �أنهم بب�ساطة كانوا ي�شاركون بالفعل،
ويتحاورون آ
بالراء ،ويعرفون الكثري عن الو�ضع واملواقف
املختلفة.
جمع التربعات بهذه الطريقة �إذن معناه �أننا مل نكن نتحدث
عن جمرد جمع تربعات ،ولكن عن تفعيل حقيقى للم�شاركة
املبا�رشة البناءة وامللمو�سة �إىل جوار تعميق الوعى واحلوار
حول أالمر برمته.
فى �إحدى املرات قدمت فالحة ب�سيطة للزمالء «بطة» وعبث ًا
حاول الزمالء �أن ي�رشحوا لها �أن تو�صيل البطة للفل�سطينيني
لي�س ممكناً ،وكان من املمكن �أن تعترب هذه الفالحة املُحبة
فعال لل�شعب الفل�سطينى ،والراغبة فع ًال فى دعمه ومنا�رصته
بالفعل ال بالكالم ،والتى ال متلك �شيئ ًا �آخر ميكن �أن تقدمه
�إال هذه البطة التى قد تكون كل ما متلك ،كان من املمكن �أن
تعترب رف�ض الزمالء تعالي ًا منهم �أو حرمانا لها من �أن تقدم
ما ميكن لها �أن تقدمه ،فدفع ذلك الزمالء لقبول البطة ،ف�شجع
ذلك �أربعمائة فالحة �أخرى للتربع بالبط –وهذا بب�ساطة كل
ما كان ميكن لهن �أن يتربعن به– وهنا ظهر �إبداع الزمالء
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ومن وحى اللحظة فتوجهوا – بالبط و�أهاىل القرية – �إىل
�أقرب مدينة وداخل ال�سوق �رشحوا أالمر –عرب امليكروفون–
للجمهور والتجار الذين احت�شدوا ،و�أعلن الزمالء عن مزاد لبيع
البط فاندفع التجار ل�رشائه رمبا ب أ�كرث من قيمته وبيع البط بـ
� 12ألف جنيه ومت �رشاء دقيق باملبلغ فى اللحظة نف�سها وب�سعر
�أرخ�ص من �سعر ال�سوق !!
كان هذا عن جمع التربعات فكيف كان يتم تو�صيلها
لالنتفا�ضة البا�سلة؟ ابتدعنا ا�سلوب ًا جديداً يعتمد على فكرة
امل�شاركة للنهاية ،فمثلما جمعنا من بع�ضنا البع�ض أالرز
وال�سكر والدقيق �سنذهب مع ًا �إىل احلدود لت�سليمها �إىل
الفل�سطينيني ،وهكذا و�صل أالمر �إىل �أن �إحدى القوافل حملت
ما يزيد على �ألف طن من املواد الغذائية ب�صحبة ما يزيد على
ثمامنائة مواطن م�رصى –�أو حواىل � 50أتوبي�سا -و�أثناء هذه
الرحلة الطويلة من القاهرة �إىل العري�ش ،مروراً بالعديد من
املدن كانت م�شاركة النا�س تت أ�كد ،وحما�سهم يتقد ،ووعيهم
أ
بالمر يتعمق ،وان�صهارهم مع ًا فى �أتون املهمة العملية يتزايد،
و�إح�سا�سهم بالثقة فى �أنف�سهم وبجدوى و�أهمية ما يقومون
به يتعاظم� ،إىل جوار كل ما كان يثريه ذلك من حما�س وثقة
�سكان العري�ش الذين �ألهبت هذه القوافل حما�سهم ،وعززت من
قدرتهم على الفعل وامل�شاركة ،وباملثل فقد كان ملوقف �سكان
العري�ش �أنف�سهم من هذا احل�شد القادم من كل حمافظات م�رص
�أثر بالغ فى رفع معنويات هذا احل�شد ،وحفزه على اال�ستمرار
رغم ال�صعاب.
الغاثة قامت
�إىل جوار حملة جمع التربعات وتنظيم قوافل إ
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اللجنة بن�شاط �إعالمى ودعائى ملحوظ للت�ضامن مع االنتفا�ضة
وعلى مدى ما يزيد على ثالثني عددا �أ�سبوعيا منتظما قامت
الن�رشة ال�صادرة عن اللجنة بن�رش �أخبار الفعاليات أ
والن�شطة
الت�ضامنية مع االنتفا�ضة الفل�سطينية للجنة ولغريها من
اللجان العاملة فى املجال نف�سه  ،بل واهتمت �أي�ض ًا بكل أالن�شطة
الت�ضامنية التى قامت بها ،وفتحت هذه الن�رشة بذلك القنوات
بني املحافظات وبني أالن�شطة ،وبني أالحزاب والنقابات
وخلقت بذلك مزاجا عاما ووحدة فى أالهداف و�أ�ساليب العمل
بني كل العاملني فى جمال دعم االنتفا�ضة ،وذلك رغم توا�ضعها
وابتعادها كلية عن التنظري ،و�إىل جوار الن�رشة نظمت اللجنة
–�أو �شاركت فى– ع�رشات امل ؤ�مترات واالحتفاالت ال�سيا�سية
والفنية للت�ضامن مع االنتفا�ضة.
�إىل جوار كل ما تقدم طرحت اللجنة �أ�سلوب الوفود ال�شعبية
ال�ضاغطة؛ حيث يتوجه الع�رشات من �أع�ضاء اللجنة �إىل وزارة
اخلارجية مث ًال �أو جامعة الدول العربية �أو أالمم املتحدة ...
�إلخ ،وااللتقاء مب�سئولني وتقدمي ر�سائل �أو جمموعة حمددة من
املطالب �أو �إعالنهم باحتجاج حمدد.
وفى تطور الحق وفى � 11سبتمرب  2001حتديدا وبعد قرابة
عام من بداية ن�شاط اللجنة قامت اللجنة بالدعوة �إىل �أول
مظاهرة منظمة رمبا منذ �أحداث مار�س  ،1954فاملعروف �أنه،
ومنذ ذلك الوقت الذى جرى فيه حترمي وجترمي التظاهر – مل
تندلع �سوى مظاهرات تلقائية غا�ضبة كانت تنفجر ب�صورة
عفوية ويهرع القادة �إىل حماولة قيادتها وتنظيم توجهاتها،
وبالطبع هذا با�ستثناء املظاهرات الطالبية والعمالية التى
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كانت تخرج من اجلامعات �أو امل�صانع بقيادات حملية فى
ظروف خا�صة ،كانت دعوة اللجنة ال�شعبية لتنظيم مظاهرة
اجتماعية �أمام ال�سفارة أالمريكية وبغر�ض ت�سليم ال�سفري
أالمريكى ر�سالة اجتماعية على ممار�سات الواليات املتحدة
الداعمة إل�رسائيل مبثابة نقلة نوعية فى العالقة بال�شارع.
تنظيمي ًا �أطلقت اللجنة نداء بت أ��سي�س جلان م�ستقلة م�شابهة
فى املحافظات ،واحتلت اللجنة أالم –فى القاهرة– ما ي�شبه
و�ضعا �أدبيا كمن�سق عام ،على اعتبار �أن جلان املحافظات كانت
تدعى من حني �إىل �آخر الجتماع مو�سع لكل جلان املحافظات،
وتقوم اللجنة بدور املن�سق العام فيما بني هذه االجتماعات.
أ
جوارال�سلوب ال�شبكى املبنى على التق�سيم اجلغرافى،
�إىل
وعلى ال�صعيد التنظيمى نف�سه �أي�ض ًا �سنالحظ �أن اللجنة مل تنب
تنظيم ًا هرمياً ،واعتمدت أال�سلوب ال�شبكى املبنى على املهام
فى تق�سيم عملها الداخلى حيث ان�ضوى �أع�ضا ؤ�ها فى �أربع جلان
والغاثة ،جمع التوقيعات،
العالم ،واملحافظات ،إ
فرعية هى :إ
و�أ�ضيفت بعد ذلك جلنة خام�سة لرعاية جرحى االنتفا�ضة الذين
يتلقون العالج فى القاهرة ،ومن بني كل جلنة من هذه اللجان
مت اختيار عدد من املندوبني ملا ُعرف بـ «جلنة التن�سيق» التى
اع ُتربت ما ي�شبه جلنة قيادية ،ومل يتم اختيار متحدث ر�سمى
�أو من�سق عام �أو ما �شابه رغم �أن �أغلب ال�صحف والعديد من
املرا�سالت الر�سمية مع اللجنة اعتربت فريد زهران كاتب هذه
ال�سطور من�سق اللجنة.
عملت اللجنة ال�شعبية طوال الوقت ككيان مفتوح ،وكانت
اجتماعات جلانها على الدوام مفتوحة وع�ضويتها متحركة،
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واالنتظام فى أالن�شطة ات�سم بالتفاوت واملو�سمية ،لكن توفر
قلب منتظم ،ونعنى بذلك �أ�سا�س ًا جلنة التن�سيق ،مع توافر �أعداد
كبرية من الن�شطاء ،حافظ دوما على اال�ستمرارية ،ووفر طوال
الوقت قوة قادرة على اال�ضطالع مبا هو مطلوب.
مما �سبق يت�ضح �أن اللجنة جنحت فى فر�ض وجودها
وانتزاع �رشعيتها ،وجنحت �إىل حد كبري فى �أن تعلن من خالل
وجودها عن مولد احلركات االجتماعية اجلديدة ،ولعلنا لن
نكون مبالغني �إذا ذهبنا �إىل �أن ما ميز هذه اللجنة هو فى الوقت
نف�سه وبب�ساطة �رس جناحها الذى جت�سد فى:
 ارتباط وجود اللجنة مبهمة حمددة ،وهى تقدمي الدعماملادى وال�سيا�سى لالنتفا�ضة الفل�سطينية ومن ثم ميكننا القول
�إن اللجنة «جلنة مهمة» ولي�ست جلنة بدون �أهداف وا�ضحة �أو
حمددة.
 ق�ضية اللجنة كانت حقيقية ،ولي�ست مفتعلة مبعنى �أنالق�ضية الفل�سطينية وثيقة االرتباط بق�ضايا �شعبنا من ناحية،
ومن ناحية �أخرى ف إ�ن االنتفا�ضة الفل�سطينية طرحت و�ضع ًا
جديداً دفع ال�شارع نف�سه لالهتمام وللحما�س.
 ال�صيغة التنظيمية التى طرحتها اللجنة كانت مبتكرةوجديدة؛ حيث جتنبت اللجنة منطق توزيع املنا�صب،
وا�ستبدلته مبنطق توزيع املهام ،وبهذا ظهرت جلنة التن�سيق
من مندوبني عن جلان ن�شاط عملى ،وهكذا �أدار العمل “�شغيلة”
ولي�س “جهابذة” ،وهو عك�س ما يحدث فى العديد من الهيئات
واملنظمات فى م�رص.
 ا�ستند وجود اللجنة على �أ�سباب مو�ضوعية خلقت و�ضعا39

مواتيا �أو منا�سبا ،وفى القلب منها ما فر�ضته االنتفا�ضة
واملناخ املتعاطف معها من �شل اال�ستبداد ال�سيا�سى املوجود
عن ال�صدام مع اللجنة ب�صورة وا�سعة وجذرية ،وبالذات فى
املراحل أالوىل لت أ��سي�سها.
 انطلقت مبادرة ت أ��سي�س اللجنة فى اللحظة املنا�سبة مععجز وعدم ا�ستجابة آ
الخرين�( :أحزاب– جلان تعمل فى نف�س
املجال– منظمات غري حكومية  ...الخ).
 احلماية ال�شعبية وتو�سيع دائرة امل�شاركني فى العملواالرتباط باللجنة.
 قدرة اللجنة على جذب عدد كبري من ن�شطاء النخبامل�رصية ،والتى �شملت نخبا غري معتادة على امل�شاركة فى
مثل هذه أالعمال.
 اعتماد اللجنة على منهج العمل الدءوب الرتاكمى طويلالنف�س فى مواجهة منطق ال�رضبات القا�ضية الفنية �شبه ال�سائد
الذى يدفع بالعديد من الهيئات �إىل الدخول فى معارك كربى
وطموحة ،وتتجاوز القدرات الفعلية لها؛ ومن ثم ال يتحقق �إال
خ�سائر و�إحباط فح�سب.
العداد اجليد لكل املعارك الب�سيطة وامل ؤ�ثرة التى
 إخا�ضتها اللجنة؛ ومن ثم حتقيق نتائج ناجحة فى كل معركة
على حدة ،وبالتاىل �إحراز مكا�سب حقيقية على املدى الطويل،
العداد الركيك والتعجل اال�ستعرا�ضى
وذلك فى مواجهة منطق إ
الذى ينتهى عادة مبظاهرات أالربعني فردا� ،أى الذى ينتهى
بب�ساطة بخ�سائر و�إحباط.
 جتنبت اللجنة منذ اللحظة أالوىل �أن تكون من�صة “�إطالق40

بيانات” مثل العديد من اللجان أالخرى ،وبالتاىل حافظت
من جهة على كونها جلنة عملية تقدم جهداً ملمو�ساً ،ومن
جهة �أخرى حافظت اللجنة على كونها مظلة تت�سع جلميع
القوى واالجتاهات الراغبة فى تقدمي الدعم املادى وال�سيا�سى
لالنتفا�ضة.
�سنالحظ مما تقدم �أن �رس جناح اللجنة ال�شعبية� ،أو ما ميز
�أداءها هو نف�سه ما مييز احلركات االجتماعية اجلديدة الناجحة
فى العامل كله وهو :ال�سعى نحو حتقيق هدف وا�ضح من خالل
بناء �آلية تنظيمية فاعلة وحركية ومرنة وغري مراتبية ولي�س
لها مرجع �أيديولوجى واحد �أو �أهداف �سيا�سية كلية ،وت�سعى
�إىل حتقيق �أهدافها من خالل �أ�ساليب عمل �شجاعة تعتمد على
احل�شد والتعبئة واملبادرة.
�أما عن العقبات وال�صعاب التى واجهت اللجنة فلعل �أبرزها
كان:
(الرهاب البولي�سى)
 املالحقات وامل�ضايقات أالمنية إوالتى يندرج حتتها:
• مالحقات لن�شطاء اللجنة مثل �إلقاء القب�ض على
كاتب هذه ال�سطور فى � 20سبتمرب  ،2001والتحقيق معه
بخ�صو�ص ن�شاط اللجنة ،وذلك عقب مظاهرة � 10سبتمرب
الناجحة بع�رشة �أيام ،وعقب �أحداث � 11سبتمرب بت�سعة �أيام!!
وتواىل بعد ذلك �إلقاء القب�ض على بع�ض ن�شطاء اللجنة،
وذلك بهدف تخويف النا�س من االنخراط فى �صفوفها
و�إرباك العمل ب�صفة عامة !
• �إرهابا بولي�سيا فى ال�شوارع وحول أالن�شطة املختلفة
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إلبعاد النا�س عن امل�شاركة.

 اخلالف حول �شكل و�أ�سلوب �إدارة عمل اللجنة اليومى،وحماولة جمموعة من �أع�ضاء اللجنة دفع أالمور يف اجتاه
امليوعة التنظيمية عندما اقرتحت فع ًال �أن تكون كل اجتماعات
جلنة التن�سيق مفتوحة للحوار والت�صويت ،وهكذا كان يتعني
علينا �أن نناق�ش املو�ضوع نف�سه �أكرث من مرة ملجرد �أن قوام
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الجماع قد تغري ،وهو ما كان يعنى عملي ًا �أن �أى قرار قد اتخذ
إ
ميكن الرجوع عنه مع تغيري تركيبة االجتماع ،وبالتاىل �أ�صبح
البناء الرتاكمى �أمرا �شديد ال�صعوبة فى ظل هذه آ
اللية.
 املجموعة نف�سها الداعية ل�سيا�سة االجتماعات املفتوحةالتي تتبنى حواراً ت�صويتياً ،وانطالق ًا من تراث بائ�س �شديد
الولع بن�ضال احلجرات املغلقة والعمل ال�رسى عن احلكومة
وعن النا�س !! �أرادت �أن حتول اللجنة �إىل من�صة �إطالق بيانات
حتت �شعار “رفع ال�سقف ال�سيا�سى” حيث كانت دعوتهم على
الدوام تعنى حتويل اللجنة من مظلة وا�سعة �إىل حلقة �ضيقة
� أش�ن �أغلب اللجان القائمة ،وه ؤ�الء احللقيون مل يتوقفوا عن
حماولة فر�ض منطقهم بكل ما عناه ذلك من �إعاقة وتعطيل
ملنطق املظلة الوا�سعة ،وتو�سيع دائرة امل�شاركة الذى يعترب �أحد
�أهم �أ�سباب جناح اللجنة.
 دعاة الفو�ضى احللقيون �أنف�سهم دعوا –ات�ساق ًا مع الرتاثالبائ�س لن�ضال احلجرات املغلقة والذى اعتاد �أن ي�ضحى
باملمكن من �أجل امل�ستحيل -لتبني الدعوة ملعارك كربى من
خالل �إعداد ركيك مما �أعاق ال�سري قدم ًا مبنطق العمل الرتاكمى
طويل النف�س ،و�صحيح �أنهم مل ي�ستطيعوا ب�صفة عامة فر�ض
منطقهم �إال �أنهم �أعاقوا ،وعطلوا الكثري مما كان ميكن فعله لو
�أنهم تبنوا منطقا خمتلفا.
 خلط بع�ض القوى ال�سيا�سية امل�شاركة فى �أعمال اللجنةبني م�شاكلها فى التواجد ال�سيا�سى على �ساحة العمل ال�سيا�سى
ب�شكل عام ،وبني �أعمال اللجنة وحماولتها التعبري عن نف�سها
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�سيا�سي ًا من خالل جلنة هى فى أال�صل مظلة وا�سعة ولي�ست
حزبا �سيا�سيا.
 كنتيجة ملا �سبق مل ت أ�خذ اللجنة كامل فر�صتها رغم كلما حققته من جناحات ،وانكف أ�ت قيادات اللجنة بكل �أ�سف فرتة
طويلة على م�شاكلها الداخلية.
لقد ذكرنا من قبل �أن اللجنة جنحت �إىل حد كبري فى حتقيق
بالجابة عن �س ؤ�ال“ :ما الذى
�أهدافها ،و�آن لنا �أن نثبت ذلك إ
قدمته اللجنة لالنتفا�ضة الفل�سطينية؟
 الدعم املادى املبا�رش (قوافل الدعم وامل�ساندة). الدعم ال�سيا�سى واملعنوى ومتثل فى القوافل نف�سهاالتى حملت �إىل جوار املواد الغذائية أ
والدوية ر�سائل دعم
وم�ساندة معنوية و�سيا�سية ،كما متثل فى ع�رشات امل ؤ�مترات
واالحتفاليات و�إ�صدار ن�رشة �إعالمية ،ووجود حم�سو�س رغم
العالم املختلفة.
حمدوديته فى �أجهزة إ
مرام و�أهداف،
�أى �أن اللجنة حققت ما كانت ت�صبو �إليه من ٍ
وبال�ضافة �إىل ذلك ميكننا القول �إن اللجنة قدمت الكثري �أي�ض ًا
إ
للمجال العام فى م�رص ،حيث:
 جذبت قطاعات وا�سعة من النخب غري ال�سيا�سية لالهتمامبالهم العام (ثقافية ،فنية .... ،الخ).
 دفعت النخب �إىل النزول لل�شارع بعد غيبة طويلة. �أعادت �إحياء نزعة التفاعل مع اجلهات ،وامل ؤ��س�ساتالر�سمية امل�رصية والعربية والدولية.
 دفعت النخب �إىل التحرك على م�ستوى املدن والقرى44

خارج القاهرة.
 ابتدعت �أو –�أحيت– �أ�ساليب ن�ضال و�ضغط متنوعة ،منهاالعرائ�ض والوفود االجتماعية واملظاهرات  ...الخ..
 دفع القوى والتيارات ال�سيا�سية وغري احلكومية للقيامب أ�عمال م�شرتكة وحمددة مثل م ؤ�متر نقابة املحامني ،والتظاهرات
امل�شرتكة الكربى ،وحمالت التوقيعات االحتجاجية.
احلركة امل�صرية من أ�جل التغيري (كفاية):

�أُعلن عن ت أ��سي�س احلركة امل�رصية من �أجل التغيري والتى
رفعت بعد ذلك �شعار (كفاية) وعرفت به فى �سبتمرب ،2004
وذلك عقب –�أو أ
بالحرى فى مواجهة– م�رشوع ال�رشق أالو�سط
الكبري الذى طرحته الواليات املتحدة أالمريكية إل�صالح
املنطقة ،والذى مل ي�ستنفر فح�سب قوى و�أحزابا �سيا�سية عديدة
بل ودوال وحكومات �أي�ض ًا فى –م�رص وفى املنطقة -لتقدمي
م�رشوعات �أخرى ،ولكنه ا�ستنفر �أي�ض ًا جمموعة من ال�شخ�صيات
والن�شطاء امل�ستقلني وغري امل�ستقلني ،والذين ر�أوا �أن هناك
�رضورة لتحرك وا�سع ومبا�رش وعملى يتجاوز –�أو رمبا فى
مواجهة– أالحزاب والقوى ال�سيا�سية التى اعتربها بع�ضهم
�ضمن ًا �سلبية �أو عاجزة �أو مكبلة ب�رشوط الدولة اال�ستبدادية �أو
حتى خانعة ،ومن ثم فقد حتركت هذه ال�شخ�صيات لت�شكيل ما
ميكن �أن ن�صفه بحركة اجتماعية جديدة قوامها الرئي�سى �أقرب
ما يكون �إىل ائتالف �سيا�سى وا�سع ،وينتمى معظم قادتها �إىل
�أبناء جيل ال�سبعينيات.
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كان جورج �إ�سحاق من�سق حركة كفاية م�شغوال بدعوة �أبناء
جيل ال�سبعينيات؛ ألخذ زمام املبادرة فى احلياة ال�سيا�سية
امل�رصية منذ احتفالية جيل ال�سبعينيات التى دعا �إليها
مركزا املحرو�سة واجليل فى فرباير  1997احتفا ًال مبرور 25
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عاما على انتفا�ضة الطالب فى يناير  ،1972و� 25سنة على
انتفا�ضة  18و 19يناير ،حيث �أحيت هذه االحتفالية  -التى
ا�ستنفرت حل�ضورها قرابة أاللف من قادة احلركة الطالبية فى
ال�سبعينيات  -الكثري من الوجد والكثري من أالمل فى �أن يعود
هذا اجليل �إىل لعب دور على ال�ساحة ال�سيا�سية بعد �أن جنحت
�أجهزة أالمن واال�ستبداد وعرب �رضبات بولي�سية متالحقة فى
ا�ستبعاد الكثري من قادته وعنا�رصه من املجال العام.
مل تنته احتفالية جيل ال�سبعينيات �إىل نتائج مبا�رشة مبهرة،
رغم �أن بع�ض ًا من الذين ح�رضوا وقائع االحتفال حاولوا وعلى
مدى ما يزيد على عام �أن يلتقطوا خيوط الوجد آ
والمال لكى
ين�سجوا منها حزبا �سيا�سيا �أو حتى مالءة ثقافية �أو �أى عمل
جماعى منظم ممكن ،وعلى الرغم من ذلك ف إ�ن جمرد التقاء هذا
اجلمع بعد طول غياب قد �شكل أالر�ضية التى انطلقت منها بعد
ذلك العنا�رص الفردية التى اجتمعت لت أ��سي�س اللجنة ال�شعبية
لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطينى ،وهى أالر�ضية نف�سها تقريب ًا
التى رمبا تكون قد لعبت دوراً فى توفري مناخ منا�سب لت أ��سي�س
احلركة امل�رصية من �أجل التغيري واملعروفة با�سم كفاية ،ذلك �أنه
مواز الحتفالية جيل ال�سبعينيات التى نظمها وحررها
وب�شكل ٍ
و�شارك فى فعاليتها �أبناء جيل ال�سبعينيات من الي�سار جرت
وقائع حوارات �أخرى بني �أبناء جيل ال�سبعينيات من التيارات
الفكرية الرئي�سية املختلفة ،ونعنى بذلك الي�ساريني والليرباليني
وال�سالميني ،وكان من بني هذه احلوارات احلوار
والنا�رصيني إ
الذى دعا �إليه مركز املحرو�سة ،وانتهى �إىل �إ�صدار كتابني
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�أحدهما بعنوان «حوارات» آ
والخر بعنوان «حوارات امل�ستقبل».
هذا وقد لعب هذا احلوار  ،وكذا العديد من التفاعالت احلوارية
والعملية بني �أبناء جيل ال�سبعينيات دوراً كبرياً فى بلورة فكرة
العمل امل�شرتك بني �أبناء هذا اجليل من التيارات املختلفة
على اعتبار �أنهم غري م�سئولني عن املرارات القائمة بني قادة
هذه التيارات من ال�شيوخ فى أالربعينيات واخلم�سينيات
وال�ستينيات ،وعلى اعتبار �أي�ض ًا �أن �أبناء جيل ال�سبعينيات من
التيارات املختلفة قد جتاوزوا الكثري من تراث ال�شيوخ ،وبالذات
ما يتعلق با�ستبعاد آ
الميان بالدميقراطية.
الخر ،وعدم إ
ات�ساق ًا مع ما تقدم ا�ستجاب مع �أول دعوة لت أ��سي�س كفاية
حواىل ثالثمائة �شخ�صية �سيا�سية ينتمون �إىل �أغلب �ألوان الطيف
ال�سيا�سى فى م�رص ،و�إىل جميع أالجيال ،ومع ذلك ف إ�ن الن�شطاء
من بينهم كانوا جميعا –تقريباً– من �أبناء جيل ال�سبعينيات
من ناحية ،و�شكلوا من ناحية �أخرى ما ي�شبه ائتالفا بني �أربع
جمموعات:
املجموعة أالوىل :جمموعة حزب الو�سط بقيادة �أبو العال
ما�ضى ،وكانت املجموعة الرئي�سية التى �ساهمت فى حوار
ال�سالميني� ،أما املجموعة الثانية فكانت
جيل ال�سبعينيات من إ
جمموعة الكرامة بقيادة حمدين �صباحى و�أمني ا�سكندر ،وكانت
�أي�ض ًا املجموعة الرئي�سية والوحيدة التى �ساهمت فى حوار
جيل ال�سبعينيات من النا�رصيني ،وكانت املجموعة الثالثة
ال�سالمى بقيادة جمدى �أحمد ح�سني
هى جمموعة حزب العمل إ
وجمدى قرقر ،و�أخرياً ف إ�ن املجموعة الرابعة كانت ت�ضم بع�ض
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امل�ستقلني الذين ينحدر �أغلبهم من �أ�صول ي�سارية ،وبع�ضهم ال
يزال على �صلة بالي�سار القومى �أو التجمعى ،ومن رموز هذه
املجموعة البارزة جورج �إ�سحاق (من�سق احلركة) ،وهانى عنان،
و�أحمد بهاء.
وميكننا القول �إجما ًال �إن ما �أعطى هذه احلركة متيزها
وجاذبيتها �سببان:
أالول� :أن جل اهتمامها قد ان�صب على ال� أش�ن الداخلى
وال�صالح ال�سيا�سى رغم �أن بيانها الت أ��سي�سى قد بد�أ باملخاطر
إ
والتحديات اخلارجية فيما �أطلقوا عليه أالمر أالول الذى ينبغى
مواجهته ،فيما اعتربوا أالمر الثانى الذى عليهم �أن يواجهوه
�أي�ض ًا هو اال�ستبداد ال�سيا�سى ،لكنهم �أكدوا �أن أالمرين مرتابطان،
ال�صالح املن�شود ينبغى �أن يبد�أ ب إ�نهاء احتكار
و�أعلنوا �أن إ
ال�سلطة وفتح تداولها بدءاً من موقع رئي�س الدولة ،و�إعالء �سيادة
القانون واحرتام الق�ضاة.
النرتنت ،وحتت عنوان «من
وبعد فرتة وجيزة على �شبكة إ
نحن» �أعلن موقع كفاية �أن املخاطر والتحديات تتمثل فى
احتالل العراق والعدوان ال�صهيوين على ال�شعب الفل�سطينى،
وم�شاريع �إعادة ر�سم خريطة وطننا العربى ،لكنه اعترب �أن
اال�ستبداد هو ال�سبب الرئي�سى فى عدم قدرتنا على املواجهة،
و�أن تداول ال�سلطة و�إنهاء احتكار احلزب احلاكم لها هو املخرج
مما نحن فيه.
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باخت�صار اعتربت كفاية �أن املخاطر اخلارجية هى أالهم،
لكنها �أكدت �أن احلل يبد�أ من الداخل ،ومن ثم فقد بد�أت العمل من
ال�صالح الداخلى ،وهذا كان من بني �أهم �أ�سباب متيزها،
�أجل إ
ألن جتربة اللجنة ال�شعبية ان�رصفت منذ البداية لالهتمام بدرء
وبال�ضافة �إىل ذلك فلقد كانت قد
خماطر قائمة وحمتملة،
إ
و�صلت �إىل ذروتها فى هذا الوقت وبد�أت فى أالفول مع �أفول
جنم االنتفا�ضة الفل�سطينية وع�سكرتها.
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ال�سبب الثانى جلاذبية كفاية وجناحها املدوى كان ت�صديها
املبا�رش لفكرة احتكار احلزب احلاكم لل�سلطة ،واملناداة بتداولها
ابتداء من من�صب رئي�س الدولة فى نف�س توقيت �إثارة ق�ضية مدى
ً
م�رشوعية التجديد حل�سنى مبارك من خالل ا�ستفتاء ،ومطالبة
الكثريين بتعديل الد�ستور بحيث تجُ رى انتخابات دميقراطية
لرئي�س اجلمهورية انتخاب ًا حراً مبا�رشاً بني �أكرث من مر�شح،
وكان ل�شعار كفاية اجلذاب واملوحى ت أ�ثري �ساحر .كفاية للرئي�س
مبارك� ،أى للتجديد ،كانت هى نف�سها كفاية جلمال مبارك� ،أى
للتوريث ،وكانت هى نف�سها كفاية ال�ستمرار حالة الطوارئ،
وكانت هى �أي�ض ًا كفاية للف�ساد ،وكفاية للبطالة ،وكفاية
للمهانة فى �أق�سام ال�رشطة ،وكفاية للتعذيب  ....الخ.
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فيما يتعلق ب أ��ساليب احلركة والعمل مل تتميز كفاية كثرياً
عن اللجنة ال�شعبية لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطينى ،رمبا
العالم وبالذات
ميكننا القول �إنها قد ا�ستخدمت و�سائل إ
الف�ضائيات ب�شكل �أف�ضل� ،إال �أنه ميكننا القول �أنها �أفرطت �أي�ض ًا
فى ا�ستخدام �سالح التظاهر حتى �أنها وفق ًا لبع�ض التقديرات قد
ابتذلته �إىل ما بات يعرف بالوقفات االحتجاجية التى ال يزيد
عدد امل�شاركني فيها على ب�ضع ع�رشات!
با�ستثناء ذلك مل تقدم كفاية جديداً فيما يتعلق ب آ�ليات العمل
الداخلى ،وحافظت على التقاليد الرا�سخة للحركات االجتماعية
فى العامل كله من حيث املرونة التنظيمية ،واالت�ساع التنظيمى،
رغم �أنه بعد فرتة من ت أ��سي�سها اتهمها البع�ض ب أ�نها غري قادرة
على ا�ستيعاب عنا�رص� ،أو جمموعات جديدة حيث ت�شكل لديها
ما ي�شبه درجة من تق�سيم العمل امل ؤ��س�سى التى �أعاقت قدرتها
على ا�ستيعاب جماعات جديدة �أو عنا�رص جديدة على أالقل
�ضمن قادتها.
أ
ولن ذروة جناح كفاية ارتبطت واعتمدت على �شعار «ال
للتجديد ال للتوريث» فقد كان التجديد ملبارك �إيذان ًا برتاجع
دورها رغم �أنها �سعت بعد ذلك لتجديد ن�شاطها �إىل حد �أنها
دعت �إىل تنظيم مظاهرة من العاطلني فى مواجهة البطالة مثالً،
لكن الدعوة ملثل هذه أالن�شطة مل حتقق النجاح املرجو ،بل �أدى
الدخول فى ق�ضايا من هذا النوع ،وحماولة بلورة موقف موحد
فيها �أو فى غريها �إىل حدوث خالفات وا�سعة بني مكونات
ائتالفها.
بو�ضوح �أكرث ف إ�ن «كفاية» فى أال�صل كيان ائتالف وا�سع
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ي�ضم �إىل جوار املكونات أالربع التى ذكرناها من قبل العديد
من امل�ستقلني ،ومل يوحد هذا االئتالف الوا�سع فى احلقيقة �سوى
�شعار «كفاية  ....ال للتوريث ال للتجديد» ،ومن ثم كانت املهمة
هى قطع الطريق على مبارك �أو جنله ،أ
ولن املهمة انتهت – وال
نقول مل تتحقق ألن طريق حتقيقها طويل و»كفاية» وغريها
قطعوا �شوط ًا على هذا الطريق  -لذلك مل يكن �صدفة �أن ت ؤ�دى
حماولة ا�ستمرار «كفاية» وك أ�نها حزب �سيا�سى جديد �إىل حدوث
اختالفات كبرية داخلها انتهت مث ًال – �أو أ
بالحرى و�صلت �إىل
ذروتها – فى خروج جمموعة حزب العمل بقيادة جمدى �أحمد
ح�سني وجمدى قرقر من «كفاية» ب�ضجة �إعالمية �ساهمت بع�ض
الدوائر ال�صحفية احلكومية فى �إذكاء نريانها.
ما الذى يتعني على كفاية �أن تفعله؟ هذا هو ال�س ؤ�ال الذى
يواجه دائم ًا احلركات االجتماعية اجلديدة� ،إما �أن تن�سحب
فى هدوء بانتهاء مهمتها �سلب ًا �أو �إيجاب ًا �أو بانتهاء الظروف
التى ت�ساعدها على اال�ستمرار ،مثلما فعلت اللجنة ال�شعبية
لدعم انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطينى ،و�إما �أن تختار اال�ستمرار مع
حتول مهامها ووظيفتها ،وقد تنتهى عملية التحويل هذه �إىل
اال�ستمرار ككيان بريوقراطى م ؤ��س�سى تافه ال� أش�ن� ،أو معدوم
الفاعلية فى �أ�سو�أ أالحوال� ،أو قد تنتهى فى �أحوال وظروف
�أف�ضل �إىل اال�ستمرار ككيان جديد كل اجلدة له �أهداف خمتلفة
وجديدة.
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ترى ما الذى ينتظر كفاية بعد �أول انق�سام كبري داخلها؟

هذا ما �ستك�شف عنه بالت أ�كيد أاليام املقبلة ،ويتوقف �إىل
حد كبري على وعى قادتها و�إرادتهم كما يتوقف باملثل على
الظروف واملتغريات التى متر بها بالدنا.
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احلملة ال�شعبية من أ�جل التغيري (احلرية آ
الن):

ت أ��س�ست احلملة ال�شعبية من �أجل التغيري والتى رفعت بعد
ت أ��سي�سها بفرتة لي�ست طويلة ن�سبي ًا �شعار (احلرية آ
الن) فى
الفرتة نف�سها تقريبا التى ت أ��س�ست فيها حركة كفاية ،و�سعت
احلملة منذ ت أ��سي�سها ب�صفة عامة �إىل حتقيق نف�س غايات
بال�صالح ال�سيا�سى
و�أهداف حركة كفاية ،من حيث املطالبة إ
والرتكيز على م�س أ�لة اختيار �شخ�ص رئي�س اجلمهورية.
مرت احلملة مبرحلتني :أالوىل عندما �ضمت فى ع�ضويتها
عند الت أ��سي�س م ؤ��س�سات �إىل جوار امل�ستقلني بالطبع ،ونعنى
بذلك �أنها �ضمت �أحزابا وقوى �سيا�سية ونقابات ومنظمات غري
الخوان
حكومية ،ف�ضمت على �سبيل املثال قوى �سيا�سية مثل إ
امل�سلمني واحلزب ال�شيوعى امل�رصى و�أحزاب مثل التجمع
والغد ومنظمات غري حكومية مثل مركز ه�شام مبارك ،وعلى
الرغم من �أن هذا احل�شد من امل ؤ��س�سات كان من املفرت�ض �أن
يعطى قوة للحملة التى ركزت فى بداية عملها على �إنهاء حالة
الطوارئ؛ ف إ�ن الثابت بحق ان ع�ضوية امل ؤ��س�سات �أعاقت من
قدرة احلملة على احلركة والت أ�ثري ،ألن مندوبى امل ؤ��س�سات فى
اجتماعات احلملة كانوا فى حاجة على الدوام �إىل الرجوع �إىل
م ؤ��س�ساتهم واحل�صول على موافقات للقيام ب أ�ى ن�شاط مهما
يكن متوا�ضعاً ،ومن ناحية �أخرى ف إ�ن امل ؤ��س�سات بح�ساباتها
املعقدة وعدم رغبة بع�ضها فى اال�صطدام بالدولة �أحيان ًا كانت
تقدم «رجال» وت ؤ�خر �أخرى ،وقد �أدى كل ذلك �إىل فقدان احلملة
فى البداية �أهم ما مييز احلركات االجتماعية اجلديدة عادة،
ونعنى بذلك املرونة التنظيمية ،والقدرة على املبادرة ،و�رسعة
اتخاذ القرارات ،وال�شجاعة فى املواجهة�..إلخ.
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فى مرحلة تالية وبالذات مع رغبة عدد كبري من �أطراف
الخوان امل�سلمني
احلملة فى �إنهاء �أى تعاون م ؤ��س�سى مع إ
�أعلنت احلملة �أنها تفتح ع�ضويتها أ
للفراد فقط – مثلها فى ذلك
مثل كفاية – ورفعت فى هذا التوقيت بالتحديد �شعار (احلرية
آ
الن) ود�شنت املرحلة الثانية.
مع بداية املرحلة الثانية بدا وا�ضح ًا �أن احلملة ثبتت �أقدامها
كحركة اجتماعية جديدة بالفعل ،ورغم �أنها �سارت –كما �أ�رشنا
من قبل– فى االجتاه نف�سه الذى �سارت فيه كفاية ب�صفة عامة
�إال �أنها متيزت عن حركة كفاية ب أ�ربع �سمات رئي�سية هى:
ال�سمة أالوىل� :أن عددا كبريا من قيادات احلملة ال�شعبية
كانوا من بني الن�شطاء الذين �أ�س�سوا وقادوا اللجنة ال�شعبية لدعم
انتفا�ضة ال�شعب الفل�سطينى ،ومن ثم كان بينهم درجة كبرية
من التناغم حول �أ�ساليب العمل واحلركة.
ال�سمة الثانية� :أن احلملة �رسعان ما حتولت مع بداية
املرحلة الثانية فى تطورها �إىل ما ي�شبه ائتالفا ي�ساريا ،فهى
على عك�س كفاية مل ت�ضم �أيا من املجموعات �أو ال�شخ�صيات
ال�سالمية ،ومل ت�ضم �أي�ض ًا �أي ًا من املجموعات النا�رصية �أو
إ
أ
الليربالية ،ولكنها فى البداية كانت حري�صة على �ن ت�ضم فى
ع�ضويتها وداخل جلنتها الت أ��سي�سية كل �ألوان الطيف الي�سارى
حتى �أ�صبحت �ضمن ًا وك أ�نها ائتالف ي�سارى وا�سع فى معركة
التغيري ال�سيا�سى امل�ستهدف ،ونعنى بذلك معركة تغيري انتخاب
رئي�س اجلمهورية.
ال�سمة الثالثة :التى ميزت احلملة ال�شعبية من حيث التوجه
أ
والداء ،كانت فى ال�شعار الذى رفعته احلملة ،ففى حني رفعت
كفاية �شعار «ال للتوريث ال للتجديد» ،رفعت احلملة �شعار «ال
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للتوريث ال للتجديد ال حلكم الع�سكر» ،وفد ف�رس ذلك البع�ض ب أ�ن
احلملة قد رفعت هذا ال�شعار على خلفية بع�ض أالقاويل التى
ترددت حول ت أ�ييد عدد من قادة كفاية �أو �أع�ضائها لفكرة ترى
�أنه من أالف�ضل مل�رص �أن يحكمها �شخ�صية ع�سكرية بد ًال من
�سيناريو توريث جمال مبارك.
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و�أخرياً ف إ�ن ال�سمة الرابعة التى ميزت احلملة كانت حول
�أ�ساليب عملها امليدانى ،فبينما اهتمت كفاية مث ًال بالتظاهر
فى قلب امليادين العامة بالقاهرة ،ف إ�ن احلملة حاولت أ
ولول
مرة خروج املظاهرات �إىل أالحياء ال�شعبية ،وقامت بذلك
ثالث مرات :أالوىل فى �شربا ،والثانية فى �إمبابة ،والثالثة فى
املطرية.
جدير بالذكر هنا �أن الكثري من أالن�شطة والتظاهرات التى
العالم
قامت بها احلملة قد ن�سبت �إىل «كفاية» من و�سائل إ
وبالذات الف�ضائيات ،رمبا ب�سبب �أن عددا من قادة كفاية
كانوا ي�شاركون فى هذه أالن�شطة وكانوا معروفني لدى و�سائل
العالم �أكرث من قادة احلملة ،ورمبا ب�سبب «�شطارة» «كفاية»
إ
العالم ،ورمبا ب�سبب ات�ساع االئتالف
فى التعامل مع و�سائل إ
وثراء مع
املكون «لكفاية» ،مما كان يجعل �صالتها �أكرث تنوع ًا
ً
ال�سالمية والقومية فى
العالم التى متوج بالتيارات إ
و�سائل إ
ظل غياب �شبه كامل للتيارات الي�سارية داخلها ،ورمبا ب�سبب
كل هذه أال�سباب جمتمعة.
ميكننا القول �أخرياً �إن من بني �سمات احلملة ال�شعبية �أي�ض ًا
�أنها مل ت�سع �إىل القيام ب أ�ى بناء م ؤ��س�سى ،وعلى عك�س «كفاية»
فلقد ان�سحبت من املجال العام بهدوء رمبا �إىل غري عودة ،ورمبا
�إىل عودة قريبة �إذا �سمحت الظروف ،وفر�ضت �رضورات الواقع
ذلك.

58

اللجنة القومية للدفاع عن أ�موال الت أ�مينات:

حركات اجتماعية جد قليلة هى التى اهتمت بال� أش�ن
االجتماعى–االقت�صادى ،ومن بني هذه احلركات اللجنة
القومية للدفاع عن �أموال الت أ�مينات ،وتندرج هذه احلركة
�ضمن جمموعة احلركات التى تنا�ضل من �أجل حتقيق مطالب
اجتماعية واقت�صادية ال تخ�ص فئة اجتماعية حمددة و�إمنا تخ�ص
فئات اجتماعية متنوعة ،وفى حالة اللجنة القومية للدفاع عن
الت أ�مينات� ،سنالحظ ب�سهولة �أن اللجنة تتنبى ما ميكن �أن يكون
مطالب لكل الفئات االجتماعية تقريب ًا كما �سيت�ضح.
ولكن كيف ت�شكلت اللجنة وملاذا؟
ت�شكلت اللجنة فى بدايات عام  2004على خلفية ما تردد
من �أن ديون هيئة الت أ�مينات لدى احلكومة قد و�صلت �إىل 179
مليار جنيه ،وفى مواجهة هذه امل�شكلة الرهيبة التى هددت كل
�أ�صحاب املعا�شات فى م�رص ،وكل من �سي�ستحق هذه املعا�شات
على املدى املنظور �أو البعيد ،وقد اقرتح عاطف عبيد رئي�س
الوزراء حينذاك �أن ترد الدولة هذه أالموال لهيئة الت أ�مينات من
خالل نقل ملكية بع�ض أال�صول الر�أ�سمالية اململوكة للدولة،
�أى بب�ساطة تعطى احلكومة للهيئة بع�ض امل�صانع والوحدات
النتاجية اخلا�رسة ،والتى عجزت الدولة عن بيعها ب�سبب تردى
إ
�أو�ضاعها ،و�سبب هذا االقرتاح �صدمة للعديد من املهتمني
واملتابعني أ
للمر والذين كانوا يطالبون �أ�ص ًال برد هذه أالموال
�إىل الهيئة خوف ًا من �أن تعجز الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها
جتاه امل�شرتكني.
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ا�ستخدمت اللجنة �أ�ساليب وتكتيكات احلركات االجتماعية
اجلديدة جمعت �آالف التوقيعات على عرائ�ض ترف�ض اقرتاح
عاطف عبيد ،وتطالب برد �أموال الت أ�مينات كاملة غري منقو�صة،
ورا�سلت كُ تاب ال�صحف من �أجل االهتمام باملو�ضوع ،وف�ضح
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�أ�ساليب الدولة فى التعامل مع الق�ضية ،على اعتبار �أن �أموال
الت أ�مينات قد �رسقت ويجب �إرجاعها ملالكها احلقيقيني ،وقد
�ساهمت كل هذه اجلهود �إىل جوار جهود الكثري من املهتمني
أ
بالمر فى و�أد هذا االقرتاح فى مهده وقبل �أن يتحول �إىل �أى
�إجراءات عملية.
بعد تراجع احلكومة عن «بيع الرتوماي» لهيئة الت أ�مينات
تراجع عمل اللجنة ب�شكل ملحوظ رغم �أنها حاولت احلفاظ على
ا�ستمرارها من خالل طرح ق�ضايا ا�ستثمار �أموال الت أ�مينات
ب�شكل منا�سب وحتقيق �أق�صى �أ�شكال الرقابة على هذا اال�ستثمار
من �أجل احلفاظ على �أموال امل�شرتكني.
فى تطور الحق ومع الت�شكيل الثانى لوزارة د� .أحمد نظيف مت
�إلغاء وزارة ال�شئون االجتماعية وانتقلت فى هذه العملية هيئة
الت أ�مينات واملعا�شات من التبعية لوزارة ال�شئون االجتماعية
التى مل تعد موجودة �إىل وزارة املالية !!!
أ
ولن وزارة املالية هى املدين الرئي�سى لهيئة الت أ�مينات
ف إ�ن الدائن واملدين حتوال فج أ�ة مبقت�ضى هذه التبعية �إىل �شخ�ص
واحد ،فكيف ميكن �أن ترد وزارة املالية لهيئة الت أ�مينات ما
اقرت�ضته بعد �أن �أ�صبحت هيئة الت أ�مينات جزءاً من وزارة
املالية؟!
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على هذه اخللفية بد�أت اللجنة ن�شاطها جمدداً ،وبد�أ االهتمام
يعود للمو�ضوع تدريجي ًا رمبا ب�سبب ان�شغال الر�أى العام
بالتعديالت الد�ستورية وقبل ذلك بانتخابات النقابات العمالية
 ...الخ.
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خامتة

من خالل هذا اال�ستعرا�ض ال�رسيع لعدد من �أبرز احلركات
االجتماعية اجلديدة فى م�رص ميكننا �أن نالحظ ما تتميز به
هذه احلركات فى ن�شاطها من مرونة و�رسعة اتخاذ القرار
و�شجاعة وحما�س ،كما ميكننا �أي�ض ًا �أن نالحظ �أنها حركات
غري �أيديولوجية ،وال ترتبط �أي�ض ًا بحزب �سيا�سى حمدد و�إن غلب
على ن�شاط بع�ضها الطابع الي�سارى فى ثوبه ال�سبعينى ،وميكننا
�أي�ض ًا �أن نالحظ �أن معظم احلركات االجتماعية اجلديدة اهتمت
بـ �-أو عملت فى– املجال ال�سيا�سى ،بينما عملت قلة منها فى
املجال االقت�صادى – االجتماعى ومل تظهر حركات اجتماعية
جديدة واعدة فى �صفوف املهم�شني رغم ات�ساع هذه الفئات فى
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بالدنا ،ورغم �أن البع�ض حاول ا�ستقطاب ه ؤ�الء املهم�شني فى
حركة للعاطلني مث ًال �أو غريها.
�أخرياً ينبغي �أن ن ؤ�كد هنا �أن احلركات االجتماعة اجلديدة
وبدءاً من �أواخر عام  2000وحتى آ
الن قد حملت عبء قيادة
ال�صالح والتغيري ،حيث مل ت�ستطع أالحزاب والقوى
دعوات إ
ال�سيا�سية من ناحية ،وال املنظمات غري احلكومية من ناحية
�أخرى� ،أن ت�ضطلع مبا قامت به احلركات االجتماعية اجلديدة
من دور فى �إعادة �إحياء العمل ال�سيا�سى ،رمبا با�ستثناء الدور
امللحوظ الذى قام به �أمين نور وجتربة حزب الغد فى التوجه
لقطاعات من ال�شباب.
�أخرياً �أي�ض ًا ينبغى �أن ن ؤ�كد هنا على �أن م�ستقبل هذه احلركات
مرهون �إىل حد كبري بتطور احلركات ال�سيا�سية والنقابية فى
م�رص ،وقد ي ؤ�دى ن�شاط هذه احلركات االجتماعية اجلديدة
نف�سها �إىل انتعا�ش احلياة ال�سيا�سية للدرجة التى جتعل هذه
بع�ض من قادة ون�شطاء هذه
أالحزاب نف�سها قادرة على جذب ٍ
احلركات ،ورمبا ي ؤ�دى أالمر �إىل العك�س ،حيث ميكن �أن ي ؤ�دى
انتعا�ش احلياة ال�سيا�سية �إىل تفجري طاقات النا�س ،ومن ثم
انتعا�ش العديد والعديد من احلركات االجتماعية اجلديدة.
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