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 التعريف ابلباحثني حسب ترتيب األوراق

 العريب البدائل منتدى ومدير ابحث) العجايت مدحم AFA 
(www.afaegypt.org)  ،اجملتمع جمال يف وخبري االجتماعية، العلوم يف ابحث 

 االقتصاد كلية-القاهرة جامعة من السياسية التنمية يف املاجستري درجة على حاصل املدين،
 احلركات املدين، اجملتمع جمال يف األحباث من العديد له ،2001 عام السياسية والعلوم

 وتوصيات حتليل أوراق وتتضمن العربية املنطقة يف السياسي واإلصالح االجتماعية،
 مقاالته إىل ابإلضافة. اجملال هذا يف كتب  10 من أكثر بتحرير قام كما  العامة للسياسات

 األوراق كل. )اللبنانية والسفري املصرية؛ الشروق جريدة مثل الصحف من عدد يف املنشورة
   (/http://elagati.wordpress.com :على تواملقاال

 كاتب ومفكر يساري، حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة  سالمة كيلة(
بغداد، له كتاابت يف العديد من الصحف واجملالت العربية مثل: الطريق اللبنانية، والنهج، 

كتب والبحوث ودراسات عربية والوحدة، والشروق املصرية. كما أن له العديد من ال
والدراسات املنشورة حول الثورات وإشكاليات التنظيم، وعالقة الرتاث ابحلاضر واملستقبل، 

 يديولوجيا واألمة والقومية العربية(.واأل
 ابحثة وانشطة يسارية من بريوت واجلنوب. تعمل يف جمال التنظيم املدين يف ) جىن خنال

نظيم الطاليب يف اجلامعات، والعمل السياسي العشوائيات وخميمات اللجوء، كما تنشط يف الت
 (.ضمن اإلطار اليساري النسوي

 مدون اشرتاكي ثوري مصري، حمرر مدونة اكتب كي ال تكون وحيدا ) أمين عبد املعطي
https://ayman1970.wordpress.com/.) 

  

http://www.afaegypt.org/
https://ayman1970.wordpress.com/
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 دسة معمارية، دكتورة يف اهلندسة املعمارية وأستاذة يف املدرسة الوطنية )مهن ليلى رايحي
للهندسة املعمارية والتعمري بتونس. انشطة يف اجملتمع املدين. شاركت بطرق خمتلفة يف أهم 
احملطات اليت عاشتها تونس بعد الثورة منها تنظيم انتخاابت اجمللس التأسيسي حيث كانت 

. كما شاركت يف تنظيم 2011( أكتوبر 2نتخاابت لدائرة فرنسا )رئيسة اهليئة الفرعية لال
كمسؤولة على اللوجستيك وهتيئة املوقع الذي   2013املنتدى االجتماعي العاملي مارس 

حيتضن احلدث. عضو مؤسس حلملة "ما قالولناش" املناهضة لالتفاقات اليت عقدهتا تونس 
. اخنرطت يف املرصد التونسي 2013مع صندوق النقد الدويل واملوقعة يف شهر مايو 

لالقتصاد، وهو منظمة هتدف اىل رصد السياسات االقتصادية يف تونس ومراقبة أنشطة 
 املؤسسات املالية العاملية يف تونس. تعمل حاليا مسؤولة عن العالقات العامة للمنظمة(.

 لكونفدرالية ، مستشارة برملانية عن فريق افاعلة مجعوية وبرملانية مغربية (رجاء كساب
الدميقراطية للشغل )اثين أهم مركزية نقابية ابملغرب واألوىل ابلقطاع العام( منذ أكتوبر 

2015.) 
 ابحث من الكويت، له عدد من الكتاابت األكادميية والصحفية حول  مرزوق النصف(

لفلسفة قضااي التنمية واالقتصاد السياسي يف دول اخلليج العربية، ويدرس حاليا الدكتوراه يف ا
 السياسية جبامعة نورثويسرتن األمريكية(.

 مدرب من اجلزائر، استشاري ومقيم يف املسائل املتعلقة ابلرتبية، العدالة  نور الدين بسعدي(
 االجتماعية، حقوق اإلنسان(.

  أكادميي إيطايل، مهتم بدراسات اليسار األورويب وله أكثر من دراسة  يوجينارو جريڤاز(
. كتب عددا من البحوث والدراسات واملقاالت يف الصحف املصرية حول اليسار املصري

" 1981إىل  1967اتريخ احلركة املاركسية يف مصر من "واألوروبية. صدر له حديثا كتاب 
 كأول دراسة لتاريخ اليسار املصري عن تلك الفرتة(.
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 مقدمة

حرر من حتديدا، وقبلها بقليل احلروب الفالحية للت 1871منذ كوميونة ابريس 
واملوجة الثورية يف عشرينيات وثالثينيات القرن  1917اإلقطاع، ومرورا ابلثورة الروسية 

الفائت، والربوفات الثورية اليت طرحت من جديد إمكانية تصدر املنتِجني مرة أخرى 
مقدمة املشهد االحتجاجي يف النصف الثاين منه، وصوال لتجارب قام هبا العمال 

القرن وبداية األلفية اجلديدة طرحوا فيها حلوال اقتصادية ألزمات  واملهنيني يف هناايت
إنسانية. منذ ذلك احلني  ومعضالت رئيسية متر هبا النظم الرأمسالية جراء سياساهتا الال

 نتاجوهناك حماوالت دؤوبة حتدث هنا وهناك لطرح إمكانيات بديلة موضوعية لطرق اإل
ها حياة البشر ومصاحلهم كأولوية قبل األرابح، ويف واإلدارة الرأمسالية للمجتمع تكون في

 عنفواهنا كبديلة عنها.

فمن أصغر األشكال االحتجاجية وصوال للثورات االجتماعية على مدار ما يزيد 
عاما، برزت أطروحات وإمكانيات االقتصاد البديل كتصور ممكن وموضوعي  150عن 

، وتدشني نتاجلذاتية لوحدات العمل واإليف أطروحات كالدميقراطية التشاركية، واإلدارة ا
التعاونيات، واملشاركة اجملتمعية يف اإلدارة احمللية، بل وصل األمر لكتابة دساتري 

هناك فرص متعددة إلمكانية إدارة اجملتمعات  توتشريعات بديلة، ابختصار أصبح
 سياسيا واقتصاداي وثقافيا بطرق تضع املصاحل اجلماعية للناس يف املقدمة.

وتعد هذه اإلرهاصات مبثابة إعالن عن ضرورة اخلروج من األزمة الطاحنة اليت 
خلفتها الرأمسالية على مستوايت عدة منها السياسي واالقتصادي واالجتماعي حىت 
وصلت إىل تدمري البشرية ابحلروب واجملاعات والتلوث واإلفقار املتعمد، إعالن لطرح 

صلحة احلقيقيني يف إدارة شؤون حياهتم بديل مجاعي ومجاهريي ممكن ألصحاب امل
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أبنفسهم دون وسيط أو وصاية أو أي أشكال حتكمية سلطوية حىت لو كانت إرهاصات 
 هذا البديل متر من قنوات إصالحية متهيدا لتجاوزها بفعل ثوري جذري منظم وواع.

السيكي مل تكن املنطقة العربية استثناء فيما يتعلق خبطاب النيوليربالية العاملي الك
الذي يقوم على الدفع بفكرة أنه ال يوجد بديل آخر. ولقد مت تقدمي هذا اخلطاب 

حىت بعد أن تلقت هذه السياسات ضربة مباشرة ابنتفاضات  ألخرىاملتكامل مرة تلو ا
العميقة والعنيفة  نتاج. وبرغم انتكاس الثورات العربية وإعادة اإل2011وثورات عام 

ها البسيط، فإن طرح البدائل سواء يف نطاق السياسات البديلة أم للنيوليربالية، بعد توقف
ظل قضية ملحة بفعل فشل النيوليربالية املتواصل من انحية ييف إطار اقتصاد بديل 

واستمرار أزمة احلكم املركبة من انحية أخرى، وعلى خلفية نقاش عاملي متصاعد ملناقشة 
قب الرأمسالية، واستمرار الثنائيات النظام االقتصادي والسياسي الذي ميكن أن يع

يديولوجي، والربامجايت شركات، التكنوقراطي يف مواجهة األالتقليدية: الدولة يف مواجهة ال
مركزية خلطاب وسياسات "ال يوجد  اليت شكلت أسسايف مواجهة املثايل الطوابوي، 

 بديل آخر". 

احلركة االجتماعية  حياول الكتاب رصد األشكال املختلفة للبدائل اليت قدمتها
العربية يف السنوات املاضية ورصد التيارات العاملية املختلفة سواء يف التيار السائد أو من 
خارجه لصياغة أطر نظرية اقتصادية بديلة واملقارنة بينها فيما يتعلق أبمناط امللكية 

والدميقراطية  وعالقات العمل واحملاسبة واملشاركة واختاذ القرار والصلة ابجملتمع األوسع
 السياسية والعالقة ابلبيئة، لرسم صورة للجسد النظري املتنامي عامليا بتنويعاته املختلفة. 

يتناول الكتاب من خالل الدراسات واملقاالت عددا من األفكار األساسية حول 
العالقة بني العدالة االجتماعية واالقتصاد البديل، واألطر املختلفة لالقتصاد البديل يف 
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ملنطقة العربية، إىل جانب ذلك يتناول الكيفية اليت ميكن هبا وضع لبنات أوىل القتصاد ا
 بديل يف املنطقة العربية، والعالقة بني السيادة والتنمية من أجل حتقيق عدالة اجتماعية. 

خمتلفة للبدائل من خالل  أشكااليتناول الكتاب أيضا بشكل من التفصيل و 
دول من املنطقة العربية ابلرتكيز على جتارب  ملية من أربعاضه لتجارب وبدائل عاستعر 

التعاونيات واإلدارة الذاتية وهذه الدول هي مصر، املغرب، تونس، ولبنان. إىل جانب 
 تناول خربات من دول خمتلفة بشكل عام، مثل اجلزائر. 

يتناول أفكارا أساسية حول االقتصاد البديل  فصل متهيديينقسم الكتاب إىل 
قته مبفهوم العدالة االجتماعية يقدمه الكاتب واملفكر اليساري سالمة كيلة. مث وعال

عن دول من املنطقة ويتطرق إىل لبنان،  دراسات احلالةينتقل الكتاب إىل جمموعة من 
ومصر، وتونس، واملغرب. يطرح فيهم الباحثني جتارب هامة حول اإلدارة الذاتية وهي 

صر، ومنطقة مجنة بتونس، ويف املغرب تعرض الباحثة جتارب نوابسيد إلنتاج البذور مب
 لتجربة األراضي الساللية، ومن لبنان عن تعاونية صريفا النسائية للحياكة.

مث تطرح هذه احلاالت جتارب هامة عن التعاونيات يف ذات البالد فتعرض حلة 
تونس جتربة  لبنان هليئة التنسيق النقابية، واملغرب تتناول تعاونية كوابك للحليب ومن

 ماموتكس للنسيج ويف احلالة املصرية املبادرة التعاونية لدعم التعاونيات يف الفيوم. 

يعرض  فصال ختاميا حتليليامث يقدم منتدى البدائل العريب من خالل فريقه البحثي 
 فيه اهم اإلشكاليات واألمناط واالسرتاتيجيات اخلاصة ابالقتصاد البديل يف املنطقة.

ة لتوسيع هامش املشاركة آبراء وأفكار حول هذا املوضوع يضيف الكتاب ويف حماول
جمموعة من املقاالت اليت عرضت خالل املؤمتر الذي عقد حول ذات املوضوع  ملحقيف 

 .2016 يف تونس يف شهر سبتمرب
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 فصل متهيدي
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 د البديلقتصاية واالجتماعالعدالة اال

 سالمة كيلة
د، اقتصاية يف وجود جتماعحني حناول البحث يف مسألة العدالة االيتمثل املبدأ األويل 

، وعمل، وفائض، وإال يصبح الكفاف هو السمة اليت حتكم اجملتمعات، ومن مث إنتاجو 
هذا األمر هو الذي يفرض البحث يف طبيعة . ال تكون حاجة للبحث يف هذه املسألة

ية، وابلتايل فيمن من ضمن جتماعد الذي يسمح ابلتفكري يف حتقيق العدالة االقتصااال
 . الطبقات ميكن أن حيققها

 :دقتصاحول العدالة واال (1
ية" سوف نلمس هذه اجتماعوحني ندرس التجارب اليت حتققت فيها "عدالة 

، والسيطرة نتاجالعالقة، ليس يف الرأمسالية املتطورة فقط، حيث أفضى تطور قوى اإل
ذاهتا حباجة اىل ذلك، بل رمبا أساسا يف جتارب على العامل، اىل حلظة وجدت الرأمسالية 

مع حتقيق  نتاجالبلدان اليت مل تشهد تطورا رأمساليا "تقليداي"، حيث ترافق بناء قوى اإل
ولقد حتققت يف صيغ خمتلفة، بعضها قائم على امللكية اخلاصة . يةجتماعالعدالة اال

وارتبط . كان أكثر جذريةوبعضها على نفيها، وبعضها كان حتقيقا جزئيا هلا وبعضها  
 . كل ذلك مبصاحل الطبقة اليت حكمت

فقد أدى نشوء الصناعة، اليت كانت أساس نشوء النظام احلديث، اىل تصاعد 
الصراع بني الربجوازية والربوليتاراي، ابلضبط ألن ربح الربجوازي يتأتى من الفائض الذي 

يف هذا اإلطار تصاعد . دة الربححيققه الربوليتاري، وهلذا كان ُيَشدد عليه الضغط لزاي
وشهدت هناية القرن التاسع عشر . الصراع الطبقي، وتوسعت االحتجاجات الربوليتارية
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. االشرتاكية حزابوبداية القرن العشرين قوة يف احتجاجات الطبقة العاملة، وتوسعا لأل
ل اانتقيف روسيا ارتعبت الرأمسالية من  1917هلذا حني حدثت ثورة أكتوبر سنة 

العدوى اىل بلداهنا، خصوصا بعد ثورات فاشلة يف أملانيا وحراك كبري يف فرنسا وبلدان 
فعملت على . دية اليت نتجت عن احلرب العاملية األوىلقتصاأخرى، وبعد األزمة اال

حتسني وضع الربوليتاراي، فيما يتعلق بساعات العمل واألجر وظروف العمل، ومسحت 
االشرتاكية  حزابية دورا يف حتقيق التوازن، وكذلك مالت األألن يصبح للنقاابت العمال

كل ذلك أمسي: املساومة التارخيية، حيث جرى .  الدميقراطية لكي تلعب دور التوازن
ومن مث أدت أزمة الكساد . التوافق على أن يتحول الصراع الطبقي اىل سياسة تفاوضية

جور لتوسيع السوق الداخلي كجزء اىل ميل الرأمسالية اىل زايدة األ 1929العظيم سنة 
 . من السياسة اليت جرى إتباعها لتجاوز تلك األزمة

كل هذه العناصر فرضت نشوء ما ابت يسمى: دولة الرفاه، اليت مسح تراكم 
األرابح املنهوبة من العمال، وهنب األطراف اىل أن تقوم الرأمسالية بـ "إعادة توزيع الثروة" 

تقرار من خالل حتسني جدي لوضع العمال، وتوسيع الفئات يف املراكز مبا حيقق االس
ية هنا، أوال ابلتطور الكبري للصناعة اليت جتماعابلتايل ارتبط حتقيق العدالة اال. الوسطى

ابتت مصدر الربح، وأساس تشكيل نظام عاملي خيدم مركزة الرتاكم يف تلك البلدان اليت 
فاقم الصراع الطبقي، خصوصا بعد نشوء ابتت صناعية عرب هنب العامل، واثنيا خشية ت

السوفييت، واثلثا كجزء من حل األزمة اليت حكمت  حتادأول دولة اشرتاكية هي اال
هلذا كان . اليت فرضت نشوء حالة دورية من الكساد نتاجالرأمسالية، وهي أزمة فيض اإل

ة على األطراف ضروراي "ترتيب" املراكز مبا جيعلها متماسكة، يف ظل زايدة احلاجة للسيطر 
حيث، ومع استمرار "هنب الفائض" يف املراكز واألطراف، عملت الرأمسالية . وهنبها

على إعادة توزيع األرابح بشكل "عادل نسبيا" من خالل األجور اليت ابتت ترتبط 
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ي الشامل، وضمان الشيخوخة، جتماعبوضع األسعار وظروف احلياة، والضمان اال
 . إعانة للعاطلني، والتعليم اجملاين، وتقليص ساعات العملوالتوظيف الكامل مع توفري 

يف األمم اليت مل تكن قد تطورت رأمساليا بداية القرن العشرين، وعملت الرأمسالية 
املسيطرة على ختليفها مبنعها من التطور الرأمسايل، ومنع نشوء الصناعة فيها، وابلتايل 

هلامشي )يف التجارة واخلدمات والبنوك(، ظهر حتويل الربجوازية الناشئة فيها اىل النشاط ا
ية"، األول كان جذراي وارتبط إبلغاء امللكية اخلاصة، جتماعنوعان من حتقيق "العدالة اال

والفارق هنا يتحدد يف . والثاين كان تلفيقا بني هذا وذاك الذي حتقق يف األمم الرأمسالية
سالة أمهية يف مستوى التطور الذي مسألة وضع امللكية اخلاصة ابلتحديد، وكان هلذه امل

لكن كان السبب اجلوهري هلذا الربط بني حتقيق التطور )بناء . حتقق يف كل منهما
ية" هو الصراع الطبقي ذاته، حيث أن جتاوز جتماعالصناعة كأساس( و"العدالة اال

طراف، دي املفروض من عاملية النمط الرأمسايل، واآلاثر اليت أوجدها يف األقتصاالنمط اال
استند اىل صراع املفقرين من أجل مطالب القدرة على العيش، وهذا ما سوف أتناوله 

 . دياقتصاخالل البحث، ابلضبط ألنه أساس طرح بديل 

انتصرت ثورة أكتوبر الروسية يف سياق الرؤية اليت طرحها حزب العمال االشرتاكي 
ملهمات اليت أجنزهتا الربجوازية الدميقراطي من أجل حتقيق "املهمات الدميقراطية"، تلك ا

، مهمات إهناء 1ية ومل تنجزها الربجوازية الروسية، وأصال مل تعد معنية إبجنازهاوروباأل
االقطاع والتصنيع وحل املسألة القومية واحلداثة، وكذلك فرض مصاحل العمال 

حتديث د و قتصاويف هذا السياق طُرحت االشرتاكية، حيث ال بد من بناء اال. والفالحني
اجملتمع من جهة، ومن جهة أخرى حتسني وضع العمال والفالحني الفقراء والفئات 
الوسطى، من خالل توزيع األرض على الفالحني وإهناء البطالة وحتسني األجور والتعليم 

                                                           
 . 36/51ص  د. ت، ،لينني "خطتا االشرتاكية الدميقراطية يف الثورة الدميقراطية" دار التقدم موسكو 1
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وعكس األمم الرأمسالية اليت حققت . ية"وروبوالعالج اجملانيني، وتعميم الثقافة "األ
حق وهنب العمال وهنب األطراف، ومن مث وصلت يف مرحلة تطورها الصناعي عرب س

ية"، أتى بناء الصناعة وحتقيق احلداثة مرتافقا منذ البدء مع جتماعاىل حتقيق "العدالة اال
وهلذا حصل العمال على حقوق جتاوزت ما كانت . ية"جتماعحتقيق "العدالة اال

وحقوق املرأة والعالج اجملاين رمبا  حصلت عليه يف األمم الرأمسالية، وأجنز التعليم اجملاين
 . ي وضمان الشيخوخةجتماعقبل تلك األمم، وكذلك ضمان عمالة كاملة والضمان اال

وإذا كانت السنوات األوىل من التطور أبقت "الفوارق الطبقية" رغم ذلك، فقد 
ئيال، ألغيت امللكية اخلاصة متاما بعدئذ، وأصبح التمايز بني "الشعب" و"البريوقراطية" ض

ومل تنتهي . ديقتصارغم أنه توسع بعد إجناز اخلطوة األساسية يف حتقيق التطور اال
ية" إال بعد اهنيار االشرتاكية )بينما وجدان أهنا تتقلص يف األمم جتماع"العدالة اال

هلذا سنلمس هنا أن "العدالة . الرأمسالية منذ سنوات، ويبدو أهنا تسري حنو النهاية(
ت أعمق، بل أن نقلة نوعية قد حتققت يف هذا اجملال نتيجة إلغاء ية" كانجتماعاال

امللكية اخلاصة، وحتقيق مساواة أعمق كثريا مما حتقق يف األمم الرأمسالية يف مرحلة دولة 
دي قتصالكن سنلمس كذلك أن كل ذلك مل يتحقق إال من خالل التطوير اال. الرفاه

دي متخلف )إقطاعي( اقتصالنقلة من منط ابلتايل فقد حتققت ا. الذي قامت به الدولة
وإذا كانت أزمة الطبقة . ية"جتماعاىل احلداثة، ويف الوقت ذاته حتققت "العدالة اال

الرأمسالية هي اليت دفعت اىل العودة اىل اللربلة املفرطة يف األمم الرأمسالية، ومن مث التخلي 
الوسطى، ودفعت اىل عودة  التدرجيي عن كل احلقوق اليت حتصل عليها العمال والفئات

"التوحش" كسمة للنهب الرأمسايل، فإن تعقيدات التجربة االشرتاكية فرضت أن تصل 
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وهنا كان الرتافق بني حتقيق التطور وحتقيق العدالة سببا يف  2. اىل مأزق فرض اهنيارها
 . وصول التجربة اىل حالة من الركود فرضت اهنيارها

ية" هو ذاك الذي حتقق فيما أمسي جتماعالة االكان الشكل اآلخر لتحقيق "العد
"البديل االشرتاكي"،  وغياب بلدان التحرر الوطين، حيث فرض مأزق التطور الرأمسايل،

أن يفضي انفجار الصراع الطبقي اىل أزمة جمتمعية مل جتد حال هلا سوى بتدخل فئات 
لنظام القدمي، الذي وسطى )ريفية يف الغالب( وعرب اجليش ابلتحديد حلسم الصراع مع ا

كان ميثل اقطاعية مرتاكبة مع تكييف رأمسايل فرضته الدول املستعمرة، وحماولة بناء بديل 
يتمثل بشكل ما التجربة االشرتاكية يف بعض أوجهها، وحياكي دولة الرفاه يف أوجه 

حيث قام على حتقيق بعض من املهمات الدميقراطية مثل اإلصالح الزراعي . أخرى
صناعة، والتخطيط املركزي، وفرض التعليم والعالج اجملانني، وحتقيق العمالة وبناء ال

فقط(،  نتاجالكاملة )وإْن كان ذلك يتحقق عرب التوظيف يف أجهزة الدولة وليس يف اإل
وابلتايل عربت التجربة . ي وضمان الشيخوخةجتماعوالتزام شروط العمل والضمان اال

الطبقات الشعبية، لكن بعكس التجربة عن ميل لتحقيق التطور وضمان حقوق 
االشرتاكية قامت على أساس تقديس امللكية اخلاصة، وهو الباب الذي فتح على هنب 
الثروة بعد مركزهتا بيد الدولة )القطاع العام(، حيث أصبح منظور الفئات املشرفة على 

أكرب من د واملنخرطة يف أجهزة الدولة يتحدد يف كيفية احلصول على "قطعة" قتصااال
الثروة املمركزة تلك، وهبذا تعمم الفساد كمدخل لتحقيق النهب، وأصبحت الصراعات 

هلذا اهنار التطور . بني الفئات املختلفة يف السلطة تتحدد يف التحكم بتلك الثروة وهنبها
من السلطة، شكلوا  أفرادقبل أن يكتمل، وحتولت الثروة اليت وقعت بيد الدولة اىل 

دد"، وطبقة رأمسالية جديدة، تواشجت مع الرأمسالية القدمية اليت كانت "رجال أعمال ج
                                                           

 . 1/2010سالمة كيلة "أزمة االشرتاكية، دراسة يف جتربة القرن العشرون" خطوات للنشر والتوزيع، دمشق، ط 2
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ية" جتماعويف سياق ذلك انتهت "العدالة اال 3. نقلت نشاطها اىل اخلارجأو  حماصرة
 . وتوسعت شقوق اجملتمع بني مالكي الثروة واملفقرين يف ظل ليربالية مافياوية

لقدمي لكن دون تشكيل منط جديد، يف هذه التجربة جرى جتاوز النمط االقطاعي ا
حيث عادت السيطرة لنمط اتبع يف إطار النمط الرأمسايل العاملي، بينما فرض التطور 
الذي حتقق يف التجربة االشرتاكية الوصول اىل حالة من التطور أوجدت أمما رأمسالية 

لة"، ال يف وهبذا عاد العامل، كما بدأ بداية القرن العشرين، رأمساليا دون "عدا. حديثة
األمر الذي فرض أن يعاد طرح مسأليت التطور . اجملتمعات وال بني املراكز واألطراف

 . والعدالة معا

ميكن تلخيص هذه التجارب يف ثالث مسائل، األوىل ُتظهر حتقق "العدالة 
ية" بعد تطور طويل للرأمسالية، ووصوهلا اىل مأزق فرض أن تكون "العدالة جتماعاال
والثانية أن ختلف كثري من األمم، . حال له، ولقد ظهر أنه حل مؤقتية" جتماعاال

وخضوع معظمها للسيطرة االستعمارية، وإعادة صياغة بناها مبا حيقق مصاحل الرأمسال 
ية"، وأن يكون هذا الربط جتماعاإلمرباييل، فرض أن يرتبط التطور بتحقيق "العدالة اال

عدالة أعمق، وهو ما تقوم به طبقة ليس من  والثالثة أن حتقيق التطور يفرتض. حتميا
مصلحة خاصة هلا، بل أن مصلحتها تتداخل مع املصلحة اجملتمعية، حيث أهنا ال متيل 

 . تكريس امللكية اخلاصة بل تتعفف عن ذلكأو  اىل تقديس

داي ومن مث فرض وضعها اقتصامن السرد السابق ملسنا التمييز بني أمم تطورت 
ية" ملرحلة معينة، وبني أمم ظلت متخلفة وترافق حتقيق التطور جتماعحتقيق "العدالة اال

حنن يف وضع مشابه للنمط الثاين من األمم، وال . ية"جتماعفيها بتحقيق "العدالة اال
                                                           

دراسة حتليليه لألصول االجتماعية لنخبه االنفتاح االقتصادي يف اجملتمع املصري"  سامية إمام "من ميلك مصر، 3
 . 1/1986دار املستقبل العريب، القاهرة، ط
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"النظم القومية" اليت أو  شك يف أن حماولة جرت مع ما أمسي "نظم التحرر الوطين"
اليت وصلت احلكم عرب اجليش وعرب عن  أشرت إليها قبال، وفشلت نتيجة مصاحل الفئة

ميول الريف للتحرر من اإلقطاع وحتقيق االرتقاء الطبقي، حيث كانت الدولة هي وسيلة 
وهذه عملية . هذا االرتقاء لدى فئة منه، من خالل مركزة الثروة بيد الدولة ومن مث هنبها
 . يسكن الريف"ال واعية"، لكن كان يسكنها الطموح القوى للتملك، الطموح الذي 

د، حيث أن حتقيق العدالة يرتبط حصرا ابلبديل قتصاابلتايل ال بد لنا أن نتناول اال
دي القائم مييل اىل اإلفقار والتهميش من خالل عملية قتصادي، ألن النمط االقتصااال

 4 .النهب اليت تقوم هبا الرأمسالية احمللية ابلرتابط مع الطغم الرأمسالية املسيطرة يف العامل
د البديل أساس التفكري يف هذا األمر، وكما الحظنا يف قتصاوهلذا يصبح البحث يف اال

والتطور يتعلق . التجربة االشرتاكية فإن حتقيق التطور كان هو األساس يف حتقيق العدالة
د البديل، قتصاية" ابلتايل مرتبط ابالجتماعإن حتقيق "العدالة اال. د بديلاقتصاببناء 

 . د البديلصاقتبطبيعة اال

 د قتصااال (2
الرأمسالية تطورت على ضوء نشوء الصناعة، ومن خالل هنب الربوليتاراي واألمم 

 والياابن، أورواباملخلفة، بعدئذ اضطرت إلتباع "النيو ديل" يف أمريكا و"الكينزية" يف 
 ولقد حققت االشرتاكية بناء الصناعة. لتنشأ "دولة الرفاه" اليت هي على وشك مغادرهتا

. ية"جتماعمن خالل حتقيق "العدالة االأو  وحتديث اجملتمع يف ظل جمتمع "بال طبقات"،
الشكل األول يف التطور استنفذ ممكناته مع بداية القرن العشرين، هلذا نشأ الشكل 

                                                           
سالمة كيلة، الرأمسالية والعدالة االجتماعية: النمط االقتصادي الرأمسايل القائم ينفي العدالة االجتماعية، يف:  4

االجتماعية بني احلراك الشعيب واملسارات السياسية يف البلدان العربية" الناشران، منتدى البدائل جمموعة "العدالة 
 . 2016 /1ط لوكسمبورغ،العريب للدراسات ومنظمة روزا 
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الثاين )وأتى الشكل الثالث كحل وسط(، الذي كان األجدر يف حتقيق نقلة نوعية يف 
لقد سقط الشكل الثاين هذا، . درة على بناء جمتمع صناعيالبىن اجملتمعية نتيجة الق

فئة من أو  لكن ممكناته ال زالت قائمة، ابلضبط ألن حتقيق التطور مل يعد مرتبطا بطبقة
 . طبقة بل بصراع شعيب جذري

بني الشكلني ميكن مالحظة الفارق الكبري، حيث تبلور الشكل األول يف إطار 
العامل، بينما تبلور الشكل الثاين كتعبري عن غياب جمتمع صناعي متطور، ينتج سلع 

الصناعة وختلف القوى املنتجة، نتيجة االستعمار واألسبقية الرأمسالية، وكان حيمل 
وهلذا ال بد . ية"جتماعمشروع التطور الصناعي يف الوقت الذي طرح مسألة "العدالة اال

أو  ية"،جتماعالعدالة اال، سواء كعامل مهيئ لتحقيق "نتاجمن الرتكيز على قوى اإل
 . فارضة هلا يف سياق حتققها

النقلة النوعية اليت أسست لنشوء الرأمسالية هي اكتشاف الصناعة، حيث جرت 
ية )وهنا إجنلرتا، فرنسا وأملانيا خصوصا(، مث أمريكا والياابن، وروبصياغة اجملتمعات األ

الزراعي  نتاجعلى اإل الصناعي يتفوق كسلعة نتاجوأصبح اإل. وفق منظومات جديدة
الذي كان يقوم على منظومات متخلفة، وابلتايل أصبح عنصر التفوق هو للمجتمعات 

الصناعي هو الذي يدر األرابح، وابت  نتاجلقد أصبح اإل. اجلديدة اليت ابتت رأمسالية
هنب املستعمرات أو  التجارة،أو  جمال التوظيف املتسارع للمال الذي نتج عن الزراعة

 5. ريكايف أم

هذه األسبقية أعطت امليزة للرأمسالية لكي تسيطر على العامل، خصوصا أهنا حتتاج 
هلذا زحفت  6.اىل املواد األولية لصناعتها واىل األسواق لتصريف سلعها، وتصدير رأمساهلا

                                                           
 . 1970، كارل ماركس، "أصل رأس املال"، دار التقدم، موسكو  5
 . 95-87، ص1970، لينني "اإلمربايلية أعلى مراحل الرأمسالية" دار التقدم، موسكو 6
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تستعمر املناطق اليت كانت حتتاجها واملواقع االسرتاتيجية الضرورية من منظور مصاحلها، 
إن حاجة الرأمسالية لألسواق  7.ن ابتت إمربايلية تصارعت على تقاسم العاملمث بعد أ

واملواد األولية فرض عليها من خالل االستعمار أن تتحكم بوضع البلدان املستعَمرة، 
وألهنا حباجة اىل تلك املسائل فرضت على . وأن تؤثر يف مساراهتا مبا خيدم مصاحلها هي

دي يف الزراعة خدمة لصناعاهتا وحلاجاهتا، فركزت هذه البلدان أن تؤسس لنمط أحا
على القطن واحلرير، السلع اليت حتتاجها صناعاهتا، وكذلك القمح، وابلتايل أبقت الطابع 
الزراعي قائما )وفق التكوين اإلقطاعي القدمي(، ووسعت يف املدن من وجود فئات 

ل الصناعة انتقانت تقاوم لكنها كا. وسطى مع احلاجة إلقامة شركات االسترياد والبنوك
 8. اىل هذه البلدان، ألهنا أسواقها أوال، ولكي تبقي على احتكار املواد األولية اثنيا

ومن مث أبقت على بُناها التقليدية، كوعي قروسطي وكمؤسسات )إال ما كانت تفرضه 
فظل كبار مالك األرض هم الطبقة املسيطرة، ومنهم تشكلت فئات التجار . حاجتها(

رأمسالية "اجلديدة"، وظل التشابك قائما بني "الطرفني"، معربين عن طبقة مسيطرة وال
 . حتت سيطرة االحتالل

وحتوهلا اىل بيئة هنب يراكم  9هذا التكوين فرض ربط األطراف ابملراكز الرأمسالية،
وهو األمر . لكنه كان يفرض تعميم الفقر والبطالة والتهميش فيها. من أرابح الرأمسالية

وكان يف أساس نشوء "الثورات االشرتاكية"، . ذي كان يفضي اىل نشوب الثوراتال
ورغم حماوالت بناء الصناعة وتطوير . وأيضا حتوالت نظم حركات التحرر الوطين

                                                           
 . 124-95لينني، اإلمربايلية، املرجع نفسه، ص 7
 /2ة للرأمسالية احمليطية" دار الطليعة، بريوت، طمسري أمني "التطور الال متكافئ، دراسة يف التشكيالت االجتماعي 8

1978 . 
 239نقد نظرية التخلف" دار ابن خلدون، بريوت، د. ت. ص مسري أمني "الرتاكم على الصعيد العاملي"، 9
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د إال أن هذه النظم تراجعت واهنارت، وأكلت اخلصخصة كل ما بقي من قتصااال
 . داقتصا

لتكوين العاملي للرأمسالية فرض حصر الصناعة الفكرة اجلوهرية يف هذا اجملال هي أن ا
. د احلديث يف املراكز وأخضع األطراف آلليات هنب ختدم زايدة الرتاكم الرأمسايلقتصاواال

وهو ما أسس لتفاوت كبري يف متركز الثروة، ويف الفارق التقين، والقدرة على املناورة، 
الال تكافؤ هذا يف ظل  إنتاجعيد ولقد أوجد ذلك هوة كبرية كانت ت. واخلربة، ويف القوة

السوق املفتوح، وهي املسألة اليت قاتلت وتقاتل أو  د احلر"قتصااستمرار سيطرة "اال
الرأمسالية لإلبقاء عليها وأتبيدها، وحتارب كل ميل لوضع حدود وقيود على السوق 

ويل من فالسوق املفتوح هو األرضية اليت تكرس الال تكافؤ الناتج عن اتريخ ط. القومي
حيث جيب أن . االستعمار والسيطرة والنهب وتشكيل البىن مبا يوافق مصاحل املراكز

تبقى األطراف جزءا من عملية الرتاكم الرأمسايل يف املراكز، وهلذا جيب أن تبقى مكيفة 
حىت حينما جرى احلديث عن نقل الصناعة اىل األطراف ظهر . مبا خيدم تلك املصاحل
أو  ،10كوراي اجلنوبيةأو   حمدود من البلدان هلا ميزات مثل الصني أن األمر يتعلق بعدد

أو  عرب استخدام صناعات موجودة أصال يف األطراف مثل الغزل والنسيج واالمسنت،
د املايل يف املراكز فرض قتصاوحني سيطر اال. "التجميع األخري" كما يف وضع السيارات

بىن التحتية وتنشط يف العقارات تشكيل مافيا يف األطراف متيل حنو النهب يف ال
 11. وهبذا نقلت الرأمسالية "مرضها" اىل األطراف. واخلدمات والبنوك وأسواق األسهم

                                                           
 /1مارتن خور "العوملة: إعادة نظر، قضااي خطرية وخيارات اسرتاتيجية" الشركة العاملية للكتاب، بريوت، ط 10

 . 102، ص2003
 . 1/2016سالمة كيلة "اإلمربايلية يف مرحلتها املالية" منشورات املتوسط، ميالنو، ط 11
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وإذا كانت الصناعة هي حمور احلداثة وتشكيل النمط الرأمسايل، فقد فرضت 
ومن مث . الرأمسالية هذا االنقسام بني املراكز واألطراف، وهذا الشكل من "االختالف"

األطراف "ما قبل رأمسالية" رغم خضوعها للنمط الرأمسايل، وسيادة العالقات  ظلت
 د الذي ظل زراعيا لعقود طويلة، وابت ريعيا،قتصاسواء تعلق األمر ابال. الرأمسالية فيها

أو  تعلق ابلوعي اجملتمعي والبىن املؤسسية اللذين ظال قريبني من "القرون الوسطى"،أو 
ومع كل ذلك ظلت جمتمعات األطراف ختضع لنهب مريع، . ميةتعلق حبل املسألة القو 

وهو ما كان يصاعد من التناقضات الطبقية، وأفضى اىل التغيريات الكبرية أواسط القرن 
 . العشرين، وال زال يفتح على صراعات وميول لتحقيق التغيري

و أ ، فهي بال صناعة،نتاجابلتايل إن ما تتسم به األطراف هو هامشية قوى اإل
ولقد اهنارت الزراعة بعد التطور . بصناعة هامشية هي بقااي مرحلة شهدت حماولة للتطور

الكبري يف العلوم، الذي أفضى اىل تطور آليات "التعديل اجليين"، مما جعل األمم الرأمسالية 
على األقل تراجع استريادها للسلع الزراعية من بلدان أو  مصدرة أيضا للسلع الزراعية،

وحيث حتولت األرض الزراعية اىل أراض خاضعة للمضارابت العقارية  األطراف،
لقد أصبحت األطراف سوقا للسلع الصناعية والزراعية من جهة، . والنشاط العقاري

بعد أن كانت تستطيع تصدير السلع الزراعية، وهو األمر الذي أوجد اختالال مريعا يف 
رى أصبحت مفتوحة لنشاط ومن جهة أخ. امليزان التجاري وميزان املدفوعات

الذي تركز يف التوظيف يف العقارات واملضارابت  12ر األجنيب قصري األجل"ستثما"اال
وهو األمر الذي فرض زايدة النهب، وتسارعه بشكل دفع اىل . يف أسواق األسهم

د على عتمااالحندار الكبري يف وضع الشعوب، وتصاعد نسبة البطالة والفقر، وكذلك اال

                                                           
 /1مارتن خور "العوملة: إعادة نظر، قضااي خطرية وخيارات اسرتاتيجية" الشركة العاملية للكتاب، بريوت، ط  12
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ويف هذه اآللية، اليت . وابلتايل توسيع آليات النهب، والوقوع يف العجز املايل االسترياد،
ابتت أعمق يف ظل التحول املايل يف الرأمسالية، يكون اإلفقار والبطالة والتهميش هي 

 . السمات الوحيدة املمكنة يف األطراف

وحاول . كانت البلدان العربية زراعية لقرون طويلة، لكنها ابتت تستورد ما أتكل
. دي وإعادة الربط ابلرأمسالية دمر معظمهاقتصابعضها أن يبين صناعة، لكن االنفتاح اال

د، قتصاكأساس إلعادة بناء اال  نتاجابلتايل ابت من الضروري البحث يف مسألة قوى اإل
وليس من ابب التضخيم الرتكيز على الصناعة، . ية"جتماعوكضرورة لتحقيق "العدالة اال

يف الوقت  إنتاجاليت هي عنصر جوهري يف كل منط  نتاجيتعلق بوسيلة اإل بل أن األمر
 . احلاضر، وهي احملدد لطبيعته

 نتاجد ومسألة قوى اإلقتصااال
السوفييت وجممل الدول االشرتاكية  حتادال شك يف أن العقود اليت تلت اهنيار اال

. ب اىل املاركسيةقد فتحت الباب على ميل كبري للتخلي عن جممل األفكار اليت تنس
وعملت الطغم الرأمسالية على تعميم خطاب "بديل" يهدف اىل شطب تراث فكري 
كبري بدأ مع ماركس وإجنلز، وتوسع فيما بعد، اىل أن ابت يؤرق الرأمسالية، خصوصا 

لقد فتح . بعد أن أفضى اىل انتصار العمال والفالحني الفقراء يف نصف العامل تقريبا
على معركة كبرية خاضتها الرأمسالية من أجل تدمري األفكار اليت جاء  اهنيار االشرتاكية

فلم تكتِف ابهنيار االشرتاكية . هبا ماركس وإجنلز، واليت كانت متثل "الشبح" الذي خييفها
 . بل كان جيب أن تقوم ابخلطوة التالية املتمثلة يف تدمري الفكر الذي كان يف أساسها

لتوليف مصطلحات ومفهومات جديدة، و"إهالة  هذا األمر هو الذي أنتج ميال
هذا هو جوهر "خطاب العوملة" الذي انتشر . الرتاب" على كل ما أتت به املاركسية
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منذ تسعينات القرن العشرين، ولعب اإلعالم اجلديد )النت والفضائيات، وكل 
أيضا  التكنولوجيا اليت تعممت فقط بعد اهنيار االشرتاكية( دورا حموراي يف ذلك، لكن

د املايل قتصالعبت اجلامعات دورا كبريا من أجل تدريس "العلم احلقيقي"، الذي هو اال
ابلتايل ميكن القول إنه كان . د "احلقيقي"قتصاحىت لالأو  د السياسي،قتصاكتجاوز لال

د املنتج" وحتول الرأمسالية اىل املال، اىل النشاط قتصاجيري إهناء املاركسية مع "هناية اال
، البنية التحتية نتاجوعالقات اإل نتاجهبذا انتهى التداول يف مفاهيم مثل قوى اإل. املايل

وجرى . نتاجوالبنية الفوقية، وأخذت مفهومات أخرى تتعمم، ال عالقة تربطها ابإل
"إمهال"، وحىت "تدمري" فكرة ماركس اجلوهرية اليت تقول "أن الفكرة األساسية واحملورية 

دي، والبنية اجملتمعية اليت تنجم عنه ابلضرورة، يشكالن، يف كل اقتصاال نتاجهي أن اإل
عهد اترخيي، األساس للتاريخ السياسي والفكري هلذا العهد، وابلتايل فإن التاريخ كله 

لتحل حملها  13. )منذ احنالل املشاعية البدائية لألرض( هو اتريخ صراعات طبقية"
ي"، هو دور الدول و"املفكرين"، فكرة أن األساس هو "التاريخ السياسي والفكر 

 . والصراعات الدولية

هلذا ال بد من العودة اىل "ما هو جوهري"، وهذا هو الذي يفرض التأكيد على 
يقول إجنلز يف راثء ماركس: "مثلما اكتشف داروين قانون تطور الطبيعة . نتاجقوى اإل

بسيطة اليت ختفيها العضوية، اكتشف ماركس قانون تطور التاريخ البشري، احلقيقة ال
هيمنة األيديولوجية، وهي أن اإلنسان جيب أوال أن أيكل ويشرب وجيد املأوى وامللبس 

وابلتايل . اخل. ...قبل أن يصبح يف استطاعته االهتمام ابلسياسة والعلم والفن والدين
من دي احملققة قتصاالوسائل املادية الضرورية للعيش، ومن مثة درجة التطور اال إنتاجفإن 

حقبة ما، تشكل األساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة أو  طرف شعب ما،
                                                           

 . 40، ص1طماركس/ إجنلز "البيان الشيوعي" دار اجلمل، بريوت،  13
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ذاك، أو  واملفاهيم الشرعية والفن، وحىت األفكار حول الدين اليت خيتص هبا هذا الشعب
 14. وعلى ضوئها جيب أن تفسر وليس العكس كما هو احلال"

قراطية والعدالة هذا األمر يعين أنه ليس إبمكاننا أن نتحدث عن احلرية والدمي
ية دون البحث العميق مبعيشة البشر، حيث ال إمكانية لكل ذلك دون مقدرة جتماعاال

، نتاجهلذا جيب البحث يف قوى اإل. إنتاجوقوى  إنتاجعلى العيش، وابلتايل دون وجود 
تكون هي بنية  إنتاجد الذي يبدأ ببناء وسائل قتصاد البديل، أي االقتصاومن مث ابال

وسائل صون احلياة اإلنسانية مث تبادل  إنتاجفـ ". من خالل العمل البشري اجنتقوى اإل
ويف كل جمتمع ظهر  ...ياجتماعأساس كل نظام  ...مها نتاجاألشياء املنتجة بعد اإل

يف التاريخ حتدد توزيع املنتجات ومعه تقسيم اجملتمع اىل طبقات بناء على ما ينتج، 
اخلريات  إنتاجإن الوجود كله قائم على " 15. ج"وكيف ينتج، وكيف يتم تبادل النات

أمهية فائقة،  نتاجوهلذا يصبح لقوى اإل 16. املادية"، وهو "الشرط احلاسم لتطور اجملتمع"
 . وهي أساس "الوجود كله"

والناس الذين يستخدمون هذه األدوات  نتاج"من أدوات اإل نتاجتتألف قوى اإل
" اليت هي ضرورية من أجل نتاجهو "أدوات اإل ما نركز عليه هنا 17.خبربهتم ومهارهتم

هو الذي  نتاج، حيث ال يكفي وجود الناس )العمال( بل أن وجود أدوات اإلنتاجاإل
هو الذي يفضي اىل البطالة  نتاجوغياب أدوات اإل. يةإنتاجحيول قدرهتم اىل قدرة 

سنركز على "أدوات وهلذا . املرتفعة، ونقص فائض القيمة، وابلتايل تراجع "ثروة اجملتمع"

                                                           
 . 124، ص3إجنلز، خطاب على قرب ماركس، اجمللدات املختارة ج 14
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ويف الغالب . " وحنن نلمس وجود "القوى العاملة"، لكن اليت تعاين من البطالةنتاجاإل
"، وهي األدوات اليت يستخدمها الناس نتاجوسائل اإل“" بـ نتاججيري تسمية "أدوات اإل

. ة"اليت تنتج بواسطتها وسائل احلياة املادي نتاجإهنا "آالت اإل. "نتاجلتحقيق "عملية اإل
18 

وإذا قسمنا التاريخ من خالل دور البشر، . نتاجإذن سوف نتحدث عن وسائل اإل
اىل مراحل، فيمكن أن حندد أشكال العمل يف ثالث، األول هو القنص والقطف، 

والثاين الزراعة اليت شهدت أشكال  19. وحيتاج اىل أشكال بدائية من "أدوات العمل"
ثالث هو الصناعة اليت ابتت تنتج سلعا من أجل ومن مث ال. العمل يف الطبيعة )األرض(

"مستقلة" عن الطبيعة، وإن  إنتاجوسيلة  إنتاجالعيش، وحيث ابت اإلنسان قادرا على 
وهي الوسيلة اليت تطورت وفق الرتاكم  20. كانت الطبيعة هي اليت تعطي موادها األولية

 . الذي حتقق يف احلرف من طرف، ويف العلم من طرف آخر

هي الوسائل "اليت تفضي اىل حتقق املنتوج عرب  نتاجنت وسائل اإلوإذا كا
هي العناصر املساعدة اليت تتوسط  نتاج، وكانت األشكال األولية ألدوات اإل21العمل"

، أي األرض، فقد أدى نشوء الصناعة اىل نقلة هائلة، نتاجبني العمل البشري ووسيلة اإل
مل يعرفها التاريخ السابق، وأدوات خدمت  ونوعته، وابتت تنتج سلعا نتاجطورت يف اإل
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وهذا ما جعلها متثل نقلة نوعية، حيث ابت البشر ينتجون . والرقي البشري نتاجتطور اإل
وأصبحت الطبيعة )األرض( . اخرتعوها هم ومل تكن نتاج الطبيعة إنتاجسلعا عرب وسيلة 

الصناعة اليت كانت . اال تنتج غذاء البشر بل كذلك مواد أولية تستهلكها الصناعة ذاهت
أساس نشوء الربجوازية، وهبذا جرى إخضاع الزراعة للصناعة، والريف للمدينة، والبلدان 

 22. املتأخرة للبلدان املتقدمة

 الصناعة كمحور عاملي
 وامتدت اىل أمريكا والياابن، قبل أن تتوسع أوروابإذا كانت الصناعة قد نشأت يف 
، فقد ابتت حمور التشكل العاملي، فهي أساس يف أمم أخرى من خالل االشرتاكية

النمط الرأمسايل، الذي جعله ميثل نقلة كبرية يف التطور التارخيي، وهي أساس قدرة 
سلع  نتاجفقد أسست إل. الرأمسالية للسيطرة على العامل، وحتقيق االستقطاب فيه

شوء فائض وابلتايل أسست لن. الذي تتسم به نتاججديدة، وسلع أكثر نتيجة فيض اإل
قيمة متصاعد، وتراكم رأمسايل متسارع، وصل اىل مرحلة الرتاكم املايل، ألهنا تؤسس 

دها اعتماولقد أصبح استمرار الزراعة يعتمد على مكننتها، و . كذلك لفيض األرابح
وهو األمر الذي فرض تشكل العامل على أساس . على األدوات اليت تنتجها الصناعة

 ف، حيث متركزت الصناعة يف املركز، وظلت األطراف زراعيةاستقطايب بني مركز وأطرا
د الزراعي يف قتصاتعتمد على املواد األولية قبل أن تصبح مهمشة نتيجة سيطرة االأو 

عقارية على ضوء  مشروعاتاملركز وتدمري زراعة األطراف من خالل حتويل األرض اىل 
ت املضاربة والبورصة والبنوك، متركز النشاط املايل يف هذا القطاع، إضافة اىل قطاعا

ومن مث ابت الرتاكم الرأمسايل يعتمد . وحتويل األطراف اىل مستورد للسلع الزراعية كذلك
على رحيل الفائض من األطراف اىل املركز، أبشكال متعددة، وأصبح املركز هو الذي 

                                                           
 . 48-47ماركس وإجنلز، بيان احلزب الشيوعي، ص 22
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ية مانعا وحيتكر التقن. يستحوذ على الثروة العاملية، ويفرض تعميق الفقر يف األطراف
األطراف من احلصول عليها، والسعي لتدمري كل حماولة يف هذا االجتاه، ومقاومة كل 

 . ميل لبناء الصناعة فيها

أهنا ستخضع أو  من هذا املنظور مل يعد ممكنا أال تتطور بلدان العامل صناعيا،
يتفوق  الصناعي ضرورة يف كل العامل، وابت نتاجفقد ابت اإل. لسيطرة "األمم الصناعية"

من حيث القيمة على الزراعة واملواد األولية، ويف ذلك يؤسس ألن تُلحق األمم املتخلفة 
هذه هي معركة . حتاول السعي ألن تتحول اىل أمم صناعيةأو  ابألمم الصناعية كضرورة،

األطراف منذ زمن بعيد، وهي املعركة اليت خاضتها الرأمسالية بكل وحشية لكي متنع 
عامليا، وأن حتصرها يف حدود دوهلا، وهي الدول اليت حظيت ابألسبقية  انتشار الصناعة

ومن ضمن . يف اكتشاف الصناعة، والبناء على أساسها، ومبا تقتضيه من توسع وسيطرة
ذلك التطور يف الصناعات احلربية، وخلق مسافة كبرية من حيث ميزان القوى العسكري 

 . جيعلها متفوقة يف كل األحوال

االختالل يف العالقة بني املراكز الرأمسالية واألطراف، حيث أن منع تطور  هلذا تبلور
األطراف صناعيا فرض عليها أن تستورد سلعها الصناعية من املراكز، وأصبحت جماال 
لنهب املواد األولية، وتكييف الزراعة مبا خيدم الصناعة يف املراكز الرأمسالية، ومن مث 

 أوروابالبلدان اليت كانت متخلفة نتيجة أسبقية تطور تصدير الرأمسال لكي ينهب هذه 
ومل يعد أمامها من طريق لتجاوز ختليفها . وابتت خملفة بفعل فرض مصاحل الرأمسالية ذاهتا

 . إال التمرد على منطق الرأمسال

 

 



30 

 

 د البديلقتصااال (3
هذا ما جيب أن نركز عليه اآلن، وللبحث يف هذا األمر مستواين، األول يتعلق 

يف . تطور، والثاين يتعلق مبن هو معين بتحقيق التطور، ومن أن مصاحله تفرض ذلكابل
دي قتصا، اليت ستكون أساس النمط االنتاجاملستوى األول ال بد من البحث يف قوى اإل

ويف املستوى الثاين . ية"جتماعالذي يسمح بتحقيق "وفرة" هي أساس حتقيق "العدالة اال
اليت تتطابق مصاحلها مع املصلحة اجملتمعية العامة، ال بد من البحث يف الطبقات 

وابلتايل هتيئ لتحقيق التطور اجلذري، يف الوقت اليت حتقق مطالبها هي وجممل املطالب 
دي الذي يوجد الفائض، والطبقة اليت قتصامبعىن أنه جيب أتسيس النمط اال. اجملتمعية

ساواة يف البدء(، واليت هي أصال تكرس املساواة يف توزيع الثروة )مع مالحظة نسبية امل
 . د منتجاقتصاضرورة لبناء 

 ديقتصاالبديل اال
د القائم، فقد أدت التحوالت الليربالية منذ سبعينات قتصاتلمست قبال وضعية اال

القرن العشرين اىل تدمري الصناعة اليت نشأت قبال، وما بقي هو حمدود وجيري تدمريه، 
د اىل تدمري البىن األساسية يف الزراعة بعد أن ابتت قتصالكنها أدت كذلك بعد حترير اال

اليت نشأت خالل  نتاجوهبذا تدمرت قوى اإل. املراكز الرأمسالية معنية بتصدير زراعتها
د ريعي أساسه العقارات واخلدمات والتجارة اقتصاعقود وقرون سابقة، ملصلحة 

ليت تطال األرض وشركات ويعتمد آليات النهب ا. والسياحة والبنوك وأسواق األسهم
الدولة واملرافق العامة، تقوم هبا مافيا حملية هي الشكل اجلديد للرأمسالية، بعد 

وهو . ، ابلرتابط مع الطغم املالية العاملية23الكومربادور، أُطلق عليها رأمسالية احملاسيب
                                                           

د. حممود عبد الفضيل "رأمسالية احملاسيب، دراسة يف االقتصاد االجتماعي" اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  23
 . 92-75، ص 2011
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ة عن الفائض، وهنب الثروة الوطنية، والتهميش، وختلي الدول إنتاجما أدى اىل غياب 
 . كل ما كانت تقوم به

د غري منتج، يستوعب جزءا حمدودا من القوى العاملة، وال اقتصاابلتايل تشكل 
األمر الذي عمم الفقر والبطالة، والعجز الكبري . يوفر إمكانية ألجور تناسب األسعار

 . يف امليزان التجاري، وخروج األموال اىل املراكز الرأمسالية

ل نتقادي جيب أن حيقق احلل لكل ذلك، وهذا يفرض االصاقتهلذا فإن البديل اال
 ، وهو األمر الذي يفرض حتقيق التايل:نتاجد الريعي اىل اإلقتصامن اال

اليت تستوعب العمالة، حبيث حتل مشكلة البطالة،  نتاجإجياد وسائل اإل (1
 . وتستوعب النمو السكاين من حيث دخول أعداد متزايدة اىل سوق العمل سنواي

كلة االسترياد، وعجز امليزان التجاري، حبيث يرتاجع االسترياد نتيجة حل مش (2
 . السلع الصناعية والزراعية حمليا إنتاج

توفري فائض قيمة يسمح بتحقيق التوازن بني األجور واألسعار، والتوسع يف  (3
 . دقتصاتطوير اال

 د الريعي، ويسمح بتوظيفقتصاد منتج كبديل عن االاقتصاحيث جيب أن يتأسس 
وهو األمر الذي يعين . يةجتماعوحتقيق العدالة اال نتاجدي يف توسيع اإلقتصاالفائض اال

دي يف قتصاد حقيقي، واثنيا، يبقي الفائض االاقتصاحتقق قيام  إنتاجأوال، بناء وسائل 
من هذا املنظور جرت اإلشارة املتكررة اىل الصناعة، . حدود الوضع احمللي )القومي(

د حديث ومنتج، بعد أن ابتت احلاجة البشرية تعتمد بشكل قتصااوحموريتها يف كل 
وهبذا ال بد . كبري على املنتجات الصناعية، وابتت الزراعة تعتمد على املكننة كذلك

من أن يكون هدف بناء الصناعة حموراي يف كل مشروع بديل، وأساسيا يف إعادة بناء 
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األساسية يف الوقت الراهن، رغم  جنتا فالصناعة هي وسيلة اإل. كلية التكوين اجملتمعي
فكل . كل ما يقال عن تراجع موقعها يف الناتج احمللي اإلمجايل، وضعف التوظيف فيها

ذلك ليس حقيقيا، من زاوية أنه التعبري عن أزمة الرأمسالية اليت ابت التوظيف املايل هو 
كما يستنتج بعض   والذي يشري اىل "هناية العمل". د الرأمسايلقتصااملسيطر يف جممل اال

رغم أن . أتسيسا على ذلك 25يطرح التساؤل حول "مستقبل العمل"أو  ،24املفكرين
هذه احلالة تعرب عن أزمة الرأمسالية وليس عن تطور طبيعي فيها، ابلضبط نتيجة التحول 

وهذا التحول هو الذي يزيد من نسب البطالة عامليا، ويوسع . املايل الذي ابت حيكمها
معات أبكملها لكي يكون العامل هو "جمتمع القلة الغنية"، ويُدفع الباقي من هتميش جمت

اىل "املوت" من خالل أشكال متعددة من القتل واألمراض واحلروب، ومن خالل الفقر 
 . والتهميش

دية تريد حتقيق الرفاه لشعوب األطراف جيب أن ينطلق اقتصاإن حمور كل سياسة 
املركزية اليوم، حيث توفر فرص  نتاجعة، ألهنا وسيلة اإلد منتج حموره الصنااقتصامن بناء 

دي الذي يسمح بتوسعها من جهة، وبتحقيق رفاه للعمال قتصاالعمل والفائض اال
وال شك يف . د على االستريادعتماوللمجتمع عموما، وكذلك يقلص بشكل كبري اال

منذ أن نشأت الرأمسالية أن هذا امليل يتناقض مع منظور الرأمسالية اإلمربايلية اليت سعت "
حيث  26ألن خُتضع العامل أمجع ملتطلبات منوها وشروط حركتها"،. ...كنظام عاملي

. ديقتصاوقفت ضد تصنيع األطراف لكي حتقق احلد األقصى من هنب الفائض اال
                                                           

 . 1/2009، بريوت، طجريمي ريفكن "هناية العمل" دار الفارايب 24
انشرون، بريوت،  –جاك أاتيل )حتت إشراف( "مستقبل العمال" ترمجة حسن مصدق، الدار العربية للعلوم  25
 . 3/2010ط، 1/2008ط
د. رمزي زكي "االعتماد على الذات، بني األحالم النظرية وضراوة الواقع والشروط املوضوعية" دار الشباب   26

 . 27ص. 1/1987توزيع، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، طوالللنشر والرتمجة 
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ابلتايل فإن بناء الصناعة يفرتض حتما "القطع" مع النمط الرأمسايل العاملي، سواء  27
دي الذي قتصانتيجة منع هنب الفائض االأو  ة" من أجل بناء الصناعة،نتيجة "املعرك

د قتصاجيب أن يصب يف بناء الصناعة وتوسعة ذلك، وكذلك يف إعادة بناء كلية اال
 . وحتقيق رفاه اجملتمع

دي البديل، قتصاهذا األمر كان يدفع اىل طرح أفكار عديدة حول طبيعة النمط اال
فقد طرحت أفكار كثرية حول "التنمية . قوم عليهوحول األساس الذي جيب أن ي

د على عتماكما أشرت قبال "االأو   ،29د املتمحور على الذاتقتصااالأو  28املستقلة"،
د على عتمارمزي زكي الذي ينطلق من أن "اسرتاتيجية اال. الذات"، وهذا ما يتناوله د

تبعية، وحتقيق وهي "نفي لل 30. ي سياسي متكاملاجتماعدي اقتصاالذات" هي "نسق 
وانطالقا من ذلك يطرح  31. ية"جتماعللتنمية املستقلة، وتوفري درجة مرتفعة للعدالة اال

 رؤيته اليت تقوم على التايل:

 . السيطرة على املوارد والثروات الطبيعية للبالد – 1"

 . ي املؤهل لقيادة تلك االسرتاتيجيةنتاجتوفري النمط اإل – 2

 . دي ومركزتهقتصائض االالتعبئة القصوى للفا – 3

                                                           
 . 78د. رمزي زكي، املصدر ذاته، ص 27
 1984 /1دراسة يف التطور االقتصادي"، القاهرة، مكتبة عني مشس، ط -التخلف والتنمية "فؤاد مرسي 28

 1979رة، دار الثو ، أزمة التنمية االقتصادية العربية "بغداد"وأيضا، فؤاد مرسي 
بني التبعية واقتصاد جتارة الشنطة"  -رؤية اسرتاتيجية-"احلركة العامة لالقتصاد يف نصف قرن  حممد دويدار 29

 . 1/2010اصدارات سطور جديدة، ط
 113د. رمزي زكي، املصدر السابق، ص 30
 114د. رمزي زكي، املصدر ذاته، ص 31
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 . حتقيق الثورة الزراعية- 4

 . التصنيع املوجه إلشباع احلاجات األساسية للسكان – 5

 . املشاركة الشعبية – 6

 32. اختيار التكنولوجيا املالئمة" – 7

رمزي اىل الشكل الناجح يف حتقيق التطور حني يشري اىل التجارب . ويلمح د
د على الذات"، وسابقة على كل "الفكر عتمااألسبق يف "االاالشرتاكية، حيث يعترب أهنا 

التنموي املعاصر"، "فقد اعتمد تطبيق هذه االسرتاتيجية يف هذه الدول على النظام 
السياسي املستند اىل الفلسفة االشرتاكية، وعلى التعبئة األيديولوجية، واحلشد املنظم 

ورغم كل  33ألساسية للجماهري"،للموارد، وعلى التخطيط الشامل، وإشباع احلاجات ا
املالحظات اليت ميكن أن نوردها حول التجربة االشرتاكية، وهي كثرية، فقد كانت 

 . الشكل األفضل يف حتقيق التطور، ونقل جمتمعات من التخلف إىل احلداثة

 الطبقات والتطور
 فما يعرتض حتقيق بناء. رمزي مؤشرا اىل البديل الطبقي. رمبا كان إيراد نص د

د هو اهليمنة اإلمربايلية اليت فرضت انقسام العامل اىل مراكز قتصاصناعة وتطوير اال
وأطراف، وأن تكون األطراف خاضعة ملتطلبات الرأمسايل يف املراكز، الذي كان وال زال 

دي يف قتصايريد منافسا صناعيا ألنه يريد املواد األولية واألسواق، وهنب الفائض اال
ميكن أو  هلذا فإن "القطع" مع النمط الرأمسايل،. و ضرورة لهتلك األطراف الذي ه

دية مع النمط الرأمسايل، هو ضرورة لكي قتصاالقول بشكل أقل حدة ضبط العالقة اال
                                                           

 115د. رمزي زكي، املصدر ذاته، ص 32
 17املصدر ذاته ص 33



35 

 

إن وضع املسألة هبذا الشكل يوضح عمق . د منتج وحقيقياقتصايكون ممكنا بناء 
لشعوب، وأن األمر يتعلق بصراع التناقض القائم بني مصاحل الرأمسال اإلمرباييل ومصاحل ا
د الرأمسايل الذي يقوم على قتصاعميق وحاد بني خيارين متناقضني بشدة، مها: اال

ر، وهي الصيغة اليت يفرضها الرأمسال ستثما"السوق احلرة"، وحرية التجارة ورأس املال واال
يل عن طريق اإلمرباييل ألهنا جزء من وجوده، ومن استمراره عرب تعظيم الرتاكم الرأمسا

هذا أوال، واثنيا امليل للتحرر من سطوة الرأمسال . دي يف األطرافقتصاهنب الفائض اال
د "مستقل"، و"متمحور على الذات"، يبدأ ببناء الصناعة اقتصااإلمرباييل من أجل بناء 

اليت هي أساس بناء تكوين جمتمعي مستقل ومتطور، وهذا يفرتض التناقض اجلذري مع 
 . حتسني التبعيةأو  ايل ذاته، وليس فقط ملس شكل العالقة القائمة،النمط الرأمس

هنا ال تكون "احللول الوسط" ممكنة، ابلضبط كما فعلت الفئات الوسطى يف 
أي جتاوز . جتارب "نظم التحرر الوطين"، بل أن القطع مع اآلليات الرأمسالية هو ضرورة

. ي وليس مبصاحل طبقة تريد الرتمسلحرية السوق ابلتحديد، والتفكري ابملشروع اجملتمع
وهلذا ليس من املمكن أن يتحقق التطور إال بتجاوز الرأمسالية، وابلتايل من خالل الطبقة 

هذا األمر هو الذي يفرض أن تقوم . اليت تريد جتاوز الرأمسالية، ألهنا النقيض اجلذري هلا
املفقرين من الفئات الطبقة العاملة والفالحني الفقراء أساسا، وابلتحالف مع كل 

أو  ليست الرأمسالية. د احلقيقيقتصاالوسطى، بتحقيق التغيري الذي يفتح األفق لبناء اال
الربجوازية الصغرية هي القادرة على حتقيق التطور يف األطراف، فاألوىل اتبعة والثانية 
تبحث عن مصاحلها اخلاصة، وهذا ما ظهر خالل عقود من حماوالت التطور، حاولت 

راف برجوازية ذلك، ومن مث قامت فئات وسطى به، لكن كان الفشل هو النتيجة أط
 . احلتمية
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رمبا أن ذلك يعيد التذكري ابلتجارب االشرتاكية، ورغم كل ما أفضت إليه فال شك 
 . ولكن اآلن، ال بد من إعادة فهم التجربة واإلفادة من كل مشكالهتا. أنه اخليار الوحيد

 خامتة:
 د البديل يفرض:قتصاسبق ميكن التأكيد على أن اال كنتيجة لكل ما

 . أوال: سيطرة املفقرين على السلطة وإهناء سيطرة الرأمسالية القائمة

 . ديقتصااثنيا: إدخال الدولة كعنصر مركزي يف التطور اال

 . ديقتصااثلثا: أن تكون الصناعة هي املسألة األساسية يف البناء اال

 د البديل هو التايل:صاقتفما جيب أن يتسم به اال

 . ، والصناعة هنا هي املركزإنتاج( أن يكون منتجا، أي أن يقوم على بناء قوى 1

 . ( أن حيقق تراكما رأمساليا، وأن حيافظ على هذا الرتاكم يف اإلطار "القومي"2

عن أو  ( ابلتايل ال يسمح هبروب الرتاكم، سواء عرب تصديره من قبل الرأمساليني،3
 . عرب العجز يف امليزان التجاريأو  شركات عاملية، طريق نشاط

ر يف ستثما( الدولة هي املستثمر، ابلضبط ألن الرأمسال اخلاص يهرب من اال4
املنتجة، خصوصا يف  شروعاتالكبرية، ومن الرأمسال الثابت، وابلتايل امل شروعاتامل

 . الصناعة

اليت تفاوض الشركات ( الدولة هي الضابط للعالقة مع السوق العاملي، وهي 5
 . والدول، وحُتدد طبيعة العالقة اليت ختدم التطور احمللي )القومي(

 . ( ميكن أن ينشط الرأمسال اخلاص ضمن هذه الشروط فقط6
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دي يتجاوز الرأمسالية ابلضرورة، هذه مسألة اقتصاد البديل يفرض بناء بديل قتصااال
د قتصاببناء الصناعة، وتشكيل جممل اال جوهرية تتعلق إبمكانية حتقيق التطور الذي يبدأ

وهو لن يتحقق يف ظل الرأمسالية، اليت تنفي كل ممكنات التطور . واجملتمع على أساسها
 . وابلقوى الطبقية اليت تريد جتاوز الرأمسالية. يف األطراف، بل بتجاوزها

 املراجع:
 . ت. التقدم موسكو، د لينني "خطتا االشرتاكية الدميقراطية يف الثورة الدميقراطية" دار (1

سالمة كيلة "أزمة االشرتاكية، دراسة يف جتربة القرن العشرون" خطوات للنشر والتوزيع،  (2
 . 1/2010دمشق، ط

سالمة كيلة "التطور احملتجز، مأزق التطور الرأمسايل، املاركسية ومسألة التطور يف الوطن  (3
 . 2/2015العريب" روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 1ة إمام "من ميلك مصر،" دار املستقبل العريب، القاهرة، طسامي (4

دي الرأمسايل القائم ينفي قتصاية: النمط االجتماعسالمة كيلة، الرأمسالية والعدالة اال (5
ية بني احلراك الشعيب واملسارات السياسية يف جتماعية، يف: جمموعة "العدالة االجتماعالعدالة اال

 . 2016 /1نتدى البدائل العريب للدراسات ومنظمة روزا لوكسمبورغ، طالبلدان العربية" الناشران، م

 . ماركس "أصل رأس املال" دار التقدم موسكو (6

 . لينني "اإلمربايلية أعلى مراحل الرأمسالية" دار التقدم، موسكو (7

ية للرأمسالية احمليطية" دار جتماعمسري أمني "التطور الال متكافئ، دراسة يف التشكيالت اال (8
 . 1978 /2يعة، بريوت، طالطل

. مسري أمني الرتاكم على الصعيد العاملي، نقد نظرية التخلف" دار ابن خلدون، بريوت، د (9
 . ت
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مارتن خور "العوملة: إعادة نظر، قضااي خطرية وخيارات اسرتاتيجية" الشركة  (10
 . 2003 /1العاملية للكتاب، بريوت، ط

منشورات املتوسط، ميالنو،  سالمة كيلة "اإلمربايلية يف مرحلتها املالية" (11
 . 1/2016ط

 /1ماركس وإجنلز "البيان الشيوعي" دار اجلمل، بريوت، ط (12

 ماركس وإجنلز، خمتارات  (13

فريدريك إجنلز "االشرتاكية: الطوابوية والعلم"، دار الفارايب، بريوت،  (14
 . 1/2013ط

وت، بودوسيتنيك وسبريكني "املادية التارخيية" منشورات دار مكتبة احلياة، بري  (15
 . 11979لبنان، ط

 /5موريس كونفورث "مدخل اىل املادية اجلدلية" دار الفارايب، بريوت، ط (16
2015 . 

، 2جورج بوليتزر، جي بيس، موريس كافني "أصول الفلسفة املاركسية" ج (17
 . ت. ط، د. منشورات املكتبة العصرية/ صيدا، بريوت، د

تاريخ العاملي، نقد النظرية يف ال نتاجسالمة كيلة "التاريخ كصريورة، أمناط اإل (18
 . 2011 /1" دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، طنتاجاملاركسية حول أمناط اإل

سالمة كيلة "من هيجل اىل ماركس، التصور املادي للتاريخ" دار التنوير للطباعة  (19
 . 2010 /1والنشر والتوزيع، بريوت، ط

ي" جتماعد االقتصايب، دراسة يف االحممود عبد الفضيل "رأمسالية احملاس. د (20
 . 2011اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 1جريمي ريفكن "هناية العمل" دار الفارايب، بريوت، ط (21
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جاك أاتيل )حتت إشراف( "مستقبل العمال" ترمجة حسن مصدق، الدار العربية  (22
 . 3/2010، ط1/2008انشرون، بريوت، ط –للعلوم 

د على الذات، بني األحالم النظرية وضراوة الواقع عتمارمزي زكي "اال. د (23
والشروط املوضوعية" دار الشباب للنشر والرتمجة والتوزيع، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 

 . 1/1987ط

دي عاملي جديد: دراسة يف قضااي اقتصاحنو نظام إمساعيل صربي عبد هللا " (24
 /1ية" اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، طدي والعالقات الدولقتصاالتنمية والتحرير اال

1977 . 

دي"، القاهرة، مكتبة قتصايف التطور اال دراسة- التخلف والتنمية "فؤاد مرسي (25
 1984 /1عني مشس، ط

دار الثورة، اتريخ  ،دية العربية"، بغدادقتصاأزمة التنمية اال"فؤاد مرسي  (26
 . 1979،النشر

بني  -رؤية اسرتاتيجية–د يف نصف قرن قتصااحلركة العامة لالحممد دويدار " (27
 . 1/2010د جتارة الشنطة" إصدارات سطور جديدة، طاقتصاالتبعية و 
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 تعاونية "صريفا" النسائية وهيئة التنسيق النقابية يف لبنان: 
وسيطرة اجلمعيات التنظيم كاسرا لتجاذابت األحزاب الطائفية 

 كوميةغري احل

 جىن خنال

 املخطط
مل هتدم احلرب األهلية اللبنانية التعاونيات واحلركات النقابية فقط، بل تظافرت جهود 
السياسات النيوليربالية حلكومة رفيق احلريري بعد احلرب، لتدمري ما تبقى من التحركات 

 املطلبية للطبقة العاملة واملهمشات واملهمشني. 

ت ضرب العمال ومكتسباهتم وحقوقهم، تظهر يف عدة وفيما تتتاىل اليوم حماوال
أماكن وعند ظروف سياسية خمتلفة، أشكال متنوعة من البدائل العملية لطرح اقتصاد 

 بديل أكثر عدال ولتوزيع الثروات بشكل خيفف من وطأة السوق وانفتاحها. 

ت تعاونية سنتناول يف هذه الورقة البحثية جتربتني نرامها أساسيتان يف تنظيم جمموعا
(، و"هيئة 2000ونقابية: "التعاونية النسائية يف قرية صريفا" يف اجلنوب )احملرر سنة 

 التنسيق النقابية" العابرة للمناطق. 

وسنحاول أساليب خمتلفة لإلدارة الذاتية والتنظيم، سنتناول عرب هاتني التجربتني 
ملشاكل السياسية فهم اعرب مقابالت ونقاشات معمقة مع أعضاء من اجملموعتني 

. كما وكيفية ختطيهااليت واجهت املؤِسسات واملؤِسسني، واالقتصادية والتنظيمية 
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سنرسم املواصفات السياسية الطبقية املناطقية والطائفية لألعضاء املنتمني 
 واملنتميات هلذه اجملموعات وسبب انتمائهم وحاجتهم هلا. 

التنظيم/ التعاونية اليت نشأت سنعرض أخريا الفارق االساس بني الشكلني من 
بفضل مجعية غري حكومية أجنبية، وأخرى مستقلة نشأت لوحدها ودون أي دعم. 
يتقاطعان يف ان العامالت والعمال حباجة ماسة لكل منهما، لكننا هنا حناجج أبن 
تفاصيل التنظيم الداخلي، كما الوعي السياسي وخاصة الطبقي لكل من األعضاء، 

 ديناميكيات العمل داخل كل منهما. خيتلف، فتختلف 

 سيتم تقييم هذه التجارب على أساس أربعة عوامل:

 أمهية املوضوع الذي تقاربه كل جمموعة ابلنسبة للسياق التارخيي السياسي.  .1
املواصفات السياسية الطبقية املناطقية لألفراد اليت توجهت إليهم هذه  .2

 تمعات املهمشة.اجملموعات وحماوالهتا )أو غياهبا( لتضمني اجمل
 الشكل التنظيمي الداخلي والقدرة التمثيلية والدميقراطية التشاركية أو غياهبا. .3
ما أنتجته من تغيري سياسي من حيث كسر موازين القوى أو تغيري مفاهيم  .4

 ومقارابت ما أو احلصول على اجنازات سياسية وتراجع لسيطرة قوى األمر الواقع. 

اتني اجملموعتني، ابلسياق السياسي ملا حيدث يف ربط عمل هأخريا، ال بد من 
لبنان من حيث أهنا توضح الصراع الداخلي كصراع سياسي طبقي ابمتياز، ال 
طائفي، وأبن األحزاب الطائفية املختلفة تتحالف مع بعضها البعض ببساطة، من 

 أجل وأد أية حماوالت ولو جنينية لكسر هيمنتها. 
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 لبنان سلبا على القطاع الزراعي عامة فهناك غياب يؤثر ضعف العمل التعاوين يف
ألي سياسات وبرامج وطنية وحملية لتطوير العمل التعاوين. ينعكس ذلك على القطاع 
العام املعين ابلعمل التعاوين والضمان من الكوارث الطبيعية وعلى خمتلف املستوايت: 

تابعة ومراقبة. فهناك عدد كبري بنيوية وتنظيمية وتشريعية وختطيطية وتوجيهية وتنفيذية وم
 من التعاونيات الزراعية غري الفاعلة واخنفاض يف نسبة انتساب املزارعني إىل التعاونيات.

فتكمن يف توافر عدد كبري من التعاونيات الزراعية  القطاعأما إجيابيات هذا 
حنة واحتادات التعاونيات اليت ميكن تفعيلها؛ الدعم املستمر من قبل اجلهات املا

واملنظمات غري احلكومية وتوافر بعض املبادرات جلهات فاعلة لتأمني قروض لصغار 
املزارعني والتعاونيات كربانمج كفاالت املمول من االحتاد األورويب إضافة إىل اإلعفاءات 

 34الضريبية اليت حتظى هبا التعاونيات". 

تتضمنها  ،صفحة 3583"2019- 2015يقدم تقرير "اسرتاتيجية وزارة الزراعة 
نصف صفحة عن التعاونيات حتت عنوان "العمل التعاوين والضمان من الكوارث 
الطبيعية". وامللفت يف هذا املقطع الذي يعرض وضع التعاونيات واحللول املمكنة، هو 
االعرتاف بـ"غياب ألي سياسات وبرامج وطنية وحملية لتطوير العمل التعاوين"، كأساس 

مث االنتقال مباشرة إىل ضرورة استباحة القطاع من قبل اجلهات األزمة يف هذا القطاع، 
املاحنة وفتحه ابلكامل، ودون أية محاية للعامالت والعمال يف املناطق الريفية، على 

 األجندة الزراعية اإلقليمية لربامج املنظمات غري احلكومية، واالحتاد األورويب. 

 قع التعاونيات ودورها. وهذا غيض من فيض قراءة الدولة اللبنانية لوا

                                                           
34 Ministry of Agriculture Strategy, Lebanon, https://goo.gl/xgjZrr  
35 Ibid. 

https://goo.gl/xgjZrr
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التعاونيات واحلركات النقابية كما لقد دمرت احلرب األهلية اللبنانية فيما دمرت، 
تظافرت جهود السياسات النيوليربالية حلكومة رفيق احلريري بعد احلرب، لتدمري ما تبقى 

حاصرت العامالت من التحركات املطلبية للطبقة العاملة واملهمشات واملهمشني أبن 
والعمال بظروف عمل قاهرة، وحراك نقايب اتبع ألصحاب العمل أو للسلطة احلاكمة 

 الداعمة ملصاحل أصحاب العمل. 

اليوم، تغيب الدولة عن القطاع الزراعي )أهم قطاع لتأمني العمل لسكان املناطق  
تعمل أحزاب السلطة كافة عرب مؤسسات الدولة ومراكزها، إىل تفقري الريفية(، فيما 

حتارب هذه األحزاب نشوء النقاابت كيك القطاع العام، سعيا حنو اخلصخصة. و وتف
والتعاونيات املستقلة اليت حتاول أن تبين واقعا أقل ظلما للعامالت والعمال يف ظل 

وبينما  36السوق احلرة واحتكار األسواق يف القرى واملناطق )اهلامشية( ويف املركز.
يعي، أسس هذا الفراغ لعمل منظمة األمم املتحدة تنسحب الدولة متاما من دورها الطب

ضمن أجندة نيو ليربالية 37واملؤسسات األجنبية غري احلكومية منها كما احلكومية،
 وابنفصال عن حاجة اجملتمع واألفراد. 

ابلرغم من تفاقم الوضع منذ النهاية املفرتضة للحرب األهلية، تظهر يف عدة أماكن 
أشكاال متنوعة من البدائل العملية لطرح اقتصاد بديل وعند ظروف سياسية خمتلفة، 

 أكثر عدال ولتوزيع الثروات بشكل خيفف من وطأة السوق وانفتاحها. 

                                                           
، كرمي عيد الصباغ وجىن خنال، حبث غري 2016نوفمرب -اعتمادا على حبث ميداين يف منطقة مرجعيون، مايو  36

 منشور، مركز األصفري للمواطنة.
37Women's Cooperatives in Lebanon empowered by the sweet taste of 
success, UNDP, https://goo.gl/lMMPAF  

https://goo.gl/lMMPAF
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بينما تتوسع الدراسات حول التعاونيات يف املناطق الريفية، ابلذات تلك اليت 
ومتكينها" تديرها النساء، مشيدة ابلدور األساسي للتعاونية يف "حترير املرأة أو دعمها 

)مصطلحات قليال ما تعين شيئا للنساء أنفسهن( وهو عامة اخلطاب املستخدم للتسويق 
 INGOs، UN)للتعاونيات عرب املؤسسات غري احلكومية والعاملية 

agencies،etcعن التطبيق الدميقراطي عرب إدارة التعاونيات، و"خلق  .( أو
، 38والتجييش ضد الرأمسالية العاملية "مساحات من اإلنتاج التضامين والتنظيم السياسي 

 يبدو الواقع التعاونيات خمتلفا متاما. 

تعرف منظمة العمل الدولية التعاونية كوهنا "مؤسسة مستقلة من أفراد متحدين 
إراداي للحصول على حاجتهم وتطلعاهتم االقتصادية، االجتماعية، الثقافية عرب مؤسسة 

 39 مملوكة بشراكة وإبدارة دميقراطية".

كما يوضح تقرير منظمة العمل أبن "ابستطاعة نشاطات التعاونية، الرمسية منها 
وغري الرمسية، أن تكون مؤثرة يف تنظيم اجملتمعات الريفية لتقاسم األخطار، وجتميع 
املوارد، )...( خاصة للنساء اللوايت عادة ما ميتلكن منافذ حمدودة للموارد وإليصال 

 40صوهتن يف هذه الظروف". 

                                                           
38 De Sousa Santos, B. (2006). Another production is possible: Beyond 
the capitalist canon (Vol. 2). Verso, https://goo.gl/ndUqWT  
39 A cooperative is “an autonomous association of persons united 
voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs 
and aspirations through a jointly owned and democratically controlled 
enterprise” (ILO 2002). ” In https://is.gd/Cwo2cQ 
40 (Ibid.)  

https://goo.gl/ndUqWT
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، 41"2019-2015ومن املفيد أيضا ان نقرأ "اسرتاتيجية وزارة الزراعة اللبنانية 
واليت تصف فيها الوزارة وضع التعاونيات "ابلسيئ واملهرتئ يف ظل غياب الدولة"، 

 وتنصح فيها بفتح اجملال أكثر أمام "قروض املصارف وعروض شركات التأمني".

يف حقبة كارول كرابج الوضع بقوهلا "  يف مقاهلا عن التعاونيات يف لبنان، ختتصر
الليربالية، استغنت الدولة عن دورها يف إصالح القطاع الزراعي عرب بلورة سياسات عامة 
تدعم القطاع التعاوين ومتكنه من دخول األسواق وتصريف اإلنتاج، مما فتح الباب أمام 

ها من منظمات غري املعونة األمريكية واالحتاد األورويب ومؤسسات األمم املتحدة وغري 
حكومية لضخ أمواهلا يف تعاونيات القرى الريفية. كما مسحت للعديد من الريفيني 

 42بتأسيس تعاونيات بغرض االستفادة من هذا التمويل، ليس إال. "

ال بد وأن نرى األزمة يف "توجيه" هذه املؤسسات للعمل النقايب/التعاوين. فهي 
به ابلذيلية، مبعىن احتياج اجملموعات خلقت فيما خلقت، تبعية هي أشأوال 

                                                           

“Formal and informal cooperative activities can be important in 
organizing rural populations to share risks, pool resources, and provide 
credit, particularly for women who would otherwise have limited access, 
agency and voice in these settings . 
41 “The advantages of this sector lie in the large number of agricultural 
cooperatives and cooperative unions that can be activated and in the 
continuous support to cooperatives offered by donors and non-
governmental organizations. In addition, there are some credit schemes 
such as the small farmers and cooperatives collateral guarantee fund 
developed by KAFALAT and the European Union. In addition, 
cooperatives benefit from tax exemptions. ” (ibid.) 

، 2009يوليو  3ونيات الزراعية، حماوالت انجحة ولكن، األخبار، كارول كرابج، التعا 42
https://is.gd/j1MlT1 
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النقابية/التعاونية هلا بشكل اتم وعدم قدرهتا على التحرر منها أو العمل دون دعم مادي 
 إنتاجتعمل بشكل ميكانيكي غري منطقي عرب اثنيا . كما أهنا 43ولوجسيت منها

وعة املشروعات لتصريف االموال دون االعتماد على دراسة اوضاع، فال ختلق اجملم
هي  اثلثاالنقابية/التعاونية بناء على حاجة بل بناء على تواجد التمويل املناسب. و

تعتمد بشكل أساسي على "تقدمي التدريب التقين" واملواد واآلالت، دون أتمني أي بىن 
حتتية سياسية قادرة على خلق تنظيم يؤمن الدميقراطية التشاركية، والعدالة يف العمل، 

 لالزم لفهم موازين القوى ملوجودة ودور التعاونية يف خرقها. والوعي السياسي ا

لكن املثال األول الذي نطرحه )تعاونية صريفا( خمالفا هلذه املواصفات، ليس ألنه 
حبد ذاته خارج عن القاعدة، بل ألنه أحد األمثلة الكثرية لشكل التعاونيات يف لبنان. 

ك املطليب، بل البىن التحتية اليت حتضر له، وحناجج أبن احلرب األهلية مل تدمر فقط احلرا
أي مفهوم "التعاونيات" يف القرى وعند املزارعني والعامالت والعمال. كما أدى متويل 
املؤسسات غري احلكومية، لتأسيس التعاونيات من أجل أتسيسها فقط، دون النظر إىل 

ة وماهيتها، كما احلاجة إليها. وحيل اجلهل السياسي وغياب الوعي لضرورة التعاوني
وطرق تنظيمها املختلفة، حيل أخريا ليقضي على أية حماولة حقيقية للتغيري ضمن الظروف 

 املوجودة والشكل الليربايل للتنظيم. 

بيد أن املثال الثاين، على هيئة "هيئة التنسيق النقابية"، واليت عملت طوال ثالث 
الضغط، وبوعي سياسي اتم، سنوات، على مستوايت خمتلفة من التنظيم والتجييش و 

لكن دون أي متويل أو عالقة مبؤسسة غري حكومية، فأصبحت حركة نقابية تغيريية 
 حقيقية، عابرة للطوائف واملناطق والطبقات واالنتماءات السياسية احلزبية. 

                                                           
، 2012يوليو  10كارول كرابج، املنظمات غري احلكومية تنتهك حقوق العمال، األخبار،   43

https://is.gd/KpaeVZ 
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وحناجج هنا أبن الشكل الذي اعتمدته هيئة التنسيق، من "دميقراطية تشاركية"، 
قاعدته، ذلك وابإلضافة إىل حماوالهتا لتطبيق أقسى أشكال  من قمة اهلرم وحىت

اإلنصاف والعدالة، وغياب االقصاء ومتددها لضم أكرب عدد ممكن من املتضررين 
وانفتاحها على النضاالت واملطالب األخرى، جعلت منها خرقا حقيقيا للستاتيوكو 

 اللبناين. 

ني، يف حماولة منا لتظهري الفرق ندخل يف تفاصيل تنظيم وعمل وأتثري هاتني التجربت
بني أشكال التنظيم ونتيجتها على اهلدف التغيريي للمجموعة، كما قيمة االستقاللية 
عن املؤسسات احلكومية وضرورة نشأة اجملموعة استجابة حلاجة وليس تلبية لرغبة 

 املمول. 

 " Atelier Srifaتعاونية صريفا: "أتوليه صريفا
)سنشري إليها يف  GVCغري احلكومية  اإليطالية املنظمة، أسست 2011عام 

مشغال للخياطة يف قرية التنمية لإلنسان والبيئة، هذه الورقة مبصطلح "املنظمة"( ومجعية 
امرأة ملدة ستة أشهر. ويذكر موقع  17صريفا )قضاء صور، جنوب لبنان(، بعد تدريب 

االجتماعية يف جنوب -اجلمعية أبن هدف املشروع كان "حتسني األوضاع االقتصادية
امرأة من  17لبنان، مركزين على دور النساء يف عائالهتن وجمتمعهن. وقد مت اختيار 

أسست  44قرى صريفا وفرون والغندورية، وقد استطعن االستثمار يف مستقبلهن". 

                                                           
44 “improving socio-economic conditions in the South of Lebanon, 
particularly focusing on the role of the women within their families and 
community. A group of 17 women, coming from the villages of Srifa, 
Froun and Ghandurie, managed to re-invest in their future.” 
https://is.gd/NG4IHW 
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اجلمعية هذا املشغل، ضمن خطتها "التنموية" لقرية صريفا وحميطها، وذلك عرب إقامة 
مكتبة عامة، يف مركز البلدية. ويتضمن املشروع جتهيز " 45لوظائف" "مركز متعدد ا

 46إنرتنت. " وقاعة مشغل حياكة، مكتب توجيه وظيفي، غرفة أنشطة لألطفال،

حقائب اليد القماشية، أشكال متعددة من وقد قدمت اجلمعية تدريبا على حياكة 
سم كبري منه موجودا ماكينات حياكة وموادا وقماشا )مازال ق 8كما جهزت مشغال فيه 

يف املشغل، تستعمله العامالت حىت بعد انتهاء التدريب(. وكان إنتاج التعاونية يصرف 
)بقيادة املنظمة ومساعدهتا( أبكثريته يف املعارض املومسية يف اجلنوب واملناطق اللبنانية، 

دة يف ويف معارض عيد امليالد والفصح، ويف املناسبات اليت تقيمها قوات األمم املتح
 اجلنوب. 

وجيري تسعري العمل على الساعة، فتعمل كل واحدة منهن عددا من الساعات 
$ يف الساعة. وقد جاوز اإلنتاج السنوي  3.5يتفقن عليه خالل الشهر، وحتصل على 

$ 1000عامالت فقط، بينما تضاءل حىت أقل من  4$ أثناء عل 1500للتعاونية الـ 
املعارض وصعوبة التنقل بينها. توقفت التعاونية عن يف آخر سنة عملن خالهلا، لقلة 

 العمل منذ حوايل سنة، ولذلك لقلة التصريف. 

وقد اعتمدان يف هذا البحث على مقابالتنا مع السيدة فاطمة )مسؤولة التصميم 
ُرَدينة )مسؤولة احلياكة/التنفيذ(، ابإلضافة إىل عدد من النساء يف التعاونية( والسيدة 

ن يف التدريب ومل يكملن العمل، وأخرايت أكملن العمل من خالل اللوايت شارك
التعاونية. ومن املهم أن نذكر أبن فاطمة من الناشطات يف احلزب الشيوعي اللبناين 

                                                           
و االقتصادي للخدمات االجتماعية واالقتصادية، لقرى مشروع ترويج ودعم النم رشا مهدي، خاص صورسييت: 45

 https://is.gd/PYGKsa، 2008مارس  19صريفا، 
46 Ibid . 
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وردينة مناصرة حلركة أمل. وبينما األوىل هي زوجة شهيد للشيوعي )خالل احلرب مع 
 االحتياجات اخلاصة. (، للثانية زوج وابنني من ذوي 2006"اسرائيل" يف 

 الوضع السياسي وأتثري التعاونية على العامالت
تتميز صريفا بوجود قوي لألحزاب الثالثة األساسية يف اجلنوب اللبناين: حزب هللا، 
احلزب الشيوعي وحركة أمل. وقد خلق هذا الوجود تنافسا حادا بني العائالت املتحزبة 

القرية حول هذه املنافسة، فيحكون كيف أن واألفراد، يف كل اجملاالت. ويتندر أهل 
حزب هللا بىن مركزه يف القرية جبانب مركز احلزب الشيوعي، منافسا إايه ابحلجم والشكل 
واألنشطة. وتتنافس األحزاب الثالثة على مستوى االنتخاابت البلدية، والكشاف 

ت املتعلقة )نشاطات األطفال والشباب(، والقطاعات النسائية، كما إحياء املناسبا
 ابملقاومة. 

كنا قد توقعنا أن يطال هذا التنافس أيضا، حماوال للسيطرة على هذه التعاونية. 
يسيطر عليها احلزب -ومعظم أعضائها من الرجال-)بيد أن التعاونية الزراعية للقرية 

الشيوعي(. لكننا اكتشفنا أنه مل حتدث أية حماولة تدخل من أي من األحزاب للسيطرة 
لتعاونية منذ بدء التدريب حىت اليوم. بل على العكس، فقد عربت النساء عن على ا

قلة اهتمام األحزاب أو البلدية هبن وعم دعمهم هلن بل وهتميش التعاونية وإبقائها يف 
الظل. وقد يعود ذلك، إىل املدخول القليل للتعاونية وإىل ضمها عددا قليال من النساء، 

 ئالت عليها. أي اعتماد عدد قليل من العا

"اشتغلنا كل شي حلالنا"، تنتقد النسوة البلدية قائالت أبهنا مل تدعمهن أبية طريقة، 
بل ضيقت عليهن ومهشتهن. "ما أخذوا التعاونية جد، واملنظمة جهزت البلدية وعطتهم 
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"فان" )سيارة لنقل البضائع( بس ما بيخلوان نستعمله لننقل أغراضنا عاملعارض. كنا 
 نزين إذا مسحولنا نستعمل الفان". ندفعلن الب

كما أن التعاونية مل تفرض حتداي جديدا للنساء ومل تلقى معارضة من قبل أهل 
القرية أبي شكل من األشكال. فنساء القرية عامالت أساسيات يف زراعة الدخان 
والزيتون، كما أهنن نشيطات يف إنتاج املونة وبيعها. ومل تشكل احلياكة سوى حرفة 

 زيدت على األعمال العديدة اليت تقوم هبا نساء القرية. أخرى 

وخالل حديثنا مع فاطمة، وسؤالنا عن إمكانية وجود شكل من أشكال التغيري 
السياسي الذي ميكن أن تكون التعاونية قد خلقته، أو خرِق يف موازين القوى قد تكون 

 من أبناء القرية يعرفون أثرت من خالله على حياة النساء يف القرية، قالت أبن القليلني
عن التعاونية مما مل يسمح للنساء العامالت يف التعاونية بفرض تغيري ما. حىت أن 
"احلقائب اليت نصنعها ال تالقي استحساان هنا. جربنا بيعها يف حمالت الثياب يف 
الضيعة، لكن النساء هنا ال تعجبهن حقائب القماش. يقولون إهنا غالية، وأهنا تبدو 

. يف املقابل، كان واضحا أن 47كياس اليت يضعن فيها أوراق الدخان عند احلصاد"كاأل
العامالت كن فخورات بعملهن الذي مل يعجب بنات قريتهن لكنه "أعجب األجنبيات 
واملسيحيات"، يف املعارض اليت شاركن فيها. تقول العامالت أبن العمل من خالل 

ماعي. لكنهن سعدن إبنتاجهن، "كنا نشربق التعاونية مل يغري كثريا يف وضعهن االجت
 حالنا ملا نطلع زايدة" )كنا نشرتي حاجيات لنا عندما نربح أكثر من العادة"(. 

  

                                                           
 "بيقولولنا لشو هو، مناخدنش عالقطيفة حنوش فيهن دخان".  47
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 يف التنظيم
بدأ العمل يف التعاونية دون أية انتخاابت ومن دون االتفاق على شكل تنظيمي 

لة التصميم ( ثالث نساء، واحدة مسؤو GVCحمدد بني العامالت. انتقت اجلمعية )
وأخرى للتنفيذ واثلثة للمالية، وبدأن العمل. عن سؤالنا عن "االنتخاابت" أو "العمل 
بشكل مجاعي ودميقراطي"، قالت لنا فاطمة أبن العمل بدأ بقرار من اجلمعية، وأن 
اختيار النساء دون انتخاابت كان مزعجا لدى امرأة واحدة اعرتضت وتركت التعاونية 

 جيدن أي مشكلة تذكر يف العمل ضمن نظام مل خيرتنه أو يف هيكلية ومل تعد، لكنهن مل
 مل يصوتن عليها. 

وقد حاولنا االستفهام عن رؤية العامالت لعمل التعاونيات، واطالعهن رمبا على 
تعاونيات كانت موجودة اترخييا يف املنطقة. عند سؤالنا عن ارتباط التعاونية بتجارب 

نفت العامالت وجود أي ربط، مؤكدات أن التعاونية كانت نقابية أو تعاونية سابقة، 
 مشروعا جاهزا نفذته املنظمة دون تشاور عن شكله ومضمونه أو ضرورته مع النساء. 

على مستوى آخر، فقد ظهر لنا أبن التعاونية كانت فاعلة حقا بعمل أربعة أفراد 
واضحا، حبجة أن فقط. وكان اإلقصاء الذي تعاملت به العامالت مع بعضهن البعض 

"التعاونية غري قادرة على اإلنتاج ألكثر من أربعة عامالت: "ما فيه قدرة جنيب نسوان 
 أكرت"، وذلك بسبب رؤيتهن للتعاونية كأداة إنتاجية فقط. 

من خالل نقاشاتنا مع العامالت، الحظنا أبهنن كن حياولن إدارة التعاونية والعمل 
شركة منتجة عادية. فاملواد وملاكينات مؤمنة، وهن مل من خالهلا كما يتم العمل يف اية 

يهتممن سوى ابلتصميم واخلياطة وإدارة املالية. كما أهنن مل يسعني لتوسيع التعاونية، ال 
 يف إطار عملها وال تسوقها وال انضمام النساء إليها. 
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عة كانت التعاونية فاعلة لثالثة سنني متتالية، اقتصر عمل النساء فيها على صنا
ية على عامالهتا ناحلقائب والذهاب إىل املعارض اليت حددهتا هلن املنظمة. ضاقت التعاو 

حىت أصبحن أربعة فقط، ألن الفكرة منها كانت إنتاجية حبتة، وبشكل ال خيتلف عن 
أية مؤسسة منتجة ال تسعى إىل حتدي النظام القائم. وهي مل تتحداه فعال، ال ابلشكل 

وال بتحديها ملوازين القوى السياسية يف املنطقة وال بطرحها  االقتصادي الذي طرحته
لشكل تنظيمي خمالف للنظام. بل حناجج لنقول أبن التعاونية مل تكن لتخلق، أي أن 
النساء يف القرية مل يشعرن حباجة هلا، لو أن املنظمة األجنبية مل تسقط هذا املشروع على 

 القرية إسقاطا. 

 البديل الذي نبحث عنه
ملا ميكن  48رض بوآفنتورا دي سوسا سانتوس يف كتابه "هناك إنتاج آخر ممكن"،يع

أن يكون أساسا متفق عليه لشكل وتنظيم وعمل التعاونيات واهدافها، حيث يعرض 
 Mondragón Cooperativeلتجربة "جُممع تعاونية موندراغون

Complexن ختلق " يف إسبانيا. والسياق املطروح هي التعاونيات اليت تسعى أل
 بديالُ وتتحدى موازين القوى املفروضة. 

يبدأ ابلقول أبن التعاونيات قادرة على "حَنت مساحات لإلنتاج والدعم والتنظيم 
لكية، واإلجنازات 

ُ
السياسي يف إطار الرأمسالية العاملية. )...( وهي تظهر أن أشكال امل

وعالقات اجتماعية تتخطى اإلدارية واالجتماعية للتعاونيات حتتوي على اشكال إنتاج 
 القيم واملؤسسات الرأمسالية". 

                                                           
48 de Sousa Santos, B. (2006). Another production is possible: Beyond 
the capitalist canon (Vol. 2). Verso. https://is.gd/yVO17D 
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من املؤكد أن الوضع االقتصادي يدفع ابألفراد للتعلق بقشة، حىت ولو عىن ذلك 
التضحية هبذه القشة اليت كان ميكن أن تساهم يف بناء معلم للثورة. وال ميكننا/ من 

وم من ليس لديه موقعنا كمنظرات ومنظرين، كأكادمييات، أو كناشطات، أن نل
للمصلحة الشخصية بدال من مصلحة اجملموعة. ومن الواضح أن  امتيازاتنا، اختياره

العامالت يف تعاونية صريفا مل يعرفن أو يفكرن يوما بشكل خمتلف لعمل التعاونية 
وهدفها. واللوم هنا يقع على الدولة، وخاصة وزارة الزراعة املسؤولة عن إنشاء 

تخليها عن دورها يف دعم إنشاء التعاونيات والرتويج لطريقة ، وذلك ل49التعاونيات
 عملها واإلمكانيات املتاحة من خالهلا. 

وبفضل هذا الغياب، استطاعت املنظمات واجلمعيات غري احلكومية، استغالل 
مساحة سهلة لصرف أموال اهلبات، يف أوضاع غري منتجة وغري مؤثرة ال اقتصاداي وال 

 سياسيا. 

 يق النقابيةهيئة التنس
، وعلى رأسها االستاذ حنا غريب، 2011انطلقت هيئة التنسيق النقابية سنة 

املعروف بنضاله النقايب الطويل ضد السلطة، متحدية اجلو السياسي العام، كما قانون 
 العمل الذي مينع إنشاء موظفي وموظفات القطاع العام من إنشاء نقاابت. 

ت اهليئة، بتنظيمها الذي شكل خرقا يف على مدى ثالث سنوات ونيف، استطاع
ديكتاتورية التشكيالت املطلبية يف لبنان وانفتاحها وضمها ألكرب عدد ممكن من 
املتضررين، أن تصبح تنظيما سياسيا نقابيا مطلبيا قواي، يثق به الناس، وحتركا شعبيا 

                                                           
من التعاونّيات الزراعية ومهية، غائبة عن هدفها التنموي... وموّزعة طائفيا وسياسيا،  %95رشا أبو زكي،  49

 https://is.gd/fd8tSv، 2011يوليو  28األخبار، 
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ابت كبرية، استطاع أن حيرك البلد بعشرات اآلالف من املتظاهرات واملتظاهرين وإبضرا
وبتضامن بني العامالت والعمال من خمتلف املناطق والوظائف، وبتحد شجاع 

 ألصحاب العمل يف املؤسسات اخلاصة. 

نظام وقد اشتهرت اهليئة مبطلبها األساسي "سلسلة الرتب والرواتب"، وهي "
 على للموظفني وللعمل يف الدولة. إذ يعتمد القطاع العام يف لبنان، يف تقوميه للموظفني

نظام الرتب. وهو نظام هيكلي يُقسم على أساسه املوظفون إىل فئات، وضمن كل فئة 
هناك درجات. وحُيدد الراتب طبقا ملعادلة أتخذ يف االعتبار الراتب والدرجة، فريقى 
املوظف على سلم الفئات طبقا جلدارته ولعلمه. أما كسبه للدرجات، فيكون حبكم 

  50دمة. "األقدمية، أي عدد سنوات اخل

مخسة مكوانت معنية ابلسلسلة: أساتذة التعليم الثانوي الرمسي، وقد ضمت اهليئة 
والتعليم األساسي الرمسي والتعليم املهين الرمسي ونقابة املعلمني يف املدارس اخلاصة ورابطة 

هذا املطلب إذ أنه ميس ما يقارب ثلث  موظفي اإلدارة العامة. ومن املهم أن نرى مشولية
 51ى العاملة يف لبنان. القو 

غري أن اهليئة رفضت أتمني أموال السلسلة عرب حتميل الفئات الفقرية والطبقة 
الوسطى عبء فرض ضرائب جديدة )وهو ما طرحته احلكومة(، وطرحت ابملقابل 

مصادر متويل السلسلة، مقرتحة "إعادة النظر يف النظام الضرييب خطتها الستحداث 

                                                           
 H1iEhttps://is.gd/AG، 2014مايو  24مها زراقط، ألف ابء سلسلة الرتب والرواتب، األخبار،  50

51 (ibid.( 
يستفيد من السلسلة املوظفون واملتعاقدون واألجراء يف اإلدارات العامة، ويف اجلامعة اللبنانية، والبلدايت واملؤسسات 
العامة غري اخلاضعة لقانون العمل وأفراد اهليئة التعليمية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل واألسالك العسكرية، واملعلمون 

 خلاصة، واملتقاعدون. أي ما يقارب ثلث القوى العاملة يف لبنانيف املدارس ا
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ح العقارات وعلى األراضي غري املستعملة، وزايدة معدالت عرب فرض ضريبة على أراب
الضريبة على ربح الفوائد لتتساوى مع الضريبة على أرابح الشركات وتكليف املصارف 
أتدية هذه الضريبة )املعفاة منها(، وزايدة معدالت الضريبة على دخل األرابح. كذلك 

بحرية والنهرية حتديدا، من دون طالبت بفرض الغرامات على احتالل األمالك العامة، ال
إعطاء أي حق مكتسب على هذه األمالك ومكافحة التهريب التجاري عرب املرفأ 
واملطار ووضع ضريبة خاصة مرتفعة على االمتيازات والعقود واالحتكارات )سوكلني، 

 52السوق احلرة، جعيتا، الوكاالت احلصرية(. "

هداف واملصاحل: اهليئات  األن يفان متناغموقد عارض إقرار السلسلة مكوان
االقتصادية، واحلكومة، لتعارض اقرتاح هيئة التنسيق استحداث مصار التمويل للسلسلة 

مليار  2.290مع مصاحلهما. ومبا أن هلذا املطلب )يبلغ متويل السلسلة ما بني 
مليار لرية لبنانية( نتائج اقتصادية كبرية، حاولت احلكومة بث الفتنة بني  3.150و
هليئة واملواطنني، لعزل اهليئة عن انسها. واهتمت اقرتاح اهليئة بتفقري الطبقة العاملة والتأثري ا

 على رفع األسعار، مما أدى يف أحيان عديدة إىل نفور الناس من اهليئة. 

 يف التنظيم
أسست هيئة التنسيق النقابية لشكل تنظيمي نقايب حيتذى به، قوامه الدميقراطية 

 تشبيك بني خمتلف القطاعات والدعم املتبادل. التشاركية وال

تعرف اهليئة نفسها أبهنا "اهليئة اليت تضم روابط ونقاابت املعلمني الرمسي واخلاص 
 53ورابطة موظفي االدارة العامة يف لبنان". 

                                                           
52 (ibid.( 

 https://is.gd/4G362Nموقع "هيئة التنسيق النقابية"،  53
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وتبدأ العقدة املخفية يف قوة تنظيمها من خالل حتديها للقوانني أوال. فبما أن 
على موظفي الدولة، استطاعت اهليئة االلتفاف على القانون، العمل النقايب ممنوع 

وأتسيس "هيئة تنسيق" ملعلمي الثانوي، ودعت من يريد من موظفي الدوائر احلكومية 
 واملدارس اخلاصة لالنضمام، وهو ما قد حصل. 

عملت اهليئة خالل سنني نشاطها كاملة على تنظيم هيئات مناطقية، تكون هي 
اخلطوات املتخذة وإصدار القرار. وكانت كل حتركات اهليئة أتيت  املسؤولة عن نقاش

نتيجة جلمعيات عمومية يف املناطق، ترسل قرارها للهيئة املركزية. كما كان دور النساء 
 أساسيا يف التنظيم واحلشد والقيادة وأخذ القرار واملشاركة يف االضراابت واملظاهرات. 

لشكل الذي وصفناه، بسبب تدخل األحزاب وابلرغم من "انتهاء" عمل اهليئة اب
املهيمنة يف االنتخاابت، نعترب أن "جناح" هيئة التنسيق النقابية ظهر على مستوايت 

 عدة:

يف القدرة على التحايل على القانون لتنظيم املوظفني واملوظفات، بدال من  -1
 النظر إىل القانون كموجه للتحركات املطلبية

وج من مركزية بريوت، يف التنظيم والتواصل يف القدرة على التوسع واخلر  -2
 واملطالب اليت تطال الفئات املتضررة خارج العاصمة

يف القدرة على طرح خطاب استطاع أن يضم املتحزبني واملستقلني واليساريني  -3
 وغري اليساريني، والطبقات املختلفة وخمتلف االنتماءات العصبية 

ويعود ذلك إىل أيديولوجية يف كسب ثقة الناس، خاصة عند املفاوضات،  -4
رئيس اهليئة، االستاذ حنا غريب، والثقة اليت بناها مع املوظفني والعمال طوال سنني 

 نشاطه النقايب. 
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يف التأسيس لعمل نقايب خمالف عن كل ما تعود اللبنانيات واللبنانيون عليه  -5
مأجورين  بعد احلرب االهلية اللبنانية، من جمموعات متحالفة مع السلطة ونقابيني

 ألصحاب العمل
يف التأسيس لدميوقراطية تبدأ من القاعدة، إذ جلأت اهليئة ألخذ كل قراراهتا  -6

عرب مجعيات عمومية يف كل املناطق، تناقش املشاكل وتطرح احللول وتصوت للتحركات، 
 فتقرها قيادة اهليئة

ليه يف "تسييس" العمل النقايب املطليب، حبيث أن أي مكسب هليئة كان ينظر إ -7
 كخرق يف ميزان القوى املوجود

يف توجيه االهتام حنو النظام الرأمسايل، عرب قراءة املشكلة كأزمة بنيوية بدال من  -8
 رؤيتها مرحلية

يف عدم االعتماد على "الدولة" لطرح حل انجع للسلسلة ورمي احلمل على  -9
 الطبقة العاملة أو املتوسطة، بل طرح حل عادل للجميع

 اهليئة ولعبهن أدوار أساسية يف نشاط النساء يف -10

لكن جناح اهليئة ال يُقاس فقط ابلتنوع الكبري الذي كنا نشهده يف مظاهراهتا، 
واحرتام الناس ألعضائها ودعمهم ملطالبها، بل يُقاس أيضا بضراوة احلرب اليت شنتها 

ة عليها احلكومة ومن خلفها األحزاب الطائفية يف لبنان. فبعد أن أطلقت احلكومة شائع
أن متويل السلسلة الذي تطرحه اهليئة سريفع االسعار ويزيد الضغط االقتصادي على 
الفئات الفقرية )وهذا كان أصال طرح احلكومة لتمويل السلسلة، وقد رفضته اهليئة(، 
ألقت األحزاب الطائفية بكل ثقلها يف انتخاابت هيئة التنسيق، يف كانون الثاين 

ه السياسي التنظيمي للهيئة، واقصاء االستاذ حنا غريب من تغيري االجتا ، لتتأكد2015
"إن جناح حتالف قوى السلطة ال يتبدى ومن معه من رائستها، وهو ما حصل فعال. 
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فقط إبقصاء حنا غريب عن رائسة رابطة األساتذة الثانويني، وهو أمر كان متوقعا، بل 
 54بها. "يف سيادة رؤيته لرتكيبة احلركة النقابية ودورها وسقف مطال

ومنذ تلك اللحظة، تبدلت "اهليئة" واستكانت وخفت صوت يف املطالبة حبقوق 
إن هيئة التنسيق النقابية برتكيبتها التوافقية واملبنية على احملاصصة "العامالت والعمال: 

بني القوى السياسية، وحتديدا قوى السلطة، ليست قادرة أو ليس من املمكن أن تلعب 
تقلة وممثلة من خارج إطار توزيع األدوار املرسوم بني أطراف حتالف دور حركة نقابية مس

 55السلطة. "

ال ميكننا خالل حديثنا عن "هيئة التنسيق النقابية"، وابلرغم من كل املشاكل 
أو اهلجوم القاسي لتحالف قوى السلطة، إال أن نشري إىل دورها يف العمل  56الداخلية

، 2015ملا عرف بعدها ابسم "احلراك املطليب" سنة النقايب يف لبنان، كما يف متهيدها 
 والذي بدأ من أزمة النفاايت وانتهى مبطالب أوسع ومشاركة عابرة للطبقات واملناطق. 

 استنتاجات
 57يبدأ تقرير منظمة العمل الدولية عن العراق، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة

" كإحدى العقبات يف طريق تطور اعتماد التعاونيات على التمويل األجنيب“بتحديده ل 
 هذا القطاع. 

                                                           
 https://is.gd/raHBIJ، 2015هاين مسعود، هيئة التنسيق النقابية: سقوط األوهام، األخبار، أول مايو  54
 املصدر السابق 55
، 2014أغسطس  25فاتن احلاج، متايز احلزبيني يف هيئة التنسيق النقابية، األخبار،  56

https://is.gd/dRErpC 
57 Simel Esim and Mansour Omeira , Rural women producers and 
cooperatives in conflicts settings in the Arab States, International Labour 
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بينما يعاين االقتصاد اللبناين من ركود وبطالة، تبدو التعاونيات والنقاابت 
اسرتاتيجية أساسية خللق خروقات يف سور االستغالل الرأمسايل. وحيدد دو سوسا 

فإن هذه  سانتوس أتثري التعاونيات: "عرب اقرتاحها ألشكال ممكنة غري تلك املوجودة،
األشكال من األفكار واملمارسات تساءل الفصل املفروض بني احلقيقة واليوتوبيا، وتبلور 
بدائل يوتوبية بشكل يتحدى الستاتوكو، وحقيقية بشكل جيعلها تتحاشى اعتبارها ال 

 . 58تدوم"

لكننا نسأل "أية تعاونيات وأية نقاابت" حنتاج اليوم؟ هل تلك اليت "حتيد نفسها 
اسة"؟ أو اليت حتاول خرق تفرد األحزاب الطائفية والزعامات خبلق تفرد آخر؟ عن السي

أو تلك اليت ال تتحدى موازين القوى املوجودة؟ أو تلك اليت ال تسعى لالستقاللية 
 والتوسع يف مطالبها؟

إن أمهية ما صنعته هيئة التنسيق النقابية هو يف فتح اجملال أمام حراك سياسي 
عد احلرب األهلية( خارج االصطفافات الطائفية واملناطقية. وقد فعلت جديد يف لبنان )ب

ذلك، سياسيا )ابملفهوم واملمارسة( عرب استبدال اخلطاب الطائفي ابخلطاب الطبقي، 
وهو ما يعترب، ابملنطق العاملي )مهدي عامل(، أساسا لتظهري الصراع الطبقي يف لبنان. 

59 

                                                           

Organization, Regional Office for the Arab States, Lebanon, 
https://is.gd/Cwo2cQ  
58 de Sousa Santos, B. (2006). Another production is possible: Beyond 
the capitalist canon (Vol. 2). Verso. https://is.gd/yVO17D  

"ماذا لو كانت الطائفة، إذن، كما بينا، من هذا املوقع النقيض، ليس شيئا، بل عالقة سياسية حمددة بشكل  59
اترخيي حمدد من حركة الصراع الطبقي، يف شروط البنية االجتماعية الكولونيالية اللبنانية؟ فالطوائف، يف وجودها 

https://is.gd/Cwo2cQ
https://is.gd/yVO17D
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ة النسائية يف صريفا، دورا يف جمال تنظيم كما كان من املمكن أن تلعب التعاوني
العامالت، خلرق سيطرة األحزاب الطائفية واقتصاد السوق التنافسي. فبوجودها يف 
إحدى املناطق األساسية يف القطاع الزراعي يف لبنان، كان إبمكان التعاونية أن تساهم 

ة، وتقدمي شكل يف خلق مثال تنظيمي وإنتاجي حيتذى به للعامالت والعمال يف املنطق
 تعاوين خمالف ملا تقدمه األحزاب أو املؤسسات غري احلكومية. 

حناجج يف هذه الورقة أبن الوعي السياسي أساسي أوال إلطالق تعاونيات ونقاابت 
مؤثرة فعال، وأبن التنظيم اثنيا هو الطريقة لكسر الرتكيبات السياسية اليت تعيد إنتاج 

االستقاللية السياسية واالقتصادية اثلثا ضرورية لضمان القمع والتفرد واالقصاء، وأبن 
فعالية التنظيم، وأبن االنفتاح على أكثر تضررا وبناء حتالفات مع جمموعات أخرى مفيد 
يف خلق قوة ضاغطة، وأبن الدميوقراطية التشاركية أخريا هي شكل العالقة اليت جيب أن 

 تربط االعضاء ببعضهم البعض. 

  

                                                           

لدولة الربجوازية نفسها، وليست قائمة بذاهتا. وال وجود سياسيا هلا اال هبذه الدولة اليت هي، يف السياسي، قائمة اب
 (، يف الدولة الطائفية، الطبعة الثالثة، دار الفارايب، بريوت. 1986طابعها الطبقي نفسه، دولة طائفية". عامل، م. )
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 اعي بديل لسياسات االستغالل واإلفقار والبطالةحنو اقتصاد مج
اإلدارة الذاتية العمالية لـ"نوابسيد" ابلبحرية و"املبادرة الوطنية لدعم 

 التعاونيات" ابلفيوم كتجربتني من مصر

 أمين عبد املعطي
 2016أكتوبر -أغسطس 

 مقدمة 
 مجوع تعد إمكانية تدوير االقتصاد بشكل جمتمعي يعمل ابألساس لتحقيق مصاحل

املنتجني بعيدا عن مفاهيم شهوة األرابح، ليست ابجلديدة، فقد عاشت اجملتمعات 
البشرية حقب زمنية بطرق إنتاج وتوزيع مشاعية الطابع وذلك قبل ظهور منط اإلنتاج 
الرأمسايل بكثري، بل قبل أن تظهر امللكية اخلاصة نفسها وكل ما صاحبها من أمناط 

روات يف أيدي حفنة قليلة يف اجملتمع على حساب جهد اقتصادية تسعى لرتاكم الث
وحقوق أغلبية كاسحة تعمل وتكد من أجل إنتاج تلك الثروات. هذا ابإلضافة إىل أنه 
بداخل االقتصادات العائلية املدينية والريفية منها، واليت ما زالت موجودة ألسباب ال 

 -أبشكال خمتلفة–ت اإلنتاجية جمال هنا لشرحها، توجد طرق إدارة مجاعية لتلك العمليا
حىت لو كان اهلدف منها خلق نوع من التوسع ابملشروعات واعتبارها معامال يف معادلة 
السوق حىت لو على املستوى احمللي الضيق. وابلتايل فالعمل املبين على التعاون بني 

ت جمموعات بشرية تربطها صالت قرابة أو مصاحل مباشرة أو غري مباشرة، مسألة ليس
جبديدة على الوعي واملمارسة اجلمعيني للبشر، مبا يتضمن ذلك طرق مجاعية أيضا 
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لإلدارة وتوزيع املنتوجات والعائد منها، هبدف تلبية حاجات املنتجني املنضوين حتت 
 الشكل التعاوين والفئات الفقرية احمليطة به معيشيا وحمليا. 

جتارب يف العمل التعاوين  هذا وقد شهدت مصر على مدار ما يزيد عن مائة عام
كافة القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، هبدف خلق اقتصاد موازي، يستند إىل   تطال

معايري يف اإلدارة وامللكية واإلنتاج والتوزيع واالستفادة من العائد خمتلفة عما هو سائد، 
على مدار -وقد جنحت تلك التعاونيات يف خلق توازن معقول مسح بنسب متفاوتة 

يف محاية قطاعات من اجلماهري الفقرية وتلبية  -ات شهدت تقلبات اقتصادية عديدةفرت 
احتياجاهتا بشكل مباشر. هذا ابإلضافة إىل انتقال األمر مع بداية األلفية جوانب من 

اجلديدة إىل التدخل العمايل املباشر إلعادة تسيري شركات هرب أصحاهبا بعد أن أثقلوها 
فساد وختريب متعمدة يف أغلب األحوال، وقد حقق العمال ابملديونية عرب عمليات 

جناحات وصلت إىل تسديد املديونيات وصرف مستحقاهتم املتأخرة وحتقيق وافر إلعادة 
 تدوير العملية اإلنتاجية مرات ومرات. 

النوابرية إلنتاج البذور تتعرض هذه الورقة لتجربة اإلدارة الذاتية العمالية لشركة 
كلم   150إحدى حمافظات الوجه البحري )  املطامري مبحافظة البحرية"نوابسيد" أبيب

، أيضا جتربة (2013نوفمرب - 2011)أكتوبر مشايل شرق القاهرة( يف الفرتة ما بني 
إلنشاء تعاونية تضم جمموعات عمل نسائية إلنتاج اخلزف واملالبس، سامهت يف 

كلم جنويب غرب   90ة الفيوم )"املبادرة الوطنية لدعم التعاونيات" مبحافظتدشينها 
، وذلك كنموذجني القتصاد املواطن اهلادف وحىت اآلن 2014القاهرة( بدءا من عام 

لتلبية مصاحل يتم إمهاهلا أو هتميشها من قبل السياسات االقتصادية السائدة. وقد اخرتان 
، حداثتهما، فقد وقعت أحداثهما بعد ثورة أوهلماهذين النموذجني على أساسني: 

، اثنيا، وابلتايل ميكن اعتبارمها منوذجني يسهل القياس عليهما حبثيا. 2011يناير  25
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أهنما من خارج القاهرة للتوكيد على أن تلك اإلمكانية غري مرتبطة فقط ابلنشاط واحلراك 
، وعدم االكتفاء بفهم الظرف العام الذي تتقدمه العاصمة بوصفها مركز األحداث

يل اخلاصة ابلتجارب من واقعها احلي واملباشر حبثا عن مواطن وحده دون التعرض للتفاص
الضعف لتقويتها، ورصد األخطاء لعدم الوقوع فيها مستقبال، ومواطن القوة لتمتينها 

 والبناء عليها ملواصلة النجاح. 

 مصر.. اإلفقار واملقاومة
يف  ال ميكن فهم وصول العمال والفالحني وغريهم من الفئات الفقرية واملهمشة

اجملتمع ملنطقة خوض جتارب تسعى لتسيري مصاحلهم اجلماعية يف ظل عدم قدرة 
األشكال واحللول الرأمسالية التقليدية اليت تتبناها الدول على تلبية ضرورات احلياة 
كاالستمرار يف العمل أو توفر احلد األدىن للقدرة على اإلنفاق أو إدارة احلياة اليومية 

طبيعة الظروف  (1ياق فهم عدد من العناصر أمههما يف تقديري بقدر معقول، إال يف س
تطور  (2االقتصادية واألزمات اليت تسببها عالقات منط اإلنتاج الرأمسايل يف جمتمعاهتم. 

احلركة االحتجاجية ومن مث قدرة اجلماهري على إحداث تغيريات مهمة يف بنية العالقات 
 وقدرهتا على تنظيم نفسها. االجتماعية واالقتصادية عرب تطور وعيها 

عاىن اجملتمع املصري كغريه من اجملتمعات حديثا من للعنصر األول، ابلنسبة 
ما زالت تذهب عمليات إفقار واسعة على مدار عشرات السنني، فعلى سبيل املثال 

% من العاملني فقط، بينما تذهب 30% من املبالغ املخصصة لألجور إىل 80نسبة 
وتعاين مصر من معدل بطالة مرتفع كان  60% من العاملني. 70ىل % املتبقية إ20الـ

%، وارتفعا على الرتتيب 22% بينما كان معدل الفقر 10يناير حبدود  25قبل ثورة 
                                                           

 ، 2013فرباير  12ألهايل، حسني عبد الرازق، مستقبل العدالة االجتماعية يف مصر، ا 60
http://is. gd/3bB6B1  

http://is.gd/3bB6B1
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بينما تشري جهة حكومية أن نسبة الفقر العامة يف مصر  61%. 26% و13اآلن إىل 
جنيها  4.160ة هو احلد األدىن لإلنفاق الشهري ألعلى شرحيوأن  27.8،62بـتقدر 
% فقط من السكان، 15.7ألف جنيها سنواي، واليت ال تزيد يف جمملها عن  50أي 
 277جنيها، أي  3.332% من املصريني ينفق الفرد فيها سنواي 10شرحية أفقر  بينما

كذلك تدين كفاءة سوق العمل اليت احتلت فيها   63. جنيها شهراي على حياته كلها
  64. 2015دولة مشلها مؤشر التنافسية يف عام  140ني من ب 137مصر املرتبة 

وعن تفاقم أزمة الديون وغرق البالد يف االستدانة، أشار تقرير حديث للبنك 
تريليون  2حنو  2016املركزي إىل أن حجم الدين العام احمللي قد بلغ يف هناية مارس 

يون جنيه يف تريل 2مليار جنيه مصري )مقارنة بنحو  2500ونصف الرتيليون، أي 
مليار دوالر )مقارنة بنحو  53.4( بينما بلغ حجم الدين اخلارجي حنو 2015مارس 

% من الناتج 92( وبذلك ميثل الدين اإلمجايل 2015مليار دوالر يف مارس  40
هذا غري القروض اليت تسعى للحصول عليها احلكومة وعلى رأسها  65احمللي اإلمجايل. 

مليار دوالر، وقرض صندوق  25يل مفاعل الضبعة مببلغ القرض الروسي التارخيي لتمو 
شهور على  3إجراءات أساسية خالل  5النقد الدويل الذي من شروطه تنفيذ احلكومة 

األكثر وهي: زايدة أسعار البنزين والسوالر والكهرابء ومياه الشرب وأسعار املواصالت 
                                                           

 http://goo.gl/HIHq2Hعبد احلفيظ الصاوي، اخلصخصة يف مصر بال هدف تنموي، اجلزيرة نت،  61
نفاق واالستهالك اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بيان صحفي مبناسبة إعالن نتائج حبث الدخل واإل 62

 http://goo.gl/RVuEHl، 2016يوليو  26، إحصاء مصر، 2015
 ،2016سبتمرب  28% نقدم لكم: مصر، املصري اليوم، 15حممد أبو الغيط، اي جمتمع الـ 63
 https://is. gd/CpfevS 

 عبد احلفيظ الصاوي، اخلصخصة يف مصر، مرجع سابق 64
 14مسي: ال للقروض اليت هتدد معيشة املواطنني واستقالل الوطن، حزب التحالف الشعيب االشرتاكي، بيان ر  65

 http://goo.gl/WvXhtd، 2016يونية 
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 2012يف  4.7جأة من القرض الذي ارتفع ف 66العامة وىف مقدمتها مرتو األنفاق. 
 4دوالر يف هنايته، بواقع  مليار 12لـحىت وصل  2016يف منتصف يوليو  7.11إىل 

مليار دوالر ملواجهة أزمات  21حزمة متويالت بقيمة ضمن  مليارات دوالر سنواي
 67متتالية ابتت تعاين منها البالد بال حلول تنحاز ملعدمي ومتوسطي الدخل. 

صادها الرمسي واقتصاد اجلمهور نرى مؤشراهتا يف ختطي متر مصر مبشكالت يف اقت
%، ومعدل التضخم 8%، وجتاوز عجز امليزان التجاري الـ11عجز املوازنة مؤشر الـ

%، ابملقارنة 7.6%. وأصبحت فوائد الدين العام أهم بنود املوازنة بنسبة 14الـ
لبنكنوت % للدعم. وتتم تغطية العجز ابالقرتاض وطبع ا5.1% لألجور و7.4بـ

حدث ذلك ابلتزامن مع  68% يف العام األخري(. 16)كمية النقود زادت مبعدل 
جنيها ووصل إىل  5.62يعادل  2010، حيث كان الدوالر يف سياسات تعومي اجلنيه

 11.5، غري وصوله لـ69%36أي بزايدة قدرها  2016جنيها يف أول مايو  8.82
% يف الفرتة 27تفاع أسعار السلع بنسبة إىل ار جنيها ويزيد ابلسوق السوداء، مما أدى 

                                                           
مليار دوالر من صندوق النقد،  7.11مصر تسعى لقرض بقيمة «: الشروق»دينا عزت، مصادر تكشف لـ 66

 https://goo.gl/wh7dkZ، 2016يوليو  15الشروق، 
، 2016يوليو  27د الدويل، أصوات مصرية، مصر على أعتاب قرض صندوق النق 67

http://goo.gl/IxBehf 
الدكتور جودة عبد اخلالق يطرح برانجما وطنيا بديال لقرض صندوق النقد الدويل.. إعالن اقتصاد حرب وتطبيق  68

، 2016أغسطس  9برانمج جاد للتقشف..مراجعة قائمة املشروعات الكربى وتشغيل املصانع املعطلة، األهايل، 
http://goo.gl/rX36yO 

 ،2017-2016البيان املايل عن مشروع املوازنة العامة للدولة للسنة املالية وزارة املالية،  69
http://goo.gl/db20it 
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أن وضع مثل هذا يزيد فيه وما يزيد الطني بلة  70. 2016-2014ما بني مايو 
اإلنفاق العسكري بشدة ابلنسبة إىل دولة يفتقر مواطنوها إىل أبسط احلقوق والضماانت 

مليار  2.268إىل  2015املعيشية، فقد وصل حجم الواردات العسكرية يف العام 
الر أمريكي، لتحتل مصر بذلك املركز الرابع بني الدول املستوردة للمواد العسكرية دو 

ستوكهومل ألحباث  أما معهد (HIS)نشرته شركة  تقرير على مستوى العامل، حبسب
الذي يقيس اإلنفاق على أساس تكاليف اإلنتاج وليس سعر الشراء،  السالم الدويل

مليار دوالر،  1.475بـ 2015يف العام  فقدر تكاليف األسلحة املوردة إىل مصر
. 2014مليون دوالر يف العام  368و 2010مليون دوالر يف العام  686مقارنة بـ

وتعد ميزانية اجليش يف مصر مسألة سرية، وختتلف تقديرات املراقبني هلا، حيث 
حباث مليار دوالر سنواي، يف حني قدرهتا شركة األ 4.4منظمة الشفافية الدولية بـ قدرهتا

 5.4، متوقعة أن تزيد إىل 2015مليار دوالر يف العام  5.1بـ (BMI) املتخصصة
مليار دوالر يف العام احلايل، يف املقابل تصل امليزانية احلالية املخصصة للصحة يف مصر 

مليار دوالر أمريكي تقريبا وفقا لسعر الصرف  5.6جنيه، أي ما يعادل  ارملي 2. 49
 71الرمسي. 

، فقد بلغت احلركة االحتجاجية االجتماعية مدى واسعا صر الثاينالعنأما عن 
احتجاجا،  614لتصل إىل إمجايل  2007منذ صعودها يف عام يناير  25قبيل ثورة 

                                                           

 السيسي# %.. بعد عامني من حكم27بة | ابلفيديو.. ارتفاع األسعار بنس لطريقا 70
https://goo.gl/lPAVRw 

، 2016يونية  15تقرير: مصر حتتل املركز الرابع بني الدول األكثر استريادا للسالح، مدى مصر،  71
http://goo.gl/lMuZ4e 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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ولريتفع  530،72إىل  2010، ليرتاجع يف 700بـ 2009، مث 609بـ 2008تاله 
حلركة العمالية. يف تشابك واضح بني مساري الثورة وا 2011يف عام  1400إىل حوايل 

، ووصل 2012يف عام  1969واستمر احلراك بعد تنحي مبارك يف االرتفاع ليصل إىل 
يف معدالت ارتفاع غري مسبوقة يف اتريخ مصر، لينخفض  2013يف عام  2239إىل 

 2015احتجاجا يف عام  1117، وأخريا 2014يف عام  1600مرة أخرى إىل 
عام يف اجملتمع وعقوابت قانون التظاهر وذلك بسبب التضييق على احلراك بشكل 

 73املفرطة يف غلظتها. 

كانت قضية العدالة االجتماعية على رأس مطالب ومساعي االحتجاجات اليت 
تصاعدت على مدار السنوات العشر السابقة منذ صعود احلراك االجتماعي يف 

تادا معظم . ومل تنحصر املطالبات يف القضااي االقتصادية احملضة كما كان مع2007
عنها  تاألوقات، ولكن جتاوزهتا يف بعض األحيان إىل طرح تصورات ممكنة وواقعية عرب 

بنضاالت كانت أعلى يف سقفها وأوسع يف املشاركة اجلماهريية وأكثر جذرية يف مطالبها 
مما كانت عليه يف السابق. ولكن ما يصلح يف موقع ال يصلح ابلضرورة يف مواقع أخرى، 

برغم متدده ثوراي إال أنه مل يطرح بعد إمكانية امتالك الطبقة العاملة  فالظرف العام
واجلماهري ألدوات النضال السياسي حلسم الصراع الدائر بينهما وبني السلطة أو جتذيره، 
والدليل على ذلك أنه ابلرغم من ظهور آالف اللجان الشعبية والنقاابت واالحتادات 

هنية والتعاونيات اليت كللت جهود جمموعات تنتمي املستقلة العمالية والفالحية وامل
يف لفئات خمتلفة من املواطنني، وابلقطع تشكيل جمموعات وحركات سياسية وأحزاب.. 

                                                           
 2010ويل بينني، النضال من أجل حقوق العمال يف مصر )تقرير من إعداد مركز التضامن العمايل الدويل( ج 72

 http://is.gd/0nLcKS 18و 17ص 
منشورة  2014، 2013، 2012تقارير املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية عن احتجاجات أعوام  73

 ما زال قيد النشر 2015وابلنسبة لتقرير  /http://ecesr.orgعلى موقعه 

http://ecesr.org/
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وما بعدها بسنوات قليلة، وبضع جتارب يف اإلدارة الذاتية للشركات، ابلرغم  أتون الثورة
بشدة بعضها اآلخر،  من ذلك تراجعت معظم هذه التجارب حىت اختفى بعضها وتعثر

وتسري األخرى اآلن خبطى بطيئة، وفشلت معظمها يف حتقيق فكرة كسر شوكة الدولة 
مبؤسساهتا ورأمساهلا ورجال أعماهلا وقوانينها وسياستها. ولكن يف التحليل العام ال يعين 
أن اإلخفاقات كانت أكثر من النجاحات فيما شهده احلراك السياسي واالجتماعي 

الثورة وتالها بقليل، أال نثمن حتريك املياه الراكدة بفضل أفعال ثورية وأجنة الذي سبق 
أطروحات بديلة مل تكن قد حتدث لوال حالة الزخم اليت أحدثتها تلك األمثلة النضالية، 
أيضا تعد تلك التجارب شاهدا ومؤشرا جيدا على أنه يف أوقات أخرى يف ظل ظروف 

وات لألمام أكثر جذرية، وابلتايل توفر فرص أعلى خطخمتلفة من املمكن دفع احلراك 
 لتحقيق جناحات. 

 حنو اقتصاد بديل.. جتربتان من مصر
ختتلف األشكال اليت بدأت كتعاونيات عن جتارب اإلدارة الذاتية للشركات، اليت 
يف جوهرها عمل تعاوين هي األخرى، ليس يف اهتمام الدستور والقانون هبا سلبا أو 

وقدمها ومشروعية عمل مشروعات خاصة صغرية  األوىليف توسع الفكرة إجيااب، ولكن 
أو متوسطة هتدف للربح ذات طبيعة مجاعية على مستوى امللكية واإلدارة واإلنتاج 
األشبه ابإلنتاج العائلي الريفي أو حىت املديين كمنافس حمدود القدرات يف النهاية وغري 

عالوة على وجود فرص كبرية الحتواء هذه  مؤثر على سياسات اإلنتاج وقوانني السوق،
املشروعات وتدجينها وانتفاء صفة استقالهلا بضمها ألجهزة الدولة أو وضعها حتت 

 الثانيةإشرافها، أو يف معظم األحيان هتميشها وتركها تواجه مصريها أاي كان. أما يف 
عرب أحكام قضائية، فاالستيالء على املصانع الكبرية أو حىت املتوسطة نسبيا أو إدارهتا 

حىت لو كان هناك تصور مفاده رجوعها مرة أخرى ملالكها بعد أن تزول مشكالت تركه 
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هلا، مسألة ال تضرب فقط جوهر منطق اإلنتاج الرأمسايل الرتاكمي يف مقتل بتحقيق 
أكرب فائض من األرابح حىت لو على حساب أجور وحياة املنتجني، وهو ما حيدث 

ال ملصانعهم ذاتيا، بل األهم يف التعدي على حقوق املالك وحتدي عكسه يف إدارة العم
قوانني املنظومة مبا فيها الدولة ومنط اإلنتاج واجملتمع واملتعارف عليه، وذلك ابستبدال 
إدارهتم إبدارة عمالية مجاعية هتدف على املدى البعيد إىل تغيري املنظومة برمتها من 

ومنافسة سوقية، إىل تلبية حاجات العمال وأسرهم ملكية وإدارة وحتقيق فائض وأرابح 
 74وجمتمعاهتم. 

 أوال: اإلدارة الذاتية اجلماعية لإلنتاج
 :مقدمات 

بعد مشاركتها يف حرب اخلليج، وقعت مصر اتفاقية التكيف اهليكلي مع صندوق 
، أعقبها بعد ثالثة أشهر فقط واحدة أخرى مع 1991النقد الدويل يف أغسطس 

اخلاص بتحويل شركات  1991لسنة  203وعقب التوقيع صدر القانون  البنك الدويل،
القطاع العام إىل قطاع أعمال عام بضم القطاعات اإلنتاجية واخلدمية حتت ألوية شركات 

                                                           
يف واحدة من كتاابته حياول أنطون ابنيكوك أن يفرق بشكل واضح بني تصورين خمتلفني كبديل لنمط اإلنتاج  74

الشرتاكية "إن اهلدف املعلن لالرأمسايل أحدمها يتناول إشكالية شكل امللكية فقط والثاين يتعرض جلوهرها ابألساس 
هو أن تنتزع وسائل اإلنتاج من أيدي الطبقة الرأمسالية وتضعها يف أيدي العمال. جيري التعبري عن هذا اهلدف أحياان 
كملكية عامة، وأحياان كملكية مجاعية ألدوات اإلنتاج. لكن هناك فرق هام وأساسي بينهما. امللكية العامة، أي 

تمع، بواسطة احلكومة، سلطة الدولة أو هيئة سياسية أخرى ما. حق التصرف، من خالل هيئة عامة متثل اجمل
واألشخاص الذين يشكلون هذه اهليئة، السياسيون، املوظفون الرمسيون، األمناء، املدراء، كسادة مباشرين ملنظومة 

رة )أو التصرف( اإلنتاج. أي أن يديروا وينظموا عملية اإلنتاج، أيمروا العمال. أما امللكية اجلماعية فهي حق اإلدا
مأخوذة يف أوسع معىن لكل من يشارك يف عمل منتج -من قبل العمال أنفسهم، أن تكون الطبقة العاملة نفسها 

هي السيد املباشر ملنظومة اإلنتاج، تدير، توجه، وتنظم عملية  -ابلفعل، مبا يف ذلك الشغيلة، املزارعني، العلماء
 http://goo. gl/YHcgdz .اإلنتاج، اليت هي ابلفعل عملهم املشرتك"
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قابضة لتسهيل عمليات تصفيتها ومن مث بيعها لتدخل اخلصخصة مرحلة جديدة يف 
 اترخيها. 

خصتها منذ بدء برانمج اخلصخصة من وقد بلغ إمجايل عدد الشركات اليت مت خص
مليار  57.353شركة مت بيعها بـ 382ابلضبط  2009وحىت توقفه مؤقتا يف  1991
مليار جنيه  320يف حني أن الرقم الذي حدده كبار اخلرباء لعملية البيع يبلغ  75جنيه. 

 262.647شركة وخبسارة  68أي أن البيع جاء بزايدة  76شركة، 314إمجايل بيع 
ند هذا احلد فقد أدت اخلصخصة إىل ارتفاع حاالت عجنيه. مل يقف األمر  مليار

آالف حالة بنهاية  403إىل  2004ألف حالة يف بداية يونية  384املعاش املبكر من 
% من إمجايل عدد حاالت معاش التقاعد خالل هذه الفرتة 40وبنسبة  2005يونية 

 77على سبيل املثال. 

ختريب مقومات االقتصاد وحياة العمال، فالفارق  لعبت تلك السياسات دورا يف
بني القيم السوقية للشركات والثمن الذي حتصلت عليه الدولة كان نتيجة صفقات قذرة 
لعب فيها الفساد دور البطولة، مما حدا ابلعمال لرفع دعاوى السرتداد بعض الشركات 

ع يف جتربة تسيري املنهوبة يف حاالت، ويف حاالت أخرى، أو نفس السابقة، ابلشرو 
املصانع ذاتيا، خصوصا بعد فشل جتارب إدارات اخلصخصة أو هروب املالك اجلدد 

 بعد أن هنبوها وعاثوا هبا فسادا. 
                                                           

، 2011ديسمرب  7اجلنزوري واخلصخصة، املركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية،  75
http://goo.gl/wG6W15 

 حزب والتشريد، اخلصخصة إىل "الُسخرة" من مصر عمال واثئقي" "ملف وأرقام حقائقعبد الوهاب خضر،  76
 meBU8http://goo.gl/B ،2015 ديسمرب 8 التجمع،

حممود شحاتة، اخلصخصة وااثرها االقتصادية واالجتماعية يف مصر، ورقة مقدمة يف ورشة عمل لصياغة رؤية  77
 حول: العمال من احلراك إىل التنظيم، مبادرة اإلصالح العريب، قيد النشر
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 :جتارب 
يرى الكاتب هكتور ابلومينو أن الفقر والبطالة اليوم يشكالن النواة اليت تقوض 

القتصادايت السوق أن جتد شرعية النظام االقتصادي القائم، ومها إشكاليتان ال ميكن 
هلما حلوال من خالل طريقة عملها الطبيعية. من انحية أخرى، تكتسب احلركات 
االجتماعية جزءا كبريا من شرعيتها من خالل طرحها على اجملتمع حلوال مبتكرة 
ملشكالت الفقر والبطالة، خارج نطاق االقتصاد املؤسسي بتكوين شبكات من 

من تقوية تطورها انطالقا من احتياجاهتا، وتدفع إىل خلق  االقتصاد البديل، متكنها
أنشطة يف إطار اقتصاد اجتماعي جديد. تعطي هذه االسرتاتيجية حلوال للمشكلة 
املركزية اليت لن يستطيع االقتصاد الرمسي، وال مبادرات الدولة حلها على املدى القصري، 

 78أال وهي خلق فرص عمل. 

الجتماعية حلل معضلة هروب أصحاب شركات ومن ضمن إبداعات احلركات ا
لعدم استطاعتهم الوفاء بديوهنا كنتاج ألزمة رأمسالية أعمق هي اإلدارة الذاتية اجلماعية 
للعمال لشركاهتم. وتعرف اإلدارة الذاتية أبهنا أسلوب إلدارة مكان العمل، يقرر فيه 

ور، ومهمات األفراد، العاملون السياسات املتعلقة ابإلنتاج، وساعات العمل، واألج
املختلفة بصورة مجاعية ودميقراطية، ابلتوافق أو ابألغلبية،  وقرارات العمل ولوائح العمل،

بعكس أسلوب اإلدارة التقليدي املنظم بشكل هرمي، حيث يتلقى فيه العاملون األوامر 
لدولة. املتعلقة ابإلنتاج من قمة اهلرم اإلداري، كما يف النظام الرأمسايل أو منشآت ا

وحيدث ذلك يف منشآت أغلقها مالكها الرأمساليني، أو ختلت الدولة عن إدارهتا ابلبيع 
للمستثمرين، وطردوا عماهلا للبطالة، فقام العمال ابحتالهلا، واستعادوها للتشغيل مرة 

                                                           
جملة أوراق اشرتاكية، هكتور ابلومينو، احلركة االجتماعية القاعدية يف األرجنتني، مركز الدراسات االشرتاكية،  78

 2006، أكتوبر 15العدد 
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أخرى حتت إداراهتم الذاتية والدميقراطية، ولصاحلهم، واملالحظ إنه سرعان ما تتحول 
 79لتعاونيات.  تلك املنشآت

احملصلة النهائية لتجارب اإلدارة الذاتية تظهر أن حاجة العمال للتفاعل مع اقتصاد 
السوق قد أجربهتم على االضطالع ابلعديد من املهام التجارية الطابع إذ أصبح عمال 
املصانع املستعادة مسئولني عن بيع منتجاهتم، وإجياد أسواق جديد لتصريفها، واحلفاظ 

قات التجارية مع املوردين والزابئن عالوة على الدعاية ملنتجاهتم، والتعامل مع على العال
 -على سبيل املثال– البنوك، وإعداد احلساابت وغريها من املهام. ويف األرجنتني

منهما هو منح  األولأسهمت املصانع املدارة ذاتيا إبضافة ابتكارين رئيسيني لإلدارة: 
العمال يف حوايل ثلثي املصانع املستعادة دون متييز بني  نفس املرتبات واألجور لكافة

الذي يشتمل –فهو اعتبار جملس العمال ابملصنع  الثاينالوظائف اليدوية والذهنية. وأما 
هو اجلهاز الرئيسي الختاذ القرارات، واملنرب األساسي لتعبري كل  -على مجيع العاملني

العمال انتخاب جملس تنفيذي يدير  العمال عن آرائهم حبرية. ويتم من خالل جملس
املصنع بصفة يومية، ويضطلع ابملسئوليات التجارية والتمثيل القانوين والوظائف التنفيذية 

 80األخرى. 

وابلرغم من اختالف الظروف عما حدث يف بلدان أخرى، شهدت مصر جتارب 
ت وبعدها أيضا، يناير بسنوا 25يف اإلدارة الذاتية للعمال يف عدد من املصانع قبل ثورة 

البداية كانت مع جتربة عمال مصنع املصابيح الكهرابئية ابلعاشر من رمضان، بعدما  (1

                                                           
، 2016أبريل  18سامح عبود يكتب لـ"الطريق": اإلدارة الذاتية للمنشئات املغلقة يف مواجهة البطالة،  79

http://goo.gl/6TgkTY 
ن األرجنتني وحركة استعادة املصانع، ترمجة فديريكو ماتياس روسي، إدارة العمال الذاتية للمصانع جتارب م 80

 http://goo.gl/XNTrDA، 2014وتقدمي: عمرو عاديل، املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، يونية 

http://goo.gl/6TgkTY
http://goo.gl/XNTrDA
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، إال أن العمال أثبتوا أن لديهم القدرة على 2004 قرر مالكه "رامي لكح" غلقه عام
بعد  (2إدارته واستطاعوا خالل عامني ونصف حل مشكالته وصوال لتحقيق أرابح. 

ة عمال الشركة الدولية للمنتجات الورقية ومواد التعبئة "انكوابب"، ذلك جاءت حماول
، وعلى الرغم من حصول العمال على قرار التشغيل الذايت إال أهنم مل 2011 يف يناير

يتمكنوا من ذلك، حيث فرضت وزارة الداخلية حراسة من قوات األمن املركزي على 
تلى ذلك جتربة عمال شركة  (3. املصنع ومنعت العاملني من التواجد حىت مبحيطه

، فقد قرر العمال إدارة الشركة أبنفسهم 2011 النوابرية إلنتاج البذور "نوابسيد"، يف
وذلك يف مواجهة قرار تصفية الشركة من جانب املستثمر، وأداروا اإلنتاج بدميقراطية 

مث جاءت جتربة مصنع "قوطة" للصلب  (4وشفافية واستطاعوا حتقيق أرابح. 
، وهي التجربة اليت أصبحت مبثابة منوذج حملاوالت اإلدارة الذاتية يف مصر، 2012 عام

ويُعد أبرز ما فيها، استبسال العمال يف الدفاع عن مصدر رزقهم، وخلقهم جمللس إداري 
عمايل منتخب منهم، وما أظهروه من تضحية لدرجة تربعهم بنصف مرتباهتم من أجل 

 (5مليون جنيه لشركيت الغاز والكهرابء.  23 ون البالغةشراء املواد اخلام وتسديد الدي
وآخر هذه احملاوالت كانت لعمال شركة طنطا للكتان والزيوت، حيث شرع عمال 

، كرد فعل على جتاهل احلكومة عن تنفيذ 2013 الشركة يف تشغيلها ذاتيا يف مارس
الني للمعاش املبكر احلكم القضائي بعودة الشركة مللكية الدولة )وعودة عمال الشركة احمل

هلا من جديد(، إال أن إدارة الشركة املوالية للمالك السابق فصلت التيار الكهريب عن 
املصنع، وعرقلت تشغيله، مما دفع العمال لالعتصام داخل مقر احتاد العمال 

 81يوما، انتهت بفض اعتصامهم ابلقوة من قبل أمن االحتاد.  35 ملدة

                                                           
قع الطريق، اإلدارة الذاتية للمصانع" بني موقفي احتاد العمال التونسي واملصري، مو "أمرية أمحد وأمحد عوف،  81

 http://goo.gl/eAEHQM، 2016مارس  20
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لذاتية للمصانع صحيحة متاما ونضالية. لكن صحة عموما تعد فكرة اإلدارة ا
الفكرة ونضاليتها ال تعين أبدا أهنا املهمة املطروحة اليوم على عاتق العمال إلجنازها، 

ابعتباره أحد الوسائل اليت يلجأ  األولغري أن علينا التفرقة بني معنيني لإلدارة الذاتية، 
ظروف معينة للنجاح أو إنقاذ وضعية  إليها العمال يف ظروف حمددة لدفع احتجاجهم يف

ابعتباره خطة عمالية يف مرحلة معينة لكسر  والثاينشركتهم يف ظل هروب املستثمر، 
وهو ما مل  82سيطرة الدولة والرأمسالية على اإلنتاج وحتقيق نوع من السيطرة العمالية

 مل تسهمرب حتقيقه أن تلك التجاعدم يتحقق يف مجيع احلاالت السابقة، ولكن ال يعين 
وأكسبت العمال يف تلك بل بشكل أو آبخر يف دفع النضاالت العمالية خطوة لألمام، 

املواقع ثقة ووعي وخربة مل يكن ميكن احلصول عليهم دون خوض جتارهبم غري املكتملة 
دورا يف تغيري  -لو مت االستفادة منها بفهمها بشكل نضايل–تلك، غري أهنا ستلعب 

 ملرات القادمة. معادلة الصراع يف ا

 نوابسيد".. املستثمر والدولة والعمال" 
رقم  يأتسست شركة "نوابسيد" كشركة حكومية منذ أربعني عاما ابلقرار الوزار 

% 60لتتبع وزارة الزراعة وعلى مدى سنوات ظلت تسيطر على  1976لسنة  489
كها من سوق إنتاج البذور يف مصر قبل أن ترتاجع هذه النسب بشدة على يد مال

وحىت جتربة  1998اجلديد/عبد اإلله الكعكي، يف الفرتة املمتدة من شرائه هلا عام 
( قبل أن تتعرض للخراب التام 2013نوفمرب - 2011اإلدارة الذاتية للعمال )أكتوبر 

 بعد عودهتا مرة أخرى للمستثمر السعودي. 

                                                           
، 2009سبتمرب  7هيثم جرب، طنطا للكتان مرة أخرى.. هل اإلدارة الذاتية هي احلل؟، تضامن،  82

https://goo.gl/JNRjqu 

https://goo.gl/JNRjqu
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لزراعية مذكرة تبدأ القصة حني قدمت اهليئة العامة ملشروعات التعمري والتنمية ا
جلهاز الكسب غري املشروع ترصد فيه كما هائال من املخالفات يف عملية البيع منها 

على أراض غري اتبعة للشركة، ابلتزوير وإصدار توكيالت  ياستيالء املستثمر السعود
 1833مما حدا ابلوزارة إلصدار قرار ابلتحفظ برقم  يابلغش والتدليس لبيع هذه األراض

  83. 2011لسنة 

دعا الكعكي العمال للمكوث يف منازهلم نظري دفع أجورهم ابنتظام حىت يفسد 
مواجهة ذلك إال التوافق فيما بينهم  على الدولة قرار التحفظ، فما كان من العمال يف

على إدارة الشركة أبنفسهم من خالل جلنة تضم ممثلني عنهم ومن وزارة الزراعة، وذلك 
ت م اإلداري املوايل للمستثمر. جنحارة وطردهم للطاقبعد اعتصامهم أمام مبىن اإلد

العمال جممل على مدار عامني من حتقيق أرابح وصرف أجور اإلدارة العمالية اجلديدة 
الشركة وخزينتها ال ت استلم اإلدارة العماليةونسبهم من األرابح السنوية لدرجة أن 

جلنيهات بعد تسديد ماليني من ا 6ها وهي تضم ترتكحتتوي على جنيهات قليلة ل
 84مديونياهتا واملتأخرات من حقوق العمال. 

وقد حرك العمال دعوى قضائية إلبطال عقد بيع الشركة كضربة أخرية قد تنهي 
قصة وجود املستثمر كشبح يطارد جتربتهم يف التسيري الذايت، ولكن أثناء ذلك ويف ظل 

ليمه الشركة مقابل تنازله تقدم دعواهم كانت احلكومة تعقد مفاوضات معه إلعادة تس
عن دعوى التحكيم الدويل ومطالباته ابلتعويض! وهكذا تسلم الكعكي الشركة ليقوم 

                                                           
 http://goo.gl/qnPkkY، 0142يناير  2وائل مجال، وعند عمال "نوابسيد" اخلرب اليقني، الشروق،  83
املعلومات الواردة عن تلك التجربة نتاج لقاءين أجرامها الباحث مع كل من: مسعود فرج، وكان يعمل مشرفا  84

يعمل مشرفا  زراعيا بقطاع الصوب ابلشركة. وسامح عبد السالم، عضو اللجنة النقابية املستقلة ابلشركة سابقا، وكان
أخرين يوم عودة الشركة  18. وقد مت فصل العاملني مع 2016يوليو  25يف إدارة الوقاية من اآلفات، يوم االثنني 

 للمستثمر. 

http://goo.gl/qnPkkY
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أساسيني  200عامال من أصل  20( بفصل 2013نوفمرب  25يف نفس اليوم )
معظمهم من أعضاء النقابة أو ممن كانوا يف مقدمة مشهد اإلدارة الذاتية، ومل يعودوا 

مل يبق فيه ما يصل خلمسني عامال ابلشركة بعد أن تراجعت مكانتها  حىت اآلن يف وقت
 بشدة. 

 كيف أدار العمال؟ -أ
بدأ الصراع بني العمال واملستثمر حينما امتنع عن صرف  املستحقات: (1

أرابحهم السنوية اليت تعد كبديل لنصف األجر، واكب ذلك صدور قرار التحفظ من 
وفساد وغش وصلت كلفتهم على الورق إىل وزارة الزراعة على الشركة بسبب سرقات 

مليار ونصف املليار جنيه وما خفي كان أعظم. ومن مث أصبح صرف األرابح السنوية 
بوصفها نصف األجر وسداد مديونية الشركة لقطاعات كالكهرابء والري والتأمينات، 

اج ودفع مستحقات املقاولني وموردي املبيدات، هي املهمة العاجلة الستمرار اإلنت
 وتدوير الشركة. 

ابع العمال حمصول الذرة والفول السوداين، ومن بعدمها  توفري السيولة: (2
حمصول الربتقال، وبدأوا يف تدوير العملية اإلنتاجية إلنتاج بذور جاهزة للبيع لتوفري نسبة 
من السيولة لدفع بعض املستحقات واملديونية، ومت االتفاق مع قطاعات كالكهرابء 

 الغ مستحقة الدفع على الشركة، وقد جنح العمال يف حتقيق ذلك. لتقسيط املب
أدار العمال الشركة من خالل اجتماعات داخل اإلدارات  اإلدارة اليومية: (3

بني العمال وممثليهم يف إدارة الشركة، عالوة على عقد اجتماعات عامة جلميع العمال 
يعية إبعالم العمال بكل بصفة شهرية شبه منتظمة، غري انتشار قنوات التواصل الطب

 جديد ومشاركتهم يف حل املشكالت اليت تواجهها اإلدارة العمالية. 
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يف مواجهة بلطجة املستثمر، قرر العمال حلماية الشركة  جمموعات احلراسة: (4
ومصنع غربلة التقاوي واألراضي التابعة هلا البالغة ألفي فدان، تشكيل جمموعات منهم 

ل إضايف يهدف للحفاظ على ما رأوه ملكيتهم اجلماعية، ومن أهاليهم تتناوب يف عم
 يف ظل تواطؤ جهاز الشرطة مع املستثمر وامتناعه عن توفري تلك احلماية. 

 أسباب لفهم اإلخفاق -ب
يواجه العمال عموما وواجه عمال نوابسيد خصوصا يف حماوالهتم إلدارة مصانعهم 

علق ابختالف جتارهبم بشكل عام عقبات عدة منها ما خيص السياق العام، ومنها ما يت
وتنوع خرباهتم وتفاوت درجات ومستوى وعيهم وقدراهتم على التنظيم وخلق مساحات 

 من التضامن الواسع، وميكن رصد بعض هذه العقبات: 

احنياز النظام والدولة بوزاراهتا وأجهزهتا وقوانينها وقراراهتا وسياستها جلانب  .1
قد مصاحلات وتسوايت مع رجال األعمال، وإصدار املستثمرين، وسعيهم الدائم إىل ع

 القوانني اليت تراعي مصاحلهم وختسف مبصاحل العمال. 
إدراك النظام خلطورة ما يطالب به العمال واحتمال جناحه ويعتربه مناقضا متاما  .2

لتوجهاته االقتصادية واتفاقاته مع املؤسسات الدولية اليت ترفض بوضوح أي تدخل 
اإلنتاج وسعت إىل التخلص من القطاع العام وتسييد سياسات  للدولة يف عملية

 كاخلصخصة واملعاش املبكر منذ ما يزيد عن الربع قرن. 
معاانة العمال من صعوبة تسويق منتجات شركاهتم أو حتقيق عائد يغطي  .3

تكاليف اإلنتاج يف ظل أوضاع اقتصادية مضطربة وقوانني سوق حتاك خارجهم متاما، 
 اولة ختفيض أسعار حمصول نوابسيد من قبل التجار. كما حصل يف حم
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اضطرار العمال إىل ممارسة العمل لساعات طويلة دون راحة ويف مقابل أجور  .4
، يف حالة نوابسيد أرهقتهم أوقات العمل اإلضافية يف محاية متدنية إلجناح التجربة

 أراضي الشركة البالغة ألفي فدان. 
عظم األحوال يتم احلصول على حق بتشغيل صعوبة تقنني أوضاع العمال، ويف م .5

املصنع مؤقتا ملدة عامني مثال، مما جيعل العمال يشعرون أهنم يف مرحلة انتقالية ال تتسم 
 85ابالستقرار. 

التضخيم أحياان من قدرة العمال يف احتجاج معني على القفز خطوات كبرية  .6
الظروف مواتية لذلك أو لألمام ودفعهم لتبين تصور كاإلدارة الذاتية دون أن تكون 

 يكونوا مؤهلني بشكل مجاعي الختاذ مثل هذه اخلطوة وكيفية التعاطي معها. 
عدم قدرة تلك التجارب على حشد وتعبئة مجهور واسع لتتسع رقعة نفوذها  .7

وقدرهتا على كسب معارك ضد الدولة ومؤسساهتا ورأمساليها حىت ال يتم حصار هذه 
ة تسهل عملية القضاء عليها، ففي التجارب السابق التجارب وحتويلها جلزر منعزل

 اإلشارة إليها مل حيدث أي تفاعل يذكر بني أصحاهبا أو تفكري يف أي تعاون بينها. 
تعد اإلدارة الذاتية كالنقاابت املستقلة جناحها مرهون ببيئة أوسع من بيئة  .8

عملها السياسي العمال، فاحتضان قوى سياسية مجاهريية للتجربة كجزء من برانجمها و 
ابلتأكيد كان سيلعب دورا يف جناحها مثلما حدث يف الربازيل من ضغط على النظام 

 86وانتزاع أشكال قانونية لإلدارة الذاتية. 

                                                           
 2013مارس  6هشام فؤاد، من "انكوابب" إىل "قوطة".. اإلدارة الذاتية كمان وكمان، بوابة االشرتاكي،  85

http://goo.gl/XNviDr 
لقاء أجراه الباحث مع: فاطمة رمضان، املناضلة االشرتاكية ورئيسة نقابة العاملني املستقلة ابلقوى العاملة ابجليزة،  86

 . 2016يونية  19يوم األحد 

http://goo.gl/XNviDr
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عموما وابلرغم من ذلك أدت بعض املصاعب إىل تطوير جتربة اإلدارة الذاتية 
ادف إىل الربح بشكل أظهر وجهها االجتماعي كبديل عن منط اإلدارة التقليدي اهل

فقط، وظهر ذلك جليا يف فرتة ميالد التجربة وحتقيق جناحات قبل أن يتكالب أعدائها 
 عليها لالنقضاض عليها والنيل منها. 

 

 "الشركة بقت بتاعتنا، حمدش يقدر ايخد منها قشاية"
تذكرين هذه املقولة على لسان أحد العاملني بشركة "نوابسيد" 

عتها نقال عن عمال يف جتارب ثورية مبقوالت كثرية قرأهتا ومس
عديدة. عن حق هذه واحدة من اللحظات اليت يشعر فيها 
العمال بتحررهم من أصفاد العمل املأجور، حيدوهم األمل 
منطلقني إىل عصر جديد سيديرون فيه شركاهتم أبنفسهم بدون 

مديرين يلوحون هلم بالئحة يعتصر عرقهم أو سلطة أو مالك 
لهم وختصم من رواتبهم القليلة، عصر جديد جزائية تكدر عم

سيتحررون فيه من كل شيء ما داموا قد وضعوا أقدامهم على 
أول الطريق ابستعادة شركتهم اليت بنوها جبهدهم كما ربوا 
أوالدهم ابلضبط، فهي هلم وقد مت استعادهتا ممن اغتصبها منهم 
عنوة. هذا الشعور ابلتحرر هو ما دعى العمال إىل العمل 
أوقات إضافية لزايدة اإلنتاج واملبيت يف احلقول حلماية 
مزروعات شركتهم اليت تتعرض للنهب من قبل بلطجية 

 مأجورين هبدف إفشال جتربتهم يف اإلدارة الذاتية. 
لذلك يبدو العامان اللذان شهدا جتربة اإلدارة الذاتية من 

ة، أصعب التوقيتات اليت عاشها العمال يف جتربة عملهم ابلشرك
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فاجلميع يهدف إىل حماصرهتم والتسابق النتزاع حجر من بنيان 
اإلدارة الذاتية هبدف هدمه على رؤوس العمال.. الدولة، 
الشرطة، املستثمر، البلطجية، التجار، كل أعداء التحرر 
واحلياة اجلماعية، صحيح أن األوغاد أبفعاهلم جمتمعني أو 

لتجربة الوليدة، ولكن منفردين قد جنحوا يف النهاية وانلوا من ا
ال يعين ذلك أبي حال من األحوال هناية احللم يف استعادة ما 
مت سرقته والنجاح يف تدوير العملية برمتها، ليس فقط ابلنسبة 
لعمال نوابسيد، ولكن لعمال مصر مجيعهم، ولتكن تلك 
البداية هي خروج الفكرة من منطقة احللم والتمين إىل منطقة 

لواقع وخضوعها للتجربة مبا حتتويه من التحقق على أرض ا
 عوامل لإلخفاق والنجاح. 

 اثنيا: التعاونيات.. "الناس قبل األرابح"
 :خلفية عامة 

يعود اتريخ النشاط التعاوين بشكل عام بقدر ما يعود اتريخ وجود البشر على 
نية بنيات تعاو  األرض، حيث انتظمت القبائل والعشائر من أجل املنفعة املتبادلة. يف

وعالقات تعاونية وتكافلية، وقسمت الوظائف، وخصصت املوارد، بني أفرادها، 
ومارست التجارة والتبادل فقط مع غريها من القبائل والعشائر. وكان للنظرايت 
االشرتاكية التعاونية اإلصالحية أثر كبري يف جناح التجربة التعاونية وانتشارها يف بقاع 

لقرن التاسع عشر جبهود روبرت أوين وشارل فورييه ومن بعدمها العامل املختلفة منذ بداية ا
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ويليم كينج ولويس بالن وفرديناند السال، مث املدرسة األملانية ونظرايت الريج التعاوين 
 87يف القرن العشرين، ابإلضافة إىل نظرايت "ميلر" التعاونية. 

روطة ومسامهة وتعتمد التعاونيات يف أصلها على العضوية االختيارية غري املش
العضوية يف رأمساهلا، واإلدارة الدميقراطية لكافة شؤوهنا وإدارهتا ذاتيا من خالل عضويتها، 
وتوفريها فرص التدريب والدورات واألنشطة لعضويتها، وتعاوهنا مع تعاونيات أخرى 

ين لتوسيع أفق العمل التعاوين، واهتمامها ابألساس ابلنشاط احمللي. ويتميز املنهج التعاو 
يف التنمية أبنه ال يتحرك بدافع الربح أو أبوامر فوقية، ولكنه يتحرك بدافع اشباع 
احلاجات التنموية، األمر الذي يرتب عليه ضرورة استخدام املوارد املتاحة بكفاءة عالية. 

88 

ويف مصر ميكننا أن نقسم مراحل تطور احلركة التعاونية إىل مرحلتني كربيني، األوىل 
س، مث التقنني الضابط واحملدد للحركة، واليت امتدت منذ أتسيس أول مرحلة التأسي

. 1952حىت منتصف  1908تعاونية يف مصر على يد الرائد التعاوين عمر لطفي عام 
والثانية مرحلة ما أطلق عليها البعض "النفق املظلم املنحدر كيفا والصاعد كما" فيما 

تغري عالقة السلطة ابحلركة وبغريها وحىت اآلن، نتيجة ل 1952يوليو  23بعد حركة 
 89من مظاهر حياة اجملتمع األهلي املتمثلة يف احلركات واملؤسسات األهلية. 

                                                           
، 2015يونية  4سامح سعيد عبود، نشوء احلركة التعاونية وتطورها، الفسائل،  87

https://goo.gl/4dzE3G 
، 2015يونية  14نشوى زين العابدين، خطوط فارقة بني التعاونية والشركة، احلوار املتمدن،  88

http://goo.gl/iaE3Aw 
د. جمدي سعيد، حنو إصالح احلركة التعاونية يف مصر، من أوراق املؤمتر املصري األول للنهوض والتنمية والذي  89

، 2012أغسطس  7"حميط"، ، شبكة اإلعالم العربية 2012يوليو  17-16عقد يف 
http://goo.gl/JnXYgo 
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مليون عضوا  18ويف إحصاءات قريبة زمنيا بلغ عدد املنتظمني يف تعاونيات مبصر 
ألف مجعية تعاونية تعمل يف جماالت اإلنتاج، االستهالك، الزراعة، الثروة  13داخل 

وابلرغم من أن الوضع احلايل قد حتسن نسبيا بعد الثورة واهتمام 90سمكية، اإلسكان. ال
عدد من النشطاء يف بيئاهتم احمللية ابلدعاية والعمل لتأسيس أشكال تعاونية، أيضا تزايد 
احلديث حول ضرورة حتسني املنظومة التعاونية وحتريرها من قبضة الدولة وقوانينها 

وها من حمتواها ومضموهنا اجلماعي لصاحل مشروعات تدر أرابحا واملنتفعني الذي أفرغ
مع االحتفاظ ابلشكل والتسميات، إال أنه ما زال الوقت بعيدا عن إجراء إصالح 
ملحوظ يف البيئة التشريعية ويف انتزاع االستقاللية للحركة التعاونية، وذلك بسبب ما مت 

 مدار أكثر من ستني عاما.  تدشينه من سياسات وقوانني وممارسات معادية على

  سيدات لقمة العيش ابلفيوم 
عدد من النشطاء يف قراهم مبحافظة الفيوم يف تشجيع بعض  أبد 2014يف عام 

السيدات والفتيات على العمل بشكل مجاعي لتأمني دخل اثبت هلن يف ظل ظروف 
لحظة ولكن تتفاقم فيها البطالة وقلة املوارد وشظف العيش. مل تكن الفكرة وليدة ال

سبقها أتسيس مجعية أهلية ابسم "اجلمعية القومية للتنمية االقتصادية ودعم املشروعات" 
يناير، وخرجت الفكرة حتديدا من رحم شكل انبثق من  25يف أتون أحداث عام ثورة 

كمسؤول عن أتسيس ودفع   91اجلمعية محل اسم "املبادرة الوطنية لدعم التعاونيات"
 اونية. وحتفيز األشكال التع

                                                           
، 2013أكتوبر  31أمحد سبح، حنو مفهوم وبناء جديد لالقتصاد التعاوين املصري، ألفا بيتا،  90

http://goo.gl/jBZ81n 
يوم، املعلومات الواردة عن تلك التجربة نتاج لقاء مع حممد عبد احلكيم منسق املبادرة الوطنية لدعم التعاونيات ابلف 91

 . 2016يوليو  23يوم السبت 
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 صعوابت التجربة -أ
ابلتأكيد مرت التجربة بصعوابت ابلغة يف تشكيلها، فبدءا من تدشني املشروعات 

، حىت انقسم العمل يف 20ووصلت إىل  13اليت بدأت مبجموعة من اإلانث بلغت 
سيدة بقرية سنهور التابعة  23جمموعات إحداها لصناعة املالبس تضم  3تطوره إىل 

سيدة، واثلثة  16للمالبس أيضا ولكنها حتت التدريب تضم  ملركز سنورس، وأخرى
سيدة، مرورا مبشكالت تعلقت  18لصناعة اخلزف بقرية اإلعالم مبركز الفيوم وتضم 

 -ابلتمويل واإلشهار القانوين، وصوال حملاوالت أجهزة الدولة حماربة املشروعات ووأدها
وأقوى منها مدججا ابللوائح استطاعت التجربة الوليدة الصمود يف وجه عامل أكرب 
 والقرارات وقوة مؤسسات الدولة وعبثية قوانني السوق. 

أخذ جمموعة النشطاء على عاتقهم مهمة إنشاء تلك  مشكالت التأسيس: (1
ة، فالواقع الريفي ابلرغم من أنه بالتجربة التعاونية اجلنينية يف ظل ظروف ابلغة الصعو 

 تعاونية يف حياته العملية، إال أن جتميع ميارس بشكل طبيعي وبطرق متفاوتة أشكاال
نساء ال تربطهن ابلضرورة عالقة قرابة للعمل يف مشروعات إنتاجية بدون رأمسال أو 
صاحب عمل، بل وجدن أنفسهن مدعوات ألن يصبحن أصحاب العمل واملنِتجات 

، يف نفس الوقت، بعد أن مجعن رأمسال البداايت من جهودهن وجهود مناصريهن الذاتية
 مسألة كانت كفيلة بتهديد استمرار العمل يف بدايته. 

تضع الدولة يف قوانينها وقراراهتا اإلدارية عقبات أمام هذه  عوائق اإلشهار: (2
األشكال التعاونية هبدف إخفاق حماوالت الفقراء يف دعم مشروعاهتم والتقليل من تلك 

ا على سبيل املثال أن األشكال اليت تنشا من أسفل يف مواجهة سوق أعىت منهم، منه
سنوات، وإيداع  10يكون للتعاونية اإلنتاجية عقد إجيار ملقرها ال يقل يف مدته عن 

ألف جنيه ابمسها كوديعة يف البنك. هذه العقبات قررت املبادرة الوطنية لدعم  50
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التعاونيات مواجهتها برفضها قانون التعاونيات نفسه واإلشهار عرب املرور من تلك 
اليت هتدف إىل خنق احلركة التعاونية بدال من تشجيعها. فاهلدف الذي تسعى القيود 

إليه املبادرة، هو: نشر الوعي ابمللكية التعاونية واستقالل املنظمات التعاونية عن الدولة 
وقيام أعضائها أبمرها بعد أن يعوا أمهيتها وأهنا انفذهتم الوحيدة يف اقتصاد يتجه إىل 

تكار والتدهور املستمر للحرفيني وصغار املالك واملستهلكني من غري متركز امللكية واالح
 92الرأمساليني أو العاملني يف قطاعات بعينها ومستوايت بعينها من االقتصاد. 

بسبب ظروف نشأة ومتويل تلك التعاونية كانت املشكالت  عقبات تقنية: (3
هنا جاء دور النشطاء التقنية واحدة من املعيقات اليت تقف حائال يف سبيل جناحها، و 

والطالب يف تقدمي الدعم، فبعض من طالب فنون مجيلة قاموا بتدريب املنِتجات على 
تصميمات جديدة ابلنسبة لصناعة اخلزف ومساعدهتن يف عمل فرن لصهر وتشكيل 
املادة اخلام، عالوة على نصائحهم ملنِتجات املالبس ابلعمل وفق تصورات تنطلق من 

لي، لصعوبة عمل تدريبات حالية على فنون التفصيل واحلياكة احتياجات سوقهن احمل
وفق املوضات، عالوة على صغر حجم مشروعهن وإنتاجه وابلتايل حمدودية فرصه يف 

 املنافسة. 
ابلرغم من أن الوضع يف الريف ليس يف بؤرة اهتمام الدولة  أجهزة الدولة: (4

بطشها وابلذات يف غياب اإلطار ومؤسساهتا مما جيعل تلك التجربة نسبيا يف مأمن من 
القانوين الكامل لنشاطها، إال أن تلك التعاونية مل تسلم حىت اآلن من حماوالت قطع 
الكهرابء عن أماكن إنتاجها بصفة شبه مستمرة يف استخدام أجهزة الدولة لسياسة 
العصا مرة، يف الوقت الذي تستخدم فيه أيضا سياسة اجلزرة بعرضها تسهيل عملية 

                                                           
 حممد عبد احلكيم، التنظيم القانوين للتعاونيات يف ظل الدستور، ورقة مل تنشر 92
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ار التعاونية مقابل أن تنضم حتت راية صندوق "حتيا مصر" الذي يدعم سياسات إشه
 الرئيس السيسي. 

 أسباب لالستمرار -ب
ميكننا هنا أن نستخلص من تلك التجربة ومن طرق ختطيها للصعوابت اليت 
واجهتها أسباب وعوامل النجاح واالستمرار، حىت لو كان ذلك إىل حني، فتدشني 

موح بتكراره وحتقيق أمثلة ومناذج انجحة به حىت لو يف سياقات التعاونيات أمرا مس
 الرتاجع. 

زوال اخلوف الذي كان مسيطرا يف بداية تدشني املشروع من العمل بدون  .1
إشهار كتعاونية إنتاجية واحتمالية التعرض ملشكالت مع الدولة وأجهزهتا، وهو رغم 

اللتان قدمهما النشطاء واألهايل  حدوثه مت التقليل من أتثرياته بفعل الدعم واحلماية
 للمنِتجات. 

التغلب على املشكالت التمويلية والتقنية من خالل دعم النشطاء والطالب  .2
 واملتخصصني يف هذه اجملاالت. 

تطور وعي املنِتجات من خالل إشراكهن يف دورات تدريبية حضرها مهتمون  .3
ا، لينقلوا هلن من خالهلا ابلعمل التعاوين واستضافتها منظمات جمتمع مدين ودعمته

 وعي وخربات جديدة عليهن. 
تطور العمل للدرجة اليت جعلت املنِتجات يقمن بعمليات اإلدارة واإلنتاج  .4

والتسويق معا بشكل مجاعي وتباديل من خالل تقسيم عمل عادل يسمح هلن ببذل 
 جمهود متساٍو وحتصيل دخول متعادلة. 
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 بيئتهن ومن مث تيسري عملية تسويقها تركيزهن على منتجات يتم استخدامها يف .5
وتدوير العملية مرات ومرات دون احلاجة إىل اللجوء لتوسيع سوقهن يف ظل تنافسية 

 رمبا ال تسمح مبزامحتهن لبيعهن أبسعار أقل. 
التغلب على الوقوع يف منافسة مع التجار الذين يبيعون نفس منتجاهتن ابلبيع  .6

 واجلمعة التساعه مما يصعب تفجري مشكالت معهن. يف السوق العمومي يومي األربعاء 
البيع أبسعار منخفضة حمققات هامش ربح بسيط يغطي أجورهن بعد أن  .7

وفرت العملية ما كان يذهب كحصص لصاحب العمل ونسب الوسطاء يف عملية البيع 
 اليت تضاعف من أمثان املنتجات زايدة عن كلفة إنتاجها احلقيقية. 

بادرة الوطنية يف هتيئة املناخ العام وابلذات يف أواسط الدور الذي لعبته امل .8
املهتمني من النشطاء والطالب أبمهية التعاونيات ونشرها وحماولة إجناحها من خالل 
عقد عدد من الندوات واحملاضرات التثقيفية يف القرى ومع طالب اقتصاد وعلوم سياسية 

 ابلشأن التعاوين. حبضور متخصصني وابحثني مهتمني  93جبامعة بين سويف،
يف هناية التسعينيات قال يل صديق من الفيوم، أن هناك 

جنيها  40ساعة يوميا مقابل  12شباب من اجلنسني يعملون 
شهراي، أصبت ابلدهشة أان املوظف احلكومي الذي كان 
يتجاوز راتيب وقتها عشرة أضعاف هذا املبلغ معدا نفسي من 

غري كثريا، ليس يف الفيوم معدمي الدخل. تقريبا األوضاع مل تت
وحدها بل حمافظات الوجه القبلي مجيعها اليت تشاركها الفيوم 

 حمافظات يف مصر على مدار سنوات عدة.  10قائمة أفقر 

                                                           
اجلنوب الشرقي من حمافظة الفيوم يتصل مبحافظة بين سويف، وتتبع كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة بين  93

 سويف وال توجد مثيلتها جبامعة الفيوم. 
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فالبحث عن عمل وابلتايل ضمان توفري القوت اليومي، 
عملية تبدو صعبة جدا يف ظل النمط االقتصادي السائد، 

قائمة على املشاركة اجلماعية  ومن مث فطرح تدشني تعاونيات
يف العملية اإلنتاجية مسألة تبدو ليست فقط ضرورية، ولكن 
أيضا ميكن أن تتوفر هلا سبل النجاح ابلصرب واملثابرة. وابلنسبة 
لفتيات صغريات يعد هذا التصور أفضل من نواحي كثرية 
وعملي جدا حلل إشكالية البطالة خصوصا أنه ما زالت هناك 

 األعمال تفضل الذكور على اإلانث. الكثري من 
الشيء امللفت لالنتباه واجلدير ابلذكر أن هذه التجربة 
وضعت هؤالء اإلانث أمام اختبار صعب، فعمليا هن من 
ميتلكن ويدرن وينتجن ويوزعن ويستفدن من العائد، وابلتايل 
كان النجاح يف التغلب على منطية فصل تلك العناصر عن 

حوهلم يكمن يف إبداع يتناسب مع نوعية  بعضها يف الواقع من
اإلشكالية اليت تعرتضهن وهي: من يقمن منهن مباذا؟ احلل 
كان يف أن يقمن مجيعهن بكل األعمال ابلتناوب ومن مث 
فتوزيع أعباء العمل واالستفادة من عائده عملية تصبح 
متساوية بل وعادلة، وابلتايل يتيح هذا احلل بتلقائية ممارسة 

 دميقراطية إلدارة التعاونية اليت قامت على أكتافهن. قاعدية و 
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 خامتة

استمر منوذج تعاونية إانث الفيوم ألسباب ابلتأكيد من اإلجحاف والبعد عن 
املوضوعية واألساليب العلمية مقارنتها أبسباب إخفاق جتربة اإلدارة الذاتية لنوابسيد، 

رار يف التعاونية حىت لو واجهت أو إسقاطها عليها ابملعكوس. فالوضع ميكنه االستم
صعوابت مجة لسبب بسيط وهو أن "التسيري الذايت" هنا للمشروع ميكنه أن يستمر 
عند حدود دنيا وبقوة الدفع الذايت ويف إطار غري مهدد ألي من مفردات العامل اخلارجي 

" من دولة وجتار وأصحاب أعمال مشاهبة، ولكن تغذية عوامل استمرار "التسيري الذايت
يف جتربة اإلدارة اجلماعية للمصانع عملية حتتاج لنضاالت من نوع معني ويف سياق 
تصاعدي وجذري للحراك السياسي واالجتماعي بشكل عام يف البلد، غري أهنا حمفوفة 
ابملخاطر، ليس فقط بسبب تواطؤ الدولة ومؤسساهتا مع املستثمر اهلارب وابلذات حني 

حمل التنفيذ، ولكن ألن جناح مثل تلك األشكال سيعين  تطرح مسألة عودته مبفاوضاهتا
ببساطة على املدى البعيد نسبيا زوال هذه الدولة وتدمري منط اإلنتاج الذي يغذي 

 منطقها الطبقي يف إدارهتا لشؤون اجملتمع. 

لكن بصرف النظر بشكل عام عن حتقيق جناحات هنا أو حدوث إخفاقات 
 ميكن التوصل إليهما من خالل تكرار تلك التجارب هناك، فالفكراتن الرئيسيتان اليت

أن هناك إمكانية لطرح مشروعات  (1واالستماتة اليت يبديها أصحاهبا إلجناحها، مها: 
وأطروحات بديلة أتيت دوما من أسفل، حتاول تقدمي حلول عملية ومجاهريية واضحة 

حاب األعمال وابلذات ألزمات تسببت فيها الدولة وسياساهتا االقتصادية املنحازة ألص
الكبار منهم. بدائل تضع نصب أعينها مصاحل الفئات العريضة الفقرية والكادحة من 
أبناء الشعب، مصاحل ال ميكن احلفاظ عليها سوى أبن يكون أصحاهبا احلقيقيني هم 

أن هذه األطروحات  (2ليس فقط طرحها. و من يقومون على عملية إدارة تلك البدائل 
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بري من املقاومة املضادة ستخوضها الدولة بكامل أجهزهتا ومؤسساهتا ستواجه بقدر ك
وقوانينها املختلفة وأدوات بطشها يف حماولة إلفشال تلك البدائل، وابلتايل فالطريق 
الوحيد لتحقيق جناحات حقيقية يكمن يف تنظيم الصفوف وتناقل اخلربات وجتذير 

ركة، اليت لن تنته إال بتحقيق انتصار الوعي وإبداع األدوات املناسبة خلوض تلك املع
سيكون يف جممله اترخيي على قوى االستغالل والفردية، حىت لو كان الطريق إىل ذلك 

 صعبا وحمفوفا ابملخاطر والرتاجع النسيب والعدائية الشديدة. 
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 بوادر ثقافة اقتصادية وتنظيمية بديلة يف تونس

 ليلى الرايحي
لى أسباب اندالع الثورات العربية وخاصة منها املصرية وقفت العديد من الدراسات ع

والتونسية وأرجعتها للحيف االجتماعي وتفاقم البطالة واستفحال الفساد، أي عموما 
إخفاق مناويل التنمية وإخالهلا ابلعدالة االجتماعية، هذا ابإلضافة إىل عدم احرتام 

ذلك البيئية. عموما، ينم اندالع حقوق املواطنني االقتصادية واالجتماعية والسياسية وك
هذه االنتفاضات عن حالة عدم الرضى الواسعة عن السياسات الليربالية اليت تتبعها 
 هذه البلدان يف ظل التبعية ملنظومة اقتصاد السوق وظلم األنظمة الدكتاتورية وآتكلها. 

قبات رغم إمجاع اجملموعة الدولية على كون تونس قد ختطت بنجاح وثبات أهم الع
اليت كانت قد حتول دون إرساء الدميقراطية ومنظومة تضع آليات تعايش سلمي حيرتم 
حقوق اإلنسان، فإن أهم مطالب الشعب الثائر املتمثل يف سن العدالة االجتماعية مل 
جيد استجابة لدى احلكومات املتعاقبة. فهو مل يكن أولوية هذه التشكيالت السياسية 

فت بتطبيق إمالءات صندوق النقد الدويل وبقية املؤسسات املالية التكنوقراطية اليت واكت
العاملية دون مراجعتها. فعلى سبيل املثال، مل تتم إعادة النظر يف املنظومة اجلبائية غري 
العادلة أو يف االتفاقيات الدولية اجملحفة، كما تعثرت العدالة االنتقالية بكل مكوانهتا 

قطع مع ثقافة احملسوبية واإلفالت من العقاب. ويف املقابل من آليات ملكافحة الفساد وال
مت االعتماد على سياسة تقشف واحلرص على "إصالح" كل من مناخ االستثمار 

 والقطاع املايل وكأهنما ميثالن احلل الوحيد لألزمة. 

جند من أهم نتائج تغافل احلكومات املتعاقبة عن معاجلة املعضالت االجتماعية 
، أتزم الوضع االقتصادي وتفاقم املديونية والتبعية وكذلك انتشار املبادرات واالقتصادية
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االقتصادية غري املهيكلة أو ما يسمى ابالقتصاد املوازي. وإن دّل ذلك على شيء فهو 
يؤكد أن الطبقات الوسطى واملفقرة من اجملتمع التونسي مل تنتظر حلوال من احلكومات 

ة ضعف الدولة فاختلقت أنشطة اقتصادية تؤمن بل أخذت بزمام املبادرة مستغل
وخروجها عن القانون يف أغلب  94احتياجاهتا رغم فقداهنا ملواصفات العمل الالئق

األحيان. قد ينتقد البعض هذه األنشطة االقتصادية اعتمادا على كوهنا تغذي شبكات 
طر صحية اخل. اإلجرام املنظم وحترم الدولة من مداخيل مهمة وتعرض املواطنني إىل خما

لكن جدير ابلقول إن االقتصاد املوازي ميثل اليوم متنفسا للشرحية الكربى من الشعب 
 التونسي إما بتوفري مواطن شغل أو ابحلد من وطأة التضخم. 

 -اقتصادي وخبري يف االقتصاد االجتماعي التضامين–ويقول لطفي بن عيسى 
حيد هلذه األزمة أهنا كشفت فاعال غري الفضل الو " بشأن األزمة االقتصادية التونسية: 

متوقع ولكنه جاء مناسبا جدا للساحة االقتصادية واالجتماعية، إنه االقتصاد 
االجتماعي والتضامين الذي، مع تصديه لألزمة، يقدم ردا سياسيا واقتصاداي مبنيا على 

 إىل بعث املشروعات ويهدف ابلتحالف مع اجلهات الفاعلة األخرى من اجملتمع املدين
التحول االجتماعي والبيئي والدميقراطي لالقتصاد ككل. وقد ااتحت تلك االزمة هلذا 

 95"[…]واالعرتاف به.  الفاعل اجلديد فرصة اترخيية إلثبات وجوده، والتعريف
فعال، عززت النسيج االقتصادي التونسي مؤخرا أعداد هامة من املؤسسات 

صعيد حملي أو جهوي فتمثل بدائل عملية  الصغرى والعائلية واليت تنشط أغلبها على
                                                           

94 Protection sociale et économie informelle, défis de la transition vers 
l’économie formelle, https://goo.gl/wMrzH0  

لطفي بن عيسى، "االقتصاد االجتماعي والتضامين، اقتصاد قريب من املواطن منتج لفرص العمل وللتنمية  95
، «املبادرة التشريعية من أجل قانون أساسي لالقتصاد االجتماعي والتضامين» دوة حول احمللية"، مداخلة يف ن

  https://goo.gl/LojpRIللمزيد، 

https://goo.gl/wMrzH0
https://goo.gl/LojpRI
https://goo.gl/LojpRI
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. ويتجلى بوضوح يف تونس للناشطني فيها متكنهم من مواطن شغل خيلقوهنا ألنفسهم
أن نسبة مهمة من األنشطة االقتصادية اخلارجة عن األطر القانونية تتبىن، على األقل 

هم مقومات االقتصاد يف تنظيمها الذايت ويف عالقتها الوطيدة ابلقيم اجملتمعية والثقافية، أ
االجتماعي التضامين ومتثل بديال عمليا للعاطلني عن العمل واملهمشني يف غياب 
اعرتاف القانون والسلطات. دون اخلوض يف درس العالقة بني االقتصاد املوازي 
واالقتصاد االجتماعي التضامين، نكتفي يف هذا التقدمي بلفت االنتباه إىل أن البدائل، 

خترج يف بدايتها عن األطر القانونية واملمارسات االقتصادية املعهودة كيفما كانت، 
وتعيد النظر فيها وتسعى لتطويرها، فهذا القطاع املوازي لالقتصاد الرمسي، تقام التجارب 

 وتتبلور البدائل. 

 إشكالية االقتصاد االجتماعي والتضامين كبديل .1
وضوعا مركزاي عند احلديث عن ميثل ما يسمى بـ"االقتصاد االجتماعي التضامين" م

البدائل االقتصادية يف تونس اليوم، فهو يلقى تسويقا مهما من طرف الدولة واملؤسسات 
يستند االقتصاد "و املالية وبرامج التعاون الدويل والنقاابت واجملتمع املدين على حد سواء. 

العام من  اعاالجتماعي والتضامين على مفهوم مزدوج، يشرتك يف وجهه االول مع القط
املردود.  حيث احلرص على املصلحة العامة ويف وجهه الثاين مع القطاع اخلاص من حيث

ومع تنوعها يف الواقع، إال ان مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامين هلا مسات 
واجناز  املندرجة يف إطار مشروع اقتصادي منها غرض املنفعة االجتماعيةمشرتكة 
حركية تنموية قائمة على  وأخرياإدارة أخالقية ومة دميقراطية حوكعلى أساس املشروع 

. وتعين املصلحة العامة أن أيخذ االنسان األسبقية تعبئة لروح املواطنةو قاعدة جهوية
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على رأس املال. فهيكل االقتصاد االجتماعي والتضامين هو ابلضرورة يف خدمة مشروع 
 96املسامهني فيه. "  خيدم حصرامنفعة اجتماعية وليس مشروعا فرداي  مجاعي ذي

فلالقتصاد االجتماعي التضامين إذن مجلة من املقومات اليت جتعله ميثل جتديدا يف 
االقتصاد التقليدي التونسي. لكن هل ميكن إطالق صفة "البديل" على كل مشروع 

حتت هذه اليافطة ابلعشرات. يف الواقع، تعد التجارب املنضوية مجاعي تشاركي حملي؟ 
على متابعتها وأتطريها يف حماولة لبعث مشروعات  97ر العديد من املنظمات الدوليةتسه

تستجيب ملقومات هذه املنظومة اجلديدة. غري أن أغلبيتها تعتمد بشكل كبري على دعم 
خارجي وال ترتكز على وعي سياسي حقوقي مناهض للسياسات الليربالية. فهي وإن 

م مواطن شغل، يبقى وصفها كبديل اقتصادي متثل بديال عمليا ألصحاهبا فتوفر هل
لسياسات االقتصادية ومنوال التنمية وإعادة النظر فيها. اجتماعي رهن قدرهتا على نقد ا

إذن، يفرتض أن يكون لالقتصاد البديل بعد سياسي حقوقي ابرز من شأنه أن يدفع 
 حنو تغري السياسات ككل. 

كل منهما عن سبل االستقالل عن تتناول هذه الورقة جتربتني من تونس تبحث  س
املنظومة االقتصادية السائدة اليت مل تستجب لتطلعات الناس من شغل وعدالة اجتماعية 
فتطرح بدائل عملية حترتم حقوق أفرادها وكرامتهم وتدفع الدولة واجملتمع لالعرتاف هبا 

ستعرض وبقدرات مكونيها من نساء أو مهمشني ومساءلة الدولة عن سياساهتا. كما ت

                                                           
 املرجع السابق  96
واألملاين والفرنسي مرسي كوربس، االحتاد األورويب، الابس )خمرب االقتصاد االجتماعي التضامين(، التعاون اإليطايل  97

 وغريها.
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هذه الورقة أهم التحدايت اليت تواجه هاتني املبادرتني وهي معمل مامواتكس ابلشابة 
 . يف والية قبلي ابجلنوب التونسي 98قرب مدينة املهدية الساحلية وهنشري مجنة

وقع االختيار على هاتني التجربتني على اعتبار أهنما تتحليان خباصيات نرى أهنا 
ابإلضافة إىل كوهنا تندرج ضمن االقتصاد االجتماعي مفصلية يف نعتها ابلبدائل 

، أي أن هاتني التجربتني نتصابالتضامين. أما اخلاصية األوىل فهي تلقائية البعث واال
رأات النور مببادرة من أفراد بعد رفضهم لوضعية ما هتضم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية 

يات التسيري الذايت واجلماعي يف إدارة ال استجابة لفرصة متويل أو دعم، كما تعتمدان آل
شؤوهنا. أما اخلاصية الثانية فهي متعلقة إبجياد سبل لقلب موازين القوى مع الدولة 
والقطاع اخلاص مرتكزة على حلول ميدانية بديلة ودعم أهلي وقدرة على التنظيم 

ية حمددة اجلماعي. أما اخلاصية الثالثة فهي طرح هاتني التجربتني إلشكاليات اقتصاد
والتحلي بنظرة نقدية جتاه السياسات العمومية ومنوال التنمية استنادا خللفية حقوقية 

 وسياسية واضحة. 

 معمل مامواتكس.. حماولة فاشلة  .2
"عندما تكون جمموعة، ابملعىن الواسع للمصطلح، أي مثال عمال شركة أو متساكنو 

السليب لواقعهم وحياهتم،  حي أو مدينة، عندما يتوقف هؤالء األشخاص عن القبول
عندما ال يقفون مكتويف األيدي أمام الظروف اليت تفرض عليهم، عندما حياولون التغلب 
عليها والتحكم فيها تكون هناك حماولة للتسيري الذايت. وهناك متشي يف وحنو التسيري 

                                                           
 كلمة تونسية جمهولة األصل تعين الضيعة الشاسعة. 98



100 

 

لقانونية، الذايت. من هذا املنطلق، وأان أؤكد على ذلك، ليس التسيري الذايت ابملنظومة ا
 99)...( فهي طريق دائمة التجدد."

 القصة  .2.1
انطلقت القصة من مدينة الشابة بوالية املهدية الواقعة جنوب الساحل التونسي 
وهي منطقة صناعية متخصصة يف النسيج منذ أن ُسن قانون الشركات أوف شور أو 

ق عميق . معمل عادي، تقتات من العمل فيه نساء وفتيات يف خر 72ما يعرف بقانون 
حلقوقهن االقتصادية واالجتماعية وحىت اإلنسانية. يشتغلن مبعاش زهيد، حتت ضغط 

 100نفسي من صاحب املؤسسة الذي يستغلهن وال حيرتم كرامتهن. 

، متكنت النساء من كسر حاجز اخلوف وتكوين نقابة أساسية 2013يف يناير 
أن امتنع صاحب املعمل اتبعة لالحتاد العام التونسي للشغل تدافع عن حقوقهن بعد 

عن تسديد األجور، فتمكّن من حتسني ظروف العمل يف ظرف وجيز وبعد سلسلة من 
دينار يف الشهر  46دينار إىل  350االحتجاجات واملفاوضات: ارتفع املعاش من 

ومتكّن من فرض االحرتام وإيقاف املمارسات املهينة واحلصول على مقابل لساعات 
لعطل القانونية. غري أن قطاع النسيج عرف أزمة حادة إابن العمل اإلضافية وعلى ا

ألف  40ومت تسريح حوايل  2015و 2011بني  مؤسسات 300الثورة، أتت على 
، وعانت 2015101ابملئة يف  7ـعامل وعاملة كما تراجع التصدير يف هذا القطاع ب

                                                           
99 Denis Clerc, extrait du postface de « Créateurs d’utopies, Démocratie, 
Autogestion, Economie sociale et solidaire » (Pierre Thomé), Editions 
Yves Michel, 2012 . 
100 Résister et produire: La lutte des ouvrières de Mamotex, 
https://goo.gl/iYsOxm  

 https://is.gd/XSkyvq، 2016فرباير  12تصريح لرئيس الفيدرالية الوطنية للنسيج ابحلسن غراب،  101

https://goo.gl/iYsOxm
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دارة مؤسسة مامواتكس كالعديد من مثيالهتا من صعوابت مالية قد يكون لسوء اإل
شأن فيها فالتجأ صاحب املعمل إىل إغالقه قبل أن تتعمق صعوابته املالية وكان ذلك 
أخف األضرار ابلنسبة له بيد أنه مل يكرتث للتداعيات االقتصادية واالجتماعية لقراره 

 هذا على العامالت. 

من هنا، وحفاظا على مواطن الشغل، ابتدأت حماولة التسيري الذايت. أقيمت 
ت بني النقابة وصاحب املؤسسة أشرف عليها الوايل اقرتحت العامالت مفاوضا

مبناسبتها تسلم زمام األمور بشكل مجاعي يف املعمل وتسيري شؤوهنن حىت يتم إمتام 
املطلبية القائمة آنذاك فتتمكّن من استخالص أجورهن العالقة ودفع مستلزمات التغطية 

تسديد كامل الدين االجتماعي( شريطة )أي  االجتماعية واحلصول على مقابل العطل
 2000ابتعاد صاحب املعمل طيلة هذه الفرتة وختليه على أجره كمدير الذي يساوي 

للخياطة مبعتمدية الشابة  “مامواتكس”"متكنت عامالت شركة دينار يف الشهر. حيث 
مع صاحب املصنع املمثل القانوين للشركة  2016مارس  01من إبرام اتفاقية يوم 

تئناف النشاط بتمكني العامالت من تسيري العمل أبنفسهن وذلك إبعطاء تفويض الس
إداري ومايل إىل الكاتبة لضمان السري العادي للعمل إىل حني خالص أجورهن 
ومستحقاهتن. كما تعهد صاحب املصنع إبرجاع التيار الكهرابئي وتوفري املوارد األساسية 

د مت إمضاء هذه االتفاقية مبقر الوحدة احمللية لإلنتاج يف أجل ال يتجاوز األسبوع. وق
لتفقدية الشغل ابلشابة مع حضور كل من البحري اهلذيلي، الكاتب العام الحتاد الشغل 

 102احمللي ابلشابة وعمر املدوري، معتمد الشابة وشوقي امليساوي معتمد مركز الوالية. "

                                                           
، 2016رس ما 9، قريبا على نواة: يف الشابة، عامالت مصنع نسيج يسرّين وينتجن102

https://is.gd/2eIvg6 
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مل، سواء أن لكن سرعان ما ظهر عائق جديد حيث أن املزود األساسي للمع
كان ابملطلبيات أو ابملواد األولية )وبذلك الزبون شبه الوحيد للمعمل(، شركة على 

 امتنع العامالت بتزويد وعد أن فبعد به، مصاحله تقرتن ملك قريب صاحب مامواتكس
 حماولة فاصطدمت للمعمل. اجلديد ابلتسيري لالعرتاف استعدادا يبدي ومل ذلك عن

  .103أخرى لشركة كاملة تبعية ظل يف السوق إىل النفاذ بعقبة الذايت التسيري

 النسيج قطاع يف الدولة سياسات إشكالية تطرح مامواتكس .2.2
 تقريبا تعيش واليت املهدية لوالية اجملاورة املنستري والية يف النسيج قطاع حول تقرير يف

 قتصاديةاال للحقوق التونسي املنتدى يتعرض واالجتماعية، االقتصادية اإلشكاليات نفس
 الطبقة على وتداعياهتا اجملال هذا يف التونسية الدولة سياسة فشل أسباب إىل واالجتماعية

  العاملة:

 بسن السبعينيات يف التصدير حنو متوجهة صناعية سياسة الدولة انتهجت أن "منذ
 واسعة امتيازات إسناد مت القطاع ودفع االستثمار تشجيع إىل يرنو الذي 1972 قانون
 النصف يف العاملية املنافسة ابرتفاع التوجه هذا تعمق العامالت. حساب على تثمرينللمس
 على يشجع الذي اهليكلي التكييف برانمج يف قدما املضي وبعد الثمانينيات من األول
 التونسية الدولة تبنت العاملي. الشغل سوق تغريات حسب للمستثمرين امتيازات اسناد

 الصناعات هذه تعطيه الذي التفرد على حتافظ حىت اعاتالقط كل يف االنزالق سياسة

                                                           
جتري حاليا يف احملاكم قضااي عديدة رفعتها العامالت بصاحب املعمل تتعلق أبجورهن اليت مل تدفع، وحصصهن  103

اإلضافية وعطلهن القانونية وغريها، ويطالبنه بتسديد ما عليه وإعادة فتح املعمل بعد أن تفاوضن مع الشريك الذي 
العامالت، واقرتحن على صاحب املصنع تسيريا تشاركيا بينه وبني جلنة منتخبة منهن يف إطار قبل يف النهاية تزويد 

 جملس مؤسسة. 
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 لتعزيز القانونية األرضية الدولة إذن أعدت الزهيدة. العاملة اليد حيث من خاصة املعملية،
 104" النسيج. قطاع يف العمال استغالل

ففي حماولة التسيري الذايت هذه، حماولة إلعادة فتح املعمل الذي أغلقه صاحبه 
هو إلمخاد اندفاع العامالت يف الدفاع عن حقوقهن.  لبيات بقدر ماليس لغياب املط

فخيار إغالق املعمل مرتبط بعقلية كاملة مستندة إىل ترسانة قانونية تعطي للمستثمر 
واهلروب جبلده عندما يتعرض  األسبقية والسلطة الكافية للتعسف على العامالت

ات اإلطار القانوين جند مرونة لصعوابت مالية اتركا العامالت ملصريهن. فمن خاصي
قانون الشغل يف هذا القطاع )عقود قصرية املدى، مناولة، عدم ترسيم العامالت...( 
وغياب الرقابة الالزمة على املؤسسات املشغلة إلجبارها على احرتام القوانني بتعلة 

سسات تشجيع االستثمار، ومرونة القوانني املتعلقة ابإلفالس وتساهلها مع أصحاب املؤ 
على حساب العمال، وعدم احرتام املعاهدات واالتفاقيات الدولية يف جمال حقوق 

... 105العمال، واستحالة التتبعات العدلية يف حال إغالق املؤسسة أو تغيري إمثها
وبذلك، يصبح من السهل والنافع لصاحب املؤسسة إغالقها عند ظهور بوادر 

 كس خري مثال على ذلك. لصعوابت مالية أو حتركات احتجاجية وماموات

كبديل عملي هلذه السياسة، أييت اقرتاح التسيري الذايت وهدفه إجياد حلول عملية 
لفض املشكل أبخف األضرار: الشيء الذي مل يَر صاحب املعمل بدا من حبثه. كانت 

                                                           
104 Violation des droits économiques et sociaux des femmes travailleuses 
dans le secteur du textile (Etude du cas de Monastir), 
https://goo.gl/hhIYyC  
105 Violation des droits économiques et sociaux des femmes travailleuses 
dans le secteur du textile (Etude du cas de Monastir), 
https://goo.gl/hhIYyC  
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أوىل اخلطى اليت قامت هبا النقابة عند حماولة إعادة تشغيل املعمل هي التفاوض مع 
شؤون االجتماعية )املمثل احمللي للوزارة( الذي قبل إبعادة جدولة ديون املعمل معتمد ال

ومراعاة األزمة اليت مير هبا كما عرض مساعدته على إجياد زابئن جدد للخروج من 
التبعية للمؤسسة الشريكة. حيث تكمن اإلشكالية احلقيقية للمعمل يف كونه يقتصر 

 ا ابملناولة. على املناولة لدى شركة تعمل هي نفسه

فرضت عامالت مامواتكس عقلية جديدة يف التعامل مع األزمة عوض سياسة 
اهلروب إىل األمام اليت تشجع عليها الدولة، فقبلن بتحمل املسؤولية مكان املدير 
املتقاعس ودرسن إمكانيات التعامل مع الوضعية صحبة النقابة والتمثيليات احمللية 

تغليب املصلحة اجلماعية على املصلحة الفردية وأبخذ للدولة. تتسم هذه العقلية ب
 احلقوق االقتصادية واالجتماعية للعمال بعني االعتبار. 

 البدائل وتطرح النقايب العمل تطور مامواتكس .2.3
 ذايت تسيري جملموعة مث فعالة نقابة إىل منتجة مطيعة أايد من العامالت انتقال يكن مل
 يف بتكوينهن قام لنقايب زوجة إحداهن كون إىل ألمرا 106يرجعن هن بل التلقائي، ابألمر

 مساندة يف النقايب للتأطري األساسي الدور هنا يربز عنها. الدفاع وسبل حقوقهن جماالت
 اقرتاح لكن املؤسسات، أصحاب مع املفاوضة شروط وحتسني وتكوينهن العامالت

 عهد فحداثة التونسي. يديالتقل النقايب العمل على جديدا يبقى التشاركي الذايت التسيري
 النقابية( املركزية عن )استقاللية والتنظيم التحرك يف استقاللية من مكنتها املعمل نقابة

 العام االحتاد تقاليد من يكن مل ما احمللية النقابة بدعم كحل الذايت التسيري ابقرتاح وابدرن
 يف قصد، غري عن أو قصد عن سامهن، قد العامالت تكون وبذلك للشغل، التونسي

                                                           
، ألساسية، والبحري اهلذيلي كاتب عام االحتاد احمللي للشغلحوار مع سامية شوشان عضوة مكتب النقابة ا 106
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 التضامين االجتماعي االقتصاد اجلديد: العام اجلو يالئم مبا تونس يف النقايب العمل تطوير
 للمداخيل عدالة أكثر واقتسام اإلنتاج مواصلة مع الشغل مواطن على للمحافظة كحل

  العمال. حقوق على واحلفاظ

 والتضامين جتماعياال االقتصاد أبمهية تشيد نقابية تصرحيات عدة التجربة هذه تلت
 الثغرات" "سد على قادر هلا، كمكمل األقل على أو الرأمسالية، املنظومة عن كبديل
 النقابية للمواعيد العامالت دعوة ومتت االقتصادية. الفاعلية وحتسني األزمات" من و"احلد

 عن واملمثلني واملمولني النقابيني من مجوع أمام بشهاداهتن لإلدالء ابملوضوع تعىن اليت
 االجتماعي لالقتصاد قانون مقرتح إبعداد للشغل العام االحتاد وقام املدين. اجملتمع

 يف مهم دور مامواتكس لعامالت كان 107احلكومي القانون مشروع ينافس التضامين
  النقابية. املركزية أولوايت قائمة أعلى طرحه

 فبحث طمسه، نميك ال التشغيل سياسات يف النظر إعادة يف مامواتكس جتربة دور
 العامالت متكنت فقد أولوايته، قائمة يف التضامين االجتماعي االقتصاد وضع عن االحتاد

 مستقبال اجملال سيفتح الذي اجلديد القانوين اإلطار فيه يناقش سياسي فضاء خلق من
  عملية. بدائل لبلورة

 النسيج قطاع يف جديدة وتشغيلية اقتصادية ثقافة بوادر .2.4
 املنتخب النقايب اإلطار كامل يتمكن )مل عاطالت اليوم كسماموات عامالت

 أصحاب تضامن على يربهن مبا أخرى شغل مواطن إجياد من عامالت مخس من املتكون
 يعربن أغلبهن الصعوبة، متفاوتة ظروف يف أخرى معامل يف يشتغلن أو بينهم( فيما املعامل

 ويشعرن املوضوع يف احلديث عند ابملرارة وحيسسن "معملهن" إىل الرجوع يف إرادة عن

                                                           
 االحتاد العام للشغل مقرتح قانونه يف ندوة صحفية يف يوليو املاضي لكنه مل ينشر بعد للعمومقدم  107
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 العامالت لصاحل فيها البت مت األجور تسديد عدم يف قضية 60 الغرض يف رفعت ابخليبة.
 40 حوايل وكذلك أجورهن على يتحصلن أن دون املاضي مارس يف التنفيذ استعجال مع

 يف مطالبهن سقف العامالت راجعت بعد. أحكام بشأهنا تصدر مل تعسفي فصل قضية
 املعمل صاحب قبل حال يف القضااي عن ابلتخلي ابلتعهد األزمة لفك جديدة ولةحما

  شغلهن. مواطن أجل من النضال مواصلة كيفية يتباحثن حاليا وهن تشغيله إعادة

 التسيري فرض إىل تتوصل مل -اآلن حىت- أهنا مبا 108فاشلة التجربة هذه اعتبار ميكن 
 جتربة تعترب لكنها عائدات، أو أرابحا حتقق ومل تاجاإلن طور يف تدخل ومل ابملعمل اجلماعي

 العديد هناك هذه الذايت التسيري حماولة يف تونس. يف نوعها من األوىل أهنا حيث مهمة
  عليها: الوقوف جيب اليت النجاحات من

 وحتديد حقوقهن عن الدفاع من ومتكنهن العامالت لدى الوعي درجة ارتفاع 
 مكرتث غري مدير على عملي بديل حل وطرح لنضاهلن اسرتاتيجية ورسم أولوايهتن

  االجتماعية. لوضعياهتن

 اعتماد مع لذلك والتأهب املعمل بشؤون القيام على بقدرهتن العامالت وعي 
 تعدد رغم القرار إلختاذ ودميقراطية شفافة سبل وإجياد اجلماعية الذاتية اإلدارة آليات

  وعزميتهن. حلمتهن كسر حماوالت

 للمقاالت وموضوعا لإلهلام ومصدرا به وحيتذى يعرض مثال إىل قصةال حتول 
 جديدة. ثقافة بوادر وأنشأ مهما دفعا العامالت لقضية أعطى مما الصحفية

 االحتاد أجندة على التضامين االجتماعي االقتصاد موضوع فرض يف املسامهة 
  للشغل التونسي العام

                                                           
108 Le combat perdu des ouvrières de Mamotex, https://goo.gl/fwCsY1  
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يت لشيء أساسي وأويل متثل التحكم "إن حماولة التسيري الذايقول دونيس كالر: 
يف ظروف احلياة. تكون العالقات االجتماعية مكان والدة التسيري الذايت وأرضها، وهو 

فعامالت ماموتكس  109ليس ابلشأن االقتصادي على حدة أو السياسي على حدة."
توصلن لسبل "التحكم يف ظروف احلياة" عن طريق التآزر والتضامن واإلميان ابلقدرة 

ى التسيري الذايت واإلنتاج. فالعمل النقايب عموما يستوعب فكرة التسيري اهلرمي عل
كطريقة مثلى إلدارة املؤسسات. إعادة النظر يف هذه الفكرة ابقرتاح تسيري مجاعي ميثل 

 تطورا وجتديدا. 

  الثورة مثار فيها تقطف اليت الواحة مجنة: .3
 من العمال الواحة فتستقطب وةالذر  فصول يف عددهم يرتفع قار عامل مائة قرابة
 اسرتجعها اليت منتجة( خنلة 10800) مجنة واحة إهنا اجلريد: منطقة ومن األحواز

 من الدولة أممتها مث آابئهم من املعمر افتكها أن بعد الديكتاتور فرار قبل يومني أصحاهبا
 ملدة أجريهابت فيها التفويت الدولة فقررت أفلست اليت العمومية ستيل لشركة ُمنحت مثة

 كامل يف عمال 7 أو 6 سوى يشغال ومل هبا االعتناء حيسنا مل اثنني ملتسوغني سنة 15
 شبهة هذه التسويغ عملية حول حتوم ابلسقي. االهتمام على عملهم يقتصر الواحة،

  السنة. يف دينار ألف 40 يتجاوز مل اإلجيار سعر أن خاصة 110فساد

                                                           
109 Denis Clerc, extrait du postface de « Créateurs d’utopies, Démocratie, 
Autogestion, Economie sociale et solidaire » (Pierre Thomé), Editions 
Yves Michel, 2012 . 

، 2015يوليو  11، نواة، هنشري ستيل يف مجنة: املصلحة العاّمة قبل الربح اخلاصّ  110
https://is.gd/3Chyca 
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 قبلي( )والية التونسي اجلنوب يف مجنة ةبلد شباب توجه ،2011 يناير 12 ويف 
 مجاعيا استغالال استغالله يف وشرعوا يوما 96 دام اعتصام بعد واسرتجعوه 'اهلنشري" إىل
"خالفا للماضي، صارت املداخيل توزّع بني أجور العمّال، الذين ارتفع عددهم، وبني و

وهو ما يضعنا أمام  تعزيز إنتاجية األرض ودعم مشروعات تنمويّة لصاحل أبناء مجنة.
يف تونس: انتقلت فيها سلطة استغالل أرض فالحيّة من يد ” أتميم شعيب“أوّل جتربة 

رأس املال اخلاّص إىل يد اجملتمع املدين، وحتوّلت بفضلها املداخيل من أرابِح يف جيوب 
 111حفنة من األثرايء إىل مشروعات حتسّن حياة عامّة الناس. "

حة يف السنوات األربع األخرية منذ أن أصبحت تديرها فعال، تضاعف إنتاج الوا 
اجلمعية احمللية اليت تكونت للغرض )مجعية محاية واحات مجنة( فتضاعف اإلنتاج من 

، بعد أن كان 2014ألف يف سنة  800إىل مليون و 2011ألف دينار سنة  969
 112ألف دينار سنواي يف فرتة استغالل املتسوغني.  450مبعدل 

اليوم، ابإلضافة إىل تشغيل العاطلني عن العمل ابملنطقة واالستثمار  هنشري مجنة
يف حتسني اإلنتاج وظروف العمل، ميول العديد من املشروعات التنموية على غرار بناء 
أقسام يف املدارس واملعاهد ووحدات صحية وقاعة رايضة وبناء سوق للتمور واقتناء 

ميول مجعيات خمتلفة هتتم ابلثقافة واملعاقني سياريت إسعاف وغريها من املشروعات. كما 
واألطفال اخل. فهو يقوم بذلك مقام الدولة الغائبة يف هذه املنطقة املهمشة ويقوم هبذه 

 املهمة شبه املستحيلة أال وهي التنمية. 

 
                                                           

  املصدر السابق. 111
د. حممد كشكار، "مجنة وفخ العوملة"، حوار حول جتربة مجنة مع األستاذ طاهر الطاهري عضو مجعية محاية  112

 2016. من إصدار اجلمعية، 2015أكتوبر  28واحات مجنة بقلم حممد املثلوثي بتاريخ 
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 التسيري اجلماعي، سر النجاح  .3.1
الثورية  "يف خضم املوجةليست مجنة هي األرض الوحيدة اليت اسرتجعها أهاليها، 

اليت شهدهتا بالدان قامت حركة واسعة من اسرتجاع الفالحني لألراضي والضيعات سواء 
املسماة منها الدولية أو اليت على ملك رموز النظام السابق )...(. وإذا كانت أغلب 

قد عرفت تعثرا  2012و 2011جتارب اسرتجاع األراضي املنهوبة اليت شهدهتا سنتا 
سباب أمهها قوة الة القمع البوليسي وغياب التنظيم اجلماعي ابلنظر إىل عديد األ

لعمليات االستيالء وخاصة العجز على التقدم يف إدارة اإلنتاج داخل تلك الضيعات 
بشكل تعاوين متضامن بدل تقسيم االراضي وتفتيت ملكيتها مبا حال دون القدرة على 

 113استثمارها بطريقة منتجة. "

ة وفخ العوملة" تعددت جتارب اسرتجاع األراضي غري أن فمثلما يرد يف كتاب "مجن
، تطرق هذا األخري 114مجنة انفردت ابلنجاح. يف حوار مع عضو من جلنة التسيري املزكاة

لألسباب اليت جعلت جناح التجربة ممكنا: تنفرد جتربة مجنة بعدة مقومات تتعلق كلها 
ء على وحدة األرض وإرساء التسيري ابحلوكمة والتسيري متثلت يف االتفاق على فكرة اإلبقا

اجلماعي واقرتاح جلنة لإلدارة يتم تزكيتها بعريضة شعبية مع اللجوء للجلسة العامة يف 
كل قرار مهم. اللجنة حتظى بثقة اجلمنيني وحترص على احرتام الشفافية والتشاركية فيما 

ل التسيري هذا من تبقى الرقابة واملسائلة مالزمتني ملسار استغالل الواحة. زاد منوا
اإلحساس ابملسؤولية واالنتماء والتملك، حىت أن العديد من الشباب كانوا يشتغلون 

                                                           
 املرجع السابق.  113
 اجلمعية اليت أحدثت فيما بعد )مجعية محاية واحات مجنة(طاهر الطاهري الذي تطوع لرائسة  114
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 ،115دون مقابل يف أوقات فراغهم وأصبح جناح التجربة، خاصة بعد أن ذاع صيتها،
 لدى اجلمنيني.  مبثابة الرهان 116

ين مجعية تديرها جلنة من متطوعني لتقوم بتسيري شؤون تكو  2011مت يف مارس 
بعد سنة أوىل صعبة، جلأت فيها اللجنة إلطالق محلة تربع من األهايل والسلف الواحة. 

من جتار التمور واجلمعيات املائية ابملنطقة لتأمني رأس املال الالزم الستغالل الواحة 
والرفع يف األجور وحتسني وسائل  بصفة مستدامة، متكن الفالحون من مضاعفة املنتوج

 اإلنتاج وظروف العمل... من ذلك حتولوا إىل إجناز مشروعات لفائدة اجملموعة. 

من انحية أخرى، يعود النجاح يف تسيري اهلنشري إىل االنسجام االجتماعي الذي 
تعرفه اجملموعة، فمواطنو بلدة مجنة متكنوا من تغييب املصلحة الفردية لصاحل املصلحة 
العامة فلم تطلهم، على سبيل املثال، أتثريات االستقطاب السياسي الذي عرفته تونس، 
ال لغياب السياسة واالهتمام ابلشأن العام ولكن لوجود اتفاق ضمين حول علوية قضية 

 اسرتجاع اهلنشري. 

احلل البديل للسياسات الفالحية الفاشلة وملعضلة األراضي  .3.2
 الفالحية الدولية يف تونس 

 10على حوايل  1881حوذ املستعمر الفرنسي عند بسطه للحماية سنة است
ابملائة من األراضي الصاحلة للزراعة وهي األراضي األكثر خصوبة وإنتاجا واليت تقع يف 

عرب جمموعة من  1956املناطق الرطبة. ابتدأت عملية تونسة األراضي )أتميمها( منذ 

                                                           
115 La « comuna » del oasis de Jemna, https://goo.gl/14aOWA  
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 118تعمرين أو ابفتكاك األرضي املهملةمن طرف املس 117اآلليات: إما ابلبيع الطوعي
حيث اقرتضت تونس من الدولة الفرنسية لشراء  119أو ابعتماد بروتوكوال لنقل امللكية

مرات سعر السوق كتعويض  10ألف هكتار من املستعمرين بسعر يعادل  150حوايل 
 مث متت تونسة ما تبقى من األراضي. 120هلم وملساعدهتم على إعادة إنتصاهبم يف بلدهم

وقد حتصلت الدولة التونسية على ملكية  1964مبا مسي بقانون اجلالء الزراعي يف مايو 
 هنشري مجنة حتديدا مبوجب هذا القانون. 

كونت هذه األراضي املخزون العقاري الفالحي للدولة التونسية الفتية أي حوايل 
 مت هكتار من أراضي األحباس )األوقاف(، مث 83ألف هكتار ابإلضافة إىل  745

ألف هكتار  500ابملائة منها أثناء حكم بورقيبة فلم يبقى منها سوى  40التفريط يف 
 هكتار يف مجنة )يف األصل، ملكية مشاعية لألهايل(.  400تقريبا من ضمنهم حوايل 

اإلنتاج ويف  121"وقع االعتماد على األراضي الدولية لتكوين أوىل تعاضدايتمث 
ألف هكتار  379تعاضدية متسح حوايل  348بلغ عدد التعاضدايت  1968سنة 

وقد كان النظام يهدف من خالل ذلك إىل اعتماد تلك التعاضدايت كضيعات مثالية 
)مكننة عالية وإنتاجية مرتفعة حبكم التقنيات اليت أدخلها املستعمرون عليها( تشعّ على 

لكنّ تلك التجربة  حميطها من أجل تعصري الفالحة التونسية والرفع من اإلنتاج واإلنتاجية

                                                           
 1960و 1956الكني بني سنوات ألف لكبار امل 40ألف هكتار للدولة و 127 117
 1957مايو  7عند صدور قانون  118
 Protocoles de cession à la Tunisie des terres) 1963مارس  2و 1960أكتوبر  13 119

des agriculteurs français .) 
على هامش  حول واقع األراضي الدوليــــة 2015أغسطس  29هللا بنسعد ابلدمهاين يوم  مداخلة د. عبد 120

 االستشارات حول األراضي الدولية: كيف السبيل إلعادة هيكلة األراضي الدولية؟
 أو ما يسمى بقانون التعاضد. 1963مايو  25املؤرّخ يف  19تطبيقا للقانون عدد  121
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فشلت بسبب التطبيق املعكوس لتكوين التعاضدايت حيث وقع البدء ابلفالحني الفقراء 
والتغافل عن املالكني الكبار وفشلت بذلك أكرب فرصة للقيام إبصالح زراعي ممّا أّدى 

 122،123إىل إخنرام كبري اليوم يف هيكلة األراضي الفالحية."
لة التونسية يف تطبيق برانمج التكييف اهليكلي يف أوائل التسعينيات، بدأت الدو 

الفالحي اململى من صندوق النقد الدويل. ومتثلت اإلصالحات يف: من انحية، إعادة 
هيكلة الضيعات الدولية اليت مل حتقق األهداف املرجوة واليت حتتاج إىل استثمار وتثمني 

ى، التخلي عن األراضي وحتويلها إىل "شركات إحياء وتنمية فالحية". ومن انحية أخر 
الصغرى للمستغلني القدامى والتقنيني والفالحني الشبان وذلك بعقود إجيار على مدى 

سنة. يف احلقيقة، مل تكن شركات اإلحياء والتنمية الفالحية سوى سبل خلصخصة  25
"وحدات اإلنتاج التعاضدية" اليت أحدثت يف الستينيات وقد مثلت ختليا للدولة عن 

كانت نتيجة هذه   124هذا القطاع االسرتاتيجي ليستفيد القطاع اخلاص.دورها يف 
"االستغالل املفرط لألراضي وتلويثها ابستعمال املبيدات واألدوية الفتاكة السياسة 

وتدمري املوروث اجليين احملّلي ابلرتكيز على األصناف املستوردة واستنزاف املوارد املائية 
فساد بذلك منطق تراكم األرابح وحتولت الفالحة  "125دون التفكري مطلقا يف مستقبلها

                                                           
 مداخلة د. عبد هللا بنسعد ابلدمهاين، مرجع سبق ذكره 122
هذه التجربة وهو ما ميثل عائقا اليوم أمام إرساء يف الذاكرة الشعبية التونسية، ارتبطت فكرة التعاضد بفشل  123

 االقتصاد االجتماعي التضامين. 
124 Wassim Abidi, Dynamique d’Economie Sociale et Solidaire en 
Tunisie: Acteurs, Enjeux, Paradoxes et Perspectives de Construction, 
Mémoire de fin d’études, 2015 . 

 ، مرجع سبق ذكره بنسعد ابلدمهاينمداخلة د. عبد هللا 125
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من قطاع اسرتاتيجي هدفه حتقيق االستقاللية الغذائية والتشغيل إىل قطاع موجه حنو 
 التصدير. 

تتجلى إشكالية األراضي الفالحية الدولية بوضوح يف مجنة، فتأيت هذه التجربة 
كحل إلشكاليات   كبديل لسياسات الدولة الفاشلة من انحية ومن انحية أخرى

االستثمار اخلاص أو اإلدارة اخلاصة لألراضي الفالحية الدولية. فمن حيث استغالل 
األرض، توجه األهايل إىل ترشيد استهالك املاء واالعتناء اجلدي ابلواحة والعمل على 
إحيائها )مما يفسر الرتفيع يف عدد العاملني( مع وجود برانمج للعودة إىل االستغالل 

ي املتكامل "ذو الثالث طوابق" الذي جيمع بني إنتاج البقول والغالل والتمور التقليد
يف منظومة مستدامة ومتكاملة على نفس األرض. ومن انحية العائدات، االستثمار 
لصاحل اجملموعة يف مشروعات اجتماعية متنوعة مع التوجه حنو تطوير الضيعة والرتفيع 

ييون عن سبل إنشاء وحدات تعليب وحتويل من قدرهتا التشغيلية حيث يبحث اجلمن
جنح اجلمنييون  126لتمكني اليد العاملة النسوية من املشاركة يف الدورة االقتصادية. 

حيث فشلت الدولة وتداركوا السياسات الكارثية اليت ساقتها هذه األخرية يف فرتة وجيزة 
 لكن جبهد مثني وصرب وحكمة. 

 تسوية الوضعية، املرحلة احلامسة  .3.3
على قضية هنشري مجنة  -رئيس مجعية محاية واحات مجنة-عرب طاهر الطاهري ي

"هي أكرب وأقدم مظلمة حتولت إىل قضية فساد إذ تعود جذور املسألة إىل سنة فيقول 
. يعيش األهايل هذه التجربة كاسرتداد حلقهم املشروع ملا افتك املستعمر أرضنا" 1912

هم والقيام بدورها يف التنمية واإلصالح وما أمام فشل ذريع للدولة يف محاية مصاحل

                                                           
 .2016حوار مع طاهر الطاهري وعمال الواحة، أغسطس  126
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النتائج اإلجيابية لقراراهتم إال دليل دامغ على أحقيتهم يف تسيري أرضهم. غري أن تسوية 
الوضعية القانونية ألراضي الواحة معقدة فبحوزة املواطنني إثبااتت ملكية تعود إىل بداية 

م واستغالهلا حىت اجلالء الزراعي يف القرن املاضي قبل أن يقوم املعمر ابفتكاك أراضيه
. من ذلك، وبعد أن بسطت الدولة عليها سيطرهتا، اتفق اجلمنيون مع هذه 1964

-األخرية يف الثمانينيات على إعادة شراء أرضهم ومجعوا نصف املبلغ املطلوب آنذاك 
بل مت  127وقاموا بتسديده، غري أهنم مل يتحصلوا مقابله على شيء -ألف دينار 40
تخدام املبلغ للقيام مبشروعات رحبية مثل نزل "الواحة" يف مدينة قابس اجملاورة اس

 ومشروعات أخرى مل تعد ابلنفع على مجنة وأهاليها. 

" منذ أن اسرتد اجلمنيون أرضهم وهم يف وضعية غري مستقرة ففي حوار صحفي، 
 ”عصابة“د أّن أعضاء مجعيّة الدفاع عن واحات مجنة هم جمرّ  128يعترب رضا بن عامر

من اللصوص، يقودهم رئيسها الطاهر الطاهري )...( وقد سبق له أن رفع ضّده قضيّة، 
املتسوّغ السابق متمسّكا ابسرتجاع األرض  يزال وما. فيها النظر بّليڨ رفضت حمكمة

أو أبن تعوّضه الدولة عنها، ورفع يف الغرض قضيّة اثنية ضّد وزارة الشؤون العقاريّة، اليت 
ه األرض يف عهد الوزير األسبق رضا قريرة. االّ أّن احملكمة ظّلت تؤّجل البّت سوّغت ل

 فيها املرّة تلو األخرى. "

اختذ وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مربوك كشريد  2016سبتمرب  3يف 
كان له وقع إعالمي مهم مفاده منع مجعية محاية واحات مجنة من بيع "الصابة"   129قرارا

لفائدهتا ويعطي للوزارة حق مصادرهتا والتصرف فيها مما أاثر غضب األهايل  )احملصول(

                                                           
 د. حممد كشكار، مجنة وفخ العوملة، مرجع سبق ذكره 127
 املتسوغ السابق للهنشري 128
 .2016حوار هاتفي مع طاهر الطاهري، رئيس مجعية محاية واحات مجنة، سبتمرب  129
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واستنكارهم الشديد فدخلوا يف اعتصام مفتوح ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر اإلدارة 
مت تنظيم اجتماع عاجل مع مكتب الوزير يف  130اجلهوية لكتابة أمالك الدولة بقبلي. 

فاألهايل يرفضون  131التفاوض حول حل للمشكل،األسبوع نفسه للتباحث يف األمر و 
بتاات حرماهنم من جين مثار عملهم وإعادة افتكاك أرضهم وهم مقدمون على التصعيد 

 يف حال تعنت السلطات وتعديها على ما يعتربونه حقا مشروعا. 

إن التفاعل اإلجيايب الذي تلقاه هذه التجربة لدى األهايل من جهة والناشطني 
جملتمع املدين من جهة أخرى، يعطيها جماال سياسيا ال أبس به للتفاوض السياسيني وا

مع السلطة حتت ضغط شعيب مهم، والكل، اىل حد كتابة هذا املقال، يف حالة أتهب 
 حتسبا ألي متّش جائر أو اعتباطي حيرم اجلمنيني من حمصوهلم أو من أرضهم. 

للوضعية العقارية، يتمثل يف ابملقابل، تقدم مجعية محاية واحات مجنة حال مؤقتا 
إحداث شركة إحياء وتنمية فالحية مطابقة للقانون حىت يتسىن هلا أتجري األرض بصفة 
قانونية واستغالهلا على أن تقبل وزارة أمالك الدولة تسويغها للشركة يف إطار مراكنة 

 تضمن بقاء الضيعة ألصحاهبا. 

 دروس من جتربة مجنة  .3.4
سة الدميقراطية احمللية وعقد اجتماعات شعبية وأخذ "مبمار يقول طاهر الطاهري 

رأي املواطن كنا قادرين على أخذ القرارات الصائبة، وملا مارسنا فوقيا وجدان صعوابت 

                                                           
، 2016سبتمرب  5، نواة، 2016ك الدولة متمسكة مبصادرة حمصول هنشري الستيل جبمنة: أمال 130

https://is.gd/qbIFDm 
اقرتح األهايل جمموعة من احللول مثل حتويل العائدات لبلدية مجنة، أو حتويل ما يتبقى من األرابح إىل الوزارة  131

ئمة. والتفاوض ما زال جاراي حىت بعد أن يتم اقتطاع تكاليف السنة الفالحية املقبلة وميزانيات املشروعات القا
 الساعة. 
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. ال شك يف أن أهم جناح عرفته جتربة مجنة يكمن يف إحداث إطار "132يف مترير آرائنا
نا، انفردت به هذه مجاعي شفاف لتسيري الضيعة وهو الشيء الذي، كما سبق وقل

اجملموعة. أخذ تركيز هذا اإلطار جهدا كبريا وجه حنو النقاش والتحسيس واإلقناع، 
حيث أنه يف بداية السنة األوىل من التسيري تعالت بعض األصوات املطالبة بتقسيم 
الضيعة على األهايل لكن سرعان ما ابن للجميع أن املصلحة اجلماعية تكمن يف اإلبقاء 

 ا فكان هذا البديل األول: تغليب املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة. على وحدهت

بعد االتفاق على التسيري اجلماعي، مت تداول وسائل اختاذ القرار وتقسيم 
املسؤوليات، وهنا لعب املعطى احمللي والثقايف دورا مهما يف منح الثقة جملموعة من 

وذلك عن طريق عريضة شعبية، ابملقابل األشخاص حىت يقوموا ابلتسيري اليومي للضيعة 
وضعت آليات للرقابة تعتمد على الشفافية واحلوار والرجوع للجلسة العامة، اليت تعقد 
يف "ساحة العني" وسط البلدة، عندما يتعلق األمر بقرار أو مقرتح مهم وهنا يكمن 

لك احملاسبة. ال البديل الثاين يف اعتماد آليات الدميقراطية التشاركية أو املباشرة وكذ
حيث تنحصر بعض  133تنطبق على هذه التجربة صفة التشاركية مبفهومها التقليدي،

صالحيات القرار لدى أعضاء اهليئة املديرة للجمعية فيما يظل العمال أجراء لدى 
املؤسسة، قد يلجأون لإلضراب أو االحتجاج يف بعض األحيان، لكن ظروف عملهم 

 شغليهم تتسم ابالحرتام والتواصل والوفاق. حتسنت بشكل واضح وعالقتهم مب

أما ابلنسبة لتكوين رأس املال الالزم الستغالل اهلنشري، فقد اعتمد األهايل هنا 
أيضا على بديل عن االقرتاض من الدولة أو من املؤسسات البنكية )قد يكون ذلك 

                                                           
 .2016حوار مع طاهر الطاهري، رئيس مجعية محاية واحات مجنة، أغسطس  132
 هنشري ستيل يف مجنة: املصلحة العاّمة قبل الربح اخلاّص، مرجع سبق ذكره 133
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ة( وهو تنويع نتيجة استحالة اعتماد سبل التمويل التقليدية اليت حتتاج لثبات امللكي
 املصادر بـ:

  33دينار للفرد مكنت من احلصول على  30مجع تربعات من األهايل بقيمة 
 ألف دينار.

 22  .ألف دينار سلفة من اجلمعيات املائية احمللية 

 120  ألف دينار سلفة من جتار متور على أن يتمتعا ابألولوية يف "ختضري
 الصابة" )شراء احملصول(.

  اجلمعية من أساتذة ومجعيات أخرى مببلغ ألفي دينار مسامهة من أصدقاء
 134وربع.

  التعويل يف الفرتة األوىل على العمل التطوعي الذي قام به شباب املنطقة لفائدة
 اجملموعة. 

كما انتهج اجلمنيون مسارا بديال فيما خيص االنتفاع اجلماعي ابلعائدات، فعوض 
مار يف مشروعات تنموية تعود ابلنفع على أن يلتجوا إىل تقسيم األرابح اختاروا االستث

األهايل وذلك على مدى أجيال. يف هذا اخليار إميان أبن رفاهة الفرد وتوازنه مير بتحقيق 
العيش الكرمي للمجموعة وفيه بوادر لعقلية تعايش جديدة يصفها اجلمنيون عند احلديث 

 . 135عن جتربتهم بـ"االنسجام"

من أجنح املبادرات اليت عرفتها تونس بعد الثورة. ميكن القول إن هذه التجربة تعد 
فهي ابإلضافة إىل تكريسها ملبادئ االقتصاد االجتماعي التضامين، تفتح العديد من 

                                                           
 د. حممد كشكار، مجنة وفخ العوملة، مرجع سبق ذكره 134
 2016الحني وأعضاء اجلمعية مت يف يوليو حوار مع الفمت رصد هذا من خالل  135
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اآلفاق البديلة يف عالقة ابلسياسات الفالحية للدولة وعلى وجه اخلصوص ابلنسبة 
س. إن األزمة الراهنة بني لألراضي الدولية اليت متثل أكرب عائق أمام تطور القطاع يف تون

أهايل مجنة والسلطة ستكون مبثابة االمتحان هلذه التجربة الفريدة البديلة ويقول طاهر 
"نعترب جتربتنا رائدة وهي رد على دعاة اخلصخصة ومنوذج لالقتصاد الطاهري: 

االجتماعي التضامين ومطروح علينا إجناحها. وجناحها ليس مسؤولية أصحاب االرض 
)...( لنا صفر فاصل أخطاء ولو قدر لنا املواصلة أو أجربان على ذلك، وحدهم. 

 " 136فسنواصل بنفس العزمية خدمة ملصلحة أهلنا. 
 البدائل العملية من تونس، أتسيس لثقافة اقتصادية جديدة  .4

نرى يف هذين املثالني العديد من أوجه التقارب رغم اختالفهما اجلوهري فيما خيص 
، أتتيان كردة فعل على مظلمة )إغالق املعمل ابلنسبة ظروف االنتصاب. أوال

ملامواتكس وافتكاك األرض ابلنسبة جلمنة(، يف كلتا احلالتني، وّلد اإلحساس ابلغنب 
وابلظلم إرادة مجاعية هدفها اسرتداد احلق املهضوم. ابلنسبة لعامالت مامواتكس، سرّع 

 الذايت لكنه أبقى على تلقائيتها. أما دعم النقابة ودورها التوعوي يف بلورة فكرة التسيري
يف مجنة، فإن الوقت كان نصري الفالحني اللذين إستغلوا ضعف الدولة قبيل هروب بن 

 علي السرتجاع أرضهم. 

اثنيا، كان لعاملي التنظيم الذايت والتحرك اجلماعي دور مهم يف إجناح كلتا 
جاعة للوقوف أمام رؤوس األموال التجربتني، فقد أعطيا لألفراد اجلرعة الالزمة من الش

والسلطة، وتبني ذلك من سلسة التحركات االحتجاجية اليت قامت هبا اجملموعتان دفاعا 

                                                           
 د. حممد كشكار، "مجنة وفخ العوملة"، مرجع سبق ذكره 136
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عن احلقوق. من ذلك، حتولت القدرة على التحرك اجلماعي إىل قدرة على التسيري 
 الذايت، على األقل يف مثال هنشري مجنة. 

درة اإلجيابية، فلم تقتصر العامالت على اثلثا، تتسم التجربتان بوجود روح للمبا
وسائل االحتجاج والتفاوض بل بلورن حال مجاعيا ورؤية واضحة على كيفية اخلروج من 
األزمة. أما يف مجنة، فاالنطالق يف البحث عن متويالت ويف استغالل األرض أعطى 

لق مواطن للمجموعة جماال كافيا إلثبات جديتها وقدرهتا على التسيري وجناعتها يف خ
شغل ومشروعات تنموية. كما أنه يف كلتا احلالتني، مت التوجه تلقائيا حنو شكل اجتماعي 

 تضامين فيه تغييب للمصلحة الفردية أمام املصلحة اجلماعية. 

رابعا، من أهم خصوصيات هاتني التجربتني أهنما تنقدان بشدة سياسات الدولة 
نساء على وعي اتم أبن هترب صاحب كل يف جماهلا. أما يف مثال مامواتكس، فال

املعمل من مسؤوليته وتدمريه ملواطن الشغل لنتيجة مباشرة لسياسة التشجيع على 
االستثمار اليت تنتهجها الدولة التونسية، سياسة منحازة للمستثمر على حساب 
العامالت وحقوقهن تتكرس إبطار قانوين غري عادل مينحه امتيازات وال يسمح مبحاسبته 

ساهل معه إن ساء اإلدارة أو هتاون. أما يف مثال هنشري مجنة، فالفالحون ينقدون ويت
بشدة سياسة الدولة يف القطاع الفالحي ككل ويف التناول قضية األراضي الفالحية 
الدولية ابخلصوص. مث يذهبون إىل أبعد من ذلك بتعويض الدولة يف جماالت اجتماعية 

 عدة كالصحة والتعليم والثقافة. 

تدل هذه التقاطعات بني التجربتني على أن الوعي اجلماعي وصل على املستوى 
احمللي إىل درجة من النضج تسمح جملموعات بفرض )أو على األقل حماولة فرض( حلول 
بديلة يف التعامل مع اإلشكاليات االقتصادية اليت تواجههم. تضع هذه احللول نصب 

عية حملية وتقودها قيم تضامنية، هذا ابإلضافة أعينها املصلحة اجلماعية وترتكز على شر 
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إىل وعي بفشل سياسات الدولة ومطالبة ملحة إبعادة النظر فيها، وهذه، مما ال شك 
 فيه، بوادر ثقافة اقتصادية تضامنية جديدة يف تونس. 
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 واإلدارة التضامين دقتصالال املغرب من عملية وبدائل جتارب
 الذاتية

 رجاء الكساب
 مقدمة

 تستخدم منظمةو  آلخر، بلد من والتضامين االجتماعي االقتصاد مفهوم لفخيت
واملتمثل ، 2009 توبركأ يف جبوهانسربج عليه االتفاق مت الذي التعريف الدولية العمل

 والروابط التآزرية املنفعة وجمتمعات التعاونيات، ال سيما واملنظمات، املنشآت يف:
 واخلدمات السلع نتاجإب خصوصا تتميز اليت االجتماعية واملنشآت واملؤسسات

 وتعزيز واالجتماعية االقتصادية األهداف حتقيق إىل ذاته الوقت يف والسعي واملعارف
 137.التضامن

 تعد اليت التضامنية املمارسات من خمتلفة أشكاال القدمي منذ املغرب عرف وقد
 كانت حيث ة،والزراع األرض بشؤون يتعلق فيما تقاليده، خاصة من يتجزأ جزءا ال
 ختتلف أن وميكنها (،....تيبضيت. اتفكورت، )تويزة، القبائل عند سائدة األعراف

 وخصوصا األخرى القانونية األنظمة أتثري حيث من ختتلف أهنا ألخرى، كما قبيلة من
 لتأثريات خضعت قبائل بني اجملال هذا يف التمييز اإلسالمية. وميكن الشريعة نظام

 تقاليدها على حافظت قبائل وبني املغرب، إىل اإلسالم دخول بعد عميقة إسالمية
 138 .اإلسالمية الشريعة هبا أتت اليت القوانني عن منأى يف وأعرافها

                                                           
137 Regional Meeting-AFRM. 12-P. 7-2011-09-0269-Ar. Docx 

 10، ص2004والقانون،  العرف بني األمازيغي اجملال يف االجتماعية العالقات احلسني، رشيد 138
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منذ مخسينيات القرن العشرين،  واجلمعيات التعاونيات أبمهية املغرب رتفاع وقد
 القرن احلايل.  بداية إال يف ومهيكلة منظمة بصورة الظهور يف القطاع هذا يشرع لكن مل

 للعامل العقارية البنية يف خاصة مبكانة اجلماعية األراضي ومن جهة أخرى، حتظى
 وتعترب والرعي للزراعة الصاحلة األراضي مساحة ثلث حوايل تشكل حيث القروي
 قابلة وغري للعشرية مجاعي ملك أهنا اجملتمع. ورغم من عريضة فئات عيش مصدر

 بداية يف املغرب على املعمرين توافد بداية منذ والسطو للنهب تعرضت فقد للتفويت،
 سياسة انهجني الفالحية األراضي أجود على ابالستيالء قاموا حيث العشرين، القرن
 القاحلة.  املناطق يف وحماصرهتم اخلصبة األراضي من الفالحني إبعاد

 استعراض اللخ من ين ابملغربالتعاو  النشاط على الورقة يف احملور األول هذه وتركز
 تغيريات واستعراض من به حلق وما التعاونيات ألوضاع التارخيي واملؤسسي السياق

 من اخلروج على يساعد أن ميكن منوذجا تعد واليت الفالحية للتعاونيات انجحة جتربة
الثاين،  الورقة يف احملور تستعرض . كمااملغرب يف القرى لسكان اخلانقة األزمة االقتصادية

من خالل القوانني املؤطرة هلا  مجاعي بشكل أراضيها إدارة يف الساللية ماعاتاجل جتربة
 بعدما خصوصا اآلن إىل الفرنسي االستعمار عهد منذ تغيريات من عليها طرأ وما

 بزواهلا.  هتدد خمتلفة لوبيات أطماع حمط أصبحت
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 ألول: النشاط التعاوين املغريبا احملور
I. ⃰ية املغرب التعاونية احلركة تطور 

  139اآليت: يف متثلت أساسية مراحل بثالث املغربية التعاونية احلركة مرت

  االستقالل قبل ما مرحلة .1
 الفرنسية احلماية ، قيام1956إىل  1937 من املرحلة اليت امتدت هذه شهدت

 أنشئت قدو . التقليدية احلرفية واألعمال الزراعة يف نشاطها تركز تعاونية 120 إبنشاء
منها  يبق ومل سيا،سيا منها الغرض وكان الفرنسية احلماية خلدمة آنذاك اتالتعاوني هذه

 فقط.  37 سوى 1956سنة  االستقالل حلول مع فاعال

 1983حىت  1956 من االستقالل بعد ما مرحلة .2
 يد يف كأداة التعاونيات بتشجيع حديثا املستقلة الدولة قيام املرحلة هذه شهدت

. منها الفقرية وخاصة املغربية املناطق من العديد يف قتصاديةاال التنمية على تعمل الدولة
 اخلاصة والتشريعات القوانني من العديد صدور التعاونية احلركة شهدت اإلطار هذا وىف

 قانون هناك يكن مل اليت التعاونية األنشطة من العديد على القانونية الصفة إبسباغ
اإلسكان...  وتعاونيات التعدين اونياتبتع اخلاص القانون صدور مثل إطاره يف تندرج
 إخل. 

                                                           

⃰  بتعاون مع الباحث عبد املوىل إمساعيل، الذي قام مبجموعة من الزايرات لتعاونيات خمتلفة هذا اجلزء من الدراسة مت
 . ابملغرب من حيث نشاطها أو جماهلا الرتايب

والتنمية.  البيئة يف جمال ابحث إمساعيل، عبد املوىل. حالة دراسة يف املغرب، التضامين واالقتصاد التعاونيات 139
 2015 ماعية. اكتوبراجل للحقوق املصرية اجلمعية
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 إحكام إىل ابإلضافة للتعاونيات املنظمة يعاتلتشر ا بتعدد املرحلة هذه تتميزو 
 صارت حيث ،اإلدارية وأ املالية الناحية من سواء التعاونيات مجيع على الدولة قبضة
 يتأت املالية تاملساعدا كل كانت قدو . للدولة اتبعة مؤسسات مبثابة التعاونيات هذه
عليها،  والقائمني للتعاونيات املبادرة روح تضييق على عمل الذي األمر ،الدولة من

 االختيارية.  وليست اإلجبارية الطبيعة ونياتالتعا هذه داخل العضوية على غلب كما

 أنشئت حيث املرحلة، هذه تعاونيات مناذج أهم الزراعي اإلصالح تعاونيات وتعترب
 ألف 340 حوايل عليهم الدولة وزعت بعدما فالح ألف 5. 26ضم ت تعاونية 670
 كانت تواضعها على التجربة . وهذهاملعمرين من املسرتجعة األراضي من هكتار

 نظرا متضامن جمتمع سسأ رساءإو  للثروات العادل التوزيع انطالق بداية ستشكل
 سببب العملية هذه شالإف سيتم لكن القبائل، فرادأ بني زرآوالت التضامن تقاليد لوجود

 التحكم تعاونية ليتم كل رأس على ابتسااحل ومراقب مدير تعيني مت حيث بريوقراطية،ال
شؤوهنا.  وتدبري تسيري يف واسعة صالحيات إعطائها وعدم التعاونيات هذه مصري يف

 سوداء صناديق عن عبارة أصبحت اليت التعاونيات داخل الفساد مسلسل وسيستمر
 التعاونيات على الديون وسترتاكم مطلق بشكل احلساابت ومراقبو ملديرونا فيها يتصرف

 . 140لكبذ علم املنخرطني للفالحني يكون نأ دون
 عدد تطور إىل الفرتة تلك يف صدرت اليت والقوانني التشريعات أدت وقد

 هذه رافق . كما1983 سنة تعاونية 2000 إىل 1957 سنة 63من  التعاونيات

                                                           
 https://is.gd/NgEdrY، 2011هلناوي،  ، حسنيابملغرب الزراعي االصالح حول 140
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 عمومية كمؤسسة 1975 سنة هيكلته عادةإو  التعاونيات تنمية تبمك إنشاء املرحلة
  141. واملالية القانونية واملساعدة واإلعالم التكوين جماالت يف التعاونيات لدعم

 للتعاونيات موحد قانون صدور بعد ما مرحلة .3
 يدخل مل الذي ،1983سنة  للتعاونيات موحد قانون وربصد املرحلة هذه متيزت

سنة  التعديالت عليه جمموعة من أجريت . وقد1993 سنة يف إال التنفيذ حيز
  2014.142مث سنة  ،2011

 تتألف ابعتبارها للتعاونية الدقيق التعريف اجلديد، القانون يتضمنه ما أهم ومن
 اخلاصة واملبادئ سسألا حتت وذلك اعتباريني أو طبيعيني األشخاص من جمموعة من

 ابحللف جاءت كما ابلتعاون اخلاصة الدولية نفس املبادئعلى والقائمة  ابلتعاون
  143الدويل.  التعاوين

 تتمتع اعتبارية أشخاص التعاونيات أن على منه الرابعة املادة يف القانون أكد كما
 لألجانب يتاح منه، 11 املادة . ومبوجبيلاملا وابالستقالل الكاملة القانونية ابألهلية

 املغربية، ضياألرا على ينالتعاو  النشاط يف راطابالخن املقيمني غري أو املقيمني سواء
 ابلتعاونية.  اخلاصة اإلدارة جمالس حىت أو ابلعضوية يتعلق فيما سواء وذلك

                                                           
141 le Bureau du Développement de la Coopération (BDECo), 
http://www.odco.gov.ma/fr  

 عن إال يصدر ال قانون مبثابة نص هو )الظهري 2014ية سنة الصادر ابجلريدة الرمس 12- 112رقم  الظهري 142
 نفوذهم مبناطق الزوااي شيوخ يستظهرها سلطانية رسالة مبثابة قبل من وكان رفضه، أو مناقشته جتوز وال فقط، امللك
 تعيينهم(.  عند والوالة

  https://goo.gl/ihBCkJاليوم الدويل للتعاونيات، معلومات أساسية، موقع األمم املتحدة،  143

http://www.odco.gov.ma/fr
https://goo.gl/ihBCkJ
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 إشعار ويتعني القانوين شكلها كان كيفما شركة إىل تتحول أن للتعاونية جيوزو 
 من اربقر - التحويل هذا ومبوجب عي،االجتما ابالقتصاد املكلفة احلكومية السلطة

 يبقىالناشئة. و  الشركة إىل التعاونية أصول نقل يتم -العمومية اجلمعية أعضاء مجيع
 ،حتويلها قبل التعاونية من االنسحاب يف احلق التحويل على املوافقني غري لألعضاء

 . املالية حقوقهم يعادل مقابال احلالة هذه يف ويتقاضون

 احتاد إنشاء يف الغرض فسن ذات التعاونيات حق على القانون هذا نص كما
 التعاونية االحتادات لتلك وميكن، أكثر أو تعاونيات ثالث هاعدد كان إذا ينتعاو 

القانون.  من94املادة  اليت ميكن إنشاها مبوجب للتعاونيات، الوطنية اجلامعة يف االخنراط
 إبداء كوكذل التعاونية، احلركة وتنمية إنعاشو  التعاون مبادئ هبذه اجلامعة نشر ويناط

 تشجيع أيضا، هبا . ويناطابلتعاون اخلاصة والتشريعات ابلنصوص يتعلق فيما أيالر 
 التعاونيات واحتادات التعاونيات بني التوأمة األجنبية، التعاونيات مع املتبادل التعاون
 وخارجه.  املغرب داخل التعاونية احلركة متثيل وكذلك واألجنبية، املغربية

 بعمل املتعلقة اإلدارية القيود من العديد توجد خراآل اجلانب وعلى ولكن
 التعاونية أعضاء تطال اليت العقوابت من جمموعة على القانون نص كما ت،التعاونيا

 . ابلقانون الواردة ابلنصوص اإلخالل حالة يف إدارهتا جمالس أو

 العضويةو  التعاونيات منو يف اكبري  دورا للتعاونيات املوحد القانون إلقرار لقد كان
 زاد قد التعاونيات عدد أن إىل نشري أن ويكفي التعاونيات، هذه عليها تشتمل اليت
 النسيج أصبح حبيث ،178%بنسبة  2014 إىل 2005 بني املمتدة الفرتة يف

 متعاوان 461.878 يضم تعاوين واحتاد تعاونية 13.882 من يتكون املغريب التعاوين
 124و قطاع22 على التعاونيات هذه ، وتتوزع2014سنة  هناية إىل غاية ومتعاونة

 وهي: املغربية التعاونيات على رئيسية قطاعات ثالث هيمنة مع األنشطة من نوعا
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 ويبلغ . هذا.8%بــ %، والسكن21.5بــ التقليدية ، الصناعة66.7%بــ الفالحة
 ألف 25 من يقرب هبا ما ويعمل درهم مليار 6.4 التعاونيات هذه مال رأس جمموع

 144عامال. 

 1213التعاونيات ) سيدة يف ألف 25 عن يزيد ومن جهة أخرى، تنخرط ما
األرجان  زيت نشاطها خاصة يف درهم( يرتكز مليون 13إىل  يصل تعاونية برأمسال

 :النسائية التعاونيات مناذج بني ومنواليدوية.  التقليدية واحلرف ومنتجاته

 أرجان لشجرة "أمل"تعاونية  -

 إال تنمو ال حيث العامل يف النادرة األشجار من (Argan) أرجان شجرة تعد
 املغرب، غرب جنوب الصغري األطلس جبال مناطق يف خاصة ،واملغرب املكسيك يف
 إنسانيا.  غابواي إراث أرجان شجرة حميط اعتبار إىل "اليونسكو"منظمة  دفع مما

 زيوت وحتضري وهتيئة جين جمال يف ابملغرب القروايت النساء من اآلالف تشتغل
 ولتسويق عملهن لتدبري تعاونيات إطار يف منهن عشرات املتنوعة. وتنتظم أركان

 واالقتصادية االجتماعية احلياة يف ملموسة تغيريات إىل أفضى الذي األمر املنتجات،
 األسرية.  عالقاهتن ويف النساء هلؤالء

 أركان زيت إنتاجو  تسويق يف ختصصت اليت النسائية التعاونيات عدد يفوقو 
 جتارية عالمة منها كل انلت تعاونيات عشر من أكثر بينها من تعاونية، 140 ابملغرب

 اجملال.  هذا يف عملها متيز

                                                           
144 le Bureau du Développement de la Coopération (BDECo), 
http://www.odco.gov.ma/fr 

http://www.odco.gov.ma/fr
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 والعزلة الفقر حماربة يف سامهت وقد التعاونيات هذه إحدى "أمل"تعاونية  تعترب
 كانت صويرة. وقدال إلقليم التابعة متنار""مبنطقة  القروية املرأة منها تعاين كانت اليت
 بشكل إما طحنها مث وجتفيفها أرجان شجرة مثار وجين جبمع تقوم قبل، من املرأة

 نصف بطريقة أو الغذائي، لالستعمال الزيوت الستخراج الرحى بواسطة تقليدي
 التعاونية وصحية. وبفضل طبية استخدامات ذات زيوت على للحصول ميكانيكية

 يف واستعماهلا الزيوت الستخراج يثةحد وطرق وسائل استعمال من متكنت
 . التجميل أو لألكل مستحضرات

 رزازاتبو  للزربية تعاونية "ازانكن"  -
 2008منذ  أتسست القدمي، األمازيغي الزرايب/السجاد نتاجإل تعاونية وهي

جاءت فكرة  مث األغنام، ومن عير  على ئييسيالر  قروية يعتمد نشاطها منطقة يف وتوجد
 االستفادة على تقوم استدامة كثرأ اقتصادية فرص من أجل خلق ونيةالتعا هذه إنشاء

 حوايل يأيد على التعاونية هذه تكونت وقدية. اليدو  يبالزرا إنتاج يف عيالر  نشاط من
 يوجد حيث ،متباعدة مناطق يف سكنيا جتمعا 43 من أكثر يف يقمن امرأة 65

الزرايب اليدوية.  لصناعة ثرأك ومنسج )آلة تقليدية للنسيج( أ البيوت من ابلعديد
 تعترب حيث مباشرة كاستفادة وذلك أسرة 120حواىل التعاونية هذه من ويستفيد
 أو اتكمنتج سواء التعاونية هذه يف كاتمشار  سرألا هذه يعلن يتالال السيدات

 إىل تنمية وتطوير التعاونية نشاط ميتد كما.  التعاونية سهمأ خالل من ماليا اتمسامه
 هوغسل الصوف إنتاج من بداية األصيلة يةاليدو  يباالزر  صناعة مثل احمللية راتاملها بعض

 -طبيعية تلوين كمصادر تعترب اليت اجلافة النبااتت بعض استخدام خالل من-صباغته و 
 احلكومية.  اجلهات بعض مع بشراكة تسويقه ىلإ ياليدو  التصنيع مبراحل ومروره
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 املاعز ليبوح األجبان نتاجإل تعاونية "كوروزا" -
 مارس14بـتاريخ  املاعز وتربية األجبان نتاجإل النسائية كوروزا تعاونية أنشئت

 القوية، سيدة جتمعهن اإلرادة 235 وتضم ،"اتمسيت"مجاعة  بورززات 2003
 جملس قيادة وحتث يورو 3.100يوازي  ما أي درمها 32.100 يبلغ ذايت وبرأمسال

 على نشاطها جمال توسيع من التعاونية عضوات. وقد استطاعت 6 من مكون إداري
 املاعز، حليب من اليوم يف لرتا 230 يفوق إنتاج حلجم لتصل ابملنطقة دوارا 23
 مستمر.  بتزايد يتميز ملحوظ معامالت رقم حتقيق من مكنها

 تثمني يف التعاونية تبذهلا اليت امللموسة اجملهودات تبني وأخرى املؤشرات هذه إن
 عيش مستوى من والرفع جهة، من عالية جودة ذو واألجبان املاعز حليب من منتجاهتا

 أو االجتماعي االقتصادي املستوى على سواء أخرى جهة من ابملنطقة القروية املرأة
 األمية... اخل(.  حماربة قار، دخل ضمان الشغل، مناصب )خلق

 وجتهيزات تكوزورا" آال "تعاونية اقتنت العمل، يف والفعالية األداء حتسني وهبدف
 الوطنية املبادرة"إطار  يف وذلك عالية جبودة األجبان إنتاجو  املاعز حليب ملعاجلة عصرية
 الشركاء من العديد طرف من مادية مشاركات البشرية". كما عرف املشروع للتنمية

 للتعاونيات.  الذاتية املسامهات اىل واملتدخلني إضافة

II. قرويةللتنمية ال انجحمنوذج : تعاونية كوابك 
وبعد قرار السلطات املغربية حترير الصادرات إبيعاز من  ،1987يف سنة 

فالحا من منطقة اترودانت جبهة سوس ماسة،  39املؤسسات املالية الدولية، قام 
إبنشاء تعاونية فالحية أطلق عليها اسم التعاونية الفالحية أو "كوابك" 

(COPAG) ؤسسات توفر موارد للتمويل داخل م، وذلك يف حماولة للتكتل والتنظيم
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. وكان من بني والقوة التفاوضية عند البيع أو الشراء، وكذا التأطري والتكوين املستمر
وحىت  منذ املراحل األوىل نتاجاإللتحكم يف أهداف التعاونية عند إنشائها التطوير وا

 . مراحل متقدمة من التوزيع

حنو أوراب خاصة وكندا والوالايت  وبعد جناحها يف عملية تصدير املنتوجات الفالحية
وقد  1993.145املتحدة األمريكية، أنشأت التعاونية أول وحدة لتحويل احلليب سنة 

شكل دخول التعاونية جملال منتجي احلليب ومشتقاته منعطفا هاما يف مسارها خصوصا 
وحدات لتصنيع األعالف اخلاصة مبواشي منخرطيها  1999بعدما أنشأت سنة 

، حيث أصبحت اثين منتج (UHT)احلليب املعقم  نتاجنيات احلديثة إلوأدخلت التق
 هلذا النوع من احلليب يف املغرب. 

 نتاجويف نفس االجتاه عملت على تنويع منتوجاهتا، فقامت إبنشاء وحدة إل 
يستفيد  حىت 2005، وقرية لرتبية عجول املنخرطني سنة 2001عصائر الفواكه سنة 

احلليب بشكل  إنتاجالعلف والرعاية ليتفرغ إىل  تكاليفء اعبأاملنخرط من التخفيف من 
منتجات احلليب  نتاجقامت التعاونية إبنشاء وحدة جديدة إل 2012ويف سنة جيد. 

اللحوم  نتاجإبنشاء وحدة إل 2015يف مشال املغرب إبقليم العرائش، كما قامت سنة 
 . 146احلمراء

                                                           
145 - Jaouda: 17 ans, 2,5 Millions de berlingots de lait, yaourts et jus 
vendus chaque jour, https://is.gd/WB8x4l . 
 - COPAG La Coopérative Agricole Marocaine. Exportation de fruits et 
première laiterie. La COPAG aujourd’hui en chiffres. 2015: 
https://is.gd/QeF8lj 
-On COPAG, https://is.gd/7y23QL  
146COPAG, http://www.copag.ma/  

https://is.gd/7y23QL
http://www.copag.ma/
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ين منتج للحليب ومشتقاته حيث حاليا، تعترب كوابك أول تعاونية ابملغرب واث
ابملائة من السوق، كما تعد ضمن اخلمسة األوائل ابملغرب يف جمال  25تستحوذ على

 108وقد، وصل عدد منخرطيها 147جماالت خمتلفة.  6الصناعات الغذائية وتشتغل يف
ألف  14تعاونيات نسائية وهو ما يشكل  3تعاونية من بينها  72منخرط مستقل و

ألف منصب غري  50منصب شغل مباشر وأكثر من 3500كوابك منتج. وتوفر  
 . 148مباشر

ويكمن سر جناح تعاونية "كوابك" حسب مسؤوليها يف السياسات املندجمة اليت 
تنهجها يف تدبري شؤوهنا، حيث تسعى التعاونية كلما برزت احلاجة عند املنخرطني إىل 

كل ما حتتاجه يف خمتلف وحداهتا أي شيء إىل توفريه بشكل ذايت. وهكذا توفر التعاونية  
إىل التسويق مرورا ابلتحويل. كما تزود الفالحني ابلبذور واألغراس املعدة  نتاجمنذ اإل

منتوجاهتا اخلام، نصف  ولضمان توزيعداخل مشاتلها حسب املواصفات املطلوبة. 
 . 149وحدة نقل 320ك املصنعة واملصنعة متلك كواب

الفائض الذي حتققه ابلنسبة للتعاونيات املنخرطة يف ومتول التعاونية مشروعاهتا من 
هناية املوسم، أما األشخاص الذاتيون فيتسلمون حصصهم؛ وابلتايل فإن التعاونية تسوق 
حلساب أعضائها قيمة مضافة أفضل وترصد مشروعات يستفيدون منها لتحقيق إقالع 

القيمة املضافة  اقتصادي مهم. لكن خضوع "كوابك" للنظام الضرييب )الضريبة على
TVA على الشركات  ضريبةال، وIS بعد الضغوط اليت مارستها شركات القطاع )

                                                           
147 COPAG: La Coopérative Agricole Marocaine, https://goo.gl/lCxXj9  
148 COPAG, http://www.copag.ma/ 
149COPAG: L'ascension d'une petite coopérative soussie, 
https://goo.gl/9dZ8w6  

https://goo.gl/lCxXj9
http://www.copag.ma/
https://goo.gl/9dZ8w6


132 

 

احلليب ومشتقاته، واليت توجت بفرض  نتاجإل اخلاص وعلى رأسها شركة "سنرتال"
الضرائب على التعاونيات الكبرية واعتبارها كالشركات تؤدي نفس الضرائب من خالل 

ويطالب املسريون بتخفيض النسبة . يهدد مسرية جناحها قد، 2005قانون املالية لسنة 
حىت تتمكن من االستمرار يف حتقيق التقدم يف جمال التنمية الفالحية  7%أو 5%إىل 

 150وإدماج العامل القروي. 

ويعد التكوين والتأهيل جزء ال يتجزأ من سياسة التعاونية حبكم انفتاحها على 
تكوينية وإدخال ختصصات متعددة تواكب  مؤسسة التكوين املهين من خالل دورات

شراكة مع مجعية أمريكية  يف إطار تكوين التقنيني على كما تعمل التعاونيةحاجياهتا.  
 حبسب ما صرح به مسؤول بكوابك. 

حتسني مستوى التعاونيات املنخرطة هبا وضعت  دفهبمن جهة أخرى، و و 
نشاء إبمنتج وذلك أالف  10برانجما طموحا مشل أكثر من  2001"كوابك" منذ

مركب تعاوين بشراكة مع الوزارة الوصية واملكتب اجلهوي للقطاع جبهة سوس ماسة 
واحملاسباتية  إلداريةا ،ومديرية تربية املواشي، يضم خمتلف البنيات االقتصادية، االجتماعية

 . 151لتأطري املنتجني

  

                                                           
150 On Copag, http://wikimapia. org/1938674/ar/copag- 
151Ibid. 
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 الذاتية اإلدارة نم منوذج الساللية، األراضي أو اجلماعية احملور الثاين: األراضي
 ابملغرب 

I. 152ابملغرب العقارية البنيات تعريف 
 اإلسالمية الشريعة من مستمد فبعضها العقارية أنظمته يف تنوعا املغرب يعرف

 ذلك لألعراف. ويرجع خاضع هو ما ومنها الوضعية القوانني من مستمد وبعضها
 عوامل بفعل الزمن مرور عرب حتوالت من املغربية العقارية البنيات عرفته ما إىل ابألساس
 دينية متباينة قانونية مؤسسات إفراز على ساعدت واجتماعية، واقتصادية سياسية
 الفردية، امللكية ذات األراضي جند اجلموع(. وهكذا وأراضي )األحباس وعرفية

 األحباس أراضي اجليش( مث وأراضي اجلموع )أراضي اجلماعية امللكية ذات واألراضي
 الدولة.  راضيوأ الوقف أو

 تنقسمو  الذاتية اإلدارة أشكال من شكال اجلماعية امللكية ذات األراضي وتعترب
 اجليش.  وأراضي اجلماعية األراضي إىل

 الساللية  األراضي أو اجلموع أراضي أو اجلماعية األراضي .1
 تربط عشائر أو قبائل تشكل ساللية مجاعات إىل ملكيتها ترجع اليت تلك وهي

 اجلبلية املناطق يف غالبيتها وتوجد ودينية، واجتماعية عائلية أو عرقية طرواب بينهم
 فيها األفراد حقوق بكون األراضي هذه . وتتميزللمملكة الشرقي اجلنوب ويف والشرقية

 أي اجلماعة، إما العقارات هذه تدبري على ويسهراجلماعة.  حقوق عن منفصلة غري

                                                           
 حلماية املغربية للشبكة العامة الكاتبة ،األراضي اجلماعية بني القوانني واألعراف واالنتهاكات. رجاء الكساب 152
 . 2011للموئل.  الدويل التحالف إدارة جملس يف إفريقيا األوسط/مشال الشرق منطقة وممثلة العام املال
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 هلذه ينتدبون الذين اجلماعة نواب وإما لعشرية،ا أو للقبيلة املكونة العائالت رؤساء
  153بينهم.  فيما االنتفاع حق توزيع وميكنهماملهمة. 
 اجليش أراضي .2

 اجليش، يف اخنراطها مقابل القبائل لبعض السالطني وهبها الدولة أراضي وهي
. ومكناس ومراكش وفاس كالرابط الرئيسية القدمية املدن بضواحي معظمها ويوجد

 القوانني نفس عليها وتسري عليها املقيمني للسكان تسليمها مت  أراضيوتنقسم إىل
حيث  للجماعات هنائية بصفة تسليمها يتم مل أراضيو األراضي. اجلماعية،  على السارية

 . فقط االنتفاع حبق فيها األفراد يستفيد للدولة خاصة أمالكا تعد

II. صايةالو  إىل االستقاللية من اجلماعية األراضي وضعية تطور 

 ثروة وتعترب القروي للعامل العقارية البنية يف خاصة مبكانة اجلموع أراضي تتميز
 من أكثر الساللية اجلماعات عدد هكتار. ويبلغ مليون 12 تناهز فالحية وطنية

 ماليني 9 حوايل منها تستفيد ،وإقليم عمالة 50 حوايل على موزعة مجاعة 4500
 154القروي.  العامل من نسمة

 احلماية قبل اجلماعية األراضي .1
 رمبا القدمية، العهود إىل يبدو، ما على يرجع، لألرض اجلماعية امللكية أصل إن

 املغرب منطقة يف منتشرة ظاهرة . وهي155البدائية اإلنسانية اجملموعات تكوين عهد إىل
                                                           

  https://is.gd/SbaoRe، 2006املدين، يف  القانون العقاري، القانونخبنيف،  حممد 153
 املنعقدة اجلماعية األراضي حول الوطنية املناظرة أشغال خالل الداخلية وزير تدخل يف واردة إحصائيات 154

 1995 ديسمرب 6-5 ابلرابط،
، ص 1998التنمية،  يف ودورها واالجتماعية السياسية بنيتها لدراسة اجلموع، حماولة أراضي ابلزاع: الكرمي عبد 155
34 
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املنطقة.  هذه يف السائدة واالجتماعية واالقتصادية السياسية للظروف نتيجة العريب
 لألرض الدائم الشخصي التملك جعل املتوسط واألطلس السهول قبائل ستقرارا فعدم
 احلماية، مع إال احلالية املناطق يف يستقر مل منهم كبريا عددا أن حيث مضمون، غري

 كان ابستمرار املفرتضة احلرب وحالة املستمر والتنقل الرتحالية شبه احلياة منط أن ذلك
 لألرض اجلماعي االستغالل كان حني يف العقارية، لكيةللم االجتماعية القيمة من يقلل

  156والسياسية.  االجتماعية املعطيات هذه مع يتالءم

 لديها كانت اليت االجتماعية اجملموعة بغلبة يتميز اجلماعية احلياة منط كان لقد
 قبيلة من األعراف حسب وختتلف الداخلي توازهنا حفظ إىل هتدف دقيقة قواعد

 بني يتم ضروراي كان إذا التقسيم كان األراضي تفتيت ولتفادي وهكذا 157ألخرى،
 اإلرث من مستثنيات كن فالبنات ولإلشارة اإلرث، لقاعدة جتنبا فقط الذكور األحياء

 اآلن.  إىل العمل به جار األمر هذا يزال وال املناطق، بعض يف العريف القانون قبل من

 املالكي املذهب يف عليه املنصوص 158 ""الشفعة ساعد حق أخرى جهة ومن
 القانون هذا العائلة. ومبوجب ضمن املرياث على احلفاظ على املغرب يف به املعمول

 اجلماعة.  من فرد به قام بيع أي على االعرتاض ميكن

                                                           
 40السابق. ص  املرجع 156

 157 Revue de géographie du Maroc N° 8 et 9- 1965-1966 
. "بثمنه شريكه مبيع أخذ شريك استحقاق "هي الشفعة املالكي، املذهب أئمة أحد ،عرفة بن حممد حسب 158

 من للشركاء ومحاية الشيوع يسّببه قد الذي للضرر منعا امللكّية يف التصّرف حريّة من حيدّ  الذي القيد فهي مبثابة
 صغرية. قطع إىل يتهاوتشت العقارات جتزئة منع إىل الشفعة ترمي املشرتك. كما للعّقار أجنيب شخص دخول
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 إنتاج إىل تسارع سوف اليت احلماية عهد إىل املفعول ساري الوضع هذا وسيبقى
 الزراعية.  األراضي أجود على السطو عملية لتسهيل قانونية ترسانة

 احلماية عهد يف اجلماعية األراضي .2

 يسمى ما إطار ويف جرأته أو وجاهه نفوذه حسب كل السكان من جمموعة سارع
 أراضي مللكية رسوم إقامة إىل العشرين، القرن بداية املغرب شهدها اليت السيبة بظاهرة
فيها.  ينازع من يوجد ال اليت تلك أو التقليدية، القسمة إطار يف هلم املخولة اجلموع

 استيطان طريقة على العسكري االحتالل لتأكيد احلماية سلطات اعتمدت كما
 معاهدة توقيع بعد ، لكن159الزراعية لألراضي ومتلكهم املغربية ابألرايف املعمرين
 قانونيا، أغلبها كان جديدة أساليب الفرنسية السلطات سلكت 1912 سنة احلماية
 األراضي تفويت منع اجتاه يف تصب القرارات من جمموعة إصدار على عملت حيث

 . 160اجلماعية

 قرار1611915يف  صدر حيث الوجود إىل تربز الوصاية فكرة بدأت ذلك، بعد
 للكاتب عليها السهر مهمة وأسند اجلماعية، األمالك على وصاية إبنشاء يقضي وزاري

                                                           

 
    Geocities.com. 2000اليعقويب.  159

 6ص   1912نوفمرب املغربية، أول الرمسية ، اجلريدةاألعظم الصدر دورية - 160 
 4ص  القروية، الشؤون مديرية الداخلية، وزارة اجلماعية، األراضي دليل -1914 مارس 6 منشور -
 578ص  1914 يوليو 17 بتاريخ رةالصاد الرمسية اجلريدة -1914 يوليو 7 ظهري -
 

   1915فرباير أول بتاريخ الصادرة الرمسية اجلريدة 161
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 أمام اجلماعات مبساعدة خريتنياأل الفئتني ، وكلف162والشيوخ وللقواد للحكومة العام
 القروية الشؤون ملدير مبقتضاه يعهد 164آخر وزاري قرار صدر  1918، ويف163احملاكم
 الوصاية مصلحة الوقت نفس يف وحيدث اجلماعية األمالك على السهر مبهمة األهلية
 عليها. 

 إخضاع بعد املغرب، على الوافدون املعمرون أخذ األوىل، العاملية احلرب وبعد
 وقد اخلصبة، األراضي من ميكن ما أكثر شراء على بدورهم يتهافتون أجزائه، معظم

 صياغة يف تفكر جعلها الذي األمر العملية، هذه بتسهيل احلماية سلطات اهتمت
أبريل  27 ظهري إصدار يف ذلك جتسد وقد واحد، تشريعي قالب يف السابقة النصوص
 موضوع الظهري هذا كان جلموع. وقدا ألراضي ميثاق مبثابة يعترب الذي 165 1919

 اجلماعية األراضي لتحديد خاصة طريقة نظم الذي 1924 ظهري منها نذكر تعديالت
 األراضي تفويت أجاز الذي 167  1938بظهري 1661933 بظهري تعديله مت وقد

                                                           
 هذه عيون ميثل حيث السلطة وخدمة ابلوالء املعروفني القبيلة أفراد من اختياره يتم السلطة، عون هو الشيخ 162

 اشتغاله دائرة يف اجلميع على األخرية
  1915 يناير  23بتاريخ للحكومة العام الكاتب عن صادرة  817عدد وزارية دورية 163

. 1998التنمية،  يف ودورها واالجتماعية السياسية بنيتها لدراسة اجلموع، حماولة أراضي ابلزاع: الكرمي عبد 164 
 45ص
 

 375ص.   1919أبريل  28الصادرة بتاريخ الرمسية اجلريدة 165
 الندوة أعمال"املغرب  يف العقارية األنظمة يفالساللية  اجلماعات وأراضي اجليش منافع رافع: الوهاب عبد 166

 يومي مبراكش -عياض القاضي جامعة-احلقوق  بكلية والعقارية املدنية القانونية الدراسات مركز نظمها اليت الوطنية
ص  ،2003مبراكش،  احلقوق بكلية والعقارية املدنية القانونية الدراسات مركز . منشورات" .2002أبريل 6و 5
83 
 778ص.  ، 1938يونيو  17بتاريخ الصادرة الرمسية يدةاجلر  167
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 األراضي أتجري قنن الذي 168 1941وظهري احلقوق ذوي من األسر أرابب لفائدة
 إىل اجلماعية ابألموال الدائم االستفادة حق تفويت وكذلك الطويل للمدى اجلماعية

 للتصرف.  اجلماعية األموال قابلية مبدأ قنن الذي 169 1951ظهري  مث الغري،

 متلك اليت للجماعات ملك هي اجلموع أراضي أن على 1919 ظهري أكد لقد
 بل السابق يف كما مبفردها فيها التصرف إبمكاهنا يعد مل أنه إال املعنوية، الشخصية
 املصادقة يف الوصاية سلطة صالحيات أهم وتتلخصاإلدارة.  بوصاية مقيدة أصحبت

 التفويت عمليات يف والنظر الغري، وبني ممثليها أو اجلماعة بني جتري اليت املعامالت على
 بني اجلماعية األراضي منفعة تقسيم يف النظر وكذا احمللية، اجلماعات أو الدولة لصاحل
 نزاعات.  من ذلك عن يرتتب قد وما معينة ملدة وقاحلق ذوي

 الظهري، هذا عليها يطبق مل اجليش لقبائل التابعة األراضي بعض أن ابلذكر واجلدير
 وابلتايل انتهت قد اجليش قبائل مهمة وأن خمزنية، أراضي احلماية سلطات اعتربهتا حيث

 عنها.  التخلي عليهاو  األراضي لتلك استغالهلا الستمرار مشروعية هناك تعد مل

 األمالك قابلية عدم على 1919 ظهري من األول الفصل نص ،أخرى جهة ومن
 الشأن هذا يف ابستثناءات أتى املشرع أن إال التقادم أو احلجز أو للتفويت اجلماعية

 اجلماعية األراضي أهم على والسيطرة اجلماعات أعيان إرضاء هو منها اهلدف كان
 تتمكن كي القروي العامل أعيان مع حتالف إنشاء بداية سيعك مما 170تكلفة أبقل

املغرب.  سكان % من80متثل  كانت اليت املناطق هذه على نفوذها بسط من احلماية

                                                           

 34ص.  ، 1942يناير  23بتاريخ الصادرة الرمسية اجلريدة 168. 
 495ص.  ، 1951أبريل  6بتاريخ الصادرة الرمسية اجلريدة 169 

 1951مايو   9وظهري  1938مايو  28وظهري  1919أبريل  27ظهري أنظر 170
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 غري أساليب ذلك يف مستعملني كبرية زراعية أمالك من القبائل أعيان استفاد وهكذا
 جتاوزاهتم.  عن وتغافلها احلماية تواطؤ ومستغلني شرعية

 االستقالل بعد اجلماعية راضياأل .3

 الظهائر من جمموعة إبصدار االستقالل على احلصول بعد املغربية السلطات قامت
 :منها نذكر سائدة كانت اليت القوانني على هامة تغيريات تدخل

 حيث جملس الوصاية، تشكيل ختص تغيريات أدخل الذي 171 1956ظهري  -
 ومدير السياسية الشؤون ومدير فالحة،ال ووزير الداخلية، وزير من يتكون أصبح

 الفعلية الوصاية الداخلية. وتعود وزير خيتارمها وعضوين الداخلية، بوزارة اإلدارية الشؤون
احلاالت.  بعض يف الوصاية جملس يستشري الذي الداخلية لوزير اجلماعية األراضي على

 تشكل كوهنا إىل افةفباإلض الوصاية، جملس تشكيل على مهيمنة الداخلية وزارة وتبقى
 . تعيينهم يف حامسا دورا تلعب أو ميثلوهنا إما اجمللس هذا أعضاء أغلب فإن جزءا منه،

 الدائم االستغالل بقصد التفويتات كل إلغاء على نص الذي 1959 ظهري- 
األمد.  املتوسط الكراء مراجعة على ونص ،172اجلموع ألراضي الطويل لألمد والكراء

 قراراهتا.  يف هنائية بصفة البث صالحية صايةالو  جمللس كما خول

 أصبح حبيث  1919ظهري على تعديالت أدخل الذي 173 1963ظهري -
 الذين األشخاص جمموع ويشكل ختتارهم، أشخاص إىل سلطاهتا نقل اجلماعة إبمكان

                                                           
 900ص.  ،1956أغسطس  17بتاريخ الصادرة الرمسية اجلريدة 171
 ،1998التنمية.  يف ودورها واالجتماعية السياسية بنيتها لدراسة اجلموع. حماولة أراضي ابلزاع: الكرمي عبد 172

 50ص. 
 252ص  ، 1963فرباير  22بتاريخ الصادرة الرمسية اجلريدة 173
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 لتمثيل بينها من عضوين أو عضوا تعيني ميكنها اليت "النواب مجعية"اختيارهم  مت
 القضاء.  مأما اجلماعة

 يف والغموض ابلتشتت تتسم اجلموع ألراضي املنظمة النصوص أن يتضح وهكذا
 القبائل بني النزاعات فض حالة يف كبرية صعوابت إىل أدى مما األحيان من الكثري

 األراضي.  هذه على والرتامي والسطو النهب أشكال لكل الباب فتح كما واألفراد

III.  هلاالواستغ ليةالالس اجلماعات أراضي تدبريطرق  
 املالكة هي ليةلسالا اجلماعة أن مبعىن اجلماعية ابمللكية اجلماعية األراضي تتميز

 ال كوهنا يوحدها ما غري أن. السائدة والتقاليد األعراف حسب تسيريها ويتم ،للعقار
 أو الزراعة أو الرعي طريق عن احلقوق وذو  هبا ينتفع وإمنا ترهن وال حتجز وال تباع

 من احلقوق ذوي على االنتفاع حق توزيع يتم. و كرائها طريق عن أو مساكن تشييد
 حيث املمتلكات نوعية به تسمح اليت االستغالل كيفية حسب النيابية اهليئة طرف

 وذلك فرداي، الفالحية األراضي وتستغل دائمة وبصفة مجاعيا الرعوية األراضي تستغل
 أغلب األخرية ويف اآلونة يف أنه إىل شارةاإل النيابية )مع اهليئة حتددها معايري وفق

 االنتفاع، حق وتوزيع األراضي تقسيم إبعادة تقوم املندوبني مجعيات تعد مل احلاالت،
 من مستغليها سمإ يف اجملمدة احلصص ذات اجلماعية ابألراضي يعرف ما أصبح حبيث
 التابعة األراضي تفويت إمكانية نص على عدم 1919ورغم أن ظهري (. احلقوق ذوي

 أنه أورد ابلتقادم، إال واكتساهبا حجزها إمكانية عدم وكذلك الساللية، للجماعات
 مؤسسة إشراف حتت األراضي هذه بتفويت السماح يتم مبوجبه 11 استثناء يف الفصل

 الساللية واجلماعات العمومية واملؤسسات احمللية واجلماعات للدولة فقط الوصاية
 . ةالعام ةنفعامل طابع كتسيت مشروعات إلجناز األخرى
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 ينبين خاص نظام على يقومان اللذين واهليكلة ابلتنظيم أيضا األراضي هذه وتتميز
 من موكلني انئبني أو انئب مث املندوبني مجعيات من تبتدئ اليت النيابة أساس على

 . 174املندوبني مجعية طرف

 وضع تلكاهتامم على لسالليةا اجلماعات طرف من امللكية حبقوق التصرف لكن
 جيعل ما . وهوالداخلية وزير إىل 1956ظهري  أسندها اليت اإلدارية الوصاية حتت
 جدوى دراسة تضم ومضبوطة حمددة مسطرة وفق تتم معقدة عملية، مشروع أي إجناز
 وموافقة واإلقليمية، احمللية السلطات استشارة بعد األراضي فوق إجنازه املزمع عو املشر 
 ليعرض للتقييم اإلدارية اللجان قبل من البيع مثن حتديد وكذا ساللية،ال اجلماعات نواب
 فيه.  للبث الوصاية جملس أنظار على امللف ذلك بعد

 كان وإن الساللية األراضي مصري تقرير يف ابلغة أمهية النيابية اجملالس تكتسيو 
 انتداب ةبعملي بدءا واملفسدين الفساد النتشار وذلك فقط النظري املستوى على ذلك

 الساللية.  اجلماعات أمور تسيريو  تدبري عملية إىل النواب انتخاب أو

 توفر بعد حمددة، ملدة ،التعيني أو االنتخاب طريق عن النيابية اجملالس تتشكلو 
 الساللية للجماعة منتسبا يكون أن أمهها ،النائب ملنصب املرشح يف معينة شروط

 وأبعرافها الساللية اجلماعة مبمتلكات ملماو  ةالساللي ابجلماعة مستمرة بصفة مقيماو 
 له تكون ال أو  العدلية السوابق منعدم يكون أن املرشح يف يشرتط . كماوتقاليدها
 . وتدبريها اجلماعية املمتلكات خبصوص الساللية اجلماعة أعضاء مع قضائية منازعات

 عدم لةحا يفو  ابلالئحة املسجلني احلقوق ذوي طرف من النائب تعيني ويتم
 ذوي من أهنم يفرتض الذين األعيان من فردا عشر12طرف  من تعيينه وجودها، يتم

                                                           
 https://goo.gl/Pt5M4Tمعطيات حول اجلماعات الساللية واألراضي اجلماعية،  174

https://goo.gl/Pt5M4T
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 هيئة طرف من املباشر السري االقرتاع بناء على النائب انتخاب ميكن . كمااحلقوق
 اليت احمللية السلطة إشراف حتت ابلالئحة املسجلني احلقوق ذوي من مكونة انخبة
 سلطة مراقبة حتت املنتخب النائب ويبقى 175ابيةاالنتخ العملية مرور على تسهر

 . وقت أي يف عزله ميكن إذ الوصاية

 مجعية أو النواب مجاعة أو النيابية اهليئة تتشكل النواب انتخاب استكمال وبعد
 اليت العائالت أو الفخدات أو الدواوير عدد يوافق الذي األعضاء عدد من املندوبني

 ضمن اجلمعية هذه وتعنياي. فرد عددها يكون أن لىع الساللية اجلماعة منها تتكون
 العقود يف أو احملاكم، لدى اجلماعة لتمثيل منها عضوين أو عضوا الشروط نفس

 . اجلماعية احلياة هتم اليت األخرى
 النزاعات وفض احلقوق ذوي لوائح إعداد يف النيابية اجملالس صالحيات وتتلخص

 تتجاوز ال اليت الفالحي واألكرية االشرتاك عقود رامإب يف احلق هلا كما االنتفاع وتوزيع
الساللية لكن  اجلماعات لفائدة تنموية مشروعات وإجناز وتفويتها ثالث سنوات مدهتا

 . 176حتت سلطة الوصاية

 األراضي وتسيري تدبري يف تدخل اليت تهليآا أهم من الوصاية جملس ويعد
 اتاجلماع ممتلكات على واحملافظة رافواإلش راقبةامل املشرع له خول حبيث الساللية،
 الساللية. 

                                                           
 2007مايو   14بتاريخ  51الدورية به جاءت ملا طبقا 175
 االبتدائية احملكمة لدى العامة ابلنيابة قضائي منتدب بيفر ابراهيم املدين، املسطرة -املدين القانون مقاالت-فقه  176
 ، 
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 طرف من تعيينهما يتم الوصاية جملس يف النواب مجاعات ممثال أن ابلذكر اجلديرو 
 األهداف حول استفهام عالمة ويضع اجمللس استقاللية إشكالية يطرح الداخلية مما وزير

 اجلماعية.  األراضي على الوصاية فرض وراء احلقيقية

 صفة هلا الساللية اجلماعات أن من ابلرغم أنه نستنتج أن ميكن سبق، مما انطالقاو 
، مندوبني طرف من ومتثيليتها هتاملمتلكا متلكها حبكم أو االعتبارية املعنوية الشخصية

 للنواب املبدئية املوافقة إىل إما خاضعة تبقى ختصها اليت األمور من العديد ممارسة فإن
 الداخلية.  وزارة يف املمثلة الدولة وصاية إذن إىل أو اطرفه من تعيينهم مت الذين

 املايل التدبري على الداخلية بوزارة القروية الشؤون مديرية ومن جهة أخرى، تسهر
 ختضع اليت واألكرية البيع عمليات من احملصلة الساللية اجلماعات ملدخرات يتاواحملاسب

 الساللية اجلماعات مدخرات أن إىل اإلشارة جتدر الساللية. كما اجلماعات أراضي هلا
 وصاية حتت إال األرصدة هلذه املايل التوظيف ميكن الو  بنكية حساابت يف إيداعها يتم

 . 177الداخلية وزارة

IV. الساللية؟ ابألراضي يسمى ما هناية بداية 
 ابستثناء زراعي إصالح أي خارج وبقيت هتميشها مت الساللية األراضي نإ

-30 الظهري مبقتضى الفالحني على توزيعها مت اليت الري دوائر لداخ الواقعة األراضي
 األخرية أهنا اآلونة يف لكن املالحظ، 1969يوليو  25الصادر بتاريخ  69-1
 نظرا أخر، وذلك جهة من ولوبيات العقار جهة، من الدولة اهتمام حمط أصبحت

 ني. املنتخب من الكثري وفساد اجلماعية وملكيتها الشاسعة هتاحاملسا

 
                                                           

  https://goo.gl/Pt5M4Tمعطيات حول اجلماعات الساللية واألراضي اجلماعية،  177
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 األخضر املغرب واملخطط اجلماعية األراضي .1

 اعتماد إىل ترمي حمضة رأمسالية على نظرة ينطوي األخضر املغرب خمطط إن
 مشروعات إطار يف الفالحية األراضي جتميعحبيث يتم  ،مقوماهتا بكل العصرية الفالحة

 . 178للتصدير املوجهة الفالحة ابألساس هتم كربى

 املخطط هبذا معنيني غري الساللية األراضي على قوقاحل ذوي أن يتبني وهكذا،
 الدراهم من املليارات ضخ تتطلب العالية املردودية ذات الكربى املشروعات تدام ما

 مث ومن البنوك، من القرتاضها الكافية الضماانت على حىت وال عليها يتوفرون ال اليت
 مغاربة من الكبار ينللمستثمر  األراضي هذه تفويت أو كراء هو اهلدف أن يتبني

 احمللية.  التنمية بعجلة والدفع االستثمار بذريعة تشجيع زهيدة مثانأ مقابل جانبأو 

 يد جمرد احلقوق ذوي فيها سيصبح اليت الظروف هذه ظل يف حملية تنمية فأي
 املشروعات هذه نأ افرتضنا إذا الفالحي، هذا ابلقطاع اهلزيلة األجور ظل يف عاملة

 املشروعات أن مثل هذه دام ما مستبعد أمر وهو مباشرة شغل ناصبم فعال ستخلق
 وابلتايل التصدير إىل جمملها يف تتجه عالية. وهي نسب إىل املكننة فيها تصل الكربى

 أسعار ارتفاع يعين مما ابستمرار سترتاجع الطبقات هذه هتم اليت املعيشية الفالحة فإن
 هلا.  املعيشية الوضعية أتزم وابلتايل ألسواقاب عرضها سيرتاجع اليت األساسية املواد

  اجلماعية ابألراضي االنتهاكات املرتبطة .2
 مرتعا جعلها إىل اجلماعية األراضي منها تعاين اليت املعقدة الوضعية أدت لقد
 العقار. وهكذا لويب أطماع وحمط والنزاعات والتالعبات اخلروقات من وللعديد للنهب

                                                           
"تدبري أراضي اجلماعات الساللية ابملغرب: الوضع الراهن واألفاق املستقبلية"،  178

https://goo.gl/MgXdkL  
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 األصليني أصحاهبا وتشريد وطرد األراضي هذه من شاسعة مساحات على االستيالء مت
 ،البناء مراقبة ومصاحل احلضرية والوكاالت يةلاحمل اجملالس فيهم مبا املسؤولني بتواطؤ وذلك

 فاديسا لشركة السياحي املشروع الطبيعية )منوذجي واحملميات الغاابت حىت تستثن ومل
 احليوان حبديقة العقارية لضحىا شركة ومشروع 179السعيدية مبنطقة اإلسبانية
 تزوير من وخمتلفة عديدة أساليب تلك، النهب عمليات يف استعملت وقد. 180بتمارة(
 نزع مسطرة استعملت التعسفية. كما املمارسات حىت وصلت ورشاوى وغش وحتايل
 وعاء من شاسعة أراضي لنهب السلطات قبل من العامة املنفعة أجل من امللكية

 العقار للوبيات فضة من أطباق على وتقدميها اخلاصة األراضي وحىت ةاجلماعي األراضي
 هنب فضائح من ختلو املغرب مناطق من منطقة تكاد والنفوذ. وال اجلاه ذوي من

 الشبكة على أحيلت اليت الكثرية امللفات على االطالع ويكفي اجلماعية األراضي
 الفضائح.  هذه حجم رفةملع القضاء على وأحيلت العام املال حلماية املغربية

 كبري؛ بشكل اجلماعية األراضي مساحة تقليص إىل التفويتات هذه أدت وقد
 منعدمي أو حمدودي من العائالت من العديد منها تنتفع كانت اليت األراضي هذه

 التفويت هذا كان الصفيح. وإذا أبحياء االلتحاق إال أمامها يعد مل واليت الدخل،
 املنعشني فإن احملدودة، الفئات لبعض واالقتصادي االجتماعي السكن توفري يف يساهم

 ذوي حلاجيات تستجيب ملشروعات األراضي املفوتة خيصصون ما غالبا العقاريني
 أو السكن أزمة حبل هلا عالقة ال فاخرة وإقامات سياحية ملشروعات أو العايل الدخل
 احلرب كشفته ما وهذاالرمسي.  اخلطاب يدعي كما الالئق غري السكن على القضاء

                                                           
 املغربية واجلمعية العام املال حلماية الوطنية ئةاهلي نظمته الذي الدراسي اللقاء يف عطا بن ذ. حممد مداخلة انظر 179 

 التنمية طموحات بني املغريب العقاري الرصيد" موضوع حول 2008 أبريل17 اخلميس يوم ابلرابط اإلنسان حلقوق
 ."العام املال وهنب
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 من الكثري يف اجلماعية األراضي خبصوص مؤخرا العقاريني املنعشني كبار بني الضروس
 املناطق. 

احليف والتمييز  مظاهر من جانبا السالليات النساء قضية تعكس أخرى، جهة ومن
 وحرمان إبقصاء األمر ويتعلق والعشرين، الواحد القرن مغرب يف النساء اللذين يطاالن

لظهري  عائداهتا طبقا للتفسري الضيق ومن اجلماعية، األراضي من االستفادة من النساء
النساء.  من املاليني عيش مستوى على سلبا ينعكس الذي ، الشيء1919181
األمازيغية  القبائل بعض يف سائدة كانت اليت القدمية األعراف على التفسري هذا ويرتكز

 بينها فيما تقتسم العائلية، الوحدة ممثل وفاة حالة يف الفروع، كانت حيث )أفوس(،
 أبجنيب يتزوجن قد لكوهنن يستفدن ال الالئي النساء ابستثناء واإلدارة االستغالل أنصبة

 . 182اجلماعة عن

 من السالليات للنساء نضاليةال احلركة انطلقت) النساء احتجاجات تصاعد وأمام
 من واستفاد الثمانينيات، منذ عيةاجلما األراضي تفويت بدأ حيث القنيطرة، مدينة

 احلركة هذه النساء. وتوسعت إقصاء ومت األقل، على سنة 16 البالغني الذكور عائداهتا
 دورية الداخلية وزارة أصدرت (،183اململكة مناطق ابقي من السالليات النساء لتشمل
 اليماألق خمتلف على مسؤوليها فيها تطالب 2010 أكتوبر 25 بتاريخ 60رقم  وزارية

 احلقوق ذوي لوائح يف النساء إدراج على الساللية اجلماعات نواب حبث والعماالت
 هذه أراضي هتم عقارية عمليات عن الناجتة واملادية العينية التعويضات من املستفيدين

 اجلماعات لنواب حيف من املرأة تعانيه ملا املسؤولية الدورية هذه محلت اجلماعات. وقد

                                                           
 1957 نوفمرب  13يف الصادر  2977عدد الوزاري املنشور 181
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 ألحد الشهري تفسريها خالل من الداخلية وزارة لعبته الذي الدور متناسية الساللية
 يف االستقالل، بعد مغرب يف مباشرا، سببا كان الذيو  1919أبريل  27 ظهري بنود

 وأجدادهن. كما آابئهن أراضي من املشروع حقهن من استفادهتن من النساء إقصاء
 املعنية غري األراضي حالة يف النساء وضعية عن تتحدث مل الوزارية الدورية هذه أن

 األراضي فيها تباع اليت احلاالت يف فقط حمصور املشكل وكأن العقارية، ابلعمليات
 اجلماعية.

 خالصة
يف توفري  سامهت بشكل من األشكال اليت التجارب من توجد ابملغرب العديد

ضنا استعر  املدن. وقد هوامش اهلجرة القروية إىل مناصب شغل للسكان ويف احلد من
 اليت التحدايت للتعاطي مع منهما االستفادة ميكن الوقة هذه ضمن منوذجني منها

ميكن  بل النقصان يشوهبا وال مكتملة مناذج أهنا ندعي سكان العامل القروي. وال تواجه
 يتعلق فيما وخاصة مساعدة وتنموية اقتصادية سياسات تصاحبها مل مناذج إذا اعتبارها

 االنتقاص يؤدي إىل أن ميكن مآهلا والتسويقية، فإن واملالية قانونيةوال املؤسسية ابجلوانب
 وخلق العاملة اليد استيعاب العديد من على قادرة كمؤسسات ومنوها فعاليتها من

 االقتصادي.  النمو فرص من املزيد

غموض  من اإلكراهات، حيث يعاين من كبريا التعاوين عددا النسيج تطور ويواجه
 اليت عرفها. كما اإلصالحات من الرغم للتعاونيات على املنظم ونالقان مستوى على
 البنكية واألسواق، ومن القروض إىل اإلمكانيات وصعوبة الولوجِ  من ضعف يعاين

 أتهيل مستوى ضعف األحيان، عن غالب الناجتة يف احلكامة مستوى على القصور
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 االجتماعية طيةواملنخرطني؛ ويعاين أيضا من غياب التغ املسؤولني املسريين
 . 184للمنخرطني

 اليت القانونية املقتضيات من عدد مراجعة وأمام هذه اإلشكاالت أصبح ضروراي
القطاعي  مبحيطها وعالقة التعاونيات بتعاونياهتم، املنخرطني خمتلف بعالقات تتعلق

 حل مسطرة مراجعةو  هلا اخلاضعني الضريبية وابملنظومة واالقتصادي واملؤسسايت،
 حل التعاونية من املتبقية تعود املبالغ حىت وذلك والرسوم، للضرائب اخلاضعة ياتالتعاون

 وضع إىل إضافة املنحلة؛ التعاونية أعضاء إىل املستحقات، وابقي الديون تسديد بعد
 جملموع منصفة وعالمات ضماانت توفري من شأنه الذي املنصفة، للتجارة وطين نظام

يؤدي  جتارية كاتإىل شر  التعاونيات إمكانية حتويل إضافة، فإنالقيم.  سلسلة حلقات
 فاصلة حدود وضع يستوجبمما  الشركات، لصاحل التعاونيات من يلاملا إىل التجريف

 تعاونية إىل تبعية مالية مؤسسات والشركات. كما يؤدي غياب التعاونيات بني
 املالية.  حيابلنوا يتعلق فيما التعاونيات

 النسيج يف دورها اتساع األراضي الساللية، فإن نومن جهة أخرى، وابلرغم م
 هو ما فمنها ومتنوعة، متشعبة أسباب إىل راجع وذلك حمدودا، يبقى االقتصادي

 ما ومنها احلقوق، ذوي بني التوزيع بطرق مرتبط هو ما ومنها االستغالل بطرق مرتبط
 تلك مصاحل دبريت يف الوصاية سلطة هيمنة أن والوصاية. كما التسيري بطرق مرتبط هو

 احمليط تدمري وابلتايل منها شاسعة مساحات وهنب استنزاف إىل يؤدي األراضي،
 النساء.  وخصوصا الفقراء املواطنني من واسعة شرائح وتشريد البيئي،

                                                           
 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 184
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اجلموع ومجعها  ألراضي املنظمة القوانني تغيري الضروري من أصبح الوضع، هذا أمام
 على املرأة يطال الذي احليف ورفع أصحاهبا قحقو  من ضمان يف قانون إطار ميكن

 الوصاية سلطة وسحب العقاري التحفيظ مسطرة تبسيط جيب اخلصوص. كما وجه
االستعمار  خملفات من عدتدبريها، حيث ت يف تتحكم اليت الداخلية وزارة عليها من
 كما أن تنظيم.  التنموية العملية صلب يف الساللية األراضي إلدماج عائقا وتشكل

 ابالستقاللية ومتتيعهم الضرورية والوسائل الدعم كل ومنحهم تعاونيات يف احلقوق ذوي
سيمكنهم ال  وشفاف مجاعي دميقراطي بشكل األراضي هذه واستغالل تسيري يف التامة

حمالة من جتاوز املشاكل اليت تعرفها األراضي الساللية حاليا واليت تعيق أي تنمية حملية 
 هلذه اجلماعات. 
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 االقتصاد بني إشكاليات النمط الراهن 
 واألمناط البديلة يف املنطقة العربية

من بني اإلشكاليات املختلفة للنمط االقتصادي الرأمسايل تربز فكرة التناقض بني تبنيه 
وبني حتقيق العدالة االجتماعية، ويتجلى هذا يف األسس اجلوهرية اليت يبىن عليها 

تصاد ومنها قوى اإلنتاج والكيفية اليت تتشكل هبا ومن مث إعادة تكوين البنية االق
وألن قوى  االجتماعية وما يرتتب على ذلك من إحداث تفاواتت طبقية واجتماعية.

اإلنتاج تتألف "من أدوات اإلنتاج والناس الذين يستخدمون هذه األدوات خبربهتم 
قوى العاملة( بل أن وجود أدوات اإلنتاج هو ومهارهتم"، ال يكفي فقط وجود الناس )ال

الذي حيول قدراهتم البشرية إىل قدرة إنتاجية. ولذا فإن غياب هذه األدوات مع وجود 
القوى العاملة هو الذي يؤدي إىل تزايد معدالت البطالة، ونقص فائض القيمة، وابلتايل 

 185تراجع ثروات اجملتمع.

اليت تؤدي إىل حتقق املنتج عرب العمل، وإذا كانت وسائل اإلنتاج هي الوسائل 
وكانت األشكال األولية ألدوات اإلنتاج هي العناصر املساعدة اليت تتوسط بني العمل 
البشري ووسيلة اإلنتاج، أي األرض، فقد أدت نشأة الصناعة إىل إحداث نقلة هائلة، 

موجودة من أدت بدورها إىل تطور وتنوع اإلنتاج، وأصبح هناك إنتاجا لسلع مل تكن 
قبل، واستحداث أدوات خدمت تطور اإلنتاج. وهذا ما جعلها متثل نقلة نوعية، حيث 
صار البشر ينتجون سلعا عرب وسيلة إنتاج قاموا هم اخرتاعها ومل تكن موجودة يف 
الطبيعة. وأصبحت األرض ال تنتج فقط غذاء البشر بل كذلك املواد األولية اليت 

در اإلشارة أيضا أن هبذا أصبحت الصناعة هي أساس تستهلكها الصناعة ذاهتا. جي
                                                           

 .ا الكتابسالمة كيلة، العدالة االجتماعية واالقتصاد البديل، ضمن هذ185
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تشكل الربجوازية، وإحداث حتول يف النمط االقتصادي من حيث إخضاع الزراعة 
 للصناعة، والريف للمدينة، والدول املتأخرة للدول املتقدمة.

مالمح تطور أمناط بديلة عن النمط االقتصادي بعض استعراض  حياول هذا الفصل
خالل استعراض إشكالياته من حيث أمناط اإلنتاج، أشكال امللكية،  الرأمسايل، من

والنماذج التنموية الناجتة عنه. مث التطرق ألثره يف عدم حتقيق العدالة االجتماعية ابلرتكيز 
على املنطقة العربية، وأيضا من خالل استعراض التجارب اليت مت تناوهلا ضمن هذا 

 تلفة عن هذا النمط.الكتاب، واليت حاولت طرح أشكال خم

 أوال: أشكال امللكية
يعترب اكتشاف الصناعة هو التحول الذي أسس لنشأة الرأمسالية وما تبع ذلك من 
تشكل منظومة جديدة، حيث أصبح اإلنتاج الصناعي يتفوق كسلعة على اإلنتاج 
الزراعي الذي كان قائما على منظومة متخلفة، فقد أصبح اإلنتاج الصناعي هو الذي 

دي لزايدة األرابح، وصار جمال التوظيف للمال الذي ينتج عن الزراعة أو التجارة. يؤ 
وقد أعطت هذه األفضلية امليزة للرأمسالية لكي تسيطر على العامل، خصوصا أهنا حتتاج 
إىل املواد األولية لصناعتها وإىل األسواق لتصريف سلعها. حيث أن حاجة الرأمسالية 

أدت بشكل ما إىل أتسيس منط أحادي يف الزراعة وذلك خلدمة  لألسواق واملواد األولية
قطاع الصناعة واحتياجاته، وابلتايل ظل الطابع الزراعي قائما يف بعض الدول دوان عن 
غريها وهذا أعطى الفرصة لكبار مالك األراضي ليبقوا هم الطبقة املسيطرة، ومنهم 

ابك قائما بني "الطرفني"، ليعربوا تشكلت فئات التجار والرأمسالية اجلديدة، وظل التش
 186عن منط اقتصادي وطبقة مسيطرة.
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وجند أن الفكرة احملورية يف هذا اجملال هي أن التكوين العاملي للرأمسالية قد فرض 
حصر الصناعة واالقتصاد يف املراكز وأخضع األطراف آلليات ختدم زايدة الرتاكم 

الثروة، ويف الفارق التقين، ولقد أوجد  الرأمسايل. وهو ما أسس لتفاوت كبري يف متركز
تكافؤ يف ظل استمرار سيطرة االقتصاد احلر أو السوق  ذلك فجوة تعيد إنتاج هذا الال

املفتوح، وإذا كانت الصناعة هي حمور احلداثة وتشكيل النمط الرأمسايل، فقد فرضت 
تالف. ومن مث الرأمسالية هذا االنقسام بني املراكز واألطراف، وهذا الشكل من االخ

ظلت األطراف "ما قبل رأمسالية" رغم خضوعها للنمط الرأمسايل، وسيادة العالقات 
الرأمسالية فيها. وهذا بشكل ما يعود لتعلق األمر ابالقتصاد الذي ظل زراعيا لعقود 
طويلة، وابت ريعيا. ومع كل ذلك ظلت هذه اجملتمعات ختضع هلذه املنظومة، وهو ما 

 ناقضات الطبقية داخلها.كان يصاعد من الت

ومل خيتلف احلال ابلنسبة للدول العربية، واليت كانت زراعية لقرون طويلة، لكنها 
أصبحت األن تعتمد على االسترياد وحتديدا فيما يتعلق ابلغذاء. وحاول بعضها أن يبين 
صناعة، لكن االنفتاح االقتصادي وإعادة الربط ابلرأمسالية قد أدى لفشل هذه 

. وابلتايل جند أنه أصبح من الضروري البحث يف مسألة قوى اإلنتاج كأساس التجارب
إلعادة بناء االقتصاد، وكضرورة لتحقيق العدالة االجتماعية وليس من ابب الرتكيز على 
الصناعة، بل أن األمر يتعلق بوسيلة اإلنتاج اليت هي عنصر جوهري يف كل منط إنتاج 

 187طبيعته.يف الوقت احلاضر، وهي الذي حيدد 

وهنا ميكننا احلديث بعض الشيء حول تطور امللكية يف الدول العربية، فيعود 
تشكيل مؤسسات الدولة العربية سواء املؤسسات اخلدمية كالتعليم والصحة واإلسكان 
واإلدارات احمللية، أو اإلنتاجية كشركات القطاع العام واملشروعات االقتصادية الكربى 
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سيادية منها كاجليش واألمن والتمثيل الدبلوماسي إىل مرحلة ما بعد اململوكة للدولة أو ال
االستقالل. ويرتبط ذلك بتغيري أمناط امللكية حيث كان ذلك بشكل ما يف صاحل 
الفئات األكثر فقرا من أبناء الفالحني واملهنيني إذ سبق عملية االستقالل حراك 

اليت كانت قد وقعت حتت  اجتماعي ضد اإلقطاع والطبقية يف كل الدول العربية
االستعمار وكانت ضمن املنظومة اليت خلقها تشكل النمط الرأمسايل العاملي، ومن مث 
كانت هناك نزعة حنو أتسيس عدالة اجتماعية وقواعد عادلة لبناء هذه املؤسسات إال 
 أن التطور الذي حلق ببنية هذه املؤسسات بعد رحيل الزعامات التارخيية لالستقالل اليت

وضعت األسس للتماهي بني النظام السياسي والدولة شكل حتوال هاما، إذ تصدرت 
املشهد السياسي جمموعات ترتبط مبصاحل النظام االقتصادي العاملي السائد وتصور 

وقد ارتبط ذلك ابلبنية الفوقية هلذه اجملتمعات والدول العربية  .نفسها ابعتبارها الدولة
و حىت عرب الرتاكمات التارخيية للدول ذات العمق التارخيي سواء من قبل هذه الزعامات أ

يف املنطقة، وهو ما خلف إشكالية غياب الدميقراطية، إذ تصنع السياسات وتنفذ وفق 
رؤية من أعلى دون النظر للتطور يف احلاجات املوضوعية للسكان املعنيني هبذه 

منفصلة عن رؤية  -حىت وإن بدت عادلة-السياسات، ومن مث تصبح أية سياسات 
شاملة لتحقيق العدالة االجتماعية وال تربطها ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية لألفراد 
واجملموعات ابعتبارهم مواطنني، ومن مث يغيب احلق يف التنمية والتعليم والصحة والسكن 
والنفاذ للخدمات العامة بشكل عام يف مقابل برامج مبتورة للمساعدات االجتماعية 
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أشبه ابلرشوة االجتماعية، مما يعمق من الفجوات اليت خلقها ارتباط الدول العربية هي 
  188.ابلنمط الرأمسايل السائد

إال أن هذا ال يعين غياب أي حماوالت ملواجهة أمناط امللكية القائمة، فنجد على 
مؤسسة تعرفها منظمة العمل الدولية كوهنا " واليت سبيل املثال، جتارب إنشاء التعاونيات،

مستقلة من أفراد متحدين إراداي للحصول على حاجتهم وتطلعاهتم االقتصادية، 
 189االجتماعية، الثقافية عرب مؤسسة مملوكة بشراكة وإبدارة دميقراطية". 

يعود اتريخ النشاط التعاوين بشكل عام بقدر ما يعود اتريخ وجود البشر على و 
بنيات تعاونية وعالقات  ملتبادلة. يفاألرض، حيث انتظمت القبائل من أجل املنفعة ا

تعاونية وتكافلية، وقسمت الوظائف، وخصصت املوارد، بني أفرادها، ومارست التجارة 
وكان للنظرايت االشرتاكية التعاونية اإلصالحية أثر  .والتبادل فقط مع غريها من القبائل

فة منذ بداية القرن التاسع كبري يف جناح التجربة التعاونية وانتشارها يف بقاع العامل املختل
وتعتمد التعاونيات يف أصلها على العضوية االختيارية غري املشروطة ومسامهة  عشر.

العضو يف رأمساهلا، واإلدارة الدميقراطية لكافة شؤوهنا وإدارهتا ذاتيا من خالل عضويتها، 
س ابلنشاط وتعاوهنا مع تعاونيات أخرى لتوسيع أفق العمل التعاوين، واهتمامها ابألسا

ويتميز املنهج التعاوين يف التنمية أبنه ال يتحرك بدافع الربح أو أبوامر فوقية،  احمللي.

                                                           
حممد العجايت وعمر مسري، بنية الدولة والعدالة االجتماعية يف املنطقة العربية: أزمة سياسات أم أزمة بنيوية؟  188

العدالة االجتماعية بني احلراك الشعيب واملسارات السياسية يف البلدان العربية، منتدى البدائل العريب  كتاب:
 . 2016اسات، للدر 

189 A cooperative is “an autonomous association of persons united 
voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs 
and aspirations through a jointly owned and democratically controlled 
enterprise” (ILO 2002). ” In https://is.gd/Cwo2cQ 



158 

 

ولكنه يتحرك بدافع اشباع احلاجات التنموية، األمر الذي يرتب عليه ضرورة استخدام 
 190املوارد املتاحة بكفاءة عالية.

حتداي للنمط االقتصادي وتتنشر جتارب التعاونيات يف املنطقة العربية واليت تكل 
القادم وحتديدا فيما خيص أمناط امللكة، ونذكر هنا منوذج من مصر وهي تعاونية: 

بدأ عدد من الفاعلني املدنيني  2014سيدات لقمة العيش ابلفيوم، حيث أنه يف عام 
يف حمافظة الفيوم يف تشجيع بعض السيدات والفتيات على العمل بشكل مجاعي لتأمني 

ن يف ظل ظروف تتفاقم فيها البطالة وقلة املوارد. واستطاعت هذه التجربة دخل اثبت هل
التغلب على املشكالت املتعلقة ابلتمويل من خالل دعم هؤالء الفاعليني والطالب 

 191واملتخصصني يف هذه اجملاالت.

، قام 1987سنة  ويف نفس السياق نشري لتجربة تعاونية كوابك من املغرب، ففي
طقة اترودانت جبهة سوس ماسة، إبنشاء تعاونية فالحية أطلق عليها فالحا من من 39

، وذلك يف حماولة للتكتل والتنظيم (COPAG)اسم التعاونية الفالحية أو "كوابك" 
داخل مؤسسة تعاونية قائمة على التشاركية لتوفر موارد للتمويل والقوة التفاوضية عند 

 192.البيع أو الشراء، إىل جانب التدريب املستمر

، 2011عام تعاونية صريفا، واليت مت أتسيسها ويف سياق آخر نذكر من لبنان 
التنمية لإلنسان والبيئة، وهي ومجعية  GVCغري احلكومية  املنظمة اإليطاليةمن قبل 

امرأة  17مشغال للخياطة يف قرية صريفا يف جنوب لبنان، وذلك بعد تدريب عبارة عن 
االجتماعية يف جنوب لبنان، -ضاع االقتصاديةملدة ستة أشهر، هبدف حتسني األو 
                                                           

 أمين عبد املعطي، حنو اقتصاد مجاعي بديل لسياسات االستغالل واإلفقار والبطالة، ضمن هذا الكتاب. 190
 املرجع السابق. 191
 .ضمن هذا الكتابالذاتية،  واإلدارة التضامين لالقتصاد املغرب من عملية وبدائل رجاء الكساب، جتارب 192
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ابلرتكيز على دور النساء يف عائالهتن وجمتمعهن. وعلى عكس جتربيت مصر واملغرب، 
بدأ العمل يف تعاونية صريفا دون أية انتخاابت ومن دون االتفاق على شكل تنظيمي 

تارت ( وليت اخGVCحمدد بني العامالت. حيث جاءت القرارات من قبل اجلمعية )
وعلى عكس جتربيت ثالث نساء، واحدة مسؤولة التصميم وأخرى للتنفيذ واثلثة للمالية. 

، مل تنجح التعاونية يف خلق بديل ألمناط امللكية السائدة بسبب سيطرة مصر واملغرب
اجلمعية اليت أنشأت التعاونية وعدم قيامها على مبادئ التشاركية يف اختاذ القرارات، 

ية فاعلة لثالثة سنني متتالية، اقتصر عمل النساء فيها على صناعة فقد كانت التعاون
  193احلقائب والذهاب إىل املعارض اليت حددهتا هلن املنظمة.

ويف إطار آخر نذكر من املغرب جتربة أراضي اجلماعات الساللية واليت تعرب عن 
مبعىن أن  منط خمتلف من أمناط امللكية، حيث تتميز هذه األراضي ابمللكية اجلماعية

اجلماعة الساللية هي املالكة للعقار، ويتم تسيريها حسب األعراف والتقاليد السائدة. 
غري أن ما يوحدها كوهنا ال تباع وال حتجز وال ترهن وإمنا ينتفع هبا ذوو احلقوق عن 
طريق الرعي أو الزراعة أو تشييد مساكن. وابلرغم من أن اجلماعات الساللية هلا صفة 

ملعنوية أو االعتبارية حبكم متلكها ملمتلكاهتا ومتثيلها من طرف مندوبني، إال الشخصية ا
أن ممارسة العديد من األمور اليت ختص هذه األراضي تبقى خاضعة إما إىل املوافقة 
املبدئية للنواب الذين مت تعيينهم من طرفها أو إىل إذن وصاية الدولة املمثلة يف وزارة 

  الداخلية.

الوضعية املعقدة اليت تعاين منها األراضي اجلماعية إىل جعلها مصدرا قد أدت هذه و 
للنزاعات وحمط أطماع للمسيطرين على قطاع العقارات يف املغرب، وهكذا مت االستيالء 

                                                           
يئة التنسيق النقابية يف لبنان: التنظيم كاسرا لتجاذابت األحزاب جىن خنال، تعاونية "صريفا" النسائية وه 193

 وسيطرة اجلمعيات غري احلكومية، ضمن هذا الكتاب.الطائفية 
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على مساحات شاسعة من هذه األراضي وطرد وتشريد أصحاهبا األصليني وذلك بتواطؤ 
 مراقبة البناء، ومل تستثن حىت الغاابت واحملميات املسؤولني مبا فيهم اجملالس احمللية ومصاحل

الطبيعية. وقد استعملت يف عمليات النهب تلك، أساليب عديدة وخمتلفة من تزوير 
وحتايل ورشاوى وصلت حىت املمارسات التعسفية. كما مت اللجوء ألداة نزع امللكية من 

واسعة من هذه األراضي أجل املنفعة العامة من قبل السلطات للسيطرة على هذه أراضي 
اجلماعية وحىت األراضي اخلاصة وهذا يبني بشكل كبري النزاع القائم حول تغيري أمناط 

 194امللكية.

 واليتواستكماال للحديث حول أمناط امللكية، نذكر جتربة واحة مجنة يف تونس، 
 بعد 'اهلنشري" ابسرتجاع قبلي( )والية التونسي اجلنوب يف مجنة بلدة شباب فيها قام

"خالفا و مجاعيا استغالال استغالله يف وبدأوا ،2012 عام يوما 96 ملدة دام اعتصام
للنظام السائد سابقا، صارت اإليرادات توزّع بني أجور العمال، الذين ارتفع عددهم، 
وبني تعزيز إنتاجية األرض ودعم مشروعات تنموية لصاحل أبناء مجنة. وهنا جندا أن هذه 

نتقال سلطة استغالل أرض فالحية من يد رأس املال اخلاص إىل يد التجربة تعرب عن ا
 195 اجملتمع املدين.

نشري لدور احلركات االحتجاجية يف طرحها رؤى خمتلفة ويف هذا اإلطار أيضا، 
القتصاد بديل من خالل طرح القضااي املتعلقة مبلكية األراضي وموارد اإلنتاج، مثل 

هم مكوانت حركة عريضة ضد أت البيئية أحد حيث شكلت التحركا القضية البيئية،
حدى اخلاصيات إيا كان احلضور الكثيف للبيئيني الرأمسالية النيوليربالية السائرة. فعامل

. وخالل 1999املثرية ملظاهرة سياتل الكربى ضد املنظمة العاملية للتجارة يف العام 
                                                           

 رجاء الكساب، مرجع سابق. 194
 ليلى الرايحي، بوادر ثقافة اقتصادية وتنظيمية بديلة يف تونس، ضمن هذا الكتاب. 195
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حدى التحركات إكانت   ،2001املنتدى االجتماعي العاملي يف بورتو أليجري يف العام 
ن مناضلون من حركة الفالحني بدون أرض الربازيليني و الرمزية ما قام به جمتمع

والكونفدرالية الفالحية الفرنسية ابقتالع حقل ذرة مزروعة ببذور معدلة اتبعة لشركة 
ابلربازيل،  أمونسانتو. ان املعركة ضد التكاثر غري املراقب لألجسام املعدلة جينيا تعب

ة وقسما من اليسار، مع تعاطف خرى، احلركة البيئية كما احلركة الفالحيأنسا وبلدان وفر 
ي العام املتخوف من العواقب غري املتوقعة للتصرف يف اجلينات على صحة العمومية أالر 

وعلى البيئة الطبيعية. ان النضال ضد حتويل العامل إىل سلعة، ومقاومة ديكتاتورية 
جل محاية البيئة وثيقة الرتابط يف فكر وممارسة أواملعركة من  كات متعددة اجلنسيةالشر 

ويظهر هذا يف النضاالت البيئية يف  196احلركة العاملية ضد العوملة الرأمسالية الليربالية.
دول مثل املغرب وتونس أجل السيادة والسيطرة الدميقراطية على املوارد الطبيعية وأنظمة 

 197واملاء. الطاقة والغذاء وضد انتزاع األرض

يتبني لنا تبين معظم هذه  :أوالوابلتايل ميكننا اخلروج بعدد من اخلالصات، 
التجارب لشكل امللكية اجلماعية والذي يرتبط بتمويل ذايت كمحاولة خللق استقاللية 
عن السوق وآلياته، ويعترب هذا منافيا متاما ألشكال امللكية اخلاصة اليت يفرضها النمط 

تؤسس لتفاواتت اجتماعية وطبقية واضحة بني املالك وبني العاملني. الرأمسايل واليت 
جند أن دور املرأة ابرز يف هذه التجارب أو النماذج، حيث عانت املرأة يف ظل  :اثنيا

النظام الرأمسايل من التفاواتت االجتماعية بشكل كبري، وما تؤسس له هذ التجارب، 
عاونية على سبيل املثال مما يعين املزيد من هو مدى حمورية دور املرأة يف التجارب الت

                                                           
 https://goo.gl/RkyfFQ حول االشرتاكية البيئية،  196
، 2016نوفمرب  14عن معىن النضال من أجل "العدالة البيئية واملناخية" يف املغرب الكبري، نواة،  197

https://goo.gl/OE2UAf  

https://goo.gl/RkyfFQ
https://goo.gl/RkyfFQ
https://goo.gl/OE2UAf
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التمكني االقتصادي للنساء. اثلثا، هذه التجارب سواء كانت التعاونيات أو اإلدارة 
الذاتية للمصانع واملؤسسات مازالت تعترب شكل من أشكال التمرد غري املتبلور على 

النمط االقتصادي.  األوضاع االقتصادية، السياسية، واالجتماعية اليت فرضها تبين هذا
ورابعا، نشري إىل أن أزمة التشريعات يف املنطقة العربية تعترب من أكرب املعوقات أمام 
استمرار وجناح هذه التجارب حيث تضع قيود على تشكيل وعمل هذه التكوينات 
 على سبيل املثال القوانني املتعلقة ابلعمل التعاوين واليت ختضعه للدولة وتعيق استقالليته.

 نيا: أمناط اإلنتاجاث
ات القرن العشرين إىل هدم الصناعة اليت يأدت التحوالت الليربالية منذ سبعين

نشأت من قبل، وما بقي أصبح حمدود واليزال العمل على هدمه وتدمريه، ومل يكن هذا 
فقط هو النتيجة بل أن هذا بعد حترير االقتصاد أدى إىل تدمري البىن األساسية يف الزراعة 

أن بقيت املراكز الرأمسالية معنية بتصدير زراعتها. وهبذا تدمرت قوى اإلنتاج اليت بعد 
نشأت من قبل، ملصلحة اقتصاد ريعي قوامه العقارات واخلدمات والتجارة والسياحة 
والبنوك وأسواق األسهم. ويعتمد على آليات السلب اليت تستهدف األرض وشركات 

ا هبا شبكات املصاحل وهي الشكل اجلديد للرأمسالية، الدولة واملرافق العامة، ويقوم هبذ
، ابلرتابط مع النخب املالية العاملية. وهو ما أدى 198وقد أُطلق عليها رأمسالية احملاسيب

إىل غياب إنتاج الفائض، وهنب الثروات الوطنية، والتهميش، وختلي الدولة عن الدور 
يستوعب جزءا حمدودا من القوى املنوط هبا. وابلتايل جند تشكل اقتصاد غري منتج، 

العاملة، وال يوفر إمكانية ألجور تناسب األسعار، وهذا األمر قد أدى لتعميم الفقر 
 والبطالة، والعجز الكبري يف امليزان التجاري، وخروج األموال إىل املراكز الرأمسالية.

                                                           
يف االقتصاد االجتماعي" اهليئة املصرية العامة للكتاب، د. حممود عبد الفضيل، "رأمسالية احملاسيب... دراسة  198

 .92: 75، ص2011القاهرة، 
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هلذا فعند حديثنا عن البديل االقتصادي جيب أن حيقق احلل لكل ذلك، وهذا 
 يفرض االنتقال من االقتصاد الريعي إىل اإلنتاج، وهو األمر الذي يفرض حتقيق التايل:

إجياد وسائل اإلنتاج اليت تستوعب العمالة، حبيث حتل مشكلة البطالة،  (1
 وتستوعب النمو السكاين من حيث دخول أعداد متزايدة إىل سوق العمل سنواي.

حبيث يرتاجع االسترياد نتيجة حل مشكلة االسترياد، وعجز امليزان التجاري،  (2
 إنتاج السلع الصناعية والزراعية حمليا.

توفري فائض قيمة يسمح بتحقيق التوازن بني األجور واألسعار، والتوسع يف  (3
 199تطوير االقتصاد.

حيث جيب أن يتأسس اقتصاد منتج كبديل عن االقتصاد الريعي، ويسمح بتوظيف 
قيق العدالة االجتماعية. وهو األمر الذي يعين الفائض االقتصادي يف توسيع اإلنتاج وحت

أوال، بناء وسائل إنتاج حتقق قيام اقتصاد حقيقي، واثنيا، بقاء الفائض االقتصادي يف 
حدود الوضع احمللي. ومن هذا املنظور أتيت اإلشارة املتكررة إىل الصناعة، وحموريتها يف 

كل كبري على املنتجات كل اقتصاد حديث ومنتج، بعد أن أصبح اعتماد البشر بش
الصناعية، وهو ما طال الزراعة أيضا واليت أصبحت تعتمد على الوسائل احلديثة. وهبذا 
أتيت أمهية أن يكون هدف بناء الصناعة حموراي يف كل مشروع بديل، وأساسيا يف إعادة 
البناء. فالصناعة هي وسيلة اإلنتاج األساسية يف الوقت الراهن، رغم كل ما يقال عن 

ن هذا ليس أتراجع موقعها يف الناتج احمللي اإلمجايل، وضعف التوظيف فيها. إال 
حقيقيا، من انحية يعرب هذا عن أزمة الرأمسالية اليت أصبح التوظيف املايل هو املسيطر 
على االقتصاد الرأمسايل. ورمبا هذا ما يتم اإلشارة له ابعتباره "هناية العمل" كما يستنتج 
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أتسيسا على ذلك. 200و هو ما يطرح التساؤل حول "مستقبل العمل"بعض املفكرين، أ
وهذا على الرغم من أن هذه احلالة تعرب عن أزمة الرأمسالية وليس عن تطور طبيعي فيها 
نتيجة التحول املايل الذي صار حيكمها. وهذا التحول هو الذي يزيد من نسب البطالة 

لتايل، فإن حمور كل سياسة اقتصادية عامليا، ويوّسع من هتميش جمتمعات أبكملها. واب
تريد حتقيق الرفاه للمواطنني جيب أن ينطلق من بناء اقتصاد منتج حموره الصناعة، ألهنا 
وسيلة اإلنتاج املركزية، حيث توفر فرص العمل والفائض االقتصادي الذي يسمح 
 بتوسعها من جهة، وحتقق حتسنا يف أوضاع العمال وللمجتمع بشكل عام، وكذلك

 تقلص بشكل كبري االعتماد على االسترياد وما يرتتب عليه. 

وال شك يف أن هذا امليل يتناقض مع منظور الرأمسالية اإلمربايلية اليت سعت "منذ 
أن نشأت الرأمسالية كنظام عاملي ألن خُتضع العامل أمجع ملتطلبات منوها وشروط 

طيعة" مع النمط الرأمسايل ابلتايل فإن بناء الصناعة يفرتض حتما "الق 201حركتها"،
 العاملي.

وكما رأينا فيما خيص أمناط امللكية، هناك العديد من احملاوالت اليت هتدف بشكل 
كبري إىل مقاومة النمط الرأمسايل القائم والذي أصبح يركز بشكل كبري على األنشطة 

لة. ويف االقتصادية األخرى كبديل عن الصناعة وأثر هذا كما أسلفنا على القوى العام
هذا اإلطار نشري لتجارب قم فيها العمال ابإلدارة الذاتية ملصانعهم بعد رحيل مالكيها 
على سبيل املثال أو رغبتهم يف إغالق املصانع، وتعرف اإلدارة الذاتية أبهنا أسلوب 
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 . 2010- 3ط ، 2008- 1ط 
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إلدارة مكان العمل، يقرر فيه العاملون السياسات املتعلقة ابإلنتاج، وساعات العمل، 
املختلفة بصورة مجاعية  وقرارات العمل مهمات األفراد، ولوائح العمل،واألجور، و 

ودميقراطية، ابلتوافق أو ابألغلبية، بعكس أسلوب اإلدارة التقليدي املنظم بشكل هرمي، 
حيث يتلقى فيه العاملون األوامر املتعلقة ابإلنتاج من قمة اهلرم اإلداري، كما يف النظام 

وحيدث ذلك يف منشآت أغلقها مالكها الرأمساليني، أو  .الرأمسايل أو منشآت الدولة
ختلت الدولة عن إدارهتا ابلبيع للمستثمرين، وطردوا عماهلا للبطالة، فقام العمال 
ابحتالهلا، واستعادوها للتشغيل مرة أخرى حتت إداراهتم الذاتية والدميقراطية، ولصاحلهم، 

 ونيات.واملالحظ إنه سرعان ما تتحول تلك املنشآت لتعا

وتظهر احملصلة النهائية لتجارب اإلدارة الذاتية أن حاجة العمال للتفاعل مع اقتصاد 
السوق قد أجربهتم على تويل العديد من املهام التجارية الطابع إذ أصبح عمال املصانع 
املدارة ذاتيا مسئولني عن بيع منتجاهتم، وإجياد أسواق جديدة هلا، واحلفاظ على 

ية مع املوردين والزابئن إىل جانب الدعاية ملنتجاهتم، والتعامل مع البنوك، العالقات التجار 
وإعداد احلساابت وغريها من املهام. ويف األرجنتني على سبيل املثال، أسهمت املصانع 

منهما هو منح نفس املرتبات  األولاملدارة ذاتيا إبضافة ابتكارين رئيسيني لإلدارة: 
ايل ثلثي املصانع املستعادة دون متييز بني الوظائف اليدوية واألجور لكافة العمال يف حو 

الذي يشتمل على مجيع –جملس العمال ابملصنع فهو اعتبار  الثاينوالذهنية. وأما 
هو اجلهاز الرئيسي الختاذ القرارات، واملساحة األساسية لتعبري كل العمال  -العاملني

خاب جملس تنفيذي يدير املصنع عن آرائهم حبرية. ويتم من خالل جملس العمال انت
 بصفة يومية، ويتوىل املسئوليات التجارية والتمثيل القانوين والوظائف التنفيذية األخرى.

فمن مصر على سبيل املثال، نشري لتجربة عمال شركة النوابرية إلنتاج البذور "نوابسيد"، 
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ار تصفية الشركة ، فقد قرر العمال إدارة الشركة أبنفسهم وذلك يف مواجهة قر 2011يف 
 202من جانب املستثمر، وأداروا اإلنتاج بدميقراطية وشفافية واستطاعوا حتقيق أرابح.

وحول تغيري أمناط التنظيم واإلدارة جند أيضا من لبنان منوذج هيئة التنسيق النقابية 
كنموذج نقايب مغاير للنمط السائد للنقاابت، فقد مت أتسيس هيئة التنسيق النقابية سنة 

، متحدية املناخ السياسي العام، إىل جانب حتديها لقانون العمل الذي مينع 2011
أسست هيئة التنسيق النقابية لشكل  وقدموظفي القطاع العام من إنشاء نقاابت، 

تنظيمي نقايب قائم على الدميقراطية التشاركية والتشبيك بني خمتلف القطاعات والدعم 
اهليئة لعملها، بسبب تدخل األحزاب املهيمنة يف املتبادل. وابلرغم من عدم استكمال 

االنتخاابت، إال انه ميكننا اعتبار جتربة هيئة التنسيق النقابية انجحة على عدة مستوايت 
نذكر منها، القدرة على التوسع واخلروج من مركزية بريوت، يف التنظيم والتواصل واملطالب 

سيس لعمل نقايب خمالف عن كل ما اليت تطال الفئات املتضررة خارج العاصمة، التأ
تعود اللبنانيون عليه بعد احلرب االهلية اللبنانية، من جمموعات متحالفة مع السلطة 
ونقابيني مأجورين ألصحاب العمل، وأخريا التأسيس لدميوقراطية تبدأ من القاعدة، إذ 

ملشاكل جلأت اهليئة ألخذ كل قراراهتا عرب مجعيات عمومية يف كل املناطق، تناقش ا
 203وتطرح احللول وتصوت للتحركات، فتقرها قيادة اهليئة.

وعن أمناط اإلنتاج املختلفة أيضا جند أن جتارب التعاونيات اليت مت اإلشارة هلا تعرب 
مصر - عن أمناط إنتاج مغايرة للسائد، فمثال جتربة تعاونية سيدات لقمة العيش ابلفيوم

نه سيكون من السهل أها يف بيئتهن وهذا يعين استخدام قاموا ابلرتكيز على منتجات يتم
تسويقها وإعادة نفس العملية دون احلاجة إىل اللجوء لتوسيع سوقهن يف ظل  نعليه
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تنافسية رمبا ال تسمح مبزامحتهن لبيعهن أبسعار أقل، إىل جانب ذلك قامت العامالت 
رت العملية ابلبيع أبسعار منخفضة حمققات هامش ربح بسيط يغطي أجورهن بعد أن وف

ما كان يذهب كحصص لصاحب العمل ونسب الوسطاء يف عملية البيع اليت تضاعف 
 204من أمثان املنتجات زايدة عن كلفة إنتاجها احلقيقية.

عند  تعاونية كوابك يف املغرب، حيث أنهوجند أن الوضع كان مشاهبا بشكل ما يف 
وحىت مراحل متقدمة  األوىل نتاج منذ املراحلاإللتحكم يف إنشائها قامت التعاونية اب

وبعد جناحهم يف تصدير منتجاهتم إىل أوراب خاصة وكندا والوالايت املتحدة  .من التوزيع
. وقد شكل دخول 1993األمريكية، أنشأت التعاونية أول وحدة لتحويل احلليب سنة 

 التعاونية جملال منتجي احلليب ومشتقاته حمورا هاما يف مسارها خصوصا بعدما أنشأت
وحدات لتصنيع األعالف اخلاصة ابملواشي وأدخلت التقنيات احلديثة  1999سنة 

، حيث أصبحت اثين منتج هلذا النوع من احلليب يف (UHT)إلنتاج احلليب املعقم 
املغرب. ويف نفس االجتاه عملت على تنويع منتجاهتا، فقامت إبنشاء وحدة إلنتاج 

ن و يستفيد العامل حىت 2005واشي سنة ، وقرية لرتبية امل2001عصائر الفواكه سنة 
العلف والرعاية ليتفرغوا إىل إنتاج احلليب بشكل  تكاليفء اعبأهبا من التخفيف من 

قامت التعاونية إبنشاء وحدة جديدة إلنتاج منتجات احلليب  2012ويف سنة جيد. 
وم إبنشاء وحدة إلنتاج اللح 2015يف مشال املغرب إبقليم العرائش، كما قامت سنة 

احلمراء. وحاليا، تعترب كوابك أول تعاونية ابملغرب واثين منتج للحليب ومشتقاته حيث 
ابملائة من السوق. ويعرب هذا عن جناح التعاونية يف تغيري منط اإلنتاج  25تستحوذ على

ن أات الغذائية، جنحت التعاونية يف فبدال من االعتماد على االسترياد يف جمال الصناع
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جماالت  6 سة األوائل ابملغرب يف جمال الصناعات الغذائية وتشتغل يفتصبح ضمن اخلم
 205خمتلفة.

حيث حتولت هذا ما جنحت فيه جتربة واحة مجنة يف تونس،  ،ويف نفس اإلطار
يف جيوب جمموعة من األثرايء  اجلمعية احمللية عليها من أرابح اإليرادات بفضل سيطرة

وابلفعل، تضاعف إنتاج الواحة يف نني. إىل مشروعات حتسن من وضعية عموم املواط
السنوات األخرية منذ أن أصبحت تديرها اجلمعية احمللية اليت تكونت للغرض )مجعية 

إىل مليون  2011ألف دينار سنة  969محاية واحات مجنة( فتضاعف اإلنتاج من 
ألف دينار سنواي يف فرتة  450، بعد أن كان مبعدل 2014ألف يف سنة  800و

  206املتسوغني.استغالل 

بينما كان الوضع خمتلفا يف تعاونية صريفا حيث مت تقليص عدد العامالت حىت 
أصبحن أربعة فقط، وجند أن هذا يرجع بشكل أساسي ليس فقط كون الفكرة كانت 
إنتاجية حبتة، لكن ألهنا متتا بشكل ال خيتلف عن أية مؤسسة منتجة ال تسعى إىل 

القتصادي الذي طرحته التعاونية وال بطرحها لشكل حتدي النظام القائم ال ابلشكل ا
  207تنظيمي خمالف للنظام.

جلوء هذه التجارب  أوالفيما يتعلق أبمناط اإلنتاج، هناك عدد من االستنتاجات، 
ألساس مغاير للذي تُبىن عليه أمناط اإلنتاج التقليدية فنجد أن أمناط اإلنتاج تعتمد 

 اثنيا ني وبعضهم أو بينهم وبني جمتمعاهتم وبيئتهم.التشاركية إما بني املنتجعلى مبدأ 
تعزيز الدميقراطية الداخلية وهذا يعد أيضا مناقضا اعتماد هذه الكياانت الناشئة على 
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ألشكال اإلدارة املتبناة يف النمط الرأمسايل واليت تعتمد على اهلرياركية والرتاتبية يف صنع 
، فكما قلنا سابقا هذه التجارب تعرب عن فيما يتعلق ابإلشكاليات اثلثا،القرارات. 

حماوالت ملقاومة اقتصاد السوق وابلتايل فهي طاملا تواجه مشكالت تتعلق بطبيعة هذا 
و على املستوى العاملي على سبيل أواء كان هذا على املستوى احمللي االقتصاد وآلياته س

التنافسية واالحتكار املثال مشكلة تسويق منتجاهتم احمللية يف ظل السوق القائم على 
 والصراع الدائم بني املنتجني.

 النماذج التنموية :اثلثا
ينبع التناقض اخلاص ابلنمط التنموي من وجود صراع عميق بني خيارين ومها: 
االقتصاد الرأمسايل، وبني الرغبة يف بناء اقتصاد مستقل. ويقوم اخليار األول على "السوق 

ال واالستثمار، وهي الصيغة اليت يفرضها النظام الرأمسايل احلرة"، وحرية التجارة ورأس امل
ألهنا جزء من وجوده، ومن استمراره عرب تعظيم الرتاكم الرأمسايل عن طريق استغالل 

بينما جند يف اخليار الثاين امليل للتحرر من سطوة رأس  الفائض االقتصادي يف األطراف.
على الذات"، يبدأ ببناء الصناعة اليت املال من أجل بناء اقتصاد "مستقل"، و"متمحور 

هي أساس بناء بنية جمتمعية مستقلة ومتطورة، وهذا يفرتض التناقض اجلذري مع النمط 
 208الرأمسايل ذاته، وليس فقط فيما خيص شكل العالقة القائمة.

وابلتايل أييت احلديث حول العديد من اإلشكاليات املرتبطة هبذا النمط التنموي، 
شاكل اإلفقار والبطالة وتالشي التعليم والصحة اجملانيتني، واهنيار البنية فقد ارتبطت م

التحتية ابلتحول الليربايل الذي حدث منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث أن هذا 
التحول نتج عنه تفكيك "القطاع العام"، وتسليع اخلدمات العامة كالتعليم والصحة، 
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ابالقتصاد، وحتويله من اقتصاد كان ميتلك  ةوإىل جانب ذلك أدى إىل حتكم طبقة صغري 
قوى إنتاج يف الزراعة وإىل حد معني يف الصناعة، إىل اقتصاد ريعي يقوم على اخلدمات 
والعقارات والسياحة واالسترياد والبنوك، وأسواق املال. ويؤدي انعكاس النمط الرأمسايل 

الجتماعية". ويف هذا السياق العاملي على الوضع احمللي إىل أتثري ذلك على "العدالة ا
كانت النتيجة هي اهنيار منظومة الضمان االجتماعي وحق العمل والتعليم اجملاين 

هلذا فإن السؤال حول أي منط اقتصادي هو الذي حيقق "العدالة  209والصحة اجملانية.
االجتماعية" ال يكون مطروحا، انطالقا من بديهية استمرار النمط القائم، أو مع تعديل 

  جزئي فيه.

تظهر على  حيثونشري أيضا إىل اآلاثر املرتتبة هلذا النمط االقتصادي على البيئة، 
هو احتكار االقتصاد الرأمسايل للموارد البيئية، فنجد أن العديد من  :أوالمستويني 

الدول العربية، واليت تتخذ من املوارد البيئية مصدرا أساسيا لدخلها مثال الفئات يف 
الصيادين، وما إىل ذلك، حيث تعاين من تدين يف األوضاع االقتصادية الفالحني، 

واالجتماعية، وهناك العديد من األسباب اليت تكمن وراء هذا التدين، من بينها تزايد 
 .معدالت االحتكار للموارد من جانب وضعف الوصول لتلك املوارد من جانب آخر

املثال، يف هذا النمط من خالل بناء حيث ترتبط زايدة اإلنتاجية الغذائية على سبيل 
 .املزارع الكبرية ابعتبارها األساس للقضاء على املشكالت املتعلقة بتحقيق األمن الغذائي

يف املقابل فإن تطبيقات هذا النمط الرأمسايل يدفع مبزيد من خروج املالك الصغار 
الكبرية أو يف القطاعات لألراضي الزراعية وانتقاهلم إىل العمل كعمالة زراعية يف املزارع 

                                                           
سالمة كيلة، "احلركات االجتماعية ومفهوم العدالة االجتماعية يف الثورات يف البلدان العربية"، ضمن كتاب  209

 .2014الثورات العربية" منتدى البدائل العريب للدراسات، "العدالة االجتماعية، املفهوم والسياسات بعد 



171 

 

الصناعية واخلدمية املختلفة، ما يؤثر بشكل مباشر على عالقات العمل وامللكية وخيلق 
  210املزيد من التفاوت الطبقي.

جند أن له أثر ابلغ على فيما خيص العالقة بني هذا النمط واألزمة البيئية،  :اثنيا
املفرط بتزايد معدالت النمو البيئة، حيث تعتمد أطروحته األساسية على االهتمام 

واإلنتاجية، ما أدى إىل االعتماد بشكل أساسي على موارد الطاقة غري املتجددة 
)كصناعات البرتول ومشتقاهتا( يف مقابل اإلمهال بل ويف الكثري من األحيان التدمري 

اس املتعمد للطبيعة، وقد نتج عن ذلك العديد من األزمات املناخية والبيئية مثل االحتب
  211احلراري.

وعليه يتطلب حتقيق احلد األدىن تغيري هذا النمط االقتصادي من طابعه الريعي إىل 
منط منتج زراعيا وصناعيا، فهذه القطاعات هي اليت ميكنها أن تستوعب العمالة وأن 
تنتج فائضا يسمح بتحسني األجور، وأيضا تسمح بتغيري وضعية امليزان التجاري ملصلحة 

 .اد بشكل كبريتقليص االستري 

ال يتوافق هذا النمط االقتصادي مع مصلحة الرأمسالية احمللية وال مع مصلحة 
الرأمسالية العاملية، وال النخب املالية املتحكمة. هلذا فإن حتقيقه يفرض أن يصبح هدف 
طبقات أخرى، ولقد كان كذلك على سبيل املثال يف حالة جتارب "التحرر الوطين" 

لكنه فشل بسرعة نتيجة متسك تلك الفئات بـ "امللكية اخلاصة" رغم كما أشران سلفا، 
رفعها شعارات اشرتاكية واتباعها سياسات اقتصادية مشاهبة لسياسات النظم 

                                                           
عبد املوىل إمساعيل، اإلشكاليات البيئية لالقتصاد الراهن وأطروحات اقتصاد بديل يتعامل معها، ضمن  210

 كتاب: "الفوارق االجتماعية يف املنطقة العربية"، منتدى البدائل العريب للدراسات، حتت النشر.
، 2015مارس  29تدمر الرأمسالية البيئة، بوابة االشرتاكي، داليا هاين، كيف  211

http://revsoc.me/theory/34362/  
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االشرتاكية. حيث سرعان ما انتقلت من حتقيق التطور اجملتمعي إىل حتقيق امليل الفردي 
شبيك مع النمط الرأمسايل وفق اهلادف إىل االرتقاء الطبقي، الذي جعلها تعيد الت

 212منظومته.

إال أن فشل جتارب التحرر الوطين كان يف مقابله استمرار احملاوالت لتغيري األوضاع 
ن أاضنا مالمح من هذه التجارب، جند واالمناط االقتصادية الفاشلة واستكماال الستعر 

ليت تنهجها يف تدبري جناح تعاونية "كوابك" ممن املغرب قد جتلى يف السياسات املندجمة ا
شؤوهنا، حيث تسعى التعاونية كلما برزت احلاجة عند العاملني هبا إىل أي شيء إىل 
توفريه بشكل ذايت. وهكذا توفر التعاونية كل ما حتتاجه يف خمتلف وحداهتا منذ اإلنتاج 
إىل التسويق مرورا ابلتحويل. كما تزود الفالحني ابلبذور املعدة داخل مشاتلها حسب 

منتوجاهتا اخلام، نصف املصنعة واملصنعة أيضا  ولضمان توزيعملواصفات املطلوبة. ا
وابلتايل فقد اعتمدت التعاونية على متويل مشروعاهتا . وحدة نقل 320ك متلكت كواب

من الفائض الذي حتققه ابلنسبة للتعاونيات اليت تشكل جزءا منها يف هناية املوسم، أما 
وابلتايل فإن التعاونية تسوق حلساب أعضائها قيمة األشخاص فيتسلمون حصصهم؛ 

 213مضافة أفضل وترصد مشروعات يستفيدون منها لتحقيق جناح اقتصادي.

باإلضافة إىل تشغيل ومل خيتلف احلال ابلنسبة لتجربة واحة مجنة من تونس، ف
العاطلني عن العمل ابملنطقة واالستثمار يف حتسني اإلنتاج وظروف العمل، ميول هذا 

ملشروع العديد من املشروعات التنموية على غرار بناء أقسام يف املدارس واملعاهد ا
ووحدات صحية وقاعة رايضة وبناء سوق للتمور واقتناء سياريت إسعاف وغريها من 

                                                           
سالمة كيلة، النمط االقتصادي الرأمسايل القائم ينفي العدالة االجتماعية، ضمن: العدالة االجتماعية بني  212

 . 2016ت السياسية يف البلدان العربية، منتدى البدائل العريب للدراسات، احلراك الشعيب واملسارا
 رجاء الكساب، مرجع سابق. 213
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حيث أنه  املشروعات. كما ميول مجعيات خمتلفة هتتم ابلثقافة واملعاقني واألطفال اخل.
تديرها جلنة من متطوعني لتقوم بتسيري شؤون الواحة. مت تكوين مجعية  2011يف مارس 

بعد سنة أوىل صعبة، جلأت فيها اللجنة إلطالق محلة تربع من األهايل من جتار التمور 
واجلمعيات املائية ابملنطقة لتأمني رأس املال الالزم الستغالل الواحة بصفة مستدامة، 

ر وحتسني وسائل اإلنتاج وظروف وقد متكن الفالحون من مضاعفة منتجاهتم ورفع األجو 
 214العمل.

ويف نفس اإلطار نشري لنجاح جتارب النساء على الصعيد العملي يف طرح قضية 
النوع االجتماعي كقضية مرتبطة ببناء منط اقتصادي بديل، فكما طرحنا يف موضع 
سابق، كانت التعاونيات على سبيل املثال مبثابة مساحة للنساء للعمل على حتقيق 

كني االقتصادي، ونذكر هنا مثاال من اجلزائر حول نشاط اقتصادي قائم أبكمله التم
على مسامهة النساء. حيث ينظم سوق املنتجات النسائية كل فصل يف أعايل جبال 
جرجرة يف منطقة القبائل ابجلزائر، وابلتحديد يف قرية آيت وعبان. وأثناء هذا احلدث، 

لية للبيع، زراعية كانت مثل اخلضر والفواكه أم تقوم النساء فقط بعرض منتجاهتن احمل
مصنوعة ابليد مثل احللي واملنتجات التقليدية، وتتمحور أهداف اجلمعية القائمة على 
هذا احلدث يف حترير املرأة الريفية اقتصاداي وإبراز قدراهتا يف أداء دور اقتصادي يف 

جيع الزراعة العضوية؛ وتشجيع املنطقة، إىل جانب تعزيز مفهوم التنمية املستدامة؛ وتش
 215اإلدارة الذاتية واالستقاللية الزراعية للمنطقة.

                                                           
 ليلى الرايحي، مرجع سابق 214
نور الدين بسعدي، مقال: منوذج سوق املنتجات النسائية يف بالد القبائل ابجلزائر: بني االقتصاد البديل  215

 والطرح اجلندري، ضمن هذا الكتاب.
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على ذلك ميكننا استنتاج عدد من اخلالصات من خالل هذه التجارب،  وبناء
حول مالمح األمناط البديلة للنمط القائم، حيث تروج هذه النماذج لنمط تنمية يعتمد 

اعي وال يعتمد فقط على الريع، بل واألكثر من على اإلنتاج سواء كان الزراعي أو الصن
ذلك جند أن عدالة التوزيع تعترب جزء أساسي من هذا النمط، فال يوجد احتكار من 
أحد الفئات للموارد أو للمنتجات بل أنه يتم توزيعها بشكل عادل. وال يستهدف هذا 

ويتجلى هذا  النمط من التنمية الربح فقط بل يستهدف تنمية اإلنسان بصورة شاملة،
يف االهتمام ابلعوامل الثقافية، وابلفئات اليت تعاين من التهميش املتزايد نتيجة للنمط 
الرأمسايل كاملعاقني، األطفال، وابلطبع النساء والذي يظهر دورهم بشكل كبري يف هذه 
النماذج البديلة. ختتلف هذه النماذج أيضا من حيث تعاطيها مع البيئة واليت تعتربها 

صدر األساسي للموارد وابلتايل فهي ترى يف الرتويج لنمط اقتصادي حيافظ على البيئة امل
 ضرورة حتمية وليس من قبيل الرفاهية.

 خامتة: 
مما سبق تناوله، جند أن "احللول الوسط" ليست ممكنة، فال ميكن تكرار ما فعلته 

من خالل  الفئات الوسطى يف جتارب "نظم التحرر الوطين"، حيث أنه كما رأينا
استعراضنا للتجارب، أن جتاوز حرية السوق ابلتحديد، والتفكري ابملشروع اجملتمعي 
وليس مبصاحل طبقة معينة. وهلذا ليس من املمكن أن يتحقق التطور إال بتجاوز الرأمسالية، 

 وابلتايل من خالل الطبقة اليت تريد جتاوز الرأمسالية، ألهنا النقيض اجلذري هلا. 

هو الذي يفرض أن تقوم الطبقة العاملة والفالحني الفقراء أساسا،  وهذا األمر
وابلتحالف مع كل املفقرين من الفئات الوسطى، بتحقيق التغيري الذي يفتح األفق لبناء 
االقتصاد احلقيقي. ألنه ليست الرأمسالية أو الربجوازية الصغرية هي القادرة على حتقيق 

ل كبري ابلرأمسالية العاملية، والثانية تبحث عن التطور، حيث أن األوىل متأثرة بشك
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مصاحلها اخلاصة، وهذا ما ظهر خالل عقود من حماوالت التطور، حاولت أطراف 
برجوازية ذلك، ومن مث قامت فئات وسطى به، لكن كان الفشل هو النتيجة 

 216احلتمية.

وحول  طرح العديد من التساؤالت حول طبيعة النمط االقتصادي البديل،يومن هنا 
األساس الذي جيب أن يقوم عليه. فقد مت طرح العديد من األفكار حول "التنمية 
املستقلة"، أو االقتصاد املتمحور على الذات، أو حول "االعتماد على الذات"، وهنا 
نشري للتناول الذي ينطلق من أن "اسرتاتيجية االعتماد على الذات" هي "نسق 

حتقيق للتنمية املستقلة، وتوفري درجة مرتفعة اقتصادي اجتماعي سياسي متكامل، و 
للعدالة االجتماعية". وانطالقا من ذلك أتيت الرؤية اليت تقوم على التايل: السيطرة على 
املوارد والثروات الطبيعية للبالد، توفري النمط اإلنتاجي املؤهل لقيادة تلك االسرتاتيجية، 

قيق الثورة الزراعية، التصنيع املوجه التعبئة القصوى للفائض االقتصادي ومركزته، حت
هذا مع التأكيد  217إلشباع احلاجات األساسية للسكان، ضمان املشاركة الشعبية.

على أنه هناك دائما إمكانية لطرح مشروعات وأطروحات بديلة أتيت دوما من أسفل، 
حتاول هذه املشروعات تقدمي حلول عملية واضحة ألزمات نتجت عن النمط 

لرأمسايل الراهن. واملختلف أيضا يف هذه البدائل أهنا هتتم بشكل أساسي االقتصادي ا
مبصاحل الفئات الفقرية من املواطنني، وهي مصاحل ال ميكن احلفاظ عليها سوى أبن 
يكون أصحاهبا احلقيقيني هم من يقومون على عملية إدارة تلك البدائل وليس فقط 

  طرحها.

                                                           
 مة كيلة، مرجع سابق، ضمن هذا الكتاب.سال 216
 املرجع السابق. 217
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طروحات بقدر كبري من املقاومة إما من من انحية أخرى، سيتم مقابلة هذه األ
قبل الدولة بكامل أجهزهتا ومؤسساهتا وقوانينها املختلفة أو من قبل شبكات املصاحل 
يف حماولة إلفشال تلك البدائل، وابلتايل فالطريق الوحيد لتحقيق جناحات حقيقية يكمن 

ويف  218ملناسبة.يف تنظيم الصفوف وتناقل اخلربات وجتذير الوعي واختيار األدوات ا
نفس الوقت، جند أن توافر الوعي السياسي لدى هذه الفئات أساسي لتحقيقها النجاح 
أيضا، وأبن التنظيم هو الطريقة لكسر الرتكيبات السياسية اليت تعيد إنتاج القمع 

عالية التنظيم، وأبن والتهميش، وأبن االستقاللية السياسية واالقتصادية ضرورية لضمان ف
قراطية التشاركية من املمكن أن حتدد شكل العالقة اليت جيب أن تربط ميقواعد الد

 219االعضاء ببعضهم البعض.
من خالل استعراضنا إلشكاليات النمط االقتصادي الراهن، ومن خالل استعراضنا 

ميكننا القول أبن لبعض التجارب اليت حتاول اخلروج من هذا النمط وخلق أمناط بديلة، 
دت جناحا ملحوظا يف طرح بدائل وحلول عملية ملواجهة النمط هذه التجارب قد شه

السائد وجتاوزه، إال أن هناك بعض اإلشكاليات املوضوعية اليت تعيق من استمرار هذه 
التجارب تتعلق بشكل أساسي ابلسياق العام، كالقيود القانونية على تشكيل هذه 

والهتم إفسادها، ليس بطبيعة الكياانت أو مقاومة احلكومات وشبكات املصاحل هلا وحما
يبقى التأكيد على أن هذه التجارب هي عبارة عن  التجارب نفسها وطريقة عملها.

مالمح من منط االقتصاد البديل املرجو بنائه إىل أهنا ابلتأكيد حتتاج املزيد من الدراسة 
والفحص والتأصيل حىت نتمكن من امتالك أطروحات أكثر متاسكا وواقعية حول 

 ية اليت ميكننا هبا بناء االقتصاد البديل. الكيف

                                                           
 أمين عبد املعطي، مرجع سابق. 218
 جىن خنال، مرجع سابق. 219



177 

 

 
 
 
 
 
 
 ملحق

  



178 

 

  



179 

 

 ديني بديلني:اقتصاإطاللة على منوذجني 
التخطيط التشاركي للميزانية العامة، وخطة رودولف مايندر 

 للتأميم التدرجيي

 مرزوق النصف

 املقدمة
النظري،  دية للرأمسالية ال يقتصر ابلضرورة على اجلانبقتصاإن احلديث عن البدائل اال

دية غري اقتصامبعىن حماولة اإلتيان مببادئ عامة ميكن أن تُبىن على أساسها مؤسسات 
دية التارخيية واملعاصرة قتصارأمسالية، بل ميكن البحث يف واقع عدد من املمارسات اال

من  –دي للرأمسالية، بل لعل هذه املقاربة الثانية اقتصاللوقوف على مدى متثيلها لبديل 
هي األقرب للتفكري املادي التارخيي، وذلك  –ات العملية إىل النظرية ال العكس املمارس

ديني بديلني، وللنموذجني اقتصاما يسعى هذا املقال لتحقيقه عرب استعراض منوذجني 
دي عرب إعداد امليزانية العامة قتصاجوانب عدة مثرية أمهها تقدمي مثال للتخطيط اال

من امللكية  نتاجل السيطرة على وسائل اإلانتقايفية حتقيق بطريقة دميقراطية تشاركية، وك
اخلاصة إىل العامة تدرجييا وفق مسار واضح عرب نظام مبتكر للضريبة، ورغم أن 
النموذجني املستعرضني غري عربيني إال أهنما ميكن أن يقدما دروسا وإهلاما للمهتمني 

 . د البديل يف املنطقةقتصاأبطروحات اال

هنا إىل أن هذا املقال يستند يف جزء كبري منه إىل ما ُنشر ضمن  وجتب اإلشارة
" البحثي الذي يهدف الستكشاف Real Utopiasمشروع "الطوابوايت احلقيقية 

املاركسي إيريك أولني  جتماعبدائل عملية عن الرأمسالية، والقائم عليه أستاذ علم اال
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يعترب من أهم أستاذة علم رايت من جامعة ويسكونسن ماديسون األمريكية، والذي 
 . املعاصرين يف الوالايت املتحدة جتماعاال

 النموذج األول: التخطيط التشاركي للميزانية العامة يف الربازيل
انُتخب ممثل حزب العمال أُليفيو دوترا حمافظا ملدينة بورتو أليجري  1988يف العام 

املدينة، مما يعين أن يد احملافظ الربازيلية، إال أن احلزب مل حيصل على أغلبية يف جملس 
ستكون مكبلة يف تطبيق برانجمه إن استند إىل آلية التصويت التقليدية بني النواب ممثلي 

يف جملس املدينة، وهو ما أعطى احملافظ حافزا إضافيا لتطبيق أحد األهداف  حزاباأل
سيع املشاركة الشعبية الطموحة حلزبه، أال وهو تعميق الدميقراطية يف اإلدارة العامة عرب تو 

املباشرة يف حتديد أولوايت اإلنفاق العام يف املدينة، وهنا ُولد التخطيط التشاركي 
 . للميزانية

على األرض يتخذ التخطيط التشاركي للميزانية العامة الشكل اآليت: تبدأ العملية 
مة، لكن ذلك بتقييم ميزانية السنة السابقة والتباحث يف أولوليات اإلنفاق للسنة القاد

ات املغلقة، بل يتم عرب الدعوة جتماعوخربائهم الفنيني يف اال حزابال يتم بني نواب األ
ات عامة مفتوحة يتم فيها اختيار ممثلني شعبيني لبلورة األوليات، وتُعقد جتماعال

ات مباشرة مع سكان املناطق يف املدينة ومؤسسات اجملتمع املدين مثل نوادي اجتماع
مثل إنشاء وصيانة املرافق  مشروعاتابط األحياء، وتتم مناقشة أولولية الشباب ورو 

العامة وتوزيعها وأوضاع اخلدمات العامة كالتعليم والصحة، ويتم نقل نتائج هذه 
عام على مستوى املدينة لتنسيق األولوليات وحتديد بنود  اجتماعاللقاءات املصغرة إىل 

رباء إلبداء الرأي يف اجلوانب الفنية، مث تُعرض امليزانية امليزانية، وهنا ميكن أن تتم دعوة اخل
ردها إلعادة النظر، وعندما تتم املوافقة عليها حتال أو  على احملافظ للتصديق عليها
 . للموافقة الرمسية حزابجمللس املدينة حيث ممثلو األ
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ان يف من مميزات هذا النموذج يف إعداد امليزانية العامة املشاركة املباشرة للسك
 جدي لشؤون مدينتهم مما يعزز الدميقراطية، كما ميثل هذا النموذ قتصاالتخطيط اال

أو  د وطريقة إدارته وليس جمرد إجراءقتصامكسبا شعبيا وتغيريا دميقراطيا ميس هيكل اال
سياسة ميكن النكوص عنها بسهولة مبجرد وصول حزب مييين للسلطة، إضافة إىل تعامل 

ة العامة كشأن دميقراطي ابلدرجة األوىل األولولية فيه للرأي الشعيب، النموذج مع امليزاني
بينما يكون الرأي الفين مساندا ال حمتِكرا للنقاش، كما يعمل النموذج على حتجيم 
الفساد الذي عادة ما يستفحل يف املؤسسات الكبرية واملتشعبة مثل البلدايت، وذلك 

لدميقراطية، مما يساهم يف إعادة ثقة الطبقة عرب تعريضها جلرعة كبرية من الشفافية وا
 . العاملة والفئات املهمشة يف جدوى العمل العام واملؤسسات الدميقراطية

وقد يبدو التخطيط التشاركي للميزانية العامة معقدا وصعبا، لكنه حقق يف الواقع 
تها مليون، وتصل ميزاني 5. 1جناحا جيدا وال يزال يف مدينة يزيد عدد سكاهنا عن 

ألفا من السكان يف  50مليون دوالر أمريكي، حيث يشارك حنو  200البدية لنحو 
التخطيط بدرجات خمتلفة، كما أنه ساهم يف دعم حكم حزب العمال يف الربازيل، 

حىت هناية الشهر املاضي، وقد تبنت مئات املناطق  2003والذي حكم منذ العام 
 . من هذا النموذجواملدن من خمتلف األحجام والدول تنويعات 

 النموذج الثاين: مشروع رودولف مايندر للتأميم التدرجيي يف السويد
دي قتصاتبلورت فكرة هذا املشروع يف سبعينات القرن العشرين يف ذهن اال

االشرتاكي الدميقراطي رودلف مايندر، وهو أحد أهم من سامهوا يف تشكيل دولة الرعاية 
ة املشروع على أال تدفع الشركات الرأمسالية الكربى ية يف السويد، وتقوم فكر جتماعاال

يف السويد ضرائبها السنوية نقدا، بل على عرب إصدار أسهم جديدة يف الشركة دافعة 
ر، بل ستثمااالأو  الضرائب نفسها، على أال ُتطرح هذه األسهم اجلديدة لالكتتاب
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ه النقاابت العمالية تذهب لصندوق عمايل يُدار بطريقة دميقراطية، وتساهم يف إدارت
 . ومنظمات اجملتمع املدين

على مدى السنوات وعرب هذا النظام املبتكر للضرائب ستتحول ملكية هذه 
الشركات الرأمسالية الكربى تدرجييا إىل ملكية عامة للعمال، مع االنتباه إىل أن نظام 

على أساس  الضرائب هذا يتميز أيضا بعدم تعرضه لربح الشركة، فالضريبة وإن ُحددت
الرحبية فإهنا ال ُتستقطع من الربح، بل عرب إعادة توزيع حصة امللكية اخلاصة من الشركة 

دفع كضريبة ست لصاحل ملكية العمال، مما يعين أن األموال اليت كانت يف الوضع العادي
حىت جمرد توزيعها نقدا للمالك، أو  ر يف تنمية الشركةستثماستتوفر اآلن ملزيد من اال

 . ين يشملون طبعا العمال بشكل متزايدوالذ

للتوضيح ميكن أن نفرتض بشكل تبسيطي شركة رأمسالية كبرية برأمسال اثبت 
مليون دوالر أمريكي، وكل رأس املال مملوك ملكية خاصة، وافرتضنا  100يساوي 

%، وافرتضنا معدل ضريبة وفق املشروع 10معدل صايف ربح سنوي جيد واثبت يساوي 
% من صايف الربح، يف هذا املثال ستنتقل لصاحل ملكية 40اله يساوي املبتكر أع

% من ملكية الشركة سنواي جمتزأة من امللكية اخلاصة األصلية، وسيتمكن 4العمال 
% بعد 50العمال من السيطرة على الشركة عندما ترتفع ملكيتهم تدرجييا إىل أكثر من 

 220.سنة 13

تبىن رمسيا هذا املشروع الطموح واملبتكر يف العمال السويدي  احتادبقي القول أن 
ي السويدي مل يتحمس له، وُشرع جتماع، لكن احلزب الدميقراطي اال1976العام 

بتطبيق املشروع بشكل خجول يف أواخر الثمانينات، لكن وصول احلزب احملافظ 
                                                           

، 50وفق تصور رودلف مايندر األصلي فإن نظام الضريبة هذا سيطبق على كل شركة يزيد عدد عماهلا عن  220
 % من صايف الربح.20وستكون نسبة الضريبة 
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 ، ورغم التطبيق املخفف والقصري1992السويدي للسلطة أدى إلهناء املشروع يف العام 
ملشروع رودلف مايندر فإنه عند إهنائه كان قد متكن من رفع ملكية العمال إىل حنو 

 . % من سوق األسهم السويدية7

 اخلامتة
غري خفي أن منوذجي التخطيط التشاركي للميزانية العامة يف الربازيل وخطة رودلف 

كامل بديل عن ال جذراي حنو نظام  انتقامايندر للتأميم التدرجيي يف السويد ال ميثالن 
قائمة، وال يزال السوق حمددا لتوزيع  نتاجالرأمسالية، فال تزال امللكية اخلاصة لوسائل اإل

إال أن النموذجني ميثالن حماوالت اثنوية وتدرجيية . املوارد، كما أن العمل املأجور مستمر
بية فإن د، ويف منطقتنا اليت تشهد حتوالت كبرية نسقتصالكن جدية للتأثري يف هيكل اال

األفق قد يتسع لالستفادة من هذين النموذجني، على األقل من جانب تعميق املمارسة 
دية العامة، وكذلك اسرتداد بعض قتصاالدميقراطية وجتذيرها يف جانب السياسة اال

دية احليوية اليت سقطت يف قبضة رموز األنظمة احلاكمة وحلفائها يف قتصاالقطاعات اال
ك عرب آليات ال تستعدي قوى اليمني والثورة املضادة بشكل سريع العقود السابقة، وذل

 . وال مباشر

إن اإلبداع يف تصميم السياسات ليس حكرا على الطبقة الرأمسالية ومؤامرهتا، بل 
ميكن أن ُتكرس مَلكة االبتكار ألغراض تقدمية، وقد أثبتت فعال بعض هذه النماذج 

فج، بل هي حماولة إلعادة إىل  ارب بشكلجدواها، وهذه ليست دعوة الستنساخ التج
 . يةجتماعالثقة ابلنفس وابلقدرة على التفكري املستقل واملتجدد لتحقيق العدالة اال
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 بني ابجلزائر القبايل بالد يف النسائية املنتجات سوق منوذج
 اجلندري والطرح البديل دقتصااال

 نور الدين بسعدي
 القبايل منطقة يف جرجرة جبال أعايل يف صلف كل النسائية املنتجات سوق ينظم

 فقط النساء (النساء تقوم التظاهرة، هذه أثناء. وعبان آيت قرية يف وابلتحديد ابجلزائر،
 ابليد مصنوعةأم  والفواكه اخلضر مثل كانت زراعية للبيع، احمللية منتجاهتن بعرض)

 . التقليدية واملنتجات احللي مثل

 أعضاء من وهم املومسية، ديةقتصااال التظاهرة ذهه تنظيم على القائمني حسب
 هي األساسية أهدافها فإن وعبان، آيت يف البيئية واجلمعية "أسوريف" النسوية اجلمعية
 املنطقة؛ يف دياقتصا دور أداء يف قدراهتا وإبراز داياقتصا الريفية املرأة حترير: كالتايل
 واالستقاللية الذايت التسيري تشجيع ية؛العضو  الزراعة تشجيع املستدامة؛ التنمية تكريس
 . للمنطقة الزراعية

 هبذا حمسوس اهتمام لوحظ فلقد التظاهرة، هذه على القائمني حسب دائما
 االقتصادي املرأة بدور وعي منو لوحظ كما النساء، من خمتلفة فئات طرف من النشاط

 كونه لكالسيكي،ا النموذج عن خيتلف الذي البديل دقتصااال من النموذج هذا عرب
 التظاهرة هذه دي،قتصااال املستوى فعلى. للمرأة كليا والتصرف املبادرة زمام يرتك

 أما السنة؛ طوال وذلك استقرارا، أكثر زابئن على للحصول للنساء الفرصة أعطت
 والتقليدي الزراعي للعمل أكرب اعتبارا أعطت لقد فإهنا ي،جتماعاال املستوى على
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 ديقتصااال دورهن وإلبراز احلذو هذا حلذو النساء من أكرب عددا ودفعت النسوي
 . جمهوال بقي طاملا الذي

 تتجلى املرجوة، أهدافها إىل الوصول يف التظاهرة هذه جناح مدى عن النظر وبغض
 ديةاقتصا مناذج إجياد عرب يةجتماعاال الفوارق معاجلة يف اجلندري الطرح أمهية هنا لنا

 جدير إليه تطرقنا الذي فاملثال. األوسط والشرق إفريقيا المش منطقة بلدان يف بديلة
 الريف (واضحة جغرافيةو  حضرية فوارق عرب كرست قد يةجتماعاال الفوارق ألن ابلذكر

 بعني األخري هذا أخذت املعاجلة وألن ،(نساء/رجال( جندري فارق وعرب) املدينة–
 . أعاله املذكورة البلدان يف معهود غري يءش وهذا االعتبار،

 أغلب يف اجلندري الطرح غيب قد متعددة، وثقافية يةاجتماع لعوامل نظرا ابلفعل،
 الواضع الغياب من ابلرغم بديلة ديةاقتصا حلول إبجياد األمر تعلق عندما األحيان
 فلقد. أخرى أحيان يف وتغييبه ديةقتصااال املنظومات من الكثري يف النسوي للعنصر

 وذلك ية،جتماعواال الثقافية العوائق تلك وجتاوز الطرح هلذا شامل لتفعيل األوان حان
 . عامة بصفة كله وللمجتمع خاصة النسوي للعنصر نفعا يعود مبا
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 أية دميقراطية؟ ألي جمتمع مدين؟
 دور العدالة االجتماعية يف تناول النشطاء للدميقراطية يف مصر

 يوز جينارو جريڤا

 مقدمة: 

عديد من جمموعات النشطاء والفاعلني يف اجملتمع املدين يعرض هذا املقال تناول ال
من خالل جمموعة من  2011للتحول الدميقراطي يف مصر خاصة بعد ثورة يناير 

واليت توضح  2015و 2009اليت مت عقدها والواثئق اليت مت مجعها بني عامي  اللقاءات
ق االجتماعية وجود عالقة وثيقة بني احلقوق املدنية والسياسية من جهة واحلقو 

واالقتصادية من جهة أخرى من وجهة نظر النشطاء. يف الواقع، يرى النشطاء أنه ال 
ميكن الفصل بني هاتني الفئتني من احلقوق وال ميكن حتقيق الدميقراطية بدوهنما. كما 
يرى النشطاء أمهية تعريف الدميقراطية بشكل حيدد نوع املواجهات املستقبلية بني النظام 

 ضة ويدرس احتماالت جناح النموذج الدميقراطي كما يقدمه أو يروج له الغرب. واملعار 

 اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي: 

تتحدد العالقة بني اجملتمع املدين والدميقراطية بشكل عام وبني اجملتمع املدين 
دين والثورات العربية على وجه اخلصوص من خالل منظورين عامني: األول أن اجملتمع امل

لعب دورا أساسيا يف الثورات العربية وسيكون له دور أساسي يف التحول الدميقراطي 
والثاين أن منو اجملتمع املدين يف العقد األخري ال عالقة له بقيام الثورات العربية. وفقا 
لوجهة النظر الليربالية، ينطوي اجملتمع املدين بطبيعته على صفات جتعله يساهم يف أو 
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ول الدميقراطي بينما تقول وجهة النظر املعاكسة اليت يتبناها السياسيون يؤيد التح
التقدميون إن اجملتمع املدين كما يصوره الليرباليون ما هو إال نتاج الرتويج النيوليربايل 

 للدميقراطية هذا إن ُوجد. 

توضح جتربة املنظمات الداعمة للدميقراطية يف مصر أن كال املنظورين يعتمدان على 
تعريفات مسطحة وشديدة التبسيط للمجتمع املدين حيث يقدم اجملتمع املدين يف مصر 

تنطوي النظرة التقليدية للمجتمع املدين على اعتقاد  تصورا للدميقراطية أكثر تعقيدا.
سائد أنه جمال حمايد خيتص ابحلقوق املدنية ومييز نفسه عن القطاع اخلاص اهلادف للربح 

لدولة كما يعمل على مناهضة ممارسات السلطات غري واألحزاب السياسية وا
الدميقراطية. لكن ال ينطبق هذا التعريف على اجملتمع املدين يف مصر سواء من الناحية 

 النظرية أو العملية. 

من الناحية العملية، العديد من املنظمات غري احلكومية اليت ينطبق عليها الصفات 
وثيقة ابلنظام احلاكم سواء بشكل مباشر أو غري النظرية للمجتمع املدين ذات عالقة 

مباشر. ال تشارك هذه املنظمات ابلضرورة يف أنشطة سياسية لكنها ابلطبع تقوم بدور 
سياسي فهي تساعد النظام من خالل االستحواذ على التمويالت حبيث ال تصل 

قراطي. النظام بدعم التحول الدمي ادعاءاتللمنظمات املستقلة كما تضفي شرعية على 
ال تقوم هذه املنظمات ابلتايل مبناهضة ممارسات النظام كما يفرتض أن تفعل وفقا 
للتعريف التقليدي. على اجلانب اآلخر، تقوم العديد من منظمات اجملتمع املدين املستقلة 
بدور األحزاب السياسية مثل متثيل جمموعة معينة من املواطنني وابلتايل ال يرتكز نشاطها 

وق املدنية فقط. كما أن الضغط الذي ميارسه النظام على منظمات حقوق على احلق
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اإلنسان املستقلة والكياانت املعارضة بشكل عام ابإلضافة إىل قانون اجلمعيات األهلية 
كلها عوامل دفعت النشطاء للتخلي عن وضع املنظمات غري احلكومية غري اهلادفة 

دمات القانونية مع اإلبقاء على نفس للربح لصاحل شكل قانوين آخر مثل شركات اخل
األنشطة احلقوقية اليت كانت تقوم هبا من قبل فأصبح التغيري شكليا فقط. يتضح هذا 
يف حالة دار اخلدمات النقابية والعمالية واملركز املصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

بدور حيث أن كالمها مسجلني كشركات وليس كمنظمات أهلية بينما يقومان 
 املنظمات األهلية. 

املدين ابلدميقراطية حيث تعترب من  من الناحية النظرية، يتم ربط منظمات اجملتمع
املسببات غري املباشرة للتحول الدميقراطي لكن يعكس هذا النموذج الدميقراطي الذي 
يتم الرتويج له يف الشرق األوسط من قبل الدميقراطيات الغربية. لكن تعريف منظمات 

تمع املدين أكثر تعقيدا من ربطها أبيديولوجية حمددة تنحاز إليها بشكل مباشر. يرى اجمل
أنطونيو جرامشي على سبيل املثال أن اجملتمع املدين جزء ال يتجزأ من املشهد السياسي 
حيث أن تواجده ونشاطه مرتبط بتنازالت معينة قدمتها الدولة وابلتايل هو جزء من 

ايكل كاماو، يؤثر مصطلح "اجملتمع املدين" يف حد ذاته على هيمنة الدولة. وفقا مل
ديناميكيات العملية السياسية وترصد أعمال ماكاو العالقة بني الفاعليني اخلارجني 
ونظرائهم احملليني حبيث يتم تطبيق معايري اجملتمع املدين ابخلارج اىل الوضع السياسي 

األوسط ومشال أفريقيا حيث تبنت  ابلداخل. ولقد حدث هذا حتديدا يف منطقة الشرق
منظمات اجملتمع املدين معايري غربية كي تكتسب شرعية من املاحنني الغربيني تستطيع 
من خالهلا مقاومة النظام واالحتماء منه فقام النظام بتحييد فكرة "اجملتمع املدين" من 

 أجل السيطرة على و"احتالل" هذا الفضاء.
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 تصادية )العدالة االجتماعية(: دور احلقوق االجتماعية واالق

ط شعارا ردده املتظاهرون يف مصر والوطن العريب عند قالعدالة االجتماعية ليست ف
وم اجملتمع املدين للدميقراطية قبل الثورات. جزء أساسي من مفه قيام الثورات بل هو أيضا

إلضافة لقد قامت الثورات ضد نظام اقتصادي قام بتهميش فئات واسعة من اجملتمع. اب
إىل نسبة السكان املصريني املصنفني حتت خط الفقر )أي يقل دخلهم عن دوالرين يف 

، ازداد األمر سوءا بسبب اإلصالحات االقتصادية %40ـاليوم( واليت مت تقديرها ب
املنحازة القتصاد السوق واليت مت تطبيقها يف اخلمسة عشر عاما املاضية وحتديدا يف 

عند قيام الثورة. هلذا  2011وحىت  2004استمرت من  حكومة أمحد نظيف اليت
ليس غريبا أن يكون الفقر أحد أهم اهتمامات النشطاء لكن ابلنسبة ملعظم هؤالء 
النشطاء ال تقتصر املشكالت االقتصادية واالجتماعية على الفقر بل هي سياسية يف 

من الظروف  أدىناألساس حيث تظل احلقوق السياسية مسلوبة طاملا ال يتم توفري حد 
املعيشية على املستويني االقتصادي واالجتماعي. كما أن املطالب االقتصادية 
واالجتماعية من شأهنا التأثري على النظام االقتصادي الذي يتبناه كل من النظام 
واحلكومات الغربية مما يوضح الطبيعة السياسية هلذه املطالب حيث يتم الرتكيز على 

ري حد أدىن من احلياة الكرمية للمواطنني وإخالهلا بواجباهتا السياسية التزام الدولة بتوف
إذا مل تفعل ذلك. لقد اتفق أعضاء مؤسسات غري حكومية خمتلفة على دور سياسات 
حترير السوق وعالقتها ابلتجارة العاملية يف إضعاف شبكات األمان االجتماعي والقضاء 

ستحالة فصل ما هو اقتصادي عما هو سياسي على األنشطة النقابية. كما اتفقوا على ا
وابلتايل يرتبط األول بتطور الثاين من خالل التحول الدميقراطي كما يشري أحد القادة 
العماليني: "حني خففت الوالايت املتحدة من الضغوط اليت مارستها على الدولة 
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اجتاه اخلصخصة لتحقيق الدميقراطية حذا االحتاد األورويب حذوها بدأ كالمها الضغط يف 
دون األخذ يف االعتبار أن بينما يندرج الغاز واملاء والكهرابء حتت فئة اخلدمات يف 

  .الغرب هم حقوق إنسان هنا"

عند قيام ثورات الربيع العريب وخاصة يف مصر، صورت وسائل اإلعالم احمللية 
الب السياسية. والغربية املطالب االقتصادية للمتظاهرين على أهنا أكثر أمهية من املط

لكن يتضح من تصرحيات النشطاء والبياانت اليت أصدرهتا منظمات اجملتمع املدين على 
من هذا املنطلق يصبح دعم  اختالف احنيازها السياسي أن االثنان ال ميكن فصلهما.

احلكومات الغربية للدميقراطية يف العامل العريب هو يف الواقع ضار ابلدميقراطية. على سبيل 
ال يصاحب دعم القطاع اخلاص إجراءات من شأهنا اإلضرار ابلضمان االجتماعي املث

وابحلركات النقابية ويتضح هذا يف انتشار العمالة األجنبية يف الزراعة وتعدد نوابت 
العمل يف املصانع والتشريعات املقيدة لألنشطة النقابية. يرى النشطاء أن التحول 

اهلدف األساسي للحكومات الغربية حيث أهنا تويل الدميقراطي يف العامل العريب ليس 
االهتمام األكرب ملصاحلها التجارية واالقتصادية حىت أن التقرير الذي أصدرته املفوضية 
املصرية للحقوق واحلرايت والذي هاجم بشدة هذه اإلجراءات قد مت سحبه حتت ضغط 

  من احلكومة املصرية.

ة املصرية وسياسات احلكومات الغربية لقد أدى هذا املزيج من سياسات احلكوم
لتعبئة العمال وأتكيد النشطاء على أمهية احلقوق االجتماعية واالقتصادية لكن مل يؤدي 
أي من هذا لضغط فعال للتحول الدميقراطي. يعود هذا بدرجة كبرية الستغالل فئات 

وطين معينة لتصاعد االحتجاجات العمالية لتغيري موازين القوى داخل احلزب ال



192 

 

الدميقراطي احلاكم مما أدى تعطيل التحول الدميقراطي. كما ساهم يف عدم حدوث حتول 
جذري تركيز االحتجاجات العمالية على مطالب غري سياسية تدور يف أساسها حول 
ظروف العمل وشروط التعيني وتظل احلركات العمالية غري مسيسة بشكل كبري حىت 

 اآلن. 

ام مبارك مت هتميش املطالب االجتماعية واالقتصادية بعد قيام الثورة وإسقاط نظ
ني سواء من قبل القوات املسلحة أو اإلخوان خالل الضغط على النشطاء املعارض من

املسلمون بل مت استهداف منظمات اجملتمع املدين وإاثرة الغضب الشعب ضدها عدة 
نظمات ومت شنت محلة شرسة ضد هذه امل 2011مرات. على سبيل املثال يف ديسمرب 

اهتامها ابحلصول على متويل أجنيب على الرغم من أن اجليش املصري ذاته حيصل على 
متويل أجنيب أكرب بكثري سواء من الوالايت املتحدة أو دول اخلليج وينطبق هذا على 

مت تعيني القائد النقايب والعمايل املعروف  2013اإلخوان املسلمني أيضا. يف يوليو 
ليت مت تشكيلها حتت محاية ازيرا للقوى العاملة ودعمت احلكومة، كمال أبو عيطة و 

لألجور. لكن مل تكن بنود هذا التشريع  عسكرية، يف ذلك الوقت تشريعا للحد األدىن
واء مدنية أو عسكرية، إسالمية أو س- قوية مبا يكفي ومل تبذل أي من احلكومات

ألنشطة النقابية ومنظمات اجملتمع اجلهد املطلوب إللغاء القوانني املقيدة ل -علمانية
 املدين أو لرفع القيود عن حق التنظيم والتظاهر. 

يتضح مما سبق ومن التصرحيات الصادرة من خمتلف النشطاء أن ال سبيل لفصل 
احلقوق االجتماعية والسياسية عن احلقوق السياسية والدميقراطية وأن احلكومات الغربية 

طبيعة احلال على احلقوق االجتماعية واالقتصادية. كما تدعم اخلصخصة مما يؤثر سلبا ب
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أن احلكومات املصرية املتعاقبة بعد الثورة تدعم نفس االجتاه وابلتايل تشرتك مع 
 احلكومات الغربية يف إعاقة التحول الدميقراطي. 


