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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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، مض، السادات، مبارك وسوم:   الثورة، االقتصاد السياسي

 

 

 

 

 

 
ُ
ي »عيش، حرية، عدالة اجتماعية«المطالب الشعبية  شير ت

 
ي شوارع مض ف

 
ي تردد صداها ف

، إىل مدى مساهمة 2011، والت 
ي الواقع، سارعت األدبيات 

 
ي مبارك. ف

ي سقوط الرئيس حست 
 
ي اإلشارة إىل بطالة الظروف االقتصادية الوخيمة ف

 
األكاديمية ف

وة كأسباب الندالع ثورة  ي توزي    ع الير
 
ي كتابها  1. 2011الشباب وعدم المساواة ف

 
إال أن الكاتبة أنجيال جويا تتجاوز هذه األدبيات ف

. وتقدم المؤلفة»جذور الثورة« ي ي تشغل ، عي  استكشاف األسباب الكامنة وراء تداعي االقتصاد المضي عشية الربيع العرب 
، الت 

ي مض تعود باألساس للسياسات 
 
ي جامعة أوريجون، حجًجا مقنعة بأن المآزق االقتصادية المستمرة ف

 
منصب أستاذ مساعد ف

مدت خالل العقود السابقة. 
ُ
ي اعت

الية الت   النيوليي 
ي سبعة فصول، تثبت جويا حجتها بشكل متماسك، معتمدة عىل معالم التاري    خ االقتصادي لمض، منذ ا

 
الستقالل الرسمي ف

ي 
 
ي  1922للبالد ف

 
 لإلطاحة بمبارك ف

ا
ي سبيل ذلك، تستند إىل نظريات االقتصاد السياسي واإلحصاءات، بشكل 2011وصوًل

 
. وف

ين، وذلك  ة محافظة مضية من إجماىلي سبع وعش  ي ثالث عش 
 
ي ف

ي تم جمعها خالل العمل الميداب 
مالئم مع األدلة الشدية الت 

 عامي 
ي مض؛ فإن مصادر كتاب 2008و 2005بير 

 
جذور «. وبالنظر إىل استمرار صعوبة إجراء إحصاءات واسعة النطاق ف

ي مجاله.  »الثورة
 
ا ف

ً
ي تجعل منه إصداًرا بارز

 هي إحدى السمات الت 
ي أعقاب ثورة 

 
ي ظل حكم جمال عبد النارص، الذي توىل رئاسة مض ف

 
ي البداية، توضح المؤلفة أنه ف

 
، تمت تهيئة 1952ف

الية. فبهدف استقالل مض فعلًيا عن القوى االستعمارية السابقة؛ أنشأ عبد النارص  المشح لصعود الطبقة الرأسمالية النيوليي 
ا للدولة، وأدخل عدة

ً
ا مخطط

ً
ي وتعزيز الحماية االجتماعية  اقتصاد

كات وإعادة توزي    ع األراض  إصالحات أسفرت عن تأميم الش 
؛ بسبب عدم قدرة الحكومة عىل  ي

ي كش شوكة ُمالك األراض 
 
للطبقات العاملة المضية. رغم ذلك، أخفق حكم عبد النارص ف

ي نهاية المطاف، عّجلت األحداث الجي
 
ي جميع أنحاء مض. ف

 
وسياسية، السيما فشل الوحدة مع سوريا تنفيذ اإلصالحات ف

ي اليمن )
 
اف ف ي 1967-1962وحرب االستي  

 
اكية العربية«، بزوال 1967( والهزيمة أمام إرسائيل ف  . »االشي 

ي تالًيا اتخذ 
 
. »االنفتاح«خيار القيام بعملية تحرير لالقتصاد عرفت باسم  ،1970أنور السادات، الذي أصبح رئيًسا لمض ف

ي أعقاب 
 
ي  1973النجاح األوىلي لحرب أكتوبر ف

ضد إرسائيل، تمكن السادات من االستفادة من المناخ السياسي المالئم، ومىص 
ي حالة اصطفاف مع الواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية 

 
ي تنفيذ إصالحات اقتصادية، كما جعل مض ف

 
قدًما ف

ي السعودية. استفاد من كل ذلك الطبقة المالكة بشكل أ
 
؛ الستعادة امتيازاتها بعد معاناتها من الثورة النارصية. بينما ف ساسي
ت الحكومة توصية صندوق النقد 

ّ
ي مض. وتجىل ذلك حير  نفذ

 
الوقت ذاته، ارتفعت تكلفة المعيشة وعانت الطبقات األدب  ف

ي عام 
 
الصيت، وأسفرت عن مقتل  ؛ فاندلعت انتفاضة الخي   سئية1977الدوىلي بخفض دعم المواد الغذائية األساسية ف

 . ات المحتجير   عش 
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ي 
 
ي ظل السخط العام من حكم السادات، والذي أدى الغتياله عىل أيدي اإلسالميير  ف

 
ة 1981وف . ونظًرا للطبيعة المثير

ي مبارك، الذي خلف السادات كرئيس، إزاء الضغط من أجل أجندة 
للجدل لالنفتاح؛ لم يكن من المثير للدهشة تردد حست 

ي مع  لتحرير  ت مبارك عىل السعي لتقارب تدريج  ي عصفت بمض خالل الثمانينيات، أجي 
االقتصاد. إال أن األزمة االقتصادية الت 

. وحثت تلك المؤسسات المالية الحكومة المضية عىل إجراء إصالحات متوافقة مع  صندوق النقد الدوىلي والبنك الدوىلي
ح مجموعة 1989إجماع واشنطن لعام  الية، من بينها الخصخصة وتحرير األسواق ، والذي اقي  من توصيات السياسة النيوليي 

ي الدول اإلنمائية فيما بعد االستعمار. 
 
 للمأزق االقتصادي ف

ا
ائب، باعتبارها حلوًل  وتخفيض الض 

نامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكىلي   خالل النصف األول من التسعينيات، تابعت الحكومة التوصيات الخاصة بي 
ا ب  

ً
ي مض، والذي كان إيذان

 
ي السياسة االقتصادية لمض »العمل المعتاد«قطيعة مع «ف

 
ورغم استمرار اإلصالحات  2. »ف

ي منصب رئيس الوزراء )
 
وري ف ة خالل وجود كمال الجي   ة وجير 

ا لفي 
ً
الية؛ شهدت نسبة الفقر انخفاض (، 1999-1996النيوليي 

ين ارتفاع نسبة الفقر »ءوزير الفقرا «وهو األمر الذي منحه لقب  . وبغض النظر عن ذلك، شهدت بداية القرن الحادي والعش 

الية الجديدة، بقيادة نجل الرئيس جمال مبارك، إىل طفرة فيما وصفته الكاتبة بأنه  ا. إذ أدت حزمة اإلصالحات النيوليي 
ً
مجدد

ي أسفرت عن تركير  الير »تراكم نزع الملكية«
ي يد قلة عىل حساب األغلبية. ، أو مجموعة من العمليات الت 

 
ومن المهم  3وة ف

اليير  االقتصاديير  فحسب؛ إذ تقول جويا أن هناك فئتير  أخريير  تمكنتا من  مالحظة أن اإلصالحات لم يستفد منها الليي 
 .  التكيف مع الواقع االقتصادي الجديد: الجيش وجماعة اإلخوان المسلمير 

، توضح المؤلفة أن الجيش المضي تط
ا
 من الطبقة الرأسمالية. فرغم كونه أحد أقوى المؤسسات أوًل

ا
ور ليغدو فصيًل

ي عهد عبد النارص؛ إال أن هزيمة حرب 
 
ض السادات  1967المضية ف

ّ
قللت بشكل كبير من النفوذ السياسي للجيش. ومن ثم، خف

ي اقتصاد االنفتاح 
 
اك الجيش ف انية القوات المسلحة، مع إرس  اتيجية لمنع–حجم ومير  االنقالب. بعد كل ذلك، منح توفير  كاسي 

االستقالل الماىلي للقوات المسلحة القدرة للسادات عىل تقليص عسكرة الدولة، مع تجنب القطيعة الكاملة بير  الحكومة 
ا؛ 
ً
ي ظل حكم مبارك، بحسب المؤلفة، رأى الجيش أن كال من نفوذه االقتصادي والسياسي قد عاودا النمو مجدد

 
والجيش. وف

ي  لذا تمكن
 
ي خضم أزمة الغذاء ف

 
ا 2007الجيش، ف

ً
ي وأن ُيميرّ  نفسه عن النظام. أو وفق ، من تعزيز ما يناله من الدعم الشعت 

بينما كان الجيش يخي   للفقراء، كانت أجهزة األمن الداخىلي التابعة للنظام تضيق الخناق عىل المتظاهرين والعمال «لجويا: 
بير  عن العمل  4. »المض 

ي تمكنت جماعة كما 
 
اإلخوان المسلمير  من التكيف بدورها، حيث رسخت نفسها كفصيل طموح من الطبقة الرأسمالية. ف

ي 
 
؛ وهو ما أجي  1954أعقاب محاولة فاشلة الغتيال الرئيس عبد النارص ف ، ضّيق النظام الخناق عىل جماعة اإلخوان المسلمير 

ا، كانت سياسة ا
ً
. مجدد ي فتحت الباب للمشاركة العديد من أعضائها عىل اللجوء للمنف 

ي اتبعها السادات هي الت 
النفتاح الت 

ي أعقاب تفكك الدولة النارصية؛ 
 
ي دول الخليج لجلب االستثمارات. وف

 
االقتصادية؛ باستخدام اإلخوان المسلمير  المنفيير  ف

ة المهمل ة كنتيجة لإلصالحات تدخلت جماعة اإلخوان المسلمير  لملء الفراغ، ووفرت الخدمات االجتماعية للطبقات الفقير
ي 
 
ي انتهجها كال من السادات ومبارك. ومن الجىلي أن سقوط األخير ف

الية الت  ي  2011النيوليي 
 
قد أدى فقط إىل توسيع الفراغ ف
السلطة. مع ذلك، فإن المحاولة الالحقة لإلخوان المسلمير  لزيادة نفوذها تعارضت مع مصالح الجيش. وفيما تقع أحداث ما 

تبة عىل 2013خارج نطاق الكتاب؛ فإن أي قاريء عىل دراية بما شهده عام  2011بعد عام  ؛ سيتمكن من استيعاب اآلثار المي 
 تحليل جويا. 

ي أحداث 
 
، فإن أي منهما لم ُيحّرض 2011من زاوية أخرى، ورغم أن الجيش وجماعة اإلخوان المسلمير  لعبا دوًرا جوهرًيا ف

ي الفصلير  
 
ي األساس عىل مستوى القواعد الشعبية. ف

 
ي أطاحت بالنظام ف

 من ذلك، بدأت االحتجاجات الت 
ا
عىل التظاهر. بدًل

فّش المؤلفة ك
ُ
ين من الكتاب، ت ي األخير

 
ي نهاية المطاف إىل عزل الطبقة العاملة والفالحير  ف

 
الية ف يف أدت السياسات النيوليي 

ي عمليات اإلخالء القشي واإليجارات الباهظة، إىل أعمال عنف 
 
ي الريف، الذي تجىل ف

 
مض عن النظام. لقد أدى نزع الملكية ف

ي أواخر العقد األ
 
ي للنظام. ف

ي وتآكل الدعم الريف 
ي أعقاب عمليات الخصخصة واسعة مرتبطة باألراض 

 
، وف ول من القرن الحاىلي

ي المدن الصناعية المضية، حيث أصبح هناك 
 
ي سوق العمل؛ اشتدت الضاعات الطبقية بالقدر نفسه ف

 
النطاق وإصالحات ف

ايد، األمر الذي كان بمثابة إشارة عىل  ابات بشكل مي    5. »ظام مباركبداية نهاية ن«جيل جديد من العمال ُيقدم عىل اإلرص 
إن كتاب جذور الثورة بينما يتيح فهًما أعمق لالقتصاد السياسي المضي؛ إال أن مزاياه ال تقف عند هذا الحد، إذ تدحض 

اضات القائمة عىل أساس توصيات السياسة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية،  –بشكل حازم–آنجيال جويا  االفي 
اض بأن تحرير ا ا االفي 

ً
ي طياته تداعيات مرتبطة وتحديد

 
. ويحمل هذا التحليل ف ورة إىل التحول الديمقراطي القتصاد يؤدي بالض 

 عن كونها 
ا
، فضًل ي

ا لها، لم تنفذ الطبقة الحاكمة اإلصالحات االقتصادية كما ينبع 
ً
بالنظرية المزعومة للسلطوية المرنة، ووفق
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 من ذلك، تقدم جويا حجة مقنعة تدعي أن هذا استمالت فئة جديدة من رجال األعمال من خالل الفساد وال
ا
محسوبية. بدًل

الية نفسها  ي مض، وأن النيوليي 
 
الية عززت بالفعل الطبقة الحاكمة ف ي تبسيط الوضع، وأن اإلصالحات النيوليي 

 
التحليل يبالغ ف

ي الواقع المساعي الحقيقية إلرساء الديمقراطية. 
 
ي أحبطت ف

 هي الت 
ي عام ُيثير كتاب جويا، المنشو 

 
ي دفع أو عرقلة عملية 2020ر ف

 
، أسئلة وثيقة الصلة بدور المؤسسات المالية الدولية ف

ي عام 
 
ي مض. ف

 
ي جميع أنحاء العالم. كما يطرح أسئلة تتعلق بالوضع االقتصادي واالجتماعي المعارص ف

 
التحول الديمقراطي ف

ن النظام القمعي لعبد الفتاح السيسي من تأمير  قرض م2016
ّ
ي ، تمك

 
، وذلك ف دته ثالث سنوات من صندوق النقد الدوىلي
ا خالل العام 

ً
ي مض شهدت انخفاض

 
مقابل خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة والخصخصة. من ناحية، فإن نسبة البطالة ف

 . ي
ي عدم المس 6الماض 

 
ي الوقت ذاته، يعيش واحد من كل ثالثة مضيير  تقريًبا تحت خط الفقر، وال تزال هناك فجوة ف

 
اواة. وف

ي هذا اإلطار، نوضي بقراءة كتاب 
 
ي األعماق. وف

 
وهكذا، بعد مرور عقد كامل عىل سقوط مبارك، فإن جذور الثورة ال تزال كامنة ف

جويا للطالب والمهنيير  المهتمير  باالقتصاد السياسي المضي، وكذلك األكاديميير  الذين تتناول أبحاثهم العالقة بير  
الية والتحول الدي . النيوليي   مقراطي

 

 

 

 عن الكاتب

 

ي القانون من هو  سيدريك دهونت
 
: األوىل ف ي ماجستير

ي بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان وحاصل عىل درجت 
 
حقوف

وت.  ي الديمقراطية العربية وحقوق اإلنسان من جامعة سان جوزيف ببير
 
  جامعة كي يو لوفن، ,وأخرى ف

 

ي األصل باللغة 
ي هذا المقال كتب ف  ية لرواق عرب 

 االنجلير 
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