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 باحثة غير مقيمة في المعهد األلماني للشؤون الدولية واألمنية في برلين. 
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 الوقود ىعلبتخفيض الدعم الحكومي  اقرارهالماضي  )تموز( يوليو 5في أعلنت الحكومة المصرية 

%  02دعم الوقود يشكل نحو جدير بالذكر أن وإلغائه. إلى ولي في إطار سياسات مستقبلية تهدف أكخطوة 

.0222عام من إجمالي اإلنفاق الحكومي منذ 
2
الطاقة  كانت  علىإصالح منظومة الدعم فإن بالفعل، و 

 ىوصل إل) هذا الدعم قد ساهم في ارتفاع العجز في موازنة الدولة خاصة وأن والتزال ضرورة ملحة،

طبقًا لتقديرات وزير المالية الحالي(المحلي اإلجمالي ٪ من الناتج 21 - 20
3
وزيادة نسبة النفقات الجارية،  

.لم تبَق سوى نسبة ضئيلة من األموال العامة لالستثمارو
4
 أتتالتي من الحكومات  ذلك لم تنجح أيورغم   

 االجتماعيالغضب شبح االتجاه ألن طوات جدية في هذا خ اتخاذ في)كانون الثاني( يناير  05بعد ثورة 

محل ة إصالح منظومة الدعم ليست في األفق. ورغم أن ضرور ظاهراً ظل من إجراءات غير شعبية 

ن أبناء إلغائها مجدال كبير، تظل آليات إصالح هذه المنظومة بطريقة تضمن تعويض المتضررين من 

مالية كبيرة  ضغوطميسورة محل الخالف الرئيسي. بالتأكيد، يعاني النظام الحالي من الغير الطبقات 

ومع ذلك، فإن  .، وهو أمر غير قابل لالستمرارالدول الخليجيةخاصة وأن فاتورة العجز المالي تدفعها 

 أخرى إطار حزمة سياسات اقتصاديةجزء من الدعم من دون وضع هذا اإلجراء في  شروعه في إلغاء

تزيد من اإليرادات الضريبية الدولة الالزمة لتوفير بنية تحتية بديلة وفعالة )موصالت وشبكات طرق(، 

وتكوين شبكات ضمان اجتماعي )كبطاقات تموينية والدعم المادي( لحماية المتضررين، قد خلق بالفعل 

 ظهرسياسات الحكومة الجديدة. وقد  علىناقمة فهي الي، وبالت ت مجتمعية متضررة من هذا اإلجراء.فئا

سبيل  . ونذكر علىا في االحتجاجات االجتماعية التي شهدتها مصر إثر صدور هذه القراراتذلك واضحً 

، والتي عبروا عنها سواء في شكل وقفات سائقي سيارات األجرة والحافالت الصغيرةالمثال احتجاجات 

عمال المعاناة المادية لقطاعات مجتمعية عديدة كال إلىباإلضافة  .ات جزئيةإضرابأو من خالل احتجاجية 

العاطلين عن العمل. وفي هذا اإلطار، نتناول في هذه الورقة السيناريوهات المحتملة للتعبير عن والطلبة و

 .الغضب االجتماعي الناجم عن شروع الدولة في عملية تخفيض مستمر للدعم والنتائج المترتبة عليها

تراجع دور الدولة المالي  إلىالرامية  تبر شروع النظام الحالي في تطبيق مزيد من السياساتيع

الذي طالما حاولت الدولة جاهدة االحتفاظ به في عالقتها تفكك العقد الناصري واالقتصادي أكبر تجسيد ل

                                                
2
، 2182 يونيو 81مركز كارنيجي، عمرو عادلي، اقتصاديات النظام السلطوي الصاعد في مصر،   

http://carnegieendowment.org/2014/06/18/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D
8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B1/hdzq?reloadFlag=1#  
3
، موقع مدي مصر، 0222يوليو  6عمرو عادلي، األزمات الهيكلية التي اصبحت ملحة،   

http://www.madamasr.com/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-

%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%A9  
4
 عمرو عادلي، إقتصاديات النظام السلطوي الصاعد في مصر، مرجع سابق. 
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كالعمال والموظفين وغيرهم من الطبقات االجتماعية المنتمية سواء للطبقة  ،مع قطاعات مجتمعية بعينها

مقايضة  ىبناًء علاالجتماعية  بهذه الفئاتأسست عالقتها فالدولة الناصرية  .الوسطي الدنيا أو الفقيرة

.لهامستوى معيشي معين  السياسي بضمان الوالء
5
عميقة طالما إشكالية  العالقاتية فعليًا، خلقت هذه البنية 

خطوات  اتخاذ على فالدولة، ظلت دوًما غير قادرة االقتصاد الحر في مصر: ل إلىالتحوصاحبت عملية 

هذه اتجاه سياسات اللبرلة االقتصادية وتخفيف تدخلها االقتصادي والمالي ألن ثمن مثل حاسمة ب

.اإلجراءات هو فقدانها دعم قواعدها االجتماعية الرئيسية
6
وإذا كانت سياسات اللبرلة االقتصادية قد بدأت  

حكومة  مع قدوم 0222 من عام بدءاً  ن وتيرتها لم تشتد سوىالسادات في السبعينات إال أئيس الرمنذ عهد 

األخيرة بمزيد من إجراءات التحرير الصريحة. فقد قامت هذه  ذو التوجهات النيوليبرالية أحمد نظيف

.إجراءات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام مزيد مناالقتصادي انعكست بالذات في 
7
، تأتي وهنا 

عن والمتخذة في عهد الرئيس السيسي، كتعبير  المحروقات، ي تنفقه الدولة علىالذ سياسات رفع الدعم

  مؤجلة، لعقد او عقدين، فباتت اليوم ملحة.  إصالحات اقتصادية هيكلية ظلت محاوالت تطبيق

وفي هذا اإلطار، يزداد شعور فئات اجتماعية معينة بالسخط إزاء دولة تسير بشكل مستمر في اتجاه تفكيك 

 األمد المتوسط والبعيد:   علىعالقتها الزبونية القديمة معهم مما قد يؤدي ألمر من أثنين 

 نحو صياغة عقد اجتماعي جديد؟أوالً: مزيد من التنظيم والتكتل : 

استراتيجيات بها قدر من االستدامة  ى اللجوء إلىقد يبدأ المتضررون من جراء السياسات التقشفية إل

التكتل في شكل روابط أو نقابات تدافع عن حقوقهم االجتماعية. بمعني  ن إلىفيسعو لدفاع عن مصالحهم.ل

آخر، قد يدفع الضغط االقتصادي المتزايد والمستمر في تفكير القطاعات االجتماعية المتضررة منه في 

الضغط والدفاع عن سياسات اقتصادية تحمي مصالحها في األمد األبعد.  علىبناء تنظيمات نقابية قادرة 

التعبير  علىالغضب االجتماعي وتفريغه في شكل قنوات قادرة  ممكن لهذه الفئات والطبقات استثمارفمن ال

الدولة من  علىاستمرارية، وبحيث يكون الهدف األبعد لها هو الضغط عن مصالحها بشكل منظم وأكثر 

السياسات  اجتماعي جديد قوامه مشاركة هذه التنظيمات النقابية للدولة في صناعةأجل صياغة عقد 

 االقتصادية. 

                                                
5
 For more information about the Nasserite Pact, see : Marsha Pripstein Posusney, Labor and the State in Egypt: 

Workers, Unions, and Economic Restructuring. New York: Columbia University Press, 1997. 
6

 Jean-Noël Ferrié, L’Egypte à la jonction de ses agendas intérieurs et extérieurs, novembre 2006 .

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_jnf_0.pdf 
7
 Joël-Beinin, A Workers Social Movement on the Margin of the Global Neoliberal Order, Egypt 2004-2009, in 

Joël-Beinin et Frédéric Vairel, Social Movements, Mobilization, and Contestation in the Middle East and North 

Africa, Stanford Studies in Middle Eastern and I. Palo Alto: Stanford University Press, 2011, p186 

http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_jnf_0.pdf
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_jnf_0.pdf
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بعدة وقد بدء هذا التوجه عبر بناء نقابات جديدة مستقلة عن اتحاد عمال مصر التابع للدولة قبيل ثورة يناير 

، والتي نجحت في (0222-0222) اتبعتها حكومة نظيف التيالسياسات النيوليبرالية سنوات، السيما وأن 

ن في المقابل تحسين المستوي المعيشي للعمال والموظفيرفع معدالت نمو االقتصاد الكلي، لم تستطع 

رواتبهم الحقيقية  كبير مستوىحد  إلىمن ذلك، تدهور  العكس وغيرهم من الطبقات األكثر فقراً، بل على

.وبالتالي قدرتهم الشرائية
8
ي الضرائب العقارية المستقلة في تأسيس نقابة موظف تم وفي هذا السياق، 

ا أكبر توسعً  مناخ الحرية السياسية التي عرفتها مصر حينئذ،  عد الثورة، وبفضلثم شهدت مصر ب .0222

.في إنشاء مثل هذه النقابات المستقلة
9
 للسياسات مباشرة معارضة ورغم ذلك لم تتجه األخيرة إلى 

 قصيرة المدىأعضائها  مطالبتحقيق  علىكان باألساس  ألن تركيزها للدولة االجتماعية واالقتصادية

 . ألرباحزيادة او الغذائية والبدالتالعالوات غرار  على

 معيشي معقول، آثرت حركات االحتجاج بضمان مستوى انسحاب الدولة من التزاماتها تجاههم فرغم

رمت الحركة االجتماعي والنقابات العمالية المستقلة أن ال تغير عالقاتها الزبونية القديمة مع الدولة. وقد ح  

السياسية، من تأطير مطالبها في  األحزاب والقوى عالقة مع ةأي إقامةالنقابية والعمالية، بسبب رفضها 

يناير، كان هناك   05إطار الدفاع عن سياسات اقتصادية بديلة ومعبرة عن رؤية سياسية أوسع. فقبل ثورة 

تعرضها للقمع األمني  إلىتسيس مطالبها  حركات االحتجاج االجتماعي والعمالي من أن يؤدي لدى تخوفًا

، في اضراب عمال شركة غزل المحلة )عددهم 0222وألول مرة منذ  فعالً وهو األمر الذي حدث  -

السياسية والشبابية مع  أدى تضامن القوى حين ،0222 )نيسان( ابريل 6ألف عامل( في  02222

تعرض القيادات  إلىضراب عام في كل مصر، إ إلىتحويله الفيسبوك ل علىاإلضراب العمالي، ودعوتهم 

القمع والتنكيل. إلىالعمالية بالشركة 
10
ات المستقلة عدم أما بعد الثورة، فقد آثرت الحركات العمالية والنقاب 

استغالل المطالب العمالية في  إلىتعاون بينهما ال الشبابية خوفًا من أن يؤدي باألحزاب والقوى االرتباط

 ل. ين أكثر من العمايأغراض سياسية قد تفيد السياس

                                                
8
 2009,” -“A Workers’ Social Movement on the Margin of the Global Neoliberal Order, Egypt 2004 ,Joel Beinin

p187. op.cit, 
9
 Dina Bishara, “Labor Movements in Tunisia and Egypt: Drivers vs. Objects of Change in للمزيد من المعلومات: 

, German Institute for International and Security Affairs, Comments SWPTransition from Authoritarian Rule,” 

-http://www.swp  available on : January 2014,

berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C01_bishara.pdf 
10
 Nadine Abdalla, Egypt’s Workers – From Protest Movement to Organized Labor, German Institute for 

-http://www.swp, SWP Comments, October 2012, available on : International and Security Affairs
  nts/2012C32_abn.pdfberlin.org/fileadmin/contents/products/comme 

http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C01_bishara.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2014C01_bishara.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C32_abn.pdf
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2012C32_abn.pdf
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أن تكون حليف مفيد للحركة النقابية  على وعدم قدرتهاضعف األحزاب السياسية  وقد عزز هذا الموقف

.الضغط من أجل تحقيق مطالبها، بل ربما العكس هو الصحيح على قادرةواالجتماعية 
11
ومن ناحية  

اختراق  علىقادرة من مشكالت هيكلية منعتها من بناء تنظيمات قوية  عانت هذه النقابات الجديدة ،أخرى

 أوساطبشكل عالي في  فقد ظل تواجدها محدوداً ومتمركزاً بشكل جيد. قطاعات المجتمع المختلفة وتمثيلها 

القطاع العام في المجال الخدمي تحديًدا )مثل عمال  وبعض عمال كموظفي الضرائب()موظفي الدولة 

الدولة  علىممارسة ضغط منظم أو أوسع نطاقًا  علىهيئة النقل العام(، األمر الذي أضعف من قدرتها 

.صياغة عقد اجتماعي جديد بين الطرفين إلىيفضي 
12
 

هذه القطاعات  الدعم، الزيادة المطردة في األسعار الناجمة عن رفعسياق، يمكن أن تدفع وفي هذا ال

 اك حقيقتين : إدر إلىاالجتماعية 

صياغة سياسات اقتصادية وسياسية  على( أن المطالبة بالحقوق الوقتية لن تكون كافية إلجبار الدولة 2)

  .األطول على المدىجديدة تخدم مصالحهم 

ذلك أي إذا  علىفي صنع القرار إال لو أجبرت  شريكاً ( أن الدولة لن تقبل التكتالت والنقابات العمالية 0)

 .تعرضت لضغط منظم وواسع من قبل روابط ونقابات تعبر عن شبكات اجتماعية ممتدة

فحتي هذه اللحظة لم يصدر قانون الحريات النقابية لشرعنة وتقنين النقابات العمالية والروابط المهنية 

 ،6622 عامل 15لقانون يومنا هذا وبموجب ا ل حتىاألخير، اليزا. فهذا عمال مصر اتحادخارج إطار 

.الجهة الشرعية والقانونية الوحيدة لتمثيل القطاعات العمالية
13

درة حركات االحتجاج ق وستكون  

 علىحركات قدرة هذه ال مدى علىإدراك هاتين الحقيقتين هي محدد رئيسي ليس فقط   علىاالجتماعي 

دفع النظام ككل في مسار ديمقراطي  علىقدرتها  مدى علىالسياسات االقتصادية بل أيًضا  علىالتأثير 

شراكة مجتمعية ودمج أشمل لقطاعات اجتماعية  علىأكثر استقرارا ألنه سيكون قائًما، في هذه الحالة، 

 .المستوي االقتصادي واالجتماعي علىاألقل  على ،أوسع في عملية صنع السياسات

 احتجاجات قطاعية أو انفجار اجتماعي: بقاء الوضع كما هو عليه؟ثانيَا: 

مع في إجراءات تقشفية سريعة  مضي الدولة قدماً  ، اقترانفي المستقبلقد يدفع فالعكس من ذلك،  على

توليد غضب اجتماعي بال  إلى ،رأسها الحريات النقابية علىو ،حجب الحريات التنظيمية علىإصرارها 

                                                
11

 Nadine Abdalla, Egyptian Labor and the State, Middle East Institute, 1 July 2014, available on : 

http://www.mei.edu/content/egyptian-labor-and-state-0 
12
 نفس المرجع السابق. 
13

 المستقلة إال إنه حرمها من الشرعية القانونية الالزمة للتفاوض بأسم ممثليها.صحيح إنه لم تمنع هذه الوضعية ظهور مئات من النقابات   
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. وهو األمر الذي قد تزداد وطأته في حالة استمرار تفريغه والتعبير عنه بصورة منظمةعلى هياكل قادرة 

اختراق المجتمع بصورة أفضل، وانتزاع و على تنظيم نفسهاضعف النقابات المستقلة الوليدة وعدم قدرتها 

د واحد من التواصل والوساطة االجتماعية. ففي هذه الحالة من المتوقع أن نشه حق ممثليها الطبيعي في

 : معاً أو قد يجتمع كالهما نموذجين لالحتجاجات االجتماعية، 

، 0222( النموذج األول يعبر عن الشكل المعتاد لالحتجاج االجتماعي والعمالي في مصر منذ عام 2)

 ونقصد بذلك، انتشار والذي شهدته البالد، كما أشرنا سابقًا، في إطار زيادة سياسات اللبرلة االقتصادية.

)عمال، ومهنيين، وعاملين  ات االجتماعيةة لجميع القطاعاالحتجاجات المجتمعية المخترقمزيد من 

..إلخ(، والتي تأخذ عادةً شكل وقفات احتجاجية أو إضرابات تنظم في كل قطاع بقطاعات غير رسمية.

بدون تنسيق مع القطاعات األخرىلتحقيق مطالبه الخاصة و سعياً  على  حدى
14
هذه من شأن بالطبع،  .

إال إنه من  .للنهوض بهاالحتجاجات القطاعية تعطيل عجلة االقتصاد وإرباك محاوالت اإلدارة السياسية 

، 0222ا شهدنا منذ لسياساته.  فمثلم ىي للنظام القائم أو حتالمستبعد أن تنجح في تشكيل أي تهديد هيكل

جزء من مشهد احتجاجي روتيني سيواجهه النظام كالمعتاد إما  إلىالمرجح هو أن يتحول هذا الحراك 

 كل ،لتراجع عنهاقيادات الحركة لخفض سقف المطالب أو ل علىبتقديم التنازالت، أو بالتجاهل أو بالضغط 

 حسب حالته.  على

اجتماعية عشوائية وغير منظمة يعبر عنها خروج  احتجاجات ( أما النموذج الثاني فيتمثل في اندالع0)

مواكبة الغالء.  علىمعيشتهم وعدم قدرتهم  على تدني مستوىالشوارع احتجاجا  إلىفئات اجتماعية غضبًا 

التي خرج فيها شباب الطبقة الوسطي مناديًا  يناير 05من ثورة  اً لن يكون هذا المشهد االحتجاجي قريب

فتبعته قطاعات مجتمعية عديدة آمنت بشعاراته  ،حرية والكرامة اإلنسانية"االجتماعية وال لةالعداب"

، حين 2266بل سيقترب من االنفجار االجتماعي الذي عرفته مصر سنة  ,طبقات اجتماعية مختلفة ومثلت

ارتفاع األسعار،  علىخرجت الجماهير في عهد الرئيس السادات بشكل عشوائي وغير منظم احتجاجا 

 خاصة أسعار المواد الغذائية.

يناير السلمية بمطالبها السياسية واالجتماعية، أكثر   05محركة تظاهرات  ىفاليوم، باتت الطبقة الوسط

 إلىالتمرد، ألن االحتجاجات المتتالية التي شهدتها البالد منذ ذلك الحين لم تدفع  إلىميالً للمحافظة عنه 

في السياسات المتبعة بقدر ما أضرت بالمصالح االقتصادية لهذه الطبقة. لذا، فإن تغييرات هيكلية 

غضب  عن عشوائية للتعبير اجتماعيةالسيناريو األقرب للحدوث في هذا الصدد، هو اندالع احتجاجات 

هذا تستطيع تحمله. قد يجبر مثل  الحد الذي لن إلىبعينها ضد سياسات اقتصادية أفقرتها  اجتماعيةطبقات 
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التوقف المرحلي عن مزيد من سياسات التقشف مثلما حدث في عهد  علىاالنفجار االجتماعي النظام 

الصعيد االقتصادي )بمعني تقديم حوافز  علىتقديم مزيد من التنازالت سواء  علىالسادات، أو قد يجبره 

مالية( أو السياسي )بمعني تغيير قيادات حكومية(، إال إنه ليس من المتوقع أن تستطيع هذه األخيرة إحداث 

ألن التغيير  ،األطول على المدىتغيير هيكلي في طبيعة السياسات االقتصادية واالجتماعية المتبعة 

سم ممثليها فيما يتعلق بمضمون باالتفاوض مع النظام  علىية قادرة الهيكلي يتطلب تواجد تنظيمات قو

 صالح االقتصادي وتكلفتها االجتماعية.  سياسات اال

 خاتمة وتوصيات

الصعيد االقتصادي بل السياسي واالجتماعي  علىفقط رفع الدعم يضع البالد في مفترق طرق ليس إن 

بين لصياغة عقد اجتماعي يعكس عالقة أكثر ديمقراطية قد يعني وجود فرصة  أنه  الرغم من علىف أيًضا.

انفجار األوضاع  شبح  ، اليزالوالدولة من جهة أخريالقطاعات االجتماعية المتضررة من جهة 

االجتماعية  بشكل عشوائي قائًما وبشدة. والحقيقة هي أن توجه البالد في هذا المسار أو ذاك متوقف من 

إرادة وقدرة حركات االحتجاج  على السياسي الحالي، ومن ناحية أخرىم اختيارات النظا علىناحية 

إغالق كل قنوات التواصل والوساطة االجتماعية في  علىختارت الدولة اإلصرار فلو ااالجتماعي ذاتها. 

أقل تقدير احتجاجات  علىوقت تسير فيه نحو إجراءات مؤلمة اجتماعيا فال مناص من انفجار اجتماعي أو 

 ستمرة. قطاعية م

قلق قطاعات مجتمعية  إلىخوف الدولة من مثل هذا االنفجار باإلضافة  يمثلالنقيض من ذلك، قد  علىو

يعيد تنظيم اغة عقد اجتماعي جديد لصي من ضياع حقوقها وتدني مستوي معيشتها، فرصة تاريخية بعينها

نجاح السياسات االقتصادية  إن. السواء علىبطريقة تضمن تحقيق االستقرار واإلصالح العالقة بينهما 

إجراء تغييرات  علىالمتضررين منها وقدرة  .يهددها عدم حدوث انفجار اجتماعيالتقشفية للدولة مرهون ب

واجد ت إلىاليوم أكثر من أي وقت مضي تنظيم أنفسهم. لذا، تحتاج الدولة  علىهيكلية فيها مرهون بقدرتهم 

الذي من المتوقع أن تشتد وطأته في المستقبل. و ،االجتماعي الصراع هياكل مجتمعية قادرة على إدارة

األقل إصدار  علىأن تقوم اليوم بتسهيل عملية التنظيم االجتماعي والنقابي بما يعني البد من  وبالتالي،

جراء السياسات اإلقتصادية الحريات النقابية. ولو أرادت الفئات المجتمعية المتضررة من قانون يتيح 

في تعديلها بشكل يخدم مصالحها، فال مناص لها من أن تنجح في تأطير نفسها في  المشاركة الراهنة

صياغة  علىبل أيًضا أكثر قابلية  ،اختراق المجتمع علىروابط ونقابات ليست فقط أكثر تنظيماً وقدرة 

 .مطالبها في إطار مشروع سياسي أشمل
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