
 
   حصادتجاوزات التأسيس وأوىاـ ال...التنظيمات الفالحية المصرية فى زمن الثورة

 
  مصر -جلنة التضامن الفالحى ، بشير صقر

 
ووظيفتػو أف يحمػل أو يحتػوى مػادة  -يسمى بهذا االسم ألنو شكل لو وظيفػة .فاإلناء مثال -الشئ ال يكتسب اسمو من شكلو بل من محتواه أى من الوظيفة التى يؤديها   
 :ولذلك يسمى حاوية أو وعاء أو إناء -ما

 يحتفظ باسمو طالما ظل مستخدما فى  -صفيحة –إلناء المصنوع من الصفيح فا -وإف لم يستخدـ فى تلك المهمة فلن ينطبق عليو اسمو الذى أطلقناه عليو
يفتو األساسية وىى احتواء لكنو إف دؽ طفل عليو وىو فارغ بعصا صلبة فإنو يتحوؿ إلى طبلة وذلك ألنو فقد وظ( ماء؛ زيت ؛ رمل؛ فحم إلخ ) احتواء المواد 

 .المواد
 من حرفة أو مهنة أو خدمة واحدة بغرض توحيد كلمتهم والدفاع عن مصالحهم وانتزاع حقوقهم .. البشر معا كذلك فالنقابة ىى شكل لضم واحتواء عدد من

الشكل ىو تجمع عدد من أفراد : النقابة شكل لو محتوى.. وبتعبير آخر –وال تكتسب اسم نقابة إال اذا قامت بذلك فعال أوقطعت شوطا فى ىذا الطريق 
 .ياـ ذلك التجمع بوظيفة توحيد الكلمة والدفاع عن مصالح أفراده ككلىو ق:مهنة واحدة ؛ والمحتوى 

  أى نقابة.. وعليو فتأسيس ىذا الشكل دوف القياـ بمحتواه أو بوظيفتو يُفِقده عمليا وموضوعيا بل وقانونيا اسمو الذى ُأطلق عليو. 
 علم والثقافة والمعرفة والتكنولوجيا وينعكس ذلك على الطبقات والشرائح وألف المجتمعات تتفاوت فى مستوى تمتعها بالحرية وفى درجة إلمامها بال

فإف إمكانية تأسيس النقابات تختلف تبعا لألوضاع السياسية والقانونية داخل كل مجتمع؛ بل وتختلف كذلك بين الطبقات وأيضا داخل .. االجتماعية داخلها
 .الطبقة الواحدة

 أيضا  -ات المتطورة صناعيا التى تتمتع بقدر من الحرية قبل ظهورىا فى المجتعات النامية والمتخلفة المفتقدة للحريةىذا وقد ظهرت النقابات فى المجتمع
الصناعة قبل تتأسس النقابات داخل مهن الرأى كالصحافة والمحاماة قبل نشوئها فى أوساط بقية فئات المجتمع؛ وتتواجد فى أوساط العماؿ وبالذات عماؿ 

 .أوساط الفالحين وىكذاتواجدىا فى 
 بدرجة أعلى من  ومن ناحية ثالثة يلعب الحراؾ االجتماعى والصراع الطبقى والنشاط السياسى دورا حاسما فى التعجيل بظهور النقابات فى البالد التى تتسم

ينها الصراع أكثر منو بين التى يكوف الركود طابعها ذلك النشاط قبل ظهورىا فى البالد التى يخُفت فيها أو ال تتسم بو ؛ بل وبين الطبقات التى يضطـر ب
 .األساسى حتى ولو كاف التفاوت الطبقى بينها كبيرا

  ويتشكل المستوى القاعدى وسط جموع أفراد المهنة أو الحرفة أو الخدمة الواحدة من . قاعدي ووسطى وقمى .. والبنياف النقابى يتكوف من عدة مستويات
فى المنشآت والمؤسسات والمصانع والقرى والنجوع وغيرىا، بينما يتشكل المستوى الوسطى من ممثلين ( الوحدات النقابية ) دية عدد من النقابات القاع

 .للوحدات النقابية القاعدية؛ وبنفس الطريقة يتشكل المستوى القمى من ممثلين للمستوى الوسطى وىكذا 
يا البدء فى بناء مستوى إال بعد االنتهاء من بناء المستوى األدنى؛ وعملية البناء تعنى إقامة الشكل ولكى يكوف البناء متماسكا ال يمكن عمليا وموضوع

 .والمحتوى معا وقطع شوط فى النجاح فيهما استنادا إلى التجربة والنتائج معا
 

 :فاف تحقيق المحتوى يعنى توفَر المقومات التالية -بة المطالبين والموافقين عن قناعة على تأسيس النقا -وألف إقامة الشكل تتمثل فى تجميع األفراد 
 .حد أدنى من الوعى بأىمية النقابة وبدورىا: أوال 
 
 .مهنة أو الحرفة أو الخدمة حد أدنى من الوعى واإللماـ بمشاكل ال: ثانيا 
 
 .درجة مناسبة من القدرة والجسارة على طرح أىميتها فى صفوؼ الجمهور والشروع فى الدعوة لها بروح مقدامة: ثالثا 
 

 .ألنو نسبى داخل المجتمعات المختلفة وداخل كل طبقة فى المجتمع الواحد.. وبالقطع ال يمكن تحديد ذلك الحد األدنى بشكل دقيق
 

 .( وقت السلم أو وقت التأجُّج والثورة ) داخل كل مهنة أو حرفة او خدمة استناداً لمستوى الصراع الطبقى والنشاط السياسى بل و 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E1%CC%E4%C9+%C7%E1%CA%D6%C7%E3%E4+%C7%E1%DD%E1%C7%CD%EC+%2D+%E3%D5%D1


ها فى صفوؼ عماؿ مع مالحظة أف األمر يختلف عند بنائ.. وىذا يأخذنا إلى ما يمكن اعتباره معايير لبناء النقابة أو االتحاد النقابى لمقارنتها بما يجرى حولنا من نشاط 
وكأف ىناؾ مكافأة لمن .. الصناعة عنو فى صفوؼ الفالحين الصغار والفقراء خصوصا وأف ىناؾ أكثر من اتحاد للفالحين قد تم تدبيجها فى الشهور األخيرة على عجل

 .يكوف األسبق
 

عفوية أو  -ة متماسكة ألف ذلك يعتبر قفزا على واقع الحركة االجتماعية الجارية فال يمكن مثال اإلعالف عن تأسيس اتحاد نقابى مركزى للفالحين دوف بناء نقابة قاعدي
االتحاد  -سو ويشير إلى أف أصحاب اإلعالف ُيسِقطوف آمالهم ومستواىم السياسي والفكري على مجمل الحركة؛ وىو ما يسبب أشد الضرر للبناء المزمع تأسي -منظمة

 .من تصور أنفسهم قادة لذلك البنياف المقرر إقامتو دوف مسوغات ومؤىالت موضوعية ويوحى بأنهم ينطلقوف -النقابى المركزى
.. ادات مماثلة سبق انهيارىاكذلك ال يمكن بناء اتحاد نقابى بعناصر سلطوية أو نقابية صفراء ؛ أو بنفس القيادات والعناصر التى سبق وشاركت فى قيادة نقابات أواتح

إال إذا كانت فى صفوؼ المعارضة داخل الشكل المنهار وكاف لها تقديراتها التى حذرت من مغبة السياسات او .. بدراسة أسباب االنهيار  ولم تكلف نفسها عناء القياـ
 .اإلجراءات التى كانت تقوده

 
ة وحافلػة بكػل صػنوؼ الصػراع والمعانػاة وتتطلػب بػل ىػو عمليػة شػاقة طويلػة ومتشػعب -إف بناء اتحاد نقابى على النطاؽ القومى ليس مجرد لحظة تػتلخ  فػى اإلعػالف عنػو

وكلما قطع البناء شوطا فى الطريق الصحيح زادت خبرتو ومعارفو وارتقى وعيػو واشػتد عػوده   -حنكة و بعد نظر وطوؿ نفس وصبر حتى ال تفسدىا العجلة والتسرع والفبركة
 وىكػػػػػذا .ادت ثقػػػػػة أعضػػػػػائو بػػػػػو وبأنفسػػػػػهم ممػػػػػا يدفعػػػػػو خطػػػػػوات إلػػػػػى األمػػػػػاـككيػػػػػاف نقػػػػػابى؛ وكلمػػػػػا خػػػػػاض معػػػػػارؾ متنوعػػػػػة تتناسػػػػػب مػػػػػع درجػػػػػة احتمالػػػػػو كلمػػػػػا ز 

 
 :وأوىاـ الحصاد.. تجاوزات بناء النقابات فى زمن الثورة 

أو نجػع إلػى اإلعػالف اعديػة فػى قريػة والتجاوزات التى تالـز عملية البناء والتأسيس تنعكس على عملية الحصاد والنتائج ؛ فعندما يتم القفز من عدـ القدرة على بناء نقابة ق
 :ة ومعرفةعن تأسيس اتحاد نقابى على المستوى القومى تتخلق األوىاـ ليس فقط بين من يتبنوف ذلك المفهـو بل وبين الكثيرين من أعضائو األقل تجرب

  ى التعبير عمن يتحدث باسمهم وتحقيق مصالحهم ال يعنى بالتبعية َتحُقَق جوىره النقابى المتمثل ف.. فمجرد تسجيل ىذا االتحاد واكتساب شرعية قانونية لو
 .أو انتزاع بعض منها أو حتى مجرد السير فى ىذا الطريق

 يعنى تلقائيا أف ىناؾ مشكلة حقيقية يعانى منها أصحاب ذلك الفهم وىم كثيروف ؛ و .. وحقيقة األمر أف العجز عن بناء نقابة صغيرة حقيقية فى قرية أو نجع
من القمة / على قدرتهم على بناء اتحاد نقابى مركزى يضم فالحى مصر أو يستهدؼ ضمهم، فمن يفشل فى القاعدة يسقط فى -ة بالطبيع -ينعكس ذلك

 .نظرا لغياب المحتوى ؛ وبالمنطق البسيط من ال يستطيع كتابة كلمة لن يتمكن بالتالى من كتابة جملة وىكذا
 نونية ال يفضى حتما وال يخلق ذلك المحتوى من العدـ ؛ بل على العكس يتعرض لالنفراط السريع ألنو يفتقد إف وجود الشكل النقابى أو اكتسابو الشرعية القا

 وىو من ناحية أخرى يكرر أخطاء الماضى التى قّوضت أبنية نقابية  -مهاـ محددة يتبناىا ووظيفة محددة لتنفيذ المهاـ -المادة الالحمة بين أفراده وىى 
 ثة ينشر األوىاـ بين أعضائو من الفالحين تلك األوىاـ التى توحى أف حلوؿ زمن الثورة كفيل ببث الحياة فى بناء تم تشييده بأفكار زمن ومن ناحية ثال -سابقة

.. ى تتزاحمسواء كانت تلك األفكار من جانب معارضة رسمية سابقة أو من جانب القوى الرسمية بعد الثورة الت.. مضى ودوف توفير مقوماتو بل وبال أدنى عناء
 .القتساـ الكعكة الجديدة

 
  !.أـ نحفرىا بأظافرنا على سيقاف أشجارالحور العتيقة ؟.. فهل نصر على مجرد كتابة اسم نقاباتنا على الرمل فى زمن العواصف 


