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الطبقة الوسطى.. تعريفها 
ووضعها في دول »الربيع العربي«

شريف زيتوني

االجتماع  علم  اختصاص  من  الحديثة  السياسية  المصطلحات  في  الطبقات  عن  الحديث  يعتبر 
السياسي، والكثير من علماء االجتماع كتبوا عن الطبقات وأُسست في ذلك مدارس سياسية تربط 
المسألة االجتماعية بالحالة المادية نظرا للترابط الدائم بين الوضعْين. وإذا كانت قديما المعطيات 
الدينية أو اإلقطاع بما هو استحواذ كامل على الثروة، هما المحدد في حياة األفراد فإن التحوالت التي 
عاشها العالم بداية من الثورة الفكرية في أوروبا منذ القرن السادس عشر قد غّيرت البنى المجتمعية 
الشكل  تحدد  التي  بالطبقات  تعرف  ما  تتشكل  وأصبحت  القديمة  المعطيات  تلك  على  التمّرد  بعد 
الطبقى للمجتمعات ومن بينها الطبقة الوسطى التي سنحاول تحديد معالمها في هذا الموضوع، وما 
هي نسبتها ووضعها في المجتمعات العربية وأساسا التي عاشت تحوالت سياسية منذ العام ٢011؟.
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في  المتموقعة  بأنها  الوسطى  الطبقة  فيبر  ماكس  األلماني  الفيلسوف  يعرف 
الهرم االجتماعي بين طبقة العمال والطبقة الغنية، وهي اليوم الطبقة التي تشكل 
واالجتماعية  السياسية  لتفاعالته  الرئيسي  والمحرك  العالم  سكان  »من  األغلبية 
واالقتصادية«. ويعتبر فيبر اتساع حجم الطبقة الوسطى في الدول أمرا إيجابيا في 
بنية المجتمعات، لكنه يفترض وجود شرط اإليجابية بتحقيق حد أدنى من الرخاء، 

أي العيش في وضع مادي محترم.
نظرا  غربية  أو  أوروبية  مجتمعات  في  وجاهته  نفهم  أن  يمكن  فيبر  تعريف 
لتوفر الشروط المذكورة فيها، لكن قد نجده قاصرا في مجتمعات أخرى وبينها 
ذات  الدول  من  غيرها  أو  الدنمارك  أو  السويد  مثل  فدولة  العربية.  المجتمعات 
الدخل العالي، شرط الرخاء يمكن توفره تماشيا مع ارتفاع المرتبات، التي تتجاوز 
فيها الخمسة أالف دوالر وربما حتى أكثر، وهو ما ال يمكن أن نجده في مجتمعات 
أخرى مثل الدول العربية. ففي دولة مثل تونس يصنف صغار الموظفون ضمن 
الرخاء لديهم غير موجود حيث ال يتجاوز  الطبقة الوسطى لكن الحد األدنى من 
الضرورية  االحتياجات  أبسط  حتى  يكفي  ال  الذي  دوالر،   600 الشهري  مرتبهم 

للمواطن، وهو ما يعني أن شرط الرخاء الذي يتحّدث عنه فيبر يكون غير متوفر.
هذه  أن   2011 منذ  سياسية  تحوالت  عرفت  التي  العربية  الدول  في  اإلشكال 
دائمة  طبقة  يعتبرها  من  بين  وجودها،  تواصل  حول  التقييمات  اختلفت  الطبقة 
التواجد وبين من يرى أنها تصعد نحو الطبقة البرجوازية أو أنها تتقلص تدريجيا 
الدول،  تلك  في  األوضاع  كانت  مهما  متضررة  تعتبر  التي  الفقيرة  الطبقات  نحو 
لكن في الحالة التونسية، األقرب أن تتجه إلى الطبقة الفقيرة نظرا الختالل التوازن 
بين دخلها السنوي وبين متطلبات الحياة اليومية، األمر الذي أدى خالل السنوات 

األلماني  الفيلسوف  يعرف 
ماكس فيبر الطبقة الوسطى 
الهرم  في  المتموقعة  بأنها 
االجتماعي بين طبقة العمال 
اليوم  وهي  الغنية،  والطبقة 
األغلبية  تشكل  التي  الطبقة 
والمحرك  العالم  سكان  »من 
السياسية  لتفاعالته  الرئيسي 

واالجتماعية واالقتصادية«.
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أجل  العام من  القطاع  أغلب وظائف  نقابية في  احتجاجات  إلى  الثورة،  أعقبت  التي 
المطالبة بتحسين مستوى العيش وهو ما مثل ثقال على الدولة التي تعاني بدورها 
من خلل في موازنتها العامة التي تضاعف عجزها إلى مستويات خطيرة ما فرض 
من  نوعا  تمارس  أصبحت  التي  العالمية  المالية  المؤسسات  من  التداين  عليها 
نحو خصخصة  التوجه  أجل  البالد من  على  تعاقبت  التي  الحكومات  على  الضغط 

بعض المؤسسات الحكومية وهو ما يواصل تهديد الطبقة الوسطى.
الطبقة  الذي عرفته تلك  الكبير  للتأثر  ليبيا الصورة قد تكون أوضح نظرا  في 
المنتمي  الليبي  المواطن  وضع  أن  فالمعروف  البالد.  عاشتها  التي  التحوالت  من 
الرخاء  أدنى من  القذافي يتسم بحد  العقيد معمر  أيام حكم  المتوسطة  للطبقة 
بفضل تكفل الدولة بالمتطلبات األساسية سواء على مستوى االحتياجات الغذائية 
أو الصحية أو على مستوى االحتياجات الثانوية كالسيارات وكل ما يتعلق بها من 
التوازن  بفضل  االحتياجات،  تلك  بدعم  تتكفل  الدولة  كانت  حيث  وغيره،  نفط 
المالي الذي تعيشه. لكن منذ اللحظة األولى ألحداث 17 فبراير تغّيرت الوضعية 
بعد تراجع تلك الطبقة بشكل خطير نحو سلم الفقر بعد االرتفاع الكبير لألسعار 
للدولة  األول  الممول  باعتباره  النفط  الدعم وتوقف حركة تصدير  وتراجع نسبة 
نفسه  المالية  العائدات  متوسط  الليبي  المواطن  ليجد  المالي،  المستوى  على 

عاجزا عن تحقيق حتى أبسط الحاجيات له وألسرته.
وال يختلف الوضع في مصر عن نظيرْيه التونسي والليبي حيث ألقت اضطرابات 
خاصة  للمواطن  االقتصادية  الحالة  على  بضاللها  الماضية  السبع  السنوات 
المنتمي للطبقة الفقيرة والوسطى، حيث وجدت األخيرة نفسها أمام ارتفاع غير 
مسبوق لألسعار أثر على مقدرتها الشرائية وجعلها تتحرج نحو طبقة الفقراء بعد 
اليومية، حتى في مستوى االحتياجات  المتطلبات  أن أصبحت عاجزة عن مواجهة 

العربية  الــدول  في  اإلشكال 
سياسية  تحوالت  عرفت  التي 
الطبقة  هــذه  أن   ٢011 منذ 
حول  التقييمات  اختلفت 
من  بين  ــا،  ــوده وج تــواصــل 
التواجد  دائمة  طبقة  يعتبرها 
نحو  تصعد  أنها  يرى  من  وبين 
أنها  أو  البرجوازية  الطبقة 
الطبقات  نحو  تدريجيا  تتقلص 
متضررة  تعتبر  التي  الفقيرة 
تلك  في  األوضاع  كانت  مهما 

الدول.
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البسيطة. وقد أشارت إحصائيات للجهاز المركزي لإلحصاء والتعبئة في مصر في 
يوليو 2016، أن نسبة الفقر ارتفعت من 24 بالمئة في العام 2010 قبل إسقاط 
مليون شخص من   30 إلى حوالي  بعد ست سنوات  بالمئة   30 إلى  مبارك  نظام 
 2010 بين  في  المضافة  بالمئة   6 نسبة  أن  وبالتأكيد  السكان،  عدد  إجمالي 
التي تعتبر  هشة في مصر حتى في  و2016 كانت على حساب الطبقة الوسطى 

الوضع العادي للبالد.
وهذا األمر يمكن أن يستقيم أيضا على سوريا واليمن التي تعرف حالة من عدم 
االستقرار والتحارب اليومي التي تجعل الطبقة الوسطى فيها تتراجع أو على األقل 
تفقد الوضع العام الذي كانت تعيش فيه في تحقيق حد أدنى من الحاجة. ويبدو 
أن الوضع مازال أمام مزيد من التعقيد بسبب األزمات األمنية التي تعيشها والتي 

ال تظهر لها أي آفاق للحل خالل المرحلة المقبلة.
ووضعها  المجتمعات  لتركيبة  التقليدية  الفلسفية  التفسيرات  أحيانا 
تفسيرات  تكون  أو  الخصوصيات  بعض  فهم  على  قاصرة  تكون  االقتصادي 
علم  عّرفها  مثلما  الوسطى  فالطبقة  أخرى،  دون  مجتمعات  على  مؤسسة 
االجتماع لم تكن طبقة موحدة بين المجتمعات حيث يختلف شكلها بين أوروبا 
التي يتوفر لها الرخاء والتوازن المالي الذي ذكره فيبر في تعريفه، في حين في 
بالكاد  حيث  تماما  يغيب  الرخاء  شرط  العربية  دولنا  ومنها  الثالث  العالم  دول 
الفرق  إلى  المالية، هذا طبعا إضافة  باحتياجاتها  اإليفاء  الطبقة  تلك  تستطيع 
المتوسط  المجتمع  أن نصنف وضع  الدول حيث يمكن  الطبقة في  بين نفس 
بعد  خاصة  وليبيا  ومصر  تونس  مثل  بلدان  في  البرجوازيات  ضمن  األوروبي 

التحوالت التي عرفتها منذ 2011.

مثلما  الوسطى  الطبقة 
تكن  لم  االجتماع  علم  عرّفها 
طبقة موحدة بين المجتمعات 
بين  شكلها  يختلف  حيث 
الرخاء  لها  يتوفر  التي  أوروبا 
ذكره  الذي  المالي  والتوازن 
حين  في  تعريفه،  في  فيبر 
في دول العالم الثالث ومنها 
الرخاء  شرط  العربية  دولنا 
بالكاد  حيث  تماما  يغيب 
اإليفاء  الطبقة  تلك  تستطيع 

باحتياجاتها المالية.
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الطبقة الوسطى في ليبيا ..

كيـــف ظهـــــرت
ولمـــاذا تآكلــــت

حسين مفتاح

استقراره،  حالة  يحدد  مجتمع  أي  في  الوسطى  الطبقة  حجم  أن  على  االجتماع  علماء  يتفق 
باعتبارها صمام أمان الجماعات البشرية المترابطة، ويؤكدون على العالقة الطردية بين حجم 
هذه الطبقة وحالة االستقرار واألمن واآلمان المجتمعي، وذلك الرتفاعها عن حالة الحاجة التي 
تتصف بها الطبقات الدنيا »الفقيرة«، األمر الذي يجعلها تحقق الشروط الدنيا لالستقاللية، كما 
تمتلكه من وعي  لما  الحكومات،  ومراقبة  بل  العليا،  الطبقات  على محاسبة  القدرة  يمكنها من 

وقدرة على التحليل والتقييم.

؟
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المجتمع  في  حجمها  وأهمية  ودورها،  الوسطى،  الطبقة  أثر  معرفة  تتسنى  وحتى 
ال بد من الوقوف عند تعريفها، وتحديد مفهومها. وإن كان الباحثون والمهتمون 

بين  من  أن  إال  مصطلحها،  يعنيه  لما  محدد  تعريف  على  يتفقوا  لم 
هي  األساسية  النقاط  من  جملة  بين  تجمع  التي  التعريفات 

أنها تلك التي »تقع من الناحية التراتبية بين منزلتين أي 
من  بنوع  تتسم  حيث  والدينا  الطبقتين  العليا  بين 

التي  االجتماعية  والمكانة  االقتصادي  االستقرار 
تضعها في موقع متوسط في السلم المجتمعي 

نظراً لدورها في إحالل التوازن االجتماعي بين 
الطبقة العليا )الثرية( والسفلى )الفقيرة(«.

الوسطى،  الطبقة  تعريف  على  وعالوة 
صعوبة  والمهتمين  الباحثين  أمام  بقيت 
ال  هويتها،  تحديد  في  تتمثل  أخرى 
التي  النامية  الدول  مجتمعات  في  سيما 
نتيجة  وذلك  العربية،  الدول  بينها  من 
تداخل مكونات طبقاتها وتداخل العوامل 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
بخالف  هويتها،  تحديد  في  والثقافية 

حركتها  في  تعتمد  التي  المتقدمة  الدول 
التنموية واالقتصادية على الطبقة الوسطى.

ولم يكن للطبقة الوسطى في ليبيا حضور 
اكتشاف  قبل  عليه  المتعارف  بالمعنى  حقيقي 

العالم،  دول  أفقر  من  كان  الذي  البلد  في  النفط 
إال أنها سرعان ما بدأت تخرج بعد دخول الشركات 

النفطية العالمية، وما صاحبها من تولد فرص جديدة 
للعمل »مباشرة وغير مباشرة«، وتتشكل هذه الطبقة في ليبيا 
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وأصحاب  التجار،  وصغار  والحرفيين،  العامة،  القطاعات  في  العاملين  من  الموظفين 
في  ومن  الجامعات،  وأساتذة  المثقفين  إلى  إضافة  المتوسطة،  الخدمية  النشاطات 

حكمهم من حيث مقدار الدخل واالهتمامات، واألدوار التي يؤدونها في المجتمع.
وقبل حقبة السبعينات لم تكن الطبقة الوسطى تمثل إال جزءا بسيطا من المجتمع 
الليبي، حيث كان يغلب عليه الفقر، فتسود فيه الطبقتان الدنيا والعليا، إال أن ثورة 
سبتمبر التي قادها الراحل معمر القذافي، ورفاقه من الضباط الوحدويين األحرار، 
المجتمع  من  األعظم  السواد  وتحول  جذري،  بشكل  الليبي  المجتمع  مالمح  غيرت 
تنموية  خطط  بتنفيذ  وذلك  سنوات،  عشر  أول  في  الوسطى  الطبقة  إلى  الليبي 
والتعليمية  والزراعية  اإلسكانية  للمشاريع  كبيرا  أفقيا  توسعا  شهدت  متتالية 
أمام  الليبي  الشعب  أبناء  ليصبح  النفطية  الشركات  تأميم  على  عالوة  والصحية، 
وضع مالي جديد فيه شروط العيش الكريم، ويقيمون في بيوت صحية ويتلقون 
حساب  على  الوسطى  الطبقة  بذلك  لتتسع  مجانا،  الصحية  والخدمات  التعليم 
أعداد  وتقلص  الدخل،  متوسطي  مصاف  إلى  والمحتاجين  الفقراء  بتحول  الدنيا 
الموارد  توزيع  بإعادة  »االشتراكية«  مبادئ  تطبيق  نتيجة  »البرجوازيين«  األغنياء 
وبقي  المالك،  وكبار  االقطاعيين  من  سحبها  بعد  الشعب  عامة  على  االقتصادية 
الثمانينات  فترات  عليه طيلة  ما هو  على  ليبيا  في  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع 
والتسعينات، على الرغم مما مرت به ليبيا من أزمات ناتجة عن المواجهات مع الدول 
في  أعقبها  وما  الثمانينات،  خالل  المتتاليتين  الحصار  فترتي  في  سيما  ال  الغربية، 
الدول  وبعض  أمريكا  فرضت  حيث  لوكيربي،  بقضية  عرف  فيما  التسعينات  عقد 

لم  السبعينات  حقبة  قبل 
تمثل  الوسطى  الطبقة  تكن 
المجتمع  من  بسيطا  جزءا  إال 
الليبي، حيث كان يغلب عليه 
الطبقتان  فيه  فتسود  الفقر، 
ثورة  أن  إال  والعليا،  الدنيا 
المجتمع  مالمح  غيرت  سبتمبر 
وتحول  جذري،  بشكل  الليبي 
المجتمع  من  األعظم  السواد 
الليبي إلى الطبقة الوسطى 

في أول عشر سنوات،
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وتعثر  تقشف،  حالة  تدخل  البالد  جعل  ليبيا  على  اقتصاديا  حصارا  الغربية 
الكثير من المشروعات التنموية إال أن البنية االجتماعية لم تستجب بشكل 

كبير للمتغيرات االقتصادية لتبقى الطبقات الثالث على حالها.
التي  العربية  الدول  من  كغيرها  ليبيا  شهدت   2011 سنة  فبراير  أحداث  وبعد 
اجتاحتها موجة ما عرف بالربيع العربي، تغيرات جذرية، ليس في أوضاعها السياسية 
أيضا  طال  ما  وهذا  واالجتماعية،  االقتصادية  الحياة،  مناحي  كل  طالت  بل  فحسب 
التركيبة المجتمعية وأحدث ما اصطلح عليه علماء االجتماع تآكل الطبقات، وفي هذا 
السياق الذي نتناول فيه الطبقة الوسطى وتغيراتها، فإنها تعد األكثر تأثرا، وبالتالي 
حيث  المجتمع،  وتفاعل  استقرار  قياس  وحدة  بمثابة  وضعها  باعتبار  تأثيرا  األكثر 
يتفق المختصون أن ما جرى في ليبيا السيما بعد ثالث سنوات من أحداث فبراير 
واالضمحالل،  التآكل  من  لحالة  بتعرضها  الوسطى  الطبقة  حساب  على  جاء   2011
أعداد  تحول  بزيادة  وذلك  والعليا،  الدنيا  الطبقتين  في  ونمو  توسع  ذلك  وصاحب 
كبيرة من أفراد الطبقة الوسطى إلى األدنى نتيجة تفشي حالة الفقر الناتج عن انحدار 
والمواد  السلع  أسعار  في  المضاعفة  للزيادة  بالنظر  ليبيا،  في  الفرد  دخل  مستوى 

حذر المبعوث األممي إلى ليبيا غسان سالمة، 
ليبيا،  في  المتدهور  االقتصادي  الوضع  من 
أنها  أكد  التي  الوسطى  الطبقة  مآل  ومن 
تعيش حالة إفقار، وهو ما سيترتب عليه تشوه 
وإضطرارها  البالد،  في  االقتصادي  الوضع 

للسعي نحو المساعدة الخارجية.
 

،، واألجور،  المرتبات  وثبات  األساسية، 
العملة  قيمة  وانخفاض  السيولة،  وغياب 
عدد  ظهور  في  ساهم  كما  المحلية، 
جديد من األغنياء من قادة المليشيات، 
وبعض المستفيدين من مغانم الحروب 

زاد من عدد الطبقة العليا.
ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  حذر  وقد 
االقتصادي  الوضع  من  سالمة،  غسان 
الطبقة  مآل  ومن  ليبيا،  في  المتدهور 
حالة  تعيش  أنها  أكد  التي  الوسطى 
إفقار، وهو ما سيترتب عليه تشوه الوضع 
وإضطرارها  البالد،  في  االقتصادي 

للسعي نحو المساعدة الخارجية.
مجلة  مع  له  حوار  في  سالمة  وأكد 
مهددة  ليبيا  أن  التونسية،  »ليدرز« 
منظومة  كسر  يتم  لم  ما  باإلفالس 
القائم،  الوضع  من  المستفيدة  الطبقة 
البالد،  موارد  نهب  على  تعتمد  التي 
أصبحت  التي  النفط  عائدات  واستهالك 
موظفي  رواتب  لدفع  فقط  تكفي  بالكاد 
الفــرد  دخل  كان  فيما  الليبية،  الدولة 
يقدر  األحداث  قبـل  السنـوي  ليبيا  في 
البلد  هذا  يضـــع  بما  دوالر،  ألف  بـ11 
التي  العالم  ضمن الدول المتوسطة في 
عالًيا  مستوى  الفردي  الدخــل  فيها  يبلغ 

نسبيًّا.
الوضع  عليه  كان  لما  وبالنظر 
يتضح  إليه،  آل  وما  ليبيا،  في  االجتماعي 
من  البالد  به  مرت  ما  أن  جلي  بشكل 
الخمس األخيرة،  العقود  تحوالت على مر 
الطبقة  أوضاع  تفاعلية  مدى  يؤكد 
التنمية،  قاطرة  باعتبارها  الوسطى 
على  العمل  وضرورة  االستقرار،  ومؤشر 
الحفاظ عليها والسعي لنموها واتساعها، 

وحمايتها من التآكل.
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كيف حولت الحرب ثلث 
الشعب الليبي إلى فقراء

 رمزي الزائري

رغم عدم وجود إحصائيات رسمية دولية دقيقة حول نسب الفقر في ليبيا، إال أن تقريراً 

لألمم المتحدة ذهب إلى تقدير أنه بحلول منتصف عام ٢016، يصبح ٤35  
ألف شخص في ليبيا ُمشرَّدين، ونحو1.3 مليون يفتقرون لألمن الغذائي، 
وأكثر من ثلث سكان البالغ عددهم 6.3 مليون نسمة يحتاجون إلى شكل 

ما من المساعدات اإلنسانية، أي نحو ٢.٤ مليون شخص.

؟



11 الخميس  ١9   أبريل  2٠١٨             العدد: 24 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

يكون  حيث  فقط،  االقتصادي  أو  المالي  الفقر  الشامل  بمفهومه  الفقر  يعني  وال 
دخل الفرد عند مستوى 1.25  دوالر في اليوم كمستوى للفقر المدقع )أقل من حد 
الكفاية(، وعند دوالرين في اليوم كمستوى للفقر المطلق )حد الكفاية(، بل يتعداه 

إلى مفهوم أكثر شموال ومعنى أكبر اتساعا.
الخدمات  مستوى  وتدهور  انخفاض  يشمل  السابق  المفهوم  إلى  إضافة  فالفقر 
الالزمة  الصحية  الرعاية  توفر  عدم  ومنها،  للفرد  المقدمة  الضرورية  االجتماعية 
بشكل  الكهرباء  وانقطاع  التعليم،  اكتساب  على  القدرة  وعدم  الكافي،  والعالج 
النقية، وعدم وجود قنوات للصرف الصحي،  المياه  متكرر، وصعوبة الحصول على 

واسُتحدث أخيرا تذبذب االتصاالت.
وهي    40% إلى  تصل  ليبيا  في  الفقر  معدالت  فإن  حكومية  غير  لتقارير  ووفقًا 
في تزايد؛ وذلك بسبب التدهور األمني والصراع بين الفرقاء في ليبيا، اللذين أثرا 
سلبًا على القطاع النفطي الذي يمّثل %95 من عائداتها، األمر الذي أدى إلى زيادة 
أعداد الفقراء في أحد أبرز البلدان الغنية بالنفط، وال تزال األجور في ذات السقف ولم 

ترتفع بعد سنوات من الثورة الليبية نتيجة األوضاع األمنية التي تشهدها البالد.
وكان متوسط دخل الفرد في عام 2010 )بالنسبة إلجمالي اإلنتاج المحلي( يبلغ 
حوالى 12 ألف دوالر، وهو ما يساوي متوسط دخل الفرد في بعض الدول األوروبية. 
ولكن في 2014 انخفض هذا المتوسط إلى 6.570 دوالرا، ويبلغ الحد األدنى لألجور 
الداخلي  الناتج  إجمالي  من   70% بحدود  النفطي  القطاع  ويساهم  دينارا.   450

و%95 من عائدات الدولة و%98 من صادراتها.
وقد أصبحت نسبة كبيرة من السكان الذين كانوا في وقت من األوقات يتمتعون 

من  مــزيــدا  مراقبون  يتوقع 
الحاد،  الطبقي  االستقطاب 
بين  القادمة،  السنوات  في 
من  المشكلة  الهرم  قاعدة 
ما  أو  والمهمشين،  الفقراء 
الشعبية  بالطبقات  يسمى 
اليومي،  ــدام  ــخ ــت االس ــي  ف
والطبقة الثرية، مقابل انحسار 

الطبقة الوسطى.
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بالحماية بفضل سخاء الدولة على شفا السقوط في براثن الفقر بفعل هبوط 
أسعار النفط، وتعطُّل إنتاج النفط، والجمود السياسي، والصراع الشامل الذي 

يعصف بالبالد.
ورغم أن ليبيا تملك ثروات كبيرة من المحروقات جعلتها تصنف من أغنى الدول، 
 6 حوالي  إال  يتقاسمه  ال  برميل  مليار  بـ40  إفريقيا  في  احتياطي  أكبر  تمتلك  فهي 
من  الكم  هذا  يملك  الذي  الشعب  هذا  أن  البديهي  واالستنتاج  شخص،  ماليين 
نسبة  اليوم  لكن  رفاهية،   وأكثره  العالم  شعوب  أغنى  أحد  بالضرورة  هو  الثروة، 
كبيرة منه باتت على شفا الفقر حسب أرقام البنك الدولي بسبب األزمة السياسية 

والحرب في البالد.
وتعود أسباب الفقر في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي إلى 

والبطالة،   التضخم  معدالت  وارتفاع  االقتصادي  االنكماش 
الناتج  انكماش  عن  فضال  الفساد،  ظاهرة  وتفشي 

موانئ  إغالق  بعد  حاد  بشكل  االقتصادي 
منطقة  في  اإلستراتيجية  النفط  تصدير 

الهالل النفطي شرقي البالد )الزويتينة، 
السدرة،  النوف،  راس  البريقة، 

الفيل  حقلي  وإغالق  الهروج(، 
والشرارة في غرب ليبيا.

مظاهر  أهم  بين  ومن 
بعد  ما  ليبيا  في  الفساد 
واستنزاف  هدر  الثورة، 
وتهريب المال العام، سواء 
مرتبات  ازدواجية  عبر 
الحكومي  القطاع  موظفي 
والرواتب الوهمية، أو عبر 
المستندية  االعتمادات 
المزورة وتهريب األموال، 
في  المبالغة  بطريق  أو 

التوظيف وإبرام عقود عمل 
العامة دون  المؤسسات  في 

الحاجة لها.
من  واسعة  شرائح  أن  كما 

محدودي  -خصوصا  الليبيين 
الثابتة  الدخول  وأصحاب  الدخل 

الحكومي-  بالقطاع  العاملين  من 
المتضررين من معدالت  وأكبر  أول  هي 

التضخم والبطالة المرتفعة، إال أن المعدالت 
تطال  قد  وشاملة  حقيقية  بأزمة  تنبئ  الحالية 

المجتمع الليبي برمته وتهدد بانحدار نسب كبيرة منه 
إلى هوة الفقر.

وُيمكن القول إّن النفط كان نقمة على البالد، إذ أدى االعتماد المطلق على عائدات 
بمجمله،  ريعيًّا  صار  الذي  البالد  اقتصاد  في  مزمنة  هيكلية  تشوهات  إلى  النفط، 
ومن ثمَّ فإن االضطرابات السياسية، والتي تؤثر في إنتاجه تجعل االقتصاد بأكمله 

معرًَّضا لالنهيار.
وقد كان النفط الليبي دوًما عرضًة للسلب والنهب والتهريب عبر البر أو البحر، 
التجارة  تلك  من  جعلت  القذافي،  حكم  عقب  البالد  شهدتها  التي  الفوضى  لكّن 
األجهزة  أعين  تحت  اآلالف  فيه  ينخرط  علني،  شبه  أو  علنيًّا  نشاًطا  المستترة 
الرسمية، التي تكون إمَّا متواطئة أوعاجزة عن التحرُّك في أغلب األحيان. وطالما تم 
الليبيين  المجرمين  تربط  التي  المربحة  التجارية  واألعمال  الوقود،  تجاهل تهريب 
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القانون، وهذه العصابات المشتبه  إنفاذ  والمالطيين واإليطاليين من قبل أجهزة 
في تورطها في عملية تهريب الديزل.

ويصف المبعوث األممي لدى ليبيا د. غسان سالمة الوضع االقتصادي في ليبيا 
ليبيا في  الذي يجعل  األمر  الوسطى،  الطبقة  إفقار  العادي« مع تسارع عملية  بـ»غير 
حاجة إلى مساعدات. وقال إن عائدات النفط تكفي فقط لدفع رواتب موظفي الدولة 
الليبية، مشيرا إلى أن الجديد على ليبيا واألمم المتحدة أن تضطر المنظمة الدولية 
إلى أن تأتي بأموال خارجية لمعالجة الحالة اإلنســانية في بلد ينتج مليونا أومليونا 

ونصف المليون برميل من النفط يوميا.
وتابع سالمة قائال في حوار مع مجلة »ليدرز« التونسية: »كان دخل الفــرد في ليبيا 
الدول  ضمن  البلد  هذا  يضـــع  بما  دوالر،  ألف   11 األخيرة  األحداث  قبـل  السنـوي 

المتوسطة في العالم التي يبلغ فيها الدخــل الفردي مستوى عاليا نسبّيا«.
وأضاف »لذلك من الصعب على عدد من المنّظمات الدولّية – إن لم نقل من غير 
المسموح لها قانونا- أن تقّدم مساعدات لبلد ينتج يوميا مليونا ونصف المليون 
لقد  مساعدات.  إلى  نحتاج  ال  نحـــن  أحيـــانا:  الليبيون  يقــول  النفط…  من  برميل 
ولكن  النخوة،  هذه  أحترم  وأنا  وباالستثمارات.  بالمال  إفريقية  بلدانا  نساعد  كّنا 
لسوء الحّظ التسارع في عملية تفقير الطبقة المتوّسطة يجعل ليبيا في حاجة إلى 

مساعـدات«.
وأشار سالمة إلى أن صندوق االستقرار »يعمل على معالجة بعض الحـاالت، إذ يقوم 
حاليا بصيانة مدارس في بنغازي وككلة وتاورغاء ونعمل على تجديد وتقوية أقسام 
غسيل الكلى في كل مستشفيات ليبيا وتحسين وضع السجون والسجناء الذين هم 

حاليا خارج سجون الدولـــة وفي سجون تسيــطر عليهـا فئات مسّلحـــة«.
بنسق سريع  الليبيين  انحدار مستوى عيش مجمل  إلى  األممي  المبعوث  ويشير 
بطرق  األحيان  غالب  في  المكتسبة  الثروات  فيه  تتجّمع  الذي  الوقت  في  للغاية 

من  كبيرة  نسبة  أصبحت 
السكان الذين كانوا في وقت 
من األوقات يتمتعون بالحماية 
على  الدولة  سخاء  بفضل 
شفا السقوط في براثن الفقر 
النفط،  أسعار  هبوط  بفعل 
والجمود  إنتاجه،  ل  وتعطُّ
الشامل  والصراع  السياسي، 

الذي يعصف بالبالد.
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وسياسيون  عصابات  أفراد  أدوارهم:  تختلف  أناس  أيادي  بين  مشروعة  غير 
ليبيا في حالة إفالس مالي  الوضع ستكون  وإذا ما استمّر هذا  ومنحرفون... 

في أقّل من 18 شهًرا.
ويتوقع مراقبون مزيدا من االستقطاب الطبقي الحاد، في السنوات القادمة، بين 
الشعبية  بالطبقات  يسمى  ما  أو  والمهمشين،  الفقراء  من  المشكلة  الهرم  قاعدة 
أو  الثرية، سواء كان ثراؤها راجعا للعمل الشرعي  اليومي، والطبقة  في االستخدام 

التهريب والفساد، مقابل انحسار الطبقة الوسطى.
على  تعتمد  بالكامل  اقتصادية  منظومة  قامت  القذافي  نظام  سقوط  فبعد   
االستيالء على مقّدرات البلد ونهب موارده المالية ومختلف موارده األخرى، مّما أّدى 
إلى بروز طبقة سياسية تدعم هذا النهب وليست لها أّي مصلحة في أن يتغّير هذا 
الوضع. وقد بلغ أقصى مستواه مّما جعله يخلق أثرياء جددا كّل يوم، في حين أصاب 

التفقير الطبقة الوسطى في الصميم.
من السهل على المواطن الليبي أن يالحظ أن مستوى عيش مجمل الليبيين ينحدر 
بنسق سريع للغاية في الوقت الذي تتجّمع فيه الثروات المكتسبة في غالب األحيان 
أفراد عصابات وسياسيون  أدوارهم:  أناس تختلف  أيادي  بين  بطرق غير مشروعة 

الدول  بين  ليبيا  حّلت  وقد  ومنحرفون. 
وفقا  العالم  في  فساداً  األكثر  العشر 
لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية 

الدولية لعام 2015.
الُمتعاقبة  الليبية  الحكومات  واتخذت 
خالل  منضبطة  غير  مالية  سياسات 
هدر  في  تسبب  ما  الماضية،  األعوام 
وذكر  البالد.  في  تنمية  دون  المليارات 
إنفاق  أن حجم  الليبي،  المحاسبة  ديوان 
الحكومات المتعاقبة على مدى السنوات 
دينار،  مليار   158 نحو  بلغ  الماضية 
موضحًا أن اإلنفاق الحكومي اتسم خالل 

األعوام السابقة باإلسراف والهدر.
نحو  الليبي  الدينار  خسر  لذلك  وتبعا 
منذ  الدوالر  مقابل  قيمته  من   85%

 3.50 نحو  الموازية  السوق  في  الصرف  سعر  بلغ  وقد   ،2011 الثاني  يناير/كانون 
للعالج  ضيق  نطاق  في  التجارية  المصارف  في  يباع  بينما  الواحد،  الدوالر  مقابل 

والدواء بنحو1.39  للدوالر الواحد.
ليبي  دينار  مليار  نحو10.6  إلى   2017 لعام  ليبيا  في  الموازنة  عجز  تراجع 
وبلغت  سبقه،  الذي  العام  في  دينار  مليار   20.3 من  انخفاضًا  دوالر(،  مليار   7.85(
لكن   .2016 في  دوالر  مليار  بـ4.8  مقارنة  دوالر  مليار   14 نحو  النفط  إيرادات 
المتوقَّع(  الصرف  سعر  تغيير  )قبل  المائة  في   30 نحو  يبلغ  التضخم  معدل 
للدوالر. دنانير  تسعة  نحو  إلى  السوداء  السوق  في  المحلية  العملة  تراجع   مع 
مع  بالمقارنة  دوالر  مليار   67.5 نحو  إلى  األجنبي  النقد  احتياطيات  انخفضت  كما 

123.5  مليار دوالر في عام 2012، وفقًا لتقديرات البنك الدولي. 
استهالك  في  أهدرت  التي  الطائلة  األموال  من  الرغم  وعلى  لكن 
يزال  ال  الماضية،  العقود  خالل  الليبي  االقتصاد  تطوير  دون  الواردات 
ومحيطها  ليبيا  تنفع  لنهضة  الالزمة  المقومات  يملك  الليبي  االقتصاد 
النهضة«. هذه  تحقيق  على  القادرة  لإلرادة  يفتقر  يزال  وال   الجغرافي، 
وعليه طالما ظل االقتصاد الليبي يعتمد بشكل كلي على  ريع مورد النفط، سيظل 
جسم االقتصاد الوطني تعتريه األمراض، وتجتاحه األزمات من حين آلخر حتى ينجح 
بتنويع  وذلك  خارجية،  أم  كانت  محلّيًة  والصدمات  األزمات  تجاه  مناعته  تقوية  في 
مصادر الدخل عن طريق  تطوير القطاعات األخرى بما يمكنها من امتالك ميزات 

تنافسية ترفع من نصيبها في الناتج المحلي اإلجمالي.

 
الخدمات  مستوى  وتدهور  انخفاض  الفقر  يشمل 
توفر  عدم  ومنها،  للفرد  المقدمة  الضرورية  االجتماعية 
التعليم،  اكتساب  على  القدرة  وعدم  الصحية،  الرعاية 
الحصول  وصعوبة  متكرر،  بشكل  الكهرباء  وانقطاع 
على المياه النقية، وعدم وجود قنوات للصرف الصحي، 

واستُحدث أخيرا تذبذب االتصاالت.



15 الخميس  ١9   أبريل  2٠١٨             العدد: 24 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

الطبقة الوسطى في تونس ومحاوالت الخروج 
من »المصالح المشتركة للطبقة الحاكمة«

أحمد نظيف

يرتبط تحديد ماهية الطبقة الوسطى وقياس حجمها بالكثير من العوائق المنهجية والعملية. لكن عمومًا 
تأخذ أغلب عمليات المسح االجتماعي بعين االعتبار مسألة الدخل واإلنفاق وكذلك المنظور االجتماعي، وعليه 
فإن الطبقة الوسطى عمومًا ينتمي إليها من يجني متوسط األجر، وتحوي داخلها تباينًا كبيراً وكذلك ينتمي 
إليها أفراد من ذوي الخصائص االجتماعية المشتركة كالتحصيل العلمي والمهنة حتى وإن اختلفت مستويات 
اإلنفاق بينهم. فالطبقة الوسطى التونسية تخضع بقدر كبير لهذا التحديد. إليها ينتمي قطاع واسعا من 
ذوي الدخل المتوسط، يتميزون عمومًا بتحصيل علمي متوسط وجامعي وهم في أغلب األحيان من موظفي 
القطاع العام، مهندسون، أطباء، محامون، تقنيون، حرفيون وحتى بعض أصحاب المشاريع الصغيرة. ووفقًا 
آلخر مسج اجتماعي فإن هذه الطبقة تشكل 57% من سكان البالد، وهي األكبر حجمًا. وكانت دائمًا الطبقة 

األكبر في البالد منذ استقاللها والطبقة التي قادت عملية التغيير االجتماعي منذ الستينات حتى اليوم.
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تحولت  الستينات  من  بداية 
رأسمالية  نظام  إلى  الدولة 
بنفسها  القيام  أي  الدولة، 
الرأسمالي،  التراكم  بعملية 
السلطة  به  تقوم  تراكم  فهو 
رأسمالية  ــات  ــالق ع وســط 
القاعدة  لخلق  بالفعل  قائمة 
لرأسمالية  ــة  ــادي ــص ــت االق
مستقلة. كنوع من االشتراكية 

الجزئية.

نشأت الطبقة الوسطى في تونس في أعقاب االستقالل. فعندما خرجت فرنسا في العام 
1956 تركت أغلب الشعب التونسي في مستويات فقر كارثية، باستثناء أقلية أرستقراطية 
وإقطاعية كانت مستفيدة من عالقات مصلحية مع االستعمار أو مع القصر الملكي. كان 
بالرأسمال  االرتباط  تخلف كبيرة وشديد  االستقالل في حالة  التونسي عشية  االقتصاد 
االستعماري. فقد كان عبارة عن اقتصاد بلد تابع يعيش رأسماليها على هامش السوق 
نهجت  الريفية.  األوساط  في  متينة  قاعدة  بدون  الخفيفة،  الصناعات  في  االستعمارية، 
قانونية  تشريعات  وضع  خالل  من  السوق،  اقتصاد  خيار  البداية  منذ  الجديدة  الدولة 
النقدي وتأسيس  الحرة وفك االرتباط باالستعمار من خالل االستقالل  المبادرة  لتشجيع 
البنك المركزي، لكن التجربة فشلت ألن الرأسمال التونسي كان ضعيفًا وغير قادر على 
خاصة  صعب،  اقتصادي  وضع  في  الدولة  لتدخل  كبيرة.  نهضوية  مشاريع  في  الدخول 

بعد حرب بنزرت وقطع المعونة الفرنسية.
بنفسها  القيام  أي  الدولة،  رأسمالية  نظام  إلى  الدولة  تحولت  الستينات  من  بداية 
قائمة  رأسمالية  السلطة وسط عالقات  به  تراكم تقوم  الرأسمالي، فهو  التراكم  بعملية 
الجزئية،  االشتراكية  من  كنوع  مستقلة.  لرأسمالية  االقتصادية  القاعدة  لخلق  بالفعل 
وصناعية  زراعية  جديدة  رأسمالية  بنى  وتطوير  القديمة  اإلنتاجية  البنى  لتفكيك  وذلك 
الدولة  التداولية والتوريد والتصدير زراعية وصناعية وتكفل  الدولة بالقطاعات  وتكفل 
البيروقراطي )اإلداري(  بالقطاعات التداولية والتوريد والتصدير، وبذلك تضخم الجهاز 
للدولة وشهدت البالد توسعًا في خلق المناصب العليا، والتي أخذت على عاتقها انشاء 
قطاعات جديدة كالسياحة والنسيج والنقل وغيرها، بشكل غير مدروس والمتعارف عليه 
فإن فوضى اإلنتاج جزء جوهري من منطق رأسمالية الدولة. كما مركزة أغلب القطاعات 
االقتصادية بيدها. فالدولة المحكومة بالحزب الواحد والقائد الواحد كانت تريد حيازة 
السلطة والثروة معًا لمزيد توطيد حكمها، بعد القضاء على المعارضة اليوسفية وتعطيل 

بقية األحزاب والصحف.
الجهاز  موظفي  من  أساسًا  وتكونت  الوسطى  الطبقة  نشأت  الحقبة  هذه  خالل 
العام  القطاع  وموظفي  جنود(  شرطة،  رجال  أعوان،  )اداريون،  للدولة  البيروقراطي 
)أطباء،  الحرة  المهن  وأصحاب  كتاب...(  صحافيون،  مهندسون،  أساتذة،  )معلمون، 
الغالب  ولكن  الصغار.  والفالحون  الصغار  والحرفيون  معماريون...(  صيادلة،  محامون، 
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تونس  في  الوسطى  الطبقة  خرجت  السبعينات  في 
من سلبيتها تجاه األوضاع السياسية واالجتماعية. بدأت 
من  أساسها  السياسية  المعارضة  بؤر  من  الكثير  تظهر 
الشرائح الوسطى غير المنتمية للقطاع العام. ظهرت 
الدستوري  الحزب  من  جناح  وانشق  اإلسالمية  الحركة 
الحاكم مطالبًا بمزيد من االنفتاح والحريات الديمقراطية 

الليبرالية، قاده الوزير السابق أحمد المستيري.
هذا الحراك المحتشم في السبعينات سيتحول إلى تيار 
هادر في الثمانيات، التي شهدت أقصى درجات ضعف 

الدولة البورقيبية.

على هذه الطبقة هم المنتمون للقطاع العام، وبالتالي كانت تتلقى مصادر دخلها 
أساسًا من الدولة، ولذلك لم تكن قادرة في تلك المرحلة على التغيير االجتماعي 

والديمقراطي وال حتى للمطالبة بالتغيير السياسي. 
لكن األمر بدأت يتغير مع بداية السبعينات، بعد فشل سياسية التعاضد وعودة الدولة 
إلى سياسية تحرير االقتصاد. فمنذ العام 1970 تقلد االقتصادي الليبرالي، هادي نويرة 
منصب رئيس الحكومة وقاد عملية تحول اقتصادي فتح من خاللها المجال للقطاع الخاص 
القطاع  وخاصة لرؤوس األموال األجنبية، األمر الذي حقق طفرة اقتصادية كبيرة. لكن 
العام حافظ في تلك الفترة على مكانة كبيرة في الدولة. ومع حقبة السبعينات دخلت فئات 
جديدة للطبقة الوسطى التونسية خاصة من موظفي القطاع الخاص، وتعززت قوة هذه 
الطبقة بإجراءات الحماية االجتماعية التي وفرتها الدولة كالخدمات العامة المجانية في 

الصحة والتعليم وخاصة في منظومة الدعم االستهالكي للمواد األساسية.
في السبعينات خرجت الطبقة الوسطى في تونس من سلبيتها تجاه األوضاع السياسية 
الشرائح  من  أساسها  السياسية  المعارضة  بؤر  من  الكثير  تظهر  بدأت  واالجتماعية. 
الوسطى غير المنتمية للقطاع العام. ظهرت الحركة اإلسالمية وانشق جناح من الحزب 
قاده  الليبرالية،  الديمقراطية  والحريات  االنفتاح  من  بمزيد  مطالبًا  الحاكم  الدستوري 

هذا  المستيري.  أحمد  السابق  الوزير 
سيتحول  السبعينات  في  المحتشم  الحراك 
شهدت  التي  الثمانيات،  في  هادر  تيار  إلى 
البورقيبية،  الدولة  ضعف  درجات  أقصى 
شرعية،  أزمة  في  السياسي  النظام  فدخل 
معارك  واندالع  الرئيس  مرض  بعد 
خالفته  حول  السلطة  معسكر  داخل  باردة 
الحركة  مع  معلنة  حرب  في  والدخول 
اإلسالميين  مع  أخرى  وحرب  النقابية 
وانهيار اقتصادي كارثي أدى إلى االستنجاد 
بصندوق النقد الدولي، األمر الذي ترتب 
كبير،  بشكل  الوسطى  الطبقة  تضرر  عنه 
كسب  في  نجحت  الوقت  نفس  في  لكنها 
الصحافة  في  تجلى  نسبي  حرية  هامش 
المستقلة وفي المنظمات النقابية العمالية 
والطالبية وفي الحركة الثقافية والحقوقية.

لكن كل ذلك سيتبخر كأنه لك يكن بعد 
بن  العابدين  زين  الداخلية،  وزير  وصول 
قاده  هادئ  انقالب  بعد  السلطة  إلى  علي 
ضد بورقيبة، خريف العام 1987. حاول بن 

علي منذ البداية تجاوز األزمة االقتصادية بإنهاء برنامج صندوق النقد الدولي بأسرع ما 
يمكن وفرض نوع من قوة الدولة في عملية اإلنتاج من خالل استيعاب الحركة النقابية في 
مرحلة أولى ثم كسر شوكتها الحقًا، وبالتالي استراح من وجع الرأس واإلضرابات وطلبات 
األزمة  ساعدته  كما  سلفًا.  محدد  دوري  بشكل  تقع  أصبحت  التي  األجور،  في  الزيادة 
خطوط  وفتح  كبيرة  ليبية  رساميل  استقبال  في  الجماهرية  على  الحصار  وفرض  الليبية 
الليبية، كما وصل في سلوك نفس السياسية الحمائية من  تصدير ضخمة نحو السوق 
على  الدولة  وحفاظ  االستهالكية  األساسية  المواد  ودعم  العامة  الخدمات  مجانية  خالل 
مؤسسات اقتصادية عامة تحت سلطتها. أدت هذه السياسية إلى تحسن أوضاع الطبقة 
الوسطى وتضخمها عدديًا، لكنها أصبحت أكثر عجزاً عن القيام بمهام التغيير االجتماعي 
والديمقراطي في المجتمع، ألنها دخلت في عالقة مقايضة ضمنية مع السلطة: تمنحها 
السلطة الدخل المستقر والقدرة الشرائية المعتدلة مقابل أن تكبت توقها للديمقراطية 
الوقت  مع  تحول  الذي  الواحد،  الحزب  بوابة  من  إال  السياسية  المشاركة  في  تفكر  وأال 

المصعد الوحيد للراغبين في المشاركة في إدارة الشأن العام.
الكالح  التسعينات  التي حققها بن علي خالل عقد  النسبية  االقتصادية  النجاحات  لكن 
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السلطة  مع  والمحسوبية  القرابة  بعالقات  مرتبطة  جديدة  فئة  ظهور  تخللتها  سياسيًا، 
السلطة  من  وقربها  االجتماعي  موقعها  بقوة  مدفوعة  االقتصادي  المشهد  في  دخلت 
الفئة  الطرابلسي. هذه  ليلى  زوجته  بناته وإخوة  أزواج  الرئيس واخوته وأصهاره  كعائلة 
المناطق  في  وخاصة  البالد  مدن  كل  في  جدد  اقتصاديين  بفاعلين  نفسها  أحاطت 
الحدودية واقتحمت أغلب مجاالت اإلنتاج والتداول المربحة واستفادة من سلطة الرئيس 
الرمزية لجني أرباح والحصول على تسهيالت إدارة ونقدية وقروض، حتى وصل بها األمر 
العديد من  منه  االقتصادي تضرر  المشهد  االحتكاري في  الحزام  نوع من  إلى تشكيل 

رجال األعمال.
الطبقة الجديدة كانت مرتبطًة كليًا بالنظام السياسي وصاحب القرار فيه. وتبين الحقًا 
أنها مرتبطًة به وجوديًا فقد انهارت بانهياره. فيما واصل أصحاب المال واألعمال من خارج 
دائرة القرابة دعمهم للنظام السياسي واستفادوا مقابل ذلك من الدعم الحكومي قروضًا 
وتسهيالت، ودائمًا عبر »دائرة القرابة« ومن خاللها. لكن في المقابل بدأت تتشكل طبقة 
أخرى من أصحاب المال الغاضبين من نظام »احتكار القّلة« الذي فرضته »دائرة القرابة«. 
بعضهم هرب إلى الخارج مواصاًل نشاطه االقتصادي وانخرط في نشاط »شبه سياسيي« 
ما  لكن  مناوراً.  تونس  في  بقي  األخر  والبعض  ومدنية،  سياسية  معارضة  لدوائر  داعمًا 

يجمع الرافضين والتابعيين، للسلطة السياسية، ارتباطهم العضوي بالرأسمال األجنبي.
لكن بعد 1987 وتحسن العالقات مع الجارتين ليبيا والجزائر، والحقًا توقيع اتفاق اتحاد 
1989، شهد النشاط التبادلي على طرفي الحدود التونسية توسعًا  المغرب العربي في 
الرسمي، ونشأت طبقة  غير  التجاري  النشاط  الطرف على  الدولة تغض  وأصبحت  كبيراً 
جديدة من البرجوازية التي راكمت ثروة هائلة من التهريب والتجارة غير الرسمية لكنها 
هذه  أصبحت  القرن  بداية  ومع  الطفيلية.  والنشطات  السلعي  التبادل  على  تركز  كانت 
الطبقة تحاول البحث عن نفوذ في السلطة أو عالقة قرب مع أطراف فاعلة داخل السلطة، 
وقد وجدت ضالتها في تحالفها مع »دائرة القرابة« مبني على مصالح اقتصادية. ويفسر 
مهدي عامل هذا النزوع بالقول: »إن وعي الطبقات البرجوازية غير المهيمنة في تطلعها 
لشرعنة الوصول إلى مراكز الهيمنة التي تشغلها أجزاء أخرى من البرجوازية، يزداد إلى 

النسبية  االقتصادية  النجاحات 
خالل  علي  بن  حققها  التي 
الكالح  التسعينات  عقد 
فئة  ظهور  تخللتها  سياسيًا، 
بعالقات  مرتبطة  ــدة  ــدي ج
مع  والمحسوبية  القرابة 
المشهد  في  دخلت  السلطة 
بقوة  مدفوعة  االقتصادي 
موقعها االجتماعي وقربها من 

السلطة.
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واالقتصادي. هذا  السياسي  المجال  تحديد موقعها من  يتم من خالله  مستوى 
يزيل  أن  دون  الهيمنة  من  جزء  انهاء  يريد  المهيمن  غير  البرجوازية  من  الجزء 
القّلة«  »احتكار  2011، سقط نظام  البرجوازية.’’ برحيل بن علي في يناير  الهيمنة  كامل 
لكن على العكس فإن حلفائه في برجوازية األطراف ازدادت نفوذاً، ألن نشاطها يتعارض 
طرداً مع قوة الدولة وكلما ضعفت الدولة زادت قوتها، بل أصبحت هذه الطبقة أمام سوق 

تهريب ونشاط غير رسمي أكثر اتساعًا خاصة بعد سقوط الدولة في ليبيا.
لكن كل ذلك لم يفقد الطبقة الوسطى في تونس من قوة حضورها. فبقية هي الطبقة 
الدخل  الناحية االجتماعية واألكثر استقرارا على مستوى  تنوعًا من  األكبر حجمًا واألكثر 
واإلنفاق. صحيح أنها فقد بعضًا من قدرتها الشرائية لكنها لم تنتهي ولم تفقد دورها 
للدولة في عالقة بمنظومة  الحمائية  السياسية  بقاء  إلى  أساسًا  التغيير. ويعود ذلك  في 
دعم المواد األساسية ومجانية الخدمات العامة )التعليم – الصحة – النقل )نسبيا( على 
وتعاظم  النقابية  المركزية  قوة  وكذلك  األخيرة.  السنوات  في  جودتها  تردي  من  الرغم 
التي  الشراسة  وما  العام.  القطاع  في  العاملة  القوة  حجم  علي  بن  رحيل  بعد  القوة  هذه 
يقاتل بها اتحاد الشغل اليوم للحفاظ على المؤسسات العامة والقطاع العام إال دليل على 

قواعدها  من  قوتها  تستمد  النقابة  أن 
الدولة  نجحت  إن  الذي  العام،  القطاع  في 
لقوة  في إنهائها فإنها بذلك ستضع حداً 

النقابات وتنهي سلطتها نهائيًا.
الطبقة  نهاية  فإن  القول،  قصارى 
نوع  تأكلها،  حتى  أو  تونس،  في  الوسطى 
من الخرافة اللذيذة، يحلو للبعض تطعيم 
أن  وحقيقي،  جداً،  واضح  بها.  خطابهم 
في  نشأت  التي  القديمة  الوسطى  الطبقة 
الدولةآآ  »رأسمالية  حقبة  خالل  الستينات 
خالل  من  الحقًا  مصالحها  على  وحافظت 
اتحاد  ومازال  السلطة«  »مقايضات  لعبة 
عليها،  الحفاظ  أجل  من  يقاتل  الشغل 
هذه  ونفوذه.  وجوده  على  تاليًا  ليحافظ 
الطبقة سائرة نحو النهاية. لكن بالموازاة 
مع  نشأت  جديدة  وسطى  طبقة  توجد 
 ،2011 بعد  وتعاظمت  األلفية  بداية 
الميديا،  )في  الخدمي  القطاع  أساسها 
ما  وكل  اإلشهار،  اإلنترنت،  التكنولوجيا، 
الطبقة  هذه  المعرفة(  باقتصاد  يتعلق 
»االستزالم«  عالقات  خارج  نمت  الناشئة 
لها  ليس  أنه  يعني  ال  )وذلك  السلطوي 

عالقات بالسلطة(، كما يسميها الراحل هاني درويش، تتميز بامتالك وسائل إنتاجها خارج 
السلطة نسبيًا وواعية بنفسها، عكس األولى التي أنشأتها الدولة ورعتها وبالتالي عجزت 

عن القيام بمهام التغيير الديمقراطي واالجتماعي.
بنفسها  القيام  أي  الدولة،  رأسمالية  نظام  إلى  الدولة  تحولت  الستينات  من  بداية   «
قائمة  رأسمالية  السلطة وسط عالقات  به  تراكم تقوم  الرأسمالي، فهو  التراكم  بعملية 

بالفعل لخلق القاعدة االقتصادية لرأسمالية مستقلة«
من  خاصة  التونسية  الوسطى  للطبقة  جديدة  فئات  دخلت  السبعينات  حقبة  »ومع 
التي  االجتماعية  الحماية  بإجراءات  الطبقة  هذه  قوة  وتعززت  الخاص،  القطاع  موظفي 

وفرتها الدولة«
بآالشراسة التي يقاتل بها اتحاد الشغل اليوم للحفاظ على المؤسسات العامة والقطاع 
إن  الذي  العام،  القطاع  قواعدها في  قوتها من  النقابة تستمد  أن  دليل على  إال  العام 
سلطتها  وتنهي  النقابات  لقوة  حداً  ستضع  بذلك  فإنها  إنهائها  في  الدولة  نجحت 

نهائيًا«.

 
والجزائر،  ليبيا  الجارتين  مع  العالقات  وتحسن   1987 بعد 
 ،1989 في  العربي  المغرب  اتحاد  اتفاق  توقيع  والحقًا 
التونسية  الحدود  طرفي  على  التبادلي  النشاط  شهد 
على  الطرف  تغض  الدولة  وأصبحت  كبيرًا  توسعًا 
النشاط التجاري غير الرسمي، ونشأت طبقة جديدة من 
البرجوازية التي راكمت ثروة هائلة من التهريب والتجارة 
السلعي  التبادل  على  تركز  كانت  لكنها  الرسمية  غير 
هذه  أصبحت  القرن  بداية  ومع  الطفيلية.  والنشطات 
عالقة  أو  السلطة  في  نفوذ  عن  البحث  تحاول  الطبقة 
قرب مع أطراف فاعلة داخل السلطة، وقد وجدت ضالتها 
مصالح  على  مبني  القرابة«  »دائرة  مع  تحالفها  في 

اقتصادية.
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،،

الطبقة الوسطى في تونس..

سبع سنوات من التراجع
تونس ـ منور مليتي

واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  األزمات  عصفت  الماضية  السبع  السنوات  خالل 
ووظيفتها  االستقالل  دولة  أداء  تدني  ظل  في  التونسية  الهرمية  المجتمع  بتركيبة 
التعديلية التي اضطلعت بها منذ العام 1956 تاريخ تأسيسها لتقود مشروعا مجتمعيا 
األغنياء  من  محدودتين  وفئتين  عريضة  وسطى  طبقة  من  تركيبته  تتكون  وسطيا 

والفقراء.
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التي تعيش  المجتمع  الوسطى بحسب تعريف علماء االجتماع هي فئة من  والطبقة 
ليلتحقوا  الفقراء  يتآكل  تتسع  ما  بقدر  متوازن، وهي  واجتماعي  اقتصادي  في مستوى 
بشأن  أو  المجتمع  هرم  بنية  بشأن  سواء  واستقرار  توازن  عنصر  لتمثل  بشرائحها 

االستقرار السياسي وأداء الدولة.
االجتماعي  والبعد  الدخل  حيث  من  االقتصادي  البعد  يتداخل  التعريف  هذا  ووفق 
من حيث المكانة واإلنفاق والبعد السياسي من الوظيفة في تعريف الطبقة الوسطى 
لتعكس نمط تركيبة المجتمع ومدى توفر المقومات األساسية للتوزيع العادل لعائدات 

الثروات والفرص السياسية المتاحة للمشاركة في إدارة الشأن العام ومواقع القرار.
ما  بها سنوات  التي عصفت  الطبقات  أولى  الوسطى في تونس من  الطبقة  تصنف 
وتدهورت  االجتماعي  الهرم  ضمن  مكانتها  اهتزت  أن  بعد  العربي  بالربيع  يسمى 
وانزلقت  التضخم  ونسبة  األسعار  ارتفاع  نتيجة  مجحف  بشكل  الشرائية  مقدرتها 
شرائحها السفلى لتلتحق بطبقة الفقراء حتى أنها فقدت وظيفتها االجتماعية كمحرار 
للتوازن ودورها السياسي في االستقرار كجسر يخفف ضغوط الدولة عن الفئات الهشة.

هذا  مع  متجانسة  تونس  في  الوسطى  الطبقة  كانت   2011 يناير  انتفاضة  وقبل 
السفلى  شرائحها  لتشمل  المجتمع  من  كبيرة  نسبة  تمثل  كانت  إذ  العلمي  التعريف 
صغار موظفي الدولة وصغار التجار والفالحين والحرفيين وشرائحها الوسطى الكوادر 

دولــة  مراهنة  تكن  لــم 
التونسية  ــالل  ــق ــت االس
هرمية  تركيبة  بناء  على 
خيارا  وسطية  مجتمعية 
من  كانت  بل  فقط  وطنيا 

إمالءات الواقع
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إليه الطبقة  التفقير الممنهج التي تعرضت  ظل حالة 
الذين  التونسيين  الموظفين  غالبية  باتت  الوسطى 
للتداين  تضطر  دوالر   1200 و   700 بين  ما  رواتبهم  تتراوح 

إما لدى البنوك أو لدى األقارب واألصدقاء

اليوم، من الّصعب الحديث عن طبقة وسطى تونسية 
قويّة بعد أن تآكلت وفقدت ثقلها وأصبحت طبقة هّشة 
سواء من حيث الكيان أو من حيث الثقافة السياسية أو 

من حيث النفوذ.

القطاعين  في  العليا 
وغالبية  والخاص  العام 
والمحامين  األطباء 
وأساتذة  والمهندسين 
تشمل  فيما  الجامعات 
العليا  شريحتها 
العائالت  من  األثرياء 
وكبار  األرستقراطية 

رجال األعمال وغيرهم.
ولم تكن مراهنة دولة 
التونسية  االستقالل 
هرمية  تركيبة  بناء  على 
خيارا  وسطية  مجتمعية 
كانت  بل  فقط  وطنيا 
ذلك  الواقع  إمالءات  من 
الوسطى  الطبقة  أن 
المجاالت هي  المتخصصة في عديد  والكوادر  المحامين واألطباء  آنذاك من  المتكونة 
من تولت تركيز مؤسسات الدولة المدنية لتقود مشروعا مجتمعيا يراهن على التعليم 
الحديث لتحقيق االرتقاء االجتماعي وعلى التنمية للقضاء على الحيف والتفاوت الطبقي 

المجحف. 
القرن  والثمانينات من  الستينات والسبعينات  الوسطى خالل  الطبقة  وكثيرا ما مثلت 
الماضي جسرا خفف سطوة الدولة التي قادت عملية تحديث اجتماعي وسياسي قسري 
منطق  بين  التواصل  قنوات  من  نوعا  لتكون  الهشة  االجتماعية  الفئات  على  وسريع 
الدولة واشتراطات عملية التحديث وبين ثقافة مجتمعية مشدودة إلى األطر االنتمائية 
األرياف،  في  القبلي  النسيج  أو  المدن  في  األرستقراطية  العائالت  منها  سواء  التقليدية 
السبع  السنوات  خالل  تونس  شهدتها  التي  واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  أن  غير 
الماضية لم تفتك بالطبقة الوسطى فقط بل فككت مفاصل التركيبة المجتمعية ومزقت 
نحو  اليوم  يتجه  الذي  السكاني  الهرم  درجات  في  الفوضى  لتزرع  االجتماعي  النسيج 
الوسطى  الطبقة  من  مماثلة  وأخرى  المخملي  المجتمع  من  محدودة  فئة  إلى  االنشطار 

وفئات عريضة من الفقراء والمحرومين والمهمشين اجتماعيا وسياسيا. 
حذرة  واجتماعية  اقتصادية  سياسات  يناير  انتفاضة  قبل  تونس  انتهجت  وفيما 

في  والتحكم  األسعار  على  الضغط  من 
المقدرة  على  حفاظا  التضخم  نسبة 
المشروع  غير  الثراء  ومقاومة  الشرائية 
قادت  الوسطى  الطبقة  مصالح  ورعاية 
البالد  التي تعاقبت على حكم  الحكومات 
الماضية سياسات  السبع  السنوات  طيلة 
مرتبكة وترقيعية نسفت تركيبة الطبقة 
سوى  تمثل  ال  باتت  أنها  حتى  الوسطى 

59 بالمئة من المجتمع.
التونسية  المنظمة  بيانات  وتظهر 
المقدرة  أن  المستهلك  عن  للدفاع 
السنوات  خالل  تدهورت  الشرائية 
بالمئة   45 عن  تقل  ال  بنسبة  الماضية 
بما  األسعار  لغالء  المشط  االرتفاع  نتيجة 
ارتفع  التي  الغذائية  المواد  أسعار  فيها 
ما  ومنها  بالمئة   100 بنسبة  منها  عدد 
ارتفع بنسبة 200 بالمئة في ظل غياب أي 

رقابة من مؤسسات الدولة المعنية.
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الطبقة  شرائح  لدخل  األدنى  المستوى  بين  مقارنة  رسمية  إحصائيات  ظل  وفي 
الخبراء  يقدر  أخرى  جهة  من  الشرائية  المقدرة  مستلزمات  وبين  جهة  من  الوسطى 
معدل دخل الشرائح السفلى للطبقة الوسطى بـ1500 دينار، )700 دوالر(، ومعدل دخل 
الشرائح العليا بنحو 5000 دينار، )2200 دوالر( على أن هذه التقديرات تبقى نسبية 

جدا في ظل تدهور المقدرة الشرائية التي تراجعت بشكل حاد.
غالبية  باتت  الوسطى  الطبقة  إليه  تعرضت  التي  الممنهج  التفقير  حالة  ظل  وفي 
تضطر  دوالر  و1200   700 بين  ما  رواتبهم  تتراوح  الذين  التونسيين  الموظفين 

للتداين إما لدى البنوك أو لدى األقارب واألصدقاء خالل النصف األول من الشهر.
رواتبهم  تتجاوز  ال  الذين  الثانوي  التعليم  أساتذة  وحتى  الموظفين  صغار  وأجبر 
1200 دينار، نحو 580 دوالر إلى امتهان مهنة ثانية ال تليق بمكانتهم المعرفية لتؤشر 
على أن تدهور المقدرة الشرائية فتكت أيضا بنظام التعليم الذي كثيرا ما راهنت عليه 

تونس لالرتقاء االجتماعي وتأمين المكانة الالئقة باألساتذة. 
األزمة  ظل  في  األعمال  رجال  صغار  الوسطى  الطبقة  تفقير  حالة  وطالت 
االقتصادية التي تعصف بالبالد منذ سنوات بعد أن تراجعت مستويات اإلنتاج 
نقابة  وتقول  واالعتصامات  واإلضرابات  االجتماعية  االحتجاجات  موجات  وسط 
 50 عن  تقل  ال  بنسبة  مداخيلهم  تراجعت  منهم  العشرات  إن  العمل  أرباب 
بالمئة في حين أجبر آخرون عن التوقف عن العمل وأغلقوا المصانع تحت ضغط 

اإلضرابات العشوائية.
شرائح  باتت  إذ  االستهالكية  األنماط  على  بتداعياته  الوسطى  الطبقة  تفقير  وألقى 
الطبقة تخصص أكثر من 57 بالمئة للنفقات الغذائية وفق منظمة الدفاع عن المستهلك 
شرائح  إن  يقول  الذي  لإلحصاء  التونسي  المعهد  إحصائيات  مع  ينسجم  ال  رقم  وهو 
الغذاء  نفقات  تتصدر  الحالتين  وفي  الغذاء،  على  بالمئة  و41   32 بين  ما  تنفق  الطبقة 

مجمل نفقات الطبقة ليتوزع نصف النفقات تقريبا بين تعليم األبناء واللباس والصحة.
فيها  غرقت  التي  االقتصادية  األزمة  ضحية  تونس  في  الوسطى  الطبقة  أن  ويبدو 
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تصنف الطبقة الوسطى في تونس من أولى الطبقات 
التي عصفت بها سنوات ما يسمى بالربيع العربي بعد 
وتدهورت  االجتماعي  الهرم  ضمن  مكانتها  اهتزت  أن 
األسعار  ارتفاع  نتيجة  مجحف  بشكل  الشرائية  مقدرتها 

ونسبة التضخم

تونس دون أن تجد لها حال طيلة سنوات سبع من الوعود، فاالقتصاد المنكمش 
يمر بأسوأ فتراته إذ ال تتجاوز نسبة النمو 2 بالمئة وموازنة الدولة التي كانت 
الراعي للطبقة تشهد عجزا يناهز 6 بالمئة إضافة إلى أن نسبة التضخم بلغت نسبة 
لمزيد  معرضون  والعمال  واألجراء  الدولة  موظفي  أن  ذلك  من  واألخطر  بالمئة،   9.6
من التفقير في ظل اإلصالحات الكبرى التي تعتزم الحكومة التونسية مباشرتها وهي 
إصالحات تعتمد فيما تعتمد على مزيد الرفع من األسعار وعلى مزيد فرض الضرائب 
واإلتاوات لتغطية موازنة الدولة في الوقت الذي يتهرب فيه األثرياء من دفع الضرائب.

وإزاء تراجع هيبة الدولة ووظيفتها التعديلية االستراتيجية ظهرت فئة من األثرياء 
الجدد على حساب الطبقة الوسطى إذ تم تركيز اقتصاد مواز يمثل نسبة 54 بالمئة 
من االقتصاد المنظم ويكبد الدولة خسائر مالية تقدر بنحو 750 مليون دوالر سنويا 
الشرقية مع  الجنوبية  الحدود  على  تنشط  التهريب  مافيوزية من  فيه شبكات  تتحكم 

الجارة ليبيا وعلى الحدود العربية مع الجارة الجزائر.
الحكومة  تواجهها  التي  التحديات  أخطر  من  واإلداري  المالي  الفساد  ظاهرة  وتعد 
للحد من حالة التمزق التي تشهدها الطبقة الوسطى، ففي الوقت الذي تخصم فيه 
الضرائب آليا من األجور تجد الحكومة صعوبة في وضح حد للتهرب الضريبي من قبل 
الممتهنين لألعمال الحرة وهو تهرب يكبد تونس خسائر تقدر بنحو 2.8 مليار دوالر.

ويرتبط تفكيك هرم المجتمع التونسي 
بطريقة توزيع عائدات الثروة غير العادلة 
العام  االتحاد  أعدها  دراسة  تشير  إذ 
النقابية،  المركزية  للشغل،  التونسي 
بها  يستأثر  الثروات  من  بالمئة   80 أن 
يتقاسم  فيما  األغنياء  من  بالمئة   20
الـ20  فتات  التونسيين  من  بالمئة   80
أن  على  مؤشر  وهو  الباقية  بالمئة 
للتالشي  مرشحة  باتت  الوسطى  الطبقة 
االقتصادية  السياسات  تواصل  حال  في 
الدولة  واستعادة  المجحفة  واالجتماعية 

لهيبتها ووظيفتها. 
الوسطى  الطبقة  فإن  ذلك  وعلى 

التونسية التي فقدت الكثير من دورها السياسي تبقى محرار االستقرار إن هي اهتزت 
تونس مجتمعا ودولة وإن هي قويت كانت حاضنة للتوازن وكلما توسعت وتماسكت 
وتجرد  سحيقة  هوة  إلى  قادت  تفككت  هي  وإن  المجتمع  لتماسك  قويا  رافدا  كانت 
والتهميش  االجتماعي  بالحيف  الشعور  في  لينزلق  واعتداله  وسطيته  من  المجتمع 
الذي قد يقود إلى مواجهة بين األثرياء والفئات الهشة.والطبقة الوسطى في تونس 
ال تتغذى فقط من روافدها االقتصادية واالجتماعية وإنما تتغذى أيضا من طبيعة 
والنشاط  الدولة  لمدنية  تنتصر  مدنية  ثقافة  وهي  تتبناها  التي  السياسية  الثقافة 
السياسي المدني وهي األقرب تمثيال التجاهات الرأي العام واألكثر جاذبية له، لكنها 
لهذه  المكّونة  الشرائح  فغالبّية  أخرى،  فئات  لفائدة  قّوتها  تتفّكك  أن  من  تتوّجس 
الطبقة ترى اليوم أنها ضحّية األوضاع العاّمة وللسياسات التي انتهجتها الحكومات 
وفّككته  كيانها  هزت  السياسات  تلك  أن  على  الحديث  في  تترّدد  وال  المتعاقبة، 
وأفرغته من قّوته. واألخطر من ذلك تتوّجس الطبقة الوسطى من الشأن العام الذي 
انفرط من بين يديها، إذ بعد أن كانت إحدى القوى الفاعلة فيه والمؤثرة أصبحت 
تحت رحمته وبدا مصيرها متحكما فيه من قوى أخرى في ظل غياب الرعاية الكاملة 

من الدولة وحمايتها.
اليوم، من الّصعب الحديث عن طبقة وسطى تونسية قوّية بعد أن تآكلت وفقدت ثقلها 
حيث  من  أو  السياسية  الثقافة  حيث  من  أو  الكيان  حيث  من  سواء  هّشة  طبقة  وأصبحت 
النفوذ، حتى بدت شرائح متعّددة ومتناثرة وممزقة ال تقل خطورة أوضاعها عن خطورة 
التاريخي،  لدورها  وفاء  للدولة  الداعمين  مقّدمة  في  تكون  أن  وعوض  الفقراء،  أوضاع 

تحّولت هي األخرى إلى ضحية للتحوالت السياسية واالقتصادية التي مرت بها البالد.
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يبدي

من الوالدة إلى التآكل:

قصُة عمٍر قصير للطبقة 
الوسطى في مصر!

محمد بالطيب 

في مقّدمة فيلم عمارة يعقوبيان َتسمُع صوَت يحي الفخراني وهو يتكّلم بخلفيٍة متحّركة 
الذي سّماه  الّزمن  القاهرة في ذلك  التي تبدأ بمشاهد جميلة لوسط  القديمة  الّصور  من 
»زمن الباشوات”. تصف تلك المقّدمة بشكٍل مكّثف )وفي دقيقتين( تغيرات المجتمع المصري 
منذ ثالثينات القرن الماضي وإلى اليوم بشكٍل دقيق من خالل عّينة مجهرّية بسيطة وهي 

تاريخ »عمارة يعقوبيان”. 
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االقتصاد،  خارج  يُقرأ  الشيء 
الماركسيون  يصدُح  هكذا 
ــا، في  الــعــقــائــديــون، دومـ
عن  المستميت  دفاعهم 
التي  تلك  الماديّة”  “الجدليّة 
يمكن  ال  أنّـــه  ــى  إل تــذهــب 
االجتماعية  الظواهر  تفسير 
في  والثقافية  والسياسية 
نمط  فهم  دون  مجتمع  أي 

وعالقات اإلنتاج داخله.

تلك  رسمت  االنفتاح”،  “زمن  إلى   )1952 )ثورة  بـ”السَّورة”  مرورا  البشوات«  »زمن  من 
المقّدمة خطا واضًحا، لتّطور المجتمع المصري وتحّوالته االجتماعية في عالقة بالتغيرات 
السياسية واالقتصادية التي شهدتها البالد )مش بس العمارة تغيرت.. البلد كلها تغيرت(!.

وفي الحقيقة، لقد نجحت السينما المصرّية، عموما، وبشكل مبهر في »التأريخ« لمختلف 
التغيرات والتحوالت التي شهدتها مصر عبر تاريخها الحديث والمعاصر، وذلك من خالل 
ركام كبير جدا من اإلنتاج المتتابع والغزير من األفالم، فلو تناولنا على سبيل المثال المنجز 
السينمائي لممثل كعادل إمام )في كّليته( لوجدناه، في النهاية، عبارًة عن عملية »تأريخ فني« 
الناصرية  نهاية  إلى  الّثورة  إلى  الملكّية  زمن  فمن  البالد،  بها  مّرت  التي  الحقبات  لمختلف 
السبعينات  في  الكبرى  والسياسّية  اإليديولوجّية  والصراعات  اإلرهاب  بمرحلة  مرورا 
وبال  القول،  يمكن  اليوم،  وإلى  االقتصادي  االنفتاح  إلى  وصوال  والتسعينات،  والثمانينات 
مبالغة، إن السينما المصرّية كانت )وال تزال( وثائق فنّية تسّجل التاريخ في تقلباته المحلّية 

المصرّية.

** الشيء يُقرأ خارج االقتصاد.. والسينما أيًضا:
دفاعهم  في  دوما،  العقائديون،  الماركسيون  يصدُح  هكذا  االقتصاد،  خارج  ُيقرأ  الشءي 
الظواهر  تفسير  يمكن  ال  أّنه  إلى  تذهب  التي  تلك  المادّية”  “الجدلّية  عن  المستميت 
االجتماعية والسياسية والثقافية في أي مجتمع )بما هي بنى فوقّية( دون فهم نمط وعالقات 
اإلنتاج داخله )بما هي بنى تحتّية(، وهذا اإلعالء الماركسي لمحورّية االقتصاد في التحليل 
االجتماعي والسياسي، يجد له دوًما مشروعّية كبيرة، غير أّنه يحتاج أحياًنا إلى الكثير من 
فعل  كما  للنظرّية  كامل  قلٍب  وحتى  بل  التحليل،  في  أخرى  عناصر  مع  والّدمج  التنسيب 
ماكس فيبر )على سبيل المثال( حين يفّسر تشّكل الّرأسمالية الغربّية بإرجاعها إلى األخالق 

البروتستانتية المسيحّية.
الجداالت  في  واالجتماعي  االقتصادي  بين  األدوار  في  التبادل  هذا  عن  الّنظر  وبعض 
الحديث  المصري  التاريخ  أّن  هنا  تأكيده  يمكن  ما  فإّن  والتاريخية،  الفلسفية  النظرّية 
والمعاصر هو، فعال، حقل مهم للتدليل عن هذا التداخل والتأثير المتبادل، فاإلقطاع في 



27 الخميس  ١9   أبريل  2٠١٨             العدد: 24 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

العهد الملكي هو الذي بنى مجتمعا من طبقتين، طبقٌة من األثرياء )اإلقطاعيين( وطبقة 
من الفاّلحين الفقراء، وأنتج ثقافتين متنافرتين ومتباعدتين: بين ثقافة األوبرا والمسارح 
الثرّية بحفالتها  والسياسية  العسكرّية  الّنخب  الفرنكفونّية ونمط حياة مجتمع  والصحافة 
الباذخة وشكل لباسها الغربي وحياتها اليومّية بأرستقراطّية مترفة بدءا من معمار البيوت 
وصوال إلى طقوس الطعام وعرض األطباق على الطاوالت، وبين ثقافة الفاّلحين »الغالبة« 
والّشعر الشعبي والكتاتيب واستفحال األمّية واألمراض واألوبئة وبيوت القش والّطين على 
ضفاف الّنيل واللباس الشعبي وعاداٍت وتقاليد اجتماعية مغلقة على مفاهيم الّشرف والعّفة 

وحول قيم القبلّية والعائلة ومركزّية الّرجل والّدين. 
التي أنتجت  الباشوات” كان، أيًضا، مادة مهّمة في السينما المصرّية  اإلقطاع في »زمن 
عشرات األفالم )“صراع في الوادي” على سبيل المثال ليوسف شاهين( والتي تصّور تلك 
ماّلك  يد  على  المصري  الفاّلح  عاناه  الذي  االضطهاد  من  طويلة  لعقود  مَوثقَة  الفترة، 
األراضي األثرياء التي كانوا يمثّلون أقلّية تحكتر األرض ووسائل اإلنتاج والّسلطة، بهوامش 
الباشوات  طبقة  من  أرستقراطّية  وفتاة  فقير  فاّلح  شاب  بين  )الّنمطّية(  الحب  قصص 
بنهايتها الحزينة )غالًبا( وانتصار واقعّية التنافر الطبقي والقيم الضابطة والحارسة للمجتمع 

وانقساماته الحادة، على مثالّية العواطف وطوباوّية األحالم العاطفّية الوردّية.

 ** الطبقة الوسطى المصريّة.. الوالدة من الثّكنة: 
لم تكن »ثورة 23 يوليو 1952« حدثا عابًرا في تاريخ مصر، فبغض الّنظر عن معقولّية 
الحديثة  المصرّية  الّدولة  تشّكل  من  طويلة  لمسيرة  )وتتويجا(  ترسيًخا  جاءت  كونها 
نفسها والمبنية منذ محّمد علي باشا حول الجيش بـ”روح عسكرّية«، وبغض الّنظر كذلك 
عن التغييرات التي أحدثتها في شكل نظام الحكم من الملكّية إلى الجمهورّية، وعن حجم 
والّثورة  الّديمقراطّية  ثنائيات  بين  الهوامش  على  فّجرته  الذي  الكبير  السياسي  الصراع 
)معسكرا: محمد نجيب وجمال عبد الّناصر( وبين خيارات التوجهات الليبرالية واالشتراكية، 
بكل ما استتبع ذلك من جداالت فكرّية، رّبما لم تحسم إلى اليوم حيث مازال  ذلك التاريخ 
كل  عن  الّنظر  وبغض  المصرّية،  الثقافّية  النقاشات  كل  في  طاٍغ  بشكل  حاضرة  عالمة 
تقييم لتلك »الّثورة« ونتائجها، فإّن أهم ما أفرزته »23 يوليو« هو إسهامها الكبير في إعادة 
األثرياء  اإلقطاعيين  ثنائّية   »1952 »ثورة  كسرت  فقد  نفسه،  المصري  المجتمع  تشكيل 
وسطى  طبقة  بناء  في  كثيرا  وساهمت  المضطَهدين،  الفقراء  والفالحين  دين 

ِ

المضطه
واسعة وغّيرت طبيعة »المصعد االجتماعي” وأعطت مساحًة كبيرة من التساوي في الفرص 

لم تكن »ثورة ٢3 يوليو 195٢« 
مصر،  تاريخ  في  عابًرا  حدثا 
معقوليّة  عن  النّظر  فبغض 
كونها جاءت ترسيًخا )وتتويجا( 
تشّكل  من  طويلة  لمسيرة 
الحديثة  المصريّة  الــّدولــة 
محّمد  منذ  والمبنية  نفسها 
علي باشا حول الجيش بـ”روح 

عسكريّة«، 
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في  الحياة  نواحي  إثرها كل  على  وتغّيرت  الطبقي«  “االرتقاء  الجميع في سبيل  بين 
مصر.

كبار  من  عسكرّية  بأخرى  اإلقطاعيين  الباشوات  أرستقراطّية  »الّثورة«  استبدلت  ولئن 
الضباط الذين سحبتهم إلى الّسلطة والذين صاروا يتمتعون بامتيازات ونفوٍذ كبيرين، إاّل 
أّنها )وفي المقابل( قامت بإصالحات اقتصادية كبرى غّيرت طبيعة المجتمع بشكل جذري، 
العقارات  ملكية  من  وحّد  الفالحين  على  األراضي  توزيع  أعاد  الذي  الزراعي  فاالستصالح 
االجتماعية  األوضاع  تحّسن  في  كبير  بشكل  ساهم  اإلقطاع  امتيازات  كل  ودّمر  الفالحّية 
وتقّلص نسبة الفقر وتحّسن أوضاع الفالحين، كما أّن مجانّية التعليم ساهمت بشكل رئيسي 
في إعطاء الفرصة للعائالت المصرّية لتدريس أبنائها وسحبت بالتالي احتكارية “المصعد 
االجتماعي” عبر التعليم من عند األرستقراطية المنهارة ويّسرت كثيرا فرص الحصول على 
شهائد جامعية تفتح أفقا مهنيا واسعا يسّهل االندماج في جهاز الّدولة البيروقراطي وبين 

نخبها اإلدارّية العليا، الشءي الذي كان محتكرا من قبل دوائر األرستقراطية القديمة.
خرجت  قد  )الحديثة(  المصرّية  الوسطى  الطبقة  أن  القول  يمكن  المعنى،  وبهذا  إذن، 
كانوا  الذي  األحرار«  الوحدويين  »الضباط  مع  وجاءت  الّثكنة،  من  وولدت  الّثورة،  رحم  من 
المعاهد  أبواب  أمامهم )قبل ذلك(  ُفتحت  الذين  الفقيرة  الطبقات  أبناء  في معظمهم من 

كانت  التي  الحربّية  والكليات  العسكرّية، 
أرستقراطيتها  إلنتاج  الّدولة  عليها  تعتمد 
األهم وعمادها الرئيسي، أي األرستقراطّية 

العسكرية.
جانبية  تغيرات  رافقتها  التحوالت  هذه 
حركات  هذا  كّل  صاحبت  فقد  أخرى، 
عن  والبحث  الدراسة  بسبب  كبيرة  هجرة 
الكبيرة  المدن  إلى  األرياف  من  الشغل، 
التي  الهجرات  وهذه  القاهرة(  )وأهمها 
معها  هّبت  المدن  نحو  الفاّلحون  بها  قام 
الحضري،  للفضاء  واسعة  »ترييف”  رياح 
مع  وبالتوازي  الزمن  تقّدم  مع  أنتجت،  كما 
أحياء  الحقة،  وسياسية  اقتصادية  تغيرات 
الصفيح  ومدن  العشوائيات  من  كثيرة 
التي تنتعش فيها ظواهر اجتماعية خطيرة 
وأطفال  واألمراض  والتطّرف  كالجريمة 
مشاكل  بذلك  تبرز  وبدأت  الشوارع، 
معالم  عبرها  وتتوّضح  أخرى  اجتماعية 

خارطة واسعة للفقر في مصر.

** من الوالدة إلى التآكل.. طبقة وسطى بعمٍر قصير: 

الّشكل  حساب  على  وتتوّسع  الستينات  منذ  تتشّكل  بدأت  التي  الوسطى،  الّطبقة  هذه 
كبيرة  بهجرات  ذلك  بعد  كثيرا  تدعمت  الّثورة،  أنهته  الذي  اإلقطاعي  للمجتمع  القديم 
مع  تزامنت  والتي  والثمانينات،  السبعينات  عقدي  خالل  النفطية  الطفرة  مع  الخليج  نحو 
نهاية الحقبة الناصرّية وتغّول الّمد اإلخواني والسلفي، تلك الموجة من األسلمة الواسعة 
العمالة  المتدفقة من  الّرسمية وصّلبتها كثيرا تلك األموال  السادات  التي غّذتها سياسة 
اآلن( الزالت  )المستمرة حتى  الهجرات  تلك  أساسا(، وعن  )السعودّية  الخليج  الخارجية في 
الخليج بسيارة وأموال  العائد من  الشاب  اليوم تتحّدث عن قصص  إلى  المصرّية  الدراما 
بالحصول على عقد عمل  المصريين  أحالم  للزواج وعن  أّمه عن عروٍس  له  لتبحث  كثيرة 

هناك.
التغيرات، كلها، كانت تحصل في وقت تشهد في مصر تحوالت جذرية وتعيش   هذه 
أكتوبر،  الناصر، سنوات الضباب، حرب  تاريخها )وفاة عبد  فيه لحظات مفصلّية هامة في 
في  يسّمى  ما  هو  المرحلة  تلك  سمات  أهّم  ولكن  السادات(  اغتيال  ديفد،  كامب  معاهدة 

لئن استبدلت »الثّورة« أرستقراطيّة الباشوات اإلقطاعيين 
إلى  سحبتهم  الذين  الضباط  كبار  من  عسكريّة  بأخرى 
الّسلطة والذين صاروا يتمتعون بامتيازات ونفوٍذ كبيرين، 
أنّها )وفي المقابل( قامت بإصالحات اقتصادية كبرى  إالّ 
غيّرت طبيعة المجتمع بشكل جذري، فاالستصالح الزراعي 
ملكية  من  وحّد  الفالحين  على  األراضي  توزيع  أعاد  الذي 
ساهم  اإلقطاع  امتيازات  كل  ودّمر  الفالحيّة  العقارات 
وتقلّص  االجتماعية  األوضاع  تحّسن  في  كبير  بشكل 

نسبة الفقر وتحّسن أوضاع الفالحين.



29 الخميس  ١9   أبريل  2٠١٨             العدد: 24 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

أدبيات التاريخ المصري بـ”االنفتاح االقتصادي” الذي دّشنه أنور السادات بعد حرب 
أكتوبر تحت عناوين االبتعاد عن المعسكر السوفياتي االشتراكي )الحليف الناصري 
القديم( والتوّجه غربا نحو المعسكر األمريكي الليبرالي الذي أصبح الحليف الجديد األّول 
بيافطات المساعدات االقتصادية األمريكّية السنوّية الضخمة التي كانت أحد نتائج معاهد 

الّسالم مع إسرائيل.
سياسة االنفتاح االقتصادي التي بدأها السادات ورّسخها )من بعده( حسني مبارك، كانت 
االستثمار  أمام  المحلية  األسواق  وفتح  العام   القطاع  األساسّية خوصصة شركات  سمتها 
األجنبي، وكانت بمثابة تحّول سريع ولكنه مشّوه، من مجتمع ترعى فيه الّدولة مقدارا كبيرا 
من العدالة االجتماعية وتمسك فيه بمقاليد االقتصاد، إلى سوق حّرة  ومفتوحة، بأسلوب 
حاٍد وسريع طغى عليه أساسا الفساد والصفقات المشبوهة واالحتكار والمحسوبية، ما أعاد 
بالتالي إنتاج طبقة جديدة وضيقة جدا من األثرياء على رأس هرم بقاعدة واسعة جدا من 

الفقراء الذين فقدوا رعاية الّدولة والتائهين وسط التغيرات الجديدة.. وأحياء الصفيح.
وديمقراطية  حزبّية  وتعددّية  سياسي«  »انفتاح  رافقها  التي  االقتصادّية  التغيرات  هذه 
أنتجت تحالًفا كبيرا بين  الذي قضى على األحزاب،  الناصري  الحكم  )شكلّية( بعد سنوات 
واالنفتاح  الخوصصة  مسيرة  من  المستفيدين  األعمال  ورجال  الحاكم  الوطني  الحزب 
بغطاء  المحروسة  الجديدة  الثرية  الّطبقة  طبيعة  نهائي  بشكل  صاغ  تحالف  االقتصادي. 

الوطني«  »الحزب  سياسي/حزبي متمثال في 
أباطرة  أحد  عز  كأحمد  الّشهيرة  برموزه 
كان  الذي  التحالف  وهو  مصر،  في  المال 
بترشيح  وضعه  وتأبيد  نفسه  حماية  يريد 
إلى  أّدى  ما  والده،  لخالفة  مبارك  جمال 
اندالع الجدل حول قضّية »التوريث« وانفجار 
والتي  »كفاية«  نوع  من  احتجاجية  حركات 
كانت تمّثل البذرات األولى لـ«ثورة 25 يناير« 
ُسّمي  كامل  إقليمي  سياق  في  جاءت  التي 

بـ”الربيع العربي”.
إذن بدأ هذا االنفتاح يعيد إنتاج المشهد 
الطبقة  وبدأت  المصري  للمجتمع  القديم 
هّوة  لفائدة  وتتآكل  تنحسر  الوسطى 
والفقراء،  األغنياء  بين  فأكثر  أكثر  تتعّمق 
»ثورة  بها  جاءت  التي  الكبيرة  الوعود  رغم 
االقتصادي  االنفتاح  فسياسة  يناير«،   25
لضرورات  استجابة  األصل  في  كانت  التي 

تفريخ  في  سوى  تنجح  لم  إسرائيل،  مع  والمواجهة  الحرب  حالة  أنهكته  اقتصاد  إصالح 
مشاكل اقتصادّية متناسلة أصبحت الّدولة تسعى لترقيعها عبر حزمات كبيرة من القروض 

الخارجّية ما حّول مصر إلى أكثر البلدان مديونية في العالم.
الطبقة  أزمة  تعميق  في  تأثيًرا  أشّد  أخرى  مرحلة  كانت  بدورها،  االقتراض،  سياسة 
الدائنين  شروط  خالل  من  طحنها  عملية  في  وقوّية  إضافية  وطاقة  الوسطى،  المصرّية 
بضرورة رفع الّدعم وتعويم العملة المحلّية والّدفع نحو خوصصة قطاعات حيوّية كالتعليم 

والصّحة والّنقل.
شبه  بشكل  عليها  وقضى  الوسطى  الطبقة  ضرب  الذي  االقتصادي،  التراجع  هذا  كل 
االستقرار  عدم  من  مستمرة  حالة  على  “الثورة”  بعد  سنوات  سبع  طيلة  يتغذى  ظّل  تام، 
السياسي واألمني، وتواتر العمليات اإلرهابية وتراجع كبير للعائدات والمداخيل السياحية 
وزيادة الّدولة لمصاريف األمن والّدفاع واستنزاف جهودها في حرب عسكرية مفتوحة ضد 
الّداخلي  توازنها  إعادة  عن  المستمر  بحثها  مع  بالتوازي  سيناء،  جزيرة  شبه  في  اإلرهاب 
جدا  المقلقة  الخارجّية  األزمات  إلى  إضافة  المتعاقبة،  السياسية  التغييرات  بفعل  المفقود 
في تأثيرها المباشر على الّداخل المصري كأزمة سد النهضة األثيوبي الذي يمس عصب 
مصر الحساس، نهر النيل، واألزمة الليبية المفتوحة على حدودها الغربية بانقسام سياسي 

واحتراب عسكري حاّدْين.

ورّسخها  السادات  بدأها  التي  االقتصادي  االنفتاح  سياسة 
األساسيّة  سمتها  كانت  مبارك،  حسني  بعده(  )من 
المحلية  األسواق  وفتح  العام   القطاع  شركات  خوصصة 
أمام االستثمار األجنبي، وكانت بمثابة تحّول سريع ولكنه 
مشّوه، من مجتمع ترعى فيه الّدولة مقدارا كبيرا من العدالة 
االجتماعية وتمسك فيه بمقاليد االقتصاد، إلى سوق حرّة  
ومفتوحة، بأسلوب حاٍد وسريع طغى عليه أساسا الفساد 

والصفقات المشبوهة واالحتكار والمحسوبية.
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السالح والفساد وأطماع الخارج..

ثالوث النهب في ليبيا
عبدالباسط غبارة

ليبيا،  آفاق االقتصاد بشكل أساسي في  أن تحسُّن  المراقبون على  يجمع 
انقساما  أحدث  الذي  السياسي  المأزق  اجتياز  في  تقدم  بتحقيق  مرهون 
البالد  أزمات  حل  على  قادرة  تكون  موحدة  مؤسسات  وإرساء  البالد،  في 
األمنية،  والمواجهات  السياسية  الخالفات  استمرار  وأن  خاصة  االقتصادية، 

يهدد بجر االقتصاد الليبي إلى الهاوية. 
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االتحاد  تقديرات  ــارت  أش
سيطرة  أن  إلى  األوروبــي 
مرافئ  على  الميليشيات 
لمدة  الرئيسية  النفط 
قد  تقريبا  سنوات  ثــالث 
 100 من  أكثر  ليبيا  كلفت 
ــرادات  اإلي من  دوالر  مليار 

المفقودة.

أضعفت  واقتصادية  وأمنية  سياسية  أزمات  من  ليبيا  تعاني   2011 العام  فمنذ 
مؤسساتها بسبب االنقسامات التي كرستها األزمة، حيث تتنافس األطراف المختلفة 
مهدد  اقتصاد  لوجود  ومالئمة  هشة  بيئة  وجود  في  تسبب  ما  بينها،  فيما  البالد  في 
باالنهيار في ظل تفشي حالة النهب التي تغذيها الحرب القائمة والعنف بين األطراف 

المختلفة في البلد الممزق. 

الميليشيات.. استنزاف الثروات
ال أحد يشك في أن الميليشيات التي اكتسحت الساحة الليبية في أعقاب اندالع األزمة 
في العام 2011، كانت والزالت أبرز أسباب تفاقم األوضاع في البالد. ففي غياب سلطة 
العماد  تعتبر  التي  النفطية  الموانئ  على  السيطرة  من  الميليشيات  تمكنت  الدولة، 
الرئيسي لالقتصاد الليبي، حيث أدى احتكارها لعائدات الثروة بمعزل عن المؤّسسات 

الرسمّية للدولة إلى خسائر كبيرة ساهمت في تردى األوضاع االقتصادية. 
 وأشارت تقديرات االتحاد األوروبي إلى أن سيطرة الميليشيات على مرافئ النفط 
الرئيسية )راس النوف، سدرة، زويتينة، والبريقة( لمدة ثالث سنوات تقريبا قد كلفت 
ليبيا أكثر من 100 مليار دوالر من اإليرادات المفقودة. ووصف رئيس المؤسسة الوطنية 
للنفط مصطفى صنع الله في حوار تلفزيوني، فترة سيطرة مليشيات الجضران على 
الموانئ النفطية بأنها فترة اختطاف إرهابي وأن ما قامت به تلك المليشيات ال يقل 
عما قامت به أي مليشيا إرهابية مشيرا إلى أن طردها من الموانئ النفطية كان تحريرا 

لها. 
وشكلت الميليشيات في ليبيا تحالفات مع شبكات تهريب متعددة الجنسيات تستغل 
عامل الفوضى للقيام بعملياتها عبر البحر والبر جنوبا وغربا، حيث تعتبر مالطا بوابة 
المناطق  تمثل  حين  في  المتوسط،  البحر  عبر  المهرب  الليبي  النفط  لتجارة  رئيسية 
الحدودية مع تونس ومع الجنوب الليبي البوابات الرئيسية البرية في عالقة بمسالك 

التهريب. 
الصديق  العام  النائب  مكتب  في  التحقيقات  مسؤول  تحدث  الماضي،  مارس  وفي 
وقال  المحروقات.  تهريب  بسبب  الليبية  الدولة  تتكلفها  هائلة  أرقام  عن  الصور 
الدينارات  الصور، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة طرابلس إن الدولة خسرت ماليين 
خالل السنوات السابقة بسبب عمليات التهريب. وأشار أن هناك زيادة هائلة في عدد 
المحطات حيث زادت بأكثر من 450 محطة، محذراً من أن شركات توزيع الوقود التي 
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تعاني  البريقة  شركة  مع  تعمل 
منها  وكل  اإلدارات،  تعدد  من 
عمليات  من  فاقم  ما  الوقود  في  يتاجر 
التهريب. وبين أنه قد حدثت وقائع نجم 
عنها إهدار للمال العام، فاقت قيمة هذه 

األموال 600 مليون دينار. 
أن  مؤشرات  عدة  أكدت  أن  وسبق 
التي  للمافيا  خصبة  أرضا  صارت  ليبيا 
تتعاون مع المهربين وتشتغل على كافة 
النفط  تهريب  في  سواء  المستويات 
اإلمكانيات  ظل  في  والسالح  والبشر 
ففي  الليبي.  السواحل  لخفر  الضعيفة 
اإليطالية،  الشرطة  ألقت   ،2017 أكتوبر 
القبض على سّتة أفراد من شبكة مؤلفة 
تهريب  في  عملوا  أشخاص  تسعة  من 

النفط من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا. 
تفيد  تقارير  إيطالية  صحف  ونشرت 
المافيا  بين  ورسمية  ثابتة  عالقة  بوجود 
ميليشيات  وقادة  والمالطية  اإليطالية 
المحروقات.  تهريب  عمليات  في  ليبية 
واحدة  سنة  خالل  أنه  التقارير  وأكدت 
 80 كسب  من  األشخاص  هؤالء  تمكن 
النفط  وأن  رحلة،   30 خالل  يورو  مليون 
الليبي الذي يتم تهربيه يصل على كونه 
نفطا سعوديا ويتم تغيير المستندات في 

مالطا. 
وعانت ليبيا، أحد أهم منتجي النفط في 
الماضية  السبع  السنوات  طيلة  إفريقيا، 
تهريب  جراء  متالحقة  وقود  أزمات  من 
أضر  ما  وهو  الوقود،  من  هائلة  كميات 
كبير.  بشكل  الليبي  الوطني  باالقتصاد 
صحيفة  نقلت  الماضي،  أكتوبر  وفي 
تحت  لها  تقرير  في  اللندنية  »العرب« 
عن  مسؤول  أكبر  »الميليشيات  عنوان 
الرأي  استطالع  نتيجة  ليبيا«،  في  الفساد 
لألبحاث  المغاربي  المركز  أجراه  الذي 
أكد  التي  تونس،  ومقره  ليبيا  حول 
المشاركين  من   78% من  أكثر  فيها 
المنتشرة  المسلحة  »الميليشيات  أن 
»أحداث  بعد  سلبيًّا  دوًرا  لعبت  البالد  في 
األطراف  بين  من  وكانت  فبراير«،   17
الفساد«،  تفاقم  عن  المسؤولة  األساسية 

مع  تحالفات  ليبيا  في  الميليشيات  شكلت 
تستغل  الجنسيات  متعددة  تهريب  شبكات 
البحر  عبر  بعملياتها  للقيام  الفوضى  عامل 
بوابة  مالطا  تعتبر  حيث  وغربا،  جنوبا  والبر 
رئيسية لتجارة النفط الليبي المهرب عبر البحر 
المتوسط، في حين تمثل المناطق الحدودية 
البوابات  الليبي  الجنوب  ومع  تونس  مع 
الرئيسية البرية في عالقة بمسالك التهريب. 

مطالبين بضرورة حل الميليشيات. 

الفساد.. ينخر البالد
اإلنسانية  واألوضاع  الحكم،  على  السياسيين  الفرقاء  وصراع  الحروب  جانب  الى 
والصحية المتردية، يظهر في الفساد مكشًرا عن أنيابه ليزيد من تأزم األوضاع في 
بلد مزقته الحروب. فمنذ العام 2011، لم تخرج ليبيا عن العشرين دولة األكثر فسادا 

،،
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أهم  ــد  أح ليبيا،  عــانــت 
منتجي النفط في إفريقيا، 
السبع  السنوات  طيلة 
وقود  أزمات  من  الماضية 
تهريب  جــراء  متالحقة 
الوقود،  من  هائلة  كميات 
باالقتصاد  ــر  أض ما  ــو  وه
بشكل  الليبي  الوطني 

كبير. 

في العالم، بل كانت في أغلب هذه السنوات في العشر مراتب األخيرة. 
الماضي،  فبراير  في  الدولية،  الشفافية  منظمة  قدمتها  اإلحصائيات  آخر 
حيث أظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، أن ليبيا احتلت المرتبة 171 من 
المنظمة  وفسرت   .2016 سنة   170 المرتبة  تحتل  كانت  بينما  دولة،   180 بين 
إدراج ليبيا ضمن أسوأ الدول العربية أداًء في المؤشر، بسبب ضعف المؤسسات 
»تسمح  أن عوامل كهذه  الداخلي وعدم االستقرار. وأوضحت  والصراع  الرسمية 

للفساد باالنتشار مقابل ضعف عمليات التفتيش الرسمية«. 
أظهر  حيث  الدولة،  أموال  استنزاف  في  الفساد  تسبب  اإلداري  المستوى  وعلى 
تقرير لهيئة الرقابة الليبية، في أغسطس 2017، أن الهيئة حققت في 374 قضية 
العام  النائب  مكتب  إلى  إحالتها  تمت  قضية   20 منها   ،2016 العام  خالل  فساد 
المالي، وعالجت 180 قضية معظمها يندرج في التصرف بالمال العام واالختالس. 
التأديبية  المجالس  إلى  قضية   81 أحيلت  أنه  الرقابة،  هيئة  تقرير  وأضاف 
للمخالفات المالية، وطاولت 280 متهمًا. وفيما وردت 470 شكوى معظمها يرتبط 
بالتسّيب اإلداري واالستيالء على المال العام، أكدت الهيئة أن االنقسام السياسي 
أثر سلبًا على األداء اإلداري. ولفت التقرير إلى أن الوضع المالي لليبيا يتسم باإلنفاق 
المفرط بسبب الفساد وانكماش اإليرادات مع انخفاض الصادرات وهبوط أسعار 
الطاقة. كما بلغ، إجمالي التحويالت الخارجية المنفذة من قبل مصرف ليبيا المركزي 

خالل عامي 2013 و2014 نحو 125 مليار دينار ليبي )96 مليار دوالر(. 
وأظهر تقرير لديوان المحاسبة أن هناك تناميًا لجرائم غسل األموال وتهريبها 
الوهمية،  التوريدات  وإتمام  الخارجية  والتحويالت  باالعتمادات  التالعب  خالل  من 
بتدوير  المقاصة  نظام  على  التحايل  خالل  من  الوهمية  اإليداعات  إلى  باإلضافة 
الصكوك والتالعب في تصديقها. وقال إنه لم يتم اتخاذ إجراءات عملية فاعلة من 
قبل المركزي حيال تلك المصارف لردعها. كما أشار إلى تمرير المصارف التجارية 

لمستندات توريد تحوي مؤشرات واضحة عن وجود شبهة التزوير. 
وفي مطلع شهر مارس الماضي، كشف تقرير لألمم المتحدة عن اختالس المال 
العام في ليبيا بمستويات كبيرة، في ظل غياب آليات مراقبة فعالة وتواطؤ أعضاء 
من  فريق  وقال  كبيرة.  مكانة  المسلحة  الجماعات  واكتساب  السياسية  المؤسسة 
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تعمل لصالح جماعات مسلحة موجودة في منطقة  10 شركات  إن  األمميين  الخبراء 
بقيمة  الجمهورية  مصرف  من  مستندية  اعتمادات  على  حصلت  بطرابلس  تاجوراء 
مليار دوالر حتى فبراير2016. فيما بلغت قيمة االعتمادات المستندية التي أصدرها 

المصرف الليبي الخارجي، مليار دوالر أيضا حتى سبتمبر 2016، بحسب التقرير. 
تزايد الحديث عن مستوى الخطورة الذي وصل إليه االقتصاد الليبي، ليس غريبا في 
ظل تفشي الفساد، الذي وصفه المندوب األممي إلي ليبيا د. غسان سالمة، في حواره 
مع مجلة »ليدرز« التونسية، بأنه تجاوز الفساد وصار عملية نهب منظم لموارد الدولة، 
القذافي  نظام  سقوط  بعد  تكونت  بالكامل  اقتصادية  منظومة  هناك  بأن  مضيفا 
تعتمد علي االستيالء علي مقدرات الدولة ونهب مواردها المالية، مما أدي إلي بروز 

طبقة سياسية تدعم هذا النهب، وليس لها مصلحة في أن يتغير هذا الوضع. 
األممي  المبعوث  القائم«، دعا  »الوضع   وبعدما حّذر من خطورة 

إلى تحرك عاجل لكسر منظومة الفساد، محذرا من أنها 
»عملية  السياسية  العملية  من  تجعل  استمرت  إذا 

تجميل« فقط، وقال: إن عمليات النهب »بلغت 
أثرياء  تخلق  جعلها  مّما  مستواها  أقصى 

الفقر  أصاب  حين  في  يوم،  كّل  جدداً 
الصميم«.  في  الوسطى  الطبقة 

مشيرا إلى »انحدار مستوى عيش 
سريع  بنسق  الليبيين  مجمل 

للغاية في الوقت الذي تتجّمع 
في  المكتسبة  الثروات  فيه 
غير  بطرق  األحيان  غالب 
أناس  أيادي  بين  مشروعة 
أفراد  أدوارهم:  تختلف 
وسياسيون  عصابات 

ومنحرفون«. 
إّن  القول  ويمكن 
التقارير  وفق  ليبيا  تصنيف 
الدولية  والتصنيفات 

خطر  يتهددها  كدولة 
فيها  وتتزايد  الكامن،  الفشل 

مؤشرات الفساد، وُتنتهك فيها 
الحريات وحقوق اإلنسان، ويغيب 

باألمر  ليس  والسالم،  األمن  فيها 
الهين وال يجوز االستخفاف به، فهذه 

ما  والتصنيفات مؤشرات تفضح  التقارير 
أسوأ  هو  ما  تواجه  فليبيا  عنه،  مسكوت  هو 

من التراجع، أال وهو التدهور واالنزالق إلى منطقة 
االنهيار. 

القوى األجنبية.. أطماع ومصالح
كغيرها من األزمات العربية، لم تقتصر األزمة الليبية على خالفات األطراف في الداخل، 
بل إن مواقف القوى الدولية شكلت جزءا من هذه األزمة المستمرة منذ سنوات. فقد جعلت 
األوضاع المعقدة، من ليبيا لقمة سائغة للتدخالت األجنبية، التي تحولت إلى ساحة لتحركات 
القوى الدولية التي تقودها أطماعها وبحثها عن تدعيم مصالحها في هذا البلد النفطي. 

دعم  في  الغربية،  القوى  من  تأثيرا  األكثر  الدولة  فرنسا،  دخول  مع  كانت  األطماع  أولى 
الحرب التي وقعت في البالد لكن ذلك تم بشروط االنتفاع بامتيازات في قطاع البترول والغاز 
حيث ذكرت صحيفة ليبيراسيون الفرنسية سنة 2011، أن المجلس االنتقالي وعد باريس 

ب35 بالمئة من عقود النفط، وهي عقود غير قانونية وقعت تحت االبتزاز. 



35 الخميس  ١9   أبريل  2٠١٨             العدد: 24 نشرة  أسبوعية  خاصة  من  بوابة  إفريقيا  اإلخبارية

من  شلقم  الــرحــمــن  عبد 
على  لالستيالء  »مخطط 
من  بتواطوء  الليبية  األموال 
تحذير  وجــاء  ليبية«.  ــراف  أط
خارجية  تقارير  عقب  شلقم 
عن إمكانية استخدام األرصدة 
الليبية في بريطانيا لتعويض 

ضحايا الجيش اآليرلندي.

المغربي  ناجي  النفط  القطري حيث ذكر وزير  للتدخل  الليبي، عرضة  النفط  كما كان 
في تصريحات صحفية أن قطر عبر شركة تنتج حوالي 240 ألف برميل يوميا، مسجلة في 
سويسرا استولت على 19. 5 بالمئة من عائدات الشركة، وهو ما يعتبر انتهاكا وتعديا 
لقطر  يذهب  النفط  من  الليبي  اإلنتاج  أن  المغربي،  وأوضح  الليبي.  الشعب  حقوق  على 
ولألسرة الحاكمة في الدوحة، وهو ما يتم تحويله من قطر لدعم لإلرهابيين؛ مشيراً لحلم 

الدوحة في السيطرة على ثروات العرب وعملها على ترأسها لدار الخالفة العربية. 
التي  الفوضى  والسرقة في ظل  النهب  الليبية بدورها من عمليات  األموال  تنج  ولم 
 10 اختفاء  الماضي،  مارس  في  بلجيكية،  إخبارية  تقارير  ذكرت  حيث  البالد،  تشهدها 
مليارات يورو من األموال الليبية المجمدة في بروكسل نهاية عام 2017 دون معرفة 
أمًرا مستحيًلا  الماليين، إن صرف هذه األموال يعد  الخبراء  مصيرها. وقال عدد من 
تماًما، كونها مجمدة والحسابات غير نشطة، والسلطات البلجيكية لم تصدر أي قرارات 

بفك الحظر عن تلك األموال، ما يجعل اختفاءها أمًرا غريًبا ومحاًطا بمخالفات قانونية. 
االقتصادية  الحقوق  من  كثيراً  الليبيين،  األفرقاء  بين  السياسي  االنقسام  وأهدر 
للبلد الغني بالنفط، مما أّثر على استعادة أصول مجمدة في الخارج، تقدر بـ67 مليار 
دوالر، حسب ما أكد فائز السّراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 
األول  األموال، ففي مطلع ديسمبر/كانون  المخاوف من ضياع هذه  وتتصاعد  ليبيا. 
الماضي، أعلن المبعوث األممي لدى ليبيا غسان سالمة، أن لديه »إثباتات بأن هذه 

األرصدة إن لم تتم إدارتها بسرعة فهي معرضة للضياع والذوبان
الرحمن  المتحدة عبد  األمم  السابق لدى  ليبيا  الماضي، حّذر مندوب  فبراير  وفي 
وجاء  ليبية«.  أطراف  من  بتواطوء  الليبية  األموال  على  لالستيالء  »مخطط  من  شلقم 
تحذير شلقم عقب تقارير خارجية عن إمكانية استخدام األرصدة الليبية في بريطانيا 
بالخالفات  الخاصة  الملفات  »جميع  أن  وأوضح  اآليرلندي،  الجيش  ضحايا  لتعويض 
الليبية مع أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تمت تسويتها جنائيًا ومدنيًا، وأي حديث 
عن تلك الملفات خلفه مخطط لالستيالء على األموال الليبية بتواطؤ من أطراف ليبية«. 
ال شك أن ليبيا تعتبر ساحة تتصارع فيها أجندات العديد من الدول، حيث كل دولة 
لها رؤية مختلفة، لكن الهدف واحد وهو البحث عن تدعيم مصالحها في البالد خاصة 
تلك المتعلقة بمنابع النفط وموانئ تصديره، وهو ما أشار إليه المبعوث األممي إلى 
بلد  ليبيا  إن  الخليج، من  نقلتها صحيفة  الدكتور غسان سالمة، في تصريحات  ليبيا 
بما  اإلفريقي،  وعمقه  الجغرافي،  وموقعه  الطبيعية،  ثرواته  بسبب  اللعاب«  له  »يسيل 

يجعل التنافس األوروبي قائمًا ومستمراً«.
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كاريكاتير

محمد قجوم
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