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الشعبية
االجتماعية

تفككت وحدة البالد فى أواخر عهد األسرة الفرعونية السادسة فى الفترة ما بني  2354ق.م إلى  2181ق.م مما أدى
إلى إنهيار تلك األسرة .وكان فى هذا نهاية حلكم الدولة القدمية .ويروى لنا التاريخ قصة ثورة شعبية إجتماعية وقعت
فى أواخر عصر الدولة القدمية وبدأت على انقاضه الدولة الوسطى بوصول األسرة الفرعونية احلادية عشر إلى احلكم و
التي حكمت في الفترة من بني 2040ق.م إلى  1991ق.م.
وهذه الثورة يطلق عليها أنها شعبية ألن فئات الشعب املصرى البائسة وهى أغلب األفراد التى قامت بها وليس أقلية.
كما أنها ثورة إجتماعية بحسبان أن هدفها األول كان تغيير األوضاع اإلجتماعية السيئة ولم تهدف إلى حتقيق هدف
سياسى فلم يكن من مآربها تغيير نظام احلكم امللكى .كما أنها لم تكن تطمع فى اإلستحواذ على السلطة بأى حال
من األحوال.
وتتمثل مصادر معلوماتنا عن الثورة فى عدة برديات تبني حال البالد وما وصلت إليه من فوضى أثناء قيام الثورة.

توقيت الثورة:
لي�س هناك ن�ص يبني على وجه الدقة تاريخ قيام الثورة .ولكن من املتفق عليه �أنها وقعت فى الع�صر
الإقطاعى ب�سبب املفا�سد التى اقرتنت به وهذا يعنى �أن تلك الثورة ال�شعبية الإجتماعية وقد وقعت
�أحداثها خالل مدة تبد�أ من انتهاء حكم الأ�سرة ال�ساد�سة وبداية حكم الأ�سرة احلادية ع�شرة.
ذهب البع�ض �إلى �أن الثورة قامت مبجرد �سقوط الأ�سرة ال�ساد�سة ويحتجون بالعديد من الأ�سانيد
منها �أن الت�سل�سل العادى للتاريخ الفرعونى قد انقطع فى �أعقاب الأ�سرة ال�ساد�سة ،وهذا يعنى وقوع
حدث غري عادى �أحدث هذا الفراغ املظلم والذى ميتد �إلى الأ�سرة العا�شرة ،وهذا احلدث هو الثورة.
ف�ض ًال عن �أن الثورة �أدت �إلى انهاء العهد الإقطاعى وهذا العهد مل ينته �إال فى �أواخر الأ�سرة العا�شرة.
كما �أن عهد الأ�سرة ال�سابعة كان غاية فى الفو�ضى ،وهذا يتالءم مع مناخ الثورة وما �أحدثته من �إنهيار
كامل .كما �أن منطق الثورات يفرت�ض �أن الثورة غالب ًا
ما حتدث من �شعب و�صل �إلى درجة عالية من الرقى
والتقدم وهذا هو حال ال�شعب امل�صرى فى �أواخر
العهد الفردى من الدولة القدمية �أى فى �أواخر
الأ�سرة ال�ساد�سة ،كما �أن الوثائق ت�صف امللك
وقت وقوع الثورة ب�أنه ملك متقدم فى ال�سن
قابع فى ق�صره وال يغادره وال يعلم �شيئا عما
يدور حوله ،وهذا الو�صف يتوافر فى فرعون
م�صر بيبى الثانى خام�س ملوك الأ�سرة
ال�ساد�سة و�أي�ض ًا ق�إن الكتابات الأدبية التى
و�صفت الثورة كانت تتغنى بالرفاهية
والتقدم واال�ستقرار التى كانت عليها
البالد قبل الثورة ،وال �شك �أن هذه
الأمور مل تكن فى عهود الفو�ضى من
الأ�سرة ال�سابعة وحتى العا�شرة بل �أن
هذه الأمور كانت خالل العهد الفردى
وحتى انهيار الأ�سرة ال�ساد�سة.
فالقول ب�أنه من املنطقى �أن حتدث الثورة فى نهاية العهد الإقطاعى لت�ؤدى الى قيام عهد جديد هو
عهد الدولة الو�سطى قو ًال غري �سديد لأن العهد الإقطاعى مل ينته بنهاية الثورة �سواء اعتربنا هذه
الثورة حدثت فى نهاية الأ�سرة ال�ساد�سة �أو العا�شرة .كل ما هنالك �أنه مت الت�ضييق منه بو�ضع حدود
لكل �إقطاعية و�إلغاء نظام تبعية املزارعني للأر�ض ،بل �أن البع�ض يرى �أن النظام الفردى الذى عاد فى
عهد الأ�سرة احلادية ع�شرة ظل م�شوب ًا بنوع من الإقطاعية ومل يتحرر منها متام ًا �إال فى نهاية الأ�سرة
الثامنة ع�شرة.
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أسباب قيام الثورة الشعبية االجتماعية:
 -1ضعف السلطة املركزية

من أهم أسباب الثورة
بل لعله السبب املباشر
والتى تولدت عنه بقية
األسباب هو ضعف السلطة
املركزية .هذا الضعف الذى
كان مرده إسراف امللوك فى
املنح واإلمتيازات مما مهد لقيام
النظام اإلقطاعى وإستقالل حكام األقاليم ونتج عنه إهتزاز صورة الفرعون اإلله،
فالسلطة امللكية كانت متثل فى عقيدة الفراعنة مصدر احلياة ذاتها ،فامللك
اإلله هو رمز اخلير ومصدره وواهب احلياة وضابط املياه وكما قيل عنه " النيل
فى خدمته إنه ليفتح كفيه ليمنح مصر احلياة " وبالتالى فإن إهتزاز سلطة
الفرعون كان سيترتب عليه ال محالة إهدار النظام السياسى واإلجتماعى والدينى،
فكيان الدولة يرتبط بفكرة امللك اإلله فإذا ضعف امللك اإلله وتقلصت السلطة
امللكية فإن هذا يعنى إنهيار البنيان وتقويضه من أساسه وبالتالى تكون
الفوضى وحتل املفاسد التى إنتهت بالثورة.
�أ -ف�ضعف ال�سلطة املركزية ترتب عليه �إ�ستقالل حكام الأقاليم مما �أدى �إلى ن�شوء نوع من الالمركزية املتطرفة.
ويعزى البع�ض �سبب الثورة �إلى هذه الالمركزية .وفى هذا يقول جون ول�سون� " :إن م�صدر الإنهيار احلقيقيى يكمن فى
�إ�شتداد الالمركزية ،فقد جعل هذا حكام الأقاليم ي�شعرون بقدرتهم الفردية على الإ�ستقالل ف�أقاموا �إمارات متنازعة
�إلى �أن ت�صدعت م�صر �إلى فئات متعادية ،ف�إ�ضمحالل ال�سيطرة املركزية املوحدة �أدى �إلى تف�شى الفو�ضى فى حماولة
كل جماعة الإ�ستئثار بال�سلطة .و�إذا تف�شت الفو�ضى� ،ضاع احلكم" .
ب -كما �أن �ضعف ال�سلطة املركزية وتناحر حكام الأقاليم عر�ض البالد للتهديد اخلارجى ،فهناك قبائل �أ�سيوية
هاجمت م�صر عرب برزخ ال�سوي�س واحتلت جزء ًا من الدلتا ،كما تعر�ض ال�صعيد لهجوم القبائل الليبية القادمة من
ال�صحراء الكربى.
وهذا الإعتداء اخلارجى �أوجد حالة من عدم الثقة بال�سلطة مما جعل بذرة الثورة تنمو �سريع ًا.
ج -ذلك ف�إن �ضعف امللوك ا�ضطرهم �إلى الإ�ستعانة باجلنود املرتزقة فى حماولة الدفاع عن العر�ش املتهاوى ،وقد زاد
نفوذ ه�ؤالء املرتزقة وح�صلوا على الكثري من العطايا امللكية بحيث �أ�صبحت خريات البالد نهب ًا م�شاع ًا لغري �أهلها،
مما ولد الكثري من املرارة فى نفو�س الطبقات الفقرية من امل�صريني.

 -2مظاهر الفساد العديدة

كذلك ف�إن من �أ�سباب الثورة مظاهر الف�ساد العديدة التى ترتبت على �ضعف ال�سلطة املركزية ومنها �إنت�شار الظلم
وف�ساد نظام الق�ضاء وطبقيته وبوار الزراعة وك�ساد التجارة وتعطل الإنتاج ال�صناعى واحلرفى وال�ضيق املعي�شى الذى
�صاحب النظام الإقطاعى مبا يرتبه من تبعية بغي�ضة .واخلروج على مبد�أ امل�ساواة والفردية التى نعمت بها م�صر فى
عهودها ال�سابقة والتنكر لف�ضيلة العدالة التى �سار على هديها الفراعنة الأوائل .كل هذه العوامل �أدت �إلى الإنفجار
ال�شعبى بغية تغيري هذه الأو�ضاع.
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«لقد �صنعت الرياح الأربع
ليتنف�س بها الإن�سان مثل
الآخر ،وخلقت الأنهار
العظيمة لي�ستعملها
الفقري مثل الغنى .لقد
ً
مماثال
خلقت كل �إن�سان
لأخيه»  -رع �إله ال�شم�س
 -3الصراعات الداخلية التى أوجدت حالة من عدم االستقرار
�أخري ًا  ،ف�إن من ا لأ�سباب الهامة للثورة ال�صراعات الداخلية التى �أوجدت حالة من عدم ا لإ�ستقرار
والذى كان من �سمات عهد الدولة القدمية ،فقد وجد �صراع دينى بني كهنة ا لإله بتاح وكهنة ا لإله
رع ففى الوقت الذى كانت فيه ديانة رع هى ال�سائدة فى منطقة عني �شم�س �أحيت ديانة ا لإله بتاح
فى منطقة منف.
وقد مال بيبى ا لأول من ملوك ا لأ�سرة ال�ساد�سة �إلى عقيدة بتاح ،وعند وفاته حترك كهنة ا لإله رع
وا�صطدموا بكهنة ا لإله بتاح مما �أدى �إلى انهيار الهدوء العقائدى فى البالد ،وبجانب هذا ال�صراع
الدينى وجد �صراع �سيا�سى بني امللك و �أمراء ا لأقاليم ،فامللك يحاول ا�ستعادة بع�ض �سلطاته
القدمية و �أمراء ا لأقاليم كل يتم�سك بو�ضعه باعتباره فرعون فى �إقليمه،
وهناك ال�صراع ا لإقليمى بني �أمراء ا لأقاليم ،كل يطمع فى زيادة
نفوذه على ح�ساب بقية ا لإمارات املجاورة له ،و �أخري ًا �صراع
طبقى بني ا لإقطاعيني وكبار املالك من ناحية وبقية
�أفراد ال�شعب من ناحية �أخرى .كل هذه ال�صراعات
�أدت �إلى الثورة.

مقتبسه من كتاب «فلسفة و تاريخ نظم القانون املصري»
للدكتور /طه عوض غازي  ،أستاذ القانون بحامعة عني شمس
 -2الإنهيار الإقت�صادى فى ذلك اخلراب الذى �أ�صاب القوة الإقت�صادية للدولة ،فقد توقف
الإنتاج فى كافة جماالته ونهبت املخازن العامة وتوقف التعامل التجارى داخلي ًا وخارجي ًا
وتوقفت جباية ال�ضرائب كما انت�شرت الأوبئة واملجاعات.
 -3الإنهيار اخللقى والدينى و جنده وا�ضح ًا فى انهيار الكثري من القيم الدينية واخللقية
التى متيز امل�صرى القدمي .فقد �شاعت موجة من الإحلاد وال�شك فى الإله تخالف الطبيعة
الدينية امل�ؤمنة التى متيز بها امل�صريون .وفى هذا يقول ايبور� " :صار الرجل الأحمق يقول
لو كنت �أعلم �أين يوجد الإله لقدمت له القرابني " وتخلى الكثري من امل�صريني عن ت�شييد
املقابر و�إقامة املرا�سم اجلنائزية ،كما مترد الأفراد على الإلهة معات رمز العدالة وكفروا
بها كقيمة عليا ذات �صبغة �إلهية ،وبالتالى انهارت كثري من القيم اخللقية تبع ًا لذلك.

ب -النتائج اإليجابية للثورة الشعبية االجتماعية:
 -1زيادة �شعور الأفراد بذواتهم وت�ضخم الوعى ال�سيا�سى القومى لديهم ولذلك عرث على
برديات توجه اللوم والإ�ستهجان لل�سلطة احلاكمة مما يعنى �إزالة القد�سية والهيبة التى كانت
كامنة فى النفو�س جتاه احلكام ،وهذا الوعى ال�سيا�سى هو �ضرورة �أولى لوجود حقوق فردية
و�سيا�سية.
 -2ظهور �أول بوادر الفكر ال�سيا�سى حيث دفعت الثورة املفكرين من �أهل البالد الى البحث
عن �أف�ضل �صيغة للحكم ال�صالح واملبادىء التى يجب على احلاكم اتباعها.

نتائج الثورة الشعبية االجتماعية:
ترتب على الثورة نتائج سلبية وأخرى إيجابية:

أ -النتائج السلبية للثورة الشعبية االجتماعية
النتائج السلبية فتبدو فى هذا االنهيار املادى واالقتصادى واخللقى
والدينى الذى أصاب البالد.

$

 -1االنهيار املادى فقد متثل فى انهيار ال�سلطات املركزية واملحلية فى الدولة مبا ت�شمله من
�أجهزة ودور ق�ضاء و�سجالت ووثائق وا�ست�شرى ال�سلب والنهب واختل الأمن متام ًا .وهوجمت
ق�صور الأغنياء والأ�شراف ونهبت ثرواتهم.

 -3انت�شار مبد�أ امل�ساواة بني �أفراد ال�شعب �سواء �أكانت م�ساواة دينية �أو دنيويه فقد ترتب على
الثورة انح�سار املد الإقطاعى الذى طغى على البالد بعدما نهبت ق�صور الإقطاعيني ونهبت
ثرواتهم .كما عملت الثورة على �إزالة الفوارق الطبقية والرتكيز على امل�ساواة بني الأفراد لذلك
جند مكان ًا ل�صيغة امل�ساواة فى العديد من الربديات التالية للثورة .ومن ذلك النق�ش الذى وجد
على ل�سان رع �إله ال�شم�س " لقد �صنعت الرياح الأربع ليتنف�س بها الإن�سان مثل الآخر ،وخلقت
الأنهار العظيمة لي�ستعملها الفقري مثل الغنى .لقد خلقت كل ان�سان مماثل لأخيه "
ومل تقت�صر امل�ساواة على الت�سوية بني الأفراد فى احلقوق واحلريات الدنيوية بل �أ�صبحت
هناك م�ساواة فى فكرة اخللود بعد املوت التى كانت قا�صرة على امللك و�أتباعه املقربني .وجدت
مقابر كربى يدفن فيها الكافة بدون متييز ،كما �أ�صبح من حق كل �إن�سان ا�ستعمال الن�صو�ص
اجلنائزية.
 -4التمهيد لعودة احلكم امللكى املطلق مرة ثانية و�سيادة املذهب الفردى ،فقد ك�شفت الثورة
عن مثالب حكم الأقلية وبينت بجالء �أن احلكم امللكى فى ثوبه القانونى هى الأ�سلوب الأمثل
حلكم البالد .وقد ا�ستفاد حكام الدولة الو�سطى من هذا الدر�س الذى كلف البالد غاليا
ولذلك عاد احلكم امللكى املركزى مرة ثانية و�أ�ضافوا اليه مبد�أ امل�ساواة الإجتماعية مما كان
له �أبعد الأثر فى ازدهار الدولة الو�سطى.
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