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حاجة متبادلة برغم تباين المنطلقات واألهداف
معارضتا مصر )القديمة والجديدة( تتكامالن

شادي حميد*

ال تزال الرغبة في التغيير هي المحرك الرئيسي للتفاعالت الحاصلة في المجتمع المصري. ومع اقتراب االنتخابات التشريعية
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2010، فإن دراسة أوضاع قوى المعارضة الرئيسية في مصر، أمر ينطوي على أهمية كبيرة 

في استشراف مستقبل هذا البلد المحوري. وتحتل جماعة اإلخوان المسلمين صدارة مشهد المعارضة في مصر، غير أن دورها بات 
محكومًا بتفاعله مع أدوار جماعات أخرى يتواصل ظهورها على الساحة المصرية منذ سنوات؛ وبقدرة الجماعة على تمّثل التحوالت 

االجتماعية واالقتصادية التي أفرزت أشكااًل جديدة للعمل والتعبير احتلت واجهة المشهدين اإلعالمي والسياسي المصريين.

الدميقراطي.  للتغيري  العنيدة  مقاومتها  على  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  برهنت 
ويبدو اأن كل �صيء جرى جتريبه لتحقيق هذا الهدف. فالأحزاب الإ�صالمية، التي 
متثل اأكرب قوى املعار�صة يف بالدها، جربت امل�صاركة يف النتخابات، كما جربت 
مقاطعتها. وجربت دخول النتخابات باأعداد قليلة من املر�صحني، وباأعداد كبرية 
منهم يف اأحيان اأخرى. واإذ تواجه هذه الأحزاب الأنظمة احلاكمة ب�صرا�صة، فهي 
اأن تلك الأ�صاليب حققت  اأي�صًا. واأيًا كان الأمر، فال يبدو  تتبع احليطة واحلذر 
جناحًا كبريًا على نحو بارز، بل اأدت اإىل اأزمة ثقة بقدرة اجلماعات الإ�صالمية 

التقليدية على اإحداث تغيري مهم.
وعلى الطرف الآخر من الطيف ال�صيا�صي، تبدو اجلماعات الليربالية والي�صارية 
اجلماهري  قطاعات  اأكرث  اجتذاب  على  ق��ادرة  وغري  دائمًا،  كعهدها  فّعالة  غري 
الر�صا  وعدم  ال�صخط  م�صاعر  تفاقمت  ذلك،  غ�صون  ويف  وتطويرها.  توا�صعًا 
عن الأنظمة احلاكمة اإىل م�صتويات غري م�صبوقة. واخلال�صة اأن مطالب التغيري 
الدميقراطي كرُثت، ولكن الآليات الالزمة لإحداثه كانت اأقل و�صوحًا. ومن ثّم فلم 
يكن م�صتغربًا اأن يتحول الهتمام اإىل اأ�صكال اأقل تنظيمًا للتعبري عن الحتجاج. 
ال�صيا�صية  الأح���زاب  ُتعّد  حيث  خا�صة،  ب�صفة  م�صر  حالة  على  ه��ذا  وينطبق 

القانونية »فا�صلة«. وتعّد جماعة الإخوان امل�صلمني الأقوى فيها، وبرغم ذلك، فقد 
تعر�صت لالنتقاد خالل ال�صنوات الأخرية ب�صبب افتقادها روؤية �صيا�صية وا�صحة. 

بؤر النشاط السياسي
يقول ال�صحايف اإي�صاندر العمراين، وهو كاتب وحملل يف �صوؤون ال�صرق الأو�صط 
»اإن الق�صة ال�صعبة، واملهمة يف اآن، التي ينبغي اأن تروى حول م�صر يف ال�صنوات 
الع�صر املا�صية، ل تدور حول كفاح اأمين نور، اأو جماعات املعار�صة )التقليدية(، 

املدين مبنظماته  املجتمع  وزيادة حيوية  العمالية،  ولكن حول جتديد احلركة 
املهنية  نقاباته  وظهور  ون�صاطه،  املتنامية،  الحرتافية  ذات  غري احلكومية 

الذين  البارعني  وحمامييه  جمددًا،  الن�صالية  املعارك  خلو�س  امل�صتعدة 
اأن  والواقع  القانون«.  على  حتايله  منتقدين  احلاكم  للنظام  يت�صدون 

بالعمل  تتقيد  التي ل  املعار�صة  اأنواع  اآخر من  لنوع  هذا ميثل وجهًا 
التدريجي املدرو�س واحلذر، كما تفعل املعار�صة امل�صرية الراهنة: 

جماعة الإخوان امل�صلمني، اأو حزب الوفد.
ولذا  ال�صيا�صي؛  الن�صاط  بوؤر  من  بوؤرة  املهنية  النقابات  متثل 

على الرغم من أن بعض الحركات 
المعارضة، مثل »كفاية« و»6 أبريل«، 

أصغر حجمًا بكثير، وتفتقر 
إلى التنظيم إلى حد بعيد، فقد

كان لها تأثير هائل
في تنشيط السياسة المصرية، 

وبث حياة جديدة فيها 
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الأفراد غالبًا. وقد �ُصّكلت هذه اجلماعات ا�صتجابة لتظلمات معينة، �صواء مرتبطة 
مبعايري العمل املتدهورة، اأو باحتمالت توريث احلكم، اأو ا�صتمرار العمل بقانون 
الطوارئ. غري اأنها مل تنجح يف ترجمة الغ�صب واحلما�صة اإىل روؤية م�صتدامة طويلة 
الأمد للتغيري املنهجي. وبرغم اأهمية التحرك العفوي وتظاهرات ال�صوارع، فهي 
لي�صت بدياًل للعمل الدوؤوب وال�صعب لبناء معار�صة قادرة على قيادة كادر منتظم 
من املوؤيدين، واملناف�صة يف النتخابات بطريقة منهجية، واإعالن مطالب وا�صحة 
للنظام احلاكم واملجتمع الدويل، وتقدمي بدائل مقبولة للحكومة القائمة. وبحكم 
الوفاء  على  القدرة  لها  لي�صت  الأهلية  واملنظمات  ال�صبابية  فاحلركات  تعريفها، 
بهذه املتطلبات. فما ت�صتطيع فعله، وما فعلته يف ظروف حرجة، هو ال�صغط على 
املعار�صة التقليدية وحتريكها، خا�صة اأن تلك املعار�صة حتتاج اإىل بع�س الدفع يف 
اأحيان كثرية ب�صبب عالقتها احلميمة باحلكومة. فالأحزاب ال�صيا�صية، مثل الوفد 
اأو التجمع الي�صاري، اأحزاب قانونية. وبالتايل تعتمد على النظام احلاكم للحفاظ 
واإذا واتاها احلظ، ف�صيتاح لها احل�صول على عدد  على و�صعها القانوين ذاك. 
قليل من املقاعد يف الربملان واملجال�س املحلية، ومبعدل يزيد على ما يربره عدد 

اأع�صائها املحدود عادًة. 
وتوجد كذلك اأ�صباه الأحزاب، وهي منظمات جماهريية ذات تنظيم هرمي، ومنها 
جماعة الإخوان امل�صلمني. ويالحظ اأن املنظمات اجلماهريية، خا�صة التي يتجاوز 
تلك  يف  جدًا  كبرية  تكون  فاملخاطرة  املجازفة،  تكره  ع�صو،  األف  اأع�صائها  عدد 
احلالة. وتعمل جماعة الإخوان امل�صلمني كما لو كانت دولة داخل الدولة، وذلك من 
خالل جمموعتها اخلا�صة من الهيئات املوازية كامل�صت�صفيات واملدار�س والبنوك 
الزهيدة،  الأ�صعار  ذات  ال�صلع  وحم��اّل  احل�صانة  ودور  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات 
والأندية الجتماعية، ومرافق املعوقني، وحتى جماعات الك�صافة لالأولد. ويعتمد 
على  احل�صول  من  ب��دءًا  �صيء  كل  يف  الوا�صعة  التحتية  البنية  تلك  على  املاليني 
الإخوان  يعتمد  وبدورهم  معقولة.  تكلفة  ذات  �صحية  رعاية  تلّقي  وحتى  وظيفة، 
على احلكومة -عدوهم املفرت�س- يف ال�صماح لهم مبوا�صلة اأن�صطتهم الجتماعية 
واخلريية يف اإطار من حرية احلركة الن�صبية. ولهذا ال�صبب يجتهدون يف تفادي 

النخراط يف مواجهات �صاملة مع النظام احلاكم. 

»الكبار«.. كيف نشطوا؟
الأوليغاركية  للتوجهات  اجتماعية  ب�»درا�صة  املعنونة  الكال�صيكية  درا�صته  يف 
مي�صيلز  روب��رت��و  الأمل���اين  الجتماع  ع��امل  يقول  احلديثة«)1(  الدميقراطية   يف 
الفنان  حب  من  النابعة  املعار�صة  يلقى  الثوري(  )العمل  »اإن   )1936-1876(
ال�صخ�صية لآلف  امل�صلحة  وتقاومه كذلك  بعد كدح �صديد،  اأبدعه  الذي  للعمل 
الكادحني املخل�صني يف جهدهم لك�صب العي�س، الذين ترتبط حياتهم القت�صادية 
ارتباطًا وثيقًا بحياة احلزب، ويرتعدون لفكرة فقدانهم وظائفهم والعواقب التي 
�صيرتتب عليهم حتملها اإذا حّلت احلكومة احلزب«. ومع اأن مي�صيلز يتحدث هنا 
املنظمات  على  ب�صهولة  للتطبيق  قابل  و�صفه  فاإن  الأوروبيني،  ال�صرتاكيني  عن 

الإ�صالمية، مثل جماعة الإخوان امل�صلمني.
يعيدنا هذا جمددًا اإىل عالقات املنفعة املتبادلة التي ميكن للمعار�صة التقليدية اأن 
تبنيها –بل بنتها يف بع�س الأحيان– مع احلركات الجتماعية اجلديدة ولعبي 

فلي�س من قبيل امل�صادفة اأن تقع اأحداث كثري من ال�صطرابات املناه�صة للحكومة 
)كالتظاهرات والجتماعات واملوؤمترات( يف نقابتي الأطباء واملحامني. ورمبا كان 
الأمر الأكرث اإثارة لالهتمام هو احلركة العمالية امل�صرية، التي مل تنل ما ت�صتحق 
وقت  يف  �صنرت«  »�صوليداريتي  مركز  ن�صره  لتقرير  ووفقًا  الآن.  حتى  اهتمام  من 
�صابق من هذا العام، فقد �صارك ما يزيد على 1.7 مليون عامل يف اأكرث من 1900  

تظاهرة احتجاج لها عالقة ب�صوؤون العمال يف الفرتة بني عامي 2004  و 2008.
اأ�صغر  اأبريل«،  و»6  »كفاية«  مثل  املعار�صة،  احلركات  بع�س  اأن  من  الرغم  على 
حجمًا بكثري، وتفتقر اإىل التنظيم اإىل حد بعيد، فقد كان لها تاأثري هائل يف تن�صيط 
ال�صيا�صة امل�صرية، وبث حياة جديدة فيها. وهي تتمتع بعن�صر �صبابي قوي ي�صتفيد 
من الإنرتنت واأدوات التوا�صل الجتماعي على نحو فعال. وقلة عدد اأع�صاء هذه 

احلركات ل تنبئ بحجم تاأثريها الكبري وتوا�صلها الإعالمي املثريين لالإعجاب. 
ومع ذلك، وبالرغم من اأنه ل خالف يف اأن الحتادات العمالية والنقابات املهنية 
والتجمعات ال�صيا�صية اجلديدة �صت�صكل جزءًا مهمًا من م�صتقبل م�صر، فاإنها لي�صت 
منظمة«،  غري  »منظمات  حال  اأي  على  فهي  امل�صتقبل.  لذلك  مفتاحًا  بال�صرورة 
وقيادتها املركزية غري وا�صحة، على امل�صتويني الوطني واملحلي. وبو�صع هذا الفهم 
يف العتبار، جتدر العودة اإىل �صوؤال ب�صيط هو: كيف يحدث التغيري؟ وما الآليات 
التي يت�صّنى جلماعات املعار�صة اأن حتقق من خاللها التغيري اجلوهري )التغيري 
الد�صتوري، اأو تبديل ال�صلطة(؟ واإذا اأخذنا الأمر على هذا النحو، فمن ال�صعب اأن 
نتخيل كيف �صت�صتطيع الحتادات العمالية اأو جمموعات مثل »6 اأبريل«، وحدها، 

ومبقدراتها الذاتية، اإحداث التغيري الهيكلي الذي يطالب به كثري من امل�صريني. 
ل ريب يف اأن تكاثر اأ�صكال جديدة من التنظيمات اأ�صفى على املعار�صة امل�صرية 
حيوية وتنوعًا غري م�صبوَقني. ولكن، يف الوقت نف�صه، اأدى اإىل ت�صبع �صيا�صي مفرط؛ 
من  حمدودة  وباأعداد  كثرية،  اأ�صياء  تعمل  جدًا  كثرية  جماعات  توجد  فبب�صاطة 

املجتمع املدين اجلدد الذين يعانون قيودًا اأقل تتعلق بتبادل املنفعة مع احلكومة. 
فطوال ع�صرات ال�صنني مل تنظم جماعة الإخوان تظاهرة احتجاجية واحدة لدعم 
الدميقراطية، ب�صبب ميلها الدائم اإىل جتنيب اأع�صائها املخاطر. ولكن هذا املوقف 
تغري يف دي�صمرب/كانون الأول عام 2004  عندما نظمت حركة »كفاية« اأول تظاهرة 
واحتجت  �صريح،  ب�صكل  مبارك  ح�صني  الرئي�س  نظام  ملعار�صة  م�صر  ت�صهدها 
اأع��وام اأخ��رى. و�صرعان ما اأ�صبحت  خاللها على خططه للبقاء يف احلكم �صتة 
»كفاية« مركزًا لالهتمام، ونالت تغطية اإعالمية غري م�صبوقة يف و�صائل الإعالم 
املحلية والعاملية. ومع اأن عدد نا�صطيها ل يتجاوز مئات قليلة، فقد خطفت الأ�صواء 
من جماعة عريقة يبلغ عمرها 76 عامًا، ويح�صب عدد اأع�صائها مبئات الآلف. 
واأثبتت الحتجاجات امليدانية، التي حدثت من دون اإذن ر�صمي، اأنها طريقة فعالة 
لإجناز الكثري من الأ�صياء بالقليل من الإمكانات برغم املخاطر التي يتعر�س لها 
امل�صاركون. وتنبهت الأحزاب ال�صيا�صية اإىل هذا؛ فجعل اأمين نور، موؤ�ص�س حزب 
ا�صرتاتيجيته  ركائز  اإح��دى  ال�صارع  يف  تنظم  التي  الن�صاطات  الليربايل،  الغد 
مار�س/  27 الرئا�صة. ويف غ�صون ذلك، يف  ال�صيا�صية خالل حملته لنتخابات 

اآذار عام 2005، ا�صتيقظت جماعة الإخوان امل�صلمني اأخريًا من غفوتها، و�صرّيت 

اأول تظاهرة موؤيدة للدميقراطية يف تاريخها. وبحلول �صهر مايو/اأيار من العام 
تظاهرة  مبعدل  اأي  احتجاجية،  تظاهرة   23 نظمت  قد  اجلماعة  كانت  نف�صه، 
وخالل  م�صر.  حمافظات  من  حمافظة   15 يف  وذل��ك  اأي��ام،  ثالثة  كل  واح��دة 
اأقل من �صهرين بلغت الأعداد الإجمالية للم�صاركني يف التظاهرات من جماعة 
الإخوان نحو 140األفًا، ما مث�ّل اأكرب تعبئة جماهريية ت�صهدها م�صر على مدى 
املعار�صة،  قوى  كربى  ب�صفتها  موقعها  اجلماعة  ر�صخت  اأخرى،  ومرة  عقود. 
فعل  مقدورها  يف  يكن  مل  ولكن  البالد.  يف  تنظيمًا  واأف�صلها  �صعبية،  واأكرثها 

ذلك لول اأن حركة »كفاية« �صحذت همتها وحفزتها على التحرك. 
اإىل عن�صر جديد مثل حركة  امل�صرية كانت حتتاج  املعار�صة  اإن  القول  وميكن 
العمل  ينبغي  الإح�صا�س بوجود هدف  لين�صطها، ويبعث فيها من جديد  »كفاية« 
جماعة  مثل  كبرية  تقليدية  جماعة  اإىل  كذلك  حتتاج  كانت  ولكنها  لتحقيقه. 
يف  م�صموعًا  وجعله  اجلديد،  ال�صوت  هذا  ت�صخيم  اأجل  من  امل�صلمني  الإخ��وان 
من  اأي  تكن  مل  ال�صدد،  هذا  ويف  جميعًا.  مواطنيها  ومن  م�صر،  اأرج��اء  جميع 
والتعوي�س  الأخ��رى،  حمل  احللول  على  قادرة  والقدمية،  اجلديدة  املعار�صتني، 
لعملة  كوجهني  ظهرتا  ولكنهما  تكاملية.  عالقة  بينهما  تربط  كانت  بل  عنها، 

واحدة؛ فكل منهما �صرورية، ولكن بطريقة خمتلفة عن الأخرى.
ومنذ ذلك الوقت بداأت حركة »كفاية« يف ال�صمحالل، ما يقدم دلياًل اآخر على 
اأو احلزب  اأ�صا�صيان لبقاء املجموعة  اأن التنظيم والنهج املوؤ�ص�صي هما �صرطان 
املجموعات  ال�صيا�صي عدد من  امل�صهد  »كفاية« يف  وحّل حمل  احلياة.  قيد  على 
من  م�صابهة  ت�صكيلة  ه��وؤلء  من  واع��دة  جمموعة  من  اأك��رث  وت�صم  الطاحمة. 
الوطنية  »اجلمعية  لفتة  حتت  املن�صوين  والإ�صالميني  والي�صاريني  الليرباليني 
ال�صابق  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مدير  الربادعي،  بقيادة حممد  للتغيري« 
احلائز جائزة نوبل. ومثلما هو احلال مع حركة »كفاية«، فاإن »اجلمعية الوطنية 
للتغيري« ل متتلك هيكاًل تنظيميًا وا�صحًا، اأو توزيعًا وا�صحًا للم�صوؤوليات. ومع اأن 
اإجراءات  اتخاذ  املرونة، فهو يحد من قدرتها على  لها قدرًا من  يتيح  ذلك قد 

حا�صمة اأي�صًا. 
ويبدو اأن فهم الربادعي لأوجه الق�صور يف »اجلمعية الوطنية للتغيري« يدفعه اإىل 
الإخوان  ال�صيا�صية الأخرى، خا�صة جماعة  القوى  اإىل  للتودد  بذل م�صاٍع ن�صطة 
مل�صلحة  التوقيعات  جمع  بهدف  حملة  اجلماعة  اأطلقت  وب��دوره��ا،  امل�صلمني. 
)الإخ��وان(  جمعوا  اثنني  �صهرين  غ�صون  ويف  لالإ�صالح«.  الربادعي  »عري�صة 
اأكرث من 700 األف توقيع، وهو عدد يزيد كثريًا على عدد الأ�صوات التي متكنت 
»اجلمعية الوطنية للتغيري« من ت�صجيلها )113 األف �صوت( خالل فرتة اأطول)2(. 
ويوؤكد هذا جمددًا، وبعبارات �صديدة الو�صوح، اأنه ل ت�صتطيع اأي حركة معار�صة 
امل�صلمني. وباملثل،  الإخوان  النجاح من دون م�صاندة جماعة  اإىل حتقيق  التطّلع 
فاجلماعة بحاجة اإىل منابر وطنية، مثل »اجلمعية الوطنية للتغيري«، لأجل تو�صيع 
يف  والعلمانيني  الليرباليني  اإىل  بالن�صبة  اأقل  تهديدًا  ميثل  نحو  على  م�صاحلها 
الداخل، واملتابعني الغربيني يف اخلارج. وبالتايل كل من املعار�صتني، التقليدية 
وغري التقليدية، حتتاجان اإىل بع�صهما بع�صًا حاليًا رمبا اأكرث من اأّي وقت م�صى. 

* مدير اأبحاث يف »مركز بروكينغز-الدوحة«، زميل مركز �صابان ل�صيا�صات ال�صرق الأو�صط يف »معهد بروكينغز«

01.

02.

 A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy )Hearst's International Library Co., 1915; Free Press, 1949; Dover Publications, 1959(; republished with an introduction by Seymour
Martin Lipset )Crowell-Collier, 1962; Transaction Publishers, 1999, ISBN 0-7658-0469-7(
حتى تاريخ 27 �صبتمرب 2010، جمع الإخوان امل�صلمون 727613 �صوتًا، بينما جمعت اجلمعية الوطنية للتغيري 113415 �صوتًا.

ال ريب في أن تكاثر أشكال جديدة من التنظيمات أضفى على المعارضة المصرية حيوية وتنوعًا غير 
مسبوقين. ولكن، في الوقت نفسه، أدى إلى تشبع سياسي مفرط 

تمثل النقابات المهنية بؤرة 
من بؤر النشاط السياسي؛ ولذا فليس
من قبيل المصادفة أن تقع أحداث 
كثير من االضطرابات المناهضة للحكومة 
)كالتظاهرات واالجتماعات والمؤتمرات(

في نقابتي األطباء والمحامين 


