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حاجة متبادلة برغم تباين المنطلقات واألهداف

معارضتا مصر (القديمة والجديدة) تتكامالن
ال تزال الرغبة في التغيير هي المحرك الرئيسي للتفاعالت الحاصلة في المجتمع المصري .ومع اقتراب االنتخابات التشريعية
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني  ،2010فإن 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
محكوم ًا بتفاعله مع أدوار جماعات أخرى يتواصل ظهورها على الساحة المصرية منذ سنوات؛ وبقدرة الجماعة على تمثّل التحوالت
االجتماعية واالقتصادية التي أفرزت أشكا ًال جديدة للعمل والتعبير احتلت واجهة المشهدين اإلعالمي والسياسي المصريين.
شادي حميد*

برهنت منطقة ال�شرق الأو�سط على مقاومتها العنيدة للتغيري الدميقراطي.
ويبدو �أن كل �شيء جرى جتريبه لتحقيق هذا الهدف .فالأحزاب الإ�سالمية ،التي
متثل �أكرب قوى املعار�ضة يف بالدها ،جربت امل�شاركة يف االنتخابات ،كما جربت
مقاطعتها .وجربت دخول االنتخابات ب�أعداد قليلة من املر�شحني ،وب�أعداد كبرية
منهم يف �أحيان �أخرى .و�إذ تواجه هذه الأحزاب الأنظمة احلاكمة ب�شرا�سة ،فهي
تتبع احليطة واحلذر �أي�ضاً .و�أي ًا كان الأمر ،فال يبدو �أن تلك الأ�ساليب حققت
جناح ًا كبري ًا على نحو بارز ،بل �أدت �إىل �أزمة ثقة بقدرة اجلماعات الإ�سالمية
التقليدية على �إحداث تغيري مهم.
وعلى الطرف الآخر من الطيف ال�سيا�سي ،تبدو اجلماعات الليربالية والي�سارية
غري فعّالة كعهدها دائماً ،وغري ق��ادرة على اجتذاب �أكرث قطاعات اجلماهري
توا�ضع ًا وتطويرها .ويف غ�ضون ذلك ،تفاقمت م�شاعر ال�سخط وعدم الر�ضا
عن الأنظمة احلاكمة �إىل م�ستويات غري م�سبوقة .واخلال�صة �أن مطالب التغيري
الدميقراطي كثرُ ت ،ولكن الآليات الالزمة لإحداثه كانت �أقل و�ضوحاً .ومن ثمّ فلم
يكن م�ستغرب ًا �أن يتحول االهتمام �إىل �أ�شكال �أقل تنظيم ًا للتعبري عن االحتجاج.
وينطبق ه��ذا على حالة م�صر ب�صفة خا�صة ،حيث تُع ّد الأح��زاب ال�سيا�سية
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القانونية «فا�شلة» .وتع ّد جماعة الإخوان امل�سلمني الأقوى فيها ،وبرغم ذلك ،فقد
تعر�ضت لالنتقاد خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب افتقادها ر�ؤية �سيا�سية وا�ضحة.
بؤر النشاط السياسي

يقول ال�صحايف �إي�ساندر العمراين ،وهو كاتب وحملل يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
«�إن الق�صة ال�صعبة ،واملهمة يف �آن ،التي ينبغي �أن تروى حول م�صر يف ال�سنوات
الع�شر املا�ضية ،ال تدور حول كفاح �أمين نور� ،أو جماعات املعار�ضة (التقليدية)،
ولكن حول جتديد احلركة العمالية ،وزيادة حيوية املجتمع املدين مبنظماته
غري احلكومية ذات االحرتافية املتنامية ،ون�شاطه ،وظهور نقاباته املهنية
امل�ستعدة خلو�ض املعارك الن�ضالية جمدداً ،وحمامييه البارعني الذين
يت�صدون للنظام احلاكم منتقدين حتايله على القانون» .والواقع �أن
هذا ميثل وجه ًا لنوع �آخر من �أنواع املعار�ضة التي ال تتقيد بالعمل
التدريجي املدرو�س واحلذر ،كما تفعل املعار�ضة امل�صرية الراهنة:
جماعة الإخوان امل�سلمني� ،أو حزب الوفد.
متثل النقابات املهنية ب�ؤرة من ب�ؤر الن�شاط ال�سيا�سي؛ ولذا

على الرغم من أن بعض الحركات
المعارضة ،مثل «كفاية» و« 6أبريل»،
أصغر حجم ًا بكثير ،وتفتقر
إلى التنظيم إلى حد بعيد ،فقد
كان لها تأثير هائل
في تنشيط السياسة المصرية،
وبث حياة جديدة فيها
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فلي�س من قبيل امل�صادفة �أن تقع �أحداث كثري من اال�ضطرابات املناه�ضة للحكومة
(كالتظاهرات واالجتماعات وامل�ؤمترات) يف نقابتي الأطباء واملحامني .ورمبا كان
الأمر الأكرث �إثارة لالهتمام هو احلركة العمالية امل�صرية ،التي مل تنل ما ت�ستحق
من اهتمام حتى الآن .ووفق ًا لتقرير ن�شره مركز «�سوليداريتي �سنرت» يف وقت
�سابق من هذا العام ،فقد �شارك ما يزيد على  1.7مليون عامل يف �أكرث من 1900
تظاهرة احتجاج لها عالقة ب�ش�ؤون العمال يف الفرتة بني عامي  2004و .2008
على الرغم من �أن بع�ض احلركات املعار�ضة ،مثل «كفاية» و«� 6أبريل»� ،أ�صغر
حجم ًا بكثري ،وتفتقر �إىل التنظيم �إىل حد بعيد ،فقد كان لها ت�أثري هائل يف تن�شيط
ال�سيا�سة امل�صرية ،وبث حياة جديدة فيها .وهي تتمتع بعن�صر �شبابي قوي ي�ستفيد
من الإنرتنت و�أدوات التوا�صل االجتماعي على نحو فعال .وقلة عدد �أع�ضاء هذه
احلركات ال تنبئ بحجم ت�أثريها الكبري وتوا�صلها الإعالمي املثريين للإعجاب.
ومع ذلك ،وبالرغم من �أنه ال خالف يف �أن االحتادات العمالية والنقابات املهنية
والتجمعات ال�سيا�سية اجلديدة �ست�شكل جزء ًا مهم ًا من م�ستقبل م�صر ،ف�إنها لي�ست
بال�ضرورة مفتاح ًا لذلك امل�ستقبل .فهي على �أي حال «منظمات غري منظمة»،
وقيادتها املركزية غري وا�ضحة ،على امل�ستويني الوطني واملحلي .وبو�ضع هذا الفهم
يف االعتبار ،جتدر العودة �إىل �س�ؤال ب�سيط هو :كيف يحدث التغيري؟ وما الآليات
التي يت�سنّى جلماعات املعار�ضة �أن حتقق من خاللها التغيري اجلوهري (التغيري
الد�ستوري� ،أو تبديل ال�سلطة)؟ و�إذا �أخذنا الأمر على هذا النحو ،فمن ال�صعب �أن
نتخيل كيف �ست�ستطيع االحتادات العمالية �أو جمموعات مثل «� 6أبريل» ،وحدها،
ومبقدراتها الذاتية� ،إحداث التغيري الهيكلي الذي يطالب به كثري من امل�صريني.
ال ريب يف �أن تكاثر �أ�شكال جديدة من التنظيمات �أ�ضفى على املعار�ضة امل�صرية
حيوية وتنوع ًا غري م�سبوقَني .ولكن ،يف الوقت نف�سه� ،أدى �إىل ت�شبع �سيا�سي مفرط؛
فبب�ساطة توجد جماعات كثرية جد ًا تعمل �أ�شياء كثرية ،وب�أعداد حمدودة من

الأفراد غالباً .وقد �شُ كّلت هذه اجلماعات ا�ستجابة لتظلمات معينة� ،سواء مرتبطة
مبعايري العمل املتدهورة� ،أو باحتماالت توريث احلكم� ،أو ا�ستمرار العمل بقانون
الطوارئ .غري �أنها مل تنجح يف ترجمة الغ�ضب واحلما�سة �إىل ر�ؤية م�ستدامة طويلة
الأمد للتغيري املنهجي .وبرغم �أهمية التحرك العفوي وتظاهرات ال�شوارع ،فهي
لي�ست بدي ًال للعمل الد�ؤوب وال�صعب لبناء معار�ضة قادرة على قيادة كادر منتظم
من امل�ؤيدين ،واملناف�سة يف االنتخابات بطريقة منهجية ،و�إعالن مطالب وا�ضحة
للنظام احلاكم واملجتمع الدويل ،وتقدمي بدائل مقبولة للحكومة القائمة .وبحكم
تعريفها ،فاحلركات ال�شبابية واملنظمات الأهلية لي�ست لها القدرة على الوفاء
بهذه املتطلبات .فما ت�ستطيع فعله ،وما فعلته يف ظروف حرجة ،هو ال�ضغط على
املعار�ضة التقليدية وحتريكها ،خا�صة �أن تلك املعار�ضة حتتاج �إىل بع�ض الدفع يف
�أحيان كثرية ب�سبب عالقتها احلميمة باحلكومة .فالأحزاب ال�سيا�سية ،مثل الوفد
�أو التجمع الي�ساري� ،أحزاب قانونية .وبالتايل تعتمد على النظام احلاكم للحفاظ
على و�ضعها القانوين ذاك .و�إذا واتاها احلظ ،ف�سيتاح لها احل�صول على عدد
قليل من املقاعد يف الربملان واملجال�س املحلية ،ومبعدل يزيد على ما يربره عدد
�أع�ضائها املحدود عادةً.
وتوجد كذلك �أ�شباه الأحزاب ،وهي منظمات جماهريية ذات تنظيم هرمي ،ومنها
جماعة الإخوان امل�سلمني .ويالحظ �أن املنظمات اجلماهريية ،خا�صة التي يتجاوز
عدد �أع�ضائها �ألف ع�ضو ،تكره املجازفة ،فاملخاطرة تكون كبرية جد ًا يف تلك
احلالة .وتعمل جماعة الإخوان امل�سلمني كما لو كانت دولة داخل الدولة ،وذلك من
خالل جمموعتها اخلا�صة من الهيئات املوازية كامل�ست�شفيات واملدار�س والبنوك
وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ودور احل�ضانة وحم��الّ ال�سلع ذات الأ�سعار الزهيدة،
والأندية االجتماعية ،ومرافق املعوقني ،وحتى جماعات الك�شافة للأوالد .ويعتمد
املاليني على تلك البنية التحتية الوا�سعة يف كل �شيء ب��دء ًا من احل�صول على
وظيفة ،وحتى تلقّي رعاية �صحية ذات تكلفة معقولة .وبدورهم يعتمد الإخوان
على احلكومة -عدوهم املفرت�ض -يف ال�سماح لهم مبوا�صلة �أن�شطتهم االجتماعية
واخلريية يف �إطار من حرية احلركة الن�سبية .ولهذا ال�سبب يجتهدون يف تفادي
االنخراط يف مواجهات �شاملة مع النظام احلاكم.
«الكبار» ..كيف نشطوا؟

يف درا�سته الكال�سيكية املعنونة بـ«درا�سة اجتماعية للتوجهات الأوليغاركية
يف الدميقراطية احلديثة»( )1يقول ع��امل االجتماع الأمل ��اين روب��رت��و مي�شيلز
(�« )1936-1876إن (العمل الثوري) يلقى املعار�ضة النابعة من حب الفنان
للعمل الذي �أبدعه بعد كدح �شديد ،وتقاومه كذلك امل�صلحة ال�شخ�صية لآالف
الكادحني املخل�صني يف جهدهم لك�سب العي�ش ،الذين ترتبط حياتهم االقت�صادية
ارتباط ًا وثيق ًا بحياة احلزب ،ويرتعدون لفكرة فقدانهم وظائفهم والعواقب التي
�سيرتتب عليهم حتملها �إذا حلّت احلكومة احلزب» .ومع �أن مي�شيلز يتحدث هنا
عن اال�شرتاكيني الأوروبيني ،ف�إن و�صفه قابل للتطبيق ب�سهولة على املنظمات
الإ�سالمية ،مثل جماعة الإخوان امل�سلمني.
يعيدنا هذا جمدد ًا �إىل عالقات املنفعة املتبادلة التي ميكن للمعار�ضة التقليدية �أن
تبنيها –بل بنتها يف بع�ض الأحيان– مع احلركات االجتماعية اجلديدة والعبي
ال ريب في أن تكاثر أشكال جديدة من التنظيمات أضفى على المعارضة المصرية حيوية وتنوع ًا غير
مسبوقين .ولكن ،في الوقت نفسه ،أدى إلى تشبع سياسي مفرط
14

نوفمبر /ديسمبر  - 2010العدد 08

آفاق المستقبل

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

املجتمع املدين اجلدد الذين يعانون قيود ًا �أقل تتعلق بتبادل املنفعة مع احلكومة.
فطوال ع�شرات ال�سنني مل تنظم جماعة الإخوان تظاهرة احتجاجية واحدة لدعم
الدميقراطية ،ب�سبب ميلها الدائم �إىل جتنيب �أع�ضائها املخاطر .ولكن هذا املوقف
تغري يف دي�سمرب/كانون الأول عام  2004عندما نظمت حركة «كفاية» �أول تظاهرة
ت�شهدها م�صر ملعار�ضة نظام الرئي�س ح�سني مبارك ب�شكل �صريح ،واحتجت
خاللها على خططه للبقاء يف احلكم �ستة �أع��وام �أخ��رى .و�سرعان ما �أ�صبحت
«كفاية» مركز ًا لالهتمام ،ونالت تغطية �إعالمية غري م�سبوقة يف و�سائل الإعالم
املحلية والعاملية .ومع �أن عدد نا�شطيها ال يتجاوز مئات قليلة ،فقد خطفت الأ�ضواء
من جماعة عريقة يبلغ عمرها  76عاماً ،ويح�سب عدد �أع�ضائها مبئات الآالف.
و�أثبتت االحتجاجات امليدانية ،التي حدثت من دون �إذن ر�سمي� ،أنها طريقة فعالة
لإجناز الكثري من الأ�شياء بالقليل من الإمكانات برغم املخاطر التي يتعر�ض لها
امل�شاركون .وتنبهت الأحزاب ال�سيا�سية �إىل هذا؛ فجعل �أمين نور ،م�ؤ�س�س حزب
الغد الليربايل ،الن�شاطات التي تنظم يف ال�شارع �إح��دى ركائز ا�سرتاتيجيته
ال�سيا�سية خالل حملته النتخابات الرئا�سة .ويف غ�ضون ذلك ،يف  27مار�س/
�آذار عام  ،2005ا�ستيقظت جماعة الإخوان امل�سلمني �أخري ًا من غفوتها ،و�سيرّ ت

�أول تظاهرة م�ؤيدة للدميقراطية يف تاريخها .وبحلول �شهر مايو�/أيار من العام
نف�سه ،كانت اجلماعة قد نظمت  23تظاهرة احتجاجية� ،أي مبعدل تظاهرة
واح��دة كل ثالثة �أي��ام ،وذل��ك يف  15حمافظة من حمافظات م�صر .وخالل
�أقل من �شهرين بلغت الأعداد الإجمالية للم�شاركني يف التظاهرات من جماعة
الإخوان نحو �140ألفاً ،ما مثـ ّل �أكرب تعبئة جماهريية ت�شهدها م�صر على مدى
عقود .ومرة �أخرى ،ر�سخت اجلماعة موقعها ب�صفتها كربى قوى املعار�ضة،
و�أكرثها �شعبية ،و�أف�ضلها تنظيم ًا يف البالد .ولكن مل يكن يف مقدورها فعل
ذلك لوال �أن حركة «كفاية» �شحذت همتها وحفزتها على التحرك.
وميكن القول �إن املعار�ضة امل�صرية كانت حتتاج �إىل عن�صر جديد مثل حركة
«كفاية» لين�شطها ،ويبعث فيها من جديد الإح�سا�س بوجود هدف ينبغي العمل
لتحقيقه .ولكنها كانت حتتاج كذلك �إىل جماعة تقليدية كبرية مثل جماعة
الإخ��وان امل�سلمني من �أجل ت�ضخيم هذا ال�صوت اجلديد ،وجعله م�سموع ًا يف
جميع �أرج��اء م�صر ،ومن مواطنيها جميعاً .ويف هذا ال�صدد ،مل تكن �أي من
املعار�ضتني ،اجلديدة والقدمية ،قادرة على احللول حمل الأخ��رى ،والتعوي�ض
عنها ،بل كانت تربط بينهما عالقة تكاملية .ولكنهما ظهرتا كوجهني لعملة
واحدة؛ فكل منهما �ضرورية ،ولكن بطريقة خمتلفة عن الأخرى.
ومنذ ذلك الوقت بد�أت حركة «كفاية» يف اال�ضمحالل ،ما يقدم دلي ًال �آخر على
�أن التنظيم والنهج امل�ؤ�س�سي هما �شرطان �أ�سا�سيان لبقاء املجموعة �أو احلزب
على قيد احلياة .وح ّل حمل «كفاية» يف امل�شهد ال�سيا�سي عدد من املجموعات
الطاحمة .وت�ضم �أك�ثر من جمموعة واع��دة من ه ��ؤالء ت�شكيلة م�شابهة من
الليرباليني والي�ساريني والإ�سالميني املن�ضوين حتت الفتة «اجلمعية الوطنية
للتغيري» بقيادة حممد الربادعي ،مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ال�سابق
احلائز جائزة نوبل .ومثلما هو احلال مع حركة «كفاية» ،ف�إن «اجلمعية الوطنية
للتغيري» ال متتلك هيك ًال تنظيمي ًا وا�ضحاً� ،أو توزيع ًا وا�ضح ًا للم�س�ؤوليات .ومع �أن
ذلك قد يتيح لها قدر ًا من املرونة ،فهو يحد من قدرتها على اتخاذ �إجراءات
حا�سمة �أي�ضاً.
ويبدو �أن فهم الربادعي لأوجه الق�صور يف «اجلمعية الوطنية للتغيري» يدفعه �إىل
بذل م�ساعٍ ن�شطة للتودد �إىل القوى ال�سيا�سية الأخرى ،خا�صة جماعة الإخوان
امل�سلمني .وب��دوره��ا� ،أطلقت اجلماعة حملة بهدف جمع التوقيعات مل�صلحة
«عري�ضة الربادعي للإ�صالح» .ويف غ�ضون �شهرين اثنني جمعوا (الإخ��وان)
�أكرث من � 700ألف توقيع ،وهو عدد يزيد كثري ًا على عدد الأ�صوات التي متكنت
«اجلمعية الوطنية للتغيري» من ت�سجيلها (� 113ألف �صوت) خالل فرتة �أطول(.)2
وي�ؤكد هذا جمدداً ،وبعبارات �شديدة الو�ضوح� ،أنه ال ت�ستطيع �أي حركة معار�ضة
التطلّع �إىل حتقيق النجاح من دون م�ساندة جماعة الإخوان امل�سلمني .وباملثل،
فاجلماعة بحاجة �إىل منابر وطنية ،مثل «اجلمعية الوطنية للتغيري» ،لأجل تو�سيع
م�صاحلها على نحو ميثل تهديد ًا �أقل بالن�سبة �إىل الليرباليني والعلمانيني يف
الداخل ،واملتابعني الغربيني يف اخلارج .وبالتايل كل من املعار�ضتني ،التقليدية
وغري التقليدية ،حتتاجان �إىل بع�ضهما بع�ض ًا حالي ًا رمبا �أكرث من �أيّ وقت م�ضى.
* مدير �أبحاث يف «مركز بروكينغز-الدوحة» ،زميل مركز �سابان ل�سيا�سات ال�شرق الأو�سط يف «معهد بروكينغز»

01. 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 � 27سبتمرب  ،2010جمع الإخوان امل�سلمون � 727613صوتاً ،بينما جمعت اجلمعية الوطنية للتغيري � 113415صوتاً02. .
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