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تنبع أهمية هذا الكتاب من رؤيته لطبيعة العالقة بني املعارضة
والنظام يف مرص؛ إذ يتبنى الكاتب نظر ًة وظيفي ًة تجاه دور املعارضة
داخل النظم السلطوية .ويصف الكاتب هولجر ألربيشت ،مدرس
العلوم السياسية بالجامعة األمريكية بالقاهرة ،النظا َم السيايس يف
سلطوي بغطاء ليربايل؛ ذلك أ ّن قرارات هذا النظام
عرص مبارك بأنه
ّ
كانت تُصنع بعي ًدا من املؤسسات الرسمية ،ولك ّنه كان يف حاجة إىل
عملية سياسية تحقّق له وظائف بعينها.

وظائف المعارضة
في النظام السلطوي
لقد كان من وظائف املعارضة يف نظام مبارك تهدئة الناس ،ومعرفة
مطالبهم ،ومنعهم من الثورة ،وبناء بعض الرشعية السياسية ،وإرضاء
الخارج بهدف الحصول عىل املساعدات ،وكذلك التنافس داخل
النخبة الحاكمة؛ كالتنافس داخل الحزب الوطني بني الحرس القديم
الجمليني (نسبة إىل جامل مبارك) .ومبا أ ّن النظام
والحرس الجديد أو َ
يحتاج إىل تلك الخدمات ،فقد سمح بقدر من اللربالية.
ويرى الكاتب ،يف مثال أ َّول ،أ ّن ليربالية مبارك كانت فعالةً؛ فهي
ليربالية ضمن حدود معينة ،فهِمها رجال النظام واملعارضة عىل ح ٍّد
رصف وفقًا لقواعدها الضمنية التي تسمح
سواء ،وأ ّن جميعهم ت َّ
بالقمع يف حال تخطّي الخطوط الحمراء ،واللتي تسمح باستاملة
كثري من املعارضني أيضً ا .فمبارك حرص عىل صناعة املعارضة كام
حرص عىل صناعة النظام القمعي وأدواتــه؛ لذا يرى الكاتب أ ّن
النظر إىل املعارضة بدقة تساعد عىل فهم طبيعة النظام ،ويرى
كذلك أ ّن املعارضة نفسها عىل اختالف أنواعها قبِلت بتلك القواعد
وأصبحت مبرور الوقت تحافظ عليها كام يحافظ عليها النظام؛ لذلك
ترددت جامعات معارضة تقليدية رئيسة تجاه الدعوة الخاصة
بتظاهرات  25يناير  ،2011سواء منها اإلخوان أو بعض األحزاب
اللربالية واليسارية ،فاملعارضة مبرور الوقت تحولت – كام أرداها
النظام – إىل جزء منه ،وإىل أعمدة لحاميته.
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ويرى الكاتب ،يف مثال ثانٍ  ،أ ّن املعارضة املرصية التقليدية املتمثلة
باإلخوان ،واألحـزاب اللربالية واليسارية ،وال ُّنخب املسيطرة عىل
املشهد السيايس قبل  25يناير ،وقفت موقفا متش ِّككًا من الجامهري
الضخمة التي دفعت بها الثورة إىل امليادين بعد ثورة يناير أ ّول مرة؛
أل ّن املعارضة التقليدية مل تتعود تلك الجامهري ،وشعرت أنها متثّل
تهدي ًدا لها وهو شعور نظام مبارك نفسه.
أ َّما سبب مشاركة املعارضة يف اللعبة السياسية وفقًا لقواعد النظام،
فهو يرجع إىل أنها رأت فيها منافع لها ،فقد رأت يف الفرص التي
ٍ
أدوات للضغط
يوجدها لها النظام االستبدادي ذو املسحة اللربالية
عليه؛ مثل إحراجه دوليًّا ،واستخدام القضاء ضده ،وتدريب كوادرها،
واستغالل املساحات التي يعجز النظام عن االحتفاظ بها؛ كالنقابات
مثل.
املهنية ً
ويف هذا السياق يوضح الكاتب عىل نح ٍو مه ّم الفت للنظر أنه يجب
ألَّ نحكم عىل املعارضة املرصية وفقًا ملعايري الدميقراطية املستق َّرة،
بل وفقًا ملعايري املعارضة املوجودة يف ال ُّنظم السلطوية؛ إذ يجد
مثل ،عذ ًرا يف عدم تطوير برامج سياسية
الكاتب لإلخوان ولغريهمً ،
واضحة ،بالنظر إىل أ ّن الرصاع السيايس مع النظام السلطوي مل يكن
أب ًدا رصا ًعا عىل الربامج؛ ذلك أ ّن النظام السلطوي القمعي مل ميتلك
أيديولوجي ًة أو برامج واضحةً ،وقد كانت أهم أدواته احتكار تقديم
الخدمات املعيشية للناس ،لذا نافسه اإلخوان فيها ،ومن وجهة نظر
الكاتب يحتاج تطوير الربامج إىل وقت وفرصة ل ِفعل ذلك.
ويوضح الكاتب أيضً ا أ ّن النظام يف حكم مبارك مل يستخدم املؤسسات
واآلليات الدميقراطية؛ كالربملان ،واالنتخابات ،واملجالس القومية،
مثل) ،للقيام بوظائفها الدميقراطية
واملؤسسات الدينية (األزهر ً
بوصفها أذر ًعا للمجتمع ،بل بوصفها أذر ًعا للدولة السلطوية ضمن
إسرتاتيجية ق ْمع املعارضة أو استاملتها ،ويف املقابل مل تس َع املعارضة
لكس النظام ،بل من أجل إحراجه وتفجري
الستغالل املؤسسات ْ
تناقضاته الداخلية فحسب.

مراجعات وعروض كتب
الغضب ضد اآللة :المعارضة السياسية ضد السلطوية في مصر.

تقسيمات المعارضة المصرية
ظل نظام مبارك ثالثة أقسام
يقسم الكتاب املعارضة املرصية يف ّ
ِّ
رئيسة ،هي :املعارضة املوالية للنظام ،واملعارضة املقبولة ،واملعارضة
املعادية للنظام .فأ َّما املعارضة املوالية للنظام ،فهي األحزاب اللربالية
واليسارية التي وافق النظام عىل تأسيسها يف عهده؛ كالوفد،
والتجمع .وهي أحزاب ُولدت ،بوصفها جز ًءا من النظام نفسه ،عىل
أيدي شخصيات كانت كذلك جز ًءا من نظام عبد النارص والسادات.
وعىل الرغم من تغري تلك الشخصيات مبرور الوقت ،فإ ّن األحزاب
ٍ
مشكالت عديدةً؛ مثل سلطوية القيادة ،والعجز عن
ظلَّت تعاين
التوحد ،وغياب الجامهريية ،والنخبوية ،وكونها جز ًءا من النظام إىل
انعكاسا للنظام
ح ٍّد كبري .ويف هذا السياق يرى الكاتب أ ّن بعضها كان
ً
عىل مستوى مصغر.
وأ َّمــا املعارضة املقبولة ،فهي منظامت حقوق اإلنسان ،وحركة
كفاية ،والجمعية الوطنية للتغيري .ويرى الكاتب أ ّن هذه املنظامت
والحركات عىل الرغم من تخطيها بعض الخطوط الحمراء؛ مثل حركة
كفاية التي كرست رفض النظام للتظاهر ،وكرست أيضً ا حاجز نقْد
ٍ
حركات نخبوي ًة
الرئيس ومرشوع التوريث ،فإنها ظلت يف النهاية
نزول كافيًا ،وأ ّن النظام احتاج
محدودة التأثري ،ومل تنزل إىل الجامهري ً
إليها ألسباب مختلفة؛ مثل إضفاء الرشعية واللربالية عىل سياساته،
والحصول عىل مساعدات خارجية.
ويرى الكاتب أ ّن النظام م َّر بأكرث من مرحلة .فقد كان أكرث ليربالي ًة يف
عقده األول ،ث ّم مال إىل ق ْمع التيارات الدينية يف عقده الثاين بسبب
رصاعه مع الجامعات املسلحة ،ونجاح الجامعات السلمية؛ كاإلخوان
يف النقابات وانتخابات الربملان .أ َّما يف التسعينيات فقد سمح بصعود
عدد كبري من املنظامت الحقوقية ومنظامت املجتمع املدين التي
وصل عددها إىل اآلالف ،ولك ّن الناشط منها عىل نح ٍو ج ِّدي اقترص
عىل العرشات تقري ًبا.
وبعد انفتاح موقَّت ،عام  ،2005أ َّدى إىل صعود حركة كفاية وفوز
اإلخوان بنسبة كبرية من انتخابات مجلس الشعب ،عاد النظام إىل
القمع واالنغالق مر ًة أخرى .وكانت انتخابات  2010التي مارس
فيها نظام مبارك التزوير الفج ذات داللة عىل انسداد رشايني
النظام؛ ما م َّهد الطريق لثورة يناير.
وأ َّما املعارضة األكرث تهدي ًدا للنظام فكانت املعارضة "اإلسالمية"؛
ذلــك أ ّن املعارضة املسلحة  -كجامعتي الجهاد والجامعة
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اإلسالمية ..إلخ – مل تكن تعرتف به ،واستخدمت القوة ضده .وكانت
املعارضة السلمية املتمثلة باإلخوان تهدي ًدا أساسيًّا له ،ومل يكن
ذلك لسبب أيديولوجي كام يرى الكاتب؛ إذ إنه يشري إىل أ ّن النظام
كان يستخدم الدين إلضفاء الرشعية الدينية عىل قراراته السياسية
ونظامه ،ومن ذلك استخدامه للمفتي واملؤسسات الدينية كاألزهر
أصل ،وأ ّن السبب
مثل ،وإىل أ ّن نظام مبارك مل يكن أيديولوجيًّا ً
ً
الرئيس لتهديد اإلخوان له كان قدرتهم عىل العمل مع الناس.
ويرى الكاتب ،يف هذا السياق ،أ ّن اإلخوان أدركوا أ ّن باب املشاركة
السياسية مقفول أمامهم ،ويذكر تع ُّرض أكرب قادتهم؛ كخريت الشاطر،
وعبد املنعم أبو الفتوح ،وعصام العريان ،للسجن بسبب نجاحهم يف
االنتخابات .لذا ترددت الجامعة يف الدفع بهم يف االنتخابات التالية،
مفضِّ ل ًة العمل عىل املستوى االجتامعي ،والتحول إىل حركة اجتامعية
كبرية .ولعل قدرة اإلخوان عىل الوصول إىل الناس يف مختلف مناطق
مرص وتنظيمهم أكرب تهديد مثلته جامعة معارضة مرصية لنظام
مبارك .فلم يُزعج النظام يشء أكرث من قدرة معارضيه عىل الوصول
إىل الجامهري .ويف هذا السياق تكمن أزمة كثري من معاريض مبارك؛
وهي اقتصارهم عىل حركات نخبوية باألساس.

قواعد المنافسة غير الديمقراطية
يقول الكاتب إ ّن رجال النظام كانوا يدركون دامئًا ،خالل منافستهم
للمعارضني املختلفني ،أ ّن للنظام اليد الطوىل ،وأنه هو الذي يضع
قواعد اللعبة ،والذي يقدر عىل ق ْمع معارضيه .وعىل الرغم من
ذلك كان يجري التنافس ،ويخرس رجال النظام أحيانًا كام حدث يف
انتخابات  .2005وقد كان النظام يوظّف هذه الخسائر يف صعود
قيادات جديدة داخله من ناحية ،ويف إضفاء مسحة من الرشعية
السياسية واللربالية عىل سياساته من ناحية ثانية ،ويف تنفيس الغضب
الشعبي وإدراك مواطن الخلل يف النظام وف ْهم املطالب الجديدة
للناس من ناحية أخرى.
وظل الجميع مدركًا أ ّن عملية التنافس بني رجال النظام واملعارضني
ّ
ال تُؤث ِّر يف النظام وطبيعته ،وال تهدف إىل إسقاطه ،ولكنها تتنافس
كل فرتة ألهداف قمعية وللحفاظ
داخله ،وفقًا لقواعد معروفة تتغري ّ
عليه (مثل قواعد االنتخابات بالقامئة أو فرديًّا) ،وأ ّن القرارات امله َّمة
تُصنع بعي ًدا من مساحة التنافس بني النظام ومعارضيه.

العدد ٩
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ومع نجاح معاريض النظام يف استخدام املساحة املتاحة إلحراج النظام
وتوسيع مساحات الحركة داخله؛ مثل استخدام املحاكم يف تحدي
تزوير االنتخابات ،واستخدام االنتخابات لكشف دعاوى الدميقراطية
التي كان يرددها الجميع وال يعتقد أحد أنها موجودة ،واستخدام
النقابات لتدريب الكوادر وإيجاد املنابر ،واستخدام اإلعالم لتوسيع
مساحة الخطاب املعارض للنظام ،كان الخطاب السيايس واملامرسة
وجهي لعملة واحدة ،وهي السعي لتوسيع
السياسية للمعارضة
ْ
مساحات عمل املعارضة ضمن النظام نفسه.

مثَّله املجلس العسكري يف فرتة الحكم االنتقالية ،سعى إلعادة ف ْرض
النظام وقواعد لعبة جديدة بعد الثورة؛ وذلك من خالل قوانني تح ُّد
من التظاهر ،وف ْرض قيود عىل عمل منظامت املجتمع املدين .ث ّم إ َّن
الكاتب يتساءل :أتتمكن املعارضة املرصية من طرح قواعد جديدة
ومفتوحة ودميقراطية ،ومن ترسيخها للتنافس داخل النظام الجديد
تظل وف َّي ًة لقواعد التنافس داخل النظام القديم الذي عاشت
أم ُّ
داخله عقو ًدا؛ فرتىض بالتنافس داخل النظام من دون التمكن من
صناعة القرارات امله َّمة داخله؟

أزمة المعارضة
بعد سقوط النظام

تقييم

يرى الكاتب أ ّن سقوط مبارك مثَّل أزم ًة للنظام واملعارضة م ًعا؛
فكالهام تعلَّم قواعد اللعبة السلطوية مبرور الوقت ،وأصبح جز ًءا من
خربتها وتجربتها السياسية .وأ َّما تغيريها ،فقد بات أم ًرا صعبًا بالنسبة
إليهام .ويرى الكاتب أيضً ا أ ّن املعارضة ،بعد سقوط مبارك الذي مل
يكن سقوطه سقوطًا للنظام ،ظلَّت تعاين املشكالت نفسها؛ فاألحزاب
اللربالية واليسارية ظلَّت موالي ًة للنظام ،وبعض رموزها سارع إىل
املشاركة يف حكومات املجلس العسكري ،واإلخوان عانوا "حدو ًدا
فرضوها عىل أنفسهم" ،وعاىن الجميع االنقسام والعجز عن التوحد،
وعاىن املثقفون النخبوية وضعفًا يف القدرة عىل العمل مع الجامهري.
ويشري الكاتب إىل تناقض اللحظة التي تلَت الثورة املرصية،
فالدميقراطية تش ِّجع التنافس السيايس بني القوى املختلفة ،ولك ّن
إسقاط النظام السلطوي يتطلب تو ُّحد معارضيه .ث ّم يشري يف
خامتة كتابه إىل مرور املعارضة بعد الثورة برؤية متَّسمة بالضبابية
ّ
والشك ألكرث من سبب؛ ذلك أ ّن التحول إىل الدميقراطية عملية
صعبة غري مضمونة النجاح ،وتحتاج إىل ٍ
وقت طويل .عالو ًة عىل
أ ّن نتائج االنتخابات مل ت ُع ْد معروف ًة بسبب سقوط قواعد التنافس
يف النظام القديم .ويف هذا السياق يجب أن نذكر أ ّن إنهاء الكتاب
كان قبل انقالب يوليو  ،2013كام يظهر ذلك من خالل محتواه.
ويقول الكاتب إ ّن نظام مبارك الذي مل يسقط سقوطًا كل ًّيا ،والذي

ذكرنا أ ّن أهمية بداية الكتاب تنبع من إطاره املفاهيمي بد ًءا من

تعريف ال ُّنظم السلطوية ،وأنواعها ،وكيفية سامح بعضها بح ِّيز من

الح ِّريات اللربالية ألسباب مختلفة ،إىل التفريق بني وظائف املعارضة

يف النظم الدميقراطية من ناحية ،والنظم السلطوية من ناحية أخرى.
وهذه التفرقة مه َّمة للغاية؛ فعىل سبيل املثال حكم بعضهم عىل
اإلخوان وحزبهم يف مرص بعد الثورة وكأنهم كانوا يعيشون طوال

حياتهم يف نظام دميقراطي .ويف الحقيقة عاش اإلخوان وغريهم – كام
يساعدنا الكتاب عىل فهم ذلك – يف نظام سلطوي ،وتعلموا القيام
بوظائف معينة متاحة داخل هذا النظام.
أ َّما فكرة الكتاب املحورية الثالثة فهي تصنيف األحزاب املعارضة يف
مرص وفقًا لوظائفها يف النظام السلطوي ،وتفصيل تلك الوظائف من
حيث تهديدها للنظام ،وقد كان أكرثها تهدي ًدا له العمل املبارش مع
مدخل مفي ًدا للغاية من جهة فهم أخطاء
ً
الناس .لذا يُع ُّد هذا الكتاب

كثرية وقع فيها رشكاء الثورة املرصيون خالل سنوات الثورة األوىل ،ومن
جهة النصح ،ولو عىل نح ٍو غري مبارش ،بالصرب عىل القوى السياسية

يف فرتات التحول الدميقراطي .ولعل فكرة "التحول الدميقراطي"،
عم يجب توقُّعه من خاللها ،تُ ثّل يف ح ِّد ذاتها منظو ًرا مفي ًدا
ً
فضل َّ

لدراسة وضع املعارضة املرصية بعد عام  ،2011إذا جرت االستفادة
من محتوى هذا الكتاب.

