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احمل����توي��������������������ات:
عوامل ضعف األحزاب السياسية في مصر                             د.ي��س��رى ال��ع��زب��اوى

التحالفات السياسية بعد 25 يناير                                                               عبد الغفار شكر

برملان مصر املقبل تغيب عنه األحزاب املدنية الناشئة بعد ثورة 25 يناير                   خالد داود

املستقبل السياسي لبقايا احلزب الوطنى بعد ثورتني                                                       د.حنان أبوسكني

أوضاع األحزاب الناصرية منذ 30 يونيو 2013         حبيبة محسن

التنظيمات اليسارية بعد ثورة يناير-  ثورة الفرص وارتباك األداء      محمد العجاتي

األحزاب الدينية  والعمل السياسي حلركتي اإلخوان املسلمني والسلفية في مصر بعد يناير 2011      د.ابتسام حسني

بعد مرور ثورتني الزالت تتسم األحزاب القديمة واجلديدة بالضعف السيايس والتنظيمي، فعىل الرغم من إلغاء القيود التنظيمية 
والقانونية لتأسيس األحزاب واحلرص عىل نزاهة العملية االنتخابية، إال أهنا مل متثل فرصة هلا يف متثيل املصالح املتعددة داخل 

املجتمع، كام أن سيطرة عدد من رجال األعامل عىل العمل احلزيب أدى إىل غياب التنافسية وانتشار ظاهرة رشاء األصوات.

أدت ثورة 25 يناير إىل نوع جديد من التعددية احلزبية حيث ُفتح الباب إلنشاء أحزاب جديدة وإلغاء القيود بشأن تأسيسها، 
ونتيجة الرصاع عىل مستقبل النظام السيايس أصبحت هناك حاجة إلنشاء حتالفات بني هذه األحزاب للحصول عىل أكرب عدد من 
مقاعد جملس الشعب آنذاك الذي كان يشكل جلنة إعداد الدستور اجلديد، إال أن هذه التحالفات مل تتوافر لدهيا مقومات خوض 

املعركة االنتخابية من كوادر مؤهلة للرتشح وتتمتع بنفوذ سياسى.

عىل الرغم من الدور الذي لعبته األحزاب املدنية السيام التي نشأت يف أعقاب ثورة 25 يناير يف مواجهة حكم اإلخوان، إال أهنا 
تواجه واقًعا صعًبا خاصة عىل املستوى التنظيمي نتيجة اخلالفات الداخلية وإعالن عدد من رؤسائها استقالتهم من مناصبهم، 

عىل نحو قد ال جيعلها ذات تأثري يف جملس النواب املقبل رغم عدم تعجل النظام يف إجرائها. 

عىل الرغم من سن الترشيعات التي هدفت إىل عزل أعضاء احلزب الوطني من احلياة السياسية عام 2011، وكذلك حل احلزب 
يف أبريل من نفس العام، ونص دستور 2012 يف مادته 232 عىل عزل قيادات احلزب، إال أن اتباع هذه السياسات مل حتد من 
النفوذ السيايس ألعضائه. كام مّثلت ثورة 30 يونيو إضافة إىل ضعف األحزاب املدنية وأحكام الرباءة لرموز النظام األسبق فرصة 

لتصدرهم للمشهد السيايس.  

التيار  أحزاب  أداء  تنعكس عىل  مل  أهنا  إال  يونيو  يناير و30  بعد 25  السيايس  النظام  التي طرأت عىل  التغريات  الرغم من  عىل 
النارصي التي من أبرزها احلزب العريب الديمقراطي النارصي وحزب الكرامة. كام أن طبيعة هيكل الفرص السياسية املتاحة 
دفعها لالنخراط يف حتالفات أكرب من أجل تقليل تكلفة العمل العام والعمل السيايس، السيام مع تراجع أشكال العمل اجلامعي 

خارج اإلطار املؤسيس.  

عىل الرغم من بروز نشاط التنظيامت اليسارية يف املرحلة السابقة عىل ثورة يناير ودورها يف احلراك االجتامعي الرافض للسياسات 
االقتصادية التي اتبعها نظام مبارك، إال أن ذلك مل ينعكس عىل مستوى تطور التنظيم اليساري بعد الثورة، حيث تعددت تنظيامهتم 
وسياساهتم، فاختار االشرتاكيون الثوريون االستمرار يف امليدان وتشكيل حتالفات وجبهات مع القوى الشبابية، بينام اجته اليسار 

الديمقراطي إىل تأسيس حزب سيايس. كام أن املكاسب التي حققها بعد 30 يونيو رسعان ما فشل يف االستفادة منها.   

أدت التحوالت السياسية التي مرت هبا مرص بعد ثورة 25 يناير إىل بروز األحزاب الدينية املنبثقة عن احلركات اإلسالمية خاصة 
النشاط  تابعة ال متثل حمور  باإلضافة ألحزاب أخرى  السلفية، وتبلورها يف حزبني رئيسيني  املسلمني والدعوة  مجاعة اإلخوان 
االستمرار  من  تتمكن  مل  أهنا  إال  يناير 2011  بعد  ما  الرغم من صعودها يف  األدوار. وعىل  لتقسيم  فرصة  مؤيدة ومتثل  لكنها 

باستثناء حزب النور الذي حافظ عىل وجوده السيايس اآلمن. 
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* ساعد فى إعداد هذا العدد األستاذ حازم عمر، الباحث املساعد فى مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، وله جزيل الشكر والتقدير
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أزمة األحزاب السياسية ىف مرص

وضعية  يف  اليسارية  التنظيامت  كانت  يناير   25 ثورة  عشية 
استثنائية، فكرة الثلج التي صنعتها مظاهرات دعم االنتفاضة 
أساسًيا  جزًءا  اليساري  التيار  وكان  كفاية،  حركة  مع  وكربت 
عىل  السابقة  اخلمس  السنوات  يف  أودت  قد  كانت  منها، 
احتجاجات  بني  ما  االجتامعي،  احلراك  من  موجة  الثورة عىل 
واملهنيني.  الفالحيني  مثل  عدة  قطاعات  وطالت  للعاملني 
االقتصادية  للسياسات  الرافض  االجتامعي  احلراك  زخم  بدأ 
النيوليربالية، يف أعقاب انتخابات الرئاسة يف 2006، وكانت 
أبعاد اجتامعية  فئوية ذات  أو  االحتجاجات يف جمملها مطلبية 
سبق  التي  املبارشة  السياسية  املطالب  عن  بعيدة  واقتصادية 
نسبة  بلغت   2009 عام  ففي  طرحها،  كفاية  مثل  حلركات 
االحتجاجات 28% من جممل احلاالت التي تم رصدها، تالها 

االعتصام بنسبة 26% ثم اإلرضاب عن العمل بنسبة 20 %.
للحركة  إرضاب  أول   2006 ديسمرب  يف  املحلة  إرضاب  كان 
أيام،  لثالثة  استمر  كبرية،  حتول  ونقطة   ،1994 منذ  العاملية 
مطالبهم،  وتنفيذ  العامل  مع  للتفاوض  احلكومة  واضطرت 
وأسس لقاعدة تعامل الدولة ورجال األعامل مع اإلرضابات، 
العقارية  الرضائب  موظفو  أرضب  حيث   2007 سبتمرب  ويف 
منتخبة  اإلرضاب  لقيادة  جلنة  وشكلوا   ،2007 سبتمرب  يف 
ديسمرب  هناية  يف  إرضاهبم  ونجح  املختلفة،  املحافظات  من 
املرضبون  انتهج  قد  وهنا  املطالب،  معظم  حتقيق  يف   2007
جلنة  مصري  ليقرروا  العامل  اجتمع  حيث  تنظياًم،  أكثر  هنًجا 
مستقلة  لنقابة  حتويلها  هو  القرار  وكان  اإلرضاب،  قيادة 
واالنسحاب بشكل مجاعي من النقابة الرسمية املوالية للدولة، 
وهبذا انطلقت حركة النقابات املستقلة يف مرص والتي اتسعت 
األكثر  اإلرضاب  كان  ثم  نقابة،  مائتي  من  أكثر  لتشمل  اليوم 
للعامل،  أعنف إرضاب  أبريل 2008    6 قوة، وكان إرضاب 
حتول من دعوة إرضاب عاميل لعامل رشكة املحلة إىل إرضاب 
الذين  الفكرة  املدونني والشباب املرصي  تبني بعض  بعد  عام 
جانب  إىل  وذلك  أبريل،   6 شباب  بحركة  ذلك  بعد  عرفوا 

تلك  شهدت  املعارضة. كام  األحزاب  وبعض  كفاية  حركة 
وغري  جديدة  قطاعات  بني  االحتجاجات  انتشار  أيًضا  الفرتة 
مألوفة يف املجتمع املرصي، مثل سائقي املقطورات، والصيادلة 

واألطباء، وخرباء وزارة العدل، واملعلمني، واإلعالميني.
اليساري يف  التنظيم  تطور عىل مستوى  نجد  مل  ما سبق،  رغم 
هذه املرحلة، والتي من املفرتض أن يمثل هذا احلراك هلا فرصة 
للتجنيد وطرح الرؤي بل والظهور للمجتمع بشكل قوى. بل 
احلراك  هذا  استخدام  بعدم  تنادي  عديدة  أصوات  هناك  كان 
لذلك وفصله عن أي تنظيم أو عمل سيايس. فظلت خريطة 
اليسار عىل ما هي عليه، حيث كان املمثل الرسمي لليسار حزب 
التجمع الذي نشأ ليضم يف داخله تيارات يسارية متعددة متثل 
معارضة واضحة للنظام السيايس االقتصادي الذي تشكل يف 
عهد السادات مبنًيا عىل سياسات االنفتاح االقتصادي واتفاقية 
يقدم  األلفني وهو ال  بداية  إىل  قد وصل  وكان  ديفيد،  كامب 
أي معارضة هلذا النظام الذي ظل مستمًرا يف ظل حكم حسني 
السيايس  اإلسالم  تيارات  يواجه  حزب  يمثل  إنام  مبارك، 
بأفكارها الفاشية، مع انصهار شبه كامل للتيارات املختلفة فيام 
سمي بالثقافة التجمعية، وإن ظل احلزب الشيوعي املرصي هو 

الكيان الوحيد الظاهر داخل احلزب. 
أي أنه ما قبل الثورة، كان هذا احلزب قد فقد الشكل والدور 
مما  أكثر  القائم  السيايس  النظام  من  نفسه كجزء  يقدم  وأصبح 
يقدم نفسه كبديل له. حتى أنه قبيل ثورة يناير قد رصح رئيسه 
ألن  يناير   25 ثورة  يف  يشارك  لن  بأنه  السعيد  رفعت  آنذاك 
منظميها »شوية عيال«. وخارج هذا احلزب نشأت جمموعات 
يسارية صغرية عملت من خالل تنظيامت غري رسمية سنتناول 
بارزين وحمل جدل دائم تشكال خالل العرش  منهام نموذجني 
سنوات السابقة للثورة، أحدمها هو التيار الرتوتسكي والذي 
اليسار  تيار  كان  واآلخر  الثوريني  اإلشرتاكيني  تيار  يف  متثل 
أصدروا  التي  املجلة  باسم  يعرف  كان  والذي  الديمقراطي، 
اإلشرتاكيني  قبل  بينام  »البوصلة«.  األعداد  من  جمموعة  منها 

محمد العجاتي
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذى مل��ن��ت��دى 
ال��ب��دائ��ل ال��ع��ريب ل��ل��دراس��ات*

التنظيمات اليسارية بعد ثورة يناير � ثورة الفرص وارتباك األداء

* يتوجه الرباحث بالشكر إىل األستاذ مينا سمري ملساعدته ىف مجع املادة العلمية
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يف  معهم  والتنسيق  اإلخوان  مع  تكتيكًيا  التحالف  الثوريني 
قضايا يف مواجهة نظام مبارك، نجد أن تيار اليسار الديمقراطي 
اإلسالمية  التيارات  من  التجمع  بموقف  أشبه  موقًفا  أخذ  قد 
ككل، وصل إىل اختاذ موقف سلبي من حزب اهلل يف حربه ضد 

إرسائيل يف 2006. 
وقد غلب عىل اإلشرتاكيني الثوريني النشاط امليداين فتواجدوا 
التي  السياسية  واجلبهات  واملصانع  اجلامعات  يف  ما  بدرجة 
تشكلت خالل هذه الفرتة مع إصدارات يف معظمها ختدم هذا 
اهلدف، أما الديمقراطيني فكان تركيزهم نظرًيا أكثر، لذا يمكننا 
الدراسات،  ومراكز  اجلامعات،  أساتذة  وسط  نجدهم  أن 
وانعكس ذلك يف جملة البوصلة التي كانت حتاول طرح رؤية 
جديدة لليسار. إال أن التيارين مجعهام نفس اإلشكاليتني وهي 
اإلشكاليات الداخلية التي كانت تؤدي إىل االنشقاقات دائمة، 
والرتكيز عىل الرصاع بني أبناء التيار اليساري إلثبات من منهم 

يمثل املوقف اليساري الصحيح.
االرتباك  العسكري،  املجلس  فرتة  خالل  اليسارية  التنظيامت 

التنظيمي: 
بينام كان موقف التجمع، احلزب الرسمي كام أسلفنا من الدعوة 
اخلاصة ب� 25 يناير 2011، كانت التنظيامت اليسارية األخرى 
جزًءا أساسًيا من اإلعداد لليوم، فإئتالف شباب الثورة الذي 
مناطقهم  يف  منخرطني  أفراده  كان  والذي  امليدان،  من  أعلن 
خمتلفة،  مناطق  من  انطلقت  التي  للمظاهرات  األعداد  يف 
وكانت جتمعهم لقاءات تنسيق كان من بينهم أعضاء من تيار 
الديمقراطي،  اليسار  تيار  عن  وممثلني  الثوريني،  اإلشرتاكيني 
فاختار  ملنهجه  منهم  عاد كل  مبارك  فبعد سقوط  ذلك  ورغم 
األكرب  والرتكيز  امليدان  يف  االستمرار  الثوريون  اإلشرتاكيون 
القوى  مع  وجبهات  حتالفات  وتشكيل  الثوري  املسار  عىل 
الديمقراطي  اليسار  اجته  بينام  األرض.  عىل  املوجودة  الشبابية 
حزب  تأسيس  يف  ورشع  السيايس  املسار  عىل  للرتكيز  أكثر 
ال  هذا  االجتامعي.  الديمقراطي  املرصي  احلزب  هو  سيايس 
كان  تركيزه  ولكن  اآلخر  املسار  يف  يساهم  مل  كالمها  أن  يعني 
يتمكن  مل  لذلك  باختياره،  قام  الذي  املسار  عىل  أكرب  بشكل 
اإلشرتاكيون الثوريون من إنجاز مهمة بناء احلزب الذي سعوا 

إليه »حزب العامل والفالحني«1.
ويف هذا التوقيت، ويف ظل زخم يرفع شعارات مرتبطة باليسار 

تنظيم  جانب  من  الثورة  بعد  حماولة  هو  والفالحني  العامل  حزب   �  1
االشرتاكيني الثوريني لبناء حزب مجاهريي يضم فئات واسعة من العامل 
والفالحني، وكيل مؤسيس احلزب هو املناضل اليساري كامل خليل، إال 

اهنم مل يتمكنوا من مجع العدد املطلوب للتأسييس )5000 عضو(

اجتامعية«  إنسانية، عدالة  كرامة  »عيش، حرية،  مبارش  بشكل 
التيارين وأفراد غري منتمني  طرحت جمموعة من املنشقني عن 
لتنظيامت، جتميع اليسار يف حزب واحد هو حزب »التحالف 
خرجت  جمموعة  له  انضم  أن  لبث  وما  االشرتاكي«،  الشعبي 
وحصل  الثورة،  بعد  جرت  التي  انتخاباته  بعد  التجمع  من 
تأسيسه.  عىل  املوافقة  عىل  أكتوبر2011  يف  اجلديد  احلزب 
الربملانية األوىل  بأيام االنتخابات  ليخوض حتت مظلته بعدها 
بعد الثورة حتت قائمة الثورة مستمرة. وضم التحالف ائتالف 
شباب الثورة، وحركة 6 أبريل، وجمموعة دعم حممد الربادعي، 
الديمقراطية.  اجلبهة  حزب  وشباب  والعدالة  احلرية  وحركة 
التأسيس  حتت  األحزاب  من  جمموعة  أيًضا  التحالف  وضم 
وهي، احلزب اإلشرتاكي، وحزب التحالف املرصي، وحزب 
التيار املرصي، وحزب التيار املرصي وحزب مرص احلرية كام 

ضم حزب واحد مؤسس وهو حزب املساواة والتنمية.
وطرح  االنتخابات،  هذه  الثوريون  اإلشرتاكيون  قاطع  بينام 
الديني  التيار  صعود  مواجهة  أولوية  الديمقراطي  املرصي 
وشكل حتت مسمى الكتلة املرصية حتالًفا مع أعتى األحزاب 
الكتلة  حتالف  وهو  األحرار”  “املرصيون  فكًرا  النيوليربالية 
املرصية، وكان من البدهيي واتساًقا مع مواقفه التارخيية أن نجد 
التحالف  عكس  عىل  التحالف.  هذا  يف  طرًفا  التجمع  حزب 
الشعبي الذي رأى أن املهمة يف هذا الوقت هو نقل الثورة من 
امليدان إىل الربملان، فالتحالف جيب أن يكون مبنًيا عىل أساس 

مطالب الثورة وليس عىل مواجهة خصم سيايس.
احلزب  حصد  الثورة،  بعد  األوىل  الربملانية  االنتخابات  ويف 
 ،%3.15 بنسبة  مقعًدا   16 االجتامعي  الديمقراطي  املرصي 
أما   ،%1.57 بنسبة  مقاعد   8 مستمرة  الثورة  حتالف  وحصد 
أنه  إال   .%0.59 بنسبة  مقاعد   3 حصد  فقد  التجمع،  حزب 
الواضح عدم رضاء  العمل كان من  الربملان وبدء  بعد تشكل 
يف  برز  ما  وهو  العسكري،  املجلس  أداء  عن  اليسار  تيارات 
رضورة  عن  الثوريني  اإلشرتاكيني  يف  قيادات  ترصحيات 
القيادات،  هذه  يستبعد  املؤسسة  داخل  ثوري  تغيري  أحداث 
عىل غرار ما قام به الضباط األحرار عام 1952. أو من نواب 
التيار املرصي الديمقراطي بعد مذبحة األلرتاس يف بورسعيد، 
ذلك  تعكس  اإلشرتاكي  الشعبي  التحالف  بيانات  وكانت 
وكيل  عضوية  رفض  التحالف  حزب  كان  وإن  بوضوح. 
العسكري،  للمجلس  االستشاري  للمجلس  آنذاك  مؤسسيه 
املجلس،  هذا  يف  ممثل  له  كان  الديمقراطي  املرصي  أن  نجد 
وأعلن  التنويرية،  معركته  يف  موقفه  ذات  عىل  التجمع  وظل 
فكر  حتقيق  من  بكثري  أهم  العام  الصالح  أن  عن  التجمع 
عىل  والعمل  الوطني  العمل  يف  االنخراط  إىل  ودعا  سيايس، 
رعاية الوطن وسالمته ومحايته من التطرف واإلرهاب، وعاد 
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أزمة األحزاب السياسية ىف مرص
احلزب لرتكيز هجومه مرة أخرى عىل التيارات اإلسالمية دون 

تقديم معارضة أو بدائل للسلطة.
يف  اليسارية  التنظيامت  تتمكن  مل  الثورة،  قبل  حدث  وكام 
الشارع والذي كان يعرب عن  الزخم املوجود يف  االستفادة من 
التحالف  يتمكن  مل  حيث  وأفكاره،  شعاراته  عرب  يساري  ميل 
الشعبي والديمقراطي االجتامعي من تأسيس أحزاهبم إال من 
فاألول  التجنيد،  آليات  عرب  القانوين  العدد  استكامل  خالل 
من  والثاين  إليه،  لتنضم  التجمع  من  خترج  ملجموعة  احتاج 
التجمع  أما  العدد.  ليستكمل  يمينه  تيار عىل  خالل حتالف مع 
ليذهبوا  التارخيني  فقد شهد خروج جمموعة كبرية من أعضائه 
كام أرشنا للتحالف الشعبي، ومل يتمكن اإلشرتاكيون الثوريون 
من استكامل العدد القانوين حلزب العامل والفالحني الذي كانوا 
يسعون لتأسيسه. كام جتدر اإلشارة هنا ملحاولتني ملا تكتمال، مها 

احلزب اإلشرتاكي املرصي واحلزب الشيوعي املرصي.
الثوري  املسار  بني  املرصية  الثورة  أصاب  الذي  االنفصال 
والسيايس، إضافة إىل القادمون اجلدد بروح امليدان ليامرسوها 
داخل األحزاب، كانت اإلشكاليات األكرب يف مواجهة اليسار 
املرصي، مما أدى إىل ارتباك تنظيمي ما بني خربات العمل حتت 
نظم قمعية بأسقف منخفضة حتت شعار “السياسة فن املمكن” 
وطموحات ثورية لشباب شعارهم “يا نجيب حقهم يا نموت 
زهيم”، وما بني هذين الشعارين من تباين من االنبطاح للوضع 
اليسارية يف  التنظيامت  أزمة  كانت  الراديكالية،  قمة  إىل  القائم 

فرتة حكم املجلس العسكري.
الشعارات  رصاع  اإلخوان،  حكم  فرتة  يف  اليسارية  التنظيامت 

واألولويات:
املوقف  يف  تشاهًبا  األكثر  مريس”  “حممد  حكم  فرتة  كانت 
اإلخوان  مجاعة  حكم  معارضة  وهي  اليسار  أطراف  كافة  بني 
اإلنقاذ  جلبهة  الثالثة  الرسمية  األحزاب  وانضمت  املسلمني، 
التي مثلت الكتلة املعارضة هلذا احلكم. إال أن املقدمات مل تكن 

واحدة ومنهجية املعارضة كانت كذلك متباينة. 
وكعادته  الرئاسية،  باالنتخابات  اخلاصة  اإلعادة  جولة  ففي 
نجد التجمع يساند ممثل الدولة يف مواجهة ممثل اجلامعة، حيث 
أعلن احلزب دعمه ألمحد شفيق وعىل الطرف اآلخر يتمسك 
دائاًم  اإلسالميني  مع  “أحياًنا  بمقولة  الثوريون  اإلشرتاكيون 
ضد الدولة”. ليؤيدوا حممد مريس موضحني أنه ال يمثل الثورة 
مبارك. ويف  يواجه ممثل دولة  إليها ولكن بصفته  التي يدعون 
املنتصف وقف احلزب الديمقراطي االجتامعي بسبب تشكيل 
تبلور يف عدة جبهات ليس فقط يسار ويمني،  احلزب والذي 
شبابية  وكتلة  االنتخابات  حمرتيف  من  كتل  داخله  تشكلت  بل 
للسياسية  اجلدد  القادمون  من  أخرى  وكتلة  راديكالية،  أكثر 

بعد الثورة. وبالتايل مل يستطع احلزب حسم موقفه وترك حرية 
االختيار ألعضائه. 

أما حزب التحالف فكان أوضح وأكثر حساًم ودًعا إىل مقاطعة 
عرب بيان له حتول عنوانه إىل شعار يرفع ويستخدم يف مناسبات 
اليسار  أطراف  كافة  يستخدمه  أن  إىل  امتد  أنه  حتى  عدة، 
كمقدمة لطرح موقفهم حتى لو كان مضمونه ال يتفق مع هذه 

العبارة “الثورة ال ختتار بني أعدائها”.
أما عىل مستوى منهج املعارضة، فقد جاء من تيار اإلشرتاكيني 
أن  أساس  عىل  التحالف،  حزب  يف  كبري  وقطاع  الثوريني 
فرق  ال  وأنه  مبارك  نظام  سياسات  ذات  يطبق  مريس  نظام 
اإلعالن  بعد  ومن  اللحية،  يف  إال  و“مريس”  “مبارك”  بني 
احلراك  يف  التنظيامن  انخرط   ،2012 نوفمرب  يف  الدستوري 
الذي عاد للشارع مرة أخرى، بينام مال حزيب التجمع وقطاع 
واسع يف املرصي الديمقراطي إىل اعتبار اإلخوان مجاعة حتاول 
األساس.  هذا  عىل  مواجهتها  جيب  وأنه  املرصية  اهلوية  تغيري 
املسلمني  اإلخوان  من  موقًفا  فقط  تعكس  ال  الوضعية  وهذه 
والتيارات الدينية فحسب إنام تنبع من ارتباك نظري لدى قطاع 
باعتبارها  اليسارية  األيديولوجية  فهم  بني  اليسار،  من  كبري 
املجتمع  تقود  تقدمية  ثقافة  خللق  تسعى  تنويرية  أيدولوجية 
باألساس  األزمة  أن  تقوم عىل  العدل واحلرية، وبني رؤية  إىل 
أرضيتها اقتصادية، وجيب أن يتم تغريها عرب سياسات جذرية، 
ظل  ويف  املجتمع.  يف  التقدمية  الثقافة  لنرش  بدورها  ستؤدي 
رصاع حول األولويات اإليديولوجية يضيع جوهر القضية كام 
ضاعت فرص أخرى عىل التنظيامت اليسارية لتطوير حركتها 
الدولة  كنف  يف  إما  وظلت  مريس،  حممد  حكم  فرتة  خالل 
لفعل  ترتجم  ال  الشارع  يف  رصخات  صاحبت  أو  القديمة 

سيايس قادر عىل التغيري. 
التنظيامت اليسارية املرصية ما بعد 30 يونيو، هل من جديد؟

مع تصاعد احلراك ضد اإلخوان املسلمني وظهور فرص جديدة 
لليسار إلظهار بدائله ورؤيته التقدمية كبديل لفكر وممارسات 
حتت  انخرطت  قد  األربعة  التنظيامت  نجد  الدينية،  التيارات 
عباءات أوسع يف هذا احلراك، بينام سار التجمع يف ركب حركة 
الشعبي  والتحالف  الديمقراطي  املرصي  انخراط  زاد  مترد، 
بشكل أكرب يف جبهة اإلنقاذ، بينام سعى اإلشرتاكيون الثوريني 
يف تشكيل حتالف بديل عن جبهة 30 يونيو التي شكلها شباب 
مترد، مع قوى مثل شباب 6 أبريل وتيار التجديد اإلشرتاكي 
وحزب مرص القوية وشخصيات عامة حمسوبة عىل الثورة. إال 
أن كل هذه األحزاب والتنظيامت شاركت يف حراك 30 يونيو 
وكان هلا دور يف احلشد له، بعضهم يف ظل املجموعات الواسعة 
والبعض حتت شعار “ال لإلخوان ال لعودة نظام مبارك”. وبدا 
أن الرابح األكرب من 30 يونيو هو احلزب املرصي الديمقراطي، 
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امللف املرصى - العدد  14 - السنة الثانية
الذي اختري من بني أعضائه رئيس الوزراء “حازم الببالوي” 
ونائبه “زياد هباء الدين”، كام كان له متثيل بارز يف جلنة الدستور 
احلقوق  جلنة  مقرر  إليها  أوكل  التي  الصدى”  هدى  “د.  عرب 
إال أن بعد  واحلريات يف اللجنة ورئيسه “د. حممد أبو الغار”. 
احلزب  فقد  حملب”  “إبراهيم  حكومة  وتشكل  الوزارة  تغري 
كل أعضائه فيها، كام بدا من ترصحيات أعضاء جلنة الدستور 
فامزال  التجمع  حزب  أما  احلايل.  املسار  عن  رضائهم  عدم 
خيوض معركته ضد تيارات اإلسالم السيايس، واإلشرتاكيون 
النظام  مواجهة  الصف يف  توحيد  يطرحون رضورة  الثوريون 
احلايل، وأثار موقفهم من مجاعة االخوان جداًل واسًعا إذ يبدوا 
أهنم مازالوا يعملون بذات التكتيك السابق الذي حتول ليكون 
مع  “أحياًنا  للمراجعة  القابلة  غري  األيديولوجية  من  جزًءا 
اإلسالميني، دائاًم ضد الدولة” متغافلني عن تطورات حدثت، 
أمهها تويل هذه اجلامعة للحكم ملدة عام مما يستوجب مراجعة 
التحليل الذي بني عليه هذا التكتيك. أما حزب التحالف فمع 
ويف  األعضاء  من  عدد  منه  انسحب  يونيو   30 قبل  انتخاباته 
نوفمرب 2013 استقال منه ما يقرب من 280 عضو، بعد أن 
رأوا أن املجموعة التي جاءت من حزب التجمع قد سيطرت 

عىل احلزب وصادرت كل االجتاهات واآلراء األخرى فيه.
وقد زادت الرتتيبات التي أعقبت 30 يونيو من حالة الترشذم 
لليسار، فلم تتفق قوى اليسار عىل مستويات التعاطي مع النظام 
النظام، ومنهم من  يكون جزًءا من  أن  قبل  منهم من  اجلديد، 
قبل أن يدخل يف معرتك العملية الساسية يف جانب املعارضة، 
ومنهم من رفض النظام واعترب ما حدث بعد 30 يونيو إنقالًبا 
عسكرًيا، وطرح مقتل الناشطة شيامء الصباغ مطلع عام 2015 
التي تنتمي حلزب التحالف الشعبي برصاص الرشطة املرصية 
موقف  حول  التساؤالت  من  العديد  يناير  ثورة  ذكرى  عشية 
بعد 30  أنه  أي  احلايل.  النظام  مع  التعاطي  وآلياته يف  اليسار، 
يونيو وبكل التطورات مازال اليسار يطرح ذات التساؤالت، 
واملفاجأة األكرب التي يعرب عنها العديد من التحركات أهنم يف 
اليسار  وحدة  حول  القديمة  اإلجابة  لنفس  يصلون  األغلب 

وإهناء حالة الترشذم.
خامتة:

األحزاب  خمتلف  عند  تتبعه  يمكن  الذي  الثابت  اخلط 
والتنظيامت اليسارية يعرب عن عدم قدره عىل التطوير النظري 
وعن ارتباك تنظيمي أكثر مما يعرب عن ثبات يف املوقف واملبادئ، 
وهو ما قاد التنظيامت اليسارية يف مرص ما بعد الثورة إىل عدة 

إشكاليات أبرزها:
التحالف  تأسيس  حتى  التجمع  تأسيس  من  التوحد:  ·وهم 
التنظيمي،  منه  أكثر  الفكري  التوحد  هي  والفكرة  الشعبي 
تنظيم واحد  تيار واحد يف  باعتباره  اليسار  يتم مجع  أن  بمعنى 

يعرب عن التوجه اليساري، وليس باعتباره عدة تيارات تلتقي 
يف تنظيم واحد يتيح هلا منابر للحوار والتباين وإصدار موقف 

يعرب عن رؤية مشرتكة هلذا التيار.
املواجهة  أولوية  جتعل  إيامنية:  عقيدة  إىل  األيديولوجية  ·حتول 
الفكر  نظر  يف  خطًرا  أكرب  ألهنم  العقيدة  عىل  للخارجني 
أن  يمكننا  وبالتايل  هلا،  املخالفني  من  العقيدة  عىل  الدومجائي 
نتبني أن معارك اليسار مع بعضه البعض أكثر من معارك اليسار 
معارك  من  بكثري  أكثر  واألخرية  معه،  املختلفة  التيارات  مع 
يف  باستقطاهبم  سمح  ما  وهو  وسياستها.  السلطة  مع  اليسار 
الرصاع املدين الديني بمعناه التنويري وعدم قدرهتم عىل طرح 
رؤية بديلة تستند عىل ربط السيايس باالقتصادي واالجتامعي 

الذي من املفرتض أن يمثل نقطة القوة هلذا التيار. 
كل  حتاول  الوضعية  هذه  ظل  يف  غاية:  إىل  التنظيم  ·حتول 
جمموعة مل شملها عرب تأسيس تنظيم/ حزب ويصبح املقياس 
ارتباطه  مدى  وليس  للتباهي  التنظيم  هذا  حجم  مدى  هو 
الناس،  إىل  الوصول  مقياس  هو  التجنيد  ويكون  بالواقع، 
الحًقا  التنظيمية  اخلالفات  فتحل  والفاعلية.  التأثري  وليس 
من  وكان  والنظري.  البنيوي  املستوى  عىل  التطوير  من  بدياًل 
أبرز جتليات ذلك حماوالت التملص من املسئولية حفاًظا عىل 
أفراد  بعد دخول  الديمقراطي  اليسار  مع  مثلام حدث  التنظيم 
من احلزب للحكومة باإلدعاء أهنم ال يمثلون احلزب، أو رفع 
شعارات تستند عىل حتريك اجلامهري يف حالة التيارات الثورية 
دون القدرة عىل حتريك اجلامهري وحشدهم بالقدر الكايف مثل 
جتربة حزب العامل والفالحني التي مل ينجح التيار اإلشرتاكي 

الثوري يف انجازها.
·عدم القدرة عىل استيعاب الشباب اجلدد: ماليني من الشباب 
الذي كان يف امليادين كان يمثل ذخرية جديدة لليسار، إال أنه 
مع الوضعية السابقة كان من الصعب إدماج قطاعات عديدة 
من اليسار يف هذه التنظيامت، كام شهدنا كثرًيا منهم من انضموا 
تلبية  من  تتمكن  مل  ألهنا  هجروها  قد  وتنظيامت  أحزاب  إىل 
أو  باألفكار  املتعلق  النظري  املستوى  عىل  سواء  احتياجاهتم 
املرتبط بالواقع املعاش والسياق احلايل، أو بإدماجهم يف هياكل 

األحزاب بشكل فعال يمنحهم دور مالئم لطموحاهتم. 
التي  املراحل  بكافة  مروًرا  الثورة  قبل  من  املهدرة  الفرصة  كل 
تناولتها الورقة، يؤكد عىل أن أزمة اليسار املرصي أزمة ذاتية تتعلق 
أزمة موضوعية  أكثر من كوهنا  التارخيي،  ببنيته وقدراته ومرياثه 
هبذا  املهتمني  وعىل  املحيط،  السيايس  والظرف  بالسياق  تتعلق 
عىل  اليسار  داخل  لالنقسامات  عابر  مجاعي  بجهد  القيام  التيار 
املستوى النظري لتطوير أطروحات متنوعة تتعلق باليسار كفكر 
الذاتية  الضعف  نقاط  عىل  التغلب  خالهلا  من  يستطيع  وتنظيم، 

ليتمكن من االستفادة من الفرص املتاحة موضوعًيا. 


