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 واقع القوى الثورية وإمكانيات التقارب وقيوده

 (02/1/0212تقدير موقف )

 (1)د. أحمد تهامي

 مقدمة:

كشفت أحكام براءة مبارك عن وجود اتجاهات واسعة وعريضة ما تزال تحتفظ بارتباطاتها وتوجهاتها الثورية 

سي. وفي المقابل تختلف التقديرات حول واقع القوى  سيا ضادة على القرار ال على الرغم من هيمنة الثورة الم

صنع التغيير ولعب دور فعال في ال ساهمة في  ثورة، وهي تتراوح بين المبالغة في الثورية وقدرتها على الم

 تقدير حجم القوى الثورية ودورها السياسي أو االستهانة به وتجاوزه.  

ومصدر هذه اإلشكالية هو عدم التحديد الدقيق لطبيعة القوى الثورية وعمق امتدادها في األوساط السياسة 

سية أ سيا صرية، وذلك إلى جانب كون قوة هذه الحركات وقدرتها ال سبيًا متغيرًا بين لحظة تاريخية الم مرًا ن

سبي داخل هذه الحركات بين اتجاهات  سب االختالف الوزن الن سي إلى آخر. وأخيرًا ح سيا سياق  وأخرى ومن 

متعددة ومتعارضة في كثير من األحيان. وفي حين شكل ائتالف شباب الثورة مظلة مناسبة لنجاح ثورة يناير 

ـ فإن حركة تمرد نجحت في أن تكون  يوليو. ولذلك  0يونيو وانقالب  02المظلة الواسعة التي مهدت الطريق ل

 يثور التساؤل حول إمكانية تشكل إطار ثوري شبابي يكون مظلة للتغيير القادمّ؟

 

 

 

                                  
 األراء الواردة في هذه الدراسة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات، ولكن تعبر عن وجهة نظر كاتبها( 1)
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 أواًل: المقصود بالقوى الثورية:

شبابية التي دعت لثورة يناير  سية وال سيا سم على الموجة األولى من القوى ال شاركت في  0211يطلق هذا اال و

أبريل واالشــتراكيين الثوريين وحركة العدالة والحرية وذلك إلي جانب  6فعالياتها بقوة، وهى تشــمل حركة 

صفحة خالد سعيد وشباب اإلخوان والقوى السياسية مثل الكرامة وحركة كفاية وأنصار البرادعي والمستقلين. 

شباب الثورة أثناء يناير، ولك صراعات داخلية فيما بينها وقد عبر عنها ائتالف  ن تطورات ما بعد يناير أفرزت 

إلي حركة تمرد التي كانت  0210وظهرت قوى أخرى متعددة تدعي الثورية، حيث تحول مركز الثقل في يونيو 

سارية عليها وتحظى بدعم بعض  صرية والي سيطرة القوي النا شبابي في حركة كفاية بعد  تعبر عن تطور 

. ولم يعد اللفظ الدارج للقوى الثورية يشــمل القوى اإلســالمية التي تحتفظ لنفســها أجهزة الدولة والفلول

سوى حركة أحرار التي يمكن إدراجها  سمها الخاص علي الرغم من دورها في الثورة، ولم يبق  بموقع مستقل وا

 في القوي الثورية الشبابية رغم خصوصية موقفها وانتمائها إلى حركة حازمون.

 اهات داخل القوي الثورية تشمل:وهناك عدة اتج

 

 االتجاه األول: القوى الثورية الشبابية: 

يونيو إال إنها لم تكن تفضل سيطرة العسكر او االنقالب العسكري،  02علي الرغم من مشاركة هذه القوى في 

يوليو والذي ظهر في فكرة الميدان أو التيار الثالث أثناء  0وقد تراجع تدريجيًا دعم القوى الثورية لســلطة 

شه صار االنقالب في ال سي وأن صار الرئيس مر صراع بين أن ضم هذا الميدان احتدام ال ور األولي لالنقالب، وقد 

سي من  صري اللذين اندمجا في  6االتجاه الرئي صر القوية والتيار الم شتراكيين الثوريين وحزبي م أبريل واال

صفة عامة فقد  سرعة. وب شديد وتراجع دورها ب ضت لقمع  مرحلة الحقة من جهة، وحركة أحرار التى تعر
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شعبي  ضور ال ضعف الح سم أداءهم ب سام أثناء مرحلة ما قبل فض رابعة. ات سبب حدة االنق في الفعاليات ب

وقد تطور هذا التعاون بعد مذبحة رابعة وخروج البرادعي من مصــر وانســحاب أبو الفتوح إلي تطوير جبهة 

وفوجئت بقســوة رد فعل النظام الذي  0210صــمود الثورة التي اصــطدمت بالنظام في أحدام محمد محمود 

تها مثل أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة وعالء عبدالفتاح، وجاءت فعالياتها الثورية اعتقل أبرز قاد

سبيًا في يناير  ستخدام المحاكم  0212ضعيفة ن ضة األمنية وا شتداد القب ومظاهرات االتحادية في ظل ا

 لمعاقبة المنظمين والنشطاء. 

 

 اذ(:االتجاه الثاني: القوى الحزبية المدنية )شركاء جبهة اإلنق

سكري  سية التي كانت جزءًا من ثورة يناير ودعمت االنقالب الع سيا ضم هذا االتجاه القوى الحزبية والنخب ال ي

شعبية جعلها في موقف  ضنة  سام فيما بينها وعدم وجود حا ساته ولكن االنق س شاركت في بعض مؤ و

سطوة النظام، واحتاج النظام في البداية ل سواًء إلضفاء طابعًا ضعيف أمام قوة الدولة العميقة و هذه القوى 

شرعيته  سي لدعم  سي ساب هذا االتجاه إلي ثورة يناير التي يحتاجها ال سبب انت شرعيته ب رمزيًا وثوريًا على 

 والتوازن في مواجهة تغلغل أنصار مبارك وشفيق في مؤسسات الدولة.

شتراكي  ستور والتحالف اال شعبي وحزب الد ضم هذا االتجاه قوى التيار ال والحزب الديموقراطي االجتماعي ي

سارية والليبرالية الموجودة  صرية والي شبكات متنوعة من المثقفين والنخب النا وبعض أجنحة حركة تمرد و

ضايا  سلطة وهو يعارض توجهاتها في ق ضعيف لل شريك ال في أجهزة الدولة واإلعالم. وهذا االتجاه يمثل ال

مًا لحق ا ظاهر ويظهر دع قانون الت يات و طار الحر نه يتحرك في إ ظاهر ولك جاه األول في االعتراض والت الت

شرعية النظام او  شة  سمي ويتجنب مناق شكل ر سة االحتجاج ب سموح به من النظام ولم يلجأ إلي ممار الم

 االتهام بالعسكرة.
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 االتجاه الثالث: القوى المنسحبة من تحالف دعم الشرعية:

ص سلطة وت ضة لل شكل قوى ثورية ومعار ضم ت فها باالنقالب ولكنها فقدت الثقة في قدرة وفعالية وهو ي

ــاع مثل أحزاب الوطن، والوســس، واالســتقالل، والجبهة  تحالف دعم الشــرعية واإلخوان على تغيير األوض

سع خريطة  سع مع االتجاهين األولين واإلخوان يو شكيل تحالف أو سحبت على أمل ت سلفية، ولذلك ان ال

لبداية لالســتجابة لبعض التوجهات الداعية للمشــاركة في االنتخابات المعارضــة، وربما كانت تســعي في ا

ولكن فشل النظام واتجاه  ، أو وقعت تحت ضغوط من النظام و تحاول ايثار السالمة، أو أسباب أخرى،البرلمانية

القوي التقليدية والفلول للســيطرة علي البرلمان يجعلها أقرب لالســتمرار في خس مناهضــة االنقالب على 

 لمدى البعيد. .ا

 

 ثانيًا: االختالف والتوافق في المواقف والسياسات:

صري، فقد واجهت  شهد الم سبب التطورات المتالحقة في الم سات ب سيا تغيرت المواقف تدريجيًا وتنوعت ال

ضيلها اللجوء إلي القوى  سلطة االنقالبية عن التعاون معها وتف سبب عزوف ال القوى الثورية مأزقًا كبيرًا ب

قليدية ســواًء من أنصــار مبارك وشــفيق أو األحزاب التقليدية مثل الوفد والتجمع أو االعتماد علي جهات الت

عسكرية وكثير منها على عداء وعدم وفاق مع القوى الثورية. وفي المقابل شهد تحالف دعم الشرعية تفككًا 

ب االســتقالل وأخيرا إعالن في قمته بعد خروج الوســس والوطن وتململ الجماعة اإلســالمية، ثم خروج حز

 . 0212نوفمبر  02الجبهة السلفية خروجها، بعد تداعيات مظاهرات 
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 ويظهر تعدد وتنوع المواقف والسياسات بين االتجاهات المختلفة، علي النحو التالي:

 االتجاه األول: تمثله القوى الشبابية "الثورية":

شرعية السيسي أو يتخذ موقف المعارضة منذ مجزرة رابعة وقانون  سقوط  صراحة  التظاهر ولكنه لم يعلن 

االنقالب حتى اآلن، وذلك علي الرغم من معارضته الجذرية لمجمل سياسات ومواقف النظام، فالتوجه السائد 

يوليو بأنه ثورة مضــادة وانقالب علي يناير )وليس  0في الشــهور األخيرة هو وصــف ما حدم في مصــر منذ 

سي( وهو شتراكيين الثوريين و انقالب علي مر صا من قبل اال صو شي بقطيعة نهائية مع النظام خ  6ما ي

صا أن عبدالمنعم أبو الفتوح  صو صر القوية خ سة حزب م سيا ضوح في  أبريل، فيما يبدو أن هناك عدم و

وبعض قيادات حزبه تقدم مواقف متضــاربة تقربه أحيانًا من االتجاه الثاني خصــوصــًا من ناحية إمكانية 

 ة في انتخابات برلمانية.المشارك

 االتجاه الثاني: تمثله االتجاهات الحزبية العلمانية:

يعول على تحسين وضعه في معارضة السلطة مستفيدًا من ضغوط القوى الثورية والحراك الشعبي إلظهار 

ساعدته. وعلى عكس الطرف األول الذي ال يملك ما يخسره فإن هذا االتجاه م ا يزال قدرته على دعم النظام وم

يســعي لتحســين تمثيله في الســلطة من خالل البقاء في مناصــب معينة مثل المجلس األعلى للصــحافة 

ومجلس حقوق اإلنســان وذلك إلى جانب الرغبة في الحصــول علي نســبة جيدة في البرلمان والطموح إما 

ضعف الشعبية يبدو ان لتشكيل الحكومة او المشاركة فيها بنصيب وافر. وفي ظل قانون االنتخابات األخير و

ــة للنظام )مثال  تدريجيًا في موقع المعارض ــه  تدريجيًا على ذلك ويجد نفس هذا االتجاه يفقد المراهنة 

تصريحات حمدين صباحي في أعقاب الحكم ببراءة مبارك( ، ويمكنه التحول في لحظة معينة الي إلي المعارضة 

 الثورية في الشارع إن وجد الفرصة سانحة للتغيير. 
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 ثالثًا: معوقات التحالفات وآفاق التعاون المشترك:

 هناك الكثير من األسباب التى تعيق التحالفات بين تحالف دعم الشرعية والقوي الثورية:

صر وحدوي  -1 سيلة: علي الرغم من االتفاق علي األهداف العامة لثورة يناير كعن االختالف  حول الغاية والو

جانب الثورة المضــادة إال أن هناك اختالف حول الهدف الســياســي للتقارب، واســتهداف هذه القوى من 

سيلة  سي و شرعية يعتبر عودة مر ضادة، فتحالف دعم ال سيلة وتعريف الثورة والثورة الم الدقيق والو

ورفض كل ما ترتب  0211فبراير  10لتحقيق هذه األهداف بينما تريد القوي الشــبابية العودة إلي تاري  

سلطة منذ انقالب علي ما بعد ذلك من  سية فيقبل خريطة طريق ال سيا سارات، أما اتجاه القوي ال  0م

يوليو ويريد تحسين وضعه التفاوضي في معادلة السلطة بالتوافق مع السيسي لمواجهة أجنحة السلطة 

 الموالية لمبارك وشفيق.

القوي الثورية، حيث االسـتقطاب األيديولوجي حيث ينتمي التحالف للمرجعية اإلسـالمية التي ترفضـها  -0

تمثل القوى الثورية الشــبابية إما توجهات علمانية مباشــرة أو قوى عابرة لويديولوجية، بينما تمثل 

 االتجاهات الحزبية الثورية قوى قومية وناصرية تحمل ترام عداء لالتجاهات اإلسالمية.

سالمية في -0 صالح القوي اإل سبي حيث تميل الكفة كثيرا ل الحراك وفي االنتخابات، بينما  اختالف الوزن الن

شعبية، وفي المقابل تملك القوى الحزبية والثورية  تعاني القوى الثورية من ضعف قوتها االنتخابية وال

حضــورًا هامًا في المجال اإلعالمي وتعاطفًا خارجيًا يعتد به في اإلعالم العالمي، ونزولها الشــارع يحظي 

 معارضة السلطة االنقالبية واإلسالميين في نفس الوقت.دائمًا بتعاطف خارجي ألنها تجمع بين 

االختراقات الخارجية لهذه القوى ووجود اتجاهات متناقضة داخلها، فمعظم القوي األساسية سواء في -2 .1

 السلطة أو الخارج او حتى اإلخوان لديها نفوذ وجهات مؤيدة في أوساط القوي الثورية والشبابية.
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لداخل والخارج قادرة علي توجيه هناك مراكز قوي غير معروف -2 ة بدقة وممتدة بين الحركات واألحزاب وا

األفكار في القوى الشبابية وقادرة على إعاقة التعاون او إثارة الخالفات رغم عدم انتمائها الصريح للقوي 

 الثورية.

ًا من د بعضاالنعكاسات السلبية للتعاون والتقارب علي الحلفاء األصليين، فتحالف دعم الشرعية سيفق -2

ضًا من داعميهًا من  ستفقد بع سلفية والمحافظة، والقوى الثورية  سالمية ال داعميه من االتجاهات اإل

 االتجاهات العلمانية .

 

 رابعًا: آفاق التعاون والتقارب:

 هناك مجموعة من االعتبارات التي تحكم آفاق التعاون والتقارب بين القوى الثورية، في مقدمتها:

ة المضادة الستهداف مكتسبات ثورة يناير وأطرافها األساسية يجعل هذه االتجاهات المتضاربة اتجاه الثور -1

ستهداف ليس متماثاًل في القوة، بل إن القوى الفاعلة في النظام  سار التعاون والتوحد، ولكن اال أقرب لم

 تتالعب بالجميع فتقرب بعضها حينًا وتعاقبها حينًا آخر. 

قارب أو التوحد مع االختالف حول  هناك إدراك واعتراف من -0 بأهمية وضــرورة الت ية  جميع القوى الثور

 شروط هذه التعاون.  

سؤال البديل، والقدرة  -0 شئون الدولة مما يعيد طرح  صعبًا وعجزًا متناميًا في إدارة  ضعًا  سلطة تواجه و ال

 علي التغيير. 

والسياسية واالقتصادية خصوصًا بعد صعود عدم الرضا الخارجي عن أداء السلطة في الملفات الحقوقية  -2

 الحزب الجمهوري في أمريكا وانخفاض الدعم المالي اإلقليمي للسلطة.
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سيق المرحلي مع تغيير لغة الخطاب والحوار  -2 شامل وبين التن ضرورة للتمييز بين التعاون الكلي ال هناك 

 بحيث تصبح أكثر توافقية وتفاهمية بداُل من لغة االقصاء والتخوين.

 خامسًا: االحتماالت المنظورة:

 هناك عدة احتماالت ستصبح األيام القادمة كفيلة بتحقيق احدها أو بعضًا منها ومن هذه االحتماالت:

 االحتمال األول:

شرعية المتمثل في جماعة اإلخوان المسلين واألحزاب  شامل بين تحالف دعم ال إمكانية التنسيق والتعاون ال

ستطاعت التعاون فيما بينها  منضوية معها في التحالف شاركت في ثورة يناير وا والقوى الثورية األخرى التي 

إلســقاط نظام مبارك تحت مظلة شــاملة علي نمس الجمعية الوطنية للتغيير والتخلي مؤقتًا عن المصــالح 

هذه التيارات واألحزاب والجماعات خلف مبادئ ثورة  كل  ناير الت 02الحزبية واأليدلوجية وتمترس  ي يحاول ي

 النظام الحالي االنتقام من كل من شارك فيها دون تمييز. 

 االحتمال الثاني:

محاولة التنســيق والتعاون بين االتجاه الشــبابي الثوري واالتجاه الحزبي المدني علي قاعدة مواجهة الثورة 

 سيظل مفتقدًا للقوة المضادة بما يعيد تشكيل جبهة اإلنقاذ تحت عنوان التيار الديمقراطي أو المدني ولكنه

 الشعبية والحركية التي يمثلها اإلخوان وتحالف دعم الشرعية.

 االحتمال الثالث:

شرعية  سحبة من تحالف دعم ال ضافة إلي القوي المن سية باإل سيا سيق والتعاون بين القوي الثورية وال التن

 وتدشين تحالف جديد يسعى للعمل تحت المظلة الثورية والحفاظ علي مكتسبات ثورة يناير. 
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 االحتمال الرابع:

األنشطة والتعاون في الفعاليات تنسيق مرحلي ومؤقت بين القوي الثورية وتحالف دعم الشرعية في بعض  

صائل  ضايا العمالية والحقوقية التي يوجد إجماع عليها وتوحد من جميع الف صا الحراك الطالبي والق صو خ

 والقوي السياسية بما فيها القوى اإلسالمية.

 االحتمال الخامس:

ثوري والبحث عن المصالح استمرار الوضع الراهن من االختالف والتشتت واالنقسام والفرقة بين جمع قوي ال 

الشخصية والحزبية وسعي كل فصيل لتحقيق أهدافه الخاصة والتخلي عن الثورة والتغيير مع محاولة النظام 

يونيه وما تبعها.لكن هذا االحتمال يظل  02القائم زيادة ترســي  أركانه والحفاظ علي ما حققه في أحدام 

تصــادي وزيادة الظلم واالســتبداد من قبل النظام الحاكم بعيد التحقق خاصــة مع زيادة حالة التدهور االق

 يناير األمر الذي أصبح مرفوضًا عند قطاع كبير من الشعب المصري.  02والعودة الي ما قبل ثورة 

 االحتمال السادس:

صار تحالف دعم  صدامات علي األرض بين أن سي المتواجد اآلن، يما يترتب عليه حدوم  سيا ستمرار الخالف ال ا

 عية والقوي الثورية والحزبية واختراق للتجمعات بشكل يشوه صورتها ويخيف الناس. الشر

 االحتمال السابع: )البديل السياسي الثالث(

تقوم الفكرة في هذا االحتمال على فشــل نظام االنقالب في إدارة شــؤون الدولة بالشــكل المطلوب وتوفير 

خس لدى الشارع مع تردى األوضاع االقتصادية والسياسية االحتياجات األساسية للناس مما يزيد من حالة الس

ضة لالنقالب  صري مع عدم قدرة التيارات والكيانات المعار ستبداد من قبل هذا النظام للمجتمع الم وزيادة اال

العســكري علي حســم المعركة فيخلق النظام الموجود حاليًا تيارًا ثالثًا ال يدعم االنقالب او المناهضــين له، 
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ضها لبعض يعمل ت سة تعلن رف ستأن ضة م حت قيادة النظام الحالي لكن في الخفاء متمثاُل في وجود معار

سوريا أو العراق  صرية وعدم تحولها الي  سات النظام ولكنها ترى فيه الحل األمثل للحفاظ علي الدولة الم ممار

سيناريوهات المتوقعة الن حدوثه يعني سيناريو يعتبر من أخطر ال تفريغ الثورة وإنتاج نظام  مثاًل، وهذا ال

 مبارك من جديد لكن في صورة أحسن.

 

 سادسًا: السيناريوهات المرجحة 

حدوم   ية  كان لة علي هي إم ناريوهات المرجحة والتي يمكن تحققها في الفترة المقب حث ان الســي با يرى ال

شبابي الثوري واألحزاب المدنية علي  سيق والتعاون بين االتجاه ال االحتمال الثاني والذي ينم عن محاولة التن

شكيل جبهة اإلنقاذ تحت عنو ضادة بما يعيد ت ان التيار الديمقراطي او المدني وكما قاعدة مواجهة الثورة الم

سلفنا أن هذه القوي تفتقد للقوة الشعبية والحركية التي يتمتع بها تحالف دعم الشرعية وجماعة اإلخوان  ا

المســلمين، وفي حال عدم تحقيق هذا االحتمال فيكون االحتمال الثالث هو البديل  ويرى الباحث في هذا 

عاون بين القوي الثورية والسياسية باإلضافة إلي القوي المنسحبة من تحالف االحتمال إمكانية التنسيق  والت

سبات ثورة يناير  سعى للعمل تحت المظلة الثورية والحفاظ علي مكت شين تحالف جديد ي شرعية وتد دعم ال

ي إلويدعم تحقق هذا االحتمال وجود  القاعدة الشبابية والثورية في قوى الثورة والقوى السياسية باإلضافة 

سحبة  0تلك األحزاب التي ترفض االنقالب وتقاومه منذ  يوليو وحتى اآلن والمتمثلة في األحزاب والحركات المن

 من تحالف دعم الشرعية. 
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شرعية وجماعة  سيق بين تلك القوى وبين تحالف دعم ال صبح هناك تن سي وفي حال حدوم هذا االحتمال 

من التحالف تتفق مع رؤية التحالف في عودة الشــرعية  اإلخوان المســلمين خاصــة الن األحزاب المنســحبة

 وسقوط االنقالب العسكري لكنها تختلف في طريقة تحقيق هذا الهدف.
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