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 ملخص:ال

األلفية الجديدة العديد مف  ظيرت عمى الساحة المصرية خبلؿ العقد األوؿ مف
ومف أبرزىا وأىميا حركة كفاية )الحركة المصرية مف  ،الحركات المطالبة بالتغيير

لى تغيير النظاـ الحاكـ والذي ترى أفَّ إير( والتي ىدفت في المقاـ األوؿ أجل التغي
وقامت الحركة مف أجل ذلؾ بمحاولة تعبئة  ،بتغييره سيتغير الواقع المصري الُمعاش

الجماىير تحت اليدؼ ذاتو بالعديد مف الوسائل واآلليات مثل المظاىرات 
واالحتجاجات والمؤتمرات والتصريحات وغيرىا مف الوسائل التي ترى أّنيا ستحقِّق ىذه 

ا عف سعيي فضبًل  ،مف خبلؿ تغمغميا الرأسي داخل المجتمع السياسي المصري  الغاية
نحو التغمغل األفقي داخل المجتمع المصري عف طريق توسيع أدوارىا في النواحي 

صبلح لف يتحقَّق إاّل باتحاد أفَّ اإلفالحركة ترى  ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية
 المجتمع المصري تحت ىدؼ واحد وىو التغيير والذي يسعى الكل لتحقيقو.

ال سيما وأنَّيا  أثَّرت بالواقع المصري فقد أثَّرت وت ،ومنذ ظيور حركة كفاية
ومنيا  ،لى أف يكوف ليا دور في أبرز وأىـ أحداث المجتمع المصري إما سعت  ادائمً 

  ،واالستفتاء عمى التعديبلت الدستورية ،واالنتخابات البرلمانية ،االنتخابات الرئاسية
درجة كبيرة وانخفض فَّ الحركة ما لبثت أف َخُفَت نجميا بإإاّل  ،وغيرىا مف القضايا

فحركة كفاية ىي  ،عريضة تأثيرىا الذي عقد عميو جموع مف الشعب المصري آمااًل 
كانوف  36في ثورة  اميمِّ  ااألساس لنشأة الحركات االحتجاجية الشبابية والتي أدَّت دورً 

 وتنحي الرئيس األسبق )دمحم حسني مبارؾ( عف السمطة.  ،ـ3122الثاني/ يناير عاـ 
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Abstract:  

On the Egyptian scene, during the first decade of the new 

millennium, many movements emerged demanding change. The most 

important of these movements is the Kefaya movement (Egyptian 

Movement for Change) , which aimed primarily changing the ruling 

regime، which sees that changing it will change the reality of the 

present Egyptian reality. 

To this end, the movement has tried to mobilize the masses 

under the same objective through various means and mechanisms such 

as demonstrations، protests, conferences, statements and other means 

which it believes will achieve this objective through its vertical 

penetration within the Egyptian political community as well as its 

attempt to horizontal penetration within the Egyptian society by 

expanding its roles in the political, economic and social aspects. 

The movement believes that reform will only be achieved 

through the unification of Egyptian society under one goal, The 

Change, which all seek to achieve. 

Since the emergence of the Kefaya movement، it has influenced 

and been influenced the Egyptian reality, especially since it has 

always sought to play a role in the most prominent and important 

events in Egyptian society, including presidential elections, 

parliamentary elections, referendum on constitutional amendments 

and other issues. 

However, the impact of the movement soon was reduced to a 

large extent and the great hopes of many Egyptians people on it was 

also decreased. 

Kefaya is the basis for the emergence of youth protest 

movements that played an important role in the revolution of January 

25, 2011 and ousted former president Mohamed Hosni Mubarak. 
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مة:ال  مقد ِّ

ـ تفجُّر سمسمة مف 3116ـ ومطمع عاـ 3115شيدت مصر مع نياية عاـ 
جميع جوانب باحتجاجاتياوالتي طالت  ،األنشطة االحتجاجية المتصاعدة والمتنامية

وىي  ،الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتمع المصري 
التي كانت حركة و األنشطة التي صاحبيا بروز العديد مف الحركات والتجمعات 

فيذه الحركات االحتجاجية عّبرت بشكل أو بآخر  ،)كفاية( بدايتيا واألبرز فيما بينيا
ياسي عمى العمل السبالشأف العاـ و بف بدء تحّوؿ نوعي في عبلقة المواطف المصري ع

مكانية حدوث تغيير عميق في إفي المدى المتوسط أماـ  نحو خاص بما يفتح اآلفاؽ
 ،(2)نجازهإل في اعبنية النظاـ السياسي تجاه تحوؿ ديمقراطي حقيقي لممواطنيف دور ف

 ،لى تغيير النظاـ الحاكـ والذي ترى بتغييرهإت حركة )كفاية( في المقاـ األوؿ وقد ىدف
وقامت الحركة مف أجل ذلؾ بمحاولة تعبئة آنذاؾ  سيتغير الواقع المصري الُمعاش

ومنيا المظاىرات  ،مف الوسائل واآلليات الجماىير تحت اليدؼ ذاتو بالعديد
ا مف الوسائل التي ترى أنيا ستحقق ىذه واالحتجاجات والمؤتمرات والتصريحات وغيرى

عف سعييا  مف خبلؿ تغمغميا الرأسي داخل المجتمع السياسي المصري فضبًل  ،الغاية
نحو التغمغل األفقي داخل المجتمع عف طريق توسيع أدوارىا في النواحي السياسية 

 باتحاد الّ إصبلح لف يتحقق حركة ترى أفَّ اإلفال القتصادية واالجتماعية والثقافية،وا
 . (3)المجتمع المصري تحت ىدؼ واحد وىو ىدؼ الحركة والذي يسعى الكل لتحقيقو

 تنقسـ دراستنا في ىذا البحث عمى مطمبيِف:

 نشأة الحركة المطلب األول:

 ـ3122دور الحركة في التغيير السياسي عاـ المطلب الثاني:
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:نشأة الحركة  -ولالمطلب األ   

الحركات االجتماعية التي شيدتيا مصر خبلؿ الحقبة ُتعد حركة كفاية أقوى 
وعمى الرغـ أنَّيا  ،نَّيا تمثِّل المعنى الحقيقي لحركة اجتماعيةإذ إ ؛ـ3121 – 3111
حدة األمريكية عف مشروع الشرؽ عبلف الواليات المتإ خارجية نتيجة  ألسبابنشأت 

الصييوني والتدخل  -ي األمريك وكذلؾ مواجية الغزو ،المنطقة إلصبلحوسط الكبير األ
د في األ ّف الحركة إ، ااّل ـ3114عاـ أمريكا لمعراؽ احتبلؿجنبي في المنطقة والذي تجسَّ

اء وقد ج ،(4)عّدت أفَّ القضايا الداخمية ىي الركيزة األساسية التي ال ُبدَّ أف تنطمق منيا
وتوفُّر الشعور بالتوتر  ،فييا اإلحساس بعدـ الرضا يمولد حركة كفاية في لحظة تنام

وىو ما  ،وتوفرت درجة مف الوعي بضرورة تغييرىا ،والسخط العاـ عمى األوضاع القائمة
حساس بالحرماف( بمعنى )اإل (Robert Gore )أطمق عميو العاِلـ السياسي )روبرت جور(

 ا،وما يحصموف عميو فعميِّ  ،فراد عف نوعية وشروط حياتيـفجوة بيف توقعات األوجود 
وشعورىـ  إحباطاتيـفكمما اتسعت الفجوة بيف ما يتوقعونو وما يحصموف عميو كمما زادت 

 ،الذي تزداد كثافتو عند مقارنة أوضاعيـ بأوضاع فئات أخرى في المجتمع ،بالظمـ
وارتبطت ىذه المشاعر بمحظة فارقة مف الجدؿ السياسي والمجتمعي حوؿ قضية التمديد 

وتوريث منصب الرئاسة لنجمو  ،ـ(3122-2:92)بارؾ( لمرئيس األسبق )دمحم حسني م
. ولمتعرؼ أكثر عف نشأة (5))جماؿ مبارؾ( وقرب موعد االنتخابات الرئاسية والبرلمانية

 حركة كفاية سنتطرؽ الى النقاط اآلتية:

 :البداية والتأسيس -أوًل 

سست الحركة المصرية مف أجل التغيير )كفاية( في آب/أغسطس عاـ أُ 
عدد مف الحركات  عباءتياوقد تطورت الحركة بشكل سريع وخرج مف تحت  ،ـ3115

غيير( تمثل )ُأدباء مف أجل التغيير( و)فنانوف مف أجل ال ،السياسية المستقمة األخرى 
و)صحفيوف مف أجل التغيير( و)أطباء مف أجل التغيير( و)شباب مف أجل التغير( 



 أحمد علي مخيلف  الباحث/                      م3122السياسي في مصر عام  دور حركة كفاية في عملية التغيير

- 256 - 
 

خريطة الفكرية لحركة كفاية توجيات فكرية وال تحمل ال ،و)أطفاؿ مف أجل التغيير( وغيرىا
وتكّونيا مف قبل مجموعة مف األشخاص مف  ،وذلؾ نتيجة لطبيعة الحركة ذاتيا ،محددة

وساىمت العديد مف  ،سبلمية( وغيرىااإل  ،الميبرالية ،مختمف األطياؼ السياسية )اليسارية
سحاؽ( و)أبو العبل ماضي( و)ودمحم إفي تأسيس الحركة وأبرزىـ )جورج  الشخصيات

 ،(6) ( و)عبد الحميـ قنديل(إسكندر( و)أحمد بياء الديف شعباف( و)أميف إدريسالسعيد 
صاغ ثبلثمائة مف المثقفيف  ،ـ3115عف التغيير الوزاري في تموز/ يوليو  اإلعبلففعقب 

ألوانو  بلؼاختالمصرييف والشخصيات العامة التي تمثِّل الطيف السياسي المصري عمى 
وبأنياء الظمـ االقتصادي  ،)وثيقة تأسيسية( طالبت بتغيير سياسي حقيقي في مصر

 .(7)وبأنياء تبعية السياسة الخارجية المصرية ،والفساد في الببلد

وفتحت  ،وال جبية سياسية ايضاح أنيا ليست حزبً إحرصت الحركة عمى 
ىتمت ا نيا إاّل إ ،الفكرية والسياسيةمف توجياتيـ عضويتيا أماـ جميع المصرييف بمخت

مف عضويتيا ُدعاة التطبيع  اذ استبعدت ؛منذ البداية بااللتزاـ بمعايير التيارات القومية
وشدَّدت  ،سرائيل وُرعاة برامج الدفاع عف الديمقراطية التي تموليا منظمات دوليةإمع 

 اكتسابذ يتـ إ ؛األمة لىإالفردية مقررًة التوجو مباشرًة  الحركة عمى مبدأ العضوية
 .(8)اإلنترنتعضوية الحركة مف خبلؿ التسجيل عبر موقعيا عمى 

بدعوة أبناء جيل  كاف )جورج اسحاؽ( المنسق العاـ لحركة كفاية مشغواًل 
جيل  احتفاليةالسبعينيات ألخذ زماـ المبادرة في الحياة السياسية المصرية منذ 

 ـ احتفاالً 8::2روسة والجيل في شباط/ فبراير المح الييا مركزً إالسبعينيات التي دعا 
 اعامً  31ـ و2:83الطبلب في كانوف الثاني/يناير  انتفاضةعمى  اعامً  36بمرور 

لى إولـ تنتِو ىذه االحتفالية  ،ـ2:88كانوف الثاني/ يناير  :2و 29عمى انتفاضة 
مف الذيف حضروا وقائع االحتفاؿ حاولوا  انتائج مباشرة مبيرة عمى الرغـ مف أفَّ بعًض 

 اسياسيً  اعمى ما يزيد عمى عاـ أف يمتقطوا خيوط الوجد واآلماؿ لكي ينسجوا منيا حزبً 
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فَّ مجرد إف ،وعمى الرغـ مف ذلؾ ،ممكفأو حتى مبلءة ثقافية أو أي عمل جماعي 
ؾ العناصر منيا بعد ذل انطمقتالتقاء ىذا الجمع بعد طوؿ غياب شّكل األرضية التي 

وىي  ،الشعب الفمسطيني انتفاضةلتأسيس المجنة الشعبية لدعـ  اجتمعتالفردية التي 
 ،(9)في توفير مناخ مناسب لتأسيس حركة كفاية اأّدت دورً  ااألرضية نفسيا تقريبً 

استجاب مع أوؿ دعوة لتأسيس الحركة المصرية مف أجل التغيير  ،مع ما تقّدـ اواتساقً 
مب ألواف الطيف السياسي في لى أغإثمائة شخصية سياسية ينتموف ي ثبل)كفاية( حوال

مف  اتقريبً  اف النشطاء مف بينيـ كانوا جميعً إف ،ومع ذلؾ ،لى جميع االجياؿا  مصر و 
:المجموعة (:)بيف أربع مجموعات اائتبلفً وشّكموا ما يشبو  ،أبناء جيل السبعينيات

ة التي وكانت المجموعة الرئيس ،ماضيعبل األولى: مجموعة حزب الوسط بقيادة أبو ال
أما المجموعة الثانية وكانت  ،اإلسبلمييفساىمت في حوار جيل السبعينيات مف 

ة المجموعة الرئيس اوىي أيًض  إسكندرمجموعة الكرامة بقيادة حمديف صباحي وأميف 
والمجموعة الثالثة:  ،والوحيدة التي ساىمت في حوار جيل السبعينيات مف الناصرييف

أما  ،بقيادة مجدي أحمد حسيف ومجدي قرقر اإلسبلميىي مجموعة حزب العمل 
المجموعة الرابعة: كانت تضـ بعض المستقميف الذيف ينحدر أغمبيـ مف أصوؿ 

ومف رموز ىذه  ،وبعضيـ ال يزاؿ عمى صمة باليسار القومي أو التجمعي ،يسارية
 وأحمد بياء الديف شعباف. سحاؽ وىاني عنافإالمجموعة جورج 

 اإلفطارثناء جمسة حوار عقب أنشائيا إدت حركة كفاية عفوية وطرأت فكرة ُولِ 
لى إوبدأت الفكرة في التمحور  ،ـ3114 ىػ الموافق2535 في أحد أياـ شير رمضاف عاـ

سحاؽ وأبو العبل ماضي والسيد عبد إورىا مؤسسو كفاية ُكلّّ مف جورج أف وضع تص
عف  فضبًل  ،وأحمد بياء الديف شعباف إسكندروأميف  إدريسالستار المميجي ودمحم السعيد 

لى األمة: إعنونة ِبػ "بياف استقروا عمى صيغتو المُ  اوالذيف صاغوا بيانً  ،عبد الحميـ قنديل
الشامل وتداوؿ  إلصبلحاسبيمو  ،الصييوني والتدخل األجنبي -مواجية الغزو األمريكي 

 المؤتمر انعقادوكاف موعد  ،لى الشارعإوؿ وبعد أف باتت الحركة تتييأ لمنز  ،(21)السمطة"
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تِفَق عمى أف ُتعمف الحركة اُ ف ،الثاني لمحزب الوطني الديمقراطي الحاكـ آنذاؾ قد أقترب
 33يـو األربعاء ختير اُ و  ،ىذا المؤتمر عف نفسيا في مؤتمر يتوافق توقيتو مع بداية انعقاد

ولما كانت األماكف المقترحة ،لكف المشكمة كانت في تحديد مكانو  ،ـ3115أيموؿ/ سبتمبر
ستقّر الرأي افقد   ،غير بعيدة عف أنظار األمفف نقابة الصحفييف أو نقابة المحاميمثل 

في القاىرة وذلؾ  سحاؽ عمى مبنى جمعية أبناء الصعيد بشارع رمسيسإوبمبادرة جورج 
 .(22)لكوف المكاف وثيق الصمة بعممو التربوي 

ىيكل تنظيمي يتسـ بالمرونة ويتجنب  ابتكارلى إسعى مؤسسو الحركة 
ففي المؤتمر األوؿ لحركة كفاية في أيموؿ/ سبتمبر  ،اليرمي في صنع القرار اإلطار
أعضاء وما ُسِمي ِبػ )لجنة  اختيارتـ  ،البياف التأسيسي ليا إقرارـ وبعد 3115

وىي  ،مف كل التيارات السياسية الفاعمة في الحركة اعضوً  46التنسيق( والتي ضمت 
أعضاء ما ُسِمي بػِ )لجنة العمل اليومي( التي تكونت  باختيارالمجنة التي قامت بدورىا 

ومثميا  ،الحرص عمى تمثيل كل التيارات افييا أيًض  اضحً اوكاف و  ،اعضوً  24مف 
قامت تمؾ االختيارات عمى التوافق ولـ تتبَف  ،أخرى حوؿ العالـ احتجاجمثل حركات 

دارة عمل لجنة العمل إنما توافقت عمى منسق عاـ يتولى ا  و  ،الحركة فكرة الزعيـ الواحد
الحركة  واحتضنت ا،عامِّ  اسحاؽ( منسقً إختار المؤتمر )جورج اوقد  ،اليومي ومتابعتو

الدكتور )عبد الحميـ قنديل( الذي كاف قد تعّرض العتداء غير مسبوؽ في وحشية 
 .(23)باسميا اونّصبو متحدثً 

 ة:لى ثبلث قضايا رئيسإأجل التغيير )كفاية(  تطّرؽ مؤتمر الحركة المصرية مف
فيو يتضمف  ،تغيير(سـ الحركة ذاتو )الحركة المصرية مف أجل الا القضية األولى:

أي تغيير  ،ليدؼ واحد ىو التغيير واجتمعتفيي حركة قامت  ،ةميمتيا الرئيس
 اوميمة التغيير تختمف كثيرً  ،األمر الواقع بأساليب النضاؿ الديمقراطي المعيودة

 واإلصبلح ،اإلصبلحفالتغيير أعمق وأشمل وأوسع مدى مف  ،اإلصبلحعف ميمة 
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 ا،أما حيف الخمل ىيكميِّ  ا،مشيِّ أو ىا امل سطحيِّ حيف يكوف الخ اوواجبً  ايكوف ممكنً 
 .(24)اصبلحً إال  اف األمر يستدعي تغييرً إف

فيذا المؤتمر ُعِقد في ذات مدة انعقاد مؤتمر  ،قضيت التوقيت القضية الثانية:
فكأفَّ القائميف عمى أمر  *الحاكـ آنذاؾ الديمقراطي االحتفاؿ بمولد الحزب الوطني

تنظيـ مؤتمر حركة كفاية يستيدفوف القوؿ بأف مؤتمر الحزب الوطني ال يمثل 
فميـ رأي آخر عّبروا عنو في  ،أما أبناء الشعب المصري  ،سوى الحاضريف فيو

 ؛كفايةمف عوامل نجاح مؤتمر حركة  اميمً  وقد كاف ىذا التوقيت عامبًل  ،المؤتمر
وقائع عبلـ المحمية والعربية والدولية التي سايرت ئل اإلذ ساعد عمى جذب وساإ

لى جنب مع وقائع مؤتمر الحكومة )الحزب الحاكـ إ اأعماؿ مؤتمر الحركة جنبً 
و كل منيما ،آنذاؾ(  .(25)وقارنت بينيما وعرضت لمفروؽ الجوىرية بيف توجُّ

فداللة التعبير تتجاوز في الواقع كونو  ،قضية شعار المؤتمر )كفاية( القضية الثالثة:
والبلفت لمنظر في  ،بل ويأتي مف عمق الثقافة الشعبية المصرية ،بامتياز امصريِّ 

لحركة كفاية كممة )كفاية( أنيا تعني ضمف ما تعنيو كما أوضح مؤسسو ا
 ،اإلفقارلى حـز إف لى دفع األغمبية العظمى مف المواطنيإلمسياسات التي أّدت 

وكفاية  ،لمنيب المنظـ لثروة المجتمع ولمنزيف المستمر لممكية الوطف وكفاية
 ،حالة الطوارئ  الستمراروكفاية  ،البشر احتراـالشفافية وعدـ  وانعداـلغياب الحرية 
فشعار كفاية كاف بمثابة السيل  ،وكفاية لمبطالة ،كفاية لمفساد اكما عنت أيًض 

 .(26)ًء وثرا يحاءً إأكثر  افاقً آولكنو يرتاد  فيو تعبير بالغ البساطة ،الممتنع

كل منيما  ،قامت الحركة عمى وفق بيانيا التأسيسي لمواجية أمريف مترابطيف
 ،واألمر األوؿ: ىو المخاطر والتحديات اليائمة التي تحيط بأمتنا ،سبب ونتيجة لآلخر

المستمريف والعدواف الصييوني  واالغتصاب ،األمريكي لمعراؽ واالحتبلؿوالمتمثمة بالغزو 
ومشروع الشرؽ  ،عادة رسـ خريطة وطننا العربيإ ومشاريع  ،عمى الشعب الفمسطيني
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مما يستتبع حشد جميع  ،األمر الذي ييدد قوميتنا ويستيدؼ ىويتنا ،األوسط الكبير
عمى  االجيود لمواجية شاممة عمى كل المستويات السياسية والثقافية والحضارية حفاظً 

 ،صاب المجتمع المصري أما األمر الثاني: فيو االستبداد الشامل الذي أ ،وجود العربيال
 ايضعو أبناء مصر وليس مفروًض  ،شامل سياسي ودستوري  تغييرجراء إمما يستمـز 

كونيا  ،باألمر الثاني اأّما أجندة األىداؼ فيي تتعمق تحديدً  ، (27)عمييـ تحت أي مسمى
 اتفاقيةمحصورة عدا العمل عمى استعادة دور ومكانة مصر الذي فقدتو منذ التوقيع عمى 

نياء احتكار السمطة والثروة وحتى إمف  االسياسي بدءً  اإلصبلحفي  ،كامب ديفيد
األمر الذي  ،لغاء حالة الطوارئ ا  و  ،شراؼ القضاء الكامل عمى االنتخاباتإتفصيبلت مثل 

ذ إ ؛اجية األمر األوؿ األكثر أىميةيدؿ عمى أفَّ ىذه األجندة ىي بذاتيا التي ستحقق مو 
لكنيا أكدت أفَّ الحل يبدأ مف  ،عدت حركة كفاية أفَّ المخاطر الخارجية ىي األىـ

 .(28)الداخمي اإلصبلحومف ثـ بدأت العمل مف أجل  ،الداخل

ىي  ،حممتيا حركة كفاية منذ البداية عف نفسياولعلَّ الفكرة الجوىرية التي 
أنَّيا بجمعيا بيف ممثميف مف مجمل الطيف القومي تمثل ضمير األمة أو بتعبير 

فنبذت  ،فيي قامت عمى العضوية الفردية ،منتشر عند قادتيا )كفاية حركة ضمير(
األمة لى إمقررًة بذلؾ التوجو  ،مجرد ديكوربذلؾ األحزاب لكونيا بشكٍل أو بآخر 
حركة كفاية عمى شعار )ال  اعتمدت. (29)مباشرًة بصفتيا المعبر عف ضميرىا

وتميزت بمجموعة مف الخصائص والتي كانت مف أبرز  ،لمتمديد... ال لمتوريث(
 :(:2)ومف أىـ ىذه الخصائص ،عوامل شيرتيا

بل تمتد  ،أي ال تقف عند حاجز مكاني أو سكاني معيف نها حركة جماهيرية:إ .2
 ،في الشماؿ اإلسكندريةلى إة أطراؼ مصر مف أسواف في الجنوب لتشمل كاف

نما امتدادىافجماىيرية الحركة ال تنبع فقط مف مجرد  ألنيا باألساس ُتعّبر عف  وا 
 . احالة التحاـ شحَّ وجودىا في الشارع المصري مؤخرً 
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بمعنى أف عضويتيا ال تقتصر عمى فئة عمرية أو مينية  نها حركة مفتوحة:إ .3
اـ كذلؾ ال توجد شروط معينة لبلنضم ،بل مفتوحة لكل األعمار والميف ،بعينيا

بل الشرط الوحيد ىو أف  ،المالية االشتراطاتلى الحركة مثل الوالء السياسي أو إ
 ال مجاؿ لمتياوف في حقوقؾ. اوطنيِّ  اتكوف مصريِّ 

لى فصيل سياسي بعينو ترّوج لو إال تنتمي  مسيسة في هيكلها: نها حركة غيرإ .4
أف يكوف المواطف وليس السمطة ىو الحاكـ الوحيد  ارتضتفيي  ،أو تزايد عميو

والشارع ىو الممعب الوحيد الذي يمكف التنافس فيو وليس  ،الوطني انتمائياعمى 
 قاعات المحاكـ أو حوارات الغرؼ المغمقة.

فيي ال تقف  ،ومرونتيا ىنا ىي مرونة فكرية وحركية وسياسية نها حركة مرنة:إ .5
سبلمييف طي الميبرالييف واإلعند حدود أيديولوجية بعينيا بحكـ اتساع مطالبيا لتغ

بية ودوف نسياإكذلؾ فيي تتحرؾ ب ،والقومييف واليسارييف بوصفيـ مواطنيف ال أكثر
كذلؾ ال تقف  ،تقيد حركتيادارية تفسد أىداؼ الحركة إتعقيدات بيروقراطية أو 

 يديولوجي بعينو أو تتحيز لمدرسة فكرية بعينيا.أالحركة في خندؽ 

فيي ال  ،سحاؽ ىي مجرد جنيف شعبيإحسب تعبير جورج أو  نها حركة جنينية:إ .6
ولكنيا في نفس الوقت تسعى لتصبح نواة  ،أو الشمولية واالكتماؿتدعي الكماؿ 

 لحركة مجتمعية تآكمت وُضمرت في المجتمع المصري.

أىـ ما يميز حركة كفاية قدرتيا عمى صير األفراد في بوتقة  نها حركة وطنية:إ .7
وىي  ،ال تفرؽ بيف مسمـ ومسيحي أو غني وفقير أو متعمِّـ أو ُأمي ،وطنية واحدة

ي ثناياىا الكثير مف صفات ومبلمح المرحمة باختصار حركة مجتمعية تحمل ف
 وتدؽ األجراس بضرورة التغيير الحقيقي. ،التي عاشتيا مصر

 ،لى نجاحيا في تغيير الثقافة السياسية في مصرإوترجع أىمية حركة كفاية 
تعريف السياسة في المجاؿ السياسي المصري مف خبلؿ   عادةإ كة في فقد نجحت الحر 
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وبادرت بتأسيس عيد الممارسات السياسية ذات األسقف  ،خمق روح سياسية جديدة
ذ توجيت بنقدىا ورفضيا ألعمى قمة النظاـ السياسي المصري وىو الرئيس إ ؛المرتفعة

وكسرت التابوىات القديمة في الحياة السياسية التي  ،األسبق )دمحم حسني مبارؾ(
أكثر  الحتجاجيةانيا حاولت جعل المشاركة السياسية إكما  ،تحظر المساس بشخصو

 ،لى قمب الشارع المصري إردىات األحزاب وقاعات البرلماف  ونقمتيا مف ،شعبية
وىو ما بدا  ،خارجة عف األطر األيديولوجية الضيقة التي تتبناىا األحزاب المصرية

عف كـ ضيق ومعاناة المواطنيف  امف اختيار اسـ الحركة )كفاية( تعبيرً  ابدءً  اجميِّ 
 ،ونمط األنشطة التي تزاوليا وأماكنيا ،بنوعية القضايا التي تتبناىا اومرورً  ،المصرييف

وممارسة بعض األنشطة القريبة مف ثقافة رجل  ،واختراؽ مظاىراتيا لممناطق الشعبية
 . (31)الشارع العادي

 :األطروحات السياسية -اثانيً 

المؤسسي دراؾ مؤسسييا أف قنوات العمل السياسي إبرزت حركة كفاية نتيجة 
لذلؾ لـ تركز كفاية عمى  ،غير محايدة أو غير قادرة عمى استيعاب مطالب التغيير

وقد كانت  ،(32)واجتماعية مختمفة واقتصادية بل تبنت قضايا سياسية ،قضية واحدة
مف األحزاب والقوى  اكبيرً  اـ تحتيا عددً ضلى مظمَّة تنسيقية واسعة تإالحركة أقرب 

السياسية المصرية التي مف الُمفترض أف تعمل عمى عدـ تجديد والية الرئيس األسبق 
تمديد... ال )دمحم حسني مبارؾ( وعدـ توريث ابنو )جماؿ( الحكـ تحت شعار )ال لم

 إلزالةشامل سياسي واقتصادي ودستوري  تغييرجراء إلى إكما تيدؼ  ،لمتوريث(
لغاء احتكار السمطة إسواء مف خبلؿ  ،بالمجتمع المصري  الذي لحقت آثاره االستبداد

نياء إبلى جانب المطالبة إ ،وف والمشروعية واستقبلؿ القضاءلى المطالبة بسيادة القانإ
 .(33)لى شيوع الفساد وتفشي البطالة والغبلءإاحتكار الثروة الذي أّدى 
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: (34)كفاية تميزىا وجاذبيتيا سببافويرى )فريد زىراف( أفَّ أىـ ما أعطى حركة 
السياسي عمى  واإلصبلحأفَّ ُجلَّ اىتماميا قد أنصبَّ عمى الشأف الداخمي  -األول 

الرغـ مف أف بيانيا التأسيسي قد بدأ بالمخاطر والتحديات الخارجية فيما أطمقوا عميو 
 اأف يواجيوه أيًض  فيما عّدوا األمر الثاني الذي عميو ،األمر األوؿ الذي ينبغي مواجيتو

 اإلصبلحوأعمنوا أفَّ  ،لكنيـ أكدوا أف األمريف مرتبطافِ  ،السياسي االستبدادىو 
مف موقع رئيس  ااحتكار السمطة وفتح تداوليا بدءً  بإنياءالمنشود ينبغي أف يبدأ 

المخاطر فَّ الحركة أكدت عمى أف إأي  ،عبلء سيادة القانوف واحتراـ القضاءا  و  ،الدولة
نَّيا عممت مف إف ،َـّ ومف ثَ  ،صبلح الخارج يبدأ مف الداخلإالخارجية ىي األىـ لكف 

 الداخمي وىذا مف بيف أىـ أسباب تميزىا.  اإلصبلحأجل 
لجاذبية كفاية ونجاحيا ىو تصدييا المباشر لفكرة احتكار الحزب  -أما الثاني

ب رئيس الجميورية في نفس توقيت مف منص ءً اابتد ،الحاكـ لمسمطة والمناداة بتداوليا
ثارة قضية مدى مشروعية التجديد لمرئيس األسبق )دمحم حسني مبارؾ( مف خبلؿ إ

ومطالبة الكثيريف بتعديل الدستور لكي تجري انتخابات ديمقراطية لرئيس  ،استفتاء
وُيعد شعار الحركة )ال لمتمديد ...  ،بيف أكثر مف مرشح امباشرً  احرً  االجميورية انتخابً 
 عمى ىذا التصدي. اقاطعً  ال لمتوريث( دليبًل 

وتضيف )منار الشوربجي( أفَّ المغزى الحقيقي لحركة كفاية تمثَّل مف ناحية 
أف تنتج قوة  ،ذا ما تـ العناية بيا والبناء عميياإحممتو بيف جنباتيا مف نواة يمكف فيما 

 ،يد يناسب بالضبط ما كانت تحتاجو مصر في حينوسياسية عريضة ذات طابع جد
َـّ مثَّمت النواة األولى لما يمكف أف  ،ومف ناحية فيي حركة عابرة لؤليديولوجيا ومف َث

َـّ تيارً  اوطنيً  اوفاقً  ايخمق عمى المدى األطوؿ نسبيً  ومف ناحية  ا،جديدً  اسياسيً  اومف َث
وعمى  ،(35)لعمل السياسي في مصرمف ا اومبدعً  اجديدً  اأخرى مثَّمت الحركة نوعً 

يا الرغـ مف أفَّ الحركة أعمنت أنو مف أىـ ما يميزىا أنيا ال تنتمي أليديولوجية بعين
رؤية  – انيا قدمت ما يمكف أف يطمق عميو مجازً إاّل إ ،تتبنى أفكارىا وتسعى لنشرىا
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 اختبلؼوالذي يرغب أعضاء الحركة عمى الرغـ مف  ،واالقتصاديلموضع السياسي 
قّدمت الحركة ورقتيِف تحمل األولى  ،وفي سبيل ذلؾ ،(36)ليوإلى الوصوؿ إتوجياتيـ 

 ،واألخرى )برنامج اقتصادي لممستقبل( ،سياسي جديد( –عنواف )نحو عقد اجتماعي 
 : (37)وكاف مف أبرز ما جاء في الورقة األولى

ويفتح الباب أماـ  ،بما يحوليا عف دولة الرجل الواحد ،عادة تكييف مؤسسة الرئاسةإ  .2
 احرً  اانتخابً مع تحديد مدة والية رئيس الجميورية وانتخابو  ا،تداوؿ السمطة دستوريِّ 

 ،وتحديد سمطات رئيس الجميورية ،مف قبل الشعب مف بيف مرشحيف متعدديف امباشرً 
لمخضوع لممساءلة  ببًل وأف يكوف قا ،وتخميو بمجرد انتخابو عف انتمائو الحزبي

 ،عمى أف ينطبق ىذا عمى منصب نائب الرئيس ،والمراجعة مف مؤسسات دستورية
 الذي يجب أف يتـ انتخابو في قائمة واحدة مع الرئيس وأف يخمفو في حالة الوفاة.

والتشريعات  الطوارئ لغاء قانوف إعبر  ،صبلح الوضع القانوني والقضائيإ .3
 . اوماليً  اداريِّ إوكفالة استقبلؿ القضاء  ،االستثنائيوالقضاء  االستثنائية

ؿ السمطة التنفيذية وتمكيف السمطة  ،ضماف الفصل بيف السمطات .4 بما يمنع تغوُّ
ووجود ضوابط تضمف تمكُّف نخبة  ،التشريعية مف الرقابة عمى أعماؿ الحكومة

 برلمانية نزيية وشريفة.

ومنيا حرية الصحافة  ،لؤلفراد والجماعاتطبلؽ الحريات العامة والحقوؽ األساسية إ .5
 اإلضرابو  واالعتصاـوحرية االجتماع والتظاىر  ا،ونشرً  اوتحريرً  اصدارً ا  و  اتأسيسً 
وحرية تشكيل األحزاب السياسية والجمعيات النقابية واألىمية ومنظمات  ،السممي

رساء ،المجتمع المدني اطنيف دوف ة بيف المو مبدأ المواطنة التي تقـو عمى المساوا  وا 
والفرص  ،قصاء ألي قوة سياسية أو اجتماعية عف المشاركة المتساويةإتمييز ودوف 
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صبلح ا  و  ،المتساوية بيف األفراد والجماعات والمنظمات واألحزاب والتيارات السياسية
 شراؼ القضاء عمى كافة مراحميا.إالعممية االنتخابية بكفالة 

في  امعانً إسمتو )برنامج اقتصادي لممستقبل( اوقد وضعت حركة كفاية ما 
َـّ السعي  ،االقتصاديةبدأتو برفض األوضاع  ،ترسيخ دورىا لى تحقيق التنمية الذاتية إُث

الداخمية  االقتصاديةأي بناء القواعد  ،المتواصمة والعادلة بُبعدييا الداخمي والخارجي
وبشكل قادر عمى المنافسة  ،القادرة عمى النمو الذاتي المتواصل في مختمف الظروؼ

الخارجية لمصر  االقتصاديةوصياغة العبلقات  ،األخرى  االقتصادياتنتاج إمع 
وحّدد البرنامج القواعد  ،بصورة عادلة ومتكافئة ومحفِّزة لمنمو والتطور االقتصادي

 :(38)الداخمية لمتنمية الذاتية المتواصمة في االقتصادية

طبلؽ طاقات القطاع ا  لمدولة و  فاعبًل  اف دورً ميتض ،قياـ نظاـ اقتصادي مختمط . أ
مع توفير أفضل أشكاؿ الرقابة الشعبية ومكافحة الفساد مف خبلؿ نظاـ  ،الخاص

 ديمقراطي كامل.

عمى أف تقـو سياسة  ،اإلنتاجوضع نظاـ عادؿ لمرواتب واألجور والمعاشات لحفز  . ب
ىو القاعدة  واالبتكاراألوؿ: ىو أف يكوف الدفع مقابل العمل  ،األجور عمى مبدأيف

والثاني: أف يكوف األجر األساسي ىو مصدر دخل  ،التي تحدد األجور والرواتب
واقترحت الحركة عمى أف  ،عمى أف يكفي حياة كريمة لمموظف ومف يعوليـ ،الموظف

بنسبة تعادؿ  اتزيد سنويِّ  ا،يكوف الحد األدنى لؤلجر ىو ألف ومائتا جنيو مصري شيريِّ 
% حسب 8عمى أف يزيد مرتب العامميف في كل عاـ بنسبة تعادؿ  ،معدؿ التضخـ

 عف نسبة موازية لمعدؿ التضخـ. فضبًل  ،األقدمية والخبرة التي اكتسبيا العامل

عبر جياز مستقل يقّدـ تقاريره لمسمطتيِف  ،مكافحة الفساد المستشري في مصر . ت
 التشريعية والقضائية والرأي العاـ.
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مف خبلؿ وضع سياسة مالية  ،نتاج والصادراتاإل نياء تخّمف وجمود ىياكلإ . ث
في الصناعات الجديدة  االستثماروقياـ الدولة بدور ُمباشر في  ،ونقدية ناجحة
 نتاجية العمل.إعد ضرورية لتحديث المجتمع ورفع والتي تُ  ،فائقة التقنية

وخمق فرص عمل  ،تقديـ برامج واقعية وطموحة لحل مشكمة البطالة المتفاقمة . ج
 حقيقية ومنتجة.

 .االقتصاديوضع البحث العممي في قمب استراتيجية النيوض  . ح

ل السيطرة أدركت حركة كفاية أفَّ عممية التغيير المجتمعي السممي في ظ
السياسي والفساد المذيف كانا سمة النظاـ  االستبدادنتشار اومع  ،األمنية الصارمة

 االجتماعيةلى جيود كل الطبقات والفئات إتاج عممية مّعقدة وتح ،اسي آنذاؾالسي
خ بنيانيا وترّدي أدائيا  ،الدولة انيياروالييئات صاحبة المصمحة في مواجية  وتفسُّ

لى جانب الورقتيِف السابقتيِف إوليذا طرحت كفاية  ،المستويات واالصعدةعمى كل 
بالدعوة لتوحيد الصف  ذ بادرت الحركةإ ؛يو )الكتمة المدنية التاريخية(أطمقت عم بديبًل 

الوطني والقوى الديمقراطية وسعت بكامل جيدىا لدفع القوى السياسية الحزبية 
دراكيا لعيوبيا البنيوية مف أجل التبلقي والتعاوف في إ المصرية عمى ضعفيا ورغـ

البرلمانية عاـ  االنتخاباتالتي تكونت قبل  ،)الجبية الوطنية مف أجل التغيير(
لى ما إيضاؼ  ،مف الحراؾ السياسي اف تمّثل ىذه الجبية نوعً ـ عمى أمل أ3116

دنية حركة كفاية حفز القطاعات الم استيدفتوقد  ،(39)تشيده الببلد مف حيوية سياسية
 التي تقف حائبًل  ،لى التحّرؾ مف أجل تكويف )الكتمة المدنية التاريخية(إفي المجتمع 

تحت وطأة  ،دوف انييار الحركة الديمقراطية السممية والمجتمع المدني الضعيف البنية
تيِف المتواجيتيف بما يجمعيما عمى الرغـ مف الحاد بيف الكتمتيِف الرئيس االستقطاب

الحزب الحاكـ المتحالفة مع رجاؿ  –السمطة  –التناقض الظاىري بينيما: كتمة الدولة 
 .(:3)المسمميف اإلخوافجماعة الماؿ واألعماؿ وكتمة 
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استطاعت حركة كفاية أف تحقِّق العديد مف المكاسب عمى المستوى السياسي 
والمقاومة السممية القائمة عمى أسس  االحتجاجأنيا طرحت ثقافة  ،ومف أىميا

حقوؽ أساسية  انتزاعوذلؾ مف خبلؿ  ،المصرييف لجميعديمقراطية لتصبح ثقافة شعبية 
 ،الجماعي عف العمل اإلضرابوحق  ،مثل: حق التظاىر السممي ،طالما حرموا منيا

وحق  ،وحق مقاضاة الدولة وفضح أجيزتيا ومؤسساتيا القمعية ،االعتصاـوحق 
صدار البيانات والمطبوعات التي تنتقد ا  و  ،والندوات السياسية االجتماعاتالتجمُّع وعقد 

جبار النظاـ عمى التفاوض الجماعي مع ممثمي بعض ا  و  ،ـسياسات الحكومة والنظا
كل ىذه الممارسات التي كانت محظورة بالممارسة والقانوف  ،القطاعات المحتجة

لى العماؿ إتمع مف القضاة وأساتذة الجامعات أصبح يمارسيا العديد مف فئات المج
 انتقمتبل  ،مةوالفبلحيف وموظفي الحكومة والطبلب وسائقي القطارات وجامعي القما

لى الميمشيف مف سكاف العشوائيات إمف أبناء الطبقة الوسطى  االحتجاجشرارة 
 . (41)والقاطنيف في ضواحي وأطراؼ الببلد

الجديدة أو الحركات المطالبة  االجتماعيةأفَّ الحركات  ،نستنتج مما سبق
بالتغيير عمى النحو الذي جّسدتو الحركة المصرية مف أجل التغيير )كفاية( وىي 

تربط بيف ُأناس ال  ،ذات طبيعة ديناميكية ،االجتماعي –ىيئات لمنشاط السياسي 
 ّنما يجمعيـا  و  ،لى طبيعة واحدة أو وحدة الفكر أو األيديولوجيةإ االنتماءُيشترط فييـ 

وينظـ جيودىـ شكل  ،االتفاؽ عمى برنامج مرحمي لمنضاؿ وشعارات عامة جامعة
ر مف قيود األ ،االستجابةتنظيمي شبكي أولي وبسيط ومرف وسريع  شكاؿ محرَّ

 اليرمية التقميدية. التنظيمية الحزبية
 

 :م3122دور الحركة في التغيير السياسي عام  -المطلب الثاني

شّكمت الحركة المصرية مف أجل التغيير )كفاية( واحدة مف أىـ الحركات 
التي ظيرت عمى الساحة السياسية المصرية خبلؿ العقد  االحتجاجية االجتماعية
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ـ 3115وقد أحدثت الحركة منذ تأسيسيا عاـ  ،األوؿ مف القرف الحادي والعشريف
ر مف الجدؿ والحراؾ في المياه ـ الكثي3122كانوف الثاني/ يناير  36وحتى قياـ ثورة 

 واالقتصادية ذ انتقدت بجرأة غير مسبوقة الكثير مف السياسات السياسيةإ ؛الراكدة
األمر الذي  ،السيما فيما يتعمق بقضية التوريث ،واالجتماعية لنظاـ الحكـ المصري 

في األحزاب  اجعميا تجتذب الكثير مف القوى السياسية النخبوية المنضوية سابقً 
عف القوى الشعبية والمواطنيف البسطاء الذيف رأوا  فضبًل  ،والحركات السياسية التقميدية

ىماؿ حاجات ا  وفيا في وجو التجاوزات الرسمية و في انتقادات الحركة لمحكومة ووق
فخرجوا  ،جتماعيواإلعف شعورىـ بالقير السياسي  اوىموـ المواطف المصري تعبيرً 

 .(42)منيا يقودىـ األمل في التغيير اتى أصبحوا جزءً يساندوف الحركة ح

قامت )كفاية( خبلؿ حقبة نشاطيا بعدد مؤثر مف التظاىرات والوقفات 
مع الذكرى  ىاألول االحتجاجيةفالبداية كانت موفَّقة عندما تزامنت وقفتيا  ،االحتجاجية

 ،ـ3115ديسمبر عاـ كانوف األوؿ/  21نساف في العالمي لحقوؽ اإل لئلعبلفالسنوية 
فقد تقرر تأخير موعد تمؾ الوقفة ليصبح يـو  ،ولما كاف ىذا التاريخ يوافق يوـ جمعة

عمى أف تكوف أماـ دار القضاء  ،كانوف األوؿ/ ديسمبر مف نفس العاـ 23األحد 
ىا حصنً العالي بِ  وُعدَّت ىذه الوقفة التعبير الشعبي  ،نسافلمقانوف ولحقوؽ اإل اَعدِّ

بعدما كانت التظاىرات السابقة  ،ـ األوؿ مف نوعو ضّد النظاـ الحاكـ آنذاؾالُمنظَّ 
وقد كّثفت حركة  ،(43)تكتفي برفع شعارات تتعمق بمناصرة قضايا فمسطيف والعراؽ

سبق )دمحم حسني مبارؾ( عزمو عبلف الرئيس األإ حتجاجية في إثر كفاية تحركاتيا اال
المصرييف اختيار رئيس الجميورية مف بيف جراء تعديبلت دستورية تتيح لممواطنيف إ

فرفع  ،ـ3116أكثر مف مرشح في معرض القاىرة الدولي لمكتاب في شباط/ فبراير 
ركة تحقيق كما استطاعت الح ،ال لمتوريث( ،المحتجوف شعارات )كفاية: ال لمتمديد

ع بعض األحزاب السياسية الشرعية الموجودة عمى الساحة نجازات رّبما لـ تستطإ
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لى التظاىر في ثبلث محافظات إمف الخروج خارج القاىرة والدعوة اذ تمّكنت  ؛تحقيقيا
َـّ في ثبلث عشرة محافظة في نيساف/ أبريل مف العاـ  ،ـ3116في آذار/ مارس  ُث

حدى التظاىرات التي نظمتيا كفاية عبلمة بارزة في تاريخ الحياة إ. تركت (44)ذاتو
عمى  االستفتاءيوـ  ،ـ3116أيار/ مايو  36وـ وىي تظاىرة ي ،السياسية المصرية

ليس فقط بسبب الحجـ غير  ،وترجع شيرة تمؾ التظاىرة ،التعديبلت الدستورية
وال بسبب  ،المسبوؽ لمحراؾ االجتماعي والسياسي الذي ساد الشارع المصري آنذاؾ

السياسي  االحتجاج( أو رفع سقف اءنجاح حركة كفاية في خرؽ )الخطوط الحمر 
بسبب  اولكف أيًض  ؛المصري بمعارضة الرئيس ومياجمة النظاـ القائـ حينيا

ذيف غّطوا األمنية الشديدة والشرسة عمى المتظاىريف والصحفييف ال االعتداءات
التي تجاوزت ىي األخرى  االعتداءاتتمؾ  ،باالعتقاؿو أالتظاىرة سواء بالضرب 

لجنسي بالسيدات والفتيات المشاركات في لى حد التحّرش اإلتصل  اءالخطوط الحمر 
 االحتجاجيةالوقفة  ،وتبل تمؾ التظاىرة عدد آخر مف التظاىرات أىميا ،(45)التظاىرة
في حزيراف/  اأماـ ضريح )سعد زغموؿ( التي أوقد المتظاىروف فييا شموعً  الصامتة

عمييـ  ىايا التظاىرات السابقة ممف أُعتدـ لمتضامف مع ضح3116يونيو عاـ 
 .(46)أو التحرُّش االعتقاؿبالضرب أو 

ال لمتوريث(  ،وألّف ذروة نجاح كفاية ارتبطت واعتمدت عمى شعار )ال لمتمديد
عمى الرغـ  ،لتراجع دورىا ايذانً إمرئيس األسبق )دمحم حسني مبارؾ( فقد كاف التجديد ل

لى تنظيـ مظاىرة إلى حّد أنَّيا دعت إ ات بعد ذلؾ لتجديد نشاطيا نسبيِّ مف أنَّيا سع
لكفَّ الدعوة لمثل ىذه األنشطة لـ تحقق النجاح  ،مف العاطميف في مواجية البطالة مثبًل 

د فييا أو بل أّدى الدخوؿ في قضايا مف ىذا النوع ومحاولة بمور  ،المرجو ة موقف موحَّ
فإفَّ  ،بوضوح أكثر ،(47)ائتبلفيالى حدوث خبلفات واسعة بيف مكونات إفي غيرىا 

التي ذكرناىا  ةلى جوار المكونات األربعإفي األصل كياف ائتبلفي واسع يضـ كفاية 
د ىذا االئتبلؼ الواسع في الحقيقة سوى شعار  ،العديد مف المستقميف اسابقً  ولـ يوحَّ
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َـّ كانت الميمة ىي قطع الطريق عمى  ،ال لمتوريث( ،)كفاية ... ال لمتمديد ومف َث
فمـ يكف صدفة أف تؤدي محاولة استمرار كفاية  انتيتوألفَّ الميمة  ؛أو نجمومبارؾ 

لى ذروتيا في إدوث اختبلفات كبيرة داخمية وصمت لى حإب سياسي جديد وكأنَّيا حز 
كفاية خروج مجموعة حزب العمل بقيادة )مجدي أحمد حسيف( و)مجدي قرقر( مف 

 .(48)عبلمية كبيرةإ بضجة 

مي مف حكـ السم لبلنتياءـ خطة 3118أيموؿ/ سبتمبر  9طرحت كفاية في 
راح جميع المعتقميف طبلؽ سا  و  ،لغاء حالة الطوارئ إتضمنت  ،مبارؾ وعائمتو

دارتو ا  وضماف استقبلؿ القضاء و  ،لغاء القوانيف كافة المقّيدة لمحرياتا  و  ،السياسييف
طبيعي لعائمة مبارؾ وجميع االنتخابات وتنظيـ محاكمات عمنية أماـ القضاء ال

أف تجميد اتفاؽ )كامب ديفيد( أو وتنظيـ ثبلثة استفتاءات شعبية في ش ،المسؤوليف
وانتخاب جمعية تأسيسية شعبية تضع  ،والمعونة األمريكية ،والخصخصة ،لغائوإ

أصدر )ائتبلؼ المصرييف مف أجل  3119تشريف الثاني/ نوفمبر  4وفي  ،الدستور
نيساف/ أبريل  7وفي  ،(49)شخصية 411لتأسيسي الذي وّقعو أكثر مف التغيير( بيانو ا

وىو  ،في ذلؾ اليوـ لئلضرابكانت حركة كفاية ضمف القوى الداعية  ،ـ3119
 ،انتيت بقمع المتظاىريف ،الذي شيد تظاىرات ضخمة في المحّمة الكبرى  اإلضراب

كاف مقدمة لمعديد مف ّنو إاإلضراب لـ ينجح في القاىرة إاّل وعمى الرغـ مف أفَّ 
االحتجاجات الفئوية والسياسية التي تصاعدت في القاىرة وأماـ مجمس الشعب 

وأكبرىا اعتصاـ موظفي الضرائب العقارية الذي تواصل ألسابيع وأجبر  ،والوزراء
الحكومة ووزير المالية عمى االستجابة لمطالبيـ بقيادة )كماؿ أبو عيطة( الذي كاف 

 .(:4)كفاية مف مؤسسي اقياديِّ 

أبريل( في تطور الحق بالتضامف مع حركة كفاية  7أصدرت حركة )
)حاف وقت  :ـ تحت عنواف:311نيساف/ أبريل  7في  امشتركً  اومنظمات طبلبية بيانً 
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دراكنا لمسمسل التدىور المستمر الذي تشيده مصر إُتعمف فيو: "أّنو مف واقع  ،التغيير(
رتنا السياسية نعمف عف مباد ،ادية واالجتماعيةفي شتى المجاالت السياسية واالقتص

 7ضراب إوسيتـ تصعيد  ،عبلف القاىرة( التي سنعمل مف أجمياإ الوطنية الجامعة )
ِه تحّرؾ وطني جامع ألبناء ىذا الشعب لنيل حقوقنا" وىو ما تحقق بالفعل  ،أبريل ِبَعدِّ

ة القاىرة المياـ الرئيسعبلف إ َـّ وقد ض ،ـ3122كانوف الثاني/ يناير  36في تحرُّؾ 
 :(51)وىي ،لبرنامج المرحمة االنتقالية

 لمببلد.  اجديدً  الى جمعية تأسيسية تضع خبلؿ عاـ دستورً إالدعوة  .2

مة لمدستور .3  ،وفي مقدمتيا قانوف مباشرة الحقوؽ السياسية ،تعديل القوانيف المكمِّ
وجميع  اإلضرابوقانوف  ،ومجمس الشعب ،وقانوف انتخاب رئيس الجميورية

مة إلعبلف الحريات العا عبلـ وتحرير ممكية وسائل اإل ،مة لمشعبالقوانيف المنظِّ
 عماليا.أ دارتيا و إوحظر تدخل الدولة في 

قانوف الطوارئ وجميع  بإلغاء ،ضبط الوضع القانوني والقضائي في مصر .4
صبلح ا  ستثنائي وكفالة استقبلؿ القضاء و التشريعات االستثنائية والقضاء اال

 شراؼ القضائي الكامل. ممية االنتخابية تحت اإلالع

والتخمص مف مبلمح دولة الرجل  ،عادة توصيف دور محدد لمؤسسة الرئاسةإ  .5
 الواحد ومراجعة سمطاتو.

والسماح لكل االتجاىات  ،عاقة التداوؿ السممي المرف لمسمطةإ زالة جميع أشكاؿ إ .6
لغاء القيود عمى ا  و  ،صحفياصدار ا  قية في المجتمع بتشكيل أحزابيا و والقوى الحقي

 طبلؽ سراح المدونيف وكافة سجناء الرأي العاـ وتعويضيـ.ا  التدويف و 

ودعـ حقوؽ  ،والسعي لتحقيق الدولة المدنية ،قطع الطريق أماـ مشروع التوريث .7
 ومنع تغّوؿ الذراع األمني في كافة نواحي الحياة في مصر. ،المواطف
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التي ُيَعدَّ الدكتور )دمحم البرادعي(  ،لمتغيير( لى )الجمعية الوطنيةإانتقمت الراية 
بعد أف تراجعت حركة كفاية وبيت  ،ليا االمدير السابق لموكالة الدولية لمطاقة الذرية رمزً 

وكذلؾ مف )الحممة الوطنية ضد  ،وقد التحق بالجمعية رموز وأفراد مف حركة كفاية ،دورىا
 ،أبريل ممف تواصموا عبر الفيسبوؾ 7ـ وشباب :311التوريث( التي تأسست أواخر عاـ 

َـّ نجحوا في نقل حركتيـ مف العالـ  وشاركوا في أنشطة وفعاليات  ،لى الواقعإ االفتراضيُث
لى حشد المصرييف لتوقيع بياف يتضمف مطالب إوسعت الجمعية  ،(52)عديدة احتجاجية

ورقابة  ،االنتخاباتشراؼ القضائي الكامل عمى واإل ،نياء حالة الطوارئ إمنيا  ،سبعة
عبلـ لممرشحيف عطاء فرص متكافئة في وسائل اإلإ مع  ،منظمات المجتمع المدني عمييا

ح لرئاسة ا  و  ،وحق المصرييف في الخارج في التصويت ،جميعيـ لغاء القيود عمى الترشُّ
وعمى الرغـ مف أفَّ )الجمعية الوطنية لمتغيير(  ،(53)والتصويت بالرقـ القومي ،الجميورية

لممصرييف أماـ  اعريًض  اوفتحت بابً  ،وزادت عميو ،شغمت الفراغ الذي خّمفو تراجع كفاية
مزىا وفتور ىّمة ر  ،نيا بدأت تعاني خبلفات داخميةإإاّل  ،تحسيف شروط الحياة السياسية

طبلؽ ا  عمييا وقت انطبلؽ الجمعية و ظيرت لى الحاؿ التي إ اقياسً  ا،البرادعي تدريجيِّ 
لمرتبط بيا مف في نقل الزخـ ا اكافيً  اكذلؾ فإفَّ الجمعية لـ تبذؿ جيدً  ،بيانيا التأسيسي

 . (54)لى العالـ الواقعيإفتراضي العالـ اإل

في تاريخ مصر  أـ ىي األسو 3121ت مجمس الشعب عاـ كانت انتخابا
ومف البلفت  ،%8:وعبر التزوير بنسبة  فقد فاز الحزب الحاكـ آنذاؾ ،كمو المعاصر

رئيس لجنة العبلقات  ،الحاكـ الحزب ّرح )مصطفى الفقي( القيادي فيلمنظر أف ُيص
الخارجية والشؤوف العربية بمجمس الشورى في اجتماع لو بوفد مف أعضاء لجنة العبلقات 

ـ "بأفَّ ىذه االنتخابات 3122كانوف الثاني/ يناير  35الخارجية بالكونغرس األمريكي في 
 ،ولـ يمر التزوير بسبلـ ،(55)شيدت بعض التجاوزات وىو ما يحدث في كل دوؿ العالـ"

وشاركت فييا كل  ،فعمى مدى األياـ التالية اندلعت التظاىرات ضد المجمس الجديد
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كانوف األوؿ/ ديسمبر  23ففي الذكرى السادسة لتظاىراتيا األولى في  ،فصائل المعارضة
 اووفدً  احتشد المئات مف النشطاء مف مختمف األطياؼ السياسية )أخوانً اـ 3115

 ،أبريل( أماـ نقابة المحاميف ودار القضاء العالي 7وناصرييف وأعضاء بحركة كفاية و
وأحاطت حشود األمف المركزي بالمتظاىريف وأجبروىـ عمى الوقوؼ عمى أرصفة نقابة 

 ،وطوقت أعداد كبيرة مف سيارات األمف وسط القاىرة ،المحاميف ودار القضاء العالي
 ؛تي شاركف في الوقفةلفتيات الآلوظيرت الشرطة النسائية لمسيطرة عمى عدد كبير مف ا

ذ ىتف المتظاىروف ضد الرئيس األسبق )دمحم حسني مبارؾ( و)أحمد عز( أميف تنظيـ إ
ورئيس مجمس الشعب )أحمد فتحي سرور( وغيرىـ مف رموز الحزب  ،الحزب الوطني

التزوير عمى المكشوؼ"  ،وكاف مف بيف ىتافاتيـ: "يا مبارؾ ُبص وشوؼ ،الوطني
كما أعمف ) عبد الحميـ قنديل( المنسق العاـ لحركة كفاية  ،و"العصياف المدني ىو طريقنا"

وبدء مرحمة جديدة ىي مرحمة  ،"أف ىذا التجمع ُيميِّد النتياء مرحمة التغيير باالنتخابات
 . (56)المقاومة المدنية والعصياف السممي"

لى تشكيل إودعت الجمعية الوطنية لمتغيير  ،بدأت األحداث تتوالى بسرعة
َـّ تشكيل ىذا البرلماف بالفعل  27عِمف عف تأسيسو في يوـ األحد أُ و  برلماف مواٍز وت

وكما ىي عادة المعارضة الرسمية التي درجت عمى أف  ،ـ3122كانوف الثاني/ يناير 
ذلؾ لى المعارضة ولـ تشارؾ في إذ رفضت االنضماـ إ ؛بركب السمطة تمتحق

ومع استعداد النظاـ لخوض االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أيموؿ/  ،البرلماف
 ،مقاطعتيا –رسمية وغير رسمية  –ة ـ أعمنت قوى المعارضة الرئيس3122سبتمبر 

فيما تفرَّد حزب التجمُّع بموقف مختمف وقرر عمى لساف رئيسو )رفعت السعيد( بأفَّ 
 .(57)الرئاسية أو المشاركة فييا ما يزاؿ قيد الدراسة""قرار مقاطعة االنتخابات 

ذ شيدت إ ؛الحتجاجات وتظاىرات واعتصامات فتحت حركة كفاية الباب
كانوف الثاني/ يناير عاـ  36ـ وثورة 3115المرحمة ما بيف ميبلد كفاية أواخر عاـ 

قطع  ،تظاىر ،ضرابإ ،ـ أكثر مف ثبلثة آالؼ فعل احتجاجي شعبي )اعتصاـ3122
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عف  فضبًل  ،وبواسطة طبقات الشعب الفقيرة ،تجمير عاـ( عمالي وفبلحي ،طريق
 ،عشرات التحركات االحتجاجية لسكاف المناطق العشوائية والمطالبيف بسكف الئق

وعمى التجاوزات األمنية  ،والمحتجيف عمى تدىور األوضاع التعميمية والصحية
لرغيف مف الخبز أو شربة ماء أو  امبً وط ،وعمى ترّدي األوضاع البيئية ،المنيجية

ويؤكد المحمموف السياسيوف  ،(58)يعزُّ الحصوؿ عمييا ابعد أف باتت أمورً  ،أنبوبة غاز
لى مبادرة حركة كفاية إيعود  ،في ىذه التحركات الواسعة مف الفضل اكبيرً  اأفَّ جانبً 

فعمى امتداد  ،الشجاعة التي كانت أوؿ مف كسر حاجز الخوؼ وانتزع حقَّ التظاىر
كانت مصانع مصر وقراىا وجامعاتيا وشوارعيا  ،األخيرة قبل الثورةة السنوات الخمس

 امختارً  محبًل  ،وسبللـ نقاباتيا ومناطقيا العشوائية وأطرافيا النائية ومركز عاصمتيا
وانتياؾ  ،لمئات اآلالؼ مف أبناء الشعب المصري المحتجيف عمى غياب الحرية

 ،والترّدي العاـ غير المسبوؽ لؤلحواؿ ،والفساد ،والفقر ،والجوع ،اإلنسانيةالكرامة 
بعد أف أجيضت سياسات النظاـ النيوليبرالية المتوحشة  ،وانعداـ الثقة في المستقبل

وكّرست مقّدراتو بجميعيا لخدمة الطبقة الحاكمة التي تكّونت مف  ،أحبلـ وطف بأكممو
ـ ،(59)د والسمطة المستبدةالتحالف أو التزاوج بيف رأس الماؿ الفاس أفَّ  ،األىـ مما تقدَّ

القواسـ والمبني عمى تعزيز  ،كفاية قّدمت النموذج الُممِيـ لمعمل العاـ الجديد في مصر
 ،سبلمية واالشتراكية والميبراليةرقاء مف مختمف الرؤى القومية واإلالمشتركة بيف الف

ونبذ سياسة  ،وتخطي الخندقة السياسية ،ودعـ كل عمل جبيوي عمى أرض الواقع
وتأكيد وحدة القوى الوطنية كميا في النضاؿ مف أجل الحرية والكرامة  ،قصاءاإل

 36عمى ما حدث في ميداف التحرير يـو  اوقد كانت حركة كفاية بمثابة تمرينً  ،البشرية
 : (:5)كثر مف مستوى أعمى  ،ـ3122كانوف الثاني/ يناير عاـ 

فَّ إ :ع وطبقاتو التي خرجت تقوؿ بوضوحل معظـ قوى المجتمىي تجّمع يمثّ  . أ
حتى  ،وال ُبدَّ مف التغيير الفوري لمكونات النظاـ كميا ،الوضع غير قابل لبلستمرار
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وىو ما حدث عمى  ،يمكف فتح الطريق المغمق أماـ التطور عمى المستويات كميا
 مستوى أوسع في الثورة. 

رساىا نظاـ حكـ أاعد المعبة السياسية التي رفضت العمل ضمف ُأفق السمطة وقو  . ب
مر األ ،سية )الرسمية(وقبمت بيا القوى السيا ،الرئيس األسبق )دمحم حسني مبارؾ(

وىو ما حدث في  ،لى شمميا وعجزىا عف التواصل مع الناس والحياةإالذي أّدى 
 ،النظاـ(سقاط إعار التغيير الشامل )الشعب يريد الثورة التي رفعت منذ البداية ش

 ونجحت في تحقيقو.

وطّورت عبر تجمعاتيا النوعية مثل  ،اعتمدت عمى القوى الشابة في المجتمع . ت
 بارزة في الثورة. اأّدوا أدوارً  ،)شباب مف أجل التغيير( عبلقة خاصة بأعداد منيـ

ديثة في ووسائل االتصاؿ الح ،قيمة الثورة التكنولوجية استكشاؼلى إكانت سّباقة  . ث
حينما استخدمت الفضائيات  ،لى المجتمع والعالـإيصاؿ الرسائل السياسية إ

وىو الطريق الذي قطعت فيو  ،ولتخطي عقبة الحصار األمني الشرس ،لمتواصل
وشبكة  ،مبيوترباتجاه االستفادة مف الك اكانوف الثاني/ يناير أشواطً  36ثورة 
 ىا.جتماعي )الفيسبوؾ( وغير وشبكة التواصل اال ،نترنتاإل

ه مفتاحً  . ج  اخبلفً  ،ر في السياسة الخارجيةأي تغي اطرحت كفاية التغيير الداخمي بَعدِّ
خطاء السياسة الخارجية لمنظاـ أذ كاف النضاؿ كمو في مواجية إ ا،لما كاف سائدً 

في  ،السيما في شأف القضية الفمسطينية والعبلقات بالواليات المتحدة األمريكية
 ،لمصرية في تأكيد التغيير الداخمي حتى تنجح الثورةالمقابل ظير ذكاء الثورة ا

التي ىي بموجب  ،وحينذاؾ يمكف تناوؿ باقي مظاىر الخمل في السياسة الخارجية
 التعريف انعكاس موضوعي لمسياسة الداخمية ال العكس. 
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 خاتمة:ال

 اأدَّت دورً  ،ة كفايةسيما حركالحركات االجتماعية ال بأفَّ  ،نستنتج مما سبق
ستطاعت وا ،مرًة أخرى في المجتمع المصري  الحياة السياسيةحياء إعادة إ في  اكبيرً 

ف تسييس جيل كامل كانت الدولة قد أبعدتو لمدة طويمة عف حقل السياسة بوصفيا م
الشباب مف خبلليا مف توصيل رسالتيـ  تصاؿ تمّكفَ وكذلؾ وّفرت قنوات ا ،المحّرمات

يا عف ذلؾ أنَّ  فضبًل  ،ىدؼ التغييرأجل تحقيق  ىـ مفوتحقيق أىدافيـ وتجميع قوا 
ستطاعت توفير ىامش مف الحرية لمشباب لـ تستطع األحزاب السياسية مجتمعًة ا

األمر الذي جعل الحركة تجتذب أعداد كبيرة مف المؤيديف وأصبح ليا اليد  ،توفيره
عمييا ية أىداؼ يتفق في المجتمع متخطية دور األحزاب السياسية ومتبنَّ  الطولى

طاحة بنظاـ حكـ الرئيس وُتوَِّج ىذا الدور في اإل ،لغالبية العظمى مف أطياؼ المجتمعا
 ـ.3122كانوف الثاني/ يناير عاـ  36األسبق )دمحم حسني مبارؾ( في ثورة 

 
 

 

 

 

  



 3131مارس  -الرابع والخمسون  لعددا                                                مجلة بحوث الشرق األوسط

- 277 - 

 الهوامش

في:  ،حركة كفاية: بداية تحوؿ نوعي لحركة االحتجاج في المجتمع المدني ،عماد صياـ .2
الحركات االحتجاجية االجتماعية  ،عبد الغفار شكر –تحرير: حممي شعراوي  ،مجموعة باحثيف

 .492ص ،ـ3123أيار/ مايو  ،القاىرة ،جزيرة الورد ،2ط ،يناير 36في مصر والتمييد لثورة 
تقديـ: جورج  ،حركات المطالبة بالتغيير في الوطف العربي: حركة كفاية ،حمد سيد حسيفأ .3

 .278ص ،ـ:311،القاىرة ،الشركة العالمية لمنشر والتوزيع ،2ط ،سحاؽإ
، ا: حركة كفاية نموذجً ات االجتماعية في المجتمع المصري الحرك ،محمود معّوض عمواني دمحم .4

 .468ص ،ـ3126، تموز/ يوليو مصر –( جامعة بنيا، بنيا 52مجمة كمية اآلداب، العدد )
 ،االجتماعية وثورات الربيع العربيالحركات  ،جودةمحمود خميفة أحمد عبد التواب الخطيب و  .5

 .256ص ،ـ3128 ،القاىرة ،المكتب العربي لممعارؼ ،2ط
 ،مشيد سياسي ساخف المعارضة غير الرسمية في مصر: كفاية وأخواتيا.. ،شيماء عبد اليادي .6

 .:ص ،ـ3116 ،القاىرة ،مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،2ط
 ا،في: مجموعة باحثيف )عبد القادر ياسيف( محررً  ،الضمع الغائب مف المثمث ،القادر ياسيفعبد  .7

 ،قطر-الدوحة ،المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات ،2ط ،يناير: مباحث وشيادات 36
 .215ص ،ـ3124حزيراف/ يونيو 

مركز  ،2ط ،مصريةحركات التغيير الجديدة في الوطف العربي: دراسة لمحالة ال ،أحمد منيسي .8
 .233ص ،ـ3121 ،بو ظبيأ ،مارات لمدراسات والبحوث االستراتيجيةاإل

 ،ـ3118 ،القاىرة ،نسافسمسمة تعميـ حقوؽ اإل،2ط ،الحركات االجتماعية الجديدة ،فريد زىراف .9
 .58 - 57ص ص

العربي المركز  ،2ط ،لى ثورة ينايرإوؿ مف جميورية يوليو ثورة مصر: الجزء األ ،عزمي بشارة .:
 .355ص ،ـ3127أيار/ مايو ،لبناف -بيروت  ،ودراسة السياسات لؤلبحاث

 .294 - 293ص ص ،مصدر سبق ذكره ،أحمد سيد حسيف .21
الييئة العامة لقصور  ،2ط ،الحركة المصرية مف أجل التغيير "كفاية" ،أبو أدىـ ُعبادة ُكحيمة .22

 .43ص ،ـ3125 ،القاىرة ،الثقافة
تحرير: دينا  ،في: مجموعة باحثيف ،دة تعريف السياسة في مصركفاية: أعا ،منار الشوربجي .23

مركز الدراسات السياسية  ،2ط ،عودة السياسة: الحركات االحتجاجية الجديدة في مصر ،شحاتو
 .236ص ،ـ3121 ،القاىرة ،واالستراتيجية باألىراـ
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 ،مطبوعات كفاية ،2ط ،كفاية: الماضي والمستقبل -رفة الفراشة  ،أحمد بياء الديف شعباف .24
 .58ص ،ـ3117 ،القاىرة

 ـ.2:89أكتوبر  3)*( تأسس الحزب الوطني الديمقراطي في 
 .297ص ،مصدر سبق ذكره ،أحمد منيسي .25
 .243ص ،مصدر سبق ذكره ،منار الشوربجي .26
الييئة المصرية  ،2ط ،الشباب والحركات االجتماعية والسياسية ،عبد هللا حسنييماف دمحم إ .27

 .297 - 296ص صـ ، 3123 ،القاىرة ،العامة لمكتاب
 .472ص ،مصدر سبق ذكره ،محمود معّوض عمواني دمحم .28
جموعة : مة القومية: قراءة في حركة كفاية، فيحدود الديمقراطي ،سيف نصراوي وشريف يوسف .29

با و ور مف أ: خبرات ر الديمقراطي بيف الواقع والطموح، حركات التغييباحثيف، تحرير: سامح فوزي 
 .75ص ،ـ3119، ، القاىرةنسافاإلسات حقوؽ مركز القاىرة لدرا ،2ط ،والعالـ العربيالشرقية 

 ،2ط ،ت االجتماعية مف "بورتو أليجري" إلى ربيع العربيالحركا ،أحمد بياء الديف شعباف .:2
 .88 – 87ص ص ،ـ3123 ،القاىرة ،عمى لمثقافةالمجمس األ

 .298 - 297ص ،مصدر سبق ذكره ،يماف دمحم حسني عبد هللاإ .31
 .355ص ،مصدر سبق ذكره ،عزمي بشارة .32
تحرير:  ،في: مجموعة باحثيف ،الحركات االحتجاجية في مصر: المراحل والتطور ،دمحم العجاتي .33

 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2ط ،الحركات االحتجاجية في الوطف العربي ،عمرو الشوبكي
 .339ص، ـ 3122 ،بيروت

 .62- :5ص ص ،مصدر سبق ذكره ،فريد زىراف .34
 .224ص ،مصدر سبق ذكره ،منار الشوربجي .35
 .2:1ص ،مصدر سبق ذكره ،أحمد سيد حسيف .36
)عبد القادر  ،في: مجموعة باحثيف ،مراكمة الشروط االقتصادية واالجتماعية ،عبد القادر ياسيف .37

 .83ص ،مصدر سبق ذكره ا،ياسيف( محررً 
 .261 - :25ص ص ،مصدر سبق ذكره ،جودة أحمد عبد التواب الخطيب ومحمود خميفة .38
مصدر  ،لى ربيع العربمف "مف بورتو أليجري" إ االجتماعيةالحركات  ،أحمد بياء الديف شعباف .39

 .93ص ،سبق ذكره
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 .2:4ص ،مصدر سبق ذكره ،أحمد سيد حسيف .:3
واالجتماعية الجديدة عمى المجتمع  االحتجاجيةتأثير الحركات  ،تغريد عبد المنعـ حسب هللا .41

المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية، ممحق  ،ـ3121 – 3111المصري في الفترة مف 
محافظة  –سماعيمية، مصر عة قناة السويس، كمية التجارة اإلالعدد الثالث، المجمد السابع، جام

 .398 - 397ص ص ،ـ3127سماعيمية، اإل
صحيفة الحوار  ،مدى مساىمة حركة كفاية في الحراؾ السياسي المصري  ،سماعيلإدنيا األمل  .42

 ،شبكة المعمومات الدولية ،ـ23/8/3121 ،مؤسسة الحوار المتمدف ،4172العدد  ،المتمدف
 ـ.42/21/3129تمت زيارة الموقع بتاريخ  ،www.ahewar.orgعمى الموقع التالي: 

 .343ص ،مصدر سبق ذكره ،العجاتيدمحم  .43
 .356ص ،مصدر سبق ذكره ،عزمي بشارة .44
 .81ص ،مصدر سبق ذكره ،مراكمة الشروط االقتصادية واالجتماعية ،عبد القادر ياسيف .45
 .55ص ،مصدر سبق ذكره ،أبو أدىـ ُعبادة ُكحيمة .46
 . 63ص ،مصدر سبق ذكره ،فريد زىراف .47
 .319ص ،مصدر سبق ذكره ،أحمد سيد حسيف .48
حركات التغيير في العالـ العربي: قراءة في مشروعية التحوؿ  ،سمماف صايل السبلميعمي  .49

العدد:  ،7المجمد  ،مجمة الكوفة لمعمـو القانونية والسياسية ،(انموذجً أُ مقراطي لمسمطة )مصر الدي
– 248ص ص ،ـ3124 ،الكوفة –العراؽ  ،كمية القانوف والعمـو السياسية ،جامعة الكوفة ،28

249. 
نسانية واالجتماعية، وبواعثو، مجمة البحثية لمعمـو اإلبوبكر الجوىري، مسار الحراؾ في مصر  .:4

المغرب، ربيع  –بحاث في مؤسسة خالد الحسف، الرباط العدد الثالث، مركز الدراسات واأل
 .266ص ،ـ3126

 ،(295العدد) ،(58السنة) ،ممحق مجمة السياسة الدولية ،نظرية الدومينو ،يماف أحمد رجبإ .51
 .51ص ،ـ3122بريل أنيساف/  ،القاىرة ،ىراـمؤسسة األ ،(57المجمد)

مجمة آفاؽ  ،الحركات االجتماعية الجديدة في مصر... ما ليا وما عمييا؟ ،عمار عمي حسف .52
 ،أبو ظبي ،مارات لمدراسات والبحوث االستراتيجيةمركز اإل ،8العدد:  ،السنة الثانية ،المستقبل

 .65ص ،ـ3121تشريف األوؿ / أكتوبر  -أيموؿ/ سبتمبر
 .83ص ،مصدر سبق ذكره ،مراكمة الشروط االقتصادية واالجتماعية ،عبد القادر ياسيف .53

http://www.ahewar.org/
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 .66ص ،المصدر السابق ،عمار عمي حسف .54
السنة  ،جريدة الشروؽ المصرية ،الفقي لوفد أمريكي: مبارؾ ليس "بف عمي" ،عمرو عبد الراضي .55

 .3ص ،ـ3122كانوف الثاني/ يناير  37 ،3ط ،القاىرة ،مطابع الشروؽ  ،836د العد ،الثانية
المئات مف نشطاء  ،دمحم أبو زيد ودمحم خياؿ وضحى الجندي وريياـ سعود وندى الخوالي .56

العدد:  ،السنة الثانية ،جريدة الشروؽ المصرية ،المعارضة يتظاىروف ضد المجمس الجديد
 .4ص ،ـ3121كانوف األوؿ/ ديسمبر  24 ،3ط ،القاىرة ،مطابع الشروؽ  ،792

نائب رئيس "التجمُّع" يطالب بتشكيل )الجبية الوطنية الديمقراطية( وتضـ أعضاء  ،محمود رمزي  .57
 ،مركز المصري لمدراسات والمعمومات ،3524العدد:  ،اليـو جريدة المصري  ،مف "الوطني"

 .5ـ ص3122كانوف الثاني/ يناير  32 ،القاىرة
 .3:ص ،مصدر سبق ذكره ،ُعبادة ُكحيمةأبو أدىـ  .58
مصدر  ،لى ربيع العربية مف "بورتو أليجري" إالحركات االجتماع ،أحمد بياء الديف شعباف .59

 .96ص ،سبق ذكره
في: مجموعة باحثيف )عبد  ،لى الثورةخمفية تاريخية: مف الُنطفة إ ،بافأحمد بياء الديف شع .:5

 .49-48ص ص ،مصدر سبق ذكره ا،القادر ياسيف( محررً 
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 والمراجع المصادر
صور الييئة العامة لق ،2ط ،الحركة المصرية مف أجل التغيير "كفاية" ،أبو أدىـ ُعبادة ُكحيمة .2

 .ـ3125 ،القاىرة ،الثقافة
 ،لى ربيع العربيإت االجتماعية مف "بورتو أليجري" الحركا ،حمد بياء الديف شعبافأ .3

 .ـ3123 ،القاىرة ،لمثقافةعمى المجمس األ،2ط
 ،بوعات كفايةمط ،2ط ،كفاية: الماضي والمستقبل -رفة الفراشة  ،أحمد بياء الديف شعباف .4

 .ـ3117 ،القاىرة
تقديـ: جورج  ،حركات المطالبة بالتغيير في الوطف العربي: حركة كفاية ،حمد سيد حسيفأ .5

 . ـ:311 ،لقاىرةا ،الشركة العالمية لمنشر والتوزيع ،2ط ،اسحاؽ
 ،االجتماعية وثورات الربيع العربيالحركات  ،محمود خميفة جودة  وحمد عبد التواب الخطيب أ .6

 ـ.3128،القاىرة ،المكتب العربي لممعارؼ ،2ط
مركز  ،2ط ،حركات التغيير الجديدة في الوطف العربي: دراسة لمحالة المصرية ،أحمد منيسي .7

 .ـ3121 ،بو ظبيأ ،تيجيةمارات لمدراسات والبحوث االسترااإل
 ،(295العدد) ،(58السنة) ،ممحق مجمة السياسة الدولية ،نظرية الدومينو ،يماف أحمد رجبإ .8

 .ـ3122بريل نيساف/ أ ،القاىرة ،ىراـمؤسسة األ ،(57المجمد)
ية الييئة المصر  ،2ط ،الشباب والحركات االجتماعية والسياسية عبد هللا ،  نييماف دمحم حسإ .9

 .ـ3123 ،القاىرة  ،العامة لمكتاب 
، العدد انية واالجتماعيةنسفي مصر، مجمة البحثية لمعمـو اإل بوبكر الجوىري ، مسار الحراؾ .:

 .  ـ 3126المغرب ، ربيع  –، الرباط في مؤسسة خالد الحسف بحاثات واأل، مركز الدراسالثالث
تأثير الحركات االحتجاجية  ،تغريد عبد المنعـ حسب هللا، حسب هللاتغريد عبد المنعـ  .21

المجمة العممية  ،ـ3121 – 3111واالجتماعية الجديدة عمى المجتمع المصري في الفترة مف 
عة قناة السويس، كمية لمدراسات التجارية والبيئية، ممحق العدد الثالث، المجمد السابع، جام

 .ـ3127سماعيمية، محافظة اإل –سماعيمية، مصر التجارة اإل
صحيفة الحوار  ،مدى مساىمة حركة كفاية في الحراؾ السياسي المصري  ،سماعيلإل دنيا األم .22

 ،شبكة المعمومات الدولية ،ـ23/8/3121 ،مؤسسة الحوار المتمدف ،4172العدد  ،المتمدف
 ـ.42/21/3129تمت زيارة الموقع بتاريخ  ،www.ahewar.orgعمى الموقع التالي: 

http://www.ahewar.org/
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ة القومية : قراءة في حركة كفاية، في : مجموعة ، حدود الديمقراطيسيف نصراوي وشريف يونس .23
با و ور أمف : خبرات ر الديمقراطي بيف الواقع والطموح، حركات التغييباحثيف، تحرير: سامح فوزي 

 ـ.  3119، القاىرة ، نسافحقوؽ اإل ساتمركز القاىرة لدرا ،2ط ،الشرقية والعالـ العربي
 ،مشيد سياسي ساخف المعارضة غير الرسمية في مصر: كفاية وأخواتيا.. ،شيماء عبد اليادي .24

 .ـ3116 ،القاىرة ،مركز األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية ،2ط
المركز العربي  ،2ط ،وؿ مف جميورية يوليو الى ثورة ينايرثورة مصر: الجزء األ ،عزمي بشارة .25

 ـ.3127أيار/ مايو  ،لبناف -تبيرو   ،لؤلبحاث ودراسة السياسات
حركات التغيير في العالـ العربي: قراءة في مشروعية التحوؿ  ،عمي سمماف صايل السبلمي .26

العدد:  ،7المجمد  ،مجمة الكوفة لمعمـو القانونية والسياسية ،(االديمقراطي لمسمطة )مصر انموذجً 
 .ـ3124 ،الكوفة –العراؽ  ،لسياسيةكمية القانوف والعمـو ا ،كوفةجامعة ال ،28

في:  ،حركة كفاية: بداية تحوؿ نوعي لحركة االحتجاج في المجتمع المدني ،عماد صياـ .27
الحركات االحتجاجية االجتماعية  ،عبد الغفار شكر –تحرير: حممي شعراوي  ،مجموعة باحثيف

 .ـ3123أيار/ مايو  ،القاىرة ،لوردجزيرة ا ،2ط ،يناير 36في مصر والتمييد لثورة 
مجمة آفاؽ  ،الحركات االجتماعية الجديدة في مصر... ما ليا وما عمييا؟ ،عمار عمي حسف .28

 ،أبو ظبي ،مارات لمدراسات والبحوث االستراتيجيةمركز اإل ،8العدد:  ،السنة الثانية ،المستقبل
 .ـ3121تشريف األوؿ / أكتوبر  -مبرأيموؿ/ سبت

السنة  ،جريدة الشروؽ المصرية ،الفقي لوفد أمريكي: مبارؾ ليس "بف عمي" ،عمرو عبد الراضي .29
 ـ.3122كانوف الثاني/ يناير  37 ،3ط ،القاىرة ،مطابع الشروؽ  ،836العدد  ،الثانية

 .ـ3118 ،القاىرة ،نسافسمسمة تعميـ حقوؽ اإل ،2ط ،الحركات االجتماعية الجديدة ،فريد زىراف .:2
المئات مف نشطاء  ،زيد ودمحم خياؿ وضحى الجندي وريياـ سعود وندى الخواليدمحم أبو  .31

العدد:  ،السنة الثانية ،جريدة الشروؽ المصرية ،المعارضة يتظاىروف ضد المجمس الجديد
 .ـ3121كانوف األوؿ/ ديسمبر  24 ،3ط ،القاىرة ،مطابع الشروؽ  ،792

تحرير:  ،في: مجموعة باحثيف ،الحركات االحتجاجية في مصر: المراحل والتطور ،دمحم العجاتي .32
 ،مركز دراسات الوحدة العربية،2ط ،الحركات االحتجاجية في الوطف العربي ،عمرو الشوبكي

 ـ . 3122 ،بيروت
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نائب رئيس "التجمُّع" يطالب بتشكيل )الجبية الوطنية الديمقراطية( وتضـ أعضاء  ،محمود رمزي  .33
 ،القاىرة ،مركز المصري لمدراسات والمعمومات ،3524العدد:  ،جريدة المصري  ،"الوطني" مف
 ـ.3122كانوف الثاني/ يناير  32

، ا: حركة كفاية نموذجً ات االجتماعية في المجتمع المصري ، الحركمحمود معوض عمواني دمحم .34
 ـ.  3126، تموز/ يوليو مصر –( جامعة بنيا، بنيا 52مجمة كمية اآلداب، العدد )

المركز العربي  ،2ط ،يناير: مباحث وشيادات 36 ا،مجموعة باحثيف )عبد القادر ياسيف( محررً  .35
 ـ.3124حزيراف/ يونيو  ،قطر-الدوحة ،لؤلبحاث ودراسة السياسات

تحرير: دينا  ،في: مجموعة باحثيف ،عادة تعريف السياسة في مصرإ كفاية:  ،منار الشوربجي .36
مركز الدراسات السياسية  ،2ط ،عودة السياسة: الحركات االحتجاجية الجديدة في مصر ،ةشحات

 .ـ3121 ،القاىرة ،واالستراتيجية باألىراـ

 
  


