رؤية التيارين اليساري والقومي لمستقبل الديمقراطية في مصر
ندوة "تعزيز مساعي الديمقراطية في مصـر" بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية
باألهرام ،فندق إيتاب -اإلسماعيلية 53-51مارس . 6002

أوال :موقف اليسار المصرى من قضية الديمقراطية
عبد الغفار شكر
ػػوض ػػف ق ػػية الكي مواطي ػػة لسػػتؿ خ ػػمن ا ػػن الس ػ ما

تطػػمو م ػ ػؼ اليس ػػاو ال

فمؼ اٌستواتييف ال

العسويف .ميتزايك اٌتفاؽ ان

او ي ػػو ػػف الم ػػوف

وييف عخن أف الكي مواطية هن ايطاو او ثؿ لين امط

لخم ػػمؿ ىلػػن اٌسػػتواتية لػػؿ ماػػن ولخػػة اٌ تمػػاؿ ىلػػن اٌسػػتواتية م ولخػػة الل ػػا اٌسػػتواتن فس ػ ا .متتتس ػ
قػػية ال م ػػؼ ػػف الكي مواطيػػة أه يػػة ا ػػة لػػكض اٌسػػتواتييف ال

ػوييف اػػن هػػدة الفتػػو ٌعتلػػا او عكيػػك :

ػػا الػػكومن ال سػػتفاك ػػف ا يػػاو الل ػػا اٌسػػتواتن اػػن اٌتلػػاك السػػمايتن مكمؿ سػػوؽ أموملػػا ماسػػؿ ع خيػػة

الت ية ال ستمخة ان

و ملخػكاف العػالـ الثالػت تي ػة ااتمػاك الكي مواطيػة أم ل ع ػن أكؽ اسػؿ ال ػيط ال طلمػة

لخكي مواطية ان هدة اللخكاف متطمو ال ظو ىلن اٌستواتية لاعتلاوها ع خية تاوي ية طميخة او ك ف أ ػؿ ل ػا

ت ع يستطيع ال ان ايه ت ظيـ أ موهـ ل مو كي مواطية ملطويمػة عمٍ يػة مقػومو أف تمت ػع ال ػاهيو أف

ال ت ع الدض يكعم ىلن اٌستواتية سيلمؽ ل ـ ليا ااقؿ م ف هدة اٌعتلا او التن كع

اليساو ال

وض

ىلن تطميو م فه ف الكي مواطية ىكواته أف الكي مواطية هن ان مهوها ىطاو لت ظيـ ال واع الطلمن لمسائؿ

سػػخ ية يػػماو لخطلمػػا

التاكلػػة اػػن ال ت ػػع ال أوس ػ الن ها سػػا أمسػػع لخلوتػػة مالتػػيثيو مال ػػامو ميػػماو ل ػػا اػػن

ولخة اٌ تماؿ ىلن اٌستواتية او ة أتلو لت ليح السياسا

الدض ا ت

ىليه ت ولة اٌتلاك السمايتن مسائو ال ت عا

ال طلمة

التن م ف

ػػف هػػدا ال طخػػؽ امػػك تػػاف ػػف الطليعػػن أف يػػكمو م ػؼ اليسػػاو ال

المقايا اوساسية التالية:

 -مك م ؼ اليساو ال

اي

السخطة اٌستواتية ال

لي ا استواتية.

يو

ػػوض ػػف قػػية الكي مواطيػػة لػػمؿ

وض ف الكي مواطية.

-الكي مواطية ماٌستواتية.

ال م ؼ ف الكي مواطية اللمو مازية.1
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-ال ف مـ ال كيك لخيساو ال

وض لخكي مواطية.

ماي ػػا يخػػن ت ػػامؿ لمػػكو أتلػػو ػػف التف ػػيؿ تطػػمو م ػػؼ اليسػػاو ال

ال ما ؼ كا ؿ اليساو ال

ػػوض ػػف الكي مواطيػػة مالتلػػايف اػػن

ػوض لػمؿ هػدة المقػية عػف ػٍؿ استع اوقػ ا وهػـ ان او اػن مػك ال م ػؼ السػالؽ

لخيساو ف الكي مواطية مالعٍ ة ليف الكي مواطية ماٌستواتية مال م ػؼ ػف الكي مواطيػة اللمو مازيػة مال ف ػمـ

ال كيػػك لخيسػػاو ال

لىل ػ از مالت ظي ػػا

ال

ػػوض ػػف الكي مواطيػػة م ػػك اعت ػػك ا اػػن عػػول هػػدا ال م ػػؼ ال كيػػك عخػػن المثػػائؽ اوساسػػية
السياسػػية اٌسػػتواتية ثػػؿ لػػز الت ػػع الػػمط ن التمػػك ن الملػػكمض ماللػػز السػػيمعن

ػػوض ملػػز السػػع

ال فتػويف مالميػػاكا

اٌسػػتواتن ال

ػػوض م اعػػة الثػػموييف اٌسػػتواتييف .لايقػػااة ىلػػن او عػػكك ػػف

اليسػػاوية الػػديف ٌ تعتلػػو واآهػػـ

السياسػػية م ػػك سػػاه ما لالفعػػؿ اػػن تلكيػػك التم ػػا
ٌلظػ ػ

ػػوك او اوكيػػة ا ػػـ يػػاكا

ػػآثو كا ػػؿ هػػدة الت ظي ػػا

الوئيسػػية ل ػػدة الت ظي ػػا

م ػػيا ة مثائم ػػا اوساسػػية م ػػك

أ ػػـ يتتل ػػمف ا ػػن ال ػػلااة العا ػػة او هػ ػـ مه ػػن اػ ػن ف ػػن الم ػ ػ

ان او ال طومل ػػة ا ػػن ت ظي ػػات ـ

السياسية أث ا

ا سة هدة المثائؽ ميخع
ـ الس

ىلي ا لفاظا عخن أ

ن.

لعق ـ كم او ياكيػا اػن ت ظي ػا

يسػاوية سػوية ٌ سػتطيع ايسػاو

أوال :نقد موقف اليسار المصرى من الديمقراطية:

تعددت الكتابات حول نقد موقفف اليسفار المصفرى مفن الديمقراطيفة ولفممت فلك الكتابفات داافرة واسفعة

من التنظيمات السياسية واللخصيات اليسارية.
ي تمػػك اليسػػاو ال

ت طخ ػػؽ ل ػػكو ا

ػػوض أف اول ػ از اٌسػػتواتية ال

ػوية س ػما تا ػ

تفامت ػػة ػػف ف ػػمـ الكي مواطي ػػة اٌس ػػتواتية ال ػػدض

اوتسػػية أم يػػو اوتسػػية تا ػ

ػػا ه ػػاوتن ما خ ػػز ملي ػػيف مأف ه ػػدة

الكي مواطيػ ػػة اٌسػ ػػتواتية تمػػػمـ ع م ػ ػػا عخػ ػػن اتػ ػػو أف تلػ ػػوو اي سػ ػػاف يتلمػ ػػؽ ع ػ ػػك ا يتلػ ػػوو ػػػف اٌسػ ػػت ٍؿ
اٌ ت اكض الدض سيماو له

اوسة لمية اللويا

عخن ستؿ أم ان مأت ؿ م ف ه ا أعطن اللعك اٌ ت ػاعن

أسلمية عخن اللعػك السياسػن مأف الت يػو اٌ ت ػاعن ال ػدوض ٌ يػتـ عػاك كمف مام ػة ػف ا ػ
الثػػوم مالسػػخطة عػػا .ملالتػػالن اػػمف الع خيػػة الثمويػػة ي ػ
الفئػػا

أف تتق ػ ف ع

ػف ي ختػمف

ػ او قػػك ع ا ػػو الم ػػو ػػف هػػدة

أض كتتاتمويػػة اللومليتاويػػا ماػػن هػػدا ال ػػكك يمػػمؿ تػػاوؿ ػػاوتن " ػػمهو الت ػػمو اللمو ػمازض للمػػمؽ

اي سػػاف يمػػمـ عخػػن ل ايػػة الكملػػة للػػؽ ال ختيػػة ال ا ػػة ميسػػتؿ ال مطػػة ال لمويػػة للميػػة اللمػػمؽ االكسػػاتيو
الخيلوالية ان اللخكاف اللكيثة ع ػك ا تمت ػو عخػن دلػؾ ام ػا لػدلؾ تلػمؿ فسػ ا ىلػن أكا (العملػة) ليػك الطلمػا

ال التة"

1

 -1تاوؿ اوتن ال تا او لالخ ة اول ا ية مًٍ عف يلين عخماف
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ميمػػمؿ لي ػػيف عػػف كتتاتمويػػة اللومليتاوي ػػا "الكتتاتمويػػة هػػن سػػخطة ٌ تل ػػكها يػػة ػما يف" .2ميمػػمؿ أيق ػػا

" ٍلػػظ اػػن اللخػػكاف ال أوس ػ الية كي مواطيػػة هسػػة
اسػػتماو ومؿ ػػو الكي مواطيػػة لخسػػع

القومو دلؾ"

زيفػػة كي مواطيػػة او يػػا

لى خليػػة ماػػن الم ػ

المخػػة .أ ػػا كتتاتمويػػة اللومليتاويػػا

عي ػػه سػػتم ع او خيػػة ال سػػت خة ىدا ػػا اسػػتكع

3

تاف هدا هم اوسان ال ظػوض لخكي مواطيػة الػدض اسػتخ ه اليسػاو ال

هدا ال ف مـ لاليا مي تمكة.

تفامتػة ملت ػه يت ػامز

ػوض لػكو ا

يمػػمؿ أل ػػك لي ػػؿ ال ٍلػػن "ا ػػن تم ػػكيوض أف ع ػػز اول ػ از الس ػػيمعية اللات ػػة اػػن اٌهت ػػكا ىل ػػن

ػػليلة لخكي مواطيػػة اػػن ظػػؿ ال ت ػػع اٌسػػتواتن تػػاف ألػػك اوسػػلا

ػػي ة

الوئيسػػية ٌ يػػاو الت ػػاو اٌسػػتواتية

مكلؿ هدا اٌ ياو عخن أف قية الكي مواطية ف أهـ مأ طو مأعمك قػايا اٌ تمػاؿ ىلػن اٌسػتواتية مأ ػه اػن
يا

الكي مواطية السياسية لف يتم ؿ اليساو مٌ السيمعيمف لتن لم م خما ىلن اللتػـ ىلػن تلميػؽ ألٍ ػـ
ليخة ما سا ية.

ا تا

مالسػػػيمعيمف ال

ػ ػػويمف طػ ػػاللمف ل مػ ػػك داتػ ػػن ػ ػػوء معخ ػ ػػن لتػ ػػؿ أ طػ ػػا الفتػ ػػو مال اوسػ ػػة اػ ػػن

الكي مواطيػػة اػػن ال ولخػػة ال اقػػية مل ػػفة ا ػػة م ػػك التلويػػو مالسػػتم مالتسػػتو عخػػن ا ت اتػػا

ػ ػػاؿ

اللوي ػػا

مالتػداؿ ف ػػمـ كتتاتمويػػة اللومليتاويػا اػػن ظػػؿ أ ظ ػػة اللتػـ الليوم واطيػػة اػػن اٌتلػاك السػػمايتن مسػػوؽ أموملػا
مالتػػموط اػػن لعلػػة الكي مواطيػػة ال م ػػة التػػن اوس ػ ا ال ظػػاـ ال ا ػػوض يقػػاؼ ىلػػن هػػدا أه يػػة مػػك ت يي ػ

الكي مواطية الكا خية ان الت ظي ا
ميمػػمؿ

السيمعية م

ػػٍل عػػكلن ألػػك يػػاكا

اكو ى تا ية تكامؿ السخطة كا خ ا.

اللػػز السػػيمعن ال

اللومليتاويػػا" الػػدض ت امزتػػه الظػػومؼ ت ا ػػا -و ػػه لػػين
ال ليح لخت ييو ثـ عخف الت سؾ لسعاو الكتتاتموية

4

ػػوض "أعخػػف لزل ػػا ت خيػػه عػػف سػػعاو" كتتاتمويػػة

ملػػمٌ أف عخػػف أف الطويػػؽ الػػكي مواطن هػػم الطويػػؽ

ا تاف ال ق مف اٌ ت اعن الدض

كة ه اوتن

(أض الكي مواطية لى خلية مكتتاتموية عخن او خية) م لف لتػوـ ىواك ال ػاهيو اػن ا ت الػا

ػا

تا

ال تائج .مان هدا ال كك امف ف أهـ أسػلا

ا يػاو ال عسػتو اٌسػتواتن هػم يػا

لػو زي ػة

الكي مواطيػة ما فػا

اللم ػػائؽ ع ػػف ال ػػاهيو مس ػػيطو الل ػػز المال ػػك مس ػػيطو ليوم واطي ػػة الكمل ػػة عخ ػػن ت ػػؿ ال آسس ػػا

م ظا

الت ثيخي ػػة

ال ت ع ال ك ن.5

 2لي يف اوع اؿ التا خة لالخ ة اول ا ية مًٍ عف ال و ع السالؽ ص .11
- 3لي يف ال و ع السالؽ ص .11

 4أل ك ليؿ ال ٍلن كم م ؼ اليساو ال

الثا ن اون  4002ص .771
5

ٍل عكلن ال م ؼ ف الكي مواطية

وض ف قية الكي مواطية كموية ااؽ استواتية

وتز كواسا

ااؽ استواتية الماهو العكك

دتو يو سمو الماهو 4001/4/40

3
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الم ػ

ميستت ؿ لسيف علػك الػوازؽ أ ػيف عػاـ لػز الت ػع هػدا ال مػك ػف زاميػة أ ػوض لمملػه "لػـ يعػك
اللاقػػو اللػػكيت عػػف ل ػػا

اي ساف ماللويا

ت ػا اػن

ت ػػع لػػكيت سػػتمو كمف اٌسػػت اك ىلػػن ظػػاـ كي م اوطػػن يلتػػوـ لمػػمؽ

العا ة مالتعككية الفتوية ملؽ ال ماط يف ان ا تياو لتا ـ ماستلكال ـ سػخ يا امػك أسػمط

الت او التاوي ية ممٌ

ػالل ا ما تياوات ػا مأاتػاو اللػز

الطخيعة التن ت ػم عػف ال ػاهيو اػن تلكيػك

المالك مكتتاتموية الطلمة مالتقلية لالكي مواطية ملممؽ اي ساف ف أ ؿ تلميؽ التمكـ اٌ ت اكض مالعكالػة

ػعاو تػػؿ الكي مواطيػػة لخسػػع
اٌ ت اعيػػة مالتلػػوو الػػمط ن مسػ ا

ال م ة ..الخ .مأثلت

ميمقح الكتتمو ىس اعيؿ

اٌستواتية "وتز التتا

مٌ كي مواطيػػة وعػػكا السػػع

الت او التاوي ية أيقا استلالة تلميؽ اٌستواتية لكمف الكي مواطية.
لوض علك اهلل تيؼ أك

مالكي مواطيػػة

6

الكي مواطية اٌستواتية ىلن است واو الم و ان الػكمؿ

اٌستواتيمف عخػن اتػو أف الكي مواطيػة سػتظؿ يػز لطلمػة عي ػة ػا لػـ تتلمػؽ سػاما

ا ت اعيػػة ملعلػػاو أ ػػوض تػػا ما يمملػػمف أف التلػػوو اوساسػػن لً سػػاف هػػم تلػػووة ػػف اٌسػػت ٍؿ اٌ ت ػػاكض

مأ ػه لي ػػا يتلػػوو ػف اٌسػػت ٍؿ اٌ ت ػػاكض ي تػػف أف ي ػاون لميػػة اللويػػا

عخػػن سػتؿ أم اػػن مأت ػػؿ م ػػف

ه ا أعطن لخلعك اٌ ت اعن أسلمية عخن اللعك السياسن مل ا تاف الت يو اٌ ت اعن ال دوض ٌ يتـ عػاك كمف
مام ػػة ػػف ا ػ

الطلما

ػػف ي ختػػمف الثػػوم مالسػػخطة عػػا ملالتػػالن يػػك ؿ اػػن ع خيػػة الت ييػػو ع

ال ست خة ىف لـ يتف قك أاواكها تياواك م ك تاف ٌست واو ع

اطو عخن ال اوسة الكي مواطية ان الكمؿ اٌستواتية.

ػػو الم ػػو قػػك

و الم و لعك اٌستيٍ عخن السػخطة

7

ميػ ػولط ال ػػكتتمو ىلػ ػواهيـ س ػػعك ال ػػكيف ل ػػيف م ػػكة لٍس ػػتواتية المائ ػػة لالفع ػػؿ مالت ػػن ا ػػاو لس ػػل

لخكي مواطيػػة ملػػيف استسػواؼ ال سػػتملؿ "ىف ال ػػمدا اٌسػػتواتن الػػدض يتل ػػاة اليسػػاو اػػن
تؿ أ ماع الم مو التن لوز ان لامٌ
ملدلؾ امف اليساو يسعن لل ا

مفن االقتنفاع واالختيفار الففديمقراط

ػػو ي ػ

ىه ال ػػا

أف يت ػ

الل ا اٌستواتن السالمة سما عخن ال ستمض العال ن أم ال لخن.

ت ع استواتن كيك ان

و ع ػك ا تتػماو الظػومؼ لػدلؾ عمف أسفاس

ملػين عخػن الفػول مالم ػو .لمػػك لي ػ

لمكو أ خية ثموية عخن اٌستيٍ عخن السخطة يآكض

ا لس

الت ولػة أف ل ػا اٌسػتواتية تي ػػة

ال مايا ىلػن لاملػة ل ػا اٌسػتواتية ل ػالح
ػخلة

ال اهيو ملين لماسطت ا ميػآكض دلػؾ اػن ال ايػة ىلػن ػكو أم أتثػو ػف الم ػو ماػول ايواك لاسػـ

ال اهيو ل ا يخ ن وت ا أساسيا ف أوتاف اٌستواتية مهم كي مواطيت ا.

- 6لسيف علك الوازؽ الكي مواطية تتا
 7ك.ىس اعيؿ
العولية ليوم

و م قايا ال ستملؿ تتا

اوهالن العكك و ـ  /10سلت لو  7911الماهو ص .24

لوض علك اهلل الكي مواطية ملممؽ اي ساف ان المطف العولن سخسخة تت

لل اف الطلعة الثالثة ما لو  7911ص .774

ال ستملؿ العولن ()2

وتز كواسا
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الملك

ىف اٌ تياو اٌستواتن ٌلك أف ي وض ت كيكة ل فة سػت و عخػن أسػان ػا يلممػه ال ظػاـ اٌسػتواتن ػف

ى ا از اعخيػة اػن ىطػاو ػف تعككيػة سياسػية تتػيح لتػؿ المػمض اٌ ت اعيػة مالسياسػية لويػة الت ظػيـ ماٌ ت ػاع
مالوأض مطول ل او ج لكيخة ميسعن لتلاكؿ السخطة سخ يا.

8

ثانيا :الديمقراطية وااللتراكية:

أكض هػػدا ال مػػك لخت ػػاو اٌسػػتواتية السػػالمة م يػػا

الكي مواطيػػة ع ػػا ىلػػن ال ػولط لػػيف الكي مواطيػػة مل ػػا

اٌسػػتواتية سػػتملٍ ميتفػػؽ ليػػؿ ال ٍلػػن ػػع الطػػول الػػدض يمػػمؿ لػػيف اسػػتواتية ال سػػتملؿ سػػتممـ عخػػن التعككيػػة
متكامؿ السخطة مقػومو ت ػامز الكي مواطيػة اللمو مازيػة كمف ت اهػؿ ػا لخموتػه ػف أسػن مأطػو مأ ػه ي تخػؼ
ع ف يت مامف ف هدا الطول عخن أ ف السخطة اٌستواتية م ستملؿ ى ازات ا اٌ ت اكية ماٌ ت اعية.
ميتفؽ الكتتمو ىس اعيؿ

9

لوض علك اهلل ع هدا الطول ان أف الكي مواطيػة قػومو لل ػا اسػتواتية ت ػفن

اٌسػػت ٍؿ مالم ػػو عػػا .ى ػػا او لػػمف اػػن تمسػػيع الكي مواطيػػة ىلػػن ػػا م او
مسائؿ ال ساوتة السعلية الفاعخة ان تؿ ستميا

ػػا لممتػػه السػػعم ال وليػػة لتػػكليو

المواو متؿ أ سطة ال ت ع

10

مأ ه لتن ان

ت ػع اتفمػ

او خليػػة السػػالمة ػػف سػػتا ه عخػػن ا تيػػاو طويػػؽ التطػػمو اٌسػػتواتن اخػػين ع ػػن دلػػؾ ا تفػػا قػػومو تعػػكك
وف ل ػػا اٌسػػتواتية اػػن لخػػك لػػكك اػػن ز ػػف لػػكك ماػػن ظػػومؼ لخيػػة مكمليػػة لػػكك ع خيػػة

اٌت اهػػا

فتملػػة تلت ػػؿ اٌ ت ػػاك مال ػػٍؼ اػػن الػوأض هػػم المسػػيخة ال قػ م ة ل ػػع تػػؿ الل ا ػػا

متعككها ال ظـ قػومو لخكي مواطيػة م ػا لػـ يتػف لٍت اهػا
داته انليا

اتعػػكك اٌت اهػػا

ال عاوقػة او ػة كيػة م ػا لػـ يتػف اػن ال ظػاـ

التن تس ح ل ف هم ان او خية اليمـ أف ي لح ان او خلية كا مأف ي اون السخطة اػ لف لسػ ا

ان كي مواطية

11

ميآتك الكتتمو ىس اعيؿ

لوض علك اهلل أف الكي مواطية ل دا ال ع ن ٌ ي تف أف تتمف عملة

اػػن سػػليؿ الت يػػة مٌ عملػػة اػػن سػػليؿ التلػػمؿ اٌسػػتواتن لػػؿ هػػن قػػومو لخت يػػة اللميميػػة ال طػػوك مال سػػتمخة

مالتلمؿ اٌستواتن.

مان هدا السياؽ يآتك لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض أف الكي مواطية هن أسان قػاله ػف أ ػؿ

الم ػػمؿ ىلػػن اٌسػػتواتية .مهػػن سػػوط قػػوموض ل ولخػػة اٌ تمػػاؿ ىلػػن اٌسػػتواتية متػػدلؾ اػػن ولخػػة اٌسػػتواتية
فس ػ ا ليػػت ي ػ

8
9

ك.ىلواهيـ سعك الكيف استواتية ال ستملؿ ان-أل ك ليؿ ال ٍلن تتا

الماهو  7991ص 799
10
11

أف تتػػمف أسػػان اسػػت واو ال ظػػاـ اٌسػػتواتن ماعػػاك ت كيػػك ثمػػة السػػع

ك.ىس اعيؿ-ك.ىس اعيؿ

و مس ات ا العا ة تتا

و م قايا ال ستملؿ

اليساو العولن م قايا ال ستملؿ تلويو علك ال فاو ستو

لوض علك اهلل

و م قايا ال ستملؿ

و ع سلاؽ ص .11

لوض علك اهلل الكي مواطية ملممؽ اي ساف ان المطف العولن

لػػه عخػػن أسػػان

و ع سالؽ ص 44

وتز الللمت العولية ماياويمية ال اسو كلملن

و ع سالؽ ص .771
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ى ا ازتػػه.

12

ميطػػول اللػػز السػػيمعن ال

ػػوض م فػػه ػػف العٍ ػػة لػػيف الكي مواطيػػة ماٌسػػتواتية اػػن لو ا ػػه

العػػاـ ال ػػاكو ع ػف ال ػػآت و العػػاـ الثالػػت ػػما لو  7994ايآتػػك لو ػػه عخػػن ىعػػاك ل ػػا

ػػاز الكملػػة عخػػن

أسػػن سػػعلية كي مواطيػػة مأف اوز ػػة التػػن طػ أو عخػػن ال ػػمدا اٌسػػتواتن ه ػػا أم ه ػػاؾ ي ػ
لاعتلاوها أز ة طاوئػة يتعػيف اسػتيعا

أف ي ظػػو ىلي ػػا

كومسػ ا ممقػع أسػن اوسػ ة تتفػؿ ىكاو أتفػي مأتثػو كي مواطيػة مسػعلية

لخكملة ماٌ ت اك م تخؼ الن الليا ان ال مدا اٌستواتن

13

يت امؿ الكتتمو س يو أ يف العٍ ة لػيف الكي مواطيػة ماٌسػتواتية عخػن

ػعيك كملػن ايآتػك أف ال قػاؿ ػف

أ ػؿ الكي مواطيػة لػػؿ ملعػك ىت ػػاـ الثػمو يظػػؿ قػومو خلػة وف الكي مواطيػة ت ثػػؿ ال لػمو اوساسػػن ػف أ ػػؿ
تطميو الثمو لم اٌستواتية .اخيس

تممية ال زعة اٌستواتية.
ىف ال

الكي مواطية تواا ي تف اٌست ا ع ه لؿ هن المسيخة المليػك ػف أ ػؿ
ملػين ػف

ة اوساسية لخممض التمك ية ان ال ليط هن اليمـ اول هدا اللعػك الػكي مواطن ال ائػ

أ ؿ ىلٍؿ هدا اللعػك لػؿ اللعػك الػمط ن مالسػعلن لػؿ ي ػكؼ تمميت ػا عػا .أ ػمؿ هػدا وف أطوملػة التلػوو
ىلن لك تليو اللعك الكي مواطن القوموض ف أ ؿ كاع التمكـ السعلن.

المط ن المكي ة ت اهخ

14

ثالثا :الموقف من الديمقراطية البورجوازية:
ملالو ـ ف اٌتفاؽ ال تزايك ان

ىٌ أف ال ا سػػا

فمؼ اٌستواتييف ال

وييف لػمؿ العٍ ػة لػيف اٌسػتواتية مالكي مواطيػة

لػػـ تتم ػػؼ لػػمؿ قػػية ٍايػػة مهػػن ال م ػػؼ ػػف الكي مواطيػػة اللمو مازيػػة مه ػػاؾ اػػن هػػدا

ال ػػكك م فػػاف أساسػػياف سػػمؼ ت امل ػػا لالتف ػػيؿ اي ػػا لعػػك ميتفي ػػا انف أف سػػيو ىلػػن أف الموقففف األول
يوض أف اٌ طٍؽ ف الكي مواطية الخيلوالية مالملمؿ ل ا هم

الثموض مٌ تلمؽ ال

مل ىلػن الػ ج اي ػٍلي عخػن لسػا

ال م ػؼ

الح اوساسية لخطلمة العا خة ملخفائ ا مأ ه م ؼ يو عخ ن يت اهػؿ الطليعػة الطلميػة

لخكملػػة مٌ يس ػ ح لل ايػػة اي ػػا از اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة التػػن سػػتتـ ػػٍؿ ال اولػػؿ اوملػػن ػػف الل ػػا
اٌس ػػتواتن ىدا سػ ػ ح لالتعككي ػػة مت ػػكامؿ الس ػػخطة ل ػػيف

تخ ػػؼ اولػ ػ از مالم ػػمض السياس ػػية اس ػػتواتية تا ػ ػ

أم

لمو مازية لي ا يرى الموقف الثان أف اٌستواتية ٌ ي تف أف تتلمؽ لكمف ت تع السعم للويات ا اوساسية
مالت ػواـ التعككيػػة ملػػؽ السػػع

اػػن ا تيػػاو ػػف يتػػملن السػػخطة مأف الكي مواطيػػة اللمو مازيػػة ليس ػ

- 12لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض اللو ا ج السياسن العاـ الثا ن (ل ا

 /12أتتملو  7999ص .17
- 13اللز السيمعن ال
- 14ك.س يو أ يف

وض اللو ا ج السياسن العاـ  7994ص .19-11

ستملؿ اٌستواتية قايا اتوية -التتا

الثمااة ال كيك الماهو ص .411

ت ع ال ساوتة السعلية سخسخة تتا

التاسع العاسو ما لو  7990تتا

امػػط تا ػػا
اوهالن العكك

يو موض ي كو آ تاً عف كاو
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الطلمػة العا خػة ملخفائ ػا التػن أم ػخت ا ىلػن ػا هػن عخيػه انف

لخ ظاـ الوأس الن لؿ هن أيقا ث و ل قػاٌ

ػػف لػػاكء أساسػػية م ػػف ثػػـ االكي مواطيػػة اللمو مازيػػة هػػن تػػاا لختطػػمو اي سػػا ن تتػػؿ ي ػ
موة ميستت ؿ ال مص ايه ميق ف ال

مايقااة لية ل ا يعمل

الح اوساسية لخطلما

هتدا اول ال م ؼ ف الكي مواطية اللمو مازية فسه عخن ال ا سا

مالكي مواطية مادا تا

ػا أكض لايقػااة ىلػن عما ػؿ
ت عػا

العػالـ الثالػت التػن

و ف هدا ال مدا اٌستواتن .ا ؿ تستطيع الكي مواطيػة اللمو مازيػة التػن تسػمك عظػـ كمؿ

العالـ انف أف ت ح اي ا اسخ
يممؿ

التاكلة.

عظـ الممض اٌستواتية تعتوؼ لم مو اٌستواتية الكي مواطية عف ل اية ال ت عػا

أ وض ىلن ا ياو ال ظـ اٌستواتية ان اٌتلاك السمايتن مكمؿ سوؽ أموملػا ماػن
طلم

اٌسػػتفاك

الكائو لمؿ العٍ ة لػيف اٌسػتواتية

اٌستواتية ف أف تمع اويسة لتسخط الليوم واطية ماستئثاو خة لػكك لالسػخطة
معا أم

ػػه

ايه الكي مواطية اٌستواتية لال سلة لل ا اٌستواتية ستملٍ؟

ٍل عكلن المياكض لاللز السيمعن ال

ػوض " ػف ال طػي سػلة الكي مواطيػة السياسػية ال عوماػة

اليمـ و ػـ لػكمكيت ا ىلػن اللمو مازيػة مدلػؾ و ػا تػاا قػاؿ طميػؿ ػكا لخلسػوية تخ ػا مأ ػلل
السػػعلية التاكلػػة مليسػ

خػػؾ ال ػػاهيو مالسػػعم العويقػػة مالطلمػػا

زات ػا

ا ػػو امػػط عخػػن الطلمػػة اللمو مازيػػة.

م ػف ال طػػي أف تطخػؽ عخي ػػا فػن التع يػػو لػ فن ال ف ػػمـ الػدض تػػاف يطخمػه عخي ػػا ػاوتن ػػد أتثػو ػػف ائػػة
م سيف عا ػا معخي ػا الت سػؾ ل ػدة ال فػاهيـ لخكي مواطيػة السياسػية و ػا اػن
ػػو أتثػػو ػػف ال أوس ػ الييف .م ػػف

اػػن

العا خة مالل ا عخي ا ملين اٌ مٍ

ػالح الطلمػة العا خػة مالتػاكليف

ػػخلت ا تمسػػيع هػػدة الكي مواطيػػة السياسػػية و ػػا اػػن

عخي ا أم واػل

زات ػا لل ػة أ ػا كي مواطيػة لمو مازيػة .مال قػاؿ ػف

أ ػػؿ تلميػػؽ هػػدة الكي مواطيػػة السياسػػية ٌ يػػتـ ىٌ لال قػػاؿ اٌ ت ػػاكض ماٌ ت ػػاعن لتػػؿ ائػػا

الع ػػاؿ مالفٍلػػيف مالطػػٍ

مال

ال ت ػػع ػػف

يػػيف م يػػوهـ .مال قػػاؿ السياسػػن تػػاف م ػػازاؿ اػػن ػػمهوة تعلي ػ او تثفػػا عػػف

قاؿ ا ت اكض أض هم ان ال اية تعليو عف

لخفوك

ػػالح الطلمػػة

واع طلمن.

15

ميممؿ ليؿ ال ٍلن "ال ظمو الوأس الن للممؽ اي ساف يوتز ان اوسان عخن اللممؽ السياسية مال ك ية
ت او أم ت اهٍ أم يمخؿ ف ي ة لممؽ السعم ماللممؽ اٌ ت اكية ماٌ ت اعية .مو ـ اتساع كائو

اللممؽ السياسية مال ك ية ال عتوؼ ل ا ا م ا ان ظؿ الكي مواطية الخيلوالية امف التفام اٌ ت ػاعن يمخػ

هػدة

اللممؽ ىلن لممؽ ستخية فو ة ف ال ق مف لال سلة لى خلية السػالمة ػف ال ػماط يف لليػت ٌ يت تػع ل ػدة

اللممؽ ان الما ع الع خن سمض سويلة قيمة ف ال ت ع مهن او خية الماكو التػن ت خػؾ المػم اٌ ت ػاكية.
دلؾ أف العٍ ا

15

الوأس الية المائ ة عخن ال ختية ال ا ة لمسائؿ اي تاا ت كك تتػااآ الفػوص اػن

ٍل عكلن كم م ؼ اليساو ال

وض ف قية الكي مواطية كموية ااؽ استواتية

و ع سالؽ ص .701
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اوسػة هػدة

اللم ػػمؽ ل ػػيف ال ػ ػماطف الم ػػاكو مال ػ ػماطف ي ػػو الم ػػاكو .وف

ا ت اكية ما ت اعية ع ية.

اوس ػػة اللم ػػمؽ السياس ػػية مال ك ي ػػة تتطخل ػػه لم ػػكو

16

لػ

مي ػػا س سػ يو أ ػػيف هػػدة ال سػػيلة ػػف زاميػػة أ ػػوض االكي مواطيػػة ع ػػك ا ٌ سػػتملؿ ل ػػا ىٌ ىدا

اػػن

الػولط لػػيف ال اوسػػة الكي مواطيػػة ملػػيف تطخػػع يت ػػامز طػػؽ ال أوسػ الية .ه ػػا أيقػػا يفػػول ػػا مف التطػػمو الػػٍ
تت ػػااو سػ ػػومطه ىٌ مه ػػن قػ ػػومو ت ػػامز لػ ػػكمك ال أوسػ ػ الية .مه ػػدا ه ػػم لالتلكي ػػك ػػا ٌ يس ػػتطيع أف يملخػػػه

اٌسػػتع او .لػػدلؾ ػػوض أف الل خػػة التػػن تس ػ ا مسػػائؿ ايعػػٍـ ال وليػػة تآتػػك لعػػل ألعػػاك قػػية الكي مواطيػػة
متسػػتلعك ألعػػاكا أ ػػوض .عخػػن سػػليؿ ال ثػػاؿ تآتػػك هػػدة الل خػػة قػػومو التعػػكك اللزلػػن لتػػن أ ػػا تعتل ػوة عػػاكٌ

لخكي مواطي ػػة فسػ ػ ا أ ػػا ل ػػف ا آت ػػك ق ػػومو ول ػػط الكي مواطي ػػة ل ك ػػة التل ػػوو ال ػػمط ن مالتم ػػكـ اٌ ت ػػاعن
االكي مواطية التػن تط ػح ىلي ػا

ػاهيو العػالـ الثالػت ال عا ػو -ملػم تا ػ

ط ملات ػا وتلتػة -هػن لالتلكيػك

تخ ػػؾ الكي مواطي ػػة اليعمملي ػػة الت ػػن ت ػػع لالتيتي ػػك عخ ػػن اللع ػػك اٌ ت ػػاعن اي ػػٍلن ات تخ ػػؼ ا ػػن دل ػػؾ ع ػػف

الكي مواطية الخيلوالية مليف استمٍلية ال لاكو السعلية ات تخؼ ان دلؾ عف
هتػ ػػدا ي تػ ػػف المػ ػػمؿ أف اليس ػ ػػاو ال

الس

يا

اوسا

اللتـ السعلمية.

ػ ػػوض ػ ػػف ما ػ ػػع المث ػ ػػائؽ اوساسػ ػػية لخ ظ ػ ػػا

17

السياسػ ػػية متتال ػ ػػا

اليساوية ك طمو م فه ف الكي مواطيػة اللمو مازيػة م ػاغ وآيػة ل سػتملؿ الكي مواطيػة تمػمـ عخػن

اوسن التالية:

-7عػكـ ت اهػػؿ ال مم ػػا

اوساسػػية لخكي مواطيػة اللمو مازيػػة و ػػا تػػماو لالفعػؿ اللػػك اوك ػػن ػػف الكي مواطيػػة

مقػػومو اٌ طػػٍؽ اػػن ل ػػا الكي مواطيػػة ػػف التعككيػػة السياسػػية مالتػػكامؿ السػػخ ن لخسػػخطة مت ػمااو
ك ن مض مالتواـ اللممؽ ماللويا

اوساسية لً ساف .

-4أه يػػة ت ػػامز اللول ا يػػة الت ثيخيػػة التػػن تتيل ػػا الكي مواطيػػة اللمو مازيػػة ىلػػن
لتمسػػيع طػػاؽ ال سػػاوتة السػػعلية ل تخػػؼ ال اعػػا

ال ػػك ا

مال اواػػؽ العا ػػة ػػف ػػٍؿ

ىلن ياـ لتـ لخن سعلن لميمن.

ػػمو ػػف الكي مواطيػػة ال لاسػػو

اٌ ت اعيػػة ثػػؿ ايكاو ل سػػئا

اوساسية لخطلما

اسلة م ا ة ال دا مال لة مالتعخيـ مالستف.

16

-71أل ك ليؿ ال ٍلن ا عتاسا

المقع اٌ ت اكض اٌ ت اعن عخن اللممؽ السياسية مال ك ية مو ة مك ة ىلن الكمو التكويلية

17

--لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض اللو ا ج السياسن العاـ الثا ن) ل ا

اوملن لمالن اللو ا ج اوموملن ال تمسطن للممؽ اي ساف ال ظ ة ال
 12أتتملو  7999ص 17

اي تػػاا مملػػكا

ػػالن ت لػػة ي ثػػؿ العػػا خمف مال سػػتفيكمف ػػف ال ك ػػة لايقػػااة

-4تمااو لك أك ن ف اللممؽ اٌ ت اكية ماٌ ت اعية مالثمااية لق اف ىسلاع اٌلتيا ا
التاكلة ل ستميا

ت ػػع

وية للممؽ اي ساف الماهو  2ايم 7991

ت ع ال ساوتة السعلية) سخسخة تتا

اوهالن -العكك

8
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-2ى ػػا تااػػة الميػػمك التػػن تلػػمؿ كمف تما ػػك
ظا

السع

سػػتمخة ل تخػػؼ ائػػا

ت ػػع ػػك ن ػػمض يتتػػمف ػػف ظ ػػا

سياسية م مالية ما ت اعية مثمااية.

-1الكي مواطيػػة ل ػػدا ال ف ػػمـ ليس ػ

طخملػػة امػػط اػػن ظػػؿ ال ػ ظـ اللاليػػة لػػؿ هػػن قػػومو لفتػػو اٌ تمػػاؿ ىلػػن

اٌسػػتواتية ماػػن ال ت ػػع اٌسػػتواتن فسػػه .ل ػػدا ال ف ػػمـ ال كيػػك لخكي مواطيػػة ي تمػػؿ ػػف كي مواطيػػة ت ثيخيػػة
لػ ػػكمك ىلػ ػػن كي مواطيػ ػػة ال سػ ػػاوتة مت ػ ػػلح ال ػ ػػالن السػ ػػعلية ال ت لػ ػػة مال ظ ػ ػػا

السياسػ ػػية ال ماليػ ػػة

هػن اػػن اللميمػػة قػ اف اسػت واو التػواتـ اػػن ات ػػاة ل ػػا ال ت ػع اٌسػػتواتن مل ايػػة

ازتػػه كمف سػػية

ماٌ ت اعية مالثماايػة التػن تتفػؿ الكي مواطيػة لويػة تيسيسػ ا ل ثالػة الل يػة التلتيػة ل ظػاـ كي م اوطػن ااعػؿ.
ف تكامؿ السخطة ليف

تخؼ الممض السياسية سما ان ولخة اٌ تماؿ أم ان ال ت ع اٌستواتن.

ماي ػػا يخ ػػن ع ػػول ه ػػدا ال م ػػؼ ال كي ػػك لخيس ػػاو ػػف ق ػػية الكي مواطي ػػة ت ػػا موك ا ػػن مث ػػائؽ اولػ ػ از
السياسية "اليساوية متدلؾ تتالا

مال ظ ا

لعل فتوض اليساو ال

آثو ان ياك ألزاله م ظ اته السياسية العخ ية مالسوية.

وض التن تس ؿ ان فن الم

ما ع

رابعا :المفهوم الجديد لميسار المصرى لمديمقراطية:
ل ػػـ يتت ػػؼ اليس ػػاو ال

ػػوض ل م ػػك ما ف ػػه الس ػػالمة ػػف الكي م اوطي ػػة أم لتيتي ػػك العٍ ػػة ل ػػيف الكي مواطي ػػة

ماٌسػػتواتية متلكيػػك م ػػؼ كيػػك ػػف الكي مواطيػػة اللمو مازيػػة يمػػمـ عخػػن وآيػػة مكيػػة تعتػػوؼ لاوسػػن التػػن

لخموت ػػا اػػن
توتي

ػػاؿ اللويػػا

ماللمػػمؽ السياسػػية ميقػػيؼ ىلي ػػا ػػا يتعخػػؽ لػػاللممؽ اٌ ت ػػاكية اٌ ت اعيػػة اػػن

كيك م ي ة تت امز لكمك الكي مواطية اللمو مازية .لؿ لج اليساو ال

وض ان الس ما

لخمو ف مـ كيػك لخكي مواطيػة م ػك سػاهـ اػن هػدا اي ػاز لعػل اولػ از مالت ظي ػا
ف فتوض اليساو ال

لميمػػة او ػػو تم ػػا

تا

عخ ية أم سوية.

م يف ل ػدة ال سػيلة متػدلؾ لعػل الميػاكا

اوكيػػة لسػػيف الكي مواطيػػة لػػؿ تا ػ

او يو اػن

السياسػية متػدلؾ عػكك

السياسػية اليسػاوية التػن لػـ تتػف تطػول اػن

تطػػول او ي ػػوض ال مػػاس لمل ػػا اػػن ألزال ػػا س ػما

يطول لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض قية الكي مواطية ان لو ا ه السياسن العاـ (ل ا

ال س ػػاوتة السػ ػػعلية ال ػ ػػاكو عػ ػػاـ  7999عخ ػػن أ ػ ػػا ااقػ ػػؿ ظػػػاـ سياس ػػن لتط ػػمو ال قػ ػػاؿ ال
م س ػػتملٍ مأ ػػا اع ػػك أساس ػػية ا ػػن ال ت ػػع اٌس ػػتواتن ال ػػدض يت ػػااح الل ػػز

الكي مواطية ال يالية (اللمو مازية) لـ ت ل ا الوأس الية تعطفا

ال اهيوض مأف هدة الكي مواطية تماو ثٍثة ع ا و مهوية:

ت ػع

ػ ػػوض لاليػػػا

ػػف أ ػػؿ تلميم ػػه ميآت ػػك أف

ػا ػف ال ػاهيو ما ػا ػا

تي ػة لخ قػاؿ

أولها :التواـ لممؽ اي ساف ل ا اي ا لوية التعليو عف الوأض ملوية الت ظيـ.
ثانيها :لوية ى سا اول از كمف يك أم سوط ملوية ساط ا.

9
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وثالثها :تكامؿ السخطة ليف اول از عف طويؽ اٌ ت الا

اللو ال زي ة .مهػدا التػكامؿ أ ػو لػالط اوه يػة

و ه يع ن ت تيف ال ماط يف ف ت ييو اللتاـ.

مأف هػػدا ال ظػػاـ ػػك تػػف المػػمض السػػعلية ػػف الت ظػػيـ السياسػػن اػػن أل ػ از ماػػن مالػػا

ميسو ا تساو الفتو اٌستواتن ل ا ان دلؾ اول از السيمعية ان أ خ

الكمؿ.

ميآتك اللز أ ه سيميـ الكي مواطية عخن هدة اووتاف الثٍثػة مل ػا تا ػ

ال أوس ػ الية يػػو تاايػػة ٌسػػتفاك الطلمػػا

العا خػػة مالتاكلػػة

السعلية تعا ؿ ت ليح ت كك ان ال اوسة الكي مواطية.

م عيػػا

..الػػخ.

18

هػدة ال مم ػا

اػن ال ت عػا

ػػا اسػػتفاك تا خػػة ام ػػه يطػػول أسػػخم ال سػػاوتة

19

ميآتك اللز أف ال ساوتة السعلية هن مهويا استواؾ ال اهيو ان ات اد الم او او عخن تؿ ال ستميا

مهػػدا ػػا ي ت ػػا ػػف ىكاو سػػئم ا ل فسػ ا ماػػول
ع خيا

ػػالل ا اػػن عظػػـ اولػماؿ مهػػدة ال سػػاوتة تقػ ف تسػػاوع

الت ية مالتمزيع العاكؿ لث او الت ية مت ليح أ طا

ا عن المواو.

20

ميوتز اللز عخن أهـ أستاؿ ال ساوتة السعلية مهن:
-لتـ لخن كي مواطن لميمن.

 ساوتة الع اؿ ان ىكاو الملكا -ساوتة

اي تا ية.

ثخن ال ستفيكيف ان ملكا

-ىطٍؽ اللوية التا خة لخمطاع اوهخن.

ال ك ا .

لوية متعككية مسائؿ ايعٍـ.-الت ية السعلية.

21

ميآتػػك اللو ػػا ج العػػاـ للػػز الت ػػع أف ػػا يسػػت كاه تلميػػؽ أتثػػو ػػف

ػػوك تلميػػؽ كي مواطيػػة ليلواليػػة

لميميػػة ػػع ػػا ي ػوتلط لػػدلؾ ػػف يػػاـ ظػػاـ لول ػػا ن سػػخيـ متعككيػػة سياسػػية لميميػػة م ظػػاـ ا ت ػػالن ٌ يسػػمله

التزميو مأف الكي مواطية التن يتطخع ىلي ا اللز تستمع

اللويا

السياسية مالكي مواطية الخيلوالية متت امزهػا

لايقػػااة ىلي ػػا متع يم ػػاٌ .ف الكي مواطيػػة الخيلواليػػة ٌ تػػآكض كموهػػا لفاعخيػػة ت ليػػة يكاو اٌ ػػتٍؼ مال ػواع
اٌ ت اعن ػا لػـ تسػت ك ىلػن اعػك تختػزـ للمػمؽ اي سػاف السياسػية ماٌ ت ػاكية متلميػؽ العكالػة اٌ ت اعيػة

- 18ك.س يو أ يف

ستملؿ اٌستواتية قايا اتوية التتا

التاسع مالعاسو ما لو 7990

 19لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض ال و ع السالؽ ص 14

و ع سالؽ ص .411

 20لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض ال و ع السالؽ ص 14

 21لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض ال و ع السالؽ ص .19-14
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م ا لـ ت تك لتتفؿ اوص ال ساوتة اػن

ستن ال اٌ

ػ ع المػواو أ ػاـ

ماػن

تخػؼ المػمض اٌ ت اعيػة عخػن تػؿ ال سػتميا

22

أساس نضاله من أجل الوصول إل االلفتراكية .و ف لفرط ضفرورى

ويؤكد الحزب أن الديمقراطية

لمرحمة االنتقال إل االلتراكية وكللك ف مرحمة االلتراكية نفسفها حيفث يجفب أن تكفون أساسف اسفتمرار

النظام االلتراك واعادة تجديد ثقة اللعب به عم أساس إنجازاته
ميطول لو ا ا لً ٍل الكي مواطن يتق ف اي او ا
ميطول اللز السيمعن ال

23

ال لممة ل دا ال ف مـ.

وض وآيته لخكي مواطية ان لو ا ػه العػاـ ال ػاكو ػف ال ػآت و العػاـ الثالػت

ػػما لو  7994ايآتػػك لو ػػه عخػػن ىعػػاك ل ػػا

ط ػ أو عخػػن ال ػػمدا اٌسػػتواتن ه ػػا أم ه ػػاؾ ي ػ

ػػاز الكملػػة عخػػن أسػػن سػػعلية كي مواطيػػة .مأف اوز ػػة التػػن
أف ظػػو ىلي ػػا لاعتلاوهػػا أز ػػة طاوئػػة يتعػػيف اسػػتيعا

كومس ػ ا ممقػػع أسػػن اوس ػ ة تتفػػؿ ىكاو أتفػػي مأتثػػو كي مواطيػػة مسػػعلية لخكملػػة ماٌ ت ػػاك م تخػػؼ ػػالن
الليا ان ال مدا اٌستواتن.

24

ميطول اللػز قبوله العمل الملترك مع كل األحزاب والقوى السياسفية التف تقبفل بمبفدأ تفداول السفمطة

ديمقراطيففا .25ويضففع ف ف مقدمففة أ دافففه العامففة تحقيففا تحففول ديمقراط ف لففامل يكفففل تففداول السففمطة بففين
الطبقات والقوى السياسية من خالل االنتخابات ويؤدى إرساء حكم وطن ديمقراط بديل26 .ميطول لو ا ا

تف يخيا لً ٍل الكي مواطن يتق ف إطالا حفري تكفوين األحفزاب وحريفة إصفدار الصفحف والمفاء المحفاكم
االستثنااية وكفالة حرية العقيدة واالحترام الكامل لمختمف األديان 27بهدف إرساء مجتمع مدن حقيق عم
أسس مؤسسية يكفل إمكانية تداول السمطة ديمقراطيا عبر انتخابات حرة ونزيهة

28

مان مثيمة ال ط السياسػن ال ػاكو عػف ال ػآت و العػاـ الثالػت أيقػا يػوض اللػز أف اٌ يػاو الػدض لػكت

لخ مدا السمايتن لعكـ واعا تعاليـ لي يف عف كمو اللز مالطلمة العا خة مالتلالؼ الع الن الفٍلن.

 22الت ع المط ن التمك ن الملكمض ال و ع السالؽ ص 11
 23الت ع المط ن التمك ن الملكمض ال و ع السالؽ ص 41
 24اللز السيمعن ال

 25اللز السيمعن ال

 - 26اللز السيمعن ال
 - 27اللز السيمعن ال
 28اللز السيمعن ال
 29اللز السيمعن ال

وض

وض

وض
وض

و ع سالؽ ص .19-11
و ع سالؽ .14

و ع سالؽ ص .11

و ع سالؽ ص .19-11

وض مثيمة ال ط السياسن

وض

و ع سالؽ ص.771

و ع سالؽ ص 14
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29

أما الحزب العرب الديمقراط الناصرى فهو يقبل العمل ف الواقع ف إطار التعدديفة السياسفية وتفداول

السمطة من خالل انتخابات دورية واحترام اإلنسان وحرياتفه ومبفدأ سفيادة القفانون .م ػك لعػ
ان الع ؿ ال ستوؾ ليف اول از مالممض السياسية ان

كم او أساسػيا

و لتطميو م ؼ تمػكـ ػف الكي مواطيػة مسػاوؾ اػن

ى ػػكاو لو ػػا ج اي ػػٍل السياس ػػن مال ػػكي مواطن ا ػػن كيسػ ػ لو  7991ال ػػدض يتقػ ػ ف تف ػػيٍ ل ػػدة ال ل ػػاكء
م يوها م ك أساو اللز ان لو ا ه العاـ ال اكو عف ال آت و العاـ اومؿ لخلز اػن كيسػ لو  7994ىلػن

أف الكي مواطيػػة السياسػػية التػػن تمػػمـ عخػػن تفالػػة التعككيػػة الفتويػػة مالت ظي يػػة متػػكامؿ السػػخطة مسػػياك المػػا مف
تيسػػان لميػػاـ كملػػة ال آسسػػا

مالتػواـ لمػػمؽ اي سػػاف ملوياتػػه

ػػع ىي ا ػػا لػػيف الكي مواطيػػة السياسػػية ليس ػ

لكيٍ عف الكي مواطية اٌ ت اعية مٌ ي تف أف تمػمـ عخػن لسػال ا 30ميآتػك أف الكي مواطيػة اٌ ت اعيػة تسػتوط
تمايو ق ا ا

لخ ماطف لتن تتمف له لوية الت مي

ان اٌ ت الا

مهن التلػوو ػف اٌسػت ٍؿ م

عػػاكؿ ػػف الثػػوم المط يػػة مالػػت خص ػػف تػػؿ خػػؽ يلػػكك أ ػػف ال سػػتملؿ اػػن لياتػػه ميآتػػك عخػػن طخػ

ػي

الكملػػة

المميػػة مكموهػػا ال وتػػزض مأف دلػػؾ ٌ ي ل ػػن أف ي ف ػػؿ عػػف تفالػػة تااػػة لمػػمؽ ال ػماطف ملوياتػػه اوساسػػية اػػن
يػػع ال ػػاٌ

السياسػػية ماٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة مالثماايػػة .مأف لويػػة اي سػػاف الفػػوك هػػن أتلػػو لػػااز عخػػن

ال قاؿ معخن الع ؿ مايلكاع ميطال

لمعطا تااة الممض السياسػية ماللزليػة لمم ػا تسػامية ٌسػت كاـ أ ػز

ايعػػٍـ ال خمتػػة لخكمل ػػة مال ػػا الم ػما يف ال مي ػػك لخلويػػا

مالت سػػؾ ل ػػال ص الكسػػتموض الػػدض يقػ ػ ف %10

لخع اؿ مالفٍليف متيتيك اللممؽ اٌ ت اكية ماٌ ت اعية مالثماايػة متيتيػك سػخطة ال ػالن السػعلية ال ت لػة
امؽ سخطة أ ز الكملة الت فيدية متمايو ق ا ا
ميطػػول لػػز السػػع

اللو ا ية للز السع

اٌسػػتواتن ال

اٌستواتن ال

ا م ية ٌستمٍؿ ملوية ال مالا

ػػوض م فػػه ػػف الكي مواطيػػة اػػن مثيمتػػه الوئيسػػية ال س ػ ا المثيمػػة

وض -اون " 4004ي اقؿ لزل ا ف أ ؿ تلميؽ تلػمؿ كي م اوطػن

سا ؿ م دوض .ميػآ ف لزل ػا لي ػه ٌ تم ػك ػاوا لػكمك لٍك ػا
اٌست ساخ مسعل ا طال

مالتعام يا

مال عيا .

31

ػي ة ػاهز لخكي مواطيػة

لالتم ػؿ ىلػن ال ػي ة ال ٍئ ػة لما ع ػا .مهػن

ػي ة ي ػ

ػاللة لٍسػتيواك أم

أف تػماو اػن ف مالػك

الستؿ السياسن مال مهو اٌ ت اعن اٌ ت اكض لليت تولط ليف اللممؽ السياسػية مال ك يػة لخ ػماط يف ملػيف

ال ق مف الطلمن لخكي مواطية الدض يماو لخ ماطف لمم ه اٌ ت اكية ماٌ ت اعية تا خة .مالتلمؿ الػكي مواطن

ال سمك لػف يتلمػؽ لػالعمك لخكي مواطيػة الخيلواليػة دا

الطػالع اللمو ػمازض ال لػكمك مالتػن ٌ يسػتفيك

اللمو مازية ل تخؼ ائات ػا االخيلواليػة السياسػية ٌ تعطػن ػف اللويػا

ػا سػمض

السياسػية ىٌ المػكو الػدض ي ػكـ تع يػؽ

التم ه الوأس الن ان لخػكاف العػالـ الثالػت مهػن تف ػؿ ا ػٍ تعسػفيا لػيف لويػا

ال ػماطف السياسػية ملمم ػه

- 30اللز العولن الكي مواطية ال ا وض اللو ا ج السياسن العاـ  7994الماهو ص 74
 31اللز العولن الكي مواطن ال ا وض ال و ع السالؽ ص .724-741
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اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة م ػػع دلػػؾ اػػمف لزل ػػا ٌ يػػكعم ىلػػن لػػد الكي مواطيػػة الخيلواليػػة اػػن
كي مواطيػػة التتوهػػا الفتػػو السياسػػن مالمػػا م ن التمػػك ن علػػو المػػومف ت سػػك

اي از التاوي ن الق ـ الدض تلمؽ ل قاٌ
له م آ ف ليف ال تتسلا
ف تم ا

متقليا

الكي مواطية التن لممت ا قاٌ

السعم

اػػن ػما يف لمػػمؽ اي سػػاف .مهػػدا

يٍ لعك يؿ ىوت ى سا ن عتز م تسلت

السعم ان ظؿ ال ظاـ الوأس الن ٌلك أف ت ػلح

الكي مواطية ان ظؿ ال ظاـ اٌستواتن متلكيؿ عف الكملة اللمليسية ال فومقة عخن السػع

مالػػؿ الكملػػة الكي يػػة التػػن يػػكعم ىلي ػػا ايسػػٍـ السياسػػن مالكملػػة الخيلواليػػة التػػن تطالػ

طال

ل

ماػن

ل ػػا اللمو مازيػػة ام ػػا

موية ك ية كي مواطية سعلية عخ ا ية تف ؿ الكيف عػف الكملػة معػف التعخػيـ كمف ى تػاو كمو الػكيف

اػػن ال ت ػػع لاعتلػػاوة تم ػػا أساسػػيا ػػف تم ػػا
الس

خ ػػا ا ػػاؾ ػػيـ

ية التن ٌ ي مز لخكملة التك ؿ اي ا

م ػػكاف السػػع

ال

ػػوض لت ػػه ي ػ

أف يظػػؿ ػػف او ػػمو

32

ت ا يآتك اللز عخن أف استواتي ية الت ية المط ية السعلية التن يطول ا ان مثيمته الل او ية تآ ف ليف
سػ ن الكي مواطيػة .مالت يػة

الكي مواطية هػن وتػف ػمهوض ػف أوتػاف الت يػة اػٍ ت يػة لميميػة ىدا ػا يلػ

اللميميػػة ٌ ي تػػف أف تتلمػػؽ لػػالم او او الفم يػػة التػػن ي فػػوك لم ػػكاوها لػػاتـ أم لػػز لػػاتـ .مالق ػ اف اوتلػػو
ل ال الت ية المط ية السعلية يت ثؿ ان ساوتة ال اهيو السعلية ان تلميم ا
ويسففتكمل أحمففد نبيففل الهاللف

33

ففلا الطففرح ل قػػية الكي مواطيػػة يآتػػك ايػػه أ ػػه " ػػف ال ػػـ أف لػػكك م فػػا

ػػليلا ػػف الكي مواطي ػػة اللمو مازي ػػة وف ال ػػي ة ال س ػػمهة لخكي مواطي ػػة" الت ػػن ػػك ت ا (ت ػػاو اٌس ػػتواتية
السخطمية) أطخم

الع اف لظاهو ال وملة لم الكي مواطية اللمو مازية متي ا ت ثؿ ال ػٍد أم طػمؽ اي مػاد أم

اللػػكيؿ الػػدض ٌ لػػكيؿ س ػماة مأ ػػا اتفػػؽ ػػع الطػػول الػػدض يمػػمؿ لػػيف الففتراكية المسففتقبل سففتقوم عم ف التعدديففة
وتداول السمطة وضرورة تجاوز الديمقراطية البورجوازية دون تجا فل مفا بمورتفه مفن أسفس وأطفر .ما تخػؼ
ع ف يت مامف ف هدا الطول عخن أ ف السخطة اٌستواتية م ستملؿ ى ازات ا اٌ ت اكية ماٌ ت اعية.

ما طخؽ ان دلؾ ف

معة اٌعتلا او

التالية:

-7أت ػػك لي ػػيف كم ػػا ق ػػومو اس ػػت كاـ الكي مواطي ػػة اللمو مازي ػػة مال ظ ػػاـ اللول ػػا ن لف ػػمز اللومليتاوي ػػا لالس ػػخطة.
ملالتػػالن ي ػ

أف يسػػت و الت سػػؾ لالتعككيػػة متػػكامؿ السػػخطة لعػػك الم ػػمؿ ىلػػن ما ػػع اللتػػـ لتػػن لػػااظ

عخن م ف ا ال لكئن م

كا يت ا أ اـ ال اهيو.

-4ال اوتسػػية الخي ي يػػة لويئػػة ػػف اعتلػػاو ظػػاـ اللػػز المالػػك سػػوطا ىل از يػػا لٍ تمػػاؿ ىلػػن اٌسػػتواتية ما ف ػواك
اللػػز اللخسػػفن لالسػػخطة ملالسػػالة السياسػػية تػػاف مليػػك أمقػػاع اسػػتث ائية مظػػوؼ تػػاوي ن ػػاص لومسػػيا

 32لز السع
 33لز السع

اٌستواتن ال

اٌستواتن ال

وض المثيمة اللو ا ية

اون  4004ص .41-42

وض ال و ع السالؽ ص .47
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متاف ل دا أثو تليو ان اسؿ الت او اٌستواتية السخطمية .اال ت ع اٌ تمالن ملتن ال ت ع اٌستواتن
ٌ ي خم ف الت ا قا

هػػدة الت ا قػػا
و.

ملالتالن امف التعككية السياسية ماللزلية هن الم ػا السػوعية لختعليػو ال ػليح عػف

ملخ ػػا كي مواطيػاً مت ييػ

هػػدة التعككيػػة يمػػمك الت ولػػة ٌ لالػػة ىلػػن تاوثػػة طػػاؿ الػػز ف أـ

-4التعككيػػة السياسػػية مالفتويػػة قػػومو مقػػمعية أيقػاً لتػػن اػػن ال ت ػػع اٌسػػتواتن ال ػػا اٌسػػتواتية
-2ي

عمك تفتول لالقومو ىتالة الفو ة أ اـ تعكك اٌ ت اكا .

ػػة

أف يتسع ىطاو التعككية السياسية ماللزلية اػن ال ت ػع اٌسػتواتن لخمػمض ال عاوقػة لٍسػتواتية .وف
ال التة ٌ ت تفن ف ال ت ع اٌستواتن لفو اف ما ا يتطخ

الطلما

لخمػػمض اٌ ت اعيػػة م مكهػػا م

ػػالل ا ال ت يػػز م ػػف

دلؾ وكلاً ػف الػز ف يظػؿ ٍلػه

ػػخلة الت ولػػة اٌسػػتواتية اٌعت ػواؼ للم ػػا اػػن

التعليو عف وائ ا م اوسة ال ساط السياسن ان العخف سويطة أف تلتوـ السوعية اٌسػتواتية ال كيػك مأف
تختػزـ ليسػػالي

امط و

ال قػاؿ الػػكي مواطن مأف تت ػ

او اللتم ة موعقا اللػز ملػكهـ

التػ و ماٌ مػػٍ  .الػ

كائ اً هن امط اللوية لخوأض ان و).

وم از لمتسػ لوا (اللويػػة ال تالػػة

ػا تػاف عػككهـ تليػ اًو ليسػ

لاللويػة اللميميػة االلويػة

 -1ف ال ـ أٌ تللن السخطة اٌسػتواتية فسػ ا كا ػؿ ىطػاو الكي مواطيػة اللمو مازيػة القػيؽ مهػن طاللػة
لالتتاو مد ا ال اص ماوو ػن لخكي مواطيػة .مأف تلاسػن ا لػواايف :ألػكه ا يسػاوض يػوال واقػاً تا ً ػا
تااة أستاؿ الكي مواطية اللمو مازية التن ا تزعت ػا ال ػاهيو اػن ظػؿ ال ظػاـ ال أوسػ الن مالثػا ن ى ػٍلن
يم ػػع لالكي مواطيػػة اللمو مازيػػة ت ػػا موثت ػػا السػػخطة اٌسػػتواتية ػػف ال ت ػػع المػػكيـ ميت ػػمو ى تا يػػة ل ػػا

اٌستواتية ف ٍؿ ما

م ليا

الكي مواطية اللمو مازية مهم ا أتك

ت ولة سيخن طية.

أف ال م ؼ ال ػليح هػم أف الكي مواطيػة اٌسػتواتية ٌ تخ ػن الكي مواطيػة اللمو مازيػة

خػة متف ػيًٍ

لؿ توت تؿ اله ي ة ف التطمو التاوي ن السالؽ عخن ياـ اٌستواتية لتن تتما ؿ التماليك الكي مواطية

ليف ال ت عا

ال تعا لة م ختزـ لال لاكض مال آسسا

تاوي يػػة ا تزعت ػػا الطلمػػة العا خػػة مالطلمػػا

التاكلػػة .ت ػػا ي ػ

ألكع ا الفتو السياسن مالما م ن التمك ن علو المومف.

 ٌ-1ي مز ان ظؿ ال ت ع اٌستواتن

الكي مواطية ان ال ت ع المكيـ التن ت سك تاس

أف تختػػزـ لػػالتواـ المػػيـ الكي مواطيػػة التػػن

اكو لؽ ال اهيو ان سل

ثمت ا ف لػز سػيمعن لػاتـ لػاك

عػػف الطويػػؽ المػػميـ تطخع ػاً ٌ تيػػاو سػػخطة اسػػتواتية أتثػػو أ ػػالة م مػػام مأ ػػكؽ ت ثػػيًٍ لخطلمػػة العا خػػة

مأ خلية السع  .ما واو لكأ تكامؿ السخطة ق ا ة ها ة يلزاـ السخطة الثػموض لاتتسػاؼ أ طائ ػا متط يػو
فما ا ف اٌ ت ازية مالفساك مالخليوم واطية.
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ثمت ا ف أيػة سػخطة لواػة لتػن لػم تا ػ

 -1ف لؽ ال اهيو السعلية سل

تلتػـ لاسػـ اٌسػتواتية .مأض

لز لاتـ ي طن ان لؽ سعله ميفمك ثمة ال اهيو يو كيو لاللما اػن ما ػع السػخطة للظػة مالػك

فسػه ىلي ػا مال اويػة التػن يواع ػا وف ػماز

أياَ ًً تػاف اٌسػـ الػدض يطخمػه عخػن فسػه أم ال ميػة التػن ي سػ
ومو اللز ىلن ما ع السخطة ماست اووة اي ا هم ثمة متيييك او خلية العظ ة ف السع .
ما تماؿ لػز سػيمعن لػاتـ ػف ما ػع السػخطة ىلػن

التػػاويخ لػػؿ سػػيتمف لكايػػة أتثػػو

ال اهيو مالعمك

ػفمؼ ال عاوقػة لمػواو سػعلن لػف يتػمف ايػة

ػمالاً م ػػلة لختػػاويخ ماو ػػة لخت ػػليح مالتميػػيـ مٌسػػتعاك اللػػز ثمػػة

ككاً ىلن السخطة ف ٍؿ ليا

تكامؿ السخطة ( ثاؿ ومسيا -ململ كا).

-1التعككيػػة متػػكامؿ السػػخطة ٌ ت ثػػؿ طػ اًو عخػػن سػػخطة اسػػتواتية لميميػػة مٌ تفػػتح ال مااػػد ماولػما
الثمو ال قاك ت ا يت مو اللعل م ك أسا

 -9ىف الػػكون الػػدض ي ػ
عخن

وك اي او ا

أف

لكأ العزؿ السياسن ىلن الت او اٌستواتية.

ػػوا لػػه ػػف الت ػػاو السػػخطمية هػػم أف اٌعت ػػاك اػػن ل ايػػة الثػػمو اٌسػػتواتية

اٌستث ائية مأ ز او ػف طػي اتػؿ (يػتـ دلػؾ امػط اػن ما ػة اٌ مٍلػا

الو عن) ملتف ان يو لاٌ

اٌستث ا ي

أف يتمف الت كض وعكاك الثمو ليسالي

أ-ت ػػفية فمدهػػا اٌ ت ػػاكض يتػػمف عػػف طويػػؽ اي ػ او ا
العٍ ا

أ ػػاـ ويػػال

اٌست ٍلية المكي ة.

دلؾ أليا اً ف تمزيع السٍل عخن او خلية السعلية.34
م ف م ع يساوض

تخفة.

لت ه يت امل ا ف زامية

كي مواطية:

اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة مال دويػػة مت ػػفية

اٌعت اك عخن الكمو اللاسـ لخ اهيو السعلية متعلئت ا متلويت ا كااعاً عػفو يطػول صفالح العمروسف

مالع ػؼ

ػالل ا ل ػا يمتقػيه

م فػاً ػف الكي مواطيػة ٌ ي تخػؼ ػف ليػت ال ػمهو

ي تػػف ال ظػػو ىلػػن الكي مواطيػػة اٌسػػتواتية لاعتلاوهػػا فػػن لخكي مواطيػػة اللمو مازيػػة ملت ػػه فػػن لػػال ع ن

ال ػػكلن ليػػت تخ ػػن الع ا ػػو الو عيػػة اػػن الكي مواطيػػة اللمو مازيػػة التػػن تلػػوـ أمسػػع ال ػػاهيو ػػف ال سػػاوتة
اوتػز القػ ط ال أوسػ الية مالليوم واطيػة مأ ػز ايعػٍـ لػمواك ال ػاهيو ..الػخ.

ان

ػ ع المػ او او  .متتٍعػ

توتي

أعخن ل مو تيفية أماو لوية يتٍ ـ ع لتماها الطلمن ال كيك مدلؾ ف ٍؿ ال ع ليف اوستاؿ

ملت ػػا (أض الكي مواطي ػػة اٌس ػػتواتية) تل ػػتفظ لالع ا ػػو ايي الي ػػة ا ػػن الكي مواطي ػػة اللمو مازي ػػة مت ػػك

ا ا ػػن

الت ثيخية ماوستاؿ ال لاسو لخكي مواطية التن تماو ساوتة سا خة ل ػاهيو الطلمػة العا خػة مالفٍلػيف م تخػؼ

- 34أل ك ليؿ ال ٍلن تتا

اليساو العولن م قايا ال ستملؿ تلويو علك ال فاو ستو

كلملن الماهو  7991ص .400-799

وتز الللمت العولية ماياويمية ال اسػو
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الفئػػا

التاكلػػة او ػػوض اػػن

ػ ع المػ او او التػػن تم ػػه

ما ت اعياً ....الخ.

تخػػؼ ػمالن الليػػا اػػن ال ت ػػع سياسػػياً ما ت ػػاكياً

مهن تقع لدلؾ أساسا أوسخ مأع ؽ للوية ال لااة مالتعككية اللزليػة ملويػة الت ظػيـ ال مػالن متتػميف

تخػؼ أسػػتاؿ ال عيػػا

متتفػػؿ لػػؽ ايقػ او مالتظػػاهو ماللويػػا

ماٌتلػػاكا

ماللمػػمؽ السياسػػية مال ك يػػة

لػػالتوالط ػػع تفالػػة اللمػػمؽ اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة لاعتلػػاو تػػؿ دلػػؾ سػػومطاً قػػوموية لع خيػػة تلويػػو الع ػػؿ
م اوسة الكي مواطية ال لاسو مالت ثيخية ماطٍؽ لاك او أمسع
ع الم او او

ال ساوتة ان

ميعطػػن اليسػػاو ال

ػػلوض علػػك اهلل لمملػػه "ي ػ

ملؿ الت ا قا

اهيو الطلمة العا خة مالطلما

التن تثمو اي ا لي ـ ل مو كي مواطية.35

السعلية اػن

ػػوض اهت ا ػاً ا ػاً لالكي مواطيػػة ال لخيػػة الماعكيػػة يعلػػو ع ػػه الػػكتتمو ىس ػ اعيؿ
أف ػػملن ع ايػػة ا ػػة ل ػػا ي تػػف أف سػ يه "كي مواطيػػة اػػن ال سػػتمض الماعػػكض"

عخ ػػن س ػػتمض الموي ػػة س ػػئمف الموي ػػة ٌ س ػػخطة او ػػف اي ػػا أم اللت ػػـ السػ ػ

ماٌ ت اعية مالتعخيـ ...الخ وف هدا ال ت ع ال

يو

ل ػػؿ ت ػػؿ س ػػئم ا اٌ ت ػػاكية

ت ع المويػة ي تػف لخ ػماطف العػاكض أف يلػكض الػوأض

ان ساتخه لمكو ف ال عواة أتلو ف ىلػكا الػوأض اػن قػايا السياسػة عخػن سػتمض لخػك أم طػو ليت خػه .وف
هدة لياته ال لاسو ميعوا ا ميستطيع أف يتمف له وأض لكك اي ا.
ي تك دلؾ ىلن الكي مواطية ان واتز اي تاا مالملكا

أم سػػوتة

ػ ػ اعية ..ال ػػخ ي ػ ػ

اي تا ية سػما تا ػ

زوعػة أم

عيػة تعام يػة

لت س ػػيؽ لي ػػا كي مواطيػػة مأف يت ػػمف لخع ػػا خيف اي ػػا ل ػػؽ ال س ػػاوتة ا ػػن ىكاو

سػػئم ا الكي مواطيػػة اػػن التعخػػيـ ماػػن كا ػػؿ ال ػػكاون ماػػن ال آسسػػا

التعخي يػػة هػػدة الكي مواطيػػة عخػػن سػػتمض

الماعك ع خية تولمية أساسية متعطن الل ا التلتن أم اوساسن ال تيف الدض تممـ عخيه الكي مواطية ف أعخن

و ا تعطن الفوك العاكض او ة ال اوسة الفاعخة مال ػآثو مال اوسػة ال ػاكو عػف عواػة وف المػواو لتػمـ

لت ية ال عواػة لػكض ػف يت ػد المػواو .ثا يػاً هػدة ال اوسػة تتسػ

م سػػئملية ع ػاً مالكي مواطيػػة ي ػ

أٌ تف ػػـ عخػػن أ ػػا

ط ع ىلي ا هن كي مواطية ال ساوتة ان

هػدا المػواو سػما

اللعػك ان ػو لخكي مواطيػة االكي مواطيػة لويػة

ػػوك لػػؽ ال مػػك .هػػدا أس ػ ؿ ما ػ

ع المواو م ػف يسػاوؾ اػن

ػح أم أ فػػؽ .مه ػا يػتـ التػػكوي

ػ ع المػواو يسػاوؾ اػن تل ػؿ سػئملية

اللميمػن عخػػن اللتػـ .م ػف ه ػػا يسػتوؾ السػػع

اللتػػـ .م ػػعمكاً ػػف هػػدة الماعػػك ىلػػن أعخػػن سػػتميا
يتمف لكأ ال ساوتة هم اوسان.36

الكي مواطيػػة التػػن

الكملػػة ماػػن تػػؿ ػمالن او سػػطة مالعٍ ػػا

ٍ - 35ل الع ومسن ال و ع السالؽ ص .449
- 36ك.ىس اعيؿ

لوض علك اهلل الكي مواطية ملممؽ اي ساف ان المطف العولن

و ع سالؽ ص .747-740
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لالفعػؿ اػػن
ي ػ

أف

متطػػول

مع ػة اليسػػاو الػػكي مواطن اػػن س ػوت ا اللم ػػخة ا ل ػاً

لالعٍ ة ليف الكي مواطية م

الح ال ان اتآتك أ ه لتن ي ز الػكي مواطن

أف ي تسػػو اػػن ال ت ػػع عخيػػه أف يل ػػؿ عخػػن تيييػػك

السياسية مالكي مواطية .مهدا ػا فتمػو ىلي ػا اػن

اعػػا

مائػػا

ػػو ػػف قػػية الكي مواطيػػة ال تعخمػػة
ػاـ ى ا ػة ظػاـ سياسػن لػو عخيػه

ػػف ال ػػان تختمػػن

ػػالل ا ػع اللويػػة

ػو لتػن هػدة الخلظػة .ال زيػك ػف ال ػان ي يخػمف ىلػن تل ػن

الفتػو الكي مواطيػػة ملتػػف أ ػػؿ المخيػػؿ ػػك ا ت ػػع أف الكي مواطيػة سػػتلمؽ

ػػالله ال لاسػػو أم تتػػيح لػػه

ػػاكو

لخمم تس ح له لتلسيف سومط لياته ال اكية مال ع مية ٌ .تزاؿ اللوتة الكي مواطية ل مو ان أمساط ال لة
التن ي يؿ لعل أاواكها ىلن تل ن الكي مواطيػة تمي ػة اػن لػك دات ػا .ملت ػا لػـ تسػتطع ػد
ماسػػعة عخػػن أسػػان أف الكي مواطيػػة سػػت كـ

ملػػمؿ الكي مواطيػػة عخػػن م ػػه ال

ائػا

م اعػا

ػػالل ا اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة .أف ال ػواع السياسػػن ع م ػاً

ػػمص لػػين لػ

ال ػػخة عػػف ال

يكمو ل عزؿ عف التطم او اٌ ت اكية ماٌ ت اعية ان اللٍك.

ػػالح ال لاسػػو لىاػواك مال اعػػا

مٌ

37

خامسا ً تحفظات حول الديمقراطية البورجوازية
وال يخلى األمر منه ححفاناج فنً فنفىف اليطنا لنىم الذيم رابينث الةى تىازينث حىئنر ي فا نذت لهنا .الىانا
األمريئً ليص ديم رابيا ً بالمعىً األفيل للئلمث .فالذيم رابيث هً لئم األغلةينث .و غلةينث العنعا األمريئنً
الح ي يث مغربنث ننه الحئنم فالذيم رابينث فنً الىاليناج المتحنذت ح نى نلنً تةهنث ضنماليث اوعن رج ن ريه
الجمهى ييه والذيم رابييه وهما يعتةران فري ا ً ضماليا ً والنذاً بئنل الم ناييص لئنم حلنال النة د مىنل اضنت لها
لتً اآلن ،وبللال يئىن الحئم دكتاحى ينث ش المنام ،ححتئنر الحئنم ،وال حتنيق ألي ونىت و فرينم مانر ،مهمنا
كان حمثيله للىاش ،ن يسالمها فً الحئم.
مالػػكي مواطيا

اػػن العػػالـ الثالػػت اػػن عظ ػػا ٌ تمػػمـ عخػػن أل ػ از ت ثػػؿ أ خليػػة سػػعم دلػػؾ العػػالـ مهػػن

او خليػػة التاكلػػة .م ظػػو مالػػك لخ ػػالن السػػعلية اػػن تخػػؾ الػػكمؿ لػػيف تم ػػك تعػػول ل ػػا هػػدة اللميمػػة .ىدف
اللػػؿ اللميمػػن ل سػػتخة الكي مواطيػػة هػػن اٌسػػتواتية التػػن تتػػيح لخ ػػاهيو التاكلػػة مهػػن او خليػػة اػػن تػػؿ
ت ع أف تلتـ فس ا ل فس ا عف طويؽ
- 37اللم خة تتا

ثخيف ي ثخمف

الل ا السياسية ماٌ ت اكية.

يو كمو العكك الثا ن أتتملو  4001الماهو 30
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هػػدا هػػم ػػمهو الكي مواطيػػة ملػػين كي مواطيػػة القػػلؾ عخػػن الػػد مف التػػن ت ثػػؿ اي ػػا المخػػة ال أوس ػ الية

ال اهيو العا خة كي مواطية ي ثؿ اي ا الماتؿ
متلفػ ػػظ

الح المتيؿ".

38

ػ ػػو ي تػ ػػو أ ػ ػًٍ أف ه ػ ػػاؾ كي مواطيػ ػػة ليلواليػ ػػة أم كي مواطيػ ػػة اس ػ ػتواتية .ميػ ػػوض أف سػ ػػتملؿ

الكي مواطية لين ان اول از السياسية ملتف ان ال ظ ا
"ل ػػين ه ػػاؾ ا ػػن وأض

ال اهيوية.

ػػا يسػ ػ ن لالكي مواطي ػػة الخيلوالي ػػة أم الكي مواطي ػػة اللمو مازي ػػة لم ػػك تا ػ ػ

ه ػػاؾ

الخيلواليػػة مهػػن اخسػػفة اللمو مازيػػة ملػػـ تس ػ ك اللس ػوية يم ػاً ػػا يس ػ ن لالكي مواطي ػة .االخيلواليػػة هػػن كتتاتمويػػة

الطلمة المسطن .ه اؾ كيتتاتموية اللز ان ال ظم ة اٌستواتية مالدض ا او هم كيتتاتموية اللػز الخي ي ػن
المالػػك مال ظػػاـ الس ػ ملن ملػػين ال ظم ػػة اٌسػػتواتية التػػن لػػـ تتػػف م ػػمك أ ػًٍ يمالخػػه ا يػػاو كيتتاتمويػػة

اللمو مازيػػة دا
المل ػػك

ال

ػػزض هػػدا اٌتلػػاك مهػػدة

السػػلعة ػػومف .أض الكملػػة اللمو مازيػػة اػػن ػػو أموملػػا ماٌ ا ػػا

ازه ػػا ا ي ػػاو ت ول ػػة ال ػػو مت ول ػػة الس ػػوؽ وف تخي ػػا م ػػه مال ػػك لع خ ػػة مال ػػك أٌ مه ػػن الث ػػمو

اعية تاف اللز الخي ي ن لو اًو ان ز ه.
أف اللول ا ي ػػة

ال ظ ػػا

ػػوك ه ػػا س

الكي مواطيػػة مليس ػ

ػ ػ يو ٌ س ػػتملؿ ل ػػا مٌ سػ ػتملؿ لخلمو مازي ػػة االع ػػالـ تخ ػػه يمل ػػؿ عخ ػػن

اول ػ از ماللول ا ػػا

مه ػػا لػػؾ اليسػػاو اػػمدا لػػؿ لالكي مواطيػػة اسػػمؼ يتل ػمأ

م عػاً وايعػاً أ ػػا ىدا ت تػػو ل ػػا ماسػػتلكل ا لالفعػػؿ ال ػػاهيوض للػػك الثػػمو للػػز الطلمػػة العا خػػة ملػػاللز المائػػك

اسمؼ يزكاك العمـ عم اً.
يم ك ان

هـ طخيعة السع
مال ػػا

و  72ألؼ

ال

عية أهخية  47مالة

ية تقـ هدة ال مالا

ال

اوكا
ية لمالن  2خيمف ً

وض ف أطلا م كسػيف م لػا يف معخ يػيف ما ػا يف .الػخ هػآٌ

يعػاً ي تظ ػمف اػن

مل ػػين أل ازلػ ػاً سياس ػػية .مل ػػدا ال ع ػػن ا ػػمف ال س ػػتملؿ لخ س ػػاط اوهخ ػػن م ظ ات ػػه ا ػػن ل ػػيف أف ال ظ ػػاـ

اللول ا ن يت او ع لمم .

مهت ػػدا ث ػػة ل ي ػػة تاوي ي ػػة تتٍس ػػن ه ػػن ل ي ػػة الث ػػمو ال ػ ػ اعية مال ت ػػع الل ػػكيت لم ي ػػه :اٌس ػػتواتية

الس ملية مالوأس الية الخيلوالية مال فن تلكثه ل ية وتلة هن ثمو ػا لعػك ال ػ اعة م ت ػع ػا لعػك ال ػ اعة.
مالكي م اوطية هن ت مو ستملخن .التن هدة الخلظة لين ث ة كي مواطية سما عخن ستمض الما ع أم سػتمض

الفتو .مادا لكأ انف لياؽ ستملخن امف ال وت
الثماان اي سا ن مٌ أ ؿ ىدا ساوت ا ان

الكي مواطن السخ ن مٌ أع ن لدلؾ اول از

38

ك .خيؿ لسف خيؿ اللؿ ان اٌستواتية

ال وتم

هم الكي مواطية أساس ا الثماان هم ملػك ال سػتوؾ

يا ة ال لاكض ال ستوتة ف ٍؿ آسسا
لؿ آسسا

سئملة عػف التطػمو

لخت ية اللسوية السا خة مت سػيط ال ت ػع ال لخػن

خة اليساو العكك  12أ سطن  7992ص .41
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سئملة عػف ال ػلة مالللػت العخ ػن مالتعخػيـ مايعػٍـ متػؿ هػدا لػف يػتـ ىٌ عخػن أسػان تػيف ػف

آسسا

اي ٍل الثماان أمًٌ ملين السياسن أم اٌ ت اكض.39
ملعػػك

اليساو ال

ػػف هػػدا العػػول ل م ػػؼ اولػ از السياسػػية اٌسػػتواتية معػػكك ػػف الميػػاكا

الثمػػؿ اػػن لوتػػة

دا

وض يتقػح ل ػا أ ػا أ ػاـ تطػمو لميمػن اػن م ػؼ الفتػو اٌسػتواتن ػف قػية الكي مواطيػة ػمهوة

الملمؿ ليسن الكي مواطية اللمو مازية مت امزها ان

ي ة أو ن تتفؿ أستاًٌ ت معة ف ال ساوتة الكي مواطية

ال لاسػػو مق ػ اف اللمػػمؽ اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة لخ ػماطف ل ػػا ي تػػف الطلمػػا

التاكلػػة ػػف اتتسػػا

ػػكو

ا ت اكية تتيح ل ا ك اًو ف المم السياسية يقػ ف ل ػا ى تا يػة ال ااسػة السياسػية .مأف هػدة الكي مواطيػة ليسػ

ٌز ػػة امػػط لم ػػمؿ المػػمض اٌسػػتواتية ىلػػن السػػخطة لػػؿ هػػن قػػومو اػػن ولخػػة اٌ تمػػاؿ ىلػػن اٌسػػتواتية ماػػن
ال ت ع اٌستواتن فسػه ميػم ز الػكتتمو سػ يو أ ػيف هػدا ال كيػك لمملػه "الكي مواطيػة ت ثػؿ ال لػمو اوساسػن
ف أ ؿ تطميو الثمو لم اٌستواتية .اخيس

ف أ ؿ تممية ال زعة اٌستواتية.

الكي مواطية توااً ي تػف اٌسػت ا عػه لػؿ هػن المسػيخة المليػك

ملتف ا هن الكي مواطية التن لف ان لا ة ىلي ػا؟ ٌ سػؾ أف التػواـ ا ػا از الكي مواطيػة اللمو مازيػة

–لممؽ اي ساف ملوية الوأض ما ا ػة آسسػا

اللتػـ عخػن لػكأ اٌ ت ػا  .الػخ ٌ .تتفػن ىداً أف الكي مواطيػة

ال ولية ا

ة ف ليت ال ق مف اٌ ت اعن ااٌتتفا لالكي مواطية الستخية كمف او د ان اٌعتلاو أه يػة

اي ٍلا

اٌ ت اعية ٌلك أف يآكض ىلػن تاويتػاتيو لخكي مواطيػة يسػتليؿ أف تػكااع ال ػاهيو ع ػه ملالتػالن

ٌلك أف تظؿ ال ظـ عوقة ل اطو اٌ مٍ

االكي مواطية ع ك ا ٌ ستملؿ ل ا ىٌ ىدا

ال اوسة الكي مواطية مليف تطخع يت امز طؽ الوأس الية.
االكي مواطيػة التػػن تط ػػح ىلي ػا

ل

ان الػولط لػيف

ػػاهيو العػػالـ الثالػػت ال عا ػو هػػن التػػن ت ػػع لػيف التيتيػػك عخػػن اللعػػك

اٌ ت ػػاعن اي ػػٍلن ات تخػػؼ اػػن دلػػؾ عػػف الكي مواطيػػة الخيلواليػػة ملػػيف الت ػواـ اسػػتمٍلية ال لػػاكو السػػعلية
اللتـ السعلمض.

ات تخؼ ان دلؾ عف

اوسا

 39ك.علك ال عـ تخي ة تتا

اليساو العولن م قايا ال ستملؿ

و ع سالؽ ص .419-411
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الفصل الثالث
الناصرية وإشكالية الديمقراطية
أمين إسكندر
مقدمة:
تلاي ػ

ملخسػػع

الػػوآض متعػػكك

اٌ ت ػػاكا

لػػمؿ قػػية الكي مواطيػػة اال سػػيلة لػػـ ت ػػلح امػػط لتػػـ السػػع

ت ػػا ف ػػـ ػػف او ػػؿ الخ ػػمض اليم ػػا ن لتعليػػو الكي مواطيػػة ما ػػا أ ػػلل

سػػيلة تسػػالتة تع ػػن

طليعة الكملة مطليعة ال ظاـ اٌ ت اعن مالسياسن ملدلؾ لؽ عخي ا التلايف ان اٌ ت اكا
مأ ػػلح تػػاويخ تطموهػػا هػػم تػػاويخ تم ػػيف اٌسػػتلكاك

ػػا لػػيف اسػػتلكاك ت خػػؼ

لالسػػع

لسيف ىسػتاليت ا

ثػػؿ و اوسػػو مهػػم ػػمع ػػف

اٌستلكاك الفوكض ال طخؽ الدض يتعا ؿ ع ال ت ع عخن أ ه طالما ل مو اوسو ىلن استلكاك ال تيله الدض
يست ك سخطاته ػف ت ثيخػه لهل ػة عػف طويػؽ الػملن مايل ػاـ ماٌسػتلكاك لػاللؽ ايل ػن أض اللػاتـ لػي و اهلل

ماٌستلكاك ال تلقو

ثؿ استلكاك اللول اف ماستلكاك ال لة ماللز المالك ..ىلخ.

اال سيلة ان سلية وآية ال ظػاـ ل

ال ثمفيف لـ تتف لاسو ما ا تا

ػالح ػف يعلػو عػ ـ ..االكي مواطيػة ال لاسػو التػن يقػو ل ػا ال ثػؿ لػيف
مو ف

مو اٌستلكاك الػدض يتفػؽ ػع طليعػة اللتػـ اػن دلػؾ الم ػ

اخمك تاف "اللات مف هػـ المػماك العسػو " الػديف يع ػمف لسػئمف اللػو مالسياسػة ..ثػـ قػالطما ال كي ػة "العسػو "

الػػديف يلفظػػمف ال ظػػاـ اػػن ال كي ػػة مقػػالطما السػػمؽ "العسػػو " الػػديف تػػا ما ي او لػػمف اومزاف ثػػـ يػػيتن لعػػكهـ
خػن السػيمخ متػاف يتتػػمف ػف عسػو

معػا

تػػؿ

ػا

سػمف سػي ا ملػػـ يتػف العػكك "عسػو " قػػومو

ا يػػة لخلتػػـ لػػؿ تػػاف تمسػػي ا لػ ػ "ال ا ػ " السػػياكية اي ػػا لػػيف لخػػؼ الملائػػؿ "العسػػو " التػػن تا ػ
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ت خػػؾ أثي ػػا

اعٍ متل

تؿ هآٌ

يعا تاف ييتن كمو ال ماط يف الديف ل ـ لؽ اللقػمو اػن اٌ ت ػاع السػعلن مهػـ
خة الستاف معككهـ لػمالن  471000ملػـ يتػف

خة اخمك تاف الديف ل ـ لؽ اٌ ت اع لمالن  24000ف

يلق ػػو اٌ ت ػػاع اع ػػٍ أتث ػػو ػػف ثٍث ػػة ٌؼ أ ػػا ال س ػػتلعكمف -و ػػـ ليسػ ػما ػ ػماط يف -ات ػػاف ػػف ليػ ػ ـ

 771000ػػف الو يػػؽ م يػػع ال سػػا

م يػػع الع ػػاؿ م يػػع ال سػػتمط يف ال ولػػا معػػككهـ  41000معػػكك

تليو ف الديف ي اوسمف الت او .
تخػػؾ هػػن س ػ ة الكي مواطيػػة ال لاسػػو ملعػػكها ت ػػا ن اٌ ت ػػاك ػػف كي مواطيػػة سػػله لاسػػو لتػػن الكي مواطيػػة
ال ياليػػة مالكي مواطيػػة السػػعلية متخ ػػا اولػػؿ
ات اد المواو مطوؽ اللماو لمؿ ال ستٍ

تخفػػة تلػػامؿ أف تمػ ف طػػوؽ سػػاوتة أ ػػلا

ال ساوتة ان ات اد المواو مت مي

ال

ماللخمؿ لدا االكي مواطية ت و ل يزؽ عخن ستمض العالـ  -ملػه

مس ػ اله -معخي ػػا أف عػػن أ ػػا ٌ مػػكـ لػػٍ ل ػػيزؽ ماسػػتالية الكي مواطيػػة ما ػػا
او طػا

ػػخلة اػػن

ماقػح ال ثالػ

ا ػػف ال ثاليػػة ماليمتمليػػا أف يت ػػمو ألػػك أف يسػػاوؾ سػػع

ت ػػك اػػن ىطػػاو تمسػػيع كائػػو

ماعطػا الثمػة لخ ػاهيو اػن سػتملؿ أاقػؿ

اػػن ات ػػاد الم ػواو عخػػن الػػو ـ ػػف

ل الح او خلية ىٌ أف أستاؿ ات اد المواو عوماة :ى ا لز أم لول اف أم وئاسة أم
ت ػػك ا ػػن تخ ػػؾ ال ػػكائو الت ػػن ل ػػا الي ػػك العخي ػػا ا ػػن ت ػػؿ اول ػػؿ الت ػػاويخ

ػػكا ية الم ػواو

لػة ملػدلؾ اعخي ػا أف

ػػد اوس ػػو مالمليخ ػػة ملت ػػن اي طاعي ػػة

مالوأس الية ماٌستواتية.
م ف دلؾ ال طخػؽ عخي ػا أف تػالع تطػمو ال ف ػمـ ال

ػطخلن اػن ال اوسػة مالما ػع

ان تاوي ية اوز ة مال يزؽ ل سيلة الكي مواطية م لامٌ

ال وما

ػف أ ػؿ أف سػلح خػيٍ

ا م لؿ هدة السلالة ٌلػك ػف أف لػكك

ال ػكؼ ػػف تخػػؾ الك اوسػػة الم ػػيو ل سػػيلة "ال ا ػوية ماسػتالية الكي مواطيػػة" اخػػين ه ػػاؾ هػػكؼ أتثػػو ػػف كعػػم
أاواك الطخيعة ال ا وية ان لماو لػمؿ تخػؾ ايسػتالية

ستوسػكيف ل سػتٍ

التطليػؽ اػن تػؿ ال ػادا معخػن

او ص لخكاف العالـ الثالت

لامليف الفتاؾ ف السياا اللكيػكض الػدض تفوقػه اويػكيملم يا عخػن العمػؿ اػٍ

كيك يمكـ تزام ا لػيف ثمالػ

اويػكيملم يا م ت يػ او الما ػع ملعػك تخػؾ ال مك ػة يلػؽ ل ػا أف ػك ؿ اػن تاوي يػة

يستطيع أف يتعوؼ عخن ساتؿ ما عه ال تخفة مال كيك التن تماتػ

ع ػو كيػك ملالتػالن اٍلػك ػف ىلػكاع

ال يزؽ الكي مواطن.

الديمقراطية الميبرالية:
ظ و الكي مواطية الخيلوالية ٍز ة ل ولخة "السمؽ الوأس الية" م عمك اللو مازية ملدلؾ ا ن تعتلػو اوسػان
الفخسػػفن لخكي مواطيػػة ال وليػػة مي تػػف اعتلػػاو التسػػمؼ الوياقػػية مالفيزيائيػػة التػػن ػػاـ لػػه "ىسػػلؽ يػػمتف" اعػػك
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لخفتو الخيلوالن مالتن اتتسؼ ف ٍل ػا -هػم مز ػٍ اتػوة -أف اي سػاف تػائف ا ت ػاعن لت ػه لػو ..متػاف
لعك دلؾ الما مف الطليعن الدض لمض قػ م ه "ىف

اوك عخن تلميؽ

ػخلة ال ت ػع تتػؿ تتلمػؽ لت ػا ػف ػٍؿ ع ػؿ تػؿ

خلته ال ا ة".

لػػدلؾ اعخػػن الكملػػة أف تتػػمف مظيفت ػػا هػػن ل ايػػة دلػػؾ المػػا مف عػػف طويػػؽ عػػكـ السػ ال لالتػػك ؿ ايػػه م عػػؿ

أع اله لتا ؿ اللوية متخؾ تا

اللكاية ملعك دلػؾ ػا

ال سػا ك ػف لػؿ اػملتيو ملػمؾ م متػه مهيػمـ

مأكـ س يت م التن ويتاوكم م ي ن ؿ ...ىلخ.
ما طٍ ا ف اعك عكـ التك ؿ ان الما مف الطليعن تيسن الف ـ الخيل اولػن ل سػتخة الكي مواطيػة ليػت أ ػلح

السػػعاو هػػم لويػػة اٌ تيػػاو لػػيف اول ػ از
اعك اللوية الفوكية مملك

طميؿ ان عك أسن هي:

لال سػػلة لخ ػماط يف مهتػػدا تلػػوؾ ال ت ػػع ا ت ػػاكيا مسياسػػيا عخػػن
الكي مواطيػة الخيلواليػة لعػك تػاويخ

لالتالن الخيلوالية ع ال ظاـ الوأس الن مت سػك

 1ف التعددية الحزبية.
 2ف تداول السمطة وامكانية التميير السمم .
 3ف الفصل بين السمطات.
 4ف صوت انتخاب واحد لكل مواطن.

 5ف مبدأ األغمبية ف اتخال القرار.
معخن الو ـ ف أه ية تخؾ اوسػن عخػن ال سػتمض ال ظػوض ام ػا تعوقػ

عخن ستمض ال لكأ مالتطليؽ ما
ال ػػااع لس ػ

ل

ٌ تمػاك ماقػح علػو اتػ او طميخػة

تخؾ اٌ تماكا

عخن الما مف الطليعن الدض يعظـ ااع اواواك ايمزع

المػػكو اٌ ت ػػاكية لخفػػوك ملػػين لس ػ

ػػكو ع خػػه مالتيا ػػه

ػػا عػػؿ ال ت ػػع يعػػيس لالػػة

ل

ػيا ة الػوأض العػاـ

ا مساـ ث ائن "أ خية ت تخؾ تؿ سن " م"أ خلية ٌ ت تخؾ سن ىٌ كو الع ؿ ع ك او خية".
مهتدا استو او خية

ك او خلية مأ مات ـ اٌ ت الية أيقا لعك أف

لمسػػائخ ا ايعٍ يػػة التػػن تػػكااع عػػف

ػػخلة اٌلتتػػا او التلػػوض التػػن ػػا

اٌ ت ػػاكية لى خيػػة مو لت ػػا اػػن ال زيػػك ػػف ال تاسػ

او خيػة اػن

تعلي ػ او عػػف ملػػك ال

ػػخلة

ماػػتح اوسػماؽ ال كيػػك لتػػن لػػم لػػالمم م ػػف ه ػػا ػػا
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التلالؼ ليف مض الوأس الية م مض السٍل التتا او ال ػ اعة مالسػٍل اػن المٌيػا
ػػا تػػؿ دلػػؾ ػػف المػػا مف الطليعػػن "كعػػه يع ػػؿ كعػػه ي ػػو"

ػػا عػػؿ فتػػو ثػػؿ "ن .اويػ

"التعككية السياسية ان ال ظاـ الوأس الن ت فن موائ ا ملك ان ال
هتػػدا لػػكأ

الخيلواليػػة ل ف ػػمـ لػػؽ اٌ تيػػاو ملويػػة الفػػوك ما ت ػ

ال تلػك او ويتيػة ..لمػك
يخػػز" يعخػػف أف

الح".
لسػػيطو او خيػػة اٌلتتاويػػة اػػن تػػؿ ػػالن

الليػػا مظ ػػو أل ا يػػا ال ازيػػة مايطاليػػا الفاسػػية مأ ي ػ او اي لوياليػػة او ويتيػػة متػػاف ػػف الطليعػػن أف يتػػمف
ه اؾ وك اعؿ سام لخم و اٌ ت اعن مالسياسن الما ع عخن ى ساف او خلية ما ت ك اي سػاف اػن ػمدا

لخكي مواطية ماخسفة أ وض تعالج ثال

الخيلوالية متا

ػو

الكي مواطية السعلية ..ملتخؾ لتاية ٌلك ف سوكها.

الديمقراطية ف المنظور الماركس :
ا طٍ ا ف التفسيو الطلمن لختاويخ ال آسن عخن ال اكية التاوي يػة كاو ال ػواع لػيف طلمتػيف اػن تػؿ ولخػة
ػػف والخػػه اال ولخػػة اي طاعيػػة يتػػمف ال ػواع اي ػػا كائػػو لػػيف اي طػػاع مالفٍلػػيف او ػ او

الوأس الية يكمو ال واع ليف الوأس الية ماللومليتاويا "ع اؿ ال

ماػػن ال ولخػػة

اعة" ملالتالن االكملة م ظاـ اللتـ السياسػن

ماٌ ت اعن متؿ اول ية الفم ية تتمف ل الح ال ظاـ الوأس الن أ ا ان الكملػة اٌسػتواتية اٍلػك ػف أف ت سػك

طلمػػة الع ػػاؿ ال م ػػمو مالتلػػالؼ لػػيف الع ػػاؿ مالفٍلػػيف لميػػاك طلمػػة الع ػػاؿ التػػن تع ػػؿ ػػف أ ػػؿ الم ػػمؿ
لال ت ع ىلن ال ولخة السيمعية التن ت في اي ا الكملة تيكا لخم و ان تؿ والؿ التاويخ ال تخفة تمويلا.
متتالعػػا لخف ػػـ الث ػػائن لختػػاويخ -ا ػػـ الطلمتػػيف المػػاهو مال م ػػمو  -تػػاف ػػف ال لػػتـ أف تمػػكـ عال ػػة يسػػتالية
الكي مواطية تعت ك عخن تعظيـ ال ا

اٌ ت اعن لخكي مواطية دلؾ ال ا

ٌ لوية ل ماطف ٌ ي تخؾ و يؼ عيس أ ا ال ا

ال كمو اػن الخيلواليػة ليػت ى ػه

السياسػن اػن ال سػيلة الكي مواطيػة امػك تيسػن ا طٍ ػا ػف

ف مـ سيطو طلمة الع اؿ عخن اللتـ تطلمة ثموية تع ؿ ف أ ؿ ال م مويف مال ستقعفيف ان سليؿ ا تفػا

م ػػمك الكملػػة تػػيكا

ػػو مالم ػػمؿ لػػال ت ع ىلػػن ال ولخػػة السػػيمعية ملالتػػالن السػػيطو عخػػن اللتػػـ ػػف لػػؿ

لػػز الطلمػػة العا خػػة ػػف أ ػػؿ اػػول كتتاتمويػػة اللومليتاويػػا اػػن ما ػػة كتتاتمويػػة اللو مازيػػة ى ػػا كي مواطيػػة
اللػػز المالػػك لػػكٌ ػػف التعػػكك اللزلػػن ملػػدلؾ اػ لف أ ػػاـ عال ػػة تعت ػػك عخػػن الف ػػـ ال مػػيل لخيلواليػػة متمػػمـ

عخن هدة اوسن:

 1ف مصمحة الجماعة فوا مصمحة الفرد.
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 2ف السمطة تعبر عن قهر طبقة وبالتال ال إمكانية لتداول السمطة.
 3ف الحزب الواحد بدال من التعدد الحزب .
 4ف كل السمطات ف سمطة واحدة وال مكان لفصل السمطات.
 5ف مبدأ األغمبية ف اتخال القرار داخل الحزب الواحد.
الخيلوالية لكيتتاتموية او خية م ا

مهتدا ا ت
مادا تا ػ

ال اوتسية لتفول كيتتاتموية الطلمة العا خة.

ىسػػتالية الكي مواطيػػة الخيلواليػػة تت ثػػؿ اػػن تمزيػػع ال ػماوك اػػن ال ت ػػع اػػمف ايسػػتالية ال مالخػػة اػػن

الكي مواطيػػة ال اوتسػػية تت ثػػؿ اػػن اللويػػا

الس

ػػية مالسياسػػية م خلػػة ف ػػمـ اللسػػك مالتعلئػػة اػػن

ػ اعة

الم ػواو لتػػؿ أ ماعػػه ملػػين ال سػػاوتة اػػن ات ػػاد المواو مهػػن طخلػػا أساسػػيا ػػف ػػٍؿ ايي ػػاف لػػيف ال ػػاهيو
العا خة هن
مهتدا

اػػن

اللة ال

خلة ان ات اد المواو مهن ال

كو لتؿ السخطا

او الكي مواطية ان ال سؽ ال اوتسن تعلي او عف كيتتاتموية طلمة ت سك

لػػة ياكيػػة ل ػػا تػػؿ ال ػػٍليا

ال ط السياسن لخلز

ان لز ثموض مت سك

مل ػػا تػػؿ اللمػػمؽ اػػن تسػػييك الػوأض ال علػػوعف عتمػػكات ا متم ات ػػا اػػن

م ف ٍؿ تعليو او خلية اللزلية مهن او خلية ال فد لخم او او ال لمية ان اللز

الث ػػموض يعػ ػػكؿ عػ ػػف ومل ال لػ ػػاكو ليػ ػػت ىف يػ ػػاك اللػ ػػز تلتتػ ػػو سػ ػػاطا
اٌ تيا او التلوض.
مظخ ػ

م لع ا مأسان السوعية اي ا.

الليػ ػػا العا ػ ػػة مت ػ ػػي ف عخػ ػػن

اوز ػػة ايسػػتالية اػػن سػػيلة الكي مواطيػػة ليػػت ى ػػا ال سػػاما لػػيف أا ػواك السػػع

اٌ ت اعية ماللممؽ السياسية.

عخػػن سػػتمض العكالػػة

الديمقراطية اللعبية والعالم التابع:
للخكاف العالـ التن اتفؽ عخن أف يطخػؽ عخي ػا لخػكاف العػالـ الثالػت ظػومؼ ا ػة تسػتلؽ التم ػؼ ع ػكها لػؿ

الك مؿ ان ادا ال اوسة الكي مواطية ع ك لعل ف لخكا ا:
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أ

ػ لم ػػك اوقػ ػ

عخ ػػن لخ ػػكاف ع ػػالـ التلعي ػػة أس ػػتاؿ م آسس ػػا

اٌسػػتع اوض ملػػـ تػػي

تخػػؾ ال آسسػػا

عف تطمو لختاويخ مٌ عف

الكمل ػػة ال ولي ػػة اللكيث ػػة

ػػف ل ػػؿ اٌل ػػتٍؿ

تػػاا التطػػمو التػػاوي ن لخ سػػؽ اٌ ت ػػاعن ع ػػك السػػع

ائص ال ت ع متتمي ه اللقاوض.

ػ عػػكـ اللخػػمو الطلميػػة ملػػدلؾ ا ػػاؾ ا ػػتٍط ماسػػع ال ػػكض متسػػالؾ سػػكيك التعميػػك لػػيف الطلمػػا

العالـ الثالت
ي خؽ سمائ

فسػػه مٌ

ػا ي ػتج ع ػه تسػالؾ ما ػتٍط متسػمس اػن ف ػمـ الػكااع عػف ال

تثيو ان اوكما

مالمسائؿ ماوسالي

اػػن لخػػكاف

ػخلة لتػؿ طلمػة م ػا

ال م خة لخ كؼ اهيؾ عف تسمس ال كؼ داته.

ا ػ الت ا ل اللاك الدض تس كة لخكاف العالـ الثالت ليف ىواك الت ية متلكض التطمو مالخلاؽ لالع ػو ..ملػيف
اٌ ت ػ ػواؽ او لػ ػػن ال ت ثػ ػػؿ اػ ػػن السػ ػػوتا
ماولٍؼ مالسومط ال

تعػ ػػكك ال سػ ػػيا

مالتػ ػػكويلا

العسػ ػػتوية ال سػ ػػتوتة مالمماعػ ػػك

مص عخي ا ع ك تؿ اتفا ية لختعامف ليف كملة ف كمؿ العالـ ال ولػن مكملػة ػف

لخػػكاف العػػالـ الثالػػت مهي ػػة اي لوياليػػة ال وليػػة عخػػن ل ػػمؾ الت ميػػؿ الكمليػػة مأ يػ او ال ػػزم الثمػػاان مالع ػػؿ

الػػك م عخػػن ت خيػػؽ ػػمدا اسػت ٍتن اقػػع متػػالع لخسػػمؽ السػػخعية ال وليػػة
لامٌ

واع اي تا ية ملك اٌست ٍؾ.

ك ػ ىف كائو السؾ تليط لسوعية الكملة ان لخكاف العالـ الثالت ليت ى ا اسخ
لم مكهػػا اػػٍ هػػن أاخل ػ
التيا ا

ان تلميؽ اوهػكاؼ الوئيسػية

اػػن ما ػػة ال ػػزم مالتػػك ؿ ال ػػاو ن لتػػؿ أسػػتاله مٌ هػػن أاخل ػ

ال اهيو اٌ ت اكية مالسياسية مٌ هن أاخل

هػ ػ ػ ىف للخػػكاف العػػالـ الثالػػت لكملػػه ال تخفػػة ت اوثػػا
ال ػػع

ػػا يػػآثو أسػػك التػػيثيو اػػن

اػػن سػػك

ان تطميو ال سؽ اللقاوض ال اص للخكا ا.

ع يمػػة م تعػػكك مأ سػػمة لقػػاوية ت معػػة ت عػػؿ ػػف

-لػػؿ ػػف ال سػػتليؿ -أف يلػػكت التعػػايس لػػيف أ سػػمة الكي مواطيػػة ال وليػػة "الخيلواليػػة ماٌسػػتواتية"

ملػػيف السػػعم اػػن لخػػكاف العػػالـ الثالػػت ملعػػؿ ت اول ػػا عخػػن ػػكض

كليٍ عخن تيتيك دلؾ ااو ة ال ي ية ثٍ دا

ػػؼ المػػوف او يػػو ت ػػخح وف تتػػمف

اللقاو العويمة مال مومثا

مالمػيـ ػد ػكيـ الز ػاف ٌ

تسػػتطيع أف ت ػػك تطالمػػا لميميػػا لػػيف ػػا هػػم سػػتمو اػػن قػ يو ى سػػا ا م ت ع ػػا ملػػيف اللػػؿ المػػاكـ ػػف
ال و

ىدا ا

ويلا عف تخؾ ال مومثا

مالميـ.

ؿ ػ ىف تثيػو ػف لخػكاف العػالـ الثالػت ٌتػزاؿ ت اقػؿ ػف أ ػؿ لخػمو م يت ػا مالتئػاـ ال ػكع اي ػا مدلػؾ ي خػؽ
ت ػػا ل لػػيف

م ػػية الت ػػزؽ المػػم ن مم ػػمك تيا ػػا

ى خي يػػة ت تخػػؾ لعػػل مم ػػا

مالكعم ىلن الملك مالمم ية ما تفا الكملة اي خي ية ف الية أ وض.

الكملػػة ػػف اليػػة
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تخؾ تا

ظواية العالـ الثالت التن ت سك ىستالية أع ؽ ان سيلة الكي مواطية ليت ى ا تتطخ
عف تساآٌ

لخ ساتؿ ي ي

أه ا:

لٍ دهليا

 كيفية وجود ديمقراطية ف إطار دولة تابعة اقتصاديا وسياسيا؟!




كيفية التواصل الحضارى بين عالم الديمقراطية اليوم وبين تراث األمم واللعوب؟!

كيفية تداول السمطة ف بمدان تعمل من أجل توجيه وحلد وتعباة كل اللعوب من أجل التنمية؟!

كيفية خما نمولج ملاركة ف صفناعة القفرار يعتمفد عمف التوظيفف التكفامم لفعاليفات المجتمفع

السياسية واالجتماعية؟!

تخؾ ال ستخة مدلؾ هم التلكض ملمك تا

المالك ت ثخ

ه اؾ ا ت اكا

ف ليؿ الكي مواطية السعلية مكي مواطية اللز

ان ت ولة ال يف التن سكها زعي ا العظيـ " ام" اي ا أطخؽ عخيه "الكي مواطية ال كيك " أم

"كيتتاتمويػػة السػػع

ػ يو ) مهػػن كيتتاتمويػػة

الكي مواطيػػة" (ع ػػاؿ ماٍلػػيف م ػػمك م ثمفػػيف م أوس ػ اليا

تعلو عف ولخة ا تمالية ليف الوأس الية مالسيمعية.
مت ثخ

الت ولة الثا ية ان ياـ ثمو يمليػم عػاـ  7914لميػاك ائػكها العظػيـ

ػاؿ علػك ال ا ػو اي ػا ألكعػه

ال

ػػخلة اػػن اللويػػة ماٌسػػتواتية

ػػف تلػػالؼ ػػمض السػػع

مالملك .

العا ػػؿ أض "كي مواطيػػة السػػع

العا ػػؿ"

ػػال

الديمقراطية ف النسا الناصرى:
ا تاو علػك ال ا ػو كوسػة الكي مواطيػة السػعلية التػن تعطػن اوملميػة لخ ػا ليف اٌ ت ػاعن ماٌ ت ػاكض اػٍ

ي تف ل ماطف ٌ ي ك م يم ه أف يتمف ل او ان ىعطا
يتلػػكت ع ػػف و يػػؼ ال ل ػػز ماوتلاط ػػه لتػػدتو اٌ ت ال ػػا

ملالتتالع ل الح ف تتمف الكملة اتاف تلالؼ مض السع

مته اٌ ت الن ملدلؾ اتثي او ا تاف علك ال ا و

م ػػف تخ ػػؾ الماع ػػك ا طخػػؽ ليل ػػكك ػػف ه ػػم الس ػػع
العا ؿ دلؾ التتتؿ التاوي ن

ػال

ال

ػخلة

ان الت ييو الثموض مال ستملؿ -الدض طلمه " ام" م"علك ال ا و" مساهـ ان الت ظيو له " او سن" -متاف ٌلػك
ف سيطو السع

الت ظيـ المالك.

العا ؿ عخن أكما

اي تػاا مأف ي او ػ

كي مواطية اللخكاف اٌستواتية تعا ن ف سيطو
أف أتثو ف

أ ػز الكملػة علػو ال خػن التسػويعن ال لثػؽ ػف

لة م فم اللز عخن تؿ السع

العا ؿ ..معخن الو ـ ف

ؼ لخكاف العالـ تمويلا تػاف ػك تل ػن الكي مواطيػة السػعلية اػن ظػؿ ليئػة كمليػة ت يػز لػاللو
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اللاوك ملوتة التلػوو العػال ن اػمف ل ػاك م تػائج تخػؾ الت ػاو أتػك

الم ػواو كا ػػؿ الكملػػة ت ػػا أ ػػا تسػػف

ػػكض اٌسػػتلكاك مالتسػػخط الػػدض لتػػـ ال ماط ػػمف تل ػ

م مكها مسعليت ا ػف اللػكيت عػف السػع

هػػدة ا تػػك
ػال

ماتسػػع

لتػػن س ػ خ

ىهػكاو ال سػاوتة السياسػية اػن

ػال

ال

سػػعا او اسػػت ك

ػخلة اػن هػدا اللتػـ ال مػاـ ..لػؿ ىف ع خيػة التسػؼ

اللػػز اللػػاتـ مال ػػي ف عخػػن السػػخطة الػػدض تل ػيف أف السػػتوتيو العػػاـ هػػم

المػمؿ الف ػؿ ايػه ماػن سػيف الكملػة تلػػيف لػالطلع لخ يػع عػكـ م ػمك ا تيػا او لػكض ال ماط ػمف

ق ـ ف اخسفة اللسك مالتعلئة التن ساك

و يػؼ ال لػػز متػدتو اٌ ت الػػا

أه يػػة ال ػولط لػػيف

اػػن ىطػاو اٌ تيػػاو ال ػالع ػػف التعػػكك السياسػن ال سػػت ك م ػمكة علػػو أ ػػمؿ

تواثية ست يو متمك ية عال ا كلية ال واايا مالتاويخ لال سلة لى ة مالمطو

اللقػػاوض ػػع الع ػػو ال عػػاس عػػا ٍ ػػف أ ػػؿ تػػمايو ثمػػة
ق اف كمو السع

ػػا

داؾ.

لػػدا تػػاف الػػكون ال سػػت خص أ ػػا اػػن التيػػاا ىلػػكاعن كيػػك ل سػػيلة الكي مواطيػػة يسػػتمع

ػػاهيو السػػع

عال ا ستخة الت يػة مالتما ػؿ
اػػن الميػػاك مدلػػؾ عػػف طويػػؽ

ان ت ييو المياك .

لتػػف تيػػؼ يػػتـ الم ػػمؿ ىلػػن دلػػؾ؟ تخػػؾ هػػن ال سػػتخة التػػن تت ػوامل اي ػػا اٌ ت ػػاكا
لمم ا

ػع

اطلة ال اهيو متتتيخ ػا مت ثيخ ػا علػو ا ت الػا

يكها ات اد المواو مدلؾ لت لية لز ما ال لز
أف يتػػمف ػػك تػػـ ا تلػػاوة لالفعػػؿ

مالػػوآض التػػن ػػف ق ػ ف

كي مواطيػة مع ػكها امػط تسػعو ال ػاهيو لػيف اػن

ػو يطػول لو ا ػا لختطػميو ملػؿ

تخػؼ ال سػاتؿ لعػك

ػػٍؿ ػػك كسػػتموية مع ػػكها أيقػػا سػػمؼ تتػػمف ال ػػاهيو آ ػػة لاي ػػاع

ملين لالتسخط مع كها سمؼ تكااع عف ا تياوات ا مٌ تسعو لالعزلة عف ستٍت ا.

الحركة الناصرية وأ مية الممارسة الديمقراطية:
تػػيتن أه يػػة الكي مواطيػػة لال سػػلة لخلوتػػة ال ا ػوية تيه يػػة الػػكما لال سػػلة لخ ػويل دلػػؾ وف ظػػومؼ سػػي
اللوتة ال ا وية ك عخت ا اػن أسػك اللا ػة ىلػن تفاعػؿ كي م اوطػن ماسػع كا ػؿ

ػفما ا لعػك أف عا ػ

تثيػ او

ف:
أ ف انقطاع التواصل الجيم ألسباب قهرية:
اػػن  71ػػايم عػػاـ  7917لػػكت ا مػػٍ

ػػايم الػػدض تػػاف سػػللا لاس ػ او اػػن اعتمػػاؿ لعػػل و ػػاؿ كملػػة علػػك

ال ا ػػو ال عتمػػكيف اػػن طػػه م سػػومعه ماسػػتتلع دلػػؾ لالقػػومو أف ي سػػي ال يػػؿ ال ا ػػوض السػػا
أه ػماؿ متلػػكيا

السػػلعي يا

علػػو سياسػػا

اػػن مسػػط

ىعٍ يػػة مسياسػػية ما ت ػػاكية قػػاك لخثػػمو لػػٍ أض ػػكو ػػف
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التما ؿ لي ه مليف ال يؿ الفائ

أف يمع ال يؿ ال ا وض السا
لخ ا وية مالكاع أسالي

ت تمؿ علوة ال ل او مال لككا

ال ظوية مالسياسػية لػدلؾ تػاف ػف الطليعػن

ان اخ الت ولة مال طي ان ال اوسػة اللوتيػة
موآض لوتية كيك تت اس

مأكما

ػف أ ػؿ أف تػتـ اللخػمو ال ظويػة

ع ال ولخة.

ا دا هم ال يؿ الدض تاف عخيه ما ة الكعاية ال قاك لخما ا و الفتوض الس مض لعيف س ن متػاف عخيػه

أف يما ه عكـ تلخمو الفتو ال ا وض لم سا أ كية الفتو ال ا وض لال ا عا
عخػػن م يػػة اللوتػػة ال ا ػوية لمسػواؾ ى ػػم يػػو

ال

وية متػاف عخيػه أف يلػااظ

ػوييف اػػن الخ ػػة العوليػػة لت خيػػك المائػػك ال الػػك

ال ا و متاف عخيه أف يلػكك م فػا ػف ظػاـ الػوك مال يا ػة " ظػاـ  71ػايم" اتا ػ
تخؾ المثيمة التن أعخ

اللوتة ال ا وية ان

ومؿ و وك ال ظاـ ال

ملعل أاواك ف آسساته

مثيمػة يمليػم لالز ػازيؽ

وض عخن ج ثمو يمليػم ال ا ػوية متػاف عخيػه أف ي يتػؿ

و العولية اي سي ل اف الع ؿ ال ا وض ان تؿ لااظا

ى ػا عوتػة عخػن تػؿ ال ل ػا

و تمويلا.

ػف يػؿ لػٍ أسػاتد مٌ تما ػؿ ػٍؽ ػع ال اقػن ىٌ ت ولػة علػك ال ا ػو

ثؿ ظ ة السلا

ملعقا ف أاواك الت ظيـ الطخيعن " ا عة عيف س ن".

ىٌ أف اللوتة ال ا وية اللكيثة م ف ٍؿ اللوتة مال اوسة معلو قايا مه مـ ال ػان اتسػ
ػػف الس ػ ا

ػػاؿ علػػك

أثػػو عخي ػػا اي ػػا لعػػك متػػاف عخػػن أوس ػ ا :خلػػة الطػػٍ

معػة

ل

عخػػن اللوتػػة ملالتػػالن خلػػة التفتيػػو

التلسػػيوض مالتلويػػوض م يػػو العمٍ ػػن متػػدلؾ عػػكـ المػػكو الماسػػعة عخػػن التما ػػؿ ػػع أ ػػلا

ال

ػػخلة اػػن

الت ييو معخن وأس ـ الع اؿ مالفٍليف.
ت ػػا اعت ػػك

اللوتػػة عخػػن ال ماهػ

الفوكيػػة مالسػ ا

ال يػػز لػػلعل اواػواك

ػػا سػػاهـ اي ػػا لعػػك اػػن ظ ػػمو

الفوك ل زعاته التن أقو لالع ؿ ال اعن ىٌ أف هدة ال كوسة ال كيك ان اللوتة ال ا ػوية اللكيثػة -عخػن
الو ـ ف لعل السخليا

ال ات ة عف عكـ ال لو ال ظوية مالت ظي ية عا -ك استطاع

أف تتون ي ة ال مك

ال مقمعن لت ولة علك ال ا و ان السخطة متدلؾ ل سيوت ا اللكيثة م ك التمض هدا ال مك عخن انتن:
ب ف العجز عن تنظيم الجما ير صاحبة المصمحة:
اخمػػك ع ػػز الثػػمو عػػف الميػػاـ ل
ال

ػػة ػػف أهػػـ

خلة ان الثمو م ا الكثته ف ت ي او

لػػـ تسػػتطع أف تمػػمـ لػػالفوز مهػػن اػػن آسسػػا

ا ػػا عخػػن ايطػػٍؽ مهػػن

ػػة ت ظػػيـ ال ػػاهيو

أض الع اؿ مالفٍلمف مال ثمفمف الثمويمف مدلػؾ تلػ

ػػاللة

لػوو أ ػا

الكملػة ماػػن اعتمػػاكض أ ػػه لػػوو يػػو تػػاؼ م يػػو مقػػمعن
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ليػت ى ػه تػػاف اػن تػػاويخ الثػمو لتلػػكيات ا ال او يػة مالكا خيػة ػػا يتفػن وف يعتلػػو دلػؾ ا ػػا ل ػالح التػػاكو

متفاعخه ع ال اهيو م ع التلكيا
ملمك ا

لتؿ أ ماع ا.

تثيو ف الفوص لثمو يمليم ت عخ ا تلػكأ أملػن ال طػما

اػن ل ػا ت ظػيـ لميمػن يعلػو عػف الثػمو

م اهيوهػػا ميتفػػن أف ػػدتو ه ػػا لػػو السػػمين اػػن  7911ما ف ػػاؿ ملػػك
ما تفاقػػة السػػع

اػػن  9م 70يم يػػم عػػاـ  7911مهػػدا يػػو تثي ػ او ػػف اوكما

اعاليت ػػا ثػػؿ ل ػػاف ال ػماط يف ػػف أ ػػؿ ال عوتػػة م ظ ػػة السػػلا
سواا عخي ا.

التػػن

التػػن ق ػولت ا الكملػػة ي ػػا

ػػكو ػواو لتعيػػيف ال سػػيو عػػا و

ماػػن اللميمػػة ٌ ي تػػف أف ي ػػكؽ ال ػػو أف كملػػة علػػك ال ا ػػو التػػن اسػػتطاع
تفسؿ ان ا تياو ع ا و قالية ل الح الت ظيـ ال ا وض ملمك لاف الم

ػػو مسػػمويا م تسػػة 7911

أف ت ػػز التثيػػو ػػف ال ػػاـ
تن عتوؼ ليف ال ظاـ ال ا وض

لػػـ يعػػط اوه يػػة التاايػػة ل سػػيلة الكي مواطيػػة ملػػؽ الت ظػػيـ اػػن ال ت ػػع ت ػػا أ ػػه لػػـ ي ػػتـ لت ظػػيـ أ ػػلا
ال

خلة ان الثمو ف ٍؿ ظموة هم ماتتفن ليف يتـ التعا ػؿ ػع ال ػاهيو لماسػطة أ ػز الكملػة التػن

تا

ال ػاهيو يػو

تماو له ال ك مالم

يئة لخكااع عف ال تاس

ان ظؿ ت ي او تثيو م تعكك لتف اوكا

التن لممت ا الثمو ل ا لعك دلؾ ان ز ف الوك .

يو ال اللة عخػ

ج ف أما المسألة الثانية فتمثمت ف :
ت ػػام از كملػػة اللتػػـ ال ا ػػوض اػػن لعػػل ػػف لمػػمؽ اي سػػاف اخػػين ػػف ال ػما

ل طػػؽ أ ػػا لػػكث

أف ػػكااع عػػف ت ػػام از

اػػن تػػؿ الثػػم او تمويلػػا لػػؿ ىف ت ػػام از ثػػمو يمليػػم قػػئيخة لال سػػلة لت ػػام از الثػػم او

او ػػوض االت ػػامز لػػيف معخػػن اللوتػػة ال ا ػوية أف تسػػيو ىليػػه متػػت خص ػػه مدلػػؾ ل ػولط الت ػػامز لمطػػاو
الظوؼ ال مقمعن الدض لكت ايه لتن ٌ يتمف ال مك ليلواليا يف ؿ الظػماهو عػف لعقػ ا متخػؾ سػائ ة ٌ

ي ػ

أف تمػػع اي ػػا اللوتػػة ال ا ػوية مهػػدا يع ػػن أف مػػو م عتػػوؼ لالت ػػامز م مػػكـ تػػؿ الل ػواهيف

السياسػػن لت ػػامز تخػػؾ او طػػا التػػن م ع ػػا اي ػػا

ػػديف اػػن اللسػػلاف الفػػوؽ لػػيف الل ػػٍ

ػػف ط ػػا

ال م ػػة ػػف لػػؿ

اٌسػػتع او او ويتػػن مأعما ػػه اػػن سػػيف لمػػمؽ اي سػػاف ملػػيف ال مػػك الػػداتن ال ػػاتج عػػف لعػػل ت ػام از اػػن

التعا ؿ ع لعل أاواك مض سياسية عخن وأس ا اي ماف مال اوتسييف ان ظؿ ظوايػة ثػمو تويػك ت ييػو ثػموض

عخن تؿ ال ستميا .
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" عػػكك ى ػػا از ال ا ػوية اػػن التطليػػؽ ا ػػن أهػػـ مأ ػػن ت ػػاو ال قػػة اػػن تاوي ػػا اللػػكيت مال عا ػػو
ما ت ػػاوات ا ػػع ى فا ات ػػا ػػؿ الس ػ ع مالل ػػو م لػػف لػػكأ
ما

ػ ا ال مهويػػة التػػن لال ػ

الت ظيـ السعلن التؼ

كمف اسػػت واوها مأك

ماوط اٌعت اك عخن

العما ؿ الكا خية ع تولص اٌستع او مال

ػػا لالتػػاويخ مٌ ت ػػن ىلي ػػا لالطليعػػة م ػػكوؾ
عخي ػػا ػػكوؾ ما

ىلػػن اٌ مػػٍ

ػ ا :اػػن ظػػؿ يػػا

از الكملة ل ثالله متق يـ كمو أ ز او ػف ملتقػااو هػدة

يم ية مالو عية لال آا و مالعكماف عخن ال سومع ال ا وض تا

ال تي ة :ى اؾ الثمو ل تستيف تتاليتيف ان سلت لو  7917مان يم يم ."7911
"الثمو لـ تستطع اللما ان السخطة لعك يا
هن "ث و ال لؼ" التن

كع

علكال ا و االثمو تا

الل ياف الساهؽ".40

لخ ان أتثػو

ػا تا ػ

لال ػان مهػدة

د ف أما المسألة الثالثة:
مهػػن سػػيلة
از كملة

ان أكا

ػػة ػػكا ليػػت ىف ثاوهػػا ٌتػػزؿ ائ ػػة مهػػن ليسػ
خم لالسػخليا

لػػيف أ ػػز اللتػػـ مزو أ طػػا م عػ

ػػف

م ػف ه ػا تػيتن أه يػة مػك داتػن ماقػح لخ ػاهيو عػف تم ػيو اللتػـ ال ا ػوض

ته ان ل اية المطف متاف الزعيـ ال الك > اؿ علػك ال ا ػو< ػك أعخػف عػف سػئمليته التا خػة

اػػن دلػػؾ ملػػدلؾ اعخػػن اللوتػػة ال ا ػوية اليػػمـ أف تعػػن الػػكون متػػت خص ػػف تخػػؾ السػػائ ة لمو اع ػػا ىلػػن
الظوؼ ال مقمعن الدض تاف سػللا وئيسػيا اػن تخػؾ ال زي ػة ليػت أواك اٌسػتع او او ويتػن ػ ال ػ يم ن أف
يم ؼ ك ثمو يمليم العولية ان الكا ؿ عف طويؽ م ؼ الت ية مان ال اوا عف طويؽ مئك سػومع الملػك

م طع سا ك لوتا

التلويو ..ىلخ.

تػػؿ دلػػؾ ٌ يع ػػن أ ػػه لػػين ه ػػاؾ تم ػػيو عخػػن ال سػػتمض الػػداتن كا ػػؿ كملػػة علػػك ال ا ػػو ا ػػا هػػن الم ػما

ال سػخلة ت ػػلح كملػة كا ػػؿ الكملػػة كمف واكع أم و يػ
د اٌ ف اؿ مٌ واكع مٌ و ي

لي ا

40

لتػن ػا

وك ملة ان ال واع طال ا لمي

 -اللو ا ج السياسن للز الت او ة العولية

مهػػا هػن أ طػػا ال سػػيو عػا و تتتػػوو أتثػو ػػف ػػو

ال تسػة اػن عػاـ  7911عخػن الػو ـ ػف تف

ػا ػ لػؿ ىي ا ػا ػ

ىواك ال مام ة.

.4002
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مظػػؿ التفاعػػؿ ػػع اولػػكات س ػما كمليػػة أم م يػػة أم ى خي يػػة أم لخيػػة هػػم ال سػػاهـ اوتلػػو اػػن تفتيػػو تخػػؾ
ال كوسة اللكيثة لتن ىف ال ز اوتلو ف تخؾ ال كوسة ا تاو أف يتمكـ للػز "الت او ػة" عخ ػا عػف سػومعه
ف ٍؿ اللفاظ عخن ال سؽ اويكيملم ية ال خمة.

ان ا تياو ال ا وية ت سومع مط ن ا ع
وأخي ار :دور اام يبحث عن بطل:

مأ ي او ا اؾ كمو هائـ يللت عف لطؿ كا ؿ اللوتة ال ا وية ملٍ سػؾ اللطػؿ اػن هػدة ال ولخػة لػف يتػمف
لالا لخلوتة ال ا وية مٌ ائك خ ـ مٌ

خ ة تي د عخن عاتم ا ألػكات ليخػة اٌ مػٍ

اعة

ان تخؾ ال ولخػة ٌلػك أف يت سػك اػن لوتػة ا ػوية دا

ل ػيو تاوي يػة ااػد

ى ػا اللطػؿ

تختػة سػما اتويػا يوسػكها اػن

الع ؿ ميلكع ا عف الت ولة مال طي.
ت ػػا أ ػػا ي ػ

أف تتػػمف ػػاكو عخػػن ىلػػكاعا

الت ييػػو المػػاكـ مل ػػدا ي تػػف أف يتت ػ
لع خية الت ييو أض أف تتمف ان خ
م ػػك سػػاوت

كيػػك تتسػػؽ ػػع ال

ػػة مهػػن

لػػه ال ػػال اػػن التما ػػؿ ػػع ال ػػاهيو لمس ػوات ا اػػن ال ػػاـ ال تخفػػة

ال سيلة التلوض ال ت ثخة اي الكااع عف

الل ا ان الت ييو مالتطمو.

اللوتػػة ال ا ػوية اللكيثػػة م ػػف ػػٍؿ تخػػؾ الوآيػػة مدلػػؾ الف ػػـ اػػن تػػؿ لػػامٌ

ال ا وض عخن أول

و العولية ت ا أ ا اقخ

ف أ ؿ تثلي

تخؾ الوآية كا ؿ

ى ػػا س ػػتطيع أف آت ػػك انف أف اوتثوي ػػة ا ػػن كا ػػؿ اللوت ػػة ال ا ػ ػوية أ ػػلل

السػخطة ملػؽ الت ظػػيـ السياسػن مال مػػالن ملويػة تػػكامؿ ال عخم ػا
ف الثمال

ػػة ىس ػواؾ ال ػػاهيو اػػن

ل ػػا اللػػز

فمؼ اللوتة لتن

ق ػػية الكي مواطي ػػة مت ػػكامؿ

ملويػة ى ػػكاو ال ػلؼ ...ىلػػخ لال سػلة ل ػػا

كا ؿ ال سؽ الفتوض لخ ا وية ت ا أف قاؿ اللوتة لسيف قػية الكي مواطيػة أ ػلح آتػكا لػكض

اللوتة المط ية ال

وية مالساوع ال

وض.

"الكي مواطية السياسية التن تممـ عخن تفالة التعككية الفتوية مالت ظي ية متكامؿ السخطة مسياك الما مف تيسػان
لمياـ كي مواطية لميمية مالتواـ لممؽ اي ساف ملوياتػه ..ػع ىي ا ػا الع يػؽ لػيف الكي مواطيػة السياسػية ليسػ
لكيٍ عػف الكي مواطيػة اٌ ت اعيػة ػ التػن لممػ

ثػمو  44يمليػم ى ػا از هائخػة ػف أ ػؿ تػمايو تطخلات ػا ػ مٌ

- 41اللو ا ج اٌ ت الن العاـ لخلز العولن الكي مواطن ال ا

وض7991ـ.

ي تف أف تممـ عخن لسال ا".41
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ميت امؿ لز "الت او ة" العولية قية الكي مواطية ان تف يٍ
الكي مواطي ػػة تخ ػػا لخس ػػع

السعم

االكي مواطي ػػة

تثيو ىٌ أ ه ي خ ا اػن "ٌ قػة ل ػا لػكمف

ػ ػ اـ أ ػػاف ق ػػك ا تتاس ػػا

ال ق ػػة الكموي ػػة مالكي مواطي ػػة كوس ػػة

مالكي مواطية تمكـ اٌ تيا او ماللكائؿ تخ ا لخ ان متطمو مكوت ـ عخن ال عواػة ماكاواؾ اللمػائؽ مٌ

كي مواطيػػة لميميػػة لػػكمف قػ اف اللمػػمؽ التا ػػة اػػن التعػػكك السياسػػن مالفتػػوض مال مػػالن ماوهخػػن مٌ كي مواطيػػة
لميميػػة لػػكمف قػ ػ اف تػػكامؿ لخسػػخطة ل ي ػػع سػػتميات ا عل ػػو

ػ اكيؽ اٌ ت ػػا

ال لاس ػػو اللػػو مال زي ػػه مٌ

كي مواطيػػة لميميػػة كمف ا ػػؿ متػمازف لػػيف ػػمض السػػخطة الت فيديػػة مالتسػويعية مالمقػػائية مٌ كي مواطيػػة لميميػػة
لػػكمف تيتيػػك لمػػمؽ اي سػػاف ملوياتػػه السياسػػية ماٌ ت اعيػػة ماٌ ت ػػاكية مالكي يػػة تااػػة مٌ كي مواطيػػة لميميػػة

تف ػػؿ السياسػػة عػػف ال ت ػػع الويػػة تػػدتو اٌ ت الػػا

هن أـ اللويا

ت ػػكاؽ ال عخم ػ ػػا

وتلطػػة للويػػة و يػػؼ ال لػػز ملويػػة التخ ػػة مالتعليػػو

مٌ لويػة لختخ ػة لػكمف تلويػو مسػائؿ ايعػٍـ

يع ػا ػف م ػاية السػخطا

التػ ػػن ت تػػػف ال ػ ػماطف ػ ػػف ىلػػػكا ال ػ ػوأض مال سػػػاوتة ا ػػن

ال اهيوية أتلو ق اف قك ا تتاسا

الكي مواطية".42

مقػ اف لويػة

ػ ػ اعة الم ػ ػواو ملويػ ػػا

اللوتػػػة

المناقلات
 السيد يسين (رايس الجمسة):

أويػػك أف أسػػتو اوسػػتاد علػػك ال فػػاو سػػتو عخػػن مو تػػة ال ت يػػز  .مهػػي مو ػػة تتسػػـ لي ػػا مثمػػة تمثيمًػػا يػ ًػكا
متتػيح الفو ػة ل ا سػػا ث ػو مت ػ أت ػن أف تتػػمف ه ػاؾ أمواؽ عػػف اٌت ػاة الخيل اولػػي ماٌت ػاة ايسػػٍ ي

ل فن الكو ة ف التمثيؽ مالمكو عخن ال مك الداتي .أ ا أعتمك أف ثؿ هدة ال مع ف الكواسا

ستطيع اف ل ي

 - 42اللو ا ج السياسن للز الت او ة العولية 4002
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ال اوسا

العولية يت ثػؿ

عخيه م فتح اا ًا لخ ستملؿ .ا دة سيلة لال ة اوه ية؛ وف ز أساسي ف سخليا
اي يا ال مك الداتي سما ً عخن ستمض اول از أم عخػن سػتمض ال ثمفػيف أم عخػن سػتمض المػاك  .مهػدة
سػػيلة أساسػػية .لػػدلؾ أ ػػمؿ ال مػػك الػػداتي لػػين اقػػيخة عوليػػة ملت ػػا اقػػيخة وليػػة .مألػػك أسػػلا

ال ت عا

ال ولية

التمػػكـ اػػي

اوسة ال مك الداتي.

أيقػا سػيلة ال مػك الػداتي ميلػكما
.ت ا أستو اوستاد أ ػيف ىسػت كو عخػن هػدة المو ػة ال ا ػة التػي اوسػ
ً
أ ا سػ ك ؿ ولخػة كيػك اػي مقػمع أه يػة اوسػة التيػا او السياسػية ال ػوية لتااػة أطياا ػا لخ مػك الػداتي

لي ا ػػة مل سػػاو اتويػػة .مأ ػػا أكعػػم اوسػػتاد أ ػػيف اسػػت كو أف يعيػػك تتالػػة المو ػػة ميمثم ػػا؛ لت ػػلح مثيمػػة الخػػة
لخ ا سة.

لػالطلع مقػػمع تػكامؿ السػػخطة كا ػؿ اولػ از ال

ػوية سػػتخة؛ و ػا تتعػػاول ػع ال ظويػػة الده يػة اػػي

كي م ة التواسي ا ؿ وئين اللػز سػيملؿ أف يت لػن .السػيك العميػك ا ت ػك م ػاؿ :الكي مواطيػة ع اهػا كي م ػة
التواسي ملالتالي لكي ا ستخة ه ا اي سيلة تلاكؿ السخطة كا ؿ اول از .

 محمد السعيد إدريس

أمك أف أقػػػيؼ لعػ ػػل ال ػ ػماطو الس ػ ػويعة عخػ ػػن مو ػ ػػة أ ػػػيف ىسػ ػػت كو ملال ػػدا

اي ػ ػػا يتعخػ ػػؽ للػ ػػوص

ال ا وييف ال لتو عخػن او عػة ت ولػة اللتػـ ال ا ػوض لػؿ ىف هػدة ال او عػة ت ػامز ت ولػة اللتػـ ال ا ػوية
ل ػػا ل ػػا م ػػا عخي ػػا ىلػػن او عػػة اوسػػن الفتويػػة لخ ا ػوية .هػػدة ال او عػػة تا ػ
ي تػػف م ػػف ا لي ػػا تا ػ

اوكيػػة متا ػ

اعيػػة لكو ػػة

ل ثالػػة هػػا ن أ خػػؽ ال ا ػوييف مسػػيطو عخػػي ـ اػػن لاملػػة ػ ـ ٌ ػػتٍؾ ع ا ػػو

ال ال ان ت ولت ـ ال كيك لعك ا ت ا ع ك لتـ علك ال ا و عخن يك ع ك أ مو الساكا .
ي ت ن ه ا أف أسيو ىلن ت ولة ا ػة ػ
ال ا وية عػاً م سػوت ا تلػ

ع ػماف "ال مم ػا

ل ػا عخػن ال سػتمض الفػوكض لتميػيـ الفتػو ال ا ػوض مت ولػة اللتػـ
اٌ ت اعيػة لىيكيملم يػة ال ا ػوية" اػن عػكك سػ يو ػف

" قايا عولية" التن تاف يوأن تلويوها الػكتتمو أ ػين
عخن ماا الػزعيـ

ػاؿ علػك ال ا ػو هػدا العػكك تػاف ع ما ػه "علػك ال ا ػو م ػا لعػك" تػاف اػن

لخفتو ملخت ولة ماعاك او
تا

كواسة "ال مم ا

ػايط اػن أتتػملو  7910ل اسػلة ػومو عسػو سػ ما

كيك ل اؿ علك ال ا و.

خػة

خػه او عػة

اٌ ت اعية لىيكيملم ية ال ا وية" مكاً مياً لخفتو ملخت ولة ال ا وية ػف كا خ ػا مػك

ف أ ؿ الل ا است كؼ الللت عف اوتػز المػم لخ ػمل ل ػا مالللػت لػؿ دلػؾ عػف مػاط القػعؼ لت امزهػا

ان ت ولة كيك لخ ا وية ف اوا السخطة.
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أت مو أف التثيو ف ال ا وييف ا ما ل ثؿ هدة ال او عا
ػ ـ ىلػػن ت ظػػيـ "موسػػة ع ػػؿ

السياسية ال

اػػن دلػػؾ الم ػ

وية ال تخفة .هدة الموسة ت

مالتيا او السياسية ال

ان اية عمك الث ا ي يػا

وية.

ياً ك

ػف ػك ما أم او ػاً للثيػة ا سػ

مأعػك ل ػا عػكك ػف سػلا

مأ عػ

ال ظ ػػاـ ال ا ػػوض ل ػػالممض مالتي ػػا او السياس ػػية ال

المط ية العا ة ملالدا

ل ا لاست تا ا

س ػػتوتة مأس ػػتطيع أف أ ػػمؿ أف أ خػ ػ

اوتلو ف سػئملية أز ػة العٍ ػا

اومواؽ ل خػ ػ

تػؿ اومواؽ عخػن أف تخػؾ اوز ػا

ػ ػوية تا ػ ػ

ل ػػا ػػوكمكا

اي ا يتعخؽ لت ولة التطمو الكي مواطن ان

و.

ال سػػخ يف ػػا ما لػػدلؾ ول ػػا تتػػمف اللوتػػة السػػيمعية هػػن

و م اًز اي ا ا ما ل دة ال او عا

تتوسػػخ تػػكوي ياً لػػكض أ خ ػ

مأف هػػدا الت ييػػو لػػا

المط ية لمياك تياو مط ن
السع

التػن أ ػال

عٍ ػة
ػػخلة

اثخػة ٌ الماػكييف مٌ اي ػماف

ػػاللة الػػكمو اوهػػـ اػػن ثػػؿ هػػدة ال او عػػا

م ػف هػدة الػوآض ال مكيػة لسػل

المػػمض السياسػػية ال

ػػك لالتلكيػػك أز ػػة سػػتملؿ اللتػػـ اػػن

الت ييػػو ال طخػػم

ال ظ ػػاـ ال ا ػػوض

مأف

ان ع ك علك ال ا و متمك ما ال فمؼ ان هدا الع ػك متػا ما سػوتا لميميػيف

ان الت ولة التكا ً ف أمائؿ الستي يا .
أت مو أ ا ازل ا ان لا ة ىلن زيك ػف هػدة ال او عػا
ه ػػاؾ اعػػة أ ػػد

ة ف أه ا أف

س ػػخلية عخ ػػن س ػػتمض ال

أت مو أف الممض السياسية او وض لـ تمـ ل دا الكمو ال مكض لػـ تمػـ ل او عػة

الواه ػػة مأ

ال ا ػوييف

العٍ ػة لػيف ال ظػاـ ال ا ػوض ماولػ از مالمػمض

مو ة عٍ ة ال ظاـ ال ا وض للز الماك م و

س ػػئملية اوز ػػة ا ػػن العٍ ػػة تا ػ ػ

ال ا

ا ػوية

اعيػػة لعٍ ػػة ع ػػك علػػك ال ا ػػو لػػالممض

مسػػاوؾ اي ػػا تػػؿ ػػف ع ػػاـ ايسػػٍ لملن معلػػك اهلل الس ػ امض م ل ػػك سػػم اف م ل ػػك السػػعيك

ىكويػن م ل ػك ل ػاك م يػوهـ
أاس

ػػة" لتمػػكيـ مػػك م ػ او

عخن ال ستمض الفوكض ملعػؿ هػدا ػا كاػع

اعػة

أساسػن هػم أف

ػوية مهػػن أ ػػه اػػن ظػػؿ اوز ػػة المط يػػة

ػػو لػػين اػػن مػػكمو أض ا ػػيؿ مط ػػن فػػوك أف يلمػػؽ

اػػن لا ػػة ىلػػن ماػػاؽ مط ػػن اتػػوض ملوتػػن تسػػاوؾ ايػػه تػػؿ المػػمض

اعن يممك الت ييو.

ىف ػػف ي او ػػع ال اولػػؿ الف ػػخية اػػن تػػاويخ اللوتػػة المط يػػة سػػي ك أف الماػػاؽ الػػمط ن تػػاف هػػم ال ال ػ
ال

ػوض أتثػو ػيًٍ ىلػن الماػاؽ الػمط ن مالػن الع ػؿ السػعلن ال ػاعن ثػمو ع اولػن أتػك

دلػؾ ثػمو

 7979أتكته أيقاً ثمو  44يمليم  7914لـ تتلػمؿ ػف لوتػة ػيس ىلػن ثػمو ىٌ لعػك أف التقػ ا السػع
ال

وض ماوتلط ل ا لؿ ىف تاويخ لز الماك فسه هم تاويخ لخلوتة المط يػة ال

ػوية التػن اوتلطػ

سيته مات دته ياك مط ية ف أ ؿ اٌستمٍؿ مالكستمو
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لػه ػد

إن الوضع السمب ال ار ن لألحزاب المصرية من ناحية والفدور المتنفام لمحركفة المصفرية مفن

أجل التميير "كفاية" وأخواتها من حركات التميير
بمثابة إر اصات لوففاا وطنف أراك حتميفاً
لنجاح الحركة الوطنية المصرية ف مهمة تحقيا التميير الديمقراط المطموب.

 أحمد بهاء الدين لعبان:

اللميمة أ ا أستو اوستاديف ال خيخيف عخن المو تيف المي تيف .ملػي تعميلػيف عخػن تػٍـ اوسػتاد علػك ال فػاو

سػػتو ملاعتلػػاو أ ػػي ػػتـ ل ػػدا التيػػاو الػػدت تلػػكت ع ػػه اوسػػتاد علػػك ال فػػاو اس ػمؼ أوتػػز عخػػن ايسػػاوتيف
التاليتيف:
اإللففارة األولف :أ ػػه لتػػن هػػدة الخلظػػة لػػـ يت ػػامز مػػك اللوتػػة اليسػػاوية لػػيط ال مػػك ال ظػػوت ملػػـ يتلػػمؿ
اعتمػػاكت هػػدا ال مػػك ال ظػػوت ىلػػن ليػػز ال اوسػػة الع خيػػة الػػدت يم ػػك عخػػن أول الما ػػع هػػدة ال معيػػة

لس ػ

او يػػو ػػف ال مػػك هػػي التػػي ت عخ ػػا أتثػو ا توًالػػا ػػف ال ػػاهيو مأتثػػو ا توًالػػا ػػف المػػمض السياسػػية او ػػوض ,,,
مهدا ا يآتك أه ية ال او عا التي أساو ىلي ا اوستاد علك ال فاو ستو.
عخن ال ستمض ال ظوت هدة ال او عا

ائ ة مه ػاؾ تتالػا

تثيػو تسػيو ىلػن هػدا السػياؽ .ملتػف ال سػتخة

أيقا لال سلة لتثيو ف اٌت اها
اوساسية اي اعتماكت –مهي ستخة ٌ تتعخؽ امط لاٌت اة اليساوت ما ا ً
السياسػػية او ػػوض -أف طػػاؽ ال مػػك لػػـ يتعػ هك لتػػن هػػدة الخلظػػة طػػاؽ التتالػػة أم ال مػػك ال ظػػوت ملػػـ ي ػػوا ىلػػن
ػيثيو ىي اليػا لميميػا مهػم ػا وأي ػاة عخػن سػليؿ ال ثػاؿ لاكثًػا اػي
ليز ال اوسة الع خية لليز يآثو اي الما ػع ت ًا
أ ويتػػا الٍتي يػػة اػػي السػ ما او يػػو ليػػت اسػػتفاك اللوتػػة اليسػػاوية ػػف ى فا ػػا السػػتي يا مالسػػلعي يا
مطػػمو

-علػػو ع خيػػة وتلػػة ػػف ال مػػؿ مالع ػػؿ ماللوتػػة ماعػػاك ال مػػؿ -أف تطػػمو عٍ ػػة

ما ف ػػا ماسػػتطاع

كية لسعم الماو الٍتي يػة مأف ت ػؿ ىلػن السػخطة علػو ليػا

ت ا عوؼ

يعا.
ً

اإللارة الثانية :أ ي ت

اٌ تيػاو الػكي مواطي اػي العكيػك ػف ال ما ػع

أت ن ف هدة المو ة المي ة لىستاد علك ال فاو أف تسيو ىلن قية ال وتزية

الكي مواطيػ ػػة لاعتلػ ػػاو أف قػ ػػية الكي مواطيػ ػػة ليس ػ ػ

امػ ػػط قػ ػػية عٍ ػ ػػة ال ظ ػ ػػا

أم الت عػ ػػا

أيقا هي ع خية ل ا مطف اي الل ا الكا خي للوتة اول از مال ظ ا
لال اوا ما ا ً
تؿ الديف ا تولما ف الت ظي ا ماول از اليساوية ٌلظا أف ه اؾ سػتخة لميميػة اػي قػية الكي مواطيػة

الكا خية .ه ػاؾ ا ت ػاؾ
تػػاف ي ػ

اليساوية.

اليسػ ػػاوية

ػاوخ لفتػو الكي مواطيػة ما ت ػاو ماقػح ػكا لمسػـ ال وتزيػة عخػن هػدة العٍ ػة التػي

أف تتػػمف كليػػة وتلػػة لػػيف سػػتمض الكي مواطيػػة م سػػتمض ال وتزيػػة .اتلمل ػ

اللميمػػة اػػي سػػاو
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الس ػػيمعية العولي ػػة

الت ول ػػة سػ ػما ً ا ػػي كمؿ اٌتل ػػاك الس ػػماييتي مكمؿ أمومل ػػا الس ػػيمعية ملت ػػن ا ػػي ال ظ ػػا
مال وية ىلن كو هائؿ ف ال وتزية متقاآؿ لل ـ المسـ الكي مواطي اي هدة ال عاكلػة ما ت ػن او ػو ىلػن
ػػيا ة آسسػػا

هػػي اػػي ال ايػػة آسسػػا

ال ان م خؽ ت ولة كي مواطية لميمية.

كي مواطيػػة س ػ ؿ ق ػول ا مت ػػفيت ا؛ لع زهػػا عػػف التما ػػؿ ػػع

هػدا تعخيمػػي عخػػن المو ػػة .يلمػػن أف أسػػيو ىلػػن تخ ػػة عػالو ول ػػا ال ػػا السػػفيو ػػا ي ال طويفػػي اػػي عػػول

لكيثة عف لز ال ك مهم ات اـ لعل ال سميف اي لز ال ك الديف ل ـ عٍ ػة لالسػخطة للوتػة تفايػة لي ػا

لوتة سلمهة م ملػة ػف ال ػاوا .أ ػا أعخػـ أف أ خػ

ػف ي خسػمف ه ػا هػـ ى ػا عخػن عٍ ػة للوتػة تفايػة أم
ليح لال و لتف سية أف يختػلن او ػو اي ػا

يكا أف هدا ال مقمع يو
ز ٍ أم أ ك ا ل ا ميكوتمف ً
سيسيو لستؿ وتز كا ىلن أف ال كؼ اوساسي ف تتميف لوتة تفاية هم لسك ى ػاع ال ػاهيو ال

ػوية

لػػمؿ وآيػػة عاكيػػة لً لوياليػػة مال ػ يم ية .ملالتػػالي ػػف ليػػت ال لػػكأ اػػمف تفايػػة هػػي لوتػػة مط يػػة عاكيػػة

لختك ؿ او لي ملٍستع او او ويتي مال

يم ي.

ال مطة الثا ية لالطلع تتعخؽ ل ا تخ ي اليه أ ز او ف -ت ا هم ع كها كائ ً ا -ف ات ػاـ تػؿ عاوقػي ا
لي ـ ع ػٍ ميتماقػمف لػالط ػف ال ػاوا ماللميمػة أف أتلػو ػف يخمػن ت ػميٍ ػف ال ػاوا هػم الكملػة فسػ ا

ػػلفيا لخسػػيك ال ػوئين ػػاؿ ايػػه أف لوتػػة تفايػػة ت ػ ظـ

ػو أم لػػكيثًا
م ػػع هػػدا لي ػػا سػػو ويػػك اوه ػ اوـ لػ ًا
ظاه او كامعة او و وكك ا لمم مطالل اة ليف يثل دلؾ مأعخ ا أ ا سمؼ ماقي وئين ال
يت او ػػع عػػف هػػدا ال م ػػؼ ملالفعػػؿ اػػي اليػػمـ التػػالي اعتػػدو

الوئين لـ يمؿ هدا التٍـ.

ويػػك اوه ػواـ م ال ػ

موية ىدا لـ

أف ال طػػي طآهػػا مأف

ػو لػػمؿ
مأ ػػا أسػػيو اػػي هػػدا السػػياؽ ىلػػن لػػكيت أ ػػوت ػػع اوسػػتاد تػػوـ ل ػػك أل ػػك مسػػئؿ س ػآاًٌ لاسػ ًا

ت ميؿ لوتة تفاية ف ال اوا اماؿ أف هدا التٍـ يو

ليح مهدا التٍـ ي ن سوؼ ال ان مٌ ي

أف

مو لدلؾ.

أويػػك أف أ ػػمؿ أ ػػه اػػي ال ايػػة أف لوتػػة تفايػػة هػػي لوتػػة تسػػماة مسػػفااة م لػػف عخػػف كائ ً ػػا اػػي تػػؿ
اكو ت ميخ ا مهي تخ ػا ػف التلوعػا مللسػف اللػظ لتػن هػدة الخلظػة لػـ لػتج ىلػن لػالط
آت وات ا عف

ستو.
تليو تستلؽ أف ك أيكي ا ل دا الطوؼ أم داؾً .ا

 فريدة النقاش:

ػتو لخلػػالثيف أ ػػا لػػـ أ ػ أو مو ػػة أ ػػيف ىسػػت كو مل ػػدا سػػمؼ أ ػػكـ كا خػػة امػػط عخػػن مو ػػة اوسػػتاد علػػك
سػ ًا

ال فاوستو.
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أمؿ مطة أويك مل ا هي أ ي أاقؿ أف كااع عف الكي مواطية لػدات ا تػيكا مهػكؼ اػي فػن الم ػ ؛ وف

اتػػو الت ػػازا لػػيف الت يػػة مالكي مواطيػػة أم المػػمؿ لػػيف اسػػؿ الت يػػة ػػك تػػـ ٌاتماكهػػا لخكي مواطيػػة لػػين

يلا
ػػل ً

كائ ً ا .ا لف ساهك هدا ال م ال ائؿ اي ال يف مالػدت ٌ يػوتلط لالكي مواطيػة ت ػا عوا ػا مٌ أظػف أ ػه يػوتلط
ليية كي مواطية .تدلؾ تا ت ولة ال مو انسيمية ت ولة م تليو كمف أطو كي مواطية.
ال مطة الثا ية ا ة لالكي مواطية اللو مازية التي ال

أيقػػا اتل ػ
لخطلمػػة العا خػػة مالتػػاكليف .أويػػك أف أ ػػمؿ أ ػػا ً
مأ ويتا.

المو ة ملكك

اللػػا

أ ا تطمو علػو ال قػاؿ الطميػؿ

لميػػاـ كملػػة الوااهيػػة اٌ ت اعيػػة اػػي أموملػػا

تلكيكا -ف الم ع اي كمؿ أموملا السو ية
ال مطة الثالثة ا ة ل م ؼ اليساو ال وت -أم ال اوتسييف
ً
ػليلا مأ ػػا سػػفة أ ػػي
ماٌتلػػاك السػػماييتي .أظػػف أف التع ػػيـ الػػدت موك اػػي مو ػػة اوسػػتاد علػػك ال فػػاو لػػين ػ ً
خػػة الطخيعػػة عػػف التات ػ

ػو ػػكا س ػ ة  7912سػػو ك اوسػػة طملػػة اػػي
سيستس ػ ك ل فسػػي أدتػػو أ ػػي لتػ ًا
السماييتي ال سؽ ألتس كو سمل ي يتسف عوق اي ا لتؿ أع اله مهي أع ػاؿ تتقػ ف اق ًػلا تاس ًػلا لخم ػع
اػػي اٌتلػػاك السػػماييتي ملػػـ أعػػول امػػط وع الػػه ما ػػا أك ػ ىسػػماط ال سػػية الومسػػية ع ػػه م م ػػؼ اتلػػاك
التتا

الومن ف قيته متا

مالة اي ال اية تسائ ة كا ماعتلو أف ا لكت آسو طيو كا.

ال مطة الوالعة ا ة لال مدا اوسػتاد علػك ال فػاو يمػمؿ أف اٌسػتواتييف ال

ػوييف أم اليسػاو ال

ػوت

اتتفن ل مك ال اوسا ملػـ يمػكـ مد ً ػا .ػا هػم ال ػمدا الػدت سػت ل عخيػه اٌسػتواتية ال كيػك ؟ اػي ظ ػي
أف اٌسػػتواتية ال كيػػك هػػي ع خيػػة مقػػمعية تلملػػة ملػػين ل ػػا ػػمدا سػػلؽ ميتفػػي أ ػػا سػػمؼ تمػػك أم

تماكا سا ًٍ تؿ ال ادا السالمة م ل ي عخن ا تاف ىي اليا اي ا.
ا تمك ا ا ً
يعػػا أف اٌسػػتواتية سػػمؼ ت ػػو ل ولخػػة ا تماليػػة طميخػػة ملػػدلؾ ال مطػػة التػػي أ ػػدها
تػػدلؾ لػػف تفػػؽ
ً
اوستاد علك ال فاو ستو عخن اليساو أ ه لػـ يلخػمو ال ػمدا ماػي ظ ػي أ ػا تلسػ

اػ لف لػف مػيـ اسػتواتية عخػن "اللػاتومف" اٌسػتواتية هػػي الػكاع

ستو زيًٍ.
مد ا اي سياؽ الع خية التاوي ية طميخة ال كضً .ا

 السيد يسين:

أعتمك أف ال ٍلظة او يو التي أثاوت ا اوسػتاد اويػك ال مػاس

لخيسػاو مٌ تلسػ

عخيػه.

ػاهيوت سػت و م ػٍؽ ل ػفة كائ ػة ت ػ ع

ػة ػكا تخػؾ ال ٍ ظػة ال تعخمػة ل مقػمع

تتالا تتلػه أسػتاد أ ويتػي اوتسػي اسػ ه أويسػمف التتػا
ال مدا مهدا يستكعي ف داتوتي ً
 )Marxismمهم يمكـ ل فسه ػف ٍلػه م ًػكا داتيػا لت ولتػه ميمػمؿ لػـ تسػمط ال اوتسػية ى ػا سػمط سػومع ا
الواكيتػػالي لت ييػػو العػػالـ مال

تلتاا ىلن تي ؿ.

ػػة انف تيفيػػة ل ػػا

اسػ ه ( After

سػػومع واكيتػػالي كيػػك لت ييػػو العػػالـ .أعتمػػك هػػدة ال مطػػة
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ى ا ف ال الية او وض أعتمك لـ تتف ه اؾ ساو اتوية ل ا سة لعل اوسن الفتوية لخ اوتسية اعخن

الػػو ـ ػػف م ػػمك مػػك لػػلعل ال اوسػػا

سػػمو لع ػػؿ ػػمع ػػف ال مػػك ال ظػػوت

ملتػػف لػػـ تتػػف ه ػػاؾ لػػامٌ

للعل أسن ال ظويػة ال اوتسػية م م ً ػا اي ػا يتعخػؽ لال ظويػة ال ا ػة لطليعػة اي سػا ية .هػؿ هػدة تا ػ
ظوية ثالية؟ أـ اف ال سيلة تلتاا ىلن تي ؿ م ا سة.

 تهان الجبال

ست اًو سياك الوئين مان اللكاية اس لما لن أف أتم ه لالستو الع يؽ لىخ العزيز الكتتمو ل ك السيك سعيك

مالػػكتتمو عخػػن خيفػػة الت ػماوت الخػػديف أتالػػا لػػن او ػػة اللقػػمو اػػن هػػدا ال ػػع التليػػو ..مال سػػاوتة اػػي هػػدا

اللػػكيت العا ػػؿ الػػدض يللػػت عػػف

ػػوا ٌز ػػة الػػمطف ول ػػا سػػيل ن تثيػػو ػػف أ ػػك ائن ال سػػاوتيف ل ػػادا أ ػ

ه ػػا؟؟ ٌف ال سػػت و اع ػًٍ هػػم م ػػمك " ػػال" اػػن كائػػو تتلػػكت أم ت ػ ع السياسػػة ..لتػػف هػػدا ال طػػؽ يػػو

ك يػػؽ وف ليػػك الماقػػن معػػكـ ػماز اسػػت اله لالسياسػػة -لػػـ يتػػف يع ػػن ألػػكاً أف ي عػػزؿ عػػف السػػيف العػػاـ أم
ي ت ع عخيه التفتيو ان السيف العاـ لؿ أف هدا اٌهت ػاـ لالسػيف العػاـ هػم لػؽ أ ػيؿ لػه "ت ػماطف" ماعتمػك أف

"لؽ ال ماط ة" هم لؽ ٌ يملؿ الت ازؿ ع ه ل الح أض

.

هػػدا ػػا اعتمػػكة ..مأيقػػا يعػػززة م ػػع الماقػػن الكسػػتموض الػػدض اس ػ خه ؟؟؟ الا ػػة الماقػػن الكسػػتموض

لختفتيػػو اػػن السػػيف العػػاـ تػػيتن ػػف ػػٍؿ أ ػػه " ػػال وآيػػة" ..وف قػػاآة "ي ػػي ف" عخػػن سػػخطا
ألعػاكة السياسػية ماٌ ت ػاكية ماٌ ت اعيػة مالثماايػة لػدلؾ اػٍ ي ػمز لػه أف ي يػ
ت عه ما ـ لميمة ال

تلمػػمؽ أم ما لػػا

عػف تالعػة اػاؽ اللػماو اػن

الح التن يلامؿ ف ٍؿ كموة ال لايك ىلكات "تػمازف كسػتموض" اػن تطليم ػا سػما

عخػػن اول الما ػػع م ف هػػدا ال طخػػؽ اي ػػا اعتمػػك أف م ػػمكض اػػن هػػدا ال تػػاف هػػم م ػػمك

طليعن م ساوتتن عتـ ان التفتيو هن لؽ طليعن أيقا لؿ ما
يتن ىلن التعمي

...

الدض أمك عوقػه اػن ع الػة ..وولػط لػيف اوطػو العا ػة التػن عوقػ

السػػالمة لػػاو ن مالتػػن اتل ػ

اػػاؽ ماسػػعة لخلػػكيت لػػمؿ سػػتملؿ الكي مواطيػػة اػػن

ال لػػامو التػػن ي تػػف أف تسػػاوؾ اي ػػا لػػاللماو ملػػيف ػػا اسػػت ع

سيتخمها ف خسا

ال ت ػػع ملػػه

ػػو ..تمويل ػاً اػػن تػػؿ

ىليػػه اػػن هػػدة ال خسػػة التػػن اعتمػػك أ ػػا م ػػا

تلامؿ استسواؼ ااؽ وآية التيا او السياسية الوئيسية ان ال ت ع ال

ماللميمػػة ..ى ػػن لعػػك أف اسػػت ع

اػن ال خسػة

وض.

لػػىخ العزيػػز اوسػػتاد أ ػػيف اسػػت كو ماوسػػتاد علػػك ال فػػاو سػػتو..

سعو ل سية سكيك ف أف يتلمؿ هدا الخما امط لختعليو عف ال مك الداتن لختيا او ان ت اول ـ ال اقية م ػا

لكت ف

اوسا

اعخية ل ا عخن أول الما ع ان ت او لتـ أم تتلمؿ لتلويو متدتية

ا كمف الولط
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ػػع ال ت ي ػ او مأسػػن ال سػػتملؿ اػػن

ملػػكها تاايػػة لختميػػيـ لعيػػكاً عػػف التم ػػا

ػػو -أ ػػمؿ ا سػػن وف ت ػػاو اللتػػـ م اوسػػا

الكملػػة ػػك ٌ تتػػمف

ماٌ تيػػا او اٌ ت ػػاكية ماٌ ت اعيػػة مالسياسػػية مالثماايػػة لخ ػػمدا
اوسػا

الدض يتل اة أض تياو معخن سليؿ ال ثاؿ ىف ىكا ة أم التل أو ف

عيػة أم ت ػاو لتػـ ػك ٌ يسػتث ن

ػا ألػك مسػيتمف عخػن التيػػاو ال ا ػوض ىكا ػة الميػمك عخػن لعػػل اللمػمؽ ال ك يػة مالسياسػية أم ػع لويػػا

لت ه لالقومو لف يتل أو ف تم اته اٌ ت اعية ماٌ ت اكية مالثمااية م ك يتمف طخم

أف ل خه ل سامء اللتػـ اػن كمؿ العػالـ التػن لت ت ػا تيػا او

م يا اوتػػه اػػن

ف التياو ال اوتسن

اوتسػية أف ت لػه وه يػة تلكيػك كموة التػاوي ن

ػػو مأه يت ػػا تػػدلؾ التيػػاو ايسػػٍ ن ػك ل خػػه لت ػػاو "ااسػػية مااسػػخة" لت ػ

ال ظػػمو اػػن كمؿ ماػػن اولػػؿ تاوي يػػة سػػالمة كمف أف سػػت ع لتم اتػػه اػػن هػػدة ال ولخػػة ماػػن

لاسػػـ هػػدا
ػػو تلكيػػكاً

م يا اوتػه اٌ ت اعيػػة مالسياسػػية ماٌ ت ػػاكية مالثماايػة مالتيػػاو الخيل اولػػن ...هػػؿ سػ لات ه عخػػن انثػػاو ال توتلػػة

عخن ال ظـ ال أوس الية معستو العالـ ماول العمل ة ال تملسة أـ س توؾ له تمكيو تم اته عخن قم ظومؼ
ايو ؟

ا ت اعية

اعتمػػك أف ػ ج ال خػػط لػػيف الت ػػاو ال اقػػية اػػن اللتػػـ ملػػيف التم ػػا

ىطػاو ا تيا اوتػػه اٌ ت اعيػػة مالسياسػػية مالثماايػة هػػن أ ػػو

ػػع

التػػن يتل اهػػا تػػؿ تيػػاو اػػن

لتػػف طخػم تكاوتػػه ..وف ػػف م ػػة ظػػوض

اوهـ ان هدة ال ولخة أف للت عف لو ا ج لك اك ن تفؽ عخيه م لف للت عف سػتملؿ الكي مواطيػة عػاً..
اسـ ستوؾ كااع ع ه مو ن أت ػمو أف اٌتفػاؽ عخػن أض تم ػا

و ه طخم

سػتوتة س سػيو اي ػا عػاً

هػػم ػػا ي ػػـ "ال ػماطف العػػاكض" و ػػا لػػف ال لػػة ال ثمفػػة أم ال لػػة السياسػػية ٌلػػك أف ػػكوؾ أف هػػدا ال ػماطف
الع ػػاكض ل م ػػه مط ملات ػػه مأز ت ػػه ال وتل ػػة ه ػػم

ػػـ ه ػػدة ال ولخ ػػة ػػف الفع ػػؿ ال ػػكي مواطن -لي ػػت الت ػػاو

ال ليطػػة ل ػػا اػػن العػػالـ تآتػػك أ ػػه ملػػكة المػػاكو عخػػن

ػ اعة ال

ػػيو ..ملىسػػؼ اػػمف اٌسػػت كاـ السياسػػن

لخ اهيو "أ ويتياً" ان ىطاو ال ي ػة عخػن العػالـ أ ػلح يسػلؽ التيػا او السياسػية المط يػة م ػك يسػ وها ل ك ػة
أ واقه -لو ـ أف هدا الكون ائـ د الثمو ايسٍ ية اػن ىيػواف ىٌ أف أعػكائ ا اسػتفاكما ػه لػؿ أف يسػتفيك
ه او ك ا  ..وف تلويؾ ال ماطف العاكض م كوتػه عخػن ىلػكات ت ييػو اػن أمقػاع ا ت اعيػة أم سياسػية أم

ا ت اكية أم لتن تم ا

يستكعن ال ائ

تسمها

اتوية أ و لـ يلظن لكواسة عولية ستفيقة ملـ يلظن لاٌهت ػاـ الما ػ

اللاقو مالدض يعتلو اط اللواؾ السياسن الدض ي تف أف يلكت ت ييو أم ى ٍل.

الػدض

أ مؿ هدا و ن اسعو لاف أية لاملة لخلػكيت عػف الكي مواطيػة هػن لتتػوين لمػمؽ أساسػية م عال ػة
ال اقن م ع اعتلاو أف الع خية اٌ ت الية هػن

ػو ال سػماو وف الكي مواطيػة هػن "لالػة ا ت اعيػة
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سا خة" تتما لاٌ ت الا

اللو ال زي ة ..مالسآاؿ (هؿ ه اؾ لالة كي مواطية ان

ت ع ػا؟) هػم سػآاؿ ػمهوض

و ه يعالج ال دمو ..أيقا هم تلػكض لميمػن وض تيػاو يللػت عػف سػتملؿ الكي مواطيػة اػن هػدا اللخػك -م لػف
لسػ ا ل عػزؿ عػف ت ػاو لسػوية ليطػة ل ػا سػما اػػن أ ويتػا الٍتي يػة ثخ ػا ػاؿ اوسػتاد ل ػا سػعلاف أم اػػن
لعل كمؿ العالـ او وض ثؿ اليزيا م يوها التن تلامؿ ال وما ف اسو ال ي ػة ماػول مد ػا السياسػن
ماٌ ت اكض عخن الكمؿ

الح مه اؾ ىلكاعا

اللة ال

اػن ت ييػو ػ ج الع ػؿ السياسػن اػن كمؿ ػاطؽ

تعكك لف لػـ كوسػ ا لم عػاف ..ملػكا خن اسػعو للا ػة "يلػكاع

للا ػػة ىلػػن مقػػع ال مػػاط عخػػن اللػػومؼ ٌ ت ػػاع ال ػػان لالتم ػػا

ػوض" لػف ا ازلػ

ت ولت ػا ىلػن لػك تليػو

مأه يت ػا عخػػن ال سػػتمض السياسػػن معخػػن

ال سػتمض اٌ ت ػػاكض معخػػن ال سػػتمض الثمػػاان -مهػػدا هػم ال لػػؾ ي تا يػػة أف يختمػػن الفو ػػا أم يفتو ػما ميسػػلؽ

ات ػػو ال ل ػػة لس ػػتخ ا السياس ػػن أم ػػزمؿ اٌ ت ال ػػا
هم عف واتز

ا ت اعية ماقلة وف ال يا

يػا

تما ك لختياو ايسٍ ن مسػ ك

عػ ػاً ..اوه ػػـ أف يت ػػمف ه ػػاؾ ل ػػة لميم ػػة ٌ تي ػػا او

ع المواو ملعػؿ ا ت الػا

خػن السػع

او يػو ػك لممػ

التيػاو اليسػاوض لي لتػه متػدلؾ لعػل المػمض الخيلواليػة ..ىٌ أف ال ائػ

اعًٍ اػن هػدة ال ولخػة هػم مقػمل متتػميف لو ػا ج ا ت ػاعن مسياسػن ل ػدة المػمض تسػعن لػه لػين امػط لتتػميف
اهيوهػا التػػن تمػؼ لعيػػكا لتػػن انف..

ل ػة سياسػػية لمػكو ػػا هػم اسػػتعاك الثمػة مالعٍ ػػة الفعخيػػة لي ػا ملػػيف

و ا ىدا ا تاو أم ػوو أف تتم ػه ىلػن ىعػاك تي ػيؿ عٍ ت ػا السياسػية ل اهيوهػا ا ػن للا ػة ىلػن ىعػاك
لخلوتػػة ملػػكاع الػػث ف اللػاً لػػؿ أف

ال ظػػو اػػن المسػػائؿ ماوسػػالي

ػػؿ "لخلالػة الكي مواطيػػة" التػػن تسػػتوك اي ػػا

هدة التيا او كموها تسويؾ ان عاكلة سياسية ستملخية ان هدا اللخك..
مهدا ٌ يع ن ى ن لس

ع ال ما ؼ السياسية التن ي تف أف تكاع ل طم ىلػن او ػاـ ماٌسػتلاؾ ػع

الممض او وض لخسعن لتلسػيف الليئػة السياسػية اػن ىطػاو ائػمض أم ا ت ػاعن عػيف لتػف يلمػن اٌسػتلاؾ اوهػـ
م ا ة ان ىطاو الممض اليساوية مالتن تتل ن ظم اًو "استواتياً كي مواطياً" لخت ية أ ا لو ـ المقمل الفتوض لػـ
ت ؿ لخلظة المااؽ لمؿ "التم ا
عخي ا الك ان هدة التيا او

ال ف خية" متعيس "أز ة لوتة" لميميػة اػن ال ت ػع ال

مول ا يتمف استكعا ال ائ

ػوض ٌ ي تخػؼ

اللاقو هم ال عاكلة ال علة التن يما

ا التياويف

الوئيس ػػييف ال ا ػػوض ماليس ػػاوض مال ل ػػكك للماوه ػػا ه ػػدة ال خس ػػة مه ػػم اس ػػتكعا يلم ػػؽ تػ ػمازف ه ػػاـ ا ت ػػاعن

ما ت اكض مسياسن.

 السيد يسين:
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اي

اؿ ال مك الداتي ٌ ي ػمز التفو ػة لػيف مػك ال اوسػا

م مػك التم ػا

الفتويػة .ال مػك الػداتي اللميمػي

ايػػه مػػك لختم ػػا مال اوسػػة ًعػػا .مأعتمػػك أف ه ػػاؾ تما ػػك لخ مػػك الػػداتي اػػي اللوتػػا
أسيو ىلن تتا عالـ السياسة التميتي ال عومؼ علك اهلل ال فيسي الدت ظ و د س ما
ايسٍ ية ..أمواؽ اي ال مك الداتي" مساوؾ اي تلويوة لعػل ػف ألػوز زع ػا اللوتػا

السياسػػية العوليػػة ول ػػا
مهػم تتػا

"اللوتػة

ايسػٍ ية ثػؿ اوسػك

"لػما او اػي ال مػك الػداتي

أيقا تػويـ ػوم أ ػوا اػي لل ػاف تتػا
ال مسي ملسف التوالي مهدة سيلة ةً .
تتالا أ و ف اتو م يز  .مأعتمك أف التياو المم ي اون مكة الداتي لؿ دلؾ.
ال اوتسي" مأ وا ً
مأعتمك أف سيلة ال مك الداتي هدة سيلة ة لين ل ول التلػوآ ػف اوسػا سػالمة ملتػف ل ػول
التس يص الك يؽ ماعطائه التتييؼ اللميمي :ل ادا لكث ؟ أعتمك أف هدة
قة لميمية اي الفتو السياسي العولي ال عا و.

 حسن نافعة:
أويك أف أعم

لم يك مي تف أف تتمف لكاية

عخن قية مالك ف المقػايا ال ثػاو مهػي قػية ال ػمدا مأعتمػك أ ػا سػيلة اػي ايػة

اوه ية؛ و ي أعتمك أ ه ي

أف فوؽ ليف التيا او الفتويػة ملػيف اوطػو السياسػية أم أسػتاؿ الػ ظـ السياسػية

التي أ ت ت ا هدة التيا او الفتوية.

مٌ أعتمك أف ه ػاؾ ػادا اػي أت

ػا ٌ ..تم ػك ػادا اػي التيػا او الفتويػة لليػت ي تػف أف مػمؿ أف

اللػػا ليلواليػػا ي تػػف تلكيػػك عال ػػه لك ػػة سػػكيك أم مد ً ػػا يسػػاويا أم اوتسػػيا ي تػػف تلكيػػك
ه ػػاؾ مد ً ػػا أم ً
عال ػػه لك ػػة س ػػكيك  .مهتػػدا .ف ػػن السػػي لال س ػػلة لخممال ػ السياسػػية أم اوط ػػو السياسػػية الت ػػي اتلعت ػػا ه ػػدة
اواتاو.

ماي تؿ مدا -ىدا ااتوق ا أف ه اؾ مد ً ا -.تاف ال فتو يطول أطوملته متاف لاسػت واو يػيتي لعػكة
ف يلتتو ميقيؼ ىلن وة ا ي لوتة ست و لػـ تتم ػؼ ػط عخػن ال ػعيك الفتػوت .ى ػا ال ػادا السياسػية

أم الممال

السياسية أم ال يط السياسية ال ستمة ف هدة اواتاو هػي التػي تي ػد

ػفة ال ػمك ال سػلي؛ و ػا

تتيطو اي ظـ كملة تست و متعيك ى تاا فس ا ىلن أف تسمط أم تت امض أم تت يو ىلن
مأ ػا أدتػػو عخػػن سػػليؿ ال ثػػاؿ أ ػػه ع ػػك ا دهلػ

لخك اوسػة اػػي لػػاوين تػػاف ه ػػاؾ

كا ػػؿ اليسػػاو الفو سػػي متػػاف وم يػػه ػػاومكت ػػف اللػػز السػػيمعي الفو سػػي ػػك تتػ

[ اوتسػػية المػػوف العس ػويف] مأ ػػا أدتػػو أف هػػدة اواتػػاو ػػدلت ي لكو ػػة أ ػػي أعػػكك
فػػن ال مقػػمع مالسػػي ال وي ػ

يتلكت عف تيثيو ال عخم ا

وة.

اعا اتويػػا هػػائًٍ ػػكا
ػو ً
عػػك تتػ ػػف قػ ا

أطوملػػة ال ا سػػتيو عػػف

ػػكا أ ػػه اػػي عػػاـ  7917م 7914تػػاف وم يػػه ػػاومكت اػػي دلػػؾ الم ػ

أم اي فمو اتيؾ عخن الفتػو اليسػاوت مم ػؿ ىلػن لػك ا تمػاك لعػل اي ػٍلا
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الفتويػػة م ا تمػػاك ظويػػة المي ػػة فس ػ ا ع ػػك ػػاوتن م ػػاؿ :ىف ظويػػة المي ػػة ل ػػا سػػتٍ

تثيػػو؛ وف التمػػكـ

العخ ي مالتت ملم يا يعيك تعويؼ ف هم اللومليتاوت م ا هي الطلمة ال تمسطة ملالتالي ا هي اػائل المي ػة

ىلن

وة.

يومو  .ملتن لم أف ه ػاؾ مد ً ػا

أ ا أويك أف أ خص ىلن سي مهم أف اواتاو تا كائ ً ا اي ع خية
ليلواليا لتف الفتو الخيلوالي أ تج ظ ً ػا سياسػية تخفػة ػكا .اال ظػاـ او ويتػي الػدت سػ يه اػي السػتؿ ظا ً ػا
وئاسيا عخي ا أف سيؿ :ل ادا أ وا ال ت ع او ويتي لزليف امػط يتػكامٌف السػخطة؟ مع ػك ا ظػو ىلػن الػ ظـ
ى ختػ ػ او ه ػػدا ال ظ ػػاـ اللول ػػا ي ال س ػػتمو؟ مل ػػادا أ و ػ ػ

أيق ػػا ل ػػادا أ و ػ ػ
او ػػوض ف ػػن الس ػػتؿً :
ت ولت ا لعك كي مؿ س ة  7911متيؼ وا زيج ف ال ظاـ الوئاسي ماللول ا ي؟

او س ػػا

مكا داتيا -هػؿ ال طخػم أ ػا
مهدا يم خ ا ىلن سيلة :هؿ لف -م لف تلامو اليمـ ع ك ا يتي ل ع ؿ ً
يو اواتاو لتن ؿ ىلن اتو مالك؟ أـ تفؽ عخن ماعك كيػك ل اوسػة الخعلػة السياسػية؟ ملتػن اتػو أف

تفؽ عخن لو ا ج سياسي أ ا أعتمك أف هدة اتو ليس

ما عية اخين ال طخم اٌتفاؽ عخن لو ػا ج سياسػي

تؿ ا يؿ سياسي يطول لو ا ه؛ وف لو ا ه له ألعاك ا ت اعية مألعاك ثمااية ..مله تؿ اللؽ اي أف يطول
لو ا ه ال اص.

لتف عخيه أف يوض تيؼ يميـ ال سمو ع ان ويف لليت ت ؿ ىلن ق ا ة أف ف ييتي ىلػن السػخطة لػف

ي مخ ػ

عخػػن ان ػويف .لػػف ٌ ويػػك ه ػدة ال سػػائؿ اٌ مٍليػػة ...ل ع ػػن أف يتٍسػػن ال ػػمؼ ػػثًٍ أف م ػػمؿ

اعػة اي ػماف ال سػػخ يف لخلتػـ ع ػػاة أ ػا سػػتعيك تسػتيؿ ال ت ػع عخػػن طويمت ػا مماػػؽ ػا تويػػك ثػـ تقػػو

لان ويف عول اللائط ..هدا ال ثاؿ ٌ ي طلؽ عخػن اي ػماف امػط ما ػا عخػن المػم ييف أيقػا أم أت اتػو ٌ
يآ ف لميمةً لالتعككية.

أساسا عخن كستمو كيك ...عخن طويمة أم عخن ستؿ يكاو ماعك الخعلة
مهدا سمؼ يمتقي ا اٌتفاؽ
ً
ػاو
السياسػػية .ىدا خ ػػا ا ػػا س ػ لتتـ ىلػػن ال ا ػػك مي ػػلح ال ا ػػك هػػم اػػي ال ايػػة اللتـ ه ػػا عخي ػػا أف قػػع ىطػ ًا
لكستمو كيك ي ثؿ السع

لي لح هم السيك لالفعؿ ملالتالي ي لح هم الق ا ة اللميمية لتػن ٌ يػيتي تيػاو

عيف أم ا يؿ عيف مي ؿ ىلن السخطة لطويؽ اٌ ت ا

ثـ يلتتو هدة الطويمة مي مخ

قك ان ويف.

مأعتمك أف هدا يلتاا ىلن تفتيو اي تيفية أف ت تف ف الليخملة كمف هدا لػين أف لػامؿ ت ييػو أاتػاو

لعق ا اللعل أم أطوملا

لعق ا اللعل اي ا يتعخؽ لت مو ستؿ ال ت ع الػدت ويػك تلميمػه ما ػا تيػؼ

تتعايس تؿ الف ائؿ متيؼ تتفؽ عخن ىطاو لخعلة تملخه

اعةً مت

اع ىليه ال اعا .

 السيد يسين:
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اػػي اللميمػػة الػػكتتمو لسػػف ااعػػة يسػػيو ىلػػن قػػية

ػػة اال مػػك الػػداتي لػػين ع ػػاة لاملػػة ت ييػػو أاتػػاو

ان ػػو .ملت ػػه ػػمع ػػف الم فػ ػة لت ػػؿ تي ػػاو ي ل ػػي أف ي او ػػع اتػ ػوة م اوس ػػاته ..وف ه ػػاؾ اعت اوق ػػا
اوسػا

ال ا ػوية مال اوسػػا

لكيػػه ػػكو عخػػن

عخ ػػن

اي ما يػة اػٍ لػػك أف عػوؼ :هػؿ تػػؿ تيػاو م ػؿ ىلػػن للظػة تاوي يػة عي ػػة

اوسػػة ال مػػك الػػداتي أـ ٌ؟ لػػين ل ػػول ت ييػػو ات ػوة ملتػػف ل ػول اٌتفػػاؽ عخػػن أسػػن ػػيـ

الكي مواطية.

الػػكتتمو لسػػف أسػػاو ل مطػػة ا ػػوض

ػػـ ماٌ ت الػػا

ػػة مهػػي سػػيلة الكسػػتمو االكسػػتمو

أيقػػا

ػػة

ملتف ادا عف يـ الكي مواطية؟ هؿ ه اؾ اتفاؽ عخي ا أـ ٌ؟ هػدا هػم ال لػؾ لتػي سػتطيع اف لتػـ هػؿ ػا
ادا م ؿ تياو عيف لخلتـ سيوال أـ لف يوال التعككية!

ٌ لػك ػف ال ا سػػة لػمؿ التفو ػػة لػيف ػػيـ الكي مواطيػة ما ػ او ا

الكي مواطيػة .اٌ ت الػػا

ى ػ او ا

ػػادا

عف يـ الكي مواطية؟ اللماو ليف تااة التيا او ل ا ايه ال مك الداتي أعتمك أ ا سيلة أساسية.

 ناجي المطريفي:

أ ا أويك أف أتلكت اي ثٍت ماط:

األول تتعخؽ ل ا دتوة اٌستاد ال ك ل ا سعلاف مال تعخػؽ لاٌت ا ػا

ال ػػك للوتػػة تفايػػة ,,ملتمقػػيح لميمػػة هػػدة اٌت ا ػػا

التػي م
موك

أ ػػمؿ ىف هػػدة اٌت ا ػػا

ػا ال سػممف عػف لػز
اػػي عويقػػة كعػػمض اػػي

المقػػية التػػي واع ػػا ال ػػال ال سػػؽ ػػف لػػز ال ػػك لم ػػؼ ا عمػػاك ال عيػػة الع م ي ػة لخلػػز مرسػػو اػػي
اوه ػواـ.مات ػػم اػػي تخػػؾ الػػكعمض ال ػػال او ػػيؿ اػػي اللػػز لي ػػه يسػػاوؾ اػػي تااػػة او سػػطة التػػي تآسس ػ ا
مت ظ ػا ػمض سياسػية أ ػوض ل ػا عٍ ػا

سػلمهة لال ػاوا مت ػا ـ الو ػمز المط يػة اػن ىسػاو ىلػن ت سػػيؽ

لػػز ال ػػك ملوتػػة تفايػػة اػػن ال سػػي او مالم فػػا

اٌلت ا يػػة ملتػػف لط ي ػػة او ػػم اػػي لوتػػة تفايػػة أ مؿ ىف

مقػػمع اٌاتتاليػػة علػػاو عػػف وسػػالة لػػمـ معتػػا

خػػه العزيػػز الفو ػػة التاايػػة

هآٌ ال ان تسفما أ فس ـ اي أمؿ عكك أ كومة ل ويكت ـ التي تل ؿ فن اٌسـ م فن التوميسة لي ا تاف

سي ه تسيف أت سا

اي

لخػوئين لػػاوؾ :ل ػػادا ٌ ي ػ ح

و وف ي ػاون كمو السياسػي مأف يتػمف لػه

طلعػػا ىلػػن ػػكض ال فػػاؽ مالويػػا
ً
يعتػػن الػػن لػػك تليػػو الػػكمو الػػدت تمػػمـ لػػه ل ػػة سػػآمف اٌلػ از
عت ك عخن التك ٍ

مالػػن الػػكمااع اللميميػػة م او ا سػػماؽ هػػدة ال

او ية ال ويلة ل كؼ ىاساك الليا اللزلية.

ػي

معػػة .ماللميمػػة أف ػػا لػػكت

ػػف لػػت الفو ػػة ماٌ سػػماؽ كا ػػؿ اولػ از

النقطففة الثانيففة :وكا عخػػن تسػػاآؿ لعػػل السػػاك اللاق ػويف لػػمؿ الق ػ ا ا

الت تػػو ل لاكئ ػػا ػػف ا ػ

اػي ك ػة لخػكة مهػدا يسػيو

الخيلػوالييف م ػػا دتػوة الز يػػؿ الفاقػػؿ لػػمؿ اٌ مػػٍ

التػػن تماوهػػا الخيلواليػػة لعػػكـ
الكسػػتموض أمك أف أسػػيو ىلػػن
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ال ػوال السػػعلن الػػدض ما ػػه هػػدا اٌ مػػٍ
عػػكمك ما ػػخ

لس ػ ما

مالػػدض لػػـ ي تػػف ػػف كلػػوما لخميػػاـ لػػه ػػف اللفػػاظ عخػػن ػما ع ـ ىٌ

الخيلواليػػة لع ػػكها سػػيوت ا .ىٌ أف ه ػػاؾ أيقػػا ق ػػالطا ها ػػا لع ػػكـ اٌ مػػٍ

ال سيو الخيلوالية مهم ا ي تػف أف سػ يه الماػاؽ ال ت عػن الػدض يعخػم الكسػتمو اػن تا تػه مالػدض ي ػ
ع ػ ػػؿ عخػ ػػن ل ائػ ػػه متوسػ ػػيخ ي ػ ػػه ماػ ػػن مػ ػػك ت ا عػ ػػكـ تزييػ ػػؼ ىواك ال ػ ػػاهيو ماسػ ػػتمٍؿ ال آسسػ ػػا

اوسػ ػ اص ا ػػٍ ت ػػوا ع ػػف اوه ػػكاؼ الت ػػن أ ي ػ ػ

ػػف أ خ ػػا .ا ػػالمما

عخ ػػن
أف

عػ ػػف

ال س ػػخلة لخ ػػكااع ع ػػف ال ػػمطف مل ػػين

لٍسػػتيٍ عخػػن اللتػػـ مال ظم ػػة ايعٍ يػػة لعػػول اللمػػائؽ متمعيػػة ال ػػاهيو ملػػين الكعايػػة الزائفػػة عػػف
ما

مه ية مال آسسة التعخي ية لت ية العممؿ متيهيخ ا لختعا ؿ ع الع و ملين تلميػؿ ىلػن أكا لتوكيػك

أاتاو لالية م فاهيـ تتون لٍستلكاك لالوأض مالتع

ماهكاو ي ة ال ساما .

النقطفففة األخيفففرة الت ػػي أوي ػػك التل ػػكت اي ػ ػا ه ػػي تخ ػػؾ ال تعخم ػػة ل س ػػيلة " دهل ػػة ال اوس ػػة" .ه ػػاؾ ل ػػالطلع
أيكيملم يا

ه اؾ تم ا

اتوية أساسػية مه ػاؾ تطليمػا

طلعا ك ت طو م ك ت ي
ال اوسا
ً
اتػػمف أف يلػػكت او عػػة ل ػػدة ال اوسػػا

م اوسػا

هدا ٌ ٍؼ عخيه و ا

ت طخػؽ ػف هػدة اويػكيملم يا  .هػدة
اوسا

ميممـ ل ا السياسيمف اي العالـ.

ىلػػن ػػده

ا ػػدة قػػية أ ػػوض .ػػليح أف

ا ػػدا أ ػػو طليعػػي ػػكا مأ ػػو ملػػمؿ عخػػن او ػػؿ ػػف أ ػػؿ ت ػ

او طػػا التػػي سػػلؽ الم ػػمع اي ػػا .أ ػػا أف لػػمؿ هػػدة ال اوسػػا

أيقػػا يلتػػاا ل او عػػة م الػػؿ لخ او عػػة ملتػػف ٌ لػػك كائ ً ػػا أف فػػوؽ لػػيف او عػػة ال ػػده
ال ػػده
ً
ال اوسة.

 السيد يسين:

أعتم ػ ػػك أف الفيخس ػ ػػمؼ الفو س ػ ػػي " يسػػ ػػيؿ امت ػ ػػم" ل ػ ػػؿ ل ػ ػػا ال سػ ػ ػػتخة ل ػ ػػيف الت ػ ػػكع

) .(Discourseال طا ع اة ال طخما مال اوسة ًعا ٌ .يم ك سي اسػ ه
مٌ اتو ف ؿ عف ال اوسة .ى ا ه اؾ لعل ال ان يكااعمف عف ما اويكيملم يا

م او عػػة

ػ ػػطخح "ال طػػ ػػا "

اوسػة ف ػخة عػف الفتػو

اس ه ال مهو ال مي لخ ظوية.

سيئا
مهـ يت مومف ً

داتيا ل فسه اي وم ا مأعخف اسؿ سومعه اي كليؿ ال اوتسية اؿ :ت ػا
"لميه ا تمسيو" ع ك ا ع ؿ ً
مكا ً
للت عف مهو الص لخ ظوية ماتتسف ا أ ه لين ه اؾ مهو الص وية ظوية.
سيلة ال اوتسية ال مية لـ تتف هي التي طرلِّم

اي اٌتلاك السماييتي

ت ػػا أف هػػدا لػػين هػػم ايسػػٍـ اللميمػػي أم أف هػػدة ليس ػ

هػػي ال ا ػوية اللميميػػة تػػؿ هػػدا يلتػػاا ىلػػن

او عة .هؿ ه اؾ ظوية مية اي دات ا ف خةً عف ال اوسة؟ هدا سي يويك او عػة السػت ملم ية لػؿ أف

تتمف او عة سياسية..
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 عصام العريان:

أ ك ل از ً ا عخ هي م ك مثهؽ اوستاد علك ال فاوستو مو ته أف أسيو ىلن يػا ي ل او عػة عظػـ التمثيمػا
أ ك ىٌ لو ا يف تمو ًيلا :اللو ا ج ال اص للز الت ع ماللو ا ج ال ػاص لػاللز السػيمعي .ا ػف لػيف 49

ىلالػة ..تا ػ
ف ايلاٌ

كما

اخػـ

عظػػـ ايلػػاٌ

ػػيا

ىلػػن أ ػماؿ لس

ػليح أ ػػا تلتػػؿ اوتػػز و م ػػة مول ػػا أتثػػو أه يػػة

ىلن الل او ج .لت ا تلتاا ىلن او عة ...ا ؿ تلمل

هدة ان او مال ممٌ

أم يوها ىلن ما ؼ؟ االلو ا ج هم الدت يعلو عف ال م ؼ مالمثيمة التي

عػػف م ػػؼ هػػدا اللػػز

كو عػف لػز

ػػف ال سػػيلة ال طوملػػة .لتػػف ٌ يمخػػؿ هػػدا ػػف أه يػػة ت ػويلا

لزلية عي ة  ...وف هدة س
ستملخه.

أيقػػا لف ػ
ً
اللا ػػة ىلػػن ال ميػػة مال

التي يخ

ظػػوت سػػي

يا

اعًٍ ل ا ل

ا

اي تاويخ اليساو ال

ػػيا

وت ماي لاقوة م ك يتمف اي

ػوية .المو تػػاف اٌث تػػاف ي ػػٍف ل ػػدة ال تي ػػة

ػػوت يسػػلع

ػػا اي ػػا مػػك ل ما ػػؼ

لخكي مواطية الخيلوالية أم الكي مواطية اللو مازية أم يوها.

مكا اي فن الم
أيقا يل ؿ ً
سالمة م ً
مه ػػا أ ػػمؿ أف ايس ػػٍـ ػػف ػػكيـ اوزؿ  ,أم ال س ػػخ مف ..ل ػ ػل ال ظ ػػو ع ػػف ايس ػػٍـٌ ..
ستخة اي ال ج ىطٍ ًا .ااٌسٍـ مدا
يعاك ى تا ه اي خفية عواية أ وض طال ػا أف هػدا ال ػمدا

ػا تعلػو

مأ ػماؿ س

ػػـ ػػكا ي ػػع الػػمو تيف مهػػم أ ػػا للػػت عػػف لخػػـ كي م اوطػػي

م ػػية ال

اي سياؽ

ػػك ع ػػكهـ

الح لختطليؽ له خفيػة عوايػة ي تػف أف يطلػؽ مأف يطػمع مأف
ػالح لختطليػؽ مطلػؽ لالفعػؿ ..سػيك ا ع ػو مػؿ

ظاـ الكماميف مؿ ظاـ ال ك هساـ لف علك ال خؾ طلؽ ظاـ الع خة ومؿ و

العو

مهم ظاـ لـ يتػف يعواػه

م يو دلؾ ف ال ظـ مالمسائؿ التي تست كـ اي ىكاو سئمف ال ت عا  .مأعتمك أف هػدا تػاف سػو ػم

مازكهاو متمكـ اللقاو العولية ايسٍ ية اي ع موها اوملن لؿ أف ي يل ا ا أ ا

ا لطاط متكهمو متي و.

لقا او تثيػو ػف

يع ػػا لل ػػت ع ػػف كي مواطي ػػة أم لخ ػػـ
ا ػػدة س ػػيلة ػػف ال س ػػائؿ الت ػػي أوك أف أس ػػيو ىلي ػػا ....اػ ػ لف
ً
كي م اوطػػي كيػػك سػػيتمف تي ػػة تلػػمؿ ت عػػي مهػػدا ػػا ي تػػف أف يتػػمف لػػؿ اتفػػاؽ لػػيف تثيػػو ػػف التيػػا او
او وض.

لف انف تمػمض سياسػية ل ػكك وسػـ ماعػك ا تمػاؿ ػف كملػة تسػخطية عيػة سػ ملية تويػك أف تمه ػا لي ػا

يعػػا عخػػن ا ت ػػاع لي ػػه سػػتخي كيتػػموت ت يخػػي ...وسػػـ ًعػػا ماعػػك اٌ تمػػاؿ
تمػػيـ ظا ً ػػا كي مواطيػػا ملت ػػا
ً
ة الممض السياسية .المػمض السياسػية ٌ تسػتطيع أف تت خػن عػف ل او ػا ال ا ػة مٌ
لتلمؿ كي مواطي .هدة

أاتاوها مٌ لاكئ ا مٌ و عيت ا.
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ا

ػيا ة

يا ة ال ت ع هدة سيلة طملامية ٌ ..يم ك س ص يستطيع اٌكعا لي ه ػاكو عخػن

ت ػع

ملتف ي تف اف يم ك ف يكعن ا ه اكو عخن التيثيو اي ال ت ع ...اكو عخن أف يلخمو الفتػو ل ػمو

أمقح ملالتالي ي ح اػي أف ي ػؿ ل ػدة الفتػو لعمػمؿ م خػم ال ػان ايآ ػما ميمت عػما ل ػا  .هػدة سػيلة ػف

ال سائؿ..

يلمن ه ا سوط

ـ مهم اي

خ

أٌ مخ

أع اؿ هدة ال كم ميت ثؿ اي السآاؿ :ا هي ق ا ا

لعك

ػع .أ ػػا أعتمػػك أف ػػمهو
أف تلػػمؿ ؟ هػػدة ال مطػػة ي ػ أف للث ػػا يػ ًػكا مهػػدة الق ػ ا ا طخملػػة ػػف ال يػ ً
ال سيلة يت ثؿ اي الو لة اي الم مؿ ىلن السخطة أم السلؽ ىلػن السػخطة أم مهػـ أف السػخطة ػاكو عخػن اعػؿ
تػػؿ سػػي

هػػدا او ػػو ..السػػخطة اػػي ما ػػة ال ت ػػع ماو ػػة اػػي ما ػػة اللتم ػػة ٌ .لػػؿ ل ػػا اٌ لا ت ػػاع

الممض السياسية مالتيا او السياسية ليف او ؿ هم او ة مأف السخطة ا هي ىٌ ىكاو ف ايكا او التي تػكيو
هػػدا ال ت ػػع ملػػين ماػػؽ وآيت ػػا هػػي ال ا ػػة هػػدا سػػي ي تػػف أف يط ػػئف

سػػئمف ال ت ػػع مامًػػا ٌ ت اعػػا
ال يػػع ل ػػيف الس ػػخطة ا ػػي ل ػػك دات ػػا ه ػػي ل ػػكمك مأعتم ػػك أف التط ػػمو اي س ػػا ي مال ل ػػاكء العال ي ػػة ل ػػـ تع ػػط

تليو ًكا ف ال ي ة التي تا
كو ًا
ًا
السخطا
مهدا التطمو اي سا ي ي تف أف يساعك ا
ثخ ا ال

قػ ا ا

تمكو عخي ا اي ال اقي.

يعا اػي أف ط ػئف للعقػ ا الػلعل ,مأف ت ػه ىلػن او ػيؿ
ً
سػياك ال ستسػاو او ػيؿ هػم السػع مأف مػمت ػكو السػع الداتيػة عخػن ػع أت ا مػٍ عخػن

أم ماعػػك الكي مواطيػػة أم ػػيـ الكي مواطيػػة ال ت ثخػػة اػػي التعككيػػة ماللويػػا

متكامؿ السخطة علو
ف الميـ ال تخفة.

اي تمكيوت أ ا ي

اكيؽ اٌ ت ا

العا ػػة ماللويػػا

مالت ثيؿ ال يالي ال زيه السخيـ لتؿ ال ان مل اية او خيا

ال ا ػػة

م يو دلؾ

اٌ ػلف ا فسػ ا ال ػك الػدت يلػكت اػي هػدا ال ػكك .أ ػا أعتمػك أف السػ ة او يػو أم

ػكو عمػػمًٌ ػػف
ػػو سػ كما ػ ًا
السػ تيف او يػوتيف سػ كتا لعػػل التػػكهمو السػػكيك الػػدت أ ػػا ل يػػة اللتػػـ اػػي
التمااػػؽ لػػيف المػػمض السياسػػية ال تخفػػة مول ػػا ػػو ػػا أاوزتػػه هػػدة المػػمض هػػي ال ل ػػة المط يػػة لخت ييػػو ماػػي
اعتماكت أف كاع متممية هدة ال ل ة ألك السومط التي ي تف أف تساعك اي ى ػ او التلػمؿ الػكي مواطي

ا ػةً

عخي ػا مات ػ

أف ال ل ة ػك وسػ لو ا ً ػا ػف  40مطػة لٍ تمػاؿ مالتلػمؿ الػكي مواطي لػم فػدت ا مالتمػ
تم ا ال ل ة لعك دلؾ ىلن السػع لتػي تلمػؽ الػه اػي ليػا كي مواطيػة سػخي ة متلظػن لسػوؼ ت ثيخػه أ ػا
أعتمك أ ا ي تف أف

ز ٍؿ س ما

خيخة ا ع ز ا عف ى ازة ٍؿ وف ف الز اف.
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أعتمػػك أف ع ػػاـ العويػػاف ل ػػص ال م ػػؼ اػػي علػػاو لخي ػػة ى ػػا

كي مواطي .ا هػي تم ػا

ػػا تا ػ

يعػػا
ً

ا ت ا ت ػػا فتػػو للخػػـ

هػدا اللخػـ؟ أ ػا أكعػمتـ لٍطػٍع عخػن ػكم تاوي يػة عمػكها وتػز ك اوسػا

العوليػػة اػػي لػػوص عػػاـ  7914لع ػماف "أز ػػة الكي مواطيػػة اػػي الػػمطف العولػػي" .ال ػػكم عمػػك
تااة العما ـ العولية ل ا اي ا الماهو واق
ا ػػي ه ػػدة ال ػػكم التاوي ي ػػة تا ػ ػ

أف ت عمك ال كم اي ا.

الملػك

اػػي لػػوص وف

م ػػمك ه ػػاؾ ت ػػؿ اٌت اه ػػا  :ايس ػػٍ ييف مالخيلػ ػوالييف مال اوتس ػػييف

مالمم ييف متاف ه اؾ لاملة للخمو هدا اللخـ الكي مواطي .مأ ا اي ألك تعخيماتي عخن ال كم خ  :يلكم اللخـ

الكي مواطي يت ثؿ -ت ا ظ و ف أع اؿ هدة ال كم  -اي تم ا

ثٍثة :اللوية السياسية ستما ف ال ػمدا

الخيل اولػػي العكالػػة اٌ ت اعيػػة سػػتما ػػف ال ػػمدا اٌسػػتواتي ماو ػػالة اللقػػاوية سػػتما ػػف اٌت اهػػا

ايسٍ ية .هدا ٍ ة ا و
أعتمك أف هدة سيلة

له ف تلخيػؿ أع ػاؿ ال فتػويف ال اوتسػييف مالمػم ييف مالخيلػوالييف .ملالتػالي

ة ٌ ..لك أف فتو اي تم ا

هدا اللخـ الكي مواطي.

ال مطة الثا ية التي أسػاو ىلي ػا الػكتتمو ع ػاـ هػي مقػمع التلػمؿ الػكي مواطي .التلػمؿ الػكي مواطي اػي

عخـ السياسة ملس

التعويؼ هم "اٌ تماؿ ف ل ية سخطمية ىلن ل ية كي مواطية أم ليلوالية" .ملتف هدا التعليو

أم التعويػػؼ ا ػػو .أ ػػا أاقػػؿ اس ػ اـ عخػػـ اٌ ت ػػاع اػػي هػػدا مالػػدت يتلػػكت عػػف

Planned Social

 Changeأم التلمؿ اٌ ت اعي ال طط.

ل ادا أه ية التعويؼ الماوك لعخـ اٌ ت اع؟ يممؿ هدا التعويؼ ىف الت ييو اٌ ت اعي ال طط لػه أولعػة

أوتاف :أمًٌ ٌ لك ف تمااو وآية استواتي ية لخت ييو مهدة هػي ال مطػة ال ائلػة اػي ماسػات ا .ثا ًيػا ٌ لػك ػف
تلكيك الممض ال آيك لخت ييو ...الممض اٌ ت اعية م السياسية .ثالثًا ٌ لك أف و ك أ ه ستتمف ه اؾ مام ة
العا ٌ لك ف تمييـ الت ييو :ادا لكت؟
لخت ييو مٌ لك ف ع ؿ ويطة ا هي الممض التي توال الت ييو .و ً
أعتمػػك أف هػػدة سػػيلة ػػة وف مقػػمع الوآيػػة اٌسػػتواتي ية لخت ييػػو لػػـ تتمااػػؽ عخي ػػا لتػػن انف المػػمض
الت يػػة

ػائكا اػػي أكليػػا
السياسػػية ال ػوية هػػدة سػػيلة ػػة متعويػػؼ الوآيػػة اٌسػػتواتي ية أ ػػلح تعويفًػػا سػ ً
تمػمؿ :الوآيػة اٌسػتواتي ية ػمو ال ت ػع لعػػك  40سػ ة ...ػف ال اليػة السياسػية ماٌ ت اعيػة ماٌ ت ػػاكية
ادا سػيتمف سػتؿ هػدا ال ت ػع ا ت ػاكيا ما ت اعيػا مثماايػا؟ هػدا طخػم

السياسية ال تخفة لخت ييو اي

التمييـ

ـ كا.

ا سػة لملػه .ػا هػي وآيػة المػمض

و؟ م ا هي الوآية اٌستواتي ية التي تلتاا ىلن ا سا

ماسعة؟ مقمع

لػػدلؾ لػػف أ سػػي ا اػػي تتلػػة ايسػػت كوية و ػػك اي ػػٍل العولػػي .هػػدا ال و ػػك أ ػػكو تمويػوة اومؿ هػػدا

العػاـ معػػول اػػي ػػآت و اي ػػٍل ..لميػػان اي ػػٍل العولػػي سػ ة  :4001اي ػػٍل السياسػػي ماٌ ت ػػاكت
ماٌ ت اعي مالثمااي متلمٌ

ال ت ع ال ك ي .الو ك العخ ي لخت ي او اي هدا ال اؿ سيلة لال ة اوه ية
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مأعتمك أف مقمع ال و ك م مقػمع ل آسػ او

أف تتل اها الممض السياسية ال

وية.

يػان التمػكـ اػي اي ػٍل مالتلػمؿ الػكي مواطي سػيلة ي ل ػي

 جمال سمطان:

أ ػػا لػػي ٍلظػػة عخػػن تػػٍـ اٌسػػتاد السػػيك يػػن ملكيثػػه عػػف سػػيلة ػػيـ الكي مواطيػػة مأيػػف لػػف ػػف ػػيـ

الكي مواطية متيؼ ل ي تخؾ الميـ
مطلعا يتوكك تٍـ تثيو لمؿ ا يس ن ظوية السخـ مأف ف ي ػعك أمًٌ
ً
سي كـ السخـ مي ع يوة ف ال عمك ما ت ال سيلة.
اي تمكيوت أف تلميػؽ الكي مواطيػة لػين امػط ل ػوك تيسػين

م مك تمااؽ ما اع مط ي عخن مم ا

أساسية.لخكي مواطيػة  ...عخػن عػالـ أساسػية لً ػٍل ٌ .ي تػف أف

تتػمف ه ػػاؾ ي ػػة لً ػػٍل اػػي العػػالـ أم اػػي أت
ماسـ ستوتة.

لتف ال ستخة اوساسية هي الع

معػة ػف المػيـ اػٍ ػٍؼ عخػن قػومو

ػمكا هػػدا اي ػػاع الػػمط ي عخػػن
ت ػع لػػكمف أف يتػػمف م ػ ً

و اللاسـ اي ل اية الكي مواطية ف أت ا مٍ

ى ٍل ..أف يتمف ع كؾ كستمو لميمي ع وت تمازف يممـ عخن مم ا

عخي ا .أف يتمف ع كؾ

لميمية تل ي اللوية تل ػي تػؿ

ػيـ الكي مواطيػػة أف يتػمف ع ػػكؾ ى ػػٍل قػائي أف يتػػمف ع ػكؾ سػػخطة قػػائية لميميػة سػػتمخة .أعتمػػك أف

ه ػػدا تخ ػػه ائػ ػ

مطخ ػػم ا ػػي ف ػػن الم ػ ػ

ا ػػي

ال لااة ملوية ال سو ملوية تتميف اول از ىلن

ػػو

لز ػػة اي ػػٍلا

اوساس ػػية الت ػػي تل ػػي لوي ػػة

ػوة .أف اػي اعتمػاكت أف هػدة الل يػة اوساسػية هػي التػي

تل ي ال سومع أم التلمؿ الكي مواطي ف أية ا تتاسة تلكت.
او و ان و الدت ت

لػف انف أ ػاـ

أويك أف اتلكت ايه هم التعمي

طلعػا
عخن ا اله اوسػتاد علػك ال فػاو سػتو ً ....

ت ػع يللػت عػف اللويػة م لػػف ويػك أف عػزز ىلسػان ال ت ػع مالسػان ال ػماطف العػػاكت

لمي ػػة اللويػػة لتػػف ال اوسػػا

مال طػػا

الػػدت يم ػػه انف هػػم طػػا

فػػو لخ ايػػة ػػف ي ػػة اللويػػة مي عػػؿ

اي سػػاف أم ال ػماطف العػػاكت أم اللسػػيط ي ظػػو ل ػػدة اللويػػة ظػػو ىزك او  ..ا ػػف يػػو ال عمػػمؿ أف ألػػكأ لػػكيت
اللوية ع لم ساف طلمف ى ساف سلمؽ ى ساف يو عتوؼ لتؿ لمم ه مأ ا ألكأ عه لالكااع عف تتػا
أم ماؿ أم

يك ت ا ـ مكساته أم ت تمك ال لالة أم أسيا

مكسة ل ا ي ة ع كة.

هدة ولخة ي تف أف تتمف تي و لخ اية لتف ٌ ي مز أف أف تتمف تؿ لممؽ هدا ال ماطف

كو متلكا

عه ل ثؿ هدا اللكيت ..ا م اي هدة اللالة لف َيو ف اللوية ىٌ ا ت اؾ مكساته.
أيق ػػا س ػػيلة ال كي ػػة اي ػػا مك ػػه ػػف ط ػػا ت ػػميوت" .يع ػػي" ػػثًٍ ..ال ط ػػا اليس ػػاوت انف سػ ػ مؿ
ً

لالتٍـ عف التلػكيت معػف اتػو التمػكـ اػي لػك دات ػا مالك موطػة مواػل الفتػو ال يلػي اػي لػيف أف
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اوسػا

لسػػتؿ اػػج ػػكا .مأ ػػا ػ أو ل ويػػك اوهػػالي ..عخػػن ػػكاو ثٍثػػة أعػػكاك

اليسػػاو تػػكااع ألياًػػا عػػف هػػدة ال اواػػا
تتالية م عخن فلة تا خة سي ع ي
ت يسة اي أسيمط م واسؿ ال ويك دهػ

كا مهم سو تلميا

مالػتمط عػك

عف

ف السيك العػد او الػدت ظ ػو عخػن

ػمو سػوت ا ال ويػك  .هػدا تػٍـ لػين طميػا مهػم

سمو اي ويك لز الت ع ..مٌ أ أو ولك ٌ اي ال ليفة مٌ يوها ا تمك هدا التٍـ ال وااي
أ تمػػؿ لسػػوعة ل ػػا الػػه اوسػػتاد أ ػػيف ىسػػت كو عػػف

معػػة ال ا ػوييف ال ػػكك  ..أم ػػا أسػ اة "اللساسػػية

ال كيك " ا ع الت او ي لتػؿ ػا يػؿ اٌ ا ػه ٌ ي تػف أف ػو ػومو التػواـ عخػن ت ولػة لتػؿ

ػملة الت ولػة

ال ا وية لمي اليات ا مسخليات ا ل ػا أعطتػه مل ػا اوتتلتػه ػف طايػا مٌ ي تػف أف تلػع ع ػا فػن اوسػخم

ال ػ ػػدت تتلع ػ ػػه ال ل ػ ػػة اللات ػ ػػة اوف مه ػ ػػم ايتتف ػ ػػا الم ػ ػػمؿ  :تا ػ ػ ػ

ل ػ ػػكي ا أ ط ػ ػػا مٌ ل ػ ػػك أف تٍا ػ ػػن ه ػ ػػدة

او طػػا ...ا ػػدا يػػو تػػاؼ مطال ػػا أ ػػا اعتوا ػػا لػػيف ه ػػاؾ أ طػػا ..اٍلػػك اف مػػمؿ
يع ي ٌ لك أف تتمف ه اؾ وآية مكية تلخيخية تف يخية تلكك

ػػا هػػي هػػدة او طػػا ؟

ػا هػي هػدة او طػا لالتلكيػك؟ لتػن أسػتطيع

أف أتفاكاها أم لتن أستطيع أف أق ف أف التياو ال علػو عػف لساسػية كيػك لخ ا ػوية تفػاكض هػدة او طػا

أم ال طايا.

طلعػػا ه ػػاؾ مطػػة تاوي يػػة أ يػػو ...سػػيلة ال سػػومع أم ال ػػمدا الفتػػوت .اوسػػتاد علػػك ال فػػاو طػػول اػػي
ً
طلعػا التػٍـ الػدت
تٍ ه أف ه اؾ لخػمو انف ل ػمدا اتػوت لٍسػتواتييف ال ػكك أم التلػمؿ ال كيػك اٌسػتواتيةً .

س ػ عته انف اػػي سػػيلة أف ال ػػمدا أ ػًٍ يػػو و ػػم
أيقا التٍـ عف أف الت ية لكث
م ً

 السيد يسين:

أعتمك أف اوستاد

هػػدة سػػيلة ع اهػػا أ ػػؾ تي ػػد ي لسػػي

م ي تف أف تلكت اي كمؿ يو كي مواطية هدا تٍـ ي يؼ..

اؿ سخطاف أساو ىلن قايا

ػػمؿ

ة .ال مطة او يػو التػي ال ػا تلتػاا ىلػن تي ػؿ مهػي

ال تعخمػة ل سػػيلة عػكـ تفايػػة اٌعتػواؼ لال طػػي ..مهػدة تػػدتو ي لعلػػاو سػ يو ل ػػاف لػمؿ سػػاوتو اػي تتالػػه [ مػػك

العمػػؿ ال ػػكلي] تػػاف يمػػمؿ ٌ :يتفػػي اٌعت ػواؼ لاو طػػا
سيلة

ة

ا طليعة هدة او طا ؟ مهدة تخمي اوقما عخن سخليا

أيقا اوستاد
ً
تثيػػو  .لػػف سػػتخت ا اػػي

ال اوسة.

اؿ تتخـ عف الفتو ال يلي مال وااي أ ا أويك أف أاوؽ ليف ال يلي مال وااي ه اؾ اومؽ

مهػدا الفتػو ال اواػي لػػه ت خيػا

ل ا سة.

ما ػػا ٌ لػػك ػػف تتييف ػػا التتييػػؼ ال ػػليح.هػػدة

ػػو انف سػػياك الفتػػو ال اواػػي لتػػن ػػف لعػػل أسػػاتد ال ا عػػة لىسػػؼ السػػكيك
تخفػة ت ثخػ

اػي ا يػاو الفتػػو العخ ػي مالتفتيػو العخ ػػي هػدة قػية تلتػػاا
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 أحمد تهامي:

ىدا ت ا تلكت عف اللماو مل ا الثمة ليف التيػا او مالمػمض السياسػية م سػتملؿ الكي م واطيػة اػمف ه ػاؾ لا ػة
اسة لفعؿ فن او و ملتف كا ؿ تؿ لز مت ظيـ سياسي .امك عا

ػػف اوز ػػا

ماٌ سػػما ا

السياسػػية ػػف يػػا

الكا خيػػة التػػي أقػػعفت ا م عخت ػػا اػػي

ػ

اول از مالممض السياسية ف التثيو

الػويح .متعػػا ي عظػػـ اولػ از مالمػػمض

أم قػػعؼ الكي م واطيػػة الكا خيػػة معػػكـ تػػكامؿ السػػخطة كا ػػؿ اللػػز أم الت ظػػيـ معػػكـ

اٌعتواؼ للؽ ال تخؼ اي التعليو عف وأيه لؿ ما

ائه.

ماػػي اللميمػػة اػػمف طليعػػة ال ػ ظـ السياس ػية السػػخطمية تف ػػوز العكيػػك ػػف التػػمت او مال ػواعا التػػي ت تػػك ىل ػػن
اول از م مض ال عاوقة يي د لعق ا ستؿ واع ليف او ياؿ السياسية اي ال عاوقة مالتيا او السياسػية
م ػػا لػػيف يػػؿ السػػيمخ الػػدت ي سػػؾ ل ماليػػك او ػػمو اػػي اول ػ از م ػػمت ال عاوقػػة ملػػيف أ يػػاؿ المسػػط
مالسلا التي تسعي لزياك كموها م فمدهػا .م ػك تسػعي لعػل ائػا هػدة او يػاؿ ال كيػك لتلػؿ لػؿ او يػاؿ
المكي ة اي ياك اول از السياسية ال عاوقة اي ظؿ فن ال عاكٌ السياسية المائ ة ملتف ال لة اللات ة
تتمف لكي ا مسائخ ا الما م ية التي ت عخ ا طواا أساسيا اي تطم او اوز ة الكا خية اي اول از .
متوتلط اوز ة لطليعة اول از السياسية مالكي م واطية الكا خية اي ا مدلؾ لسل سيطو الماك عخػي اولػ از
معزل ـ عف ماعكهـ .ميفتول يتسػخز أف تػؿ الت ظي ػا اٌ ت اعيػة يلت ػا المػا مف اللكيػكت لىملي اوتيػة
 Iron Law of Oligarchyل ع ػي قػمع ا ل ػفم تسػت ك مت ػا ػف ػا او أعقػائ ا الت ظي يػة .مهػم
ا مف عاـ ٌ يسوت عخي اول از الس ما ا تعواه سائو الت ظي ا ل ا اي دلؾ الكملة افػي أت ظػاـ ل ػا
اي ػػا او ظ ػػة الكي مواطيػػة تت ػػد الم ػ او او العا ػػة لماسػػطة أملي اوتيػػة أم أ خيػػة ميػػة .يػػو أف يتسػػخز ٌ ي تػػو
لميمػة أف الكي مواطيػة تسػ ح لم ػػمك ى تا يػة التػيثيو يػػو ال لاسػو عخػي اولػ از مهتػػدا اػمف الكي مواطيػة تميػػك
اٌت اة اوملي اوتي ملت ا ٌ تستطيع الفتاؾ ه ت ا ا.
ماػػي ظػػؿ قػػعؼ الكي م واطيػػة الكا خيػػة اػػمف ال يػػؿ ال سػػيطو ي يػػؿ ىلػػي ت يػػك متو يػػة اوعقػػا اوتثػػو مٌ ً
مس عاً مطاعة مت يس اوعقا اوتثو كو عخي الت وك مالوال.
ملدلؾ امف اللوتة السياسية ال سطة ٌ تم ك اي ال آسسا الوس ية لخ ساوتة السياسية سػما اوتثػو اوتلاطػاً
لالس ػػخطة أم او ػػؿ اوتلاط ػػا ل ػػا ث ػػؿ ألػ ػ از ال عاوق ػػة ما ػػا ػػكها تس ػػو ا ػػي اق ػػا ال ت ػػع ال ػػك ي
يػػو اللتم يػػة مال آسسػػا ايعٍ يػػة م اوتػػز الللػػمت مالك اوسػػا مال عيػػا اوهخيػػة مالتيا ػػا
مال ظ ػػا
يػو الوسػ ية التػي تت ػع لػمؿ لعػل الس ػيا
دا الطليعة الكي ية لايقااة ىلي العكيك ػف الت عػا
العا ػػة ػػف ال ثمفػػيف أم لتػػن اػػي لعػػل ال ػػالو العا ػػة التػػي تػػماو ل وتاكي ػػا ا ػاً ٍئ ػػا لخل ػماو الثمػػااي
مالسياسي ا ي عخ ا م آثو اي ع ال اخ السياسي العاـ.
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ميٍلظ أف اول از السياسية تا هي اوتثو ا ٍ اً أ اـ او ياؿ ال كيك لي ا تاف المقػع أاقػؿ سػلياً
ػاكاة أف اولػ از هػي اللخمػا اوقػعؼ اػي
اي ال ت ع ال ػك ي م ػاٌ اوك مالفػف ملػدلؾ لػـ تتػف
ال ت ع .مٌ ت ك اي ال ما ع المياكية التي تت د المواو ػف ي ت ػي ىلػي او يػاؿ السياسػية السػالة ىٌ ػاك اًو م ػك
تا ػ ال ازعػػا اوساسػػية اػػي لزلػػي الت ػػع مال ا ػػوت ػػد لكايػػة التسػػعي ا تػػكمو لػػمؿ هػػدة ال سػػتخة ثػػـ
ظ و اي اي ماف مالماك.
مل دا ال ع ي اخين ه اؾ مدا لكيؿ تمك ه اول از اي تكامؿ السػخطة مالكي م واطيػة الكا خيػة .ملػدلؾ يل ػـ
ال ػػان مالسػػلا اػػي مػػك ت ـ عػػف ال سػػاوتة اػػي الع ػػؿ اللزلػػي مت خػػم الل يػػة الكا خيػػة لىل ػ از ػػف الت كيػػك
مالليمية الخديف يكاعا ا السلا اي سك أت ع ؿ عاـ سياسي أم ا ت اعي.
متوتلط ستخة الكي مواطية الكا خيػة ل سػيلة سػي اللػز السياسػي ليػت سػي اولػ از لػمؿ سػخة ياكيػة أم
معة ف السخؿ الت ظي ية .ماي اللميمة امف ى سا الت ظي ا ال اهيوية عف طويؽ كعم سخة ياكية ل دا
الت ظيـ يسػخل ا ػد اللكايػة ألػك السػومط اوساسػية لخكي مواطيػة ليػت تتػملن الميػاك ا تيػاو التػماكو التاليػة ل ػا
لعيػ ػػكاً عػ ػػف اي ػ ػ او ا الكي مواطيػ ػػة .ميسػ ػػت ك دلػ ػػؾ اٌ تيػ ػػاو ىلػ ػػن العٍ ػ ػػا الس ػ ػػية لعيػ ػػكاً عػ ػػف انليػ ػػا
الكي م واطيػػة ,ايتلػػمؿ الت ظػػيـ ىلػػن آسسػػة تم ػػة ػػف أسػ اص تػولط ـ ومالػػط ا ػػة ٌ عٍ ػػة ل ػػا لػػالت يز
ػالح س ػية معػزؿ الميػاك
الفتوت أم الت ظي ي أم ال قالي .مٌ يخلت هآٌ اي است ٍؿ الت ظيـ لتلميػؽ
عػػف المماعػػك م طػػاوك ػػف يتم عػػمف ػ ـ أف يتم ػما ااسػػيف ل ػػـ اػػي اوتػػزهـ المياكيػػة مي ػػتج عػػف هػػدا ال ػػم
واعا سخلية ك و تك و الت ظيـ  .مي تج عف هدا م يوة أف توال ع ا و تثيو م تاز الػزا ل فسػ ا اػي
هدا ال م الت ظي ي م ا تخلػت أف ت ػيض ل فسػ ا عػف الع ػؿ اللزلػي مت ػوة .ميػوتلط لػدلؾ سػياك اتػو ال سػتلك
العاكؿ الدت يآ ف له تثيو ف اك اول از مأعقائ ا .ملالطلع امف قعؼ الكي م واطيػة الكا خيػة ٌ ي طلػؽ
عخن تؿ اول از ل فن الكو ة ا اؾ اومؽ سلية لي ا.
ميعك لز الت ع مد اً وز ة الكي م واطية كا ؿ اللز د اية الث ا ي ػا ليػت ظ ػو ه ػاؾ ات اهػاف:
اٌت اة اومؿ يآتك عخن قػومو التػواـ اٌ ت الػا مالت ػمي السػوت اػي تااػة سػتميا اللػز ت ػا تمقػي
ل ػػدلؾ ٌئل ػػة ال ظ ػػاـ ال ػػكا خي مع ػػكـ الخ ػػم ىل ػػي التعي ػػيف أم تي ي ػػؿ اٌ ت اع ػػا الكموي ػػة لخ ػػآت و مالخ ػػة
ال وتزية .مأعخف هدا التياو عكـ وقائه عف الكي م واطية الكا خية مات ـ المياك ال وتزية لالسيطو عي هيئا
اللز المياكية مع خية ات اد المواو.
أ ا اٌت اة الثا ي مت ثخه ياك اللز ايتك قومو ال زا ليف الت مي ماٌ ت ا ىلي ا أسالي أ وض
ف أ ؿ ق اف الت ثيؿ ال تمازف ثؿ اٌ ت ا لالممائـ مالخ م ىلي لؿ ال يئا اللزليػة التػي يسػيطو عخي ػا
ا يؿ كمف لمية الف ائؿ أم تمسيع عقميته لتعييف أعقا كك .ل ا يع ػي ىعطػا يػاك اللػز لػؽ ا ػؿ
ثخػة اػي الػكتتمو واعػ السػعيك أز ػة اتلػاك السػلا
اوعقا متعييػ ـ ملػؿ ال يئػا  .ماسػو يػاك اللػز
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ػػف

لقػػعؼ لػػو يػػؿ السػػلعي ا الػػدت تػػاف يمػػمك اٌتلػػاك مالكي م واطيػػة الكا خيػػة التػػي ت ػػع ػػاك اللػػز
التك ؿ اي هدا ال ستمت اللز .
ملامل المياك تلويو ما ف ػا لػيف ه ػاؾ اػوؽ لػيف الكي م واطيػة اػي ال ت ػع مالكي م واطيػة كا ػؿ اللػز اػي
ال ت ػػع ي ػػخح سػػعاو أف ليػػا الكي م واطيػػة تمػػمـ لػػدات ا لت ػػمي او طػػا ماسػػتلعاك ال طئػػيف ملتػػف اػػي
اللز ع ك ا ييتي معك الت مي أت اٌ ت ا يتمف الع ؿ ػك ا ػاو ما ت ػي مٌ أ ػؿ اػي ى ػٍل ػا هػم
م ػػمك .ملػػدلؾ ه ػػاؾ لا ػػة نليػػا أتثػػو اعاليػػة ثػػؿ ىعطػػا الميػػاك لػػؽ اسػػتلعاك لعػػل اوعقػػا مالػػكعم
ل آت او طاوئة وت ستمض لزلي ف أ ؿ ا ت ا ياك كيك .
ماي اللميمة امف هدة الوآية مطويمة ايكاو تآكت ىلي وتزية متوتيز السػخطا اػي يػك يػاك اللػز لػؿ ى ػا
م ػاً ع ػك ا ٌ يتػمف ه ػاؾ تمااػؽ عػاـ لػيف أعقػا اللػز مالميػاك ليػت
تآكت ىلي اوسة كيتتاتمويػة
يتيح دلؾ لخمياك أف تعزؿ ػف ي الف ػا أم يعتػول عخي ػا مول ػا يػآكت دلػؾ للفػظ تيػاف اللػز لال ػمو التػي
يممـ عخي ا ملت ه سػي ع الت ييػو ميمطػع او ػؿ أ ػاـ ػف ي ػالفمف هػدة الميػاك اػٍ تتػال او ػة لخت ييػو ىٌ ىدا
تاف عخي همض المياك مهم ا ي تف او ته عخي قم الما مف اللكيكت لىملي اوتية.
مه ا ي ل ي أف سيو ىلػن تػيثيو الثمااػة السياسػية السػائك التػي تتسػـ ل ي ػة كمو الفػوك مالػمٌ لىسػ اص .ت ػا
تتسػػـ لقػػعؼ تماليػػك الع ػػؿ ال ػػاعي مال آسسػػي ا ػػاؾ التثيػػو ػػف اوا ػواك ي ت ػػمف ىلػػي فػػن التيػػاو ميتل ػػمف
فن ان او ماواتاو ملت ـ ٌ يستطيعمف المياـ لع ؿ ستوؾ م ك يتمف ه اؾ اتفاؽ عخي تؿ سي ليف أاواك
معة عي ة عخػي او ػوض.
ال معة ملت ـ ٌ يستطيعمف الع ؿ عاً مادا لكت دلؾ اسوعاف ا تط ي
ا اؾ أز ة اي اتو ل ا آسسة ا يلمؿ كمف ل ا ت ظي ا عخي أسن م ماعك مقمعية.
م ك لامل لعل ال معا ال كيك ثؿ ال ك مالت او ة أف تمكـ ليا مأسالي أاقؿ يكاو الع ؿ السياسي
كا ػػؿ اللػػز

ماي ػػا لػػك

السخطة ىٌ أف اللز

الٍئلػػة الكا خيػػة للػػز ال ػػك سػػكيك الكي م واطيػػة متػ ظـ ع خيػػة اٌ ت ػػا

فسه ك ا سؽ عخن فسه ليف اويميف تليويف متلمي ت ولة الت او ة ملز المسط لؿ

تمييـ ست و .مٌ سؾ أف ت ولة لز ال ك ل ا
لػػه ػػف ق ػ مط سػػكيك سػػاه

اللزلية الكا خية.

متػػكامؿ

م يات ا التي اوتلط

لتم ي

ظ ػمو اللػز م ػا تعػول

اػػي ا مسػػا ه ىٌ أ ػػه اػػي ال ايػػة لػػـ يمػػكـ ال ػػمدا ال لت ػػن اػػي الكي م واطيػػة

 صالح سالم:
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أستو ال

ة متخ ا

اوساتد مأستو أستادت السيك يسيف عخػن ٍلظاتػه المي ػة التػي ت ت ػي للمػؿ مػك

ال ظوية الثمااية مهم ف وماكة اي العالـ العولي.

طخلاف موكا ع ك اوستاد علػك ال فػاو سػتو اػي

ٍلظتي المليك التي أويك أف أل ص وكت اي ا هي

طولػػه الت كيػػك المػػيـ م ػػك لفتػػا ظػػوت  :أمل ػػا هػػم ف ػػمـ الكي مواطيػػة اللو مازيػػة مثا ي ػػا كعمتػػه ىلػػن ى ا ػػة
ػػالن تلل ػػة كا ػػؿ ت ػػؿ المل ػػكا

الس ػ ػػماييتا

الت ػ ػػي تا ػ ػ ػ

مال آسس ػػا

اي تا ي ػػة لتع ي ػػؽ الكي مواطي ػػة مه ػػم ػػا ي ػػدتو ن ل ػػالن
ػ ػػطخلاف لتٍس ػ ػػيتيت ا ال عوما ػ ػػة

م ػ ػػمك ا ػ ػػي الت ولةالس ػ ػػيمعية  .ملع ػ ػػؿ ال

مسػ اٌت ا ال مومثػػة ي ػػثٍف علئػػا عخػػن الطػػول ال مػػكض مالو لػػة الع يمػػة اػػي الت كيػػك الخػػديف ألسػػل ا ي ػػثٍ

ى س التـ الوئيسن انف .
مالسآاؿ اوملن اي هدا ايطاو :ل ادا اي واو عخن ف مـ ثؿ الكي مواطية اللمو مازية ؟

ألـ ت لح الكي مواطيػة تا ػا لخ لػو اي سػا ية ال سػتوتة ؟ ا ػن لػف تػ ل امػط اػي السػياؽ اوموملػي عخػن

الطلمة اللو مازية ملكها .ول ا تاف ل دة الطلمة سلؽ ا ان ال طاللة ل ا
اػػن هػػدة ال طاللػػة قػػك طلمػػة ال ػػلٍ ماي طػػاع ت ػػا أف ه ػػاؾ طلمػػا

يو أف طلما

اسػػت ال

أ وض ػك سػاوتت ا

لػػمعي مدتػػا تػػاوي ي لػػاك

مكي ػػا يتي ل ػػدة الت ولػػة ثػػؿ طلمػػة ال ػػلٍ اػػن لويطا يػػا  .ت ػػا اف الكي مواطيػػة اػػي أ ويتػػا ػػك ق ػ

لسػػتؿ

م ػا ل ػؿ اػن او سػا ػف ى سػماؽ

ايو ت ا ً ا ل ا ل ؿ اػي لويطا يػا ػف قػ مط اللو مازيػة عخػن ال ػلٍ
ل ػػيف ال ػػلٍ أ فسػ ػ ـ ث ػػـ ل ػػيف الثػ ػماو أ فسػ ػ ـ ا ػػن ال موي ػػا اوول ػػع التالي ػػة عخ ػػن الث ػػمو ليػ ػت ىوتلطػ ػ

الكي مواطية او ويتية لع خية م لية تستيؿ الكملة فس ا .

تستلؾ عه اػي طولػؾ الت كيػكت

االكي مواطية الخيلوالية ىدف هن عطا ى سا ي ستوؾ مل ا ً عخيه اي
هػدا متلػػامؿ أف ت ػػك ل فسػػؾ أم لخيسػػاو ال ػوض ػػي ة اي ػػا لسػ ا ػػن  .اػمدا تػػاف هػػدا هػػم اوسػػان مادا

تػػاف هػػم مطػػة اٌ طػػٍؽ ايعتمػػك أف لاملػػة ت ييػػز الكي مواطيػػة اٌسػػتواتية اػػي الطػػول اليسػػاوت ػػف ػػٍؿ
الو مع ىلن أكليا

مك "اللو مازية" سمؼ يعيك ا الن س اٌ

عتيمة معا تت اان ع الومل الت كيكية ل طالتـ

ميكاع ا الن ال خؼ لكٌ ف التم ه لم او اـ.
مل ػػكٌ ػػف ث ػػؿ ه ػػدة ال

ػػطخلا

معخ ػػن س ػػليؿ ال س ػػاوتة ايي الي ػػة ا ػػي خ ػػؽ أم

وية تت ه لم ال ستملؿ أ تول عخن اليساو ال

وض ت ييز

ػػيا ة كي مواطي ػػة

ي ته الكي مواطية للعكيف وئيسييف :

أمل ا عخن ال ػعيك الػكا خن ميتعخػؽ لتل ػن ف ػمـ العكالػة اي ت اعيػة مطػول ت ػم او

لعيػػكا ع ػف تخػػؾ الت ػػم او التٍسػػيتية ال تعخمػػة س ػما لالتػػي يـ مالمطػػاع العػػاـ اػػن

ٍ ػة لتلميم ػا

ػػو أم ال ختيػػة الماسػػعة
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لخكملة ت ا تاف او و ان التطليؽ السمايتن مول ا تاف
ػػف

كملػػة الواػػاة ت ػػا عواتػػه التطليمػػا

ػػيا ا

ت ا ان هدا السياؽ أف أ تول عخيتـ لالتلكيك زيج

الفو سػػية ماول ا يػػة ماييطاليػػة اػػن ولخػػة ػػا لعػػك اللػػو

العال ية الثا ية .

مثا ي ا عخن ال ػعيك ال ػاو ن علػو تمػكيـ مػك ػٍؽ ثمػااي م عواػي متػاوي ي لظػاهو التػملس ال أوسػ الن

الػػدض طال ػػا عواتػػه ت ولػػة اللكاثػػة ال وليػػة اػػن أ خ ػ

اولػػؿ تاوي ػػا مالتػػن موط ػ

التمخيػػكض علػػو سػػؽ الفتػػو التملم يػػالن ت ػػا تػػموط المٌيػػا

أمولػػا اػػن ايسػػتع او

ال تلػػك اػػن ال ي ػػة اي لواطمويػػة علػػو سػػؽ

الفتو ال عملـ مال لااظ ان ف  .ما توالن ال لكك ان هدا ال كك هم اي ك اا مان التيػاو ال مػكض الماسػع
لى ػػملية الخيل اوي ػػة ال تملس ػػة الت ػػن تعي ػػك العمل ػػة طول ػػا ت ػػا يت خ ػػن ه ػػدا ال م ػػك ل ػػكض هالو ػػان م م ػػكة

لت ا قا

اللكاثة ال ولية ..تخؾ الت ا قا

التي أك

لكض ال آوخ او ويتن هماوك زف مكعمته الن تطػميو
تم ات ا الع

ىلػن

مل ػا م طوسػت ا م زمع ػا الػن ال ي ػة  .أم

ػي ة الخيلواليػة او ويتيػة مت خي ػ ا ػف اات ػا م ػف

وية ػف ػٍؿ مػكة لخومايػة التمخيكيػة أم ال ثاليػة عػف سػي التػاويخ او ويتػي فسػه  .متػدلؾ

لػػكض يػػوهـ ػػف فت ػويف تلػػاو عخػػن ػماؿ ػػاومكض مسم سػػتن أم لوتػػا
لخع

يسػػاوية مليئيػػة م اهقػػة

وية تسعن الن ل ا مع ف العال ية اي سا ية يكعم الن العكالة عخن ستمض ال ت عا

مالن التسا ح ع التعكك ية عخن ال ستمىالتم ن .

ال لخية

هػػدا ػػمع ػػف ال مػػك سػػيعطي ػػدا ًا ا ػػا أم ت ػةً ا ػةً لخػػكعم الكي مواطيػػة اػػي السػػياؽ اليسػػاوت أم اػػي
السياؽ اٌستواتي مي خ ه ف اناػا ال ػطخلية التػي تخػمت ع م ػا ىلػن ال اقػي  .سػما ً ال ػطخلا
ثؿ الكي مواطية اللو مازية سما ً اي المو يف السالع عسو مالثا ف عسو أم يوها.

 نور الهدي زكي:

اللميم ػػة أ ػػا سػ ػ ع

ػػطخليف ػػيٍ ا ػػي ه ػػدة ال خس ػػة :اومؿ ع ػػف اللساس ػػية ال

ال ا ػػوييف ال ػػكك.. .ما ػػي اللميم ػػة أ ػػا ٌ أا ػػـ ػػا ال م ػػمك ل مق ػػمع اللساس ػػية ال

ػ ػوية مالث ػػا ي ع ػػف

ػ ػوية م ػػا ال م ػػمك

لال ا ػ ػوييف ال ػػكك؟ مه ػػؿ ه ػػدا يع ػػي أف ه ػػاؾ ا ػ ػويمف ػػكا ن م ا ػ ػويمف ػػكك؟ م ػػف ال ػػدت يعل ػػو ع ػػف
ال ا وييف المكا ن م ف يعلو عف ال ا وييف ال كك؟ مهؿ اال ت مف لخلز ال ا وت هـ ال ا ويمف المكا ن

مال ت ػ ػػمف للػ ػػز الت او ػ ػػة هػ ػػـ ال ا ػ ػويمف ال ػ ػػكك؟ أـ أف اوتثويػ ػػة العظ ػ ػػن ػ ػػف ال ا ػ ػوييف – ثخ ػ ػػا يػ ػػوض
التثيومف -يو ت يف وت ف اللزليف؟؟
أ ا أس ع

طخلا

تثيو تعلو عف لالة ف اٌوتلاؾ ماٌقط او الكا خي ول ا اي اللزليف؟.
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السي الدت ط أو عخن ده ي ع ك ا س ع

عول أ يف ىست كو ...أ ه لتن لز الت او ة لـ ي تخؾ لتن

التو ػػة الػػدت أم لتػػن
ا
انف ت ػػمو ظػػوت عػػف سػػتؿ ل ػػا كملػػة اي ػػا يتعخػػؽ لاٌ ت ػػاك مالسياسػػة .هػػؿ لػػز
اللػػز ال ا ػػوت يسػػتطيع أف يػػتتخـ عػػف كملػػة علػػك ال ا ػػو؟ هػػؿ يسػػتطيع أف يػػتتخـ عػػف اللويػػة ماٌسػػتواتية
مالملك ت ا تتخـ ع

ا علك ال ا ػو؟ هػؿ يسػتطيع ألػك الػكااع عػف المطػاع العػاـ؟ هػؿ ػف ألػك يسػتطيع أف

يكااع عف الكي مواطية ل ع اها اٌ ت اعي ثخ ا اؿ ل ا

اؿ علك ال ا و؟

يعػػا لسػػتؿ الكملػػة ..لسػػتؿ ل ػػا

أ ػػا أت ػػمو أ ػػه طخػػم انف مقػػع ت ػػمو ظػػوت تفػػؽ عخيػػه

ػػو

ت ػػف ال ا ػ ػوييف الم ػػكا ن أم
ػمكا لت ػػن انف .ه ػػدا الت ػػمو ال ظ ػػوت ل ػػـ يل ػػك اي ػػه أ و
اللكيث ػػة ه ػػدا ل ػػين م ػ ً
مك يدتو لتن انف..
ال ا وييف ال كك أم أت

 جورج اسحاا:
أعتمػػك أ ػػا

يعػػا تمػػمت سياسػػية لػػمؿ

ت عػػمف ه ػػا لتػػي تمااػػؽ

أف تسلم ا ولخػة

....ملتف هدة ال ولخة  -ولخة التمااؽ -ي

ػػي ة عي ػػة لخكي مواطيػػة اػػي

ػػو

ػة مهػي ولخػة ل ػا الثمػة و ػه ٌ تم ػك

ثمػػة لػػيف المػػمض السياسػػية ال م ػػمك يع ػػي لتػػن اتػػو ال ل ػػة المط يػػة لخت ييػػو التػػي تلػػكت ع ػػا الكتتمولسػػف

ااعػػة مالتػػي أ ػػا عقػػم اي ػػا ملوتػػة تفايػػة عقػػم اي ػػا ٌ ..تم ػػك سػػمو ثمػػة تاايػػة لػػيف تاياوت ػػا ال تخفػػة,

ملالتالي امف الثمة طخملة اي هدة ال ولخػة الك يمػة اػي تػاويخ

ػو..مهػدة الثمػة هػي السػوط اومؿ وت تمااػؽ

لم ىليه

السي ان و الدت تلكت ع ه الػكتتمو ع ػاـ العويػاف هػم سػيلة القػ ا ا  ...أ ػا س

ال والة لكت ها ن وقي

تتخـ عف انليا

ف اي ماف ال سخ يف ؛ مهدا ػف ما ػع ت ولتػي ع ػـ ..اٌسػتاد السػيك يسػيف

مال ق مف .اي انليا

ت فد .ل ع ن أ ػو لػف ويػك القػ ا ا
مأف يتمف ه اؾ ف الق ا ا

ػيا مل ت ػن

ا يزيؿ

أا

تخؼ ع ـ كا ل ع ن أف ه اؾ اتفا يا

تثيو تتـ ملتػف ٌ

لػؿ أف ػتتخـ اػي اوسػيا التليػو ػكا ثػؿ ايطػاو السياسػي  ٌ..لػك
امؼ أت

اعة أم م سياسية ف لتـ اي ماف؟

اي ػماف ال سػخ يف مهػدا ىي اليػة هائخػة لتػف ػا هػي

طلعا أف ه اؾ تلػمٌ طيػ او اػي طػا
أ ا أوض ً
الق ػ ا ا التفيخػػة لػػيف يتلػػمؿ هػػدا ال طػػا ىلػػن اعػػؿ ؟! اػػاتٍـ ػػك يتػػمف سػػي مالفعػػؿ سػػي أ ػػو ػػا ل
ت ا ا ..اعخن سليؿ ال ثاؿ تٍـ تٍ ف علك ال عـ ألم الفتمل مع اـ العوياف يك كا م ط ئف اػي

خػه

لتػػف ماعػػكه ا تيػػؼ تفتػػو..هػػؿ تفتػػو ت ػػا تتلػػكت أـ اف اللػػكيت الظػػاهو يػػو ال مايػػا التا ػػة؟ هػػدة سػػيلة

طيو ي

أيقا
أف فتو اي ا ً

 السيد يسين:
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أستاد موا ليس

السياسة ق ا ا

سلمة القػ ا ا

ستسػتمي ا ػف ال اوسػة السياسػية .مت ػ

لتػمت

أ ػػمؿ لع ػػاـ العويػػاف :اي ػماف ال سػػخ مف اػػي اللول ػػاف يع خػػمف انف لالسياسػػة ملػػين لاويػػكيملم يا ٌ يم ػػك
سي اس ه ايسٍـ هم اللؿ اي اللول اف وف ه اؾ سػاتؿ  ٌ Concreteلػك أف ألػكت م ػة ظػوت اػي

أسيا ا ية.

ه ػػاؾ أسػػيا

عي ػػة ٌ ت فػػع اي ػػا السػػعا او ال دالػػة التػػي ػػدل

ال ػػا ليف .الق ػ ا ا

أف يع ػػؿ اي ػماف

متااػػة ال ػػان لالسياسػػة هػػدا هػػم الق ػ اف  ٌ...يم ػػك ق ػ اف طخػػؽ .ملالتػػالي أعتمػػك اػػي هػػدة ال سػػيلة أف
ال اوسة هي الق اف ل ع ن تيؼ اون السياسة؟

 عبد المفار لكر (يرد):
تػػؿ ان او التػػن ألػػكي

لػػمؿ المو ػػة فيػػك  .مأ ػػا أويػػن كائ ػاً أف ال ا سػػا

الفوك وف المو ة التن ك ت ا هن

وك ا ت اك س

ٌ تتػػمف ك يمػػة .أ ػػا لال سػػلة لػػه او التػػن طول ػ

ال اعيػػة فيػػك أتثػػو ػػف وأض
ػيو ملالتػالن ماوك أ ػا

ػن تػـ ىعػكاكة اػن اتػو ز يػة

اػػم ن أمااػػؽ اوسػػتاد اويػػك ال مػػاس أ ػػه ٌ يم ػػك لتػػن انف

مدا كيك لٍسػتواتية ما ػا ػا ي ػوض هػم ع خيػة تػتـ ماػؽ وآض مت ػم او  .متػؿ ػا

اوسه اليساو لال سلة ل م فه السػالؽ ػف الكي مواطيػة اػن ال ت عػا

ملػػـ يآ ػػؿ ظوي ػاً .لػػـ يتطػػوؽ هػػدا ال مػػك ىلػػن ال ما ػ

ػكته أف ال مػك الػدض

اٌسػتواتية ا ت ػو عخػن مػك ال اوسػا

ال ظويػػة ماوسػػن التػػن ل ػػن عخي ػػا ال ػػمدا السػػمايتن

لٍستواتية ميو ع هدا ىلن أ ا لـ تع ؽ عخن ال ستمض ال ظوض ان عال ة قية استواتية ال ستملؿ.
مال لاملة المليك التن اـ ل ا اػن هػدا ال ػكك الػكتتمو ىلػواهيـ سػعك الػكيف مئػك

ال آت و العاـ الوالع للز الت ع معكك ػف الميػاكا

الع ػػاـ ال كي ػػك لل ػػز الت ػػع (ل ػػا

اٌسػتواتية هػدة ال لاملػة اػن سػومع اللو ػا ج السياسػن

ت ػػع ال س ػػاوتة الس ػػعلية ماق ػػطوو ا لل ػػدؼ ال ػػز ال تعخ ػػؽ لاس ػػتواتية

ال س ػػتملؿ ػػف ه ػػدا ال س ػػومع اٌس ػػتواتيمف ال

ال ستملؿ.

أمااؽ أيقػاً عخػن ال ٍلظػة التػن ألػكي

ػ ػويمف ي ػػو س ػػتعكيف انف للخ ػػمو وآي ػػة اقػ ػ ة ٌس ػػتواتية

لػمؿ أف مػك ا ل طػا

اليسػاو ي ػ

ملين الفتو امط وف لؾ سٍ ة الفتو م كيته هم أف يمقع مقع التطليؽ.
ال ٍلظة الثالثة التن ألػكي

السػػالؽ ػػف الكي مواطيػػة
ال ظ ػػا

تت ػمو أف ان او التػن عوقػت ا هػن اوئػن الس

ػػع العخػػـ لػػيف ػػا عوقػػته هػػم او يػػاكا

ماولػ از اليسػاوية ال

اػن ال ػك ع ػك ا واػل

أف يسػ ؿ الفتػو مال اوسػة
ػية لال سػلة ل مػك ال م ػؼ

يسػػاوية مأل ػ از يسػػاوية امػػك أتػػك

أف

ػوية لػػـ تت ػػد م ف ػاً مػػكياً ػػف ال اوسػػة الكي مواطيػػة اػػن اٌتلػػاك السػػمايتن

لتف لكت لالفعؿ مك ف فتويف م ياكا

يساوية ل فة س

ية.
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اوسػتاد اويػػك ال مػاس قػول
ايه مك

لتاتة ان الث ا ي يا

تعػػكك لخػػكتتمو ىس ػ اعيؿ
ويف ف المياكا

ػا تتػػا

ػػثًٍ ل فسػ ا مأ ػػا ع ػكض أ ثخػػة عكيػػك

ويح م تع ؽ ل م ؼ اٌتلاك السمايتن ف الكي مواطيػة .مه ػاؾ تتالػا

أ ػوض

ػػلوض علػػك اهلل متػػدلؾ ال م ػػؼ ال لتػػو لخػػكتتمو س ػ يو أ ػػيف م م ػػؼ أس ػ اص

ال اوتسية تياواك .ا دة لمائؽ ملتف اول از مال ظ ا

يسيو ىلن أ ا اوس

أ ػكوة الػػكتتمو سػويؼ

اليساوية ٌ يم ك ان مثائم ا ػا

هدا ال مك لؿ ا ياو اٌتلاك السمايتن.

ػتفيكا
عخػػن أض اولػماؿ أ ػػا أويػػن أف ال ٍلظػػا التػػن ألػػكي عخػػن المو ػػة ػػة ػ ًػكا مسػػيطمو المو ػػة سػ ً
ػػف هػػدة ال ٍلظػػا اي ػػا عػػكا ال ٍلظػػة التػػن ألػػكاها اوسػػتاد ػػٍل سػػالـ .مأ ػػا أو ػػمة أف يم ػ أو المو ػػة ػػو

أ وض اخين ل ا عٍ ة لػالفتو ال طػومل اػن المػوف السػالع عسػو أم التاسػع عسػو .ت ػا أ ػن لػـ أتعػول لػال و
ل مقمع السمايتا  .مو تن تكمو امط لمؿ اول از مال ظ ا
ال

وض ان م فه ف الكي مواطية .مع ك ا أطول اتو ا ت ا

ف تطميو م ؼ اٌستواتييف ال

ت ا يت مو اوستاد

ال سيلة او يو طخ

ٍل سالـ.

ػوية مت تمػك السػخمؾ ال اوتسػن

اليساوية ال

اي تاا مال ك ا

الن ىكاو لملكا

ت ػز

وييف ف الكي مواطية امف هدا الطول لين له أض عٍ ة ل سيلة السمايتا

ن اوستاد لسيف علك الوازؽ عوق ا مهن أسخم لػز الت ػع اػن التعا ػؿ ػع

ٍاات ػػه الكا خي ػػة .مت ػػا تعخ ػػمف ام ػػك
كي مواطية ليت يطػول هػدة ال ٍاػا

ػػح ل ػػز الت ػػع ا ػػن ا ػػتٍؾ لي ػػة كا خي ػػة لق ػػلط ٍاات ػػه لمس ػػيخة

لخلػماو الػكا خن ػف ػٍؿ سػو "كائػو اللػماو" التػن تتػملن عػول تػؿ

ان او لمؿ المقايا ال ٍاية ثـ تتملن أعكاك تمويو ف ما ع ا سو يتق ف ماط اٌتفػاؽ م مػاط ال ػٍؼ اػن

هدة المقايا ميعوقػ ا عخػن الخ ػة ال وتزيػة التػن تلسػـ هػدة ال ٍاػا

م تي ػػة ل ػػدة ال عال ػػة الكي مواطيػػة اػػمف لػػز الت ػػع لػػـ يس ػ ك ا سػػما ا

ميختػزـ ال يػع لػوأض الخ ػة ال وتزيػة.

تمقع ان اٌعتلاو م ف لم ـ طول ا لتؿ لوية .مهدة انلية هػن التػن ل ػ

اعيػػة يكواؾ ال يػػع أف او هػػـ
الت ػع ػف اٌ سػما ا

انف و ػػـ أ ػػا لػػـ ت ػػع اسػػتمالة لعػػل اوعقػػا تػػياواك .ماػػن الفتػػو او يػػو ه ػػاؾ ٍاػػا
ل اسلة ا تسف

ع ه ا ت الا

خن السع

او يو ملت ا ا س ا ل فن انلية.

لتػن

لػػمؿ أكا الت ػػع

 أمين إسكندر (يرد):

اللميمة أ ػا أسػتو التفاعػؿ الثػوت الػدت ػاـ لػه تػؿ او ػم الػديف تلػاموما اػي هػدة ال خسػة .أ ػا اللميمػة لػي

ثٍت ماط سويعة كا .أعتمك أف اتو اللساسية ال كيك أم ال كوسة ال كيك اػي اللوتػة ال ا ػوية ات ػة ػف
أف ه اؾ ٍ ح يؿ لالتا ؿ تستؿ اي الفتو ػف  12ملتػن انف أ يػاؿ ػا

لعػكة لتػف هػدا ال يػؿ تػاف
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عظ ػه لػـ يػك ؿ آسسػا

كملػة علػك ال ا ػو ...اػ لف تػاف ل ػا خ ػح ػاص

مطعا عف ال يؿ الدت سلمه
ً
كا مل ا طويمة تفتيو ا ة ف خة م مطعة ال خة ل اوسا

لتف هدا لـ ي عخ ا تل أو ف تخؾ ال ولخة لت ه عخ ا قع وآية

الكملة مو اٌت ا اي تخؾ ال ولخة.

ا ية لخ مك ..ل مك الت ولػة ائ ػة عخػن

اتػػو ولػػط ال طػػي لػػالظوؼ ال مقػػمعي مالظػػوؼ الػػداتي اػػي الخلظػػة ال عي ػػة .ملػػدلؾ ع ػػك ا تلػػكت أم ع ػػك ا
يتلكت اللعل ل طػؽ اللت ػة لػيثو و عػي لػف ٌ طيػؽ هػدا اوسػخم  .لػف ل ػا وآيػة ػف ػٍؿ اٌ ت ػا

ىلن تخؾ الت ولة ..لى طا التي م ع
هدا ايطاو.

ملتن لخ طايا التي م ع

م ائ ػة عخػن اتػو

يػة م تسخسػخة اػي

أ ا اي ا يتعخؽ لفتو الكملة ..مستؿ ل ا الكملة ٌ أعتمك أف هدة أز ة ال ا وية امط هدة أز ة التثيػو

ػػف التيػػا او  ..تثيػػو ػػف التيػػا او السياسػػية تللػػت انف ع ػػا يسػ ن لػػال مدا أم ػػا يسػ ن ل ٍ ػػح ت ػػمو
كي ػػك لخكملػ ػػة مأ ػػا ت ػ ػ

اٌ ت اكت..م

ا ػػي لػػػكيت ل ػػاو ن ػػػع الػػػكتتمو ط ػػه عل ػػك العخ ػػيـ أ ػػمؿ ل ػػه :ىف ع ػػػك الت طػ ػػيط

معة ال فتويف اٌستواتييف الديف ا ما لت ظيو ماسع كا لخت ولة اٌسػتواتية اػي

ػو اػي

الستي يا ماي لكاية السلعي يا لـ يعك ائ ً ا هػدا اٌت ػاة انف ملػـ يعػك ائ ً ػا ت ظيػو ا ت ػاكت م ػك أ فسػ ا
معػػة ػػف ال لخخػػيف لًل ػػائيا ماوو ػػاـ متػػٍـ ػػف هػػدا المليػػؿ هػػدا طػػو تليػػو ػػكا عخػػن سػػتملؿ
أ ػػاـ
اتو العكؿ اٌ ت اعي متيؼ يتـ تلميم ا متيؼ متو

لم

ا ل ٍ ح اك  .مأعتمػك أف أ ػو ثػؿ هػدا لتا ً ػا

أتلو اي هدا ايطاو :ال ادا أم ٍ ح ال ػادا أم الت ػم او التلػوض تلتػاا ىلػن م ػ

أف سؾ ل ٍ ل ا اي ولخة عي ة.

السيد يسين:

 .ايساو او يو لىستاد أ يف است كو

تليػو ػف أ ػؿ

ة يلكم أف ه اؾ ل ة لخت ظيو اي العالـ م لين ع ك ا امط العك

سممط الػ  Paradigmsالمكي ة ه اؾ ل ة وف ه ا يم ك ا يس يه تم ان تػمف أز ػة ال ػمدا Crisis of

 .Paradigmه اؾ

واع اتوت مه اؾ ع ز عف الت ظيو للتـ تعمك الظماهو ال كيك
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