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 االستواتييف ال

العسويف .ميتزايك االتفاؽ ان

ا

ي ػػو ػػف الم ػػوف

وييف عخن أف الكي مواطية هن اإلطاو ا ثؿ لين امط

لخم ػػمؿ ىلػػن االسػػتواتية لػػؿ ماػػن ولخػػة اال تمػػاؿ ىلػػن االسػػتواتية م ولخػػة الل ػػا االسػػتواتن فس ػ ا .متتتس ػ
قػػية ال م ػػؼ ػػف الكي مواطيػػة أه يػػة ا ػػة لػػكض االسػػتواتييف ال

ػوييف اػػن هػػدة الفتػػو العتلػػا او عكيػػك :

ػػا الػػكومن ال سػػتفاك ػػف ا يػػاو الل ػػا االسػػتواتن اػػن االتلػػاك السػػمايتن مكمؿ سػػوؽ أموملػػا ماسػػؿ ع خيػػة
و ملخػكاف العػالـ الثالػت تي ػة ااتمػاك الكي مواطيػة أم ل ع ػن أكؽ اسػؿ ال ػيط ال طلمػة

الت ية ال ستمخة ان

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

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

ال ت ع الدض يكعم ىلن االستواتية سيلمؽ ل ـ ليا ااقؿ م ف هدة االعتلا 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 اال تماؿ ىلن االستواتية او ة أتلو لت ليح السياسا

الدض ا ت

ىليه ت ولة االتلاك 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 ا ساسية التالية:

 -مك م ؼ اليساو ال

اي

السخطة االستواتية ال

لي ا استواتية.

يو

ػػوض ػػف قػػية الكي مواطيػػة لػػمؿ

وض ف الكي مواطية.

-الكي مواطية ماالستواتية.

ال م ؼ ف الكي مواطية اللمو مازية.-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 ػنؿ استع اوقػ ا هػـ ان او اػن مػك ال م ػؼ السػالؽ

لخيساو ف الكي مواطية مالعن ة ليف الكي مواطية ماالستواتية مال م ػؼ ػف الكي مواطيػة اللمو مازيػة مال ف ػمـ
1

ال كيػػك لخيسػػاو ال

لألل 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 ا ساسػػية
السياسػػية االسػػتواتية ثػػؿ لػػز الت ػػع الػػمط ن التمػػك ن الملػػكمض ماللػػز السػػيمعن

ػػوض ملػػز السػػع

ال فتػويف مالميػػاكا

االسػػتواتن ال

ػػوض م اعػػة الثػػموييف االسػػتواتييف .لاإلقػػااة ىلػػن او عػػكك ػػف

اليسػػاوية الػػديف ال تعتلػػو واآهػػـ

السياسػػية م ػػك سػػاه ما لالفعػػؿ اػػن تلكيػػك التم ػػا

اللظػ ػ

ػػوك او اوكيػػة ا ػػـ يػػاكا

الوئيسػػية ل ػػدة الت ظي ػػا

م ػػيا ة مثائم ػػا ا ساسػػية م ػػك

لعق ـ كم او ياكيػا اػن ت ظي ػا

يسػاوية سػوية ال سػتطيع اإلسػاو

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

السياسية أث ا

ا سة هدة المثائؽ ميخع
ـ الس

ىلي ا لفاظا عخن أ

ػػآثو كا ػػؿ هػػدة الت ظي ػػا

ان او ال طومل ػػة ا ػػن ت ظي ػػات ـ

ن.

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 ا ل ػ از االسػػتواتية ال

ػوية س ػما تا ػ

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

اوتسػػية أم يػػو اوتسػػية تا ػ

ػػا ه ػػاوتن ما خ ػػز ملي ػػيف مأف ه ػػدة

الكي مواطيػ ػػة االسػ ػػتواتية تمػػػمـ ع م ػ ػػا عخػ ػػن اتػ ػػو أف تلػ ػػوو اإل سػ ػػاف يتلمػ ػػؽ ع ػ ػػك ا يتلػ ػػوو ػػػف االسػ ػػت نؿ
اال ت اكض الدض سيماو له

اوسة لمية اللويا

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

أسلمية عخن اللعػك السياسػن مأف الت يػو اال ت ػاعن ال ػدوض ال 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

اإل 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

ميمػػمؿ لي ػػيف عػػف كتتاتمويػػة اللومليتاوي ػػا "الكتتاتمويػػة هػػن سػػخطة ال تل ػػكها يػػة ػما يف" .2ميمػػمؿ أيق ػػا

" نلػػظ اػػن اللخػػكاف ال أوس ػ الية كي مواطيػػة هسػػة

زيفػػة كي مواطيػػة ا

 -1تاوؿ اوتن ال تا او لالخ ة ا ل ا ية منً عف يلين عخماف

يػػا

المخػػة .أ ػػا كتتاتمويػػة اللومليتاويػػا

خة الطويؽ العكك ال ا ن لس ة  7991ليوم

 2لي يف ا ع اؿ التا خة لالخ ة ا ل ا ية منً عف ال و ع السالؽ ص .11

2

لل اف ص 17

اسػػتماو مؿ ػػو الكي مواطيػػة لخسػػع

القومو دلؾ"

لأل خليػػة ماػػن الم ػ

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

3

تاف هدا هم ا سان 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 نلػػن "ا ػػن تم ػػكيوض أف ع ػػز ا ل ػ از الس ػػيمعية اللات ػػة اػػن االهت ػػكا ىل ػػن

ػػليلة لخكي مواطيػػة اػػن ظػػؿ ال ت ػػع االسػػتواتن تػػاف ألػػك ا سػػلا

ػػي ة

الوئيسػػية ال يػػاو الت ػػاو االسػػتواتية

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

الكي مواطية السياسية لف يتم ؿ اليساو مال السيمعيمف لتن لم م خما ىلن اللتػـ ىلػن تلميػؽ ألن 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 االتلػاك 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

ػػنل عػػكلن ألػػك يػػاكا

اكو ى تا ية تكامؿ السخطة كا خ ا.

اللػػز السػػيمعن ال

اللومليتاويػػا" الػػدض ت امزتػػه الظػػومؼ ت ا ػػا-

ػػه لػػين

ال ليح لخت ييو ثـ عخف الت سؾ لسعاو الكتتاتموية

4

ػػوض "أعخػػف لزل ػػا ت خيػػه عػػف سػػعاو" كتتاتمويػػة

مل ػمال أف عخػػف أف الطويػػؽ الػػكي مواطن هػػم الطويػػؽ

ا تاف ال ق مف اال ت اعن الدض

كة ه اوتن

(أض الكي مواطية لأل خلية مكتتاتموية عخن ا 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 االسػتواتن 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

ال ت ع ال ك ن.5

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

الم ػ

اللاقػػو اللػػكيت عػػف ل ػػا

اإل ساف ماللويا

ت ػا اػن

ت ػػع لػػكيت سػػتمو كمف االسػػت 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
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 4أل ك ليؿ ال نلن كم م ؼ اليساو ال

الثا ن اون  4002ص .771
5

الت ثيخي ػػة

نل عكلن ال م ؼ ف الكي مواطية

وض ف قية الكي مواطية كموية ااؽ استواتية
دتو يو سمو الماهو 4001/4/40

3

وتز كواسا

ااؽ استواتية الماهو العكك

الت او التاوي ية ممال

ػالل ا ما تياوات ػا مأاتػاو اللػز

الطخيعة التن ت ػم عػف ال ػاهيو اػن تلكيػك

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

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

ال م ة ..الخ .مأثلت

ميمقح الكتتمو ىس اعيؿ

االستواتية "وتز التتا

مال كي مواطيػػة عػػكا السػػع

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

مالكي مواطيػػة

6

الكي مواطية االستواتية ىلن است واو الم و ان الػكمؿ

االستواتيمف 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 ا ساسػػن ل سػػاف هػػم تلػػووة ػػف االسػػت نؿ اال ت ػػاكض

مأ ػه لي ػػا يتلػػوو ػف االسػػت نؿ اال ت ػػاكض ي تػػف أف ي ػاون لميػػة اللويػػا

عخػػن سػتؿ أم اػػن مأت ػػؿ م ػػف

ه ا أعطن لخلعك اال ت اعن أسلمية عخن اللعك السياسن مل ا تاف الت يو اال ت اعن ال دوض ال 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 الست واو ع

اطو عخن ال اوسة الكي مواطية ان الكمؿ االستواتية.

ػػو الم ػػو قػػك

و الم و لعك االستين عخن السػخطة

7

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

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

مفن االقتنفاع واالختيفار الففديمقراط

ػػو ي ػ

ىه ال ػػا

أف يت ػ

الل ا االستواتن 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
ا لس

لمكو أ خية ثموية عخن االستين عخن السخطة يآكض

الت ولػة أف ل ػا االسػتواتية تي ػػة

ال مايا ىلػن لاملػة ل ػا االسػتواتية ل ػالح
ػخلة

ال اهيو ملين لماسطت ا ميػآكض دلػؾ اػن ال ايػة ىلػن ػكو أم أتثػو ػف الم ػو ماػول اإلواك لاسػـ
ال اهيو ل ا يخ ن وت ا أساسيا ف أوتاف االستواتية مهم كي مواطيت ا.

ىف اال تياو االستواتن اللك أف ي وض ت كيكة ل فة سػت و عخػن أسػان ػا يلممػه ال ظػاـ االسػتواتن ػف

ى ا از اعخيػة اػن ىطػاو ػف تعككيػة سياسػية تتػيح لتػؿ المػمض اال ت اعيػة مالسياسػية لويػة الت ظػيـ ماال ت ػاع

مالوأض مطول ل او ج لكيخة ميسعن لتلاكؿ السخطة سخ يا.

8

ثانيا :الديمقراطية وااللتراكية:

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

8

و م قايا ال ستملؿ تتا

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

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

لل اف الطلعة الثالثة ما لو  7911ص .774

-ك.ىلواهيـ سعك الكيف استواتية ال ستملؿ ان

و مس ات ا العا ة تتا

4

ال ستملؿ العولن ()2

و م قايا ال ستملؿ

وتز كواسا

و ع سالؽ ص 44

الملك

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

أكض هػػدا ال مػػك لخت ػػاو االسػػتواتية السػػالمة م يػػا

االسػػتواتية سػػتملن ميتفػػؽ ليػػؿ ال نلػػن 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 االستواتية م ستملؿ ى ازات ا اال ت اكية ماال ت اعية.
ميتفؽ الكتتمو ىس اعيؿ

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

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

ا

9

ػػا لممتػػه السػػعم ال وليػػة لتػػكليو

المواو متؿ أ سطة ال ت ع

10

مأ ه لتن ان

ت ػع اتفمػ

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

االت اهػػا

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

متعككها ال ظـ قػومو لخكي مواطيػة م ػا لػـ يتػف لنت اهػا

داته انليا

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

التن تس ح ل ف هم ان ا خية اليمـ أف ي لح ان ا

ان كي مواطية

11

ميآتك الكتتمو ىس اعيؿ

اتعػػكك االت اهػػا

خلية كا مأف ي اون السخطة اػ لف لسػ ا

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

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

مالتلمؿ االستواتن.

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

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

ى ا ازتػػه.

12

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

ميطػػول اللػػز السػػيمعن ال

ػػوض م فػػه ػػف العن ػػة لػػيف الكي مواطيػػة ماالسػػتواتية اػػن لو ا ػػه

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

أسػػن سػػعلية كي مواطيػػة مأف ا ز ػػة التػػن طػ أو عخػػن ال ػػمدا االسػػتواتن ه ػػا أم ه ػػاؾ ي ػ

9

-أل ك ليؿ ال نلن تتا

الماهو  7991ص 799
10
11

ك.ىس اعيؿ-ك.ىس اعيؿ

اليساو العولن م قايا ال ستملؿ تلويو علك ال فاو ستو

لوض علك اهلل

لػػه عخػػن أسػػان

و م قايا ال ستملؿ

و ع سلاؽ ص .11

لوض علك اهلل الكي مواطية ملممؽ اإل ساف ان المطف العولن

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

 /12أتتملو  7999ص .17

5

ػػاز الكملػػة عخػػن
أف ي ظػػو ىلي ػػا

وتز الللمت العولية ماإلاويمية ال اسو كلملن

و ع سالؽ ص .771

ت ع ال ساوتة السعلية سخسخة تتا

ا هالن العكك

لاعتلاوها أز ة طاوئػة يتعػيف اسػتيعا

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

لخكملة ماال ت اك م تخؼ الن الليا ان ال مدا االستواتن

13

ػعيك كملػن ايآتػك أف ال قػاؿ ػف

يت امؿ الكتتمو س يو أ يف العن ة لػيف الكي مواطيػة ماالسػتواتية عخػن

أ ػؿ الكي مواطيػة لػػؿ ملعػك ىت ػػاـ الثػمو يظػػؿ قػومو خلػة ف الكي مواطيػة ت ثػػؿ ال لػمو ا ساسػػن ػف أ ػػؿ
تطميو الثمو لم االستواتية .اخيس

تممية ال زعة االستواتية.
ىف ال

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

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

أ ؿ ىلنؿ هدا اللعػك لػؿ اللعػك الػمط ن مالسػعلن لػؿ ي ػكؼ تمميت ػا عػا .أ ػمؿ هػدا ف أطوملػة التلػوو
المط ن المكي ة ت اهخ

ىلن لك تليو اللعك الكي مواطن القوموض ف أ ؿ كاع التمكـ السعلن.

14

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

ىال أف ال ا سػػا

فمؼ االستواتييف ال

وييف لػمؿ العن ػة لػيف االسػتواتية مالكي مواطيػة

لػػـ تتم ػػؼ لػػمؿ قػػية نايػػة 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 اال طنؽ ف الكي مواطية الخيلوالية مالملمؿ ل ا هم
الثموض مال تلمؽ ال

ال م ػؼ

مل ىلػن الػ ج اإل ػنلي عخػن لسػا

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

لخكملػػة مال يس ػ ح لل ايػػة اإل ػػا از اال ت ػػاكية ماال ت اعيػػة التػػن سػػتتـ ػػنؿ ال اولػػؿ ا ملػػن ػػف الل ػػا
تخ ػػؼ ا لػ ػ از مالم ػػمض السياس ػػية اس ػػتواتية تا ػ ػ

االس ػػتواتن ىدا سػ ػ ح لالتعككي ػػة مت ػػكامؿ الس ػػخطة ل ػػيف

أم

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

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

لخ ظاـ الوأس الن لؿ هن أيقا ث و ل قػاال

الطلمػة العا خػة ملخفائ ػا التػن أم ػخت ا ىلػن ػا هػن عخيػه انف

ػػف لػػاكء أساسػػية م ػػف ثػػـ االكي مواطيػػة اللمو مازيػػة هػػن تػػاا لختطػػمو اإل سػػا ن تتػػؿ ي ػ

ماإلقااة لية ل ا يعمل

موة ميستت ؿ ال مص ايه ميق ف ال

الح ا ساسية لخطلما

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

مالكي مواطية مادا تا

- 13اللز السيمعن ال
- 14ك.س يو أ يف

امػػط تا ػػا

االسػػتفاك

التاكلة.

الكائو لمؿ العن ة لػيف االسػتواتية

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

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

ستملؿ االستواتية قايا اتوية -التتا

الثمااة ال كيك الماهو ص .411

التاسع العاسو ما لو  7990تتا

6

ػػه

يو موض ي كو آ تاً عف كاو

االستواتية ف أف تمع اويسة لتسخط الليوم واطية ماستئثاو خة لػكك لالسػخطة

أ وض ىلن ا ياو ال ظـ االستواتية ان االتلاك السمايتن مكمؿ سوؽ أموملػا ماػن
معا أم

طلم

ت عػا

العػالـ الثالػت التػن

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

العالـ انف أف ت ح اي ا اسخ
يممؿ

ػا أكض لاإلقػااة ىلػن عما ػؿ

ايه الكي مواطية االستواتية لال سلة لل ا االستواتية ستملن؟

نل عكلن المياكض لاللز السيمعن ال

اليمـ و ػـ لػكمكيت ا ىلػن اللمو مازيػة مدلػؾ
خػػؾ ال ػػاهيو مالسػػعم العويقػػة مالطلمػػا

ػوض " ػف ال طػي سػلة الكي مواطيػة السياسػية ال عوماػة

ػا تػاا قػاؿ طميػؿ ػكا لخلسػوية تخ ػا مأ ػلل

السػػعلية التاكلػػة مليسػ

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
ػػو أتثػػو ػػف ال أوس ػ الييف .م ػػف

اػػن

العا خة مالل ا عخي ا ملين اال من

ػا اػن

ػالح الطلمػة العا خػة مالتػاكليف

ػػخلت ا تمسػػيع هػػدة الكي مواطيػػة السياسػػية

عخي ا أم واػل

ػػا اػػن

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

أ ػػؿ تلميػػؽ هػػدة الكي مواطيػػة السياسػػية ال يػػتـ ىال لال قػػاؿ اال ت ػػاكض ماال ت ػػاعن لتػػؿ ائػػا
مال

الع ػػاؿ مالفنلػػيف مالطػػن

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 نلن "ال ظمو الوأس الن للممؽ اإل ساف يوتز ان ا سان عخن اللممؽ السياسية مال ك ية
ت او أم ت اهن أم يمخؿ ف ي ة لممؽ السعم ماللممؽ اال ت اكية ماال 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 اال ت ػاعن يمخػ

هػدة

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

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

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

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

ا ت اكية ما ت اعية ع ية.

اوسػة هػدة

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

16

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

لػ

اػػن

الػولط لػػيف ال اوسػػة الكي مواطيػػة ملػػيف تطخػػع يت ػػامز طػػؽ ال أوسػ الية .ه ػػا أيقػػا يفػػول ػػا مف التطػػمو الػػن
15

16

نل عكلن كم م ؼ اليساو ال

-71أل ك ليؿ ال نلن ا عتاسا

وض ف قية الكي مواطية كموية ااؽ استواتية

و ع سالؽ ص .701

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

ا ملن لمالن اللو ا ج ا موملن ال تمسطن للممؽ اإل ساف ال ظ ة ال

7

وية للممؽ اإل ساف الماهو  2ايم 7991

تت ػػااو سػ ػػومطه ىال مه ػػن قػ ػػومو ت ػػامز لػ ػػكمك ال أوسػ ػ الية .مه ػػدا ه ػػم لالتلكي ػػك ػػا ال يس ػػتطيع أف يملخػػػه

االسػػتع او .لػػدلؾ ػػوض أف الل خػػة التػػن تس ػ ا مسػػائؿ اإلعػػنـ 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 عػػاكال

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 اال 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 اال ت ػػاعن اإل ػػنلن ات تخ ػػؼ ا ػػن دل ػػؾ ع ػػف

الكي مواطية الخيلوالية مليف استمنلية ال لاكو السعلية ات تخؼ ان دلؾ عف
الس

هتػ ػػدا ي تػ ػػف المػ ػػمؿ أف اليس ػ ػػاو ال
يا

اللتـ السعلمية.

اوسا

ػ ػػوض ػ ػػف ما ػ ػػع المث ػ ػػائؽ ا ساسػ 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

ا سن التالية:

-7عػكـ ت اهػػؿ ال مم ػػا

ا ساسػػية لخكي مواطيػة اللمو مازيػػة

ػػا تػػماو لالفعػؿ اللػػك ا ك ػػن ػػف الكي مواطيػػة

مقػػومو اال طػػنؽ اػػن ل ػػا الكي مواطيػػة ػػف التعككيػػة السياسػػية مالتػػكامؿ السػػخ ن لخسػػخطة مت ػمااو
ا ساسية ل ساف .

ك ن مض مالتواـ اللممؽ ماللويا

-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 ػػنؿ

ىلن ياـ لتـ لخن سعلن لميمن.

ػػمو ػػف الكي مواطيػػة ال لاسػػو

اال ت اعيػػة ثػػؿ اإلكاو ل سػػئا

اسلة م ا ة ال دا مال لة مالتعخيـ مالستف.

-2ى ػػا تااػػة الميػػمك التػػن تلػػمؿ كمف تما ػػك
السع

ظا

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

اإل تػػاا مملػػكا

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

-4تمااو لك أك ن ف اللممؽ اال ت اكية ماال ت اعية مالثمااية لق اف ىسلاع االلتيا ا
التاكلة ل ستميا

ت ػػع

ا ساسية لخطلما
سػػتمخة ل تخػػؼ ائػػا

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

االسػػتواتية ماػػن ال ت ػػع االسػػتواتن 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

ماال ت اعية مالثماايػة التػن تتفػؿ الكي مواطيػة لويػة تيسيسػ ا ل ثالػة الل يػة التلتيػة ل ظػاـ كي م اوطػن ااعػؿ.
17

--لز الت ع المط ن التمك ن الملكمض اللو ا ج السياسن العاـ الثا ن) ل ا
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8

ت ع ال ساوتة السعلية) سخسخة تتا

ا هالن -العكك

هػن اػػن اللميمػػة قػ اف اسػت واو التػواتـ اػػن ات ػػاة ل ػػا ال ت ػع االسػػتواتن مل ايػػة
ف تكامؿ السخطة ليف

ازتػػه كمف سػػية

تخؼ الممض السياسية سما ان ولخة اال تماؿ أم ان ال ت ع االستواتن.

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 ا لػ ػ از
السياسية "اليساوية متدلؾ تتالا

مال ظ ا

لعل فتوض اليساو ال

وض التن تس ؿ ان فن الم

ما ع

آثو ان ياك ألزاله م ظ اته السياسية العخ ية مالسوية.
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 العن ػػة ل ػػيف الكي مواطي ػػة

ػػاؿ اللويػػا

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

ماالسػػتواتية متلكيػػك م ػػؼ كيػػك ػػف الكي مواطيػػة اللمو مازيػػة يمػػمـ عخػػن وآيػػة مكيػػة تعتػػوؼ لا سػػن التػػن
لخموت ػػا اػػن

توتي

وض ان الس ما

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

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

لميمػػة ا ػػو تم ػػا
تا

م يف ل ػدة ال سػيلة متػدلؾ لعػل الميػاكا

اوكيػػة لسػػيف الكي مواطيػػة لػػؿ تا ػ

ا

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

عخ ية أم سوية.

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 ػػتملن مأ ػػا اع ػػك أساس ػػية ا ػػن ال ت ػػع االس ػػتواتن ال ػػدض يت ػػااح الل ػػز

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

ت ػع

ػ ػػوض لاليػػػا

ػػف أ ػػؿ تلميم ػػه ميآت ػػك أف

تي ػة لخ قػاؿ

ػا ػف ال ػاهيو ما ػا ػا

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

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

وثالثها :تكامؿ السخطة ليف ا ل از عف طويؽ اال ت الا

اللو ال زي ة .مهػدا التػكامؿ أ ػو لػالط ا ه يػة

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 االستواتن ل ا ان دلؾ ا ل از السيمعية ان أ خ

- 18ك.س يو أ يف

ستملؿ االستواتية قايا اتوية التتا

الكمؿ.

التاسع مالعاسو ما لو 7990

9

م عيػػا

18

و ع سالؽ ص .411

..الػػخ.

ميآتك اللز أ ه سيميـ الكي مواطية عخن هدة ا وتاف الثنثػة مل ػا تا ػ

ال أوس ػ الية يػػو تاايػػة السػػتفاك الطلمػػا

العا خػػة مالتاكلػػة

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

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 ا لػماؿ مهػػدة ال سػػاوتة تقػ ف تسػػاوع

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

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

 ساوتة الع اؿ ان ىكاو الملكا -ساوتة

ا عن المواو.

20

اإل تا ية.

ثخن ال ستفيكيف ان ملكا

-ىطنؽ اللوية التا خة لخمطاع ا هخن.

ال ك ا .

لوية متعككية مسائؿ اإلعنـ.-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 ال يسػػمله

التزميو مأف الكي مواطية التن يتطخع ىلي ا اللز تستمع

اللويا

السياسية مالكي مواطية الخيلوالية متت امزهػا

لاإلقػػااة ىلي ػػا متع يم ػػا .الف الكي مواطيػػة الخيلواليػػة ال تػػآكض كموهػػا لفاعخيػػة ت ليػػة إلكاو اال ػػتنؼ مال ػواع
اال ت اعن ػا لػـ تسػت ك ىلػن اعػك تختػزـ للمػمؽ اإل سػاف السياسػية ماال ت ػاكية متلميػؽ العكالػة اال ت اعيػة

م ا لـ ت تك لتتفؿ اوص ال ساوتة اػن
ستن ال اال

ػ ع المػواو أ ػاـ

تخػؼ المػمض اال ت اعيػة عخػن تػؿ ال سػتميا

ماػن

22

ويؤكد الحزب أن الديمقراطية

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

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

10

23

نل الكي مواطن يتق ف اإل او ا

ميطول لو ا ا ل

ميطول اللز السيمعن ال

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 االسػػتواتن ه ػػا أم ه ػػاؾ ي ػ

ػػاز الكملػػة عخػػن أسػػن سػػعلية كي مواطيػػة .مأف ا ز 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 ماال ت ػػاك م تخػػؼ ػػالن

الليا ان ال مدا االستواتن.

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 ل

نل 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 اال يػاو الػدض لػكت
لخ مدا السمايتن لعكـ واعا تعاليـ لي يف عف كمو اللز مالطلمة العا خة مالتلالؼ الع الن الفنلن.

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 ا ل از مالممض السياسية ان

كم او أساسػيا

و لتطميو م ؼ تمػكـ ػف الكي مواطيػة مسػاوؾ اػن

ى ػػكاو لو ػػا ج اإل ػػنل السياس ػػن مال ػػكي مواطن ا ػػن كيسػ ػ لو  7991ال ػػدض يتقػ ػ ف تف ػػين ل ػػدة ال ل ػػاكء
م يوها م ك أساو اللز ان لو ا ه العاـ ال اكو عف ال آت و العاـ ا مؿ 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

 24اللز السيمعن ال

 25اللز السيمعن ال

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

وض

وض

وض
وض

مالتػواـ لمػػمؽ اإل سػػاف ملوياتػػه

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

11

ػػع ىي ا ػػا لػػيف الكي مواطيػػة السياسػػية ليس ػ

لكين عف الكي مواطية اال ت اعية مال ي تف أف تمػمـ عخػن لسػال ا 30ميآتػك أف الكي مواطيػة اال ت اعيػة تسػتوط
لخ ماطف لتن تتمف له لوية الت مي

تمايو ق ا ا

ان اال ت الا

مهن التلػوو ػف االسػت نؿ 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 ال ي ل ػػن أف ي ف ػػؿ عػػف تفالػػة تااػػة لمػػمؽ ال ػماطف ملوياتػػه ا ساسػػية اػػن
يػػع ال ػػاال

السياسػػية ماال ت ػػاكية ماال ت اعيػػة مالثماايػػة .مأف لويػػة اإل سػػاف الفػػوك هػػن أتلػػو لػػااز عخػػن

ال قاؿ معخن الع ؿ ماإللكاع ميطال

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

اإلعػػنـ 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 مالفنليف متيتيك اللممؽ اال ت اكية ماال 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

االسػػتواتن ال

االستواتن ال

ا م ية الستمنؿ 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 ال تم ػك ػاوا لػكمك لنك ػا
االست ساخ مسعل ا طال

مالتعام يا

مال عيا .
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ػي ة ػاهز لخكي مواطيػة

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

ػي ة ي ػ

ػاللة لنسػتيواك أم

أف تػماو اػن ف مالػك

الستؿ السياسن مال مهو اال ت اعن اال 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 اال ت اكية ماال ت اعية تا خة .مالتلمؿ الػكي مواطن

ال سمك لػف يتلمػؽ لػالعمك لخكي مواطيػة الخيلواليػة دا

الطػالع اللمو ػمازض ال لػكمك مالتػن ال يسػتفيك

اللمو مازية ل تخؼ ائات ػا االخيلواليػة السياسػية ال تعطػن ػف اللويػا

السياسػية ىال المػكو الػدض ي ػكـ تع يػؽ

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

ال ػماطف السياسػية ملمم ػه

اال ت ػػاكية ماال ت اعيػػة م ػػع دلػػؾ اػػمف لزل ػػا ال يػػكعم ىلػػن لػػد الكي مواطيػػة الخيلواليػػة اػػن
كي مواطيػػة التتوهػػا الفتػػو السياسػػن مالمػػا م ن التمػػك ن علػػو المػػومف ت سػػك

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

متقليا

الكي مواطية التن لممت ا قاال

السعم

طال

خ ػػا ا ػػاؾ ػػيـ

اػػن ػما يف لمػػمؽ اإل سػػاف .مهػػدا

ين لعك يؿ ىوت ى سا ن عتز م تسلت

السعم ان ظؿ ال ظاـ الوأس الن اللك أف ت ػلح

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

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

ػا سػمض

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

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

ية التن ال ي مز لخكملة التك ؿ اي ا

م ػػكاف السػػع

ال

ػػوض لت ػػه ي ػ

أف يظػػؿ ػػف ا 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 اػن ت يػة لميميػة ىدا ػا يلػ

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

33

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

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

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

اللػػكيؿ الػػدض ال 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 االستواتية م ستملؿ ى ازات ا اال ت اكية ماال ت اعية.

ما طخؽ ان دلؾ ف

معة االعتلا 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 لن تمػػاؿ ىلػػن االسػػتواتية ما ف ػواك
اللػػز اللخسػػفن لالسػػخطة ملالسػػالة السياسػػية تػػاف مليػػك أمقػػاع اسػػتث ائية مظػػوؼ تػػاوي ن ػػاص لومسػػيا
متاف ل دا أثو تليو ان اسؿ الت او االستواتية السخطمية .اال ت ع اال تمالن ملتن ال ت ع االستواتن
ال 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 ال لالػػة ىلػػن تاوثػػة طػػاؿ الػػز ف أـ

-4التعككيػػة السياسػػية مالفتويػػة قػػومو مقػػمعية أيقػاً لتػػن اػػن ال ت ػػع االسػػتواتن ال ػػا االسػػتواتية
عمك تفتول لالقومو ىتالة الفو ة أ اـ تعكك اال ت اكا .

 32لز السع
 33لز السع

االستواتن ال

االستواتن ال

وض المثيمة اللو ا ية

اون  4004ص .41-42

وض ال و ع السالؽ ص .47
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ػػة

أف يتسع ىطاو التعككية السياسية ماللزلية اػن ال ت ػع االسػتواتن لخمػمض ال عاوقػة لنسػتواتية .ف

-2ي

الطلما

ال التة ال ت تفن ف ال ت ع االستواتن لفو اف ما ا يتطخ

لخمػػمض اال ت اعيػػة م مكهػػا م

ػػالل ا ال ت يػػز م ػػف

دلؾ وكلاً ػف الػز ف يظػؿ نلػه

ػػخلة الت ولػػة االسػػتواتية االعت ػواؼ للم ػػا اػػن

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

امط

ال قػاؿ الػػكي مواطن مأف تت ػ

او اللتم ة م عقا اللػز ملػكهـ

التػ و ماال مػػن  .الػ

وم از لمتسػ لوا (اللويػػة ال تالػػة

ػا تػاف عػككهـ تليػ اًو ليسػ

كائ اً هن امط اللوية لخوأض ان و).

لاللويػة اللميميػة االلويػة

 -1ف ال ـ أال تللن السخطة االسػتواتية فسػ ا كا ػؿ ىطػاو الكي مواطيػة اللمو مازيػة القػيؽ مهػن طاللػة

لالتتاو مد ا ال اص ما و 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 ػنلن
يم ػػع لالكي مواطيػػة اللمو مازيػػة ت ػػا موثت ػػا السػػخطة االسػػتواتية ػػف ال ت ػػع المػػكيـ ميت ػػمو ى تا يػػة ل ػػا

االستواتية ف نؿ ما

م ليا

الكي مواطية اللمو مازية مهم ا أتك

ت ولة سيخن طية.

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

خػة متف ػينً

لؿ توت تؿ اله ي ة ف التطمو التاوي ن السالؽ عخن ياـ االستواتية 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

الكي مواطية ان ال ت ع المكيـ التن ت سك تاس

التاكلػػة .ت ػػا ي ػ

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

-1ال ي مز ان ظؿ ال ت ع االستواتن

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 ال تيػػاو سػػخطة اسػػتواتية أتثػػو أ ػػالة م مػػام مأ ػػكؽ ت ثػػينً لخطلمػػة العا خػػة

مأ خلية السع  .ما واو لكأ تكامؿ السخطة ق ا ة ها ة إللزاـ السخطة الثػموض لاتتسػاؼ أ طائ ػا متط يػو
فما ا ف اال ت ازية مالفساك مالخليوم واطية.

 -1ف لؽ ال اهيو السعلية سل

ثمت ا ف أيػة سػخطة لواػة لتػن لػم تا ػ

تلتػـ لاسػـ االسػتواتية .مأض

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

أياَ ًً تػاف االسػـ الػدض يطخمػه عخػن فسػه أم ال ميػة التػن ي سػ
ومو اللز ىلن ما ع السخطة ماست اووة اي ا هم ثمة متيييك ا

14

فسػه ىلي ػا مال اويػة التػن يواع ػا
خلية العظ ة ف السع .

ف ػماز

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 مالسػػتعاك اللػػز ثمػػة

ككاً ىلن السخطة ف نؿ ليا

تكامؿ السخطة ( ثاؿ ومسيا -ململ كا).

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

 -9ىف الػػكون الػػدض ي ػ
عخن

أف

وك اإل او ا

لكأ العزؿ السياسن ىلن الت او االستواتية.

ػػوا لػػه ػػف الت ػػاو السػػخطمية هػػم أف االعت ػػاك اػػن ل ايػػة الثػػمو االسػػتواتية

االستث ائية مأ ز ا ػف طػي اتػؿ (يػتـ دلػؾ امػط اػن ما ػة اال منلػا

الو عن) ملتف ان يو لاال

االستث ا ي

أف يتمف الت كض عكاك الثمو ليسالي

أ-ت ػػفية فمدهػػا اال ت ػػاكض يتػػمف عػػف طويػػؽ اإل ػ او ا
العن ا

أ ػػاـ ويػػال

-االعت اك عخن الكمو اللاسـ لخ اهيو السعلية متعلئت ا متلويت ا كااعاً عػف

م ف م ع يساوض

خلية السعلية.34

و يطػول صفال العمروسف
تخفة.

لت ه يت امل ا ف زامية

كي مواطية:

اال ت ػػاكية ماال ت اعيػػة مال دويػػة مت ػػفية

االست نلية المكي ة.

دلؾ أليا اً ف تمزيع السنل عخن ا

مالع ػؼ

ػالل ا ل ػا يمتقػيه

م فػاً ػف الكي مواطيػة ال ي تخػؼ ػف ليػت ال ػمهو

ي تػػف ال ظػػو ىلػػن الكي مواطيػػة االسػػتواتية 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 اإلعػنـ لػمواك ال ػاهيو ..الػخ.

ان

ػ ع المػ او او  .متتنعػ

توتي

أعخن ل مو تيفية أماو لوية يتن ـ ع لتماها الطلمن ال كيك مدلؾ ف نؿ ال ع ليف ا ستاؿ

الفئػػا

تخػػؼ ػمالن الليػػا اػػن ال ت ػػع سياسػػياً ما ت ػػاكياً

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

ا ا ػػن

الت ثيخية ما ستاؿ ال لاسو لخكي مواطية التن تماو ساوتة سا خة ل ػاهيو الطلمػة العا خػة مالفنلػيف م تخػؼ
التاكلػػة ا

ما ت اعياً ....الخ.

ػػوض اػػن

ػ ع المػ او او التػػن تم ػػه

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

تخػؼ أسػػتاؿ ال عيػػا

ماالتلػػاكا

متتفػػؿ لػػؽ اإلقػ او مالتظػػاهو ماللويػػا

ماللمػػمؽ السياسػػية مال ك يػػة

لػػالتوالط ػػع تفالػػة اللمػػمؽ اال ت ػػاكية ماال ت اعيػػة لاعتلػػاو تػػؿ دلػػؾ سػػومطاً قػػوموية لع خيػػة تلويػػو الع ػػؿ
- 34أل ك ليؿ ال نلن تتا

اليساو العولن م قايا ال ستملؿ تلويو علك ال فاو ستو
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وتز الللمت العولية ماإلاويمية ال اسػو

م اوسة الكي مواطية ال لاسو مالت ثيخية ماطنؽ 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 ال س ػػخطة ا ػػف اي ػػا أم اللت ػػـ السػ ػ

ماال ت اعية مالتعخيـ ...الخ ف هدا ال ت ع ال

يو

ل ػػؿ ت ػػؿ س ػػئم ا اال 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 .ف
هدة لياته ال لاسو ميعوا ا ميستطيع أف يتمف له وأض لكك اي ا.
ي تك دلؾ ىلن الكي مواطية ان واتز اإل تاا مالملكا

أم سػػوتة

ػ ػ اعية ..ال ػػخ ي ػ ػ

اإل 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 ا ساسن ال تيف الدض تممـ عخيه الكي مواطية ف أعخن
ا تعطن الفوك العاكض او ة ال اوسة الفاعخة مال ػآثو مال اوسػة ال ػاكو عػف عواػة

ف المػواو لتػمـ

ػػوك لػػؽ ال مػػك .هػػدا أس ػ ؿ ما ػ

الكي مواطيػػة التػػن

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

م سػػئملية ع ػاً مالكي مواطيػػة ي ػ

أال تف ػػـ عخػػن أ ػػا

ط ع ىلي ا هن كي مواطية ال ساوتة ان

هػدا المػواو سػما

ع المواو م ػف يسػاوؾ اػن

ػح أم أ فػػؽ .مه ػا يػتـ التػػكوي

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

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

ي ػ

أف

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

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

لالفعػؿ اػػن

الكملػػة ماػػن تػػؿ ػمالن ا سػػطة مالعن ػػا

يتمف لكأ ال ساوتة هم ا سان.36
لالعن ة ليف الكي مواطية م

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
متطػػول

اللعػك ان ػو لخكي مواطيػة االكي مواطيػة لويػة

لوض علك اهلل الكي مواطية ملممؽ اإل ساف ان المطف العولن

16

و ع سالؽ ص .747-740

ػػاكو

لخمم تس ح له لتلسيف سومط لياته ال اكية مال ع مية .ال 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 اال ت ػػاكية ماال ت اعيػػة .أف ال ػواع السياسػػن ع م ػاً
ال ػػخة عػػف ال

ػػمص لػػين لػ

يكمو ل عزؿ عف التطم او اال ت اكية ماال ت اعية ان اللنك.

ػػالح ال لاسػػو لألاػواك مال اعػػا

مال

37

خامسا ً تحفظات حول الديمقراطية البورجوازية
وال يخلى األمر من حفظان ج نً فنظىي ار ضن لنىم ارذية راب نث ارةى تىارينث حائنر ي

نذت رهن  .اراان

األمريئً ر ش دية راب ً ب رةعاً األف ل رلئلةث .رذية راب ث هً لئم األغلة نث .و غلة نث ارعنعا األمريئنً
ارف

ث مغربنث نن ارفئنم رذية راب نث نً ارىالين ج ارةقفنذت ح نى نلنً تةهنث صنة ر ث ا عن رج ن ري

ارجةهى ي

وارذية راب

وهة يعقةران ري ً صة ر ً والنذاً بئنل ارة ن ي ش لئنم حلنال ارنة د مانل اصنق ره

لقً اآلن ،وبلرال يئىن ارفئم دكق حى ينث س ارةن م ،حفقئنر ارفئنم ،وال حقن ق ألي ونىت و رينم مانر ،مهةن
ك ن حةث له رلا س ،ن يزالةه ً ارفئم.
مالػػكي مواطيا

ا

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

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 االسػػتواتية التػػن تتػػيح لخ ػػاهيو التاكلػػة مهػػن ا
ت ع أف تلتـ فس ا ل فس ا عف طويؽ

ثخيف ي ثخمف

خليػػة اػػن تػػؿ

الل ا السياسية ماال ت اكية.

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".

ػ ػػو ي تػ ػػو أ ػ ػنً 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 ا ل از السياسية ملتف ان ال ظ ا

- 37اللم خة تتا
38

38

يو كمو العكك الثا ن أتتملو  4001الماهو 30

ك .خيؿ لسف خيؿ اللؿ ان االستواتية

ال اهيوية.
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"ل ػػين ه ػػاؾ ا ػػن وأض

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 االستواتية مالدض ا او هم كيتتاتموية اللػز الخي ي ػن

المالػػك مال ظػػاـ الس ػ ملن ملػػين ال ظم ػػة االسػػتواتية التػػن لػػـ تتػػف م ػػمك أ ػنً يمالخػػه ا يػػاو كيتتاتمويػػة

اللمو مازيػػة دا
المل ػػك

ال

ػػزض هػػدا االتلػػاك مهػػدة

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

ازه ػػا ا ي ػػاو ت ول ػػة ال ػػو مت ول ػػة الس ػػوؽ ف تخي ػػا م ػػه مال ػػك لع خ ػػة مال ػػك أال 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 ال س ػػتملؿ ل ػػا مال سػ ػتملؿ لخلمو مازي ػػة االع ػػالـ تخ ػػه يمل ػػؿ عخ ػػن

ا ل 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 ً
يعػاً ي تظ ػمف اػن

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

مل ػػين أل ازلػ ػاً سياس ػػية .مل ػػدا ال ع ػػن ا ػػمف ال س ػػتملؿ لخ س ػػاط ا هخ 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 تتنس ػػن ه ػػن ل ي ػػة الث ػػمو ال ػ ػ اعية مال ت ػػع الل ػػكيت لم ي ػػه :االس 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 اإل سا ن مال أ ؿ ىدا ساوت ا ان

الكي مواطن السخ ن مال أع ن لدلؾ ا ل از
آسسا

ال وتم

هم الكي مواطية أساس ا الثماان هم ملػك ال سػتوؾ

يا ة ال لاكض ال ستوتة ف نؿ آسسا
لؿ آسسا

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

سئملة عػف ال ػلة مالللػت العخ ػن مالتعخػيـ ماإلعػنـ متػؿ هػدا لػف يػتـ ىال عخػن أسػان تػيف ػف

اإل نل الثماان أمالً ملين السياسن أم اال ت اكض.39
ملعػػك

اليساو ال

سئملة عػف التطػمو

ػػف هػػدا العػػول ل م ػػؼ ا لػ از السياسػػية االسػػتواتية معػػكك ػػف الميػػاكا

دا

الثمػػؿ اػػن لوتػػة

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

الملمؿ ليسن الكي مواطية اللمو مازية مت امزها ان
 39ك.علك ال عـ تخي ة تتا

اليساو العولن م قايا ال ستملؿ

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

و ع سالؽ ص .419-411
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ال لاسػػو مق ػ اف اللمػػمؽ اال ت ػػاكية ماال 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

الز ػػة امػػط لم ػػمؿ المػػمض االسػػتواتية ىلػػن السػػخطة لػػؿ هػػن قػػومو اػػن ولخػػة اال تمػػاؿ ىلػػن االسػػتواتية ماػػن
ال ت ع االستواتن فسػه ميػم ز الػكتتمو سػ يو أ ػيف هػدا ال كيػك لمملػه "الكي مواطيػة ت ثػؿ ال لػمو ا ساسػن
ف أ ؿ تطميو الثمو لم االستواتية .اخيس

ف أ ؿ تممية ال زعة االستواتية.

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

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

–لممؽ اإل ساف ملوية الوأض ما ا ػة آسسػا

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

ال ولية ا

ة ف ليت ال ق مف اال ت اعن ااالتتفا لالكي مواطية الستخية كمف ا

اإل نلا

اال ت اعية اللك أف يآكض ىلػن تاويتػاتيو لخكي مواطيػة يسػتليؿ أف تػكااع ال ػاهيو ع ػه ملالتػالن

اللك أف تظؿ ال ظـ عوقة ل اطو اال من

االكي مواطية ع ك ا ال ستملؿ ل ا ىال ىدا

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

د ان االعتلاو أه يػة
ل

ان الػولط لػيف

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

اال ت ػػاعن اإل ػػنلن ات تخػػؼ اػػن دلػػؾ عػػف الكي مواطيػػة الخيلواليػػة ملػػيف الت ػواـ اسػػتمنلية ال لػػاكو السػػعلية
ات تخؼ ان دلؾ عف

اوسا

اللتـ السعلمض.
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