نحو رؤية مشتركة للديمقراطية بين التيارات السياسية في مصر
ندوة "تعزيز مساعي الديمقراطية في مصـر” بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية
باألهرام ،فندق إيتاب  -اإلسماعيلية 53-51مارس 6002

وثيقة نحو مفيوم مصرى لمديموقراطية
إعداد:محمد السيد سعيد
مقدمة:
- 1ال بػػد ف دبػػد ه م مػػىـ مدػػره اطددمىاراطدػػة بػػمالر راؼ بػػالف مدػػر نػػل جػػز ال د جػػز مػػف اامج مػ

اادىال ,ى ف ااددمىاراطدة اا ل نعندمم نل فل ااجىنر طؾ اا ل جرب مم اابشردة ىطمحػت امػم فػل دىؿ
كثدرة مف دىؿ ااعماـ ,ى نمم نبنل رطل خبرات مش ركة بدف مخ طؼ ااشػعىب ,ىادسػت شػد م دػ ـ عرد ػ

ألىؿ مػ ػرة ىال ن ػػل م م ػػىـ د خ ػػذ عسػ ػ م كم ػػم ح ػػدث م ػػثة ف ػػل دىؿ حط ػػؼ ىارس ػػى ااس ػػمبقة مػ ػ م م ػػىـ

ااددمىاراطدػػة ااشػػعبدة ,ى م ػ دىؿ خػػره ال ددمىاراطدػػة اس ػ خدمت اام ػػمندـ اط مىد ػ رطػػل مممرسػػمت
شمىادة ى سططدة بعددة كؿ اابعد رف ااددمىاراطدة.

- 2البد بضم ف دبد ه م مىـ مدره اطددمىاراطدة بمالر راؼ بالف مدر نل ادضم كدمف ثقمفل م مدز
ىمن مػػل اا ػػل ر ػػدد م ػػف ااػػدىا ر ااحض ػػمردة اام داخط ػػة ,كم ػػم ف امػػم ظرىفم ػػم االا د ػػمددة ىاالج ممرد ػػة

ااخمدػػة ,ى قمادػػدنم ااسدمسػػدة اامم ػػدة ىاام جػػذرة ىخمدػػة فدمػػم د عطػػؽ بما الكدػػد رطػػل اػػدـ ااعدااػػة ,ى نمػػم
اػػمدرة رطػػل اث ػ ار م مػػىـ ااددمىاراطدػػة ىاا م ػ ب جربػػة دػػدطة ال قػػىـ رطػػل قطدػػد ى نس ػ ا درنػػم مػػف

اا جػػمرب ,ى ف اا ػػىؽ ا جربػػة ددمىاراطدػػة دػػدطة ال دمكػػف ف دعنػػل االجحػػمؼ بػػاله شػػكؿ مػػف األشػػكمؿ

بماقدـ اامش ركة اإلنسمندة ى بمامبمدئ ىاامعػمددر األسمسػدة اطددمىاراطدػة ,ىانمػم دعنػل جسػدد نػذق ااقػدـ
بدىرة س جدب اطحمجمت األددطة ىاامشرىرة اكؿ ااقػىه االج ممردػة ااكبػره ,ىاحمجػمت ااػبةد ككػؿ,

ىاطضرىرات اا ل دمطدمم اا كىدف ااثقمفل اا ردد امدر.

- 3ىمػػف اام دػػد ف ن كػػد دضػػم رطػػل ف ااددمىاراطدػػة ادسػػت مجػػرد نظػػمـ سدمسػػل ى كدػػمف اػػمنىنل شػػكطل
فحسب ,ى ف امم ممندة ى فحىه د طمسػمم اانػمس بما جربػة ىبمامممرسػة ادضػم ,ى ف كػؿ اسػ خداـ اقمرػدة
امنىندة شػكطدة ددمىاراطدػة ا حقدػؽ ن ػم ع معمكسػة اطمػدؼ منمػم ى اط ػرض ااػذه ىضػعت ا حقدقػ نػل

غػػدر بماددمىاراطدػػة ىاجحػػمؼ بمػػم .ىمػػف نػػذا اامنططػػؽ فمن ػ دجػػب ف نض ػ ندػػب ردننػػم اا حػػىه
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ااجىنردػػة اطددمىاراطدػػة فػػل كػػؿ ااعدػػىر ,ىنػػل نمػػم اانظػػمـ ااػػذه دقػػىـ رطػػل سػػططة ااشػػعب ىسػػدمدة

األمة.

- 4ىبدىرة رممة فمف اامممرسة ااددمىاراطدة نل ااجمنب األكثر نمدػة ,ىنػل ػ ـ رطػل ثةثػة مسػ ىدمت:
مبمده رممة ى سمسدة ال دجىز خرامم ىال دقبؿ ف د ـ نظدممم بدىرة ده اال مدػمدر مم ,ى نظػدـ

محدد اطعةاة بدف سططمت اادىاة ىاامج م

شمؿ قردب ااسططة اطشعب ,ىبنم نظمـ ندمبل دقػىـ رطػل

االن خمبمت ااعممة اادىردة ىاانزدمة ,ىنظمـ حكـ دقىـ رطل مبد حكـ األغطبدة م االح راـ اا مـ احقىؽ

األاطدة ,ىىض ضممنمت حىؿ دىف ركدز ااسططة ى اح كمرنم ى البددنم ,م ىض األسس ااسػطدمة
اا ل ضمف مممرسة ااحكـ بدىرة فعماة ىفل حدىد حكـ ااقمنىف.
- 5ى ح مج ااددمىاراطدة اال شرىط ممدددة سمسدة ,ىنل شرىط سمح ب طىر ددمىاراطل سطدـ ىدحل
دىف ف كىف بذا مم جز ا مف عردؼ ااددمىاراطدة .ى شمؿ نذق ااشرىط ااعنمدر األسمسدة اا مادة:

) اس قةؿ اإلرادة ااىطندة :اذ دس حدؿ ف عدش ااددمىاراطدة فػل ظػؿ فقػداف االسػ قةؿ ااسدمسػل ىااحػد
األدنل مف االس قةؿ االا دمده ااىطنل .ىبدنمم ان مل ردػر االسػ عممر اا قطدػده ,ىال ىاجػ مدػر
خطػ ار دانمػػم بػػمح ةؿ جز ػػل ى كطػػل أل ارضػػدمم ى رابمػػم ااػىطنل فمنمػػم عػػمنل مػػف مسػ ىه مر ػ اط مدػػة
مػػف اا بعدػػة االا دػػمددة ىاا عػػرض االس ػ ار دج  ,األمػػر ااػػذه د قػػدنم جمنبػػم كبد ػ ار مػػف اس ػ قةؿ ااق ػرار

ااىطنل .ىبدىف إغةؽ نمفذة االنكشمؼ االا دمده ىاالس ار دجل ددعب دىر حقدؽ ااددمىاراطدة,
ألف ااق اررات ااحقدقدة اا ل ثر رطل رفمندة ااىطف ىاامىاطف ددر فل نذق ااحماة رف اىه خمرجدة

ممدمن ػػة .انن ػػم ن ك ػػد رط ػػل ض ػػرىره اانم ػػىض االا د ػػمده اا ػػذه دحق ػػؽ ااح ػػد األدن ػػل م ػػف االسػ ػ قةؿ
االا دمده ,كمم ن كد رطل ضرىرة بنم ى طىدر اامنعة االس ار دجدة اامدردة سىا بدىرة من ردة ى
بما عمىف م اادىؿ ااعربدة ىاادىؿ اامحبة اطسةـ.

ب) اا ىافؽ رطل ااقدـ ااجىنردة اطمج م ى ركمف ثقمف ااىطندة م ااىرل بمإلضمفمت ااعظدمة اا ل دمكف
ف ده إادمػم اامممرسػة ااثقمفدػة ااخةاػة ىاألدػدطة اا ػل ػرجـ األنػداؼ ااسػممدة ىاألسمسػدة اطمج مػ

ىاألددمف ااسممىدة .ىنع قد ف ننمؾ ضرىرة رطل اا ىافؽ رطل اادىر ااكبدر ااذه دطعب اإلسةـ ى طعب
اامسدحدة فل كىدننم ااثقمفل ىاألخةال ااقىمل .ف عزدز نذا اادىر مططىب ىضرىره .ىدجب اابنم

رطػػل ااقػػدـ األخةادػػة اارفدعػػة اا ػػل رس ػ مم اامسػػدحدة ى كػػدنم اإلسػػةـ فػػل رض مدػػر ,ىفػػل نسػػدجمم

ااحضمره ىاامج معػل .اف جمنبػم مػف نػذا اا ىافػؽ دقػىـ رطػل اسػ بعمد بنػم دىاػة ددندػة بمعنػل مػنح ه
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جممر ػػة -ىخمد ػػة رج ػػمؿ ااعط ػػـ اا ػػددنل -ام د ػػمز حك ػػـ اا ػػبةد .ىبمامقمب ػػؿ ف ػػمف بن ػػم اادىا ػػة ىنظممم ػػم
ىسدمسم مم دجب ف ال ددطدـ ى د نماض م ادـ سمسدة اطددندف االسةمل ىاامسدحل.

ت) ىال شػػؾ ف اا ىافػػؽ رطػػل ااقػػدـ ااسدمسػػدة ىاألسمسػػدة فػػل كػػؿ اامج معػػمت ااددمىاراطدػػة دشػػكؿ شػػرطم
ب ػػددمدم .ىدج ػػب بد ػػىرة خمد ػػة اا ىاف ػػؽ رط ػػل مع ػػمنل االر ػػراؼ ب ػػمالخر ىاا س ػػممح ااسدمس ػػل ىاا ك ػػره
ىحقىؽ اامىاطنة اام سػمىدة ىااممػة اامممرسػة ااسدمسػدة رطػل امرػدة اامشػمركة فػل ااػىطف ىاامسػمىاة فػل
حقىؽ اامىاطنة ىاس بعمد كػؿ دػىر اا مددػز رطػل سػمس ااػددف ى ااجػنس ى األدػؿ ااعراػل ى جمػة

اامدةد ىاالاممة ى ه ار بمر غدر شخدل خر .ىدجب بدىرة خمدة ف ـ مكمفحة جمدػ دػىر
ااطم دة ى الكدد ااىحدة ااىطندة ى بعمد اام سسمت ااددندة رف اامجمؿ ااسدمسل ,ىار بمرنم م ارفػؽ رممػة
م ىحة ىم محة اطجمد درسمم شخمص د م عىف بمالح راـ ااعمـ رطل ال دسمح امـ بمزاىاػة ااىظػم ؼ
ى األدىار ااسدمسػػدة ااحزبدػػة ثنػػم ش ػ ؿ ىظػػم مـ ااددندػػة .ىفػػل ااحػػد األدنػػل دجػػب إاممػػة ااعةاػػمت

ااددندػػة رطػػل سػػمس اا سػػممح ىاالح ػراـ اام بػػمدؿ ى حدػػدف اامعق ػػدات ااددندػػة مػػف اامػػز ىااسػػخردة ى

االنمن ػػة ,دىف اجح ػػمؼ بح ػػؽ اامنماش ػػة ااعماط ػػة ىاام د ػػدة اك ػػؿ األفك ػػمر ىااند ػػىص ى اامممرس ػػمت ف ػػل
سدمامت ضمف حردة اابحث ىاالبداع.

ث) اننم نع بػر دضػم ف حقدػؽ ااحػد األدنػل مػف اانمػىض االا دػمده ىاامج مػ شػرط ضػرىره امىادػطة
ى نمد ػػة جرب ػػة ددمىاراطد ػػة ذات معن ػػل ىامبط ػػة اطحد ػػمة ىاالزدن ػػمر .ىف ػػل ن ػػذا ااس ػػدمؽ ,ف ػػمف ه نظ ػػمـ
ددمىاراطل فل مدر د قد جمنبم كبد ار مف ضرىر اف اـ دمكف اامج م مف االنطةؽ اانمىضػل فػل

اامجمالت االا دمددة ىاالج ممردة ىااثقمفدة ىاحداث اطدعة نمم دة م اا قر ىاا خطؼ.

أوال :المبادىء األساسية لمحكم الديموقراطى

جػػب ف د ػ ـ اا ػرار جمد ػ ااحقػػىؽ األسمسػػدة اةنسػػمف ىاامندػػىص رطدمػػم فػػل ااشػػررة اادىادػػة احقػػىؽ 1د
االنس ػػمف ,ىبد ػػىرة خمد ػػة ف ػػل ااعم ػػددف اا ػػدىاددف اطحق ػػىؽ اامدند ػػة ىااسدمس ػػدة ىااحق ػػىؽ االا د ػػمددة
ىاالج ممردة ىااثقمفدة بمر بمرنم مبمده جىنردة فل اانظمـ ااددمىاراطل فل مدر.

- 2ىبد ػػىرة خمد ػػة دج ػػب قن ػػدف االر ػ ػراؼ بحق ػػىؽ اا عبد ػػر -ىخمد ػػة ف ػػل ااد ػػحمفة ىمن ػػمبر االر ػػةـ
اامخ ط ػػة -ىااحػػؽ فػػل اامعطىمػػمت ىحقػػىؽ اا جم ػ ىاا نظػػدـ اامػػدنل ىااسدمسػػل بمػػم دضػػمف ىدعػػزز فػػل
ن ػػس ااىاػػت اا عدددػػة ااسدمسػػدة .دعنػػل ذاػػؾ ااحػػؽ فػػل السػػدس ىام ػ ةؾ اادػػحؼ ىااقن ػىات االذاردػػة

ىاا ط مزدة ,ىااحؽ فل السدس ااجمعدمت األنطدة ىاام سسمت ااخمدة ,ىاادماىنمت ىاا جمعمت ىاامنمبر
ااثقمفدة ىاانقمبمت ااعممادة ىااممندة ىغدرنم مف اامنظمػمت ىااجمعدػمت ااسدمسػدة ىاامدندػة بحردػة ىبػدىف
3
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حمجة اطحدىؿ رطل رخدص ,رطل ف ػ ـ مزاىاػة نػذق ااحقػىؽ بدػىرة سػطمدة ىرطػل ىجػ ال دجحػؼ
بحقىؽ االخردف.

- 3دمثؿ مبد حكـ ااقمنىف حجر اازاىدة فل اانظمـ ااددمىاراطل ,ىدجب ااقدمـ بمدةحمت شردعدة شممطة
ا طمدػػر اا قندنػػمت اامرردػػة فػػل مدػػر مػػف كػػؿ ااخػػرىؽ ااجسػػمدة احقػػىؽ االنسػػمف ىااحردػػمت ااعممػػة
ىمبػػمده ااعدااػػة ىاامسػػمىاة ,ى مكػػدف اانظػػمـ ااقضػػم ل مػػف ام ػ ةؾ اادم ػ ااخمدػػة فػػل طبدػػؽ ااقػػمنىف
ىمػػد حممد ػ اطجمدػ بػػدىف اسػ ثنم ىرطػػل اػػدـ اامسػػمىاة ,ى نجمزردااػػة نػػمجزة ىسػردعة .ىدجػػب ف دسػػمح

اانظػػمـ ااسدمسػػل ب ػ ح اابػػمب مػػمـ ااحػػؽ فػػل رف ػ – ى حردػػؾ -ااػػدرىه ااعمىمدػػة ا حقدػػؽ اغ ػراض
ى نداؼ رممة

ؽ م ااقدـ اامرردة فل اامج معمت ااددمىاراطدة ,ىال دمدر رطل ه نحى ااحردػمت

ىااحقىؽ األسمسدة اةنسمف ,ى دخؿ فل ااحدمة ااخمدة اال فل ضدؽ ااحدىد ىبمم د ؽ مػ فضػؿ
اامعمددر فل جمد اانظـ ااقمنىندة.

- 4شمؿ ااحقػىؽ األسمسػدة فػل اامج مػ ااػددمىاراطل اسػ قةؿ اام سسػمت ااددندػة ,ىدػدىر اػىاندف ػ ح
ااب ػػمب م ػػمـ االخ د ػػمر ااح ػػر سػ ػىا بما د ػػىدت ى اا ارض ػػل ى ااىس ػػم ؿ األخ ػػره اامنمس ػػبة امسػ ػ ىدم مم

ااقدمددة.

- 5ال دمكف اا دؿ بدف ااحقىؽ اامدندة ىااسدمسدة ىااحقىؽ االا دمددة ىاالج ممردة ,بؿ نمم غدر امبطدف
اط دؿ ىم كممةف .ىفضة رف االر راؼ بمامطكدة ااخمدة ىاامطكدة اا عمىندة ىااعممة ,دجب ف دط ػزـ
ه نظػ ػػمـ ددمػ ػػىاراطل بالىاىدػ ػػة اا ػ ػ ةع اا قػ ػػر ,ىضػ ػػممف مػ ػػد مظطػ ػػة اا ػ ػػالمدف اادػ ػػحل ىشػ ػػبكة األمػ ػػف

االج م ػػمرل اطجمدػ ػ بم ػػم دض ػػمف ااحمج ػػمت األسمس ػػدة .ق ػػدـ اامممرسػ ػة ااددمىاراطد ػػة ب الكد ػػد ىد ػػدمنة
اا ىازف فل اامدماح بدف ااقػىه االج ممردػة اامخ ط ػة ,ىذاػؾ مػف خػةؿ عػدد سػمادب االن ػمج ىضػممف
رطل مس ىه ممكف مف ردااة اا ىزد .

ثانيا :الحكم الديموقراطى

- 1عنػػل ااددمىاراطدػػة سػػدمدة ىسػػططة األمػػة ىااشػػعب ,ىدجػػب ف حػ ظ اامممرسػػة ااسدمسػػدة اا عطدػػة رطػػل
نذا اامعنل بكؿ ااىسم ؿ ااممكنة .فمضمفة اال ااىسػم ؿ ااندمبدػة دجػب ف شػج ااقػىاندف ىاامممرسػمت
اا عطدة رطل مشمركة اامػىاطندف كػالفراد ىبمر بػمرنـ ند ػمت ى جمعدػمت رمىمدػة اطم سسػمت ااعممػة فػل

ا خػػمذ ااق ػ اررات ىدػػن ااسدمسػػمت .اف مس ػ ىدمت معندػػة مػػف ااددمىاراطدػػة اامبمش ػرة دػػمرت ممكنػػة بػػؿ
ىضرىردة ا رجمة مبد سدمدة ااشعب ,ىسػطط  ,مػف خػةؿ كػؿ ااىسػم ؿ ااضػرىردة اط عػرؼ رطػل ا ار ػ

فل ااسدمسمت اامخ ط ة.
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- 2قػػىـ اا جربػػة ااددمىاراطدػػة اامد ػردة رطػػل قردػػب ااسػػططة اطشػػعب بش ػ ل ااىسػػم ؿ ىرطػػل رسػػمم نظػػمـ
فعػػمؿ اطحكػػـ اامحطػػل د ػػدح اطمج م ػ رطػػل مس ػ ىدم ااقمرددػػة فردػػة ااسػػدطرة رطػػل ااشػػرىط اامبمش ػرة
اطحدمة االج ممردة ىسططة ا خمذ ا اررات سمسدة احشد ى عب ة ااقدرات مف جػؿ اا نمدػة ىاطػةؽ اػدرات

اانمضة .ىدػ ـ ان خػمب جمدػ مسػ ىدمت االدارة ىااحكػـ اامحطػل مػف رمػد ااقػره ح ػل اامحػمفظدف ,كمػم
د ـ ىض خطط ا عزدػز اا ػرابط اامج معػل ىاسػ عمدة حػس ااجممرػة ىاالنطػةؽ منمػم ا حقدػؽ اانمػىض

بمػم فػػل ذاػػؾ األشػكمؿ اامخ ط ػػة اط ضػػممف االج مػمرل ى ػػىفدر األمػػف ىااحممدػة ,دىف اجحػػمؼ بػػما رد ى

حقىا ىحردم  .قردب ااسططة مف اانمس نل نـ مجمؿ اةج ممد ىاالضمفة اال اا جربة ااددمىاراطدة
اامدردة ,ىدجب ف ح بمب االج ممد فل نذا ااحقؿ اال ادل حد ممكف.

- 3قػػىـ اا جربػػة ااندمبدػػة اامد ػردة رطػػل الكدػػد سػػططة ااشػػعب ,ىذاػػؾ مػػف خػػةؿ الكدػػد اادػػطة اام ىادػػطة
ىااحمدمة بدف اانىاب ىنمخبدمـ ,ىف ح اابمب ممـ اانمخبدف امحمسبة نىابمـ فل ه ىات ,ىاا ػزاـ اانػىاب

بمس ش ػػمرة ن ػػمخبدمـ ح ػػىؿ مخ ط ػػؼ ااقض ػػمدم اا شػ ػردعدة ىاارامبد ػػة .ى م ػ ػ اامسػ ػ ىدمت ااندمبد ػػة اامخ ط ػػة

بسططمت حقدقدة شردعدة ىرامبدة.

- 4ىد السس اانظمـ اادس ىره اامدره رطل مػزج مة ػـ بػدف خدػم ص اانظػممدف اار مسػل ىاابرامػمنل بمػم
دعػػزز سػػططمت اابرامػػمف ىدض ػػمف فػػل ن ػػس ااىا ػػت كبػػر اػػدر ممكػػف م ػػف ػىازف ااسػػططمت .ى ش ػػكؿ

ااحكىمػػة مػػف ااحػػزب ى األح ػزاب اا ػػل م ػ بالغطبدػػة فػػل اابرامػػمف ,ح ػػل اػػى كػػمف ر ػػدس ااجممىردػػة
من خبػػم ىد م ػ بدػػةحدمت حقدقدػػة فػػل مجػػمالت دسػػمدمم اادس ػ ىر .ىدجػػب ىض ػ دس ػ ىر جددػػد دنقػػؿ

مدػػر ااػػل اانظػػمـ ااػػددمىاراطل بدػػىرة حمسػػمة ,ىذاػػؾ بىاسػػطة جمعدػػة دسػ ىردة شػػكؿ بنسػػبة ااثطثػػدف
بمالن خػػمب ااعػػمـ ,ىبنسػػبة ااثطػػث مػػف شخدػػدمت رممػػة ىرطمدػػة ىفكردػػة ىشخدػػدمت خػػره مشػػمىد امػػم
بمادىر اابمرز فل ااحدمة اامج معدة ,ى بمنجمزات خمراة ى مثدؿ اطمرمت اس ار دجدة مف اامج م .

جػػب فػػل كػػؿ األحػىاؿ ضػػممف االسػ قةؿ اا ػػمـ اطنظػػمـ ااقضػػم ل ,ىدكػػىف اانم ػػب ااعػػمـ محممدػػم اطشػػعب 5د
ىحمفظػػم احقىاػ اامدندػػة ىااسدمسػػدة ,ىدػ ـ ان خمبػ امػػم فػػل دػػىدت شػػعبل رػػمـ ى مػػف جمنػػب ااجمعدػػة
ااعمىمدػػة امحكمػػة ااػػنقض ى بىسػػم ؿ خػػره ضػػمف ف د م ػ بمالسػ قةؿ رػػف ااسػػططة اا ن دذدػػة ,ى ف
دقىـ بدىرق ااعداال بمم د ؽ م نص ىرىح ااقمنىف ىاادس ىر ىاامىاثدؽ اادىادة احقىؽ االنسمف.

 السس مجطس ااىز ار مف ااحزب ى األحزاب ذات األغطبدة فػل اابرامػمف ,ىدحدػؿ رطػل ثق ػ ىدمكػف 6د
اطبرامػػمف ااماػػة ااحكىمػػة ى ه ىزدػػر منمػػم .ىدجػػب ف دكػػىف اطمجطػػس اخ دمدػػمت ذا دػػة ىخمدػػة بػ

ىمس قطة رف ااػر دس ح ػل فػل ظػؿ نظػمـ دحمػؿ مةمػح ر مسػدة .ىدمكػف اطػر دس ىاامجطػس ف د شػمى ار
5
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حىؿ ااى ازرات ااسدمددة ,ىاكػف مدػر ططػ اطدػىـ ااػذه دكػىف فدػ جمدػ ااػىز ار ىاا ن دػذدىف األخػرىف

مدندىف ,ىات اخ دمرنـ ى ان خمبمـ ا ىال ىظم مـ.

- 7ال دمكف االجحمؼ بحقىؽ األاطدة فل اانظمـ ااددمىاراطل .ىدمكف األاطدػة اابراممندػة ف شػكؿ حكىمػة
ظؿ ,ى ف شمرؾ ب عمادة فػل اارامبػة رطػل دا ااحكىمػة اا عطدػة ى ف ق ػرح ااقػىاندف ىاا شػردعمت فضػة
رف كؿ ااىظم ؼ ااندمبدة األخره.

جػب ف دضػمف اانظػمـ ااػددمىاراطل ف م ػ االدارة ااعممػة بقػدرات حقدقدػة ,ى ف مثػؿ رنىانػم سػػطدمم 8د
الس مرار اادىاة م

در ااحكىممت .ى طط األمة اامدردة اال مىاؼ مس قبطل دمكف االدارة ااعممة

مف ااقدمـ بىظد مػم خدػر ادػمـ بمر بمرنػم ااقدػمدة ااطبدعدػة اط نمدػة ىاانمػىض ااػىطنل ,ىنػى مػم دجػب ف

د ػ ـ مػػف خػػةؿ ارػػمدة بنػػم منظىمػػة دىاػػة ذكدػػة ,جنػػد اىظم مػػم رطػػل مس ػ ىدمت ااممػػمرة ااممكنػػة ,ىال
عممػػؿ كمس ػ ىدع اطمػػىظ دف ى كمادػػة الم دػػمص اابطماػػة .ىد ػ ـ ارػػمدة عردػػؼ دىر اادىاػػة دىردػػم بمػػم

دضمف ف قىـ بالدىارنم اا قطدددة ىاا نمدة بك م ة رمادة ى ف شكؿ امطرة اطمج م  ,ىخمدة فدمم د دؿ

بما نمدة اابشػردة ,ىح ػز ى شػجد االبػداع اا كنىاػىجل ىااعطمػل ىااثقػمفل ,ى ػىفدر اامعطىمػمت ىاامكىنػمت
األخره ااضرىردة الطةؽ ادرات اانمضة فل مدر.

ثالثا :الضمانات األساسية لمنظام الديموقراطى

- 1دجب إدجمد اد دس ىردة ضمف ردـ اامسمس ى االجحػمؼ بمانظػمـ ااػددمىاراطل ح ػل مػف جمنػب غطبدػة
براممندػػة من خبػػة ىاػػى كمنػػت سػػدطر رطػػل ى ح كػػر اابرامػػمف .ىدىف االجحػػمؼ بماحدػػمد ااسدمسػػل اطق ػىات

اامسطحة ىاىات األمف دجب ف قىـ نذق ااقػىات بحممدػة اانظػمـ اادسػ ىره ااػددمىاراطل ,ى ف ضػمف رػدـ
حردػػؼ آادم ػ ػ اادسػ ػ ىردة امدػػطحة ح ػػزب ى حرك ػػة دػػم كمن ػػت .ىدمك ػػف اضػػممف ن ػػذا اا ػػرض ف د ش ػػكؿ

مجطس دس ىره دضـ فعمادمت م نىرة ى شمؿ رجمؿ اضم ىرسكرددف بحكـ منمدبمـ احممدػة اادسػ ىر ى

اطقدمـ بمبمشرة مممـ ااسدمدة ااعطدم.

 كد اانظمـ ااددمىاراطل رطل مبد اامسم طة ,ىدكىف جمدػ مػف د ىاػىف ااىظػم ؼ ااعممػة اا ن دذدػة ىااندمبدػة 2د
مسػ ىاىف مػمـ ااشػعب ىاامد ػمت ااندمبدػة ى مػمـ ااقضػم رػف جمدػ

دػرفم مـ ثنػم ػىال ىظػم مـ ,ىدم نػ

رطدمـ مممرسة ه نىع مف األرممؿ ااخمدة ى إجػ ار رمطدػمت رمػمؿ ثنػم ػىال ىظػم مـ .ىدم نػ رطػل
ىالدنـ ى امربمـ مف اادرجة األىال ااقدمـ بالرممؿ ر بط ى خ طط م ىظم ؼ بم مـ ااعممة ,ى ااعكس.

ػ ػ ـ ىضػ ػ ح ػػدىد اد ػػىه رط ػػل م ػػدد ػػىال ااىظ ػػم ؼ ااعمم ػػة ,بم ػػد دف فق ػػط ,ى رش ػػر س ػػنىات م د ػػطة ى 3د
م قطعة.
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ج ػػب ػػىفدر اد ػػة ض ػػمف مثد ػػؿ اانس ػػم ف ػػل مخ ط ػػؼ اامسػ ػ ىدمت ااندمبد ػػة ىاا ن دذد ػػة بنس ػػبة ال ق ػػؿ ر ػػف 4د
اارب /ااخمس.

- 5دعد األابمط جز ا ال د جز مف نسدع األمة ,ىدجب ضممف ف د ـ ان خمب ىاخ دمر شخددمت ندمبدة ابطدة
رطػػل جمد ػ اامس ػ ىدمت مػػف خػػةؿ آادػػمت ال سػػمل ى دنظػػر إادمػػم بماضػػرىرة بمر بمرنػػم نىرػػم مػػف اا مثدػػؿ

اانسبل.

- 6شكؿ سططة مس قطة إلج ار االن خمبمت ااعممة رطل كؿ اامس ىدمت ,ى م
ىبمىارد دقررنم شرد دحمفظ امم رطل نذا االس قةؿ.

نذق ااسػططة بحممدػة دسػ ىردة,

المناقشات
 حسن نافعة(رئيس الجمسة):
7
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نم ر قد ف نذق ااىراة دسمة ًّ
كمػم نػم ة
جدا ،اكف اا عقدب رطدمػم نػى فػ حػد ذا ػ مشػكطةن ألف ننػمؾ ًّ

مف األفكمر ،ننمؾ اضمدم ظف نمم اف ثدر دة خةفمت ،ىف اامقمبؿ ننمؾ اضمدم خره س ثدر خةفمت.

ننمؾ اضمدم طرح مجػرد رغبػمت اكنمػم ح ػمج إاػل آادػمت ...رطػل سػبدؿ اامثػمؿ مىضػىع األابػمط مػثة

ػر ...اكػف ال حػد
دح مج آادة ا مثدؿ األابمط ال كىف ادة طم دة ،ىف ن س ااىات دجب ف كػىف شػد م مب ك ا
دعطـ مم ن بماضبط ،ىال حد ح ل فكر فدمم ،مم اآلادة اا

محىر طم دًّم ى آادة طم دة مثؿ نظـ اامحمددة اا
ا
نذا

سمح األابمط ب مثدؿ حقدق  ،ىاكػف دىف ف دعػد

نرفضمم.

فػػما كرة اػػد بػػدى ب اراػػة ىجمدطػػة جػ ًّػدا ،ىاكػػف ىضػػعمم مىضػ اا ن دػػذ نػػى ااػػذد اػػد دثدػػر اإلشػػكمادمت ،ى جػػد

ن سؾ ف نممدػة اامطػمؼ ػدخؿ فػ رمطدػة خدػدص ى رمطدػة محمددػة بماضػرىرة ،ى دػبح رطػل اامنزاػؽ

ااخطر ااذد ال نردد كطنم ف ندخؿ فد .

نػم ا ػرح ىنحػف ننػماش نػذق ااىثدقػة ف نقسهػممم اػن س اا قسػدـ ااػذد اسػم ااػدك ىر محمػد ااسػدد سػعدد

فػ ىرا ػ ن ألف ااىراػػة مقسػػمة اثةثػػة جػ از  :ننػػمؾ اامبػػمدئ ااعممػػة اطمج مػ ااػػددمقراط كمػػم ن دػػىرق ،ىننػػمؾ
مقدمػػة نػػم ره نمػػم طىدطػػة ،ى ره بعػػض األفكػػمر اا ػىاردة بمامقدمػػة منقىاػػة ف ػ األج ػ از األخػػره ،ىبما ػػما نػػؿ

ننمؾ ضرىرة دة امقدمة طىدطة بمذا ااشكؿ؟ ىنؿ ننمؾ ضرىرة ا كرار نذق األفكمر؟

بعد نذا اا قسـ ا رح ن إذا كمف ننمؾ نقمط خةفدة دجب ف نحدرنم ثـ ننماشػمم  ،ىنحػمىؿ ف نحسػـ

مم نى امبؿ اطحسـ مف نذق ااخةفػمت ،مػم اانقػمط ااخةفدػة ج ًّػدا ىاا ػ

ح ػمج إاػل مزدػد مػف اانقػمش فػالا رح اف

نخرجمم بعددا رف اامنماشة ااراننة ىنجعؿ اا عطدقػمت رطدمػم كػىف ربػر مػثة اا ىادػؿ ربػر اإلن رنػت ى شػ

مػػف نػػذا ااقبدػػؿ ح ػػل نس ػ طد ف نخػػرج ف ػ نممدػػة نػػذق اامنماشػػمت بمجمىرػػة مػػف األفكػػمر حظػػل بػػماقبىؿ ى
حظل بمامىافقة ىال ثدر خةفمت.

ىاذا كمنت ننمؾ اضمدم خةفدة كبره ى كطدة فدمكف ف دعمؿ امم ندىة ى ندىات خره امنماش مم ،ألف

اضدة ااددمقراطدة كبر ى خطر مف ف حسـ ف جطسة ،خدىدم إذا مم كنم كطـ رػف مبػمدئ رممػة ،ىنػ كطـ
رف نظمـ اطحكـ ،ىن كطـ رف ضممنمت .فمامسالاة طىدطة ىمم دة.

 عصام العريان
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نم فقط ردد ف سالؿ رف اامدؼ مف ااىثدقة حدددا؟نؿ اامدؼ نمػم كػىف محػؿ ىافػؽ رػمـ ..ر قػد ف

نذا نى اامدؼ ،ىمف ثـ د رض بعد ندػؿ امػذا اا ىافػؽ ف نبحػث فػ اآلادػمت اا ػ

نقطنػم إاػل ىضػ فضػؿ

ددمقراطدًّم ى حماة ددمقراطدة.

 حسن نافعة

نذا دضم مف ضمف األشدم اا

س ىجب اا عطدػؽ ىاانقػمش...بمعنػل نػؿ ننػمؾ ضػرىرة ألف كػىف نػذق ااىثدقػة

ن اامعبرة رف حددطة نذق ااندىة ى مم دمكف سػمد بماجسػـ اامشػ رؾ ااػذد

ػؽ رطدػ اانخبػة ااسدمسػدة فدمػم

د عطػؽ بمسػ قبؿ ااددمقراطدػة؟ نػػؿ ننػمؾ ضػػرىرة اك مبػة مثػػؿ نػذا ااػػنص دػة؟ ـ ف ننػػمؾ آادػمت خػػره بددطػػة؟

فمػػذق اضػػدة مطرىحػػة دضػػم اطنقػػمش ىنػػره كدػػؼ س ػ طىر اامنماشػػة ،بمعنػػل خػػر :نػػؿ مػػف اام دػػد ف ندػػب
اامنماشة حىؿ نذق ااىثدقة ،ـ نخرج رف نذا ااػنص ى رػف نػذق ااطردقػة فػ دػدمغة األفكػمر ىنقػىؿ :كػؿ ىاحػد

دطػرح مػم د دػىر نػ األرضػدة اامشػ ركة ى اار دػة اامشػ ركة اا ػ دجػب ف ن حػرؾ رطدمػم منػذ اآلف ابنػم نظػمـ
سدمس جددد دكىف نى اانظمـ ااػددمقراط ..طبعػم فػ حػدىد ااممكػف ىفػ حػدىد اامػالمىؿ ىفػ حػدىد مػم دمكػف
ف دقبط ااىاا  ..فنحف ال نردد ف ن كطـ رف طمىح غدر امبؿ اط حقدؽ.

ى ر قد ف ااجم بدف ااخدمردف مططىب  ،فمانص اامطرىح مططىب عقدبمت مك ىبة رطدػ امػف دػره ..ىفػ ن ػس
ااىا ػػت اامنماش ػػة فػ ػ ن ػػذق ااجطس ػػة م ىح ػػة اةنطبمر ػػمت ااعمم ػػة ح ػػىؿ م ػػم د د ػػىر ك ػػؿ من ػػم نػ ػ بط ػػىر كالرض ػػدة

مشػ ركة ,,ى ااجسػػىر اا ػ دمكػػف بنم نػػم بػػدف نػػذق ااقػػىه ااسدمسػػدة ى اا دػػمرات اا كردػػة اامخ ط ػػة بحثػػم رػػف نظػػمـ
ددمقراط ف مدر

 عبد الغفار شكر

نجح اادك ىر محمد ااسدد سعدد فل ددمغة ر دة اطددمقراطدة جػمىب مػ مػم طرحػ ممثطػى اا دػمرات ااسدمسػدة
فػػل نػػذق اانػػدىة .ىمػػف دطػػما ىراػػة "نحػػى م مػػىـ مدػػره اطددمقراطدػػة" دةحػػظ نمػػم طػػرح م مىمػػم اطددمقراطدػػة
دنططػػؽ مػػف اح ػراـ ااخدىدػػدة ااثقمفدػػة ىااقػػدـ األسمسػػدة اطػػددف كمػػم د كػػدنم اا دػػمر اإلسػػةمل ،كمػػم دنططػػؽ مػػف
االر بمط ااىثدؽ بدف ااحقىؽ ااسدمسدة ىاامدندػة ىااحقػىؽ االا دػمددة ىاالج ممردػة ىضػرىرة ااعدااػة االج ممردػة

فػػل ه طػػىر ددمق ارطػػل اا ػػل د كػػد رطدمػػم اا دػػمر االش ػ راكل ىاا دػػمر ااقػػىمل ،ىدػػدخؿ فػػل نػػذا ااسػػدمؽ دضػػم

اا الكدد رطل ف حقدػؽ حػد دنػل مػف اانمػىض االا دػمده ىاامج معػل شػرط ضػرىره امىادػطة ى نمدػة جربػة
ددمقراطدة ذات معنل ىامبطة اطحدػمة .ىد جػمىب نػذا اام مػىـ فػل ن ػس ااىاػت مػ اا دػمر ااطدب اراػل فػل الكدػدق ف
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ااقدـ ااسدمسدة ىاألسمسدة اطددمقراطدة ىاحدة فل كؿ اامج معمت ااددمقراطدػة ىدػرفض م مػىـ ااخدىدػدة ااػذه

دسقط ادمم ددمقراطدة سمسدة فل اا طبدؽ فل ه مج م مف اامج معمت.

ىنك ػػذا ف ػػمف م ػػم دطرحػ ػ اا ػػدك ىر محم ػػد س ػػدد س ػػعدد دمك ػػف ف دك ػػىف سمس ػػم جد ػػدا اطعم ػػؿ اامشػ ػ رؾ ب ػػدف ااق ػػىه
ااسدمسػػدة اار دسػػدة فػػل مدػػر حػػىؿ ااددمقراطدػػة ،ىامػػذا فػػمننل كنػػت فضػػؿ ف دكػػىف رنػىاف نػػذق ااىراػػة "رؤيةةة

مشةةة ركة لمديمقراطيةةةة بةةةين ال يةةةارات السياسةةةية المصةةةرية" بػػدال مػػف ااعن ػىاف ااحػػمال "نحةةةو مفيةةةوم مصةةةرى

لمديمقراطيةةة" ىمػػم دمكػػف ف دثدػرق مػػف اا بػػمس حػػىؿ ااخدىدػػدة اا ػػل سػ خدـ غمابػػم مػػف اػػىه غدػػر ددمقراطدػػة
اةنحراؼ بمامممرسة ااددمقراطدة رف ااطردؽ اادحدح ى عطدؿ اا طىر ااددمقراطل اطمج م .

ىمف وجية نظر ال يار االش راكى فى مصر فمف اار دة اا ل طرحمم ااىراة اطددمقراطدة طبل طمىحم ا جربة
ددمقراطدة ددطة فل مدر ،ىنره ف نـ مم ضمن نذق اار دة دشمؿ مم دطل-:

أوالً :الشةروط الواجةت وافرىةا فةى المج مةا لقيةةام الديمقراطيةة مثػؿ اسػ قةؿ اإلرادة ااىطندػة ى نػ دسػ حدؿ ف
عدش ااددمقراطدة فل ظؿ فقداف االس قةؿ ااسدمسل ىااحد األدنل مف االس قةؿ االا دمده ااىطنل ،ىنى مم
كدنم اا جمرب ااقردبة ىاابعددةن فمم نى ااعراؽ حت االح ةؿ األمردكل د كد ف اازرـ بمج ار ان خمبػمت حػرة

ى مثدؿ كؿ ف مت ااشعب ىادمـ حكىمة عبر رػف األغطبدػة اامن خبػة ال دقػدـ نظممػم ددمقراطدػم حقدقدػم لظ بػؿ ظػؿ
اإلرادة ااعطدم اقىات االح ةؿ األجنبل.
ىنى مم كػدق دضػم جربػة مدػر مػ ااددمقراطدػة فػل ظػؿ دسػ ىر  .1923ىكػذاؾ مػم دجػره فػل إسػ ار دؿ مػف
مددػػز ضػػد ااسػػكمف ااعػػرب ى حػػىامـ إاػػل م ػىاطندف مػػف اادرجػػة ااثمندػػة رغػػـ ىجػػىد ممثطػػدف امػػـ فػػل ااكندسػػت

ىاامجماس اابطددة اامن خبة.

كمػػم ف ااقػػىؿ بػػالف ه نظػػمـ ددمق ارطػػل فػػل مدػػر د قػػد جمنبػػم كبد ػ ار مػػف ضػػرىر إف اػػـ دمكػػف اامج م ػ مػػف

االنط ة ا النيوضةةى فةةى المجةةاالت االق صةةادية واالج ماعيةةة والثقافيةةة اواحةةداع قطيعةةة نيائيةةة مةةا الفقةةر
وال خمف نى اىؿ سطدـ ،فقد الكد فل كثدر مف بطداف ااعماـ ف اامىاطف اامش ىؿ فل دبدر ضرىرات ااحدمة ال
دمكف ف دجد ااىاػت اةن مػمـ بماعمػؿ ااعػمـ ىاالنخػراط فػل اانضػمؿ ااػددمقراطل ى ااقػدرة رطػل مممرسػة حقىاػ
ااسدمسدة.

ثانياً :اانص فل اامبمده األسمسدة اطحكـ رطل ضػرىرة إقرار جميا الحقوا األساسية لإلنسان والمنصةو

عمييا فى الشرعية الدولية لحقوا اإلنسان ىبدػىرة خمدػة فػل ااعمػددف ااػدىاددف اطحقػىؽ اامدندػة ىااسدمسػدة
ىااحقىؽ االا دمددة ىاالج ممردة ىااثقمفدة.
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ذاػؾ ف الحقوا السياسية والمدنية وحدىا ال كفى لكى ي م ا الفقةراء بالمسةاوام مةا األانيةاء فةى ممارسةة
ىذه الحقةوا ألنمػم حقػىؽ فرددػة ال كفة ال كةافؤ فةى المنافسةة السياسةية بةين القةادرين وايةر القةادرين فػل
حػدف ف ااحقػػىؽ االا دػمددة ىاالج ممردػػة نػل حقػػىؽ جممردػة م ػ بمػم ااطبقػػمت ىبما ػمال فمنمػػم رنػدمم ػػىفر

حػػدا دنػػل مػػف ااقػػدرة ااممددػػة مكػػف ااعمػػمؿ ىفق ػ ار اا ةح ػدف ى بنػػم ااطبقػػمت ااىسػػطل مػػف مممرسػػة حقػػىامـ
ااسدمسػػدة ىاالسػ نمد إاػػل اا ضػػممف ااجمػػمرل الك سػػمب ااقػػدرة رطػػل اامنمفسػػة ااسدمسػػدة .ىدػػال ل فػػل نػػذا ااسػػدمؽ

دضم اا الكدد رطل ف ه نظػمـ ددمق ارطػل فػل مدػر د قػد جمنبػم كبدػ ار مػف ضػرىر إف اػـ دمكػف اامج مػ مػف

اانمػػىض االا دػػمده ىاالج مػػمرل ىااثقػػمفل ىاحػػداث اطدعػػة نمم دػػة مػ اا قػػر ىاا خطػػؼ .فمػػم نعدشػ فػػل مدػػر

اآلف د كد نذق ااحقدقة حدػث نةحػظ ف ااشػعب مػم دػزاؿ بعدػدا رػف االنخػراط فػل اانضػمؿ ااػددمقراطل رغػـ ف
كمفة ااقىه ااسدمسدة مف ادل اادمدف إال ادل اادسمر اد جمعػت رطػل ر دػة مشػ ركة اطددمقراطدػة ىبطػىرت

برنممجػػم اط طػػىر ااػػددمقراطل ىاكػػف األىضػػمع االا دػػمددة ىاالج ممردػػة اام رددػػة ا مابدػػة اامد ػرددف حػػىؿ دىف

انخ ػراطمـ فػػل اانضػػمؿ مػػف جػػؿ اا طػػىر ااػػددمقراطل .مػػف ننػػم نمدػػة ااػػنص رطػػل ضةةةرورم ال ةةةزام أى نظةةةام
ديمقراطةةى بلولويةةة اق ة ع الفقةةر ىضػػممف مػػد مظطػػة اا ػػالمدف اادػػحل ىشػػبكة األمػػف االج مػػمرل اطجمدػ بمػػم
دضمف ااحمجمت األسمسدة .ىاا الكدد دضم رطل أن الممارسةة الديمقراطيةة قةدم ب لكيةد وصةيانة ال ةوازن فةى

المصةةالب بةةين القةةوى االج ماعيةةة المخ مفةةة ،ىذاػػؾ مػػف خػػةؿ عػػدد سػػمادب اإلن ػػمج ىضػػممف رطػػل مس ػ ىه
ممكف مػف عدالة ال وزيا .إف نػذا ااطػرح الكػد بالنمدػة جػمىز اانظػرة اارسػممادة اا قطدددػة اا ػل ػره ف ااسػىؽ
نى األسمس ااحقدقل اطددمقراطدة طؾ األكذىبة اا ل رىجمم م كرىف رسممادىف انطةاػم مػف ف م سسػة ااسػىؽ
نل فضؿ ضممف ضد ركدز ااسططة ى نمم ك دطة ب ىزدػ ااسػططة ممػم دحػىؿ دىف االسػ بداد فػل حػدف نمػم فػل

اامممرسة ىرطل ام داد اا مرد اـ من

ركز ااثرىة فل دده اطدطػة ىبما ػمال ام ةكمػم اطسػططة ،كمػم نمػم حرمػت

ااطبقػػمت غدػػر اامماكػػة مػػف ااىدػػىؿ إاػػل ااسػػططة ىاس ػ الثرت بمػػم ااش ػ ار ح ااعطدػػم مػػف اارسػػممادة .والجديةةد الةةذى
قدمو الورقة من أن عدد أساليت اإلن اج و عدد صور الممكية يمكن أن يكون ضمانة لقيام نظام ديمقراطى

حقيقى ىو لسيس نظرى جديد يمكن طويره كمدخ لع قة جديدم بةين االشة راكية والديمقراطيةة .ااممػـ ننػم
ف ادمـ اامطكدة ااخمدة ىاامطكدػة ااعممػة ىاامطكدػة اا عمىندػة فػل اامج مػ دمكػف ف كػىف سمسػم نممػم امممرسػة

ددمقراطدػػة فضػػؿ ى طبدػػة الح دمجػػمت اطمرػػمت ىاسػػعة مػػف ااشػػعب ال مكنمػػم اػػد ار مم االا دػػمددة ى ىضػػمرمم
االج ممردة ااحمادة مف اامشمركة فل اامممرسة ااددمقراطدة ى اا م

بممد از مم.

ثالثاً :اا الكدػد رطػل نمدػة ف قػىـ اا جربػة ااددمقراطدػة اامدػردة رطػل قريةت السةمطة لمشةعت بشػ ل ااىسػم ؿ
ىرطل رسمم نظمـ فعمؿ اطحكـ اامحطل .ىنػره فػل نػذا اادػدد ف قيةام نظةام لحكةم محمةى شةعبى حقيقةى دقػىـ
رطػػل سػػمس ااةمركزد ػػة بحدػػث د م ػ اامىاطن ػػىف فػػل كػػؿ مج مػ ػ محطػػل (اردػػة-مددن ػػة-محمفظػػة -حػػل ف ػػل
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اامددنػػة) بكامة السةةمطة بالنسةةبة لبةرامة ال نميةةة المحميةةة اوادارم المرافةةا العامةةة وأجيةةزم الخةةدمات بمر بػمرنـ
األاػػدر رطػػل معرفػػة مدػػماحمـ اامحطدػػة ىاح دمجػػم مـ اامحطدػػة ىاألاػػدر رطػػل مراابػػة دا نػػذق األجم ػزة ىمحمسػػبة

اامس ىادف رنمػم .مػف ننػم ضػرىرة ااػنص رطػل ف اامجػماس اامحطدػة اامن خبػة مػف حقمػم إدػدار اػ اررات مطزمػة
اطجمػػمت اا ن دذدػػة اامقمبطػػة ىسػػحب ااثقػػة منمػػم .ىان خػػمب كمفػػة اامس ػ ىادف رنمػػم اب ػػدا مػػف ر ػػدس ااقردػػة إاػػل

اامحمفظػػة ىمػػف ااممػػـ دضػػم ف نشػػال مجػػماس إلدارة ىحػػدات ااخػػدممت ىاام ارفػػؽ ااعممػػة ىىحػػدات اإلن ػػمج ضػػـ
ممثطػػدف اطمس ػ دددف منمػػم ىااعػػممطدف بمػػم دكػػىف امػػم سػػططة م مبعػػة األدا ى قددم ػ ى طػػىدرق ىمحمسػػبة اامس ػ ىادف

رنمم.

رابعةةاً :ننػػمؾ إشػػمرات نممػػة آلادػػمت دمكػػف مػػف خةامػػم عمدػػؽ اامممرسػػة ااددمقراطدػػة مثػػؿ حةةا النةةاخبين فةةى
محاسةةبة النةوات فةةى أى وقةةت ،وحةةا األقميةةة البرلمانيةةة فةةى أن شةةك حكومةةة ظ ة

ى ف شػػمرؾ ب عمادػػة فػػل

اارامبػػة رطػػل دا ااحكىمػػة ،ىمس ػ ىادة جمد ػ اام ػػىادف اىظػػم ؼ رممػػة ىندمبدػػة مػػمـ ااشػػعب ىاامد ػػمت ااندمبدػػة
ىااقضػػم رػػف جمد ػ

د ػرفم مـ ثنػػم ػػىال ااىظػػم ؼ ىىض ػ حػػدىد ادػػىه رطػػل مػػدد ػػىال ااىظػػم ؼ ااعممػػة

ىادجمد آادة ضمف مثدؿ اانسم فل مخ طؼ اامسػ ىدمت ااندمبدػة ىاا ن دذدػة بنسػبة ال قػؿ رػف ااربػ  /ااخمػس.

ىكذاؾ مثي األقباط من خ

آليات ال كون بالضرورم نوعاً من ال مثي النسةبى .نػذق اإلشػمرات عػد بدادػة

الج مػػمد مدػػره فػػل نػػذق اامجػػمالت مػػف ااممػػـ طىدرنػػم ىانضػػمجمم امػػم امػػم مػػف ػػالثدر إدجػػمبل رطػػل اامممرسػػة

ااددمقراطدة فل مدر.

خامساً :نمدة إيجاد آلية دس ورية ضمن عدم المساس بالنظام الديمقراطى ح ل مف جمنب غطبدة براممندة
من خبػػة .ىامكمند ػػة لسةةةيس مجمةةةس دسةةة ورى دض ػػـ فعماد ػػمت م نىر ػػة ش ػػمؿ رج ػػمؿ اض ػػم ىرس ػػكرددف بحك ػػـ
منمدبمـ احممدة اادس ىر ى اطقدمـ بمبمشػرة ممػمـ ااسػدمدة ااعطدػم بدػ ة م ا ػة دىف اإلجحػمؼ بماحدػمد ااسدمسػل
اطقىات اامسطحة .ىرغـ مشرىردة اا خىؼ مف نذا ااطػرح فمنػ مػف ااممػـ مىادػطة اابحػث فدػ ىاالسػ قرار رطػل
آادة منمسبة خمدة ى ف اا طىر ااددمقراطل اطمج م اامدره سػدظؿ فػل شػد ااحمجػة فػل مراحطػ األىاػل إاػل

حممدػػة دىفرنػػم اادس ػ ىر مػػف خػػةؿ آادػػة خمدػػة مثػػؿ طػػؾ اا ػػل ق رحمػػم ااىراػػة بمنشػػم مجطػػس دس ػ ىره مثػػؿ
ااقىات اامسطحة فد  .ىال دعنل ذاؾ اإلارار بمس مرار دىر ااقىات اامسطحة ااػذه بػد منػذ  23دىادػى  1952ىمػم

دػزاؿ ام مػم ح ػػل اآلف فػل ااسػػدطرة رطػل ااحكػـ سػىا كػمف ذاػػؾ بىسػم ؿ مبمشػرة فػػل اابدادػة ى مػػف خػةؿ ػػىال
رسكره ار مسة ااجممىردة بعد ذاؾ.

سادسةةةاً :اا دػػىر ااػػذه طرح ػ ااىراػػة اطددمقراطدػػة نػػى بدادػػة جدػػدة مػػف ااممػػـ اابنػػم رطدمػػم ىمىادػػطة

اانقمش حىامم ،ىاد دكىف م ددا عقد ندوم مث فييا ك ال يارات السياسية لمبحع فى صةيااة أوليةة لدسة ور
جديد ي رجم ما أشارت إليو الورقة من مبادىء وآليات فى نصةو

محةددم طػرح اطنقػمش ااعػمـ ىرطػل ىسػ

12
يغٕدح ٚغزفبد يُٓب ف ٙانجحث انؼهًٔ ٙال ٚجٕص انزصشف فٓٛب – www.arabsfordemocracy.org

نطمؽ ممكف ىدكىف مشرىع اادس ىر اامق رح حت نظر ااقم مدف رطل إددار دس ىر جددد رطل شػكؿ جمعدػة
السدسدة من خبة ىنى مم شدر طىرات األحداث إال إمكمندة ادمم فل اامس قبؿ ااقردب.

أمين اسةكندر
ر قػػد ف نػػذق ااىثدقػػة اػػدمت دػػدمغة مىفقػػة ار دػػة ربػػرت رػػف اامش ػ رؾ بػػدف كػػؿ ممثط ػ اا دػػمرات ااسدمسػػدة
اامىجػػىدة فػ نػػذق اانػػدىة ،ألنمػػم جمعػػت بمنمجدػػة بػػدف محػمىر رػػدة ىاسػ ندت رطػ ااخدىدػػدة ااثقمفدػػة ىااقػػدـ

األسمسػػدة اطػػددف ,ىربطػػت بػػدف ااحقػػىؽ األسمسػػدة ااسدمسػػدة ىاامدندػػة ىااحقػػىؽ األج ممردػػة ىاالا دػػمددة ،ىبػػذاؾ
فمػ ىفقػػت فػ بنػػم ىثدقػػة مػػف خػػةؿ ر د اا دػػمرات ااسدمسػػدة اار دسػػدة األربػ فػ مدػػر(ااطدب اراػ ىاالسػػةم

ىااقىم ىاادسمرد).

ىاالنـ مف ذاؾ ف نذة ااىثدقة جم ت عبدر رف ر دة ىسطدة مىضىرددة خ مرنم رػف انمرػة ممثطػىا اا دػمرات

ااسدمسدة األربعة.

ىدممنػ ننػػم -كممثػػؿ اط دػػمر ااقػػىم  -اف شػػدر ااػ

نمدػػة مػػم جػػم بماىثدقػػة مػػف ربػػط بػػدف ااخدػػمر ااػػددمقراط

ىااخدمر ااىحدىد ,حدث اـ عد ااىحدة ااعربدة ام مة رط مبمدرة مف اازردـ ااكمردزمم ,ى رطل االسػ جمبة انػدا

اا ىحػػد ااعػػمط

– م ػ كػػؿ األح ػراـ اػ – اى االس ػ جمبة ا حػػددمت خمرجدػػة ممػػددة ألمػػف اطػػر مػػم ف ػ ااػػىطف

ااعرب  ,ىاـ عد ااىحدة كذاؾ ام مة رط خدمر حزب رقم دد ىدؿ اا ااسططة فعمؿ رط

ن دذ ر د ػ  ,ىاػـ

عػػد ااىحػػدة ااعربدػػة مشػػرىرم بنػػمق اانخػػب ااسدمسػػدة ااقىمدػػة عبد ػ ار رػػف ر د مػػم امدػػطحة ااجمػػمندر ىاامج م ػ

ااعرب بقطمرم اامخ ط ة ,ىادس ر دة ااجممندر اذا مم.

مػػف ننػػم فػػمف ااىحػػدة ااعربدػػة ن ػ اامشػػرىع /ااحطػػـ اامحقػػؽ اطػػذات ااعربدػػة ىاطمدػػماح ااعربدػػة ىاػػف دكػػىف كط ػ
مىض ػػىردم اال رب ػػر ااس ػػبدؿ اا ػػددمقراط فػ ػ ك ػػؿ االاط ػػمر ااعربد ػػة اط عبد ػػر ر ػػف اال ار ىاامد ػػماح  ,ىااس ػػبدؿ
ااػػددمقراط ابنػػم ااىحػػدة دعن ػ اإلخ دػػمر ااحػػر مػػف ابػػؿ ااجمػػمندر ااعربدػػة ف ػ اام سسػػمت ااسدمسػػدة ىاامدندػػة
ىاالا دػػمددة ىااثقمفدػػة اسػػبؿ بنػػم معمػػمر ااىحػػدة ،د شػػبكة ااحدػػمة ااعربدػػة اا ػ

ىر ااىحدة .

قػػرب مدػػماح اانػػمس ى نضػػع

ىم ػػف نن ػػم ال ن ػػرد إمكمند ػػة اقػ ػرار سدمسػ ػ بماىح ػػدة ااعربد ػػة اال بع ػػد ف دك ػػىف ا ػػد ػػـ بن ػػم معم ػػمر ااىح ػػدة ب ػػدف

ااقطػردف ،ىاػف دكػىف ذاػؾ ممكنػم إال إذا خ ػمرت ااقػػىد ىاا دػمرات ىاالحػزاب ىاام سسػمت ىاألفػراد بكممػؿ حرد مػػم
ف قػػىـ ب شػػددد ممدمثػػؿ حدم مػػم اامشػ ركة ,ىاػػف دكػػىف ذاػػؾ ممكنػػم إال بمانظػػمـ ااػػددمقراط  ،ىفػ ظنػ اف نػػذة

اانقطة س حؽ اف كىف مش ركم ىمحىر إا قم بدف اا دمرات ااسدمسدة ااقم مة رط

رض مدر .
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 محمد السعيد إدريس

بدادة ىد ف شكر د .محمد ااسدد سػعدد رطػل ااجمػد ااػذه بذاػ فػل ك مبػة نػذق ااىراػة اا ػل عػد "ىثدقػة" مممػة
عبر رف محدطة مػم دار فػل نػذق اانػدىة مػف حػىارات ىمػم طػرح مػف ر ه ى فكػمر مثػؿ غطػب ااقػىه ااسدمسػدة

اامدردة ،ىمف ننم ك سب نمد مم ىادم مم كىنمم مثؿ اامنظىر ااجمعل اطنخب ىاا دمرات ااسدمسػدة اامدػردة
فدمم د عطؽ بعمطدة اإلدةح ىاا ددر ااددمقراطل اامنشىدة فل مدر.

ممـ جدا مم جم فل نذق ااىثدقة مف مبمدئ حدد اامقدػىد بماددمقراطدػة ىااحكػـ ااػددمقراطل ى نػم ىد ف ركػز
رطل مىر ثةثة.
أوليةةا :ف ااحكػػـ ااػػددمقراطل دجػػب ف دحقػػؽ حردػػة اامج م ػ ىحردػػة ااػػىطف مممػػم رطػػل نحػػى ان ممم ػ بحردػػة
األفراد انطةام مف انمرة سمسدة ره ف اا حىؿ مف ااحكـ االس بداده ى ااسططىه إال ااحكـ ااددمقراطل ال
دمكػػف ف د حقػػؽ دىف مكػػدف اامج مػ بمكىنم ػ االج ممردػػة ىااثقمفدػػة اامخ ط ػػة ،مػػف حرد ػ ىدىف ػػالمدف حردػػة

ااىطف ،ألف االس بداد ى اا سطط ال دق در رطل ااعىامؿ ااداخطدة فقط بؿ ى دضم ااعىامػؿ ااخمرجدػة ،ىاذا كػمف
ػػالمدف حرد ػػة اا ػػرد ف ػػل اامج مػ ػ اا ػػددمقراطل حق ػػؽ بك ما ػػة حردم ػ ػ اامدند ػػة ىاإلنس ػػمندة ىف ػػل مق ػػدم مم حرد ػػة

االخ دػػمر ،ىحردػػة اا كػػر ،ىحردػػة ااعقدػػدة ،ىاح ػراـ رقم ػػد اآلخ ػردف ،ىحردػػة بػػمدؿ اامعطىمػػمت ،ىحردػػة اا نظػػدـ،

ىحردػػة اا عبدػػر ،ىحردػػة اا ظػػمنر ااسػػطمل ،ىااقضػػم رطػػل كػػؿ ش ػكمؿ ااقمػػر ىاالس ػ بداد ىاا سػػطط ااسدمسػػل ى
االا دػػمده ى االج مػػمرل ،فػػمف ػػالمدف حردػػة اامج م ػ د حقػػؽ بدػػدمنة ااحردػػة ااكممطػػة اطجممرػػمت ىااثقمفػػمت
اا رردة ااىطندة ،ى المدف امردة اامىاطنة اام سمىدة فل ااحقػىؽ ىااىاجبػمت دىف مددػز بػدف كمفػة اامػىاطندف فػل

اامج م .
فمامىاطنة اا ل نل اا عبدر ااقمنىنل رف ااىجىد ااسدمسل اطىطف ىاامىاطف معم نل اامدخؿ األسمسل اطنمىض
ااىطنل ،نػل حجػر اازاىدػة ا طػىدر ااػىطف اب ػدا مػف نظممػ ااسدمسػل ىاالج مػمرل ىاالا دػمده ىام ػدادا إاػل
اانمىض ااثقمفل ىاالر قػم ااحضػمره ،ألف اف قػمد اامىاطنػة نػى ااىجػ اآلخػر الف قػمد ااػىطف بمداىال ػ اامعنىدػة
ىاارمزدة ىادس فقط ااممددة ،نذا دعنل ف اامىاطنة جطل فل راػل دػىرنم بمر قػم االسػ قةؿ ااػىطنل ىثبػمت
ااعزة ىااكرامة ااىطندة مف نمحدة ،كمم جطل ب ثبدت ااحقىؽ ااسدمسدة اطمىاطف ،نمندػؾ رػف حقىاػ اإلنسػمندة،

ى م ع ػ بمامسػػمىاة ااكممطػػة ف ػل ااحقػػىؽ ىااىاجبػػمت دىف مددػػز ،ىىجػػىد درجػػة رمادػػة مػػف ااحردػػمت ااددمقراطدػػة،
ىان م ااحكـ االس بداده ىااسططىه ،حدث ىافؽ حردة ااىطف م حردة اامىاطف.
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فمامىاطنػػة ااحقدقدػػة ال عػػمال رطػػل حقػػم ؽ اا ركدبػػة ااثقمفدػػة ىاالج ممردػػة ىااسدمسػػدة ،ىال مػػمرس زدد ػػم اطىاا ػ ،
ىانم م عممؿ م نذا ااىاا مف منططؽ حقم ق ااثمب ة ،ى عمؿ رطل ف ح اامجمؿ اطحردة ىاالن مح ىاا عدددػة فػل

اا ضم ااىطنل .فمألمف ىاالس قرار ىاا حددث ،كؿ ذاػؾ مرنػىف إاػل حػد بعدػد بىجػىد مىاطنػة م سػمىدة مدػمنة
بنظمـ ىامنىف دحىؿ دىف اا عده رطل مق ضدمت اامىاطنة ااىاحدة اام سمىدة ىم ططبم مم.

ىدع بر ااىرل بمامىاطنة نقطة اابد األسمسدة فل شكدؿ نظرة اإلنسمف إال ن س ىاال بػةدق ىااػل شػركم فػل
د ة اامىاطنة ،ألن رطل سمس نذق اامشػمركة دكػىف االن مػم ى كػىف ااىطندػة .ف دػمب حقػىؽ اامىاطنػة دػ ده

إاػػل ػػدارل ااشػػعىر بمالن مػػم اطػػىطف ،ى بػػمدف ام ػ ةؾ األف ػراد امػػذق ااحقػػىؽ د ػ ده إاػػل جػػر اضػػمدم اا مددػػز

اا عس ل ى كؾ رىابط اا كممؿ ااىطنل.

مم حردة ااىطف ىنل ااركف ااثماث ىاألنـ فمل س طزـ المدف اس قةا ىسدمد ااىطندة ،ىاكسمب ااقىة ىاامنعة

ىاالس عدم ضد كؿ محمىالت فرض اامدمنة ىاا بعدة ،ى المدف حردة ااقرار ااىطنل مف دة ضػ ىط ى شػرىط
ى إمػػة ات خمرجدػػة ،ىرفػػض دػػة سدمسػػمت ن ػ قص مػػف اس ػ قةادة ىسػػدمدة ااق ػرار ااػػىطنل اا ػػل نػػل اا عبدػػر

اامبمشر رف حردة ىسدمدة ااىطف ىمدماح االس ار دجدة.

إف ااىاا ػ ااػػذه نعدش ػ اآلف فػػل مدػػر ىكمػػم ضػػح حماػػة اا بعدػػة اامكث ػػة اط ػػرب ىبماػػذات اطىالدػػمت اام حػػدة

األمردكدة بمت د ػرض االنخػراط فػل مرحطػة جددػدة مػف م ارحػؿ ااػدفمع رػف االسػ قةؿ ااػىطنل ىاألمػف ااػىطنل.
ىننم مف اامح ـ ف در بط األمف ااىطنل اامدره بمألمف ااقػىمل ااعربػل مػ حركػة رمامدػة م دػمردة رافضػة

اطمدمنة األمردكدة ىاطمشرىع اإلمبراطىره األمردكل اام حماؼ م اامشرىع اادمدىنل.

إف حردة ااىطف ال ن دؿ رف حردة بنم  ،ىال دمكف ااقبىؿ بدرىة مردكدة اإلدػةح ىاا ددػر ااػددمقراطل ال
عطػػل نمدػػة ى اح ارمػػم احردػػة األىطػػمف ،كمػػم ف حردػػة ااشػػعىب نػػل مػػف حردػػة األىطػػمف ،ىمثطمػػم ددػػعب

دىر مىاطف مسػ عبد فػل ىطػف حػر ،فمنػ ددػعب دضػم دػىر مػىاطف حػر فػل ىطػف مسػ عبد .إف اانضػمؿ

مف جؿ حردة ااشعىب ال دن دػؿ رػف اانضػمؿ مػف جػؿ حردػة األىطػمف ،ىنكػذا حقػؽ ااحردػة ااحقدقدػة اا ػل
نرددنم.

ثانييةةا :ف ااحكػػـ ااػػددمقراطل دجػػب ف د ػ ـ المدن ػ بماعػػدؿ ،فم ػ غدػػمب ااعػػدؿ قػػد ااحردػػة مػػداىامم ،فماحردػػة
ااحقدقدة نل ااحردة ااعمداة ،مممم مثطمم ف اامسمىاة ااحقدقدة نل اامسمىاة ااعمداة .ىااعدؿ ااذه رند ننم نى
"ااعػدؿ ااكممػؿ" طمامػم ننػم نردػد ااحردػة ااكممطػة .ىااعػدؿ ااكممػؿ نػى ااعػدؿ ااقػمنىنل ىااعػدؿ االا دػمده ىااعػػدؿ

ااسدمسل .ىااعدؿ ااقمنىنل د حقػؽ مػف خػةؿ إاممػة مج مػ حكػـ ااقػمنىف فػل دىاػة مدندػة ام مػة رطػل امرػد دف:
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ااس ػػدمدة اطق ػػمنىف ىح ػػدق ىا ػػدس ا دػ ػرق م ػػف االر ب ػػمرات ،ىاامس ػػمىاة ب ػػدف اامػ ػىاطندف دىف مدد ػػز أله س ػػبب م ػػف
األسبمب ،ه اامسمىاة ااقم مة رطل امرػدة اامىاطنػة ،مػم ااعػدؿ االا دػمده فمػى مج مػ ااعدااػة اا ىزدعدػة ،ه

ردااة ىزد ااثرىة ااىطندة ،ىااعدؿ ااسدمسل نى بنم مج م د ـ فدػ مكػدف اامػىاطندف مػف حقػىامـ األسمسػدة

ىفل مقدم مم :ااحؽ فل االخ دمر ااحر اطحكمـ ،بمر بمر ااحكـ ىااسططة مطكم ىطندم ىادس حكػ ار رطػل حػزب ى
ف ة ى رم طة ،ىااحؽ فل ااعمؿ ،ىااحؽ فػل اا عطػدـ اامجػمنل ،ىااحػؽ فػل ااعػةج اامجػمنل ،ىااحػؽ فػل ااسػكف،

ىااحؽ فل ااحدمة ااحرة ااكردمة.

ثالثيةةةةا :ف ااحك ػػـ اا ػػددمقراطل ف ػػل حمج ػػة إا ػػل ضػ ػىابط حك ػػـ دا ق ىن ػػذا د حق ػػؽ م ػػف خ ػػةؿ اا ػ ػراف ااحك ػػـ
ااػػددمقراطل بمجمىرػػة مػػف ااسدمسػػمت نممػػم :ااش ػ مفدة ،ىاامحمسػػبة ىاامسػػم اة ،ى ف دق ػػرف ااحكػػـ ااػػددمقراطل
بمامسمىاة ىاامشمركة ااسدمسدة ،ىااعمؿ رطل رشػدد ااسػططة ،ىار مػمد نمػىذج اا نمدػة ااذا دػة اام ىادػطة ىااعمداػة
ا المدف قدـ اامج م  ،ذاؾ ألف رمطدة اا حىؿ ااددمقراطل دمكف ف عثر فل ظؿ غدمب مقىممت المدف اا قدـ

االا دمده.

 حسن نافعة (مقاطعاً)

دم دك ىر محمد نؿ نت ردد ف طرح ىثدقة جدددة ـ ردد ف كد مشمرك ؾ اطدك ىر محمػد ااسػدد سػعدد فػل
مشرىر .

 د .محمد السعيد إدريس

ال ..نػػم ىد فقػػط اا الكدػػد رطػػل مػػىر نممػػة ره نمػػم ضػػرىردة ا ػػالمدف رمطدػػة اا حػػىؿ مػػف مج م ػ اس ػ بداده
سػػططىه إاػػل اامج م ػ ااػػددمقراطل ااػػذه نردػػدق ،ىبماػػذات كػػد رطػػل مػػم راق مػػف دىات ىىسػػم ؿ رامبدػػة فمرطػػة

األدا ااسدمسل اامططىب.

ىاف طدؿ ىاف كرر مػم جػم رطػل اسػمف ااػدك ىر محمػد ااسػدد سػعدد ى ك ػل بمإلشػمرة إاػل نمدػة ف نالخػذ فػل

االر بػمر اىارػد ااشػ مفدة ىاامحمسػبة ىاامسػم اة ىاامسػمىاة ىاامشػمركة ااسدمسػدة إاػل جمنػب مسػالاة اا نمدػة ااذا دػػة

اام ىادطة.
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فماشػ مفدة اا ػػل رندمػػم نػل ػػىفر اامعطىمػػمت اادادقػػة فػل مىااد مػػم ،ىافسػػمح اامجػػمؿ مػمـ ااجمدػ اإلطػػةع رطػػل
اامعطىممت ااضرىردة ىاامىثقة ،ممم دسمرد رطػل ا خػمذ ااقػ اررات اادػماحة فػل مجػمؿ ااسدمسػمت ااعممػة .ى بػرز
نمدة ىفر اامعطىممت اإلحدم دة ىاابدمندة رف ااسدمسمت ااممادة ىاانقددة ىاالا دمددة بشكؿ رمـ فل دىدب

ااسدمس ػػمت االا د ػػمددة ىاامماد ػػة .ى ع ب ػػر ااحكىم ػػة ىاام سس ػػمت االا د ػػمددة ااعمم ػػة ىااخمد ػػة ،مث ػػؿ اابن ػػىؾ،
اامدػػدر اار دسػػل امػػذق اامعطىمػػمت ،ىدجػػب ف نشػػرنم بطردقػػة رطندػػة ىدىردػػة مػػف جػػؿ ىسػػد دا ػرة اامشػػمركة

ااشعبدة فل مراابة األدا ااحكىمل ى دا اام سسمت ااخمدة ىااعممة فل اادىاة.

مػػم اامحمسػػبة ىاامسػػم اة فمػػل عنػػل ىجػػىد اىارػػد ىض ػىابط امنىندػػة ػػدح ااحػػؽ ااكممػػؿ ىااحردػػة ااكممطػػة فػػل

اامحمسبة ىاامسم اة ااسدمسدة ىاإلداردة اطمس ىادف فل ىظم مـ ااعممة ،ىام سسمت اامج م اامدنل ىااقطمردف
ااعػػمـ ىااخػػمص ،ىااحػػؽ ااكممػػؿ دىف ادػػىد ى ض ػ ىط فػػل محمسػػبة ىمسػػم اة كبػػمر اامس ػ ىادف رػػف اخ دػػم ار مـ

ااسدمسػػدة ىا ػ ار ار مـ ىادار مػػـ اطم ػىارد ااعممػػة ،ىااحػػرص رطػػل فدػػؿ ااشػػالف ااعػػمـ رػػف ااشػػالف ااخػػمص ،ىحممدػػة
اادماح ااعمـ مف عسؼ ىاس ةؿ ااسدمسددف.

فب د ػػمب ااشػ ػ مفدة ااكممط ػػة ف ػػل إظم ػػمر اامعطىم ػػمت ىااحق ػػم ؽ ح ػػىؿ اامػ ػىارد ااعمم ػػة ىاإلن ػػمؽ ااع ػػمـ ىااسدمس ػػمت
االا دمددة ،ىمممرسمت ااسططة ،ىب دمب حؽ اامج م بم سسم ااددمقراطدة فل مممرسة اامحمسبة ىاامسم اة

ااكممطػػة اطنخػػب ااحمكمػػة ىاطم سسػػمت ااسدمسػػدة ىاألمندػػة ىاالا دػػمددة ىكػػؿ م سسػػمت ااسػػططة ى جمز مػػم ،كػػىف

اان دجة اام كدة نل اا سمد ااسدمسل ىااممال ىشدىع اامحسػىبدة ىاارشػىة ى خردػب ااحدػمة ااسدمسػدة ىاالا دػمددة
ى شىد ااعمطدة ااددمقراطدة .فمذا اـ كف ننمؾ ثقة كممطة اده اامىاطف فل نزانة اانخب ااحمكمة ىاام سسمت،

ىاـ كف ادد ااقدرة ىااحؽ فل اا مكف مػف محمسػب مـ دػم كمنػت مػىااعمـ ى دػم كمنػت شخىدػمـ اػف كػىف ننػمؾ
ثقػػة فػػل اانظػػمـ ااسدمسػػل ااػػذه سػػدبقل م ممػػم بما سػػمد ىاا خردػػب بمػػم دمػػدد شػػرردة نظػػمـ ااحكػػـ ىدشػػج رطػػل

ااخرىج رف اانظمـ ى مددد االس قرار.

ىدجػػب دضػػم ف ق ػػرف ااددمقراطدػػة بمامسػػمىاة ىاامشػػمركة ااسدمسػػدة ،ف دػػمب اامسػػمىاة رػػف ااددمقراطدػػة دجمػػض

رمطدػػة اابنػم ااػػددمقراطل ااجددػػدة ،ىاامسػػمىاة اامططىبػػة نػػل اامسػػمىاة ااعمداػػة ،مممػػم مثطمػػم ف ااحردػػة اامططىبػػة
نل ااحردة ااعمداة ،ىننم دك سب اإلدةح ااسدمسل ااكممػؿ م مىمػ ااحقدقػل .فماددمقراطدػة ااحقدقدػة ال عػرؼ
اا مددػػز بػػدف األشػػخمص ،ى ق ضػػل اامسػػمىاة ف دػػبح ااق ػىاندف رممػػة ،ى ف طبػػؽ رطػػل ااجمد ػ رطػػل سػػمس
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ااك م ة ااشخدػدة ،ال رطػل معػمددر اامحمبػمة اا قطدددػة ،اػذاؾ د جػ بعػض اابػمحثدف إاػل ار بػمر اامسػمىاة ااقدمػة

ااسدمسدة اامنمظرة اطمدندة ،ى ف ااسعل مف جطمم ىمف جؿ حقدقمم نى جىنر سدمسمت اإلدةح.

مم رشدد ااسططة فدعنل إحةؿ سططة سدمسدة ىاحدة مدندة ىاىمدة محؿ ااعددد مف ااسططمت اا قطدددة ىااددندة
ىااعم طدة ىااعرادة .ىنذا دعنل ف ااحكىمة دجب ف دنظر إادمػم كن ػمج بشػره .كمػم ف إدجػمد مثػؿ نػذق ااسػططة
دس ػ طزـ ىال ف دكػػىف اإلنسػػمف نػػى اامدػػدر األسمسػػل اطسػػططة ااعطدػػم ،ىدس ػ طزـ ثمندػػم ف كػػىف ااطمرػػة اطقػػمنىف
ااذه دنب ل ف كىف ا األىاىدة فل اإلازاـ رطل غدرق مف دة مدمدر إازامدة خره.

رشػػدد ااسػػططة دعنػػل دضػػم الكدػػد ااسػػدمدة ااىطندػػة اطدىاػػة فػػل مىاجمػػة ه ن ػػىذ خػػمرجل ،ه إا ػػم كػػؿ مظػػمنر
ى سػبمب اا بعدػة اطخػمرج ،ىفػل مىاجمػة ه اػىه ى ف ػمت داخطدػة امػم رةاػمت ى ار بمطػمت بماخػمرج ،ىبما حددػد

اا ل ع بػر بمثمبػة األدىات االج ممردػة اط بعدػة .كمػم دعنػل كػذاؾ حقدػؽ اا كممػؿ ااػىطنل بكمفػة بعػمدق ى ركدػز
ااسططة فل دده اامد مت ىاام سسمت ااسدمسدة ااىطندة دىف غدرنم مف اام سسمت اا رردة اا قطدددة.

ر قد ف نذق ااضىابط دمكف ف مثؿ ىافقم بدف كمفة ااقىه ااسدمسدة ،ىنذا مم ىد ف خ ـ بػ مػداخط ل ،فقػد
الحظت ف غطب األطراؼ اامشمركة فػل اانػدىة مػف اا دػمرات ااسدمسػدة اامخ ط ػة ان مػت ب قدػدـ ر دػة األطػراؼ
األخػره اطددمقراطدػػة مػف منظىرنػػم نػل ،ى نػػم ره ف اا قدػدـ اام بػػمدؿ سػىؼ دػػدخطنم فػل م منػػمت اػف ثمػػر غدػػر

إجممض مسعل خطؽ ىرل مش رؾ بعمطدة اا حىؿ ااددمقراطل.

آسؼ إف كنت اد ططت ،اكف رجى ف سمحى ال بمإلجمبة ،ىاى بسررة رطل مم درمنل إاد اادك ىر ردمـ
ااعردػػمف مػػف اإلشػػمرة إاػػل اا جربػػة ااددمقراطدػػة اإلدراندػػة .ف ػػل إد ػراف جربػػة ددمقراطدػػة جددػػدة نػػل "ااددمقراطدػػة

ااددندػػة" اا ػل ال ػػره ىجػػىد ه نػػماض بػػدف اإلسػػةـ ىااددمقراطدػػة .ىاذا كمنػػت إد ػراف الخػػذ بمامػػذنب اإلمػػممل
االثنػػل رشػػره ،ى ع بػػر ف اإلمػػمـ نػػى ركد ػزة اانظػػمـ ،ىنػػذا د جسػػد اآلف فػػل ااسػػططمت ااىاسػػعة انم ػػب اإلمػػمـ

(اا م ػػب) ى ااػػىال اا قد ػ كمػػم نػػل ىاردة فػػل اادس ػ ىر ،إال ف ااحمكمدػػة ااحقدقدػػة نػػل اطشػػعب ،فماشػػعب نػػى
مددر ااسططمت كمم د كد ذاؾ اادس ىر ،ىااشعب نى ااػذه دخ ػمر "مجطػس ااخبػ ار " بمالن خػمب ااحػر اامبمشػر
ىمجطس ااخب ار نى ااذه دخ مر اازردـ ى ااىال اا قد  .نذق جربة م طىرة دىمم بعد دىـ ى ر قد ف إدراف اا ػل
شمد اس قطمبم بدف دمدف (محمفظ) ىدسمر (إدةحل) بد ت شمد دضم ظمىر دمر ىسطل إدةحل د زرمػ

ااػػر دس ااسػػمبؽ محمػػد خػػم مل ،نػػذا اا دػػمر رغػػـ ن ػ اػػـ دحقػػؽ ن ػػم ع مممػػة فػػل االن خمبػػمت اا ش ػردعدة امجطػػس
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ااش ػػىره ااس ػػمب إال نػ ػ دطق ػػل الدد ػػد م سػ ػ دىم ػػم بع ػػد د ػػىـ ألنػ ػ دمث ػػؿ ااح ػػؿ األمث ػػؿ إلش ػػكمادة رةا ػػة اا ػػددف
بماددمقراطدػ ػػة فػ ػػل اامعمداػ ػػة اا ػ ػػل طرحمػ ػػم خػ ػػم مل رنػ ػػدمم طماػ ػػب اام شػ ػػدددف مػ ػػف اامحػ ػػمفظدف بعػ ػػدـ محمربػ ػػة
ااددمقراطدة بمسـ ااددف ،ىرندمم طماب غةة اام طرفدف اإلدةحددف بعدـ محمربة ااددف بمسـ ااددمقراطدة.

 ياني الجبالي

بعد االس ممع إال ااىثدقة ىد إبدا ردة مةحظمت:

 -1مططىب حددد نؿ نحف ىرشة كدر مف جؿ إدةح دس ىره ـ نحػف ىرشػة كدػر ى مجمىرػة
ح ػىار مػػف جػػؿ ااسػػعل إاػػل عدػػؿ حماػػة سدمسػػدة فػػل مدػػر اآلف ىفػػل إطػػمر منظىمػػة ػػر بط بمادس ػ ىر ااقػػم ـ
دضم؟ .نمدة اإلجمبة رطل نذا ااس اؿ ال ل مف خةؿ ف مىضىرمت ااىثدقة خ طؼ كثد ار...

 -2رطل ىج ااعمىـ األفكمر اا ل ىردت بماىثدقة جددة ىاكف ننمؾ اخ ةؼ نحى نقط دف:

األولى :ااحددث رف "إنشم مجطػس دسػ ىره" -ضػمف ااضػممنمت -ىااحقدقػة إننػل ره ف سػقؼ نػذق ااضػممنة
فل اادس ىر ااحمال اىه ألف "اامجطس اادسػ ىره" دمػمرس رامبػة سػمبقة ىردػ "اس شػمره" مػم اارامبػة اادسػ ىردة

ااةحقة مف خةؿ "محكمة دس ىردة" ددر حكمـ مطزمة اطكمفة ىاسططمت اادىاة ااػثةث كمػم نػى ااحػمؿ اآلف،
فمػػذق ضػػممنة ال دجػػىز اا ػردط فدمػػم بمػػذق اابسػػمطة ىالبػػد ف ن كػػر فدمػػم اػػؼ م ػرة ابػػؿ ف نطػػرح نػػذا اا ىج ػ ،

فمارامبة اا عطدة ااةحقة فل نظر اا ق اادس ىره اىه ى كثر فمرطدة.

الثانيةةة :ااحػػددث رػػف عمدػػؽ اامشػػمركة اإلخػػىة األابػػمط ىاامػػرة ىفدمػػم سػػمعت دبػػدى ااحػػددث رمػػم دشػػب

ااكى ة ااسدمسدة ..دعنل ننمؾ فكرة معدنة فل نذا اال جمق ..ىفل نذا ره ف فكرة اامىاطنة فل اادسػ ىر ااقػم ـ
منح حقىؽ م كممطة اطمرة ىاألابمط ،ىننمؾ مراجعة ا كرة ااكى ة أله ف ػمت فػل اامج مػ  ،ىاخشػل مػف منظػىر

كردس طم ل ى ف ىه ف دكىف مىا مثؿ نػذق األفكػمر فػل إطػمر دسػ ىره ألنػ دمػس دػؿ (حػؽ اامىاطنػة)
ىنػػى اشػػمؿ ،ىاكػػف دمكػػف اا كدػػر فػػل آادػػمت امنىندػػة ى حزبدػػة ى ح ػىافز حقدقدػػة اضػػممف اا عدػػؿ ىاامشػػمركة

مىاعمم ااقىاندف ىادس اادس ىر مف ىجمة نظره.

 -3ااىثدقة بمػم مضػمىف إدػةحل شػممؿ ىنػل فػل اإلجمػمؿ جمػد مشػكىر ىدعكػس فكػمر كثدػرة نممػة

ىمحددة -ىاد دكىف فل اإلجمبة رطل ااس اؿ األىؿ مدخؿ السػ كممامم ببػرامع ن دذدػة محػددة سػمنـ فػل عدػؿ

ااحماة ااسدمسدة ااراننة فل مدر ..ىا ىحدد حركة ااقىه ااسدمسدة حىامم.

 محمد السيد سعيد:
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ىضدح فقط امةحظة اامس شمرة ممن ااجبما حىؿ "اامجطس اادسػ ىرد"  ،ااحقدقػة ى نػم اسػ عمؿ كطمػة

"مجطس دس ىرد" كنت ادد " دس ىرد" كد ة ىاػدس اسػمم ،بمعنػل نػ نػم فكػر فػ اا دػؿ مػم بػدف ىظد ػة
نػػم كنػػت كطػػـ رػػف مجطػػس دقػػىـ بىظد ػػة ااسػػدمدة ،ىاػػدس مجطسػػم دقػػىـ ب ػػض

ااسػػدمدة ىىظد ػػة ااحكػػـ ،ىبم ػػما

اامنمزرمت حىؿ ااش ىف اادس ىردة ى ااخةفمت اادس ىردة" ..دعن " مثؿ مجطس مف اىم

ى مجطس ر مس .

فمادس ىرد ننم بمعنل ااد ة ،بمعنل ف دقر اادس ىر شكدؿ نذق اامد ة ى نػذا اامجطػس بمػم دضػمف

ف شكؿ نذق اامد ة ضممنة احممدة اادس ىر ااقم ـ.ىنذا نى اامعنل ااذد ادد مف اس خداـ عبدر "اامجطس

اادس ىرد" ىادس اامعنل األخر ااػذد دػذنب إاػل ف اامجطػس اادسػ ىرد سػططة اضػم دة مػمرس رامبػة دسػ ىردة
سمبقة رطل ااقىاندف ىااطىا ح

 محمود أباظة:

ااحقدقػػة ف مػػم سػػمع ف ػ نػػذق ااىثدقػػة نػػى فعػػة كمػػم اػػمؿ ااػػدك ىر حسػػف نمفعػػة ..دسػػـ جػ ًّػدا ،ى ح ػػمج

ااىثدقة إال ا ار ة دادقة ،إنمم نم سالك

بمثمرة نقط دف فقط:

اانقطة األىال ،ف ننمؾ فعة مجمىرة مػف ااىثػم ؽ اامىاعػة رسػمدًّم مػف ااقػىه ااسدمسػدة اامخ ط ػة رطػل

مػػده مػػم دقػػرب مػػف رش ػردف سػػنة .ىنػػذق ااىثػػم ؽ م محػػة ،ى عكػػس -رطػػل اامس ػ ىه اانظػػرد -رضػػدة مش ػ ركة
ىاسعة ًّ
جدا بدف اا دمرات اا

ددر مم .ىاكف اامشكطة ف نذق ااىثم ؽ نمم ال حدد آادمت معدنة ا ن دذ ممجػم

بمم ،فآادمت اا ددر بد ة رممة ادست مىجىدة ،ال اده حػزاب ىاػىه اامعمرضػة ىال اػده ااحػزب ااحػمكـ .ىاػد

دكىف مف اام دد ف م ـ ااىثدقة اا

بدف دددنم ااألف بمذق اانقطة ..نقطة ادمت اا ددر اامح طمة.

اانقطة ااثمندة ،رندمم ن كطـ رف ااددمقراطدة ف مدر ،نحف ال ن كطـ رف نمىذج معدف ى ىضػ معػدف

رطدنػػم ف ن دػػىرق ى نخ طقػ ى ننشػ مػػف ااعػػدـ ،فػػنحف مػػف ااػػدىؿ ااقطدطػػة جػ ًّػدا فػ ااعػػماـ ااثماػػث اا ػ شػ طت

بقضدة مف دحكـ ،ىكدؼ دحكـ ،ىف

د إطمر دحكـ ،ىبما ىازنػمت اامخ ط ػة اطحكػـ منػذ مػم دزدػد رػف اػرف مػف

اازممف ،ىنذا سبؽ كبدر ًّ
جدا بمانسبة ا درنم .ىم ن سبؽ ،إال ف اان م ع اا
ف

ىا ؿ ااقرف ااحمدد ىااعشردف معظـ ااقضمدم اا

بؿ ى ىاخر ااقرف اا مس رشر.
إذف ف

كثدر مف اانقمط اا

حققػت فقدػرة ج ًّػدان ألننػم نطػرح

طرحت رطل ااسمحة ااسدمسدة ف

ىا ؿ ااقرف ااعشردف،

ثمر اددنم راث ف نذا ااشالف ،ىاددنم دضم راث طىدؿ مف حكـ اانظػمـ

ااعسكرد ،ىحكـ اانظػمـ ااسػططىد ،ىاػددنم جربػة ثردػة مػف اانػمحد دف ...حدمنػم نندػرؼ رنمػم مػ انمػم سػ حؽ
منم ان مممم كبر مف ااقضمدم اامطرىحة.
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فدمػػم د عطػػؽ بقضػػدة ااددمقراطدػػة ،نػػم ال ره بػػالد حػػمؿ مػػف األح ػىاؿ نمػػم دمكػػف ف ىض ػ رطػػل ن ػػس

اادعدد ااخمص بماددف ،نذق شدم مخ ط ة .ال ر قد ف ددنم مف األددػمف د عػمرض مػ ااددمقراطدػة ،ىال ر قػد
ف اا طىر ااددمقراط ف اا مرد كط كمف بعددا ى كمف محمددا بمانسبة اطددف ،بمعنل ن مف اانمحدػة اا كردػة

ادس ننػمؾ د عػمرض ،ىانمػم مػف اانمحدػة ااعمطدػة كػمف ننػمؾ عػمرض...اػدس فقػط فػ اامج مػ اإلسػةم -
ىنذا ش

معرىؼ -ىانمم ف اامج م اامسدح ىف اامج م ااذد نشالت فد ااددمقراطدة بمامعنل ااحػددث،

فماددمقراطدة ااحددثة نشالت بعد دراع م ااددف ىااكندسة -ادس رطل اامس ىه اا طس  -ىانمم رطػل اامسػ ىه

ااسدمسػ ػ  ،حد ػػث ن ق ػػؿ ااس ػػططة  -بمعن ػػل ااس ػػططة اامعنىد ػػة فػ ػ ااس ػػدطرة رط ػػل اا ػػرد -م ػػف رج ػػؿ اا ػػددف إا ػػل

ااعقةندة ىاامعرفة.ىاددمم امؿ نػمبطدىف  :إف ااحػمكـ ال دكػىف شػد م إف اػـ دكػف كػؿ شػ  ،ىال دكػىف شػد م إف اػـ
دكف ف رقؿ كؿ مىاطف .إذف فكرة ااسدطرة رطل ااعقؿ كمنت ف ف رة مم م محة ارجمؿ ااددف ىبمسـ ااددف فػ

مج معمت كثدرة ًّ
جدا ،ىاكف نمت ااعقةندة ىاامعرفة ىبد ت دمرع م رجمؿ ااددف ف ااسدطرة رطل ااعقؿ.

ىاكف رطػل اامسػ ىه اانظػرد اػدس ننػمؾ عػمرض بػدف فكػرة ااددمقراطدػة ىبػدف اإلسػةـ ى اامسػدحدة ى

د ددف آخر ،فماددمقراطدة آادة حكـ ىنظمـ حكـ ىمجمىرة مف ااقدـ.

ىف مدر كمف حؿ نذق اامشكطة إال حد كبدر حؿ حضمرد ى اؿ رن ػم منػ فػ منػمطؽ كثدػرة ج ًّػدا فػ

ااعماـ ،ح ل اامنطقة اا

ىادت فدمم ااددمقراطدة ااحددثػة ،د ااعػماـ اامسػدح األىرىبػ ى ىربػم اا ربدػة بشػكؿ

خص.ىاكف مم ردد ف حذر من ننم دا مم ندىر حىؿ نذق ااقضدة ،ىمف ثـ دجب ف نالخذ حذرنم بالال ش طنم

نذق ااقضدة رف ااقضمدم األخره األكثر نمدة.

اامشكطة ااثماثػة فػ نػذا ااشػالف ،ف د ددمقراطدػة نػ بنػم م كممػؿ ...ال نسػ طد ف نظػؿ نػ كطـ رػف دسػ ىر
جددد طىؿ ااىاتن فمادس ىر ااحما رغـ ممفد مف ردىب كماخطؿ ف

ىزد ااسططة ى ااعةاة بػدف ااسػطط دف

اا ن دذدة ىاا شردعدة ىمم إال ذاؾ مػف ىجػ خطػؿ كثدػرة ...إال ف اادسػ ىر جدػد فػ مجمطػ مػف حدػث مجمىرػة

ااقدـ اامبن رطدمم.

ىر جددػػدا -ىاف كػػمف نػػذا نػػى مططػػب حػػزب ااىفػػد منػػذ سػػنة - 78إال ن ػ مػػف اانمحدػػة
فمسػػالاة ف نض ػ دس ػ ا
ىر جدددا مم اـ دن ِ اانظمـ ااسدمس ااقم ـ ،ثـ ال ف رة ان قمادة بة دسػ ىر،
ااعمطدة ال نس طد ف نض دس ا
رطػػل ف كػػىف فدمػػم ااقػػىه ااسدمسػػدة اا مرطػػة بعدػػدا رػػف ااحكػػـ ،ثػػـ دنشػػال ا ػػمؽ رطػػل دس ػ ىر جددػػد .ىاكػػف نػػذا

ااس ػػدنمردى إذا ح ػػدث فالن ػػم سػ ػ بعد ف دك ػػىف ىضػ ػ دسػ ػ ىر جدد ػػد م ػػف ىاىد ػػمت ن ػػذق اامرحط ػػة ااجدد ػػدة ,فط ػػدس
مضمىنم ف ط زـ ااقىة اا

س دؿ اطحكـ بمارار نذا اادس ىر.
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ىبما ما اد دكىف مف األجده ىاألدىب مف اانمحدة ااعمطدة ف نىازف بدف اامالمىؿ ىاام مح ،ىمف ثـ اد

دكىف مف األنسب ىاألكثر فعمادة اآلف ف نعماع بعض منمطؽ ااخطؿ ى ىج اا شىق ف اادس ىر ااقم ـ بدال مػف
اابحث رف دس ىر جددد.

ىمػػف نػػـ منػػمطؽ اا شػػىق اا ػ دجػػب ف طىامػػم دػػد اا ددػػر ف ػ اادس ػ ىر ااحػػما ن ػ اامػػمدة  76مػػف

اادس ىر ىااخمدة بطردقة إخ دمر ر دس ااجممىردة ،فعطل اارغـ مف ف نذق ااممدة ردات إال ف دم مػف ااقػىه

ااسدمسدة –ىنحف منمم -اـ دىافؽ رطل نذا اا عددؿ.

ىج ااخطؿ ااثمن ف اادسػ ىر ىااػذد دح ػمج إلدػةح نػى اام عطػؽ بطبدعػة نظػمـ ااحكػـ :نػؿ نػى نظػمـ

ر مس ـ براممن ـ نظمـ مخ طط ؟ فمم دقمؿ إف نظممنم نى نظػمـ ر مسػ ًّ برامػمن  ..د نظػمـ مخػ طط ،ىاكػف
اانظمـ ال دكىف نظممم مخ ططم طمامم ف ر دس ااجممىردة دمطؾ حؽ عدػدف ىااماػة ااحكىمػة .فمػى دعػدف ر ػدس
ااػىز ار  ،ىاكػف بعػػد ذاػؾ دعػدف ااػػىز ار بما شػمىر مػ ر ػدس ااػىز ار  ،ىد سػػطد ف دقػدطمـ فػ

د ىاػػت ،مػم فػ

اانظػمـ اامخػ طط فػة دسػ طد ر ػػدس ااجممىردػة ف دقدػؿ ااحكىمػة ىانمػم قدطمػػم ااسػططة اا شػردعدة بسػحب ااثقػػة

منمم.نذا نػى اا ػىازف ااػذد د ػرؽ بػدف اانظػمـ اار مسػ ىاانظػمـ اابرامػمن اار مسػ  ..فطمامػم ف ااحكىمػة عػدف
ى قمؿ مف ر دس ااجممىردة ،ف ندًّم ال كىف امم دطة بمألغطبدة اابراممندة،ىاكف ركس نػذا دحػدث فػ مدػر ..
ىبما ػػما نػػذق مػػف اانقػػمط اامممػػة مػػف اانمحدػػة اا ندػػة اا ػ دمكػػف معماج مػػم رنػػد محمىاػػة إدػػةح ىج ػ ااخطػػؿ

بمادس ىر ااحما .

كذاؾ ننمؾ مى ار خرد دنب

معماج مم مثؿ ااقدىد اام رىضػة رطػل دىر ااسػططة اا شػردعدة فدمػم د عطػؽ

بمنماشػػة ىاا ػرار اامىازنػػة ااعممػػة اطدىاػػة ىسػػحب ااثقػػة مػػف ااحكىمػػة ى ااػػىز ار  ..ننػػمؾ دضػػم اامسػػم ؿ اام عطقػػة
بمسػ قةؿ ىدىر ااسػػططة ااقضػػم دة ىغدرنػػم مػػف اانقػػمط اا ػ إذا مػم مػػت معماج مػػم فقػػد دػ دد ذاػػؾ إاػػل مرحطػػة

جدددة فعة ...إذا كمنت ىجد ف اامج م اىه حمدمم.

اكف اامشكطة ن ادس اددنم إال اآلف اىه امدرة رطل حمؿ رمطدة اا ددر اامالمىاة ىنقطمػم مػف اانػدىات

ااعطمدػػة ى االج ممرػػمت ااسدمسػػدة ااػػل ااىاا ػ ااسدمس ػ مػػف خػػةؿ رمطدػػة منظمػػة ىم ىحػػة  ،د مػػف خػػةؿ

ان خمب ػػمت رمم ػػة ػ ػ دد إا ػػل ف دخ ػػمر اامحك ػػىـ حمكمػ ػ بمراد ػ ػ اا مرط ػػة ..اا مرط ػػة نن ػػم بمعنػ ػ اامػ ػ ثرة ،ى ف
دحمسب  ،ى ف دن قدق ى ف د درق رند االا ضم مف خةؿ اام سسمت اادس ىردة.
اارنمف رطل مس قبؿ ااددمقراطدة ف مدر دجب ف دكىف بمألسمس رنمنم رطل إرادة اامدرددف ف

ف

د دػػرىا اانظػػمـ ااسدمس ػ ااقػػم ـ ى ف د رض ػىا نظػػمـ جددػػد .ىاكػػف اامشػػكطة ن ػ رنػػدمم اػػىؿ إرادة اامد ػرددف ى

اإلرادة ااعممة ى إرادة اا دمر اار دس

اطشعب اامدرد ،فمف نذا اا دمر ال دزاؿ إال اآلف ادس ىاضحم.
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ر ػػرؼ بىجػػىد فكػػمر ،فمنػػمؾ دػػمرات فكردػػة مىجػػىدة ،مػػم دػػمرات سدمسػػدة ىاضػػحة ىفمرطػػة ف ػ ااشػػمرع

اامدرد -فدمم ردا اإلخىاف اامسطمدف -فة دىجد.

ىرطػػل ااػػرغـ مػػف ف جممرػػة اإلخ ػىاف اامسػػطمدف اػػددمم اػػدرة نظدمدػػة نم طػػة ،ىاػػددمم رسػػماة ىاضػػحة  ،ى

خمطػػب رندػػر ممػػـ جػ ًّػدا ف ػ

ركدبػػة ااشػػعب اامدػػرد ...ىاكنمػػم دضػػم ادسػػت اػػىة ددػػر ،ن ػ اػػىة حردػػؾ،

ىاكنمم ىحدنم ال دمكف ف كىف اىة ددر ،ألنمم إذا رادت ف كىف اىة ددر ال بد ف دخؿ فػ

م بقدة ااقىه ااسدمسدة ،ىنذا دعب ألسبمب كثدرة.

ىافػؽ رػمـ

نػػذق نػ اامشػػكطة ااعمطدػػة ىااحقدقدػػة اعمطدػػة اا ددػػر ااػػددمقراط  .فطػػـ دعػػد ننػػمؾ مشػػكطة نظردػػة ،فمنػػمؾ

ىافؽ ىاس ًّ
جدا رطػل االخ دػمر ااػددمقراط بػمامعنل اام مػىـ ..بمعنػل اا عػدد ،ىنحػف اػف نخ ررػ  ،إنمػم ننػمؾ
دعىبة ف إدجمد اآلادة اا

سمح ببدادة رمطدة اا ددر.

ػر رطػل اامعمرضػة بمخ طػؼ دم ار مػم ،ىانمػم نػى
ىبمامنمسبة نذا ااعجز رػف إدجػمد آادػة اط ددػر اػدس امد ا

كثػػر ىضػػىحم دضػػم داخػػؿ اانظػػمـ ااحػػمكـ .فآادػػة اا ددػػر غم بػػة ننػػم إلف ػراط ف ػ

ركدػػز ااسػػططة ،ىغم بػػة ننػػمؾ

اضعؼ شددد ف اا نسدؽ ىااعمؿ اامش رؾ.

نػػذا نػػى اامػػالزؽ ااحقدقػ ااػػذد نحػػف فدػ  .فػػمامج م د دػػر بعمػػؽ ىبسػػررة ،ى دػػر فعػػة خػػةؿ ااثةثػػدف

سنة األخدرة ،بدنمم اابنم ااسدمسػ -ألسػبمب كثدػرة -رػمجز رػف ف دةحػؽ اا ددػر ااػذد حػدث فػ اامج مػ .
ىمف ننم دال

دخبى بسررة.

نذا ااشعىر ااشددد بمإلحبمط ىبش

مف اادالس ،ثـ ال

ف ػرات ادػدرة ىاػد األمػؿ ،ىاكنػ مػؿ

ىبما ما دجب رطدنم ف ااسنىات ااقمدمة ف نجد اآلادة ا عدؿ اا ىافؽ اامىجىد بما عؿ .ننمؾ ىافؽ رمـ

مىجىد..دجب عدط مف نمحدة ،ثـ نطىر مم نى ام ـ.

مم ف دكىف اا ددػر اامنشػىد نػى ذاػؾ ااػذد دط ػ كػؿ ااممضػ

ددمقراط

مممػم ىدبنػ

سػس جددػدة مممػم انظػمـ

بد بدس ىر جددد ..إذا حدث ذاؾ فالخشػل مػم خشػمق نػ ال دكػىف اادسػ ىر نػى األىاىدػة األىاػل ىال

ااثمندة ىال ااثماثة ىال اارابعة امذق اامرحطة ااجدددة اامن ظرة ،ىال ر قد دضم ف مم س مخض رن نػذق اامرحطػة
سدكىف رقدا ى ىافقم بدف ااقىه ااسدمسدة  ..ىانمم سدكىف فرضم األاىه ،فمألاىه ااجددد اػف دشػعر بمالح دػمج
ا ىافؽ إال بعد سنىات طىدطة رندمم

آكؿ فعماد ىد آكؿ ن ىذق.

اذاؾ كط اىؿ ف األنداؼ ىاضحة ،ىاا ىافؽ مىجىد إال حد كبدر ،ىاآلادمت ىحدنم ن اا م بػة مممػم،

ىدجب ف دندب ااعمؿ رطل إدجمد نذق اآلادمت...ىادس بنم نظمـ سدمس جددد ال ندرد بممذا دال
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انم

 حسن نافعة:
مع ف
اكن

ااحقدقػػة األسػ مذ محمػػىد بمظػ طػػرح كةمػػم فػ من مػػل ااخطػػىرة ىبعضػ دح ػػمج إاػػل ىضػػدح نػػم

ػػؽ

ن ربمم دكىف مف اامجدد ف نىج بعػض االن مػمـ فػ نػذق اانػدىة إاػل ااحػددث رػف آادػمت اا ددػر،

خ طؼ بشدة م فكرة ف نن ظر إال ف دسقط اانظمـ ااسدمس ااحما ان كر ف ىض دس ىر جددػد ى

ددمغة جدددة ىافقدة اطدس ىر  ..نذا مىضىع محؿ نقمش ،ى ر قد ف نذق فكػرة خطػرة ،ىدجػب ف ن ػؽ رطػل
ش

آخر بددؿ ،ألنن

فػ مجػػمؿ اابحػػث رػػف شػ

دىر ف شرردة اانظػمـ ااحػما ااػذد ىضػع ثػىرة دىادػى ان مػل قردبػم ،ىنحػف حمادػم
جددػػد ،ىنػػذا ااشػ

ااجددػػد غدػػر م بطػػىر بعػػد.ربمػػم دكػػىف ننػػمؾ ا ػػمؽ رػػمـ رطػػل

ػمنز دمكػف ف دحػؿ محػؿ اانظػمـ
بعض األطر ااعممة ،اكف ال دىجد إطةام مم دطم ف ف ننػمؾ بػددة كػممة ج ا

ااحط  ،ىنذا مم دجب ف دنع ااقىه ااسدمسدة ،ف

ؽ فدمم بدنمم رطل طردؽ إلدارة نظػمـ سدمسػ مخ طػؼ

رػػف اانظػػمـ ااحػػما  ،ىربمػػم كػػىف فك ػرة اابػػد ف ػ ااحػػددث رػػف دس ػ ىر جددػػد ،ىاابحػػث ف ػ اإلطػػمر ااعػػمـ امػػذا

اادس ػ ىر مسػػالاة دجػػب ف ن كػػر فدمػػم بجددػػة ..ألف اابػػددؿ األخػػر ااػػذد دطرح ػ االس ػ مذ محمػػىد بمظػػة ىنػػى
اإلدةح اادس ىرد ااشممؿ غدر امبؿ اط حقدؽ ...فة ىجد اػىة سدمسػدة فػ مدػر ،ىال ح ػل ااقػىه ااسدمسػدة

مج معػػة ,اػػمدرة رطػػل ف حػػدث عػػددة رطػػل اادس ػ ىر ااقػػم ـ ف ػ

د جز دػػة مػػف جز دم ػ  ،فمثػػؿ نػػذا اا عػػددؿ

دخض إلرادة مططقة اطحزب ااىطن ااحمكـ ..بؿ اار دس مبمرؾ شخددًّم.

ىر جددػدا،
ىبما ما اف س طد ف عػدؿ مػف اادسػ ىر ااقػم ـ ..ن ػس اامعضػطة ىاجمػؾ ى نػت ضػ دسػ ا

ىبما ػػما مػػف ااضػػرىرد ف ن كػػر ف ػ ىض ػ سػػس انظػػمـ سدمس ػ جددػػد دكػػىف نظممػػم ددمقر ًّ
اطدػػم ،ىنػػذا نػػى مػػم
حػػمىؿ اانخبػػة ااسدمسػػدة ف عطػ رطػػل مػػده ااػػثةث ى األربػ ااسػػنىات ااسػػمبقة ،ى ر قػػد نػ جمػػد دسػ حؽ ف

د ىادؿ.

 ثناء فؤاد:

ف ااحقدقة نم رندد ردة نقمط ى عطدقمت بسدطة رطل ااىثدقة اامق رحة ..اى دىرنم ف مم سن كر فد

ى ن ىدػػؿ إاد ػ نػػى" إس ػ ار دجدة ىاضػػحة ىمحػػددة إلدارة األزمػػة ااددمقراطدػػة ف ػ اامس ػ قبؿ " ،ى احػػؿ األزمػػة

ااددمقراطدة ف ااىات ااحمضر ىاامس قبؿ .
ف

دىرد ن ف نذق ااحماة ال بد ف نن قؿ إال بحث مسالاة اادىر ااسدمس  ،مم نػى ااػدىر ااسدمسػ

اطقىه ااسدمسدة ف اامرحطة ااقمدمة؟ ال بد مف اادخىؿ إال نذق ااػدا رة" .بمعنػ " حددػد ااػدىر ااسدمسػ  ..ربمػم
كىف اا كرة غدر محددة مممم اآلف  ،اكف ال بد مف اادخىؿ إال مرحطة اادىر ااسدمس .
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ننػػمؾ نقػػمط بسػػدطة ى عطدقػػمت بسػػدطة رطػػل ااىثدقػػة كمػػم اس ػ طعت ف دىنمػػم  .فػػل اانقطػػة األىاػػل

اام عطقة ب قددـ ااحد األدنل مف اانمىض االج ممر ىاالا دمدد إلدارة ااعمطدة ااددمقراطدة .ننػم اػده سػ اؿ :
اممذا نقؼ دا مم رند مسالاة ااحد األدنل؟ إف مسالاة ااحد األدنل ال دػؿ بنػم إاػل اامسػ ىه اامنمسػب مػف

ػر ،
اا ددػػر االا دػػمده ى االج مػػمرل اامنشػػىد  ،فماقضػػدة االا دػػمددة مممػػة جػ ًّػدا ىال بػػد ف الخػػذ ان مممػػم كبدػ ا

فمػ ااحمسػػـ اامج معػ اعمطدػػة اا ددػػر ااسدمسػ اانػػمجح ىال دمكػػف بػػدا ف كػػىف مجػػرد رمطدػػة كمدطدػػة اعمطدػػة

اا حىؿ ااسدمس  ،ممم دعن

ن

ال بد ف ندخؿ ف سبمؽ م اازمف اردـ فجىة اا خطؼ االا دمده اا ظدعة،

ىرةج مشكطة اا قر ىمشكطة اا مىت اارندب بدف ااطبقمت ألنمم رقبمت حقدقدة ف طردؽ ااددمقراطدة.

اانقطػػة األخػػره اا ػ ذكػػرت فػ ااىثدقػػة ىنػ ان خمبػػمت ااعمػػد ىاامحػػمفظدف ،ى نػػم ر قػػد ف نػػذق اامسػػالاة

مممة اط مدة ىال بد ف ندر رطدمم ،ىال بد ف نن قؿ إال مرحطة ىفدر اآلادمت ااةزمة ا طبدؽ نذا اامبد .
نقطػػة خػػره عطػػؽ بخدػػم ص اانظػػمـ ااسدمسػػل فػػل مدػػر ..ىنػػؿ نػػى ر مسػ

ـ برامػػمن  ، ..ننػػم

اده س اؿ :نؿ اامططىب نى اامزج بدف اانظمـ اار مس ىاابراممن ،؟ فل ااىاا ره ننم دجب ف نركز رطل

اانظمـ اابراممن ن ألف نذا ااانظمـ نى ااذد سدضمف انم إال حد كبدر ًّ
جدا ف نخرج مف إطمر مسالاة اامركزدة
بطردقة رقةندة ىراشدة نمسب م ثقمف نم ااسدمسػدة ،ى نػم ال سػطـ بمسػالاة ف ااثقمفػة ااسدمسػدة اامدػردة طزمنػم

بػػالف دكػػىف رنػػدنم ر ػػدس اػػىد ى م سسػػة ر مسػػة بما ػػة ااقػػىة .نػػذق مسػػالاة اام ػػرىض ف نبػػد ف ػ اا خط ػ رػػف
ػمت اىدػػة ىنمضػػجة سدمسػػدم " اررمدػػة اا حػػىؿ ااسدمسػ
انمر نػػم بمػػم  ،ألف األسػػمس نػػى ف كػػىف اػػددنم " م سسػ ق
ااددمقراطل بطردقة رقةندة ى راشدة .
بخدػػىص اضػػدة اامسػػم اة ،نػػم ر قػػد ف نػػذق نقطػػة جىنردػػة جػ ًّػدا ،فةبػػد مػػف إشػػمرة اامسػػم اة ف ػ

اامج م اامدرد رطل كؿ اامس ىدمت ،ألف نذق نقطة دبحت ضرىردة اعةج م مت اامشمكؿ ،ىفل مقدم مم

رػػةج مشػػكطة اا سػػمد ىغد ػرق ،دجػػب ف نحػػدد آادػػمت نػػذق اامسػػم اة  ،ىطبدع مػػم رطػػل اامس ػ ىددف ااسدمس ػ

ى

ااقمنىنل .

دضم دىجد ف ااىثدقة آادة ا مثدؿ اانسم  ،انم ار قد ان دجب اف نج مد ف ىض ىسػم ؿ خػره اػدرـ

ى مكػػدف اامػػرة غدػػر مبػػد "ااكى ػػم" ،ألن ػ
االر راضمت.

اانقطػػة اا ػ

ر بػػر ااكى ػػم حػػة م ػ عة جػ ًّػدا ،ىدمكػػف ف ػ ح ب ػىاب كثدػػرة مػػف

ا ػػت نظػػرد ف ػ ااىثدقػػة ن ػ إثػػمرة " مسػػالاة اس ػ قةؿ اام سسػػمت ااددندػػة " .فػػما كرة رممػػة

ىغممضػة ىفض مضػػة ىغدػػر محػػددة ى ثدػر ااعددػػد مػػف األسػ طة :كدػػؼ سنضػمف اسػ قةؿ اام سسػػمت ااددندػػة فػ

مج معنم ؟ ىنؿ سدكىف اامدؼ مف نذق اامقىاة نػى حددػد اام سسػمت ااددندػة  ،اامسػدحدة ى اإلسػةمدة فدمػم
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د عطػػؽ بماقضػػمدم ااسدمسػػدة ى االج ممردػػة ؟ ىمػػم نػػى شػػكؿ ااعةاػػة مسػ قبة بػػدف اام سسػػمت ااددندػػة ىم سسػػمت

اادىاة ؟

ادد س اؿ خدر ىنى مىج بمألسمس اطدك ىر ردمـ ااعردمف.

فمنػذ فػػىز اإلخػىاف اامسػػطمدف فػػل االن خمبػػمت اا شػردعدة ب ػ  88مقعػػدا ف ػ اابرامػػمف ،ثػػمر اػػدد ااػػبعض
إحسػػمس بػػالف اإلخ ػىاف اامسػػطمدف سػػدقدمىف اادىاػػة ااددندػػة ف ػ مدػػر ،ىاػػف دكػػىف ننػػمؾ فػػف ،ىاػػف دكػػىف ننػػمؾ
مثدػػؿ ،ىا ػػف دكػػىف نن ػػمؾ مج ػػمال اعمػػؿ اام ػػرة  ..ى ام مػػة م ػػف ااممنىر ػػمت ىاالف ػ ار ات ى اا د ػػىرات اا ػ ػ

ر برنم خدمادة ىىنمدة اعدة سبمب:

ىال نم ال ددؽ ف اإلخىاف اامسطمدف دع زمىف السدس دىاة ددندة ف مدر ،ىا دػىر ف ااطدبػرااددف

ىااعطممنددف كمنىا بما ل ااحدة ًّ
جدا ف نذا اال ممـ ،ىال درد إذا كمنػت ااسػططة نػ اا ػ فعطػت نػذا ،ـ نمػـ
سمردىنم  ..ااممـ نمم كمنت رمطدة ضمرة بماسةـ االج ممرل فػل اامج مػ اامدػرد .ىالبػد ننػم ف نضػ فػل

االر بػ ػػمر اامراجعػ ػػمت اا قمدػ ػػة ى اا كردػ ػػة اا ػ ػػل جػ ػػرت فػ ػػل د ػ ػ ىؼ " اإلسػ ػػةمددف " بىج ػ ػ رػ ػػمـ  ،ىاألفكػ ػػمر "
اا جددددة " اا ل طرحت فل اامسم ؿ ااسدمسػدة كقضػدة اامػرة ى ااعةاػة مػ غدػر اامسػطمدف  ،ىكػذاؾ مسػالاة
ااقبىؿ بماددمقراطدة كآادة سدمسدة دبحت " منشىدة " مف غمابدة ااقػىه ااسدمسػدة  ،بمػم فدمػم ااقػىه اإلسػةمدة

.

ثمندم مف اامس بعد السدس دىاة ددندة فل مدر ألف اامج م اامدرد دبح دم طؾ مقىممت سمسػدة

ادىاػػة مدندػػة امبطػػة اط طػػىر  ،ف ضػػة رػػف م سسػػمت اادىاػػة ىاادسػ ىر ااػػذه دحمػػل ااحردػػمت ىاانظػػمـ ااقػػمنىنل
اام سـ بطمب مدنل  ،ننمؾ اىه ى نظدممت اامج م اامدنل ىاا ل عدش ى ممرس "حدمة " نشطة نطػىه رطػل
درجة مع برة مف اا نىع اا كره  ،ممم دمكنمم مف مقمىمة دة محمىالت ا رض ااجمىد ى اا كر األىحد .
ثماثم -ااىج اآلخر امذق ااحقدقة -ىج ب

إال األخىاف اامسطمدف ،ى اىؿ امـ :بنم رطػل نػذا كدػؼ

دمكػػف ف قػػدمىا ضػػممنمت حقدقدػػة ىىاضػػحة ىمحػػددة اطقػػىه ااسدمسػػدة ىاطشػػمرع اامدػػرد رػػف نكػػـ ع زمػػىف
االا زاـ بماددمقراطدة؟ بمعنل:

 .. 1ممنى برنممجمـ ااسدمس احؿ اامشكطة ااسدمسدة ؟

 .. 2ممنى مشرىرمـ اط ددر ى اإلدةح ىاا طىر ىبنم مس قبؿ مدر كدىاة ددمقراطدة م قدمة؟
 .. 3كدؼ دمكف ر دب ااعةاة اامس قبطدة بدف اإلخىاف اامسطمدف ىغدرنـ مف ااقىه ااسدمسدة فل مدر ؟
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 السيد يسين:

نذق ااىثدقة ح ل ال نبماغ ف اامسالاة -مثطمم دحػدث فػ بعػض اانػدىات -بطػىر ا جمنػمت اانقػمش سػعدم

ى ار ر دػػة مشػ ركة ،اػػدس كثػػر مػػف نػػذا ،ادسػػت ىثدقػػة سدمسػػدة ىاكػػف .دمكػػف االسػ مدة مػػف بعػػض فكمرنػػم فػ
عدؿ ااعمطدة ااددمقراطدة ،ال دىجد مم دمن مف ذاؾ.
نم ك

بمثمرة ثةث مشكةت ىاإلشمرة إال اا راحمت جددة ىردت ف ااىراة .اانقطػة األىاػل ىردت فػ

ااشرىط اا ممدددة :مسالاة ضرىرة اا ىافؽ رطل اػدـ سمسػدة اطمج مػ  .نػذق مسػالاة ر قػد امػم األسػبقدة رطػل د
شػ

آخػػر .ىنػػذا اا ىافػػؽ دمكػػف ف ن عطػ مػػف خػػةؿ آادػػة خمدػػة بعػػد اانػػدىة ،مثؿ فػػل إجػ ار حػىار بػػدف كمفػػة

ااقىه ااسدمسدة بحدث ال س بعد منمم اىة مف ادل اادمدف إال ادػل اادسػمر ،ىنػره مػم نػ ااقػدـ األسمسػدة

اا

دمكف ف نط زـ بمم جمدعم؟ ىنذق كىف نقطة حىؿ سمسدة ف اا حىؿ ااددمقراط .

نم سالن قؿ مف اانقطة األىال إال اانقطة ااثمندة ،ىنل اامسالاة اادسػ ىردة؟ نػؿ ن دػر اادسػ ىر؟ ـ نضػ

درسػة اطدسػ ىر
ىر جدددا؟ نذق دمكف ف كىف منماشة فندة ،اكف نردد ف نقىؿ ف اانممدة ال بد مف إج ار ا
دس ا

ىر جددػػدا ـ ن دػػر اادسػ ىر ااقػػم ـ؟ مسػػالاة مممػػة جػ ًّػدان ألف ننػػمؾ بعػػض اا ىجمػػمت فػ
ااقػػم ـ .نػػؿ ندػػىغ دسػ ا
اادس ىر ااحما

ح مج إال إرمدة نظر جىنردة.

مثة نسبة ااعممؿ ىاا ةحدف ،نؿ سنبق رطدمم ـ ال؟ مسالاة مممة ًّ
جدان ألف نذق اانسبة اس خدمت مف

ابؿ ااحزب ااحمكـ اك دحدؿ رطل األغطبدة بطردق ااخمدة.

اكػف بما الكدػد نحػػف فػ حمجػة إاػػل نػدىة رطمدػة طػػرح فدمػم اضػدة اادسػ ىر ااػذد نشػر ىنػػره نػؿ دنب ػ

ىض دس ىر جددد ـ ال؟

اانقطػػة ااثماثػػة ااجددػػدة اا ػػل طرحػػت نػػل مسػػالاة اامجطػػس اادس ػ ىرد .اامجطػػس اادس ػ ىرد اػػدس محكمػػة

دس ىردة ،ىدنب ل ف نجػره بشػالن د ارسػة مقمرنػة .مػم نػ اخ دمدػمت اامجطػس اادسػ ىرد اا رنسػ ؟ اامجطػس
اادس ىرد ممم حممدة اادس ىر ،ىنى ااذد دمكف ف دض ااضممنمت ،بشرط ف دكىف اامجطس ممثػؿ مثػدة

جددا ،ىدره ىدرااب اا زاـ ااقىه ااسدمسدة بالحكمـ اادس ىر.

اادراسة اامقمرنة ننػم طرد ػة ،اػددنم مجطػس دسػ ىرد فػ إدػراف اسػم [مجطػس شػخدص مدػطحة اانظػمـ]،

مم رد اإلخىاف اامسطمدف ف مممرسة نذا اامجطس؟ نذا اامجطس رندمم دخػرج اػمنىف مػف اابرامػمف دىا ػ نػى،
دكىف نذا مجطسم ددمقراطدًّم؟ مم نػ ندػىص مجطػس شػخدص مدػطحة اانظػمـ ىمممرسػم بما عػؿ؟ ىنػؿ مػف

حؽ إا م بعض اا شردعمت اا

دىافؽ رطدمم اابراممف .نردد ف ندرس ننم اامجطس اادسػ ىرد ،ىننػماش مسػالاة

كىدن  ،ىنذا دعط ضممنمت اكمفة ااقىه ف اامىضىع.
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اانقطة األخدرة عطدقم رطػل مػم اماػ اادػددؽ محمػىد بمظػة :نػؿ دػحدح ف اامشػكةت اامطرىحػة اآلف

نل اا ل طرحت ف بدادة ااقرف؟ نذا غدر دحدح .اامعرىض اآلف شكة د شمب  ،اكف دف اا جربة اا مردخدػة
فكمر معدنة ،ىاطنم ااحردػمت ااسدمسػدة برجىازدػة،
ا
امدر؟ مدر معمؿ مردخ  ،نحف جربنم ف ااثىرة اامدردة
ىااعدااة االج ممردة ن األسمس ،اكف درنم كطنم ،دبح ننمؾ إجممع رطل ااددمقراطدة ،ال دىجد ش

اسم

ااعدااػػة ب دػػر ااددمقراطدػػة .ان مػػت اامسػػالاة ،ىبما ػػما ننػػمؾ إجمػػمع اآلف رطػػل ن ػ ال ددمىاراطدػػة ب دػػر ردااػػة
اج ممردة.

اددنم ىال جربػة مدػر ،ىننػمؾ جربػة ااقػرف ااعشػردف ،ىااقػرف ااعشػرىف دقػىؿ :إف ااشػمىادة ان مػت إاػل

األبػػد ،ى ف اػػةع ااسػػططىدة نمػػمر ،ى ف اام ػزاج ااعػػمام ااعػػمـ د ج ػ نحػػى ااددمقراطدػػة ىاح ػراـ حقػػىؽ اإلنسػػمف.

ىبما ما اس مدة مف اا جربة اامدردة ىاا جربة ااعمامدة نقىؿ :اامشكةت اامطرىحة دنب ػل ف حػؿ فػل ضػى
خبرة ااقرف ااعشردف.

ااس اؿ نؿ اإلخىاف اامسطمىف اىة حردؾ ـ اىة ددر؟ نم ر قد نمـ اى دخطىا ف مسدرة اا ىافػؽ ااعػمـ

سدكىنىف اىة ددر كبما ااقىه اا ل اج معت رطل ا اررات خمدة بما حىؿ ااددمقراطل.

 حسن نافعة:

نم فقط ردد ف اػىؿ مةحظػة فدمػم د عطػؽ بمانقطػة ااثمندػة اا ػ

ثمرنػم األسػ مذ ااسػدد دػس حػىؿ اامسػالاة

اادسػ ىردة ىحػػىؿ ضػرىرة رقػػد نػدىة حػػىؿ نػذا اامىضػػىع .فػػالاىؿ ف اانػدىة رقػػدت بما عػؿ فػ

سػىاف فػ مططػ

 ،2006ى امممم معمد األنراـ اإلاطدم بما عمىف م م سسة رجمؿ األرممؿ ،ىادـ فدمػم حػىاا  60ىراػة ،ىاػدـ
فدمم بحمث بما ة األنمدة ،ىاانقطة ااخمدة ب ددرـ عددؿ اادس ىر بحثت بمس مضة ،ى بػدف ف اا ػمرؽ بدسػط

بػػدف عػػددؿ اادس ػ ىر ى دد ػرق ..فماػػذدف دردػػدىف عػػددؿ اادس ػ ىر ىجػػدىا ف ننػػمؾ مػػم ال دقػػؿ رػػف  90مػػمدة مػػف
مجمػػؿ مػىاد اادسػ ىر ح ػػمج ا عػػددؿ ،ىبما ػػما كػػمف ننػػمؾ مػػم دشػػب اال ػػمؽ رطػػل ف محػػمىالت عػػددؿ كػػؿ نػػذق

كثدر.
اامىاد ى ركمم كمم ن مسالاة غدر ممكنة رطل اإلطةؽ ى ف ىض دس ىر جددد سمؿ ا

ىحىؿ نذق اانقطة كمف ننمؾ دضم سم ؿ حىؿ اادد ة األمثؿ اطدسػ ىر ااجددػد اامق ػرح  :نػؿ مططػىب

دس ػ ىر مثػػؿ نمػػط اادػػدمغة اا ػ

رػػدنم ااػػدك ىر دحدػػل ااجمػػؿ ،ـ ن ػ دمكػػف ف دكػػىف رطػػل غ ػرار دس ػ ىر

 1954اػذد ىضػ رنػ دػػةح ردسػل ك ػػمب "دسػ ىر فػ دػػندىؽ ااقمممػة" ىااػػذد دع بػرق ااكثدػػرىف فضػػؿ
دس ىر ك ب ح ل نذق ااطحظة ،دممم دمكف ف دكىف نى نقطة االنطةؽ ىاانقػمش اطحػددث رػف شػكؿ اادسػ ىر

ااقمدـ؟
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ى ظف ف ننمؾ طىر ف اانقمش داخؿ مدر حىؿ نذق ااقضمدم ،اكف األمر دح مج ف اانممدة ف قمـ

نػػدىة نمم دػػة ابطػػىرة ااخةدػػمت اا ػ

ىدػػطت إادمػػم نػػذق اانػػدىات ،ثػػـ دطػػرح اامشػػرىع بما عػػؿ اطمنماشػػة ..ى نػػم

ر قد ن إذا نجحت اانخبة ااسدمسدة اامدردة ف

ؽ رطل نص مم ادس ىر جددد سدكىف ذاؾ بمثمبة خطىة

نم طة إال األممـ ف سبدؿ إاممة اانظمـ ااددمقراط اامنشىد ..ألف إحده ااحجػع اا ػ دػدردمم اانظػمـ فػ ى دق
ألد مطماػب ب عػػددؿ اادسػ ىر ى ددػرق نػػى نػ ال دارػ ا ػ ح بػمب منماشػػة ىضػ دسػ ىر جددػػدن ألف ااػػبعض
س ػػد حدث ر ػػف ض ػػرىرة إا ػػم مجمند ػػة اا عط ػػدـ ،ىآخ ػػرىف س ػػد حدثىف ر ػػف إا ػػم ااند ػػىص اام عطق ػػة بماشػ ػردعة

اإلسةمدة ..ىمم اال ذاؾ  ،اكف نذق كطمم ذ ار

ىحجع اك ال دىض دس ىر ى دعدؿ اادس ىر ااحما .

فمذا جم اامج م اامدػرد ب دػم ط اامخ ط ػة ىاػمؿ إنػ اددػ إجمػمع ،ىاددػ دػىر ادسػ ىر جددػد ،إذف

سقطت نذق ااحجة ،ىنذق ن اامسالاة األسمسدة

 طو عبد العميم طو:

ا بعض اامةحظمت ااسردعة رطل اامنماشة اامثمرة..

أوال :ن ػػم د ػػىر ف مقدم ػػة ااىثدق ػػة ا ػػدس ام ػػم رةا ػػة ب ػػماكةـ اا ػػذد فػ ػ اامػ ػ ف ىااخ ػػمص ب ػػمإلج ار ات

ىااضػػممنمت ىاامبػػمدئ ،ى دػػىر ن ػ سػػدكىف مػػف اام دػػدا جػ ًّػدا ف ركػػز نػػذق اامقدمػػة رطػػل اضػػدة مػػم دسػػمل
بماخدىدػػدة اامدػردة ،ىدحػػذؼ د كػػةـ رػػف اضػػدة ااخدىدػػدة مػػف اامػ ف ن سػ  ،ىبما ػػمال دجػػب ف مػ ـ

مقدمػػة ااىثدقػػة بماقػػم نظ ػرة محػػدص بشػػكؿ ى بػػآخر رطػػل ااخب ػرة ااسدمسػػدة اا مردخدػػة اطشػػعب اامدػػرد خػػةؿ

ااق ػرندف ااممضػػددف منػػذ ااحمطػػة اا رنسػػدة ح ػػل اآلف .ىننػػمؾ كػػةـ كثدػػر جػ ًّػدا ر قػػد ن ػ سػػدكىف م دػ ًّػد ف ػ نػػذا
ااددد.

ىفػ إطػػمر اسػ قم ااخبػرة اا مردخدػػة ننػػمؾ اضػػدة دمكػػف ف كػػىف مىضػػىع منماشػػة طىدطػػة ،ىنػ اضػػدة

اامىدػػة ،ألف ااػػدك ىر محمػػد ااسػػعدد إدردػػس اػػمؿ :نحػػف مػػة رربدػػة ىاسػػنم مػػة مدػردة .ى نػػم ردػ

ننػػم دجػػب اف

نػ كطـ فػ إطػػمر ااىطندػػة اامدػردة ،ألف االن مػػم ااعربػ  ,االن مػػم اإلسػػةم ....ااػ ال دجػػب نىد نػػم األدػػطدة
نىد اننم مة مدردة ،ىبما ما دجب اف ن كطـ ف إطمر ااىطندة اامدردة ،ىنذق س كىف محددة بالشدم كثدرة.
ثانيةةا :مىضػػىع مثدػػؿ اا ػػمت اامممشػػة كمألابػػمط ىااعمػػمؿ ىاا ةحػػدف..ااػ  ،نػػم ردػ

نمػػم اضػػدة م عطقػػة

بطبدعة اانظمـ االن خمب  ،ىبما ػمال دجػب ف دثػمر اا سػم ؿ :د نظػمـ ان خػمب افضػؿ اطحماػة اامدػردة ،بحدػث

دضمف مثدؿ طؾ اا مت بشكؿ رمدؿ؟
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نم شخددم م فكرة نظمـ ااقم مة اانسبدة اام ىحة ،ألف نذا اانظمـ االن خمب نػى ااػذد دمكػف ف دحػؿ

مشكطة مثدؿ األاطدمت اامس بعدة ى اامممشة ،بدىف ف ندخؿ ف فكرة ااحدص ىااكى م.
ثالثةةا :ااىثدقػػة ثدػػر دضػػم مىضػػىع اا بعدػػة ،ى نػػم فػ ااحقدقػػة اػػدد اطػػؽ بعػػض ااشػ

فػ نػػذق ااجز دػػة.

فنحف جز مف مج م رمام  ،ىااىثدقة بد بماكةـ رف ف مدر جز مف اامج م اادىا  ،ىجػز مػف اانظػمـ
ااعػػمام  .ىمػػف ث ػ نـ فػػمف اضػػدة مثػػؿ اضػػدة ااعىامػػة بكػػؿ بعمدنػػم ى ػػداردم مم -ىاف كنػػت ارن ػ بػػماطب ااعىامػػة
مند ة  -ال دمكف ف نقبؿ بالف نكػىف بمعػزؿ رنمػم ،ىبما ػما ااكػةـ رػف اا بعدػة فػ نػذق ااجز دػة دح ػمج إاػل
منماشػػة مخ ط ػػة ،فػػدمكف اف ن ػ كطـ رطػػل سػػبدؿ اامثػػمؿ رطػػل كد دػػة اا كػػمف ف ػ اانظػػمـ ااعػػمام ...اا ػ اى نػػره
اادػػدمغة اامة مػػة ،اكػػف ال نض ػ ن سػػنم ف ػ مىاجمػػة رمطدػػة ربمػػم ال قػػؿ ف ػ

اادنمردة اا

الثدرنػػم ى ػػداردم مم رػػف ااثػػىرة

دارت مف ارىف .فعمطدة ااعىامة نحف جز منمػم ،ىبما ػما اامنماشػة دجػب ف ركػز رطػل كدػؼ

دمكف ف ن كطـ رف مىاعنم فدمم.

رابعا :دضم ادؿ ف ااىثدقة ف األحزاب ىاا نظدممت دجب ف نشال بمإلخطػمر فقػط ىبػدىف ػرخدص ،انػم

خ طؼ م ذاؾ ..فمنمؾ ش

اسػم اا نظػدـ ااقػمنىن  ،فالنػم فمػـ بشػكؿ رػمـ ف طردقػة إطػةؽ األحػزاب دجػب

اف كىف ف إطمر شرىط معدنة مثؿ اس بعمد ااعنؼ ىاد شكؿ مف اشكمؿ اا نظدـ ااددن

ى ااطم

...اا ،

ىدمكف ف نشال االحزاب بمإلخطمر طمامم اا زمت بمذق ااشرىط.
فدمم د عطؽ بمىضىع اانظمـ اار مس

ـ اابراممن ى دممم نسب انػم فػ مدػر؟ ،ااخبػرة اا مردخدػة امدػر

قىؿ نحف ادـ دىاة مركزدة ف اا ػمرد  ،ىمػف ثػـ إلف نػذق ااقضػدة ح ػمج إاػل منماشػة دػدطدة ،نػم شخدػدم

مدػػؿ اطنظػػمـ اار مسػ  ،اكػػف فػ مقمبػػؿ ىجػػىد برامػػمف اػػىد اػ كػػؿ اادػػةحدمت اابراممندػػة  ،كمػػم نػػى ااحػػمؿ فػ

اانمىزج األمردك  ،فسططمت ااػر دس ااقىدػة دقمبطمػم كػىنجرس اػىد ج ًّػدا ،ىدا مػم مػم د عػزز نػذا اانظػمـ بمسػ قةؿ
ااقضم .

خامسةةا :انػػم ال رػػرؼ مػػم نػ اخ دمدػػمت مجطػػس ااػػدفمع ااػػىطن  ،مجطػػس ااػػدفمع ااػػىطن مندػػىص

رطد ف اادس ىر ،1اكن اـ د سس ح ل اآلف .ى ره اف ننمؾ إمكمندة ف دكىف جز مف اخ دمدمت مجطػس
اادفمع ااىطن نى اضدة حممدة اادس ىر ،بشرط اف د سس نذا اامجطس ىدره اانىر ف اا رة ااقمدمة.

- 1رُص انًبدح  182يٍ انذعزٕس ػهٗ " ُٚشأ يجهظ ٚغًٗ يجهظ انذفبع انٕطُٚٔ ٙزٕنٗ سئٛظ انجًٕٓسٚخ سئبعزّٚٔ ،خزص ثبنُظش ف ٙانشؤٌٔ انخبصخ
ثٕعبئم رأي ٍٛانجالد ٔعاليزٓبٚٔ ،ج ٍٛانقبٌَٕ اخزصبصبرّ االخشٖ" ٔنكٍ نى ٚصذس أ٘ قبٌَٕ ثشأٌ صالحٛبرّ أٔ طشٚقخ رشكٛهّ (انًحشس)
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النقطةةةة األخيةةةرم عط ػػؽ بقضػػدة اا ػػددف ىاادىاػػة ،ف ػػنحف اػػددنم إش ػػكمادمت مػػف ابد ػػؿ ااػػددف ىاادىا ػػة ،اا ػػددف
ىاامج مػ  ،ااػػددف ىااعػػماـ ،ااػػددف ىااعطػػـ ،ىنػػذق اإلشػػكمادمت سػػدر معنػػم منػػذ ااحمطػػة اا رنسػػدة،ىربمم ابػػؿ ذاػػؾ...

ىنذق اإلشكمادمت ح مج اال حؿ ،نم ال ررؼ بالد معنل ف احـ مسالاة ااددف ىنحف ن كطـ رػف ااددمقراطدػة.
اممذا احـ ااددف دة ف مثؿ نذق اامس طة؟! نحف جمدعػم سػىا كمسػطمدف ى ابػمط ننػمؾ اػدـ ددندػة حكمنػم.
ىاادس ػ ىر سػػدنص رطػػل ال دكػػىف ننػػمؾ ش ػرد ى اػػمنىف د عػػمرض م ػ مبػػمدئ ىمقمدػػد ااش ػردعة اإلسػػةمدة
ىاألددمف بشكؿ رمـ بدىف ف دخػؿ ااػددف فػ ااددمقراطدػة  ،ىااػددف فػ اا دػند

ااددف ف مثؿ نذق اامىاضد نى ف غدر محط .

....ااػ

نػم ردػ

ف إاحػمـ

 عصام العريان:

ػر مػػف اامططػػىب ف ػ نػػذق
بدادػػة نػػم شػػكر ااػػدك ىر محمػػد ااسػػدد سػػعدد رطػػل ن ػ اس ػ طمع ف دجم ػ كثدػ ا

ااىثدقة ىدضدؼ رطد  .اكف ا مطحىظة مبد دة رطل ااىثدقة اامطرىحػة ...فالنػم ار برنػم بمثمبػة كػةـ مبػد
انطبمر رمـ ال دمكف ف د خذ رطل ن ىثدقة نمم دة...اممذا؟

ى

أوالً :ألنمم فرضت مف ااقدػىد كثػر ممػم دنب ػ  ،فبما ػما اػـ عػد ىثدقػة ددمقراطدػة ،ااىثدقػة ااددمقراطدػة

ططػؽ حردػة ىال ضػ ادػىدا ،اكػف مػم راق فػ نػذق ااىثدقػػة نمػم ضػ ادػىد رطػل ااعمطدػة ااددمقراطدػة كثػر ممػػم
عطدمم مجمامم ااحر.

ثانيةةا :ألنمػػم حػػمىؿ ف رضػ كػػؿ األطػراؼ ،ىنػػذق آفػػة مػػف اآلفػػمت اا ػ

دػػمبت معظػػـ ااىثػػم ؽ اا ػ

ػر مػػف نػػذق ااىثػم ؽ غدػػر امبطػة اط ن دػػذ ألنمػػم
كمنػت محػػؿ ىافػؽ ىطنػ رػمـ مػػف ابػػؿ ،ىربمػم نػػذا ااػذد جعػػؿ كثد ا
مأل اانمس كطمم نىاجس مف بعضػمم ااػبعض ى ثدػر خػىؼ كػؿ دػمر سدمسػ مػف األخػر ،ى ثدػر اامخػمىؼ مػف

ف االح كػػمـ اطشػػعب سػػدال

اا

بقػػىة كبدػرة ،اكنمػػم سػ نقطب رطػػل ااددمقراطدػػة ،ىبم ػػما كػػؿ دػػمر دردػػد ف دقدػػد ااقػػىة

د دىر نمم س دؿ اطحكػـ  ,ىدحػمىؿ ف دضػ ادػىدق نػذق رطػل ااىثدقػة اادػمدرة بحدػث ػنص رطػل رػدد

كبد ػػر م ػػف ااممنىر ػػمت ى اا عم ػػدات بع ػػدـ اإلا ػػداـ رط ػػل خطػ ػىات ى إجػ ػ ار ات معدن ػػة ,,ىن ػػذا م ػػم د ن ػػماض مػ ػ

االخ دمر ااددمقراط ااحر ااذد د رض اف دكىف ططدقم فػ إطػمر اادسػ ىر ،ىدكػىف ااضػممنة ااحقدقدػة ال دقػ
انقةب رطل اادس ىر ...نذق نقطة سمسدة.
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ثالثا :ن ح ل ف إطمر مرارمة ح ظمت ااقىه ااسدمسدة ىاا دمرات اا كردة األربعة اار دسػدة ااممثطػة فػ
نذق اانػدىة ،ظطػـ اا دػمر اإلسػةم فدمػم نػى معػرىض فػ ااىثدقػة ..فمػى اػؿ اا دػمرات اا ػ رار مػم ااىثدقػة ،فطػـ
دػ ِ
ػالت مػػثة د ذكػػر اطش ػردعة اإلسػػةمدة ىال مبمد مػػم ىال مقمدػػدنم ف ػ ااىثدقػػة اامطرىحػػة ...فمػػذق نقطػػة ثػػمرت
إن بػػمن  ..ىااػػدك ىر محمػػد ااسػػدد سػػعدد دعػػرؼ ااجمػػد ااػػذد بػػذانمق رػػمـ  94فػ مىضػػىع ااش ػردعة اإلسػػةمدة..
ى ذكر ىا مم ن ح ػظ رطػل كطمػة ااشػردعة ىاػدس رطػل شػ

آخػر.ثػـ بعػد ذاػؾ كػمف ننػمؾ جمػد آخػر فػ نػذا

اامىضىع ربمم خطؽ راكـ جدد ف نقطة ر د نم امىا ااشردعة ىدرىنم.

فػ ااحقدقػػة نػػم درسػػت اػػمنىف ىدرسػػت شػردعة ى جػػد ف حػػد سػػبمب اا خػػىؼ مػػف ااشػردعة نػػى ااجمػػؿ

بمم ،ىنذق نقطة خطدرة :فماحكـ رطل ااش

فرع رف دىرق ،فمذا كمف دػىرق اػدس مىجػىدا فػة دجػىز ااحكػـ

رطد  .فمم بماؾ إذا كمف اا دىر مشىق سدكىف ااحكـ خمط م ًّ
جدا.
نػػم ردػػد ف ضػػـ دػػى

ألد ػىات كثد ػرة  ،ىبماػػذات األس ػ مذ محمػػىد بمظػػة .نحػػف اآلف بدػػدد مرحطػػة

ان قمادػػة ،ى نػػم ردػػد اآلف ف اػػىؿ بدػراحة ف ااحكىمػػة ال ح ػػرـ اادسػ ىر اامىجػػىد ،ىال ن ػػذ ااقػػمنىف اامىجػػىد.

ىنػػذا نػػى جػػىنر األزمػػة ااحمادػػة ..نحػػف اآلف نعػػدش حماػػة سػػدىاة غدػػر رمددػػة ،ال دىجػػد ا ػرار ىال دىجػػد ن دػػذ
ىاح ػراـ ألحكػػمـ اضػػم ىال ن دػػذ اقػػمنىف ،ح ػػل اػػمنىف ااط ػىارئ ,حكػػمـ بػػمإلفراج اانمػػم

رػػف رػػدد كبدػػر مػػف

اامع قطػػدف ااسدمس ػػدف ال ن ػػذ ,ج ػػمىز بعض ػػمم ااعشػ ػردف حكم ػػم ادػػماح ش ػػخص ىاح ػػد كم ػػم ا ػػمؿ االسػ ػ مذ جم ػػمؿ

سػػططمف ,رنػػدمم د ػ ـ إغػػةؽ كثػػر مػػف  40شػػركة إا دػػمددة دػػددرنم ف ػراد دن مػػىف اإلخ ػىاف ..اػػدس ألد سػػبب
اػمنىن

ى مخما ػػة سػػىه نمػػم ػػدار بػالمىاؿ إخػىاف  ,,رنػػدمم طػػؽ جردػػدة اػدس ألد ممػػة سػػىه نمػػم اردبػػة مػػف

اإلخىف ى عبر رف ىجمة نظرنـ..اا !

نحػػف بدػػدد ىض ػمع مالسػػمىدة ،نػػذق األىضػػمع ن ػ اا ػ دجػػب ف د ػػؽ رطدمػػم .ى نػػم ننػػم ضػػـ دػػى

ادىت األس مذ محمىد بمظة رندمم امؿ ف ننمؾ ىثم ؽ اددمة مىجىدة ،دمكف ف نعدد اانظر فدمػم ى ن عطمػم،

ألن ادس معنل ن

ردد ف دؿ ا ىافػؽ ف ضػدؼ ىثدقػة جددػدة ..ربمػم كػىف ااىثػم ؽ ااقددمػة امبطػة اط ن دػذ

إذا امنم ب عددطمم بماحذؼ ى اإلضمفة ى ش

مف نذا ااقبدؿ.

اكف نحف بددد اابحث رف آادػمت امىاجمػة نػذق اامرحطػة ااحرجػة ،ىننػمؾ دػد ة اآلف مىجػىدة نػم ره

نمم امبطة اط عدؿ ..ىن دػد ة ااجبمػة ااىطندػة اط ددػر اا ػ

ضػـ  11اػىة سدمسػدة ى إذا ضػدؼ حػزب اا ػد

دبح  12اىة ...نذق اادد ة ىضعت برنممجم ..ىاألس مذ حسدف ربد اارازؽ-ىنى مىجػىد معنػم ااػألف -حػد

ااذدف شمركىا ف ك مب  ..ىنى برنممع سدمس امرحطة ان قمادة ،دح مج إال عدؿ ىاال اىة ددر.

ىبمنمسبة اىة اا ددر نم خ طؼ م األس مذ محمىد ابمظػة فدمػم اماػ بػالف اإلخػىاف اػىة حردػؾ ىاػدس اػىة

ددػػر ..ى اػػىؿ إف اإلخ ػىاف اامسػػطمدف اػػىة ددردػػة ،ى نػػم ر قػػد ف اإلخ ػىاف اػػمدرىف رطػػل اا ددػػر إذا دػػدات
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اانىادػػم بػػدف ااقػػىه ااسدمسػػدة كطمػػم ىا قنػػم رطػػل مةمػػح مرحطػػة ان قمادػػة ،ىنرضػػل بعػػد اامرحطػػة االن قمادػػة بحكػػـ

ااشعب ىبمػف سػدال

بػ اطحكػـ ،سػىا كػمف ااىفػد ى اإلخػىاف ى اا جمػ ى ادػم كػمف ،مػ اح ػراـ اقىارػد ااعمػؿ

ااددمقراط  ،ف نذق ااحماة سندخؿ بمدر ف مرحطة جدددة.

ىننم خطص اػل ن دجػة م دانػم ضػرىرة عدػؿ ااجبمػة ااىطندػة اط ددػر ,فماجبمػة امػم برنػممع ددمق ارطػ

جدد ًّ
جدا مف رشردف نقطة ف مجمؿ اإلدةح ااسدمس .ىمف ثػـ نردػد ف نىحػد جمىدنػم كقػىه سدمسػدة داخػؿ
اابرامػػمف اػػدرـ نػػذا اابرنػػممع  ..فػػنحف كػػمخىاف اػػددنم  88مقعػػد مػػف مقمرػػد اابرامػػمف  ،ى حػزاب اامعمرضػػة اػػددمم

 12مقعػػدا ىننػػمؾ ح ػىاا  24مس ػ قة ىمػػف ثػػـ فمجمىرنػػم  124نم بػػم ىنح ػػمج فقػػط إاػػل نحػػى  30نم بػػم مػػف
اامس قطدف ااذدف ذنبىا إال ااحزب ااىطن  ،رند ٍذ نكىف اد بط نم ثطث رضم اامجطس.
نػػذا ااثطػػث ،إذا كمنػػت ى ار ق اػػىة شػػعبدة كبد ػرة مػػف كػػؿ اا دػػمرات ااسدمسػػدة ،دس ػ طد ف د ػػرض جػػدىؿ

ى جندة ددر مف خةؿ اابراممف ،د مػف داخػؿ اام سسػمت ،فماعمػؿ ااػددمقراط اػدس رمػة إنقةبدػم..إنمػم دػ ـ

مف داخؿ اام سسمت.

فنحف نس طد بمذا ااشكؿ ف ن رض عددة دس ىردًّم إذا ردنم ،رطل األاؿ سدكىف نذا ااجمد مر دم ممـ

اارد ااعمـ ااىطن ىاإلاطدم ىاادىا  ..ىمع اىة شعبدة ددق ف ااشمرع.

فمانػػمس اا ػ خرجػػت فػ مظمنػػمرت مػػف جػػؿ اابىردػػة ،ىخرجػػت ابطمػػم مػػف جػػؿ ااػػدجمج ،ىخرجػػت مػػف

جػػؿ ااعبػػمرة ،س ػ طد إذا نزاػػت إاػػل ااشػػمرع ف ػػرض نػػذا ااسػػدنمردى ..ىننػػم اانػػزىؿ اطشػػمرع ال دجػػب ف

دق دػ ػ ػػر فقػ ػ ػػط رطػ ػ ػػل اإلخ ػ ػ ػىاف ،بػ ػ ػػؿ دجػ ػ ػػب ف شػ ػ ػػمرؾ فد ػ ػ ػ

كػ ػ ػػؿ اا دػ ػ ػػمرات ااسدمسػ ػ ػػدة .ىننػ ػ ػػزؿ م ػ ػ ػرادف

ىم جمع ػػدف..بمعن ػػل ف ك ػػىف نن ػػمؾ مظ ػػمنرات ىفعماد ػػمت ض ػػـ كمف ػػة ااق ػػىة ااسدمس ػػدة مج مع ػػة ,ب ػػما ىازد مػ ػ

اامظػػمنرات اا رددػػة اا ػ دنظممػػم كػػؿ دػػمر سدمسػ رطػػل حػػدق.مثطمػػم فعطنػػم فػ اامػ مر ااػػذد نظمنػػمق إح جمجػػم
رطل الجدؿ االن خمبمت اامحطدة ىشمرؾ فد ممثطىف اكمفة ااقىه ااسدمسدة.

نم ره ف نذق اآلادة دمكف ف نجز شد م ،خمدة ف حماة ااسدىاة ىاالر بمؾ اامىجػىدة ،ىااشػدر ااػذد

س نجزق سدكىف مف خػةؿ اادسػ ىر ىااقػمنىف ،ىاػدس انقةبػم رطػل اادسػ ىر ىااقػمنىف .ىمػف ثػـ دن ظرنػم ننػم جمػد
- شٓذد يصش ف ٙيطهغ  2006يجًٕػخ يٍ انًظبْشاد انز ٙإكزغجذ يغًبْب اإلػالي ٙيٍ انٓذف انز٘ خشجذ يٍ أجهّ :فف 12 ٙفجشاٚش رظبْش
طالة انجبيؼبد احزجبجب ػه ٙرفش ٙانفغبد ٔاإلًْبل ،يًب رغجت ف ٙكبسثخ غشق انؼجبسح انغالو  98ف ٙيٛبِ انجحش األحًش ٔيصشع أكثش يٍ أنف ساكت
كبَٕا ػهٗ يزُٓبٔ ، ،طبنجٕا ثزقذٚى صبحت انؼجبسح إن ٙيحبكًخ ػبجهخ ثؼذ سفغ انحصبَخ انجشنًبَٛخ ػُّ ,ثى خشحذ يظبْشاد ثؼذ رنك نهزُذٚذ ثزٓشٚت
يبنك انؼجبسح خبسج يصش ٔانزغبض ٙػٍ يحبكًزّٔ ,اصطهح ػهٗ رغًٛخ رهك انًظبْشاد ثـ"يظبْشاد انؼجبسح" ٔف 26 ٙفجشاٚش شٓذد انقبْشح يظبْشح
قبو ثٓب انًئبد يٍ يُزجٗ انذٔاجٍ ٔ أصحبة انًضاسع إحزجبجب ػهٗ انقشاساد انحكٕيٛخ ثئغالق يحبل "انفشاخ" ٔ حظش َقم انذٔاجٍ ث ٍٛانًحبفظبد فٗ
إطبس اإلجشاءاد انًزخزح نًكبفحخ أَفهَٕضا انطٕٛس ٔ اصطهح ػهٗ رغًٛخ رهك انًظبْشاد ثـ "يظبْشاد انفشاخ" ٔ ،ف 14 ٙيبسط شٓذد انقبْشح
يظبْشاد قبو ثٓب ػذد كجٛش يٍ انًغزثًش ٍٚثبنجٕسصخ إحزجبجب ػهٗ إَٓٛبس أعؼبس األْى ثُغجخ رجبٔصد ٔ %12ارًٕٓ كجبس انًغزثًشٔ ٍٚيؤعغبد يبنٛخ
كجٛشح ثبنٕقٕف ٔساء ْزا االَٓٛبس ثًب أضش ثصغبس انًغزثًشٔ ٍٚاصطهح ػهٗ رغًٛخ رهك انًظبْشاد "يظبْشاد انجٕسصخ"(انًحشس)
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كبدر ًّ
جدا مف اانمحدة ااعمطدة ....فالنم ر قد ننم مف رػمـ  1985إاػل  2005رػمـ بػذانم جمػدا نظدرًّدػم جدػدا،
ىاسنم بحمجة إال نظدر جددد ،نحف بحمجة إال رمؿ ،ىرمؿ ندف فد م شمركدف ثمنم ى ضحدمت ،ىنجن فد

مج معدف ثمم ار مثؿ ف حدمة ددمقراطدة سطدمة.

نم ال ردد حدا ف د سر ااددمقراطدة بالنمم غطبدة ى اطدة ،إذا كمنت بعػض ااقػىه ظػف نمػم سػ ظؿ اطدػة

إال األبػد...فسػ ظؿ األبػد دػى م معمرضػم فقػط  ،ى نػم ننػم اضػـ دػى

اطػدك ىر ربػد اامػنعـ ابػى اا ػىح رنػدمم

امؿ ف األفضؿ اإلخىاف ف دكىنىا اىة مف بدف اىدم  ،ى ال دكىنىا األاىه بدف ضع م  ،نذق فضؿ انم كثدػرا،
ىنذا ددفعنم كمخىاف إال مزدد مف اا جددد ىمزدد مف ااعمؿ .فعندمم نجد منمفسم اىدًّم سدشحذ نم نم ،ىذاؾ رطل
دػحح مسػمرد  ،فمانضػع ااػذد

ػذد دجعطنػ
ركس ااحماة اا دن فدمم ىجػىد اامنمفسػدف ىد دػب اام اراػب اا ل
حدث ىاا طىر ااذد حدث ف خطمب اإلخىاف كمف ن دجػة االح كػمؾ ببدقدػة ااقػىه ااسدمسػدة ،فمػم بمانػم إذا كػمف
ننمؾ نمفس اىد؟!

نذق مسم ؿ نم رجى ف نن قؿ إادمم ىنبحثممن ألف نذا ىفؽ انم ى فضؿ انػم فػ نػذق ااطحظػة اا ػ نشػعر

جمدعم بثقطمم رطل مدر ىثقطمم رطدنم شخددًّم.

 حسن نافعة:

ظػػف نػ مططػػىب ف نركػػز كثػػر فػ منماشػ نم رطػػل مىضػػىع آادػػمت اا ددػػر .آادػػمت اا ددػػر نػػذق مسػػالاة

مممة ًّ
جدا ،فمادك ىر ردمـ ااعردمف طرح فكرة عدؿ ااجبمة ااىطندة اط ددر ،نذق إحده األادمت ىدمكف ألحد
ف دق رح ادة خره ،ى دن قد فكرة ااجبمة كالادػة اط ددػر إذا كػمف دػره ف ااجبمػة ادسػت اآلادػة اامضػبىطة ،ى

ننمؾ آادة خره ربمم كىف فضؿ .فطى طرحت اا راحمت ف نذا اإلطمر ربمم كىف م ددة دضم.

 خالد فياض:

درىن فقط ف اابدادة اررب رف سعمد

اىجىد االس مذ محمىد ابمظػة ر ػدس حػزب ااىفػد بدننػم ،ألف حػزب ااىافػد

دع بػػر مػػف اكثػػر االحػزاب ادبراادػػة فػ مدػػر ىااعػػماـ ااعربػ  ،ىاسػػمحى اػ اف انظػػر ااػػل مػػم اما ػ االسػ مذ محمػػىد

ابمظػػة بمرىنػػة اكثػػر ..فمنػػم اره ان ػ ال امػػؿ فػ اانظػػمـ ااحػػما ىبما ػػما فػػالد سػػع نحػػى اا عػػمط مع ػ نػػى بمثمبػػة
مسكنمت… سررمف مم سدزىؿ اثرنم ىدبقل ااجسد ااعطدؿ رطدة  ،ىبما ما فمن ال اره اد امؿ فػ اانظػمـ ااحػمال
اى رػػؿ االاػػؿ ااحػػرس ااقػػددـ فػ اانظػػمـ ااحػػما  ..ىننػػم مػربط اا ػػرس  ،ىننػػم كػػىف اامرىنػػة ،ف ددػػر ااحػػرس ااقػػددـ
ىاالس عمنة بحرس جددد نى م شر ادجمب فماحرس ااجددد دحمؿ افكمر اكثر طى ار فمى اكثػر اح كمكػم مػف ااحػرس
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ااقددـ بمالفكمر ىاا طىرات ااسدمسػدة فػ مدػر ىااعػماـ  ،ىاددػة مرىنػة اكبػر فػ اا عممػؿ مػ االخػر ىاادػد بػمالخر

اامعمرضة ااسدمسدة  .ىبم ما فمف اد دىر ىااع دم

مف نذا اامنططؽ ف راد فقػط  ،ىال دىجػد اد امػؿ فػ

احداث ددر حقدق ف اانظمـ ااسدمس ف مدر اال ىفقم امذق اار دة ىمم رػدا ذاػؾ فمػى بمثمبػة حػرث فػ اامػم
كمم سبؽ ىذكرت .

اانقطة االخره ىن ااخمدة بماىراة اى ااىثدقة اامقدمػة مػف د .محمػد ااسػدد سػعدد  ،فمػ اح ارمػ ااشػددد اكػؿ مػم

ج ػػم فدم ػػم ف ػػمن

ىحسمسة.

رد ػػب رطدم ػػم محمىا ػػة اا ىفد ػػؽ ب ػػدف ك ػػؿ اال ار ىاإل جمن ػػمت اامخ ط ػػة ىك ػػالف االخ ةف ػػمت جذرد ػػة

ىادسمح ا د .سعدد اف ادـ بعض اامق رحمت اام عطقة بمذق ااىثدقة ىن كمال

 -اا رح اف حذؼ اا قرة اا

:

قىؿ "دجب ىفدر ادة ضمف مثدؿ اانسػم فػل مخ طػؼ اامسػ ىدمت ااندمبدػة ىاا ن ذددػة

بنسػػبة ال قػػؿ رػػف اارب ػ /ااخمػػس" ألف نػػذا د ػ ح اابػػمب امػػمـ كى ػ كػػىف مطم ػ ا ػػمت اخػػرد  ،ىبما ػػما نكػػىف اػػد
اس بدانم كى ة ااعممؿ ىاا ةحػدف بكى ػة ف ػمت اخػرد  ،ىاالجػدر اف مػمرس اامػراة حقىامػم ى ثبػت جػدار مم بن سػمم دىف

ان ظمر درـ دس ىرد اى امنىن دمنحمم مدزة معدنة رط حسمب اخردف
 -ا ػػرح ف حػػذؼ اا قرةاا ػ

قػػىؿ "دعػػد األابػػمط جػػز ا ال د جػػز مػػف نسػػدع األمػػة ,ىدجػػب ضػػممف ف د ػ ـ ان خػػمب

ىاخ دمر شخددمت ندمبدة ابطدة رطل جمد اامس ىدمت مف خةؿ ادمت ال سمل ى دنظر اادمم بماضرىرة بمر بمرنم

نىرػػم مػػف اا مثدػػؿ اانسػػبل"  .ى ىض ػ مكمنمػػم "دعػػد االابػػمط جػػز ال د ج ػ از مػػف نسػػدع االمػػة  ،ىدجػػب اف د ػ ـ اخ دػػمر
شخددمت ابطدة رممة رط جمد اامس ىدمت  ،بمم دضمف مثدؿ فعط امـ ف حماة ردـ مكنمـ مف حقدؽ مثدؿ

ىاضح رف طردؽ آادة االن خمبمت" .ىاا رح اف حذؼ خممسم ىدق رح ىض نذق اا قرة بدال منمم.
 -اانقطػػة اا ػ

قػػىؿ " شػػكؿ سػػططة مس ػ قطة الج ػ ار االن خمبػػمت ااعممػػة رطػػل كػػؿ اامس ػ ىدمت ,ى م ػ نػػذق ااسػػططة

بحممدػػة دس ػ ىردة ,ىبم ػىارد دقررنػػم ش ػرد دحػػمفظ امػػم رطػػل نػػذا االس ػ قةؿ" اا ػػرح اف شػػكؿ نػػذق ااسػػططة مػػف ر ػػدس
اامحكمة اادس ىردة  ،ىر دس محكمة اانقض  ،ىاانم ب ااعمـ (ااذد دجب ف دكىف من خبم) ىنقدػب اادػح ددف (ممثػؿ

اطسططة اارابعة) ىنقدب اامحممدف(ممثة اطقضم ااىااؼ) ،ىر دس نمدد ااقضمة ،ىر سم جممعمت ااقمنرة ىاالسكندردة
ىردف شمس بمر بمرنـ اادـ ااجممعػمت اامدػردة(مندػب ر ػدس ااجممعػة دجػب ف دكػىف بمالن خػمب) ىر ػدس من خػب

اشبكة منظممت اامج م اامدن اامعندة بحقىؽ االنسمف .ىكؿ ن ال االرضم د ـ اخ دمرنـ بدػ مـ د بمجػرد زىاؿ

ااد ة رنمـ زىؿ رضىد مـ ف نذا اامجطس.

35
يغٕدح ٚغزفبد يُٓب ف ٙانجحث انؼهًٔ ٙال ٚجٕص انزصشف فٓٛب – www.arabsfordemocracy.org

 ناجي الغطريفي:

اك س ػػبت م ػػردات ااددمىاراطدػ ػػة ،بداد ػػة مػػػف ااش ػػعب مدػػػدر ااس ػػططمت ،مػ ػػرى ار بما عددد ػػة ااحزبدػػػة ى

االح كػ ػػمـ إاػ ػػل دػ ػػندىؽ االن خمبػ ػػمت ى الكدػ ػػد اا ػ ػػداىؿ ااسػ ػػطمل اطسػ ػػططة ،ا ماػ ػػم رممػ ػػم حػ ػػىؿ اام مػ ػػىـ اامططػ ػػؽ
اطددمىاراطدة ،إال ف نذا اال مؽ ال دحجب حقدقة ف طبدؽ ااددمىاراطدة ىم مىممم د مىت مف مج م آلخػر

ىفقم اظرىف اا مردخدة ىاالا دمددة ىاامح ىه ااسدمسل اطقنمرػمت ااشػعبدة اا ارسػخة ىار بػمط اا طػىر االج مػمرل

بماعىامؿ ااخمرجدة ىمده اىة ااعممؿ ااددنل ى عمرض ى ا ما مػ ااقػدـ ااددمىاراطدػة .ىربمػم كػمف مرػؿ نػذق
ىغدرنم مف ااعىامؿ اار دسدة اا ل حدد خدىددة اا طبدػؽ ااػددمىاراطل فػل مخ طػؼ اامج معػمت ،مػ اا الكدػد

رطل خطىرة ا خمذ بعض األنظمة االس بداددة مف طؾ ااخدىددة ك ة ا عطدؿ رمطدػة اا حػىؿ ااػددمىاراطل،
ى اانكػػىص ىاا ارجػ رػػف بعػػض إنجم از مػػم ،ىنػػى مػػم درجػػت رطدػ غمابدػػة األنظمػػة ااعربدػػة خمدػػة فػػل مىاجمػػة

ااض ىط ااخمرجدة مف جؿ اإلدةح ااسدمسل.
ىاذا كمف ىاا ااحمؿ فل مدر دشدر إال ااحمجة ا سػرد ااخطػل نحػى بنػم ددمىاراطدػة حقدقدػة ػىفر

امػم اامقىمػػمت األسمسػػدة اا ػل ا قػػت حىامػػم األدبدػػمت ااسدمسػدة ،فػػمف إبػراز خدىدػدمت ااحماػػة اامدػردة دطقػػل
ااضى رطل معماـ ااطردؽ إال ااددمىاراطدة ىاامةمػح اابػمرزة اا ػل حػدد م مىممػم دىف مىاربػة ى حمدػؿ رطػل
حقدػػؽ نػػذا اامػػدؼ ،بعػػد طػػىؿ مػػم عػػرض اػ مػػف شػػىد حػػت مسػػمدمت ااعدااػػة االج ممردػػة ىااحػػد مػػف نػػممل

اا رددة ى فرض ضىابط غدبدة فل إطمر درمىه ددندة غممضة البل ااكشؼ رف حقدقة نىادمنم.

ىنعػػرض فدمػػم دطػػل ثػػةث حػػزـ مػػف اامحػػددات اا ػػل سػػمـ فػػل بدػػمف اامةمػػح اار دسػػدة اطددمىاراطدػػة

اامدردة اامالمىاة.

أوال :حزمة العوام ال اريخية:
- 1إف شعب مدر رس

حت ااحكـ األجنبل امم دزدد رف  2500رممم ،إذ كمف حكـ رجمؿ دىادى األىؿ

من ػػذ ط ػػؾ ااق ػػرىف ااطىدط ػػة ،ىبق ػػدر م ػػم ش ػػكؿ ن ػػذق ااحقدق ػػة اا مردخد ػػة مب ػػر ار ا ططػ ػ اامدػػرددف اطحك ػػـ
اا ػػىطنل ،بق ػػدر م ػػم ض ػػعؼ ااثق ػػة ف ػػل إمكمند ػػة د ػػددمـ احم ػػؿ مسػ ػ ىادة ااحك ػػـ خمد ػػة ى ف اانظ ػػمـ

اانمدره اػد خطػط بػدف إدارة ااحكػـ ىاامحكػىـ ،ىاسػ ىرب ططعػمت ااجمػمندر اطك ارمػة ااىطندػة ىاامكمنػة
اإلاطدمدة دىف مشمركة فعطدة مف جمنب ااجممندر.
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 - 2إف سقىط مدر حت ااحكـ ااعثممنل ىاس م ار اامدرددف ىالدة ااخةفػة اإلسػةمدة ألمػىرنـ اػد ده
إاػػل ارج ػ اامشػػمرر ااىطندػػة فػػل مىاجمػػة اامشػػمرر ااددندػػة ح ػػل اػػده اازرممػػمت اانخبىدػػة ىااشػػعبدة

اا ل امدت ااحركة ااىطندة إال مم ابؿ ىا ة ررابل.

- 3ددمة االح ةؿ اابردطمنل دقظت ااىرل ااىطنل ،ى ةاد م

حرؾ سعد زغطىؿ ىدحب إلزااة نػذا

االح ةؿ ،ده إال حددد اامطماب ااىطندػة جػمق نظػمـ ااحكػـ ،فكػمف اابػددؿ ادبراادػم بماضػرىرة ،بحكػـ

نػػزىع ااشػػعب اط ػ خطص مػػف حكػػـ ااخةفػػة اا ػػل اس سػػطمت اةح ػ ةؿ ،بػػؿ ى ػػآمرت مع ػ ضػػد مدػػماح
ااشعب ىبحكـ ثقمفة ىفكر ادمدات طؾ اامرحطة ااسدمسدة ىااثقمفدة.

ثانيا :حزمة العوام الجغرافية:

- 1كش ػ ت اا حركػػمت ااشػػعبدة فػػل ىا ػػؿ ااقػػرف ااممضػػل رػػف اخ ػ ةؼ مسػػمرات كػػؿ مػػف مدػػر ىشػػممؿ
فردقدػ ػػم رػ ػػف طػ ػػؾ اا ػ ػػل ا خػ ػػذ مم حركػ ػػة ااشػ ػػعىب فػ ػػل اامشػ ػػرؽ ااعربػ ػػل ،ىاػ ػػد دت سدمسػ ػػمت ااػ ػػدىؿ

االسػ ػ عممردة ج ػػمق إرث اإلمبراطىرد ػػة ااعثممند ػػة إا ػػل عمد ػػؽ ن ػػذا االخػ ػ ةؼ اامش ػػمر إادػ ػ  .فق ػػد رم ػػد
اابردطػػمندىف إاػػل ام ػ ااحركػػمت االن دػػمادة فػػل ااعػراؽ بمػػدؼ ىحدػػد شػ م ااعرادػػة ىااطم دػػة ،بدنمػػم

سعىا إال جز ػة ىحػدة مػم كػمف دسػمل بسػىردم ااكبػره ألسػبمب دػال ل فػل مقػدم مم إاممػة دىاػة إسػ ار دؿ.
ىاػد دت نػذق اامحػػمىالت إاػل قىدػة اانزرػػة ااىحدىدػة فػل اامشػػرؽ ااعربػل ،حدػث اممػػت سػىردم بماجمػػد

اار دسػػل فػػل نػػذا ااشػػالف ،بدنمػػم ده غدػػمب مد ػػر رػػف طػػىرات اامشػػرؽ إاػػل ان ممسػػمم فػػل ػػالمدف
مدماحمم ااحدىدػة مػ ااسػىداف ىا سػمع دا ػرة رىابطمػم مػ شػممؿ اابحػر اام ىسػط ى ىرىبػم بىجػ رػمـ،
ى عرضمم اردمح ااطدبراادة ااقمدمة إادمم مف طؾ ااقمرة ،ىاػد دفعػت نػذق ااىشػم ع اام ىسػطدة مدػر إاػل

مقدمة اادىؿ ااعربدة ىاإلسةمدة ،ى النطت اطقدػمـ بػدىر ار ػد فػل نشػر اا كػر اا ربػل ااطدب اراػل ىكػذا نمػط
ااحدمة األىرىبدة مف خةؿ دىرنم اامشمر إاد .

 - 2شكؿ منمب ااندؿ فل فردقدم ىمشمركة س دىؿ فردقدة مدر فل حىض ااندؿ رابطة حدىدة م

طؾ

ااقمرة اا ل مزامم اانزارمت ااحدىددة ىااقبطدة ىاا ل نعكس بدىرنم رطل نددب مدر مػف إدػراد اانمػر

ىمس قبؿ مم قدم مف مشػرىرمت زراردػة ىغذا دػة قػىـ رطدمػم حدػمة سػكمف ااػىاده ،ىالشػؾ ف ان شػمر
ااددمىاراطدة فل طؾ األدقمع مف شػالن ف دػىفر اػد ار مػف االسػ قرار دػ مف اامدػماح اامم دػة ااحدىدػة

د ىؽ فل نمد اضطراب األىضمع فل ااعماـ ااعربل ى داردمت ماـ مشمكط اإلاطدمدة.

ثالثا :حزمة العوام الثقافية:
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- 1دع بػػر اإلسػػةـ حػػد نػػـ اامكىنػػمت ااثقمفدػػة األغطبدػػة اامسػػطمة فػػل مدػػر ،ىاف كمنػػت طػػؾ األنمدػػة اػػد
ا خذت طمبعم د دؼ بماسممحة ىاامرىنة مقمرنة بدىر ااددف فل اادىؿ اامحدطة اا ل حكم مػم طىا ػؼ

مذنبدة اقت بثقطمم رطل اانظمـ ااسدمسل ،بخةؼ مم كمف رطد ااحمؿ فل مدر ،اا ل دػده حػزب

ااىفػػد ااطدب اراػػل ا ططعػػمت اامطكدػػة اامد ػردة اطسػػدر فػػل نػػذا ااطردػػؽ ىار ارض ػ د ػراحة رطػػل إض ػ م
دب ة ددندة رطل ىدع اامطؾ فمرىؽ رند ددمغة دس ىر .1923

- 2مػػدةد حركػػة اإلخ ػىاف اامسػػطمدف فػػل ىاخػػر ااعش ػردندمت مػػف ااقػػرف ااممضػػل ىاا ػػل اس ػ طمرت ب ضػػؿ
اامطكمت اا نظدمدة ىااقدرات اادرىدة ام سسمم ف حقؽ ان شم ار ىاسعم فػل اطمرػمت اج ممردػة ىممندػة
ى كمددمدة رردضة ،مزجت ااددف بماسدمسة ،ىرمقػت اامػىة اا ػل كمنػت دػؿ بػدف رىامػؿ ااجػذب إاػل

اامىرىث دالسم مف إمكمندة جمىز اا جىة ااحضػمردة اا ػل دػطنم رػف مج معػمت اارفمندػة فػل اا ػرب،
اا ػػل كمنػػت اانخبػػة ططػ إاػػل االا حػػمؽ بمػػم .كمػػم كػػمف إلبػراز ااجمنػػب ااػػددنل فػػل ااقضػػدة اا طسػػطدندة
نمدة كبدرة فل قىدة اانزرة اإلسةمدة شعبدم.

 - 3ده ا بػػمع ثػػىرة دىادػػى اػػنمع االس ػ بداد ااش ػرال م ط ػػم بم مزاػػة اامشػػمرر ااقىمدػػة ىاإلحبمطػػمت ااطبقدػػة
ىخب ػرات اا بعد ػػة اامذا ػػة اةسػ ػ عممر ،إا ػػل ارجػ ػ حػػمد ف ػػل م شػػرات اا نمد ػػة ىزد ػػمدة م شػػرات اا خط ػػؼ

ااحضػػمره ااػػذه ػػمح اا ردػػة الزدنػػمر فكػػر ددنػػل امدػػر دمدػػؿ إاػػل ااعنػػؼ ىدضػػدؽ مػػف اس ػ دعمب
م ططبمت اا قدـ ىفقم امعمددر ااعدر.
م مب المفيوم المصرى لمديموقراطية:
رػػف اار دػػة ااطدبراادػػة اطددمىاراطدػػة فمنمػػم ال نشػػد نقػػم رقم ػػددم ى سػ طمـ نمىذجػػم نظردػػم نسػػع رطػػل

منىاا ىىفقم امىادػ م م مػىـ ااددمىاراطدػة فػل مدػر .ىانمػم دجػب ف الخػذ طػؾ اار دػة ى نػذا اام مػىـ،
ااعىام ػ ػػؿ اا مردخد ػ ػػة ىااج رافد ػ ػػة ىااثقمفد ػ ػػة ااس ػ ػػمبؽ ررض ػ ػػمم ىاا ػ ػػل دمك ػ ػػف ىض ػ ػػدح انعكمس ػ ػػم مم إلكس ػ ػػمب

ااددمىاراطدة فل مدر اطخدىددمت اا مادة:

 - 1الكدػػد اا مسػػؾ بػػماقدـ اا ػػل جػػم بمػػم اإلسػػةـ ىبشػػر بمػػم رسػػىا  ،ىنػػل فػػل جمط مػػم

ػػؽ مػ ااقػػدـ اا ػػل

مسؾ بمم اامج معمت اإلنسمندة اامعمدرة .ىمف شمف اا عممؿ م نذق ااقدـ كنسؽ خةال ىاحد ف

دزدػػؿ ااعىا ػػؽ اا ػػل اػػد حػػىؿ دىف بندمػػم .فمإلدمػػمف بحقػػىؽ اإلنسػػمف ااػػذه كرم ػ اارسػػمالت ااسػػممىدة
دحػػىؿ دىف مػػم اػػد عػػرض ا ػ اامػػرة مػػف ادػػىد حػػد مػػف اسػ كممؿ مقىمػػمت شخدػػد مم ىااسػػدطرة رطػػل
مقد ار مم ى طدب ااعقؿ رطل اانقؿ دسمـ فل إخراج ااقضمدم ااسدمسدة اامممة مف إطػمر اا دبدػمت اا دػر
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امبطػػة اطنقػػمش ى ااقدػػمس ى اامقمرنػػة إاػػل إطػػمر ااىاا ػ  ،ىنػػذا دػػنعكس رطػػل سػػبدؿ اامثػػمؿ فػػل حددػػد
ىاىدمت ااسدمسة ااخمرجدة اامدردة ،سىا كمنت رربدة إسةمدة ـ فردقدة ى م ىسطدة.

- 2اا الكدػػد رط ػػل ضػػرىرة االن م ػػمـ بمس ػ عمدة مد ػػر دىرن ػػم اا ار ػػد ف ػػل مجػػمالت ااعط ػػـ ىااثقمفػػة رط ػػل نح ػػى
د نمسب ى عداد سكمنمم ىمم بقل امم مف مىارد بشردة م نطة .ى ف س دا رة عمىنمم اإلاطدمػ ا شػمؿ

نػػذق األنشػػطة ىبما ػػمال ك سػػب حردػػة اابحػػث ااعطمػػل ،ىاج ػ ار اس ػ طةرمت ااػػرد ىادمس ػ نمدػػة فػػل

منظىمة اابنم ااددمىاراطل.

 - 3الكدػػد ااعةاػػة بػػدف درػػـ ااددمىاراطدػػة ى حردػػر االا دػػمد ،ىبػػدف حردػػر االا دػػمد ى ازدػػد اد ار ػ رطػػل
مىاجمة ربم ىسد نطمؽ ااعدااة االج ممردة.

 - 4دردـ اآلادمت اا ل ده إال قطدص دىر اا رد ى دردـ دىر اام سسمت إذ ف ااخطػؿ فػل رةاػة دىر
كػؿ منممػم كػمف اػ ثػر مػػدمر رطػل مخ طػؼ ىجػ ااحدػمة فػل مدػػر ،ىدػال

ػداىؿ ااسػططة فػل مقدمػػة

طؾ اآلادمت ،ىاذا فمف االا ػدا بػبعض ااػددمىاراطدمت اا ػل سػمح ب جددػد ىالدػة ر ػدس ااجممىردػة بػة

حدىد ضػر بػمألدا فػل ااعمػؿ ااعػمـ فػل مدػر ى عػىؽ اا قػدـ ،إذ ف رػدـ اا ػداىؿ ااسػطمل سدنسػحب
طقم دم إال اامس ىدمت األدنل ،ىال دخ ل مم دعندػ ذاػؾ مػف كػىف جممرػمت اامدػماح ىاحبػمط ااقػدرات

ااشمبة ،ى كطس رمطدة ا خمذ ااقرار.

- 5اإلدممف بمف اإلفراط فل ااددمىاراطدة دقؿ ضر ار رف اإلفراط فل االس بداد ى ف اا درج فل مػنح ااحردػة
اطشعىب غمابم مم دخ ل نزىع ااحكـ إال إطماة زمف االس بداد.

ىاػد دةحػظ ااعةاػػة ااىثدقػة اا ػل ػربط بػدف اادسػ ىر بمر بػػمرق ااىثدقػة األسمسػدة ا حقدػػؽ اا ىادػؿ بػػدف

راكممت ااممضل ىآفمؽ اامسػ قبؿ ،ىاام مػىـ ااػىطنل اطددمىاراطدػة .ىاػذا فػمف اامةمػح اا ػل ررضػت سػـ

بماددنممدكدة ،ى س ىجب ف دؼ بمامرىنة ىااقمبطدة اط طىدر ،بمر بػمر ف ااددمىاراطدػة فػل مدػر حددثػة
ااعمد ،ىىاددة مخمض شػمؽ مػم زاؿ معرضػم اإلجمػمض ،بمإلضػمفة إاػل مػم د مػددنم مػف بػ ر االسػ بداد فػل

اانظمـ ااسدمسل ،ى اا مددد بمخ طمفمم مف جمنب بعض اا دمرات ااسدمسدة اام ثرة.

 ىدى راات عوض:

فػ مقما ػ ااشػػمدر" ،اامىجػػة ااثماثػػة اطددمقراطدػػة "  Third Wave of Democratizationرػػرض

دػػمىدؿ نػػمن دن ج ىف اطعنمدػػر اامػ ثرة رطػػل رمطدػػة اا حػػىؿ اطددمقراطدػػة ااػػل جمنػػب ااعنمدػػر اامقمىمػة اعمطدػػة

اا حىؿ ف ااىطف ااعرب  .نذق اامنطقة اد امس مم اامىجة ااثماثة اكنمم اـ طدمم بماكممؿ ى جرفمم بماكممؿ
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ااػػل رمػػؽ رمطدػػة اا حػػىؿ كمػػم حػػدث امنػػمطؽ خػػره مثػػؿ شػػممؿ شػػرؽ آسػػدم ى مردكػػم ااة دندػػة ىدىؿ جنػػىب
ىىسط ىرىبم ف ااندؼ ااثمن مف ااسبعدندمت مف ااقرف ااعشردف.

ىدرج ااسبب ف دعىبة اا حىؿ اال ااددمقراطدة ف اامنطقة ااعربدة اال اا راث ىااثقمفة اا

دؼ بمم

دعػرؼ بماثقمفػة األبىدػة د بماشػكؿ اامرمػ ااػػذد دجعػؿ مركػز ااسػططة فػ ابضػػة فػرد ى نخبػة عطػل ن سػمم حػػؽ
ااىكماة ىااىدمدم رطل ررمدمنم مممم مثطمم د عؿ األب اعم ط ػ – ح ػل ادػبح اقػب األب ىرب ااعم طػة ىااعمنػؿ مػف

األاقػػمب اا ػ د ضػػطمم زرمػػم ااػػدىؿ ااعربدػػة .ىبػػمارغـ مػػف الدػػؿ ااسػػططة األبىدػػة فػ اامج معػػمت ااعربدػػة اال ف

اا مرد دعرض ا رات مف اا در اى االن دمؿ رف نذق ااثقمفة مف خةؿ محمىالت جمدة اط حىؿ ااددمقراط  .فقد

شػػمدت مدػػر دىف سػػم ر ااػػدىؿ ااعربدػػة اامىجػػة األىاػػل مػػف ااددمقراطدػػة منػػذ رػػمـ  1882-1866حدػػث ىا ػػت
بسبب فػرض ااحممدػة االنجطدزدػة رطػل مدػر .ثػـ زحػؼ اامػد ااثػمن مػف مىجػة ااددمقراطدػة ىبشػكؿ رمػؽ بػمارغـ

مف ىجىد االح ةؿ ف اا رة مم بدف  1923ح ل  1954ا راج اطمرة ااثمندة بزرـ ارمدة بنم م سسمت اادىاة.
بمانسػػبة اطمىجػػة ااثماثػػة فقػػد كمنػػت امػػم خدىدػػد مم -حدػػث زح ػػت رطػػل منػػمطؽ كثد ػرة ف ػ ااعػػماـ ن دجػػة
األزممت االا دمددة ىالنمدمر األددىاىجدة ااشػدىردة .نػذق اا ػداردمت فسػحت اامجػمؿ اطمىجػة ااثماثػة اطددمقراطدػة

ف ن شر ى زحؼ ف اامنمطؽ ااسمبؽ ذكرنم .ىااحقدقػة ف اامنطقػة ااعربدػة اػـ سػ ط ف كػىف بمعػزؿ رػف نػذق

اامىجة – فقد مرت بالزمة بعد نكسة  1967ممم ده اال ان زاز مكمنة ىال اػىؿ شػرردة اانخػب ااحمكمػة ىاألنظمػة
ااسططىدة ف ذاػؾ ااىاػت .اكػف سػررمف مػم اسػ عمدت نػذق اانخػب ىضػعمم بعػد ندػر ك ػىبر  .1973اال ف مبػد
اا در ى اا حىؿ اال ااددمقراطدة بمت اضػط ارردم .ف ػ مدػر رطػل اانظػمـ ااسدمسػ نػممش مػف ااحردػمت فػ

اا عبدر ىاامعمرضة مف خةؿ ارمدة شكدؿ حزاب سدمسدة اددمة ىجدددة -عدد ااج ار د اادىمدػة ى نىدعمػم منمػم مػم
دعبػػر رػػف اا دػػمر اارسػػم

ىاامس ػ قؿ ىاامعػػمرض ىااػػددن  ،اكػػف ظػػؿ رمطدػػة اا حػػىؿ ااػػل ااددمقراطدػػة مقدػػدة ح ػػل

دبحت ااد ة اارسمدة امم مم دعرؼ بما عدددة اامقددة.
ىااس ػ اؿ ااػػذد دطػػرح ن س ػ نػػى نػػؿ دىجػػد ف ػ مدػػر ىاامنطقػػة ااعربدػػة اام ططبػػمت ااةزمػػة ا عدػػؿ رمطدػػة
اا حىؿ ااددمقراط ؟

ىبماعىدة اال مقماة نمن ج ىف نجد انػ حػدد خمػس اػىه ى ف ػمت  CATEGORIESسػ طد ااقدػمـ بػما ددر

ىنػػذق اا ػػمت ن ػ ااقدػػمدة ااسدمسػػدة ى اانخبػػة ااسدمسػػدة  POLITICAL ELITEى رجػػمؿ األرمػػمؿ ى دػػحمب

اامشػػمرد  ENTREPRENEURSىبعػػد ذاػػؾ دػػال

 ، POPULARى خد ار دال

اامثق ػػدف  INTELLECTUALSثػػـ دػػال

دىر ااعممؿ ااخمرج .FOREIGN FACTOR

ااقطػػمع ااشػػعب
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ىار ب ػػر ن ػػمن ج ىف ف اا مر ػػؿ ااحقدقػ ػ ىاألن ػػـ فػ ػ رمطد ػػة اا دد ػػر ن ػػى اانخب ػػة ااسدمس ػػدة ،ألف اا ػػمرطىف

اآلخرىف دمكف ًّ
جدا اطنخبة ااسدمسدة إمم نمم س ىربمـ ادماحمم ،ى شؿ حرك مـ ،خمدػة ااقطػمع ااشػعب .ىمػف

ننػػم فػػمف د ددػػر حقدق ػ البػػد ى ف د ططػػب إرادة سدمسػػدة ىارادة شػػعبدة معػػم ألف ااقمرػػدة ى ااقطػػمع ااشػػعب اػػف
دس طد ف دقىـ ىحدق بما ددر اامنشىد.
ىبما ما

نم اره ف اا ددر ف مدر دس ىجب ردة م ططبمت ن :

 ىجػػىد احػزاب سدمسػػدة فمرطػػة ىحقدقدػػة بمعنػػل ف دكػػىف امػػم دىر فمرػػؿ ىمػ ثر فػ

جمدػ مدػػماح

ااشعب ىاا عبدر رنمم .ىنذا د ططب ادر مػف االسػ قةادة رػف بعد مػم اطحكىمػة مػف حدػث اا مىدػؿ
ىااقدرة رطل ادارة اامشمرد اا

 ان خمبمت حرة ىنزدم

ىاا ىردة ااسدمسدة اا

 مج م مدن اىد

خدـ رضم مم ىمدماحمـ.

مدز بماش مفدة ىاامدداادة اا

اده األحزاب ااسدمسدة مف خةؿ انجم از مم

قىـ بمم.

 سططة دحمفة مس قطة قىـ بعمطدة ثقدؼ حقدقدة اطمىاطندف
 جممرمت ض ط ىجممرمت مدماح
مرة خره دطرح ااس اؿ ن س نؿ نذق اام ططبمت م ىافرة؟ ىاف كمنت م ىفرة نؿ امم فمرطدة اا ػالثدر ىاا دػر

ااحقدق ؟ ـ ن مىجىدة شكة اكنمم

قد اامضمىف ااحقدق ى ظؿ ااقدرة رطل احداث در كط

اانخبة ااحمكمة كمم كد دمىدؿ نمن ج ىف ف مقما .

ى جز ف دد

مرة خره نؿ دىجد فمرطدف م ثردف ف اامج م ؟

االجمبة نعـ ،ىنـ اام كرىف ىاامثق ىف ىاارسمماددف ى رجمؿ اابزنس .اكف اال د مده دمكػف ف ددػبحىا

جممرة ض ط مف اجؿ اا در؟ نذا نى ااس اؿ.

دضػػم ننػػمؾ اح دػػمج مطػح الدجػػمد آادػػمت سػ ىرب نػػـ ف ػػة اج ممردػػة ىنػ ااشػػبمب فػ اا ػػة ااعمردػػة حػػت

األربعػػدف ىاا ػ

قػػدر نسػػب مـ الجمػػما رػػدد ااسػػكمف بػػالكثر مػػف ،% 60فماشػػبمب نػػـ اػػىة اا ددػػر ااحقدقدػػة بػػالد

مج م  ,ىنذا ااقطمع ااكبدر مف ااشبمب إذا اـ س قطب ااقنػىات ااشػرردة فسدسػمؿ اسػ قطمب مػف جمػمت ردىاندػة
مدد اامج م ككؿ.

 عبد المنعم أبو الف وح:
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نم ااحقدقة سال كطـ رف نقط دف سردع دف ف مىضىع اادس ىر .طبعم نحػف ضػد مسػالاة (ااكى ػم) ىاامحمددػة،

النمم س دخؿ اامج م ف ن ؽ مظطـ .اانظمـ االن خمب األىفؽ امج معنم امعماجة د ادىر ف دخىؿ شػ ار ح
معدنػػة نػػى (ااقم مػػة) ،ىمػػف خػػةؿ ااقم مػػة دمكػػف نبػػد  ..م ػ

الكدػػده اف نػػذا االشػػكمؿ ،اػػدس إشػػكمؿ اانظػػمـ ف ػ

مدر ،فمى ثقمفة خمط ة دبحت سىد اامج م كط  ..ى ن جت ادمم خمط فمامسم ؿ ااطم دة اامىجىدة سىا

ااددندة ،ى مىااؼ اا مددز ضد اامرة .كمرحطة ان قمادة ......دمكف ف كىف (ااقم مة) حة امذق اامسالاة.
نػػم دػػىرف طبدعػػة مج معنػػم

ىافػػؽ اكثػػر م ػ اانظػػمـ اابرامػػمن امعماجػػة جردػػمف االس ػ بداد ف ػ ( دمػػم

اامخطىاػػمت اامد ػردة) ،حدنمػػم دعػػماع نػػذا ااػػدا ف ػ اابدػػت ىف ػ األس ػرة ىف ػ اامدرسػػة ىف ػ اا نظدمػػمت ىف ػ

األحزاب ،ىا مم اف دكىف ننمؾ فرؽ كثدر بدف اف دكىف اانظمـ ر مسدًّم ى براممندًّم ى دجم بدنممم ى اعؿ نذا

دحد مف حماة (رشؽ ااسطط )..اا ل رافقت اا مرد االنسمنل فل مراحؿ اا خطؼ ى ااجمىد.

ػر كقػىة سدمسػدة منػذ رػمـ  84نضػ مىاثدػؽ ىنظردػمت ى فكػمر اط عػمىف،
ن قؿ األنـ "...نحػف جطسػنم كثد ا

ى نػػم م دػػىر ااحقدقػػة مػػف فمم ػ ىاخ ةط ػ ىا دػػما ببقدػػة اإلخػػىة ف ػ اا دػػمرات ننػػم جمىزنػػم مرحطػػة األفكػػمر

ىاار ه بقدر كبدر ...ى رطل األاؿ دبح ننمؾ ا مؽ رػمـ رطػل بعػض ااقضػمدم .ىااسػ اؿ نػى :كدػؼ دن ػذ مػم
ا قنم رطد منذ زمف؟ كدؼ نحىا إال ىاا ؟ ىكؿ اا شػكدةت اا ػ شػمركنم فػل كىدنمػم  ..سػىا اجنػة اا نسػدؽ

بدف اانقمبمت سنة  86ـ إال مم ان مدنم إاد اآلف ىنى ااجبمة.
ىاةسؼ اانمس حضر ىكالنمم نىه ف ال ط زـ بمم

ؽ رطد  ،ى نػىد ف ال عهػؿ مػم ا قػت رطدػ .

ىااحقدقة ف نذا رد ف األدا اابراممن  ..فمثة حدف جد اضمدم مممػة ن ػؽ رطدمػم ،نجػد اف بعػض نػىاب

اامعمرضػػة ال دىافقػػىف رطػػل اامشػػمركة فدمػػم ..نحػػف نقػػىؿ اف ننػػمؾ  124معمرضػػم ف ػ اابرامػػمف مػػف إخ ػىاف ى
مس قطدف ى حزاب .ااذدف ىاعىا رطل اارفض ا رشدح ر دس ااجممىردة  95رضىا فقط ،ىنذق مف ااقضمدم اا
كثدر ىاطنم نذا ال ددح ىال دجىز..
كطمنم فدمم ا

فػ اضػػدة الجدػػؿ (اامحطدػػمت) ،ى معػػرىؼ ف الجدػػؿ اامحطدػػمت م دػػؿ بمسػػما (اا ىردػػث) .ننػػمؾ نػػمس

مػػف اامعمرضػػة رفض ػىا اا ىاد ػ رطػػل مسػػالاة الجدػػؿ اامحطدػػمت ،ى ام نع ػىا ى غػػمبىا ..ننػػمؾ ىسػػم ؿ كثد ػرة ف ػ

ااعمؿ ااسدمس د دب فدمم اا نسدؽ ...نعـ دس طد اا رد ف درفض دىف ف دقىؿ ن رافض.

حدمنم اا رد دنظر اطمظمنرات ى الدجد فدمم اال اس مذنم اادك ىر اامسدره اى س مذنم محمىد مدف ااعماـ

ػىز كثدػ ػرة ج ػ ًّػدا م ػػف اامعمرض ػػة ى ..اان ػػمس ادس ػػت مىج ػػىدة! ن ػػؿ س ػػنظؿ نجط ػػس نك ػػذا فػ ػ اا ن ػػمدؽ
 ،ىنج ػػد رم ػ ا
فكمر جمدطة ثـ نعىد بة مؿ؟! ال ىجد مشمركة ف رمؿ شعب ؟!
ا
ىااقمرمت ،ىنقىؿ

اف مظ ػػمنرة م ػػف  5000مػ ػىاطف ر ػػمدد ى  ،10000ىاا ػ ػ  100000بد ػػنمـ  300ى  400م ػػف اانخب ػػة

ىاام كردف ىاارمىز ااسدمسدة دعط ثقة نم ة امعنل اامظمنرة ى حقؽ ااكثدر مف اندافنم جمدعم كمدرددف .
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د ػػىر نن ػػم مح ػػمجىف إا ػػل ف ن ػػؽ رط ػػل ااجبم ػػة اا ػ ػ امم ػػت اآلف ىجمع ػػت ك ػػؿ ااق ػػىه ااسدمس ػػدة ،ن عطم ػػم

ىننشطمم ،نكىف مخطددف ا كرق اس مرارنم ى نجمحمم.

مشكط نم ادست فل األفكمر ىااندىص،اامشكطة ننم ممـ نظمـ مس بد ىفمسد ،ىددػر رطػل اسػ م اررق فػ

االس ػ بداد ىاا س ػػمد ،ىال دج ػػد ش ػػد م دم ػػددق ،مثطم ػػم ا ػػمؿ حػػد رم ػػىزق :م ػػم ج ػػدىه ااددمقراطد ػػة ،نح ػػف ا ػػددنم ااج ػػدش
ىااشرطة .نحػف اذف مح ػمجىف إاػل اال ػمؽ رطػل آادػمت رمػؿ شػعب حقدقػ نشػمرؾ كطنػم فدػ مػف جػؿ إحػداث
اا ددر ىاإلدةح ااذد

ػم ؿ بقػرب حدىثػ

ننػمؾ نػمس دقىاػىف :ال فم ػدة ،ال ..ننػمؾ فم ػدة ىننػمؾ بػدادمت،

ىااذد حدث رطل مػدار ااعػممدف ااممضػددف ،فػ اامعمرضػة ىاالح جػمج ،ىمػف رفػ سػقؼ اا عبدػر فػ اادػحؼ

ىاامػ مرات ىاانػػدىات ،نػػذا كطػ اػػـ دػ ـ بػػمرادة مػػف اانظػػمـ ىرغبػػة منػ  ،اكػػف نػػذا ػػـ رغػػـ ن ػ ىبجمػػمد ىنضػػمؿ،

ىاانمس دخطىا اامع قةت ىااسجىف.

نم دىر ف مم نح مج ىن ؽ رطدػ ىنممرسػ بػمخةص ىبدػدؽ ى منػل مػف ااقػىه ااسدمسػدة األخػره

ف ك ػػؼ ر ػػف ااس ػػدر ى ار مس ػػالاة االنشػ ػ مؿ بما د ػػمر اإلس ػػةم ىاإلخػ ػىاف ..ى الاب ػػماغ اذا اط ػػت اك ػػـ اف د ػػمر

اإلخىاف ممم  100سنة ح ل دق رب مف حكـ مدر.

نذق ااقدة سعد اانظمـ كثد ار ىدشجعمم ،ال دجب اف ننش ؿ ببعضنم ااػبعض ..مػم دجػب اف دكػىف فػل

اىاىدػػمت ان مممنػػم نػػى نػػؿ ننػػمؾ ددمقراطد ػ اـ ال ؟؟ ..نػػؿ ننػػمؾ حرد ػ اـ ال ؟؟ ىاػػى اإلخ ػىاف حدػػطىا رطػػل
 400مقعد ف مجطس ااشعب اامدرد ف ظؿ نذا اانظمـ اف دحكمىا ،ىاامجطس بجرة اطـ دحؿ.

البد مف اا آزر ىاا ىحد رطل سمسدمت ااىجىد ااكػردـ رطػل ػراب نػذا ااػىطف ..ىنػل ااحردػ ى ااعدااػ ىاا نمدػ

 ...ىااسةـ رطدكـ.

 ص ح سالم:

رمثر ألف اانمس كػىف اػد شػعرت بمإلرنػمؽ ىبما ػما سػالحمىؿ
ا
دا مم ااذد د حدث ف األخر دكىف حظ

ف خ ؼ بعض ااشػ

مػف ااسػجمؿ اا كػرد ،ى حػدث فػ

بعػض اانقػمط ااعمطدػة .ىاكنػ

بػد حػددثل بػماكةـ

فػ نقطػػة فكردػػة ىاحػػدة الحظ مػػم فػ سػػجمؿ كثدػردف مػػف ااػػذدف حػػدثىا ،فالنػػم شػػعرت ف اا جربػة اإلدراندػػة كمنػػت
حمض ػرة ف ػ اانقػػمش ،ىاس شػػعرت نػػذا مػػف ااحػػددث رػػف فك ػرة ف دكػػىف ننػػمؾ مجطػػس د ػػىؽ مجطػػس ااشػػعب ى

اابرامػمف اكػ دحػدد اضػدة ااشػػرر ىغدػر ااشػرر  ،ىدخطػؽ دىر اطػددف رطػػل حسػمب ااسػططة اامدندػة ىبػػما ىازد
معمم.
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فػ حػػدف غمبػػت رػػف ااىثدقػػة ىااسػػجمؿ اا كػػرد حىامػػم اضػػدة اا عطػػدـ فػ مدػػر .فماىثدقػػة نمطػػت اا عطػػدـ

ػر مػػف ااكػػةـ ااػػذد ثدػػر سػػبب ف اا عطػدـ اامدػػرد ال دػزاؿ فمشػػة ،ىال دػزاؿ غدػػر اػػمدر رطػػل
بػرغـ ف جػػز ا كبدػ ا
حؿ اإلشكمادة األسمسدة اا
ف

ن ع رةاة ااسدمسة بماددف ىن إشكمادة ااعطـ بماددف.

اا مرد األىرىب –ىنى اا جربة ااطدبراادة األكثر ندعم-ظ ااذد حجنـ ااكندسة ىردنم إال مجمامػم -

اامجمؿ اارىح  -كػمف فػ ااحقدقػة نػى ااػددف ىاػدس ااسدمسػة .فمدػطحدف إج مػمرددف ىددندػدف مػف مثػمؿ جػىف
كما ف ىممر ف اىثر كنع اـ دس طدعم ف دضعم ااكندسة ف حجممػم ااطبدعػ  .ااػذد ىضػ ااكندسػة فػ حجممػم

ااطبدع ىااػذد حػؿ إشػكمادة ااسدمسػة بماػددف نػى ااعطػـ .ألف ااػذد حطمػم كػمف كىبرندكػىس ىكػمبطر ىجػمادطدى فػ

ااقرف ااسمب رشر ىااثممف رشر ..نذا نى مم رمد ااكندسة احجممم ااطبدع  ،ىحؿ إشكمادة ااسدمسة بماعطـ.

دىر سمس ػػدًّم ج ػ ًّػدا اقض ػػدة اا عط ػػدـن ألف اا عط ػػدـ ن ػػى اا ػػذد س ػػدعدد د ػػدمغة ااعقطد ػػة
ا
ن ػػذا دجعطن ػػم نعطػ ػ

اامدردة ،ىنى ااذد سػدخطؽ رنػدنم نىرػم مػف ااددمقراطدػة ااطدبراادػة ،ألننػ الحظػت مػف نػذا ااسػجمؿ ف ننػمؾ
مسعل السػ دراد اانمػىذج اإلد ارنػ  ،ىااسػع انػىع مػف نػىاع ااددمقراطدػة اا شػمركدة ىاػدس ااددمقراطدػة ااطدبراادػة،

ف حدف ف اددنم اانمىذج اا رك ااذد دجب ف نكىف ارب إال االح ذا ب مف اانمىذج اإلدران .

ننػػمؾ فقػػط نقط ػػمف بسػػدط مف حػػب ف ضػػد ممم ،األىاػػل ف كػػؿ ااػػذدف كطمػىا رػػف فكػرة اا مثدػػؿ اا ػػىد

سػ ػىا اطم ػػرة ى األاب ػػمط ى ا دػ ػرق ،ر ق ػػد ف كد ػػرنـ دنطط ػػؽ م ػػف ىااػ ػ اسػ ػ م دك  ..ى بما حدد ػػد م ػػف حما ػػة
االن خمبمت األخدرة اا

اـ ىفر فردة ا مثدؿ األابمط ى اامرة بدىرة رمطدة ،اكف ر قد ف د مثدؿ ف ىد

سد ح رطدنم بمب جمنـ ،ىسدقطص مف حجـ ى رمؽ اا جربة ااطدبراادة ف مدر.

اكػف ااحػػؿ ااطبدعػ إذا اا جربػػة بػد ت حػػرؾ ،ىاذا اامج مػ بػػد د حػرؾ فػ سػدمؽ ددمق ارطػ  ،إذا دػػر

امنىف االن خمبمت سدسمح بمذا اا مثدؿ ،أل ن إذا كمف  %75مف اامدرددف اـ ددػى ىا فػ االن خمبػمت ..فمػذا
معنمق حماة ررب مف مجػرد اا دػىدب ،فمػم بمانػم إذا كمنػت ااقضػدة كبػر مػف اا دػىدت ..ى ادػد ننػم اا رشػدح

سىا اةن خمبمت اابراممندة ى الن خمبمت اار مسة ،فبما الكدد س كىف حماة ااررب كبر بكثدر.

اكف ف إطمر امنىف ان خمب نزد ىرمدؿ دالخذ مثة بنظمـ ااراـ ااقػىم امنػ اا زىدػر ى دسػمؿ حضػىر

اانػػمس ،ىف ػ ظػػؿ منػػمخ ان خػػمبدل خ ػ فد ػ رمػػمؿ اابططجػػة ىاابططجدػػة ،ىدخ ػ فد ػ سػػدطرة رس اامػػمؿ،
ىدخ

فد ااعنؼ ،ر قد ف نذا اامنمخ نى ااذد سدجعؿ  80ى  %70رطل االاؿ مف اامدػرددف دشػمركىف

ف االن خمبمت ،ىسددف بدمم جدددة مف األابمط ىمف اامرة بشكؿ كبػر ممػم نػى مىجػىد ..بػدىف د نػىع مػف
نىاع اا مثدؿ اا ىد.

نقطة خدرة ،ااىثدقة اا رحت اف كىف ف رة بقػم ااػر دس فػ مندػب نػ خمػس سػنىات ى ف كػىف ن ػس

اامدة ن اا رة ااخمدػة ببقػم اابرامػمف  ،نػم ره ف ػزاد ف ػرة ااػر دس إاػل سػت سػنىات ى سػب سػنىات ،ألف
44
يغٕدح ٚغزفبد يُٓب ف ٙانجحث انؼهًٔ ٙال ٚجٕص انزصشف فٓٛب – www.arabsfordemocracy.org

فكػرة االسػ م ارردة مممػػة ..ألف م سسػػة اار مسػػة فػ مدػػر نػ اام سسػػة اا ػ

ضػػمف االسػ م ارردة ،ىنػ اا ػ

سمى ح ل رطل األحزاب ىرطػل اادػراع ااحزبػ  ،ى ر قػد ف ف ػرة سػب سػنىات ادسػت كبدػرة ،ىاذا كػمف ااػر دس

دا ق غدر جدد ،فمف ف رة ااسب سنىات ال مثؿ كمرثة ىاف كىف ننمؾ مشكطة كبدرة .ىاذا كمف دا ق جددا ف كرة

األرب رشرة سنة -ف إطمر در حزب ف إطمر براممن  -ر قد نمم اف مثؿ مشكطةن ألف م سسة اار مسة
ف مدر امم اداسة ىاددمم نىع مف جسدد االس م ارردة اامدردة.

ادضم ال دجب ف ن م ف رة حكـ اابراممف ىف رة حكـ اار دس ف ىات ىاحد ،ألف ف نذق ااحماة دمكف

اف دحػػدث ف ػراغ دس ػ ىرد ألد سػػبب مػػف األسػػبمب .اكػػف فك ػرة اا ددػػر بػػدف سػػب سػػنىات ك ػرة اطػػر دس ىخمػػس
سنىات ك رة اطبرامػمف دجعػؿ دا مػم ننػمؾ اخػ ةؼ ،ىدسػ طد اامج مػ دطػ قط ن مسػ مػم بػدف ان خمبػمت اار مسػة
ىان خمبمت اابراممف.

 عاطف السعداوي

بدادػػة انػػم ا ػػؽ م ػ كػػؿ مػػم جػػم ف ػ ااىثدقػػة ،ىكػػذاؾ ر قػػد ان ػ ال دىجػػد د خػػةؼ جػػىنرد رطدمػػم مػػف ابػػؿ
األح ػ ػزاب ىااقػػػىه ااسدمسػ ػػدة اامىجػػػىدة ،ألف نقػ ػػمط االخ ػ ػ ةؼ بػػػدف االح ػ ػزاب ىااق ػػىه ااسدمسػ ػػدة حػػػىؿ مس ػ ػ قبؿ

ااددمقراطدػػة ىاإلدػػةح ااسدمس ػ ف ػ مدػػر بػػدى ض ػ دطة اط مدػػة ،ىدشػػمد رطػػل ذاػػؾ ااكثدػػر مػػف ااىثػػم ؽ اا ػ

بطػىرت فػ اا ػرة ااممضػػدة ىاا ػ ركسػت إجممرػم ى ىافقػػم كبدػ ار بػدف ااقػىه ااسدمسػػدة حػىؿ م ططبػمت اإلدػػةح

ااسدمس اامنشىد ف مدر  ،ىاذاؾ ر قد كمم امؿ اابعض ف األجده ىاألكثر نمدة نى اإل مؽ رطل آادمت
ااعمػػؿ ىاا ن دػػذ ،ى ااىسػػم ؿ اا ػ دمكػػف مػػف خةامػػم حددػػد كد دػػة اانػػزىؿ بمػػم جػػم فػ نػػذق ااىثػػم ؽ إاػػل رض

ااىاا .

ر قػد ف نػذق اانقطػة نػ اا ػ

ح ػمج ااػل ضػمفر ااجمػىد ىنػ اا ػل ح ػمج إاػل ىافػؽ حىامػم مػف ابػؿ كمفػة

ااقىه ااسدمسدة  ،ألن ال دىجد خةؼ رطل اامبمدئ ىاكف ربمم دىجد خةؼ حىؿ ادمت اا طبدػؽ ىمػف ثػـ نػذا

نى ااذد دح مج ااجمد األكبر.

ى نم ننػم اا ػرح آادػة مػف نػذق األادػمت ىنػ

مثػؿ فػ ااػدرىة امػ مر السدسػ

شػمرؾ بػ كمفػة ااقػىه ااسدمسػدة

اامىجىدة ف مدر سىا كمنت حزاب رسمدة ى حزاب حت اا السدس ى اىه اـ حظل بعد ب طم ااشرردة
ااقمنىندة بمإلضمفة ااػل بعػض ااشخدػدمت ااعممػة اامدػردة اامسػ قطة ىاامشػمىد امػم بماك ػم ة ىاان ازنػة ىااىطندػة

ىاا

ضؿ ااعمؿ بعددا رف اامظطة ااحزبدة

رطل اف دن خب نذا اام مر ردة اجمف فرردة :مثؿ مممة ااطجنة األىال فل ىض دسػ ىر جددػد ىااثمندػة فػ

مراجعػػة كمفػػة ااق ػىاندف ااسدمسػػدة اامىجػػىدة مثػػؿ اػػمنىف مبمش ػرة ااحقػػىؽ ااسدمسػػدة ىاػػمنىف االن خمبػػمت اار مسػػدة
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ىاػػمنىن مجطس ػ ااشػػعب ىااشػػىرد ىاػػمنىف االح ػزاب ااسدمسػػدة ىاػػمنىف اانقمبػػمت ااممندػػة ىبعػػض م ػىاد اػػمنىف

ااعقىبمت ىاام عطقة بماحبس ف اضمدم اانشر ،ثـ ق رح ااطجنة عددؿ نذق ااقىاندف اى ىض اىاندف جدددة بددطة
ى مثؿ مممػة ااطجنػة ااثماثػة فػ مراجعػة ااقػىاندف ذات ااطبدعػة االا دػمددة امراجعػة مػم دشػىبمم مػف ىجػ خطػؿ
ضػ اا دػمد ااػبةد كطػ فػ ابضػػة ف ػة اطدطػة مػف رجػمؿ األرمػػمؿ دىف رامبػة اى محمسػبة ،رطػل اف ق ػرح نػػذق

ااطجنػػة اا عػػددةت اامنمسػػبة امػػذق ااقػىاندف بمػػم دضػػمف إرػػمدة ىزدػ ااػػدخؿ ااقػػىم بشػػكؿ رػػمدؿ بػػدف اامػىاطندف
ىضممف سدطرة اابةد رطل -ىاس مد مم مف -مىاردنم ىدخطمم .

ىبعػػد ف ن مػ نػػذق ااطجػػمف مػػف دا رمطمػػم دعػػىد اامػ مر اإلنعقػػمد مػرة خػػره ىدعػػرض رطدػ اادسػ ىر ااجددػػد

ىااقىاندف اا

ان مت طؾ ااطجمف مف إردادنم امنماش مم ىاا دىدت رطدمم.

ىبعد ف دقرنم اام مر ددر نذق ااقىاندف بمإلضمفة اطدس ىر ااجددد مرفقة بىثدقة د عمد كػؿ اامػىاعدف رطدمػم

بمإلا زاـ بمم ارق اام مر مف دس ىر جددد ىاىاندف جدددة كمنمع اطحكـ إذا مم ىدؿ دم مف طؾ ااقىه اطسططة

فػ دىمػػم مػف األدػػمـ ،كمػم عمػػد طػػؾ ااقػىه اامىاعػػة رطػل ااىثدقػػة بعػػرض نػذق ااقػىاندف رطػل ااشػػعب اةسػ م
رطدمم بمجرد ىدىامم اطسططة.

ىاعؿ مثؿ نذق ااىثدقة دمكف ف حؿ إشكمادة خره طمامم ثدػرت فػ نػذق اانػدىة ،ىنػ

طػؾ اام عطقػة بمػىاجس

اابعض مف إنقةب بعض ااقػىه رطػل ااددمقراطدػة إذا مػم ىدػت اطسػططة ،فطمامػم ىاعػت كمفػة ااقػىه ااسدمسػدة
رطل نذق ااىثدقة فمف نذا بمثمبة ضممنة بمإلا زاـ بمم جم فدمم

 حسن نافعة:

نػػم ظػػف ف ننػػمؾ ا ػػمؽ رػػمـ حػػىؿ شػػخدص األزمػػة ااددمقراطدػػة فػ مدػػر ،ى شػػخدص ااىااػ ااػػذد نعدشػ ..

ى ظف ى نم انطبمر ااذد خرجت ب مف خةؿ مجمىرة ااندىات اا

حضر مم ىن  ..كمد كىف بماعشػرات

حػػىؿ األزمػػة ااددمقراطدػػة فػ مدػػر ،إف ننػػمؾ نظممػػم سدمسػػدًّم غدػػر امبػػؿ اةسػ مرار ،ى نػ مططػػىب إاممػػة نظػػمـ

سدمس جددد ،خدىدم ننم ممـ معضطة غدر امبطة اطحؿ.

فنحف ال نعػرؼ رطػل ىجػ اا حددػد مػمذا دمكػف اف دحػدث فػ اامسػ قبؿ ,فمسػ قبطنم ااسدمسػ غػممض ،ىدرػىن

ا حدث بدراحة ..فر دس اادىاة ىنى ا كؿ االح راـ ،ىبدرؼ اانظر رف اامىااؼ ااشخددة جمنػ ى جػمق
سدمسػػم  ،بطػػغ مػػف ااعمػػر  77رممػػم ،ىنػػى من خػػب ح ػػل  ،2011ىرنػػدنم سػػدكىف رمػرق  83سػػنة ،ىخػػةؿ نػػذق
اا رة دمكف اف دحدث د ش

ب عؿ ااقضم ىااقدر ،ىف نذق ااحماة سدجد اانظمـ ن س فػ مػالزؽ ألنػ اػدس
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اددػ آادػػة إلخ دػػمر ر ػػدس بػػددؿ...فػػنحف ال نعػػرؼ بماضػػبط مػػم نػ اآلادػػة اا ػ سػػد ـ مػػف خةامػػم ان خػػمب رس

اانظمـ.

فمامػػمدة  76مػػف اادس ػ ىر ر ػ هدات بطردقػػة معدنػػة ،ىبما ػػما إذا طدهبػػؽ نػػص اامػػمدة  76بماطردقػػة اامىجػػىدة

حمادًّم ،اػف دكػىف ننػمؾ سػىه ااحػزب ااػىطن فقػط نػى ااػذد سػىؼ دحػؽ اػ دسػ ىردم ف د قػدـ بمرشػح اط نػمفس
رطػػل اامندػػب ،،ىىا مػػم سػػدعط ااحػػزب ااػػىطن األد ػىات اا ػ دم هكػػف بعػػض ااشخدػػدمت اامس ػ قطة مػػف
اا رشػػدح بحدػػث الخػػذ االن خمبػػمت ااشػػكؿ اا نمفسػ ااػػىنم اامططػػىب ى جػػره ان خمبػػمت مسػ مثػػؿ اا ػ حػػدثت

إلخ دمر اار دس مبمرؾ.

إذف نحف ممـ زمة كبره ،ى زمػة حقدقدػة ىاجػ اامج مػ اامدػرد ،ىرطػل اامج مػ اامدػرد ف دبحػث

رف ىسدطة اط در ىااخرىج مف نذق األزمة.

نظردًّم اا ددر دمكف ف د ـ مف خةؿ شػدم كثدػرة ،دعنػ اػدس بماضػرىرة ف كػىف ننػمؾ طردقػة ىحدػدة

اكسر نذا اانظمـ اام طؽ ،ى نم سم اانظمـ ااسدمس اامدرد ااحما نظممم م طقم ،ىغدر امبؿ اةخ راؽ ،اكف
دمكػػف اخ اراػ بكػػذا ىسػػدطة .كػػمف مػػف ااممكػػف اخ اراػ مػػف خػػةؿ نظػػمـ االن خمبػػمت اػػى اامػػمدة  76مػػف اادسػ ىر

ر ػ هدات بطردقػػة سػػمح اشخدػػدمت حقدقدػػة ف رشػػح ن سػػمم،ى نمفس ف ػ ان خمبػػمت حقدقدػػة ح ػرة ىنزدمػػة ,كػػمف
ممكػػف ف ػ نػػذق ااحماػػة ف دن خػػب ااشػػعب ف ػ احظػػة ر ػػدس جممىردػػة دعبػػر رػػف إراد ػ  .فػػمذا ان خػػب ر ػػدس
جممىردة جددد رطل سمس شعب  ،نذا دمكف ف د در اانظمـ بماكممؿ مف ىا إال خرق ىبما ػما دعدػد شػكدؿ

اانظمـ ف امحة بدر .اكف نذا اـ دحدثن ألنمـ ال درددىف حدىث بمذا ااشكؿ.

كمف مف ااممكف اةن خمبمت اا شردعدة ف در طبدعػة نػذا اانظػمـ إذا ػـ كسػر اح كػمر ااحػزب ااػىطن

ألغطبدػػة ااثطثػػدف فػ مجطػػس ااشػػعب ،ىبما ػػما كسػػر إح كػػمرق اتاػػة اا شػردعدة اا ػ
در اادس ىر ..ىكمف نذا ممكنم .ىاكف نذا اابمب ـ إغةا بن س ااطردقة.

مكػػف مػػف شػرد اػىاندف ى

ننػػمؾ معركػػة امدمػػة ى ظػػف نمػػم دمكػػف ف دػػر دضػػم مػػف طبدعػػة نػػذا اانظػػمـ..ىن ػ معركػػة اس ػ قةؿ

ااقضػػم  .فطػػى ننػػم إم طكنػػم آادػػة اطض ػ ط ا مردػػر مشػػرىع اػػمنىف اس ػ قةؿ ااسػػططة ااقضػػم دة ااػػذد طرح ػ نػػمدد
ااقضػػمة ى مكػػف اإلدػرار رطدػ ىاادػػمىد حىاػ ىاا ػػت حىاػ كػػؿ ااقػػىه ااسدمسػػدة بحدػػث دمكػػف ف ػػرض نػػذا

ااقػػمنىف فػ ػ اانممد ػػة  ..دمك ػػف اف دد ػػبح ذا ػػؾ آاد ػػة اط دػػر ..ألنػ ػ إذا حق ػػؽ اسػ ػ قةؿ ااقض ػػم سػ ػ كىف نن ػػمؾ
ان خمبمت دسدطر ىدشرؼ رطدمم ااقضم  ،ىبما ػما س دػبح ان خمبػمت نزدمػة ،ىبما ػما رجطػة اا ددػر دمكػف ف
بد مف نذق اانقطة.

اك ػػف األس ػػؼ ااش ػػددد ..نح ػػف نع ػػرؼ جمدع ػػم -م ػػف جرب ػػة ع ػػددؿ اام ػػمدة  ،76ىم ػػف جرب ػػة االن خمب ػػمت

اا شردعدة ،ىممم نى م ىا ف دحدث امشرىع امنىف اسػ قةؿ ااسػططة ااقضػم دة -ف ااحػزب ااػىطن اػف دقبػؿ
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د مػػدخؿ مػػف نػػذق اامػػداخؿ :مػػدخؿ ااسػػططة اا ن دذدػػة(اإلن خمبػػمت اار مسػػدة) ى مػػدخؿ

ف كسػػر إراد ػ ف ػ

ااسططة اا شردعدة( إن خمبمت مجطس ااشعب) ى مدخؿ ااسططة ااقضم دة(امنىف اس قةؿ ااسططة ااقضم دة).
ىبما ما رطل اامعمرضة ال قؼ مك ىفة األددد ىدجب ف بحث رف آادمت ىىسم ؿ اا ددر.

دك ػػىر ردػػمـ اػػمؿ إف ننػػمؾ ااجبمػػة ااىطندػػة اط ددػػر ىنػػذق خدػػمر اػػم ـ .ظػػف ف ااجبمػػة ااىطندػػة آادػػة

س حؽ ف نن ب ىنعطدمم بعض االن ممـ ،ىنحف طرحنم ف ااجبمة بعض األىراؽ ،اكػف دبػدى ف ننػمؾ نقػص

ف اامعطىممت حىؿ ااجبمة ىمق رحم مم ى فكمرنم ،ألن ادست كؿ ااقىه ىاألحزاب حضػر إج ممرػمت ااجبمػة..

ح ل األحزاب اا

حضػر ىاضػح نمػم ال حػدط اىارػدنم ااحزبدػة رطمػم بمػم دجػرد داخػؿ االج ممرػمت .فػنحف

فكمر ى ظف نمم فكمر مممة.
ا
دضم طرحنم

فما رحنػػم اجنػػة اط نسػػدؽ اابرامػػمن  ،بحدػػث دكػػىف اكػػؿ دػػمر ممثػػؿ ىاحػػد فػ نػػذق ااجنػػة  ،ىدكػػىف نػػدفمم

نسدؽ اامىااؼ داخؿ اابراممف ،بحدث دكىف ننمؾ مىااؼ مىحدة بدف اامعمرضة ..رطػل األاػؿ ح ػل دظمػر ف

ننمؾ جبمة معمرضة ادست امدرة رطل نىاب اإلخىاف ااػ  , 88ىانمم دمكف حشد الددد حىؿ اضمدم معدنػة اػد

ددؿ اػ  130رضى.

اكف نذا اا نسدؽ اابراممن اف دك

ىحدق ،ىال بد مف رمؿ رطل مسػ ىه ااشػمرع ،ال بػد مػف رمػؿ رطػل

مس ىه اا جمعمت األخره ..ف ااجممعمت ،رطل مس ىه نمدد ااقضمة ..فة بد ف كىف ننمؾ آادمت اط نسدؽ
بدف كؿ ااقىه ااسدمسدة اامطمابة بما ددر ح ل مف خػمرج إطػمر ااجبمػة ااىطندػة اط ددػرن ألف كػؿ اػىة سدمسػدة

مف نذق ااقىه ااراغبة ف اا ددر عمؿ ىامم آادمت رمؿ ىطرؽ مخ ط ة.
نم ظف ف ااخطىة ااقمدمة ن ضرىرة ف

ؽ ااقىه ااسدمسدة ااطممحة ف اا ددر ىااراغبة فدػ رطػل

نص دس ىرد ..ى نػم ردػد ف اػىؿ :اسػنم فػ حمجػة إاػل  192مػمدة فػ اادسػ ىر ،ألننػم نسػ طد مػف خػةؿ  40ى

 50ممدة رطل كثر قددر ف نض نظممم دس ىردًّم م نمسقم ىم كممة بدرؼ اانظر رف ااشكؿ اادس ىرد .فػمانظـ

ااددمقراطدػة معرىفػة :ااشػػكؿ دمكػف ف د دػػر :فمنػمؾ نظػػمـ ر مسػ ىددمق ارطػ  ،ننػمؾ نظػػمـ برامػمن ىددمق ارطػ ،
ىننمؾ نظمـ مخ طط ر مس براممن كمانظمـ اا رنس ىنى ادضم ددمقراط .

نػػم شخدػػدًّم ر قػػد ف ااطبدعػػة اامد ػردة ىاا ػػمرد اامدػػرد اػػرب إاػػل األخػػذ بمانظػػمـ اا رنس ػ ن ألف ف ػ

اانظػػمـ اا رنس ػ ر ػػدس اادىاػػة من خػػب ،ىا ػ سػػططمت اىدػػة فدمػػم د عطػػؽ بمسػػالا دف سمسػػد دف ىنمػػم مسػػالاة ااسدمسػػة

ااخمرجدػػة ىاألمػػف ااقػػىم  ،ىاكػػف ف ػ اامقمبػػؿ ر ػػدس ااػػىز ار نػػى ااػػذد ركػػز ف ػ دػػدق سػػططة إدارة ااحدػػمة اادىمدػػة
اطش ىف االا دمددة ىاالج ممردػة ىغدرنػم ،ىمسػ ىؿ مسػ ىادة مبمشػرة مػمـ ااجمعدػة ااىطندػة ى اابرامػمف ،ىاابرامػمف
دس طد ف دسقط ر دس ااىز ار ىدس طد ف دسػحب ااثقػة منػ  ،ىر ػدس اادىاػة ال دسػ طد ف دعػدف ر ػدس ىز ار

إال مػػف ااحػػزب ااحمدػػؿ رطػػل األغطبدػػة ،ىدمكػػف اػػر دس ااػػىز ار ف دكػػىف مػػف غطبدػػة سدمسػػدة مخ ط ػػة رػػف غطبدػػة
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ر دس اادىاة .ىذاؾ كمػم فػ

دن م إادمم ر دس ااحكىمة.

اانظػمـ اا رنسػ ااحػما ااػذد د عػمدش فدػ ر ػدس دىاػة دن مػ إاػل غطبدػة غدػر اا ػ

ىمػ ػ ذا ػػؾ ال دسػ ػ طد ح ػػد ف دش ػػكؾ ب ػػدا فػ ػ ددمقراطد ػػة اانظ ػػمـ اا رنسػ ػ  ،،ألف االن خمب ػػمت ػ ػ ـ بش ػػكؿ

ددمقراط  ،ألف ننمؾ اسػ قةال اطسػططة ااقضػم دة ،ألف ننػمؾ اسػ قةال اطسػططة اا شػردعدة ،ننػمؾ اسػ قةؿ اطسػططة

فندػم ىىضػعمم ًّ
اا ن دذدة ،ننمؾ  Checks and Balancesمعرىفة ،ىنػذق اامسػم ؿ دمكػف رجم مػم ًّ
فندػم ،ادسػت
نذق ن اامشكطة.

اكػػف خشػػل اف ػػدىر ااخةفػػمت حػػىؿ مىضػػىرمت مػػف ابدػػؿ نسػػبة اا ػ  %50رمػػمؿ ىفةحػػدف ،ىمىضػػىع

اامحمددة ى نم ر قد ف نذا كةـ اـ دعػد اػ د مبػرر رطػل اإلطػةؽ ،ىال دجػب ف ن ػ ح نػذا ااطردػؽ رطػل
اإلطػػةؽ ،ى دك ػ

ف دػػنص اادس ػ ىر رطػػل بعػػض ااحقػػىؽ اا ػ

ػػـ اال ػػمؽ رطدمػػم .ى ظػػف ن ػ -مػػف اانمحدػػة

اا كردة -دس طد اادك ىر محمد ااسدد سعدد ى د شخص مب نذا اا راث ىنذا اانقمش ف دس خطص ن ال
ىجػػد خةفػػمت جىنردػػة بػػدف اا راػػم ااسدمسػػددف حػػىؿ مجمىرػػة ااقػػدـ اا ػ دجػػب ف حكػػـ اانظػػمـ ااػػددمقراط ،

ىدجػػب ف د ضػػمف اادس ػ ىر ااجددػػد مجمىرػػة حقػػىؽ فرددػػة ىحقػػىؽ جممردػػة ،ثػػـ ااضػػممنمت ااخمدػػة بما دػػؿ
ىاا ىازف بدف ااسططمت داخؿ اانظمـ ااسدمس اامدرد.

نم ظف ف ااجمد اام عطؽ بددمغة دس ىر جددػد

ػؽ رطدػ ااقػىه ااسدمسػدة نػى جمػد مططػىب ،ىدجػب

ف ج ػ ا ػ األنظػػمر ف ػ اامرحطػػة ااقمدمػػة ،رطػػل األاػػؿ ادقػػىؿ اامج م ػ اامػػدن إن ػ جػػمنز ىمس ػ عد ألف دض ػ

سسػػم انظػػمـ سدمس ػ مخ طػػؼ ،ى ن ػ م ػػؽ رطػػل نػػذا اامػػدؼ ،ى ف اامنعػػزؿ ىااػػذد دح كػػر ااسػػططة بشػػكؿ غدػػر

شرر نى ااحزب ااىطن

ى نى اانظمـ ااسدمس ااحما .

 محمد السيد سعيد:

 إذف االسػ ػ ن مج األسمسػ ػ ن ػػى ف ننظ ػػر إا ػػل ىرا ػػة طخ ػػص ا جمن ػػمت اانق ػػمش ،ى حد ػػر جمدػ ػ اآل ار
ااكبره ف ااقضمدم ااكبره اا

طرحت ف نذق ااندىة.

ال نعن بماضرىرة ىثدقة امم ادمة سدمسدة ،ىانمػم نعنػ بما عػؿ شػد م دطخػص ا جمنػمت اانقػمش .ىن دجػة نػ

كمف مف اادعب دىدر نذق ااىراة ..ى نمػم غدػر مك مطػة ،خدىدػم نمػم اػـ الخػذ بم جمنػمت اانقػمش فػ ااجطسػة

ااحمادػة ،فسػػىؼ نرسػػؿ نػػذق ااىراػػة إاػػدكـ بحدػػث ندػىغمم كىراػػة طخػػص اال جمنػػمت ااكبػػره اطنقػػمش حػػىؿ مخ طػػؼ
ااقضمدم اا

ثدرت ف ااندىة.
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اا راض

بما عػػؿ اامةحظػػة اا ػ ادطػػت حػػىؿ ن ػ ػػىفر انػػم مجمىرػػة كبد ػرة مػػف ااىثػػم ؽ ىاام ػ مرات اا ػ انعقػػد فدمػػم
ى اإلجممع ااىطن رطل جمطة مف ااقدـ ى ى اامطماب ،نذق اانقطػة اىدػة ج ًّػدا ىحجػة اىدػة ج ًّػدا ،بحدػث

ن اد نضـ بعض نذق ااىثم ؽ إال ااك مب ااذد نن ىد إددارق رف نذق ااندىة.

فػػمذف نحػػف مط زمػػىف بػػالف نرسػػؿ ىراػػة بمػػم طخػػدص ال جمنػػمت اانقػػمش ،ى ف ضػػـ إاػػل ك ػػمب ددػػدر رػػف

ااندىة.

ف ػ ااحقدقػػة بمسػػـ مركػػز ااد ارسػػمت ااسدمسػػدة ىاالس ػ ار دجدة بػػمألنراـ شػػعر بػػددف كبدػػر ف ػ رنقنػػم ىرنق ػ

شخددًّم ا جشمكـ جمدعم م بة ىجمد اامشمركة ف ندىة مجمدة فكردًّم ،ىمجمدة بدندًّم ادضم.

ر قد ن كمف نقمشم ار عم بما عؿ ،كد مم كنػم نعرفػ مػف ابػؿ مػف ف ننػمؾ حركػة حثدثػة جػمق بنػم ارضػ

ىطن ػ حػػىؿ جمطػػة مػػف ااقضػػمدم ااجىنردػػة اام عطقػػة بماقماػػب ااػػددمقراط  ،ىال ػزاؿ ننػػمؾ خةفػػمت ،اكػػف كثػػر نػػذق
ااخةفمت حىؿ مىر دمكف بما عؿ حطمم.

ىد ف اانممدة ف ربر رف ام نمن ااعمدؽ اجمد حض ار كـ امشمرك كـ اانشطة ف اانقمش.

 عمي خميفة الكواري:

شػػك ار دك ػػىر محمػػد رطػػل درػػى

اقػػىؿ كطمػػة خ ممدػػة .ف ػ بدادػػة ااجطسػػة كػػدت ف دىر مشػػرىع د ارسػػمت

ااددمقراطدة ىدىرد نػم ىحضػىرد نػذق اانػدىة نػى دىر اامسػ م  .اامىضػىرمت اامطرىحػة نػ رػف مدػر ى جربػة

مدػػر ىمس ػ قبؿ ااددمقراطدػػة ف ػ مدػػر .ىنػػذق مىضػػىرمت خػػص نػػؿ مدػػر ىنػػـ رػػرؼ بشػػعمبمم ى اػػدر رطػػل
معرفة اامسماؾ ى حددد اادعىبمت ىاس شراؼ اامس قبؿ.

ىفم دة مشرىع دراسمت ااددمقراطدة مف نذق ااندىة ىاادراسة اا

سبق مم رف ااددمقراطدة ف مدر ،نػ مػم

بدف مف مسمر ىبدا مف مشكةت ىطرح مف آفمؽ .فمػذق دػطح اطمقمرنػة ى دػد فػ اغنػم اا جربػة ااعربدػة ى سػمرد
رطل بدمف ااقىاسـ اامش ركة ااةزمة ابنم نظـ حكـ ددمقراطدة ف اادىؿ ااعربدة.فشك ار ألخىان ى خػى

.

ااحضػىر

ىشػػك ار اػػؾ خ ػ ااعزدػػز ااػػدك ىر محمػػد سػػدد سػػعدد رطػػل نسػػدؽ نػػذق اانػػدىة اا ار ػػدة ،ىشػػك ار امركػػز األن ػراـ

اطدراسمت االس ار دجدة رطل ررمد مم.

ىااشكر مىدىال األخت اا مضطة ااػدك ىر سػنم فػ اد ربػداه رطػل د ارسػم مم ااقدمػة ى قػددممم مىضػىع اانػدىة

ىكذاؾ اازمة مقدمل اىراؽ ااعمؿ.
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ىف ااخ مـ ااشكر ااجزدؿ دىجػ اطشػبمب ااػذدف احسػنىا االرػداد ىاا نظػدـ امػذق اانػدىة ى ىامػـ اخػ ىدػددق

االس مذ رمطؼ ااسعداىد ىزمة ق ااكراـ.

انػػم حقػػم سػػعدد بعقػػد نػػذق اانػػدىة ىانعقمدنػػم حقػػؽ حطػػـ راىدنػػم ف ػ مشػػرىع د ارسػػمت ااددمقراطدػػة ىنػػى نقػػؿ ااح ػىار مػػف
اكس ىرد اال اابةد ااعربدة ىنم نحف نعقد اىؿ ندىة سىؼ طدمم ثةث ندىات نذا ااعمـ ف ااكىدت ىاام رب ىااج از ر
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