
1 
 

                                                                            

               

 

 اإلنسان حقوق عن المدافعين لدعم األورومتوسطية المؤسسة

 

 

 

 

 "الثورات العربية"
 على محك تحدي العيش الديمقراطي المشترك

 محمد الصغير جنجار

 

 

 

 

 

 عن المدافعين لدعم األورومتوسطية المؤسسة إدارة مجلس اجتماع

 (EMHRF) اإلنسان حقوق

 



2 
 

 3112 ومايأيار/ 11 ، باريس

www.emhrf.org 

 

 أي اقتباس يخضع لترخيص من المؤلف

 

 "الثورات العربية": أية قراءة؟

 ورات...( الذي ستتكفل حبسمه مستقبالثاخلالف حول التسميات )انتقاضات، متردات، عصيان مدين، جانبا إذا وضعنا 

، فإنه حيق لنا القول بأن منطقة مشال افريقيا والشرق األوسط تشهد، منذ هناية سنة املسارات التارخيية والقراءات اليت ستعرفها
 ، حتوال اجتماعيا وسياسيا عميقا.0202

ية الصعبة احلالية، واليت تتخذ يف بعض األحيان أشكاال عنيفة ومدمرة كما هو األمر يف سوريا، فإن كل حماولة يف مرحلة البدا
، يف ظل مسار معقد تطبعه إرادة مجاعية عارمة يف التحرر من نظرية رهان أو خماطرةلن تكون أكثر من الستشراف املستقبل 

األمة، ويف تعبرياهتا اإليديولوجية )الوطنية، القومية العربية، االشرتاكية أو -لةسلطوية سياسية حتكمت لفرتة طويلة يف بنية الدو 
هتافت القراءات اخلطية كثريا ما نبهتنا إىل ، إذا حنن استحضرنا دروس التاريخ اليت  أيضا خماطرة نظريةوهي اإلسالمية ...(. 

 ن التارخيي والثورات.بالتقلبات والرتاجعات اليت كثريا ما تعقب حلظات الغليا ةستهينامل

وعكس متارين االستشراف السياسي، سنكتفي هنا مبحاولة متواضعة لقراءة الوضع الراهن يف املنطقة، والبحث يف بعض العناصر 
اليت قد تساعد يف فهم التطورات االجتماعية والسياسية اجلارية، مع السعي قدر اإلمكان لتحديد التحديات والرهانات اجلديدة 

 ضها تلك التحوالت على قضية حقوق اإلنسان واملدافعني عنها يف املنطقة.اليت تفر 

التقييمات املتداولة ملا جيري يف املنطقة، نعتقد أن هناك قراءتني أساسيتني للتطورات االجتماعية و النظر عن تنوع املقاربات  ضبغ
النظام سفطت اليت أ يةتونسالللبحر األبيض املتوسط، منذ اهلبة الشعبية والسياسية املتسارعة اليت تشهدها بلدان احلوض اجلنويب 

 : (0200كانون الثاين/يناير   01السلطوي للرئيس زين العابدين بن علي )

له كل  0200/بداية سنة 0202ما حدث يف بلدان مشال إفريقيا والشرق األوسط منذ أواخر سنة تعترب أن القراءة األوىل :  -
التنبؤ به. ومن ميكن التعبري عنه عند حدوثه، لكنه يستحيل " باملعىن الذي حدده مثال جاك دريدا. أي، األمر الحدثخصائص "

ال ميكن احتساب عواقبه أو استشراف كما (،  non-anticipableو  imprévisibleلتوقع )مبعىن مزدوج قابل لغري مث فهو 
. ويف هذا التصّور 1ا، ال ميكن أن يكون، قبل وقوعه، إال أمرا "مستحيال"احلدث هبذا املعىن، كما يكتب دريدآفاقه وتداعياته. 

والذي يعتربها (، م01يف أواخر القرن )الذي نشأ بعد الثورة الفرنسية للحدث توجد كل العناصر املكّونة للمفهوم السائد "للثورة" 
هبذا املعىن، انقطاع  ،الثورةإن  ميالد عامل جديد.عن حلظة قطيعة راديكالية مع العهد أو النظام القدمي، ومن مث فهي إعالن 

اليت املتحّمسة وشبه الصوفية  تلك هي القراءة مفاجئ يف جمرى التاريخ، ينطلق مبقتضاه تاريخ جديد؛ تاريخ مل يُعرف من قبل.

                                                           
1   Jacques Derrida, « Une certaine possibilité impossible de dire l’événement » in Dire l’événement, est-ce possible ? Séminaire de 

Montréal pour Jacques Derrida, L’Harmattan, 2001, p. 96  

http://www.emhrf.org/
http://www.emhrf.org/
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االنتخابات اليت  سرعان ما تسّرب اليها الشك، خصوصا بعدواليت "الربيع العريب"،  ب األوىل ملا يسمىصيغت عن اللحظات 
أعقبت سقوط األنظمة السياسية )يف كل من تونس، ومصر، وليبيا( أو اإلصالح الدستوري )كما هو احلال يف املغرب(. وقد مت 

 فرتة "ما بعد الثورة".اليت ختللت التوترات واالضطرابات االجتماعية والسياسية  تأثرينسياهنا حتت  استبعاد هذه القراءة، بل متّ 

، (banale)اءة ثانية تركز على التحوالت املتالحقة والرتاكمات البطيئة اليت ختلق نوعا من الدينامية العادية إمكانية لقرهناك  -
اليت ال نكاد نعيها أو ننتبه هلا، واليت تفعل فعلها بالتدريج، فتصب اجلداول الصغرية يف جمرى مائي سرعان ما يتحول لنهر جارف. 

اليت تضغط بانتظام وإطراد إىل أن تتجمع شروط  (les tendances lourdes)لتوجهات الوازنة كذلك أمر التيارات أو ا
 mise)التحول الكبري الذي نعطيه معىن احلدث. عندئذ ال تكون "الثورة" قطيعة بقدر ما هي عملية إعادة هتيئة أو إعادة ترتيب 

à niveau / ajustement) كيف مع دينامية وروح اجملاالت اليت شهدت تغريات ملختلف قطاعات احلياة اجملتمعية لتت
عميقة، كأن تتم عملية "إعادة هيكلة" السياسي ليكون يف مستوى التحوالت اجملتمعية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية، اخل. إنه 

يف كتابه "النظام القدمي  التصور الذي أود أن أقرتحه هنا واملستوحى من اخلطاطة أو املنهجية اليت وضعها ألكسيس دو توكفيل
الرتمجة الفعلية  إهناأن الثورة الفرنسية ليست قطيعة مع املاضي، بل  هي. األطروحة املركزية يف كتاب توكفيل 2والثورة الفرنسية"

للتحوالت االجتماعية والثقافية اليت تراكمت طويال يف ظل النظام القدمي. لقد كانت بتعبري آخر، نوعا من إعادة ترتيب الشأن 
 السياسي حىت يتالءم والتغريات العميقة اليت شهدهتا بنيات اجملتمع الفرنسي على كل املستويات األخرى.

 

 ؟كيف ذلك ن من فهم املسارات اجلارية يف البلدان العربية.  يلي من شأنه أن ميكّ افرتض أن هذا التصور التوكف

ما مسي يف اإلعالم بـ "الثورات العربية" هي اللحظة احلدثية اليت أظهرت عرب شاشات العامل كيف أسقطت أنظمة سلطوية 
قدمت للعامل هذا الفاعل اجلديد  )هروب، مقتل أو حماكمة ديكتاتور األمس(، لكنها كشفت أيضا عن شروط احلدث، حيث

 إهنا مجوع الشباب. –والذي ليس بالزعيم وال القائد البديل  –الصانع للحدث 

هذا الفاعل اجلديد هو وليد حتوالت أو انتقاالت ثالث رئيسية، نضجت يف رحم الدولة السلطوية لتهد أركاهنا من الداخل. وهي 
العميقة اليت طالت البنيات االجتماعية والعقليات والسلوكات والقيم. يتعلق األمر  انتقاالت تضم يف ثناياها سيال من التحوالت

 باالنتقاالت الثالث اآلتية : 

: شباب الثورات هو مثرة حلظة دميغرافية تارخيية تتميز برتاجع معدل اخلصوبة لدى املرأة يف كل بلدان املنطقة االنتقال الديمغرافي
من ساكنة بلدان  %02( مع تزايد أعداد الشبان، )2,3طفل لكل امرأة إىل  7,5عدل من )يف أربعة عقود انتقل هذا امل

سنة(. وقد سامهت هذه النقلة الدميغرافية يف إحداث حتول سوسيوثقايف هائل يتمثل يف تالشي  02املنطقة تقل أعمارهم عن 
بني األجيال وما بني اجلنسني، وبرز الفرد، وظهرت املنظومة البطريكية ودخول قيمها يف أزمة عميقة. كما تغريت العالقات ما 

 السلوكات والقيم الفردانية من حتت أنقاض ثقافة اجلموع التقليدية.

                                                           
سنة بعد كتابه "الدميقراطية يف أمريكا". انظر الرتمجة العربية اليت أجنزها خليل كلفت،  02، أي حوايل 6581وهو مؤلف متأخر وضعه توكفيل يف سنة  2

  ( القاهرة.0262وصدرت عن املركز القومي للرتمجة )
( La démocratie en Amérique)، غاليمار/  فوليو منشورات أنظر Folio/Gallimard ، 1967 . 
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من الشباب ما  %02حبيث أصبح  ،: وهو اإلقالع الثقايف املرتبط بانتشار وتعميم التعليم العمومي اجلماهريياالنتقال التربوي
 12القراءة والكتابة. بل إنه يف بعض البلدان حتقق الولوج للتعليم العايل بنسبة فاقت ثقن سنة يف بلدان املنطقة ي 00و 01بني 

 سنة( مع تفوق عددي واضح للفتيات. 01و 01بني  من الشباب )ما%

من العامل القروي حنو املدن. ففي حالة املغرب مثال : كل بلدان املنطقة عرفت تسارع وترية انتقال الساكنة االنتقال الحضري
يعيشون يف سيف هنايته. ويتوقع أن يصل عدد املغاربة الذين  %15يف بداية القرن العشرين إىل  %02انتقل هذا املؤشر من 

 .0202يف أفق  %02الوسط احلضري إىل 

كون التطلعات واالنتظارات اليت محلها الفاعل اجلديد   وككل سياق انتقايل، أحدثت هذه التحوالت اختالالت انتقالية تنبع من
)أي الشباب، املتعلم واحلضري واملتصل بالعامل من خالل ثورة وسائل اإلعالم واالتصال( تكسرت حتت وطأة اإلحباطات املادية 

تصادية واالجتماعية(، مما جتسد واملعنوية )سوء التكوين، إغالق أبواب اهلجرة، البطالة، اهلشاشة، انعدام شروط االستقاللية  االق
، اخل. ومن مث فإنه مع انتهاء القرن املاضي، ظهر جليا أن وضعية جمتمعات حوض (le mal-être)يف نوع من القلق الوجودي 

جنويب البحر األبيض املتوسط، صارت ختتزن توترات قوية ما بني األجيال، سامهت يف بروز جمتمعات مدنية نشطة، ورافضة 
 لسلطة القدمية لدولة ما بعد االستقالل.ألشكال ا

 

أن ما  اعتبار بعدها الديناميكي، إىل يف تؤخذ اليت يصعب التقليل من شأهنا، خصوصا عندما تدفع هذه العناصر األنثروبولوجية 
سياسية حامسة، -جمتمعيةظاهرة بإزاء هزّة سياسة عابرة. إننا لن يكون يطلق عليه بصفة عامة "الربيع العريب" أو "الثورات العربية" 

القوى القائمة والتعبريات  ملوازينيتجاوز الوضع بشكل ديناميكي قراءهتا . ومن مث، يفضل ات معقدةتطّور  ستشهد، من دون شك،
عربية، يف املنطقة الاجلارية فهم التغرّيات االجتماعية والثقافية  يف ةسامهت العناصر املذكور حىت وإن السياسية املتنافسة. ومع ذلك، ف

 املستقبل.الين فد حيملها عّقدة بشأن املسرات املإصدار أحكام مسبقة تسمح بفإهنا ال 

 السياق االجتماعي و السياسي الحالي

يف جمموعة من البلدان بأشكال خمتلفة، ويتعلق األمر بطرد  تحتقق األوىلعرب حمطتني :  السياق االجتماعي والسياسي احلايلتدرج 
الديكتاتور والتحرر من السلطوية أو نوع من االنتقال املتفاوض بشأنه أو اهلادئ إىل حني. لكن ال أحد جيهل بأن التحرر من 

أما احملطة الثانية اليت قراطية(. ( ال يؤدي آليا حنو مأسسة احلرية )الدمياحلكم السلطوي أو االستبدادي )باالنتفاضة أو الثورة
 ؟ بناء املؤسسات الدميقراطية، وهو املسار األصعب. ملاذافتهم بلدان املنطقة،  بعضيف انطلقت 

بعد حلظات احلماس والنشوة األوىل اليت صاحبت الثورات واالنتفاضات وإسقاط اآللة السلطوية، استفاق صناع العهد اجلديد 
ميلكون مفاهيم وتصورات موحدة عن اإلنسان والزمن والتاريخ والدولة واهلوية والفرد وال عن احلدود بني وانتبهوا إىل كوهنم ال 

اخلاص والعام. فما أن انطلقت أوىل حماوالت بناء املؤسسات اجلديدة )االنتخابات، وضع الدساتري، القوانني، بناء أسس العدالة 
لنموذج العيش املشرتك. ومن مت فقد أصبحت أولوية زمن ما وحدا حيملون تصورًا م االنتقالية، اخل(، حىت اتضح للفاعلني أهنم ال

... العمل على التوسيع المتواصل لمساحات نموذج للعيش المشترك يتقاسمه أكثر ما يمكن من المواطنينبعد الثورة: هي 
 اإلنسانية وتشاركها قيمها ومعايريها. جيعل الشعوب املعنية تدخل ناديو منوذج يضمن للجميع احلقوق واحلريات األساسية ؛ 
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اآلن وقد اختارت احلرية وجدت نفسها حمرومة من لغتها أما لقد ظلت شعوب املنطقة لزمن طويل مرتددة بني األمن واحلرية. 
ت وآليات تفكريها الستبطان قيمها. وبعد سقوط السلطوية طفت على سطح املعرتك السياسي مشاريع جمتمعية متضاربة، وسرديا

 متناقضة.

 بناء منوذج للعيش املشرتك، يقتضي االتفاق مبدئيا حول:

املعيار ؟ ألن  جتسدها حقوق اإلنسان يف صيغتها الكونية احلديثة. ملاذا كما: أي املبادئ والقيم املؤسسة  أسس العيش المشترك
اإلنسان باعتباره هدفا وغاية في حد ذاته كرامة شكل الضمانة لتحقيق يحقوق اإلنسان، الكوين احلديث الذي تقرتحه منظومة 

. ومن مت فاعتبار اإلنسان غاية يف ذاته معناه وليس مجرد أداة أو وسيلة يمكن لهذه اإلرادة أو تلك أن تستخدمها على هواها
بع من ذاته . ومعناه أيضا أنه مستقل بذاته ال خيضع إال للتشريع الناقيمة مطلقة غير قابلة للتفاوض مع أية سلطة كانتأنه 

 )القوانني يضعها البشر(.

على األرض يف اجملتمع والسياسة.  هومبادئ ه: للعيش املشرتك أيضا آليات أو أدوات تساهم يف جتسيد أسسآلياته العيش المشترك
 : وهي آليات ميكن اختصارها يف أربعة مفاهيم

ن فضاء السلطة شاغراً، وليس ممتأل أبدا بوجه سيادة الشعب، التداول السياسي السلمي، والقبول بأن يكو : االنتخابات –
 زعيم مّقدس أو حزب وحيد احد أو مرشد روحي.

كطريقة إلدارة االختالفات، مع ما يفرتض ذلك من وجود جمتمع مدين مستقل وناشط، وفضاء  :  النقاش العمومي –
 عمومي وهيئات للتداول )برملان، صحافة حرة، إعالم مستقل، اخل.(

 : ممارسة السلطة من طرف القوى السياسية الشرعية احلائزة على تفويض من الناخبني.هيئات ٍوليات القرار  –

 أولئك الذين مّت تفويضهم للحكم وإلدارة الشأن العام. مساءلة –

ها منوذجا للعيش هناك من يقبل باآلليات ويرفض األسس وهي ما نسميه املقاربة األداتية للدميقراطية. لكن الدميقراطية باعتبار 
حبسب املشرتك بني أفراد خيتلفون يف تصوراهتم للخري والشر للحال واملآل، ليست آليات حسابية )أغلبية عددية( فقط، بل هي 

توكفيل نظام جمتمعي. والفرق بني هذا األخري والنظام الرتاتيب األرستقراطي القدمي، وهو أن الناس يف منوذج العيش الدميقراطي، رغم  
حىت وإن  (en droit)لتباينات )االجتماعية، االقتصادية، اخل( القائمة فيما بينهم، يعتربون أنفسهم متساوين يف احلقوق كل ا

 .م. ولذلك فعند االنتخاب تتساوى أصواهت(en fait)متايزوا بالفعل 

 : للحرية لغتها ومفاهيمها، وشعوب املنطقة مل تتفق بعد على قاموس مشرتك، لننظر قليال

: ما يسميه البعض اإلنسان هو موضوع حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليه دوليا، وهو أساس منوذج العيش املشرتك نساناإل
ينتمي إىل خري أمة  المكلف، المؤمن، ابن آدميف الكونية ويف نادي اإلنسانية. وهو عند آخرين  سناال اإلنساين الذي يدمج

 اإلقصاء./جهة منطق االصطفاءأخرجت للناس. منطق الدمج الكوين يف موا

: يربز الفرد عندما ينعتق اإلنسان من االنتماءات والوالءات األولية )العائلة، العشرية، القبيلة...( املتجذرة يف منطق  الفرد
عندما يتحرر من املوروث ليختار قيمه، ويسعى لبناء جمتمع تعاقدي. منوذج العيش املشرتك ختضع ملنطق الصدفة، و البيولوجيا اليت 

، (des semblables) نظراءحديثة جتعل الناس يرون بعضهم بعضا باعتبارهم  (éthos)الدميقراطي يتأسس على إيطيقا 
جمتمع األفراد املتساوين، هناك من يسعى للعودة أو البقاء  يف مقابل حمل الرتاتبية العمودية للنظام القدمي.املساواة األفقية حتل حيث 
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تقليد إعادة اإلنتاج السياسي للعلى عادة يتأسس  اإلخوة"جمتمع "أن  لكن. اإخواناملواطنني  يف األسرة )الصغرية والكبرية( باعتبار
سابق على األفراد " "جمتمع اإلخوةات. التعاقد يف مبا فيها تراتبية النوع اليت تعىن التحكم والوصاية على األخو ، والرتاتبية القدمية

 )موجود قبل وجودهم(، خارج عن إرادهتم. إنه املوروث وليس االختيار.

: منوذج العيش املشرتك الدميقراطي يقتضي إعادة تشكيل للعالقات واحلدود بني اخلاص والعام )كمجالني الخاص والعام
. ذات ليست هلا فقط اختياراهتا (le soi- même) أساس حديث هو تصور للذاتمتمايزين(. ويف صلب هذا التشكل اجلديد، 

قيمها يف احلب واجلمال والذوق )األكل، الشراب، اللباس...(  السياسية والدينية واألخالقية واجلمالية، بل هلا محيميتها حيث تبين
خارطة تذوب اخلاص واحلميمي يف العام؛  هناك من يقرتح. لكن بكل حرية ومن دون أي ضغط أو إحساس بالذنب أو العار

مشروع يسعى لنسف محيمية الذات، حبيث يصبح كل أفراد اجملتمع نسخة أو استنساخا لنموذج السلف كما يتخيله البعض. هذا 
والطعام  املشروع ال ينفي مبدأ حرية األفراد يف اختيار فلسفاهتم وقيمهم اجلمالية والدينية، اخل، بل يفرض عليهم منوذج اللباس

 والشراب ووصفات تدبري حجرات النوم والعالقات احلميمية.

: لزمن طويل احنرفت السلطوية بالدولة الوطنية عن مسارها التارخيي املؤدي للدميقراطية، مستخدمة وقود اهلوية )الوطنية،  الهوية
احلرية الذي يقتضي اخلروج من هذيان اهلوية اليوم ختيار يف مقابل ذلك يطرح ( لشرعنة االستبداد. .القومية، اإلسالمية، اخل

 اهلويات القاتلة )أمني معلوف( لبناء هويات منفتحة على املشرتك اإلنساين. أو املتوحشة )عبد الكبري اخلطييب(

ن األسطوري حنو الزم وأالديين  الغائيمن السجل  (l’espérance): احلداثة الدميقراطية نقلت مفهوم الرجاء الزمن )التاريخ(
الذي يتحقق بالرتبية واملعرفة والعلم وباالكتمال املتواصل إلنسان يوسع جمال إنسانيته باستمرار  مفهوم التقدمة دثحمالتارخيي، 

(perfectibilité de l’homme)  .يف مقابل ذلك هناك من يقرتح "صحوة" حتول املاضي إىل مستقبل،  كما تصورها روسو
ظة التأسيسي، ومنذئد يسري يف خط تراجعي واحنطاطي متواصل. إهنا أسطورة السقوط الذي ال باعتبار أن الزمن بلغ ذروته يف حل

 م.لعصر ذهيب مل يوجد إال يف خياهلالبعض ضعها ييوقفه سوى وهم التواصل مع املاضي، مع السلف، والتماهي مع الصورة اليت 
إنه اهلروب من حاضر اإلنسانية حنو تقليد انقطعت الصلة به هنائيا، رغم ما قد يوحي به فلكلور اللباس والوصفات املاضوية اليت 

 .حلاضر بألوان ماضوية (invention) استحداثليست سوى 

أو أو جنسه ال بلونه أو دينه  : إهنا صفة الفرد احلديث يف الفضاء العام املنظم بتعاقد سياسي. كائن جمرد ال يتحددالمواطنة
تعاقد حيدد حقوقه وواجباته، ويضعه مساويا لآلخرين أمام القانون.  طرف فاعل ضمنتقاليده وميوله واختياراته اجلمالية، اخل. إنه 

أما منوذج املؤمن  ة.األمة احلديثة اليت هلا تراهبا وسيادهتا ومؤسساهتا. ويرتبط باآلخرين مبوجب رابطة املواطن-وينتمي املواطن للدولة
املكلف املنتمي لألمة الواسعة )رابطة اإلميان الديين( فيناقض رابطة املواطنة واملواثيق السياسية املؤسسة للجماعة، باالستناد إىل 

 شريعة متعالية عابرة للحدود.

 إلى أين نسير؟

لنا وتعلمنا شيئاً واحداً أساسياً هو أن زمن السلطوية  التحوالت االجتماعية والثقافية اليت أشرت إليها يف بداية هذا العرض، تبني
والزعامات املقدسة قد انتهى، وأن هناك نزوعا قويا يف اجملتمعات حنو احلرية وحتقيق كرامة اإلنسان. لكن هذا ال حيمي تلك 

 غادره الغرب هنائيا. الذي  اجملتمعات ضد الكبوات العابرة، وال يعين أهنا خرجت من عهد الوصاية الدينية على السياسة

بعد التحرر تسعى اجملتمعات ملأسسة احلرية. وهذا أمر يقتضي، كما يبدو من النقاش اجملتمعي الواسع يف تونس مثال، حتقيق ما 
، يسمونه "احلد األدىن من التوافق الوطين". وهو ما أمسيته منوذج العيش املشرتك. ومبا أن جمتمعات التحول توجد يف وضعية انتقالية
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ومن مث فإن أوىل األولويات هي إحداث  وتتأرجح بني األمل املتحمس واليأس املقلق. (incertitude)فهي غارقة يف الاليقني 
تشغيل طاقات و  امليكانيزمات اليت تدخل املرونة واحليوية يف السياسيات االنتقالية أي التوافق حول أسس منوذج العيش املشرتك،

 )صياغة الدساتري، بناء املؤسسات، وضع القواعد اجلديدة(.االخرتاع الدميقراطي 
 

جمتمعات الضفة اجلنوبية للبحر قد سامهت يف تغيري  ،التحّوالت االجتماعية اليت مّت استعراضها يف بداية هذه املداخلةكانت إذا  
البعد عن توفري ضمانات ضد  بعيدة كلمع ذلك ، فإهنا السياسي االستبداد من هاوجعلت من املمكن خروج األبيض املتوسط،

بصرف و السنوات اخلمسني األخرية، إذا كانت الثقافة السلطوية قد متّكنت من االستمرار طيلة خماطر الرتاجع والتوتّرات والفوضى. 
األمة احلديثة -الدولةفاستطاعت أن حتيد باهلوية. تعبئتها، و إىل حد كبري، لوقود بفضل لك فذاإليديولوجية، ا تعبرياهتالنظر عن 

 .يف املنطقةالسياسي، و  الديينتداخل عملية اخلروج من  تعقيداألمر ساهم يف عن مسارها التارخيي حنو الدميقراطية، 

تونس أو بلدان مثل ستقبل الدميقراطية يف السياق احلايل ورهاناته بالنسبة ملكتسيه يإلشارة اىل الطابع احلاسم الذي حاجة لوال 
تداعياته مصريية له منعطف ميكن أن تكون ؛  احلديث امن تارخيهمأساسي ن يوجدان يف منعطف ان الرائدان البلدامصر. فهذ

 يف املفاوضاتو . ةالرهانات السياسية واالجتماعية والثقافية الراهن كل صلبحقوق اإلنسان وجتد قضية  لمنطقة بأسرها.لبالنسبة 
يف أو الرتاجع التقدم احملرز لتقييم املؤشر الرئيسي تعزيزها أو وتطويرها محايتها ستمّثل والنضاالت السلمية أو التوترات العنيفة، 

 ة.دميقراطيالو  ةمواطنليؤسس لاملشرتك منوذج للعيش مدى حتقق 
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