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سؤال األول سؤال األولا سؤال األولا سؤال األولا ية أكرث من و�مك: : : : للللا يا ها شعارات  ثلون حركة فكرية  ية أكرث من و�مكنمت دامئا  يا ها شعارات  ثلون حركة فكرية  ية أكرث من و�مكنمت دامئا  يا ها شعارات  ثلون حركة فكرية  ية أكرث من و�مكنمت دامئا  يا ها شعارات  ثلون حركة فكرية  س'نمت دامئا  س' مت س'* س' مت س'* س' مت س'* س' مت -ظمون     لللل* هـل  يـة  -ظمون 1ـا0  هـل  يـة  -ظمون 1ـا0  هـل  يـة  -ظمون 1ـا0  هـل  يـة  12ـا0  2ف 2ف 2ف سـسـسـسـف تتتتنظنظنظنظميميميمي

     ?انفي؟ ?انفي؟ ?انفي؟ ?انفي؟14141414حز7 بعد حز7 بعد حز7 بعد حز7 بعد 

يار الوطين اEميقراط: ـ اجلواب بادرة من مجموJة لتلقد عرف ا Tث انطلق من الوسط الطاليب  تطور  مبي 1ا0 من ا حل
Tـة  بعد الفكـري يف إطـار متاWزهـا عـن  ها 7لرتكزي Jىل ا شا نات، متزي  ثاين من ا نصف ا بقمن الطالب يف ا لط c ي ل لس'بعل

يارات توdات الفكرية  تا يني يف eلل يني اEميقرا ية eلو تجربة الطا سارية األخرى، مث تطورت ا طا ن ب ل kط ل ثاينل نصف ا ل ا  ل
نـاmرة داlـل -ات مفركزوا ونظموا وجودمه بأن و1دوا أpلب احللقـات ا uلeملت kنـوان ?ـامع الاحلركـة الط ن عيـة حتـت  ب

zقدمة ية  هم 1ا0  ية ?ديدة مبا  مو1ا0  ميجعل نظمي تنظ ها القطاعي، ومـع خـروج أJـداد مزتايـدة  ت فقلكهنا ظلت أسرية أ
تفك مهنم لفضاءات وقطاJات أخرى بدأ هملا يغ وأطر  لتنظميري يف إجياد  تداء.ص نة  ب وا  جتمـع Jـدد هـام 1990س'من 

ناضلني هم ملمن ا نت �طقا 7 يني ورشفت بأن  نني اEميقرا هات حتت إمضاء الو مسيف توcس وا *جل � ط ج-ا�م   واكن،ط
ثال يف  يون«ممالطاليب  يون اEميقرا طالو ت�ارب األخرى  eلعديد من احللقاتإضافة7جلامعة » طن pري أنه وحتت  ،لوا

تفاء نات قرروا � كوطأة القمع األسود يف ا يايت والرتكزي Jىل ربـط الـص�  ل2سعي رسي وخوض العمل ا مجلع7لعمل ا ل
ية 7مجلاهري من lالل نقا7ت واحلركة الطال با نة .ل هم العلـين يف  شا سـ' مث Jاد بعد ذ�  cسـواء   ومـا بعـدها2000ط

سا يا�ت املمـضاة أو ا ملـمن lالل إصدار ا سارلب kس حتالفـات يف صـفوف ا لkـمهة يف تأ توcـيس سـ  مـاي 1بيـان ( لا
ــة ) 2001 ي ــضاالت اEميقرا ن سامهة يف ا طأو ا ل ــ zاء(مل ــصدهيم ال ــ'تفت ــا7ت 2002س ت¨ هري 7 ن، ا ــش  2009و  2004ل2

ــوة  ــاإىلواEع ــضاالت)  مقاطعهت ن سامهة يف ا لأو ا ــ شعب  مل ــة مجلــاهري ا ي ــ�ج» ل ــي، ( ع نجم تفاضــة احلــوض ا ملا ن
هويةاإلرضا7ت  ية وا جلالقطا نقـا7ت ع Tـة ...) لاليت أجنزهتـا ا يـة والقو نـضاالت الو سامهة يف ا مأو ا ن ل -ـا مـع( طملـ  فوقو

ية zه الو ناد� ملقاو نالعراق ضد العدوان وإ طس' نا يف،م ناد  ب مواdة ز²رة شارون، إ ، 2006لبنان ضد Jـدوان  شعس'
ناد نا يف غزة ضد العدوان األlريس'إ -اضلو�،)شعب  تعلقة 7حلر²تب م كام سامه  ية يف لك القضا² ا ملفعا ¸ـني إذن .ل يت 
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بق أن  يون«س'مما  يون طنالو نوات» طاEميقرا ية طوال ت¹ ا يا ية  س'اكنوا Wرامكون جترية  س' س' لـمي  رّ pـري أن تفجـ،تنظ
هم الفعيل فهيا يدي بوزيد، واخنرا �zاج يف  ¿ت حركة � ية اليت أ ط�تفاضة ا ح س'عق ب وJىل نطاق واسع وحتول  لشعن

يايسإىلن�تفاضة ت¹  يار فكري  سار ثورة فرض حتوهلم من  س'  ت ية فكرية إىل م ها مر ية  يا جع حركة  س'  وإطـارلس'
Tـة ذ� أن نا Eمتـزي 7ملرونـة وا مTكميي  ي W نظـمي  تنظ يـةإمنـاتأي  ته �ج» تـارخيي و1ا ع هـو اÈـن رشطـه ا ن  حفركـة ،ضـل

يون سار وت¹ ا طنالو رشعي للك ذ� ا يون يه �Èن ا ملاEميقرا مل ل هذاط Tث اكن ال بد  لسرية  يـار الواسـع مـن  ح لتا
يايس ?امع س'نوان    .ع

ثاين سؤال ا ثاينا سؤال ا ثاينا سؤال ا ثاينا سؤال ا لا لل لل لل ية مضن تو?ه جهبوي ومل �ر: : : : ل ية مضن تو?ه جهبوي ومل �رملاذا اكن موقفمك من احلكومة احلا ية مضن تو?ه جهبوي ومل �رملاذا اكن موقفمك من احلكومة احلا ية مضن تو?ه جهبوي ومل �رملاذا اكن موقفمك من احلكومة احلا     ؟؟؟؟موقفا lاصا Èمكموقفا lاصا Èمكموقفا lاصا Èمكموقفا lاصا Èمك    للللملاذا اكن موقفمك من احلكومة احلا

يون«ـاكن ل: ـ اجلواب يون اEميقرا طحركة الو يـاهنم» طن نـه يف  بموقفا واحضـا Jـربوا   2011 ?ـانفي 14يف  الـصادر ع
تاتورووزعو Eل فرار ا¿ ثاÓرة و كه Jىل امجلاهري ا تكـون مـن   طرحوا،قل zـة  يـة مؤ Tل حكومـة و تTه رضورة  قن شك طف �ـ

يات ية وا يا شخـصثلني عن القوى ا س' س' لمم تاتوريـة لـ Eتق� الـيت �ضـلت ضـد ا كا ث� يف ،ملـس' هـا ÖاÖـا  ممـ و1ـدد�  ل
k ترصيف األعامل ية Øلس تأ ت¨ا7ت حرة دميقرا Tة واإلJداد ال يو سا طم ن ية ويفرزل يادة ا بيس Wكرس ا شعس' تورا  لل س'د
يا ?ديدا نا يف معـل جهبـوي يف إطـار جهبـة إ مث بعد ذ� .طدميقرا بحت  2011  ?ـانفي14طخنر صـومـن سـاعهتا أ

تقدم 7ملوقفاإلطاراجلهبة يه  نا يف ا بة  Üل 7 ل األ ل لÝس' يـه  م تقديم مـن الواقـع القـامئ و يايس العام اEميقراطي ا Jلا ل لس'
-ا من احل يني وهـو موقـف الـروابط كومةقففان مو نقـا ية هو موقف اجلهبة وهـو موقـف قاJـدة واسـعة مـن ا باحلا ل  ل

تلخص يف ية lـارج اجلهبـة أيـضا و يا هوية وهو موقف أحزاب وقوى  يـواØالس واeل�ان ا سـ' س' أن هـذه احلكومـة  جل
يا بل يه حمص� يا و يا ية أو توافقا  نبة وال تعكس إرادة  س' س' ب ط-ص شع تا م يـة كتوافق بني بقـا² د قلتوريـة Èـن Jـيل وأ

هرو0 جتمعت وتـداعت ية ا ملمن القوى الو ساJد وزWـر  سط Tلـ»ن  يد  ثفـه تـدlل ا مـتـدlل أمـرWيك أورويب  س' ك فب لـ
Tة األمرWيك اãي بة هذه احلكومة جاخلار هدها،يجند بصامته قوية يف åر تحت  بة ا ع مث أن هذه احلكومة ا z فنص بقمع  مل

سلمي يف سا1ة احلكومة تصام ا لوحيش لال Ýت هذه احلكومة ع بة و بي 7 Tـة   جمردإهنالقص Tـة  Tقواdـة حلكومـة  حقخف
ثـورة وإJـادة  تفـاف Jـىل ا ليه اليت تدWر األمور وåكرس حمـاو0 ا تـاجل تاتوريـةنإ Eمفـا معـىن أن يـرصح نـصف ،ك ا 

بة أعضاء تصمني  البأهنمملنص احلكومة ا هجوم Jىل ا ملعيعرفون من اختذ قرار ا -ا من هذه احلكومإن .ل ة تأسـس قف مو
-ظومة Jىل ¿داد مرضورة القطع مع  -ظومة قانوية،س�2 ن ر?االت وأdزة و ناء تـوcس،م اجلديـدة تـوcس  ب فال ميكن 

ية ¿دادية وبأdزة أ نظومة قانوية ا ية  -اEميقرا ن مب مط بوkس (س2 لlاصة ا يايس ل تـاتور ) لس'ا ëe شعب ووالهئـا كمعادية  eل
توري أداة Eتجمع ا س'وبقاء ا ل تاتورية ب Eكا.  

ثـورةه نـا نـدعو الجنـاز املـؤمتر الـوطين محلايـة ا لذا األساس هو اãي  تكـون مـن،جعل ممـثيل األحـزاب والقـوى  مل وا
تاتور Eتق� اليت �ضلت ضد ا ية ا يات الو ية وا يا كا س' ن شخص س' ملس' ط ل نظامت  ،ل ئـات وا نقـا7ت وا ثلني عـن ا ملـو ي ل لهمم

تق� يات ا س'وا -دوبني عن اeل�ان،ملمجلع هات والروابط واØالس  م و شلكت يف ا جلاليت  ثورةإ7ن�  هذا املؤمتر هـو .ل ا
توافق سد ياãي  zـا  ¿هتا وإطارا مؤ ترصيف األعامل وشلك أداة ملرا zة  لـداJ ðlىل حكومة مؤ ñ قل ق يايس  ق لـس'الفـراغ ا

بائد نظام ا ية الصورية  ئات ا رشيعي بعد 1ل لك ا لا eل يل ي ث2 ôمته ل zاكمال و1ـدد� õ  إذن. ل يا  يا -ا تصورا  محنن قد س'م س'
يات األداة   .لواآل
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هذه نا  يا لر Tا ووا سا  -ا تأ ية قد يا نا *جهبة و*حركة  تقد أ لأ -طق فضم قع k س' س' ن مع ها س بديل  -ا ا بة وقد لاحلكومة ا لم  .ملنص

        

ثالث سؤال ا ثالثا سؤال ا ثالثا سؤال ا ثالثا سؤال ا لا لل لل لل سعى : : : : ل نا�  سعى هل  نا�  سعى هل  نا�  سعى هل  نا�  مهل  مه مه مه يةإىلإىلإىلإىله سمى بأطراف العائ� الو Tد ما  ية تو سمى بأطراف العائ� الو Tد ما  ية تو سمى بأطراف العائ� الو Tد ما  ية تو سمى بأطراف العائ� الو Tد ما  ن تو ñن ñن ñن ñطططط     ؟؟؟؟حححح

Tث متت الع: ـ اجلواب توى  ساع Jديدة وJىل أكرث من  ناك  حنعم  س' م نقاشـاتمه ميـي ملـن  لديد من ا لتنظتو1ـد ا eل
zقاربة ياكت،مJاشوا جتارب  Tد املواقف وا تو ناك نقاشات  z و ل لتكه يا ،العامة حول الوضع الراهن ح فعل وهو ما حتقق 

ية حTث أن مكو�ت ما يعرف 7لعائ� سون يف جهبة  طنالو  . ?انفي14سمه أعضاء مؤ

رش وواسع  بالد  ñوشمل آالف اإلطارات والكوادرم-2كام أن الوجود الوطين اEميقراطي  zـداد ا ناضلني Jىل ا لـوا ممل
يايس ?امع،ولك القطاJات نوان  سعي إلجياد  س' �ã فان ا ع ية والـيت نقـدر أهنـا  ل هـامت األسا سـ'هلم يه إ1ـدى ا مل

نوJة تو²ت  zتطلب بعضا من الوقت و س' مت نظم م   .لتمن ا

سؤال الرابع سؤال الرابعا سؤال الرابعا سؤال الرابعا يار وماذا اكن : : : : للللا يار وماذا اكن هل اتصلت Èمك احلكومة  يار وماذا اكن هل اتصلت Èمك احلكومة  يار وماذا اكن هل اتصلت Èمك احلكومة      ؟؟؟؟موقفمكموقفمكموقفمكموقفمكككككتتتتهل اتصلت Èمك احلكومة 

2ني: ـ اجلواب -ا نا احلكومة يف  بنعم اتصلت  س'م سؤولني 7لوزارة،ب األوىل ومرة بواسطة أ1د  مل مرة من طرف أ1د ا
نا ،أصدقاء احلركة نا اكن أ ن وجوا تفـاوض مـع   ?انفي14ختذ� يف جهبة إب شاور وا تعامـل وا لقرارا يقيض بـرضورة ا 2ـ لل

سا pريها من لك ما تقدمه احلكومة أو ية أي مبوقف مو1د 7مس اجلهبـةلمكو�ت ا ية بصفة جام يا ع1ة ا س'  �ã ،لس'
نا تو?ـه جلهبـة  باكن جوا ¿عوmهيا هو أن  تeلحكومة و يـة14م يايس ?ـامع eلقـوى اEميقرا ط ?ـانفي كإطـار  Tـة  سـ' تقد ما ل

ها ف� يطرح بعض األطـراف دون   أما حمـاوالت شـق اجلهبـة،قفواجلهبة تفوض ساعهتا من يعرب عن مو بـو�تـصال 
هو مرفوض من مكو�ت اجلهبةpري هـا   مث إن هذه احلكومة،فمه  lلاكنت åريد من Wزهيا ومن يلعب دور اWEكـور دا

تاتورية Eية كلزتيني بقا² ا هر اEميقرا طوإخراdا  ية،مبظ يا ته اجلهبة وأpلب القوى ا ناه ور س' وهو ما ر س' فض  .لفض

kس جمـرد رفـ ناها و بق أن و يا Jىل أسس  نا  لـولقد اكن ر حض س' ن نـا قـوة،ض eلـرفضم¿فض Tـث   * ¿ـادرة  إح مقـرتاح و
ية يف اeلقاءات الـيت  نا بفعا لوسا هـا �حتـاددJـامه توcـيس ل  هد  لالعـام ا ملـششغل والـيت شـارك فهيـا لك مكـو�ت ا eلـ

توcيس يايس ا لا نـويش،لس' يد محمد ا لغ pري أن ا ثـورة  لس' تفـاف Jـىل ا تاتوريـة تـرص Jـىل � Eلومـن ورائـه بقـا² ا ل ك
ها وåـرفض �سـ' شعبإىل »عفوأهـدا  ولقـد ?ـاءت األ1ـداث الالحقـة وlاصـة مهنـا القمـع الوحـيش ،لـ صـوت ا

بة لقصتصمي ا يـل Jـىل حصـة ملع Eتقـمي ا هـات  يات يف بعـض ا يـة املربجمـة وحتـرك ا لوالفـوىض األ ل ش' جل- مليلkـ -ـا  م قفمو
Tقة هذه احلكومة شف  حقو  .لتك

سؤال اخلامس سؤال اخلامسا سؤال اخلامسا سؤال اخلامسا يهتم داlل القطاJا: : : : للللا ثيل هذه احلركة نضا يهتم داlل القطاJايعرف عن  ثيل هذه احلركة نضا يهتم داlل القطاJايعرف عن  ثيل هذه احلركة نضا يهتم داlل القطاJايعرف عن  ثيل هذه احلركة نضا ليعرف عن  لمم لمم لمم يـةمم يـةت ا يـةت ا يـةت ا نقـا7ت    ململململههههننننت ا نقـا7توا نقـا7توا نقـا7توا ثـل للللوا هـل ميكـن أن  ثـل ،  هـل ميكـن أن  ثـل ،  هـل ميكـن أن  ثـل ،  هـل ميكـن أن  متمتمتمت،  فففف
zارية«««« zاريةا zاريةا zاريةا هد» » » » للللسكسكسكسكا ية Jائقا أمام الفعل يف ا هدا ية Jائقا أمام الفعل يف ا هدا ية Jائقا أمام الفعل يف ا هدا ية Jائقا أمام الفعل يف ا ململململششششا يايس    ململململههههنننن يايسا يايسا يايسا     ؟؟؟؟للللس'س'س'س'ا

نضاالت اليت lاضهتا: ـ اجلواب zقدمة يف ا بوا أدوارا  نا  -اضيل حر ليح أن  لع ت محص يـات كم ئـات وا نقا7ت وا مجلعا ي  ،لهل
ية األطر تقال للكن ذ� مت يف إطار ا1رتاÖم ال يالك اليت س' نظامتلهوا ية ت¹ ا ها وا1رتام خصو ناضلون دا مل  ص  ،lلي
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ناقضا بني ناضلني يف جماالت ت�ã ال جند  ية وبني دور ا يا يايس العام *حركة  يايس يف احلراك ا ملالفعل ا س' س' س' لس'  ل
يـات ئـات أو  تلفـة تأطرهـا نقـا7ت أو  يـة  بـار انـ»هئم لقطاJـات اج» مجعهـم 7 ي خم ع هت ع تـرب أن ا1ـرتام  ،فعل نعوحنـن 

تقال شلك مقوماس'ا متع املدين وJدم حتزWهبا  ñية مكو�ت ا Tـة  Øل يـة  Tـاة دميقرا نـاء  يا وضـامنة فعـا0 يف  Tقأسا حقح ط ب س'
  .مضادة �شلك فهيا هذه املكو�ت سلطة

سادس سؤال ا سادسا سؤال ا سادسا سؤال ا سادسا سؤال ا لا لل لل لل يايس يف توcس: : : : ل يوم عن نظام  يايس يف توcس ا يوم عن نظام  يايس يف توcس ا يوم عن نظام  يايس يف توcس ا يوم عن نظام  ت����ددددثثثث ا تهل ميكن أن  تهل ميكن أن  تهل ميكن أن  س'هل ميكن أن  ل س'ن ل س'ن ل س'ن ل يعة هذا؟؟؟؟ن يعة هذا ما يه  يعة هذا ما يه  يعة هذا ما يه  نظـام    ططططبببب ما يه  نظـاما نظـاما نظـاما يه يه يه يه      ومـا ومـا ومـا ومـا؟؟؟؟للللا
ية تار يةيعة هذه املر�1 ا تار يةيعة هذه املر�1 ا تار يةيعة هذه املر�1 ا تار خييعة هذه املر�1 ا ل خيب ل خيب ل خيب ل     ؟؟؟؟ططططب

ية Öمة: ـ اجلواب شعب وقواه ا تقال ثوري أجنز فهيا ا يوم يف مر�1 ا حلحنن ا ل ن تاتور  ل Eثلت يف إسقاط ا ية  كأسا مت س'
ية،وطرده ثا ية ا همة األسا يوم ا يه ا ن ويطرح  ل س' ل -ظومة قانوية ملJل تاتورية رموزا وأdزة و Eك اT ث� يف  نا ك ممت تفك ً ذاإ ،مل

شعب وثورتـهس'يايس قدمي Wهنار دون  حنن إزاء نظام سقط ونوا�ت نظام وسلطة ?ديدWن افـرزهام نـضال ا لـأن  ñ 
تاتوريـة،ت2شلك دون أن حتمك Eناهـا سـلطة ونظـام بقـا² ا ك حنن أمام 1ا0 مفارقة أ يني  مسي بعض الو سـطاملطعمـة  بـ

ناس به ¿ول ا يطرته وفرض  ته و Tق  لوالعاجز عن  س' قن يا،عز0 مزتايدة  تعاين،هميحتق نا يف مر�1  س' مبا  س' متزي جيعل åية 
سلطة Tة ا ل7زدوا يفإ �ã ف.ج ية صن تو تار -اته ا Tة الرصاع و نا يايس القامئ البد أن يؤlذ يف د نظام ا خيا ل ي س' ممكل مTك  ل

تـدlلإ توى جحـم وقـوة ا ثـورة و توى متاسك جهبـة ا ية و ئة ا توى ا لرباطا  س' ل س' ب ب س' مبـت مب شع تع لمب توى  ل -ـيب و مبـس'األ ج
ثورة املضادةإ يق قوى ا لساع أو  ض �.  

بار أن يؤlذ بعني كام ال بد نطقـةعت� ثوريـة يف معـوم ا يـه األوضـاع ا تؤول ا مل ما  ل ل  لك هـذه .وlاصـة يف مـرص س'
يــة ية األ يا نظومــة ا Tــك ا شلك أساســا  -العوامــل  س' س' مل م�ــ لــل سابق يف  تفك نظــام ا لــالقانويــة  eل هوريــة إن نــاء ا مجلجتــاه  ب

ية ية �ج» عاEميقرا   .ط

ية يف  يعة دميقرا طإذا حنن إزاء ثورة ذات  يايس و�ج»عي مبـا يفرضـهطب بقـي  لس'بعدهيا ا نـاء حتـالف  طذ� مـن  ب
-دة أساسامكشعيب واسع يف مواdة الربجوازية ال ية ملس2ربادورية ا ية األ -بريوقرا ط بقـات ،مeل شمل لك ا لط وحتالف  ñ
هدة ية ا رشاحئ الو �ات وا ملضطوا نلف يايس ملـا يعكـس  طل نظـام ا Tـة ا يـري ?ـذري  ها مـصل�ة يف  س'اليت  ل لـتغ Ý إرادهتـا لبل

يادة ية لس'وWكرس ا ثورة يف القطع،لشعبا ية حمورية ألنه أداة ا kيس أ تأ ت¨اب اØلس ا سب ا  �ã ل مه ل ن س2 Tة  Wك بÝمع 
سابق يل ا تاتوري ا Eنظام ا لا لعم ك نظام،ل سات ا ناء مؤ ل وأداهتا أيضا يف  س توcس احلرة ب  .لاEميقراطي اجلديد 

  

 منجي الخضراوي: حاوره 

 


