
االمنتددىى االدديیمقررااططي ااالجتماعي االعرربي

االدديیمقررااططيیة ااالجتماعيیة في االعالمم االعرربي: االتحدديیاتت وواالفررصص

تقرريیرر االمؤؤتمرر

ااستضافف حززبب االتكتلل االتوونسي االمنتددىى االدديیمقررااططي ااالجتماعي االعرربي  االذذيي اانعقدد في توونسس يیوومم 
 وواالذذيي ناقشش االتحدديیاتت وواالفررصص االمتاحة لتططوورر حرركة دديیمقررااططيیة ااجتماعيیة 2015 ماررسس 23ااالثنيینن 

في االعالمم االعرربي عبرر اارربعة جلساتت حوواارريیة باإلضافة إإلى االجلستيینن ااالفتتاحيیة وواالختاميیة. 

ووحضرر االمنتددىى ااثنا عشرر حززبب منن ااعضاءاالمنتددىى هھھھمم:

ااألررددنن: االحزبب االديیمقرااططي ااالجتماعي ااألررددني
االبحريین: حركة ووعد

تونس: حزبب االتكتل االديیمقرااططي من أأجل االعمل وواالحّريیّاتت
االجزاائر: جبهھة االقوىى ااالشترااكيیة
سورريیا: حزبب االشعب االديیمقرااططي
االعرااقق: ااالتحادد االوططني كرددستانن

فلسطيین: االمباددررةة االوططنيیة االفلسطيینيیة
فلسطيین: حركة فتح

لبنانن: االحزبب االتقدمي االلبناني
مصر: االحزبب االمصريي االديیمقرااططي ااالجتماعي

االمغربب: ااالتحادد ااالشترااكي للقوااتت االشعبيیة 
االيیمن: االحزبب ااالشترااكي االيیمني

ووقدد حضرر االمنتددىى أأيیضا ممثلوونن عنن ااالشتررااكيیة االددووليیة٬، ووحززبب ااالشتررااكيیيینن ااألووررووبيیيینن٬، وواالتكتلل 
االتقددمي. 

وو لقدد سادد االنقاشش ااتفاقق عامم بأنن االعالمم االعرربي وواالقووىى االدديیمقررااططيیة في مفتررقق االططررقق منن حيیثث 
مجهھووددااتهھمم للووصوولل وولتحقيیقق االدديیمقررااططيیة. ااذذ أأنن االمنططقة تعاني منن ااإلررهھھھابب وواالعنفف االذذيي تشهھددهه االعدديیدد 

منن االددوولل٬، ااقرربهھمم االيیمنن ووتوونسس باإلضافة لمصرر االتي تعاني منن عمليیاتت إإررهھھھابيیة مستمررةة. ووفي هھھھذذاا 
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االسيیاقق ووكجززء منن االنضالل منن أأجلل االحرريیة ووحقووقق ااالنسانن٬، فإنهھ منن االضرروورريي اانن تووحدد االقووىى 
االدديیمقررااططيیة صفهھا في مووااجهھة قووىى االظظالمم االتي تغررسس االخووفف في قلووبب االبشرر ووتهھدددد االحرريیاتت ووحقووقق 

ااإلنسانن. وومنن جانبب ااخرر٬، نحنن نشهھدد عووددةة ااألنظظمة االقمعيیة ووززيیاددةة قووةة قبضتهھا على االمساحاتت 
االدديیمقررااططيیة. هھھھذذاا االتررااجع في ااهھھھدداافف االثووررااتت ووااالنتفاضاتت االتي اانفجررتت عبرر ااألعوواامم االماضيیة يیحتمم 

على االحضوورر في االمنتددىى اانن يیووحددوواا مووقفهھمم ووأأنن يیتخذذوواا خططووااتت ملمووسة ووجدديیة منن أأجلل مووااجهھة كلل 
هھھھذذهه االمحاووالتت للتضيیيیقق على االحرريیاتت وواالدديیمقررااططيیة في االمنططقة.

ووجاء عنوواانن االمنتددىى هھھھذذاا االعامم رردّداا على االتحدديیاتت االتي تشهھددهھھھا االمنططقة وواالقووىى االدديیمقررااططيیة االيیوومم٬، وومنن 
أأجلل ذذلكك كانن للمنتددىى بعدد فكرريي ااضافة للبعدد االسيیاسي بغيیة ضمانن تحوولل االمنتددىى لتحالفف قاددرر على 

تبني االسيیاساتت وواالتحرركاتت االمشترركة.  

ووقدد ررحبب بالحضوورر كلل منن: حسيینن جووهھھھرر٬، منّسقق االمنتددىى ووأأميینن االعالقاتت االخاررجيیة بالحززبب االمصرريي
االدديیمقررااططي ااالجتماعي٬، وومصططفى بنن جعفرر٬، ااألميینن االعامم لحززبب االتكتلل االتوونسي٬، وونبيیلل شعثث مفووضض 
االعالقاتت االخاررجيیة بحرركة فتح٬، وولوويیسس أأيیاال٬، أأميینن عامم ااإلشتررااكيیة االددووليیة٬، ووكوونستانتيینن وويینووفف٬، منسقق 

االتكتلل االتقددمي. 

ووقدد أأكدد كلل االمتحددثيینن على ااهھھھميیة االلحظظة االررااهھھھنة٬، فشدددد حسيینن جووهھھھرر على فررصة ااالصططفافف وواالعملل 
االجماعي منن أأجلل تحقيیقق ااهھھھدداافنا االدديیمقررااططيیة ااالجتماعيیة٬، ووأأعلنن عنن تكوويینن فررعع لحملة مقاططعة ااسرراائيیلل 

BDS .في مصرر ووااستعدداادد االحززبب لمسانددةة جميیع ااألحززاابب االحاضررةة لتأسيیسس فررووعع للحرركة في بلدداانهھا 

أأما مصططفى بنن جعفرر فقدد أأكدد على أأهھھھميیة مووااجهھة ااالررهھھھابب منن خاللل االتعاملل مع جذذوورر االمشكلة٬، وواانن 
االططرريیقة االووحيیددةة النهھاء ااالررهھھھابب في منططفتنا هھھھوو بتحقيیقق ااهھھھدداافف ووااحالمم ثووررااتنا بالحرّريیة وواالكرراامة وو 

االعدداالة ااالجتماعيیة. 

وومنن ناحيیتهھ٬، تحددثث "نبيیلل شعثث" عنن أأهھھھميیة االنضالل االسلمي لالنهھاء على ااالستعمارر وواالظظلمم٬، وواانهھ منن 
االضرروورريي اانن نقيیمم نقاشا عميیقا ووصاددقا وونقدديیاحوولل كيیفيیة مووااجهھة تحدديیاتت االيیوومم ووحثث على اانن يیكوونن 

االمنتددىى مساحة لتكوويینن جرركة حقيیقيیة تحملل ااستررااتيیجيیا ووخططة عملل ووااضحتيینن.

ووقدد أأكدد "لوويیسس أأيیاال" على ددعمهھ للمنتددىى وومناصررةة ااالشتررااكيیة االددووليیة لنضالهھ منن أأجلل تحقيیقق االعددلل 
وواالدديیمقررااططيیة ووشدددد على أأهھھھميیة ددوورر االدديیمقررااططيیة ااالجتماعيیة عبرر االتارريیح ووكيیفف كانتت هھھھي االحلل االسلمي 

وواالسبيیلل النهھاء االقمع. 

ووعبرر "كوونستانتيینن وويینووفف" عنن اامتنانهھ لحضوورر االمنتددىى ووأأكدد على مناصررةة االتكتلل االتقددمي للمنتددىى في 
هھھھذذهه االلحظظة االحررجة. 

االجلسة ااألوولى: تحدديیاتت االووااقع االررااهھھھنن في االعالمم االعرربي: االمصاعبب ووااالشكاالتت االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة 
وواالثقافيیة: ووااألمنيیة: 

تناوولتت االجلسة ااألوولى قضايیا هھھھامة في االتعاملل مع االتحدديیاتت االررااهھھھنة للدديیمقررااططيیة في االعالمم االعرربي٬، فقدد 
حذذرر االخبيیررأأميیة االّصدّديیقق منن االووقووعع في فخ االمفاهھھھيیمم االقدديیمة االتي تكررثث االقمع ووغيیابب االعدداالة٬، ووشدددد على
اانن االططرريیقة االووحيیددةة لمكافحة ااالررهھھھابب وواالعنفف هھھھي االدديیمقررااططيیة ووااحترراامم حقووقق ااالنسانن. كما تحددثث عنن 
أأهھھھميیة مشارركة االمووااططنيینن في عمليیة صنع االقرراارر ألنن االمشارركة ستنهھي االشعوورر بالعززلة وومنن االمفررووضض 

اانن تكوونن االمعنى االحقيیقي للسيیاددةة٬، فقالل أأنن مضادد االسيیاددةة هھھھي االتبعيیة وواالططرريیقة االووحيیددةة لحلل معضلة 
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االتبعيیة هھھھي عنن ططرريیقق االدديیمقررااططيیة االتشارركيیة. كما حذّذرر االّصدّديیقق منن مخاططرر مع مكافحة ااإلررهھھھابعلى 
أأساسس "حرربب ضدّد ااإلررهھھھابب" نظظرراا لخططووررةة مفهھوومم االحرربب على االحرّريیاتت وو إإمكانيیةااستعمالل هھھھذذاا االمفهھوومم 

لبسطط بعدد سلططوويي قمعي وو أأنّن ااألجددرر االتعاملل مع ااإلررهھھھابب كجرريیمة منظّظمة وو ططبقق االمنظظوومة االقانوونيیة 
بما تووّفررهه منن حمايیة للحقووقق وو االحرّريیاتت.

ووعلى صعيیدد ااخرر عررضض االمتحددثوونن على االمنصة خبررااتهھمم االمختلفة في بلدداانهھمم٬، ووقدد كانن هھھھناكك ااتفاقق عامم
على اانن االمسؤؤووليیة تقع على ااعضاء االمنتددىى ليیظظهھرروواا اانن االشعووبب االعرربيیة تططالبب بالدديیمقررااططيیة وواالكرراامة.
ووكانن هھھھناكك اايیضا مططالبة مشترركة بأنن يیتبنى االفاعلوونن ااألجانبب مبددأأ االمناصررةة على أأساسس االقيیمم االمشترركة 

بددال منن محاوولة تصدديیرر نماذذجج قدد ال تكوونن ناجحة مع ااألووضاعع االمتفاووتة في االمنططقة٬، وواانهھ يیجبب على 
ااووررووبا اانن تعتررفف بأنهھا ااذذاا ااررااددتت اانن تززددهھھھرر فجيیرراانهھا يیجبب اانن يیززددهھھھرروواا اايیضا وواانن هھھھذذهه هھھھي االووسيیلة 

االووحيیددةة ليیكوونن تقددمم أأووررووبا تقددما مستددااما. 

وولقدد ااستشهھدد االمتحدّدثوونن بتجارربب االشيیلي ووترركيیا كنماذذجج يیمكنن االتعلمم منهھا مع االووضع في ااالعتبارر اانن 
االمنططقة ليیستت نسيیجا ووااحدداا ووبالتالي فال ووجوودد لحلل ووااحدد مططلقق يیناسبب االجميیع.

االجلسة االثانيیة: كيیفف نشيیدد لحررااكك ااشتررااكي دديیمقررااططي جدديیدد؟ مع تقيیيیمم لتجارربب ااألحززاابب االدديیمقررااططيیة 
ااالجتماعيیة في االعالمم االعرربي منذذ اانددالعع االثووررااتت

ووفي االجلسة االثانيیة تحددثث ااعضاء االمنصة عنن نماذذجج على أأررضض االووااقع لمحاووالتت بناء حرركاتت 
دديیمقررااططيیة ااجتماعيیة٬، فشددددتت هھھھبة االكرراارر منن مصرر على ااهھھھميیة تووحيیدد االقووىى وونشرر فكرر االدديیمقررااططيیة 
ااالجتماعيیة وومكافحة ااالفكارر االهھدداامة. وومنن توونسس أأكددتت هھھھالة علوولوو اانن االدديیمقررااططيیة ااالجتماعيیة هھھھي 
بالفعلل االخيیارر االثالثث االذذيي سيیساعددنا على تفادديي ااالستقططابب بيینن ااالررهھھھابب منن جهھة وواالقمهھ منن جهھة 

أأخررىى. ووفي ررأأيیهھا٬، لبناء حرركة يیجبب اانن تضع االيیاتت لبناء االتحالفاتت ووخلقق االمساحة للنقاشش االجدديي بيینن 
ااألحززاابب االدديیمقررااططيیة ااالجتماعيیة لتمكيینهھمم للنززوولل لألررضض وونشرر االفكرر. ووشددددتت على أأهھھھميیة تقوويیة 

االمنتددىى وواانن يینفتح االمنتددىى لمنظظماتت لمجتمع االمددني. 

وومنن االيیمنن٬، تحددثث عبدد االررحمنن عمرر عنن االووضع االررااهھھھنن في بلددهه ووتهھدديیدد االحرربب ووززيیاددةة حددةة االعنفف 
ووكيیفف اانن ااالررهھھھابب يیعيیدد ررسمم االخرريیططة االسيیاسيیة ااالجتماعيیة في االيیمنن ووأأخيیرراا منن فلسططيینن٬، حددثنا 

	مصططفى االبررغووثي عنن أأهھھھميیة االووضع في فلسططيینن ووددعى االجميیع لالنضمامم االى حملة مقاططعة ااسرراائيیلل   
BDS كحملة سلميیة ضدد ااالحتاللل ااالسرراائيیلي ووططالبب منن ااالشتررااكيیة االددووليیة وواالتكتلل االتقددمي لتبني هھھھذذاا 

االمووقفف. ووفيیما يیخصص االمنتددىى٬، قالل االبررغووثي اانن أأعضاء االمنتددىى ااتفقوواا علىىخمسة محاوورر يیجبب االترركيیزز 
عليیهھا: 

االمحوورر ااالجتماعي: لمم يیعدد منن االممكنن اانن نتووجهھ للناسس بخططابب سيیاسي عامم٬، فيیجبب اانن 1 .
نتفاعلل إإيیجابيیا مع االتحرركاتت ااالجتماعيیة ووعليینا اانن نعي بأنن ااالحززاابب االمنافسة قدد نجحتت

في االووصوولل االى االناسس بفضلتبنيیهھا للتحرركاتت ااالجتماعي

االمحوورر االدديیمقررااططي: منن االمستحيیلل اانن يیمثلل حززبب االشعبب بددوونن اانن يیتسمم االحززبب نفسهھ 2 .
بالدديیمقررااططيیة االددااخليیة وواانن يیددعمم قضايیا االمررأأةة وواالمجمووعاتت االمهھمشة٬، فعلى االقووىى 

االددااعمة للدديیمقررااططيیة اانن تووااجهھ حقيیقتهھا وواالتحدديیاتت االتي تقفف أأمامهھا 

االمحوورر االتحرررريي: ووهھھھذذاا ال يیعني فلسططيینن فقطط وولكنن أأيیضا اانن نأخذذ مووقفا مساندداا لكلل 3 .
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االحرركاتت االتحرررريیة بما فيیهھا االحرركة االنسوويیة٬، ووفي هھھھذذاا االسيیاقق فعلى االمنتددىى اانن يیعططي 
ااهھھھتماما لددمج االمررأأةة ووتفعيیلل جناحح االمررأأةة 

تقوويیة االمنتددىى4 .

ددررااسة كيیفيیة ااستخدداامم االووسائلل االّسلميیة في نشاططنا االسيیاسي٬، فنحنن بحاجة لبناء قددررااتنا 5 .
ووتباددلل االخبررااتت عنن االحرركاتت االسلميیة 

ووفي نهھايیة االجلسة٬، فتح االبابب للنقاشش٬، ووكانتت االنقططة االمسيیططررةة على االحدديیثث هھھھي أأهھھھميیة تفعيیلل جناحح 
االمررأأةة بالمنتددىى وو تقدديیمم تووصيیة بهھذذاا االصدددد في هھھھذذاا االلقاء وواالددعمم االفعلي لددوورراالّشبابوو االمررأأةة وولمشارركتهھما 

في االّشأنن االعامم وو االتغلغلل في أأعماقق االمجتمع وومسانددةة االتحرّركاتت ااالجتماعيیة.

االجلسة االثالثة: االتجرربة االتوونسيیة للمررحلة ااالنتقاليیة: عووااملل االنجاحح وومكامنن االتحدديیاتت

تحددثث االخبيیرر صالحح االدديینن االجووررشي في هھھھذذهه االجلسة عنن االووضع في توونسس ووكيیفف اانن االعمليیة ااالنتقاليیة 
عمليیة تفاووضيیة بيینن االررمووزز االقدديیمة وواالبدداايیاتت االجدديیددةة حتى تتفاددىى توونسس أأيي صررااعع٬، ووأأّكدد علىىأهھھھميیة 

تجاووزز االمصالح االضيیقة وواالترركيیزز على االمصلحة االعامة وواالووططنيیة مما فررضض على االقووىى االسيیاسيیة 
االمنخررططة في االعمليیة ااالنتقاليیة اانن تتووّصلل إإلىىتوواافقق٬، ووبالططبع ووجبب على االجميیع تقدديیمم تناززالتت لتحقيیقق 
هھھھذذاا االهھددفف. ووشدددد االخبيیرر اايیضا على أأهھھھّميیة االمسارر االددستوورريي ووكيیفف تمتت صيیاغتهھ عبرر االتوواافقق٬، وواانن 

االمخررجج هھھھوو ددستوورر يیشكلل االعصرر االجدديیدد ووااالنتقالل لبناء ددوولة دديیمقررااططيیة وو يیكوونن ددستوورراا لكلّل االتوونسيّیيینن. 

ااال اانهھ ووبررغمم تلكك ااالنتصاررااتت٬، فإنن االعمليیة االدديیمقررااططيیة تبقى هھھھشة جدداا ألنهھا مررتكززةة بشكلل كبيیرر على 
االجانبب االسيیاسي ووحذّذرر االخبيیرر منن اانن تنددلع أأززمة ااجتماعيیة ألنهھا يیمكنن أأنتهھدددد كلل االمجهھووددااتت االسيیاسيیة٬، 

وولمح لخططووررةة ااالررهھھھابب ووتهھدديیددهه للتجرربة االتوونسيیة ووبالتالي فعليینا اانن نفهھمم ااالررهھھھابب جيیدداا وواانن نفهھمم 
جذذووررهه.

االجلسة االرراابعة: كيیفف يیمكنن للحرركاتت ااالجتماعيیة االدديیمقررااططيیة اانن تساهھھھمم عبرر االمناهھھھج االتشارركيیة في 
ااررساء مناخخ ااجتماعي ااقتصادديي ووثقافي سليیمم وومستقرر؟

في هھھھذذهه االجلسة تحددثتت االخبيیررةة  هھھھالة االيیووسفي عنن أأهھھھميیة ددمج االمجتمع االمددني في عمليیة صنع االقرراارر٬، 
ووااستخددمتت توونسس كنمووذذجج عنن كيیفيیة ااشررااكك االمجتمع االمددني في االحوواارر االووططني ووكيیفف ااددىى ذذلكك االى اانن 
تسمع ااالصووااتت االغيیرر مسمووعة٬، ووفي هھھھذذاا االسيیاقق ووبشكلل متسقق مع كلل ما سبقق عنن أأهھھھميیة ااالهھھھتمامم بالبعدد

ااالجتماعي٬، فإنن ااشررااكك االمجتمع االمددني يیتيیح االفررصة لتعززيیزز االحررااكك ااالجتماعي مع االتحرركاتت 
االسيیاسيیة٬، ووعررضتت كيیفف كانن للمجتمع االمددني ددوورر في االتأكيیدد على ااحترراامم مباددئئ حقووقق ااالنسانن ووتمثيیلل

االفئاتت االمهھمشة.

االجلسة االختاميیة:

قامم االمررصدد االدديیمقررااططي ااالجتماعي٬، وواالذذيي قامم بددوورر االمقرررر للمنتددىى٬، بتلخيیصص االحوواارر االذذيي دداارر خاللل 
االيیوومم٬، ثمم قددمم حسامم ززملطط منن فلسططيینن االتووصيیاتت االمقتررحة٬، ووهھھھي اانن يیقوومم االمنتددىى بتططوويیرر سيیاساتت حوولل

قضايیا معيینة تمتت مناقشتهھا في لقاء توونسس٬، ووهھھھي:
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مسألة االدديیمقررااططيیة وواالمماررسة ددااخلل االكيیاناتت ووااالحززاابب االسيیاسيیة1 .

االسيیاساتت ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة2 .

االمررأأةة 3 .

مناصررةة فلسططيینن 4 .

ططبيیعة االمنتددىى ووسبلل تووسيیعهھ5 .

باالضافة لالووررااقق االسيیاسيیة٬، كانتت هھھھناكك تووصيیاتت بـ:

تفعيیلل جناحح االمررأأةة للمنتددىى لضمانن مشارركة ااكثررفاعليیة للمررأأةة 1 .

تبني حملة مقاططعة ااسرراائيیلل 2 .BDS

 الديمقراطي المصري المرصد (واالستشارات للتدريب المصري المرصد التقرير هذا كتب
مصر في الديمقراطي التحول لدعم ويهدف 2014 عام تأسس مصري مرصد وهو ،)االجتماعي

 يقوم. العام المجال في تعمل جديدة شابة لقيادات والمهارات القدرات وبناء العربي والعالم
 وتقديم القدرات، وبناء المبادرات، ودعم السياسية، واالوراق االبحاث، باعداد المرصد

.االنسان وحقوق الديمقراطية مجال في االستشارات
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