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تتمحور ورشة الحوار النقدي الثانية حول أربع موضوعات، بينها صلة مباشرة
ومتسلسلة بحيث هي تنتظم معا. 

 • أوالها عنوانان فحواهما أن توافُق القوى المؤتلفة على النضال السلمي وعلى السعي
للتغيير السياسي بوسائل ديمقراطية، سرعان ما يصطدم بالواقع الذي يفرض عليها

تجاوز التوافق المبدئي للدخول في ما يتعداه: ما العمل حيال منع السلطات ألي هامش
من المشاركة في الحياة السياسية ،حين يطال القمع الفاعلين بسبب تأسيسهم لهذه

األطر، ما العمل حيال تحوير األدوات الديمقراطية نفسها كالتحايل على االنتخابات مثالً،
بحيث تصبح شكلية تماما. 

في ظل ذلك، كيف يمكن أن تقاد التحالفات؟ وكيف تتخذ القرارات وتصاغ
االستراتيجيات ضمنها؟ وكأسئلة متصلة بالمستقبل أو بتنسيق التصور الذي يخصه، فهل
يقبل اإلسالميون بالديمقراطية أم هي الشورى؟ وهل يقبل اليساريون بالديمقراطية أم

يطمحون إلى نظام "الديمقراطية الشعبية"، حيث تقود السلطة طليعة أو حزب أو
إيديولوجيا. 

1- من مجابهة العسف والقمع واالستئثار إلى طرح الحاجة لتجاوز النظام القائم. 

- األوراق: - هل يترك الواقع تلك التحالفات تقرر حدودها؟ نهلة الشهال - تعقيب: كيف
تستطيع المجتمعات العربية شق طريق الخالص بنفسها ؟ رضوان زيادة

2- االلتزام بالديمقراطية السياسية كنمط في بناء وتسيير التحالفات. 

- األوراق: - في بناء التحالفات السياسية والعمل المشترك - رفيق عبد السالم -
تعقيب: هل يمكن العمل سوية من دون إقامة تحالفات؟ - سالم الكواكبي • وإذ يتم

توضيح المسائل المتعلقة بمادة التوافق الممكن، وآفاقه، فال بد من االنتقال إلى
مقاربة موضوعين رئيسيين، يأتيان في مقدمة الشروط الضرورية له: 

3- الحيز المعطى للقضايا االجتماعية والمطلبية والطبقية: 

بصفتها األكثر التصاقاً بحياة الناس، وبالمسائل المجتمعية، إذ ال يعقل أن يقوم التوافق
على حماية التنظيمات لنفسها ووجودها فحسب (ضد القمع بمعناه المباشر). 

-األوراق: 

- اإلخوان المسلمون في مصر الموقع االجتماعي ومن الحركات االحتجاجية المطلبية -
حسام تمام 
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- المسألة االجتماعية عند جماعة العدل واإلحسان - عمر احرشان 

- لبنان: المبادئ الرئيسية لرؤية حزب اهللا االجتماعية - عبد الحليم فضل اهللا 

- الحركة اإلسالمية في تونس و المسألة االجتماعية - لطفي حجي 

4- إشكالية العالقة بالخارج، وهي ذات حساسية كبيرة، سيما بإزاء انغالق المجال
السياسي من جهة، واليأس من التغيير من دون مساعدة الخارج، ولوجود مثل هذه

البرامج في منطقتنا (فكرة الشرق االوسط الكبيرن احتالل العراق...)، ولوجود
"تجارب" يدعى غالبا لالقتداء بها، وباألخص منها تلك المتعلقة بكيفية حدوث التغيير

السياسي في بلدان أوروبا الشرقية. 

-األوراق: - مقاربة لـ"العامل الخارجي" في اتجاهات األحزاب العربية- جمال باروت -
تعقيب:حول إشكالية المعارضة العربية والعالقة بالخارج - فتحي بلحاج
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About Arab Reform Initiative
The Arab Reform Initiative is the leading independent Arab think tank working with expert partners

in the Middle East and North Africa and beyond to articulate a home-grown agenda for democratic

change. It conducts research and policy analysis and provides a platform for inspirational voices

based on the principles of diversity, impartiality and social justice.

We produce original research informed by local experiences and partner with institutions to

achieve impact across the Arab world and globally

We empower individuals and institutions to develop their own concept of policy solutions

We mobilize stakeholders to build coalitions for positive change

Our aim is to see vibrant democratic societies emerge and grow in the region.

Founded in 2005, the Arab Reform Initiative is governed by a Plenary of its members and an

Executive Committee.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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