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 : وفءد.هبة ر تعقيب 
لدي  عيد ت تعليد  علد  وفد  الققيقد   ،األورا علد  التعليد  طلد  نيد  لقد  ، شكًرا جزيال

اعتند  علد  تقليدل الةدورة نيهدا  األن كثيدرً بع  الققائ  النذكورة وال عل  وضعها ف  هذا اإلطار 
ينا أرغ  ف  ، والنشاه  وأبين بعض أن أجنع هذه الةورة كانل  كنا ذكر ف  أكثر نن عرض وا 

 النشاكل الت  ل ييا. 
ف  يظام قزب  ج ي  يتشكل بأقزا   -عل  سبيل النثال-كيف ينكن الوثو  نن ياقي  ف

ينددا ترشددقوا علدد  رأ  القددوائم القزبيدد  لهددم و  يترشددقواإذا كددان راسدداح األقددزا  أيمسددهم لددم  ةج يدد  ا 
يمتقددر إلدد  ن البرلنددان كيددف ينكددن أن يظددن أن هيدداد ثددورة قدد ث  إذا كدداو  ! ؟المر يددالنقاعدد  علدد  

أوقدا  فد  فد  النيد ان قتد  واضدق  النرأة كاي   أن نشارك ن نرغم اليساح بين أعضائه عل  ال
إال  ،كدان وجدو  الندرأة هدو الد افع األكبدر لقنايد  النيد انقيد  ييداير  28الهجوم عل  الني ان ف  

أن بداألقدزا  النختلمد   ، فنن الغري  أيده لدم يقد   تطدور فد  فكدرف  االيتخابا  تم تهنيشهاأيه 
 تضع عل  قوائنها يساح خاةً  وأن نةر ال ييقةها يساح ف  نجاال  وتخةةا  نختلم . 

لم يكن هياد تيويع قت  ف  القوائم ف  التخةةدا  العلنيد  والنهييد  التد  ينكدن يه كم أ
نكان الذت لكيمي  تشكيل القز  لقائنته ولي  لنجر  أن هاالح نن أيةارت ف  ال اأن تكون نعيارً 

 ،كددان يةددلو لتددول  نهددام فدد  النجددال  النقليدد فكثيددر ننددن ترشددقوا لنجلدد  الشددع   .أتقددرد فيدده
ينددا  ورهددم فدد  النجلدد  لددن يكددون بدديم  الماعليدد ، فمدد  الققيقدد  هددم  وهددذا ال يدديق  نددن نكددايتهم وا 

 كان يج  نوازي  نثل هذه األنور. ؛قرنوا النقليا  نن قيا ة نجتنعي  ناثرة
ن القو  النختلمدد  التدد  تقتددل اآتتعلدد  بدد ،إشددارة للنسددتقبلفدد  يقطدد  أخددر  ر وأريدد  أن أثيدد
 -ب رجا  نختلم  وخالل تاريخها المكرت والسياس -تلد القو  خذ  ات ق ف ؛األغلبي  ف  البرلنان
باليوافدذ التد  كايد  نمتوقد  أقياًيدا  تعلق تطور ألسبا  نن اليظام القزب ،  نوقًما لم يكن إيجابًيا

تعلقددد  أو ، بعدددض القدددو    قددد ث  فددد  فكدددريدددبنراجعدددا  ققيقوأقياًيدددا أخدددر  النشدددارك ، ندددن أجدددل 
وهدذا ال يدالم  .شجع البعض عل  إعا ة اليظر فد  اجتها اتده انختلمً  ايها ةيع  نقورً وكو بالثورة 

فندا الدذت ينيدع أن  هإذا كيدا يجتهد  فد  المقدفد ،عليه أت طرف ألن المكر اإليساي  نسأل  اجتها ي 
يًئا والظروف السياسي  التد  كايد  تجعدل شد ،فكل اإلي ولوجيا  تطور أفكارها ؛السياس  جته  ف ي

تجعلددده فددد  لقظددد  نعييددد  فرةددد  سياسدددي ، لكدددن البددد  أن يكدددون هيددداد قددد ر ندددن  غيدددر نرغدددو  قددد 
 رة  النيط  القاكم النستنر والنتغير. نن كباقثين ينكييا التجاي  ف  األفكار 

إذا -ندن التشدت   االتد  تبدين قد رً  ،فد  الخريطد  النوجدو ة هل باليسب  لد ذكن األنر النلو 
نقاولد  و  ار األندورسدتقر عد م االثدورة و ر ه إلد  ينكدن وهو أنر ف  توجها  نعيي   -ة   التعبير

فقت  لو كدان يظانيدا القزبد  لده ثدال  عقدو  لكيده لدم يكدن نسدتقر )  نألوفأنور غير تأقلم عل  ال
االيشدغال الكبيدر بال سدتور  وهد ،(بدل السدلط  القاكند ر ندن ق  وبده قد ر ندن المسدا  والتد خل النسدتن
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تشدكيل أقدزا  ليكويدوا نندا  فدع جناعدا  إلد  وكأيه أقد  األهد اف الكبدر  لد خول نجلد  الشدع  
؛ فددالواقع قدد   لقظدد  تاريخيدد  ال ينكددن ضددياعهاي ندداأن طددرف فدد  وضددع ال سددتور أليهددم اعتبددروا 

. نواقددع نهندد  ياعتبارهددااقددتالل نواقددع ييظددر إليهددا القددال  فددرض الدد خول فدد  نعركدد  االيتخابددا  و 
أن ال ستور ينكن أن يتغير ع ة نرا  فينكن أن يقوم نجل  الشدع  الدذت وضدع عل  الرغم نن 

بعددض تجدار   -علد  سدبيل النثدال–عبد  المتدا   .نعتدز  وقد  ذكدرال سدتور بتعد يل بعدض ندوا ه، 
 ستمتاح.يوا  طويل  ثم تم رفضه ف  اال ول  ظل  تع  ال ستور س ف  وضع ال ستور ونيها ول ال

لتطددوير األ اح الطددرف اإلسددالن  نددن  -علدد  األقددل-غريدد  أيدده لددم يكددن هيدداد اجتهددا  ال
لددده اليظددام القزبدد  أن إذا كيددا يدددر  فدد زسدددتراتيجياإذا كدددان هددذا أنددر تكتيكددد  فهددو نددور  القزبدد ، فدد

افسددد  التددد  جددداح  بهدددا م علددد  فكدددرة التيدددازر ووجدددو  ةدددرار فددد  النجتندددع وفكدددرة النيو قددديو  جوايددد 
أيشدأ  اليظدام السياسد  الليبرالد   الليبرالي  سواح ف  شقها اإلقتةا ت أو السياس ، وكأن الليبراليد 

ندن خاللهدا المئدا  تعبدر نن أجل أن تروض الوقش الرأسنال  وتقاول ةيع نسداق   ال ينقراط 
  القدرو  األهليد  وايقسدام ا إلديعيد ها ندرة أخدر  تاريخًيدال  ، بنداتلم  عدن نةدالقهاخوالجها  الن

 النجتنع.
نددا اإلسددهام اليظددرت النطلددو  هددو   النطددرو فدد  ظددل هددذا النشدده  فددإن التسدداحل اليظددرت 

؟ لي  فقط نن التيار اإلسالن  بدل وندن التيدار الليبرالد  الدذت كدان طدوال الوقد  اآن التمكير فيه
القزبيدد  الليبراليدد  لهددا ف ؛   القزبددهددذا النشددهبدده ع أن يكددر  يفدد  نوقددف الدد فار أو طددر  نددا يسددتط

يسب  النشدارك  فد  ف  ال ينقراطيا  العريق ، و قت  نشاكلها ولم تقق  القضور للنواطن الغرب  
ل اطدو   أزند . فديقن يتقد   و جدننا يد ل علد  و ف  كثير نن األقوال  %50االيتخابا  تقل عن 

كتا   نيها، ا العيوانالكت  بهذوتوج  نئا  الليبرالي  واليظام القزب  عن أزن  ال ينقراطي  الوق  
تجربدد  بوليدد ا وكيددف أن األذرر  وذكددرعددن سددقوط وايهيددار الدديظم القزبيدد  فدد  التسددعيييا  تقدد   

  يقدد الالنشددكل  التاريخيدد  هيددا أن إال أن ، كايدد  أكمددأ األخددر  فدد  النيظوندد  السياسددي  كاليقابددا 
ينددوذ  الدد ول  ، بيينددا لددم يكددن زيددياالو   ماشدديال ارتددبط فدد  نعظددم الوقددا  بالدد ولاليندداذ  تلددد عددن 

فدد   الغربيدد  الليبراليدد  االسددتعناري  لدد  ينددوذ  الدد ولإ رايظددتتوجدده األ فدد ائنا، انطروًقدد  اإلسددكي افي
فتقددافظ علدد   ولدد   شددتركي  بشددكل أو  خددرنقابددل تجددار  أخددر  قاولدد  النددز  بددين الليبراليدد  واال

أيًضددا للكييسد  فد  النجددال العدام و  اقوًيدد اقضدورً  شدده تو الرفاهيد  وتعلد  يسددب  الضدرائ  التةداع ي  
تددا ت تقريبددا يمدد   -علدد  سددبيل النثددال–  اليقابددا  فدد  الدد ول االسددكي افيف ؛لليقابددا  اقوًيدد اقضددورً 

  .ف  نةرالنسلنين  ور اإلخوان 
اليظدام اإلسدالن  القزبد  أو اليظدام القزبد  فد   ولد  إسدالني   طدويرفلي  هياد سدع  لت

فدد  و القددائم جتندداع  االسدديا  ثقدداف  و فدد  ظددل الطروقدد  السياسددي ، بغددض اليظددر عددن إسددالني  اإل
نطلددو  الولدي   .  فد  إطارهددا خاةد  فد  النشدده  السياسد اجتهدلالنرجعيد  نعييد  ونمتوقدد  ظدل 
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 عم تديطرقوا راي  لليظدام القزبد  فد  نةدر أن النساق  المقهي ، بل  يعنلوا ف نن الليبرالين أن 
بدددين التدد  ظهدددر  قتدد  فتيدددل التيازعيدد  فددد  النشدده  القزبددد ،  المئددا  األقددل تنثدددياًل نددن أجدددل يددزر
اهلل يتقد   باسدم قدز   احيشدإ -ذلددنقابدل -النطلدو  ولدي   ،التيارا  اإلسالني  ف  االيتخابدا 

 .ال ولدد فدد  نجددال البقدد   عنليدد  فدد  إطددارطددر  نيظوندد  يظريدد  النطلددو  لكددن  ؛باسددم الرسددولو 
فقدط، ويظانده النشكل  كايد  فد  نبدارد أن ن و اآ  ه  ول  كناالهل يري    ساال  لإ يا يعوهذا ي

  إعا ة ترتي ؟   إل تركبي  ال ول  يمسها تقتا أن أم
فكددرة النركزيدد  فدد  االقتةددا  وقائندد  علدد   ،ننتغلغلدد  نيددذ  الف السددييال ولدد  فدد  نةددر ف

ترتيددد  عيددد  يوعلييدددا أن اليندددوذ  فددد  الثدددورة كسدددريا هدددذا وقددد   ،"المرعدددون"البعددد  الثقددداف  لمكدددرة فددد  و 
)لدددي  ندددن قيددد  أقدددل قجندددا لكدددن و  ولددد  قويددد  يقن فددد  قاجددد  إلددد  فددد .أولويدددا  ال ولددد  ويقددد  ها

ينددددا بنعيدددد  سددددلطا  ال ولدددد (  تعددددارض بددددين القددددوايين لمددددد ال وأكثددددر كمدددداحة،النسدددداق  الجغرافيدددد  وا 
الع يد  فدإذا رقدل يواجده سدو  فدر  واقد  نماتيقهدا ال يعدرف التشابكا  الت  كايد  نغدارا  للمسدا  و 

ف  غاي  السوح أليده القال  وضع ال ول  عب  المتا  نن أن نعتز . وهذا نا أك ه  لنشكال .نن ا
نن أتباعه نن النقاون  أةبق  هياد  رج  عالي   هر رأسز  ي  عي نا قائم عل  نيظون  نن المسا  

، اإلسدالني ال ولد  القمداظ علد  هويد  أو فد  تقسديم السدلطا  لي  لتمكير لذا علييا اض  التغيير. 
أن يضدع  أقةد  طندو  الجد ل الد ائرف ؛هدايلإالتد  يقتدا  )ولدي  اليظدام( ال ولد   يد هفد  ناولكدن 
 النطلددو  شددكل ال ولدد  يددا لددم يمكددر فدد لكيو ويقلدد  نددن سددلطا  رئددي  الجنهوريدد ،  ابرلنايًيدد ايظاًندد

  .فلسم  ونيظوني  ال ول  الت  يري  أن يتم  عليهاف  و 
كيددر فدد  التمالجنيددع   شدداركبن نددراسددي  فدد  هددذه األونددن الننكددن أن يتجيدد  خالفاتيددا السي

ال أريدد   ولدد  نتغلغلدد   ،لألطروقدد  اإلسددالني باعتبددار ايتنددائ   ،فأيددا .ئهاال ولدد  التدد  يريدد  أن ييشدد
ينا وباطش   تعط   رج  أعلد  و قترم نساقا  الخةوةي  لإليسان وتأري   ول  ترفع شرر اهلل وا 

وأظدن أييدا إذا ال ييي  والعلني  ويتقرد لألنام.  ه وناسساتها  أوقافستر بانن االستقاللي  للنجتنع 
فلسدم  هدذه ال ولد  التد  ندن النمدروض أن تديعك   نداو نا ال ولد  التد  يريد ها؟ )يا بهذه األسئل  أب 

 ،قسنته االيتخابدا الذت قل  اإلسالنيين عل  هوي  ال ول  نن الننكن أن يتراجع  ؟(ف  ال ستور
اسددتقالل و عددن النلمددا  النهندد  التدد  تتعلدد  بالع الدد  االجتناعيدد ، الجدد ل ذلددد فددال يريدد  أن يشددغليا 

كلندددا بددد حيا التددد  نلمدددا  وغيرهدددا ندددن الوضدددع الجددديش فددد  ال سدددتور، و نكافقددد  المسدددا ، و القضددداح، 
قدد   يقلدد  فدد  النيطدد  السياسدد  القدداكم تعددام نددن الثددورة لددم   فبعدد  نضدد ؛القدد ي  عيهددا توقميددا

ينا ظل  تلد لليقاشا ،   يقاشا  الثناييييا  والتسعيييا .  تشبه كثيًراشا  اليقاوا 
ال ولد  ندن سدير علد  اليسد  الرأسدنال  فتيسدق  ي ور ال ولد  فد  االقتةدا  وبالنثل، هدل 

 ؟ بنيط  السو يري   ول  تنيع االقتكار لكيها ال أييا للنلكي ، أم  السو  اقتراًنا
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ندن و  " ال ولد ،يد يكان"شدكل  فد  وجدو  ن ح عدن ن النشه  الذت رأيياه ف  االيتخابا  ييبإ
نعظدددم قددد  اتجهددد  و  .يددد  األقدددزا  فددد  التدددأثير واإلةدددال  فددد  نةدددريكايةدددبو الرهدددان علددد  نثدددم 

لقدوائم االيتخابيد  فأةدبو هيداد فدراا فد  التمكيدر فد  السياسي  النختلم  يقدو االكوا ر ف  التيارا  
كوا التمكيدر فد  شدكل ال ولد   ون أن التيار اليسارت والليبرال  واإلسالن  فايشغلوا ف  ال ستور وتر 

مكددرت المقددر وهددذا ال، نقددل االهتنددامقدد   لهددا القضددايا األساسددي  ت  ذرر فكريددلتلددد التيددارا  أيكددون 
تجريف للعقل النةرت خاللها ق    نض  اعل  الساق  النةري  يتا  ثالثون عانً الذت يعاييه 

 ل  أو القرك  أو السياس .واستخماف بالمكرت والتأةيل  ف  كل التيارا  نقابل العن
الدذت  االيتخداب ندن خدالل يتيجد  النشده  الب  نن طر  هذه األسئل  علد  بسداط البقد  ف

 ،سدديق   شددكل ال ولدد   سددتور سدديق   شدكل اليظددام فإيدده أيًضداكددان الإذا أليده  ،تقد   عيدده الشددبا 
النوجو ة زب  بةيغته اليظام القفينا إذا كان ر يمكعلييا الته ف  االعتبار، ثم هذا أنر يج  أخذو 

أخدر  تقسد   ايقد   قجنده ويةديع أذرًعدأن  -إذا لم يغيره نن  اخله-األنثل، أم أييا يقتا  هو 
 عل  النيظون  السياسي  األوسع. 

 
 مداخالت الحضور:

 : بالنجل  النقل  ونجل  الشور (ساب  عضو ) رحيمالجمهورية عبد أ.
بعض اإلشكاليا  الت  ةداقب  العنليد   أيها لم تتق   عنالنق ن  خذ عل  األبقا  ا ي
قيانهم نقابل المئا  وبعض رجال األعنال نرشقو تة ر قوائنها ي فكل األقزا  كان ؛االيتخابي 

سدواح هلين للقكدم ا عليده الضدوح، يدتن عدن ذلدد أشدخا  غيدر ند وهذا لدم يلد    تنويل القائن  كلهاب
 مالقين. والعنال أو الالمئا   كايوا نن

لقدداح الضددوح علدد  ةددعو  نددن يتةدد رون النشدده  اإلعالندد  قبددل وأثيدداح إكنددا كددان يجدد  
أن ةدعو  التيدارا  ال يييد  ذكدر  األبقدا  ف ،عنرو قندزاوتنثل وبع  الثورة واليشطاح السياسيين 

الدددذت كدددان رأ  الندددال االجتنددداع  والددد يي  ولدددم تدددذكر رأ  الندددال اليقددد ت اندددتالكهم يتيجددد  كدددان 
 ببزخ.نوجو ا 

و للقدددوائم أن تيددداف  علددد  النقاعددد  المر يددد  وهدددذا جدددور علددد  قددد  ن  ، س دددندددن ياقيددد  أخدددر 
الدوطي  الج يد  بسدب  النستقلين، كنا أن كل األسالي  ال عائي  تدا ت لظهدور ندا يسدن  بدالقز  

باإلضاف  إل  التيارا  ال ييي   اخل وخار  اللجان أثياح عنلي  التةوي  والمرز، و  سيطرة ني وب 
 يق   ف  النشه .  افأيا ال أر  ج ي  ،  إخالل بيظام القوائمو وج

 أ.ضياء: 
األرقددام فدد  األقدداليم  هفدد  قدد ي  أ.أقندد  وأ.عبدد الرقنن عددن عوانددل تشددابعددن أنددر أريدد  أن أسددئل 

لكددل  ائددرة، تةددويتي  الكتلدد  التقسدديم الدد وائر و  ووهدد هيدداد أنددر  خددر لددم يددتم التركيددز عليددهو  .تق يدد اً 
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تقةددل األةددوا  التدد  يسددب  فدد  يدداثر هددذا ف يدد ،خوايل كتلدد  نسدديقي  أو كتلدد  إانثددعلدد  سددبيل ال
الشددخ  النرشددو يقددوم ب عايدد  تلقائيدد  للقائندد  فددإن أخددر  نددن ياقيدد  كددل قائندد  أو نرشددو. عليهددا 

يقةدده قيدد  تالمددر ت خددالف نقاعدد  ختيددار بييهددا يددتم االبدد ائل تتضددنن قائندد  كنددا أن ال ،التددابع لهددا
 ال عاي . 

تضددورا ضددع ي  شددكلها  ون أن يددق تسددتطيع يال فدده  .هبدد ، ت تقدد ث  عيددذباليسددب  لشددكل ال ولدد  الدد
ضدددع البددد يل، فيجددد  أن أجعدددل النجتندددع يسدددق  يال ولددد  بدددالتوازت قتددد  )وتسددديير( د يدددقر ت يددد كيمل

 قت  يستقيم النيزان. تلقائيًا نساقاته شيئًا فشئ 
 

  رأفت د.إجالل
ونددن  ا يريدد  فدد  الدد ول؟ندداذ   أهنيدد  ال ولددعددن شددكرًا للقاضددرين، أول سدداال عيدد ت  للدد كتورة هبدد  

شددكل ال ولدد ، ال سددتور يقدد   كددان نددن النمتددرض أن  هأر  أيدد سيضددع ويقدد   نددا يريدد ه فدد  ال ولدد ؟
، وبالتدال  أظدن أن هدذا األندر كدان بأن يكون ال ستور أواًل وهذا لم يقد  األقلي   نا قال  به اوهذ

 نهم ج ًا لكييا تقركيا بعك  االتجاه.
د تقد ثت  عدن يجدا  قدز  الوفد  أليده اسدتما  ندن أخطداحه السدابق  باليسب  ألستاذة زييد ، قضدرت

كيد  فد  قدز  لقد  عل  كويده يجدو أو فشدل،  ألرقام ليس   ليالولكن افأقسن قنلته االيتخابي ، 
الوفدد ، فقددز  الوفدد  يجددو ألن األشددخا  الددذين رشددقهم فدد  األقدداليم النختلمدد  لددم يكويددوا نرشددقين 

 و شت  وقطم يمسه.لملول فهرشو اوف يين نتنيزين بل 
، قضددرتد تقدد ث  عددن المددر  بددين التةددوي  فدد  الدد لتا والةددعي  وبددين الهددوانش ةر يددخالنسددأل  األ

 الوطييددد  النوجدددو ة عنوندددا فيندددا عددد االوقددد ة و نتياسددد  ندددع التيدددور أن ذلدددد وهدددذا ققيقددد  وأيدددا أر  
  وهدد نسددأل  القدد و األخددر ، تقدد ث  عددن لددم تتقدد ث  عددن عددن يقطدد  و تقدد ث  ، وقضددرتد أنددرين

عدددر  وبددد و وهددد  فعددداًل الثقافددد  الثاييددد   سدددكايها غلددد أغالبدددًا الةدددقراح الشدددرقي  ونرسددد  نطدددرو  و 
أعدرف اليدوبيين  كنجتندع ووضدعه  وهم ف  أقةد  الةدعي ، فكيد  أو  أنوالثقاف  الثالث  اليوبيين 

 نن نشكال .  هونا يعايي
 

 أ.حسام: 
طئدد  تددا ت ليتيجدد  خاطئدد ، فةددي و  تعليقددًا علدد  قدد ي  أ.نقندد  والدد كتورة، أن هيدداد نقدد نا  خا

االيتخابا  يج  أن ينثل األوزان اليسبي  للتيدارا  النختلمد  بديم  اليسدب  النوجدو ة فد  النجتندع، 
، قتد  ال يقد   خلدل.  %6إذا تكدون يسدبتهم فد  النجلد   %6نثاًل األقباط يسبتهم ف  النجتنع 

ت ينثدل فد  البرلندان، كايد  هيداد كلند  فال ينقراطي  عبارة عن لعب  ونن يتقن هذه اللعب  هو الدذ
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لدد كتور هددالل وهددو نمكددر لبيدداي  يقددول أن الةدديا ي  تمددرز التنثيددل الددواقع  فدد  النجتنددع وال تمددرز 
 التنثيل النثال . 

 
 حدى الحاضرات: إ

عيد  األخالقيد  اإلخوان النسدلنين للنرجتختار إل  النياط  العشوائي  ووج   أن اليا  لق  ذهب  
ذا لدم يمعدل  ونبقثي هم، فال ييي  ولي  عن األخال  ونن ال يسدرقهم ويدوفر لهدم السدكن والغدذاح، وا 

الته يدد  بدداليزول لنيدد ان التقريددر إذا جدداح نددن ال باإلضدداف  إلدد   ،لهددم اإلخددوان هددذا فلددن ييتخبددوهم
 يقق  نطالبهم.

 
  د.نادية:

للتقريدر للةدالة، أيدا باليسب  ألستاذ نقن  قيينا ذكر أن أعضاح نجل  الشع  ال يري وا اليزول 
لقظدد  أن الشدديص ياةددر شدداهين  عدد  لليددزول يددوم الثالثدداح لةددالة الظهددر والعةددر فدد  النيدد ان 
وكان هياد لقاح نع الجيزورت وظل يتق   قت  وق  الةدالة وتدم وضدعهم فد  ندأز  فيجد  أن 

 يراع  هذه األنور.
 سيق   ة ام وارتباد.أقي   .هب  ف  نوضور البوةل  أليه إذا لم توج  البوةل  الةقيق  

 
 حدى الحاضرات: إ

رت  إليه، وقال  التع  ي  والةرار الت  ق ث  ف  عل  بقال  المراا المكرت الذت أشفينا يت   .هب 
وفينا يتعل   ا هذه االيتخابا ؟فيهأجري    تقال  السيا  السياس  اللااليتخابا ، ألي  هذا يتا  

نا ه  الراي  الت  تق   كل هذه النالنو وتعبدر  ، وراهابإعا ة تعريف السياس  وتعريف ال ول  وأ
 ونن يطرقها؟عن خةوةي  النجتنع النةرت، 

 
 : ماهر أ.مدحت

؛ أريد  أن أقدول أن االيتخابدا  لقظد  فارقد  .كلن   .هبد  تةد  بشدكل كبيدر جد ًا فد  هد ف اليد وة
فددد  الجايددد  ام بيندددوذ  لل ولددد  لكدددن ندددن خدددالل تةدددويتهم علددد  اليظددد لبوناليدددا  يطدددا أبددد  قيددد 

فأيدددا أعتقددد  أن اليدددا   .يسدددب  النيضدددنين لألقدددزا  بشدددكل كبيدددر ةا يدددز السياسددد ، باإلضددداف  إلددد  
ار يختاال فكان ،الثايي  الليبراليين أو الوف  والكتل ف  ال رج  ختاروا ااختار  بيسب  نا اإلسالنين و 

ن الجندددع بدددين  و كايددد  هدددذه النرجعيددد ، فهدددم يريددد ا ولددد  ذا  نرجعيددد  أًيدددايطالقدددا ندددن الرغبددد  فددد  
كثيدر نندن تدم  وبعد  أخالقد ، فهدم يريد ون  ولد  ذا  بعد  اجتنداع . بدين اإلسالن  أو الليبرال  و 

اليدا  تقتدا  فن وليسوا شخةديا  إعالنيد  وكثيدر نديهم خد نيين، وبالتدال  غير نعروفيهم اختيار 
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تدددر  فددد   إذا كدددان اليظدددام السياسددد أيددده عتقددد  أنجتنعددد ، و أخالقددد  و إلددد   ولددد  خ نيددد  ذا  بعددد  
 الناكيي  فهو تر  كبير ونن خالله ينكن أن يعا  تشغيل الناكيي . 

 
 د.هبة: 

أن ال سددتور سدديقل  .قسددام و .إجددالل رأفدد ، قضددرتد ذكددر   أو  ذكددر نالقظدد  تجنددع نددا قالدده أ
النشكل ، لكن يم  النشكل  ستواجهيا ف  ال ستور وه  أيه لي  هياد إجنار عل  كيمي  ةيعه، 

وأعتقد  أن ذلدد أندر نتعند  ندن  ،اليزاعدا  وااليشدقاقا يوج  تةور باإلضداف  إلد  يه ال فاألزن  أ
ندددن النمتدددرض أن يكدددون لددد ييا تةدددور نشدددترد ثدددم يختلدددف علددد  تطبيقددده بشدددكل فاليظدددام السددداب . 

 أفضل.
نددع  وفاعليدد  وأكثددر تعددانال افدد  البرلنددان لنددن هددو أكثددر يشدداطً  نسددأل  اآلدد  القزبيدد  تيددتن تنثدديال

سدددتكون نقبولددد  إذا جددداح  بأغلبيددد  ن أن يسدددتنر هدددذا؟ هدددل هدددذه اآلددد  ن راغبددديالشدددارر، فهدددل يقددد
قتدد  لددو  أن يسددتنر هددذا اليظددام،؟ فهددل هدد فيا وغايتيددا نددن تأسددي   ولدد  العدد ل %100إسددالني  

ح هدذا رسال  وه  أن تعي  بيا -األغلبي –ن؟ أم أن األةل أن عليها كسب  األغلبي  النوجو ة اآ
أم  يم  االستب ا ؟ نيهل سيتم اللع  بيم  الشروط فت  فنا أري  قوله ل ؟اليظام بشكل يكمل الع ا

 تركي  بيي  االستب ا  لتكون بيي  أكثر ع ال ؟  ة اعا  و  فدقر  عل  أييا سي
 

 رد الباحثين:
 أ.زينب: 

للتيددار الليبرالدد ، ونددا أقةدد ه  اتراجًعدديعدد  هددذا ، و %7.6ا بيسددب  نقعدد ً  38علدد  قةددل قددز  الوفدد  
فد  قةدل علد  نقاعد  أكثدر أيه ف  النرقل  الثايي  قق  نقاع  أكثر، والساال لنداذا  بكلن  يجا 

أقددزا  و  ؟زا  األخددر  فدد  ال عايدد  والتجدداوزا سددتخ م يمدد  أسددالي  األقدداالنرقلدد  الثاييدد  عيدد نا 
  راس  طبيع  هذه النرقل .يق  عل   ، نناققق  نقاع  أكثر ف  النرقل  الثايي أيًضا الملول 
 

 مل: أ.أحمد أ
رةدد   يسددب  نقاعدد  اإلخددوان بنمر هددا وكددان هيدداد نقعدد  للكتلدد   ، لقدد باليسددب  لنوضددور اليددوبيين

جناعددد  فددد  نةدددر ولددد يهم قضدددي  السددد  العدددال  وقددد   لوفددد ، والثابددد  أن اليدددوبيين ينثلدددونونقعددد  ل
 العو ة.

 أ.عبد الرحمن: 
ح تقسديم و سدل  وائر، يظدًرانا قبل االيتخابا  نيذ ب اي  تقسيم الدنتيار عن التةوي  ق   قش  لال

  نقاعد  فد  البرلندان 6خةد  لكدل نيهدا النقافظدا  الق و يد  ف .نثلنا قد   فد  اليوبد  ال وائر
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 -علد  سدبيل النثدال–نقافظد  أسديوط فنقع ين فر ت وأربع  للقوائم، رغم اختالف أعد ا  سدكايها، 
نندا يثيدر السدكان،  نقع  ف  قين أيها تساوت نرة ويةف نقافظ  أسوان نن قي  تع ا  24لها 
  .الوزن اليسب  للهانش تجاه النركز بشكل أساس قول ال اسالت

وندن  ،ف  أسيوط عل  ع م ترشديو الملدول سواح ف  قيا أوقبل االيتخابا  اتماقا  قبلي   وق  تن 
قيددا قدد   إال أن . أثيدداح االيتخابدا  ختمداح العيددف فد  الةددعي اهدذا أقدد  أسددبا  يكددون أن الندرجو 

الشدددبا  بدد ون أت شددعارا  قزبيددد  بإعددا ة االيتخابدددا  طالدد  و  ،فددد   ائددرة عبدد  الدددرقيم بهددا تزويددر
تدم قددر  نيشدأ  ال ولدد   2010علد  عكدد  ايتخابدا   ،وجنعدوا أ لد  التزويددر وذهبدوا بهدا للنقكندد 

 عي  ق و  عنلي  التزوير. 
بأقددد    التقيددد ، أذكدددر هيدددا نثددداال؛ قيددد سدددتمتاحسدددأعو  لالنددا يتعلددد  بالتةدددوي  علددد  األخدددال  وفي

وعلد  عكد  النتوقدع ةدو  النسديق  بديعم والنسدلم بدال،  ،سكان قر  ف  أسديوط ندن النسديقيين
 وذلد بياح عل  توجيه الق  لهم بالتةوي  بيعم قت  يضع ال ستور أشخا  ينثلوا نةر كلها.

 
   أ.محمد

 . خددرباليسددب  للقدداح اإلخددوان بددالجيزورت فالشدديص نظهددر  عدداهم للةددالة فدد  النيدد ان فدد  أت وقدد  
ين تي  وهدو ندن كبدار االهدو ةو  ب يل أةديل هدو األ  نت دوهو  نهم  حأتق   عن شوأري  أن 

ندن  الكدم نقطًعد أوسدأقر  1963عدام ه طبدلده كتدا  و العر  وكان نرش  ال ير ورئيسه لمترة طويلد ، 
"الخ ندد  النسدديقي  فدد  قدد و  اختةاةددها ليسدد  لهددا أخطددار والخ ندد  االجتناعيدد  ال تقددف   كتابدده
تيدددازر القكونددد  فددد  كدددل النيدددا ين، والخ نددد  االجتناعيددد  تشدددنل رعايددد  الشدددبا    قددد و  فهدددعيددد  

قانددد  اليدددوا ت  وتثقيدددف العندددال وفقددد  أقدددوالهم ونطدددالبهم والعيايددد  بالطلبددد اجتناعًيدددا وتوجيددده ، وا 
ترتيددد  النددداتنرا  لبقددد  النشددداكل ال اخليددد  والخارجيددد  للشدددبا ، قليددد  وال وليددد ، و نوالنعسدددكرا  ال

قان  او  والجنعيا ، فإذا علنيا أن أت يظام للقكم البد  أن يكدون لده اتجداه  لنستشميا  والنالج حا 
خا  ونخطط نعين ف  التوجيه االجتناع  ف  الجها  النذكورة فيقن يدر  أيده يريد  أن يدتقكم 

فتقدوم الكييسد  ب راسد  ليظدام القكدم قتد  يكدون للكييسد  نخطدط اجتنداع  غيدر  ،ف  هذه األقدوال
ال فنتعددارض نددع    ال نمددر نيدده"، األ  نت دد الةدد ام بددين الكييسدد  وال ولدد  أنددرنخطددط القكوندد  وا 

الكتدا  أيده لدي  لرجدل  يدن أن يتقد   يقدول فد   هر نيده، كندا أيدذ  كان ييظر إل  هذا الخطر وقد
أن يةدو  لهدذا أو ذاد ولدي  لده بدباسم الكييس  ولي  لرجل  ين أن يأنر أق  ندن أبيداح كييسدته 

لكدن لدي  كرجدل  يدن  ، وفد  االجتندار والسياسد أيه فد  االيتخابدا  والشدأن العدامسو  أن ي ل  بر 
ينا و  التعة  هدو أن تتقد   عدن خطورة كنواطن، كنا أيه تق   عن التعة  وأن أكثر أيوار ا 

  جر ف  الكراهي .االنقب  وتت


