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 االفتتاحيةالجلسة 
 

 :د.محمد صفار
بحضراتكم، وسعيد جًدا بالتعاون بين مركز الدراساا  الحضااريو ومركاز الحضاار   أهالالسالم عليكم، 

للدراسااا  السياساايو، واااد كااان دهعبااد الوهاااح المساايرة يتحاادم عاان عالاااو التااراحم بااين الجماعااا  الم تل ااو 
ذا اإلطار، واد تعودنا في الكليو على تحليل االنت اباا  مناذ عاام وأعتقد أن العالاو بين المركزين تندرج في ه

وحتى الواا  الحااليه حيام كناا نقاوم بعقاد ماحتمر لتحليال االنت اباا  بعاد االنت اباا  بعالعاو أو أربعاو  1987
أشاااور وكاااان ذلااان يعتبااار مااان ابيااال مواكباااو الحااادم، لكااان مناااذ انااادال  العاااور  أ ااابح   ااماااو ماااحتمر لتحليااال 

  بعد انعقادها بأكعر من شور يجعلناا نلوام وراا الحادم ف اي كال ياوم هناان أكعار مان حادم جدياد، االنت ابا
لكن مع ذلن تبقى أهميو تحليل هذه االنت ابا  باعتبارها األولى التي ينطبق عليوا تعريف االنت ابا  بمعنى 

م العسااكرة باااالنقالح الااذة مااع بدايااو الحكاا 1952اال تيااار الحاار، وهااى االنت ابااا  النزيوااو األولااى منااذ عااام 
أطاح بما كان يسمى نظاًما ديمقراطًيا آنذانه وبالتالي تعتمد على هاذه االنت اباا  م اداايو العملياو السياسايو 

 برمتواه التي سوف تتبع هذه االنت ابا 
حشد  المسألو العانيو أننا نتمنى أن ال تكون هذه االنت ابا  هي االنت ابا  األ ير ، وبالتالي البد من

كافااو القااوى حتااى تسااتمر العمليااو السياساايوه وهنااا البااد ماان الحااديم عاان القااوى المضاااد  للديمقراطيااو، وأعنااي 
نوعين من القوى وهما: اوى النظام القديم التي ليس من م لحتوا على اإلطالق حادوم أة تحاول ديمقراطاي 

يوه ومن ناحيو أ رى هناان بعا  أو   الح سياسي حقيقي ألن هذا يضيع من مكاسبوا السياسيو واالات اد
القوى التي ركب  اطار الديمقراطيو على الرغم من أنوا ابل العور  كان  تحرم ال روج على الحاكم وبعد العور  
حرماا  االنت ابااا  والبرلمااان ولكننااا وجاادنا أنوااا باادل  مواا وااا السياساايو ومواا وااا ال قويااو وفتواهااا وأ ااب  لوااا 

ير تساحال  حول م داايو هذه القوى وهل هذه القاوى بال عال فااز  فاي االنت اباا  مقاعد في البرلمان وهذا يع
نمااا  حتااى تكااون االنت ابااا  األولااى واأل ياار  فااي حيااا  الجمووريااو العانيااو  وأنااا ال أا ااد بوااذا الساال يين فقااط وا 

مطيااو للو ااول  أا ااد أيًضااا اليبااراليين واالشااتراكيين، فكافااو القااوى السياساايو فااي م اار تت ااذ ماان الديمقراطيااو
للحكام لاايس علاى طريقااو التاادوال السالمي للساالطو الااذة ينتواي ب ااروج جواو معينااو أو حاازح معاين ماان الساالطو 

 لكن هي وسيلو لتأبيدها في السلطو، وهذا ما تكش ه موااف كافو القوى السياسيو من ال تر  االنتقاليوه
ومااع األسااف الشااديد أن رياااح العااور  فأهميااو هااذه االنت ابااا  أنوااا بدايااو لتأساايس نظااام سياسااي جديااد، 

العاتيااو لاام تسااتطع أن تقتلااع النظااام القااديم ولكنوااا أطاحاا  باارأس النظااام وأسااقط  بعاا  الجوانااح المومااو ماان 
النظام فقط، لكننا مازالنا نعيش في ظل نظام حسني مبارن بال حسني مبارن وكأن الرئيس السابق فاي أجااز ه 
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وا سوف تحدة  لى تحرين ميكانزما  اإل الح دا ال النظاام السياساي مان وبالتالي فأهميو هذه االنت ابا  أن
 أجل بناا نظام سياسي ديمقراطيه

وفي هذه االنت ابا  المجتمع الم رة يتحسس جساده، فاالمجتمع الم ارة كاان يعايش فاي حالاو مان 
قياو للقاوى السياسايو غيبو الوعي ألن  رادته زي   لماد  ساتين عاًمااي حيام لام يكان يعارف األوزان النسابيو الحقي

أو للتياااارا  ال كرياااو، وكاااان بحمكاااان أة حااازح سياساااي أو ااااو  سياسااايو أو تياااار فكااارة أن يااازعم لن ساااه ويااازعم 
لآل رين أنه يستطيع أن يحقق انت ارا  سياسيوه أما في الوا  الحاالي فساوف تعارف األالياو وزنواا الحقيقاي 

ف األغلبياو ن ساوا وتت ارف بنااًا علاى ذلان وتتحمال في المجتمع وتت رف بناًا على أنواا أالياو، وساوف تعار 
عحا ومسئوليو اياد  المجتمع وأنوا ال تستطيع أن تت رف كما لو كان  في المعارضوه وأنا هنا أتحدم عن 

 األاليو واألغلبيو بكافو المعاني: السياسي وال كرة والعقافي والدينيه
معرفااو  مكانيااا  التفيار فااي ال ريطااو السياساايو  المساألو األ ياار  أن تحلياال هاذه االنت ابااا  يمكننااا مان

الم ااريو الاا  تتشااكل، وبالتااالي باعتبااار هااذه االنت ابااا  عمليااو تعلاام البااد أن تااحدة  لااى تفيياار فااي مالماا  
ال ريطو الم ريوه فوي تكشف عن محددا  السلون الت ويتي للنا اح الم ارة الاذة أايال مناذ ساتين عاًماا 

 ي ه وألول مر  يمارس حقه في الت و 
 

 :مصطفى د.نادية
بسم اهلل الرحمن الرحيم، لدةَّ عد  مالحظا  أشارن بوا في افتتاح هذا الماحتمر باعتباارة اائماو علاى 
أمااور مركااز الحضااار  للدراسااا  السياساايو بالتشااارن مااع األي العزيااز أهد ساايف الاادين عبااد ال تاااحه وحتااى ن اان 

يو مركاز وطناي مساتقل  اارج الجامعاو ولكان يقاوم علياه االشتبان في الذهن، مركز الحضاار  للدراساا  السياسا
أساااتذ  بالجامعااو وشاااركوا فااي تأساايس مركااز الدراسااا  الحضاااريو وحااوار العقافااا  الااذة هااو دا اال هااذه الكليااو 
التااي ننتمااي  ليوااا جميًعااا، وماان عاام فااحن كلمااو التااراحم التااي و ااف بوااا دهمحمااد العالاااو بااين مركااز الحضااار  

ركز الدراسا  الحضاريو وحوار العقافا  و اف جميال جاًدا أساتطيع أن أكملاه بالتكامال للدراسا  السياسيو وم
والتوا اال والتااراكم والتعاااون المسااتمر فااي دراسااو الظااواهر السياساايو واالجتماعيااو ماان ماادا ل عقافيااو وحضاااريو 

نتعاااون علااى  ااعيده فااي تقاادم م ووًمااا واسااًعا لمعنااى السياسااو الااذة ننطلااق منااه جميًعااا دا اال كليااه االات اااد و 
أنشاطتنا ماع الت   اا  األ ارى معال االات ااد واالجتماا  وال لسا و والتاارين والقاانون وغيرهاا مان المجااال  

 المتكاملوه 
ينااير  25ومن هذا المنطلق البد أن يكون ااترابنا من موضو  االنت ابا  التشريعيو األولاى بعاد عاور  

أو اانونًياا أو ن ساًيا أو سالوكًيا فقاط، ولواذا فاأتمنى أن تكوناوا ااد اارأتم ورااو  ااتراًبا كلًياا حضاارًيا ولايس سياساًيا
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العمل التي ينبعق عنوا هاذا الماحتمر ومحااوره وتراكمواا ودالال  عناوينواا، فواذه هاي الرساالو األولاى التاي أود 
أن يقدم عاد  رساائل فاي  التنبيه  ليوا أن هذا المحتمر بيوميه وموضوعاته كٌل متكامل يقدم عد  رسائل أو يريد

هذه اللحظو المومو في تارين م ر وعلى نحٍو يت اعل مع ماا ادماه دهمحماد مان نقااط موماو حاول داللاو هاذه 
 االنت ابا  بالنسبو لمسار العمليو الديمقراطيو في م ره 

ناوان لذا فاااترابي فيماا تبقاى لاي مان كلماا  فاي هاذه الجلساو يادور حاول عالعاو أماوري أواًل: الماحتمر بع
"المحتمر العااني للبااحعين الشاباح"، فقاد أساس مركاز الدراساا  الحضااريو ومركاز الحضاار  للدراساا  السياسايو 
منذ عامين أو أكعر ل كر  عقد محتمر للباحعين الشباح وهي فكر  موجود  في كليو االات اد من ابل وأردنا أن 

م، وكاااان بمباااادر  مااان شاااباح 2009نااااير / ي2008نجاااددها، وكاااان بمناسااابو العااادوان علاااى غاااز  فاااي ديسااامبر 
م 2009الباااحعين الااذين يتعاااونون معنااا ونتعاااون معواام ماان كافااو االتجاهااا ، وعقااد المااحتمر األول فااي  برياال 

وأ اادرنا أعمالااه ضاامن حوليااو أمتااي فااي العااالم تحاا  عنااوان "غااز  بااين الح ااار والعاادوان"، واااد كااان  سااوام 
ضيو من م تلف المجاال  نموذًجا جيًداه وبالتالي لم يكن هنان أكعر الشباح الباحعين في الت اعل مع هذه الق

جدوى من العور  الم ريو لنجدد فيوا هذا التقليد ودعو  الباحعين الشباح للمشاركو بعمٍل بحعٍي منظٍم وجاد في 
-أن نبين  هذا األمر فكان ا تيار موضو  االنت ابا  التشريعيو األولى لوذا المحتمر ألكعر من داللو، أهموا

أن هنان  يجابيا  لوذه العور  وأن هذه العور   -في وسط هذا المناي العام من اإلحباط والتركيز على السلبيا 
مازالاا  مسااتمر  وأن هنااان  نجااازا  يجااح اسااتكمالوا، وكاناا  أول اإلنجااازا  الملموسااو االنت ابااا  التشااريعيو 

 سارهالتي تمعل نقطو أمل والت اف لالنطالق الستكمال الم
أما األمر العاني هو أن هذا المحتمر يقدم اراا  علميو، وهاذا ماا يعكساه عناوان الماحتمره فمعماار هاذا 
المحتمر، كما هو واض  في الجدول، يساعد على منااشو العدياد مان اإلشاكاليا  التاي طرحا   االل األشاور 

ياًرا ألن مساار العملياو الديمقراطياو الماضيو وسنستمر في طرحوا والتي يجح أن نركز عليوا ون علوا ت عايال كب
-التي نريد  رسااها وترسي وا في هذا الوطن يتواف عليوااي مان ابيال  شاكاليو العالااو باين األغلبياو واألالياو 

شاكاليو العالااو أو المقابلاو باين الشارعيو القانونياو والسياسايو للبرلماان والشارعيو العورياو  كما طرحوا دهمحماد، وا 
الشرعيتان وتدعم بعضوما البع  حتاى تتحقاق أهاداف العاور ي فاال البرلماان يفناي عان  وكيف يجح أن تكتمل

الشااارعيو العورياااو وال الشااارعيو العورياااو يمكااان أن تااارف  شااارعيو البرلماااانه فااانحن بحاجاااو  لاااى ز ااام جدياااد لواااذا 
 الظوير العورة فضال عن وجود المحسسو التي هي منتج من منتجا  هذه العور ه

يااف يظاال البرلمااان فاااعاًل براابااو مجتمعيااو فاعلااو ونشااطو،  ا ااًو أنااه برلمااان ذو األماار العالاام هااو ك
طاااابع جدياااد مااان حيااام القاااوى السياسااايو الممعَّلاااو فياااه والمواااارا  الموجاااود  فياااه والقااادر  علاااى األداا السياساااي 

افاو مواردهااه البرلماني المتمياز بعاد عالعاين عاًماا مان االساتبداد التاي جرفا  ترباو األر  ال كرياو والسياسايو بك
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هذه أمور كلوا ستكون في الح الماحتمر ناهيان عان  طالااه واياماه علاى األشا اا التاي انت با  ولايس فقاط 
الن ح التي انت ب ، وبالتالي نأمل أن يكون هذا المحتمر مجاال لمنااشو هذه األمور باعتبارها اضايا أساسايو 

 تحتاج  لى الت اعل المنظم دائًما معواه 
أن أشكر أهمدح  ماهر المدير  -وكان يجح أن أبدأ به-على الحضور، وال ي وتني  أشكر حضراتكم

التن ياذة لمركااز الحضااار  للدراساا  السياساايو ألنااه مان بااادر بااااتراح فكار  هااذا المااحتمر ووضاع م ططااه وامنااا 
زين، وحشاد بالعمل عليه أنا ودهسيف ودهمحمد بشير ودهباكينام ودهأمل حمااد  ومجموعاو التن ياذيين فاي المركا

لااه المشاااركين ماان الشااباح فااي كتابااو هااذه األوراقه فأشااكر أهماادح  وأشااكر فريااق مركااز الدراسااا  الحضاااريو 
وحااوار العقافاااا : أهعليااااا، وأهرفياااف، وأهرضاااوى، وأهمااارو ، وأهعبااد الحلااايم، فضااااًل عااان فرياااق مركاااز الحضاااار  

 للدراسا  السياسيو: أهماجد ، وأهسميو، وأهشيماا، وأهسار ه
 


