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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ي تونس منذ 
 
  سنوات؟ 10رؤى: هل فهمنا ماذا يحدث ف

 

ي كمال     الجندوب 
 

 

 

 

 

 حقوق اإلنسان، االنتفاضات العربية، االنتقال الديمقراطي ، الثورة، تونس وسوم: 

 

 

 

 

 

ي 
ي عرفتها تونس.كيف نفهم  يقدم هذا النص قراءة نقدية للرؤية الت 

قادت فهم العديد من نشطاء حقوق االنسان للتحوالت الت 

ي الثورة، بل أن أن إدارة هذه المرحلة كانت والتزال رهينة بيد القوى 
 
ا ف

ً
المناوئة للديمقراطية، مع أن هذه القوى لم تكن طرف

ا عن معاداته لها؟ علًما بأن المقصود هو" شعب الثورة" وليس
ً
. وتحيلنا هذه »شعب االنتخابات« البعض منها ظّل يعي  علن

ي للتجربة التونسي ي أو الفشل النست  ة بعد مرور عش  سنوات؟ ولإلجابة عن المالحظة إىل سؤال آخر: كيف نفهم النجاح النست 

 إىل 
ا
 العودة قليًل

ا
ي األوساط كيف كنا نقرأ الوضعالوراء لنعرف  تلك التساؤالت علينا أوًل

 
، فقبل الثورة، لم يكن النقاش ف

ي نريدها؟ وما يتطلب
، أو حول شكل الديمقراطية الت  ه كل السياسية والحقوقية حول نموذج المجتمع أو طبيعة النظام السياسي

ي إصالحها أو إعادة بنائها. 
 ذلك من أسس وسياسات ومؤسسات ينبغ 

ام الحريات األساسية  ا إىل نظام التعددية الحزبية واحي 
ً
كان بديل النظام الديكتاتوري هو كل ما كنا نفكر فقط، استناد

 الجماعية(، باختصار كان نقاشنا حول أرضية بسيطة للدفاع عن حقوق اإلنسان مدعوم
ا
ة بانتخابات حرة لضمان )وخاصة

التداول السلمي للسلطة. بعد الثورة، أضفنا الحريات الفردية حينما تعرضت للتهديد، ليس فقط جراء مخاطر عودة االستبداد، 

ا الشعبويات المختلفة.  ، المعتدلة منها والمتطرفة وأخير ا من قبل مختلف قوى اإلسالم السياسي
ً
 ولكن أيض

ت ض أن يجعلنا جميًعا ،» المسار الديمقراطي « وجهة ما أسميناه من الناحية العملية، تغير  ديمقراطيير  « وهو ما كان ُيفي 

ا. الحال نفسه لمن كان يعتقد »
ً
ي أوروبا،  –بسذاجة–؛ ألن الواقع كان أكير تعقيد

 
 ف
ا
ى، خاصة دعم وتضامن الديمقراطيات الكي 

ي مرحلة النشوء( هو أكير للديمقراطيات الناشئة. لقد تبير  أن االنتقال من نظام ديكت
 
اتوري إىل نظام ديمقراطي )حت  وإن كان ف

اء بمختلف مشارب  هم، إذ أن سؤال االنتقال لم يتم طرحه أو ربما حت  » الفاعلون« صعوبة مما يتصوره وعلماء السياسة والخي 

 التفكير فيه. 

ي 
ي أصبحت تميمة ما بعد » الاالنتق« تصورنا وفّعلنا بهاوأعتقد أن الوقت مناسب لمراجعة الطريقة الت 

، هذه الكلمة الت 

دت
ّ
( الذي يسّوق له الباحثون والمؤسسات transitology)»النموذج االنتقاىلي المؤسسي « الثورة، ورغم أن الثورة التونسية فن

ى بنا إىل تهميش 
ّ
نا المفرط عىل هذه الكلمة قد أد ى –بل وحجب–الدولية، فإن تركير 

ّ
المنطق االنتقاىلي  المسألة االجتماعية، إذ أد

ي الوقت ذاته أن الحرية تسبق 
 
ي تلت الثورة، مفاده سبق المؤسسات لإلصالحات االقتصادية، ويؤكد ف

ة الت  ي الفي 
 
إىل تمايز ف

: فقد أصبح البناء  ي إخفاقير 
 
المجتمع. وقد أوقعنا ذلك المنهاج القائل بسبق الديمقراطية عىل التغيير االقتصادي واالجتماعي ف

ئ التغيير إىل أجل غير معلوم. الديمقرا ا، كما أرج 
ً
ة لدرجة أنه لم يكن هناك  طي مهدد  عىل ذلك، سارت األمور بشعة كبير

ا
وعالوة
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ض  ي يفي 
. حت  األحزاب الت  سوى مجال للفعل/رد الفعل، إذ لم تتوفر مساحة للتفكير بما يتيح تغذية وتوجيه العمل السياسي

اف والمناقشة والتأطير   ، لم يكن لديها الوقت لتنظيم صفوفها وتطوير عرض سياسي للتعبئة. استعدادها لإلش 

، ولم يكن  –باعتباره رأس الديكتاتورية–» بن عىل« سقط بفضل نضاالت الشباب والحقوقيير  والحركة النسائية والنقابيير 

فه انهي
ّ
ي ذلك، بل اقتض دوره عىل االستفادة من الفراغ الذي خل

 
ار المنظومة؛ ألنه كان األكير لإلسالم السياسي دور فاعل ف

تنظيًما واألكير دعًما من الخارج. ووجد نفسه أمام ما تبق  من أجهزة الدولة، الجيش واألجهزة القمعية واإلدارة، مع وجود 

ة لما سمي  الذي كان يحّركه أساًسا رفض النظام البوليسي االستبدادي ورموزه، والمناداة بالكرامة، » الشارع« استفاقة كبير

، الذي » الشارع« والشغل . لقد فرض ي التأسيسي
اف عىل شؤون البالد وإعداد دستور جديد انتخاب المجلس الوطت   اإلش 

ّ
توىل

ي حاالت نشوء الدول الجديدة أو »المجالس« لمدة ثالثة سنوات. وغالًبا ما كان اختيار نموذج
 
يعية يتم اللجوء إليها ف كآلية تش 

ي  استقالل الدول مثلما كان الحال
 
ي يتم فيها القطيعة مع كافة أشكال 1956بعد اإلعالن عن االستقالل ف

، وهي الحاالت الت 

يعية والقانونية.   النظام السابق بما فيها الهيئات التش 

ي 
 
ي عهد 2014وبرغم المصادقة عىل الدستور الجديد ف

 
ي صيغت ف

، إال أن القوانير  غير المالئمة له والسالبة للحرية، والت 

وع لمالئمة القوانير  مع الدستور الجديد، إال أنه لم يتم  الديكتاتورية، لم تراجع وال تزال سارية المفعول. وبرغم وجود مش 

 عىل  المصادقة عليه. كما لم يتم إرساء
ا
ي نص عليها الدستور حت  األن، ومن بينها المحكمة الدستورية، عالوة

المؤسسات الت 

ي مفاصل 
 
ي تمكير  اإلسالم السياسي من التحكم ف

 
ته الرئيسية ف ي منه، وتتجىل مير 

م ال تزال البالد تعاب  وجود نظام سياسي مخض 

ي الذي يجعل ال ي سبيل ذلك إىل القانون االنتخاب 
 
نه السلطة ويستند ف

ّ
 بما ُيمك

ا
ا ومختًل

ً
أي اإلسالم –مشهد السياسي مجزئ

 من السيطرة عليه.  –السياسي 

 

 عملية االنتقال كرهينة للقوى المناوئة للديمقراطية

 

ف القوى المناوئة للديمقراطية عملية االنتقال من خالل االنتخابات باعتبارها وسيلة الكتساح السلطة، سواء كان 
ّ
توظ

ي هذا اإلطار صعود الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير 
 
ي ف

المكتسحون إسالميير  أو ينتمون إىل قوى محافظة أخرى، ويأب 

 . ي استطالعات الرأي والمشهد السياسي
 
اتيجية واضحة وفعالة تستهدف بصورة  موسي ف لقد وضع أنصار النظام القديم اسي 

ائح واسعة من الشعب  ي أقىص الحاالت –رئيسية اإلسالم السياسي الفاشل والمتهور والمرفوض من قبل ش 
 
يمثل بكل أطرافه ف

ين بالمائة من األصوات ؛ وذلك بهدف مثلما كان ا–لخلق استقطاب بير  طرفير  ال ثالث لهما  –أقل من عش  ي عهد بن عىلي
 
لحل ف

الدور المحوري والمهيكل للساحة السياسية.  –أو الحرس القديم–قلب المشهد وإيجاد توازن جديد، يلعب فيه النظام القديم 

ي   أن النظام االنتخاب 
ا
، خاصة

ا
ي عزل القوى اإلسالمية إمكانية التحالف معها مستقبًل

ي عىل حاله–بالطبع ال يلغ 
يجي   –إذا بق 

يعية عىل التحالف مع أطراف أخرى لتشكيل أغلبية برلمانية تضمن االستقرار  ي االنتخابات التش 
 
الفائز بالمرتبة األوىل ف

 .  الحكومي

ي صعود الحزب
 
ي الوقت ذاته تاري    خ » الدستوري الحر« إن ما نشهده اليوم ف

 
ف بها، بينما يثمن ف الذي ينكر الثورة وال يعي 

ورة عودة ل وإنجازات الدستوريير  منذ ن ي بالض 
، ال يعت  ة بن عىلي

التجمع الدستوري «شأتهم قبل قرن من الزمان مروًرا بفي 

تحت واجهة أخرى ألن جزء هام ممن سّموا بالدستوريير  أو التجمعيير  )نسبة إىل التجمع الدستوري  »الديمقراطي 

(، إما تحالف مع النهضة أو مع أحزاب أخرى أو أثر االنسحاب من ا ي هذا السياق، يبدوالديمقراطي
 
« لساحة السياسية. ف

، وسوف نرى مدى امتداد هذا » الدستوري الحر ي إعادة تركيب قوة سياسية تنتحل مستنداتها الفكرية من اإلرث البورقيت 

 
ً
نامج المنتظر للحزب. ورغم التعديالت عىل لغة الحزب وخطاباته، إال أن انفتاحه السياسي المزعوم يبق  محدود ي الي 

 
ا؛ اإلرث ف

ي بقيت راسخة فيه تحت عناوين وشعارات مختلفة مثل إنقاذ البلد 
، والت  ة بن عىلي

ألنه يستمد بنيته من الطبيعة التسلطية لفي 

ها. ويغلب عىل ي تحت راية الزعيمة، »الدستوري الحر« وتحريرها، وما سمي الديمقراطية المسؤولة وغير التحشيد الشعت 

عية الحزبية عىل أ اق الرأي العام والمؤسسات الرسمية أو المهنية. وال يبدو وإضفاء مظهر الش  عماله ومواقفه كوسيلة الخي 
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حزًبا سياسًيا يعتمد عىل قواعد شعبية تقود توجهاته السياسية واأليديولوجية؛ بسبب غياب الممارسة الديمقراطية داخل 

ب من القواعد الشعبية. وعىل هذا األساس يعمل مؤسساته واعتماد قياداته عىل التعيينات المفروضة من أعىل وليس االنتخا

ية »الدستوري الحر« الحزب ي كل المدن والنواجي والمحافظات والتظاهرات الجماهير
 
عبه ف

ُ
عىل االنتشار عي  فروعه وش

لمان، ويعّممها عي  ألياته الدعائية وشبكات التواصل ي الي 
 
ي يضعها ف

اتيجية التعتيم والتنديد الت  ،  باالرتباط مع اسي  االجتماعي

وأيضا عي  جزء من وسائل اإلعالم. ويبق  السؤال قائما حول تمويل هذه االلة الصاعدة وعىل أي أطراف داخلية وخارجية 

 تعتمد. 

. حت  ال نقول  ، مخاوف وتساؤالت حول مستقبل االختيار الديمقراطي للتونسيير  ها البعض استثناءا ي يعتي 
وتثير تونس، الت 

يثير الشك والريبة، فإىل مت  ستتواصل هذه التجربة؟ وبعبارة أخرى، هل سيتم الحفاظ عىل الخيار إنها أصبحت نموذًجا 

ة، حيث يمكن القول  ؛ نظًرا لنسبة العزوف الكبير ي
ة وكأنها ناقوس إنذار حقيق  ؟ تبدو نتائج انتخابات السنوات األخير الديمقراطي

ي أفضل الحاالت إىل ن
 
عية المؤسسات أن المشاركة االنتخابية التصل ف اع، مما يضع ش  ي سن االقي 

 
صف عدد التونسيير  ف

موضع تساؤل بالفعل. لقد كان وما يزال االنشغال األساسي للفاعلير  السياسيير  متمحوًرا حول الشأن السياسي والسياسوي، 

ي بعض األحي
 
ي وف ان وبصورة جزئية حول أي السلطة السياسية: االنتخابات، الضاع حول النظام السياسي والقانون االنتخاب 

ي السياق ذاته تم تجاهل وإهمال الجوانب األخرى األساسية: الوضع 
 
القضاء واألجهزة األمنية والهيئات الدستورية. وف

ا من المجتمع تملكه اليأس،  ً ، وأوضاع البيئة.  ولكن شعان ما تبير  أن جزءا كبير ي
 
االقتصادي واالجتماعي والصحي والشأن الثقاف

ي 
 
يه هذا من مخاطر.  غالبيتهم ف ي مغادرة البالد، رغم ما يعي 

 
صفوف الشباب والمهمشير  والطبقات الوسىط، الكل يفكر ف

ة سنوات الماضية، رغم  ي الحكم عىل مدار العش 
 
المستفيد األول من هذه الحالة هم اإلسالميون الذين تمكنوا من البقاء ف

ي من  ص رصيدهم االنتخاب 
ّ
 ألف.  500مليون إىل أقل من  1,5تقل

، تلحفوا بلباس الثورة   –أو الثورة المضادة–ومن الجدير بالمالحظة أن العديد من الفائزين هم أشخاص عديمو الضمير

ي ظل دولة ضعيفة. متسلحير  بالفساد لتقويض أسس دولة القانون واالستهتار 
 
للوصول إىل مقاليد السلطة واالستفادة منها ف

 باإلرادة الشعبية. 

ي تنظيم عدة انتخابات هاّمة، مكنت التناوب/ االنتقال السلمي عىل السلطة، استثناءا رغم ذلك، شكل نجا 
 
ح تونس ف

ي مرت بمرحلة ما يسم حقيقًيا،
ي «أو » الثورات العربية« إذا ما قورن بتجارب البلدان العربية األخرى الت  . فالدولة »الربيع العرب 

لم تنهار برغم اإلرهاب، واألزمات االقتصادية، واالجتماعية المتكررة والعميقة، والوضع اإلقليمي المتأزم. كما استمر الجيش 

رغم ما –وفًيا لدوره الجمهوري، وال تزال حرية التعبير والتنظيم مضمونة رغم األجواء المحافظة والقمعية، إذ ال يزال القضاء 

ي استعادت  –حات جزئيةمّر به من إصال 
ا مع دور قوات األمن الداخىلي الت 

ً
ا عىل ممارساته الزجرية السابقة، متوافق

ً
–محافظ

ي هذا السياق، أضح دور النقابات األمنية داللة عىل ضعف الدولة، بما يحمله هذا  ممارساتها القمعية.  –بشكل مريب
 
ف

ي سي  اآلراء. » الدستوري الحر« ر، منذ بدأ الحزبالضعف من أثار مرعبة، فقد أحّست هذه النقابات بالغرو 
 
ورئيسته يتقدمان ف

، وهو  ون السّيدة عبير موسي وحزب  ها هما المالذ األخير لمواجهة اإلسالميير  لكن األده من ذلك أن بعض الديمقراطيير  يعتي 

ه محض وهم.   ما نعتي 

 

؟  ي  كيف نفش هذا النجاح/الفشل النسب 

 

، تعزو إحدى النظري
ا
وط مسبقة لنجاح هذا التحول، وأهمها أوًل ي األنظمة السياسية لبلد ما بوجود ش 

 
ات التحول الديمقراطي ف

ي 
 
ي التعليم، وتحقيق نمو اقتصادي يدعم هذه الطبقة ويحّول اهتمامها من التفكير ف

 
وجود طبقة وسىط واسعة متقدمة ف

ي الحاجيات االقتصادية المعيشية إىل الحقوق السياسية واالجتماعية
 
. إىل أي مدى يمكن اعتبار هذه المقاربة لفهم التحول ف

ة والمهمشة، وعىل إرهاصاتها االجتماعية وعىل الحراك  ي الوقت الذي يتجه اهتمامنا بصورة مركزة عىل الطبقات الفقير
 
تونس؟ ف
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ة أساسية للسل ي ركير  ي بلد يمثل فيه العمل النقاب 
 
ائح عديدة من الشباب؟ ف ي لش 

، وأيضا لالستقرار االجتماعي والمدب  م االجتماعي

؟   السياسي

ا عن أزمة داخل النظام السياسي وليست نتيجة  ً ثانًيا، وبالتوازي، هناك أخرون يميلون إىل اعتبار التحّول الديمقراطي تعبير

ي استغاللها لتحويلها إىل ف
 
ي تصعيد هذه األزمة أو تعميقها. وقد تنجح ف

 
رصة للتغيير ضغوط المعارضة، ربما تنجح المعارضة ف

، الثورة هي انعكاس ألزمة النظام السياسي وليست نتيجة نجاح المعارضة بكل تأكيد. 
ا
ي من الذكاء. وإجماًل

 إذا كانت تملك ما يكق 

ي تعقب سقوط نظام دكتاتوري أو شموىلي اتسم 
ي تواجه الديمقراطيات الناشئة، وخاصة تلك الت 

ا، أحد أهم التحديات الت 
ً
ثالث

، أو بشكل أدق كيفية تفكيك إرث النظام القديم لبناء نظام بسيطرة لنظام ال ي
حزب الواحد، هي كيفية التعامل مع الماض 

ي كل مفاصل الحياة السياسية واالقتصادية 
 
ديمقراطي جديد، وخصوًصا مع بقاء النظام القديم لسنوات طويلة، وتغلغله ف

 عنها واالجتماعية والثقافية، وهو ما يجعل مسألة تفكيكه أكير خطرً 
ا
ي يكون مسؤوًل

ا عىل استقرار الدولة، وانتشار الفوض  الت 

ي تونس من انتقادات، لكنها برهنت  المستفيدون من النظام السابق. 
 
ورغم ما تعرضت له تجربة العدالة االنتقالية والمحاسبة ف

 عىل مدى حاجة المجتمع التونسي لها بعد الثورة. 

وط التحول المسبقة، أزمة النظام الداخلية وكيفية تفكيك  ويثار هنا التساؤل حول كيفية التعامل  مع هذه المتناقضات: ش 

ي بناء دولة القانون والمؤسسات النظام القديم. و
 
ي أو نساهم ف

ي ظل هذا السياق المتخّبط وتلك األجواء العدائية كيف نبت 
 
ف

 الديمقراطية؟ وكيف نحافظ عىل المكاسب الديمقراطية؟

، ربما من الض   
ا
وري اإلجابة عىل السؤال المحوري الذي لم يطرح: أية ديمقراطية لبلدان مثل تونس؟ ما هي الممارسة أوًل

د معالمه العريضة أولئك الذين يحملون رؤى 
ّ
ي يتم تكييفها مع واقع هذه البلدان؟ نقاش واسع وحاد يحد

الديمقراطية الت 

ي تحمي قومية/شعبوية/دينية، وأولئك الذين تحركهم قيم اإلنسانية و 
العالمية. بير  المركزيير  الذين يروجون لدور الدولة الت 

المجتمع، والالمركزيير  الذين يدعون إىل القرب االجتماعي كأسلوب للحكم؟ بير  مؤيدي الديمقراطية السياسية، ومن يدافع 

 عن الديمقراطية االجتماعية؟ 

ة للمرحلة الحالية هي الطابع السلمي  ي ثانًيا، إحدى السمات الممير 
 
ي اختارت المشاركة ف

 للقوى السياسية واالجتماعية، والت 

ا أحمر قوامه رفض انهيار الدولة وإبعاد شبح الحرب األهلية. وربما كان 
ً
 خط

ا
ا للمشاركة ذلك الحوار والتفاوض واضعة

ً
ثمن

اك القوى السياسية المستث ؛ بإش  ي النظام السياسي
 
ا مقابل تخليها السياسية، وهو ما يضمن توسيع حدود المشاركة ف

ً
ناة سابق

 عن مواقفها الراديكالية واعتناق مواقف معتدلة. 

ي 
 
ي سبيل بناء شكل النظام السياسي الجديد، دخلت النخب التونسية ف

 
. وبحكم ضعف قوى » المفاوضات التأسيسية»وف

، بل المعارضة السياسية وتفتتها؛ نظًرا لخضوعها لمنطق اإلقصاء عىل مدى أكير من نصف قرن خالل  سنوات الرئيس بن عىلي

المقاربة «الذي يسّميه البعض » االعتدال« وحت  قبله مع الرئيس بورقيبة، فإن تحديات المفاوضات كانت صعبة. لكن

ي بعض األحيان– »الوسطية
 
ف القوى   –وهي خطاب غامض معقد وحت  غير مفهوم ف

ّ
ا،  »المعتدلة«كل

ً
ا باهظ

ً
 ثمن

ا
ي خاصة
 
ف

. تعاملها مع المستفيد الو  ن مروجو الخطب الشعبوية والمتطرفة من اكتساح المشهد  حيثحيد وهو اإلسالم السياسي
ّ
تمك

ي االنتخابات الرئاسية بخطاب شعبوي عنوانه
 
« السياسي وتحقيق انتصارات باهرة مثلما هو الحال مع قيس سعيد، الفائز ف

ي مشهد سياسي كان يعيش بعض الهدوء الذي أصبح ي. واألخطر من هذا هو صعود ائتالف الكرامة، و » الشعب يريد
 
ثير جلبة ف

ي تراوحت بير  السذاجة 
، والت  دير بها الضاع مع اإلسالم السياسي

ُ
ي أ
، ويمثل صعوده عقاًبا قاسًيا للطريقة الكارثية الت  ي النست 

ي كل االتجاهات، من عبير موسي مروًرا 
 
ي تهب ف

بسيف الدين مخلوف وإغراءات االستئصال. وبوجه عام، فإن رياح الشعبوية الت 

ي صمدت » السياسيير  « وصوال إىل
ي سعيد، قد تعصف بكل المكتسبات الت 

 
حت  –الذين صنعتهم األلة اإلعالمية، مثل صاف

 أمام كل االرتدادات.  –األن

. فقد اتضح وجود صلة عضوية تربط عملية التحول الديمقراطي بنمو فكرة المجتمع ي
ي دور المجتمع المدب 

 
ا، التفكير ف

ً
 ثالث

ي أشاعها النظام التسلىطي 
ي الصاعدة، الحاملة لقيم مختلفة عن تلك الت 

ي كعامل حاسم، بحيث أن قوى المجتمع المدب 
المدب 

ي والنخبوي تجاه نمط جديد من القيم  السابق أو القوى اإلسالمية الصاعدة، من شأنها قيادة وتوجيه مرحلة التحول الشعت 
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مسؤولية والتعددية؛ وهو ما يمنح العالقة القائمة بير  النظام والمجتمع دور حساس أساسها المواطنة والحرية والمساواة وال

ي مرحلة 
 
ي عملية التحول ف

 
ي التونسي ف

. ما هو الدور الذي مارسه المجتمع المدب  ي توجيه عملية التحول الديمقراطي
 
ومحوري ف

ي 2011إىل انتخابات  2011
ها 2014، الحوار الوطت  من المراحل؟ هل من دور سياسي للمجتمع  ، الهيئات المستقلة، وغير

ي تجديد النخبة السياسية؟ تبدو ىلي تلك هي األفكار 
 
؟ هل له دور ف وع سياسي ي حمل مش 

؟ هل بإمكان المجتمع المدب  ي
المدب 

 . طرح بهدف الوصول لمنفذ للخروج من الوضع الحاىلي
ُ
ي يجب أن ت

 أو الرسائل الرئيسية الت 

 

 

 

 عن الكاتب

 

ي  .  كمال الجندوب  ي
 
 ناشط حقوف

 

 

 

 


