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 الواقع الراهن لمحركة الديمقراطية
 (9116نشرت في العرب القطرية )

 عمي خميفة الكواري. د
 
فيييياقيييتشرافقمعييي فؤاة يييشبلا ؤتيييياةقيييمعي تيابم رتيييرافبةقيييشميافب تةع ف تييييافيييياأ  يييش اة  ييي ا
فبم شوناب ولافبخ تجافب  يتي،اوفب ةلام ي اممةتمايشاةيناخيللافب يوف اييتنافبة متيتناوفبةامةيتنايشبعي نا

وي يي افنامييلافيييافبةعييشقةافبقييشيعياممييشولافاليي فؤافبو متيييااا…يافب ييشلام يي افبةقييمويافال ييياوفب قيية
ممميشولافبتيولافيياليلمافبةعشبييا…فبكي ياوةكشميافب تةع ف تيايتماشا،اوأص شبافبةص  يافييافب تةع ف تيي

فإلةكشمتيشةا:ام ي اأناممميشولافيياةعيشقةاق عييافب مشصي افبمشبتيي.ا…فبوف عافب فلناب   كيافب تةع ف تيي
يابم رترافبم ولافب تةع ف ي،افب عيشةاوفب وفةلافبة تعياب م يولافبي تةع ف ي،اةم  ييشةاوفبف صافبةمش 

ا.اممفتلافب ؤتيافبةقمعي تي
ا*********

ةييعاوا ييو افييوف راةييناي يي اإبيي اا-فب  كيييافب تةع ف تيييافيييا ولافبةم عييياكيي تفيايعييكلامييشلا
 تشةاييشا ةتيعاماييلافب كييلااغتيشبافا ييرفبافبقتشقيتيافبميييام يش  :اأوباةييشا:ابقييييتنا يول تتناا-آخي 

و ميي اةييشالييواةو ييو اةماييشاي كييلافاةيي افبوف ييعافيييا.افيييافبةم عيييا،ايييلام  ةاييشا ييوفمتناأغ يتيييا وباييش
فبكوتةا،الواإب افب ة تشةاأ  باةمهاإب افا رفبافبقتشقتيافبمييامقي  اإبي افبوصيولاإبي افبقي  يا

وفب ةشميييشةافبميييياممعييي افبم تييي ام ييي امييي لا ييي  اافافييي ف ا:اواثشمتاةيييشا.افبممفتلتيييياةيييناخيييللافقممخشييييشة
فقمخيي ف افيييا  كيييا قييمو تيا تةع ف تيييايقيييباغتييشبا وفقييلاةعييم كيام  ييباأةيي افبموففييرايتييمالام يي ا

ولبييناممت ييياكيي ؤافبمماتةييشةافال تييياوكييتراأفييرا.ا قييمو ا تةع ف يييا،ام يي افخملفييشمالافاخيي ي
لفا.اتيافبمش تختييابي ياي كيالوةنات م ونا و افبو اشءافيافبة مةعاوك ؤا ي افبةقيلوب"افبق فا" وف 

ا:كشنافبعشم افب  يياتعولا
اقاتص حافبمش افوك اقاق فاابالاااااااااااواقاق فاابةنا اشبالاقش وف

إبييي ا ييي اكيتييي ا،ا وناممايييتلاا-فيييانافافييي ف اوفب ةشميييشةاأصييي شبافبةصييي  يافييييافب تةع ف تيييياةيييشرفبوفا
تييش فةاةشرفبييةامفمعيي اإبيي افبعتييش فةافب كتةييياو ونا تييش فةامش تختيييا،اوةييشالييواةو ييو اةيينامكوتمييشةاوام

فبعييش  اام يي افق مفييشماإبيي اةقييمويافبةقييلوبتيافبمش تختيييافبة  ويييياب موففييرام يي ا وفقييلاةعييم كيامقييةحا
و يةيشامكيوناآبتييافبكيي ا.ايعتشلا  كياو متياو تةع ف تياممع افإلصلحافيياكيلا وبيياوفعيشابا وفايشا
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،الياأتكشاإ  ياأللافاقيشبافب ول تيافييافب ت وبييا ونافب ت يافبمياممي اشامالافب كلا-فبق  وي
ممةتيييامماتةييشةاقتشقييتياواييي ورا تييش فةا تةع ف تيييام مفييعاإبيي اةقييمويافبةقييلوبتيافبمش تختييياييي قاةيينا

ا.فبلتناتاملايالافبي وموكولاوفإلمللافيافبةمشقيشةابةلءافبف فغ"افبو اشء"
  كيييييا قييييمو تيا تةع ف تيييييامكييييلافافيييي ف اوب يييلافبكوتييييةاليييييافاكثيييي اميييي لتلابييييي ورامةول ييييشاب

إنا.امصييشاوا و ييشاا2691وفب ةشمييشةافبمييياممعيي افبم تتيي اومقيي  اإبيي ام يتييرا قييمو افبكوتييةاب ييشلا
فب قمو افبكوتمياةيشرفبوفاليلاأواإةمي ف فمالافبقتشقيتيام ي ا تي افب تيشا،اكةيشاإنافبم  يييافبقتشقيتيا"افيشء"

ب  ا  اأ يلا  تييافبممايتلا،ات يبافقيمثةش لةشابلممعيشلاإبي افبكوتمتيا  ا ععةا   فاةنا  تيافبم يت اوف 
فب تةع ف تياةيناخيللام يتيرا قيمو افبكوتيةامصيشاو و يشاوم وتيلاوكيعافاقي اافب شكةيياإبي اة كتييا
 قمو تي،امعيلايةي أام فولافبق  يافبممفتلتيياوقام يش  افبيمخ صاةيناأياف مكيش اقتشقيياوف مةيشميا

ا.اش قيافب تةع ف تياوف مصش ياتم ش  اةعاةم  يشةافبةة
وبعيي اييي رةاةلةييحالييلمافب  كيييافب تةع ف تيييافيييافبكوتييةاخييللافميي فةام  تييلافب قييمو او ييلا

 يييربا"،ا تيييرايييي رافييييافبكوتيييةا رييييشنا وتيييشنا2661-2699ة  ييي افاةيييياققيييتةشافييييافبفمييي ااةييينا
فبعوتيييااوفبييليافقييم شمايييشب غلاةيينافبة ش كيييافبعيي يتي" ييربافاقيي اافب شكةييي"،او"فب قييمو افبيي تةع ف ي

ا.فب ةلاةناخش جافب قمو اوفب موااإب افممخشباة   او مياغت ا قمو ياي قاةناة   افاةي
وةةشاتل ااأنافب  كيافب قمو تيافب تةع ف تيافبميامي يو ةافييافبكوتيةابيلام يشفاام ي امةشقيكاشاي ي ا

فبمتيييش افبيييو مياييييلاإنافبخلفيييشةافبثشموتيييياييييتنافبمتيييش افبييي تمياوا.افب يييو ااإبييي افممخشييييشةاة  ييي افاةييييا
يعكلامشلاوايتنافصشللاكلامتش اق مشناةشام و اإبي افبيي ور،افاةي افبيلياتةميعاليلتنافبمتيش تناةينا

مصشاو و شاوصوقاإبي الي ؤامي فولافبقي  يافبممفتلتيياا2691فب ةلام  امثيتةا قمو افبكوتةاب شلا
فبقتشقيييتياإبييي اةقيييموياا،اوفقممعيييشلايشبم  ييييي(مييي لاف مكيييش ا لشقيييياة  ييي افبيييور فءاوورف فةافبقيييتش اا)

قيي اأناتقيمة ا مي امممعيلا"ا يربافب قيمو افبي تةع ف ي"وةينالميشافيانا.افبةةش قيافب تةع ف تييافب عييا
وقيييي اأناتكيييونالميييشناي ميييشةجاتموففيييرام تيييهافافييي ف ا.افبم  يييييافبكوتمتيييياإبييي اةةش قييييا تةع ف تييييا عيييي

وليلفاتعمكييافبموففيرام ي ا وفقيلاا.وفب ةشمشةافبمياممع افبم تتي اومقي  اإبي ام يتيرا قيمو افبكوتية
ا-ةماييييشاةعييييش كيافبةيييي أاافيييييافب تييييشاافبقتشقييييتياوفبةوف ميييييافبةمقييييشوتياومقييييوتيا كييييتيافبييييي ون-ةعييييم كي

وي مشةجاة   ياتمةيافبعويافبمياممع افبم تت افب تةع ف ياوترت اةنا   ماشافبمماتةتياوت يررا او ليشا
تيييييش افبييييي تةع ف ياوفقممعيييييشلاةيييييناخيييييللام يييييوامثيتيييييةافب ةيييييلاي قيييييمو افبكوتيييييةاوم يتعيييييها،او قيييييلافبخ
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فإلةكشمتيشةافبمييياتمت ايشاماييشلافب كيلافبيي تةع ف ياإبي ا قييلافبختيش فةافبو متيييافاخي ياكةييشا مي اإبيي ا
ا.2666لبنا شقلافبق  ونافيام واافب ل شةافبكوتمتيافب  ف تيامشلا

شلام ي اوم ميافبي  تناي  افبكوتةاةنا تراإةكشمتياممةتييا  كييا تةع ف تيياووكيعا  يباف ي
وتو ي افييافبي ي تناأقيش اميش تخيابممةتييا  كييا.ا2691ة شببافب و ااب  ةلاي قمو افبي ي تناب يشلا

فبمياةث ةاع بافبي  تنافيافبخةقتمتشةاوفييافب  تكييا"التليافقم ش افبو مي" تةع ف تياتمةثلافيا
،اواا2629أبؤامقةياللاكلاقكشنافبي  تناميشلاا98أبؤاي  تمياةناأصلاا12فبمياو  اشاآملفنا

ةييشامللييشاةيينا  كيييام متيييا يي ةةاة شبييباب كوةيييافبي يي تناوفب كوةيييافبي ت شمتييي،اومفشوكييةا وباييشا
تةثيلاا2691كةيشاأنا قيمو افبي ي تناب يشلا.امم ةشاملا لافباتلياوفممع ةا تش فمايشاا2629 م امشلا

 او ييهام يي2668و يي ام كيي البييناةمييلامييشلا.اأقشقييشاةمتمييشابمعييوءا  كيييا تةع ف تيييافيييافبو ييةافب شكيي 
فبخصييوص،امميي ةشاممشبييةافب يي فت اوم ماييشافقكيي  فيشةاوفبة شبيييشةافبميييا ف اييشافافيي ف اوفب ةشمييشةا

ومةثلافب  تكييافب فلمييا.ا2691فبمياممع افبم تت اوةشرفبةامؤك ام  اة شبيماشاي و اافب ةلاي قمو ا
.افيييافبي يي تناأبييؤاةييناألييلافبي يي تناةاايي فايييش رفاب   كيييافب تةع ف تييي12ا-أتكييش–فبمييياو ييعام تاييشا

ويشب غلاةناكث اافبة شبيتنايشب تةع ف تيافيافبي  تناإقاأنافبعتش فةافبميامميم اللمافبة شبباةشرفبيةا
.اغت ا ش  اام  امف تلا  ياشافياكلافقو شةابمعكلا  كييا تةع ف تييافوا يربافب قيمو افبي تةع ف ي

بيي اآبتيييافبكييي افبقيي  وا كةييشا يي ات ييو ا رلتييشاإبيي ا ييواا.ايو يةييشات ييو البييناإبيي افإل يي فءفةافاةمتييياوف 
فاةييي افبيييليات  ييييا.افب شةيييلافب يييشلفيافبييي تميافييييافب  كييييافبميييياممعييي افبم تييي افييييافبو يييةافب شكييي ا

وليلفا.افبق  شةا  ياةوف اماشاوف  مشماي  افلشةافبع باو يةشافب أيافب شلافب  يييافب قيةياكي لشا
م ي اأقيش او ميياقتشقيياوفكيحاتعمكياةنافب  كيافب تةع ف تييافييافبي ي تناأنام تي ا ي حامفقياشا

وفيياليلفاةصي  يا.اوةموفرناتكيةناف شبتمايشافب فخ تيياوتع يلاةيناة ش كيماشافبخش  تييايقييبافب شلفتيي
ا.كي يابع بافبي  تناوبع وبافبةم عياوةقمعيلافب تةع ف تيافتاش

.اوممفشوةافاوكشمافيايعتيا ولافبخ يتجا،اوابكيناك ايشامفمعي اإبي ا  كييا تةع ف تيياة قوقيي
يشب غلاةناأنافب  كييافبو متييافيياليلمافبي ولافييافبخةقيتمتشةاوفبقيمتمتشةاكشميةامعيش نافبكوتيةاللفا

ةميييي ف فماشافيييييافب  كيييييافب ةشبتيييييا.اوفبي يييي تنا ةو شماةييييشافب تةع ف تييييي و يييي ا يييي ةةافب  كيييييافبو متييييياوف 
وفيييييامعيييي افبقييييي تمتشةاكشمييييةالمييييشنا.اة شبييييباو متييييياا-م يييي اقيييييتلافبةثييييشل–وفب ليتيييييافيييييا  يييي ا

فقممعييشلاإبيي اماييلا كييلا تةع ف تيييا،اةييناخييللام ييولافبييمالافاقشقييتيافيييا  يي اوفإلةييش فةا ةو ييشةا
وبكيناليلمافبة شبيباأتكيشام ف  يةامي  ت تشاةيعافب في اا.اوق  ميامةشناإب ا قشمت ا تةع ف تيا فلةييا
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ليييلفاييييشب غلاةييينايعيييشءافب ةو يييشةافبميييياميييلافبم يتييي اممايييش،ايشبكمشييييشةاوفبييي موفةاوفبيتشميييشةا.افبمف تييييا
فب  فقشةاوكشناأي رلشاةيلك اافبة  ي افبيو مياوة  ي افبيور فءافييافم يش افإلةيش فةافب  يتييافيياميشلاوا

،اإبييي افبة  ييي افام ييي ،او  فقيييشةافإلصيييلحافإل ف يافبميييياعيييا ماشافبةة كيييياو  ييي اوقييي  مياا2696
،اوكلبناةشامي اممهاةمم يافبممةتيياوغتي ماةينافبة معتيشة.امةشنافياة  عافبقي تمتشةا م اةممصفاش

وا مييي افبتيييول،افيييياكيييوءا تيييشلافبثيييو اافإلت فمتيييياوفب ييي باا2696ةيييناأ  و يييشةاوموصيييتشةاةميييلاميييشلا
معشءاة   افبم شوناوم ف عاأق ش افبمف –فب  ف تي ا.فإلت فمتياوف 

وفييييياة  ييييعافبمقيييي تمتشةامييييش ةاة شبييييبافب تةع ف تييييياوافبعييييو ياإبيييي افبييييي وراومييييي ةامماييييشا
بيلاا-ةعافاقيؤ-و.ا افبم ت ام  افةم ف ا ولافبةم عيم  كشةاوم فت افاف ف اوفب ةشمشةافبمياممع

م عيي ام يينافب يي فل افبميييابييلامكيينامقييم لشا  كيييا تةع ف تييي،اآلفناصييشغتيايييلامييلافبم شةييلاة اييشاأةمتييشا
ويلبنايع افاف ف اوفب ةشمشةافبميياممعي افبم تي افييامتيش فةا تمتيياوو متييام ورليشا.اوأخفمةافاصوفة

فبمو يييهايقييييباغتيييشبافبعوفقيييلافبةعيييم كيايتمايييشاومييي لاموففعايييشام ييي اافبمماتةيييشة،اكةيييشامفمعييي اإبييي او ييي ا
ليلفاييشب غلاةيناةصي  يام ينا.افب ةلافبفكي ياوفبمماتةييافبةعيم ناةيناأ يلافقممعيشلاإبي افب تةع ف تييا

فبمتييش فةافيييافب تةع ف تييياوم كتيي اكثتيي اةيينافبةممةييتناإبيي افبمتييش افبيي تمياوفبمتييش افبييو ميام يي اكيي و اا
ا.كلا تةع ف تياةناأ لام عترافال فؤافبو متيافبكي يافقممعشلاإب امالا 

 


