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 7ـ  ستون عاما يف حب مصررحلة دبلوماسي: 
 : مبادرات وعصيانيناير العمل الوطني قبل ثورة

 براهيم يسريإالسفير 
 تصاعدت عمليات القمعو  كان المشهد السياسي المصري يمر بمحنة شديدة حيث عم الفساد 2000من بدايات 

 المعيشة ى رفع مستو و  الديمقراطيةو  السياسية المناضلة من أجل الحرية ى القتل لشباب القو و  التعذيبو  االعتقالو 
  .النخب السياسيةو  الوطنية ى مع القو  ةالمتواليلالتصاالت  واستكماال البطالة. علىالقضاء و 

 مبادرات وطنية: الفصل األول
فلن  ،تماما معترك جديد علي  الدخول في إلى  قمع الحرياتو  انسداد العمل الديمقراطيو  دفعني اقتناعي بفساد الحكم

حزب سياسي طوال ما سبق من أعوام ثم جاءت قيود الوظيفة فكبلتني حيث يحرم إلى  أكن حركيا كما لم أنضم
ار الوظيفة آثن تخلصت من أبعد و  لذلك ،قانون السلك الدبلوماسي االنتماء ألي حزب سياسي أو العمل بالسياسة

الفصائل و  االجتماعات مع النخبو  جريت بعد ذلك العديد من االتصاالتبدأت بكتابة المقاالت في الصحف ثم أ
  .السياسية

فكرت في أن الوقت قد حان لتشكيل مجوعة فكرية سياسية تجتمع بصفة دورية لمناقشة الشأن العام واعتقدت و 
لهم  ممن نهم لن يظنوا أن أحدا يحركني سواء من المعارضين أوأو  استجابة سهلة ألنني متواصل مع الجميع

 .اتصاالت مع السلطة
أعددت و  األيديولوجياتو  دعوة لنخب تمثل مختلف االتجاهات 2006نوفمبر  22هذه الخلفية وجهت يوم  علىو  

خطته في توريث نجله و  التفكير في الوسائل الممكنة إلزاحة هذا الطاغوت عن حكم مصرو  لإلعدادورقة عمل 
، 2006ديسمبر  5يوم  بين األصدقاء لقاء ودي بمكتبي الرموز الوطنية للنقاش فيه في علىذلك لطرحه . و جمال

 مفتوحا وغير مقيدو  هو لقاء أردته أن يكون حراو  ال يقف وراءها أي حزب أو جماعة أو جهة، في مبادرة شخصية
األفكار التي قد تجسد  أطرح في ورقة عمل تصوري لبعض أنفقد رأيت أنه من المفيد قبل اللقاء  ،بأجندات مسبقة

التي قد تقبل أو ترفض أو يجري تعديلها أو استبعادها أثناء اللقاء تضمنت ما و  معالم الموقف الداخلي في مصر
 يلي:
  الذي  شاركت فيه كتل شعبية معظمها من شباب الجيل الجديد ضعيفو  الساحة حراك سياسي مكتوم علىيوجد

 بادرت به هيئات نخبوية نبيلة، و بين الممارسة السياسيةو  في جو يباعد بينهالذي نشأ و  لم يسبق له ممارسة السياسة
 يخبو أحيانا.و  يثور أحيانا ،بعض النقاباتو  أساتذة الجامعاتو  قضاة مصرو  شجاعة مثل حركة كفايةو 
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  سياسي في الفترة القادمةالتحليل للموقف أي  ىالمسرح السياسي عدة معطيات تفرض نفسها عل ىتبلورت عل. 
 المجتمع المدني أن أسلوب اإلصالحات الجزئية جرعة  مؤسساتو  األحزابو  ن النخب السياسيةيتولد توافق عام ب

أن الوطن يحتاج لتحقيق إصالح سياسي شامل قبل أن و  مفهوم المنح لم تعد تجديو  بشكل تأتيبعد جرعة التي 
 ينهار.و  يسقط

 ى في اإلصالح السياسي غير عابئة برؤ  الجزئيةتها رؤيو  أن السلطة ماضية في طريقها نحو تنفيذ مخططاتها 
 .أن التوريث قادم ال ريب فيه، و السياسية المعارضةالقوى 

   السلطات و  القدرة القمعية الهائلة ىلإالحقيقي بالوسائل الديموقراطية مستندة و  أن السلطة ال تسمح بالتغيير الشاملو
 .الداخليغير المحدودة التي تتمتع بها أجهزة األمن 

 ال أن يضعف من قبضة النظام، و وأن كل الحراك السياسي الذي شهدناه ليس من شأنه أن يحدث تغييرا جوهريا. 
  سياسي ال تسمح باإلصالح  انسدادحالة  بأننا نعاني من أنه نتيجة لذلك تولدت قناعة عامة في األوساط السياسية

باعدت عن قواعدها تو  الساحة قد تقلصت جذورها علىأن األحزاب الفاعلة و  خاصة الديمقراطيةالسياسي بالوسائل 
 .تحت القمع

  صلة بقاعدتها قد عانت  علىتكاد تكون هي الوحيدة التي ما زالت و  وهي جماعة اإلخوان المسلمين واهاقأأن
تدخل في مواجهة مفتوحة رغبتها في أن و  التشريد مما يحد كثيرا من حريتهاو  القتلو  بشع وسائل التعذيبأطويال من 

 مع السلطة.
  نهاية إلى  ساليب التحرك أو الحراك السياسي قد قاربت الوصولأو  ذلك أن منهجيات ال بد أن نستخلص من أنه

 وحقيقي. قدراتها علي فرض تغيير سياسي فاعل
 تمزق النخب:

  فإن بعض النخب السياسية الوطنية المخلصة ،-يناير  25قبل ثورة  –ومع وضوح هذه المعطيات ودالالتها 
النخب و  حساب األحزاب علىاللعب في ساحة السلطة التي تحقق أهدافها  نعالنشطة لم تستطع إبعاد إقدامها و 

 السياسية
 رقبة كل أعضاء البرلمان علىسن القوانين وفقا لرؤيته و  النظام من تمرير التعديالت الدستورية وبذلك تمكن. 
  76تعديل المادة  

الشهيرة ضمن المواد التي يراد تعديلها بعد أن كان  76في طرح المادة  في هذا الجو صدرت مبادرة الرئيس مبارك
نه ال يمانع من إعادة أمن الرئيس مبارك ب مفاجئفي صورة تصريح . و 77للمادة و  ذلك مستبعدا تماما بالنسبة لها

 .التعديالت الدستورية الذي ينتوي إجراءها في الدورة البرلمانية القادمةالشهيرة ضمن برنامج  76تعديل المادة 
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 الثورة:توقعات 

غضبة جماهيرية  ىالتغيير عل ى قو و  وسط هذه المعطيات راهن الكثيرون من زعماء األحزاب والنخب المعارضة 
 .الشفافيةو  الحرية تلبية مطالب الشعب في إرساء ديمقراطية تحوطهاو  عنيفة تقنع النظام بالتجاوب معها

 نظرا لسيطرتها األمنية البوليسية  االحتمالشعور بأن السلطة غير منزعجة من حدوث هذا  ومع ذلك كان لدينا
يغلي و  السياسية ى وخلصت للسؤال الهام الذي تطرحه القو  ي محاوالت من هذا القبيل.أالكاملة التي تستطيع سحق 

 ما العمل؟؟!!. ..به الشارع
 :ما العمل

  عددتها لالجتماع المرتقب بأنه في ضوء المعطيات السابقة تصبح كل تحركات أ استطردت في ورقة العمل التي و
يصبح مخطط السلطة في ، و في ملعب النظام بال مردود المدنيةو  األحزاب السياسية الفاعلة والنخب السياسية

الشخصيات الوطنية في هذه اللعبة و  السياسية ى القو و  يصبح دخول األحزاب، و االتوريث نافذو  التعديالت الدستورية
 أمامنا إال عدة بدائل: ىفلم يبق، العبثية ال طائل من ورائه إال تكريس مخطط السلطة

  ىالذي يعتبر الديمقراطية منحة تعطو  النخب السياسية المنهج التدريجي للنظامو  هو تقبل األحزابالبديل األول 
 بالتدريج حسب تقديرها

  عدم و  خارج لعبة السلطة البقاء ىالسياسية عل ى القو و  أن تجمع األحزاب عليه فال مناص منو  :نيالبديل الثا
 .المشاركة في أي انتخابات أو ممارسات تمكن السلطة من التستر وراء غاللة من المشروعية لتنفيذ مخططها

 البديل الثالث:
الشعبية في إطار المشروعية  االنتفاضةمرحلة إلى  تنظيم ضغوط جماهيرية قوية تصل علىالقدرة و  في حالة الرغبة 

 الجبهاتو  العدول عن الصياغاتإلى  تبرز الحاجة ،القانونية في مواجهة قوة القمع التي يستند لها النظامو  الدستورية
 متحدة متضامنة. ى وضرورة توحيد كافة القو  ،التجمعات الحزبية القائمةو 
   النخب، وال بد و  المنازعات بين األحزابو  أننا لم نعد نملك ترف الخالفاتالخالصة التي يمكن الخروج بها هي و

نستطيع أن نحقق الهدف الكبير وهو إنشاء نظام ديمقراطي سليم يكرس تداول حتى  أن نرسي وحدة وطنية جماهيرية
 كرامة اإلنسان المصري.و  الشفافيةو  ننعم فيه بالحريةو  السلطة

 الشخصيات العامةو  السياسية ى الدعوة الجتماع القو 
 شخصا 26عددها و  لكافة النخب الفاعلة 2006ديسمبر  3ساس هذا العرض دعوت الجتماع بمكتبي في أعلي 

للحق فقد تلقيت اعتذارا من شخصيتين كبيرتين فقد اعتذر ، و أصبت يومها بكثير من اإلحباط لقلة المشاركين لكنيو 
ذكر أنه فضل دائما وفي كل األوقات أن و  العمل من حيث المبدأم موافقته علي ما جاء بورقة غاألستاذ هيكل ر 
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أما المستشار  ،لذلك فهو ال يشارك في مثل هذه الفعالياتو  ليس كشخصية سياسيةو  يلتزم بصفته ككاتب صحفي
قد قدرت لهما ذلك أما بقية الغائبين و  نه ال يشارك في اجتماعات أو جهود حركيةإطارق البشري فقد قال بصراحة 

 .لم يصلني منهم أي اعتذارف
 الدعوة للعصيان املدني: الفصل الثاني

حفل تكريمي  الثورة علي األبواب فواصلت دعوتي في كلمتي يوم ى ومع ذلك لم يصبني اليأس ألنني كنت أكاد أن أر 
بالدور الرابع والذي حصلت فيه علي  الكبرى التي امتألت فيها القاعة  2008أغسطس  13بنقابة الصحفيين السبت 

 استأذنتو  شهادة تكريم صادرة من لجنة الحريات بالنقابة التي نظمها األستاذ محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات
لكنه جيل ، و نني من جيل آخذ في االنصرافإقلت و  في كلمتي بعرض هموم شيخ منصرف في بالد لم تعد كبالدي

 مسئولياتها الكبرى.و  ستعود لممارسة دورها الرائدو  عظمتهاو  بأن مصر ستسترجع حريتهالم يفقد إيمانه أبدا 
الذي دعوت فيه للمقاومة الشعبية و  اقترابه للنهايةو  انهيار نظام مبارك علىأوجزت فيها رؤيتي التي ركزت فيها و 

  .العصيان المدنيإلى  وصوال
   الديمقراطية في العصر الحديث و  أشكاال متقدمة من الحريةصر عرفت لست متخيال أو متمنيا، فمإنني وقلت

 .منذ ما يقارب قرنين من الزمان
 (انزل يا باشا) .يصيح فيه صيحته الشهيرةو  ستانةوكان الشعب يعزل الوالي الذي تعينه األ  
 .واستمر منعقدا كذلك رفض مجلس شورى القوانين قرار الخديوي بحله. 
   سعد زغلول ضد االحتالل البريطاني دة الزعيمبقيا 1919وقام الشعب بثورة.  
 نظر في مسالة نفقات إصالح اليخت الملكي المحروسة. و  وحاسب مجلس النواب الملك علي مخصصاته 
 ثورة شعبية عندما انحاز للجماهير إلى  الذي حولها ،يوليو بزعامة عبد الناصر 23حركة  بتأييدقام الشعب  وأخيرا

العرب في مكانة مرموقة لها وزن و  وضع مصرو  نجح في إعداد خطة طموحة للتنميةو  ،العالم العربيو  في مصر
 نهاء الشموليةإو  إن فاته إرساء نظام ديمقراطي، و الساحة الدولية علىمهابة كبيرة ، و نفوذ مؤثرو  ثقيل

 .انبطاحهاو  ضوء ما سبق هل يعقل أن يستمر تخلف مصر وتساءلت على
هذه اإلنجازات أن تتراجع لتعيش في القرون الوسطي وسط سلبيات خطيرة مثل بعد  ال تستحق أضفت أن مصرو  

يورثها و  قمة النظام وحده السلطة دون شريك علىعاما حيث يملك الجالس  60شمولية الحكم طوال و  الدكتاتورية
بل عقلية أمنية  ،شفافيةال و  ال ديمقراطيةو  ليس للقانون بال حريةو  تكون السيادة إلرادة الحاكمو  أحفاده؟و  ألبنائه
 قمعية.
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 .الدستور من اإلضراب حتى العصيان المدنيو  ال بد من مواصلة مسيرة التغيير في إطار القانون وأضفت بأننا 
 عمل وطني تنظيمي: الفصل الثالث

نشطة األال مواصلة إقسوة قمعه و  ن زكمت األنف رائحة فسادهأمام المعارضين لنظام مبارك المتهالك بعد ألم يكن 
 تنظيماتو  ما نشأ عنها من تشكيالتو  وهكذا وجدت نفسي منخرطا في نشاط كفاية ،االجتماعية ضدهو  السياسية

 .انتخبت عضوا في اللجنة التنسيقية بل اعتذرت عن ترشيحي منسقا عاما لهاو 
ة ال تخلو من أدخل مع قياداتها في مناقشات صريحو  بريل التي كنت معجبا بنشاطهاأ 6كما تواصلت مع شباب 

نشاء إفكرة  علىكما وافقت  .بين حركة كفايةو  بذلك تمكنت من حل الخصومة التي نشأت بينهاو  توجيه أو نقد
 .كنت عضوا فيهو  برلمان موازي 

 كاديميةأو  نقابيةو  المحاضرات التي عقدتها قيادات سياسيةو  االجتماعاتو  قيامي بالمشاركة في الندوات ىوتوال
  .توجيه االنتقادات لحكم مباركو  نشر المقاالتواصلت ، و بحثيةو 

منظمات لم أجد و  فنشأت عدة جماعات ،وأصبحت مشاركتي في ممارسة المعارضة بشكل مؤسسي أمرا ملحا
سقاط النظام، إطالما كان هدفنا جميعا هو  ،يديولوجيغضاضة في المساهمة في نشاطها رغم عدم التطابق األ

 العلميينو  طباءاألو  الصحفيينو  نقابات المحامينو  حزب الغدو  وان المسلميناجتماعات لإلخو  وحضرت مؤتمرات
 خالفه.و 

 جماعة نهضة مصر:

األستاذ سمير عليش الذي دعيت  موقبيل الثورة بدأت تتبلور بعض التجمعات نظمتها شخصيات وطنية أذكر منه
ورقة العمل  بإعدادلجماعة نهضة مصر وقام الدكتور أشرف بلبع  التأسيسيلمكتبه بالمعادي لحضور االجتماع 

حضر االجتماع األول عدد وافر من الشخصيات البارزة التي قابلتها و  السيدة ماجدة عبد الباري و  استقبلنا هوو  ىاألول
حسن نافعة و  ود الخضيري ممحو  السيد الغضبانو  محفوظ عبد الرحمنو  ستاذ سمير عليشألول مرة مثل األ

امين و  بو العال ماضي وحمدين صباحيأو  سحقأجورج و  سوانيعالء األو  وشخصيات صديقة مثل حمدي قنديل
 غيرهم.و  اسكندر

مع حفظ و  وفقا للترتيب األبجدي لنهضة مصر التأسيسيةشكلت الهيئة  2009أكتوبر  30وفي االجتماع الثالث 
مهندس حسين  ،سحاق، حسن نافعةإمين، جورج أل بهاء طاهر، جال ،بو العال ماضيأ ،براهيم يسري إاأللقاب من 

عبد  ،ىعبد الجليل مصطف ،سيد الغضبان، ضياء رشوان ،سمير عليش ،صبور، حمدين صباحي، حمدي قنديل
محمد السعيد  ،محفوظ عبد الرحمن ،ماجدة عبد الباري  ،فهمي هويدي ،فاروق جويدة ،علي السلمي الغفار شكر،
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عمال أ أن قلة منهم لم تشارك في  ىعل ،شرف بلبعأ ،يوسف القعيد ،الجمل ىيحي ،محمود الخضيري  ،دريسإ
 .ليها بعض النخب السياسيإبينما انضمت  .الجماعة

 جماعة العمل الوطني:

 ".جماعة العمل الوطني"إلى  االسمبعد عدة اجتماعات تم قبول اقتراحي بتغيير و  
بدأ المصريون يبحثون عن قيادات كاريزماتية تقود البالد ، و وفي هذه األثناء دخل الحراك الوطني مرحلة فاعلة

لم يفز أي زعيم نخبوي بهذه الثقة من الجماهير التي راحت تبحث في الظالم عن ، و الرفاهيةو  الديمقراطيةو  للحرية
 .وهنا أدركنا خلو الساحة السياسية من قيادات كاريزماتية تقنع جموع الثوار ،مسيطرةو  قيادة قوية وفاعلة

فراحوا يبحثون وسط هذا الظالم السياسي عن نجوم سياسية ساطعة بنورها المتأللئ في سماء الساحة فغلب علي  
مصريين بارزين علي الساحة الدولية بدال من الساحة الداخلية من الحائزين إلى  خيارهم النهج الرومانسي فتطلعوا

ربعة عقود خارج مصر أو عمرو أن عاشا قرابة ياللذمحمد البرادعي و حمد زويلأعلي جائزة نوبل الشهيرة مثل 
التي استطاع و  أمين عام الجامعة العربيةو  موسي الذي تصدرت سمعته الدولية بفضل توليه منصبي وزير الخارجية

نجازات هامة في صالح مصر إالداخل دون و  ن يسيطر علي الميديا في الخارجأمهارته في العالقات العامة و  بخبرته
 .االنحيازفريقيا وعدم أو  لعربيةواألمة ا

صحف  هجوم أقحمهالساحة محمد البرادعي الذي  ىعمرو موسي ليسبقهما علو  وسرعان ما خبا نور أحمد زويل
وتالطمت أمواج رومانسية ترشيح  مبارك في ممارسة العمل السياسي الجديد عليه دون أساس مقبول من الخبرة

 صياغة بياننا بلغة حمدي قنديل المؤثرة.إلى  عمل الوطني بعد أن توصلناعملنا في جماعة ال علىالبرادعي لتؤثر 
طرح اقتراح قيام ، و عشاء ليلة اليوم المحدد لوصول البرادعي لمطار القاهرة علىذكر أن الجماعة دعيت أوهنا 

 االنتظاركنت من بين من يفضلون ، و حاز ذلك موافقة عدد ال بأس من الحاضرينو  الجماعة باستقباله بالمطار
كنت بين من لم و  تواصله مع الجماهير،و  سلوب ممارسته في حقل السياسة الداخليةأو  يالبرادعفكر  الستشراف

ن يتحمل عناء أانطلقت سيارته دون و  ما لم يعلم أو لم يهتم بلقاء مستقبليهإعلمت أنه و  يذهبوا الستقباله بالمطار
 .التلويح بالتحية للمحتشدين الستقباله

ثيقة تمثل جماع فكر المشاركين و  علىالتوافق إلى  انتهت جماعة العمل الوطني 2009ء من أوائل نوفمبروفي مسا
 ياإلعالملقاه االعالمي حمدي قنديل ألم يعد الصمت ممكنا "إلى الشعب المصري بعنوان  ءفيها في شكل ندا

 .بالدور الرابع بنقابة الصحفيين أمام جمع كبير من المواطنين ضاقت بهم القاعة الكبرى بالصالة  ،الوطني الالمع
بدأ البيان بالقول: نحن الموقعين على هذا البيان نعلن أن و  وفتح الباب للتوقيع فوقعه عدد كبير من الحاضرين

نشهد الثروة محتكرًة ، رٍديالصمت لم يعد ممكًنا ونحن نشهد مع إخوتنا المواطنين ما آلت إليه أحوال البالد من ت
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في حين استأثرت قلة قليلة بمقدرات البلد ومواردها وهربت  ،متحافة مع السلطة، وتفاوًتا بين الطبقات زادت حدته
 بأموالها العامة إلى الخارج.

 دم.نشهد االحتكار يستأسد، وقانون منع االحتكار يجهض، والفساد يستشري في مفاصل الدولة، والشفافية تكاد تنع
نشهد تدنيا مزريا للرعاية الصحية، وانتشاًرا مقلًقا ألمراض الكلى  نشهد أنه لم يعد هناك تعليم ولم تعد هناك تربية،

 .والكبد والسكر والسرطان
 نشهد البطالة تتفشى، وأمل الشباب في المستقبل ينعدم.

قومية، وإسفاًفا في اإلبداع، وانحطاًطا في نشهد تمزًقا في اللحمة الوطنية ينذر بالخطر، وطمسا للهوية المصرية وال
 األخالق العامة، وازدياًدا متصاعًدا في معدالت العنف والجريمة.

ونسجل رفضنا للقصور الفاضح في إدارة الملفات السياسية الكبرى الخاصة بعالقات مصر بدول المنطقة والعالم، 
علق بالمخططات الصهيونية احتالاًل وعدواًنا واستيطاًنا وما يت وفي مقدمتها ما يتعلق بمحاوالت الهيمنة األجنبية،

 وسلًبا للغاز المصري، وما يتعلق باقتسام مياه النيل، وما يتعلق بالوطن العربي والصالت األفريقية.
 ونسجل رفضنا لضياع مكانة مصر بين األمم، وامتهان كرامة المصريين في الخارج بعد امتهانها في الداخل.

نتهاك حرية المواطنين بأدوات التسلط والقمع والرقابة والتنصت، وفرض قانون الطوارئ ألكثر من ونسجل رفضنا ال
والتعذيب في  ،ومنع التظاهر السلمي، وحظر قيام أحزاب جديدة ربع قرن، والسيطرة على اإلعالم الرسمي والخاص،

  .أقسام الشرطة
 ونسجل رفضنا للمضي في خطة توريث الحكم.

ونهيب بشعب  ،يلبي طموحات األمة تتم صياغته خالل مرحلة انتقالية في ظل حكومة وحدة وطنية ونطالب بدستور
مصر وقواه الحية أن يتصدى لهذه المهمة المقدسة من أجل نظام سياسي مصري جديد قادر على تحقيق آمال 

 األمة.
 ي قنديل في نهاية بيانه حل الجماعةوقد قوبل البيان بترحيب شديد إال أن المفاجأة المذهلة جاءت عندما أعلن حمد

 .قدرة زعيمها الدكتور البرادعيو  سبر غورو  ن يتبلور فكر الجمعيةأانضمامها للجمعية الوطنية للتغيير قبل و 
 الوطنية للتغيير: الجمعية

جديد فرضوا عليه رعاية نظام و  منزله دون دعوة منهإلى  لكن بعض من اعتبره بحسن نية المخلص الوحيد ذهبواو 
 صار المنسق العام لها.و  تأسيسهاشارك الدكتور حسن نافعة و  سمي بالجمعية الوطنية للتغييرا  

الحق أن هذه الجمعية ضمت و  ورغم النشاط الفذ لمنسقها العام األول الدكتور حسن نافعة الذي ما لبث أن استقال.
سلوب زعيمها في العمل أنها واجهت صعوبة كبيرة بسبب أال إ ،الناشطين من الشبابو  القياداتو  خيرة النخب
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ن البرادعي يشبه شمس أعضو بارز فيها  أطلقو  عدم اختالطه بالجماهير، فتركها عدد ملحوظو  السياسي الداخلي
 علىلبلورة موقع متميز  الفتقارهاشاركة فيها مبالدفء. أما العبد الضعيف فقد تباعد عن ال تأتيالشتاء التي ال 

 .العمل الوطنيطريق 
 موقعي يف املشهد السياسي:
ال و  أنتمي أني الو  األول هو قضية مصر اهتماميالنخب السياسية أن و  وهكذا أصبح معروف عند جميع الفصائل

لذلك كنت ضيفا ، و ساس المصلحة الوطنيةأ ىال علإال أؤيد أو أعارض موقف أي حزب و  أميل لحزب دون آخر
 الندواتو  حزب الغدو  حزب الوفدو  الحزب الناصري و  األحزاب من اإلخوان المسلمينندوات و  في كل اجتماعات

 دون أي حساسيات. المحاضرات ومجموعات العمل التي كانت تنظمها األحزاب أو النخب أو النقابات أو الجامعاتو 
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