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تقديم
 الوقت في األهمية بالغ موضوعاً جناحي عبدالله ستاذاأل يتناول

 وهو العالمي، الصعيد على أو العربي الوطن أو للبحرين بالنسبة الحاضر

 التناقضات تضع أن يجب التي الشعوب من لشعب الناريخية الكتلة

 على يتوقف التي التاريخية المهمات إلنجاز جانبا نويةالثا والتعارضات

 المجتمعي، أو االقتصادي أو السياسي لم، العا أو البالد مستقبل إنجازها

. نكون ال أر نكون أن الشكسبيرية: المقولة تلك أي

 مرت تاريخية مرحلة في غرامشي مقولة إلى جناحي األستاذ يعود

 الت أوربا عموم ها4 مرت التي المرحلة رهي الفاشية. لمواجهة إيطاليا ها

 التطور مستقبل يهدد حقيقيا خطرا والنازية الفاشية في وجدت

 الشيوعيين بين التصالح حد إلى ووصلت . . األوربية لألمم التاريخي

 الرأسمالي المعسكر وبين األول االشتراكي البلد وبين بل والرأسماليين،

الحقة. فترة في

 أمام ملياً بالوقوف المقولة هذه تعريب يريد جناحي كان وإذا

 هذه تحقيق إلى فيها دعا الذي الجابري عابد محمد كتور الد أطروحات

 العربي الوطن صعيد على أو المغرب في التاريخية المهمات إلنجاز الكتلة



 بأن القول نستطيع فإنا الفلسطينية، القضية المركزية، وقضيته

 قد التاريخية المهمات إنجاز أرادت التي الكبرى السياسية الحركات

 أو الشعب إمكانيات كل لحشد عينها، نصب المقولة هذه وضعت

 مختلفة التعابير وكانت بمجموعها، باألمة يحدق خطر لمواجهة األمة،

نفسه. المضمون في تصب ولكنها الشيء، بعض

 جزيرة في بالقبائل تحدق الخارجية التحديات كانت فحيث

 البيزنطية، إلى الفارسية اإلمبراطورية من النبوية، الدعوة قبيل العرب

 الحبشي أبرهة حملة في األمة قلب واجه الذي الكبير التحدي إلى

 لتوحدهم، رسعيهم الجزيرة عرب تاريخ إلى ترمز التي الكعبة لتدمير

 يكون وان توحيدية، اإلسالم دعوة تكون أن الطبيعي من كان فقد

 محمد للنبي األكبر الهاجس هو المشتركة القواسم عن التفتيش

 صفحة وفتح والتسامح التغاضي حد إلى األمر ووصل وصحبه..

 فتح إلى وصلنا أن إلى الدعوة.. مراحل من مرحلة كل في جديدة

 أبي بيت دخل من قومه لتوحيد محمد للنبي الشهيرة والمقولة .مكة.

. آمن فهو سفيان

 تلك المسلمون حقق وحدتهم.. العرب حقق التاريخية بالكتلة

 ربوع إلى اإلسالم نشرت ثم األمة، وحدت التي الكبرى االنتصارات

 وحدتهم.. تحقيق عن القوم عجز وعندما القدم... م العال من واسعة

 في المشرق بلدان وسائر فلسطين يحتل وان يتغلب أن للخصم أمكن

 الثامن القرنين في اإلسالمي العربي التاريخ عرفها التي الفرنجة حمالت

 طوائف أمراء يحكمها المنطقة باتت عندما ..للميالد. العاشر حتى



 أن بعضهم يتردد لم بل مشترك.. قاسم إلى الوصول عن عاجزون

وبغداد!! . عكا. دخول مهمة عليه ويسهل العدو لخدمة نفسه يجند

 العهد في الشيوعية األممية مرحلة في جاء قد غرامشي كان وإذا

 على ستالين دشنها التي الكبيرة اإلبادة حمالت وعاصر الستاليني،

 الحزب لخلق شيوعية تاريخية قيادات ضد الحزبي التطهير مستويين:

 كافة قبل من للحزب العام واألمين للزعيم الوالء المطلق الحديدي

 العالمية، الشيوعية الحركة صعيد وعلى االشتراكي البلد في القيادات

 آخر جانب ومن الشيوعية، للحركة والء لستالين الوالء أصبح حيث

 للفالحين اإلعدامات من الواسعة الحمالت بتلك الطبقي التطهير

 التعاونيات لصالح أو الدولة لصالح أراضيهم عن للتخلي الرافضين

 العمال تحالف في اللينينية المقولة عن متخليا وبالتالي الزراعية..

 كان فقد الروسية.. الثورة في الزاوية حجر شكلت التي لفالحينوا

 مواقفه من الكثير تهتز أن دمقراطي بلد في يعيش لشيوعي الطبيعي من

 الحركة تعيشه الذي للمأزق مخرج عن يفتش وان والتنظيمية السياسية

 االشتراكيين بين العمالية الحركة داخل الصراع في تتذبذب وهي

 ضد والصراع الثانية( األممية واحد: رحم من )الخارجين والشيوعيين

 أطلت حيث األوربي الصعيد وعلى اإليطالي الصعيد على المال، رأس

 ووجد النازية.. أتون في نفسها ألمانيا وجدت أن بعد موسيليني فاشية

 هتلر دبره الذي األلماني الرايستاخ حريق أن الطليان الشيوعيون

.روما في نفسه يعيد قد للشيوعيين



 قادها التي الصينية الثورة من التاريخية التجارب على نعرج لن

 االحتالل خالل وطرح تونغ ماوتسي وزعيمه الشيوعي الحزب

 الصراع مؤجال المحتلين، لطرد الواسعة الوطنية الجبهة مقولة الياباني

 التي الفيتنامية التجربة إلى المركزية.. والحكومة شيك كاي شان ضد

 كل وجندت منه" "هوشي وقائده الفيتنامي الشيوعي الحزب قادها

 النصر ليحقق األمر بداية في الفرنسيين المحتلين لطرد الشعب إمكانيات

 في األمريكان المحتلين لطرد ثم التاريخية، فو" بيان "ديان معركة في

 العظمى بالقوة النكراء الهزيمة ملحقة سايغون.. تحرير أبرزها مالحم

 والعسكريين السياسيين القادة نفوس في فيتنام عقدة تاركة . لم. العا في

 ثم الصحراء.. عاصفة معركة في بوش منها حررهم حتى األمريكان

الحواسم!!! معركة

 فالثورة واإلسالمية.. العربية بتجاربنا االستعانة لنا كان وإذا

 مما . نموذج. إيران بشاه أطاحت التي اإليرانية والثورة نموذج، الجزائرية

 من الكبيرة المهمة لهذه يتصدى من يعفي ال لكنه المقولة.. أهمية يؤكد

 أي الذاتي، العامل مع بتالقحها التي الموضوعية الظروف دراسة

 ساعة وتقريب التاريخية الكتلة تشكيل إنجاز عملية لتسهيل الوعي،

 على تسير أن تستطيع تاريخية قيادة برزت إذا الشعب لذلك النصر

المنشودة. األهداف أو الهدف إلى للوصول األلغام دروب

 وفي جناحي.. داخل يتنازعان والمثقف السياسي كان وإذا

 الحركة عاشتها التي بالتحوالت مسكوناً للبحرين.. الخاصة الظروف

 دشنه الذي السياسي وباإلصالح جهة، من الديمقراطية السياسية



 العتمة شديدة مرحلة بعد برزت- بحيث ثانية، جهة من الملك جاللة

 التفيت عوامل من الكثير خاللها وتولدت قرن، ربع من أكثر امتدت

 األسرة بين التاريخية المصالحة تحقيق إمكانية والمجتمعي- السياسي

 مكونات كل وبين والسنة، الشيعة بين الشعب، وجموع الحاكمة

 وتجنيس واالثني العرقي التمييز سياسة عن التخلي بفضل المجتمع

 كان فقد المواطنة.. في حقهم من عقودا حرموا الذين البدون المواطنين

 الديمقراطي الوطني العمل جمعية تشكيل في يسهم وهو الطبيعي من

 الليبرالي الوطني الديمقراطي للتيار رافعة تكون أن أرادت التي

 القرن من الخمسينات في الوطني تحاداال تجربة يستلهم أن بمجموعه،

الماضي.

 تعيد القديم الحرس قوى كانت اإلصالح.. مسيرة من عام بعد

 والمصالحة باالنفراج السياسية القوى ألهت أن فبعد أوراقها.. ترتيب

 هندرسون سجون من للخارجين االستقبال وحفالت المبعدين وعودة

 فبراير من عشر الرابع في الصاعق هجومها شنت فليفل. وعادل

 ٢٠٠٢ عام بدستور اإلصالحية الحركة على الطريق لتقطع م٢٠٠٢

 المجتمع قوى بين أسفين وتدك الوطنية الساحة إرباك لتعيد م.

 أي في السياسي الصراع بأن السياسية القوى لكل قائلة والحكم..

 الحسابات على وإنما الحسنة النوايا على يستند أن يجب ال مجتمع

 أو القوى كل حشد يجب التي األساسية بالقضايا الوعي وعلى الدقيقة

 المنحة، الدستور معركة مؤقتاً السلطة- وكسبت . لكسبها. الفرص

 كل الحائط عرض ضاربة - وباشرت به، مسلماً واقعاً اعتبرته عندما



 شورى لمجلس انتخابات إلجراء والشعبية السياسية االحتجاجات

 البريطانية الخارجية وزير تبريكات له تشفع لن .منتخب. نصفه

 أقام الذي بوش مباركة وال العراق.. أطفال بدماء يده الملطخة

 متاحف وهويشاهد العراق تحرير نخب وشرب النصر احتفاالت

 األمريكية الغزو قوات إشراف تحت تحترق العراق ومكتبات العراق

وأمة!! شعب ذاكرة إلبادة -

 مطلوبة هي كما .البحرين. في مطلوبة التاريخية الكتلة تزال ال

القومي. الصعيد وعلى العراقي.. الصعيد على

 يفرضان بأنهما يرى سببين إلى جناحي عبدالله األستاذ يتطرق

التاريخية: الكتلة لتحقيق العمل الجميع على

 التيارات عليها تتفق وطنية ثوابت وجود ضرورة : األول

 الطائفي االحتقان إزالة في تتمثل والحكم، والطبقات والقوى

 على والعمل الحقة، المواطنية وتكريس الفعلي التصالح إلى والوصول

 رازالد إلى يذهب حينما الحد أو الرفاع قاطن لدى الغربة حالة إزالة

 يسود الذي الالشعور أو الشعور ويزول صحيح، والعكس سترة أو

 المدني المجتمع أر الحكم لموسسات انتخابات أو تعينات أية قراءة عند

 حالة هكذا في التقييم أن بمعنى حزبيا، أو طائفيا األسماء تفرز والذي
 وسلبياً، تعصبياً بل موضوعي غير تقييماً يكون وتعبوية وتربوية نفسية

 التقييم من بدالً حزبه أو طائفته من باعتباره الفرد إلى فيه المرء ينحاز



 كان ما إذا المؤهلة والشخصية والمقدرة للكفاءة ينظر الذي العلمي

ومقدرة. كفاءة أكثر البديل

 بضرورة المؤمن تجاهاال األول البالد، في اتجاهين وجود الثاني:

 أو للطائفة الذاتية المصالح حساب على الوطنية الوحدة تكريس

 الطوائف وفي الحكم في موجود وهو التيارات، أو األحزاب

 يتحقق لن وبقاءه مصلحته بأن يرى الذي اآلخر واالتجاه والتيارات..

 على ذلك أكان واالحتكاك والفرقة الطائفي االحتقان بوجود إال

التيارات. أو الطوائف في أو الحكم في رموز صعيد

 لتحقيق الوطن صعيد على التاريخية للكتلة قائمة الحاجة زالت ال

 سياسية في يسير يزال ال الحكم أن وجدت التي الوطنية الوحدة

 القانوني وغير العادل غير التوزيع عبر الشيعية الطائفة من الخوف

 وفي النيابية.. وبعدها البلدية االنتخابات خالل االنتخابية للدوائر

 األمني الهاجس أن الحكم برهن دستور عبر الشعب من الخوف سياسة
فيه. متحكماً يزال ال

 القوى كل صعيد على التاريخية للكتلة قائمة الحاجة تزال وال

 الدستور افرزها التي الكبيرة اإلشكالية لمعالجة والمجتمعية السياسية

 وابتعد التنفيذية، السلطة رحمة تحت السلطات كل وضع الذي المنحة

 حيث جميعا السلطات مصدر الشعب الدستورية: المقولة عن كثيرا

 الخمسينات في الوطنية الحركة طرحتها التي الشعارات كل سنعيد أننا

 القرار صنع في الحقيقية الشعبية كةالمشار بضرورة المنصرم القرن من



 رإقامة التنفيذية، السلطة ومحاسبة العام، المال على والرقابة السياسي

 على الدستورية الملكية أجل من العمل أي والمؤسسات.. القانون دولة

العريقة. الديمقراطية غرار

 المهمة، هذه تحقيق عن الحاضر، الوقت في عاجزين، كنا وإذا

 فقد أعيننا، أمام مائالً يكون أن يجب الهدف هذا فإن عديدة، ألسباب

 القوى بعض كسبت عندما دستورها تمرير في السلطة نجحت

 األخرى، الطائفة خطر من بالتخويف جانبها، الى والمجتمعية السياسية

 المعلنة والرواتب المالية باإلغراءات أر المؤقتة، الصغيرة بالمكاسب أو
البرلمان!! ألعضاء مسبقاً

 وإضعاف المجتمعية الجمعية اإلرادة لتأسيس مطلوبة التاريخية الكتلة

 الواحد.. الوطن أبناء صفوف في الفرقة أسفين لدك الرامية المحاوالت

 كل أمام شاخصاً يكون أن يجب ما وهذا جناحي... يقوله ما وهذا

 كل ومن الطائفتين أبناء ومن السياسية التنظيمات كل من المخلصين

 من المزيد يحقق لن الشعب فهذا القومية، المنابع كل من الوطن أبناء

 التي الضيقة المذهبية األطر تتجاوز حقيقية وطنية بوحدة إال المكاسب

.الخاصة لمآربه تحقيقاً البعض فيها يرى قد

 النعيمي محمد الرحمن عبد
الديمقراطي الوطني العمل جمعية رئيس



 التاريخية" "الكتلة مقولة تضمنت والتي نشرتها التي المقاالت أثارت

 المفكر عربياً بيئها والذي غرامشي أنطونيو اإليطالي المفكر من المقتبسة

 بعضها والمجادالت، الحوارات من جملة الجابري عابد عحمد العربي

 في السياسية الساحة على األطروحات هذه مثل وجدة بجدية أشاد

 اآلخر وبعضها الوطني، العمل ميثاق على التصويت بعد البحرين

 الراهن السياسي للواقع عملية وغير مثالية التاريخية الكتلة مقولة اعتبر

 في حاصل هو كما األساسية مقوماتها تستكمل لم حيث البحرين في

 جوهر عن قليال ابتعد اآلخر والبعض المحتلة، الفلسطينية األراضي

ذاتهاً. المقولة منها اقنبست التي المصادر في يشكك وأخذ الفكرة

 وعقله إرادته استخدام ودون البعض يتبنى أن له يؤسف ما أن غير

 لعشيرته ينتمي صاحبه أن بمجرد لرأي النقدي تفكيره وأدوات

 دون آراء وراء واالنجرار األعمى التعصبي السلوك يكمن وهنا الحزية،

 ولن عقيماً حواراً يخلق الذي األمر وعقالنيتها، صحتها بمدى التفكير

 من الماضوية العصبويات عن بعيداً األفكار مع اإليجابي التفاعل يتم

 ومرد لمجتمعنا. واقعية أكثر أفكار وإيجاد نسفها أو الفكرة تقوية أجل
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 تراكمت التي القديمة المعرفة على االتكاء هو العقالني غير السلوك هذا

 أن عليه يفرض آنذاك الواقع كان حينما سابقة فترة في البعض لدى

 تأسيس إلى تهدف مركزية تثقيفية خطة ضمن مرجعاً أو ككاباً يقرأ

 آفاق تكن لم ولذلك ذاك، أو التيار لهذا مشتركة وأيديولوجية وعي

 حتى والمدارس، والنظريات االتجاهات كافة على المفتوحة القراءة

 العقل ولخلق الذهن إلثارة تشجيعها يتم أو مسموحة المضادة،

 واحد اتجاه في محصورة التثقيفية الترية كانت أيضا ولذلك النقدي،

 وبقيت معينة، أليديرلوجية التعصب هو محدد هدف إلى وللوصول

 على اإلطالع أو فيها النظر إلعادة محاولة دون الفكرية الموروثات هذه

 الشفاهية الثقافة على االعتماد واستمر والفلسفة، الفكر في الجديد

والموقف. الرؤية لتحديد والسمعية

 أعاله إليها اإلشارة سبق ما الفرازات ونتيجة ثان جانب ومن

 ربطها أو التنظير أو العميق الفكر عن بعيدة السياسية المسألة أصبحت

 من نوعاً يخلق الذي األمر وهو والمعرفية، والنظرية الفلسفية باإلبعاد

 كانت سياسية عملية، مسألة ألية دي التجدي النظري للبعد الالمباالة

 أصحاب لدى موجودة عامة حالة وهي اقتصادية، أو اجتماعية أو

 التيارات قيادات لدى موجودة هي مثلما الرسمية األجهزة في القرار

 العامة التوجهات هو فالسائد المدني، المجتمع ومؤسسات السياسية

 أكانت النظرية المناهج على تعتمد راستراتيجية تخطيط وجود دون

 للدولة االقتصادية التوجهات المثال، سبيل على وخذ قديمة، أو حديثة

 الشأن في السياسية التيارات قبل من تطرح التي المقترحات أو
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 االقتصادي للفعل الفعل ردود على تعتمد فجميعها االقتصادي،

 حول الحوارات إثارة تتم أن دون اللحظوي، السياسي االجستماعي

 خلق أجل من التوجهات، لهذه المنهجية أو المعرفية أو النظرية الرؤية

 واضحة رؤية وتشكيل التنظير على يؤكد عام رأي أو مجتمعية ثقافة

 الريغانية االقتصادة فالسياسات االستراتيجيات، في تغيير ألي

 في الواقع أرض على تفعيلها قبل بدأت مورست التي والتاتشرية

 معينة اقتصادية مدرسة على واالعتماد شادواالستر األكاديمية المنتديات

 )مدرسة سبقتهم التي للحكومات االقتصادية الررية مع متعارضة

 ثم ومن الكينزية المدرسة عن االبتعاد وتم شيكاغو-فريدمان(

 الجامعية، المناهج في دورها تأخذ الجديدة االقتصادية الفلسفة أخذت

 الفلسفة لصالح الجامعات هذه في المنظر األكاديمي الطاقم تغيير وتم

 بدأت وحينها االقتصاديين، المستشارين مع الحال وكذلك الجديدة،

تها.وآليا ببرامجها تصاغ الجديدة ةقتصادياال السياسات

 في رخاصة التاريخية الكتلة مقولة في تشكيكاً البعض أمار لقد

 األحكام إصدار في اآلخر البعض استعجل كما الغرامشي، مصدرها

 وتبيئتها الفكرة لهذه الجابري عابد محمد المغربي المفكر تبني حول

 وتقوية المغربي اليسار ضرب هو هدفه أن واعتبار مغربياً أو عربياً

 الزمنية الفترة عن البحث يتم أن دون المغرب، في اإلسالمية التيارات

 كانت فترة وهي التاريخية( )الكتلة فكرة الجابري فيها طرح التي

 مثلما المغرية سيةالسيا السلطة عن بعيدة اليسارية واألحزاب التيارات

 ولم أيضاً عنها بعيدة سالميةاإل السياسية واألحزاب التيارات كانت



 غير الرأي هذا وألن المغربي. السياسي العمل ساحة في فعل لها يكن

 لدى وخاصة له، القارئ المتلقي على أثر قد والمستعجل الدقيق

 نزيل أن المفيد من فإنه الشفاهية، والثقافة الحزبية العشيرة أصحاب

اللبس. هذا

 حق وهي التاريخية، الككلة حول طرحت التي الرؤى عن وبعيداً

 مع التحالفات تجاه الفكرية المرجعيه على تعتمد رؤى وهي ومطلوب،

 على رمطروحة معروفة مرجعية وهي اإلسالمية، السياسية التيارات

 القرن من التسعينات في الدستوري التضال إبان السياسية الساحة

 في االنتقالية المرحلة وفي اآلن مطروحة هي مثلما البحرين في الماضي

 التيارات قبل من العربية الساحة على مطروحة هي كما تماما بالدنا،

 في هنا فإننا الرؤية هذه عن بعيداً وتونس، والمغرب مصر في الشيوعية

 التي المصادر في التشكيك هذا مثل نزيل أن فقط ملزمون المقام هذا

 بأن اعتقادنا رغم التاريخية( )الكتلة لفكرة تطرقنا عند عليها اعتمدنا

 وتقليديتها شكلها في وليس وروحها جوهرها في تكمن الفكرة أهمية

أخرى. دولة أي من أو المغرب أو إيطاليا من أكان ومصدرها

 عن للبحث الكتاب هذا من األول الفصل خصصت ولهذا

 التاريخية الكتلة مقولة غرامشي أنطونيو فيها طرح التي المناسبات

 المستمر رتشكيكه النظرية عاتهوقنا بل رؤيته تغيير في الفكرية ومرونته

للماركسية. الجامدة للقوالب



 عابد محمد العربي المفكر آراء إلى الثاني الفصل في وتطرقت

 لهذه وتبيئته وتبنيه طرحه وتاريخية التاريخية الكتلة بشان الجابري

 الكتلة فكرة من العربية األحزاب بعض مواقف إلى إضافة المقولة،

التاريخية.

 الكتلة اتجاه رؤيتي طرح إلعادة خصصته فقد الثالث الفصل أما

ومحدداتها. ومتطلباتها الموضوعية رضرورتها البحرين في التاريخية

 بعد وخاصة الراهنة الدولية الحالة على فيه ركزت الرابع والفصل

 والسياسية الفكرية المرجعيات وانتهاء االشتراكي المعسكر انهيار

 السوفيتي، للمركز تابعة كانت التي التقليدية الشيوعية لألحزاب

 فشلت التي واإلسالمية واالشتراكية القومية بنماذجها العربية رالحالة

 التطبيقية وتجاربما بنماذجها أيضاً اإلسالمية والحالة بيقاناً، —تط في

 جميع على وتحدياتها العولمة وحالة تها،تطبيقا في والفاشلة المتعددة

 ضرورة تفرض والتي الثالث لم العا دول في االجتماعية الطبقات

 العرلمة، استحقاقات لمواجهة التاريخية الكتلة تحقيق في الجدي التفكير

 إمبريالية قبل من القادمة والمعارك م،٢٠٠١ سبتمبر ١١ بعد ما وحالة

 دولية مستجدات أمام التاريخي عدوها انهيار بعد نفسها رأت أمريكية

 جدد أعداء وخلق العالمي للنظام جديد جذري تغيبر إلى بحاجة جديدة

 السياسية بمحطاتها المحلية الحالة وأخيرا معهم. والصدام الصراع يستمر

 وبنية التاريخية، الكتلة فكرة جوهر السياسية القوى فيها جسدت التي

 بالشكل تها استمراري مقومات وهشاشة الراهنة السياسية األحزاب

وفكرياً. وبرنابجياً جماهيرياً فاعالً رقماً تكون أن تتمكن الذي



 نشرتها وأن سبق التي المقاالت لبعض خصصته األخير والفصل

التاريخية. بالكتلة والخاصة

 وصادق شكري عميق أسجل أن إال المقام هذا في يسعني وال

 وأخص إدارتها، ومجلس الديمقراطي الوطني العمل لجمعية امتناني

 الكتاب، هذا مقدمة بكتابة تفضله على الجمعية رئيس بالذكر

 الصديق ولألخ الجمعية، عضوة علي، فتح ناهد الفاضلة ولألخت

 عضوي حسين فهد الناقد الصديق واألخ العجمي أحمد الشاعر

 وعنايتهم الكتاب لمسودة متابعتهم وكريم تعاونهم جميل على الجمعية،

 واالمتنان والشكر المطلوب، الفني بالشكل وإصداره إخراجه في

 أيضاً الجمعية عضو هاشم جمال الصديق األخ المبدع للفنان موصول

 جديداً شيئاً أضفت قد أكون أن متمنياً الكناب، لغالف تصميمه على

البحرين. في السياسية للمكتبة

م. ٢ ٠٠ ٤ مايو ا
جناحي الله عبد
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األول الفصل

دوماً المتجدد المفكر غرامشي
 صنميته وال مرونته في تكمن غرامشي أنطونيو أفكار قراءة متعة إن

 ومواقفه قناعاته تغيير سرعة في الجميلة وقدرته الماركسية النظرية تجاه

 موقف نقد في استعداده بل إيطاليا، في جديد سياسي حدث أي أمام

 األحداث تجاه والرؤية الموقف تغيير ضرورة في المستمرة ودعوته حزبه،

 ظل في يحدث كان ذلك وكل إيطاليا، بها تمر كانت التي السياسية

 فكرة كانت وإذا المرحلة. تلك في حاد وسياسي أيديولوجي استقطاب

 وخاصة اإليطالي التاريخ مع تعامله تجاه تركزت قد لديه التاريخية الكتلة

 تدريجيا تنمو كانت الفكرة هذه بذور أن إال اإليطالية، الوحدة حول

 من ولذلك اإليطالية، السياسية والمنعطفات المحطات كافة أمام لديه

 تجاه غرامشي رؤية في والتغييرات التطورات هذه نمو تتبع المفيد

 من يتحرر كان كيف و إيطاليا، في االجتماعية الطبقات أو األحزاب

المحطات. هذه أمام الوطنية التحالفات تجاه الجامدة الرهبنة

 رؤيته فيه طرح حزبه، جريدة ي م ١٩٢١ عام نشر مقال ففي

 الذي االشتراكي الحزب رحم من شيوعي حزب والدة أهمية حول
الطبقة ويقود الصفوف يتقدم أن بهدف وذلك فيه، عضواً كان
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 الطبقة فيه: جاء السياسية، المعركة في قائدا يصبح وألن العاملة،

 القادرة الوحيدة الطبقة كونها وتؤكد البالد، تحكم أن تريد ملةالعا

 التي المشاكل حل على )األممية( والدولية الوطنية وبمؤسساتها بوسائلها

 حشود إطار ضمن الشيوعي الحزب إن العامة، التاريخية الحالة تطرحها

 يريد االنتخابية، البرامج خالل من سيتحدد الذي االجتماعية القوى

 العملية في ضرورية مرحلة وهذه العاملة، قوته عد ويريد حشده، تمييز

 تأسيس وإلى البروليتاريا( )ديكتاتورية إلى تقود إن يجب التي التاريخية

. العمالية الدولة

 يرفض نراه م ١٩٢٣ مايو في أي الكالم، هذا من سنتين وبعد

 اندماجية محاولة أية تخريب ويحاول بل االشتراكيين مع االندماج حتى

 بشكل وتمييزها حركته إبراز أجل من واالشتراكيين الشيوعيين بين

يقول: تولياتي صديقه إلى منه رسالة ففي فاضح،

 الكلمات بين الحاد التناقض إبراز هي االشتراكية المشكلة "كانت

 مضار بتبين األممية نصحتنا وعندما االشتراكيين، الزعماء عند والوقائع

 ذلك فعلت الحزبين( بين الموحدة الكتلة )شعار اليمينيين االشتراكيين

 الحالة في مستحيال أصبح االندماج كون توقع السهل من كان ألنه

 عن واستبعادهم أنفسهم تنظيم من االندماجيين نمنع أن علينا القائمة،
الشبابي"(. واالتحاد القيادي المركز

 االشتراكي الحزب داخل بومها موجوداً كان الذي اليساري التيار هو االندماجيون: - *
 كان الذي )الدفاعيين( تيار أمام هزم التيار هذا ولكن الشيوعيين مع لالنصهار والمؤيد

 الشبابي االتحاد فهو الشباب اتحاد أما االشتراكي، الحزب زعماء و)فيال( )نيني( يقوده

االندماجيين. اتجاه يتبنى كان الذي االشتراكي
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 ففي تياره، ويخطأ بل مواقفه، عن غرامشي يتراجع فقط عام بعد

 في فيها: يقول م١٩٢٤ فبراير في رتيراشيني تولياتي إلى له رسالة
 حول وصحيحة دقيقة اطروحات وضع يجب السياسي الميدان

 عامي ففي المقبل، لتطورها المحتملة والمرحلة اإليطالية، األوضاع

 الممكن من إنه الرسمي، المفهوم هذا للحزب كان ١٩٢٢-١٩٢١

 خطأ في اليوم سنقع أننا لي ويبدو عسكرية، أو فاشية دكتاتورية قيام

 تقويم يجر لم عندئذ السابق، الخطأ بذلك االرتباط أوثق مرتبط آخر

 الصراع كان) الصناعية البرجوازية عند والكامنة الصامتة المعارضة

 يجر ولم الفاشية، ضد العدوة!( الطبقة باعتبارها البرجوازية. مع حادا

 استعراض جرى بل ديمقراطية. اشتراكية حكومة قيام باحتمال التفكير

فقط: الممكنة الثالثة الحلول هذه

احتماال(. األقل الحل )وهو البروليتاريا ديكناتورية - ١

الصناعية البرجوازية لحساب األركان رئاسة وديكتاتورية _ ٢

والبالط.

الفاشية. وديكتاتورية — ٣

 إلى وقادنا السياسي نشاطنا تقييد إلى يرمها أدى المفهوم هذا

 الوليدة المعارضة حساب يحسب ال مجددا واآلن، جمة، أخطاء

 أكثر بطاع الجنوب في تبرز التي تلك خاصة الصناعية، للبرجوازية

 القومية. المسألة مظاهر ببعض تتعلق فإنها وبالتالي باإلقليمية، تعلقاً

 يأتي أن ويجب يمكن البروليتاري االنبعاث بأن القائل الرأي بعض هناك



 حالة في إنه ذلك، من العكس على أعتقد، إني حزبنا. صالح في فقط

 العاملة الطبقة أكثرية وإن أقلية، حزب زال ما حزنا سيكون االنبعاث

 الديمقراطيين البرجوازيين لدى مازال وأنه اإلصالحيين، مع ستذهب

يقولونها". كثيرة كلمات الليبراليين

 الفعل ردود واضح بشكل المستوعبين المفكرين من غرامشي إن

 في تمثلت التي الردود تلك حزبه، وباألخص الشيوعية، لألحزاب السريعة

 للحركة المدى طويلة االستراتيجية تخدم ال وقرارات مواقف اتخاذ

 تجاه الشيوعيين حساسية حول رؤيته طرح المثال، سبيل فعلى التقدمية.

 إن مطلقة، بصراحة رأيي لكم أقول فيها: قال رسالة في االشترأكيين

 منعانا اللذان األمران هما حزبنا بجماهير اتصالنا وضآلة التنظيمي ضعفنا

 اخترعناها التي والمفاهيم النظريات كل إن الكومنترن، قرارات قبول من

 الخارجية األسباب حول آخر مقام وفي . لضعفنا نتاجاً إال تكن لم

 إناا إال ليس يمزقه الشك يدع من إن يقول: األحزاب لنشكيل

. سخيفا

 التي والتبرير التفكير لبنية النقدية الجريئة اآلراء هذه جملة إن

 في الراهنة السياسية مرحلتنا عن تماماً المختلفة المرحلة تلك صاحبت

 ليتم نفسه التاريخ أعاد وتبريرات آراء لهي العربي الوطن أو البحرين

 في السياسية الجمعيات تشكيل إبان السياسية الساحة على طرحها

 التي األولى واالندفاعة السري الحزبي للعمل النهاية وبداية البحرين

 جميع تذويب بهدف تنفيذها الديمقراطي الوطني العمل جمعية حاولت

 علني ديمقراطي حزبي إطار في والقومية اليسارية السياسية التنظيمات



 عمقها في التي التبريرات من كثرة آنذاك طرحت حيث واحد،

لرفاقه. غرامشي يفضحه كان ما ذاته هو عنه المسكوت

النظرية: وأسسها أرضيتها التاريخية، الكتلة
 رؤيته يطرح المنظور التوقع بعنوان غرامشي ألنطونيو دراسة في

 حول الطويلة دراسته من جزء وهي الحديثة، والدولة السياسة حول

 التاريخية، للكتلة النظرية األرضية يؤسس وفيها ميكايي مالحظات

 أي سية،السيا القوى عالقة هي تالية لحظة هناك بأن يؤكد حيث

 إليها وصلت التي والتنظيم الذاتي والوعي التجانس درجة تقييم

 بدورها اللحظة هذه تحليل ويمكن المختلفة، االجتماعية المجموعات

 اللحظات مع منسجمة مختلفة ودرجات مستويات إلى وتقسيمها

 التاريخ. في اآلن حتى ظهرت كما الجماعي، السياسي للوعي المختلفة

 )بواجب( التاجر يشعر إذ االنعادة، اللحظة هي اللحظات هذه أول

 الصانع مع التآزر )بواجب( والصانع اآلخر، التاجر مع التآزر

 أن أي الصانع، مع بتآزر يشعر ال الزال التاجر ولكن الخاآلخر...

 الجماعة ضمن تنظيمها وبضرورة التجانسية، بالوحدة شعوراً هناك

 االجتماعية بالجماعة شعور هنالك ليس ولكن الواحدة، المهنية

 المصالح بتآزر الوعي فيها يحقق التي تلك هي الثانية اللحظة األوسع.

 االقتصادي الميدان في ولكن االجتماعية، الجماعة أعضاء كافة بين

 على فقط ولكن الدولة، مسألة تطرح اللحظة هذه ومنذ البحت.

 المسيطرة، بالمجموعات سياسية-قانونية مساواة إلى الوصول أرضية
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 تعديلهما وربما واإلدارة، التشريع في ركةالمشا بحق للمطالبة نظرا

 اللحظة هي الثالثة اللحظة القائمة. األطر ضمن ولكن واصالحهما

 بنحوها االقتصادية الذاتية المصالح أن وعي إلى الوصول فيها يتم التي

 االقتصادية للمجموعة االقتصادية الحلقة تتجاوز والمستقبلي الحاضر

 أخرى مجموعات مصالح تصبح أن عليها، يجب بل ويمكنها، البحتة،

خاضعة.

 تمثل والتي السياسي، الصعيد على تبلوراً األكثر المرحلة هي هذه

 المرحلة وهي المعقدة، الفوقية البنى دائرة إلى البنية من الواضح االنتقال

 التي والمرحلة )حزباً( سابقاً بذرت التي األيديولوجيات فيها تصبح التي

 تتجه حتى يستمر صراع في وتدخل األيديولوجيات هذه فيها تتواجه
 على منها لمجموعة واحداً تركيباً أو األيديولوجيات، هذه إحدى

 المساحة كل في تنتشر وأن نفسها، تفرض وأن تسود، أن باتجاه األقل،

 وحدة إلى باإلضافة والوجدانية، الفكرية الوحدة إلى مؤدية االجتماعية

 المحيطة، المسائل كافة بذلك واضعة والسياسية، االقتصادية األهداف

 على بل االقتصادي، المستوى على ال الصراع، حولها يدور والتي

 سلسلة على أساسية اجتماعية مجموعة هيمنة فارضة )شامل( مستوى

 إنها أساس على فعالً ولةالد فهم يتم وعندئذ التابعة، المجموعات من

 األقصى للحد المالئمة الشروط يخلق أن عليه خاصبمجموعه، جهاز

نفسها. المجموعة توسع من

 عن يتكلم غرامشي بأن الكالم هذا نقرأ ونحن نستوعب أن علينا

 تصبح ألن تركيزه كل وأن العشرين القرن من الثاني العقد ظروف



 الثالث اللحظات فان لذلك الكتلة، لهذه القائدة هي العاملة الطبقة

 للحركة الثالث المراحل في تتمثل وحللها غرامشي طرحها التي

 الت اللحظة م المهنية النقابية أو االقتصادية المرحلة وهي العمالية،

 أرضية على العامة مصالحها عن دفاعا العاملة الطبقة فيها تتآزر

 ووسائلها بقواها قادرة قائدة كطبقة نفسها تطرح أن دون سياسية

 الثالثة واللحظة األخرى، الطبقات مشاكل وحل مواجهة على الذاتية

 العاملة الطبقة تضع التي الكامل )الثوري( الوعي بروز لحظة هي

 حل في سهامباإل الكفيل حزبها وتخلق التحالفات مركز في نفسها

األخرى. الطبقات مشاكل

 في الليبراليين و بل واالشتراكيين الشيوعيين حتى أو الجابري إن

 بعيداً الفكرة هذه بجوهر يسترشدون اخذوا قد العشرين القرن أواخر

 بكتلة المجتمع قيادة إمكانية مع ويتعاملون العاملة، بالطبقة عالقتها عن

 لم وإن حتى االجتماعية والطبقات والتيارات القوى فيها تنخرط

 متطلبات إنجاز وبعد النهاية في تثمر أن أجل من الذاتية، قواها تكتمل

 رالقوى والتيارات األشكال تلك عن مختلفة جديدة أشكاال المرحلة

 عن وأهدافها مفاهيمها في تماماً مختلفة تاريخية مرحلة نتاج كانت التي

المستقبلية. أو الراهنة مرحلتنا

 حزبي سري عمل ثمرة هي العربية، السياسية القوى كافة أن

 للمرجعية متعصب ديني طائفي أو والممارسة، والسلوك التكوين لينيني

 يؤمن ال قبلي، سلطوي أو سلفي محافظ أو والحاكمية، اإلسالمية

 الحقيقة أن على تشربت استثناء دون ولكنها والتعددية ركةبالمشا



 خالف نظرياً الراهنة الفترة في طرحت وأن تمتلكها- التي هي المطلقة

 الفلسفي المفهوم في تعني اآلخر مع والتفاعل المشاركة وأن ذلك-

 دينياً، بالشرك ارتبطت قد السياسية الشراكة أن أي الشرك،

 هذا في المتواضع اعتقادي فإن ولذلك طبقياً، الالنقية أو واالنتهازية

 ممارساتها من الطويل للتاريخ ونتيجة القوى هذه معظم بأن يقول المقام

 ذات األيديولوجية وهيمنة والسرية القمع ظل في رتربيتها ونظرياتها

 ال وأصبحت ترهلت قد يمينا( أو )يساراً المطلقة باالحكام المومنة البنية

 واألهم اقتصاداً، وال سياسياً ال المستقبل، وتحديات متطلبات تلبي

 الذاتية عن تام وبتجرد بذلك القناعة فإن وبالتالي ومعرفاً، فكرياً

 كتلة في بجرأة والدخول الطائفي، الحزبوي، العشائري، والتعصب

 ورؤية واحدة مجتمعية وبإرادة الجميع يتفق المرحلة مهام تقود تاريخية

 تيار، أر قوة بكل الخاصة الذاتية البرامج وتأجيل راحدة وتعبئة واحدة

 إلى المرحلة هذه من تخرجنا أن شأنها من جدا، محدودة برامج وهي

 تالقح نتاج هي جديدة أشكاالً الكنلة هذه تفرز جديدة مرحلة

 اليسارية القديمة القوى تلك كافة وتداخل واندماج وتالقي

 تقرب أشكاالً والبعثية...لح، والناصرية والقومية والليبرالية واإلسالمية

 الماضي حساسيات تدريجيا وتتالشى اآلخر البعض من البعض

 مع وتدخل لتندمج اآلخر البعض يدفع أو السياسية أو األيديولوجية

ليك.دوا وهكذا منه األقرب

 األيام جريدة في مقاالته إحدى في الحمد سعيد األخ تشبيه إن

 على وإن المنتخب بفريق المطلوب شبه حين التاريخية الكتلة بشأن
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 البعض مع بعضها ومتناحرة منافسة فرق من القادمين الالعبين جميع

 كفريق جميعهم ويندمجوا الصغيرة الحزبية انتماءائغم نهائياً ينسوا أن في

 أكد حينما وخاصة دقيق تشبيه هو الوطن، يفوز أن أجل من واحد

 وإخالصاً تدريباً والتركيز أهدافه فريق كل تأجيل يتطلب هذا بأن

 الكتلة جوهر هو التشبيه هذا إن أعتقد إنني .الوطني.. المنتخب لفريق
بحرينياً. المطلوبة التاريخية

 من لديهم الصنميين غير المجددين المفكرين من وغيره غرامشي إن

 التي والعقائدية النظرية القوالب من التحرر نحو تدفعنا التي المقوالت

 لغرامشي نقدية فقرة المثال سبيل على وخذ المتغير، الواقع مع تصطدم

 من ما "إنه يقول: الذي االكادمي المدرسي التقليدي المفهوم حول

 بامئة مئة الواعية الحركة تلك إال االحترام وتستحق حقيقية حركة

 تتفق التي أو دقائقه بكل مسبقاً موضوع مخطط وليدة تكون والتي

 غرابة األكثر بالتركيبات غني الواقع ولكن المجردة، النظرية مع كليا

 الدالئل عن الغرائب هذه إطار في يبحث أن المنظر وعلى وشذوذا،

 نظرية لغة إلى التاريخية الحياة عناصر )يترجم( رأن لنظريته، المثبتة

 التجريدي، اإلطار بحسب نفسه يالنم ال الواقع إن العكس. وليس

 تعبيرا إال ليس المفهوم هذا فإن وبالتالي ابدا، يحصل ولن يحصل ال هذا

السلبية". عن

 حين في المناوشات يثير البعض بأن غرامشي يوضح المقام هذا وفي

 الخوف هذا وخلف الحقيقية، المسؤوليات من الخوف ها وراء يقبع

 ألي غياب وهنالك الممثلة، الطبقة مع ترابط ألي تام غياب هنالك
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 انه لدرجة الكامنة، وطاقاتها وطموحاتها األساسية الطبقة لحاجات فهم

 أن الذبابة بمقدور وهل العربة( تقود أن تريد التي )كالذبابة يشبههم

!!؟؟. مجتمع حركة أو طبقة حركة تقود

المكثفون(: )المفكرون العضوي المثقف

 وجود أهمية من السابقة اتنامقال في طرحناها ما نكرر أن دون

 المكثفين( مفكرين)بال كذلك غرامشي يسميهم ما أو العضويين المثقفين

 حول مقاله في تحديداً يشير غرامشي فإن الموحدين، المتجانسين أي

 حيث العضوي المثقف لدور إيطاليا( في الطبقات صراع )مظاهر

 الشروط في واقعياً أو تاريخياً التقدمية الطبقة مفكري إن يقول:

 األخير التحليل في ينتهون تجعلهم كبيرة جاذبية قوة يمارسون المعطاة

 لخلق وبالتالي بهم، األخرى االجتماعية المجموعات مفكري إلحاق إلى

 نفساي، طابع من روابط ذات المفكرين كافة بين التآزر من شبكة

 بشكل يحدث األمر هذا نفسها، على المغلقة الطائفة طابع تتخذ وغالباً

 تقدمية ما اجتماعية مجموعة فيها تكون التي التاريخية المراحل في عفوي

 المجموعة تنتهي أن وما فعال، يتقدم المجتمع كل تجعل أنها أي حقا،

 )الكتلة تميل حتى بوظيفتها القيام من المسيطرة االجتماعية

 ( البناء ب العفوية تستبدل قد وعندئذ التفكك، إلى األيديولوجية(

 الزم شرط العضويين المثقفين وجود فإن غرامشي رؤية سياق وفي

 االنسجام تفعيل بأهمية دعوته استوعبنا إذا خاصة تاريخية، كتلة ألية

 المفهوم حسب والتقدمية الصاعدة الطبقات عن المعبرين المثقفين بين
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 أو االجتماعية الطبقات عن المعبرين التقليديين والمثقفين كسيالمار

 تمكن ولقد الريفية. والثقافة )الفالحية( الزراعية االجتماعية الفئات

 اعتباراً ويعطي األوربية المركزية يضعضع أن هذا تنظيره عبر غرامشي

 لتحليل مبتكراً إطاراً الشأن هذا في وقدم التقليدية، للثقافات كبيراً

 الذي األمر الشعبية، وبالجماهير بالسلطة عالقتهم وطبيعة المثقفين دور

 تنظيره إسقاط تم حيث األطروحة هذه لمثل الثالث لم العا مثقفي جذب

 الصراع واقع على المتخلف وجنوبها المتقدم اإليطالي بالشمال الخاص

 إلصالح السائد التصور كان فلقد لم، العا في والجنوب الثمال بين

 في مثقفة نخبة إعداد هو إيطاليا في والجنوب الشمال بين الفجوة

 إلخضاع المحفزة العناصر بدور وتقوم الشمال ثقافة تتبنى الجنوب

 يزال وما كان الذي ذاته األمر وهو الشمال، ولوجيا أليدي الجنوب

 الجنوب، دول مع واألمريكي األوروبي الغرب تعامل في سائداً

 الجنوب دول في المغتربين المثقفين بعض لدى السائد هو وكذلك

 وإن وحدهم العلمانيين لدى والتقدم الحداثة مفاتيح أن يرون الذين

 ال وغيرهم الدين رجال من األرياف في المنتشرين التقليديين المثقفين

 كشف ولقد والرجعية. التخلف من المزيد في سوى يساهمون

 الثقافية للهيمنة فرضاً باعتباره الحل هذا سلبيات عن غرامشي

 والجنوب الشمال بين التفاوت هذا يستخدم بأن وطالب للبرجوازية،

 الذي النموذج تجاوز ولقد تدعيمها، في ال الشمال هيمنة حصار في

 المؤرخ يرى كما - ليمنحنا بإيطاليا الحالة حدود غرامشي قدمه



 المركزية يتجاوز م للعال تاريخ تقدم إمكانية جران بيتر األمريكي

(. ١٥ صفحة العربي، م العال في جرامشي كتاب أنظر )للمزيد األوربية

والريف: المدينة بين والعالقة التاريخية الكتلة

 يثير إيطاليا في الطبقات صراع مظاهر حول الطويلة دراسته في

 اإليطالي الشمال بين العالقة وهي األهمية غاية في مسألة غرامشي

 الدراسة هذه في تنبا ولقد المتخلف، الزراعي والجنوب صناعياً المتقدم

 والتوتر إيطاليا في هنةالرا مرحلتنا في برزت التي المشكالت من بالكثير

 في يهمنا ا أن بيد اإليطالي، والجنوب الشمال بين الموجود الواضح

 على وتأكيده مرحلته لمتطلبات استشرافه هو اإليطالي للواقع تحليله

 كانت التي الطبقات فيها تندمج المرحلة تقود كتل وجود أهمية

 التفكير إلى يدعونا الذي األمر فكرياً، أو مصلحياً بينها فيما متناقضة

 الطبقية. بالتناقضات المرتبطة المطلقة المقوالت من العديد في الجدي

 عبر البحث أهمية يطرح والريف المدينة بين المعقدة العالقة مجال وفي

 وصول قبل أقداها تثبيت حاولت التي العامة السياسية البرامج دراسة

 وبرنامج )االشترأاكيين( جوليتي برنامج خاصة الحكم، إلى الفاشية

 خلق إلى يتجهان كانا اللذان البرنامجان وهما الديمقراطيين الليبراليين

 )الطبقتان والعمال الصناعيين من مؤلفة الشمال في مدينية "كتلة

 وتقوم الحماية نظام قاعدة هي تكون الماركسي( المفهوم في المتناقضتان

 أن إلى انتهى قد الجنوب وكان الشماليين، وهيمنة قتصاداال بتقوية
 للتوفير ومصدراً مستعمرة شبه للبيع سوقاً هوالء عند يصبح
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 بشكل يكشف اإليطالي للواقع الطبقي تحليله وعند (. والضرائب)

 شخص فلقد مرحليا، المجتمع تقود التي التاريخية الكتلة )قاطرة( واضح

من: مكون بأنه اإليطالي الواقع

الشمالية. المدينية القوة

الجنوبية. الريفية القوة

الوسطى. الشمالية الريفية القوة

صقلية. في الريفية القوة

نيا.ساردي الريفية القوة

 الواجب من يبقى كقاطرة، ثابتة، ولىاأل القوة وظيفة وببقاء

 "قطار" تبني أن يمكنها والتي فائدة األكثر المختلفة التركيبات دراسة

 القوة دور يشخص يبدأ ثم التاريخ. عبر ممكنة سرعة بأقصى يتقدم

 القتالية الوحدة من معيناً حداً وصلت إذا أنها يرى التي الشمالية المدنية

 المختلفة المراحل في األخرى القوى على قيادية وظيفة تمارس فإنها

التي المشاكل يطرح ثم إليها، ينضم لم المسا الوسط أن لدرجة للنهضة،

 وغير المباشر الدولة وتمويل األجنبية المنافسة من الصناعة حماية به يقصد الحماية نظام - *

 على االقتصادية العولمة تداعيات ولنتأمل ، بالذات الشمال صناعة لحماية المباشر

 عام الدولية التجارة منظمة اتفافيات تنفيذ بعد رخاصة المحلية الوطسنية الصناعات

 وإلغاء أسواقها بفتح نفسها إعداد من النامية للدول المسموحة الفترة وانتهاء ٢٠٠٤

 وتكاتف بتحالف الجدي النفكهر أهمية من ذلك يؤدي الوليدة،رما لصناعاتما الدعم

! العولمة! هذه آثار لمواجهة معا والبرجوازية العمالية والطبقات القوى
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 المدينية القوى انضمام على تعمل وهي القائدة القوة هذه واجهت

(. () الريف ) الجنوب في خاصة حولها،

السياسية: الزعامة

 يئير اإلنترنيت، شبكة على غرامشي أنطونيو بآراء خاص موقع في

 ،النخب بعض أن يوضح حيث السنياسية بالزعامة معنون مقال

 على ركزوا غرامشي أنطونيو السجين مذكرات إحياء أعادوا الذين

 الطريقة شرح بدف وذلك السياسية الزعامة حول غرامشي مفهوم

 وصيانة تأسيس من البرجوازية تمكن كيفية عن لقناعة بها توصل التي

 عمالية غالبية ذو ديمقراطي مجتمع ضمن تواجدها من بالرغم سيطرتها

 الهيمنة هائلة. انتخابية قوة يمتلكون بوزنهم الذين ومستخدمين

 اعتمدت وإنما الدولة، لقرى سيطرتهم على مؤسسة تكن لم البرجوازية

 ل القبو على والحصول المعنوية السياسية القيادة لممارسة قدرتهم على

 يرى حيث لالهتمام، والمثيرة التحقيق الممكنة البرجوازيين لرؤى

 تاريخية( )كتلة خلق يتطلب سياسي نظام أي نجاح بأن غرامشي

قد المسيطرة الطبقة تكون به الذي زعامي مشروع حول تتوحد

 قادها التي القسرية للوحدة مؤيداً وقف ماركس كارل أن إلى االخارة المفيد من —

 وقد لها، الفقيرة اإلمارات سنجر الغنية اإلمارات أن مؤكداً المجزأة المانبا في بسمارك

 ١٩٩٠ عام االلمانيتان توحدت حيث برلين جدار انهيار بعد نفسه الشيء حدث

للشرقية. الغربية بجذب



 لنظامها بقبول فوزها بموجب محيطها خارج تحالفات أسست

 بشكل الغرب ماركسي استهوت قد الفكرة هذه إن فكارها،وأل

 كما أوروبا، غرب في الثورية الماركسية سقوط بعد خاصة مضاعف

 الكتلة بناء في المثقفة النخب دور أهمية تقترح الفكرة هذه أن

التاريخية".

 لغرامشي السجين مذكرات حول بيرنو( )صوفيا الناقدة وتثير

 بالزعامة العالقة ذات المسائل من مجموعة أيضاً( االنترنيت )من

 السياسية الزعامة مفهوم إن تقول: حيث التاريخية، والكتلة السياسية

 والذي الوقت ذلك في الماركسيين لدى واسع قبول له كان الذي

 خالل السياسية للقيادة استراتيجية الروسية الثورة زعيم )لينين( اعتبره

 من محددة قطاعات مع التحالف أساس على ويستند التغيير ثورة

 غرامشي فإن ذلك من العكس وعلى الدنيا، الطبقات أو الفالحين

 الوسطى( )الطبقة البرجوازية بإشراك طالب حيث رؤيته في توسع

 إحدى إن أطروحته من )بالرغم األخرى االجتماعية الطبقات وباقي

 يستلزم أنه إال السياسية( الزعامة صاحبة تكون أن يجب الطبقات

 للسيطرة يتيح مما األخرى الجماعات اتجاهات مصالح بالحسبان األخذ

 متوازنة، تسوية خلق أهمية عن يعبر وبما بفعالية الفعل ممارسة السياسية

 بشكل قيادتها تمارس أن يمكنها ال المهيمنة الطبقة فإن أخرى بعبارة

 ضمن بتحالف إال قتصاديةاال مصالحها يتجاوز وبما وواع معنوي

 أساس تمثل التي التاريخية( )الكتلة القوى مختلف من اجتماعية كتلة

 أتاحت السياسية للزعامة الجديدة النظرة هذه والقبول. التسوية



 تكون بأن لغرامشي( بالنسبة العاملة الطبقة يفضل ) طبقة ألي الفرصة

القائدة". المجموعة

 )الكتلة ولفكرة المفهوم لهذا نقدها )صوفيا( الناقدة وتمارس

 غرامشي طرحها كما التاريخية الكتلة فكرة )بأن تقول حيث التاريخية(

 تتنازل سرف سياسياً المسيطرة الطبقة أن افتراض على كثيراً تعتمد

 تكون بأن الممكن من يكون فقد األمور، زمام تملك عندما طوعاً

 سوف للديمقراطية الكامل االستحقاق أن على تعتمد غرامشي فكرة

 التاريخ أن إال للهدف، المهيمنة المجموعة تحقيق بمجرد آليا يعمل

 فمن المثالية. في مغرقة الفكرة بأن تدلل البشرية والطبيعة الحديث

 وجود ظل في يتحقق التاريخية الكتلة قوى تالحم بأن المفترض

 المجتمع قيم تذويب غرامشي يرى بها والتي مشتركة أيديولوجية

 إن الدنيا(. )الطبقات المتنوعة االجتماعية الجماعات بمشاركة

 لها يكون منسجمة رؤية تخدم أن تتوجب السياسية الزعامة ولوجيا أيدي

 في االعتقادات كل بمشروعية تعترف جوهرها( )في كونها جمعي قبول

 كأداة خدمت المهيمنة األيديولوجيا غرامشي: كتب وكما الماضي،

 إلى يؤدي االقتصادي الفعل وان الحاكمة، الطبقة قبل من سيطرة

. السياسي الوضع تحليل في األيديولوجيا رابط انعدام فكرة

 بأن ترى حيث الناقدة به تؤمن بما تتعارض الفكرة هذه إن

 في األساس هي لغرامشي بالنسبة فاأليديولوجيا الصحيح، هو العكس

 ماركس أن من الرغم وعلى الفوقية، والبنية التحتية البنية بين العالقة

 أن إال الفوقية، البنية على تجاهاال أحادي بشكل تؤثر القاعدة بأن رأى



 والتأثر والتأثير العالقة وأن البنيتين بين التبادل بأهمية مقتنع غرامشي

 لحظة وجود دون بمقدورهما والثقافة الوعي رأن اتجاهين، في يقوم

السياسي. الواقع على يؤثرا أن اإلنتاجية العالقات تناقضات في القفزة

 لندوة عمل كورقة قدمت ستيلو( )لمونيكا تحليلية دراسة وفي

 الدراسة عرضت أيضاً( االنترنيت )من ات(تصالاال أبحاث )طرق

 غرامشي أطروحات لفهم ضرورية كمقدمة الماركسية األفكار بعض

 هذه لمثل جذرية إعادة النظر بإعادة وطالبت المفهومين بين وقارنت

 كل بأن ترى التي )التاريخية( االصادة الحتمية بينها من والتي المفاهيم

 اإلنتاج ووسائل وعالقات المال رأس بحتمية مرتبط المجتمع في شيء

 مباشر غير أو مباشر اختزال هو الواسع( بمعناه ) الثقافي الفعل وأن

 الصراع مسألة المفاهيم، ومن االقتصادي، المحتوى ذات للتعبيرات

 البنية وأن مستويين أو رئيسيتين طبقتين إلى المجتمع وتقسيم الطبقي

التحتية. البنية صلب من تتشكل الفوقية

 صعود ومع العشرينات نهاية في غرامشي أنطونيو اهتم لقد

 السياسية الزعامة بمسألة األوروبية العاملة الطبقة حركة وانهيار الفاشية

 ثورية، غير أصبحت العاملة الطبقة أن واعتبار التاريخية الكتلة وفكرة

 ذلك مقال ينصب اهتمامه وكان للفاشية، ومذعنة تابعة تكون قد بل

 حجمه في ووضعه الماركسية من االقتصادي العامل باستئصال

 الفوقية البنية حول وشروحاته أطروحاته يطور أخذ ثم ومن الطبيعي،

 بجانب يتضمن الطبقي الصراع بأن يرى كان المقام هذا وفي ثيراتها،وتأ

 التغيير صانعة هي التي واأليديولوجيات األفكار االيعادة العوامل



 هنا ويشدد التغيير، هذا لحدوث المانعة هي تكون الوقت نفس وفي

 )فاألزمات التاريخية، التحوالت خضم في اإلنساني الفعل دور على

 غرامشي وكان الرأسمالية(، نظام قلب تستطيع لن ذاتها بحد قتصاديةاال

 نظرية بناء حاول أنه حيث )الحتمية( مبدأ يتبنى أن من جدلية أكثر

 عملية في واألفكار الثقافة وأهمية واالستقاللية اإلرادة بحرية تأخذ

التغيير.

 نظرية فإن التاريخية الكتلة وإنشاء السياسية الزعامة وحول

 باإلضافة والقيم األفكار تقبل التابعة الجماعات بأن تقترح غرامشي

 أو ذلك على حملهم بسبب ليس المسيطرة الجماعة قبل من القيادة إلى

 المهيمنة )فالمجموعات أخرى، خاصة ألسباب وإنما لها، تلقينهم بسبب

 بالضرورة وليست األساسية الحاكمة الطبقة فيها بما المجتمع في

 قبل من التلقائي القبول على بالمحافظة هيمنتها تصون المتفردة،

 على التفاوض خالل من العاملة الطبقة فيها بما التابعة، المجموعات

 المجموعات تنصهر والذي عليه المجمع واأليديولوجي السياسي البناء

 الطبقات )إحدى (،١٩٩٥ )ستراناتي عليها(. والمسيطرة المسيطرة

 األخالقية قيمها لقبول المجتمع في األخرى الطبقات إقناع في نجحت

 للغالبية المشروط غير القبول على يعتمد )المبدأ والثقافية(، والسياسية

 القوى قبل من المقترحة المحددة التوجهات أو للتوجه المجتمعية

 وإنما دائماً سلمي بشكل يأتي ال قد القبول ا هذا أن على المسيطرة(،

 يبشروا ألن للمثقفين ياًإغرائ أو قسرياً إخضاعاً أو مادياً عنفاً يتضمن

السائدة(. والثقافة باألخالق



 إفريقيا دول تاريخ في متخصص د.كتور برندينو، ميشيل ويطرح

 ومدير بروما، الشرق معهد عضو المتوسط، األبيض البحر على المطلة

 للواقع جديدة تفسيرات جرامشي طرح لقد اإليطالي: الثقاي المركز

 الكتلة الهيمنة، مثل رئيسية تاريخية لمفاهيم جديداً تعريفاً وأعطى

 والقومية ، العضوي المثقف التقليدي، المثقف المدني، المجتمع التاريخية،

 سيةالسيا الفلسفة سمات إياها مانحا المفاهيم، من هذا إلىغير الشعبية

. عام بوجه

٤٣





الثاني الفصل

التاريخية والكتلة الجابري عابد محمد





الثاني الفصل

التاريخية لكتلةوا الجابري عابد محمد
 منهجية عن المختلفة الجابري منهحية نوضح أن ابتداء المفيد من

 حفرا اإلسالمي العربي التراث في حفروا الذين التقدميين المفكرين

 رؤيته الجابري فيها طرح التي الزمنية الفترة صعيد فعلى وفكرياً، تحليلياً

 حيث الماضي القرن من التسعينات بداية في فهي التاريخية الكتلة بشأن

 ما وهذا اإلسالميين مثل تماما السياسية السلطة خارج اليسار كان

 حيث الجابري، لمنهجية األيديولوجيين المخالفين قناعة مع يتعارض

 المغرب!! في الحاكم اليسار ضرب هو الجابري هدف أن يرون

 أوسطية شرق مساهمات وعبر فيه التقليدية المؤسسة تقوية ومحاولة

 حيث اجاكم، االشتراكي الحزب وتمزيق الحكم، هذا وزعزعة أيضا،

 الجابري أن ويعتقدون )الكابوس(. هذا المحافظة القوى تتحمل ال

 عبر المغربي اليسار قوى تفتيت في يساهم االشتراكي حزبه عن المنشق

الدينية. الورقة استخدام

 عن ينشق لم الجابري فإن الدفاعات، متاهات في الدخول ودون

 تماماً الحزبي، العمل عن بعيداً والكنابة للفكر التفرغ طلب بل حزبه،

 وعدم الفكرية للكتابة التفرغ طلب حينما مروة حسين فعل كما

 ،آخر جانب ومن ،اللبناني الشيوعي للحزب الحزبي العمل في ه إقحام



 أهمية وحول التاريخية الكتلة حول أطروحته الجابري طرح فلقد

 لم العا في أو المغرب في العصرية والنخبة التقليدية النخبة بين المصالحة

 المغربية الحكومة ومنها العربية الحكومات كانت مرحلة في العربي

 فلقد اإلنسان، وحقوق والتعددية المشاركة لصالح تنازل أية ترفض

 م ١٩٩١ يوليو في الصادر كتابه في التاريخية الكتلة حول فكرته طرح

 االتحاد كان الذي العام وهو ومناقشات" دراسات والحداثة "التراث

 حزباً وكان السياسية السلطة خارج الشعبية للقوات االشتراكي

 بناء إعادة نحو نظر "وجهة ككابه وفي األحزاب. باقي مثل معارضاً

 نفس يطرح م ١٩٩٢ يوليو في الصادر المعاصر العربي الفكر قضايا

 ذات طرح في وواصل الفلسطيني، الوضع على وإسقاطاتها الفكرة

 والديمقراطة الثقافية" "المسألة كتابه مثل الالحقة كتبه في الفكرة

 لكتابه وبالنسبة ، العربي السياسي العقل نقد و اإلنسان وحقوق

 حيث عليه لم العا أمين محمود المعروف التقدمي المفكر عقب األخير

 وثقافي، فكري كتاب أحدث العربي، العقل نقد كتاب "يعتبر قال

 أكاديياً مشررعاً ليس المشررع هذا إن كامل، لمشروع توجاً ويتو

 الواقع هذا بجراح مهموم بالواقع، مهموم مشروع هو بل متعاليا،

 والجدية العمق حيث من رفيع مستوى على مشروع وهو وأشواقه،

 بميالد نحتفل كنا القدم العربي تراثنا وفي ومنهجا، موضوعا واإلحاطة

 الجليل الفكري المشروع بهذا تحتفل أن العرية أمتنا أجدر وما شاعر،

 والتسطح والتعسف القمع ويسود المشروعات فيه تجهض وقت في

 فكري مشروع أمام أننا مغاالة، دون من القول، يمكن وهكذا حياتنا،



 أنه عن فضال الموضوع، حيث من مكتمل المنهج، حيث من متسق

 نظريا العربي العقل وتجديد لتغيير تنويرية دعوة النهاية في يحمل

 الجابري لمشروع تشخيصه في لم العا محمود المفكر ويواصل . وعملياً

 مفهوم فهو الجابري استقاه الذي الثئالث المفهوم إن يقول: حيث

 به واستعان غرامشي من الجابري استمده الذي التاريخية( )الكتلة

 كانت ما رغم كتلتها توحدت التي العباسية الثورة ظاهرة لتفسير

 بالكتلة القول إن وفكري، عرقي تنوع من الكتلة هذه تتضمنه

 التمايزات يخفي كاد الظاهرة، لتلك تفسير إطالقها على التاريخية

 التاريخية الكتلة هذه داخل الصراع أشكال ومختلف االنتماءات وتنوع

متصارعة". كتلة من أكثر إلى تفتت ما سرعان التي

 الحضارة قراءة مع تعامله تجاه الجابري بمنهجية يتعلق فيما أما

 من العديد حوله أثير الذي الفكري مشروعه فان اإلسالمية، العرية

 المفكرين قبل من الزمن من عقد من أكثر عبر والتأيد االنتقادات

 من تنطلق فإنها وغيرهما، حرب وعلي طرابيشي كجورج العرب

 التحليل عبر عربي نهضوي مشروع وتأسيس التاريخ قراءة إعادة

 بل عصرية قراءة وقراءتها إليها ننتمي التي الحضارة داخل من والنقد

 المعاصرة التحليلية واألدوات المناهج كافة فيها يستخدم وتقدمية

 دون البنيوي والتحليل جهة من ولوكاش غرامشي كمنهجية الحداثية

 بعض فإن ولألسف حضارته، وخصوصيات واقعه عن يغترب أن

 لهذا جادة قراءة من تنطلق ال المنهجية هذه تنتقد التي واآلراء األقالم



 آراء تبني من أو خالصة غربية مرجعيات من إما وإنما المشروع

بقراءته. أنفسهم يجهدوا أن دون المشروع لهذا المنتقدين

 التي المشاريع من غيره عن الجابري مشروع تميز التي والمسألة

 هو المستقبلي العربي النهضوي المشروع وتأسيس واقعنا قراة حاولت

 من يقرؤونها كانوا أنهم اآل لحضارتنا المعاصرة قراءتهم رغم اآلخرين أن

 تبيئة يحارلوا أن دون مغتربة ومنهجيات وبأدوات حضارتهم خارج

 وعوامل ومحددات ومناهج أدوات عن والبحث المسناهج تلك

 الجابري تمكن ولقد المجتمعات، تطور يحللون وهم عربية!! موضوعية

 نابعة مقلهيم لمشروعه يؤسس بأن النقدميين المفكرين هؤالء بعكس

 فإن واالختالفات االجتهادات عن وبعيدا اإلسالمي، العربي واقعه من

 برهاي وعقل بياني عقل إلى العربي العقل تقسيم على الجابري اعتماد

 العربية لثقافتنا المعرفية البنية منها تنطلق التي العقول وهي عرفاني وعقل

 سارت عبرها التي الموضوعية للعوامل تحديده عن فضالً اإلسالمية،

 )العوامل الغنيمة كعامل المتنوعة صراعالها خضم في سياسياً حضارتنا

 تتطرق لم محددات وهي القبيلة، وعامل العقيدة وعامل االفنصادة(

 ومراحلها اإلنساني التاريخ لتطور تحليلها عند الماركسية النظرية إليها

 اآلسيوي، اإلنتاج نمط إلى تطرقت التي النظريات تلك وحتى الخمسة

 غير موضوعية لعوامل كان وتتحول، وتنمو تتأسس وهي فحضارتنا

 تغيير في حاسم دور والعقيدية القبلية والوالءات كالصراعات اقتصادية

اإلسالمي. العربي التاريخ مجرى



 م ١٩٩١ عام الصادر والحداثة( )التراث كتابه في الجابري يوضح

 كان واآل العربية، الثقافة في )فوكو( يستنسخ أن يستطيع أحد ال بأنه

 أحد ال أن كما العرية، الثقافة غير موضوع عن يبحث أن عليه

 يستنسخ أو العربية الثقافة على ويطبقه كانط() يستنسخ أن يستطيع

 ورؤاه وأدواته طريقته ويطبق السياسي العقل نقد في دوبريه( )ريجيه

 فحصه الذي السياسي( )العقل ألن ذلك العربي، السياسي الفكر على

 بالنسبة الشأن هو كما تماماً الفرنسي، السياسي العقل هو )دوبريه(

 الرغم على األوروبي، الفلسفي العقل )كانط(، حلله الذي العقل إلى

 دوماً، هناك، أن الجابري ويرى عام. بشكل العقل تناول تحليله أن من

االهتمام. من يكفيه ما دائماً نعطيه أن ويجب العام، داخل خاصاً

 يعني ال التاريخي االستقالل أن الجابري يوضح المقام هذا وفي

 القومية، والثقافة القومي التاريخ داخل التقوقع يعني ال التفتح، رفض

 اآلخر، عن االستقالل معناه ليس التاريخي االستقالل عامة، وبكيفية

 ويؤكد وماضيها. الذات تراث للتراث، للماضي، واالستسالم

 غرامشي من للذات التاريخي االستقالل مفهوم استعار بأنه الجابري

 يكن لم وهناك الغرية، للذات التاريخي ستقاللاال بضرورة نادى حين

 عدة فيها تترابط التي غرامشي بنية داخل المفهوم هذا شرح باإلمكان

 االستقالل العضوي، المثقف التاريخية، الكتلة الهيمنة، مثل مفاهيم

.إلخ. التاريخي..

 نحو نظر، وجهة كتابه في الجابرى يثير التاريخية، الكتلة وحول

 م، ١٩٩٢ يوليو في الصادر المعاصر العربي الفكر قضايا بناء اعادة



 ولى،األ الفلسطينية االنتفاضة على اسقاطاته خالل من هذا مفهومه

 التحليل يتبناه الذي والثانوية الرئيسية التناقضات مفهوم يكشف حيث

 لقطاعوا الضفة في االنتفاضة ظاهرة أمام بأنه يقول فهو الماركسي،

 من هي التي تلك غير قوالب عن للبحث مضطرا نفسه المرء سيجد

 البروليتاريا بين أو واإلقطاع البرجوازية بين الصراع نوع

 الطبقة... بقيادة الوطني التحرر حركة نوع من أو والبرجوازية

 عن يسمعه أو يراه ما وتفسير فهم يريد لمن بد ال وبالتالي الفالنية،

 هيمالمفا قوسين، بين األقل على أو جابا يضع أن من )االنتفاضة(

 على )التقدميين( العرب )المثقفين( نحن منا الكثير درج التي والمقوالت

 ومقوالت مفاهيم مثل جاهزة، نظرية سياقات إطار في استعمالها

 وهكذا ، ديةوالما "المثالية ، المبرجز اإلقطاع ، الصغيرة البرجوازية

 بهذه ربطها يمكن ال والقطاع الضفة في اآلن تجرى التي فاالنتفاضة

 جميع عمل هي وإنما تلك، أو )الطليعة( بهذه وال تلك، أو )الطبقة(

 مفهوم إن . تاريخية كتلة إطار في متراصة، متضامنة الوطنية، القوى

 أكثر الجابري نظر في هو غرامشي صاغه كما التاريخية" "الكتلة

 إطار في والقطاع الضفة في المناضلة القوى حقيقة عن تعبيراً المفاهيم

 كونه في فقط قائمة المفهوم هذا إجرائية وليست الحالية، االنتفاضة

 وشباب أطفال من الحساب، في المتفضة القوى كل يإدخال يسمح

 موظفين وميسورين، معسورين وإنائا، ذكورا وشيوخ، وكهول

 وحده هو وليس للظاهرة، خارجي مظهر فهذا ومعلمين، ا—وطالب

التاريخية(. )الكتلة مقولة في غرامشي يقصده الذي



 عناصر يربط الذي اللحام هو المقولة هذه جوهر يشكل ما إن

 وهذه للمجموع، والدافعة المحركة القوة هو بعض، بعضها الكنلة

 حسب وهم أيضا، غرامشي بتعبير العضويون( )المثقفون هم القوة،

 داخل العضويون المثقفون هم عصري صنف صنفان، كذلك غرامشي

 تنشر التي المثقفة كاألطر االجتماعية، القوى من )العصرية( الفئات

 هم )تقليدي(، وصنف مثال، العمال صفوف في الطبقي الوعي

 كرجال المجتمع، من )التقليدية( الفئات داخل العضويون المثقفون

 المدن خارج القروية الجماهير على معنوية سلطة لهم الذين مثال الدين

وداخلها.

 في فعال، يلمسها هو بل الحقيقة، هذه يلمس أن المرء ويكاد

 مثقفين جانب فإلى والقطاع، الضفة من إليه المنقولة الصورة

 مثقفون هناك وجوههم، وعلى لباسهم في سيماهم تشاهد )عصريين(

 خالل من الشارع وفي الجمعة خطب خالل من نعرفهم )تقليديون(
 بما يعرف التي كتلك أخرى مظاهر خالل من وأيضا أكبر( )الله شعار

 يقودون جميعاً نراهم أولئك و هؤالء المسيحيون، الدين رجال

 أو يحمون، أو يؤطرون أو ويحركون الشعبية والمسيرات المظاهرات

 هوالء فرهم، وفي كرهم في تحركاتهم، في الحجارة أطفال جميعاً، هذه

 تعبر الذي المعطى والقطاع، الضفة في اآلن التاريخي المعطى يجسدون

تعبير. أحسن التاريخية( )الكتلة مقولة عنه

 تعبير أصدق يعبر التاريخية( )الكتلة مفهوم بأن الجابري يجزم وهنا

نحن منا، البعض منها يتخذ التي األخرى المفاهيم من إجرائية وأكثر



 حساب وبدون توزيعا، بها الناس نوزع لفظية أصناما العرب، المثقفين

 وديين(، )مثاليين( إلى وؤتقدميين(، )رجعيين( إلى احتساب، أو

 وقائمتها الجاهزة، القوالب من ذلك غير إلى )هرطقيين(، إلى رأيضاً

طويلة.

 حالة فلسطين في يحدث ما إن الفلسطينية، الحالة أمام يقال وقد

 األجنبي والمحتل جهة من كله العربي الفلسطيني الشعب خاصة،

 )الكتلة( وقيام واضحة فالمعركة وبالتالي أخرى، جهة من الصهيوني

 ال قطر داخل الصراع يكون حينما يختلف األمر ولكن جداً، ممكن

البلد. أبناء من أشخاص يحكمه وإنما األجنبي، يحتله

 في هنا االختالف ولكن يختلف، األمر أن الجابري اعتقاد في

 األساسية والمسألة الجوهر، في اختالفاً بالضرورة يعكس وال الشكل

 بين ما، تاريخية لحظة في القائمة، العالقة فهم هي األحوال هذه مثل في

 من جوهرها أو مضمونها وبين جهة من الظاهرة أشكال أو شكل

 الملموس للواقع الملموس التحليل يفرضه الذي والموقف أخرى، جهة

 أم فئة، أم طبقة، هل البلد؟ أبناء من البلد يحكم من نتساءل، أن هو

جميعاً؟ العناصر هذه من و)تكتل( مزيج أم لخ؟..إأفراد

 المئقف يلعبه الذي الدور بأهمية أوالً سلمنا فإذا يكن، ومهما

 المثقفين بإن ثانياً سلمنا وإذا تاريخي، جماهيري نضال كل في العضوي

 وشبه القروية الجماهير صفوف في العضويون المثقفون هم )التقليدين(

 هي القروية، وشبه القروية الجماهير هذه بإن ثالثا سلمنا وإذا القروية،



 )البحريني العربي مجتمعنا في الرئيسية المادية القوة حاليا تشكل التي

 ولىاأل الفكرية المهمة تكون أفال وذلك، وذاك بهذا سلمنا إذا كذلك(

 يختلف وهنا معهم، تاريخي )تحالف( تحقيق على العمل هي واألساسية

 وال كسبهم أقول )وال يقول حيث غرامشي عن مفهومه في الجابري

 فبه تشكل موقع من يتحدث كان الذي غرامشي عبر كما غزوهم،

 من كثيرا أكبر وزن ذات قوة )العصرية(، والقوى العاملة الطبقة

المعاصر(. العربي المجتمع في وزنهما

 التصالح من نوع إجراء )الجابري( يحاول المقام هذا وفي

 مقولة هناك بإن يوضح حيث الماركسية، المقوالت مع و)المراضاة(

 العمال )تحالف كمقولة )التقدميين(، عند األلسن وترددها توظف

 العربي كالوضع وضع في التحالف هذا بان ويعتقد والفالحين(،

 البلشفية الثورة انتصار إبان الروسي أو األوروبي الوضع عن المختلف

 تحالف شيء، كل أوالوقبل يعني، إالإذاكان معنفى من له يكون لن

 قادرون هم أو معناهم، في ومن العمال يحركون الذين المثقفين صنف

 رينالقاد أو يحركون، الذين المثقفين صنف مع تحريكهم، على

 بوصفه ينتمي ممن معناهم في ومن الفالحين تحريك على وحدهم

الفالحين. فئة إلى الفكري بوصفه أو االجتماعي

 وليبراليين وطنيين من )العصريين( العضويين المثقفين تحالف )إن

 وسلفيين أصوليين من )التقليديين( المثقفين مع وماركسيين وقوميين

 النضال في الحية وقواها الجماهير تعبئة أجل من )اسالميين( ووطنيين

 الوحيد السبيل هو االجتماعية والعدالة والديمقراطية التحرر أجل من



 المفكر أقطاره، من قطر كل في العربي الوطن في المفكر( )تغيير إلى

 هو الذي واألخالقي السلوكي المفكر ثم االجتماعي مفكروال السياسي

 ضرورة التاريخية الكتلة العام، المفكر نتائج من نتيجة الغالب في

نفق(. ل من للخروج

التاريخية: للكتلة الدعوة حول عربياً الراهنة التداعيات

 الصادرة الحديئة التصريحات من محموعة إلى الجزء هذا في سنشير

 كتلة قيام إلى تدعو التي العرية لألحراب السياسية القيادات عن

 في باليمن لإلصالح الوطي التجمع موقع عن فنقال نها،بلدا في تاريخية

 االتحاد في البارزين القادة أحد الحبابي، محمد أعلن االنترنيت،

 خالل سيقترح إنه المغرب في كم()الحا الشعبية للقوى االشتراكي

 واإلحسان العدل جمعية مع جديدة قاتعال إقامة لحزبه السادس المؤتمر

 السياسي المكتب عضو الحبابي وقال بها، المعترف غير اإلسالمية

 يتعلق األمر أن الشهرية بوليتيك( )كارنيه مجلة مع مقالة في لالتحاد

 واإلحسان، العدل مع جديدة عالقة إقامة إلى يهدف شخصي باقتراح

 رفعت الذي ياسين عبدالسالم الشيخ واإلحسان العدل جمعية ويرأس

 عليه فرضت التي الجبرية اإلقامة الماضي العام في المغربية السلطات عنه

سنوات. عشر لمدة

 البالد، تشهده الذي )الوضع أن عاماً( ٧٥) الحبابي واعتبر

 إنشاء ويفترض التحديث إرساء يتطلب الشباب، مشكلة وخصوصاً

 الشعبية للقوى االشتراكي االتحاد بين تحالف بمثابة تكون تاريخية كتلة



 جهة من واإلحسان العدل جمعية وبين جهة من التقدمية والقوى

 ممكن وقت أسرع في التاريخية الكتلة خلق ضرورة على وشدد أخرى،

 المغربية واإلحسان العدل جمعية موقع ومن الغد. مغرب بناء أجل من

 األطياف بين بالحوار الخاص مشروعها الجمعية نشرت األنترنيت، في

 الفكرية لساحتنا )المتتبع أن إلى أشارت حيث المغرب، في السياسية

 إلى تدعو فتئت ما الساحة هذه مكونات جل أن يالحظ والسياسية

 الكفيل السبيل ذلك باعتبار القضايا من العديد حول وطني حوار فتح

 بإمكانه الذي والطريق بالدنا تعيشها التي قمةالمتفا األزمة واقع بتجاوز

 الشقاق حالة وتجاوز والتعاون التفاهم من األدنى الحد لنا يحقق أن

 تمزيق واقع من المستفيدة األطراف باستمرار تغذيها التي والصراع

 مجموعة بطرح الدعوات هذه توجت وقد متنافرة، شيعاً وجعلها األمة

 طرحته، التي الجهة حبيس بقى أغلبها أن رغم الحوارية، المشاريع من

 طرح الموقع ويواصل التاريخية(. الكتلة المشاريع، ذلك من ونذكر

 على والتواصل الحوار مسألة تضع واإلحسان العدل )وجماعة رؤيته:

 هذه جعلت وقد العامة، والعالقات والحركة الدعوة في أولوياتها رأس

 نظمت الدعوة لهذه وتنفيذا السياسية( دائرتما أهداف أهم من المسألة

 حول مستديرة مائدة واإلحسان العدل لجماعة السياسية الدائرة

 أبرز تداول تم حيث واالختيار( االضطرار بين )الحوار موضوع

التالية: المحاور على التركيز وتم الوطني بالحوار المرتبطة القناة

 واالختيار التكتيكي االضطرار بين الوطني الحوار دواعي „

.االستراتيجي



 واقعنا في والموضوعية الذاتية الوطني الحوار شروط توفر مدى --

والفكري. السياسي

وآفاقه. الوطني الحوار أهداف —

 )الكتلة المطروحة المشاريع تقويم و الوطني الحوار مجاالت -

اإلسالمي(. الميثاق اإلسالمي- القومي المؤتمر التاريخية-

 الشيوعي الحزب عام أمين الترك رياض أثار أخرى جهة ومن

 كتلة خلق أهمية اعتقاله قبل له ندوة في السياسي( )المكتب السوري

 إلى الداعية والرسمية السياسية والتيارات األحزاب جميع من تاريخية

 أزماتها من سوريا لخروج موحد برنامج وتبني والديمقراطية اإلصالح

واالقتصادة. السياسية

 ضمن دخلت قد التاريخية الكتلة فكرة بإن بالذكر الجدير ومن

 الماضي، القرن من الثمانينات نهاية منذ العرب المثقفين اهتمامات

 ونظمها والثقافة جرامشي عنوان تحت دولية ندوة أقيمت فلقد

 الثقاي المركز مع باالشتراك بتونس الثقافي للتنشيط األعلى المعهد

 حول تخصصية ندوة أول وهي م، ١٩٨٩ عام من فبراير في اإليطالي

 ورقة فيها المطروحة العمل أوراق ضمن كان حيث غرامشي أفكار

 المتوسطة الطبقات خالل من - والهيمنة التاريخية )الكتلة بعنوان

والفالحين(. والنقابة

 في لبيب الطاهر للباحث القيمة للدراسة المراجع إحدى وحسب

 أطروحات مجلة إلى يشير العربي لم العا في جرامشي كتاب



 حول مقاال م١٩٨٤ عام من ٦-٥ عدديها في نشرت التي التونسية

 عليها الحصول من أتمكن لم ولألسف غرامشي" عند التاريخية "الكتلة

المقال. هذا محتوى على القارىء إلطالع





الثالث الفصل

للبحرين التاريخية الكتلة





 الثالث الفصل

للبحرين التاريخية الكتلة
 الفكرة أو إيطاليا في الغرامشية التجربة لذات نتعصب لن هنا نحن

 نهتم ولن العربية، واألمة فلسطين على وتطبيقاتها المغرب في الجابرية

 أثناء طرحت التي والمتطلبات والشروط المراحل بذات وال بالتسميات
الفكرة. جوهر مع نتعامل إنما عربياً، أو مياًعال التاريخية للكتلة التنظير

 جملة على التاريخية الكتلة حول المنشورة مقاالتنا في أكدنا لقد

 يقتنع كشرط حاضرة تكون أن الضروري من محاور وهي المحاور، من

 االقتناع هذا بدون أنه إذ التاريخية، الكتلة حول يجادل وهو المرء به

 المشط، امتالك على الصلعان بين كصراع تماماً ستكون المجادلة فإن

التالي: النحو على المحاور هذه تلخيص ويمكن

 إلزالة وطنية ضرورة أصبحت التاريخية الكتلة إن ي ١

 المعتمد الحزبي والتعصب والطائفي اإلثني واالصطفاف االحتقانات

 السياسي البرنامج على رليس والذ.كريات، الماضوي الموروث على

واالجتماعي. واالقتصادي



 المثقف ذلك هو التاريخية الكتلة جرس يقرع من إن - ٢

 أطروحة حسب على المكثف المثقف أو العضري )المثقف السياسى

 ضغوطات من )نسبيا( المتحرر السياسي المثقف وهو غرامشي(

 بحسابات المقيد البرغماتي السياسي عن والمختلف الماضوي الموروث

 المطلوبين والتأيد الحماس متطلبات ومراعاة السياسية المنافسة

والتبرير. المراوغة عليه يفرض الذي األمر سياسياً!! الكتساحه

 في النظر إعادة اعتقادي- في تتطلب- التاريخية الكتلة . ٣

 التي السياسية للتيارات والسياسية األيديولوجية الثوابت من العديد

 القومية الحركة في المعنيين خاصة السابقة، المراحل في سائدة كانت

 نقاط تحديد بهدف وذلك الوطنية، واإلسالمية العربية والثورية

 الموجه النقد بأن اعتقاد أو تعصب دون إخفاقها وأسباب فيها الضعف

الحركات. لهذه والتصغير التشهير يعني

 بأن القول الممكن من فإنه أعاله (٣) النقطة ضوء وفي — ٤

 عبرت قد انتشارها منذ كانت والماركسية والقومية اليسارية الحركات

 غير والجماهير والطالب العمال من العصرية( )النخبة تطلعات عن

 بالفعل تستقطبه وما التقليدية( )النخبة واضحاً إهماال وأهملت المنظمة،

 الريف سكان من عريضة قطاعات من والترهيب بالقوة أو قناعواإل

 والعكس العاطلين، وشبه العاطلين من العريضة والشرائح المدن وفقراء

 إقناع المرحلة تلك في تستطع لم أو أهملت التقليدية فالنخبة صحيح،

 العصرية الحضارة بأدوات ارتباطها بسبب وذلك العصرية النخبة

لإلسالم. به ينادون الذي التطبيع نوع على موافقتها وعدم

٦٤



الذي األيديولوجي نقساماال هذا على نتفق أن بالتالي البد _ ٥

 بفى بوجود ونعترف أيضا، البحريني العربي، الواقع بصدق يعكس

 فكر في األيديولوجي تعبيرها تجد حديثة وفكرية واجتماعية اقتصادية

 اقتصادية بنى بوجود اعترافنا إلى إضافة وبرامجها، العصرية النخبة

 في األيديولوجي تعبيرها األخرى هي تجد )تقليدية( وفكرية واجتماعية

يلها.ومخا التقليدية النخبة فكر

 إليها المشار المحاور ضوء في التاريخية، الكتلة متطلبات „ ٦

التالية: الثوابت في تتمثل أعاله،

 والطبقات السياسية التيارات جميع بين اإلجماع من نوع قيام — أ

 تلك وبخاصة الحاكمة الطبقة فيها بما والشرائح، والفئات االجتماعية

والثوابت. األولويات حول السياسي لإلصالح الداعية الشريحة

 والثقافية والفكرية السياسية التعددية بوجود االعتراف — ب

أيديولوجية. أو عقائدية شروط بدون الوجود في اآلخر وحق

 الظروف تفرضها وطنية وأهداف قضايا حول االتفاق — ج

 في علةالفا السياسية التيارات راهناً حولها تتفق قضايا وهي الراهنة،

المثال: سبيل على ومنها المجتمع

 لمثل المعروفة المتطلبات بكل شاملة، بشرية تنمية إلى الحاجة -

 أو اإلنمائي المتحدة األمم برنامج أدبيات في الموجودة التنمية هذه

 هذا في واضحة ملموسة نجاحات حققت التي الدول تجارب



 عما تختلف واجتماعية إنسانية أبعاد ذات تنمية وهي الخصوص،

 إبان وليالد والبنك وليالد النقد صندوق وبرامج سياسات تطرحها
 تدريحياً تميل بدأت التي والرأسمالي، االشتراكي المعسكرين صراع

الماضي. القرن من األخير العقد في واألنسنة العقلنة صوب

 بحيث واضحة وتعددية حقيقية دمقراطية إقرار إلى الحاجة —

للمعارضة. والشرعية الحكم سلطة لممارسة الشرعية تعطي

 دون آلخر والء من واالنتقال السياسي الحراك إلى الحاجة —

 المطروح السياسي بالبرنامج االقتناع خالل من بل تحزب، أو تعصب

 عليه المتعارف األمر وهذا الراهن(، وقتنا في سياسية )جمعية تيار لكل
 في الحقيقية البداية يعني العريقة، الديمقراطية المجتمعات في طبيعياً

 والتاريخ الماضي على المعتمدة والعصبويات الوالءات من التخفيف

للطائفة. التعصب أو ذاك، أو الحزب لهذا المجيد الوطني

 المفهوم حسب وتقليديين عضويين مثقفين وجود بأن وأعتقد

 النواة بتأسيس كفيل الثوابت هذه على يتفقون الجابري أو الغرامشي

المرتقبة. للكتلة الجنينية

 وهي واالقتصادية السياسية األهداف من مجموعة أمامنا — د
لمثال: سبيل أيضاًعلى

 ووجود السلطات، وفصل دربمقراطية، مؤسسات تكريس —

 من ومتعاونة جهة من مستقلة وتنفيذية وقضائية تشريعية سلطات



 سيةالسيا المدني المجتمع مؤسسات تقوية إلى إضافة ثانية، جهة

 أمان كصمامات األخرى هليةواأل السياسية( الجمعيات = )األحزاب

 والخاصة العامة الحقوق تكريس عن فضالً للتجربة، انتكاسة أية لمنع

أشكالها. بكافة رالحريات

 ومقاومة الواحد الشعب أبناء بين الوطنية الوحدة تكسريس —

 القانون ودولة المواطنة مبدأ وتثبيت الطائفية النزعات أنواع جميع

 السياسي الفساد أنواع كافة وفضح مقاومة وبالتالي والموسسات،

والمحاسبة. للرقابة وتسيسا تشريعا واضحة معايير وتحديد واإلداري

 وأهمها، واالجتماعية االقتصادية للمشكالت الحلول إيجاد _

 فرص لتوفير الكفيلة السبل وإيجاد البطالة ظاهرة من النوعي التخفيف

 اإلسكان، ومشكلة العمل، سوق في الجدد للداخلين جديدة عمل

 الفقر، القومي، الدخل مصادر تنويع المائية، المسألة البيئي، التلوث

 التعليم وعصرنة تجديد الدخل، مستوى تحسين والمدن، القرى إعمار

 والهاتف كالكهرباء األخرى العامة والخدمات والصحة العام

العامة..إلخ. والمواصالت

 أو نهضة ألية الوجود شرط أصبحت األهداف هذه إن — ه

 وشرط المعمولة واستحقاقاته بتحدياته المستقبل لوج و وشرط تقدم

 وصعبة كبرى أهداف وهي واالقتصادي، واألمني السياسي االستقرار

 ألنها تحقيقها، تتولى تاريخية كتلة حقيقة تتطلب وخطيرة، التحقيق،

 طائفة أو جماعة أو حزب أو فئة أو طبقة أية تستطيع ال أهداف



 ترتبط ال تاريخية كتلة قيام المطلوب فإن لذلك بها، القيام بمفردها

 في )الوهمية( االنشقاقات تلك تثير التي األيديولوجية بالمشاريع

المشتركة. واألهداف الحاجات من تنطلق بل حقيقتها،

 يوم يأتي أن البد بل أبدية، ليست التاريخية الكتلة هذه إن — و
 قليالً نتوقف أن البد النقطة هذه عند مهمتها، أنجزت قد فيه تكون

الماضي: الموروث من تماما متحرر وبعقل

 والخطيرة الصعبة واالقتصادية، السياسية األهداف هذه إن —

 حقيقية قناعة إلى بجاجة إلنجازها نسبياً طويل زمن إلى تحتاج والتي

 والعصبوية الضيقة الحزبية والمصلحة السياسية االنتهازية عن بعيدة

 تأيد من جداً قريبة والحزبية، والطائفية واأليديولوجية العقائدية

 متجانسة كتلة تكون أن في المتمكنة والكوادر المتخصصة الكفاءات

 من تتمكن إن أجل من قادمة تشريعية تجربة أية في ونسبياً نوعياً

 والمصلحيات العصبويات تلك كافة عن البعيد المخلص الوطني االتفاق

 التنفيذية السلطة ومحاسبة ومراقبة القوانين واقرار التشريعات تطهير في

 محاوالت أية فضح من رلتتمكن المهام هذه إنجاز من تتمكن حتى

ورشوتها!(. )إفسادها أو لعرقلتها

 بذلك، مقتنعين سياسيين مثقفين إلى نحتاج حلم، تجربة، إنها -

 والتسلق البروز يحبون مصلحيين نرجسيين انتهازيين برغماتيين وليس

 روحياً يستقر أن حقاً يستحق الذي الشعب هذا لمصلحة اعتبار دون

 والظلم القهر فيها عانى طويلين واضطهاد معاناة بعد ومادياً ومعنوياً



 والطائفي الطبقي والتمييز الوطنية للثروة العادل غير والتوزيع والفقر

 كل رمن العضويين المثقفين هؤالء مثل وجود فإن لذلك واإلثي،

 تتميز جديدة نوعية تجربة يخلق بأن كفيل البالد في السياسية األطياف

 البرلمانية التجربة تتحول أن في الناجحة غير التجارب من العديد عن
 تتشتت إن الشعب، على نعمة تكون أن بدالً نقمة إلى زمنية مدة بعد

 لزيادة فقط المعارضة أجل من معارضة تنخلق أن والطاقات، الجهود

 وأن، أن، السياسية، التيارات بين واألحقاد الهوة تتوسع أن الرصيد،

 أن باإلمكان فإن وطنية ثوابت اآلن من أسسنا ما إذا ولكن وأن،

 كائن هو )ما إلى ( يكون أن ينبغي ا ) من كبيراً جزءاً نحول

حقاً(!

 المرحلة هذه في الحاصل السياسي االصطفاف أن اعتقادي في —

 تيار كل مستوى على التاريخية الكتلة جوهر صوب ينحو منه بعض

 الديمقراطي الوطني العمل فجمعية ذلك، عن بعيداً ينحو وبعضه

 جذور ذو يساري تيار تناغم صوب تنحو أخذت سياسي كتنظيم

 ودمقراطية وليبرالية ويسارية ومستقلة وبعثية قومية تيارات مع قومية

 ذلك إلى السياسي برنابجها أشار بحيث ومتفتحة متنورة وإسالمية

 والتعددية والتسامح اإلسالمية العربية الهوية من جزءاً نفسها واعتبرت

 ولغاية به- أخذت تناغم وهو اإلثنية، وحتى والفكرية السياسية

 واحد سياسي برنامج حرل وتوحد التيارات هذه تتقارب تاريخه-

 العصبويات عن بعيدا واحدة وأهداف واحدة وانطالقة واحد وتنظيم



 الراهنة المرحلة بإن قناعة ضمن وسياسيا، وأيديولوجيا تنظيميا الماضية

جديدة. وحركة جديد وتنظيم جديد عقل إلى بحاجة والقادمة
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الرابع الفصل

 إلسالميةوا والعربية الدولية الظروف
التاريخية الكتلة لتأسيس الدافعة والمحلية

 المجتمعية اإلرادة ووجود التاريخية اللحظة على غرامشي يراهن -

 التاريخية اللحظة بإن أعتقد مجتمعنا- وفي التاريخ، مجرى تغيير في

 العمل ميثاق على التصويت بعد حقا توفرت قد جديد شيء لتأسيس

منها: أسباب لعدة وذلك الوطني

 األيديولوجي االصطفاف بهما ونقصد الدولي: الحال - ١

 بين المعسكرين، بين الصراع مرحلة في سائداً كان الذي والسياسي

 والتجارب والصينية السوفياتية، بتنوعاته االشتراكي النموذجين

 الحركات كانت فلقد ثانية. جهة من والرأسمالي جهة من األخرى

 بما المتأثرة أو المستقلة أو السوفياتية الماركسية لنظريات المتبنية السياسية

 خالفية مواضيع تبني ضمن األحيان معظم في النضالي فعلها تمارس

 بل وفكرياً، اقصادا وال اجتماعياً ال الفعلي، واقعها من نابعة ليست

 للموقف انعكاسا يأني عربي أر عالمي سياسي موقف عن الدفاع كان

٧٣



 ارتباطها بحكم اآلخرين عن بالنيابة تناضل كانت أنها أي الدولي،

 النموذج، ذلك أو المعسكر بهذا والسياسي والفكري األيديولوجي

 تلك ذلك، على مثاال وخذ والمحطات، المواقف أغلبية في األقل على

 ومدى الصهيوني والكيان الفلسطينية القضية حول النظرية المجادالت

 أمة وجود أو العربية الوحدة حول وكذلك عدمه، من وجوده شرعية

 المكون ومنها مكوناتها وشروط وجودها عدم من واحدة عربية

 نتاج تكن لم الفكرية الصراعات هذه أن واضحاً وكان االقتصادي،

 انعكاس هي بل عربية عقول من العربي للواقع وتشخيص تحليل

 والمسألة وغيرها، وصينية سوفياتية وخاصة دولية، سياسية لمواقف

 المعسكر وبانهيار أخرى، دولية أو عربية مواقف على تنطبق

 أصبحت السوفياتي، بنموذجها االشتراكية التجربة وفشل االشتراكي

 واالرتباطات المرجعيات من كال بشكل متحررة الحركات هذه

 العلمية االنتراكية للنظرية النقدية المراجعات عن فضال الدرلية،

 للمادية النصية بالقراءة المرتبطة تلك وأهمها ومرتكزاتها، وثوابتها

 تطور لمراحل الماركسي بالتحلل والمرتبطة المعروفة التقليدية التاريخية

 أو الفالحي العمالي التحالف بمفهوم أو األوروبية، المجتمعات

 إذن إنها البلدان. تلك في الحكم سدة على البروليتاريا بديكتاتورية

 وفكرياً تنظيمياً ذاتها الحركات تلك تغربل بأن مناسبة تاريخية لحظة

 والسياسية األيديولوجية وتمايزاتها اختالفاتها مجمل بإن وتكتشف

 بينها ارتباط وال وماضوية نفسية بحاالت ومرتبطة وهمية أصبحت

 أوال التحرر في وشجاعة جرأة إلى بحاجة والمسألة الفعلي، الواقع وبين



 والذوبان السابقة األشكال من وثانيا القديم التفكير ومنهجية بنية من

الراهنة. وليةالد الحالة تعيقها ال جديدة تجربة في

 السياسية حركاتنا تخدم أصبحت أيضاً هي العربي: الحال - ٢

 المرتبطة العربية النماذج كانت فلقد الوطنية، الديمقراطية وتياراتنا

 االشتراكية أو البعثية أو الناصرية القومية الحركات ببنية وثيق بشكل

 تخلق بإن فشلها الحكم في تجربتها عبر كشفت نماذج العربية،

 نجاح من تمكنها عدم أسباب عن وبعيداً الناجحة، القومية مثاريعها

 هزيمة بعد فعليا سقط قد الناصري النموذج فإن فشلها، أو التجربة

 األشكال هيمنة بعد بريقه زال قد البعثي والنموذج م ١٩٦٧

 حصلت التي واالنشقاقات وسوريا العراق من كل في الديكتاتورية

 طائفي، فردي إلى قومي ديمقراطي حكم من /النموذج الحكم وتحويل

 صعب وضع في البعثي النموذج أصبح حسين صدام نظام وبسقوط

 فكرياً ارتبكت التي العرية التقليدية الشيوعية األحزاب كرضع تماماً

 كان الذي االشتراكي والنموذج السوفيتي، االتحاد بسقوط وتنظيميا

 اليمن جنوب في القومية الجبهة حكم إبان اليمن في عليه يراهن

 بناء في قدرته عدم كشف قد اليمني االشتراكي الحزب وبعدها

 االقادة المقومات تمتلك ال واحدة عرية دولة في االشتراكية

 أصبحت العربية، النماذج هذه وبفشل التجربة، هذه لمثل واالجتماعية

 العربية واالشتراكية والناصرية والبعثية القومية السياسية الحركات

 لنفسها وتخلق تتحرر أن المفروض من أو المرجعيات، من متحررة

 من القومية األفكار وجوهر بروح تتشرب المحلية، الخاصة تجربتها

 وتتحرر األفكار هذه وبأصالة العرية وبالوحدة بالقومية المطلق اإليمان



 المرتبطة ريةاليسا الحركات من المطلوب مثلما تماما التجارب من

 المحلية، تجربتها وتخلق النماذج هذه من تتحرر أن العالمية بالنماذج

 وبنيتها االقتصادي تطورها ومسار المنطقة خصوصيات كلها تراعي

 من أساسياً مكوناً الحنيف اإلسالمي الدين واعتبار االجتماعية الطبقية

 تماماً الوطنية الروافع إحدى فهو إبعاده، أو إهماله يمكن ال مكوناتها

 الراهنة التاريخية اللحظة فإن لذلك واأليديولوجية، الطبقية كالرافعة

 اآلخرين مع تجربتها تخلق أن الحركات هذه لمثل مناسبة أصبحت

 معها متفقين وأصبحوا وسياسياً أيديولوجياً معها مختلفين كانوا الذين

 من تتحرر أن بالتالي وعليها والفكرية، العربية المواقف أغلبية في

 االندماج عمليات لتبدأ النفسي الحاجز وتزيل الماضوي الموروث

البالد. في التقدمية القومية العربية الكتلة لتأسيس والذوبان

 يضاً هي السياسية اإلسالمية النماذج اإلسالمي: الحال ٠٣

 فالثورة المحلي، لواقعنا صالحة نماذج تكون بأن تمكنها عدم كشفت

 الحركات من للعديد أساسية ملهمة كانت التي اإلسالمية اإليرانية

 والشخصيات الحركات بعض حتى بل الوطنية الشيعية اإلسالمية

 واضحة، نوعية بتحوالت مرت قد العربي، لمالعا في الوطنية السنية

 إبان بدايتها في الثورة واندفاعات وشعارات أهداف بين يقارن ومن

 التحوالت مدى يستشف الراهنة المرحلة وبين الخميني اإلمام حكم

 الواقعية ومدى اإليرانية، التجربة أصابت التي والسياسية الفكرية

 التي التجربة هذه في رويداً رويداً تسرب بدأت الفي والعقالنية

 وهي الدولة، مرحلة عن تماما تختلف الثورة مرحلة بأن تعي أصبحت

 مندفعة الثورة مرحلة في كانت التي االشتراكية بالثورات شبيهة تجربة



 وليةالد والمعطيات الظروف تراعي عقالنية لتصبح الثورية بشعاراتها

 أو األممية أطروحاتها حساب على المحلية الذاتية والمصلحة واإلقليمية

 المحافظة اإلسالمية القوى بين الصراعات أن ورغم العامة، اإلسالمية
 من العديد لدى باهتاً أصبح النموذج أن إال تحسم لم والليبرالية

 مراجعة إلى الحاجة أصبحت وبالتالي اإلسالمية، السياسية الحركات

 ومع تتالءم والمرجعيات والمعرفة التفكير بنية في النظر وإعادة نقدية

 حركة لكل ضرورية حاجة البحرين، ومنها دولة كل خصوصيات

 ال األخرى والنماذج المحلي، الواقع في فاعالً رقماً تصبح بأن تطمح

 أو السودانية فالتجربة اإليرانية، التجربة ذات عن مضمونها في تختلف

 أن يمكن ال باهتة إسالمية نماذج كلها هي السعودية، أو األفغانية

 حكم إبان تركيا تجربة كانت ولقد المحلي، للواقع صالحة تصبح

 سمح لو المفاهيم من العديد تغير أن بمقدورها تجربة اإلسالمي الحزب

 حزب فيها مارس التي الوحيدة اإلسالمية التجربة فهي تستمر، أن لها

 ومحلية دولية ومعطيات ظروف ظل في الفعلية السياسة إسالمي

 وتقتنع والفكرية، األخالقية يوتوبياتها من العديد عن يتنازل أن أرغمته

 األفكار كل تجسيد على المقدرة عدم يعني السياسة لمعا اقتحام بأن

 اإلمبريالية أن يبدو ولكن ومكان. زمان لكل صالحة بأنها يعتقد التي

 التجربة هذه مثل ترك أهمية تع لم المتطرفة والعلمانية الرأسمالية

 هذه بأن ليكتشف الواقعي مداها تأخذ بأن مدني مجتمع في اإلسالمية

 ومقومات محددات في تقتحم عندما اإلسالمية السياسية األحزاب

 الشكليات، في سوى أخرى أحزاب أية عن تختلف لن فإنها السياسي
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 وجود عدم أمام المحلية اإلسالمية السياسية الحركات فإن ولذلك

 عن تبحث أن عليها مفررضاً أصبحت إسالمياً بالمطلق ناححة نماذج

 جدا المحدودة البحرينبمواردها خصوصيات تراعي التي الخاصة تجربتها

 في تصطدم قد اقتصادية حلول عن البحث وضرورة حجمها وصغر

 مع التعاون وضرورة أهمية ومنها ثوابتها. مع منها عديدة جزئيات

 لديمقراطيةوا والوطنية والتقدمية العلمانية األخرى، المجتمع قوى

 إنجاح أجل من معها االنتخابي التحالف أحيانا بل معها، والتنسيق

 الكفيلة الحلول إليجاد التنفيذ ومراقبة تحديد على القادرة الكفاءات

البالد!! في االقادة األزمات بإنهاء

 المفاهيم من العديد نسفت حالة وهي العولمة: حال - ٤

 بشكل ذاته عكس العالمي الصعيد على جديداً واقعاً وأفرزت والثوابت

 العولمة أبعاد كافة في الدخول ودون المحلي، الواقع على واضح

 الوطنية الصناعات دور وإضعاف األسواق )انفتاح االقتصادية

 وإضعاف )االنكشاف والسياسية اإلقليمية( التكتالت وأهمية المدعومة

 حقوق حماية ستار تحت أو العسكرية التدخالت عبر الوطنية السيادة

 دون أقول لخ،.إ واإلعالمية. والثقافية اإلرهاب( محاربة أو اإلنسان

 تواجه كبيرة تحديات هناك بأن نعي أن البد العولمة، أبعاد في الدخول

 (4440) العالمية التجارة منظمة اتفاقيات استحقاقات خاصة محتمعنا،

 تضم شاملة وطنية كلة تأسيس دون المجتمع هذا حصانة والمكن

 التيارات أو التقليدية رضةالمعا تيارات من سياسيا الفاعلة القوى كافة

 واليسارية الوطنية الديمقراطية الوطنية السياسية والجمعيات والحركات



 فهناك الحكم، عن فضال الوطنية البرجوازية إلى إضافة واإلسالمية،

 من واحدة كتلة في القوى هذه كافة تكون أن إال يمكن ال تحديات

 جهة من فيها اإليجابية والمشاركة العولمة ثمار من االستفادة أجل

 حضارتنا وثوابت ومقومات وثقافتنا والقومية الوطنية الهوية وحماية

ثانية. جهة من الفتية الوطنية وصناعاتنا اإلسالمية، العربية

 بأن المثال سبيل على )سيانل( احتجاجات من واضحاً كان فلقد

 غربية وبيئية عمالية وتكتالت أحزاب من ومدنية شعبية مقامة هناك

 ضمن من بإن المهمة المؤشرات أحد أن بيد الرأسمالية، العولمة ضد

 المنخفضة األجور ذات الطبقة تمثل التي العمالية النقابات احتجاجات

 تحت وذلك الصناعات لهذه بالنسبة القليلة التكاليف ذات لتاليوبا

 المزيد يعني الرأسمالية الدول خارج الصناعات هذه انتقال بأن حجة

 الدول أن حين في الرأسمالية، الدول في العمال صفوف في البطالة من

 سوف واالستثمارات الصناعات انتقال بإن ترى البعد، هذا في النامية

 الذي األمر والعاطلين، عمل عن للباحثين العمل فرص من المزيد توفر

 المؤشر وهو األمي، الصعيد على جديدة حالة هناك بإن مؤشراً يعطي

 الغرية العاملة الطبقة مصالح بين التناقض بتفاقم ترجمته يمكن الذي

 متواجدة تكن لم جديدة حالة وهي النامية، الدول في العاملة والطبقة

 الجنينية أشكالها في إال المعسكرين بين الصراع إبان السابقة المرحلة في

 الواضح اإلضرار العولمة، إفرازات إحدى أن إلى إضافة البسيطة،

 الحماية برفع الضغط عبر وذلك المحلية الفتية الوطنية بالصناعات

 منافسة، وهي الخالصة، المنافسة مبداً وتجسيد أشكالها بكافة الحكومية
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 صا۴١٣جييم مسا٦مي يمتمبا يبيجاما ب«م2 عا٩م
 ا٨و٦٩ ىما2 ،٦٢٢؟ ٢٩ "،٠٦٦٩١٢ب٦٠م «ص٦٦ جيى
 ييج: ٤يد ٢٢؟ "،ءب٢٦٠م ب٢»؟ ى-؛ ٠م ؟! بس؛٦٠م (٦

 ا(ا،٢2 يت^جيي 2٦ييب ىي ٣٣ا ا٢د ؟إ لصيية جآدءا،يي،
 ء٢مصمنإ ميى ٠٩تمي٢ج ؟ ٢٣٥ يصمام يتبجمام م"، م مه"،
 ؟إ ،٦٩٢٢٢ ما٩ ي ٠٩٢و ؤًا٩ب ؟ ٥٣٣)ي "،م٩? ٣٣٥ ميا٦،ام
 ١يت«-( ما52 ٨٣١ يع م ٢ أأ جي29 ٠ي ض مض م١ ح٢و

 لزي٢ها يتامريم ٩٢٨! ٢٣٩ "،مجاأ ٦حك٩٢ج ٢٢يت٠ يتمكا

 أ٢ر1٢ا٠ ما٣ي يمبا١يت ا٦يت,ر ما2 مءي. ١٦ ما٠٢ كيمبا؟7
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 ١٦ مبميا يد[ا ليع؛ مييمنا ميم ا٦٩آلم م، ىم
 ٣م255ب ييمنا ما٦١مي مما،يايل١ اب؛ ٦٣٣٣ي يميا٦م2ي مليي

 ٠٣با ).م ام يميا ما٦مي ،ا ٢ى٢خ٣٢ -٩ص
 ت٩آل م؛ مًا ٠٦ م ] ٠٦ إ٠٦,٣ !٦٦» ١ ب بس؛

 م0 ب؛ ميا22 م؛، ؛٦٩,٣’ *ًا ؛٦٠ب مءمب؛ ؛٢٣٦١ ؛٢٣۶
 ضصهإ، م،؛ ٤ا٣؟ى٣ي 2؟0 ٤ا٣٣)ا هيمك ٢١٠؟ ٢آ٦لس٢٦

 جييا ا٣ما ٢مي٦ خابيا يدمصا مييس( ؛٣٦ )يمل
 9 معا اي٢ج ما يتبه ٦٩ ي? ٩٣٣ مب| يبه ٢؟إ يب rf ٠٩ ?مب

 )،ا، ٢٣٦ هآب،٦) ا٢م ما٣5 (0 مبصميا ما

 م غ٣ما ٠١٦٩٩٢٢و١كمب١ك٠ ما2 ب متا١٠؛اد٦ ؛٢١٣٦
 إ٩٣٩؟ ٦٦ يتمبا م ىحيي٨3 ٢ اسبب ؟م؛ يتنبا ؛٩



 هذه فإن وبالطبع العالمي، االنفتاح من الخائفة اإلسالمية والمتطرفة

 على واالعتماد الكامل االغتراب دعاة من بمقاومة ستواجه الدعوة

 دائماً بوصلته موجود تيار وهو الغربية سماليةالرأ والحضارة الثقافة

 السياسية والحركات التيارات على القضاء بل إضعاف صوب موجهة

 كما والتخلف، الظالمية تبريرات تحت اإلسالمية واالجتماعية

. ! اإلنساني لالنفتاح الرافضة السلفية دعاة من مقاومة ستواجه

م:٢٠٠١ سبتمبر ١١ بعد ما حال

 الرأسمالي للنظام األساسيين الرمزين على يرهاباإل الهجوم إن

 العسكرية( )القوة وواشنطن )االقصاد( نيويورك فيكلمن األمريكي

 للنظام الداخلية وحتى الخنارجية السياسة في تحول نقطة يعتبر

 هذا كان حيث برلين، جدار بانهيار شبيه تحول وهو األمريكي،

 كان وإن سنة، ٧ ٠ حوالي دام اشتراكي لمعسكر النهاية بداية نهياراال

 قادرا فيها مر التي سيةوالسيا االقعادة األزمات وعبر الرأسمالي النظام

 بعد مارشال مشروع تبني من ابتداء محطة، كل عند نفسه تجديد على

 كينز لنظرية الرأسمالي النظام بتبني مروراً الثانية، الكونية الحرب

 وشرعية كحق عديدة مفاهيم في تحوالت من تعنيه وما االيصادة

 المقولة انتهاء وبالتالي قتصاداال مسارات تعديل في الدولة تدخل

 القادرة الخفية القوة بوجود سميث آلدم الخالصة الرأسمالية االقصادين

 بتعوبم وانتهاء اًد،١االقع في والطلب العرض اختالالت تعديل على

 الذي وودز بريتون نظام انهيار وبالتالي الذهب نظام وانهاء الدوالر



 هذه أن بيد نذك، آ السوفياتي تحاداال عليه يوافق م ول الحرب بعد أسس

 تواجهها أزمة كل أمام لنفسها الرأسمالية تجديد في المتسارعة الوتيرة

 بعد الوتيرة بذات تستمر لم ومعسكرها االشتراكية مع صراعها إبان

 األمريكية الرأسمالية استمرت بالعكس بل لها، المنافس المعسكر انهيار

 السياسات ذات تمارس الماضي القرن من األخير العقد بداية منذ

 بالعكس بل يتغير، لم شيئاً وكأن واالقتصادية والسياسية العسكرية

 تحشد عدو وجود ألهمية استمراراً جوهرها في أطروحات تتبني بدأت

 فرض أو الحضارات صدام كأطروحة والجهود الطاقات كل ضده

 نهاية بأطروحة التبشير خالل من لم العا على الراهن الرأسمالي النمط

 هذا لدى الوعي تعيد م٢٠٠١ سبتمبر ١١ بكارثة فإذا التاريخ،

 األضرار إلى أدى قد السياسات ذات استمرار بأن كشفت إذ النظام،

 هذه وراء عمن النظر وبغض األمريكية، الرأسمالية بهيبة الكبيرة

 اآلثار أن إال مسبقاً، للمخطط األبيض البيت معرفة مدى أو العمليات

 وهوية بمصاخ مباشرة عالقة لها الراهنة األمريكية للحطوات المستقبلية

 التاريخية(، )الكتلة بفكرة بالتالي عالقة ولها اإلسالمية، العربية محتمعاتنا

 حاصل هو كما والصهيونية- اليمينية األجنحة تمكنت ما إذا خاصة

 االقتصادية األجنحة مع وبالتحالف تيجيتها،استرا تنفيذ من راهنا-

 إال تعيش لن التي العسكرية بالصناعة الوثيقة العالقة ذات السياسية

أزمة. تلو أزمة األزمات، إشعال على

 الراهنة األمريكية وبالطريقة اإلرهاب محاربة سياسة تداعيات إن

 األنظمة ومع الوطنية اإلسالمية الحركات مع حقيقية معركة بدء تعني



 حركات كافة مع حقيقية معركة بدء تعني بل الوطنية، اإلسالمية

 الحركات وعلى آخر، مكان أي في أو فلسطين في الوطني التحرر

 معها وتمارس األمريكية اللعبة هذه تعي أن والقومية والليبرالية اليسارية

 ترى قد التي والبرغماتية اآلنية المصالح عن بعيداً الحذر درجات أقصى

 األمريكية السياسة مع الوقوف مصلحتها من أن الحركات هذه بعض

 في لها المنافسة الوطنية اإلسالمية الحركة رإضعاف ضرب أجل من
 كما تماماً السياسية، وأيضاً واالجتماعية والثقافية الفكرية الساحة

 العراق، على عدوانها في األمريكان مع الحركات هذه بعض وقفت

 انتهاء رغم استمر وقواعدها أساطيلها وبقاء األمريكي بالعدوان فإذا

 الكويت، في العراقي الوجود بانتهاء وامتمثل لوجودها الرئيسي المبرر

 النظام إسقاط حجة تحت العراق على األمريكي الغزو في الحال كذا و

 أن دون اإليجابي الحياد موقف البعض وقف حيث الصدامي القمعي

 صدام نظام وسقوط للعراق احتاللها بعد األمريكية االمبريالية بإن يعي

 وحرة مستقلة إدارة العراق سياسة تدير بأن القوى لهذه تسمح لن

وتعليميا. واقتصاديا سياسيا

 فترة في تالوينها بكل اإلسالمية التيارات وقفت لقد نعم،

 ومع الرجعية العربية األنظمة مع الستينات وقبلها السبعينات

 تحت الثورية والقومية اليسارية الحركات ضد األمريكية السياسات

 لصالح أدوات األنظمة وتلك هي وكانت الشيوعية، محاربة حجة

 االشتراكي، المعسكر مع األيديولوجي صراعها في األمريكية السياسة

 التحالف هذا جراء من كثيرا اليسارية الحركات تضررت ولقد



 في حصل كبيراً تطوراً أن إال آنذاك، األمريكي سالمياإل الرجعي

 إذ لإلمبريالية، المعادي السياسي اإلسالم ببروز تمثل الثمانينات مرحلة

 تيارات إلى الخالصة العقائدية اإلسالمية التيارات هذه معظم تحولت

 القضايا تجاه الوطني الفعل ومارست رطنية مواقف تبنت سياسية

 والسياسية الفكرية التحوالت وبدأت المحلية، القضايا أو القومية

 سياسياً كثيراً اقترب بعضها أن لدرجة الحركات هذه تصيب

 القومية الديمقراطية الوطنية التيارات وجوهر مضمون مع وكفاحياً

 مواقعها في اإلسالمية التيارات من أجزاء بقيت وإن واليسارية،

ووطني. تقدمي فكر لكل المناهضة العقائدية

 تجاه األمريكية للسياسة المتوقعة الهجمة فإن متغير واقع هكذا أمام

 الوطنية اإلسالمية الحركات تلك حتى تمس سوف اإلسالمية الحركات

 بجانب وغيرها اإلسالمي والجهاد حماس وحركة الله كحزب المناضلة

 اإلرهابية، للممارسات المؤيدة والمتطرفة والسلفية األصولية الحركات

 يوم سياسة تمارس ال أن والقومية اليسارية الحركات على فإن ولذلك

 كان مثلما اإلسالمية الحركات على اآلن األوآن وآن علينا" ويوم لنا

 من حالة تخلق السياسة هذه أن ذلك عليها، السبعينات فترة في

 والمطلوب الواحدة. الحضارة أبناء بين والنفور والعداوة االحتقان

 وطنية جبهة وتأسيس الوطنية سالميةاإل الحركات كافة مع الوقوف

 أبناء ضرب الهادفة األمريكية السياسات لمواجهة دريمقراطية إسالمية

 والذي القومي الصعيد على هذا بعض. مع بعضهم الحضارة ذات

 في التاريخية الكنلة أهمية تأتي هنا ومن أيضا، المحلي الصعيد على ينطبق
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 السياسية التيارات جميع جهود فيها تتكاتف مجتمعية حركة بناء

 أجل من والقومية واليسارية الليبرالية مع الوطنية سالميةاإل والفكرية

 إلى الهادفة األمريكية السياسات مواجهة في الوطنية الوحدة حماية

 لالتفاق سانحة فرصة وهي الواحدة، الحضارة أبناء بين الصراع تأجيج

 ثوابت توجد مثلما تماما الواحد، المجتمع تيارات بين وطنية ثوابت على

 اختلفت مهما الغربي المجتمع في والطبقات األحزاب جميع بين وطنية

 والشيوعيين الرأسماليين من فجميعها منطلقاتها، أو أيديولوجياتها

 والديمقراطيين واالشتراكيين والوجوديين والملحدين والمسيحيين

 السلطة تداول أهمها ثوابت على يتفقون .!لخ و. الخضر وحركات

 والمصالح الديمقراطية قيم على والحفاظ الحريات وحماية ة رالتعددي

 في واضح بشكل تجلت التي الثوابت من وغيرها الغربي للنظام الكبرى

 ولىاأل الكونية كالحروب مثال األوروبية للقارة المفصلية المحطات

 في حدث مثلما لمصالحها تهديدات أو مخاطر مواجهة في أو والثانية

 إنها إال التوجهات هذه بعض مع اختالفنا ررغم الثانية، الخليج حرب

 قادمة مخاطر مواجهة في غربية كتلة تنخلق األزمات عند بأن تؤكد

 إسالمية عربية حضارة كأناء بنا واألحرى حضارتها، خارج من

 ثوات لنفسها تؤسس أن متنوع معرفي ونظام وثقافتها هويتها تمتلك

 تحتها التي الكبرى المظلة هي تكون والسياسية الفكرية تياراتها بين

 وحدة مختصرها جدلية مقولة ونجسد والبرامج األفكار تتصارع

األضداد,,.



المحلي: الحال

 الكتلة فكرة فيها تجسدت سياسية محطات البالد على مرت لقد

 من الوطنية الشخصيات تمكنت حينما الخمسينات محطة أهمها التاريخية

 وحدتها خالل من تمكنت التي الوطني االتحاد هيئة في مواقفها توحيد

 الشخصيات لتتوحد تسد فرق البريطاي االستعمار سياسة إجهاض

 للطائفة الضيقة المصالح عن وتترفع الوطنية مواقفها في الطائفتين من
 كافة توحيد في الكبير األثر له كان وطنياً سياسيا برنابجاً وتطرح

 إبان أخرى مرة التاريخية الكتلة فكرة وتجسدت الشعبية. القوى

 ومن المواقف كافة وحد الذي األمر البحرين، تجاه إيران شاه ادعاءات

 على الوطني االتفاق تم حيث والشخصيات السياسية القوى كافة

 ذات وتكررت اإليرانية، باإلمبراطورية ربطها ورفض البحرين عروبة

 الوطني، المجلس في السياسية التيارات كافة بين المواقف في الوحدة

 رفض على والليبرالية واليسارية اإلسالمية النيابية الكتل اتفقت حين

 تكتلت التسعينات مرحلة وفي الصيت. سيئ الدولة أمن قانون تمرير

 مظلة تحت الوطنية واليسارية الوطنية اإلسالمية السياسية القوى كافة

 الدستورية المعركة في بجدارة أسهمت التي الشعبية العريضة لجنة

 تطالب عريضة على للتوقيع مواطن الف (٢ ٥) تجييش من وتمكنت

 وحقوق الديمقراطية والحريات الدستور واحترام النيابية الحياة بعودة

 المعتقلين سراح وإطالق االجتماعية واالقتصادية السياسية المرأة

 مرحلة في العريضة لجنة تمكنت ولقد .المنفيين وعودة السياسيين



 الوطنية البالد في السياسية األطياف كافة من كتلتها تؤسس أن تاريخية

 على اقتصرت الحقة، مرحلة وفي انها، رغم الطائفتين من واإلسالمية

 الشعب هذا ضمير عن تعبر أن تمكنت أنها إال محددة سياسية أطياف

الدولة. أمن سياسات هيمنة إبان

 وعبر البحرين ملك تمكن الوطني العمل ميثاق بعد ما مرحلة وفي

 جميع ظاللها تحت توحدت تاريخية كلة يقود أن الشجاعة مبادراته

 أهدافا ترفع كانت التي واإلسالمية والقومية اليسارية السياسية القوى

 مرحلة إنهاء بضرورة وآمنت مواقفها عن تراجعت ومتطرفة جذرية

 من الدستور عليه نص وما الدستورية بالشرعية واالعتراف تاريخية

 األسرة بشرعية المتعلقة المواد فيه بما نصوصه بكافة الكامل االعتراف

 بحق واالعتراف السلطات فصل ظل في الوراثي والحكم الحاكمة

 مستقلة تشريعية سلطة وجود عبر السياسية المشاركة في الشعب

 متطلبات وباقي ومستقلة نزيهة قضائية وسلطة كاملة صالحية وذات

 الحكم أن ورغم المدني. المجتمع ومؤسسات القانون تحكمها دولة

 فرصة المجتمع وعلى نفسه على فوت وبالتالي وعوده عن تراجع

 نحو للبالد المطلوبة نطالقةلإل األساس تكون تاريخية لمصالحة تاريخية

 عن بعيداً م٢ ٠ ٠ ٢ فبراير دسور صدور بعد وذلك والنماء، النقدم

 تقليص عن فضال هذا الدستور، في عليها المنصوص الدستورية اآلليات

 للسلطة الهيمنة أصبحت لدرجة كبير بشكل النيابي المجلس صالحيات
مصدر الشعب ومبداً السلطات فصل مبدأ عملياً وانتفى التنفيذية

السلطات.



 التاريخية الكتلة فيها تجسدت التي سيةالسيا المحطات هذه إن

 بحتة سياسية محطات كلها نقل لم إن معظمها كانت قصيرة لفترات

الوطنية. وقواها جماهيرنا بما مرت سياسية أزمات نتاج وهي

 فإن الوطني العمل ميثاق على التصويت وبعد الراهنة المرحلة أما

 فيها امتزج محطات هي التاريخية الكتلة فيها تجسدت التي المحطات

 السياسية المحطة وأهمها- االجتماعي مع االقتصادي مع السياسي

 تشريعية سلطة ووجود والمؤسسات القانون دولة بتكريس المتمثلة

 سيةالسيا القوى كافة عليها تتفق قانونية سياسية محطة وهي وقضائية،

 بمفاصلها االقتصادية المحطة وهناك واليسارية- والليبرالية اإلسالمية

 مستوى ورفع والتجنيس اإلسكان وأزمة البطالة مسألة ومنها الرئيسية

 ومتطلبات األجنبي االستثمار فيه بما االستثمار زيادة وآليات الدخل

 ولقد تقريباً. السياسية القوى جميع أيضاً عليها تتفق محطة وهي ه، جذب

 حيث البطالة، مسألة ناقشت التي الوطنية اللجنة في االتفاق هذا تجسد

 الوطني للهم وأصبح والعقائدية األيديولوجيا هيمنة نهائياً تنحى

 حساسيات دون االتفاق تم أنه لدرجة الطاغي الحضور االقتصادي

 والرموز السياسية القوى كافة قبل من كاملة وطنية وبمسئولية

 التي االستراتيجية على الوطنية البرجوازية ممثلي فيها بما والشخصيات

 التنفيذية السلطة إلى ورفعت العقول جميع واقتراحات رؤى احتضنت

 االقتصادية المدني المجتمع مؤسسات رأي تمثل باعتبارها إلقرارها

 الكلة لفكرة فعلي تجسيد حقاً إنها واالجتماعية، والمهنية والسياسية

 مع ويتفق األيديولوجية تمايزاته ينسى أن الجميع يضطر حينما التاريخية



 نستطيع حينها الجميع، شأن هي التي البطالة لتخفيف وبرامج آليات

 وحضور األيديولوجيا هيمنة انتهاء أطروحة بصحة تامة بثقة نقول أن

 ودرس تجربة إنها استثناء!! دون البحتة االقتصادية السياسية الرؤية

 االقتصادية األزمات أمام ستتكرر تجربة إنها المؤدلجين. للواهمين

 التمايزات تراجع ستفرض أيضاً التي اإلسكان أزمة وأهمها األخرى

 آليات على الجميع وسيتفق الطبقية حتى والعقائدية األيديولوجية

 ألزمة وعملي عادل حل إلى الوصول أجل من واضحة محددة

 رفع كيفية وأهمها األخرى األزمات المنوال نفس على وخذ اإلسكان،

 والتعليمية الصحية العامة الخدمات أوضاع وتحسين المعيشة مستوى

 وهي للمواطن، الحياتية بالمصاح المرتبطة القضايا وكافة والبلديات

 فيها، الماضوية والمواقف والعقائد ولوجيا األيدي إقحام يمكن ال قضايا

 على الحريص الوطني العملي العقل حضور من البد عملية قضايا إنها

 رالرافض والعقائدي المؤدلج العقل واختفاء الوطن، أبناء مصلحة

 التاريخية الكتلة لفكرة حقيقي عملي تجسيد إنها والتنسيق، للتعاون

 واالنتخابية اآلنية المصالح أن غير ذلك!. لها الرافضون يعي أن دون

 األحيان بعض في الحكم ومراضاة اة ومحاب والقبلية والطائفية والمصلحية

وراءها!. التي الكبيرة الغابة تخفي الشجرة وتترك العقول، تعمي





الخامس الفصل

التاريخية الكتلة فكرة جوهر حول





 العالمية التاريخية الكتلة أوأل:
( المتوحشة) العولمة لمناهضة

الراهنة: اإلنتقالية المرحلة في الكوكب صورة

 والسياسية واالقتصادية األيديولوجية بدالالته برلين جدار بإنهيار

 المعسكر الرئيسين، القطبين ذو وليالد النظام معه إنهار واالجتماعية،

 بتكتالنه الرأسمالي والمعسكر السوفياني، االتحاد بقيادة التقليدي االشتراكي

 هذا وبإنهيار عليه، األمريكية المتحدة الواليات بميمنة لكن و المتعددة

 شديدة إنتقالية مرحلة في يزال وما لم العا دخل الدولي االستراتيجي النمط

 وتابعيها وحلفائها الرأسمالية الدول من األمس أشقاء بين والمنافسة التعقيد

 عنه ومسكوتاً مجمدا كان ما بروز عن فضالً هذا النامية، الدول من

 المتحدة الواليات وباألخص الرأسمالية، المجتمعات من مجتمع كل داخل

الفكرية وقيمها للرأسمالية الوطنية المصلحة أولوية ذريعة تحت األمريكية،

 االرهاب: على الحرب الخامس السنوي المؤمر في المشاركين على عرضت ورقة — *

 آسيا منطقة في األبحاث مراكز شبكة من بتنظيم االنسان وحقوق العولمة عسكرة

 نوفمبر ٥-٣بيروت، للتنمية، الحكومية غير العربية المنظمات وشبكة والباسفيك

م.٢ ٠٠٣

٩٣



 العسكري التدخل وضرورات والديمقراطية والحريات الخاصة الملكية من

 يهدد شيوعي خطر لمواجهة األخرى الدول شؤون في واالستخبارتي

 ومؤسسات السياسية للحركات تكن لم ولذلك المجتمعات! هذه كيان

 األدوار تلك الرأسمالية الدول في النقابية أو البيئية أو الحقوقية المدني المجتمع

 السابقة المستعمرات في الوطنية التحرر حركات ومعاضدة لمساندة المؤثرة

 مرحلة في النوعية المساندة تلك اللهم ) الالتينية وأمريكا وأفريقيا آسيا في

 مساندة في وال الفيتنامية(، للثورة وباألخص الماضي القرن من السبعينيات

 وإزالة والمساواة االجتماعية بالعدالة المتعلقة وشعارتها االشتراكية الدول

 التي والمؤئرات األدوار وهي الرأسمالية، الدول في الطبقي االضطهاد

 الصراع أن ،باعتبار والماركسية االشتراكية النظريات عليها راهنت

 الوطنية التحرر وحركات اشتراكي معسكر بين ينحصر الدولي

 وبين جهة، من الرأسمالية الدول في والعمالية االشتراكية واألحزاب

ثانية. جهة من والعالمي المحلي واليمين والرجعية الخصم سماليالرأ المعسكر

 كان سائداً كان الذي الدولي النمط هذا فإن آخر، جانب ومن

 النامية الدول ممارسات كافة عن السكوت الرأسمالية الدول على يفرض

 الحريات وتحقيق اإلنسان بحقوق والمتعلقة الداخلي الشأن في لها الحليفة

 التعاون كان لذا والقانون، الديمقراطية المؤسسات دولة وتأسيس العامة

 وهذه األمريكية المتحدة الواليات وخاصة الرأسمالية الدول بين وثيقاً

 حركات لمواجهة النامية الدول في والديكتاتورية الشمولية األنظمة

 الوطنية النزوعات ذات الليبرالية حى أو اليسارية السياسية المعارضة

المستقلة.

٩٤



 هذه كافة السطح على طغت الراهنة االنتقالية مرحلتنا في

 الداخلية لألطراف تكشف أن بعد وخاصة الداخلية، التناقضات

 اليسارية المعارضة كاألحزاب المدني المجتمع مؤسسات من الرأسمالية

 والمرأة والطفولة اإلنسان حقوق ومنظمات والخضر البيئة وحماية

 العولمة أفرزتها التي األضرار مدى لها تكشف العمالية، والنقابات

 النمط إنهيار بعد الكوكب هذا لمستقبل رئيس كمؤشر االقتصادة

 مؤسساتها صعيد وعلى النامية، للدول تكشف كما القدم، الدولي

 المتحدة الواليات تمارسها التي المعاير ازدواجية مدى أيضاً المدنية

 للكيان الالمحدود ودعمها الحقوقية أو الديمقراطية المسائل في األمريكية

 والتدخالت الوطنية السيادة مبدأ إضعاف محاوالت أو الصهيوني

 العولمة كشفت النامية الدول حكومات صعيد وعلى العسكرية،

 تفرض األمريكية المتحدة الواليات بدأت حيث أنيابما عن االقتصادية

 ساهم الذي األمر العالمية، التجارة منظمة في ومعاييرها شروطها

 والدول داخلها المدني المجتمع قوى بين تحالف بتأسيس فقط ليس

 دول بتعاطف أيضاً بل المدني، مجتمعها ومؤسسات بحكوماتها النامية

 للواليات رئيسية حليفة القريب باألمس كانت متقدمة صناعية

 وألمانيا كفرنسا االشتراكي المعسكر مع صراعها في األمريكية المتحدة

 على سماليالرأ المعسكر في الكواسر صراع وضوح رغم روسيا وأيضاً

 المعسكر هذا في قطب من أكثر إيجاد دعوات أن إال االشتراكية التركة

الدول. هذه صالح في باتت عليه أمريكية لهيمنة السماح وعدم

٩٥



االستراتيجية: التحالفات هيكلة إعادة

 في تتمثل ومجتمعاته بدوله األرض لكوكب الراهنة الصورة

 صراع استمرار ظل في القديمة، التحالفات هيكلة بإعادة اعتقادي

 ضمن أنشئت التي وليةالد المنظمات مازالت حيث الجديد، مع القدم

 المتحدة الواليات وتحاول موتها. تصارع القدبم الدولي النظام

 األمم منظمة وخاصة عليها، الهيمنة المتوحشة بعولمتها األمريكية
 الوكاالت عن فضالً هذا والتجارية، والنقدية المالية ووكاالتها المتحدة

 التنظيرات وتعكس والعمل. والصحية والتعليمية الثقافية والمنظمات

 محاربة الشر- محور التاريخ- نهاية الحضارات- )صدام األمريكية

 معرفية محاولة الشيوعي( العدو محل يحل جديد عدو إيجاد اإلرهاب-

 الوطني الوعي عن فضالً العالمي، الجمعي الوعي لتزيف وأيديولوجية

 والمعلوماتية ا الميدي وسائل عبر األمريكية، المتحدة الواليات في الداخلي

 الهيمنة هذه يخدم وبما فيها، تتحكم التي الضخمة اتالتصالوا

 لها المنافسة المتقدمة الصناعية الدول فيه بما العالم، واعتراف والسيطرة

 نظام محل رسميا يحل بداً قد الواحد القطب عصر بأن اقتصاديا،

متعددة. أقطاب ذي عالمي نظام إليجاد محاولة أية رافضة القطبين،

 المعسكر في التناقضات هذه انكشاف في البداية كانت لقد

 نية،الثا الخليج حرب في للتحالفات الهيكلية اإلعادة هي الرأسمالي

 برزت حيث العراق، واحتالل الثالثة الخليج حرب في بوضوح وتجلى

الرأسماليين. من األمس أشقاء بين التناقضات

٩٦



 فكان االقتصادي، الصعيد على أما العسكري، الصعيد على هذا

 الثقافية وحتى التجارية للهيمنة الواضح الصراع في جلياً االنكشاف

العالمية. التجارة منظمة لجوالت المتعددة المفاوضات ضمن

 لمنظمة الثالث الوزاري االجتماع كان المدني، المجتمع صعيد وعلى

البعير. ظهر قصمت التي القشة هو )سياتل( في العالمية التجارة

 طرحت التي الشكوك فإن النامية، الدول حكومات صعيد وعلى

 االختالالت بمعالجة الدول هذه طالبت حيث )سياتل( اجتماع في

 الخاصة والقواعد االتفاقيات بمراجعة الصناعية الدول ووعدت

 تيسيير الحكومية- المشتريات في الشفافية المنافسة- باإلستثمار-

 الدول بدأت حينما يقين إلى الشكوك هذه تحولت قد التجارة،

 عن صدر الذي التنموي العمل برنامج جاء أن إلى بالمماطلة الصناعية

 مرة الشكوك هذه تأكيد ليعيد ، الدوحة في الوزاري االجتماع

أخرى.

 تطرح أن الدوحة اجتماع منذ النامية الدول حاولت لقد

 المتابعة، وآليات االتفاقيات تطبيق بخصوص تواجهها التي الصعوبات

التالي: في الصعوبات هذه وحددت

 غير التطبيق مجال في النامية الدول مرئيات مراعاة عدم — ١

 الزراعة مجال في الصناعية البلدان جانب من لالتفاقيات السليم

والنسيج.

المنظمة. في القرار اتخاذ آليات في الشفافية غياب , ٢



 البلدان أسواق إلى النفاذ على النامية الدول قدرة عدم — ٣

الصناعية.

المنظمة إلى جديدة اتفاقيات إضافة الصناعية الدول اقتراح -- ٤

 امتالكها وعدم جاهزيتها عدم بسبب لذلك النامية الدرل ورفض

صادياتما. على االتفاقية هذه آلثار الدقيق التقدير

 االحتجاجي التراكم وصل بالمكسيك المنعقدة المنظمة جولة وفي

 بعض قبل من الكبير التعاطف مع النامية، الدول حكومات لدى

 أو االنسحابات فتمت النوعية، قفزته إلى المتقدمة الصناعية الدول

 هذه فشل إعالن إلى المطاف نهاية في أدى الذي األمر بذلك، التهديد

المفاوضات. من الجولة

 قوى من المتوحشة للعولمة المناهضين مصالح التقت وهكذا

 جولة من صريح بشكل رفضها أعلنت والتي المدني المجتمع مؤسسات

 غزو على واالحتجاجات المليونية هراتالمظا عبر اآلن ولغاية )سياتل(

 لآلليات رفضها أعلنت التي النامية الدول بعض وحكومات العراق،

 الطرفان التقى كما المكسيك، جولة في العالمية التجارة لمنظمة الراهنة

 لم العا دول في األمريكية العسكرية لالستراتيجية رفضهما صعيد على

لعراق. ألخصغزو وبا

٩٨



؟ العمل ما

 االنحياز عدم دول منظمة تأسيس من النامية الدول تمكنت مثلما

 ووجود الباردة الحرب إبان اآلسيوي اإلفريقي التضامن وحركة

 الثقل ذات النامية الدول تمكنت حيث والرأسمالي، االشتراكي المعسكر

 توازنا تخلق أن وغيرها ويوغسالفيا واندونيسيا ومصر كالهند النوعي

 التي المحاوالت وهي المرحلة، تلك ومحددات معطيات ضمن نسبياً

 كة حر ديناموا كة بر بن المهدي باغتيال العالمية اإلمبريالية أجهضتها

 كانوا الذين الرؤوساء ووفاة واختفاء تصفيات وتدبير التضامن،

 الجزائر، رئيس بال بن )أحمد لإلمبريالية المضادة العولمة رموز يشكلون

 وسيكوتوري غانا، رئيس ونيكروما اندونيسيا، رئيس وسوكارنو

 في ونهرو مصر، رئيس الناصر عبد الحركة قيادة ووفاة غينيا، رئيس

 من عالمية كتلة لتأسيس مهيئة الراهنة وليةالد الظروف فإن الهند(،

 العولمة وسياسات إفرازات من المتضررة المجتمعية والقوى الدول كافة
 الرئيسية أعمدتها تكون عالمية منظمة تأسيس إلى وصوالً المتوحشة،

 الدول جميع في العمالية والنقابات الحاكمة غير الديمقراطية األحزاب

 الحقوقية والمنظمات واألحزاب الثالث لمالعا ودول المتقدمة الصناعية

 الشباب...!لخ( والطفولة، المراة حقوق عامة- اإلنسان )حقوق

 كافة أي والشفافية، الخضر( )أحزاب البيئة حماية عن والمدافعة

 من عاملين كأعضاء تساندها لم، العا في الحكومية غير المنظمات

 تحصين في الراغبة الثالث لم العا دول حكومات جميع الثانية الدرجة



 وثرواتها مقدراتها على المتوحشة العولمة همينة محاوالت أمام مجتمعاتها

 العالم دول حكومات جميع مراقبين كأعضاء تدعمها وقراراقا.

 وفي أخرى تارة ومعلنا تارة خفيا صراعا تواجه التي المتقدم الصناعي

 قيمي ثقافي- سياسي- عسكري- )اقتصادي- مجال من أكثر

 صمامات وضع أهمية مع األمريكية، المتحدة الواليات مع .!لخ( ٠٠

 المتنافسة الرأسمالية الكواسر يد في ورقة الكتلة هذه تصبح ال حتى أمان

.بينها فيما

 المرحلة تفرضها راهناً المطلوبة العالمية التاريخية الكتلة هذه إن

 الموضوعي النقيض تمثل كتلة وهي كوكبنا، على نعيشها التي االنتقالية

 الهيجلية األطروحة حسب نفسه، الشيء جوف من يخرج الذي

 الذي الجابري- عابد محمد العربي المفكر بلورها والتي الديالكتيكية

 أسلوب في ال بعد ترق لم للعولمة المناهضة العالمية المنظمات أن يرى

 وزنها أن غير ملعولمة، )النفي( مستوى إلى رؤاها آفاق في وال عملها

 ) ب يسمى كان ما داخل عالمية كتلة تكوين باتجاه يزداد التاريخي

 في الفاعلة القوى من األيام من يوم في تصبح أن يمكن الثالث( لم العا

 إذا خصوصاً األمريكية، اإلمبراطورية العولمة ضد الموضوعي الصراع

 دولي عمل في واليابان( )أوروبا األخرى المصنعة والبلدان هي انخرطت

 الذي المحور وأن األمريكية، اإلمبراطورية الطموحات ضد مشترك

 أن يمكن والصين، وروسيا والمانيا فرنسا بين بخجل ولو اليوم، يتشكل

.القطبية متعدد لم لعا يؤسس محوراً غداً يشكل



المواجهة: وليست المفاوضة

 األساسية بأعمدتها العالمية التاريخية الكتلة هذه تشكيل إن

 والدول األمريكية المتحدة الواليات في العالمية الحكومية غير )المنظمات

 الدرجة من أعضائها من ومسانديها الثالث( لموالعا األخرى الصناعية

 )الدول المراقبين من وداعميها الثالث( لم العا دول )حكومات الثانية

 قوة وجود إلى يهدف األمريكية(، المتحدة الواليات غير الصناعية

 مع مباشرة غير أو مباشرة مفاوضات في تدخل أن قادرة عالمية

 ها وشركات العالمية ها وكارتالت بحكومتها األمريكية المتحدة الواليات

 وال المعولمة القوة هذه على القضاء بهدف ليس القارات، عابرة

 الحرب إبان سائداً كان الذي العالمي الصراع مفهوم ضمن مقارعتها

 الهدف إنما والرأسمالية، االشتراكية بين األيديولوجي والصراع الباردة

 هدف وهذا الدول، صعيد على األقطاب متعدد لم عا إلى الوصول هو

 األمريكية المتحدة الواليات غير المتقدمة الصناعية الدول إليه تطمج

 المتوحشة العولمة مناهضي يخدم هدف وهو النامية، الدول عن فضال

 والمنطلقات. المصالح ومتعدد متنوع لم عا ينخلق حيث أيضاً األمريكية

 تأطير إلى الوصول إلى العالمية التاريخية الكتلة هذه تهدف كما

 تكون أن على قادرة مية عال منظمة تأسيس إلى وحوال ها منظمات جهود

 ومنظماتها المتحدة كاألمم الراهنة العالمية المنظمات في مسموعاً رقماً

الفرعية.



 نتيجة إال موضوعياً يتولد أن يمكن ال القطبية متعدد عالماً إن

 اجتماعية عالمية حركة وجود أن غير الكبرى، الدول بين صراع

 في المدني المجتمع مؤسسات من اآلالف مئات فيها تشترك سياسية

 الديمقراطية وتحقيق البيئة وتدمير المتوحشة العولمة ضد لم العا بلدان

 هذا بروز في باإلسراع تسافم سوف اإلنسان...لخ، حقوق وتعزيز

المطلوب. لم العا

 النحو على هي الكتلة هذه تأسيس أهداف فإن مكثف وبشكل

التالي:

 فرض في األمريكية المتحدة الواليات محاوالت إضعاف — ١

األوحد. القطب منزلة هي فيه تحتل جديد عالمي نظام

 متعددة الثقافات، متنوعة األبعاد إنسانية مضادة، عولمة قيام - ٢

 مبادئها والمساواة العدالة األهداف، دمقراطية والمنطلقات، المصالح

 باعتبارها الحكومية، غير المدني المجتمع مؤسسات وقوامها الكبرى،

 التقليدية السلطات مقال تدريجيا أقدامها تثبت أخذت خامسة سلطة

اإلعالم. وسلطة القضائية( التنفيذية- )التشريعية-

 وليالد المجتمع أطراف جميع بين المصالح من عالقات خلق — ٣

 بقاء على طرف وجود يتوقف مرحلة إلى الكوكب يصل بحيث

عليه. والقضاء إنهائه وليس خصمه

١٠٢



 الطبقات وبيئة مصالح فيها تراعى اتفاقيات إلى الوصول — ٤

 الثالث، لم العا دول وامكانات وقدرات وثروات جميعها االجتماعية

األرض. كوكب شعوب بين المصالح توازن تحقيق إلى وصوالً

 للعولمة مناهضة قوى أية عن نفسها التاريخية الكتلة ميز أن -٥

 وغلقها المجتمعات عزلة إلى الرامية الخاصة أجندتها تحمل المتوحشة

 واإلرهاب العنف واستخدام الثقافات بين والتحاور التالقح ورفض

أهدافها. إلى للوصول كوسائل

 أهدافها تحقيق أجل من العالمية التاريخية الكتلة تعمل أن - ٦

 ؛هدف ليس المتوحشة العولمة ضد والنضال الديمقراطي الضغط بوسائل

 إنما و األمريكية(، المتحدة )الواليات الرئيسي العدو على القضاء

 من للعولمة الرافضة المدني المجتمع قوى تمكن عبر سياساتها عقلنة بهدف

لكوكبنا. المصيرية القرارات وإعداد صياغة في الفاعلة ركةالمشا

: التنفيذ آليات
 لجنة بتشكيل الحكومية غير المنظمات شبكة تبادر أن أوال:

 الكتلة لتأسيس المقترحة واآلليات العامة األهداف تصيغ تحضيرية

المقترحة. العالمية التاريخية

 المنظمات وعناوين أسماء بحصر التحضيرية اللجنة تقوم أن ثانياً:

المتوحشة للعولمة الرافضة األمريكية المتحدة الواليات في الحكومية غير



 الحكومية غير واألحزاب المنظمات جميع وحصر حكومتها تنفذها التي

وأفريقيا. وآسيا الالتينية وأمريكا أوروبا في

 وهذه التحضيرية اللجنة بين تمهيدية اجتماعات عقد يتم أن الثا:

 حكومات إليه تدعو مشترك، عالمي مؤمر إلعداد تمهيداً المجموعات

 دعوة كذلك الكتلة، أهداف مساندة في الراغبة الثالث لمالعا دول

الكتلة. توجهات دعم في الراغبة الصناعية الدول حكومات

 مجلس النتخاب العالمي المؤتمر يعقد سبق ما ضوء في رابعا:

 تتابع عامة أمانة واختيار اإلقليمية المجموعات فيه تمثل مركزي

 منظمة في مرحليا مراقب كعضو االنضمام لطلب المطلوبة اإلجراءات

 تشكيل في وتباشر الدولية، المنظمات من وأذرعها المتحدة األمم

 األمريكية المتحدة الواليات وفي الثالث لم العا أنحاء جميع في الفروع

وأوروبا-

 عقد وكذلك العربي، لم للعا اجتماعي منتدى تأسيس محاوالت إن

 عدد ارتفع الذي العالمي، االجتماعي للمنتدى مؤتمرات ثالثة

 ١٢٠ قرابة لى م ٢٠٠ عام مشارك لف ٢٠ فيهامن المشاركين

 اإلقليمية المؤتمرات عقد عن فضالً هذا م، ٢ ٠ ٠ ٣ عام مشارك الف

 بالهند عقد الذي اآلسيوي االجتماعي كالمنتدى القارية للمنتديات

 من البد الكبيرة الجهود هذه كافة إن م، ٢ ٠ ٠ ٣ يناير في )حيدرآباد(



 في طاقاتها المنتديات هذه تؤطر جديدة نوعية مرحلة إلى بها االنتقال

 العالمية المؤسسات أمام تفاوض كرقم بها تعترف عالمية منظمة

 تهيمن التي والنقدية والمالية التجارية المؤسسات وخاصة األخرى،

األمريكية. المتحدة الواليات عليها

الخالصة:

 العولمة لحظات والعرب الغربيين المفكرين من العديد شخص لقد

 وبدايات ولىاأل اللحظة جدل في الدخول ودون التاريخي، ونقيضها

 محمد المفكر رؤية على نعتمد فإننا تحليالت، من ذلك إلى وما العولمة

 ثالث في اللحظات هذه حدد حيث التصرف، مع الجابري عابد

مراحلتاريخية:

التي الصناعية الثورة مرحلة في كانت ولىاأل فاللحظة _ ١

 نظاماً التاريخ، في نظير له يسبق لم جديداً اقنصادياً نظاماً أفرزت

 لرأس والمالكين الصناعيين من طبقة عليه تهيمن الرأسمالي بالنظام عرف

 ومارست حجمها وصغرت الشديدة المنافسة خضم في تكتلت المال

 بالطبقة والمتمثل نقيضها أفرزت أنها غير الوطنية، الرأسمالية هيمنتها

 النقابات إتحاد قوامها المضادة العولمة من بنوع قامت التي العاملة

 ومع المنظمة، الجماعية واالضرابات االحتجاجات وتنفيذ العمالية

 طرف كل أخذ بحيث مصالحهما تداخلت ينهما الصراع استمرار

 لم وبالتالي خصمه، بقاء على يتوقف وجوده أن متناميا وعيا يعي

 الطبقة إزالة إلى الماركسية- لذلك نظر كما بينهما- التناقض يتحول



 للتجربة الكبيرة اإليجابية الجوانب رغم عليها، والقضاء الرأسمالية

 والكادحين الشغيلة من الماليين وطموحات وتأثيرات االشتراكية

 العنصرية كاتالحر كافة أفرزت التي الجشعة الطبقة هذه من بالخالص

. كونيين! حربين إلى لم العا وقادت المعاصر عالمنا في

 الرأسمالية بدأت عندما للعولمة الثاية اللحظة وجاءت — ٢

 الحصول بمدف األخرى القارات أسواق استعمار نحو تتجه األوروبية

 تنمية بمدف الثروات عن بحثاً للعالم وبغزوها األولية، المواد على

 من مجتمعاتها في العاملة الطبقة مع مشاكلها حل أو جهة من مواردها

 حركات اندلعت حيث وطني فعل رد ذلك عن نتج ثانية، جهة

 الوجه لتشكل الالتينية، وأمريكا وأفريقيا آسيا في المسلحة المقاومة

الرأسمالية. للعولمة المضادة للحركة الثاني

 في العاملة الطبقة لها نقيضين األوروبية الرأسمالية أفرزت وهكذا

 للتوسع والمقاومة الوطنية التحرر وحركات جهة، من بلدانها

ثانية. جهة من البحار رراء ما فيعالم االستعماري

 الرأسمالية لحل كوسيلة بالتالي برزت للعولمة الثانية اللحظة إن

 األخرى، الكوكب قارات استعمار عبر الداخلية لمشاكلها األوروبية

 حيث ذلك من داخلي كنقيض األوروبية العاملة الطبقة تفادت—واس

كبير. بشكل وأوضاعها واقعها تحسنت

 المصالح عالمية إلى الرأسمالية تحول بعد برزت الثالثة اللحظة - ٣

 نشرب إلى أدى بينها التنافس أن لدرجة دولها، بين فيما المتضادة



 حروب تنشب السابقة المراحل في كانت أن بعد معولمة حروب

 عالمية الرأسمالية أصبحت أن فبعد فقط، األوروبية القارة داخل إقليمية

 في لةالعام الطبقة منظرو الفرصة هذه واغتنم أيضاً، الحروب تعولمت

 كانت أخرى وبلدان روسيا في باألخص الرأسمالية الدول هوامش

 صناعية، رأسمالية بلدان إلى التحول من أدنى أو قوسين قاب على

 عولمة تمت وبالتالي واحد، بلد في االشتراكية تحقيق بإمكانية ونادوا

 أن رغم ) موسكو تقودها )أمميات( محلها وحلت الروسية القومية

 الشيوعية األحزاب قوامها موسكو(، تقدها لم والثانية األولى األممية

 كله، لم العا صعيد على العاملة للطبقة ممثلة نفسها ترى كانت التي

 لتهدد القطرية الحدود تتجاوز مضادة عولمة لقيام إيذاناً ذلك وكان

 قوة المرحلة هذه في وبرزت أيضاً، وستعمرالها أوطانها في الرأسمالية

 ضعف لتغتنم األمريكية( المتحدة )الواليات صاعدة رأسمالية

 الكونية الحرب وخاصة الطاحنة حروبها نتيجة األوروبية الرأسماليات

 الرأسمالية الهيمنة بالتالي لتنتقل بأكمله، الرأسمالي النظام وتقود الثانية،

 من اللحظة هذه أفرزته الذي النقيض أما عالمية. أمريكية إمبريالية إلى

 عدم وحركة جانب من االشتراكي بالمعسكر سمي ما هو التطور

 في االستقالل حديثة دول من الكتلة هذه برزت حيث االنحياز
 المعسكرين عن مستقالً خطاً لنفسها وطرحت الثالث القارات

 منظمة مثل جانبها إلى شعبية هياكل وأقامت والشيوعي الرأسمالي

 االنحياز عدم كتلة وجدت وقد واآلسيوية، األفريقية الشعوب تضامن
 من نضالها في لها داعماً السوفياتي االتحاد بقيادة االشتراكي المعسكر في



 في سيادتها عن والدفاع السياسي والتحرر االقتصادية التنمية أجل

 الفلسطيني الشعب ضد إسرائيل )حروب بالوكالة الحروب وجه

 والفكاك األمريكية، خصوصا الغربية والتدخالت العربية( والشعوب

للغرب. االقتصادية التبعية في

 حركات إلى عالميا لتتحول االستقالل أجل من تناضل وحركات

 كة كحر المعسكرين، عن مستقالً وضعاً لنفسها تلتمس تضامن

 ضم على عهدها أواخر في عملت التي آسيوية( )االفرو التضامن

 سياسة تكريس ثم الثالث( راتالقا شعوب )مؤتمر في الالتينية أمريكا

االنحياز(. )عدم

 االشتراكي المعسكر في وحلفاؤه السوفياتي االتحاد عمد وقد

 األحزاب من العديد وكذلك االنحياز عدم مجموعة دول في وأصدقائه

 عالمية جماهيرية منظمات تشكيل إلى والوطنية، الشيوعية والحركات

 المعسكر بين التضامن وتعزيز االشتراكي للمعسكر كواجهة

ذلك: ومن االنحياز عدم مجموعة وشعوب االشتراكي

بوداست مقره العالمي- الديمقراطي الشباب إتحاد _ ١

براغ مقره العالمي- الطالب إتحاد — ٢

براغ مقره العالمي- العمال إتحاد — ٣

موسكو مقره العالمي- الكتاب إتحاد _ ٤

براغ مقره العالمي- الصحفيين إتحاد - ٥



بروكسل مقره العالمي- الديمقراطي الحقوقيين إتحاد — ٦

برلين مقره العالمي- الديمقراطي النساء إتحاد — ٧

 في للصداقة لومومبا باتريس جامعة السوفياني االتحاد أقام كما

الثالث. لم العا لطلبة مخصصة موسكو

 لم، عوا ثالثة األرض كوكب في كان التاريخية اللحظة تلك في

 وضحاها عشية بين فأصبح قرن، نصف ولمدة قطبان رأسها على

 استقالليته تحقيق من يتمكن لم ثالث لمعا واحد. رقطب عالمين

 بمجموعة يعرف ما بجموعة ضمن منضوباً كان وأن قطبه وال الكاملة

 لم وعا اإلسالمي، المؤتمر منظمة اإلسالمية الدول أقامت كما ٨٨ ال

أمريكي. بقطب متقدم صناعي رأسمالي

 له ننحاز استنتاج إلى نصل والتفكيك التشخيص هذا ضوء وفي

 الهيمنة/ / العولمة تطور من الراهنة الثالثة المرحلة أن في ويتمثل

 اليوم يدعى ما نحو وشامالً قوباً نزوعاً تنزع أها هو الرأسمالية

 وسياسيا اقصاداً المتوحشة( )بالعولمة نحن نسميه وما )باألمركة(

حياة. ونمط وقيماً وعسكرياً

 األول نقيضان، له كنقيض، المتوحشة العولمة هذه أفرزته وما

 ليشكل نفسها الغربية الحضارة لم عا األول، لم العا جوف من خرج

 المتعددة المنظمة شبه الشعبية االحتجاجات قوامها مضادة عولمة

 أيضا) م المعول السياسي اإلسالم في تمثل آخر ونقيض الجنسيات،



 التاريخية الكتلة من المطلوب حيث القاعدة، جماعة في تكثيفه تم والذي

 المرحلة وفي العولمة(، مناهضة من النوع هذا مثل عن نفسها تمييز

 ثالث نقيض مالمح بدأت التجارية المكسيك جولة فشل وبعد الراهنة

 بعض وتعاطف النامية الدول حكومات بعض في ويتمثل البروز في

معها. المتقدمة الصناعية الدول

 بشكل ولكن التاريخية العالمية التجارب نعيد أن إذن المطلوب

 مع المتناقضة الجديدة القوى هذه تنظيم نعيد أن وإصراراً. وعياً أكثر

 االحتجاجات تكرار من بدال ميةعال تاريخية كتلة في المتوحشة العولمة

 والمالية النقدية للمؤسسات اجتماع كل عند البيانات وإصدار

 مرحلة إلى تنتقل أن المتوحشة، العولمة هذه عليها المهيمنة والتجارية

 أو القارية أو العالمية للمنتديات المؤتمرات إقامة من رقياً أكثر تنظيمية

 كسلطة النامية الدول في المدفي الجتمع لمؤسسات لتصبح اإلقليمية،

 العولمة تحاول كوكب في مسموعاً وصوتاً المعولمة منظمتها خامسة

عليه. السيطرة المتوحشة



( الجرس؟) يعلق من التاريخية..... الكتلة ثانياً:

 الفينة بين السياسية الساحة في تحدث مزعجة اجتماعية توترات

 السالح لغة تحل فحينما الطائفية، رائحة منها تطفح واألخرى،

 تحل وحينما الوجود، في اآلخر وحق والتسامح الحوار لغة محل األبيض

 يحاول من تهاجم مناشير عبر التعددية لغة محل والتكفير التشهير لغة

 تكريس بمدف سياسياً تياراً أو طائفة اكانت اآلخر، مع االقتراب

 والالثقة الشك لغة تحل وحينما الحمراء، الخطوط تمثل وطنية ثوابت

 وضروراته المستقبل متطلبات استشراف لغة محل السياسية العالقات في

 كل يطالب أن بد ال حينها الطائفي، أو الحزبي التعصب عن البعيدة

 القتصاديوا واالجتماعي السياسي المستقبل استقرار على حريص

 الصف توحيد أجل من الجهود تكاتف بضرورة للبالد والفكري

 نتقاليةاال المرحلة يقود أن بد ال كجسم التاريخية الكتلة وخلق الوطني

 في السياسي اإلصالح ومؤسسات وممارسات قيم تكريس ومرحلة

سواء. حد على السياسية والتيارات والحكم فرادواأل المجتمع أعماق

 غرامشي أنطونيو اإليطالي المفكر تنظيرات إلى سابق مقال في

)الكتلة أن ذلك الخصوص. هذا في الجابري عابد محمد العربي والمفكر

 في الوطني العمل ميثاق على التصويت أبان البحرينية الصحف إحدى في نشر مقال — *

م. ٢٠٠ ٢ البحرين،
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 واالصطفاف االحتقانات إلزالة وطنية ضرورة أصبحت التاريخية(

 والذكريات الموروث على المعتمد الحزبي والتعصب والطائفي االثي

 بأن وأعتقد االجتماعي، قتصاديواال السياسي البرنامج على وليس

 السياسي ذلك هو الصفوف وتقدم الجرس هذا قرع يستطيع من

 إقناع والقادر الماضوي الموروث ضغوطات من )نسبيا( المتحرر المثقف

 السياسي، الماضي وقيم بشروط المتشبثة األطروحات مواجهة وليس

 الهدف هذا تحقيق من يتمكن لن فإنه ي البرغمات السياسي ذلك أما

 ومراعاة السياسية المنافسة بحسابات مقيد أنه هو بسيط بسبب

 الذي األمر سياسياً، !!الكتساحه! المطلوبين والتأييد الحماس متطلبات

 مع تكاملية خطوة أية من والتهرب بل ر والتبري المراوغة عليه يفرض

 بنيته مع أحياناً والمتعارضة األخرى لفكريةوا السياسية األطياف

 وأهمها فلسفاتها بكل الغربية األيديولوجية أو اإلسالمية المعرفية

 معه المتعاطف الشعي الضغط قوى أن ذلك التقليدية، الماركسية

 أو العقائدي( )السياسي، الركيزتين لهاتين والمتعصب وعقائدياً سياسياً

 أو اإلسالمي السياسي التيار نفس من له المنافس الشعي الضغط قوى

 بل التردد على ترغمه )المحددات( القوى هذه أن والديمقراطي، الليبرالي

 مع تصطدم وبالضرورة المرحلة تقود تاريخية كتلة إنشاء من والتهرب

 اخالصاً األكثر بأنهم لوائها حاملي تعيق وممارسات أطروحات

ألمجادهم. ثورية واألكثر النضالي لتاريخهم

 فمن الفكرة، جوهر توصيل من نتمكن حتى وضوحاً أكثر لنكن

 أن طريقهم في كانوا الذين أو الدين رجال من العديد أن المعروف



 أتون في للضرورات أنفسهم أقحموا والذين ذلك المستقبل في يكونوا

 هذا في بالتالي وأصبحوا الماضيات السنوات في السياسي النتضال

 التأثير يمتلكون والذين فقهية رموز هم مثلما سياسية رموزاً المرحلة

 من الجمهور هذا رغبات يراعون بدورهم وهم الجمهور على الفقهي

 لتوجهاتهم المعارض الجمهور و الدين ورجال القوى وتربص جهة

ثانية. جهة من نفسه التيار في السياسية

 عبر األخرى الفكرية السياسية بالتيارات احتكوا الذين هؤالء إن

 بل ترابطاً، أو تحالفاً معهم نسجاماال أهمية واستوعبوا النضال مراحل

 مع التصالح تجاه ومصداقيته التيارات هذه من جزء إخالص تيقنوا

 القول عبر معها المشترك العمل وحق الوطنية اإلسالمية راتالتيا

 بين المساواة لقيم المجسد اليومي الفعل أو المطالب ورفع والشعارات

 وطنية وثوابت أسس وضمن والكرامة الحقوق في الشعب أبناء جميع

 بأن لديهم تكرست التي القناعات هذه رغم يتجرأون ال عليها، متفقة

 مع كذلك والحال االنفتاحية، السياسية توجهاتهم جمهورهم أمام يعلنوا

 التيارات محاربة أولوياتها سلم في تضع التي اليسارية التيارات قيادات

 فرغم والرجعية، والظالمية المتخلفة التيارات من واعتبارها اإلسالمية

 أن إال )التقليدي( التيار هذا مع وطنية ثوابت تأسيس بأهمية إحساسهم

 من الجامدة االرثوكسية الماركسية األيديولوجية بالبنية الحرفي التمسك
 ميكايكياً تلقياً األيديولوجية لهذه المتلقي الجمهور قاعدة وبوجود جهة

 على اإلقدام من يتمكن لن وخفاهيا، سماعياً األحيان معظم وفي بل

المطلوبة. التاريخية الكتلة هذه تأسيس نحو جريئة خطوات

١١٣



 في الضرورة هذه الجابري عابد محمد العربي المفكر حلل لقد

 )بحرينيا( محلياً تبينته الممكن من الذي اإلطار وهو العام، العربي إطارها

 المحلي الواقع في تتجسد العربية الحالة مفاصل من العديد أن باعتبار

 البحرينية الخصوصية ذات المفاصل من العديد إضافة أهمية مع البحريني

المحلية. التاريخية كلتنا عن نتكلم عندما الحقاً إليها سنشير التي

 حركة بأن االعتقاد- هذا مع متعاطف وأنا - بريالجا يعتقد

 الساحة سادت التي والليرالة االشتراكية والتيارات العربية القومية

 البحرينية الساحة في سادت أنها كما السبعينات- منتصف منذ العربية

 منذ الساحة نفس سادت التي اإلسالمية( )الصحوة حركات مثل مثلها

 بذور - مراحلها جميع وفي معها- حملت قد الثمانينات منتصف

 الحركة الزمت خطيرة ثغرة في تتمثل بذور وهي وفشلها، اخفاقها

 )الصحوة حركة مع اآلن تالزم مثلما العربية والئورية القومية

 عبر قد كتين الحر من كال أن في الخطيرة الثغرة هذه وتتمثل اإلسالمية(،

 وتجاهله اآلخر الجزء وأهمل الواقع من - فقط واحد وجزء - جزء عن

تماما.

 قطاع وفكر تطلعات عن عبرت العربية والثورية القومية فالحركة

 وما العصرية(، )النخبة ب يسمى ما قطاع هو المجتمع من واحد

 المتموجة والجماهير والطالب العمال صفوف في استقطابه استطاعت

 )النخبة ب يسمى ما اهماال أهملت المقابل في ولكنها المنظمة، غير

 في عريضة قطاعات من بالقوة أو بالفعل تستقطبه وما التقليدية(

 والشرائح المدن وفقراء عموماً األرياف وسكان الفالحين صفوف



 التي األولى( )المادة أخرى وبعبارة العاطلين، وشبه العاطلين من العريضة

 الشعبية(. )الجماهير ب العصرية النخبة تسميه كانت ما منها يتشكل

 بشكل استقطبت إذ بدورها فهي اإلسالمية( )الصحوة حركات أما

 للجماهير األولى( )المادة وهذه نفسها التقليدية( )النخبة تلك واسع

 الطبقة وال العصرية( )النخبة إقناع تستطع لم أو أهملت، فإنها الشعبية،

 ب المعاصرة السياسة لغة عنها تعبر التي القوى من غيرها وال العاملة

 الحضارة وأدوات اإلنتاج بوسائل المرتبطة القوى الحية(، )القوى

 نفسها تضع القوى وهذه النخبة تلك ألن ليس ومرافقها، العصرية

 على اإلسالمية( )الصحوة أصحاب توافق ال ألنها بل اإلسالم خارج

 عن أو حق عن - يختزل والذي لإلسالم به ينادون الذي التطبيق نوع

 األحكام وتطبيق اللحي من نوع أو اللباس من نوع -فيلبس باطل

 أو.... الحضاري االنفتاح رفض أو مثالً السارق يد لقطع حرفياً تطبيقاً

 واحتياجات وامكاناته المجتمع وحالة الفقر لظروف مراعاة دون إلخ

 الجامدة التقليدية المفاهيم مع تصطدم بالضرورة لقطاعات اقعياده

الصحوة. هذه تيارات لبعض

 نقساماال هذا بأن الجابري يؤكد التشخيص هذا أرضية على

 يعكس كما الراهن- العربي الواقع بصدق يعكس الذي األيديولوجي

 أن ذلك حوله، االتفاق من بد ال الذي الموضوع هو البحريني- الواقع

 تعبيرها تجد )حديثة(، وفكرية واجتماعية اقتصادية بنى الراهن الواقع في

 الواقع في وأن وطموحاتها، العصرية( )النخبة فكر في األيديولوجي

 هي تجد )تقليدية( وفكرية واجتماعية اقتصادية بنى كذلك الراهن



 ومن ومخايلها. التقليدية( )النخبة فكر في األيديولوجي تعبيرها األخرى

 يمكن ال الراهن المجتمع في تغيير حركة أي إن التالية: الحتمية النتيجة هنا

 وهي الداخلية الذاتية ه أسباب النجاح، أسباب لنفسها تضمن أن

 االعتبار بعين وأخذت هو كما الواقع من انطلقت إذا إال األساس،

 وعموم منه والنخب و)التقليدية(، منها )العصرية( مكوناته جميع الكامل

 صفوف وبعده ذلك وقبل الطالب وصفوف العمال صفوف الناس،

والمأتم. المساجد

 بشكل فيه االدالف يتم أن يعني ال واقع بهكذا االعتراف أن بيد

 والتحالفات والتلفيق التوفيق منهج اعتماد خالل من هش اصطناعي

 كتلة قيام هو المطلوب بل االنتهازي، الطابع ذات الظرفية السياسية

 ومن العمق في تحرك التي الواحدة الموضوعية المصلحة على تبنى تاريخية

 صفوف في تتردد أصدائها جعل في تنجح التي التيارات جميع العمق

 التاريخ عرف التي التاريخية الكتلة هذه مثل قيام بدون إنه الشعب،

 وفي الصحاة وزمن النبوة زمن ونظائر، لها اشباها اإلسالمي العربي

 االستقالل، أجل من الوطني النضال فترة منها كثيرة، الحقة فترات

 الفكرة هذه فيها تجسدت التي الخصوص وجه على الخمسينات فترة و

 ال النوع هذا من تاريخية كتلة قيام بدون الوطني، االتحاد هيئة خالل من

 واالستمرار النمو لها يضمن جديدة تاريخية مرحلة تدشين يمكن

واالستقرار.



التاريخية: الكتلة متطلبات

 الكتلة هذه مثل قيام فإن أعاله إليه المشار التحليل سياق في

 التيارات جميع بين الفكري اإلجماع من نوع قيام البدء في يتطلب

 قسم أو الحاكمة، الطبقة ذلك في بما والفئات، والطبقات السياسية

 واالعتراف الوطنية والوحدة السياسي اإلصالح إلى يدعو والذي منها

 وأهداف قضايا حول واالتفاق الوجود، في اآلخر وحق بالتعددية

 شاملة، بشرية تنمية إلى كالحاجة هنةالرا الظروف تفرضها وطنية

 سلطة لممارسة الشرعية تعطي حقيقية ديمقراطية إقرار إلى والحاجة

 السياسي بالحراك االعتراف إلى والحاجة للمعارضة، والشرعية الحكم

 خالل من بل تحزب أو تعصب دون آخر والء إلى والء من واالنتقال

 أو التاريخي أو األعمى الوالء وليس المطروح السياسي للبرنامج التأيد

 مرتبط انه لمجرد الحزب أو للجهة أو للطائفة أو للذكريات التعصبي

 هذه من الفعلي التحرر إلى يحتاج األمر المرء، بوجدان تاريخياً

 هذا وفي وأوسع، أرحب فضاء نحو واالنطالق والقيم األخالقيات

 الوجود شرط بمثابة اآلن أصبحت األهداف بأن الجابري يؤكد المقام

 تتولى تاريخية كتلة تتطلب تاريخية أهداف إنها تقدم، أو نهضة ألية

 جماعة أو حزب أو فئة أو طبقة أية تستطيع ال أهداف ألنها تحقيقها،

 تضم تاريخية كتلة قيام إذن والمطلوب بها، القيام بمفردها طائفة أو

 تضعها التي األيديولوجية بالمشاريع ترتبط ال ككلة المجتمع، فنات جميع

 بل كانت، أحزابا أو جماعات المتناحرة، المتصارعة الفئات أمامها



 الوطنية الوحدة لقيام المشتركة األهداف / الحاجات من تنطلق

 المتعصب، الحزبي أو الطائفي االصطفاف وإضعاف وااليالف الحقيقية

والتقدم. النهضة في مستقبلي مشروع ألي الوجود شرط إذن هو

 إلى المدعوين جميع على أن مطلقاً تعني ال المتطلبات هذه إن

 مشاريعهم عن يتخلوا أن التاريخية الكتلة هذه في االنخراط

 المرجعيات من المتحررة الفكرية أو العقائدية أو األيديولوجية

 الذي الفاضلة( )مدنهم عن يتخلوا أن وال التقليدية، األيديولوجية

 يتم أن الراهن التاريخي الظرف في المطلوب بل بتحقيقها، يحلمون

 أن لغاية طويلة أو قصيرة تكون، قد لمدة الخاصة المشاريع هذه تأجيل

 الحقة والتقاليد القيم وتتكرس الطائفية وتذوب الوحدة تحقق

 عن الناتج العقائدي أو الحزبي التعصب عن البعيدة للديمقراطية

التاريخي. الموروث

 أية إقصاء يعني ال هذه التاريخية الكتلة قيام فإن آخر جانب ومن

 الميسرة، الطبقات أو الحاكمة الطبقة ذلك في بما الطبقات، من طبقة

 من النضال تجميد وال االجتماعي الصراع تعليق بالمقابل يعني ال كما

 االجتماعية العدالة إلى الداعية البرامج وطرح الحقيقية الديمقراطية أجل

 االقتعادة الفوارق وتقليص الفرص تكافؤ من شروطها، بكل

 للمشاريع العادل والتوزيع والضواحي المدينة بين واالجتماعية

 الكتلة هذه قيام أن بالعكس بل الوطنية، الثروة وكذلك والخدمات

 وتحقيق الحقة الديمقراطية بتكريس المرتبطة األهداف أن يعني التاريخية

 خطوطها في مشتركة أهداف وهي - والسياسية االجتماعية العدالة



 تحقيقها على العمل يتم سوف - التيارات جميع لدى الرئيسية العامة

 وتصبح لتتحول طبقة، أو لحزب فقط فاًأهدا تكون أن من بدالً جماعياً

 بدالً أنه كما ككل، المجتمع لعموم أهدافاً أي التاريخية، للكتلة فاًأهدا

 الصراع من واالجتماعية السياسية األهداف تلك تتغذى أن من

 في وقودها تستقي فإنها الحزبي، أو العشائري أو الطائفي أو الطبقي

وحدها. الطبقية المصالح من وليس الكتلة، ظل

 يأتي أن بد بلال أبدية، ليست كله ذلك فوق التاريخية والكتلة

 عندما الغالب في ذلك ويكون مهمتها، أنجزت قد فيه تكون يوم

 من نوع تحقيق من لها المكونة والقوى األطراف بين التفاعل يتمكن

 يسمح مما مبررها و أهميتها القديمة التصنيفات فيه تفتقد بينها التداخل

محلها. لتحل ككل الكتلة جوف من تخرج جديدة تصنيفات بظهور

 في أسهبنا التي الضرورات هذه كل من الجابري استخلص لقد

 فترات ي أن في تتمثل نتيجة إلى ليصل المفكر هذا يراها كما سردها

 ضرورة عن اإلعالن إلى البعض يبادر أن بد ال التاريخ من معينة

 أو تلك أو الفئة هذه بأن تعتقد التي األيديولوجية األوهام من التحرر

 على بمفردها قادرة تلك أو الحكومة هذه أو تلك أو الحركة هذه

 حالة فإنهاء الوطنية. الساحة على المطروحة المهام بإنجاز القيام

 أصبحت التنمية مهام إنجاز أو المتعصب الحزبي أو الطائفي االصطفاف

 بضرورة الكل يعترف جماعي عمق على ارتكازها دون مستحيلة

العامة. المصلحة أجل من الضيقة الذات نكران



العضوي: المثقف

 اإليطالي المفكر أفكار على هذا أطروحته في الجابري اعتمد لقد

 الكتلة هذه مثل قيام أن على ترتكز أفكار وهي غرامشي، أنطونيو

 السياسي وليس المثقف السياسي من .بمبادرات إال ينجح لن التاريخية

 يرى غرامشي أن ذلك المقال، هذا مستهل في وضحنا وكما ي البرغمات

 حركة طريق عن يأتي الجماهير فلسفة إلصالح األمثل السبيل بأن

 العام الرأي استبدال إلى وتهدف الكتلة هذه بها تقوم ثقافية

منها: عديدة وسائل عبر وذلك بالجديدة القديمة والتصورات

 وجزء التيارات جميع بين وسياسية وطنية ثوابت على االتفاق

الراهنة. التاريخية المرحلة في إنجازها ضرورات تمثل الحكم من

 بالحجج واإلتيان للجمهور وتكرارها الثوابت هذه على التأكيد

 وسائل أنجح هو غرامشي اعتقاد في التكرار ألن ذلك محتلفة، وبصور

الشعبية. العقلة في تأثيرا التعليم

 الشعبية للطبقات الفكري المستوى رفع في الدؤوب العمل

 الجماهيري للعنصر )شخصيته( تعطى كي وذلك فأوسع واسع بشكل

 الفكر أهل من نخبة تنشئة على تعمل أن يعني وهذا له، شكل ال الذي

 له يصيروا حتى به اتصال على تظل و الجمهور من مباشرة تنبثق

 وإذا ما، عصر في العقائدية( )اللوحة ستتغير حينذاك المشد(، )كجبائر

 والسلوكيات القيم فإن واقعنا، على الغرامشي المفهوم هذا طبقنا ما

 الذين العضوين المثقفين هؤالء مثل بوجود إال تتراجع لن الطائفية



 أو والمسموعة المقررة الوسائل عبر الحجج مختلفة وبصور يكررون

والتقليدية. منها الحديثة المرئية

 متعصبة وال طائفية ال المجتمع، في جديدة ثقافة خلق *إن

 )أصيلة( باكتشافات فرد كل قيام مجرد يعني ال لحزب أو أليديولوجية

 تصبح بجيث نقدياً نشراً قبل من كتشفت ا حقائق نشر أيضاً يعني بل

 بحفر القبول يتم أن أي - القول جاز إن اجتماعية- الحقائق هذه

 حوادث عن سياسية انتهازية دون واإلعالن نقديا حفرا التراث

 البنية نقد أو اآلخر ضد الطائفة تحصين أجل من شوهت أو ضخمت

 وكذا السلفية، اإلسالمية التيارات في للديمقراطية الرافضة المعرفية

 والقومية الشيوعية األحزاب وسلوكيات واقع عن حقائق إبراز الحال

 تقاليد أو الديمقراطية وتقاليد قيم ومع تتعارض كانت التي واليسارية

 المستقل الحر والفكر والتعبير االجتهاد وحرية الفردية بالحرية االعتراف

 واجب عليه الذي الحكم مع ذاته واألمر للمركز، التبعية عن البعيد

 االعتراف بعدم تاريخياً القمع، هذا إبعاد بكل القمعي بماضيه االعتراف

 اآلراء تشويه بل االعتراف بعدم وفكرياً الشعب، لهذا الوطني بالتاريخ

 في الشعبية بالمشاركة اعترافه بعدم وسياسياً معه، المختلفة فكارواأل

 التوزيع على العمل بعدم وابعاداً السياسي، القرار واتخاذ صنع

 االجتماعية العدالة تحقيق بعدم واجتماعيا الوطنية، للثروة العادل

البالد. في العامة الحريات وتعزيز المنشودة

 أهل بين التاريخية الكتلة تلك طريق عن جمعية( )إرادة خلق

 األمر والنظرية، العمل بين الوحدة تقوم مثلما تماماً والبسطاء الفكر



 عضويين مفكرين أنفسهم يجعلوا أن الفكر أهل من يتطلب الذي

 تلك تثيرها التي والمسائل المبادئ ويوحدون يعدون الجماهير، لتلك

.العملي بنشاطها الجماهير

المثقفين تنظيرات عبر -- ستخلق التي التاريخية الكتلة هذه إن

سوف التاريخي فعلها عبر أيضاً فإنها الجمعية اإلرادة -- العضوين

 )ثقافية وحدة إلى البلوغ تفرض سوف أي الجمعي( )إلنسان يحقق

 متجانسة الال المبعثرة االرادات من كبيرا عددا تجعل اجتماعية(

واحدة. غاية نيل أجل من تلتحم األهداف

 عبر الخطاب توحيد إلى الوصول تدريجياً تحتاج المهمة هذه

 اللغة أن ذلك جمعية، بصورة للتوصيل كأداة اللغوية المفاهيم توحيد

 تنفيذ إلى إضافة تأويلها، عبر األفكار توصيل في الهائلة القدرة لديها

 ثورية مراجعة عن فضالً مشترك، ثقافي مناخ إلى للوصول آلية

اإلعالمية. واالستراتيجية التعليمية للمسألة

 الكتلة هذه مثل لقيام المرحلة هذه في أحوج السياسية ساحتنا إن

لسببين. وذلك االجتماعية وفئاتها تياراتها بين التاريخية

 والقوى التيارات عليها تتفق وطنية ثوابت وجود ضرورة األول:

 إلى والوصول الطائفي االحتقان إزالة في تتمثل والحكم، والطبقات

 لدى الغربة حالة تزول وأن الحقة المواطنية وتكريس الفعلي التصالح

 والعكس سترة أو الدراز إلى يذهب حينما الحد أو الرفاع ابن

 أية قراءة عند يسود الذي شعور الال أو الشعور ويزول صحيح،
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 يفرز والذي المدني المجتمع أو الحكم لمؤسسات انتخابات أو تعيينات

 وتربوية نفسية حالة هكذا في التقييم أن بمعنى حزياً أو طائفياً سماءاأل
 فيه المرء ينحاز وسلبياً، تعصبياً بل موضوعي غير تقييماً يكون وتعبوية

 الذي العلمي التقييم من بدالً حزبه أو طائفته من باعتباره الفرد إلى

 واجتماعياً وأخالقياً مهنياً المؤهلة والشخصية والمقدرة للكفاءة ينظر

 كان ما إذا الراهنة حتي أو السابقة انتماءاته عن بعيداً واكاديياً وفكرياً

ومقدرة. كفاءة أكثر البديل

 الوجود في اآلخر حق تكريس في الثوابت هذه تتمثل كما

 االستعداد دون أيديولوجياً، أو عقائدياً معك اختلف مهما والتحرك

 أو الردة أو التخلف أو الرجعية أو التساقط أو بالتكفير التهامه النفسي

 وحق الشخصي التشهير لغة عن بتعاداال وبشرط أو...إلخ التشهير

 والممارسات بالبرنامج اقتناعه حسب آلخر تيار من التحول في المرء

 يؤدي والذي به التشهير دون المناقشة في السياسي التيار وحق اليومية،

 الوطن أبناء بين المجتمعي الحقد من حاالت خلق إلى النهائية المحصلة في

 تحقق لن مجادالت في والطاقة والجهد الوقت وضياع الواحد،

 لنا مجاورة دول تجارب نكرر ال وحتى المنشودة، أهدافه للمجتمع

 أثناء البعض بعضها بحق التشهيرات هذه السياسية الكتل فيها مارست

 التشريعية بالسلطة ثقته الجمهور يفقد أن إلى فأدت النيابية االنتخابات

والتيارات. الطوائف بين وحقد خصام حالة ويخلق

 وتعميمها ونشرها وتكريسها وطنية ثوابت على تفاقفاال ولذلك

 فيها أسهب كما ،التاريخية الكتلة وبآلية الغرامشي األسلوب حسب
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 لعملنا صلبة مرحلة إلى لالنتقال الناجعة الوسائل أحدى هو الجابري،

المستقبلي. السياسي

 بضرورة المؤمن االتجاه األول البالد، في اتجاهين وجود الثاني:

 أو للطائفة الذاتية المصالح حساب على الوطنية الوحدة تكريس

 الطوائف وفي الحكم في موجود وهو التيارات، أو األحزاب

 اإلصالحي مشروعه الملك جاللة يقود الحكم صعيد فعلى والتيارات،

 شخصيات هناك الطوائف صعيد وعلى الوطنية، الوحدة على المعتمد

 ماله وكل واجتماعياً سياسياً الطائفي التقارب بأهية اقتنعت وتيارات

 الديمقراطية السياسية التيارات صعيد وعلى العام، بالشأن عالقة

 به واالعتراف الوجود في الجميع بحق يؤمن من هناك واليبرالية
ء ،٠ كء
 هذه جميع جهود تكاتف من البد ليبراليا، أو شيوعيا أو إسالميا

 بأن يرى الذي اآلخر تجاهواال الوطنية. الكبرى المسائل في التيارات

 والفرقة الطائفي االحتقان بوجود إال يتحقق لن وبقاءه مصلحته

 أو الطوائف في أو الحكم في رموز صعيد على ذلك أكان واالحتكاك

ذلك. أكدت السابقة المرحلة ومؤشرات التيارات

 الكفيل هو األول االتجاه قبل من التاريخية الكتلة قيام إن ثالثاً:

 لدك الرامية المحاوالت وإضعاف المجتمعية الجمعية اإلرادة لتأسيس

الواحد. الوطن أبناء صفوف في الفرقة أسفين



 لكتلةوا اليمين... اليسار... ثالثاً:
( التاريخية)

 نسبة أن إيطاليا في النيابية االنتخابية الحملة عن تقرير كشف

 يمين بين فوارق أية بوجود يكترثون ال اإليطالي )الشباب( من كبيرة

 ضاق فقد سية،السيا الحياة في العكس أو حاكم يسار أو معارض

 ومناكفات شخصية مواجهات إلى الصراع وتحول بينهما، التمايز

 عالنية اإليطالية الشبيبة رفض إلى أدى مما وتشهيرية فاضحة

ومزايداتهم. ومواقفهم للسياسيين

 بين الموجود التنافر لنستشف إيطالي شاب مع الحوار هذا لنتأمل

 ففي والشاملة، والمشتركة العامة اإليطالية واألزمة الزعماء خطابات

 بأن الشاب هذا يوضح الوطني األبجاث معهد به قام للرأي استطالع

 والجوع، والغالء والبطالة التضخم من نسبة أعلى توجد إيطاليا في

 تجيء التي الحكومات تتبعها التي التقشف سياسات ضريبة كلها وهي

 وتتقارب ألوانها تختلف سياسية واجهات تحت األخرى، تلو الواحدة

عن عاطل شاب ماليين ثالثة من أكثر وهناك برابجها.

م.٢ ٠٠٢ البحرينية، الصحف إحدى في نشر مقال " *



 سنويا الجامعات تقذف فيما عاما ٣ ٠ عن أعمارهم تقل العمل

 سدة في ورشاوى فضائح وهناك العاطلين، الخريجين من األلوف بمئات

 التطرف وجماعات المافيا وعصابات واختالسات رجنس الحكم

االختطافات. مسلسل إلى إضافة راليساري، اليميني

 والفراغ والضياع البطالة بأن الجامعيين الطلبة أحد ويؤكد

 إلى الشباب من الكثير دفع السهل من تجعل المخدرات وإدمان

 مستشرفاً المنظم، اإلجرام وعصابات واإلرهاب التطرف أحضان

 وإنماء وتعليمه الجيل هذا رعاية بضرورة والمتمثل المطلوب البرنامج

.امولمة( )عصر عليه يطلق ما ومواكبة شخصيته

 فيه تشخيص )وهو اإليطالي للواقع الدقيق التشخيص هذا ظل في

 استشرافات يحتضن وأيضاً البحرينية واألزمات السمات من الكثير

 تشخيص، هكذا ظل في االنيعبادية( المشكالت تفاقمت ما إذا مستقبلية

 بينهم، فيما يتشاجرون مازالوا األحزاب ممثلي بأن الشاب هذا يقول

 نظام فرض حتى يستطيع لم سياسي جدل مخاض وبعد اليسار فائتالف

 األوربي، االتحاد دول عموم في به معمول هو كما االجتماعية اإلعانة

 جناه الذي فالثمار م ١٩٩٦ لغاية يسارية حكومات أربع تعاقب ورغم

 اليورو قطار في إيطاليا لدخول كثمن جديدة ضرائب فرض هو الشعب

 اليمين قوائم على المرشحين من تحدثوا أو كتبوا الذين ومعظم األوربي،

 عشائرهم أفراد إال تعنى ال التي برامجهم ونهاراً ليال يعلنون واليسار

!بية! الحز
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 الجميع تصيب وسياسية واجتماعية اقتصادية عامة أزمات إذا هي

 واليمينية، والوسطية اليسارية التيارات لجميع السياسية البرامج وترفعها

 التي الحلول تضع أن والعقائدية النظرية مرجعياتها خالل من كل وتحاول

 في المهمة المسالة أن بيد النتائج. بأفضل الخروج من الكفيلة إنها يعتقد

 من المطلقة األغلبية بأنها االقصادة لألزمات وخاصة الحلول هذه

 وإعطاء واالنفتاح السوق اقتصاد مع تقرياً فالجميع مشتركة، محاورها

 العولمة مع الفاعلة كةوالمشار الخاص القطاع لمؤسسات األدوار من المزيد

 الحلول، من وغيرها والرقابة والمحاسبة العام المال وسرقة الفساد ومحاربة

 الليبرالية سماليةالرأ الحلول هذه مع والتباعد التعاطف درجة وتختلف

 الرأسمالية أو االجتماعية الديمقراطية أو الثالث الطريق يسميها والبعض

 باعد باختالف التعاطفهذه تختلفدرجة ي،اإلنسان الوجه ذات

 تفكير بنية أو برامجها على األيديولوجيات هيمنة من التيارات وتحرر

 هذه من التقارب درجة أو منهم والتعبويين المحرضين وخاصة قياداتها

 الماركسية بالنظرية النخاع حفى متشرباً مازال فالذي األيديولوجيات.

 ارتباط حسم في مترددا مازال السابقة االختراكية التجربة في طبقت كما

 تقوية أو الموجه( )االقتصاد أو المركزي( )التخطيط بالدولة االقصاد

 التجربة انهيار صدمة من كثيراً أو قليالً يتحرر بدأ والذي العام، القطاع

التخصيص سياسات في يرى أخذ السوفيتي النموذج ذات االشتراكية

 االقهادة الحلول إحدى المثال سبيل على األجنبية واالستثمارات

 كتب بنصية والمتمسك جديدة، عمل فرص وتوفير البطالة لمشكالت

وبالفتاوى قرون، منذ الدين فقهاء أنتجها التي الترائية والمعامالت التفسير
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 ١٢7٣يتدم ٢٣٥ جي^يميا ٢٩ماكمص- ٢2 ما٦٢ مم ا٢١٠۶ 7٣٣٢١٢٢٢٦
 يمسىمم ما موبك ١؟م يتصام ٣١٦٦٢٦’ جم ١٣س٣ جت ^،النميا
 ؟ ٣ا مميا^2 ١٢م* مم مم ١٢٢٢٦٢۴ يتدجيا ■۶٩٩ -ما

ب( ىما٣٣ م٦ا و١ج٣ ا٦٩؟مت٢ا ما ؟! بآا٣٢٦

 »يت ٩ متجك ٣٣٥ د3 ٠٩٦٢ إ٢١٢د جذ أ٣ية ٢٢'^
 ب؛،5ج :مجم ملهيي ٦^٣١٢٦ كب؟ا2 : يمتكبيسا يت(،

 ^حمد م نييسا0’ نه؟2م ما٦ ] :٦٢٣٢٦? إ٠٦د ?خكمءك م٦ ب

 مم ؛٢م٩٠ 5 ميا٩٤٣ ا٢٩موك داد ٢ ص2٦٦ م آا٦مث، إ٣ ٩
 خ٥٣م انرباكيمبا ٣ا ًا٦جي م؛ ٩ ضيي مو مز مك ةا٦٩ممب

 م00 ١ب٦2 يتسمتا ٤ي:٣٦ ميما ٢١٢٦٢, مب،٦٩ مزجتج
 ؟n? ٦ ىبة0 ٣ك لمبا >>مإما م الئ ٦م55 يىت يتد^ا

 ٢ئ'ك م ٦٢ يةمممجا ٢ك٦ام2ء٦٦يةك ١٢٢,
 جت آلم ?ماب ييا٦م يا١ير ءًا٢٦ يرت، ٩٢٣٦١٣ي٦2»

 مك ميص ا٢آلم جم ىكس[ا م’ ؟٢٣? م! آلم(ا ١٢7م20 !٢٣٣
 ى0 !٨٦٣» :م، ٢٣آلم ا٢م3 ركمبج ١٢٢٦٤سمتا٦م م

؟ًا ميس[ا م ييخ. »يت إ٣ ?م ٢١٣٦ ا٣٣2 ي؛ ٣مم ?م

 ٤٠٩۴ ما2 ٠دا ح9 ؛٦٩٢٦٠ ؟ ملبرص م٢١جك’

 ؟^يا ١ممم يامم9 ما2ث ة مل' ببميا مو م٣اك٦٣٠٩٢٦٦
 ما(٢٢) ىم، م مخا٦ ما٣يت مكست ١٢١٢٢ ى٦ مآلجب ٥٣

 بة و٢د م١٠ ١٥٩٢٣, إ57 م آج يميا٦ب (١٠٢٢٠٦) ج٦م١ب١<١ه٦
 ٣مما٠ ميا < حمبست م! من'،( ٢٣٥ ما٢١ييي(٦يةم ىم،٠



 مشاريع ذلك في بما للتاريخ يعطيه الذي التفسير ونوع للحاضر

 وتفسير الحاضر تأويل على يعمل جوهره في المؤدلج أن أي المستقبل.

 المثال سبيل فعلى الماضوية، رؤيته ضمن للمستقبل، والتشريع التاريخ

 في األيديولوجي الصراع األحوال كل وفي بالضرورة يكن لم

 يعبر الخصوص، وجه على العربي وطننا وفي الثالث، لم العا مجتمعات

 منه جزء في كان بل البلد، داخل الحقيقي الطبقي الصراع عن دائما

 األطراف وبالتالي الدولي، الصعيد على ولوجي يدياأل للصراع امتدادا
 موضحاً دولياً، خصماً الحقيقة في تصارع كانت إنما محلياً المتصارعة

 االشترأكيين ضد صراع من نالحظه كنا ما بأن   الجابري -

 والليبراليين والقوميين السلفيين قبل من الماركسيين وعموم والشيوعيين

 وقف عندما وكذلك مية،عال أيديولوجيا ممثلي ضد صراعاً كان إنما

 في الرأسمالية ضد عموما واالشتراكيون والماركسيون الشيوعيون
أساساً. العالمية الرأسمالية يخاصمون كانوا إنما ذاك أو البلد هذا

 بالنيابة اآلخر ضد صراع وجود على يركز الذي التأويل هذا إن

 واليمين اليسار مفاهيم في النظر إعادة أهمية إلى يدفعنا العربي المجتمع في

 وخصوصية السابق األيديولوجي الصراع مرحلة في سائدة كات التي

العربية. مجتمعاتنا في المفاهيم هذه جوهر

واأليديولوجيا: الطبقة

 حول ندواته إحدى في الجابري عابد محمد العربي المفكر يوضح

 ونقد(، )فكر مجلة في إليها أشار والذي المغرب في اليسار مستقبل
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 بعنصرين يتحدد كان اليسار مفهوم بأن م،٢ ٠ ٠ ٠ يونيو ،٣٠ العدد

 إذا اليسار من يكون فالشخص واأليديولوجي، الطبقي الوضع اثتين:

 الطبقة مقدمتها وفي المحرومة الفقيرة الطبقات إلى اجتماعيا ينتمي كان

 تدافع التي األيديولوجيا يتبنى األقل، على أو الوقت، نفس وفي العاملة،

 المقولة هذه في الماركسيون نظر ولقد الطبقات. هذه مصالح عن

 الصغيرة كالبرجوازية األخرى للطبقات المنتمي الشخص بان وأضافوا

 العاملة الطبقة مصالح عن ويدافع الكبيرة وحتى والمتوسطة

 الكادحة الطبقة إلى وانتقل طبقته عن انسلخ قد فهو وأيديولوجيتها

 المحلي الراهن الواقع في ولكن صحيح النظري بعده في تنظير )وهو

 ال الخليج كدول الريعية االقتصاديات ذات المجتمعات في أو البحريي

 الماركسية راية يرفعون الذين من الساحقة فاألغلبية عليه، ينطبق
 عن وفعلياً عملياً ينسلخوا لم العاملة الطبقة مصالح عن ويدافعون

 تشرب التي األخيرة السنة العشرين في وخاصة االجتماعية طبقاتهم

 التراجع بدأ وإن واضح طبقي حراك هناك وأصبح النفط بشروة الجميع

 باألزمات المرافقة الدستورية األزمة إبان األخيرة المرحلة في

 المرحلة تلك ضمن يتحدد، كان فقد كمفهوم اليمين أما االقتصادية(.

 المالكة الطبقات إلى االنتماء عنه، يدافعون التقليديون زال ما والذي

 بكيفية تدافع أيديولوجيا وتتبنى القيمة بفائض وتستأثر اإلنتاج لوسائل

األقل. على تبرره أو القائم الوضع عن بأخرى أو

 فعلى بالتفكير، جديراً تساؤالً السياق هذا في الجابري ويطرح

 وغياب اإليرانية الثورة بعد اإلسالمي العربي للواقع التحليل ضوء



 بروز و اليسار لمفهوم كمرجعية السوفيتي تحاداال محل يحل نموذج

 إلى المنتمي الشباب من واسعة لفئات واستقطابها اإلسالمية( )الصحوة

 اإلسالمية التيارات هذه نضع فأين العاملة، والطبقة المحرومة الطبقات

 في نضعها هل المحرومة؟ الفئات من راسعة جماهير تقود التي السياسية

 في اليسارية األحزاب محل حلت قد فهي اليسار؟ في نضعها أم اليمين

 شعارات وترفع مصالحها عن وتدافع بل الشعبية الجماهير قيادة

 من بعض إن االنكى بل الطبقية. اليسار شعارات ذاتها هي طبقية

 الحكومات سياسات عن يدافع أخذ قد والماركسية باليسارية يدعي

 اإلسالمية الحركات بعض لدى صحيح والعكس كائن، هو ما وبيرر

 والمشاركة الديمقراطية من المزيد نحو بالتغيير تطالب التي سيةالسيا

العدالة. وتحقيق الشعبية

 مطروحة مهمة أصبح واليمين اليسار مفهوم تحديد فان هنا من

: نفسه اليسار على

 بعد التاريخي وبالتالي االجتماعي نقيضه اليسار يحدد كيف

والمنطقة؟ لم العا في الكبيرة التطورات

لليسار؟ الرئيسية السمات يعطي أن بعد يمينه، يحدد كيف

 الثورة قبل ما مرحلة وفي قبل من كان الذي نفسه هو يمينه هل

 أو الماضي، القرن نهاية لغاية الدستوري النضال مرحلة في أو اإليرانية،

الراهنة؟ االنتقالية المرحلة هذه في الطبقات ومواقف األوراق خلط بعد
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 االقتصادي البعد واليسار اليمين إلى التصنيف في نعتمد هل

 الفكرية، واالختيارات األيديولوجي البعد نعتمد أم الطبقية، والوضعية

آخر؟ مقياسا نختار أن علينا سيكون أم

 التنظيرات في الموجودة الجاهزة األجوبة عن البحث المطلوب أم

 مرت التي للمجتمعات الصالحة الواضحة الطبقية بتصنيفاتها الماركسية

المعروفة؟ الخمسة التاريخية بالمراحل

 متحرر بذهن فيها تجادل بأن اليسار لحركة رحبة أفاقاً تفتح أسئلة

 في البشرية إليها وصلت ما آخر من وتنطلق التقليدية الموروئات من

 التحوالت نتائج وآخر الحديثة واالجتماعية الطبيعية العلوم نتائج

 تنطلق أن وذاك هذا من واألهم واالجتماعية، والسياسية االقتصادية

 اإلسالمية العربية وحضارتنا الشرق لخصوصية موضوعية قراءة من

 العوال تداخل من الطويل تاريخها عبر فيها المميزة السمات ذات

 مع الماركسيين لدى الموضوعي التغيير في حاسم كعنصر االصادة

 في حاسمة كانت ولكنها التاريخية المادية في هامشية كانت التي العناصر

 مجريات تغيير في المؤثر ودورها كالعقيدة اإلسالمية العربية الحضارة

 العالقات بنية في الواضح ودورها والقبيلة الموضوعية، األحداث

 إلى الرجوع الممكن من التصور هذا من )للمزيد الطبقية. االجتماعية

 ب والمعنون العربي العقل نقد الجابري مشروع من الثالث الجزء

(. العربي السياسي العقل نقد

١٣٢



 التقليدي اليسار يصبغه تقليدي كمفهوم لليمين بالنسبة أما

 من مراجعة إلى بحاجة أيضاً فإنه السياسية اإلسالمية التيارات على

 بالرجعية نلقبه أن يصلح فهل به. المرتبطة والصفات التسميات حيث

 بالديمقراطية ويطالب الشعبية الجماهير يقود الذي وهو والتخلف

 لدى القيمية والقناعات الفعلية الممارسات في وهل أجنحته( )أغلبية

 الفكر تحتضن ال المرأة تجاه وخاصة أنفسهم اليساري التيار من أفراد

 عليه الظالمية صفة أصباغ الجائز من وهل ، المتخلف و بل المحافظ

 بالمفهوم مثالة التيارات لهذه واأليديولوجية المعرفية البنية أن بمجرد

 عن البحث في والممارسة والقول التفكير عمل دون الجامد الماركسي

 عن والبحث التقدم عملية تخدم والتي واإليجابية المضيئة الجوانب

 هذه لدى كذلك هو وما اليسار لدى تقدمي هو ما بين المشترك

 على الناس مصالح يمس وما والحياي السياسي الصعيد على التيارات

 تطرح أن السياسية اإلسالمية التيارات على آخر جانب ومن األقل.

 عن بعيدا اليسار من رؤيتها حول جادة تساؤالت نفسها على

 اليسار بين السابق األيديولوجي الصراع مرحلة في السائدة القناعات

 تؤثر أخذت التي الهائلة للتحوالت موضوعية دراسة وعبر واليمين،

 تتصالح أصبحت التي والعربي العالمي اليسار من كبيرة أجنحة بنية على

 مع تصالحت وماركسية يسارية أجنحة ومنها ها حضارات خصوصية مع

 جديدة وقراءات ومعاصرة حداثية بمفاهيم اإلسالمية العربية الحضارة

 بالحركات مقارنتها الممكن من انه لدرجة اإلسالمي، العربي للتراث
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 في اإلسالمية التقليدية األفكار مع تجادلت التي والفلسفية الفكرية

الحضارة. هذه من ولىاأل العصور

التاريخية: الكتلة

 متاقضاً بدا وإن واألفكار البرامج ين بالمشترك القناعة بررز إن

 يثبت أن يمينا أو يسارا السابق بالموروث دلجالمؤ حاول وإن الظاهر في

 لتفعيلها، االرتكاز ونقطة التاريخية الكتلة فكرة ولب جوهر هو التباعد

 الحالة تحرك أن شانها من التي هي األضداد وحدة الديائكتيكئن وبلغة

 الوحدوي البعد تفعيل يتم أن يعني الكتلة ونجاح نسانيةاإل أو الطبيعية

معينة. تاريخية مرحلة في الهائل المشترك أو اإليجابي النزوع أو

 بأنهما للمودلج يدو ولوجيا أيدي متناقضين بين فرضياً مثاال لنأخذ

 )وهو اليساري بالتيار باالعتراف الرافض السلفي فالتيار يلتقيان، لن

 ال أجنحته بعض حيث اإلسالمي التيار في اليمين أقصى يمثل الذي

 والتيار االعتراف( بحق بالك فما للشيوعيين الحياة بحق يعترف

 والظالمية والرجعية بالتخلف السلفي التيار يتهم الذي الشيوعي

 اإلقطاعية المرحلة نتاج ويعتبره البرجوازية بالطبقات ويربطه بل بالمطلق

 ويعطي يتراجع أخذ الراهنة المرحلة وفي البعض كان )وان لهم وحليف

 هذه رغم التياران هذان والمشاركة(. الحوار في هؤالء بحق التأكيدات

 وعلى والعقائدية األيديولوجية كلمنخاللمرجعيته يتفقان، الرؤية

 المعيشي المستوى وتحسين الفقر على القضاء ضرورة على المثال، سبيل
 وواقعياً افتصاداً مشتركاً برنابجاً ينفذا أن جداً الممكن ومن للمواطن،
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 تفكيرهما بنية على المهيمنة والعقيدة األيديولوجيا أبعدا ما إذا

 على القضاء أن وذلك السياسية األمور في يتجادالن وهما وسلوكهما

 مبدأ تماما هو كما أصيل اشتراكي ومبدأ عام مطلب هو الفقر

 الفقر نسبة تقليل إلى الهادفة اآلليات معظم في وحتى أصيل، إسالمي

 واحدة آليات فهي التيارين برنامج محار منها تتكون والتي البالد في

التالية: اآلليات المثال سبيل على ومنها

العام. المال وسرقة الفساد محاربة

 على وشفافة علمية ومقايس العامة الميزانية على رقابة

المناقصات.

اعوجاج. أي أمام الناس مصائر يدير لمن المحاسبة.

 القطاعات صوب وتوجيهها الوطنية للثروة العادل التوزيع

الناس. تخدم التي والخدمات

المواطنين. على الضريبية األعباء تقليل *

 عاتقه على يلقى أن دون مواطن لكل الالئق السكن توفير

كبير. مالي عبء

 يتماشى وبما راتبه وتحسين مواطن لكل المناسب العمل توفير

الفقر. خط وفوق والمعيشة الدخل مستوى مع

السوق. متطلبات مع والمتماشي الجيد العام التعليم

الوافدة. األجنبية العمالة على االعتماد تقليل *



للمواطن. الضرورية السلع وأسعار النقدي التضخم خفض *

البالد. في االقتصادي النمو رفع على العمل *

االحتكار. محاربة *

 والمساعدات التبرعات حمالت وتنظيم خيرية صناديق تشكيل

والصدقات. للزكاة صندوق وتأسيس

 لغة من قريبة اقتصادية بلغة والمصاغة وغيرها اآلليات هذه إن

 سبيل على منها السلف، لدى المحببة اللغة في الموجودة ذاتها هي اليسار

 الناس أموال أخذ من وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : المثال

 رواه الله أتلفه إتالفها يريد أخذها ومن عنه، الله أداها أداءها يريد

 إذا كانوا أنهم قبلكم كان من أهلك إنما الناس أيها "يا البخاري،

 عليه أقاموا الضعيف فيهم سرق وإذا تركوه، الشريف فيهم سرق

 رواه يدها محمد لقطع سرقت محمد بنت فاطمة أن لو الله وإم الحد،

 وإذا أهلها إلى األمانات تؤدوا أن يأمركم الله إن ومسلم، البخاري

 الذين أيها يا المائدة، سورة بالعدل تحكموا أن الناس بين حكمتم

 وال األرض من لكم أخرجنا ومما كسبتم ما طيبات من أنفقوا أمنوا

 سورة يه تغمضوا ن ال بآخذيه ولستم تنفقون الخبيثمنه تيمموا

 الحكام إلى بهما وتدلوا بالباطل بينكم أموالكم تأكلوا وال البقرة،

 البقرة. سورة تعلمون واتم بأإلثم الناس أموال من فريقا لتأكلوا

 دخل "من )صلعم( الله رسول قال سعار:األ ورفع االحتكار وحول
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 تبارك الله على حقا كان عليهم ليغلبه المسلمين أسعار من شيء في

 رالطبراني، احمد رواه القيامة يوم النار من بعظم يقعده أن وتعإلى

 العشرات وهناك والترمذي. داود أبو رواه خاطئ فهو احتكر من

 المطلوب وما الحديثة، اآلليات مع تتفق جوهرها في التي النصوص من

 إلى والوصول للنص الشكلي والتفسير األيديولوجي البعد أبعاد سوى

 االقتصادي المطلب هذا إنجاز اجل من الصفوف رص بأهمية القناعة

للشعب. الحيوي

 التوعية كبرامج األخرى الجزئيات في يختلفون وقد أقول، وقد،

 المرتبطة المحاور أو والعمل التنمية في المرأة مشاركة أو اإلعالمية

 أكثر باأليديولوجيا وثيقة عالقة ذات محار وهي العامة باألخالقيات

الواقع. ارض على عملي كفعل باالتهاد منها

 اليساري فالتيار طبقيا، متناقضين بين آخر افتراضيا مثاال ولنأخذ

 المضطهدة الكادحة لة العام للطبقة تمثيله راية عالياً يرفع كان باعتباره

 تحصل ال التي الفائضة القيمة وتنتج األثمان بأبخس عملها قوة تبيع التي

 المتوسطة وخاصة البرجوازية وتيار الرأسمالية، للطبقات ترحل بل عليها

 األرباح على الحصول إلى تهدف التي األجنبية وحتى بل منها الوطنية

 الطبقي، تناقضهما رغم أيضا، فهما البالد. داخل استثارانغا عبر

 وتحسين الفقر على بالقضاء المرتبطة المحاور معظم على سيتفقان

 الخصوص، وجه على العاملة والطبقة عامة للشعب المعيشي المستوى

 في المسجلة غير التكاليف من العديد من تقلل سوف الفساد فمحاربة

 وشفافية واضحة علمية مقاييس ووجود الجسدوى، دراسات
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 الصناعات في واإلنتاجية والجودة الكفاءة يخلق سوف للمناقصات

 الربحية، في زيادة ثم ومن البرجوازية هذه تقدمها التي والخدمات

 البرجوازية هذه نشاطات يفعل سوف القومية للثروة العادل والتوزيع
 يحرك سرف مواطن لكل الالئق السكن وتوفير تمركزها من بدالً

 كتقليل األخرى المحاور بعض على سيختلفون وبالتأكيد أسواقهم،

 العمالية النقابات ودور المتدنية األجور ذات الوافدة العمالة

 المؤسسات لتوجهات الحرفي والتطبيق الجماعية والمفاوضات

 المتتبع أن رغم التخصيص، برامج صعيد على العالمية االيصادة

 التجارة وغرفة األعمال رجال عن الصادرة والتصريحات للتقارير

 عند يستشف األعمال، ألصحاب نقابة تمثل باعتبارها والصناعة

 الوطنية( )البرجوازية بين كبيرة إلتقاء نقاط هناك أن منهم العديد

 تؤكد المستقبلية االقتصادية الرؤية صعيد فعلى وممثليها، العاملة والطبقة

 تتصل واضحة رؤية الحكومة تمتلك أن بضرورة الغرفة تقارير

 ومشاريع برامج هيئة في الوطني لالقتصاد االستراتيجية بالتوجهات

 تباين إلى أدى قد الرؤية هذه مثل غياب وأن وتشريعات، وإجراءات

 أنها كما والبرامج، األولويات في واختالف والمنطلقات األهداف

 مهامه من يكون للتخطيط أعلى مجلس وجود ضرورة على تؤكد

 كاملة وحرية صالحيات ذات يكون وان اقتصادية استراتيجية إعداد

 تطالب كما البالد، في االقتصاد مستقبل برسم الخاص القرار اتخاذ في

 واإلصالح التطوير على وتصر المجالس كافة في والتمثيل بالمشاركة

 الشفافية وجود وأهمية لالستثمار المناسب المناخ وتوفير اإلداري

١٣٨



 االستثماري، المناخ وفي الوطني االقتصاد في الثقة يعزز هام كمبدأ

 تتماشى وبما الحكومية اإلدارة هيكلة إعادة بأهمية مطالبتها إلى إضافة

 ومنع الرسوم وخفض الرقابة أجهزة وبوجود الجديدة المرحلة مع

 نقاط من العديد هناك البطالة، لمشكلة رؤيتهم صعيد وعلى االحتكار،

 صالح في وهي والتدريب التأهيل وبرامج التعليم تطوير مثل االتفاق

 في تشارك للتدريب وطنية خطة بإعداد وتطالب العاملة الطبقة

 كما العالقة، ذات واألطراف والوزارات األجهزة كافة إعدادها

 أرباح من جزء من يمول للتدريب وطني صندوق بإنشاء تطالب

 للقطاع يكون وان والتجارية واالستثمارية والمصرفية المالية المؤسسات

 يكون أن الطبيعي من وبالطبع الصندوق، إداة في له مثل الخاص

 مع أغلبيتها في تشترك محاور أذن أنها أيضا. لها ممثال العمالية للنقابة

اليسارية. التيارات برامج محاور

 سينتفي، واأليديولوجي االجتماعي الصراع بان يعفي ال هذا أن

 الصراع أن بيد والمنطلقات المصالح تعارض يفرز دائما الواقع أن ذلك

 يدفع وصراع إيجاي صراع إلى يتحول التاريخية الكنلة ظل وفي هنا

مشتركة. نقطة عند التالقي إلى والرؤى المصالح

 السبعينات أوائل منذ األوروبية الشيوعية األحزاب اقتنعت لقد

 بين التاريخية( )بالمساومة سميت تصالحيه بأطروحات الماضي القرن من

 حينها في واتهمت لواقعها خاصة قراءة عبر وذلك والطبقات األحزاب

 قبل من وكذلك التقليدية الشيوعية األحزاب قبل من بالتحريفية

 أكدت الجديدة العاطبة التطورات ولكن المستقل الماركسي اليسار

١٣٩



 التقليدية األحزاب بهما اقتنعت التي األطروحات تلك من العديد صحة

االشتراكي. المعسكر انهيار بعد

 تقتنع أن إمكاية في تتكثف التاريخية للكتلة "غرامشي" رؤية أن

 فيما الطبقية المصلحة بتعارض لها المنتمية واألفراد واألحزاب الطبقات

 يكون وحينها له الجمبع فينجذب محددة طبقة برنامج على بينها

 الجابري حاول وحينما ذاتها. الطبقة عن منفصال الطبقي الوعي

 وتصورات آليات على بالمطلق يلتزم لم عربياً الرؤية هذه تبيئة

 واخذ العربي المشترك عن بحث وإنما إيطاليا بأوضاع الخاصة غرامشي

.الفكرة جوهر

 مهام هناك أن قوامها لنا بالنسبة التاريخية للكتلة الجوهرية الفكرة

 تيار أو فصيل ألي يمكن ال معينة تاريخية مرحلة في جسيمة تاريخية

 أو ديمقراطية جمعية أو سياسي تجمع أو حزب أي وال لوحده سياسي

 وطني تحالف دون لوحدها بإنجازها تقوم أن حكومة أية أو طائفة

 هذه في التاريخية المهام صعيد فعلى عليها. متفقة ثابتة أسس على يقوم

مثل: مشتركة وأهداف شعبية مطالب هناك المرحلة

 شاملة تنمية لخلق الكفيلة والبرامج االستراتيجيات هي ما -١

 دائمة عمل فرص وتوفر االقتصاد عجلة تحريك إلى تؤدي مستدامة

 للطبقات المعيشة مستوى من ترفع و جهة من للمواطنين ومستمرة

 الشرائية القوة من بالتالي وتزيد المحدود الدخل وذوي والمحرومة العاملة

واالستثمارات؟ الستيرادوا التجارة حركة وتنشط الشعب لعموم



 على التي والسلوكيات والقيم والممارسات اآلليات هي ما -٢

 الديمقراطية مسيرة إلنجاح بها التقيد التاريخية الكتلة أطراف كافة

 المجتمعات في فعالً الموجود الحق الديمقراطي المجتمع وتأسيس

 السلطات وفصل والمؤسسات القانون دولة من العريقة الديمقراطية

المتطلبات؟ من وغيرها الثالث

 الحقيقية المواطنية مبدأ فيه يتحقق مجتمع إلى نصل كيف -٣

 هذه ونرجع والقبلية والعشائرية الطائفية العصبيات عن البعيدة

 الطبيعي حجمها إلى المعاصرة المدنية قبل ما االجتماعية األشكال

 ويصبح لإلنسان اليومي الفعل على تؤثر وال ترتبط ال والتي البسيط

ور...إلخ؟ والمساواة والمؤهل والخبرة الكفاءة هو الرئيس المقياس

 االفادة والمسائل المحاور لكافة الكبرى المحطات هي هذه

 للتيارات السياسية البرامج لمعظم والفكرية والسياسية واالجتماعية

 إلى المحطات هذه تتحول سوف تفكيكها وعند البالد في السياسية

 تختلف ال السياسية التيارات معظم بأن أعتقد تفصيلية عمل برامج

الكبرى. خطوطها على

 قدرتها مدى على يتوقف البالد في السياسية التيارات مستقبل إن

 التي التحوالت بعد يمينا، أو يساراً نفسها، على التعرف إعادة على

 تحتم تحوالت وهي االقتصاد، وفي الفكر وفي لم العا في حصلت

 المناهج واستخدام التفكير وطريقة والمفاهيم الذات تربية إعادة ضرورة

 األهداف حول الفكري االنتظام لعملية تدشن وأن التحليل، في



 ضمن تحقيقها، أجل من للعمل دفع قوة وتصبح الكبرى المشتركة

 قوامها السياسي العمل أطراف بين الثوابت على عام رطني اتفاق

 على آلخر سياسي والء من واالنتقال والتعددية اآلخر بحق االعتراف

 الخطاب وتوحيد والسلوكية، المبدية والمواقف بالبرامج القناعة أرضية

 الموحدة الوطنية الثقافة خلق اجل من وتعبويا وتوعويا تثقيفيا السياسي

 رغير المبعثرة الراهنة االرادات وتوحيد واالختالف، التنوع ظل في

 أو الطوائف أو السابقة السياسية الوالءات بين المتناثرة المتجانسة

 إلى وهوال الجمعية اإلرادة خلق أجل من المناطقي وحتى بل القبائل

 يختلف وهو وطنه ثوابت على يساوم لن الذي الجمعي اإلنسان

 والحياتية. والروحية الوجودية القضايا في وسياسياً فكرياً ويتصارع

 والمستعد والمرونة الحيوية وصاحب الفاعل السياسي التيار بأن وأعتقد

 ومستجدات متطلبات مع يتالءم وبما واالنتقال والتحول للتغيير

 التي التاريخ تجارب وعبر الحياة، على القادر هو المستقبل، وتحديات

 كائن( هو )ما من تنطلق كانت التي هي الفاعلة راتالتيا أن كشفت

حقيقة!. إلى الحلم تحول بإصرارها وكانت يكون( أن ينبغي )ما إلى

 إلى المالحظة إلى المعرفة طريق حول ألنطونيوغرامشي مقال في

 أن اإلقناع: محاولة مفهوم على يركز مقال وهو والعكس الشعور

 إذا المحكومين "تقود العضوي "المثقف "االنتلجنسيا" األمة في النخب

 بحيث شعورهم النهاية وفي ومالحظاتهم معرفتهم يدمجوا أن استطاعوا
 )امشاعر تحقيق إلى وصوالً الجماهير ومطالب وأحاسيس شعور يعادل

 النخب بين العالقة كانت إذا غرامشي: يقول للجماهير(. المادية

١٤٢



 هي والمقود القائد بين أو والمحكوم الحاكم بين أو األمة والجماهير

 إلى ويتحول بالشغف الشعور يتساوى بحيث متجانسة جدلية عالقة

 بطريقة ولكن ميكانيكية بطريقة )ليست معرفة إلى ثم ومن مفاهيم

 تتبادل ذلك وعند تمثيل، عالقة إلى تتحول هذا بعد وجدلية( حيوية

 هذه وبعد والمقود، القائد بين أو والمحكوم الحأكم بين الفردية العناصر

 وهي المشتركة للحياة إمكانية هناك أن نقول أن الممكن من العملية

التاريخية". الكتلة تتكون منها التي االجتماعية القوة

 جفاء بعد واجتماعية، سياسية وقوى ملكاً المجتمع، تمكن وإذا

 من طويلة عقود استمرت ومتنافسة ومتنافرة مبعثرة وارادات وقطيعة

 مرة وألول المجتمع وتمكن واحدة. إرادة في االرادات توحد أن الزمن

 ))مساومة عبر التاريخية(( ))المصالحة إلى يصل أن المعاصر تاريخه في

 تشكيل إلى أدت البعض، ببعضهم باالعتراف الكل قبل تاريخية((

 منها أثمرت واحد، سياسي تصالحي خطاب لغة ذات تاريخية كتلة

 مفاهيم في تغييراً أيضاً بل سياسية فقط ليست — ظاهرة آنية نتائج

 لغاية مخفية ونتائج الطبقات بين الثانوي والتناقض الرئيسي التناقض

 والمفاهيم األولويات فيها تنقلب للبعض مفاجئة تكون وقد اآلن

 أو المنجزات تراكم مع وتترأكم تتفاعل مازالت وهي والمتناقضات

 لحظات من لحظة في النوعية قفزتها إلى لتصل والتراجعات المعوقات

 الجديد القدبم، رحم من الجديد خروج تعني قفزة وهي المستقبل،

 ماض من بقايا أنه تكتشف أحشائه في تبحث حينما وفكرياً سياسياً
.بالسلفية منصهراً ماركسياً يكون قد

١٤٣



 بعيدا فهل قصيرة، تاريخية فترة في ذلك حقق قد المجتمع كان إذا

 عبر كتلة في التيارات بعض بين االرادات تتوحد أن التحقيق عن

 أن والنسبي التدريجي والتقارب والبرامجي والتنظيمي اليومي تفاعلها

المستقبل؟. لمتطلبات الملي ولكن والمتنوع المختلف الجديد تولد

١٤٤



 كيف جديد: لعالم جديد عقل رابعاً:
 العمل "تنظيم" في العمل نفهم

( الديمقراطي؟) الوطني
 العمل جمعية تجاه البعض معها يتعامل مختلفة مفاهيم هناك أن يبدو

 إلى طريقها في التي السياسية والجمعيات خاصة، الديمقراطي الوطي

وجمعية االسالمي الوفاق كجمعية حديثا اشهارها تم التي أو االشهار

 الوطني العمل جمعية تأسيس بعد البحرينية الصحف إحدى في نشر مقال , *
 قانوناً، به مصرح وشرعي علني سياسي تنظيم كأرل م،٢ . . ١ سبتمبر في الديمقراطي

 لهم أخرى سياسية جمعية تشكيل قرروا الذين مؤسسيها بعض من أصوات وبروز

 فترة في تأسس شيوعى كحزب البحرينية الوطفي التحرير لجبهة امتداداً تكون

 إلى الدقراطي الوطني العمل جمعية تحويل هدفوا حيث الماضي، القرن من الخمسينات

 مرحلة في سريا تناضل كانت التي والقومية اليسارية السياسية للحركات رطنية جبهة

 البحرين في الشعبية الجبهة كوادر أن غير الوطني، العمل مبثاق على التصويت قبل ما

 البحرين في االشتراكي العربي البعث حزب كوادر وبعض قومي يساري كحزب

 الطرح، هذا رفضوا العرب القوميين حركة ربقايا الدبمقراطيين ألمستقلين من وكثرة
 جاسم االستاذ وفاة بعد وخصوصاً الحقة فترة وفي البعثيين أن بالذكر ابلجدير ومن

 أحد يعتبر الذي و الديمقراطي الوطني العمل لجمعية التحضيرية اللجنة رئيس فخرو

. لهم سياسية جمعية تشكيل أيضاً قرروا قد البحرين في البعث قيادات أهم

١٤٥



 عامة، السياسية الجمعيات من وغيرهما التقدمي الديمقراطي المنبر

 حيث من تختلف ال الجمعية هذه بأن يرى تقليدي األول فالمفهوم

 الجمعيات من غيرها أو مهنية أو أهلية جمعية أية عن وجوهرها شكلها

 اختلفت وإن والتي الماضية الفترة خالل البحرينية الساحة في المعررفة

 في مرسوم هو ما يتعدى ال وسقف حدد ضمن تنحصر أهدافها فإن

 الجمعيات من يجعل بحيث م، ١٩٨٩ لعام األهلية الجمعيات قانون

 مفهوم وهو وانشطتها، أهدافها في ومهني وخدماتي رعائي طابع ذات

 ديمقراطية جمعية بين الواضح الجوهري المختلف يراعي أن يريد ال

والخيرية، مهنية وال األهلية والجمعيات علنية سياسية

 للبالد رالسياسي نونيالقا السقف من النابع المختلف هذا

 السياسية، الديمقراطية المنظمات بتأسيس القيام ظالله تحت المسموح

 تتعود لم التي خاصة، الخليجية اإلقليمية، والمحددات الظروف وكذلك

 بنظرته المفدى البالد أمير سمو بها سمح التي السياسية القفزة هذه لمثل

 قوى بوجود وإمانه المحلي السياسي الواقع واحتياجات لمتطلبات الثاقبة

 العمل في وقناعة وبإخالص تساهم أن تريد الجذور تاريخية سياسية

 وتفعيل لالمير السياسي االصالح مشررع ودعم والتنموي السياسي

 وشرعية علنية سياسية أطر خالل من الوطني العمل وميثاق الدستور

 سوى والخليجية المحلية المحددات أمام مخرج من يكن لم وقانونية،

 ملؤه الممكن من جوهرها أن حين في )الجمعية(، بتسمية إصباغها

 والمزاج المجتمع خصوصيات مع تتماشى وتنظيمية سياسية ات بدالل
 األحزاب، لتسميات مرحلياً المهيء غير والخليجي المحلي العام

 والتنظيمية سيةالسيا األطر مضمون مع نفسه الوقت في وتنسجم

١٤٦



 من تعتبر التي واإلحسان العدل كجمعية وعالميا، عربيا المعررفة

 التصغبرة االتهامات تلك وما المغرب. في المعارضة اإلسالمية األحزاب

 في المؤسسون عليها أقدم التي النوعية الخطوة هذه لمثل والتشهيرية

 المهندس من مشكورة وبمبادرة الديمقراطي الوطي العمل جمعية

 بإشهاره، الموافقة عبر االمير سمو باركها والتي النعيمي عبدالرحمن

 قانوني كمخرج الخطوة نفس على االقدام التيارات باقي واستفادة

 سوى التصغيرات هذه وما أقول ،السياسية الحساسية يراعي وسياسي

 الصف في احتقانات خلق تهدف ونفسيات عقول من فعل ردود

 آفاق نحو االنطالق من الواحد الجسم لمنع وإرباكات الواحد

 شكال الماضية، المرحلة متطلبات عن المختلف المسنقبل ومتطلبان

 السياسية االدوار تصغير الساذجة التصغيرات تلك ومن ومضمونا،

 بأن القائلة التصغيرات تلك وكذلك الجمعيات، هذه عاتق على الملقاة

 والشؤون العمل وزارة وسطوة رقاب تحت دائماً ستكون الجمعية

 في كوطن نمر أننا أولهما مهمتين، مسألتين متناسية . االجتماعي

في النظر إعادة ناحية من والغموض سيةالحسا شديدة انتقالية مرحلة

 عضريتهم مواصلة رفضوا الذين البحرين في الشعبية الجبهة اعضاء بعض شن — *

 بحركات وقاموا التشهيرات من حملة الديمقراطي الوطني العمل جمعية في كمؤسسين

 جبهة غرار على جديد من الشعبية الجبهة بناء الى العودة شعار تحت انشقاقية

 علنية سياسية جمعيات الى الجبهات بتحول يستصغررن وأخذوا الوطني التحرير

 جمعية بعضهم وشكل الواتع لالمر ورضخوا حين بعد لبثوا وما عا، ومعترف

 استمر االخر رالبعض واالنسحابات، الخالفات اعضائها بين ودبت لبثت ما سياسية

. سياسي تنظيم اي عن بعيدا

١٤٧



 أمن قانون عصر إبان صدرت التي رالقوانين التشريعات من العديد

 قانون من فرع أو وقانون العامة، الجمعيات قانون ومنها الدولة،

 تكن لم التي السياسية الديمقراطية الجمعيات هذه لمثل يتخصص

 جديدة ميزة رهي السابقة، التاريخية المراحل جميع في مثيل لوجودها

 المرحلة لضرورات المستوعب الشاب وأميره الجديد للعهد تسجل

 القانون دولة لتأسيس تتهياً التي المدنية للقوى أيضاً وتسجل القادمة،

 ح االصان لمشروع ضمانة من تشكله وما المدني المجتمع ومؤسسات

 وفق تعمل سياسية مؤسسات تتواجد عندما والديمقراطية، والتحديث

 أو قضية كل في العام للشأن التخطيط في وتشارك الدستورية الشرعية

.البالد تواجه مسالة أو مشكلة

 رسمي وقانون رسمية جهة وجود ضرورة في تتمثل الثانية والمسالة

 بآخر، أو بشكل ما، بعالقة بها مرتبطة السياسية التنظيمات فيها تكون

 في - حكومة أية - الحكومة أصرت أو خططت أو رغبت ما وإذا

 )جمعية، التسميات توقفها فلن التنظيمات هذه مثل انطالقة منع

 في الواضحة والفر الكر تجربة ذلك على ومثال حزب( منبر، رابطة،

 قرار كل عند اسمه من يغير إسالمي وحزب علمانية حكومة بين تركيا

 العربية الدول في األحزاب وحل تجميد وتجارب فضيلة(، )رفاه، لحله

دليل!. أوضح

 هذه مثل مع تعاملنا ثم ومن نظرتنا تكون بأن أعتقد فإنني ولذلك

السياسية. ساحتنا على الجديدة المعطيات هذه ضمن الجمعيات

١٤٨



 الجمعيات هذه مع يتعامل فهو أيضا تقليدي الثاني المفهوم

 المعرفية بنيتها في ربةالمتقا سيةالسيا للقوى وطنية جبهة باعتبارها

 بين تحالف بمثابة وهي يمين( وسط، )يسار، والسياسية والفكرية

 عليها وما وفعالياتها، وبرابجها وأهدافها أشكالها لها مستقلة تنظيمات

 هذا فإن وبالتالي الجمعيات، هذه إطار في المشترك التنسيق سوى

 ذات )الجمعيات( التنظيمات هذه مضمون لتفريغ ويدفع يعمل المفهوم

 المفهوم هذا ويعمل جهة، من الواحد والبرنامج المشتركة األهداف

 ظل وفي السري العمل على سوى تتعود لم تقليدية أشكال لتكريس

 الموقف، سيدة هي األيديولوجية االستقطابات كانت تاريخية ظروف

 على المهيمنة هي العنيفة النضالية الوسائل كات كفاحية ظروف أو

 من العديد بأن المفهوم هذا ويتناسى ثانية، جهة من ووسائلها بنيتها

 السابقة المراحل في موجودة كانت التي الجوهرية واالختالفات التخوم
 واضمحلت، اختفت قد - محلياً وخاصة - وخليجياً وعربياً عالمياً

 تلك ثوابت من كانت وأيديولوجية سياسية عديدة مفاهيم وأن

 تيارات من وغيرها الليبرالية( القومية، )اليسارية، التقليدية الحركات

 السياسية الساحة على حديثة باعتبارها اإلسالمية نستثني — عصرية

 واحدة كل بنية في أو بينها فيما وتحوالت مخاض مرحلة في ومازالت

 فقهية كمرجعية الديني بين العالقة إشكالية حول وخاصة منها

 أنها أما الراهنة المرحلة في أصبحت - برغماتية كمرجعية والسياسي

 التعصب نتيجة القوى هذه بين حولها االختالف سبب كان مفاهيم

 هذه طرحت وعربية عالمية أنظمة أو معسكر عن بالنيابة والدفاع

١٤٩



 العالمية التطورات ألن وإما وأولوياتها، بمشاريعها الخاصة المفاهيم

 فشل أئبتت قد لالشتراكية السوفياتي للنموذج حصل الذي وااللهيار

 التي الكبيرة اإليجابية التطورات ألن وإما الثوابت، تلك ودحض

 الثوابت أربكت قد الميثاق على التصديق بعد المحلية ساحتنا في حدثت

 ورجعية الطبقة وطليعية والثانوية األساسية التناقضات مفاهيم وغيرت

 مازال التي والثوابت المفاهيم تلك من العديد إن إلى إضافة األخرى،

 المفاهيم من أصبحت قد والقادمة الراهنة للمرحلة صالحا بعضها

 والوحدة كالقومية القوى هذه جميع لدى عليها المتفق والثوابت

 والتعددية الديمقراطية ومنهج الفلسطينية القضية ومركزية العربية

 في بأنه أجزم التي الثوابت من وغيرها والدكتاتورية المركزية ورفض

 من العشرات هناك الواحد والتنظيم الواحد والمنبر الواحد التيار

 هذا من الفرد هذا بين مما أكثر أفراده بين واالختالفات االجتهادات

 القناعة إلى يدعونا الذي األمر اآلخر، التيار ذلك من الفرد وذاك التيار

 التاريخي دورها أخذت التي التقليدية التنظيمات هذه مثل تكريس بأن

 رإبان الوطني التحرر حركة مرحلة وإبان البريطاني االستعمار إبان

 القومية ومشاريعها العربية األنظمة صراع وإبان المعسكرين صراع

 جديد حاضر على ماض واقع تكريس يعني إلخ، واالشتراكية..إلخ

 وسلوك جديد وموقف جديد وشكل جديد عقل إلى بحاجة ومستقبل

جديد(. لم لعا جديد )عقل تأسيس إذن المطلوب جديد،



 الوطني العمل )جمعية بان القائلة التقليدية النظرة فان لذلك

 في لنموذج نظرة جوهرها في هي ()العود() البيت تمثل الديمقراطي(

 األخرى القوى لجميع صريحة دعوة ألنها ذلك المستقبلي، عملنا

 نمط نفس على السياسية جمعياتها تشكيل نحو عنوة ودفعها التقليدية

 أيديولوجية صبغة ذات أصبحت التي التقدمي الديمقراطي المنبر جمعية

 كدها تؤ ما حسب - واحد لفصيل الداخلي للبيت وترتيب واحدة

 الوقت نفس وفي أنفسهم هم الذين المنبر أعضاء األخوة أقالم

 الترتيب هذا أن بيد س !! الديمقراطي! الوطني العمل جمعية في مؤسسين

 إلى أشرنا التي العلنية السياسية بالجمعيات مرتبطاً أصبح الخاص للبيت

واقعنا. خصوصية ضمن )لألحزاب( المماثلة التنظيمية األشكال انها

 تعني التقليدية والنظرة الدعوة هذه مثل فان ذلك كل إلى إضافة

 وطنية كشخصيات وهم للمستقلين االعتبار وعدم االعتراف عدم

 جد( )المتواضع للكم مساوين النوع حيث من يعتبرون وديمقراطية

 وجودهم إن بل واليسارية، القومية السياسية التيارات لدى الذي

 واألكادمية ريةواإلدا واالجتماعية االنتصادة المواقع مختلف في المنتشر

مع يختلفون ال وطنياً ورقماً ثقال يمثل سيةوالسيا والثقافية واألدبية

 الديمقراطي الوطني العمل جمعية مؤسسي من وهو النعيمي جليل األستاذ *-نشر

 في إداريا عضوا وأصبح التقدمي الديمقراطي المنبر جمعية تأسيس في ساهم وكذلك

 العود، البيت بمثابة الديمقراطي الوطني العمل جمعية اعتبر مقاال لها إدارة مجلس أرل

 الصغيرة األسر جميع يعيش حيث الممتدة الكبيرة لألسرة الشعبية التسمية وهو

 بيتنا عود مقاله وعنون واحد، بيت في وأطفالهم وزوجاتهم األبناء من المكونة

الديمقراطي. الوطني العمل جمعية السم اختصار هو عود حيث العود



 ويعتبرون جهة من الكبرى العامة واألهداف المباديء في الطليعيين!

 السياسية العقالنية نحو سياسية حركة أية لدفع األمان صمامات أحد

 والمواقف والممارسات األفكار عن بعيدا المرحلة متطلبات واستيعاب

والمتطرفة. الواقعية غير

 حقاً، تقليدية بمرحلة اجتماعياً مرتبط كمفهوم العود( )البيت إن

 األبناء من المشكلة الممتدة العائلة على القائم األبوي المجتمع مرحلة

 مرحلة الطليعي(، )الحزب األكبر األب يقودهم وأبنائهم وزوجاتهم

 مرحلة نوعيا، مختلفة أيديولوجيات ذات أحزاب بين الوطنية الجبهات

 ونفحصه نتأمله إن إلى بحاجة مفهوم هو التقليدية، النظرية مفاهيم

 بعيداً المهلي لواقعنا صادقة معايشة ضمن نتائجه ونحلل أبعاده ونفكك

 التنظيرات عن وبعيدا الماضية والعربية العالمية التجارب إسقاطات عن

مطلقة. كحقائق معها نتعامل كنا التي الجاهزة

 واهتماماته وتعامله اإلنسان موقف بين ساذجة سطحية وبمقارنة

 العود البيت الحتياجات وجهده وقته معظم رإعطاء إخالصه وحتى

 أسرته الحتياجات موقفه وبين الديمقراطي( الوطني العمل )جمعية

 االجتماعية الدراسات عبر أو الواقع عبر الواضح فمن )المنبر( الصغيرة

 متقطعة موسمية )للعود( فالزيارات الووة، لألسرة الرجحان بأن

 مع االسري الواجب ألداء النفس على الضغط يتم وأحيانا ومجامالت

 الحزن فان الله رحمة إلى )العود( البيت رب انتقل ما وإذا )العود(

 )العود( أركان ويتضعضع الذكريات وتبقى محدد لزمن يهيمن

 لبيته ووقته وماله جهده ويعطي اليومي نضاله في المرء ويستمر



 وحينها النظرة( هذه تبني جراء من ستفرخ التي )الجمعيات الصغير!!!

 كما العكس وليس فاعلة وغير حقاً كسيحة الجمعية ستصبح فقط

العود!. البيت دعاة لدى طرح

 وتجارب أدبيات في عنه المعبر الصيغة هو العود البيت فمفهوم

 أو التقدمية الوطنية الجبهة أو الوطنية كالجبهة الوطني التحرر حركات

 التجربة نتاج جاءت مسميات من غيرها أو الوطنية القوى جبهة

 أن على يقوم يساري وبتنظير الثالث لم العا في الثورية للقوى النضالية
 بقيادة تكون سياسية لقوى تحالفاً تشكل التي الوطنية الجبهة هذه

التقدمي! الطليعي الحزب

 ال الديمقراطي الوطي العمل جمعية عليه تقوم الذي المفهوم إن

 بالديمقراطية محكوماً شيء كل يبقى وإنما الرؤية هذه على يرتكز

 ومبادرة وأقدام وكفاءة دبمقراطية وطنية عليةكفا فيها للعضو وبتقدير

وبرابحها. أهدافها وفق ومسارها الجمعية حركة في يؤثر وإخالص،

 في لتبيئتها قابلة كفكرة التاريخية الكتلة طرحنا وأن سبق لقد

 الوطني العمل جمعية في راهناً يجري ما بان وأعتقد الراهنة، مرحلتنا

 لمرحلة متوحدة سياسية تاريخية كتلة لنواة تأسيس هو الديمقراطي

 االنصهار نحو العمل وإنما فحسب التالحم مفهوم عبر ليس جديدة

 التي والقيم والتوجهات المباديء في كوحدة الديمقراطي واالندماج

 مصلحة اجل من المتحقق السياسي التاريخي الفعل الجمعية تشكل

الوطن.



 لها التنظير تم كما وشروطها الوطنية الجبهة مقومات قليال لنتأمل

 م المعال واضحة اجتماعية قوى ما: المؤدلجة العقول وتشربت يساريا

 واضح أيديولوجي اصطفاف وذات واضح طبقي اصطفاف ذات

 لمواجهة مرحلة إنجاز اجل من للتكاتف تاريخية ضرورة أمامهم أيضا،

 طرف كل لدى الصهيونية أو النازية أو كاالستعمار مشترك عدو

 لمواجهة أو أيضاً، المختلفة وأيديولجيته نوعيا المختلف الخاص برنابجه

 والمرحلة المهمة إنجاز يتم وحينما مؤقتة، اقتصادية أو اجتماعية أزمة

 ترجع أو جديدة أحزاب أو جديدة جبهات لتتشكل الجبهة تتفتت

القدم! خندقها إلى سياسية قوة كل

 قيام وشروط لمقومات المقام لهذا المطلوب التبسيط هذا ضوء في

 بعد وقبلها الميئاق، مرحلة بعد الراهن واقعنا لنتأمل الوطنية الجهة

 عربية تجارب وفشل اشتراكي نموذج وانهيار العالمية التحوالت مرحلة

 والحرية والعدالة الحق لمجتمع نماذج تصبح أن تتمكن لم ويسارية قومية

 وأيديولوجي طبقي اصطفاف هناك فهل العربية، الوحدة وأيضاً

 الثورية والعربية اليسارية السياسية القوى من قوة كل لدى واضح

 عن حقاً تعبر بأنها نفسها على تطلق أن من تمكنها والبعثية والقومية

 كل تتحمع الذي العدو هو من م محددة؟ اجتماعية طبقات أو طبقة

 إلى يهدف مفهوم حقا إنه عليه؟ للقضاء وطنية جبهة في القوى هذه

 أو إسالمية سياسية حركة أو اجتماعية طبقة أكانت اآلخر إقصاء

 أيديولوجي موروث ذو موحد جسم وجود وهم تحت مستقلين أفراد

 إن متناسبا، اآلخرين على العقلية ذات ويفرض ذاته يلم أن عليه واحد

١٥٤



 بالعديد الماضيات الطويالت السنوات عبر امتأل قد ذاك أو الجسم هذا

 طبقاتهم بحق فادحاً ضرراً مارسوا الذين واألفراد األمراض من

 تمت ال وسلوكيات ممارسات عبر ورفاقهم وأيديولوجياتهم وأفكارهم

 فإن ذلك كل عن فضالً !!، التجانس! خطاب من اآلن يطرح بما بتاتاً

 وكذلك عليها االتفاق تم التي واالقتصادية السياسية األهداف

 حتى مرحلية وليست المدى طويلة استراتيجية أهداف هي االجتماعية

 الميثاق وتفعيل الدستور فمباديء الوطنية، الجبهة حولها تتشكل

 وقيمها الديمقراطية السياسية الممارسة وتكريس الوعي وغرس

 العربية الوطنية والهوية الثقافة حماة و وأفعالها ونظمها ومؤسساتها

 قيم وإشاعة العقالنية والنظرة العلمي التفكير وترسيخ اإلسالمية

 والقبلية الطائفية التفرقة ومحاربة المواطنين بين المساواة رمبدأ التسامح

 وحمايتها رالشخصية العامة الحريات عن والدفاع والطبقية والعرقية

 ومساواة اإلنسان وحقوق والضمير والعقيدة والتعبير الرأي وحرية

 مرحلية ليست األهداف من وغيرها الحقوق كافة في بالرجل المرأة

 فهي بالمطلق، خاللها من وتتحقق البرلمانية االنتخابات عند تتوقف ولن

 مرحلة في تنجز لن وفر وجذب وتطور وتغير صيرورة ذات أهداف

 فيهما تتمايز الوطنية والجبهة العود البيت يكون مى فإلى محددة،

 والموروث التاريخية الذكريات على وفقط فقط مبنياً وهياً تمايزا القوى

 هذا واالستحواذ، بتالعاال وهم على ولألسف والحساسيات الماضوي

 الراهن الواقع من أبعد النظر من والبصيرة البصر يمنع الذي الوهم

 الوالء روح فيها تتمازج التي الصاعدة لألجيال المستقبل ثمار ويهمل

١٥٥



 برز لمن السابق والفكري التنظيمي لألصل النظر دون الجديد للشكل

 وأجيالنا ذاتنا نعود أن علينا مستقبالً راهنا، السياسية الساحة في

 وإخالص وفعل نشاط وفي وتحليل، رأي من يطرح فيما الشبابية

 هو كما الذهن، في يقفز أن دون الفاعلين الجمعية هذه رموز ودور

 ذلك من أو القدم التنظيم هذا من الشخص هذا هل اليوم. حاصل

 بأي نرضى ولن عليه غبار وال جيد إذن فهو منا كان فإذا التنظيم،

 منهم كان وإذا السابقة ومواقفه سيئاته كل نخفي أن وعلينا عليه انتقاد

 عن بعيداً ذلك وكل زاته،إنجا ونصغر هفواته نضخم أن فعلينا

 سياسية حركة لتشكيل حقاً المناسبة التاريخية للحظة المطلوبة المسؤولية

 الديمقراطي الوطني العمل جمعية تطمح ما وهذا جديد بعقل جديدة

ها. إنجاز الراهن وضعها في

 أعاله إليهما المشار والثاني األول المفهوم نتائج رفض خالصة إن

 كافة على يتحفظ جديد مفهوم وهو الثالث، المفهوم جوهر هو

 نظام من التقليديين، المفهومين هذين ومقدمات وشروط معطيات

 الجديد الشكل أن واعتبار الجمعية، مع الجبهوي التعامل أو الحصص

 لم و وقبله البعض وهضمه الجديد الواقع أفرزه الذي )الجمعية(

 سياسي شكل هو الجديد، الواقع متطلبات اآلخر البعض يستوعب

 والءاته من للتحرر يعمل وهو حر فرد كل فيه ينخرط تنظيمي

تياراً يؤسس أن أجل من ويجاهد ويحاول يعمل أقول _ السابقة

 بدون - رضت التي والشخصيات التيارات كافة فيه تتالقح جديداً

 واالبتالعات كالمؤامرات وهمية وافتراضات وهواجس وخوف ريبة



 تقترب إن رضت أقول . المصيرية والقرارات المواقف عليها تبنى التي
 التوجه ذات السياسية كتلتها تؤسس وإن وجوهراً شكالً التشابه من

 برنامج على تتفق المنهج، سلمية و التفكير، عقالنية و الديمقراطي،

 كافة عن البعيدة واألخالص الكفاءة بمعايير أفرادها مع وتتعامل واحد

 فإن لذلك و السابقة. التنظيمات في السائدة العصبوية التقليدية المقايس

 التوقف يتطلب الديمقراطي الوطني للعمل واإلخالص والصراحة المنطق

 يسير أن أجل ومن بالدنا، تاريخ من التاريخية المحطة هذه أمام جديا

 الوالءات تزول أن ضرورة له، المؤمل بالشكل قطار)الجمعيات(

 يضع أن يمكن ال حيث المرحلة، هذه في صريحين ولنكن المزدوجة،

 إلى األقرب اآلخر )التنظيم( في واألخرى )التنظيم( هذا في رجال المرء

 العود فالبيت األدوار، توزيع يتم أن أو والوالء، رالهوى القلب

 ال أن أجل ومن للشباب، الصغير والبيت التاريخية للقيادات

 فالجمعيات القن. في تبيض و الحديقة في الدجاجة تكاكي

 وفعالياتها نشاطها وآليات الكبرى أهدافها في متشابهة السياسية

 حد على والشباب للكبار وهي االنتخابية، وقوائمها ها ومنافسات

 عنها لمسؤولة لرسمية والجهات إشهارها ومتشابهةفيطريقة سواء،

 التبرير تم وإن راحد صنف من إذن وهما عليها. ستطبق التي والقوانين

 فهذا الواحد، للبيت والمنبر العود( )البيت الجمعية أي - إحداهما بأن

 أمكن ما الستقطاب جمعية كل تعمل وسوف المستقبل، في يحصل لن

 والمسؤولية الواجب فإن ذلك عن فضالً بجهما،ببرا يقتنعون الذين من

 فقط وليس برابجهما ويفعال أهدافهما ينفذا أن الجمعيتين على يفرضان
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 التفرغ ذلك بعد ويتم األهداف متضمنا إلشهارها الطلب تقدم يتم

 أنفسنا مع واضحين ولنكن األخرى، الجمعية برامج وتحقيق للنشاط

 ع لقاءه ي لملك( األمير)جاللة فلقدأشارسمو واآلخرين، وقواعدنا

 بإن الصحفيين وجمعية الديمقراطي الوطني العمل جمعية إدارة مجلس

 سياسية أحزاب إلى تتحول أن هو السياسية الجمعيات هذه مستقبل

 السليم التحليل بأن وأعتقد ذلك، الشعب نواب ارتأى ما إذا

 الحياة مع تتفاعل أحزاب وجود هي الدستورية الملكية لمتطلبات

 للمستقبل. انوية سوى الراهن مخاضات وما األدوار، وتتبادل السياسية

 تشكيل في معينة معطيات وأمام معينة لحظة في قرار اتخاذ تم ما وإذا

 تداعياته يتحملون ال واآلخرين القرار، متخذي شان فهذا المنبر

 بأن الديمقراطية متطلبات من وجزء حق ويعتبر ويحترم يقدر وسوف

 المتمدنة المجتمعات أرقى وفي بل له، المناسب القرار تيار أي يتخذ

 الحياة مع الذوان ترفض اجتماعية وفرق فات هناك تقدماً والمعاصرة

 قالعها لنفسها تبنى و وذكرياتها بماضيها االحتفاظ على رتصر المعاصرة

 ال أن الحق هذا على ولكن اإلنسان، حقوق من حق هذا الحصينة،

 التحوالت من ثروة وتاريخهم بنيتهم في يمتلكون الذين اآلخرين يمنع

 األشكال تأسيس نحو يسيروا بأن والفكرية التنظيمية والتغيرات

 في المختلف اآلخر، مع اآلخر فيها يذوب السياسية، العلنية الجديدة

 واجتهاداً فكراً المتنوع المؤتلف ليثمر الماضي في المختلف مع الماضي

 ونمارس كثيرا نستفيد أن الممكن من وحينها وبرنامجا. تنظيماً واموحد

السياسية الجمعيات بين !( )الجبهوية التحالفات تجربة وبإخالص
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٤٥ا

 اجمبمب( بص )خلم ؟■؟ًا ًا٩٩٠
 بيب ر. ٤رس٤٢ م٦، ميل؛ ميص ١٢٢١٠٩٤ا٢ج ل٩ ?ًا ؟5 ينت

 اً 1م<ًا(ًا ١)مآآ ؟ -٩ًا ميي^ما يتمبميا ما اهًا ؟!
 ي:٦ ميا٦،ام يتهبام مياكمتا (ا،٣يت,ك ًا٩٩ م"، ًا؛ خا٦

 آا٢ا٢٠ل٢ل "،مل؛ًا؛ يث^ي^ا ًااً ماء ١7?ًا ؟! ًا! ٠٦٩٢دد
يًا! يرتممبا م مسج0 ميا٦م ١مءًااً ًامل مصمك. ي ٣ص





 بين األهلي المجتمع مؤسسات خامساً:
( لمهني:) وا السياسي

 املرحلة هذه يف واخلطورة األمهية غاية يف اعتقادي يف مسألة مثة
 مواقفها السياسية اجلمعيات حددت أن بعد خاصة بالدنا، تارخي من

 رؤيهتا حسب مقاطع أو مشارك بني القادمة النيابية االنتخابات جتاه
 اليت الالحقة والقوانني ٢٠٠٢ لدسرتر نونيةوالقا السياسية وقراءهتا
 ملرشوع نظرهتا وخاصة املرحلة ألولويات وحتليلها صدرت

 مرشوع من األكرب اجلزء حتقق أن بعد السيايس اإلصالح
 هدأت معطياهتا عىل متهيدية كأرضية والسيايس األمين االنفراج

 احلمك بني مفقودة اكنت اليت الثقة وبنيت والشعبية السياسية الساحة
ذاته يعد اجلميع اكن خالهلا ومن واملعارضة، الفاعلة املجمتع وقوى

 في المدني المجتمع مؤسسات قيامإبان البحرينية الصحف أحدى في المقال هذا نشر — *

 الجمعيات من كثرة وتأسيس قواها باستنهاض واألمني السياسي االنفراج بعد البحرين

 أثناء السياسية التيارات بين واضح سياسي صراع وبروز العمالية، والنقابات

والمهنية. األهلية المؤسسات هذه إدارات لمجالس االنتخابات
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 قبل من بتحقيقه الوعد تم الذي اإلصالحي المشروع لتفعيل وإمكاناته

المفدى. الملك جاللة

 المعارضة وقوى أوال الحكم تعامل كيفية في تتمثل المسألة هذه

 المقاطعة أو المشاركة أعلنت التي بشقيها السياسية( الجمعيات )بعض

 نقابات من واألهلي المدني المجتمع مؤسسات تجييش تجاه ثانياً

 وصناديق واجتماعية وثقافية وأهلية ونسائية مهنية وجمعيات واتحادات

 رؤيتها لصالح المناطقية الشعبية واللجان وثقافية رياضية وأندية خيرية

أوالً. هذا القادمة، الغيابية االنتخابات تجاه بموقفها المتعلقة السياسية

 تعامالً المؤسسات، هذه إدارات مجالس تعامل كيفية وثانياً

 ذلك الموسسات، هذه أعضاء كذلكو السياسي الموقف تجاه مسؤوال

 يتحملون الذين والتطوعية والنسائية والمهنية النقابية الكوادر هذه أن

 في أعضاء إما هم المرحلة هذه في األهلي المجتمع مؤسسات قيادة

 على السياسية جمعياتهم بمواقف يلتزمون وبالتالي السياسية الجمعيات

 تجاه السياسية مواقفهم لديهم مستقلون هم أو العام، السياسي الصعيد

النيابي. ينتخاباال الشأن

الحكم: صعيد على
 إزدواجية تخللتها سياسة الدولة أمن قانون عهد إبان الحكم مارس

 هذه تمنع تشريعات سنت حيث األهلي، المجتمع مؤسسات تجاه المعايير

 ) المادة حسب بالسياسة االنشغال حتى أو االشتغال من المؤسسات

 والهيئات والنقابية االجتماعية واألندية الجمعيات قانون من (١٨
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 والتي الخاصة رالمؤسسات والرياضة الشباب ميدان في العاملة الخاصة

 يجوز ال كما بالسياسة، االشتغال للجمعية يجوز ال التالي على نصت

 حولها أثير التي المادة وهي . مالية مضاربات في الدخول للجمعية

 الجمعيات وخاصة الجمعيات، معظم قبل من كبيران واحتجاج نقاش

 ةقتصاديواال االجتماعية القضايا أو الحقوقي بالشأن العالقة ذات

 بالشأن بآخر أو بشكل المرتبطة والنسائية واألهلية والفكرية والنقابية

السياسي.

 نظراً العهد ذلك في هذا موقفه على مصراً كان الحكم أن غير

 بتأسيس المتعلقة ساتهسيا على األمني الهاجس سيطرة أهمها العتبارات

 اآلخر الطرف من ولكن والمستقلة، القوية األهلي المجتمع مؤسسات

 تلك وخاصة بالدنا، بهما مرت التي الحادة المحطات وفي الحكم كان

 ولىاأل الخليج كحرب الساخنة الخليجية أو العربية باألحداث المرتبطة

 باألحداث أو قطر، دولة الشقيقة مع الحدودي الخالف أو الثانية، أو

 التصويت ولغاية م ١٩٩٤ منذ البالد بها مرت التي واألمنية السياسية
 ضغطاً ويدفعها الموسسات هذه يجيش كان الوطني، العمل ميثاق على

 عبر وذلك لصالحه )سياسية( مواقف تتخذ أن في تملقاً أو واكراهاً

 الحركة تجاه األمنية الحكم إلجراءات التأييدية البرقيات أو البيانات

 وبعودة المعطلة ١٩٧٣ دستور مواد بتفعيل تطالب كانت التي الشعبية

 أجل من يناضل شعبنا كان التي المطالب من وغيرها النيابية الحياة

م. ١٩٧٥ عام الوطني المجلس حل تم أن منذ تحقيقها
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 وممارساتها بقوانينها ال إلينا، ترجع ال أن ونتمنى ولت مرحلة إنها

 الجميع تعاهد جديدة مرحلة في وألننا وإكراهها، بخوفها وال وأفعالها

 قواعد ضمن السياسة نمارس بأن معارضة وقوى وشعباً حكومة

 وقبول بالتسامح المتمثلة الكبرى بقيمها والديمقراطية والعلنية الشفافية

 فإن والقبول، واالعتراض االختالف وحق اآلخر والرأي الرأي

 المعايير إزدواجية ممارسة عدم في يتجلى المبادقء لهذه العملي التجسيد

 أو إغرائها أو إكراهها أو دفعها وعدم األهلي المجتمع مؤسسات تجاه

 وذلك أخرى، سياسية مواقف وضد سياسية مواقف لصالح استغاللها

 النسائية الجمعيات هذه أعضاء أن هو للجميع واضح بسيط لسبب

 ومواقفهم قناعاتهم لديهم وغيرها واالتحادات والنقابات والمهنية

 أن يعني الذي المواطنية مبداً من المنطلقة الفردية وبالتالي السياسية،

 فإن وبالتالي العام. الشأن وقضايا الوطن شؤون في رأي لهم يكون

 السياسية المواقف لصاح الجمعية انحياز يعني قبلها من موقف إعالن

 السياسي، الموقف في عنهم المختلفين من غيرهم دون األعضاء لبعض

 للجمعيات كأذرع أسست التي تلك الجمعيات، هذه من ونستثني

 مثال، شباية أو نسائية أكانت لها قطاعية كواجهة أو السياسية

 أو الشبابية أو النسائية الواجهات هذه بأن القول نستطيع وعندها

 المؤمنة االجتماعية الشريحة هذه إال تمثل وال تعبر ال الطالبية أو العمالية

 غيرهم تمثل أن يمكن وال بهما، المرتبطة السياسية الجمعية وموقف بخط

 المرتبطة الخاصة أهدافها لديها التي األهلية الجمعيات أما غيرهن، أو

 األعضاء يعمل التي المهنية أو تمثلها التي الشريحة وطموحات بمصالح
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 تنوع ظل في سياسي موقف اتخاذ عن تنأى أن الطبيعي من فهي فيها،
 مصداقيتها على حفاظاً وذلك أعضائها، بين السياسية المواقف وتعدد

أعضائها. بين الداخلية لوحدتها وتعزيزاً أهدافها تجسيد في

 إشهارها تم التي هذه األهلية الجمعيات فإن آخر، جانب ومن

 أو المهنية بأهدافها ملزمة وأصبحت االعتبارية، شخصيتها وامتلكت

 تناقض ال أن عليها بات غيرها أر النسائية أو الشبابية أو االجتماعية

 موقف ضد سياسي لموقف انحيازها حيث من وجودها مقومات

 التعرف عليها يحتم والسياسة السياسة بين الرفيع فالخيط آخر، سياسي

 التي السياسية والمحطات موقفها تحدد أن عليها يجب التي المحطات على

 الشأن عالقة بذلك وأقصد فيها، المباشر االنخراط عن تنأى أن يجب

 أن الطبيعي من المثال سبيل فعلى وأهدافها،،، بتخصعاتما السياسي

 ورؤية موقفاً االجتماعيين أو االقصادين كجمعية مهنية جمعية تحدد

 وكذا االجتماعي، أو االقتصادي الشأن مس تشريع أو قانون تجاه

 تشريع تجاه رؤيتها تحديد في األطباء أو المهندسين لجمعية بالنسبة الحال

 أن الطبيعي ومن الصحية، السياسية أو والعمران باإلسكان عالقة له

 اإلنسان حقوق جمعية أو المحامين جمعية تقوم أن المفترض من بل تقوم

 الحقوق ومنها الحقوق، تمس التي التشريعات في رؤيتيها تحديد من

 الجمعيات تقوم أن الطبيعي ومن الدستورية، الحقوق أو السياسية

 األسرة و المرأة بحقوق المتعلقة التشريعات من موقفها تحديد في النسائية

 وكذا بالمرأة، العالقة ذات القضايا من غيرها أو الشخصية وأحوالها



 تجاه رؤية تمتلك أن البد التي الشبابية للجمعيات بالنسبة الحال

والطالبية. الشبابية بالحركة الخاصة التشريعات

 على قامت التي ومبادئها أهدافها صلب في تقع الرؤى كل إن

 الجمعيات على الواجب من مثلما تماما، الجمعيات، هذه أساسها

 القضايا تجاه رؤيتها تطرح بأن السياسية( )التنظيمات السياسية

 تجيير أو التدخل عن تنأى أن وعليها الكبرى، السياسية والتشريعات

 لصالح األخرى األهلي المجتمع مؤسسات ومواقف اتجاهات رسم أو

الجمعيات. أو االتحادات أو كالنقابات السياسية، مواقفها

 يساري حزب عن صادرة سياسية وثيقة إلى نشير المقام هذا وفي

 العمل )منظمة مغربية يسارية أحزاب أربعة أقدمت حيث حديثاً أسس

 الديمقراطيون — الديمقراطية أجل من الحركة — الشعبي الديمقراطي

 جديد حزب وإنشاء نفسها بحل اليسارية( الفعاليات — المستقلون

الموحد(. االشتراكي )اليسار اسم تحت

 إطارات استقاللية الحفاظعلى ضرورة على أكدت فالوثيقة

 ملحقات واألندية والجمعيات النقابات اعتبار وعدم المنظم، المجتمع

 اليساريين عاتق على يقع إذ الحزية، وأفكارنا بمواقفنا للتبشير حزبية

 مجتمع بناء في للمساهمة القصوى حدودها إلى االستقاللية هذه دفع

 تجاه البناء النقد يمارس حقيقياً عاماً رأياً ويشكل وقوي فعال مدني

. السياسية والهيئات األحزاب مختلف
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 الصعيد على تجربتنا من قريبة المغربية السياسية التجربة إن

 الحكم تعامل أو التنظيمية األشكال أو برزت التي األيديولوجيات

 المرحلة في معها االنفتاحي وتعامله مرحلة في معها المطلق الملكي

الجماهيري. تحركها أساليب عن فضالً الراهنة،

 لمؤسسات االستقاللية هذه على سياسية أحزاب تؤكد وحينما

 تدعو السابقة النضالية المراحل في كانت التي وهي األهلي المجتمع

 السيطرة أجل ومن المؤسسات هذه في االنخراط وأعضاءها جماهيرها

 السياسي النضج مدى على لتؤكد لها، سياسية واجهات لتكون عليها

 األهلي، المجتمع مؤسسات تجاه مفاهيمها تغيير في إليه وصلت الذي

 التي العريقة الديمقراطيات ذات المجتمعات لتجارب دراستها ومدى

 فنية تخصصية، مؤسسات المدنية، المؤسسات هذه حقاً أصبحت

 استشارية كجهات والدولة السياسية األحزاب قبل من بها يستعان

 يعني ال بالطبع األمر وهذا عملها، مجاالت في وتخصص خبرة وكبيوت

 االجتماعية القطاعات في وتواجد اهتمام األحزاب لهذه يكون ال بأن

 مؤسساتها تجاه ناضجة رؤية ضمن ولكن والعمالية، والشبابية النسائية

 متخصصة كوادر ليكونوا سياسيا أعضائها تؤهل بها الخاصة

المدنية. مؤسساتهم في ومواقفهم تحليالتهم في موضوعيين



؟ سياسية واجهات المدنية المؤسسات هل

 العام السياسي الصعيد على فقط ليس انتقالية، بمرحلة نمر إننا

 العمل شأن في ومعارضة، حكومة كلنا علينا، جديدة تجربة ووجود

 وقبول الداخلية راتالقرا إتخاذ في طيةالديمقرا والممارسة المنظم العلني

 في والنسبية التسامح قيم وجود من تعني وما والتعددية اآلخر الرأي

 من حالة فهناك المفاهيم، الصعيد على حتى بل والمواقف، الحقائق

 سائدة كانت التي المفاهيم من جملة أن حيث فيها، والتغيير التحول

 المرتبطة األخرى المفاهيم عن فضالً هيري،والجما الحزبي العمل تجاه

 المجهر تحت باتت باأليديولوجيا، السياسي الحراك وعالقة بالتحالفات

 المرحلة هذه في األقل على البعض لدى المستمرة والمراجعات النقدي

العلنية.

 القرن أوائل منذ والديمقراطي الوطني نضالها إبان المعارضة فالقوى

 وواجهة كمنفذ األهلي المجتمع مؤسسات تستخدم كات الماضي

 وتنظيمها، لها الناس واستقطاب وأفكارها ومشاريعها برامجها لطرح

 وتواجه محاربة كانت بل العلني، بالعمل لها يسمح يكن لم حيث

 حركتها وتشل التنظيمية بنيتها تضعضع التي المتتالية والضربات بالقمع

 استفادت كيف الوطني التاريخ وثائق تحدثنا ولذلك الزمن، من لفترة

 الثقافية األندية من الماضي القرن من الخمسينات في الوطنية الحركة

 الروح بث في واستخدمتها الوطنية، والشخصيات الرموز انشأتها التي

 لصالح والتثقيف والتوعية االستعمار ضد والتحريض والوطنية القومية



 كة الحر وواصلت الماء، إلى الماء من العربي الشعب وثورات نضاالت

 الماضي القرن من والسبعينات الستينات في واليسارية القومية الوطنية

 والجمعيات الرياضية األندية في عناصرها تغلغلت حيث النهج ذات في

 متاح ومؤسسات كأطر التعاونيات في وحتى واألدبية والثقافية المهنية

 أو بشكل تهدف التي واألنشطة والفعاليات البرامج من جملة تنفيذ فيها

 الجديدة العناصر يستقطب ومكاناً جهة، من أفكارها بث بآخر

 الثمانينات مرحلة في ذاته النهج واستمر وتنظيماتها، لصفوفها

 أصبحت حيث اإلسالمية الوطنية للحركة بالنسبة والتسعينات

 مؤسسات اإلسالمية، والجمعيات الخيرية والصناديق والمآتم المساجد

 الحركات عن فضالً هذا والتنظيم، للتثقيف ومكاناً أهدافها تخدم

 هذه استخدمت قد األربعينات منذ كانت التي السنية اإلسالمية

 كجماعة معروفة إسالمية سياسية لحركات كواجهات الجمعيات

 النفطية الطفرة بعد الوهابي النفوذ امتداد إبان أو المسلمين، أخوان

السلفية. للحركات واجهات تمثل إسالمية جمعيات وبروز

 التنظيمات على تطبيقه م الذي لالشرعيةوا والمنع القمع كان لقد

 أن المفترض موقعه من السياسي الصراع النتقال رئيسياً دافعاً السياسية

 أخرى مواقع إلى السياسية( )الجمعيات األحزاب في والمتمثل يكون

 والصحية السليمة األوضاع في المفترض، من وأدبية ومهنية أهلية

 يستعان مجالها، في كل متخصصة مواقع تكون أن والعلنية والديمقراطية

 واالفتصادة السياسية برابجها في السياسية األحزاب قبل من بها

١٦٩



 والرياضية والعلمية والبيئية والفكرية والشبابية والنسائية واالجتماعية

وغيرها. واألدبية

 من األهلي المجتمع مؤسسات تحرر أو التحول، هذا مؤشرات إن

 الجمعيات أصبحت كلما رويداً رويداً تنكشف بدأت المباشر التسيس

 تستقطب بدأت حيث ،وانتشاراً واستقراراً رسوخاً أكثر السياسية

 الجمعيات أعضاء من كثرة وبدأت العام، بالشأن المهتمين المواطنين

 في هذا نشاطهم ينقلون ونشاط فعالية ذوي كانوا الذين األهلية

 االستقرار في السياسية الساحة أخذت وكلما السياسية، الجمعيات

 الفعل ردة وليس المبرمج الفعل موقع في السياسية الجمعيات وأصبحت

 بدء وكلما أكثر، يتوضح الفرز بدأ كلما راهنا، حاصل هو كما

 عن بجدية يفكر المرء بدأ وكلما واضح، بشكل ينكشف التخصص

 لغاية البعض يمارسها التي المحاوالت أصبحت وكلما المناسب، موقعه

 وجمعيته وبرنامجه خطه لصالح األهلية الجمعيات تجيير في اآلن

 غالبية لدى ومرفوضه ومستهجنة مفضوحة محاوالت السياسية،

األهلية... الجمعيات هذه أعضاء

 مساحة من والمزيد والديمقراطية الشفافية من المزيد بأن وأعتقد

 هذا يحقق سوف السياسية، للجمعيات والصالحية والتحرك الحرية

 يعني الذي األمر األهلية، الجمعيات في والمهني السياسي بين الفرز

 وقناعتها بإرادتها بالسياسة األهلية الجمعيات إنشغال عدم إلى الوصول

!ذلك! من يمنعها قانون إلى الحاجة دون



الحكومية: غير المنظمات الخامسة: السلطة

 فيما والتعاون الثالث السلطات فصل بضرورة يؤمن معظمنا

 تعمل والمؤسسات القانون دولة تعزيز إلى يهدف الذي فالمجتمع بينها،

 السلطة رأسها على تقع والتي المؤسسات هذه مثل بإيجاد الفاعلة قواه

 ودون المنتخبين نواه عبر الشعب إرادة عن المعبرة القوية التشريعية

 وسلطة والمحاسبية، والرقاية التشريعية لصالحياتها تقليص أو تشويه

 تنفذ متمكنة تنفيذية وسلطة أيضا، ونزيهة وقوية مستقلة قضائية

التشريعات. تطبيق وتراقب والبرامج السياسات

 بالصحافة والمتمثلة رابعة سلطة الثالث، السلطات هذه وترافق

 الرأي نبض عن تعبر أن المفترض من حيث والمسموع المرئي واإلعالم

 السياسية األطياف لجميع المختلفة النظر وجهات وتعكس العام

 المنجزات تبرز مؤثرة معنوية وسلطة وحرة مستقلة وتكون والفكرية

 المفسدين وتفضح واالنحرافات واألخطاء المفاسد كشف في تتردد وال

 اإلدارة في الخاصة المصالح وأصحاب والمستغلين المقصرين وتحاسب

العامة.

 المتمثلة الخامسة السلطة برزت المعولمة العالمية المستجدات ظل وفي

 ها جاتقفهاواحتجاوموا لمرئياتها أصبحت التي الحكومية غير بالمنظمات

 واستحقاقات منفذيه، أو القرار صانعي على واضح تاثير وقراءاتها

 وتاثيرهذه قوة مدى عن كشف قد والثقافية االقتصادية العولمة

 عن فضال الراهن واقعنا بأن وأعتقد الحكومية، غير المنظمات
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 المستقلة األهلي المجتمع مؤسسات إيجاد علينا يفرض مستقبلنا متطلبات

 تتخذها التي والمواقف السياسات تراقب خامسة سلطة لتمثل والقوية

 اقتنعت إذا إال األمنية هذه تتحقق ولن األخرى. األربع السلطات

 هذه تجاه عملها آليات بأن السياسية المعارضة وقوى التنفيذية السلطة

 بيوت باعتبارها معها التعامل ويتم تتغير أن البد المدنية المؤسسات

 الضغط أدوات تمتلك شعبية ومحاسبية رقابية وسلطة وتخصص خبرة

 أدوات أو وواجهات كأذرع معها التعامل من بدال بها، الخاصة

. السياسية.! مواقفها وتسويق لترويج
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والمصادر المراجع

 بدون بيروت، ي،رابالفا دار مختارات: غرامشي- فكر ~ ١

تاريخ.

 سلسلة تكسيه، جاك ومختارات: دراسة غرامشي، - ٢

 واالرشاد الثقافة وزارة منشورات (،٢ ١) االشتراكي الفكر أصول
. ١٩٧٢ دمشق القومي،

 لبيب، والطاهر بروندينو ميشيل العربي: م العال في جرامشي — ٣

.٢٠٠٢ تونس للثقافة، االعلى المجلس (،٣١٥) للترجمة القومي المشروع

www.gramshee.com -٤

 عابد محمد ومناقشات: دراسات والحداثة- التراث , ٥

١٩٩١ يوليو ولى،األ الطبعة العربية، الوحدة مركزدراسات الجابري،

بيروت. ٤م

 المعاصر، العربي الفكر قضايا بناء إعادة حول نظر وجهة — ٦

 العربية، الوحدة دراسات مركز الجابري، عابد محمد

بيروت. م،١٩٩٢يوليو األولى، الطبعة
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 دراسات مركز الجابري، عابد محمد الثقافية: المسألة — ٧

بيروت. العربية، الوحدة

 مركز الجابري، عابد محمد اإلنسان: وحقوق الدييمقراطية — ٨

بيروت. م، ١٩٩٤ نوفمبر ولى،األ الطبعة العربية، الوحدة دراسات

 مركز الجابري، عابد محمد العربي: السياسي العقل نقد — ٩

بيروت. م، ١٩٩٠ فبراير األولى، الطبعة العرية، الوحدة دراسات
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: للمؤلف
األدباء أسرة مشترك(، )كتاب : التأويل غابة في نص -١

م.٢٠٠٠، بريوت األدبية، الكنوز دار والكتاب،

. م ٢٠٠٣، بريوت األدية، الكنوز دار : االخرتاق لعبة -٢

 مقومات مع وتعارضها الريعي االقتصاد قيم حول دراسة -٣

)يصدرقريبا(. الديمقراطية
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 يه مكا ..للبحرين مالمئة التارخيية الكتلة تزال ال
 القويم. الصعيد وعىل .. العرايق الصحيد عىل مطلوبة
 بأهنما يرى سببني إىل جنايح عبدالله األستاذ يتطرق

 التارخيية: الكتلة لتحقيق العمل اجلميع عىل يفرضان
 التيارات علهيا تتفق وطنية ثوابت وجود رضورة : األول

 االحتقان إزالة يف تمتثل ،واحلمك والطبقات والقوى
 مبدأ وتكريس الفعيل التصاحل اىل والوصول الطائيف

احلقة. املواطنية
 املؤمن اوهلما ، البالد يف إجتاهني وجود الثاين:
 املصاحل حساب عىل الوطنية الوحدة تعزيز برضورة
 يف موجود وهو ، غريها أو احلزبية أو الطائفية الذاتية

 بأن يرى الذي اآلخر واالجتاه املجمتع.. ويف احلمك
 الطائيف االحتقان بوجود إال يتحقق لن وبقائه مصلحته
 يف رموز صعيد عىل ذلك أاكن واالحتاكك والفرقة

املجمتع. أو احلمك

الفعدملعاي عححد عبدالرحصن

m
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