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كلمة العدد
اختالق التنوع آلية لتفكيك املجتمع
رغم مظاهر اال�ستقرار الن�سبية التي ميكننا تلم�س بع�ض مقوماتها يف املجتمع املغربي ،والتي ت�أكدت
خالل ما �سمي بالربيع العربي ،ف�إنه لي�س مبحيد عن �أ�شكال التمزق املجتمعي ،واالنك�سارات التي ميزت
حميطه العربي على امتداد ال�سنوات الثالثة الأخرية� .صحيح �أن املغرب ،واملغرب العربي ب�صورة عامة،
يتميز بوحدته العقائدية واملذهبية ،و�أنه يبدو حم�صنا �ضد بع�ض الزوابع التي هزت �أركان بع�ض مكونات
حميطه ،لكن هذه احل�صانة لي�ست كافية ،كما �أنها ال تت�صف بالدميومة� .أكرث من هذا مل تعف هذه الوحدة
قطرين من اجلناح الغربي للعامل من العربي من ال�سقوط يف عني الإع�صار ،كما �أنها حكمت على التجارب
التي مل يتحقق فيها �إجماع حول الدميقراطية بالف�شل الذريع.
وبقدر ما جند التنوع الفكري ،والأيديولوجي خالقا للفر�ص ،ملهما للتوافقات ،بقدر ما يكون التنوع
املبني على �أ�س�س دينية �أو عرقية �أو مذهبية حمبطا لأنه يقوم على مبد�إ الثالث املرفوع ،ويربك �أي م�سعى
للتج�سري.
هكذا ،ويف مقابل الوحدة الدينية واملذهبية التي توفر للمغرب بع�ض احل�صانة،هناك من يعمل على
قدم و�ساق لفتح م�سالك يت�سرب منها الرف�ض واالنعزالية ،وللدفع نحو ا�صطناع خروق ثقافية عقائدية،
وعرقية ولغوية ،وتو�سيعها �إىل �أق�صى احلدود لكي متتد وت�شمل جممل مكونات املجتمع ،وبالتايل �إعاقة كل
التوافقات التي ت�ؤ�س�س للم�شالع الدميقراطي.
�إن احلد من �آثار هذا االنق�سام ال�سرطاين ال يكون بالرف�ض والإلغاء �أو املنع ،لأنه �سوف ي�ؤدي �إىل
نف�س النتائج التي نتطلع �إىل تفاديها،ولكنه يكون بخلق دينامية موازية تعزز امل�شرتك ،وتنجح يف فتح �أورا�ش
وم�شاريع كربى تعيد التوازن �إىل العالقة بني اخلا�ص والعام ،وت�سقط املناورات االنعزالية ،وتك�شف عن
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املختار بنعبدالوي

الهالة الكاذبة التي تربطها باحلداثة� ...إن العودة �إىل �شرنقة القبيلة �أو املعتقد �أو املذهب حق �شخ�صي
وفردي ال يجب �أن ترتتب عليه �أية تبعات �سيا�سية عامة ،كما �أنه ال ميلك �أن يربر �أية مزاعم باالنتماء �إىل
منطق احلداثة.
�إن جناح امل�شروع الذي يوازن بني العام واخلا�ص ،وي�ستمد منه القوة ال�ضرورية لت�صليب قاعدة احلداثة
والدميقراطية يقت�ضي �شرطني �أ�سا�سيني لكي تتكتمل له مقومات النجاح:
ـ االعرتاف املتبادل بني الأطراف باحلق يف االختالف والتنوع الفكري داخل املجتمع ،وباحلقوق
اجلماعية والفردية املبنية عليه يف �إطار القانون.
ـ التوافق على الدميقراطية ،املبنية على الإرادة ال�شعبية احلرة وامل�ستقلة ك�آلية لتنظيم االختالف داخل
املجتمع ،وكقاعدة لتداول �سيا�سي مفتوح ،يعطي احلق للأغلبية يف ت�صريف م�شروعها ال�سيا�سي ،وي�ضمن
حقوق الأقلية ،ويوفر لها �سبل التوا�صل مع املجتمع ،والتناف�س الفكري وال�سيا�سي مع خ�صومها.
�إذا نظرنا �إىل الهدم وال ُّركام الذي خلفه “الربيع العربي” على امتداد م�ساره العا�صف يتبني لنا �أن

الإخالل بهذين ال�شرطني مل يعق الإ�صالح فقط ،ولكنه حول وعود الإ�صالح �إىل نذائر دولة فا�شلة� ،إذا
�أخذنا بعني االعتبار احلالة الليبية كمثال هنا ،ف�إن جميع الأطراف يف حكم اخلا�سرة�،سواء تعلق الأمر
باملكونات “الإ�صالحية” التي مل تنجح يف حتقيق الإجماع على �آلية للتوافق �أو النظام الت�سلطي ال�سابق
الذي كان م�ستفيدا من غياب معار�ضة عقالنية ومنظمة ،يف وقت من الأوقات ،والذي �أ�صبح الحقا �ضحية
لغياب هذه املعار�ضة امل�ؤ�س�ساتية )لنتذكر هنا امليتة البائ�سة ملعمر القذايف( يحمل يف ذاته بذور الدولة
الفا�شلة.
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ملف العدد
الحوار العلامين اإلسالمي باملغرب ..
بني ثقل اليقينيات وإكراهات املرحلة
ال �شك �أن العودة املتجددة للت�أمل يف ح�صيلة �أجواء التدافع التي متيز امل�شهد ال�سيا�سي الراهن ،تثري
الكثري من عنا�صر الإثارة والإغراء بالن�سبة للباحث املهوو�س بالتفا�صيل ،بال�سياقات والإبداالت .وال �شك �أن
حتيني م�ضامني هذه القراءة يحمل املفاتيح ال�ضرورية لفك منغلقات “ حوار الطر�شان “ الذي طبع الأجواء
العامة امل�ؤطرة للعالقات املتنافرة بني املكونني الإ�سالمي والعلماين داخل ف�ضاء الفعل واملبادرة للزمن
املغربي الراهن .وال �شك كذلك� ،أن الأمر �أ�ضحى ميار�س جاذبية من كل االجتاهات ق�صد االنكباب لتنظيم
العمل اجلماعي حول �أ�سئلة املرحلة ،وحول انك�ساراتها ،وحول انتظاراتها .و�إذا كان مو�ضوع التقاطب
الإ�سالمي  /العلماين قد ظل يثري الكثري من عنا�صر االنزياح نحو عقلنة امل�شهد ال�سيا�سي الوطني ،ونحو
تغليب ر�ؤى امل�صلحة ومنطقها الوظيفي املبا�شر ،ف�إن املجال ظل مكتنفا بالكثري من حقول الألغام ومن
الفخاخ املتبادلة ،بل وبكثري من عالمات “ �سوء الفهم املتبادل “ بالن�سبة لكل طرف جتاه الطرف الآخر.
ونتيجة لذلك ،تعر�ضت التيارات املتواجهة حلالة �إنهاك م�ستدام ،جعلها تقف �أمام �صخرة م�ؤ�س�سة املخزن،
بتعبرياتها املادية والرمزية ،لتعلن عن نوع من املكا�شفة ،مع الذات ومع الآخر ،يف نوع من النقد الذاتي الذي
يعيد تركيب الوقائع وتف�سري الإخفاقات وت�شريح ممكنات النهو�ض.
لقد انتبهت قطاعات وا�سعة من هذه التيارات �إىل �أنها �سلخت من عمرها ال�سيا�سي الكثري من
اجلهد ومن الوقت ،يف خو�ض حروب دونكي�شوتية بالوكالة ،رمبا �أعاقت م�سار االنتقال الدميقراطي ببالدنا،
و�أبط�أت وترية ا�شتغال دوراته .فخلف غبار حمالت التنكر املتبادل وعوا�صف احلمالت املوجهة ومنقلبات
املواقف اجلاهزة وامل�ستن�سخة ،كانت الدولة العميقة حت�سن التقاط التفا�صيل لتوجهها وفق ما يخدم
م�صاحلها ووفق ما ي�ضمن مل�ؤ�س�سة املخزن دوام �سطوته وامتداداته املتداخلة واملتحكمة يف واقع الدولة
واملجتمع املغربيني� ،سيا�سيا واقت�صاديا وثقافيا واجتماعيا.
وحتت ت�أثري تغريات املحيط العربي ،وخا�صة مع تفاعل وقائع “ الربيع العربي “ امل�ؤجل ،و�أمام
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�أ�سامة الزكاري
باحث يف التاريخ املعا�صر والراهن

zougariousama@gmail.com

هول حجم الرتاجع واالنتكا�س املالحظ داخل نهر هذا “الربيع “ املغدور ،وذلك بالكثري من الأقطار
العربية وعلى ر�أ�سها م�صر وليبيا و�سوريا ،كان لزاما العودة للرفع من �إيقاع التفكري يف الهواج�س امل�شرتكة،
ويف �سبل الت�صدي حلالة الرتدي ال�شامل التي �أ�ضحت ت�شكل ت�سوناميا �شامال يهدد اجلميع .وات�ضح �أن
احلوار العلماين – الإ�سالمي الذي انطلق خجوال يف منتديات عربية معزولة هنا وهناك� ،أ�صبح �ضرورة
م�ستعجلة لإنقاذ “ ما ميكن �إنقاذه “ وللت�أ�صيل ل�شروط االنتقال احلقيقي نحو الدميقراطية ونحو ثقافة
حقوق الإن�سان وقيم احلق والعدل والكرامة وامل�ساواة .و�إذا كنت يف هذا املقام ال �أنوي �إعادة التذكري ب�أهم
املحطات ،التاريخية النوعية ،التي �ساهمت يف الت�أ�سي�س للمنتديات اجلنينية لهذا احلوار امل�ؤجل ،فامل�ؤكد
�أن طرح الأ�سئلة املدخلية ت�شكل – يف نظرنا املتوا�ضع  -مداخل �أ�سا�سية ال�ست�شراف عتبات املو�ضوع ،بعيدا
عن كل اليقينيات املطمئنة لقناعاتها وعن كل ال�شعارات امل�ستن�سخة وال�سهلة ،والتي تعيد �إنتاج نف�س �أزمات
هذا احلوار وتفرغ بنياته املوجهة من �أ�س�س االنطالق ومن �شروط التخ�صيب والإغناء .تتوزع هذه املقدمات
على ال�شكل التايل :
	�أوال – ال ميكن احلديث عن �أي �إن�ضاج �إجرائي للحوار العلماين – الإ�سالمي ،بدون م�ساءلة املفاهيم
املهيكلة املرتبطة بحقيقة وجود تيار علماين و�آخر �إ�سالمي ،مبرجعياته الفكرية الوا�ضحة وب�سياقات التبلور
التاريخي لهذه املرجعيات وبامتداداتها اجلماهريية املحت�ضنة .فالأمر ،من هذه الزاوية ،يظل مكتنفا بالكثري
من الإ�شكاالت املنهجية التي حتتاج للتو�ضيح ولل�ضبط ،حتى تنق�شع الطبقات ال�سميكة من ال�ضباب الناجم
عن الكلي�شيهات اجلاهزة وعن الأحكام امل�سبقة .فهل يوجد باملغرب اليوم تيار علماين ب�أ�صول فل�سفية وا�ضحة
وبر�ؤى مواقفية متنا�سقة ؟ وعن �أي تيار �إ�سالمي نتحدث ؟ هل يتعلق الأمر بتيارات متجان�سة يف ر�ؤاها ويف
مواقفها ويف مبادراتها� ،أم بفعاليات معزولة هنا وهناك ،غالبا ما ظلت تغرد خارج نظيمة �سرب “ القبيلة “
؟ �أم �أن الأمر ال يتعلق – وكما و�صفها الأ�ستاذ حممد ال�سا�سي يف لقاء حول املو�ضوع احت�ضنته مدينة الرباط
يوم � 6أبريل � – 2014إال “ بح�سا�سيات علمانية “ و “ ح�سا�سيات �إ�سالمية “ ؟
العدد  30ال�سنة الثامنة 2014
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ال �شك �أن ثقل التاريخ

املتبادلة بني الطرفني املتقابلني.

املطلقة وعن نرج�سياته احلاملة.

�أ�ضحى �سلطة فوق كل ال�سلط،

وقد يتطلب الأمر بذل جمهودات

و�سواء تعلق الأمر بالعن�صر الأول �أم

مبا خلق من حاالت التنافر

جبارة لتذويب جبال اجلليد التي مل

بالعن�صر الثاين ،فامل�ؤكد �أن اجلميع

داخل مكونات الذاكرة امل�شرتكة

تعمل تطورات الن�صف الثاين من

للإ�سالميني وللعلمانيني خالل

القرن املا�ضي �إال على تر�سيخها

املرحلة الراهنة .ونتيجة لكل ذلك،

وعلى تكري�سها ك�أفق وحيد للفعل

ظل كل طرف ي�ستنجد بحموالته

وللمبادرة وللتفاعل مع الآخر .هي

وبت�أويالته

ر�ؤية للآخر انطالقا من تراكمات

املميزة للوقائع ،ق�صد �إ�شهارها يف

الذات ومن انزياحاتها التي “ فعل

وجه غرميه كلما تطلب الأمر ذلك.

“ فيها املخزن “ فعله “ امل�ستدام،

فمن جرمية اغتيال عمر بن جلون

وغر�س داخل بنياته التوالدية معامل

على �سبيل املثال ال احل�صر� ،إىل

العقم و�شروط اال�ستعداد لالنقالب

تداعيات التحرك الوا�سع لل�شارع

على كل �شيء يف �سبيل منطق “

الإ�سالمي املناه�ض “ للخطة

القبيلة “ ،حتى ولو ارتبط هذا “

الوطنية لإدماج املر�أة يف التنمية

الكل �شيء “ بقيم الدميقراطية

“ وال�شهرية با�سم خطة الوزير

وحقوق الإن�سان واحلريات العامة.

ال�سعدي ،وا�ستح�ضارا لأ�شكال

لتعبرياته لدى الكثري من املنتديات

ثانيا – يبدو �أن اجلميع،

الوطنية ،العلمانية والإ�سالمية.

التاريخية

اخلا�صة

دعم النخب العلمانية ملخططات
املخزن الهادفة �إىل تقوي�ض نفوذ

على افرتا�ض وجود تيار علماين

بد�أ ينحو لال�ستنجاد بالدميقراطية
ك�آلية وكممار�سة وك�أفق.
ثالثا – من الوا�ضح �أن
ال�شروط قد ن�ضجت لتي�سري
�شروط االنتقال من الدوائر املغلقة
للتفكري ،نحو رحابة االختالف
والقبول بالآخر ،بعد �أن ت�أكد
اجلميع �أن ال حل مل�شاكل املغرب
خارج توافقاته الكربى ،التي حتدث
عنها املرحوم حممد عابد اجلابري
من خالل دعوته “ للكتلة التاريخية
“ ،الأمر الذي وجد امتدادا

وقد كان نزول �شباب جماعة

قائم املعامل و�آخر �إ�سالمي متجان�س،

العدل والإح�سان وجمموعة من

ب�ضرورة

التنظيمات الإ�سالمية� ،إىل جانب

الأحداث الإرهابية التي هزت

حتيني مواقفه يف �ضوء املراجعات

�شباب التنظيمات الي�سارية لت�أطري

ال�ضرورية امل�ستلهمة لعن�صرين

مدينة الدار البي�ضاء يوم  16ماي

متكاملني يف القراءة النقدية الذاتية

حركة  20فرباير ،تعبريا عن

من �سنة  ،2003ومرورا مبختلف

املبا�شرة ،يرتبط �أوالهما بتزايد

�أ�شكال التدافع التي �أفرزها تن�صيب

الوعي بخطورة اجلهل املتبادل بني

حكومة الأ�ستاذ عبد الإله بن كريان

الطرفني وبالت�شكيك املبالغ فيه

يف الظروف التاريخية املعروفة،

يف النوايا ،ويرتبط ثانيهما بتزايد

احلركات الإ�سالمية وامتدادها
داخل ال�شارع املغربي خا�صة عقب

ظل جمال التدافع يفرز قارات
هائلة من م�شاعر الريبة وال�شك

6

العدد  30ال�سنة الثامنة 2014

قد

�أ�ضحى

مقتنعا

الوعي بتعقيدات الواقع التي فر�ضت
على اجلميع التخلي عن طوباوياته

حلظة انتقال تاريخي ،ك�شف عن
حجم “ املمكن �إجنازه “ من طرف
قوى التغيري من �أجل تفكيك �سلط
اال�ستبداد وتقوي�ض �آلة املخزن
الت�سلطية .وقد تعزز الأمر بخطوات
ت�أ�سي�سية دالة ،لعل �أبرزها قبول
حزب التقدم واال�شرتاكية الدخول

يف حتالف حكومي مع حزب العدالة

بالآخر وبتدبري االختالف .ولعل

لكل املنتفعني من قالع التدجني

والتنمية ،وبداية العمل امل�شرتك

يف هذا املنحى ،توجه �شامل نحو

واال�ستبداد.

داخل م�شاريع وطنية م�شرتكة جتمع

الت�أ�سي�س للآفاق البديلة التي

بني ح�سا�سيات علمانية و�أخرى

ميكن �أن تن�صهر داخلها الإرادات

�إ�سالمية ،مثلما هو احلال مع مبادرة

والطاقات ،مما ميكن �أن ي�شكل

اختيار الأ�ستاذ �إ�سماعيل العلوي

عنوانا للمرحلة وللحلم اجلماعي يف

رئي�سا للجنة الوطنية للحوار حول

التغيري احلقيقي ،رغم كل الكوابح

املجتمع املدين ،حيث التقت فعاليات

التي تظل منت�صبة �أو منبعثة من هنا

– �إ�سالمي ي�ستجيب النتظارات

مدنية من خمتلف التيارات ق�صد

وهناك ،وخا�صة من طرف الفئات

نخب املرحلة وي�ؤ�س�س ملعامل الو�ضوح

تنظيم �آفاق الفعل الرا�شد بالن�سبة

التي يقلقها هذا التقارب الإ�سالمي

الفكري الكفيل بجعله حتوال تاريخيا

للمجتمع املدين املتعدد واملتنوع� ،أو

– العلماين ويهدد م�صاحلها و�أوجه

ولي�س جمرد نزوة عابرة فر�ضتها

انعقاد – ولرمبا كان الأمر حدثا

�سطوتها على امل�شهد ال�سيا�سي

انتكا�سات املرحلة وانح�صار معامل

غري م�سبوق – لندوة وطنية مبدينة

العام .فهل ت�شكل حادثة اغتيال

االنتقال الدميقراطي احلقيقي.

الرباط يوم � 6أبريل  ،2014جمعت

الطالب عبد الرحيم احل�سناوي

بني ح�سا�سيات تنتمي للتيارين من

يوم � 25أبريل  2014بكلية احلقوق

�أمثال الأ�ساتذة حممد ال�سا�سي

بفا�س حدثا معزوال يف �سياقاته،

واملختار بنعبدالوي وحممد حفيظ

�أم تعبريا عن توجه وا�ضح لإجها�ض

وف�ؤاد عبد املومني وعبد الواحد

كل �أنواع التقارب املذكور ،خا�صة

املتوكل وعبد اهلل احلريف وح�سن

و�أن امل�ستهدف – بدرجة وا�ضحة –

بناجح .لقد كانت الندوة منا�سبة

الندوة التي كان من املنتظر تنظيمها

	�إنه انتماء للتاريخ ق�صد

للوقوف على حجم “املمكن �إجنازه

يف مو�ضوع “ الإ�سالميون ،الي�سار،

بناء امل�ستقبل ،وجتاوز لليقينيات

“ الذي حددنا �آفاقه �أعاله ،ورغم

الدميقراطية “ من طرف منظمة

�أن جممل املداخالت قد ان�صبت

التجديد الطالبي ،برحاب الكلية

على تقدمي قراءاتها حل�صيلة

املذكورة ،مب�شاركة باحثني يحملون

عمل حكومة الأ�ستاذ عبد الإله بن

مرجعيات فكرية و�سيا�سية متباينة

كريان ،ف�إنها – يف املقابل – قد

؟ مبعنى� ،أن التخوف من ارتدادات

�أبانت عن العديد من نقاط التالقي

هذه الندوة ،ومن تبلور “ خطاب

والتقاطع حول القيم الكونية يف

دميقراطي “ بديل ،منفتح على

تنظيم �شروط التعاي�ش واالعرتاف

اجلميع� ،شكل تخوفا “ م�شروعا“

رابعا – �أبانت ندوة � 6أبريل
 2014املذكورة �آنفا� ،أن الأمر الزال
يف حاجة �إىل اال�شتغال للت�أ�صيل
لإطار نظري ناظم ،ميكن �أن ي�شكل
�أر�ضية �صلبة النطالق حوار علماين

مبعنى �أن العمق الثقايف والفكري
ي�شكل �شرطا الزما لأي مبادرة تروم
امل�ستقبل وتر�سم القواعد الثابتة
للقطع مع مواقف الرجات الآنية
وردود الأفعال الفجائية واال�ستغالل
الوظيفي ال�سيا�سوي املوجه.

“ ال�سهلة “ لالنتقال نحو م�شاق
الدميقراطية ،كموقف وك�سلوك
وكاختيار ،بتفرعاتها املت�شابكة
والكثيفة امل�ؤطرة ل�سلوك الفرد
واجلماعة ،وامل�ستندة �إىل الزاد
النظري والفل�سفي الناظم للقيم
الكونية يف التعاي�ش ويف االختالف.
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العلامنيون املغاربة ...زوبعة يف
فنجان!..
 - 1الداللة و  ..ال�سياق  :بعودة خاطفة �إىل �أدبيات الفكر ال�سيا�سي العاملي ندرك �أن العلمانية لي�ست تيارا

فل�سفيا� ،أو توجها �أيديولوجيا حديا و �أرتوذوك�سيا  ،بقدر ما �أنها فعالية ح�ضارية جاءت وليدة ت�ضحيات ج�سام،
و �صراعات و حروب دموية بني امل�ؤ�س�سة الكن�سية الفيودالية الإقطاعية و طبقة املثقفني وال�سيا�سيني الأحرار

 ،الذين كانوا يطمحون �إىل الف�صل بني رجال الدين وبني الف�ضاء املدين و ال�سيا�سي  ،و ا�ستمرت هذه النزاعات

قرونا يف القارة العجوز لت�سفر عن منجز معريف �إن�ساين يتخذ من الفكر النقدي منطلقا و من العقالنية
منهجا يف مالم�سة ق�ضايا املجتمع يف كليته  ،يف مناخ تعددي ينايف النزوع نحو احتكار احلقيقة � .إن العلمانية
الأ�صيلة بح�صر املعنى ت�ستند �إىل املعطى الفكري الب�شري املو�سوم باالختالفية البناءة و الر�ؤية الن�سبية �إىل

الكون واحلياة  ،يف �أفق جت�سيد كيان جمتمعي مم�أ�س�س يتناغم مع م�ستجدات الديناميكية الثقافية العاملية  ،و
ي�ضمن احلرية و العدالة و امل�ساواة و العي�ش الكرمي  ..لكل فئات ال�شعب دون متييز �أو مفا�ضلة �أو �إق�صاء! �أما

يف العامل العربي فقد طرح �شعار ن�ص العلمانية منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر للتعبري عن الرغبة يف الوحدة

و اال�ستقالل عن الدولة العثمانية  ،و�إقامة “�أمة عربية” يف �سياق تاريخي نه�ضوي حمموم  .فهل ي�ستبطن

العلمانيون املغاربة هذا الإدراك “فائق اجلودة” و يقر�ؤون واقعهم املح�سو�س و املختلف ،مبنهجية علمية بعيدا
عن التخندق و التمرت�س وراء نزوعات ذاتوية غري �سليمة ؟!

 – 2معارك وهمية و ..مزيفة  :ن�صدر يف هكذا مقاالت عن وعي فعلي بجوهرية احلق يف االختالف

والتعبري احلر و امل�س�ؤول  ،عن الق�ضايا امل�شرتكة و املوا�ضيع ذات ال�صلة براهن املجتمعات العربية و
املغاربية  ،من منظور حيادي غري معني مطلقا مبنا�صرة تيار �سيا�سي خم�صو�ص �أو انتماء �أيديولوجي

حمدد  .بيد �أن نقطة االرتكاز التي نحتمي بها هي عقلنة الفاعلية ال�سيا�سية و دمقرطة احلياة العامة و
القرار الأخري يكون بيد ال�شعب ! و “�سبب نزول” هذا الكالم يتمثل يف ال�صحوة )العلمانية( التي انطلقت
من �أجل التعبري عن ذاتها يف اململكة املغربية  ،عرب جمموعة من اجلمعيات و التيارات )احلداثية(  ،بعد
االنتخابات الت�شريعية التي توجت بفوز احلزب الإ�سالمي املعتدل “العدالة و التنمية”  .و ميكن لكل مراقب

حمايد لل�ش�أن ال�سيا�سي املغربي �أن يدرك �أن بع�ض �أدعياء العلمانية  ،و بعد �أن ف�شلوا يف �إقناع الكتلة
الناخبة بالطرق الدميقراطية املتعارف عليها دوليا  ،جل�أوا �إىل و�سائل غري �شريفة  ،تروم �إثارة القالقل
عرب انتهاج �سيا�سة التهييج و حتريف احلقائق  ،و القفز على الواقع العنيد ؛ واقع العلمانية املبتورة  ،فتارة
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ذ.ال�صادق بنعالل
يدعون �إىل “جبهة ملقاومة النكو�ص ال�سيا�سي واحلقوقي”  ،و تارة �أخرى يطالبون بت�شكيل “جمموعة
الدميقراطية و احلداثة ”  ،م�صرين على خو�ض املعارك الوهمية و االن�شغال باملو�ضوعات املزيفة ،التي ال
تتطابق و احتياجات املغرب الفوقي و العميق ! و لعل �أهم الق�ضايا التي “انتبهوا” �إليها م�ؤخرا هي معركة

“�إقرار الد�ستور بالت�صريح بحرية املعتقد”  ،و الدعوة �إىل �إدخال “تعديالت عميقة يف املقررات الدرا�سية

ت�ستح�ضر مقاربات دينية متنورة” ! و ال�س�ؤال املحوري الذي �أتركه لدعاة العلمنة املندفعة هو  :كيف ميكن
�إحداث تغيري د�ستوري من هكذا حجم دون الدخول من بوابة الدميقراطية )املتعارف عليها دوليا ؟( .
 – 3العقالنية و الدميقراطية  ..ال غري  :يف الثمانينيات من القرن الع�شرين كتب فقيد العقالنية

الدكتور حممد عابد اجلابري مقالة مدوية حتت عنوان  :بدال من العلمانية  ..الدميقراطية و العقالنية
مربهنا على زيف مفهوم العلمانية و تهافته و ال جدوائيته يف �ضوء معطيات الواقع العربي ،و يف املقابل
ف�إن هذا الأخري ي�ستدعي نظاما دميقراطيا ع�صريا يكفل حقوق الأقليات و العامة  ..و ممار�سة عقالنية

للفعل ال�سيا�سي ! و بالتايل فالعلمانية تدخل يف �سياق راهن املجتمعات الإ�سالمية �ضمن ما ميكن نعته
ب”لزوم ما ال يلزم” .و لئن كان للكل احلق يف الر�أي و التعبري ،ف�إننا نلتم�س من �أ�صدقائنا العلمانيني

ال�صادقني� ،أن يقفوا وقفة ت�أمل ،لتقدمي نقد ذاتي مو�ضوعي ،رغبة يف معرفة �أ�سباب ال �شعبية مواقفهم
و دعواتهم ،و �أال يقت�صروا على اللقاءات املغلقة داخل ال�صالونات املكيفة ،و الربامج التلفزية املمجوجة،

عليهم �أن ينزلوا من برجهم العاجي ل”حماربة الف�ساد و املح�سوبية و �إنعا�ش االقت�صاد و�إيجاد منا�صب �شغل
العاطلني  ،و حماربة الفقر و تنمية الو�سط القروي ،و تقلي�ص ب�ؤر اال�ستبداد  ”..و �أنا �إذ �أ�ست�شهد بكالم

�أحد غالة العلمانيني املغاربة ،ف�إنني �أريد �أن �أقول من وراء ذلك �أن ما يجمع بني �أطياف امل�شهد ال�سيا�سي
الوطني كثري ،و �أن �شعبنا يف انتظار برامج ملمو�سة و �أوار�ش كربى و متو�سطة و �صغرى ،و عمل جماعي
ي�سنده �شعور وطني م�س�ؤول ،يغلب م�صلحة الأمة على م�صلحة الأفراد  .لقد تعب املغاربة من التنظريات

اجلاحمة و مقارعة الطواحني الهوائية  ،و االن�شغال بال�شكل على ح�ساب اجلوهر.

�إن ال�شعب املغربي لن يقبل بديال عن الهوية الإ�سالمية والدميقراطية و امللكية الد�ستورية – الربملانية

و الوحدة الرتابية ! فلننتقل �إىل العمل امليداين بالرتكيز على الأولويات  :تفكيك بنية الف�ساد و اال�ستبداد،

و�إقامة مرتكزات احلكامة اجليدة “ ..و لكم وا�سع النظر!!” .
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اليسار واإلسالميون :مرشوع كتلة
تاريخية أم برنامج تكتُّل سيايس؟
-1يعترب خيار “الكتلة التاريخية” جتاوزا ملختلف اخليارات الدميقراطية ،التي ميكن تبنّيها عرب

خمتلف �أ�شكال الن�ضال ،مُمثلة يف احلوار والتن�سيق وال�شراكة بني عدة �أطراف .ويف الغالب ،تبدو هذه
الأطراف متباعدة يف مرجعياتها الفكرية ،وطروحاتها الإيديولوجية .و�إذا كانت اخليارات الأخرية ،مما
يتم تفعيل براجمها ال�سيا�سية واقعيا ،ال تعدو تفاهمات مبدئية ومترينات �أولية ،ف�إن من �ش�أن تبني خيار

“الكتلة” بلوغ احلدود الق�صوى ،من تن�سيق الن�ضال ال�سيا�سي -االجتماعي .ولذلك ،يظهر �أن خيار الكتلة

�أبعد عمقا و�شموال وا�سرتاتيجية ،و�أكرب حجما و�أثرا ونتائج .ويف هذا الإطار ،نعتقد �أن جتد الق�ضايا
التالية طريقها �إىل الطرح :هل تتمتع الأطراف املُحتملة لت�شكيل الكتلة بال�صالبة الفكرية -الإيديولوجية،
مبا ي�ستدعي قيام �إطار ِ
ناظم يف �صيغة “كتلة” متما�سكة ،واعية بتحدياتها ورهاناتها؟ هل تقت�ضي ال�شروط
“املادية” الراهنة ،مغربيا وحتى �إقليميا ودوليا ،تَب ِّني خيار الكتلة التاريخية؟ هل الهدف من قيام هذه الكتلة
محُ دد بدقة ،يف �إطار ما ي�ستوجب توحيد جهود الن�ضال ال�سيا�سي واالجتماعي؟

بالإحالة التاريخية �إىل �إيطاليا غرام�شي ،يبدو �أن فكرة الكتلة تطرح عدة �أ�سئلة على احلالة

املغربية .وي�أتي يف طليعة تلك الأ�سئلة� ،س�ؤال الو�ضوح الفكري -الإيديولوجي بني الأطراف ،التي من
املحتمل �أن جتتمع يف “كتلة تاريخية” حول برنامج عملي ،حمدد يف خطواته و�أهدافه .ذلك �أن من �ش�أن
م�ستوى الو�ضوح �أن ي�ساهم يف حتديد معامل برنامج واقعي ملمو�س ،يلتف حول “تاريخيته” العديد من
الأفرقاء ال�سيا�سيني� .إن االختالف لي�س َع َقبة يف ذاته ،مادامت �صيغة الكتلة ت�أتي يف �سياق االعرتاف
بالهوية الفكرية -الإيديولوجية لكل طرف ،يف �أفق ت�أجيلها �أو حتى تذويبها �إىل حني ،مبا يحقق �أهداف

الأمة /الوطن ،امل�شرتكة يف مرحلة تاريخية معينة.

-2مادامت الكتلة مفتوحة ،يف �صيغتها املقرتحة ،على طرفني كبريين� ،أحدهما علماين والآخر

�إ�سالمي ،ف�إن ت�سجيل بع�ض املالحظات يبدو ذا �أهمية وفائدة من هذه الناحية .ويف �إطار املالحظات
املُفرت�ض عر�ضها ،ميكن الرتكيز على العنا�صر التالية جمملة:
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د .عبد الدين حمرو�ش
•

ت�ستهدف �صيغة الكتلة احلالية ،على م�ستوى �أهدافها ،اجلمع بني تيارين متقابلني فكريا

و�إيديولوجيا :التيار الإ�سالمي والتيار العلماين .وبهذا ال�صدد ،ميكن مالحظة �أن التيار الأخري يكت�سب

داللة �أكرث من حجمه ،مادام املو�ضوع ظل مقت�صرا على احلديث عن الي�ساريني ،يف �إطار التقابل مع
الإ�سالميني .ومادام الأمر كذلك ،فلي�س من الغريب �إيجاد بع�ض من عنا�صر “التداخل /التفاهم” بني
التيارين ،مادامت دعاوى الإ�صالح تت�أطر �ضمن منظومة :الدميقراطية ،العدالة االجتماعية ،املواطنية،

تدخل الدولة ،حماية البيئة ،...وما �إىل ذلك مما ميكن مراجعة �شعاراتها مرفوعة لدى تلك الأطراف
املتقابلة �إيديولوجيا .ومن هنا ،يطيب للبع�ض احلديث عن الإ�سالم الي�ساري ،مثلما ميكن للبع�ض الآخر
احلديث عن الي�سار الإ�سالمي .و�أكرث من ذلك ،ميكن الت�سا�ؤل بكثري من الواقعية الآن :ما هي حدود اليمني
والي�سار يف املغرب ،يف حالة ما �إذا مت ا�ستبعاد اخللفية اال�شرتاكية؟ �إنه جواب حا�سم يف �صيغة �س�ؤال،

بالنظر �إىل ما بات ي�ؤ�شر عليه من ذوبان قدر كبري من اجلليد الفكري والإيديولوجي ،خ�صو�صا بعد انهيار
ما يعرف بـ”جدار برلني”.

من امل�ؤكد �أن ح�صر النقا�ش حول الإ�سالميني والعلمانيني ،يُك�سب املو�ضوع عمقه الثقايف ،بالإحالة

�إىل اخللفية التاريخية لن�ش�أة الطرفني� ،إ�ضافة �إىل الأ�س�س الفكرية والإيديولوجية ،التي ت�سند كل واحد

منهما .غري �أن ذات املو�ضوع ي�صري �أكرث واقعية مغربيا ،لو مت متثيل الطرفني يف الإ�سالميني والي�ساريني،
باعتبارهما ال�صيغتني الأقرب من حيث التداول الإعالمي� ،سيا�سيا واجتماعيا وثقافيا .فاحلديث عن
العلمانيني حديث نخبة يف مو�ضوع نخبة ،مادامت امل�س�ألة مقت�صرة على بع�ض التنظيمات ال�سيا�سية

واملدنية املحدودة� .إن الرتكيز على ا�ستهداف كتلة من الإ�سالميني والي�ساريني من �ش�أنه التخفيف من الزخم

الإيديولوجي احلا ّد ،لفائدة املمار�سة الن�ضالية امليدانية ،مبا ي�سهم يف توحيد اجلهود وتوجيه امل�ساعي نحو
حتقيق الأهداف املرجوة من قيام الكتلة.
•

بناء على �صيغة الكتلة بني الإ�سالميني والي�ساريني ،با�ستطاعة املرء �أن يجد نف�سه ب�إزاء

“تكتل” �أكرث منه “كتلة تاريخية” باملعنى الغرام�شي .فتعرثات التجربة ال�سيا�سية احلالية ،التي تلوح يف الأفق
يوما بعد �آخر ،بحكم التفافها على املطالب الدميقراطية احلقيقية ،اعتمادا على م�ؤ�س�سات �شكلية �صورية

العدد  30ال�سنة الثامنة 2014
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يف الأغلب الأعم ،من �ش�أنها �أن

كثري من ال ُقوى ،التي من املمكن �أن

ا�ستبداد املخزن ،يف خمتلف �أذرعه

تعجل بت�أ�سي�س تكتل �سيا�سي واقعي

متنح هذه الكتلة زخمها التاريخي

ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية

حد ما .كما �أن بداية بروز
وا�سع �إىل ّ

وفاعليتها امليدانية؟ وبتعبري �آخر،

والثقافية .ومبوازاة مع ذلك،

“الواقعية” لدى بع�ض الإ�سالميني،

لي�س ببعيد �أن ي�أخذ ال�س�ؤال �صيغته

يُفرت�ض �أن ي�ضم التكتل ُقوى من

بعد جتاربهم الفا�شلة يف احلكم،

اال�ستفهامية التالية :كيف تقوم

مثلة
داخل الربملان ومن خارجه ،مُ َ

�إ�ضافة �إىل توج�سهم من االنقالب

كتلة تاريخية مغربيا ،يف ظل غياب

يف بع�ض الأحزاب املعرتف بها

عليهم ،يف ظل وجود ما ي�سمى

ُقوى �سيا�سية ،من قبيل :االحتاد

وغري املعرتف بها� ،إ�ضافة �إىل

الدول العميقة ،ميكن �أن ترفد

اال�شرتاكي،

اال�ستقالل،

اجلمعيات احلقوقية والثقافية

“التكتل” بغري قليل من الوهج

والعدالة والتنمية؟!.

الن�ضايل ،املُ�ستنِد �إىل الرباغماتية
ال�سيا�سية.
على

�صيغة التكتل ال�سيا�سي ،ولي�س
الكتلة التاريخية .و�أعتقد �أن هذا
التحليل يجد “واقعيته” يف جناح
“املخزن” يف ك�سب كثري من القوى
�إىل �أطروحته ،من خالل العمل على
الإيحاء بوجود تناوب دميقراطي
على احلكم .ولعل جناح املخزن،
حتى الآن ،يف هذا الأمر ،هو ما
بات يقل�ص من حجم واقعية “الكتلة
التاريخية” املفرت�ضة من جهة،
وينزع عنها �أهمية احلاجة �إليها يف
ال�شرط التاريخي الراهن من جهة
�أخرى .وال�س�ؤال ،الذي يجدر طرحه
بهذا ال�صدد ،هو :كيف تكون،
هناك ،كتلة تاريخية ،بدون ح�ضور

12

• �إ ًذا ،يبدو �أن مقاربة مو�ضوع
وجود انتقال دميقراطي من عدمه،

غري �أن التحليل �سين�صب ،من
منظورنا ملقاربة املو�ضوع،

حزب
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هو الذي بات يح�سم يف احلاجة
�إىل الكتلة التاريخية ،ملناه�ضة دولة
اال�ستبداد الرا�سخة “املخزن”.
ويف ظل التنازع حول مقاربة �س�ؤال
االنتقال ،مبا �أ�ضحى ي�ؤ�شر عليه
من وجود قوى ُم�شاركة يف احلكم/
احلكومة ،اعرتافا منها بوجود تناوب
دميقراطي ،رهني با�ستحقاقات
انتخابية دورية ،ف�إن املو�ضوع
ي�ؤول �إىل جمرد تكتالت ،مثلما
هو حا�صل يف النهاية :االئتالف
احلكومي يف مقابل االئتالف غري
احلكومي /املعار�ض مثال .ولكي
يخرج التكتل “اجلديد” عن �إطار
التكتالت ال�سابقة ،يُفرت�ض العمل
على متديد �إطاره لي�شمل قوى حية
معار�ضة :هدفها الوحيد مناه�ضة

قدرا
واملدنية ب�صفة عامة .ومادام ُم َّ
للتكتل اجلديد االختالف عن
“الكتلة” القدمية ،التي انح�صرت
يف االحتاد اال�شرتاكي واال�ستقالل
والتقدم واال�شرتاكية يف ما بعد ،
ف�إن اجلديد يف التكتل املقرتح �أنه
تكتل وا�سع يجمع بني تيارين كبريين
متقابلني

مرجعيا

)الإ�سالميني

والي�ساريني( باعتبارهما الطرفني
اللذين

مل

يعوزهما

التن�سيق

امليداين ،يف كثري من الق�ضايا
الوطنية والقومية .وهكذا ،ميكن
تو ُّقع �أن ترتاجع خلفية االنحدار
من احلركة الوطنية ،لتحل حملها
خلفية �أخرى دميقراطية� -شعبية،
لها برنامج وا�ضح من الأهداف
امللمو�سة.
يقت�ضي احلديث عن برنامج
وا�ضح من الأهداف حتديد طرف
ال�صراع النقي�ض� ،أي امل�س�ؤول

عن الت�أخر “التاريخي” للبالد.

دولة دميقراطية يف م�ؤ�س�سات

الن�ضالية �إىل احلفاظ على روح

وبدون مواربة ،ميكن القول ب�أن

�شعبية ذات م�صداقية انتخابية.

حركة  20فرباير متوهجة ،بالنظر

اخلطاب ال�سيا�سي كثريا ما ي�سمي
ذلك الطرف النقي�ض “املخزن”،
مبختلف ما ظل ينطوي عليه من
ا�ستبداد وعنف ماديني ورمزيني.
كت�سبة عرب
ونظرا ل�سلطته القوية ،امل ُ َ
عهود طويلة من احلكم والتحكم،
ف�إن ذات املخزن مل يفت�أ يتطور يف
خطابه و�آليات حكمه� .إنه املخزن
الذي ال يرتدد يف ا�ستعارة خطابات
خ�صومه ،واملبادرة اجلريئة عليهم
�أحيانا ،وااللتفاف على مبادراتهم
�أحيانا �أخرى .ومبا �أن حلف املخزن
وا�سع ،مبا ي�ضمه من �أطراف
متعار�ضة �إيديولوجيا ،مت�صاحلة
براغماتيا ،ف�إن اقرتاح برنامج عمل
ن�ضايل وطني ،ينبغي �أن يحظى
ب�إجماع �أطراف التكتل اجلديد.
-3وبالعودة �إىل التاريخ املغربي
احلديث ،ميكن الت�أريخ لوجود كتلتني
اثنتني :كتلة احلركة الوطنية يف
حتقيق وعد اال�ستقالل ،جم�سدا يف
جالء الإدارة اال�ستعمارية املبا�شرة.
ويظهر �أن ت�ضحيات املغاربة يف ما

�إ�ضافة �إىل كتلة احلركة
الوطنية ،ميكن احلديث عن حركة
 20فرباير ،باعتبارها كتلة تاريخية
واقعية� ،ضمت خمتلف �ألوان
الطيف ال�سيا�سي والإيديولوجي
واالجتماعي ،يف بداية الألفية
امليالدية الثالثة .وبالرغم من عدم
تو�صيف احلركة بالكتلة من قبل
املُحلِّلني ،نظرا لفجائيتها ت�أثرا مبا
�شهده العامل العربي من ثورات،
ف�إن  20فرباير متثلت �أهداف
الكتلة التاريخية ميدانيا ،بكل ما
ظلت حتمله هذه ال�صيغة من معان،
على م�ستوى املطالب وال�شعارات.
وميكن مالحظة �أن الكتلة متيزت
بطابع ميداين ،بحيث مل يتقدمها
�أي تن�سيق �سيا�سي “نظري” بني
الأحزاب .غري �أن هذه احلركة/
الكتلة اختربت ،باملقابل ،قوة
التن�سيق امليداين وحدوده ،بالنظر
�إىل التجارب ال�سابقة ،التي عرفت
�أ�شكاال من احلوار والتن�سيق ،بني
الأطراف الي�سارية والإ�سالمية
الداخلة على خط حركة  20فرباير.

بعد� ،أحزابا وطنية وقوى مدنية

ويف ظل املكت�سبات املحققة

حية� ،ستختزل الطموح �إىل بناء

ب�شكل حمدود ،تدعو احلاجة

�إىل مكت�سباتها امللمو�سة :تك�سري
حاجز اخلوف والرتدد من جهة،
وحت�صيل

التجارب

امل�شرتكة

وتطويرها من جهة �أخرى ،خ�صو�صا
على م�ستوى تن�سيق العمل امليداين.
ولعل �أهم مك�سب ،بهذا ال�صدد ،هو
جتدد احلركة يف �صيغ �شتى من
الن�ضال املحلي والوطني ،مبا �صار
يجعل �سلطة املخزن حتت ال�ضغط
ال�شعبي با�ستمرار .ويف حماولة
للن�أي عن كل �سجال �إيديولوجي،
ميكن االكتفاء ب�إن�شاء تكتل يلتف
حول مطلب “امللكية الربملانية”
بالن�سبة لنوعية النظام ،ومطلب
“املدنية” بالن�سبة لطبيعة الدولة.
و�أعتقد �أن النقا�شات التي دارت
يف كل م�صر وتون�س ،يف ما تال
هَ َّبات الربيع الدميقراطي فيهما،
�أن�ضجت القبول مبدنية الدولة
�إىل حد بعيد ،من قِ َبل العديد من
التيارات الإ�سالمية� .أما بالن�سبة
للملكية

الربملانية،

التي

يتم

�إ�شهار ورقتها يف وجه النظام بني
الفينة والأخرى ،فاملطلوب منها
�أن تختزل ،ب�شكل جدي وعملي،
حقيقة االنتقال الدميقراطي يف
املغرب .ويظهر �أن عنا�صر عدة،
العدد  30ال�سنة الثامنة 2014
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حملية و�إقليمية ودولية ،من �ش�أنها

املكتوب والإلكرتوين ،يف الك�شف

الإقامة يف “دار املخزن” ب�أي حال.

امل�ساهمة بتحقيق بع�ض مكت�سبات

عن وجوه الف�ساد املايل وال�سيا�سي

ذلك �أن اخل�شية املبالغ فيها من

امللكية الربملانية .وت�أتي يف طليعتها،

واحلقوقي� ،إ�ضافة �إىل فعاليتها من

و�صول الإ�سالميني �إىل احلكم ،مع

العنا�صر ال�ضاغطة التالية:

جهة حت�شيد الر�أي العام الوطني

ما ي�ستثريه من توج�س حول حقيقة

والدويل حول بع�ض الق�ضايا.

قدر لها
معتقداتهم الدميقراطيةُ ،م َّ

• ان�سداد �أفق الرتدد يف ما
يخ�ص التقدم يف م�سل�سل حقوق

وبالنظر �إىل العودة القوية

الإن�سان ،خ�صو�صا بت�أثري من

للمخزن احلايل ،يف ظل قراءة غري

جمريات تطور ملف ال�صحراء

�إيجابية لد�ستور � ،2011إ�ضافة

املغربية؛

�إىل �ضعف موقع رئا�سة احلكومة

• تو�سع جمال “املناورة”
املدنية بالن�سبة للمجتمع املدين،
خ�صو�صا يف جوانب حماية حقوق
الإن�سان وحماية املال العام ،و�صيانة
احلقوق الثقافية واللغوية ،يف �إطار
تنظيم جهود الدعم والتن�سيق مع
املنظمات والهي�آت الدولية؛
• انهيار حاجز اخلوف لدى
املواطن املغربي ،مع ما بات ي�ستتبعه

من هذه الناحية ،نعتقد �أن الطموح
ال�سلطي،
�إىل خلق قدر من التوازن ُّ
يف انتظار �إمالة كفته جلهة تغيريه،
ل�صالح املواطنية احلق والتنمية
وحقوق الإن�سان يف البالد ،ينتظره
الكثري من تن�سيق العمل الن�ضايل،
بني �أكرث من طرف يف القوى
الإ�سالمية والي�سارية.
-4-

�أن ت�ؤدي �إىل التطبيع مع املخزن يف
النهاية .و�أعتقد �أن هاهنا م�أزقا
من م�آزق كثري من �إ�صالحيينا،
ليرباليني وي�ساريني ،يف �أخذهم
ب�صيغة الـ”جرعة جرعة” يف ما
يخ�ص تدبري �أولويات دفرتهم
الن�ضايل� .إن االختيار بني ال�سيء
والأقل �سوءا ،لي�س مما يقت�ضي
اخل�ضوع ل�سلطته دائما ،خ�صو�صا
يف ظل املرونة الت�أويلية ملكت�سبات
الدميقراطية الكونية .فبقدر ما
حتتاج الن�صو�ص ،ذات املرجعية
الدينية� ،إىل قراءات متجددة،
حتتاج الن�صو�ص الو�ضعية �إىل نف�س

ذلك من قدرة على التحرك امليداين،

و�إذا كان اخلوف يتجدد لدى

القراءات .و�إن كان الأمر يتعلق

حتى يف املناطق التي كانت �إىل زمن

الي�ساريني ،من انقالب الإ�سالميني

بـرجاحة فكرة وجود دميقراطيات،

قريب ،حتت نفوذ �سلطة املخزن

على الآلية الدميقراطية يف حالة

ف�إن ذلك ال ي�ستقيم وال�سعي للإجهاز

و�سطوته يف القرى واملدا�شر.

و�صولهم �إىل ال�سلطة ،ف�إن البحث

على مبد�إ الدميقراطية نف�سه� .إن

عن �آليات �أخرى لتح�صني التداول

م�أزق اجلميع� ،إ�سالميني وي�ساريني،

• الت�أثري “النف�سي” حلركة
 20فرباير على املخزن ،يف �سياق
ما �صار ي�ستدعيه ذلك من مرونة
على م�ستوى الفعل ورد الفعل؛
• حيوية العمل ال�صحايف
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على ال�سلطة ،ال تُعوز العقل املغربي

يف ظل هيمنة دولة املخزن ،يقت�ضي

ال�سيا�سي حلوال وبدائل .فتوجيه

التكتل لإجناز االنتقال الدميقراطي

النقا�ش �إىل ما بعد �سقوط املخزن،

امل�ؤجل ،مع ما ي�ستوجبه من حترير

مع ما يكتنفه من ت�سا�ؤالت وتوج�سات

للعمل ال�سيا�سي واحلكومي� .إن

م�شروعة ،ال ينبغي �أن ي�ستدمي

تدخالت املخزن املُعرقلة ،غدت

مو�ضوع اهتمام من قبل �أعلى

احلديثة ،من حيث قدرتُها على

لقوى التغيري التقدمية ،مبا بات

م�س�ؤول يف احلكومة ..املق�صود

التح�شيد اجلماهريي؛

ي�ؤ�شر عليه من ثقافة جديدة ،قائمة

رئي�سها بال�ضبط .جرى ذلك مع
الأ�ستاذ عبد الرحمن اليو�سفي،
ويجري اليوم مع ال�سيد عبد الإله
بنكريان.

• حمدودية نتائج د�ستور
 ،2011يف ظل �أو�ضاع اجتماعية
�صعبة ،تت�سم بات�ساع مظاهر الفقر
لدى �أغلب الفئات ،ومنها الفئة

-5-

املتو�سطة ب�شكل خا�ص؛

وعلى الرغم من نتائجها

• ا�شرتاطات القوى الدولية

الن�سبية ،ف�إن حركة  20فرباير

�ساومة
املتزايدة ،و�إن كانت ظرفية و ُم ِ

متكنت من ر�سم �أفق جديد من

�أحيانا ،لال�ستفادة من فر�ص الدعم

الأمل ،بعد �سنوات عجاف مما

وال�شراكة؛

�سمي التناوب التوافقي .ويبدو
�أن لي�س بو�سع العمل ال�سيا�سي
الفوقي حجب العمل امليداين ،يف
�صيغة ن�ضاالت م�ستمرة ،ت�ستكمل
م�شروع احلركة الفربايرية �سيا�سيا
واجتماعيا وثقافيا .فقطار الن�ضال
قدر له �أن ينطلق من �آخر
ُم َّ
حمطة للحركة ،باجتاه االنتقال
الدميقراطي ،حتت �شعار “امللكية
الربملانية” .ومادام املخزن ي�ستند
�إىل حتالف وا�سع ،من بع�ض الفئات

• ان�سداد

يف �إطار مرجعيته الإيديولوجية
والأخالقية املُغايرة� ،إذا ما كان
الهدف توجيه التناق�ض الرئي�س
�إىل قوى اال�ستبداد والف�ساد .ومن
هنا ،نعتقد �أن لي�س ملقولة توحيد

مجُ َّ�سدا

�ضد قوى املخزن �أ�سا�ساً� .أما التكتل

يف خراب الأحزاب من جهة،

على �أ�سا�س امل�شرتك الإيديولوجي

وعزوف املواطنني عن امل�شاركة يف

وحده ،فمن �ش�أنه �أن يُ َح ِّيد ال�صراع

اال�ستحقاقات االنتخابية ،من جهة

التاريخي مع الطرف النقي�ض� ،أي

�أخرى؛

ُ
ا�صطلح على ت�سميته الدولة
ما

ال�سيا�سي

�أفق

الر�سمي،

• حيوية ال�شباب وجر�أته يف
املطالبة بتح�صيل حقوقه ،من خالل
ابتداع كثري من �أ�شكال الن�ضال
ال�شعبي املدين.

والإ�سالمية ،ف�إن قوى التغيري
التقدمية لي�س لها غري التحالف مع

احلوار البناء والعمل امليداين

“القوى ال�شعبية” ،يف اال�ستفادة من

املُثمر ،من �ش�أنه �أن يُاليف غري قليل

• ثورية

بهذا الآخر -ال�شريك واجبا،

العمل

الي�سار والإ�سالميني ،على �أ�سا�س

من التوج�س و�سوء الفهم املُ�سبقني.
و�سائل

ومن هذه الناحية ،يبدو االعرتاف

الكبري ،من معنى غري التحالف

امل�صلحية ذات الألوان الي�سارية

الإعالم

التفكري املُختلِف يف م�صلحة الوطن.

الي�سار� ،أو بناء احلزب اال�شرتاكي

�إن التن�سيق املُت�صاعد بني

عدة عنا�صر:

على تقدير الآخر ،من حيث �أحقية

العميقة �أحيانا �أخرى .ففي �سياق
التحالف “امل�صاحلي” ،ف�إن �إىل
جانب املخزن بع�ضا من الي�سار،
مثلما �أن �إىل جانبه بع�ضا من
الإ�سالميني �أي�ضا .ومن ثَ َّم ،بات كل
تكتُّل على �أ�سا�س �إيديولوجي ،يف ظل
التناق�ض ال�صارخ مع دولة املخزن،
حتويال مل�سار ال�صراع احلقيقي،
وبالتايل التفافا عليه.

حد ذاتهَ ،مك�سب كبري
واحلوار ،يف ّ
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املغرب بني التقاطب الهويايت واالستقطاب
للدميقراطية
تعطي ال�ساحة ال�سيا�سية املغربية االنطباع ب�أنها دخلت حالة من البيات ال�شتوي بعد انح�سار احلراك.
�إن كل �شيء يومئ �إىل �أن البنية العتيقة للدولة جنحت يف �أن ت�ستعيد توازناتها الأ�سا�سية ،و�أن توجه الدفة
حيث تريد غري عابئة بال�شعارات التي كانت تق�ض م�ضاجعها قبل �أ�شهر .لقد جنحت الدولة العميقة �أو
املخزن ...ولن�سميها ما �شئنا� ،أ�شهرا بعد التعرثات الأوىل للحراك ،وانبثاق جبهة عربية حمافظة م�ضادة،يف
ت�أميم د�ستور  ،2011وكره �إىل اخللف وفق معايري ما قبل التناوب التوافقي.كما جنحت يف حتجيم الثقافة
ال�سيا�سية،و�إعادة ر�سم �سقوف واطئة ملختلف امل�ؤ�س�سات والفاعلني ال�سيا�سيني ،ويف �إعادة تنظيم املجال
العمومي مبكوناته ال�سيا�سية ،والدينية ،والرتبوية ،والإعالمية ،وت�سطيح اخلطاب ال�سيا�سي.
تراخي احلراك لي�س ال�سبب الوحيد الذي يقوم وراء حالة النكو�ص العام .لقد كان العامل اخلارجي،

والإقليمي منه بوجه خا�ص �أ�سا�سيا� ،سواء بال�ضغط جلهة احلد من الإ�صالحات ال�سيا�سية �أو توفري بع�ض
املهدئات املالية .كما �أن جانبا من الفاعلني ال�سيا�سيني ركبوا موجة احلراك ،ونظروا �إىل هذا التهديد
على �أنه فر�صتهم لإعادة التموقع على اخلارطة ال�سيا�سية .هذا امل�سعى لي�س هو مكمن اخللل يف حد

ذاته ،فهوجزء من�أبجدية العمل ال�سيا�سي ،ففي كل حاالت التحول الدميقراطي كان ا�صطياد الفر�ص
حيويا،وجنحت املكونات ال�سيا�سية التي عرفت كيف ت�أخذ املبادرات املنا�سبة ،يف الأوقات املنا�سبة يف حتقيق

جناح كبري يتجاوز من بعيد ثقلها ال�سيا�سي �أو ا�ستثمارها يف التحول.

�إن امل�شكلة يف املغرب لي�ست ت�سرع الفاعلني ال�سيا�سيني يف قطف الثمار �أو قابليتهم للتفاو�ض وامل�ساومة،
ولكن جتاهلهم و�ضع الدميقراطية كقاعدة وكهدف لهذا التفاو�ض ،وا�ستبدال مهمة �إ�صالح مواقع خلل
النظام ال�سيا�سي ب�إعادة التموقع داخله�.إن �أ�ؤلئك الذين تفاو�ضوا با�سم احلراك مل يتفاو�ضوا لإقرار
منجزاته على الأر�ض،و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�ساتي عليه ،ولكنهم تفاو�ضوا على املكا�سب احلزبية ال�ضيقة التي
ميكن �أن تتحقق لهم مقابل �إغالق �صفحة هذا احلراك والعودة باحلياة ال�سيا�سية �إىل املرحلة ال�سابقة.
لهذه االعتبارات ربط ه�ؤالء بني بقائهم يف موقع التدبري )ولي�س احلكم( وبني ا�ستمرار حالة “العطالة”
التي يعرفها احلراك ،ب�صفتهم الفاعل ال�سيا�سي الوحيد القادر على تقدمي ما ي�شبه ال�ضماناتعلى مترير
الكلفة االجتماعية للإ�صالحات االقت�صادية� .إن هذا املوقف يتعار�ض مع االختيارات االجتماعية املعلنة
لهذا احلزب ،ومع تطلعات الذين �صوتوا له ،ومع مبادئ العدالة االجتماعية يف ظل ا�ستمرار اقت�صاد الريع.
كما �أنه ي�أخذ م�سارا متعار�ضا مع التحول الدميقراطي الذي يتطلع �إليه املغاربة.
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املختار بنعبدالوي
هذا االختيار ي�سهم كذلك يف �إ�ضعاف هذه القوة ال�شعبية ال�سيا�سية واملن�سجمة التي ميكن �أن تكون مبثابة
العمود الفقري للإ�صالح ال�سيا�سي ،فبقدر ما ينجح حزب العدالة والتنمية بالبقاء يف موقع التدبري،عرب
تقدمي املزيد من التنازالت ،بقدر ما يفقدتعاطف �شرائح �شعبية وا�سعة من املجتمع،وبقدر ما ترتاجع قدرته
التفاو�ضية مع مراكز القرار احلقيقية ،ون�صبح �أبعد ف�أبعد عن حتقيق الإ�صالحات املطلوبة.
االختيار الدميقراطي يرتاجع ب�سبب ت�آكل قوة الدفع التي �أطلقها احلراك ،ولكنه يت�آكل كذلك لأن
املنطلقات كانت غري �سليمة .فالتحالف ال�سيا�سي الذي مت �إبرامه مبنا�سبة ت�شكيل �أول حكومة بعد
د�ستور 2011يحمل كل �أ�سباب الإعاقة ،وهي الأ�سباب نف�سها التي �أطلقت ر�صا�صةالرحمة على حكومة
عبد الرحمن اليو�سفي ال�سابقة .لقد ولدت هذه احلكومة وهي حتمل خطيئة وجود مكونات ال دميقراطية
داخلها ،همها الأول هو توجيه �ضربات حتت احلزام ل“ :حلفائها” يف احلكومة ،وك�أن هناك توزيعا للمهام
بني من يجب �أن يف�شل هذه احلكومة من الداخل ،ومن يف�شلها من اخلارج.
وحتى ال ن�ضع الالئمة على حزب العدالة والتنمية وحده ف�إن امتناع حزب االحتاد اال�شرتاكي عن امل�شاركة
يف حكومة التناوب الثاين مل ي�سهل مهمة التحول الدميقراطي املطلوب ،وجعل الأطراف الدميقراطية
)املعربة عن الإرادة ال�شعبية ،بغ�ض النظر عن مرجعياتها الأيديولوجية) �أكرث عر�ضة لالبتزاز من القوى
غري الدميقراطية.وقد زاد االنقالب التنظيمي الذي ح�صل يف حزبي اال�ستقالل واالحتاد اال�شرتاكيو�ضعية
حزب العدالة والتنمية حرجا� .إن هذين احلزبني مل يكتفيا باالمتناع عن دعم هذا احلزب ،ومل ي�شكال قطبا
ثنائيا للمعار�ضة الدميقراطية فقط ،ولكنهما اختارا �أن ينخرطا �ضمن �إئتالف وا�سعلمعار�ضة ال دميقراطية
ت�سعى �إىل �إ�سقاط احلكومة و�إفراغ د�ستور  2011من نف�سه الدميقراطي.
هذاالرتاجع املنهجي عن مكا�سب احلراك لي�س حالة تخ�ص املغرب وحده ،فعلى امتداد العامل العربي،
وحيث مل ينجح التغيري �أو الإ�صالح )بلدان اخلليج( �أو حيث خ�ضعت حم�صلة احلراك وخمرجاته للم�صادرة
)م�صر( �أو للتخريب والتمييع املمنهج )ليبيا( بت�ضافر بني الداخل واخلارج �أحيانا�أو لعملية �إعادة ت�أويل
�شاملة )املغرب(،جرى تقدمي ف�شل احلراك االجتماعي باعتباره جناحا للدولة ،و�إعادة اعتبار لل�سيا�سات
الأمنية ،ب�صفتها �ضمانا للأمن واال�ستقرار ،وك�أن احلكومات العربية تريد �أن ت�ؤكد املقولة الرائجة ب�أن
الدميقراطية ال ت�ستقيم مع ال�شعوب العربية ،وال مع الثقافة العربية الإ�سالمية.
�إذا كانت الت�سلطية تكر�س عودتها القوية بهذا اخلطاب املوجه نحو الداخل ب�صورة �أ�سا�سية ف�إن جزء

�أ�سا�سيا منه موجه نحو اخلارج كذلك...م�ضمونه �أن الدميقراطية لي�ست �أولوية جمتمعية ،و�أن املجتمعات
العدد  30ال�سنة الثامنة 2014
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العربيةمل تن�ضج بالقدر الكايف لهذ
االرتقاء ،و�أن الغ�ضب الذي انتاب

�شرائح وا�سعة من املجتمع �إبان
احلراك ذامن�شئاجتماعي �صرف،

و�أنه يعود لأ�سباب بنيوية ميكن احلد

من �آثارها على املدى املتو�سط،عرب
تقومي تقني لبع�ض ال�سيا�سات

العمومية ،و�إعادة تنظيم الريع.يف
الوقت نف�سه ركز هذا اخلطاب
على تقدمي قادة احلراك بو�صفهم

متطرفني �أو مت�آمرين �أو معادين
للغرب وم�صاحله ،و�أنهم ال ميلكون

�أي ت�صور للم�ستقبل ،وهو ما يعني
�أن الغرب لن يجد من بينهم �شركاء

اقت�صاديني �أو �أمنيني �أو من يقدم

�ضمانات لال�ستقرار �أف�ضل مما هو
عليه الو�ضع احلايل.

يف جمرى هذا التحول ،وفيما
يخ�ص املغرب،خ�ضعت الهوية لعملية
ت�شريح و�إعادة ت�شكيل عميقني .لقد
خ�ضع احلقل الديني لعملية �إعادة
ت�شكيل وا�سعة النطاقعلى م�ستوى
“الإ�سالم الر�سمي”�.سعت هذه
العملية �إىل تكري�س الو�ضعية الب�ؤرية
مل�ؤ�س�سة�“ :إمارة امل�ؤمنني” ،وتقوية
�شبكة املجال�س العلمية وبرقرطتها،
وربط عالقة ع�ضوية بينها وبني
خطباء امل�ساجد ،والعمل على
تنميط اخلطاب الديني داخل بوتقة
وثوقية وحمافظة �ضمن الثوابت
“ال�سنية املالكية الأ�شعرية ”...مع
تو�سيع وا�ضح للبون بني اخلطاب
الديني وبني �أمناط ال�سلوكات

18
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والقيم والثقافة ال�سائدة� .أما على
م�ستوى الإ�سالم احلركي ،فقد مت
احتواءه عرب �إقرار مبادئ �ضبط
�صارمة� ،أخ�ضعت لها اجلماعات
املت�شبثة با�ستقاللها ال�سيا�سي
)جماعة العدل والإح�سان( مع تبني
مقت�ضيات م�ستجدة الحتواء بع�ض
التيارات ال�صاعدة �إما بدفعها �إىل
االندماج داخل �أحزاب �أو ب�إدماجها
داخل ثقافة الريع ومتتيعها بحالة
�سماح )م�سكوت عنها( ،كما مت
دفع عدد من مكونات الإ�سالم
ال�شعبي ،ذات اخللفية ال�سيا�سية،
وغري التقليدية� ،إىل املجال العام،
وا�ستخدامها كاحتياط ب�شري
يف وجه املجموعات الإ�سالموية
النا�شئة.
داخل دائرة املقاربة الهوياتية

دائما� ،شهدنا خالل هذه الفرتة
عالمات ا�ستقطاب �أمازيغي عربي،
جتاوزدائرة احلقوق الثقافية �إىل

الثقافية يف العامل العربي من جهة،

ومع اخلارج من جهة ثانية.

�إذا كان هذا اجلزء من

ال�صورة �صحيحا ،و�إذا كانت

االعتبارات الثقافية قد بد�أت
ت�شو�ش على االختيارات ال�سيا�سية
الكربى ،وتعيد ترتيب الأوليات

بني الق�ضايا الكربى وامل�ستعجلة،
وبع�ض التفا�صيل االجتماعية ف�إن

هذا اجلزء من ال�صورة يجب �أن
ال يظلل امل�شهد ب�صورة كاملة .كان

حراك  20فرباير فر�صة للت�أهيل

االجتماعي وال�سيا�سي للمئات من
ال�شباب املغربي ،و�إعالنولوجهم

املجال العمومي ،وهو ما يعد

بتجايل ثقافة االحتجاج ،وبال�صعود

التدريجي لنخب جديدة ،من القاعدة
االجتماعية ،ون�شوء قيميمكنها �أن

تتجاوز حمدودية وجمود النخب
احلزبية واجلمعوية احلالية.

تبني مواقف �سيا�سية متعار�ضة

كان حراك  20فربايرفر�صة

منزلقات التطرف ،وتقلل فر�ص بناء

والأطياف ،يف نف�س الزمان واملكان،

يحمل خماطر جمة على الوحدة

وي�ؤ�س�سوا خلربة جديدة ،ويتداولوا

ال تكمن فقط فيما يخ�ص ق�ضايا

يف تاريخ املغرب انطلقت م�سريات

والرتاث ...ولكنها �أ�صبحت تتجاوز

�إ�سالمويني ،ودميقراطيني ،وقوميني

املغاربي والعربي ،وال�صراع العربي

حزبيني وفاعلني جمعويني من

حيال الق�ضايا الكربى ،تقوي

لكي يلتقي مغاربة من جميع امل�شارب

التوافقات الوطنية يف امل�ستقبل ،مبا

و�أن يكت�شفوا بع�ضهم البع�ض،

الوطنية� .إن خطورة هذه التباينات

فيما يفرقهم وما يجمعهم .لأول مرة

ثقافية تخ�ص اللغة ،والثقافة،

ت�ضم �سلفيني ،وحركات ن�سائية،

ذلك �إىل املجالني الإقليميني

عرب ون�شطاء �أمازيغ ،ومنا�ضلني

ال�صهيوين ،والعالقة بني املكونات

كل الأجنا�س والأجيال� .صحيح

�أن معظمه�ؤالء قدان�ضووا �سابقا
يف م�سريات للت�ضامن مع العراق
�أو فل�سطني ،لكن امل�ستجد هذه

املرة �أنهم التقوا حول ق�ضية تخ�ص
املغرب ،و�أنهم ي�أن�سون يف �أنف�سهم،
�أن حتقيق الهدف م�شروط بوحدة

ال�صف.

هكذا ،ويف مقابل االن�شطار
الثقايف :الديني والعرقي ،جنح
جزء �أكرب من املغاربة �أن يجدوا
يف ال�سيا�سة ما يجمعهم على
�أ�سا�س مواطني.لقد تعلم املغاربة
وك�سبوا من جتربة  20فرباير ثقافة
�سيا�سية جديدة ،تعطي الأولوية
للم�شرتك على اجلزئي �أو القطاعي
�أو ال�شخ�صي.كما �أن الدميقراطية
برهنت على �أنها ب�صددالتحول �إىل
ثقافة جمتمعية ،بف�ضل الكفاءة التي
ك�شف عنها املجتمع يف بناء توافقاته.
كانت ح�شود  20فرباير تدرك �أن
املعركة من �أجل الدميقراطية هي
معركة من �أجل احلرية والكرامة،
و�أنها معركة مع املخزن ،وبالتايل
�أنه كلما ات�سع احل�شد ،وتوحدت
ال�شعارات �إال واقرتبت من الهدف.
يف حم�أة احلراك اكت�شف
املنا�ضل “�س” �أن جميع الذين
يرددون �شعاراتهم من حوله
ي�ؤمنونباملغرب ،كما هومتاما ،و�أنهم
يتوقون �إىل احلرية والكرامة ،و�أنهم
يتوافقون على العودة �إىل ال�شعب،
و�إىل الدميقراطية من �أجل فتح
بوابة الإ�صالحات .يف جلبة هذا

احلراك ،ومبنا�سبة درد�شات على
الهام�ش �أو لقاء يف لقاءات تنظيمية
روتينية،اك�شتف املنا�ضل “�س” �أن
ما يق�صده الإ�سالموي بال�شورى
مل يعد يختلف كثريا عما ي�صطلح
عليه هو :ب:بالدميقراطية ،و�أن
مقولة الدولة املدنية قد ا�ستوفت
جزء �أ�سا�سيا من مقت�ضيات التمايز
بني الدين وال�سيا�سة ،و�أن النظرية
اال�شرتاكية ال�صلبة قد النت كثريا
لكي ت�صبح �أقرب �إىل مفاهيم
التكافل االجتماعي الرتاثي �أو
�إىل مقت�ضيات النظرية الكينزية
بالن�سبة لليربايل .بهذه ال�صورة
ميكن القول :رمبا �أن الفربايريني
مل يربحوا رهان الدميقراطية،
ب�ضربة واحدة ،ولكنهم �أفلحوا ولو
جزئيا يف �أن يربحوا عقول وقلوب
بع�ضهم البع�ض  ،بدليل التدخالت
ال�شهادات التي �صدح بها لقاء 6
ابريل ،والتي كانت غري م�سبوقة من
حيث �أهمية ال�شخ�صيات امل�شاركة،
والإرادات املعلنة ،والتطابق حول
�أولوية التوافق بني التيارات ذات
العمق ال�شعبي.

والأقفا�ص احلزبية ال�ضيقة ،وتبحث

عن م�ساحة حمايدة للقاء ميكن
ت�شكل قاعدة مل�ؤ�س�سات �سيا�سية

ومعايري جديدة لتنظيم احلياة
العامة.

لقد جنح املغرب ،دولة وجمتمعا

يف �أن يخرج من عني الإع�صار دون
خ�سائر تذكر ،بل رمبا بعدد من
املكا�سب االقت�صادية واالجتماعية،
ومبوارد �سيا�سية هائلة ،يف حال
ما لو ا�ستثمرت ب�صورة �إيجابية

وبناءة .مع ذلك ال ميكن القول �أن
ق�ضايا احلرية والكرامة والعدالة
االجتماعية قد �أ�صبحت وراءنا� .إن
ال�سيا�سة �صراع متجدد ،ونحن ال

ن�ستطيع وقف هذا ال�صراع ولكننا

ن�ستطيع تنظيمه ب�إقرار امل�ؤ�س�سات
وو�ضع املعايري التي ت�ضمن دينامية
التجديد �ضمن وحدة املجتمع.

�إنه ال ميكننا التكهن� ،أي من
الديناميتني امل�شار �إليهما ،دينامية

التفكيك الثقافوي �أو بناء التوافق
املواطني ميكنها �أن حت�سم ال�صراع

ل�صاحلها ،لكن من الأكيد �أن الأوىل

يف مقابل الثقافوية ال�سيا�سية

ال تعلو على �أن تكون تكتيكا تعطيليا

باجتاه

�أن يقدم �أي بديل فعلي ،وباملقابل

احلراك �إىل تخوم العنف ...هناك

بتعدده الثقايف ،امل�ستقر واملنفتح

�سيا�سية �صاعدة ،تتجاوز اجلدران

على قاعدة هذه الوحدة املواطنية

التي تعمل على نخر احلراك

حمفوفا باملخاطر ،عقيما وعاجزا

التفكيك ،بل وحتمل نذر الدفع بهذا

�أن املحافظة على املغرب الغني

معامل وا�ضحة اليوم على ثقافة

على �آفاق واعدة ال ميكن �أن يتم �إال

الوهمية لل�سيادات الأديولوجية،

ال�سيا�سية واملندجمة.

الدميقراطي،

والدفع

العدد  30ال�سنة الثامنة 2014

19

من أجل النضال امليداين املشرتك والنقاش
العمومي بني اليسار واإلسالم السيايس
�إن فتح النقا�ش العمومي بني الإ�سالميني والي�ساريني م�س�ألة جد هامة ،خا�صة �إذا ما تزامن وارتبط
ب�شكل وثيق بالن�ضال امليداين امل�شرتك من �أجل الدفاع عن م�صالح ومطامح اجلماهري ال�شعبية ،ويف
مقدمتها الطبقات والفئات الكادحة و�ضد اال�ستبداد والف�ساد واالمربيالية وال�صهيونية.
ذلك �أن هناك عالقة جدلية بني الن�ضال امل�شرتك والنقا�ش .فالن�ضال امل�شرتك ،يخلق �إمكانيات بناء
عالقات الثقة مما قد يوفر ال�شروط لنقا�ش مثمر وبناء .والنقا�ش ي�ساعد على تقدم الن�ضال امل�شرتك من
خالل حل التناق�ضات واخلالفات .كما قد ميكن من �إيجاد توافقات حول ق�ضايا خالفية جوهرية ،خا�صة
�إذا كان نقا�شا مو�ضوعيا و�صادقا.
ملحاحية الن�ضال امليداين امل�شرتك تنطلق من ال�ضرورة الق�صوى والفورية للت�صدي للهجوم الكا�سح

للنظام �أملخزين ،لي�س على احلريات وحقوق الإن�سان فح�سب ،بل على قوت اجلماهري ال�شعبية من

خالل الغالء الفاح�ش وت�سريع اخلطى نحو ت�صفية ما تبقى من خدمات اجتماعيةعمومية ،وعلى ر�أ�سها
التعليم ،وحتميل �أزمة �صناديق التقاعد الناجمة على الف�ساد والنهب الذي مار�سه املخزن والزال وغري ذلك

من الإجراءات العدوانية �ضد ال�شعب وحركاته املنا�ضلة وكذا الت�صدي لتعمق التبعية لالمربيالية الغربية
وم�ؤ�س�ساتها املالية وللمحاوالت التطبيعية مع الكيان ال�صهيوين.

ويف نظري ،يجب ا�شرتاط على القوى للم�شاركة يف هذا النقا�ش العمومي �أن ال تدعم املخزن و �أن تتوفر
على ا�ستقاللية قرارها ،لي�س �إزاء املخزن فح�سب ،بل �أي�ضا �إزاء اخلارج ،وخا�صة �إزاء دول جمل�س التعاون
اخلليجي �أو �إيران يف ما يخ�ص القوى الإ�سالمية .وهذا يعني ا�ستثناء االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية
الذي يدعم املخزن رغم عدم تواجده يف احلكومة وحزب التقدم واال�شرتاكية وكذا كل القوى الإ�سالمية
املمولة من طرف م�شايخ وممالك اخلليج(1).
ولكي ي�ستقيم النقا�ش العمومي بني الي�سار والإ�سالم ال�سيا�سي يجب:
ــ �أن يراجع الي�سار نظرته للإ�سالم ال�سيا�سي .ف�أغلب الي�سار يعترب �أن الإ�سالم ال�سيا�سي وحدة
من�سجمة التخرتقها التناق�ضات وال�صراعات الطبقية وغريها .بل يذهب البع�ض �إىل اعتبار االختالفات
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داخله والتي �أدت �إىل ت�شكل تنظيمات وتوجهات خمتلفة جمرد تعبري عن تق�سيم للأدوار .كما يرى �أغلب
الي�سار �أن من امل�ستحيل �أن تتغري القوى الإ�سالمية و�أنها متثل كلها قوى ظالمية وفا�شية .وهذه الت�صورات
التي ال ترتكز ،يف الغالب� ،إىل معرفة دقيقة ومف�صلة لكل ف�صيل من ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي ت�ؤدي �إىل
تكتيكات وا�سرتاتيجيات خاطئة وم�ضرة بالن�ضال من �أجل التغيري.
ــ �أن يراجع الإ�سالم ال�سيا�سي نظرته للي�سار ف�أغلب قوى الإ�سالم ال�سيا�سي تعترب الي�سار كافرا وملحدا
وعدوا �أ�سا�سيا ،بل العدو الأ�سا�سي ،عو�ض �أن ت�صرح بكل و�ضوح �أن العدو هو االمربيالية والأنظمة التابعة له.
1ــ يف هذا الن�ص� ،سنتكلم عن الي�سار والإ�سالم ال�سيا�سي بامل�ضمون الوارد يف هذه الفقرة.
يعرت�ض النقا�ش ولو�صول �إىل اتفاقيات بني الي�سار والإ�سالم ال�سيا�سي عدة �صعوبات ومع�ضالت
منها :
�إن الإ�سالم ال�سيا�سي مل يقم حلد الآن ،مبراجعة جذرية ملرجعيته وم�شروعه القائم على بناء الدولة
الإ�سالمية وتطبيق ال�شريعة .وحتى االجتاهات التي طرحت مفهوم الدولة املدنية الزالت مل تتو�ضح
م�ضمون هذه الدولة وهل هي فعال حتقق قطيعة مع الدولة الإ�سالمية.
لكن �ألي�س من مهام الي�سار التو�ضيح ب�أن م�شروع الدولة الإ�سالمية يف العامل العربي ينبني بال�ضرورة
على اال�ستبداد؟ ذلك �أن جمتمعات العامل العربي تتعاي�ش فيها جمموعات ب�شرية مبعتقدات خمتلفة
ولتحقيق هذا التعاي�ش ،ال بد �أن تكون الدولة بعيدة عن املقد�س لكي ال يتم ا�ضطهاد الأقليات الدينية
واملجموعات الالدينية ،هذا ناهيك عن ال�صراع الدموي ،يف بع�ض الأحيان ،بني قوى الإ�سالم ال�سيا�سي
)بني “داع�ش” و “الن�صرة” يف �سوريا ،بني ال�سلفية واالخوان امل�سلمني يف م�صر ،بني امل�ساهمني يف احلكومة
واملعار�ضني لها يف املغرب(...
كما يجب التو�ضيح �أن م�شروع الإ�سالم ال�سيا�سي هو ،بوعي �أوبدون وعي ،م�شروع لتفتيت دول العامل
العربي �إىل دويالت وكيانات �ضعيفة تكون لقمة �صائغة لالمربيالية والقوى الإقليمية.
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كما يجب على الي�سار �أن يو�ضح

ولي�س الكني�سة فقط .وجتربة تركيا

ف�إنه ،يف �أح�سن الأحوال ،يختزل

�أن العلمانية لي�ست �ضد الدين .بل

والكتلة ال�شرقية ال�سابقة التي مت

الدميقراطية يف االنتخابات وحق

�إنها ال�ضامنة لعدم ا�ستغالل الدين

فيها فر�ض العلمانية من طرف

الأغلبية يف فر�ض معتقداتها على

من طرف �أية قوى لتربير ا�ستبدادها

الدولة باءت بالف�شل ،بل �أدت �إىل

املجتمع ،وال يتخذ موقفا وا�ضحا

و�سيطرتها ،وال�ضامنة لكي ميار�س

ردود �أفعال عك�سية.

من االمربيالية التي ت�شكل العدو

كل فرد قناعته ومعتقداته بعيدا
عن كل �إكراه �أو ا�ضطهاد .فهي �إذن
�أحد �أهم ال�ضمانات �ضد اال�ستبداد
و�أحد �أهم �شروط التعاي�ش يف
جمتمعاتنا

املتعددة

الهويات.

والعلمانية لن تتحقق دفعة واحدة
وال من خالل فر�ضها من فوق
من طرف نخبة وب�شكل ق�صري.
فالعلمانية �ستتحقق من خالل
�سريورة طويلة من املد واجلزر ومن
التوافقات والتنازالت املتبادلة .كما
�أن العلمانية لي�ست و�صفة جاهزة
قد ن�ستوردها من الغرب �أو غريه.
وجتربة العلمانية يف �أوربا
وا�ضحة يف هذا ال�صدد حيث
امتد االنتقال من الدولة الدينية
�إىل الدولة العلمانية مدة طويلة
عرفت �صراعات وتوافقات ،كما
مل يتم االنتقال بنف�س ال�شكل يف
كل البلدان .ففي بريطانيا التي
قطعت يف وقت مبكر ،مع البابوية،
حتققت العلمانية ب�شكل �أقل عنفا
من فرن�سا التي كانت فيها الكني�سة
جزءا من الإقطاع ،فقد اتخذ
ال�صراع يف بع�ض الأحيان� ،شكل
�صراع عنيف ومفتوح �ضد الدين

22

العدد  30ال�سنة الثامنة 2014

لذلك يجب على الي�سار �أن
ي�سعى بقوة وا�ستماتة وطول نف�س
�إىل ن�شر قيم الت�سامح والتعددية
واحلرية والدميقراطية التي ت�شكل
الرتبة التي لتحقيق العلمانية .ويف
نف�س الآن� ،أن يحارب �أي ت�صور
يغايل يف العلمانية�إىل حد اعتبار
�أنها �ستزيل كل املظاهر الدينية يف
جمتمعات املنطقة العربية.
ويف هذا ال�سياق ي�شكل انتعا�ش
�إ�سالم متنور ،باالرتكاز �إىل اجنازات
الفكر التقدمي الإن�ساين والنزعات

الأكرث �شرا�سة ل�شعوب منطقتنا،
ويح�صر الق�ضية االجتماعية يف
الإح�سان وبالتايل يزكي التوجهات
النيوليربالية ال�سائدة يف العامل
والتي جتر الويالت على الطبقات
ال�شعبية ،وخا�صة الكادحة منها.
وعلى القوى الإ�سالمية �أن حتدد
موقفها من هذه الق�ضايا الأ�سا�سية.
بل امل�صريية.
وخال�صة القول �أن تعامل
الي�سار والإ�سالم ال�سيا�سي يف
املغرب يجب �أن يرتكز �إىل ما يلي:

العقالنية واملادية امل�شرقة يف تراث
العامل العربي و�شعوبه املختلفة،
م�س�ألة

ذات

�أهمية

وراهنية

كبريتني.

ــ الن�ضال امليداين امل�شرتك
اال�ستبداد

�ضد

والف�ساد

واال�ستغالل والتهمي�ش واالمربيالية
وال�صهيونية.

يتميز الي�سار بطرح م�شروع

ــ النقا�ش من �أجل تدبري الن�ضال

�سيا�سي ،اقت�صادي ،اجتماعي،

امليداين امل�شرتك والنقا�ش العمومي

ثقايف ،ي�ستهدف اقرار الدميقراطية

للق�ضايا اخلالفية )الدولة ،احلقوق

والتحرر الوطني واال�شرتاكي �أي �أنه

الفردية،االمربيالية،

الربنامج

م�شروع يدمج بني الن�ضال من �أجل

االقت�صادي ـاالجتماعي ـ الثقايف

الدميقراطية وال�سيادة الوطنية

.(...

والعدالة الوطنية و�إقرار فر�ص حقوق
املجموعات املقموعة �أو املهم�شة.
بينما م�شروع الإ�سالم ال�سيا�سي،

ــ النقا�ش العمومي لتجربة
حركة  20فرباير كتجربة غنية
للن�ضال امليداين امل�شرتك.

الكتب ال�صادرة عن مركز مدى
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حوار
يف حوار مفتوح مع األستاذ محمد السايس :
تحوالت املشهد السيايس الوطني الراهن
حاوره  :املختار بنعبدالوي

�إذا طلبت منك �أن حتدد يل �أهم حدث منذ وفاة امللك الراحل احل�سن الثاين ،ما هو احلدث الذي
يقع اختيارك؟ وما الذي يجعله بهذه الأهمية؟
أمه حدث ،يف نظري ،منذ وفاة احلسن الثاين اكن هو ظهور حركة  20فرباير ،لعدة أسباب ،مهنا عىل
وجه اخلصوص ،أن احلمك اضطر إىل أن يقدم تنازالت مل يسبق أن قدمها للنخب السياسية طوال مرحلة

امللك دمحم السادس .ميكن أن نقول بأن التنازل األمه اكن هو الدستور اجلديد ،باإلضافة إىل هذا متت
انتخابات سابقة ألواهنا ،وهذه االنتخابات السابقة ألواهنا أفرزت فوز حزب اكنت تمت حماربته .احلزب
األسايس يف املعارضة والذي اكن يتلىق الكثري من املضايقات وجد نفسه يف رائسة احلكومة ،طبعا هذا

معناه أن النظام أخذ قضية  20فرباير مأخذ اجلد ،طبعا التنازالت اليت قدمها النظام مل يكن مصدرها
هو ،فقط ،القوة الذاتية هلذه احلركة ،بل أيضا السياق اإلقليمي والعريب الذي ظهرت فيه هذه احلركة،

مبعىن أننا عشنا يف سياق ثوري أو لنقل إننا عشنا حلظة ثورية ،ومل يسبق يف املغرب أن عاش االستبداد
عىل أعصابه وعاش ظروفا عصيبة وقاسية ،مثل تلك اليت عاهشا عندما اكنت تنطلق عرشات املظاهرات

بأمه املدن املغربية مطالبة بإسقاط الفساد واالستبداد 20 .فرباير يه رحلة مجيلة ،وثورة مجيلة ،مل
متت ،يف نظري ،ألهنا اسمترت يف احلضور عرب أشاكل خمتلفة ،عرب الفن عرب اإلبداع ،عرب الغناء ،عرب

الزالزل االرتدادية اليت وقعت يف خمتلف األحزاب السياسية ،مفثملا اكنت ثورة ماي  68الشبابية ،يف

أروبا ،حدثا مسح بأن ُتفتح أعني املجمتع عىل أشياء اكن يغفلها أو اكن ال يعريها كبري اهمتام ،ميكن أن

نقول بأن  20فرباير ،أردنا أم كرهنا ،يه مستقبلنا الذي ال ميكن أن نفلت منه.

هل تتوقع �أن ت�ستكمل حكومة حزب العدالة والتنمية فرتتها الت�شريعية؟ وهل �سوف يخرج حزب
العدالة والتنمية �أقوى �أو �أ�ضعف من هذه التجربة؟
حصيح أن النظام ،يف املرحلة الراهنة ،أحس ،رمبا ،بأنه قدم من التنازالت أكرث مما اكن جيب ،وأنه،
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رمبا ،أصبح ينظر إىل الدستور ،بالرمغ من أنه ال يؤسس لالنتقال إىل الدميقراطية ،مكا لو أنه عبء
هيلع ،ويعتربأن احلراك مل يكن بتلك القوة اليت اكنت حتتاج إىل لك ذلك السيل من التنازالت .النظام

السيايس ،رمباُ ،ي َقد ُر ،حاليًا ،بأن ما أقدم هيلع من تنازالت مل يكن رضوريا لكه .إذا أراد النظام
السيايس أن يضع حدا لتجربة وجود حزب العدالة والتمنية يف احلكومة ،حاليا ،فهو حمتاج إىل

إخراج سيايس لتزنيل هذه اإلرادة ،ال ميكن أن يعمد هكذا بدون سابق إنذار ،وبدون أية مقدمات،
وبدون أي مسوغات منطقية ،إىل وضع حد أو توقيف أو تعطيل هذه التجربة احلكومية ،فهذا اإلخراج
يفرض أن يكون هناك بديل هلذه التجربة ،أي أن يمتكن النظام من وضع حزب آخر يف املوقع الذي

يوجد فيه حزب العدالة والتمنية ،هذا البديل ليس متوفرا اآلن ،ميكن أن نقول بأننا نعيش يف واحدة
من املراحل اليت توجد فهيا املعارضة يف حالة ضعف شديد ،ألن لدهيا خصاص يف املصداقية،

ومتارس املعارضة بطريقة فهيا الكثري من التناقض والفقر يف األفاكر واإلبداع واالضطراب يف
الشعارات ،فانعدام البديل ،حلد اآلن ،سيجعل النظام يقبل باسمترار هذه التجربة يف رأيي ،ولكن

هو دامئا يضع عىل نفسه السؤال التايل :هل وجود التجربة ينفعين أكرث مما يرضين؟ فإذا وجد بأن
اسمترار التجربة ينفع النظام ،فملاذا ال مييض إىل هناية الوالية .طبعا هناك فرضية يه أن يستفيد

حزب العدالة والتمنية من وجوده يف رائسة احلكومة أكرث مما يستفيد النظام من هذا الوجود ،يف
هذه احلالة ميكن أن يفكر النظام يف خمارج أخرى ،ولكن ،حلد الساعة ،النظام يحجن أو حياول ما
أمكن أن جيعل الفائدة املستخلصة من وجود “بنكريان” يف رائسة احلكومة أكرب من الفائدة اليت
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يستخلصها“بنكريان”منوجوده

له طابع قار .هناك احللقة الثالثة

توقعوه وبأنه مل يلزتم مبا يقابل

هل سيخرج حزب العدالة والتمنية

علهيا حزب العدالة والتمنية ،ألن

التعاقد الضمين ،فإن احلزب مع

طبعا حنن نعمل بأنه ،دامئا ،هناك

فقد  100ألف صوت مقارنة مع

يف رائسة احلكومة.

أقوى أو أضعف من هذه التجربة؟
قاعدة معروفة يه « L’usure

 ،» du pouvoirيعين أن

الذين يوجدون يف مواقع احلمك

يسهتلكون أنفهسم ،مفا أدراك
إذا اكن اإلنسان ليس موجودا

يف املوقع احلقييق للحمك ،ولكن

تحُ سبهيلعلكأخطاءاحلمك.أظن
أنحزبالعدالةوالتمنيةيتوفرعىل

ثالثة أنواع من الناخبني ،أو ثالث
حلقات من الناخبني ،هناك حلقة

الناخبني اإليديولوجيني املرتبطني

أيديولوجياباحلزب،ومهإماأعضاء
يف احلزب يؤمنون بأيديولوجيته،
أو أعضاء يف امجلعيات اليت

متثل ذراعه الدعوي .وهذا خزان
ورأمسال برشي شبه قار ،خاصة
وأناحلزببعداملشاركةاحلكومية

مل ميت ،واسمترت فيه حياة،

واسمترت فيه حيوية ،واسمتر فيه
النقاشواألخذوالرد.وهناكاحللقة

الثانية ويه الناخبني املؤطرين
مضن شباكت إحسانية وخريية

وإسعافية .إذا اكنت احللقة األوىل
هلا عالقة ايديولوجية ،فإن هذه هلا
عالقة بيولوجية وجزء كبري مهنا
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ويه احللقة املهمة اليت راهن
حزب العدالة والتمنية يف 2007
انتخابات  ،2002عملا أنه يف

 2002ترحش يف نصف الدوائر
ويف  2007ترحش يف مجيع
الدوائر ،ومع ذلك فقد  100ألف

من األصوات .لكنه اسرتجع هذه
األصوات وأضاف إلهيا أكرث من

 500ألف صوت جديد يف ،2011
هذا معناه أنه التحقت به طائفة من

املصوتني اجلدد ،وهؤالء ليس هلم
ارتباطإيديولويجباحلزب،وليس

هلم ارتباط بيولويج باحلزب،
ولكهنم حاولوا أن يربموا ،من
خالل هذا التصويت ،نوعًا من

التعاقد الضمين مع حزب العدالة
والتمنية ،معتربين بأن املغرب يف
حاجة إىل تغيريات ،ويف حاجة

إىل إصالحات ،وحزب العدالة

والتمنية ،حىت وإن اكنوا خيتلفون
معهإيديولوجيا،فإنهميكنأنيلعب

دورايفترسيعوتريةاإلصالحات
النوعية واهليلكية ،وميكن أن يفتح
الباب حنو انتقال دميقرايط،

وتفكيك بنيات الريع .فإذا ما اعترب
جزء من ناخيب هذه احللقة بأن أداء
بنكريان مل يكن يف املستوى الذي

الزتامهم بالتصويت يف إطار هذا

ذلك سيبىق دامئا يف الصدارة
ملدة أطول من هذه الوالية .وما
دام سيبىق يف الصدارة ،فإنه،
دستوريا ،جيب أن يكون يف رائسة

احلكومة،طبعا هناك إماكنية اليوم

لتعديل الدستور من أجل إتاحة
الفرصة يف حالة عدم متكن رئيس
احلكومة املعني من التوفر عىل

أغلبية ومجتيعها لتشكيل حكومة،

لالنتقال إىل احلزب الثاين ،أو
ميكن أن يعدل الدستور يف اجتاه
إعطاء رائسة احلكومة ليس فقط

للحزب الذي يرتب حكزب أول،
ولكن للتكتل الذي حيصل عىل
أعىل املقاعد ،حىت وإن اكن هذا

التكتل مكونا من عدة أحزاب .إذن
هناك سيناريوهات ممكنة ،ولكن
هذه السيناريوهات حتتاج إىل

تغيري الدستور ،وتغيري الدستور
اليوم أصبح ممكنا بطريقة هسلة،
ألن امللك ميكن أن يذهب إىل
الربملانمبارشةوجيمعأغلبيةثليث

الغرفتني ويقر التغيري الدستوري
بدون حاجة إىل استفتاء ،بل بدون
حاجة حىت إىل خطاب موجه إىل

األمة خيربها فيه هبذا التعديل.

ميكن أن يمت ذلك ،لكن لك يشء

يتوقف يف نظري أساسًا عىل

يظهرانعىلأهناممتناقضني،فإن

له أجهزة ويتخذ القرارات بعد

النظام السيايس يف االستفادة

اكن األمر ُي َق َّدم بالشلك التايل :

فالكيانالذييتكفلبتليقالتعلميات

اجلواب عن السؤال  :هل يسمتر
من وجود حزب العدالة والتمنية

يف احلكومة؟ حلد الساعة ميكن
أن نقول بأن النظام السيايس هو

املستفيد أكرث مما يستفيد حزب
العدالة والتمنية ،فيف االنتقال

من األغلبية ،اليت اكنت مشلكة
من حزب العدالة والتمنية وحزب

االستقالل وحزب احلركة الشعبية

وحزب التقدم واالشرتاكية ،إىل
األغلبية احلالية ،املشلكة من حزب
العدالة والتمنية والتجمع الوطين

لألحراروحزبالتقدمواالشرتاكية
واحلركةالشعبية،استطاعالنظام
أن يدفع حزب العدالة والتمنية إىل

الظهور مبظهر من يريد البقاء يف
احلكومة بأي مثن ،خاصة بالنسبة

حلزب التجمع الوطين لألحرار
الذي مت تقدميه يف خطاب العدالة

والتمنية عىل أنه حيمل املرشوع
النقيض وأنه هو الذي اكن مرحشا

ليكون يف صدارة تنفيذ مرشوع
“مجموعة المثانية” ،معناه أن
مرشوع “مجموعة المثانية” من
جهة ،ومرشوع العدالة والتمنية،

منجهةأخرى،اندجمايفمرشوع
واحد ،مفا داما قد اندجما يف

مرشوع واحد ،واحلال أهنام اكن

خسارة بنكريان ،معنو ًيا ،فادحة.

هناكمرشوعلالسمترارية،وهناك

مرشوع لإلصالح ،واندماجهام،

اليوم ،سيكون طبعا عىل حساب
اإلصالح ،مبعىن أنه ،يف مجيع
األحوال ،ال ميكن أن نقول أننا

بصدد مرشوع لإلصالح ،ولكن
ميكن القول بأننا أمام مرشوع
ل”قليل من اإلصالح” و”كثري من

االسمترارية”.
ت�شكل الكيانات احلزبية املغربية
�أربع

جمموعات:

تاريخية،

ي�سارية� ،إدارية ،و�إ�سالموية.
مع ذلك تبدو ال�صراعات بني
مكونات كل جمموعة �أقوى
�أحيانا من تلك التي ميكن �أن
جتري مع كيانات من خارجها.
ما ال�سبب؟

دراسةعقالنيةمنطرفاألعضاء،
وتنفيذها،حىتولواكنتمتناقضة

مع اخلطابات اليت سبق أن أدىل
هبا ،فهذا ليس يف األصل حزبًا،
فالرابطةاليتمجتعأعضاءهليست

مبنية عىل القناعة ،حبيث أنه إذا
أصبح النظام بني عشية وحضاها
ماركسيا سيصبحون ماركسيني
أيضا ،مادامت مصاحلهم الفردية

محمية،هلذااكنهذاهوالتصنيف
املعولهيلعواملرحجعىلالتضيفات
األخرى ،اليوم ميكن أن نقول بأن

هناك حتوالت تقع يف احلقل
السيايس وهذه التحوالت أغلهبا

يزنع حنو تمنيط وتوحيد األحزاب
السياسية اليت أصبحت ختضع

لنوعمنالمتايهاملتبادلونوعمن
التأثرياملتبادل،وعندماأحتدثعن

يف املايض اكن تصنيف األحزاب

األحزابأقصداألحزابالتقليدية،

إىل أحزاب وطنية ،دميقراطية أو

حسب ترتيب املقاعد النيابية.

السياسية احلامس ،هو تصنيفها

تارخيية من جهة ،وأحزاب إدارية
من جهة أخرى ،وهو تصنيف
ما بني أحزاب حقيقية وأحزاب
جمازية،مبعىنأنهذهاألخريةيه

فقط أدرع حزبية ملركز القرار يف
الدولة ،فهي ليست أحزاب باملعىن
السيايس،أيمبعىناحلزبالذي

وخصوصااألحزابالمثانيةاألوىل
داخل األحزاب اإلدارية ال يظهر

يل بأن هناك رصاعًا داخل هذه
املجموعة ،هناك تنافس عىل الوالء

مقابل املنافع وكىف .عندما نتحدث
عن األحزاب التارخيية واألحزاب

اليسارية ،هناك أحزاب يسارية

يه أيضا تارخيية ،فأقدم حزب هو
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حزب التقدم واالشرتاكية ،ميكن

ما هو الذي يلعب دورا أساسيا

تقبلت فيه األحزاب اإلدارية بعض

اليساريهوحزباالستقالل،رمبا

آخر ،اليوم هذه األحزاب مضطرة

الدميقراطية استوردت األعيان،

أن نقول بأن احلزب التارخيي غري
األحزاباإلسالميةواليساريةمها

عائلتان يعيش داخل لك مهنام

تناقض حاد بسبب قضية المتوقع
يف احلكومة أو املعارضة ،فأحيانا

جتد داخل نفس العائلة طرف

موجوديفاحلكومةوطرفموجود
يف املعارضة ،وهذا يكيف ليك
يكونالرصاعرشسابنيالطرفني،
وجمرد وجود أحد األطراف يف
احلكومة ،فإن الطرف اآلخر يعترب

أن أي إماكنية لالتفاقات الدنيا

يف صعود هذا الرئيس أو رئيس
إىل أن تستورد بعض الشلكيات

الدميقراطية ،وهذه الشلكيات
الدميقراطية أصبحت مثال تفرض

عىل هذه األحزاب أن تقبل ترشيح
أعضاء متعددين ملنصب الرائسة،

معناهأهنابالرمغمنكوهناأحزاب
جمازية أو صورية فهي مضطرة

إىل أن تستورد بعض قواعد العمل
من األحزاب “احلقيقية” ،عملا

بأننا كنا دوما نمتىن بأن تحجن

الشلكيات الدميقراطية ،األحزاب

فإذن لكا العائلتني تأخذان بعض
قواعد العمل وبعض شلكيات
العمل من العائلة األخرى .أظن

بأنه اكن هناك متيزي بني األحزاب
اليت ميكن أن تمسهيا وطنية أو

تارخيية أو دميقراطية أو ما شئت،
املهم أهنا أحزاب متسك مصريها

بيدها ،وحتدد إسرتاتيجيهتا
عىل ضوء اختيارات أعضاهئا

ومناقشاهتم ،...وهناك أحزاب

هذهاألحزابيفدورهتاالسياسية

معروفة ،يه أحزاب لألعيان ،هلا

المتوقع داخل احلكومة دورًا،

امللك الراحل ،يف االنتقال من

ملتبسة،هلاكيانات-تقريبا-مائعة،

الدستور ،وعامل املشاركة أو عدم

مستقلة عن الدولة ،ولكن عندما

معه غري متوفرة .إذن يلعب عامل

ويلعب ،أيضا ،عامل املوافقة عىل
املشاركةيفاملؤسسات،هوأيضًا،

يلعبدوراأساسيايف الرصاعات
اليتتقعبني مكوناتنفس “العائلة

السياسية” .األحزاب اإلدارية

اليوم مضطرة إىل أن تأخذ
بعض الشلكيات الدميقراطية،

وخاصةبعداختفاءالبرصيووفاة
أحزاب إدارية إىل أحزاب ليربالية

يكون احلبل الرسي الذي يربط
بعض األحزاب بالدولة عىل درجة
من الصالبة ،فإن قطعه يكون
مشلكة صعبة جدا ،وألنه طوال

مرحلة تلك العالقة العضوية تكون

قدنشأتحولاحلزبوداخلهبنيات

فرمغ أنه يف املايض نشأت هذه

جتعل االنفصال عن الرمح صعبة.

مهنا ،وعىل أساس أن رؤساء

اإلدارية إىل أحزاب مستقلة ،لكن

األحزاب يف كنف السلطة وبإيعاز
هذه األحزاب ،تقريبا ،يكونون

معروفني ،مسبقًا ،يف لك املراحل
ألن النظام السيايس اكن إىل حد
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اكن أملنا أن تتحول هذه األحزاب

الذي وقع هو أن األحزاب املستقلة،

شيائ فشيائ ،تتحول إىل أحزاب
إدارية .إذن ،يف نفس الوقت الذي

بنية تنظميية جامدة ،هلا عضوية
ومؤمتراهتا عبارة عن احتفالية
وفرجة .لكن املهم ،اليوم ،هو ظهور
احلركة اإلسالمية ،ظهور هذه
احلركة جعلنا نصبح أمام –عىل

األقل -ثالث مجموعات واحضة،
ملاذا؟ ،ألن احلركة اإلسالمية،

سواء مهنا ،احلزبان املوجودان
يفاملؤسسات،الهنضةوالفضيلة
والعدالة والتمنية ،أو األحزاب

املوجودةخارجاملؤسسات،لسبب
أو آلخر ،العدل واإلحسان والبديل
واألمة ،ميكن أن نقول أن هذه

األحزاب-عىل العموم-جممتعة

لدهيا قدر من االستقاللية يف

القرار ،إذن ميكن أن نقول بأننا

احلركة ،فميكن أن تشلك أمال يف

وميثل بديلًا وازنًا ملرشوع العدالة

املعادلة الثالثية.

األحزاب ال تستطيع لوحدها أن

حزب العدالة والتمنية الذي هو

انتقلنا من املعادلة الثنائية إىل
كان حممد ال�سا�سي يحمل دائما
م�شروع احلزب الي�ساري الكبري.
هل ال زال هذا امل�شروع ممكنا؟
ما هي مقوماته؟ هل تتوقع �أن
ت�سري فدرالية �أحزاب الي�سار
نحو االندماج؟ وماذا تعني لك
اال�شرتاكية اليوم؟

انطالق مسلسل إلعادة البناء .هذه
حتدث يف البالد نوعا من الرجة
اليت حتتاجها احلياة السياسية

اليوم ،وال ميكن هلا وحدها أن

تقنع الناخبني بتحمل مسؤولية
الذهاب إىل صناديق االقرتاع

لدمع مرشوعها يف التغيري ،وال
ميكن هلا أن تقنع هؤالء الناخبني

نعم مرشوع احلزب اليساري

بأهنا قادرة عىل قيادة هذا

يربره ،فهذا احلزب االشرتايك

االنتخايب .هلذا فهذه األحزاب

االشرتايك الكبري ال زال له ما

الكبري ميكن أن تكون فدرالية
اليسار الدميقرايط نواة له،

الفدرالية ليست يه احلزب
االشرتايك الكبري ،واحلزب
االشرتايك الكبري ال ميكن أن

يتشلكفقطمنالفدرالية،الفدرالية
يهثالثةأحزابيساريةمجتعبيهنا
مجموعةمناخلصائصاملشرتكة،
السميا استقاللية القرار وكوهنا مل
تسامه يف أي جتربة حكومية من

التجارب السابقة ،وكوهنا مجيعا

قاطعت الدستور ،وهلا مرجعية
اشرتاكية ،وكوهنا انتقدت بشلك

أو بآخر التناوب األول الذي وقع،

وكوهنا أيضا ساندت بشلك أو

بآخر حركة  20فرباير واكنت
مضن الكيانات الدامعة هلذه

املرشوع وحتصل عىل دمعهم

ميكن هلا أن تشلك نواة ،وهذه
النواة معناها أن املهمة ليست يه

فقط البقاء يف حدود النواة ،ولكن
يه خلق مجتيع للقوى القادرة
عىل إنتاج بديل سيايس آخر يف

املغربوتقدميعرضسيايسآخر
يف املغرب .لك يشء يف نظري

سيتوقف عىل قدرة هذه الفدرالية
عىل االنفتاح عىل أنوية مواطناتية
أخرى ،واالنفتاح عىل امجلعيات
السياسيةاليتيمتتأسيهسا.حنن

اليوم يف املغرب نعيش نوعا من
احلراك،هناكجمالحزيبتقليدي

يعيش خصاصا يف املصداقية
ومل يستطع أن يبلور معارضة
باملستوىاملطلوبمناحليويةومن

الوضوح ومن الفعالية ومن التأثري

والتمنية .ومن جهة أخرى ،لدينا
حزبحقييقيحلديهإشعاع،لديه

ناخبون وأعضاء حتركهم حوافز

قوية ،ولكن باملقابل يف اجلانب
اآلخر مل يتبلور مرشوع معارضة

هلامصداقيةوهلا-مكاقلت-فعالية
وقدرةعىلاإلبداعوهلاوضوحيف

الرؤية .وهذه املعارضة اليت جيب
أن تنشأ يف مواجهة مرشوع حزب
العدالة والتمنية ليست معارضة

تصفوية ،أي ليس الغرض مهنا
هو إيذاء حزب العدالة والتمنية

حكزب أو حتييد حزب العدالة
والتمنية من املجال السيايس

بطريقة تعسفية ،أو ممارسة
املزايدة عىل حزب العدالة والتمنية

وتلكيفه باملستحيل إىل غري ذلك،
ولكهنا جيب أن تكون معارضة

ذات مصداقية .هذه املعارضة ال
ميكن أن ُتبىن يف نظري مبعزل
عن ديناميتني ،الدينامية األوىل

يه دينامية  20فرباير ،جيب عىل
هذه املعارضة أن تكون قادرة عىل

تخشيص روح  20فرباير بشلك
من األشاكل ،وعندما أقول روح

 20فرباير أقصد النواة األصلية
اليت انطلقت مهنا هذه احلركة

يف البداية ،نواة الشباب األول
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َّع وأنشأ هذه احلركة.
الذي تجَمَ َ

تكون هناك مشاركة إال إذا جنح

عىل مضض ولكن يف الهناية يمت

يف احلقل اليساري يف نظري أن

تتقامسبرناجمًاواحضًا.املعارضة

املرشوع ،وقد جاء يف خطاب

ثانيا ال ميكن ملهمة إعادة البناء
تنفصل أيضا معا يقع يف املجمتع
املدين .هناك طاقات يسارية
وجدت يف املجمتع املدين جماال

لتعويض اخلصاص املوجود يف
املجالاليساريالسيايساحلزيب

املبارش ،فالزتمت واخنرطت

فريق من األحزاب والتيارات اليت
ليست عيبا ،وأنه إذا مل تتبلور
أغلبية منجسمة فال جمال ملبارشة
املسؤوليةاحلكومية،باإلضافةإىل

أنه ال ميكن أن ُت َباشرَ َ املسؤولية
احلكومية ،إال إذا اكن السياق

الدستوري والسيايس قد َم َّك َن،

يف دينامية مؤثرة وفاعلة ،ويف

من يوجد يف هذه املسؤولية ،من

يزنل مثقفون وكتاب ،بعد حركة

تطبيق برناجمه ،وذلك بالعودة

دينامية ثقافية مهمة .اليوم ،مثلًا،
 20فرباير ،ليحاولوا تخشيص
القمياليتدافعتعهناوالشعارات

اليت رفعهتا احلركة .جيب ،يف أي

معلية إلعادة البناء ،أن ننطلق من

حلم هذه الديناميات مع بعضها

لتقدمي مرشوع يساري بديل ،هذا
املرشوع طبعا ينطلق من النضال

من أجل “امللكية الربملانية اآلن”

بدون تأجيل هذا املطلب ،وينطلق
من احلفاظ عىل املبادئ والوسائل

يف السياسة ،ال ميكن أن منارس
السياسة بوسائل غري دميقراطية،

أو بوسائل غري نظامية ،أو بوسائل

غري أخالقية ،وأيضا إعادة البناء

جيب أن حتسم بشلك هنايئ
قضية املعارضة واملشاركة ،مىت

نكون يف املعارضة؟ ومىت نكون
مشاركني؟ حبيث ال ميكن أن
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الوسائل اليت جتعله قادرا عىل
–يف إشارة واحضة -إىل املطبات
وإىل االحرتازات اليت أفرزها

التحليل الذي قام به “عبدالرمحان

اليوسيف” بعد انهتاء جتربة
التناوب اليت قادها ،يف حمارضة

بروكسيل،أويفعرضهأماماللجنة
اإلدارية لالحتاد االشرتايك سنة

 .2003يعين يف هذا اإلطار جيب
أن يكون هذا البديل قادرا عىل

الدفاع عن برناجمه االقتصادي
واالجمتايعوالسيايسوالثقايف،

وهذا الربناجم يكون برناجما

بديال عن برناجم الدولة القار،
حىت اآلن األحزاب اليت تناوبت
عىل املشاركة احلكومية ،معلت

لك من جانهبا عىل تطبيق برناجم
الدولة القار والتكيف والتعايش
والتساكن معه  ،قبوله أحيانا

قبوله ،ويمت يف الهناية إعادة نفس
مليك بأن امللك هو قائد املرشوع

التمنوي ،ومجيع األحزاب تشتغل
حتت قيادة امللك ويف ظل مرشوعه
التمنوي ،واحلال أن املطلوب هو أن

يكون احلزب املشارك قادرا عىل

تطبيق برناجمه ،هنا أستحرض
املوقف الذي جيب أن يكون لنا من
مرشوع القطار فائق الرسعة أو

ما يمسى باألوراش الكربى أو من

قضية التدبري املفوض..اخل .جيب
أن نقبل بأن هناك عدة مشاريع

تمنوية وامللك جيب أن يتيح للك
من ساقته صناديق االقرتاع إىل

مواقع املسؤولية إماكنية تطبيق
مرشوعه التمنوي.

منذ امل�ؤمتر الوطني اخلام�س
جرى تعومي مطلب �إقرار ملكية
برملانية داخل االحتاد اال�شرتاكي،
لكنه ظل حا�ضرا يف �أطروحات
ويف كتابات حممد ال�سا�سي .بعد
قرابة ربع قرن على هذا امل�ؤمتر،
هل ترى �أن هذا املطلب هو �أكرث
�أو �أقل ح�ضورا يف املجتمع ويف
احلياة ال�سيا�سية؟
امللكيةالربملانيةاليومأكرثحضورا
كشعار يف الساحة السياسية وما

مت زرعه يف السنوات املاضية

يؤيت ألكه اليوم ،والدليل عىل

جاءوايفمجيعأحناءاملغرب-بدون

من أوىل الشعارات اليت رفعت

إىل اختيار معني -بالفتات هيوئها

ذلك هو أن حركة  20فرباير

يه املطالبة بدستور جديد من
أجل امللكية الربملانية ،وتعملون
أن الشباب الذين تنادوا إىل

مظاهرات  20فرباير يف أحناء

خمتلفة من املغرب ،أشاروا يف
نداء التظاهر والوثائق التأسيسية
اليت صاغوها ،ومه يف العامل
االفرتايض ،إىل امللكية الربملانية،

طبعا يوم  17فرباير  2011اكنوا
حمتاجني إىل أن يتقدموا ألول

مرة بطريقة مبارشة إىل امجلهور
العام عرب الصحافة فعقدوا ندوة

حصفية مبقر امجلعية املغربية

أن يكون قد وجههم حزب معني

بأنفهسم فهيا امللكية الربملانية،
فاعترب جزء كبري من امجلهور
العام غري املنيمت سياسيا والذي

دمع وشارك يف حركة  20فرباير،

بأنه ال ميكن فصل هذه احلركة
عن مطلب امللكية الربملانية .فاليوم

املواطنونالعاديونغرياملسيسني

يرفعون هذا الشعار ،معناه أهنم
أصبحوا يفهمون العالقة املوجودة

بني الدميقراطية وبني هذا الشعار،
معناه أنه ال ميكن أن تكون هناك

دميقراطية بدون حتقيق هذا
املطلب ،ألن صيغة الزواج الوحيدة

حلقوق اإلنسان .النص الذي
ُأليق عىل احلضور اكن يتضمن،

الدميقراطية يه امللكية الربملانية،

حذفها ليك ال يتناقضوا مع قوى

عطبالدولةاملؤسيسالذينعاين

يف األصل ،امللكية الربملانية ،فمت

سياسية الزتمت بالزنول أيضا يف
 20فرباير ،فليك يفحسوا املجال
ملشاركة أكرب عدد ممكن من هذه

القوىالسياسيةفإهنمطبعاعدلوا
هذه الفقرة وانتقلنا من املطالبة

بامللكية الربملانية إىل املطالبة

بـ”دستور شعيب دميقرايط”.
لكن املهم يف هذه العملية لكها ،بعد

ثالثة أيام عندما سيزنل الناس،
فإننا سنالحظ أن مواطنني عاديني

املمكنةبنيملكيةوراثيةوبنيقواعد

وأيضا أصبحوا يفهمون أن جوهر

منه هو غياب امللكية الربملانية .وأن
هذاالعطبهوالذيأدىإىلالزواج

بني املال وبني السلطة ،وبالتايل
عرقل كثريا مشاريع اإلصالح
وأجهضها وجههنا وأفقرها ومنع

لكاحملاوالتاإلصالحيةالسابقة
من أن تنفذ إىل معق الواقع وأن

تغري أشياء جوهرية.

ما هو ال�سبب الذي تف�سر به
�صعود الإ�سالموية يف نهاية

القرن املا�ضي؟ هل لعبت الثورة
الإيرانية دور حجر الدومينو
الذي كرت وراءه بقية الأحجار؟
هل ال�سبب هو م�ستويات الرتبية
والتعليم والثقافة ال�سيا�سية؟
هل هي خ�صو�صية ما يحملها
الإ�سالم؟ �أم �أن هناك اعتبارات
�أخرى؟
حصيح أن الثورة اإليرانية لعبت
دورا يف تأجيج الزنعة اإلسالموية
داخل صفوف شعوبنا املغاربية

والعربية ،لكن هل الثورة اإليرانية

اكنت يه السبب؟ طبعا حني تكون
هناكثورةوتحجندامئاتغذياحلمل

لدى شعوب أخرى وجممتعات
أخرى لتكرار نفس السيناريو،
إلعادة نفس احلمل بتلك التفاصيل

اليت تمَ َّ هبا ،وهتيئة الزعمي يف

صورة شبه مطابقة للزعمي الذي
اكن يف الثورة اليت خيضت
من قبل إخل .توجد هذه الظاهرة

املمتثلة يف استيحاء واستلهام
مرشوع معني فالنجاح دامئا يكون

حمفزا للتكرار وخوض التجربة
املامثلة يف جممتعات وسياقات

أخرى ولصنع يوتوبيا ،ولكن هناك

طبعا –يف رأيي -عوامل أخرى

رمبا ثقيلة ،فاعلة ووازنة يه اليت
سامهت ،أكرث ،يف تأجيج الزنعة
اإلسالمويةيفجممتعاتنا،منتلك
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العوامل يه أننا عشنا دورة وطنية

التارخي ،وهذا القطار ليك تؤدي

نفسه داخل بالده ،فيتذكر تارخيه

ليربالية،وأحستجممتعاتنابأهنا
ُخ ِذلَت طوال هذه الدورات ،هناك

فيهتنازلعنبعضاخلصوصيات،

خشصيته اخلاصة ،وبعدما عاش

ودورة قومية ودورة يسارية ودورة

يف مرحلة معينة طبعا اكنت ترفع

تذكرته جيب أن تقدم دفرت محتالت
فيه قبول باقتصاد السوق بقدر
معني ،فيه قبول حبركة الذهاب

الشعارات الوطنية ،والشعارات
القومية ،مث ُحكمِ َ الناس مبنطق

والسلعواخلدماتبنياملجمتعات،

السوفيايت السابق ،ومبنطق

فهذا أدى شيائ فشيائ إىل تبلور

اليسار والتحالف مع االحتاد

واإلياب املتعلقة بانتقال األفاكر

فيه نوع من التبعية املتبادلة .إذن

األرض للفالح واملعامل للعامل
واقتسام الرثوة ،مث ُح مِ ُ
كوا مبنطق

طبعا املجمتعات اليت مل تستطع

األجنبية ،وهذه املرحلة أدت إىل

جين مثار العوملة ،أي بقيت عىل

االنفتاح وتجشيع االستمثارات
ليربالية مشوهة وتنايم اقتصاد

الريع والفساد .طبعا املرحلة
اليساريةلدىالبلداناليتعاشت،

حتت وقع شعاراهتا ،حتولت معليا
إىل رأمسالية الدولة ،واملرحلة

الليرباليةحتولتإىلمرحلةالقطط
المسانوإىلمرحلةالهنبومرحلة

الريع ومرحلة الفساد ،فاكن هناك
حاجة إىل مرشوع جديد وهذا

نوع من اهلوية العاملية المنطية.
ركوب قطار العوملة ،ومل تستطع
هامهشا ،رد فعلها مزيدا من

االنمكاش داخل هوياهتا الذاتية،
خصوصا مع اتقاد نزعة العدوان
ً
والسطوة اليت مورست بامس

تلك اهلوية املعوملة ،عىل اهلويات
احمللية مما أدى إىل أن اهلويات

احملليةحاولتأنتدافععننفهسا

قطارها ،وطبعا الذي ال يستطيع

ركوب ذلك القطار سيصبح خارج
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ما ،إىل الدين ،هذه العودة يه

يف مواجهة العوملة ،وهذه العودة
إىل الدين لدينا حنن أخذت طابعا

سلبيا ،ميكن أن تأخذ العودة إىل
الدين طابعا إجيابيا ،ولكن عندنا
أخذت طابعا سلبيا ،ماذا نعين

بالطابعاإلجيايبوالطابعالسليب؟

الطابع اإلجيايب هو عندما تكون

تلك العودة حمفزا لك لرتتبط
باآلخرين ولتتعاون مع اآلخرين

من هويات وديانات أخرى ،وليك

تتفاعل معهم وتكون قاد ًرا عىل
التأثريفهيم.أماالطابعالسليبهو

حيمنا تكون تلك العودة مربرا ليك

وهذا شاهدناه ،مثلًا ،عرب نوع من

موضوعية ال ميكن فصلها عن

عن ذاتيهتم وخصوصيهتم لركوب

مجيع املجمتعات عودة ،بنسبة

أساس تصفوي ،أي أنه ال ميكن

التشظي الذي أصاب مجموعة من

من الناس أن يتخلوا من يشء

االهمتام بالدين نرى ،حاليا ،يف

اآلخرين وتعادهيم وتعتربمه

املرشوع اجلديد لعبت فيه العوملة

دينامية التمنيط ،فالعوملة تتطلب

العامل حالة معينة تراجع فهيا

وعن بقاهئا بشلك أو بآخر ،يف
هذاالرصاعو َت َط َّر َف ْت،أحيانا،يف
حماولة الدفاع عن هويهتا الذاتية،

دوراأساسيا،ألنالعوملةكسريورة

اخلاص الذايت ،يتذكر عنارص

الدول وجعل مجموعات صغرية

فهيا تعود إىل هوياهتا األصلية،
فالعوملة تسري برسعة خطرية،
والذي اليستطيعمواكبة إيقاعتلك

العوملة ينمكش وينغلق ويقفل عىل

تقطع مع اآلخرين وليك تستعدي
ً
نقيضا لك ،وتتعامل معهم عىل
لك أن ُتوجد أو تكون مرشوعا إال
إذا مقت بالقضاء علهيم .وأيضا

العوملة وجدت أيضا يف سياق
أدى إىل ما يمسى ب”الفوىض

اخلالقة” يف العامل ،هذه الفوىض
اخلالقة ،ألنه يف العوملة أيضا

هناك يشء إمسه الالنظام ،العوملة

احتالل العراق ومقع االنتفاضة

بالرمغ من أهنا مازالت قادرة عىل

إىل حرية تنقل البضائع هناك،

هذا لكه دفع إىل ظهور هذه الدورة

ممكنا أن نقول بأهنا تعيش أوج

قامئة عىل الالنظام ،فباإلضافة
أيضًا ،ظاهرة الالنظام .فكرة

الفوىض اخلالقة أعطت حضايا،
يف األغلبية الساحقة من احلاالت
اليت وقعت فهيا الفوىض والفنت
واحلروب ،نكتشف بأن الضحايا

مه املسملون أوال قبل لك يشء،
باإلضافة طبعا إىل نوع من

التغول الذي ظهر لدى القوى
العمظى بعد انتصار الليربالية

املتطرفة والعودة إىل العسكراتية
واحلروب ،مما أدى إىل احتالل

دول إسالمية ،بعد أن كنا نعترب

بأن عهد االحتالل واالستعامر
انهتى ،وأصبح االحتالل يقدم

كوسيلة حلل املشالك ويمت هتميش
الوسائل اليت من أجلها وجدت
منمظة األمم املتحدة .هذه املنمظة
ُوجِ دت من أجل أن ال نلجأ إىل

احلرب ،مبعىن أن تكون احلرب

يه آخر يشء ،فإذا بنا نلجأ إىل
احلرب ،وحيمنا نلجأ إلهيا جند بأن
املجمتعات اليت تكون حضية هذه

التدخالت واحلروب واالحتالل،

يه املجمتعات املسملة ،فهذا خلق

شعورا باملظلومية لدى جممتعات
كبرية ،وأظن بأن ما وقع يف الرشق

األوسط اكن حامسا وخاصة

الفلسطينية والتغول الصهيوين.
اإلسالموية ،هناك من يعترب بأننا

يف بداية هذه الدورة اإلسالموية،
وهناك من يعرب بأننا يف وسط هذه
الدورة ،وهناك من يعترب بأننا يف

هناية هذه الدورة اإلسالمية .أنا
خشصيا اعترب بأنه حنن اآلن

ال ميكن أن نقول بأننا يف أوج
هذه الدورة اإلسالمية ،ملاذا؟ ألنه

–أظن-بأن هذه الدورة اإلسالمية
أصبحتتتلىقالرضباتوترتاجع

منذ أحداث  11شتنرب ،2001
أي منذ تفجري املراكز التجارية،
أظن أن تلك احلوادث شلكت

ريا
بداية الرتاجع ،ألن جز ًءا كب ً
من املجمتعات اليت تعاطفت مع

صعود هذه احلراكت اإلسالمية،
بدأت ختىش أن يتحول ذلك
التعاطفإىلتزكيةلإلرهاب،فعىل

لك حال وقع نوع من التشظي يف
هذه احلراكت ألنه مل يعد هلا ناطق
واحد ،مل يعد هلا صورة واحدة،

مل تعد تقدم لنا حملا واحدا ،مثاال
واحدا ،أمامنا المنوذج اإليراين

لكنأمامناأيضاالمنوذجالرتيك،
مثلًا ،عندما يكون هناك منوذج
واحد مسيطر تكون احلركة قوية.

إذن أظن أن احلراكت اإلسالمية،

االنتصارات االنتخابية ،مل يعد

قوهتا.
ما هي العنا�صر الأ�سا�سية التي
تفرت�ض �أنها يجب �أن تكون
حا�ضرة يف �أي ميثاق دميقراطي
� /إ�سالموي من �أجل القيام
مبادرة �أو طرح م�شروع �سيا�سي
م�شرتك؟

إذا ُق ِّد َر أن يمت االتفاق حول ميثاق

بني اإلسالميني والعملانيني ،أظن
بأن صياغة هذا امليثاق تتطلب
أوال من احلركة اإلسالمية أن ترفع

حتفظاهتاعىلالدميقراطية،عندما

ترفع حتفظاهتا أظن بأنه ميكن أن
نبدأ احلوار الرمسي ،هذا احلوار
الذي نأمل أن يصل إىل وضع
أسس لالنتقال الدميقرايط ،وبناء

جهبةهلذااالنتقال،اجلهبةستكون
جهبة عملانية إسالمية ،ولكن
هذا ال يعين بأن هذه اجلهبة يه

حزب أو يشء من هذا القبيل ،هذه
اجلهبة يه مكونات خمتلفة تتفق
عىل التأسيس ملتطلبات االنتقال

الدميقرايط ،من اتفاق عىل الدولة

املدنية وعىل امللكية الربملانية
وعىلاحلرياتواحلقوقمبفهومها
الكوين ،وخاصة حرية املعتقد،

حفرية املعتقد حرية أساسية
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مبعىن أن اإلنسان له احلق يف

يقبلوا بالتناوب وأن يستبعدوا تلك

هذه احلركة لن تتطور ،حصيح

هذا اإلنسان مسملا أو مسيحيا أو

السمل ،أي عندما يصلون فإهنم

صعب ،عسري ،ألنه عندما ينطلق

أن يكون له أي معتقد ،أن يكون

هيودياأوملحدا،فهذاليسجرمية.
أن ال تكون للخشص نفس القناعة

املذهبية والدينية والفكرية ،اليت
ألغلبية امجلاعة اليت يعيش فهيا،

ليس معناه أنه يف حالة إجرامية
وليس معناه أنه خمطئ ،إنه قام

بفعل يدخل يف باب االختيار ،وال
يدخل يف باب عدم املرشوعية.
علينا أن نعترب بأن أي اختيار من

هذه االختيارات مرشوع ،وهذا

يتطلب بأن نتعامل مع امللحد عىل
أساس أن له فكرة وله أن يقتنع مبا
شاء ،وليس لنا أن نعاقبه عىل ذلك،

وجيب أن نتيح فضاء عاما يحمس
له بالعيش معنا مثل بقية املسملني

الذين هلم قناعة إسالمية ،وال جيب
أن منس أيا من حقوق مواطنته

بدعوى أنه مثال ال يؤمن بالغيب أو
أنه ارتد عن ديانته األصلية وطبعا
هذا يتطلب صياغة مجموعة من
املواثيق ،خاصة ميثاق التعامل بني

األحزاب(ميثاق أخاليق) .يف هذا

امليثاق جيب مثال عىل العملانيني
أن ال يقبلوا بأن يتحالفوا مع

قوى استبدادية أخرى حلرمان
اإلسالميني من حقوقهم الطبيعية،

وجيب عىل اإلسالميني أيضا أن
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الفكرةاملعروفةوالقامئةعىلحسب

يرفضون اإلبقاء عىل مجموعة من
املكتسبات األساسية اليت عىل
أساهسا صعدوا ،ويرفضون-مكا

وقعيفمرص-بناءالتوافقالوطين
عىل أساس دستوري ،وحياولون

فرض دستور غالب عىل مغلوب،
واحلال أن االنتقال الدميقرايط

يستبعد دامئا فكرة دستور غالب
عىل مغلوب ويستحرض دامئا

فكرة الدستور التوافيق الذي

تتوافق هيلع مجيع األطراف وتلزتم

بتنفيذ بنوده يف املستقبل ،وطبعا
باإلضافة إىل هذا امليثاق جيب أن

يكون هناك برناجم لالنتقال فيه

نوع من اجلدولة الزمنية.

هل كل املكونات الإ�سالموية
يف

املغرب

نا�ضجة

اليوم

وهل

نحن

للدميقراطية؟

بحاجة �إىل حوار �إ�سالموي
�إ�سالموي� ،أوال ،قبل التوافق مع
املكونات الأخرى؟

أن احلراكت االسالمية تطورها

أي منا من ممارسة السياسة عرب
قاعدة أن لكامه هو لكام اهلل،
وأن خيول لنفسه حق احلديث

بامس اهلل سبحانه وتعاىل ،مفن
الصعب جدا أن يقبل التعامل

مع األطراف السياسية األخرى
يف الساحة السياسية بنوع من

التاكفؤ وعىل قدم املساواة ،ألنه

يعترب لكامها لكام برش ،ولكامه
هو لكام اهلل .يف احلقيقة هذا
املنطلق جيعل فكرة االنتقال

حنو الدميقراطية عند احلراكت
اإلسالمية أمرا صعبا ،ولكن مادام

يف املغرب هناك “البديل واألمة”
حركتان إسالميتان انتقلتا من

الشبيبة اإلسالمية ،مبنطلقاهتا
املعروفة ،ذات التوجه اإلخواين

القطيب املتشدد جدا ،إىل القبول

بامللكية الربملانية والدولة املدنية،
أظن بأنه ميكن أن نتومس خريا

يف بقية احلراكت ،عملا بأن املنشأ

أظنبأناحلركةاإلسالميةاليوميف

الصويفأيضاحلركةمجاعةالعدل

ً
أيضا،
ورمبا حنن اليساريون

كيف حنمك عىل هذه احلراكت اآلن

املغرب غري ناجضة للدميقراطية،
غري ناجضني مبا فيه الكفاية،

حصيح هذا هو احلال ،ولكن ال
ميكن أن نلعن املستقبل ونقول بأن

واإلحسان جيعل تطورها صعبا.

بأهنا غري مستعدة للدميقراطية؟

حنمك علهيا انطالقا من بقاء أو

اسمترار نوع من التحفظ عىل

الدميقراطية ،هذا التحفظ يأخذ

ميكن أن تقول بأن دولة خالفهتا

هيلع الناخبون .إذن حنن كنا

الترصحيبقبول الدميقراطية كآلية

تقول هبا “القاعدة” ،ممكن،

وكنا نتحدث عهنا حبنني ،لكن هذا

لدى حزب العدالة والتمنية صورة
ورفضها كفلسفة ،ويظهر عند

العدل واإلحسان يف ذلك الدفع

املسمتر بكون الدميقراطية يه

دميقراطيات ،الرتديد املسمتر
هلذا الدفع يفيد الرغبة يف
التحلل –رمبا -من بعض قواعد
الدميقراطية،حىتوإنقبلوابعض

قواعدهااألخرى،أوعىلاألقلهذا
التشبث بالدفع يفرس وجود الرغبة

يف زرع مؤسسات ال تنيمت إىل

جنس الدميقراطية يف اهلندسة
املؤسساتية ،الدميقراطية اليت

يريدون ،كيف ذلك؟ ،مثال يقبلون
االنتخابات ولكن ال يقبلون بنفس
امحلاسفصلالسلطاتواحلريات.

ال ميكن أن نعزل فصل السلطات
كآلية عن االنتخابات كآلية ،وال

ميكن أن نعزل االنتخابات عن
احلريات ،ألن االنتخابات نفهسا

جيب أن جتري يف جو من احلرية
ليك تكون منتجة وميكن أن نعتد

باإلنتاج الذي تفرزه ،وهذه احلرية

تنيمتإىلالسياقالكوينللحريات
املعروفة.

يه خمتلفة عن دولة اخلالفة مكا
ولكن مع ذلك الدمقراطية ال عالقة

هلا ب”دولة اخلالفة” ،والهترب
من حتديد اآلليات واملؤسسات

اليت ستقوم علهيا دولة اخلالفة،
وتأصيلها دميقراطيا ،معناه أن

املعنيني باألمر يعملون ،رمبا ،بأنه
ال ميكن تأصيلها دميقراطيا هلذا

يكتفون برفع شعار دولة اخلالفة.
اإلسالميونيعتربونالدميقراطية

بأهنا سلعة يبيعها اآلخر ،ومه إذا

قبلوا بعض قواعدها مفكرهني ،أي
أهنم فقط يقدمون تنازال لآلخر ،مفا

دامأهنمالزالوايمتثلونهذااملوقف
مفعناه أهنم مل يتقدموا يف اجتاه

الدميقراطية ،ألن التقدم يف اجتاه

الدمقراطية يكون عندما نعتربها

سلعتنا مجيعا واختيارنا مجيعا،
أيا اكنت مشاريعنا املجمتعية،

سواء اكن لنا برناجم اقتصادي
واجمتايع اشرتايك أو برناجم

اجمتايع واقتصادي ليربايل..

فكيفام اكن برناجمنا االقتصادي
واالجمتايع فإن الدميقراطية يه

الوعاء العام الذي ميكن من خالله

عندما تقول حركة ما بأهنا تنيمت

أن تتفاعل الرباجم ،وتتصارع

تتعارض مع الدميقراطية طبعا،

اعمتاد الربناجم الذي سيصادق

إىل فكرة “دولة اخلالفة” فإهنا

وتتبارى يف الساحة من أجل

نتحدث عن  20فرباير قبل قليل،
ال مينع أن نطرح السؤال بطريقة

عقالنية :لو حجنت  20فرباير يف

فرضجملستأسييسيفاملغرب،
هل اكن هذا املجلس التأسييس

سيكونمنطلقاالنتقالدميقرايط
يف املغرب؟ وهل اكن هذا املجلس

التأسييس سيقبل رأي األقلية
ويتعامل معه عىل أساس أنه
مرشوع ،وأنه ال ميكن أن حنرمه

من حقوقه بدعوى أنه أقلية ،أم أن
هذااملجلسالتأسييس،إذاتشلك

من أغلبية إسالمية ،فستعترب أن

“دولة اخلالفة” قامئة وأهنا جيب
أن تنفذها ،ألن تصويت الناس

عىلامجلاعةستفهمههذهامجلاعة
عىل أنه ورقة بيضاء ليك تطبق
مرشوعها حىت ولو اكن خمالفا

للدميقراطية ،وحىت ولو اعمتدت
عىل آلية من آليات الدميقراطية

من أجل الوصول إىل احلمك.
مجاعة العدل واإلحسان تطورها

بيطء ج ًدا ونأمل أن تتطور أكرث،
هناك عنرص جيعل هذه اإلماكنية

متوفرة ،هذا العنرص هو العزلة
واحملن اليت تعيهشا ،إهنا حتس

احلاجةإىلمديدهاإىلالعملانيني

للخروج من هذه العزلة ،ميكن هذا
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أن يكون مربرا أو سببا لفتح جمال

يف املجمتع املدين أو يف اليسار،

الوقتلهمرشوعجممتيعيساري

امجلاعة ليس فقط يف نوع من

آخر سيكتيف باملكتسبات اليت

صلبة اكملة ،من خالهلا تتبارى

للتطور .اجلانب الثاين هو دخول
العزلة ،ولكن يف نوع من الرتاجع،
ألن االندفاع والنفوذ الذي اكن

للجامعةيفاجلامعاتويفعددمن
األوساط ،بدأ ،نوعا ما ،ينحرس .ال

زالت قوية ،جيب أن نعرتف هبذا،
ولكن يه يف بداية الرتاجع ،وهذه

البداية ميكن أن تدفع إىل التفكري
يفإعادةجتديدخطاهبا.لكنجيب
االعرتاف أن القيادة آلت إىل وجه

مرتبطارتباطارتباطاوثيقابإنتاج
وتراث املرحوم الشيخ عبدالسالم

ياسني ،الذي هو العبادي ،ومنمت
إىل الصوفية بل أكرث انغامسا يف

املدرسة الصوفية .بيد أن حزب
العدالة والتمنية ،وأظن أن وجوده

يفاملواقعاحلكوميةسيدفعبهإىل

التطور ،ألنه سيظهر عىل األقل
تياران ،هناك تيار سيأخذ العربة

مماوقعيفمرصوتونس،وسيعترب

بأنه هيلع أن يقبل احلد األدىن

الدميقرايط وأن ميد يده للتعامل
مع العملانيني ،وأن يعترب بأنه رمبا
اكنت حركة  20فرباير ستكون يه
املدخلإىلانتقالدميقرايط،وأن

ال بديل له عن التحالف ،عىل قاعدة

برناجم االنتقال الدميقرايط  ،مع
القوى املستقلة والعملانية ،سواء
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عوض التحالف مع النظام .وتيار
حصلعلهيامنخاللهذاالتحالف

مع النظام ،ويعترب بأنه حقق غايته
املثىل وهذا سيبتعد عن اليسار
وعن العملانيني.

ما هي �أولويات الي�سار اليوم؟
الوحدة؟

الدميقراطية

الداخلية؟ مراجعة امل�شروع
املجتمعي وال�سيا�سي .وما هو
امل�شرتك الذي ال زال يجمع هذه
الأحزاب؟

خمتلف .حنن لسنا يف دميقراطية
املشاريعاملجمتعية،اليسارمطالب

مبهمتني مزدوجتني ،من جهة
إجناح االنتقال ومن جهة أخرى

الدفاع عن أطروحته اليسارية،

وعن حلوله اليسارية ملعضالت

االقتصاد والسياسة واالجمتاع
والصحة والتعلمي..إذن اليوم،

اليسار مرة أخرى جيب أن يعيد

استئناف ريادته الدميقراطية،

بطرح ما يعتربه برناجم االنتقال

أظن بأن هناك أربع أولويات،

وبالهسرعىلإجناحنواةاالنتقال.

البناء ،جيب أن نعيد بناء اليسار،

اليسار أن حيرض رشوط وضع

األولوية األوىل مكا قلت يه إعادة

لكن طبعا أية معلية إلعادة البناء
ال تعين البناء من الصفر ،حىت

األبنية اليت هتدمت ميكن أن نأخذ
أجحارها أو نأخذ بعض أسهسا

ليك نبين ،البناء اجلديد ال يكون
من عدم ،ولكن يف نفس الوقت

جيب أن يكون البناء جديدا ،يف
هندستهيفمطوحه،نوعاملستقبل
الذييرمسهلنفسه.األولويةالثانية

يه وضع برناجم انتقال ،طبعا
اليسار يف املغرب اكن دامئا له
مهمتان ،هو من جهة يرىع البناء

الدميقرايط ،وحيرض الرشوط

لالنتقال الدميقرايط ،ويف نفس

األولوية الثالثة ،يف نظري ،أن عىل
الربناجماالقتصاديواالجمتايع

اخلاص باالنتقال ،أي برناجم

اإلصالحاالجمتايعواالقتصادي

يف حده األدىن الذي يقبل به

امجليع ويفتح املجال لنوع من

التطبيع االقتصادي ،ونوع من
إخضاع االقتصاد للقانون ،ونوع

من بناء القواعد األوىل اليت تزحي

لك االختالالت ولك مظاهر العيوب
املرفوضة يف أي اقتصاد ،سواء
اكناقتصادااشرتاكيادميقراطيا
أو اقتصادا ليرباليا مثل استبعاد

الرشوة والريع والتبذير وإهدار
املال العام إىل غري ذلك .وأخريا

األولوية الرابعة لليسار يه

سياسية وليست ثقافية وأهنا هتم

اإلحساس بالهتميش وباضطهاد

وإعادة ربط مرشوعه باملستجدات

األمازيغية وبالتايل أهنا هتم

من مواطنته ألنه أمازييغ ،هو نوع

جتديد فكره وجتديد أطروحته،
وبالتقاط األسئلة اجلديدة اليت
طرحها التطور العوملي احلايل،

واالرتباط باحلراكت االجمتاعية.
�أين ت�صنف احلركة الأمازيغاوية
(هناك

�أمازيغ

�إ�سالمويني،

وهناك

�أمازيغ

قوميون

عرب،

وليرباليون،

ولذلك

وجب التمييز بني الأمازيع
( )Amazighsوالأمازيغاويني
( )Amazighistsهل هي
حركة ثقافية؟ حركة �سيا�سية؟
و�أين تتموقع يف احلراك
الدميقراطي؟

مصري األمازيغيني وليس مصري

الشعب األمازييغ واألمازيغيني

الذينيعيشوننوعامناالضطهاد،
ويف هذا اإلطار ميكن أن نؤطر

ومنوضع فكرة الشعوب األصلية
وفكرة “األبارتيد” ضد األمازيغ
اخل ،معناه أن هذا الفصيل يطرح

القضيةكقضيةاألمازيغينيوليست

قضيةاألمازيغيةوهدفهاألسايس

هو حماربة العروبة ،ويعترب بأن
العروبة من جهة واألمازيغية من
جهة أخرى ،ال ميكن أن تتساكنا
أو تتعايشا ،يعين أن وجودمها

معا مستحيل ويكون دامئا وجود

مرشوعاحلركةالثقافيةاألمازيغية

واحدة عىل حساب األخرى،

بأاكدير يف بداية التسعينات،

ختتلط لكها .وهناك طبعا الذي

املغربيةينطلقمناجلامعةالصيفية

باعتبارها يه اليت وضعت ما

ميكن أن نمسيه دستور احلركة

مها مكياء خمتلفة ،ال ميكهنا أن

يطرحها باعتبارها قضية ثقافية
وهوياتية ،بالنسبة له هوية لك

من الطرح الذي ال يغري وال يقنع

أغلبية الناخبني.

طبعا هناك من يرى بأن القضية
األمازيغية جيب أن تتأطر مضن
املرشوع الدميقرايط ،وهناك

من يعترب بأهنا تشتغل مبعزل
عن التناقض الرئييس بني

الدميقراطيني وبني االستبداد.

ما هي املراحل والتح�ضريات
التي يفرت�ض �أن متهد لبناء
كتلة دميقراطية �أو تاريخية؟
كيف ميكن تبئري امل�شرتك وبناء
الثقة؟
هناك يف العالقات بني األحزاب

السياسية أربع مراحل للعالقات:
احلوار ،التنسيق ،التحالف،

االندماج.
احلوار يكون بني أناس خمتلفني

الثقافيةاألمازيغية،وهذاالدستور
تقريبا ُطِّب َق ْت مجيع بنوده ،أي

وليست قضية األمازيغ ،بل قضية

التنسيق يكون يف نقاط مشرتكة،

الصيفية بأاكدير ،بل رمبا ذلك

مرشوع تسييس القضية الثقافية

وتستأهلالعملامجلايع.التحالف

بنود امليثاق الصادر عن اجلامعة
امليثاق اكن ينص عىل األمازيغية
لكغة وطنية ،وحنن اليوم وصلنا
إىل األمازيغية لكغة رمسية .طبعا

هناك فصيالن أو فريقان ،هناك
من يعترب بأن القضية يه قضية

املغاربة ،وأهنا قضية لك املغاربة،

األمازييغ مكواطن واالنتقاص

لك املغاربة .وهذا أدى إىل فشل
األمازيغية ،مفحاولة تأسيس

أحزابتعربعنالناخباألمازييغ
فشلت حلد الساعة ،هذا دليل عىل
أن الطرح املتشدد يظل حبيس

بعض النخب .االنطالق من وجود

ليك يبحثوا عن القواعد املشرتكة.
عندما نتفق عىل أهنا تستحق

يكون بناء عىل برناجم متاكمل.
واالندماجيكونعندمانتفقمجيعا

عىل إنشاء بنية واحدة ونصهر

ذاتنا يف اهلوية أو البنية التنظميية
امجلاعية انطال ًقا من االتفاق ليس
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فقط عىل برناجم بل ً
أيضا عىل

الذين يقبلون بقواعد الدميقراطية

بعض النتاجئ وبعض اخلالصات،

اآلن ميكن أن نقول بأن فدرالية

إىل اإلسالم املقاصدي وحنن إذا

أنيقومتوافقتارخيييفمنطقتنا

تتعاون مع حزيب األمة والبديل

أن جند بني اإلسالم املقاصدي

مرجعية فكرية ومذهبية.

اليسار الدميقرايط ،ميكن هلا أن
وأن يرشعا معا ،باإلضافة إىل

مكونات أخرى من املجمتع املدين،

وبرفع حتفظاهتم عهنا ،إذا جلأوا
رجعنا إىل املرجعية الكونية ،ميكن
املتنور من جهة ،وبني املرجعية
الكونية ،ما يؤسس لقيام زواج،

يف وضع نواة جهبة االنتقال

ميكن أن يؤدي إىل صيغ مقبولة

إسالمينيآخرينوعىلدميقراطيني

جوهر األسس اليت يبىن علهيا

الدميقرايط،وميكنأنينفتحعىل
آخرين .الدميقراطيون الذين

ميكن االنفتاح علهيم مه الذين

يتوفرون عىل استقاللية يف القرار
ونزاهة الوسائل ،واالقتناع طبعا

بالدميقراطية.

حترتم جوهر احلقوق وحترتم
االنتقال الدميقرايط ،سواء تعلق
األمر بقضية املثلية أو اإلجهاض
أو الربا أو حرية املعتقد ...ميكن

يف لك هذه األشياء اليت هلا عالقة

باحلريات أن نعترب بأن الدستور

والرشوط املطلوبة يف املكون

التونيس مثال ميكن أن ميثل مثال

–مكا قلت -عن الدميقراطية وأن

اخلالفات اليت قد تظهر بني هذه

اإلساليم هو أن يرفع حتفظاته

يقبلبأخالقياتالنقاشوباملواثيق
اليت جيب أن تربط مجمل الفاعلني

السياسينيالذينيقبلونبالتأسيس

النتقالدميقرايطويقبلونبتحديد
قواعد الرصاع بيهنام عىل أسس

سملية .وهناك يف نظري إماكنية
حلل من داخل اإلسالم أو من
داخل القراءة املتنورة املقاصدية

لإلسالم ،ميكن أن حنل-أظن-

مجيع املشالك اليت ميكن أن

تظهر كعوائق تباعد بني املكونات
املفرتضةهلذهاجلهبة.فاإلسالميون
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مرجعا أساسيا يف تدبري هذه

املكونات.
هل تعتقد �أن احلراك الذي
عرفه العامل العربي �سنة 2011
قد انتهى و�أ�صبح خلفنا �أم �سوف
ي�أخذ طابعا دوريا ال�ستكمال
عملية الإ�صالح؟ وهل �سوف
يكون الطرف الدميقراطي
�أقوى �إذا جنح يف ت�شكيل كتلة
دميقراطية قادرة على تتجاوز
ال�شعرات �إىل بناء ر�ؤية �سيا�سية
م�شرتكة؟
هذا احلراك ظهر اآلن أنه أعطانا

مهنا مثال ،ظهر بأنه من الرضوري
املغاربية والعربية بني صف

اإلسالميني وصف العملانيني،
وبأن هذين الصفني مها اللذين

ميثالنأساسالتناقضاألسايس
يف املرحلة السياسية الراهنة.

ثانيا ،طبعا من الدروس اليت
نستخلصها من احلراك يه أننا

جيبأنننتبهإىلدوراجليوش،اكن
هناك نوع من اإلمهال هلذا املعىط

يفالتحليالتاليتأعقبتمبارشة

صعود أو انتصار الثورة التونسية
والثورةاملرصيةيفإسقاطرؤوس
النظامني السابقني.

كذلك يف اخلالصة ،هو أن لدينا
جممتعان  :املجمتع احلايل الذي

نعيشه ،واملجمتع املقبل ،املجمتع
احلايل نعيش فيه نوعا من القلق

عىل مصريه ،جممتع املستقبل
مالحمه حتددت أو يه يف طور

التبلور .و يه موجودة يف جزء
من شبيبة املجمتع ،إذن شبيبة
املجمتع ،إذا شئنا ،مثال مرص

املقبلة يه مرص اليت اكنت
يف ساحة التحرير عندما اكن
األقباط واملسملون واليساريون
واإلسالميون

والليرباليون

حيرتمون اختالفاهتم ،واكن هناك

نوع من التعامل احلضاري واكن

هذا املرشوع وإىل تبين نوع من

شعار النضال الدميقرايط ،ولكن

العالية اليت جتسد ذلك الفضاء

وأنا أقدر القوة االنتخابية اليت

مع املواطن ،وبناء هذه العالقات

هناك نوع من العالقات اإلنسانية

الذي يشلك مرص املستقبل .وبني
االنتقال من مرص احلارض إىل

مرص املستقبل سيتطلب األمر
خطوات أخرى .احلراك الذي
اكن يف  2011خطوة ،لكن جيب
أن تكون هناك خطوات أخرى

لبناء االنتقال الدميقرايط ،ومن
خالصات هذا احلراك أننا البد
أن نتبادل التجارب بيننا ،والبد

لألنويةاليتحركتاحلراكيفهذه
املنطقة أن جتمتع إلعداد قاعدة

املواطنة اإلجيابية وطبعا أقول هذا

يتوفر علهيا اإلسالميون حبمك
كوهنم قوى جديدة علقت علهيا
اآلمال ،وكوهنم قوة اكنت مقصية

من اللعبة أو غري مندجمة فهيا

بالقدر الاكيف ،وكون أن لدهيم
نوع من الوضوح االيديولويج،
حىت وإن اكن يتعلق األمر بأجوبة

تبسيطية وبدائية فعىل األقل هناك
أجوبة واحضة ،حىت وإن اكن

ليس هلا حظوظ يف التنفيذ العميل
عندما نبدأ يف تزنيلها ،ولكن

للتصور ،وإذا كنت يف السابق قد

هناك أجوبة .أحيانا اليساريون ال

اليت جيب أن يتبناها اإلسالميون،

يقدمون تصورا عاما جمردا

أرشت إىل بنود دفرت التحمالت

يقدمون أجوبة ،اليساريون أحيانا

فإن دفرت التحمالت الذي جيب

من األجوبة عىل بعض األسئلة

بنود من مجلهتا ،مثال ،أن يرفض

ولكن يف مجيع األحوال ما أبرزه

أن يقبل به أيضا العملانيون له

البسيطة اليت يطرحها املواطن،

العملانيون التحالفمع االستبداد

احلراك هو أن اإلسالميني ليسوا

جهة ثانية جيب عىل العملانيني أن

منمظة،يكيفأنتكونأقليةمنمظة

ضد اإلسالميني من جهة ،ومن
يزنلوا إىل الشارع ،إىل الشعب

أغلبية املجمتع ولكن مه أقلية
ليك تستطيع اكتساح الصناديق

لتعبئته،لتنظميه،للتحاورمعه،حلل

وتستطيع أن تتحول إىل أغلبية

وفعالياته ،ألنه ال يكيف أن يكون

ليست يه أغلبية جممتعية ،ولكن

مشلكاته اليومية ،ملواكبة نشاطه
املرشوعالدميقرايطالذينطالب

به سلميا ،ولكن جيب أن نقنع به
الناس وندفع هؤالء الناس إىل دمع

انتخابية .األغلبية االنتخابية
األغلبية املجمتعية مل توفر لنفهسا

الوسائل ليك تتحول هبا إىل
أغلبية انتخابية .فال يكيف أن نرفع

جيب أن نعيد بناء عالقة جديدة
اجلديدة جيب أن يدفعنا إىل
االعرتافباألخطاءاليتارتكبناها

كيساريني ،إذا مل نكن قادرين
عىلاالعرتافبأخطائنا،وقادرين
عىل التحيل بنوع من التواضع،

وقادرين عىل تغليب املصلحة

الدميقراطية العامة ،فلن نتجاوز
ضعفنا احلايل ألن هذا يتطلب
منا كيساريني متعددي املشارب

ومتعددي التيارات أن نتفق،
مثلًا ،عىل مرحشني مشرتكني،

يف منطقتنا املغاربية والعربية
ليك يكون هذا املرحش قادرا عىل
منافسة املرحش اإلساليم ،فهذا

مترين جيب أن خيوضه اليسار
ليك يسامه يف إعطاء احلراك

الذي انطلق مع الثورة التونسية
إماكنات لالمتداد اخلالق املنتج
واإلجيايب يف جممتعاتنا ،وبذلك

نغري إيقاع الزمن ونبني بأنه آن
األوانلبناءالدميقراطيةوللتخلص

من احللول التجزيئية اليت تنهتي

مبنحنا ربع أو ثلث الدميقراطية،

وتبقينا بعيدين عن الدميقراطية
احلقيقية وبالتايل ال نعيش مثل
املجمتعات األخرى الدميقراطية.
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ن�صو�ص �إبداعية
قصص قصرية جدا

عبداللطيف احلاجي

ذكرى �أليمة
على ر�صيف املدينة امللوثة بال�ضجيج والدخان
التفتت النخلة نحو زميلة كانت تقف بالقرب منها قائلة:
�آه يا�صديقتي كم كنا خمطئني حينما اعتقدنا بخال�صنا من ت�سلق “الدرعي” �إيانا وقطعه لتمرنا و”جريدنا”
�أال ترين يا زميلتي �سوء احلال الذي �صار �إليه م�آلنا.
�أين التمر الذي يكلل وجودنا ويحفظ بقاءنا؟
�أين الهدوء الذي يحيط ف�ضاءنا والطيور التي ت�شدو لنا؟
مل جتبها زميلتها لكنها ت�أوهت وك�أنها ت�ستعيد مالمح ذكرى �أليمة..

انتظار
منقادون برغبة كامنة داخل الإن�سان..هاجر كل رجال القرية نحو املدينة.
وبرغبة يف نفو�س اللئام..تزوجوا هناك و�أجنبوا �أطفاال.
تلقوا تربية ع�صرية يف مدار�س املدينة و�سايرهم �أباءهم يف امل�سار..ال يعرفون النخلة التي كانت الأم املعطاء لآبائهم.
فيما الن�ساء يف القرية يحتفظن بالتمر يف اخلوابي منتظرات عودة �أزواجهن.

زحف

كان الزحف يف �أوجه نحو املدينة.
املدينة تختنق..
تختنق املدينة والأ�صوات تتعاىل باال�ستنكار
يف الربملان انق�سمت الأحزاب داخل نف�سها.
مناطق الزحف تعطي م�شروعية لزحفها ..ومناطق اال�ستقطاب ت�ستنكر ب�أعلى �صوتها..
يف منت�صف الطريق كانت زرافات الرمل املت�أخرة قد �سمعت باخلرب فانبطحت يف مكانها.
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شعر
احمد معطاوي
()1
ذات �صباح
 . .ع�شقت
فغدا ع�شقي يو�صل
ال�صباح بالع�شي
()2
و لقد ع�شقت
عاقال  . .و جمنونا
بكل جنون الوجود
بكل حكمة العدم
()3
نعم  . .ع�شقت
بدقة الرقم
برقة احلرف
ب�سحر الب�سمات
مبكر العربات
كرجل �شفاف
كرجل كثيف
كالليل . .كاليوم
()4
نعم  . .لقد ع�شقتك
كاحلياة  . .بالطول
بالعر�ض  . .مذ التقى
ذات �صباح
�شيء مني  . .ومنك �شيء

()5
ع�شقتك
�أر�ضا معطاء
امل�سك طينها . .و
الزعفران طيبها
. .و اليا�سمني
دعي اليا�سمني
دعي البيا�ض
دعي الأريج
كنهار يجليها
()6
ع�شقتك
لأخ�ضب بحناك
�سفري الدائم �صوب
النجوم  . .بح�صاين
العربي � . .أروم
�سرب رباك
()7
ع�شقت  . .ع�ساين
�أحظى على ذراك
الالئي بحجم ال�سماء
على موطئ قدم
و لو بحجم قطر الندى
()8
�أبوح لك  . .و �أبوح

�أبوح
لأحرتق �أكرث
()9
فامنحي ع�شقي
و بوحي  . .غدا �أف�ضل
�أو ال متنحي � . .إين
�أومن  . .بع�شقي و بوحي
()10
و الإميان
كما قد علمت
يبــــقى
رغم ال�صمت  . .رغم املوت
()11
( �أو ال متنحي)
لي�س تعــبــريي ذا
�سيدتي  -متردا -
لي�س خيالء
()12
الع�شق خال�صة َمـــ ْن
على عطاء
على �سخاء
حتى يفنى الزمــــــــن
� ..إين �أومن بع�شقي
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درا�سات
بنية األصوات الرسدية و دينامية التعدد اللغوي
قراءة يف رواية «حيوات متجاورة»

يعترب الاكتب املغريب دمحم برادة من بني أمه الروائيني العرب الذين ركزوا يف دراساهتم النقدية
عىل رضورة الزتام الروايئ خبلق عوامله الرسدية اعمتادا عىل تعددية األصوات الرسدية و عىل اختالفية
امللفوظ اللغوي للك صوت رسدي مهنا  .ذلك أن الرواية ال ميكن أن تتحقق عىل مستوى اإلجناز الفعيل
الفين املتاكمل يف غياب هذا التعدد األصوايت و اللغوي عىل حد سواء  .وقد اعمتد يف معلية تنظريه
هلذا األساس الروايئ عىل نظرية ميخائيل باختني يف جمال الرواية و شعريهتا .وذلك ملا تزخر به هذه
النظرية من غىن فكري و مجايل هائل  ،جعل لك من جوليا كريستيفا و تزفيتان تودوروف يركزان عىل
االستفادة مهنا يف أحباثهام املتعلقة بفن الرسد معوما و بالفن الروايئ عىل وجه التحدد .
من هنا فقد سىع الاكتب دمحم برادة يف لك رواياته إىل االلزتام هبذا املبدأ احلواري األساس
و جعله صلب اهمتامه الفين و امجلايل و حمور توجهه الروايئ .وهو هبذا يكون مضن مجموعة من
الروائيني العرب الذي أخرجوا الرواية العربية من همينة الصوت األحادي الذي غالبا ما يكون معربا
عن فكر الاكتب الروايئ ذاته و ناطقا باإليديولوجية اليت يتبناها يف أطروحاته  .و لقد اكنت رواية
“لعبة النسيان” بداية هذا التوجه الرؤيوي ،يف مسار الاكتب دمحم برادة الروايئ  ،الذي ينطلق من
أجل كتابة رواية عاملة متتلك محولة ثقافية متعددة ومتنوعة ،وليس جمرد رواية هدفها احليك اخليط و
التعبري عن القضايا الكربى أو الصغرى من خالل وجهة نظر واحدة و وحيدة .
إن الاكتب دمحم برادة وهو يشيد عوامل رواياته هاته يقوم بعملية التشييد الروايئ وفق كتابة روائية
متعددة الرؤى.فهي ال تثق بسارد واحد و ال جتعل الرسد يسري متنامغا مع ذاته .إهنا  ،أي الكتابة
الروائية ،تبين عواملها انطالقا من الاليقني  ،من كتابة الشك بشلك واع و إعادة كتابته  .وهو ما مينح
هلا سعة الرؤية و رحابة الداللة.
و بغية توضيح ذلك سنقف عند رواية “حيوات متجاورة”  ،ويه من بني أمه روايات الاكتب  ،متناولني

األصوات الرسدية فهيا و التعدد اللغوي املشيد لعواملها الروائية .

يف هذه الرواية جند ،و ذلك منذ العنوان الذي هو “حيوات متجاورة” ،أن هناك ترصحيا بتعددية

العوامل الروائية املتناولة يف هذه الرواية  ،فلكمة “حيوات” تشري باكمل الوضوح إىل أن هذا النص
الروايئ لن يقترص عىل احلديث عن حياة واحدة  ،و بالتايل يمت طرح التساؤل من لدن املتليق عن نوعية
هذه احليوات اليت ستقدم إليه  ،ومبارشة و منذ الوهلة األوىل كذلك يعرف بأن هناك خيوطا حياتية تربط

بيهنا  ،يتجىل ذلك أيضا يف العنوان  ،عن طريق وصف هذه احليوات بصفة معينة يه “ متجاورة” .
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د :نور الدين حمقق
وهو ما يدفع هبذا املتليق إىل الرغبة يف معرفة نوع هذه املجاورة و خصوصيهتا ،وهو ماال ميكن
له معرفته إال من خالل قراءة الرواية كلك.

تتحدث الرواية عن ثالث خشصيات كربى فهيا .خشصية “ نعمية آيت هلنا” اليت حييل امسها

دالليا إىل النعمة و اهلناء  ،و خشصية “ولد هنية”  ،ويه خشصية تلتيق عىل مستوى داللة االمس

مع الخشصية السابقة يف حقل “اهلناء”  ،مث خشصية “عبد املوجود الواريث” اليت يويح امسها
عىل مستوى الداللة بالتواجد القوي و بوراثة هذا التواجد القوي يف ذات اآلن  .ويه أمور سنجد
أن عامل الرواية ياكد يؤكدها بالنسبة هلاته الخشصيات الثالث لكها  .مما يدفعنا إىل القول بأن

الاكتب دمحم برادة قد اختار هذه األمساء أو قام بنحهتا من أجل التعبري هبا يه األخرى معا

يريد الوصول إليه أو لنقل ما يريد بناءه انطالقا مهنا من دالالت واقعية و رمزية عىل حد سواء.
تؤطر خشصية “نعمية آيت هلنا” من خالل مرسودين  ،أحدمها براين  ،مبعىن أن الذي يقدم

صورهتا يف هذا املرسود هو سارد آخر خيتلف عهنا  ،وهو يقدمها طبعا بضمري الغائب  ،و
ثانهيام جواين  ،مبعىن أن الخشصية ذاهتا  ،نعمية آيت هلنا” يه اليت تتحدث فيه عن نفهسا ،
مستعملة مضري املتلكم .و املرسودان معا يتاكمالن لمينحا لخشصية “نعمية آيت هلنا” حضورا
روائيا قويا داخل النص الروايئ باعتبارها خشصية فاعلة يف جمرياته بشلك أساس  .فاملرسود

األول مينح لملتليق إماكنية االقرتاب من عامل هذه الخشصية ،لكن املرسود الثاين اخلاص هبا

هو الذي يقوم بتقدمي هذه الخشصية بكثري من التفصيل و العمق .وهو الذي جيعل املتليق يتعرف
عىل هذه الخشصية يف لك تناقضاهتا و يف لك غناها الواقيع و الرمزي معا .
تقول”نعمية آيت هلنا” ويه حتيك عن ذاهتا ما ييل  “ :أنت تريدين أن أحيك تفاصيل حيايت منذ
الطفولة  ،لكنين غري مقتنعة  ،مثلك ،بوجود خيط رابط بني مراحل معرنا ،باألحرى  ،هناك منعرجات و
حلظات ال ندرك كهنها كأمنا تسقط من فوق و تتحمك يف دفة املسار .لذلك ال أريد منك أن تستخلص
توجه مسليك ،إذ كثريا ما فعلت أشياء متناقضة ،متضادة “  .إن خشصية “نعمية
الدوافع اليت ّ
آيت هلنا” حني يمت منحها سلطة احليك عن حياهتا ،فهي تقوم حبكهيا اعمتادا عىل صوهتا الرسدي
اخلاص  ،حبيث نالحظ أهنا متتلك لغة خاصة هبا تسري و تش ّيد وفق جتربهتا داخل النص الروايئ
ووفق ثقافهتا أيضا  ،وهو ما جيعل من صوهتا الرسدي صوتا مقنعا بصدقه الفين و بتعبرييته
العدد  30ال�سنة الثامنة 2014

43

عنخشصيهتا،حبيثيغيبصوت
السارد املفرتض املتحمك يف دفة
الرسد الروايئ اللكي ،إن عىل
مستوى الرؤية أو عىل مستوى
التعبري اللغويني هذه الرؤية ،مما
مينح للنص الروايئ قوته
يتجىل لنا هذا األمر أيضا
حني مينح هذا السارد ذاته سلطة
الرسد لخشصية روائية أخرى
يه خشصية “ولد هنية”  .هذه
الخشصية اليت تعرب عن ذاهتا
انطالقا من مستواها الثقايف
اخلاص.فهي ال تتورع عن احلديث
بلغهتا العامية ،والسارد يحمس
هلا بذلك ،مما مينح للتعدد اللغوي
داخل الرواية قوة احلضور بشلك
الفت .ويه جتربة سبق للاكتب
دمحم برادة القيام هبا يف روايته
األوىل “لعبة النسيان” أيضا .
يقول “ولد هنية” ما ييل  “ :أنا
معري ما حكيت حيايت ليش حد
أو حىت لرايس .مناين غادي نبدا و
ش ّ
ال ما نتفكر ؟ تيتخص يش واحد
يكون عارف حيايت و يبدا ّ
يفكرين
و أنا نمكل .أما اآلن غادي نبدا ن ّقز
من حاكية الخرى .أنا غري حمشت
م ّنك عىل ود انتا عزيز ّ
عيل ”....
أما خبصوص خشصية “عبد

املوجود الواريث” فإن السارد

يقدمها عن طريق إجراء للسارد
املشارك يف األحداث حوارا معها،

وعن طريق هذا احلوار مينح

السارد هلذه الخشصية فرصة

44

العدد  30ال�سنة الثامنة 2014

التعبري عن ذاهتا و حاكية حياهتا.

يقول “عبد املوجود الواريث” يف
ثنايا هذا احلوار ،بعد أن طلب

من السارد إيقاف آلة التجسيل
 ،ما ييل  “ :عندي يرتبط معىن

احلياة بالطفولة  :تدليل أيم يل ،
تقليد نطق اللكامت  ،تعلمّ امليش،
أيام الزناهة يف جنانات فاس،

ومداعبة بنات العائلة اليت أيقظت
غريزة اجلنس عندي مبكرا ...أقول
لك حىت ال أطيل بأن الطفولة و
بداية الشباب زرعا ّ
يف اإلحساس
باحلياة يف مشوليهتا و اليت اكنت
تبدأ عندي بالتعمل و اكتشاف املتعة

واإلحاطة ببعض ما اكن متاحا لنا

من احلضارة الغربية ”...
إن هذه الخشصيات الثالث
اليت تؤثت عامل النص الروايئ و
تشلك أحداثه مضن بوتقة روائية
متاكملة حصبة خشصيات روائية
أخرى مساعدة أو معاندة ملسارها
الرسدي قد استطاعت أن تعرب
عن كياهنا الواقيع  /التخيييل
اعمتادا عىل تعدد لغوي ممزي ،
مينح للك مهنا صوته الخشيص
ورؤيته الوجودية اخلاصة  .مكا
أن معلية تأطري هذه األصوات
الرسدية الثالثة بتعدد لغوي
يرايع خصوصيهتا قد منح
للرواية قوة تعبريية و مجالية .
باإلضافة إىل أن السارد وهو
يقوم بذلك سىع أيضا إىل تشكيل
رؤية رسدية كربى تقوم بوظيفة

احليك و التعليق سواء عىل رسد
هذه الخشصيات من جهة أو عىل
األحداث اليت تقدمها يف رسودها
من جهة أخرى .يقول السارد ،ولك
أهيا القارئ أن حتدد من يكون،
“أمضيت زمنا غري قليل
ما ييل
ُ
يف حصبة ثالث حيوات متجاورة
ال تاكد تلتيق عند يشء مشرتك
 ،و أنا عاجز عن أن أميزّ بني
“احلقييق” و “املتخيل” ،ألن
ذاكريت امتألت بقصص تلك
الخشوص اليت باتت أشبه ُ
بكوى
أطل عربها عىل عامل أكرث رحابة
يبدو لك يشء داخله متحراك ال
يستقر عند حال .متاهيت معها
عرب حنني تولّدت سياقاته يف
أجواء أوحت يل أنين عايشهتا
مثملا عايشهتا تلك الخشصيات”.
هكذا تكون هذه الرواية ويه

تقدم لنا هذه الخشصيات الروائية

وحيواهتا املتشابكة قد حجنت يف

تقدمي عامل روايئ غين بالتعدد
و االختالف و ميلء باحلياة .تلك
احلياة اليت تعرب عن الرصاع
وعن الرغبة يف جتاوزه بعد صهره

يف طياهتا .مكا أهنا قد حجنت

يف صياغة رسد روايئ حدايث

ينبين عىل الاليقني  ،و يتشيد وفق
مساراترسديةمتبانيةوبعيدةعن

الرؤية األحادية و الرسد اخليط .
 -دمحم

برادة

“ :حيوات

متجاورة” .نرش الفنك  -الدار

البيضاء . 2009.

الكتب ال�صادرة عن مركز مدى
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درا�سات
من أجل ديداكتيك فلسفي جهوي مطابق
 1-الديداكتيك الفلسيف بني املامرسة والتنظري:

ميكن المتيزي بني التنظري للديداكتيك الفلسيف وبني ممارسته؛ وقد يكون هذا التنظري صادرا عن

املامرسة الفصلية الواقعية لصاحبه املنظر ،وهنا يكتسب التنظري مصداقيته انطالقا من املامرسة
نفهسا ،فمتنحه القوة واملرشوعية ،أما إذا مل يكن التنظري مسبوقا باملامرسة الذاتية لصاحبه ،فإنه قد

يكون منطلقا من ممارسة غريه ،ويف هذه احلالة الثانية تنقص مصداقيته وتضعف ،ألنه يكون تنظريا
ضبابيا وفيه الكثري من املجازفة والتخمني .أما إذا اكن التنظري الديداكتييك الفلسيف مفتقدا ألية

ممارسة أو جتربة فصلية يتخذها مكنطلق له ،فإنه ال ميكن أن يكون إال تنظريا فارغا وأجوفا ،ومفتقدا

لملعىن الديداكتييك أصال ،ويف أحسن األحوال قد يكون تنظريا منقوال ومأخوذا عن الغري ،وهذا ما
جيعله مفتقدا لألصالة واإلبداع ،ويكون لصاحبه فقط فضل النقل واالستنساخ.

وإذا اكنت هذه يه أحوال التنظري الديداكتييك الفلسيف معوما ،فإن ممارسته قد تنطبق علهيا حالتني؛
حالة من ميارس وال يكتب عن ممارسته ،وهذه يه أحوال معظم املدرسني عندنا يف املغرب ،ويف بايق

البلدان يف ما نعتقد ،ومن شأن هذا الوضع أن جيعل التجربة الفصلية حبيسة احلجرات الدراسية،
وحيرم اآلخرين من االستفادة مهنا ،مكا ال يستفيد مهنا التنظري الديداكتييك نفسه الذي حيتاج إىل

التجارب الفصلية الفعلية ليك يمنو ويزدهر .أما احلالة الثانية لملامرسة الديداكتيكية ،فهي حالة من

ميارس ويكتب عن ممارسته ،ويه احلالة اليت نعتقد أهنا تنطبق عىل ما مقنا به يف كتاب “حماورات
فصلية يف تدريس الفلسفة” ،بل وما مقنا به أيضا يف حتليلنا للعديد من النصوص الفلسفية يف كتابني

سابقني مها“ :جمزوءة اإلنسان” و”جمزوءة الفاعلية واإلبداع” .مفا مقنا به يف هذه الكتب الثالثة هو

أننا جعلنا التجربة الفصلية تتحدث عن نفهسا ،وجعلنا الديداكتيك يتحدث عن نفسه ،بشلك مبارش

وبدون وساطة ،ألننا نعتقد أن الديداكتيك يتضمن يف تلك “احملاورات” والتجارب الفصلية اليت مقنا

بتصويرها عن طريق حتري الكثري من الصدق والواقعية .وهكذا ميكن للدارس أوالناقد أواملنظر يف
جمال ديداكتيك الفلسفة أن ينطلق من تلك التجارب املبثوثة يف الكتب املذكورة آنفا ،ويستخلص مهنا

اخلالصات النظرية أو القواعد الديداكتيكية ،واليت عرب عهنا املدرس بشلك تلقايئ وعفوي انطالقا من
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بقلم :حممد ال�شبة
موهبته ،وهو خيوض مغامرة التجربة الفعلية املتعلقة بتدريس الفلسفة.

 2-يف مزايا تقامس التجارب الفصلية:

وهكذا ،وانطالقا من إمياننا بأمهية االنطالق من املامرسة إىل التنظري ،فقد دعونا يف مواضع
كثرية من كتاباتنا الديداكتيكية إىل تقامس التجارب الفصلية بني مدريس الفلسفة .فقد الحظنا

أن معظم هؤالء املدرسني ال يتجرؤون عىل نرش جتارهبم الفصلية والبوح هبا ،ويظلون يتعاركون
مع املشالك اليت يطرحها تدريس الفلسفة بشلك منعزل مع تالمذهتم .وقد تبني لنا أن هذه العزلة

ال ختدم األحباث يف الساحة الديداكتيكية املغربية ،ولذلك فقد دعونا إىل تقامس التجارب الفصلية

من خالل نرشها ورقيا وتعممي االستفادة مهنا .وقد مقت خشصيا بتطبيق هذا املبدأ؛ فقمت مثال

بنرش بعض جتاريب الفصلية املتعلقة بتحليل النصوص أو الوضعيات املشلكة أو مهنجية الكتابة
اإلنشائية الفلسفية أو غري ذلك .ويظل اهلدف األسايس املتوىخ من فكرة التقامس هاته ،هو إغناء
الساحة الديداكتيكية وخلق حوار بني خمتلف التجارب ،حىت يكون بإماكننا أن نتخذها كأساس

صلب لوضع قواعد ونظريات تتعلق بقضايا وإشاكالت الديداكتيك الفلسيف.

ورمبا أن اجلرأة عىل تقامس التجارب الفصلية ،تتطلب من املدرس قدرا غري قليل من التحيل

بالجشاعة الفكرية .ولذلك عىل مدرس الفلسفة أن يكون جشاعا ،وهذه الجشاعة نأخذها من

الفالسفة أنفهسم .وقد نستحرض هنا جشاعة سقراط يف بوحه بأفاكره يف األماكن العمومية ،ويف

ساحة احملامكة أمام القضاة ومعوم الناس ،وتشبثه مبا بدا له أنه حق ،وجشاعة الفيلسوف معوما

وجرأته عىل ممارسة التفكري النقدي واحلر .ولذلك ميكن استلهام هذه “الجشاعة الفلسفية” ،من

أجل ممارسة “جشاعة ديداكتكية” تمتثل يف إقدام مدرس الفلسفة عىل البوح بتجاربه الفصلية
وتقامسها مع اآلخرين ،ليك ختترب نفهسا من خالل النقد الذي ميكن أن يوجه هلا من طرف

جتارب أخرى ملدرسني آخرين .وهذا النقد املتبادل بني خمتلف التجارب هو الذي من شأنه أن

يقوي لك جتربة ،ويسامه يف تطويرها والدفع هبا حنو األمام ،مما سينعكس بشلك إجيايب وال
شك عىل الساحة الديداكتيكية الفلسفية املغربية ،ويعمل عىل إغناهئا وانتعاهشا.
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وحنن نرى أن عىل مدرس الفلسفة

تحمسباستفادةلكجتربةمنبايق

أميا حرص ،هلذا السبب أو ذاك،

اآلخرين ،حىت ولو تعرضت

النقدي واالختاليف بني خمتلف

مع تالمذته ،وال يتجرأ عىل توثيق

أن يتبادل جتاربه الفصلية مع

للنقد ،ألن هذا النقد إجيايب.
فلك جتربة فصلية يه جتربة

نسبية ،قد تتضمن عنارص قوة
وعنارص ضعف .ولذلك ،فالنقد

الذي سيوجه هلا سيسامه وال
شك يف جعلها تتجاوز ضعفها
وثغراهتا،ليكيعملصاحهباعىل

تطويرها انطالقا من املالحظات
أو االنتقادات اليت ستوجه هلا من

قبل بايق املدرسني واملهمتني .ومن
هنا فالنقد يقوي التجربة الفصلية

وال يضعفها .وهلذا السبب فقد
اعتربناه نقدا إجيابيا ،من شأنه

أن يجشع مدرس الفلسفة عىل

البوح بتجاربه الفصلية ،وليس
التكمت علهيا .فيف البوح واالنفتاح

قوة وتقدم ،ويف التكمت واالنغالق
ضعف ومجود.

التجارب األخرى .وهذا احلوار
التجارب ،هو الذي ميكنه أن

جيعلنا نصل إىل مستوى التنظري

والتقعيد الديداكتييك ،حبيث يمت

التوصل إىل هذا التنظري بشلك
استقرايئوواقيع،ويكونتنظريا

مستندا إىل دعامئ قوية ومتينة.
ومن هنا فنحن نعتقد أن التجارب
الفصلية يه منطلق بناء األفاكر

الديداكتيكية،

ويه

معيار

صالحيهتا يف نفس الوقت .مفن

ال ميارس داخل الفصل الدرايس
ال ميكنه أن ينتج سوى أفاكرا
فارغة وجوفاء .ولذلك دعونا إىل

تقامس التجارب الفصلية من
منطلق رغبتنا يف إغناء الساحة
الديداكتيكية املغربية بتجارب

حملية ملدرسني مغاربة ،ألن تطوير
الديداكتيك الفلسيف ال ميكن أن

مكا أن من شأن تقامس التجارب

يمت فقط بنقل واستنساخ التجارب

أن خيلق ترامكات يف الساحة

احمليل الذي يستند عىل الواقع

الفصلية بني مدريس الفلسفة
الديداكتيكية املغربية ،وهذه
الرتامكات يه اليت من شأهنا أن

تأيت بأمعال نوعية فميا بعد .فنحن
نؤمن أن تبادل التجارب الفصلية،
من خالل توثيقها والكتابة عهنا
ونرشها عىل نطاق واسع ،هو

الذي من شأنه أن خيلق ترامكات
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األجنبية ،بل ال بد من اإلبداع

التعليمي املغريب ،ويرتكز عىل
طبيعة املامرسة الفصلية املغربية
نفهسا .ولذلك ،فقد الحظنا غيابا

ملثل هذه الكتابات الديداكتيكية
املرتكزة عىل التجارب الفصلية
يفالساحةالديداكتيكيةالفلسفية
املغربية .فاملدرس املغريب حيرص

عىل أن يشتغل يف “رسية” تامة

جتاربه وإطالع اآلخرين علهيا من
خاللنرشها يفمقاالت وكتب .ولو

جترأ املدرسون عىل اإلقدام عىل
مثل هذا العمل ،فسيكون مفيدا
وال شك للساحة الديداكتيكية

الفلسفية املغربية ،ألنه سيخلق

حوارات بني خمتلف التجارب
وسيجعل لك جتربة تفيد وتستفيد
من بايق التجارب األخرى .مكا
أن هذا الرتامك هو الذي من شأنه
أن يأيت بتجارب نوعية يف ما بعد،

وهو الذي بإماكنه أيضا أن ميثل

األرضية الصلبة للتنظري والتقعيد

الديداكتيكيني.

 3التجربة الفصلية يه منطلقاإلبداع يف ديداكتيك الفلسفة:

إننا نؤمن أن اخلربة واملامرسة
العملية داخل الفصل الدرايس،

يه منبع وأساس لك قول يف
ديداكتيك الفلسفة .وهذا ما من
شأنه أن يتيح لملامرس املغريب أن

يبدع أفاكرا ونظريات ديداكتيكية
انطالقا من التجربة الفصلية

املغربية نفهسا ،عوض أن يكتيف
بنقل ونسخ واجرتار نظريات

مستوردة من واقع تعليمي ومن
جتارب أخرى مغايرة .وهذا ال

يعين بطبيعة احلال االنغالق وعدم

التفاعل مع جتارب اآلخرين ،بل

التجارب األخرى فيجعله دوما يف

مادام أن التجربة الفصلية يه

حبس نقدي ،وحمامكهتا انطالقا

ندعو إىل اختاذ التجارب الفصلية

قميا وأفاكرا ونفسية محتل آثار

ولعل إمياننا بأمهية نقل ما

فإن هذا ال يعين السقوط يف

سبق أن أكدنا أن املتعمل هو الطرف

من أجل إطالع اآلخرين علهيا،

لك جتربة أن تكون قادرة عىل

يتعني حماوراهتا والتعامل معها
من جتاربنا اخلاصة.

حيدث داخل الفصل الدرايس
هو الذي جعلنا نتوىخ الصدق

ما أمكن ذلك يف نقل بعض
جتاربنا والكتابة عهنا .ومادامت

“الاكمريا” يه أصدق وسيلة لنقل
احلدث الواقيع ،فقد حاولنا أن
جنعل الرياع اكمريا فيديو تنقل

مستوى التقليد والتبعية .وإذا كنا
كأساس لإلبداع الديداكتييك،

الفوىض النسبوية ،بل إن عىل

تربير نفهسا بشلك معقول ،وذلك
انطالقا من التحاور واالحتاكك

مع جتارب أخرى .وهذا احلوار
االختاليف والبناء هو الذي بإماكنه

أن جيعلنا نصل إىل خالصات

نظرية وتقعيدات ديداكتيكية عامة،

ما جيري يف الفصل الدرايس!

تكون مربرة انطالقا من التجارب

ندل هبا عىل القمل أو الرياع الذي

مستوردة “بالعملة الصعبة” من

وقد استعرنا الاكمريا هنا ،ليك

الفصلية املغربية نفهسا ،وليست

حناول أن جنعله يعرب عن جتاربنا

اخلارج!!

مبا تقوم به آلة الاكمريا!

الدرايس هو الذي يعترب احملك

الفصلية بصدق وواقعية ،شبهية

املغريب حارضة فيه ،حبيث ميكنه
انطالقا من اجهتاداته احمللية
أن يصل بأفاكره إىل مستوى

الكونية .فاإلبداع الذايت إذن هو
ما يصنع المتزي وجيعل صاحبه

يسامه يف الكونية ،أما استنساخ

أساليبه وطرائقه حبسب نوعية
وطبيعة ذلك املتعمل نفسه .وهو
أيضا ديداكتيك يح ،ألنه نابع

من جتارب فصلية حية وطازجة

ومفعمة حبياة املتعملني أنفهسم؛

مادام أنه ال ميكن للدرس الفلسيف

سوى أن يستحرض احلياة أثناء
إجناز املدرس ملختلف العمليات
واخلطوات الرضورية لبناء درسه.

ويه طبعا حياة املتعملني أنفهسم

األفاكر

الديداكتيكية والتقعيد هلا ،هو

ملسة املدرس واملبدع الديداكتييك

وهلذا يتلون هذا األخري وتتنوع

جيعله وال شك ديداكتياك حركيا

مناسبة البتاكر أفاكر أخرى

“الديداكتيك اجلهوي” الذي تكون

األمه واألسايس يف الديداكتيك،

وهكذا فالعمل داخل الفصل

مكا أن إمياننا بأمهية التجربة

الذي جعلنا ندعو إىل نوع من

املجمتع الذي يعيشون فيه .وقد

وليست أية حياة أخرى .مكا أن

احلقييق

الفصلية احمللية يف إبداع األفاكر

جتربة مع تالميذ مغاربة ،حيملون

لصالحية

الديداكتيكية ،مكا يعترب أيضا

جديدة .وهلذا يبدو أن أفاكر

الديداكتييك تأتيه وهو يعمل!

متزي الديداكتيك الفلسيف باحلياة
ومتجددا ،يطور طرائقه ويراجع

أساليبه بشلك دامئ ومسمتر،
وذلك باختالف طبيعة املضامني
واحملتويات الدراسية طبعا ،ولكن

ولذلك ،فقد حاولنا من جهتنا أن

باختالف طبيعة التالميذ أنفهسم

مغربيا ،فيه ملسة األستاذ املغريب.

وإذا اكنت املادة املدروسة واملتعمل

ننتج “ديداكتياك حيا” ،ديداكتياك
حفيمنا نستند إىل التجربة

الفصلية ونتخذها مكنطلق للكتابة
الديداكتيكية ،فإن هذا الديداكتيك
ال ميكنه إال أن يكون مغربيا،

أيضا.

الذي تتجه إليه هذه املادة ،يؤثران
يف املامرسة الديداكتيكية لملعمل،
فإنه ال ميكن هلذا األخري سوى أن

جيسد ملساته وبصامته اإلبداعية
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يف جعل هذه املادة الدراسية قابلة

وليس العكس .وقد شهبنا ذلك

املدرس مواهب التالميذ أيضا،

اإلبداع الذي يراهن فيه صاحبه

اجلاهيل؛ حيمنا أبدع شعره

اللوحة الفنية لدرسه الفلسيف .فقد

لالكتساب من قبل املتعمل ،وهو
عىل موهبته من جهة ،وعىل تكوينه

املعريف من جهة أخرى.

حبال الشاعر يف العرص العريب

انطالقا من موهبته وقرحيته،
ودون االنطالق من قواعد معينة،

 4-املوهبة يه اليت تصنع

وبعد ذلك جاء النقاد والدارسون

وإذا كنا نؤكد عىل املبدأ الذي

قواعد يه عبارة عن أوزان وحبور

منطلق أي تنظري ديداكتييك،

موهبة الشاعر ،يه اليت أبدعت

القاعدة الديداكتيكية:

يرى أن التجربة الفصلية يه
فإنه ميكننا أن نؤكد عىل مبدأ
آخر وهو أن إبداع هذه التجربة

نفهسا حيتاج إىل موهبة املدرس؛

ألن التجربة الفصلية ال ميكهنا
أن تكون خصبة وممثرة ،وال

ميكن أن تصلح كأساس لإلبداع

الديداكتييك إذا مل تستند يه
نفهسا إىل ما ميتلكه املدرس
نفسه من قدرات ومواهب يف

التدريس .مفوهبة املدرس تتفاعل
مع جتاربه الفصلية ،ليك يشلكا

معا مصدر اإلهلام أثناء الكتابة

الديداكتيكية .وهكذا بدل أن
نستورد أفاكرا ديداكتيكية يه من
إبداع اآلخرين ،ميكننا حنن أيضا

استنادا إىل مواهبنا وجتاربنا
أن نبدع أفاكرنا اخلاصة بنا،
واليت ميكن أن نفيد هبا اآلخرين

ونتحاور معهم انطالقا مهنا.

وهكذا اعتربنا أن املوهبة يه
من يصنع القاعدة الديداكتيكية،
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ليك يكتشفوا ما اكتشفوا من
وتفعيالت .وهكذا ،فاملوهبة هنا،

وليس موهبته فقط ،من أجل رمس
كنا يف البداية نطلع عىل أمعال

الديداكتيكيني الفرنسيني ،وبعد
ذلك نسينا لك يشء!! ألن عىل
الشاعر املبدع أن حيفظ أشعارا

وقصائدا ،وبعد ذلك ينىس لك

يشء ،ليك تبدأ املوهبة.

ومن هنا ال ميكن لإلبداع

القاعدة يف األصل ،أما الدارسون

الديداكتييك ،شأنه شأن أي

وهذا ما نعتقد أنه ميكن أن ينطبق

موهبةاملدرساليتحتتكبالتجربة

فقد اكتشفوها وعرثوا علهيا فقط.
عىل مدرس الفلسفة الذي يكون

موهوبا ومبدعا؛ فهو قد يمتكن يف
حلظة املامرسة الفصلية نفهسا،

مبا يه حلظة عشق وإهلام ،أن
يبدع جتارب ديداكتيكية يكون
بإماكن اآلخرين أن يكتشفوا فهيا

قواعدا لديداكتيك الفلسفة.

إبداع إنساين ،إال أن يستند عىل
الفصلية ،وترتمج من خالل
أمعال مملوسة ميكن لآلخرين

أن يستفيدوا مهنا ويتأكدوا من

إجرائيهتا عىل مستوى الواقع.

فهذه املوهبة املرتكزة عىل واقع
الفصل الدرايس يه اليت ميكهنا
أن تشلك املنطلق األسايس

وهذا ما جعلنا نراهن يف كتاباتنا

للتنظري والتقعيد الديداكتييك

التدريس.واملراهنةعىلاملوهبةهنا

الفكرةممارسيتالفصليةنفهسا؛

أصيل وممتزي ،وهو اإلبداع الذي

بشلك دامئ ،وأبين درسا حيا هو

الديداكتيكية عىل “موهبتنا” يف

تعين القدرة عىل إبداع ديداكتيك
لن يتأىت إال باإلنصات إىل دقات

قلب التجربة الفصلية ،وإحقام
التالميذ يف مغامرة التفلسف،
عن طريق استحضار حياهتم

أثناء بناء الدرس ،وجعله درسا
حواريا وتشاركيا ،يستمثر فيه

الفلسيف .وقد أوحت يل هبذه

إذ كنت أحاول أن أجدد وأبدع
وليد حلظة الدرس نفهسا ،لكحظة
تتفاعل فهيا موهبة املدرس مع
مواهب تالمذته لتصنع التجربة
الفصلية .وبعد ذلك يكون بإماكن

املدرسأنيدونوقائعهذهالتجربة

ويستنتج مهنا بعض القواعد أو

اخلالصات الديداكتيكية.

يف إبداع املامرسة الفصلية ،فإن

وأساليبه البيداغوجية .ومن هنا،

يف هذه املوهبة وتعطهيا مزيدا من

يتلون وختتلف وسائله حبسب

وهكذا ،وانطالقا من هذا التصور،

هذه املامرسة نفهسا ترتك أثرها

والتنظري ،مكا جتنب هذه املوهبة

القدرة عىل اإلبداع واالبتاكر .لكن

تكون املوهبة يه أساس اإلبداع

املدرس من أن يقتات ديداكتيكيا
عىل أمعال مستوردة من عند
اآلخرين.

مع ذلك تظل املوهبة ،هبذا املعىن
اجلديل واحلريك ،يه من يصنع

القواعد الديداكتيكية ،ويحمس

فال بد لديداكتيك الفلسفة أن
اختالف مواصفات التالميذ
أنفهسم،واختالفبيائهتمالثقافية
واالجمتاعية.وهذامايربردعوتنا،

يف مواضع كثرية من كتاباتنا،

وحيمنا نذهب إىل أن موهبة

لملنظرين بوضع أسس ونظريات

القاعدة النظرية يف ديداكتيك

الفلسفية داخل الفصل الدرايس.

اجلهوي للديداكتيك الفلسيف ال

االجمتاعية لملتعمل :من أجل

طبيعة املتعملني ومرجعيهتم

املدرس املامرس يه من يصنع
الفلسفة،

ويحمس

للدارسني

واملنظرين باكتشافها الحقا ،فإننا
ال ننكر أن موهبة هذا املدرس نفسه

تمنو وتصقل من خالل التجارب
الفصلية نفهسا ،سواء جتاربه
هو نفسه مع تالمذته أو جتارب
غريه حيمنا يطلع علهيا مبارشة

أو يطلع علهيا مكتوبة ومدونة من

طرف أحصاهبا .فضال معا يلعبه

تكوينه املعريف والفلسيف ،من
خالل قراءاته للنصوص الفلسفية
واطالعه عىل ما يوجد يف تارخي

الفلسفة ويف النصوص الفلسفية،

من دور كبري ومهم يف صقل

موهبته وتطوير جتاربه الفصلية
نفهسا .حفيمنا نتحدث عن موهبة
املدرس ،فإننا ال نتحدث عهنا
مكوهبة قبلية وفارغة ،بل مكوهبة

جدلية وحركية تتفاعل مع التجربة
الفصلية وتتبادل معها التأثري

والتأثر؛ فبقدر ما تسامه املوهبة

وضوابط لملامرسة الديداكتيكية
 5-الديداكتيك واملرجعية

ديداكتيك جهوي ومطابق.

إىل ما مسيناه بالديداكتيك

اجلهوي أو احمليل .فالطابع
يعين شيائ آخرا ،سوى مراعاة
االجمتاعية والثقافية يف املامرسة

تتعلق املامرسة الديداكتيكية

الديداكتيكية داخل الفصول

فلسفية ،بعملية حتويل ديداكتييك

املشلكة ،وانتقاء األمثلة لرشح

معوما ،سواء اكنت فلسفية أو غري

يقوم خالهلا املدرس بفعل حتويل
املادة العاملة إىل مادة قابلة للتعمل
واالكتساب من طرف املتعمل.

ومن هنا جند أن هذه العملية

البيداغوجية والديداكتيكية تتكون

الدراسية .فاختيار الوضعيات

وتوضيح األفاكر الفلسفية ،وربط
الدرس الفلسيف باحلياة ،وبنائه
باالعمتاد عىل املشاركة واحلوار،

لك هذا وغريه ال ميكنه ،إذا ما
أراد أن يكون ذا جدوى وفعالية،

من ثالثة عنارص رئيسية يه:

سوى أن يناسب نفسية املتعمل

وحنن نعتقد أن أمه طرف يف

املمزية حلياته االجمتاعية.

املدرس واملتعمل واملادة املدرسة.

هذه العملية الديداكتيكية هو

املتعمل .وهلذا فاختالف طبيعة
هذا املتعمل ،واختالف سنه
وقدراته العقلية واإلدراكية ،وتباين

مرجعيته االجمتاعية والثقافية،

جيعل املدرس مضطرا وال شك
إىل تغيري طرائقه الديداكتيكية

وثقافته ،ويتطابق مع اخلصائص
وهكذا قد تكون املادة املدرسة
واحدة ،وقد تكون حاملة ملكونات

وخصائص كونية ،ولكن مع ذلك
فهي ال ميكن أن تلقن بنفس الكيفية

إذا ما انتقلنا من متعملني ينمتون
إىل هذا البلد إىل متعملني ينمتون
إىل بلد آخر ،أو من متعملني هلم
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مستوى معري وإدرايك مغاير

حفسب ،بل إهنا تتضمن قواعد

تكون التجارب الفصلية اليت

آخرين ،حىت ولو اكنوا ينمتون إىل

بناء الدرس الفلسيف نفسه،

لروح التفكري الفلسيف ،ونابعة من

لذلك الذي جنده عند متعملني

نفس البيئة االجمتاعية والثقافية.

فاملتعمل مكتغري ديداكتييك ،يؤثر
يف املامرسة الديداكتيكية نفهسا،

حبيث يحمس لنا بالقول إنه مهام
يكن يف الفلسفة من جانب كوين
ومشرتك ،فإنه مع ذلك ال بد أن

يكون يف ديداكتيكها جانب حميل
وجهوي ،إذ ال ميكن أن ندرس
الفلسفة لتالميذ من الصني أو
من فرنسا أو الصومال ..مثملا

ندرهسا لتالميذ مغاربة!!

مهنجية ميكن استمثارها يف
واعمتادها يف إجناز األنشطة

التعملية

املرتبطة

باملامرسة

الديداكتيكية داخل الفصل .وهلذا

يتعني عىل مدرس الفلسفة ،من
أجل صقل موهبته يف التدريس

وتطوير أساليبه الديداكتيكية
والبيداغوجية ،أن يلهتم النصوص

الفلسفية ويكرث من قراءة ومطالعة
كتب الفالسفة الكبار ،ويعمل
عىل قراءهتا بعني ديداكتيكية من
شأهنا أن جتعله يكشف فهيا عن

ومن هنا ،حفديثنا عن ديداكتيك

مهارات ومناجه وتقنيات ،قابلة

يقع عىل خشبة مرسح الفصل

الديداكتيكية والتدريسية للفلسفة

مطابق معناه أنه مطابق ملا
الدرايس ،من جتارب عديدة

ومتنوعة ينجزها املدرس مع
تالمذته ،ومهنا يستيق كتاباته

الديداكتيكية ويستويح القواعد

والنظريات يف ديداكتيك الفلسفة.

بيدأننا نرى أن هلذه املطابقة وجها
آخرا ،يمتثل يف أن عىل ديداكتيك

الفلسفة أن يكون مطابقا للفلسفة
نفهسا؛ أي أن يكون مسمتدا من

نصوص الفالسفة ،ومنجسام مع
اخلصائص األساسية املمزية

للتفكري الفلسيف .وهكذا ميكن
القول بأن النصوص الفلسفية ال

متنحنامضامينامعرفيةلالشتغال
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للتوظيفواالستمثاريفاملامرسة

مكادة مدرسية .وهبذا الشلك
ميكن لملدرس أن ينتج ديداكتياك

مطابقاللفلسفةنفهسا،ومنجسام

مع روح التفكري فهيا.

أنتجت هذا الديداكتيك مطابقة
خمتلف أشاكل التفلسف املبثوثة

يف النصوص الفلسفية .وهبذه
املطابقة الديداكتيكية املزدوجة

يكون بإماكن الدرس الفلسيف أن

حيقق الغايات املتوخاة منه ،ويه
لعمري غايات الفلسفة نفهسا.

 6-مناذج من جتاربنا يف الكتابة

الديداكتيكية اجلهوية واملطابقة:
إذا كنا قد قدمنا أعاله مجلة

من املبادئ اليت ارتأينا أن عىل
ديداكتيك الفلسفة أن يرتكز علهيا،
ومن أمهها مبدأ اختاذ التجربة

الفصلية كأساس لديداكتيك
الفلسفة ،فإن أمعالنا الديداكتيكية
نفهسا نابعة من جتاربنا الفصلية.

ولذلك ،فقد كنا منجسمني متاما
يف أمعالنا الديداكتيكية مع هذا

املبدأ الذي ننادي به .وهكذا ،مفا

وهكذا ميكن ملدرس الفلسفة

ميزي أمعالنا الديداكتيكية هو أن

إنتاج ديداكتيك مبطابقة مزدوجة؛

املغربية ،هو مرسح الدرس

ومستوىح مما يمت إجنازه داخل

أ -كتاب “الفلسفة لتالمذة السنة

واملهمت بديداكتيكها أن يسعيا إىل

إحدامهاأنيكونالديداكتيكنابعا

الفصل الدرايس من جتارب،
من شأهنا أن متنح للديداكتيك
الفلسيف واقعيته وقابليته للتطبيق

من جديد وإنتاج ممارسات

وجتارب جديدة ،واألخرى أن

منطلقها هو التجربة الفصلية
الفلسيف املغريب.

الثانية باكلوريا”:

ويتضمن ملخصات لملفاهمي

الفلسفية املقررة والنابعة من

جتربتنا يف التدريس ،مكا حيتوي
عىل أمور كثرية تتعلق مبهنجية

اإلنشاء الفلسيف ،مكالحظاتنا

الناقد بالطبع أن ينتقد ويصوب

واستقرائنا ملهنجية اإلنشاء

أثناء حتليلنا لتلك النصوص،

عىل كتابات إنشائية تالميذية
انطالقا من مناذج تطبيقية

ومملوسة ،واستخالصنا ألخطاء

التالميذ يف الكتابة اإلنشائية
انطالقا من مواضيع إنشائية

للتالميذ أنفهسم ،وغري ذلك مما
تضمنهالكتابمنأمعالمصدرها
هو التجربة الفصلية نفهسا.

األساليب والطرق اليت اعمتدناها

داخلالفصلالدرايس،أويهعىل

ولكن هذا النقد ال ميكنه أن يكون

هنا فالتجربة الفصلية اكنت يه

جمديا وبناءا إال إذا استند هو
اآلخر إىل جتارب فصلية أخرى

تتعلق بتحليل النص الفلسيف،
خصوصا إذا اكنت هذه التجارب

قد قام هبا هذا الناقد نفسه ،ألننا
نعتقد أنه ال ميكن نقد جتربة

ب -كتابا “جمزوءة اإلنسان”

فصلية إال بواسطة جتربة فصلية

ومها كتابان يتضمنان حتليال

نفس الوقت؛ فهي مماثلة هلا ألهنا

األوىل باكلوريا ،وهو التحليل

الفلسيف مثلها ،ويه مغايرة هلا

و”جمزوءة الفاعلية واإلبداع”:

لنصوص كثرية من مقرر السنة
الذي أخذناه مبارشة من دفاتر
التالميذ مع بعض التنقيحات
اليت ال بد مهنا طبعا .وهكذا،

ميكن للدارس أو الناقد مثال ،أن

ينطلق من النصوص الفلسفية
اليت مقنا بنقل التحليل اخلاص
هبا من داخل احلجرات الدراسية،

ليك يضع بعض القواعد املتعلقة
مثال بأساليب وطرق حتليل النص
الفلسيف ،أو خيرج خبالصات

نظرية تتعلق مبامرسة أفعال
املفهمةأواحملاججةأواملناقشةأو

استخدام األمثلة ،أو غري ذلك من

األفعالالعقليةواملهاراتالتفكريية
اليت يتطلهبا حتليل النص
الفلسيف .وميكن هلذا الدارس

التجارب اليت عشهتا مع تالمذيت

أخرى مماثلة هلا ومغايرة يف
جتربة فصلية تتعلق بتحليل النص

ألهنا قد تعمتد طرقا وأساليبا يف
التحليل خمتلفة عهنا .وهكذا يكون

بإماكن هذا النقد الديداكتييك

املرتكز عىل التجارب ،وبالتايل
عىل املواهب مادامت املوهبة
يه من يصنع التجربة ،أن يرثي

الديداكتيك الفلسيف ويسامه

يف إغنائه وتطويره ،سواء عىل

مستوى التنظري أو عىل مستوى
املامرسة.

ج -كتاب “مقاالت ديداكتيكية يف

تدريس الفلسفة”:

األقل انبثقت بويح مهنا ».ومن
منطلق كتابة تلك املقاالت ،بل ولك
ما كتبناه يف جمال الديداكتيك.
ولعل هذا توجه أسايس ميزي

جتربتنا يف الكتابة الديداكتيكية؛
إذ ال نرتكز فهيا عىل نقل أو رشح
ما يقوله ديداكتيكيون آخرون ،بل

نبدع األفاكر الديداكتيكية انطالقا
من اإلصغاء اجليد للوقائع اليت

جتري يف خشبة مرسح الفصل
الدرايس.

وبطبيعة

احلال،

فالتالميذ مه ممثلون رئيسيون يف

هذه اخلشبة ،ولذلك فهم يسامهون
أيضا يف صنع تلك الوقائع

اليت تويح لنا بإبداع األفاكر
الديداكتيكية.

وقد جاءت مقاالت هذا الكتاب

حمتوية عىل قضايا رئيسية
يعيهشا لك مدرس مع تالمذته.

ومن بيهنا مثال قضية األشلكة يف

الدرسالفلسيف،حيثمقنابرصد
مواقعها يف الدرس ،واقرتحنا

متارينا ممكنة.

وقد رصحنا يف مقدمة هذا

الكتاب بأن الدراسات واملقاالت
اليت تضمهنا «يه يف أساهسا
خالصة ملجموعة من اللحظات أو
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قراءات
مع “ ا�سرتجاعات “ املهدي �أخريف االحتفائية برموز املكان  “ ..رجل مدينة “
�أ�سامة الزكاري
�صدر خالل مطلع ال�سنة اجلارية (  ) 2014كتاب نرثي للمبدع املهدي �أخريف ،حتت عنوان
“ رجل مدينة “ ،وذلك �ضمن من�شورات جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي واالجتماعي ب�أ�صيال،
يف ما جمموعه  101من ال�صفحات ذات احلجم املتو�سط .والعمل اجلديد ،احتفاء ا�ستثنائي
بتجارب الأ�ستاذ عبد الكرمي الب�سريي مع عوامل الفكر والثقافة واحلياة العامة .وقد �سعى فيه
�صاحبه �إىل �إعادة ا�ستح�ضار ر�صيد التمثالت املتبادلة التي �صنعت عوامل الأ�ستاذ عبد الكرمي
الب�سريي يف م�ستوياتها املتداخلة ،بل وجعلت منه حار�سا وفيا ملعامل التميز يف �ألفة املكان ويف
�أ�شكال االحتفاء بهذه الألفة.

�صدور ديوان “ بعد الرحيل “ للمرحوم �أحمد عبد ال�سالم البقايل ..
�صدرت بداية �شهر مار�س  ،2014املجموعة ال�شعرية “بعد الرحيل “ لل�شاعر املبدع املرحوم
�أحمد عيد ال�سالم البقايل ،وذلك �ضمن من�شورات جمعية ابن خلدون للبحث التاريخي واالجتماعي
ب�أ�صيال .وقد �أ�شرف الأ�ستاذ �أ�سامة الزكاري على جتميع ن�صو�ص هذا الديوان وعلى �إعدادها
للن�شر ،يف حني و�ضع ال�شاعر علي ال�صقلي تقدميا لهذا العمل الذي ي�ضم باقة منتقاة من الذخائر
املوزعة على ال�صحف واملجالت من ق�صائد �شاعر مدينة �أ�صيال� ،أحمد عبد ال�سالم البقايل الذي
كان قد فارق احلياة �سنة .2010
الأزهر يعيد النظر يف “املارك�سيني املغاربة”
�ضمن من�شورات الزمن� ،صدر للكاتب عالل الأزهر طبعة مزيدة ومنقحة
من كتابه “املارك�سيون يف املغرب :حوارات و�أ�سئلة”.
يطرح الكتاب جملة من الأ�سئلة من بينها� :أي م�ستقبل
للمارك�سية؟ ما هو �أفقها يف ظل خطاب نهاية الإيديولوجيات؟
كيف ينظر املارك�سيون �إىل جتربتهم يف ن�سختها املغربية؟ ما هي
مالب�سات ال�صراع الذي خا�ضه هذا الفكر يف مناخ ثقايف و�سيا�سي
مغربي له تاريخه اخلا�ص ومالحمه املتميزة؟ وما هي جممل
املواقف والتناق�ضات واملفارقات واخليبات التي متخ�ض عنها هذا
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ال�صراع؟ وما هي مكامن احلرج التي تثريها اليوم هذه املرحلة لدى املارك�سيني باملغرب ،يف ظل ما يعتمل يف
ال�ساحة املغربية؟
تلك بع�ض الأ�سئلة التي يطرحها هذا الكتاب “عرب حوارات وجداالت عميقة وجريئة ،تقر�أ
املا�ضي وتغامر بالت�أمل يف احتماالت �صريورة التجربة املارك�سية باملغرب ،كل ذلك ي�صدر عن وعي
تاريخي ونقدي حاد لرجل عا�ش التجربة بتوقيع �شخ�صي ،ومازال يحمل فكره ،كما ج�سده� ،أمالها
و�آالمها؛ جتربة جعلت الأ�ستاذ عالل الأزهر عالمة من عالمات فرتة تاريخية مغربية حرجة،
مازالت يف خ�صا�ص كبري للت�أريخ ،ثم للفح�ص والت�أمل”.

يقطني يت�ساءل“ :املغرب ..م�ستقبل بال �سيا�سة؟”
�ضمن �سل�سلة “�شرفات” التي ت�صدرها من�شورات الزمن� ،صدر م�ؤخرا
للكاتب والناقد �سعيد يقطني كتاب حتت عنوان “املغرب ..م�ستقبل بال �سيا�سة؟
يف الثقافة وال�سيا�سة واملجتمع” .وهو عبارة عن طبعة منقحة لكتاب �سابق كان
قد �صدر حتت عنوان “الأدب وامل�ؤ�س�سة” �ضمن املن�شورات ذاتها.
اغتنت هذه الن�سخة اجلديدة من الكتاب مبقاالت ذات �صلة
بالربيع العربي ،حيث فر�ضت راهنية احلدث �إدماج املتغريات الفكرية
�ضمن النظرة �إىل مو�ضوع الكتاب� .إذ يكتب �أن مو�ضوع الكتاب “ما
يزال يفر�ض نف�سه ،وما ح�صل عقب احلراك العربي عمق ال�س�ؤال
لي�صبح :هل ميكن �أن يكن �أي م�ستقبل بدون �سيا�سة؟”
يتناول الكتاب العالقة بني ال�سيا�سة والثقافة يف
املغرب ،حيث يعترب �أن هذا الكتاب جاء “للتعبري على
�أن التوجه �إىل امل�ستقبل يت�أ�س�س حول تعميق ال�س�ؤال
حول ال�سيا�سة يف عالقتها بالثقافة ،والثقافة يف �صلتها
بال�سيا�سة ،ولكن لي�س باملنظور الذي مور�س منذ
اال�ستقالل �إىل الآن ،و�إال ف�إن امل�ستقبل �سيظل م�شرعا
على الالمعنى� ،أي على الال�سيا�سة”...
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حممد ال�شيكر يفكر “يف الفل�سفة الأملانية”
�ضمن من�شورات الزمن� ،صدر للكاتب حممد ال�شيكر كتاب جديد حتت
عنوان “يف الفل�سفة الأملانية :هايدغر �ضد نيت�شه”� .صدر الكتاب �ضمن
�سل�سلة �شرفات ،حامال رقم .35
وقد كتب املفكر حممد �سبيال يف تقدميه �أن “هذا الكتاب
ي�ضع بني يدي القارئ العربي مفايتح قراءة هيدجر لنت�شه �أو
ملا ينعته فيل�سوف الغابة ال�سوداء بامليتافيزيقا النت�شية يف متام
ت�شكلها ويف ذروة اكتمالها”..
كما الحظ �أن الكاتب بذل “جهدا ملحوظا لإ�سال�س التعبري
العربي وت�شذيبه لكي ينقاد للمنطوق الهيدجري ،ولكي يفي
مبعانيه ودالالته .كما يحر�ص على نقل هيدجر �إىل عموم
القراء ،بلغة �سهلة امل�أخذ ،قريبة املنال ،ال تخل بروح الن�ص وال
تن�أى عن ما هو �أ�سا�سي وجوهري فيه ”.ويخل�ص �سبيل �إىل
كتاب ال�شيكر ي�سد ثغرة يف املكتبة العربية ب�ش�أن ت�أويل تراث
مارتن هيدجر ،رغم ما تزخر به من ت�أويالت �إىل الآن.
«مملكة الكراهية” كتاب عن دور الوهابية يف ن�شر الإرهاب
يعترب كتاب “مملكة الكراهية” للكاتب الأمريكي “دور غولد” ،الذي تتمحور
جل ف�صوله حول عدوانية ال�سعودية الوهابية ،واحدا من �أهم الكتب التي ت�ؤرخ
مل�ساهمة الإيديولوجية الوهابية يف تغذية التطرف والت�شدد والعنف عرب العامل
كله.
فهذا الكتاب يف�ضح لدور اململكة ال�سعودية يف رعاية و�إ�سناد
ومتويل الإرهاب يف العامل �أجمع� .إذ يك�شف الكتاب الأدوار
التي لعبتها الوهابية املهيمنة يف ال�سعودية بعد �أكرث من قرنني
من ت�أ�سي�سها ،حيث يعترب الوهابية والنظام ال�سعودي املنظومة
الداعمة الرئي�سية والأ�سا�سية ل�شبكة الإرهاب الدويل .فهو ال
يرى �أنهما �أنتجا �أيديولوجية حفزت الإرهابيني فح�سب ،بل قدمت
قوة ب�شرية واعتمادات مالية طائلة لتمويل عمليات الرعب والقتل
اجلماعي للنا�س الأبرياء.
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وتكمن �أهمية الكتاب �أي�ضا يف �أنه �أفرد ف�صال حتدث فيه عن املجازر التي ارتكبها �آل �سعود من خالل الوهابية
يف مدينة كربالء �سنة  1802حني ا�ستباحوا املدينة املقد�سة حيث قتلوا �أكرث من �أربعة �آالف بني طفل وامر�أة و�شيخ
و�شاب ونهبوا �ضريحي الإمامني احل�سني والعبا�س ودمروها ثم هجموا على النجف.
كما ي�سلط الكتاب ال�ضوء على ق�ضايا خطرية يف مقدمتها الإرهاب الدويل اجلديد ،املتمثل بالأحزاب الإ�سالمية
املت�شددة التي ت�أثرت بفريو�س الوهابية ال�سعودية يف �آ�سيا الو�سطى وال�شرق الأو�سط العربي ،وحتولت �إىل �أدواة قتل
ودمار للحرث والن�سل يف �أفغان�ستان و�سوريا والعراق ودول الربيع العربي التي ابتليت بالقاعدة الإرهابية.
نقل الكتاب �إىل العربية الباحث واملرتجم حممد جليد ،حيث �صدرت ترجمته العربية م�ؤخرا عن دار اجلمل
(� .)2014إذ تقع الرتجمة يف � 446صفحة من احلجم املتو�سط.

طارق ي�سائل االنتقال “من الثورة �إىل الد�ستور”
“من الثورة �إىل الد�ستور” هو عنوان الكتاب اجلديد الذي �أ�صدره الباحث ح�سن طارق �ضمن من�شورات �سل�سلة احلوار العمومي.
�إذ يقع الكتاب ،الذي يحمل عنوانا فرعيا “الهوية والدميقراطية يف د�ستورانية الربيع” ،يف � 159صفحة من احلجم املتو�سط.
يتكون الكتاب من خم�سة ف�صول :يف د�ستور الهوية ،يف د�ستور ال�سلط ،يف د�ستور املواطنة ،يف د�ستور ال�سيا�سات،
الدولة الوطنية بعد الثورات :جدل الإيديولوجية والهوية ،من تطابق الدولة والأمة �إىل دولة املواطنني� .إذ يناق�ش
م�آل الدولة الوطنية على �ضوء �أحداث  ،2011وكذا ما طرحته د�ساتري ما بعد الثورات من �أجوبة عن �أ�سئلة الهوية
وحمددات االنتماء اجلماعي واحلرية وحقوق الإن�سان واملواطنة ،الخ.
يقول ح�سن طارق يف املقدمة“ :لنطرح يف العمق �س�ؤال دالالت االنتقال الد�ستوري يف بلدان الربيع ،حول مدى
ا�ستيعاب د�ساتري ما بعد الثورات للد�ستورانية الغربية ،و�إىل �أي حد �سنعيد على �ضوء حتوالت  2011تعريف الد�ساتري
كن�صو�ص لتقييد ال�سلطة وحلماية احلرية؟ وهل �ستكون جديرة هذه املرة با�سمها حاملة ملعناها الكامل ولفكرتها
الأ�صلية؟ �أم �ستظل جمرد جماز قانوين...؟”
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ترجمة
غانديوغراميشمفكرانسياسيانمعارصان،اجهتدالكامهاالكتشافمنطقاحلركةامجلاهريية،يف

سياقاهتام اجلغرافية ،والتارخيية ،والسياسية ،واالقتصادية واالجمتاعية .تروم هذه الورقةالتأكد ما إذا

اكن هناك يشء يشبه “منطق احلركة امجلاهريية” ،منطقا كونيا قابال للتطبيق؟وإذا اكن األمر كذلك،مفا

هو؟ يسمتد اجلواب عن هذا السؤال بالرجوع إىل:املذكراتالجسنية لغرامشيوكتاب “هند سواراج أو
احلمك الذايت للهند ،ومقاالت أهشر عملاء السياسة عن هذين املفكرين.

لفهم املسامهة النظرية والعملية املهمة للك من غاندي وغراميش ،ال مناص من معرفة السياق الذي

نشآ فيه ،باعتبارمها مفكرين سياسيني.وهذا ما سرتكز هيلع هذه الورقة يف جزهئا األول.ويف اجلزء

الثاين ،سأحلل نصوص غاندي وغراميش حول تطور منطق التعبئة امجلاهريية.ويف القسم الثالث،
سأقدم فهمي هلذا املنطق ،إن وجد ،وهذا مسىع هذه الورقة.
1
بدأ أنطونيو غراميش ،الرسديين (نسبة إىل رسدينيا اإليطالية) الالمع الذي اكن أحد مؤسيس

احلزب الشيويع اإليطايل ومن أوائل قادته ،يكتسب هشرة مكنظر سيايس مهم وأصيل بعد وفاته
سنة ،1937وبعد عقدين من االعتقال الصييف وإيداعه الجسن ،أهنى مساره يف عامل السياسة

والصحافة .اكن بروزغراميش عىل هامش اليسار اإليطايل يتناىم عقب ظهور احلرب العاملية األوىل،
واحتالل املصانعالصاخب،وانقسام احلزب الشيويع ،واإلعصار العنيف األيديولويج الثالث وإقامة

نظام االحتاد السوفيتيوقيام النظام الفاشسيت ،وتوحيد دكتاتورية موسوليين.

يف املرحلة الفاصلة بني  1900و 1914حتت قيادة جيولييت ،طبقت الطبقة املهمينة يف إيطاليا

بنجاح سياسة اسمتالة العامل الصناعيني عىل حساب مزاريع اجلنوب اإليطايل ،وماليك أرايض هذا

اجلنوب ،إىل حد ما .فيف هذه املرحلة املمتزية ،حصل احتاد النقابات واحلزب االشرتايك اإليطايل

عىل االعرتاف املؤسسايت ،وذلك بعد عقود من القمع السابق ،حيث فازوا بأصوات عدة مجعيات
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غراميش /غاندي :اكتشاف
منطق الحركة الجامهريية

�أزيفا زونيدا
ترجمة حممد الهبوز

نقابية .لكن خالل هذه املرحلة أيضا ،تقوت الرأمسالية ،مما يؤكد الفرضية القائلة إن االسمتالة
أكرث وظيفية من القمع الذي متارسه الطبقة املسيطرة .إن عزل القوة امجلاهريية لفاليح اجلنوب
عن الدولة /األمة .وهو نتيجة مبارشة لعدم اكمتال الثورة البورجوازية( ،خبالف حالة فرنسا)-مثل
هتديدا دامئا .ومن جهة أخرى ،فإن معلية اسمتالة أكرب جزء من احلركة امجلاهريية الريفية عن

طريق احلزب الاكثولييك–وهو عنرص أسايس يسامه يف استقرار املجمتع اإليطايل املعارص– اكنت

بداية فقط .ويف هناية احلرب العاملية األوىل ،اكنت إيطاليا “جمال اإلماكن” ،حيث انفتح أكرث من
سبيل .إذ اكنت سياسية االسمتالة ال تزال ممكنة ،وإن مل تكن مرحجة ،ألن احلرب أضعفت موقع

البورجوازية املهمين .اكنت الثورة االشرتاكية ممكنة أيضا ،عىل إثر الثورة البولشيفية .ولكن عىل
الرمغ من معارضة اإلصالحيني الذين اكنوا يراقبون االحتادات النقابية ،ويتابعون سياسة متشددة،

اكنت قيادة احلزب االشرتاكميلزتمةحبمتية مفهوم التغيري الثوري ،ومن مثة حمكومة بامجلود .ويف
هذه الوضعية ،قد حيل حملها حل فاشسيت .إذ مثلت الفاشية ملجأ لإلكراه عىل ضوء فشلسياسة

اإلدماج ،حيث اكنت قادرة عىل توفري أديولوجيةقومية لقطاعات الطبقات الدنيا واملتوسطة اليت خاب

أملها.وقد عزلت سنوات الجسن يف جسون الفاشستيةغرامشيعن املشاركة الفعالة يف الشؤون

اإليطالية ،ومنحته الوقت الاكفيلتجسيل تطور أفاكره ،وهتذيب فلسفة الرباكسيس(امجلع بني النظر

والعمل) يف مذكراته الجسنية.

أما ماهنداساكرامتشاغاندي ،فقد اكن صبيا حني انتقل والده من بوباندر إىل راجكوت،عامصة

اكثياواد ،اليت اكن حيمكها شلك خمالف جدا عن احلمك غري املبارش ،من خالل  220أمريا يبسطون
نفوذمه عىل منطقة مجموعة مساحهتا  21ألف ميل مربع ،و 2.5مليون نمسة.وقد جشع هذا النظام

السيايس الطوائف ،الطبقات ،وأفراد احلاشية يف المتادي يف خالفاهتم التافهة ،ويف عرقلة تطور أي

معارضة موحدة للنظام الربيطاين).وملا اكن والده هو الوزير األول احلامك لدولة راجكوت ،وعضوا
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يف حممكة راجاستانيك الربيطانية،

سواراج” ،الذي ترمج من اللغة

من املعرفة من جهة،ومصاب

يف السياسة احمللية .وبعد إهناء

وجد غاندي يف مقامه جبنوب

أخرى -”.غراميش حول “االنتقال

نشأ غاندي وتطور يف جو منغمس
غاندي للتعلمي االبتدايئ والثانوي

يف والية /إقلمي راجكوت ،وبعد
أهشر يف التعلمي اإلعدادي يف مدينة
اكثياواد ،أحبر إىل إجنلرتاليرشع
يف تليق الرتبية النظامية قصد

إعداده الحتالل موقع بارز يف إدارة

شؤون اكثياواد .غري أنه بعد عودته
من إجنلرتا مكحام رفض أية وظيفة

يف حممكة اكثياواد .ومبا أنه فشل
يف أن يصبح خشصية بارزة يف

بومباي ،عاد أدراجه إىل راجكوت،

سنة  1892حيث وجد “املناخ املثري
يف اكثياوادصادما” بالنسبة له ،مث
رسعان ما غادر إىل العمل القانوين

يف جنوب إفريقيا .واستقر جمددا

سنة  1902عىل العمل يف السلك
القانوين يف راجكوت ،بعدما اعترب
أن معله يف جنوب أفريقيا اكمتل،

لكنه غادر املدينة يف يونيو وانتقل
إىل بومباي .وبعد وقت قصريعاد

جمددا إىل جنوب إفريقيا .ويف سنة
 ،1908خالل رحلة عودته من لندن

إىل جنوب أفريقيا ،نرش سلسلة
أمعدةالصحيفة اهلندية “الرأي”،

رداعىل مدرسة العنف اهلندية،
ومنطها يف جنوب أفريقيا .وقد

طبعت الحقا يف كتيب بعنوان”هند

60

العدد  30ال�سنة الثامنة 2014

الكجراتيةإىل اإلجنلزيية.

بالشغف األمعى والطائفية من جهة

أفريقيا ،وبعد ذلك يف اهلند أن الكثري

من املعرفة إىل الفهم والشعور

شبه اجلزيرة الربيطانية ،ميكن

إن فهم غراميش للفلسفة

من املناجه السياسية واإلدارية يف
تكييفها كأدوات قويةلالحتجاج
السياسيواالجمتايع.قبلأنيؤسس

الربيطانيون سيادهتم يف مدينة
اكثياواد

بني

1802

و،1822

وحىتبعدتأسيساحملامكالقانونية

الحقا بني  1860و ،1870مكالذ

والعكس حصيح.

والثورات السياسية اكن دامئا مبنيا

عىل املعرفةوالفكر والكينونة .إذ

مثة دامئا ارتباط بني طريف املعرفة
الفكريةوالويعاحليسامجلاهريي،

أواحلسالعام،بنياملعرفةوالشعور.

وقد بنىغرامشيأفاكره السياسية

عقايب وحيد للعدالة،وظفتاكثياواد

عىل افرتاض أن لك الناس فالسفة.

السملية ،بلوشلك من أشاكل حرب

.1اللغة ذاهتا ،اليت يه لكمن

العقاب الذايت الرسيع ،واملقاومة
العصاباتكأدواتسياسيةقتاليةمع
احلكومةوضدها.بعضهذهاملناجه

استعملت يف مناطق أخرى من اهلند
أيضا ،إال أن التدخل النسيب للقوة

الربيطانيةودواماحملكوميةاألمريية

احمللية أبقهتا قامئة مدة أطول يف
اكثياواد عىل صعيدي املامرسة

والفوللكور معا.
2

هذه الفلسفة التلقائية مضمنة يف:

املبادئ واملفاهمي احملددة،وليست
فقط لكامت خالية من املضمون.

 .2احلس املشرتك واحلس

امجليل.
.3

الدين

الشعيب،

من

هنا أيضا يف نظام مشويل
خاصبالعقائد،اخلرافات ،اآلراء،

طرق رؤية األشياء واألفعال ،واليت

يشمتل علهيا ما يمسى الفوللكور.

“إن العنرص الشعيب يشعر،

سننظر يف تصور غراميش

والعنرص الفكري يعرف ،لكنه

غانديالسياسية .حياول املثقف

لكنه ال يعرف دامئا أو ال يفهم،
ال يفهم دامئا ،وعىل اخلصوص

فاقد للحس دامئا .والطرفان معا
متحذلقان ،ومسمتساكن بالظاهر

لملثقف العضوي ،منجزا يف حياة
العضويعندغراميشأوالفهمذاته.
إذ يقول غراميش“ :أن ينتقد املرء

تصوره اخلاص عنالعامل يقصد به

إذن أن جيعله وحدة منجسمة ،وأن

منبواكرين،وبنيندوتوكروتيش،اليت

العامل ،سواء اكنت أصلية أو

املتقدم يف العامل ...ونقطة البداية

اهلمينة.ميكنأننعرثعىلتشاهبات

مفروضة عىل الطبقة العاملة

يرتيقبهإىلاملستوىالذيبلغهالفكر
لتبلور النقد يه الويع مباهية الفرد
يف الواقع .ويه “اعرف نفسك” مبا

يه نتاج سريورة تارخيية ،أودعتك
ماال يتناىه من اآلثار ،دون أن
ختلف أي خمزون”.

نفهم من خالهلاتصورغرامشيعن
يف نقد غاندي للحضارة الغربية
املعارصة اليت أرست مفهوم اهلمينة

عىلعقولاهلنود،الذيبسبهبسقطت

اهلند يف يد الربيطانيني.

حهسم املشرتك ،دياناهتم ،وأشياء
أخرى .حاول أن يسلط الضوء عىل

تلكالعصوريفالتارخياهلندي،حني

قادتفلسفة الشعب التلقائية للشعب
إىل العيش اآلمن“ ،ازدهر اهلندوس
حتت املاملك اإلسالمية ،واملسملون

حتت احلمك اهلندي .اعرتف لك
طرف أن الرصاع املتبادل ليس إال
انتحارا وال أحد ميكنه جهر دينه عن
طريق قوة السالح .من هنا ،ارتأى
الطرفان أن يعيشا يف سالم .ومع
جميءاإلجنلزي،اندلعتاخلصومات

من جديد”.

وبقراءةمذكراتغراميشالجسنية،

نصادف

انتقادغراميش

للك

“العنرص الشعيب” لفحص صارم.

اليت طورها أحصاهبا يف األصل

سواراج” ،قبل أن يرشع يف تعبئة

منخالللغهتم،طقوهسم،تقاليدمه،

وجهة نظر بنيديتوكروتهشعن

مرضية .يقول حماججا“ :ميكن

للدفاع عن النظام الربجوازي

احلضارة اهلندية ،وفلسفة اهلنود

من جهة أخرى ،خيضعغراميش

إن ما يقلقغراميش يف كتاباته

وبالمتعنيفقراءةغاندي،سرنى

امجلاهري ،حاول غاندي أن يفهم

برمهتا.

إذ جيدغراميش أن صياغات

لكها هو أنبعض التقاليد الفلسفية،

مسارافكريا مماثال يف كتابه “هند

مكتسبة ،أن تبىق إال قوة خارجية

االجمتايع ،اخرتقاملاركسية يف

زمانه عىل حنو اكف ،وخلقت
مشالك كبرية لتصورها الالحق.

إذ سيحاججغراميش أن هناك،
من جهة ،تيار يف املاركسية ،يدرك
يف حماوالته النقدية ما يمسى

بفلسفات ‘حقوق املؤلف’ ،وال يبايل
بـ’فلسفة غري الفالسفة’ .وهذا

تقويض منوذيج لتصورات ‘غري
الفالسفة’ ”.إذ يوفر كتيب لبواكرين،

يروم تعممي املاركسية بني قواعد
احلزب ،دراسة حول التناقضات
االجمتاعية وانتقاد األيديولوجيات

البورجوازية ،ولكنه مل يقدم شيائ

كروتشه يف أشاكهلا الواقعية غري

لملرء أن جيد هناك (يف احلس
املشرتك) لك ما يرغب فيه” .فتارخي

الفلسفة مكا يقول غراميش ،هو

مبعىن ما’حل’للتناقض القامئ يف
عامل احلس املشرتك ،وليس فقط

انعاكسا له .ومييل كروتشه ،من
جهة أخرى ،إىل معاجلته اكنعاكس

بسيط لعامل احلس املشرتك ،لذلك
قوضأسئلةالمنوالتارخييلألنساق

الفلسفية اليت ليس ،يف واقع األمر،
سوى “النقاط العليا” يف التقد،

اليت يصنعها تارخي احلس املشرتك
[
.]331

1

:1971

330-

يف مهنج غراميش ،يعترب شلك

حولآراءالعاملأنفهسموأنشطهتم.

املصاهرةبنيالفلسفاتالبورجوازية

ماركسية ال تعىن برتبية املجموعات

الدوام .فهيتفرض نفهسا عىل ‘الفكر

فيف نظرغراميش ،ال ميكن ألي
الثانويةلكهنا ال تنشأ من تصورات

واملبادئ القاعدية تبىق خارجية عىل
األصيل’ ،لملجموعات القاعدية،
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فتخلق وتعيد خلق قيود عىل سريورة

وعىل النحو ذاته ،انتقد غاندي

حىت آخر الرمق ،إلقناع اآلخرين

املعرفة القاعدية [غراميش:1971 ،

احلضارة الغربية احلديثة نقدا قويا،

للقيام باليشء نفسه .لكنحرية الروح

املشرتك باعتباره ذي معىن يف حد

الباألخالق وال بالدين ...لكن ،وبعد

سيكون االعتقاد بإنقاذ اآلخرين

.]419-20ويه إما ترىع احلس
ذاته ،وإما تدينه مبا هو خرافة.

باعتبار “أن هذه احلضارة ال حتيط
مرور عرشين سنة من التجربة،

يف احلالتني ،فإن تطوير ويع

توصلت إىل خالصة مفادها أن

وهذا يصبح مركزيا يف سريورة

بامس األخالق .واحلضارة تنشد

الطبقة العاملة يصبح مستحيال.
اهلمينة .ذلك أن امليل إىل جتاهل

املبادئ القاعدية ،مكا هو احلال
عند بواكرين ،أو رعايهتا ،مكا فعل
كروتشه ،ليس جمردبناء تارخيي

خاطئ يف فهم املبادئ القاعدية

يف سريورات اهلمينة ،لكنه تأويل
خاطئ أيضا للعوامل اخلارجية

يف العالقةبني ‘مشاعر’ العنرص
الشعيب ،وبرهان /فهم األنساق

الفلسفية اليت طورها املثقفون

التقليديون يف املجمتع الربجوازي.
وليس من املرحج أن تقطع نقد

بسيط لأليديولوجيات والبنيات
املهمينة مع العالقات اخلارجية
اليت تكتسهبا هذه األيديولوجيات،

يف عالقهتا مببادئ الطبقة العاملة.
من الرضوري أيضا االعرتاف

بـ’أصالة’ املجموعات القاعدية،
حىت عندما ختضع إلدارة /همينة
سيطرة الكتلة احلامكة.
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االحنراف عن األخالق تعمل غالبا

زيادةالرفاهيةاجلسدية،وتفشلعىل

ينبيغ أن يعشهيا لك فرد لنفسه...
جمرد ادعاء”...

أدرك غاندي فهم قوة امجلاهري،

مكا أدرك أن الطريق الوحيد لبلوغ
احلرية عن اهلمينة البدنية والفكرية

للغرب هو الوصول إىل ويع

بائس يف حتقيق ذلك ...فالشعب يف

امجلاهري امجلايع .ومكا عرفنا ذلك

يبدون نصف محىق ،تنقصهم القوة

خالل الطفولة مكنته من اكتساب

أوروبا ،والتابعني هلذه احلضارة،

البدنية أو اجلرأة .حيافظون عىل
طاقهتم بالتممس .ويبدون بالاكد
سعداء يف العزلة”.

يف الفصل األول ،فإن تنشئة غاندي

أدوات املقاومة السملية اليت غالبا
ما استعملت إلدماج امجلاهري

الفالحيةيف احلركة الوطنية من أجل

لقد ارتأى غاندي القطع مع حمبة

احلرية .وقد نبه منذ  ،1934قائال:

امجلاهري .إذ أدرك أنذلك ميكن أن

اهمتامه عىل ترشيع العمل فقط...

احلضارةالغربيةوهمينهتاعىلويع
يتحقق فقط حني حيرر املرء نفسه
من هذه اهلمينة العقلية .واعتقد
أن حرية الروح (سواراج) ،يه

بداية تعبئة امجلاهري حنو احلرية
امجلاعية ،واليت ظن أهنا ستقود

“إال أن املؤمتر سينتحر إن ركز
إن حرية الروح ،لن يتأىت إال من
خالل الويع اللكي للجامهري”.

وحبسب تعبري غراميش،فـ”إن

الزعامة العضوية ينبيغ أال تسري

عىل هدى املخططات القدمية ،ولكن

إىلاالستقاللاالقتصاديواالعمتاد

علهيا أن جتدد نفهسا .لكن التجديد

“إن حرية الروح يه حني نتعمل أن

األقل يف البداية ،إال من خالل وساطة

السيايس عىل الذات .ومكا يقول،
حنمك أنفسنا ...وحرية الروح اليت

آمل أن أتصورها ،يه رضورة
املغامرة ،بعد أن ندرك ذلك حقا،

ال ميكنه أن يأيت من امجلاهري عىل
النخبةاليتقدبلغتصورهااملتضمن
يف النشاط اإلنساين ،إىل حد ما،
وعيامنجسامونسقيادامئاحلضور،

وإرادة دقيقة وحامسة” .وقد اكن

ذلك باديا يف أنشطة غاندي .إذ

سىع غاندي إىل إعادة بناء أمة
جديدة ومتجددة ،مستقلة بذاهتا،
وقادرة عىل احلفاظ عىل وجود

وطين مستقل .من هنا ،اكنت

اخلطوة األوىل يه تأمني االستقالل
االقتصادي بتقدمي آلة جعلة الغزل
بني مجهور ماليني العامل العاطلني.

لتثبيت هذه اآللة العتيقة ،طفق رشع
غاندي بصندوقسواراج ،وطلب من

.3

تتحدث مناجه غاندي عن نفهسا

ثقافة نتخصصة بني مجاعات مثقفة

بالرمغمنأناألدوات اليتاستعملها

تبىق أبدامتصال مع ‘البسيط’ ،خالل

يفرغبتهاالرتباطامجلاهريوتأديهبا.
للفت انتباه امجلاهري ان ُتقدت ألهنا
تتصل بالديانة اهلندية ،فإن األجندة

عن ذلك غراميش قائال“ :الويع بأن

تكون جزءا من قوة مهمينة ما (أي من
الويعالسيايس)،الويعالسيايس

غاندي،شعوريا أو ال شعوريا،وطبق

من مصاحبته هلم يف التحراكت
السملية،اكنتامجلاهرياهلائلةقادرة

أعىل من ‘احلس املشرتك’ ومنجسم

اليت هيلع أن يبدأ يف دراسهتا

ال ميكن حذفها بهسولة .ومكا عرب

يف هناية املطاف ...إال أن سريورة

للتحمكيفالغوغاءواحلشود.بالرمغ

سريورة بلورة شلك من أشاكل الفكر

الاكمنة يف جتديد احلضارة اهلندية

األمة اهلنديةاشرتااك بقمية 10

معليا لك التعارض السيكولويج

حمصورة ،أو باألحرى عندما ال

مع املستوى العيمل ،وجيد بالفعل

هو اخلطوة األوىل حنو ويع متقدم

ماليني روبية خالل سنة واحدة .واتبع

تمسى كذلك عندما تركس خللق

بالذات تتوحد فيه النظرية واملامرسة

خلق مفكرين طويلة ،وصعبة،

ومليئة بالتناقضات ،واإلجنازات،
واالنحسابات،

واالنفصاالت

يف هذا االتصال منبعا لملشالك
وحلها .ومن خالل هذا االتصال

وحده ،تصبح الفلسفة تارخيية،

وتطهر نفهسامن العنارص الثقافوية

للطابع الفردي ،فتصبح حيا ًة”.

فتعبئة امجلاهري يه حركة فلسفية
تستحيل بدون وجود روابط وثيقة
بني املفكرين وامجلهور ،مما يؤدي
إىل درجة أعىل من الويع امجلايع.

والتجمعات،يكونفهياوالءامجلاهري

وقد حاول غانديذلك ،حيث جنح

إال إذا حدث يشء يغري

غاندي برمهتا تعترب مثاال تارخييا

(إذ مل يكن باإلماكن تفادي تقسمي

الكربىوالبوادي ،جفمعت املالبس

أن غراميش نفهسوصفالغاندية

عىل فعل أي يشء،

انتباههم.وطافتأعداد غفرية املدن
األجنبية من املنازل واملتاجر.

متعبا يف غالب األحيان” .حفركة
معليا للرباكسيس الغراميش،رمغ
باعتبارها “تنظريات ساذجة للثورة

ومجتعوايففضاءاتواسعةواملواقد

السملية ،ذات إحياءات دينية”.

غضب األمة املقموع ضد معالء

وجتارب غاندي العملية “منطق

حوهلم .قال غانديإنه “أراد أن حيول

االستبدادأشياء جعلت عبوديهتا
دامئة ،وحبرق األلبسة األجنبية اكن

البلد حيرق عاره ويطهر نفسه”.

عرثت يف كتابات غراميش،

وأخفق طوال احلراكت املرتاجعة

اهلند) ،لكن قائد املستقبل استفاد
بالتأكيد من هذا املنطق الذي سميده
ال ريب بنتاجئ مماثلة أوأفضل يف
لك ركن من أراكن العامل.

احلركة امجلاهريية ،الذي ميكن

تلخيصه وفق عبارة غراميش
ذاته،بأنه “احلركة الفلسفية ،ويه
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