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تقديم
ٌسرنا أن نقدم هذا الكتاب رقم ( )5من سلسلة التثقٌؾ السٌاسً النظري  ،والذي ٌحتوي علً سلسلة
دراسات عن:
 مفهوم المركز والهامش  :رؤٌة نقدٌة.
 منهج التحلٌل الثقافً  :رؤٌة نقدٌة.
 عن التحالفات ومفهوم الكتلة التارٌخٌة.
وتأتً هذه الدراسات كمساهمة من الزمٌل تاج السر عثمان فً تناول تلك القضاٌا التً وجهت
اللجنة المركزٌة فً دورة ٌولٌو  2117بالتصدي لها فً إطار الصراع الفكري ضد هذه التٌارات
التً تؽبش الوعً الطبقً للجماهٌر الكادحة  ،وتحول الصراع إلً إثنً وجهوي وثقافً  ،مما ٌفتت
وحدة الجماهٌر  ،ونضالها من أجل أوسع جبهة من أجل إسقاط النظام  ،وقٌام البدٌل الدٌمقراطً
الذي ٌفتح الطرٌق لقٌام النظام الوطنً الدٌمقراطً  ،وقٌام دولة المواطنة  :الدولة المدنٌة
الدٌمقراطٌة التً تسع الجمٌع ،ؼض النظر عن الدٌن أو العرق أو الثقافة أو المعتقدات السٌاسٌة أو
الفلسفٌة ،وحق كل قومٌة فً تنمٌة تقافاتها ولؽاتها الخاصة ،وتأكٌد الوحدة من خالل التنوع الذي
ٌؽنً وٌخصب الثقافة السودانٌة.
ونأمل أن تصلنا المزٌد من المساهمات والمالحظات علً هذا الكتاب حتى نأخذها فً االعتبار فً
طبعة قادمة.
مكتب التثقٌؾ المركزي
2117 -11 -26
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مفهوم المركز والهامش  :نظرة نقدية
 -1المركز والهامش  :المفهوم والمصطلح -:
على مستوى الفكر االقتصادي برز مصطلح المركز والهامش كمفهوم لنظرٌة تعمل على تفسٌر
التخلؾ  ,وتعتمد على فكرة وحدة االقتصاد العالمً الذي ٌتكون من الدول الرأسمالٌة المتقدمة التً تمثل
مركز هذا االقتصاد والدول المتخلفة “ما ٌسمى دول العالم الثالث أو الدول النامٌة ...الخ” والتً تكون
هامش أو محٌط هذا االقتصاد .
إن تقدم القوى اإلنتاجٌة للمركز وتخلفها فً الهامش مكن وٌمكن الدول المتقدمة من استؽالل
الدول المتخلفة  ,كما مكنها من السٌطرة على تطور الهامش بما ٌناسب مصالح وتطور المركز  ,وهكذا
نجد البلدان الهامشٌة نفسها فً عالقات استؽالل وتبعٌة كلما تعاملت مع دول المركز مباشرة أو من
خالل السوق الرأسمالٌة العالمٌة  ,ووحدة النظام ال تنفً التناقض والتباٌن داخله  ,كما تؤكد النظرٌة”
راجع كرٌستٌان باولو:االقتصاد الرأسمالً العالمً  ,ترجمة عادل المهدي– دار ابن خلدون 1978 ,م” .
أشار بروفٌسور مصطفى حسن بادي “كلٌة الطب – جامعة الخرطوم”بصحٌفة الرأي العام" بتارٌخ2113/5/16م إلى التهمٌش بقوله “ :التهمٌش كمفهوم سٌاسً اجتماعً علٌنا أن نفهمه جٌدا ونتعرؾ
على أسبابه وكٌفٌة معالجته حتى نتمكن من دفع التطور الدٌمقراطً فً السودان فً االتجاه الصحٌح
وحتى ال نعود إلى المربع األول لممارسات الماضً  ,إذا لم ٌستطع المواطنون االستمتاع بكل العوامل
والظروؾ التً تمكنهم من اإلدراك والفهم والمعرفة الواضحة والمشاركة الفعالة والمؤثرة فً جمٌع
شبون حٌاتهم  ,فهم مهمشون وال ٌؽٌر من شانهم إذا كان هذا التهمٌش باختٌارهم أو كان مفروضا
علٌهم”.
وهذه نقطة جٌدة تصلح أساسا لدراسة التهمٌش ومعرفة أسبابه وكٌفٌة معالجته حتى نتمكن من
دفع التطور الدٌمقراطً فً السودان فً االتجاه الصحٌح .
كما أصبح مصطلح “المناطق المهمشة” متداوال فً السٌاسة السودانٌة منذ بٌان الحركة الشعبٌة”
المانفستو “ الصادر بتارٌخ1983/7/31م حٌث حددت المناطق المهمشة بأنها كل السودان ماعدا وسطه
“ مدٌرٌة الخرطوم ومدٌرٌة النٌل األزرق” حٌث توجد العاصمة ومشروع الجزٌرة  ,كما حمّل البٌان
االستعمار البرٌطانً مسبولٌة تهمٌش تلك المناطق  ،ثم حّ مل المسبولٌة من بعد االستعمار لما أطلق علٌه
“أنظمة ُ
شلل األقلٌة” فً الوسط بداٌة من العام 1956م .
كما أشار البٌان إلى الحل الجذري الذي ٌتبنى مفهوم السودان الموحد باتجاه اشتراكً وحل
دٌمقراطً لكل القضاٌا القومٌة والدٌنٌة .
وللتأكٌد على هذا النهج الوطنً أدان “المانفستو” الحركات االنفصالٌة فً جنوب وؼرب وشرق
السودان باعتبار أنها ستقود إلى تفتٌت السودان مع النص على أن الضرورة فقط هً التً أملت قٌام
الحركة فً جنوب السودان  .إال أنها تستهدؾ تحرٌر السودان كله .
مصطلح المركز والهامش مضلل ألنه فً مركز العالم الرأسمالً نفسه وعلى مستوى كل دولة
ٌوجد استقطاب طبقً حاد مثال  :فً أمرٌكا  %1من السكان ٌستحوذون على  %41من الثروة ،
وأؼلبٌة مهمشة من عاملٌن بأجر ٌتعرضون لالستؽالل الرأسمالً وتستحوذ الطبقات الرأسمالٌة أو
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الشركات المتعددة الجنسٌات على فابض القٌمة منهم  ,إضافة للمهمشٌن من العطالة والمهمشٌن من
األقلٌات والنساء .
وفً دول الهامش أو الدول المتخلفة هناك استقطاب طبقً حاد  ,حٌث تستحوذ أقلٌة على الثروة
والسلطة وتعٌش األؼلبٌة فً فقر مدقع “ على سبٌل المثال فً السودان ٌ %5ستحوذون على  %88من
الثروة”.
كما أن الحدٌث عن مناطق مهمشة فً السودان مضلل أٌضا إذ نجد فً المناطق المهمشة فبات لها
مصالح مع القوى الحاكمة فً المركز تتكون من بعض الزعامات القبلٌة واإلدارة األهلٌة وأصحاب
المشارٌع ومالك الثروة الحٌوانٌة  ,بٌنما األؼلبٌة فً المناطق المهمشة تعٌش فً فقر مدقع والتً تتكون
من فقراء المزارعٌن والرعاة .
إذن من المهم الفرز والتحلٌل الطبقً فً كل حالة والصراع ضد كل أشكال االضطهاد الطبقً واالثنً
والقومً والعنصري والجنسً .
جوهر الصراع إذن طبقً وٌتجلً الصراع الطبقً فً مختلؾ المٌادٌن االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة.
 -2تطور فكر الحزب الشٌوعً السودانً حول المناطق المهمشة:
 كان اهتمام الجبهة المعادٌة لالستعمار باكرا بالمناطق المهمشة أو التجمعات القبلٌة القومٌة
األكثر تخلفا.
جاء فً بٌان الجبهة المعادٌة لالستعمار عن موقفها من قضٌة الجنوب بصحٌفة الصراحة –العدد
رقم  422بتارٌخ 1954/9/28م مما ٌلً -:
ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب ٌتم على األساس التالً  :تطور التجمعات القومٌة فً الجنوب نحوالحكم المحلً أو الذاتً فً نطاق وحدة السودان .
ٌواصل البٌان وٌقول :
ونحن حٌنما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب نقر بان الوضع الحالً للقومٌات فً الجنوب لٌس
مدروسا لدٌنا وال لدى ؼٌرنا فً العاصمة ،وان دراسته تقتضً الذهاب إلى هناك أو تجً هً من
هناك ،ولكنا نرى أن هذا المبدأ الوحٌد وبطبٌعته ٌعتمد على الظروؾ  ،فإذا كانت ظروؾ قومٌة واحدة
أو عدة قومٌات فً الجنوب ورؼبة أهلها تقتضً قٌام حكم محلً أو ذاتً فلهم الحق فً ذلك  ،كذلك نقر
انه لٌست لدٌنا وجهة نظر محددة عن الموقؾ بٌن القومٌات السودانٌة األخرى فً الشمال والشرق  ،إال
انه مما ٌظهر ال توجد مشكلة حالٌة بالنسبة لها  .ولكن من ناحٌة المبدأ ال ننكر انه إذا جاء وقت ولو كان
بعد االستقالل بفترة طوٌلة واقتضت ظروؾ هذه القومٌات نوعا معٌنا من الحكم الداخلً فٌجب إن ٌنفذ
(راجع الٌسار السودانً فً عشرة أعوام  ،إعداد محمد سلٌمان  ،ص. )62-61
كما أشارت وثٌقة حول البرنامج آخر كتابات الشهٌد عبد الخالق محجوب إلى -:
((توحٌد الوطن على أسس دٌمقراطٌة وذلك بتنمٌة إمكانٌات وثقافات التجمعات القومٌة المتخلفة فً
حرٌة وبال إرهاب أو ضؽوط))  ،ص .74
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وفً السبعٌنٌات من القرن الماضً واصل الحزب الشٌوعً اهتمامه بالمناطق المهمشة أو القطاع
التقلٌدي وصدرت وثابق مثل -:
أ " -الثورة الوطنٌة الدٌمقراطٌة والقطاع التقلٌدي 1976 ،م" التً لخصت تجارب الحزب فً القطاع
التقلٌدي ودور المعلمٌن واألطباء والممرضٌن وعمال السكة الحدٌد والخدمات وؼٌرهم فً نشر الوعً
فً تلك المناطق  ،كما لخصت تجارب الحزب فً تنظٌمات اتحاد جبال النوبة والتنظٌمات والروابط
القبلٌة التً برزت بعد ثورة أكتوبر 1964م مثل جبهة أبناء دارفور واتحاد جنوب وشمال الفونج كما
أشارت الوثٌقة إلى المتؽٌرات فً القطاع التقلٌدي بسبب هجمة الرأسمالٌة الماٌوٌة علٌه والتوسع
العشوابً فً الزراعة اآللٌة وآثار ذلك على الؽطاء النباتً والبٌبة وتدمٌر حٌاة المواطنٌن فً ذلك
القطاع وضٌق المراعً الذي أدى إلى االحتكاكات والصدامات القبلٌة والنزوح إلى المدن .
ب .صدرت وثٌقة بعنوان "الحزب الشٌوعً وقضٌة الجنوب1977 ،م" تابعت فٌه تطور موقؾ الحزب
من المنظور السلمً الدٌمقراطً للمشكلة  ،وأفاق الوضع بعد اتفاقٌة أدٌس أبابا التً وقعت فً مارس
1972م .
ج .صدرت وثٌقة فً سلسلة كاتب الشونة بعنوان "الماركسٌة ومسالة اللؽة فً السودان 1977م "
تناولت قضٌة هامة تتعلق بالمناطق المهمشة  ،وهً تنمٌة ثقافاتها ولؽاتها المحلٌة فً إطار تنوع وثراء
الثقافة السودانٌة
* اشرنا سابقا إلى أن الحزب الشٌوعً كان أول من أشار إلى ضرورة االعتراؾ بالفوارق الثقافٌة
والعرقٌة بٌن الشمال والجنوب وتطور التجمعات القومٌة فً الجنوب نحو الحكم المحلً أو الذاتً فً
نطاق وحدة السودان  ،ولم ٌكتؾ الحزب الشٌوعً بذلك الطرح المتقدم وحده وتكراره  ،بل دعمه
بالتركٌز على القضاٌا االجتماعٌة التً كان فٌها قهر وتمٌٌز عنصري أو اثنً ضد الجنوبٌٌن مثل -:
المطالبة باألجر المتساوي للعمل المتساوي بٌن العاملٌن الشمالٌٌن والجنوبٌٌن .االهتمام بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة وتوسٌع التعلٌم والعالج والخدمات فً الجنوب .إلؽاء ضرٌبة الدقنٌة .إلؽاء قانون المناطق المقفولة الذي كان من األسباب التً عرقلت التطور المتوازن بٌن الشمال والجنوب.
إلؽاء نشاط المستثمرٌن األجانب المرتبطٌن بالتجسس وتأجٌج الخالفات العرقٌة بٌن الشمال والجنوب .وحدة الحركة النقابٌة فً الشمال والجنوبعدم فرض اللؽة العربٌة والدٌن اإلسالمً بالقهر وترك ذلك للتطور والتالقح الطبٌعً .استبعاد الحل العسكري وضرورة الحل السلمً الدٌمقراطً والعض على وحدة السودان بالنواجذ .أثناء تمرد 1955م دعً الحزب الشٌوعً لمعالجة الموضوع بالحكمة والصبر بدال من االتجاهاتالداعٌة للعنؾ واالنتقام .
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واصل الحزب الشٌوعً تأكٌد تلك المواقؾ فً مؤتمره الثالث فً فبراٌر 1956م  ,ومقاومة
سٌاسة دٌكتاتورٌة الفرٌق عبود لفرض الحل العسكري واللؽة العربٌة واالسلمة القسرٌة ،وفً مؤتمر
المابدة المستدٌرة ( )1965وخطاب عبد الخالق محجوب فً المؤتمر.
وفً برنامجه الصادر 1967م أكد الحزب الشٌوعً االرتباط الذي ال ٌنفصم بٌن الحكم الذاتً
اإلقلٌمً وسابر المهام الوطنٌة والدٌمقراطٌة للثورة السودانٌة  ,وكذلك فً مناقشات الشهٌد جوزٌؾ قرنق
للمثقفٌن الجنوبٌٌن الداعٌن لالنفصال فً كتٌبة "مأزق المثقؾ الجنوبً" وفً بٌان ٌ 9ونٌو 1969م كما
طرح الحزب الشٌوعً دستور دٌمقراطً وجمهورٌة برلمانٌة فً مواجهة دعاة الدٌكتاتورٌة باسم
اإلسالم والجمهورٌة الرباسٌة عام 1968م والتً كانت تهدد وحدة البالد .
على إن من االٌجابٌات فً مواقؾ الحزب الشٌوعً انه فً معالجته لمشكلة الجنوب فً تلك
السنوات الباكرة من الخمسٌنٌات من القرن الماضً  ،لم ٌنطلق فقط من نصوص ماركس وانجلز ولٌنٌن
حول تقرٌر المصٌر  ،بل انطلق من واقع السودان  ،واالتجاه العام الداعم للوحدة بعد مؤتمر جوبا1947م
 ،وكان ذلك تناوال بذهن مفتوح وتوصل لصٌؽة الحكم الذاتً اإلقلٌمً فً إطار السودان الموحد .
وحتى بعد أن تعقد الوضع واشتعال نٌران الحرب بعد انقالب ٌونٌو 1989م  ،طرح الحزب
الشٌوعً السودانً عام 1994م ،شعار تقرٌر المصٌر كحق دٌمقراطً إنسانً  ،وان ٌتم دعم خٌار
الوحدة الطوعٌة وتوفٌر المناخ الدٌمقراطً الصحً لممارسة حق تقرٌر المصٌر.
وبعد ثورة أكتوبر 1964م برزت تنظٌمات أبناء المناطق المهمشة أو المناطق األكثر تخلفا مثل :
جبهة نهضة دارفور  ،اتحاد جنوب وشمال الفونج  ،واتحاد أبناء جبال النوبة  ،وقبل ذلك مؤتمر البجا
الذي أسهم الشٌوعٌون فً تأسٌسه فً اكتوبر عام . 1958
وفً وجه الدعاوى التً كانت تصؾ تلك التنظٌمات بالعنصرٌة رحب الحزب الشٌوعً بتلك
التنظٌمات بل شارك أعضاؤه فً تلك التنظٌمات باعتبارها مراكز إشعاع لوعً أبناء تلك المناطق
بقضاٌاهم واحتٌاجاتهم فً التنمٌة والتعلٌم والصحة وتوفٌر خدمات المٌاه والكهرباء والعناٌة البٌطرٌة
للماشٌة...الخ.
ووصؾ عبد الخالق محجوب تلك التنظٌمات بأنها حركت المٌاه الراكدة فً تلك المناطق  ،كما
أسهمت فً استٌقاظ دوابر واسعة من أبناء تلك المناطق للوعً بمصالحهم.
كما شارك الحزب الشٌوعً فً الروابط القبلٌة فً المدن التً كانت تهدؾ لخدمة مناطقها وتوفٌر
احتٌاجاتها األساسٌة  ،ولعبت تلك التنظٌمات دورا فً تطوٌر مناطقها وقراها إلى أن تم حلها بعد انقالب
 25ماٌو 1969م .
وحول الهوٌة والثقافة أشارت الوثٌقة التً قدمها الحزب للمؤتمر الدستوري 1989م إلى أن
(الهوٌة الحضارٌة لشعبنا هوٌة سودانٌة  ،تجمع فً تكامل بٌن الوحدة والتنوع  ،وتتأسس على واقع تعدد
الثقافات والقومٌات فً بالدنا الذي ٌمكن بل وٌجب أن ٌكون مصدر خصب وثراء لثقافاتنا السودانٌة  ,ال
سببا فً صراعات دامٌة مرٌرة) (.الوثٌقة  :ص)57 - 52
وقد تناول التقرٌر السٌاسً المجاز فً المؤتمر السادس بتفصٌل فً باب المسألة القومٌة موقؾ الحزب
من قضاٌا المناطق المهمشة  ،وتجربة إنفصال الجنوب بعد إتفاقٌة نٌفاشا.
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خاتمة:
هكذا كان هناك االهتمام بالمناطق المهمشة فً أدبٌات وبرامج الحزب الشٌوعً السودانً.
ونالحظ أن الحزب الشٌوعً لم ٌختزل القضٌة فً تضاد بٌن المركز والهامش  ،ولم ٌتناول قضاٌا
المناطق المهمشة فقط علً المستوي االقتصادي ،بل تناول الجانب المكمل والذي ٌتعلق بالجانب
االجتماعً والثقافً واالثنً والتارٌخً ،وطرح ضرورة االعتراؾ بالتنوع والفوارق الثقافٌة واالثنٌة
والدٌنٌة ،وحرٌة الضمٌر والمعتقد ،وحق المجموعات القومٌة األقل تخلفا فً استخدام لؽاتها المحلٌة فً
التعلٌم .إضافة للتمٌٌز االٌجابً للنساء وابناء المناطق المهمشة ،وتوفٌرإحتٌاجات الناس األساسٌة فً
التنمٌة المتوازنة وفً التعلٌم والصحة والخدمات ،والتداول الدٌمقراطً للسلطة.
مفهوم المركز والهامش  :رؤية نقدية ( .) 7
تناولنا فً الحلقة األولً من هذا المقال مفهوم المركز والهامش من زاوٌة نقدٌة  ،وخلصنا إلً أنه
مضلل وٌؽبش الوعً الطبقً للكادحٌن  ،و من المهم الفرز والتحلٌل الطبقً فً كل حالة ،والصراع ضد
كل أشكال االضطهاد الطبقً واالثنً والقومً والعنصري والجنسً ،وأن جوهر الصراع إذن طبقً
ٌتجلً فً مختلؾ المٌادٌن االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة.
كما تناولنا رؤٌة الحزب الشٌوعً السودانً لقضاٌا المناطق المهمشة أو األقل تخلفا.والحظنا أن الحزب
الشٌوعً لم ٌختزل القضٌة فً تضاد بٌن المركز والهامش  ،ولم ٌتناول قضاٌا المناطق المهمشة فقط
علً المستوي االقتصادي ،بل تناول الجانب المكمل والذي ٌتعلق بالجانب االجتماعً والثقافً واالثنً
والتارٌخً ،وطرح ضرورة االعتراؾ بالتنوع والفوارق الثقافٌة واالثنٌة والدٌنٌة ،وحرٌة الضمٌر
والمعتقد ،وحق المجموعات القومٌة األقل تخلفا فً استخدام لؽاتها المحلٌة فً التعلٌم .إضافة للتمٌٌز
االٌجابً للنساء وابناء المناطق المهمشة ،وتوفٌرإحتٌاجات الناس األساسٌة فً التنمٌة المتوازنة وفً
التعلٌم والصحة والخدمات ،والتداول الدٌمقراطً للسلطة.
ونواصل فً هذه الحلقة تجربة وممارسة الحركة الشعبٌة لتحرٌر السودان ،والمتؽٌرات فً شعاراتها
وأهدافها.
حدثت تطورات ومتؽٌرات فً أهداؾ وشعارات الحركة الشعبٌة لتحرٌر السودان ،فبٌان الحركة
(المانفٌستو) الصادر عام  ، 1983أشار إلً ضرورة (النضال من أجل سودان موحد اشتراكً ٌبدأ
النضال له من جنوب السودان) ،والجدٌر بالذكر أن الحزب الشٌوعً السودانً ،كان قد انتقد فً العام
نفسه ذلك الشعار :باعتبار أن الهدؾ المباشر فً ذلك الوقت هو إزالة حكم الفرد (النمٌري) ،واستعادة
الدٌمقراطٌة التً تمهد الطرٌق للنظام الوطنً الدٌمقراطً الذي ٌفضً إلً االشتراكٌة  ،أي أن
االشتراكٌة لٌست هدفا مباشرا ،إضافة إلً ابتذال شعار االشتراكٌة نفسه بعد انقالب /25ماٌو، 1969/
والجرابم والنهب والفساد ومصادرة الحقوق الدٌمقراطٌة باسم االشتراكٌة.
إضافة لمالحظات الحزب الشٌوعً الناقدة التً طرحها حول نظام “منقستو” فً اثٌوبٌا الذي كان ٌشكل
الركٌزة للحركة الشعبٌة فً كفاحها المسلح ضد نظام النمٌري ،وكان من رأى الحزب الشٌوعً السودانً
 :أنه البد من اشاعة الدٌمقراطٌة كمنهج فً الحكم والحل الدٌمقراطً السلمً للمسألة القومٌة فً اثٌوبٌا،
وإعطاء تقرٌر المصٌر للشعب األرٌتري .وقبل ذلك كان الحزب الشٌوعً السودانً قد طرح فً دورة
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اللجنة المركزٌة فً أؼسطس 1977م ،ضرورة الدٌمقراطٌة والتعددٌة السٌاسٌة للوصول للنظام الوطنً
الدٌمقراطً ونبذ أسلوب االنقالبات العسكرٌة والحزب الواحد.
ولكن نتٌجة للمتؽٌرات العالمٌة التً حدثت بعد سقوط نظام “منقستو” والمعسكر االشتراكً فً االتحاد
السوفٌتً وبلدان شرق اوربا  ،تخلت الحركة الشعبٌة عن شعار سودان موحد اشتراكً ،إذ نالحظ أن
المؤتمر األول للحركة الشعبٌة والذي انعقد فً 1994م ،طرح التخلى عن شعار سودان اشتراكً موحد
 ،ورفع شعار السودان الجدٌد  ،كما طرح المؤتمر شعار حق تقرٌر المصٌر لجنوب السودان والمناطق
المهمشة.
هذا إضافة للصراع الذي دار فً الحركة الشعبٌة بعد انقالب الناصر عام  ،1993واتجاهات بعض
قادتها لالنكفاء علً جنوب السودان واالكتفاء بشعار االنفصال.
هذا وقد ّ
شخصت الحركة الشعبٌة أمراض السودان القدٌم فً  :عجز أنظمة الحكم المتعاقبة فً
الخرطوم عن تطوٌر إطار قومً للحكم قابل للتطبٌق ،وانتهاج عملٌة دٌمقراطٌة سلٌمة للبناء الوطنً
مؤسسة علً األشكال المتعددة للتنوع  ،وانجاز تنمٌة ؼٌر متكافبة ،والفشل فً صٌاؼة برنامج للتنمٌة.
كما أشارت الحركة الشعبٌة الً أن سودان الجبهة االسالمٌة والقدٌم ٌقومان علً الشوفٌنٌة والعرقٌة.
كما جاء فً بٌان(مانفستو) الحركة الشعبٌة ،ماٌو 2118م“ :ان السودان القدٌم ( انتهج سٌاسة خارجٌة
ؼٌر متزنة تخضع لتوجهات أٌدٌولوجٌة للمجموعات الحاكمة والنشطة سٌاسٌا (القومٌون العرب،
الشٌوعٌون ،وأخٌرا اإلسالمٌون) ،مما ٌوحً وكأن السودان قد أضحً علً وجه الحصر دولة عربٌة أو
إسالمٌة ،أو فً أحسن الفروض ذات توجهات منحازة ،وعلٌه أصبحت المصالح للسودان مرهونة ألجندة
خارجٌة عرٌضة بدون اعتبار لمستحقات المصلحة الوطنٌة”.
وٌبدو أن الشٌوعٌٌن قد تم حشرهم حشرا أعاله ،وبطرٌقة خاطبة ،فالشٌوعٌون حتً فً أٌام انقالب
ماٌو  1969األولً :رفضوا السلم التعلمًٌ الذي تم نقله بالمسطرة من التجربة المصرٌة ،وطالبوا بأن
تراعً المناهج خصابص السودان الثقافٌة الزنجٌة والعربٌة ،ورفضوا النقل األعمً لتجارب اآلخرٌن،
وطالبوا ببعث ثقافات المجموعات القبلٌة األقل تخلفا ،واالهتمام بلؽاتها المحلٌة والتوسل بها فً التعلٌم
(راجع :عبد الخالق محجوب :حول البرنامج ،دار عزة ،)2112،كما رفض الحزب الشٌوعً مٌثاق
طرابلس  ،1971والوحدة الفورٌة بٌن مصر والسودان ولٌبٌا ،ومراعاة خصابص شعب السودان
األفرٌقٌة والعربٌة ،وأن تكون الوحدة طوعٌة ولٌست قسرٌة ،وأن الشرط لنجاح الوحدة هو إشاعة
الدٌمقراطٌة فً هذه البلدان حتً تقوم علً الطوعٌة وحرٌة اإلرادة لهذه الشعوب (راجع بٌان المكتب
السٌاسً للحزب الشٌوعً السودانً ،نوفمبر  ، 1971حول مٌثاق طرابلس) .وبالتالً ،إن الحزب
الشٌوعً  ،كان من أكثر األحزاب حرصا علً السٌادة الوطنٌة ومراعاة خصابص ظروؾ وواقع
السودان فً تطبٌق االشتراكٌة علً واقع بالدنا ،وعدم رهن بالدنا لألجنبً ،وعدم الخضوع لضؽوطه
وامالءاته .هذا فضال عن أن الحزب الشٌوعً السودانً ،كان أول حزب سودانً طرح قضٌة الحكم
الذاتً االقلٌمً لمشكلة الجنوب واالعتراؾ بالفوارق الثقافٌة بٌن الشمال والجنوب ،والمطالبة باألجر
المتساوي للعمل المتساوى بٌن العامل الشمالً والجنوبً ،وحق القبابل الجنوبٌة فً استخدام لؽاتها
المحلٌة فً التعلٌم ،كما طرح ضرورة التنمٌة المتوازنة بٌن الشمال والجنوب ،وعدم فرض الثقافة
العربٌة والدٌن اإلسالمً علً الجنوبٌٌن بالقسر ،وعندما قامت أحداث التمرد 1955م ،وارتفعت
األصوات الشوفٌنٌة المطالبة باالنتقام من الجنوبٌٌن ،رفع الحزب الشٌوعً شعار إعالء صوت العقل،
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ووقؾ األعمال االنتقامٌة المنفلتة ومعالجة جذور المشكلة والتً عمقها االستعمار وجعلها قنبلة موقوتة
لتنفجر بعد خروجه من البالد ،تلك كلها مواقؾ تارٌخٌة مشهودة للحزب الشٌوعً ،وبالتالً ،فان هجوم
الحركة الشعبٌة علً الحزب الشٌوعً وتشوٌه التارٌخ الٌفٌد شٌبا ،وال أساس موضوعً له.
كما أشار بٌان الحركة الشعبٌة ،ماٌو 2118م الً أن  ”:رؤٌة السودان الجدٌد والتً تقوم علً:
الدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌة ،المساواة والتوزٌع العادل للسلطة وفرص التنمٌة ،حكم القانون واحترام
حقوق االنسان ،وذلك هو الخٌار األفضل لصٌانة وحدة السودان وسٌادة أراضٌه  ،واال التمزق”.
وهً كلها شعارات عزٌزة علٌنا ،ولكن تجربة شراكة الحركة الشعبٌة مع المؤتمر الوطنً  ،اكدت سٌر
البالد فً انتهاكات حقوق االنسان وضرب عرض الحابط بوثٌقة الحقوق فً دستور السودان االنتقالً
للعام 2115م ،من خالل الرقابة علً الصحؾ  ،ولم ٌحصر جهاز األمن نفسه فً جمع المعلومات كما
أشار الدستور  ،إضافة إلً قمع المواكب والمسٌرات السلمٌة وإطالق النار علٌها كما حدث فً
بورتسودان وكجبار والطالب مما أدي الستشهاد عدد منهم ،إضافة إلً عدم انجاز شا فً التحول
الدٌمقراطً وإلؽاء القوانٌن المقٌدة للحرٌات والتً تتعارض مع الدستور ،إضافة الً تدهور أحوال الناس
المعٌشٌة وارتفاع ضرورٌات الحٌاة حتً أصبحت الحٌاة التطاق ،واستمرار االنتهاكات واالبادة
الجماعٌة فً دارفور مما استوجب المساءلة من قبل مجلس األمن والمحكمة الجنابٌة الدولٌة ،وحتً فً
الجنوب نفسه لم ٌتم شا ٌذكر فً التنمٌة (التعلٌم  ،الصحة ،الخدمات”مٌاه ،كهرباء..الخ” ،إضافة الً
ضعؾ البنٌات األساسٌة ،رؼم عابدات النفط التً لم تذهب للتنمٌة.
وكانت الحصٌلة سٌادة االتجاه االنفصالً بعد رحٌل جون قرنق  ،ودفع أمرٌكا ونظام المؤتمر الوطنً
فً ذلك حتً تم انفصال الجنوب  ،وأصبح الوضع مزرٌا كما نراه اآلن.
هناك خطورة للمزٌد من تمزٌق ما تبقً من الوطن بعد إعالن مؤتمر الحركة الشعبٌة “شمال” األخٌر
فً كاودا شعار تقرٌر المصٌر  ،والذي فً ظل ؼٌاب الدٌمقراطٌة وحرٌة االرادة ٌمكن أن ٌقود إلً
االنفصال ،بٌنما الواجب األساسً هو قٌام أوسع تحالؾ من أجل اسقاط النظام واستعادة الدٌمقراطٌة التً
تفتح الطرٌق للحل الشامل والعادل لقضاٌا المناطق الثالث.
كما أثار المانفستو مشكلة فكرٌة عندما حدد طبٌعة األزمة الوطنٌة فً السودان بأنها (أزمة هوّ ٌة أساسها
عجز السودانٌٌن عن التصالح مع واقعهم الثقافً واالثنً والذي ٌجعل منهم أمة).
وفً نظري أن أزمة الهوٌة منتوج تارٌخً لبنٌة فوقٌة استمرت من تشكٌالت اجتماعٌة استؽاللٌة (رق،
اقطاع) ،كانت سابدة فً السودان القدٌم والوسٌط ،ولطرٌق تنمٌة اقتصادي -اجتماعً -ثقافً سارت علٌه
البالد منذ احتالل االنجلٌز للسودان عام 1898م ،والذي كرّ س التطور ؼٌر المتوازن ،وكرّ س الفوارق
الطبقٌة واإلستعالء الثقافً الذي شكل قناعا أٌدٌولوجٌا زابفا لنهب وإستؽالل كادحً المناطق المهمشة،
وتحقٌق أكبر قدر من الثراء بابقاء هذه القومٌات األقل تخلفا فً أسر التخلؾ وعدم السٌر فً طرٌق
التطور الوطنً الدٌمقراطً الذي ٌفجر الفابض االقتصادي الكامن فً الرٌؾ السودانً بتحقٌق االصالح
الزراعً الدٌمقراطً وتحرٌر جماهٌر الرٌؾ من الفقر واألمٌة والتخلؾ ،ونشر التعلٌم والخدمات
الصحٌة وتوفٌر خدمات المٌاه والكهرباء وتوفٌر العناٌة البٌطرٌة للثروة الحٌوانٌة ،وانجاز تحوالت ثقافٌة
تقوم علً تراثنا الزنجً والعربً ،واالعتراؾ بالفوارق الثقافٌة ،وبعث لؽات القبابل االفرٌقٌة والتوسل
بها فً التعلٌم ،فاألزمة كانت والزالت أزمة طرٌق تطور رأسمالً سارت علٌه الطبقات والفبات التً
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حكمت بعد االستقالل (مدنٌة وعسكرٌة) ،وكان من نتاجه عدم االعتراؾ بالفوارق الثقافٌة واالثنٌة وعدم
التصالح معها.
ان طرح األزمة ،بأنها أزمة هوّ ٌة فقط تؽبش الوعً الطبقً للكادحٌن  ،بعدم تحدٌد أسباب األزمة
الحقٌقٌة وهً تطلع أقسام من البورجوازٌة (فً الشمال والمناطق المهمشة) للثراء علً حساب الكادحٌن،
وعدم تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة التً ٌتم فٌها توزٌع الفابض االقتصادي بعدالة والتً ٌتم فٌها اشباع
حاجات الجماهٌر األساسٌة فً معٌشة تلٌق بالحٌاة ،وتعلٌم وصحة  ،وخدمات “مٌاه ،كهرباء ،عناٌة
بٌطرٌة.الخ” ،توفٌر البنٌات األساسٌة من طرق وكبارى .الخ ،وإشاعة روح اإلنسانٌة وإعالء قٌمة
اإلنسان بؽض النظر عن دٌنه أوجنسه.
كما أن خطورة طرح االزمة بأنها أزمة هوّ ٌة فقط تؤدي الً الحرب العنصرٌة واالثنٌة ،وتعمق
االتجاهات العرقٌة واالنفصالٌة فً الشمال ،والتً أٌضا لها مصلحة فً تؽبٌش الوعً الطبقً للكادحٌن.
منهج التحليل الثقافي  :رؤية نقدية
تناولنا فً مقالٌن سابقٌن مفهوم المركز والهامش والتحالفات ومفهوم الكتلة التارٌخٌة ،والحظنا أن
مفهوم المركز والهامش ٌؽبش الوعً الطبقً الذي ٌتجلى فً أشكال سٌاسٌة واقتصادٌة وثقافٌة وإثنٌة،
وتشوٌه مفهوم “ الكتلة التارٌخٌة” لٌصبح جواز مرور للتعاون مع أنظمة قمعٌة معادٌة للدٌمقراطٌة
وحقوق اإلنسان ،وإلؽاء االستقالل السٌاسً والتنظٌمً والفكري لكل حزب داخلها .مما ٌطمس جوهر
الصراع الدابر فً البالد باعتباره صراع طبقً ٌتجلى أٌضا فً أشكال اقتصادٌة وسٌاسٌة وثقافٌة
واثنٌة.
ونتناول فً هذا المقال منهج التحلٌل الثقافً من زاوٌة نقدٌة.
معلوم أن منهج التحلٌل الثقافً برز فً البلدان الرأسمالٌة المتطورة نتٌجة إلسهامات كتاب مثل :
مٌشٌل فوكو  ،وهابر ماس وبٌتر برجر وماري دوجالس ..الخ ،وٌزعم منظرو هذا المنهج أنهم
ٌقدمون رؤٌة أفضل لقضاٌا العالم المعاصر بعد عجز المناهج التقلٌدٌة عن تفسٌر تطورات ما بعد
الحداثة التى أهمها سقوط النظرٌات الكبري  ،وٌرون البدٌل فً األنساق المفتوحة.
من أهم المراجع للتحلٌل الثقافً كتاب " التحلٌل الثقافً" المؤلؾ  :مٌشٌل فوكو ٌ ،ورجٌن هابرماس،
بٌتر برجز ،ماري دوجالس وآخرٌن ،الناشر  :الهٌبة المصرٌة للكتاب 2119م.
بالتأمل فً تلك األفكار التً ٌطرحونها كبدٌل فأنها التخرج عن تلك النظرٌات الكبري التى طرحها
مفكرون مثل :ماركس بعد افراؼها من مضمونها وتقطٌع أوصالها وتشوٌهها  ،واستبدال المنهج
الدٌالكتٌكً الذي ٌنظر للظواهر فً تطورها وحركتها وشمولها وتبدلها وإنفتاحه علً التطورات الجدٌدة
بذهن مفتوح ،بالمنهج االنتقابً الؽٌبً الذي ٌنظر للظواهر فً سكونها وعزلتها عن السٌاق العام
وتجزبة العلوم االجتماعٌة بدال من تداخلها وتكاملها ،ومحاولة التولٌؾ بٌن المتناقضات مثل :االشتراكٌة
والرأسمالٌة .إضافة النكار وجود الطبقات والصراع الطبقً ،والحدٌث عن األسرة والقبٌلة والقومٌة
واألمة بمعزل عن الطبقات والصراع الطبقً .هذا فضال عن خطورة أن ٌقود منهج التحلٌل الثقافً
لصراع الثقافات والعنصرٌة واالستعالء الثقافً والعرقً مثل :الفاشٌة والنازٌة التً عانً منها العالم
وادت الى نشوب حرب عالمٌة ثانٌة باعتبارها كانت تعبٌرا عن أشد أشكال الرأسمالٌة دموٌة ووحشٌة.
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لقد أكدت كل التجارب البشرٌة أن النظرٌات التً قامت علً تفسٌر دٌنً أو عنصري أو قبلً أو إثنً
أو ثقافً أو صراع مركز وهامش ،أو صراع هوّ ٌات .الخ  ،قادت البشرٌة الً كوارث  ،ونتجت عنها
أنظمة صادرت حقوق اإلنسان وإبادة جماعٌة كما حدث فً بعض البلدان.
فً حٌن المطلوب هو النظرة الشاملة التً تقود إلً مجتمع أساسه المواطنة وتتوفر فٌه احتٌاجات
االنسان األساسٌة " مأكل  ،مشرب  ،مسكن ،تعلٌم  ،عالج..الخ" ،وٌحترم التنوع الثقافً واالثنً والدٌنً
وٌكفل الحقوق والحرٌات األساسة ،وحق كل مجموعة ثقافٌة فً تنمٌة ثقافتها ولؽتها وٌعزز الوحدة من
خالل التنوع.
اتخذ بعض الكتاب فً المنطقة العربٌة وفً السودان منهج التحلٌل الثقافً هادٌا ومرشدا لهم فً
دراساتهم وتفسٌرهم للصراعات والمتؽٌرات العالمٌة والمحلٌة التً حدثت علً سبٌل المثال عالم
االجتماع المصري السٌد ٌس " راجع مؤلفه  :الخرٌطة المعرفٌة للمجتمع العالمً  :من المجتمع
الصناعً إلً مجتمع المعرفة."2118 ،
فً السودان محمد جالل أحمد هاشم الذى صدر له كتاب  :منهج التحلٌل الثقافً  :مشروع الوطنٌة
السودانٌة وظاهرة الثورة والدٌمقراطٌة  ،الطبعة الخامسة ،الخرطوم ٌولٌو ."2112
* ٌمكن تقدٌم رؤٌتنا النقدٌة لكتاب محمد جالل هاشم “ منهج التحلٌل الثقافً” فً النقاط التالٌة-:
ٌقول ص  : 9الهدؾ معالجة نظرٌة الشكالٌة الثقافة والهوٌّة واالٌدٌولوجٌا من زاوٌة الثقافة كاطار
مرجعً .والمقصود بالثقافة حسب تعرٌفه " الكل المركب الذي ٌشتمل علً نشاطات المجتمع من عادات
وتقالٌد ومعتقدات وفنون وممارسات ومؤسسات بما فً ذلك وسابل كسب العٌش"
بمعنً آخر ٌقصد الكاتب المفهوم الواسع للثقافة باعتبارها مجموع اإلنتاج المادي والفكري لمجتمع
معٌن ،أو بمعنً آخر الحضارة.
وهنا ٌضٌّق الكاتب واسعا  ،ألن الثقافة بالمعنً الواسع تقع داخل التشكٌلة االجتماعٌة التً تتكون من
البنٌة التحتٌة للمجتمع" قوي االنتاج وعالقات االنتاج" والبنٌة الفوقٌة للمجتمع" تقالٌد  ،عادات ،فن،
دٌن ،فلسفة...الخ".
لكن التشكٌلة االجتماعٌة تمتد لتشمل العالقات االجتماعٌة والطبقٌة .أي أن مفهوم التشكٌلة االجتماعٌة
أوسع من الثقافة أو الحضارة التً تتبدل مع تبدل التشكٌلة االجتماعٌة.
علٌه أن منهج التحلٌل الثقافً ٌعجز عن تفسٌر التحوالت فً المجتمع ،عكس المفهوم المادي للتارٌخ
الذي ٌري أن التحوالت االجتماعٌة فً التارٌخ تكمن فً اقتصاد العصر المعٌن ،رؼم أن العامل
االقتصادي هو الحاسم فً التؽٌٌر  ،لكن هناك عوامل أخري تلعب دورها فً التؽٌٌر مثل :القومً ،
الدٌنً  ،الثقافً ،كما أشار أنجلز ،اي أن العامل االقتصادي لٌس هو الوحٌد.
عندما ٌفسر محمد جالل هاشم كل التحوالت بالعامل الثقافً ٌ ،قع فً النظرة الضٌقة آلحادٌة.
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وهذا ما ٌمكن أن ٌالحظه القارئ من اآلتً- :
ٌ نكر الكاتب الصراع الطبقً ،وٌستبدله بصراع الثقافات  ،وصراع اإلنسان ضد اإلنسان  ،بدال
عن الصراع الطبقً ،وٌرسخ مبدأ الذاتٌة والفردٌة ،والوسطٌة بٌن الرأسمالٌة واالشتراكٌة ،
وٌتحدث عن المثقفٌن وكأنهم خارج الطبقات .وٌحاول أن ٌحشر الرأسمالٌة داخل المنظومة
الثقافٌة.
وٌقدم تعرٌفا مضلال للرأسمالٌة بقوله هً “ حزمة ثقافٌة مركبة تبلورت فً الؽرب ذات تجلٌات
اقتصادٌة وسٌاسٌة وفكرٌة تلتزم اللٌبرالٌة” ص  ، 26فً حٌن أن التشكٌلة الرأسمالٌة هً ذلك النظام
التً تتحول فٌه قوة العمل الً بضاعة ،وٌقوم عً االستؽالل الرأسمالً للعمال بامتصاص فابض القٌمة
منهم ،ونهب موارد شعوب العالم الثالث فً تبادل ؼٌر متكافا ،وتصدٌر نمط االنتاج الرأسمالً والسعً
الدابم للبحث عن أسواق جدٌدة لمنتجاتها”.
ٌنكر الكاتب وجود طبقة رأسمالٌة فً السودان  ،حتً الرأسمالٌة الطفٌلٌة اإلسالموٌة ٌنكر وجودها ،فً
معرض مناقشته لكتاب د .فاطمة بابكر محمود “ الرأسمالٌة السودانٌة :أطلٌعة للتنمٌة” .وذلك امتداد لكل
االفكار التً ُ
طرحت من قبل أنه التوجد طبقات فً السودان ،والٌوجد صراع طبقً  ،وبالتالً الٌوجد
حاجة لوجود الحزب الشٌوعً ،فالكاتب لم ٌضؾ جدٌدا لماكٌنة الدعاٌة ضد الشٌوعٌة فً السودان منذ
االستقالل ،وٌحاول أن ٌطرح منهجا توفٌقٌا أو تلفقٌا كبدٌل للمنهج الماركسً.
 فً ص ٌ 45قدم الكاتب تعرٌفا للطبقة بقوله “ الطبقة كمنظومة ثقافٌة تشمل النشاط االقتصادي”
 ،وهذا تعرٌؾ ؼٌر دقٌق  ،فالطبقة االجتماعٌة فً المجتمع تتحدد بموقعها فً االنتاج والوعً
الطبقً  ،كما ٌتحدد بنصٌبها من الثروة ،إضافة للسمات األخري مثل :القدرة علً التزاوج..الخ.
كما أنه ؼٌر صحٌح ما أورده الكاتب ص ٌ “ 42نظر الفكر االقتصادي الماركسً إلً االقتصاد بوصفه
تجسٌدا لمادٌة العالقات االنسانٌة والتارٌخٌة” ،علما بأن ماركس طرح
الؽاء استؽالل اإلنسان لإلنسان وتحرٌره من الحاجة واالؼتراب.
كما ٌقول ص  “ 51قالت الماركسٌة بمفهوم الصراع الطبقً واستناده علً العوامل المادٌة”  ،وهذا
أٌضا ؼٌر صحٌح ،فالصراع الطبقً حقٌقة موضوعٌة كان موجودا قبل ماركس  ،ولم ٌكتشفه ماركس،
بل أشارت الماركسٌة إلً أنه سٌفضً فً النهاٌة الً مجتمع شٌوعً ٌشكل بداٌة التارٌخ اإلنسانً الخالً
من كل أشكال االضطهاد الطبقً والجنسً والدٌنً والقومً واالثنً والثقافً ،وٌكون فٌه تطور الفرد
الحر الشرط لتطور المجموع الحر.
فً تعرٌؾ الكاتب للدولة ٌنكر األساس الطبقً للدولة بقوله ص  “ 35الدولة هً مجموع المؤسسات
التى تعمل فً سبٌل تركٌز اإلرادة العامة بما ٌعود بالخٌر عً الشعب”.
هذا تعرٌؾ ٌتجاهل المصالح الطبقٌة التً تعبر عنها الدولة ،فالدولة هً نتاج تطور المجتمع فً لحظة
معٌنة تفكك فٌها المجتمع المشاعً بعد اكتشاؾ الزراعة والرعً وظهور الملكٌة والتفاوت الطبقً،
وظهرت الدولة لحماٌة مصالح الطبقات الحاكمة  ،بالطبع هذا الٌلؽً الوظابؾ األخري التً ٌجب أن
تقوم بها الدولة التً أشار لها الكاتب والحاالت الخاصة من الصراع الطبقً التً تعبر فٌها عن توازن
الطبقات فً المجتمع.
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ٌطرح نظرة خاطبة للمفهوم المادي للتارٌخ بقوله ص  " 42ماٌجعل المادٌة التارٌخٌة قاصرة عن
تحلٌل الواقع بكفاءة هو ذهولها عن الخصابص واإلمكانٌات االستقاللٌة التى تتمٌز بها كل مؤسسة قٌمٌة
..الخ".
وهذا زعم خاطا ألن السؤال األساسً الذي أجاب علٌه ماركس فً المفهوم المادي للتارٌخ هو أسبقٌة
الوجود االجتماعً" األوضاع االقتصادٌة والمعٌشٌة "..علً الوعً االجتماعً" فلسفة ،عادات تقالٌد،
ثقافة ،دٌن.الخ" ،ولكن ذلك لٌس بطرٌقة مٌكانٌكٌة ،بل للوعً اإلجتماعً استقالله النسبً  ،بحٌث ٌؤثر
علً الوجود االجتماعً وٌعمل علً تؽٌٌره ،فهناك عالقة دٌالكتٌكٌة متبادلة أوانعكاس متبادل بٌن الوجود
االجتماعً والوعً االجتماعً ،وأن للوعً االجتماعً استقالله النسبً.
وكذلك فً التشكٌلة االجتماعٌة هناك تأثٌر متبادل بٌن البنٌة التحتٌة للمجتمع والبنٌة الفوقٌة ،والبنٌة
الفوقٌة لها استقاللهاالنسبً وتعمل علً تؽٌٌر البنٌة التحتٌة.
فمن حق الكاتب أن ٌتبنً منهج التحلٌل الثقافً أو أي منهج آخر  ،ولكن ال علً حساب تشوٌه
الماركسٌة.
فً الختام ،مما سبق ٌتضح ضٌق منهج التحلٌل الثقافً وقصوره عن التناول الشامل للظواهر ،
ومحاولة تفسٌر كل نشاط المجتمع بمنظور ثقافً  ،فضال عن أنه ٌنكر الطبقات والصراع الطبقً ،
وٌطرح نفسه بدٌال للمنهج الماركسً  ،وبالتالً فهو منهج مضلل وٌؽبش الوعً الطبقً وطبٌعة
الصراع الدابر فً البالد منذ االستقالل باعتباره صراع طبقً حول طرٌق التطور :هل هو فً طرٌق
رأسمالً مثل الذي ٌعانً منه شعب السودان حالٌا الذي فقد فٌه شعب السودان أبسط خدمات التعلٌم
والصحة.الخ ،أم فً طرٌق وطنً دٌمقراطً ٌفضً لالشتراكٌة والدٌمقراطٌة وتتوفر فٌه احتٌاجات
الناس األساسٌة والدٌمقراطٌة والتنمٌة المتوازنة ودولة المواطنة التً تسع الجمٌع ؼض النظر عن الدٌن
أو اللؽة أو الثقافة أو الجنس أو القومٌة ،وٌفتح الطرٌق لحق كل قومٌة أو مجموعة إثنٌة فً تطوٌر
ثقافاتها ولؽاتها الخاصة مما ٌحقق الوحدة من خالل التنوع.
منهج التحليل الثقافي  :رؤية نقدية (.)7
أشرنا فً مقال سابق فً عرض لكتاب د .محمد جالل هاشم عن :منهج التحلٌل الثقافً  :رؤٌة نقدٌة،
أنه ٌحاول أن ٌطرح منهج التحلٌل الثقافً بدٌال للمنهج الماركسً  ،ولٌس هناك مشكلة فً ذلك  ،ولكن
لٌس علً حساب تشوٌه المنهج الماركسً وعرضه بطرٌقة خاطبة ،فضال عن أنه ٌنكر وجود الطبقات
والصراع الطبقً ،وٌقدم عرضا مشوها للمفهوم المادي للتارٌخ باعتباره منهج قاصر عن دراسة الواقع؟.
هل المفهوم المادي للتارٌخ قاصر عن دراسة الواقع؟.
أشار انجلز فً مؤلفه "انتى دوهرٌنػ " ( )1877الى أن الماركسٌة تحولت إلى علم باكتشاؾ المفهوم
المادي للتارٌخ ونظرٌة فابض القٌمة التً كشفت سر االستؽالل الرأسمالً .
بهذٌن االكتشافٌن تحولت الماركسٌة إلى علم  ،بحٌث ٌصبح الواجب تطوٌرها فً كل االتجاهات ،
وألن العلم الٌعرؾ النهابٌة واالكتمال  ،فان تجدٌد الماركسٌة عملٌة مستمرة  ،وتنبع من منهجها
الدٌالكتٌكً الذي ٌنظر للظواهر فً حركتها وتطورها وشمولها وتحولها وتؽٌرها الدابم  ،وعلٌه فإن
التجدٌد كامن فً طبٌعة ومنهج الماركسٌة النقدي والثوري .
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كان اكتشاؾ ماركس للمفهوم المادي للتارٌخ نقطة تحول مهمة فً تطوٌر علم االجتماع ودراسة
التارٌخ ،فما هو المفهوم المادي للتارٌخ؟.
انطلق ماركس فً الفهم المادي للتارٌخ من حقٌقة بسٌطة وهى الناس قبل أن ٌمارسوا السٌاسة
والفن والدٌن علٌهم أن ٌوفروا احتٌاجاتهم األساسٌة من  :مأكل ومشرب وملبس ومأوى  ،ولكى ٌتم ذلك
علٌهم أن ٌنتجوا  ،ولكى تتم عملٌة اإلنتاج البد من توفٌر وسابل اإلنتاج والعمل البشرى ،وأثناء عملٌة
االنتاج تنشأ عالقات بٌن الناس تسمى عالقات اإلنتاج تتعلق بالملكٌة والتوزٌع  ،حول البنٌة التحتٌة
للمجتمع التى تتكون من قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج تنشأ بنٌة فوقٌة تتعلق بأفكار الناس السٌاسٌة
والدٌنٌة والفلسفٌة والفنٌة  .الخ  .وحدة البنٌة التحتٌة والفوقٌة أطلق علٌها ماركس التشكٌلة االجتماعٌة .
على أن العالقة بٌن البنٌة التحتٌة والفوقٌة معقدة ومتشابكة وذات تأثٌر متبادل  ،صحٌح أن البنٌة
التحتٌة لها تأثٌرها على البنٌة الفوقٌة  ،ولكن البنٌة الفوقٌة أٌضا لها تاثٌرها فً البنٌة التحتٌة  ،فالعالقة
دٌالكتٌكٌة بحٌث ٌصبح من الصعب الحدٌث عن أدنى وأعلى وخاصة فً مجتمعات ما قبل الرأسمالٌة .
هذا أٌضا ٌقودنا الى العالقة بٌن الوجود االجتماعً والوعً االجتماعً والتى ذات تأثٌر متبادل ،
صحٌح أن الوجود االجتماعً ٌحدد الوعً االجتماعً ،ولكن الوعى االجتماعً ٌؤثر فً الوجود
االجتماعً وٌعمل على إعادة تشكٌله .
أشار انجلز فً خطابه على قبر ماركس  :أنه مثلما اكتشؾ دارون قانون تطور األنواع باالنتخاب
الطبٌعً  ،اكتشؾ ماركس قانون تطور المجتمع البشري  ،فقبل ماركس كان علماء االجتماع ٌرجعون
تطور المجتمع البشري الى أفكار الناس  ،ولكن ماركس انطلق من العكس  ،من اإلنتاج المادي وإعادة
انتاج النوع البشري باعتبار ذلك القوى الحاسمة فً تطور المجتمع البشري .
ومنذ اكتشاؾ ماركس حدثت تطورات كثٌرة فً علوم االجتماع واآلثار والتارٌخ واألنثروبولوجٌا
وؼٌرها أثرت الفهم المادي للتارٌخ  ،مثلما حدثت تطورات فً علم البٌولوجٌا أثرت وطورت نظرٌة
دارون حتى اكتشاؾ الشفرة الوراثٌة فً عصرنا الحالى  .كما حدثت تطورات فً علوم الفٌزٌاء والفلك
والجٌولوجٌا  ،كان لها األثر الكبٌر فً تطور تلك العلوم و الفكر البشري  .فما أن تظهر نظرٌة تفسر
ظواهر معٌنة  ،حتى تظهر ظواهر جدٌدة تحتاج لنظرٌة جدٌدة لتفسٌرها وهكذا تطورت النظرٌات
والعلوم .
فً علم االجتماع على سبٌل المثال :كانت مساهمة عالم االجتماع مورؼان الذي درس المجتمعات
البدابٌة للهنود الحمر بعد أن عاش وسطهم لمدة عشرٌن عاما  ،استند انجلز على تلك الدراسة فً مؤلفه :
أصل الدولة والعابلة والملكٌة الخاصة ( ، )1884والذي أشار فٌه إلً أن الدولة هى نتاج تطور المجتمع
فً لحظة معٌنة بعد تفكك المشاعة البدابٌة وظهور الملكٌة الخاصة  ،أو بعد ظهور المجتمعات الزراعٌة
الرعوٌة  ،كما أشار فٌه إلى التقسٌم االجتماعً للعمل بٌن المرأة والرجل فً المجتمعات البدابٌة حٌث
ٌذهب الرجال الى الصٌد وٌقوم النساء بالعمل المنزلى من نسٌج وإعداد الطعام ،وتربٌة األطفال ،والتقاط
الثمار ،وصٌد الحٌوانات الصؽٌرة ؼٌر المؤذٌة .
أشار أٌضا الى المساواة بٌن المرأة والرجل فً المجتمعات المشاعٌة البدابٌة  ،وبتفكك المجتمع البدابً
وظهور المجتمعات الطبقٌة بعد اكتشاؾ الزراعة والرعً ظهرت عدم المساواة بٌن الرجال والنساء ،
وكان ذلك أول هزٌمة لجنس النساء فً المجتمع البشري .ومنذ دراسة انجلز تلك تطورت الدراسات التى
تناولت قضٌة تحرٌر المرأة بمدارسها المختلفة .
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وبعد مورؼان تطورت دراسات الثقافات للمجتمعات البدابٌة  ،مع االختالؾ النابع من ظروؾ كل
مجتمع  ،ولكن السمة العامة تؤكد صحة المفهوم المادي للتارٌخ والذي كان هادٌا ومرشدا لدراسات كثٌرة
حول النوع  ،ودراسة العالقات المتبادلة والمتشابكة بٌن االقتصاد والدٌن والسٌاسة وانظمة القرابة التى
تتداخل فٌها العالقة بٌن البنٌة التحتٌة والفوقٌة للمجتمع  .وقد تناول الماركسً ارنست ماندل فً مؤلفه (
النظرٌة االقتصادٌة الماركسٌة ) أمثلة كثٌرة من دراسات معاصرة فً علوم األثار واالجتماع
واألنثروبولوجٌا وثقافات المجتمعات البدابٌة  ،أكدت صحة المفهوم المادي للتارٌخ الذي اتخذه ماركس
كمرشد له فً دراساته وأبحاثه مثل :رأس المال .
كما أنه من الخطأ تعمٌم اللوحة الخماسٌة التً أشار الٌها ماركس لنشأة وتطور الرأسمالٌة فً أوربا
( تشكٌلة بدابٌة  ،رق  ،اقطاع  ،رأسمالٌة ،اشتراكٌة ) على كل التارٌخ البشري  ،فً حٌن أن ماركس
كان ٌعارض تحوٌلها إلى نظرٌة فلسفٌة وتعمٌمها على كل بلدان العالم  ،وأشار الى ضرورة دراسة
خصوصٌة كل مجتمع بذهن مفتوح وبطرٌقة مستقلة  ،وفً هذا اإلطار أشارماركس فً مؤلفه (
مساهمة فً نقد االقتصاد السٌاسً ) إلى نمط سادس خاص ببعض بلدان الشرق ( الصٌن  ،مصر  ،الهند
 . ،الخ ) ٌ ،تماٌز عن األنماط المشار لها فً لوحته الخماسٌة  ،أطلق علٌه نمط االنتاج اآلسٌوى  ،وهو
ٌتعلق بملكٌة الدولة لألرض والرى مقابل خراج ٌدفعه الفالحون للدولة  .وقد حاول بعض الماركسٌٌن
تعمٌم نمط اإلنتاج اآلسٌوى على كل البلدان ؼٌر االوربٌة وهذا أٌضا ؼٌر صحٌح  ،والسلٌم هو الدراسة
المستقلة لكل مجتمع بذهن مفتوح لمعرفة واقعه وخصوصٌته .
الجانب اآلخر الذي انتقده انجلس فً كتاباته األخٌرة اعتبار االقتصاد هو العامل الوحٌد الحاسم فً
التؽٌٌر  ،فإلً جانب االقتصاد هناك عوامل أخرى :دٌنٌة  ،قومٌة  ،سٌاسٌة  ،تقالٌد كل بلد وشخصٌات
القادة فٌها تسهم فً التؽٌٌر ،صحٌح أن لالقتصاد دور حاسم ولكنه لٌس الوحٌد  .أما الماركسً انطونٌو
ؼرامشً  :فقد طور مالحظة انجلس  ،وأشار الى أنه من الصعب تحدٌد أى العاملٌن االقتصادي أو
الثقافً هو الحاسم فً التؽٌٌر  ،وأن الثقافة ضرورٌة لبناء القاعدة االجتماعٌة نفسها  ،وأن النظام
الرأسمالً الٌعٌد إنتاج نفسه بوسابل اقتصادٌة أو بالقهر  ،وانما ٌعٌد انتاج نفسه بوسابل ثقافٌة اٌضا ،
وبالتالى من المهم التأثٌر الثقافً واالخالقً للطبقة العاملة وأن ٌكون لها مثقفٌن عضوٌٌن مرتبطٌن بها ،
كما انتقد المفهوم المبتذل للمادٌة الفلسفٌة التى تلؽً دور االنسان والممارسة بإسم الحتمٌة التارٌخٌة
وتلؽً التفكٌر النقدي  ،وأشار إلى أن التارٌخ لٌس له معنى اال بارتباطه مع التارٌخ االنسانً  ،كما
أشار ماركس ان االنسان لٌس نتاج سلبً للبٌبة  ،بل ٌسهم فً إعادة تشكٌل البٌبة نفسها .
النقطة الثانٌة التى ركز علٌها انجلز  :أن المفهوم المادي للتارٌخ لٌس بدٌال لدراسة تارٌخ كل بلد على
حدة بهدؾ معرفة واقعه وخصابصه بذهن مفتوح  ،ولٌس حشره فً المخطط المسبق للوحة الخماسٌة أو
نمط االنتاج اآلسٌوى أو اى مخطط اٌدٌولوجً مسبق .مثل هذا الفهم ضار باالمفهوم المادي للتارٌخ .أى
أن الماركسٌة منهج لدراسة الواقع بذهن مفتوح بدون تصورات مسبقة بهدؾ معرفته واستٌعاب سماته
وخصابصه والعمل على تؽٌٌره الً األفضل.
بالتالً أن المفهوم المادي للتارٌخ ال ٌمكن أن ٌكون قاصرا عن دراسة الواقع ،كما أشار د .محمد جالل
هاشم  ،وخالؾ الراي ال ٌفسد للود قضٌة.
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عن التحالفات ومفهوم “الكتلة التاريخية”
تحدثنا فً مقال سابق عن مفهوم “المركز والهامش” من زاوٌة نقدٌة  ،وتوصلنا إلً أنه مفهوم مضلل
ٌؽبش الوعً الطبقً وٌطمس جوهر الصراع باعتباره صراع طبقً ٌتجلً فً أشكال اقتصادٌة وسٌاسٌة
وثقافٌة وإثنٌة.
مفهوم “ الكتلة التارٌخٌة” لٌس جدٌدا ،استخدمه انطونٌو ؼرامشً “ ”1937 -1891السكرتٌر
السابق للحزب الشٌوعً االٌطالً بمدلول طبقً  ،بمعنً مواجهة الهٌمنة الثقافٌة للطبقة السابدة بقٌام
اوسع تحالؾ من أجل الهٌمنة الثقافٌة للطبقة العاملة الصاعدة  ،ذلك ألن الطبقة البورجوازٌة التحكم
بالقمع فقط  ،بل بوسابل ثقافٌة تستخدم فٌها بعض المثقفٌن البورجوازٌٌن لتبرٌر هٌمنتها وتؽبٌش الوعً
الطبقً للعمال .كما استخدم ؼرامشً مفهوم “الكتلة التارٌخٌة” فً وجهة قٌام أوسع تحالؾ ضد الفاشٌة
والنازٌة التً شكلت خطورة ٌومبذ علً الجنس البشري والسالم العالمً ،فً ظروؾ كان فٌها تباٌن
طبقً وتفاوت فً مستوٌات التطور بٌن شمال وجنوب اٌطالٌا ،بمعنً تحالؾ طبقات شعبٌة فً قواعد
المجتمع الدور القٌادي فٌها للطبقة العاملة ،علً أساس التحالؾ علً برنامج الحد األدنً الذي ٌلبً
مصالح الجمٌع ،وٌنفض هذا التحالؾ بعد تحقٌق أهدافه ،وتنشأ” كتلة تارٌخٌة” جدٌدة تعبر عن برنامج
جدٌد وهكذا ،فً كل األحوال تمسك ؼرامشً باستقالل الحزب الشٌوعً سٌاسٌا وفكرٌا وتنظٌمٌا،
فالتحالؾ الواسع الٌلؽً استقالل اطرافه وتباٌنها الفكري والسٌاسً والتنظٌمً.
حاول بعض المثقفٌن العرب النقل األعمً لمفهوم “الكتلة التارٌخٌة “ وافراؼه من مدلوله الطبقً،
لٌشمل حتً االسالموٌٌن المعادٌن للدٌمقراطٌة ،كما هو الحال عند محمد عابد الجابري الذي تحدث عن
ضرورة قٌام “ كتلة تارٌخٌة” تضم “ العمال والطالب وصفوؾ المساجد  ، ”....رؼم تقدٌرنا لمساهماته
األدبٌة والنقدٌة ،كما استخدمه زعماء “حركة نداء تونس” لتبرٌر التحالؾ مع حركة النهضة .كما
استخدمه البعض لتبرٌر التحالؾ مع أنظمة قمعٌة دموٌة صادرت الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان  ،عكس
المرامً التً هدؾ الٌها ؼرامشً.
نتناول فً هذا المقال ما ٌسمً بمفهوم "الكتلة التارٌخٌة " و” المشروع الوطنً” الذي ٌدعً من
ٌطرحها بأنها وعاء جامع لقوي التؽٌٌر ٌضع نفسه فوق الطبقات والقوي االجتماعٌة المصطرعة فً
المجتمع حول أي طرٌق التنمٌة ؟ هل طرٌق رأسمالً مثل الذي عانً منه شعبنا ولم ٌجنً منه ؼٌر
الفقر والخراب والدمار والتفرٌط فً السٌادة الوطنٌة وبٌع اراضً وثروات البالد وفصل الجنوب أم
طرٌق التطور الوطنً الدٌمقراطً الذي ٌرتقً بشعبنا للمجتمع الصناعً الزراعً وٌوفر لجماهٌر
شعبنا الدٌمقراطٌة التعددٌة وكحقوق اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة والتنمٌة المتوازنة ودولة المواطنة التً
تسع الجماهٌر وضروٌات الحٌاة من تعلٌم وصحة وخدمات وارتفاع فً المستوٌات المعٌشٌة والثقافٌة
كما جاء فً برنامج الحزب الشٌوعً المجاز فً المؤتمر السادس.
“الكتلة التارٌخٌة” بالمفهوم الؽامض والفضفاض المطروح فً جوهرها لٌست جدٌدة والتختلؾ عن
الكٌانات التً طرحت من قبل فً السودان مثل :صٌؽة االتحاد االشتراكً فً عهد الدٌكتاتور نمٌري
باعتبارها الوعاء الجامع لكل الشعب  ،والصٌػ التً طرحها د .الترابً فً الجبهة القومٌة االسالمٌة بعد
انتفاضة ابرٌل  1985التً تستوعب وتبتلع كل المجتمع وؼٌرها من الصٌػ الهالمٌة المضللة مثل:
“النظام الخالؾ” الذي ٌستوعب كل قوي المجتمع  ،وٌضم الذٌن خرجوا من األحزاب الٌسارٌة والٌمٌنٌة،
وصٌؽة حوار “ الوثبة” المضللة التً تمخصت عن مناصب ومحاصصة فً السلطة مما زاد األزمة
عمقا.
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فضال عن الوهم أنه بمجرد إعالن “الكتلة التارٌخٌة” سوؾ تتخلً الجماهٌر عن أحزابها وتحالفاتها
وتنضم لتلك الكتلة التً لم تضؾ جدٌدا ،إن لم تكن متخلفة علٌها ،للبرامج التً طرحتها التحالفات
الواسعة من أجل اسقاط النظام واقامة البدٌل الدٌمقراطً الذي ٌتم فٌه إنتزاع الدٌمقراطٌة التعددٌة
وتوفٌر ضرورٌات الحٌاة من ؼذاء ومأوي وتعلٌم وصحة وبقٌة الخدمات ووقؾ الحرب والحل الشامل
لقضاٌا المناطق الثالث والمحاسبة واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة وقٌام المؤتمر الدستوري الذي
ٌحدد شكل الحكم  ،وقٌام انتخابات حرة نزٌهة فً نهاٌة الفترة االنتقالٌة ،مما ٌفتح الطرٌق لمواصلة
النضال من أجل النظام الوطنً الدٌمقراطً.
كما أن منظمات المجتمع المدنً لٌست بدٌال لألحزاب السٌاسٌة وللتنظٌمات النقابٌة والدٌمقراطٌة التً
بنتها الجماهٌر بنضالها وعرقها ألكثر من سبعٌن عاما.
هذا المفهوم ٌطرح نفسه بدٌال للتجربة السودانٌة فً التحالفات التاكتٌكٌة واالستراتٌحٌة التً
راكمناها خالل سنوات النضال ضد االستعمار وما بعد االستقالل ضد األنظمة الدٌكتاتورٌة العسكرٌة
والمدنٌة والتً خبرتها جماهٌر شعبنا خالل السنوات الماضٌة ،فماهً التحالفات التاكتٌكٌة
واالستراتٌجٌة؟.
معروؾ أن التحالؾ هو تنسٌق وعمل مشترك بٌن قوي سٌاسٌة واجتماعٌة متباٌنة المنطلقات
السٌاسٌة والفكرٌة والتنظٌمٌة ولكن ٌجمعها حد أدنً من أهداؾ مشتركة تسعً لتحقٌقها .وهناك نوعان
من التحالفات :أ -تحالفات تكتٌكٌة أو مؤقتة ،ب -تحالفات استراتٌجٌة.
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التحالؾ التكتٌكً:

هو تحالؾ واسع من أجل تحقٌق أهداؾ محددة  ،وٌنفض هذا التحالؾ بعد تحقٌق تلك األهداؾ ،وقد
ٌنشأ تحالؾ واسع جدٌد لتحقٌق أهداؾ محددة تفرضها الفترة الجدٌدةٌ ،تم التحالؾ التكتٌكً مع احتفاظ
كل حزب باستقالله السٌاسً والتنظٌمً والفكري ،فالتحالؾ الٌعنً فقدان النشاط المستقل لكل حزب
وذوبانه فٌه ،هذا إضافة الً أن مندوبً األحزاب ٌحملون مواقؾ هٌباتهم القٌادٌة حول القضٌة المحددة،
والٌقررون بمفردهم دون الرجوع لهٌباتهم القٌادٌة (مكتب سٌاسً ،لجنة مركزٌة.)..
منذ تأسٌسه دخل الحزب الشٌوعً فً تحالفات تكتٌكٌة واسعة مثل :جبهة الكفاح ضد الجمعٌة التشرٌعٌة
عام 1948م ،الجبهة المتحدة من اجل استقالل السودان عام 1952م ،وجبهة احزاب المعارضة ضد
دٌكتاتورٌة نظام عبود ،وجبهة الهٌبات التً قادت االضراب السٌاسً فً اكتوبر 1964م ،وجبهة الدفاع
عن الدٌمقراطٌة عام 1965م (بعد مؤامرة حل الحزب الشٌوعً وطرد نوابه من البرلمان)  ،والتجمع
الوطنً النقاذ الوطن الذي قاد انتفاضة مارس -أبرٌل 1985م ،والتجمع الوطنً الدٌمقراطً ضد نظام
االنقاذ ،وتحالؾ قوي االجماع الوطنً من أجل األهداؾ التً أشرنا لها فً بداٌة المقال..
والتحالفات أعاله كانت ضد أنظمة استعمارٌة ودٌكتاتورٌة كانت تطالب باالستقالل واستعادة
الدٌمقراطٌة التً صادرتها تلك األنظمة وحل مشكلة الجنوب.
هذا اضافة للتحالفات األفقٌة والقاعدٌة من أجل تحقٌق أهداؾ فبوٌة محددة مثل :تحالؾ مزارعً
الجزٌرة ضد خصخصة المشروع ،وتحالؾ المعسكرات السٌاسٌة الطالبٌة الواسع من اجل استعادة
دٌمقراطٌة االتحادات والحرٌات السٌاسٌة والفكرٌة واالكادٌمٌة فً الجامعات ومن أجل هزٌمة طالب
المؤتمر الوطنً .والتحالؾ الدٌمقراطً للمحامٌن من اجل الحقوق الدٌمقراطٌة وسٌادة حكم القانون،
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وتحالؾ ابناء كجبار والشمالٌة ضد السدود التً تدمر تراثها الثقافً ،ومنبر ابناء دارفور من اجل الحل
الشامل والعادل للقضٌة ،وتحالؾ المفصولٌن سٌاسٌا وتعسفٌا من اجل ارجاعهم للعمل وتسوٌة حقوقهم،
وتحالؾ متضرري األراضً والتعدٌن العشوابً المدمر للبٌبة وتحالؾ قطاعات الشباب من أجل حق
العمل وتكوٌن األسرة ،وتحالؾ النساء ضد القهر والحرب وقمعهن ومصادرة حقوقهن ،والتحالؾ
الدٌمقراطً فً األحٌاء من أجل تحسٌن الخدمات والبٌبة ،وتحالؾ أبناء دارفور من أجل الحل الشامل
والعادل لقضٌتهم والتعوٌض العادل وعودة النازحٌن ألراضٌهم... ،الخ.
-2

التحالفات االستراتٌجٌة:

ترتبط بانجاز مهام الثورة الوطنٌة الدٌمقراطٌة وسط طبقات وفبات محددة ،وهً تحالفات ثابتة تمتد
علً طول المرحلة الوطنٌة الدٌمقراطٌة وهً فً مجموعها تشكل الجبهة الوطنٌة الدٌمقراطٌة التً
أساسها تحالؾ العمال والمزارعٌن اضافة للمثقفٌن الثورٌٌن والرأسمالٌة الوطنٌة المنتجة  ،وٌكون الدور
القٌادي فٌها للطبقة العاملة التً لٌست لها مصلحة فً االستؽالل أ ،والتً بتحررها ٌتم تحرٌر المجتمع
من كل أشكال االستؽالل ،وهً تحالفات تعبر عن تفاصٌل أهداؾ الفبات والطبقات المحددة المنضوٌة
تحت لواء الجبهة الوطنٌة الدٌمقراطٌة مثل:
الجبهة الدٌمقراطٌة وسط الطالب التً تعبر عن تحالؾ الشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن من أجل:
أ-
تحسٌن أوضاع التعلٌم وأحوال الطالب النقابٌة واألكادٌمٌة والثقافٌة واالجتماعٌة والرٌاضٌة ،وتوفٌر
المناخ المالبم للتعلٌم ،وتوفٌر مقومات التعلٌم العام والعالً ،وانجاز الثورة الثقافٌة الدٌمقراطٌة.
الجبهة النقابٌة وسط العمال التً تعبر عن تحالؾ العمال الشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن من اجل
ب-
تحسٌن االوضاع المعٌشٌة وتطوٌر االنتاج ،وترقٌة أوضاع العاملٌن الثقافٌة واالجتماعٌة وتوفٌر الحقوق
والحرٌات النقابٌة.
ج – التنظٌم الدٌمقراطً وسط المزارعٌن الذي ٌعبر عن التحالؾ الشٌوعً الدٌمقراطً وسط
المزارعٌن من اجل االصالح الزراعً وتوفٌر الؽذاء واصالح المشارٌع الزراعٌة المروٌة وتخفٌض
الضرابب والجباٌات علً المزارعٌن..الخ.
د – رابطة األطباء االشتراكٌٌن التً تعبر عن تحالؾ الشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن من أجل توفٌر وتحسٌن
الخدمات الصحٌة ،ومجانٌة العالج ،وتحسٌن أوضاع األطباء المعٌشٌة واالجتماعٌة والثقافٌة ،وترقٌة
المهنة.
ه -رابطة المعلمٌن االشتراكٌٌن من أجل تحسٌن اوضاع المعلمٌن ،وترقٌة مهنة التعلٌم ،ومناهج قومٌة
مرتبطة باحتٌاجات البالد االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة..الخ.
و -اتحاد الشباب السودانً من اجل تحقٌق تطلعات الشباب فً العمل والتعلٌم والسكن والحق فً تكوٌن
اسرة وتوفٌر كل مقومات االبداع الجاذبة للشباب.
ح – االتحاد النسابً السودانً من اجل ترقٌة أوضاع المرأة وتحقٌق المساواة الفعلٌة بٌنها والرجل
ومحاربة الجهل والخرافة والدجل ومن اجل محو األمٌة وقوانٌن انسانٌة ومواكبة لالحوال
الشخصٌة..الخ.

18

وخالصة القول أنها تحالفات ثابتة بٌن الدٌمقراطٌٌن والشٌوعٌٌن وسط فبات وطبقات محددة تنتقل من
العام الً الخاص فً البرنامج الوطنً الدٌمقراطً.
ثالثا  :شروط وقواعد التحالؾ:
خالل تجربتنا الطوٌلة توصلنا فً الحزب الشٌوعً السودانً الً أن التحالؾ ٌكون راسخا اذا قام
علً القواعد والشروط اآلتٌة- :
-1

ٌقوم علً الوضوح الكامل والثقة المتبادلة لتلبٌة احتٌاجات الفترة السٌاسٌة.

ال ٌدعً الحزب الشٌوعً لنفسه مكانة خاصة أو ممٌزة فً االطار الذي ٌستقر علٌه تكوٌن
-2
التحالؾ ٌ ،قدم الحزب تجربته وقدراته  ،وٌتعلم وٌفٌد من تجارب وقدرات األطراؾ التً تقبل االنخراط
فً التحالؾ.
تصوغ أطراؾ التحالؾ بحرٌة تامة ومن خالل تبادل الرأي الصرٌح  ،برامجها وخطط عملها ،
-3
وتصدر قراراتها ومواقفها باجماع اآلراء  ،والٌحق ألي طرؾ منفرد أن ٌتحدث باسم التحالؾ أو ٌتخذ
قرارا من خلؾ ظهره.
احترام االستقالل التنظٌمً والفكري والسٌاسً لكل االطراؾ المشاركة فً التحالؾ  ،وحق كل
-4
طرؾ فً مواصلة نشاطه من منبره الحزبً أو الفكري دون وصاٌة واكراه.
بعد تحقٌق التحالؾ ألهدافه ٌ ،حق لكل طرؾ فٌه االنسحاب منه وٌختار منهجه الخاص به ،ومن
-5
حق أي طرؾ أو االطراؾ األخري مواصلة تماسك الجبهة وتطوٌر برنامجها وصٌاؼة تاكتٌكاتها للفترة
الجدٌدة.
وبالتالً فان مفهوم “ الكتلة التارٌخٌة” بدون الوضوح النظري حول التحالفات التً تقوم علً استقالل
اطرافها السٌاسً والتنظٌمً والفكري وطرٌق التطور الذي نسلكه لخٌر ورفاهٌة شعبنا من أجل التنمٌة
الوطنٌة الدٌمقراطٌة بأفقها االشتراكً ولتبرٌر التحالؾ مع أنظمة قمعٌة وقوي التحترم الدٌمقراطٌة
وحقوق االنسان والتداول الدٌمقراطً للسلطة ،مضلل وٌطمس اٌضا جوهر الصراع الدابر رحاه فً
البالد منذ االستقالل باعتباره صراع طبقً ٌتجلً فً أشكال اقتصادٌة وسٌاسٌة واٌدٌولوجٌة وثقافٌة.
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