
 اليسارية التنظيمات
 العربي واخلليج اجلزيرة يف

املهناه^عباالنبيالعلو
من ١

٢٠٠٣



العوبي والعليي الجؤيوة في اليسباوية التفظيمات

WWW.V0B.0RS أق
بىجيححتجح^تة^تتححت

 *تيحييجييبيجييعثتحتحإع
 حويتإلي^يياأ

BAHRAIN I?؟ VOICE األإ ,.*»,8B.MS أ

اً -٦آل٦١



العكري عبدالنبي المهندس

العحوبي والفليي الجزيرة في اليسارية القفظيمات

ت ١,ح١

*تحييجيييجييعيعتتحيتأل

كجيحإليحيييا
VOICE OF BAHRAINU W.V0K.8KS I

جيجيحتحتحح^قتةمعتعتحد



لعكري ا لني عبدا

العربي والخليج الجزيرة في اليسارية التذظيمات

محفوظة الحقوق جميع

2003 االولى ,لبة
 لتحرير الشعبية للجبهة التابع الثعي التحرير لجيث صورة : الغالف لوحة

المصرم. القرن من السبعينات مطلع في العربي والخليج عمان

االدبية الكنوز دار

بيروت-لبنان

11-7226 ص.ب

01739696 هاتف/فاك

كويتإلييييي إ
IVOICEOFBAHRAIN،ا٢ح.٢-; ئج إ



المحتويات

٧..................................................................................... تقديم

١ ١......................................................النشأة ظروف االول الياب

٢ ١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ البانلكيبلكفلهيلكلدوي

٢٢ ................................. البحرين - الر التحرير جهبة -١
٣٩ ...................................... السعودية - الو التحرر جهبة -٢

٤٢...............................................السعودية يف الثيويع احلزب -٣

٥٨ ...................الكويت - الديمقراطي الثعب اتحاد -٤

٧١........................................اجلديد اليسار تنظميات الثالث: الباب
٧ ٢ ............................. احلليج يف املاركيس التيار تبلور أوال-

٧٥ .............................. اليسارية التنظميات : ثانيًا

٧٦ ..............العريب واخلليج معان يف الثعبية الثورية احلركة - ١

٩٧ .....................املحتل العريب اخلليج لتحرير الشعبية اجلهبة - ٢

١٠٤ العريب واخلليج معان لتحرير اطيةالدميقر طنية الو اجلهبة__ ٣

 ١١٠ .......... العريب واخلليج معان لتحرير الثعيية اجلهبة — ٤

١٢٥ ..................................... معان لتحرير المشعبية اجلهبة - ،

١٣٨................................العامنية الدميقراطية الثسعبية اجلهة - ٦

١٤٧........................................ معان يف العريب العمل حزب - ٧

١٥١ ............................................. البحرين يف الشعبية اجلهة — ٨
 ١٧٥ ................................ الكويتيين الديمقراطيين حركة   ٩



 السياسية االصالحات أجل من الديمقراطي واكضال االسعمار ضد الوطني ابضال في كبيرة

الخليجي. العاون مجل دول كافة في المطلوبة

 الجربة حول النقدية والكتابة الكتاب.. يضمها التي الكثرة المعلومات من وبالرغم

 الذين الديقراطين االخوة من العديد لدى او عبداكي االساذ لدى اليوم تبدو قد كما

 برزت قد الباحثين امام المتمرة االشكالية ان اال الجديدة، رؤيته عبداكي االستاذ يثاركون

 صدرت التي والخثورات البيانات واخفاء الحقيقية المعلومات قلة وهي عبدابي االستاذ امام

 القيادات من العديد وعزوف الماضي، القرن من التينات في اليسارية الظيمات بعض عن

 ما تقديم او الثورية الحركة تاريخ كتابة في الجدي االسهام عن المناطق بعض في السياسية

 ما حول كتابات من اليهم يقدم عما المالحظات تقديم عن تقاعهم او وثائق.. من لديها

 التتظيمات حول المعلومات من الكثر يملك الذي الوقت في شتى، ألسباب ادوار من به قاموا

اليسارية. الظيمات بعض عن الحديث في الوازن عدم من شيئاً أوجد مما فيها، ساهم التي

 السياسي البوي ارشيف في عليها الحصول يمكن والبيانات الوثائق من الكثير ان كما

 تحت تضع أن أو عنها تكشف ان الطويلة الفترة هذه بعد عليها يتوجب التي المنطقة؛ لدول

 للحركة رصدها خالل من عليها حصلت والتي لديها المتوفرة الوالئق كل الباحثين تصرف

 من أو السياسية الحركة نثطاء ضد ما4 تقوم كانت التي المواصلة المداهمات في او اليارية

 في عليها العض أجبر التي االعترافات او التظيمات.. بعض في المدسين عمالئها خالل

 المعلومات من المزيد على للحصول القمع أجهزة تمارسها كاتت التي القاسية العذيب لحظات

المناضلين. هؤالء إلدانة

 او الثيوعية الحركات تصدرها كاتت التي الوثائق على االطالع فان اخرى، ناحية وهن

 رديء وبشكل الستانل، على الطاعة حيث الشجون تثير المذكورة الفرة في ايارية
 العمل ومشاكل الطاعة، مشاكل وحيث أحياناً، قراءقا ويصعب األحيان، بعض في للغاية

 وافراده التظيم اخفاء كيفية وبعدها وقبلها والوثائق، البيانات توزيع وكيفية الري

 الوضعية قارنا اذا خاصة السياسي... البولي عن سرية تبقى ان يجب التى والمعلومات

 تكن لم امكانيات من السياسية للحركة وفرته وما المعلومات ثورة في الهائل والتطور الراهنة

 الكبرة واالمكانيات االنترنت وبالتحديد المصرم، القرن من ايعينات في البال على تخطر

 المواقع.. إلغالق الكبرة جهودها رغم مواجهحها عن البويية االنظمة كل عجزت التى

 والوزيع الكتابة في الفترة تلك في يخوضوفا المناضلون كان التي السرية الحرب صارت بحيث

 أوكك وبين والتظيم الكلمة لحرية المعادية االنظمة بين المواقع حرب الى انتقدت قد ..
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 القرار في كلمتهم السياسية وقواه للشعب يكون ان أجل من والمناضلين للقمع الرافضين

برمتها. المنطقة او بالدهم عليه تكون ان يجب الذي المقبل وفي السياسي

 الظيمات عن المعلومات لجمع عبدالني االمتاذ قبل من بذلت التى الجهود من وبالرغم

 من الكعر فان السياسية، الحركة لتأريخ االهتمام من كجزء المطقة في والشيوعية اليارية

 في لها ميالد شهادة سجلت والتي المطقة شهدقا التى التجمعات او الحلقات او ألتقليمات

 بيانا انيرى قبل االمن اجهزة عاجلتها او وفاقا.. شهادة تجيل من لمتتمكن ثم بيان،

 أجل ومن القمع ضد النضال في أخرى مارات في طريقها ووجدت النور.. االول

 التي الخصات من للكعر شهادات يعوض ان يمكن ال الكتاب بمايعنيانهذا الحرية...

..ديمقراطي مقبل أجل الشعب..ومن قضايا الدفاععن في ساهمت

 او برامج او بيانات من طويلة وأحياناً كيرة فقرات الطاع على منصور ابو حرص وقد

 طاب ال ذلك امام الوقوف من القاريءاوالمحلل ليتمكن السياسية، الحركات تقاريرهذه

 الحاكمة، االنظمة لغير كبعرة الطموحات حيث الفترة، تاك في القوى جميع لدى العوري

 والقدم، الجديد االسعمار من والخلص والقدم الوحدة بتحقق ايضاً كثيرة االحالم ويث

 بلدان من الكثير في شاهدنا ما غرار على شعبية تقدمية انظمة وبناء .. العثائرية واالنظمة

 القدم لقوى معرقلة او الحاضر الوقت في متخلفة يمت التي الوطني، التحرر حركات

 الق االوضاع عن االختالف كل تحلف وضاعاً تعيثى الني الجديدة واالجيال والديمقراطية

المصرم. القرن في جيلنا عاشها

 الوطني الضال حول القيم كتابه - الكتاب هذا -قبل عبدالني االستاذ كب لقد

 الكتب من وهو موسى، حسين هو به عرف مستعار باسم البحرين، لثعب الديمقراطي

 القرن من العشرينات منذ البحرين في الوطنية الحركة ونضاالت تاريخ تناولت التي القيمة

 .٠١٩٨٨ عام بعروت في برس الحقيقة دار عن صدر وقد الثماقينات، متصف حتى المنصرم

 االجتبية االبحاث مراكز من صدرت التي الكتب من الكثير ترجمة في هماتهمسا الى ياالضافة
 عاشها القي للظروف نظراً مسعارة باسماء اصدارها تم حيث والجزيرة الحليج مطقة عن

المفى.. في وجوده خالل عبدالتي المهنلس

 أنه يعتبر ال لكنه الكاب، هذا في ابومصور قبل من المذول الكبير الجهد من وبالرغم

 عنها، الكشف يجب التي المعلومات الكثيرمن فهناك حقها، اليسارية التنظيمات ى قدأع

 وهناك الباحثين.. تصرف تحت ووضعها جعها يجب التي والوثائق اليانات من الكثير وهتاك

 الزمن، من فرة بعدمرور دورهم وتبيان عنهم بالكتابة تكريمهم يجب مجهولون جنود اناس،

ادوار. من به علىماقاموا
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 من كل دعوة اهدافها من المطقة، في الثورية الحركة تاريخ لكتابة متواضعة مساهة تلك

 تحليالت او معلومات اية وتصحيح معلومات، من وثائق، من لديه ما تقديم الى فيها ساهم

مخلفة.. زوايا من اليها النظر ويمكن نسية، فالحقيقة الكتاب.. هذا حواها

 متميز لتيار متميز كتاب انه اال المراجع، نقص تيجة برزت التي النواقص بعض ورغم

 مع الحاضر الوقت في بصماته ويضع جرت.. التي الحوالت في بصماته وضع المنطقة.. في

 التعاون مجل بلدان من بلد لكل الديمقراطي اكضال من جديد فصل لكتابة خرين٦ ماضلين

 من المرحلة هذه في الديمقراطي التعنال يتكامل حيث برمته، المجل مسوى على او الخليجي

 واقامة المدني للمجتمع مسعقلة ومؤسات متخبة نيابية ومجالس وعقدية مكوبة دساتير اجل

 السياسي القرار صياغة في الثعب اشراك في ماماال الى والقدم والمؤسات القانون دولة
جيع". اللطات مصدر هو "الشعب ان من انطالقا

٢٠ ٠٣مارس ه

النعيمي عبدالرحن
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النشأة ظروف األول: الباب



 تبنت التي الحركة أو الظيم أو التيار به نعني فإننا اليسار عن هنا نتحدث عدما

 االشتراكية على اقصرت أو والعمل، للتحليل كمنهج الماركية أو كايديولوجية كية المار

 - الماركية ذاقا: الماركسية في تيارات ظهور ومع أنه كما المجتمع. لبناء تصورها في العلمية

 أو الجيفارية أو الماوية أو التروتكية مثل رالمتعددة المعاصرة بتفعاقا الماركية اللينينية،

 الصراع أن كما الماركية، فهم في تباينات هناك فإن زوتشه(، )نظرية سونغية ايل الكيم

 في اليسار تنظيمات فيها تأثرت اليسارية، الحركة في اسقطابات في أسهم الصيني الوفياني

الخليج.

 وهي العربي الوطن من محددة منطقة في والماركيين الماركية عن نتحدث اننا وحيث
 خصوصيات فان ، الخيجي العاون محلى بدول الحقاً عرفت ما او العربي الخليج مطقة

 االفكار هذه تغلغل على آثارها تركت قد بلدافا من بلد كل وخصوصيات المطقة، هذه

 كظرية به الزموا من منقبل الواقع ارض على وترجتها واستيعابا فهمها وكيفية التقدعية

لكغيع. ومنهج

 اكحو على نراها كما المطقة في التطور محطات أهم اسعراض من البداية ي بد وال

التالي:

اس: كشاف١ أ-:

 الخليج منطقة شهدقا التي الحديثة باكهضة اليسارية األفكار تبني و دخول ارتبط
 أو المطلة المدن أي النفط، إناج مواقع ذاقا هي والتي الخارج مع االحتكاك مناطق وخصوصاً

 الحرين، السعودية، في الشرقية المطقة )الكويت، العربي الخليج سواحل من القريبة

 حققه وما جهة من المحافظة القليدية االجتماعية البنية أن التنويه من هنا والبد . اإلمارات(

 وغط ثانية، جهة من المطقة أهالي من واسعة قطاعات لدى عيث وبحبوحة رفاهية من اكفط
 األفكار انتشار في وايجاباً سلباً فاعلة كانت العوامل من وغيرها القليدية الحكم أنظمة

تالوينها. بمختلف اليسارية
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 فاإلمارات فقطر فالكويت العودية، ،مي١٩٣٢ عام أوالً الحرين في النفط اكثف

 وأن محصوصاً فيها، هائال تغيراً وليحدث الحديث المطقة تاريخ في حدث أهم يثكل فعمان،

 وكلفة العالم، في احتياطات منطقة أكبر ألها ثبت حيث اكفط، من بجيرة على تعوم المطقة هذه

 أوقات في حاسمة أنها ثبت لإلنتاج عالية قدرة وذات متازة، ونوعيته أألدئ، هي استخراجه

 نطقة أهمية كانت فإذا النفط. على المزايد الطلب تلبية على وقادرة اإلمدادات؛ أزمات

 والعراق، - البريطاني التاج درة — الهند بين بحريا ممرا كوفا في تمثل سابقا العربي الخليج

 المادة هذه إلنتاج عالية أهمية ذا جعله النفط إنتاج فإن الطيعي، للؤلؤ منتج أهم وكونه
. لالسهالك وسوقاضخمة االستراتيجية

 والسياسية أالقتصادية الحياة مناحي كل في وواسعة عميقة تغيرات اكفط أحدث

 البنية ذي المخلف الطبيعي االنتاج مجتمع من سوات بضع في المجتمع نقلت واالجتماعية،

 اكفط وتصدير والصاعة الخدمات على يعتمد متطور تابع رأسمالي مجتمع إلى القليدية

 االقتصادي الطور لكن مرتفع. وتعيمي معيشي ومسوى حديثة، طقية بنية وذي ومثتقاته

 السياسية الدولة بنية في المطلوب الطور يرافقه لم والطبقي، والعليمي واالجتماعي والسياسي

 كل في العثوة حكم ابتمرارية دعم إلى الحامية" "الدولة بريطانيا عمدت فقد واإلدارية،

 الضخمة اكفط عوائد واستخدمت الجوهر، ت ال سياسية إصالحات إدخال مع مطقة،

 شكلت التي الموالية، والعثائر القليدية التجارية والعائالت الحاكمة العائالت لمكافأة

 غير بالعمالة المطقة وأغرقت السياسي، الوالء وتوسيع ألمين وذلك الحقاً، المحية البرجوازية

العربي. وانتمائه المحلي المجتمع تماسك إضعاف في اسهمت والتي الحلية

 جانب إلى - أسهم مما العربي محيطها عن المطقة عزلة إنهاء اكفط، تبعات أهم من لكن

صرة. المعا السياسية والتيارات األفكارالحديثة دخول غوالعليم-في

 عليها يترتب ولم الوقت بذات تبداً ولم الوتيرة بذات تجر لم التحوالت هذه أن والشك

 بعديلها ١٩٦٢العام منذ الدستوري اإلمارة نظام الى تحولت مثال فالكويت النتائج، ذات
 يبرالي، دستور إلى استفاداً األمة لجل دورية انتخابات تجري حيث ،١٩٦٠ في االسقالل

 كأمر قائمة وأحزاب عكية ومهية عمالية واتحادات نقابات وفيها مرتين، المجلس حل رغم

 المجاورة، السعودية العربية المملكة لدى يكن لم حين في رسمياً. ا4 معترف غير كان وان واقع،

 وكافة والنقابات األحزاب اللطة وتحرم مؤخراً، أساسي نظام تبفي وجرى أبدا، دستور

 المنصرم( فبراير في العوديين للصحفيين هية بتثكيل السماح )قبل المدي المجتمع مؤسات

 قطر، في السياسي للوضع ملموسة تطوير عملية تجري كما العامة، الحياة عن المرأة وتعزل

 من الكثر يحوي بدستور االمير الى الدسور مردة باعداد كلفت التي اللجة تقدمت حيث
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 أو احزاب او نقابات أو جعيات اية بتثكيل الماح عدم رغم السياسية، والحريات الحقوق

 تدريجيا تطويرا أجرت التي لعمان باكسبة الحال وكذلك االخرى المدي المجتمع مؤسات

 الدائم، دستورها الى المؤنت دستورها من االمارات دولة وانقلت الدستورية، ألوضاعها

 ثم البعينات، في برلمانية حياة ابحرين ثهدت بينما اسية، للمشاركة طرق عن وتفتش

 وما الو، الميثاق حيث السياسي االنفراج ثم الدولة، امن قانون سيادة من قاتمة مرحلة

 المجلس كصف اتتخابات ضوئه على أجريت الذي المنحة الدستور في كبيرة اشكالية من تالها

 السياسية، الجمعيات اطار في نفها عن تعبر ان السياسية للحركات السماح تم كما الوطني،

 وعمالية، مهنية واتحادات نقابات بتثكيل والمهنين والمتخدمين للعمال الماح وتم

. السياسية. حقوقها المرأة وأعطيت

االستقالل ومنح البريطاي االنسحاب — ب

 خططها فيه طرحت الذي األبيض الكتاب بريطافيا أصدرت ١٩٦٨ عام يناير في

 منطقة في السياسية األوضاع وترتيب السويس، شرق من والسياسي العسكري لالنسحاب

 البريطاني المخطط كان وإذا .١٩٧١ بنهاية البريطاتية الحماية تحت الواقعة الخليج

 الثورة بفعل اليمنى الجنوب في فثل قد السياسية األوضاع وترتيب الهادئ باالنسحاب

 التي والياسية الدبلوماسية المناوشات فباسخاء الخليج؛ مطقة في نجح قد فإنه الملحة،

 بالجزر البحرين ومقايضة األطراف مخلف بين بتوية اتهت والتي الحرين حول دارت

 بتحول وانتهى بنعومة سار البريطابي المشروع فإن إيران، عليها استولت التي الثالث العربية
 توقيع جرى البريطانية، الحماية من وبدالً مستقلة. دول إلى والمشيخية اإلماراتية الكيانات

المنطقة. لحماية بريطانيا محل المحدة الواليات وحلول بريطانيا، مع مثترك دفاع إتفاقيات

 غرار على )تساعي( خليجي فدرالي اتحاد إقامة بمثروع المطقة أوضاع ترتيب ارتبط

 الناقضات وبفعل المشروع هذا لكن اليمنية، الثورة أجهضه الذي العربي الجنوب اتحاد

 إمارات على ليقتصر تقزم قد الحاكمة االسر مصاح وتناقضات والعودية( )إيران اإلقليمية

وقطر. ابحرين يثمل أن دون السبع، عمان ساحل

 وإنهاء اإليرانية، األطماع من الخليج عروبة وصيانة البريطاني االحتالل ضد التضال يمثل

 لقوى الثوري الحلم العربية، الجزيرة في مقلة ديمقراطية جمهورية إقامة باألحرى أو التجزئة

 أو ملحة لثورة خطط أو أقدم القوى هذه بعض أن بل الخليج. في اليسار فيها بما المعارضة

 والبعض النضال، هذا سياق في ذاك أو الخليجي البلد هذا في انفاضة أو عكري انقالب

للمي. ا لنضال تبفى اآلخر
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 وضع إلى الحماية وضع من الهادئ االنتقال في الخصم نجاح على ترتب فقد لذا

 نتائج عليها وترتب الناشئ لليسار قوية هزة إحداث هائلة، إمكانيات توفر مع االستقالل،

أهمها:

 بل التابع، المحمي وضع في الحاكمة األنظمة تعد ولم اجكي محتل هناك يعد -م ١
 - األمريكي والحضور الحماية اتفاقيات رغم مستقلة، دوآل المحمية الكيانات أضحت

ضدها. الحريض الصعب من وبالتالي غابات المسحر واألمني العكري البريطاني

 التي النفطية والطفرة كيان كل في الحقاً وتضخمه الدولة جهاز بناء على ترتب — ٢

 السياسيين اكثطاء غالبية اسيعاب ١٩٧٣ عام اكفط السعار الكبر االرتفاع بعد حصلت

 لهذا الجماهرية القاعدة وانحسار اليسارية، الثخصيات من العديد فيها بما التيارات كل من

المعارضة. لقوى السياسي والضمور االقتصادي االنتعاش مرحلة برمتها المطقة ودخول التيار

 المثخصة المحلية األوضاع مع التعاطي ذلك على وترتب القارية، الكيانات قيام - ٣

 مع تعاطت التي المعارضة الظيمات اصطدمت فقد هنا من ولى،األ بالدرجة كيان لكل

 الجبهة العربية، الجزيرة شرق تحرير )جبهة الحقيقة هذه4 واحدة، كساحة بعضه أو كله الخليج

 تتهي أو الثعبية( )الجبهة تنظيمها تفكك أن بالتالي واضطرت العمل وحزب الثعبية

لعمل(.١ )حزب

الخليجي التعاون مجل — ج

 قيام بضرورة قاعة هناك كانت فقد الخيجي، الفدرالي االتحاد مشروع فثل رغم

 وما عمان في الملحة الثورة ذلك على حفز وما العربية، الخليج دول مابين تنسيقية صيغة

 أمنياضدها، اختراقا السعودية اعتبرته ما وهو اإليرانية، القوات ترتبعليهامنحضور

 إيران في اإلسالمية الثورة جاءت ثم خليجي. تحالفي كيان هناك كان لو تجبه يمكن كان
 معارضة، شيعية إسالمية تيمات بروز مع خصوصاً الخليجية، لألنظمة خطيراً تحدياً لثكل

 في إسالمية وجمهورية إسالمية ثورة شعار وطرح إيرانية، لظيمات امتدادات واكشاف

 اندالع ذلك لى ،١٩٨٠ فيمايو الخليجي التعاون مجل بقيام عجل ما وهو الخليج.

 انطالقة بدء عن واالعالن التوجه هذا ليرسخ ،١٩٨٠ سبتمبر في اإليرانية العراقية الحرب

والعكرية. االمنية جوانبه في وخاصة الجل

 الحركات ومنها الخيجية المعارضة لقوى تحدياً الخيجي العاون مجل قيام شكل

 التي هي األنظمة أن إال المعارضة، شعار هو الخليج، وحدة شعار أن من فبالرغم اليسارية.

 مواجهة في األمني التيق أن واتضح المعارضة، مواجهة وفي تناسبها التي بالصيغة نفذته
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 مجلس فيه نجح مجال أهم هو الثيعي االسالم قوى بم اليسار قوى وخصوصاً المعارضة

تذ.كر. عقبات يواجه ولم التعاون،

 المعارضة حدة في تباين مع العاون مجلس الخليجى اليسار فصائل عارضت فقد هنا من
 أهمية على تكراراً الجديد اليسار فصائل أكدت حين ففي المطلقات. في تباين وكذلك

 فإن المتحدة، الواليات عن واتقاللية ثعية ومشاركة إرادة إلى المستتدة الخليجية، الوحدة
 رؤيتها من انطالقاً الخيجية األنظمة بين النيق ضرورة على أكدت الثيوعية النظيمات

ومشاركتهم. المواطين لمصلحة

اإليرانية الثورة - د

 الخيجية المعارضة لخظيمات كبيراً تحدي إيران في اإلسالمية الثورة انصار ثكلت

 تتأثر أن الطيعي من وكان قوي، إسالمي مد الثورة نجاح احبع لقد اليسارية، وخصوصاً

 على الثيعية الطائفة وجود حيث المذهبية، وتركيبته الجوار، بجكم بذلك العربي الخليج منطقة

الحرين. في السكانية ألكثرية تمثل بألنا الخليج، من العربي الجانب

 نسج إلى وسعت إيران في اإلسالمية الثورة بانتصار الخليجية المعارضة قوى رحبت
 األطماع وصاحب المخطقة في اإلمبرياية دركي الثاه، كظام نقيضاً فيها ورأت معها عالقات

 صدام إلى إيران في العاصفة الحوالت أدت ها فسرعان يطل، لم العل شهر لكن التوسعية.

 وحزب خلق فدائي خلق، مجاهدي ايران: في والماركية الحررية اإلسالمية القوى مع

اليسارية. والقوى الثيعية اإلسالمية القوى بين العالقات على بالطبع ذلك وانعكس تودة،

 على اللبية بظاللها تلقي الالث العربية للجزر ايران احتالل اسمرار مثكلة وظلت

.واليسارية القومية التيارات وباقي الثيعي اإلسالمي اليار بين العالقات

اإليرانية: العراقية الحرب ه

 قيام على آمالها ووضعت إيران في اإلسالمية بالثورة الخليجية المعارضة قوى أستبثرت

 األمريكية للهيمنة المعارضة القوى لصالح للمنطقة التوازن يعيد عراقي إيراني- تحالف

 التحالف انفرط العراق ففي بسرعة، تبددت اآلمال هذه لكن لها. الحليفة الخليجية واألنظمة

 وفي اآلخخرين. واليساريين للثيوعيين فمالحقة صدام، إلى التقدمية، الوطنية الجبهة ضمن

 المحررة اإلسالمية والقوى جهة من النظام بين الصدام منحى األحداث اتخذت إيران

 المعارضة لقوى حليفة والعراق إيران في المتهدفة القوى وهذه ثانية، جهة من والثيوعيين
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 النظام ومع اإلسالمية الجمهورية مع عالقاقا لتوطيد عليها وراهت الخليج، في اليسارية

العراقي.

 ضحاياها أحد وكان وإيران، العراق بين شاملة حرب إلى بسرعة األحداث تطورت

 والدولية اإلقليمية القوى السقطاب سعى المصارعين الطرفين فكال الخليج، في اليسار قوى
 التي تلك خصوصاً اليسارية المعارضة قوى على ضغوطاً العراقي النظام مارس فقد جانبه. إلى

 إلى حاسم موقف تحديد إلى توب( و)ج ب( ش )ج و جشتع( العراق في تثيل لها

 وإغالق التمثيل هذا انهاء جرى وإدانتها، للحرب األطراف هذه رقض وحيال جانبه،

 اإلسالمية الجمهورية مع الواعدة اليسار لعالقات وباكسبة العراق. من طالبا وطرد مكاتبها

يلة. الطو القطيعة مرحلة ودخلت افارت ما فرعان

 الصراع وانتقل المطقة، في شديداً توتراً الخليج حرب خلقت فقد ذلك جانب إلى

 ناقالت على وهجمات مثال، الكويت في تفجيرات وحدثت الخليجية، الساحة إلى اإليراني

 شعارتأمين تحت األمريكي الحضورالعكري تسارع إلى أدى وغيره ذلك كل النفط.

 ظل وفي المرة. هذه األمريكية الحماية تحت أخرى مرة المطقة وقعت وهكذا الفط، تدفق
 واإلسالمين اليسار ضد والمالحقة القمع حمالت لألنظمة مسوغاً أضحى األجواء هذه

 العامة بالحريات فالمطالبة والمطلي، السياسي الجماهيري العمل في انصاراً سبب مما الثيعة

 مع بالعاطي يمح ال المطقة يتهدد داهها خطراً هناك بأن يواجه المعيثية الظروف وتحسين

المطالب. هذه

الثانية: الخليج حرب و-

 ١٩٨٨ في اإليرانية العراقية الحرب وقف تبعت التي اكسي االسترخاء مرحلة تطل لم

 المعارضة قوى لها تطلعت والتي ١٩٩٠ مايو ٢٠ في اليمنية الوحدة بقيام الفرحة تطل لم كما
 الوحلة أن خصوصاً المطقة، في واالسبداد التجزئة معضلة لحل تطرحه كنموذج الخليجية

جاهيرية. إرادة إلى واستاداً سلمية بطريقة وتحققت الديمقراطية إشاعة مع ترافقت اليمنية

 وزج علىحينغرة الكويت احتالل على العراقي النظام أقدم ١٩٩٠ أغط ٢ في

 أخطر ومن الحديث، تاريخها في عرفتها أزمة أخطر في العربية واألمة بل الخليج بمنطقة
 عليه ومكوتاً بل مطلوباً، أضحى األمريكي االحتالل أن الخليج منطقة في األزمة تداعيات

 ورغم والعربي. الخليجي الشارع في انقسام الى وأدى والجماهير، المعارضة أطراف بعض من

 لم العربي الوضع أن إال اليساري اليار قبل من الحالألمريكي، عن كبديل العربي الحل طرح
نظرياً. طرحاً وظل ذلك عن يتمخض
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 المقفين أوساط في عام ثعرر ظهور هو الخليج حرب بعد ما تداعيات أهم من وكان

 هي السياسية والمثاركة الديمقراطية غياب بأن —والليبرالية القومية اليسارية المعارضة وقوى
 العام الرأي كب وراء سعياً - الخليجية األنظمة أن ويبدو الخليج. حربي لكارثة سبب أهم

 المحلية الصحافة خالل من والتعيير القد لحرية وآخر بلد من يفاوت بامش عحت - عندها

 الديمقراطية قضية إلى سفرغ بأفا الحرب قبل أمريكا وعود جاءت كما وغيرها، والدوات

الوجه. هذا لثجع العراقي االحالل إفاء بعد

 الشفافية بتبني غورباتشوف ظل في السوفياي االتحاد في مهم تحول مع ذلك تساوق وقد

 وغره ذلك كل السوفياتية والدولة المجتمع لمؤسات اكبية والديمقراطية والنقد والعكية
 وتقارباً كأولوية، الديمقراطية لقضية وطرحها اليسار تنظيمات دانخل الديمقراطي الحول حفز

 واليساري البحرين في كما والثيوعي الجديد اليساري االتجاهين تنظيمات بين فيما

الكويت. في كما والديمقراطي

 سابقام )اليسارين والديمقراطيين المتنورين اإلسالميين يضم تياراً هاك أن القول ويمكن

 واحترام ساحة كل خصوصيات مع عموماً المطقة في ديمقراطي بتحول يطالب والليبراليين

 الشريعية المؤسة فيها بما المؤسات على يقوم التعاون مجلس وإصالح اإلنسان، حقوق

المطقة. في األمريكي الدور وتحجيم المواطين، تمثل التي

السوفياني االتحاد افيار ز-

 الفكرية المرجعية غياب االشتراكي المعكر تفكك ثم السوفياني االتحاد الهيار على ترتب

 وحركات واليسارية الثيوعية األحزاب من للعديد والند والداعم الملهم والنموذج
 الخيج مطقة في ذلك على وترتب الثيوعية. األحزاب هي تضرراً األكثر وكان الحرر،

 ليبرالية، أفكاراً البعض وتبنى اليسارية، النظيمات صفوف العض وترك فكرية، ببلة العري،

 ترتب كما اإلسالمي. اليار مد مع ترالق ذلك أن خصوصاً التغيمات هذه نفوذ وانحر

 هذه أهم ونلخص الفكرية، وتوجهاتها وبرامجها أيدلوجيتها صياغة إعادة ذلك، على

التحوالت.

 الكويتيين الديمقراطيين تجمع مع الديمقراطي الثعب حزب اتدماج الكويت في -١

.١٩٩١ في الكويت تحرير بعد الديمقراطي المنبر وتثكيلهم

 الثعب حزب إلى للتحول مثروعاً الوطفي الحرير جبهة طرحت البحرين في -٢

 التأكيد حيث من ١٩٧٨ برنامج عن كثيراً ابعد جديداً، وبرنامجاً البحرين، في الديمقراطي

 ذلك من وبدالً يتم. أن الجديد الحزب لمثروع يقدر لم لكن الديمقراطية. القضية على
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 الوطني- التحرير وجبهة البحرين في الثعية )الجبهة اليسارين النظيمين شعور من وانطالقا

 وحدت بينهما فيما التيق لجنة قيام في تمثلت اتحادية صيغة على اتفقا فقد بالمأزق الحرين(
 لكن واحد، ديمقراطي تنظيم قيام إلى تؤدي أن لها مقدراً وكان واإلعالم، الخارجية العالقات

 التحرير جبهة الصرار ١٩٩٩مطلع في اليق لجنة إناء وجرى ينجح، لم المثروع هذا

 وطني تجمع الى التحول الشعبية الجبهة طرحت حين في استمراروجودهاالمتقل، على

البحرين. داخل ديمقراطي

 إثر العام العفو بعد خصوصاً السعودية، في الشيوعي الحزب تالثى السعودية في -٣

 بعد العربية الجزيرة في اإلصالحية )المظمة العربية الجزيرة في اإلسالمية اكورة منظمة اتفاق

 من المعارضة عناصر جيع يشمل والذي ١٩٩٤ أواخر في السعودية السلطات مع (١٩٩١

والمستقلين. الله حزب وعناصر الشيويين فيهم بمن الشرقية المنطقة

 سياسية حركة أقرزت قد والسلطتة( )االمارات بثقيها عمان ان يبدو وال - ٤

 الى المناضلين من الكثر عاد فقد العمل، حزب او الشعبية الجبهة انقاض على ديمقراطية

 عمان، في االفراد قبل من سياسية حركة لكل بالمرصاد السياسي البولي لكن ديارهم،

 الحركة في نشيطاً كان من قل من خليجية او عربية سياسية فعالية في المشاركة باتت بجيث

السلطنة. في العليا السلطات موافقة يتطلب السياسية

 الواقع لكن البراقة، الجميلة القوانين من الكثر حيث ، قطر في أفضل الحال ان يبدو وال

 فان وبالتالي العالم.. في الطورات لمواكبة القديمة عقليته تغيعر البعض يريد ال حيث عنيد

 اصرار امام تبخرت قد ،١٩٩٢ عام العريضة أصحاب عنها عبر التي الديمقراطية الجهود

المدلي. المجتمع لقوى قنوات فتح عدم على السلطة

اخلليجي املجمتع خصوصيات
 النفط اكثاف إثر الحياة ميادين من العديد في هائالً تطوراً الخيجي الجتمع حقق

 اللبية النفط تأثيرات من وجوانب التاريخي اإلرث أن اا االستقالالت، نيل بعد وخصوصاً

وأهمها: والماركية الشيوعية التظيمات انتشار ومدى طيعة في كثيرا أثرت

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية التحوالت رغم فعله يفعل والذي التاريخي -اإلرث١

 شك وال المحافظ واللوك واألفكار والمذهبية والعثائرية القبية الوالءات في ذلك ويتمثل

 وصراع العاملة الطقة وريادة التاريخية، كالمادية الماركية طرحتها التي واألفكار القيم أن

 األمر فاقم وما والتقليدية. اإلسالمية بالقيم بعضها اصطدم والمساواتية واالشتراكية الطبقات

 النقدي الحليلي الفكر وغياب الطرح وطفولة العربية، البيئة في الماركسية تأصل عدم
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 والغيرات السياسية الحياة في ودورها وحجمها االجتماعية والشرائح للطقات الواضح

المثودة.

 في الكبعر التوسع ومع سكانية، خلخلة من تعاني زالت، وال المطقة، كائت -٢

 واألسيوية واإليرانية العربية الجاورة، الماطق أبناء المطقة على تدفق وغيره، الفطي االقماد

 الفط وشركات اإلنجليز أن بل الطبيعية للقوانين خاضعة اكفط اماكن إلى الهجرة تكن ولم

 الى أدى ما البريطانية، المحميات في العربية على اآلسيوية العمالة فضلت بجيث فيها تحكمت

 ومصالحها لذاقا العاملة الطقة وعي أن كما العاملة الطقة بنية في المحلي العنصر ضعف
 العربي والمثرق إيران من خصوصاً المهاجرون نقل فقد بالمقابل فقط. عددية مسألة ليت

المطقة. إلى الماركسية فيها بما الجديدة األفكار

 وإلى الثعب فات إلى الماركية فيها بما الجديدة األفكار حلة هم المثقفون كان إذا -٣

 األفكار تبنوا ممن الخليجيين المقفين فإن الماركية يخص فيما خاص بثكل العاملة الطقة

 في وشاركوا االغراءات تلك هؤالء من العديد وقبل األنظمة، إغراء إلى تعرضوا الجديدة،

عنها. والدفاع اللطة برامج تذفيذ

 يكون ال أن يمكن وكان والعربية، اإليرانية القوميين بين التماس منطقة هو الخليج -٥

 في واألطماع للعروبة بالعداء اتمت ملوي4 أسرة حكم ظل في إيران سياسة أن لوال سلبيا،

 في )سابقا(، المحمرة إمارة في ايران عرب يعانيه الذي القومي القهر في ذلك وتمثل المتعلفة،
 واالدعاء العربية، الجزر واحتالل حالياً، االسالمية الجمهورية في حدما والى الشاه، مرحلة

 لقمع توده حزب تعرض من بالرغم فإنه لذا الخيج. فارسية على واإلمرار الحرين بتبعية
 فقد ،١٩٥٤ في مصدق حكومة على االنقالب بعد خصوصاً ومالحقته د الثدي الشاه نظام

 من فرت التي عناصره تكن ولم المذكورة، األربع القضايا يخص فيما شوفينية أفكاراً حل

 )جبهة الخليج في شيوعي تنظيم أول بناء في وأسهمت ابحرين إلى ولجأت الشاه بطث
 وتوجهات مواقف على سلباً انعكى مما األفكار، هذه عن بمناى البحرين( الوطني- الحرير

الخليج. في الثيوعية التتيمات

 مبكراً والقومي الثيوعي الياران اصطدم هذه، القومية الحاسية منطقة في -٦

 والمثروع القومي المثروع بين الصدام اصداء وعلى المذكورة، المحية القضايا حول لخالفات

 فترة في نفسه يحب وظل ككل، المعارضة إضعف ما اليارين، تثنج جرى الشيوعي،
 الظرية منه اقسام وتبني القومي اليار في الحوالت بعد أقل بدرجة كان وإن الحقاً،

الماركية.
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الشيوعية التنظيمات الثاني: الباب

٢



البحرين - الوطني التحرير جبهة أوآل-
 شعبي تحالف كأوسع الوطني االتحاد هيئة برزت المصرم، القرن من الخميات في

 الوجود واستمر والمطلي، ي الديقراط الوطني الضال لقيادة عليا تنفيذية هيئة له اتخب

 افت اكطاق واسعة اعقاالت حلة السلطة ثت عندما ١٩٥٦ حتىعام االتحاد هيئة العلني

 خالل تبني الشيوعية العناصر كانت الذي الوقت في الحركة، لهذه والسياسي العلني الحضور

الثيوعية لحركة معاد وقومي تاصري مد ظل في وبعدها الهيئة فترة

 من ١٩٥٥ فبراير في البحرانية الوطني الحرير لجهة األولى الخاليا تشكلت -

 ١٩٥٤ في مصدق بجكومة اإلطاحة بعد البحرين إلى لجأت توده حزب إلى متمية عناصر

 ففي قياداقا، مع اللقاءات وفي وثائقها في ب( و جت تطرحه ها حب عحلية وعناصر

قال: الموضوعات هذه حول للجبهة العام االمين مع مقابلة

 هؤالء أبرز هم ومن الجهة تأسيى في العراقي والشيوعي توده حزب كوادر دور "ماهو

الكوادر:

 الجبهة. تأسي منذ وطيدة رفاقية عالقات كورين المذ الشقيقين بالحزبين الجهة تربط ج:

 غير لكنه أساسي دور توده لحزب باكبة فهو الجبهة تأسيى في الحزبين كوادر دور أما

 لوجود البحرين في تواجدوا قد الجهة تأسي في أسهموا الذين الرفاق أن بمعني مباثر،

 تواجدهم بسبب إنما الجبهة، لتأسي توده حزب من مبعوثين ليسوا فهم وللعمل هم، اقارب

 كثيوعيين بواجبهم بل بدورهم قاموا االشراكية األفكار لثر المناسبة األرضية ووجود

 ايدي على له اغب وتم ٥٧ عام في ايران الى عاد الذي نظام حن الرفيق رأسهم على وكان

انافان.

 واذا العراق، في البحرين من طلبة وجود بحكم ساعدوا فقد العراقيون الرفاق أما

 الرفاق من اثنين ان المال سبيل على اذكر البحرين، دخول من أحدهم تمكن أن صادف

 في صحفيين وعمال البحرين دخول من تمكا قد السعيد نوري نظام من المطاردين العراقيين
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 جريدة وكانت الخميات في البحرين في تصدر كانت التي االسبوعية الصحف احدى

)'(.”الهند الى ونفتهما فاعتقلتهما أمرها البريطابي االستعمار سلطات لكتشفت ثم ، "الخميلة"

 دفع "وما ١٩٦٢ نوفمبر أوائل حق للجبهة مكوبة وثائق أو برنامج هناك يكن ولم

 على مضى قد وأنه البرنامج هذا لمشل الحاجة هو ١٩٦٢ لهافي برنامج أول اصدار الى الجبهة

 ونضالية سياسية خبرات واكتسبت قاعدقا اتعت وقد سنوات سبع من أكثر الجبهة نشوء

 برنامج أول صدر حيث (٢)ضربات" من واجهته وما السياسي ونشاطها نضالها خالل من

 ذلك الجبهة بررت وقد (.٣الجبهة) باسم الناطقة "الجماهر" نشرة في نشر للجبهة، مكتوب

 والفارسية العربية باللغات تصدر كانت والتي الجماهر نشره من السابقة األعداد بفقدان

 أيضا أرمنية عناصر -أن١ج ب( و ت )ج نضال وثائق كتاب مقدمه في وجاء واإلنجليزية.

.١٩٥٦في للجبهة هطوعات منهم اثنين بيت في ووجد الجبهة إلى متتمين

 األصول وذوي العرب والمعلمين العمال أوساط في للعمل ب( و ت )ج توجهت وقد

 أوساط في بالعمل األمر وكذلك المجموعتين، بين القومي الحاجز بذلك متجاوزة اإليرانية،

 العمال أوساط في ب( و ت )ج نشطت كما الطائفي. الحاجز بذلك متجاوزة والسنة الثيعة
 والصحة والميناء الكهرباء مثل الحكومية والمرافق بابكو مثل الكبرى الشركات في وخصوصا

 على أكدت ابداية ومنذ الكبة. وصغار الحكومة وموظفي الطلبة، أوساط وفي والمطار،

 تجمعات حيث األندية في الجبهة ونشطت الفالحين. مع وتحالفهم للعمال القيادي الدور

النور. وتادي الفجر نادي ذلك ومن الشباب

ب(: و. )ج.ت. برنامج ب-

(.٤فيه) جاء ١٩٦٢/١٢/١ في لها برنامجاً )ج.ت.و.ب( طرحت

 حقيقياً، اسقالالً مستقلة سيادة ذات ديمقراطية دولة البحرين أجل من تناضل -١

 على المفروضة وذيولها المتكافة غير االسترقاقية ومعاهداقا االستعمارية الحماية يإلغاء وذلك

شعبنا.

 األجبية القواعد وجالء واألمريكية البريطانية العدوانية العكرية القواعد تصفية -٢

بالدنا. عن

 البحراني الثعب لصالح تعمل ديمقراطية وطنية حكومة إيجاد أجل من الجبهة تناضل -٣

 وطني نظام وتقيم وأعوافم، اإلنجليز اإلداريين من االسعمارية اإلدارة جهاز وتطهر

 البحرابي الثعب لجموع الديمقراطية الحريات تكفل ديمقراطية مؤسات يإقامة ديمقراطي،
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 على يقوم بحرانيا دستورا وتضع حقا وتثله الثعب، يتخبها وبلدية إدارة ومجالس وبرلمان

لوطننا. الموضوعية الظروف االعتبار بعين يأخذ ديمقراطي أساس

 الطعية وثرواتا مواردنا السثمار وطنية صناعة باقامة الوطني افصادا تنمية -٤

 غير الضرائب وتخفيف الوطنية الصاعة يحمي ضرائي نظام واقامة شعبنا ورفاه سعادة لغرض

 والسجل البلدية رسوم من الصغر الدخل وذوي الحرفيين وإعفاء الثعب كاهل عن المباثرة

التجاري.

 اصالح باقامة تطورالزراعة تؤخر التي العوامل وعحاربة الزراعي تطويراالتتاج — ه

 وذلك االقطاعية من شعبنا وتخليص الحرانيين للفالحين الحقيقية المصاح يكفل زراعي

 على والمحافظة االستعمار اعوان قبل من المهوية الصغار والمالكين الفالحين اراضي بارجاع

واعوافم.. الشيوخ قبل من االراضي فب وايقاف والمقاصة التعبة حقوق

 االحتكارية سيطرقا ضد وبنوكها االجنبية االحتكار شركات من نعبتا تخليص - ٦

 لقوت والمححكرين المضاربين أيدي على بالضرب التموين مثكلة وحل الخارجية تجارتنا على

دخخله. تناسب بأثان قوته شراء من الثعب وتكين الثعب،

 والثقافية والصحية واالجتماعية والسياسية االقصادية العمال مصالح عن الدفاع - ٧

 والثيخوخة والبطالة المرض عوز يقيهم اجتماعي ضمان أجل ومن نقابي، تظيم سيل وفي

مم.4 السلطات تعف وضد األعمال وأصحاب الشركات تعف ضد الجبهة وتاضل

..متواه. ورفع العليم تطوير — ٨

الثعب.. مكدسبات عن للدفاع وطفي جيث انشاء - ٩

 الثعب أفراد لكافة صحية خدعات بتأعين وذلك الصحي الثعب موى رفع-١٠

المتوطنة. االمراض من الوطن وتطهر

 واالجتماعية السياسية الحقوق كافة في بالرجل الحرانية المرأة مساواة - ١ ١

واالقتصادية.

المواطين. لجميع الحقوق في حقيقية مساراة إيجاد -١٢

 جميع تحرير أجل من العربي الحرر لحركة المثترك التفال راية تحت التفال - ١ ٣

الجوب... أم الخليج في سواء االستعمار نير تحت ترزح التي العربية االقطار

 والطالب للعمال الثعية المظمات وبين العربية الشعوب بين التضامن تقوية -١٤

صفوفها... وتوحيد الشعبية الظيمات تقوية أجل ومن العربية البالد في والمقفين
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 بالدنا ثروات على المحافظة أجل من العربية االقطار بين االقتصادي العاون -١٥

( والمناعي.) الزراعي العربية البالد مسوى لرفع واستخدامها وتميته

 هيئة غياب بعد ظهرت التي الحزبية للتنظيمات مكوب برنامج أول هو البرنامج هذا إن

 من وخال المحلية القضايا على محصور البرنامج أن كما ،١٩٥٦ نوفمبر في الوطني االتحاد
 والقضية ووحدته الخليج بعروبة يعلق فيما خصوصاً والعربي، الخليجي الصعيد على المهمات

 الوطية والقوى )ج.ت.و.ب( بين خالفية قضايا وهي العربية، والوحدة الفلسطينية

 حواه لما البرنامج هذا في الديمقراطي الوطني لكضال إيجابيات هناك بالطع األخرى. البحراتية

 لكن (١٩٥٦-١٩٥٤) الوطني االتحاد هيئة برنامج ودقتها وضوحها في تتجاوز نقاط من

 تشوهات طياته في حل البرنامج، في الواردة بالطريقة طرحها أو مهمة قضايا وبتجاهله
ذلك: ومن طويالً )ج.ت.و.ب( سترافق التي الوالدة

 الواقع أن كما التحالفات، حول بند أي ١٩٦٢ في )ج.ت.و.ب( برنامج يتضمن لم
 كان العرب القوميين حركة في ممثالً القومي واليار )ج.ت.و.ب( بين للعالقات الفعلي

 - لتفرض ،١٩٦٥ مارس انتفاضة جاءت ولقد حيذ، المعروفة للخالفات نظرا جدا متوترا

 تحت البعض بعضها مع تتعاطى أن السياسية القوى على - األحداث تطورات سياق في

 /٣/١ ٥ بتاريخ وحيد بيان وصدر الواقع، األمر تحالف إلى الوصل تم حيث الشارع، ضغط

 البحرانية الوطية التحرير وجبهة العرب القوميين حركة قبل من عليه موقع ١٩٦٥

 حول الخالف دب حيث أليام. إال يستمر لم التحالف هذا ولكن أخرى. فرعية ومظمات

 طرحت حين في القومية" القوى "جبهة اسم "الحركة" طرحت إذ هذه. التحالف جبهة تسمية

 التحالف جبهة طبيعة يعكسان ال العبيرين وكال التقدمية" القوى "جبهة اسم )ج.ت.و.ب(

التحالف)^(. روحية وال هذا،

 اقامة هو الناصري التوجه وكان القاهرة، في لها مكباً افححت وحيث الستيات وخالل

 االعالن الى الوصول امكن فقد البريطاني، لالسعمار المعادية الوطنية القوى بين تحالف أوسع

 البحرين في الوطني التحرير وجبهة )القاسعي( عمان تحرير جبهة ضمت جبهة تثكيل عن

 الميثاق مثروع ووضعت المحتل( العربية الجزيرة شرقي تحرير )جبهة باسم ظفار، تحرير وجبهة
 سياسياً المطقة "تحرير في هدفها وحددت المطقة، عن تاريخية لمحة تضمن الذي الوطني

 عدالة واقامة مرتكزاته على والقضاء قواعده وازالة امريكي االنجلو االسعمار من واقتصادياً

 ترى لم الجبهة هذا لكن (.٧المادية") خيراته من يستفيد الثعب أمام الطريق تفتح اجتماعية

 باالضافة اليمني الجنوب في والحوالت١٩٦٧ يونيو هزيمة ما4 عصفت حيث تطور ولم التور
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 وبرز الخليج، في االقليمية القضايا على القومي والتيار الشيوعي التيار بين الخالفات الى

 الجبهة ركزت حيث الثيوعي، التوجه ذات الديمقراطية القوى بين عالقات القامة التوجه

واليمن. العودية المملكة في االخرى الشيوعية التيمات مع للتعاون جهودها

 عام العربية الجزيرة في الديمقراطية القوى اتحاد نشاً " علي: بن سيف يقول ذلك وفي

 الثعب واتحاد العودية في الوطني التحرر جبهة قادة بعض القى عندما بيروت في ١٩٦٤

 هذه بين التعاون تيق اساس على البحرانية الوطني التحرير وجبهة )اليمني( الديقراطي

 ان يبدو لكن العربية، الجزيرة في الديمقراطية للقوى أوسع التحاد نواة وتكوين الظيمات

 النشاطات وبعض اعالنه بيان عند فتوقف التظيم هذا الستمرار ناضجة تكن لم الظروف

وجيزة. لمدة وأعقبته رافقته التي

 التي السين طوال المجاالت مخخلف في استمر القوى هذه بين فيما الفعلي التعاون لكن

االعالن. بذلك االرتباط او االشارة دون لكن البيان ذلك اعقبت

 واليق والتعاون الترابط من المزيد هو يزال وال الوطني التحرير جبهة موقف وكان

 العربي. او االقليمي او المحلي المتوى على سواء والوطنية الديمقراطية القوى مختلف بين

الخظيم"»^( ذلك اعالن على شجعت التي الدوافع من هو الموقف هذا ولعل

 في )مثلة الثعيية الثورية الحركة مع حوارات في )ج.ت.و.ب( دخلت ،١٩٧١ ومنذ

 في الثعبية الجبهة تظيم مع وكذلك البحرين، في تظيمي فرع لها والتي السياسي( مكبها

 جزيرية. خليجية- جاعية أو الحرانية الوطنية القوى حوارات إطار في سواء الحقاً الحرين

 تأخذ الوطنية التحالفات قضية بدأت حيث )ج.ت.و.ب(، مواقف على ذلك انعك ولقد

 القوى مع تعاملها في حذرة ظلت ولكنها )ج.ت.و.ب(، وأدبيات برنامج في مكانتها

 بين العالقات هذه وتطورت المتميزة، مواقفها دى أو الذوبان هاج تحت األخرى

 التحالف من المزيد باتجاه اليق لجنة تثكيل الجبهتان قررت عندما )التحرير( و )الثعبية(

.١٩٩٩ العام مطلع في اللجة هذه تجميد تم حتى المثترك، والعمل

 بعد بيانين التحرير جبهة عن صدر فقد الجهتين، بين الخارجي المشترك العمل ورغم

 الوطني، المجل لحل والعثرين الخامة الذكرى في االول النيق، بلجة العمل تجميد

 الذكرى في السياسي، االنفتاح قبل للجبهة العكية االصدارات من األخير وهو والثاني،

واالربعين.. السابعة
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.١٩٧١ االستقالل حتى ب( و ت )ج مسرة

 بثكل وسيائ تثنياً ونشطت جيدة قواعد ها توجد أن ب( و ت )ج استطاعت

 هو الجبهة به تميزت وما لالستعمار، المعادي والقومي الوطني بالمد تميزت مرحلة في ملحوظ

 التقليدية والمؤسات والجمعيات األندية مثل الحديثة المؤسات في التغلغل على قدرقا
العراقي)(. الشيوعي الحزب تجربة من مستفيدة الحيني العزاء مؤسات وخصوماً

 بن سيف يقول المامة، ونادي الفجر نادي في الشيوعي النشاط حول رده، معرض وفي
 مراكز وهي للشباب.. والرياضي واالجتماعي الثقافي لكثاط باال' االندية "كانت علي:

تجمع.. كمراكز االندية فكرة من االستفادة رفاقنا توجه وكان للشباب. تجمع

 االندية باقي مثل االندية هذه كانت بل .. مباشرة شيوعية نشاطات االندية في غارس لم

الخ. والثقافية الرياضة فيها تمارس

 بشكل ونثطها فأحيتها االنشطة هذه ممارسة في رفاقنا حاس هو االندية هذه ميز الذي

(.١ والمنامة") الفجر اندية مثل للشباب مكتقى االندية وباتت مثيل له يسبق لم

 تأميم في دشن والذي واإلنجليز االصر عبد بين الصدام يؤجج أن الطيعي من وكان

 العربية الجزيرة شبة الى الصراع انقال ثم ثالثي، عدوان من ذلك تال وما السويس، قناة

 المساعد العام االمين بزيارة تغلغل ان العربية الجامعة ارادت حيث عمان ساحل في سواء

 الشارقة حاكم طرد الى البريطانيين دفع )مما والشارقة ابوظي لى ١٩٦٥عام نوفل سيد

 أجج ذلك كل اليمني، الجنوب في الملحة وراءالثورة ووقفت ابوظي(، امارة وتغيرشيخ

 االستفزازية البريطانية العكرية القواعد حيث البحرين في اإلنجليز ضد الوطنية المشاعر

 ما ، ١٩٦٥ مارس انتفاضة بعد وخاصة البريطاني، والبثري واالقتصادي السياسي والوجود

 وأحد بوب )الكولنيل المخابرات قادة استهدفت عكرية بعمية القيام الى الجبهة دفع

 ابحرين ظروف في المسلح العمل من جدوى ترى لم لكنها ، (١١)١٩٦٦ مارس في مححن(

وسياسياً. سلمياً نضالها وظل الحقاً

 أكمي شركة في كما العماية اإلضرابات في كبيراً دوراً ب( و ت ج عناصر لعبت

 كما ،١٩٥٥ من بدءاً الجماهيرية واالحتجاجات المظاهرات في وشاركت (،١٢وبابكو)

 وفي البحرين، شعب نضال في مهما مفصال تعتبر والقي ١٩٦٥ مارس انتفاضة في شاركت

 احداث في جدا هام دور للجبهة كان " سابقا: المذكورة مقابلته في علي بن سيف يقول ذلك
 خالل من األحداث توجيه مسؤولية وتحمكت قيادياً، دوراً لعبت فهي الجيدة. مارس انفاضة

 طليعة في كانوا الذين وأنصارها اعضائها طريق وعن واسع، بثكل وتوزيعها البيانات انتظام
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 فترة طوال للجماهير مرجعية وأنصارها متبوها شكل وقد والمواجهات. المسيات

 استمراوها وضرورة الوطنية القوى وحدة شعار على وأكدوا طرحوا الذين وهم األحداث..

(. الجال") هذا في كير لحد نجحوا وقد وتقويتها..

 مع وشاركت والمرأة، والشبيبة بالعمال خاصة سرية تظيمات ب( و ت )ج أقامت
 الداخل، في امتدادات مع الحارج في علناً أقيمت الق الظيمات في األخرى المعارضة قوى

 منظمات ثكلت كما (.١٤الحقاً) ابحرين عمال واتحاد الحرين، لطلبة الوطني االتحاد مثل

 ورابطة الديمقراطي الشباب اتحاد اقامت حيث والنسائي الشبابي اليدان في لعملها واجهة

البحرانية. المرأة

 نوفمبر عدد هو موثق عدد وأول باسعمها، التاطقة "الجماهر" نشرة الجبهة أصدرت

 ) موقف هاوعحددة محللة والدولية والعربية المحلية األحداث النثرة تناولت حيث ،١٩٦٢

(.١٥جتوب(منها)

 وخطورته، ودورها ب( و )جت إلى عنها، كثف التى البريطانية السجالت تشير
 ،١٩٦٧ يونيو هزيمة رافقت التي واالححجاجات ،١٩٦٥ مارم انتفاضة خالل وخصوصاً

 من العديد تعرض الى تشعر البريطاني المعمرات وزير إلى الجهة من موجهة رسالة وهناك

 وذوي اإليرانيين نفي وجرى الخاص، الجهاز يد على لالعتقال وأعضائها الجبهة كوادر

 نفي وتكرار بالعودة للعرب سمح فيما إيران، إلى بعضهم وسلم فائي بثكل اإليراني األصل

 ١٩٦٦ في أشدها كبير تحرك كل إثر بويية حالت إلى الجبهة وتعرضت الحقا. بعضهم

 للجبهة، السرية المطعة اكتثاف بعد ١٩٦٨و المخابرات قيادة اسهدفت التى العملية بعد

 العودية من الشرقية الخطقة في التحرير جبهة الى متتمية عناصر االعقاالت ثلت كما

(١٦ذاق) والحرين

 اليق لجتة تثكيل حتى استمرت التي الفجر، نشرة اخارج في الجبهة اصدرت كما

الجبهتين. بين

والصراعات: التحالفات

 صراع من أخرى عربية بلدان في المعارضة عانته ما البحرين في المعارضة قوى عانت

 بين قالوينها، بكل المعارضة جعت والتي الهيئة حركة انهيار بعد طاقاقا، من الكثر استتزف

 العث وحزب القوهي، التتظيم العرب، القوميين وحركة الثيوعي التتظيم ب(، و )جت

القومية. التظيمات منتلك انبثقت التي اليسارية التظيمات وتلك االشتراكي العربي
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 القضية تجاه ع( ق ورح ب( و ت )ج بين عميقة خالفات هناك كانت أنه والشك

 العربية والوحدة الخليج ووحدة فلطين قضايا خصوصا القومية والقضايا األيديولوجية

 اإلدعاءات ضوء في الخليج في القومية القضية حساسية األمر فاقم ومما وغيرها، والناصرية
 عالقات على سلباً ذلك انعكس فقد الخليج، في واألطماع البحرين بتبعية اإليرانية

 )عروبة الخليج في القومية القضية يخص فيما ب( و ت )ج توجهات أن كما التظيمين.

 مع المتوافق توده حزب وموقف فلسطين..لخ(، )الوحدة، العربي المستوى وعلى الخليج(

 ناحية ومن الخالف، من فاقم وغره ذلك كل البحرين بخصوص اإليراني الشوفيني الطرح

 اإليرانيين إلى ع( ق )ح نظرت فقد والخوف، بالشوفينية القوميين موقف تميز فقد أخرى
 في سلباً أثر ما غيرها من التقدمية الفعاليات بين تمييز دون خامساً إيرانيا طابورا باعتبارهم

(.١٧اتنظمين) بين العالقات

 الحركة افيار بعد حتى سلبية واستمرت متوترة قع( وح ب( و ت )ج عالقات ظلت

 حدث ما الثقاق لهذا تجسيد وأبرز ، ١٩٦٨في أنقاضها على الشعبية، الثورية الحركة وقيام

 أجل من الشارع وضغط المعارضة قوى االنتفاضة فاجأت حيث ،١٩٦٥ انتفاضة خالل

 وحدة تصدع في أسهم مما جبهته، طرف كل وشكل أيام سوى يدم لم ذلك لكن وحدقا،

 البرجوازية تظيم ب( و )جش تعتبر ب( و جت وظلت االتتفاضة، وافيار المعارضة

 رج أن ، اللينينية الماركية تبنيها وبعد الحقا ش رج اعتبرت فيما المغاهر، الطفولي الصغرة

.:١٨إصالصل تحريفي تظيم توب(

وتبعاته االستقالل

 في إيران لدعوى إقليمية تسوية خالل من ١٩٧١/٨/١٤ في البحرين استقالل تحقق

 وقد ،١٩٧١ بنهاية الخليج من باالنسحاب ١٩٦٨ في البريطابي القرار ضوء وفي البحرين

 خالل من والسعودية، وايران وبريطانيا المتحدة الواليات الرنيية األطراف أخرا توافقت

 عن الظر وغض الخليجي، االتحاد في دخولها وعدم البحرين اسقالل على المحدة األمم

 واستبدال ، واستلم( )سلم بطريقة االسقالل وتم الثالث العربية للجزر إيران احتالل

 األمن قوات قيادة في اإلنجليز الضباط واستمرار الدفاع، بمعاهدات الحماية معاهدات

الحقاً. وتوسعها الجفي في األمريكية القاعدة واستمرار والمخابرات

 ووجهت البحرين استقالل على المتحدة األمم استفتاء في الجبهة وأصدقاء أعضاء شارك

(.١٩جوستاردي) فيتوري المحدة لألمم العام األمين مثل إلى مذكرة الجبهة
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 هيكل شمول من البد كان فقد الدولي المجتمع أمام التسوية هذه استحقاقات وأمام لكنه

 مارس انتفاضة حدثت ثم الدولة. بنية وتقين الثعبية بالمشاركة يمح مما االسقالل، دولة

 ما االتقالل، مرحلة بداية في وهو بعنف والحكم النظام هزت التي العمالية، ١٩٧٢

 في تمثلت والتي ١٩٧٢ في األمد القصرة الدستورية بالمرحلة عرف ما تدثين إلى اضطره

 بدوره وضع والذي واالنتخاب بالعيين مناصفة التأسيى المجلى تثكيل في األولى المرحلة

 ٧ في عامة انتخابات وإجراء الدسور صدور في اكانية المرحلة وتثلت البحرين. دولة دستور

 في الدسور في حيوية مواد وتعليق حله جرى حتى الوطني المجلس وقيام ١٩٧٣ ديمبر

.١٩٧٥أغطى٢٦

 العمال التحاد التأيية )اللجة إلقامة العمالي الحرك ي ب( و )جت شاركت
 في شاركت كما جاهيرياً طابعاً اتخذت والتي البحرين( في الحرة المهن واصحاب والمتخدمين

 وقد .١٩٧٢ مارس في الحرة الصناعية المطفة في الحرين عمال شنه الذي العام اإلضراب

 اعتمدت النيابية االنتخابات وبعد لالعتقال.. التأسيية اللجتة الى المتمين الجبهة اعضاء تعرض
 كل عزل الى سعت حيث لكقابات، التأسيية اللجان تثكيل في مقال ماراً الجيهة

 ثم المشترك، والقطاع الدولة مرافق في نقابات الربع تأيية لجان واقامت االخرى، االطراف

(.٢٠النقابات) بين اليق لجنة تثكيل عن اعكت

 عضوا٢٢ً بانتخاب التأيي الجل إلقامة مشروعاً الحكومة أعكت ١٩٧٢ بحلول

 و ت )ج دعت وقد واقراره. الدسور مودة لماقشة معيين أعضاء ٨و الوزراء جانب إلى

 الطواريء حالة الغاء الى داعية عليه، حلة وشنت التأيي المجلى انتخابات مقاطعة إلى ب(

 حول اللطة ادعاءات الحقا وفندت ..المناصفة مبدأ والغاء االنتخابات في المرأة واشراك

 المعارضة عناصر بعودة حينها الحكومة بمحت وقد االنتخابات. تلك في المشاركة حجم

وب(. )جت عناصر فرجعت

 يحدث أن تغيريمكن أي " الكويتية: الطليعة عجلة مع له مقابلة في علي بن سيف يقول

 عام منذ طوارئ حالة في تعيث والبالد تتم ان يمكن ديمقراطية صفة ذات انتخابات وأي

 جرائمه ارتكاب يواصل الخاص" "القم برئاسة القلعة في واالرهاب القمع وجهاز ١٩٥٦

 والصريح بل المواطين ومطالب حقوق أبسط تجاهل في اللطة وامعان المواطنين، ومالحقة

 ٧٢ مارس انتفاضة اعقاب في العمل وزير تصريح نى وال لجماهر، مطالب برفض علنا
 دسور وسن العمالية بالنقابات السماح بين توفيقه يمكن ال تناقضاً يرى أنه بين والذي

للبالد.
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 المجلى سيقره الذي الدستور نوعية عن مسبقة فكرة تعطيا إغا التصريحات هذه ومثل

 حرمت حين االنتخابات قانون رجعية اخفاء في نفسها تجهد لم السلطة ان الى باالضافة المزمع

 بعد فعطلت الجيد، انتخاهما قاتون في سته ما حتى تحترم ولم والترشيح التصويت حق من المرأة

 حلة نذكر أن هنا يفوقنا وال التصويت، في التجين بحق الخاصة المادة قصر بوقت نثره

(.٢الماضي")' اغطى شهر في القمع اجهزة شتها التي والحقيقات االعقاالت

 المجل في أعضاء الوزراء أن على واكص المجل اعضاء نصف تعيين "ان وأضاف:

 حتى المعارضة قوى يمكن ال الفيذية، اللطة قبل من عددهم زيادة يمكن والذين التأسيي

 والصحافة ابثر حق إن ثم األمور. عجريات في تغييرات احداث من المجل وصدت لو

 الطوارى حالة ظل في تماما محرمة والنقابات والجماهيرية الحزبية المظمات وتكوين واالجتماع

والتشريد. والجن المالحقة يالقون المظمات هذه مثل في والمناضلون

 تفرض مثلما االنتخابات في المشاركة من الوطنية القوى حرمان فرضت السلطة أن

طوارئ. ال حالة

 المعتقلين سراح اطالق في تكراراً تلخص وهي توفرها من البد شروطاً للمثاركة إن

 عن والرجوع الخفيين بعودة والسماح التحقيق وحالت المالحقات وايقاف السياسيين،
 ألحد وبالذات حالياً عليه االقدام السلطة تنوي الذي الخارج الى جدد مناضلين نفي قرارات

 الصحافة وحرية النقابات بكوين والسماح الشمالن، وأحمد نصرالله وعحمد حيدان

 يمكن فال الظروف توفرهذه وبدون والجماهرية، الحزبية المنظمات وتكوين واالجتماع
(.٢٢المسرحية") االنتخابات في حالياً المشاركة عن الحديث

الوطني الجلس مرحلة
 فترة ذلك وتبع الدستور، مواد واقرار مناقشة التأيي المجد أنجز ١٩٧٣ يونيو في

 عمر من فقط للذكور عامة انتخابات جرت ١٩٧٣ نوفمبر ٣٠ وفي الي، االنفراج من
 الجبهة وتقدمت ،١٩٧٣ ديمبر ٧ في النتائج وأعكت عضوا ٣٠ النتخاب فوق فما ٢١

 األحزاب، تحرم ظل وفي ( الثعب) كلة شكلوا نواب ٨ منهم وفاز بمرثحين وحلفائها

 برنامج وقدتضمن وب((. )جت برنامج هوباألساس )الذي برنامجه لوحده نائب كل قدم

 العمل حرية إطالق (٢٤الثعب) ككلة لمرشحي االتخابي البرنامج في انعكى الذي الجيهة

 اإلداري از الج وبحرنة اكفطية باالتفاقيات النظر وإعادة للعمل جديد قانون ووضع النقابي
 الديمقراطية مارسة حق وتأكيد الحكومية للوظائف الطائفي القسيم على والقضاء كامالً

 الحقوق في بالرجل وهساواقا والترشيح االنتخابات في المرأة حق وتأكيد السياسية والحريات
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 الطوارئ حالة وإلهاء العامة الحريات وإطالق واالجتماعية واالقتصادية السياسية والواجبات

 فصل على والتأكيد التعذيب وحظر المواطين وإبعاد اعتقال من عليها ترتب ما وإلغاء

 من تنبع خارجية سياسة وتبني لتمز وأخرى دستورية محكمة وإنشاء اكالث اللطات

 إعطاء وعدم باألحالف االرتباط وعدم اإلنحياز عدم بسياسة واألخذ البالد مصلحة

 العليا المصاح على أكدت فقد القومي الصعيد على أما كانت. جهة ألي عكرية قهيالت

 سياسة تكون وأن ديمقراطي أساس على قائمة عربية وحدة أجل من والنضال العربية لألمة

 في التدخل وعدم القومية المصلحة أساس على مبنية الخليج دول من جارقا تجاه البحرين

 سياسية عالقات وإقامة كانت جهة ألي نفوذ منطقة الحرين جعل وعدم الداحلية الثؤون

إفريقيا". وجنوب كإسرائيل العنصرية عدا فيما الدول كافة مع وثقافية واقتصادية

 السياسي الظام لطوير بمشروعات وتقدمت تشريعات إلصدار الثعب كلة جاهدت

 قانون بمشروع تقدمها ذلك من الحكومة أعمال ومراقبة العاملة، الفئات مصاح ورعاية

 دولة أراضي إلى المملوكة غير األراضي تحويل ومثروع الصحافة، قانون ومثروع العمل

 وملف الجفر، في األمريكية القاعدة إتفاقية ملف وفتح والالملكي البرق شركة وتملك

 وتصميم مريحة، بأغلبية الحكومة تمتع وبسبب لكن (.٢٥لكقابات) والترخيص المخابرات

 من الحكومة اسفادت كما المشاريع، هذه من ألي تتجب لم فإفا المجلى تحجيم على الحكم

 نشاط مع البرلماني والزخم الثاط هذا وترافق دينية. والكلة الثعب كلة بين التتاقض

بما. الحكومة تعترف لم التى العمالية والنقابات اللجان وتثكيل عمالية وإضرابات جاهري

 الثالث النيابية الكتل بين القضايا من العديد حول برزت التي التعارضات من وبالرغم

 تدابير حول بقانون مرسوم مواجهة في الكتل هذه توافقت فقد والدينية( والوسط )الشعب

 ان من وبالرغم .١٩٧٤/١٠/٢٢ في المجل إجازة أثناء الحكومة أصدرته الذي الدولة أس

التالي: في تكمن الرئيية االسباب ان اال المعلن البب هو كان ذلك

 الطقة ورغبة النفط، اسعار ارتفاع بعد حصلت التي الكبرة الفطية الطفرة - ١

حيب. او رقيب دون الفرصة هذه من القصوى االفادة الى الحاكمة

 بعد خاصة البحرين في االمريكية القاعدة وجود على والبرلماني الثعي االحتجاج - ٢

 الكيان الى البحرين عبر استراليا من المتطوعين من عدد ومرور ،١٩٧٣ اكتوبر حرب

االتفاقية. حول بمساءلة المجلى يتقدم ان من االمريكان وعخاوف الصهيوني،

 مقاليد خالد الملك واستالم فيصل الملك مقتل بعد العودية المملكة في الغرات - ٣

المطقة. في الديمقراطية مظاهر لكل وعداء شديدة محافظة من عنه عرف بما اللطة

٣٢



 الجبهة وانصار عناصر ضد واسعة قمع بحملة قامت الحكومة أن بالذكر جدير هو وما

 أحد مثل أساسية قيادات ثملت )البا( االلمنيوم شركة عمال إضراب إثر ١٩٧٤/٦/٢٥ في

 (.٢٦خلف) الهادي عبد السابق واالئب عواجي، وعباس العجاجي ويوسف الذوادي،

 صفوف في أخرى واسعة اعتقاالت حلة الدستور وتعليق الوطني المجل حل مع وترافقت

 السياسيين ابثطاء من العديد اضطر مما الثعبية(، والجبهة التحرير )جبهة التظيمين

البالد. مغادرة إلى والنقابيين

 صدر وهكذا األدنى الحد لقاء إلى للمعارضة دافعاً ١٩٧٥ أغطس إجراءات مثلت

 أغطى ياجراءات يندد العث، وحزب التحرير وجبهة الثعيية الجبهة بين مشترك بيان

 دون حالت البرلمانية الجربة تقييم في السياسية الخالفات لكن (، العمل) لوحدة ويدعو

 العمالي والجال الطالبي المجال في المحدود العملي التعاون باب فتح انه اال التحالف، هذا تطور

الخارج. في واإلعالمي السياسي العمل في التوافق من األدنى والحد الخارج، في

 على االمن اجهزة مارسته الذي المكثف واالرهاب الواسعة االعتقاالت لعملية وكان

 ل)ج جة مصاعب برزت حيث السياسية القوى نشاط على الكبير أثره الديمقراطية العناصر

 قيادة استطاعت فقد الخارج في قيادي كادر تواجد بفضل لكه الداخل، في ب( و ت

 و )جت جهود تركزت وقد واإلعالمي السياسي بالعمل والقيام بالخيوط اإلمساك التغيم

 وتحويل المتحدة للواليات والبعية والفساد القمع سياسة فضح على الفترة تلك في ب(

 تفعيل في هطالبها الجبهة وركزت الخليج، في األمريكي القيادي العكري المركز إلى البحرين

(.٢٨النيابية» الحياة واعادة الدستور

 المدبي الظيم ثملت قوية ضربة إلى ب( و ت )ج تنظيم تعرض ١٩٧٦ أواخر في

 والعكريين المدنيين أعضائها من عدد اعتقال جرى حيث البحرين، دفاع قوة في واليم

 بعد ١٩٧٦/١٢/١٢ بتاريخ استشهد الذي العويناني سعيد الشاعر كوادرها أحد وتعذيب

 ض )ج تظيم ضد الواسعة الحملة من قليلة ايام بعد ذلك كل جرى ولقد اعتقاله، من يوم

الموت. حقى بوجيري غلوم محمد الشهيد قياديه أحد وتعذيب والعكري المدني ب(

 ب( ض ج األخرى اليسارية المعارضة تنظيمات مثل مثلها ب( و ت )ج عانت

 الثديد القمع من مزيج هي والتي للمعارضة والمدمرة المزدوجة النظام سياسة من و)البعث(

 ظل في وعناصرها كوادرها إغراء الوقت ذات وفي كوادرها، تصفية حد إلى وصلت والتي

 األبواب سياسة من تبعها وما ١٩٧٣ في األولى اكفطية الفورة إثر اقصادي ازدهار موجة

 والربح المضاربات وراء الركض وظاهرة الفطية، للفوائض االسثمارات على المفتوحة

 أسهم للجوار، والسياحة والمصرفية، المالية للخدمات مركز إلى البحرين وتحول السريع،

٣٣



 العمل عن عام عزوف في ‘اكتوبر نصر تالشي مع القومي االنكار جانب إلى ذلك

 عوامل بفعل الديني التيار اتعاش ذلك، في أسهم وما اليساري، التيار وإنحسار الياسي

 وقد اليساري. التيار مواجهة في الدينية للمؤسسات الجرار ودول الدولة دعم منها عديدة

 والتيار للسلطة ذريعة الثعبية الجبهة ما4 اقمت والذي المدني الله عبد اغيال جريمة شكدت
 الوقت ذلك في اليسار لمعاناة نموذجاً عموماً، واليسار الثعبية الجبهة على لالنقضاض الديني

نسبيا. عزلته في أسهم والذي

 فقد ١٩٧٨ وب(عام ت ل)ج الوطني العمل برنامج صدور حتى أنه القول ويمكن

 بالنشاط ذلك، عن التعويض حاولت لكها الداخل، في وانحسار جة صعوبات الجبهة عانت

 دعم وعلى والعالم، االشتراكية الدول في موزعة واسعة طالبية قاعدة إلى محدة الخارجي،

 وكوادر قيادات نزحت ،١٩٧٥ بعد أنه ونالحظ االشتراكية والدول الشيوعية األحزاب

الداخل. في العمل إلسناد الخارجي العمل على والمراهنة القمع، ظل في الخارج إلى عديدة

١٩٧٨ برنامج

 لبرامج نموذج والبرنامج .٢٢الوطني) العمل برنامج مشروع ب( و )جت طرحت

 والذي اللزوم عن الزائد والفصيل الثديد الطموح أي حينها، العربية الثيوعية األحزاب

 والخليجية الحلية التحالفات من والموقف والدولية، والعربية والخليجية المحلية المهمات يتاول

 الحركة تواجهها التي المرحلة يثخص والذي ٢٣٠البرنامج) هذا محاور وابرز والدوية. والعربية

 االستقالل وتحقيق السياسي االستقالل تعزيز سيل في الديمقراطية الوطنية الشورة بأنها الوطنية

 وانتهاج الثعب جاهر من العظصى الغالبية لصالح االقتصادية التحوالت وإجراء االقصادي

 كافة مع والمتكافى الوثيق التعاون على وهبنية لإلمبرياية معادية مستقلة خارجية سياسة

 سبيل في العمل وعلى السوفياني االتحاد طليعتها وفي االشتراكية المظومة دول وخاصة الدول

مدعرة. حرب خطر من البثرية وتخليص السالح ونزع اللم

 األهداف هذه تحقيق المطلوبة واإلجراءات السياسات تفاصيل البرنامج يعرض م

 عن اكظر وبغض التحالفات. صعيد وعلى والدولي، والعربي والخليجي المحلي النطاق على

 التي والترغيب الترهيب سياسة تبعات فرضت فقد برنامجها، في الواردة الجبهة طموحات

 األخرى اليسار وقوى الجبهة على نفها المعارضة لقوى معاد محيط وسط في الحكومة اتبعتها

(. أهمها) كان حيث عملها اولويات وعلى

 فور وسط الوطنى(، المجل وحل الدستور تعليق الدسوري الحكم بإعادة المطابة-١

ودولية. وعربية خليجية مباالة وال شعي

٣٤



 الدستور على االنقالب وتبعت ورافقت سبقت التي الخطيرة التبعات يإفاء المطالبة -٢

 والتعذيب االعتقال ووقف بالمات، وهم المعتقلين سراح إطالق وأهمها ١٩٧٥/٨/٢٦ في

 وخصوصا المواطين جوازات وسحب المواطين، نفي وإيقاف الدولة، أمن محكمة ومحاكمات

عنهم. المنح وقطع السفر، من ومعهم الطلبة،

 مثل للحريات المقيدة والقوانين الدولة، أمن ومحكمة الدولة أمن قانون يإلغاء المطالبة -٣

وغرها. الجمعيات وقانون العقوبات وقانون المطوعات وقانون التجمعات قانون

 اإلداري الفساد وخصوصاً األوجه جميع في الحكم ومارسات سياسات فضح — ٤

المواطين. على والتعدي الحريات، ومصادرة المثروع، غير واإلثراء

 البحرين حكومة تبعية وفضح البحرين في األمريكي العكري الوجود مهاجة -٥

 الجيران على التامر في البحرين واستخدام الوطنية للسيادة وخرقها األمريكية للسياسة
المطقة. أمن وقديد الديمقراطي واليمن الثورة إيران وخصوصاً

الماسبات. مختلف في وفضحها للغرب المحازة الخارجية السياسة مهاجمة -٦

 الجماهر إفقار عليها ترتب والتى المفتوح( )الباب االقتصادية السياسة مهاجة -٧

 بالعمالة ابالد وإغراق االقصاد، وتشويه األغلبية، حساب على القلة وإثراء الثعبية

المحلية. العمالة حاب على األجنبية

 الخليجية األنظمة وسياسة العربية والمطقة الخليج في األمريكية السياسة فضح -٨

الرجعية. العربية األنظمة سياسات وكذلك الخليجي التعاون مجلس في المضوية

 تنظيماقا بناء على والعمل السري، العمل تمارس الجبهة ظلت الظروف تلك ظل في

 في الشرعية والقنوات المتاح من واالستفادة والنسائية والشبابية والطالبية العماية السرية

 عمال واتحاد البحرين لطلبة الوطني واالتحاد البحرين( داخل واألندية )الجمعيات البالد

 العربية والمنابر والمظمات الخارج، في والنسائية والطالبية الشبابية الجبهة ومنظمات البحرين

 كبديل وأهدافها، الجهة برنامج وطرح بالنظام للتثهر والدولية العربية والصحافة والدولية،

وبرامجه. النظام لسياسات

 فاعل وعضو والعالمية، العربية الشيوعية االحزاب مؤتمرات في حضورها للجبهة وكانت
 كة المشار العربية الجبهة مؤتمر من بدءاً العربية الساحة ثهدقا التي القومية الفعاليات كافة في

 الى باالضافة الثوري، الديمقراطي الحوار وملتقى العام الشعبي والمؤتمر الفلسطينية، للثورة

 والخليج الجزيرة في الديمقراطي الوطني العمل اطراف مع نجتها التى الوثيقة العالقات

العالمي. السلم ومجل اسيوي االفرو التضامن مؤتمرات في نشطة الجبهة كانت كما العربي،

٣٥



 توزيع إثر ، ١٩٨٦ يوليو في الجبهة وأصدقاء عناصر ضد واسعة حلة المخابرات شنت

 تمتحها التي العكرية والتسهيالت الالد في أمريكية عكرية قواعد وجود فيه هاجمت بيان

 الحريات ومصادرة القمع سياسة إلى إضافة وحلفائها، المتحدة للواليات الحرين دولة

 إلى والوصول المعلومات النتزاع المعقلين ضد التعذيب ممارسة في وبدات الدستور. وانتهاك

 أغط في العلوي هاشم الدكتور التعذيب تحت استشهد وقد الجبهة، تظيم من عدد اكبر

٠١٩٨٦

 الدولة أمن محكمة إلى المعتقلين الجبهة أعضاء من ١٨قدم١٩٨٧ فبراير بداية وفي
 فيما المتهمين من ١ ٧ ضد سة حتى ٥ بين تراوح بالجن أحكاماً المحكمة أصدرت حيث

 البحرين من نفيه جرى لكن نفسياً، اضطرابه بدعوى الله، شاء ما عزيز النقابي سراح أطلق

ونصف. لعام أيضاً سجه هناك جرى حيث إيران إلى الثبوتية، وثائقه جيع من تجريده بعد

 أكبتها لكها البحرين، في وفعاليتها الجبهة تظيم على بقوة الضربة هذه أثرت وقد

 اليسارين الفصيلين خصوصاً المعارضة قوى تقارب في وأسهمت ودوليا، وعربياً محلياً تعاطفاً

والتحرير(. )الثعبية

وانعكاساته السياسي االنفراج
 في معطفاً ١٩٩٩ مارس في الحكم زمام خيفة آل عيى بن حمد الثيخ استالم شكل

 الغاء الى وصلت حتى القمعية السياسات عن الراجع بدأ فقد ، البحريني السياسي الوضع

 العنان واطالق بالعودة.. المبعدين لجميع والماح الدولة، امن ومحكمة الدولة امن قانون

العلني. بالعمل السياسيين لكثطاء

 على التوافق وتم حيويتهم، الكثرون واستعاد العودة بعد الجبهة عاصر نثطت وقد

 الوطني العمل جعية ممى تحت واللبرالية الديمقراطية الثخصيات تضم جعية تثكيل

 في صفوفهم تظيم اعادة وفائدة ضرورة وجدت الحرير جبهة عناصر لكن الديمقراطي،

التقدمي. الديمقراطي المبر جعية

٣٦



الهوامش
 خبط البحرانية( الوطين التحرير جلهبة العام )االمني عيل بن سيف االستاذ مع مكتوبة مقابلة — ١

تنرث(. )مل اليد
لسابق. --املصدر٢
.١٩٨٠ (-١) ب. و جت وثائق ب(. و ت )ج حال لسان اجلماهري، — ٣

السابق. املرجع — ٤
 ،ص ١٩٨٠ دارالفارايب، واخلليج، البحرين يف والدميقراطية التحرر قضايا عيل، بن سيف — ٥

٢٤٢٣
 العدد هذا صدر — )ج.ت.و.ب( امس ناطقة دورية جملة - (١) رمق عدد النضال جملة — ٦

التايل والعدد العدد هذا لكن )ج.ت.و.ب( لقيام العرشين كرىالذ يف ، ١٩٧٥ فرباير يف
"النضال". لصحيفة والثاين األول العدد اعتربا لكهنام "النضال"، امس حيمال مل

 ،مارس ،١٩٧٥ الرابع العدد معان، لتحرير الثعبية للجهبة املركزية املجلة يونيو، ٩ جملة — ٧
. ١ ٩ ص ، التارخيية ورضورقا العريضة طنية الو اجلهبة

سابق. مصدر املقابلة، __ ٨

١٣٠ -ص١٩٨٨ بريوت، برس، احلقيقة والدميقرايط، الوطين النضال موىس، حسني — ٩
السابق. املصدر بلة، املقا — ١ ٠

سابق مرجع النضال -١١
السابق المرجع-١٢

سابق. مصدر .املقالة، ١٣

السابق المرجع -١٤
السابق املرجع — ١ ٥

١٩٦٦ لعام اهلند ارشيف - ١٦
 األول(. اجلزء - )ج.ت.و.ب( نضال وثائق —)ج.ت.و.ب( حال لسان - اجلماهري -١٧

سابق. مرجع - (١) رمق عدد النضال

٣٧



 واخلدج معان يف الثعبية الثورية احلركة العرب، القومني حركة لتجربة نقدية وثيقة , ١٨
.١٩٦٨ منثورة غري وثيقة - العريب

.١٩٧٥ - االفتتاحية - (٢) رمق عدد النضال - ١٩
. ٢٩ ص سابق، مصدر التحرر، قضايا علي، بن سيف — ٢٠
.٣١ -٣٠ ص ص السابق، املصدر-٢١

 واللجان نقابات بني التنسيق جلنة منشورات البحرانية، العاملة الطبقة تارخي من يشء — ٢ ٢

. ١٠ ص-١٩٧٨ األوىل الطبعة - العاملية
. ١٤٠،ص ١٩٧٠ أبريل مرجعسابق، اجلماهري، نرشة-٢٣
مؤرخ. غري الشعب، كتلة مرثيح ألحد االنتخايب الربناجم-٢٤

. ١٢١مرجعسابق،ص موىس،-٢٥
. ١٣٠ ص سابق/ مرجع ،موىس-٢٦
مؤرخ. غري - (٢) اجلزء ج.ت.و.ب، وثائق رمواقف، قضايا-٢٧
،١٩٧٥ سبمترب عدد ج.ش.ب، بامس ناطقة نرشة مارس، ٥ — ٢٨
.١٩٧٦ نومفبر (،٥) العدد - -النضال٣٩

.١٩٧٦ دميبر مارس، ٥ ،١٩٧٦ (٥) العدد الضال متفرقة، أعداد - النضال - ٣ .
. ١٩٧٨ ج.ت.و.ب، يرناجم --٣١

٣٨



)السعودية( الوطني التحرر جبهة ثانياً:
 في الحياة مناحي مخلف في ثابت ولكنه تدريجي تغير مع الفطية الصاعة تطور ترافق

 انتاج مركز الشرقية، للمطقة وبالتبة والعليمية. واالجتماعية االفمادية السعودية،

 ليس جذب منطقة باتت فقد الوطني، لالقتصاد المحرك يشكل والذي النفط، وصناعة
 أتاح وقد أيضاً، واألمريكان واألوروبيين واألسيوين للعرب بل فقط السعودين للمواطنين

 القيود رغم والحبرات، لألفكار وتبادالً تفاعالً واللقافات الجنسيات المعدد المجتمع هذا

 بوادر أية على السعودي والحكم )أرامكو( االميركية النفط شركة فرضتها التي الشديدة

سياسية. أو نقابية

 في المعارضة لحركة قاضية ضربة البريطاتية السلطات وجهت ،١٩٥٦ نوفمبر في

 كوادرها من المئات هروب ذلك على وترتب الوطني، االتحاد هيئة في بمثلة البحرين

 السنوات امتداد وعلى الشرقية، المطقة ومنها الجاورة، الخليجية المناطق إلى ونشطائها
 البحرين في سياسياً للمالحقين جذب عنصر أرامكو وشركة الشرقية المنطقة مثلت الالحقة،

 من شيوعية عناصر هؤالء بين ومن أوضاعهم. تحين أو العمل فرص عن والباحثين

 تنظيم إلى بعضها تحول والتي للمعارضة األولى الثكيالت في أسهموا والذين رج.ت.و.ب(

شيوعي.
 المقبلية وابعاالت السياسية الحياة في مفصلياً حدثاً العمالي، ١٩٥٣ إضراب يعتبر

 وتضامنهم، قوقم اختبار في السعوديين للعمال تجربة أول كان لقد السعودية، في المعارضة

 دون حال تضامنهم فإن طلباقم، على الموافقة على أرامكو يجبر لم اإلضراب أن ورغم

 وأجبرها اإلضراب، قادة بجق العودية السلطات لجا اشتهرت التي العفية االجراءات

 التي االصالح جبهة هو وطفي تنظيم لقيام األرضية اإلضراب هياً وقد سراحهم، إطالق على

 الشيوعي الحزب إلى ١٩٧٥عام اسمها تفر تم و الوطني، التحرر جبهة الى الحقاً تطورت

السعودية. في

٣٩



 الحرر جبهة تجربة في بآرائهم وأثروا خبراقم نقلوا الحرينيين الشيوعيين أن ثك وال

 أثرت قد رج.ت.و.ب( تثكيل رافقت التي واإليجابيات اللبيات فإن وبالتالي الوطني،

هناك. الشيوعي الحزب وتوجهات وفكر تركيبة على وانعكست

 المدن من سواء والحرفيين والمزارعين البدو من اآلالف عشرات النفط صتاعة اجتذبت

 والتي فيها، العاملة الطقة تبلورت اكفط صناعة وحول المملكة، امتداد على البادية أو

 ومن الخمينات. في واالقصادي السياسي ووعيها مطالبها وتبلور مالعحها تكتسب بدأت

 العودية، واللطة أرامكو ضد العمال خاضها التي والوطية الطقية الصراعات خالل

.١٩٥٣العماليةفي اللجة ابثقت

 المسيسة الوطية العناصر تضم وكانت الوطنى، اإلصالح جبهة تشكدت ١٩٥٤ وفي

الفط. لعمال والطقية الوطية المعاناة خضم في العمال من

 طابع ذات تركيتها أن ورغم )العودية(، في الوطني الحرر جبهة انبثقت ١٩٥٨وفي

 أنها حتى الجبهة، على متزايد تأثير ذات كانت الشيوعية العناصر أن يدو أنه إال عام، وطني

 خالل من وتوجهاقا هويتها عن الجبهة أفصحت وفد الثيوعيين. بتظيم تعرف أصبحت

 أمينها الله عبد محمد بقلم ومطارحات الحزب(، قضية الثعب )قضية مثل األدبيات بعض

المفى. في العام
 تقرير أيضاً وفيه الجيهة برنامج عن عبارة هو الحزب( قضية الثعب )قضية كاب إن

 الحزب يتقدعها التي العالمية الثيوعية الحركة من فصيل "وكوننا فيه: يرد حيث الظيم، هوية

 تجاه يى واألعمية التاريخية مؤوليتنا ندرك أن تحتمعلينا السوفياني، االتحاد في الثيوعي

 لهذا الطليعة مناضلي وتجاه بأسرها، العالمية العاملة الطقة تجاه وإغا بالدنا في العاملة الطقة

(.١الكون")

 والذي وإخوانه العزيز عبد بن طالل بقيادة األحرار األمراء تظيم برز ١٩٦١ فيعام

 شكل وقد الناصر، عبد يقوده الذي القومي لكهج المعادية حينها السعودية السياسة عارض

 توحيد على االتفاق تم حيث الجبهتين بين لقاء وحدث النضال، جبهة العزيز عبد بن طالل

 االتفاق هذا لكن الوطني، الحرر جبهة ميثاق وتبني العربية الوطني الحرر جبهة في الجهتين
قواعده. إلى كل وعاد طويالً يصمد لم

 بعض غادرت وتدريجيا وطني، وتوجه طابع ذات جبهة لفترة، الحرر جبهة ظلت وقد

 إقامة إلى توجهت المستقلة والماركية القومية االتجاهات أن كما الجبهة، الوطية العناصر

 صفوفها وأنصاره السعيد ناصر بقيادة الجبهة في القومي الجناح ترك (.فقد٢الخاصة) تظيماقا

العربية الجزيرة ثعب اتحاد وشكل



الهوامش
 جهبة منثورات من احلزب- قضية الشعب قضية املعودية- يف الوطين التحرر جهبة -١

٢٣ص السعودية. يف الوطين التحرر
 الثاين، العدد دمشق. يف العرية اجلزيرة أبناء رابطة عن تصدر دورية جملة اجلزيرة صوت — ٢

.٢ص ٤١٩٧٢ فرباير



السعودية في الشيوعي الحزب ثالثاً:

 العودة)' في الثيوعي للحزب الداخلي والنظام البرنامج صدر ١٩٧٥ أغطى في

 للثيوعيين تظيم الوطني الحرر جبهة بأن سراً يعد "لم البرنامج: هذا في جاء ما وحب (،

 طريق بأن تام يقين على الطيعة ماضلو السعودية في الثيوعيون نحن إننا العودية. في

 بقيادة وتوحيدها وحثدها بتنظيمها إال يتم ال الكادحة والجماهير العاملة الطقة خالص

 لجبهة امتداد الواقع في هو الذي السعودية في الثيوعي حزبنا ظهور هنا ومن الطليعي. حزها

 اقتضها وأمية ووطنية طقية ضرورة وهو الوطني. الحرر جبهة ثم ومن الوطني االصالح
 االريية المرحلة أملته ملموس لواقع وانعكاساً بالدنا، بما تمر التي والذاتية الموضوعية الظروف

 ياخالص المعبر السياسي حزها إلى العاملة الطبقة حاجة في يتمثل الذي االجتماعي لكتطور

 ويقود ويوحد ينظم الذي التاريخية طموحاقا وآفاق الحيوية األساسية *صالحها عن وأمانة

 ويجمع اللينينية( )الماركسية أيديولوجيها نقاوة ويصون ومستعبديها، مستغليها ضد تضالها

 غد أجل من جديدة، أس على باءه ويعيد المجتمع يحرر لكي الثوري والعمل العلمي الفكر

سعيد". مثرق

 في جاء ما بعض هنا ونورد يالحاح، شيوعيته يؤكد السعودية في الثيوعي الحزب إن

الحزب. برنامج

الحزب: برنامج

 المؤتمر في مدققاً إصداره وأعاد ، ١٩٧٥ عام في التأيي المؤتمر في برنامجه الحزب طرح

 البرنامج في جاءت التي الطروحات معظم البرنامج هذا أكد وقد .١٩٨٤ في للحزب الثاني

 وبعض الزمن من عقد خالل العودية أوضاع في للمتجدات اسعرض مع األول

 إذ "فحزبنا البرنامج: مقدمة في جاء وقد والمهمات، األهداف صياغة في الكافية العديالت

 المرحلية المهام تحقيق أجل من الواسعة الثعبية الجماهر وكضال كضاله الوطني البرنامج يضع

٤٢



 في األقصى( الحد )برنامج أجل من نفسه الوقت في ويناضل يعمل فإنه األدنى( الحد )برنامج

 الطقي واالضطهاد ابطرة مظاهر كافة إنهاء أجل ومن اإلنسان، استغالل أشكال كل إزالة
(٢والشيوعي".) االشتراكي المجتمع تحقيق نحو وصوالً المجتمع في

 وإقامة المطلق الحكم إناء هي تجابهه التي المهام سللة في المركزية الحلقة أن يعتبر "وهو
(٣العالية") اإلمبريالية عن واقتصادياً سياسياً مقل ديمقراطي وطني حكم

 وفصالً الداخلي الوضع تناول فصول تعة منها فصاًل، ١ ١ علي البرنامج يثتمل

(٤) فيه: جاء ما وأهم ولي.الد الوضع حول وفصالً العربي الوضع حول

 لشعبا، والديمقراطية الحرية أجل من المطلق، الملكي الحكم إفهاء أجل من األول: الفصل
 العددية إلى تستد ديمقراطية جمهورية وإقامة أوالً المطلق الملكي الحكم إفاء يتطلب وهذا

 وحرية السياسية الحريات وضمان دستور، إلى المتندة للمؤسات االنتخاب مبدأ والى

 األمر "وهية الوطني الحرس مثل القمع مؤسات وحل قضائية، ضمانات ووجود التعبعر،

 وانتهاج المؤسات، وحل األحكام، وغط القضائي والنظام المكر" عن والهي بالمعروف

والدولي. العربي المجال في والرجعية والصهيونية لإلمبرياية معادية خارجية سياسة

 األمريكية، االحتكارات قبضة من والمعدنية الفطية ثرواتنا تحرير أجل من الثاني: الفصل

(.٥الكادحين) مصالح وتحقيق مقل وطني اقعاد بناء أجل من

 لياسات السلبية والنتائج االقتصادي للوضع تحليله في العرض يتوسع الفصل هذا وفي

 وتثمل الصناعة،—؟ -الزراعة.١ القطاعات: لمختلف البديل التصرر يطرح ثم ، اكظام

 -٥ المالي. واكشاط -النوك٤ -التجارة.٣ الخاص. والقطاع والمختلط الدولة وقطاع النفط

الحج.

 في والرأسمالية )الزراعة( اإلقطاعية اإلنتاج عالقات في جذرياً تغييراً الحزب ويقترح

 بالرأسمالية ني الو االقتصاد عالقات مجمل في التابعة والرأسماية األخرى االقتصاد مجاالت

 واالقتصاد الرأسالية العالقات من والمتمد اإلقطاعية العالقات من الفالح يحرر بما العالمية،

ذلك. لتحقيق تفصيلية اجراءات الحزب ويقترح للغرب. البعية من الوطني

 طبقة كل ودور السعودية في الطقية للتركيبة تحليالً البرنامج يتعرض الفصل هذا وفي

العاملة. الطقة بقيادة هو والذي البرنامج هذا لتحقيق النضال في

 االضطهاد نيجة جداً قاس بأنه العودية في (٦المرأة) قضية الثالث الفصل يثخص

 إلزالة وطنياً جهداً األمر ويتطلب ثانياً. النظام قبل ومن أوال، الجتمع قبل من المزدوج

 إتاحة فهي والملحة اآلنية المهمة أما المرأة. منه تعابي الذي االقمادي االجتماعي الخلف

٤٣



 فمن ذلك وألجل جوانبها. بمختلف العامة الحياة في الفعالية للماهمة للتساء الفرصة

 إلزالة ومتعمدة، جديدة، إعاقة تشكل التي السارية والقوانين األنظمة كافة إلغاء الضروري

 للمرأة، والقرار العمل حرية تؤكد جديدة وأنظمة بقوانين واستبدالها السائدة التخلف رة صو

 البرنامج يقترح الصدد هذا وفي اسعاء. بدون اباالت جيع في الرجل مع ومساواقا

 في لالندماج وتحفزها للمرأة المعيقة السياسات من الكثير تلغي واقصادية تشريعية إجراءات

وسياسياً. واجتماعياً اقعاداً المجتمع

 النظام في تغيسرات إجراء البرنامج يقترح حيث والطلبة بالشباب (٧) ابع الر الفصل يعلق

 المفاهيم في وتغيرات المنتج، الوطفي االقتصاد بناء في للمساهمة الشباب يعد بحيث التعليمي،

ككل. المجتمع بناء في مسؤوليتهم الشباب يتحمل بحيث الشباب مع تتعاطى التي والمؤسات

 أهمية إعطاء أن البرنامج يعتبر حيث والعليم، الثقافة مواضيع الخامس الفصل يعالج

 ولتحقيق الديقراطية. الوطنية الثورة تحقيق مستلزمات أحد هو تقدمية وطية لثقافة كبرى

 وإلغاء المغيل(، )السينما، الثقافة جواتب من الكثر على المحظورات إلغاء أواًل: يتطلب ذلك

 واألديب الكاتب حرية وضمان والتأليف(، والنشر الثقافة )حرية العبير حرية على القيود

 والفنانين األدباء ورعاية والفنية، األدبية والروابط الجمعيات تشكيل حرية وإطالق والفنان،

 األدبية المؤسسات وإنشاء واألدب الفن في واالسعمارية الرجعية اكقافية التيارات ومكافحة

االشتراكية. المظرمة وبلدان والصديقة المتحررة العرية البلدان مع والتعارن والفية،

 يضمن للصحافة جديد تشريع إصدار ضرورة على البرنامج يؤكد الصحافة مجال وفي

 كمهمة للصحافة والنظر أففهم، تظيم في الصحفيين وحرية التعبير؛ في الصحافة حرية

البالد. لدخول العرية القدمية الصحافة أمام المجال وإفساح أساسية. وطية

 أواًل: يتطلب وهذا والعليم، التربية إصالح البرنامج يطرح والسعليم: الربية مجال وفي

 المعارف بوزارني مهامها وإناطة البنات( لعليم العامة )الرئاسة مثل األجهزة بعض حل

 التعليم جهاز وتطهير والعليم الماهج نظام في جذري إصالح وإجراء العالي، والعليم

 للدفاع المهية نقاباتهم تثكيل في المعلمين حرية وضمان وكادر، ومؤسات ومناهج وأجهزة

 معاهد مع العليم مجال في القافي التبادل تطوير الخارجي الصعيد وعلى مصالحهم، عن

االشتراكية. والبلدان التقدعية العربية الدول وجامعات

 بالموظفين وتطعيمه عصرياً تظيماً الحكومية الدوائر بتنظيم السادس الفصل ويطالب

 المواطين معامالت وتهيل الموظفين صغار معيثة مستوى وتحسين والمخلصين، ألكفاء١

 حالة البرنامج ويستعرض االستهالكية. جمعياقم بتثكيل للموظفين الحرية وإعطاء وإنجازها
٨حالياً.)» اإلداري الجهاز يعانيه الذي والخبط الكفاءة وانعدام والحسوية الفساد

٤٤



 الجنود يعيثها التي المزرية والحالة العكرية المؤسة وضعية الساع الفصل يتعرض

 بتحين ويطالب الجماهر. ضد قمع كأداة واستخدامهم السعودية العكرية المؤسة في

 وصيانة الوطن تجاه التزامهم يكون بجيث ووعيهم، ثقافتهم ورفع األوجه كافة من معيشتهم

(.٢رؤسائهم) اعتداءات من كرامتهم

 وهمة والمحسوبية والتفرقة اإلفساد لحالة ويتعرض للضباط الثامن الفصل يخصص

 وتركيبة الضباط تدرج على نفه يعكى مما العكرية المؤسة على األجنبية المخابرات

المؤسة. هذه كفاءة وهبوط العكرية المؤسة

 هذه في الوطيين الضباط ما4 قام التي والمبادرات االنتفاضات البرنامج ويستعرض

 لالعتبارات حد بوضع البرنامج ويطالب الوطنية. للقضية قدموها التي والتضحيات المؤسة

العكرية. المؤسة في والتدرج االنتساب في والعشائرية الطائفية

 المؤسة في االنخراط عليهم المحرم الثيعة أمام المجال يافساح يطالب الصدد هذا وفي

 التدريب و العليم مؤسات تطوير خالل من العكرية المؤسة بتطوير ويطالب العكرية.

 الدفاع قضية في والتفابي الوطنية بالروح طالبها وتثبيع العكرية والفنون العلوم وإدخال

 يعلق وفيما والعلمية. والفنية العكرية وملكالهم مواهبهم أمام المجال وإفساح الوطن، عن

 معركة في السعودي للجيث الجدية بالمساهمة البرنامج يطالب عربيا العكرية المؤسة بدور

والصهيونية. االستعمار ضد العربية الثعوب نضال

 واالعتمادات المادية المملكة إمكانيات بين المريع التناقض التاسع الفصل يتعرض

 الخدمات لهذه المتدلي المستوى الوقت ذات وفي الخدمات، قطاعات لمختلف المذهلة

 والمواصالت(. والنقل والكهرباء والماء واإلسكان )الصحة القطاعات مخلف في ومحدوديتها

 لمصلحة الدولة مؤسات تكريس في وتوجيهاته ذاته اكظام فساد إلى ذلك البرنامج ويرجع

 األوضاع لمعالجة واسعة إجراءات البرنامج ويقترح العامة المصدحة حساب على الحاكمة الفئة

وتقويمها. القطاعات هذه في

 العربية الوطني الحرر لحركة رؤيته من بدءاً العربي، الوضع الى العاشر الفصل يتطرق

 التحرر بينحركة هو القومي الصعيد على يزال وال كان الرئيي التناقض "إن يرى حيث

 جهة من والرجعية اإلمبريالية وبين جهة، من التقدمية وفصائلها بأنظمتها العربية الوطني

 اتجاه ومتناقضان: متعارضان اتجاهان العربي العالم في نشا التحديد هذا من وانطالقاً أخرى،

 طريق في والسر الموروث الخلف على للقضاء ويسعى والرجعية لإلمبريالية معاد تقدمي

 وبدرجة العالم، في واالشتراكية التحرر قوى مع االتجاه هذا يتعاون كما االجتماعي، التقدم

 مقدمتها وفي العالمية باإلمبراية مرتبط يميني رجعي اآلخر واالتجاه السوفياني االتحاد مع أولى

٤ه



 وبخالف والعالم". المطقة في الحرر لقوى معاد وهو واقتصاديا سياسياً األمريكية اإلمبريالية

 أكثر جديدة بمرحلة اآلن تمر العربية الوطني الحرر حركة فإن والتيات الخميات مرحلة

 تواجهها التي والقومية الوطنية المهام بين هما الثديدين والتشابك بالتداخل تتميز ورقياً تطوراً

 باتساع أكبر بدرجة الحركة هذه تتميز كما أخخرى، جهة من االجتماعية المهام وبين جهة، من

 في أيضا وتتضح تتد الفرز عملية إن صفوفها. في التناقض وحتى والتمايز التباين عملية

 الجديدة، واالجتماعية االقتمادة الوقائع بفعل وذلك الوطنية، األنظمة ذات العربية البلدان

 أها الوسيط الطقي موقعها يحتم والتي اللطة في الموجودة االجتماعية القوى لطبيعة ونتيجة

 فكر ما4 يتسم التي الطوباوية واألوهام األفق وضيق والتجريي االنتقائي الفكر أسيرة كانت

 الجماهر من والخثية الحذر سياسة األنظمة هذه مارست لذلك ونيجة الصغرة. البرجوازية

 سياسة تثهر جعلها مما السياسي، وتظيمها العاملة الطبقة من األولى وبالدرجة وتظيماقا

عام. يوجه الديمقراطية للحريات و للثيوعية العداء

 بعضها، وارتداد العربية األنظمة تراجع في االقصادية الجذور البرنامج ويسعرض

 من البرنامج ويتخلص الديمقراطي. اليمن تجربة في الممثل البديل إمكاتية هناك فإن وبالمقابل

 الجهوي التحالف عالقات وإرساء االقتصادي البناء عملية في الحزم ضرورة االستقراء هذا

 للتحالف اسخخائية أهمية البرنامج ويعطي التنظيمية، واالسقاللية المبادل االحترام أساس على

 شعوبنا اتصارات في الزاوية حجر السوفياتية العربية "الصداقة حيث السوفياني االتحاد مع

العربي. الصعيد على سبيلها في لكضال الحزب يعى التي المهمات البرنامج ويطرح العربية"،

 الشيوعية األحزاب معظم تتبناه الذي الحل الفلسطينية القضية في الحزب ويتبفى

 في المحتلة العربية األراضي عن اإلسرائيلي "االنحاب حيث من السوفياني الثيوعي والحزب

 األراضي على المقلة دولته وإقامة الفلسطيني للثعب المصر تقرير وحق ،١٩٦٧ حرب

 وتطبيق الئغط سالح إشهار أجل من سيناضل الحزب "وأن ،١٩٦٧ في المحتلة الفلسطينية

 عن الحزب ويعرب المالية. األرصدة تصدير ووقف العدوة، اإلمبريالية الدول ضد المقاطعة

الوسائل. بمختلف )م.ت.ف(، بقيادة الفلسطيفي الثعب لضال دعمه

 واندماج تثابك نثأ "قد انه الى البرنامج يشر والجزيرة، الخليج في للوضع وباكبة

 المحلية، الرجعية األنظمة وبين خاصة، األمريكية واإلمبريالية العالمية اإلمبريالية بين مصلحي

 الحقيقي االسقالل تحقيق في المثروعة وتطلعاقا المطقة شعوب نضاالت مواجهة في وذلك

 اكفطية االحتكارات قبل من المنهوبة الوطنية الثروات على الكاملة الوطنية والسيادة

 االجتماعي. والتقدم والديمقراطية الحرية أجل ومن الجيات، المعددة والشركات

 مجل وقيام المباشرة األمريكي العكري الوجود عن اكاتج الوضع البرنامج ويسعرض

٦



 أية تجاه للسعودية والتخريي الضاغط والدور مباشرة أمريكية بمشاركة الخليجي التعاون

 في الديمقراطية للتجربة باكسبة حدث كما األخرى، الخليج بلدان في إيجابية مكاسب

 هذا إن الشمالي. اليمن على وهيمتها الديمقراطي اليمن على وتآمرها والبحرين الكويت

 يدعو المخططات هذه ولمواجهة المطقة، في األمريكي المخطط لخدمة مكرس السعودي الدور

 الوطنية القوى أطراف بين ما المواقف وتسيق وتوحيدها والقوى الطاقات لعبة

 لنضاله التالية األهداف الحزب ويضع بلد. كل صعيد وعلى المطقة صعيد على والتقدمية

الخيجي:

 األمريكي، العكري الواجد ضد المطقة لثعوب المشترك النضال في اإلسهام -١

العكرية. والتهيالت األجبية القواعد وضد

 مجل مثل المثبوهة، واإلقليمية واألمنية العكرية واألحالف المشاريع مكافحة -٢

األحر. البحر أمن ومشروع الخليجي التعاون

 والديمقراطية الوطنية القوى بين الكفاحي والتيق التعاون تطوير أجل من العمل -٣

العربية. والجزيرة الخليج في

 وازدهار وتقدم حرية يحقق بما المنطقة لبلدان ديقراطية وحدة أجل من اسال -٤

شعوها.

 المقوالت من البرنامج ينطلق حيث العالمي الوضع الى عشر الحادي الفصل يتطرق

 االتحاد يقوده الذي االشتراكية معكر بين ما العالم في األساسية للتناقضات الكالسيكية

 نضال يقع السياق هذا وفي األمريكية مبرياليةاإل تقوده الذي الرأسمالية ومعكر السوفياني

 الوطني التحرر تحو والمطلقة المستقلة الدول وتوجهات العالم في الوطني التحرر حركات

 واالنفراج اللح سباق قضايا من الموقف وكذلك االجتماعي، والقدم االقتصادي والتطور

 فإن الصراع هذا وفي العالم. في المستقلة االجتماعية األنظمة بين السلمي والتعايش الدولي

 العالم. في والرجعية اإلمبريالية قوى ضد الصراع في األساسية هي والعمالية الشيوعية الحركة

 في اإلمبريالية تعى "كما البرنامج: في جاء فقد المعكر، هذا في الصين لموقع باكسبة "أما

 للقضية أهمية البرنامج ويولي بكين". في المرتدة القيادة من االستفادة إلى هذه لخطرة١ سياستها

 من هي والتي االشتراكية للثورة العامة القوانين صحة على البرنامج يؤكد حيث األيديولوجية

 مظاهر ويهاجم العمالية، الحركة وحدة وجود على ويؤكد اللينينية، الماركسية مكونات

 مواقف استقاللية على البرنامج يؤكد كما واليمينية. اليسارية والتحريفية االنتهازية

 العالمية والعمالية الشيوعية الحركة من جزء أنه يؤكد الوقت ذات وفي الحزب، وسياسات

٤٧



 بثعار السوفياني االتحاد في الثيوعي الحزب مع والتضامن األمية معارضة يرفض وهو

للسوفييت. المعادي الصيني اكهج وكامل الماوية ويدين االسقاللية،

 الثورة للعملية المكونة الثالث للفصائل الموحد المشترك النضال أن الحزب ويعتبر

 اللدان في العاملة الطقة وحركة السوفياني، االتحاد طليعته وفي االشتراكي المعكر المعاصرة:

 العدو على واالنتصارات لكجاحات الشرط هو العالمية، الوطني التحرر وحركة الرأسمالية

 يناضل التي األهداف الحزب يحدد المطلق هذا ومن العالمية. اإلمبريالية بقوى المتمثل الرئيي

العالمي. المسوى على أجلها من

 توده وحزب السعودية في الثيوعي الحزب اصدر ، ١٩٨٥ يناير شهر اواسط في
فيه: جاء بيهما مركزية لقاءات إثر مشتركاً بياناً االيراني

 االتخالصات الى الجانبان توصل وتضامني حار رفاقي تمفيجو الذي اللقاء هذا "في

التالية:

 واالسبداد. وبالقمع الوسطى القرون بعقية يحكمان بلدان والسعودية ايران ان - ١

 ويثكل السياسي، والخق االرهاب يسودهما أنه إال بينهما، اختالفات وجود من ويالرغم

 أن ذلك الى يضاف اكظامين. كال سياسة لب والديمقراطية الوطية للقوى الوحثي القمع
 وخفية أحياناً مكثوفة بروابط العالمي والرأبمالي االمبريالي بالنظام مقيدتان والسعودية ايران

اخرى. أحياتاً

 وقد لم وال لالمبريالية معادية شعبية ثورة ايران في ١٩٧٩ عام ثورة كانت لقد

 حزب قادة خيانة حالت الالحقة السوات في انه اال هامة تحوالت االول طورها في صاحبتها

 حقوق اعالن لمبادئ الصارخة االنتهاكات في تثلت والتي ايران في االسالمي الجمهورية

 حولت االنتهاكات هذه الديمقراطية، بالحريات المعلقة االيراني، الدسور ومبادئ االنسان

(١٠االيرانيين...") المواطين من للمالين معقل الى ايران

 الحزب اصدر الريتي، االتحاد افيار حتى االول المؤتر منذ الممتدة الفترة وخالل

 اضافةبال السياسي، والمكحب المركزية للجة الدورية االجتماعات حول البيانات من العديد

 لتأسي العاشرة الذكرى وفي للحزب(، المركزية )الجريدة الكادحين "طريق تشرة الى

 )المغزى بعنوان االفتاحي المقال الحزب جريدة في وجاء الماسبة ذه4 الحزب احتفل الحزب،

يلي: ما العاشرة( للذكرى التاريخي

 بالذكرى اغطى من والثالثين الحادي في واتصارهم وأصدقاؤهم الثيوعيون "يحفل

السعودية. في الشيوعي الحزب عن لالعالن العاشرة

٤٨



 لهذه التاريخي المغزى في واغا فقط، اليوبيلي حدثها في تكمن ال الذكرى هذه أهمية إن

 وعظيم.. خطعر أمر عن الستار إزاحة البالد هذه شيوعيو قرر سنوات عشر فقبل المناسبة..

فائقة.. بصراحة الحروف على النقاط ووضع الحقيقي وجودهم عن اإلعالن قرروا

 أحد. من تقاع أو كسل أو صدفة ذلك يكن ولم طوياًل، مخاضاً القرار هذا عاش لقد

 الظرف أهية من وبالرغم موضوعية، او ذاتية سواء ظروف عدة حتمته المخاض طول إن

 فائقة أهمية ذا كان بل اليير، باالمر يكن لم هذا أمرنا في الذاني العامل أن إال الموضوعي،
 المنفذ اختاروا ولكنهم متنوعة. ومنافذ خيارات آنذاك الشيوعيين أمام كان لقد جداً.

 إلى الحاجة دون البل أصعب اختيار الى المتاضل يلجأ التضال أفي فلماذا؟ األصعب..
 بذلك والمقصود واقعية، الكفاح طرق أكثر الى يلجؤون فالشيوعيون كال..!! طبعاً ذلك؟!

 االسلوب هذا لنجاح الالزمة الشروط معها تتالءم والتي النصر، لنيل امكانية األكثر

 ذلك، وقبل حتى بل سنوات، عشر قبل البلد هذا شيوعي أمام كان فهل ذاك.. أو الكفاحي

 نعماا كان ربما ذلك؟ من تكلفة اقل خيار "المصيري" وكمه ، االيديولوجي نضالهم في

 وضاحاً يسطع الذي والمجل" "المطرقة وهو أال صراحة، أكثر آخر جواباً هناك كان ولكن

 شيوعيو "هاهم ابنان: بأصابع اليهم يثيرون الناس يجعل والذي رايتهم على براقاً

 النظام بناه ما كل ناسفي هاهم والطغيان".. الظلم كل تحدوا من "هاهم السعودية"..

 نور وليسطع أكاذيبه، جيع ولحعرى النظام، هذا أساطر جع فكحهدم اذن الرجعي"..

الوضاء.. الحقيقة

 هي والسياسية.. االجتماعية افرازالها من إفم االرض.. هذه ملح هم الشيوعيين إن

أنتكون للثيوعية بد ال االنسانية.. فهذاهوقدر يكونوا.. أن بد ال ألنم أنجتهم

قائاًل: قدرية بلهجة الحماسي.. خطه المقال ويواصل

 أو فرد قرار او فرد برغبة ليس البالد هذه في وجدوا الشيوعيين بأن األيام أثبتت لقد "

 وغرهم أنفهم يحرروا لكي البلد هذا كادحي ألن الشيوعيين وجد واغا لجماعية.. تية

 يقودهم الخالق الييني كسيالمار بالفكر مهتد شيوعي حزب البدلهممن والقهر الظلم من

الشيوعيين.. يفني أو يلغي أن بتلثه كان مهما أحد اسطاعة في يكون لن وأنه ذلك.. الى

 تعذيهم وأقبية معتقالقم في المناضلين من بالعديد الزج على قادرون أعداءنا إن

 منتحركهم والحد أسرهم، وأفواه أفواههم الى تصل التي العيث لقمة تقنين على وقادرون
 الشيوعية انتشار منع على أبدا قادرين يسوا لكنهم البلد، خارج الفر من ومعهم وتقلهم

 الحزب إلغاء متطاعهم في أبداً يكون لن العلمي. الشيوعي بالفكر المؤمنين وازدياد

٩



 كان أي بمقدور ولي ليعيث.. ولد بطبيعته الحزب فهذا الوجود.. من وحذفه الشيوعي

(.١٢تغيمذلك..)

 على - فيها حلل الثالث، المؤتمر انعقاد قبيل الحزب اعضاء جميع الى سياسية رسالة وفي

 "وتصاعد العالمية واالمبريابة الملكي النظام ما4 يمر التي العامة االزمة - التقيدية الطريقة

 فيه: وجاء (،١٣") البالد في الوطية القوى مواقع وترسخ والسياسي المطلي الجماهيري النضال

 ومعنوية صالبة اال المناضلة الثعبية جاهيرنا تزد لم بالدنا في واالرهاب القهر ظروف "إن
 الحياتية حقوقها وحماية عيثها لقمة أجل من محاية نضاالت لخوض حثيثاً واسعداداً عالية

 السعودي. والعف االرهاب وضد الديمقراطية الحريات أجل ومن مكتسباقا عن والدفاع

 أن - الكادحة والجماهير العاملة الطقة طليعة - العوديون الشيوعيون نحن ، وعليا

 الشعي والتذمر الجديد اكضالي ع الو هذا مدى أقصى الى نثمر وأن اكضال هذا تصدر

 الكبرة، البرجوازية أوساط في فقط لي هه يمع بات والذي البالد، يعم الذي الشامل

 حزبنا أمام تضع ، الرفاق ايها ، الظروف هذه أن نفها.. الحاكمة األسرة وداخل بل

أهمها: من ملحة مهام ومناضليه

 الجماهير اوساط في تأثيره وتقوية الحزب نفوذ توسيع أجل من الدؤوب العمل "

 وهذا وأطروحاته. الحزب سياسة لشرح ممكن نطاق أوسع على والسعي العمالية، وخاصة

 بما رفيق لكل والتيمي وااليديولوجي السياسي الحضر متوى رفع على العمل يتطلب

الراهنة. المرحلة في به الماطة والمهام العام الحزب خط مع ينجم

 مطالبها بلورة في لمساعدقا عامة والكادحة العمالية الجماهر نحو الجاد التوجه متابعة •

 ..الديقراطية اجل من اكضال في صفوفها ورص السياسي وعيها ورفع والمعيثية الحياتية

 أبعاد وتحليل الحكم، ادارة في وتخبطه اكظام سياسة وتبيان شرح على المابرة ذلك ويستلزم

 واقتناء السالح وراء الجوي والركض البالد ثروات استراف على القائم فجه وخطورة

القمعية. االدوات

 وقف أجل من هوادة دون المتواصل النضال لخوض الجماهير أوساط في جاهزية خلق ٠

 الجماهير مطالب أجل ومن السياسيين المعتقلين بقية سراح والطالق االعقال ومنع االرهاب

الحيوية.

 أوساط وفي للجماهز أهيتها وشرح الواسعة الوطية الجبهة أجل من الغفال مواصلة ٠

 البارزة، واالجحماعية الوطية الثخصيات ذلك في يما االخرى والديمقراطية الوطية القوى

 مهامه عن الديمقراطي الوطني ابغال بحرف السماح وعدم الثريفة، المدينة األوساط وفي



 ستار أي )تحت لثعبنا الديمقراطية وتحقيق المطلق الملكي الحكم الهاء : في متمثلة وال االساسية

كان( من كائن قبل ومن والشيوعيين للشيوعية العداء مثل

 الجماهرية واللجان المظمات وفي الحزي العمل وسائل مخخلف عبر المتواصل التأكيد "

الديمقراطية. أجل من ابعال أهمية على

 عن التراجع على إجباره أجل من عليه الخناق داخلياًوخارجياًوتضيق النظام فضح ٠

والقهر. القمع سياسة

 الثيوعية ضد النظام يسعرها التي الرسمية العداء لموجة االيديولوجي التصدي ضرورة "

(١٣) ذلك" وراء الكامنة الرجعية األهداف فضح على والعمل والسوفيت

 الذي الختامي البالغ عنه وصدر الثالث، مؤقره الحزب عقد ١٩٨٩ العام منتصف وفي

فيه: جاء

 التجربة لتأمل ومسؤوية، بشجاعة الذات أمام للوقوف جديدة مناسبة المؤتمر كان "لقد

 الفترة في الحزب نشاط لمجمل وموزون موضوعي تقييم واجراء المتراكمة الخبرات وتفحص

 تحاثيها، على والعمل الضعف ونقاط والنواقص السلبيات واستبيان وقبلها، المؤتمرين بين
 حقيقياً زخاً يؤمن بما وتطويرها، لتكريسها والعي القوة ومكامن االيجابيات واسعيضاح

 قدعاً والديمقراطية التحرر أجل من الوطية وقواه شعبا نضال ودفع الكفاحية حزبنا لميرة

 للبيروسترويكا الليغة الدروس السيعاب جادة محاولة .أيضاً المؤتمر كان كما االمام. الى

 واستلهام الشيوعيتين، والممارسة الفكر وتطور العالمية األحداث مجرى في العميقة وتأثيراتها

 وثائق بتدقيق المؤتمر قام كله ذلك ضوء وفي الواقعي. الثوري ومضموفا التجديدية روحها

 بأن القول، يمكن ذلك ومن المجاالت. مخلف في وتوجهاته السياسي وخطه البرنامجية الحزب

 والفكري السياسي ونضجه وارتقاءه الحزب تطور في نوعية نقلة ثكل المؤتمر هذا

والتظيمي.

 الثيوعية االحزاب نمجمل باكسبة والدقة الحساسية بالغة وف ظر في انعقد قد مؤتمرنا ان

 ظل في العالم دخل حيث عام بوجه العالمي ولكطور العالمية الثورية والعملية والعمالية

 ترتم تطوره من جديدة مرحلة الجديد السياسي والتفكر والغالسنوست البيروسرويكا

 مبادى وترسيخ العامة االنسانية للقيم االولوية ايالء في وتتمحورأساسها اليوم مالمحها

 الدولي العاون نحو والروع اللمي الميدان على المتتاقضين العالمين بين السلمي التعايش

جعاء.. البثرية قدد التي االخطار لمواجهة الواسع

 البالغ ختام الى يصل المؤتمر.. ناقثها التي والتقارير النشاطات يستعرض ان وبعد
 فإنه منه، المرجوة اآلمال وجه اكمل على محققاً الثالث، مؤتمره أنهى وقد حزبنا "ان بقو-له:



 واثتدت الظروف قست مهما الكفاح، متابعة على شعبنا وجاهير العاملة طقتا ليعاهد

 الحرر في أمانيها وتحقيق الحيوية مصالحها عن للدفاع واالرهاب، القمع أعمال

(١٤والديمقراطية.)

 بين تصدر التي البيانات حسب السياسي والمكب المركزية اللجة اعمال وانتظمت

 من األخير العدد صدر حيث ،المركزية للجريدة بالنسبة الحال وكذلك واالخرى الفترة

 باتجاه الكبيرة العالمية التحوالت متناوال اليار" ضد "السباحة بعوان الكادحين( )طريق

 االنسان وحقوق للديمقراطية تجاهله استمرار على السعودي النظام يصر بيما الديمقراطية

(١٥) وسواها.. لمهنية الجمعيات وحقتثكيل برلماية واقامةحياة

 كان اعداد، تسعة منها صدر الحزب( )حياة باسم داخلية تشرة الحزب أصدر كما

 العراقي الغزو من بدءأ المطقة في هبت التي العواصف ان ويبدو ،١٩٩٠ يوليو في آخرها

 تركت قد االشتراكية والمظومة السوفيقي االتحاد افيار ثم االنية، الخليج وحرب للكويت

 في الشيوعي الحزب ضمنها ومن العربية الثيوعية الحركة نشاط مجمل على بصماقا

السعودية.

 وهو العودية، في االنسان حقوق عن الدفاع لجنة في تشاطه يكثف الحزب بداً كما

 االنسان وحقوق الديقراطية مسألة باتت أن بعد الخليجية اليسارية التتظيمات مارسته نشاط

 وباتت االتسان، بحقوق المعنية المنظمات كافة في تناقش الخليجي التعاون مجل درل في
 تأنيرها قلة الى اضافة العربية، اللدان في الحقوقية المظمات من بريقا أقل الشيوعية المؤتمرات

السعودية. المملكة بينها ومن المجل دول على تمارس ان يمكن التي الضغوط صعيد على

الديمقراطي الوطني الجمع

 الوطني الجمع تأسي "حول يان صدر ١٩٩١ مارس من عثر الخام في

 في جاء وقد الخارج، في الشيوعي الحزب مثل قبل من توزيعه تم العودية" في الديمقراطي

يلي: ها اليان

 الوطني الجمع تأسي بباً فاته بجميع شعبنا الى نتقدم التاريخية المسؤوية من "بثعور

 يأخذ تنظيم انبثاق الى الماسة والحاجة السياسي بالدنا تطور الى استجابة جاء الذي الديمقراطي

 االستقالل وتوطيد فيها االنسان حقوق وصيانة بالدنا في الديمقراطية تحقيق مهمة عاتقه على

 االنسان حقوق احترام على القائمة الحضارية الدول مصاف في لكون وطنا بتطور واالرتقاء

االنساية. والقيم

٥٢



 تطلعه وتعمق السياسي شعبنا وعي ملحوظ بثكل األخيرة السوات في تخامى لقد

 تتمحور التي المهام أولى من الديمقراطية قضية وبات الديمقراطي، والطور التقدم نحو المشروع

 التاريخ مسار دلل وكما المتكاتف. الوطني والعمل المثتركة والمساعي الجهود كافة حوها

 تداعياته بكل للكويت العراقي واالحتالل الخليج أزمة وآخرها نا بلدان هزت التي واالحداث

 بتعزيز والكفيل مجتمعاتنا لطور الصحيح الوطني الرافع تثكل الديمقراطية أن وعبره ومآسيه

 ويؤكد لبلداننا. التطور عملية وتسريع وابداعاقا الجماهر طاقات واطالق الوطنية اللحمة

 لحقيق الفاعلة الوطنية القوى بين وأهميته والمق المشترك بالعمل العميق ايمانه التجمع

مجتمعا. في ي ديمقرا منعطف

 عينيه نصب يضع الديمقراطية قضية يبرز وهو السعودية في الديمقراطي الوطني والتجمع

 بكل االجيية والهيمنة الوصاية عن بعيدا وتطوره بالدنا استقالل لصيانة القصوى األهمية

(١٦اشكاله«)

فيها: جاء التي االهداف تضمن واحدة صفحة من له عمل ميثاق التجمع أصدر كما

 تطور استلزمها كضرورة تأسى الذي السعودية في الديمقراطي الوطني التجمع "ان

 االنسان حقوق واحترام والديمقراطية التقدم نحو متزايدا نزوعا يشهد عالم في ومجتمعا بالدنا
 القدم نحو المشروع وتطلعه ثعبنا حركة تنامي عن وتعبيراً لإلهتمام، االول الحور وباعباره

 والتي تحقيقيها أجل من يسعى التي بأهدافه المواكين جميع الى ليتوجه الديمقراطي.. والطور

يلي: بما تمثل

 والحريات الحقوق يكفل للبالد دائم دستور بوضه يقوم تأسيي مجلس انتخاب — ١

عصرية. علىأس الدولة ومؤسات للمجتمع العامة الحياة وينظم للشعب العامة

 والعبير والنشر الراي حرية في اساساً والمتمثلة لدشعب العامة الحريات اطالق - ٢

واالجتماع.

المحاءوأوضاع االسالمية الشريعة روح من مستمدة حديثة قوانين ضع و__٣

 الثخصية وحرياتهم حقوقهم وتضمن واالسقرار األمن للمواطين تكفل وقيمه الجتمع

 المواطنين، بين والمساواة القاتون سيادة ضمان مع الحياة جوانب مخلف وتنظم ومصالحهم

 االحوال ئيايا مخصة الشرعية المحاكم تكون محيث تظيمه واعادة القضاء، واستقالل

 يضمن والجنايات والجح والتجارية المدنية لقضايا عصرية محاكم جانبها الى وتنشأ الثخصية

 العمومية الدعوة وتتولى المهم، عن القاتوني الدفاع وحق درجة، من باكثر القاضي حق فيها

العامة. النيابة فيها

٥٣



 األمد الطويل العقالني االستخدام تحقق بديلة وطنية اقتصادية سياسة انتهاج - ٤

 مع المية، وتحقيق والزراعة، الصاعة في االنتاجية القاعدة توسيع نحو وتتوجه الفطية للروة

السعودية. العمل قوى وتثغيل بتدريب االهتمام

 توزيع خالل من وذلك للمواطين، والثقافي والصحي المعاشي بالموى الهوض — ٥

 االستهالك، واحتياجات والنمية التراكم متطلبات بين عادال توزيعا الوطية والثروة الدخل

 االجتماعي، االنفاق ببنود المساس وعدم المختلفة، البالد ومناطق المواطين بين وكذلك

وتحسينها. العامة الخدمات وتوفير التتمية برامج لصاح التلح على االنفاق وتقليص

 العصر تطور تالئم و التتمية مطالب مع لتناسب المناهج وتطوير العليم اصالح - ٦

 في االمية لمحو عامة وطية بحملة والقيام المعلمين، بين السليم العلمي الفكر أس وتثر

 العلمي البحث وحرية الجامعات اسقاللية وضمان التعليم، الزامية مع المواطين صفوف

 في والفنانين واالدباء الكتاب وحق االبداع حرية وضمان الوكية باكقافة االهتمام مع فيها،

م.4 الخاصة واتحاداقم جعياقهم تكوين

 والرواتب االجور سلم وربط العمل، قوانين وتطوير النقابي النظيم حرية اطالق — ٧

المعيثة. تكاليف ارتفاع بمعدالت

العامة. الحياة في للماهمة السعودية المرأة أمام المجال افساح - ٨

 من والتهرب والفراغ والضياع المخدرات مخاطر من واكثء الثباب حاية — ٩

 خالل من النافعة االنثطة نحو الشباب وتوجيه العمل، عن والبطالة المختلفة العليم مراحل

المجاالت. من وغرها والرياضية واالجتماعية اكقافية االندية

 أجل ومن االجبية الهيمة ورفض خارجي تديد أي أمام الوطن عن الدفاع - ١ ٠

عربي. توجه وذات متوازنة مستةلة وطية خارجية سياسة انتهاج

 القضايا عن بالدفاع لتزامواال والمحاور الخالفات ونبذ العربي الضامن تعزيز - ١ ١

العربية. المتتا والقومية الوطية

 الدولي التعاون تعزيز طريق على المخذة والخطوات العالمي السالم مرة تأيد-١٢

(.١٧الدول") بين العالقات في واالنفراج

 ر عناص االان هذاالفكيرالجديد.. من يصدربياناًيحددموقفه لم الحزب ان ورغم

 السعودية(، في ي الديمقراط الوطني )الجمع نشاطهاباسم تمارس بدأت الخارج في الحزب

 السادس العدد في جاء )التجمع( باسم الكادحين( )طريق بجريدة شبيهة جريدة تصدر وبدأت

٥٤



 من تتخلص التي "االهمية على رده معرض وفي ، التجمع اعضاء احد مع مقابلة منها
قائاًل: أجاب الحاضر:" الوقت في السعودية في الديمقراطي الوطفي الجمع تشكيل

 فالعالم وذاتية، موضوعية لظروف استجابة جاء الديمقراطي الوطني التجمع "تأسيس
 جعاء االنسانية يمس وهذا االنسان، حقوق واحترام الديمقراطية نحو ملحوظاً نزوعاً يثهد

 مدى على يعتمد ، سياسي نظام أي فاء او واستمرار بقاء هعها وأصبح اسخناء، دون

 متغيرات من حولها يجري عما بمعزل ليست وبالدنا الكبرين. الموضوعين لهذين احترامه

 الحاصل، الغير من لجارف١ التيار مذا4 باخر أو بثكل تأثر فهي أجمع، بالعالم تعصف أخذت

 والمتعلقة األساسية لحقوقه شعبنا وعي العودية في األخيرة الوات في تامى وقد

 على القائمة القديمة الحكم أساليب يرفض أصبح شعبا ان بل االنسان، وحقوق بالديمقراطية

 أخذت التي االحتجاجية بالحركة هذا رفضه عن يعبر وأخذ با واالستثار باللطة التفرد

 في محسو. رموز حتى فيها ساهم واسعة اجتماعية فات شملت والتي ملحوظ بشكل تنامى
 يكبل كان الذي الحوف لحاجز ملموساً تصدعاً نشهد الوقت نفس وفي الحاكم، النظام خانة

 ضرورة حول الممحورة الشعبية المطالب ابراز على واصراره لحكم،١ نظام ازاء الجماهر

الظام. كامل هدم تريد وكأنها سياسي، اصالح

 ألطير مساهمة وهي الوقت، هذا في الديمقراطي الوطفي الجمع والدة أهمية تنبع ها من

 وللدفاع بالدنا في االنسان حقوق وصيانة الديمقراطية تحقيق نحو الواعي الحرك هذا وتظيم

 بالدنا حكام قبل من تبذل التي المحمومة المساعي مدى اآلن نلحظ التي الوطنية اليادة عن

( االمريكية."» بالهيمنة وسياساقا بمقدراقا بالدنا ورهن بما. للغريط

 أومواقف بيانات اية يصدرللتجمع لم الوطن ارض الى عناصرالحزب عادتوعندما

الحقة.

بالحزب المرتبطة الجماهرية المظمات

 من للعديد بالنسبة الحال هو كما الجماهرية، المنظمات بناء على الحزب اعتمد
للحزب. اذرعاً لتثكل الخارجي، الحضور ذات والحركات االحزاب او الشيوعية االحزاب

 الديمقراطيات النساء ورابطة السعودية في الديمقراطي الشباب اتحاد الحزب شكل فقد

 لكل وكان السعودية.. في العمال اتحاد الى بااضافة السعودية في الطبة واتحاد السعودية في

 السعودية عمال اتحاد ان الى باالضاقة الخاصة، ونشراتها الخارجي، تمثيلها المظمات هذه من

 قضايا عن يدافع وان العرب العمال لنقابات الدولي االتحاد في عضواً يكون ان استطاع قد



 وكان وعمالية، مهية واتحادات نقابات في أنفهم تنظيم في وحقوقهم السعودية في العمال
االساسية. بالدرجة االعالمي الصعيد وعلى الخارج في متركزاً المنظمات هذه نثاط

 كوادر الى باالضافة الجماهيرية المظمات به قامت الذي االعالمي النشاط ان وييدو
 الى المعارضة من القدمي الطرف هذا صوت توصيل في دوراً لعب قد الخارج، في الحخزب

 العربي، الثعب )مؤتمر العربية الفعاليات من الكثير في الحزب ساهم حيث العام، الراي

 االحزاب مؤتمرات اسيوي، االفرو التضامن مؤتمر الوري، الديقراطي الحوار ملقى

 الحركة بلسان الناطقة النهج مجلة اقامتها التي الفكرية الندوات والعالمية، العربية الشيوعية

 الجزيرة في والديمقراطية الوطنية الحركة فصائل بين الدورية اللقاءات العربية، الثيوعية

العربي(. والخليج

وانعكاساقا النظام مع التسوية

 الجزيرة في اإلصالحية الحركة بين مفاوضات جرت ١٩٩٤ من الثاني اكصف في

 توجت وقد السعودية، في الحكم مع السعودية(، في األبرز الشيعي اإلسالمي )التظيم العربية

 االتفاق لكن نايف، الداخلية ووزير فهد الملك مع الحركة قيادي ضم بلقاء المفاوضات هذه

 األغخرى: المعارضة تظيمات إلى المتمين شمل بل اإلصالحية للحركة المتمين على يقتصر لم

 جميع عن عام عفو إصدار االتفاق على ترتب وقد السعودية. في الشيوعي والحزب الله حزب

 الشرقية) المنطقة شيعة من وغالبيتهم المعارضة، تنظيمات جميع من والمنفيين والمعتقلين السجاء

 االعالم مهام تتولى كانت والتي الخارج في الموجودة سى( ش ج عناصر رجعت وقد (،٦٩

الخارجية. والعالقات

 أو الداخل في السعودية في الثيوعي للحزب نشاط أي يلحظ لم الوقت ذلك منذ

 المرحلة في للحزب واجهة سوى يكن لم الذي الديمقراطي الوطني للتجمع وكذلك الخارج

 يلحظ ولم صحف أو بيانات أية عنه تصدر ولم الخارج، في السياسي نشاطه من االخيرة

 مؤتمرات حضور أو العربية، والعمالية الشيوعية لألحزاب المشترك النشاط في مشاركه

 منفردة عناصر بقيت وإن كتتظيم، انتهى قد الحزب أن ويدو األخرى. الثيوعية األحزاب

بينها. فيما صداقة عالقات هناك تكون وقد شيوعية، نفسها تعتبر

٥٦



الهوامش:
.١٩٧٥ أغىط ، الداخيل والنظام الربناجم السعودية- يف الشيويع احلزب — ١
 الثاين- املؤمتر يف املدقق الداخيل والنظام الربناجم السعودية- يف الثيويع احلزب — ٢

١٢.ص١٩٨٤أغط

١ ٠ص املرجعالسابق. -٣
السابق املرجع — ٤

لسابق -املرجع٥

السابق المرجع — ٦
لسابق املرجع -٧

السابق المرجع — ٨
السابق المرجع — ٩
السعودية. يف الثيويع واحلزب )توده( االيراين الشعب حزب بني مشرتك بيان — ١ ٠

 اغىط اواخر ، العارشة السنة ،٢٧ العدد للحزب، املركزية النرشة ، الاكدحني طريق — ١١
١٩٨٥.

.١٩٨٥ اغط أواخر العارشة، السنة ،٢٧ العدد ،الاكدحني طريق — ١٢
. ١٩٨٧ ابريل / للحزب السيايس املكتب بيان -١٣

لسابق املصدر--١٤
 اغط / السعودي يف الشيويع للحزب الثالث املؤمتر عن الصادر اخلتايم البالغ - ١ ٥

١٩٨٩.
 ١٥ يف مؤرخ ،اخلارج يف توزيعه مت بيان الدميقرايط، الوطين التجمع تأيس حول يان - ١٦

/٠١٩٩١/٣
 بدون اخلارج، يف السعودية يف الثيويع احلزب مندوب وزعه واحدة صفحة من بيان — ١ ٧

تارخي،
(١٩٩٣ مايو /٢ السنة /٦ العدد / الدميقرايط الوطين التجمع ها يصدر )التجمع( - ١٨

١١٠ حمرم الرشقية، املنطقة اتفاضة العربية، اجلزيرة يف اإلسالمية الثورة منظحة -١٩
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الكوبت في الشعب اتحاد حزب رابعاً-

 الثعب اتحاد حزب تثكيل عن اإلعالن تم ١٩٧٥ مارس من عثر الرابع في

الكويت. في

 العاملة للطبقة الثورية والطليعة الكويتيين الشيوعيين نواة "تكونت اليوم ذلك ففي

 في اللبة والقواعد البرويتارية واألمية اللينينية الماركية أسى على الكويت في والثغيلة

(.١النهج) مجلة في ماجاء "حب التنظيم

 الثورية الحركة في السابقة العناصر توزعت أن بعد تثكل قد ب الحز هذا أن ويبدو
 إال العرب، القوميين لحركة التاريخية للقيادة مضاداً تحركاً قادت التي الكويت إقليم الشعية-

 اإلعتقاالت ملل ثم (١٩٦٩ عام )التفجرات العكرية العمليات من بعدد قيامها أن

 تنظيم كثيرا أضعف قد الخارج، إلى العناصر من عدد وهروب لها، تعرضت التي والمحاكمات

 بعضها تبلور حتى التيارات من عدد في حثكل وجعلها الكويت، في الثعبية الورية الحركة

 له، تسمية الكويت في الشعب اتحاد حزب تمية اتخذ الذي الثيوعي التثكيل هذا في

 الصغيرة البلدان خصوصيات أن إال المضمون، على واضح هو كما تطق ال المية وهذه
الشيوعي. الحزب تسمية من بدالً الميات هذه إلى تلجاً جعلها قد الخليج منطقة في

 السياسية مواقفه تضمنت )االتحاد( باسم سرية نشرة إصدار إلى الحزب سعى قيامه ومنذ

 اللطة إجراءات وبعد متباعدة، فترات وعلى متقطع بثكل تصدر وكانت األحداث، من

 الدستور. مواد بعض العمل وتعليق الكويتي األمة مجلى حل في تمثلت والتي ١٩٧٦ عام

 التي الكويت" في الديمقراطية الشبية "اتحاد للبية منظمة تثكيل الى الحزب عمد

 الشيية المنظمة هذه لكون وذلك ١٩٧٦ نوفمبر من الثامن في )االتحاد( من بقرار تأت

 من وللمزيد جهة، من الجديدة العناصر الحزب يختار أن خالله من يمكن الذي الواسع اإلطار

ثانية. جهة من األمنية االحتياطات
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 مواقف تضمنت "الثيبة" باسم دورية نشرة متظم غير وبثكل الثية وأصدرت

والدولية. والعربية المحلية الغلقايا في للشبيبة االتحاد

 االتحاد مارس فقد الكويت، في السياسية لألحزاب حريات بأية السماح لعدم ونظراً

 العمالية الحركة في العكيين غير أعضائه خالل ومن سري، بثكل والتظيمي السياسي عمله

عنها. الحديث يمكن عكية رموز أية بالتالي لديه وليست أساسي، بثكل والطالبية

 اكثر بثكل وكراساته نشراته يصدر وبداً االتحاد نشط البرلمانية الحياة إعادة وبعد

 الحزب مواقف كاكهج، العربية، والمجالت الصحف وبعض نشراته طرحت حيث انتظاما،

األحداث. منكافة

 الحياة إعادة وبعد ،١٩٨١ نوفمبر بتاريخ الصادرة "االتحاد" نشرات إحدى ففي

 "ال بقولها الحكومة عليه تسير الذي للديمقراطية المعادي النهج إلى الشرة أشارت البرلمانية،
 تلك وخصوصاً للحريات، المقيدة القوانين لفرض اتجاهها في المضي على مصرة الحكومة تزال

الدستور. على الرجعية تعديالقا وإدخال البرلمانية، الحياة تعطيل فترة في صدرت التي

 ) للمادة والبرلمانية الثعيية المعارضة اتساع إزاء اضطرت، قد الحكومة كانت وإذا

 وسحب للصحف اإلداري التعطيل تجيز التي واكشر المطبوعات قانون من مكرر( ٣٥

 المطوعات لقانون بديل قانون مشروع تقدم إن قضائي، حكم دوغا إصدارها امتيازات

 الجديد شروعها ضمنت مكررقد ٣ ٥ المادة سقوط ورغم األمر- واقع في فإفها واكشر،

(.٢والشر) الصحافة حرية من تحد التي القيود من كبيرا قدرا

 ومسالة العامة االجتماعات مسألة من الحكومة موقف اكشرة استعرضت أن وبعد

 غموض أو لبس دوغا توضح الدالئل هذه كل "إن القول: إلى خلصت اإلدارية، المحكمة

 تقييد لهج هو الذي ،١٩٧٦ أغط هجمة منذ عليه تسير الذي الحكومة فج حقيقة

 اإلرهابي، الطابع ذات واإلجراءات القواتين من بسلسلة عليها والتضق العامة الحريات

 مصاح مع تام بثكل يعارض فهج وهو األساسية، الدستورية الضمانات تصفية فهج

 والدستورية الديمقراطية الحقوق من ويتقص للشعب، العامة الحريات ومع الثعبية الجماهر

(.٣للمواطنين")

 يجب الذي األسلوب إلى يشير بل الوضعية، هذه بتحليل االتحاد حزب يكفي وال

يقول: حيث الظام، إجراءات لمواجهة اتباعه

 العناصر وكل والديقراطية الوطنية القوى كل صفوف تراص لمواجهته يتطلب ما "وهذا

 لحريات١ إطالق أجل من ك مثر بثكل والضال الديمقراطية قضية عليها تعز التي الخيرة
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 منها االنتقاص وعدم الدستورية الضمانات على والحفاظ لها، المقيدة القوانين وإلغاء العامة

تعزيزها. على والعمل الطبيق موضع ووضعها

 فعندما ذلك. على ملموس مثال له الصحافة قانون من مكرر(٣٥) المادة سقوط وإن

 الحكومة اضطرت المادة، هذه ضد الجلس، داخل وكذلك الشعية، المعارضة تصاعدت

 ديمقراطية وحقوق مكاسب النتزاع واقعية إمكانية هناك ان على يدلل ما وهذا للتراجع،

أجلها)؛(. من جاد ثعي تحرك مقىمابرز شعبية ومطالب

 السلطة أرادت الذي المشروع حول ، ١٩٨١ نوفمبر في مطوالً بياالً الحزب أصلر كما

 ودعا القانون، هذا يحملها التي المخاطر بالفصيل وشرح القديم، القانون عن كبديل طرحه

 والثر المطبوعات قانون ,مشروع بأن االتحاد رأى حيث القانون، هذا إلسقاط النضال إلى

 "حربة أن على تص التي الكويتي الدسور من ٣٧ المادة نص مع ويتعارض رجعي...

(.٥مكفولة") والنشر والطباعة الصحافة

 الوطنية القوى واجهتها التي األساسية المهمة كانت ،١٩٨١ مجل جيء ومنذ

 نشرة تطرقت وقد الدستور، تعديل في السلطة لمخطط الصدي هي الكويتية والديمقراطية

 يعارض "شعبا عنوان تحت األعداد أحد في كبت حيث عديدة، مرات ذلك إلى االتحاد

 عن الكويتي شعبنا "عبر قائلة: مكرر"،٣٥ المادة وقيود الدستور على الرجعية التعديالت

 في يدها إلطالق الدستور على إدخالها الحكومة تريد التي الرجعية للتعديالت معارضه

 أعمالها... على والرقابة الثريع في المتخب األمة مجلس وصالحيات دور وتقليص التشريع
 ثقيالً قيداً تشكل كانت التي واكشر المطبوعات قانون من مكرر(٣٥) للمادة رففه وعن

الصحافة")^(. حرية على

 المخططات هذه ضد المتعددة الجماهرية النضاالت النشرة استعرضت أن وبعد

 هذا إلى واالتتباه وتعديالته الدستور عرض تأجيل إلى السلطة نية إلى أشارت اللطوية،

بقولها: الكيك

 تراجعت قد الحكومة أن يعني ال الدسور تعديل اقتراح عرض في التأجيل هذا أن "بيد

 ) المادة إلغاء فإن ولذلك الدسور... على الرجعية تعديالتا إلدخال اتجاهها عن نهائي بثكل

 الصحافة حرية على جديدة قيود فرض على قادرة تعد لم الحكومة أن يعفي ال مكرر(٣٥

األخرى... الديمقراطية والحريات

 يؤدي قد القادم نوفمبر إلى الدسور تعديل مناقشة قأجيل بأن القول فإن وكذلك
 الطورات ظل في وخصوصاً المنطقة، في األوضاع تغيو حال في آنذاك عنه الحكومة لراجع
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 -ال افتراض هو ونتائجها...، اإليرانية العراقية- للحرب بالنسبة وبالذات فيها المتالحقة

الدستور. على الرجعية التعديالت معارضة خطة عليه تبنى أن يجب وال - أكثر

 على الحفاظ سبيل وفي الدستور، على الرجعية التعديالت ضد النضال مهمة إن

 ال النضال مهمات من قائمة أساسية مهمة تزال ال األساسية، الدستورية الضمانات

 الحريات إطالق أجل من النضال بمهمة مرتبطة وهي الفترة... هذه في لشعبا والديمقراطي

(.٧لها") المقيدة واإلجراءات القوانين وإلغاء للثعب الديمقراطية

 ليس السعودية الرجعية تسندها التي اللطوية المخططات لهذه الصدي أن والشك

 والديمقراطيين، الوطين جميع مسؤولية هي بل لوحده، ديمقراطي حزب أو وطني طرف مهمة

 الوطنية القوى جهود تتوحد أن بمكان الضروري "من بأن يرى الحزب فإن ولذلك

نضالها"^. نجاح مستلزمات لتوفير البالد في والديمقواطية

 الجماهيرية منظماته صحافة عبأ بل حزبية، مواقف يإصدار االتحاد حزب يكتف ولم
 نشرقا في المقاالت من عدداً الشيبة مظمة أصدرت فقد الدستور. تعديل مشروع لمواجهة

 الدستور تقيح على وافق من واعتبرت الدسور، لعديل السلطة خطط فيه قاجم "الشبيبة"

.(|كب)اخائنا

 إلى فيه أشارت الدستور تقيح مسألة حول مطوال' بياناً الديمقراطية الشبيبة وأصدرت

 هذه أن إلى وتطرقت الدستور، في إدخالها السلطة تريد التي التعديالت ومعفى أهداف

مالمحها: أبرز والتي المطقة، في األحداث لتطورات العام السياق في تأني التعديالت

 بجمة ارتبطت قد الدستور على الرجعية تعديالقا إدخال الحكومة محاولة إن -١ "

 وعلقت سنوات أربع من ألكثر النيابية الحياة بموجبها الحكومة عطلت التي ١٩٧٦ أغطى
 واإلجراءات القوانين من عدداً خاللها فرضت كما الدسور... مواد أهم من عدداً فيها

الديمقراطية. لحريات المقيدة

 التطور في مؤثرة اجتماعية ظاهرة مع تترافق الدستور على الرجعية التعديالت إن -٢

 رجعية البرجوازية فثات أكثر المالية، الطغمة ونفوذ مصالح غو وهي البالد، في الجاري
 األسرة في تشدداً األكثر العناصر توجهات مع وهيتلقي للديمقراطية، وعداء وطفيلية

الدستورية. المكسبات من واالنتقاص الديمقراطية الحريات تقيد نحو الحاكمة

 عربية ظروف وسط الدستور على تعديالى لتمرير الجديدة الحكومية المحاولة تأني -٣

 الوطني الحرر حركة على الرجعية الصهيونية اإلمبريالية الهجمة باشتداد تتميز وخليجية

 حركة قوى في الحاصل والفكك لبنان، على العدوان ضرباتها أشرس كانت والتي العربية،

 مطقة في اإليرانية العراقية- الحرب خلقته الذي السلي والمناخ العربية الوطني الحرر
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 لجعس الجماعية واألمنية العسكرية األطر بناء الستكمال المحمومة الرجعية والمحاوالت الخليج:
 المطقة، في األمريكية بالمخططات مرتبط رجعي حلف إلى عمياً تحول الذي الحيجي العاون

 به صرحت ما وآخرها الكويت... على المطقة دول من الرجعية الضغوطات هفا نغفل وال

 عائقا ذاته بحد يثكل الكويتي الدسور أن من والعودية عمان في الحاكمة األوساط عالنية

( ..") الحلف. هذا ترتيبات من وغيرها الخليجية األمنية لالتفاقية الكويت إقرار أمام

 ألية ورفضها الكويتية والديمقراطية الوطية القوى خاضتها التي اساالت أن والشك

 خططها في االستمرار على الحكرمة قدرة ما قدشإللىحد الدستور على رجعية تعديالت

القادم. المجل حتى الدسور( )تنقيح موضوع تؤجل وجعلها

 لحزب القيادية اللجة عقدت ١٩٨٤ منعام أغطى شهر من االني اكصف وفي
 وأكدت الحزب، وسياسة الكويت في الداخلية األوضاع فيه بجثت اجتماعاً الثعب اتحاد

االلي: على

 في الكويتية والتقدمية الوطنية والقوى حزبنا نضال يتخذها التي الريية الوجهة "إن

 السياسات وضد حقيقي ديمقراطي انفراج أجل من النضال في تمثل الراهنة الفترة

(. الكويت) على األمريكية الضغوطات ولمواجهة الحكومية، واالجتماعية االفعادة

 فوز وعدم ١٩٨١ انتخابات عنها تمخضت التي النتائج إلى البيان تطرق أن وبعد

على: البيان أكد فيها، الديمقراطية العناصر

 وتعميق تعزيز سبيل في النضال هي والتقدمية الوطنية القوى أمام األساسية المهمة إن٠

 انفراج سيل رفي الديقراطية للحريات المقيدة القوانين وإلغاء الدستورية المكسبات

(.١٢ذلك" لحقيق لكضال واقعية إمكانات وهناك حقيقي... ديمقراطي

 القبلية من الكويتية االنتخابات ساحة في برزت التي الخطرة الظواهر إلى البيان وأشار
 هذه مثيري وفضح والقبلي العنصري الطانفي العصب مواجهة "ان مؤكداً وسواها والطالفية

 والعناصر القوى جيع واجب هو الخيثة وأغراضهم االسفزازية أساليهم وكثف النعرات
(.١٢والتقدية") الوطنية

 واإلجراءات العامة الميزانية في العجز حالة والى االقتصادية األوضاع إلى البيان وأشار

 قد اإلنفاق ترشيد "سياسة أن على مؤكداً االفصادة، األوضاع لمواجهة الحكومة اتخذقا التي

 بنود تخفيض طريق عن إضافية أعباء اكعية الجماهر تحميل هي وحيدة وجهة اتخذت

العامة. الخدمات على الرسوم وزيادة وفرض الضرورية، االجتماعي اإلنفاق
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 حيث من الحكومية واالجتماعية االقتصادية للياسات الطبقية الطعة يكثف ما وهذا

 المالية والطغمة الحاكمة العشائرية األرسقراطية مصاح لخدمة موجهة سياسات كوفها

(. والعقارية") الكمبرادورية والبرجوازية

 نظام "إن قائال: بوضوح يحللها حيث للكويت، الخارجية السياسة أمام الحزب ويقف

 والطغمة الحاكمة العشائرية األرسقراطية مصالح باألساس يمثل نظام هو بالدنا في الحكم

 النظام بعجلة لالقصاد البعي االرتباط أن كما والعقارية... الكمبرادورية والبرجوازية المالية

العالمي. الرأسمالي النظام هذا من جزءا بالضرورة الكويت يجعل العالمي الرأسمالي

 لسياسة الحكومة انتهاج وراء من وعملية( )نفعية "براغماتية" دوافع هناك أن إال

 السياسي الجغرافي- الوضع بسبب "وذلك متقلة. ما حد والى ومفتحة، "متزنة" خارجية

 هذا العالم. دول من العديد في والخاصة الحكومية الكويتية المصاح وانتشار للكويت، الحرج

 التطور طريق في بالدنا سر سبيل في وسالهما والتقدمية الوطنية القوى دور إلى باإلضافة

(.١٥منحازة") وغير متقلة خارجية سياسة والنتهاج المسقل،

 الكويتية، والتقدمية الوطنية والقوى الحزب تواجه التي المهمات عن الحديث معرض وفي

التالية: المهمات القيادة اللجة اجتماع يسجل

 لها، القيدة القوانين وإلغاء األساسية الديمقراطية لحريات١ إطالق سيل في النضال -١"

 واكشر... الصحافة على المفروضة والقيود العام النفع وجمعيات التجمعات قوانين وخصوصا

 الكويتيين والمواطنين عثرة، الثامنة سن من والشباب لكساء االنتخابية بالحقوق واالقرار

 تعميق على والعمل قرن، اكلرمنربع الجسية على حصولهم على مضى الذين بالجر،
 بجرية اإلقرار إلى وصوالً حقيقي... ديمقراطي انفراج حالة وإيجاد الدسورية المكبات

السياسية. األحزاب نشاط تكوين

 وأساليهم مثريها وكشف والقبية والعنصرية الطائفية لكعرات التصدي -٢

الخبيثة. وأهدافهم االسفزازية

 الوطني االقتصاد وتوسيع تطوير تستهدف بديلة اقتصادية سياسة بانتهاج المطالبة -٣

اإلنتاجية. قاعدته وتوسيع

 في العجز أعباء إلقائها في اإلنفاق" "ترشيد لسياسة الجانب وحيدة الوجهة معارضة -٤

 الحيوية االحتياجات تلبية أجل من والنضال الشعبية... الجماهير كاهل على الميزانية

 الضرورية... االجتماعي اإلنفاق بنود تخفيض وضد معيشتها مستوى ورفع للجماهير

 على تصاعدية ضرائب ولفرض الميزانية في القيح بنود لخفيض إجراءات باتخاذ والمطالبة
والشركات. للبنوك وخصوصاً الكبيرة، الدخول
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 وغر محازة وغير مقلة، خارجية لسياسة الكويت انتهاج سيل في النضال -٥

 االتحاد مع المتبادل التعاون مجاالت وتطوير الرجعية... والتكتالت باألحالف مرتبطة

 الضغوطات ولمواجهة لبالدنا، المتقل التطور لصاح االشتراكية والبلدان السوفياني

(.١٦عليها") اإلمبريالية

 من شكل أي على وحدوية مهمات أية إلى اإلشارة عدم البيان هذا في المالحظ ومن

 إلى يتطرق بل العربية، الدول مع أو األخرى الخيجية والدول الكويت بين التعاون أشكال

 إلى إشارة أي من البيان خلو إلى إضافة العربية، والبلدان السوفياني االتحاد مع العالقات

الفترة. هذه في األساسية العربية القضايا

 محلالً االنتخابات خوض ضرورة على الحزب وكز١٩٨٥ االنتخابات أبواب وعلى

قائاًل: النيابية، االنتخابات في رأيه

 سياسية أهمية ذات القادمة االنتخابات تعتبر جانبها من والتقدمية الوطنية "فالقوى

 ولصالح حوله، تأييد أوسع وجذب الديمقراطي الوطفي برناعجها لطرح اسثنائية، ومعغويه

 االنتخابات في خسرلها التي األمة عمجل في الوطنية المعارضة مقاعد والستعادة مرشحهها،

(.١٧الفائتة«)

 والسلطوية الرجعية التظيمات عليه تسعر الذي النهج خطورة إلى البيان ووشير

 المرشحين بين والقبلية الطائفية التصفيات خطورة "إن بقوله: المالين يصرفون الذين واألغتياء

 على تنطوي وإغا االنتخابات، نزاهة قس كوفا في فقط تكمن ال األصوات شراء وعمليات

 وطمها وقبلياً طائفياً شعبا لصفوف تمزيقها حيث من بكثير، ذلك من أخطر جوانب

 ليفقد و"الديمقراطية" "االنتخخابات" لمعانى المتعمد وتشويهها األساسية، والتناقضات للقضايا
(.١٨»» الجماهير... وضمائر لنفوس تحريها في أيضا خطورقا وتكمن بما، واهتمامه ثقته شعنا

 الحزب فإن الديمقراطي التيار مرشحو يتصر أن أجل ومن الوضعية هذه مواجهة وفي

 صفوفها رص سوى ذلك إزاء والقدمية الوطنية القوى أمام بديل من هناك "لي بأنه يرى

 أساليب وفضح جهة من الشعبية بالجماهير صالقا توثيق سبيل في موحد بشكل والعمل

 جهة من والرشاوى األموال ومرشحي القبلية والزعامات والطائفية الرجعية القوى وأغراض

(.”أخرى")

 الوطنية القوى مهمات تحديد معرض ففي الحزب، ارتياح االنتخابات نتائج أثارت ولقد

"االتحاد": قالت التقدمية،

 باتجاه البالد في إيجاياً سياسياً مناخا وفرت قد النيابية االنتخابات نتائج أذ االشك

 والتقدمية الوطنية المعارضة قوى بفوز وحصوصاً النسي، الديمقراطي االنهراج حالة توسيع
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 الديمقرا المجال في دورها تعزيز لصاح كبيراً مكباً يعد الذي األمة مجلى مقاعد من بعدد

العام.

االنتخابات: بعد غا الذي اإليجابي المناخ مالمح ابرز ومن

 رجعية تعديالت إلدخال مشروعها طرح إعادة في نيتها عدم عن الحكومة إعالن -

تقيحه. بحجة الدستور على

 على القيود إللغاء النواب من عدد قدمها التي القوانين لمثروعات االقتراحات -

واكثر. والمطبوعات التجمعات قانون التي العامة، الحريات

 على والرقابة لكثريع كهية المفترض الدسوري بدوره للقيام األمة مجلى اتجاه -

الحكومة. وسياسات أعمال

 الظروف في الكويتية والتقدمية الوطنية القوى واجبات ابرز من واحدة بأن ونعتقد

 نجاحاتا وتعزيز االنتخابات بعد نشأ الذي اإليجابي المناخ على الحفاظ مهمة هي الراهنة

 ولحقيق الثعبية المكتبات من المزيد إلحراز مالئمة شروط توفير على والعمل االنتخابية،

 خطوات اتخاذ والتقدمية الوطنية القوى جانب من يتطلب ما وهذا العامة. الجماهيرية المطالب

باتجاه. ملموسة

 من سواء التقدمية، الوطنية والعناصر القوى بين المشترك العمل أشكال تطوير -١

 صيغة خالل من أو مشترك... وطني برنامج على االتفاق بعد التجمع صيغة خالل

 النجاحات أن حقيقة االعتبار بعين واألخذ الممكة... األخرى والصيغ الثنائية التحالفات

 القوى لسائر المشتركة الجهود ثرة هي والتقدمية الوطنية المعارضة لقوى االنتخابية

والتقدمية. طنية الو والثخصيات

 والحركة العمالية النقابية الحركة خالل من والجماهيري الديمقراطي ابغال نثيط -٢

 بين لكتيق تعزيز من هذا يتطلبه ما مع واالجتماعية، الديمقراطية والمنظمات الطالبية

 ونفوذها دورها تقوية على والعمل المجاالت، هذه في والتقدمية الوطنية والقوى العناصر

العام. الديمقراطي بالنضال وربطها الجماهيرية الحركة في مواقفها على والحفاظ

 حول كائتالف البداية في يتثكل أن يمكن واسع، وطنى برلماني ائتالف قيام -٣

(.٢٠ متماسكة") ككتلة يتثكل أن قبل المطروحة والقضايا الموقف

 الخليجية القضايا أيرز من موقفه حدد قد الحزب فيإن الخيجية، المواقف صعيد على أما

إلى: أشار حيث ،١٩٨٤ عام القيادية اللجنة بيان في
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 سلبية وارتباطات نتائج عليها ترتب الخليجي التعاون مجلى في الكويت عضوية "إن

 الخليجي التعاون مجل كون حيث من لبالدنا... الوطية والسيادة االستقالل صعيد على
 اإلمبرياية، باالستراتيجية مرتبطاً رجعياً عكرياً سياسياً- إقليمياً حلفاً عملياً يثكل

البحرابي. وأيضاً والعماني السعودي الدور محالل من وخصوصاً

 جانب من المتمرة والمطابات االسفزازية وأعمالهم طهران حكام قديدات أن كما

 ضغط عناصر األخرى هي تثكل الحدود، ترسيم ورفض الكويتية، الجزر بتأجعر صدام نظام

(.٢١الكويتي") الوضع على عا يتهان ال

قائلة: االتحاد كتبت الخليج" منطق في األمريكي العكري للوجود "ال عنوان وتحت

 الخليج، منطقة في األمريكي العكري والوجود النشاط ملحوظ وبثكل "يتزايد

 العدوانية باالستراتيجية وربطها عليها، اإلمبريالية اليطرة أحكام ضمان بمدف وذلك
 بسيادة ويمس المطقة ألمن خطراً قديداً يثكل ما وهذا الدولي، النطاق على األمريكية

(.٢٢بلدانا...) واسقالل

 مطالبة الخليج مطقة في التحرر قوى أن يرى: الحزب فإن األخيرة الوضعية هذه وأمام

 الهيالت وإلغاء اإلمبريالية العكرية القواعد شبكة بتصفية للمطالبة نضالها بتثديد

 اإلمبرياليين أهداف وفضح المطقة، دول من عدد في األمريكية للقوات المقدعة العكرية

خ المتطقا في األمريكان

 تمس االتفاقية تلك أن حيث إفئالها، إلى ودعا الخليجية لالتفاقية الحزب تصدى وقد

 المتوفرة الدنيا الحدود وتقيد الدستور روح مع تتعارض كما أقرت، لو فيما الكويت سيادة

(.٢٤) لثعيا الديقراطية والحقوق الحريات من

 الذي "االتجاه بأن: يرى الحزب فإن الخليج، دول بين والعكري األمني التيق وحول

 قائم أمر وهو — التعاون مجل دول بين والعكري األمني اليق تطوير نحو اآلن يجري

 أن سبق ما وهذا المجلى، لهذا الجماعية واألمنية العكرية األطر إتشاء باتجاه — فرة منذ

 أولوياته وسيبحث المجل، دول أركان رؤساء الجتماع المقدمة عملها ورقة في عمان عرضته

 الكويت فيها بما - مجتمعة المجل لدول ربط عملية يثكل القادم، الدفاع وزراء اجتماع في

التحالف. هذا أس وإرساء األمريكية، باالستراتيجية -

 الدستورية والمكاسب المتوازن الخارجية السياسة وفج وسيادقا الكويت استقالل إن

 وأمنية عكرية أطر إلنشاء االتجاه خطر يهدده وأمنها، البالد واسقرار الكويتي للشعب

األمريكية. المحدة الواليات مع بالتحالف مرتبطة لخليجي١ التعاون مجلى لدول جاعية
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 أمر األمريكية المتحدة الواليات مع بالتحالف وأمنية عكرية بأطر الكويت ارتباط إن
 من كل ضده يقف أن يتطلب ما وهذا الكويتي. للشعب الوطنية المصاح مع تماماً يتعارض

(.٢ شعبها*) وحرية وسيادقا الكويت استقالل عليه يعز

 اللدان في للفاثية تحليله معرض ففي العراقي، الظام من واضحة مواقف الحزب اتخذ

التالي: إلى الحزب ورقة أشارت النامية،

 الحكم نظم أكثر هو العراق في اليميني الدكتاتوري صدام نظام أن الشك -٤"

في: يتضح ما وهذا الدكتاتورية، لألساليب ممارسة العربية البلدان في الدكتاتورية

للثيوعية. العداء أيديولوجية إلى ارتكازه —

 خر لكتابات "انظر الفرس من الموقف بثعة، عصرية وممارسات أليديولوجية تبنيه -

 محاوالت إيراني، أصل من أنهم بججة العراقيين المواطين من اآلالف مئات قجير ، طلفاح الله

األكراد... "تعريب"

 مظاهر فيها بما للديقراطية والعداء السافر والعنف اإلرهاب سياسة انتهاجه —

البرجوازية. الديقراطية

ألفاظه. ديماغوجية -

الدكتاتور -تأليهشخص

 إلى يقف الحزب فإن الفلسطينية، القضية وخاصة العربية القضايا حول لمواقفه باكبة

 القيادية اللجة بالغ أشار فقد الفلسطينية، القضية لحل فياتيةالسو الطروحات جانب

يلي: ما األوسط الشرق حول السوفياتية المقترحات بشأن للحزب

 عليها تقوم التي التة المبادى الكويت في الثعب اتحاد لحزب القيادية اللجنة "بحثت

 تثكل أها وترى بلوغها... وطرق أوسطية شرق تسوية مبادئ بصدد السوفياتية المقترحات

 الفلسطينية، والمشكلة األوسط الشرق لمشكلة ووطيد عادل لحل والسيم الواقعي األساس

 تحاول التي االنفرادية والصفقات الصفوية والتسويات" دآلحلول البديل تقدم أفا كما

 وحقوقهم مصالحهم من بالضد العرب على فرضها والصهيونية األمريكية اإلمبريالية

■؛1المشروعة

 بيان في المصري النظام مع العالقات إعادة من األردني النظام موقف الحزب شجب وقد

أشار: حيث الخصوص بذا أصدره

 النظام مع الديبلوماسية العالقات يإعادة األردني النظام عليها أقدم التي الخطوة "أن

 قرارات على خروج مجرد تثكل ال لألردن، السادات وريث ا4 قام التي والزيادة المصري
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 في أساسا تكمن خطورقا إن بل فحب، المصري النظام مع العالقات قطع بشأن بغداد قمة

 لنشر المالئم المناخ لتهيئة الرجعي الصهيوبي اإلمبريالي الهجوم مسلسل في جديدة حلقة كونها

 محاولة حلقة تثكل كما االتالمية... والمشاريع المخططات وتنفيذ ديفيد كامب فج

 الوطنية القوى عليه تلتقي الذي الوطني الخط مواجهة في عربي رجعي محور إلقامة جديدة

واللبنانية... للفدطنية الوطنية والقوى سوريا مقدمتها وفي العربية،

فقال: المألة هذه من الكويتية الحكومة موقف إلى البيان وتطرق

 أيضاً اقترن أنه بل كافية، إدانة يضمن ال فقط يكن لم الربمي الكويت موقف "إن

 خطوته على إقدامه من التالي اليوم في حين لظام المالية المساعدات من األول القط بقديم

(.٢٩أردني" دينار ألف ٦١٦و مليون ١٥ "بقيمة المدانة

 األوسط الشرق في - مورفي - األمريكي المندوب جوالت إلى اإلشارة معرض وفي

بالقول: عرفات من الموقف "إلى "االتحاد" أشارت

 لصاح الوضع وقيئة االتالم عروض تقديم عرفات - القاهرة - عمان محور "ويتولى

 "األرض تظرية وترويج الفلسطيني - األردني االتفاق خالل من وذلك األمريكي، الحل

السالم". وفرض األرض استرداد عن العجز ظل في الالم" مقابل

 يتخذها التي المواقف كافة يساند الحزب هذا أن يتضح والمقاالت البيانات خالل ومن

التالي: على الحزب نشرة وتؤكد السوفيتي االتحاد

 الكويت بين العالقات تطوير باتجاه جرت التي الخطوات تابع كويتيين كشيوعيين "إننا

 تطوير يثمل بأن ونطالب األخرى، االشترأكية اللدان مع وكذلك السوفيتي، واالتحاد

 الحكومة تتخذ وان المتبادل، النفع ذي التعاون مجاالت سائر السوفياني االتحاد مع العالقات

 وتصريحات زيارات بمجرد جانبها من تكتفي وأال الشأن، هذا في ملموسة خطوات الكويتية

(.٣٠باألعمال") ترافقها وان بل المسؤولين،
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الهوامش:
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.١٩٨١ نومفير ،٢٤ العدد الكويت، يف الثعب احتاد حزب يصدرها االحتاد نرشة -٢
السابق. المصدر - ٤ ،٣

.١٩٨١ نومفير الكويت، يف الثعب احتاد حزب بيان -٥
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السابق المصدر --- ٨

. ١٩٨٢ دميبر ،٤٢ العدد "الشييبة"، نرشة الكويت، يف الدميقراطية الشبيبة احتاد -٩
.١٩٨٢ ديمسرب ، الدستور تنقيح حول بيان الكويت، يف الدميقراطية الشبيبة احتاد -١٠
 ،٥ العدد ، "الهنج" جملة عن نقال ومهامتنا، الكويت يف الراهنة احلالة الشعب، احتاد حزب -١١

.٣٢٨،ص١٩٨٤ أغسطس
.٣٢٩ص لسابق، المصدر-١٢

.٣٢٩ص السابق، املصدر-١٣
.٣٣ص. السابق، المصدر-١٤

.٣٣--املصدرالسابق،ص.١٥
٣٣١ ص امابق، املهدر-١٦
. ١٩٨٥ سابق مصدر اإلحتاد، نرشة -١٧

-املصدرلسابق.٢٠، ١٩،١٨
. ١٩٨٤ سايق مصدر اإلتحاد، نثرة -٢١

السابق. المصدر-٢٢

لسابق. املصدر--٢٣
السايق. المصدر-٢٤

٦٩



السابق. املصدر-٢٥
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الجديد اليسار تنظيمات الثالث: الباب
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الخليج: في الماركسي التيار تبلور أوال:

 ذات الكويت من يقاد كان والذي لخليج١ في العرب القوميين حركة تنظيم شهد

 القيادات لعبت كما األخرى. الساحات في لحركة١ ت صيما شهدته الذي والصراع الجدل

 في دورا وبغداد والقاهرة بيروت في خحصوصا العرب القوميين حركة في الخليجية الطاليية

 الساحة على أو ككل الحركة مسوى على سواء الماركسي ثم االشتراكي الوجه بلورة

 )البحرين(، العيمي الرحمن وعبد حيدان أحد القيادات هذه ومن خاص، بشكل الخليجية

 واحد اليريكي واحد الغساني وحن اكعيمي وجعة المياحي زاهر )الكويت(، الوسمي وخالد

 االعضاء من عدد الى باالضافة )عمان( وغرهم عحسن وعلي القاضي وعبدالعزيز عبدالصحد

واليمن. العودية، المملكة من

 وقيادة لتطوير بالمبادرة اليمن في تظيمها وجهت قد العرب القوميين حركة أن ثك وال

 البريطانية، والقوات لوزه ابن الشهيد يقيادة ردفان قبائل بين تفجر الذي المسلح الصدام

 بنجاح المسلح الكفاح قادت والتي المححل( اليمفي الجنوب لحرير القومية )الجبهة لثكيل

 الكفاح معمعان في وهي القومية الجبهة شهدت وقد اإلنجيز، من االسقالل وانرعت

واليمين. اليسار يين عيفة صراعات بعده وما المسلح

 في الخيجي الحركة تنظيم لقيادة حافز القومية للجبهة المطردة لكجاحات كان وقد

 مع الحالف إلى الكويت، في مقيم ومعظمهم ظفار من العمانية بعناصرها بالدفع الكويت

 ( والقبائل الظفارية الخرية والجمعية الظفارين، الجنود نظيم أحرى ظفارية تظيمات

 لكه ،١٩٦٥ يونيو ٩ في ظفار في المسلح الكفاح وتدشين ظفار، تحرير جبهة تثكيل

 يتبلور لم القليدي والتيار اليسار بين الصراع فإن الملح الكفاح وحأة ظفار عزلة وبسبب

 المسلح الكفاح قضية أن وسنرى ،١٩٦٨ سبتمبر في حرين في للجبهة الثاني المؤتمر في إال
 مرتكزاً مثلت كما الخليج، في الحركة تنظيم في االتجاهين بين الصراع في عنصراً ثككت

 خالف وعنصر الحقاً، العربي والخليج عمان في الشعبية الورية الحركة الستراتيجية أساسياً

والسعودية. البحرين في الشيوعين التظيمين مع رئيسي
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 الحركة، في والقوعي اليساري التيارين يين واضح افراق ١٩٦٧ عام يونيو هزيمة تع
 في القيادة مركز في سواء اليارين بين حامياً جدالً شهدت فقد الخليج لساحة وبالنبة

 في أعضائها أوساط وفي والسعودية وقطر وعمان الحرين في الحركة قواعد في أو الكويت،

 التيار بلورة يكن ولم وبغداد ودمشق والقاهرة بيروت جامعات في للحركة الطالبي التنظيم
 أي من أصعب هو بل الساحة هذه في يسيراً الحركة عن مقل تنظيم في ذاته اليساري

 الحريات، من معقول قدر يوجد حيث الكويت، فباستاء عوامل، عدة بفعل أخرى.. ساحة

 وله الوافدين والعرب الكويتيين من قوية قاعدة له للحركة علنى شبه تنظيم بوجود عحت

 الساحات بعض وفي األخرى الساحات في مطارد الحركة تنظيم فيإن مساندة، مؤسسات

 اكفط، بتأثير والسيات الخميات في تثكله الجاري الخليجي المجتمع طيعة إن ضعيف،

 في أو الحكومي الجهاز في باالنخراط سواء والمعلمين للمقفين كبيرة إغراءات طياته في يحمل

 وطابع المثيخية واألنظمة القوية، االستخبارية البريطانية القبضة أن كما الخاصة. المشاريع

 في االنشقاق وجاء حديثة، سياسية تظيمات يام على تساعد لم سياسياً، المحافظ الجتمع

 النظام قبل من فقط ي عداء اليساري التيار وليواجه الوضع، هذا ليفاقم الخليج في الحركة

 اليساري النظيم والدة كانت فقد لذا والمجتمع، الثيوعي واليار العام القومي اليار من بل

 ومحفوفة عسيرة العربي(، والخليج عمان في الثعية الورية )الحركة في بمثالً للحركة

.بالمخاطر

 الحزب شهد حيث االشتراكي، العربي البعث لحزب باكبة نفسه الشيء قول يمكن

 الظيمات بعض وبرزت المركزي، الصعيد على السينات مطلع منذ فكرية ارهاصات

 قد الكبير التحول ان اال القومي. الحزب من رموزها انسلخ التي العربي المشرق في اليسارية

 القيادة طرد والذي ،١٩٦٦ العام دمشق في تنعقد الذي االسثائي القومي المؤتر في جرى
 جديد وصالح االتاسي الطرر قيادة في وشتل واضحاً يسارياً منحى واتخذ للحزب، االريخية

 في برز حيث والخليج، الجزيرة منطقة في الحزب فروع على ذلك اتعكى وقد وغرهم.

 الى باالضافة السعودية(، )في الديمقراطية والجبهة العربية، الجزيرة شرق تحرير جبهة الحرين

الحقا. ستتاوله ما وذلك عمان.. في العربي العمل حزب
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اليسارية التنظيمات ثانياً:
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والخليج عمان في الشعبية الثورية الحركة أوآل:

العريب:
 المؤتمر في العربي والخليج عمان في الشعبية الثورية الحركة تأسي عن االعالن جرى

 يوليو فهاية في فيدبي انعقد والذي الخليج في العرب القوميين حركة لفرع الثاني االسخاني

وقطر. وعمان واإلمارات والبحرين الكويت ساحات فيه وتمثلت ١٩٦٨

 فحيث األخرى، الخليج وساحات الكويتية الساحة بين تبايناً هناك أن القول ويمكن

 وترسخ الخطيب، أحد د. رأسها على تاريخية قيادة يملك الكويت في الحركة تنظيم كات

 وفي البريطاني، واالحتالل اإليراني بالخطر مهددة ساحة في وخصوصا قومي أساس على
 في الكوييين العمال وحق الوسطى، الطبقة من أساساً التغيم قاعدة وحيث مرفه مجتمع

 على مقتصراً اليساري اليار كان فقد لذا العرب. بالعمال مقارنة وسطى بقة هم الظيم

 مع فظل األساسي الظيم جم أما العمال وبعض أساساً الجامعيين الطلبة من مثقفين بضعة

 إلى أقرب كانت الظيم بنية فإن األخرى الخليج ألقاليم بالنسبة أما القومي. االتجاه

 األوضاع هذه تمح ولم وقمع، صدامية أكثر أوضاع في والعمال الصغرة البرجوازية

 استعداد هناك كان فقد لذى المتحالية، الضريات بفعل استمرارية ذات تاريخية قيادة بوجود

 من المتخرجة الجامعية الطالبية الكوادر بخدر اليساري، الخط لتبني التظيم قواعد لدى اكبر

مزدهرا. اليساري التيار كان حيث العربية، الجامعات

 الى العربية والمملكة وعمان الخليج مناطق قيادات تداعت ،١٩٦٧ يوتيو حرب بعد

 العرب القوميين لحركة العامة االمانة من عناصر اشرافى تحت بيروت في مؤتمر عقد

 عحسن يقوده كان الذي اليساري التيار مع ويالتيق حيدان( احمد كمال، )عبدالرحمن

 وحضرته (،١٩٦٧ ديسمبر ٣٠- ٢٧) ديسمبر فهاية في وذلك حواتمه وتايف ابراهيم

 الجنوب لتحرير القومية الجهة عن مثل وضم العربية، الجزيرة مناطق مخلف من قيادات
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 حاداً صراعاً ويشهد األشطل(، )عبداللة االستقالل على حصل قد لتوه كان الذي ايمني

اسعاعيل(. عبدالفتاح / الشعي )قحطان التيارين بين آنذاك

 لمناقشة االفحاح جلسة تخصيص "تم انه الى االجتماع ذلك عن الصادر التقرير يشير

رايه. عن مندوب كل فيها أعرب العربية والجزيرة الخليج حول عامة

 التي االوتوقراطية الطريقة عن رضاهم عدم تزايد عن المندوبون كثف المناقشات واثناء

 مرثحها بفرض الكويت فرع قيادة المندوبين أحد واقهم الحركة. شؤون الكويت ما4 تسير

 من العماي المندوب اشتكى وقد المعنيين. األغضاء موافقة دون المناطق بعض على للقيادة

 ثورية منطقة عن مسؤولة هي البرجوازية االجتماعية بخلفيتها الكويت في "القيادة كون

كمنة".

 عندما الباقيين، رفاقه وبين المؤتمر في الكويتي المدوب بين الرأي في خالف حصل وقد

 جوى في األول شكك فيما الخليج، منطقة في الحركة استراتيجية لمعالجة النقاش تحول

 من استراتيجتا نتمد أن يجب أنه" على اآلخرون أصر المقترحة، المسلح الضال استراتيجية

 ضد الوطني للتحرر نضال األساس في وأنه واحد، نضال هو خليج ا في الضال ان اعتبار

 انظمة وراء والمتخفية مع، المتحالفة البريطانية لالمبرياية والسياسي العسكري الوجود

 المواجهة حتمية هنا ومن المضادة. والثورة الطبقي االستغالل قوى وجيع الورقية الشيوخ

المحية" وقواها باالمبريالية الهزية إللحاق الملحة

 اتخاذ الخليج في الحركة على يفي حين في بأنه القائل الرأي المندوبين معظم تبفى وقد
 تماماً مالئمة أكثر هي عمان في السياسية الظروف فإن االستراتيجية، لحقيق الخطوات

(.١لظفار.") المجاورة المنطقة في بدأت قد الثورة وأن خاصة لتنفيذها

التالي: النحو على المطقة، تلك في الحركة تعيثها ، ا االزمة المؤتمر شخص

 او البريطالي االستعمار ضد الصراع ادارة على قادرة محلية قيادات وجود عدم — ١

الحاكمة.. االنظمة

والضالي. النظيمي العمل مجموع قيادة على الكويت قيادة قدرة عدم — ٢

 تنظيم على وانعكاساته الجنوبي اليمن في القومية الجبهة تقوده الذي الوضع تنامي — ٣

 التي التحديات لمواجهة الحركة دور تفعيل الى القومية الجبهة وحاجة المنطقة، عموم في الحركة

الجنوبي. اليمن تواجه قد

 الصراع من المطقة تلك في القيادات مواقف معرفة الى الحركة مركز حاجة — ٤

 المتنامي اليساري التيار وبين للحركة التاريخية القيادة في الممثل اليمين بين آنذاك الدائر الكبير
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 نحازا المؤتمر في لمثلها كان حيث القومية للجبهة باكسبة الحال وكذلك الحركة، عموم في

اليسار. الى

 في تكمن أهميته ان اال االول، المؤتمر في دارت التي النقاشات اهمية من وبالرغم

وأهمها: ما4 خرج التي العنظيمية القرارات

 المملكة وضع خصوصيات االعتبار بعين االخذ مع موحدة، المنطقة اعتبار - ١

 وفكتبين مركزيتين لجنيتن تثكيل فرض بما ثانية. جهة من المناطق وبقية جهة من السعودية

اآلخر. الطرف اجتماعات حضور صالحيات منهما لكل اعطى سياسين،

العالقات مسألة في مناسباً يراه ما حب بالصرف منهما لكل صالحيات اعطى_ ٢

 التي التاريخية القيادة مع يواجهها التي االشكاليات حل الى باالضافة الداخلية، التنظيمية

الكويت. قيادة مثكتها

 من مركزية لجنة تثكيل تم حيث الخيج، مناطق لوضعية خاصا اهتماماً ابدى - ٣

 سياسي مكتب تثكيل الى اضافة اشهر، ستة كل دورياً تجتمع مطقة، كل من عضوين

 خصوصية مع عمان، ساحل قطر، البحرين، )الكويت، مطقة كل عن واحد مثل يحضره
 دورياً يجتمع ثخص(، من أكثر حضور باالمكان كان حيث وعمان الداخل عمان في الوضع

شهرين)*(- كل

 التفيذية اللجة اتخذت ،١٩٦٨ يوليو حتى ١٩٦٧ ديسمر من الممتدة الفترة خالل
 واعطاء الحركة بجل عليه( اليسار ليطرة )نظراً االريخي قرارها العرب القوميين لحركة

 العناصر دفع ما وتميات. تظيمية ترتيبات من تراه ما باتخاذ الماطق لقيادات صالحيات

امثالي. مؤتمر عقد باتجاه الدفع الى الخليجية القيادية

 انعكت الفلسطينية الساحة في التيارين بين حادة صراعات جرت الفترة تلك وخالل

 للجبهة قيادية عناصر هناك كانت حيث قطر، وخاصة الخليجية الماطق بعض أوضاع على

 دورها الى باالضافة ،قطر فرع قيادة في بفعالية تهم دلل( جورج يونس، أحد )ابو الثعبية

الداخلية. الثقيفية الحزبية اكشرة اصدار عن مسؤولة قطر ساحة كانت حيث الخليجي

 ان واضحاً وكان خليجياً، ويعك محتدماً المركزي الصراع كان الفترة تلك ومحالل

 اليساري باالتجاه التظيم دفة تحويل في األساسي الدور تلعب والحرينية العماتية العناصر

العيمي( عبدالرحن حميدان، احد المياحي، )زاهر

 فقد ،١٩٦٨ يوليو في الخليج، في الحركة لتظيم االسائي مؤتمر عقد فعندما هنا من

 مندوبو مثله الذي واالتجاه الكويت مندوب مثله الذي االتجاه متضاربان، اتجاهان هناك كان
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 لتدني نظراً القضايا من الكثير في القطري المندوب مواقف تأرجحت بينما وعمان، الحرين

المطقة. تلك في االيديولوجي الوعي

: مايلي المؤتمر عن الصادر التقرير في وجاء

 مؤتمر انعقاد طلب دعوة على وبناء ١٩٦٨ )تموز( يوليو ٢١- ١٩بين ما الفترة "في

 سر واستراض الخليج منطقة في الراهنة االوضاع لمناقشة منطقةعمان من ي اسخنائ قطري

 موحد وايديولوجي استراتيجي التزام من تقرر وما بروت في االول المؤتمر انعقاد منذ العمل

 وقد وعمان.. وقطر والبحرين الكويت عن مندوبين بحضور المؤتمر انعقد الساحات.. بكافة
التالي: الثكل على سيرالمؤتمراالسكانى ألعمالجدوالً عمان مندوب عرض

واالستراتيجية االيديولوجية المطلقات عند وقفة — ١

الجديد. القيادي الثكل تجاه والموقف السياسي تجربةالمكتب اتعراض - ٢

القادمة. الفترة طيلة العمل ستحكم التي للنظيمية الخطوط - ٣

للحزب الداخلي النظام مثروع مناقشة - ٤

العملية للترتيبات جلة - ٥

 اجتماعاً يعتبر وهل االجتماع هذا بوية الكويت وفد من تحفظات هناك كان وقد

 اعتباره على باالجماع المندوبن وافق اآلراء تبادل وبعد اسخنائي، مؤتمر او السياسي للصكب

التالية: للحيثيات مؤترا

 ابدت وإغا ،الماطق تعترض ولم فترة منذ المؤتمر هذا لعقد وجهت قد الدعوة ان - ١

المؤتر. لهذا االعداد في االعتبار بعين أخذت التي المالحظات بعض

 المناطق موافقة بعد وألغي يوليو ٤ يوم السياسي المكتب عقد المفروض من كان - ٢

المؤتمر. علىهذا

وفهائي. سريع بثكل فيها البت الى تحتاج والتي المعلقة االمور من العديد هناك -أن٣

 بحيث جوهرية االسخائي للمؤتمر الحضرية اللجة أعدقا التي القضايا طبيعة إن -٤

المؤتمر:, غير فيها تبت ان سلطة ألي يحق ال

 )الماركية الطرة المسألة من المندوبين وموقف دارت التي المناقشات التقرير واستعرض

 والى ، الكويت مندوب مع أشده على الخالف كان حيث المسلح، الكفاح ومسألة اللينينية(

 سبعة المؤتمر وانتخب االعمال جدول على البنود بقية ناقش كما قطر.. مندوب مع ما حد
 للتسمية وباكبة االجتماع، حضروا عضواً عثر ثمانية بين من السياسي للمكب أعضاء

متفرقات: باي في التقرير في جاء حيث
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 االتمال ذستطيع حتى المطقة في الظيم اسم تغير ضرورة األعضاء أحد طرح-١"

 األخوة أحد أبدى وقد للجميع. هويتنا تتضح وحتى االخرى واالحزاب االشتراكية بالدول

 وتعميق الجهاز مجموع في المفاهيم هذه تجيد وضرورة المرحلة هذه في االسم تغير ,اهمية عدم

 حال وفي جديدة، ثورية مواقع الى الفعلى االنتقال وفي االولى، بالدرجة االيديولوجي الخط

 خطا يحدد عمل ميثاق خالل من هويتنا توضيح الممكن فمن االشراكية بالدول اتمالغا

 الفرصة تتاح حتى األخيرة النظر وجهة على االخوة وافق وقد واالستراتيجي. االيديولوجي

(. المتقبل") في مناقثتها الظيم أعضاء لمجموع

 فاتخذ ، جديد اسم عن االعالن الى حاجة وجد ذلك، بعد السياسي، المكتب ان ويبدو
 اعلن ، هاماً سياسياً بياناً السياسي المكب اصدر ،١٩٦٩ العام مطلع وفي بذلك، قراراً

 الحرية مجلة نشرته العربي( والخيج عمان في الثعبية الثورية )الحركة الجديدة التسمية عن

فيه: جاء للحركة، اليساري اليار الحال لسان كانت التي البعروتية

 نقدية وقفة لقف وعمان الخليج هنطقة في الوطنية الفصائل حدى١ باعتبارها حركتنا "ان

 ال اذ الجماهر أمام مفتوحة ذاتية نقدية وقفة السابقة.. ومونا الذاتية أوضاعها تجاه صارمة

 بالصراع ترتبط ال التي الصراعات و المغلقة السرية القرارات الى الورية للحركات حاجة

 االقض فان ولذا المستغلة.. والطقية االسعمارية القوى مجابهة في الواقع أرض على الدائر

 المتالحقة والتطورات منها نحن التي الوطنية الفصيلة هذه ظله في تعيث كانت الذي الكبر

 من رافقه وما األخير، مؤتمرنا وخاصة األخيرة، وقفاتنا حمته والتي صفوفها في جرت التي

 ضمن حتى مطالبة فصيكتا من جعلت ونضالية وتنظيمية عملية وترتيبات ثورية قرارات

 من الكثر في هويتها تحدد وأن المواقف، من الكثر في تحم أن العرب القوميين حركة

(.٥تحتويها") التي التناقضات ضمن الحركة، بمذه السابقة وعالقاقا ارتباطاتها

البيان: في جاء الفصيل، الجديدلهذا الوضع الى اشارته معرض وفي

 تتلخص والتي مبررة وال مفهومة الغير الحزبية االنشقاقات طريقة على األمر نجابه لم "إننا

 حول نقدية وقفة فصيكا لذافقدمارت و تنظيمية، انثقاقات عملية بمجرد األخر، في

 خالل من والتتظيمية االيديولوجية تحواللها تعزيز وكيفية وعالقاتها المطقة في الذاتية أوضاعنا

 السابقة، والممارسات الميرة لكل شاملة نقدية مراجعة وعملية السياسية، والمواقف الممارسة

 الكويت قيادة في حينها في والمتمثلة لخطقتا، خاصة البرجوازية القيادات فيها أدينت تي وال

 كل في المشالي المقير البرجوازي الفكر وسيادة المطقة لكل القيادي المركز بمثابة كانت التي

 المعتمدة وغر والبرجوازية، الخنوعة االصالحية السياسية المارسات خاصة أدينت كما المطقة

 الكويت في الفرع مجمل توقيف قرار اتخاذ الى أدى الذي االمر الكويت لفرع الجماهير على
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 وقطع صفوفنا من ورفضها ،خاص بثكل قيادته وادانة تظيمنا الى انتمائه وعن العمل عن

(.٦.") بما. كلصلة

البيان: واضاف
األخير: المؤتمر في فائياً وبلورقا عززقا التالية بالقضايا فصيلتنا الزمت »لقد

 كدليل العلمي االشتراكي بالمهج فصيلتنا تلتزم االيديولوجي: الصعيد على - ١
 جميع كضال الثورية الجربة وأغتها بلورقا التي النتائج إلحدى تجسيداً وذلك نظري،

 أنواع جيع وتصفية االشترأكي التحرروبناءالمجتمع طريق في بنجاح سارت التي الثعوب

 فهما.. من وقريب حي ملوس بثكل العربية مطقتا في النضال مسيرة وأكدقا االسماد،

 ثورية نظرية يمتلك ثوري، حزب دون ثوري نضال ا أنه في تتلخص التي اكتيجة تلك

 المواضيع من ي النظرية موضوع بأن تام وباقتاع الممارسة حيز في يومياً ويضعها واضحة

 ايديولوجي موقف بدون إنه زائد، كمالي كثيء ومعاملته تجاهله، أو عنه االسغاء يمكن التي

 أو طبقية قوى من الفاعلة القوى وأوضاع المجتمع أوضاع يحددمحاكمة واضح نظري

 ولمصلحة الثورة؟ تنبثق من ارادة عن طريقها. للثورة ويرسم وسياسية اقتصادية مؤسات

 العامل يلعبه الذي وما الموضوعية الشروط أي وتصاعدها غوها وشروط ؟ من وضد من؟

 أي تسعطيع ال التي االس من ذلك وغر يلعبه، أن بامكانه يس الذي وما فيها، الذاني

له." تطمح الذي الدور لعب على قادرة الوقت نفس في وتبقى تفتقده أن ثورية فصيلة

والتزامنا: تحليكا وفق التالية األس على استراتيجتا تبفى - "ب

 االحتكارية للقوى األساسية الحلقات احدى والخليج عمان منطقة تثكل - ١

 وقد واسثمارات، بترولية من ضخمة ومرتكزات مصاح لالسعمار إن العالم، في واالمبريالية

 منطقتا ثروات نهب على تقوم وهي الماضي، القرن منذ منطقتا في المصاح هذه عشعشت

 بدأت التي االمريكية وخاصة العالمية، للرأسالية تابعاً وسوقا متخلفة منطقة وابقاءها الطيعية،

 مركز الى يوم بعد يوماً تحول بالدنا أن . األخيرة الفترة في وخاصة فيها المرموق المركز تححل

 البرجوازين من متازة طبقة مع بالتعاون للتصريف ووقا العالمية لالحتكارات

 وسالمة متقبل وضد المطقة في المحرومة جماهيرنا حساب على )التجاريين( الكومبرادوريين

منطقحتا.

 على وثيق تحالف الحاكمة االقطاعية والقوى االستعمار بين القائم التحالف ان -٢

 وبين محليا منه والمعذدين واالستغالل الخلف واقع بين ودائم متين مصلحى ارتباط

 باستمرار له ويخطط يرسم لمعاظل الحديث السياسي الوضع ان الواقع وفي االستعمار.

 مثاريعه المعمر بحراب المحمين (٠٠)" جيع قبل من المطلقة والبعية االستعمار قبل من
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 المدقع الفقر في وابقاءها بالدنا جاهر اسغالل على المنية المشركة، المصلحة لتأمين وأحالفه

 ومطامح آمال ضد صراعهم في وقاعدة للمستعمرين مزرعة بالدنا والبقاء والبؤس والخلف

واالشتراكية. التحرر في الشعوب

 فيها وتوزع ككل فطقتا مسوى على وتنفذ ترسم االسعمارية السياسة ج-ان

 االمارات اتحاد من المطروحةابتداءا المخططات اسبعاد يمكن وال المحلية، القوى لجميع األدوار

 وأداتا المبيتة بالخطة واستمراراً طارق. وأداقا السورية العمانية المملكة بخطة مروراً المزيف

 باسم مرة كل العمل يعاودون زالوا ال الذين عمان في األئمة خطة أو الحارثي، محمد أحد

جديدة. وخطة جديد

 أجل من النضال بمرحلة تمر مطقتا أن وجدنا المطقة وضع تحليل خالل من-"د

 أشكاله بشتى االستعمار وجود وانهاء )..( الرجعيات حكم باقالع وذلك الوطني، تحررها

والحديث. القديم

 قوى من المقابلة والمخططات النضال، من طويلة بمرحلة منطقتا مرت لقد ه-

 التحرري نضالها من جديدة مرحلة أعتاب على باكملها تطل أصبحت ميث المضادة، اكورة

 واحدة استراتيجية خطة وتحكمه وعرضها المطقة طول على عترابط استرايجي مخط يرتبط

الوطني. الحرر معركة معمعان في كلها يضعها

 عبر المرور بالضرورة يعني أصح مطقتا في الوطني التحرر مهام انجاز أن كما - و

 الرجعية والطبقات االستعمار عف على للرد المضطهدة الجماهر عبرتظيم أي العورة..

 االضطهاد وضع استمرار فرض الى يهدف والذي المظم، — الغين بكر - المسغلة

الجماهر. على والتخلف واالسعمار

 جديدة بمرحلة تمر العربي الوطن كل في العرب القوميين حركة أن يضمن تحليدا "ان

 كل على متفاوتة موضوعية أوضاع وأمام اوضاعاًمفاوتة، تعيش الماضية الفترة جعلهافي

 مجمل مع عالقاتا وكذلك مارساقا وشكل ايوري وخطها مواقعها تحسم أن فيها فصيلة

 المركزية العالقات كانت حيث الماضية الفترة طلة فصيكتا فعكه ما وهذا الوطية، القوى

 جيع في للحم يؤهلها ال وع في هي أو وغائبة منفردة أما العرب القوميين حركة ضمن

(.٧تصادم.) أو تعارض دوغا القضايا

 األوضاع على "نظرة بعنوان الشورية للحركة سياسي تقرير صدر ١٩٧٠ مطلع وفي

 على الخليج منطقة في الحاصلة التطورات والحليل بالعرض تناول العربي" الخليج في العامة

 اتحاد إلقامة المبذولة والجهود١٩٧١ العام بنهاية الخليج من البريطاني االنسحاب خطة ضوء

فيه: جاء ما وأهم والبحرين، وقطر البع عمان ساحل إمارات يضم الخليج في تساعي
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 بالثروات العالم في األغفى المطقة يجر بوصفه التساعي االتحاد إقامة مخطط إدانة -١"

االستعمار. لمصلحة النفطية

 لسرقة تبذخا التي والمحاوالت والمسكري( والراسبي )األمامة األخرى القوى إدانة -٢

 ضمان يمكن للعمل قيادقا خالل من التي الوحيدة ثفسها الثورية الحركة وترى الثورة

والثوري. المستقل تطورها

 وق والبروليتارية الفقيرة الجماهير بقوى المسلح النضال تفجير لمهمة التصدي -٣

.8"» اإلمبريالي. المخطط وإفشال المضادة الشورة قوى علىجميع الطريق

 الخطر لفهم "كيف بعنوان ١٩٧٠ أوائل في مهمة دراسة الثورة الحركة اصدرت

 اقراب مع الحليجية واألنظمة الشاه ين العالقات لتزايد مفهومها لعرض كرسته اإليراني"

 بعد لما الرجعي اإلمبريالي المخطط لفيذ تفيذها الجاري والترتيبات البريطاني، االلسحاب

 للخطر جديدا مفهوما الثورية الحركة طرحت الكراس هذا وفي البريطانى، االلسحاب
 تسميهم من تعتبر الحركة كانت لقد ايقيدي. الحركة مفهوم عن تماهاً يخلف اإليراي

 الحركة مفهوم أما خامسي، طابور هم اإليرانيين وأن األساسي الخطر بأنهم اإليرانيين المللين

 اإليراني ابظام وأن أساساً إمبريالي هو الحطر أن يعتبر طبقي، فهم من فينطلق الشعبية الهورية

 النظام مع إمبريالي تواطئ هناك وأن لها، شرطي بمثابة فإنه المطقة في عسكرية قوة أقوى كونه

 بذلك مناقضة المنطقة في األساس هو الطقي االنقسام إن الخليج. وحكام والسعودي اإليراني

 أن واالكيد عربي فارسي الحليج في الصراع بان اتجاهاتمم بمختلف القوميين أطروحات

 ظاهرة الدراسة وحللت القومية، انتماءاقم بمختلف الكادحين حزب هي الثورية الحركة

 النفط، بلدان وجاذبية الفئة لهذه الشديد الفقر من نابعة كوفا المنطقة إلى اإليرانية الهجرة

 إضرابات ككاسري الفطية والشركات االسعمار قبل من استغاللهم يجري لكنه
 حزب موقف الدراسة انقدت الصدد هذا وفي قط، كمخلب اإليراي النظام ويتخدمهم

 تقرير بحق ايمانه وعدم البحرين تبعية يادعاء اإليرانية البرجوازية للتطلعات تاييده في توده

 العربية الجماهير صفوف في الشوفينية المواقف الدراسة أدانت الوقت ذات وفي المصير.

 في البديل وطرح لها، الصدي مسؤولية عاتقها على ووضعت القومية واألقليات واإليرانية

 وأكدت صفوفها، ي والحريض التظيمي والعمل الطقية الجمعات هذه على االنفتاح

 تبعات تحمل في للمساهمة ودفعهم خاص يشكل والعمال الفقراء اإليرانيين تنظيم ضرورة

 واكدت تجزأ، ال العالم في الشورة أن إذ مشترك، نضال هو الذي التحرري طني الو النضال

ر١طاي> حليف كونا اإليرانية الثورية والقوى توده حزب مع حوار فتح ضرورة على
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 مطلع في الثورية والحركة تودة حزب عن مندوبين بين لقاء فقدتم التوجه، لهذا وترجة

فيه: جاء مشترك، بيان وصدر ١٩٧١ العام

 مؤامرات فيها تؤثر أن يمكن ال كفاحية وحدة تربطهما وااليراني العربي الثعب "ان

 يؤيد كما الثعبية الثورية الحركة نضال يؤيد الثيوعي الحزب أن وعمالئهم. مبرياليةاال

 الوطنية والجبهة المححل العربي الخليج لحرير الثعبية الجبهة تخوضه الذي الملح الكفاح

 الذي النضال تؤيد الثعبية الثورية الحركة ان كما العربي. والخليج عمان لتحرير الديمقراطية

 الرجعية والحكومة االمبريالية ضد )توده( الثيوعي حزبه بياده االيراني الثعب يخوضه

 الثعبين نضال لوحدة ومساندقما دعمهما يؤكدان كما ايران، شاه رأسها وعلى المطلقة

(.١٠وااليراني") العربي

 كافية زمنية فترة مرور وبعد اآلن الوثائق من تبعه وما المؤتمر لقرارات المتأنية اكظرة إن

 كانوا الذين الجامعات وخريجي المقف للثباب الثوري الحماس أن لنا تظهر موضوعي لقيدم

 وقيادقا. للحركة كفكر انتقدوها التي الطوباوية في وقعوا والذين التظيم قيادة رأس على

يلي: ما إلى ذلك في االستياد ويمكن

 تتصدى كانت التي الساحة في القوى لجميع كبديل نفسها اكورية الحركة طرحت -١

 اعتبرقم أو مواجهتهم، في نفها ووضعت عمان، في السالطيني والحكم البريطاني لالسعمار

المضادة. الثورة قوى من

 تصنيف إلى ذلك في واالستناد متمايزة طبقات إلى قرياً الخيجي المجتمع تقيم -٢

 تثكيل في العوامل أحد هو الطبقي العامل أن والحقيقة المضادة. الشورة وقوى اكورة قوى

 والقبلي واإلقليمي القومي االنتماء عوامل جانب إلى السياسي واالنحياز والوالء الوعي

والعائلي..الخ. والمذهي

 فعالياته أو وتياراته المحافظ اإلرث وخصوصاً اإلسالمي، التاريخي اإلرث تجاهل - ٣

الوطنية.

 وفيها المقلة فالكويت متطابقة، وكأنها المتفاوتة الخليج بلدان أوضاع مع التعاطي -٤
 دوراً يلعب الذي المتخب، األمة مجدلس فوجود الحريات. من معقوالً هامشاً يوفر ليبرالي نظام

 مع تناقض ال خارجية، سياسة ولها واقع كأمر واألحزاب نقابات ا4و بمجمله، إيجابياً

 حاية ظل في الوسطى القرون في تعيث كانت التي عمان سلطة مثل مثلها القومية، المصلحة
 لعمان تحرير حرب إلى تطويرها يمكن الجوبي، إقليمها في مندلعة حرباً وتثهد بريطانية،

 الخليج حكام جيع تأليب في أسهم وقد واضحا، سياسياً خطأ كان ذلك أن شك ال كلها.
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 واليق بل بينهم، فيما النيق على وحفزهم بمجملها الوطنية والحركة الثورية الحركة ضد

إيران. غريمتهم هع

 ابضاالت خوض دون الملح الكفاح إلى القفز في المراحل حرق سياسة - ٥

 في راجت التي الغوار حرب أو الثورية البؤرة نظرية تتبنى ذلك في وهي والنقابية، السياسية

غيفارا. وتجربة الكوبية الثورة تأثير وهج تحت البعيات بداية

 مواجهة في الجماهيرية القاعدة إلى يفتقد نخبوي تنظيم هو الثورية الحركة تنظيم إن - ٦

الجماهيري. للعمل بديالً السري العمل الى وتوجه واللطة، الجمع

 والجماهر، الثورة لقضية له حدود ال الذي واإلخالص الحسنة النوايا عن اكظر وبغض

 إلى الداخل عمان في الثورية البؤرة تفجر خطة تحولت فقد واالمتيازات، بالغى والضحية

 الوار كان فقد تفهمها حتى وال الجماهير بدعم ال المحاولة تحض لم حيث كارثية، مغامرة

تحريرها. يريدون التي الجماهر عن بمعزل

 جزء بأفا جيعاً ووصمتها الخليج، في الجارية الحوالت الشورية الحركة تدرك م-٧

 وهنح البريطاي فاالنسحاب إيجابيات. من بعضها يحمله عما اكظر بغض استعماري مخطط من

 قابوس ومجيء تساعي، اتحاد تثكيل ومحاولة السابقة، للمحميات قصوره رغم االسقالل

 ذلك ورغم استعمارية. مؤامرات باالساس كانت كلها تيمور بن سعيد الظالمى أبيه محل

 والتحوالت المحية النضاالت تحديات على رداً جاءت أفا باالعتبار األخذ يتوجب فانه

 للشعوب المصر تقرير وحق االستعمار تصفية حيث من والعالم العربي الوطن في الجارية

المطلوب. والتحديث

 في والقدمية الوطنية القوى جميع تحالف ضرورة عن الجميل الكالم من بالرغم — ٨

 أخطر اتخذت الحركة فإن الخليج، في والعربية اإليرانية التقدمية القوى وتحالف بل الخليج

 الوطنية القوى مشاركة دون الداخل عمان في الملح الكفاح تفجر ذلك في يما القرارات

 تقودهما تظيمين على وظفار الداخل لعمان الثورة أداة توحيد اقصر ثم ومن األخرى.

 في الحالين كال في وفثلت الديقراطية( والجبهة الثعية )الجبهة وهما الثعبية الثورية الحركة

 وعندما عمان، ساحل في والحزب الحركة بين مطولة حوارات )جرت العمل حزب إشراك

 الى االنقال العمل حزب قيادة من طلب السلطة، الى االنتقال للحركة السياسي المكتب قرر

 الحركة قيادة ثملت التي االعتقاالت حلة نتيجة تعرقل الذي الحوار الستكمال الداخل عمان

 ساحة في بذلت التي الجهود اسجنينا اذا رصيدها، لها وطنية عماية وثخصيات الثورية(

 فهاية في برزت التي القومية االصول ذات اليسارية الفصائل من عدد لتوحيد ابحرين

الخليج(. تحرير جبهة العربية، الجزيرة شرق تحرير )جبهة اليات
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 وانفجار الداخل، عمان في وتطويره الملح الكفاح تفجر في اإلخفاق ثكل - ٩

 إثر التدريجي وانحسارها دموية، بصراعات )ظفار( المحتل العربي الخليج لحرير الشعبية الجبهة
 واسترايجيها برامجها لمراجعة الحقا مدخالً ١٩٧٠ يويو ٢٦في السلطة إلى قابوس مجيء

ذلك. على سنوات اربع قرابة بعد السياسي، وخطها وشعاراقا،

 في الديمقراطية الوطنية الجبهة بقيادة الداخل عمان في الملحة الورة تفجر فشل بعد

 الثعبية والجبهة الوطنية الجبهة توحيد إلي الثورة الحركة جهود توجهت العربي والخليج عمان
الحقا. سنسعرضه ما وهو المحتل، العربي الخليج لحرير

 الثورية للحركة الثالث المؤتمر عقد الى السياسي المكتب دعا ،١٩٧٠ العام فهاية في

 سعيد باللطان واالطاحة الداخل عمان في الملح العمل فثل بعد المؤتمر عقد وتم الثعبية،

 عمان من السياسي المكتب اعضاء من العديد كان وقد قابوس، بابنه واسبداله تيمور بن

فيه: جاء حيث اعماله عن ختامي تقرير المؤتمر عن وصدر السجن، في الداخل

 اكصف في العربي والخليج عمان في الثعبية الورية للحركة الثالث العام المؤتمر "عقد

 القضايا المؤتمر استعرض وقد المناطق، عن مندوبون حضره وقد ،١٩٧٠ منعام الثاني

 األعمال جدول ضوء على منطقتا في الراهنة وتطوراته العمل سر تعترض التي والمشاكل

التالي:

المطقة. في واالجتماعية واالقعادة السياسية األوضاع — ١

الضاية. الماضية الفترة في الحركة مسرة - ٢

الداخلية. الحزبية اللوائح - ٣

. (١١ومهماتنا) الراهنة المرحلة - ٤

 اكنهي القرير سجل حيث السياسي المكب مارسات ضد شديداً النقد وكان

يلي: ما المؤتمر الصادرعن

 التناقض عن تعبر المطقة عموم في حركتنا فصائل تعيثها التي السظيمية االوضاع ان "

 اللينينية للماركية تبيها قبل الحركة ابعتها التي الصغرة البرجوازية األفكار بين الحاصل

 في الوطنية الحركة وسط وبعنف طريقها تشق ان تحاول التي اللينينية الماركسية االفكار وبين

 عبرت التي والساقطات والكات الهزات من العديد حركتنا شهدت وقد الساحة. عموم

 للوقت االمر تحسم لم ولكها الصغر البرجوازي للفكر الهزائم من مزيد عن باستمرار

اللينينية. .كسيةالمار والممارسة الفكر لسيادة الحاضر
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 الداحية والناقضات انبثاقه وكيفية السياسي المكب تجربة أمام مطوالً المؤتمر وقف لقد

 تماماً الواضح من وكان الساحة. في حرككنا في العمل مجمل قيادة عن عجزاً جعلته التي القاتلة

 ي يجد لم لحقيقه نطمح الذي الوعي والحول حركتنا تشهده الذي الفكري الصراع أن

 الى خطوات االمور ودفع بجرأة االمور طرح عل القادرة الثجاعة العناصر السياسي المكتب

 على المغبرة البرجوازية االفكار وهزيمة اللينينية الماركية االفكار انتصار لحقيق االمام

 قد واالساسية المركزية القضية هذه حم على قدرته عدم أن كما والممارسة. النظرية صعيد

الصغر. البرجوازي والغرور واالرتجال والعفوية االنتهازية ألمراض فريسة جعله

 المكتب اعضاء عالقات في تجلى السياسي المكتب ساد الذي االنتهازية مرض ان

 القوى مع العالقات مجال في خاصة العملية ممارسالهم طريقة وفي البعض بعضهم مع السياسي

المطقة. في بالحركة ارتبطت التي الطقية

 المطلوبة والبرامج المناطق لمتابعة الشديد االهمال في واالرتجال العفوية أمراض وتجلت

 عالقاننا وفي مبرمج تخطيط أي االموردون تسيعر وطريقة الجهاز، لعموم المركزي والثقيف

والدولية. والعربية المحلية الوطية القوى مع

 في الثورة مرة الى ونظرتنا اكضالي عمكا في الصغرة البرجوازية االمراض وتجلت

 الى ونظرتتا العربي والخليج عمان لحرير الديمقراطية الوطية للجبهة عمكا وطريقة المطقة

االخرى. الوطية القوى

 عن صادقاً تعبيراً كان للحركة العمل مجمل قيادة في السياسي المكب عمل طريقة ان

 كل رغم االساسية بالدرجة العمية الممارسة صعيد على الصغرة البرجوازية األفكار سيادة

 لدى اليمينية االنتهازية وعن العمل في اليسارية الصبيانية عن عبرت التي اللفظية العتريات

(.١٢السياسي.") المكب أعضاء بعض

 انه اال الماطق عمل سادت التي الظواهر من للكثر المؤتمر وادانة تخكة من وبالرغم

 االولى اللحظات من عكرية بمزيمة الحركة منيت حيث الداخل، عمان تجربة امام توقف

 في العمل قيادات عقدت االسخائي المؤتمر "فبعد التقرير: في جاء حيث العكرية، للعمليات
 من قدر اكبر ادخال الضروري من وكان النضالية وطرقها اساليبها حدد حزبياً مؤتمراً عمان

 كانت وقد المطقة. في المسلح الكفاح لفجر للتحضر الداخل عمان الى والعناصر المواد

 للفهم تفقد لكنها اللييني الماركي بالفكر التزمت التي العناصر من غابيتها في العناصر هذه

 في تردد نصوص الى واللينينية الماركسية المقوالت وتحولت ، الفكر لهذا الواعي الديالكيكي

 عمان داخل المجتمع معرة لحليل استخدامها على قدرة ودون لها تام وعي دون الحلقات

 التحضر على عمكا اقتصر لقد الساحة. في الموجودة الطقية للقوى تفصيلية خريطة ورسم
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 الغوار.. لحرب الكيكية االساليب الملحة، بالبؤرة للثورة اعداد - غيفارية بطريقة للثورة
 متزايداً وتوجها المناطق بعض في الحلقات عقلية من غط أيضاً رافقه قد الفكير هذا ان غير

 طرق في الداخل في عملنا سار ولقد الداخل، عمان مجتمع في الفقرة والطبقات للعناصر
 تعقيد في أساسياً دوراً واالسلحة الموين قضية لعبت حيث كثية أحياناً ومتعرجة مقطعة

 غر حزبي مؤتمر عقد الرفاق اقترح االشكاالت هذه من جزء حل وبعد االمور، من العليد

 في الساحل في المتواجدة القيادات حضرته موسع اجتماع عقد ارتأى السياسي المكتب ان

 لجة تثكيل االجتماع نيجة من وكان السياسي المكتب اعضاء الى باالضافة ١٩٦٩فهاية

 أعماله في السياسي المكتب ومساعدة العض بعضها المناطق ربط مهمتها من كان التي التظيم

 المؤتمو لعقد لكحضر بمسؤولياقا تلتزم لم اللجة أن غر اثهر ثالثة خالل للمؤتمر والحضر
 الموعدأثراً ذلك عقدالؤتمرفي لعدم وقدكان االمورتسيربثكلهاالسابق. تركت وبااللي

 الداخل عمان في تجربتنا وضحت ولقد ذلك. بعد مؤتمرها بعقد قراراً الداخل اتخاذ في

المرحلة: هذه في طرحها من بد ال التي التائج من مللة

 حددها والتي الغيفارية بالطريقة المسلحة البؤرة على تنص التي المقولة بطالن - ١

دويريه.

 شاملة خطة ضمن المسلح الكفاح وضع وضرورة المتزايد الحزب دور -أهمية٢

 الريف وفي المجتمع في الكادحة للطقات اكضالية االشكال كل مع تترافق اثوري للعمل

والمدينة.

 والرعوية الزراعية والمجتمعات القرى هذه الى التتمي العناصرالتي قدرة عدم — ٣

 وابناء المئطقة ابناء من كوادر خلق الضروري ومن الجماهير. توعية أو الثورة تفجر على

للورة. االعداد فترة في جاهيرهم وسط البثى من ليتمكوا القبائل

 االوضاع لمجمل واسعة ودراسة عميق تفكع يصحبه أن يحب الورة تفجير ان - ٤

الثورية. الخطوة هذه تفرعن التي والنتائج المصارعة والقوى الراهنة

 الرفاق بعض فبعدعجيء القاتلة االخطاء من بللة الداخل عمان في الرفاق ارتكب لقد

 الضياع من فترة وعاشوا معين برنامج أي لهم يوضع لم فلطين، ومن ظفار من التدريب من

 والذاتية الموضوعية الظروف كل القاط على قادرة تكن لم العناصر هذه أن كما والخبط

 االشكال هذا لحل مؤتمراً الداخل عمان قيادات عقدت وقد الداخل. في العمل يعيثها التي

 الوطنية الجيهة باتشاء قراراً الحزبي المؤتمر هذا اتخذ وقد الداخل في المتراكمة االمور ولحم

التالية: االخطاء مرتكبين العربي والخليج عمان لحرير الديمقراطية

٨٨



 مجب التي السياسية والقوى المجتمع في الطبقية العالقات لمجمل الحقيقي الفهم عدم - ١

التحررالوطني. مرحلة معهافي التحالف تستطيع وطنية ادراجهاكقوى

 واحتقار واكخبوية العصبوية العقلية عن يعبر ما الثورة بتفجر واالستئثار الغرور - ٢

الالثورية. التنظيمية االرتباطات من العديد فرض وبالتالي وإهمالها االخرى الوطنية القوى

 وسيادة الثعبية العصابات لحرب الخاطيء والفهم العكري العمل في االرتجال - ٣

المؤتر. في العكري العمل طرائق في دوبريه أفكار

 وعدم المناطق كل وتجاهل التنظيمية الحزبية القواعد البسط التام التجاهل - ٤

العمل. خطوات على واطالعها والمناطق السياسي المكتب استشارة

 حيث محضة حزية واجهة الى الجهة وتحويل الوطنية، الجهة لمقولة الخاطيء الفهم - ٥

للجبهة. عامة قيادة عن تمخض الحزبي الموغر عقد

 االمور تصريف في االرتجالي االسلوب اتباع بل للمؤتمر العناصر انتخاب -عدم٦

٠(١٣االولى.") بالدرجة الثخصية والعالقات

 الراهن "الوضع بعنوان: وثيقة هي اإلجتماع عن صدرت التي الوثائق ابرز من كان كما

 الطقية التركيبة في المغيرات وإلى العدو معكر في الحوالت إلى التطرق تم حيث ومهماتنا"

 االسعمار انحسار هي الحالية للمرحلة األساسية السمة "إن الوثيقة: تقول حيث للمجتمع،

عمان. سلطة بذلك والمقصود (٦١٤له") المتبقية بالمواقع وتشبثه مواقعه آخر من القليدي

 قيادة تحول عن يعبر الماشر الصراع إلى األمريكي الدخول "أن إلى الوثيقة تضيف ثم

 شديد، خخطر ذاته حد في وهذا الحديثة، األمريكية العقلية إلى عتيقة بريطانية عقلية من العدو

(١لة)ه االنتباه ويجب

 للمجتمع الطقي التركيب "أن الوثيقة: تقول الطقية االقصادية التحوالت تأثير وحول

 المتوفرة اإلمكاتات يكتشف االسعمار بداً وقد المحض، البورجوازي الطابع نحو بالحول آخذ

 على فعمل السياسية، أو التربوية سواء مؤساته ووسط أحضانه في تربت التي البرجوازية لدى
 جهاز هم يطعم أحياناً، والليبراليين الليبراليين، المقفين ظاهرة الظاهرة، هذه من االسفادة

 الفئة هذه إن فالقوامعه. السابق في المخوقة أنفاسهم عن قليالً وينفس العامة، والمرافق الدولة

 بنية بين وصل كحلقة إليها نظرنا إذا رابحة أوراقا الجديد االستعمار تعطي البورجوازية من
 أن كما الجديدة. المطلوبة والبنية وعشائرياً استعماراً مزدوجاً تركيباً المركبة القديمة اللولة

 األجني القطاع محل سيحل اليبرالي القطاع هذا كون وهي بكثير أهم األخرى الوظائفية المهمة

.٤١٦ح") لغا١
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 تقف التي الطقية القوى "إن التالي: النحو على الوطية الثورة قوى الوثيقة هذه تحدد

 )الذين المتوسطون والفالحون الفقراء والفالحون العمال اليمين: إلى اليسار من هي صفا في

 فاتها بكل المدن في الصغيرة البورجوازية بأنفهم(. ويسثمروفا صغيرة أرض قطعة يملكون

 الرأسماية مع تناقض في تعيث التي الوطنية البورجوازية الثورة من مصالحها اقتربت حيث

 الكبرى، اإلمبريالية الدول مع تتعامل ال التي التجارية البورجوازية من قطاع وهي االحتكارية

 اللينيني" الماركي- الحزب يمخلها عمالية وبقيادة وطني ببرنامج سقودها الفئات هذه وكل
١٧)

 تم )التي الهيئة لتقوم الموحدة، الوطنية الجبهة إقامة لمشروع عامة خطوطاً الوثيقة تقدم ثم

 في المعدل الداخلي النظام حب التفيذية، اللجتة إلى السياسي المكتب من تسميتها ابدال

 في والوطية التقدمية القوى مع والحوارات التشاور بعد البرنامج بصياغة الثالث( المؤتمر

التالي: النحو على السياسي البرنامج في االساسية المهمات إلى الوئيقة وأشارت الساحة،

والجديد. القدم بثكليه االسعمار من التحرر-١

المطلقة. العثائرية الحكومات تحطيم -٢

الوطنية. الوحدة تحقيق -٣

واالسعمار. التبعية من متحرر ديمقراطي وطني حكم إقامة-٤

العربية. األمة توحيد على العمل -٥

اإلمبرياية. ضد العالمي اكضال حركة في اإلسهام -٦

الجماهر. آراء عن المعبرة الديمقراطية المؤسسات إقامة -٧

الديني. والمعتقد العبير وأشكال الرأي حرية توفر -٨

والمظمات. لألفراد السياسية الحريات ضمان -٩

بالرجل. المرأة مساواة-١٠

جيشوطني. بغاء -١١

للمواطن. االجتماعية الضمانات توفعر -١٢

مجانيته. و العليم إلزامية-١٣

للفالح. والبذور اإلنتاج وسائل وتوفير الزراعي اإلصالح تحقيق-١ ٤

البالد. وكهربة تصيع-١٥

التالي: النحو فعلي المقترحة اكضال أشكال أما

الجبهة. برنامج حول الجماهير تعبئة-١

البرنامج. لحقيق الضرورية اكضالية األشكال كافة استخدام -٢

٩



(.١٨الجبهة» ألهداف للوصول النضال أشكال من شكل أعلى المسلح الكفاح اعتماد -٣

 العديد مع حوارات في الثعبية الثورية الحركة دخلت فقد التصورات هذه على وبناءا

 الحراني. الوطني الحرير وجبهة عمان في العربي العمل حزب بينها ومن القدمية القوى من

 والجهة المحتل العربي الخليج لتحرير الثعبية الجبهة بين الحوارات دفع في أسهمت كما

الموحدة. الجبهة لتثكيل العربي والخليج عمان لتحرير الديمقراطية الوطنية

 تصدرت حيث الجهوي العمل ضمن عملها دعجت قد الثعبية الثورية الحركة أن ويبدو

 التفيذية اللجنة )اعضاء عبدالصمد واحمد القاضي وعبدالعزيز المياحي كزاهر العمانية قياداقا
الحقاً. علنية وثائق أية لها تصدر ولم العربي، والخليج عمان لتحرير الثعية الجبهة للحركة(

 االعتقاالت من بدءاً المناطق في عملها في المصاعب من الكثير الحركة واجهت وحيث

 الملح العمل وتركز الداخل، وعمان واالمارات الحرين في لها قيادات شملت التي الواسعة

 التتفيذية اللجة طرحت فقد ،١٩٧٣ منذ االيراني العكري الحضور وتزايد عمان في

 الضالية" واستراتيجتتا السياسي الخط حول " بعنوان قصوى أهمية ذات وثيقة للحركة

 وتغيير البريطابي الخروج بعد المطقة في جرت التي السياسية التحوالت الى فيه تطرقت

 في الثورة الفاء االيرانية القوات ودخول السياسية واالصالحات تيمور بن سعيد السلطان

ظفار..

التالي: الى الحليل ويتوصل

 على متحدة جبهة خلق اقامة يمكن ال انه الماضيتين التين تجربة خالل من ثبت لقد "

 االقاليم جميع في المعلن المرحلي الجبهة وبرنامج أهداف كانت العربي، والخليج عمان امتداد

اقليم. كل في المحلية الظروف عن النظر بغض السياسية اسلطة اسقاط هو

 تشمل وقد الكويت حتى ظفار من تتد عمان في لكثورة مناصرة جبهة اقامة يمكننا
 الجبهة مهمات عن تماماً تحلف مهمات لها الجبهة هذه ولكن العربية الجزيرة وعموم السعودية

 نظام اسقاط الى الراهن الظرف وفي مرحلياً يهدف نضال شن بمدف نخلقها التي المحدة

 التي التناقضات لكل نيجة المسلح العمل تبرر والذاتية الموضوعية الظروف ان بمعفى معين،

النظام. ذلك يطرحها

 الحرين في تناضل التي البحراي الوطني التحرير جبهة مع جبهة اقامة يمكتا كيف

 تعزيز هو كضالها األساسية المهمة أن معتبرة السياسي الكيان هذا في نضالها ويقتصر
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 مع للقتال البحرين خارج الى عناصرها ترسل أن يمكن وكيف . البحرين في الديمقراطية

اآلخرين. المقاتلين

 على سيقتهر المحدة الجبهة هذه عمل فان التحرير جبهة مع متحدة جبهة أقمنا واذا

 الجهة هذه عمل يقتصر حيث السياسي الواقع يطرحه تناقض ي نقع هنا ونحن الحرين

 للكويت بانبة الحال وكذلك األخرى المناطق الى يمتد ان دون البحرين ساحة على الموحدة

 العربية الجبهة طريقة على مساندة جبهة المقصودة الجبهة كانت اذا اال والسلطنة.. والساحل

١للفلسطينيقث الثورة في المشاركة

االلي: السؤال العميم يطرح ثم

اللجئذالمركزة؟ قبل من المطروح الصور "ماهو

 من الكويت( حتى ظفار )من االستراتيجي الطرح هذا في االستمرار الخطاً من إنه -١

 الكيان هذا تالحق ان بالضرورة يحبع سياسي كيان ضد تناضل الثورة فكون الورة. قبل

 وتطر مقط في العميلة السلطة تالحق ان القيادة على يجب له. وتصدى السياسي

وعالميا. وعربيا محليا مسفط في االوضاع بتعرية الكفيلة البرامج

 في العميلة اللطة ادعاءات جيع على سرد عمان بلطة في شعبية جبهة اقامة ان

 حل تريد وبأفا بالثورة جاهرنا ثقة سيعزز كما وماشابه. مثايون اننا حيث من مسقط

( ملموس.") سياسي واقع في ملموسة معينة سياسية مشاكل

 القوى ان " ويجيب: الشعبية، الثورية الحركة مقبل حول السؤال العميم ويطرح
 أي تخلق قد تساعيا. اتحاداً تخلق قد الكبرى، عمان تخلق قد أساليها، يومياً تغير االسعمارية

 بناءعلى التنظيمية أوضاعنا نرتب وعلياأن ،تجدهامناسبة التي السياسية الكيانات من نوع

 بين النضالية الوحدة معززين كيان كل في الثورية الحركة أمام المطروحة السياسية المهمات

 سد تكفل بطريقة الفروع هذه بين التظيمية االشكال واضعين سائرالمناطق، فروعهافي

المخططات. هذه جراء من باستمرار تعانيه أن يمكن الذي اكقص

 ألن النضالية، االداة توحيد يجب معينة وحدة ظل وفي قوانينها، لها السياسية فالكيانات

 وهو واحد العدو بأن ندرك أننا رغم مخلفة، قمع أدوات ضد ستناضل الوطية الحركة

 وفي أمامها، عيى تجد البحرين وفي أمامها، قابوس تجد السلطة في الجماهير ولكن االمبريالية

(.٢١") يحكمها. قابوس بأن البحرانية الجماهير تقنع أن يمكن وال أمامها، الصباح تجد الكويت

يلي ما الفيذية اللجة تقترح االشكالية لحل
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 لجنة من أكثر يست الراهن وضعها في الشعبية الثورية للحركة الفيذية اللجنة »ان

 قيادة عن مسؤولة الظري الصعيد على ولكها العض، لبعضها المناطق أخبار تنقل تيق

 وحب العملي الصعيد على أما والسلطة. واالتحاد وقطر والبحرين الكويت في النضال

 النشرة + البعض بعضها الى الماطق أخبار توصيل من أكثر تمارس ال أعضائها امكانيات

فيها. يتواجدون التي األقاليم في أعضائها نشاطات وتتركز المركزية

 كل الجبهة هذه في ونكتل السلطة ضد مقاتلة جبهة نخلق بجيث نشاطنا تكثيف ان

 واضعين السلطة في الموجودة الناقضات لكل صحيح تحليل بعد والديمقراطية الوطنية القوى

 الكير حل في يهم الجبهة هذه مثل أقامة إن لغيره.. بسيئاته الواقع مع كتعامل أمزجتنا

 كبيرة وامكانيات قدرات للشورة وسعطي اللطة في رفاقنا تواجه التي االشكاالت من

الظري. ح ر والط الممارسة بين التناقض وسينهي للتحرك،

 محددة عاتقهامهمات على ع نشطة ثورية حركة ايجاد يجب األخرى المناطق وفي

 تلك في المتواجدة السياسية القوى مع العالقات أنواع كافة وتقيم لحقيقيها تناضل

الكيانات.

 محددة مهمات ع ونض االقاليم هذه بين تسيق مكتب نوجد أن يمكن العام الصعيد وعلى

(.٢٢االقاليم") هذه في الرفاق كل وخبرات قدرات لعزيز المكتب لهذا

 متقبل حول اليه الوصل ماتم لماقشة عقداجتماع تم الرابع، المؤتمر انعقاد وقبل

 الى الثعبية الجبهة تجزئة "ضرورة حول متقاربة النظر وجهات وكانت الموحدة، الجبهة

 االقصادية والتطورات السياسية الظروف تفرضها التي للمهمات جبهة كل تصدى جبهات

(.٢٢العربي" والخليج عمان ساحة على منطقة لكل واالجتماعية

فيه: ماجاء ابرز الخامي التقرير وسجل الرابع، مؤتمرها الشعبية اكورية الحركة وعقدت

 نص والذي اكاكة دورقا في الثعبية الثورية للحركة المركزية اللجة من قرار على "بناء

 اللجة قامت فقد واحد، وقت في العام الجبهوي والمؤتمر العام الحزبي المؤتمر عقد على

 عنها مندوبين سالبار والمحلية، المركزية والجبهوية، الحزبية القيادات بدعوة للمؤتمر الحضرية

 التحضرية اللجة قدمت الوقت نفس وفي وللجبهة. للحزب العام الوطني المؤتمر لحضور
 المؤتمر صالحيات من هي والتي بالجهة المعلقة المسانلأوالً تناقش بان المؤتمر اقراحاًالى

 والتي المحضة الحزبية المسائل أما ،والجبهوية الحزبية القيادات كافة مثلي بحضور للجبهة العام

فقط. الحزبية القيادات لمثلي قبل من فتناقش للحزب العام المؤتمر صالحيات من هي
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 اقليم التالية: واالطارات االفراع يمثلون عضواً وعثرون ستة المؤتمر حضر وقد هذا

 المجال البحرين، اقليم الكويت، في الشعبية الجبهة فرع الساحل، عمان الداخل، عمان ظفار،

للجبهة. المركزية القيادة للحزب، اللجةالمركزية الطالبي،

( القومية") للجبهة السياسي المكب قل من مندوب المؤتمر حضر كما

التالية: القرارات المؤتر اتخذ الىالمؤتر، المقدمة التقارير استعراض وبعد

 )الصلطة الطبيعية عمان اقاليم في المواجدة الثعبية الورية الحركة أفرع "تتأطر

 كافة تحرير الى يهدف مرحلي عمل وببرنامج ومقل واحد عماني حزب ضمن واالتحاد(

وتوحيدها. الطيعية عمان اقاليم

 لتحرير الثعبية الجبهة الى العربي والخليج عمان لتحرير الشعبية الجيهة اسم تغير — ب

 مع السلطنة في القائم التظام اسقاط ضرورة على العلنى برناءجها في الجبهة وتركز عمان.

لحقيقها. والدعوة الطيعية عمان وحدة على التاكيد

 الجبهة فرع وكذلك متقال حزباً ابحرين في الثعية الورية الحركة فرع يصبح — ج

 الثعبية الفورية الحركة فرع يثكل كان الذي الحرابي الحزب ويخار الحرابي الشعبية
سابقا. الحرين في الثعية الجبهة ولفرع له مناسبة جديدة تمية

 لحرير الثعةي للجبهة تابعاً فرعاً الكويت في المواجد الشعبية الجبهة فرع يعتبر - د

العمانية. االقاليم أبناء من هم الفرع هذا أعضاء كافة ألن نظراً عمان

 افرع وبقية عمان في الشعبية الثورية الحركة فرع بين تسق مكتب يثكل - ه

 بين الرفاقية العالقات على المحافظة مهمة المكتب هذا ويتولى الخليج في الشعبية الثورية الحركة

 أو الحزبي الصعيد على سواء بينهم مشتركة مسائل أية تسيق يتولى كما المعنية التنمات

(.٢٤الوطني.") الصعيد على

 وجودها افهت قد العربي والخليج عمان في الشعبية الثورية الحركة تكون بذلك

 صفحة افتحت كما ساقا، الحزبي العمل في جديدة صفحة لغتح الموحد.. الظيمي

المصرم. القرن من البات فاية في الخليجي لليار جديدة

٩



الهوامش
 ترجة (،١٩٧٥ -١٩٥٥) العريب العامل يف اخلارجية الصني سياسة مبهباين، هامش كرتر الد -١

٠١٤٦,١٤٥ ص ص ،١٩٨٤ العربية، الدراسات مؤسة مسلم، سامي د.

.١٩٩٩ العام مطلع ، سيف سعيد مع مقابلة — ٢
 الحقًا لعتباره )ومت اخلجي يف العرب القوميني حلركة االحسنايئ املؤمتر أمعال حول تقرير — ٣

.١٩٦٨ يوليو (، الثعبية الثورية للحركة الثاين املؤمتر
السابق. املصدر --- ٤
. ١٩٦٩/١/٢٧ تارخي ، الثعبية" الثورية احلركة "انبثاق بعنوان ،احلرية -جملة٥

لسابق. -املصدر٧،٦
.١٩٧٠ مطلع يف الشعيية، الثورية للحركة السيايس المكتب عن صادر سيايس تقرير----٨
.٢٧ ،ص١٩٧٠ اليراين"، اخلطر نفهم "كيف كراس الشعبية، الثورة احلركة-٩

/١/١٠ ، توده وحزب العريب واخلليج معان يف الشعبية الثورية احلركة بني مشرتك بيان --- ١٠
١٩٧١.

 ، الثعبية الثورية للحركة الثالث املؤمتر عن صادر ومهامتنا" الراهن الوضع حول تقرير — ١ ١

.١٩٧٠ الثانمين النصف
 من الثايف النصف الثعبية، الثورية للحركة الثالث املؤمتر عن الصادر التميي التقرير - ١٢

١٩٧٠ العام
افاش. املهدر-١٣

سابق. مصدر ومهامتنا، الراهن الوضع حول تقرير--- ١ ٤
السابق. المصدر-١٨،١٧،١٦،١٥

 اللجنة عن صادر تعممي النضالية"، واسرتاتيجتنا السيايس اخلط "حول-٢٢ ،٢١ ،٢٠ ،١٩
.١٩٧٣ يناير اواخر الثعبية، الثورية للحركة التنفيذية

.١٩٧٤ مطلع الشعبية، الثورية للحركة املوسع االجمتاع ألمعال اخلتايم التقرير -٢٣
.١٩٧٤ يوليو الشعبية، الثورية للحركة الرابع العام املؤمتر ألمعال اخلتايم التقرير - ٢٤

لسابق. المصدر-٢٥
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لعربي الخليج لتحرير الشعبية ثانياً-الجبهة

المحتل:

 ظفار( من الوسطي )المطقة حرين في عقد والذي ظفار تحرير لجهة االبي المؤتمر شكل
 تظيم إلى محلي وطني تظيم من التحول في حاسماً منعطفاً ١٩٦٨ سبتمبر ٢٥-١ الفرة في

.الداخلي االنقالب إلى أقرب يساري

 انعقد الذي الخليج( )اقليم العرب القوميين حركة مؤتمر بعد الجبهوي المؤتمر هذا جاء

 كان فقد وبالطبع الحقا، الشعبية الثورية الحركة منه انبعقت حيث ١٩٦٨ يوليو في فيدبي

 اسقالل بعد المؤتمر جاء كما الثعبية. الثورية الحركة في مخرطين ظفار طلبة من عدد

 اليسار حقق ان وبعد المحتل اليمني الجنوب لتحرير القومية الجبهة بقيادة اليمني الجنوب

 واطاحته ١٩٦٨ يونيو ٢٢ في عليها اقدم التي الصحيحية الخطوة في الكاسح انتصاره

 )عبدالفتاح الجبهة يسار واستالم الثعي وفيصل الثعي قحطان في ممثلة اليمينية بالرموز

 والسلطة. الجبهة زمام محمد( ناصر على عتر، علي البيض، علي علي، ربيع سالم اسماعيل،

 ظروف وخلق ظفار، في للثورة صلبة خخلفية قاعدة توفير وهما: مهمان تأثيران لذلك كان وقد

 الطالبية العناصر من العديد ظفار إلى تدفق وهكذا ظفار، تحرير جبهة في اليسار لتيار مؤاتية

 الثورية وتظيراقم لقدراقم وكان دبي. مؤتمر في بعضها شارك والتي ظفار اقليم من اليسارية

 وهكذا الثورية، الرعة ذوي السطاء المندوبين من العديد بهرت حيث النفوس، في وقعها

 لحرير الثعبية الجبهة تحريرظفارإلى جبهة وتحويل المراحل والقفزعلى االنقالب جرى

 ابناء وبقية ظفار ابناء بين الحساسية أن ويبدو عمان، ذكر تجاهل مع المحتل العربي الخليج

ذلك. في دور لها كان الداخل عمان

 المطروحة القضايا وخطورة كثرة على يدل شهر من يقارب لما المؤتمر استمرار إن

يلي: ما المؤتمر تبفى وقد هذا صفوفه، سادت التي واالنقسامات
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جديدة. قيادة انتخاب — ١

للجبهة. وطني ميثاق وضع - ٢

(.١التالية) القرارات المؤتمر عن تمخض كما

االستراتيجي الصعيد على - ١

 والرجعية اإلمبريالية لدحر الوحيد المسلك باعتباره المظم الشوري بالعنف االلتزام - أ

واإلقطاع. والبرجوازية

 العربي الخليج لتحرير الشعبية الجبهة إلى ظفار تحرير جبهة من الجبهة اسم ب-تغيير

 الحتل، العربي الخليج ساحة موى على شمولية أبعاد ذات ثورية استراتيجية وتبني المحتل،

لها. الحقيقي العمق الثورة لكتسب المحتل العربي الخليج في الجماهير بنضال ظفار بربط وذلك

 المحتل، العربي الخليج في الشعبية الجماهيرية الشورية األداة توحيد على العمل - ج

المطقة. لوحدة والصحي الثوري المدخل باعتبارها

 الجموع خالله من تخوض الذي االريخي اإلطار باعتبارها العلمية االشتراكية د-تبني

 صفوف بين التناقضات ولفهم الواقع لحليل العلمي األسلوب وباعتبارها الضال الفقرة

 المؤتمرات كانت )حيث المزيف العربي الخليج إمارات اتحاد المؤتمر دان وقد الثعب

 وإمامة بعد( يتثكل لم ولكنه ، ١٩٦٨ لعام من منذالشهراكاني واالجتماعاتقدبدأت

 وكافة النجاح( ها يكتب ولم للسلكة كبديل اإلمامة ثورة مشروع كانت )والتي عمان

 - الزائفة الثورية بالشعارات وتتاجر الجماهر بقضية تتاجر التي المطقة في القليدية القوى

لمؤتمر.. حبطرح

 الكويت في الثورية الحركة وتنيم الطالبي اليسار عناصر من القيادة تثكيل جاء

ظفار. تحرير لجبهة السابقة القيادات بعض ومعهم ميدانية وقيادات

 الثوري والحماس المؤتمر عن الصادر البيان في الوارد الثوري الخطاب جانباً وضعنا وإذا

 اآلثار فإن والعالمي، العربي اليسار أوساط في ينها مقبول وهو الجهة، برنامج في الوارد

سلبيا: كان الثورة لمصر بالسبة عليه المترتبة

 الخليج لتحرير الشعبية الجيهة إلى ظفار تحرر جهة من الجبهة اسم اسبدال قرار إن (١

 على قفز برمتههو العربي الخليج تحرير إلى ظفار تحرير استراتيجية من والقفز المححل، العربي
 العمانية للهوية وتجاهل لكثورة العملية الساحة تثكل والتي )عمان( االساسية فيةالجغرا المطقة

 لنظام معادية أطراف بدعم حظيت قد ظفار تحرير جبهة كانت وإذا الخليج باقي عن المميزة

 في نشاطاقا عن وتغاضى والسعودية( )العراق أهدافها عن النظر بغض تيمور بن سعيد
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 ذات وفي خليجية وجاهير مقاتلين لها يجلب لم الخليج تحرير استراتيجية تبني فإن الخليج،

والسعودية. الخليج حكام عداء لها جلب الوقت

 من العلوي( ويوسف نفل، بن )ملم القليدي الظفاري الوطني التيار انسالخ (٢

 الماركي الوجه ترسخ مع الجهة صفوف من االنسالخات من مزيدا الحقا وسنرى الجبهة،
 مفروعاً وطرحه للحكم قابوس وصول بعد خصوصاً الجبهة، في الماوية( اإلبعاد )ذو

الستيعاهم. واسعداده الجبهة مقاتلي عن العفو يتضمن إصالحياً

 الذي عمان في العربي العمل حزب مثل وطنية قوى مع مناكفات في الجبهة دخلت (٣

 مع ما حد والى العماني، لوطنهم المصري الشان في اآلخرين لحق مصادرة الجبهة خطوة اعتبر

الخليج. في الشيوعي التيار

 عاش الذي فردهايداي السيد يقول الجبهة، سادت التي للتحوالت تحليله معرض في

 ظفار، تحرير جهة على تيطر كانت " يلي: ما ،١٩٧٠ لهعام زيارة في الثوار وسط فترة

 في ولكن الوري، لكضال عكرية ونظرة قومية ايديولوجية لديها كان ، ١٩٦٨عام وحتى

 هماالجبهة تلتزم نظريتان وهناك .العلمية باالشتراكية التزامها بوضوح، اعكت، الثاي المؤتمر

 نطرية هي االولى النظرية القديمة. االفكار فثل على تقوم جديدة افكار والدة بدقة وتبيان

 العنف نظرية وهي السابقة النظرية فشل على مباشرة تقوم التي المظم" الشوري "العف
 واسع فردي. عف أيضاً وهو ثوري وغير منظم غير العنف من النوع هذا القبلي،

(٢االنتشار.")

 واليمن الجبهة بين وثيق لتحالف الظروف قيأت فقد الخارجية، التحالفات صعيد على
 واستالم الصحيحية الحركة انتصار بعد خصوصاً خلفية قاعدة إلى تحولت والتي الديمقراطية

 الصين مع عالقات الجبهة أقامت ايميين خالل وهن ،١٩٦٩ يونيو ٢٢ في لللطة اليسار

 اقامت كما والسالح. الثعبية اكورية األيديولوجيا قدمتا واللتان الديمقراطية وكوريا الثعبية

 ومع وإصالحيته" "لحريفيته القاس النقد رغم السوفياني االتحاد مع الحقة عالقات الجهة

 العربية باألنظمة يعرف ما مع عالقات الجبهة أقامت كذلك الحقا. اإلشتراكية الدول

 ابحرو حركة قوى ومع الديمقراطي( واليمن وليبيا والجزائر والعراق وسوريا )مصر المححررة

 والجبهة الثعبية الجهة فصيلي وبالتحديد الفلسطينية الثورة حيثذ مقدمتها وفي الوطني

الديمقراطية.

 للحيازة تظيمات ووضعت الجبهة صفوف تظيم أعيد فقد الداخلي الصعيد على أما

يلي: كما اكثخصية واألحوال المحلية واإلدارة الزراعية

٩٩



التظيمي: الصعيد أ-على

 أحمد محمد رأسها وعلى تنفيذية لجنة بانتخاب ها بدور قامت عامة قيادة المؤتمر عن انبثق

 عبد وأحد محسن وعلي حفيظ الل وعبد اليافعي الله عبد ومحمد الغاني، وسالم الغساني

(.٣الصمد)

 والشرقية، والممروالوسط الغربية هي إدارية مناطق اربع إلى ظفارالمحررة قمت كما

 القبلية الخالفات مثل األوضاع مع للتعامل واسعة صالحيات ذات شعبية لجان وتثكلت

 أنا أي واإلغائة، الثخصية واألحوال والزراعة والتموين واألراضي المياه على والراعات

القليدين. الدين ورجال القبليين القادة محل حلت

العكري: الصعيد ب-على

 والشرقية، والوسط والممر الغربية هي كذلك عكرية مناطق أربع إلى ظفار قسمت

 الشعبية المييثيا تثكيل إلى إضافة الثعي، التحرير جيش في المقاتلون يظم أن اعتمد كما

 كتائب بضعة كل تضوي حيث كائب إلى فقسم التحرير جيث أما المواطنين. من له الرديفة

 المرشد هاك الفرقة أو الكيبة قائد جائب والى العسكرية. المحاور تثكيل كذلك فرقة، في

 لتدريب لكثورة معكر إقامة اقر كما الشعبية( الورية )الحركة الحزبيين من وهو السياسي
 المعكر، وشكل والشابات. الشباب صفوفه إلى ضم وقد سياسياً وتقيفهم المقاتلينعكرياً

 الثورية الحركة سكرتير يمثله الذي المثدد اليساري الكل بيد الضارية الذراع ودوراته

 الحزبية القيادة معقل الثورة، معكر مرشد القاضي، العزيز عبد ظفار( )اقليم الثعبية

ظفار( اقليم - الشعبية الورية )الحركة

 واإلعالم الخارجية العالقات لجنة تثكلت فقد الخارجية، العالقات صعيد على - ج

 لها مكتب وجود اسمر وقد لها، مقراً عدن مكب من واتخذت تفيذية، لجنة عفو وترأسها

 موقفاً الجبهة اتخذت عندما ١٩٧٠ العام حقى ظفار تحرير جبهة لمكب كامتداد القاهرة في

 السلطات سمح ولم المكتب، واغلق عوض( )جبل مثلها اعتقل حيث روجرز، لمادرة مضادا
 المقاومة وإلى الثمالية وكوريا الصين إلى وفوداً وأرسلت ذلك. بعد العلنى بالعمل لها المصرية

 معتبرة فلطين لتحرير الديمقراطية الجبهة مع عالقتها عززت حيث األردن، في الفلسطيخية
الفلسطينية. الساحة في منها قرباً األكثر هي الجبهة هذه ان

 الغارق للوضع مقارنة محلية وإنجازات محلية عكرية نجاحات )ج.ت.خ.ع.م( حققت

 الغربية المطقة في الساحلية المدن تحرير من تمكنت عسكري ا الصعيد فعلى الخلف، في
 في الرئيية والقاعدة صاللة العاصمة بين الطريق تماماً وقطعت وضلكوت( )رخيرت

١



 الجبهة ثجعت كما بالكامل. ظفار ريف وحررت األحمر، الخط واملته غريت( الشمال

 على ووزعت بالغربية جيوت في والتجارب للتدريب مزرعة وأقامت البدائية الزراعة
 الحقاً أضحت والتي العورة مدرسة هي مشاريعها أفضل وكان الحثرية. المبيدات المزارعين

(.٤غنانة) فاطمة الشهيدة ومستثفى لينين، مدرسة

 أن إذ العرية اللغة وتعيم والشعب المقاتلين صفوف في األمية لمحو حلة الجبهة ودثنت

 حوف يدامن طموح طريق شق في الجبهة وبدأت المكتوبة(، )غر لحمعرية١ هي الظفارين لغة

 حررت حيث االجتماعية، إنجازالها للجبهة أن كما ظفار، داخل إلى اليمني المهرة ساحل على

 خالل من كبرة خطوات المرأة بتحرير ودفعت المتكافى، غير القسري الزواج والغت العبيد،

الشعي. الحرير جيش في وحتى الجبهة صفوف إلى ضمها

 ،.المقاتل المساواتية متمع وإقامة ظفار، في القبية النية تحطيم هو الجبهة قيادة طموح كان
 وهي ظفار. منطقة في االجتماعي الوضع عن تحليية "دراسة بعنوان كراساً الجبهة أصدرت وقد

 على ميكانيكي بشكل الطقي القيم اعتماد حيث من ماركسية غمطية لكها جريئة دراسة
 بكاب تيما اليد المتاصل "صفات منها التحرير جيش تقيفية كيبات أصدرت كما المجمع،

(.٥جيداً) مناضالً تكون "كف لوتشاوتشي

 تونج لماوتسي األحر الككاب وخصوصاً المسطة الصينة األدبيات على الجهة اعتمدت

 الصين إلى والسياسية العكرية للدراسة كوادر أرسلت كما ومناضليها، مقاتليها تثقيف في

وكوبا. السوفياني واالتحاد الشمالية وكوريا

 الماوية لألطروحات مفرطة بجماسة بالتبني الجيبهة عمر من االولى السوات وتميزت

 السوفياني االتحاد مع الصراع يخص ما وخصوصاً الخارجية الصينية السياسية عن والدفاع

 عرف فيما الجبهة موقف في سلباً ذلك انعك وقد الشيوعية الحركة في الحالف من والموقف

 الحكم إلى قابوس مجيء أثر على ،١٩٧٠سبتمبر في الشرقية المطقة في االسابة بالحركة

 من ظفار من )ميزون( قابوس أم أن خصوصاً طرحه، الذي العفو وبرنامج صالله من الطالقاً

 لمن تصفيات وتبعه عنيف قال ذلك على وترتب الجبهة، هاثقلفي والتي القوية المعثني فيلة

 نظام باتجاه صفوفها من والتساقطات الدهور من المزيد خخلف مما للجبهة والئه في يشك

وسياسياً. عكرياً وأضعفها قابوم

 والحق ،١٩٦٩ عام بالثورة الحق الذي الشراوي عبدالمنعم االخ مع مقابلة في

 الحركة قبل المطقة غادر ثم ظفار، من الشرقية المطقة الى متقدم حزبي ككادر بالثورة

 التي الجموعات بداًنشاط ٠ الجبهة: في الفترة تلك صراعات تعيقاًعلى يقول االنقسامية،

 التي والشيوعية الكفر لمقوالت تروج وكانت ١٩٦٩ خريف منذ علوي بن يوسف أرسلها



 الشرقية المطقة في أساسي بثكل ونشطت والهدايا بالمال مزودة كانت كما الجهة با كم

 من الكفاية فيه تتوفر لم والذي االبتة القروية والمجتمعات السكانية الكثافة ذو بمحان وجبل

 الصالة الى وهرشديه الوحدة قائد عمد عندما نشاطها تراجع البداية في السياسية. العناصر

 تدخل لكن الوطني، الصراع على والتركيز والماركية الماوية االطروحات عن واالبعاد

 العكرية بالمحاكمات لهم وقديده القاضي( لعزيز)عبدا للجبهة االول السياسي المرشد

 والمتدين الثابت المججمع في االبتعاد اهمية من له شرح ما كل رغم الرجعية باألفكار واقامهم

 بسرعة الصرف وعدم العميلة واللطة المتعمر مع الريي التاقض حول طرح أي عن

 الى أدى الناضجة السياسية بالكوادر الشرقية المنطقة بتعزيز الجبهة قيادة ومن منه طلب كما

(.٢االنفصالية.() الحركة

للجبهة العالث المؤتمر

 واضحة عكرية النجازات تحقيقها بعد ١٩٧١ يونيو في للجبهة الثالث المؤتر عقد

 جزء وتحقيق والتتظيمية العكرية أوضاعها وترتيب الشرقية، المطقة في التمرد حركة ودحر

 طرحه الذي البرنامج في يتمثل كبر تحد واجهت ولكها ظفار، في الداخلي برتاءجها من

 عرف ما وبداية الجهة، من القليدية الظفارية الوطنية العناصر وانسالخ العام، للعفو قابوس

 عن عدا هذا اكظام، بلطة وااللتحاق الجهة صفوف ترك أي اللطة إلى الساقط بظاهرة

 وريسوت )صاللة ذاقا ظفار ومدن الداخل عمان إلى الملح الكفاح مد في االخفاق

(. ظفار) ريف على وانحصارها ومرباط(

 وجيث الجيهة مفاصل على الماركي اليار ليطرة تعزيزا اكالث الوات ثهدت

 الورة دعوى تحت ميدانية محاكم قبل من جدية تصفيات إلى األمر ووصل الحرير،
 تعد ولم المنطقة في رعباً خلق مما غونة بن مسلم مثل قليون زعماء هؤالء ومن المضادة،

 وهكذا أحياناً، ورهبة خوفاً وإغا واقناعاً؛ طوعاً بالوالء تتميز والجبهة الثعب بين العالقة

 دعاة من محسن علي وكان واعتقاله، المؤسين أحد وهو محسن علي جناح تصفية جرت

 يمكن ما النتزاع قابوس اللطان مع المفاوضات إلى دعى والذي المتنور الوطفي االتجاه

الثورة. برامج رح ط في واعتمادالمرحلية انتزاعه

١٠٢



الهوامش
 حازم ترمجة خلدون، دارابن العربية، اجلزيرة شبه يف السيايس الرصاع هاليداي، فرد — ١

٠٢٧٢ ص صاغية،
 معان لتحرير الشعبية للجهبة االعالمية اللجنة اصدار ، الدميقرايط الوطين النضال وثائق — ٢

١٩٧٤.
. ١٩٦٨ محرين، املحتل، العريب اخلليج لتحرير الثعبية اجلهبة مؤمتر وثائق - ٣
 العدد صدر وقد خمتلفة، أعداد ع شتعخ )ج بامس الناطقة الصحيفة ، يونيو ٩ -٤

(.١٩٧٠ يونيو٩) الثورة النطالقة اخلامسة الذكرى يف مهنا االول
 يف االجمتايع ع الوض عن حتليلية "دراسة كراس املحتل، العريب لتحريراخلليج الثعبية اجلهبة — ٥

.١٩٦٩ ظفار" منطقة
٢٠٠٣ فرباير ١٥ بتارخي الشرياري عبداملنعم السيد مع مقابلة----٦
 من عرث الثاين وحركة املضادة الثورة قوى املحتل، العريب لتحريراخلليج الثعبية اجلهبة — ٧

.١٩٧١ يناير سبمترب

١٠٣



 لتحريرعمان الوطنيقللديمقراطية الجبهة ثالثاً:

العربي: والخليج

 اشبك حيث الداخل، عمان في العكرية بالعمليات نفها عن الجبهة هذه أعكت

 إلى أدت ،١٩٧٠ يونيو ١٢ في متكافة غىر معركة في اللطاني بالجيش قواقا من عدد

 المكتب )عضو الغساني مصطفى للجبهة، العامة القيادة عنصر واعقال منهم، عدد مقتل

 بذلك مطول بيان توزيع تم وقد العربي(، والخليج عمان في الثعية الثورية للحركة السياسي

 وقد الالحقة. وتوجهاقا السياسي خطها لتوضيح للجبهة سياسي برتامج بمثاية كان التاريخ

 إشارات حيث الوطني اكضال في جديدة مرحلة بداية بأفا العكرية عملياقا الجبهة اعتبرت

 بين الدائر المرير الصراع من موقعها يحدد جديد تاريخي منعطف أمام اليوم تمر منطقتا "أن إلى
 هذه تير جديداً طريقاً وليرمم العين( )بفتح المغلة والقوى الغين( )بك المغلة القوى

 أفضل. لحياة أفضل متقبل لتحقيق و واالضطهاد االستغالل إفاء في هدفها لبلغ فيه المطقة

 المغلين وأعوانه االسعمار ضد العظيم شعنا نضال من جديدة تاريخية مرحلة بدأت لقد

. (١مأجورين) وعمالء وأمراء سالطين من والمضطهدين

 واالتفاقيات المطقة إلى البريطاني االسعمار دخول مرحلة بالتحليل البيان تناول وقد

 تناول كما ثاتية. جهة من البريطانيين وبين جهة من والالطين مراءاأل بين توقيعها تم التي

 قطر أو الكويت أو البحرين أو عمان في سواء المطقة في برزت التي الوطتية الحركات

 ١٩٦٥ حركة انتهت وقد البيان: يقول الحرين في ١٩٦٥ اقتفاضة فعن فشلها، وأسباب

 السلطة مع شعبنا تجارب من تسفد لم التي الكالبيكية األحزاب زمامها استلمت أن بعد

 األحزاب فثل للجماهير أثبتت دامغة وثيقة ١٩٦٥ حركة فثل كان لقد القمعية،

. (٢الفقراء) جاهير حركة يادة على قدرقا وعدم الكاليكية



 على الحصول واستطاعت منظماً، وضعاً الوطنية الحركة شهدت فقد الكويت في أما

 طريق عن واستطاعت النياي المجل تظام اللطة وأوجدت طرحتها التي المكاسب بعض

 ولقد المتذبذبة. وقيادقا الحركات لهذه الطبقية للبنية تيجة الوطنية الحركات كل اتهالك

 الكويت في القائمة األوضاع كافة من موقفها حدد طبقياً موقفاً ١٩٦٩ حركة شكلت

 غذه البارزة الظاهرة هذه أن ومع والطلبة. العمال من فقيرة عناصر من ثورياً تمرداً وكانت

 االقض عن حياً تببراً كائت أفا إال استرايجي، طبقي ببرنامج مرتبطة غير كوفا الحركة

 الوطنية القوى برنامج إفالس واكد البرلمابي، برتامجها وراء تغطيته السلطة تحاول الذي الطبقي

. (٣وعجزها) الكالسيكية

 ها تشهد التي العارمة الملحة الثورة أن يقول: حيث ظفار" "ثورة إلى البيان تطرق كما

 ظفار تحرير جبهة بقيادة ١٩٦٥ عام في اندلعت )ظفار(، عمان من الجتوبية المطقة

 غير وقيادة وخاطة عفوية مارسات ضمن ١٩٦٨ عام حمرين مؤتمر حتى الثورة واستمرت

 وضوحا، أكعر استرايجية وكبفي الراهنة للمواقف كانت ولقا. مسلح. نضال لقيادة مؤهلة

 استجابة وجدت التي الفقعرة القدمية العتاصر من مجموعة الشاق الشوري ر الت وعزز

. (٤أفكارثورية) من طرحه ت لماكانت نتيجة جاهيرية

 اتبقت حيث جاء قد البديل بأن يشر القوى، لكافة والعجز النقد البيان يكيل أن وبعد

 واحدة بوتقة في المطقة طاقات كل لصهر العربي والخليج عمان في الثعية الثورية الحركة

 ويلة ال الثعية الحرب راية ورافعة الكادحة الجماهر على ومعتمدة التقدمية بقواها متمثلة

 حيز إلى إلخراجه الدائية والحركة الدؤوب بالعمل الشعار هذا تحقيق على عاملة األمد،

 تعلن العربي والخليج عمان في الثعبية الثورية الحركة لفهم ونيجة الثورية، العملية الممارسة

من: تثكدت والتي العربي، والخليج عمان لحرير الديمقراطية الوطنية الجبهة انبثاق

العربي. والخليج عمان في الثعية الثورية الحركة-١

العربي. والخيج عمان لطلبة الثورية -الطالتع٢

عمان. في الوطنيين الجنود -منظمة

. (٥عمان) في القبائل -تثكيالت٤

 ذلك، يخفوا ولم األوضاع، كل سيغير هذا عملهم بأن تصور الجهة قادة لدى وكان
 المتردية األوضاع سينسف اليوم مطقتا تشهده عظيماً تاريخياً حدثاً أن البيان: يقول حيث

 المصلحة صاحبة الجماهر الذات، ونكران وتفان ياخالص تخدم تقدمية ثورية أوضاعا ليبني

 اتبثاق هو المطقة هذه تاريخ مجرى سيغر الذي التاريخي الحدث هذا إن الورة. في الحقيقة



 بداية تكون بقيامها الجهة هذه إن العربي، والخليج عمان لحرير الديمقراطية الوطنية الجهة

٠ (٦) معه المححالفة الطقية والقوى لالسعمار الهاية

التالي: البيان في حددها فقد الجبهة، أجلها من تناضل التي األهداف بصدد أما

 وإقامة معه المحالفة الرجعية والقوى وأعواته الجديد واالسعمار االسعمار محارة -١

الثعب. سلطة

االمتيازات. كافة فيه تلغي الحديث الطراز هن شعي ثوري جيث بناء على العمل - ٢

 شبكة وإقامة البالد وكهربة األرض إنتاجية لرفع الزراعة مكتة على العمل — ٣

حديثة. مواصالت

العالمية. الرأسمالية الوق من متحرر وطني اقصاد بناء على العمل — ٤

 متقل، وطني اقتصاد إلقامة وحيد كطريق ثقيلة صناعات إقامة على العمل - ٥

. اليم الثروات واسغالل

 وتحقق اإلنسان ألخيه اإلنسان اسغالل فيه يتهي ديمقراطي مجتمع إقامة على العمل - ٦

الديني. واالعقاد والعمل والعبر الفكر حرية فيه

 المستشفيات وإقامة األمية ومحو والقافة العليم بثر والفقر والمرض الجهل محاربة — ٧

للجميع. العمل فرص الصحية اكقافة ونثر

الجديد. المجتمع وبناء الثورة في دورها مارسة في الحق لها المجتمع نصف المرأة اعتبار - ٨
 خاللها من االسعمار ينفث خصباً مجاالً باعبارها القبلية والصراعات الحروب إفاء — ٩

(.٧سعومه)

 معكر مع تحالفها على الجبهة أكدت وقد البيان، تضمنها التي المسائل أبرز هي تلك

 معكر وال الرأسالية البلدان في العمالية والحركة التحرر حركات من المكون العامية، الثورة

. الوطني"»^( الحرر حركة لمساندة حزماً أكثر موقفاً يتخذ "بأن طابته الذي االشتراكي

 عمان، في األحداث تزاحم وسط العكرية بالعمليات وقيامها الجهة إعالن جاء وقد

 الصحف أشارت ١٩٧٠ عام بدايات ففي تيمور. سعيد بتغير متزايد ترقب ووسط
 نقل ابريل وفي فعاًل. محلع قد أويكون االتقالة في راغباً يكون أن أما سعيداً أن البريطانية

 فهو قريباً، الرحيل إلى العجوز« "الوالد اضطرار عن حديثه الخارجية وزارة في مسؤول عن

 لم هذا العماني وزايد كثخبرط". هو الذي سعيد من بدال كزايد عماي إلى نحتاج "إننا يقول:

 من ١٩٦٦ عام عودته منذ صالله قصر في المحتجز قابوس، تيمور، بن سعيد ابن سوى يكن

بريطانيا. في التدريبية دورته
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 جعل أن ١٩٧٠ يونيو ١٢ في العماني الداخل في العصابات حرب النفجار كان

 إلى عمالية حكومة جاءت يونيو ٢ ٠ وفي عملها، لسريع )ثل( شركة يدفعون البريطانين

 إحداث على يجرؤ يكن لم العمال حزب أن والظاهر بريطانيا. في عامة انتخابات أثر العلطة
 بعد لكن يرام. ماال على هناك األمور تسير أن من خوفاً البريطانية نتخاباتاال قبل انقالب

 منفاه إلى تسفعره تم و تيمور بن سعيد خلع تم يوليو ٢٣في وبالتحديد االنتخابات من شهر

.(٩انجكرا) في

 العكرية العمليات لكل نجاحات تتوقع كانت الديمقراطية الوطنية الجبهة قيادة أن يبدو

 في العكرية المراكز من عدد حول بما قامت التي التلغيم عمليات أن إال ها. خططت التي

 السلطان قوات مع شرسة معركة تخوض أن واضطرت نجاحا، تحقق لم ونزوى اليب

 ١٩٧/٦/١٨يوم اللطة تمكنت ثم وجريح. قيل بين الجبهة قادة من عدداً فيها خرت

 تمكنت حيث لهم سري كمخباً القادة استخدمها التي األساسية المراكز أحد مداههة من

 حيدان وأحد الربعي وأحد اليمي جعة بينهم ومن القادة أبرز على القبض القاء من السلطة

 اتخاذ إلى القادة بقية اضطر ما والجهوية، الحزبية الكوادر من كبر وعدد الغساني، وحفيظ
 السياسي المكب مع التشاور يتم حتى الوقت لعض العكرية العميات بتوقيف قرار

 بأية القيام من الجبهة تمكن ولم للجبهة. الفقري العمود هي التي الثعبية الثورية للحركة

 إضراب في تثلت واسعة عمالية إضرابات تظيم من تمكنت أنها إال الحقة، عكرية عمليات

 للحركة السياسي المكتب عضو المياحي زاهر كان حيث ١٩٧٠ عام سبتمبر من األول

 لتلك بالخطيط قاموا الذين من الديمقراطية طنيةالو الجبهة قيادة وعضو الشعيية الثورية

. (١ وتنظيمهك المظاهرات

 تيمور، بن بسعيد أطاح الذي االنقالب تم االعتقاالت، حلة من شهر قرابة بعد

 بيانا الديمقراطية الوطنية الجهة أصدرت وقد اللطة، على بريطانيا بدعم قابوس واسولى
 بقية في أيضاً وإنا عمان سلطة في فقط يى الغيير، عملية في البريطاني للدور فيه أكدت

 زيارة وفي اللطان، تغير تعارض بريطانيا كانت فقط باألمس أنه إلى البيان وأشار اإلمارات،

 الثورية، الحركات على الطريق ع وق اللطان تغير يقترح زايد كان لبريطانيا، زايد

 المطقة، تلك في الثورة من الخائفين عمالئها القتراحات السماح حتى ترفض بريطانيا وكانت

 )سدح، أساسية مدن ثالث وتححل ظفار معظم على تيطر أن الجبهة استطاعت وعندما

 الثورة على للقضاء واسعة عكرية بحملة للقيام تخطط بريطانيا كانت رخيوت( ضلكوت،

 عمان في المسلحة الثورة تفجرت فقد آخر، طريق في سارت األحداث أن غير الصيف، بعد

الوجود إفاء تريد التي والمناضلة الشريفة العناصر كل تضم وطنية جبهة وتثكلت الداخل
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 الوسطى القرون وبقايا السالطين حكم وإزالة العربي، والخليج عمان مطقة في البريطابي

 من انطلقت التي الثورة إن العربي. القدم في واإلسهام لحضارة١ مثارف على منطقتا لضع

واإليرانية والعودية المحلية الرجعية وأصابت االسعمار خطط من الكر قبت قد عمان

(.١١بالخوف)

 الوقت في الجبهة، هذه تثكيل في األكبر الدور الثعبية الثورية للحركة كان وحيث

 العربي، والخليج عمان لحرير الثعبية للجبهة الفقري العمود ظفار في فرعها يثكل الذي

 االطار لتوحيد يصيغة للخروج االشكالية، هذه لحل حزبي مؤتمر عقد الضروري من كان فقد

 الثالث المؤتمر الى تطرقت التي الوثائق عنه ماكثفت وهذا العمانية، الساحة في الجيهوي

الجبهتين. توحيد بدوره افرز والذي العربي، والخليج عمان في الشعبية الورية للحركة
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الهوامش
. سابق مرجع ٠ اسقرا» الوطين النضال رثائق - ١
.السابق املرجع - ٢
السابق. املرجع-٣

.السابق املرجع - ٤
لسابق. املرجع-٥

.السابق املرجع - ٦
.السابق املرجع - ٧
. السابق جع المر - ٨

. ١٩٩٢ بريوت الطيعة دار العريب، اخلليج عىل الرصاع البحرين، يف الثعبية اجلهبة - ٩

.السابق املرجع - ١ ٠
. سابق مرجع الدميقرايط، الوطين النضال وثائق -١١

٩



 والخليج لتحريرعمان الشعبية الجبهة رابعاً-

العربي:

والوطنية الشعبية الجبهتين توحيد

 بمهمة ينهضان متباعدين تظيمين وجود وهي خطرة مشكلة عمان في الورة واجهت

وهما: الثورة

.العربي والخليج عمان لتحرير الديقراطية الوطنية الجهة—١

الحتل العربي الخليج لتحرير الثعبية -الجبهة٢

 والخليج عمان في الثعبية الثورية الحركة وهو كليهما في الموجه التظيم وجود رغم

 لم ذلك أن إال لهما، الموجه الظيم وجود من بالرغم أنه وهي إشكالية أثار ذلك إن العربي،

 ناحية، من ظفار في الثعبية الثورية الحركة تظيمي بين والرؤية الهوية في الباينات بروز يمنع

اخرى. ناحية من العربي والخليج وعمان

 ظفار من عناصره بقيادة الثعبية اكورية الحركة فرع حقق سنوات ثالث امتداد فعلى

 تفجعر عن الداخل عمان وخاصة الفروع، بقية وفشل عجز اعتبره فيظلما كبرة نجاحات
 هو ظفار في الماركسي الحزبي النظيم أن نظرياً االعتراف من فبالرغم ولذا المسلح، الكفاح

 القاضي العزيز بعبد مثلة قيادته أن إال العربي، والخليج عمان في الورية الحركة من جزء

 السياسية الخطط رسم ميدان او الثقيف ميدان في سواء كبيرة استقاللية تصرف كانت

 اكورية الحركة قيادة توجيهات تماماً ورفضت بالثورة، المعلقة القعاد وكافة والعكرية

 اشكايات أحدث بما اخرون، الماطق في الوزيع من وياناقا أدياقا أحياناً ومعت الشعية،

 الحركة حياة طيلة عليها التستر تم الثعبية، الثورية للحركة المركزية القيادة وبين بينها كبسرة

. الشعبية الثورية
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 يد على المعاناة من سنوات نيجة وهي القوية )الظفارية( االقليمية الزعة أيضا هناك

 الثورة انثقت لقد واللغوية، القافية الظفارية والهوية عمان، باقي عن والعزلة مقط حكام

 العمانية، الخموصية متجاوزة لمرحلة شمولية خليجية استراتيجية لحبنى قفزت ثم ظفارية،

 معلومات تضافى ثم ظفار، على يقتصر والحليل الثقيف فإن واكزعة العلة لهذه ونيجة

المحتل. العربي الخليج عن بتسرة

 دون خليجية استراتيجية وتبني بظفار االعتداد بين انفصام هناك كان أنه والحقيقة
 وطوباوياً. محيالً ذاته المشروع كون عدى اسشارتم أو الخيجيين المناضلين مشاركة

 لم عمان في المسلح الكفاح تفجير أراد عندما الثعبية الثورية الحركة تظيم فإن هنا من

 من يحلو لم وإن هعقوية أكثر برنامج ذات الوطنية الجبهة وأقام الشعبية، الجبهة إلى يستد

 مؤتمر عن الصادر الثعبية الجهة برنامج في جاء لما كتكرار اليسارية والطفولة الطوباوية

.١٩٦٨حمرين

 فقد الشعبية الجهة عليها وبنت ظفار تحرير جبهة حققتها الني النجاحات عكس وعلى
 العميات عدا العكري، العمل يتطور ولم البداية، منذ ذريعاً إخفاقاً الوطنية الجهة واجهت

 العراقية الحكومة عبر التثيكية الحكومة من شرائها تم )التي األسلحة أن ظهر حيث االولى

 الحركة قادة يقول كما العراقين- قبل من استبدالها تم والتي عارف، عبدالرحمن الرئيس أيام

 عام الداخل عمان الى ثم دبي، الى الصرة ميناء من شحنها قبل فاسدة بأسلحة — الثورية

 الجهة عناصر اعقال إلى بادر الذي العدو تفاجئ ولم سيئة، االستعدادات وكانت (،١٩٦٩

وتشحها. انسحابها إلى أدى مما المقاتلة المجموعات ومحاصرة ومطرح مسقط في

 على الفقتا الجهتين قيادني بين لقاءات جرت ١٩٧٠ منعام الثاني اكصف وفي

 أبرزها وكان المشركة. اليانات من عدد صدر حيث بينهما، والسياسي اإلعالمي التيق

(١) البيان: حيثجاءي السباعي، اإلمارات اتحاد إقامة حول صدر الذي اليان

 االتحاد هذا من وموقفها الديمقراطية... الوطنية والجهة الثعبية... الجهة حددت "لقد

 المشاريع كل أن وأعكتا مطقتا، في الرجعية اإلمبرياية المشاريع كافة ومن المسخ

 آخر بثكل التجزلة وتثبيت مطقتا على اإلمبرياية قبضة إحكام إلى قدف رحبات—وال

واإلقطاعية. العشائرية األسر واقع ذاته الوقت في ويثبت اكفطية، االحتكارات ممالح يخدم

 تطخها التي الحلول وترفضان المطقة في شبا بوحدة أوالً تتمكان الجهين إن

 في حقه وعن شعا إرادة عن بعيداً والرياض وطهران وواشطن لندن في االسعمارية الدوائر

مصره. تقريره في وحقه رأيه عن التعبير
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 اكفطية االحتكارات خدمة إلى يهدف إنما الجديد المسخ المولود هذا أن تعلنان والجبهتان

 هذا وإن ظله، في تعيثى الذي ابشع االستغالل وعن لها الحقيقي العدو عن الجماهير وإلهاء

اإلسعمار. يد في ألعوبة إال يكون لن الجديد المولود

 والمخططات المطقة في السياسية األوضاع حول المناقشات من العديد دارت وقد

 يقوم الذي اإلمبريالي المخطط لخطورة مدركين الجميع وكان الساحة. عموم في اإلمبرياية

 االسعمارية الدوائر تراه ما حب المعمر يخلقها التي السياسية الوحدات وتجميع بتمزيق

لخططالها." صالح

 لمؤتمر تحضرية لجنة تثكيل على االتفاق تم فقد الحزبية، الوجيهات ضوء وعلى

موحد. سياسي عمل برنامج ووضع الجهتين، بين توحيدي

 الجهة عن مراقبون حضره حيث ظفار، في أهليث منطقة في التوحيدي المؤتمر عقد وتم

 عمان لحرير الديقراطية الوطنية الجبهة توحيد وتم اليض، سالم على االخ برئاسة القومية

 ديسمبر في واحدة جبهة في المحتل العربي الخيج لتحرير الشعبية الجبهة مع العربي والخيج

المشترك. الوطني ابضال في جديدة مرحلة وبدات ١٩٧١

 انتخاب تم كما داخلي، ونظام عمل وبرنامج سياسي بيان التوحيدي المؤتمر عن وصدر

الجديدة. للجبهة مركزية قيادة

 ورداً المشتركة والمواقف القناعات من "انطالقاً أنه إلى أشار السياسي البيان صعيد فعلى

 لكل وتويجاً العربي، والخيج عمان ساحة في والرجعية االسعمارية المخططات مجمل على

 الخليج لحرير الشعبية الجهة قيادات عقدت فقد السابقة، العملية والخطوات اللقاءات
 لصب واحدة جبهة في الهجبهين ودمج لوحيد ١٩٧١ فيفايةعام توحيدياً مؤتمراً العربي

 وخطوة وعمالئه البريطاني االسعمار ضد اسال تصعيد أجل من والطاقات الجهود كل

 والخليج عمان ساحة امتداد على العريضة الشعب جبهة إقامة طريق على هامة أساسية

.العربي

 عليها الرد وضرورة المطقة، في الجارية االستعمارية المخططات إلى البيان تطرق أن وبعد

 فإن الموحدة، وجبهتهم والرجعيين اإلمبرياليين وحدة أمام "أنه حيث الوطيين جهود بتوحيد

 ييناإلمبريال لجبهة للتصدي الواحدة الوطنية الجبهة وتقيم وتتضامن تتحد ان الثورة قوى على

. وإفشالجهودهم" والرجعيين

 إلى المؤتمرون توصل العالية الثورية والروح باإليجاية مفعم جو "وفي الوضعية هذه وأمام

االلية: الهامة واإلنجازات القرارات
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 لتحرير الثعيية الوطنية والجهة المحتل العربي الخليج لتحرير الشعبية الجهة دمج -١

العربي. والخليج عمان لتحرير الشعبية الجبهة اسم تحت واحدة جبهة في العربي والخليج عمان

 اللجة من المقدم الداخلي والظام الديقراطي الوطني العمل برنامج وإقرار مناقشة -٢

الحضرية.

العربي. والخليج عمان لتحرير الشعبية للجبهة موحدة قيادة انتخاب -٣

 الوطني العمل ببرنامج تسميته على االتفاق تم فقد السياسي، البرنامج صعيد وعلى
 والورة االسعمار ضد الوطية اثورة بين والترابط التداخل على تأكيداً الديمقراطي،

 عندما االني الند في ذلك البرنامج أوضح وقد المحليين، الطبقيين األعداء ضد الديمقراطية

 الخليج مجحمع البرنامج وحدد الوطية"، الطقات هي ومن الشعب أعداء هم من إلى: تطرق

 والورة الثعب أعداء أن القول ونتطع إقطاعي"، وشبه معمر وشبه "مسعمر أنه على

الخونة. العمالء وسائر واإلقطاعيون اإلمبرياليون هم الراهنة المرحلة في

 في معها ويشتركون واإلقطاع اإلمبرياية مع يتواطون الكمبرادورين البرجوازيين إن

 الثعب أعداء عداد في يدخلون لذلك فهم شعبا، على واالضطهاد الدكتاتورية فرض

رالثورة.

 العمال "طقتي بأن فيرى الثورة قوى أمام البرنامج يقف الثورة أعداء تحديد وبعد

والغالب. األساسي جمها وتشكالن للثورة المحركتان األساسيتان القوتان ها رالفالحين

 من الثورة أعداء اضطهاد من أيضاً تعائ واألرياف المدن في الصغرة البرجوازية إن

 أساسياً حليفا غاليتها في تعبر الصغيرة البرجوازية فإن ولذا وكمبرادور. وإقطاع إمبريالين

. الفقرم والغالس العمال سورةولعبقني

 "اللل في الحديث ويزداد األجنية، الهجرات مسألة من الخليج منطقة تعاني وحيث

 الجهة فإن شوفينية، بطريقة الحليج عروبة شعار القوميون ويرفع األجبية، والعمالة اإليراني"
 المتعمر جانب إلى تقف التقي القوى كل تعتبر الثورة أن حيث للمسالة، طبقياً فهماً تطرح

 مع وتناضل تقف أفا كما القومية. انتماءاقا عن النظر بغض ها عدوة قوى العشائرية واألسر

 أي عن النظر بغض العربي والحليج عمان في والمحوقة الكادحة والفات الطقات كل

 إلى والوقوف الشورة في المساهة إلى والفئات الطقات هذه كل وتدعو كان، قومي انماء

 واألنظمة االستعمار أشكال كافة من المطقة تحرير على العاملة الوطنية القوى جانب

الرجعية.
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 وتوسيع إقامة "ضرورة على - محلياً واألصدقاء األعداء تحديد بعد - ابرألمج يؤكد

 أجل ومن نواجههم. كالذين أعداءمعددين مواجهة في "أنه حيث العريضة المحدة الجهة

 ضد كله الشعب استهاض من بد ال العربي والخليج عمان ساحة كل في عليهم النصر إحراز

 اإلقطاع عدا ففيما وكمبرادور. وإقطاع وسالطين أمراء من الرجعين وحلفائها اإلمبريالية

 مقاومتهم في مشتركة مصالح لها التي األخرى الطقات جيع فإن الخونة، وساتر والكمبرادور

. عريضة" واحدة جهة في وتضامن صحد أن ينبغي جيعاً

 المشاركة والحرين وعمان ظفار من الثية الثورية الحركة من قيادية عناصر حاولت

 القيادة وتشكيل السياسي البرنامج وأهمها المؤتمر بمهام يعلق فيما فاق1 إلى الوصل المؤتمر في

 عبد بقيادة الشعية الجهة ممثلي إصرار بسبب فثلت لكنها و التتفيذية واللجتة المركزية

 يأخذ وأن األساس، هي ظفار وتجربة الثية الجبهة برنامج يكون أن على القاضي العزيز
 المحتل العربي الحليج لحرير الشعية الجبهة لصاح عددياً كان والذي للؤتمر في مجراه النقاش

القاضي. عبدالعزيز االول السياسي المرشد من بوجيه واحدة ككلة تصرفوا والذين

 حتى تثكيلها منذ الثورية للحركة السياسي المكب وقبلها الفيلية اللجتة تمكن ولم

 ظفار، في الحركة فرع على حقيقية قيادة تكون منان ١٩٧٤عام الحركة عقد الفراط لحظة
 من جيعاً المندوبون كان حيث للجيهتين الوحيدي المؤتمر في بثدة الخالفات برزت وقد

 محمد القا، )عبدالعزيز الثعبية للجبهة ملين بين مقمين كانوا ولكن الورية الحركة

 عن لمثلين و وآخرين( عبداالله، بن محمد عبدالصمد، احد البريكي، أحمد الغاني، احمد

 عبدان علي، حسن المياحي، زاهر الهناوي، هالل العيمي، )عبدالرحمن الديمقراطية الجبهة

 بالعمل المتعلقة القضايا من العديد حول اآلراء وتباينت وآخرين( العكري، عبدالني الغاني،

 لدى المخاوف أثار ما الجبهة، عليها سارت التي التوجهات وفي المطقة، ساحات في النضالي

 الوحيدية بالوجهات الحقا التزم الجميع لكن المؤتمر، عقد انفراط من القومية الجبهة مثل

الموحد. الجبهوي العمل مجمل على توجهاته ظفار في الحركة فرع وفرض الشورية، للحركة

الثورة: وتقويض اإلصالحي قابوس مشروع

 يوليو ٢٣ في هير جون الكابتن بصحبة صاللة في الجمهور إلى قابوس خرج عندما

 الجبهة ال تدرك لم محله، وحلوله أبيه حكم إفاء مترددة راجفة بكلمات ليعلن ،١٩٧٠

 أهمية العربي، والخليج عمان في الثورية الحركة وال المححل، العربي الخليج لحرير الثعيية

 الثعب، إللهاء البريطانية اللعبة من كجزء بسلطان سلطان استبدال سوى فيه ولمتر الحدث

 عمليات إلى وتحولها الملحة الثورة استمرارية زخم من بالرغم أنه وهو حدث، الذي لكن

١



 المشروع آلكل فإن الداخل، عمان إلى امتدادها وفثل ظفار على اقصرت فقد مسلحة

.١٩٧٠ يوليو ٢٣ في بدأ قد الثوريفيعمان

 نفسه يلم من كل عن العام العفو البداية متذ قابوس أصدر السياسي الصعيد على - أ

 عناصر يثمل العفو هذا توسع ثم ظفار، في الوالي سلطات أو المسلحة السلطان لقوات
 ترتيب العمانية بالسفارات أنيط حيث فيه يتواجدون مكان أي وفي صفتهم كانت أياً الجبهة

 جاعة ومنها أيه لحكم المناهضة القوى مع المصالحة من جزء هو ذلك إن وطنهم. إلى عودقم

 وعناصر عمان، تحرير وجبهة تيمور، بن طارق عمه ومنهم عمان دولة وأنصار عمان، إمامة

 فح فقد جوهره، في الجديد النظام طبيعة عن النظر وبغض الظالمي. الحكم من فرت عديدة

 من البالد ينقل دراماتيكية بصورة التحديث طريق في وسار الخارجي، العالم على عمان

العثرين. القرن إلى الوسطى القررن

 بلدان في بمعظمهم ويعملون بالدهم من مشردين العمانيين من اآلالف مئات كان -

 إلى يعيدهم قابوس وجاء القلة، إال الخليجين، المواطنين بقية عن التمز من ويعانون الخليج

 على آكد واألهم ايطور و الكرم اليي سبل أمامهم ويفتح كرامتهم تحفظ حيث وطهم

بالسياسات. وانتهء باللباس بدءاً شيء كل في العمانية بالهوية االعتزاز

 الدولة في يعملوا المعارضة، الظيمات كوادر اللطنة على تدريجياً تدفقت وهكذا

وزارية. مناصب بعضهم ويلم

 أعضاء مع يجري الذي األمني الحقيق فباسحناء خصومه، مع تعاطيه في مرناً قابوس كان

 حياته تأي إعادة امتيازات يعطي العقد فإن مريحة، فيالت في يتم والذي العائدين الجبهة

األمني. ملفه ويغلق له عمل وتأمين

 دولة سريعاً لصبح والسوية، والعرية الخليجية عزلتها من عمان قابوس أخرج كما

 الخليجية الدول فمنظوعة ، ١٩٧١ في المحدة واألمم العربية الجامعة في فدخلت هما4 معترف
 عالقات شبكة ونجت ،١٩٨٠ عارس في الخيجي العاون فيمجل مؤساً عضواً م

االستهالكية. والمعلنية الفطة وثروقا االستراتيجي لموقعها العالم دول مع مصالح

 إقامتها ثم الشعبية للصين تحيدها هو الدبلوماسية عمان سلطة نجاحات أهم من لكن

مهم. حليف من الجبهة بماحرم معها عالقات
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العكري: الصعيد على ب-

 وقادته األميين شبه البلوش من غالبيته بدائياً جيشاً قابوس مجيء حتى اللطة جيث ظل

 على ملحة ثورة مواجهة على قادراً يكن لم الجيث هذا ومثل اإلنجليز. المرتزقة الضباط من

األساس. وجوده من الكيلومترات آالف بعد

 للضباط حاسم دور مع العمانيين إلى استناداً عصري جيش يإنئاء بداً قابوس مجيء بعد

 منها والمتضررين الجبهة صفوف تركوا من االستفادة هو األخطر لكن اإلنجليز، القادة

 على اإلنجليز دربا والتي الوطية( بالفرق بميت )والتي القبلية الفرق إلنشاء معها والمختلفين

 أطرافها في أقيمت متوطنات وحاية المحررة مناطقها في الجبهة ضد مضادة عصابات حرب

 والطرق التخزين وباماكن الجبلية بالطرق القوات هذه أفراد المام ساعد ولقد قلبها. في ثم

 وفاعلية حركة على والتأثير النظام صالح في العكرية المهام من الكثير تحقيق على اللوجتية

لثعي. الحرير قواتجيث

 من بدءاً المعركة ميدان في بقواقا إيران زج هو العسكرية المعركة حم الذي لكن

 مزود المطقة في جيث أقوى تملك إيران أن شك ال أردنية. قوات جانب إلى ١٩٧٢ نوفمبر

 الدغول وبدون وكفاءته. قدراته الخبار مكاالً ظفار ثك وقد الحليثة األسلحة من بترسانة

 بمعركة بدءا قابوس، السلطان لصاح المعركة اإليرانية القوات دخول حسم فقد التفاصيل في
 اليمن مع الحدود نحو تدريجياً الجهة قوات بدفع وانتهاءاً األحر، الحط على اليطرة

 المقاتلين تسلل لمنع واأللغام الشائكة األسالك من )دامافاند( خط وإقامة ذاقا، الديمقراطية

(.٢ثانية)

 بين للوساطة وفد بتثكيل قراراً العرية الجامعة اتخذت فقد اإليراي، الغزو ضوء وعلى

 الديمقراطية، اليمن جمهورية وبين بينه المثكلة أن اعحبر قد قابوس أن إال والجبهة اللطة

 المحررة المناطق إلى الذهاب الجهة طلب رفضت حيث لشروطه العربية الجامعة واستجابت

المناطق. تلك في معها الحوارات وإجراء

 الوساطة لجنة حول ١٩٧٤/٤/٥ بتاريخ بياناً المركزية التفيذية اللجنة أصدرت وقد

 التوسعية اإليرانية األطماع ضد بجزم تقف ان العربية الجامعة من "المطلوب أن فيه اكدت

 الملحة الثورة بمساعدة أعضائها كافة وإلزام العماي، الشعب جانب إلى وقوفها وتعلن

الغزاة. دحر من شبا لمكين

بلورها؟.. اللجة سقوم من فمع
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 العادلة شعبنا قضية من واضحاً موقفاً تقف أن الوطنية العربية الدول كل نطالب إننا

 عدم رغم العرية الجامعة في عضواً مسقط سلطة بقبولها ارتكبته الذي الخطا تصحح وأن

األيام.. من فييوم االستقالل على حصولها

 لجة ترسل ان العربية الجامعة ونطالب مسقط في الخائن النظام مع الوساطة نرفض إننا

 العصكري والواجد البريطاني العكري التواجد على بفها واإلطالع الحقائق استقصاء

.٣1وطننا" في اإليراني

 الضال جانب إلى واضحة مواقف الجبهة اتخذت فقد العربية، المواقف صعيد على أما

 أبرز من وكان االسالية، الحلول وضد المسلح الكفاح ومع الفلسطيني لدب العادل

 بمذه بياناً أصدرت حيث ١٩٧٣عام فاية في جيف مؤتمر حول الموقف اتخذقا التي المواقف

 الوطني الحرر حركة "عرض فيه: جاء األمريكي" الالم مؤتمر "حول بعنوان المسألة

 التحرك خالل من إمبريالية هجمة إلى األيام هذه الفلسطينية الثورة طيعتها وفي العربية

 االستالم حالة فرض إلى قبولها حالة في تؤدي اقراحات من يرافقه وما الواسع األمريكي

 وإقامة الوطني ترابه كامل تحرير في الفلسطيني الشعب بحقوق والفريط العربية الثعوب على
(.‘العربية) اللدان على األمريكية الهيمنة وبالتالي الديمقراطية، الفلسطينية الدولة

 الوطن على اليطرة ونزعتها األمريكية اإلمبرياية استراتيجية البيان يتعرض أن وبعد

 يطرحها التي والمشاريع والتنازالت السويات كافة خطورة تأني هنا "من يقول: العربي
 كافة تنفيذ وبداية لالستسالم مؤتمراً سيكون بل للسالم مؤتمرا يكون أن لفرض األمريكان

 الثورة على وخطرة كبيرة آثارها وستكون الفلسطينية. القضية لتصفية اإلمبريالية المشاريع

 لورية ا القوى كافة وعلى الديمقراطية اليمن في التقدعي النظام وعلى عمان في اسة

 كبرا تزايدا المطقة وسثهد األمريكية.. لإلمبرياية المعادية الوطية العربية والدول والوطنية
 من مفيداً العربية المطقة على نفوذه بط األمريكان قبل من المدعم الرجعي الهجوم في

.األخرى العربية األنظمة على يمارسه الذي السياسي االبتزاز قبل ومن الفطية، إمكانياته

التالية: العاجلة المرحلية المهمات على الجبهة تؤكد الخطءة، الوضعية هذه وأمام

 االسالم مؤتمر رفض الوطية العربية واألنظمة والوطنية الثورية القوى -على١

 حركة لصاح اإلطالق على تكون لن والتي المؤتمر هذا بما سيخرج التي والنتائج األمريكي،

لعربية. الوطني الحرر

 هذا لفضح واسعة حملة شن الوطنية العربية واألنظمة والوطنية الثورية القوى على -٢

 من المزيد وشن األمريكية، الحلول لرفض العربية الجماهر أوسع وتعبنة وأهدافه المخطط

اإلمبريالية. المخططات هذه إلحباط والجماهرية والعكرية السياسية النضاالت
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 للثعب والوحيد الشرعي الممثل هي الملحة الفلسطينية المقاومة أن التاكيد -٣

 وحايتها المقاومة دعم الوطنية العربية واألنظمة والوطنية الشورية القوى على وأن الفلسطيفي

 الكفاح لمواصلة لها العربية الجبهات وفتح بتصفيتها ضدها تحاك التي اإلجرامية المخططات من

اإلسرائيلي. العنصري الكيان ضد الملح

 حركة وإنما الفلسطينية القضية فقط تستهدف ال األمريكية الحلول أن على التاكيد -٤

 حركة فصائل بين الشديد والتالحم التكاتف بالتالي وتطلب برمتها، العربية الوطني التحرر

 تحقيق من السعودي الرجعي للهجوم السماح وعدم اإلمبريالي الهجوم لصد العربية الشورة

.األمريكان اإلمبرياليين تخدم التي أطماعه

 أوسع شهدت قد العربي والخليج عمان لتحرير الثعبية الجبهة مرحلة بأن القول ويمكن

 حلة بعد االنحسار بداية شهدت كما الجبهة، لماضلي المطقة عموم في وفعالية انتشار

 إعادة إلى مناضليها دفع ما الثورة، على العكرية والحمالت اإليراني والغزو االعتقاالت

 دشت التي التتظيمية االسقالالت سياسة وأقروا عليه، ساروا الذي السياسي الخط في النظر

الوطنية. الحركة نضال من أخرى مرحلة

األخرى: الساحات في الجبهة اساالت

 طاقاقا من الكثير واسترفت للجبهة، األساسي الهم ظفار في الحرب إدارة شكل

 إلدارة جهود بذلت فقد ذلك رغم والخيجية، العمانية الكوادر ذلك في بما وكوادرها

قواعد. لها بقي حيث األخرى الساحات بعض في الصراع

الداخل: عمان في أخرى جبهة فتح -١

 من قياداتما وخصوصاً الجهة تفكير على الداخل عمان في عكرية جبهة فتح هم سيطر

بالموت. عليها يحكم ظفار في الثورة حصر ألن الداخل، عماني

 حيث األسلحة، وتمريب الداخل عمان إلى والكوادر القيادات من عدد عودة وتقرر

 في ونجحت ،١٩٧٥في عمان إلى دخلت هناك ومن أوال اإلمارات إلى العناصر هذه اتقلت

 الجبهة كوادر بعض إليهم وانضم التفيذية( اللجة )عضو الهئائي علي بن زاهر بقيادة ذلك

عمان. في ظلوا الذين

 عن تتوقف أن دون بوليفيا، في جيفارا تجربة من استوحيت العملية هذه أن شك ال

 تدرك لم الجهة أن هو األخطر لكن وزهوها، وهجها رغم الجيفارية التجربة اخفاقات

 والخوف العداء من العماي المجتمع نقلت والتي ١٩٧٠ منذ عمان في جرت التي الحوالت
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 الغير ثمار بعض لمس أن بعد المسلحة المناونة للحركات والرافض له الموالي إلى السلطان من

 حدث حتى مم4 االلتحام وليس الثعب عن الخفي إلى الجهة مقاتلو عمد لهذا قابوم بقيادة
 الحقاً أعدم وأسير قيل بين إفائهم كارئة إلى انتهت عكرية ودورية الجموعة بين الصدام

 لتكفئ ثانية جبهة فتح محاولة على الستار أسدل وهكذا الساحة، مغادرة إلى اضطر وعطارد

 سكرت أو مباركة ظل في اإليراني االجتياح عبئ وحدها ولواجه ظفار في المدحة الورة

بتصفيتها. انتهت عربي

 بل الداخل عمان في ليس به يعتد لها تنظيم إقامة في الجبهة تنجح لم الحين ذلك ومنذ

الخليج. في والعماني الطالبي الوسط في ونفوذها تظيمها تدريجيا وتراجع ظفار، في حقى

البحرين: ساحة -٢

 والخط المحلي الوضع مع العاطي في راديكالي( )رغم نضجاً األكثر البحرين تظيم كان

أبعاده. بكل السياسي

 إقليم العربي والخليج عمان لتحرير الشعبية الجبهة قيام القليلة النجاحات بين ومن

 العمالي القائد بقيادة الخليج تحرير وجبهة اكورية )الحركة الظمين لتوحيد كتيجة البحرين
 تحرير لجبهة الطالبي الظيم اسمام م برات(،المخا قبل من الحقاً اغيل والذي بونفور محمد

 التي الواسعة االعقاالت بعد (١٩٧٢) الشعبية الثورية الحركة تنظيم إلى الجزيرة شرق

.١٩٧٠ العام نهاية في الجزيرة شرق تحرير جبهة شهدقا

 على عملها تركز فقد التيات، فاية في للحركة اليسارية الخاليا عمل بداية ومنذ

 المهند عناصرها ابرز تواجد )حيث الكهرباء محطة في سواء العماية الخاليا تظيم

 العماية الهموم وبرزت الحكرمية، والمؤسسات الشركات في او العيمي( عبدالرحن

 األيية اللجة تثكيل في اسهمت حيث السياسي، االسقالل بعد بوضوح والسياسية

 السياسية اللعبة في االنخراط او الحرين، في الحرة المهن واصحاب ومتخدمي عمال التحاد

 الطالبية الحركة في او الشهابي، هشام المهندس بقيادة التاسيسي للمجلى االتخابات فبيل

 في ملموسة مساهماقا وكانت كبرة.. درجة الى فيها فاعلة الطالية عناصرها كانت التي

 الورية الحركة او للجبهة الفرع هذا جعل مما الساحل.. عمان او ظفار الى عناصرها ارسال

الداخل( وعمان الظفاري بشقيه العماني الفرع بعد الفروع ابرز من الشعبية
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اإلمارات: -٣

 يوظف أن يجب هناك الظيم وأن عمان تبع بأفا اإلمارات الموحدة الجبهة اعتبرت

 خاص برنامج هناك يكن لم لذلك ، وامداده الداخل عمان في للمسلح الكفاح تفجير لصالح

 اإلمارات في الشعبية الورية الحركة تنظيم كان فقد حال أية وعلى باإلمارات، تفصيلي
 حيث دبي، مؤتمر بعد الحركة يبرنامج السير ارتضى ممن العض أوساط في جداً محدوداً

 )الشعبية الجبهتين اندماج ان اال الشورية، الحركة تنظيم القومية العناصر غالبية تركت

 )وكانت الجيش في العاملة العكرية العناصر من العديد الجبهة لفرع وفر قد والديمقراطية(

لتظيم. الفقري العمود لثكل ظفار( اقليم من

 اسقطاب ومحاوالقا )الجماهير(، نشرة باصدار ،١٩٧٢ العام خالل الجبهة نشطت

 في زايد للشيخ رسالة كتابة الى دفعتهم حيث الكبرى، طمب جزيرة من طردت التي العناصر

 كما جزرهم، علىاستعادة بالعمل االمارات دولة يطالبون الجزر، الحتالل االولى الذكرى

 أمنية ضربة إلى تعرض قد الظيم أن اال اليمة، راس في والفالحي العمالي الوسط في نشطت

 كبرة مظاهرات تيره ثم الجزر، الحتالل االولى الذكرى بمناسبة بيان وزع عندها شديدة

 ضدكافة واسعة حلة شن الى االمن اجهزة دفع مما ،١٩٧٢ ديسمبر في اية راس في

 االعتقاالت للك كان وقد عمان، بلطة الى العمانية العناصر وتسليم به، المرتبطة العناصر

 لم حيث عمان، ساحل في الشورية والحركة الثعبية الجهة وضع مجمل على كبيرة تداعيات

.١٩٧٢ بعد أخرى مرة نشاطها اعادة من تتمكن

الساحات أوضاع في التباينات

 في قناعة تتبلور بدأت العربي، والخليج عمان لتحرير الثعبية الجبهة قيام من بعدعام
 قيام بأن الكويت(، البحرين، )اإلمارات، العربي الخليج أبناء من خصوصاً القيادات، أوساط

 إعطاء من النائج الواقع وأن المنطقة، في األوضاع تطور عن متاخرة خطوة الجهة هذه

 ٢٣ في بقابوس اإلنكليز مجيء على المربة والتالج ١٩٧١ عام اسقالها الحليجية اإلمارات

 من وكانت عليه. ترد أن الجبهة صيغة تطيع ال جديدة أوضاعاً خلق قد ١٩٧٠ يويو

حينها: الوضع بمات ابرز

 من عليه يترتب بما الحلية الهوية تكريس من ذلك يعفي بما مقلة كيانات قيام -١

 يحجيب محلي تظيم قبل ومن حدة، على معه العاطي يتطلب مما كيان كل وضع خصوصية

بالتحديد. الكيان ذلك في النضال لمطبات
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 عمان كانت حين فغي الحيجي، والوضع العماي الوضع بين الني االفراق -٢
 العربي الخليج في الوضع فإن واالجماعي، الوطفي للصراع داخيةكذروة حرباً تعيث حينها

 كانت الذي الوقت وفي المسقلة، الكيانات وقيام بريطانيا بانسحاب التهدئة مرحلة دخل قد

 يجري كان فإنه اإليراني، ثم البريطاني، العكري والتدخل الوجود من المزيد تشهد عمان فيه

محله. المسحر األمريكي العكري الوجود وإحالل السافر البريطاني الوجود تصفية

 (٥بتعميم) تتقدم الشعبية الثورية للحركة الفيذية اللجة جعال وغيرها، السببان هذان

 الصيغة إعادة تطلب والتي العربي والخليج عمان منطقة في الجارية الحوالت تاول

 العميم هذا أثار ولقد ذلك، في الجبهة أعضاء وتتفتي للجبهة، السياسي والبرنامج الظيمية
 األداة أوجدت وبااللي المطقة، وحدة أساس على عنت التي الجهة قواعد في وإرباكاً جدالً

 ذلك في مستلهمة والوحدة، للحرير وحيد كأسلوب المسلح الكفاح وتبني الموحدة اليمية

اليمني. الجنوب في القومية الجبهة تجربة

 التوصل ضرورة تؤكدعلى كانت والسياسي العكري ابال في التطورات مجمل لكن

العمل. في جديدة وأساليب جديد سياسي وبرنامج جديدة تظيمية صيغة إلى

 ناحية فمن عمان، في خصوصاً الجهة لوضع متواصالً انحساراً الفترة هذه شهدت فلقد

 من بدءاً اإليراية العكرية القوات تدخل بفعل متواصلة عكرية بمزائم الجبهة منيت

 شكلتها التي الجذب قوة وبفعل العماني، للنظام العكرية القدرة وغمو ١٩٧٣ نوفمبر

.المعارضين تجاه النظام فجها التي االنفتاح سيامة

 تعد لم ١٩٧١ بتمبر في أهليش في األسيي المؤتمر في المقرة الجبهة برامج أن كما

 بعد ما لمرحلة السريعة التحوالت عن الناتجة والمتغرة المعقدة لألوضاع تتجيب

 -٣ قطر دولة -٢ المحدة العربية اإلمارات دولة-١) الخليجية لإلمارات "االسقالالت"
.١٩٧١ من بدءاً البحرين( دولة

 وقد القضايا، هذه لحسم ١٩٧٤ يوليو في الحركة ,للجبهة مؤتمر عقد تم فقد لذلك

. ( ) يلي ما الجبهة وباسم المؤتمر عن الصادر السياسي البيان في جاء

 التي اإلنجازات ومدى السابقة المرحلة في الوطني العمل مهسيرة باستفاضة المؤتمر "ناقش

 يتطلبه وما والرجعين، اإلمبريايين مخططات لمواجهة الوطنية القوى كل تكتيل في حققها

 هذه في الوطني العمل فصائل بين جديدة وعالقات وتكيكات برامج من الراهن الوضع

. شعبنا تاريخ من والحاسمة الدقيقة المرحلة

التالية: القرارات عن المؤتمر تمخض وقد
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 في العربي والخليج عمان لتحرير الثعبية الجبهة لمنظمات الظيمي -االسقالل١

 تطلبها التي المحلية والسياسات البرامج وضع في وحقها المطقة، في السياسية الكيانات

مئطغتها. ما4 التيتمر السياسية الظروف

 عمان أقاليم في المتواجدة العربي والخليج عمان لحرير الثعبية الجهة أفرع تأطير -٢

عمان. لتحرير الثعبية الجهة تسمية تحت مسقل وطني تظيم ضمن

عمان. تحرير الثعبية للجبهة الداخلي والنظام الوطفي العمل برنامج إقرار -٣

. عمان لتحرير الثعبية للجبهة مركزية قيادة انتخاب-٤

 باإلمكان ليكون الراهنة الظروف طيعة فرضتها مهمة الظيمي االستقالل عملية إن

 وتقريب البريطابي والوجود اإليراي الغزو لمواجهة والعربية العمانية الطاقات كل حثد آكثر:

 وسياسات برامج اتخاذ باإلمكان ويكون وطنا، من الغاية الرقعة لهذه الوطني الخالص ساعة

 االستراتيجية األهداف بمجموعها وتخدم فيها، األوضاع وتطور تتناسب األخرى المناطق في

 هذه في ضرورياً ذلك كان وإذا أعداء، ال وجه في والوقوف الساحة، عموم في لثعا

 الوطنية قواها كل تالحم وضرورة المطقة بوحدة المطلق إيمانا أن على نؤكد فإنا المرحلة،

 اإلمبريالي القومي العدو مع والمستقبلية الراهنة المواجهة فقط ليس تفرضها استراتيجية مسألة
 بوتيرة تجري التي واالجتماعية االفمادية الطورات أيضاً تفرضها وإنما اإليراي، والومعي

 لتكريس اإلمارات حكام يضعها التي العراقيل رغم السياسية الوحدة باتجاه وتدفع سريعة

 لالحتفاظ األخرى الرجعية واألنظمة اإلمبرياليون يضعها التي العراقيل ورغم التجزئة،

. بمصالحهم

المؤتمر: في اتجاهان هناك كان فقد الثعبية الثورية الحركة يخص ما وفي

 بدرجات ومعه ظفار اقليم لفرع العام األمين القاضي، العزيز عبد ويتزعمه األول:

 كتيم الثورية الحركة على باإلبقاء طالب والذي العمانية الساحة ممثلو الحماس من متفاوتة

تتقل. التي والنظيمات كلها للساحة حزبي

 المياحي، )زاهر والبحرين الداخل عمان في الثعبية الثورية الحركة مثلو ومثله الثالي:

 إفء ضرورة طرحوا والذين وآخرون( العكري وعبدالني اببهي عبدالرحمن الريامي، هالل

 الثوري للعمل الحقيقي الموجه تكون ان على قادرة تكن لم قاعاقم في ألفا الثورية الحركة

 والتيقية الضامنية العالقات تترجم صيغة عن الفيث الضروري من وان مركزية، كقيادة

بينفررعالحركة-الجبهة.
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 التأكد مع الموحدتين، الورية والحركة الجبهة صيغتي إفاء على النهاية في االتفاق تم
. مقبال المواقف تسق على

 عمان لتحرير الشعبية للجبهة كبديل عمان لتحرير الشعبية الجبهة المؤتمر عن انبثق
 وبااللي عمان جزءاًمن اإلماراتواعبار األولى لدى ما كل الثانية إلى آلت حيث والحليج

الوليدة. الجبهة من فيهجزء التظيم كون

 االطارات في العاملة البحرينية الشعبية الثورية الحركة كوادر عقدت العام فاية في
 - الحزبي العمل ازدواجية انهاء فيه تقرر الخارج في اجتماعاً الحركة او للجبهة المركزية

 سياسي وبرنامج داخلي نظام وتبني البحرين في الشعبية الجبهة تسمية تحت والعمل الجبهوى

 مهمة عاتقها على ووضعت الشمرية، الخيجية االستراتيجية أو المسلح الكفاح تبفي دون

 مجاالت كافة لتوحيد الداخل قيادة مع والتواصل الطالبية، الحزبية العناصر اوضاع ترتيب
 المشروع صفحة طويت وبذلك العام. المركزي الظيم من جزءاً كانت التي البحرينية العمل

ظروفها. وحسب لوحدها ساحة كل في النضال صفحة وفحت الشامل الشرري
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الهوامش
.السابق مرجع الوطفي، النضال رثائق - ١
. ٤ ه ص ؛ ١٩٧٤ بيروت النهار دار الريس، نجيب رياض ظفار، في الصراع تثمين - ٢

.١٩٧٤مايو عدد ،سابق مرجع يونيو ٩-٣

. ١٩٧٣ ديسمبر عدد ع( شتعخ )ج باسم ناطقة نشرة ، الثورة صوت - ٤

.منشور غير ،١٩٧٢ )جشتعخع( داخلي تعميم - ٥

.١٩٧٤ اإلعالمية اللجنة اصدار )جشتع( الثاني المؤتمررثائق - ٦



لتحربرعمان الشعبية الجبهة خامساً-

 على كبرة تصحيحية محطة العربي والخيج عمان لحرير الشعبية الجبهة مؤتمر كان

 وضعت قد الحضيرية اللجة وكانت عمان، على التركيز تم حيث الظيمي، العبد

 العميم ضوء على عليها سيير الؤتمر بأن مقتعة كانت لخطوة الداخلي والنظام البرنامج

 المؤتمر عن وصدر االسترايجية". حول "تقرير بعنوان الثعبية الثورية الحركة عن الصادر

: ايابة القضايا فيه وردت ، (١السياسي) والبيان الوطني العمل برنامج

التالي: اكحو على المتصارعة القوى خارطة أ(

 ذات للثعوب األساسي العدو األمريكية اإلمبريالية هم العماني الشعب اعداء -١

 وتلعب العماني الثعب استعبدت التي االستعمارية وبريطانيا عمان، في المتزايد العدواني الدور
 دور وتلعب العمانية الجزر احك التي اإليرانية التوسيعية والرجعية حاسماً، عكري دوراً

 أراضيه سلمت التي سعيد الو واسرة األمريكان، أسيادها عن نيابة الثورة إلجهاض اللركي

الورة. وسحق عمان الحتالل اإليرانيين بالطامعين أخيراً واستعانت للغزاة،

 العرية الورية القلعة الديمقراطية، اليمن جهورية فهم العماني الشعب أصدقاء أما -٢

 العربية، والجزيرة الشمالي اليمن في الوطنية والقوى اكورة تجاه المدئية المواقف ذات الصامدة

 والدول العماني اثب نضال جانب إلى تقف التي الشقيقة الوطنية العربية الدول وكافة

الصديقة. االشتراكية

 المعمرين طرد أجل من أنه حيث المحدة: الوطية الجبهة توسيع ضرورة )ب(

 استهاض من بد ال العميلة بوسعيد آل أسرة نظام وإسقاط اإليرانيين الغزاة ودحر البريطانيين

 له من وكل الوطنية والطقات والثخصيات القوى كافة جهود وتوحيد العماي اكعب

والوطن." الثعب أعداء ضد وموحدة شاملة شعبية مقاومة في سلحة

 خلق، )فدائي االيرانية والديمقراطية الثورية القوى مع عالقات نسج الى الجبهة وسعت

 خلق فدائي من الثورين بعض وكان الوطنية(، الجبهة منظمات توده، حزب خلق، مجاهدي
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 مجاهدي ومنظمة الجبهة بين مشترك بيان صدر كما الوقت، لبعض الثورة بصفوف التحق قد

فيه: جاء االيرانية، الوطية الجبهة ومنظمات خلق فدائي ومظمة خلق

 العميل الشاه يبديها والتي العربية االرض حساب على التوسعية النوايا أن نؤكد "إتنا

 هذا صع من عدوانية أعمال حقيقتها ي إنماهي العكري بالغزو ويجسدها حكمه ونظام

 االيرانية الجماهر وأن ولندن، واشنطن في االمبريالين أسياده من بايعاز وحده الرجعي النظام

 طيعة على العدوانية األعمال هذه تؤثر أن االحوال من يحال يمكن ال كما براء، منها

العرب. واشقائها االيرانية الجماهر تربط التي المتينة والتاريخية األخوية العالقات

 ١٩٧٣/١٢/٢٠ منذ االيرانية تثنهاالقوات التي العدوانية الحرب جيداًأن إننانسرك

 على مؤخراً واسعة عكرية حالت بشن الحرب هذه وتصعيد عمان في العربي الثعب ضد

 الحتالل رقعة وتوسيع العمانية الثورة عل إلجهاز مدف4 اقليمظفار المحررةمن المطقة

 ابواب بفتح قابوس العميل ارقكبها التي الوطية والخياتة العمانية ي لالراض االيراني عكري ال

 لالستراتيجية تنفيذا جاء ذلك كل الشاهنشاهي النظام ألطماع مصراعيها على عمان

 االميركية المتحدة الواليات بين الثالثية االقفاقية عن االعالن يأني والذي المطقة في االمبرياية

 الهام االستراتيجي الموقع ذات مصيرة جزيرة باستخدام والقاضية العميل وقابوس وبريطانيا
 وتعرية البترول منابع باحتالل االميركية التهديدات مع مجماً االميركية القوات قبل من

 العميل يلعبه الذي الخياي للدور وتجيداً المطقة في الفاضحة االمبريالية االمريكية للنوايا

 البلد يكون لن عمان بأن جازمين كعتقد وإننا باسرها المطقة وأمن سالمة قديد في قايوس

 االخرى هي المطقة شعوب سائر وأن بل الصارخ العدوان هذا لمثل يعرض الذي الوحيد

 بمبادرة المطقة وشعوب القوىالتقدمية تقم مالم المقبل في مبريالييناال شر تأمن لن سوف

 وأي وعمان ايران في الرجعية االنظمة مع تساهل أي نعتبر كما . العدوان هذا لصد فورية

 والجماهر عمان في العربي الثعب هصاح ضد اجراء هو صالحهما ي الىما يؤدي موقف

(.٢المواقف") هذه مثل وبشدة وندين العالم في المناضلة الثعوب وسائر االيرانية

 للقوى ودعوقا عمان، في الثوري نشاطها وحصر معتدل لبرنامج الجبهة إقرار ورغم

 السياسية و العكرية التطورات أن إال موسعة، جبهة في معها للعمل العمانية والثخصيات

الجهة. صالح لغر حسمت قد المالحقة

 ضد النهائي هجومها والعمانية اإليرانية القوات شت ١٩٧٥ توفمبر ففي وهكذا

 ورابطت الديمقراطية اليمن أراضي إلى لالنحاب واضطرقا الغربية، المطقة في الجبهة معاقل
 رأس إلى صرفيت من العبور مطقة محصوصاً المشتركة، الحدود امتداد على القوات هذه

.العمانية اليمنية الحدود خط أي علي، ضربة
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 المحررة، المخاطق واسعادة الورة هزية من والعمانية االيرانية القوات تمكنت وحيث

 وضعية الثورية العناصر عاشت فقد السلطنة، معكر الى العناصر من الكثر واستلم

 فقد للجبهة، ألمدحور والبياسي والتيمي والعكري العبوي الوضع هذا ولمواجهة صعبة،
 تحت مرحلياً برنامجاً فيه أقرت ١٩٧٨ المركزية للجنة اجتماعات سللة الجيهة عقدت

 عقد على وعملت الورية" الحرب ومواصلة الذات بناء إعادة أجل من "لتناضل عنوان

لها. والسياسية العكرية الهزيمة افرزتا التي االشكاليات لمعالجة العام مؤتمرها

١٩٨٢ يوتيو في للجبهة الثالث المؤتر -

 السياسي البرنامج المؤتمر أقر وقد ،١٩٨٢ يونيو مطلع في الثالث مؤتمرها الجهة عقدت

 البرنامج اليثاق يثكل حيث ( عمان) في الحالف لجبهة والدستور الوطفي الميثاق و للجبهة

الداخلي. قظامها الدستور يمثل بينما عمان، في التحالف لجبهة السياسي

السياسي البرنامج أواًل:

 العالمي الوضع من ينطلق ١٩٨٢ برنامج فإن السابقة، الجبهة برامج من العك على

 برنامج أنه كما السياسية، الجهة توجهات في التحول بذلك عاكسا المحلي، الوضع حتى

 أهداف البرنامج حدد وقد اللطة، في المتمكنة األحزاب برامج إلى يكون ما أقرب تفصيلي

يلي: كما الوطني اكضال ومهمات

 الثعب مسؤولية المقاومة هذه وأن العمانية، الوطنية المقاومة نطاق وتوسيع توحيد -١

 المقاومة هدف وإن واالجحماعية، والدينية السياسية وثخصياته وفاته وتجمعاته قواه بكافة

 شعي ديمقراطي نظام وإقامة البوسعيدي، اكظام وإسقاط األجنبية، والقواعد القوات إخراج

جديدة. وخارجية داخلية سياسات ينتهج أنقاضه على

 والوجود االسعمارية واليطرة االحتالل أشكال كافة من عمان تحرير -٢

 فاقيات1 كافة إلغاء يتطلب وهذا والتاجز، االم السياسي االسقالل وتحقيق االسعماري

 المتثارين كافة واخراج واألمريكية البريطانية العكرية القواعد وإزالة البعية والمعاهدات

األجانب. والضباط السياسيين

 وإقامة العشائري، الحكم بنظام باإلطاحة ديمقراطي، وطني حكم نظام إقامة -٣

 تشريعية ومجالس متخب أعلى تشريعي ومجل وطنية حكومة ذات شعبية ديمقراطية جمهورية

فرعية."
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 مخلف في القديم النظام تركة لتصفية اتباعها الواجب الخطوات الجبهة طرحت كما

 والحياسية والحقوقية واإلدارية والتثريعية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الجوانب

والخارجية. الداخلية المجاالت في أنقاضها على جديدة سياسات وتنفيذ الخارجية،

 الوطنية ثرواته على الثعب سيطرة تكفل مسقلة وطنية اقتصادية سياسة اتباع -٤"

 وذلك واالجتماعي، االقصادي واكهوض التمية وتحقيق التبعية من البالد اقتصاد وتحرير

 التأمين وشركات والبنوك األجبية االحتكارية والشركات اكفطي القطاع تأمين يقتضي

 مع بالتعاون حقيقية إنتاجية تنمية نحو القاعدة يكون عام قطاع وإقامة األجبية، والمقاوالت

 الداخلية. التجارة على وإشرافها عهجة، خطة إطار في الخاص والقطاع التعاوبي القطاع

 الشورة، قاوموا الذين الكبار والبرجوازيين بومعيد آل ألسرة الكبيرة الممتلكات ومصادرة

الفالحين. على أراضيهم وتوزيع

 واالسغالل االضطهاد ومكافحة للشعب والمعيثية االجتماعية باألوضاع اكهوض -٥

 والزراعية المحلية بالعمالة لكهوض برتامج وتدشين جديدة، عمالية تشريعات ادخال خالل من

 الجديدة الوطنية القيم وإشاعة العثائرية، واألفكار القيم ومحاربة والحرفية، المكية والثروة

 والطفولة، الثهداء أسر ورعاية والمرأة، واآلداب والفنون والعليم بالشباب والنهوض

مشاكلها. وحل القبائل بأوضاع واالهتمام وطني، باتجاه اإلسالمية بالمؤسات واالهتمام

 وإعادة غربكتها طريق عن والشرطة الوطني الدفاع مؤسات وتثوير تطوير -٦

تحكمها. التي والعالقات وعناصرها ما4 الماط والدور التعبئة حيث من صياغتها

 ودولة عمان سلطة تثكل حيث الطيعية، عمان وحدة تحقيق أجل من النضال -٧

الطيعية. عمان شطري العربية اإلمارات اتحاد

 التقدمي الحرري التفال في بنثاط والمساهمة وااللتزام قمعية سياسة اتباع عدم -٨

العربية. لألمة

والعنصرية. واإلمبريالية لالسعمار ومعادية منحازة غير خارجية سياسة انتهاج -٩

 تركه وتصفية البوسعيدي النظام إسقاط يتهدف بأنه البرنامج هذا في ويالحظ

 الديمقراطية اليمن يتخذ أنقاضه على شعي ديقراطي وطني حكم نظام وإقامة وارتباطاته

المثود. النظام لهذا غوذجاً
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: (٤) عمان في التحالف لجبهة الوطني الميثاق ثانياً:

 الريخ استعراض على تشتمل أرضية األول الجزء يتناول جزئين، من الميثاق يتكون

 الداخلية النظام سياسات وينتقذ وتناقضاته، الحالي السياسي للوضع وتحليالً السياسي عمان

وأهمها: الجهة ومطالب ألهداف صياغة فهو الثاني الجزء أما والخارجية،

المحلي: الصعيد على

 المستشارين كافة عن واالسغاء األجنبية القواعد وتصفية القوات كافة إخراج -١

األجانب.

 وكافة واللطة أمريكا بين ما العكرية ١٩٨٠ يونيو من الرابع اتفاقية إلغاء -٢

يا.بريطان مع والعسكره السياسية االتفاقيات

لبالد. دستور ووضع الثعب من متخب تشريعي مجلس إقامة -٣

 والحاكمات لالعتقاالت حد ووضع السياسيين المعقلين كافة سراح إطالق -٤

.الخ. الكيفية.

 االنتقاد وحرية السلمية السياسية المعارضة في للمواطنين الكامل الحق ضمان -٥

الحريات. من وغرها واالحتجاج والتظاهر والكلمة،

واالجتماعي: االقتصادي الصعيد على ب(

لخ..اومراقبتها. االحتكارية الشركات لسيطرة حد وضع-١

 العمل في أولوية العمانيين وإعطاء األجنية، العاملة اليد الستيراد حد وضع -٢

وتأهيلهملذلك.

 مصروفات ورفع الدفاع مصروفات وتحفيض التلح سباق سياسة عن اإلقالع -٣

والتعليم..الخ. كالصحة االجتماعية، الخدمات

احياجاقا. وفق والماطق الواليات على عادالً توزيعاً التنمية مصروفات توزيع-٤

 األندية وإنشاء والمهية النقابية واالتحادات المنظمات إنشاء حرية ضمان -٥

.الخ. والجمعيات.

 والشرطة الجيش هؤسات لحويل الدولة جانب من جادة خطة وضع -٦

العاديين. باألفراد وانتهاء بالقيادات ابتداء %١٠٠ عمانية مؤسسة إلى واالشخبارات

الخارجية: السيابية صعيد على ج(

التاسعة. العربية القمة بقرارات وااللتزام ديفيد كامب اتفاقيات مناهضة-١
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 في ف( )م.ت. بقيادة الفلسطيفي الثعب وحق الفلسطينية للقضية الكامل التأيد -٢

المتقلة. الفلسطينية الدولة وإقامة المصعر تقرير وحق العودة

 قبل من العربية األراضي استعادة أجل ومن العربية أمتنا نضال في بفعالية المساهمة -٣

 الوحدة وتحقيق وسيادقا العربية الدول اسقالل وصيانة تعزيز أجل ومن الصهيوني، العدو

العربية.

 دولة ألية السماح وعدم األحالف عن واالبتعاد منحازة غير خارجية سياسة اتباع-٤

لخ. .ا عمان. في لها عسكرية تسهيالت أو قواعد على بالحصول كانت

 النظر بصرف العالم دول كافة مع والثقافية واالفمادة الدبلوماسية العالقات إقامة -٥

 واالحترام الكافؤ مبادئ أساس على وذلك السياسية، أو االجتماعية نظمها عن

 واألنظمة االستعمار من التحرر أجل من تكافح التي الشعوب نضال تأيد و التبادل..الخ.

العنصرية.

 وصيانة الوترات حدة تخفيف سبيل في العالم شعوب دول نضال في المساهمة -٧

الدولي. واألمن الالم

 الوطنية السيادة نحو والمتين الضروري األساس لثعنا يتوفر المطالب هذه بسوفر

واالزدهار.« واألمن الحقيقة والديمقراطية الراسخة

 العنف، باستخدام بالضرورة يتم لن األهداف هذه لحقيق النضال أن الجبهة وتوضح

بوسعيد: آل نظام ظل في يتحقق أن يمكن بل الحالي، بالنظام اإلطاحة يشترط وال

 السياسية السلطة انتزاع إلى تطلعات لليها ليست عمان في المحدة الوطنية الجبهة "إن

 إن مسقط. في القائم الحكم نظام عن البليل هي أفا على نفها تضع ال وهي عمان، في

 على وهي هذا، ي ميثاقهاالوط في المحددة والمطالب األهداف تحقق هوأن الجهة يهم الذي

 يتحقق أن إلى اسال عن تخلى ولن أمامها، المتاحة الوسائل وبكافة سناضل األساس هذا

والسامية". العادلة والمطالب األهداف تلك لثعبنا

( عمان) في الوطني لكحالف دستور مشروع ثالثاً:

 تقوم أن يبغي التي التنظيمية واألس الداخلية للعالقات اإلطار هو الدستور مشروع

 والجمعات القوى كافة يضم الذي العريض العماني الوطني التحالف أطراف بين

واالجتماعية. الدينية منها والسياسية والعمانية الوطنية والثخصيات
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 والضوابط عملها وآلية الجبهة تركيبة بالفصيل تتناول مادة ١٥من الدستور ويتكون

 الوطية الجهة وتتخذ .الخ؛ الماية. والموارد والحقوق والواجبات المسؤوليات وتوزيع الظمية

 والديمقراطية"، الوطنية للسيادة نعم المطلق، والحكم األجنبية للسيطرة "ال هو مركزيا شعارا

 عمان ي الحالف جبهة وثائق ومشروع عمان لتحرير الشعبية الجبهة وثائق وأقرت

 اإلسرائيلي االجياح مع تزامنا ١٩٨٢ يويو في عمان في التحالف جبهة وثائق ومشروع

 - العربي الصراع )قضية المركزية القضية تتناول عاصفة أحداث من نتجعنه وما للبنان

 تطيع شهدت المؤتمر بعد ما مرحلة أن كما الفلسطينية(، القضية الفقري وعمودها الصهيوبي

 ولقد وترجهاقا، الجبهة أوضاع على انعكاسات من لذلك بما العمانية اليمنية العالقات

 داخلية وتعميمات علنية بيانات وأصدرت التطورات هذه المركزية القيادة اجتماعات عالجت

 الورة انطالقة ذكرى في يونيو في تقام التي السوية االحتفاالت وشكلت حوها. لألعضاء

 األمين خطاب خالل من المعاصرة القضايا تجاه الجبهة مواقف لتحديد محطات كلعام من

التالي. الجزء في سنعالجه ما وهو المركزي الخطاب - العام

السياسي البرنامج

 الخليج لتحرير الشعبية للجبهة الطيعي االمتداد هي عمان لتحرير الشعبية الجهة إن

 تحمل فهي وبااللي العربي، والخليج عمان لتحرير الشعبية الجبهة بعدها ومن المحتل العربي

 ونضج الظروف تغير بفعل التحوالت بعض مع والسياسي، اإليديولوجي تراثها من الكير

 لقيام سابقة لمواقف استمرار هي المواقف من العديد فإن ولهذا الذاتية. والظروف التجربة
 مع تناقض متجلة المواقف بعض في تغيراً هناك أن كما عمان، لتحرير الثعية الجبهة

سابقة. مواقف

اإليديولوجية: أ-القضية

 تطرح تعد لم ولكنها (٢الداخلي) نظامها في اللينينية للماركية تبنيها في الجبهة استمرت

 الماركية مفهوم لكن وصحافها. الربمية بياناقا وفي مؤتمراتما مقررات في عكياً االلتزام هذا

 واألحزاب السوفياني االتحاد مفهوم إلى أقرب أصبح بحيث تحول، الجبهة عند اللييية

. ومنها القضايا، من العديد حول السوفيتية باألطروحات ويلتزم القيدية. الشيوعية

 وأن العالم، صنتوى على الثورية للعملية القائد هو السوفياني االتحاد اعتبار - ١

 والمعسكر السوفياني، االتحاد بقيادة االشتراكي المعكر بين التناقض هو الريسي التاقض
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 ناحية من والكادحين المضطهدة العالم شعوب بين التناقض ويس أمريكا، بقيادة الرأسمالي

ثانية. ناحية من واالستغاللية اإلمبريالية والقوى

 التقدمية الرثية نضال لصاح يصب العامين الثعب نضال كون من االنطالق - ٢

 الثعب نضال أن وليس الدويل، واالنفراج الالح ونزع النووية، احلرب منع أجل من

 وانتصار اإلمربياية اهلمينة لتفويض الثالث العامل شعوب نضال من جزء هو العامين

االشرتاكية.

 ثكل هو المسلح الكفاح واعتبار واللمية، الديمقراطية النضاالت على التركيز - ٣

 الصيني الزعيم مقولة حسب الرئيسي، الشكل وليس بالظروف مرهون النضال أشكال من

السياسية(. السلطة تنبع الدقية فوهة )من تونغ ماوتسي

 والخليجية الداخلية القضايا تجاه والمواقف والتضاالت المهمات أولويات تحديد - ٤

 من كثيرا تقترب الجبهة فإن الصدد هذا وفي المطلقات، هذه أساس على والدولية والعربية

الماركسية. مفهومها في التقليدية، العربية الثيوعية األحزاب مواقف

المسلح: الكفاح ب-

 انتقدت للجبهة الثالث الوطني المؤتمر إلى المركزية القيادة قبل من المقدم القرير في

 للكفاح تبنيها استمرار ورغم (٧السابقة) المرحلة في المسلح الكفاح على الجهة تركيز القيادة

 والجهة الطيعي السياسي التيم وهما األساسيتين، الركيزتين جانب إلى كركيزة الملح

 السياسي البرنامج في جاء كما والديمقراطية، الوطية الورة مهام يحقق المحدة الوطية
 وتعدداً تنوعاً النضال أشكال بأكثر األخذ اكدت أفا إال ١٩٨٢ الثالث المؤتمر في للجبهة

 واإلمكانيات والجماهيرية السياسية الحركة وتطور الموضوعي الواقع يفرزها أن يمكن التي

 إن اكضال. في وحيد بشكل نفها تقيد ال عمان لحرير الثعية الجبهة وأن الذاتية،

النضاية. األشكال أولويات في وثابتاً محدداً أل -1-7 تضع ال )ج.ش.ت.ع(

( ) عمان وحدة ج-

 الوطني العمل برنامج ي ماجاء على ١٩٨٢ لعام السياسي برنامجها في الجبهة أكدت

 ودولة اللطة )عمان الطيعية عمان وحدة أجل من النضال حيث من ١٩٧٤في المقر

 كما أجنبي، وجود أو تدخل أي عن وبمعزل اللمية، بالوسائل المتحدة( العربية اإلمارات

 إلى ١٩٧١ نوفمبر في إيران احتكها التي الثالث العمانية الجزر عودة ضرورة على أكدت

األم. الوطن
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)( للثورة الطقية القاعدة د-

 وشرائح القبائل وأبناء والجود والفالحين الرعاة من الفقراء على تاريخياً الجبهة استدت

 مجال من باكملها شرائح سحب في السلطة ونجاح لعمان، اإليراني الغزو لكن اكقفين، من

 ١٩٨٢ برنامج في الجبهة فقددعت للجبهة، الضيق التوجه إطارتصحيح وفي نفوذالجبهة،

 جيع بين كفاحي تحالف جبهة وهي المرحلة، تتطبها التي المتحدة الوطنية الجبهة "إقامة إلى

الشعب". في الوطنية والثخصيات والقوى الوطنية الطقات

وتحرره: العربي الخليج وحدة حول - ٥

 حدث وقد الجبهة، نضال في مركزية قضية وتحرره العربي الخليج وحدة قضية تعتبر

 تم المحتل"، امري الخليج لتحرير الشعبية "الجهة بتثكيل أنه بحيث القضية هذه في تطرف

 ١٩٧٤ في عمان لحرير الشعبية الجهة بقيام تدريجياً الوضع تصحيح تم عمان، على القفز

 العربي الخليج لوحدة الجهة مفهوم في تحول وهناك .١٩٧٠ في يحدث أن يجب كان ما وهو

 في للمهة عمان إمكانيات كافة وضع عن البرنامج نص ١٩٧٤ برنامج ففي وتحرره.

 القوى جانب إلى والوقوف الشاهشاهية، األطماع أمام العربي، الخليج منطقة عروبة حاية

 والخليج عمان وحدة تحقيق في فعالة مساهمة واإلسهام المطقة هذه في والديمقراطية الوطنية

 وجاء العرية. الوحدة نخو وكخطوة المطقة، هذه في العربي شعبا آمال من كأمل العربي

 المهمة هذه أسقطت فقد ١٩٨٢ برنامج في أما عمان، توحيد مهمة بعد المهمة هذه ترتيب

 في فصيال كوفا خصوصية على العربية، ي الو التحرر حركة إلى الجبهة انتماء وحدد تماما

 التضامن أشكال أرقى إقامة ضرورة على مؤكدة العربية والجزيرة الخيج في الحرر حركة

بينها. فيما لتالحم وا

 الخليج منطقة في والقدمية الوطنية القوى لوحدة متمراً اهتماماً الجهة أبدت وقد

فيها" جاء القوى هذه الى محددة بمقترحات ١٩٧٧ عام وتقدمت العربية، والجزيرة

 والتشرذم التثتت من حالة تبثن العربي والخليج الجزيرة في الوطنية القوى "ان

 جاعية الشبه اللقاءات وبعض وأخرى فترة بين تحدث التي الثنائية اللقاءات من وبالرغم

 أوضاعها في غارقة بقيت افا إال ١٩٧٦و ١٩٧٤ في والكويت بغداد كلقاء موسمية وبطبيعة

 وبالسرعة االحداث ومجاراة السريع التحرك افقدها درجة الى اإلقليمية وهشاكلها الداخلية
 وفي حوله يجري عما بعيداً مشاكله يعالج نفه على مطوي فصيل كل بقي كما المطلوبة

 الكيل حمالت يواجه فصيل كل ظل وهكذا يبيان. االحداث مع تعاطى قد الحاالت أفضل

 خالل من وكاد حدة على فصيل بكل االنفراد من العدو مكناً لوحده االرهاب ومواجهة
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 المنفردة بالمواجهة شعورها ببب الجماهر لدى باكف الثقة وفقدان اليأس يبث أن ذلك
 مع تجاربه خالل من اكبها طويلة قمعية تجربة عتلكاً االمكانيات في يفوقها عدو ضد

مقاومته. في سبقتا شعوب

 من نرى فاننا العربي والخليج الجزيرة عموم في الوطنية للحركة المتعثر ع وض ال هذا وأمام

 مشتركة صيغة الى معا الوصول خالها من متوخين التالية المقترحات طرح بمكان الضرورة

 من جديدة عتبة على اقدامنا ونضع واالنغالق التثتت هذا من الخروج من معها تمكن
 بيننا فيما التحالق من غط أي اقامة في المثتركة أهدافا الى اًوصول المشترك والعمل التثيق

األمام. الى التغير بعجلة للدفع اكضاية جهودنا كل فيه تصب الذي الوعاء وخلق

شهرية. عمجلة عنه تصدر خاص دراسات مركز تأسي - ١

 حسب فيها طرف كل يساهم ميزانية له وتحديد قادرة بكوادر المركز تزويد -

امكانياته.

 العرية المؤتمرات كافة في مثترك بموقف للدخول عليا مفق تنسيقية اس وضع - ٣

مؤتر. أي لدخول المبقة الجالت خالل من وذلك والدولية

..القوى هذه بين تهيالت تقدم - ٤

 فصيل كل من قيادي موقع ذا االتصال عنصر وتحديد دورية لقاءات على االتفاق - ٥

األغلبة. عليه تتفق لقاء ألي للدعوة

 موحد اطار ضمن المطقة ابناء من الخارج في الوطنية الحركة أنصار تظيم - ٦

(١ ٠الوطن.") لخدمة امكانياقم وتخر

 المظلة تحت أمني عكري حلف بأنه الخليجي التعاون مجلن الجهة واعتبرت و-

 في الثورة صوت نشرة مع مقابلته في موقفها للجبهة العام األمين حدد حيث األمريكية)'ا

 مجل إطار تحت المضوية الت األنظمة "إن ١٩٨٥ يونيو في للثورة العثرين الذكرى

 فلك ضمن وتدور العالمي الرأسمالي بالنظام مرتبطة أنظمة جميعا هي الخليجي" العاون

 تزال وال أيدت عموماً، الناتو حلف ودول األمريكية المحدة الواليات إن العالمية. اإلمبريالية

 المذكور، المجلس إطار ضمن )بتعاونها( يسمى ما أو المطقة هذه في الخيجية األنظمة تكحل

 اإلمبريالية مع مثتركة مناورات حدث والذي سنوات، أربع على يزيد ما اليوم مر لقد

 العكرين الخبراء من والمزيد معها، المثتركة العكرية اللجان من والمزيد األمريكية،

لخ. .ا األمريكان.

 المجل، دول بقية على العودية قبضة وتزداد العودي النفوذ يزداد الوقت وبمرور

األعضاء". الت الدول على األمريكي النفوذ تزايد ح بالواض معناه وهذا

١٣٤



 التغيمات مع اختالف وعلى المستقلة. اليسارية القوى ضمن نفسها تعتبر الجبهة كائت

 احتفاظها مع الوطنية الحركة واستقاللية الخليج وحدة على التاكيد حيث الخليجية الشيوعية
 موقف لكن المشترك، للعمل ياً ونضال تظيمياً راق شكل ومع السوفييت مع جيدة بعالقات

 جانب إلى اصطفت قد ١٩٨١ عام من بدءاً أنا حيث بارزة، تحوالت شهد هذا الجبهة

 لجبهة١ مؤتمر توجهات وجاءت مواقفها، نفس تتبنى وأصحت اخليجية الشيوعية التتيمات
 هو اآلخر الجانب ثابتاً. خطاً أصبحت بجيث التوجهات هذه على لتؤكد ١٩٨٢في اثالث

 المتجد، وموقفها بضعفها ضعف قد المشترك الخليجي العمل في ج.ش.ت.ع( إسهام أن

. المشرك الخيجي العمل في دورها تراجع في قبلها من إقراراً هناك أن بجيث

الفلسطينية(: )القضية في الصهيوني العربي الصراع حول ز-

 على ١٩٧٤ برنامج نص فقد الجبهة، مواقف في أيضاً كبير تحول حدث الصدد هذا في

مايلي:

 كافة وبذل الملحة، وثورته الفلسطيفي الثعب جانب إلى بحزم الوقوف عثر: "خامس

الصهيربي". الكيان وإزالة وطنه إلى العودة على لمساعدته اإلمكانيات

 الثعب نضال دعم فقدنصعلى الثالث المؤتمر عن الصادر السياسي البرنامج أما

 القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة وإقامة المصر لتقرير ف( ت. )م. بقيادة الفلطيفي

.أراضيهم الى الفلسطينيين الالجين وعودة

العربية: الوحدة حول - ح

يلي: ما على ١٩٧٤ لعام الوطني العمل برنامج نص

 األمة شعوب وباقي العماني العربي الثعب بين التضامن عالقات توثيق عشر: "سادس

 والتقدم الحرر في أهدافها لتحقيق العربية الثورة حركة في الفعالة والمساهمة العربية

والوحدة. االجتماعي

 قضية بمافيها العربية القضايا تناول فقد "١٩٨٢ لعام للجبهة السياسي البرنامج أما

 أجل من اكنضال في بشاط "اإلسهام بالوحدة المعلق البند في جاء حيث بالفصيل، الوحدة

 ديمقراطية أسى على العربية الوحدة دولة وبناء واإلقليمية السياسية التجزئة على القضاء

والعنصرية". والصهيرنية لإلمبريالية بحزم ومعادية وتقدمية
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اإليرانية: العورة حول -

يلي: كما ١٩٧٩ عهدها بداية في اإليرانية الثورة الجبهة قيمت

 تنظيم وبقيادة اإلسالمي الديني الثكل ذات اإليرانية الثورة أن الواضح من بات "لقد

 عبر اإليراني الثعب أعماق في اختمرت وسياسية اجتماعية ثورة سوى تكن لم بأفا دينفي

 التي العارمة الجماهرية باالنتفاضة النهاية في توجت الين، لعشرات دام دؤوب تضال

 األطراف مخلف فعال و إيجابي وبثكل ومعها الدينية، الوطنية القيادة طليعحها في وقفت

. االيراي اليسار وخاصة األخرى الوطنية السياسية

 معاد إيران في وطنفي نظام وإقامة الشاه لنظام ياسقاطها اإليرانية الثورة اتصرت "لقد
 لكل صديقاً أصبح إيران في الجديد النظام هذا فإن المطلقة وباكتيجة والصهونية لإلمبرياية

والعالمية". العريية الحرروالقدم قوى

 قوى ووجود األمريكية المؤامرات بفعل الثورة انتكاسة إمكانية من قلقها الجبهة وأبدت

 والمؤسة السافاك في مثال القديم النظام مخلفات وبقاء الدين خلف تسر للورة مضادة

 الثورة ديومة على المحافظة ضمان "أن الجبهة وترى واإلقطاع، الكمبرادور وبقايا العكرية

 المشرك القهم وضرورة أهمية وفي وتقدمية، وطنية آفاق نحو الشورة مواقف تجذير في تكمن

 الثورة، على المحافظة في منها كل ودور والسياسية الدينية الوطنية القوى مخلف بين والمتبادل

<. الشرعية") األطر في بينها فيما الخالفات وحل القوى هذه مخلف بين التحالف وأهية
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الهوامش
١٩٧٥/٢/٥ بتارخي معان لتحرير الثعبية واجلهبة االيرانية املنمظات بني مثرتك يان - ١
١٩٨٢ عام االعالمية اصداراللجنة لتحررمعان، الثعبية للجهبة التالثاملؤمتر وثائق - ٢

لسابق. املصدر-٣
السابق المصدر — ٤

. السابق المصدر - ٥

. منشورة غري وثيقة ١٩٨٢ ع( ت ش )ج الداخيل النظام - ٦
 غري وثيقة ١٩٨٢ )جشتع( الثالث الوطين املؤمتر اىل كزيةاملر اللجنة من مقدم تقرير - ٧

. منثورة
. سابق مصدر ( شتع )ج الثالث املؤمتر وثائق - ٨
.السابق للمصدر - ٩

ديمسرب ٣ العريب، واخلليج اجلزيرة يف الوطنية القوى بني معل مرثوع مقرتحات — ١ ٠
،ستانسل ١٩٧٧

. السابق المصدر - ١ ٠
 )ل ، الثورية احلرب ومواصلة وعكريًا سياسيًا أنفسنا تطوير أجل من و الذات بناء حنو -١١

.١٩٨٣( م-جشتع
سابق. مصدر للجهبة، الثالث املؤمتر وثائق — ١ ٢
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العمانية الديمقراطية الشعبية الجبهة - سادساً
 الفترة في الثالث المؤتمر من سنوات عشر بعد الشعبية للجبهة الرايع الوطفي المؤتمر عقد

 في حاسمة تحوالت معها جرت جدا طويلة فترة وهي .١٩٩٢/٦/١٠ حتى ٥/٣٠ بين ما

 ترتب وما الثانية الخليج حرب من عامين بعد المؤتمر عقد وجاء والعالم. العربي والحليج عمان،
 وانطالق العربي، النظام تشرذم من وعربياً األمريكية، الحماية تكري من خليجياً عليها

أمريكية. برعاية اإلسرائيلي العربي للصراع السوية عملية

 مبررات المؤتمر عن الصادرتين الداخلي واكظام السياسي البرنامج وثيقتي مقدعة تبرز

 في الهائلة الغيرات ذلك ويعكس واسمها، الداخلي ونظامها الجبهة لبرنامج الجذرية المراجعة

 لكن االنقالب. إلى أقرب أنها القول يمكن بجيث والبعيد، القريب ومحيطها عمان أوضاع

 أفا الجبهة مثكلة كانت فقد والتراجع، المراجعة هدف قامت التي وحدها ليت الجبهة

 تشكل التي المحررة األرض فقدت أن وبعد األقل، على عقداً مأخرة المراجعة بمذه قامت

 من تبقى ما فأضحى العمانية، األرض على تظيمية بنية إقامة في تجح أن دون القوية، قاعدتها
 أتت قد المراجعة هذه أن كما الداخل. في مؤيديها عن عزله الشتاتوفي في موزعاً كوادرها

أهمها: سبية رات طو ت بعد

 الينن أو بالسلطة بعضهم وإلتحاق الجبهة صفوف والكوادر القيادات معظم ترك (١

سياسي. مشروع ودون تنظيمية روابط دون كأفراد عمان في

 يمثلها التي األغلبية بين الخارج في والكادر القيادة صفوف في جرت التي المشاحنات (٢

 يمثلها القي واألقلية القليدي االتمرارية خط يمثل والذي القاضي العزيز عبد العام األمين

 في وشامل جذري تغيير إلى مبكرا دعى والذي الصمد، عبد أحد الياسي المكب عضو

 هذه جرت وقد .١٩٨٢ يونيو في الثالث المؤتمر منذ الظام مع مفاوضات والى الجبهة برنامج

 لوالطابع إيجابية تكون أن يمكن وكان "الطيعي"، الداخية النشرة صفحات على الحاوالت

يا. اتمت التي والمهاترات والتجريح التحدي
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 التي الكبوة للطورات واالستجابة والموضوعية العقالنية عكس البرنامج أن القول يمكن

وأهمها: والعالم العربي والوطن الخليج وشهدها عمان شهدقا

 تجلياته ومن السياسي التطور في الكبير الطئ ورغم عمان، في النظام استقرار - ١
 ملموساً؛ كان واجتماعياً وثقافياً اقعاداً المجمع في التطور فإن المعين، الشورى مجل إقامة

 الذين ويجمع بالعصرية، وصفها يمكن بحيث كبيراً نوطاً قطع قد الدولة أجهزة بناء أن كما

 عرفوها، الق والمعزولة المخلفة عمان يت أفا عقدين خالل عمان أوضاع تطور رصدوا

 سبقتها قد كانت الكفؤة، الحكومية واإلدارة التنمية مجال في خيجية دوال سبقت إفا بل

. ١٩٧٠ حتى متحجر بجاكم تبتلى ولم ‘بكثير منها وأغفى الفط، استخراج في بعقود

 اإليرانية العراقية الحرب هي مدمرتين حربين عقد خالل الخليج مطقة شهدت — ٢

 حرب من عليه ترتب وما للكريت العراقي الغزو ثم سوات ٨ لمدة األولى( الخليج )حرب

 ترتب ولقد الثانية(، الخليج )حرب العراق لتدمر المحدة الواليات بقيادة الدولي الحالف

 حاذقة سياسة اتبعت عمان سلطة لكن وسياسية، اقصادية كارثية نتائج الحربين هاتين على

 النظام مع التحالف من االنتقال في هائلة وقدرة إيران، مع تعاطيها في وخصوصا

 مع تحالفها على اإلبقاء مع اإلسالمية الثورة نظام مع اإليجابي التعامل إلى الشاهنشاهي،

األخرى. الخليجية باألطراف لحقت التي الخسائر من الكثر جبها ما وهو المحدة، الواليات

 وما السادات بسياسات ابصاقاً العرية الدول أكثر هي عمان أن القول يمكن — ٣

 جر وقد المحدة الواليات مع والعالقات اإلسرائيلي، العربي الصراع صعيد على ذلك يعنى

 االنية، الخليج حرب على تربت التي التطورات لكن االنتقاد. من الكثير عمان على ذلك

 في محوري بدور قيامها هنا ومن أفضل عربي وضع في عمان جعلت المفاوضات، تدشين أي

 بذلك لحمل الصهيوني، الكيان مع دبلوماسي تمثيل وإقامة األطراف، المتعددة المفاوضات

 باسحناء السياسة، لهذه داخلية مقاومة هناك تكن لم وبالمقابل ميزة. أمريكية رعاية على

 ظمات مع عالقاقا تبع بعد مصر مع بالتعاون عيها القضاء تم إسالمية لجماعة تحركات

اإلسالمي. الجهاد

 مادية قوية ضربة االشتراكي المعسكر وتفكيك السوفياني االتحاد انهيار مثل -٤
 في يكفي بما تنوع ولم دعمه إلى كثراً استدت أنا خصوصا للجبهة وسياسية وعوية

 االتحاد دور بمحورية يعلق فيما القيدية الشيوعية األحزاب أطروحات وتبنت عالقاقا

 العربية القضايا بخص فيما طروحاته وتبنى عليه، يصدر ما لكل فيه مبالغاً وتبجيالً السوفياني،

.الح. الفلسطينية. القضية )الوحدة،

١٣٩



ابع(: الر العام الوطفي )المؤتمر الكبعر المنعطف

 الرسمي اإلقرار ١٩٩٢/٦/١ حتى٥/٣٠ من الفترة انعقدفي والذي الرابع المؤتمر يمثل

 الموضوعية الظروف انفاء أي ،١٩٨٢ في الثالث المؤتمر منذ واقع بماهو الجبهة قبل من

 تغبرا ذلك يستدعي بما اللمي، الليقراطي النضال ويبي المسلح الكفاح لممارسة والذاتية
 الجهة "إن الجبهة برنامج في جاء وقد الداخلي. ونضالها وتسميتها الجهة برنامج في جذرياً

 العليا المصاح أجل من يناضل ديمقراطي وطني سياسي تظيم العماتية، الديمقراطية الثعبية

 حقوق واحترام الديمقراطية وتحقيق الوطتية السيادة في المتمثلة العماني، والثعب للوطن

 "إن ويضيف: " االجتماعية والعدالة والمساواة والقانون المؤمسات دولة وإقامة اإلنسان
 على رداً بالدنا لظروف واألصوب األفضل هو اللمي الديمقراطي الغفال بأن ترى الجيبهة

 العام العفو قرار من بدءا المصرمة السوات خالل النظام ما4 قام التي اإليجابية المبادرات

■اكورى")'( مجل بتثكيل واتتهاء

 العربية، وأمتنا شعبنا وتاريخ تراث والسياسية الفكرية منطلقاقا في تستلهم الجبهة "إن

 مع ينجم بما اإلنساني، التراث هع يايجابية وتتفاعل واإلسالمية، والقومية الوطنية وحضارتنا

(.٢األمام) إلى نضاله ويدفع ثعبا، واقع

 في السياسية القوى قبل من ما4 اإليمان كبو تراجع والتي الطبيعية، عمان لوحدة وباكبة

 تؤكد الجبهة فإن المحدة، العربية اإلمارات ودولة عمان سلطة هما دولتين تكريس ضوء

السياسين. الكيانين اسقاط إلى تدعو تعد لم لكها الوحدة، هذه على

 سلكة هما دودين إلى حاليا المقمة الطبيعية عمان بوحدة عميقاً يماناً تؤمن الجبهة إن

 تحقيق أجل من العمل ضرورة إلى تدعو لذلك وهي المحدة. العربية اإلمارات ودولة عمان

٢٢البلدين) بين والديمقراطية اللمة بالوسائل الوحدة هذه

الخليجي: الصعيد وعلى

 والجزيرة الخليج منطقة في والديمقراطية الوطنية القوى بقية مع تناضل الجبهة "!ن

 القوات كل وإخراج المطقة. ووحدة اإلنسان حقوق واحترام الديقراطية أجل من العربية،

معها". األجبية العكرية

العربي: الصعيد وعلى

 أجل من المناضلة العربية الوطفي الحرر حركات فصائل من فصيل )ج.ش.د.ع( "إن

 لثعوب االجتماعي والقدم الديمقراطية أجل ومن اإلمبريالية، والسيطرة الهيمنة من الحرر

١٤٠



 ومناهضة ديمقراطية أس على واحد سياسي كيان في األمة هذه وحدة وتحقيق العربية أمتنا

 الحركة هذه فصائل مجموع مع تناضل لهذا وهي والرجعية، والعصرية والصهيونية لإلمبريالية

(.٤العربية") ألمتنا النبيلة األهداف هذه تحقيق سبيل في

العالمي: الصعيد وعلى

 التحرر قوى وتضال العربية وأمتنا شعبنا نضال بين الوثيق للترابط الجبهة من "وإدراكا

 في للثعوب المثترك العالمي والضال التضامن لتعزيز تسعى فإنها العالمية واللم والقدم

 ترسيخ أجل ومن االجتماعي. والتقدم اإلنسان وحقوق والديمقراطية التحرر قضايا سبيل

 االتحاد وتعزيز وصيانة الدول، جميع بين العالقات في المتكافئ والتعاون والتعايش االنفراج

(٥العالمي) والسالم

السياسي: البرنامج

يلي: كما وتحيالً موجزاً استعراضاً السياسي البرنامج يتناول

 مواضع إلي ويتفرع السياسي الصعيد أواًل: ويتناول المحلي الوضع األول الفصل يتناول

 الوضع ثانيا: ويتناول والحريات. الديمقراطية ومسألة السياسي والنظام الوطية السيادة

االجتماعي. الوضع ثالثاً ويتناول االقصادي

 الوطية األهداف (١ ويثمل: المحلي الصعيد على الجبهة أهداف الثاني الفصل ويتناول

 بالحليل فيعرض الثالث الفصل أما واالجتماعية. االمادة المطالب (٢ والديمقراطية،

الخليجي. التعاون مجلى في األوضاع

 والتي السابقة لمواقفها للجبهة متأخرة وإن مراجعة كا تظهر للبرنامج متأنية قراءة إن
 واالريخ التحليل في متخيل طوباوي عالم إلى وثطحت العماني الواقع عن كثيراً ابعدت

 الظري الحيل يالئم الواقع لعنق لويها في الثيوعية، لألحزاب مع محاكاة في واألهداف

االشتراكية. المظومة ودول السوفياني االتحاد لجربة المفرط وتبجيلها لوفيالة، أ للقراءة

 مذ إنجازات من عمان في تحقق لما موضوعي اقراب عن البرنامج قراءة تكشف كما

 نقلت وواسعة عميقة تغييرات من أحدثه وما ،١٩٧٠ يويو ٢٣ في للحكم قابوس وصول

 البرنامج أن القول ويمكن العشرين. القرن إلى الوسطى القرون أعماق من العماني المجمع

 السيادة على يؤكد حيث ديمقراطي وطفي برنامج هو الرابع المؤتمر عن الصادر السياسي

 والمشار.كة دستور، على متد ديمقراطي لنظام هؤسات وإقامة الحريات، وإشاعة الوطية

(.٦اإلنسان) حقوق واحترام السياسية السلطة في الشعبية

١٤



 /٦/٤ اتفاقية يإلغاء يطالب حيث الوطنية، السيادة موضوع فيه األول الفصل ياول

 معيرة قاعدة في عسكرية تهيالت على المتحدة الواليات بموجبها حصلت والتي ١٩٨٠

 ٦/٤ في مددت التي االتفاقية تلك األمريكية، المركزية االنتشار لقوات الممنوحة والهالت

 وإحالل والداخية، الدفاع وزارني في اإلنجليز الضباط دور يإفاء يطالب كما ١٩٩٠/

(.٧محلهم) العمانية الكفاءات

 وتقديم الوطفي االقعاد في الحكومة دور بتعزيز البرنامج يطالب االقصادي الجانب في

 له الحماية وتوفير المتجة القطاعات في لالسثمار توجيهه مع الخاص للقطاع التهالت

(.0والخدماتية() والمكية والزراعية )الصناعية اكفطية غير القطاعات وتطوير

 سياسية نزعة تمتلك عمانية برجوازية تبلور البرنامج يرصد االجتماعي الجانب وفي

 يرصد كما األجنبية، بالمصالح وارتباطها الشعبية الطبقات وبين بينها الهوة وتزايد يبرالية،

 فإفا وسياسية، اقصادية ضغوط من له تتعرض ما وبسبب للتوسع مرشحة وسطى طقة بروز
الوطنية)(. الحركة ونضال لبالد السياسي المقبل في كبيراً دوراً لحل مرثحة

 العاطي يجري فإنه السابقة، البرامج في دورها يضخم كان والتي العاملة للطبقة وباكبة

 ناشة، طقة ألها إال عددها تضاعف من بالرغم أنه يرى حيث موضوعية، اكثر برؤية معها

 المرتفعة، المعيشة وكلفة األجبية، العمال مع المكافة غير والمنافسة الخلف من وتعابي

مصالحها. عن يدافع عمالي واتحاد نقابات تشكيل من والحرمان

 ظروف تخلف ولكن كثيراً عددها تقلص والتي الفالحين طمقة البرنامج يعرض كما

 بتوفير البرنامج ويطالب الدولة، تقدعه الذي والدعم الهالت جراء من أفرادها عمل

(.١٠المحلي) لزراعي لإلتتاج الحماية

 من وتضررهم االقمادية معاناتهم حيث من والرعاة السماكين أوضاع البرنامج ويعالج

المفترح. الباب سياسة

 اليوم إلى يثكلون يزالون ال والرعاة والسماكين الفالحين أن البرنامج يتخلص

 الطبقة )العمال، الفئات باقي مصاح مع مصالحها وتلتقي المجمع في العريضة القاعدة

الديمقراطية.)"( التزاع تحالف في الوسطى(

 فح حيث من أوضاعها في والواضح العام التحن البرنامج الحظ فقد للمرأة وباكسبة

 في قيادية مواقع واحتالل االقعادي النشاط في والمساهمة والعمل لكعليم أمامها األبواب

 القصاديةا الحياة في أوسع بشكل المرأة مساهمة لتأمين بالمزيد الدولة ويطالب ولةالد

والسياسية)"(.

١٤٢



 المجتمع، في حيوية األكثر القطاع لخدمة والطلبة الشباب أهية على البرنامج ويركز

 العامة، الحريات النعدام منه يعانون الذي والكبت احتوائهم في الدولة سياسة ويرصد

 ويؤكد ما،4 معترف ومنظمات واتحادات روابط تثكيل من وحرمانهم العليم، وديمقراطية

(.١٢العماني) للثعب والديمقراطية الوطنية الحقوق النتزاع والطبة الشباب أهية على

 حيث تحقيقها اجل من الجبهة تناضل التي األهداف البرنامج من االني الفصل ويعالج
 الجبهة أعضاء عن العام بالعفو يعلق ما خصوصاً النظام عليها أقدم الي الخطوات الى يشير

 مفوحاً العام العفو يكون بأن وويطالب المجمع في واالندماج عمان إلى بالعودة لهم والسماح

 حول وطني حوار وفتح العمانيين للمناضلين العودة حق على ويؤكد للزمن. تحديد دون

 أهم البرنامج ح ويط القائمة للمعضلة جذري حل إلى للوصول والديمقراطية الوطنية المطالب

(:١٤وهي) أجلها من وتاضل لحقيقها الجبهة تسعى التي األهداف

(١ والسياسي) السيادي الجانب في آ-

 بأمين اإلقيمي يىر١ وتأكيد المحدة الواليات مع العسكرية االتفاقيات إلغاء -١

 الشقيقة الدول مع وبالتتيق الذاية والقوة الخيجي التعاون مجلس إلى استناداً األمن

إقليمي. أمن صيغة إلى للوصول والمحاورة

 ووضع السياسية المشاركة في المواطن حق على والتاكيد متخبة تشريعية هية -إقامة٢

الدوية. المواثيق على والتوقيع اإلنسان حقوق واحترام للبالد، دستور

مدنية. محاكم وتثكيل القضاء استقالل -٣

والمهني. والنقابي السياسي التظيم حق إطالق - ٤

والتببر. الصحافة حرية فيها بما العامة الحريات إطالق -٥

واالجتماعي: االقتصادي الجانب في ب-

الوطفي. االقتعاد بناء في وتعزيزه الدولة دور -استمرار ١

المتجة. القطاعات في لالثمار وتوجيههم الخاص القطاع دعم -٢

والمكي. والزراعي الصاعي المحلي اإلنتاج حاية -٣

 االجتماعية والفئات الماطق بين العدالة يحقق بما العامة الموارد توزيع في النظر إعادة -٤

االمتيازات. وإفاء واإلدارة اللح نفقات وتقيص

الحدود. الدخل لذوي المقدمة والخدمات السلع دعم -٥

والبوادي. األرياف تطوير -٦

١٣



 الخاص القطاعين في العمانيين إلحالل صارمة خطة ووضع األجنبية العمالة من الحد -٧

والعام.

 المعامالت في العمانيين جيع مساواة وضمان والمحسوبية والرشوة الفساد مكافحة -٨

والواجبات. والحقوق

 وتوفير والترقي والعمل السياسية الحقوق في الرجل بأخيها العمانية المرأة مساواة -٩

والطفولة. لألمومة الرعاية

العليم. نظام وإصالح والطلبة الشباب بأوضاع االهتمام-١ ٠

 لمسيرته نقدياً عرضاً ويقدم الخيجي. العاون مجل أوضاع الثالث الفصل يعالج

 وتحقيق االتحاد موى إلى با للوصول دوله بين فيما بالعالقات باالرتقاء ويطالب المعثرة

الخليجي. الصعيد وعلى دولة صعيد على الثعبية والمشاركة الديقراطية

 العربية والتقدمية الوطنية القوى كافة مع تناضل ج.ش.د.ع( فإن العربي الصعيد وعلى

أجل: من

العربية. البلدان وتقدم ديمقراطية وحدة سيل في -اكضال١ "

 المصع، تقرير وحق العودة أجل هن نضاله في الفلسطيفي العربي الثعب دعم -٢

ف(. )م.ت. والوحيد الشرعي ممثله بقيادة المقلة الفلسطينية الدولة وإقامة

 والجوالن لبنان في إسرائيل قبل من المححلة العربية األراضي لحرير اكضال دعم -٣

الوري.

 والعمل العربية اللدان ضد األمريكية والتهديدات اإلمبريالية الهيمة فج مقاومة -٤

شعي." عربي تضامن تحقيق على

 االتحاد افيار "وأهمها الهائلة التغييرات الى البرنامج فيتطرق الدولي الصعيد على أما

 وتصرف العالمية، التحرر لحركة كبيرة خسارة يعتبر مما الشرقية أوروبا وبلدان السوفياني
 شعوب على األعباء من يضاعف ما دوياً. وثرطياً منفردة عظمى كقوة المحدة الواليات

وبالتالي: المثترك النضال من المزيد ويتطلب اكالث القارات في وخاصة العالم

 الدولي الوازن وإعادة األمريكية التهديدات وردع اإلمبريالية السياسة مقاومة — ١

الدولية. الشرعية واعتماد

 واالسقرار األمن وتحقيق الشامل الدمار أسلحة وإتالف لرع الجهود دعم — ٢

جديد. عالمي اقصادي نظام وإقامة البيئة على والحفاظ العالمي والسالم

٤



 لحديث الساعية العالمية والسالم والحرر التقدم قوى كافة بين العالقات إقامة - ٣

االجتماعي." والتقدم اإلنسان حقوق واحترام والديمقراطية العالمي والسالم واالسقرار األمن

 البرنامج وال الرابع المؤتمر يثكل فلم الواقعية والسياسات البرامج هذه كل من وبالرغم

 وترة المؤتمر بعد اتخذ والذي تحللها عملية يوقف أن وال الجبهة إلى التماسك يعيد أن الواقعي

 من تبقى ممن كبرة مجموعة الصحد عبد أحمد التفيذية اللجنة عضو قاد المؤتمر فبعد متسارعة.

 القاضي، العزيز عبد العام األمين إال يقى لم بجيث عمان، إلى بالرجوع الخارج في الكادر

 واسقروا اليمني المجتمع في غالبيتهم اندمج ممن اليمن في الجنوبية المحافظات في أفراد وبضعة

الخارج. في الجبهة يمثلون أفراد وبضعة هناك،

 السلطة من االشتراكي الحزب خروج ١٩٩٤ اليمنية األهلية الحرب على تركب وقد

 مكتب وتعرض كثرا، وضعها وضعف اللطة، تركيبة في سندها الجبهة فقدت وبذلك

 عدن، الى المتصرة القوات دخول إثر وثائق من كلمافيه ومصادرة لكفتيث عدن في الجهة

ممتلكالها. كل مصادرة ومنها الجبهة بحق إجراءات ذلك وتبع

 مكاتب جيع إغالق إلى عمدت فقد الثانية، الخليج حرب بعد فإنه لسوريا وباكسبة

 بعض تقديم في القومية القيادة استمرت فيما البحرين( - )عمان الخليج في الحرر حركة
هناك. سياسي بعمل القيام متحيال أضحى لكنه الهيالت،

 سياسي بنشاط القيام أو مطبوعات أية إصدار في ١٩٩٢في مؤتمرها بعد الجبهة توقفت

بذلك. إعالن دون اتتهت الجبهة أن القول ويمكن يذكر. خارجي أو داخلي

١٤٥



الهوامش:

 السياسي البرتامج العمانية، الديمقراطية الشعبية الجبهة ١
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عمان في العربي العمل حزب - سابعاً

 سواء العمانيين، والعمال الطبة من العديد البعث وحزب العرب القوميين بحركة ارتبط

 جرت التي الفكرية التحوالت في وساهموا والخي، الجزيرة مناطق في او العربية البلدان في

 بينها من وكان ،١٩٦٧ يونيو هزيمة بعد يسارية تظيمات وتشكدت الحركتين، هاتين في

 وعمان وصور عمان ساحل من مرموقة ثخصيات ضم الذي عمان في العربي العمل حزب

وآخرون( الراسي، عبدالله عيى، )عبدااله الداخل

 ومنذ (، الرجعية") والقوى االستعمار من عمان لتحرير الملح "الكفاح الى الحزب دعا

 والعراق وسوريا الثعبية الصين الى عناصره وارسل اللينينية، بالماركية التزامه اعلن البداية

 في ابعث حزب مع عالقات لديه كانت كما .. العصابات وحرب السالح عل للتدريب

سواء.. حد على والعراق سوريا

 مع والعاون النيق على عمل العربي، عمان في الثعبية الثورية الحركة بروز وبعد

 حوارات جرت حيث الداخل.. عمان في الملح الكفاح تفجعر في للمساهمة الحركة هذه

 انقل ثم عمان، ساحل في ١٩٧٠ العام مطلع في الحزب وقيادة للحركة السياسي المكتب بين

 جد قد مقط في الثعبية الثورية الحركة عناصر اعتقال ان اال الداخل.. عمان الى الحوار

 عالقاتنا الرفاق "استعرض فيها: جاء الثعبية الثورية للحركة داخلية وثيقة وفي . الحوار. ذلك

 الطالبي المجال في كذلك و عمان من والشمالي الشرقي االقليم من كل في العمل بحزب
(٢المركزي") المسوى على العالقة من أفضل كانت قاعدية عالقاتنا ان اتفح و

 العام لحاية في )مسندم( الجيال رؤوس هطقة في عكرية جبهة فيح على الحزب وعمل

 البريطانية المخابرات ان اال قابوس، اللطان الحكم الى جلب الذي االنقالب بعد ،١٩٧٠

 العناصر دفع ما الحزب.. صفوف في واسعة اعتقاالت حلة وجرت المحاولة هذه أحبطت قد

الداخل.. عمان في العناصر من العديد اعتقال تم أن بعد المطقة، من الخروج الى القيادية

١٧



 على أصرت التي اثبية الثورية الحركة مع جبهوية صيغة الى التوصل لعدم ونظرا

 اقتصار على الحزب واصرار والعمانية، الخليجية الساحة كامل في للعمل باكنبة موقفها

 الثورية الحركة كانت بينما جبهوي، تحالف الى الطرفان يتوصل لم الطيعية، عمان في العمل

.١٩٧٠ يونيو ١٢ في قيامها عن اعكت التي الديمقراطية الوطنية الجبهة الثعبيةتصيغ

 في االحداث من موقفه حددت التي السياسية البيانات من العديد الحزب أصدر وقد

 الثورية الظم اسقاط هي الحقيقية أهدافه وأن "بالمشبوه االمارات اتحاد ووصف الفترة تلك

 أي على والقضاي الشورية، القوى وتصفية فيظفار الملحة الثورة على والقضاء المطقة، في

(. ") عامة العربي والخليج عمان في ثوري تحرك

 السياسية مطلقاته فيه حدد الذي السياسي برناءجه الحزب أصدر١٩٧١ العام وفي

 السياسية االوضاع حول رؤاه الى باالضافة الكبرى، عمان بوحدة وايمانه والفكرية
(. ) عموماً المطقة في والتحوالت

 الجبهة ومع ،١٩٧٢ عام الشعبية الثورية الحركة مع مفاوضات في الحزب دخل وقد
 اليادين في المثترك العمل على االتفاق وتم الحقاً العربي ج والخلي عمان لحرير الشعبية

 االتحاد تأسيس في واسهم الطرفين.. لعناصر الحضور حيث والطالبية واالعالمية السياسية

 وغرها.. عدن في للجبهة االعالمية المكاتب في عناصره وابهمت عمان، لطلبة الوطني

 عقدت ١٩٧٢ نوفمبر شهر من الثاني الصف "في فيه: جاء الطرفين بين مشترك بيان وصدر

 المركزية للقيادة مثال العربي والخليج عمان لحرير العبية الجهة من وفد بين ربمية محادثات
 والئضالية الرفاقية للعالقات كويج المركزية للجة مال العربي العمل حزب من ووفد

 عمان ساحة في الدائر الصراع لطيعة المشترك الفهم من تنبع اللقاء هذا أهمية إن االبقة.

 .ثانية جهة من والثورة الشعب وأعداء جهة من التقدمية وقواها الشورة بين العربي، والخليج

 الوطنية القوى توحيد في والحزب الجبهة في الرفاق طموحات يعك اللقاء هذا إن

 مهمات وانجاز وتوحيده الوطن تحرير أجل من العمل في ثعنا جاهير رغبة ويلي والقدمية،
 جاهير بحق ترتكب التي الجرائم لكل فاصالً حداً ستضع التي الديمقراطية، الوطنية الثورة

دب.-)•(.

 واستمرار العمل، وحزب الشعبية الجبهة بين الثنائية العالقات تطور "ان البيان: واضاف
 على ماماال الى ثورية قفزة وشكلت رفاناً مناخاً أوجدت النظر وجهات وتبادل اللقاءات

الكفاحية. الشعب جبهة خلق طريق

 الوصول دون عائقاً يقف أن يمكن ال الثورة ثموية حول النظر وجهات في التباين إن

بصيغة الخروج ضرورة من منطلقين أرقى، مستوى الى بالعالقات والدفع مشتركة صيغة الى
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 على االتفاق تم وقد والثورة، الشعب ألعداء للتصدي الجديدة العالقات تترجم تظيمية

التالي: النحو

مثتركة. اقاليم قيادات تثكيل - ١

العربي. والخيج عمان لحرير الثعبية الجبهة اطار ضمن الضال يتم-٢

مشتركة.")^(. مركزية لجنة تثكيل - ٣

 الى تحولت حيث للجبهة، الرابع المؤتر بعد وخاصة الشعبية، الجبهة مع تقاربه وبعد

 الهجمة تصاعد ان اال الوطيين، الفصيلين بين اليق تكثف عمان، تحرير الشعية الجبهة

 قد االمارات( ودولة )اللطة عمان في الكبيرة السياسية والحوالت جهة، من العسكرية

 وقد ،١٩٧٤ العام منذ للحزب سياسي بيان يصدر ولم الحزب، عناصر من الكثير حبت

 اللطات مع وساطات بعد دبي الى العودة الى عيسى( )عبدالله للحزب العام االمين اضطر

بجياته. أودى مروري بعدهالحادث تعرض سنوات ع و المانينات، في هناك
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البحرين في الشعبية الجبهة : ثامناً

 الحية - القومية والنظيمات التمزقات من كثرة البحرين( )في القومية الحركة شهدت

 القيادة من فعل ردود من ولدته وما جهة من ١٩٦٥ مارس انتفاضة انتكاسة إلى ذلك ويعود
 حيث مركزياً القومية الحركات شهدقا التي واالنثقاقات العث، حزب أو للحركة القومية

البحرين. في فروعها على أيضاً ذلك انعكس

 جبهة تثكيل والخليج الجزيرة شرق في العث حزب فروع قررت ١٩٦٩فهاية "ففي

 الجزيرة في بالمعركة البحرين معركة وربطت العربية، الجزيرة شرق تحرير جبهة باسم جديدة

. العربية"

 بقايا بعض من -البحرين الديمقراطية الثعبية الجبهة تظيم ١٩٦٨فيعام اتبثقت كما

 الريف في ثقلها تركز حيث اللينيني الماركسي الخط وتبنت العرب القوميين حركة تنظيم

 من مارس وفي والعمال. الطالب من كبير عدد ١٩٦٧ عام من يونيو حرب بعد وضمت

 على المحسوبة العناصر ببعض لالتصال بعروت الى عناصره أحد التنظيم أرسل ١٩٦٩ عام

 تمية تحت حزب تاسيس فكرة طرح وتم البحرين في لالوضاع التظيم تقييم وطرح الحركة

 الثغيلة حزب انشاء ضرورة حول التتظيم عناصر بين دب الخالف ان اال العمل. حزب

 ذلك تحمل ال أوضاع ا ان يرون الريف في التتظيم قواعد وكان )حشد( الديمقراطي

 الفكرية المواد بعض التظيم أدبيات تضمين رجشد(مع تمية على االستمرار وارتؤوا

 الحركة أو البحرائية الوطني الحرير جبهة مع اما االلتقاء فكرة طرحت كما الماركسية.

 جهة مع التعامل على االتفاق تم التداول وبعد بونفور محمد الثهيد ومجموعة الثعبية العورة

 انه اال الجوانب. كافة من الثعبية اكثورية الحركة مع العالقة ودراسة جبهوية بصفة التحرير
 ضربة وتوجيه النظيم اختراق من سابقة فرة في تمكت قد االمنية االجهزة الحقاًأن اتضح

 صورة وتحليل تقديم من الباحث تمكن نشرات أو أدبيات أي توفر عدم المؤسف لكن (.١له")

وتوجهاته. واولوياته التنظيم لفكر واضحة
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بالقول: عملها بداية إلى البحرين في الشعبية الجبهة أصدرته ( ) تقرير ويشير

 ١٩٦٩ العام منذ التقدمية الفصائل بين العالقات في ملموساً تطوراً الساحة "وشهدت

 ما وسرعان القومية، الحركات من انبثقت التي اليسارية التتظيمات من عدد بروز بعد وذلك

 بين مكثفة حوارات وجرت العض، بعضها مع التوحد ضرورة التظيمات هذه وجدت

 عمان في الشعبية الثورية والحركة الخليج تحرير وجبهة العربية الجزيرة شرق تحرير جبهة

 بين الحوارات واستمرت وحدوية. صيغة إلى للوصول البحرين( )إقليم العربي والخليج

 وجهتها التي الكبرة الضربة -رغم الفترة تلك خالل بكثرة نتت التي اليسارية التتظيمات

 توجت وقد كلية- الجبهة نشاط شلت والتي العربية، الجزيرة شرق تحرير لجبهة المخابرات

 تحريرالخيج جبهة عن بحضورمشليين ١٩٧٠ خريف في البحرين عقدفي عامبمؤتمر

 للحركة فرع تثكيل وتم الحرين(، )إقليم العربي والخليج عمان في الثعبية الشورية والحركة

 ١٩٧٢ العام بداية مع الحرين في آخر مؤتر انعقد كما ذلك. ضوء على الثعبية العورة

 االعالن وتم ظفار، من امحررة المطقة في والديمقراطية( )الشعبية للجبهة الوحيدي المؤتمر وإثر

البحرين(. )اقليم العربي الخليج عمان لحرير الثعبية الجبهة تثكيل عن

التالي: الحو على الجبهة تكون إلى بثر (٢الشعبية) الجبهة برنامج أما

 رحم من اليسارية التنغيمات من العديد برزت ، ١٩٦٥في الوطتية الحركة هزية "وبعد

 يونيو حزيران- هزيمة بعد التظيمات هذه في وغت البالد، في المتواجدة القومية الحركات

 بااللتزام يطالب العربي الخليج في القومية الحركة وسط عام تيار انبثق حيث ،١٩٦٧

 واألسر االسعمار من للخالص أساسية وسيلة اكوري العنف واعتماد العلمية باالشتراكية

 الصعيد على التظيمات من عدد في التيار هذا وتبلور العربية، الجزيرة شرق في لحاكمة١

 عمان في الغبية الثورية والحركة المححل العربي الخليج لحرير الثعبية كالجبهة اإلقليمي

 صعيد على أما العربي. والخيج عمان لحرير الديمقراطية الوطنية والجبهة العربي، والخيج
 الثعية والجيهة الجزيرة شرق تحرير وجبهة الخليج تحرير جبهة أيضاً برزت فقد الحرين،

البحرين. في الديقراطية

 لتحرير الشعبية الجبهة هي موحدة جبهة في صفوفها رص من اكورية القوى وتمكت

 المؤتمر ذلك ضوء وعلى ،١٩٧١ عام أهليث مؤتمر بعد ابثقت التي العربي والخيج عمان
 وثكلت ١٩٧٢ يويو ٢ في لها مؤتمراً ابحرين في اليسارية القوى عقدت فقد االريخي

 في الشعبية الجهة“ اتخذت التي البحرين، إقليم العربي- والخليج عمان لحرير الشعبية الجهة

 قرار واتخذ ١٩٧٤ منتصف في انعقد الذي الثاني العام الوطني المؤتمر بعد لها تمية البحرين"

العربي". والخليج عمان لحرير الشعبية الجبهة منظمات لكافة التظيمي االستقالل
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 الجهة تمية برزت العربي، والخليج ش.ت.ع. للجبهة الثاني الوطفي المؤتر وبعد

 ستفثل البحرانية العاملة "الطبقة بعتوان "الهدف" مجلة نشرته مقال في اليحرين في الثعيية

. ( الحرين") في الثعبية الجبهة ممثل سيف سعيد من موقع الرجعي الدولة أمن قانون

 بونفور محمد بينهم من للجبهة القيادية العناصر من عدد برز الماضية السنوات وخخالل

 ديسمبر في التعذيب تحت استشهد الذي غلوم ومحمد ١٩٧٣ عام منتصف في اغيل الذي

 التفيذية اللجنة وأعضاء والداخل الخارج في الجبهة قيادي من عدد إلى باإلضافة ١٩٧٦

للجهة

 مارس. ٥ باسم البحرين في دورية نشرة إصدار على الجبهة دأبت ١٩٧٢ نوفمبر ومنذ

 بعد اإلصدار استأنفت ثم ١٩٧٣ مارس في الرابع العدد بعد الصدور عن توقفت وقد

 كثرة المجال لفح توقفت عندما ١٩٩١ حتىعام ١٩٧٤ عام ايني االسقالل

 كما والحرير. الشعبية الجبهتين بين التيق لجنة باسم الناطقة "األمل" هي مثتركة
: منها الدراسات و الكب من عدداً الجبهة أصرت

العربي. الخليج على الصراع - ١

البحرين. في اكظام وأزمة أغط أحداث - ٢

البحرانية. الوطية الوحدة في-٣

والخليج. الجزيرة في األجنبي العكري الوجود - ٤

الخليجي. التعاون مجلس أمام الوطية الحركة - ٥

الشهادة حتى النضال من بوفور — ٦

الدولة امن قانون سفثل العمالية الحركة -٧

البحرين في العمالية الحركة ومهمات أوضاع - ٨

والخليج الجزيرة في والديمقراطيين الوطنيين أمام أوراق -أربع٩

ومهماقا الجماهرية الحركة تصاعد-١٠

البحرين في ١٩٥٦ انتفاضة - ١١

ونقاشات( )موضوعات الخليجي التعاون مجل-١٢

البحرين في القمع ميرة-١٣

الدينية. الحركة حول الحوار في مساهمة -١٤
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 الجبهة مواقف فيما حددت مارس ٥ عن نثرت التي الكراسات من عدد إلى إضافة

والدولية. والعربية والخليجية المحلية العشايا من والكيكية السياسية

 من مبكر وقت منذ أسهمت فقد العمالية، الحركة في ونثط ملموس حضور وللجبهة

 يقول بونفور، الثهيد مع ذكرياته إلى إشارته معرض ففي ,، العمال النضاالت في انشائها

 رد أول كاتت التي ١٩٦٨ عام الكهرباء اضرابات بعد أخرى مرة "والتقينا ( سيف) سعيد

 وتم "١٩٦٥عام والطلبة العمال دماء سفكت التي الغاشمة السلطة ضد به نقوم عمالي

 العام منذ )بابكو( ابحرين نفط وشركة الكهرباء محطة في العمالية اللجان من العديد تثكيل

 حقق حيث ١٩٦٨ العام مطلع في التوليد محطة في الناجح العمالي االضراب رقادت١٩٦٧

 بدال االستشارية العمالية اللجنة بتثكيل الحكومة وبمحت مطالبهم، من األكبر الجزء العمال

لهم. نقابة تثكيل مطلب عن

 ومتخدمي عمال التحاد األسيية اللجنة تثكيل في كبيراً دوراً للجبهة وكان

 له" مثيال بالدنا تشهد "لم عمالية انتفاضة قادت والتي الحرين في الحرة المهن وأصحاب

 العناصر يضم الذي الواسع العمالي اإلطار البحرين عمال التحاد التأسيية اللجة وأصبحت

 التحرير بجبهة المرتبطة العمالية العناصر الى اضافة النقابي، الميدان في الجبهة بخط المؤمنة

 التي الكبرة واإلعتقاالت اإلضرابات في بوضوح التأسيية اللجة برزت وقد والمقلين،

 الخارج في اللجة مندوبو ا4 قام التى الواسعة النثاطات وفي ،١٩٧٩ عام الحرين شهدقا

المرباطي. محمد وأبرزهم

 البحرين لطلبة الوطني االتحاد في ملحوظ بشكل الطالبية الحركة في الجبهة برزت كما
 المركزية والهيئات الفروع من العديد في فعاأل دوراً الجبهة ومؤيدو أعضاء لعب حيث

لالتحاد.

 الشباب منظمة تثكيل على الجبهة عملت فقد الشبابية الحركة وتاطير ولظيم

 العمل لخدمة وتوجيهها نضاالته وصب الوطني "الشباب ويؤطر ليستقطب البحراني)^(

 المرحلة مهمات لحقيق الثوري السياسي العمل في اإلسهام أجل من وتعبته بالدنا في الوطني

. الديقراطية" الوطية

 الحرانية) المرأة مظمة تثكيل على الجبهة عملت فقد النسائية، الحركة وتأطير لنظيم و

 للدفاع االئية القطاعات وتظيم ألطير النسائية الميدان في تعمل جاهيرية كمنظمة م

 والديمقراطية الوطية األهدافى تحقيق سبيل وفي الميادين مختلف في الحرانية المرأة حقوق عن

.الحرين" لشعب
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 تعرضت فقد البحرين، في الديمقراطية الوطنية كة الحر في تلعبه الذي الكبير للدور ونظراً

 عملت )حيث ١٩٧٣ حلة أبرزها كان التي الكبرة القمعية الحمالت من العديد إلى الجبهة

 كوادر أحد وتسليم بونفور، محمد للجبهة المركزية اللجنة عضو اغتيال على المخابرات

 استمرت سجن فترة يقضي مقط حكومة إلى - الوهاب عبد مراد — األساسيين الجهة

سنوات(. عثر من أكثر

 ٧٥ اغط هجمة في االعتقال إلى الجبهة على المحسوبة الكوادر من العديد وتعرض

 مقتل بعد ١٩٧٦ ناية في الجبهة وأنصار أعضاء ضد النطاق واسعة حلة اللطة وشت

 الوطني الجلى في الدينية الكلة أعضاء وأحد المواقف مجلة تحرير )رئي المدني الله عبد الشيخ

 الجريمة من الجبهة ساحة برأت كمة المحاً لكن اغتياله، وراء بأنا الجبهة السلطة اتهمت والذي

. جنائية( قضية واعتبرقا

 من كبيراً عدداً ثملت ١٩٧٩ فاية في أخرى واسعة اعتقاالت السلطة شنت كما

 حلة وتكررت الثعبية، الجبهة إلى االتماء بتهمة والموظفين واألطباء والطالب العمال

. ١٩٨٠ منعام األول الربع في االعتقاالت

 ثورية منظمة هي الحرين في الثعبية "الجبهة فإن 0)األيديولوجي لاللتزام بالنبة أما

 العاملة الطقة لقيادة وتعمل العاملة الطبقة مصالح عن وتعبر العلمية باالثتراكية تكزم

 إلى الوصول أجل ومن الديمقراطية الوطنية األهداف تحقيق أجل من الطقيين وحلفائها

 ماركية مظمة بأفها القول يمكن الجبهة تصدرها التي األدبيات خالل ومن االشتراكية".

 العريية القومية القضايا من الموقف في العربية الرسمية الشيوعية األحزاب عن تفترق لينينية

 وديل كمهج واللينينية بالماركسية ملتزمة نفسها وتعتبر فلطين( وقضية العربية )الوحدة

 توضيح ويمكن ذاك. أو االشتراكي البلد هذا لمواقف انحياز أو جامدة كنظرية ويس عملي

 فقد الجبهة ا4 تلتزم التي النضاية لألشكال بانبة أما الدراسة. هذه في الحقا مواقفها

البرنامج: يقول حيث السياسي البرنامج في يوضوح ذلك حددت

 التاريخي الدور على تؤكد الوطنية الحركة فصائل من كفصيل الثعبية الجبهة "إن

 الجماهير وتنظيم تين ضرورة على وتؤكد ومسقبلها. حاضرها صنع في للجماهير

 أن الجماهير حق من بأن وترى العادلة.. والديمقراطية الوطية حقوقها أجل من لكضال

الديمقراطية.. حقوقها وانتزاع وطها عن للدفاع اكضالية األشكال كافة تستخدم

 هو الثعبية الجماهر إشراكأوسع قاعدة على المستند الثوري السياسي الضال إن

 ضد الضال تصعيد يمكن الجماهري اكضال خالل فمن اتباعه. يجب الذي الصيح الطريق

 السلطة تتخدم وعندما ية اكضال األشكال كافة استخدام ويمكن الميادين كافة في السلطة



 الرجعي العنف على للرد العنف تستخدم أن الجماهير منحق فإن الجماهر ضد العنف

ضدها. المعلط

 أرقى نتخدم أن علينا فإن والديمقراطية الوطنية المطالب انتزاع من تمكن ولكي

 األوقات كل وفي للجماهير. الثورية والحالة الموضوعي الواقع يفرزها التي النضالية األشكال

 الثوري السياسي المجرى في اجتماعي أو اقصادي أو سياسي نضالي شكل أي يصب أن يجب

واألجني")؟. المحلي العدو وتعرية للجماهير الطقي الوعي تعميق بدف

 السلمية العمالية الحركات في بونفور محمد وخاصة الجبهة عناصر أسهمت لقد

 المصانع في واإلضرابات التواقيع جمع من ١٩٧٢-١٩٧١ عام البحرين شهدقا التي الواسعة

 تشكيل مطلب على للحصول ١٩٧٢ مارس في الواسع العمالي اإلضراب إلى العمل ومرافق

 رغم باستمرار والجماهيري السياسي النضال على بالتالي وركزت البحرين لعمال اتحاد

 في عمان في المسلح الكفاح يعتمد بأسرها المطقة صعيد على بتنظيم البحرانية الجبهة ارتباط

.١٩٧٤عام الني االستقالل قبل ما سنوات

 الجهة اتخذت الحقاً الوطفي والجلى األسيسي الجل مشروع السلطة طرحت وعندها

 من بعدد االستثهاد ويمكن المشاركة، مطلق بثكل ترفض ال الجبهة أن إال المقاطعة. موقف

لجانب. قادقافيهذا أقوال

 القادمة االنتخابات من الجبهة موقف حول فيها يقول ( بونفور) محمد رسالة ففي

 بدافع وال الصدفة بدافع ال آخر إلى أسلوب من تتقل الحاكمة "فالطقة التأسيسي للمجلى

 بالذات. وضعها في األساسي التناقض بدافع بل األشخاص، بعض به يقوم الية سيء حساب
 بعض دون مقر، تمثيلي نظام دون بنجاح يتطور أن يتطيع ال رأماياً مجمعاً أن إذ

 الدستور لعبة تأني األساس هذا وعلى لينين. الرفيق يقول هكذا السياسية، الحقوق

 نتصرف سوف األساس هذا وعلى البحرين. في والديمقراطية النيابي والمجل واالنتخابات

 لألساليب المولد هو الجماهري النضال أن أساس على علمي بثكل تكتيكاتنا وسبني بوعي
 وبصورة سلفاً يرفض أن يمكن ال الثوري فالحزب يوم. بعد يوماً تنوعاً تزداد التي الجديدة

 فترة في والقائمة الممكنة النضال ألشكال ظهره يدير أو النضال أشكال من شكل أي هطلقة

معينة".

بونفور: يقول الوطني المجلس حول ( أخرى) رسالة وفي

 العوامل كانت إذ تماماً. وضعا نقيم أن يجب إغما الجربة. في اإلشتراك نرفض ال "نمجن

 تمييع باتجاه المسألة سارت إذا أما نشترك. سوف فإنا االشتراك على تساعد الموضوعية

 نرفضه، المرحلة هذه في فإننا الشوري، خطنا تبتلع مسألة إلى المجلس وتحويل الطقي الصراع
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 مع والمواجهة الصراع تعميق من المزيد إلى الجماهر دفع في طاقاتنا بأقصى المساهمة ويجب

المجلس". وهو السلطة شباك في القوط في الوقت إضافة بدل السلطة

االلي: الفهم من ينبع المجل من موقفها بأن (١ ٢الجبهة) تؤكد

 فت لمطالب يتجيب الوطية، للحركة ديمقراطي مطلب الدستورية بالحياة المطالبة "إن

 من المنورة وحتى الصغيرة أو الموسطة البرجوازية سواء الشعب، جاهير من واسعة

 الحرية أن جيدا ندرك التي والمسحوقة العماية الجماهر إلى باإلضافة العليا، القطاعات

 مراحل من بكعر أكبر إمكانيات تعطيها ولكنها االجتماعية، مشاكلها تحل لن السياسية

 ديمقراطي مطلب البرلمانية الحياة كانت وإذا العملية. السلطات مارستها التي واإلرهاب القمع

 وذاتية موضوعية بظروف مرتبطة المجالس في الثورية القوى مقاطعة أو المشاركة فإن مشروع،

 ومدى آنذاك، البالد تسود التي لألوضاع تثخيمها وحب االنتخابات، مرحلة خالل

 القائمة السلطة وهوية بمخططات الجماهير وتوعية التناقضات لتعميق المجلس من االستفادة

الظروف. عن النظر وبغض مطلقة مشاركة أو مقاطعة يت ربااللي

 وإعطائها السلطة عن الحصار لفك وسيلة المجل بأن آنذاك تثخيصا كان ولقد

 المفعول السارية البويية وقوانينها ،١٩٧٣عام ارتكبت التي جرائمها على غفران مكوك

 خالل مهن اللطة مخطط إفشال يجب بل والحكومة... الثعب بين الهوة ردم المطلوب ري

 وجه في عقبة المجلس وأ الظروف وعندماتغيرت الظروف. تلك في المجل هذا مقاطعة

 من الحريات النتزاع النضال وضرورة الديمقراطية بالحريات وطالبنا حله ضد وقفنا اللطة،

العميلة". الطغمة هذه

 إال الوطفي المجلس وبعده التأسيي للمجل الجبهة مارستها التي المقاطعة من ربالرغم

 الحكومة لها تجيب أن يجب التي الديمقراطية المطالب فيه حددت (١٣بيان) أصدرت افا

التاية: التغاط البيان ضمن وقد الواسعة السياسية للمشاركة كمدخل

رالتجمع. والصحافة الرأي حرية العامة، الحريات إطالق — ١

 النقابية الجمعات تكوين للجماهير يتنى لكي النقابي العمل حرية إطالق — ٢

حرية. بكل نفسها عن والعبير حقوقها عن للدفاع

والحعدلبن. المفيين وعودة السياسيين المعتقلين جيع سراح إطالق — ٣

الخاص(. )القسم وعمل الكيفي واالعتقال المباحثية المالحقات إيقاف - ٤

.١٩٥٦منذ البالد على المفروضة الطوارئ حالة -رفع٥

للمرأة. والديمقراطية السياسية الحقوق ضمان - ٦
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التأسيي. للمجلى والتعيين المناصفة مبدأ إلغاء - ٧

 يتسفى لكي سنة ١٨ب اإلنتخابية والسن سنة ٢٦ب الترشيح سن تحديد — ٨

الجال". هذا في الديمقراطية المشاركة الثعب فثات ألوسع

 سابقا كانت حيث ،١٩٧، نهاية منذ كبيرة بدرجة برزت قد الجهة بأن القول ويمكن

 معنية للجبهة المركزية المواقف وكانت العربي والخليج عمان لتحرير الثعية الجيهة من جزءاً

 شم البريطانية القوات ضد الكبيرة العكرية والمواجهات عمان في المسلح بالضال أساساً

 كور!في صدر الذي الدولة أمن لقالون واسع بثكل إعالمياً الجبهة تصدت وقد اإليرانية.

 في المقاالت من للجبهة(عدداً العام )االمين سيف سعيد ككب حيث ١٩٧٤ عام من

 قانون سفثل العاملة الطقة بعنوان كراس في أصدرت ثم ،واللبنانية الفلسطينية الصحف
 "تطورات بعنوان ١٩٧٤ أواخر في (١ كراساً)؛ الجبهة أصدرت كما الرجعي، الدولة أمن

 مسألة من مواقفها فيه اسعرضت الراهة" المرحلة ومهمات الحرين في الراهن الوضع

 القوى كافة جانب إلى وقوفها وأكدت البحرين في الحاصلة والتطورات الجل

التالية: األهداف أجل ومن النظام ضد لكضال وداخله المجلس خارج الوطنية والثخصيات

 والنفوذ األمريكية القاعدة لصفية األمريكي اإلمبريالي الوجود ضد اكضال — ١

العربي. الخليج مطقة في األمريكية المخططات ضد بجزم والوقوف المتزايد السياسي

 ترتيبها السعودية تريد التي واألحالف العودية الرجعية التدخالت ضد انضال - ٢

 وحاية الوطنية الحركة ضرب األساسية بالدرجة متهدفة كاذبة حجج تحت المطقة في

بالدنا. في اإلقطاعيين وحلفائها األمريكان أسيادها مصالح

 البوليية واإلجراءات القوانين كافة وإلغاء الديقراطية الحريات أجل من النضال - ٣

العقوبات. وقانون التجمعات وقانون الدولة أن وقانون الطوارئ قانون وإلغاء التعسفية

 والماح والنقابية السياسية منظماقا تثكيل في الجماهر حق لفرض النضال — ٤

ديمقراطي. نسائي اتحاد تثكيل في وحقها السياسية حقوقها بممارسة للمرأة

 والعليمي االقتصادي الصعيد على الرجعية السلطة برامج ضد بحزم الوقوف — ٥

الجماهر. أمام وتعريتها والخارجية الداخلية سياسها وفضح

 السلطة ضد العماني الثعب يخوضه الذي البطولي النضال جانب إلى الوقوف - ٦

 األطراف المعدد مبرياليواإل العربي الرجعي والتدخل اإليراني والغزو مقط في العميلة

عمان. في الرجعية اإلمبريالية للسياسة المؤيد البحرانية اللطة مواقف وفضح
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 رأسها وعلى العربية لجماهر١ تخوضه الذي ابطولي اكضال جانب إلى الوقوف - ٧

 لتراب١ كامل تحرير أجل وهن العربية، والرجعية العالمية اإلمبرياية ضد الفلسطيني الشعب

الفلسطيني".

 ٧٩ أغطى حتى ٧٥ أغسطس في الوطني المجلس حل من الممتدة الفترة وخالل

 حالت وفضحت المجاالت كافة في وسياساته بالنظام السياسي التثهر على الجهة ركزت

 والمواقف البيانات من العديد في أشارت كما الوطنية، القوى على السلطة واإلرهاب القمع

 تصدر لم الجبهة أن إال الجفر، قاعدة حول األمريكية اإلدارة مع الحرانية االتفاقيات إلى

 يدعو (١٥بيان) ياصدار ١٩٧٩عام منتصف في اكفت بل الوقت، ذلك حتى متكامالً برنامجاً

التالية: األهداف أجل من يناضل ديمقراطي وطني تجمع إقامة إلى

 وخاصة التعسفية القوانين كافة وإلغاء المواطين لكافة السياسية الحريات إطالق - ١

الدولة. أمن قانون

والشباب. والمرأة والطبة والمتخدمين للعمال اكقابية الحريات إطالق - ٢

المنفيين. وعودة السياسيين المعتقلين كافة سراح إطالق - ٣

السياسية. القرارات صنع في المشاركة من الثعب وتمكين البرلمانية الحياة إعادة - ٤

واالجتماعية. الياسية حقوقها كامل وإعطائها بالرجل المرأة مساواة - ٥

 والحد الالئقة لخدماتوا الكن توفير في المتمثلة للمواطن المعيثية المطالب تحقيق - ٦

الغالء. من

 تدفق من والحد اللطة عليه تسعر الذي المشبوه االقتصادي النهج تغيعر — ٧

محلهم. للمواطين الجال وإفساح األجبية العاملة واأليدي األجبية والبنوك الشركات

 العكرية القواعد وتصفية األمريكية العكرية التهديدات ضد الوقوف - ٨

 في كمستشارين العاملين المركزية المخابرات عمالء كافة وطرد والمحرق الجفي في األمريكية

لة. الد, اجهزة

 اإلمبرياية ضد طاقاتنا كل زج من تمكتا التي والعربية الخليجية الوحدة تحقيق — ٩

العربية. للجماهر المشروعة طنية الو الطموحات وتحقيق والرجعية رالصهيونية

 الدول جيع مع والعامل والرجعية مبرياليةاإل العكرية التكتالت عن بتعاداال - ١ ٠

االنحياز. عدم سياسة واتباع المساواة قدم على

 (١٩٨١ مارس في أي ١٩٦٥ مارس النتفاضة عثر السادسة الذكرى وفي

 الجبهة صفوف وسط حوارات نتيجة جاء "الذي السياسي برنامجها الثعبية الجبهة اصدرت
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 حيث ١ ٦صفوفها"د وسط المناضلين كل ووحدة قناعة عن ليعبر المصرمة السوات خالل

التالي: اكحو على الراهنة المرحلة مهمات الجبهة حددت

البالد. في والديمقراطية الوطنية المعارضة صفوف تكيل أوال:

 الوطنية الجبهة نحو هامة خطوة سيكون الديمقراطي الوطني الجمع إقامة أن نرى إننا

 االستراتيجية المهمة هذه لحقيق تاريخية مسؤولية الوطية األطراف كافة وتتحمل المتحدة،

المرحية. المهمات وإنجاز األعداء على اكصر تحقيق إنجازها دون يمكن ال التي

التالي: اكحو على الديقراطية والمهمات الوطنية المهمات البرنامج ويحدد

التالية: طنية الو المهمات لحقيق التفال ثانياً:

 البريطانيين واإلمبرياليين الرجعية اللطة بين والسرية العكية االتفاقيات كافة إلغاء -١

الحأكمة. األسرة لحماية وبالتدخل العكري التواجد في الحق تعطيهم التي واألمريكان

 تلك في لألمريكان تقدم التي التهيالت كافة وإلغاء العدوانية الجفر قاعدة تصفية -٢

المحرق. ومطار القاعدة

 القم وتصفية األمريكية المخابرات وعمالء البريطانيين والمتثارين الضباط طرد -٣

واألردنية. البريطانية االستخبارات أجهزة فيه تعثعث الذي الخاص

 المطقة في وعمالئها األمريكية مبريايةاإل تطرحها التي المثبوهة األحالفى مقاومة -٤

 سيطرة وإحكام الثورية القوى ضرب المتهدف الخليجي األمن مثروع في والمتمثلة

لخليج. اإلمبرياليينعلى

التالية: الديمقراطية الحريات لحقيق النضال ثالثاً:

 الصالحيات كامل ولديه الثعب، من أعضائه بكامل متخب نيابي مجل إقامة -١
أمامه. كاملة مؤوية الحكومة وبمؤوية الثريعية

 اللطات وتفصل العثائرية االمتيازات تلغي الدستور في أساسية تعديالت إجراء -٢

السياسية. الحياة في المشاركة في الحق الجماهير وتعطي الثالث

 القوانين وسائر العقوبات وقانون الدولة أمن وقائون الطوارئ حالة إلغاء -٣

المواطين. حرية من تحد التي التعسفية والقرارات

 وعدم المبعدين بعودة والحاح السياسيين والسجتاء المعقلين جميع سراح إطالق -٤

السياسية. آرائهم على المواطنين مالحقة
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 والصحافة والكالم الرأي عن السعبعر حرية في ممثلة العاملة الحريات إطالق -٥

 دون والمهنية االجتماعية والمؤسات والجمعيات السياسية والتجمعات األحزاب وتثكيل

االستخبارات. أجهزة قبل من تدخل

شؤونه. في المخابرات تدخل وعدم القضاء، استقالل -٦

 والمتخدمين للعمال واتحادات نقابات بتثكيل والماح النقابية الحريات إطالق -٧

والثباب. والمرأة والطلبة

سية."السيا حقوقها كامل المرأة إعطاء -٨

 االقمادي ابال في النطاق واسعة إصالحات إدخال ضرورة إلى البرنامج تطرق كما

 وأالهتمام البنوك وتأميم المفتوح االب وسياسة شور" االوف السياسية" "إلغاء طراز من

 الدول بين التبادل لحرية المعرقلة الجمركية القوانين كافة وإلغاء السميكة والثروة بالزراعة

 خليجية سوق إلقامة والعمل للمحليين المعطاة الحقوق ذات مواطنيها وإعطاء الخليجية،

مثتركة". ونقدية اقتصادية ووحدة مشتركة

 واالجتماعية المعيثية الحقوق أجل "من ابضال ضرورة على البرنامج يؤكد كما

التالي: اكحو على للمواطين

والمستخدمين. العمال حقوق ضمان -١

 مهية واتحادات نقابات تثكيل في حقها النتزاع نضالها في العمالية الحركة دعم آ-

العمل...". وزارة تفرضها التي السلطوية األشكال كافة وضد

للمرأة. االجتماعية الحقوق ضمان -٢

 في للعمل المساوي )الحق الجين بين والواجبات الحقوق في الفوارق كافة إلغاء آ-

السل(. األجروفرص

العاملة. المرأة حقوق ضمان ب-

البحرانية. المرأة اتحاد تكوين وحق السائية الجمعيات بتثكيل الحريات إطالق ج-

المرأة. أوساط في األمية محو على العمل د-

 والطالق الزواج في الدوي المرأة وضعية ينهي الثخصية لألحوال قانون سن ه-

 صياغه في ويسهم العربية البلدان في والتطيقات المكاسب جميع االعتبار بعين رياخذ

البحرانية. المرأة واتحاد اكسائية الجمعيات عن مدوبات

٠٠ المواطئين. بين التميز في اللطة سياسة ضد الوقوف -٣
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والثقافية. التعليمية األوضاع في واسعة إلصالحات إلدخال النضال سادسا-

 منحازة غير سياسة اتباع ضرورة على فيزكد الخارجية السياسة إلى البرنامج ويطرق
ني ويؤكد قوال' ال فعأل

 اإلمبريالية تنوي التي العكرية واألحالف المثبوهة األمنية المشاريع ضد الوقوف -١

العربي. الخليج مطقة في إقامتها األمريكية

 المشترك النضال بتعزي العربية والجزيرة الخليج في الثعبية الوحدة لحقيق العمل -٢

 والوصول الحاكمة األنظمة تمارسها التي الضيقة السياسات ضد والنضال المطقة جاهير مع

الثاملة. العربية الوحدة من كجزء المطقة في التامة الوحدة لتحقق والعمل

 للهجمات تصديها في واليمنى العماني الثعب جانب إلى وقوه البرنامج ويؤكد

 الملحة وثورته الفلسطيني الثعب جانب إلى وقوفه عن يعرب كما الرجعية. اإلمبريالية

لها. الدعم أشكال كافة وتقديم الحرير مظمة بقيادة

 الحرير وجبهة الثعية الجبهة أن إال المذكور، السياسي البرنامج على تعديل أي يجر لم
 عاتق على المطروحة المهمات فيه حددتا ١٩٨٥ ديسمبر أوائل في مثركاً بياناً أصدرتا قد

التالي: وهي الراهنة المرحلة في الوطنية القوى

 األمريكية التهيالت وإفهاء والمحرق الجفر في األمريكية العكرية القواعد تصفية-١

االتفاقية. هذه وإلغاء ،١٩٧٦عام المجددة االتفاقية بموجب المموحة

 السياسي والعمل والعقيدة الرأي قضايا في والمحكومين المعقلين سراح إطالق -٢

لهم. االعتبار وإعادة والمشردين المنفيين وعودة والقابي،

 وابثر التعبر وحرية والنقابي السياسي العمل كحرية العامة الحريات إطالق -٣

 مصالحها عن تعبر التي للمنظمات االجتماعية الفات مخلف وتثكيل والرأي والصحافة

الحراني. الدسور لمواد طبقا وذلك وتطلعاقا

 وقانون الدولة أمن قانون وخصوصاً الالدستورية االسكائية بالقوانين العمل إيقاف -٤

.١٩٨٢ لعام الالحقة وتعديالته ١٩٧٦ لسة العقوبات

 مجل انتخاب أجل من ديمقراطية أجواء في البالد في وحرة عامة انتخابات إجراء -٥

صالبه. من منأي االنتقاص دون متخب وطني

 الحرانية الجماهر ودعوة الحكومة، تبعها التى الطائفي المز لسياسة حد وضع -٦

السياسة. هذه لمحاربة
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 سياسة وانتهاج والسعودية األمريكية المتحدة للواليات البعية لسياسة حد وضع -٧

 أساس وعلى واألمية، القومية وقضايانا الحراني شعبنا مصلحة أساس على تقوم منحازة غعر

 بلدان وبقية السوفياني االتحاد في تجد االنحياز، عدم دول مجموعة في فعال عضو البحرين أن

 مع لها. عدوا المتحدة الواليات بزعامة اإلمبريالية وفي لها، صديقا االشتراكية المنظومة

ابحرين. وسيادة استقالل تحترم التي الدول جميع مع متكافئة عالقات إلقامة االسعداد

 بنوك لسياسة حد ووضع الرأسمالية للسوق االقمادية التبعية لسياسة حد وضع -٨

 االقتصاد وتنمية الغرب، لمصاح وتحولها الخليجية الثروة تنهب التي األفشور وشركات

والعربي. الخليج االقعادي التكامل إطار في الوطني

 التي السياسية بالتطورات الخليج مطقة في االقتصاد ترابط على باستمرار الجبهة أكدت

 اللطة عليها أقدمت التي للخطوات تفسرها الجانب هذا في مواقفها وأبرز تحصل،

 في فقط بى الحدث مقدمات حللت حيث ، (١٧الوطني) المجل بجل ١٩٧٥ عام ابحرانية

 عام حصك التي النفطية الطفرة في أيضاً وإنما الحاكمة، الخليفية لألسرة الطقية النية

 األمريكان مع االلتحام بزيادة ارتبط فد التجارة حجم "تزايد بأن الجبهة ترى حيث ،١٩٧٣

األوسط" الشرق في العدوانية لخططهم عكرية قاعدة إلى الحرين تحويل يريدون الذين

 حدة من ضاعف قد اكفطية الدول في العائدات زيادة "أن الجبهة.. دراسة وتضيف

 شهية تزايدت جهة فمن البالد، في الطبقية القوى واصطفاف الحرين في الطبقي الصراع

 خدمات بتقديم األموال من المزيد على للحصول العقاريين والمالكين الكومبرادور

 وكما بالحرين، المحيطة الرجعية الدول رغبات وتلبية األجبية والشركات لالحتكارات

 رأس وراء الركض هو األساسي همهم واصبح األرباح.. من المزيد لجني رغبافم تزايدت

 من أحد يعارض لم الجلى حل اللطة أعكت وعندما الحريات، عن الحديث وليس المال..

 القسم إلى "المؤيد" من المتوسطين أو الكبار سواء والكومبرادور العقارين المالكين هؤالء

 وطني من كان الذي المجل رئيس أن حد إلى األمر ووصل الوسط، كتلة من األكبر

الوزراء. رئيس إلى المجل بحل تأييد برقية يرسل الخميات

 قائلة: الظام سياسات ضد الثعبية المواجهة وارتفاع الوضعية هذه بين الجبهة وربطت

 حدة وارتفاع وسطهم، الورية األفكار وانتشار الجماهر وسط والحرمان البؤس تزايد "إن

 عريضة على التوقيع من مواطن ألف ١٨ يتردد ال الذي الحد إلى أعدائها وبين بيها المواجهة

 الثعبية والمؤسات المظمات كافة تتردد وال الفاشي الدولة أمن قانون يإلغاء علناً تطالب

 بتصفية والمطالبة ورموزه النظام على علنا والتطاول الجديدة القمعية القوائين ذه4 التنديد عن

 قد ذلك كل إن للسلطة. الذيلية والسياسات التوجهات كافة وشجب العكرية القواعد
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 األموال، وتكديس النهب إلى فيها المسؤولين كافة يسعى التي السلطة صفوف في تصدعاً ولد

 حيث ا،4 الخاصة الحرانية الطريقة على الفاشي األسلوب اتباع من افضل طريقة تجد ولم

 البحرين في جرى ما بين الجبهة ربطت كما دكتاتورية.." سلطات ليمارس الوزراء رتي قفز

 االقصادية األوضاع "كانت إذا بأنه ترى حيث فيصل مقتل بعد السعودية والضغوطات

 الغتيال كان فقد البحرين، على واضح بثكل نفها عكست قد الخليج منطقة في الجديدة

 في األحداث تطور في أثرها السعودية السياسة على طرأت التي والتحوالت فيصل

الحرين..".

 مجد لقيام الجبهة تفسر على واالقتماد السياسة بين للترابط الفهم هذا اتعك كما

 مقالة في للجبهة( التفيذية اللجة )عضو اكعيمي الرحن عبد يشير حيث الخليجي التعاون

 بل لوحدها، المملكة مناطق على األمر يقتصر "ولم بقوله: <١٨اداء> بيروت مجلة نشرقا مطولة

 من ابتداء المطقة، ومواطني ورأسعالي دول بين المصاح وترابط االقصادية العالقات امتدت

 تضم أو الخيجي الجلى دول تشمل التي بالمشروعات انتهاء الدول، بين الثنائية المثروعات

 الحلف الحوض كمثروع األخرى األوابيك دول أو كالعراق خارجه، من أخرى عربية دوالً

 األصوات وارتفعت ، ١٩٧٣ منذ اكفط أسعار ارتفاع بعد االقصادية العالقات هذه وتزايدت

 األموال هدر من بدالً والمكية والزراعية الصناعية المشاريع في اليق بضرورة تادي التي

 استراتيجيتها البحرين حكومة وبنت اقتصادي، مردود أية تحقق ال مظهرية مثاريع في
 في اإلمبريايون إليها يحتاج التي الخدمات بكل مزوداً وتجارياً مالياً مركزاً لكون االقتصادية

 والمصارف الشركات من العديد نشأت فقد ذلك ضوء وعلى برمتها، الحلج مطقة

 بنك الدولي، الخليج بنك الخليج، طيران )كشركة المطفة دول استها التي المشتركة

 الصناعة شركة الصناعية، االستشارات منظمة العربية، المالحة شركة والكويت، الحرين

البتروكيماويات..(".

 التعاون لمجدى فهمها في ذلك إلى أشارت والعربية الخيجية الوحدة لمسألة وبالنبة

العربية)"(. البلدان من عدد لتوحيد العقدين خالل طرحت التي والمثاريع

 نرى ألننا اندماجية أسس على العربية، الوحدة ومع اإلقليمية الوحدة مع ..."ولكتا

 أو الواحدة دولتها تؤسس أن القومي، أو اإلقيمي الصعيد على العربية، األمة حق من بأن

 تحيط التي واألخطار الظروف عن الظر بغض الشاملة، الوحدة نحو كخطوات المتحدة دولها

 هو أساساً المبدئي فالموقف واالتحاد. للكل الحاكمة األنظمة تدفع التي تلك أو المنطقة بمذه

 المصالح عن يعبر الذي هو المبدئي الموقف هذا ألن الوحدة، قضية في توجهنا يحكم الذي

منطقتا". في الثعبية للطقات الحقيقية
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 بالوحدة ونادينا للشيوخ اتحادا فيه وجدنا ألننا اإلمارات" "اتحاد ضد وقفنا لقد

 والخليج عمان في موحدة شعبية جهورية وإقامة اإلمارات، هذه بين الحدود وإزالة االندماجية

 "اتحاد ضد موقفنا يكن ولم العربي، والخليج عمان لتحرير الثعبية الجبهة إطار في كنا عندما

 بثكل استقاللها على بالتالي نؤكد أو اإلمارات، هذه بين تيق إقامة نرفض ألننا اإلمارات"

 بينما مكانه في العشائري العفن يقى "الوحدوي" البرنامج هذا بأن نرى ألننا بل منفرد،

 كان ولذا المكثف، والشاط النهوض من بعدها الجم يتمكن جراحية عملية المطلوب
واالجتماعي..." السياسي والتقدم الطور ضرورات عن تعبيراً اكثر برنامجنا

 يثير حيث ، ( الياسي) برنامجها في الوحدة لمسألة خاصاً بندا الجهة آفردت ولقد

 هذه واستمرار العربية األمة توحيد في تاريخياً "دوراً لعب قد اإلسالم ان إلى البرنامج

 عدد في العربية اإلمبراطوريات ونثوء االنقسامات رغم الزمن من طويلة فترات الوحدة

العربية. العواصم من

 وخاضعة موحدة العربي الوطن من الكبرة األجزاء كانت العثمانية، الدولة ظل وفي

 ممتدة أنا بل العثرين، القرن وليدة يت العرب وحدة أن على يدل مما العثمانية، لليطرة

 واللغة المثترك والتاريخ االقتصادية المصاح من متينة أس على وقائمة عديدة قرون إلى

 هائلة نوعية قفزة شكل حيث التاريخية العملية هذه في دوره اإلسالمي للدين وكان والراث.

العربي التاريخ في

 البلدان بعض لوحيد قامت التي المحاوالت فثل أسباب المحاوالت خطأ الجبهة وتفسر

 فرض على منهما كل وحرص الدولة، برجوازيات بين الصراعات احتدام "نتيجة بأنه العربية

 الثورية، العملية في ودورها الجماهر عن بعيدة الوحدوية المثاريع وإبقاء اآلخر، على برنامجه

 في رييا دورا يلعب اإلمبريالي التآمر أن كما األنظمة، لهذه لفرديةوا االستبدادية والطبيعة

المستقلة. الكيانات على اإلبقاء مغريات طرح وي الوحدة مشاريع تخريب

(٢٢) قائلة: بوضوح موقفها الجبهة وتبلور

 العربي االقصاد وتربط الجمركية الحواجز تزيل التي الوحدوية الدعوات كافة مع "إننا

 وإيجاد المتناثرة العثائرية األنظمة وخاصة السياسية والكيانات الحواجز وتزيل ببعض بعضه

 رسم من البد حيث الالحقة، أو السابقة االسعمارية اإلرادة فيه تحكم ال موحد عربي وطن

 الهدف هي االندماجية الوحدة إن العربية. الوحدة دولة في جديدة لواليات جديدة حدود
 جباً سيتم أجلها من النضال بأن ونرى العقيد، الشديدة الثورية العمية لهذه االستراتيجي

 ضد النضال ومع العربية. التجزئة على ترتكز التي اإلمبريالية ضد الضال مع جب إلى

 الخاصة مصالحها عن وتدافع اإلمبريالية مع الحمت التي الجديدة والرجعية الرجعية األنظمة

٦٥



 برامج كافة ونؤيد الشاملة الوحدة نحو كخطرة اإلقليمية الوحدات كافة وتؤيد واإلقيمية
 األنظمة عليها تستد ي ال األرضية لتمزيق أساساً فيها ونرى المجاالت. كافة في التوحيد

 هذه في بدورها التقدمية األحزاب قيام ضرورة نرى ذاته الوقت وفي واالنعزالية. العشائرية

الكبرة المهمة هذه صنع في الجماهير وإشراك وتي تعبئة من لتمكن الثورية... العملية

 برنامجها في خاصاً باباً لها وأفردت الفلسطينية للقضية كيبرآ اهتماماً الجهة أولت

 ضد باكضال وئيقاً "ارتباطاً ترتبط الفلسطينية القضية أن الجبهة ترى حيث (٢٣السياسي)

 القوى ضد العربي الصراع في األساسية القضية وتثكل العربي الوطن في اإلمبريالية

خراته". وفهب العربي الوطن على اليطرة في الطامعة اإلمبرياية

 حركة ضد موجهة لإلمبرياية متقدمة عدوانية قاعدة الصهيوني الكيان في الجبهة وترى

 الحرير منظمة بقيادة الفلسطينية الشورة مع "نقف بأننا تؤكد ولذا بمجموعها العربية التحرر

 الرجعية اإللحاق محاوالت كافة وجه في الفلسطيفي للشعب وحيد شرعي كممثل الفلسطينية

 تحريرها يتم أراضي أية على الوطنية سلطته إقامة في الفلسطيني الثعب حق وعلى العربية

الفلسطيني". التراب كامل على الفلسطينية الدولة وإقامة الصهيوبي الكيان إزالة طريق على

 مايو في عرفات ياسر ضد فتح حركة في قامت التي االنتفاضة جانب إلى الجبهة وقفت

 الفلسطنية "الشورة بعنوان مقاال (٢٤مارس) ٥ كبت يونيو في الصادر عددها ففي ١٩٨٣

 الوضعية إلى بقلق تنظر العربية الثورة قوى أن شك "...ال فيه: قالت تاريخي"، منعطف أمام

 األمر وألن العربية، الثورة طبعة وهي الفلسطينية، الثورة عمود فهي فتح، حركة في الراهة

 وتعتبر الرجعية الجسور تسف قيادة الطليعة حركة يتصدر أن الضرورة من فإن كذلك،

 ورص الثعب تعبئة تتطلب الثعب حرب بأن وتؤمن اإلمبريالية ضد قوال ال عمال معركتها

 وشيوخ فهد الملك حليفها كان إذا األمام إلى تتقدم أن الفلسطينية لكورة يمكن وال قواه.

النفط..."

 اليمين برامج اختبرت فقد جانبها، إلى تقف اكورية القوى كافة أن شك وال“.*.

 فرز يتمعبر الفلسطيني الموقف تصليب بأن ثقة على وهي وتحالفاته، وخياراته الفلسطيفي

السياسي. والقرار التأثير مواقع عن والمتخاذلين المنحرفين وطرد الثوري، غير من الوري

 التحرر وحركة الفلسطينية الثورة عجلة بدفع كفيل الثوري التيار هذا اتتصار ...إن

.األمام إلى خطوات العربية

 مارس) ه كتبت حيث عرفات على المعارك مسؤولية الجبهة حلت طرابلس، معارك وفي

قائلة: اكصر" إلى اثورة تقود أن للبرجوازية "يمكن عنوان تحت ٢٥
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 السياسي المسلك على باالتفاض الثورين المواطنين من مجموعة قامت "...وعندما
 بالحوار االنتفاضة تواجه لن القيادة هذه أن واضحاً كان الفردية، للقيادة والظيمي

 الفلسطيني الشعب وسط ورصيدها واألكاذيب الحيل شتى تتخدم بل الديمقراطي

 الحقائق كل وستزيف الفلسطيني" القرار "استقالل وتر على وستضرب العربية واألنظمة

 وخلق األخرى التتظيمات وشق العسكري. بالعمل القيام عن تتردد ولن القيادة.. في لتبقى

معارضيها. ضد معركتها لتخوض والمرتزقة الرجعية القوى على واالعتماد سياسية، دكاكين

 لخلفية١ هذه دون والبداوي البارد فر ومخيمي طرابلس معركة إلى اكنظر يمكن وال

 القوات منها كخرج معركة خوض تريد القيادة هذه أن االعتبار بعين األخذ ودون

 مشاريع في فائياً لنخرط السابقة، الفترة من أمر بثكل تشيتها لعيد مجحمعة الفلسطنية

األردنية. األمريكية- التصوية

 حيث البداية منذ الحرب هذه الجبهة شجبت فقد اإليرانية العراقية للحرب باكسبة

 فيه: قالت خاطئ" اتجاه في "البنادق بعنوان ٢٢مارس) ه نشرته مقال في موقفها إلى أشارت

 جانبه، إلى تقف أن العربية األمة طالبت والتي إيران، على العراق شنها التي الشاملة "الحرب

 وإيران. العراق في الحيوية االقتصادية المخشات من بالعديد لحق الذي الشامل والتدمير

 وبين متجاورين صديقين شعبين بين التاريخية والصراعات القومية لألحقاد الشديدة واإلثارة

 كل إن اإلسالمي، التاريخ امتداد على المشتركة والعالقات المصاح من الكثير جعتهما أمتين

 على والحريصين المطقة هذه في لإلمبرياليين المعادين كل نفوس في واأللم الحزن أثار قد ذلك

 األولى الساعات من البلدين قيادة إلى يتوجهون الجميع وجعلت ضدها. الضال وحدة

 الوسائل كل واستخدام التراعات لحل الملحة القوة إلى اللجوء بعدم الحرب، الندالع

 للمخطط تتصديا أن يكنهما إقليميتين قوتين باكبر الدمار بتلحق الحرب ألن اللمية،

 عن األنظار ستصرف الحرب وألن العربية، المطقة في المتزايدة الصهيوني واألطماع األمريكي

 وسعطي آخر، وقت إلى تأجيلها يمكن مشاكل إلى فلطين في األساسية القومية المعركة

 الطرفان يكون أن وبعد المطقة، هذه في للتدخل األمريكية لإلمبريالية المبررات من المزيد

.العض.." بعضهما أنهكا قد واإليراني( )العراقي

قائلة: موقفها ثوابت (على٢٧المقال) ذلك في الجبهة وأكدت

 العرب شط في سواء العادلة القومية بالحقوق االعتراف ضرورة نرى الذي الوقت "وفي

 الحرب استمرار نرفض فإننا عنها، اإليراي الثوري الظام تنازل وضرورة العمانية الجزر في او

 على أساطيلها الواقفة اإلمبريالية أن حيث الحرب، وتوسيع إيرانية أرض ألية العراق واحتالل
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 تريدالقاط ال والرجعية اللبانية، الحدود على قواقا تحشد التي والصهيونية الخيج، مدخل

الحرب". منهذه ولىاأل المستفيدة هي القومية، بالدعوات أنفاسها

 وعن المشبوهة الحرب عن تحدثت عندها أدق بوضوح موقفها الحقاً الجهة حددت

 عليها يحصل التي الكبرة المساعدات وعن العراقي للنظام الداعم الخليجي الرجعي الدور

 اإلعداد بأن قائلة كبت حيث مارس ٥ أشارت فقد األنظمة، هذه من العراقي النظام
 األساسين الحلفاء مع سياسياً اتفاقاً تطلب ذلك جانب وغلى طويالً "وقتا تطلب قد للحرب

 من األخضر الضوء على حصل قد النظام أن شك وال السعودية، مقدمتهم وفي لكظام

الخليجيين". شركائها جانب إلى بدعمها تاكيدات وتلقي السعودية

 واإليراي الحرب بداً الذي العراقي الموقفين ثجب باتجاه الحقاً الجبهة موقف تطور

 والمحبة الخيرة القوى كل "للتضامن بعنوان افتاحيتها ففي الحرب، مواصلة على يصدر الذي

(٢٨) مارس: ٥ كبت الحرب" هذه إليقاف للسالم

 مقدمة القذرة الحرب هذه فيل إلشعال استعداد على أنا بغداد في الفاشية برهت "لقد

 الخليجية والرجعية األسلحة وتجار العالمية؛ واإلمبريالية الصهوني للكيان بثمن تقدر ال خدمة

 وبرهت الداخل. في التقدميين خصومها لصفية الحرب اسثمرت التي اإليرانية والرجعية

 العالمي الثجب رغم - المجزرة واستمرار للدماء الالعحدود تعطشها عن اإليرانية الرجعية هذه

 تقيق قبل الحرب لتوقيف استعدادها وعدم - للمجزرة واالتجاهات األطراف مختلف ومن

 الجارين البلدين في والسالم للقدم والمحبة الخيرة القوى عاتق على يضع ما الخاصة، أهدافها

 وإقامة والرجعية الفاشية القيادات وإسقاط الحرب، هذه ضد الفضال في كبرة مؤولية

اعتبار". كل فوق المشترك النضال مصلحة يضعان تقدميين نظامين

قائلة: صحيفتها أشارت حيث للحرب الخامسة الذكرى في الموقف هذا الجبهة وأكدت

 للشعب عدوة الحرب أثعلت التي الفاشية أن التقدعية، القوى لجميع ح اتص "لقد

 من وأن العراقي، للمواطن األساسية الحقوق وصادرت القدمية، قواه دمرت العراقي،

 في جديد دركي نفها وتضع الخليجية الرجعية الدول لتصدر الحرب إشعال مصلحتها

المتطقة.

 القوى لكافة تصدت التي اإليرانية، الرجعية االتجاهات أن التقدمية القوى لجميع واتض

 للقوميات المثروعة القومية بالحقوق االعتراف ورفضت اإليرانية، والديقراطية القدمية

 الشرية الخسائر كاتت مهما الحرب، هذه استمرار في .ة مصلحة ها اإليرانية،

 يكون أن يمكن وال الحرب هذه لوقف الخيرة الداءات كافة إلى تستمع ولن واالقتصادية
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 رغبة عن تعبيراً لحرب١ إشعال يكن لم كما إيرانية جاهيرية رغبة عن تعبيرا الجزرة استمرار

عراقية". شعبية

 جانب إلى البداية في وقفت حيث األثيوبية الثورة من ميزاً موقفا الثعية للجهة كان

 الثورة اختطاف أرادوا الذين العكر موقف وفجبت األثيوبية الثورية واألحزاب التيارات

 التقدمي "النظام عنوان فحت األثيوبيين، المناضلين واغتيال الديمقراطية الحريات بمصادرة

 لشعوب الثوري "الحزب أعضاء ضد اإلعدام حالت إلى أشارت الجماهر" يقمع األثيوبي

وقالت: أثيوبيا"

 القمعية، هويته عن وكشفت النظام، أزمة عن عبرت الذي بالقدر اإلجراءات "هذه

األنيوبية". الثورة إليه وصلت الذي الراقي المسوى على دللت ذاته الوقت في فهي

 اإلمبراطوري األثيوبي النظام موقف وثجبت األريترية الثورة جائب إلى الجبهة ووقفت

قائلة: الممير" تقرير وحق "أريتريا عنوان تحت (٢مارس) ه كبت فقد الالحق، والعكري

 وقيام اإلمبراطورية بانهيار وجودها مبرر انتفى قد الثورة هذه بأن القائلة الدعاوى "إن

 تدعمه رجعي نظام فيام يعفي إلرتريا الممير تقرير حق إعطاء وإن )الماركي( منجو نظام
اإلطالق. على صحيح غير أمر وإيران السعودية من كال

 فح ويعني اإللحاقي، اإلمبراطوري الموقف عن الخلي يعني اإلمبراطورية، انهيار أن فلوال

 الطوعي االتحاد أو المستةلة دولته بتكوين سواء مموه لقرير األريتري الثعب أمام اآلفاق
 أن يمكن ال آحر شعباً يسعبد "شعباً فإن الحق هذا انهيار أبداً يعني وال أثيويا، مع الديقراطي

الوحيد". الثوري الموقف هو وهذا حرا يكون

 في السوفيتي العكري للتدخل باكسبة أيضاً المختلف موقفها للجبهة كان

 الثورة عن الدفاع مسؤولية بأن وأكدت التدخل، هذا تؤيد لم حيث (٢٠أفغانستان)

األساسية. بالدرجة األفغانية والجماهير األفغانية الثورية القوى مسؤولية هي فغانيةاأل

 التقى المغربية الثورية القوى جانب إلى وقفت فقد المغربية، الصحراء لمسالة وباكبة

 تمت أن بعد جديد سياسي تثكيل بأية اإلقرار بااللي ورفضت الصحراء، مغربية كدت

 بين الصراع من جزء الصحراء على الصراع واعتبرت األم، الوطن مع التوحيد عملية

 ( مارس) ٥ كبت وقد األمريكية اإلمبريالية هو منه األساسي المستفيد وأن والجزائر المغرب

قائلة: الجزائري المغربي- الصراع تسثمر األمريكية مبريالية"اإل عنوان تحت

 السكمار ها جهد تعمل األمريكية واإلمبريالية المغربية، الصحراء حرب اندلعت أن منذ

والجزائرية". المغربية الدولتين في نفوذها وتقوية الحرب هذه
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 في المتمرة المشاركة خالل من العربية الحزبية النشاطات في المستمر حضورها للجيهة

ومؤتمراته. وندواته العربي الثعب لمؤتمر الدائمة األماقة فعاليات

 التضامن منظمة في عضويتها غخالل من الدولية الساحة في حضورها لديها أفا كما

الحرانية. والتضامن السلم لجنة في عضو بصفتها العالمي السلم ولمظمة اسيوي األفرو

الجبهتين بين البق لجنة

 خارج البحرينية الوطنية القيادات من العديد لوجود ونظراً الوطني الجلى حل بعد

 لطلبة الوطني االتحاد في الديمقراطية الوطنية الحركة اطراف بين الشديد والتماس الوطن،
 في الئعبية )الجهة الغاللة االطراف بين واضحاً االعالمي العاون برز فقد البحرين..

 البحرين( - االشتراكي العربي البعث وحزب البحرانية الوطفي الحرير جبهة البحرين،

 حيث االيرانية الثورة قيام حتى االحزاب هذه بين المشتركة البيائات من العديد وصدرت

.. العراقي الموقف البعث اتخذ بيتما االيرانية الثورة جانب الى والتحرير الثعية وقفت

 الجبهتين بين السياسية لالرضية برنامج لصياغة لجنة تثكلت المستجدات.. على وبناء

 بين المشترك العمل في وجزر مد بين العالقات وتطورت ،١٩٨١ عام في ذلك صدر وقد

 سياسي بيان وصدر .. المواقف لتيق القيادية اللقاءات من العديد وعقدت الجبهتين..

 الجبهتين بين المشتركة المهمات حدد ،١٩٨٥ ديسمبرعام اوائل في الجبهتين بين مشترك

التالية: المهمات كحقيق متحدة جبهة اوسع تشكيل ودعتاالى

 االمريكية والتسهيالت والمحرق الجفير في االمريكية العكرية القواعد تصفية - ١"

االتفاقية. هذه والغاء ، ١٩٧٦ عام المجدة االتفاقية حب الممنوحة

 السياسي والعمل والعقيدة الراي قضايا في والمحكومين المعتقلين سراح اطالق - ٢

لهم. االعتبار واعادة والمثردين المفيين وعودة والنقابي،

 والثر التعبير وحرية والنقابي السياسي العمل كحرية العامة الحريات اطالق - ٣

 مصالحها عن تعبر التي للمظمات االجماعية الفئات مخلف تشكيل والراي والصحافة
الحراني. الدستور لمواد طبقاً وذلك وتطلعاقا

 الدولة امن قانون وخصوصاً الالدستورية االثاثية بالقوانين العمل ايقاف - ء

م.١٩٨٢ لعام الالحقة وتعديالته ١٩٧٦لسنة العقوبات وقاتون

 مجلس انتخاب اجل من ديمقراطية اجواء في البالد في وحرة عامة انتخابات جراء١ - ه

صالحياته. من أي هن منقوص غر متخب وطفي
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 الحرانية الجماهر ودعوة الحكومة تبعها والتي الطائفي المز لسياسة حد وضع - ٦

السياسة. هذه لمحاربة

 سياسة وانتهاج والثعودية االمريكية المتحدة للواليات التبعية لسياسة حد وضع - ٧

 وعلىأسام واألممية، القومية وقضايانا البحراني شعبنا مصلحة اساس على تقوم منحازة غير

 بلدان وبقية الوفيتي االتحاد في تجد االنحياز، عدم مجموعة في فعال عضو البحرين أن

 مع لها. عدوا المتحدة الواليات بزعامة االمبريالية وفي لها. صديقا االشتراكية المظومة

الحرين. وسيادة اسقالل تحترم التي الدول جميع مع متكافئة عالقات إلقامة االستعداد

 بنوك لسياسة حد ووضع الراسمالية للسرق االقتصادية التبعية لسياسة حد وضع - ٨

 االقصاد وتنمية الغرب لصالح وتحوها الخيجية الشروة تهب التي شور أوف وشركات

(٢٢والعربي.» الحليجي االقتصادي التكامل اطار في الوطفي

 التأسيية اللجنة توحيد تم حيث العمالي الصعيد على الجبهتين بين العالقات وتطورت

 قبل من تبنيها تم )التي النقابات بين اليق ولجنة ( الثعبية الجبهة قبل من تبيها تم )التي

 الكويت، عمال واتحاد العرب العمال لنقابات الدولي االتحاد جهود بفضل التحرير(، جبهة

 بالدرجة العمالي والخارجي االعالمي للعمل كصيغة البحرين عمال اتحاد وبرز . .١٩٧٨عام

 على نفها عكست قد الحرين لطلبة الوطني االتحاد داخل الصراعات ان اال االساسية..

 اليمني االشتراكي )الحزب الصديقة االطراف من الكثر وتدخلت الجبهتين.. بين العالقة

 العالقات في الكبرة االنعطافة ان اال الجبهتين، بين الصراعات تخفيف االساسية( بالدرجة

 قرى وحدة بضرورة الثعور وتزايد السوفيتي االتحاد افيار بعد حصلت قد الجبهتين بين

..االنية الخليج لحرب الكارثية اآلثار ظل في العربي اليسار

 في االيديولوجيا تعويم مسألة ١٩٩١ العام فهاية مع البحرين في الثعبية الجبهة طرحت

 داغخية نشرة أصدرت حيث االيديولوجية.. المسألة حول واسعة نقاشات واجراء صفوفها..

 اعضاء من الكثير فيها ساهم .. )الشرارة( الداخلية اكشرة توقف بعد )الديمقراطي(، للحوار

 في ارقى صيغة الى للوصول للحوار التحرير جبهة قيادة الى بمثروع تقدمت ثم .. الجبهة

 .. المسألة هذه حول اآلراء تباينت وقد الجبهتين.. توحيد ارضية على الجبهتين بين العالقات

 يتم بحيث بيهما كة المثتر القيادة تثكل الجبهين بين لكتيق لجنة تثكيل على الوافق تم و

تطويرها. بمدف واالخرى الفترة بين التجربة تدارس

 من كثرة احباطات أمام عربيين يسارين فصيلين بين متقدمة خطوة التيق لجنة ثكلت

 لجة بلصان االطقة )االمل( نشرة المثتركة القيادة اصدرت وقد المشابهمة.. التجارب
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 العدد افحاحية في جاء حيث ١٩٩١ سبتمبر في منها االول العدد صدر حيث النيق،

االول:

 وطورق الوطنية صحافتنا تقاليد الخارج في البحرانية الوطنية الحركة صحافة واصلت٠

 الوصول بالعمل لها المسموح الصحافة تستطع لم مساحة والقراء المحتوى حيث من وغطت

 اصبح التي الوطنية الوحدة ارضية خلق في وساهمت معها، ومتكاملة متواصلة فجاءت ايها،

 نواق يشكل الثعبية والجبهة التحرير جبهة بين والنيق الكفاحية العالقات مسرى

 وتعكى الوطنية الحركة تطور توأكب أن بدورها القدمية الصحافة على وأصبح الصلدة.

وهدفها. صفها ووحدة التقاءها

 الصدور عن و)الفجر( مارس( ٥) نشرني توقف بعد النداء هذا لتلي )االمل( جاءت

(.٣٣أعلى") الى هذا من لتطلق نبية، انتثار وسعة موى حسن من بلغتاه الذي بعد

 حددت التي السياسية والمواقف البياتات من العديد اصدار في التسيق لجة وبدأت

.. الخارجية للعالقات لجنة تثكلت كما الجبهين.. موقف

 برزت عندما ١٩٩٨ العام نهاية مع مسدود طريق الى وصلت قد الجربة هذه ان اال

 واصرار ..الداخل في التحرير جبهة قيادات لدى الدينية الحركة من الموقف حول الخالفات

 لجنة تجميد طلب الى الشعبية الجهة عناصر دفع مما المستقل.. العمل مواصلة على العض

 كافة اتخذت وقد عموما... اكجربة ومراجعة المشتركة.. باكثرة العمل وايقافى .. التيق
 تجمع لثكيل بالعمل قراراً والحارج( الداخل )في الثعية الجهة بتظيم المربطة العناصر

 البحرين.. في الثعبية الجبهة عنها عبرت التي القديمة الصيغة ومغادرة ديمقراطي وطفي

البحرين. داخل مؤسيه عن االعالن يتم وان الجمع لهذا برنامج بلورة على وعملت

 أمير دشه الذي السياسي االنفراج قبل الهدف هذا تحقيق من تمكن لم افا اال ..

 قانون والغى الوطني.. العمل ميثاق مشروع طرح عندما ،٢ ٠٠١ العام مطلع في البحرين

 تم الذي ٢٠٠١ لعام ١٠ رقم بقانون مرسوم وأصدر ولةالد امن ومحكمة الدولة امن

بالعودة. للمبعدين وسمح المعتقلين جيع عن العام العفو بموجبه

 الذي بالمشروع وتقدمت .. الديمقراطي الوطني الجمع اقامة الى العائدة العناصر سعت

 القومية بالتنظيمات الصلة ذات العناصر من الكثر الى الداخل عناصر قبل من اعداده تم

 االر قد البرنامج توزيع ان اال .. الليبراليين( والمتقلين والقوميين والتحرير )ابعث واليسارية

 لديها وتبلورت اخرى.. عكية صيغ عن الفتيش الى العناصر هذه دفع ما السلطة.. حفيظة
 جعة الحقا سميت .الديمقراطي. لليار سياسية جعية تثكيل فكرة االخرى الثخمات مع

حيث الديمقراطي التيار عناصر كافة اسيعاب من تمكن لم الق الديمقراطي طني الو العمل
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 جعية العث عناصر وشكدت ، التقدمي الديمقراطي المبر جعية التحرير جبهة عناصر شكلت

..الديمقراطي القومي الجمع

 كانت التي العناصر صفوف بين االجتهادات من العديد برزت ٢٠٠١ العام وخالل

 راى بينما الثعبية.. الجبهة صيغة الى العودة العض اراد حيث .. الثعبية بالجبهة مرتبطة

 بصيغة العمل ضرورة البعض ورأى الديمقراطي.. الوطفي العمل جعية في العمل أهية البعض
 القيادية اللقاءات من سلسلة عقد الى القيادية العناصر دفع مما .. الديمقراطي الوطني الجمع

 وبعد موحد.. موقف لبلورة السابقين الجبهة أعضاء بين مكثفة لقاءات وجرت والقاعدية
 ان دون الخيارات.. سائر على الجمعية في العمل خيار طغى العمل جعية بعلية السماح
 وتوقفت ابحرين:. في الشعبية الجهة مصير كحديد فهائي موقف اتخاذ من هيئة اية تتمكن

الثعبية.. الجبهة متقبل يحدد موقف صدور دون اللقاءات.. هذه كافة
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: الهوامش
.١٩٦٧، الدميقراطية جلهبة عنارص ألحد منشور غري -تقرير ١
منشور. غري ،١٩٧٥ البحرين، يف الشعبية اجلهبة للاكدر، املوسع االجمتاع اىل تقرير - ٢
.٣ ص ،١٩٨١ ، مارس ٥ إصدار ، البحرين يف الشعبية اجلهبة -برناجم ٣
بريوت ،١٩٩٤ يوليو ،فلسطني لتحرير الشعبية اجلهبة بامس الناطقة اهلدف جملة - ٤
تارخي. بدون مارس، ٥ إصدار من كتيب ، الهشادة حىت النضل من ، بونغور -٥
البحراين. الشباب منمظة — ٦
البحرانية. املرأة منمظة — ٧
. ٤ص ،١٩٨١ مارس، ٥ إصدار ، البحرين يف الشعبية اجلهبة برناجم - ٨
.٦١ ص السابق، المصدر - ٩

. ٤٧ ص سابق، مصدر الشهادة، حتى التضل من بونفور - ١٠
.٥١ السابق،ص ل - ١١
 ١٩٧٤ يناير العريب، واخلليج معان لتحرير الشعبية اجلهبة بامس ناطقة جملة يونيو، ٩ - ١٢
 ١٩٧٤ البحرين يف الشعبية اجلهبة الراهنة، املرحلة ومهامت الراهن الوضع تطورات -١٣
١٩٩٧ يونيو ، البحرين يف الشعبية اجلهبة بامس ناطقة ، مارس ٥ - ١٤
١٩٧٥ ( أيلول ) سبمترب ، مارس ٥-١٥
.٧٢ -٦٢ ص ص مابق، مصدر للجهبة، السيايس الربناجم -١٦
سبمترب البحرين، يف الشعبية اجلهبة البحرين، يف النظام وأزمة اغسطس جهمة -١٧

.٢٥ ،ص ١٩٧٥
١٥ )اللبناين(، الشيويع العمل منمظة بامس ناطقة حصيفة ، املساء -بريوت١٩ ، ١٨

١٩٨١ مارس
سابق. مرجع ١٩٨١ ، مارس ٥ إصدار ، البحرين يف الشعبية اجلهبة برناجم -٢٠
السابق. المرجع - ٢٣ ،٢٢ ، ٢١
. ١٩٨٢ مايو ، سابق مرجع ، مارس ٥ - ٢٥ ،٢٤
. ١٩٨٠ بر أكتو السابق، المرجع -٢٦
السابق. املرجع -٣٠ ،٢٩ ،٢٨ ، ٢٧
.١٩٨٥ نومفبر ،١١٩ العدد ،مارس - ٥-٣١
. ١٩ ٥ ديسمبر ،مارس - ٥ نشرة - ٣٢

 يف الشعبية واجلهبة البحرانية الوطين التحرير جهبة تصدرها مشرتكة نرشة االمل،-٣٣
.١٩٩١ سبمترب االول، العدد البحرين،
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الكويتيين الديمقراطيين حركة - تاسعاً

 السياسية القوة هي العرب القوميين حركة كانت ١٩٦٨ عام حتى عقدينامتداد على

 في األساسي اكقل لها كان لقد الثعبية، والجمعات المعارضة صعيد على الكويت في البارزة

 من عدد وصول إلى إضافة المختلفة االجتماعية واألنشطة الطالبية والحركة العمالية الحركة

 اذ وعبد المنيى وسامي أحدالخطيب الدكور وأبرزهم األمة مجلس إلى البارزين أعضائها
 القومين حركة في وحطراً كبيرا تصدعاً ثهد ١٩٦٨ العام أن إال اكفيي. وأحد النيباري

 انعك والذي ١٩٦٧ يونيو هزية بعد والقومي والخليجي القطري الصعيدين على العرب

 من الحركة عالت حيث الكويت في العرب القوميين حركة وضعية على واضح بشكل

. (١أيضا) االنشقاق

 يويو في العرب القوميين لحركة االثاى المؤتمر با خرج التي القرارات ضوء فعلى
 الحزبية للقواعد نداء وتوجيه الكويت مجال قيادة بفصل قراراً اتخذ الذي دبي في ١٩٦٨

 الحزبي الكادر اتخذ الثعبية الشورية للحركة السياسي المكتب أو القيادة مع عالقاقا بجم

 الدكتور في الممثلة التاريخية القيادة بطرد قرارا فيه اتخذ للمجال مؤتر بعقد قرارا هناك

 الثورية بالحركة االرتباط وإعادة القيادات من خر٢ وعدد والنيباري والمي الخطيب

 بات حيث الكويت، في الحركة فعالية على كثير أثر والفعل القرار لهذا وكان اكعبية.

 النيابية االنتخابات وان محصوصاً االخرى الصراعات سائر على يطغى الداخلي الصراع

 المعركة وخوض القومية الحركة بقايا لملمة الضروري من وكان األبواب على كانت

االنتخاية.

 العرب القوميين لحركة التتفيذية اللجة اتخذقه الذي المركزي القرار فيإن ثانية ناحية من

 اليساري االتجاه رفضت التي القومية القيادات لدى اإلرباكات من الكثر أثار الحركة بحل

 حزب في نفسها تثكيل إعادة إلى القيادات هذه دفع ما التنفيذية اللجة قرارات ورفضت
 العمل على يرتكز جديداً طريقاً تخط أن لها وكان العربي االشتراكي العمل حزب باسم جديد
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 الفلسطينية الساحة في خاصة العمل حزب تغيمات مع الوطيدة والعالقات المحلي الوطنفي

فلطين. لحرير الثعيية بالجبهة ممثلة

 قد )الطليعة( مجلة مجموعة في مثلين بالكويت العرب القوميين فإن التاريخ ذلك ومن

 الديمقراطيون. التقدميون أفم على ١٩٧١ عام فقدقدمواأنفهم متعددة. أخذواتميات

 عام المجل حل بعد الثعب، نواب باسم االنتخابي برناءجهم أصدروا فقد ١٩٧٨ عام في أما

 وأصدروا حولهم من الوطية الثخصيات من كبعر عدد تكيل واسطاعوا بعامين ١٩٧٦

 عام حتى امتدت التي المجل حل مرحلة خالل الكويت، في الديمقراطي للجمع تأيياً بياناً

. (٢) الكويت في الديمقراطية أنصار باسم كراساً أصدروا ١٩٨٠

 عام كذلكالحال الديمقراطي الجمع باسم أنفهم رشحوا ١٩٨١ عام انتخابات في

 األكثرتماسكا المجموعة تلك هي الكوييين الديمقراطيين حركة بأن القول ويمكن .١٩٨٥

الطليعة. مجلة عنه تعبر الذي واالتجاه الخطب د. من وقربا

 في الوط التيار من جزء فانا السميات، عن النظر "بغض الخطيب: يقول الصدد هذا في

 مفعال أمرا يس نطرحه وما غثله فما الثالئينات. إلى جذوره يمتد الذي الكويتي والديمقراطي

الكويتي.. والديمقراطي الوطني التيار لهذا تاريخي وامتداد استمرار هو بل متجدا أو

 بالناس اهتمامنا يعتبرون أناس للقها التمية هذه فإن والثيوعية اليسار موضوع أما

 هذا على تصنيفنا أساس السوفياني االتحاد من وموقفنا المحدود الدخل ذوي من ابطاء

النحو..

 نحب قوميون أننا تعرف "الناس الخطيب: أحمد د. يقول الكويتي، اللفزيون مع عقابلة في

 فهذا قوميين وسنبقى قوميين تزال وال قوميين إننا كله. العربي وطننا نحب عربي كبلد الكويت

لكقاش". قابل غير باعتقادي موضرع

 قراءة خالل من معرفته يمكن ما لك نفها، بلورت أن منذ الحركة هذه أهداف هي ما

 على الطليعة رأي عن عبرت التي األساسية المقاالت خالل من ترشيحها االنتخابية البرامج

 التقدميون أعكه الذي البرنامج عكس لقد المصرم، واكصف العقد في المجلة صفحات

 الهزيمة بعد القوميين صفوف سادت التي المرارة تلك عن ١٩٧١ يناير في الديعقراطيون

 من األول القسم أن إذ ،١٩٦٨ عام االنشقاق عملية بعد صفوفهم سادت التي الكبرة

 االنتخابات فرة في برناجاً التقدميون هؤالء يقدم الديمقراطي الوطني العمل برنامج

 يشير مشاكل. من البالد تعانيه وما الوطني للعمل وتصوراقم هومهم فيه ويطرحون
 سوات األربع طيلة عاشت قد الكويت في الوطنية كة الحر أن واضحاً "كان أنه: الى البرنامج

 واضح بثكل نفسها عكست والتي المفككة وأوضاعها الذاني قصورها سيرة المصرمة
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 التطورات متابعة عن وأقعدقا الحرك على قدرقا شل بصورة ممارسالها مجمل على ومؤسف

 لزوبالها ممارساقا ضمن وتتأثر تؤثر أن من وطنية كحركة ها البد كان التي المتالحقة

المطلوبين. القومي ودورها التاريخية

 تراجعت مرحلة نتاج كان الكويت في الوطني العمل على خيم الذي الركود فإن هكذا

 بعد ة مؤثر نكة الكويت في الوطنية القوى فيها وواجهت العربية الوطنية التحرر حركة فيها

 على لكن ،١٩٦٧ لعام يونيو من الخامس صبيحة الثعبية اإلداة تلقتها التي الموجعة الضربة

 ظاهرة وكانت الهزيمة إثر تحركت قد بالمقابل العربية الثورة قوى فإن ذلك كل من الرغم

 الثوري الرفض إرادة استطاعت العربية للجماهير فعل ردة أعلى الملحة الفدسطينية المقاومة

 تحقق وعمالته لالسعمار المعادية الثورة وبدأت الخليج في العزلة أسوار تتخطى أن

 ويبياوتكنت السودان في الرجعية األنظمة ياسقاط الوطية القوى فيمانجحت االنتصارات

العكرية. قوقا استعادة من المتحدة العربية الجمهورية

 يواصل أن الضرورة من ترى الراهنة للمرحلة فهمنا ضوء على الكويت في فإننا هنا من

 نحو الوجه في إال ذلك يتم لن كبوتها. من الوطنية قواه تنهض وأن سرته الوطني العمل

 الواضح فهما ضوء على االنتخابية المعركة تأني الوطني، العمل ووحدة الوطنية القوى تكيل

 وضرورته، ألهميته والوعية تعميقه أجل ومن الهدف هذا تحقيق ،سبيل في انطالق كقطة لها

 كافة عنها أعلن التي السابقة االنتخابات المكشوف التزوير بعد االنتخابات جاءت حيث

 بوحدة المعلق القم هذا في الوطيين مهمات إلى اإلشارة الضروري من كان لقد الوطنيين،

 رفضها في تلتقي الديمقراطية والقوى العناصر كافة فإن جدال بدون أنه حيث القوى،

 والوساطة الرشوة والتشار األوضاع لتردي رفضها في تلتقي الالديقراطية، للقوانين

 األنوف، بروائحها زكمت التي والممارسات والسرقات للفاد رفضها في تكتقي والمحوبية،
 كل بعالج أيضاً وتلقي األجنبية، الشركات وتحكم االقتمادي للتدهور برفضها أيضاً تلقي

 اإلداري الجهاز بتطهر القياس أساس الكفاءة باعتبار العامة الحريات ياطالق األمور هذه

 الشركات بوجه والوقوف الوطنية بالصناعة واالهتمام البالد لمتقبل التخطيط وبضرورة

 أساسية مطالب تثكل المثتركة المواقف من غيرها إلى باإلضافة األمور هذه بل األجنبية،

 لكضال تسعى الوطنية األطراف كافة به تلتزم مشترك عمل برنامج أساس تكون أن لها يمكن

منأجلتحقيقه."
 الديمقراطيون أكد حيث البرنامج من الالحقة األقسام جاءت فقد الفهم هذا ضوء على

التالية. هي والديمقراطي السياسي المجال في المهمات بأن
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 والوظائف واألندية الصحافة قانون وخصوصا الالديقراطية القوانين كافة إلغاء

العامة.

 النقابي العمل وحرية الرأي عن التعبير حرية بضمان المجمع في الديقراطية إشاعة -

والجمعات. األندية قانون وتعديل الغمي والنشاط

 حالة في للقضاء واللجوء الصحافة حرية وضمان إدارياً الصحف تعطيل عدم -

القانوتية. المخالفات

 االنتخابات حرية وضمان النيابية االنتخابات سر في التفيذية العلطة تدخل عدم -

والمخالفات. الطعون في لكظر دسورية محكمة وتثكيل ونزاهتها

واالنتخاب." بالترشيح لها بالسماح ذلك كاملة حقوقها المرأة إعطاء -

 ضرورة ويرى االقمادي المجال في مركزية كقضية اكفطية المسألة إلى البرنامج يتطرق

يلي: عا تحقيق

 الفاسدة العناصر من وتطهعرها أمامها الجال وإفساح الوطنية الفط شركة دعم

وتسويقه. ونقله اكفط استخراج ذلك في بما تنويعها وطنية نفطية صناعة قيام وتثجيع

 بتروكيماوية صناعة وإقامة اكفط مثتقات وصناعة لكرير جديدة معامل إنثاء -

اكفطة. للدراسات هعهد وإفشاء

 أية منح عن واالمتناع الوطنية ابترول لشركة المتغلة غير واألراضي الحقول إعطاء -

جديدة. امتياز عقود

 العمال إلعطاء عليها والضغط القوانين حترام١ على األجبية الشركات إجبار -

 وذلك الصدارة مراكز احتالل فرصة الكوييين ومنح التعريب سياسية تطبيق مع حقوقهم

جدية." دراسات فيها يتلقون للخارج بعثات في وإرسالهم بتدريهم

 "بسيادة ويطالب والثقافة والفن والعليم الكن موضوعات إلى البرنامج يتطرق

والثعوذة". الخرافات ومكافحة البروز من الجديدة األفكار يهكن العامة الحريات

 الخطرة للمؤامرة التصدي ضرورة يرون الديمقراطين فإن العربي السياسي الميدان في أما

 والقوى باإلسالية المتمثل المعادي المعكر أطراف وينفذها لها يخطط التي الجوانب المعددة

 األمريكية واإلمبريالية البريطاني االسعمار المعكر هذا ضمن ويدخل والعميلة الرجعية

 و"يدعو الرجعية. العربية األطراف لكافة كامل وبتنيق معهم اإليرابي الوسعي النظام وخطر

 اإليرانية التوسعية األطماع ومحاربة أشكاله بكافة االسعمار محاربة ضرورة إلى الديمقراطيون

 والتكيل اإلرهاب حالت ووقف العامة بالحريات ويطالبون االستعمارية المشاريع كافة رفض
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 الخيج منطقة امتداد على العريضة الوطنية الجبهة إقامة ضرورة يرون الوطنية القوى ضد

 وعمان ظفار مطقتي في المسلح الكفاح بجبهتي الممثلة المناضلة الثورية الطالئع ودعم

الداخل".

 في الفلسطيني العربي الثعب بجق إيماننا من وانطالقاً الفلسطينية القضية صعيد على

 المقاومة دعم على تتركز الوطنية المطالب "فإن بكاملها، المغتصبة أرضه واسترداد حريته

 تم العربي الميدان في ها". والمعنوي المادي الدعم أشكال كافة وتقديم الملحة الفلسطينية

 لميط١ من الجماهر هدف هي العربية الوحدة "أن حيث العربية الوحدة مسألة على التركيز

 اإلدراك من أساس على المثود العربي للمستقبل األكيد الضمان تمثل أفا مجيث الخليج إلى

يلي: ما تحقيق أجل من نعمل فإننا الحقيقة لهذه العلمي

 التقدمية الوطنية القوى كافة مع باللقاء ذلك العربية الوحدة قيام أجل من العمل —

 التضاالت كافة وتوحيد بالوحدة الحقيقية المصلحة صاحبة العربية الجماهر لتوعية العربية

 العربية الوحدة تحقيق طريق على وثروته أرضه تحرير العربي، اإلنسان تحرير سبيل في المشتركة

الشاملة.

 والتوجهات الجهود ودعم معها والتنسيق العربية القدمية األنظمة على االنفتاح —

المشبوهة. االسعمارية والمعاهدات األحالف كافة رفض مع الوحدوية

 االقتصادي التكامل لحقيق المثتركة العربية االقتصادية المؤسات يإقامة ةالمباشر —

وتعزيزه." العربي

 قضايانا من موقفها أساس على الدول جميع مع العالقات "اقامة على البرنامج يؤكد

 االشتراكية البلدان على االنفتاح العربي. الخليج وقضية الفلسطينية للقضية وبالذات القومية

واألحالف." المعاهدات كافة ورفض

 من النيياري وعبدالل الميس وسامي الخطيب د. بينهم من الديمقراطيين من عدد وتمكن

 اكفط معركة هي المجلى في خاضوها التي المعارك أشرس من وكان االنتخابات تلك في الفوز

المجلس. في الديمقراطيين نجاحات في إليها ستطرق التي والغاز

 موسعة نخة هو الوطني العمل ببرنامج الديمقراطيون تقدم ١٩٧٤ انتخابات في

 إلى المقدمة في يشر أنه اإل ١٩٧١ بهعام تقدموا الذي البرنامج عن ما درجة إلى ومطورة

 االنتخابات "أن يشرإلى حيث االنتخابات فيها تجري التي الخطرة والكويتية العربية الظروف

 يتوقف قد الحرري نضالها من حاسعة مرحلة العربية األمة فيها تجتاز ظروف في تجري القادمة
 أنجه ما معروفاً بات لقد االجتماعي والقدم الحرر في القومية أهدافنا من الكثير عليها

 رغمكلماأسقطه أوالسلي، جانبهااإليجابي سواءعلى المجيدة ١٩٧٣اكتوبر معارك
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 فتحته ما كل رغم المزمن. عجزنا عن وإمبريالية صهيونية وأكاذيب أساطير من المعارك تلك

 والصهيونية اإلمبريالية القوى هرعت لقد االنتصار، على بقدرتنا والثقة األمل أبواب من

اكوبر." حرب إيجابيات السثماركل العربية والرجعية

 حيث األمة مجلى إلى متهم األساسية العناصر من عدد توصيل من الديمقراطيون

 ١٩٧٥ عام هبت قد عاتية رياحاً أن إال للديقراطيين، األساسية الرموز االنتخابات ي فاز

 لتحل البحرانية السلطات على السعودية المملكة ضغطت حيث فيصل، الملك مقتل بعد

 )الطليعة( وقفت فقد لذلك الكويت على المتزايدة الضغوطات وبدأت هاك الوطني المجلس

 أجلها من الضال يجب التي المهمات محددة للمجل الثانية الدورة افحاح قبل الوضعية أمام

 المقيدة والنصؤص القوانين إلغاء وضرورة الحريات قضايا خاصة الداخلية المهمات إلى مثيرة

 خارجية سياسية رسم في مسؤويته المجدس يتحمل أن ضرورة إلى مثرة العامة للحريات

 تجاه مواقفها على الحكومة وعحاسبة رالقومية الوطية قضايانا تدعم ومقلة سليمة للدولة

 على الصهيوبي الرجعي اإلمبريالي والهجوم سيناء اتفاقية كوقيع المطقة أحداث من العديد

 والتجربة المكاسب وتصفية العربية ي الو التحرر حركة وعلى الفلطيني الشعب ثورة

 المرتزقة من قابوس قوات تمارسها التى واإلبادة القتيل وحلة البحرين، في الديمقراطية

 اليمن جمهورية شعب أراضي على واعتداءاقا العماي الشعب ضد الغازية اإليرانية والقوات

 ونبذ وإدانة الخليج في األمن شعار من الوطني الموقف على كيد التأ كذلك الشعبية الديمقراطية

 في اإلمبريالية العكرية القواعد تصفية إلى الدعوة المشبوهة، الرجعية العكرية األحالف

 الدعوات كافة فضح المجلى على يتوجب بما شعوبنا وحرية اسقالل قدد التي منطقتنا

 حمى ضد الوقوف الخليج، لمطقة الديمقراطية التطور عرقلة تستهدف التي المشوهة اإلعالمية

. (٢المطقة) بلدان ثروات واستراف األوضاع توتعر يستهدف الذي المبرر غير السلح

 في السير ارتضت قد الكويتية اللطة فإن الثعبية للمطالب االستجابة من وبدالً

 مجلس بجل ١٩٧٦ أغط ٢٦ في أميرياً مرسوماً األمير أصدر هكذا العودية. ركاب

 وكانت الدسور من ١٨ ،١٧ ،٣،١٠ فقرة٥ المواد بأحكام العمل وإيقاف األمة

التالي: اكحو على المرسوم طرحها التي البريرات

 يتيسر ولم المجلى لدى طويلة مدة تراكمت التي القوانين مثروعات في النظر تعطل —

المواطين. لصاح الحيوية أهيتها من بالرغم النور يرى أن ألغلبها

 من الكثير هم هو وجهحق دون ومن والمسؤولين الوزراء على التهجم أصبح -

االضاء،
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 عامة بصورة العربي العالم في منطقتنا تجتازها التي والحرجة الدقيقة األوضاع إن -

 أمن بحماية الكفيلة التشريعات وإصدار الحاسمة األمور من كثير في البت سرعة تتطلب

البلد. هذا واقتصاد

. والتفيذية الثريعية اللطين بين مفقوداً يكون يكاد التعاون -

 أحد البرلمان جعل الذي الكويت في الديمقراطي للتيار قوية صدمة الخطوة هذه كانت

 اإلجراء هذا الديمقراطيون يرفض أن الطيعي من وكان اعتمدها، التي النضالية األشكال أبرز

 نادي إغالق مع ترافق قد وأنه خاصة له استنكارهم عن للعبى الجهود يبذلوا وأن العفي

 الهيئات من عدد عمجالس وحل للديقراطيين، الجماهري النشاط مقر شكل الذي االستقالل

 ملطف بثكل اكظر وجهة عن تعبر عريضة إلرسال الديمقراطيون تداعى لذلك الغبية.

 هذه من سطر أي خط وقبل بدء ذي بادئ يلي" ما الرسالة مطلع في ورد حيث للغاية
 أن وبعد جيع". ثفوسنا في الرفيعة المرلة الجميع والد المعظم لألمير أن نؤكد أن يجد المذكرة

 الخطوات إلى المجل أنجزه ما إلى أشاروا المجل لحل مبررات من المرسوم طرحه ما اسعرضوا
 لعبه الذي الدور إلى وأشاروا إدارياً الصحف تعطيل خاصة الجلى حل بعد تمت القي الخطرة

 حجر يقف لم األمة مجلس أن القلب في يعتصر واأللم التذكير من بأس ال "أخيراً بقولهم المجل

 والسهر األمن حفظ على يعترض ولم المواطنين بين المحبة ونشر الكلمة وحدة سبيل في عثرة

 كان بل المنحرفين، من المجتمع تطهير و انتشرت، التي الجريمة من وحايتهم المواطنين راحة على
 الوسائل بكل ضده الثعب تحصين يلزم مرضاً واعتبارها الجريمة على بالقضاء دائماً يطالب

 جريمة تفشي ومن والمرتشين الرشوة عن بالكالم تزخر األمة مجل مضابط إن بل المتوفرة

 بوظائفهم المتاجرين المرتشين من الحكومي الجهاز وتطهر عليها بالقضاء والمطالبة الرشوة

 ظاهرة على والقضاء حقه كلذيحق وإعطاء االجتماعية بالعدالة األمة مجل نادى ولطالما

 تكريسا آخر اعتبار أي إلى نظر دونا المناسب المكان في الماسب الثخص ووضع الواسطة

 على الحفاظ عملية في رائداً كان المجلى فإن وأخيراً جيعا المواطنين بين الفرص تكافؤ لجداً

 تقدم عن يتوان ولم العائلية والمظاهر والطائفية بالقبلية منددا وتماسكه المجتمع وحدة

 سليما تطبيقا وطبقت تمت قد عليها الموافقة كانت لو شأفا من التي القوانين مشروعات

 النواب كافة العريضة هذه على وقع وقد الطائفية". القبلية ظاهرة على بسرعة لقض

الديمقراطيين.

 هذا لمواجهة والمؤسسات واألندية الثعبية الهيئات ميدان في الديمقراطيون نشط كما

 تلك فيه يتكرون بيان إلصدار الهيئات تشكيل في بفعالية أسهموا حيث التعفي اإلجراء

 اللطة دور وإلى المجل ظل في الكويت شعب حققها التي المكاسب إلى ويثيرون الخطوات
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 األمن وتوفير للدستور حقيقي إصالح في الرغبة توفرت لو نمنى كا "لقد بالقول: التخريي

 الوسائل عبر اإلصالح يتم وأن السبل بأسرع للمواطنين الكرم العيش وسبل والرخاء

 الدوائر إغراق في المتمثلة الديمقراطية حياتنا نقائص أسباب على والقضاء الديمقراطية

 عن النظر وغض والعنصرية والقبلية الطائفية النعرات وإثارة المنقولة باالصوات االنتخابية

 غر إلى العامة، الحريات على والضق الذمم وشراء الضمائر إلفساد العلنية الرشوة ممارسة
 اللطة أن لو ذلك معظم يتم أن مكناً يكن ولم حياتا منها عانت التي النواقص من ذلك

 لو القوانين نقص نتالفى أن أيضاً بمكنا كان وتجرد. بحرص القائمة القوانين طقت الفيذية

 الوطن مصلحة على الحريصين كل مع بالتعاون الجدي االهتمام التفيذية السلطة لدى كان

األمة". فيمجل

 فإننا غيره هو حدث الذي أن يث لكن ذلك حدث لو نتمنى كا • قائاًل: ويضيف

 بعودة المشروعة الوسائل من له يتير بما يطالب أن مسؤولياته يعي أن واحد كل ناشد

وقت. بأسرع الديمقراطية المكاسب واسترداد الدسرري والحكم الشرعية

 المحامين وجمعية األدباء ورابطة الكويت لعمال العام االتحاد من كل البيان هذا وقع وقد

الكويت. لطلبة الوطني واالتحاد الكويتية المعلمين وجعية االسقالل ونادي الصحفيين وجعية

 وحلت النقابية القيادات من عدداً واعقلكت القمعي خطها في أوغكت قد السلطة لكن

 من وعدد الطليعة عجلة تعطيل عن تتردد ولم والجمعيات األندية من عدد لدى اإلدارة مجال

 العمل في أهمية الديمقراطيون وجد فقد لذلك مرات، عدة األخرى والمجالت الصحف

 على الكويت في الديمقراطية أنصار باسم المقاالت من عدداً أصدروا حيث أخرى بأشكال

 التآمر بعنوان" الحارج في أوسع وبشكل الكويت في سري شبه بثكل وزع ( كاب) هيئة

 هذه في األساسية الوطنية األهداف الكراس هذا في وحددوا الكويت"، في الديمقراطية على

ايالي. النحو عطى المرحلة

السياسية: الديمقراطية مهام إنجاز

 المطالب أن بل اللطة من هبة األخرى الديمقراطية والمكاسب الدسور يكن "لم

 في وتبلورت العثرينات في بدأت نعلم وكما الكويت في قديمة والديمقراطية الدستورية

الخميات". في الوطية الحركة ا4وطالبت ١٩٣٨ المجلىعام حركة

 والتي ١٩٧٦ أغط ٢٦ يوم المسؤولون أوردها التي واألكاذيب المزاعم كل "إن

بطالفا. للجميع تبين حدة وعلى حينها في ناقثناها

 أن يمكن وال الشعوب سائر بين مكانته له يكون أن ويريد نفسه يحترم ثعبنا إن "

 األوساط بين القائم الحالف من كان سبب ألي السياسية حقوقه مصادرة عن يكت
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 يسكت أن يريد والذي والعقاري التجاري المالي االحتكار عثلي وكبار اللطة في الرجعية

اآلن". بعد أحد له يخضع لن البالد تطوير في مثغول بأنه يوهمهم أو الناس

يلي: ما يتطلب الديمقراطية المهام إنجاز "إن

 الديمقراطية الشرعية وعودة الذكر الية ١٩٧٦ أغطى ٢٦ مراسيم كافة إلغاء -

والدستورية.

 عبر المتمر والنضال حولها وااللفاف وحايتها الدستور كفلها التي الحقوق صيانة -

واقعة. حقيقة تطيقه ووحدة القانون سيادة مبدأ لجعل المؤسات اباالت كافة

 ذلك في بما الكاملة السياسية حقوقها المرأة ومنح االنتخاب سن تخفيض على العمل -

االنتخاب. الرثيح حق

 العشائري الكتل على القضاء يكفل بما وتعديلها االنتخابية المناطق في النظر إعادة -

والطاتفي.

التفيذية. السلطة عن تماماً الشريعية السلطة فصل -

 والقرانين التشريعات تعديل يتهدف تشريعي إصالح إجراء إلى الفور على المبادرة -

" واالقصادية. االجتماعية األوضاع تطور مع يتالءم بما القائمة

 برامجهم في الديمقراطيون إليها أشار والتي األخرى المهمات إلى الكراس يتطرق

 نها الخليج مطقة تواجهها التي الضغوطات إلى يتطرقون المشروع هذا في ألنهم االنتخابية

 إذا األمريكية العكرية العدوانية الخطط عن بعيدة يت الكويت "أن يرون حيث الكويت

 اإلسالمي كالحلف المشبوهة األمريكية المشاريع كافة تتبنى السعودية الرجعية كانت

 الجبهة ثوار لمحاربة الضارية قواقا ترسل اإليرانية الرجعية كانت وإذا الخليج أمن ومشروع

 البحرين في الحريات قمع تساند والعربية السعودية جعية الر كانت وإذا ظفار في الشعبية

 باسعمال التهديد عن تتردد يعلها ولم المحدة الواليات يردع لم كله ذلك فإن والكويت

النفط". مابع الحتالل القوة

 عمل فقد البرلمانية الحياة إلى للعودة السلطة على الضغوطات من المزيد وكثكيل

 الجمع تشكيل في بفعالية وأسهموا الديمقراطية االتجاهات كافة تكيل على الديمقراطيون

 ذلك في بما والديمقراطية الوطنية الثخصيات من الكثير ضم والذي الكويت في ي الديمقراط

 حيث ي الديمقراط للجمع األسيسي البيان ١٩٧٧ يناير في صدر هكذا )الطليعة(؛ عناصر

 القي االجراءات في التمادي على السلطة ثجعت الق األساسية األسباب من أن إلى أشاروا

 قادراً يكرن الشريعي المجل خارج ثعي بتظيم تدعم لم البرلمانية التجربة أن هي اتخذقا
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 إجراءات على تقدم أن وال االسعمارية الهجمة لمواجهة المجل نواب جهود مؤازرة على

 الحدث ذلك خطورة مع تتناسب شعبية فعل ردود أي وإن (١٩٧٦) رمضان من الرابع

التاريخي.

 تمثل التاريخية المرحلة طبيعة تالئم التي التاريخية االستجابة بأن الديمقراطيون يرى لذلك

 على الغيورة الدستورية الحياة عودة على الحريصة والعناصر القوى جيع وتالحم "تكاقف في

 غالبيته ترتضيها التي السياسات واتهاج نفه حكم في المشاركة في وحقه الثعب مصاح

سليم. ديمقراطي نظام عبر

 القوى من العديد يضم والذي الموسع الشعي للعمل إطار الديمقراطي والجمع

 والقوى العناصر جيع مع للتعاون اسعداده يؤكد الديمقراطية على الحريصة والعناصر

الكويتية". الساحة في األخرى

التالية: بالمهمات المرحلة هذه في الوطفي العمل أهداف التأسيي اليان يحدد

الديمقراطية "أوأل-تكرس

 اللطات مصدر للشعب فيه السيادة سليم ديمقراطي حكم قيام إلى الجمع يسعى
 وحق العلمي والبحث والرأي االعقاد حريات فيه وتحفظ األفراد أمن فيه ويصان جميعاً

 والثر والطباعة الصحافة حرية فيه تكفل بما غيرها أو الكتابة أو القول في الرأي عن العبر

 إلغاء على والعمل االجتماع، وحق السياسية والتظيمات والنقابات الجمعيات تكوين وحرية

 الجاوزات كافة وعحاربة الدستور ونصوص لروح والمنافية للحرية المقيدة القوانين كافة

 المكاسب توسيع أجل من والدستور القوانين تطوير على العمل والدسورية. القانونية

مفاهيمها. وتعميق الديقراطية

النيابية. الحياة عودة ثانياً-

االجماعية. العدالة ثاككا-

القانون. أمام المساواة رابعاً-

 حيث الدسور لنقيح لجة تثكيل إلى الحكومة بعت البرلمانية الحياة تعليق مرحلة في

 الديمقراطيون تصدى وقد الديمقراطية الحريات إلى تشعر التي النصوص كافة عن الخلي يتم
 وانتهاء الطليعة في الكابة من بدءاً لديهم الممكة اللمية الوسائل بكل المحاوالت لهذه

 تأفير فيها يتواجد التي واالتحادات للجمعيات بالنسبة الحال كذلك الجامعة في باكدوات

 بد وال النظام ضد أساسية معركة هي الدسور تقيح معركة بأن اعتبروا لقد للدييقراطيين،

 على المرحلة تلك في أكدوا فقد ذلك، في الديمقراطيون نجح وقد اللطة مخطط إفشال من
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 مطلع في البرلمانية الحياة ياعادة األمعري بالقرار خيراً واستبشروا البرلمانية الحياة عودة ضرورة

 ضد بالعمل واتهموها بالتأجيل طالبت التي األصوات كافة على هجوماً وشنوا ١٩٨٠

 ووطنية شعبية جيهة هو إليه تحتاج ما كثر٦ الكويت أن حيث للكويت الحقيقية المصلحة

 الوقت -يهذا الكويت مصاح أن نعتقد "نحن بوعي. السياسي العمل في تشارك

 والرقابة الثعبية للمثاركة المجال إفساح طريق عن تخدم ما أكثر تخدم - المضطرب

 قرار هو المرحلة هذه في يتخذ أن يمكن قرار أخطر بأن نرى نحن الشعب.. قبل من السياسية

الشعبية. المشاركة تأجيل

 أصدرت بل األمة مجل انتخابات تأجيل لدعوات تتجب لم الكويية السلطة أن إال

 أن والخخصيات القوى لكافة المجال واتاحت ١٩٨٠ عام بداية في باالنتخابات مرسوماً

 ي كان كما١٠ بدالمن دائرة ٢ ٠ إلى االتتخابية الدوائر قمت أن بعد برامجها تنشر

السابقة. االنتخابات
 التخابياً برنامجاً اصدروا حيث مكثف بشكل السياسي نشاطهم الديمقراطيون استأنف

 الفيي وأحد الخطيب أحد د. مرشحيهم هن أبرز من وكان (٥الديمقراطي) الجمع باسم

 إلى عابر بثكل البرنامج يشير أن الطبيعي هن وكان اليباري. الله وعبد المنيس وسامي

 اليابية االتخابات أن إلى باإلشارة آنذاك االنتخابات وأهمية النيابية الحياة تعطيل مرحلة

 حيث من ومقبلها الكويت بجاضر تعلق هامة مصرية أمور نتائجها على سحرتب المقبلة

 ويصادق ابالد دستور بتعديل الحكومة مقترحات في سيظر الذي هو القادم األمة مجلس أن

 في األمة مجل سلطات تحب أن أقرت إذا المقترحة العديالت هذه شأن ومن عليها

 من يلدعف لما الوزراء لجلس تشريعية صالحيات وتعطي التنفيذية السلطة في والرقابة التشريع

 العديالت وهنه استثارية هيعة إلى ويحوله الثريعية السلطة ممارسة به المنوط األمة مجلس دور

 الدسور روح مع والمعارضة للحريات المقيدة واإلجراءات القواتين على اإلبقاء شأفا من

اباية. الحياة غياب يلل ١٩٧٦ لبالدمنذعام التيفرضتعلى ونصوصه

 هذه على سيصادق لمجلس١ كان إذا فيما األمر سيتوقف االنتخابات هذه نتائج على

 التي األساسية الدستورية والمكاسب الضمانات على وسيحافظ الدستور على التعديالت

 لضمان وتعميقها توسيعها باتجاه الفعلي التطبيق موضع ويضعها ١٩٦٢ دستور تضمنها

العامة. الشؤون إدارة في شعبية مشاركة أوسع

 حدد فقد االتخابات أساسها على تجري التي االسحخائية الوضعية هذه أمام

 الدستورية الضمانات على الحفاظ شعار تحت االنتخابات "يخوضون بأفم الديمقراطيون

 موضع ووضعها منها االنتقاص وعدم ١٩٦٢ عام دستور عليها اشتمل التي األساسية
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 وتكافؤ والمساواة العدالة مبدأ وترسيخ للشعب العامة الحريات وإطالق الفعلى الطيق

 عادلة حياة لثعبا يكفل بما ديمقراطية أس على نيابية حياة قيام المواطين. لكل الفرص

وكرية."

 حول لاللتفاف الثعب دعوة يتوجب للغاية مركزية القضية هذه ان الديمقراطيون اعتبر

 في مرشح أي على للحكم األساسي المقياس هو به االلتزام واعتبار الديمقراطي المطلب هذا

 والقبلية الطائفية النعرات إثارة على عمل قد اللطة أن وحيث التيابية. االتخابات

 الطائفية النعرات عن الترفع ضرورة إلى الديمقراطيون دعا فلقد وسواها العانلية والوالءات

والعائلية. والقبلية

 برنامجاً يكن لم الذي البرنامج من األكبر الجزء على حازت لقد المالة هذه ألهية ونظراً

 الديقراطية الحريات مسألة على مركزاً للغاية موجزا األمخير البرنامج كان بل تفصيياً

 أشار فقد الكويت ياة في االقتصادية المسألة ألهية ونظراً . الدستور على الحفاظ وضرورة

 بديلة وطية اقتصادية سياسة انهاج على العمل "لضرورة تفصيالت دون إليها البرنامج

 بتنويع متقل وطني اقصاد أس بناء نحو تتوجه للحكومة، الحالية االقتصادية للياسة

 الفساد أشكال جميع محاربة االجتماعية. العدالة تحقيق على العمل اإلنتاجية. القاعدة وتوسيع
 من وتمكنهم المواطنين لحق حفظاً إدارية محكمة إقامة . ومقدراته. الثعب بأموال والالعب

 تعديل االجتماعي. التقدم تحقيق بمتطالت العليمية السياسة ربط الحكومية. اإلدارة مقاضاة

حقوقها." ممارسة من المرأة تمكين الكويتية. الجية قانون

 جميع فثل حيث للديمقراطين مفجعة االنتخابات عنها تمخض التي اكتائج كانت
 إعادة أجل من طويالً ناضلوا الذي البرلمان منبر من بااللي وحرموا الديمقراطي اليار مرثحي

أربع. سنوات طيلة به العمل

 الوصول في ي الديمقراط التجمع مرثحي فثل إلى أدت التي لألسباب تحليله معرض في

 غياب أهها االسباب من عدد هناك بأن (٦النيباري) اله عبد اليد يقول األمة مجلس إلى

الظيم.

 باالستقالل المطالب التقدمي الديمقراطي الوطفي التيار فيها يسود الكويت أن "بتقديرنا

 بتحقيق المطاب واالقصادي السياسي القرار رسم في الثعبية والمشاركة الناجز والحرر

 فضفاض تيار الديمقراطي الوطني التيار لكن الكويتي لدشعب واالجتماعي االقتصادي التطور

 العنصر تنظيمية أزمة هي الكويت في الوطنية الحركة وأزمة تنظيمية، عالقة أية تحكمه ال

 األمر هذا الواسع التيار هذا وعناصر مجموعات بين الظيمي والترابط التواجد هو المفقود

 الظرف حيث الجميع واهتمام لوقفة يحتاج وأصبح األهمية من كبرة درجة على اصح
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 العناصر بعض خالل من التحرك يمكن كان السابقة االسحابات عماسبقي يخلف الراهن
 كان واألندية الثقافية الموسات في معهم واحتكاكهم المواطنين الماشرمع باتصالهم السياسية

 ضمانات فيها االتخابات نتائج دائما كانت األساس هذا على الترابط من درجة يحقق ذلك

 االتماالت مكنة عادت وما اتسع لمجتمع تغيرت فالظروف اآلن أما الوطنية للعناصر

الثخصية."

 الدوائر تفيم في اللطة إجراءات هي اليباري السيد يراها التي األخرى األسباب من

 ببروز موضوعية غير مؤثرات بروز وإلى االنتخابية المنطقة تصغر إلى أدى دائرة٢٠ إلى

 في والعالج الدواوين وبناء االنتخابية والمصاح والقبلية والعشائرية الطائفية العالقات تأثيرات

. (٧) وخالفها الصيفية السفر وتذاكر الخارج

 التي اإلسالمية الجماعات خاصة الرجعية القوى لعبته الذي الدور إلى تطرق كما

 ضخمة إعالمية هجمة هناك كان الوطنيين ضد اإلشاعات من الكثير توزيع في ,أدهمت

 العناصر صورة لتشويه للرأبمال المملوكة الصحافة خاصة اإلعالم أجهزة أغلب فيها شاركت

 واستغاللها طائفية المشاعرال إثارة على المعادية والحمالت اإلشاعات هذه كماركزت الوطنية

 تتجدي مواقف أفا على الطائفي التكتل محاوالت من موقفها تفو الوطنية العناصر ضد

.<٨') الطائفية األصوات

 اليارالديمقراطي قيادة فإن المجلس، انتخابات في الرموزاالريخية نجاح عدم من بالرغم

 صفحات على الديمقراطية العشايا كافة طرح عن يتردد لم الخطيب أحد الدكور خاصة

 القضايا من مواقفه بتوضيح األمة مجلى أعضاء إلى رسائل في أو الندوات أو الطليعة

 حالت الخطيب شن لقد الكويق. الدستور تعديل مسألة خاصة للنقاش المطروحة األساسية

 الق النقاط ومحاوال الحكومة طرحتها التي المبررات مفنداً الدستور تنقيح مسألة على مكفة

. االية) النقاط في العديل وأوجزمغازي والتفنيد بالنقد تعديلها تريدالكومة

 تعترض قانون أي إصدار يتطع ال حيث للمجلى التشريعية الصالحيات شل »-

الحكومة. عليه

 تحت الثريعي الجلى انعقاد أئناء واسعة تشريعية صالحيات التنفيذية السلطة منح -

القوانين. مظلة

 االنعقاد أدوار بين فيما واسعة وماية تشريعية صالحيات التنفيذية اللطة منح -

 التي آثارها جيع وقفان انعقاده بعد إلغائها عملية يصعب مما المجلس إلى الرجوع دون والعمل

بطالفها. المتخبين األمة مجلس أعضاء ثكي قرر لو تمتحتى
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 العرفية األحكام قيام يإعالن الحكومية لصالحيات مقياس بأي المبرر غير الوسيع -

خطيرة. اسخائية سلطات ومارسة

الحكومية. األجهزة على والرقابة الوزراء محاسبة على المتخب ابلس قدرة -تقيد

 أمام اليوم المطالبون أنتم فإنكم لذلك بالقول النواب إلى كلماقا الرسالة اخحمت

 التي الشعبية والحقوق الديمقراطية والمكبات الدستور عن للدفاع بالصدي الشعب

 تاريخ من هامة صفحات على سيسجل الشأن بمذا المجلس موقف أن شك ال جدها.

نور". من بأحرف السجل هذا يدوم أن عليكم ونتمنى الله ندعو إننا الكويت

 تكتيل من الكويتيون الديمقراطيون تمكن األمة مجل األخيرة ١٩٨٤ انتخابات في

 الحطيب احد د. من كال ضم الذي الديمقراطي الجمع لمرشحي اتخابي وتقديم صفوفهم

 النيباري، الله وعبد ناصر العال وعبد الميس وسامي اكفيي يوسف واحمد الربعي أحمد ود.

 على االتخابات ظلها في تجري التي الظروف إلى مقدمته في (١٠البرنامج) أشار حيث

 أهميتها المقبلة البرلمانية االنتخابات تكتسب "حيث والعربية واإلقيمية المحلية األصعدة

 وتطوير حاية من القادم المجلس به يضطلع أن يفترض الني الدور زاوية من االستثئانة

 السوات خالل تردت التي العامة األوضاع واصالح مجال وفي الدستورية المكتبات

 سياسة أعمال على البرلمانية الرقابة وضعف غياب المتبعة الحكومية الياسات نتيجة األخرة

الحكومة.

 استمرار ببب متقرة وغر حرجة خليجية أوضاع ظل في االنتخابات تأني كما

 عربية أوضاع ظل في منطقتا في األمريكي العكري الوجود بسبب اإليرانية العراقية الحرب

 ولفرض بلداننا على وهيمتها نفوذها بط واإلسرائيلية األمريكية المحاوالت فيها تثتد

القومية)"(. العرب وحقوق مصاح تتجاهل استسالمية حلول

 ا4 تقدمت التي للمقرحات سحبها رغم الدستور تقيح اعادة إلى الحكومة تسعى حيث
 يصل أن تريد فالسلطة للغاية واضحة كانت االنتخابات معركة أن بد ال السابق المجلس إلى

 المهمة أن على البرنامج أكد فقد لذلك ركابما في للسر االستعداد لديهم نواب ابلس إلى

 الضمانات على المحافظة هي والديمقراطية الوطنية والشخصيات القوى لكافة األولى

 الحالي الدستور على الحفاظ هدف يظل و العامة الحريات وتوسيع إطالق أجل من الدسورية
 كانت سواء الديمقراطية *كتباتنا من النيل محاوالت لوقف األساسية المهمات إحدى

(.١٢خارجية) ضغوطات أو محلية محاوالت

 الي السابقة المحاوالت حين الى عطلت قد الدسور عن دفاعاً شعبنا وقفة كانت إذا

 كفلها التي الحقوق من المواطنين وتجريد صالحياته وسلبه األمة مجل دور تقليص استهدفت
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 نحن المحاوالت هذه لمل التصدي المطلوب كان اآلن حتى قائمة تزال ال نوايا هي الدستور

 ديمقراطي انفراج حالة إيجاد على العمل جائب إلى إسقاطها على شعبنا قدرة من واثقون

 والحقوق الحريات أوسع وإطالق الطيق موضع الدستورية الضمانات ووضع حقيقية

 قرارواإل سة ١٨إلى الناحب سن تخفيض ضرورة على البرنامج ويؤكد الديمقراطية".

 ويطالب االقتمادة الموضوعات من عدد إلى يتطرق كما الكويتية. للمرأة االتخابية بالحقوق

 االسثمارات سياسة في النظر ياعادة يطالب الدخل مصادر وتنويع اإلنتخابية القاعدة بتوسيع

 البرنامج يشبر كما العامة المرافق وكافة والعليم اإلداري الجهاز ياصالح ويطالب الخارجية

 سياسة وجود وعدم االقعادة السياسة تخبط بسبب السكائية التركيبة في الشديد الخلل إلى

 المجتمع وحدة قدد قد التي الطائفية الرعات خطر من البرنامج يحذر واضحة. سكانية

(.١٢الكويتي)

 ويحدد العاون مجلى في الكويت وضعية إلى البرنامج يتطرق الخارجية السياسة في

 الخليجي العاون مجلى في الكويت عضوية أن "حيث التالي: اكحو على الديمقراطيين موقف

 من األمريكية باالستراتيجية مباشرة دوله بعضي ترتبط إقليمي حلف إلى يتحول أخذ الذي

 وقفة تتدعي أصبحت المتحدة للواليات عسكره وتسهيالت قواعد من تقدمه ما خالل

 المنطقة شعوب تطلعات مع تجم كانت إذا وما القائمة الخليجي التعاون أشكال إزاء جادة

 وترتيبكت اتفاقيات فرض محاوالت مواجهة األمر يتطلب كما وتطورها استقاللها تعزيز في

 الخليجية األمنية االتفاقية كمثروع الوطنية السيادة من وتنال لحرياقا المطقة لشعوب معادية

 العليمية و االجتماعية الجاالت وفي االقتصادي التعاون جوانب تعزيز أهمية على التأكيد مع

 في الديمقراطي الجو اإلشاعة الخليج في العربي شعبا على والخير بالنفع تعود التي وغيرها

العربي". الخليج بلدان

 بدون عادل ديمقراطي صلح أساس على اإليرانية العراقية الحرب يإنهاء البرنامج يطالب

’العراني)"( الشعب على معين نظام فرض أو صم أو إلحاق ضم

 من العادل نضاله في الفلطيني العربي الشعب وتأييد تدعيم االلتزام البرنامج يؤكد

(.١٥الوطنية) وأرضه ترابه كامل على المستقلة دوله وإقامة وطنه تحرير أجل

 للشعب الوحيد الثرعي الممثل الفلطية التحرير منظمة إلى الوحدة إعادة إلى ويدعو

 المعادية األمريكية السوية أوهام وراء االنجرار وعدم ديمقراطي وطني اساس على الفلسطيني

(.١١ديفيد) كامب ونهج مشروع في الممثل الفلطني للثعب الوطنية للحقوق

 قاعوا حيث االنتخابية للحملة المقررة القترة من االستفادة التجمع مرشحو استطاع لقد

 المحلية القضايا كافة من موقفهم موضحين السياسية والمقابالت الندوات الحمالت من بالعديد
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 الخطيب أحد د. وهم المجلى إلى مرشيحهم من ثالئة توصيل من وتمكوا والدوية والعربية

. ( الميس) سامي والسيد الربعي احمد ود.

 على كثيراً يراهون وهم البرلمان في للدخول كبرة اهمية الكويتيون الديمقراطيون يعلق

 الحياة مسألة كانت لقد المجلى. داخل به يقومون بما السياسي عملهم ويربطون المؤسسة هذه

 ناضل التي األساسية المسائل من العامة الحريات أجل من ابضال و الدستور ووضع النيابية

 كل مرة تجري التي االنتخابات عملية بأن يرون وكانوا الكويتيون، الديمقراطيون أجلها من

 األوقات في السياسي النشاط فيه يحظر كالكويت بلد في تفوت ال فرصة سنوات أربع

 حالت لكثيف االنتخابية المعركة من تتفيد أن الوطنية للعناصر يمكن ما بقدر األخرى.

 الفاسدة الممارسات وتعرية المتردية األوضاع حقيقة وشرح المواطين أوساط في التوعية
 الوطن للعمل يمكن ما بقدر حقوقه عن الدفاع عاباً الثعب صوت ورفع الخاطنة والمواقف

. والتردي)*( للفاد معها تصديه وفي بالجماهير عالقاته ينجح أن

 الدكور يقول المسالة هذه حول (١٩ الكويتية) الوطن جريدة سؤال على رده معرض في

 منبراً يظل لكه محدود. دور هو الراهنة والسياسة الدسور ألوضاع وفقاً ٠ الحطيب: حمد١

االعتبارين". هذين من ينطلق البرلمان في دورنا العامة المطالب ولطرح الثعبية للتوعية هاماً

 لصاح األمة مجلس يقوم ورقابي تشريعي لدور قليلة ليست إمكانية هناك بأن "نعقد

 مجال هو البرلماي العمل اعتبار يمكن ال لكن األوضاع وإصالح الكويت وتطور الثعب
 مجاالت عن بديالً يس لكنه العمل مجاالت أهم أحد أنه صحيح الوحيد. الوطني العمل

األخرى". الوطني العمل

 فيها أثاروا حيث الطليعة مجلة تلعبه الذي الدور على الدييقراطيون حرص البرلمان مجانب

 الحركة في بفعالية أسهموا كما العام الرأي لتعبئة السياسية والمواقف الموضوعات من الكثر

 السياسية القوى من األبرز بأنهم القول ويمكن الجمعيات واألندية والطالبية العمالية

الكويت. في الفاعلة الوطنية السياسية والتيارات

 واالقصادية السياسية األصعدة على المكاسب من عدداً حققوا البرلمان في عملهم خالل

 النفط. مسائل فيها نجاحات وحققوا أثاروها التي القضايا أيرز من وكان للجماهير والمطلبية

 باتفاقية عرفت التي ١٩٧٢ عام اكفطية ركةالمشا اتفاقية إيقاف من األمة مجلس تمكن فقد

 حقوق من . ٢ ٠ مقدارها حصة المتجة الدول إعطاء على تنص كاتت التي اليماني
 موجودين كانوا الذين الطيين كل مع بايعاون الشرف با "كان (٢٠الخطيب) يقول االمتياز.

 %".٧٠ بنسبة تأميم إلى وتتحول المشاركة وتحن االتفاقية هذه نسقط أن الجدى في
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 في حقوقها وانتزاع االحتكارية لشركات١ مجابمة رائدة صارت "الكويت الخطيب: يضيف

الوطنية." الثروة

 في تمكن أنه وحرفاً فخراً الكويتي األمة مجل تكفي " ندوته في النيباري الله عبد يقول

 أعطه التي الكبيرة المواقف جانب إلى الوطنية المكاسب من الكثر انتزاع من هامة مرحلة

 النفط عمال ألخص١ على للعمال المخلص السند المجل كان حيث والوطنية الثعبية صفة

 وظائف تعريب أو بتكويت المجلس طالب كما ضدهم الشركات تمارسه الذي الظلم لمواجهة

 سلم تعديل من مرة ألول وتمكن والموظفين العاملة للطبقة الدائم السند وكان الغط شركات

. (٢١) االجتماعية والمعونات المتقاعدين رواتب رفع من تمكن بما الرواتب

 واالختالسات المناخ سوق مسألة الديمقراطيون النواب اثار ١٩٨٤ عام مجلس في

 وقد العدل وزير باسقالة وطالبوا المسؤولين من عدد قبل من مورس الذي النفوذ واستغالل
اسقاله. تقديم على المذكور الوزير أجبروا عندما كبيراً نجاحاً حققوا

 أبرزها: المسائل من عدد أمام نقف للديمقراطيين السياسية المواقف اسعراض معرض في

 في والصراع الكويت في والتفجيرات الخليجي التعاون ومجل اإليرانية العراقية الحرب

افغانستان. في السوفياني العكري والتدخل المغربية والصحراء الفلسطينية الساحة

 الطليعة: في جاء إيرانية"، عراقية حرب إلى محاجة ليست المطقة "شعوب عنوان فتحت

 هي وال منجهة اإليرانية للثعوب فائدة ذات هي ال الحرب هذه وإن الحرب ضد أننا "قكا

 "منذ اإليرانية العراقية الحرب عن الخطيب د. يقول الخليج". في العربي للشعب فائدة ذات

 اسقرار على وأضرارها وتطوره. الثقيق العراق على وأضرارها أخطارها إلى ننبه كنا البداية

 في وجودها لتعزيز لها االسعمارية القوى استغالل زاوية من واضرارها الخيج. وأمن

 الذين هم إيران قادة أن واضح سنوات. أربع من أكثر اآلن الحرب على مضى مطقتا.

 وحل العقل. نداء تباع1 إلى ندعو القذرة. الحرب هذه إيقاف جهود أمام العائق يثكلون

 أو ضم أو إلحاق بدون عادل ديمقراطي لح أساس على اللمية بالطرق القائم الراع

 عربية أرض أية من واحد شبر يحتل أن نقبل ا إننا كما العراقي. الثعب على معين فرض

عري")"(. قطر وألي

 السعودية من محاولة فيه وجدوا الديقراطيين كان التعاون مجل من للموقف بالنسبة

 عليه يسر الذي المخطط حقيقة حول التساؤالت من العديد وطرحوا المطقة على للهيمنة

 الحملة في عقدوها التي الندوات خخالل موقفهم وبلوروا الماضية السوات خالل المجلى

 د. يقول الديمقراطي. الجمع باسم طرحوه الذي ابرنامج و ٩٨٤ لعام األخعرة االنتخابية

 والقضايا إقليمى. حلف إلى يتحول أخذ أته الواضح "من الموضوع: هذا حول الخطيب
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 من األمريكية باالستراتيجية مباشرة ترتبط دوله بعض الغالبة. هي والعسكرية واألمنية الحلفية

 محاوالت هناك األمريكية. المحدة للواليات عسكرية وتسهيالت قواعد من تقدمه ما خالل

 لشعوب معادية طبيعة ذات الخليجية األمنية االتفاقية مشروع مثل وترتيبات اتفاقية فرض

 نرى آخر جانب من الكويتي. الدستور وأحكام الوطنية السيادة من وبالضد ولحرياتها المطقة

 القضايا والتعليمية. االجتماعية المجاالت وفي االفمادي والنسيق التعاون جوانب أن

 أحسن في أو مهملة تكون أن إما بأفها وارتباطهم وتعاوفم تقدمهم الناس قم التي األخرى

محدودة". األحوال

 للنقلث مطروحة عمل بورقة )الطليعة( تقدمت األمراء عليها أقدم التي الخطوات أمام

 "إن فيها: جاء العربية( والجزيرة الخيج ساحة في )العمل بعنوان الرؤية توحيد سيل في

 ال العشرين القرن فاية ففي الخارجية، القضايا بعض مع ومترابطة كثرة الداخلية الحديات
 أو العائلي لالتماء فيه األولوية عشائرياً حكماً والخليج الجزيرة في نحكم أن نقبل أن يمكن

 لمصلحة هي جامدة قوانين أسرى نظل أن والثقافة العليم من المسيرة هذه بعد يمكن ال القبلي

 القوانين وضع الى حاجة هناك العربية. والجزيرة الخليج ساحة امتداد على وطنا في القلة

 من إال يتأتى ال وهذا والخيج الجزيرة ساحة في النضال أولويات من وهي وتطيقها العادلة
 القانون تعف أو قهر دون لمواطنية الجال تيح ومحترمة أيضاً ومعلنة مكوبة دساتير خالل

 في ويشارك للناس مثلة متخبة مؤسسات خالل ومن الجماعي. أو الفردي االضطهاد من

 لذا الناس لمصاح الممثل الحر الديمقراطي الحوار قبة تحت مبطن غير واضح بثكل الحكم

ناضبة ثروة هي ثروتناوالتي حاية كذلك الجزيرة ألوطانافي يمكن

 عالنية. واستكروها الكويت في جرت التي العنف أعمال كافة الديمقراطيون أدان وقد

" قائلة: ١٩٨٦ فاية في حصلت التي الفجرات من الديمقراطيين موقف الطليعة حددت

 ما سواء تساؤالت عدة الكويت من متفرقة أماكن في جرت التي الستة الفجرات

تحقيقها". تود التي باألهداف يتعلق وما وراءها تقف التي بالجهات منها يتعلق

 السياسي الوضعي إلى بالضبط موجهة فهي وراءها تقف التي الجهات كانت مهما

 من الكثير على متقدمة حالة المقايس بكل هي وضعية الكويتي. واالقصادي واالجتماعي

 الكويتي الثعب بجق جريمة الفجيرات هذه تعتبر المطلق هذا من العربية المطفة في األوضاع

ووطه.

 أو أمريكية أهداف مهاجة بغطاء تعر لو حقى األعمال من النوع هذا فإن هنا من

 في الخطورة بالغ بدور وسيقوم ولخدمته العام السياق هذا لصاح حتماً سيصب فرنسية

 استكر العمليات هذه قبل . أيض" وحرية وأمنا استغرارا العربية المناطق اكثر زعزعة
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 م ي النفط علىمرك^شحن اإليرانية الطائرات به قامت الذي االعتداء الديقراطيون
 الق الكويت تعرض أن لالسغراب مفيراً كان "لقد الطيعة: وقالت ١٩٨٦/١ في العيث

 أضافت االعتداء". هذا مثل إلى اإليرانية العراقية الحرب قيام منذ الحياد الزمتحكومتها

 الت والمهيالت المساعدات تكون قد - لالعتداء كمبرر حجج من ذكر "مهما الجلة

 األشقاء تجاه الكويت به تقوم فما مرفوضة الحجج هذه مثل -فإن للعراق الكريت تقدمها

 مواد معظمه الكويت عبر يمر وما والقومي. اإلنساني الواجب يتطلبه ما أبسط هو العراق في

مدنية." تموينية

 ولم الفلطية الساحة في الثورية االتجاهات جانب إلى باستمرار الديمقراطيون وقف

 لحركة الوري المجل في موسى أبو السيد به أدلى الذي الخطاب نشر عن الطليعة مجلة تردد

 وأدانوا السياسية مطالبها في االنفاضة جاتب إلى وقفوا كما ١٩٨٣ مطلع في فحفيعدن

 على ١٩٨٣/١/٢ باريخ الصادر عددها في الطليعة كبت فقد .الفلطيني اليمين تحركات

 الصفية لقيادة الالمكو. النهج يعلن "عرفات العريض بالمانشيت األولى الصفحة

 لكهج السياسية الجغرافية على تخرج الفلطيية "األرض عنوان تحت و . الفلطنية"

 األهل "هاهم ذكرت و المحتلة". األرض في الجماهيرية باالتفاضات أشادت أن بعد اليمني«

 حقائق وهي تزويرها طال التي حقائقهم أكبر وبشمول بوضوح يعلنون الداخل في والوطن

االلية:" هي ديفيد كامب محور في العربية ولألنظمة الفلطني لليمين صافعة

 ومثلث وخليل وقطاع ضفة بين يتجزأ ال كل الفلطييين أرض فلطين إن -

ونقب. وساحل

 من المسميات شقى تحت الفلطيية الجماهر ووعي وإرادة بمقدرات الالعب إن -

 النضال شرعية إال شرعية فال الالعبين على ينقلب بداً ماذلك إلى الشرعية الى الرمز

 وجواسيح الفط مليارات كل وراءه وقفت لو حق لالسالم شرعية وال الفلطيني

. ( ) الصهيوية وربائب ووكالء*امريكا ديفيد كاهب

 إلى ضمها بعد وخاصة المغربية الصحراء من الموقف للديمقراطيين المميزة المواقف من

 بين - المغربية الصحراء على الصراع عنوان تحت ذلك إلى الطيعة اشارت لقد المغرب.

 القوى تأيد على بوليساريو، جبهة حصت لقد " بقولها: الثوري والمدخل اإلقيمية األنانيات

 كذلك تعد لم فهي الوم أما اإلسبانية. السيطرة ضد تحرير جبهة كالت عندما العربية الهورية

 وقوعها من يحميها لن المعروفة بمواصفاقا مثقلة دولة في الصحراوين استقالل بالضبط.

 يعني هذا ثانية، ناحية من العربية الوحدة هدف مع ويتناقض ناحية من األجنبية السيطرة تحت
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 وال الصحراء في ال العربي الشعب لصاح يكون لن الصحراء في مستقلة دولة قيام أن بالتالي

األكبر". العربي الوطن في وال الكبير العربي المغرب في

.الشائكة القضية هذه من اكوري الموقف هو ما إذن

 طموحات مع ويتجاوب اإلقليمية األنانيات يتجاوز الذي الوري الموقف أن "تقديرنا

 الوطيين إلى النظر في هو صيح مبدئي أساس على نفه الوقت في ويقوم العربية األمة

 سيكون ذلك أن نظر وجهة من وموريتانيا المغرب إلى االنضمام يرقضون الذين الصحراوين

 الدول مواقف وتعديل أدالها تطوير يجب ثورية بؤرة ألهم على إليهم واكظر الوراء إلى خطوة

 أنظمة إلقامة االسبدادي واقعه من الكبير العربي المغرب لحرير كوسيلة تؤيدها التي الوطنية

. (٢٤الكبرى") وحدته لحقيق تمهيداً فيه ثورية

 هدف الراهنة الظروف من االستفادة واجب الليبية واكورة الجزائرية اكورة على إن

 نضال تحويل بل القديمة الصغيرة الحسابات بعض تصفية وحتى اإلقليمية المصاح بعض تحقيق
 الثورة فهر في أساسياً رافداً الكير العربي المغرب من تجعل ثورية فرصة إلى الصحراوين

العربة.

 المغرب في ولي العربي الواقع تحريك إلى الشوري المدخل هي الصحراء تكون هكذا
 العربي الوطن من تنطلق التي الكيفة الوساطات أما العري المشرق في أيضاً بل وحده العربي

 هذه خوف على ديال إال المصاح واقام اللحى( )بوس سياسات عبر النران إلطفاء

 تكون قد منها يتفيد من وجدت إذا التي الثورية الحالة هذه إلى الموقف تطور من األنظمة

.كله العربي الوطن نطاق على التاريخية العملية في كبرة انعطاف نقطة

 الديمقراطين لدى كان فقد أفغانستان في السوفياني العكري التدخل بصدد أما

 وما المنطقة تواجه التي الحديات هي )ما عنوان تحت الطليعة كتبت لقد المميز. موقفهم

 تجاهلها عدم يحب بحقيقة نذكر أن اكقطة هذه مناقشة عند "البد قائلة لمواجهتها( المطلوب

 أية من المحلية الشؤون في التدخل نثجب وعندما أفغانستان في السوفياني االتحاد موقف وهي

 المتحفظ موقف أفغانستان في السوفياني التواجد أمام نقف أن إال نستطيع ال فإتنا عالمية قوة

. (٢٥بأيديهم") مصيرهم األفغانيون يقرر بأن وتطالب —

 أي من تدخل كل نؤيد ال نحن "بداية بقوله ذلك على يجيب فإنه الخطيب أحد د. أما

 من دولة أو الشعوب من شعب ألي الداخية الشؤون في مباشرة غر أو مباشرة جهة

 تضخيم تحاول معروفة قوى هناك لكن مصيره ليقرر األفغاي الثعب ترك مع نحن أي الدول.

تحرير أن مقصود بثكل يردد من هناك الرئيسية. قضايانا على حتى يطغى الموضوع

٩



 بيت تحرير من أهم أفغانستان

(.٢٦نقبلذلك")

أن اليمكن نحن بالطع الصهيوي. االحتالل دنس من المقدس

٩٥



الهوامش
١٩٦٨ فرباير تادخيي، سيايس بيان - العرب القوميني حلركة التتفيذية اللجنة — ١
 عام الطليعة دار عن كراس الدميقراطيون التقدميون - الدميقرايط الوطين العمل برناجم -٢

١٩٧٥.
.١٩٨٧ لندن طه، دار ،اآلخر الرأي الكويت - النغيي الله -عبد٣
.١٩٨٠ - الكويت يف الدميقراطية أنصار الكويت، يف الدميقراطية عىل التآمر - ٤
. ١٩٧٨ مارس (٣) العدد - البحرين يف الشعبية اجلهبة بأمس ناطقة — مارس ٥ -٥
 الطلبعة ، ١٩٨٣ لعام الكويتي األمة بجلس انتخابات حرت كيف ، النيباري الله عبد -٨ ،٧ ،٦

١٩٨٣
( ١٩٨٤ - ١٩٨٠ ) متفرقة أعداد الطليعة ، اخلطيب أمحد د. -٩

. ١٩٨٤ يناير الطليعة ، الكويتيون الديمقراطين برنامج -١٢ ،١١ ،١٠

الدميقرايط. التجمع برناجم-١٤،١٣
.١٩٨٤ سبتمبر الديمقراطي، التجمع برنامج -١٥
١٩٨٤ يناير طليعة، ال الديمقراطي، التجمع برنامج -١٦
. ١٩٨٤ فرباير ، الطليعة ، سابق املرجع -١٧
. سابق مصدر الدميقرايط، التجمع برناجم -١٨
السابق. املصدر اخلطيب، أحد د. - ٢٠ ،١٩

. السابق املصدر النيباري، عبداللة -٢ ١

السابق. املصدر اخلطيب، د.أمحد -٢٢
السابق. املصدر الطليعة، -٢٥ ،٢٤ ،٢٣
السابق. املصدر اخلطيب، أمحد د. -٢٦
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الكويت في المنبرالديمقراطي عاشراً:

 الشعب واتحاد الديمقراطي التجمع اتحاد من الكويت في الديمقراطي المنبر تثكل

 للبرنامج األساسية النقاط وصياغة تثكيله بشأن المفاوضات جرت وقد مستقلة. وعناصر

 القوات اجالء بعد الديمقراطي المنبر قيام عن اإلعالن تم للكويت. العراقي اإلحتالل خالل

 أشهر ببضعة المتحدة الواليات بقيادة الدولي التحالف قوات ودخول الكويت من العراقية

 القوات ولكن المنبر قيام إلعالن الصحفي المؤتمر عقد حيها الكويتية السلطة منعت وقد

 النائب على اإلعتداء حادثة بعد المنبر ومنها المعارضة لقيادات الحماية وفرت األمريكية

الجوعان. حمد المعارض السابق

(١يلي) ما المنبر برنامج في ماجاء أبرز من

. األمة لمجد عامة إنتخابات وإجراء بالدسور العمل بعودة المطالبة - ١

.بالرجل أسوة السياسية حقوقها المرأة إعطاء - ٢

.البدون من يتحق لمن الكويتية الجنية منح — ٣

 مخلف في الكويتيين بادماج وذلك الكويت لسكان الديمغرافية البنية تعديل - ٤

األجبية." العمالة استخدام من والحد األعمال

 بتعديل يعلق فيما النية وحصوصاً اإلسالمية القوى مع وسياسياً أيدلوجيا المنبر يحلف

 للثريعات الوحيد وليس أساس مصدر الشريعة على تنص والتي الدستور من الثانية المادة
 االقراع في حقها وخحصوصاً الكاملة السياسية حقوقها على الكويتية المرأة وحصول

البدون. وقضية والترشيح،

 تمحورت وقد مرحلة لكل تبعاً الكويتي بالثعب ا4 الماط المهام الديمقراطي المنبر طرح

)٠١٩٩٢ في االنية الخليج حرب بعد األمة لمجل األولى الثريعية الدورة خالل المهام هذه

١٩٧



 تثكلت وقد عنها. المسؤولين من المقصرين ومحاسبة الغزو كارثة في التحقيق — ١"

 لكن النيباري، الله عبد هو المنبر عن نائب فيها شارك الغرض لهذا برلمانية لجة بالفعل

الفيذ. إلى طريقها تأخذ لم اللجنة توصيات

 الخارجية االسثمارات صندوق في وخصوصا العام المال اختالسات في التحقيق - ٢

الصباح. الخليفة علي السابق الفط وزير فيها المهم اكفط ناقالت وشركة

 البنية إصالح يتطلب مما الخارجية، للمخاطر لكصدي الذاتية القوى بناء -٣

البدون. من المتحقين وتجي بالمواطن، الشعور وتعزيز واألمنية، العكرية

المترهل. الحكومي الجهاز هيكلية في اكظر إعادة - ٤

االقتصادي. البناء في الظر إعادة - ه

 الله العبد سعد الشيخ ثخص في الممثلة الحكومة رئاسة عن العهد والية فصل - ٦

الصباح."

البرلماني: العمل

 أربعة له وفاز ،١٩٩٢ النتخابات مرشحين بعدة تقدم المبر أن بالذكر جدير هو مما

النيباري( الله عبد المب، )سامي منهم نواب

 كارثة من الضرورية االستاجات تتخلص لم الحكومة أن بقوة المخبر كتلة طرحت

 العام المال إهدار في التحقيق المنبر نواب فيها برز التي اسنايا ومن الكويت غزو
 في الحقيق با المخاط البرلمانية اللجنة رأس النيباري النائب أن خصوصاً واالختالسات

 القوات لتزويد المضخمة المقاوالت خالل من العام المال على واالسيالء االختالسات

 ذلك، بسب ١٩٩٦في اغتيال محاولة إلى النيباري النائب تعرض وقد بالتموين، األمريكية

 يخلف والتي األخرى البرلمانية الجمعات مع المنبر بتحالف والمنبر، اليباري شعبية من عزذ ما

 )التجمع نواب مع توافق هناك دائمة، تحالفات هاك ولي المطروحة للقضايا تبعا معها

 الديمقراطية وتعزيز الفساد ومحاربة المرأة، حقوق حول والثيعة والليبراليين الدسوري(

 حول والخدمات القبائل ونواب والسلف اإلخوان كتلة مع خالف وهناك والحريات.

(٣الذكر.) ادامة القضايا

 أطريق بعنوان الجديد برنامجه واصدر ،١٩٩٩ مارس في استثنائياً مؤتمراً المنبر عقد وقد

المقدمة: في جاء والتغير: اكهضة نحو الكويت

 للكويت الثهدوي للمثروع االمة المالمح الكويقي الديمقراطي المنبر برنامج "يقدم
 حيث النوعية، القفزة يعتمد الذي المواني، غير الهوري للغير برنامجاً لي وهو ودولة، مجتمعاً

١٩٨



 جزية الصالحات برنامج مجرد أنهيس يالها..كما١والامك الموضوعية ظروفها تتواد ال

 االصالج، من ومستويات يغلبر١ من درجة بين يجمع لكهضة برنامح هو بل متاثرة..

 أن مؤكدين وامكاتياته، التطور ومستويات والياسه االجتماعية القوى وموازين تعاسب

 تتجاهل أن يفترض ال فإافا الحاضر معطيات من منطلقة هي ما بقدر وبرنامجنا، وتحليلنا رؤيتنا

 وتقديرات ثاقبة نظرة منا يتطلب ما وهذا الالحق، التطور واتجاهات المتقبل اححماالت

(٤موضوعية.")

 باالساس الكويتي الديمقراطي المنبر "نشاً يقول: البرنامج فان للمنبر، الفكرية الهوية أما

 الفكرية بمشارها الوطنية والعناصر القوى من مجموعة صفوفه ي يجمع عام وطفي كظيم

 من العديد باهتزاز اتمت فترة في تأسيسه وجاء السابقة، التنظيمية وتجاربما المختلفة

 فكرية هوية المنبر تبفي على االفاق دون حال مما والقومية التقدمية األفكار وبخاصة األفكار،

 الى اسطادا الفكرية هويته يحدد لم وإن الكويتي، الديمقراطي المنبر أن إال بعينها. محددة

 عامة مالمح تثكل التقى العامة، والقيم والمادي الوجهات من ينطلق فإنه بعينها، ايديولوجية

 االفماد؛ و السياسية بأبعادها الديمقراطية - - الوطنية السيادة - وهي: الفكرية لهويته

 مبدأ واحترام القانون، بسيادة وااللزام االنسان، حقوق واحترام واالنسانية االججماعية

 مصالح عن والدفاع االجتماعية والعدالة الفرص وتكافؤ المساواة - - السلطات بين الفصل

 العري القومي البعد — — االجتماعي التوجه ذو االفماد - - العريضة االجتماعية الفئات

 مجزات من االستفادة — — العام االنساني والبعد االسالمية العربية الحضارة الى واالنتماء

 العددية أمام مفتوحا الجال ترك مع وذلك واسهاماته. االنساني والتقدمي الديمقراطي الفكر

 الديمقراطي البعد ذات الفكرية االتجاهات تني في أعضائه وحرية المنبر داخل الفكرية

" واالنسافي: والتقدمي

 الواسعة الثعية الفنات ، الوطنية" االجتماعية "الكلة قالها المنبر يمثلها الي القوى أما

 في انسجاما األكثر المصلحة أصحاب هم المحدودة، الدخول ذوو مقدمتهم وفي المواطنين من

.أوفر جتماعية١ وعدالة ديمقراطي وتطور مطرد اقصادي وتقدم متذامة تمة تحنيق

 والمواقف واالصطفافات والمهام صاي محلف حول يتمحور فإئه الريسي الناقض أما

 الكويقي والمجتمع لالقصاد والمخلفة الريعية الطبيعة بين الناقض ذر ؛ - بالدنا في

 وبااللي ..الديمقراطي والطور واالجتماعي االقمادي والتقدم النمية تحقيق متطبات وبين

 المسدودة الحالية الطريق من الخروج هي الكويت تواجهها التي التاريخية المرحلة طيعة فان

 لعيد النضوب، الى واآليل االيرادات المتذبذب الفط هو وحيد مورد على معتمدة كدولة

 العربي، الخليج شمالي منطقة في حيوي ومركزتجاري مزدهركميناءدورهاومكانتها الكويت

٩٩



 بثكل واالهتمام والخدمات الصناعة في واالستثمار الدخل مصادر تويع على العمل مع

الحديثة." القنيات في باالستثمار خاص

 ويعمل وروحاً نصاً بالسستور "االلزام يدعو: المنبر فان اللطة، مع العالقة مسالة وفي

 كثر ا دستورية ضمانات الى الطلع في الكويتي الثعب حق من انتقاص دون تطيقه، على

 اصالح في باالساس تبدأ جدية، سياسية اصالحات الحداث ندعو فاننا هتا ومن ديقراطية،

 ذات حكومة هاك تكون بحيث أخرى، اصالحات ألي المدخل باعتبارها الفيذية اللطة

 مراعاة اساس على تثكل وأن واالجتماعية، الوطنية المصاح أوسع عن معبرة تنموية رؤية
 وليس سياسياً الوزاري المصب يكون وأن واضح عمل برنامج تقدم وأن الدسور أحكام

 احتكار أي الغاء مع تثكيلها، عند االمة مجل ثقة الحكومة تنال وأن ادارياً. منصباً

 السياسي والمصب العهد لوالية السامي المصب بين والفصل فيها الرئيية للمناصب
 الديمقراطي التداول مبداً إعمال الى وصوالً الوزراء، مجل لريس للماعة الخاضع

طقع ن للس

النرلماي العمل أهمية على البرنامج ويؤكد

الفساد. ومحاربة القانون وسيادة الشريعات اصالح ضرورة والى

 البرنامج يتناول كما السياسية. حقوقها المرأة واعطاء البدون مشكلة بجل ويطالب

 يصفه الذي العراقي النظام مع الشكاليةوا .. واالجتماعية االقتصادية القضايا من العديد

 اشارة أي البرنامج ويغفل العراقي، الثعب جائب الى وقوفه ويؤكد العدواني.. بالدكتاتوري

الفلسطينية!! القضية الى

 الحكومة في المشاركة أن إلى اسناداً المعاقبة الحكومات في المشاركة تكرار المنبر رفض

 دعم المنبر لكن المتعاقبة الحكومات تفتقده ما وهو المعالم واضح ببرنامج مرتبطاً يكون أن يجب

 العراق، ضد مواقفها في دائماً دعمها حيث صحيحاً، موقفها كان إذا الحكومة مواقف بعض

 في المشاركة من يمكنها والذي السياسية حقوقها المرأة يعطاء األمعري المرسوم ودعم

 االستجواب في الربعي أحد د. التربية وزير موقف دعم كما ،٢٠٠٠ عام الصويت

 الخالف رغم المدرسية، والماهج الجامعة في االختالط سياسة حول الشقة على والصويت

معه. الياسي
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: الهوامش
١٩٩٠ ، الطليعة دار عن صادر كتيب الديمقراطي- المنبر برنامج -١
١٩٩٢ يوليو ، االنتخابي الديمقراطي المنبر برنامج - ٢
قرطاس، دار الكويت، في السياسية والتنظيمات األحزاب المديرس، فالح - ٣

١٩٩٩ مارس٢١ بتاريخ صادر ،اللهقراطي الوطني المنبر برتامج — ٤
السابق. املصدر - ٥

٢٠١



 في الشعبي الديمقراطي الحزب عشر: حادي

العربية الجزيرة
 العربية الجزيرة في الشعبية الديمقراطية الجبهة اندماج الى الحزب تثكيل يعود

 أطلق منظمة في ١٩٦٩ عام اواخر في السعودية في الوطية الثورة ومظمة )السعودية(

العربية)'(. الجزيرة في الشعي الديمقراطي الحزب اسم عليها

 للتنظيمات فعل "كرد ٢ ١٩٦٥عام الشعبية الديمقراطية الجبهة تثكلت وقد
 االنصراف بضرورة اساساً نادت العث حزب من انشقاق هي اساساً فالجيبهة القومية..

 للصراعات تويج فافا االمر حقيقة وفي (.٣شيء" كل وقبل أوالً القطرية« "للقضية الكلي

 العناصر تبنت حيت القومية الهيئات في الصراعات تفاقم بعد البعث حزب داخل دارت التي

 الديمقراطية الوطنية شعار"الجبهة ترفع المذكورة الجبهة وكانت اللينينية. الماركسية اليسارية

 مع العمل في تمشل علني، بموقف الشعار هذا واتبعت المرحلة هذه مهام من رئيسية كمهمة

 السياسية المظمات بين القائمة اللبية العالقات أجواء تنقية على سياسية منظمة من أكثر

 تميز كانت التي اكقة وانعدام نعزالاال حالة على تقضي أن شأفا من ايجابية صالت وخلق

 في الوطنية الشورة مظمة أما (.٤التينات") من االوليين اككين خالل المتبادلة العالقات

 بيروت في له االول المؤتمر عقد الذي العرب القوميين لحركة اليساري الجناح فهي السعودية،

 ،١٩٦٧ يوليو في االستائي مؤتمره الخليجي الفرع عقد وعندما )ه(.١٩٦٧ العام فاية في

 الجزيري الفرع اتخذ العربي، والخليج عمان في الشعبية الورية الحركة الى قرارالحول واتخذ
 منظمة الى بالتحول قراراً واتخذ ،١٩٦٨ العام من االول النصف في مؤتمره بعد مثاباً قراراً

 المملكة في االوضاع حول مطولة دراسة المنظمة أصدرت وقد (.٢السعودية) في الوطنية الثورة

 التي والعناصر القومية للحركة القيم معرض في ورد حيث البيروتية الحرية مجلة نشرقا

 أو مارسوها كما التظيم وانماط االفكار حلوا٠ أفم الجزيرة في القومية الدعوة لواء حملت

 وللفارق الموضوعية الظروف لغير ما وعي دون المطقة في تطيقها محاولين وبدوا تعلموها.
 "مخا محاوالقم فجاءت الخ. االجماعية.. االوضاع وبجقيقة الجزيرة مجتمع بين االجتماعي
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 ذات كوفا من المثرقية المظمات عيوب أن وهي ذكرها من البد أخرى نقطة مشوها".

 فجاءت المطقة الى بأمائة نقلت قد صغر برجوازي وتركيب التفكير وغيبية اصالحية نظرة

 هذه فكانت البداوة، تسوده قبلي مجتع داخل "مثوهة" صورة الجزيرة في القومية المظمات
 المثقفين؛ وأنصاف المقفين مجموعات عبر والمحصارها النظيمات هذه عزلة في سبباً الحرفية

 دون والوحدة والقومية االشتراكية عن وتتحدث بالواقع، المرتبطة غير الثقيف عملية غارس

 الكثف محاولة ثم ومن الطبقات تناقضات واكتثاف المجتمع غور لسبر جهد أو منها محاولة

)*(.”المغلة الشورية والمهمات اآلنية المهمات عن

 الجهة لوثائق المئنة تبني الى بالتيجة أدى والمظمة الجبهة بين مطول حوار جرى وقد

 العربية الجزيرة في الثعي الديمقراطي الحزب هي جديدة تسمية الى الحول ثم ، االساسية

)السعودية(.

التالية: األسباب على بناء تم قد التمية تغير إن

 والفكرية التنظيمية الفعلية، المواصفات وبين التمية بين صحيح علمي تطابق "احداث

الدقيق. الكلمة بمعفى حزبية منظمة مواصفات عامة بصورة هي التي للجيبهة والنضاية،

 طيعة هي التي لمظمة الحقيقية الطيعة حول الجماهر أذهان في التباس أي تشوء تفادي

(٨جبهرية") ال حزبية

 الذي الديمقراطي الوطني "األفق على أكد فقد المرحلي، الحزب لبرنامج نبةوبال

 نعبتا")'( من الوطنية والفنات الطبقات لمجموع والياسية االجتماعية المصاح يوعب

 وخاصة الثعب فئات لكل العامة الحريات على والحصول النظام اسقاط "هدفهم وكان

 سياسة وضع ضرورة على وأكدوا والجديد. القديم باالستعمار الهزيمة وإلحاق النساء

 ومساندة ثورية حكومة واقامة والصناعة، للزراعة المخططة التمية على تعتمد اقصادية

(١٠واالشتراكية") الثورية الحركات لكل

 المظمة- "استطاعت فقد له، السابقتين المظمين الجديدعلى الحزب استد "وحيث

 االصعدة، مخلف على وذلك متفوقة. حزبية كمنظمة نفسها تبني أن — سنوات خس خالل

 من مجموعة وكون تواجدها ومناطق قاعدقا اتساع حيث )من التظيمي حجمها صعيد على

 وجود أي من منافسة تلقى ال فيها المواجدة االخرى المدن وبعض والقرى الصغعة المدن

 السياسي نفوذها وعلى نبيا( متعتين جاهرتين مظمتين مباشرة تقود وكوفا آخر. سياسي

 الجارية والمطلبية االجتماعية النشاطات أشكال على الفعال تأثرها أو )بادئ، والجماهري

 االجتماعية، تركيبتها صعيد وعلى الصغعة(. والمدن القرى وخاصة تواجدها أماكن في

 والكوادر، القاعدة مسوى على متارع بثكل ينمو المظمة في العمالي العصر أخذ حيث
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 المظمة ا4 تنفرد ميزة وهذه المظمة. أعضاء بين من عالية نسبة يثكل لحظة آخر في وأصبح

 فهو المظمة منه تتثكل الذي اآلخر العنصر أما بالدنا. في السياسية المظمات من سواها عن

 افراد ودخول الرواتب مستوى أن وذلك المتعلمة. الصغعرة البرجوازية من الدنيا الشريحة

 وعدد السادسة. المرتبة من صغير وعدد والسابعة التاسعة المرتبة بين ما تتراوح العنصر هذا

 القديم"، الموظفين تظام حب هنا "الرواتب الخامة. المرتبة في اليدين أصابع على يعد آخر
 بياسة معززاً أعضائها حيال مقدماً طقياً تربوي فجاً مؤخراً اتبعت قد المظمة ان الى اضافة

 "هوأول الحزب الكربأن هيلين وتقول (.١١المنظمة") ولصاح االعفا حيال صارمة مالية

 اكثيطات عضواته من اربعة اعتقل وقد تسائي. تظيم لديه كان العودية في سياسية منظمة

(١٢")٧٠-٦٩ فيحلةاعتقاالت

 مجلة وتقول شرسة، قمع حالت الى الوطنية اليمات بقية مثل الحزب تعرض ولقد

 للك بداية ١٩٦٩ حزيران شهر من االول االسبوع كان لقد " الحمالت: ابرز عن الحزب

 من السبعة، عن يزيدون ال االشخاص من صغر عدد واعقال مداهمة تت عندما المرحلة

 تسارعت ثم جدة، مدينة في الغامدي( نجمة العيى، جوهرة العيى، )نورية نساء ٣ بينهم

 مكة..( المدينة، )الطائف، الحجاز مدن من آخر عدد وفي المدينة هذه في االعتقاالت وتيرة
 ياحدى لهم سياسية عالقة بوجود قم من منهم سواء الوطيين من آمحر عدداً ملهمة

 الجون في زج وهكذا المعقلين.. بأحد ثخصية عالقة وجود لمجرد أو السياسية، المظمات

 من وغرهم الصناعيين والمدرسين الطالب من وبالعديد .. جدة في العمال طليعة من العديد

 الرياض مدينة الى الحملة اتقلت الثهر تفى من الثاني االسبوع وفي والعكريين.. الموظفين

 قافلة لها ضحية الجن الى أرلت الوطنية للعناصر مماثلة مح عملية جرت حيث العاصمة

 العقيل، عبدالله الكهل، سعد منهم )نذكر والعكريين والعمال والموظفين الطلبة من

 نفه الوقت في تتثر الحملة وراحت الربيع..( ابراهيم المرشد، عبدان اليوشح، عبدالرزاق

الوطنيين. من أخحرى أعداداً منتزعة نجد وقرة مدن من آخر عدد في

 بعد الشرقي الشاطئ الى كالعدوى الموجة وصلت نفسه الثهر من الثالث االسبوع وفي

 أن لها آن الثرقية المطقة الى وبوصولها الوسط، مجتاحة الغربى الشاطئ من انطلقت أن
(١٣عنفاً..») وأشد هيجانا اكر لكن و طوياًل، توقف

 مع تضامنية مواقف الحزب اتخذ السلطة، دشتها التي الواسعة االعقاالت موجة قبل

 الجبهة مع راقية عالقات الحزب لدى كانت فقد العماتية، والثورة الفلسطينينة الثورة

 الفدائيين جانب الى الضال في متواضع بقط شارك فلطين، لحرير الثعية الديمقراطية

رخا االول المالزم الحزب مناضلي ابرز من وكان (.١٤الصهوية") الدولة ضد للفلسطينين
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 العام في الفدسطينينة الثورة قوات مع خاضها التي المعارك احدى "خالل الذي الديمي

 أن بعد االحتالل قوات يد في اسيراً وقع الصهيوي العدو ضد الجوالن مرتفعات في الماضي

 (.١٥المؤبد") بالجن االحتالل سلطات عليه حكمت وقد المعركة. أثناء مختلفة بجراح أصيب

 وقد تيمور، بن سعيد ومرتزقة البريطانيين ضد القتال في أعضائه من بعدد الحزب شارك كما

 ١٩٧ منعام نوفمبر في )نايف( المسلم محمد علي الثهيد المناضل يينهم من اتثهد
 مجماً ظفار، في كفاحه فرة خالل ، العام وسلوكه نضاله كان ولقد . ظفار تراب "على

 الورة لمسألة باخالصه مدفوعاً مناضيها، وسلوك للشورة العام اكفان؛ الخط مع رائع بشكل

 - المتواضعة — مساهمته تمثل أن على حرصه وكذلك وانتصارها. صياتتها سيل في وتفانيه
 (.١٦العربي" الخليج في الشورة وبين حزبنا بين القائمة الحميمة للعالقة جيداً غوذجاً الورة في

 العربيتين الساحتين في المناضلين وبقية بنضاله "مثل قد الثهيد أن على الحزب وأكد

 في المكافحة العربية الشعوب الثقائه ثععخا من متواضعة مساهة وظفار( )فلطين الساختين

 أطراف بين الرفاقي الضامن لمداً عملياً تطيقا ثانية جهة من ومثل الوطني، تحررها سبيل

 والقوية الخميمة الوشائج عن تعبيراً ثالثة جهة من ومثل . العربية المطقة في لورية ا الحركة

(.١٧ وفلطين") العربي الخليج في بالثورة حزبنا تربط التي

 السقاط الجماهيري العف "طريق بأن يرى الحزب فإن اكضالية، االشكال صعيد على

 يقود أن يجب والذي الحزب، تكيكات جلة به قتدي الذي االستراتيجي الطريق هو السلطة

السية. تلك في ارقى كمرحلة الشعي الضال عنلية تطور اليه

 "لحرب بأن ويرى الثعبية، للحرب فهمه من يطلق الملح بالكفاح الحزب لمان إن

 المويات والمتفاوتة االشكال المعددة الجماهيرية الضاالت هقدمات: الثعية الحرير

 السياسية والحياة الناالت تلك في فعلياً المشاركة الثورية االجتماعية الطقات سعة ومدى

 )الحزب المظمة الجماهيرية السياسية واالداة العامة السياسية االزمة تصاعد ومتوى عامة.

 التحرير احرب بأن الحزب ويرى م١اثووية"د السبة تقود التي الثوري( الجماهيري

 الذي النهائي الريي اكضالي الثكل هو عامة بصورة المظم الجماهيري والعنف الشعبية

 لحسم المطاف آخر في به تأخذ أن شعبنا من الثورية الثعبية والطقات العمال على عجب

 العاملة، الطقة بقيادة الثعبية الديمقراطية الوطنية السلطة اقامة أجل ومن اللطة، مسالة

 وحدها والقادرة تام باتسجام الديمقراطية الوطنية الثورة بمرحلة السر على وحدها القادرة

(.٢٠حثيث") وبثكل بأصالة المرحلة هذه انجاز على

 الساحات الى "السعودية" مغادرة الى للحزب االساسي الكادر من عدد اضطر أن وبعد

 االساليب بكل السعودي النظام ضح على الكادر هذا عمل فقد االخرى، النضالية
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 بعد وخاصة القومية بالجبهة الحزب ربطت التي الوثيقة العالقات خالل ومن ، االعالمية

 وحصل الجبهة قيادة مع جيدة عالقات نسج من الحزب تمكن فقد ،اليساري لجاح١ انتصار

 عملية الماضي، )يناير( الثاني كانون شهر في "جرى حيث واالعالمي السياسي الدعم على

 اذاعة من يبث الذي - السعودية - العربية" الجزيرة صوت "برنامج ل هامة وتنظيم تطوير

.١٩٧٥ عام لع م حتقى وقداستمرهذاالبرنامج (.٢١الثعية") الديمقراطية اليمن جمهورية

 دمشق كانت والتي الخارج، في العربية الجزيرة ابناء رابطة تأسيس في الحزب اسهم كما
 انشاء عل تعليقه وفي المختلفة، السياسية والتيارات اكخصيات كافة وجعت لها. مقراً

 الذي "السعودية" العربية الجزيرة في الثمي الديمقراطي الحزب ان " الحزب: يقول الرابطة،
 شعا نضال بما يمر التي االريخية المرحلة لطبيعة الدقيق وتقديره فهمه عبر عميقاً ايماتاً يؤمن

 جماهير نضال تصعيد أجل من المحدة الجبهة قيام بضرورة االخيرة، السياسية والطورات

 هذه بقيام يرحب البترولية، واالحتكارات السعودي الرجعي الحكم وجه في المضطهدة شعبنا
 في "السعودية" العربية الجزيرة ألبناء الوطني الجمع اشكال من أوياً شكال ويعبرها الرابطة،

 دعم على حرصه ويؤكد والتقدمية.. الوطنية والفكرية السياسية انتماءاقم مجتلف الخارج،

 بالحركة النضالية عالقاى وتمتحن اقامة اتجاه وفي االعالمية مهمتها تأدية أجل من الرابطة

(٢٢العربية.") الجزيرة داخل في الوطنية

 الطقة للك واالجتماعي السياسي الحجم هو الوطنية الجبهة قيادة يحدد الذي إن
 العمل عبر التحالف لقيادة جدارقا تثبت التي ظمة، الم السياسية طليعتها في مثلة فعلياً، القائدة

 الوطفي العمل لمجمل ومرشدة صيحة سياسية لرؤية امتالكها وعبر الملموس اليومي الضالي
(.٢٤ومراحلتطوره")

 وساهم "السعودي" الثعب مع الضامن لجنة وتثكل دعم في دوره للحزب وكان

 العاصمة في انعقد الذي الفلسطنينية لكثورة المشاركة العربية للجبهة التأسيي المؤتمر في

 في الثعب يعيثها التي الديمقراطية الوطنية القضية شرح في اسهم كما ،١٩٧٤ عام اللبنانية

المملكة.

 قد الداخل في عكري عمل بأي القايم عن واالخفاق االعتقاالت موجة ان ويبدو

 تعبير حب - اصالحي — ليبرالي اتجاه وبرز الحزب صفوف في الململ بعض أوجدت

 وثيقة تقول حيث العمالية، الحركة في الظاهرة هذه جذور مناقشة الى سعى الذي لحزب١

 من األكبر القم لدى الفكرية، والحرية السياسية الحرية سييل في اكضال دافع "إن حزبية:

 تبدأ التي المباشرة اكضال هذا عواقب أمام يصمد بجيث القوة من يكن لم المعلمة العناصر

 أمام وكذلك الممتاز، الدخل ذات المكبية الوظيفة بفقدان وتتهي ومضاعفاته بالجن
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 الياة نط ويقدمها الحكومي، االداري الجهاز في الفاد مظاهر تقدمها التي المتزايدة المغريات

 ذلك ‘االمبريالية االقصادية المصاح من جلة به وتدفع تثبته الذي اليومية والثقافية االقمادية
 وظائف على للحصول فرصاً والمعلمة الصغيرة البرجوازية للعناصر يتيح الذي النمط

 نرى وهكذا سبياً... متخلف شعي سياسي مناخ ظل في هذا كل أفضل، وظيفة وامتيازات

 العمل مع طويالً عقداً يبرم أن يتطع لم السياسية عناصرها من األكبر القم بأن

(.٢٥السياسي.")

 العناصراى من مجموعة صفوفه من انلخت حيث الظاهرة هذه من الحزب عالى ولقد

 للرد خاص كراس اصدار الى الحزب دفع مما والغيفارية، بالتروتكية الحوب قيادة اقمت

 من الكير فيها أوضح المعاصرة" والتحريفية المتقلين "العثرة بعوان المجموعة هذه على

 المثقة المجموعة الحزب قيادة اقمت فقد الشيوعية، الحركة في الخالفي الطابع ذات المسائل

 اكضال مصاح ووزن اخضاع خالل من مبادءها ويترجمون البرويتارية األمية "يفهمون بأنهم

 الحريفي التيار هو العالمية الشيوعية الحركة في معين ليار الدولي التكتيك بميزان بالدهم في

 ضرورة تحكمها السعودية في نضالية )بأشكال سيناضلون فإفهم وهكذا المعاصر، العالمي

 استراتيجية تكيف اذن. األممي موقفهم جوهر هو وهذا لالمبريالية(، المناهضة الجبهة تصيب

 العام الخط مع حدة على بلد كل في والديمراطية الوطنية والحركة العمالية الحركة وتكيك

 هذا واتجاه الطور ظروف قسر فقط لي مؤداه موقف الى أخيراً ليتهوا ، التيار لذلك

 مسالة في النظر واعادة بل لخط١ ذلك لصاح بلد لكل التاريخية والخصائص وتواتره الطور

(.٢٦اللينيية") الماركسية االحزاب نضال في مركزية كمسالة اكورة

 البرويتارية؟ االمية مسألة ينى ماركسي كفصيل الثعي الديمقراطي الحزب يفهم كيف

 البرويتاري األمي الضامن "إن المشقة: للمجموعة مناظرته معرض في المذكور الكراس يقول

 الفعلي الوجه عبر وباالساس فعليا يتحقق حقاً، والمؤول المدئي حقا، اللينيني المركي

 تلك تغيره، على والعمل لفهمه الخاص، واقعهم الى حدة، على لد فيكل الحقيقيين، للثورين

 في المساهمة أجل من بلد فيكل الثورين عاتق على الواقعية واالساسية االولى األممية المهمة هي

 مركزهم تبؤو على القادرون الحقيقيون الوريون هم البرويتارين األميين إن ثورياً.. العالم تغير

 أهدافها نحو متصاعدة بوتيرة الحركة تلك وتدفع لشعوبم، الثورية الحركة وسط طيعي ال

 ترجمة على وبالضرورة — الوقت نفس في — قادرون هؤالء البروليتاريون واألمميون البعيدة،

 ال العالمية، الثورية الحركة قضايا في جدي اسهام الى عملى واقع الى األمي التضامن شعار

 ١٩٥٧ لعام موسكو تصريح الى الحزب وشو (.٢٧والخطابة") السياسية البيانات عند يتوقف

 في الكراس ويضيف (.٢٨)”االممية للعالقات المرشدة المادئ حول ١٩٦٠ لعام موسكو وبيان
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 صعيد على نخلف إذن وإياهم "إننا قوله: المثقين العثرة مع الخالفات عن الحديث معرض
 طريق المبادئ: تلك )من االواحداًمنها البرويتارية مبداًاألمية ي النظرية، المادى من جلة

 الى الرأسمالية من اللمى االنقال الديمقراطية، الوطية الورة قيادة ومسألة الالرأسمالي التطور

 لدولة الطقية الطبيعة نكران والرأسمالي، االشتراكي النظامين بين اللمية المباراة االشراكية،

 أن الخالفات هذه عرض من ويتضح .٢٩الثعب"() كل وحزب الثعب كل "دولة والحزب

 في محددآنذاك بثكل الصيني والموقف اللينيني الماركسي الخط الى محازة كانت الحزب قيادة

 والنضالي، النظري االنحياز هذا من وبالرغم السوفياني. الثيوعي الحزب مع الخالفات قضايا
 كافة في الثعية بالصين اشادة أو السوفيي االتحاد ضد سياسياً موقفاً يتخذ لم الحزب ان اال

(.٣٠التيأصدره) االدبيات

 للمملكة والخارجية الداخلية السياسة فضح على التركيز تم الحزب صحافة في

 الجديدة" "الجزيرة للحزب المركزية المجلة عن صدرت التي السبعة االعداد كل في السعودية

 ففي الخليج. منطقة في االمريكية االمبريالية طرحتها التي األمنية المشاريع ضد بصالبة ووقف

 الحزب "استكر العربي الخليج لحماية ايرابي - سعودي دفاعي "حلف عن الحديث معرض

 الخيج في العربية للجزر االيرانية الرجعية احتالل "أتى حيث االيرانية الرجعية موقف وأدان
 علي ابو جزيرة قبلها ومن الغنم، أم جزيرة وأمحيراً والصغرى الكبرى وطمب "ابوموسى

 على العكرية اليطرة من االيرانية الرجعية عملياً ليمكن االقليمية، مياهنا ضمن الواقعة

(.٢١االحتالل") عملية فور العكرية القواعد باقامة باشرت حيث الجنوب من الخليج مدخل

 ساكاً تحرك لم التي العودية الرجعية "إن قائاًل: السعودي الموقف الى الحزب واشار

 تعيد جوهرها( عن تعبر أحن تعبر ذا4 )وهي الجزر احتالل إثر االعالمي الصعيد على حتى
 حلف القامة االيرانية للرجعية دعوقا القاف عمر لسان على حياء( )وبدون المأل على اليوم

(.٢٢الخليج") لحماية ()جماعي دفاعي

 الحزب أصدر فقد السعودية، السلطة حول والتحليالت السياسية المواقف الى باالضافة

 ودراسة السعودية للسلطة الطائفي و"المسار "السعودية" في الطقي الوضع حول دراسة

 في القرمطي "المجتمع حول رابعة ودراسة البرلمانية" من الثوري الفكر "موقف حول تظرية

العربية". لجزيرة١ شرق

 في مر الجزيرة مجتمع ان الى الحزب يثر الطقي الوضع حول االولى الدراسة ففي

 الخلف حياة من قرونا استمرت "فترة وهي الفط، اكتثاف قبل االولى مرحلتين،

(.٢٢شعبا") جاهير وطأته تحت رزحت الذي المريع واكقافي االقتصادي
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 ان حيث العرية الجزيرة وحد الذي النفط اكتشاف تلت التي فهي ،االنية المرحلة اما

 جتماعية١ وفئات طبقات الى السكان وفرز صياغة يعيد البترول وهو االقتصادي المحول "

 الفثات و الطبقات الى يتطرق ثم (.٣٤البالد") صعيدرقعة على ماومنتشرةالىحد متبلورة

 الزراعي والراسمال مراتبهم بمختلف والفالحين العاملة الطقة وهي الجديدة، االجتماعية

 شرائحها بمختلف البرجوازية والطبقة الفالحية( )غر الصغرة والبرجوازية االقطاع وشبه

(. لصناعية")وا والمصرفية التجاريةوالعقارية

 التمييز مسألة تناولت التي القدمية التظيمات أوائل من الحزب كان الثائية الدراسة في

 والعناصر المظمات موقف اتم "لقد بقولها: ذلك الى الدراسة اشارت وقد الطائفي.

 اليعني هذا لكن عام، بثكل بالالمباالة للسلطة الطائفي اكهج من "الجزيرية" الديمقراطية
 مها: عريضين قمين بين عملي وأيضاً مبدئي موقف فمة القوى. كل عوقف في الساوي

 فه عن يعبر الطالفية المسألة من وعملى مبدئي موقف أي بانعدام يتميز المظمات من قسم

 لعناصرها. المباشر النشاط في أو أدبياتما في سواء الطائفي السلطة لنهج تصدي أي بانعدام

 من بعدد ألقل عبرعننفسهعلى وعملي مدي بموقف يتميز المظمات من اآلخر والقسم

 ظل في الثيعة يعيشه الذي الواقع الدراسة وتسعرض (.٣٦المسات) بعض في االشارات

 في االضطهاد اشكال الى وتشير فيصل، الملك حتى لعزيزعبدا الملك ايام منذ السعودي الحكم

التالية: الجاالت

الدينية، والشعائر العبادات مجال أواًل:

الثخصية، االحوال من والحرمان القضاء مجال ثانياً:

واالبداع، التعبير مجال ثالكاً:

 المؤسات من فيعدد العمل من الشيعة يحرم حيث والعليمي، المهني الجال رابعاً:

(. ٧) لكيعة" معاد أية في الشيعي المذهب تدريس وحرمان الحكومية،

 التاريخي المسار بعمق عاج فقد واالريخية، الدينية للمسألة اصاعاً الحزب أبدى وحيث

 القرامطة دراسة وكانت المختلفة، االسالهية العهود في المنطقة شعب خاضها التي لكضاالت

 االضواء تسليط خاللها الحزب حاول العربية الجزيرة أحزاب من لحزب ماركسية دراسة ول

 األنظمة من وسواها السعودية اللطات سعت التي المثرقة التاريخية التجربة هذه على

 بقوله: الدراسة مقدمة في ذلك الى الحزب ويثر وتزويرها. عليها الستار اسدال الى الخليجية
 وايجاد العفنة النظام مؤسات ماوى تحين الى وأبداً دائماً يسعى ال الرسمي الفكر "إن

 الطموحات عن معبرة ثورية تجربة أية معالم تشويه الى ايضا يعى بل فحب، لها التبريرات

المضطهدة. للطبقات المثروعة
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 من بأطنان المكدسة — فجهم اتبع ومن - هؤالء كب بطون به تعج بما الرغم وعلى

 القرمطية التجربة نور فان الوسيط، العصر في الثورية الحركة تاريخ تجاه واللفيق الكذب
 محاوالت كل الناصعة بالحقيقة يدحض الصفراء االكوام هذه خارقاً مشعاً يظل الثورية

المؤرخون. هؤالء تعمدها التي والثويه االفحراء

 وغرس نشر في عظمته تبرز ال العربية الجزيرة شرق في قام الذي القرمطي فالمجتمع

 األفكار بتلك مترة مهجية متقدمة دولة تأسي في أكثر تبرز بل فحب، الثورة االفكار
 تخلفها في مغرقة اقطاعية بأنظمة محاطة عاماً، وشمانين مائة عن تزيد فرة امتداد على الشورية

(. الجديد.") الشوري النظام لهذا وعدائها

 مصدر "إن يقول: التاريخية، الثورية التجربة هذه لدراسة الحزب تفسر معرض وفي

 الجزيرة شرق في القرمطية التجربة لدراسة المحاولة هذه بنشر الجديدة( )الجزيرة اهتمام

 صعيد على التجربة هذه ارتدقا التي والسياسية االجتماعية األهمية من باالساس نابع العربية،
 هاماً جزءاً ثان جانب من تحثل كذلك العموم. على االريية االجماعية الورية التجربة تراث

 اسماً )القرمطة( تبقى أن الداللة عظيم لمغزى وإنه الوسيط العصر في لشعا الشوري الراث من

 قد القرمطيين والفكر التجربة أن من الرغم على اليوم حقى بالدنا في المستبدين مضاجع يقض

 قمة وجهت عندما االوترقراطية السلطة فعلته ما وذلك النسيان، ستار عليهما التاريخ أسدل
(.٢٩قم") من وجهت فيما الستينات في المعقلين بعض الى )القرمطة(

 يتناول الحزب فان ،’البرلمانية من الثوري الفكر "موقف حول الظرية الدراسة في أما
 مطوالً ويستشهد ينين. انجلز، ماركس، مواقف ضوء وعلى التاريخية الزاوية من المسألة هذه

 عليه يؤكد الذي البيني التكتسك الى ليصل البرلمان من البالثفة موقف حول لينين بمواقف

 ال االخرى التمثيلية المؤسسات وكافة البرلمانية المؤسسة خالل من اكضال مع "إتنا وهو

 وجود ظروف في وذلك المطلقة. الحكومات ظل وفي بل فحب، منها والحرة المكتملة
 الثوري النضال مجرى في يصب ثورياً تكيكياً نضاالً النضال هذا ويوصف الثوري. النهوض

 السلطة واقامة القائمة السياسية السلطة اسقاط المطافى فاية في يستهدف والذي الريسي

الجديدة. الثورية

 البرلمانية للمؤسة الثعب انتزاع أجل من التعيال مع فاتنا نفسه المطلق هذا وس

 الرجعية البلدان كافة وفي بالدنا في الديمقراطية والحريات التمثيلية المؤسات ولكافة

(.٤٠والدككورية.)

 بن فيصل الملك باغتيال مساعد، بن فيصل االمراء، أحد قام ،١٩٧٥ مارس في
 السياسيين الجاء كل عن عاماً عفوا اصدر الذي خالد الملك بعده وتولى ، عبدالعزيز

٢٠



 قد القرار هذا أن ويبدو . الداخل. الى عناصره بعودة قرارا الحزب واتخذ الخارج. في والمفيين
 مجلة وتوقفت كثيراً االعالمي صوته ضعف حيث الخارج، في الحزب فعالية على كثيراً أثر

 االرتفاع بعد برزت التي االقمادية االوضاع أثرت كما الصدور، عن الجديدة" "الجزيرة

 المطقة في الثورية للحركة واالمكانيات البرامج مجمل على ، ١٩٧٣عام اكفط السعار الكبر

 ذلك منذ للحزب سياسي موقف أي يصدر لم حيث .. الشعي الديمقراطي الحزب بينها ومن

 عودة بعد للحزب كاملة ال التثظيمية التصفية اجتهادين: أمام الباب يفتح مما التاريخ،

 هن الكثير أغرقت التي اكفطية الطفرة موجات أمام الشديدة السري أوالعمل عناصره،

الديقراطية. العناصر
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الهوامش
 املعارصة رالتحريفية املتقيلني لعرثة العربية، اجلزيرة يف الشيع الدميقرايط احلزب — ١

.٦٥ص،١٩٧٢/٩/١١ كرىل،
.٦ص ، ١٩٧٣مارس الرابع، العدد العربية، اجلزيرة يف الثيع الدميقرايط احلزب — ٢
الوطنية. الثورة ملمظة العودية حول دراسة ، ١٩٦٨٧/٦/٣ البريوتية، احلرية ىبلة — ٣
.٦،٧ ص سابق، مصدر التقيلني، العرثة — ٤

.١٩٨٥ يوليو امسه، ذكر عن اعتذر السابقني احلركة أعضاء أحد مع مقابلة - ٥
١٩٨٥ سبمترب امسه، ذكر عن اعتذر السابقني الوطنية الثورة منمظة أعضاء أحد مع مقابلة - ٦

سابق. مصدر احلرية، — ٧
.٦ ص السابق، املصدر اجلديدة، اجلزيرة-٨
.٧ص السابق، املصدر - ٩

. ١٠٥ ص ، ١٩٧٨لندن )باالنلكزيية(، الرمال عىل مبين بيت الكرن، هيلني — ١ .
. ٢٦ — ٣٥ ص سابق، مصدر املتقيلني، العرشة — ١١
.١٠٥ص سابق، مصدر الكنر، هيلين-١٢

.٧٦ ،ص ١٩٧٢ مارس ،االول العدد اجلديدة، اجلزيرة - ١٣
. ١٣ ،ص ١٩٧٣ مارس الرابع، العدد اجلديدة، اجلزيرة - ١٤
.٣١ ،ص١٩٧٢ مايو الثاين، العدد اجلديدة، اجلزيرة - ١٥
.١٧ ص االول، العدد اجلديدة، -اجلزيرة١٦
.١٧ ص ،االول العدد اجلديدة، اجلزيرة -١٧
.١٧ص الرأبع، العدد اجلديدة، اجلزيرة-١٨
. ٤١ ص سابق، مصدر املتقيلني، العرثة-١٩

. ٤ ٥ ص السابق، املصدر — ٢ ٠
. ٢٦ ص االول، العدد اجلديدة، اجلزيرة-٢١

.٣٧االبق،ص المصدر-٢٢

.١٧ص الثاين، العدد اجلديدة، اجلزيرة - ٢٣
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١٨-١٧ السابق،ص ملصدر-٢٤
.٣ص ،١٩٧٢ ديمسرب الثالث، العدد اجلديدة، جلزيرة - ٢٥
.١٤ ص سابق، مصدر املتقيلني، العرثة -٢٦
.١٥-١٤ص السابق، املصدر -٢٧
.٢١السابق،ص املصدر-٢٨
.٢٥ص السابق، المصدر-٢٩

اجلديدة. اجلزيرة من السبعة االعداد راجع - ٣ ٠
. ٤٥ ص الثالث، العدد اجلديدة، اجلزيرة-٣١

.٤٥السابق،ص املصدر-٣٢
.٩ -ص١٩٧٣ سبمترب اخلاىم، العدد اجلديدة، اجلزيرة - ٣٣
. ١٠ص شابق، املصدر-٣٤
١٨-١٢ص السابق، المصدر - ٣٥

. ١٠ ص ،١٩٧٤ ديمسرب السابع، العدد اجلديدة، اجلزيرة — ٣٦
.٢٢-٢١ص السابق، املصدر - ٣٧
.٣٧ ص اخلامس، العدد اجلديدة، اجلزيرة — ٣٨
.٣٩ ىه السابق، املهدر-٣٩
. ١٦ ص ، ١٩٧٤ مارس السادس، العدد اجلديدة، اجلزيرة — ٤٠
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 في العربي األشتراكي العمل حزب عشر: ثاني

العربية الجزيرة

الحزب: نشأة أواًل:

 بالجزيرة - )ح.ع.ا.ع العربية بالجزيرة العربي االشتراكي العمل حزب نشأة ترتبط
 الجامعات في خصوصاًالدارسين السعودين، والمتعلمين المثقفين من واسعة فثة بظهور العربية(

 تجربة وانهيار ناحية، من الجديد اليساري باالتجاه الماركية األفكار تبنوا ممن السعودية، خارج

 والتي الداخلية، والتناقضات اللطة ضربات تحت القومية الظيمات رحم من المبثق اليسار

 أس الذي الجيل بأن القول يمكن لذا العربية، الجزيرة في الشعي الديمقراطي الحزب مثلها

 اليسارين والمتعلمين المقفين من البعيات جيل هو العربية( بالجزيرة - ح.ع.ا.ع

 والتحوالت القومية الحركة ارهاصات يعاصروا لم بمعظمهم والذين الواعية العمالية والعناصر

التيعصفتبا.

 الجامعيين الطلبة من العربية( بالجزيرة - ل)ح.ع.ا.ع األولى األنوية تشكدت

 الشعبية الجبهة بأطرواحات تأثروا والذين األمريكية، الجامعات في الدارسين السعودين

 الى الصغرة البرجوازية حزب وتحول اللينينية الماركية تبني حيث من فلطين تحرير

 لقد الماركي. المهج حب والثقيف الطبقي االنالخ خالل من العاملة الطقة حزب

 وسخونة عموماً، األمريكية والبيئة الجامعات في المتوفرة والحريات االنفتاح أجواء أتاحت

 األمريكية، الساحة على الفلسطينية القضية وخصوصا الصهيوني العربي الصراع قضية

 أتاح وغيره ذلك كل خوف، أو رادع دون الجيات مختلف من العرب الطلبة وتفاعل

 العربية السياسية بالقوة االحتكاك اآلخرين، العرب الطلبة مثل مثلهم "العوديين" للطبة

األمريكية. الساحة على المتواجدة

 والتي العرب الطلبة منظمة وفعالية نشاط قمة شهدت البعينات مرحلة أن كما

 أنصار استطاع حيث واليسارين، الوطيين العرب الطلبة ضم الذي اإلطار ثكلت
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 رغم وفروعها العرب الطبة منظمة قيادة في الصدارة موقع ينتزعوا أن )ج.ش.ت.ف(

 الطلبة من به بأس ال عدد انجذب ولقد التحالفات. هذه صيغ وتغر التحالفات في التحول

 المعركة )قومية القضايا مخلف حول اليارية )ج.ش.ت.ف( أطروحات الى "السعوديين"

 الرجعي، الصهيوبي اإلمبريالي التحالف مقولة العربي، بالنضال الفلسطيني النضال وترابط

 القومي والطرح الكاليكية العربية الثيوعية الطروحات كبديل اسني المريي اليار

 للدورالذي م وإدرا السعودي، يدالنظام هؤالءعلى معاتاة عن ناتج وذلك معاً( القليدي

 في بسهولة تكثف الحقائق هذه مثل وأن خصوصاً األمريكية، االستراتيجية إطار في يلعبه

 في هؤالء من عدد انتظم وقد ويكشفها. إال زاوية اإلعالم يترك ال حيث المحدة الواليات
 العامل أما )ج.ش.ت.ف(. على المحوبة تلك وخصوصاً الفلسطينية الشورة مناصرة لجان

 الحليج في الجديدة الورية الحركة فهو السعودين الطلبة أوساط في التيار هذا تبلور في اآلخر

 حيث عمان، لحرير الثعبية الجهة بقيادة العمانية الثورة جسدقا والتي العربية والجزيرة

 في التقدمية والقوى االجتماعية الفئات من وغرها الشريحة لهذه أمال الثورة هذه مثلت

 أو العمانية الورة مناصرة لجان في "السعوديين" الطلبة من عدد انتظم وقد "السعودية".
أيضاً. الغربية أوروبا في بل المحدة الواليات في فقط ي الخليج( )لجان

 مظمة إطار في الجامعيين السعوديين الطلبة بين ما المباشر التفاعل خالل من وهكذا،

 )لجان أو العمانية اكورة مناصرة ولجان الفلسطينية الثورة مناصرة ولجان العرب الطبة

 اليار تبلور فقد فلطين، لتحرير الثعبية الجهة أنصار مع االحتكاك خالل ومن الخليج(،
 ١٩٦٩ لهاة في تنت وألها خصوصاً رج.ش.ت.ف( رعته والذي الجديد العروبي اليساري

 )ج.ش.ت.ف( خط مع المتوافقة العرب، القوميين حركة يسار تظيمات انتظام استراتيجية

 الحال هو كما الحزب، لهذا فروع إقامة في والمساعدة العربي االشتراكي العمل حزب إطار في

.١٩٧٢ في تم قد كتظيم الحزب بنية تبلور أن القول ويمكن السعودية. وضعية في

 نضاله في له نظري كديل اللينينية الماركسية العربية( بالجزيرة — ع.ا.ع رح. تبفى
 ويؤمن الصغيرة. والبرجوازية الجنود، العمال، العاملة، الطبقة من طبياً فصيالً "باعتباده

 )العودي( المحلي الرجعي العنف لمواجهة الوحيد الطريق هو الثوري العنف بأن الحزب

العاش")'(. اإلمبريالي العنف من المتمد

 وقاسماً لبنان في العمل حزب لظيمات مشتركة أساسية ركيزة المنطلق هذا ويعبر

 وعلى العربية. الثيوعية األحزاب مع أساسي خالف وعصر الجديد اليسار لفصائل مثتركاً

 عناصر تثكل والتي والعملية والسياسية النظرية القضايا تجاه المواقف تتفرع المطلق قاعدة

اللقاء. نقاط وكذلك الثيوعية األحزاب مع الخالف
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 تنظيمات يثكل الحقة مرحلة في ناشئاً حزباً العربية( بالجزيرة — رح.ع.ا.ع كون إن

 السعودية ظروف ظل وفي ال العراق.. بنان، )فلطين، األخرى الساحات في الحزب

 على اكظري خطه في كبرا اعتمادا العربية( بالجزيرة - ح.ع.ا.ع يعتمد جعله الصعبة،

 )طريق العربي، االشتراكي العمل لحزب المركزية المجلة في يطرح كما المركزي اكظري النتاج

 هذه أساس وعلى فدطين. لتحرير الثعبية للجبهة والتعبوية الثقيفية والمادة الورة(،

يلي: كما القضايا عختلف تجاه مواقفه الحزب صاغ المطلقات

)العودة(: في ومهماقا المرحلة آ-طيعة

 وطني تحرر )مرحلة بأها العربية الجزيرة ا4 تمر التي المرحلة طبيعة الحزب يثخص

 القوى لكافة تسع عريضة ديمقراطية وكية جبهة تكوين على الحزب يعمل ديمقراطي(

 هذه تكون على األمريكية، اإلمبريالية الرؤوم وأمه للجزيرة السعودي االحتالل لنظام المعادية

الحزب. أي العاملة، الطقة طليعة بقيادة الجبهة

 هذا مالمح نجد بل الكامل، السياسي برناءجه رح يط لم الحزب فإن الصدد هذا وفي

 في الحزب ويعتمد األخرى، الحزب وأدبيات )المسيرة( المركزية نشرته خالل من البرنامج

 اسقاط أجل وتعبئتهامن الجزيرة الجماهرفي توعية الى الهادفة اسال أشكال كافة نضاله

(.٢أنقاضها) على الثعبية الديمقراطية الوطنية اللطة وإقامة القائمة الرجعية اللطة

 )النفط كتاب في الحقة مرحلة في تفصيلي بثكل المرحلة مهام الحزب حدد وقد

)م تشمل بأفا العربية( الجزيرة في والمجحمع

 االحتالل لنظام المعادية القوى لكافة تسع عريضة ديمقراطية وطنية جبهة تكوين "أوأل:

 طليعة بقيادة تكون أن على األمريكية اإلمبريالية الرؤوم وأمه العربية للجزيرة السعودي

 ليس "السعودية" الجزيرية الساحة على الوطنية الجبهة تثكيل أن الحزب ويرى العاملة الطقة
 القدمية طنية الو الجبهة لكوين ودافعاً رافدا سكون أيضاً وإغا فقط، الجزيري لكضال دافعاً

العريية.

 ثرواقما تحرير أجل من رضالها لزيادة الجماهير تدعو أن الوطنية القوى على إن ثانيا:

 وأن العالمي، الراسمالي لالقتصاد والتبعية اليطرة ومن الفطية االحتكارات قبضة من الفطية

 السياسية بحقوقها توعيتها جانب الى الفطية، ثرواتنا واتراف بوقف مطالبة صوتا ترفع

المناطق". اساس على والمتفرقة الطائفية العرات جيع نبذ و تضالها وتشديد

 قبل من حقها تعطى أن يجب المهمة وهذه األوبيك داخل النظام دور تعرية ثالثاً:

أيضاً مرتبطة األخحير في ألفا الجزيرين الوطنيين خاص وبثكل العالم، أنجاء جيع في الوطنيين
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 بقياة العالمية اإلمبريالية بالسياسة والمرتبط التابع واالقتصادي اياسي النظام بموقف
األمريكية". اإلمبريالية

وأعداؤها: الثورة حلفاء ب-

 الورة صفوف في تكون أن يمكن التي القوى بان العربية( بالجزيرة - رح.ع.ا.ع يحدد

هي: والبندقية بالفكر تعبئتها ويمكن مصالحها وبحكم الطقي موقعها بحكم

األسماك. صيد وعمال والزراعيين الصناعين العمال من المكونة العاملة الطقة - ١

الفالحين. -صغار٢

 لموظفين وصغار والمدرسين واألطباء المهندسين المكونةمن الصغعة البرجوازية -٣

الوطني. والحرس والجيث والجنود الضباط وصغار الثورين والمقفين والطالب

 مواجهة في الحقيقية المصلحة صاحبة العاملة الطقة يد في القيادة تكون أن شريطة

فهم: الثورة أعداء أما الخصم

 ثار ويقطف بحمدها ويسح فلكها في يدور ومن حكمها ونظام السعودية العائلة - ١

عبوديتها.

والكمبرادوري. لرأسمالي بثقيها الكبيرة الطبقةالبرجوازية -٢

 اإلمبرياية مؤسات رأسها وعلى األجنبية االحكارية والمشآت المؤسات - ٣

السعودي. النظام وجود تدعم التي األمريكية

المشال: سبيل على واألردن الخليج في األخرى العربية الرجعيات — ٤

 يلعب وأنه األمريكي الوجود الى استمراره في يتد السعودي النظام أن من وانطالقاً

 والوجود السعودي للنظام الصدي مهمة فإن العربية، األمة على التأثير في مركزيا دورا

 القوى مهمة هي بل العربية الجزيرة في الوطية القوى على مقصورة يست هي األمريكي

العموم. وجه على الوطية

الجبهوي: العمل حول ج-

 كرس وقد العودية، في الوطية للقوى الجهوي العمل ضرورة على الحزب يشدد

 اليانات. من والعديد األخرى والكتيات الحرة" و"الجزيرة ”الوة’ في مقال من أكثر لذلك

 في الشرقية والمطقة الحرم انفاضتي تجربة ضوء في اسكائية أهمية القضية هذه اكتسبت ولقد

 الدور واللفية( )الثيعة اإلسالمية القوى فيها لعبت والتي (١٩٧٩ )نوفمبر ١٤٠٠ محرم
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 والحزب العمل حزب وبالحديد األخرى المعارضة السياسية القوى فيها وشاركت القيادي
 دافعاً ثكال السجون، في والتجاور الشارع في الالحم هذا إن سابق. اتفاق دون الثيوعي

 ونثطاء الثيوعي( والحزب العمل وحزب اإلسالمية )الجبهة الثالث المتظمات لقارب

 األساس هذا وعلى ملحة. كقضية التحالف قضية طرح وحفزا الفصائل هذه بين الحوار

 افحاحية في جاء حيث ومواقفها، يانالها و ديالها في القضية هذه على الثالث الفصائل ركزت

يلي: ما ١٩٨٠ نوفمبر عدد "المرة"

 بهذه ونضاالقا الجماهر يحيي إذ العربية، الجزيرة في العربي االشتراكي العمل حزب إن

 ضد النضال وتصعيد لمواجهة مشترك إطار إيجاد ضرورة وبإلحاح يطرح العزيزة المناسبة

 خاص وبثكل المتزايد، األجني والتواجد السعودي الرجعي النظام في المتمثل الرئيسي العدو

 كل تخطي ضرورة راسخ يايمان يطرح كما األمريكي، واالقصادي العكري التواجد

 الفصائل مختلف بين الثنائي بالحوار والبدء اإلطار هذا مثل عرقلة شأنا من التي العقبات

(.٤الضاية..الخ) الصيغ لتدارس الوطية

الحاكمة: األسرة وتناقضات ودور اللطة طيعة د-

 وبمشاركتها وتحتها سعود آل نظام رأس على المتربعة الطقية الفئة الحاكمة األسرة "تمثل

 والقيادات القبائل ورؤساء الدين ورجال والصاعية التجارية البرجوازية الفئات كافة تؤدي

 وفتات طبقات كافة تؤدي ويإمرقا الحاكمة األسرة سلطة تحت النظام، ومثغغي العكرية

نشاطاقا. وتمارس وظائفها السعودي النظام

 النظام وأهل "أسر" كا يثمل العربية الجزيرة في الحاكمة األسرة مفهوم إطالق إن

 األساسية، وعناصرها الكبيرة الكمبرادورية البرجوازية مكونات في الحث ولدى العودي.

 النظام إطار في المتفذة عناصرها أهم يكونون الحاكمة" "األسرة وأفراد أسر أن سالحظ

ه(. شؤونه وتنظيم الحاكم

 بما ممثلين الوزراء مجلس ومنها اللطة أجهزة في البرجوازية من شرائح مشاركة إن

 مصلحة باألساس وتخدم األسرة، عن الضغوط تفيس تستهدف والكوقراط بالدكاترة

 غازي الدكتور مثل لذلك ونسوق اللطة، بأوامر يأتمرون وهؤالء السعودية، األسرة

 فعل ردة أو تفر دون ملكي بقرار أزيح والذي السابق(، والكهرباء النفط )وزير القصيي

؛. البرجوازية")؛ الطقة هذه من
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 إلى انتهت التي التراجعات سللة في األوفر بالقط السعودية السياسة أسهمت لقد

 هي الثانية فاس مقررات أن حيث "يإسرائيل"، تعترف والتي المعروفة بمقرراقا الثانية فاس قمة

<.١٢) األولى" فاس في أحبط والذي االسالمي، فهد مثروع باألساس

 األولى األيام منذ رافقتها بنيوية ضعف نقاط من تعاني السعودية األسرة أن الحزب يرى

 العشائرية الطيعة في تمثل هذه الضعف ونقاط العربية. الجزيرة في اللطة على السيالئها

 لكظام توفرت أنه ورغم والخصوم. الحلفاء مع تعاملها في افقها وضيق وعصبويتها لألسرة

 استخدامها يمكن مادية قوة هي والتي اكفية الثورة مقدمتها وفي كبرة، إمكانيات السعودي

 من األكبر بالجزء استأثرت السعودية السلطة أن إال السلطة، وتوطيد الحلفاء دائرة لتوسيع

 معها المتحالفة األخرى والعثائر القبائل استثار ما جنوبي، بثكل إياها مبددة الثروة هذه

 هذه في ترى التي المعادية، الثعب جاهير بالطع اسخار كما السلطة، إلى أوصلتها والتي

 تستهدف طويلة خطة تبنت األمريكية اإلمبريالية أن "كما حياقا. لحين فرصتها اكورة

منها: عخلفة، بوسائل األسرة هذه تقوية

 من األمراء وإرجاع الحاكمة األسرة في المختلفة األجتحة مصالحة على العمل -١

 سواء للتعلم، الخارج إلى األمراء من العديد وإرسال التجارة في أيديهم وإطالق الخارج،

(.١٣والعكرية) المدنية المقررة اللطة بمواقع لإلمساك العكري، أو المدني

 وهي الستينات، متصف في وواقعية وضوحاً اكر لكظام أيديولوجية طرح تم -٢

 هذا إنجاح أجل من المقدسة األماكن مكانة باستغالل اإلسالمي والتضامن العربي التضامن

 جال الراحل الزعيم بقيادة الوطني القومي التيار بوجه الوقوف يستهدف والذي المثروع

 الشعبية العربية والمعارضة االصر عبد إلضعاف ١٩٦٧ حرب من البد وكان االصر. عبد

 مصالحات من تبعه وما الحرطوم مؤتمر في وتجد فعال تم ما وهذا المخطط، لهذا سعة الوا
 وتلم وشعياً ربمياً القدمي اليار وإضعاف اليمن في الجمهوري النظام ضرب عليها ترتب

 الرجعية البدائل لخلق ذلك من واالنطالق العربي، الرسمي للعمل القيادي للدور السعودية

(.١٤والقدمي) القومي اليار حاب على وتقويتها

 السلطة في الكمبرادورية الكبرة البرجوازية الطقة من ممثلين أو أبناء إدخال - ٣
 - الوزراء مجلى على يطلق حيث فيصل الملك اغتيال بعد وخصوصاً االفمادة؛ السياسية

(.١٥مجلىالدكاترة)

 العهد والية مثكلة لحل األمريكية اإلمبريالية من بضغط السعودية األسرة توصل - ٤
األسرة. قبل من داخياً إليه الوصل يتم واضحاً تلال يعتمد بيث
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 بين ما تناقضات وهي بالناقضات، تعج أفا إال لألسرة حالياً الظاهر التماسك ورغم

 أن كما والمصاح. والنفوذ اللطة على صراع في وذلك السعودية، األسرة أفخاذ مخلف

 هي مثلما وطنية بدوافع األسرة على األمراء بعض تمرد من تابع التناقضات هذه من القليل

 ال الحزب لكن وطنية. لدوافع فيصل الملك اغتال الذي مساعد بن فيصل الشهيد حالة
 بالسلطة باحفاظها األسرة أوساط في عاماً اتفاقاً هناك ألن الخالفات هذه على كثيراً يراهن

(.١٢العربية) الجزيرة شعب وبالطع األسرة، خارج هم من مواجهة في

المرأة: - ه

 مصدر هو المرأة من الموقف أن خصوصاً المرأة لقضة اسكخائية أهمية الحزب

 وقد المحافظة. اإلسالمية القوى مع الخالف ومصدر السعودي الظام مع الحزب صدام

 وطرح المرأة، قضايا تعالج الحرة" و"الجزيرة "المسعرة" في ودراسات مقاالت الحزب خصص

 خاصة أهمية المرأة قضية وتكتسب المجتمع". لحرر أساسي شرط المرأة "تحرير شعار الحزب

 الماسة الحاجة تبرز حيث متدنية، سكانية كثافة ذي "السعودية" مثل اكمو سريع بلد في

 حيث المرأة تعليم فرض التطور مجرى فيإن الوقت، ذات وفي العمل. سوق في المرأة إلدخال
 متحدياً لكظام، أيديولوجية العتبارات العمل وبين بينهن أحيل الجامعية الخريجات من اآلالف

للبالد. الطورالموضوعي بذلك

(.١٧يلي) ما يتبنى حيث المرأة، بخصوص برنامجه الحزب ويطرح

والواجبات. الحقوق في بالرجل المرأة مساواة — ١

بالطالق. وحقها الزوج كاختيار المرأة، يحمي الثخصية لألحوال قانون سن----٢

واإلناث. للذكور الجامعة دون ما المراحل لجميع إجبارياً العليم جعل - ٣

 ومساواقا االقصادي االسقالل لها يتهياً بجيث كافة للمرأة العمل مجاالت توسيع -٤

والعالوة. األجر في يالرجل

 السياسي النثاط في بفعالية المرأة إسهام تتهدف الحزب برنامج في أخرى نقاط وهناك

للمجتمع. واالجتماعي واالقصادي

الخليجي: التعاون مجل - و

 تغير بعد الخليج أمن لحلف إحياء إال ماهو الخليجى التعاون "مجل أن الحزب يعتبر

 التي األمنية والترتيبات المشاريع كل في مشاركة كانت السعودية أن الحزب ويلحظ االسم".

 وأن إيران. أو المحدة الواليات أو بريطانيا قبل من سواء العربي، الخليج لمطقة طرحت
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 ما التناقضات إلى يعود الخليجي، التعاون مجلى قيام قبل أمني حلف قيام عدم وراء البب
 التي العوامل أما الشاه. نظام من الصغيرة الخيجية األنظمة وتخوف وإيران العودية ين

الحزب: بنظر فهي المجلى، إعالن إلى أدت

 وسط العربية الجزيرة شبه في جهورية أول أقاست التي الديمقراطية اليمن صمود - ١
األعداء. من بحر

 وانفراد العودية أمام اإليرانية العقبة إزاحة وبالتالي اإليرانية، الثورة اتصار -٢

 )نظام األول الخليج دركي سقوط أخرى ناحية ومن األخرى. الخليج بدويالت السعودية
االيراتية. الثورة ثكلتها التي المحدقة األخطار أمام جديد أمني نظام إلى والحاجة الشاه(

 وموقف الظام ضعف عن كثفت التي الشرقية المطقة وانتفاضة الحرم اعتصام - ٣

له. الرافضة الجماهر

 في الثورة قيام منها ثانوية عوامل هناك الرئيسية الثالثة العوامل هذه جاتب وإلى

(. أثيوبيا) في الوري النظام أحرزها التي والنجاحات أفغانستان

 عدد في )المسيرة( المركزية نشرته في المجل لقيام األولى األيام في الحزب حدد وقد

يلي: كما الجل أهداف ،١٩٨١ يوليو

 العربية والجزيرة الخليج في الرجعية األنظمة كافة من عكري حلف تثكيل أوال:

العودي. النظام بقيادة

 الوطنية القوى لمواجهة األمنية المعلومات وتبادل العكرية القدرات توحيد ثانياً:

العربية. والجزيرة الخليج في والقدعية

الثيوعي. بالخطر التهويل سياسة عبر الديمقراطية لليمن العداء تصعيد ثاكاً:

 والبحر الخليج دول تعاون أجل من الديمقراطية اليمن دعوة على االلفاف رابعاً-

األمريكية. العكرية القواعد عن المطقة وإبعاد األحمر

 في الرجعية واألنظمة العالمية، اإلمبريالية تخدم صيغة التعاون مجل "أن الحزب ويعتبر

 تحقيق على ركز سنوات ثالث من أكثر قبل إنشائه ومنذ الجل أن حيث الجماهر ال المطقة
الجماهير")"(. نقمة من والمهترئة الرجعية أنظمته لحماية والعكرية األمنية االفاقيات

الخليجية: الوطنية والقوى الخليج قضايا من ز-الموقف

 "السعودية" إليه يتمي الذي البلد لمية سواء الواقع، باألمر االعتراف الحزب يرفض

 مثل علىأفا ويصر الحالية، التجزئة يرفض كما العربية". "الجزيرة اعتبارها على ويصر
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 اشمج' "بوب صفة إطالق يرفض فالحزب ولهذا العرية". والجزيرة "الحليج واحدة منطقة

 ويدعو الواحد، القومي واالتماء والتاريخ القربى وشائج تربطه واحداً شعباً هناك بان ويعبر

 السعودي للتظام الصدي أن الحزب ويرى وتقدمية. موحدة عربية جزيرة قيام إلى الحزب

 "الصعودية" في الوطنية القوى مسؤولية ليست األخرى الخليجية الرجعية األنظمة يقود الذي

( والعربية) الحليجية الوطنية القوى مؤوية هي بل فقد

 لطويره دائما ودعى المشترك الوطفي اخليجي العمل في بنشاط العمل حزب ساهم وقد

أرقى. إلىصيغ

والتنمية: الغط—ح

 واسمرار بل البالد، اقصاد أن حيث "السعودية" في داخلية قضية أهم النفط يعتبر

 اإلميرياية تعطيها القي الحيوية واألهمية العالمي، الرأبمالي النظام مع وتحالفه السياسي النظام

 لقضية الحزب كرس وقد النفط. ببب هي السعودي والنظام للسعودية أمريكا، وخصوصاً

فيها: جاء العربية". الجزيرة في والمجتمع "النفط مسفيضة دراسة النفط

الشح سنوات أن لخعبنا أمل بريق كان بالدنا في النفط اكشاف أن نرى هنا "وس

 ويجب البالد. تمية دوراجديدافي يلعب سوف النفط وان غيررجعة، إلى ن -
 الروة هذه ألن تضب، سوف وافا وافدة ألنهئروة سيمة، اقصادية بطريقة يسعل أن

 بدائل خلق بدون وعندنفادها للزيادة، قابلة وغير للنفاد قابلة األرض باطن في موجودة

(. لماضي" من قسوة أشدالقادمة وأجياله سوفتكونمعاناةشعنا

 الصغ مخلف عبر الفطية القضية تجاه السعودي النظام سياسة الحزب ويفد

 كمايفد أرامكو(، هوحال عقدكما أساس الثغيلعلى المشاركة، المفتوحة، )االميازات

 أدت الذي األزق من للخروج تصوره الحزب ويطرح واألوابك، األوبك منظمة في ستها١تي

 األوبك، أعضاء لجموع بل "للسعودية: بالنسبة فقط يس السعودية، السلطة سياسات إليه

 حيث أيضا سياسي وإنما استرايجية(، كسلعة الفط )تدهور فقط اقتصادياً ليس المأزق وهذا

 بيد سالج إلى النفط تحول وقد والوطنية، القومية مصالحهم عن يدافعون العرب ان

 الموافف من المزيد التزاع ذاقا السعودية على الضغط في الرأسالية والدول الغربية الشركات

 المر^المعري على بل السعودية معءى على يس مخريب اداة إلى وتحول االسسالمية،
.واليمينية) الرجعية القوى وتقوية والديقراطية، الورية القوى سعهدفاً;; والعالمي،

 في الريية البداية تقطة "بأن الحزب فيرى المأزق هذا من للخروج البداية نقطة أما

 ال ى بخ للسير منه االنطالق يمكن الذي التأميم هي وطنية، االقصادة الثروة هذه جعل
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 لكافة الالزم التموين يتهياً وأن القطاعات، من وغره الفط قطاع تنمية في عائق يعوقها

 تحملها تضحيات أو جاهرنا، جانب من كبيرة تضحيات أو اعتبار دوغا المية مثروعات

(.٢٣القادمة«) أجيالنا

 العليد خطتها التي الخطوة ذه4 القيام عدم في السعودية، اللطة مبررات الحزب ويفند

 بوه الحزب ويطالب وليبيا. الجزائر مثل العودية من أكبر قدرات ذات يت بلدان من

 وطنية أيدي قبل من الفط يدار وأن "أرامكو"، في مثلة األمريكية الثركات لدور فهعي حد

.٢٤ الوطني) انفطي للقطاع واة "بترومين لوطية ا المؤسسة حيث "سعودية"،

(: إلى) يدعو الحزب فإن الفطية المسألة من األخرى الجوانب معالجة وفي

 تتماشى أن يجب والتي البالد احتياجات مع يتالءم تحفيضاً اإلنتاج تخفيض - ١

 الحفاظ لضمان وكذلك للدخل، االسيعابية والقدرة الوطنية والمصلحة الثعبية، والمتطالت

 ورقيها. تقدمها على يساعدها ما القادمة األجيال تجد لكي الضياع، من اكفطية الثروة على

 مواد كبقية متجددة وغر ناضبة مادة الفط ألن النفط، أسعار برفع الحزب يطالب كما

 والطلب العرض عوامل تقرره ال المادة هذه سعر فإن ولهذا المعروفة، األخرى اإلنتاج
 الحيوية المادة هذه تعويض حسابات أيضاً سعره تقرير في تدخل وإغا فقط، اإلنتاج وتكاليف

لمتاحة". البدائل وثمن

 هو بل جوهري الشرط هذا وإن الجماهر، حاجات تلبية صوب التمية تجه "أن - ٢

 معيثة مسوى رفع إلى تؤدي سوف أفا الظام يدعي التي المية وأن استراتيجية، أهية ذو

 لموضوع إحصائية ومجرد آية مقارنة هي إنما أرقام من يطرحه وما صحيحة، غر الجماهر

 باكبة االنجازات وتقاس اإلغائي للجهد ووسطية إجمالية رقمية، أهداف توضع حيث المية
 النمو من مرتفعة وتائر مثالً تجل كان متناقضة، نتائج عنه يتج بما الرقمية، األهداف هذه

 التمية هذه آثار تشاهد وهكذا المية. بركة من اإلفادة من الشعب عجز جاتب إلى

 السياسية كاكخب الثعب، من قليل لنفر الضخمة الثخصية الثروات وجود في العرجاء

الساحقة". لألكثرية الواضح والفقر واالقتصادية،

 الجزيري اإلنسان تطوير أهدافها مقدمة في تضع التي التموية باعتماد نطالب "إتنا
 صحي تنافسي عمل مركز لحين وسيلة إلى اجتماعي امتياز أنه من فهمه بتغير تعليمياً

 الحرية وإعطائهم الناس وتقاليد وعادات السكان عدد مع تتالءم التي الخطط هذه ومعاشي،

 المية ألن وتنفيذها، الخطط هذه وضع في المشاركة لهم تتيح التي والنقابية السياسية

 نواحي لكافة والشاملة المحسوبة الحضارية النقلة فيه لحدث اإلنسان األخير في تتهدف

 إلى التتموية الخطط هذه تؤدي بأن نطالب كما والسياسية. واالجتماعية االقصادية الحياة
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 في متج اقتصاد إلى الجانب وحيد اقتصاد من اقصادنا ونقل القومي الدخل مصادر تنويع

 اعتماد تكرس التي والخطط المشاريع ووقف والخدماتية، والصناعية الزراعية قطاعاته جميع

 البعية إلغاء إلى التموية الخطط تؤدي بأن نطالب فإننا ذلك جانب إلى الفط. على بالدنا

 االقمادي االستقالل تحقق وأن والثقافية، والتقنية الغذائية التبعية إلى أدت والتي االقمادة

 من تمكن التي الصناعات وجلب الموجودة، والحرفية القليدية الصناعات تطوير طريق عن

 ما خلق أو للخارج مصعة دولة تصبح ألن المحلي، الستهالكوا المحلي اإلنتاج بين الربط

 بحماية الخاصة والقوانين التشريعات ع توض بأن نطالب كما االستيراد. بدائل بصناعة يسمى

الكية". والماطق للزراعة الصالحة األراضي أو الحرية سواء البيئة

العربية: القضايا ط-

 للقضايا كبرة أهمية تعطي العربية( بالجزيرة ل)ح.ع.ا.ع- السياسية المنطلقات إن
 حزب تظيم في فصيل وأنه محصوصاً إنشائه بداية منذ وتوجهاته الحزب منشاً بحكم العربية

 أما العربية. لكورة الموحدة األداة يكون ألن يطمح كان والذي العربي االشتراكي العمل

يلي: كما فهي المصرية العربية القضايا تجاه الحزب موقف

 فإنه ولذلك االستعمار،, جزأها أمة وبكوفها العربية، األمة بوحدة الحزب -"يؤمن١

 من يتجزاً ال جزءا نفسه ويعتبر شعبية، ديمقراطية أس على توحيدها إعادة أجل من يناضل

والقوميين". الطقيين العربية األمة أعداء مواجهة في العربي الوطني التحرر حركة

 المهوى الكيان إزالة طريق عن الفلسطيفي التراب كامل بتحرير الحزب يؤمن -٢

 وتجيدا االستراتيجي. المدى على الثعبية الديمقراطية فلسطين دولة وإقامة المصطنع

 الفلسطينية الشورة صفوف في الحزب من أعضاء تطوع فقد الصدد هذا في الحزب لمصداقية

اللبنانية. طنية الو والحركة

(: الدولية) القضايا ي-

 الثالتة، بفصائلها العالية الثورة قوى جيع مع األممي التضامن بمبداً الحزب "يؤمن

 واألحزاب العالمية، ني الو الحرر وحركة السرفياني، االتحاد وطليعتها االشتركية المظومة

 والصهيونية اإلمبريالية مواجهة في المطورة، الراسمالية البلدان في والعمالية الثيوعية

الرجعية".

 الرصة، السعودية السياسة من الضد وعلى الحزب، فإن القاعدة، هذه من وانطالقا

 مع يعاطف فالحزب ودولياً. إقليمياً والديمقراطية والتقدمية الثيوعية القوى مع يتعاطف
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 الثورة مع يتعاطف كما األفغان"، "بالمرتزقة يصفهم الذين معارضيها ويناهض األفغانية الثورة

 سائر مع الحزب يتعاطف كما األرتيرية. الثورة مع يتعاطف الوقت ذات في ولكه األليوبية،

 يتعاطف فالحزب والدكتاتورية، والصهونية األمريكية لإلمبريالية المناهضة واألنظمة القوى

أفريقيا. جنوب شعب ونضال وكوريا وفيتنام نيكاراجوا، مع

الحزب: نضاالت —لث

 ال فإنا الشديد بالقمع المميزة السعودية ظروف وفي سري، تنظيم هو الحزب "إن

 مجرى لكن (. الوطني") النضال في وإسهاماته الحزب نضاالت عن نستطيعللكشف

 في الشرقية والمطقة المكي الحرم إنفاضة أثناء وخصوصاً "السعودية" في الساخن الصراع

 حيث الشارع، إلى الحزب بقواعد دفع قد (١٩٧٩ )نوفمبر ١٤٠٠ الهجرية النة مطلع

 ما في العربية، الجزيرة تحرير اإلسالمية الثورة مظمة بقيادة الشيعي اإلسالمي اليار شارك

 حركة مع الشديد تعاطفه الحزب أبدى الوقت ذات وفي الشرقية، المطقة بانتفاضة يعرف

عبيا. بمما وأشاد العتيي، جهيمان الشهيد بقيادة اللفيين

 اإلسالمية والمنظمة السعودية في الشيوعي الحزب جانب إلى الحزب تعرض وقد هذا

 محرم مطلع في الشرقية المطقة انتفاضة أعقاب في مطاردة حلة في العربية الجزيرة لحرير

 ١٩٨٣ بداية في تمت الحزب ضد الموجهة األساسية الحملة لكن (.١٩٧٩ )نوفمبر ١٤٠٠

 أنه حيث بانتكاسة، الحزب وأصيب الحزب. وعناصر كوادر من العشرات ثملت حيث ،

 ما مرحلة في الحزب ويركز يتهاوى. أن البد العض فإن والجزرة" "العصى سياسة ظل في

 هيبة وهبوط االقعادي الركود ظروف ساعدت ولقد الذات، بتاء إعادة على ١٩٨٢ بعد

 وتصاعد أخرى مرة الحزب انتعاش في صعيد من أكثر على النظام سياسات وفثل النظام،

(. أطروحاته) واتساع نضاالته
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الهوامش:
املقدمة. - ١٩٨٢ متوز العربية، اجلزيرة يف الطبيق الوضع العمل، حزب — ١
٠١٩٨٣/٨/١٥ (، "العودية" -يف )ح.ع.ا.ع أحدقادة مع اهلدف،مقابلة -٢
املقدمة سابق، مصدر الطبيق، الوضع — ٣
.١٩٨٠ نومفبر عرش، احلادي العدد ، املسرية نرشة — ٤
.١٩٨٥ السعودية"، العربية اجلزيرة يف واملجمتع النفط العمل، حزب — ٥
. ١٩٨٥ الثاين نومفبر العمل، حزب قيادي أحد مع خاصة مقابلة — ٦
. ١٩٨٥ الثاين نومفبر العمل، حزب قيادي أحد مع خاصة مقابلة — ٧
. ١٨٨ص سابق، مصدر واملجمتع، النفط — ٨
.١٩٠ ص السابق، املصدر — ٩

.١٩٢-١٩١ص املصدرالسابق، — ١٠

.١٩٧-١٩٢السابق،ص املصدر-١١
سابق. مصدر خاصة، مقابلة --- ١ ٢

.١٠ صه سابق، مصدر واملجمتع، النفط-١٣
السابق. المصدر - ١ ٤
السابق. المصدر --- ١ ٥

.١٩٨٢ ابريل الرابع، العدد احلرة، اجلزيرة جملة-١٦
سابق. مصدر خاصة، مقابلة - ١ ٦

.١٩٧-١٩٤مصدرسابق،ص والمجتمع، النفط-١٧
.١٩٨١ يوليو عرش، الثاين العدد ، املسرية نرشة — ١٨

سابق. مصدر خاصة، مقابلة — ١ ٩
سابق. مصدر خاصة، مقابلة — ٢ ٠

. ٢٠ صه مصدرسابق، واملجمتع، النفط --- ٢١
.٢١٨-٢٠٤ص السابق، املصدر --٢٢
.٢١٨-٢٠٤ص السابق، املصدر - ٢٣
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. ٢٢٧-٢ ٠ صه سابق، مصدر - ٢٤
سابق. مصدر ، البيروتية الهدف مجلة , ٢ ٥

سابق. مصدر ، البيروتية الهدف مجلة — ٢ ٦

سابق. مرجع خاصة، مقابلة - ٢٧

مرجعسابق. خاصة، مقابلة-٢٨
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الخليج اليسارفي تحوالت الرابع: الباب
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االشتراكي المعسكر وانهيار الثانية الخليج حرب

 العربي المجتمع في عميقة تأثيرات ليحدثا معقدة بصورة هما بعض مع تداخال حدثان هناك
 مقدمتها وفي السياسية وقواه الخيج مجتمع في وخصوصاً السياسية القوى جيع في واستطرادا

االشتراكي. المعكر وافيار الثانية الخيج حرب هما الحدثان هذان اليسارية. القوى

 وعضوياً زمنياً متداخالن الحدثين أن هو الواقع لكن حدة على حدث كل تناول يمكتا

يلي. كما

: الخليج حرب أوال

دولة العراقية القوات دخلت عندما ١٩٩٠ أغطى ٢ في الخيج أزمة اندلعت_ ١

 المححدة الواليات وشت العراقية، الجمهورية الى ضمها العراقي النظام وأعلن الكويت

 بانهيار االشتراكي المعكر انيار بدأ فيما ،١٩٩١ يناير ١٧ في الخليج حرب وحلفائها

 االتحاد في زلزال من رافقه وما ١٩٩٠ أكتوبر في الديمقراطية ألمانيا وافيار برلين حائط

 االتحاد وقيام السوفياني االتحاد انهيار إلى النهاية في أدى جورباتشوف أطلقه السوفياني

أنقاضه. الروسيعلى

 أن استطاع دولي تحالف تثكيل من المحدة الواليات االنية الخليج حرب هكت - ٢
 القائم االقليمي النظام يتحدى أن أراد )العراق« معزول خصم ضد ناجحة حرباً يثن

 معادية الىدولة تحولت التي ايران عن بديال ففسه تقديم وهم على جغرافيا، ويتوسع
 قطباً يثكل أن في وثلله السوفياني االتحاد حرج الحرب أظهرت كما االمريكية، لالمبرياية

 نتائج وجاءت فيها. تتحكم أمريكا ظلت التي األزمة مجربات على االعتراض حتقى أو آخر

 اسهم مما السوفياني، الدور وتراجع العالمي اكطاق على األمريكية الهيمة من لتعزز الحرب

انياره. ثم أزمته تفاقم في أيضا

 أبرز حقيقية محنة أمام والتقدمية القومية وقواه العربية األمة لحدثان١ هذان وضع

مفصالتا:
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 حين في والتقدمية لقومية١ وقواها العربية لألمة التاريخي العدو هي الواليات إن - ١

 لإلمبريالية مواجهتها في وقواها، العربية لألمة المساند الصديق السوفياني االتحاد مثل

 قم وارتأى األمة، قمت الثائية الخليج حرب لكن "إسرائيل"، الضاربة وذراعها األمريكية

 أن حين في شقيق، عتداء١ لمواجهة لتجدقم هب الذي الصديق هي المتحدة الواليات أن منها

األزمة. هذه في هامشي السوفياني االتحاد دور

 يعتمد صديقاً وقواها العربية األمة افقاد إلى الالحق السوفياني االتحاد افيار أدى - ٢

 االتحاد أن بل فحب لهذا في ليس "إسرائيل" وحليفتها المحدة الواليات مواجهة في عليه

 االشتراكية بناء في الجيمة األخطاء عن النظر وبغض االشتراكية والكتلة السوفياني

 والسياسية واالجتماعية االقتصادية للتحوالت مدعما وجوده كان فقد الخارجية، والسياسة

 وعززت جديدة طبقية قوى إطالق في وأسهمت العربية، البلدان من عدد في حدثت التي

 تحت الواقعة أو للغرب الحليفة العربية البلدان في وحتى والتقدمية، القومية القوى مواقع
 مواقعها لحين لها معوياً داعما االشتراكية والكتلة السوفياني تحاداال وجود كان فقد ثفوذه

.الغرب مع عالقاقا في

 فإن تحليداً، القومي وبالتيار العرية باألمة هزيمة ١٩٦٧ يونيو حرب ألحقت كما - ٣

 العربية باألمة هزيمة ألحق االشتراكي المعكر وانهيار الخليج حرب في األمريكي االتصار

 موقف من عزز فقد الوقت ذات في العربية المطقة في األمريكي للمثروع المعارضة والقوى

المنطقة. في ومثاريعها المتحدة الواليات مع المتحالقة والقوى األنظمة

اقليمياً: الثانية الخليج حرب ونتائج انعكاسات

 ثم واألعمق األقوى هي السياسية وقواه الحليجي الجتمع على الحرب انعكاسات كانت

 العربي للصراع السياسية بالتوية غرها من أكثر المعنية الفلطيية الساحة بعدها بي

اإلسرائيلي.

 ونحن عليه، تحسد ال جداً صعب موقف في وقواه الخليجي المجتمع الحليج أزمة وضعت

 سنحاول ولكن معروف فهو لها المساندة والعربية الخليجية األنظمة منطق نناقش لن هنا
الياسية. وقواه ذانه لجتمع في الموقف على الضوء تيط

األمريكي للدور وحيرة للعزو معارضة

 الجتمع قبل من بالرفض ثم بالذهول ووجه للكويت العراقي غزوالنظام أن الشك

 لي الخليجية الكيانات أحد شطب العراقي الغزو على ترتب لقد تالوينه. بمختلف الخليجي
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 وترتب شعبه، بجق ارتكبت فظاعات رافقته قسري بضم ولكن مرغوبة وحدوية عملية ضمن
وغيرها. الخليج دول في الجثاً يصح الثعب هذا غالبية فرار عليها

 في العراقي لالحتالل رفضها في متوحدة كانت السياسية التيارات جيع أن القول ويمكن

 عدم عليه ترتب وشعي رسمي عربي انقام الغزو هذا من تج فقد الوقت ذات في الكويت،

 وإجباره العراقي النظام ردع أي وحمها، للمشكلة للتصدي الرسمي العربي النظام قدرة

 ومهمة لألزمة التصدي عمية المتحدة الواليات تولت أيام وخالل وهكذا االنحاب. على

 النظام وتحويل ذاته العراق وتحطيم الكويت، من االنسحاب على العراقي النظام إجبار

رهينة. إلى العراق وبالتالي

 متحمة تكن لم الغالبية فإن األمريكي الدور إلى المجتمع من قطاعات تحمست حين وفي

 أبرز الخليجية السياسية القوى أوساط في شديد إرباك حدث وهنا معارضتها، تجهر لم لكها

مالعحه.

 إفاء على مجمعة اليسار، إلى ايمين من تالوينها بمختلف الكويية السياسية القوى -- ١

 فهي للمهمة المتصدية هي أمريكا دامت وما كان أي قبل ومن وسيلة بأي العراقي االحتالل

تدعمها.

 ضموراً. لتزيدها األزمة جاءت ثم أمأل ضامرة الخليج في السياسية القوى باقي - ٢

 وخطر العراقي االجتياح توسع خطر الخليج: يهدد الذي وهمي( أو )واقعي الخطر ظل ففي

 القوات ضد فردية عمليات باسكاء أته القول ويمكن االنكفاء إلى مضطرة فإفا ذاقا، الحرب

فقط. لفظية اعتراضية كانت المعارضة قوى باقي مواقف فإن السعودية غرب في األمريكية

الجديد: العالمي النظام وعود

 المتحدة للواليات المحقة االنتقادات وأمام لخليج١ لحرب أخالقي تبرير إعطاء أجل من

 أسماه ما بوش الرئي أطلق فلطين( في وآخر الخليج في )مكيال بمكيالين الكيل في وحلفائها

الجديد. العالمي بالنظام

 أن بوش أكد فقد تثكله الجاري النظام ذا4 أحاط قد الغموض من الكثر كان وإذا

النظام. هذا دعائم من هي اإلنسان حقوق واحترام الديمقراطية تعميم

 صدام وتطرد الخليج أزمة من تتهي أن وبعد المتحدة الواليات أن فهو اآلخر، الوعد أما

 استاداً االوسط الشرق قضية حل إلى سفرغ فإفا ونظامها شعبها إليها وتعيد الكويت من

.٣٣٨و٢٤٢الدوليينرقم القرارين إلى
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 غر حرب في ها التأييد لحثد سعيها وفي الخليجية األنظمة فإن أخرى ناحية من

 العكري والحثد لألمة، التاريي العدو المتحدة الواليات مع تحالفها في وتأيدها مرغوبة،

 أن يفترض ما قيام تثيرها التي واالثكاالت بل أراضيها على له سابق ال الذي األمريكي
 ملمين« ضد الكفار مع التحالف أو" شقيقاً، يكون أن يفترض من ضد بحرب عدوا يكون

 في الخلل لمناقشة الرأي حرية من مامش4 متفاوتة وبدرجات الخليج في اللطات بمحت فقد

 السياسية القوى كافة استفادت وقد الكارثة بجدوث بمح الذي الخليجي النظام

. اليسارية القوى الهامش لهذا حاجة أكثرها كان ولكن الهاهث هذا من العامة والثخصيات

 مباشرة تالها وما ذاقا، الحربية والعمليات للحرب اإلعداد فترة طوال الطيعي من كان
 الخطيرة، اليومية بالطورات مثغال الياسية والقوى العام الرأي يكون أن تطورات، من

الجوهرية. السياسية القضايا الطح إلى تبرز لم ولذلك

 العراقي، النظام خطر وانحار بالدهم إلى والكويتيين الكويتي النظام عودة وبعد لكنه

الجوهرية: السياسية القضايا تثار بدأت فقد الخطقة، واسقرار

 الرقابة غياب من عليها يترتب ما بكل الديمقراطية، غياب بأن قناعة تشكلت — ١

 بما والثروة، بالسلطة قليلة فئة وانفراد المدني، المجتمع مؤسات وتغييب الثعبية والمحاسبة

 وعدم الخليجي. التعاون مجل تخبط في الرئيي السبب هو واسغالل، فساد من يصاحبه

 من البالين انفاق من بالرغم أنه العام الرأي لدى وثبت األزمة مواجهة على وقدرته كفاءته

 عواجهة التعاون مجل يتطع فلم العكري، واإلنفاق األسلحة مشتريات على الدوالرات

 التحالف أقامت التي المتحدة بالواليات االستعانة األمر تطلب وهكذا الكويت، في العراق

 كما ما.4 تفاخر كاتت التي المالية مدخراقا اسرفت باهظة مالية أعباء المطقة وكلف الدولي

 ومتثعبة دائمة طبيعة األمريكي واألمني العكري الوجود اكتساب ذلك على ترتب

 للمخطط ايعاون مجلى دعم في أبعاده توضحت المحدة للواليات سياسياً وارقانا وهكلفة،

 وما مدريد مؤتر في تجسد والذي اإلسرائيلي العربي الصراع لقضية سياسية لتسوية األمريكي

 يعرف ما تمويل الخليجي، العاون مجل دول على المحدة الواليات وفرضت عليه. ترتب

 بعضها وذهب والمياه( )البيئة الجيات المعددة اللجان بعض واستضافة السالم، بمتطلبات

وقطر(. )عمان الصهيوني الكيان مع سياسية عالقات إلقامة ذلك من أبعد

 اع الصر حمى ففي الخليجية، العراقية العالقات ملف الثانية الخليج حرب فتحت - ٢

 الدوالرات من البالين قدم الخليجي، التعاون مجدى أن تبين أوراقه. عن طرف كل كثف

 بالرغم السياسية الغطية له ووفرت إيران، مع سنوات الثمان حرب في العراقي النظام لدعم

شعبه. حق في يرتكبها كان التي الجرائم على وسكرقا النظام هذا بطبيعة معرفتها من
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 لحثد وعد مجرد هذا أن تبين فقد جديد، بعالم األمريكي الرئي لوعود بالنبة - ٣

 خاص، بثكل المحدة والواليات للغرب األنانية والمصاح اكفط محركها والعالمي المحلي الدعم

 المنعلفة لثعب الديمقراطية التوجهات بدعم وعودها عن المتحدة الواليات تخلت ما فرعان

 لكتسوية لمخططها بالبة وحتى الخليجية. السياسية األنظمة على إصالحات وإدخال
 من إسرائيل إلى انحيازاً أقل كانت بوش إدارة أن ورغم اإلسرانيلي، العربي للصراع الياسية

 أن بصوصاً اإلسرائيلي، األمريكي الحالف بثوابت ملزمة أفا إال سابقة أمريكية إدارة أي

 ربمياً العربية األمة وثقت الرسمي، الدولي النظام ظهر قصمت قد الثانية الخليج حرب

 خاص. بثكل التعاون مجلس دول على للضغط المحدة للواليات أوراقاً وأعطت وشعياً

 الخليج. حرب أثناء عليها تمردوا الذين بعض وحتى العرب، من الخليج حرب في وحلفائها

 المتعددة اللجان باستضافة عديدة عربية دول رحبت مدريد مؤتر انتهاء وبعد أنه رأينا لذا

موريتانيا(. المغرب، )تونس، إسرائيل مع سياسية عالقات وأقامت الجيات،

 كما نوجزها أن ويمكن آخر، إلى خيجي بلد من الثانية الخليج حرب انعكاسات تباينت

يلي:

األمة: مجل عودة الكويت

 األمة، مجلس عودة على الكويتي والنظام المحدة الواليات بين توافقاً هناك أن يبدو

 الكويت تحرير في األمريكي الدور وبحكم الكويت، به عرفت الذي الحريات وهامث

 كان فقد التحرير، بعد أشهر بضعة استمر الذي واألمني األمريكي العكري والوجود

الكويت. في الداخلية األوضاع ترتيب في حاسم دور المحدة للواليات

 الوضع من الثعب( وإتحاد الديمقراطي )الجمع الليبرالي اليساري االتجاه استفاد

 الكويتي النظام إصرار من وبالرغم عنه. واإلعالن الديمقراطي، المنبر تثكيل على فأقدموا

 الصحفي مؤتمرهم عقد من الديمقراطي المنبر باسم المتحدثين ومنع األحزاب وجود تحريم على

ضدهم. زجرية إجراءات تخذ لم فإنه ، الديمقراط المنبر قيام عن اإلعالن في

 األمة لمجل االتخابات إجراء فهو، الكويتي األمريكي التوافق عنه تمخض ما أهم أما

 خطيرة حوادث دون ١٩٩٢ في االنتخابات أجريت وقد ،١٩٨٦ أكتوبر منذ المعطل

 الديمقراطي المنبر ذلك في بما السابق، المجل في الموجودة السياسية القوى جميع فيها وتثلت

نواب. بثالث حيثتمثل
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الخليج: في الديمقراطية الحركة

 في اكي الحريات هامش من اليسارية العناصر قلبه وفي ي الديمقراط التيار استفاد
عديدة. عوامل بفعل ها يعيث كان التي الهميث حالة من لسبياً ينهض الخليج، حرب أعقاب

 النظام إصالح إلى الحاجة على ليؤكد الكويت كارثة دروس إلى التيار هذا اسند

 مؤسات وإقامة حديثة دساتير إلى المستتدة المؤسات دولة وإقامة تغييره، وليى السياسي

 أوضاعه في وآخر خليجي بلد بين الديمقراطية المطالبة زحم لتفاوت ونظراً الشعب. لتمثيل

كمايلي: الحركة تجليات نجمل لكنا السياسية وقواه

-قطر:١

 خسين من يقارب ما بادرت حيث ،١٩٩١ نوفمبر في قطر في التحرك مبادرة جاءت

 توجيه إلى المعلمة الوسطى الطبقة إلى بغالبيتهم وينتمون الديمقراطي االتجاه ذوي من ثخصية

 وطني مجلس إنشاء على ينص والذي الدستور بتفعيل فيها يطالبون األمير، إلى مذكرة

 وقد العامة. الحريات وإطالق الفاد ومحاربة اإلداري الجهاز يإصالح طالبوا كما متخب،

 العهد ولي وأتلمها سويسرا، في الصيفية السوية إجازته في البالد عن غائبا األمير كان

ثابي. آل خليفة بن حد الشيخ

 خارج عربية صحف ونشرتها الراكد السياسي البالد جو في ضجة المذكرة أحدثت

المنطقة. على فيها ملطة األضواء كانت وقت في قطر،

 منهم كل من طلب فقد الموقعين، بجق تأديبية إجراءات إلى القطرك، العهد ولي عمد

 العمل من بالفصل تبدأ عقابية إلجراءات تعرض وإال كابياً، بذلك واإلقرار توقيعه سحب

 أعمالهم من طردابعض فيماجرى أسماءها منهم الغابية سحبت وبالفعل بالجن. وتتهي

 )محمد أحدهم توقيف وصل مفاوتة لمدد منهم ثاللة وسجن المكر، التقاعد إلى إحالهم مع

سراحهم. وأطلق لوساطات اشهرحقىتدخلت اربعة لى الكواري( صاح

 حيث من الحكم نظام في األزمة عمق أدرك الحرك هذا مع يتعامل وهو العهد ولي لكن

 حسابه إلى ابالد مدخرات وتحويله بالسلطات ثاني آل خليفة الثيخ األمير أبيه استتثار

 تصاب األمير يسافر عندما أنه حد إلى المتثري، والفساد اإلدارية والفوضى الخاص،

واالعتمادات. المخصصات صرف توقف تيجة بخلل اإلدارة

 فيجولة كان فيما والده بحكم االطاحة إلى ١٩٩٥ عام ي لعهد ولي عمد لذلك

 يعض إدخال على وعمل واوربية. اميركية مباركة وسط السلطة مقايد وتولي خارجية،

مقدمتها: وفي العريضة أصحاب ما4 طالب التي اإلصالحات
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دستورجديدللبالد. بصياغة لجئة تكليف -١

الجديد. الدستور إلى مستتدة نيابية انتخابات ياجراء الوعد -٢

وانتخاباً. ترشيحاً المرأة بمشاركة بلدية انتخابات إجراء -٣

 الجزيرة، قناة تعبيراته وأبرز الحكم بنظام ألمساس عدم حدود في التعبعر حرية إطالق - ٤

اإلعالم. وزارة وإلغاء

لبحرين: -ا٢

 في الثعية )الجبهة اليسارين التغيمين قلبه وفي الديمقراطي اليار أوضاع كانت

 جاهيري انحسار من ويعاني أوضاعه أسوأ في الحرين( - الوطني التحرير وجبهة البحرين

 حل منذ ضده االمن اجهزة مارسته الذي المتواصل القمع أبرزها عوامل، عدة فيه تظافرت

 القومي العربي اكهضوي المثروع وتراجع ،١٩٧٥ في الدستور وتعليق الوطني المجل
إيران. في اإلسالمية الورة بتأثيرات ثم رسمية صعدأواًلبرعاية الذي الدينيوالمد الحرري،

 صياغة في المساهمة إلى ١٩٩٢ نوفمبر في فبادر قطر، تجربة من الديمقراطي التيار اسفاد

 واالسالمية الديمقراطية التيارات كافة من ثخصيات فيها ساهم التي اكخبوية العريضة

 وفي الوطني اإلجاع محل كانت والتي الملحة المطالب طرحت والتي المذهبين من المتنورة

مقدعتها:

المعلق. الدستور تفعيل -١

البرلمانية. الحياة إعادة-٢

 قانون منها وحرمها الدستور كفلها التي السياسية حقوقها المرأة إعطاء - ٣

االنتخابات.

المفيين. وعودة السياسيين المعتقلين سراح ياطالق ي العهدالما تركة تصفية -٤

 في والسني الثيعي بجناحيه اإلصالحي الديني التيار إقناع في الديمقراطي التيار نجح وقد

 .١٩٩٢ ديمبر في األمير إلى التيارات مخلف يمثل وفد قدمها والتي المذكرة على التوقيع

 في المعين الشورى مجد تثكيل على واقدم العريضة تقديم اسبق ابحرين في الحكم لكن

المنثود. السياسي اإلصالح إمكانية أحبط وبالتالي نوفمبر،

 وعناصر المذكورين، التتظيمين عناصر يضم والذي طي الديمقرا التيار أن القول يمكن

 الديني االتجاه وعتاصر مستةلة، وديمقراطية ليبرالية وعناصر السياسية، الخيمات تركت
 في دسوري حكم إقامة وهو لسوات به ميتمسك له هدفاً أمحيراً وجد قد اإلصالحي،
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 للحكم حد ووضع الشعبية، المشاركة تأمين مع الحكم في خليفة آل يستمر حيث البالد

القمع. من لسوات الثقيلة التركة وتصفية وحلفائها، الحاكمة لألسرة المتفرد االعالي

 في اشرنا كما والحرير(، )الشعبية لجبهتين١ بين اليق لجنة برزت ١٩٩٢ العام ومنذ

 حيث رالخارج، الداخل في الديمقراطيين النشطاء كل جهود لتنسيق وعملت البحث،

 الف ٢ ٥ قرابة عليها وقع التي الثعبية العريضة بلورة في الديقراطية الفخميات اسهمت

 أحد )علىربيعة، الديمقراطية للرموز كان التي الشعبية العريضة لجنة وتشكلت مواطن،

 فخرو، منيرة د. هطيويع، راشد مداغ الشهابي، هشام الصباح، جابر محمد الثمالن،

 على االكيد في كبير دور وآخرين( .. هاشم عبدالذ العبول، سعيد الدين، كمال ابراهيم

 لمثلي مع باليق الدولية للمحافل الداخلى الوطني الموقف توصيل وعلى الوطنية الوحدة

الخارج. في المتواجدة السياسية والحركات الجبهات

 الحركة تصاعد مع النظام، على كبعرة ودوية اقليمية ضغوطات تثكيل وأمكن

 االنفراج الى الحرين أوصلت والتي ،١٩٩٤ ديسمبر في بدأت التي الثعبية االحتجاجية

.١٩٩٩ مارس في ة حدمقاليدالسل الشيخ توليبعد السياسي

السعودية: العربية المملكة-٣

 الواليات بقيادة التحالف لقوات الريسية الحثد ساحة العودية العربية المملكة مثلت

 الظهران، قاعدة في الخمينات منذ تقليدي أمريكي محكري وجود هناك كان لقد المحدة،

 العسكري الوجود لكن األمريكان بآالف يعج الظهران في أرامكو نفط شركة مقر أن كما

 العالم عن معزولة الظهران ومدينة الظهران قاعدة كانت حيث نبياً معزوالً ظل األمريكي

 أوجه في بلغ والذي المحدة الواليات بقيادة للحالف العكري الحشد ومع ولكن الميط

 بلد ابرز في العدائية للمشاعر ومثيراً محسوساً الحشد هذا كان فقد جندي، ألف ٦٥٠

ومحافظا. متديناً مجتمعاً بكونه ويتميز الشريفين، الحرمين يحضن إسالمي

 الشيعية واإلسالمية الوهابية اإلسالمية السعودية في المعارضة قوى مختلف عارضت

 لكنه العراق، ضد الحرب بشن وقيامها السعودية في األمريكية القوات وجود واليسارية،

 األمريكية للقوات قافلة على الرصاص إطالق في تمثلت محدودة، صغيرة عمليات وباسحناء

جاهيرية. إلىحركة تتحول لم لكها البيانات المعارضة هذه تتجاوز فلم الغرية، المنطقة في

 ناحية فمن المعارضة قوى بين إفتراق حدث أوزارها، الحليج حرب وضعت أن بعد

 نظرهم-عن حاد-ي الذي النظام ياصالح المطالبة في الجدد الوهابيين معارضة استمرت

 أرض من الكفار إخراج ذلك في بما بالشريعة، الحكم إلى بالعودة ومطالبته اإلسالم، جادة
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 إلى أدى التيار وهذا اللطة بين صدامات الى ذلك جر وقد معهم. العالقة وقطع اإلسالم

 بقيادة اإلنان لحقوق الشرعية اللجنة بعد فيما شكلوا آخرين وهروب العض سجن

والفقيه. المعري الدكتور

 )الحركة العربية الجزيرة في اإلسالمية الثورة منظمة في والمتمثلة الثيعية المعارضة أما
 في هاما انعطافا أحدثت العاصفة، هدأت أن فبعد الحقاً(، العربية الجزيرة في اإلصالحية

 ورجوع سياسي كحتظيم وجودها يإنهاء توجت النظام مع مفاوضات في ودخلت خطها،

الخارج. من عناصرها

 ثملت بل الحركة، عناصر على تقتصر لم المعارضة أفراد أوضاع لسوية المفاوضات لكن

 الشيوعي والحزب الله، حزب إلى المنتمون فيهم بمن الشرقية المنطقة إلى المنتمية العناصر جميع

السعودية. في

 الكلمة بمعفى تظيماً يعد ولم متمر، تراجع في العودية في الثيوعي الحزب كان لقد

 فردية بصفة تشط وعناصر التأثير محدودي الخارج في أشخاص بضعة على حضوره واقصر

 الوطني )التجمع بتثكيل الخارج في عناصره قيام الى اشرنا وقد العودية، المملكة داخل

 االتحاد انهيار بعد الشيوعية الحركة في الكبرة االفيارات أمام كمخرج الديمقراطي(

السوفيتي.

 من بترتيب العهد ولي الله عبد األمير عقد فقد األزمة التهاء بعد أنه ذكره، يجدر وما

 بحل وعدهم حيث الرياض في الحزب عناصر مع لقاء الويجري العزيز عبد متثاره

 وبهلت سفر، جوازات ومنحوا األمنية، المالحقات أفيت حيث والمعيثية، األمنية مشاكلهم

 الحركة أجله من فاوضت الذي العفو ثملهم فقد الخارج لعناصر باكسبة أما توظيفهم، عملية

اإلصالحية.
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السوفياني االتحاد انهيار ثم البيروسترويكا انعكاسات
 بأن يتنباً أحد يكن لم )التجديد( البيروسترويكا مثروع جورباتشوف أطلق عندما

 المعكر في بل السوفياني االتحاد في لي االشتراكي والبناء االشتراكية تجديد مثروع

 االثتراكي المعكر بافيار السوفياني االتحاد افيار بل التجديد إلى ال سيؤدي االشتراكي

ذاته.

 البيروسرويكا، مثروع أيدت فقد العربية، الشيوعية األحزاب عليه درجت وكما
 الثيوعي الحزب عن يصدر ما كل أن مبداً من انطالقاً له، للترويج الندوات وأقامت

صحيح. العام أمينه عن يصدر ما فإن وبالتالي صحيح السوفياني

 وهو جورباتشوف إن الخليج. لمطقة باكبة خصوصية ابيرومترويكا مثروع اكب

 حلف حل إلى عمد فإنه ورأسمالي اشتراكي معكرين إلى العالم انقسام إفاء مشروع يطرح

الناتو. حلف بحل اآلخر المعكر قيام إلى يؤدي لكنذلكم وارسو

 لحب المحدة الواليات إقناع في تنجح لم الطوباوية دعوته فإن الخليج لمطقة وباكبة

 االتحاد توجه حيوية. مصاح منطقة ها تعتبر المحدة فالواليات الخليج، منطقة من قواقا
 )كانت الخليج دول باقي مع عالقاته إقامة اتكمال إلى حثيثاً جورباتشوف ظل في السوفياني

 أقيمت وهكذا عال، متوى على الزيارات وتبادل وتطويرها الكويت( على مقتصرة

 عالقاته تراجعت فقد وبالمقابل والحرين، وقطر واإلمارات وعمان العودية مع العالقات

والحرين. عمان في المعارضة فصائل مع

 بمشروع متثكك إلى مرحب من الخيجية اليسارية المعارضة فصائل موقف تطور وقد

البيروسترويكا.

 وانيار الوفياي االتحاد تفكك في أخرى عوامل جانب إلى بالبيروحرويكا األمر انتهى

 البيروسترويكا تداعيات ترافقت وكما المشائمين أكثر يتوقعها لم بسرعة االشتراكي المعكر

 ضد بل وتطيقاقا االشتراكية التجربة ضد فقط لي وأيدلوجي وسياسي إعالمي هجوم مع

ومرتكزاقا. ذاقا االشتراكية
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 في ما أبثع حلت أنقاضه، على رأسمالية أنظمة بقيام السوفياني االتحاد تفكك ترافق

 في الوضع فاقم ومما البرجوازي، الديمقراطي النظام إيجابيات بعد تكتب لم حين في الرأسالية
 حرب مع ترافق قد االفيار هذا أن هو خاص بشكل الخليج ومنطقة عموماً العربية المنطقة

 في والقدمية القومية القوى على السلي التأثر كان لذا تداعيات، من تالها وما الثانية الخليج
يلي. كما التأثيرات هذه إيجاز ويمكتا مضاعفا، الحليج

 هزة إلى انتصارها وحتمية االشتراكية بتفوق باإليمان الظرية المفاهيم تعرضت - ١

 الثخصيات الكثيرمن لدى بقوة راسخة تكن لم المفاهيم هذه أن القول ويمكن عنيفة،

 من الكثير في جرت التي العميقة والفكرية االجتماعية التحوالت ضوء في الخليج في اليسارية

اناحات.

 الحول برنامج بتبني البرامج وفي السياسي الخطاب في تحوالً نالحظ فإننا لذا

 السلمي الديمقراطي الفعال على والتأكيد االشتراكي، البناء شعار وتأجيل الديمقراطي

إدعاءدورطليعي. دون قوى ال بين والتحالفات

 لكافة مراجعة وال السابقة، لجربتها التتظيمات هذه قبل من ذاني نقد ذلك يرافق لم

 الخليج في الشيوعية او اليسارية الفعال من العديد وان خاصة اتخذقا.. التي المواقف

 يجد ولم باستماتة، عنها ودافع السوفيية المواقف تبنى قد الحرين( في الشعبية الجهة )باسثتاء

التجربة. انهيار بعد السياسي سلوكه نقد الى حاجة

 وأبدت االسالمية التنظيمات من االقتراب إلى اليسارية التنظيمات سعت -٢

 آلخر، يلد من النجاح ويتفاوت انتقالية. محلية برامج اساس على معها لكتحالف اسعدادها
 هي هذه بأن مذاهبهم، بمحتلف اإلسالميين ثعور في يتعلق مثتركاً عامالً هناك لكن

 حساب على الخالفية القضايا وبرزت اليسار، مع التحالف إلى مجاجة ليسوا وأفم مرحلتهم

المشتركة. القواسم

 جميع أن بل السابقة، االثتراكية الدول قبل من الد فقدان على األمر يقتصر لم -٣

 تغيرات فيها حدثت قد االشتراكي للمعكر صديقة أو حليفة كانت والتي العربية الدول
 وبالتالي العربي، الحرر قوى مع عالقاقا في اعطافاً وأحدمت الجديد الوضع مع لحالحم

 وليبيا، واليمن الجزائر مثل عربية بلدان مع الخليجية المعارضة قوى عالقات أواصر ضعفت
والعراق. مصر مع أصالً مقطوعة كانت ألها حين في

 اليسار تنظيمات حاولت فقد لنضالها، اللمي الديمقراطي الطابع على التأكيد مع -٤

 واالتصال أوروبا في واالجتماعية االشتراكية الديقراطية أحزاب مع عالقات إقامة الخليج في

 سائر مع بالتعاون أو بمفردها سواء اإلنسان حقوق حركة أوساط في واكشاط بالبرلمانات،



 الحول، تخطات من تعاني كانت االنتقالية، المرحلة هذه في وهي لكنها المعارضة، تنظيمات

 أن سنحاول واآلن إمكانياقا. وتراجع بينها فيما التنسيق وضعف الداخلي واالنحار

حدة. على بلد كل في التطورات هذه نستعرض

 ومن ١٩٩٢ أغطى في األمة مجلى اتخابات قبيل برنامجه الديمقراطي" "المنبر طرح

 األخرى الكل مع مقارنة نسي وصف هو باليسار وصفه أن لنا يتضح البرنامج خالل

 بأنه النيباري، الل عبد النائب وصفه وكما واألقرب التجار( الشيعة، للسلمون، )األخوان

يبرالي. ديمقراطي اتجاه

فهو: البرنامج هذا في جاء ما أبرز أما

 العراق احالل كارثة إلى أدت التي األسباب في متقل تحقيق بفتح المطالبة - ١

 التي العام للمال الهائلة والسرقات األزمة، مع التعاطي في قصور من رفاقها وما للكويت

وليها. األزمة مع وترافقت سبقت

الحكومي. الجهاز في الكفاءة وانعدام والمحسوبية الفساد محاربة - ٢

الوزراء. رئاسة عن العهد والية فصل - ٣

 كاملة والثريعية الرقابية لسلطاته األمة مجلس ممارسة ذلك في بما الدسور تفعيل - ٤

والوزارة. بالوزراء اكثقة طرح ذلك في بما

والترشيح. االنتخابات في السياسية حقوقها المرأة إعطاء - ه

.١٨ إلى ٢١ من االنتخاب سن تخفيض - ٦

عادالً. حال البدون مثكلة -حل٧
القادمة." لألجيال المالي واالحتياطي الفطية البالد ثروة على المحافظة — ٨

 له، لمقنح فهذه القانوية، الشرعية ليس اكتسابه هو الديمقراطي، المنير انجازات أهم إن

 تظيم إلى يكون ما أقرب الديمقراطي المنبر ظل فقد الوقت ذات في الواقعية، الشرعية ولكن

 تظيم إلى يتحول ولم وديوانياقم. األمة مجلى في نوابه محالل من تأثيره يمارس انتخابي،

 وقاعدية قيادية عناصر خروج من الديمقراطي المنبر عانى وقد . وأجهزة ومؤسات دعاة
 ذلك ي االتخاب التنافس بفعل خصوصاً معارضته، إلى معه الحالف من خحروجها أو عنه،

 أن الشك و .اخ، الواقعية.. عدم أو اإلصالحية أو بالجمود اقامه منها متناقضة ألسباب

 ضاحية في الديين أحد المير مرشح مواجهة في االنتخابات الربعي أحد الدكتور خوض

ذلك. على غوذج مشرف

٢٤١



 بالمنبر. االلتحاق على الجديد الجيل عزوف فهي المبر منها يعاني التي الثانية المثكلة أما
 األخوان وييطر عموماً، الطالبية والحركة الكويت جامعة في قاعدته المنبر فقد لقد

 ليس وبالتالي جديدة دماء هناك ليست هنا من الكويت. لطبة الوطتي االتحاد على الملمون

وأطروحاته. المنبر أساليب في تجديد هناك

 أن السياسية القوى إجماع حيث من الكويت، فيه أضحت الذي المتميز الوضع ومع

 يعد لم الديمقراطي، المنبر حتى فإنه العراقي، الخطر من الكويت على الحفاظ هي األولوية

 وفد وباسكاء إنه بل العربي. الخليج بلدان باقي في المعارضة قوى مع عالقات إلقامة يتوجه

 أي يلحظ فلم .١٩٩٠ نوفمبر في األوروبي للبرلمان بزيارة قام والذي الخيجية المعارضة

الخليجية. المعارضة قوى مع تعاون أو تنيق

 فسبب العربية، عالقاته في الديمقراطي المنبر حكمت التي هي المطبات ذات إن

 من والعديد ناحية من الكويتية السياسية القوى بين واسعة فجوة حدثت الحرب، تداعيات

 لكنها للكويت العراقي االحتالل ضد وقفت التي تلك فيها بما العربية، السياسية القوى

المتحدة. الواليات بقيادة التحالف حرب عارضت بالمقابل

البحرين: -٢

 جاء ثم اليساري التيار في مراجعة إحداث في وتداعياقا الثانية الخليج حرب تسببت

أهمها: ملمات، يعتبر كان فيما المراجعة هذه لتعمق السوفياني، االتحاد افيار

 دعم في مهماً عامالً ،١٩٤٩منذ الحرين في األمريكي العكري الوجود يمثل -١

 الوجود تصفية مطلب ظل وقد المحدة. الواليات مع الحالفية للعالقات ومرتكزاً الحكم

 وطني مجلس أول خالل اليسارية المعارضة طرحت ولقد المعارضة. قوى إجاع محل األمريكي
أحمر. خطاً ذلك اعتبر النظام ولكن ومناقشته الملف هذا فح طلب (،١٩٧٥-٧٣) متخب

 اكتسبت وقد االميركية. المركزية للقيادة قيادة مركز تحول العكري الوجود هذا لكن

 التحالف، لقوات بحرية كقيادة اعتمدت فقد للحرب، العكري الحشد في أهمية الحرين
 توسع انتهائها وبعد الحرب. في مهماً دوراً الموجودة واالستخبارة العسكرية البنية ولعبت

 فقد ذلك إلى إضافة التحالف. لدول الممنوحة والتهيالت األمريكي الوجود وتفرع

المتحدة. لألمم التابعة الفيث لفرق خلفية قاعدة البحرين أصبحت

 على سكوته أو الثعب كب أجل من الحكم أتاحه الذي اكسي الهامش أتاح — ٢

 المعلق والدستور الديمقراطية قضية طرح إعادة بعدها، وما الثانية الخليج حرب في األقل

٢٤٢



 بأسره الخليج شلت بل البحرين على مقتصرة يت الظاهرة هذه المحل. الوطني والمجل

خيجية. قضية الديمقراطية قضية أضحت ولذا متفاوتة، بدرجات

 على يترتب ما كل مع اليار اهتمام في الصدارة مركز في الديمقراطية القضية أضحت

 الحكم وغط المركزية، الديمقراطية مثل وسياسية، نظرية قضايا في اكظر إعادة من ذلك

والتعددية. السائد، االشتراكي

 اكخبوية العريضة لتوقيع بالدعوة ١٩٩٢ في اليسار ا4 قام التي المبادرة فإن هنا من

مغزاه. له ١٩٩٤في الثعبية العريضة لتوقيع بالدعوة ذلك وتكرار البالد أمير إلى الموجهة

 جيع على عميقاً تأثيراً االشتراكي المعكر وافيار السوفياني االتحاد تفكك أحدث -٣

 الجربة سقوط أن النظام اعتبر ناحية فمن واإلسالميين، اليسار والمعارضة، النظام في القوى

 باكبة الغرب. مع والتحالف الحر االقصاد تبني في استرايجيته صحة أثبتت االشتراكية

 والمعنوية المادية االشتراكي المعكر وانجازات غوذج إلى طروحاته في يستد كان فقد ليسار
 ويتمثل الخليج في لليار - محدوداً كان -وإن الدعم والى االشتراكي، البديل طرح في

 السوفياني االتحاد تفكك قبل وحقى المحدودة السياسية والمواقف الطالبية، المنح في أساساً

 حيه وسعى القيدية مواقفه عن سريعاً السوفياني االتحاد ابتعد فقد جورباتشوف( )مرحلة

لليسار. دعمه من كثعرا وقلص التعاون مجلس دول مع عالقات اقامة إلى

يلي: كما االشتراكي المعكر انهيار تأثير في تباين هناك لكن

 لكجربة نقدي موقف لها الجديد لليسار كفصيل البحرين في الثعبية الجبهة -

 العرفائ، باالتحاد مرتبطة ومواقفها سياساقا ي ولمتكن االشتراكي، المعكر في االشتراكية

 تألبر له كان وإن أيديولوجية هزة االتحاد سقوط يمثل فلم لذا معه، تذكر مصاح لها تكن ولم

عام. سياسي سلي

 الشيوعية األحزاب منظومة ضمن األحزاب كأحد البحريني الوطني الحرير جبهة -

 ذلك وأحدث الوفياني، االتحاد بسقوط سبي تأثرت السوفياني، الشيوعي الحزب بقيادة

 تيجة اآلخرون وإتكفاً الليبرالي االتجاه ذوي من عدد غادرها التي صفوفها في خلخلة

 من التحول مشروع ١٩٩٢-٩١ خالل الجهة طرحت وقد والدولية. المحلية الفاعالت

 هذه لكن البحرين( الديمقراطي، الثعب )حزب شعي ديمقراطي تنظيم إلى شيوعي تظيم

الحماس. وعدم التظيم لتبعشر النجاح لها يكتب لم الحاولة

٢٤٣



الوحدة عن واككوص التتيق لجنة

 وجبهة البحرين في الثعبية الجبهة األساسيان اسهالن وجد اليسار انحار فيظلحالة
 مواجهته، يتوجب جديداً ووضعاً دفعه يتوجب استحقاقاً يواجهان الحرين الوطني الحرير

 على قناعة إلى وتوصال الخارج في التظيمين بين مطولة مباحثات ١٩٩١ في جرت هنا من

التوحيد. إلى النهاية في يؤدي العالقة من غط وإقامة التحالف ضرورة

 في للتظيمين حافزا وجعله الحارجي العمل توحيد على النيق لجنة مشروع يقوم

 إلى يصل لم ولكن النجاح من قدراً الخارجي العمل حقق التوحيد. باتجاه التيق على الداخل

يذكر. نجاح أي يحقق فلم الداخل في أما المتهدف، الطموح درجة

 على اإلبقاء مع للتنظيمين الموحد واالعالم الخارجية العالقات بمهام التيق لجنة قامت

 والتعبير به، الخاصة والمنتديات القوى مع به خاصة عالقات إقامة أو اإلبقاء في تنظيم كل حق

عليها: غيرالمفق القضايا في متقل بثكل

 حافظت فيما الشيوعية باألحزاب الخاصة عالقاقا على ب( و ت )ج حافظت - ١

القومية. بالمؤسات عالقاقا على ب( ش )ج

 ١٩٩٨ حتى١٩٩١ من استمرت والتي "األمل" نشرة التيق لجة عن سر — ٢

ودورها. أهيتها على التباين إثر توقفت لكها

 كوادر إمكانيات من االستفادة في إيجابياً أسهمت النيق لجة أن القول وعكن

 في إيجابيا غوذجا وقدمت الوطية، للقضية والواضح الموحد والطرح الخارج، في الجبهتين
 في الحرين قضية حضور على إيجابياً انعكى بما الثرذم زمن في المثترك الوطني العمل

 األوروبي، البرلمان مثل منقبل مطروقة تكن لم مابر إلى ووصولها والدوية، العربية المحافل

الغرب. في الديمقراطية االشتراكية وأحزاب

 المعارضة اإلسالمية القوى مع المشترك العمل في إيجابياً أسهمت اليق لجة أن كما

 اإلسالمية الجبهة مع الحوار على حافظت فيما اإلسالمية، الحرين أحرار حركة وخصوصا

عملية. لنتائج الطرفين توصل دون البحرين في

 والتي بحرية وطية ثخصيات مع وعالقات حوارات التيق لجنة وجود سهل كما
 تناغم على إيجابياً ذلك انعكى وقد الظيمين، بين الفرقة بسبب مسبعدة سابقاً كاتت

البحرين. في الدستورية الحركة
 والداخل الخارج في التيق لجنة تطوير دون حالت عميقة أسباباً هناك أن القول ويمكن

:١٩٩٨فيعام برمتها التيق لجنة تجربة عن والعودة الظيمين، توحيد إلى

٢٤٤



 في السائدة القمع حالة ببب االنكثاف هن الشديد الحذر من حالة هناك إن (١

 من خصوصا يالحذر يواجه بعضهما على الظيمين من الكوادر كثف يجعل مما البالد،

ب(. و )جت جانب

 المشهد في عميقة تغيعرات ١٩٩٤ في انطلقت التي االنتفاضة مفاعيل أحدثت (٢

 اإلسالمي التيار عنههوأن تمخضت ما أهم إن اليساري. اليار في محالفات وأثارت الياسي

 االنفاضة من الموقف أما اليساري: التيار وتراجع الساحة في الفاعل هو أضحى الشيعي

منها. كال وداحل الظيمين بين أيضاً متبايناً كان فقد اإلسالمية والحركة

 ،١٩٩٤ نوفمبر في الشعبية العريضة إطالق في وأصدقائهما الجهتين كوادر أسهمت

 العمل في تصهم كوادرهما ظلت فقد القاعدي النضال في لهما المحدود الدور من وبالرغم

 إصدار في أسهمت وقد غيرها أو العريضة لجنة خالل من سواء الدسورية للحركة الياسي

وغيرها. والصحافة واألندية الجمعيات في العبير منابر ومخلف المختلفة العرائض

 المعكر الهيار منها عوامل عدة بفعل وسياسياً تظيمياً أسوا ب( و )جت وضع كان

 أسهمت فقد ١٩٩٤ ديسمبر في الدسورية والحركة االنفاضة انطلقت وعندما االشتراكي.

 مع العاطي في صفوفها في االنقام هو ب( و )جت وجهته ما أخطر لكن اقل. بدرجة

الدسورية. والحركة االنفاضة واستطراد الثيعي اإلسالمي اليار

 وهاجم ورجعية طائفية اليار هذا ومارسات شعارات بأن التحرير جبهة في تيار اعتبر

 ترك فيما الظام، من العض وقرب بل المفيو(، )وثيقة الطروحات هذه علنا بعضهم

 )اليسار عليها أطلق والت عناصر انحازت الوقت ذات وفي النظام إلى الجبهة صفوف البعض

السياسي. الضال ميدان في اإلسالمي التيار إلى القروي(

 اليعبرعن الخارج في اليق لجة غثله الذي الخط أن ب( و )خت في تيار اعتبر

 الخارج في ب( و جت قيادات مواقف على ذلك وانحب ب(، ثم )ج يمثل وأنه قاعتها

ب(. و عنرجت عبره غير اعتبرت حيث

 عن الظر بغض العربية الحزبية التنظيمات في متأصلة التظيمية العصوية أن يبدو

 فالنظيم البحرين، في اليسار صفوف في أيصاً متأصل المرض وهذا وأيدلوجيتها. شعاراتا

 يظل لكم صفوفه، يترك حقى أو حزبه مع يحلف وقد إليها، يتب التي العشيرة بمثابة

عليها. محسوباً أو متباً

 نظراً الحارج في المواجد الجهين من الكادر عدد تناقص في تمثل خر٢ ذاي عامل وهناك

 العمل أضعف ما مفرقة، متاطق في العمل او العودة الى العناصر من العديد الضطرار

المفرك.

٢٤٥



 لقوى كموجه التيق لجنة وأداء ومكانة دور تراجع في وغيرها العوامل هذه أسهمت
 مرحلة اللجنة دخلت وهكذا الداخل، في أصالً قيامها عن والنكوص الخارج في اليسار

السابقة. الصيغة إلى فان الم ليعود االحضار

 القضاء من فبالرغم السياسي. الحراك بفعل ذاقا الحرين داخل مهماً تطوراً هناك لكن

 الدستورية بالحركة يعرف مما المتمثلة السياسية الحركة لكن ،١٩٩٧ محلول االنتفاضة على

 رغم حل، دون األزمة استمرار بفعل االستدرار استطاعت العريضة، لجنة المعكة وقيادقا

 والنقد الداخلية اكقمة امتصاص مدف4 القاصرة والخطوات النظام ما4 قام التي الترقيعات

الجذري. الحل دف4 وي الدولي

 البداية، اتخذ،في ،١٩٩٩/٣/٦ ي مقاليدلسلطة الشيخحمدآلخليفة وبعدتسلم

 بعودة والسماح معتقل، ٨٠٠ من يقارب ما إطالق ومنها األزمة، لتفيى اإلجراءات بعض
 واألثني، الطائفي المييز ونبذ القضايا، لحل الجديد طرحه أن هو األهم لكن منفياً، ٣٢٥

 ودعوة عمل وفرص سكن من متطلباقم وتوفير التمية في المحدود الدخل ذوي ومراعاة

 من المات وبقي استمرت الحديدية القبضة سياسة أن ورغم الحكومة. لنقد والكتاب المثقفين

 القضية الحكم يطرح ولم المنافي من المثات وبقي القضبان خلف االنتفاضة وقواعد قيادات
 أن إال المعلقين. الوطني والجلى الدسور إلى استاداً الدسوري الحكم عودة وهي المحورية

 والديمقراطية الدستور مثل محرمة قضايا مناقشة باإلمكان وأضحى خفت الحديدية القبضة

الشورى. مجل مثل الحكم مؤسات ونقد الوطني والجل

 كان ما جدي بثكل طرح التعبير، حرية صعيد على اكسي االنفراج أجواء ظل في

 برنامج أساس وعلى جديد إطار في اليسار تكل ضرورة وهو محدود نطاق على متداوالً

العمل. في جديدة أساليب وتبنى جديد،

 البرامج من عدد تداول جرى ٢٠٠٠- ١٩٩٧ األربع السوات امتداد وعلى هنا من
يلي. كما البرنامج هذا مرتكزات إجال ويمكن تكراراً وتعديلها

 فالمطلوب الدستور في جاء ما إلى استناداً تعيره، ويس النظام إصالح المطلوب -إن١

 الدولة بنية اسكمال ثم الوطني، الجل انتخابات وإجراء وطني، بانفراج بدءا الدستور تفعيل

والشريعات. المؤسات حيث من

 المجتمع مؤسسات على المستد المدني المجتمع إقامة هو البعيد المدى على الهدف إن -٢

مستقلة. وصحافة وأندية وجعيات ونقابات أحزاب من المنظمة المدني

الدستورية. والشرعية المؤسسات على المستندة والقانون النظام دولة إقامة - ٢

٢٤٦



والعرقي. الطائفي التميز سياسة إفاء — ٤

والواجيات. الحقوق في بالرجل ومساواقا السياسية حقوقها المرأة إعطاء ٥

 العدالة وتراعي الدخل مصادر تنويع تؤمن تنموية اقتصادية سياسة اتباع - ٦

للمواطين. عمل فرص وتأمين البطالة ومكافحة الدنيا، الفئات مصاح وضمان االجتماعية

 نحو وتطلعاقهم المواطنين لمصلحة يتجيب بجيث الخليجي التعاون مجلس تطوير - ٧

االجتماعية. والعدالة الديمقراطية

 القضية مقدمتها وفي القومية بالمصلحة االلتزام تعكى عربية سياسة انتهاج — ٨

 على والحرص الوطني، ترابه على دولته وإقامة مصره تقرير في شعبها وحق الفلسطينية

 والميمة األجتبي العكري الوجود ومناهضة االفصادي، والكامل العربي الضامن

 للعين، الكورى على بأعضاء مقره في حد اثخ اجمع :٢ ... اكور ٢٢ ي

 اليالد في السياسي الوضع في كاسحة تأثيرات سيحدث والذي اإلصالحي مشروعه وأطلق

 األمير أعلن السياسية. التيارات من وغره اليسار على المدى بعيدة إنعكاسات له وسيكون

 تم وبالفعل الدستورية الحياة لعودة جر بمثابة ليكون الوطني، العمل ميثاق إصدار على عزمه

 وقد اليسار. فيها بما المعارضة على محسوبة عناصر ضمت عضواً ٤٧ من لجنة تعيين أيام بعد

 الميثاق على شعبي اسفتاء إجراء في تساعد انفراد أجواء لخلق األمير خطوات تتابعت

 بدون السياسين، والمفيين والموقوفين الجاء عن الشامل العفو األمير أصدر فقد وإقراره.

 خلق ما وطهم، إلى عائدين المنفيون وتدفق والمعتقالت الجون أخليت وهكذا شروط. أية
 حقيقي، انفراج أجواء البالد سادت كما األمير. حول وااللفاف والبهجة االرتخاء من جواً

 مع األمعر وتفاعل الوطن، قضايا من وغيره الميثاق لمناقشة بحرة الندوات عقد في قثل

 عاجلة مطالب وتحقيق وإيضاحاته اليثاق بتعديل يتعلق فيما سواء المجتمع لمثلي طروحات

 األمير توضيحات وتقديم الوطني الميثاق مودة تعديل جرى العام العفو سياق في للمواطنين.

 المعين المجلى وأن الدستور، عن بديالً يكون لن أنه من المعارضة يطمن بما العدل، ووزير

 سحم الدستورية العديالت وأن فقط، استثارياً سيكون المتخب الجلس جانب إلى المقترح

 ولن الدستورية المؤسسات ستعزز الدستورية، المملكة إقامة وأن المتخب الجلس خالل من

: تضعفها

 ضوء في مشروط وغير شامالً األميري العفو يكون بأن األمير طالبت المعارضة أن كما

 العفو تنفيذ وجه في وضعتها التي والعراقيل الداخلية وزارة وضعتها التي االستثناءات

الطبات. لهذه بسرعة يتجيب األمير وكان األميري،
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 الوطني للميثاق بنعم الصويت إلى دعت الوضع سالمة إلى المعارضة اطمأنت أن وبعد

 بنسبة ٢٠٠١/٢/١٥و١٤ بتاريخ جرى الذي االسفتاء على الموافقة في ذلك وأسهم

٠٥/٠٩٨,٤

 أمن لقانون األمير إلغاء وهي حاسمة أخرى خطوة االسفتاء عن االعالن سبق وقد

 المعارضين من آالف االعتقال ١٩٧٥ في صدوره منذ استخدم الذي القاتون وهو الدولة

 منذ استخدمت والتي الدولة أمن محكمة إلغاء وكذلك الحريات، ومصادرة المعارضة وقمع

وإعدامهم. بل وحبهم المعارضين تجريم في ١٩٧٦ في استحداثها

 ال االنفراج من حالة إحداث هو الحاسمة األمير إجراءات على ترتب ما أهم من إن

 السياسية التجمعات وخرجت العلن، إلى السر من السياسي العمل خرج وهكذا لها، سابق

 هذه وتتمثل لها سابق ال سياسي حراك عملية الالد وشهدت بطحها. إلى األرض تحت من

يلي: فيما

 تمح والتي اكية الحرية أجواء ظل في أوضاعها بترتيب القوى قيام إعادة - ١
تنظيمهم. حول مجدداً الجمع تيار أو تظيم كل ومناصري أعضاء من للكثير

 والتيارات والتجمعات التغيمات وطروحات وتوجهات برامج في النظر إعادة - ٢

الجدة. كل جديدة مرحلة في الياسية

والتنظيمات. التيارات بين وفيما تيار، كل داخل التحالفات اصطفاف إعادة - ٣

ليسار: االنفراجعلى انعكاس

 نثطت ١٩٩٩/٣/٦ في الحكم إلى حد الثيخ وصول دثنه الذي التمي االنفراج مع

 محدودية بسبب الميطر هو ظل الحذر لكن الديمقراطي، الوطني التجمع إلقامة المساعي

 جعية تثكيل باتجاه الحرك الى دفع ما ذلك، عن االعالن في والتردد األمنية، االنفراجة

 وعدم الثخصيات بعض قبل من التردد من بالكثير ووجهت االنسان، لحقوق أهلية

النظام. قبل عن االستجابة

 بالحوار تمح ظروف خلقت فقد العام، العفو صدور إثر األكبر االنفراجة ومع لكن

 القيادية التظيمين عناصر لثمل توسعت الحوار دائرة أن كما العلني. والحرك العلني

 والمتقلين القمع، مرحلة خالل عنهما ابتعدوا اللذين التتظيمين ومناصري المفى، من العائدة

 الجمع برنامج مشروع طرح وهكذا الديمقراطي الوطني اليار إلى االصاه يجمعهم الذين

 والمتقلين. التظيمين قيادات ضمت لقاءات وبدأت ٢٠٠١ مارس في الديمقراطي الوطني

ها: مشككين المشروع واجه وهنا

٢٤٨



 الوطني الجمع برنامج مثروع صياغة إعادة على ب( و. ت. رج. قيادة إصرار —

 الظيمين اتفاق وكذلك الموجود، للمثروع صياغته في يشاركوا لم أندم باعتبار الديمقراطي

للتجمع. لالنضمام المستةلين من دعولهم يتم ض على مسبقا

األحزاب. وقيام الحزبين برفض النظام قبل من التحذيرات —

 تضم مدنية جعية تشكيل ارتؤي فقد مؤقا، ولو الجمع قيام أمام الطريق السداد وأمام

 رج. أنصار إصرار في تمثلت مثكلة المثروع واجه وقد ، الديمقرا الوطني التيار أنصار

 ووجه الطرح هذا لكن ويوجهخاها. الققري عمودها التظيمين يثكل أن على ب( و. ت.

 في األعضاء أن النهاية في االتفاق وتم والمقلين، )ج.ش.ب( أنصار قبل من قوي برفض

 التي الجمعية تقدهت وقد السياسية، وقناعاتم أنفهم يمثلون مقلون أفراد هم الجمعية

 ويؤمل العمل. وزارة قبل من إلشهارها بطلب الديمقراطي" الوطنى العمل "جعية عليها أطلق

مشترك. برنامج للورة اليار، هذا المختمين لتفاعل إطاراً الجمعية تثكل أن

التقدمي. الديمقراطي المنبر جعية اطار في العمل الحرير جبهة عناصر وارتضت
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خاتمة

 الكبيرة التحوالت بعد الخليجي، التعاون مجل دول في اليسار قوى وصلت اين الى

 عصفت التي واالقليمية الدولية الكبرة والمغيرات التحوالت وبعد صفوفها، في جرت التي

العربية؟ والتقدمية الشيوعية الحركة اطراف من بالكثر

 لصالح االيديولوجيا تراجع هر اليسارية القوى لمجمل العام االتجاه بأن القول يمكن

 العناصر كافة عودة بعد المطقة، في الداخلي العمل لصاح الخارجي العمل وتراجع السياسة.

السعودية. المملكة من او البحرينية او العمانية سواء الخارج في كانت التي اليسارية

 ق المط عموم في الديمقراطية والشخصيات اليسارية للقوى السياسي الخطاب ان كما

 دولة الى االنتقال وضرورة االنسان حقوق واحترام الديمقراطية أهمية على يركز بات

العام. الصعيد وعلى الجل دول من دولة كل في والقانون المؤسسات

 حل لقد كبيرة. درجة الى ارادويا اليسارية للحركة السابق السياسي الخطاب كان

 هذه لكن الجذري، الغير الى التواق للشباب والرومانسية الثورية االحالم من الكثير

 في العميقة االقتصادية التحوالت ومع جهة، من المخلف بالواقع اصطدمت قد االحالم
 الرأسمالية؛ واالقصادية المالية الحركة اهتمام مركز في عموماً المنطقة وضعت حيث المطقة،

 حده الى تراجع الذي الخطاب لهذا كبرة ضربة ليوجه االشتراكي المعكر افيار وجاء

 لتحرير الثعبية لدجبهة الحظاه الذي بالخطاب ذلك على ذستشهد ان ويمكنا االدنى..
 م القليدي الخطاب الى الثورية الرومانسية من يتقل تدريجياً وانحداره المحتل العربي اخليج

. ١٩٩٢عام الخامس المؤتمر منذ الصمت

 او الحرير جهة سواء الشيوعية، للحركة باكبة ذلك من القريب الشيء قول ويمكن

 للحزب الثاني المؤتر في ذروته الى االخير خطاب وصل حيث السعودية في الشيوعي الحزب

 عن االعضاء ليفتث السوفيتي االتحاد افيار بعد والحزب الخطاب ليخفي الثمانينات فاية في

الداخل. الى العناصر عودة بعد اختفت ما سرعان تنظيمية اشكال
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 المنطقة، هذه في عموما الديمقراطي واليار اليسار ينية في جرت قد كبيرة تحوالت ان

 تفتث الثخصيات هذه وباتت االساسية، بالدرجة الديمقراطية المطالب على التركيز تم حيث

 المناضلة االسالمية واليارات الثخصيات او الببراية الثخصيات مع أومع تحالفات عن

 وطنها، وحدة على حريصة بروحية سواء حد على والشيعة( )السة الطائفتين من والمترة

 هذه في تبرز الظيمي العمل من اشكال وبدأت المطقة.. في وتقدمه الشعب حقوق وعلى

المناطق.

 الجمعيات من عدداً البحرين وفي الكويقي الديمقراطي المنبر الكويت في تبلور فقد

 قطر في الديمقراطية الثخصيات من عدد لدى السياسي الحراك وبدأ الديمقراطية، السياسية

 )منتدى حليجيا المشتركة الفعاليات بعض عبر عمان وسلطنة السعودية والمملكة واالمارات

 ( العربي.. القومي المؤتمر الصهيوبي، العدو مع التطيع لمقاومة الخليجي الشعي المؤتمر التنمية،

 الجديدة، االوضاع ضمن المشترك للعمل جديدة امكانية عن تفتث التجمعات هذه وبدأت

ثورية. ال اصالحية ارضية وعلى

 مسؤولية وعليها .والشخصيات. والمنابر الجمعيات هذه امام كبر التحدي ان شك وال

 الماضية. العقود طيلة فيها مرت التي الشديدة والمعاناة االريخية والجربه الخبرة بحكم تاريخية

 وعلى البلدان، هذه من بلد كل صعيد على بينها المشتركة القواسم عن تفتث ان يتطلب ما
 الديمقراطي الضغط لقوى الكبرة المثتركة االمكانيات وتطوير لعزيز عموماً المطقة صعيد

المطقة. في

 المنطقة، في جديدة ديمقراطية لحركة النموذج تقدم ان عليها يتوجب الذي الوقت وفي

 فافا القديم، السياسي والخطاب القديمة اليمية االشكال وعن الماضي تشجات عن مبتعدة

 المتنورة( االسالمية )وخاصة سياسية تيارات ومع واسعة شعبية قطاعات مع بالتحالف مطالبة

..االمام لى بلد فيكل السياسي االصالح بعملية للدفع

٢٥٢



المراجع
الكتب

.١٩٨٠ دارالغاراي( راخلليج، البحرين يف رالدميقراطية احلرر قضايا عيل، بن يف — ١
.١٩٨٨ يرسوت، برس، احلقيقة ،احلرين يف والدميقرايط الوطيف الضال موىس، حني -٢

١٩٧٨، ١ ط البحراتية، العاملة الطقة تارخي عن يشء العاملية، راللجان القابات بني املتيق -جلة٣

مؤرخ. (-غعر٢) اجلزء رثاتق ومواقف، قضايا البحراتية، الوطين التحرير جهبة - ٤
.١٩٧ يويو ٩ متثورات التارخيية، ورضورقا العريضة الوطية اجلهبة معان، كتحرير الثعبية اجلهبة — ٥
العودية. يف احلررالوطين جهبة منثورات من احلزب، قضية الثعب قضية عبدالله؛ حممد -٦
.١٩٨٥العربية، اجلزيرة يف راملجمتع الفط العربية، اجلزيرة يف العريب االشرتايك العمل حزب — ٧
.١٩٨٢ متوز العربية، اجلزيرة يف الطيق الوضع العربية، اجلزيرة يف العريب االرشاىك العمل حزب — ٨
١٤١٠ عحرم الرثقية، اخلطقة انفاضة اإلسالمية، الورة منمظة — ٩

 مصمل، سايم د. ترجة (،١٩٧٥-١٩٥٥) العريب اسامل يف أخلارجية الصني بياسة هباين،4 هامث د.-١٠
.١٩٨٤ لعربية، الدراسات هؤسة

 ،٢ط يرسرت، الطليعة، دار الوطىف، الضال وثائق العريب، راخلليج معان لتحرير الشعبية اجلهبة-١١
٠١٩٨٢ -

.١٩٧٤ معان حلرير الثعبية للجهبة االعالمية اللجة اصدار ،الدميقرايط الوطين الضال رثائق-١٢
.١٩٧٤ برسوت، اكهار، دار الري، جنيب رياض ظفار، يف الرصاع تمثني -١٣
 ابن دار حميو، وبعد صاغية حازم ترمجة العربية، اجلزيرة ثبه يف اليايس الرصاع هاليداي، فرد-١٤

. ١٩٧٥ االوىل الطعة خلدون،
 دراسات مركر ،١٩٧١ - ١٩٣٨ العريب اخلليج يف الفكرية اليارات الزيدي، مفيد لدكتور - ١٥

.٢٠٠٠ يعروت العربية، الوحدة

.١٩٨٤ أغط ، ١٩٧٥ أغىط املعدل، والربناجم العودية يف الثيويع احلزب يرناجم - ١٦
.١٩٧٠ االيراين"، خلطر "كيفنفهم كراس الثعبية، الورية احلركة - ١٧
.١٩٧٤ اإلعالية اللجة اصدار الثاين، املؤمتر رثائق معان، حلرير الثعبية اجلهبة - ١٨
١٩٧٠ ظفار، يف الطيق الوضع املحتل، العريب اخلجي لتحرير الثعبية اجلهة-١٩
.١٩٧١ القبلية، الفرق ومصعر اإلشابة احلركة املحتل، العريب لتحريراخلليج الثعبية اجلهة - ٢٠
.١٩٩٢اليايس، الربناجم العامتية، الدميقراطية الثعبية اجلهبة - ٢١
.١٩٧٥ عام الكوسة، "الطليعة" عن كراس الدميقرايط، الوطيف العمل برناجم الدميقراطيون، القدعيون -٢٢
. ١٩٧٨ لدن )باالنكزيية(، الرمال مبفيعىل بيت الكر، يلني - ٢٣
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.١٩٨٧ لندن طه، دار ،اآلخر الرأي الفيي-الكويت الله جبد — ٢٤
.١٩٨٠ الكويت يف الدميقراطية أنصار الكويت، يف اللميقراطية عىل اآلمر -٢٥
.١٩٧٢ املعارصة، والتحريفية املقيلني العرشة العربية، اجلزيرة يف الثعع الديقرايط احلزب-٢٦
.١٩٨٤ يتاير الطليعة ،الكويتيون الدميقراطني -يراجم ٢٧
. ١٩٨٤ باير الطايعة، الدميقرايط، التجمع برناجع -٢٨
١٩٩٠ لطليعة، مجلة كيبصادرعن الديمقراطي، المبر برامج -٢٩

١٩٩٢ يوليو ،االنتخايب املبرالميقراىط برناجم-٣٠
.١٩٩٤ قرطاس، دار الكويت، يف السياسية رالتظميات األحزاب املديرم، فاح-٣١
١٩٩٩ مارس٢١ بتارخي صادر ،الدميقرايط الوطيف املبر برناجم —٣٢

حلرين، يف اجل^هةالشعية-٣٣
١٩٨١ الياسي البرامج

١٩٧٩ بريوت، الطليعة، دار احلراتية، الوطية الوحدة يف
مارس ٥ اصدارات ، ١٩٧٨ الهثادة اىل النضال ض فور بو

مارس ٥ اصدار راخلليج، اجلزيرة يف رالدميقراطني الوطيني امام ارراق اريع
١٩٧٥ بمترب البحرين، يف اكظام وأزمة اغىط أحداث
.١٩٨٢ يرسوت، الطليعة، دار العريب، اخلليج عىل الرصاع
.١٩٧٤ الراهنة، املرحلة رمهامت الراهن الوضع تطورات

الداخىل. واكظام الربناجم البحراين، الثباب ممظة
الداخيل. راكظام الربتاجم ،احلرانية املرأة ممظة

بالت المقا
 )مل اليد خبط احلرانية( الويط التحرير جلهية العام )االمني عيل بن سيف االستاذ مع مكوبة مقبلة - ١

ترش.
١٩٩٩ العام مطلع العميى، عبدالرحن االستاذ مع مقابلة - ٢
١٩٨٥ نومفبر )العودية(، العريب االثرتايك العمل حزب عن قيادي مع مقابلة — ٣
. ١٩٨٥ يوليو ذكراسعمه، عن اعتذر السابقني الغبية الورية احلركة أعضاء أحد مع مقابلة - ٤
١٩٨٥ بمترب امسه، ذكر عن اعتذر السابقني الوطية الورة ممظة أعضاء أحد مع عقابلة - •

٢٠٠٣ اكواوي، عبدالعم االستاذ مع مقابلة - ٦

السياسية التنظيمات نشرات
.١٩٨٠ ،١ اجلزء اجلهية، وثائق البحرين، — الوطىن جهةالتحرير حال الن جلماهر،١ - ١

٢٥٤



 يف االرل العدد صدر رج.ت.و.ب( امس ناطقة دورية جملة أعداد، ستة صدرمهنا ) ابغال جملة — ٢

لقياجم.ت.ر.ب(. العرثين الذكرى ي ,١٩٧٥ فرباير
الوطين. التحرير جهبة حال لسان ،الفجر — ٣
 ، ١٩٧٠ يوئيو ٩ يف مهنا االول العدد صدر معان، لتحرير الثعبية للجهبة املركزية املجلة يونيو، ٩ جملة — ٤

المثانيات حق الصدرر يف واسمترت
 اخامس املؤمتر حىق البيات عتذ صدرت حلريرمعان، الثعبية اجلهة حال لسان الثورة، صوت - ٥
٠١٩٩٢
 يف راسمترت ، ١٩٧٢ يف االرل العدد صدر احلرين، يف الثعية اجلهبة بامس ناطقة نرشة مارس، ٥-٦

.١٩٩١ العام حق الصدرر
 احلرانية، الوطيف التحرير رجهبة البحرين ريف الثعية اجلهة بني اكيق جلة بالن ناطقة نرثة االمل، - ٧

.١٩٩٨ حتىق ١٩٩١ سبمترب يف مهنا االول العدد صدر
دعثق. يف العربية اجلزيرة أبتاء رابطة اجلزيرة، صوت — ٨

السعودية. يف الثيوي احلزب حال لسان ،الاكدحني طريق - ٩
 من أعداد، سبعة مها صدر العربية، اجلزيرة يف الثيع الدميقرايط احلزب حال لسان اجلديدة، اجلزيرة - ١ ٠

.١٩٧٥ ،١٩٧٣العام
 عرث اثا مهتا صدر العريية، جلزيرة1 يف العريب االثرتايك العمل حزب حال لسان "املرة"، نرثة-١١

.١٩٨١ يوليو ىح ١٩٧٥ منذ عددا
االمريكية. املحتدة الواليات ، العربية اجلزيرة يف الوطية احلركة أنصار اجلديدة، اجلزيرة جملة - ١ ٢

 حق ١٩٩١ من بسءًا أعداد سة مها صدر ،العودية يف الدميقرايط الوطين اجلمع )التجمع،-١٣
٠١٩٩٣
طرقة اعداد الكويت، يف الثعب احتاد حزب يصدرها "االحتاد" نرثة - ١ ٤

مفرقة. اعداد الكويت، يف الديعقراطية الثية احتاد يصدرها "الثبية" نرثة-١٥

وثائق

١٩٦٦ لعام اهلند -ارثيف١

١٩٦٨ فرباير تاريين، سيايس بيان — العرب القومني حلركة التفيذية اللجة -٢
 مثورة غر رثيقة - العريب واخلليج معان يف اكورية احلركة العرب، القومني حركة لتجربة نقدية وثيقة - ٣
١٩٦٨.

مؤرخ. غر ، ١٩٧٣ عام البحرين يف الشعب لكة مرثىح ألحد االنتخايب الربتاجم - ٤

العودية. الثريعييف واحلزب جوده( االيراين الثعب حزب بني مثرتك -بيان٥
.١٩٨٧ ابريل العودية/ يف الشيويع للحزب السيايس املكب بيان — ٦
.١٩٨٩ اغىط السعودية، يف الثيوىع للحزب الثالث املؤمتر عن الصادر اخلايم البالغ — ٧

٢٥٥



.١٩٩/٣/١٥يف مؤرخ العودية، يف الدميقرايط الوطيف التجمع تايس حول بيان — ٨
.١٩٨١ تومفبر - الكويت يف الثعب احتاد حزب بيان -٩

.١٩٨٢ دميبر الدتور" تقيح حول بيان الكويت، يف الدميقراطية الية -احتاد١٠
العريب واخلليج معان ىن الثعبني اكورية احلر.كة وثائق -١١

 املؤمتر الحقا اعتباره مت )و اخلجل يف العرب القوهني حلركة االخسايق املؤمتر أمعال حول تقرير -
.١٩٦٨ يوليو (، الثعبية اكورية للحركة االين

.١٩٧٠ الثعبية، اكورية للحركة اليايس املكتب صادرعن تقريرسيايس -
 اكصف ، الثعبية الورية للحركة االلث املؤتر صادرعن ومهامتنا( الراهن الوضع )قريرحول -

الفيذية(. اللجة ىل اليايس املكب من االوىل القيادية اهلخية امم بغري قرارًا املؤمتر .»اختذ١٩٧٠ من االين
١٩٧٠ العام مهن االين اكصف الثعبية، الورية للحركة االلث املؤمتر عن الصادر الظميي القرير -
١٩٧٣ يناير اراخر التفيذية، اللجة عن صادر تعممي الضالية(، رارساتيجتا الياي اخلط )حول -
.١٩٧٤ مطلع ،الثعبية اكورية للحركة املوسع االمجاع ألمعال احلايم القرير -
١٩٧٤ يويو الثعبية، اكورية للحركة الرابع العام املؤمتر ألمعال اخلايم القرير -
.١٩٧١/١/١٠ توده، رحزب العريب راخلليج معان يف الثعبية اكورية احلركة بني مثرتك بيان -

.١٩٦٨ حرين، ابل، العريب لتحريراخلليج الثعبية مؤمتراجلهية والق - ١٢
.متثور غبر ٠١٩٧٢٠ داخلي تعميم العربي، والخليج عمان لحرير الثعية الجبهة-١٣

١٩٧٥/٢/٥ بتارخي معان حترير الثعبية راجلهية نيةااليرا املنمظات بني مشرتك بيان-١٤
١٩٨٢ عام االعالمية اصداراللجتة لتحريرمعان، الثعبية للجهبة املؤمترالثالث رثتق-١٥
.منثورة غعر رثيقة ١٩٨٢ معان، حلرير الثعبية اجلهة الداخيل، الظام - ١٦
 وثيقة ١٩٨٢ معان، لتحرير الثعبية للجهبة الاكلث الوطين املؤمتر اىل املركرية اللجة من مقدم تقرير - ١٧

غعرمتشورة.
ستانسل ، ١٩٧٧ دميبر ٣ العريب، راخلليج اجلزيرة يف الوطية القوى بني معل مرثرع مقرتحات-١٨
.١٩٧١ كراس ،معان يف العريب العمل حلزب السياي الربناجم-١٩

العربية المجالت
 رالدراسات األحباث مركز عن العريب-تصدر العامل يف اللينينية املاركية "دفاتر - "اهلج" جملة -١ ٢

١٩٨٤ أيار(-٤) العدد - العريب العامل يف االثرتاكية
الكويتية الطيعة جملة-١٥
اللبنانية اهلدف -جملة١٦
لبان يف الثيويع العمل ممظة حال الن املاء، بريوت-١٧

٢٥٦



الكتا هذا

 اخلليج منطقة يف السياسية التنظميات عن صدرت اليت الدراسات يه قليلة

 قبل من السياسية التنظميات هذه عن صدرت اليت الدراسات يه وقليلة العريب،

 اوالتحوالت قيادهتا يف مملوس دور هلم واكن فهيا، شاركوا الذين املناضلني

فهيا جرت اليت

 اجلزيرة يف اليسارية التنظميات عن وكتابه العكري نييعبدال االستاذ ان اال

 من أنه هو أسايس لسبب املجال، هذا يف كتب ما عن خيتلف العريب واخلليج

 لطبيعة أو باملشاركة سواء التنظميات هذه من العديد يف االساسيني املسامهين

 جتاوزت فرتة عاش حيث احلراكت، هذه قيادات من العديد وبني بينه العالقة
 أرض اىل عودته حىت اليايس للعمل متفرغًا الوطن خارج يف الئالئة العقود

.2001 فرباير 28 يف السيايس االنفراج إثر الوطن

 املعلومات جلمع عبدالنيب االستاذ قبل من بذلت اليت اجلهود مة وبالرمغ

 احلركة لتأرخي االشام من جكزء املنطقة يف والشيوعية اليارية التنظميات عن

 هشدهتا اليت التجمعات او احللقات او التنظميات من الكثري فان ،السياسية

 هشادة تجسيل من تمتكن مل مث بيان، يف هلا ميالد هشادة جسلت واليت املنطقة

 ووجدت النور.. االول بياهنا يرى ان قيل االمن اجهزة عاجلهتا او وفاهتا..

احلرية... جل ومن القمع ضد النضال يف أخرى مسارات يف طريقها

 ال لكنه الكتاب، هذا يف ابومنصور قبل من املبذول الكبري اجلهد من وبالرمغ

 اليت املعلومات من الكثري فهناك حقها، اليسارية التنظميات أعىط قد أنه يعترب

 مجعها جيب اليت والوثائق البيانات من الكثري وهناك عهنا، الكثف جيب

 ونرش جلمع االماكنيات لك حشد يتطلب مما الياحثني.. ترصف حتت ووضعها

الفرتة. تلك خالل الكثري قدمت اليت التتظيعات هذه عن ماصدر

 اساسية حمطات عىل االطالع يريد من لك عنه ميتغين ال كتاب

 منذ العريي واخلليج اجلزير منطقة هشدهتا اليت اليسارية للتنظميات

املنرصم. القرن فن اخلمينات

النعيمي عبدالرحمن


