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I.:تقديم  

: الفرنسيّة           التفكير مجموعة وبين بيننا وتعاون حوار خالصة هو الكتاب هذا

 " مشتركة"  -Lieux Communs) مواقع - - يونانية(    فرنسية تونسية حوارات ثمرة وهو

لعّلأهّمها.            عديدة قضايا طرحت البلدان عديد عرفتها التي الحركات بعد إسبانية

 . لقد          والتنمية والثقافة والتّعليم البيئة قضايا مثل أخرى وقضايا الديمقراطية قضيّة

رغم           بأنّه علما المسائل هذه لجملة للتعّرض فرصة الحركات هذه كانت

ترتبط           مشتركة قضايا فهناك المعيشة مستوى وتفاوت لكّلبلد الثقافيّة الخصوصيّات

. جمعاء    البشريّة ومستقبل بحاضر

كل_            األحداث، تجاه موقف كل والمحدود، الجزئي يتجاوز سياسي تفكير كل

وبصفة             تطرح عادلة قضية أجل من النضال أشكال من شكل كل إحتجاجية، حركة

    . الوقت       ذات وفي لكنها تغييره وضرورة للمجتمع الشامل التنظيم قضية مباشرة

 . التغيير            هذا ومضمون شكل كان ومهما لإلنجاز قابل مشروع أي بغياب تصطدم

الطاقة_           مثل هامة لقطاعات الكارثي الوضع على اليوم شاهدون نحن

تعيش            البشرية بأن شعور هناك إن بل وغيرها والسكن والتعليم والتغذية والزراعة

   . آفاق           إبراز بدون المتردي البيئي الوضع يهم ما في وباألخص تاريخها في فارقة لحظة

وعالقات            المجتمع لتنظيم آخر تصّور إبتكار وبدون موجود هو لما مغايرة سياسية

معنى           لكل فاقدة اإلحتجاجات تظل المحيطة بالبيئة وعالقتها بعضا بعضها الناس

     . بداية       األخيرة السنين عرفت لقد الواقع على تأثيرها فشيئا شيئا ويتراجع فعلي

وقعها            على وإكتشفنا البلدان عديد عرفتها التي الحركات مختلف في تجلّى وعي

األحزاب          عجز وباألخص المؤسسات كل وتكلّس السياسي الوعي تراجع مدى

       . هذه   مع تتعامل كيف األليغارشيا عرفت لقد وتفككها والجمعيات والمنظمات



وإنعدام             بها الخاصة السمة التفكك دام ما بعجزها العارفة وهي معها وتتأقلم األخيرة

 . لديها    مفقود العام التصور

أهم_             لعل أوضاعا اليوم نجابه نحن للمجتمع؟ مغاير تصّور من المعنى ما

التربة          وتلوث خصوبتها وتراجع الزراعية األراضي على التدريجي القضاء سماتها

والمناجم           الطاقة مصادر وتراجع الفكر وتراجع وتنوعها األوبئة عودة كما واإلنجراف

من           تحملة ما مع والحروب النزاعات وتفشي التعليم وانهيار البيولوجي والتنوع

تشمل           ظواهر وهذه وبيولوجية نووية من الفتاكة والتقنيات األسلحة استعمال مخاطر

  -       . الذي   للفرد األنثروبولوجية النفسية البنية تفكك ذلك لكل نضيف العالم بلدان كل

. مستهلك    مجّرد إلى تحّول

قد_           والحزبية النقابية الكالسيكية المقاومة أشكال أن جليا أصبح لقد

   . الخطب         اهترأت فلقد المطالب عن للتعبير المثلى األداة تمثل تعد ولم تراجعت

إلّا             توحي تعد لم اإليديولوجيا أن كما معنى كل من خاوية وأصبحت السياسية

      . مختلف       وفي وهناك هنا نالحظ بالمقابل بالواقع إرتباط أي لها يعد ولم لنفسها

. واضح           التجاه وفاقدة األخرى عن الواحدة منفصلة إحتجاجية حركات العالم أصقاع

بالفضائح           أو بالبيئة ترتبط بأخرى أو إجتماعية بقضايا اإلحتجاجات هذه تتعلّق

    .) هذه)       من تنبثق ال معزولة وأحداث واألوبئة والدواء الملّوث الغذاء فضائح

       . المواطنين    من جمع يحتج المثال سبيل فعلى تصوراتواضحة أي اإلحتجاجات

عن            التخلي يرفضون ولكنهم لصحتهم ذلك وتهديد البيئة وتلّوث الفضالت تراكم من

        . والمواد  الصناعي والغذاء الكيمياء ومصانع النظيفة البيئة نريد اإلستهالك مجتمع

البالستيكية....

والداعي_          والمتحرر المستقل للتعبير صغيرة بوادر ظهرت المقابل في

   - سبيل     ) على إسبانيا اليونان المواطنون ويتصورها ينسجها حقيقية لديموقراطية

كل(.           على العالم يعرفه الذي اإلنهيار تستشعر البشرية بدأت لقد المثال



. مضمونين         والمستقبل الحاضر يعد ولم والبيئية واإلجتماعية السياسية المستويات

في             تجّسد الثانية العالمية الحرب إثر وذلك عقودا دام وفكري سياسي ركود فبعد

والسبل            اآلفاق انسداد على تستفيق الشعوب اليوم هي ها اإلستهالك عقلية رسوخ

الوضع             هذا مواجهة على عاجزة سواء حد على واليسار اليمين أحزاب بأن وتعي

. المعضلة      من جزء إنها بل المتردي

للغالبية_            السلطة وتسليم الحاليين الحكام طرد مجّرد في التغيير يختصر ال

أيام            " إلى والرجوع البشرية فقدته ما وإستعادة الماضية الحياة إحياء إعادة في وال

   . تشابك"          أن كما وعالم وحضارة مجتمع وبناء وابتكار إبداع هو المطروح ولكن زمان

يتطلب            ولكن والمختصين الخبراء من مجمع إلى الرجوع يعني ال وتعقدها المواضيع

الواعي           والتوجه والتمحيص الفحص خالل من الشعب فئات كل من المسؤولية

األخيرة.          وهذه المباشرة بالديموقراطية ندعوها فعلية ديموقراطية ذلك يتطلب للواقع

طريقة            بالخصوص ولكنها الجميع بين والمساواة العدل يحقق نظام مجّرد فقط ليست

دشنته            ما وهذا والسلطة المعرفة بين جديدة المعاشوعالقة الواقع لمقاربة فذه

      . وهي      وبيئية وإقتصادية سياسية ديموقراطية إنها إنجازه على تقدر أن دون الحداثة

 -  -  -  -   : العلوم    الفنون الثقافة الشغل المدنية الحياة الحياة مجاالت كل تشمل

والتقنيات ......

عن           _   للمعنى الفاقد الحديث وأن بالطبع طيبا ليس الفرد بأن واعين لنكن

 . كما             األزمة تعميق من مزيد إلى سوى يفضي ال وتبّصر تمييز دون الشعبية الجماهير

إنتاج              مجّرد إلى العمل بتحويل أو حدود وبدون الوفرة بمجتمع نحلم أن يمكن ال

معنى             لكل الفاقد العمل في الوقت ملئ في اإلنسان دور يقتصر بحيث مأتمت

       " "   . مع  دائما صراعا يعيش الذي ذلك هو األوتونومي الحر اإلنسان الشغل وضمان

      " في      " يعيش أنه بما الذاتي والتحديد البساطة يعتمد مجتمع في اآلخرين ومع ذاته



  "  "  " "      . تعني  التي للجميع الرفاهية و التقّدم دين مع النهائي القطع إنه محدود عالم

. الالمحدود   واإلستهالك الوفرة

ألن_          المواضيع لهذه التطرق الفوضويين غالبية وحتى اليساريون يتجنب

الرأسمالية            اإلنتاج عالقات مع المكبوتة اإلنتاج قوى تعارض هي نظرهم في المسألة

ألن             العمالية حتى ذلك في بما المجتمع في السائدة المخيالية للبنى يتعّرضون وال

لمجتمع          الشعب فئات غالبية استبطان خالل من أساسا تحكم الرأسمالية

منها.            الخطيرة وحتى البالية الموروثة األفكار عن أيضا يتغاضون هم ثم اإلستهالك

        . من    لها بد ال الحقيقية الديموقراطي الحكم أشكال البائدة للعهود تعود والتي

 . ديموقراطيين      دون ديموقراطية وال ديموقراطية مضامين

فكرة             دحض خالله من أردنا وقد الّديمقراطيّة لقضيّة متواضع مدخل هو الكتاب هذا

أزمة            إلى والتعّرض دارها عقر في أزمة تعيش أصبحت التي التمثيليّة الّديمقراطيّة

قابلة          نعتبرها التي والتوّجهات الرؤى بعض إلى لنخلص المعاصرة المجتمعات

         . المعاش    الواقع سنسائل بل أيديولوجيا أية من ننطلق لن أّيوقت في للمراجعة

على             أوصياء أنفسنا ننّصب أنّنا ذلك يعني أن دون تجاوزه كيفيّة في للبحث

. موعودة     لسعادة رسل أو الّشعوب

التي_             القضايا في للتّفكير ودفع إثارة عنصر الكتاب هذا يكون أن نرجو

. العالم     لكّلشعوب تحديّات تشكّل


	_ * بين الديمقراطية والتنمية

