
 ، ت�ح�ث�ن���ا الث��ورات الجاري��ة ف��ي بع��ض2011من��ذ بداي��ة س��نة 
 البلدان العربية (تونس، مصر، اليمن، ليبيا، سوريا)، وك��ذلك ''حرك��ة


	����������� فبراير'' بالمغرب، ت�ح�ث�ن���ا إل��ى 20������������������
���
���	��	
�������� .
����� 	

	�$#"���! السياس��ي ه��و عم��ل يه��دف إل��ى ������%�. 

 وتغيي��ر المجتم��ع ف��ي اتج��اه التق��د<م الم�جتمع��ي، ل يمك��ن أن يتحق<��ق
 بأس��اليب عم��ل عNفJوLي��ة، أو تKلJقائي��ة، أو عش��وائية، أو اعتباطي��ة، أو
 م�رتجل��ة، أو م�ت�ه��NوTرة، أو ف�وVض��وية. ف�لKك��WيV نUق��وTي حظ��وظ نجاحن��ا ف��ي

�&����تغيير المجتمع، يلزمنا '(�����)*+�,�-./�!�"#�	
�0����1�. 
 كما يلزمنا أن نUرNاعKي في نضالتنا السياسية الجماهيري��ة الع�ل��ومN، أو

!����"#$�	
������-��2�����3���4�5"��2"���	
��6����+
�&	
 . والوثيق���ة الحالي���ة
 تستعرض بعض ''القواعد'' (أو القوانين) التي تUحد<د حظ��وظ نج��اح أو
 فشل أحد الساليب النض��الية الساس��ية، وه��ذا الس��لوب النض��الي
 ه��و ''الم�ظ��اهرة الجماهيري��ة''. وته��دف القتراح��ات، أو الbطJر�وح��ات،
 الم�درجة في هذه الوثيقة، إلى الرeف��ع م��ن مس��توى فعالي��ة ''الم�ظ��اهرة
 الجماهيري����ة''. ول يكف����ي أن يل����تزم به����ذه القواع����د المناض����لون
 المسئولون أو القياديون فقط، بل يل��زم أن يعرفه��ا ك��ل المناض��لين
 الم�ساهمين في ه��ذا النض��ال، وأن يأخ��ذوها بعي��ن العتب��ار ف��ي ك��ل

تحرeكاتهم النضالية. 
                          

 ما يمن��ع الجم��اهير م��ن مقاوم��ة الس��تبداد، ه��و عل��ى78

�*����9الخصوص : بقاء الم��واطنين غ��ارقين ف��ي '(:�6;	
 ، أو
>�������، أو 

  من قمع الدولة. ف�لr تس��تطيع الجم��اهير أن تتج��رeأ عل��ى
	<�=في 
 النضال ضد نظام استبدادي ما دام المواطنون غارقين في أساليب
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 تفكي��ر ف�رvدNانKي��eة، أو أناني��ة، أو انتهازي��ة، أو حNل�قKي��eة. ينبغ��ي تش��جيع
 المواطنين على الثقة في قوTة الشعب. يجب أن ن�ح�ث<هم على فه��م أن
 قUوTات القم�ع ه�ي "نم��ر م�ن ورق" بالمقارن�ة م�ع الش�عب. كم�ا يل��زم

  فيم��ا بينه��م، وعل��ى
	"1�����Hتش��جيع المناض��لين والم��واطنين عل��ى 
������H"	
�����I، وعل�ى H"	
  فيم��ا بينه��م،
	�H&��� فيم�ا بينه��م، وعل�ى 

�2
	�$M�"��N من خلل 
	"�JKL�Hوعلى ��)��	
���� 	
 . أخط��ر الش��ياء
 على الشعب : إثنان، هما أول ت�شJتKيت قواه التقدمية، وثانيا الخوف

المبالغ فيه من قUوTات القمع. 
 
O8ر جماع���ة م���ن المناض���لين تنظي���مeق����رUل يكف���ي أن ت 

 م�ظ���اهرة جماهيري��ة لك��ي تنج��ح تKلJق�ائي��ا ه��ذه الم�ظ��اهرة. ول��و ك��انت
 م�برeرات هذه المظاهرة مشروعة، أو مNنJطقية، أو م�قنعة. يج��ب عل��ى


����������2!الجماعة الد<اعية إلى م�ظاهرة جماهيرية  P���9�'�����4�6;A��1��
I�Q�;ظاهرة، و�����$�������D�FH هذه المRS م��ن ال��وقت، وأن T��U2'VA��

W.X
L�H)	
 الضرورية لنجاح الم�ظاهرة. ���!�

�V"��Yونذكر �(�WZ��)[�2"	
�F�E�G$�	
��[��  بعناي��ة���/���

 )5) المNس����ار، 4) المك����ان، 3) ال����وقت، 2) التاري����خ، 1ك����بيرة : 
 )9) ش��كل الوقف��ة، 8) أسلوب المسيرة، 7) المطالب، 6الش<عارات، 

 ) تحديد10الفKرvق�ة أو الفKرNق التي تUسNيeر الم�ظاهرة في ميدان حدوثها، 
 الجماهير التي تعنيها هذه الم�ظاهرة، والتي ي�ت�و�ق<ع أن تUش��ارك فيه��ا،

 ) اختيار وسائل التصال الم�لئمة لخبار هذه الجماهير المعني��ة11
 ) ف�KرNق الع��داد13) الس��اليب الفني��ة ف�ي التظ��اهر، 12بالم�ظ��اهرة، 
 )15) تموي��ل الن<فق��ات (اللوجس��تيكية) الض��eرورية، 14للم�ظ��اهرة، 

 ) م�ختل��ف أش��كال16الحملة الخبارية (لخبار الناس بالمظ��اهرة)، 
 ) الت<ص���ال بالم�ؤسeس���ات17ت<ع���بئة الجم���اهير الم���Nدع�وTة للت<ظ���اهر، 

 ) إقن��اع الح��زاب18والهيئات الم��Nدع�وTة للم�ش��اركة ف��ي الم�ظ��اهرة، 
 ) مك��برات19والنقاب��ات والجمعي��ات والش<خص��يات بالمش��اركة، 

 ) الل�فKت���ات، وم��ن يتكل<��ف بحمله��ا،21) المنش��ورات، 20الص��وت، 
 ) فرق ال��د<فاع الس��eلمي ع��ن الم�ظ��اهرة،23) فرق ضبط الت<نظيم، 22
 ) فرق��ة الس��عافات الط<بي��ة25) فرق��ة الم�س��تعجلت المني��ة، 24

 )28) تص��وير أو توثي��ق الم�ظ��اهرة، 27) وس��ائل النق��ل، 26الوTلي��ة، 
 ) كيفي���eة التعام���ل م���ع29تهييء الت<غطي���ة العلمي���ة للمظ���اهرة، 

 ) كيفي��ة الت<عام��ل31) كيفية التعامل مع قوى القم��ع، 30الصحافة، 
 ) تجمي�ع الدوات33) كي�ف تتف�رeق الم�ظ�اهرة، 32مع ''البNلJط�جLي�eة''، 
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 ) تقييم المظ��اهرة34الم�ستعملة، واسترجاعها بعد نهاية المظاهرة، 
) استخلص الد<روس من المظاهرة السابقة، إلى آخره. 35السابقة، 

    
 ولتوض��يح الفك��رة، لنفح��ص �مKث��ال� واح��د�ا (م��ن بي��ن8\

 القضايا الم�شار إليها قي الفقرة السابقة)، و�ه�و ع�نJص�ر واحد فقط م��ن

	�5(���بي��ن عش��رات العناص��ر الض��رورية لتهييء الم�ظ��اهرة : وه��و �

�[��]S^
 ، أو العلمية، الل�زمة ليصال خ��بر تنظي��م الم�ظ�اهرة إل�ى
F�E�G$�	
�_`V/��� ��	
���E��#	
 .


	�� ����والتجربة تUبNيeن أن الم�د<ة الضرورية ���E��#	
���]S^�
F�E�G$�	
�_`V/عن أسبوعين أو ثلثة. لن إيص��ال eلKل يجوز أن ت�ق  

الخبر بطيء، ويتطل<ب وقتا كافيا. 
 وخلل هذه الم�د<ة، يجب النضال به��دف الس��تعمال الم�كWث<��ف
 لكل وسائل العلم الم�تاحة، ومنها : الت<لفزات (ول��و ك��انت أجنبي��ة
 أو للغي��ر)، الذاع��ات، الج��رائد (ك��ل الج��رائد)، الن��ترنيت {بجمي��ع

 )،Blogs)، وم����د�وTنات (Sitesإمكان���اته، م���ن مواق���ع إلكتروني���ة (
Réseauxوش��بكات اجتماعي��ة (  sociaux) ورس��ائل ،(E-mail،( 

 إل����ى آخ����ره}، الم�لص����قات الحائطي����ة، الل�فت����ات، المنش����ورات،
 ، أي منشورات ص��غيرة الحج��م)، ت��داول الخ��برFlyers''الفراشات'' (

 داخ�����ل مختل�����ف الم�ؤسس�����ات (العلم، الح�����زاب، النقاب�����ات،
 الجمعيات)، وكذلك انتشار الخبر من شخص إلى آخر (عبر الت<بvلي��غ

الشفوي)، إلى آخره. 
 وك��ل مناض��ل (أو مجموع��ة م��ن المناض��لين) ت�كWل<��ف بإح��دي
 ه��ذه المه��ام، يج��ب أن ينجزه��ا كامل��ة، وف��ي ال��وقت الم�ح��Nد<د له��ا،

وبدون أدنى تهاون. 
  يوم��ا، أن تUوص��Kل الخ��بر إل��ى15ف��إذا اس��تطعتN مثل، خلل 

 قUراب��ة خمس��ين أل��ف ش��خص م��ن بي��ن الجم��اهير المعني��ة به��ذه
 المظ��اهرة، فل يح��قe ل��ك أن ت�نJتظ��ر م�ش��اركة أك��ثر م��ن قUراب��ة ألف��ي

  مليي��ن ش��خص م��ن ه��ذه5شخص. أما إذا استطعتN إخبار قراب��ة 
 الجماهير المعنية، آنئذ يحق ل��ك أن تنتظ��ر م�ش��اركة قراب��ة عش��رين
 ألف شخص. أم��ا إذا أخ��برتN فق��ط أل��ف ش��خص، فل يح��قe ل��ك أن

  ش��خص. ه��ذه الم�عطي��ات ت��Uبيeن200 أو 100تنتظ��ر حض��ور أك��ثر 
�]�تأثير �]S^
��)�5	
 على مدى نجاح الم�ظاهرة. 
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a8،واطنين لتك��وين ش��عب� مثلما ن�حvتاج لجميع أنواع الم

	� �b(����نحتاج كذلك �c
 لنجاح م�ظاهرة الجم��اهير.	#��!����

 ولKكWي تنجح مظاهرة الجماهير، يلزم أن ي�شارك فيها أكثر م��ا يمك��ن
 من المناضلين، الم�نتمين إلى م�جمل الحزاب التقدمية، والتيارات،
 والجماعات، والجمعيات. ونحتاج كذلك إل��ى الم���واطنين الت<ق��د<ميeين
 غير الم�نتمي��ن، أو غي�ر الم�حNزeبي��ن، ودون إقص�اء أي فاع�ل سياس�ي


	�9���d.�تقدمي. الشيء الذي يتطلب �e��/Z5	
����- �	
�X��#كم��ا� . 
 '' الجماع���ات، أو التي���ارات، أو الذاتي���ة+���f[��يتطل���ب تج���اوز ''

الشخصية. 
 يجب أن ل ننسى أن��ه، ف��ي المرحل��ة الحالي��ة، ل يس��طتيع أي
 حزب سياسي، ومهما كان، أن يNنJجح هو وحده في تنظي��م ''مظ��اهرة
 جماهيرية حاشدة''. ه��ل باس��تطاعة أي ح��زب ك��ان ف��ي المغ��رب أن

  فبراير'' ؟ ل، هذا غير20يخلق حركة نضالية جماهيرية مثل ''حركة 
  فبراير''، بطابعها الشبابي أو التلقائي، هي التي20ممكن. بل ''حركة 

 خلقت مناسبة نضالية تلتقي فيه��ا العدي��د م��ن الح��زاب والتي��ارات
 الم�ختلف��ة. لن الح��زب يفك���ر بمنط��ق حزب��ي ض��يeق، وه��ذا المنط��ق
 الحزبي يبقى في غالب الحالت محدود�ا في دLين�امKيكKيeته. ل��ذا يج��ب

g
Z��K<
�I���#��1�����"��1الت<قد<مي��ة لك��ي يحظ��ى مش��روع ه��ذه�  
المظاهرة بحظوظ كافية للنجاح. 

 زي��ادة عل��ى ذل��ك، يج��ب أن نع��رف أن الجم��اهير تمي��ل إل��ى
����/ZK������]h�i
j�1������2"��	
���	���� 	
��-��N�<
������g����V	
�

�&9�bا إذا دع��ى مثل��eأو التي ينظمه��ا ح��زب واح��د، أو حزب��ان. أم ، 
 إتلف م����ن الح����زاب، أو النقاب����ات، أو الجمعي����ات، الم�تع����د<دة،
 والم�ت�نوTعة، إلى نش��اط نض��الي، ف��إن عام��eة الجم��اهير تقب��ل بس��هولة


	��"2نسبية أكبر أن تUش��ارك في��ه. لن ��-��N�<
�I��9�;A����E����#	
�
1�(H����"���1���+U� "$�����V���1�D��N$�	
 . كم��ا أن الجم��اهير]���1

�kتقبل بسهولة نسبية أك��بر المش�اركة ف�ي النش��طة النض��الية ال��تي 
 تك��ون ذات ط��ابع حزب��ي. أم��ا النش��طة النض��الية ال��تي تتح��وTل إل��ى
 طق���وس لتمجي���د ح���زب م�ح���د<د، أو لتعظيم���ه، أو لتقديس���ه، ف���إن

الجماهير تنفر منها، ول تقبل العودة إليها مرة أخرى.
 ولكي تكون مشاركة الجماهير ف��ي الم�ظ��اهرة قوي��eة أو فعeال��ة،

[��Iيجب على كل مناضل مشارك ف��ي المظ��اهرة ��k���!�
���[�1��
�&����	
�?	���f�	
�l��)+�m���	���n���N	
�?	���f��l��)+�T2��o�I��D�

p"+��#/�����_���"/�����p/Z5/��Q�>	
 . الهدف ه��و ت�مNت���ع الش��عب
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 بالحرية، وبالكرامة، وبالعدالة، وبالديمقراطية، وبالش<غل، وبالت<نميeة.

���p��������qأما الحزب، j����K�2�����P����E�m�	��V���1�D�gZK�r��

��Y��Y��)�Y��(�#���Eمن بي��ن العدي��د م��ن الوس��ائل النض��الية  
الم�تكاملة.

 وهذا الطرح ليس ضد< الحزاب، ول يدعو إل��ى إلغ��اء دوره��ا.
 على عكس ذلك الظن، فإن الحزاب الت<قد<مية، بقدر ما تعمل بروح
 مNرLن�ة، دون الس��قوط ف��ي المنط��ق الحزب��ي الض��eيeق، تص��بح الجم��اهير
 ميeالة أكثر إلى تقدير هذه الحزاب، أو إل��ى احترامه��ا، أو تبن<يه��ا، أو
 النخراط فيها. فتتقوTى هذه الحزاب الت<قدمية، ويصبح دورها أك��ثر

فعالية في المجتمع. 
     

s8 ش����ك�لUيمك����ن أحيان����ا أن ت,R-�
������[
�/������G5	�
F�E�G$�	
  فترة ضعف. وقد تحاول قوى القمع استغلل ه��ذا ال��وقت

 الخاص لتمنع المظاهرة بالقوة. فتلجأ قوى القمع إل��ى الهج��وم عل��ى
 المتظاهرين، وإلى تفريقهم بطريق�ة عنيف�ة، وتض�ربهم ب��الهراوات، أو
 تUطاردهم عبر الشوارع، أو تعتقل مؤقت�ا بعض المناض��لين الب��ارزين

لضربهم، أو لترهيبهم. 
 ولتلفي فشل المظاهرة في مثل هذه الحالت، نUحNض��eر ق�بvلKي��eا
 المظاهرة لكي تسلك الساليب الت<الية : (أ) يجب عل��ى المتظ��اهرين
 أن يحرصوا على أن يلتقوا في مكان انطلق المظاهرة، وف��ي ال��وقت

  ع��دد عناص��ر ق��وى القم��ع/�+�
)��;���,�/������الدقيق الم�حد<د لها، 
 الم�رتقبة. (ب) يجب على المتظاهرين أن يحرصوا على أن يأتوا إلى

 ، وعبر شوارع متع��د<دة.������i�V<"(;�مكان انطلق المظاهرة 
 (ت) حينما تحاول ق��وى القم��ع تفري��ق المتظ��اهرين ب��القوة، يح��رص

 . ويح��رص الم�تظ��اهرون+���3V��;��Q�t�"��N��Wالمتظ��اهرون عل��ى 
��pعلى (���%$��1������[���F�E���G�	
�1������2��T�&]	
 . ويحرص��ون

F���K��F��]��D��������Y��"على �����+����I���o�l)+�T�&]	
 . )ث(


�u]����ويق���وم المتظ���اهرون (�����D�5/ف���ي س���احة الت<ظ���اهر، ودون  
 م�غادرتها. (ج) إذا برزت عناصر بوليسية تتميeز بLع�دJو�انيeتها، تUط�وTقها
 جماعة كبيرة من المناضلين، فتخاف هذه العناص��ر البوليس��ية عل��ى
 نفس��ها، وتنق��ص م��ن ع���دJو�انKيeتها. (ح) ك�ل<م��ا أحس��eت عناص��ر ق��وى
 القمع بأنه��ا جماع��ة ك��ثيرة الع��دد، ومتماس��كة، فإنه��ا تش��عر ب��القوة.
eة، والعن��ف. وعن��دما تح��سTفتميل إلى الهجوم، وإل��ى اس��تعمال الق��و 
 عناصر قوى القمع بأن عددها يNقKلe عن عدد الم�تظاهرين، أو عندما
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 تUح���Kسe أنه���ا م�ش���ت<تة، أو محاص���رة م���ن ط���رف ع���دد ك���بير م���ن
 المتظ��اهرين، فإنه��ا تش��عر بالض��عف، أو ب��الخوف، وتمي��ل ف��ي ه��ذه
 الحالة إلى السeكينة، أو الم�هادنة. فل ت��تراجع ق��وى القم��ع إل حينم��ا
 ترى أن المتظاهرين يتفوTقون عليهم بالعدد، وبالتنظيم، وبالعزيم��ة،

وبالصرار على التظاهر. 

v8قد يحدث أحيانا أن قوى القمع تع��رف أخب��ارا ك��ثيرة 
 عن الم�ظاهرة، قبل وقوعها. وقد تUعلن منعها. فتحضر قب��ل الموع��د
 الم�حNد<د إلى مكان المظاهرة، وتاتي بقوات م�تنوTعة، كثيرة، وم�جه��eزة.
 وتمن��ع انطلق المظ��اهرة. وتلج��أ إل��ى تفري��ق الم�تظ��اهرين ب��القوة،
 ف�تUهاجم المتظاهرين، وتUش�ت<ت جماعاتهم، وتلحقه��م حيثم��ا تجمeع��وا
 ف��ي الش��وارع الم�ج��اورة، وتض��ربهم ب��الهراوات، وتUص��يب م�تظ��اهرين
 م�تعد<دين بLجروح، أو بLك�س�ور. وتعتقل آخرين. وق��د يس��تغرب الك��ثير


	&���Fم��ن الحاض���رين والم�راق���بين م���ن �_`���E�l���	q�����	��	
�T���#	�
�h�;$�	
. وقد يدينون أساليب البطش، أو القمع، أو القهر. 

 وح��تى ف��ي مث��ل ه��ذه الحال��ة ال��تي ت�من��ع فيه��ا ق��وى القم��ع
 المظاهرة من النطلق، فإن المظاهرة ل تUع��Nد< بالض��رورة فاش��لة، أو


	�&��+�����;���?مض��يعة لل��وقت. لم��اذا ؟ لن ��E���G"	
����	��5��
w��	��)	�����&	
����]-	
  ولن لجوء الدولة إلى استعمال أس��اليب

 قمعية غير م�تكافئة مع الحركات النضالية السeلمية يNك¡شKف الطبيع��ة
 الستبدادية لهذه الدولة. ولن منع الشعب من حق<ه في التظاهر، أو
 حرم��انه م��ن حق<��ه ف��ي التع��بير ع��ن آراءه، يفض��ح أن ه��ذا النظ��ام
 السياسي القائم ي�مارس إرهاب الدولة على الشعب ! فك��ل مظ��اهرة
 مقموع��ة تUع��د نقط��ة س��لبية للدول��ة. وه��ذا مكس��ب إيج��الي ي�ع��د< ف��ي

صالح الحركات الن<ضالية. 
 زيادة على ذلك، ف��إن الج��راءات ال��تي تتخ��ذها الدول��ة لقم��ع
 المظاهرات، تUكWل<فها كثير�ا من المجه��ودات، والمت��اعب، والنفق��ات،
 والوقت، والم�عد<ات. فهذا القمع ي�رهق الدولة، وي�نهكها، ثم ي�ضعفها.
 بالضافة إلى أن سمعة الدولة على الصعيد العالمي تص��بح م�ش��وTهة،

ومقرونة بالستبداد. 
 واعتبار�ا لهذه الرeو£ية، نقول أنه، رغم تعرeض المظاهرة للقم��ع
 أو للمنع، يجب على المناضلين أن يس��تمرeوا ف��ي مح��اولت تنظي��م
 م�ظاهرات أخرى م�توالية، وم�تواصلة، حتى يحق<قوا مجمل مطامحهم

النضالية. 
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x8ظ��اهرة جماهيري��ة، يج��ب� أثناء كل حركة نضالية، أو م

 على المناضلين أن يت��ذك�روا أن ه�ذه الجم��اهير (الم�ش�اركة ف�ي ه��ذا
  ف���ي�iL�����6;6"6$، �$<"(;����النض���ال)، تتك���وTن م���ن فئات اجتماعي���ة 

  ف���ي ق�ن�اعNاتKه���ا، وف���ي��<"(���B ف���ي وعيه���ا، و�"�����]Zمص���الحها، و
eر��Nاس��تعداداتها النض��الية. فل يص��ح أن يح��اول بع��ض المناض��لين ج 
 هذه الجماهير إل��ى رف��ع ش��عارات م��ن مس��توى مرتف��ع ج��دا، أو إل��ى
 خوض أفع��ال نض��الية جذري��ة، تتج��اوز قناع��ات ه��ذه الجم��اهير، أو

تفوق استعداداتها النضالية في المرحلة الراهنة. 
 م��ن الحس��ن أن يس��ير المناض��لون حس��ب ق��UدUرات الفئات
 الجماهيرية القل استعدادا للتضحية، مع الحرص في كل فترة على
r��1�(������%	�]$�����[��1�(����y���N���y���o����E����#	
�_`E�9z'K�
����� 	
��������]��{��W���&"$��|�"��{�����5��T���&��^
�l��)+��c9���'{6�. 

  أي!ونUعبeر عن هذه الفكرة بالقول التالي : «سKير�وا بLخUط�ى ضKعNافKك�م» 
 ل تمش��Uوا بLا¦يق���اع يك��ون أس��رع، أو أك��بر، م��ن خط��وات الجم��اهير
 العادي��ة، أو الق��ل اس��تعدادا للنض��ال. وبع��د انخ��راط الجم��اهير ف��ي
 أس���لوب نض���الي أوTل���ي أو ابت���دائي، يمك���ن للمناض���لين أن يعمل���وا

����S{ت��دريجيا عل��ى تش��جيع هت��ه الجم��ااهير عل��ى الت©ج��Nر¨ؤ عل��ى 
_`��E�2��+���+���f��n��{K�~��	j�����H���6&6����D���������D��ik������

��E����#	
 ، وف��ي ارتب��اط بتزاي��د اس��تعداداتها لنض��ال م��ن مس��توى
أعلى. 

 أم��eا إذا ح��اول بع��ض المناض��لين رف��ع ش��عارات جذري��ة، أو
 حاولوا فرض مستوى نضالي م�رتف��ع، يف��وق الس��تعدادات النض��الية
 الحالي��ة للجم��اهير، ف��إن ه��ذه الجم��اهير س��وف ته��رب م��ن ه��ؤلء
 المناض��لين، وس��وف ت�بvت�ع��Kد ع��ن ذل��ك النض��ال، وق��د تعت��بر ه��ذه
 الجماهير أن هؤلء المناضلين يNنJقUصهم الن�ضvج السeياسي، ويمكن أن
 تUحKسe هذه الجماهير بأن هؤلء المناضلين يريدون الت<لعب بها، أو

أنهم يريدون أن يNز�ج¨وا بها في مغامرة غير محسوبة العواقب. 

 بغض النظر عن مس��توى ج��NوVدة ه��ذا الح��زب أو ذاك،�8
������1
	� ���b(��يوج��د عل��ى العم��وم ���+�� .��<
�c��� 	
  يتمت��ع

��F�����Kب���f> س��اعده عل��ىUة، تNيمKل��Nوس ����n��[�&������!����#��
��)b� �	
����F�[
Z"$��
(
�+�����Kأو من المتعاطفين، أو من�� ، 
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 الجم��اهير. ف�ي�قنعه��ا (ذل��ك الن��وع الول م��ن المناض��لين) بس��هولة
 نسبية على النخراط في حركات نضالية م�و�حeدة، وم�ت�زNايLدة التساع.


	�����2أم��eا �c��� 	
  م��ن المناض��لين ف�يتمي��eز بض��عف مه��ارته
 السياسية، أو بكون نضجه السياسي ابت��دائيا. ف��تراه يرتك��ب أخط��اء
 سياسية م�توالية، مثل عبر التعالي على الجم��اهير، أو ع��بر الطم��وح
 إل��ى بن��اء ز�ع��NامKيeته الشخص��ية، أو ع��بر محاول��ة جن��ي ف��وائد مادeي��ة
 خاص��ة، أو ع��بر تص��فية حس��ابات ذاتي��ة، أو ع��بر ا¦ت<ه��Nام مناض��لين
 آخرين باتهامات كاذبة أو م�بالغ فيه��ا، أو ع��بر ت�جvرLي��ح ع�واطفهم، أو
عبر إقصائهم، أو عبر إهانتهم، أو عبر محاولة خKداعهم، إلى آخره. 

��<
�c� 	
  من المناضلين تكون له فعالية سياسية ونضالية

	�����2ناجحة، ويكون م�فيد�ا للحركة النض��الية العام��eة، بينم��ا �c��� 	
�

 م��ن المناض��لين يبق��ى يتخب��ط ف��ي ص��عوبات متع��ددة، أو ف��ي عزل��ة
نسبية، ويتسبeب في أضرار تUضعف الحركة النضالية العامeة. 

 وعل��ى خلف بع��ض العتق��ادات، ف��إن جم��اهير الش��عب ل
 تقب��ل م��ن أي مناض��ل، أو ح��زب، أو ح��KرNاك سياس��ي، أن يخ��الف
 المب��اديء الن<بيل��ة، أو أن يتع��ارض م��ع الخلق الحمي��دة، أو م��ع

�القوانين العادLلة. ف���"��Y�/�p��{; 	�?���{[�gZK����Ib� ��I��
p"R+�2���,�;H 	
�����c
�*>	
�����9�*%	
�����g`�	
�����I$[�5H"	
�

���	Z$�	
���IN;	
��E�F����	�/�p	���1��[����E��#	�/ل��ذا يج��ب . 
 على ك��ل المناض��لين أن يNت�حNل<��وا بالس��تقامة، وبالص��KeدJق، وبالن<زاه��ة،
 وبالش���فافية، وبالن<ي���ة البNن<���اءة. أم���ا المناض���لين ال���ذين يس���محون
 لنفسهم باستعمال الم�ن��اورة، أو الخ��Kداع، أو الغ��شe، ف��إن الجم��اهير
 س���وف تUص���Nن<فUهم، آجل أم ع���اجل، ض���من لئح���ة الم�ت�خ�ل<في���ن، أو

المNنJب�وذLين، أو النتهازيين، أو الم�جرمين. 
  
 م��ن مص��لحة الش��عب أن يبق��ى الص��راع ض��د نظ��ام�8

 ، وأن ل يتحوTل إلى المج��ال
	}9*(@�*2استبدادي في المجال السياسي 
vت��NعKمUهولة ال��تي قeسل<ح، أو العسكري. (ت�ذ�ك�ر مثل الس� العنيف، أو الم

  ف��ي المغ��رب.1973به��ا الحرك��ات النض��الية الم�س��ل<حة خلل س��نة 
 وتذك�ر أيضا الخسائر الكبيرة في الرواح، وفي البنيات الت<حتية، التي

 ، وت��ذكر النت��ائج2012 و 2011حدثت في تجربة ليبيا خلل سنتي 
 ] في ليبيا. وق���ارLن أيض��ا بي��نOTANالم�عق<دة لتدخل حلف "الناتو" [

 ع�دد القتل��ى ف�ي ث��ورة ت��ونس ومص�ر الس��eلميتين [بض��عة عش��رات]،
 ألف]). 100وبين عدد القتلى في ثورة سوريا [أكثر من 
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 أحس��ن طريق��ة لمقاوم��ة الس��تبداد السياس��ي، ه��ي خ��وض
����;� +�������r����9��)��Y�ik����� ،�����F���[
Z"��
�(
���+��Te9]�A��

���/�""$��
��Vo�����!�/�Y���W��������R[�h�IQ
�"������E��#	
�
�&��{'[�l"��K������]"��{$�	
�W���G 	
�dI��'5@ '[�l"��Kمثلم��ا ح��دث ف��ي)  

 ، أو في تونس، أو ف��ي مص��ر،1971إيران خلل حكم الش<اه في سنة 
 ). عل��ى المتظ��اهرين والم�حتجي��ن أن2011أو في ليبي��ا، خلل س��نة 

 يNمvت�نKع����وا ع���ن اس���تعمال الحKج���ارة، أو الس���eكاكين، أو الت<ك¡س���Kير، أو
�0
	� ��2����Bالحراق، أو أي��ة أس��لحة أخ��رى. و�����A�����+����I��D�

��E��#	
��9�&/��V ��g�V����V	��ة، فتصبح تلك الجماع��ة�eالعادي  
 معزول��ة، ويس��هل عل��ى الدول��ة الس��تبدادية أن تUط�وTقه��ا، وأن ترك���ز
 عليه��ا قKواه��ا القمعي��ة، أو العس��كرية، لك��ي تس��حقها، باس��م ''حف��ظ
 الم��ن''، أو باس��م "مكافح��ة العن��ف الخ��ارج ع��ن الق��انون"، أو باس��م
 "مواجه��ة الره��اب". (ت��ذك�ر أن الح�ك���ام المس��تبد<ين أمث��ال الحس��ن

اللهالثاني في المغرب،  عبد  وعلي  ليبيا،  في  القذافي   وم�عNمeر  
 صالح في اليمن، وبشار السد في سوريا، كانوا كل<هم يNد<عون زUور�ا أن
 الجم��اهير المتظ��اهرة م�حرeك��ة م��ن ط��رف تنظيم��ات إرهابي��ة، أو

ت�خJريبيeة، وذلك بهدف تبرير قمعها بالجيش، وبالسeلح). 
 

7�8���)9{	
��[��E��#	
�ik��H 	
���	����2���9{	
 ، هو

	 W����Gأن ه���ذا الش���كل م���ن النض���الت (غي���ر العنيف���ة) �!��� �[�

����&	
�|�&	
�����"Y
��[�]�����r(
�]"Yk
 ، أو العس��كرية (أي
 العنيفة)، التي يتوف<ر عليها. فيصبح هذا النظ��ام الس��تبدادي ح��ائرا،
 ضعيفا، وتصبح ق��واه القمعي��ة أو العس��كرية بل منفع��ة. ويص��بح ه��ذا
 النظام الستبدادي غير قادرا على الس��تمرار ف��ي ف��رض إرادت��ه، أو

تمرير أكاذيبه. 
 وفي حالة إذا ما أصرe النظام السياس��ي الق��ائم عل��ى ض��رب أو
 تعني���ف الم�تظ���اهرين الس���eلميeين بق���واه القمعي���ة، رغ���م تمس���eكهم
 بأساليب نضالية س��لميeة، ف��إن ه��ذا النظ��ام يفض��ح ف��ي ه��ذه الحال��ة
 عدم تقيeده بالقوانين، وي�بيeن أنه يسيء استعمال السeلطة، وي�بالغ ف��ي
 استعمال القوة، ويكشف استهتاره بحقوق النس��ان، ويب��دي للعي��ان
 ع��دم ال��تزامه بقواع��د الديمقراطي��ة، ول يح��ترم ح��ق الجم��اهير ف��ي
 الت<ع��بير والت<ظ��اهر، وي�ش��وTه س��معته عل��ى الص��عيد الع��المي، وي��دفع
 أعداد�ا م�تزايدة من جماهير الشعب إلى استنكار تصرفاته الهمجي��ة،
 وإل���ى التندي���د بأس���اليبه الس���تبدادية. فيحظ���ى ف���ي ه���ذه الحال���ة
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 المتظاهرون والمناضلون بتعاطف الش��عب، ويحص��لون عل��ى دعم��ه
لهم.  

 
 ما العمل إذا ا°صNر¯ نظام سياسي استبدادي عل��ى قم��ع778

المظاهرات الجماهيرية السeلمية بوسائل عنيفة أو عسكرية ؟ 
k�� يجب ،(����$��B�� �/�B �	
��V/�#��2�Rخلل أك��بر� ، 

 م�دة م�مvكKنة. وهذا أمر م�مكن، ولو أنه صعب النجاز، وقد ل يNت�حمeله
 بع��ض المناض��لين الم�فJرLطي��ن ف��ي الحم��اس، أو ال��ذين يس��تعملون

العواطف أكثر مKمeا يستعملون العقل. 
  ك��ل	"}��#�I، يلزم إتخاذ جمي��ع الحتياط��ات اللزم��ة �����

 عملية قمعي��ة عنيف��ة، بالص��ورة، وبالص��وت، وبالش��هود. (وم��ن هن��ا
 تبرز أهميeة تصوير نضالت ومظاهرات الجماهير باللت الم�ص��وTرة


الرeقمية، سواء� كانت كاميرات علنية أم خ�فKي��eة). ويج��ب `��E�?�����
!�&	
  فور�ا على شبكة النترنيت، على الصعيدين الوطني والع��المي.

 الش��يء ال��ذي ي�س��هeل تع��اطف ال��رأي الع��ام ال��د<و�لKي م��ع الش��عب
الم�نتفض.

 ، يج��ب إب��داع أش��كال نض��الية، مباش��رة وغي��ر مباش��رة،��	��
  الوام��ر القمعي��ة، أو+�����W ;���`لح��ثe أف��راد الق��وى القمعي��ة عل��ى 

  ع��ن
��N�k&�, م��ع المتظ��اهرين، أو عل��ى 
	"Bh����Hتش��جيعها عل��ى 
  بصفوف الشعب الثائر. وهذا أيض��ا
^	"�5,القوى القمعية، بهدف 

أمر م�مكن، ولو أنه بطيء، و�صNعvب الت<حقيق. 
��/
�  والستمرار في التظ��اهر الس��eلمي، رغ��م
	��f)، ينبغي 

 ك��ل المKح��Nن، لن اس��تمرار المظ��اهرات والحتجاج��ات الس��eلمية ه��و
 الذي ي�سNرeع عملية إضعاف النظام الس��تبدادي، ويقل<��ص ش��رعيته،

وي�عمeق تناقضاته الداخلية، ويجبره على التراجع. 
     
7O8 ن<��ت نظ��ام اس��تبدادي ف��يNل<ب أو ت�عNما العمل إذا ت�ص 

 رفضه لمط��الب الجم��اهير الحاش��دة المتظ��اهرة ؟ ف��ي ه��ذه الحال��ة،
 ، خلل أسابيع، أو ش��هور��V"��.]:�6��2����f��1يكفي هذه الجماهير 

 ، أو في ت��ونس، أو1971م�توالية (مثلما حدث في إيران خلل سنة 
 ، ث���م خلل س���نة2011مص���ر، أو اليم���ن، أو س���وريا، خلل س���نة 

��1). ف��ي حال��ة مث��ل ه��ذا الت<عن<��ت، يج��ب عل��ى الجم��اهير 2012
���)��9{	
����V�
�E�G��I��*Q
�A�.والحاش��دة، لك��ي ته��زم ه��ذا النظ��ام ، 

 عليها أن تخوض الضراب العام، أو العKص��يان الم��دني، أو المتن��اع
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 ع��ن أداء الض��رائب، أو م��ا ش��ابه ذل��ك. لن��ه، بق��در م��ا ت�ت�و�اص��Nل
��������;&���iالمظاهرات الشعبية، السلمية، والحNاشKدة، بق��در م��ا "��

���	��	
�FZV���IH-�"����W�G 	
�
`Eوتض��عف فعاليته��ا، وتنفض��ح ، 

	%�������uأكاذيبها، و�ت�ت�و�ق<ف آلياتها، و��E�u�{S�3H>'�6"6و� ،����V ��

�V"�+���oج��برة عل��ى تق��ديم تن��ازلت، أو يص��بح� ، فتUص��بح الدول��ة م
رئيسها مجبرا على تقديم الستقالة، أو على الرeحيل، أو الفKرار. 

�على المتظاهرين أن يكونوا مستعدين  8\7
��"Y�	في  
��L	��6تنظيم المظاهرات ضد< الفساد، أو ضد< الستبداد، بدون توقف، 

 تعرeض المتظاهرون للمنع، أو للضرب، أو للعتقال بأعداد م�تزايدة
  في إيران، إبان المظاهرات المطالبة1971وكبيرة. (مثل، في سنة 

 بإسقاط نظام شاه إيران، كانت الجماهير تستمر يوميا ف��ي التظ��اهر
 السeلمي، بالرغم من أن البوليس كان يعتقل ف��ي ك��ل ي��وم المئات أو
 اللف من المتظاهرين. وفي  النهاية، ورغم اعتق��ال أزي��د م��ن م�ائة
 ألف م�واطنين، وأمام زخ��م المظ��اهرات واس��تمراريتها، أض��طرe ش��اه

إيران إلى الهرب من البلد). 
 ويج��ب عل��ى المتظ��اهرين أن يت��ذك�روا أن��ه، س��Nو�اء�ا س��محت
 الدول���ة له���م بالتظ���اهر، أم أن الدول���ة أجهض���ت المظ���اهرات، أو


T����o������uمنعته��ا، أو قمعته��ا، ف��إن (����{>��FH�]"��{$�	
����	��	
�
����u���������F���D ب��ل ،�[�E���G"�	
����������D�����{>� وذل��ك ،R���

 على مستوى ثقة المس��تثمرين ف��ي اس��تقرار البلد، أو عل��ى مس��توى
 نشاط السياحة، أو الب�ورvصNة، أو على مستوى سمعة الدول��ة، أو عل��ى
 مس��توى ص��ورتها العالمي��ة، أو عل��ى مس��توى ش��رعيتها، ف��ي مج��ال
 الديمقراطية، أو في ميدان حقوق النسان، إلى آخ��ره. ف�ك�ل<م��ا وقع��ت
 مظ��اهرة سياس��ية، أو كلم��ا قUمKع��Nت ه��ذه المظ��اهرة، ف��إن ش��رعية


]�Fالنظام السياسي القائم Z"���-6&A���&;� .
 

7a8 م أعداد كبيرة م��ن الم��واطنين عل��ىLدJقUعندما ت������
1���H"	
  مع أجه��زة النظ��ام الس��تبدادي الق��ائم، ف��ي أي مج��ال م��ن

  أك��ثر ف��أكثر،]��Bمجالت النشطة الم�جتمعية، فإن هذا النظام 
إلى أن يزول. 

 
7s8أحسن ما ينبغي فعله تجاه القوى العس��كرية، أو تج��اه 

 الق��وى القمعي��ة، التابع��ة لنظ��ام اس��تبدادي، لي��س ه��و ت�ح��Nد<يها، أو
�)���!�+ �q��E���Q	��lالت<ص��ادم معه��ا، أو الهج��وم عليه��ا، وإنم��ا ه��و 
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n���N	
�!����Bh����"	
 ،���b�B�� �	
�����"��Y
�W���+�l��)+����VH�'K��
�[�E�G"�	
 ، ودNعvوتها إل��ى ع��دم اس��تعمال الس��لح ض��د الم�حتجي��ن

 السeلميeين. وهذا المر يكون طبع�ا في البداي��ة ص��عب التحقي��ق. لك��ن
يلزم أن نستمرe في م�حاولة إنجازه. 

 وأقلe شيء ينبغي فعل��ه، ه��و تش��جيع عناص��ر الق��وى القمعي��ة

����عل��ى �<
���]��-��2�������	�9���������1����  ال��تي تتلق<اه��ا م��ن���1


	&���!�����f��1	3V5رؤسائها. الهدف هو �i
����(
������m��5$[�1��
�)��b� $�	
�|���&	
�n������l��	qولي��س إل��ى ج��انب النظ��ام������� ، 

الم�ستبد.

7v8اس���تمرار مظ���اهرات الم����واطنين الحاش���دة، وغي����ر 
 العنيفة، وت�و�اص�ل الحتجاجات، والعتصامات، ورفض التعاون م��ع
 مؤسسات الدولة، ث��م الض��راب الع��ام، والعص��يان الم��دني، ورف��ض

�أداء الضرائب، هي من بين �� 	
�n�	�Y� لمي الكثرe���9 الس�	�6'���
 ضد الس��تبداد السياس��ي (وإن ك��انت غي��ر الوحي��دة). إنه��ا أس��اليب
 تستطيع خلق حركة ديناميكية تUؤدeي في آخر المط��اف إل��ى الطاح��ة

بنظام دكتاتوري. 

7x8أن ينحصر النضال ضد نظام استبدادي فقط eل يصح 
����9YL�A!في مجال محاولة إسقاطه. بل ينبغي، ف��ي نف��س ال��وقت، أن 

=
�E� 2 هذا النضال لكي يش��مل مه��ام��Y��Y�W���G��m��Y������V��
I[���/�����[���2��h
 ، ع��بر إش��اعة قKي��Nم وممارس��ات م��ن ن��وع)]�&�

 جديد داخل صفوف الش��عب، وذل��ك لك��ي ل تنبث��ق الدكتاتوري��ة م��ن
 جديد من بين ص��فوف المناض��لين الق��Uدامى ال��ذين س��وف يص��بحون

مسئولين في النظام السياسي البديل. 


_ينبغ���ي عل���ى الش���عب 7�8�����l���)+������u
(������"�[�1��
�����
H`	
 . أم��ا الت��دخلت الجنبي��ة، أو المس��اعدات الخارجي��ة، أو

 النقلب العس��كري، ف��إن ه��ذه الس��اليب تعج��ز عل��ى العم��وم ع��ن
 الطاحة بنظام م�ستبد، أو تعجز عن تشييد نظام سياسي ديمقراطي

المشاكل  eحل على  ت�قJدLر  أن  دون  جديدة،  مشاكل  تخلق  إنها   بديل. 
القديمة. 

 يج��ب أن نUعNل<��م الجم��اهير أن أي مطل��ب م��ن بي��ن7�8

��p +�tطموحاتها، (�
jq�kq��&5"[�1�����[�k،باس��تماتة قوي��ة  
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�+�(����E�t`_وم�تواص��لة. ول يمك��ن أن يتحق��ق أي مطل��ب jq��kq�
p&�&5��l)+��V{;��2E���E��#	
 . وب��دل م��ن الس��تمرار اللنه��ائي

 في مطالبة الدولة القائمة بتحقيق مطلب ما، ينبغي عل��ى الجم��اهير
�V��{;��2��E����H&5��2���	��V{;��3HG ��1م��ا تطم��ح إلي��ه. ول يق��در�  

على السeهر على إنجاز أهداف الثورة الش<عبية سوى الش<عب نفسه. 
 

O�8إنجاز ثورة، أو تغيير نظام سياسي ما، ل ينحص��ر ف��ي 
 تغيير الشخاص الموجودين على رأس الدولة القائمة، وإنم��ا ينبغ��ي

���	��	
�i��������I��D������%��I��N[�2�	�H�"�[�1ن��ات�Tوك��ل مكو ، 
 المجتم��ع، وف��ي جمي��ع المي��ادين، وعل��ى جمي��ع الص��عدة، بم��ا فيه��ا
 تغيي��ر الفك��ار الش<��ائعة وس��ط الش��عب، وتغيي��ر القKي��Nم، والخلق،
 والع��ادات، والت<ص��رeفات، والس̈��لUوكWات، والمؤسeس��ات، والعلق��ات،

والقوانين، إلى آخره. 

O78ما هي القوة القادرة على إسقاط نظام سياسي مس��تبد 
 ؟ أية قوة، ومهما كانت، سواء ك��انت إقليم���ا، أو حزب���ا، أو جماع��ة،
 أو حتى تحالف�ا حزبيا، أو جيشا، أو أية هيئة أخرى مشابهة، فإنها ل


	�����9f�تستطيع أن تطيح بنظام سياسي مستبد. ���u�H�	
�n�N	
�
����"#�	
�p�������I�/��3HG $�	
��2+
�	
 ، وبكل ق��واه السياس��ية

 التقدمية، هو وحده القادر على النض��ال ح��تى إس��قاط نظ��ام سياس��ي
استبدادي وتعويضه بنظام آخر. 

 
 تلك هي أبرز القواعد، أو القوانين، ال��تي تUح��د<د حظ��وظ نج��اح

الم�ظاهرة الجماهيرية الحاشدة.

 1                    عبد الرحمان النوضة
).2011 ماي 19(وحرeرت الصيغة الولى لهذا المقال بالدار البيضاء، في 

 عبد الرحمان النوضة : مهندس، كاتب، معتقل سياسي سابق، محكوم بالسجن المؤبد، بتهمة 1
  سنة في السجن تحت حكم الملك الحسن الثاني.  وقد سبق ل44ه أن18المس بأمن النظام الملكي، قضى 

. 1973نشر كراس : "كيف نتجاوز القمع"، الذي أصدرته منظمة "إلى المام"، في المغرب، في سنة 
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