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تصميم المقال :
  ف��براير" ؟ و م��ا20- كي��ف انطلق��ت "حرك��ة 1

هو أصلها ؟ 
 فبراير" ؟20- ما هي طبيعة "حركة 2
 20- م�����ن ه�����و مؤه�����ل لمس�����اندة "حرك�����ة 3
فبراير" ؟ 
 20- م���ا ه���و المنط���ق ال���ذي يحك���م "حرك���ة 4
فبراير" ؟ 
 20- كي��ف نعال��ج التناقض��ات داخ��ل "حرك��ة 5
 فبراير" ؟

    فبراير" ؟ و ما  20  كيف انطلقت "حركة - 1
هو أصلها ؟

  ف��براير" ف��ي المغ��رب ف��ي20إنطلق��ت "حرك��ة 
 ، تحت تأثير الثورة الجارية في تونس، وف��ي2011سنة 

 مص��ر. وكلم��ا نس��ينا، أو رفض��نا، اعتب��ار ه��ذا ال��ترابط،
 فإننا سنسقط في خطأ سياس�ي. المناض��لون ال�ذين ب��ادروا

  فبراير" بالمغرب (في بداية س�نة20إلى إشعال "حركة 
 )، ك��انوا يطمح��ون إل��ى إش��عال حرك��ة ثوري��ة ف��ي2011

 المغ��رب، يك��ون ه��دفها ه��و خل��ق ث��ورة مش��ابهة لث��ورتي
تونس ومصر. 

 ث���م ج���اءت فيم���ا بع���د ث���ورات اليم���ن، وليبي���ا،
 والبحري���ن، وس���وريا، لتؤك���د ان���دلع ظ���اهرة مجتمعي���ة
 جدي���دة، وفري���دة م���ن نوعه���ا، تش���مل مجم���ل النظم���ة
 السياس��ية المتواج��دة ف��ي الع��الم العرب��ي، أو ف��ي ش��مال
 إفريقي�ا والش��رق  الوس�ط. لن ه�ذه النظم�ة مبني�ة، ف�ي
 غالبيته�ا، عل�ى أس�اس الس�تبداد والفس�اد، وعل�ى التبعي�ة
 للمبريالي��ة. ولنه��ا تتش��ابه ف��ي ع��دد م��ن خصائص��ها.
 ف��أثبتت ه��ذه الظ��اهرة أن الث��ورة المجتمعي��ة ال��تي ك��انت
 تعت��بر مس��تحيلة، خلل العق��ود الماض��ية المتوالي��ة، ف��ي
 بل����دان الع����الم العرب����ي، أص����بحت الي����وم ممكن����ة. وأن
شروطها غدت ناضجة نسبيا، حسب كل مجتمع محدد. 

  ف���براير" ه���ي إذن حرك���ة ثوري���ة،20"حرك���ة 
 وليس����ت حرك����ة ديني����ة، أو طائفي����ة، أو إص����لحية، أو
 احتجاجي�ة، أو مطلبي�ة. ويلزمن��ا أن نص�ون ه�ذا الج�وهر

الثوري فيها.

   فبراير" ؟  20  ما هي طبيعة "حركة - 2

  ف��براير"20يل��زم أن يك��ون تص��ورنا ل"حرك��ة 
 واض���حا ودقيق���ا. فم���ا ه���ي إذن طبيعته���ا، أو نوعيته���ا ؟

 20المراق��ب الموض��وعي يمك��ن أن يلح��ظ أن "حرك��ة 
 ف���براير" ليس���ت حرك���ة ثقافي���ة، وليس���ت حرك���ة ديني���ة،
 وليست حركة نقابية، وليس�ت حرك�ة طائفي�ة، ول حرك�ة

 حركةمطلبية، ول حركة حزبية. بل هي، في جوهرها، 
نضال جماهيري مشترك وثوري.

 النزاهة الفكرية، وكذلك الدقة العلمية، تفرض��ان
  ف�براير" ب�المغرب، وك�ذلك20بأن نعترف ب�أن "حرك�ة 

 مثيلته��ا ف��ي بل��دان عربي��ة أخ��رى، ه��ي حرك��ة ثوري��ة
 جديدة، بل هي فري�دة م�ن نوعه�ا. حي�ث ل�م نع�رف م�ثيل
 لها في تاريخنا الحديث. والغريب في المر، هو أن ه��ذه

  ف�براير") جدي�دة20الثورات العربية (بم�ا فيه�ا "حرك�ة 
 ف�ي نوعيته�ا، إل�ى درج�ة أن غالبي�ة الحكوم�ات العربي�ة،
 أو الدول العربية، ب�ل وح��تى الق�وى المبريالي�ة، وك��ذلك
 الكثير من الح�زاب السياس�ية القائم�ة داخ�ل ه�ذه البل�دان
 العربية، فوجئت بها، ولم تعرف في البداية كيف تتعامل

معها.
  ف��براير" ب��المغرب،20م��ن الكي��د أن "حرك��ة 

 وكذلك الثورات الخرى في تونس، ومصر، إلى آخره،
 ل��م تن��زل م��ن الس��ماء دفع��ة واح��دة، ب��ل ه��ي كله��ا نتيج��ة
 موض���وعية لنض���الت س���ابقة، ولتراكم���ات مجتمعي���ة،

كثيرة، ومتنوعة، ومعقدة. 
  ف���براير" ك���ثيرة. لك���ن20 خص���ائص "حرك���ة 

 حركة نض@ال جم@اهير مش@تركميزتها الساسية هي أنها 
 ، يهدف إلى إسقاط نظام الفساد والستبداد. وهذهوثوري

  ال��ذي يحك��م عمله��ا،المنط@@قالمي��زة الساس��ية تؤك��د أن 
  النض��ال الحزب��ي الض��يق، ولي��س ه��ومنط@@قلي��س ه��و 

  النض��ال ألمطل��بي، أو الص��لحي، أو ال��ديني، أومنط@@ق
 منط@@ق النض@@ال الجم@@اهيري المش@@تركالط��ائفي، ب��ل ه��و 

. والثوري

ه!ل لم$ساندة "حركة - 3 ؤ"    20  من هو م$
فبراير" ؟

  فبراير" ؟20لنتساءل : من يساند فعل "حركة 
ومن هو ضدها ؟ ومن يشارك عمليا فيها ؟

از من النظام القائم، وه��ي zنة ب}إ}يع و| zك  الحزاب الم{
  ف��براير" (مثل : "ح��زب20ك��ثيرة، تع��ارض "حرك��ة 
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 الص����الة والمعاص����رة"، و"ح����زب التجم����ع ال����وطني
 للح���رار"، و"ح���زب الحرك���ة الش���عبية"، إل���ى آخ���ره).

وكلها تتمنى موتها. 
 والح����زاب اليميني����ة الخ����رى، مث����ل "ح����زب
 العدال��ة والتنمي��ة" الس��لمي، و"ح��زب الس��تقلل"، و

 20"ح����زب التق����دم والش����تراكية"، ل تس����اند "حرك����ة 
فبراير"، بل تتمنى أن تزول نهائيا. 

 و "ح���زب التح���اد الش���تراكي"، ال���ذي يحت���ل
 20موقع��ا سياس��يا ف��ي الوس��ط، ف��إنه ل يس��اند "حرك��ة 

 فبراير"، ولو أن شبيبته تتعاطف م��ع ه�ذه الحرك�ة، دون
أن تشارك فيها بشكل واضح أو متواصل. 

ا "جماع�ة الع�دل والحس�ان" الس�لمية، فق�د  أم|�
  ف��براير". وك��انت20ش��اركت ف��ي البداي��ة ف��ي "حرك��ة 

ل جزءا هام�ا م�ن أعبائه�ا. لكنه�ا انس�حبت منه�ا ف�ي  تتحم|
 ، رغم أن أي هدف من أهداف "حرك�ة2011 نونبر 18
  ف��براير" ل��م يتحق��ق بع��د. فيظه��ر أن "جماع��ة الع��دل20

  ف��براير" إل إذا20والحس��ان" ل تش��ارك ف��ي "حرك��ة 
 كانت هذه الخيرة تخدم البرنام�ج، أو اله�داف الخاص��ة

ب "جماعة العدل والحسان". 
 20والح���زاب الوحي���دة ال���تي تس���اند "حرك���ة 

د| ���zف���براير"، أو تش���ارك فيه���ا، أو ت���دعمها، ول���و إل���ى ح 
 متواضع، هي أحزاب اليس��ار المغرب�ي. وه�ذه الح�زاب
 ه��ي التالي��ة : "الح��زب الش��تراكي الموح��د"، و "ح��زب
 الم����ؤتمر التح���ادي"، و "ح����زب  النه���ج"، و "ح����زب
 الطليع���ة"، بالض���افة إل���ى جماع���ات وتي���ارات أخ���رى
 ص��غيرة تتمي��ز بتوجهه��ا الث��وري. ف��أحزاب اليس��ار ه��ي
 الوحيدة التي تفك�ر مثلم�ا يفك�ر الش�باب ال�ذي يناض�ل ف�ي

  ف��براير"، وه��ي ك��ذلك الوحي��دة ال��تي تطم��ح20"حرك��ة 
 إلى تحقيق تغييرات مجتمعية ديمقراطية وثورية. ولي��س
 غريب���ا أن يك���ون المناض���لون ال���ذين يض���طلعون بمه���ام

ون ب��وقتهم20عملي��ة داخ��ل "حرك��ة  ح| ��zف��براير"، أو ي{ض  
 أو بجه�دهم فيه�ا، ينتم�ون ف�ي غ�البيتهم إل�ى ق�وى اليس�ار

الثوري. 
 أم���ا نقاب���ة "التح���اد المغرب���ي للش���غل"، ونقاب���ة
 "الكنفدرالي��ة الديمقراطي���ة لش��غل"، فإنه���ا تتع���اطف م��ع

  ف��براير"، لكنه��ا، إل��ى ح��د الن، ل تش��ارك20"حرك��ة 
فيها.

 والمواطن����ون (غي����ر المتحزب����ون)، المؤهل����ون
  ف��براير"، ه��م20لمس��اندة، أو للمش��اركة ف��ي، "حرك��ة 

 أولئك ال�����ذين يطمح�����ون إل�����ى إس�����قاط نظ�����ام الفس�����اد
 والس��تبداد، عل��ى غ��رار م��ا ج��رى ف��ي ت��ونس، أو ف��ي
 مص��ر. ومي��زة ه��ؤلء الم��واطنين ه��ي أنه��م ي��دركون أن
 هذا النظ�ام الق�ائم يتن�اقض ف�ي ج�وهره م�ع الديمقراطي�ة،

ول يستطيع تحقيق إصلحات ديمقراطية حقيقية. 
ط��zة zق�ر zم zأما المواطنون ال��ذين يؤمن��ون بإمكاني��ة د 
 ه�ذا النظ�ام، أو ال�ذين يقنع�ون بإقام�ة إص�لح ج�زئي ف�ي

 20ه���ذا النظ���ام الق���ائم، ف���إن مش���اركتهم ف���ي "حرك���ة 
 فبراير" تبق�ى غائب�ة، أو جزئي�ة، أو مؤقت�ة، أو مح�دودة،

 20أو متذبذب��ة. وق��د يس��تعملون أي خلف م��ع "حرك��ة 
 فبراير" للنسحاب منه�ا، أو ربم�ا ح�تى لمعارض�تها، أو

مواجهتها. 
 وعل�������ى خلف بع�������ض المناض�������لين (غي�������ر
ف{�ون أحيان�ا م�ن تك�اثر المناض�لين و| zخzتzحزبين) الذين يzت  الم{

بي��ن داخ��ل "حرك��ة  تzحز|   ف��براير"، يج��ب أن نك��ون20الم{
 واض��حين ودقيقي��ن ف��ي ال��دور ال��ذي يمك��ن أن يلعب��ه ك��ل
 ن�وع م�ن المناض�لين. فالموض�وعية تف�رض ب�أن نع�ترف
هم ف����ي غ����الب بي����ن يzن�ق{ص{���� تzحز|  أن المناض����لين غي����ر الم{
 الح������الت التك������وين السياس������ي، أو تنقص������هم الخ������برة
 التنظيمي���ة، أو النض���الية، أو تنقص���هم الس���تمرارية ف���ي
 الحض���ور النض���الي، وذل���ك بالمقارن���ة م���ع المناض���لين
تحزبين. ل�دى نؤك�د أن م�دى تع�اون وتكام�ل مناض�لي  الم{

  ف��براير"، واض��طلعهم20ق��وى اليس��ار داخ��ل "حرك��ة 
ل الجزء الكبر من المس��ؤوليات، وم��ن التض��حيات م| zحzب}ت 
 النض��الية فيه��ا، ه��و العام��ل الحاس��م ف��ي تقوي��ة حظ��وظ

 فبراير".20نجاح "حركة 

   20  ما هو المنطق الذي يحكم "حركة - 4
فبراير" ؟

 لنتس��اءل : م��ا ه��و المنط��ق ال��ذي يلئم دينامي��ة
  فبراير" ؟ هل ه�و منط�ق  النقاب�ة، أم منط�ق20"حركة 

 الح�زب، أم منط��ق الجبه�ة، أم منط��ق التح��الف الحزب��ي،
أم هل هو شيء آخر ؟ 

ل{ن��zا داخ��ل "حرك��ة  zم zف��براير"20لك��ي يك��ون ع  
 ناجح��ا، يل��زم أن يك��ون المنط��ق ال��ذي نش��تغل ب��ه داخ��ل

  ف���براير" ملئم���ا للطبيع���ة الساس���ية له���ذه20"حرك���ة 
 الحرك��ة. وإل، ف��إن م��آل عملن��ا س��يكون ه��و الفش��ل. ف��إذا

  ف�براير" ه�ي20إعتبرنا أن الميزة الساس�ية ل "حرك�ة 
 ، يهدف إلىحركة نضال جماهيري مشترك وثوريأنها 

 إسقاط نظام الفساد والستبداد، فسينتج عن ه�ذا العتب�ار
ما يلي :

 20- أول، ل يص���ح أن نعم���ل داخ���ل "حرك���ة 
 ، لن النقاب����ة تخ����ص ج����زءامنط@@@@ق النقاب@@@@ةف����براير" ب

 محدودا من المواطنين، وتكون مطالبها فئوية أو جزئية.
  ف�براير" ته�م ك�ل الش�عب، وه�دفها ه�و20بينما "حرك�ة 

 تغيير مجمل النظام المجتمع�ي الق�ائم ال�ذي يتص�ف حالي�ا
بالفساد وبالستبداد.

 20- ثاني���ا، ل يص���ح أن نعم���ل داخ���ل "حرك���ة 
ك داخ�لمنطق الح@زبفبراير" ب ر| ��zحzتzكم�ا ل يص�ح أن ن . 
  ف����براير" كهيئات حزبي����ة، أو كجماع����ات20"حرك����ة 

 حزبي����ة، أو كتح�����الف حزب����ي. لن جم�����اهير الح����زب
 تنحص�ر ف�ي أعض�اء ه�ذا الح�زب، وف�ي المتع�اطفين م�ع
 خطه السياسي، أو في الشخاص الذين يقبلون بزعمائه.
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 ولن هدف الحزب هو الفوز في النتخابات، والوصول
 إل����ى الس����لطة السياس����ية، وتط����بيق برنام����ج حزب����ي أو
ي|ن. ولن هدف النضال ه��و خدم��ة الش��عب، zع  إصلحي م{
 ولي��س خدم��ة الح��زب، حي��ث الح��زب ه��و نفس��ه لي��س إل

 المنط@@@@@ق الحزب@@@@@ي ي@@@@@دفعأداة لخدم�����ة الش�����عب. ولن 
 ، أو إل���ىبالض@@@رورة ك@@@ل ح@@@زب مح@@@دد إل@@@ى الس@@@يطرة

 الهيمن��ة، عل��ى ك��ل إط��ار نض��الي، وت��وظيفه لغ��راض
  ف��براير" ه��ي مفتوح��ة20حزبي��ة ض��يقة. بينم��ا "حرك��ة 

 لك��ل الم��واطنين الراغ��بين ف��ي إس��قاط نظ��ام الس��تبداد،
 وته�����دف إل�����ى تعويض�����ه بنظ�����ام ديمقراط�����ي س�����ليم.
 والمواطنون (غي�ر المتحزبي�ن) المش�اركون ف�ي "حرك�ة

س�zي|ر}ين م�ن20   ف�براير" ل يقبل�ون عموم��ا ب�أن يكون��وا م{
 ط����رف ح����زب معي����ن، أو م����ن ط����رف مجموع����ة م����ن

 على مناضلي الحزاب التقدمي@@ة أوالحزاب. يجب إذن 
  ف@@براير"، لك@@ن20الثوري@@ة أن يش@@اركوا ف@@ي "حرك@@ة 

. كمناضلين أفراد، وليس كجماعات حزبية متماسكة
  ف��براير" أن20- ثالث��ا، ل يعق��ل داخ��ل "حرك��ة 

 )، أو التن��افسsectarismeنم��ارس الحلقي��ة الحزبي��ة (
 فيم�����ا بي�����ن أح�����زاب مختلف�����ة. لن الم�����واطنين (غي�����ر

  ف����براير"،20المتحزبي����ن)، المش����اركين ف����ي "حرك����ة 
 ينفرون من كل ما هو "حلقية حزبي�ة"، وم�ن ك�ل م�ا ه�و
 "تنافس فيما بين الحزاب". الشيء الذي ق�د ي�دفعهم إل�ى

  فبراير". حي�ث يقول�ون : "جئن��ا20البتعاد عن "حركة 
 لنص�رة ه��دف إس�قاط نظ�ام الفس�اد والس��تبداد، ول��م ن�أت
لنصرة حزب معين، أو لنصرة تحالف حزبي محدد". 

 أن يش@@@@@ارك مجم@@@@@لورغ�����م أنن�����ا ن{ل}�����ح| عل�����ى 
  ف@براير" كم@واطنين أف@راد،20المناض@لين ف@ي "حرك@ة 

ر}ينولي@@@@س بص@@@@فتهم الحزبي@@@@ة نzاص}���� م{ zول بص����فتهم ك ، 
 لح���زب معي���ن، فإنن���ا نعت���بر أن مش���اركة مختل���ف ق���وى

  ف�براير" ل زال�ت، إل�ى20اليسار بالمغرب في "حرك�ة 
د| الن، غي��ر كافي��ة، أو دون المس��توى اللزم. ونعت��بر ��zح 
 أنه من الممكن، بالنسبة لكل حزب من اليس��ار، أن يرف��ع

  ف���براير".20مس���توى مش���اركة مناض���ليه ف���ي "حرك���ة 
 ون��دعو ك��ل ق��وى اليس��ار إل��ى تش��جيع مجم��ل مناض��ليها،
 وأطرها، على المشاركة بفعالية أكبر في أنشطة "حركة

 فبراير". 20
 ليس من مصلحةوفي نفس الوقت، ن{نzب|ه إلى أنه 

ن عليه@@ا أي ح@@زب ك@@ان20"حرك@@ة  @@YمZف@@براير" أن ي$ه"ي . 
 كما أنه ليس من مص��لحة أي ح�زب أن يح��اول الس��يطرة

  فبراير". وندعو كافة ق�وى اليس�ار إل�ى20على "حركة 
ن از، لك�ي ل ي{هzي�م}�� zو��zت  التع��اون فيم��ا بينه�ا، وذل��ك بش��كل م{

  ف��براير"، س��واء ك��ان20أي ح��زب ك��ان عل��ى "حرك��ة 
تقدميا أم ثوريا.

ا س���بق أن المنط���ق الس���ليم، الملئم م|���  نس���تنتج م}
 بمنط@@@ق ف���براير"، ه���و أن نعم���ل 20لطبيع���ة "حرك���ة 

 ، ولي�س بمنط�قالنضال الجم@اهيري المش@ترك والث@وري

 20حزب���ي. وأن نش���ارك ف���ي مجم���ل أنش���طة "حرك���ة 
 ف�براير"، كم�واطنين أف�راد، أو كمناض�لين أف�راد، ولي�س

عي|�ن. وأن نهت�م| بنج�اح "حرك�ة  ين إلى ح�زب م{ ن�تzم} م{ z20ك 
فبراير"، وليس بنجاح الحزب الذي ننتمي إليه. 

   20  كيف نعالج التناقضات داخل "حركة - 5
فبراير" ؟

 لنتساءل : كيف ندبر الخلف�ات ال�تي تنش�أ داخ�ل
  ف�براير" ؟ ه�ل بالص�دام م�ع م�ن يخالفن�ا ف�ي20"حرك�ة 

 ال��رأي ؟ ه��ل بتح��دي م��ن يعارض��نا ؟ ه��ل بإقص��اء م��ن
 يض�ايقنا ؟ ه�ل بتهمي�ش م�ن ينتق�دنا ؟ ه�ل بالتحاي�ل عل�ى
 من يعاكسنا ؟ ه�ل بالمن�اورة ض�د م�ن يرف�ض الخض�وع

لنا ؟ 
 20نلح����ظ أن العنص����ر الق����وي ف����ي "حرك����ة 

 ف��براير" ه��م الش��باب. ونقط��ة ض��عف الش��باب ه��ي أنه��م
 مبتدئون ف�ي مج�ال النض�ال السياس�ي، حي�ث تك�ون عل�ى
 العم��وم تج��اربهم التنظيمي��ة، أو خ��براتهم النض��الية، أق��ل
ن.  من المستوى المطلوب، لنها ل زالت في طور الت�ك��zو|
ط�zى ع�  وليس ه�ذا احتق�ارا للش�باب، وإنم�ا ه�و اع�تراف بم{
 موضوعي. لذا يلزم التنبيه إلى ض�رورة تع�اون وتكام��ل

المناضلين الشباب مع المناضلين الم{سنين. 
 التق@اربوبشكل عام، ن�دعو إل�ى تط�بيق ش�عار "

 " فيم���ا بي���ن المناض���لينوالتفاع@@@ل والتع@@@اون والتكام@@@ل
 الش�����باب والمناض�����لين المس�����نين، وك�����ذلك فيم�����ا بي�����ن
 المناض���لين المتحزبي���ن والمناض���لين غي���ر المتحزبي���ن،
 وفيم��ا بي��ن المناض��لين الث��وريين والمناض��لين المعت��دلين،
 وفيم�ا بي�ن المناض�لين المثقفي�ن والق�ل ثقاف�ة، وفيم�ا بي�ن

المناضلين الميسورين والقل يسرا، إلى آخره. 
 التفتح على ك@@لالمبدأ الول الذي نعمل به هو : 

 ،التي@@@ارات المناض@@@لة، وعل@@@ى ك@@@ل الجماع@@@ات الثوري@@@ة
وليس النغلق على النفس. 

 إش@@@@راك ك@@@@ل الطاق@@@@اتوالمب����دأ الث����اني ه����و : 
 ، وليس منافستها، أو احتقارها، أو رفض�ها، أوالمناضلة
تهميشها. 

 ت"ق"اس$@@@@@@@م المه@@@@@@@اموالمب�������دأ الث�������الث ه�������و : 
، وليس السيطرة عليها أو النفراد بها. والمسؤوليات

 التق@@@@ارب والتفاع@@@@لف����إذا ل����م نطب����ق ش����عار "
 "، فيم�ا بي�ن مجم�ل مكون�ات "حرك�ةوالتع@اون والتكام@ل

قz إل��ى مس��توى20   ف��براير"، ف��إن ه��ذه الحرك��ة ل��ن ت��zر�
 الفعالية النض�الية ال�تي نطم�ح له�ا جميع�ا. أم�ا إذا التزمن�ا

 20بتط���بيق ذل���ك الش���عار، فسيص���بح بمق���دور "حرك���ة 
فبراير" أن تحقق المعجزات.

  ف������براير" ل زال������ت20ورغ������م أن "حرك������ة 
 متواص�لة، ورغ�م أن أس�اليب عمله�ا تتحس�ن ببطء، فإنن�ا
ا ه��و م|�� ز. ونطم��ح إل��ى مس��توى أعل��ى م} ��zل نقن��ع بم��ا ي{ن�ج 
 موج��ود. وبالت��الي، فم��ن المتوق��ع أن مختل��ف المناض��لين
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  ف��براير" س��يتبادلون20المش��اركين ف��ي أنش��طة "حرك��ة 
 النتقادات فيما بينهم. حيث يمكن أن يختلفوا حول تحديد
 الش��كال التنظيمي��ة الناجع��ة، أو ح��ول اختي��ار الس��اليب
 النضالية الملئمة، أو حول انتقاء المسؤولين الكفاء، أو
 ح��ول برمج��ة المه��ام المقبل��ة. إن تب��ادل النق��د فيم��ا بي��ن
 المناضلين حتمي، وضروري، وإيج�ابي. نتمن�ى فق�ط أن

 النق@@@ديح���رص ك���ل المناض���لين عل���ى أن يمارس���وا ه���ذا 
 ، ولي�س بش�كل ع�دائي، أوالمتبادل بش@كل رف@اقي، وبن@اء

ت|ز}ن.1هدام. لن التقدم يظل مشروطا بتبادل النقد( ) الم{
تzوق|��ع إذن أن تظه��ر، م��ن وق��ت لخ��ر،  وم��ن الم{

  فبراير". وإذا ما20خلفات أو تناقضات داخل "حركة 
  ف��براير"،20اختلفنا مع بعض المناضلين داخل "حركة 

 ف��إن أحس��ن أس��لوب لمعالج��ة الخلف��ات (ال��تي يمك��ن أن
 20تظه��ر فيم��ا بي��ن المناض��لين المش��اركين ف��ي "حرك��ة 

ف{ بالش��فافية، وبالص��دق،  ف��براير") ه��و ذاك ال��ذي يzت|ص}��
 الرغب@@@@ة الص@@@@ادقة ف@@@@ي التع@@@@اونوبالنزاه����ة، وب}ت}ب�ي����zان 

ي��zل، أو المن��اورة،والتكامل  . أما اللجوء إل��ى اس��تعمال الح}
 أو الخداع، بهدف تغليب مواقف معينة، أو بهدف تمرير
 قرارات محددة، أو بهدف التسابق للس��يطرة عل�ى مواق��ع
 الق��رار، فه��و أس��لوب ي��ؤدي دائم��ا، وف��ي آخ��ر المط��اف،
 إلى تكاثر الشكوك، وإلى تعميق الخلفات، وإل�ى توس�يع
 ه�وة س�وء التف�اهم، كم�ا ي�ؤدي إل�ى نف�ور المناض�لين م�ن

هذا النضال الجماهيري المشترك. 
 إن أفض������ل أس������لوب لمعالج������ة الخلف������ات أو
 التناقضات (التي يمكن أن تظهر مع مناضلين مشاركين

  ف���براير")، لي���س ه���و مخاص���متهم، أو20ف���ي "حرك���ة 
 م����واجهتهم، أو تهميش����هم، أو إقص����ائهم، أو س����ب|هم، أو
 إته��امهم، أو احتق��ارهم، ب��ل أفض��ل ح��ل ه��و أن نتفاع��ل
 معهم، وأن نساعدهم على تغيير أو تطوير أنفسهم، ع��بر
 اح��ترامهم، وع��بر الس��تماع إليه��م، وع��بر مح��اورتهم،
 وع��بر إش��راكهم ف��ي إنج��از المه��ام النض��الية، ب��ل وح��تى

عبر إشراكهم في تحمل بعض المسؤوليات. 
 فن{مي|��ز بي��ن أع��دائنا الطبقيي��ن ال��ذين يناص��رون
 نظ��ام الس��تبداد والفس��اد، وبي��ن الم��واطنين والمناض��لين
 الذين هم مثلنا منبثقين من الشعب، ومناهضين للستبداد
 والفس���اد. حي��ث نه���دف إل���ى ه���زم ك���ل مناص���ري نظ���ام
 الستبداد والفساد، ونهدف إلى التعاون والتكامل م�ع ك�ل
 الم���واطنين والمناض���لين المعارض���ين لنظ���ام الس���تبداد

والفساد.
 وكلما ظهرت خلفات، أو تناقضات، بيننا وبين
 مناضلين آخرين، يلزمنا دائم�ا أن نت�ذكر أن ه�دفنا، لي�س
 ه��و إهان��ة أولئك المناض��لين، ول ه��و هزمه��م، ول ه��و
 تهميش��هم، ول ه��و إقص��اءهم، ول ه��و القض��اء عليه��م.

 "،Le Politiqueف��ي ه��ذا المج��ال، أنظ��ر فص��ل "النق��د"، ف��ي كت��اب "  1
 للكاتب عبد الرحمان النوضة، ويمكن تنزي��ل ه��ذا الكت��اب بالمج��ان م��ن الموق��ع

.http://LivresChauds.WordPress.Comاللكتروني التالي : 

 هدفنا ليس هو القضاء على خصومنا أو منافس��ينا، وإنم��ا
 ه�دفنا ه�و المس�اهمة المتأني�ة ف�ي تث��ويرهم، لك�ي نناض�ل
 جميعا بشكل مشترك. ه��دفنا ه�و مس�اعدتهم لك�ي يغي|��روا
 أنفس��هم، ولك��ي يص��لحوا أفك��ارهم، ويحس��نوا أس��اليبهم،

 ع@@بر ممارس@@ة الح@@ترام المتب@@ادل، وع@@بر الح@@واروذل��ك 
 النزي@@@@ه والج@@@@دي، وع@@@@بر التواض@@@@ع الص@@@@ادق، وع@@@@بر

رYن  . فل يمكنن�ا أن نس�اهم ف�ي تغيي�ر المجتم�عالتفاعل الم"
 إذا ل�م نس��اهم، ف�ي نف�س ال��وقت، ف��ي تغيي��ر أنفس�نا، وف��ي

تغيير مجمل المواطنين المتواجدين حولنا. 

الخلصة
ص أسلوب تدبير الخلفات فيما يلي : ن{لzخ|

  ف����براير")20 (داخ����ل "حرك����ة أن نعم@@@@ل) 1
.كمناضلين أفراد، وليس كجماعات حزبية

 التق@@@@@@ارب،) أن نطب������ق الش������عار الت������الي : "2
". والتفاعل، والتعاون، والتكامل

 هذا هو السلوب الوحيد الس�ليم ال�ذي ي�ؤدي إل�ى
ه���ود المناض���لين ونجاحه���ا. وه���و الس���لوب د ج{ اض{��� zعzت 
 الوحي��د ال��ذي يوص��ل مختل��ف المناض��لين إل�ى التواض��ع،
 ويساعدهم على إدراك الواقع كم�ا ه�و، ل كم�ا يتخيل�ون.
 ويساعدهم على رفع مستوى معرفته�م، ويس�اعدهم عل�ى
 التفاهم فيما بينهم، ويساعدهم على تحسين المنط��ق ال��ذي
 يعمل��ون ب�ه. بينم�ا الس��اليب الخ��رى ال��تي تس��تعمل مثل
 المخاص��مة، أو المش��اجرة، أو التح��دي، أو المن��اورة، أو
 التهمي��ش، أو القص��اء، فإنم��ا ت��ؤدي دائم��ا إل��ى توس��يع
 الخلف��ات، وت��دفع إل�ى تعمي��ق س�وء التف�اهم. وت��ؤدي ف��ي
 النهاية إلى تشتيت الطاقات النضالية، ثم إلى تيئيسها، ث��م
 إلى فش�لها. فيص�بح التغيي�ر العقلن�ي للمجتم�ع مس�تحيل.

 20أم����ا إذا ح����رص مجم����ل المش����اركين ف����ي "حرك����ة 
 التق@@@@ارب، والتفاع@@@@ل،ف����براير" عل����ى تط����بيق ش����عار "

 "، فسيص�بح بإمكانن�ا جميع�ا تحقي�قوالتع@اون، والتكام@ل
معجزات رائعة في مجال تغيير المجتمع.

                       عبد الرحمان النوضة

ر ه��ذا المق��ال ف��ي  الس��بت ،   ر|    ف��براير (ش��باط)24(ح{��
  كأرض���ية لنق���اش سياس���ي2012 ف���براير 25، وق���دم ف���ي 2012

 مفت��وح، ف��ي إط��ار "ورش الح��وار الفك��ري والنق��اش السياس��ي"،
 فبراير"، بالدار البيضاء).20المرتبط ب"حركة 
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