
 فبراير' : توضيحات حول بعض المشاكل الداخلية  20'حركة 

  فبراير''، حول العديد من القضايا النضالية، أو الع"م"لية،20 داخل ''حركة غير م�برمجةتد�ور عدة نقاشات 
  فبراير'' انتقادات ك6ثيرة فيم6ا بينه6م. ون�ق66د9م ف6ي م6ا20و ''حركة ل�ل�ض4ناض4م�أو التنظيمية، أو السياسية. ويتبادل م�

 ونفح66ص م6دى ص664حFة ف6براير''. 20يلي عرضا م�وجزا لبعض القضايا التي اBث4ير"ت، بشكل أو ب66آخر، داخ66ل ''حرك66ة 
 نقد بعض الفك66ارتعميم النقاش، وتبادل الراء، وتعميق التحليل، ووالهدف من هذا النص هو بعض المواقف. 

 فبراير''. 20التي ي�مكن أن تضرF ب ''حركة 

   فبراير" ؟  20  ما هو نوع الكلم الذي نحتاجه حول "حركة )1
 ه66ل نري66د كلم الم�جامل66ة أو الم66دح أو الت9عظي66م، وذل66ك ب\66دع]وى رف66ع المعنوي66Fات، أم ه66ل نري66د خط66اب

 ؟ ق6د يك66ون النق6د مؤلم6ا، لك66ن التق6دم يبق66ى مس6تحيلالتث33وير، والص66لح، والنقدالعقل، والمنطق، والوضوح، و
التحقيق إذا لم نستعمل منهج التfقeييم والن9قد. 

   ؟   2012   فبراير" اليوم خلل سنة   20  كيف حال "حركة )2
  ف66براير"20، فيجب، في هذه الحال66ة، أن نع66ترف أن "حرك66ة النقد، والوضوحإذا قب\لنا بمنهج الصراحة، و

، أو تردFي، أو تخل9ف، وذلك بالمقارنة مع ما نطمح إليه، أو مع ما هو ممكن التحقيق. ض8عفهي اليوم في حالة 
  ف66براير" ل زال ض66عيفا،20لحظ أن مستوى مش66اركة مناض66لي أح66زاب اليس66ار ف66ي "حرك66ة م�ويرى كل م�
 (ونقصد بعبارة ''أحزاب اليسار'' : ''حزب النهج''، ''ح66زب الطليع66ة''، ''ح66زب الش66تراكيمكن. م�ودون المستوى الم�

 20وعلى مستوى الخطاب السياس66ي، ك66ل أح66زاب اليس66ار تس66اند "حرك66ة الموحد''، و''حزب المؤتمر التحادي''). 
 ف66براير" وت�م"ج66Fد�ها. لك66ن عل66ى أرض الواق66ع، تبق66ى مش66اركة مناض66لي واBط�66ر أح66زاب اليس66ار أق66ل م66ن المس66توى

المطلوب، أو الم�مكن. 

   فبراير" ؟   20  وبتركيز، ما هو سبب تخل:ف "حركة )3
  ف66ي ض�6ع]ف أح6زاب اليس6ار. وتكم66نأوAل. وأه6م ه6ذه الس66باب تكyم�6ن�  وم�عق9دةأسباب هذا التخل9ف كثيرة

 في ض�عف النضج السياسي لدى الم�ناضلين، وكذلك لدى جماهير الشعب. ثانيا
 ) النض66ج السياس66ي ل66دى1الثلث66ة التالي66ة : الم�جتمعي66ة فهن66اك تراب66ط عض66وي م"ت4ي66ن بي66ن ه66ذه الظ66واهر 

 فبراير". 20) مستوى تطور "حركة 3) مستوى تطور أحزاب اليسار، 2جماهير الشعب، 
  ف6براير"، فيلزمن6ا أن نس6اهم ف6ي ر"ف6eع مس6توى20"حرك6ة فع"ال4ي6Fة وإذا أردنا أن ن�ساهم في رف6ع مس6توى 

  ف66براير"، ول66دى جم66اهير الش66عب، وأن نش66ارك ك66ذلك ف66ي الرتق66اء20النض66ج السياس66ي ل66دى مناض66لي "حرك66ة 
وجد ح4يFل بديلة أخرى في هذا المجال. ت�بمستوى فعالية قوى اليسار. ول ت�

   فبراير" تحتاج إلى الت:صIعHيد في أساليب نضالها ؟   20  هل "حركة )4
  ف66براير" ي66أتي م66ن كونه66ا بقي66ت ف66ي ر"تاب66ة، أو ف66ي20بع66ض الراء تعتق66د أن الس66بب ف66ي ض66عف "حرك66ة 

 ة م6ن الح66داث الم�6ثيرة. وتظ�66ن ه6ذه الراء أن الح"66لFي66FيFل4ال4خخو�)، أو ي6أتي م6ن كونه6ا س664لeمية، Routine"ر�وت4ين"(
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 صعيد" : اللج66وء إل66ى أس66اليب نض66الية م66ن مس66توى أعل66ى،ت9ون ب "الت9ن�ن�ع]ع]ي"صعيد". وي"ت9ي"كyم�ن في الل�ج�وء إلى "الت9
ص4دام4يFة، أو ع"ن4يفة. وهذا رأي سطحي. لماذا ؟ ج"ذeر\ية، أو بمعنى أن تكون 

، لنه ل يدرك السباب الحقيقية لضعف الحركة. أول
  فبراير" من الساليب النضالية السFلمية إل6ى الس66اليب العنيف66ة20، لنه ل يدرك أن خروج "حركة ثانياو

 فبراير". 20سيؤدي بسرعة إلى نفور الجماهير، أو إلى ابتعادها عن "حركة 
 ، لن هذا الرأي ل ي�درك أن الل9جوء إل66ى العن6ف يخل66ق مش66اكل جدي66دة، دون أن ي"ح�66لF أي مش66كلثالثاو

من بين المشاكل القديمة. 
 ، لن ذلك الرأي ل ي�درك أن منطق العنف يصعب التحكم فيه. وأن كل عنف ي�و�ل669د عنف66ا م�ض"66ادFا.رابعاو

 . وق66د يك66ون ض664م]نها جرح66ى،م"ا�س"6او\يFة وم�تك�اثرين. بل قد يؤدي إلى تطورات مؤلم66ة، أو ،وي�نeت4ج ضحايا م�تنو�عين
. ، ويتامى، وأرامل، وأمFهات حزيناتوقتلىومسجونين، وم�عتقلين، وم"ع]ط�وبين، 

 ، لن التجارب ت�6ذك�رنا ب6أن العن6ف ل يص6لح كوس66يلة لح6ل المش6اكل السياس6ية إل ف6ي ح6التخامساو
استثنائية جد9ا. 

  (وعلى خلف تجارب ليبيا وس66وريا)، ب"يFن66ت أن66ه بالمك66ان، واليمن، لن تجارب تونس، ومصرسادساو
 تغيير النظام السياسي، أو عل6ى الق66ل خلخلت6ه ع6بر إس66قاط رأس66ه، وذل66ك ع6بر م�ظ6اهرات جماهيري66ة، حاش664دة،

دورية، م�تواصلة، وس4لميFة.   

   فبراير" ؟   20  ما هو الجوهر في طبيعة "حركة )5
  فه66ي حرك66ة مناض66لة، ش66عبية، ديمقراطي66ة، ثوري66ة،.ش33تركم8حرك33ة نض33ال جم33اهيري م8جوهرها هو أنه66ا 

وسلميFة. وت�ريد تغيير المجتمع، وتطمح إلى تغيير النظام السياسي، والقتصادي، والخلقي، والفكري. 
  ؟ أن "تناضل"، معناه أنك تشارك في العمل من أجل تغيير المجتمع، وأن66ك ته66دفما معنى "النضال"و

 خدم6ة مص6الح عائلت66ك، أو قبيلت6ك، أو ،من خلل الرغبة في تغيير المجتمع، ليس إلى خدمة مصالحك الخاصة
 م�جم66لإل66ى تح66رFر أي أنك تهدف ، خدمة مصالح م8جمل الشعبتهدف إلى النضال معناه أنك وإنما أو حزبك، 

  نح66و الكرام66ة، والحري66ة،،تحقيق طVم8وح الش33عبإلى أنك تهدف من الفساد، ومن الستبداد، وم�ك�و�نات الشعب 
والعدالة الجتماعية. 

 .النض33ال مZج3Zال للبح3ث العHلXم3Hي ف6براير" ل يعت6برون 20لكن الم�ؤسف، ه6و أن غالبي6ة مناض6لي "حرك66ة 
 فمثل، كم من المناضلين يدرسون ع4لeم" الم�جتمع ؟ كم منهم يدرسون تغيير المجتمع ك�ع4لeم ؟ ك66م منه66م يدرس66ون
 التج66ارب النض66الية الماض66ية لك66ي يس66تفيدوا م66ن دروس66ها، أو لك66ي ي"تف66ادوا ت4ك66yر"ار أخطائه66ا الماض66ية ؟ ك66م م66ن

 إخXضاع عZمZلهم النضالي للعZقل، وللمنطق، وللعHلم ؟المناضلين ي"حر�صون على 
 ، ويرف�ضون كلن_ظرية فبراير" بدأوا ي�عاد�ون كل 20والخطير في المر، هو أن بعض المناضلين في "حركة 

 ،العZفXوdي33ة، وي�م"ج6Fدون الع8ل3وموي�ع"6اد�ون  الوث6ائق أو الك�ت66ب ال6تي ت�عط6ى له6م، ق3راءةويرفض6ون ، نقاش السياس33ي
اف4ع�ون عن نظرية جدي66دة وغريب66ة، حي66ث ي"ق�ول66ون ''أن المناض66ل الن9م"66وذجي ه66و ال66ذي، الرIتHجZالHيfةوي�فضFلون   ووي�د

 ي�ح"ف9ي الص�ب"اط" (أي بمعنى الشخص الذي يستهلك أحذيته عبر المشي الكثير في الشوارع). كأن النض66ال تح66و�ل
). Marathonعندهم إلى رياضة ''الماراطون'' (

  فبراير" يقولون : "م66ا عن66دي م"6ا ن66eد\ير بالنظري66ة، م66ا عن66دي م66ا20وبعض المناضلين الخرين في "حركة 
eاطFد\ير بالنقاش السياسي، الم�هم هو أن ت�ح"ف9ي الص�66بeل66ه ف66ي الكلم". (الحذي66ة)ن Fاط، ل ح66قFوم66ن ل ي�ح"ف669ي الص�66ب ، 

 ل حرك33ة ثوري33ةالم�عترف بها عالميا، والتي تق66ول : "وأصحاب هذا الرأي السابق يتناقضون مع المقولة الحكيمة 
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 إذا ل66م لالع66FعFففيس66تطيع أن يك6ون النضال السياس6ي ل أن "، بمعنى : بدون فكر ثوري، أو بدون نظرية ثورية
فاضلة. اللخلق على الثوري، و اللم ع4ع4ال علىثوري، والوعي على الثورية، و المعرفة يكن مبنيا على ال

 الجهل الم�طلق. وكل من يرف66ض دراس66ة أي66ةهو تفضيل بالضبط معناه الت9ام للنظرية، ما معنى الرفض و
 ي66ة، ور�بFم66ا س66طحية. فل ب�66د9 إذن م66نئ4ائ4ددب\ب\م�بس66Fطة، نظرية، يجهل أنه يحمل، وبشكل غير واع، عد9ة نظري66ات 

  ولب�6د9 م6نالفك6ر النس6اني،ت66راث م6ن دراس6ة أيض6ا ل ب�6د9 و .وتب6ادل الم"ع"6ارفالثقافة، النقاش السياسي، ونشر 
 النظري6ات الموج6ودة ف6ي عالمن6ا الي6وم. وم6نالتج6ارب ووالستفادة من كل الطلع على تراث النظرية الثورية، 

يرفض ذلك، سيبقى جاهل، بل فع"الية.

   فبراير" ؟   20  كيف نتعامل مع الحزاب داخل "حركة )6
 ، يل6زم أن (أي الم�نتمين إلى أح66زاب سياس6ية)ج بعض المناضلين الم�ح"زFب\ينر\ر\ح]رغم أن هذه القضية ت�ح]

  ف6براير" ؟ الج66وهر فيه66ا ه66و أنه66ا20نتناولها بصراحة ووضوح. قبل ذلك، لنتساءل : ما هو الج66وهر ف66ي "حرك66ة 
 ، حرك66ة تري6د إس66قاط الفس66اد والس66تبداد، ع66بر أس66اليب التظ66اهر الجم66اهيريحركة نض33ال جم33اهيري مش33ترك

 ، أو حرك66ةج"معي66ات فبراير" ليست حركة 20لمي، والم�تواصل، حتى النصر. بمعنى أن "حركة سFد، والسFش4اش4ح"الح"
 20"حرك66ة   ب66ل.وليست حركة مطلبي66ة عادي66ة، بازح]ح]تجمع عد9ة أول هي جبهة  ، وليست حركة حزبية،اتنقاب

 إس66قاط الفس6اد، وإس66قاط«ن عل6ى ش6عار ون الم�ت9ف4ق6وفبراير" هي حركة شعبية مفتوحة، ي�شارك فيها ك66ل المواطن6
 ك33ل ف6براير" 20ش6ارك ف6ي "حرك66ة ت�. وي"نeب"غ64ي أن »الس66تبداد، وتحقي66ق الكرام66ة، والحري66ة، والعدال66ة الجتماعي66ة

 الش66بFان والم�س66ن9ون، الع66ام4لون والع66اط4لون، الم�ح"زFب�66ون وغي66ر الم�ح"زFبي66ن، الس66لميون، أي م8كnوAن33ات الش33عب
لمانيون، الفتيان والفتيات، النساء والرجال، الم�عتدلون والرFاديكاليون، إلى آخره. ع4والع4

  ف33براير"20أن يش33اركوا ف33ي "حرك33ة بي66ن زFزFح"ونتيج66ة لم66ا س66بق ذك66ره، يت66وجFب عل66ى المناض66لين الم�ح"
 . وإذا فعل66وا العك66س، ف66إنهم سيض�66رFنم8ت_مZاس33Hكةم8نXس33Zجمة، و ،كم33واطنين أف33راد، ولي33س كجماع33ات حزبي33ة

  ف66براير". لم66اذا ؟ لن المناض66لين الم�حزFبي66ن يميل66ون إل66ى العم66ل20ك66ذلك ب "حرك66ة سيض66رFون ب66أحزابهم، و
 . ومنطق الحزب هذا ي66دفعهم إل66ى م�مارس66ة ن66وع م66ن ''الع"ص"66ب\ية الحزبي66ة''. وي66دفعهم منط66قق الحزبطHطHنXنXمZمZب\ب\

 ،الحزب إلى تغليب آراء حزبهم على كل الراء الخرى. كما يدفعهم منطق الحزب إلى السيطرة عل66ى ك66ل ش66يء
 لفائدة حزبهم الخاص وحده. الشيء الذي يؤدي إلى نفور المناضلين غير الم�ح"زFبين من هذه الحركة، وي66ؤدي ف66ي

.  هو نفسهالنهاية إلى فشل هذه الحركة، ويؤدي كذلك إلى فشل الحزب المعني

   فبراير" ؟   20  على المستوى التنظيمي : ما العمل لرZفXع مستوى فعالية "حركة )7
  الم�ش6ت9ت ؟ ه66ل م6ن الر]ت4ج"66ال4ي،هل نستمر على الشكل التنظيمي الم�ه"لeه"ل، العفوي، الم�تراخي، الباحي،

  ف66براير" أن تت66وفر عل66ى تنظيم66ات م�ح]ك�م"66ة، وأن تعم66ل عل66ى أس66اس الل66تزام، وعل66ى أس66اس20مصلحة "حركة 
النضباط ؟ 

 . وغي66اببدون تنظيم م8حIكnم، يس33تحيل الح8ص33ول عل33ى أي33ة فعالي33fة م8رض33يةيجب أن نقولها بوضوح : 
الفشل. الفوضى، وإلى الضعف، وإلى الت9شت9ت، وإلى التنظيم الم�حكم يو�دFي بالضرورة إلى 
  ف66براير''، وي"66د9عون أن أي ش66كل م66ن أش66كال20 ''حرك66ة تنظي33م أو هيكل33ةوبع66ض المناض66لين يرفض66ون 

  (أي انعدام ال9تنظيم) هي السبيلالعZفوية فبراير''. وي"فeتر\ض�ون أن 20 سوف ي�ؤدFي ح"تeم�ا إلى موت ''حركة الت:نظيم
 التنظي66م = س�66لطة«الوحي66د للنج66اح. ويظه66ر ك66أن ه66ؤلء المناض66لين يحمل66ون ف66ي أذه66انهم الم�ع"اد"ل66ة التالي66ة : 

 . كأنهم يعتقدون أن التنظيم هو مصدر كل المشاكل، والش�ر�ور، والنحرافات، والمآس6ي. وه6ذا العتق6اد»سلبية
ليس فقط خاطئا، بل إنه يقلب الشياء على رأسها. لماذا ؟ 
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، التنظيم هو مجرد وسيلة من بين عد9ة وسائل أخرى. أول
 ، التنظيم هو نتيجة منطقية، تفرضها ع"قeلنة العمل الجماعي (بينما الفوض66ى ه66ي نتيج66ة للرتجالي66ة،ثانيا

وللنانية، وللجهل). 
 ، التنظيم هو الوسيلة التي ت�م"ك�ن الجماع66ة الم�ش66ت9تة م66ن ع"قeلن66ة مجهوداته66ا، به6دف توحي6د أفعاله66ا،ثالثا

وبهدف ب�ل�وغ مستوى م�تقد9م من الفعالية. 
 ، التنظيم هو توزيع المهام فيما بين أعضاء الجماع6ة. وتوزي66ع المه66ام ي�ص"6احبه بالض6رورة ن66وع م6نرابعا

اله"يكلة، أو م�ستوى م�عيFن من التfر"ات�ب\ية (أي تر"ات�ب\يFة في م�مارسة المسئوليات، وليس في قيمة الشخاص). 
 ، بعض المناضلين يرفضون التنظيم، لنهم يريدون أن يكون من ح66قF أي ف66رد م66ن الجماع66ة أنخامساو

 يفعل ما يحلو له، وأن يقوم بأية م�بادرة ت�عجبه، أي أن ي�نeج\ز أي شيء، وكلF شيء، دون أن يك66ون الجم66ع الع66ام
 قد أس66ند ل66ه أي66ة م�ه\م66Fة أو مس66ئولية، ودون أن يك66ون ل66ه أي تخص66Fص، ودون أن يخض66ع لي66ة م�ر"اقب66ة، ول لي66ة
 م�حاسبة. (كما يمكن أن يحدث كعس ذلك، أي أن أولئك المناضلين يريدون إلغاء ح66ق أي ف66رد م66ن الجماع66ة

  ونتيجة الفوضى هي أن ل أحد يقدر على ا�نeج"از أي شيء ذي أهميFة.الف_وtضى.من القيام بأية م�بادرة). وهذه هي 
 ول أح66د يس66تطيع مراقب66ة أو محاس66بة غي66ره. فتم66وت الجماع66ة، وتم66وت الم�ب66ادرات، ويظه66ر الجم66ود، وتنتش66ر

الرFداءة، والتخل9ف، والنهزام، والفشل، وفي النهاية، تموت حركة النضال الم�شترك.
  ف66براير". ورفض66هم20 تنظيمي66ة لحرك66ة هيكل33ةأنه66م ي�عارض66ون ''أي66ة الخري66ن يق66ول بع66ض المناض66لين و

 أو، ''الح66زب''، أو ن6وع م6ن ''النقاب66ة'' فبراير" إلى نوع من 20'' هذا نابع من خوفهم من أن تتحو�ل "حركة للهيكلة''
 أو التنظيمي66ة، ا بهياكله66ي66ن الداخلي66ة، أو م�ثeقلا بقوانينه66ي66ن م�كبFلوني�ص66بحنوع م66ن ''الدارة''. ويخش66ون م66ن أن 

  ب66الفراد النته66ازيين، إل66ى درج66ة أن أي66ة جماع66ةةممل66وءيخافون م66ن أن ت�ص66بح ه66ذه الحرك66ة أو بالبيروقراطية. 
 فبراير"، وقادرة على استغللها. 20) ت�صبح قادرة على السيطرة بسهولة على "حركة حزبيةأو غير حزبية (

 م"شeر�وعا، فإنه ل ي�ع]قل أن نستنتج من66ه رف66ض أي وأالت9خو�ف (المذكور سابقا) م�حتمل هذا لكن، إذا كان 
شكل من أشكال الهيكلة التنظيمية. لماذا ؟ 

  ف66براير"20 أدنى من التنظيم) ل يحمي بالضرورة "حركة د9د9ح" ح"يFأيFرفض  ي، لن رفض الهيكلة (أأول
  ه66و،الهيكل66ةغي66اب  أو ،عليها. على عكس ذلك، فإن غي66اب التنظي66محزبية من النحراف، أو من سيطرة ق4وى 

 فبراير"، وي�ع"رFضها لجميع الخطار. 20بالضبط الذي ي�ضعف "حركة 
  ف66براير" م66ن20، لن انعدام الهيكلة، أو انعدام التنظيم، ليس هو أحسن الس¡ب�ل التي ت�م"ك�ن "حرك66ة ثانياو

  ف6براير'' ه6و ال6ذي ين6زع م6ن ه6ذه الحرك6ة أي66ة20بل على عك6س ذل66ك، ع6دم تنظي6م ''حرك6ة الدفاع عن نفسها. 
إمكانية للدفاع عن نفسها.

  هيكل66ة، أو رف66ض أي تنظي66م، ي�6ؤدFي ح"تeم�6ا إل6ى الفوض66ى، ث6م إل6ى الض66Fعف، ث6م إل6ىة، لن رفض أيثالثاو
 فبراير".  20الفشل، ثم إلى موت "حركة 

 المZحل:ي. هناك أول م�ستوى التنظيم على الصعيد الهيكلة أو أن نVميfز بين مستويين من التنظيميجب 
 . وخلل المرحل66ة الحالي66ةال33وطنيالمدين66ة)، وهن66اك ثاني66ا م�س66توى التنظي66م عل66ى الص66عيد عل66ى مس66توى (أي 

 م66ع م�66رور ال66وقت، وم66علكن  فبراير" أن ل تتوف9ر على هيكلة على الصعيد الوطني. 20، يمكن ل "حركة النتقالية
  فبراير"، سوف ي�صبح م�ج]م"66ل المناض66لين م�قeتن4عي66ن بض66رورة وج66ود ح"66د أدن66ى م66ن التنس66يق، أو20تنامي "حركة 

التنظيم، أو الت9شاور، أو التكامل، على الصعيد الوطني. 
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  ف6براير" أن ت�وج66د، أو أن تس66تمر ف6ي20 عل66ى ح664دة، في"س]66تحيل عل66ى "حرك66ة على صعيد ك33ل مدين33ةأما 
 ج33ZوtدZة تنظي33م "حرك33ةالوجود، إذا لم تتوف9ر على ح"د9 أدنى من التنظيم (على صعيد ك66ل مدين66ة م�ح66د9دة). ب66ل إن 

20Vد:د قZفبراير"، على صعيد كل مدينة، هو الذي ي8ح Vف_وتها، أو ف_قZعZأو استمراريتهااليتهاع ،. 
  أنل يمكنه66ا ف66براير"، وف66ي أي66ة مدين66ة ك66انت، ل يمكنه66ا أن توج66د، و20والتجربة ت�ب"يFن دائما أن "حرك66ة 

  أو الهيكلة. ويجب أن يتجلى ه66ذا التنظي66م، مثل،حZد: أدنى من التنظيم على ترف9إذا توف9إل£ تستمر في الوجود، 
  ع"ملي66Fة وم�تخصFص66ة. وم66ن بي66ن ه66ذه الل9ج66ان، ن66ذكر مثل : لجن66ةلج33انع664د9ة ، وف66ي تنظي66م جمع ع33امفي تنظيم 
 ، المظ66اهرةم"س"ارت�ح"د9د عارات، لجنة المالية، لجنة ش9لش9ا، لجنة )Logistique (يكت4ت4س]س]ج\وج\ل9لجنة الل9الت9نسيق، 

  أو لجنة واحدة تجم6ع بي6ن العدي6د م6ن ه66ذهلجنة العلم، لجنة م�ك�بFرات الصوت، لجنة الل¤ف4تات والمطبوعات،
  أو ف66ي أس66مائها، م�66رورا م66ن مدين66ة إل66ى،المهام، إلى آخره. يمكن لهذه اللجان الم�ختصFة أن تختلف في أش66كالها

 أنأن ت�فك�6ر، ول  ف6براير" 20يفي66ة، ل تس6تطيع "حرك6ة ظ4ظ4و� لكن بدون شكل م6ن أش6كال ه6ذه اللج6ان الو�.أخرى
 أن تتقد9م.  لوول أن ت�برمج، ول أن ت�طبF\ق،  ،تعمل

 أن نVخص33fص لك33ل ن33وع م33ن المه33ام لجن33ةوتس6توجب الحاج66ة إل66ى الفعالي66ة، عل66ى ص6عيد ك66ل مدين66ة،  
  ف6براير" عل66ى ص66عيد مدين66ة ال66دار20تكامل66ة ل "حرك66ة م�. وقد س66بق ل66ي أن اق6ترحت� هيكل66ة تنظيمي66ة م�م8حZد:دة

 وثيق66ة اله" (وي�مكن تنزيل ه66ذالقانون الم8نظم لHل:جان الم8ختصfة فبراير : 20البيضاء، وذلك تحت عنوان "حركة 
  تك66yو\ين ع66دة لج66ان ص66غيرةا''). وق66د اق66ترحت� فيهhttp://LivresChauds.Wordpress.Com66م66ن الموق66ع : ''

 كب66Fرات الص66وت، لجن66ة مس66ار المس66يرات، لجن66ةم�م�تخصFص66ة، أبرزه66ا : لجن66ة التنس66يق، لجن66ة المالي66ة، لجن66ة م�
 اللفتات والمطبوعات، لجنة اليقظة وال66دفاع الس66لمي، لجن66ة الش66عارات، لجن66ة العلم، لجن66ة  الب66داع، ولجن66ة
 السعافات الطبية الولية، ولجنة التحكيم في النزاعات. وأوضحت� في ه66ذا الق66تراح مه66ام ك66ل لجن66ة، وش66روط

 ة فيما بين هذه اللجان. ونبFهت� إل66ى ض66رورة تن66و�ع وتكام66ل أعض66اء ه66ذهات القائمالعضوية فيها، وكذلك العلق
 بتدئين وم�جرFبين، من خبراء وغير خبراء، م66ن مهنيFي66ن وغي66رم�من م�من ش�ب�ان وم�س4ن9ين، اللجان، بحيث تتكو�ن 

مهنيين، إلى آخره. 
 مة للجم66ع الع66ام، ولم�ختل6ف الل9ج66ان، س6يبقى عم66ل "حرك6ةظ9نظ9م� الم�القوانين الداخليةوب\د�ون\ مثل هذه 

  أو ال66رFداءة. وبع66دما ي�ص66ادق الجم66ع الع66ام عل66ى ه66ذه الق66وانين الداخلي66ة، ف66براير" م�ع"رFض66ا لخط66ر الفوض66ى20
.       لكل المناضلين وم�لزمة،الم�قترحة، سوف تصبح شرعية

  ب\دع]و�ى أنها كثيرة، أو بدعوى أننا ل نت66وف9ر عل66ى أع66داد كافي66ةاللجانوبعض الراء ترفض تكوين هذه 
لماذا ؟ من المناضلين لتطعيم هذه اللجان. وهذا الرأي خاطىء. 

 ، وب66دون ه66ذه اللج66ان ل يمك66ن أن يوج66د أي نض66ال جم66اهيري لن تنظي66م ه66ذه اللج66ان ض66روريأول
. م�شترك
 فاي66ة،ك4 توج6د فيه66م الك4ة،المس6يرالم�ظ66اهرة، أو ف6ي  لن الم6واطنين أو المناض6لين المش66اركين ف6ي ثاني3او

 ويمكن بسهولة أن نت9صل بهم فردا فردا، وأن نقترح على كل فرد م�و�هFل منهم أن ي�شارك في اللجن66ة ال66تي ت�لئم
 كفاءاته. وحتى إذا لم يتوف9ر ه66ؤلء الم66واطنين عل66ى كف66اءات، فم66ن الم�مك66ن أن نق66د9مإستعداداته، أو تتماشى مع 

زم لكي يقوموا بالمهام المطروحة عليهم داخل هذه اللجان. ل¤لهم التكوين الل¤
 وبعض الراء الخرى ترفض تكوين هذه اللج66ان، وتق66ترح الكتف66اء بع66دد قلي66ل فق66ط م66ن اللج66ان (مثل

 لن الكتف66اء بع6دد قلي66ل م6ن اللج66ان ي66ؤديلم66اذا ؟ لجنة واحدة، أو لجنتين فقط). وهذا الرأي خاطىء أيض66ا. 
 بالضرورة إلى تراكم مهام م�تعد9دة، وم�تنو�ع66ة، وم�ض]66ن4ية، عل66ى ع6دد مح6دود ج66دا م6ن المناض66لين. الش66يء ال6ذي
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 ابتعادهم. الشيء الذي يزيدإلى يFبهم، ثم غغتتي�و�دFي إلى إرهاقهم، ثم إلى يؤدي إلى تع"ب\هم، أو يتجاوز طاقاتهم، و
 فبراير". 20في ضعف "حركة 

   فبراير'' ؟  20  هل نVلXغHي الد:ورية السبوعية لنشطة ''حركة )8
  ف66براير''، أو يتض66ايقون م66ن ص66عوباتها، أو20خلل بعض الفترات، ي�حسF بعض المناضلين بتعث9ر ''حركة 

 يحت66ارون م66ن ض66عفها، فيظن669ون أن الس66بيل لم�عالج66ة ه66ذه المش66اكل، يكم66ن مثل ف66ي إيق66اف الم�ظ66اهرات أو
 المسيرات الدورية (المنظم66ة خلل ي66وم الرFاح66ة الس66بوعية)، أو اس66تبدال الم�ظ66اهرات بأس66اليب نض66الية أخ66رى
 مثل العتصامات، أو الوقفات الخطابية. أو يعتقدون أن الحل هو إيق6اف الج�م�وع66ات العام66ة، أو إلغ66اء اللج66ان

الم�تخصFصة. ومثل هذه القتراحات خاطئة، وخطيرة. لماذا ؟ للسباب التالية : 
  ف6براير'' ف6ي ثلث66ة أش6ياء20 فبراير'' ؟ وف6ي م6اذا تتجس6Fد ؟ تتجس6Fد ''حرك66ة 20لنتساءل : ما هي ''حركة 

 ، وه66ي ال66تي ت�نظ669م حس66ب دوري66ة أس66بوعية (خلل ي66وم الرFاح66ةالم8ظ33اهرة، أو المZس33يرة) 1رئيس66ية، وه66ي : (
 )2السبوعية)، إمFا في ساحة عمومية ثابتة، وإم6Fا أنه6ا تط�6وف داخ66ل المدين66ة، ع6بر م"س"6ار م�س6تقر، أو م�تغي6Fر. (

 ، وه66و ال66ذي ين66اقش،الجم33ع الع33ام) 3 العملية الم�تخصFصة، وهي ال66تي ت�ه"ي66Fئ، وتنج66ز المه66ام الت9قني66ة. (الل:جان
  فبراير''. وكل9ما قرFرنا إلغاء، أو إيقاف، إح66دى20 التي تنبني عليها ''حركة الرfكائز الثلثةويوجه، وي�قرFر. هذه هي 

  فبراير'' تفقد توازنها، فتسقط، وتتهاوى، وتتلشى، وتصبح م�هد9دة ب66التوق9ف،20، فإن ''حركة الركائز الثلثةهذه 
أو بالزFوال، أو بالموت. 

 وعندما ندرس نشأة الثورة في تونس، ومصر، واليمن، وسورية (قبل اندلع الحرب الهلية)، خلل سنة
 . وأبرزه66ا ه66ي :بس33يطة، دوري33ة، وق33ارfة، نلح66ظ أن قوته66ا، أو فعاليته66ا، ك66انت تتجس66د ف66ي عناص66ر 2011

  الجماهيري66ة، الحاش66دة، الحتجاجي66ة، والثابت66ة ف66ي دوريته66ا، وال66تي تنظ66م ف66ي س66احة ثابت66ة (س66احةالمظ33اهرة
 التحرير)، خلل كل يوم عطلة أسبوعية (الجمعة أو الحد، حسب البل66دان). وخل66ف ه66ذه المظ66اهرة الس66بوعية،
 تختفي أشياء كثيرة، منها : الت9ي66ارات، والح66زاب، والجماع66ات، واللج66ان، والت9نس66يقيات، والتع66اون، والتكام66ل،

والم�بادرات، والتقنيات، إلى آخره. وعندما تصبح هذه الم�ظاهرة شبه م4لeي�ونية، تتحو�ل دوريتها إلى يومية.   

   فبراير'' ؟   20  كيف نVحZسfن تنظيم الجمع العام ل ''حركة )9
 م66واطنين. وغالب66ا م66ا يرغ66ب ف66ي تن66اول الكلم66ة 300 و 200م66ا بي66ن الجم66ع الع66ام إل66ى يحض66ر أحيان66ا 

 3 أو 2 يتجاوز نأقبل  ل ي�،العشرات من الشخاص. ومن نتائج ذلك، أن الوقت الم�خصFص لتدخ9ل كل شخص
 الم�د9ة الجمالية الض66رورية للس66تماع إل66ى ك66ل الم�س66جFلين ساعات). فتكyب�ر 2 دقائق = 3 م�تدخ9ل × 40(دقائق. 

 الشيء الذي يفرض على ك6ل م�ت6دخ9ل أن يك6ون س6ريعا ف6ي كلم66ه، وأن يبق6ى س6طحيا ف6ي. في لئحة الم�تدخ9لين
 س6اعات. في�ص]6بح تتب¡6ع الجم66ع الع6ام 5 أو 4تر]تف4ع إلى ق�راب66ة تدخ9له. وينتج عن ذلك أيضا أن م�د9ة الجمع العام 

 يختل66ف م66ن وق66ت لخ66ر بع66ضتت66وث9ر العص66اب، وم�ر]ه4ق66ا للجمي66ع، ب66ل يص66بح غي66ر ع"م"ل664ي. زي66ادة عل66ى ذل66ك، 
ل ينضبطون لتسييره. فتحدث بعض مظاهر الفوضى الم�قلقة.  وأالحاضرين أو الم�تدخ9لين مع م�س"يFر النقاش، 

 ومن مشاكل الجمع العام أن كل شخص يريد أن يسمع كل التدخ9لت، ويري66د أن ي66رى ك66ل الم�ت66دخ9لين،
 وغيرويريد أن ي�شارك في كل شيء، ويريد أن يعرف كل شيء، وذلك بشكل م�باشر. وهذا السلوب غير ع"م"ل4ي، 

 ل يمكن لك33ل ش33خص أن ي8ش33ارك ف33ي إنج33از ك33لوغير م�مكن. بينما السلوب النجع، هو القرار بأنه م�نeت4دج، 
 كما ل ب�د9 م66ن تعمي66ق بع66ض الت9خص¡ص66ات لتحس66ين الفعالي66Fة. أو اقتسامها. توزيع المهام. بل ل ب�د9 من الشياء

 به6دف د"م]6ج م"نeت�6وجوفيما بين م�جم6ل الل9ج66ان، بعد ذلك، يلزم التعاون والتكامل فيما بين م�جمل الم�شاركين، 
اء. ققر"ر"ف�مختلف الف�
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 تتطل9ب ما يلي : ة الجمع العامن_ن_ل_ل_قXقXعZعZلهذا، فإن 
  ف66براير، ق66انون20 (أنظر وثيقة ''حرك66ة ، يجب وضع قانون داخلي لتنظيم النقاش داخل الجمع العامأول

. '')http://LivresChauds.Wordpress.Comالجمع العام''، على الموقع ''
 يرغبون في ترشيح أنفسهم لتسيير النق66اش داخ66ل الجم66ع الع66ام أناللذين ، يجب على المناضلين ثانياو

 لع6ام) م�جم6ل القض6ايا ال6تي ي"فeترض6ون أنه6ا س6وف ت�ط6رح داخ66ل الجم6عاي"در�سوا م�س]بقا (أي قبل انعقاد الجم6ع 
 لص66اتخ�أن ي�ع664د9وا خ�يج66ب عليه66م  و.ل الم�ح]تم66ل أو الملئماعم66لأن ي�ه"يF\ئوا ج66دول الكما يجب عليهم  .العام

  (ول66و أن تط66ور النق66اش ف66ي الجم66ع الع66امجدول العم66البين نقاط م�م]ك4نة لقتراحها في ما يخص كل نقطة من 
. سوف يفرض بالضرورة تطوير مشاريع تلك الخ�لصات)

 ، وخلل انعقاد الجمع العام، وبع66د اتف66اق الجم6ع الع66ام عل66ى ج6دول أعم6ال م�ق66ترح، يج6ب تقس6يمثالثاو
  أوراش3 أو 2، ل أكثر. وبع66د ذل66ك، يج66ب تقس66يم الجم66ع الع66ام إل66ى  أساسية قضايا3 أو 2جدول العمال إلى 

 جدول العمال. وكل عض66و م6ن الجم6ع الع66ام ه66و ح�6رFبين نقاط . وكل ورش يناقش نقطة واحدة فقط من م�ؤق9تة
ه�مFه أكثر من غيره.ي" ذي الالموضوع)أو (الورش اختيار في 

 ، تعمل هذه الوراش بشكل م�تو�از (أي في نفس الوقت). وبعد انتهاء النقاش داخله66ا، ي�ح66رFر ك66لرابعاو
التي درسها. النقط حول م�فصFلة،  أو خلصة ،ورش تقريرا

 ، يجتمع من جديد الجمع العام بكامله، وت�قد9م له تقارير أو خ�لصات م�ختلف الوراش. وت�ص66بحخامساو
خلصة الجمع العام تتك�و�ن من تركيب م�ختلف الخ�لصات التي ا»ع"د9تها الوراش السالفة الذكر. 

 2 (مثل ل4يFا، وم�نeتجا. كما أن م�دة الجمع الع66ام تص66بح قص66يرةم"وبهذا السلوب، يصبح الجمع هادءا، ع"م"
. فيرجع الم�شاركون في الجمع العام إلى ديارهم بدون إرهاق.  ساعات)5ساعات بدل من 

  كيف تصبح الشعارات الم8قترحة مZقبولة ؟ )10
  ف66براير"، أن يص66عد ف66وق س66يارة20طرح بعض المناضلين أنه ي"ح4قF لي فرد ك66ان، خلل مس66يرة "حرك66ة 

 وذلك بدعوى أن كل فرد هو ح�رF ف66يون، وأن يصيح بالشعارات التي ي�ريد. ف�وف�ر�ر�كyيكyم4وندا''، أو أن يأخذ الم4ه�''اله�
  لماذا ؟وهذا الرأي خاطيء ومرفوض.أن يفعل ما يريد. 

  كم6ا أن بع66ض.، وي�و�ل69د الخلف66ات والنزاع6ات فيم6ا بي66ن المناض66لين، لن ه66ذا ال66رأي ي�بي6ح الفوض66ىأول
  ف66براير''، ول تع66ود م66رة20الجماهير، حينما تسمع بعض الشعارات الم�ته"و�رة، فإنها تنسحب من مسيرة ''حرك66ة 

 أخرى للم�شاركة فيها.
 م أن تك66ون م�ع"ب66Fرة عل66ى آراء، أو عل66ىز"ز"ل66eلeي"المس66يرة، ي"م66ن ف66وق ، لن الش66عارات الم"نeط�66وق به66ا ثاني33او

  فبراير". ول ي�قبل أن تكون الشعارات الم"نeط�66وق20الجماهير الم�شاركة في "حركة  وأمشاعر، غالبية المناضلين 
 20"حرك66ة غالبيFة م�عاكسة، أو م�تناقضة، مع آراء . كما ل ي�قبل أن تكون هذه الشعارات بها خاصFة بأقل49ية قليلة

فبراير". 
 أنأو الن9ط66ق به66ا، يج66ب علي66ه يريد اقتراحه66ا،  وأ ،لذا يجب على كل شخص يتوف9ر على شعارات جديدة

 رات. ثم تدرس تلك اللجنة الشعارات الم�قترحة. فإذا ك66انتاعش9الش9بي�قد9م هذه الشعارات إلى اللجنة الم�خeتصFة 
  ف66براير''، آنئذ ي"ت664مF قبوله66ا، فتص66بح ض66من لئح66ة20هذه الشعارات م�نسجمة مع الرض66ية التأسيس66ية ل ''حرك66ة 

 الشعارات الم�صادق عليها. وإذا ما اختلفت ''لجنة الشعارات'' حول تلك الش66عارات الم�قترح66ة، ي"ت664مF اللج66وء إل66ى
 20تحكي66م الجم66ع الع66ام. ف66إذا ص66ادق عليه66ا الجم66ع الع66ام، ي�ص66بح مس66موحا بتردي66دها خلل مس66يرات "حرك66ة 

 ر"فضت ''لجنة الشعارات'' أو ''الجمع العام'' تلك الشعارات، فإنها ت�ص]ب\ح م"رفوضة، أو ممنوعة، أوفبراير". أما إذا 
 فبراير". 20حد بترديدها خلل مسيرات "حركة ي أ. فل ي�س]م"ح لم�لغاة
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   فبراير" ؟   20  ما هو نوع الديمقراطية الذي نريد داخل "حركة )11
 . فمثل، لنه66ا ت�6ؤدFي إل6ى الفوض6ى. والفوض66ى ت�6ؤدFي إل6ى النه66زامالديمقراطي33ة المائع33ةيجب الحذر م6ن 

 ون ف6ي ك66ل ش66يء. وه66ذا اعتق66ادوس6اوتتم� ف6براير" ه66م م�20يعتقد البعض أن كلF الفراد المش6اركين ف6ي "حرك66ة 
 ول ف66يول ف66ي اجته66اداتهم، م�ب66الغ في66ه، أو خ66اطىء. ف66الم�واطنون ل يتس66اوون ف66ي مع66ارفهم، ول ف66ي أفك66ارهم، 

تجاربهم، ول في أفعالهم، ول في أخلقهم. 
 تس66اوون ف66ي ح66ق المطالب66ة بأخ66ذ الكلم66ة، لكنه66م غي66رم� ف66ي الجم66ع الع66ام، مختل66ف الف66راد م�،مثل

 ون في مضامين الكلم الذي ي"نeط4ق�ون به. بع66ض المناض66لين يعتق66دون أنه66م يعرف66ون ك66ل ش66يء، وأنه66موتساوم�م�
  ب\و�ح]66دهم. عل66ى عك66س ذل66ك، ف66إن المناض66ل الم�تق66دم يظ66لF،يفهمون كل شيء، وأنهم يستطيعون فعل كل شيء

  م6ع غي6ره. الم�ناض66ل ال6ذي تق664لFتع33اونه وتك33املهمتواضعا، وواعي6ا بض6رورة اس66تماعه لغي66ره، وواعي6ا بض66رورة 
 عش66رينتجربته النضالية مثل عن خمس سنوات، يصعب� عليه أن يتساوى مع مناضل تفوق تجربت66ه النض66الية 

 ، الج66دد والق66دامى، الش66بابنحت33اج جميع33ا إل33ى ك33لf أن33واع المناض33لين ،ثلثين سنة. لكننا في نفس ال66وقتأو 
  كل ه66ذهتعاون وتكاملبراء وغير الخبراء، المثقفين وغير المثقفين، إلى آخره. ونحتاج إلى خ�ن9ين، الخ�س4س4م�والم�

النواع من المناضلين. 
 وهل يمكن أن تكون الديمقراطية سليمة إذا لم يص6احبها إل6تزام أخلق66ي، وانض66باط تنفي66ذي ؟ ك66ل ه66ذه

 والمب66اديء،ك�مFل66ة لبعض66ها البع66ض : التنظي66م، والديمقراطي66ة، والنض66باط، والخلق، م� وم�،الج66وانب ض66رورية
والحرية، والستقللية النسبية. 

   فبراير'' ؟   20  هل النضباط ضروري داخل ''حركة )12
  فبراير'' على أن طبيعة هذه الحركة، ليست ج"م]ع"و\يFة، ول نقابي66ة، ول ح4زبي66ة،20يتفق ج�لF مناضلي ''حركة 

 . ورغ66م طبيعته66ا هت66ه، ف66إنه لحركة نض33ال جم33اهيري م8ش33Xت_رZكول هي تحالف بين هيئات سياسية، وإنما هي 
 يجوز لي فرد كان، أن يفعل داخلها ما يريده هو وحده. بل ي"تو�جFب على كل شخص ي�شارك في هذه الحركة أن

ينضبط لرضيتها التأسيسية، ولجمعها العام، ول4ل4ج"انها، ولقراراتها الجماعية. 
  ف66براير''، خلل المس6يرة20لنفحص بعض المثل66ة. ه66ل ي�عق66ل مثل أن ي6أتي ش66خص م�ح"66د9د ف66ي ''حرك66ة 

 الجماهيرية، وأن ي�فاجيء الجميع بإقدامه على استفزاز قوات البوليس، أو على ضربهم بالحجارة ؟ ف66ي حي66ن أن
 مثل هذه الفعال لم ت�قeترح م�سبقا، ل في الجمع العام، ول في اللجان، ولم ي�ت9فق عليها بتات6ا ؟ ه66ل الف6راط ف6ي

  ف66براير'')،20الحماس لدى بعض الشباب ي�برFر مثل هذه الت9جاوزات ؟ هل ي�عقل أن ي66اتي ش66خص (ف66ي ''حرك66ة 
 وأن ي�فاجيء الجميع بإقدامه على نزع صورة الملك من أيدي أحد الب"لeطج\يFة، ثم ي�مزقها في الشارع ؟ هل ي�عق66ل
 أن ي66أتي ش66خص، وأن يص66عد ف66وق س66يارة ''الهون66دا''، وأن يمس66ك الميكروف66ون، وأن يص66يح بش66عار مرف66وض، أو

  ف66براير'' ترف66ض رف66ع ه66ذا الش66عار ف66ي20م�تنازع عليه، رغم أن هذا الشخص يعرف أن غالبية مناضلي ''حرك66ة 
 الف66ترة الحالي6ة ؟ وه66ل ي�عق66ل مثل، أثن6اء انعق66اد الجم6ع الع66ام، أن ي"قeف664ز مناض6ل م"6ا عل66ى ش66خص م�ح"66د9د، وأن
Fض�6ر يضربه، لنه يظنF أن هذا الشخص ي�عرقل سير الجمع العام ؟ إلى آخره. إن مث6ل ه66ذه الم�ب66ادرات الفردي66ة ت

 م"س"ارها العادي، وت�ب"ذ9ر طاقاتها، وت�دخلها في م"تاهات أو م�غامرات غير  فبراير''، لنها ت�ح"رFفها عن20ب ''حركة 
م�برمجة، أو غير م"ح]س�وبة العواقب.

  ف66براير''، وك66لF م�ب66ادرة تتج"66اوز ق66رارات الجم66ع20فكل فعل يتناقض مع الرضية التأسيس66ية ل ''حرك66ة 
  ف6براير''. ويج66ب م�حاس6بة الش66خص ال6ذي20العام، أو ت�خالف ق66ر"ارات اللج6ان، ت�ص6بح ج�ريم6ة ف6ي ح6ق ''حرك6ة 

(20حركة '' ''  : ، عبد الرحامن النوضة،   توضيحات حول بعض المشاكل الداخلية              11 من 8ص  ).                     http://LivresChauds.Wordpress.Comفبراير 

http://LivresChauds.Wordpress.Com/


 ارتكبها، وم�عاقبته، ولو رمزيا، عبر نقده علنيا، وعبر توجيه إنذار أو توبيخ إليه. وإذا ك�رFر ج�ر]م"ه، يجب طرده من
 فبراير''، ور�بFما التشهير به كشخص فو®ض"وي، أو م�ته"و\�ر.20''حركة 

   فبراير'' مع 'تنسيقيات الحياء' ؟   20  كيف تتعامل ''حركة )13
  ف66ي الح66يتنس33يقيةأحياء مدينة الدار البيضاء كثيرة وكبيرة. وبعض المناض66لين ي"66دfع�ون أنه66م ي�نظم66ون "

  في حي م�ع"يFن". ويقولون أنهم سيقومون بنشاط نضالي م6ا ف66ي ح"يFه66م. وف66يتنسيقيةالفولني"، أو أنهم ي�نش9طون "
 في تنظيم ذالك النشاط. تعتمد عليهم فبراير'' أن تأتي إلى ح"يFهم، وأن 20الجمع العام، يطلبون من ''حركة 

 فبراير'' ل تستطيع، على الع�موم، أن تقبل مثل هذه المطالب. لماذا ؟ 20لكن ''حركة 
  ف66براير''. حي66ث20، لن "تنسيقيات الحياء" ل ت�ع]تبر إطارات تنظيمية كاملة الع�ض]و\يFة داخل ''حرك66ة أول

 فبراير'' تأسيس هذه "التنسيقية"، أو تسيير تلك "التنسيقية". 20لم ي�قرFر  الجمع العام ل ''حركة 
 20، لن "تنسقيات الحياء ل تنضبط لقرارات، أو لتوجيهات، اللجان الم�ختصة التابعة ل ''حركة ثانياو 
فبراير''. 
 فبراير'' ل ي�راقب، ول ي�ح"اسب، "تنسيقيات الحياء". 20، لن الجمع العام ل ''حركة ثالثاو
، لن الجمع العام ل يعرف كل العضاء الم�نخرطين في هذه "التنسيقية" أو تلك. رابعاو
 فبراير"، ول تنضبط لجمعها العام. 20ستقلة عن "حركة م�، لن "تنسقيات الحياء" تب]قى م�خامساو
 ، لن "تنسيقيات الحي66اء" غالب66ا م66ا تك66ون تابع66ة له66ذا الح66زب أو ذاك، وتنض66بط له66ذا الح66زبسادساو

 فبراير''. 20وليس لغيره، وت�نف9ذ توجيهات ذاك الحزب وليس توجيهات الجمع العام ل ''حركة 
 ، لن أهداف أو مناهج "تنسيقية" حي م�ح66دد ل تنس66جم بالض66رورة م66ع أه66داف أو مناه66ج ''حرك66ةسابعاو

  ف6براير'' إل6ى أفع66ال، أو إل6ى أح66داث، يمك66ن أن20 فبراير''. بل ي�حتمل أن تج�رF "تنس6يقية" ح6ي م�عي6Fن ''حرك66ة 20
 20 فبراير''. الشيء الذي يمكن أن ي�ش66ك�ل خط66را عل66ى اس66تمرارية ''حرك66ة 20تكون م�تناقضة مع تو�ج¡هات ''حركة 

فبراير''. 
  فبراير''، في أقص6ى الح66وال، أن تقب66ل التنس6يق م6ع "تنس6يقية"20لهذه العتبارات كلها، يمكن ل ''حركة 

 حينم66ا تك66ون ه66ذه "التنس66يقية" معروف66ة وم�66و�ث9رة، وم"ض66بوطة.حول نشاط م�ح"د9د في الزمان والمكان، حي م�عيFن، 
 ، وأن ل تخض66عأن ل تعتمد كلي33ا عل33ى أي33ة "تنس3يقية" فبراير'' 20ولكن في جميع الحوال، يتوجFب على ''حركة 

  ف66براير'' (الم�نeتخب66ة أو الم�ع"يFن66ة م6ن ط6رف20ب66ل يج66ب عل66ى ل4ج66ان ''حرك66ة لها، وأن ل تثق فيها بش66كل أعم66ى. 
الجمع العام) أن تكون هي الم�س"يFرة أو الم�دبFرة الرئيسية لكل نشاط تنخرط فيه. 

   فبراير" ؟   20  ما هو السلوب النضالي الهم في "حركة )14
  فبراير" ي"كyم�6ن ف6ي ر"تاب"66ة، أو ف6ي "ر�وت4ي6ن" مس6يرة ي6وم20بعض الراء تعتقد أن السبب في ضعف "حركة 

الحد. فيقترحون استبدال مسيرة يوم الحد بمسيرة واحدة خلل كل شهر، أو بمسيرة خلل كل شهرين. 
 والبعض الخر يقترح حذف هذه المسيرات. وآخرون يقترحون تعويضها بأس66اليب نض66الية أخ66رى، مث66ل

أسلوب "حلقات النقاش السياسي في الشارع"، أو  يقترحون أسلوب ''العتصامات''، إلى آخره. 
 الراء خ66اطئة. حي66ث أن التجرب66ة ب"يFن66ت أنواحترامنا لصحاب هذه الراء ل ي�لغي حقنا في اعتب66ار ه66ذه 

 السبوعية (أي خلل يوم الح66د). كم66ا ب"يFن66تالعمل  فبراير" هو مسيرة يوم عطلة 20السلوب الهم في "حركة 
 فإنه6ا ت�66و�دFي إل66ى . أمFا الد9و®ر\ي66Fة  ال66تي تتج6اوز الس66بوعلئمةم�السبوعية م�) périodicité(يFة ر\ر\و®التجربة أن الد9و®

  العاملة أوفي تعبئة الجماهيرفعالية الكثر الد9و®ر\ية السبوعية هي تل¯ش4ي العلقات. وإلى  أو ،ض�عف التصالت
 التع66بير ع66ن طموح66ات الش66عب. فيج66ب الحف66اظ عل66ى مس66يرة ي66وم الح66د.المأجورة. وت�م"ك�4ن هذه الجماهير م66ن 
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 ويمك66ن ف66ي نف66س ال66وقت تحس66ين فعالي66ة ه66ذه المس66يرة، ع66بر إض66افة تع66بيرات جمالي66Fة عليه66ا، أو ع66بر إدخ66ال
 تح]س4ينات تنظيمية عليها. أما الساليب الخ66رى، مث66ل "حلق66ات النق66اش ف6ي الش66ارع"، أو ''العتص6امات''، إل66ى

آخره، فيلزم أن تكون ثانوية، أي م�ك�مFلة لسلوب مسيرة يوم الع�طلة السبوعية، وليس ب"د\يلة عنها.
 وبع66ض الراء تعتق66د أن66ه يج66ب أن يص66بح مس66ار المس66يرة ثابت66ا (أي غي66ر م�تغي66Fر). (فيق66ترحون مثل أن

 ). وهذا'م"دeي�ونة'ام"، مرورا عبر طريق م"م"ح"تنطلق دائما المسيرة من "ساحة السراغنة"، وأن تتوجه إلى "ساحة الح"
 ال66دارمدين66ة لن هذا الرأي ينس66ى أن ع66دد س66كان لماذا ؟ القتراح ل يصل�ح لكي يبقى ثابتا، غير قابل للتغيير. 

  كيلوم66تر،13 كيلومتر، وعرضها قرابة 25 مليين، وأن طول مدينة الدار البيضاء يبلغ قرابة 4البيضاء يتجاوز 
  مقاطعة. فإذا حصرنا مسيرة يوم الحد في ساحة واح66دة، أو ف66ي14وعدد الم�قاطعات في الدار البيضاء يتجاوز 

 مسار ثابت، فمن المحتمل أن غالبية سكان الدار البيضاء لن ترى هذه المسيرة، أو لن ت�صادفها على م"رF السنة
 . وعل66ى خلف ذل66ك الق66تراح، ف6إن تنظي66م مس66يرة ي6وم الح66د ف6ي مقاطع66ات متوالي66ة، أي م�تغي66Fرة، ه66وبأكملها

لنه ي�ساعد على الوصول إلى أكبر نسبة م�م]ك4نة من س�كان المدينة. ولو أنه أصعب، أسلوب أحسن، 

   فبراير" ؟   20  كيف نتعامل مع العناصر الب8وليسية أو الم8ندسfة داخل "حركة )15
  ف6براير : كي6ف نتعام66ل م6ع العناص6ر20بتفصيل هذا الم�شكل. أنظر الوثيق66ة : "حرك66ة ناولت� (سبق أن ت

")./http://livreschauds.wordpress.comالم�نeدسFة أو الم�خرFبة". وي�مكن تنزيل هذه الوثيقة من الموقع : ''
 

   فبراير'' القضايا الفردية، أو الشخصية، أو المطلبية، أو الجزئية ؟  20  هل يجوز أن تتبن:ى ''حركة )16
  ف66براير'' أن ت�66دافع ع66ن م�ش66كلهم20بع66ض الم�66واطنين ي66أتون إل66ى الجم66ع الع66ام، ويطلب66ون م66ن ''حرك66ة 

 كن م�ع"يFن، أو في مشكل أرض، أو عقار، أوس"الشخصي، أو عن قضيتهم الخاصة (التي تتجسFد مثل في مشكل س"
 ل، أو مشكل مواطن م66ع إح66دى إدارات الدول66ة، إل66ى آخ66ره). فم66نم"م"ع"في مشكل طرد من سكن، أو طرد من الع"

 فبراير'' أن تقبل مثل هذه المطالب الشخصية. لماذا ؟ 20الصFعب على ''حركة 
 فبراير'' ل تعرف هل القضايا المعر�وضة عليها  هي عادلة أم ل. 20 لن ''حركة أول

 فبراير'' ليست حركة جمعوية، أو نقابية، أو م"طلبية. 20، لن ''حركة ثانياو
 كمله،أ فبراير'' هي حركة شعبية، أي أنها تهتم فقط بالقضايا التي تخ�66صF الش66عب ب\2066 لن ''حركة ثالثاو

 20ته�66مF فق66ط مواطن6ا واح66دا، أو ته6مF بض66عة م�6واطنين. وإذا ب6دأت ''حرك66ة جزئي6ة ول تتحمFل الغ66رق ف6ي قض6ايا 
 20 أو جانبي66ة، ف66إن ''حرك66ة ، أو جزئي66ة،ف66براير'' تهت66م بقض66ايا شخص66ية، أو خاص66ة، أي بقض66ايا تك66ون م"ح]66د�ودة

 فبراير'' سوف تنحرف، في هذه الحال66ة، ع6ن أه66دافها الرئيس6ية (ال66تي ه66ي ''إس66قاط الفس66اد، وإس66قاط الس66تبداد،
 كل الشعب''). ومن الم�ح]تم"ل أن يحاول البوليس تحري66ففائدة الحرية، والكرامة، والعدالة الجتماعية، لتحقيق و

  ف66براير'' ع66ن أه66دافها الساس66ية، وذل66ك ع66بر إغراقه66ا ف66ي قض66ايا مح66د�ودة، أو ج�زئي66ة، أو ج"انبي66ة، أو20''حرك66ة 
شخصية، أو ثانوية. 

 يمكن للقاريء أن ل يتفق على بعض الفكار الوردة في هذه الوثيقة، لكن الهم هو أن تكون هذه الوثيقة
قد ساهمت في إثارة النقاش، وتعميقه، بهدف الوصول جماعيا إلى آراء أكثر تقد9ما.

عبد الرحمان النوضة. 
). 2012 أبريل 29(ح�رFرت الصيغة الولى في 
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	1) ما هو نوع الكلام الذي نحتاجه حول "حركة 20 فبراير" ؟
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