
في إطار الن�ضال الجماهيري الم�شترك، 
هل نعمل كجماعات أم كأفراد ؟

 كيف نعمل في إطار ''ن�ضال جماهيري م�شترك'' (مثل ''حرك��ة
  فبراير'') ؟ هل نعمل كأفراد، أم كجماعات ؟ م��ن ه��م العض��اء20

 المقبول���ون ف��ي إط���ار ''النض���ال الجم���اهيري الم�ش���ترك''، ه���ل ه���م
 الح��زاب، والهيئات، والت;ي��ارات، والجماع��ات، أم ه��م الم�واطن��ون

  ف��براير''20الفراد الت;قد;ميون ؟ لماذا يجب أن نعمل داخل ''حرك��ة 
 كمواطنين أفراد تق��دمHيين، ولي��س كجماع��ات حزبي��ة م�تماس��كة، أو

م�نسجمة ؟ 

  ميزة النضال الجماهيري المشترك 
 لقد جاء (م��ا أطلق��تQ علي��ه الص��Hحافة عب��ارة) ''ح���راك الربي��ع
 العرب��ي''، أو ''الح���راك ال��ديمقراطي''، (ال��ذي انطل��ق من��ذ بداي��ة س��نة

  في تونس، ثم مصر، واليمن، وليبي��ا، وس��وريا)، ج��اء بأش��ياء2011
 جدي��دة ل��م نك��ن نعرفه��ا م��ن قب��ل� ف��ي منطقتن��ا. ومنه��ا مثل (م��ا

 المي((زة. ون̂نب��Hه إل��ى أن النض((ال الجم((اهيري الم�ش((ترك''ن^س��مHيه) ''
 نض((ال ف��براير'' ب��المغرب، ه��ي أنه��ا 20ل ''حرك��ة الساسية الول((ى 

 . ومعن��ى ه��ذا المفه��وم أن��ه لي��س بنض��ال ذيجم((اهيري مش((ترك
 طبيعة نقابية، أو حزبية، أو جمعوية (نس��بة إل��ى جمعي��ة م�عيHن��ة)، أو
 فئوية. والعضاء المش��اركون ف��ي ''النض��ال الجم��اهيري الم�ش��ترك''،
 ليس��وا هيئات حزبي��ة، أو نقابي��ة، أو جمعوي��ة، وإنم��ا ه��م مواطن��ون
 أفراد تقد;ميون. و يبقى هذا ''النضال الجماهيري الم�شترك'' مفتوح���bا
 باستمرار على كل المواطنين التق��د;ميين. ويمك��ن له��ؤلء الم��واطنين
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 الف��راد، م��تى ش��اءوا، أن ي�ش��اركوا ف��ي ه��ذا ''النض��ال الجم��اهيري
 المش���ترك''، أو أن ينس����حبوا من���ه. [وق���د لحظن���ا مثل أن فئات

 20م�جتمعية مgيسورة نسبيا، شاركت بقدر ه��ام وفع��Hال ف��ي ''حرك��ة 
 ، بقي��ت ت^ش��ارك2012، بينم��ا خلل س��نة 2011فبراير'' خلل سنة 

في الحركة على الخصوص فئات م�جتمعية مسحوقة نسبيا]. 
 والمشاركون في هذا ''النضال الجماهير الم�شترك'' ه��م ال��ذين
 ينظ;م���ون أنفس���هم، حس���ب الش���كال التنظيمي���ة ال���تي تلئمه���م.
 ويتش����اورون فيم����ا بينه����م، ويخط;ط����ون، ويق����رHرون، وينف;����ذون
 اختياراتهم، بشكل جماعي، وذلك عبر لقاءهم في جمع عام، أو م��ن

خلل ل�جان عمليHة، أو وnظ�يفية، أو م�تخصHصة. 
ا مي��زة ''النض��ال الجم��اهيري oد��Hفه��م جيgوك��ل مناض��ل ل��م ي 
 الم�شترك''، يمكنه أن يتحوrل إلى م�عرقل لهذا النضال، أو ق��د يس��قط

في أخطاء، أو في انحرافات، تضرH بهذا الصHنف من النضال. 
 وقد فهم المناضلون منذ البداية أنه، لو كان حزب م�عيHن، أو
 ح��تى تح��الف بي��ن ع��د;ة أح��زاب، ه��و ال��ذي دgع��gا إل��ى إنطلق حرك��ة

  فبراير''، لما ك��ان حج��م ه��ذه الحرك��ة ك��بيرbا،20نضالية مثل ''حركة 
 20ولما كانت م�د;تها طويلة. والس��Hر ال��ذي يفس��Hر ك�ب��gر حج��م ''حرك��ة 

 ف��براير''، وي�فس��Hر امت��دادها ع��بر الزم��ان، ه��و أن الش��خاص ال��ذين
 بادروا إلى الد;عوة إلى انطلق هذه الحركة، أو إل��ى تنظي��م أنش��طتها،
 كانوا يفعلون ذلك بص((فتهم م�((واطنين تق((د�ميين ع((ادي2ين، ولي((س

. بصفتهم متحز2بين ينتمون إلى أحزاب، أو إلى هيئات م�حد�دة
  فبراير'' تأتي من كونها ل تنتمي إل��ى أي��ة هيئة20وقوrة ''حركة 

 سياس��ية م�عيHن��ة. ول يس��تطيع أي ح��زب، أو جماع��ة، أو تي��ار، أن
 يد;عي أنه هو الذي دعا إليها، أو خط;��ط له��ا، أو نظ;مه��ا،  أو قاده��ا.

  ف��براير'' إل��ى قي��ادة�، أو إل��ى هيمن��ة�، أي��ة ق��وة20فل تخض��ع ''حرك��ة 
سياسية، أو نقابية، أو جمعوية. 
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 وفي حالة إذا م��ا قبلن��ا ب��أن تك��ون العض��وية داخ��ل ''النض��ال
 الجم������اهيري المش������ترك'' للح������زاب، والهيئات، والتي������ارات،
 والجماع��ات، ف��إن العم��ل داخل��ه س��يتحوrل م��ن عم��ل جم��اعي بي��ن
 أف��راد، إل��ى تنس��يق عgس���ير فيم��ا بي��ن هيئات سياس��ية متنافس��ة.
 والتنسيق فيما بين هيئات سياسية هو أكثر صعوبة، وأك��ثر ع�رض��ة

للت;عثر، أو للتوق;ف، أو للنشقاق، أو للنشطار.  
  فبراير''، ف��إن العض��اء ال��ذين يناض��لون20أمHا داخل ''حركة 

 فيه��ا ليس��وا أحزاب��bا، أو جماع��ات، أو تي��ارات، أو خليط��oا م��ن ه��ذه
 القوى، وإنما هم مواطنون أفراد تقد;ميون. ص��حيح أن نس��بة م�عيHن��ة

  ف��براير'' ه��م مناض��لون م�تحزHب��ون، والب��اقون20من مناضلي ''حركة 
 هم غير م�تحزHبين. وص��حيح أيض��ا أن نس��بة م��ن ه��ؤلء المناض��لين
 ينتمون إلى تيارات أو مشارب فكرية متنوrعة. لكنهم كل;هم يعمل���ون

  ف���براير'' كم���واطنين أف���راد تق���د;ميين، ولي���س20داخ���ل ''حرك���ة 
كجماعات حزبية، أو نقابية، أو جمعوية.

 نقبل الت�نافس بين الفكار كأفكار، ونرفض الت�صادم
  بين الجماعات كجماعات
 جماع((ات م�تنوHع((ةمن الطبيعي أن توج��د داخ��ل ك��ل ش��عب 

 ومتع���د;دة. وم���ن الع���ادي أن ينتم���ي بع���ض المناض���لين الف���راد
 الم�س��اهمين ف��ي أي ''نض��ال جم��اهيري مش��ترك'' إل��ى أح��زاب، أو
 تيHارات، أو جماعات، أو هيئات، مختلف��ة. وم��ن المقب��ول أن يوج��د
 تنافس فيما بين أفكار هذه الجماع��ات والهيئات. وم��ن الم�في��د أن
 نقارن بين برامجها لكي نفرز من هو البرنامج الذي ي�لئم أك��ثر م��ن
 غيره مصالح الشعب، ويعود علي��ه ب��أكبر منفع��ة. لك��ن م��ا ه��و غي��ر
 مقبول، وغير م�جد�، هو أن يتحوrل الصراع بي��ن أفك��ار ه��ذه الهيئات
 إلى صراع عقيم بين الجماعات كجماعات. لماذا ؟ لنه كل;ما تح��وrل
 الصراع من البحث ع��ن الحقيق��ة، أو ع��ن الفك��ار ال��تي تك��ون أك��ثر
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 إفادة للشعب، إلى صراع يهدف بشكل أعمى إل��ى تغلي��ب الجماع��ة
 التي ننتمي نحن إليها، أو إلى إقصاء، أو إل��ى القض��اء عل��ى، ك��لH م��ن
 هو م�خالف لنا، فإن هذا الصنف من الصراع ي�ؤدHي إل��ى العرقل��ة، أو
 إلى هgد�ر الطاقات، أو ي�نتج الخراب، أو ي��ؤدHي إل��ى الت;خل;��ف، أو إل��ى

 نرح2((ب بالص((راع الموض((وعي بي((ن الفك((ارالنحطاط. ل��ذا نق��ول : 
 كأفكار، ونرف((ض الص((راع ال((ذ�اتي، أو العNصN((بMي، بي((ن الجماع((ات

. كجماعات
 وغالبbا ما يك��ون الح��لH الوحي��د والفع��Hال لتلف��ي الص��راع بي��ن

 تخصيص الع�ضوية ف((ي ه((ذاالجماعات كجماعات في إطار مgا، هو 
 الطار إلى المواطنين الفراد التقد�ميين، ورفض عضوية الهNيRئات

.   كTهNيRئات

  المنطق الحزبي 
 ل ''النضال الجم��اهيري الم�ش��ترك''الميزة الساسية الثانية و

 ل يخضع للمنط((ق فبراير'' بالمغرب) هو أنه 20(مثل نضال ''حركة 
 '' ه��و ذل��ك المنه��جالمنط((ق الحزب((ي. والمقص��ود بمفه��وم ''الحزب((ي

 الذي يجع��ل الح��زب يه��دف، م��ن خلل مجم��ل أفك��اره، وبرامج��ه،
 وأنش��طته، وحرك��اته، إل��ى تقوي��ة ذل��ك الح��زب، وتم��تين فع��اليHته،

 في المنطق الحزبي، يك(((ونوتثبيت غ�لبته، وتعزيز انتصاره. حيث 
 ، وليس شيئ�ا آخر س�واه.الهدف السمى للحزب، هو الحزب نفسه

 ف��إذا ك��ان المناض��لون الم�تحزHب��ون (ال��ذين يعمل��ون داخ��ل ''نض��ال
 جم���اهيري م�ش���ترك'') ي�خض���عون أفك���ارهم، أو س���لوكهم، للمنط���ق
 الحزب��ي وح��ده، ف��إنهم س��gيgك�ونون ف��ي ه��ذه الحال��ة مgهQووس��ين فق��ط
 بتغلي��ب مص��الح حزبه��م عل��ى مص��الح الجماع��ات الخ��رى. ول��ن
 يستطيعوا الهتمام بإنجاح النضال الجماهيري الم�شترك. والنتيجة
 في هذه الحالة، هي أنهم سgيgض�رHن بالنض��ال الجم��اهيري الم�ش��ترك،

وسيضرHون كذلك بحزبهم. 
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 ولتلفي س�وء التفاهم، نؤك�د أننا ل ندعو إلى حلH الحزاب، أو
 إلغائه��ا، ب��ل نع��ترف أن الح��زاب تق��وم ب��أدوار إيجابي��ة وض��رورية.
 حيث تساهم الحزاب في توعية الجماهير، وتش��ارك ف��ي تنظيمه��ا،
 وفي تعبئتها. كما ت^ساعد الحزاب الجماهير على تحقيق طموحاتها.
 وما نطرحه هو فقط ضرورة الت;مييز بين ''ص�نف النض��ال الحزب��ي''، و
 ''صنف النضال الجماهيري المش��ترك''. ونق��ول أن الس��لوب الك��ثر
 فعالي��ة، ه��و تخص��يص العض��وية ف��ي إط��ار ''النض��ال الجم��اهيري
 المشترك'' إلى المواطنين الفراد  التق��د;ميين، ولي��س إل��ى الح��زاب،

أو الهيئات، أو الجماعات. 
 وإذا كان المنطق الحزب��ي م���برHرbا داخ��ل الح��زب، وي��ؤدHي إل��ى
 نت��ائج م�عت��برة، ف��إنه ل يلئم ''النض��ال الجم��اهيري المش��ترك''. ب��ل
 يحتاج النضال الجماهير الم�شترك إلى منطق آخر م�خالف، ون^س��مHيه

 ''. وهذا المنطق الخير يتمي��Hزمنطق النضال الجماهيري الم�شترك''
 بكونه ي�عطي السبقية إلى إنجاح النضال الجماهيري الم�شترك، ول��و
 ك��ان إنج��اح ه��ذا ''النض��ال الجم��اهيري الم�ش��ترك'' يقتض��ي مرحلي��Hا
 تناس��ي الح��زب المعن��ي، أو ت�ق�لي��ص دوره، أو الت;س��اهل ف��ي خدم��ة

أهدافه. 
 والمناض��ل الث��وري الحقيق��ي ي���درك أن اله��دف الس��مى لك��ل
 نضال، يبقى هو إصلح الم�جتمع، وتغييره، ف��ي اتج��اه بل��وغ الحري��ة،
 والتقد;م، والتضامن، والعدل، والعgق�ل�نة. والح��زب الث��وري ه��و مج��رد
 وسيلة من بين عد;ة وسائل نضالية م�تكاملة، وتهدف كل;ها إلى ب�لوغ
 ه��ذه الغاي��ة. وبالت;��الي، فالمناض��ل الص��يل، ه��و ال��ذي يظ��لH وفي��Hا
 للمب��اديء، أك��ثر م�م��Hا ه��و وف��يr لحزب��ه، أو لتي��اره، أو لجم��اعته، أو
 لصدقاءه. وم�ختلف أصناف الن;ضال، مثل صنف الن;ض��ال النق��ابي،
 وصنف النضال الجمعوي، وصنف النضال الثقافي، إل��ى آخ��ره، كل;ه��ا
 أص��ناف تتظ��افر وتتكام��ل فيم��ا بينه��ا. وبالت;��الي، فم��ن المقب��ول أن
 نرك�ز تارة على نضال ذي طبيعة حزبية، وأن ن^رك�ز ت��ارة أخ��رى عل��ى
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 نضال ذي طبيعة ''نضال جماهير مشترك''. المهم هو إح��راز التق��د;م
 نحو ذلك الهدف السمى الذي يبقى هو تغيي��ر الم�جتم��ع، وإص��لحه،
 وتقويمه، وتثويره، ف��ي إتج��اه مزي��د م��ن الحري��ة، والع��دل، والكرام��ة،

والتقد;م، والت;ضامن، والعgقلنة.     
 ''،منط((ق النض((ال الجم((اهيري الم�ش((تركومن بين م�ميHزات ''

 حينما يناقش المناضلون، أو حينما ي���برمجون، أو حينم��ا يص��وrتون،
 في إطار ''النضال الجماهيري الم�شترك''، أنهم ي�ساندون ك��لH مق��ترح
 يظهر له��م معق��ول�، أو إيجابي���ا، أو بgن;��اءbا، ول��و ك��ان الش��خص ال��ذي
 اقترحه ينتمي إلى حزب منافس لحزبهم، أو ينتمي إل��ى تي��ار خ�ص��Qم،
 أو إلى جماعة م�ناوئة. وفي نفس الوقت، يعارض ه��ؤلء المناض��لين
 أي اقتراح يعتبرونه غير معقول، أو سلبي، أو م�عرق��ل، أو م�تخل;��ف،
 ول��و ك��ان م��ن ا�ق�ت�رgح��gه ينتم��ي إل��ى حزبه��م الخ��اص، أو إل��ى تي��Hارهم
 الم�فضHل، أو إلى جماعتهم الم�قرHبة. بمعنى أن المناضلين الحقيقيي��ن
 ي�خ`ض_عون تفكيرهم وس((لوكهم لمنط((ق العق((ل وح((ده، ويرفض((ون

تكبيل أنفسهم بمنطق ''العNصNبMي2ة الحزبية''.
  العصبي2ة حسب عبد الرحمان بن خلدون

 1406- 1332(وقد سبق للمؤرHخ عبد الرحم��ان ب��ن خل��دون 
– 732ميلدية) (   هجرية)، في كتابه المشهور ''المقد;م��ة''، أن808 

 أوضح أن العلقات فيم��ا بي��ن القب��ائل (ف��ي منطق��ة م�عيHن��ة) تخض��ع
 ''. ويقصد ب ''العصبية'' الم�والة بشكل تامH للقبيلة،العصبيةلمنطق ''

  سواءb كانت ظالمة أم،ناصرتهام�، وم� الواسعةأو للعشيرة، أو للعائلة
  ذوي،قت��ال ف��ي وأ ،'' ف��ي تض��امنالعص((بيةمظلومة. وتتجل��ى مثل ''

 وئاس��ة، أو الحك��م. رHب��ة، أو الرHل�ل�غ� به��دف بل��وغ الغ�،النسب القري��ب
 تتنافس القبائل فيما بينها على الموارد، وعلى السHلطة، وتتص���ارع،
 ب��ل ت^قات��ل بعض��ها بعض��bا. وم��ا دام��ت ه��ذه القب��ائل موج��ودة، ف��إن

Hراع فيما بينها يمتد; عبر الزHالصHراع إل¢ز��Hمان. ول يتوق;��ف ه��ذا ا لص 
عندما تزول هذه القبائل، أو عندما تذوب في إطار أوسع. 
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 ، أو الحديثة، ه��ي''القبائل'' العNصريةوفي زماننا الحالي، فإن 
 ، السياس��يةجتمعي��ة، والفئات الجتماعي��ة، والح��زابم�الطبقات الم�

 والت;ي��ارات الفكري��ة، والنقاب��ات، والجمعي��ات المهني��ة، وغيره��ا م��ن
 توج((دبية'' القبلي��ة، ب��ل صgص��gعg''العgص���نف الهيئات. ول توج��د فق��ط 

  العائلي(((ة،، مث(((ل العص(((بيةالعص(((بيةأن(((واع أخ(((رى م(((ن أيض(((ا 
Nوالطائفي((ة، والمNمeنeيني((ة، والمذهبي((ة،قي((ة،ط_اط_نMهوي((ة، والد�Mوالج  

 . ويمك��نوالر2ياضية، والنقابية، والحزبية، والسياسية، إل((ى آخ((ره
 أيضا أن توجد داخل ك��ل ''عص��بية'' م�ح��د;دة ع��د;ة عص��بيات أخ��رى،

م�تداخلة، وم�تفاوتة فيما بينها.  
 فكل�ما تواجدت جماع((ات م�تمي2((زة داخ((ل إط((ار م�جتمع((ي،
 تظهر ''العصبية'' فيها، وتحدث فيما بينها منافسات، وصراعات

 . وكل;ما تواجدت جماع��ات م�ختلف��ة داخ��ل ''نض��ال جم��اهيريدائمة
 مشترك''، تلجأ حتمbا هذه الجماعات إلى الت;ن��افس عل��ى المكاس��ب،
 أو عل��ى الت��أثير، أو عل��ى المس��ؤوليات، أو عل��ى الزHعام��ة، أو عل��ى
 القيادة. وتستعمل كلH الوس��ائل الم�تاح��ة لحس��م الص��Hراع لص��الحها.
 وينتهي الصHراع إل��ى هيمن��ة الط;��رف الق��وى. وه��ذا الط��رف الق��وى
 الغالب، ل يكون بالضرورة هو الطرف الكثر ح�كمةo، أو س��gدادbا، ب��ل

 .oةHشيQحnأو و ،oةHا، أو انتهازيoيمكن أن يكون هو الكثر تخل;ف
 لذلك نقول في ما يخص ''النضال الجماهيري المشترك'' : أن
 الحل لتلفي الغرق في صراعات عقيمة وم�خر2بة بين الجماع(((ات
 كجماعات، هو رف((ض عض((وية الجماع((ات والهيئات السياس((ية،

   وحصر هذه العضوية في المواطنين الفراد التقد�ميين.

 نقبل عضوية المواطنين الفراد، ونرفض عضوية
  الهيئات 

 20 (مث��ل ''حرك��ة الن�ض((ال الجم((اهيري الم�ش((تركوفي إطار 
 فبراير'')، ومنذ اللحظة الولى التي نقبل فيها بعضوية هيئات، مث��ل
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 الحزاب، أو النقاب��ات، أو الجمعي��ات، أو الت;ي��ارات، أو الجماع��ات،
 فإن ديناميكية العمل الم�شترك تؤدHي بالض��Hرورة إل��ى الختلف ف��ي
 الراء، أو ف��ي البرام��ج، أو ف��ي الوس��ائل، أو ف��ي الس��اليب، أو ف��ي
 المصالح، فيما بين هذه الهيئات. فتدخل هذه الهيئات في صيرورة
 الت;نافس، أو الت;زاحم، أو الصHراع فيما بينها. وغالبbا ما ل تقبل ه��ذه
 الهيئات الم�ساواة فيما بينها، ول تقدر على إقامة توازن فيما بينها،
 ول تتحمHل الت;عايش السHلمي فيم��ا بينه��ا، ول تح��ترم قواع��د العم��ل
 المشترك. بل تطالب بالتنسيق معها. وتحاول كل هيئة إنتزاع أكبر
 قدر ممكن من التأثير. وتتسابق هذه الهيئات عل��ى الغ�لب��ة، أو عل��ى
 الزHعام��ة، أو عل��ى القي��ادة. وتري��د ك��ل واح��دة م��ن ه��ذه الهيئات أن
 تصبح ه��ي الب��ارزة، أو الغالب��ة، أو الم�س��يطرة، أو الم�هيمن��ة. وي��ؤدي
 بها الصراع إلى محاولة ه��زم بعض��ها لبع��ض، وتح��اول إض��عاف، أو
 إقصاء، بعضها لبع��ض. وتتب��ادل الت;هام��ات فيم��ا بينه��ا. ث��م تظه��ر
 تكت;لت، أو تحالفات. ثم تتحوrل إل��ى انش��قاقات، أو انقس��امات، أو
 ص��دامات. وتتح��وrل الخلف��ات فيم��ا بينه��ا إل��ى ع��داوات م�عق;��دة
 وم�تص��اعدة. ويص��عب عل��ى أي ك��ان أن يتحك���م ف��ي مج��رى ه��ذه

العداوات. 
 ق��د يق��ول ق��ائل أن حص��ر العض��وية ف��ي النض��ال الجم��اهيري
 المشترك على المواطنين الفراد التقدميHين، ل ي�نجينا هو أيضا م��ن
 المنافس��ات، والص��Hراعات، فيم��ا بي��ن الف��راد. وه��ذا ص��حيح. لك��ن
Hا، وأق��ل��bالمنافسات والصراعات فيما بين الفراد تبقى أص��غر حجم 
 أهميHة، وأهون ش��أنoا، بالمقارن��ة م��ع المنافس��ات والص��راعات فيم��ا
 بي��ن الجماع��ات. حي��ث يمك��ن ذائم��ا للجماع��ة أن تتحك���م ف��ي ك��ل
 صراع ينشب بي��ن شخص��ين متنافس��ين. بينم��ا تعج��ز الجماع��ة ف��ي
 غالب الحالت عن الت;حك�م في صراع يدور بي��ن جماع��ات، أي بي��ن

أجزاء من هذه الجماعة.
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 ل(((ذا نmرح2(((ب، ف(((ي إط(((ار النض(((ال الجم(((اهيري الم�ش(((ترك،
 بعضوية الم�واطنين الفراد التقد�ميين، ونرفض عضوية الهيئات.

عبد الرحمان النوضة 
)2013 ف��براير 4(وحرHر في الدار البيض��اء، ف��ي ي��وم الثني��ن 

(ويمك����ن للمهتمHي����ن أن يج����دوا وث����ائق أخ����رى عل����ى الموق����ع «
http://LivresChauds.Wordpress.Com.(«
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