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 ح��دثت حرك��ة ش��عبية، احتجاجي��ة، وثوري��ة، تح��و�لت لحق���ا،
 وبش��كل م1ف��اجئ، إل��ى ث��ورات، ف��ي ت��ونس، ومص��ر، ف��ي ش��هر ين��اير

 ، وامتدD تأثيرها بسرعة إلى ع��دة بل��دان أخ��رى (مث��ل اليم��ن،2011
والردن، والمغرب، وليبيا، وسوريا، والبحرين، إلى آخره). 

 وطموح المواطنين في بلدان أخرى (مثل المغرب، والجزائر،
 إلى آخره) إلى ثورة ديمقراطية، هو العامل الذي يدفعهم إلى محاولة
 الستفادة من ثورات ت��ونس، ومص��ر، واليم��ن، وليبي��ا، وس��وريا. ول

  في مجال الثورة الم1جتمعي��ة،»نموذجنا الوحيد«نعتبر هته الثورات 
 وإنDما نعتبرها تجارب ثمينة، يجب إضافتها إلى مجموعة التج��ارب
 ال��تي نهت��دي به��ا، أو نتعل��Dم م��ن إيجابياته��ا، و نس��تفيد ك��ذلك م��ن

سلبياتها. 
 ول يمكن في نص\ قصير (مثل المقال الح��الي) أن نس��تعرض

  ثورات تونس ومصر، وليبي��ا، وس��وريا. لنه��ا ك��ثيرةأحداثم1جمل 
�بابومعق���Dدة. كم���ا ل يمك���ن أن نتن���اول ��  ه���ذه الث���ورات، ولأس

�كالتها�� ، ول م1عو�قاته���ا. ب���ل نف���ترض أن الق���راء يعرف���ون ه���ذهإش
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 القضايا (عبر وسائل العلم مثل النترنيت، أو الجرائد، أو قنوات
 التDلفزة، أو الكتب). ونgرك��fز فيم��ا يل��ي فق��ط عل��ى محاول��ة اس��تخراج

  الولية ال��تي يمك��ن أن تفي��د الحرك��ات الم1ناض��لة أوبعض الدروس
الثورية. 

 وفي المقال الحالي، نركfز على ثورتي تونس ومص��ر، ونتف��ادى
 أكثر ما يمكن الكلم ع��ن ث��ورتي ليبي��ا وس��وريا، لنن��ا نgفض\��ل غiلiب��hة

�لميالج���انب ��  ف���ي ث��ورتي ت���ونس ومص���ر، ونتحاش���ى الت���دميرالس+
 الم1تبادل ال��ذي ي��1ؤد\ي إلي��ه العن��ف، أو الح��رب الهلي��ة، ف��ي ث��ورتي

ليبيا وسوريا. 
�نكما نتجنDب الخوض في � ، نظ��رmا للتDعقي��دات ال��تيثورة اليم

 نتجت عن تحريف هذه الثورة عن مسارها الثوري. حيث اpجoهض��ت
  المزع��وم، ال��ذي فرض��ته»الح��ل\ الت��وافقي«ه��ذه الث��ورة م��ن ط��رف 

 المملكة الس\عودية، ودولة الم��ارات الخليجي��ة، والولي��ات المتح��دة
 المريكي��ة، ع��بر غط��اء ''مجل��س الم��ن''، الت��Dابع لt ''منظم��ة الم��م

  ه��و تنحي��ة الرئي��س الت
		وافقي»الح��ل\«الم1تDح��دة''. وك��ان ج��وهر ه��ذا 
 )،2011 نوفم��بر 23الم1ستبد علي عبد الله صالح عن الس\لطة (ف��ي 

 لصالح نائبه عبد رب\ه ه��ادي منص��ور، مقاب��ل من��ح الرئي��س الس��ابق
 حصانة كاملة، وإيقاف الثورة، واستمرارية النظام السياس��ي الق��ديم،
 دون ح�ل\ الح�زب الح�اكم الس\��ابق (مثلم�ا ح�دث ف�ي ث�ورتي ت�ونس

 ص��الح م��ن ج��رائم. وذلك رغم م��ا ارتكب��ه عل��ي عب��د الل��ه )1(ومصر)
 واضحة، واختلسات معروفة. وبعد م1رور سنتين على اندلع الث��ورة
 اليمنية، ل زال أنصار علي عبد الله صالح يحتلDون مراك��ز قوي��ة ف��ي
 الوزارات، والدارة، والشرطة، والجيش، إلى آخره. والحتمال الكبر
 ه��و أن الث��ورة ك��انت س��تنجح ف��ي اليم��ن ل��iو� ل��م تت��دخDل الس��عودية،

 وقد ساهم معتقل سياسي س\ابق مغربي، جمال بن عمر، في تمرير مخطDط المملكة  1
 السعودية، بصفته م1وظDف�ا مبعوث�ا في قضية اليمن، ل�بhان� ك�يم1ون، المين العام ل

''منظمة المم المتDحدة''.
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 والم��ارات، والولي�ات المتح��دة المريكي�ة. وه��ذه ال��دول الم�ذكورة،
 فض\لت خدمة مصالحها الخاصة على حساب مصالح شعب اليم��ن،
 وه�ي ال��تي حرم�ت الش�عب اليمن�ي م��ن تحقي��ق ث�ورته، ومنعت��ه م�ن

إنجاز تحر\ره الديمقراطي والوطني. 

 - بعض الملحظات العام+ة حول الثورة.1
 وفي المقال الحالي، نفترض كذلك في القارئ أنه يأخ��ذ بعي��ن

العتبار الملحظات العام\ة التالية حول كل ثورة :
   أنماط الثورات.      -1.1

 على خلف بعض الراء، ل يوج��د نم��وذج واح��د للث��ورة. ب��ل
  والعناص��ر ال��تي تgح��دDد ن��وع ك��ل ث��ورةالثورات هي أن��واع وأص��ناف.

 هي : نوعية المجتمع المعني، ومك��انه، وزم��انه، وظروف��ه، ومس��توى
�ا  ف�ل> ت�ت�ش�ابه تطو�ره.��ا بينه��ورات فيم� ، ب��ل تختل��ف ع��ن بعض��ها   الث

  عل��ى،التاري��خك��ل\  ع��بر ،البعض، إلى درجة أننا ل نس��تطيع العث��ور
  وعدم وجود نموذج مث��اليا.مثورتين تتشابهان في مجمل مظاهره

 واحد للثورة، يفرض بأن ل نحاول تقليد أي��ة ث��ورة ماض��ية م1ح��دDدة،
 ب���ل علين���ا أن نتكي\���ف، وأن نgب���دع، حس���ب ظروفن���ا الم1جتمعي���ة

والتاريخية الملموسة.
  اللمام بالثورة.   - 1.2

�ى��در عل��دDدة، ل يق��ة مح��ورة مجتمعي��ن ث��اب ع��ل خط� ك
 . لن كل ثورة م1جتمعية تتض��م\ناللمام بجميع جوانب هذه الثورة

 م1فك��fر وكثيرة جدDا، إلى درج��ة أن��ه يص��عب عل��ى أي ،جوانب م1عقDدة
  أن يس��توعب ك��ل\ مظ��اهر ث��ورة م1ح��دDدة.، أو أي خط��اب ك��ان،كان

 (وبالت��Dالي، فم��ن الط��بيعي أن ل يتن��اول المق��ال الح��الي ك��ل\ ج��وانب
ثورات تونس ومصر).

  تقييم الثورة.   - 1.3
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 تهمكلDما طلبنا من جماعة من الملحظين أن ي1عطون��ا تقييم��mا
�اع��ن ث��ورة م1جتمعي��ة م1ح��دDدة، ف��إن ��ة حوله��ات الم�قدDم� التقييم

 ، وم1تفاوتة فيما بينها. وحتى الشخاصستكون بالضرورة م�ختلفة
 ، أو المؤر\خون، الذي عاش��وا بش��كل مباش��ر ث��ورة م1ح��دDدة،الثوريون

 ، وذل��ك حس��بيختلف���ون بالض\��رورة ف��ي تقييم���اتهم له��ذه الث��ورة
 (وبالتDالي، فمن الط��بيعي. مواقعهم الطبقية، أو حسب نوعية فكرهم

 أن يختلف القارئ مع بعض التقييمات الواردة ف��ي المق��ال الح��الي.
ومن المأمول أن تتكامل مختلف هذه التقييمات).

   تعريف الثورة.   - 1.4
 ، ف��ي ك��ل\ م��ن ت��ونس2011هل ما حدث، خلل بداي��ة س��نة 

 ومصر، هل هو ثورة، أم انتفاضة، أم تمر\د، أم ع�صيان م��دني ؟ إن��ه
  ولماذا ؟ لنه أطاح فج��أة ب��رأس الس\��لطة السياس��ية القائم��ة! ثورة

  ولن ه��ذه الح��داث أدخل��ت هت��ه المجتمع��ات ف��ي!ف��ي المجتم��ع 
'' ؟ الثورة '' إذنما هيصيرورة من التغييرات الم1تلحقة. و

 ''لث��ورةمفه��وم ''الش��امل م��ن الص��عب ج��دDا إيج��اد تعري��ف 
 عب\ر عن مجمل التغييرات والحركات الدDيناميكية التيي1 ي1،الم1جتمعية

 نون،ظDم1جتمعية. وعلى خلف بعض الظDالثورة الخلل عادة تحدث 
�تمرارل يتغي\��ر المجتم��ع فق��ط خلل الث��ورة، ب��ل ��ر باس� ، عل��ىيتغي+

 تظ��ل خللالمجتم��ع  لك��ن س��رعة تغيي��ر .امت��داد س��يلن الزم��ان
  جدDا، إلى درج��ة أن م��واطني المجتم��عبطيئةفترات التاريخ العادية 

ل� يتبدDل. و ،المعني يشعرون كأن مجتمعهم م1ستقر\
�ارع، ه��ي بالض��بط أن ''الث��ورة''ومي��زة ��ع يتس��ر الم�جتم� تغيي

 . لذا يمكن أن نعر\ف الثورة الم1جتمعي��ة كم��اكثير\ا خلل فترة الثورة
 سلس""لة م""ن الح""داثالث""ورة ف""ي مجتم""ع م)ح""د%د ه""ي يل��ي : 

  أو،تغييرات م)جتمعية كيفيةالم)تلحقة، والم)ترابطة، والتي ت8نتج 
 خلل ف""ترة تاريخي""ة وجي""زةم)تIسH""رGع، وم)تلح""ق، جذرية، بشكل 

 )،، أو بالش%"""هور أو بالس"""ابيع،نس"""بيا (يمك"""ن أن تع"""د% بالي"""ام
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 وتشمل هذه التغييرات ميادين ودوائر مجتمعية م)تع""د%دة (مث""ل
 ومؤسGس""ات الدول""ة،، السGياس""ة، والفك""ر، والقتص""اد، والت%قاليد

 وأالد%ول""ة، شI""كل أو مض""مون عل""ى الخص""وص ت8غيGر إلى آخره)، و
. النظام السياسي القائم وأالسGلطة،  وأالح)كم، 

لزال»«وغالبmا ما تgشبه الثورة  
 ، حي��ث»الهز\ة الرضية«، أو الز
دةه����ز\ات ثانوي����ة« قوي����ة، و» رئيس����يةزiل�زhل����ة«تتخلDلgه����ا  
تع					د  ،» م�

 نض���الت، م���ن »اله���ز\ات«يص���احب تل���ك م���hا م���ع و�م1تلحق���ة، 
 وتحطيم، وإع��ادة بن��اء،وتقويم، تغييرات، وم1راجعات، وصراعات، و

  ف��ي»الز�ل�زhل��ة الرئيس��ية«ويمك��ن أن توج��د وإب��داعات، إل��ى آخ��ره. 
 تكون الم��1دDة الزمني��ة ال��تيوقد البداية، أو في الوسط، أو في الخير. 

 تgع��دD إم\��ا بأي\��ام، أو بأس��ابيع، أو »اله��ز\ات«تفص��ل بي��ن مختل��ف 
بعدة سنوات.  حتDى أو بtشgهور، 

   .   سريعة   لحظة  ت  ، وليس   م)متد%ة  الثورة صيرورة   - 1.5
 بعد مرور قرابة سنتين على بداية الثورة في تونس ومصر، ل
 زال مخاض هذه الثورة في حال��ة غلي��ان. ول زال الص��راع السياس��ي
 والفك���ري م1حت���دما بي���ن الق���وى الثوري���ة والمحافظ���ة. ول زال���ت
 طموحات الشعب الساسية، وإشكالت الث��ورة الك��برى، ل��م تحس��م
 بعدg بما فيه الكفاية. وبالتDالي، تgذكfرنا ث��ورتي ت��ونس ومص��ر، ب��أنه ل
 يصح اخ��تزال الث��ورة ف��ي انهي��ار س��ريع لنظ��ام سياس��ي ب��أكمله. ب��ل

�ن أنالثورة ه��ي ��ارة[، ويمك��ارع ت��ن أن ي̂تس��ي، يمك��ر م�جتمع� تغيي
�زة. و�م1جمل الثورات يتباطأ تارة[ أخرى��ة وجي��ر+د لحظ� ,ليست م�ج

 تحدث خللها تح��و�لت كيفي\��ة، عل��ى مس��توى النظ��ام السياس��ي، أو
 المجتم��ع، وتgحس��م خلل بض��عة أي��ام، ث��م ينته��ي ك��ل ش��يء. وإنم��ا

 ، طويلة الم��د، تتلح��ق خلله��االثورة هي صيرورة معقDدة وعسيرة
 أح��داث، وص��راعات، وص��دامات، وتذب��ذبات، وتغيي��رات ثوري��ة.

�نوات، أوو��هور، أو س��ول ش��ى ط��ورة عل��ل الث��دD فع��ن أن يمت� ي�مك
.ع�قود م�توالي+ة
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 - أهم+ الدروس الم�ستنتجة من ثورتي تونس ومصر.2
 تiح1ث\ الثورات الحديثة، التي وقعت ف��ي ت��ونس ومص��ر، عل��ى

�ورة«مراجعة استيعابنا لبعض الطروحات ف��ي مج��ال ��ة الث� ،»نظري
 لن هذه الثورات حدثت بشكل مخالف لبعض التصورات القديمة،
 وخاصة منها تصو�رات الماركسية اللDين�يني��ة. أو ل�نiق��gل عل��ى الص��ح\،

 ) الذيdogmatique (»الدDوغماتي«أن هذه الثورات تiد�حhض الفهم 
 فiهtم به بعض المناضلين بعض اpط�ر1وح��hات الماركس��ية. ونس��تعرض

في ما يلي أمثلة على التDقويمات التي تستوجبها هذه الثورات : 
   فاجآت.  م)  ى بالم)  لI  لI  بg  بg  حH  حH  دائمfا   الثورة    –  2.1 

 »نظري��ة ثوري��ة«من الكيد أن توفDر كل\ فاع��ل سياس��ي عل��ى 

 (في مجالت الم1جتمع، أو التاريخ، أو القتصاد، أو السياسة)، يمكن
 أن ي1سه\ل عليه  فهم الثورة الم1جتمعية، أو تهيئها، أو إنجاحها. لكن

�ورةتاري��خ الث��ورات ع��بر الع��الم ي��1بي\ن، ف��ي غ��الب الح��الت، أن � الث
 . بل تgفاجئ حتى الث��وريين الف��اعلين أنفس��هم. حي��ثت�فاجئ الجميع

 ل تخضع الثورة الم1جتمعية لنظري��اتهم، ول تgط��ابق تنب\��ؤاتهم. وعل��ى
 خلف بعض العتقادات، ل يمكن لي ح��زب أو جماع��ة، أن ينج��ز
 ثورة م1جتمعية طبق���ا لتص��ور م1س��بق، أو طبق���ا لنظري��ة ثوري��ة، يك��ون
 ذلك الحزب قد بلوره��ا م��ن قiب��oل. لن الث��ورة الم1جتمعي��ة غالب��mا م��ا

�آتتكون م1عقDدة، و��ة بالم�فاج� ، إل��ى ح��دD أن ه��ذه الث��ورة تف��رضغني+
 عل���ى جمي���ع م1كو�ن���ات الم1جتم���ع أن تغي\���ر أفكاره���ا، وتص���وراتها،
 وح�ساباتها، ومناهجه��ا، وس��1لوكياتها، وتحالفاته��ا، وبرامجه��ا، أثن��اء

صيرورة الثورة نفسها.  
    الثورة مشروط بالعنف ؟   نجاح  هل   - 2.2

 ، يعتق��د1970كان جtيل مناضلينا ب��المغرب، خلل س��نوات 
 أنه يستحيل حدوث أي\ة ثورة م1جتمعية ديمقراطية بدون اللجوء إلى
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�وري«اس��تعمال ��ف الث��لDح«، أو »العن��اح الم�س� ح��رب«، أو »الكف
 . وكان ه��ذا العتق��اد ينبن��ي عل��ى س��hنiدiيoن. الس\��ند»التحرير الشعبية

 الول ن��ابع م��ن التجرب��ة ب��المغرب، وه��و ال��وعي باس��تحالة إص��لح
 النظ���ام السياس���ي الس���تبدادي الق���ائم آن���ذاك. وه���ذا ال���وعي ك���ان
 صحيحmا. والسند الثاني نظري، م1س��تنبط م��ن الماركس��ية اللينيني��ة.

 )، وخ���اطئ،dogmatique (»د1وغ�م���hاتي«وه���و فه���م عق���ائدي، أو 
 لنظري��ة الماركس��ية اللينيني��ة (كم��ا ص��اغها ورو�جه��ا ت�ي\��ار يوس��ف
 اس��طالين وأنص��اره). حي��ث ك��ان ه��ذا الفه��م يس��تنتج م��ن نظري��ة
 الماركسية اللينينية قاعدة م1طلقة تق��ول أن��ه «يس��تحيل تحقي��ق أي\��ة
 ثورة بدون اس��تعمال  العن��ف الث��وري». والمقص��ود هن��ا ه��و العن��ف
 كوس��يلة رئيس��ية ف��ي خ��وض وحس��م الث��ورة. وه��ذا الموق��ف الس\��ابق

 )، يتناقض مع النهج الج��دلي الم��hرtن، ال��ذي نج��دهabsoluالم1طلق (
 ل���دى رو�اد الفك���ر الث���وري (مث���ل ك���ارل م���اركس، أو اف�رtي���د�رtيش
 إنجلس، أو فلديمير لينين، أو مhاوو ت�س���ي تgون���غ، إل��ى آخ��ره). حي��ث
 كان هؤلء الر\واد ي1نب\هون إلى ض��رورة النطلق م��ن الواق��ع، وينه��ون
 عن النطلق من نgصوص، أو من تصورات فكرية، ج��اهزة، م1س��oبhقiة،
 أو قiبoل�ي��ة. وك��انوا يص��ر\ون عل��ى ض��رورة التحلي��ل الملم��وس للواق��ع
 الملموس. فإذا كان العنف الثوري ضروري¡ا في بعض الثورات، فإنه
 قد يكون غير ضروري في ثورات أخرى، وذلك حس��ب درج��ة نض��ج

الظروف الملموسة في كل\ مجتمع م1حدDد. 
 ، ك��ان يس��ار ح��زب1970وفي المغرب مثل، وخلل سنوات 

 ''التحاد الوطني للقgو�ات الشعبية''، والفصائل الثلثة الس\رية الم1كو�ن��ة
 23''للحركة الماركسية اللينينية'' (وهي : منظمة إلى المام، منظمة 

�فمارس، ومنظمة ل�نخ��دم الش��عب)، ك��انوا يؤمن��ون بض��رورة «� العن
 »، أو «الكفاح الم1سلDح»، أو «حرب التحرير الش��عبية الطويل��ةالثوري

 ،1973 م��ارس 3الم��د»، أو «القواع��د الحم��راء الم1تحر\ك��ة». وف��ي 
 انطلقت محاولة لغرس «الكفاح الم1سلDح»، ف��ي جب��ال الطل��س، ف��ي
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 خiن�يف��رة، وا¢حoف�ي��ر، وم��ولي ب��1وعز\ة، وأم��اكن أخ��رى. وك��ان يقوده��ا
 محمد البص��ري، ومحم��د بhن£ون��iة. وقgت��ل خلل معاركه��ا الول��ى عل��ى

  أف���راد م���ن ق���وى الم���ن. وتلته���ا مئات7 مناض���لين، و 3الق���ل 
  معتقل للمحكم��ة العس��كرية. ونف��د حك��م157العتق��الت. وق��gدDم 

 ). وبع��د ه��ذه التجرب��ة الس��ريعة،2 محك��وم بالع��دام(15العدام في 
 الفاشلة، والم1ؤلمة، اضطر عدد من المناضلين بالمغرب إلى م1راجعة
 بعض تص�وراتهم القديم�ة الم1بس\�طة ح�ول «العن�ف الث�وري»، وح�ول

حيثياته.     
  بزعام��ة ''الفقي��ه الخمين��ي''الثورة الس+لميةوبعد ذلك، جاءت 

 ). وما يهم\نا في هذه الث��ورة،1979 و 1963 (بين سنوات إيرانفي 
 ليس هو تأطيرها اليديولوجي، أو قيادتها، م��ن ط��رف رج��ال ال��دDين
 (السلم الشيعي)، وإنما هو كونها أسلوبmا س���لميا ناجح��ا ف��ي مج��ال
 الثورة. ونوعية التطو�رات ''الستبدادية''، أو ''غير الديمقراطية''، ال��تي
 حدثت في إيران، بعد مرور سنوات على بداية هذه الث��ورة، ل ي1لغ��ي

أهمية الساليب النضالية التي استعملتها هته الثورة في بدايتها. 
�ر في الثورتين الس+لميتينثم جاءت ��ي مص��ونس، وف�  (ف��يت

 ). وأثب��ت ه��ذه الث��ورات (ف��ي إي��ران، وت��ونس،2011بداي��ة س��نة 
�لة،ومص��ر)، أن��ه ��لمي+ة، وم�تواص��اهرات س	��ن ل	م�ظ��قط     يمك�   أن ت�س

�تبدDا���يا م�س���ا سياس�� العن���ف« دون الحاج���ة إل���ى اس���تعمال ،نظام\
 . (و�وج1ود، و�لiو� مثال واح��د، م��ن ه��ذا»الكفاح الم1سلDح«، أو »الثوري

 الص\��نف م��ن الث��ورات الس\��لمية النDاجح��ة، ي1ثب��ت خط��أ الطروح��ة
 من المستحيل إنج��اح أي��ة ث��ورة مجتمعي��ة«الم1طلقة التي تiدDعي أنه 

). »بدون استعمال العنف الثوري
 وطرح بعض المناضلين أن : «ما وقع في الر\بيع العربي ليس

 رأيثورات، لن هته الثورات ل��م تgغي\��ر علق��ات النت��اج». وه��ذا ال��
 ينس��ى أن��ه يس��تحيل تغيي��ر علق��ات النت��اج بي��ن عش��ية وض��حاها.

أنظر الكتاب الجhي\د ''أبطال بل مجد''، للكاتب مهدي بhنDونiة، دار النشر طارق.  2
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  ول ي��1درك ه��ذال زال��ت ث��ورتي ت��ونس ومص��ر ف��ي ب��دايتهما.بينم��ا 
�نافال��رأي أن ��ورات أص� ، وذل��ك ف��ي ارتب��اط بم1س��توى تط��ورالث

 المجتمع المعني. فطبيعة الثورة (ف��ي البل��دان العربي��ة) ف��ي المرحل��ة
 وليست»، ثورة وطنية ديمقراطية شعبية«التاريخية الحالية هي أنها 

 . وته��دف إل��ى اس��تكمال التح��رر ال��وطني، وبن��اء»ث��ورة اش��تراكية«
 الديمقراطية، وتعميم حقوق المواطنة، وحق��وق النس��ان. ول ته��دف
 بعدg إلى النتقال بعلقات النت��اج م��ن الرأس��مالية إل��ى الش��تراكية.
 لن صنف الثورة الشتراكية يتطلب شروط�ا أخرى، على مستويات
 تطور المجتمعي، ونمو القتصادي، وقوى النت��اج، وال��وعي الطبق��ي،

والتنظيم السياسي، والفعل الثوري، إلى آخره. 
 وط��رح مناض��لون آخ��رون أن «هت��ه الث��ورات العربي��ة ليس��ت
 ثورات سلمية ناجحة لكي نقول بإمكانية قيام ثورات سلمية». وف��ي

 ، نتفق عل��ى أن «العن��ف الث��وري»، أو «الكف��احليبيا، وسورياحالتي 
  ه��اتين الث��ورتين، وذل��ك لعتب��ارات ق��اهرةورس ف��يم��1الم1س��لDح»، م1

�نومعروفة. بينما في ح��الت ��ر، واليم��ونس، ومص� ، فإنه��ا بقي��تت
�لpمي+ة«عل��ى الع1م��وم � ، ول��و تخلDلته��ا بع��ض الص\��دامات الثانوي��ة»س	

 العنيفة، والتي ل ترقى إلى درجة الحسم ف��ي الث��ورة ع��بر الس��تعمال
 الواس���ع ل «الكف���اح الم1س���لDح»، أو الس���لحة الناري���ة، أو القناب���ل

�ةالم1تفج\رة، وما شابهها. ونعت��بر هت��ه الث��ورات «� » نس��بيا ف��يناجح
 تونس، ومصر، وليبيا، (وإلى قدر محدود في اليم��ن). ولم��اذا ؟ لن
 هذه الثورات أطاحت برأس النظام السياسي الستبدادي، وفتح��ت
 إمكانية تغييره بشكل جذري، ولو أن ه��ذا التغيي��ر ل زال ه��و نفس��ه
 مشروط�ا بtص�راعات سياسية لحقة، قاسية، وم1عقDدة، وغير مضمونة

النتائج. 
 ، فقد ك��ان ك��ل تiع��بير ع��ن م1عارض��ة نظ��امحالة ليبياأDم\ا في 

 ''القائد معم\ر القدDافي'' م1حر\مmا، وممنوع��mا. ويع��اقب علي��ه بالعتق��ال،
 13أو بالقت��ل. ل��ذلك ب��دأ م1باش��رة� الح��راك الش��عبي ف��ي ليبي��ا (ف��ي 
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 ) بهج��وم انتح��اري عل��ى قاع��دة عس��كرية ف��ي مدين��ة2011ف��براير 
 بنغ��ازي، وذل��ك به��دف الحص��ول عل��ى أس��لحة. وتلته��ا ص��دامات

  من بي��ن المتظ��اهرين.174 أيام منها قرابة 4م1سلDحة، وقgتل خلل 
وانتهت هته المعارك الولية بتحرير بنغازي. 

�ورياوأم\ا في ��ة س� ، فق��د ك��انت ف��ي البداي��ة، المظ��اهراتحال
�لميةالم1حتج\ة، أو المطالب��ة بإس��قاط النظ��ام، ك��انت �  تمام��mا. ول��مس

 يكن الم1تظاهرون في البداي��ة ين��وون النتق��ال إل��ى اس��تعمال العن��ف
 الثوري. فحاول نظام بشDار الس��د الم1س��تبد قمعه��ا بفرق��ه الب��وليس
 الخاص��ة. وانتش��رت العتق��الت، والختطاف��ات، والتع��ذيب. ولiم\��ا
 فش���ل ف���ي إيق���اف هت���ه المظ���اهرات الس\���لمية بواس���طة الب���وليس

�شو''البhل�طiجtي���ة''، س���ارع النظ���ام المس���تبد إل���ى اس���تعمال �� ،الجي
 والر\صاص الح��ي، والع��دامات الخارج��ة ع��ن الق��انون. وبع��د تك��اثر

  الثوار، سواءm في ليبيا، أم ف��ي  ر+  اضطر+ بين صفوف الشعب، الضحايا
 سوريا، إلى استعمال السلحة العسكرية للدفاع ع��ن أنفس��هم، وع��ن

�ىالجماهير المنتفضة. و��وء إل� في حالتي ليبيا وسوريا، أصبح اللDج
�روري\ا��ل ض��روع\ا، ب��وري مش� . لن��ه غ��دا مس��ألة حي��اة أوالعنف الث

 موت. وانتشر هذا العنف في البلد إلى أن تحو�ل إلى ح��رب أهلي��ة.
.)3(وحسمت الثورة بالسلحة، أو بالكفاح الم1سلDح

�ون لنج����اح الث����ورة الس\����لمية، ه����و الولوالش����رط ��� أن تك
�ة،��ة، ثوري��دة، احتجاجي��خمة، ح̂اش��ة، ض��اهرات جماهيري� الم�ظ

 . حيث تiدgوم هذه المظاهرات، ليس)4(س	لمي+ة، م�تكر+رة، ومتواصلة
 فق��ط خلل أي��ام، ولكنه��ا تتك��ر\ر، وتتواص��ل، خلل ع��دDة أس��ابيع، أو

 أنظر تحليل ونقد الم1فكfر اليساري حhس\ان خالد شاتيل للزمة الثورية الحالية في  3
سوريا، على موقع ''الحوار المتمدن'' (على الرابط التالي : ''

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=349207.''

  أنظر وثيقة : ''ك¬يoفh نgن�جtح1 م1ظاهرة الجماهير''، ويمكن تحميلها بالمhج\ان من 4
''.http://LivresChauds.Wordpress.Comالموقع : ''
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�انيعدDة شهور، إلى أن ينهار النظام السياسي الم1ستبد. والشرط �� الث
�هه��و ��ا في��جت بم��د نض��ة ق��ورة الم�جتمعي��روط الث��ون ش� أن تك

�ة�  (مثل عل��ى مس��تويات ال��وعي، أو النض��ج السياس��ي الع��ام،الكفاي
 والتنظيم��ات الجماهيري��ة النض��الية، إل��ى آخ��ره). وف��ي مث��ل ه��ذه
 الحالت، يصبح ممكن�ا إسقاط نظ��ام سياس��ي اس��تبدادي، حت��Dى و�ل��iو�
 كان هذا النظام يظهر قوي\��ا، أو راس��خا، أو مس��تقر¡ا، أو م��1دع\مmا م��ن
 طرف قوى المبريالية العالمية. وحتDى ول��و ك��ان مي��زان الق��وى بي��ن

هذا النظام والشعب يظهر لصالح النظام.
 ، لن��ه توج��دأولwويكتسي هذا الدرس أهم\ية ثمين��ة. لم��اذا ؟ 

 دائما في كل مجتمع، قوى ثورية، أو جذرية، أو متطر\فة، تعتق��د أن��ه
 يس��تحيل إنج��از أي إص��لح ديمقراط��ي، أو تغيي��ر اش��تراكي، إذا ل��م

 ، لن اللDجوءوثانيانستعمل «العنف الثوري»، أو «الكفاح الم1سلDح». 
 إل��ى اس��تعمال «العن��ف الث��وري»، داخ��ل مجتم��ع تتص��ارع م1كو�ن��اته
 بشكل ح��اد\، يمك��ن أن ي1ش��عل بس��هولة ن��ار «ح��رب أهلي��ة» (مثلم��ا

 ).2012، و 2011ح��دث ف��ي ليبي��ا، ث��م ف��ي س��وريا، خلل س��نتي 
 وغالبmا ما يكون تفجير «ح��رب أهلي��ة» س��هل، بينم��ا إنهاءه��ا يك��ون

 وإذا كان النقلب العسكري سريعmا، فإن الحرب الهليةصعبmا جدDا. 
 وغالبmا ما تدوم الحرب الهلي��ة ط��ويل. وح��تى إذا ك��انتظل بطيئة. 

حسمها سريعmا، فإن مفعول خرابها يدوم كثيرا. 
 وي1ؤد\ي ه��ذا الس��تعمال الواس��ع للعن��ف إل��ى انتش��ار التDقتي��ل
 الم1تب��ادل، والت��دمير، والتDخري��ب. وينه��ار النت��اج والقتص��اد. كم��ا

tث داخ���ل جم���اهير الش���عب ع���ذابات م1وجtد���oي1حtع���ة، وفظاع���اتج 
 وحشية، ومعانات حزينة. وف��ي ظ��ل\ العن��ف الم1تب��ادل، تص��بح حي��اة
 الم��دني\ين ص��عبة، أو مس��تحيلة. حي��ث ينع��دم الم��ن، والس��لمة،
 والماء، والكهرباء، والكل، والعلج الطبي، إلى آخره. فيظهر «أمراء
 الحرب». ويسهل ت��دخDل الق��وى المبريالي��ة. ويلج��أ المواطن��ون إل��ى
 البلدان الم1جاورة. وغالبmا ما ل يستطيع بع��ض المناض��لين الش��باب
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 تصو�ر أصناف الم1عانات التي يؤد\ي إليها اس��تعمال العن��ف الث��وري،
إل® بعدما يسقطون بل رجعة في متاهاته الم1ذهلة. 

 ألي����س م1دهش�����ا أن يك����ون بع����ض المناض����لين الش����باب،
 الم1تحم\سين للدDفاع عن العنف الثوري، هم أولئك الذين ل��م يس��بق
 لهم أن سقط بين أيديهم قريب جريح، ينزف دhمmا، ويhحتضر، أو ج1ثDة

ضحية مي\تة وهامدة، من بين أحب\ائهم ؟ 
��لةبينم��ا يمك��ن ل��لمية، وم�تواص��دة، س+��اهرات حاش� ، أنم�ظ

 تgجنDب الشعب معظم هذه الم1عانات التي يمكن أن تنتج عن العن��ف
 (مثلما تأكfد في ث��ورات إي��ران، وت��ونس، ومص��ر). كم��ا يمك��ن له��ذه

  أن تحقDق نفس التغييرات السياس��ية الجذري��ةالس+لميةالمظاهرات 
 التي ينتجها العنف الثوري، لكن م��ع اقتص��اد ف��ي ش��iل¯ل ال��دDم، وف��ي
 حجم الخراب ف��ي البني��ات التDحتي��ة، وف��ي الل��Dوائح الطDويل��ة للم��وتى،
 والمفقودين، والمعطوبين، والم1عو�قين. فمهما كان النظ��ام السياس��ي

  أو70استبداديا وشرس��mا، ف��إنه سيس��قط حتم��mا إذا اس��تمرت قراب��ة 
 العص��يان الم��دني، وأ في المئة من الشعب في التظاهر الس\لمي، 80

 الض��راب الع��ام، عل��ى امت��داد أي\��ام أو أس��ابيع أو ش��هور، وه��ي وأ
تطالب برحيله، ول تتراجع أمام قمعه أو ح�يhله. 

 ، أنه كانت غالبية الق��وى الم1تواج��دةحالة اليمنوالغريب في 
 داخل الشعب اليمني حريصة على تجنDب الس\قوط في ح��رب أهلي��ة،

  ملي��ون14رغ��م احت��دام الص\��راعات السياس��ية، ورغ��م أن قgراب��ة 
  مليون من س\كان اليمن، يتوفDرون على قطعة24،7شخص من بين 

 يرج��ع إل��ىسلح. وقد يكون السبب في التش��ب\ث بالنض��ال الس\��لمي 
 التجربة الم1ر\ة للح��رب بي��ن اليم��ن الش��مالي واليم��ن الجن��وبي، خلل

.   1994سنة 
 أليس الفضل هو أن نحاول فرض الديمقراطية، كلDم��ا أمك��ن

ذلك، بأصوات الشعب، وليس برصاص البنادق ؟
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   ك""لG  ف""ي    ب""دور قي""ادي   لطبق""ة العامل""ة   - ه""ل تق""وم ا2.3
    ؟  ات  الثور

 ، يعتق��د1970كان جيل مناضلينا ب��المغرب، خلل س��نوات 
 أنه يستحيل حدوث أي\ة ثورة م1جتمعية ديمقراطية، إذا لم تكن ه��ذه

 . وكان جيلنا يعتق��د»خاضعة لقيادة حزب الطبقة العاملة«الثورة 
�ة«أن الطبقة العاملة هي ��ة الطليعي��ي«، أو »الطبق��ة ف��ثر ثوري� الك

�ع� . وك��ان جيلن��ا يمي��ل إل��ى تأجي��ل تهي��ئ  أي\��ة ث��ورة، أو»المجتم
�ة«المش��اركة فيه��ا، إل��ى أن ينته��ي م��ن عملي��ة بن��اء ��زب الطبق� ح

�ة� . بينم��ا بقي��ت م1ح��اولت تج��دDر الحرك��ات الثوري��ة داخ��ل»العامل
الطبقة العاملة عسيرة جtدµا، وذلك لعتبارات م1تعدDدة، وم1عقDدة. 

 وه��ذا العتق��اد (الم��ذكور س��ابق�ا) ه��و أيض��ا فه��م ''دوغم��اتي''
 خ���اطئ للماركس���ية اللينيني���ة. لم���اذا ؟ لن���ه إذا ك���انت الظ���Dروف
 الموض���وعية للطبق���ة العامل���ة تgؤه\له���ا فعل لك���ي تك���ون ثوري���ة، أو
 طليعية، فهذا ل يعني أن الطبقة العاملة تكون دائما، في كل مكان،
 وفي كل زمان، ثورية، أو طليعية. بل يمك��ن ل��وعي الطبق��ة العامل��ة،
 ولتنظيمها، ولف�علها السياسي، أن يكون تارة� م1تقدDما، كما يمكن��ه أن
 يكون تارة� أخرى م1توس\ط�ا، أو ضعيف�ا، أو م1تدنDيا، أو م1تخلDف��ا، وذل��ك
 حس��ب الظ��روف الم1جتمعي��ة والتاريخي��ة القائم��ة. ويمك��ن أن نق��ول

شيئا م1ماثل حول طبقات الشعب الخرى. 
 ولكي ل ي1قiو�لني البعض ما لم أقله، فإن معنى هذه الملحظة،
 ليس هو أن الماركسية اللينينية خاطئة بtر1م\تها، أو م1تجاوزة، ولك��ن
 معناها هو أن الفهم ''الدوغماتي'' للماركسية اللينيني��ة ه��و الخ��اطئ.
 فiل يص��ح\ أن ن��رد\د مق��ولت الماركس��ية اللينيني��ة إذا ل��م نس��توعب
ا مجم��ل حhيoث�ي\اته��ا. زي��ادة عل��ى أن أوض��اع الطبق��ة العامل��ة  جي\��د�
 الم1عاصرة تختلف نسبيا عن أوضاعها أي\��ام ك��ارل م��اركس، ول��و أن
 الس��تغلل الرأس��مالي ل��م يتغي\��ر ف��ي ج��وهره. وإذا ك��ان إيجابي��mا أن
 نسترشد بالنظرية الثورية في تفكيرنا، فإنه يتوجب علينا، في نف��س

ر''، عبد الرحمان النوضة.                                                        ص� رتي ت�ونس وم�    14صفحة  وثيقة ''د�روس ث�و�



 ال��وقت، أن نgخض��ع ه��ذه النظري��ة للفح��ص، والم1راقب��ة، والت��دقيق،
 وال¶غ�نiاء. والجوهر في الماركسية هو النطلق من الواقع الملموس،
 وليس من نصوص م1سبقة أو قiبoلية، ولو ك��انت نصوص��mا ماركس��ية.
 والماركسية اللينيني��ة ليس��ت ع�لم��mا، وإنDم��ا ه��ي فلس��فة نس��بية. فل
 يص���ح\ أن نgح���و�ل الماركس���ية اللينيني���ة إل���ى ق���رآن جدي���د. والفه���م
 ''ال��دوغماتي'' ه��و ال��ذي ي1ف���رغ ه��ذه النظري��ة م��ن م1رونته��ا، وم��ن

جhدiل�ي\تها، وي1حو�لها إلى قواعد م1طلقة، أو جامدة، أو ميكانيكية.
 وخلل مرحة تاريخية م1عي\نة، يمكن مثل أن تكون فئات م��ن
 طبق��ة ال��ذين ل يس��تغ�لDون ول ي1س��oتiغiلDون، أو م��ن طبق��ة الم1س��تغ�لDين
 الص\غار، أو من طبقة المستغ�لDين المتوس\طين، واعي\ة، وتقدDمية، أكثر
 من الطبقة العاملة، أو من طبق��ة الم1س��تغiلDين. كم��ا يمك��ن أن تك��ون
 فئات م1جتمعية أخرى أكثر ثورية من الطبقة العاملة. الش��يء ال��ذي
 ل ي1لغي إمكانية أن تعود الطبقة العاملة، في مراح��ل أخ��رى ل�ح�ق��ة،

. )5(فتصبح ثورية، أو طليعية
 وبتركيز، فإن ث��ورتي ت��ونس ومص��ر نجحت��ا ف��ي إس��قاط رأس
 نظام سياسي استبدادي، دون أن تكون هاتين الث��ورتين خاض��عتين
 لقي��ادة ح��زب الطبق��ة العامل��ة. وأثبت��ت ث��ورتي ت��ونس ومص��ر أن
 انطلق ث��ورة، ذات طموح��ات ديمقراطي��ة، ث��م نجاحه��ا ف��ي إس��قاط

�رطنظ��ام سياس��ي اس��تبدادي، ل يتوق��Dف بالض��رورة عل��ى ت��وفDر � ش
  ه��ذهشرط وجود قيادة، ول على توفDر وجود حزب الطبقة العاملة

 الثورة من طرف حزب الطبق��ة العامل��ة. (و�وج��ود، و�ل��iو� مث��ال واح��د،
 من هذا الص\نف من الثورات الطموحة إلى الديمقراطية، ي1ثبت خط��أ

الطروحة ''الدوغماتية'' التي تدDعي عكس ذلك بشكل م1طلق). 

 فيما يخص هذه المفاهيم الطبقية، أنظر كتاب ''طبقات المجتمع''، للكاتب عبد  5
الرحمان النوضة. ويمكن تحميله بالمج\ان من الموقع اللكتروني : ''
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 ص��حيح¸ أن النقاب��ة العمالي��ة المركزي��ة ف��ي ت��ونس إلتحق��ت
 بالثورة ودع\متها، وس��اهمت ف��ي إنجاحه��ا. لك��ن أح��داث الث��ورة ف��ي
 تونس، ل تثبت أن مشاركة هته النقاب��ة العم\الي��ة ف��ي الث��ورة ك��انت
 م��ن مس��توى يتج��اوز بش��كل كيف��ي مش��اركة ك��ل الق��وى الخ��رى
 المتواجدة في المجتمع التونسي. ويمكن إبداء ملحظة مماثلة ح��ول
 النقابات العم\الية في حالة ثورة مصر. فلم تأت الضربة القاضية ف��ي
 الثورة من الطبقة العاملة وحدها، وإنما جاءت م��ن تع��اون وتكام��ل

جهود فئات وطبقات متعدDدة من الشعب.
 وص��حيح¸ أيض��mا أن الث��ورة ل��م تنت��ه بع��دg، ول��م تس��تكمل ك��ل\
 مهام\ها، سواءm في تونس، أم في مصر (وكذلك في اليمن، وفي ليبيا،
 وفي سوريا). لكنDها حقDقت النتق��ال م��ن وض��ع م1جتمع��ي راك��د، إل��ى

وضع آخر م1تحر\ك، وم1خالف كيفي\ا. 
  -  من يقود الثورة، وكيف ؟2.4

 أثبتت ثورتي تونس ومصر أن ان��دلع ث��ورة، ث��م نجاحه��ا ف��ي
�ىإسقاط رأس نظ��ام سياس��ي اس��تبدادي، ��رورة عل��ف بالض�Dل يتوق 

�ادة   توفDر هذه الثورة على ��دة  قي� مثل ف��ي، أو مركزي��ة، تتجس\��د   موح+
�وري شخص زعي��م¹، أو ف��ي جماع��ة م1عي\ن��ة، أو ف��ي��زب ث� . م1ح��دDدح

 (حيث ل يظهر، في ثورتي تونس ومصر، أن حزب��mا ثوري��mا، أو تحالف���ا
 حزبي��ا ثوري��ا، ه��و ال��ذي ق��اد ه��اتين الث��ورتين). وق��د تظه��ر ه��ذه

 ). لك��ن ن�ي\��ةanarchismeالملحظة كأنها تgزكي النزعة ''الفiو�ضhوtية'' (
 الكاتب تخالف ذلك. ونسج\ل في نفس الوقت أنه ل��م يس��بق لنزع��ة
 ''الفوض��وية'' أن أثبت��ت ع��بر الع��الم أنه��ا ق��ادرة عل��ى تهي��ئ ث��ورة
 مجتمعية وإنجاحها. ورغم هذه الملحظة، نؤكfد، وبدون أدنى ترد\د،
 أن ت��وفDر ح��دD أدن��ى م��ن التنظي��م الم1نض��بط، وت��وفDر قي��ادة جماعي��ة
 مركزي��ة، ك«فئة وثوري��ة، ي1س��ه\ل نم��و حرك��ة الث��ورة، ويق��وي حظ��وظ
 نجاحها. بينما انعدام هذا التنظيم، أو غياب هذه القيادة الجماعية،

أو نقص النضباط، يضعف هذه الحظوظ بقدر كبير. 
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 وتجارب م1جم��ل الث��ورات الك��برى القديم��ة المش��هورة، مث��ل
 ، ثم ف���ي1905؛ والثورة الروسية في 1789الثورة الفرنسية في سنة 

 ؛1949 و 1921؛ والث���ورة الص���ينية بي���ن 1917ف���براير وأكت���وبر 
 1956؛ والثورة الكوبية بي��ن 1975 و 1941والثورة الفيتنامية بين 

 ؛ إل��ى آخ��ره، ك��انت1979 و 1963؛ والثورة اليراني��ة بي��ن 1959و 
�ادةكلDه��ا تت��وفDر عل��ى ��ة م1وح\��دة، أو قي�  مركزي��ة. بينم��ا ث��وراتزعام

 ت��ونس، ومص��ر، وليبي��ا، وس��وريا، ل��م توج��د فيه��ا قي��ادة موح\��دة، أو
زعامة مركزية.  

2.5 -    الهمي""ة الحاس""مة للنض""ال الجم""اهيري السG""لمي   
 الم)شترك.

 م��ن بي��ن أه��م\ الش��ياء الجدي��دة، الم1بدع��ة، واليجابي��ة، ال��تي
  فبراير''20جاءت بها ثورات تونس، ومصر، واليمن، وكذلك ''حركة 

�تركبالمغرب، نجد ''� ''. ويتجس\��دالنضال الجماهيري الس+لمي الم�ش
 في مظ��اهرات جماهيري��ة، حاش��دة، س��لمية، احتجاجي��ة، أو مطالب��ة
 بإصلحات، أو منادية بإس��قاط النظ��ام الس��تبدادي الق��ائم. وتgنظ��Dم
 ف��ي البداي��ة ه��ذه المظ��اهرات خلل ك��ل ي��وم عطل��ة أس��بوعية. وق��د
 تتحو�ل إلى مظاهرات يومية، في أكبر ساحة من المدينة المعنية، أو
 عبر شوارعها الهام\ة. وقد تصبح مرفقة بعصيان مدني، أو بإض��راب
ا م��ن  عام. ولم نكن نعرف هذا النوع من النضال، أو نستوعبه، جي\د�
 قب��ل. وه��ذا الص��نف م��ن النض��ال يختل��ف ع��ن النض��ال التقلي��دي
 النقابي، أو الحزبي، أو الجhمoع�ي (نسبة� إلى الجhمعية). ويختلف كذلك
 عن ''النضال الجبهوي''، لنه ل يتجس\د ف��ي تنس��يق بي��ن أح��زاب، أو

 ''النضال الجماهيري الس+لمي الم�شترك''هيئات سياسية م1حدDدة. و
�ة[��ثر فعالي+��ة[، وأك��ثر جماهيري��و أك� ، م��ن م1جم��ل أش��كال النض��اله

 التقليدي��ة الخ��رى (مث��ل الض��راب المهن��ي، أو الح��راك الفئوي، أو
المطلبي، أو الجtهوي، أو الطائفي، أو الثني). 
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 والعض���اء المش���اركون ف���ي ''النض���ال الجم���اهيري الس\���لمي
 الم1ش��ترك''، ليس��وا هيئات حزبي��ة، أو نقابي��ة، أو جمعي��ة، وإنم��ا ه��م
 مواطن��ون أف��راد تق��دDميون، (س��واءm ك��انوا ذك��ورmا أو إناث���ا، ش��بابmا أو
 م1س���نDين، م1تحز\بي���ن أو غي���ر م1تحز\بي���ن، م1عت���دلين أو يس���اريين،
 إس���لميين أو علم���انيين، اش���تراكيين أو لي���بيراليين، م���أجورين أو
 رجال أعمال، إلى آخره). ويمكن للمواطنين التقدDمي\ين، متى ش��اءوا،
 أن يلتحقوا به، أو أن ينسحبوا منه. المهم أن جميع المشاركين ف��ي
 هذا النضال يتDفقون على شعاره العام، الملئم للمرحل��ة القائم��ة، أل�

 الحري��ة، الكرام��ة، العدال��ة الجتماعي��ة،«وه��و ف��ي حال��ة المغ��رب : 
  والمش��اركون ف��ي ه��ذا».الديمقراطية، ضد الفساد، وضد الس��تبداد

 ''النضال الجماهير الس\لمي الم1ش��ترك'' ه��م ال��ذين ينظDم��ون أنفس��هم،
 حسب الشكال التنظيمية ال��تي تgلئمه��م. ويتش��اورون فيم��ا بينه��م،
 ويخطDط��ون أنش��طتهم، ويتش��اورون فيم��ا بي��ن الق��اليم، ويق��ر\رون
 نضالتهم، وينفDذون اختياراتهم، بشكل جماعي، وذلك ع��بر لق��اءهم
 ف��ي جم��ع ع��ام، أو م��ن خلل مج��الس محلي\��ة، أو ل�ج��ان عhمhلي\��ة، أو

. )6(و�ظ�يفية، أو م1تخص\صة
  لم تك���ن«وفي المغرب، طرح بعض المناضلين المتحز\بين : 

ا معنى ه		ذا التقيي		م ؟ فبراير'' في أي وقت فاعل سياسيا20''حركة   » ! م1

  فبراير'' لم تفعل أي شيء ؟ ه	ل يتض		ايق ه	ذا الط	رح20هل معناه أن ''حركة 
 التقلي��ل م��ني�ح		اول ''النضال الجماهيري الس\لمي الم1ش��ترك''، أو م		ن 

  ف��براير'' تgجس\��د نوع��mا م��ن بي��ن أن��واع20أهميته ؟ حيث أن ''حرك��ة 
 هذا ''النضال الجماهيري الم1شترك''. فإذا كان المعنى المقص��ود م��ن

  فبراير'' تختلف عن الحزب، ول تتوفDر20ذلك التDقييم هو أن ''حركة 
 على قيادة ثابتة، ول على مقر\ات معروفة، ول عل��ى برنام��ج م��1دقDق،
 ول على انضباط مضمون، فهذا صحيح تمام��mا. أم\��ا إذا ك��ان المعن��ى

 أنظر وثيقة ''القانون الم1نظDم للDجان الم1ختص\ة''، ويمكن تحميلها من الموقع : '' 6
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 فع��ل« ف��براير'' ع��اجزة عل��ى القي��ام ب��أي 20المقصود هو أن ''حركة 
  ف��براير'' حقDق��ت، ول��و20، فه��ذا كلم خ��اطئ. لن ''حرك��ة »سياس��ي

 بش��كل غي��ر مباش��ر، م��ا ل��م تس��تطع أن تنج��زه الح��زاب التقدDمي��ة
 مجتمع��ة خلل العش��رين أو الثلثي��ن س��نة الماض��ية. حي��ث كس\��رت

  فبراير'' حاجز الخوف من الجهزة القمعية، وعب\أت20نسبيmا ''حركة 
 ج���زءmا هام¡��ا م���ن الش���عب، ودفع���ت بش���كل غي���ر مباش���ر النظ���ام

 ،2011 يوني��و 17الس��تبدادي الق��ائم إل��ى ط��رح دس��تور جدي��د ف��ي 
 وتبع��mا ل��ذلك، س��اقته إل��ى تنظي��م انتخاب��ات س��ابقة لوانه��ا. وم��ن

  ف��براير''، لم��ا حص��ل ''ح��زب20المحتم��ل أن��ه، ل��ول وج��ود ''حرك��ة 
 العدالة والتنمي��ة'' الس��لمي عل��ى أغلبي��ة الص��وات، ولم��hا س��مح ل��ه
 القص��ر الملك��ي بtت��iرhأDس الحكوم��ة. وق��د ك��ان م��ن الممك��ن أن تنج��ز

  فبراير'' أكثر من ذلك (مثلما حدث في تونس، أو مصر)،20''حركة 
 لiو� انخرطت أحزاب اليسار في ه��ذه الحرك��ة بفعالي��ة أك��بر م��ن تل��ك
 التي ساهمت بها. أي أن ما يظهر كأنه ضعف، أو قصور، في ''حركة

  فبراير''، هو في الحقيقة ضعف لح��زاب اليس��ار. ل��ذا نgك��ر\ر أن :20
 ''النضال الجماهيري الس\��لمي المش��ترك'' ه��و أعل��ى مس��توى، وأك��ثر

فعالية، من ''النضال الحزبي'' الص\رف. 
    التي خاضت الثورة ؟   الم)جتمعية   ما هي الطبقات   - 2.6

 الغريب في ثورات تونس، ومص��ر، واليم��ن، وليبي��ا، وس��وريا،
�يةه��و أن ��ة الرئيس��ة الثوري��وى الطDبقي� ، ال��تي ك��انت س��ب\اقة إل��ىالق

 إش��عال الث��ورة، وإل��ى الس��تمرار ف��ي الم1ش��اركة فيه��ا، ل��م تك��ن ه��ي
 جماهير العم\ال والفلحين الفق��راء (مثلم��ا ك��ان بtوس��عنا أن نتوق��Dع،
 حس��ب فهمن��ا ''ال��ذوغماتي'' للماركس��ية). وإنم��ا ك��انت ه��ي عموم��mا
 فئات غاضبة من الشباب الم1تiعلDم في المhدارس ف��ي الم��دن الك��بيرة
 والمتوس\���طة، وفئات محروم���ة م���ن طبق���ة ال���ذين ل يس���تغ�لDون ول
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 ، مع وجود مساندة ن�سبية من ط��رف طبق��ة الم1س��تغiلDين،)7(ي1ستغiلDون
 أو م��ع مبارك��ة ج��زء م��ن طبق��ة المس��تغ�لDين الص\��غار، أو م��ن طبق��ة
 الم1س��تغ�لDين المتوس\��طين. أم\��ا النDخ��ب السياس��ية التقليدي��ة، فإنه��ا
 كانت تعارض الثورة، ولم تنزل إلى الميدان السياسي إل® بعد انتهاء
 الص\دامات، أي بعد سقوط الحhاكم الم1ستبد. وبع��دئ�ذ½، ح��اولت ه��ذه
 النخ��ب السياس��ية اس��ترجاع تحكfمه��ا ف��ي ك��ل\ ش��يء، وأرادت أن

توج\هه لصالحها. 
   كيف كان دور الحزاب في الثورة ؟   - 2.7

�زابالم1دهش أيضا ف��ي تجرب��تي ت��ونس ومص��ر، ه��و أن � الح
�أة،التقليدية، بما فيها الحزاب التDقدDمية، كانت عل��ى الع1م��وم � م�فاج

�أخرة� ، ف��ي اللتح��اق بص��فوف الث��ورة.أو ح̂ائرة، أو م�تذبذبة، أو مت
 وك��ان«إس		قاط الن
ظ		ام». ول��م تج��رؤ ف��ي البداي��ة عل��ى م1س��اندة ش��عار 

 م1ستوى م1شاركتها في الثورة أقل\ مم\ا هو مطل��وب، أو أض��عف م�م\��ا
 هو ممكن. (بل في حالة اليم��ن، س��اهمت فيم��ا بع��د ه��ذه الح��زاب

 »الح��ل\ الت��وافقي«التقليدية في إجهاض الثورة، عبر موافقته��ا عل��ى 

 الذي فرضته المملكة الس\عودية. وذل��ك نظ��رmا لتور\طه��ا ف��ي ش��بكات
تiتiلiقDى ريع النفط الذي تgوزDعه السعودية والمارات). 

 وف��ي المغ��رب مثل، عب\��رت أح��زاب تقليدي��ة مث��ل ''ح��زب
 الس����تقلل''، وح����زب ''التح����اد الش����تراكي''، و''ح����زب التق����دم
 والشتراكية''، و''حزب العدالة والتنمية'' السلمي، عب\��رت كلDه��ا ع��ن

  ف��براير'' الثوري��ة. ب��ل عارض��تها، واحتقرته��ا.20رفض��ها لt ''حرك��ة 
ورفضت أن تgشارك في مظاهراتها. 

  ف��براير''،20والحزاب المغربية الوحيدة التي ساندت ''حرك��ة 
 وساهمت فيها، هي أحزاب اليس��ار الربع��ة، وه��ي : ''ح��زب النه��ج''،
 و''حزب الطليع��ة''، و''الح��زب الش��تراكي الموح\��د''، و''ح��زب الم��ؤتمر

  أنظر المفاهيم الطبقية في كتاب ''طبقات المجتمع''، ل عبد الرحمان النوضة. 7
''. http://LivresChauds.Wordpress.Comويوجد على الموقع : ''
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 التحادي''. كما أن تيارات صغيرة، أو جماعات ثورية، ساهمت هي
  ف��براير''. وق��د لع��ب مناض��لgو الجماع��ات20أيضا في تقوي��ة ''حرك��ة 

  ف��براير''، وف��ي20والحزاب اليسارية دورا فع\ال¿ في تنش��يط ''حرك��ة 
 دعمها، وفي تقوية تأثيرها. كما أن مناضلين كثيرين غير م1تحز\بين،

  ف��براير''. وتحم\ل��وا20قاموا، هم أيضا، بدور هام\ ف��ي تفعي��ل ''حرك��ة 
 جزءmا من أعبائه��ا. وه��ذه العتراف��ات الس��ابقة، ل تلغ��ي أن أح��زاب

�ريعاليسار كانت، عل��ى العم��وم، غي��ر ق��ادرة عل��ى ��أقلم الس+�Dم��عالت  
  فبراير'' الثورية. ولم تفل��ح أح��زاب اليس��ار ف��ي20احتياجات ''حركة 

  فكرها، وتق��ويم أس��اليب عمله��ا. لك��ن النق��د البن��Dاء لح��زابتطوير
 اليس��ار ل ي��1بر\ر الع��داء له��ا. وك��ل\ م��ن يس��قط ف��ي م1ع��اداة أح��زاب

 ، يمكن أن ينحاز إلى جانب النظ��ام»الخيانة«اليسار، أو يتهمها ب 
السياسي الستبدادي القائم.  

 أم\ا ''جماعة العدل والحسان'' السلمية، فقد ساندت ''حرك��ة
 . لكنه��ا إنس��حبت منه��ا وتجاهلته��ا،2011 ف��براير'' خلل س��نة 20

 ، عن��دما ص��عد إل��ى الحكوم��ة ا¢خgوه��ا ''ح��زب2011 نوفم��بر 18منذ 
 العدال��ة والتنمي���ة'' الس���لمي. واس���تفاد ''ح���زب العدال���ة والتنمي��ة''

  ف��براير''،20السلمي من النDتائج التي تس��ب\بت ف��ي إح��داثها ''حرك��ة 
 11، والنتخاب��ات الس\��ابقة لوانه��ا (ب 2011مث��ل دس��تور س��نة 

hك¬��رiن��ت ه��ذا الح��زب م��ن الص\��عود إل��ى الحكوم��ة. ونfكhا)، التي مmشهر 
  ف��براير''20''حزب العدالة والتنمية'' واج��ب الع��تراف ب��دور ''حرك��ة 

 فيما استفاد منه. بل س��hلÀطi فيم��ا بع��د، وم��ن موق��ع الح1كوم��ة، عل��ى
  ف����براير''، القم����عh، واله����راوات، والض����رب،20مناض����لي ''حرك����ة 

 والعتقالت، والتDهم الملفDقة، والمحاكمات غير العادلة، والعقوب��ات
 20الس\���جoنية القاس��ية. واعتق��ل أزي��د م��ن م�ئة مناض��ل م��ن ''حرك��ة 

 فبراير''. واتDهhمhه��م الب��وليس بtتgه��م إجرامي��ة كاذب��ة به��دف ن��زع ص��فة
 20''المعتقلي��ن السياس��يين'' عنه��م. وأس��قط م��ن مناض��لي ''حرك��ة 

فبراير'' عدDة شهداء. 
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 الح���زاب ه��ي ال��تي تحس���م«وط���رح بع��ض المناض��لين أن 
 . وكأنهم يقصدون بهذا التعبير، أن نمط ''النضال»الصراع السياسي

  ف��براير'' ب��المغرب، ل20الجماهيري الم1شترك''، مث��ل نم��ط ''حرك��ة 
 يس���تطيع حس���م الص���راع السياس���ي. وك���أنهم يعن���ون أن الح���زاب
 السياسية هي وحدها التي تقدر دائما على حسم الص��راع السياس��ي.
 وهذا الطرح م1بالغ فيه، إلى حدD أنه يص��بح غي��ر س��ليم. ف��إذا ك��انت
 الحزاب تستطيع ف�عل أن تحسم في الصراع السياسي، خلل بعض
 الفترات الم1حدDدة، فإنه من الممكن أيضا أن تعج��ز ع��ن الحس��م ف��ي
 فترات أخرى. بينما يتوفDر ''النضال الجم��اهيري الس\��لمي المش��ترك''
 عل��ى ق��gدgرات أك��بر للحس��م، وف��ي مناس��بات أك��ثر، بالمقارن��ة م��ع
 النضال الحزبي الص\رف. وإن كان هو أيضا ل يقدر على الحس��م ف��ي
 الصراع السياسي ف��ي ك��ل المناس��بات. وتgثب��ت تجرب��ة المغ��رب، م��ا

 ، أن الح���زاب، بم���ا فيه���ا الح���زاب2012 و1960بي���ن س���نوات 
  س��نة، ل��م تس��تطع أن30 أو 20الثورية أو اليسارية، الموجودة منذ 

 تحس���م ف���ي أي���ة قض���ية سياس���ية هام\���ة (تتعل���Dق بtنوعي���ة النظ���ام
 السياسي). وفي ثورتي تونس ومصر، تgثبت التDجربة أن الذي خلخل
 النظ��ام السياس��ي الس��تبدادي، ب��ل وأس��قط رئيس��ه، وأدخل��ه ف��ي
 صيرورة م1راجعة شاملة، لي��س ه��و الح��زاب السياس��ية، ولي��س ه��و
 النض��ال الحزب��ي الص\��رف، وإنDم��ا ه��و ''النض��ال الجم��اهيري الس\��لمي
 المشترك''. بمعنى أن الذي حسم في هروب زين العاب��دين ب��ن عل��ي
 في تونس، وفي تنح\ي حسني مبارك في مص��ر، وف��ي انس��حاب عل��ي
 عبد الله صالح في اليمن، مع ما يتبع ذلك م��ن انتخاب��ات ودس��اتير
 ومؤس\سات جديدة، ليست هي الحزاب التقليدية، رغم وج��ود ه��ذه
 الحزاب منذ عدDة عقود. وإنما الذي حسم ذل��ك الص��راع السياس��ي،
 هو ''النضال الجماهيري الس\لمي الم1شترك''، الذي شارك فيه خلي��ط
 واسع من الم1واطنين الغاض��بين ض��د الس��تبداد وض��د الفس��اد. وق��د
 شارك هؤلء المواطنين، في ذل��ك ''النض��ال الجم��اهيري المش��ترك''،

ر''، عبد الرحمان النوضة.                                                        ص� رتي ت�ونس وم�    22صفحة  وثيقة ''د�روس ث�و�



 بص��فتهم م��1واطنين م1ناض��لين أف��راد، ولي��س بص��فتهم أح��زاب، أو
 هيئات، أو جماعات، أو تيارات. وه��ذا الت��Dذكير ل ينق��ص م��ن دور
 الح���زاب وأهميته��ا. ف���الحزاب السياس��ية التقدمي��ة، أو الثوري��ة،
 ضرورية بالتDأكيد، لتعبئة المواطنين، وتنظيمهم، وتوعيتهم، وت��أطير
 نض��التهم. لك��ن علين��ا أن ل ننس��ى، أن��ه م��ن الممك��ن أيض��ا، أن
 تتكلDس هذه الح��زاب، أو أن تتره\��ل، أو أن تنح��رف، أو أن تص��بح
 عاجزة، أو بل منفعة، وذلك دون أن تعي انحرافها هذا. ل��ذلك نgص���ر\

�اهيريدائما على ��ال الجم��ي، والنض� المزاوجة بين النضال الحزب
.         الس+لمي الم�شترك

   كيف تتعامل الحزاب ''السلمية'' مع الثورة ؟   - 2.8
�االغري��ب ف��ي � ، ه��و أن الجماع��ات الس��لمية ل��م تظه��رليبي

 (به��ذه الص\��فة) إل® بع��د انته��اء الث��ورة (أي بع��د قت��ل الزعي��م م1عم\��ر
�ر). وف���ي ك���ل\ م���ن 2011 أكت���وبر 20الق���دافي ف���ي ���ونس ومص�� ،ت

�زاب عارض��ت ف��ي البداي��ة ��لمية  ''  الح�  إنطلق الث��ورة، ول��م  ''  الس
 تلتحق بها إل® بشكل م1تأخDر، عندما أدركت أنه يمكن أن تنجح هذه

الثورة بtدون مشاركة هته الحزاب ''السلمية''. 
 وبعد نج��اح الث��ورة، وحينم��ا ج��اء وق��ت النتخاب��ات العام\��ة،

tوجئ الجمي��ع ب��gىف���لمية'' عل��ات ''الس��زاب والجماع��ول الح� ح�ص
 . وتلته��ا الح��زاب التقدDمي��ة، أوأعلى نسب الصوات الممعب+ر عنها

 الثوري��ة، ف��ي الرÁت��ب الم1تدنDي��ة. وانتفع��ت الح��زاب ''الس��لمية'' م��ن
 اس��تغللها لل��دDين ف��ي مج��ال السياس��ة. واس��تفادت ه��ذه الح��زاب
 ''السلمية'' من تفو�قه��ا المرحل��ي عل��ى مس��توى التنظي��م. حي��ث ف��ي

�ية إل{الفترات النتقالية، ��لطة السياس� ل يستطيع أن يصل إلى الس+
�م��توى التنظي� . وكالع��ادة، ف��المواطنون ال��ذينالذي يتفو�ق على مس

�وايhخgوضون الثورة، و��ا، ليس��ن أجله��ح+ون م��ذين ي�ض̂� المناضلون ال
. هم الذين يفوزون في انتخاباتها الل�حقة
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 والس\ر الذي ي1فسر تفو�ق الحزاب ''السلمية'' في النتخاب��ات
 ال��تي تل��ت الث��ورة، يكم��ن ف��ي الجم��اهير الش��عبية الم\ي��ة، أو الق��ل\
 تعليمmا، أو القل\ ثقاف��ة، أو الق��ل\ تiسoيtيس��mا، أو الك��ثر م1حافظ��ة�. لن
 هت���ه الجم���اهير، ه���ي ال���تي تgش���كfل القاع���دة النتخابي���ة للح���زاب
 ''السلمية''. وهي التي تgمhكfنها م��ن الح1ص��ول عل��ى أغلبي��ة الص��وات
 الم1عب\��ر عنه��ا. بينم��ا الجم��اهير الك��ثر تعليم��mا، أو الك��ثر ثقاف��ة�، أو
 الكثر تقدDمية�، فإنه��ا تgس��اند ع1موم��mا الق��وى التقدDمي��ة، أو اليس��ارية.
 والجم���اهير الش���عبية غي���ر الم1تiمhدرس���ة، ل تع���رف س���وى ال���دDين،
 فiتiتiشب\ت به بشكل م1طلق. ثم تأتي الح��زاب الدDيني��ة، فتgح��و�ل تعل��ق
 تل��ك الجم��اهير بال��دDين إل��ى تعل��Dق بتل��ك الح��زاب. وه��ذا ن��وع م��ن
 الحتي���ال. وق���د فس\���رت بع���ض الجه���ات نج���اح بع���ض الح���زاب
 ''السلمية'' باستفادتها من دعم مالي خارجي (سعودي، أو خليجي،

أو قطري). 
 والحزاب ''السلمية''، مثل كل القوى السياسية التي تنحصر
مرجعيته�����ا الفكري�����ة ف�����ي ال�����دDين، تك�����ون حhتم�����mا م1حافظ�����ة (

conservativeدافع��gميا، وقد تDارة� موقف�ا سياسيا تقدiى تDتبنiوقد ت .( 
 ).réactionnaireت��iارة� أخ��رى ع��ن مواق��ف ذات طبيع��ة رجعي��ة (

 خاص\ة وأن نموذجها المرجعي يوجد دائما في الماضي (أي ف��ي عه��د
النDبو�ة العتيق)، وليس في الحاضر، ول في المستقبل. 

 وبع����د فوزه����ا ف����ي النتخاب����ات، عhمل����ت ه����ذه الح����زاب
��ا،''السلمية'' كل\ ما في وسعها ل��يطرة عليه��ورة، أو الس+��ك الث�Dت�م̂ل 

�ا��� . وحhيoتgم����ا تgس����يطر الح����زاب ''الس����لمية''، يظه����رأو احتكاره
 الستبداد. وقد حاولت هذه الحزاب ''السلمية'' تحريف الثورة عن
 مسارها الثوري الصلي. وحر\ف��ت الح��زاب ''الس��لمية'' الث��ورة م��ن

 تط���بيق الش���ريعة«، إل���ى ه���دف »تحقي���ق الديمقراطي���ة«ه���دف 
 . كما حر\فت الثورة من هدف «إس��قاط الس��تبداد»، إل��ى»السلمية
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 هدف «بناء الدولة الدينية»، وذل��ك ب��دل¿ م��ن بن��اء «الدول��ة المدني��ة
الديمقراطية». 

 ومنذ ص��عودها إل��ى الحكوم��ة، ح��اولت الح��زاب ''الس��لمية''
 تعيين أنصارها في مجمل مواقع المسئولية الم1تاح��ة، وف��ي مختل��ف
 أجهزة الدولة الممكنة، وذلك بهدف تث��بيت س��يطرتها عل��ى الدول��ة.
 وتمارس «العصبية السلمية» (حيث تناصر كل ما هو «إس��لمي»،
 وتناهض ك��ل\ م��ا يظه��ر له��ا مخالف��ا للس��لم). ول تت��وفDر الح��زاب
 ''السلمية'' على برنامج سياس��ي، ول عل��ى مش��روع م1جتمع��ي، غي��ر

 وتدDعي الح��زاب ''الس��لمية'' أن «الح��ل\ لك��ل«الش
		ريعة الس		لمية». 
 مش��اكل المجتم��ع ه��و الس��لم»، بينم��ا الحل��ول الس\��ليمة ل توج��د
 سوى ف��ي «العق��ل، والع��دل، والديمقراطي��ة، والجته��اد، والتض��امن،
 والمواطن�����ة، والل�����تزام بحق�����وق النس�����ان». وأرادت الح�����زاب
 ''السلمية'' أن تنف��رد بكتاب��ة الدس��تور الجدي��د. وح��اولت أن تgت�خ���م
 ن���ص الدس���تور الجدي���د بtم1عتق���داتها الدDيني���ة. وألح\���ت الح���زاب

  هي المصدر الرئيسي،«الش
ريعة السلمية»''السلمية'' على أن تكون 
 أو الساس���ي، ف���ي التDش���ريع. وعم�ل���ت الح���زاب ''الس���لمية'' عل���ى
 اس��تخدام ق��و�ة الدDس��تور، والق��انون، والتDش��ريع، لف��رض عب��ادات، أو
 طق��وس ديني��ة، عل��ى ك��ل الم1جتم��ع، رغ��م أن الي��ة القرآني��ة تق��ول

ين» (س		ورة البق		رة، رق		م الس		ورة بوض��وح  
 ، رق		م الي		ة2«ل1 إك		راه ف		ي ال		د

256.( 
 وس��ارعت الجه��زة الدبلوماس��ية الغربي��ة، وم1خابراته��ا، إل��ى
 التصال بقيادات الح��زاب ''الس��لمية''. ت��ارة� بش��كل س���ري، وت��ارة
 أخرى بشكل علني. واسoتiف�سرتها عن نواياها السياسية الم1س��تقبلية.
 فiطiمoأنت الحزاب ''السلمية'' القوى المبريالي��ة الغربي��ة. وض��hم�نت
 الح��زاب ''الس��لمية'' لل��دDول المبريالي��ة اس��تمرارية إمتيازاته��ا، أو
 دوام مص��الحها القتص��ادية. ول تت��وفDر الح��زاب ''الس��لمية'' عل��ى
 بديل للعولمة، أو للرأسمالية، أو الليبرالية. وبالتDالي، فم��ن يظ��ن\ أن
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 الحزاب ''السلمية'' ستgحر\ر الشعوب م��ن التDبعي��ة للمبريالي��ة، ه��و
و�اه�م.   

 وقامت الح��زاب ''الس��لمية'' ف��ي ت��ونس، ومص��ر، بtتiهoمي��ش
 الش��ب\ان الث��Dوريين (ال��ذين ص��نعوا الث��ورة). كم��ا عhمل��ت الح��زاب
 ''السلمية'' على تiق�زtيم دور الحزاب اليس��ارية أو الثوري��ة. وح��اولت
 إقصاءهم جميع��mا م��ن المش��اركة ف��ي عملي��ة بن��اء النظ��ام السياس��ي
 الجديد البديل. ولم تترد\د الحزاب ''السلمية'' في م1حاولة إس��كات
 الشباب الثوري، أو قمعه، أو تجريمه. وكأن الث��ورة ل��م تك��ن ته��دف
 إلى إقام��ة الديمقراطي��ة، وإنم��ا ك��انت ته��دف إل��ى وص��ول الح��زاب

''السلمية'' إلى الس\لطة، وإلى فرض «الشDريعة السلمية» !
 ويhتDضح ف��ي ث��ورتي ت��ونس ومص��ر، خلل المرحل��ة النتقالي��ة،

�زابم��ن نظ��ام سياس��ي ق��ديم إل��ى نظ��ام سياس��ي جدي��د، أن � الح
 وتgبر\ر دtكÄتiاتgوريتها .''السلمية'' تميل إلى الهيمنة، وإلى الستبداد

 بحصولها على أك��بر نس��بة م��ن الص��وات ف��ي النتخاب��ات. رغ��م أن
 الثورة التي جاءت بهذه النتخابات ليست من ص��نع ه��ذه الح��زاب
 ''السلمية''. وكأنD الحزاب ''السلمية'' تgؤو�ل حص��ولها عل��ى أكثري��ة
 الصوات بكونها هي «الم1مثDل الشرعي والوحيد» لكل الشعب. بينما
 ف���ي الواق���ع، ك���ان ه���دف الث���وريين، لي���س ه���و إيص���ال الح���زاب
 ''السلمية'' إلى الس\لطة، وإنما كان هو تحقيق الديمقراطية والتDقدDم.
 وتgحر\ف الحزاب ''السلمية'' «الث��ورة م��ن أج��ل الديمقراطي��ة»، إل��ى
 «ث��ورة م��ن أج��ل الش��Dريعة الس��لمية». وك��أن «ش��iرoعية ص��ندوق
 النتخابات» تgلغي «شiرoعية الثورة»، وتبطل «مhن�ط���ق الث��ورة»، وت��gبر\ر
 ذبح الديمقراطي��ة. ول تس��توعب الح��زاب ''الس��لمية'' أن الدس��تور
 يختل��ف ع��ن البرنام��ج الح1ك��ومي، حي��ث يل��زم أن يخض��ع تحري��ر
 الدستور لتوافق وطني واسع. ول ي1عقل احتكار تحرير الدDس��تور عل��ى
 أس���اس غلب���ة الص���وات ف���ي النتخاب���ات. وتتناس���ى الح���زاب

 ج��زئي وم��1ؤقت.م1جتمع��ي ''السلمية'' أنها هي نفسها مج��ر\د م1ك��و�ن 
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 ول تفه��م أن فوزه��ا ف��ي النتخاب��ات ل يعطيه��ا الح��ق لك��ي تgلغ��ي
 الحر\يات العام\ة، والحق��وق الشخص��ية، وحق��وق النس��ان، بم��ا فيه��ا
 حرية العبادة، وحرية عدم العبادة. ول تgدرك القوى ''الس��لمية''، أن
 م1كو�ن��ات الش��عب ال��تي تgخالفه��ا ف��ي الم1عتق��دات، له��ا الح��ق\ ف��ي
 الستمتاع بحقوق الم1واطنة كاملة. حيث ل يحق\ لي كان، و�لiو� ك��ان
 هو الفائز بالغلبي��ة الم1طلق��ة ف��ي النتخاب��ات، أن يhس��oتغل\ «ال��دDين»
 لت��برير إلغ��اء العق��ل، والمنط��ق، والحري��ات العام\��ة، والديمقراطي��ة،

وحقوق النسان. 
 [ومثل ف��ي حال��ة ت��ونس، تع��ر\ض المناض��ل الث��وري ش��gكري
 بhل�ع�يد (وهو المين العام ل ''حزب ال��وطنيين ال��ديمقراطيين'')، لع��دDة

 ، بطلق��ات2013 ف��براير 6تهدي��دات بالقت��ل. ث��م نgف��Dد اغتي��اله ف��ي 
 رصاص على رأس��ه. وات£هtم��hت جماع��ة ''إس��لمية'' م1تطر\ف��ة، مرتبط��ة
بأح��د قي��اديي ح��زب ''النهض��ة'' الس��لمي. ودع��ت أك��بر نقاب��ة (

UGTTالي��hبoم\��ادي جhإل��ى إض��راب ع��ام. وأدرك رئي��س ال��وزراء ح ( 
 (وهو الذي يحتل\ المرتبة الثانية في حزب ''النهضة'' الس��لمي، بع��د
 رئيسها رhاشد الغiنgوشي)، أدرك خط��ورة غiلiب��ة وزراء سياس��يين (م��ن
 حزب ''النهضة'')، دخلوا الحكومة فقط على أساس الم1حhاصhصhة فيما
 بين أحزاب فازت في النتخابات، دون أن يت��وفDروا عل��ى الكف��اءات

  ب��دل¿»،حكوم��ة كف��اءات«الضرورية. وطالب حم\ادي جبالي بتكوين 
 . ولم\ا رفض حزب ''النهضة'' السلمي اق��تراحh»حكومة أحزاب«من 

 حم\ادي جبالي، فض\ل هذا الخير التDضحية بمنصبه كرئيس حكومة،
 ثم استقال. وي1عب\ر سلوك حم\ادي جبالي (السلمي) ه��ذا ع��ن وعي��ه
 بخطورة بعض أطر الحزاب ''السلمية'' التي ل تت��وفDر عل��ى الكف��اءة
 اللزمة. ولحظنا نفس الظاهرة في مصر، وف��ي ليبي��ا، وف��ي الع��راق،
 وفي السودان، وفي الصومال. ويمكن أن تتك��ر\ر نف��س الظ��اهرة غ��د�ا

�يف��ي س��وريا. وه��ذه التجرب��ة تgؤك��fد أن ��لمية'' ل تكف��ة الس� ''الثقاف
�رية،��ة عص� وحدها ل	ت�هيئ أطر الحزاب ''السلمية'' إلى تدبير دول
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اث	ية  . وقد سبق لرئيس الجمهورية التونسية م1نصف المرزوقيأو ح̂د�
 أن ن��دDد م���رارmا بtم1ي��ول الح��زاب ''الس��لمية''، (وعل��ى رأس��ها ''حرك��ة

النهضة'')، إلى الهيمنة على الدولة، وسحق المعارضين]. 
 وك��انت ني��ة الح��زاب ''الس��لمية''، عن��د منطلقه��ا، س��ليمة
 وإيجابي��ة، لنه��ا تبتغ��ي تحقي��ق الخي��ر. لك��ن إقحامه��ا لل��دDين ف��ي
 السياس��ة، بالض��افة إل��ى معتق��داتها ''الدغماتي��ة''، وعhمhله��ا بمب��دأ

 »، ي		ؤدي به		ا، ف		ي آخ		ر المط		اف، إل		ى س		حق الش		عب.الغاية تgبر\ر الوسيلة«

 وخط��أ الح��زاب ''الس��لمية'' الك��بر، ه��و أنه��ا تحم��ل إيديولوجي��ة
 ش�مولية، م1طلق�ة، وتgري�د أن تgج��بر ك�ل الم��واطنين عل�ى أن يفك�fروا،
 وأن يتصر\فوا، حسب نمط ديني واحد، جامد، ل يقب��ل الخلف، ول
 الم1راجع��ة، ول الب��داع، ول النق��د، ول التDغيي��ر. وذل��ك ب��دعوى أن��ه
 من��ز\ل، أو مق��دDس. وتلج��أ إل��ى تع��بئة أنص��ارها، وإل��ى تiجoيtيش��هم،
 وشiحنهم بtعhداوة م1طلقة، ضدD كل\ مواطن ي1خ��الفهم ف��ي الفك��ر، أو ف��ي
 الس\لوك. الشيء الذي يؤد\ي دائما، وفي آخر المطاف، إل��ى الره��اب
 الفكري، وإلى الستبداد السياسي، وإلى الجرائم السياسية الم1رتكب��ة
 باسم الدDفاع عن الدDين. وحيثم��ا يس��يطر ''الس��لم السياس��ي''، تح��ل\
 الفوضى، والخراب، والقتتال، والتiدiخDلت المبريالي��ة. وه��و م��ا ب��دأ
 يظهر إلى الوجود، بعد صعود الح��زاب ''الس��لمية'' إل��ى الحك��م، ف��ي
 ت��ونس، ومص��ر (بالض��افة إل��ى م��ا ح��دث س��ابق�ا ف��ي أفغانس��تان،
 والسودان، والص\ومال). وتشكfل تgرoكيا اس��تثناءmا، لن الدس��تور يل��زم
 الف��اعلين السياس��يين ب��احترام الفص��ل بي��ن ال��دDين والسياس��ة، أو
 علمانية الدولة، وإن كان هذا الجانب يبق��ى خاض��عا لتط��و�ر الص��راع

.  )8(السياسي
  أكتوبر29 ل يتكلDم عن الدDين. ودستور 1921 يناير 20  دستور تgركيا الم1نص\ب في 8

  أبريل20 من دستور 75 ي1شير إلى أن «دين الدDولة هو السلم». والفصل 1923
  ي1ؤكfد أن1937 ديسمبر 10 ينص\ على «حرية العقيدة والتدي\ن». ودستور 1924

 «الدولة التركية هي جمهورية، وطنية، شعبية، دولتية، علمانية وإصلحية». وهي
 المبادئ الس�تDة للزعيم أتاتورك. ويمكن للمحكمة الدستورية أن تمنع الحزاب التي
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 ول ت��gدرك الح��زاب ''الس��لمية'' أن الم��واطن ال��ذي يكس��ب
 خبرة في مجال الدين، أو اليمان، أو العبادة، ل يكتس��ب بالض��رورة
 خبرة م1شابهة في ميدان إدارة الدولة، أو تدبير القتص��اد، أو تس��يير
 المجتمع، أو تط��ويره، أو إص��لحه. و�ل� تiفه��م الق��وى ''الس��لمية'' أن��ه

 . و�ل�)9(يستحيل تحقيق الديمقراطية بدون فص��ل ال��دDين ع��ن الدول��ة
 تع��ي الح��زاب ''الس��لمية''، أنه��ا تمي��ل إل��ى تع��ويض نظ��ام سياس��ي
 اس��تبدادي ق��ديم، بنظ��ام اس��تبدادي جدي��د، م��ن ن��وع آخ��ر، مhكÄس��1و�
 بtم�عطف دtيني. وتدDعي الح��زاب ''الس��لمية'' أنه��ا تgطب\��ق إرادة الل��ه،
 بينم��ا ه��ي تgنف��Dذ فق��ط إرادته��ا الخاص��ة، ول تخ��دم س��وى مص��الحها
 الخاص��ة. والل��ه بريء منه��ا، ول��م ي1كلDفه��ا بش��يء، ول يحت��اج إليه��ا

لتنفيذ إرادته. 
 وهن��اك ح��دث جس��يم، ل ب��1دD م��ن الت��ذكير ب��ه (ف��ي التحلي��ل
 الحالي). فاعتبارmا للمخاطر الم��ذكورة س��ابق�ا، فك��fر البع��ض ف��ي من��ع
 القوى ''السلمية'' من الوصول إل��ى الس\��لطة السياس��ية، ول��و ب��القو�ة.
 وهذا مhا جر\به جtنرالت الجيش في الج��زائر، حينم��ا ف��ازت ''الجبه��ة

  م��ن الص��وات% 47الس��لمية للنق��اذ'' بأكثري��ة الص��وات (أي 
 ، مع1991 ديسمبر 26الم1عب\ر عنها، في النتخابات التشريعية، في 
 ). حي��ث خ��اف% 41نس��بة المتن��اع ع��ن التص��ويت تص��ل إل��ى 

 »، مبني			ة عل			ىجمهورية إس��لمية«الجيش من أن يقيم ''السلميون'' 

 1992. فiت��دخDل الجي���ش ف��ي بداي��ة س��نة »الش��Dريعة الس��لمية«
 ل�إيقاف مسلسل النتخابات. واستقال رسميmا الرئي��س الش��Dاذلي ب��ن

 ). وتولDت ’لجنة عليا للدول��ة‘ (عس��كرية)1992 يناير 11جديد (في 
  يناير). ودخلت الج��زائر ف��ي دو�ام��ة ش��به14السلطة السياسية (في 

تناهض العلمانية، أو التي تكون انفصالية. 
 
 أنظر وثيقة ''يستحيل تحقيق الديمقراطية بدون فصل الدDين عن الدDولة''. ويمكن  9

''.http://LivresChauds.Wordpress.Comتحميله من الموقع ''
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 حرب أهلية، بين الدولة وجماعات إسلمية م1س��لDحة، دام��ت قراب��ة
 عشرة سنوات. ويتراوح عدد القتلى الناتج عنها، حسب التق���ديرات

  قتي����ل، وآلف الم1ختفي����ن،150000 و 60000الم1ختلف����ة، بي����ن 
 ومئات اللف من الم1هج\رين أو المنفيين. ومعظ��م ه��ؤلء الض��حايا
بريئون، ول علقة لهم بالصراع الدائر بين الجيش و''السلميين''.  
 فهل ي1عقل منع الحزاب ''السلميين'' بالقو�ة من الوصول إلى
 الس\���لطة ع���بر انتخاب���ات ش���عبية نزيه���ة ؟ ألي���س نج���احهم ف���ي
 النتخاب��ات ه��و مج��ر\د تع��بير ع��ن الم1س��توى الم1ت��دنDي ف��ي النDض��ج
 السياسي الموجود م1ؤقDت�ا داخل الشعب ؟ أليس الح��ل\ الحس��ن ه��و
 العتراف بفوز ''السلميين'' في النتخابات، وتركه��م آنئذ يمارس��ون

  س��نوات) ه��ي5الس\لطة ؟ أليست ممارستهم للسلطة (خلل قرابة 
 ال���تي ستفض���ح، أم���ام الجمي���ع، ع���دم كف���اءتهم، أو رtجoعي\ته���م، أو
 تiخلDفهم ؟ أليست ممارسة ''الس��لميين'' للس\��لطة ه��ي ال��تي س��hتgعلDم
 الشعبh أن الحزاب ''السلمية'' هي غير م1ؤه\لة لتحقيق الحر\ي���ة، أو
 الديمقراطية، أو العدالة، أو التقدDم ؟ أل تكون الحزاب ''الس���لمية''
 مض���طرة، م���ن خلل الممارس���ة، وبالتDدري���ج، إل���ى اس���تيعاب قي���م
الحداث����ة، وإل����ى تبن����Dي الديمقراطي����ة ؟ أل����م ت����gبي\ن التحقيق����ات (

sondagesحظ��ة ال��تيDفي الج��زائر، وت��ونس، ومص��ر، أن��ه من��ذ الل ( 
 تص��ل فيه��ا  الح��زاب ''الس��لمية'' إل��ى الس\��لطة، تتض��اءل نس��بة
 الصوات التي تحص��ل عليه��ا هت��ه الح��زاب ؟ أل� تiتiقiهoق��ر بالتDدري��ج
 نس��بة الجم��اهير ال��تي تiرoض��hى ع��ن الداء السياس��ي لهت��ه الح��زاب
 ''الس��لمية''، إل��ى أن تص��بح ض��ئيلة ج��دµا ؟ ألي��س الل��تزام بقواع��د
 الديمقراطية، بما ينتج عنه من فرص لص��عود الح��زاب ''الس��لمية''
 إل��ى الس��لطة، أحس��ن بك��ثير م��ن م1غ��امرة ال��دDخول ف��ي ح��رب أهلي��ة

�م، أومدم\رة ؟ أليس ��س قتله��ر، ولي��ر البش��و تغيي� هدف الثورة ه
 ؟تهميشهم

  يمكن أن يعتمد الشعب ؟  ن   على م   - 2.9
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�ل+تgبي\ن ثورات تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، وس��وريا، أن � ك
�ه��ى نفس��اد عل��ى العتم�  فق��ط. بينم��ا التDك��ال عل��ىشعب م�ضطر إل

 م1س��اعدة دول أجنبي��ة، ي��ؤد\ي دائم��ا إل��ى فق��دان الس\��يادة الوطني��ة.
 ويفت��ح المج��ال لك��ي تت��دخDل الق��وى المبريالي��ة، فiتiعoب��ث بمكو�ن��ات
 المجتمع وخيراته. ويس��تحيل أن تiتiحhق��Dق مص�الح ش�عب م1ح�دDد، إذا
 ل��م ي1نج��ز ه��ذا الش��عب ه��و بنفس��ه مص��الحه. والتDج��ارب التاريخي��ة
 تgثبت أن مجمل تدخDل ال��دDول المبريالي��ة (مث��ل فرنس��ا، وإنجل��ترا،
 والوليات المتDحدة المريكي��ة، وغيره��ا) ك��ان دائم��ا ف��ي ج��وهره ف��ي
 مص��لحة ه��ذه ال��دDول، ولي��س ف��ي مص��لحة الش��عوب الم1س��تهدفة.
 وظلDت هذه الدDول المبريالية تساند وتدع\م الحك��fام المس��تبدDين ف��ي
 بلدان العالم الثالث. وفي بداية الحداث الثورية في تونس، ومص��ر،

 ،)10(سارعت الدول المبريالية إلى محاولة إنقاذ الحكام الم1س��تبدDين
 نظرmا لكونهم د1مى طي\عة تخدمها. ولم\ا إتض��ح للق��وى المبريالي��ة أن

 »تعاطفه��ا«هذه النظمة الستبدادية في طور السقوط، عب\��رت ع��ن 

 مع الجماهير الم1عارضة. ولم\ا فرضت الثورة انتصارها عل��ى الحك��fام
 المس��تبدDين، إض��طر\ت ال��دول المبريالي��ة إل��ى م1س��ايرة نت��ائج ه��ذه

الثورات. ثم حاولت التDأثير في توج\هاتها المستقبلية. 
�ا وف��ي � ) إل��ىNATO، أس��رع ''حل��ف ش��مال الطلس��ي'' (ليبي

 التدخDل، وو�فDر حظرmا جو�يا ضد طائرات معم\ر القذDافي، ليس ح1ب\ا ف��ي
 الجماهير اللDيبية، أو رغبة� في حمايتها م��ن قص��ف ه��ذه الط��Dائرات،
 ولكن لن ال��دDول الرئيس��ية ف��ي ه��ذا الحل��ف أرادت الحص��ول، فيم��ا
 بعد الثورة، على ع1قود امتيازية في مج��ال النف��ط اللي��بي. وذل��ك م��ا
 حدث فعل. وإذا تدخDلت المبريالية في ليبيا (بسبب النفط)، فإنها

 Michèle Alliot أنظر مثل تصريحات وزيرة خارجية فرنسا ''م�يش�يل أل�ي1و مارtي'' [ 10

Marie حيث عرضت على نظام زين العابدين بن علي في تونس2011]، في يناير ، 
 بيع أسلحة، و م1عدDات، وخدمات، لم1ساعدته على قمع المظاهرات، و إخماد

النتفاضة.
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 ل��م تت��دخل بش��كل م1مhاث��ل ف��ي ت��ونس، أو مص��ر، أو اليم��ن (ال��تي ل
يوجد فيها نفط بكمي\ات مهمة). 

�ورياأم\��ا ف��ي �  ال��تي ل يوج��د فيه��ا نف��ط ك��ثير، ف��إن روس��ياس
 والص��ين س��اندتا ف��ي البداي��ة نظ��ام بش��Dار الس��د، وذل��ك ف��ي إط��ار
 م1قاومتهما، أو منافستهما، للدول المبريالية الغربي��ة، وال��تي تgحoك���م
 سيطرتها على مجمل منطقة الشرق الوس��ط. ث��م\ اس��تمرت روس��يا
 (دون الص\ين) في دعم حليفها بشDار السد، حتى النDهاية، رhغ�م قيامه

بجرائم ضد النسانية. 
 ) رفض���تNATOكم���ا أن دول ''حل���ف ش���مال الطلس���ي'' (

 م1ساعدة الثDوار الس\وريين بالس\لح لك��ي ي��دافعوا ع��ن أنفس��هم، وع��ن
 الس\كان. ولم تكن الدول المبريالية تك��ترث ب��الجرائم ال��تي تgرتك��ب
 ضد النسانية داخل سوريا. بل منعت ه��ذه ال��دDول الغربي��ة بي��ع أي
 سلح، ولو دtفاعي، للثDوار في سوريا. وبر\رت هذه الدول المبريالي���ة

 خوفها من وصول هذه السلحة إلى جماع��ات إس��لمية«موقفها ب 
 .»إرهابية، يمكن فيما بعد أن تستعمل هذه السلحة ض��د إس��رائيل

لن دوام إسرائيل يهم\ها أكثر من الحصول على النفط العربي. 
 واضطر الثDوار في سوريا إلى الكتفاء بالس\لح الذي يش��ترونه
 في الس\وق السوداء، أو يغتنمونه من جيش بشDار الس��د. واتDض��ح أن
 الدول المبريالية وإسرائيل، يريدون استمرار الحرب الهلية داخ��ل
 س��وريا، لن أمنيته��م الساس��ية ه��ي ت��دمير س��وريا، مثلم��ا دم\��ر
 الحتلل المريك��ي م��ن قب��ل الع��راق، عل��ى الخص��وص خلل س��نتي

 . ول���م تقب���ل ال���دول الغربي���ة تق���ديم م1س���اعدات2003 و 1990
 ، إل��ى الث��Dوار ف��ي س��وريا، إل® بع��د م��رور»غي��ر ق�تالي��ة«ش��حيحة، و

 عامين، أي بhعoدi أن إتDضح أن الثDوار الس\��وريين أص��بحوا قري��بين م��ن
 النتصار على جيش بشDار السد. لن المبريالية ل تقبل أن ي1ن�سب

 »الجي��ش الح��1ر«النتصار إلى الثDوار وحدهم. وإذا ما اعتمدت فرق 
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جعي		ة 
 ، فإنالسوري على مساعدات الدول المبريالي		ة، أو النظم		ة العربي		ة الر
ذلك سيكون خطأ جسيمmا.  

   هل أطروحة ''المؤامرة'' صحيحة ؟   - 2.10
 إد\ع��ى البع��ض أن ه��ذه ''الث��ورات'' ال��تي ح��دثت ف��ي البل��دان

�ؤامرات، إنم��ا ه��ي مج��رد ''2012 و 2011العربي��ة، خلل س��نتي � م�
 ''. وينس��بون ه��ذه ''الم��1ؤامرات''، ت��ارة إل��ى الولي��ات المتح��دةأجنبية

 المريكية، وتارة إلى المملكة السعودية، وتارة إلى إمارة قطر، وت���ارة
 إلى إسرائيل، وتارة إلى إيران، أو إلى خلي��ط بينه��م. وق��د لج��أ نظ��ام
 بشار السد هو أيضا إلى تفس��ير الح��راك الش��عبي ف��ي س��وريا بك��ونه
 مجرد ''م1ؤامرات أجنبية''، وذلك بهدف ت��برير قمعه��ا. لك��ن ك��ل\ م��ن
 تتب\��ع بtدق��Dة أح��داث ه��ذه الث��ورات،  أمكن��ه أن ي1لح��ظ أن الق��وى
 الجنبي���ة، أو المبريالي���ة، ك���انت تgفاج���أ بم���ا يق���ع داخ���ل ه���ذه
 المجتمعات الثائرة. وأن��ه مهم��ا ك��انت مح��اولت الق��وى الخارجي��ة

�ة،للت��Dأثير ف��ي ه��ذه التط��و�رات، ف��إن ��عوب الدDاخلي��ذه الش��وى ه� ق
�م��تي تحس��ي ال��انت ه� ، ف��ي آخ��ر المط��اف، وعل��ى الرض، ف��يك

تطورات الحداث. 
 وطرح بعض المناضلين أن «المملكة السعودية، وإمارة قطر،
 هي التي تgوÌطDر هته الث��ورات». وط��رح مناض��لون آخ��رون أن «الق��وى
 المبريالية تتحكfم بشكل تام في تطور هذه الثورات العربية». وه��ذا
 تصو�ر م1بالغ فيه، وغير سليم. والواقع ينفيه. ومن الكيد أن الق���وى
 المبريالي��ة تتمن��Dى، أو تح��اول، أن ت��gوج\ه ه��ذه التط��و�رات. لكنه��ا ل
 تنجح في ذلك إل نادرmا، أو جزئيا، أو مؤقDت�ا. والم1راقب ال��ذي يتتب\��ع
 ه��ذه التط��و�رات بش��كل دقي��ق ومتواص��ل، يمك��ن أن ي1لح��ظ ك¬��مo أن
 القوى المبريالية تgفاجأ في كثير من التطو�رات. وحتى حينم��ا تنج��ح
 المبريالية في التأثير، فإن تأثيرها يبق��ى مح��دودmا، أو مؤقDت���ا. وعل��ى
 خلف بع��ض الطروح��ات، ليس��ت «المبريالي��ة ه��ي ال��تي ت��دخDلت
 لتنصيب الح��زاب ''الس��لمية'' ف��ي الس\��لطة». ب��ل الجم��اهير الق��ل
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 تمدرس��mا، أو الق��ل ثقاف��ة، أو الم1حافظ��ة، ه��ي ال��تي منح��ت غالبي��ة
الصوات في النتخابات لتلك الحزاب ''السلمية''.   

   ما هو دور وسائل العلم ؟   - 2.11
�ةظه��ر ف��ي ث��ورتي ت��ونس ومص��ر، أن ��ائل العلم الرقمي� وس

 ,Télévision, Internet, Blogs, Facebook, Twitter (الحديثة

SMS،ساهم بقدر كبير، كوسائل لتب��ادل الخب��ارgيمكنها أن ت ،(… ، 
�بئةوالصور، والفكار، والمعلومات. كم��ا يمكنه��ا أن تgس��اهم ف��ي � تع

 أص��ناف م1عي\ن��ة م��ن الجم��اهير (خاص��ة الش��باب المتعل��م، وبع��ض
 الفئات الطبقية الميسورة). وميزة هذه الوس��ائل العلمي��ة الحديث��ة

 داخل المجتمع.تعمل كعنصر ي�س̂رع وثيرة التDفاعلتأنها 
   من الثورة ؟  الدولة   هل القمع ينجي    - 2.12

 يhتDض�ح في ثورتي تونس ومصر، أن لجوء نظام استبدادي إل��ى
 ، خلل سنوات أو ع1قود م1توالية، ل ي1نج��يقمع وسحق قوى اليسار

 هذا النظام من حدوث الثورة الم1جتمعية، ف��ي حال��ة إذا م��ا نض��جت
 بما فيه الكفاي��ة ش��روط انطلق ه��ذه الث��ورة الم1جتمعي��ة. ب��ل يمك��ن
 أحيان�ا للقمع الشرس أن ي1عج\ل تنامي� سخط الش��عب، أو أن ي1س��hر\ع

�د،انتش��ار الحرك��ة الثوري��ة. و��ل، أو تتوح+��اون، وتتكام��ا تتع� حينم
 . ويhسoه1ل التحاق الجماهيرقوى اليسار، تكبر حظوظ نجاح الثورة

 بصفوفها. أم\ا حينما تتشتDت قوى اليسار، أو تنشطر، أو تتفت��Dت، أو
تتنافر، فإن حظوظ نجاح الثورة تiضoمhح�ل\ إلى أن تgصبح م1نعدمة. 

    ؟   في المجتمع  أي دور للجيش   - 2.13
 يhتDض��ح جhل�ي\��ا ف��ي تج��ارب ت��ونس، ومص��ر، وليبي��ا، واليم��ن،

�شوسوريا، أن النظمة الس��تبدادية ل تgب��الي بإع��داد �  لل��دDفاعالجي
 ع��ن ال��وطن، ض��د الع��دوان الخ��ارجي، أو المبري��الي، وإنم��ا تكتف��ي
 بتع��بئته لس��تعماله عن��د الحاج��ة، لض��طهاد الم1عارض��ين، أو لقم��ع
 الحركات الثورية، أو لخماد النتفاضات، أو لطفاء التمر\د الشعبي.
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 وفي حالتي تونس ومص��ر، ك��ان الجي��ش يتمي\��ز نس��بيmا بحم��ل
  وطنية. فلم\ا أمر الح1كfام المستبدون الجيشh بالمش��اركة ف��يعقيدة

 قمع المتظاهرين الث��ائرين، رف��ض الجي��ش تط��بيق ه��ذه الوام��ر، أو
 بي\ن تحفDظه على تنفيذ قمع الجماهير الثائرة.  ولكن، إذا لم يش��ارك
 الجيش في قمع  الثورة، فإنه ف��ي نف��س ال��وقت، ل��م ي��1دiع\مها، أو ل��م

ي1غلDبها.
 ويhتDضح في تجارب مصر، وليبيا، واليمن، وسوريا، والج��زائر،

�شوموريتانيا، أن��ه كلDم��ا وص��ل �  إل��ى الس��لطة السياس��ية، ف��إنهالجي
 يصبح م1تشب\ت�ا بها، ول يقبل أبد�ا التDخلي عنه��ا، إل® إذا أزاحت��ه ث��ورة
 ش��عبية (مثلم��ا يح��دث ف��ي مص��ر، وس��وريا). ف��الجيش غي��ر م1ؤه\��ل

�اف،لتدبير الم1جتمع. و��ر المط� حكم الجيش يؤدي دائما، وفي آخ
�تبدادي��ي اس��ام سياس��ى نظ�  (مثلم��ا ح��دث ف��ي مص��ر، واليم��ن،إل

 والع����راق، وليبي����ا، وس����وريا، والس����ودان، والص����ومال، والج����زائر،
 وموريتاني��ا). والح��ل\ ه��و أن تك��ون الدول��ة مhدني��ة ديمقراطي��ة، ع��بر
 حhصر دور الجيش في الدDفاع الوطني، وإخضاعه للس\لطة السياسية،

ومنعه من الوصول إلى الس\لطة السياسية. 
   لماذا يمكن أن تتحوyل الدولة إلى نقيضها ؟   - 2.14

 : oلhاءhسiتiن� اكمح��hهل الحفاظ على الس\لطة السياس��ية ل��دى حhل
 م1عhي\��ن ي��1بر\ر تقتي��ل الش��عب ؟ نع��رف أن ال��دDور الص��لي للدول��ة،
 وللجي��ش، ه��و طبع��mا خدم��ة الش��عب. لك��ن يمك��ن أن ت��أتي ظ��روف
 خاصة، تتحو�ل خللها الدولة، أو الجيش، إلى نiق�يضهما، فيلجآن إلى
 اض��طهاد الش��عب، أو تق��تيله. وف��ي ح��التي ليبي��ا وس��وريا، تgعلDمن��ا

�دهمالتجربة أنه �pون ر�شDتبد���ام المس��د الح�ك���ن أن يفق��ن الممك� ،م
 وأن يلجأوا إلى التDحدDي، وأن يتصر\فوا كالحمق، أو كشخص م1ختل
 العقل. فعندما تخوض الدولة حربmا حقيقية ضدD الش��عب الم1ع��ارض،
 أل� يعت��بر ه��ذا الس��لوك ح1مق���ا ؟ أل ي1عت��بر قص��ف الحي��اء الس��كنية
 بالطائرات، والقتل الجماعي العشوائي، نوعmا م��ن الح1م��ق ؟ أليس��ت
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 جرائم ضد النسانية ؟ أل� تشكfل ليبيا وسوريا نموذجmا لهذا الح1م��ق،
 أو الضطراب النDفسي، الذي يمكن أن ي1صيب الح1كfام الم1س��تبدDين ؟

؟ في بلدان أخرى أل� ي1حتمل أن تتكر\ر مثل هذه الظواهر 
 (وقد كان زين العابدين بن علي في ت��ونس، وحس��ني مب��ارك
 في مصر، أكثر ذكاءmا من م1عم\ر القدDافي في ليبيا، ومن حافظ الس��د
 في سوريا. لن الولين فiهtم��hا بس��رعة أن الث��ورة الص\��اعدة اكتس��بت
 كل حظوظ النج��اح، فقبل التنح��ي ع��ن الس\��لطة. بينم��ا الث��اني\ين ل��م

 ا ب��الجيشو�و�مhيد، ورhمhل�ل�ب1يفهما ذلك، حيث تiشiنDجhا في مواقف تiحhدD ب1
DضدDالشعب). د 

�اكمفعندما يحت��دم الص��راع السياس��ي، ��أمر الح̂��ن أن ي� يمك
�اهير��ل الجم��ش^ بتقتي�  الم1تظ��اهرة، أو الم1نتفض��ة، أوالم�ستبد� الجي

 الثDائرة، حتى و�لiو� بقيت احتجاجات الجماهير س�لمي\ة. وق��د رأين��ا أن
Dالم1ستبد معم��ر الق��ذDدا ف��ي ال��ز\ج\د\افي، ث��م ح��افظ الس��د، ل��م ي��ترد\ذ 

 بالجيش، ليس فقط لتقتي��ل الم1تظ��اهرين الم1عارض��ين، أو الث��Dائرين،
 ولكن أيضmا لبادة الس\كان الذين يشكD الم1ستبدD في أنه��م يحتض��نون
 الثDوار، أو يhاÏوونiهم، أو ي1ساندونهم، أو يتعاطفون معهم، أو يتعايشون

فقط معهم في نفس المكان. 
�ورياوف���ي �� ، كن���Dا ن���رى يومي���ا، ع���بر قن���وات التلف���زة،  أنس

 مظاهرات متعدDدة وحاشدة، كانت في البداية سلمية. وظل��Dت خلل
 عدة شهور هذه المظاهرات تط��الب س���لميmا بإس��قاط النظ��ام. وب��دل¿
 من أن يهرب بشار الس��د مثلم��ا فع��ل زي��ن العاب��دين ب��ن عل��ي ف��ي
 ت��ونس، أو أن يتنح\��ى ع��ن الس��لطة مثلم��ا فع��ل حس��ني مب��ارك ف��ي
 مصر، دخ��ل بش��ار الس��د ف��ي تح��دD مطل��ق، ض��د الجم��اهير الث��ائرة.
 ورفع أنصاره شعار «إم\ا السد، أو ل أحد»، ثم شعار «إم\ا السد، أو
 نحرق البلد» ! ومنذ البداية، اد\عhى حافظ السد أن الم1تظاهرين ه��م
 مجرد «جماعات صغيرة من الرهابيين، م1رتبطين بتنظيم القاعدة»
 ! ث��م س��hلDح ض��دDهم العناص��ر«البhل�طiجtي��ة»، و«الش��ب\يحة». ومن��ذ ش��هر
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 ، أخ���ذ بش���ار الس���د يس���تعمل الجي���ش لم1ط���اردة،2011م���ارس 
واعتقال، وتعذيب، وتقتيل الم1تظاهرين والم1عارضين. 

 ودع\م��ت روس��يا والص\��ين بش��Dار الس��د، خوف���ا م��ن تك��رار
 ) ف���ي ليبي���ا،NATOس����يناريو ت���دخDل ''حل���ف ش���مال الطلس���ي'' (

 واس��تحواذ بع��ض دول ه��ذا الحل��ف عل��ى نفطه��ا، وعل��ى موقعه��ا
 الستراتيجي. فلم\��ا اpض��طر\ الم1عارض��ون ف��ي س��وريا إل��ى ال��دDفاع ع��ن
 أنفس��هم ع��بر اس��تعمال الس��لحة الخفيف��ة، لج��أ ح��افظ الس��د إل��ى
 قنبلته��م بtقناب��ل ''اله��اون''، وبtرhاجم��ات الص\��واريخ، وبال��دDبابات، ث��م\

بالم�رoو�حيات، ثم بطائرات ''الم�يغ'' النفDاثة. 
 وحينما أصبح جنود بشار السد عاجزين عل��ى م1قاتل��ة الث��وار
 بشكل م1باشر على الرض، أخذ جيش بشار السد ي1قiن�بل م��ن بعي��د
 الم���1دن، والق���رى، والحي���اء، بالط���Dائرات الحربي���ة، و�بt ''بhرhام�ي���ل
 المتفجرات''، ثم بtقناب��ل الفgس��oفgور البي��ض، ث��م بtالقناب��ل العنقودي��ة.
 وك��ان القص��ف العش��وائي ي1ه��دDم ال��بيوت والعم��ارات عل��ى ع��ائلت
 بأكملها. واستعمل جيش بشار السد الغ��ازات الس\��ام\ة ض��د مدين��ة
 ح�مoص. ثم لجأ بش��ار الس��د إل��ى اس��تعمال  ص��ورايخ ''اس��oك«ود'' ال��تي

  كيلوم��تر، وقص��ف به��ا مدين��ة حhل��iب، ودم\��ر300يصل م��داها إل��ى 
 المدن والحياء التي يتDهم سكانها بإيواء الثوار. بينما هته الجم��اهير

هي بريئة من الثوار. 
 وكانت منظمات حقوق النسان تgحصي في كل يوم أزيد م���ن

  قتيل. وبعد م1رور قرابة عامين على هذه الحرب الهلية، ق��دDر100
  قتي��ل.70000الخgبراء الم1تتب\عون لحداث س��وريا ع��دد القتل��ى ب 

  ملي��ون4وي1ق��دDر ع��دد الم1هج\ري��ن ف��ي ال��داخل وف��ي الخ��ارج بقراب��ة 
 ش��خص. فه��ل يس��تحق بق��اء بش��Dار الس��د ف��ي الس��لطة ك��ل ه��ذه

التDضحيات ؟
 ونتذكfر أن الملك الس\ابق الحسن الثاني (الذي حك��م المغ��رب

 )، ك��ان ه��و أيض��ا، ك«لDم��ا1999 و 1961 سنة، بي��ن س��نتي 38خلل 

ر''، عبد الرحمان النوضة.                                                        ص� رتي ت�ونس وم�    37صفحة  وثيقة ''د�روس ث�و�



�شتظاهرت الجماهير ثائرة�، ل يترد\د في إعطاء أوامره � ، لك��يللجي
 يستعمل إطلق النار عل��ى الم1حتج\ي��ن، أو الم1نتفض��ين، أو الث��Dائرين.

 ، و1959و�قiد� و�قiع ذل��ك مثل خلل م1ظ��اهرات أو انتفاض��ات ين��اير 
 ، وبداي��ة1980 يوني��و 20، و 1973 مارس 3، و 1965 مارس 23

 . ول��و أن النتفاض��ات ل��م تك��ن1990 ديس��مبر 19، و 1984ين��اير 
 تدوم في غالب الحالت سوى يومmا واحدا. وقد سبق للملك الحسن
 الثاني أن قال ف��ي إح��دى خطب��ه أن الم��ذهب الم��الكي ف��ي الس��لم
 ي1بيح تقتي��ل الثDل��ث الفاس��د م��ن الش��عب، لنق��اذ الثDل��ثين الب��اقيين.
 ومن هذه الزاوية، يتشابه المل��ك الحس��ن الث��اني م��ع الرئي��س بش��Dار

السد.
�ن وهل في المس��تقبل، ��رب  أن   يمك��رب ح��ي المغ��دث ف�   تح

 حدثت في سوريا، أو ليبيا ؟ الجواب، مع السف، هو ، مثلماأهلية
 نع��م ! وق��د تنب\��أت الملكي��ة ف��ي المغ��رب، ف��ي عه��د المل��ك الحس��ن
 الثاني، ثم ف��ي عه��د خلف��ه، بإمكاني��ة إق��دام الش��عب عل��ى الم1طالب��ة

 ،1996بتغيير النظام الملك��ي ال��ذي يحكم��ه، فiس��hطDرت ف��ي دس��تور 
 ، فص��ول¿ تgح��ر\م ذل��ك بش���كل مطل��ق.2011وك��ذلك ف��ي دس��تور 

  من الدستور يقول : «ل يجوز أن يكون ه��دف [الح��زاب7والفصل 
 هو] المساس بالدين السلمي، أو بالنظام الملك��ي (...)». ويض��يف

  م��ن الدس��تور: «ل يمك��ن متابع��ة أي عض��و م��ن أعض��اء64الفصل 
 البرلمان (...) ما عدا إذا كان الرأي المعب\ر عن��ه يج��ادل ف��ي النظ��ام

  :175جع��ة الدس��تور، يض��يف الفص��ل االملكي (...)». وفي باب مر
 «ل يمك���ن أن تتن���اول المراجع���ة [أي مش���روع مراجع���ة الدس���تور]
 الحكام المتعلDقة بالدDين السلمي، وبالنظام الملك��ي للدول��ة (...)».

Dما كان مواطنووكلDحرومين  شعب لhمن حق\ نقد، أو تغيير، النظ��امم 
  م��نبmامhس��لوبmيص��بح ش��عب ذا اله��ف��إن السياس��ي ال��ذي يحكمه��م، 

 س��يادته عل��ى نفس��ه، وم��ن حق��وق المواطن��ة، وم��ن الحري��ة، وم��ن
 الديمقراطية، ومن حقوق النسان. وهذا الرفض الم1سبق، والم1طل��ق،
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 لنقد، أو لتغيير، النظام السياسي الق��ائم، يعن��ي، وي1ؤك��fد، أن��ه إذا م��ا
 أقدم الشعب المغرب��ي عل��ى م1حاول��ة تغيي��ر النظ��ام السياس��ي، ف��إنه
 س��وف يج��ابه بك��ل الوس��ائل، بم��ا فيه��ا الجي��ش، وأس��لحة ال��دDمار

 ، وف��ي س��وريا ف��ي2011الشDامل (مثلم��ا ح��دث ف��ي ليبي��ا ف��ي س��نة 
 ). وإذا كانت ني\ة الح1كfام مخالفة لذلك،2012 و 2011خلل سنتي 

فiمhا عليهم إل® يكتبوا ذلك بوضوح في الدستور. 
    يقيها من الثورة  للدولة   هل خلق أحزاب م)والية    - 2.15

 ؟
 يhتDض�ح في ثورتي تونس ومصر، أن لجوء النظ��ام الس��تبدادي

�ةالق��ائم إل��ى ��زاب م�والي��ق أح�  ل��ه، تgب��اركه، وتgب��ايعه، وتgس��انده،خل
 وتgا¢ثDث مشهد س��احته السياس��ية، خلل س��نوات أو ع1ق��ود، ل ينج��ي
 هذا النظام من ح��دوث الث��ورة، ف��ي حال��ة إذا م��ا نض��جت، بم��ا في��ه

الكفاية، شروط اندلع هذه الثورة. 
   ؟  هو الذي ينتج الديمقراطية   هل شكل الدولة    - 2.16

 يhتDضح من تجارب تونس، ومص��ر، واليم��ن، وليبي��ا، وس��وريا،
�يوالبحري���ن، والج���زائر، وموريتاني���ا، أن ���ام السياس���كل النظ�� ش

�ود���ي وج���م ف���ذي يحس���و ال���س ه���ة) لي���ة أو جمهوري�� (ملكي
�ة أم ل�� . حي���ث يمك���ن أن توج���د جمهوري���ة برلماني���ةالديمقراطي

 استبدادية (مثل حالة مصر، أو اليم��ن، أو س��وريا، أو الج��زائر)، كم��ا
 يمكن أن توجد ملكية برلماني��ة ديمقراطي��ة (مث��ل ح��الت إنجل��ترا،
 وهولن���دا، وأس���بانيا، وبلجيك���ا، وال���دDانمارك، والياب���ان، والس\���ويد،
 والنDرويج، ون�ي1و زtيلندا، إلى آخره). فشكل النظ��ام السياس��ي (ملكي��ة
 أو جمهوري��ة) إنم��ا ه��و الوع��اء. بينم��ا يمك��ن أن يك��ون مض��مونه، أو

محتواه، إم\ا الستبداد، وإم\ا الديمقراطية.  
    م"""ا علق"""ة ش"""عوب ش"""مال إفريقي"""ا بالبل"""دان  –     2.17

العربية ؟ 
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�ةعلى خلف بعض � ، وال��تي ت��دDعي أحيان���االتيارات المازيغي
 المازيغ في شمال إفريقيا ل تربطه أية علقة بالش��عوب أن «شعب

 العربي��ة ف��ي الش��رق الوس��ط»، بhي\ن��ت الث��ورات ف��ي ت��ونس، ومص��ر،
 واليم��ن، وس��وريا، إل��ى آخ��ره، أن ك��ل\ الجم��اهير ف��ي ش��مال إفريقي��ا،

�كلس��واءm ك��انت أمازيغي��ة، أم عربي��ة، أم غيرهم��ا، ��اوب بش� تتج
 ، مع مجمل م��ا يح��دث ف��ي مجم��لخاص، وتتفاعل بشكل عميق

 البلدان المسلمة، أو الناطق��ة بالعربي��ة، ف��ي عم��وم الش��رق الوس��ط.
 والعكس موجود أيضmا. وتفاعل1 هته الجماهير في شمال إفريقيا، مع
 م1جمل ''الشعوب العربية'' في المشرق، يفوق تفاعلها مع أية شعوب
 أخرى في العالم. واندلع الث��ورة، بش��كل ش��به م��1تزامن، ف��ي خمس��ة
 بلدان ''عربية'' (تونس، مصر، اليمن، ليبيا، س��وريا)، ه��و دلي��ل عل��ى

 ، بين مجم��ل ه��ذه  ترابط سياسي، وثقافي  تعاطف إنساني، و  وجود 
البلدان.  

    م"""ن أي"""ة ق}يH"""م ننطل"""ق، م"""ن الطائفي"""ة، أم م"""ن  –     2.18
النسانية ؟ 

 تgبي\ن تجارب مجمل هذه الث��ورات (ف��ي ت��ونس، ومص��ر، إل��ى
 آخ���ره)، أن ك���ل\ نض���ال سياس���ي يك���ون م1نطلق���ه ه���و الم1واطن���ة، أو
 النس��انية، وه��دفه ه��و الديمقراطي��ة، يمك��ن أن يس��تقطب عم��وم
 الشعب، وأن يحظى بتعاطف ش��عوب الع��الم، وأن يحق��Dق النتص��ار،
 وأن ي1عم\��م الحق��وق النس��انية الساس��ية. أم\��ا النض��الت السياس��ية

�يرة، أوال���تي يك���ون منطلقه���ا ه���و ���ة، أو العش���ة، أو الجه�� القبيل
�ة��ة ال�ثpن	ي���ة، أو الطائفي���ة الع	ر�قي���ة، أو الطائفي��ة الدDيني�� (الطائفي

éthnieف��إن مآله��ا، ف��ي آخ��ر المط��اف، ه��و الح��رب الهلي��ة، و ،( 
 )، والبادة الجماعية، والزمةethnic cleansing''التطهير العرقي'' (

 )، والتDخلDف، والنحطاط (مثلماbloquageالمستفحلة، والنحسار (
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 يحدث بشكل مأساوي من وقت لخ��ر ف��ي لبن��ان، ويح��دث خاص��ة
. )11(بشكل م1دم\ر في العراق)

 )2003وبعدما غزت المبريالية المريكية العراق (ف��ي س��نة 
 (وذلك بمباركة كثير من النظمة العربية التDبعي��ة، وبش��كل مع��اكس

�ةلمعاهدات جامعة الدول العربية)، غرس��ت أمريك��ا �  ب��القو�ةالطائفي
 ف���ي الع���راق. واس���تgبدل ال���وطن العراق���ي بالقبيل���ة، أو العش���يرة، أو
 الص\حوة، أو التDبعية للشDيوخ، أو لعلماء الدين. وأصبحت نتيجة هذه
 الطائفية ه��ي تقس��يم الع��راق إل��ى ثلث��ة دويلت : ش��يعية، وكردي��ة،
 وسنDية. مع ما ي1صاحب ذل��ك م��ن ض��عف، وانحط��اط، لمجم��ل ه��ذه
 ال���دويلت. وق���د تنتش���ر ع���دوى الطائفي���ة إل���ى س���وريا، والردن،
 وغيرهم��ا. وه��ذا ه��و م��ا تغتب��ط ل��ه إس��رائيل، والولي��ات المتح��دة
 المريكية، وعموم المبريالية الغربية. والستراتيجية الس\رية لعم���وم
 المبريالي��ة الغربي��ة، ه��ي من��ع الش��عوب العربي��ة أو المس��لمة م��ن
 التوح\د، ومن بلوغ مستوى نوعي في التكنولوجيات، أو م��ن تحقي��ق

تنمية اقتصادية هام\ة. 
 وعلى خلف ميل بعض القوى نحو الطDائفي��ة، رأين��ا مثل ف��ي
 مصر، أو في سوريا، رأينا كيف يتوح\د في النضال السياسي الثوري،
 المس��لم والمس��يحي، الق�بط��ي والش��Dيعي، العرب��ي والك��ردي، اليزي��دي
 والش����وري، الك¬ل�����دtي\ والرام�����ي، الم����اروني والرمين����ي، ال����د£رزي
 والس��ماعيلي، إل��ى آخ��ره. ب��ل القاع��دة العام\��ة ه��ي أن مجم��ل دول

العالم تتكو�ن من قوميات، وديانات، وتيارات، مختلفة. 
 وفي غالب الحالت، تتحو�ل التي��ارات الطDائفي��ة، أو العرقي��ة،
 أو الثنية، تتحو�ل إلى حركات إنفصالية، ثم تخوض الكفاح الم1س��لDح،
 بهدف انتزاع استقلل وطني، وتظ��ن\ أن الش��Dرط للس��تمتاع بحق��وق

11  Voir le chapitre ‘Ethnies et communautés, imazighen et arabes’, 
dans le livre «Le Politque», de A. Nouda. On peut le télécharger à 

partir du site ‘http://LivresChauds.Wordpress.Com.’
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 )، وانش��قاقهاethnieالمواطنة الساسية، هو ص��فاء الك«تل��ة الثني��ة (
 عن ك��ل\ الثني��ات الم1خالف��ة. بينم��ا التج��ارب تgؤك��fد أن ه��ذا الش��رط
 ليس، ل كافي\ا، ول ض��روري¡ا. ب��ل تgؤك��fد مجم��ل التج��ارب التاريخي��ة
 العصرية، أن الحل العقلني، هو الم1ساهمة في بناء الدول��ة المدني��ة،
 المبني��ة عل��ى أس��اس الم1واطن��ة الواح��دة والم1وح\��دة، وعل��ى أس��اس
 الديمقراطي��ة، وحق��وق النس��ان للجمي��ع. ل��ذا نخ��اف عل��ى بع��ض
 التي��ارات المازيغي��ة ف��ي ش��مال إفريقي��ا، أن تنح��رف ع��ن القي��م

 النسانية، أو أن تسقط في متاهات ''الطائفية الع�رقية، أو الثنية''.
      – ما هو الش%عار المرحلي الملئم ؟  2.19

 م��ن وق��ت لخ��ر، وف��ي تفاع��ل م��ع ث��ورات ت��ونس، ومص��ر،
  ف��براير''20واليم��ن، وليبي��ا، وس��وريا، ي1ل��ح\ بع��ض مناض��لين ''حرك��ة 

 فiمhتiى يصبح هذا الشDعار مقب��ول¿.   »  إسقاط النظام  «  شعار على حمل 
  ف��براير'' أن20؟ بعض المناضلين الم1تحم\سين يريدون م��ن ''حرك��ة 

 . (ب��ل ذه��ب البع��ض الخ��ر إل��ى»إسقاط النظام«تحمل فورmا شعار 
اهن هو النتقال إل	ى الش	تراكية»، و«إلغ	اء الملكي	ةحدD طرح أن  
 «الهدف الر

  كأن هؤلء المناضلين يعتقدون أن حم��ل الخاصة لوس			ائل النت			اج»).
 شعر ''إسقاط النظ��ام'' ه��ي مس��ألة إرادة فق��ط. أو ك��أنهم يظن��Dون أن��ه
 يكفي أن يتفق المتظاهرون على ترديد شعار ''إس��قاط النظ��ام''، لك��ي

يصبح فورmا سقوط النظام القائم شيئÒا ممكنا. 
�وعيةلكن ه��ؤلء المناض��لين ل ي��دركون أن ��روط الموض� الش

 لحم��ل ه��ذا الش��Dعار ل��م تنض��ج بع��د بم��ا في��ه الكفاي��ة. لن الظ��روف
 المجتمعي��ة الموض��وعية، وم��دى نض��جها، ه��ي ال��تي تgح��دDد الش��عار
 المناسب للفترة، أو للمرحلة المعنية. ومhا دام عدد المتظاهرون في
 مدن كبيرة (مثل الدار البيضاء) ي1حص��ى بمئات الش��خاص، ولي��س
 بمئات اللف، أو بالمليين، فسيكون من قبيل التDسر\ع، أو التDهو�ر،

حمل شعار ''إسقاط النظام''. 
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 وك��ل\ تDس��ر\ع ف��ي حم��ل ش��عارات س��ابقة لوانه��ا، يمك��ن أن
  فبراير''. لن العديد من الم��واطنين، ق��د يعت��برون20يضعف ''حركة 

 مثل أن حمل شعار ''إسقاط النظام''، في ال��وقت الح��الي، ه��و س��ابق
 لوانه، أو م1تهو�ر، أو م1غامر، أو م1تط��ر\ف. الش��يء ال��ذي ق��د ي��دفعهم

  ف���براير''، أو إل���ى20إل���ى الش���DكD ف���ي النDض���ج السياس���ي لt ''حرك���ة 
 مغادرته���ا، أو إل���ى البتع���اد عنه���ا. لن ته���و�ر، أو تط���ر\ف، بع���ض

  ف��براير''، يس��اهم ف��ي إض��عاف20المناضلين المشاركين في ''حرك��ة 
هذه الحركة. 

 وحينما ستصبح غالبية الش��عب واعي��ة، أو م1قتنع��ة، بض��رورة
 ''إس��قاط النظ��ام''، أو م1تiج��ر\ئة عل��ى حمل��ه، ف��إن حم��ل ه��ذا الش��عار
 سيغدو تلقائيا، ومقبول¿ من ط��رف مجم��ل الحرك��ات النض��الية. أم\��ا
 إذا كان عدد المتظاهرين ي1حصى بأعداد صغيرة، فإن الشDعار الع��ام،

 الحري���ة، الكرام���ة، العدال���ة الجتماعي���ة،«والك���افي، يبق���ى ه���و : 
 . وه��ذا الش��عار»الديمقراطي��ة، إس��قاط الفس��اد، وإس��قاط الس��تبداد

 العام يساعد على تعبئة أكبر ع��دد ممك��ن م��ن الم��واطنين. ويه��دف
 إلى حثDه��م عل��ى النخ��راط ف��ي النض��ال الجم��اهيري الم1ش��ترك. كم��ا
 يهدف إلى رفع مستوى استعداد هته الجماهير إلى درجة ع1لي��ا م��ن

 نقب��ل» ك		ان، ول س��قف«النضال الثوري. والم1هم هو أننا نرفض أي 
 »، سواءv في فكرنا، أم ف	ي نض	النا م	ن أج	ل الديمقراطي	ة.خطوط حمراءأية «

رات ال			تي تص			بح معقول			ة، أو 
نفتحي			ن عل			ى ك			ل
 التط			و رني			ن، وم�  ب			ل نبق			ى م1
ين لكل الحتمالت التي تغدو ناضجة، في تاريخنا الحالي.  
 مستعد

 - ما هي العوامل التي ت�ع�وق قيام الثورة ؟3
 من خلل التجارب، نعرف ما هي الشروط التي يhصعب فيها،
 أو ي1ستبعد خللها، أن تحدث ثورة م1جتمعي��ة. ومنه��ا مثل الظ��روف

التالية : 
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  - إذا ك��ان القتص��اد ف��ي حال��ة ازده��ار م1تواص��ل، خلل3.1
 سنوات أو ع1قود متوالي��ة. [لك��ن يج��ب النتب��اه إل��ى محدودي��ة ه��ذه
 القاعدة العام\ة. فمثل في تونس، ومصر، كانت نسبة نم��و القتص��اد
 عادية، أو حسنة نسبيا (قبيل اندلع الثورة)، ورغ��م ذل��ك انفج��رت
 الثورة. وكانت ليبيا أيضا تس��تفيد م��ن ارتف��اع أثم��ان الب��ترول عل��ى
 الصعيد العالمي، الشيء الذي سمح لها بتوزيع الريع النفطي، وشراء

السلم الجتماعي، ورغم ذلك انطلقت فيها الثورة].
  - إذا ك���ان الفك���ر الس\���ائد ف���ي المجتم���ع جام���د�ا، أو3.2

 )، وإذا ك��انت، ف��يaliénationمحافظ���ا، أو غارق��ا ف��ي الس��تلب (
نفس الوقت، القوى السياسية التقدمية في حالة ضعف، أو تخلDف.

  - إذا كان القمع، أو إرهاب الدول��ة، ش��ديد�ا، أو مطلق���ا،3.3
 ) الخض��وعintérioriserوكانت في نف��س ال��وقت الجم��اهير تبط��ن (

والخوف. 
- إلى آخره. 

 – ما هي العوامل التي ت�شج+ع على الثورة ؟4
 الظروف التي يكون فيه��ا قي��ام الث��ورة ممكن���ا، منه��ا مثل م��ا

يلي : 
  - حينم���ا يتع���رض الش���عب ط���ويل إل���ى الض���طهاد،4.1

والستغلل، والتDف�ق�ير، والتDهoم�يش، والغش\، والهانة. 
  - حينم����ا تغ����رق الدول����ة ف����ي الفس����اد، والس����تبداد،4.2
والنحلل.
pyramide - حينم��ا يتمي\��ز اله��رم ال��دtDيم1وغ�رhافي (4.3  des 

âges سنة)، ال���ذين ل30 و15) بنسبة عالية من الشباب (ما بين  
ا، ول مس���تقبل، ول تض���امن�ا  يج���دون ل ش���غل، ول تمدرس���mا جي\���د�

م1جتمعيا.
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  - حينم���ا تك���ون غالبي���ة جم���اهير الش���عب تiس���توعب4.4
 التاري��خ الح��ديث لمجتمعه��ا، وت��gدرك و�اقعه��ا الحاض��ر، وتك��ون ف��ي
 نفس الوقت تتوفDر على تصور للمستقبل الذي تطم��ح إلي��ه، وتك��ون

متحر\رة من هيمنة الفكر الدDيني (أطروحة القiدiر).
  - حينما تصبح الدولة، أو يكون النظام القائم، غير قادر4.5

 على الستمرار في استعمال نفس المناهج الماضية في الحك��م، وأن
تكرار هذه المناهج يثير غضب، أو هياج، جماهير الشعب. 

  - حينم����ا ينكش����ف العج����ز الت����Dام للق����وى السياس����ية4.6
 المحافظة، ول تقدر عل��ى تق��ديم حل��ول مقبول��ة للمش��اكل العويص��ة

للبلد. 
  - حينم��ا تفق��د الجه��زة القمعي��ة ق��درتها عل��ى إره��اب4.7

 الشعب، ويصبح الشعب ق��ادرmا عل��ى الحتج��اج، ب��الرغم م��ن وج��ود
القمع. 

  - حينم���ا تك���ون ق���وى الث���ورة تتق���ارب فيم���ا بينه���ا،4.8
 وتتع��اون، وتتكام��ل، وتgحس\��ن مؤه\لته��ا، أو تنم\��ي ق��دراتها عل��ى
 م1عالجة التناقضات الداخلية للبلد. وتك��ون ف��ي نف��س ال��وقت ه��ذه
 الق��وى الثوري��ة تحظ��ى ب��دعم معن��وي م��ن ط��رف غالبي��ة الش��عب.
 وحينم��ا تك��ون ك��ذلك ق��وى الث��ورة تتحل��Dى بق��در ك��اف م��ن الخلق
 النبيلة الجدي��دة (مث��ل قي��م النض��ال، والج��رأة، والتض��حية، ونك��ران
 الذات، والتضامن، والتواضع، والع�فDة، والب��داع الفك��ري والسياس��ي،
 إلى آخره). وأن تكون في نفس الوقت م1تحر\رة من ال��ر\ذائل القديم��ة
 (مثل النانية، والفiرoدhانية، والزعامية، والشDرhه، والنتهازية، والنDفاق،

والنتفاعية، إلى آخره). 
  - حينم��ا تت��وفDر ق��وى الث��ورة عل��ى تص��و�ر م1فص\��ل، أو4.9

 متكامل، للمجتمع البديل ال��ذي تطم��ح ل��ه، وتك��ون م1ؤه\ل��ة لتDخ��اذ
 المبادرات الثDاقبة، في اللحظات الم1لئمة، وأن تتوفDر على قدر كاف

من الم1ثابرة، والصرار، لنجاح الثورة.
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 - ما هي مهام اليسار الم�ستعجلة ؟ 5

 نوجز المهام الم1ستعجلة المقترحة على قوى اليسار بالمغرب
في ما يلي : 
  الربعة بالمغرب (وهي : ح��زبأحزاب اليسار - إلتزام 5.1

 الشتراكي الموح\د، ح��زب الطليع��ة، ح��زب النه��ج، وح��زب الم��ؤتمر
 . ومعنى ه��ذه القاع��دة ه��و''''قاعدة النضال المشتركالتحادي) ب 

 أن : ك��ل ح��زب م��ن بي��ن أح��زاب اليس��ار يفك��ر ف��ي القي��ام بنش��اط
 نضالي، أو نقابي، أو سياسي، أو ثقافي، يلزمه، قبل أن يش��رع في��ه،
 أن ينس\��ق م��ع أح��زاب اليس��ار الخ��رى، لك��ي يص��بح ه��ذا النش��اط
ا، فيما بين ك��ل أح��زاب اليس��ار الربع��ة،  الم1برمج مشتركÕا، أو م1وح\د�

أو فيما بين أكبر عدد ممكن منها. 
5.2 -   الربعة بالمغرب (على ش��كلتوحيد أحزاب اليسار 

 حزب واحد، أو جبهة يسارية، أو تحالف ثوري، أو غيره��ا). ويمك��ن
 أن ينخرط في هذا الحزب الموح\د الفراد، والتي��ارات، والجماع��ات

المناضلة الثورية المؤه\لة للعضوية فيه. 
 المنط""ق، وتج��اوز مفهوم الح""زب - العمل على تطوير 5.3

 القديم.الحزبي الضيGق
  - العم���ل عل���ى أن يك���ون المس���ئولون الر\ئيس���يون ف���ي5.4

 الحزب الموح\د المنشود م1حترفون، ولي��س ه��1و�اة، بمعن��ى أن يكون��وا
  والنض��الي، وذل��ك خلل م��دة تحم\له��ممتفرGغي""ن للعم""ل السياس""ي

لتلك المسئوليات.  
 )mandatالم""د%ة الزمني""ة ( - العم��ل عل��ى أن تك��ون 5.5

  داخ��ل الح��زب الم1وح\��د الم1قب��ل تنحص��ر ف��يلتكلي""ف ك""ل مس""ئول
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  فقط. حيث ل ي1سمح بtتحم\ل مسئولية رئيسية ثانية إل® بع��دسنتين
م1ضي� سنتين على تولDي المسئولية الولى. 

  - رفض العمل بأسلوب التDيارات، لنه ينحرف بسهولة5.6
 كبيرة نح��و تك��وين جماع��ات م1تمي\��زة بأشخاص��ها ولي��س بأفكاره��ا،

. )12()، وي1وÌج\ج العصبية الض\يقةsectarismeولنه يقوي الحلقية (
 ، تك��ون م1ش��تركةمدرس""ة لتك""وين أط""ر الح""زب – فت��ح 5.7

فيما بين مجمل أحزاب اليسار الربعة.
  - انخراط كل أحزاب اليسار الربعة ف��ي عم��ل مش��ترك5.8

  مش��ترك.وض""ع مش""روع دس""تور ديم""وقراطيودؤوب، يه��دف إل��ى 
 وغاية هذا العمل م1تعدDدة، ومن أهم\ها :  تقارب أط��ر ق��وى اليس��ار،
 تقريب وجهات النظر السياس��ية المتواج��دة داخ��ل مختل��ف أح��زاب
 اليس��ار، ووض��ع تص��ور مش��ترك ملم��وس للنظ��ام السياس��ي الب��ديل
 الذي تتمنى أحزاب اليسار إق��امته ف��ي المغ��رب. ث��م التDعري��ف به��ذا
 المش��روع الدس��توري، وح��ث\ الجم��اهير عل��ى تبني��ه والمطالب��ة ب��ه.

ويمكن فيما بعد جمع التوقيعات المساندة لهذا المشروع.
 تط"""وير الفك"""ر السياس"""ي - النخ���راط المش���ترك ف���ي 5.9

 التقدمي، وإب��داع فك��ر سياس��ي جدي��دي، يك��ون أك��ثر ملئم��ة لواق��ع
المغرب، ولظروفه، ولطموحات شعبه. 

 النخ""راط - ح��ث أح��زاب اليس��ار ومناض��ليها عل��ى 5.10
 20''حركة ، مثل »نضال جماهيري س}لمي م)شترك«بكثافة في كل 

 ، والعم��ل عل��ى تأطيره��ا، وتطويره��ا، والر\ف��ع م��ن مس��توىف""براير''
أدائها وفعاليتها. 

  – مساهمة مجمل قوى اليس��ار م��ن أج��ل خل��ق من��اخ5.11
 م1لئم لتقارب، وتعاون، وتكامل، كل\ القوى التقدمية بالمغرب التي
 تgعاني من اض��طهاد النظ��ام الق��ائم. لن تفرق��ة الق��وى التقدDمي��ة ه��ي

   أنظر مقال ''في النضال الجماهيري المشترك، هل نعمل كجماعات أم كأفراد ؟''.12
).http://LivresChauds.Wordpress.Comويمكن تحميله من الموقع (
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 تحقي"""قال���تي تgتي���ح اس���تمرارية نظ���ام الفس���اد والس���تبداد. ولن 
 طموح"""ات الش"""عب نح"""و الحري"""ة، والكرام"""ة، والديمقراطي"""ة،
 والعدال"""ة الجتماعي"""ة، يقتض"""ي بالض"""رورة أن تتق"""ارب، ووأن

 : تتع"""اون، وأن تتكام"""ل، م)جم"""ل الق"""وى التقدمي"""ة، وأبرزه"""ا
 الحركات المازيغية التقدمية، والحرك""ات الس""لمية التقدمي""ة،
 والحركات الجهوية الم)طالبة ب�جهوية م)وسGعة، والق""وى اليس""ارية

 أو الثورية.

  و2010 - م�لخDص أوضاع النظمة العربية، بين سنتي 6
2012  .

 نوع البلد
أو الدولة

النظام
 السياسي
وميزاته

نمط الح�راك الح1كfام
الشعبي

النتيجة

تونس، 
مصر،
اليمن،

 استبداد،
 قمع، جهل،

 فساد،
بطالة.

 جاءوا من
 الجيش، عبر

انقلب. 

 نضال جماهيري سلمي
 مشترك، مع بعض
الحداث العنيفة.

 إسقاط رأس النظام
 الستبدادي، ثم

 الصراع الس\لمي حول
مضمون النظام البديل.

ليبيا،
سوريا،

 استبداد،
 قمع، جهل،

 فساد، بطالة
خفي\ة.

 جاءوا من
 الجيش، عبر

انقلب.

 نضال جماهيري سلمي
 مشترك، ثم كفاح مسلDح

م1متد.

 إسقاط رأس النظام
 الستبدادي، ثم

 الصراع الس\لمي حول
مضمون النظام البديل.

الردن،
البحرين،
المغرب،
...........
الجزائر،

موريتانيا،

 استبداد،
 قمع، جهل،

فساد، بطالة
...........
 استبداد،

 قمع، جهل،
 فساد،
بطالة.

 ملكية، أو
 سلطنة، أو

 إمارة، وراثية.

...............
 جاءوا من

 الجيش، عبر
انقلب.

 نضال جماهيري سلمي
مشترك.

...........
 نضال جماهيري سلمي

مشترك.

 تذبذب أو تعثDر النضال
 من أجل الم1واطنة

والديمقراطية
............

 تذبذب أو تعثDر النضال
 من أجل الم1واطنة

والديمقراطية.
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السعودية،
المارات،
الكويت،

قطر،
ع1مان،

 استبداد،
 قمع، جهل،

 فساد، بطالة
خفية.

 ملكية، أو
 سلطنة، أو

إمارة، وراثية.

استغلل ريع النفط.
مجتمع م1حافظ.

ر1كود، جمود، تخلDف.

 غياب أو ضعف
 النضال من أجل

الم1واطنة والديمقراطية.

السودان،
الصومال،

 استبداد،
 قمع، جهل،

 فساد،
بطالة.

 جاءوا من
 الجيش، عبر

انقلب.
 تيارات

إسلمية.

 غليان م1بعثر. ارتباك،
 ضياع، تخلDف، مرتبط
 بتيارات إسلمية، أو

انفصالية.

 غي\اب أو تعثDر النضال
 من أجل الم1واطنة

والديمقراطية.

 طائفية،العراق
 استبداد،

 قمع، جهل،
 فساد،
بطالة.

 صدDام حسين
 جاء من حزب

 البعث، تiلiت�ه
 د1مhى من ص1نع

 أمريكا
الغiازtية.

 غليان م1بعثر. عنف
 م1دم\ر. ارتباك، ضياع،

 انحطاط، مرتبط
 بتيارات إثنية، أو

 طائفية، أو إسلمية، أو
عhم�يلة للغgزاة.

 غي\اب أو تعثDر النضال
 من أجل الم1واطنة

والديمقراطية.

 توافق طائفيالطائفيةلبنان
عhس�ير.

 غليان م1بعثر. ارتباك،
 ضياع، مرتبط بتيارات

إثنية، أو طائفية.

 غي\اب أو تعثDر النضال
 من أجل الم1واطنة

والديمقراطية.
. ر:  م< ل تتناول هذه اللRوحة فلسطين، وادجيبوتي، والق< ملحظة 

. )13(عبد الرحمان النوضة

).2013 فبراير 14(ح1ر\رت هذه  الوثيقة في يوم الخميس 
 

   

 . وع1دDلت عدDة مرات.2013 فبراير 14  ح1ر\رت هذه  الوثيقة في يوم الخميس 13
 وتحتوي على مضمون عرض عبد الرحمان النوضة خلل النDدوة الفكرية التي نظمتها

  فبراير'' بالدار البيضاء، حول موضوع «الحراك الشعبي في الشرق الوسط20''حركة 
، بمقر الحزب الشتراكي الم1وح\د.2013 فبراير 16وشمال إفريقيا»، في يوم السبت 
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