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في اليوم الدراسي ، بهذا المقال الحالي عبد الرحمان النوضةساهم )
فبراير'  02حول 'حركة  “الحزب االشتراكي الموّحد”ه نظمذي ال

حركة »،،  تحت عنوان 0202 حزيران يونيو 8 األحد يوم، خالل بالمغرب
 «(.ر ومعيقات الواقعبين متطلبات التطوّ  02

 

صعوبات التي تُعاني منها مشاكل أو اليتّضح أكثر فأكثر أن أهم أسباب ال .1

الذي  رجع إلى بالمغرب، تف( 02فبراير' )ح 02'حركة 

يعمل به تفكير معظم مناضلي هذه الحركة، وكذلك مناضلي أحزاب اليسار 

ف'، أو 02ي فيما بين مناضلي 'حر  ج  بالمغرب. جّل الحوارات التي تُ 

رشان. طُ  حوارات ُصّم أومثل مناضلي أحزاب اليسار بالمغرب، تبقى 

بالضبط بينما هدف الحوار هو  

وكل شخص ال يتحلّى . التّـفاعل، والتأثّر، والتّأثير، واالستفادة المتبادلة

بالتواضع، وال يمارس االحترام الُمتبادل، ال يقدر على االستماع لمن يختلف 

من الموضوعي أن نختلف جميعا في آرائنا، لكن سيكون من عنه في الرأي. 

وكل قبيل التـخلّف أن ال نعرف كيف نعمل وكيف نناضل بشكل مشترك. 

عمال أو أكره، ال يستطيع خوض سبية على فدخل الُمرونة أو النّ شخص ال يُ 

التي خاصة وأن اآلراء أو المواقف السياسية نضاالت مشتركة مع غيره. 

طلقة، وإنما كل مناضل )أو حزب( ال تنبني على يقينيات علمية أو مُ يحملها 

أو تنبني في آخر المطاف على معتقدات إيديولوجية، أو على تقييمات ذاتية، 

أو على تفضيالت لى اختيارات ُمتعّمدة، أو ععلى افتراضات ُمحتملة، 

فإذا لم . ما شابه ذلك وأأو على ظنون، أو تخمينات، أو إحساسات، ثقافية، 

ف'، وكذلك مناضلي أحزاب اليسار، منهجهم 02يُصّحح مجمل مناضلي 'ح

 العقل الذي يفّكرون به، فقد يبقون عاجزين على إذا لم يصلحوا في الحوار، و

وفي هذه الحالة السيّئة  عل، أو التالقح، أو التكامل فيما بينهم.التّفاهم، أو التفا

 قد يكون مصيرهم المشترك هو التشرذم، أو الفشل، أو التخلّف. 

 ف( سيأتي 02فبراير'' )ح 02الحالي حول ''حركة  هل  .0

معيّنة، أم هل أن هذا النقاش سيذهب ُسًدا، مثل الكثير من الحوارات الماضية 

ف بأن يتفاعلوا جّديا فيما 02حول هذا الموضوع ؟ هل يقبل مناضلو ح

 ن والتكامل فيما بينهم ؟عاوـفاعل والتّ ـبينهم، أم أنهم سيبقون رافضين للتّ 
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السياسي ؟ معظم األفراد  ف 02هل يقبل المناضلون المشاركون في ح .3

ف ال يقبلون النقد، وال يستمعون إليه، وال 02والجماعات المشاركة داخل ح

قاطعون، أو خاصمون، أو يُ ن منه. بل يتجاهلون، أو يُ يهتّمون به، وال يستفيدو

 . شفوياعادون، كل من سبق أن نقدهم كتابيا أو يُ 

ف ع مستوى فعالية حركة  كيف يمكن  .4 ؟ ما هو السبيل لِر 

تحسين يكفي وحده لف 02هل مدح أو تعظيم حف ؟ 02جماهيرية مثل ح

 ف إذا نحن تالفينا 02ح هل يمكن أن نُساهم في فعاليتها النضالية ؟ 

ف ؟ أال يشكل النقد 02األفراد والجماعات واألحزاب المشاركة في ح

ج أال تحتاف ؟ 02لتقوية حضروري واإلبداع، في كل الميادين، السبيل ال

ف، بما فيها التصّورات النظرية، واألشكال التنظيمية، 02مجمل روافد ح

أال  ُكفء وِجّريء ؟ ، وإلى واألساليب النضالية، إلى 

؟ أال يبقى التقدم متعذًرا  يُعبّر رفض النقد عن غياب 

       أو مستحيال في حالة غياب ثقافة النقد ؟

ف. أبرزها 02بكرة، حول حومُ  تقّدمةدراسات مُ عّدة سبق أن كتبُت ونشرُت  .5

، أ( مقال بعنوان : 

 على الورق، وعلى األنترنيت ونشرتُهصفحة(،  35)في 

(http://LivresChauds.Wordpress.Com)،  ب( 3122شتنبر  32بتاريخ ،

 02حركة ؍؍وعنوانه الفرعي هو : ، كتاب كما نشرُت 

ونشرتُه على األنترنيت . “فبراير تحت المجهر

(http://LivresChauds.Wordpress.Com،)  022، في 3122أبريل في 

ويحتوي هذا الكتاب على ويمكن تنزيله بالمّجان. صفحة من الحجم الكبير. 

أن معظم  يلكن المالحظة المؤسفة هتحاليل واقتراحات ُمفّصلة ودقيقة. 

يستفيدون، من هذه ، وال يهتّمون، وال ف 02مناضلي ح

قرها، أو يستهزئ بها، دون أن ينتقدها، ـ. بل بعضهم يحتالمكتوبة المساهمات

ف إذا لم يوجد داخلها نقاش 02قّدم حـوهل يمكن أن تتيقّدم بديال عنها. أن أو 

معّمقة، وأطروحات رزينة، سياسي ونظري، ومبني على أساس أرضيات 

  ودراسات دقيقة ؟

ف واحدة، وإنما 02ح في المغرب ال توجدسبق لي أن طرحُت أنه  .6

تُعاني من عّدة أصناف من . األولى واقعية وقائمة في الشارع، 

قرها معظم مناضلي ـيحتووال ترقى إلى المستوى المطلوب، الّضعف, 

بل يساهمون فيها. ال وال يهتّمون بها، ونفرون منها، أو يوأحزاب اليسار، 

أو وهمية،  ،لةي  خ  ُمت  هي حركة الثانية الحركة و، أو يكرهونها. كثيرون ينبذها

دها، ويمدحها، ويمجّ ويُساندها، أو أسطورية، يتحّدث الكّل عنها بحماس، 

والكالم الموضوعي عن قُدرات سياسية خارقة. فترض فيها يوويعظّمها، 

 لحركة األولى هو المطلوب، أما الكالم عن الحركة الثانية فال يفيد.  ا

 ؟  ما هي باختصار  .7

 :  ، وهيمعروفة 
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، أ( كونها حركة جماهيرية، سلمية، مفتوحة، ديمقراطية، ووحدوية

وتفصل . وتستعمل أسلوب التظاهر الدوري األسبوعي، واإلحتجاج الجماهيري

 بين الّدين والسياسة. 

 . «إسقاط الفساد واالستبداد»، وهو نسبيا واضحفها أو هدب( شعارها 

ف مع المشاعر السياسية القائمة لدى جماهير عريضة 02ث( تجاوب ح

 من الشعب. 

 ، وأبرزها ما يلي : وخطيرةكثيرة هي و

وهُزال المعرفة ف. 02ضعف النّضج السياسي لدى غالبية مناضلي ح أ(

ف الحماس 02الثورية لديهم. ويغلب لدى بعض المناضلين الشباب في ح

 إلى تهّور طوباوي. أحيانا السطحي الذي يتحّول 

بوليسية، ومخبرة، ِسّرية، ف من طرف عناصر 02اختراق ح( ب

الُمسّخرة من طرف البوليس السياسي بهدف وبلطجية. وتعمل هذه العناصر 

 ف من الّداخل. 02تخريب ح

من أي شكل من أشكال التنظيم، أو ف 02غالبية مناضلي حنفور ( ت

 اإللتزام، أو االنضباط. 

ى أو إلطغيان الميول نحو ديمقراطية مائعة تتحّول إلى إباحية، ( ث

 فوضوية طُوب اوية وغير مسئولة. 

ف كجماعات 02لعمل داخل حميول المناضلين المتحّزبين إلى ا( ج

  .“سياسية عصبيّة؍؍، وليس كمناضلين أفراد متحّررين من أية حزبية ُمتماسكة

الُمِهم  هو »المثيرة )أطروحة : االستعراضية التركيز على الحركية ( ح

فّي التُ أن   رفض الخوض في أي نقاش سياسي أو نظري. (، و«!ب اط  س  ح 

 ال وطنيا. ال محلّيا، و، ف02ِل ح رفض تكوين أية قيادة ثورية (خ

( نفور أحزاب اليسار من أي شكل من أشكال التشاور، أو التنسيق، أو د

 ف. 02حبينهم حول قضايا التعاون، أو التكامل فيما 

ف، 02فاعلين داخل حلدى مجمل ال ( طغيان التنافس، والتنافر، والشك،ذ

 . م، وتكاملهم، وتضامنهمبدل تعاونه

ون حاربيُ أي اقتراح، و الإفشيتمادون في ( بعض األفراد والجماعات ر

 لحقد والعداوة تجاه أحزاب اليسار بالمغرب. ا ونجروّ يُ أية مبادرة، و

)مثل لجان الدفاع تنظيمية لجان ف من مهمة إنشاء 02حتهّرب ( ز

عنصر ردع كّل من تمّكنها من طرد كّل بوليسي متسّرب داخلها، أو الذاتي( 

لجان ؍؍ِل غياب هذا الو أو ينسف جهودها، أو يخّرب أنشطتها. يعتدي عليها،

يُسهّل على كل عنصر بوليسي أو بلطجي أن ينسف بسهولة   “الّدفاع الذاتي

 . ف02ة حأنشط

الّصراحة أن نقول وأن نكّرر أن تقتضي  .8

ف إالّ 02تأتي قّوة ح وال يمكن أنبالمغرب. 

مجمل أحزاب اليسار بالمغرب فمن قّوة أحزاب اليسار. 

إذا لم يكن إلعالء مستوى تكوين مناضليها. و 

مناضلو أحزاب اليسار في المستوى المطلوب، فال أحد غيرهم داخل 
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وكل ف. 02يرفع مستوى فعالية حي نوب عنهم لكي طيع أن المجتمع يست

أحزاب اليسار، داخل يُوجد  ،غموض، أو قصور، أو تراخ، أو انحراف

يمكن للمناضلين غير ف. 02على حبشكل سلبي سينعكس بالضرورة 

ف، لكنهم ال يستطيعون أن يعّوضوا 02المتحّزبين أن يساهموا في تنشيط ح

أن يتعاون وأن يتكامل حل الُمبتغى هو وال بين.مساهمات المناضلين المتحزّ 

  المناضلون المتحّزبون والمناضلون غير المتحّزبين.

على الصعيد اإلقليمي والوطني، بل  ف تحتاج إلى 02من األكيد أن ح .9

 ،اإلقليميةو المحلية، على األصعدة ،تحتاج حتى إلى 

مسئولين ”ف إلى 02ومن األكيد أيضا أن تحّول ممثّلي أو قادة حوالوطنية. 

لكن المنهج الذي بُني به ما ف. 02سيكون مضّرا ِب ح ʽʽعلى مدى الحياة

ذا ه كان غير سليم. ألن هدف  يسّمى ب

الّسيطرة ترمي إلى  تكان ، أو نوعية بياناته وتحّركاته،غير المعلن المجلس

تملّكها من طرف تيّار، أو من طرف بضعة  وأمن الفوق،  ف02على ح

 تيّارات محّددة. 

على  ،ʽʽاألحزاب اإلسالمية”، وال ال تتوفّر أحزاب اليسار بالمغرب .12

حزاب األ”وإذا كانت  .فيما بينهما تعاملالكيفية وضوح سياسي كاف حول 

بعض تحمل بعض السلبيات، فإنها تحمل في نفس الوقت  ʽʽاإلسالمية

التّجاهل ذين الطرفين ه اإليجابيات. ومن غير العقالني أن يستمر فيما بين

مصلحة النضال الجماهيري الُمشترك تقتضي والمتبادل، أو العداء المتبادل. 

تنسيق، فيما بين اليسار التشاور، أو حتى الحوار، أو حّد أدنى من الأن يوجد 

(. والّدور ʽʽدل واإلحسانجماعة الع”التقدمية )مثل  ʽʽاألحزاب اإلسالمية”و

ف خالل 02داخل ح ʽʽجماعة العدل واإلحسان”اإليجابي الذي قامت به 

وهذا الحوار  (، يُبّرر لجوء اليسار إلى هذا الحوار.0211سنتها األولى )في 

  جاملة، أو الخضوع، أو اإلستسالم للطرف اآلخر.المُ  ، وال يبّررال يعني

أهمية مشاركة مواطنين من ف أن تُدرك 02يلزم جميع مكّونات ح .11

ف مشروط بمشاركة 02ف. ألن نجاح ح02داخل ح 

ف أن يقلعوا 02الطبقات الوسطى فيها. وعليه، يجب على شباب ومناضلي ح

سبّب في ابتعاد المواطنين من عن بعض األساليب المزعجة أو المقلقة التي تت

 الطبقات المتوسطة. 

ف، يُرجى من كل 02بعد مرور قرابة ثالثة سنوات على انطالق ح .10

ف، أن يُراجع تجاربه 02شخص أو مناضل أو تيار أو حزب شارك في ح

أو  ،وأن يعترف بكل األخطاء التي سبق له أن ارتكبهابشكل نقدي وصريح، 

رآها لدى غيره. ألن 

    

ف، أننا ندعو 02اليسار، وال تعداد نقائص حأحزاب : ال يعني نقد   .13

وال يعني وال يعني التّخلّي عن النضال، ف، 02أو إلى إيقاف حإلى التراجع، 

أن نناضل  أننا نقبل بالهزيمة السياسية، وإنما يعني فقط أننا نريد

زم، ومنذ زمان، على أن نظّل في ، ألننا صّممنا الع
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في ومتسامحين ، متعنّتين وحذرين ، صامدينومرنين عنيدين نفس الوقت

)على المدى بالضرورة ر يتطوّ ستاريخ الاالحتمال األكبر هو أن نضالنا، ألن 

 لصالح الحق، والعدل، والشعب، واالنعتاق، والتحّرر. البعيد( 

 

 (. 0214  زيرانيونيو ح  7 السبت عبد الرحمان النوضة )ُحّرر في يوم 

 

 


	سِرّ ضُعف ”حركة 20 فبراير“ هو ضُعف أحزاب اليسار
	(ساهم عبد الرحمان النوضة بهذا المقال الحالي، في اليوم الدراسي الذي نظمه ”الحزب الاشتراكي الموحّد“ حول 'حركة 20 فبراير' بالمغرب، خلال يوم الأحد 8 يونيو حزيران 2014،،  تحت عنوان «حركة 20 بين متطلبات التطوّر ومعيقات الواقع»).


