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ُ     َ تقدیم الم ستجو   عبد : “حوار الریف”ب من طرف         
الرحمان النوضة، مھندس، وكاتب، وقیادي سابق في منظمة 

، أحد رفاق المناضل الراحل ابراھام السرفاتي، “إلى األمام”
في سیاق  1974 ماي  4معتقل سیاسي سابق، اعتقل یوم 
ا كبیرا من مناضلي الیسار موجة االعتقاالت التي شملت عدد

ّ   ، اجتاز سنة ونصف في المعتقل السري الم سم ى الجدید   ُ درب «                                    
، أسوة دید، تعرض داخل ھذا القبو لتعذیب ش»موالي الشریف

وفي   م.سیاسیین الذین مروا من ھذا الجحیبباقي المعتقلین ال
حوكم بالسجن المؤبد، رفقة أربعة مناضلین  1977فبرایر 
إبراھام السرفاتي، عبد هللا زعزاع، المشتري  : وھم ،آخرین

 18وعبد الفتاح الفاكھاني. وقد اجتاز وراء القضبان  ،بالعباس
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ي، لھ عدة كتب السحن الثانالملك سنة، تحت قبضة حكم 
سیاسیة بالعربیة وبالفرنسیة، فضال عن مقاالت منشورة في 
مجموعة من الجرائد بالمغرب. وعلى إثر إعالنھم لمبادرة 
سیاسیة رفقة مجموعة من المناضلین الیساریین من تجارب 
مختلفة، اغتنمنا ھذه الفرصة قصد استیضاحھ حول حیثیات 

حوار ”نوضة مع فتجاوب عبد الرحمان ال .ھذه المبادرة
ا جزیل الشكر                                    ّ بكل أریحیة، ودون أدنى تردد ، ولھ من   “الریف

 .واالمتنان
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

كنتم من المساهمينيف مبادرة التأم حولها ثلة  حوار الريف :
، هدرين من تجربة اليسار الراديال، عل تنوعمن المناضلين المنح

يفمتتداولو ا،اجتماعالماض  2016فبراير  6يوم األحد خالل  معقدتو
؟ لو  »إعادة تأسيس اليسار بشل متعدد« ما أسميتموه ب ه حولفي

  لوا بإعطاء بعض الخطوط العريضة لهذه المبادرة السياسية ؟    تتفض 
                     ّ         أنا لست  مسئوال، وال ممث ال، وإنما      أوال ، رحمان النوضة :

 أتكل م باسم        ّ     فقط، وما أطرحه ال يلزم أحدا، وال يعب ر الشخص                                    
   ً  سبق ا وأعتذر لهم مبالضرورة عن آراء المناضلين الذي أعمل معهم. 

مع التشاور      ّ                توف ر الوقت، لحاولت  و  َ ل   و                         إن تحدثت  دون استشارتهم. 
             جوابي الس ريع إجابة مشتركة. لن إل ول للوص “   ّ      الد ينامية” رفاقيف

  ما يسمح به ضيق الوقت. هو 
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  .2016فبراير  6                    ّ     إعادة بناء يسار متعد د'،يف                 ِ         نيف اللقاء األول ل  'سيرورة يالحاضر

  
بالدار  2016فبراير           6               التق فعال  خالل يوم السبت  ثانيا،

محسوبون عل اليسار. بعضهم سياسيون، ، مناضلون البيضاء
لقاء المناضلون الذين إل ال     ود ع وبعضهم غير متحزب.        م تحز ب، 

يمن أن و. »تعددبيان من أجل إعادة تأسيس اليسار الم«عل وقعوا 
            قر اء موقعكم الع عليه ّ ط  يل  ،   ً الحق الوثيقة اه هذ   نص  م يلإ أبعث

ترونهذه . اإلل ن لمن يرغبيف المشاركةيف التوقيع علويم
   .هذه الوثيقةالوثيقة أن يبعث اسمه إل العنوان المشار إليهيف نهاية 

. أي شء            ُ ولم نقر ر بعد  نحن ال زلنايف بداية النقاش.      ً  ثالث ا،
من أجل سيرورة «حركتنا بعبارة مبادرتنا أو                    رفاق يفض لون تسمية 

 ،»إعادة التأسيس«والمقصود من عبارة  .»إعادة تأسيس يسار متعدد
                                        ليس هو حل  أحزاب اليسار الحالية وتعويضها            حسب تصو ري، 
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 بأخرى، وإنما المقصود هو خصوصا المراجعة النقدية لألسس الت
     أحب ذ شخصيا وأنا                                         ني ت عليها هذه األحزاب، لفحصها، وتقويمها.  ب 

   ّ  تمن  أو. »الدينامية لتقويم وتثوير قوى اليسار« تسمية مبادرتنا بعبارة
أما إذا كان . لدى الجميع هو نفسه “   ِّ      الد ينامية”يون هدف هذه أن 

فرض حل                                      تـقوي ة طرف عل حساب األطراف األخرى، أو الهدف هو 
                   توح ديف حزب واحد، أو الضغط عليها ل تاليسار، أو بعض أحزاب 

                                         َ                عزل أو إقصاء بعض الجماعات من المناضلين، ف إننا سنكونيف هذه 
            ّ               أنا شخصيا ضد  خلق حزب يساري خالف سياس. الحالةيف حالة 

جديد. كما أنن ضد إقصاء أي حزب يساري، أو أية مجموعة يسارية، 
الجديدة هذه المبادرة السياسية ومن النضال الجماهيري المشترك. 

جاءوا من تجارب نضالية أو حزبية          متنو عين،  ينتجمع مناضل
وهذا  .ومتكاملة ،ومقاربات متباينةمختلفة، ويحملون آراء متفاوتة، 

                          وال تش ل هذه الخالفات عائقا التفاوتيف اآلراء طبيع وإيجابي. 
ّ                                 ضد  النضال الجماهيري المشترك، خاص ة  ناضلون إذا كان الم 

الميزة وة.  ي  ل  َد                                              المعنيون يعرفون كيف يتعاملون معها، بمرونة، وج 
أية قوة من ال يناهضون  هو أنهمهؤالء المناضلين المشتركة فيما بين 

قوى اليسار،    كل  يناصرون  ،قوى اليسار، بل عل العكسبين 
    ّ                                                     ويقد رونها، ويغارون عليها، لنهم غير راضين تمام ا عن كل ما 

             ّ   وارتباك، وتشت ت، ونقصان، يصيب حاليا قوى اليسار من ضعف، 
وتشرذم، وغياب المبادرات الناجعة، وغياب وتنافر، وتفرقة، وحلقية، 

  . ة فيما بين قوى اليسارالمشترك تالنضاال
أو  ، أو سيرورة،حركيةن إل خلق ؤالء المناضلويطمح ه       رابع ا،

فكرية، وسياسية، ونضالية.  ، من نوع جديد، عل مستوياتةيدينامي
ن يرفضون كل ما يهدف إل إضعاف قوى اليسار، أو وهؤالء المناضلو

تحويلها إل مجرد آلة   ر  ب  ع ً    َث  م  ،، أو مسخهاتشتيتها، أو تدميرها
بل يسعون إل المساهمة المتواضعةيف تقريب قوى اليساريف. انتخابية

  ،ن  ي                                 تعاونها، وتكاملها، وتفاعلها الب  تشاورها، و، وتعزيز فيما بينها
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من أجل رفع مستوى فعاليتها بروح نضالية ثورية واضحة، و
ويعتبرون . خدمة األهداف االستراتيجية للشعبنحو أفق ، السياسية

الت تستعملها قوى اليسار، سواءيف  ،ادةالقديمة المعتأن المناهج 
تفكيرها، أميف أساليب عملها، تحتاج إل مراجعة نقدية، بغية 

  ها، وتثويرها.   ديثتقويمها، وتحسينها، وتح
                                                  حوار الر يف: عرفنايف الماض دعوات أخرى تدعو ه أيضا 

رغم حسن النوايا  ،إل النضال المشترك فيما بين قوى اليسار. لن
      ّ                                                    المتوف رةيف المساهمينيف هذه التجارب النضالية، رأينا كثيرا من 
                          ّ                   ّ       محاوالت النضال المشترك تتعث ر، أو تفشل، أو تتشت ت، بسب 
الخالفات، أو الصراعات، أو المنافسات، أو المزايدات السياسية، 
الت تنشب فيما بين فرقاء هذا النضال المشترك. فلماذا ستنجحون 

  نتم فيما فشل فيه كثيرون قبلم؟  أ
رحمان النوضة: كالمك صحيح. كثير من محاوالت تقريب قوى 
                                                           اليسار فشلت. ويمن لمحاولتنا أن تفشل ه أيض ا. والمشل الذي 
                                                        يتكرر إب ان خوض كل  نضال جماع مشترك، هو أننا نالحظ أن بعض 

نضال المناضلين، أو بعض المجموعات، الذين يشاركونيف هذا ال
المشترك، ال يعملون لتحقيق األهداف النضالية الثورية العامة 
               ّ                                        المشتركة، المحد دة بشل مشترك، وإنما يعملون لخدمة أهادف 
أخرى خاصة بهم كأشخاص. وهذه األهداف الخاصة قد تكون ه بناء 
زعامة شخصية، أو تقوية حزبهم الخاص بهم، عل حساب قوى 

ون سبب الفشل هو العمل سياسية أخرى من اليسار. ويمن أن ي
لبناء تنظيم خاص بهم، أو الحتالل مواقع تنظيمية قويةيف قيادة 
الحركة النضالية الجارية، أو ل يستفيدوا هم وحدهم من نتائج 
النضال المشترك، أو لخدمة مسارهم الشخص المهن، أو لتحسين 

جتمعية، إل                                        ّ        حظوظ تسل قهم الشخص للمراتب الطبقيةيف الهيلة الم 
                                                            آخره. وف مثل هذه المناسبات، يجب أن نتذك ر دائما، أنهيف الوقت 
الذي ننظر فيه إل بعض المناضلين، أو بعض الجماعات، عل أنهم 
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انتهازيين (يعملون لخدمة أغراض خاصة بهم)، قد ينظرون هم أيضا 
أننا إلينا كانتهازيين. فلماذا ال نكون متواضعين؟ ولماذا نعتـقد دائما 

                                                       وحدنا عل حق ؟ ولماذا ال نفترض، ولو خالل وقت قصير، أنه من 
                     ّ          قدونا، عل حق  أكثر من ا؟ ولماذا ـالممن أن يون خصومنا، أو منت

                                                               نمنح ألنفسنا حق  احتكار الصواب، أو الحقيقة، أو الثورية؟ ولماذا ال 
نفترض أنه من الممن أن يدافع خصومنا، أو منافسونا، عل غايات 

                                  ِ                عة، و ب ن ي ات حسنة؟ ولماذا ال نفترض مثال  أننا كلنا عل مشرو
صواب، أو أننا كلنا عل خطأ؟ وما العمليف حالة وجود مثل هذه 
الخالفات؟ هل نوقف النضال المشترك؟ هل ننسحب من النضال 
                                                  المشترك؟ هل ننسف هذا النضال المشترك؟ هل نشن  صراعا 

ضد كل من نظن أنهم                                  سياسيا حاد ا ؟ هل نخوض حربا شعواء 
انتهازيين؟ هل ندخليف تحالفات غير مبدئية لقطع الطريق عل كل 
من يظهر لنا كانتهازي، أو يحاول استغالل النضال المشترك لخدمة 
                                                     أغراض خصوصية؟ أظن أن الحل األقل ضرر ا هو سلوك التواضع، 

ّ          والعمل ب الج د ل ي ة. ويحتوي هذا النهج عل عد ة جوانب.                             َ    ِ         أو ال   ،  يلزم أن
نعتبر مثل هذه المشاكل نوعا من التناقضات الموضوعية الداخلية، 
                                                        الت تظهر حتم ا داخل صفوف الشعب، وتظهريف كل مجتمع، وف كل 

 .وثاني اعمل جماع       األحسن هو أن نتعامل مع هذه التناقضات ،
 ،أو عنيف، أو عدائ ،ل سريع، أو سطحوليس بش ، بمرونة، وبتأن                                               ّ             

يصلح       ً  وثالث ا،. أو إقصائ ل مساعدة المخط يجب أن نحرص عل
                                               ّ     خطئه، وليس أن نعمل للقضاء عل المخط بهدف التخل ص من 

، ينبغ       ورابع ا                                             الخطأ. [وقد سبق ل أن أوضحت  ذلكيف كتب سابقة]. 
                                                          أن نتذك ر أن هدفنا األساس كثوريين، هو أن نعمل من أجل تثوير 

ير أفراده، بما فيه تثوير هؤالء                              المجتمع، وتثوير مو ناته، وتثو
األشخاص الذين يظهرون لنا كانتهازيين، أو كمنافسين، أو كخصوم. 
                                                          وليس هدفنا األساس هو القضاء عل كل  من يخالفنايف المعتقدات، 
                                                        أويف األساليب، أويف الس لوكيات. وسالحنايف مواجهة كل االنحرافات 
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                            اشر، ثم  النقد الجماهيري، ثم الممنة هو الحوار الصريح، والنقد المب
تكون مقنعة بوضوحها، وسدادها، قد اقتراح بدائل فكرية وعملية 

قتنع الجماهير بصحة ـوتالئمها مع واقع الشعب واحتياجاته. وبعدما ت
                                          ّ            نقدنا للسلوكيات المنحرفة، وف حالة إذا تعن ت المخطئونيف 

        ّ     المتعن تين. أخطائهم، آنذاك يمن اللجوء إل إبعاد االنتهازيين 
   ّ                                      تتكل مون عن نقد وتقويم وتثوير قوى اليسار،  حوار الريف :

  قبل منكم أن تنتـقدوها.ـلن بعض أحزاب اليسار لن ت
لنن أرفض أن يعتبر أي حزب  ممن. رحمان النوضة :

عتبر كل حزب، وكل فاعل أ   ً                  شأن ا داخليا خاصا. بل سياس نفسه 
بأنه شأن عام أو عموم             .                       سياس (سواء  كان يمينيا أم يساريا)،

وعليه، فمن حقنا، بل من واجبنا، أن نشاركيف محاورته، ومساءلته، 
  ومحاسبته، ونقده، وتطويره.

تتسم  ،أعلنتم هذه المبادرةيف ظرفية صعبة حوار الريف :
بعد تدجين جزء  ،والنخبوي ،بتراجع اليسار عل المستوى الشعبي

وخصوصا بعض  ،كبير منه، فيما تعيش التنظيمات اليسارية األخرى
 ،انشقاقات مستمرة ،األطراف المنحدرة من تجربة اليسار الجديد

ولعل صورة اليساريف  .من فئاتهابسبب اإلحباط المعنوي لعدد كبير 
 ،.يف ظل هذه األوضاعوجودالمغرب قريبة مما يمن تسميتها بأزمة 

 مواجهة هذه التحديات الت يف،تحمله مبادرتكم ،أو إضافة ،معن أي
  يعيشها اليسار المغربي ؟

                          التشخيص المقلق الذي بدأت يف      أو ال ، رحمان النوضة :
سار بالمغرب، يعن أنك خالل سؤالك السابق، حول أوضاع الي ،طرحه

ول داخل حركتنا التصحيحية. وحينما ستبدأيف األ          وضعت  رجلك
، فإنك ستوكون قد قوى اليسارنقد وتثوير  يفيةعملمساهمة الال

معنا فكريا الثانية داخل حركتنا التقويمية. فأنت تلتق  ك        وضعت  رجل
وكل مناضل يشرعيف تشخيص                             دون أن تكون قد اجتمعت  معنا. 
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 مبادرتنا يف،أو منخرط ،يصبح كأنه مشاركقلق ألزمة قوى اليسار، 
    التقويمية. 

                    ، ألن ما نحس  به نحن، ةجديدننتج معجزة نحن لم        ثاني ا،
     رب ما ، وقوى اليسار نت أيضا، ويشعر به غالبية مناضل        تحس  به أ

حالة كل حسب أو بالعقود، ،               ّ                     منذ وقت قد يعد  بالشهور، أو بالسنوات
ونسبة هامة من أعضاء، أو مسئول، قوى اليسار، يعترفون . مناضل

 حالة     حق ايفيوجد ، أن اليسار     السر  وإمايف ، العلن    إم ايفصراحة، 
الذي لن الجديد دة.                                    ّضعف، وأنه يعان من مشاكل كثيرة ومعق 

االنتقال من  ،                     ، هو أننا قر رنا بجرأةجاءت به حركتنا التصحيحية
الجماع، رح                      ّبأزمة اليسار، إل الط  “ال واع”شبه فردي إحساس 

ال يف اليوم أن نعترف و. نوالعقالوالواضح، العلن، والسياس، و
نظريا بوجود مشاكل لدى قوى اليسار، بل المطلوب هو الشروع 

  وتثوير قوى اليسار.  ،تقويمووتصحيح، نقد،                فور ا، وعملي ا،يف 
  سؤالكيف                                      مظاهر أزمة قوى اليسار الت بدأت  سابقايف     ً  ثالث ا،

                                  ّ                 طرح بعض عناصرها، ه بالضبط الت حث تنا عل إطالق هذه 
أوضاع قوى اليسار إل مستوى  تدهورالمبادرة السياسية. لقد وصل 

                         ، كما قلت  أنت  بنفسك. وف اليسارهذا          ّ                خطير يهد د استمرارية وجود
اليسار الثوريينيف  نمناضليال                                مثل هذه األوضاع المقلقة، يحس  بعض 

والجرأة عل والجرأة عل المبادرة، عل التفكير، الجرأة بضرورة 
ممارسة التحذير، والتنبيه، واالقتراح، والتجميع، بهدف عل النقد، و

إخراج قوى اليسار من مسار االنحدار، المشاركة المتواضعةيف 
، والمراجعة النقدية، واإلبداع، والتشاور، التساؤلإل مسار وحملها 

، نحو أفق الفعالية،                          والتكامل، والتالقح، والنمو والتفاعل، والتعاون، 
  والسداد، واالنتصار. 

         ُ                                       يجب أ  ن غالط أنفسنا. فإقدامنا عل محاولة تقويم        رابع ا،
                                                          قوى اليسار بالمغرب، ال يعن، وال يضمن، أننا متفو قين عل قوى 
                                  َّ َ                          اليسار، وال يعن أننا سالمون من الن ق ائص الموجودةيف قوى اليسار. 
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نفس                           ّ                         ل يمن أن يون بعضنا، أو كل نا، يحمل نفس األخطاء، أو ب
ّ                    النقائص، الموجودةيف قوى اليسار، والت ند ع أننا سنساعد قوى                                        

                                      والمستقبل هو الوحيد الذي سيبي ن إل أي   منها.   اف  ع    َّالت عل اليسار 
مدى نحن سالمون من عيوب قوى اليسار، أو إل أي مدى نحن 

  طاء القائمةيف قوى اليسار. مصابون بنفس األخ
عظم مناضل قوى اليسار، وبغض النظر عن اإلطار م       خامس ا،

داخله، هم صادقون، حاليا يعملون  الذي الحزبي أو التنظيم
ات     مو نحنا عليهم مراجعة نقدية لوإذا ما اقتر .ونزيهون، وطموحون

ن أمن الممن أساليب عمل جيدة، فوإذا ما اقترحنا عليهم اليسار، 
روها إل أعمال نضالية من    يطو أن  وأمنها،  أن يستفيدواها، أو يقبلو

قد وكما أنه من الممن أن يرفضوها العتبارات مختلفة.  .نوع جديد
                              من إنجاز مهام نضالية مشج عة. هذه االقتراحات        تم نهم 

 ،جلةعاو ،                              قوى اليسار ه اليوميف حاجة ملح ة ا،    سادس 
أفكارها، وبرامجها، وأساليب ف                              إلحداث نقلة نوعيةيف تصو راتها، و

  نضالها، وأشال تنظيمها، ومناهج عملها. 
ّ         نحن ال ند ع أننا  ا،  بع سا أتينا بخط سياس جديد وبديل. وال        

واضحة، وال عل حلول   و                         نتوفر عل تصو رات جديدة نزعم أننا 
عل عكس . لة جاهزةسياسية شاملة وكاملة، وال عل مشاريع بدي

ذلك، أعتقد أن األفكار الجديدة الت نحتاج إليها، لن يخلقها أي 
شخص كان، وال أي حزب منفرد، وإنما النضال الجماهيري 

أكبر قدر ممن من بين قوى اليسار، هو فيه                     المشترك، الذي ي ساهم 
                                                      وحده المؤه ل لتجديد أفكار وأساليب وممارسات قوى اليسار. 

، وايساهمندفع مجمل مناضل قوى اليسار إل أن هو أن             والمهم لدي  
أعضاء قاعديين،يف التشاور، والتفاعل، أم ك ،مسئولين      سواء  ك

والتساؤل، والنقد، والبحث، والتعاون، والتكامل، واإلبداع، بهدف 
إحداث النقالت النوعية المرجوة، عل جميع األصعدة، الفكرية، 

  . ية، والنضالوالتنظيمية، والعملية
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أن تساهم هذه المبادرةيف من فون اخأال ت حوار الريف :
ت، خصوصا أنها تتزامن مع مبادرات أخرى يقف   ّشت           تشتيت الم  

جرفت معها حمولة سياسية لصراعات  ،وراءها عدد من األطراف
 ،وهو الحزب االشتراك الموحد ،شاقة داخل حزب سياس يساري

الذي يشو منذ مدة من اختراقات أطراف محسوبة عل أحزاب 
  تسع إل تركيعه واحتواءه؟ ،التحم

(ف المغرب، كل أحزاب اليسار      أو ال ، رحمان النوضة: 
ة،    ِب  ر         عيقة، وم                     ) تعيش حاليا مشاكل م العالمبلدان كثير من  كذلكيفو

، “طليعةحزب ال”، و“حزب االشتراك الموحد”    ّ             ومعق دة، بما فيها 
االتحاد ”وحت حزبي  .“حزب المؤتمر االتحادي”، و“حزب النهج”و

ال أعتبرهما ضمن “حزب التقدم واالشتراكية”، و“االشتراك ولو أنن ،
.                من س ء إل أسوأ ان     يتطو رو، نيف مسار عسير      يتخب طا اليسار،

عل االعتراف باألزمة   ّ  حت              ُ ال يتجر آن بعد  ن ااألخيرن ان الحزباهذو
 هما.التتهل   

قول بوضوح، أ،                تخو فات المشروعةعل خالف بعض ال       ثاني ا،
إل خالل اجتماعهم األول،       لم ح وا  ،الجديدةأن مناضل هذه المبادرة 

تقويم وتثوير قوى اليسار الحال  ،يرورةسأو  ،عمليةمقتنعون أن أنهم 
تقويم وتثوير قوى إن بل حزب جديد. خلق نجز عبر  ُت  لن ،بالمغرب
 ،والجماعيةوالعملية،  ،الطوعيةمساهمة المن خالل  انسيأتياليسار 

 إحداث يف،قوى اليسارألكبر عدد ممن من مناضل  ،المشتركةو
  . ، من داخل أحزابهم الخاصةهذه النقلة النوعية

ليس هو ليس هو خلق حزب جديد، و “   ّ      الد ينامية”هدف      ً  ثالث ا،
وإنما  لية بأخرى تزعم أنها ه األحسن.حاتعويض قوى اليسار ال

كذلك االنطالق و، كما ه الهدف هو االنطالق من قوى اليسار الحالية
والعمل ، كما هم حاليا                                     من المناضلين اليساريين غير المتحز بين

النضال الجماهيري المشترك، ، وتثويرها، عبر ذه القوىه تقويمبهدف 
والبحوث الجماعية، والتـفاعل اإليجابي، ،     ال  َ د   ِج حوار وعبر 
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والمراجعة النقدية، والنقد الذات، واإلبداع عل مستويات الفكر، 
والغاية ليست ه خلق ، إل آخره. المشترك والتنظيم، والنضال

قوى ، وإنما الغاية ه تقويم وتثوير أو بديلة يسارية جديدةتنظيمات 
قاشات أو المشاورات، وإنما ليس فقط من خالل الن، اليسار الحالية

من خالل خوض النضاالت الجماهيرية المشتركة. وهذا النضال 
 تجميع                                            ِّ          الجماهيري المشترك، الطويل األمد، هو الذي سيوف ر إمانية 

ال يهم  .جبهة، أو فيدراليةتنسيق، أو تحالف، أو  إطار يفقوى اليسار 
ق؟ المهم الشل، هل جبهة؟ هل فيديرالية؟ هل تحالف؟ هل تنسي

هو تقوية ما نريده و. ، واستمراريته                             هو س ع ة النضال المشترك، وصالبته
االنخراطيف كل مناضل يريد وقوى اليسار، وليس تدميرها. 

، أو يريد فقط المساهمة من بعيديف مجهوداتها، المذكورة “   ّ      الد ينامية”
تغيير نطلب منه ، وال الحزبي هانتماء     ّ     التخل  عن  منه طلبال ن

ليس حزبا جديدا، وإنما  “   ّ      الد ينامية”جوهر . ألن ةالسياسيقناعاته 
تقويم وتثوير نضال مشترك، ومجهود متواصل، يهدف إل هو 

                                 وعل عكس بعض التخو فات، ندعو مجمل  .قوى اليسار مناهج
 يتواجدون فيها، وإل البقاء داخل قوى اليسار الت المناضلين إل

أو االنحراف ،الرداءة      ّ     التخل ف، أو الالصموديف نقد ومقاومة كل أش 
المساهمة الجريئةيف تقويم وتثوير السياس كما ندعو المناضلين إل .

ية، ـ     ّومتأن ونزيهة، افة، ومرنة،   ّ شف    ّ      بن اءة، وأحزابهم، بأساليب 
وديمقراطية. ألن الهدف ليس هو تخريب قوى اليسار، وال هو 

تطويرها، وتقويتها،  المتواضعةيفالسيطرة عليها، وإنما هو المساهمة 
دائما مع العلم أن المناضل الثوري، هو الذي يبدأ  وتحسين أدائها.

    تثوير غيره.حاول بتثوير نفسه، قبل أن ي
ال نزعم أننا أنبياء جدد، (ف المبادرة الجديدة) نحن        رابع ا،

 مناضل أننا نفهم المشاكل السياسية أحسن من باق وال ند ع                                                   ّ     
جدد، وال سياسيين وال نرغبيف أن نكون زعماء يسار، قوى ال

 أحزاب يفوال نريد استبدال القادة الحاليينجدد. سياسيين قادة 
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كل قوة مناضل هذه شؤون تهم منافستهم. نريد ، وال اليسار
خلق حزب بوضوح نعارض (ف المبادرة) نحن ويسارية عل حدة. 

 ةسياسي مجموعةحت خلق  وأو جمعية جديدة، أجديد، يساري 
خلق حزب جديد يمن ألن .                         ، أو خلق تي ار سياس جديدةجديد
معالجة فهم وقدر عل أن يمشاكل إضافية، دون نتج أن ي

يساري حزب أي هدف إل تغليب نال كما أننا  المشاكل القديمة.
                                            ريد حت الضغط عل قوى اليسار ل تتوحد رغم ا نعل آخر. وال 

طمح إل تقوية ن. وإنما يساري مناهضة أي حزب قبلنعنها. وال 
، ةمساعدالنقد، والنضال المشترك، وتبادل ال، عبر مجمل قوى اليسار

  . ثويرـ َّت الو ،قويمـ َّت الو
تقريب  هو) “   ّ      الد ينامية”ة ه (عبر مبادررغب فينما        خامس ا،

بتغ نفيما بين مختلف قوى اليسار. والفكرية والسياسية  المسافات
وعل  ،التواضعتشجيع مجمل قوى اليسار عل االلتزام بمنهج 

ريد المساهمة نو النضال المشترك.عل تفضيل و التشاور،تحبيذ 
طمح إل نقوى اليسار. ومجمل                       الر فع من مستوى أداء المتواضعةيف

  فيما بين مجمل قوى اليسار.  ،والتكامل ،التعاونتعميق 
السياسية  األفكارقيف كون نـثـنحن (ف المبادرة)        سادس ا،

نثـق بأنها سليمة، ومالئمة للواقع الملموس، والت تكون ثورية، 
 أو مجتمعية. سياسية، أو نضاليةبشرية، أو  قوةستتحول بسهولة إل ،

فكرية، وسياسية،  خلق دينامييةالمشاركةيف ا هو نوطموح
قوى اليسار،  ل حيوية                                    وأن تؤد ي هذه الديناميية إل تنمية ونضالية، 

وفعاليتها، وإبداعاتها، وإشعاعها، وتعاونها، وتكاملها، ونضاالتها 
طموحة مثل سياسية ال يمن أن تنجح أية مبادرة والمشتركة. 

مبادرتنا، إال إذا فهمتها غالبية مناضل اليسار، وقبلت طوعيا 
وتحويلها إل سلوكيات نضالية يومية المشاركةيف تعميقها، 

                              ُ              زيادة عل هذا، ال تنس أن ما قلت ه لك، هو رأيي  اصلة.ومتو
بين                              إذا استجوبت  مناضلين آخرين من أنا عل يقين أنك و .شخصلا
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                                                    مبادرتنا الحالية، فإنهم سيقولون لك بالتأكيد، أفكار ا المشاركينيف 
                                                           أخرى مهمة، واقتراحات إضافية غنية، وم م لة. حيث أننا ال زلنايف 

تكلم أحد ونحن مثل آالت موسيقيةيف أوركسترا. كلما  بداية الطريق.
وتا أو نبرة مختلفة. لننا نعزف سمفونية واحدة                منا، إال  وسمعت  ص

                حسب ما أتصو ر.       مرك بة. 
عام، ومعقول، وجميل، ولن نظري هذا كالم  حوار الريف:

جراءات العملية اإلل يعارضه أي مناضل عاقل، ولنك لم توضح 
  م. القيام بها لتحقيق طموحاتههذه المبادرة  مناضلوالت ينوي 

وإل حدود هذه حسب رأيي المتواضع،  رحمان النوضة:
ماذا ينبغ أن نفعل، وكيف                         نحن بأنفسنا ال نعرف جي دااللحظة، 

أو  ،               التصو رات األولية               لدينا طبع ا بعض نفعله، ومت، ومع من ؟ 
 ِ َ      ب د ائ ية، زالت ال                      هذه التصو رات الحالية أن نعترف بتواضع والجزئية. 

ألنها تستوجب بالضرورة مساهمة أكبر عدد ممن من . ةفياكغير أو 
  بين مناضل قوى اليسار. 

الشروع نا واثقون من أن هو أن ،                   عند انطالق دينامي تناالمهم و
وبدون تماطل،يف تطبيق هذه األفكار، هو الذي والجماع      ،   الجر يء،

عل توضيح ماذا نريد، وكيف ننجزه، ومع أكثر فأكثر  سوف يساعدنا
  من، ومت؟ 

بشل إيجابي مع كل  التفاعل' عل     ّ      'الد يناميةيحرص أعضاء و
قوى اليسار، دون تفضيل فصيل عل آخر، ودون إقصاء أي طرف. 
فالنضال الجماهيري المشترك مفتوح لل قوى اليسار، ولل 

تجاهنا،  باالنفتاحوكل قوة من بين قوى اليسار تقبل المناضلين. 
  ّ                              وكل ما ۇجدت قوة يسارية مقص رة، أو سوف نساعدها بل طاقاتنا. 

واجب الها، فإن ياتسلوكإحدى  مخطئةيف إحدى مواقفها، أويف
 ل صريح،  نقدهاسيجبرنا علبن اء، بش    ّ  ،ن . وباحترام علنل

، أو السوت عن أو المحاباةدنة، أو المها ،ال يعن المجاملة االحترام
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أو اإلهانة، االتهامات الذاتية، أو        ال يبر ر  النقدكما أن  .النواقص
  أو االحتقار، أو اإلقصاء، أو بث الراهية، أو العداوة. القساوة، 
هو األساس وسالحنا حطيم.         ّ وليس الت   المساعدة،دورنا هو و

،والمعم ق، والجد ي،     ّ     والد قيق، ضح، االو النقد العلن    ّ               .والر زين          ألن
ضربها، أو إضعافها،  ه تقوى اليسار، وليس الغاية ه تقويم وتثوير

أو  “حركتنا”وانتصار هجرها، أو تجاهلها، أو المشاركةيف تصفيتها. أو 
      ّ                                     ال يتجل يف احتالل مواقع تنظيمية قيادية، وإنما  ،“ديناميتنا”

لمناهج ثورية، سليمة،  شموليتها،،يف يظهريف تطبيق قوى اليسارس
  وفعالة. 
أن                أود أن ألح  عل                                ل ال يبق كالم نظريا أو عام ا، و

ة مجمل مناضل مشاركهو سيون أسلوبنايف العمل 
الت تنظمها   أكثر ما يمن من األنشطة والنضاالتيف“   ّ      الد ينامية”

الحسابات    ّضد و .               ضد ا عل الحلقية أية قوة من بين قوى اليسار.
أو  ،“الزعامة” ، أو“القيادة”احتالل مواقعيف وبدون ميول نحو         الضي قة. 

 "   ّ      الد ينامية"أنصار يحرص س، ومن خالل هذه المشاركة. “الطليعية”
عل التذكير، وعل اإللحاح، عل دعوة كل مناضل ومسئول كل قوة 

 :ما يل من بين قوى اليسار إل 
 ،التنسيقبو ،التشاوربو بالتواضع، ضرورة االلتزام )1

، بما فيها فيما بين أكثر ما يمن من قوى اليسار ،بشل متواصلو
  . تلك الت نختلف معهايف كثير من القضايا

فيما بين أكثر  ،بأنشطة ونضاالت مشتركةتفضيل القيام  )2
بشل نضاالت أنشطة أو                                   ما يمن من قوى اليسار، بدال  من خوض

معنية عل حدة). ألن انخراط أكثر يسارية منفرد (من طرف كل قوة 
        ّ  الذي يوف ر بالضبط هو  النضال المشتركما يمن من األطرافيف 

، فيما بين                       فاهم، والتطو ر، والتوح دـفاعل، والتـ          َّقارب، والت ـ           َّ إمانات الت  
  .قوى  اليسار
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3(  األسبقية  إعطاءالحرصيف النضاالت المشتركة عل
أو  هذا الحزب المعنوليس لمصالح  للمصالح الثورية للشعب،

ّ  ، أو لصاح هذا التنظيم المحد دذاك   . أو غيره                           
 إنجاح النضال المشترك،ه األساسية غايتنا المشتركة  )4

، أو مصلحة تنظيمنا، أو تقوية الخاص فادة حزبناـوليست ه است
   َ           و ل و  كان الثمن  المشترك، النضالل إنجاح       بل نفض . السياس       تي ارنا

الشعوب ال الالزم لذلك هو تضحية حزبنا، أو خسارة تنظيمنا. ألن 
النضال             قوى، إال  عبرـ، وال تت        وال تتوع             ّ   قدم، وال تتعل م، ـتت

   المشترك.
أو االنغالق                         العصبية الحزبية الضي قة،أو  الحلقية،نبذ  )5

  عل  النفس. 
لصالح أية قوة  الحلق         ، أو التعص ب    ّ    الذ ات، نقد االنحياز )6

ألن الهدف األساس ليس هو . ، ومهما كانتمن بين قوى اليسار
  . المشتركة ثورتنا المجتمعيةهو حزبنا، وإنما 

ألن الزعامة تؤدي دائما إل  .“الزعامة”نقد الميول نحو  )7
         كما تؤد ي . أو تهميشها أو خنقها، أو إضعافها،، دور القواعدتقليص 

                                                          الزعامية إل تبليد المناضلين القاعدي ين. [أنظريف هذا المجال 
             ّ                    وثيقت: "ضد  الزعيم والزعامية"].

تشجيع واستبدالها ب .“الطليعة”نقد الرغبةيف الظفر بموقع  )8
غالبا ما تخف  “الطليعة” احتكار موقع ألن الرغبةيف  التواضع.
  أو االستبداد.الهيمنة،                ّ        السيطرة، أو الت ح م، أو الرغبةيف 

تطوير األساليب إغناء األفكار، وبهدف  اإلبداعتشجيع  )9
وليس االقتصار عل النضالية، واألساليب التنظيمية، واإلعالمية. 

                   ّ   غير متالئمة مع مستجد ات  وأو جامدة، أ                     أساليب قديمة، مر رة، 
  الواقع.  

الت تظهر داخل كل حزب أو  التناقضاتالتعامل مع  )10
ليسار بروح ديمقراطية، ومرنة، تحرص عل معالجة فصيل من ا
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إقصاء الطرف عل ، أو العنصر المخالف التناقض، وليس عل هزم
  . ، أو ترسيم اإلجماع القسريفرض الرأي الواحدمحاولة ، أو المناقض

الت يمن أن تظهر فيما بين  التناقضاتالتعامل مع  )11
االستمراريةيف االلتزام يصون  ،بمنهج مرنمختلف قوى اليسار 

بل األشال  النضال المشتركهذا وخوض  ،النضال المشتركب
      .الممنةوالمتنوعة 

     َ          ل الخ ي ر ه أنه   م                                      قد تظهر هذه األفكار ساذجة. لن ميزة ع 
                                                        يظهريف غالب األحيان ساذج ا، بينما العمل الش ر ير أو االنتهازي 

 ونحنيف . بداية الحوارالمهم، ال زلنايف                ً  يظهر أكثر واقعية . 
  حاجة إل مساهمات مجمل مناضل قوى اليسار.  يف“   ّ      الد ينامية”

عل مستوى شل التنظيم الذي ستعمل به  حوار الريف:
نوع من بدو كأنه يوجد طرحم غير واضح، أو يل يظهر ، “   ّ      الد ينامية”
حيث تقولون أنكم تطمحون إل تقويم وتثوير  .تناقضيف أطروحتكمال

قوى اليسار، وف نفس الوقت تقولون أنكم ترفضون خلق حزب 
   ؟إذن   َ ِ                               ف ب أي  شل من أشال التنظيم ستعملونجديد. 

نا،يف بداية يلعتطرح  التنظيم          فعال ، قضية  رحمان النوضة:
ن أن أسلوب التنظيم الذي يم                         ّ       مشوارنا، تناقضا جميال ومحف ز ا. ألن 

يطرح عدة إشاالت أو قد  المستقبل،             ّ        تعمل به 'الد ينامية'يف
 : ما يل مثال . منها تناقضات

 تنظيم كالسي   ،        مثال  بأسلوب  “   ّ      الد ينامية”أ) إذا عملت 
بتنظيم  وأوتراتبية،         وقي ادة، مركزية، ، وتنظيمية هياكلفيه  توجد

ومؤتمر، وقرارات يحتوي عل هيئات محلية، وهيئة وطنية قيادية، 
ع هذا األسلوب التنظيم                   فمن المحتمل أن ي وق ،           م صو ت عليها
مشاكل مشابهة كالسي، وف  تأسيس حزبمسار     ّ         'الد ينامية'يف 

الشء الذي يتناف مع للمشاكل الت تعان منها أحزاب اليسار. 
ّ       الد ينامية”فلسفة  حيث أننا نطمح إل إشراك مجمل المناضلين  .“  
، بتعدد انتماءاتهم الحزبية، وبتفاوت آراءهم الفكرية أو الثوريين
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 التنظيمية الالسييةفليس بديهيا أن تكون األشال السياسية. 
                                  كما ي حتمل أن تستغل األجهزة القمعية                  ّ         مالئمة لطبيعة 'الد ينامية'. 

) السيكثيرة ومعروفةنقط ضعف هذا الصنف من التنظيم ال وه( 
 أو “الدينامية”ذه ه تعرقلل ، عليها. ل تقض   

                  ّ                            ّ       ) إذا لم تعمل 'الد ينامية' بأي أسلوب تنظيم محد د، فمن ب
، أو هالمية وأإل حركة مبهمة،  “الدينامية”          تتحو ل هذه المحتمل أن 

وال عل ال تقدر عل االجتماع، وال عل التشاور،  غامضة، أو ملتبسة.
ومن ة، وال عل تفعيلها. وال عل بلورة المواقف المشتركسيق، التن

وف هذه  .             ّ                تفقد هذه 'الد ينامية' الفعاليةالممنيف هذه الحالة أن 
عل تطبيق                 ّ        أن تعجز هذه 'الد ينامية'    ّ  توق ع من المسيون الحالة، 

 االستمراريف الوجود. برنامجها. وقد تعجز حت كل عمل ألن عل
 ون جماعأن ي ي اقوال يقدر عل  ،  ،أو فع أو منتجا     إال  إذا عمل  ،اال           

بأسلوب تنظيم عقالن، ومحم، ومضبوط، وذا جودة من مستوى 
 يفمعالجتهالقدرة عل وهذا هو التناقض الذي نتمن    ٍ  عال . 

  . المستقبل
 التنظيم، تطرح فورا الحاجة إل االنضباط.ت) الحاجة إل 
ما الفائدة فمن الجميل أن نتحاور، وأن نبلور قناعات مشتركة، لن 

فهل  من هذه القناعات المشتركة إذا لم نلتزم جميعا بتنفيذها؟
االنضباط؟ أليس من أنصارها  “   ّ      الد ينامية”الحل هو أن تطلب 

                                 حر ية التصر ف، حسب الطاقات الشخصية األفضل هو أن تمنحهم 
                         نحن ندرك طبع ا أن التاريخ  ، وحسب الظروف القائمة؟لل مناضل

إل شتات غير      حتم ا       تتحو ل  باالنضباط                        يؤك د أن كل جماعة ال تعمل 
إل أن  “   ّ      الد ينامية”لن،يف نفس الوقت، تطمح منسجم، ثم تموت. 

 لذلك نميل إل .المجتمع تكون نوعا جديدا من الحراك الساس
                     يمزج بين قدر معي ن من  صنف جديد من التنظيم، ابتكارمحاولة 

ضلين المناصرين                  ّ                          االنضباط، وقدر محد د من حر ية السلوك لل المنا
ّ    ويمن مثال  المطالبة باالنضباط داخل النواة الم نش طة  .“   ّ      للد ينامية”                                             
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. “   ّ      الد ينامية”، واالكتفاء بانضباط مرن بالنسبة لمناصري “   ّ      للد ينامية”
ال تلغ استمرارية األحزاب أو التنظيمات  “   ّ      الد ينامية”وأن      ًخاص ة 

  اليسارية. 
 ف تجربت ثورت تونس ومصريف مقارنة ملموسة، وث)يف

، الحظنا أن حركات الشباب الثوري الت أشعلت الثورة 2011سنة 
تتوفر وخاضتها، ونجحتيف اإلطاحة برأس النظام السياس، كانت 

وبعدما أطاحت برأس النظام  تنظيم.ال إل قدـها تفتلن ،عل أفكار
ّ             منظ مة ومنضبطة، أصولية، حركات إسالمية الحقا السياس، جاءت    

     ّ                استغل تها للسيطرة عل وسيطرت عليها، ت عل موجة الثورة، و ب  ك  ر  و 
الحركات اإلسالمية ألن . لماذا ؟ المجتمع »ةأسلم«فرض الدولة، ول

ألن فكر الحركات وبدون أفكار.                   ّ               َ األصولية كانت تتوف ر عل تنظيم و ل ـو 
، اإلسالمية ة، وهما: الشريعفقيرتين اإلسالمية يتلخصيف كلمتين

الرأسمالية ترسيخ أي فرض ''أسلمة'' المجتمع، ووالرأسمالية. 
ما هو درس هذه المقارنة؟             ّ                        المتوحشة الت ابعة لمراكز اإلمبريالية. 

 :ن أن يهزم فكرا بدون خالصتها هأن تنظيم بدون فكر، يم
     طبع ا نحن كجدليين ندرك  !                       ّ     ّ ، ولو كان هذا الفكر جد  متقد متنظيم

لن فقطيف الحالة الت أن الفكر الثوري يقدر عل هزم التنظيم، 
 يف      الفكر           نظيم يغلب تالبينما شروط مجتمعية استثنائية.     ّ       تتوف ر فيها 

   ّ                 الد كتاتورية المنظمة مثلما أن . معظم الحاالت، وبسهولة كبيرة
أن يجمع ألفضل هو اوعليه، ف تغلب دائما الديموقراطية الفوضوية.

   .     الجي د والتنظيم       ّ  المتـقد م بين الفكر الثوريون 
                                         ب آخر مهم. وهو أن قوى القمع السياس حس نت نج) يوجد جا

 ُ               ً                                          ق دراتها كم ا وكيف ا. وحصلت عل أدوات وتجهيزات تمنحها فعالية 
                                                      أكبر بثير م م ا كان لديهايف الماض. واستفادت ه أيض ا من 

تحديد          العالم ل نظام الوتكنولوجيات الحاسوب، والهواتف المنقولة، 
"، وتسجيل المالمات والمراسالت، GPS" جغرافيةالمواقع ال

إل آخره.      ُ  َ                      الم ب ث وث ةيف الفضاءات العمومية،         الر قمية والامرات 
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                           َ  ُ                       وتستطيع قوى القمع اليوم أن ت ش ل يف ظرف يوم واحد أي حزب 
ة،    ّ                                   ّ                 منظ م بشل كالسي (يعن الحزب الذي يتوف ر عل قي ادة مركزي

                                                         ّ    وهيلة عل الصعيد الوطن، وله إطارات إقليمية، وتنظيمات محل ية 
                                                       مضبوطة، وتنسيقات دورية، إل آخره). وهذه التطو راتيف مجال 

أساليب  ،القمع، تفرض عل الثوريين أن يبتـروا، وأن يستعملوا
تنظيمية من نوع جديد. وف هذا اإلطار، سيون مفيدا استعمال 

،هالم ل تنظيمن هذا موضوع آخر.   شوغير محد د. ل                       ّ          
نفكريف ال زلنا السبب، ذا هلما هو الحل إذن؟ ال ندري حاليا. 

نسبيا بين هذه المتناقضات يجمع ابتكار أسلوب تنظيم مرن، 
يون  ، من صنف جديد،نحتاج إل أسلوب تنظيموالمذكورة أعاله. 

، “الدينامية”يون مالئما لطبيعة قادرا عل مقاومة القمع، و
تطمح إل  ، وعل خالف حزب كالسي،“   ّ      الد ينامية”ألن ألهدافها. و

تبق مفتوحة عل مناضل مجمل قوى اليسار، بتعدد انتماءاتهم أن 
  اختالف قناعاتهم األيديولوجية.بالحزبية، و

يلزم أن نختم لن ،     مشو ق الحوار معكأن رغم  حوار الريف:
بعض االنتقادات لنا هل يمن أن توضح . اسؤال أخيراالستجواب ب

  السياسية الت توجهها لقوى اليسار؟ 
لن  النقد هو المدخل إل التقويم والتثوير. رحمان النوضة:

الموجهة إل قوى  ،                           استعراض االنتقادات المفص لةهنايفإذا دخلنا 
 ،شاسعوطويل، اليسار، فإن هذا المجال لن يفينا. الموضوع 

إل مقال سبق ل أن مثال الموضوع، أحيله هذا                   ومتشع ب. ولمن يهمه 
ويمن تحميله من الموقع . »نقد أحزاب اليسار«نشرته تحت عنوان 

) التال تروناإللhttps:LivresChauds.Wordpress.Com .(  
ه أصعب  ،وف الحقيقة، فإن عملية تقويم وتثوير قوى اليسار

        ، أتذك ر حديث ليست مضمونة النجاح. وكمثال                    م م ا يمن أن نتصو ر. و
الحزب االشتراك ” كانوا أعضاءيفمئة مناضل  ـقرب منأن ما يهنا 

السياسية                                             عل سبيل المثال، حاولوا مقاومة بعض التوج هات  “الموحد
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أكثر من عقد من الزمن. وكانوا يعارضون عل امتداد  ،غير السليمة
الجماهيرية، وتحويله إل مجرد إبعاد الحزب عن النضاالت سياسة 

سياس سائديف      ت ي ار    ّضد  ،     معي نةوتصارعوا بأساليب  آلة انتخابية.
ما هو الدرس من من حزبهم.  والنهميف النهاية انسحبالحزب. 

أن نالحظ أن مناضلين من كال                 ، بل من المحي ر،من المؤسفذلك؟ 
معالجة التناقضاتيفال يستطيعون الطرفين، كلهم مخلصين، ونزيهين، 

ال يستطيعون خوض حوار حقيق فيما بينهم. كأنهم ال فيما بينهم، و
وقد يون يقدرون عل االستماع المتبادل، وعل التفاعل المتبادل. 

نيف مستوى يلم  ،فيه                   ، أو التوج ه السائدالسبب هو أن قيادة الحزب
ن حل الحدث أن أحسمعن ذلك قد يون ومعالجة هذه التناقضات. 

لمعالجة الخالفات السياسية ليس بالضرورة هو االنسحاب من 
وقد يون الدرس االنسحاب سهل، لنه ال يعالج المشاكل. الحزب. 

ستطيع ل تتدافع عن أطروحات سياسية صحيحة أنه ال يف أن هو 
أو منافسك. وكأن المنطق الذي  ،خصمكمعارضك، أو ع اقنإ

                        طقا واحدا وموح دا، بل هو منيستعمله مختلف األشخاص ليس 
  لن هذا موضوع آخر.ق (بصيغة الجمع).   اط  َن  م 

فيديرالية أحزاب ”قادة أن حيث  .     م حي ر ا وأتذكر مثاال آخر
حزب المؤتمر ”، و“حزب الطليعة”(الت تتكون من  “اليسار

المشاركةيف تكون          قر روا أن ) “حزب االشتراك الموحد”، و“االتحادي
بتبن ثالثة مواقف سياسية، وه:  مشروطة “الفيديرالية”هذه 

. »الملية البرلمانية، ومغربية الصحراء، والمشاركةيف االنتخابات«
هذه واضع كأن  .، بل مرفوضة      ومحي رةفكرة غريبة، الشروط ه وهذه 

من النضال  “حزب النهج”قصاء              خص يص ا تبرير إيريدون الشروط 
هو بالضبط  “حزب النهج”ألن المشترك فيما بين قوى اليسار. 

 القضايا الثالثةتلك  نسبيايفآراء مختلفة  يحملالذي الوحيد الحزب 
لن ، “الفيديرالية”                  ، وأحب  قادة أحزاب رأقدو ،حترمأنا أ. المذكورة

                                     ً                   احترام هذا ال يمنعن من أن أقول صراحة  أن هذا الشرط الذي 
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   ّ   الط الق       ي سم  بما         يذك رن ب، “الفيديرالية”فرضوهيف العضويةيف 
 ال يفيد سوى النظام السياس                      يقس م اليسار، ويضعفه، و . بلالثالث
من النضال  »حزب النهج«. حيث ال يستفيد من إقصاء القائم

ط والشرتلك ونالحظ أن المشترك سوى النظام السياس. الجماهيري 
، “االتحاد االشتراك” حزبي ليس فقطيف ،   ّ توف رت    ً  سابق ا المذكور الثالثة 

كثير من األحزاب اليمينية  حت يف        ّ بل تتوف ر، “التقدم واالشتراكية”و
مثل العمل مع  “الفيديرالية”قادة       نظري ا فلماذا يقبل أو المحافظة. 

فإذا كان قادة ؟ “حزب النهج”العمل مع ن وب، ويرفضاحزاأله هذ
أو ، هو حزب مشوك فيه “حزب النهج” يعتبرون أن “الفيديرالية”

       ّ                     ، فليقد موا لنا البراهين ل خائن، أو مجرمأو رجع، أو غير يساري، 
يحصرون قوى اليسار  “الفيديرالية”وإذا كان قادة نقتنع نحن أيضا. 

، وجب أعاله المذكورة          ّ                    الت تتبن  تلك الموافق الثالثةاألحزاب  فقطيف
ن                            وهل ي عقل أن يضع قادة يساريو .حيبشل صرلنا عليهم أن يقولها 

وهل فيما بين قوى اليسار؟  النضال المشترك                ّ عراقيل مصطنعة ضد  
عل كل الفكري والسياس                          ّ    النضال المشترك مشروط باالت فاق 

برامته يدفعه إل تالف  “حزب النهج”من المفهوم أن اعتزاز  شء؟
األخالق، أو نقدها، لن واجبي أو نقاشها، طرح هذه القضية، 

             يفرض عل  بأن  ، الوقت الحاليفحزبمنتم ألي كمناضل غير 
                                                        أنتقدها علني ا، ألنها ال تليق بأحزاب يسارية، وال حت بأحزاب 

إيجابيات، أو ديمقراطية. قد تكون لل حزب من أحزاب اليسار 
وإذا كان هذا هو اعتقاد . “حزب النهج”، بما فيه أخطاء، أو نواقص

 ؟الخالفات الت تفرقهمه                   ، فليوض حوا لنا ما “الفيديرالية”قادة 
   ولماذا تفرقهم؟ 

أن  ،                                                ر مثاال أخيرا (ف مجال نقد أحزاب اليسار). هل ي عقل ك  ْذ  ا 
خالل أكثر من (أو مناضلة) يدوميف رئاسة حزب يساري مناضل 

؟ أال توجد                                   ،يف العصر الحديث الذي يتمي ز بتسارعهخمسة سنوات
وهل يعقل أن ؟ باحزاال ههذكل واحد من كفاءات أخرى ممنةيف 
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                                           لون الرئيسيونيف حزب يساري غير متفر غين للعمل ؤويون المس
ل الرئيسيف حزب ؤوالمسيحاول                              النضال والسياس؟ هل ي عقل أن 

ومسئولياته الحزبية؟  بين عمله المهن الشخص        َ المزاوجة  يساري 
(بالنسبة لمسؤول قيادي عل الصعيد  وهل هذه المزاوجة ممنة

(حساب جودة الوطن ؟ أال تكون هذه المزاوجة عل العمل السياس
  لمجمل الحزب المعن؟ 

أختم حديث معك بنكتة. التقت جماعة          ّ      ّ    لتخفيف حد ة الجد ية، 
المساواة بين "حول  ل مشتركض نضاومن المناضلين، وأرادوا خ

قبل بأن يشارك ـال ن«. لن جماعة منهم قالت: "المرأة والرجل
فما العالقة بين  »!لمشترك سوى من هو عل وضوء النضال امعنايف

حوار ”شرا لموقع  ؟!“الوضوء”و “المساواة بين المرأة والرجل”
      .  “الريف

من الموقع اإللترون  (حاور رحمان النوضة أبو عل أمزيان
  ).2016فبراير 10،يف             "حوار الر يف"

  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°  

بعد مرور قرابة أربعة شهور عل االجتماع  إضافة استثنائية:[ 
                                  ِّ                        األول التأسيس لمحاولة خلق هذه "الد ينامية"، حدثت خالفات بين 

ال يوجد بين            اكتشفت  أنه النوضة والواف، فافترقا. وقال النوضة: 
 النوايا. يف  األساليب، واليف  األفكار، واليف الفرقاء تناسق، البعض 

اس يقولون أشياء، ويمارسون أشياء أخرى ال يمنن أن أعمل مع أن
إذا كانت الممارسة مخالفة للخطاب، فمعن ذلك أننا مخالفة. 

                   ّ   ، أي أننا نمارس الل ف، نمارس السياسة بمفهومها البرجوازي
ْ     والدوران، والمغالطة، والخ د ع ة.                       ِّ           كان الهدف األساس "للد ينامية" هو                          ُ

قويمها، ـتفاهما، وتمساعدة قوى اليسار، والعمل عل تقاربها، و
النضاالت الجماهيرية أكثر ما يمن من من خالل خوض           وتقوي تها، 
         ّ                                         بينما الط رف اآلخر مهووس بشء واحد، هو بناء زعامته، المشتركة. 
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                                                          وتقوية شهرته، وتوسيع ت ي اره السياس الخاص به. يعامل أنصاره 
    ِّ              "الد ينامية" لخدمة               ِ  ِ           ْ                 ك ا ت ب اع، أو ك م ر يد ين، أو ك ر ع اي ا. أراد استعمال

ره ا                  التح م الدائم يف تي هو                                    ت ي اره السياس الخاص به. ه م ه الوحيد 
السياس الخاص به، وتقوية موقعه التفاوض. هذه الحسابات الحلقية 

              ّ                               إذا كان واحد من ا ال يقبل شيئا إال بشرط أن يون .        ال تهم ن        الض ي ـقة
، نتيجة الحتمية ه الخالفهو الذي يقوده، أو يهيمن عليه، فال

مارس السياسية بعقلية       ّ    إذا كن ا سناإلفالس. واالنقسام، واالنشطار، ثم 
                          ُ                      ، بمعن أن تأخذ أكثر م م ا ت عط، سيصبح التعاون أو برجوازية

أن ، من منظور ثوري، ه السياسة ممارسةو.   ي ن  َوش  ُش  ْغ          التكامل م 
ا إذا أراد   أم . ال تأخذ أي شءأن تعط كل شء، وأن  ُ         ت ناضل، أي 

،يف الجوهر، مثلنا نصبحس                      ّ              كل  واحد من ا أن يأخذ أكثر م م ا ي عط، ف
، نمارس السياسة بمنهاج االستثمار األحزاب األخرى البرجوازيةمثل 

الرأسمال.[  


