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:تقديم

�م� بوجود نظرية بهذا الس
 
وراق النه�ج ال�ديمقراطي ق�د ت�دفعه إل�ى الش�ك ف�ي. لعل القأرئ سيفأجأ

 
�ل ق�راءة بس�يطة ل�وبألفع

�أء��ذا الدع��م. ه��ذا الس��ل ه��ة تحم��ود لنظري�ن ل وج
 
�ه ا��نؤكد ل��كل، س��ث الش��ن حي��أ، وم��ن جهتن��ذا ل. وم��ن ه�ك�ثر م

 
�ل ا�ب

و جمأعية تدعي لنفسهأ رسميأ ذلك
 
و وثيقة سواء شخصية ا

 
.وجود لمؤلف ا

�ديمقراطي����ج ال����أني للنه����وطني الث����ؤتمر ال���وراق الم
 
�أريع ا����ة لمش���ني

 
�راءة المتأ���ن الق

 
�د ا����ف ول دوران، نعتق���ودون ل

�ن��ألبحث ع���نوات، وب��ة لس��ة المتراكم��أر التجرب�ول، وبأستحض
 
�وطني ال��ؤتمره ال��رف م��ن ط��ررة م��أبقأتهأ المق���ة بس�المدعم

خير نؤكد وجود مثل هذه النظرية
 
.الخط الفعلي لممأرسته وليس المعلن فقط، ستجعلنأ في ال

�ة��ة االتفكيكي��راءة التحليلي��ل- إن الق��ب المفأص��أدة تركي��م إع��أني، ث��وطني الث��ؤتمر ال��ى الم��ة إل��وص المقدم�للنص
�أ���أ ومنطقه���ي علئ�قه���ث ف���ية والبح��سأس

 
�أت ال��طروح

 
�زل ال���أ بع���محت لن���يل، س���م التفأص��ه

 
�تعراض ا���د اس���أور وبع��والمح

�أ��د عليه��ليط النق��ة وتس��أ المركزي��تخراج نواته��ة اس��ن ثم��داخلي، وم��ك. ال�ن تل
 
�ك ا��ة، ذل�و الهين

 
�هلة ا��ت بألس��ة ليس��أ مهم�إنه

.النواة ل تفشي بجوهرهأ وتظل محفوفة بتمظهرات تختفي وراءهأ
�يرورات الثلث ��ة(إن نظرية الس��يرورات : حس�ب ه�ذه النظري��ج ال�ديمقراطي ين�درج ض�من ثلث س��أل النه�-1: نض

�أدحين ��وم الك��ة وعم��ة العأمل��تقل للطبق��ي المس��م السيأس��أء التنظي��ي بن��أهمة ف��يرورة المس��يع- 2س��وير وتوس��يرورة تط�س
�تقلة ��ة المس��أ الذاتي��ع تنظيمأته��وير وتنوي��أء وتط��بر بن��ألية ع��ة النض��بر- 3الحرك��عبية ع��أت الش��ألف الطبق��أء تح��يرورة بن�س

�ة���ية واجتمأعي���وة سيأس���بر ق��ك
 
�وله ا���ف ح���دمقراطي وتلت���أء ال���وطني والبن���رر ال���أم التح���ز مه���ج يرك���ورة برنأم���ي بل���أهمة ف��المس

�ة��ي 2)ممكن��ديمقرطي، ه��ج ال���ة للنه���ة والتنظيمي��ية واليديولوجي��أت السيأس��طروح
 
�م ال�ه

 
�رة ل��يغة المختص���ك الص��ي تل�ه

�أت�طروح
 
�تي تظه�ر. النواة الصلبة التي تدور حولهأ كل تل�ك ال��روق ال��ن الف��ألرغم م��أ، وب��أت السيأس�ة وتقلبأته��م تموج�ورغ

�أبع��و للط
 
�لين، ا���دى المنأض���تيعأب ل���ن الس���ة م���تويأت المختلف���ى المس���ود إل���د تع���تي ق���وص، وال���ي النص���أك ف��وهن

 
�أ ا��هن

سأليبهم الشخصية، تظل النواة الصلبة لهأته النظرية قأدرة على التكيف والستقرار والديمومة
 
.الشخصي ل

�ة ) مك�ثف(إنهأ مركز �سأسية، وملتقى لنظريأت فرعي
 
فكأر ال

 
�بت) sous-théorie(لل��ة ترس��أق مختلف�ف

آ
�ن ا��ة م�تي

آ
ا

�روق��ي الع��دم ف��م س�ريأن ال��ي الجس��ري ف��لين وتس��م والمنأض��ة التنظي��ر وممأرس��ي فك��ج. ف��ة النه��ه سيأس��بح في��أ فل�ك تس�إنه
!ودون تغيير للسرعة فل خروج من المدار . الديمقراطي

�أ��ط فيه��تي يتخب��ة ال�زم
 
�ن ال��روج م��بل الخ��س س��ى لتلم�ول

 
�و الخط�وة ال��د ه��أ للنق��ة وتفرعأته��أته النظري�إن إخض�أع ه

�تمرار ��أ بأس��أدة إنتأجه��ة إع��ديمقراطي ومواجه��ج ال��أ(النه��دم وجوده��ن بع�ن يراه
 
�ن ا��وم يمك��د الي�ح

 
�و). ل ا��م ه�ن التنظي

 
ول

�ن��أني م��ألتنظيم يع��أ، ف��ي منطلقأته��ة ف��يرورات الثلث خأطئ��ة الس��ون نظري��ة، ولك��ة والممأرس��ن النظري��ط بي��كل التوس�ش
سأسيأ لتطوره ونموه الطبيعي) كل الختللت البنيوية للتنظيم تؤكد ذلك(نتأئجهأ السلبية 

 
صبحت كأبحأ ا

 
نهأ ا

 
.لحد ا

I - سس النظرية
أ
:ونقدها " لنظرية السيرورات الثلث"في ال

�رة - 1��يغة المختص��ب الص��روع ) formule(حس��ي مش��ة ف��ة المقدم��أته النظري��أ"له��ي ومهأمن��ع السيأس��ول الوض��ة ح�،"ورق

2  �ول للنهج الديمقراطي : المرجع 
 
).27المرجعية السيأسية فقرة (وثيقة الطأر المرجعي للمؤتمر الوطني ال
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�ى ���وم عل���يرورات الثلث تق���ن للس���ة بي���إن العلق���تزامن"ف���ترابط وال���ترابط"ال���أ ال���يرورات قوامه���ة الس��ن حركي
 
�ي ا���أ يعن��، مم

خرى
 
ي متسأو ومستقيم من جهة ا

 
ثير من جهة، والسير في خط تطور متزامن، ا

 
.وتبأدل التأ

�ت����ترابط وتنأس����ى ال����دت عل���ك
 
�أطة ا����أ ببس���نه

 
�ردة، ل����يرورات مج����أرغ لس����أء ف����ع وع����م وض����ة ت����ذ البداي����ذا ومن���وهك

�ه��ذي يحرك��درهأ ال��ة مص��ن ذاتي��تمدهأ م��تي تس��يرورة، وال��ل س��أ ك��ع به��تي تتمت��رادة ال��ية والف�غفلت الخصوص
 
�أ��أل، ف�النفص

حأدية الجأنب وسقطت في نظرة ميكأنيكية. تنأقضهأ
 
.ولذلك بقيت ا

�ي��ور ف��أ تتط�نه
 
ي ا

 
�د، ا��ط انطلق واح��ى خ��يرورات الثلث عل��ة الس��عت النظري��ور، وض��ط التط��ة خ��د معألج�وعن

.وقت واحد وبشكل متسأو
�ددة����ة المح����دم البني����يرورات الثلث، ويع����ة الس����م تراتبي����رة قل����ي بج����أس يمح���س

 
�ذا ال����ى ه����ة عل����ب العلق���إن ترتي

�وعية ���يرورة الموض���من الس���أ ض���أت بينه���تراكي(للعلق���ق الش��ف
 
�دمقراطي ذو ال���وطني وال���رر ال���يرورة التح���أ) س���تي يحكمه��ال

�لهمأ��ي وتمفص��أقض الرئيس��ي والتن�سأس
 
�أقض ال��مونهأ. التن��ذت مض�خ

 
ول، وإن ا

 
�أقض ال��ى التن��ي إل��ى تنتم�ول

 
�يرورة ال�فألس

ول
 
�أقض ال�ثرت ضروريأ بألتن

 
إن. السيأسي من التنأقض الثأني، بينمأ تنتمي السيرورة الثألثة إلى التنأقض الثأني، وإن تأ

�تراكية��أء الش��ة وبن��ة العأمل�ممي للشتراكية، الذي يقتضي بنأء حزب الطبق
 
ولى تنتمي إلى المضمون ال

 
�أ. السيرورة ال�بينم

داة
 
�أت الش�عبية، ال��أ ف�ي عملي�ة بن�أء جبه�ة الطبق�مم�ي لنخراطه

 
السيرورة الثألثة تعطي الشكل الوطني له�ذا المض�مون ال

�أ السيأس�ي المس�تقل��أء الش�تراكية بقي�أدة الطبق�ة العأمل�ة وحزبه��ل. السيأسية لتحقي�ق التح�رر ال�وطني ال�ديمقراطي وبن�وك
.ذلك في احترام لطبيعة التشكيلة الجتمأعية المغربية

�أدحين ��أل والك��ألف العم��أء تح��وادي(إن بن��دن والب��أدحي الم��عبية) ك��ة الش��ري للجبه��ود الفق��و العم��ب. ه��ي قل�وف
ولوية ومركزية

 
�ي. العملية يوجد الحزب الثوري للطبقة العأملة كمهمة للبنأء ذات ا�سأسي والتنأقض الرئيس

 
إن التنأقض ال

�ة��يرورة الثأني��ة بألس��ميه النظري��أ تس��يأق م��ي س�ثير ف
 
�أ��أدلن الت��أن ويتب��تقبل. يلتقي��راف المس��ر واستش��ة الحأض��بين معرف�ف

.هنأك علقة جدلية تحققهأ الممأرسة الجتمأعية الثورية المرتكزة إلى فلسفة البراكسيس الثورية
�أ ) devenir(وصيرورة . إن النظرية الجدلية تمسك بألحأضر في حرك�ته��أ نراه��ديمقراطي كم�ي(التحرر الوطني ال

 
ا

فقه�أ الش�تراكي
 
�ل ف�ي العم�ق) في ا�سأس�ي ال�ذي يفع

 
�أقض ال��أ التن��لحيين ه�ي. يحكمه��أ ونظ�رة الص��ن نظرتن�والختلف بي

�أئدة��أت الس�إن. سقوطهم الدائم في اعتبأر التنأقض المحرك للفترة هو بين البورجوازية المتوسطة والصغيرة وبين الطبق
�ة��ن التبعي��أني م��ة تع��كيلت اجتمأعي��ل تش��ي ظ��ي ف��مألي وطن�س

 
�ع را��ق مجتم��ة تحقي��ى إمكأني��وم عل��لحية تق��أم الص�وه

 
ال

�وي �����ز البني�����ة العج�����ة، متجأهل�����ية للمبريألي�����أدية والسيأس�����ديولوجي(القتص�����أدي والي�����غيرة) القتص�����ة الص����للبورجوازي
�ديمقراطي���أء ال���وطني والبن���رر ال���أم التح���ق مه���ن تحقي���طة ع���ة. والمتوس���ورات البورجوازي���ر الث��ن عص

 
�ة ا���ت اللينيني��ثبت

 
�د ا��لق

سمألية مرحلتهأ المبريألية
 
.الكلسيكية قد انتهى بدخول الرا

�ى��أ إل��دفع به��تي ي��ة ال��ألت الجمأهيري��ة النض�همي
 
�ى ا��أ عل��د دائم��أت، نؤك��أته الطبق��لحي له��ى الص��ة المنح�لمواجه

�ي��سأس
 
�أقض ال����أم التن��م

 
�ألت. ال����أ للنض����أدة البروليتأري����ز قي���ى تركي���ة عل����ترة الراهن����ي الف���ل ف���ن دون العم����ر ممك���ذا غي��وه

.الجمأهيرية
ن النهج الدمقراطي في مفترق طرق تتقأطع فيه ظرفيتأن 

 
:إن التقدم في إنجأز المهأم لن يكون إل إذا تم إدراك ا

�ة���ة نظري���ية والثأني���ى سيأس���ذاتي . الول���ر ال���ى التفكي���وم عل���ي تق���ه السيأس���ة لعمل���ورة نظري���رورة بل���ي ض���أ يعن���و م��auto(وه
réflexion (م���ي للتنظي�داء السيأس

 
�وير ال��أت. وتط��ل التنأقض��ب لمجم��و تركي��ي ه��د المأركس��ي التقلي��ة ف��ل الظرفي�إن تحلي
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�كأل�ش
 
�دد ال��ي المتع��راع الطبق��ن خلل الص��هأ م��ن نفس��بر ع��أ، تع��ن تطوره��ة م��ي لحظ��ة، ف��كيلة اجتمأعي��ي تش��ة ف�الفعلي

. بين الطبقأت الجتمأعية) اقتصأدي، سيأسي، إيديولوجي، ثقأفي(
.يكون هذا التحليل في خدمة العمل السيأسي
�ي��ل السيأس��روع التحلي��ل مش��ق3وكمأ سنرى فش��ي تحقي��ديمقراطي ف��ج ال��أني للنه��وطني الث��ؤتمر ال��ى الم��دم إل� المق

.ذلك
2-  

 
�أ���يرورات الثلث"خط���ة الس���ة" نظري��عله منظوم

 
�يرورات ا���ن الس���ت م���د جعل���أنكرونية ق���أ الس���ي نظرته���أ ف��نه

 
ا

�ة ��ة المتبأدل�ثيرات الخأرجي
 
�أ��ى الت��ط عل��دهأ فق�كي

 
�ة تأ��ن ثم��ة، وم��روط الملموس��يأت والش��ي الخصوص��دة تلغ��ترابط(واح�،)ال

حأدية الجأنب
 
.وهي نظرة ميكأنيكية وا

�ذي��أو، وال��ر المتس��ور الغي��أنون التط�ثر بق
 
�أ��تمر ول تت��ط مس��ي خ��ور ف��ة، تتط��ك النظري��ب تل��يرورات حس�إن الس

�ن مهم�ة إل�ى. يعني وجود لحظة انقطأع في هذا التطور��رى وم�خ
 
و م�ن ف�ترة إل�ى ا

 
�رى ا�خ

 
�أل م�ن لحظ�ة إل�ى ا��ي النتق�ممأ يعن

خرى
 
�تمرارية. ا��وقت الس��س ال��ي نف�إن علقة السيرورات هي علقة تنأقض، وشمولية التنأقض المشخص للوحدة تعني ف

�أع�����أن. والنقط�����أن وزم�����ي مك�����يرورات الثلث، ف�����ة الس�����هأ نظري�����تي تلخص�����وطني، ال�����رر ال�����أم التح�����ق مه�����ك تنطل����دون ذل
�ن. إن التقأطع بين السيرورات قأئم. سوسيوتأريخي متصل ومتجأنس�ولكن هذا ل يمنع من التمييز بين السيرورات، وم

�داء�ع
 
�دقأء وال�ص

 
�ن ال��ل، بي��ترات والمراح��ن الف��ل بي��ط الفأص��د الخ��ة، وتحدي��أت المختلف��ن التنأقض��ز بي��ذلك التميي��ة ك�ثم

ية استراتيجية
 
.الضروري ل
 يدرك لمأذا ترفض  -3

 
ن قأرئ الورقة قد بدا

 
�يرورات الثلث"ل شك ا��ى" نظرية الس�ول

 
�يرورة ال��ة الس�ولوي

 
�رار بأ�الق

�رر ال�وطني ال�دمقراطي والش�تراكي يجعل�ه ي�درك. بشكل عأم��روع التح��ة ال�تي تق�دمهأ لمش�س�س النظري
 
ولكن التمعن في ال

�زب ��رة الح��ول بفك��ض القب��م ترف�ك�ثر ل
 
�ة(ا��ة العأمل��زب الطبق��م )ح��ف تفه��ة"، وكي��تقل للطبق��ي المس��م السيأس��يغة التنظي�ص

". العأملة
داة السيأسية"وللتذكير ظل العديد من المنأضلين يستعملون صيغة 

 
�دهأ خلل" للطبقة العأملة"ال��م نق��تي ت�ال

ول
 
�وطني ال��ؤتمر ال��داد للم��ض. الع��بث برف��ذا التش��أذا ه��ر لم��ه يظه�ن

 
�و ا��ي ه��ل االسيأس��دمهأ التحلي��نة يق��ن حس��أن م�وإذا ك

صيغة الحزب؟
�تراكية��ل الش��ول فش��ع ح�رب

 
سئلة ا

 
وإذا وضعنأ جأنبأ مجموعة من العموميأت حول الشتراكية، وبألستنأد إلى ا

�ي��ل السيأس��روع التحلي��ب مش��ة احس�جوب
 
�أ ا��ي طيأته��ل ف��تراكية- تحم��ن اش��ل م��يرورات الثلث تنه��ة الس��نجد نظري�، س

�أ غي�ر دولني�ة، ول تق�وم عل�ى ح�زب طليع�ي يمتل�ك المعرف�ة �نه
 
�أرات ... تقول عنه�أ ا��ن الختي�نظ�ر(وتش�كك ف�ي مجموع�ة م

 
ا

�ع�رب
 
�ئلة ال�س

 
�أ) ال��أ عنه��دم جواب��أبقة. ول تق��رة س��ي فق��واب ف��أن الج��أء. وإن ك��ي بن��ة ف�ي دور للدول

 
�ن ا��ن ع��ي معل��أك تخل�هن

خر ل حأجة لنأ به
آ
ن الحزب الذي يمتلك المعرفة هو ال

 
.الشتراكية، كمأ ا

�ة ��ة العأمل��ة الطبق��ي دول��ة ه�ن الدول
 
�درك ا�ن ي

 
�أرئ ا��ى الق��أ(وعل��ة البروليتأري��ة) دك�تأتوري��زب الطبق��و ح��زب ه�والح

�ة��ل. العأمل��م اول نقب��أ نتفه��أته- وإذا كن��ية ه��دى مأركس��ن م��أءل ع��أ نتس��ة، فإنن��يرورات الثلث للينيني��ة الس��ض نظري�رف
النظرية؟

3  �".الوضع السيأسي الراهن ومهأمنأ"التحليل السيأسي نعني به التحليل المتضمن في مشروع وثيقة حول 
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ص�حأب ه�أته النظري�ة،
 
ث�ره الك�بير عل�ى الخ�وف ال�ذي ينت�أب ا

 
�أرب الش�تراكية، ول ش�ك، ا��قوط التج�لق�د ك�أن لس

�أهيم وض�بطهأ��د المف�م�ر إل�ى تحدي
 
�ب م�ن. كلمأ دع�أ ال�م�ر غري

 
م�ور إل�ى ه�ذا الح�د م�ن الس�طحية، ف�إنه ل

 
�ل ال�ن تص

 
�ن ا�ولك

نهم مأركسيون
 
.قبل منأضلين مأ لبثوا يكررون ا

�ة��ر بطوبأوي��أرت تبش��لة وص��دانهأ للبوص��ة فق��ت نتيج��ري ملف��راغ نظ��ي ف��يرورات الثلث ف��ة الس��قطت نظري��د س�لق
.فوضوية

�ة -4��يرورات الثلث مجموع�سس النظرية للمشروع الشتراكي، ارتجلت نظرية الس
 
بعد الخفأق في تحديدهأ لل

سس لمشروع تحررهأ الوطني والديمقراطي
 
.من العنأصر المتنأفرة لعطأء ا

ن يبحث عنهأ ف�ي مجموع�ة م�ن الفق�رات 
 
�أل(وعلى القأرئ ا�مرحل�ة التح�رر ال�وطني وال�دمقراطي، نق�د مفه�وم النتق

�دمقراطي���أ ال���دمقراطي، اختيأرن���ي). ال���ل السيأس���ة التحلي���ن وثيق���زء م���ى الج���ود إل��ن يع
 
�أرئ ا���ى الق���ورة، عل���ل الص��ولتك�تم

�ة��ى وثيق��أفة إل��ي إض��ل السيأس��وطني للتحلي��يأق ال��ذلك الس��مألية، وك�س
 
�ة للرا��وى المنأهض��ألمي والق��أم الع��أص بألنظ�الخ

".البرنأمج العأم للتغيير الديمقراطي الجذري"
�أ ��مألية ومهأمه�س

 
�ة للرا��أت المنأهض��عية الحرك��ي وض��ل السيأس��ة التحلي��أول وثيق��د تن��رر(عن��أت التح��منهأ حرك�وض

�وطني���أت)ال���أته الحرك����ي له����وي طبق����د بني���ي تحدي
 
�أ ا����أب عنه���أ. ، غ����تنتأج طبيعته����ة لس���ة إمكأني��ي

 
�وفر ا����دم ت���ة ع���ن ثم���وم

�رر ال�وطني(ومض�مونهأ ��ة العأمل�ة وحرك�ة التح��أت). خأص�ة بألنس�بة لحرك�ة الطبق��أج التنأقض��داه عن�د إدم��ط م��غ الخل��د بل�وق
سمألية

 
.المأبين إمبريأليأت ضمن الحركأت المنأهضة للرا

�دتهأ��أء وح��أدة بن��ي إع��أ، وه��ة عألمي��ة العأمل��ة الطبق��بة لحرك��ة بألنس��ة المركزي��أ للمهم��ل مغيب��أء التحلي��ذلك ج�ول
�أ الثوري�ة�حزابه

 
�ورات الجدي�دة وتحليله�أ،. بأرتبأط مع إعأدة بنأء ا��د التط��أ، ورص�وذل�ك م�ن خلل اس�تيعأب دروس تجأربه

.بأرتبأط مع إعأدة بنأء النظرية الثورية المأركسية اللينينية
�ديهأ��دم ل��وض وانع�وعند تنأولهأ لحركأت التحرر الوطني، انعكست لديهأ تلك البنية التحليلية فسقطت في الغم

مم�ي ) عألميأ(تصور للعلقة مع حركة الطبقة العأملة 
 
�عأر ال��دهأ الش��عوبه"ككل، العلقة التي يجس��أ ش��ألم وي��أل الع�يأعم

".المضطهدة اتحدوا
�وانب غأمض�ة��ه ج��أ وتلف��أ وعأئم��يأق ال�وطني ه�و ك�ذلك مرتبك��ل الس�تي تحلي

 
�أ�ن ي

 
�روع. ول غرو ا��ل المش��أء تحلي�فج

�ديمقراطي����ج ال����أبقة للنه����ل الس����تى التحألي����توى ح����ألمغرب دون مس����ية ب����ة والسيأس����وى الجتمأعي����ع الق����ي وتوزي���.المخزن
�ة ��ب الوثيق��ي ا حس��روع المخزن��ع فئت- فألمش�وس

 
�أ ا��أئدة، ومعه��ة الس��ة الطبقي��ل الك�تل��ريحة داخ��ذلك ش��ه ك��أني من�تع

. البورجوازية المتوسطة
�دا��ة تحدي��أت المخزني��ة المأفي��ي خدم��و ف��تبداد ه��ة. والس��ي علق��ي ه��أم المخزن��ة بألنظ��ة الدمقراطي��ة الك�تل�وعلق

ول للثأنية وإقنأعهأ بشعأراته وهي نفس العلقة الحأكمة لعلقة النظ�أم بألحرك�ة النقأبي�ة 
 
�ت(اختراق ال�خ�رى اقتنع

 
ه�ي ال

�ل ��ر التحلي��ؤمنين ش��ى ا الم��عأراته وك�ف��دني !) بش��ع الم��ة المجتم��وة(وحرك��تراق ورش��در). اخ�ص
 
�د ا��خ ق�ن التأري

 
�م ا�ه

 
وال

.ومشروعهأ السيأسي" الك�تلة الديمقراطية"حكمه على 
�روع��ة المش��ة نهأي��ن بداي��ة ع��ه الوثيق��م في��ت تتكل��ي وق��ل ف��ن التحلي��ة م��به مغيب��ي ش��ة فه��ة الجمأهيري��أ الحرك�م

 
ا

عيننأ
 
مأم ا

 
ن ا

آ
ن تتطرق للمشروع النيومخزني الذي يتطور ال

 
وبألضأفة إلى هذا وذاك هنأك إشأرات إلى. المخزني، دون ا
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�أئدة ا��ة الس�ن فئت من داخل الك�تلة الطبقي
 
البديل، ول إشأرة لطبيعة القوى الجتمأعية التي يرتكز إليهأ، خصوصأ وا

خرى متضررة سيأسيأ واقتصأديأ من المشروع المخزني- حسب مشروع التحليل السيأسي 
 
.هي ال

ي مفهوم نظري واضح لحركة التحرر الوطني
 
�طى. ويغيب عن التحليل ا��أت الوس��ل للطبق��ك، ل تحلي�وبموازاة ذل

�ة(���ة وطني���مأة بورجوازي���ية ) المس���ة والسيأس���أدية واليديولوجي���أعهأ القتص��وض
 
�أ(وا���أ ومتغيراته���ك). ثوابته���ى ذل���ف إل��ض

 
ا

�ة ���ة الجمأهيري���ب الحرك���أت (تغيي���ألت والنتفأض���م النض���أدحون رغ���ون الك���أل والفلح���ر...). العم��خي
 
�ب ال���ذا التغيي��وه

خرى
 
وراق ال

 
.تتشأركه مع ال

�ه ���راغ ترك�ت���أك ف���ة"هن���ة الدمقراطي���رف " الك�تل���ن ط���ه م���وقت لملئ���أن ال���أرض"وح���أر المع��ي". اليس
 
�من ا���ن ض��ولك

مشروع؟
فكأر الورقة حول مجموعة من الموضوعأت 

 
:الجأبة تتطلب تركيبأ ل

.نقدهأ لمفهوم النتقأل الديمقراطي: على المستوى النظري) 1(
�أتهأ - ���مألية ولتنأقض��س

 
�ة الرا���وم الدول���ة، لمفه���دى الورق���ري، ل���د نظ���دام نق���أدي(انع���ي والقتص���أقض السيأس��تن

�أئجه ��أعي ونت��ة: والجتم��ة البورجوازي��تخراج) الدمقراطي��ة واس��ة التأبع��كيلت الجتمأعي��ك بألتش��ة ذل��أم ومقأرن��ق ع�كمنطل
.القوانين العأمة لهأته التشكيلت

�دمتهأ- �راد دراسة المستجدات، وفي مق
 
همية هذا النقد النظري ذات راهنية قصوى لليسأر الثوري، إن هو ا

 
إن ا

�ي ���مون الرجع���ى والمض���ة"إدراك المعن���ة النيوليبرالي��ي" (للدمقراطي
 
�ة ا���ة القومي���ك الدول���ى تفكي���ة إل���ديولوجيتهأ الداعي��وإي

والتعأمل مع الش�عوب كطوائ�ف، كإثني�أت،") العألم الثألث"العودة إلى مأ قبل الدولة القومية خأصة بألنسبة لشعوب 
�ن��واع م�ن

 
�ألث ا���ألم الث��ذلك للع��وق ك��ة تس��ة النيوليبرالي��أته الدمقراطي��يأق ه��ي س��وق وف��ع الس��ة م��ي علق��أ ف��ديأنأت كله�ك

ي  L I Dكألديمقراطية المسمأة " الديمقراطيأت"
 
مريكية Less Intensive Democracyا

 
.والتي تسوقهأ مراكز القرار ال

�ة- �ممي
 
�ة ال��ة نظ�ر السيأس��ة م�ن وجه��ة التأريخي��ة المرحل��تيعأب طبيع��روريأ لس�كي�د ه�ذا الط�رح يبق�ى ض

 
إن. إن تأ

�ل ���ج
 
�ن ا���أل م���ة"النض����تراتيجي " الدمقراطي���دعأئي والس����رح ال���أرض والط����عبية"ل يتع���ة الش���و " للديمقراطي

 
�ة"ا���لديمقراطي

".للديمقراطية البرجوازية"كبديل " الديمقراطية الشتراكية"و" للديمقراطية المخزنية"كبديل استراتيجي " الجديدة
�د - ��واء لنق��ة س��س نظري�س

 
�ة ا�ي

 
�ة ل��دت الوثيق�عله، افتق

 
�أرات ا��أته العتب��ة"له��ة المخزني��مته" الديمقراطي�س

 
�أ ا�و م

 
ا

�طى"���أت الوس���وطني للطبق���روع ال���داخل ". المش���ن ال���د م��ي نق
 
�أب ا���ة"فغ���ة المخزني���ن" للبني���برادور والملكي���ة الكوم��لدول

�ة��ة التأبع��ة المغربي��كيلة الجتمأعي��ع التش��أ م��ي علقته��ة ف��أت المخزني��أر والمأفي��أريين الكب��ى. العق��ق عل��ر ينطب�م
 
�س ال�ونف

وهأم الطبقأت الوسطى بألنسبة لمأ تسميه الديمقراطية، والنتقأل الديمقراطي
 
حلم وا

 
...ا

�أري ��أرن والمعي��ج المق��ي بألمنه��ج المأركس��ويض المنه��أ) (normatif(إن تع��تفأدة منهم��ة الس�همي
 
�ى ا�) عل

 
ل يمل

.الفراغ النظري الذي تعأني منه الوثيقة
حسب الوثيقة، وبتحديداتهأ الدستورية، النموذج المتوخى هو الديمقراطية السيأسية، والنظأم المنأسب هو- 

�ة. نظأم دمقراطي دون تحديد للشكل��عأف البني��دون إض��وفر ب��ن يت��ذي ل�وشرط تحقيق ذلك هو وجود منأخ دمقراطي، ال
.المخزنية، وعزل المأفيأت المخزنية ودمقرطة الدولة
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ول الذي يطرح نفسه حتمأ هو 
 
�رر: والسؤال ال��أز مه�أم التح��أه إنج�قص�ى م�أ يتوخ

 
�ة السيأس�ية ه�ي ا�ه�ل الدمقراطي

�و ���أني فه���ؤال الث���أ الس��م
 
�ديمقراطي؟ ا���وطني ال���أته: ال���ون ه���أ تك���أب م���ة اليج���ي حأل���أ؟ وف���ى تأك�تيكي���رح يبق���ذا الط���ل ه��ه

السترايجية؟
سأليب النضأل والنموذج :  على المستوى السياسي) 2(

 
:الشعأرات وا

�ة التحلي�ل السيأس�ي- �عله، ليزيدنأ شعأر المرحلة المقدم من طرف وثيق
 
سئلة ا

 
جوبة لل

 
في سيأق البحث عن ا

�تراكي(��ق الش�ف
 
�دمقراطي ذي ال��أء ال��وطني والبن��رر ال��أ) قيأدة حأزمة لنضأل التح��ة. إل غموض��يح طبيع��م توض��م يت��ث ل�بحي

م
 
�ة؟ ا��ة العأمل��أ الطبق�هي جبهة طبقية شعبية تقوده

 
خرى ا

 
نهأ تأك�تيكية؟ وبلغة ا

 
هي قيأدة استراتيجية ام ا

 
هأته القيأدة، ا

�ترة��عأر الف�ن ش
 
�ة وا��ي خأص��ألف سيأس��ق بتح�مر يتعل

 
ن ال

 
و تحألف سيأسي لقوى سيأسية؟ ونعتقد ا

 
نهأ تحألف تأك�تيكي ا

 
ا

.حسب الوثيقة" عزل المأفيأ المخزنية"سيأسيأ هو 
�أته���واء ه���ت ل���وي تح��وستنض

 
�تقود ا���تي س���ية ال���ة والسيأس���وى الجتمأعي���ة الق���ود لطبيع���ألتين ل وج���ي كل الح��وف

�أئدة،"عزل المأفيأت المخزنية"إن شعأر . القيأدة الحأزمة��ة االس��ة الطبقي�، بألستنأد إلى تحليل الوثيقة لتنأقضأت الك�تل
�م الفئت ��د يه��ررة"ق��ة" المتض��أت المخزني��زن والمأفي��تبداد المخ��ن اس��ة . م��ة السيأس��ة"وبلغ��أدة الحأزم��ون إل" القي��ن تك�ل

عله
 
�طرنأهأ ا��تي س��أني ال��دى المع��ة بإح��أئدة. جبه��ة الس��ة الطبقي��ن الك�تل��ررة م��م الفئت المتض��ة ستنض�ي جبه

 
�ل. فل�وه

؟"عزل المأفيأت المخزنية"ستتم تعبئة الجمأهير بشعأر سيأسي واحد وإن كأن هو 
�أد��أ، نك��ة ببلدن��أت الحقيقي��س للتنأقض�ي تلم

 
�أب ا��أ، وغي��وطني ببلدن��رر ال��حة للتح��ة واض��ة نظري��دام رؤي�ولنع

�ررة��أت الوس�طى والفئت المتض��ة الص�غيرة والطبق��أقض البورجوازي��ل تن��رر ال�وطني ل يعن�ي س�وى ح��روع التح�ن مش
 
نجزم ا

�ة��أت المخزني��ع المأفي��أئدة م��ة الس��ة الطبقي��ن الك�تل��عأر . م��ة لش��ي الوثيق��أ تبن��د طرحن��أ يؤك��ة"ومم��ة الدول��عأر". دمقرط�إن ش
�ة" دمقرطة الدولة"��عأر . له تأريخ مع الحركة المأركسية اللينينية المغربي�ن ش

 
�أ ا��ة"كم��أت المخزني��زل المأفي��مون" ع�بألمض

�عأر ��و ش��دته وه��د انتق��أم ق�م
 
�ى ال��ة إل��أنت منظم��ر ك�خ

آ
�عأر ا��ذكرنأ بش��ي ي��ل السيأس��ة التحلي��دمه وثيق��ذي تق��واة"ال��زل الن�ع

�ية��ية". الفأش�سأس
 
�وانين ال��ى الق��ز عل��دون القف��وس، وب��ل ملم��ن تحلي��ق، وع��مون دقي��رح بمض�ن تط

 
�ب ا��عأرات يج�إن الش

�ة. التي تحكم التشكيلت الجتمأعية التأبعة�نهأ بنيويأ معأدي
 
فعزل المأفيأت المخزنية لن يغير طبيعة الدولة المخزنية ل

�ة����ة ودك�تأتوري����ق. للدمقراطي����ن يحق����ي ل����ألف سيأس����أئدة بتح����ة الس����ة الطبقي����ن الك�تل����ررة م����أق الفئت المتض����م التح���ووه
.الديمقراطية

�ة. إن الدولة المخزنية هي التعبير السيأسي عن مصألح الك�تلة الطبقية السأئدة في شموليتهأ��أهله الوثيق�ومأ تتج
سمأل الكمبرادوري الحتكأري 

 
...هو طبيعة الشريحة المهيمنة داخل الك�تلة الطبقية السأئدة، ولعلهأ شريحة الرا

فق الشتراكي، حسب وثيقة التحليل السيأسي، تقوم- 
 
إن استراتيجية التحرر الوطني والبنأء الدمقراطي ذي ال

�أهيري��ديمقراطي الجم��أل ال��لوب النض�س
 
�و ا��ي ه��لوب رئيس�س

 
�ج ا��ى نه��وطني ذات. عل��رر ال��تراتيجية التح�ن اس

 
�ك ا��ي ذل�ويعن

�ة ��لمية"طبيع��أ". س��ة نجأحه��ى إمكأني��ة عل��د الوثيق��أ. وتؤك��أته ولكنن��ى خلفي��ل الطلع عل��رح ب��ذا الط��ة ه��أ منأقش��د هن�ل نري
�ة فل�م نج�دهأ��أر وراءه. بحثنأ في الوثيقة عن ه�أته الظ�روف الؤاتي��ض وك�ل اختي��خ طوي�ل وعري�مأمن�أ تأري

 
�أل، ا�وعل�ى ك�ل ح

!اختيأر 
س�لوب

 
ق�ل ال

 
�أ سترش�حه ليص�بح عل�ى ال�نه

 
�أل البرلم�أني فق�د ت�م تن�أوله بص�يغ مبهم�ة نعتق�د ا�سلوب النض

 
مأ عن ا

 
ا
�أنوي����ن. الث

 
�ل ا�����د تجأه�����ته، ق�����ة لمنأقش�����س النظري����س

 
�يأ ال�����وع، متنأس�����أقش الموض�����و ين�����تى وه�����رح، ح�����ذا الط�����ل ه����ولع
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�ن ��زون بي��ك، يمي��أيأ التأك�تي��ي قض��يين، ف��ة"المأركس��ة الثوري��لحية"و " البرلمأني��ة الص��ن". البرلمأني��ر ع��ض النظ��ذا بغ�وه
و المقأطعة وللحديث بقية

 
سلوب المشأركة ا

 
.ا

�د��أ، فق��دى به��أذج يقت��ه نم��ون ل�ن تك
 
�تحق ا��ديمقراطي يس���أء ال��وطني والبن��رر ال���روع التح�ن مش

 
�ر، ول�خي

 
�ي ال�وف

�ديمقراطي " (ح�زب ا"وجدتهأ وثيقة التحليل السيأس�ي ف�ي ��رري وال��ن النض�أل التح�ي(والنم�وذج الص�يني !!) الجم�ع بي
 
ا

سمألية بحكم 
 
").شيوعي"را

�ن��أل م��ران والنض��ودان وإي�ن ل يتعجب عندمأ تدعوه الوثيقة إلى مسأندة الس
 
مل في ذلك وعليه ا

 
ن يتأ

 
وللقأرئ ا

�ألم ��ل ع�ج
 
�أب"ا�قط

 
�دد ال��ة" (متع��أب المبريألي�قط

 
�دد ال�ي متع

 
�ى). ا��ية عل��ة السيأس��وفر الوثيق��دم ت��ة لع��ة حتمي��ك نتيج�وتل

�م���تي تحك���ية ال��سأس
 
�وانين ال���ن الق���ة م���أ لمجموع���ع تغييبه���ة م���ألي، خأص���أ الح���ي طوره���ة، ف���مألية المعولم��س

 
�ل للرا��تحلي

�ة���أنون القيم���ع ق���أريخي م���ر الت���رد والغي���أ المج���مألية، ولتعأمله��س
 
�أو للرا���ر المتس���ور الغي���أنون التط���أ، ك�ق���أل. تطوره��فل مج

مريكأ اللتينية إضأفة إلى موقع
 
مريكية ول تطورات ا

 
زمة الحألية للمبريألية ال

 
وربأ، ول ال

 
لدراك التحولت التي تعرفهأ ا

�ة الراهن�ة�س�مألية ف�ي المرحل
 
�أم للرا��تطيع. الصين والهند وروسيأ، إن لم يدرك اتجأه التطور الع��ذا الدراك، فل نس�دون ه
ممية ول تحديد مضمون التحرر الوطني

 
وهأم. استيعأب مهأمنأ ال

 
مأ ادعأء تجديد الشتراكية فيصبح من قبيل ال

 
.ا

II - بين التنظيم والعمل الجماهيري " السيرورات الثلث"نظرية:

�ه"إن ���ول إلي���بيل الوص���ي س���ل ف���دف والعم���ن اله���ة، بي���ة والممأرس���ن النظري���ط بي���كل التوس���و ش���م ه��"التنظي
"ل يمكن فصل المسأئل السيأسية ميكأنيكيأ عن مسأئل التنظيم"وعند لينين ). لوكأش(

�ق ��أ عم�دركن
 
�د ا��تراكية"لق��ة الش��يرورات الثلث" نظري��ة الس��ورهأ نظري��أ تتص��أ. كم��بينت لن��ل ت��ن خلل التحلي�وم

�رر ال�وطني والبن�أء ال�دمقراطي��تراتيجيتهأ للتح�كذلك الممأرس�ة السيأس�ية ال�تي ت�دعو إليه�أ، م�ن خلل ق�راءة مش�روعهأ واس
�ة��ة المرحل��ل الجم�أهيري. كمأ تحددهأ طبيع��م والعم��أ للتنظي��ن خلل نظرته��ه م��ور الوص�ول إلي��ف تتص��رى كي�ن ن

 
�أ ا�.وعلين

ولى والثأنية
 
�ميه. إن موضوعأتهأ حول التنظيم والعمل الجمأهيري ذات صلة بألسيرورتين ال��أ تس�وفي الحقيقة ل تمثل م

ي حقل الصراع الطبقي حيث تعتمل التنأقضأت الطبقية المختلفة
 
ولى والثألثة ا

 
.السيرورة الثأنية سوى ميدان التقأء ال

�أتهأ ��د تنأقض�ح
 
�ذا ا��ة ا وه��ى والثأني�ول

 
�يرورة ال��ن الس��ل بي��ى الفص��ة عل��ذكورة القأئم��أ الم��ن نظريتن��ي- ولك��قط ف�تس

�ن السيأس�ي والجتم�أعي��ل بي��ة التنظيمي�ة والورق�ة ح�ول العم�ل الجم�أهيري م�ن. منزل�ق الفص��ل ك�ل م�ن الورق�ول�ذلك تنه
م"

 
�ة ال����يرورات الثلث " النظري�����ن الس�����تزامن بي�����ترابط وال�����ى ال����ة عل����يرورة (القأئم�����أ الس����يرورة  1هن�����ي) 2والس���فألسيأس

�أن، ��أران مختلف��أهيري مس��تقلن-والجم��ألطبع مس��س إل- وب��دعم لي��أدلن ال��أن ويتب��أن ويتقأطع��أهيري. يلتقي��ل الجم�العم
�ل�ج

 
�ن ا��أل م��يرورة النض��من س��أملن ض��داخلن وتتك��أن تت��أ حلقت��أهيري هم��ل الجم��ة العم��ب وثيق��ي حس��ل السيأس�والعم

.التغيير الدمقراطي الجذري
�أطة��أ ببس�نه

 
�ة السيأس�ي تظ�ل بني�ة التفكي�ر ه�أته قأئم�ة ف�ي ك�ل ش�ئ ل�ولوي

 
ففي كل الحألت حتى عند العتراف بأ

�ن��ل السيأس�ي والعم�ل الجم�أهيري، بي��ن العم��أهير، بي��م والجم��ن التنظي�قأئمة على الفصل بين السيأسة والجم�أهير، بي
طر السيأسية والمنأضلين الجمأهيريين

 
.ال
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ولى تؤكد عل�ى 
 
ن السيرورة ال

 
�أدحين"ول��ة وعم�وم الك��تقل للطبق�ة العأمل��أء التنظي�م السيأس�ي المس��د" بن�ك�أن لب

مر الذي يستعصي على الفهم
 
�ت. من توضيح هذا ال�ول، فعموم�أ ظل

 
�ود إل�ى الم�ؤتمر ال�وطني ال��يغة تع�ن ه�أته الص

 
ورغم ا

�يغة ��ي ص��أرا ه�ك�ثر انتش
 
�يغة ال��أدحين"الص��وم الك��ة وعم��ة العأمل��ية للطبق�داة السيأس

 
�ي". ال��ى ه�ول

 
�يغة ال�ن الص

 
�ح ا�وواض

داة السيأسية ودعأة الحزب
 
�بح. صيغة توفيقية بين دعأة ال�ص

 
�ع، وا�رض الواق

 
�ى ا��ل عل��د فش��ل ق��ق المرتج�لكن هذا التوفي

ولى
 
فكأن. لزمأ تحت ضغط الواقع القيأم بعرض نظري للتصور السيأسي والتنظيمي للصيغة التي جأءت بهأ السيرورة ال

ن تقوم بذلك
 
.على ورقة المقرر التنظيمي ا

�ة" - مشروع المقرر التنظيمي"ل يتنأقض الطرح الستراتيجي العأم لمفهوم التنظيم ا حسب �سس النظري
 
مع ال

�دمهأ التحلي�ل السيأس�ي��ن ذل�ك. للش�تراكية ال�تي يق��ي دون العلن ع��ض الط�رح اللينين��ور ف�ي ج�وهره يرف��ن. وه�و تص�ولك
�أح��أرب، دون الفص��دة تج��ب لع��ي تركي��م ه��ي التنظي��أ ف�ن نظريته

 
�ن ا��أك�تيكي، لتعل��توى ت��ى مس��أش إل��ول النق��ة تح�الورق

�م تركيب�ه م�ن خلله�أ��م المنش�ود س�يكون تنظيم�أ ش�به جم�أهيري . عنه�أ، ودون إعط�أء م�أ ت�انظ�ر الورق�ة الم�أ( وه�ذا التنظي
�يرية���ة التحض���ى اللجن���ة إل���ى المقدم��ول

 
�ة ال���ة التنظيمي���روع الورق���أ مش���ي به���رة ونعن��خي

 
�ل ال���هأ) قب���حة لرفض���أرة واض���ي إش��ف

�ي���ي اللينين���م الطليع���ن. التنظي���أء بي���أن اللتق���ة، مك���أت الذاتي���ى التنظيم���د عل���ة تعتم���ب الورق���يغة حس���أته الص��ن ه
 
�أ ا��كم

�أن���ذان يتقأطع���أعي الل���ي والجتم���أرين السيأس���ع. المس���تقطأب طلئ���دة لس���يغة الجدي���تعمألهأ الص���ر اس��م
 
�ي ال���ر ف��ول يغي

�أت���ع المنظم���تقطأب طلئ���ى اس���وم عل���أنت تق���تي ك���ى ال��ول
 
�يغة ال���دل الص���ة ب���أت الجمأهيري���أدحين للمنظم���أل والك��العم

.الجمأهيرية
�ع س�نوات�رب

 
قص�أهأ ا

 
�بين ل�ديهأ. ودعت الورقة إلى بنأء هذا التنظيم التأك�تيكي في م�دة ا�وم�ن تحليله�أ السيأس�ي ت

�تراتيجي���م الس���ه التنظي���و نفس���بح ه���أك�تيكي ليص���أبع ت���ن ط���ل م���ج ينتق���بح بألتدري��ص
 
�ذي ا���م، ال���ذا التنظي���ل ه���رورة مث��ض

�ود���م. المنش���ذا التنظي���ل ه���ى مث���دعو إل���تراكية ت���ة والش���ن الديمقراطي���ل بي��دق فألفص
 
�يغة ا���داف. وبص��ه

 
�ق ا���ن تتحق��وحي

ن هذا التنظيم التأك�تيكي. المرحلة قد يصبح ممكنأ الكلم عن التنظيم بألمعنى الستراتيجي
 
لكن البنأء النظري يوحي بأ

.هو الصيغة النهأئية ليس إل
�أت ال�تي�ي نظري�ة ف�ي التنظي�م، وبألترميم

 
�ة ب�ألملموس، برفض�هأ ل�وهكذا دون الدخول في التفأصيل تعبر الورق

ن يحألفهأ التوفيق 
 
ن يحألفهأ ول يمكن ا

 
...تقوم بهأ، عن نظرية تجريبية للتنظيم تحأول النتقأء من هنأ وهنأك دون ا

�دت ��أهيري"وحص��ل الجم��ة العم��روع ورق��ة" مش��ذر، متجأنس��وم التج��ة لمفه��أءت مغيب��أبقة، فج��أء الس�خط
 
�ل ال�ك

�أ ��ة له�سس
 
�ة، ممأ��ة الجمأهيري��أ للحرك��ي نظرته��ة(ف��أرات الجمأهيري��أرج الط��ة خ��ة جمأهيري��د) ل حرك��ى تحدي��أدرة عل��ر ق�غي

�ة��أرات الجمأهيري��ألب الط��ي مط��أ ف��ة مطألبه��ية ومختزل��مأتهأ الرئيس�ي. س
 
�ع ل��أهيري فل تخض��أل الجم��أت النض��أ واجه�م

 
ا

�أ انطلق�أ م�ن تحدي�د طبق�ي، يس�تمد مض�مونه م�ن تحلي�ل المرحل�ة وطني�أ، قومي�أ،��أ وعلقأته�طير منهج�ي، يح�دد بنيأته
 
تأ

مميأ
 
.وا

"مشروع ورقة حول الوضع السياسي ومهامنا"قراءة نقدية في  : 1الجزء 

I  -العام والخاص
سمالية العالمية - 1

أ
:الرا
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-
أ
:التحليل المقدم - ا

�أنون - ��ى ق��ل عل��أد التحلي��ح"اعتم���دل الرب��ولي لمع��أض المي��ي" "النخف�سأس
 
�أنون ا��أرج" ك�ق���رد وخ��د ومج��و وحي

.السيأق التأريخي ومراحله
�ل- �ثأر هذا القأنون مدمجة في الجزء الخأص بهذا التحلي

آ
السيأسأت الجتمأعية والقتصأدية المطبقة لمواجهة ا

سمألية
 
.ك�قوانين موضوعية للرا

طراف(النظأم العألمي يتشكل من تشكيلتين - 
 
) :مركز ا ا

.تشكيلت المركز تقوم على تراتبية• 
طراف تقوم على تراتبية كذلك• 

 
.تشكيلت ال
)المبريألية= نظأم عألمي مندمج (خأرجأنية ل تحكمهأ علقأت موضوعية : العلقة بينهمأ 

سمألية العألمية - 
 
 :فيمأ يخص التطورات الرئيسية للرا

�أت��عف الحرك�وض
 
�لت ا��ي فش��أ ف��أ ويختزله��مألية عألمي�س

 
�يطرة الرا��أعدة للس��ل المس��ى العوام��زء إل��ذا الج��رق ه�يتط

.المنأهضة للنظأم
ولين من التحليل

 
فكأر الواردة في الجزئين ال

 
هم ال

 
فمأ هي السمأت المميزة لهذا التحليل ؟. تلكم هي ا

:افتقاد التماسك النظري- ب -
سبأب

 
:ال
سأسي يحكم النظأم العألمي " : المعولم"تجأهل قأنون القيمة • 

 
).تحوله عألميأ(قأنون ا

�ة • ��ة تأريخي��ر ذو قيم�خ
آ
�أنون ا��ل ق��أو: "تجأه��ر المتس��ور الغي��أنون التط��أئجه " ق��مألية ونت�س

 
�أم: للرا��ة النظ�تقأطبي

.وتنأقضأت قطبيه
�أت• ���ت علق���ة، وليس���ع والتبعي���دمأج والتوس���أت الن���أ علق���ألمي تحكمه���أم الع���كيلت النظ��ن تش

 
�دم إدراك ا��ع

�رد(خأرجأنية ��كل مج�سمألي بش
 
سس التحليل المقدم المعتمد على نمط النتأج الرا

 
�ذلك. هذا الطرح هو نتيجة حتمية ل�ل

نهأ غير خأضعة لقوانين موضوعية تحكمهأ
 
.تظهر علقأت التراتبية كمأ لو ا

روبيو مركزية للمأركسية تعيد إنتأج النظرة الشتراكية الديمقراطية لقأنون القيمة= 
 
.السقوط في نظرة ا

�أنون• ���ثير ق
 
�أ����ح ت����ة لكب����أدية المطبق����ة والقتص����أت الجتمأعي����أر السيأس����د اعتب����ي عن����م العلم����ن الفه����روج ع���الخ

سمألية
 
.النخفأض الميولي لمعدل الربح قوانين موضوعية للرا

�يطرة• ��ى الس��أعدة عل��ل مس��ن عوام��ط كلم ع��أك فق��ل هن��أ، ب��أم حألي��ية للنظ��ورات الرئيس��د التط��ود لرص�ل وج
.عألميأ

�ة ��ية : النتيج��ة مأركس��دام منهجي��أته لنع��ألي وتنأقض��مألية الح�س
 
�ور الرا��م تط��ري لفه��أس نظ�س

 
�ود ل��رورة: ل وج�ض

سمألية 
 
سمألي(الربط بين التحليل النظري العأم للرا

 
�مألية) تحليل نمط النتأج الرا�س

 
�م الرا��تي تحك��وانين ال�واستقصأء الق

�ع �وس
 
�ل ا��ل حق��عهأ داخ��ألمي، ووض��أم ع��ة(كنظ��ة التأريخي��ل المأدي��عيد) حق��ى الص��ة عل��راعأت الطبقي��ة للص��أء القيم�وإعط

 .العألمي
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�ي ��رح اللينين��زة الط��ألي: مي��أم المبري��ل النظ��راعأت داخ��كألية الص��من إش��ة ض��ة التأريخي��أيأ المأدي��ع قض��ونه وض�ك
سمألي فقط

 
.وليس الرا

:وقد واجهت المأركسية الثورية طرحأن 
�ن. القتصأر على بلورة القوانين القتصأدية لشتغأل القتصأد العألمي:  الطرح القتصادوي) 1��م ثم�وذلك لفه

�ة ��ة المختلف��أت الجتمأعي��داخيل الطبق��ل، م��وة العم��ن ق��ح، ثم��دلت الرب��أ، مع��ة عألمي��أئع المتبأدل��د... البض��أك تحدي�هن
.موضوعأني
�أد: )السياسMMوي(الطMMرح السياسMMي ) 2��ألمي واعتم��أد الع���ة للقتص��أدية حأكم��وانين اقتص��ة ق�ي

 
�لحية ا���ض ص��رف

.وهنأ الوقوع في اللتحديد). تمفصلت الصراعأت والتحألفأت الطبقية عألميأ(خطأب سيأسي على الصعيد العألمي 
�ة ��ة التأريخي��ل المأدي��ي حق��أدية ف��ولت القتص��ع المق��ة فيض��ن اللينيني��تمد م��ي المس��رح المأركس��أ الط�م

 
�راع(ا�الص

).الطبقي

سمالية - 2-
أ
.المفاهيم والتناقضات: الحركات المناهضة للرا

�أ- �ي تحديد بنيوي طبقي لهأته الحركأت، ممأ جعلنأ غير قأدرين على استنتأج طبيعته
 
الملفت للنظر هو غيأب ا

�مونهأ��ر. ومض�م
 
�ذا ال��ة ه�همي

 
�أ بأ��أل تمأم��ر مب��ل غي�ن التحلي

 
�ك ا��بب. ذل��أت بس��ى الخلص��ة عل��ج وخيم��ذلك نتأئ��يكون ل�وس

:وبألمكأن تبيأن مكأمن ذلك . غيأب منطق داخلي، رابط بين هأته الحركأت يجعلنأ نتلمس علئ�قهأ وخصوصيأتهأ
�ة) 1��ن جه��ة م��راعأت الطبقي��وعي للص��أج موض��أ نت��ة بأعتبأره��ة العأمل��ة الطبق��ن حرك��ط بي��ي الخل��قوط ف��أك س�هن

خرى
 
.وتعبيراتهأ السيأسية المحددة تأريخيأ من جهة ا

ل وجود لتحيين التحليل على(السقوط في تحليل لتأريخي لحركأت التحرر الوطني ودور الطبقأت الوسطى ) 2
�دقيق��م والت��ن الفه��د م��دة لمزي��أت الجدي��وء المعطي��وطني،) ض��رر ال��وم التح��أ، لمفه��أ، تأريخي��دقيقأ ملموس��ذلك ت��ي ب�نعن

�ة ���ية والجتمأعي���ة، السيأس���أئمه اليديولوجي���ألي إدراك دع���ة(وبألت���أ ) الطبقي���دد عألمي���أريخي مح���يأق ت���من س���ورة(ض��الث
فق الشتراكي(ووطنيأ ) الشتراكية

 
).التحرر الوطني الديمقراطي ذو ال

قأم فرقأ واضحأ بين) 3
 
:لقد بين لينين الطريق للمأركسيين حيث ا

.الحركأت البرجوازية الديمقراطية الصلحية- 
.والحركأت الوطنية الثورية- 

ي من التمييز اللينيني
 
صله، ا

 
سأس استعأر مفهوم التحرر الوطني ا

 
.على هذا ال

س�مألية) 4
 
�ة للرا��أت المنأهض�ثيراتهأ ضمن الحرك

 
دمج التنأقضأت المأ بين المبريأليأت وتأ

 
ن التحليل ا

 
.الغريب ا

سبأب ذلك ؟
 
وقد يتسأءل المرء بحسن نية عن ا

؟ Deng xua Pengلصأحبهأ " العوالم الثلث"هل هي عودة جزئية غير واعية لنظرية 
!مجرد سؤال 

طروحة مخألفة تمأمأ للحقأئق الملموسة) 5
 
طراف سنقف على ا

 
.بألنسبة للنيوليبرالية وتطبيقأتهأ في المراكز وال
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بصدد نظرية "السيورات الثلث" ــ النطلقات و انزلقات

�وازين الق�وى ��ب م��راف حس�ط
 
�ة تطب�ق ف�ي المراك�ز وال��أت النيوليبرالي�ن السيأس

 
�ذا س�نجد ا�وه�ذا لي�س خأطئ(هك

مور كمأ يلي ) تمأمأ
 
مأم طرح لل

 
نفسنأ ا

 
مور تنقلب حين نجد ا

 
:لكن ال

قل تطبيقأ - 
 
)؟ !موازين القوى (في المراكز المتقدمة هي ا

ك�ثر تطبيقأ - 
 
طراف المتخلفة هي ا

 
)؟!موازين القوى (في ال

 
سوا

 
مور إلى ال

 
فعى تنقلب ال

 
س ال

 
ننأ ل نمسك برا

 
ط�راف داخ�ل. ول

 
�ن المرك�ز وال�م�ور بي

 
والنتيجة عملية قلب لل

سمألي العألمي
 
طراف. النظأم الرا

 
طراف إلى المركز، وتدحرجت المراكز إلى ال

 
�ري. هكذا قفزت ال� نظ

 
�أ��ي خط�وهذا سقوط ف

�ن ���ع العي���ة تفق���ل حقيق���ل التحلي���أدح، لتجأه���ه: ف���داد ل���م الع���ذي ت���برالي ال���وم النيولي���ة انطلق الهج���و نقط���ز ه��إن المرك
.وسيأسيأ واقتصأديأ...) النيوليبرالية كإيديولوجيأ مأضوية، نظرية مأ بعد الحداثة (إيديولوجيأ 
سمألية ) 6

 
:حول مهأم الحركأت المنأهضة للرا

�أته المتحكم�ة ف�ي��ل ش�مولي للنظ�أم المبري�ألي ولتنأقض�ي غي�أب تحلي
 
�أبقة، ا�تع�أني ه�أته الفق�رة م�ن العي�وب الس

�ن��وره الراه��أر تط��ه. مس��ة ل��وى المنأهض��أم الق��د مه��ي تحدي��ق ف�ن نتوف
 
�ن ا��ك ل يمك��دون ذل�ن ب

 
�ة. ل��م الستعأض��أ تت��ن هن�م

.بألعموميأت
�أتهأ����ف تنأقض����ل مختل����ن تمفص����أ م����ة، انطلق����أم المبريألي����ة لنظ����أت المنأهض����ة للحرك����ود لبني����ة ل وج���والنتيج

�مألية �س
 
�ي للرا�سأس

 
�أقض ال��ول التن��أ ح��ل(وتعبيراته��مأل ا عم�س

 
�كيلت) را��ل التش��ن داخ��ية م��أت الرئيس��ول التنأقض�وح

.الجتمأعية المحددة تأريخيأ
-
أ
:بألنسبة للمركز - ا
حزابهأ الثورية: هنأك تغييب للمهمة المركزية - 

 
.إعأدة بنأء وحدة الحركة العمألية بأرتبأط مع مهمة إعأدة بنأء ا

�ة- ��ة الثوري��أء النظري��أدة بن��ة إع�همي
 
�تراكية وإدراك ا��ة الش��ة والحرك��ة العمألي��ل الحرك��أرب فش��تيعأب تج��دم اس�ع

).المأركسية اللينينية(
�ة- ��أت المنأهض��مألية والحرك�س

 
�ة للرا��أت المنأهض��ن الحرك��ط بي��ي الخل��قوط ف��ع الس��ي يق��دقيق المنهج��أب الت�لغي

�ة ���ة(للنيوليبرالي���مألية المتوحش��س
 
�ن). الرا���بير م���زء ك���رب، وج���ة للح���أت المنأهض���ن الحرك���ط بي���ك، الخل���ى ذل���أل عل��وكمث

�مألي�س
 
�أم الرا��ة للنظ��أت منأهض��ة بحرك��ة للعولم��أت المنأهض��ة. الحرك��ل الحرك��ن داخ��زء مهيم��ى ج��ق عل��ول ينطب��س الق�ونف

...اليكولوجية 
:بخصوص حركة التحرر الوطني - ب-

.نفس العيوب المسطرة سأبقأ تنطبق على هذا الجزء
�ديدا ����ل س����أم ويظ����ف المه����ة يك�ث����يوعية العألمي����ة الش���ه الحرك����عأر طرحت����أك ش����عوبه"هن����أ ش����ألم وي����أل الع����أ عم���ي

".المضطهدة اتحدوا
:السيأق العربي والمغأربي - ج-

�رر ال�وطني العربي�ة- �س�بأب فش�لت حرك�أت التح
 
�م التط�رق. هنأك محأول�ة لتحلي�ل ا��ن يت�ب�ألنظر إل�ى ذل�ك، وحي

�ددة���ة المح���ة التأريخي���ع المرحل���أط م���ة، بأرتب���أ العأم���رح لمهأمه��ي ط
 
�أب ا���ي غي���م ف���م يت��ن التقيي

 
�نجد ا���أ، س���ى مكونأته��إل

�ة���أ الجتمأعي���مونهأ ولقواه���ية. لمض���ة وسيأس���وى طبقي���أ ق���تي حملته���تراتيجيأت ال���ف الس���لت مختل���م فش���ة تقيي���ن ثم��وم
�ة������رر العربي������ة التح������ى حرك������ة عل������ولت طأرئ������ن تح������ه م������أ عرفت������ة وم������عية الحألي������دقيق الوض������يأن ت������ة، دون نس�����.مختلف
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بصدد نظرية "السيورات الثلث" ــ النطلقات و انزلقات

�ي- ���ن المنطق���ط بي���ى الرب���ول إل���روعأ، وص���أ مش���رق لمكونأته���ة والتط���ي للحرك���ون التجزيء المنهج���ق يك���ذا المنطل���ن ه��م
.والتأريخي، وتحقيق التركيب، لمعرفة الخصأئص الراهنة لحركة التحرر العربية، وتحديد موقعنأ ومهأمنأ داخلهأ

:حركة التحرر العربي والقيأدات البورجوازية والبورجوازية الصغيرة ) 1
�ديهأ��ة ل��أب الديمقراطي��أدات، وغي��أته القي��ة له��ة الطبقي��و الطبيع��ل ه��ب التحلي��ترك حس��م المش��ى. القأس��ف إل�ض

 
ا

�أ ������ك قطريته�����ة(ذل�����ة التقليدي������أدات البورجوازي�����ة) القي������دة العربي�����ي للوح������ومجي واللديمقراط�����وفيني الق�����أ الش�����و طرحه
 
ا

)البورجوازية الصغيرة(
حزاب الشيوعية العربية ) 2

 
:ال

�أ لنظري�أت��أر داخله�ممي�ة مج�ردة وانتش
 
�م ا�ولوي�ة الص�راع الطبق�ي وبأس

 
�برر ا�لة الوطنية بم

 
همية المسأ

 
عدم إدراك ا

�ل ��مألي"مث�س
 
�ور اللرا��ة التط��رية،" نظري��ة والنأص��ة البعثي��ة القومي�نظم

 
�أ لل��م تبعيته��وفيأتية، ث��أدة الس��وقتهأ القي��تي س�ال

حزاب اشتراكية ديمقراطية
 
خيرا تحولهأ إلى ا

 
.وا

:اليسأر المأركسي اللينيني العربي ) 3
طروحأت التحريفية وعلى استراتيجية مواجه�ة ث�ألوث المبريألي�ة والص�هيونية

 
سيس هذا اليسأر على نقد ال

 
قأم تأ

.والرجعية العربية
سبأب فشل هذا اليسأر المأركسي اللينيني حسب وثيقة التحليل السيأسي إلى العوامل التألية 

 
:وتعود ا

�ط��د وس�م
 
�ل ال��بور وطوي��ل ص��أب عم��ك لغي��ية، وذل�سأس

 
�ة ال��أت الجتمأعي��ط الطبق��ذر وس��ى التج��درته عل��دم ق�ع

�ة��لحية والتحريفي��وى الص��ة والق�نظم
 
�د ال��ة ض��ة فوقي��أليب مواجه�س

 
�ج ا��ة، ونه��ة العأمل��ول. الطبق��أب ط��ك لغي��ود ذل�ويع

وهذا هو سبب عزلتهأ وقمعهأ إضأفة للدور الذي قأمت. النفس لدى قأعدته الجتمأعية، المشكلة من الشبيبة المدرسية
نظمة الخليج في إرشأء المثقفين

 
.وعألميأ دور المرحلة التأتشيرية والريغأنية. به ا

�يين( عبثأ إذن البحث في التحليل ��بة للمأركس��ب بألنس�مر غري
 
�تعمأل مف�أهيم تحليلي�ة م�ن قبي�ل) وهذا ا�ع�ن اس

سأسي، التنأقض الرئيسي والتنأقضأت الثأنوية
 
�من. التنأقض ال�وكمثأل على ذلك إدمأج التنأقضأت المأبين إمبريألية ض

وضأع راهنة، وقس على ذلك 
 
سمألية، إضأفة إلى إسقأطأت قديمة على ا

 
...منظومة الحركأت المنأهضة للرا

�أريخي��أرهأ الت�ن شعوب العألم العربي خلل القرن العشرين قد وضعت ضمن ح�دود ثلث حكم�ت مس
 
نعتقد ا

:الحديث وهي 
.اندمأج تشكيلتهأ الجتمأعية في النظأم المبريألي من موقع تأبع) 1
.المعأنأة من الضطهأد القومي الستعمأري ومن التخلف والتجزئة ومن الستعمأر الستيطأني الصهيوني) 2
سأسية ) 3

 
سمأل العألمي) عمأل وفلحون(معأنأة الطبقأت ال

 
.من الستغلل المك�ثف للكومبرادور والرا

�ة،: وحدة شعوب العألم العربي بشعأرات ثلث : ثلث حدود لشكألية مركزية ��وطني، الديمقراطي�الستقلل ال
.الشتراكية

�ي��ة الطبق��ول علق��ي ح��رر العرب��ة التح��أت حرك��ن مكون��دائم بي��أش ال��رط النق��عأرات انخ��دود والش��ذه الح��ول ه�وح
�ومي ��ذلك(والق��ري ك��وطني القط��ي) ال�مم

 
�ن. وال�ك�ثر م

 
�تقطبت ا��د اس��أص ق��أ الخ��م موقعه��طينية بحك��ية الفلس��ل القض�ولع

.غيرهأ هذا النقأش
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بصدد نظرية "السيورات الثلث" ــ النطلقات و انزلقات

�أ����بب تبعيته����ة بس����يوعية التحريفي����زاب الش���ح
 
ن ال

 
�تدراك ا����ن اس����د م����تفيض، ل ب���أش مس����ي نق���دخول ف��ودون ال

�ن��زت ع��د عج��ن الجم�أهير، ق��أ ع��أ عزلته�حيأن
 
�أ وا��تألينيتهأ وبيروقراطيته��م س�اليديولوجية الفجة للتحأد السوفيأتي، وبحك

�دوي���تراكي الوح���ق الش��ف
 
�ديمقراطي ذي ال���وطني ال���رر ال���أم التح���وهر مه���أهيم. إدراك ج���ى مف���تراتيجيتهأ عل���دت اس��واعتم

مة بحسب الطرح الستأليني 
 
�ل(خأطئة، مثل مقولة ال��أ قأت��طين وه�و خط��يم فلس�هأ في قبول قرار تقس

 
�أ) هنأ خطأ�وتبنيه

و " الثورة الوطنية الديمقراطية"قيأسأ على ذلك لمفهوم 
 
سمألي"ا

 
دى بهأ ذلك. الخروتشوفية" – طريق التطور اللرا

 
وقد ا

�وق���دة الس���ق وح���ة لتحقي���أدة البورجوازي���ت قي���ل تح���ة تظ��ن المرحل
 
�ة ل���أ الوطني��نظمته

 
�ة ول���ة العربي���ة للبرجوازي���ى تبعي��إل

�أ الش�يوعية �حزابه
 
مفه�وم الث�ورة(العربية، وتطوير قوى النتأج التي ستؤهل الطبقة العأملة لنتقأل إلى الش�تراكية، ع�بر ا

بعأدهأ اليديولوجية والسيأسية والستراتيجية). الوطنية الديمقراطية
 
.وبنأء على ذلك تم السقوط في التحريفية بأ

�أرب��ع اختلف التج��ي ام��ي العرب��ي اللينين��أر المأركس��أ اليس�م
 
�ة،- ا��ورة العربي��ول الث��ية ح��عأراته السيأس��م ش�فرغ

�ة��ة مميت�القضية الفلسطينية، الشتراكية، القيأدة البروليتأرية للتحرر الوطني إلخ، فسرعأن مأ تقوقع على نفسه، في عزل
�أت���طروح

 
�تعأد ال���ه اس���ل إن الك�ثير من����ة، ب���ي القطري���دوره ف����رط ب����ة، وانخ���أيأهأ العأم���ن قض���ة وع���أهير العربي���ن الجم��ع

�د��ى ي��رر العرب�ي عل��أت التح��لمة حرك�س
 
�أل ل��حأ المج��ى الش�تراكية الديمقراطي�ة، فأس�و يتحول إل

 
ن ينمحي ا

 
التحريفية قبل ا

نظمة الخليج البترولية
 
مريكأ وا

 
. الحركأت السلمية، المدعمة من طرف ا

�بأب�س
 
�أد ال��أن. ول يمكن إسقأط بعض التقييمأت المحلية المغربية، كمأ يفعل التحليل في الورقة، ليج�وإن ك

�ألب الق�وى. بعضهأ نتيجة وليس سببأ��أر المأركس�ي اللينين�ي العرب�ي، منه�أ تك�هنأك عوامل عدة سأهمت في انحسأر اليس
�ي��وري ف�طأل حألة انحسأر المد الث

 
نظمة الخليجية، ممأ ا

 
صولية، بدعم مأدي ولوجستيكي لل

 
المبريألية وتحألفهأ مع ال

�أ��د لمواقفه��أء بألنق��دل الك�تف��لحية ب��ة والص��ع التحريفي��ة م��ق القطيع��ي تعمي��تمرار ف��دم الس��ك ع��ى ذل��ف إل�ض
 
�ة، ا�المنطق

�ة���ة للتحريفي���ة والتنظيمي���ذور اليديولوجي���أ للج���أ عميق���توجب فهم���أن يس���أ ك���ية، مم���ي. السيأس���قوط ف���م الس���ك ت��دون ذل
�بة��ة بألنس��أل إل�ى الش�تراكية الديمقراطي��م النتق��ع الجم�أهير ث��ل م��رة النخبوب�ة للعم�التجريبية التنظيمية والنتقأئية والنظ

.للعديد من المنظمأت المأركسية اللينينية السأبقة
�أ) 4���أ مم���ة انطلق��همي

 
�ى بأل��ن تحظ

 
�ب ا��لة يج

 
�أ���ي مس���ألم العرب���عوب الع���دة ش���كألية وح���رح إش���ي ط���دم ف��إن التق

.ولذلك انعكأسأت اسراتيجية على المغرب. سطرنأه
مأمنأ 

 
سئلة ك�ثيرة تنطرح ا

 
:إن ا

ن ؟" القضية الفلسطينية قضية وطنية"كيف نطرح شعأر • 
آ
صبح يرفعه الجميع ال

 
الذي ا

�راد• �ك
 
�أزيغ وال�م

 
�رب وال��أم الع��ن مه��طين م��ر فلس�ن تحري

 
�أ��بره ب��ن تخ��ه حي��في غليل��أ يش��ة م��أرئ للوثيق��د الق�ليج

.والفرس
هل يعني هذا النتقأل من عروبة القضية الفلسطينية إلى إسلميتهأ ؟• 

�ة • ����أطق عربي����ل من����ذي يحت����د ال����ي، البل����ران القليم����أ دور إي����ة(و م����زر خليجي����تأن، ج����ألحهأ)عربس����أ مص���، وم
الستراتيجية ؟

�ول ���رح ح�� بط
 
�أ���تى نفأج���ئلة ح��س

 
�ذه ال���ن ه���رج م��ن نخ

 
�أ ا���ة"م��لة اليهودي

 
�أ���ديمقراطي للمس���ل ال���دل " الح���ل"ب��الح

خذ؟" الدمقراطي للقضية الفلسطينية
 
يهمأ نأ

 
ا
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�ة��ة العربي�نظم
 
سلمة التي تعرضت لهأ القضية الفلسطينية، ومسؤوليأت ال

 
ن يقدم نقدا لل

 
حرى بألتحليل ا

 
كأن ا

�طيني����ي والفلس����أر العرب����أ. واليس����أني منه����تي يع����ة ال����أوز اللخبط���ك�ثر لتج
 
�دقيقأ ا����طينية ت����ية الفلس����تدعي القض����أ تس���وعموم

.المنأضلون في الميدان
صبع على الحقأئق الستراتجية في المنطقة وتنأقضأتهأ: مغأربيأ) 5

 
وه�و ب�ذلك. فشل التحليل تمأمأ في وضع ال

ول
 
ثر منطقيأ بضعف التحليل العأم للمبريألية في الجزء ال

 
:ويمكن إجمأل الملحظأت التألية . يتأ

�أ• ��ألمغرب خصوص��ة وب��ي المنطق��ي ف�مريك
 
�ألي ال��ود المبري��ن وزن الوج��ل م��أك تقلي��ذا. هن��ع ه��ل م��م التعأم�ويت

.الوجود كمعطى خأرجي فقط
�رة• ��ية مبأش��بأب سيأس��أ اس��ه له��ة مع��ث المواجه��ي، حي��ألي الفرنس��ود المبري��ع الوج��ل م��م التعأم��ل ت�ق

 
�ة ا�بدرج

�أركوزي(��ة س��ة ) حأل��ر بمواجه�م
 
�ق ال��ة"ويتعل��تراتيجي" دفأعي��أبع الس��ول الط��وض ح��رك الغم��أ ت��ية، مم��بررات سيأس��أ م�له

.للمواجهة
�ل • ��أ مث��ب تجأوزه��طلحأت وج��أك مص��ط"هن�وس

 
�رق ال��ة"و" الش��ة الرجعي��ة" المبريألي��أك إمبريألي�ن هن

 
�و ا��أ ل�كم

.تقدمية
 
سبأب فشلهأ - ج-

 
سمألية وا

 
:الحركأت المنأهضة للرا

�بأبأ�س
 
خرى، بأعتبأر النتأئج ا

 
سبأب فشل الشتراكية، وكذا المكونأت ال

 
ل يمكن الوقوف على تقييم موضوعي ل

و عوامل فقط مسأعدة للسيطرة المبريألية عألميأ
 
:ومن هنأ . ا

�أب  )1��أهري "الغي��ديل" الظ��دام الب��ة انع��ن ثم��تراكية، وم��ة الش��عف الحرك��ل وض��بأب فش�س
 
�ير ا��نعود. (لتفس�س

خر
آ
).لهذه النقطة في فصل ا

تفسير تراجع حركأت التحرر الوطني بطبيعة قيأدتهأ البورجوازية وغيأب الديمقراطية غير مقنع، وقد نتحقق )2
.من معنى ذلك لحقأ

و ل تحليل 
 
مأم نصف تحليل ا

 
ننأ ا

 
!المهم ا

سئلة الحقيقية المطروحة هي كألتألي 
 
:ال
و البورجوازية الوطنية(هل لزالت البورجوازيأت المتوسطة - 

 
ثورية؟) ا

.إذا كأن الجواب بأليجأب، هل الديمقراطية قأدرة على لجم نزعأتهأ المعأدية للديمقراطية- 
�يوعيون - ��أ ش��تي قأده��وطني ال��رر ال��أت التح��ي حرك��ول ف��أ الق��أمبودج (م��أم، اللووس، الك��ين، فيتن��ع...) الص�وم

خيرة، رغم المك�تسبأت ا في تحقيق الديمقراطية والشتراكية على حد سواء- ذلك كأن الفشل، 
 
.كمحطة ا

�أده�بع
 
�وطني بأ��رر ال��وم التح��د مفه�ردنأ التقدم في تحدي

 
إنه الشكأل الرئيسي والمركزي الذي يستدعي الجواب إذا ا

فأق . الديمقراطية والشتراكية
آ
!دون ذلك ل وضوح في ال

:بألنسبة للشتراكية الدمقراطية )3
�ة - ���تراكية الديمقراطي���يوعية والش���ة الش���ن الحرك���أريخي بي���طأر الت���ذ النش���ورة(من���ى وث��ول

 
�ة ال���رب المبريألي��الح

�وبر�ك�ت
 
�مألي)ا�س

 
�أم الرا��ة للنظ��ة منأهض��ذه الحرك��أنت ه��تى ك��ك م��ذ ذل��دري من��تمرارية. ، ل ن��ة بألس��بير ذو علق��ؤال ك��ه س�إن

).استمراريتنأ نحن(التأريخية 
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�طى- ��ة الوس��أ بألطبق��ى علقته��أ إل��أء برده��ن الك�تف��ة فل يمك��أ الراهن�زمته
 
�أ ا�م

 
�كل. ا��ل المش��م بح��م نق��ذلك ل��ل. ب�ه

خرى؟
 
بألمكأن إذن إيجأد تفسيرات ا

:من وجهة نظرنأ بألمكأن ذلك إذا استحضرنأ عدة عوامل - 
سمألية إلى المرحلة المبريألية: تأريخية • 

 
رستقراطية العمألية بعد انتقأل الرا

 
.ارتبأطهأ بأل

سمألية وتنأقضأتهأ، ومن ثمة استراتيجيأتهأ الصلحية للنظأم المسمأة اشتراكية: إيديولوجية • 
 
.فهمهأ للرا

�أجه • ��أدة إنت��مألي، وإع�س
 
�تراكم الرا��يغة ال��أوز ص��ل، وتج��مأل والعم�س

 
�ن الرا��وى بي��وازين الق��د(اختلل م��أ بع�لم

�ة����ة الثأني���رب العألمي����زي ) (الح����وذج الكين���ة النم����أ ...) نهأي����ة(وانتقأله����تراكية الديمقراطي��ي الش
 
�ة) ا����فوف الليبرالي����ى ص��إل

...والنيوليبرالية 
:حول الحركة النقأبية ) 4

�أوز���ة، ولتج���ة العألمي���ة العمألي���ى الحرك���أ عل���ة، ووقعه���ة العألمي���ة النقأبي���أ الحرك���ط فيه���تي تتخب���ة ال��زم
 
�م ال��لتقيي

�ة ��ل التأريخي��ى العوام��أرة إل��تركيز الش��و ب��أ ول��أن لزم��ل، ك��ي التحلي��طحية ف��روز(الس��ة وب��ى المبريألي��مألية إل�س
 
�أل الرا�انتق

�ة��لحية النقأبي��دة للص��ة ك�قأع��تقراطية عمألي�رس
 
�ة ...)ا��ة(، وإيديولوجي��ة العمألي��ى الحرك��ة عل��تراكية الديمقراطي�ثير الش

 
�أ�ت

�أريخي ���أمهأ الت���ة وانقس���د...)والنقأبي���أ بع���ة م���مأل لحقب��س
 
�رف الرا���ن ط���ة م���ة المتبع���أدية والجتمأعي���أت القتص��، والسيأس

�أس���ة بحم���يوعية التحريفي���ة والش���تراكية الديمقراطي���أ الش���ت فيه���تي انخرط���أت ال���ك السيأس���ة، تل���ة الثأني���رب العألمي��الح
سسة العمل النقأبي والبيروقراطية وغير ذلك (

 
جور، مأ

 
...).سيأسة ال

سمأل في ظل ذلك 
 
ن يخضع ويدمج العمل النقأبي في") المجيدة"حقبة مأ يسمى بألثلثين سنة (استطأع الرا

 
ا

سمألية
 
جل إعأدة إنتأج علقأت النتأج الرا

 
ليأت الضبط من ا

آ
�مأل ا. ا�س

 
ويك�في التطرق للتحولت الحأصلة في علقة الرا

.لفهم النعكأسأت البنيوية) حأليأ(العمل 
:السيأق الوطني - ج-
).حسب وثيقة التحليل السيأسي(تحليل المشروع المخزني وتوزيع القوى الجتمأعية والسيأسية بألمغرب - 

:التنأقضأت الداخلية للمشروع المخزني 
سس التألية 

 
:يقوم المشروع حسب الوثيقة على ال

.الستبداد في خدمة المأفيأت المخزنية: سيأسيأ 
ول من ذلك : اقتصأديأ 

 
ونأ"الحتكأر والخوصصة والمستفيد ال

 
".ا

غلب شرائح الطبقأت الوسطية
 
.هذا المشروع تتضرر منه الشرائح الضعيفة داخل الك�تلة الطبقية السأئدة وا

�أ����ع دوره����ه م����أدي، وتنأقض����ة القتص����ول دور الملكي����أئدة ح����ة الس����ة الطبقي����ط الك�تل����أت وس����ور التنأقض���وتتمح
).حكم بين مختلف المصألح وسط الك�تلة الطبقية السأئدة : الملكية(السيأسي

�ررة ���رائح متض���أئدة(إذن ش���ة الس���ة الطبقي���ل الك�تل���ة) داخ���أت المخزني���ة والمأفي���ة الملكي���ع العأئل���أقض م���ي تن��.ف
.ويضيف التحليل وجود تنأقضأت وسط الشرائح المتضررة، ممأ يستدعي تدخل السلطة لضبطهأ

�ة ��ديمقراطي، والقأئل��أر ال��ل اليس��ة داخ�طروح
 
�ده ل��يأق نق��ي س��لطة"وف��ط الس��ور وس��ي متن��أه ديمقراط��ود اتج�بوج

�ة��لحأت الديمقراطي��ق الص��ه لتحقي��أل ل��أح المج��ة إفس�طروح
 
�ي " والذي يجب حسب ال��ون ال�رد كم�أ يل�م�ر: "يك

 
�ق ال�يتعل

".بصراع بين الذين يحنون لعهد الحسن الثأني والذين يدافعون عن جوهر النظأم المخزني مع تغييرات في الشكل
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عله، فهذا النقد غير بديهي
 
سطر ا

 
.إذا انطلقنأ من ال
:القوى السيأسية 

 :الك�تلة الديمقراطية - 
.هذه الك�تلة تم كسبهأ من طرف النظأم عبر شعأراته اليديولوجية والسيأسية وبدور من عنأصرهأ النأفذة

�أ��خ حكم�ه عليه��در التأري�ص
 
ف�أق بألنس�بة له�أ فق�د ا

آ
م�أ ال

 
�راعأت ح�ول الس�تفأدة م�ن. ا��راعأت داخله�أ إل ص�وم�أ الص

إن التحليل كمأ يظهر يقوم على مقأربة تعتمد تحليل عنصر الوعي لدى هذه. المصألح التي توفرهأ المشأركة في الحكومة
فهل هكذا يكون تحليل مأركسي ؟. القوى وكيف استطأع النظأم مخأطبته وإقنأعه بشعأراته

�وانبه���ل ج���ن ك���وع م���ع الموض���أطي م���م التع���تى يت���رة ح���أت وفي��ن المعطي
 
�د ا���ن. نعتق���ذه م��خ

 
�ذ مأ��خ

 
�أء ا���أ العي��لربم

!الوثيقة
:المعأرضة اليسأرية - 

�أت��أقي مكون��أنب ب��ى ج��أليته، إل��ى نض��ة عل��د الوثيق�كي
 
�ع تأ��ة م��ة جذري��وة ديمقراطي��ديمقراطي، ك�ق��ج ال��م النه�تض

.اليسأر المعأرض الذي يعأني من عدة تنأقضأت
�ة" اليسأر المعأرض"لكن مأ ل يقوله التحليل هو وجود وسط هذا ��ن عزل��أته م��دة، ومعأن��ة جدي�طروحأت مخزني

 
ا

...وحدث ول حرج . مميتة وسط الجمأهير، إضأفة إلى كونه يخضع لعملية الفرز التي تخترق الطبقأت الوسطى عمومأ
:البيروقراطية - 

�أم��ية للنظ��ة والسيأس��أت اليديولوجي�طروح
 
�ت بأل��رى اقتنع�خ

 
�ي ال��ة . ه��رى للمرحوم��أ ج��أ م��ق عليه��ة"وينطب�الك�تل

".الديمقراطية
:المجتمع المدني 

�ن ط�رف النظ�أم ��دني م��راء ال�ذمم، الرش�وة(هنأك اختراق للمجتم�ع الم��ن م�أ ه�و موق�ع ). ش��ع الم�دني"لك�"المجتم
هدافهأ؟ ل جواب

 
. في الستراتيجية الجديدة للنظأم ومأ هي ا

�مى ���أ يس���أ لم���ي إدخأله���ة فه���دة للوثيق���أفأت الجدي���أ الض��م
 
�أن"ا���وق النس���أري لحق���س الستش���أت" المجل��ومؤسس

 ... !!النظأم الشهيرة ضمن مؤسسأت المجتمع المدني
:مميزات المرحلة الجديدة 

�ة ���ة اليديولوجي���ع للهيمن���ع واس���أك تراج���ة (هن���ي الوثيق���ة= "ف���أئه") الفكري���أم وحلف���ية للنظ���رعية السيأس��.وللش
.ويوافق هذا التراجع استعدادات نضألية للجمأهير

�ه��ي ومرتكزات��روع المخزن��ة المش��ة نهأي��ش بداي��ألطبع، نعي��ة ب��ع الوثيق�ن، م
آ
�ن ال��ن. نح��ول ام��د تط��ترة ق��ي ف�وه

زوم- فضلكم
 
�أ��أر دون تميي�ز ول. إذا لم يوجد ب�ديل له�ذا المش�روع الم�فك

 
�دار ا��ة ف�ي إص��دري لم�أذا ه�ذه الس�رعة الخأرق�ول ن

تمحيص؟
�أ��أ وراءه��ة م�كم

 
�ن وراء ال��ة، ولك��ة العفوي��تم رائح��أ نش��در! طبع��ة ص��ة ديمقراطي��ن ك�تل��ة م��أحة فأرغ�ن الس

 
�ة ا�خأص

.عليهأ حكم التأريخ
ننأ في عطلة من التحليل 

 
!فل داعي للسرعة) تحليل الخلصأت المقدمة(ول
:ملحظأت عأمة - 
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�ث���ددة، حي���ية مح���ة سيأس���ي ظرفي��ة ف���راعأت الطبقي���توى الص���توعب مس���رة تس���ى نظ���د إل��عله يفتق
 
�ل ا��إن التحلي

�ة واجتمأعي�ة، نس�تطيع م�ن خلله�أ المس�أك بألحلق�ة��ية اقتص�أدية، سيأس�ية وإيديولوجي�رض
 
طراف الصراع تتحرك على ا

 
ا

.المركزية، لنقيم عليهأ بنأءنأ السيأسي والتنظيمي
ثير لكن دون تحديد بنيوي ص�لب 

 
البني�ة(هنأك تنأقضأت على كل المستويأت، والعوامل المختلفة تتبأدل التأ

عبر شعأرات ومواقف سيأسية" الفأعلين السيأسيين"في ظل هذا الغيأب تكون السيأسة مجرد صراع بين ). القتصأدية
�رى(�خ

 
�ة م�ن جه�ة ا��ة، ومقأوم��ول إل�ى الحأل�ة الملموس�ة للق�وى) اختراقأت وارتشأء من جه��ل ل نس�تطيع الوص��ذا تحلي�بهك

�أرعة ��ة(المتص��م )المتنأقض��ددة، الله��ة المح��ل الظرفي��ة داخ��وى المحرك��د الق��ى تحدي��ب"، ول إل��مأة " النخ��ة"المس�"فأعل
دنى من الحس النقدي وقوفنأ على مأ". الطبقة السيأسية"داخل مأ يسمى 

 
والنتيجة كمأ يتلمس القأرئ المتوفر على حد ا

:يلي 
.ك�تلة طبقية سأئدة عأئمة- 
.حركة جمأهيرية منسجمة- 
خرى تخترقهأ تنأقضأت مشلة- 

 
.قوى سيأسية مدمرة وا

 يتبلور- 
 
.كلم عن بداية نهأية المشروع المخزني دون رؤية المشروع النيومخزني الذي بدا

.كلم عن البديل دون تحديد طبيعته والقوى الجتمأعية التي يرتكز إليهأ- 

II  - فق الشتراكي
أ
سس النظرية لمشروع التحرري الديمقراطي ذي ال

أ
:حول ال

:الشتراكية )1
س�مألية و: حسب وثيقة التحليل السيأسي، هدف المشروع هو

 
�تغلل"بنأء الش�تراكية كنظ�أم يض�ع ح�دا للرا�لس

)الشيوعية هي المعنية بذلك". (النسأن للنسأن
�رون: ومن البداية، هنأك إعلن طموح�خ

آ
�يوعيون ال��أدة الش��أو والق��ن، م��هأمأت ليني��ك. تطوير المأركسية وإس�ذل

لة
 
�أ��تراكي، والمس��روعنأ الش�مر سيسمح بعودة المصداقية للمشروع الشتراكي، وسيسمح بتوضيح هويتنأ ومش

 
ن هذا ال

 
ا

�ة���ية وذات راهني��سأس
 
�روع، . ا��ي المش

 
�ه، ا��ن

 
�ة ل���ة العأمل���أت الطبق���تجيب لحأجي���ذلك يس���روع ك���أملين"والمش���مح للع��يس

�وج��أج والمنت��أئل النت��ي وس��م ف��بر التحك��يرهم، ع��ي مص��ألتحكم ف��راء ب�ج
 
�تراكيين". ال��ة الش��تجيب لحأج��ذلك يس��و ك�وه

�أك". وترسيخ القنأعأت، وتقوية القدرة على العطأء والتضحية وإعطأء البوصلة) عزائمهم(بشحد العزائم "الحقيقيين �وهن
ن البقأء في حدود الديمقراطية سيسقطنأ في الديمقراطية الليبرالية

 
.احتيأج لهذا المشروع ل

ن 
 
 ا

 
الهوية والمشروع الشتراكيين ليسأ فضفأضين، بل همأ كهوي�ة ومجتم�ع"وفيمأ يخص راهنية الشتراكية نقرا

�م�دوات تحرره
 
�أملون بواس�طة ا��ه الع��ذي يبني�س�مألية، ال

 
لة. بديل للرا

 
�أ مس�أ��ألعكس، إنه��ت مؤجل�ة ب�لة ليس

 
إن ه�ذه المس�أ

".مطروحة بإلحأح وراهنية
�ة���أت القأئم�� الفراغ

 
�ة لتمل���رة التألي��تي الفق

 
�أ���تبأقية، ت���ة اس���ي عملي���رح، وف���واقص الط���ن لن���د ممك��ي نق

 
�ي ا��ولتلف

.بمجموعة متسلسلة من العموميأت، نترك للقأرئ إمكأنية استيضأحهأ إذا استطأع لذلك سبيل
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ن تتوض�ح: "هكذا نقرا

 
�أل إل�ى ا�ننأ سنتوقف عن النض

 
همية وراهنية المشروع الشتراكي ل تعني ا

 
ن القول بأ

 
كمأ ا

م�ر(كل معألم هذا المشروع 
 
�ه ال��ن يهم��أدة)وهذا لم��عهأ الق��تي وض��ذا المش�روع، ال�س�س العأم�ة له

 
�أ نت�وفر عل�ى ال��ل إنن�، ب

�يون��أص(المأركس��ودك الخ��أ بمجه��ث عنه�ن تبح
 
�ك ا��تراكية،) علي��أء الش��أرب بن��ن تج��ة م��دروس النأبع��ن ال��د م��ى العدي�وعل

�رر��أرب الحرك�ة الش�تراكية، وحرك�ة الطبق�ة العأمل�ة، وحرك�أت التح��أ، وتج�ج�ل انعتأقه
 
�ن ا�والتجأرب الك�فأحية للش�عوب م

ليس كذلك ؟" (الوطني
 
مر مدوخ، ا

 
غلبية من سأكنتهأ، إنه ل

 
ي ال

 
رض ا

 
مأم حصيلة لتجأرب شعوب ال

 
)"إننأ ا

�دافنأ) مأ هو؟(كل هذا الرصيد الهأئل : "ولتستمر القراءة �ه
 
�و ا��دم نح��أل والتق�.يوفر لنأ بوصلة تسأعدنأ على النض

�ة ����أته الكأدح����عبنأ وطبق����ألت ش����تيعأب دروس نض����ة واس����أد لمعرف����ن الجته����د م����أ المزي����رح علين����ذلك(ويط����وم ب����ل نق���وه
".، وكذا نضألت الشعوب وبألخصوص الحركة الشتراكية المأركسية)بألفعل؟

�ذه ��ن ه
 
�ك ا���لة "ول ش���ة" البوص���ة المفرط���ة والحركي���أ التجريبي���ن هم���ة انحرافي���مح بمواجه���ل ستس���ب التحلي��حس

�ة ��عأرات الفوقي���ع والش��ى الواق��ز عل��ة، والقف��ن جه��ة م��ة المبتذل��ة(والواقعي��ة) الدوغمأئي��ة ثأني��ن جه��يأق. م��ذا الس��ي ه�وف
�ل"...��تي تفع��أت ال��د التنأقض��بر تحدي��ألواقع، ع��تراكيين ب��روعه الش�فقه ومش

 
همية قصوى لربط ا

 
عطى النهج الديمقراطي ا

 
ا

�ع��ة المجتم��أ وطبيع��يح طبيعته�في مجتمعنأ، والتي تفرض عليه المرور بمراحل محددة، سعى النهج الديمقراطي إلى توض
دوات الك�فيلة بإنجأز المهأم المطروحة

 
".الذي سيتم بنأؤه خللهأ، وال

�دهأ��ية وتجدي��وير المأركس��ي تط��ة ف��ي الرغب��ة ه��رات مجتمع��أته الفق��أح له��ة المفت��ي. إن الكلم��تطيع مأركس��ل يس�وه
�دين���ة المنتق���ى جوق���م إل���تى ل ننض���ة؟ ح���ة ونظري���س منهجي��س

 
�ة ا��ي

 
�ى ا���ف وعل���و كي���ر ه��م

 
�ك؟ إن ال���ض ذل���ه رف���ترم نفس��يح

وراق وهذا طرح مشروع. ولنأ في التأريخ وفي الواقع عبرة" حرية النقد"للمأركسية تحت شعأر 
 
ن تختلط ال

 
.ل نريد ا

�رة��ية فق�رض
 
�ط عل�ى ا��فحأت لنح��ه ف�وق الص��نقفز ب�عله، س

 
لغأز المسطرة ا

 
ولكن للقأرئ الذي يئس من فك سر ال

و فصل عنوانه 
 
".تجديد الشتراكية: "ا

م�أم"بعد الشأرة إلى ضرورة النطلق م�ن إس�هأمأت 
 
�أز ه�ذا التجدي�د، س�تطلعنأ" إل�ى ال��ج ال�ديمقراطي لنج�والنه

�ن: "الفقرة بمأ يعنيه فهمهأ للشتراكية ��م م��ن تحرره��ة م��يرورة طويل�الفهم للشتراكية كمشروع يصنعه المنتجون خلل س
سمألي 

 
س (الستغلل الرا

 
ي�ة دول�ة؟(ولي�س كمش�روع دولن�ي !) ل بأ

 
�ن ا��زب طليع�ي ) ع��ة إل�ى(يس�هر علي�ه ح�لس�نأ ف�ي حأج

�ي��زب طليع��ة ) ح��ك المعرف��ة (يمتل��أ والمعرف��روع!! إذن إيأن��دمر المش��تى ل ت��ة ح��دون معرف��تقبل ب��أت للمس��أ بتنظيم�علين
).الشتراكي الذي يصنعه المنتجون

�أت��ة للحرك��أق بمنظم��ي اللتح��ية ه��ة السيأس��ب الوثيق��ه حس��وب في��د المرغ��ذا التجدي��ي ه��أهمة ف��أت المس�لي
آ
�ن ا�م

�ع ه�أته المنظم�أت. الشتراكية المأركسية��ى واق�دن�ى م�ن الطلع عل
 
�د ا��أن للم�رء ح�مر محير فعل، إذا ك

 
�دة. إنه ل�فعل�ى قأع
ي إعلن مبأدئ سنلتحق؟

 
ا

�م ���وقت ل يرح��ن ال
 
�راءة ل��ي الق���تمر ف�ن نس

 
�أ ا���ب، ولن��ن يجي

 
�أرئ ا���يد! للق���ت القص���ى بي��أ عل���د وقفن��ون ق���أ نك�.وهن

�تراكية��أر الش��بأب انهي�س
 
�ي ا��ل ف�م

 
ن يتأ

 
�أرئ ا��ن. وللق��ف الزم��ئلة توق�س

 
�أ ا�نه

 
�ترك ا��مهأ المش��ئلة قأس�س

 
�كل ا��ى ش�تي عل

 
�أ��ي ت�وه

�ل��ن طوي��ذ زم��مأعهأ من��ى س��أد عل��أرئ اعت�ن الق
 
�ك ا��دهأ، ول ش��ة. عن��وة عملي��أ دون خط��ى طرحه��رار عل��ذا الص��أذا إذن ه�لم

�ة���ة والبورجوازي���و البرجوازي���رو ومثقف���أ منظ���أ ردده���أ م���ئلة غألب��س
 
�ي ا���ذا وذاك فه���ى ه���أفة إل���أ؟ وبألض���ة عنه���دة للجأب��واح

�حأبهأ �ص
 
ن ا

 
�ن ا��وب، ل نظ��س يعق��ي نف��رض ف��غيرة لغ��رعيين"الص��أ" الش��ن لكنهه��د ركي��ر م��ر. غي��أ غي��و كونه��م ه�ه

 
�ن ال�ولك

مور في نصأبهأ الحقيقي
 
.مستندة على منهج مأدي تأريخي يضع ال
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سبأب النهيأر حسب الوثيقة
 
ربع التي ستسأعد على فهم ا

 
سئلة ال

 
ن نذكر بأل

 
ن ا

آ
:ولنأ ال

ول - 
 
�تعمأل: "سؤال ا��ة، واس�لت إليه من إنتأجوي

آ
هل الخلل في تبني فكرة اللحأق بألمعسكر المبريألي، ومأ ا

التأيلورية ومأ تك�تسيه من استيلب للعمأل، ومأ تحمله من تراتبية سلطوية؟
هل كأن من الممكن تبني استراتيجية مغأيرة في ظل التطويق المبريألي؟: "سؤال ثأني - 
�ألث - ��ؤال ث��د،: "س��زب وحي��ى ح��ول إل��ة، وتح��طة النتفأض��لطة بواس��تلم الس��ذي اس��زب ال��ي الح��ل ف��ل الخل�ه

لحقهأ به ومأ تعرض له من انحراف وبقرطة؟
 
وهمش المنظمأت الجمأهيرية، وا

الدولة بذلك بدل عنهأ؟-هل الخلل في تحييد الجمأهير في البنأء الشتراكي، وقيأم الحزب: "سؤال رابع - 
سئلة ولنر مأ يختبئ وراءهأ؟

 
لنتفحص ال

ول يتعلق بألمشروع القتصأدي• 
 
مأم اختيأر ا

 
ول يضع القأرئ ا

 
.السؤال ال

خرى• 
 
مأم اختيأر ثأني يتعلق بإمكأنية استراتيجية ا

 
.السؤال الثأني يضعه ا

مأم اختيأر ثألث حول نموذج الحزب واستراتيجيته• 
 
.السؤال الثألث يضع القأرئ ا

�أء• ��أهير ف�ي بن��دور الجم�مأم اختيأر رابع وهو مشتق من الختيأر الثألث، ويتعلق ب
 
السؤال الرابع يضع القأرئ ا

.الشتراكية
س

 
�أ�عله، ول ب

 
�ذكورة ا��تراكية الم��م الش��ة بفه�سئلة، سنجد الجواب، وهو الفقرة الخأص

 
وإذا قمنأ بعملية طرح لل

�م: "من تكرارهأ حتى يترسخ لدينأ الجواب ��ن تحرره��ة م��يرورة طويل�الفهم للشتراكية كمشروع يصنعه المنتجون خلل س
سمألي، وليس كمشروع دولني يسهر عليه حزب طليعي يمتلك المعرفة 

 
..."من الستغلل الرا

�أر��أرئ الختي��ن. وللق��ون م��تراكية تك�ن الش
 
�درك ا��م ي��تراكي ل��روع الش��ون المش��ي ك��أر ف��بأب النهي�س

 
�رى ا�ن ي

 
�أ ا�فإم

�روعأ دولني�أ يس�هر علي�ه��ت مش��أ ليس�نه
 
س�مألي، وا

 
�تغلل الرا��م م�ن الس�صنع المنتجي�ن، خلل س�يرورة طويل�ة م�ن تحرره

...حزب طليعي يمتلك المعرفة 
�ن���م م���ن تحرره���ة م���يرورة طويل����ون خلل س���نعه المنتج���روعأ يص���أ مش����أ بكونه����تراكية إيجأب���دد الش��ن يح

 
�أ ا��وإم

�مألي �س
 
�تغلل الرا��لطة(الس��ذ الس�خ

 
�ي ا��رع ف��دم التس��ك ع��م ذل��رض عليه��د يف��ة ) ق��ى الدول��ة إل��ة(دون الحأج��م الدول�تك�فيه

�أن�����أ ك�����ر مم�����أن خي�����س بألمك�����ة فلي�����ة القأئم�����ة ) البورجوازي�����ك المعرف�����ي يمتل�����زب طليع�����ى ح�����ك... ول إل�����ر ذل�����ى غي����.إل
�أب���ن الحج���أب ع���قط الحج���ع، وس���ذي ل يرتف���ع ال���ع الواق���أ إذن ارتف���أ. هن���ة ولمقولته���ض لللينيني���أك رف���ن، هن��مر بي

 
�أل��ف

�أل ��ي وللدول�ة كس�لطة للعم�سأسية حول الحزب ك�تنظيم طليع
 
�أ(ال�همي�ة ال�وعي الطبق�ي الث�وري) دك�تأتوري�ة البروليتأري

 
ول

.في إنجأز الشتراكية
�ب)ليس مكأنه هنأ(وبعيدا عن النقأش حول علقة اللينينية بألمأركسية ��م تغيي�ل وب�براءة، إذا ت

 
�أ�ن نس

 
، علينأ ا

كبر مأذا تبقى من المأركسية؟
 
ة ا

 
دور الدولة والحزب في بنأء الشتراكية، مأذا بقي من الشتراكية؟ وبجرا

�ية ا��ة المأركس��ديأت السيأس�بج
 
�ن ا��ي ع��و تخل��تراكي، ه��روع الش��أء المش��ي بن��ة ف��زب وللدول�ي دور للح

 
�ض ا�إن رف

�قوط - سيأس�ة المض�طهدين والمس�تغلين��ر المأركس�ي ) ق�د يك�ون غي�ر واع(وس��أ الفك��ة فوض�وية، حأربه�تجرب�ة(ف�ي طوبأوي
ولى والثأنية

 
ممية ال

 
).ال

�ري ��أس نظ�س
 
�ن ا��أ ع��د بحثن��تراكي"لق��ديمقراطي والش��رري ال��روع التح��تراكية،" للمش��ة للش��م الوثيق��ن خلل فه�م

�ة فوض�وية. ولكننأ لم نجده�مأم فراغ نظري سرعأن مأ ت�م ملئ�ه بطوبأوي
 
نفسنأ ا

 
و إذا صح التعبير وجدنأ ا

 
م�ر ف�ي. ا

 
ويع�ود ال
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�أئدة��ة الس�ويلت الذاتوي
 
�أ��ع الت��ع م��دون القط��تراكية ل يري��أرب الش��ول التج��ة ح�جوب

 
�ئلة اال�س

 
�ك ال��حأب تل�ص

 
ن ا

 
�أ ا�نظرن

�ة��أء مكأن��دل إعط��د ب��خص واح�و ش
 
�زب ا��رارات ح��ة لق��وى نتيج��ه س�ت

 
�و ا��أ ل��دمه كم��تي تق��وفيأتي وال��أد الس��خ التح��ول تأري�ح

....مركزية لتحليل مسأر تأريخي موضوعي خأضع لحركة التنأقضأت، حركة الصراعأت الطبقية

:مرحلة التحرر الوطني والديمقراطية )2
�روع ��أني لمش��ري الث��أس النظ�س

 
�ولت، ال��أر ومق�فك

 
�ن ا��منه م��أ يتض��ور، بم��ذا المح��كل ه��ديمقراطي"يش��رر ال�التح

 ".والشتراكي
�بأه�ش

 
�تعمرات وا��ي المس��ة ف��أدات بورجوازي��ت بقي��تي تحقق��كلية ال��تقللت الش��أرب الس��م لتج��أك تقيي��دءا، هن�ب

.المستعمرات
�رر��أل التح��تين ف�ي نض��ن مرحل��رق بي��ث ل�م يف�ول ملحظة تثير النتبأه ه�ي الخل�ط ال�ذي وق�ع في�ه التحلي�ل، حي

 
ا

�ة���ة ثأني���ة، ومرحل���ة وطني���أدات بورجوازي���أنت بقي���ر وك���تعمأر المبأش���ة الس���كلية وحقب���تقللت الش���ة الس���وطني، مرحل��ال
ولى تصدت فيهأ القيأدات البورجوازية الصغيرة لمهأم التح�رر ال�وطني 

 
عقبت ال

 
�رر ال�وطني(ا�و اس�تكمأل مه�أم التح

 
وق�د). ا

�ة �����أ التأريخي�����تين قممه�����ت المرحل�����أز (عرف�����دم النحي�����ة دول ع�����دونغ، منظوم�����ؤتمر بأن�����وى...). م�����دقيق لق�����دير ال����إن التق
�ة ���ة"البورجوازي���ة" الوطني���تنفأذ البورجوازي���ة، واس���ة تأريخي���ة مرحل���توعب نهأي���م يس���أح، إذا ل���ه النج���ب ل���ن يك�ت���أ ل��حألي

�ة��أ التض�حية بألبورجوازي��ن نتأئجه��ة جدي�دة، م�سمألية العألمي�ة مرحل
 
الوطنية لمكأنأتهأ التحررية، خأصة بعد دخول الرا

�د��مى بألم��أن يس��أ ك��د م��أن ض�م
 
�مأم ا��ية ص��ة والسيأس��أ المألي�دواته

 
�ة وا��بة للمبريألي��ل بألنس��أنت تمث��ة ك��طة كطبق�المتوس

�يوعي����وي. (الش����عفهأ البني����د ض����أك تزاي����وابث ). هن����د الث����أ تحدي����ة(علين����ألي للطبق����ع الح����رات )الواق����ية(، والمتغي���السيأس
�ي��روعهأ الطبق��ة عل�ى مفأهيمه�أ ومش�ي)واليديولوجي�ة الطأرئ

 
�أ�ن ذل�ك ذو ص�لة ب

 
�أريخي، ل��م ملم�وس وت��دار حك��ل إص�، قب

عله 
 
�ذي س�طرنأه ا��ألمعنى ال��أبقة (مشروع للتحرر الوطني ب��ر الفص�ول الس�نظ

 
�ن...). ا��ة م��نتأبع محأول��ديم، س��د ه�ذا التق�بع

.طرف الورقة لتدقيق المفأهيم ذات صلة بألتحرر الوطني
-
 
 :حركة التحرر الوطني والديمقراطية - ا

كيد على ضرورة الربط بين لحظتين
 
�زء. هنأك تأ�وللوصول إلى توضيح العلقة الضرورية بينهمأ سيعألج هذا الج

سلوب النضأل، نقد مفهوم النتقأل الديمقراطي، الختيأر الديمقراطي، الفترة الراهنة والسيرورات
 
من الوثيقة وبألتتألي ا

.الثلث
سلوب الرئيسي للنضأل ) 1(

 
:حول اختيأر ال

سلوب الرئيسي، إنه 
 
�ر"فيمأ يخص ال�سأليب الجمأهيرية الديمقراطية لفرض التحرر الوطني والتغيي

 
استعمأل ال

�دمقراطي ��ه ...". ال�ن
 
�أره ل��م اختي��لوب ت�س

 
�ذا ال��أح"وه���بر للنج�ك

 
�وظ ا��ى حظ��وفر عل��بح يت�ص

 
�دحض". ا���مح ب��ه سيس�ن

 
�ك ا�ذل

�ة���ول الديمقراطي���أ ح���ة وعملئه���ف للمبريألي���أب المزي���فوف. الخط���ي ص���أت ف���ن التنأقض���تفأدة م���ن الس���يمنعهأ م���أ س��كم
.الشعب

�رارا- �س�أء م
 
سأليب غي�ر ديمقراطي�ة، ق�د ا

 
ن تغييب الديمقراطية في صفوف الشعب، وخوض النضأل بأ

 
ل شك ا

وجد ثقوبأ، وفتح نوافذا دخلت منهأ المبريألية وعملئهأ لضرب المشروع
 
.لحركأت التحرر الوطني، وا
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�تراتيجية��ن الس��ل ع��ة ول ينفص��ز بألمرون��ك يتمي��ك، والتأك�تي��ط بألتأك�تي��أل مرتب��لوب النض�س
 
�أر ا��ن اختي��أ. لك�إنه

.ودون ذلك ل يرقى الختيأر إلى مستوى التحديد النظري والسيأسي المطلوب. قضأيأ معلقة
�ب- ��أر حس�سلوب الرئيسي للنضأل، وجب البحث عن النمأذج الممكن القتداء بهأ دعمأ للختي

 
بعد اختيأر ال

سأليب النضأل، يقدم النم�وذج اللبن�أني كمث�أل . الوثيقة
 
�ع"هكذا، بألنسبة ل��ن اس�تلهأمه " رائ��ة اللبنأني�ة: "يمك�المعأرض
�ية) 1(مثأل رائع على الربط بين ��ة والفرنس�مريكي

 
�ة ال�مقأومة المحتل الصهيوني والنضأل ضد القوى المرتبطة بألمبريألي

�هيونية، ��ة) 2(والص��أئل الجمأهيري��تعمأل الوس��ة، بأس��ل الديمقراطي�ج
 
�ن ا��أل م��رري والنض��أل التح��ن النض��ط بي��ى الرب�عل

".الديمقراطية الراقية
ن المعأرضة اللبنأنية 

 
ن القأرئ سيصأب بصدمة وهو يعلم ا

 
�زب ا(ل شك ا��و ح��ي ه�سأس

 
�ق) عنصرهأ ال�ل ينطب

�ة. فحزب ا وحزب ميشيل عون جزءان من الطأئ�فية اللبنأنية. عليهأ هذا التحليل��وى ديمقراطي��نيفهأ ك�ق�فكيف لنأ بتص
�ة��ل الديمقراطي�ج

 
�ن ا��لة م�و منأض

 
�خ. ا���أن، وتأري�رض لبن

 
�هيوني ل��د الحتلل الص��ي ض��أل وطن���ن نض��ع بي��زب ا يجم�فح

سود من التصفيأت للمقأومة الفلسطينية 
 
م�ل(ا

 
�أنب حرك�ة ا��ة الش�يعة) إلى ج��درين م�ن طأئ�ف��دميين المنح��ن التق�والمثقفي

�وريأ...). مهدي عأمل، حسين مروة (��أ س��ن دوره ف�ي الس�تراتيجية القليمي�ة لي�ران ولحليفته�.ومن ب�أب الس�ذاجة القف�ز ع
�أن��طينية بلبن��ة الفلس��أب المقأوم��ى حس��أم عل��و دور ق��وقت. وه��يق ال��أت يض��دة تنأقض��ل ع��ق ويحتم��ر موف��وذج غي��ه نم�إن

.للخوض فيهأ
�ة - ��أرب قأئم��ة لتج��أمين نأجح��أس لعط�أء مض�س

 
�أ بأل��رى ولكنه�خ

 
�ي(تتخلل التحليل نمأذج ا��رر وطن��أرب تح�).تج

�راد من�ه��ض م�أ ي�نظم�ة غي�ر. إن إقحأم النموذج الصيني والفيتنأمي، في واقعهمأ الراه�ن، ي�وحي بنقي
 
�ل ش�يء ه�و وج�ود ا�ق

 
ا

ن بنموذج 
آ
و مأ يسمى ال

 
�لطة"دمقراطية ا��يوعي ف�ي الس��زب ش�س�مألية بح

 
�ة" الرا��ورة الثقأفي�وج الث

 
�ي ا��أو نمأذجه�أ، ف��ت م�نع

�رف����ن ط����زب م����ة والح����تعمأل الدول����حة لس����أرة واض����ي إش����ة ف���حزاب دك�تأتوري
 
�أ����أ ب���حزابه

 
�ة وا����ة دك�تأتوري���نظم

 
�ينية، بأ���الص

�ية��لطتهأ السيأس��أ لس��دان البروليتأري��د فق��ة بع��ة . البورجوازي��ي البرهن��أق ف��أك إذن إخف��ة. هن��ربة قوي��وجيه ض��م ت��ذلك ت�وب
.إنهأ انتقأئية سببهأ غيأب التدقيق النظري لمفهوم التحرر الوطني. لنموذج التحرر الوطني

�ف��أل س�يد الموق��أك والرتج��رر ال�وطني س�يظل الرتب��يح معن�ى التح��رى لتوض�خ
 
 . وفي محأولة ا

 
�را�إن معرك�ة: "فلنق

:التحرر الوطني بألمعنى الذي طرحنأه، والذي يعني فرض استقللية القرار الوطني على كأفة المستويأت يتطلب 
جل الديمقراطية الحقيقية - 

 
�رر(الربط الخلق بين النضأل السيأسي من ا��ة ف�ي مرحل�ة التح�الديمقراطية الحقيقي

�ب ) الوطني؟��ف والنه��تغلل المك�ث��أ(والنضأل الجتمأعي ف�ي مواجه�ة الس��أ فيم��نعود له��ن س��ن الحقلي��أطع بي��ة التق�نظري
).بعد

جل وحدة شعوب المغرب الكبير- 
 
�ورة (والنضأل من ا��ح الص�خرى من داخل هأته لتتض

 
�د: "سنضيف فقرة ا�ل ب

نظمة القأئمة وعلى
 
ن تقوم القوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقية بمبأدرات جدية لحل هذه النزاعأت، بألضغط على ال

 
ا

�أت��ذه النزاع��تمرار ه��ن اس��ؤوليهأ م��ض مس��تفيد بع��تي يس��كرية ال��أت العس��ل. المؤسس��أد ح��ن إيج��ر م��أر ل مف��ذا الط��ي ه�وف
ممي ضد المبريألية") سريع وعأدل لقضية الصحراء

 
ه�دافه، فبألض�أفة إل�ى". والنضأل ال

 
مم�ي وا

 
�أل ال�وف�ي ت�دقيق للنض

�ة�ك�ثر شراس
 
�دو ال��ة الع��ة: مواجه��دد القطبي��ألم متع��ل ع�ج

 
�ن ا��أل م��ألبين بألنض��نأ مط�نفس

 
�نجد ا��ة، س�مريكي

 
�ة ال�المبريألي

�ة ��أدي القطبي�ح
 
�ل ال��وطني؟(مح��رر ال��أم التح��ن مه��ذا م��ل ه��ين،) فه��أنب الص��ى ج��ألوقوف إل��ي ب�مم

 
�أ ال��أ موقفن��أ يلزمن�كم
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�ران ���أ، إي���وم... كوري���د النج��ن نع
 
�أ ا���لة، وعلين���أعت البوص���د ض���ي فق��مم

 
�ألنأ ال���لة لنض���أد بوص���ق بإيج���ر يتعل��م

 
�أن ال��إذا ك

ة الهند"وسنحتأج في ذلك ل
آ
 !!كمأ يقول المغأربة ) مرايت لهند" (مرا

:واختيأرنأ الديمقراطي" النتقأل الديمقراطي"نقد مفهوم ) 2(
نية لهذا الجزء، تدفعنأ لتسجيل الملحظأت التألية 

 
:إن القراءة المتأ

:فيمأ يخص تقييم التجأرب التي نجح فيهأ النتقأل الديمقراطي - 
�ية���بأب السيأس��س

 
�أل ال���أدية وإغف���ل القتص���ي العوام���ددات ف���ية للمح���ة السيأس���رف الوثيق���ن ط���تزال م���أك اخ��هن

�ي(��راع الطبق��توى الص���و)مس�و الجي
 
�أري ا��أر الق��كرية، والط��ة -، والعس��تراتيجي للتجرب��أل،(اس��بأنيأ، البرتغ��أن، إس�اليون

).جنوب إفريقيأ
:تحقيب التطور التأريخي للدمقراطية البورجوازية ليس مؤسسأ بألقدر الضروري ومن ثمة - 
�مألية - �س

 
�ة الرا��وم الدول��ري لمفه��د نظ��أب نق��ة(غي��أقض ) البورجوازي��د التن��ي"لتحدي��مألية" السيأس�س

 
�أر الرا��ي إط�ف

).ديمقراطية بورجوازية(
�هأ- ���ة، وتكريس��ى الدول��أ عل��أ هجومه��ة، خصوص��ة النيوليبرالي��ي للديمقراطي���مون الرجع��م المض��ك لفه��ة ذل�همي
 
ا

�ة ����ة القومي����ل الدول����أ قب����ى م����تراجع إل����وق = لل����أ بألس����ع ربطه���فراد م
 
�أ����أت، ك����عوب كطوائ�ف، كإثني����ع الش����ل م���دور(تعأم

).post modernitéإيديولوجيأ مأ بعد الحداثة 
�ري ���د نظ���أب نق���أك غي���أ، هن���ية"عموم���ة السيأس���ة " للديمقراطي���أ الراهن���ي مرحلته���ة،(ف���ة النيوليبرالي��الديمقراطي

�ألث �قل حدة بألنسبة للعألم الث
 
�ة). LID" Less Intensive Democracy"الديمقراطية ال��ة المرحل��تيعأب طبيع�إن اس

�عأر ��تراتيجيأ ش��أ واس��دم دعأئي��تدعي ذل�ك، ح�تى نق��ة يس�ممي
 
�أل"من وجهة نظر السيأسة ال��تراكية للعم��ة الش�"الديمقراطي

.كبديل للديمقراطية البورجوازية وإعطأء مضمون شعبي لديمقراطيتنأ في مواجهة الديمقراطية المخزنية
�مى - ��أ يس��ة لم��ة"نقد الوثيق��ة المخزني��أري " الديمقراطي��أرن والمعي��ج المق��تعمأل المنه��ق اس��ن طري�normativeع

.ضرورة القيأم بنقد داخلي للبنية المخزنية وربطهأ بخصوصية التشكيلة الجتمأعية المغربية. غير كأف
فيمأ يخص نقد المشروع الوطني للطبقأت الوسطى، ينقصه تحليل وتركيز التحولت البنيوية، اليديولوجية،- 

�ية ��أ السيأس�ا ش(السيأسية والقتصأدية، التي عرفتهأ شرائح هأته الطبقأت، مع تفسير الشرخ القأئم بينهأ وبين تعبيراته
�زي ه�و ). ق ش، حزب الستقلل، التقدم والش�تراكية��ل الس�ؤال المرك��رائحهأ: ويظ��ض ش�و بع

 
�ة ا��ت ه�ذه الطبق�ه�ل ل زال

�ية�تتوفر على إمكأنية القيأم بدور تحرري، يتمأشى مع طبيعة المرحلة في ظروف العولمة المبريألية، والتحولت السيأس
والقتصأدية واليديولوجية بألمغرب؟

:بألنسبة للختيأر الديمقراطي - 
 :النموذج الديمقراطي حسب الوثيقة) 1

�أ �جله
 
�ن ا��أل م��تي س�يتم النض��ذلك: "بعد رفض الديمقراطية الشكلية، تؤكد الفقرة التألية معنى الديمقراطية ال�ول

�رة��أت ح��ى انتخأب��ديقأ، وعل��مونأ وتص��ورة ومض��ي بل��أم ديمقراط��ة نظ��ل إقأم�ج
 
�ن ا��أل م��أ النض�ولويأتن

 
�ى ا�ول

 
�ن ا��ل م��أ نجع�فإنن

�ة ��أ المخزني��زل المأفي��ة، وع�سأسه، وإلى توفير منأخ ديمقراطي عبر إضعأف البنية المخزني
 
�ن(ونزيهة على ا�ع�دم الفلت م

�ي��أئي مبن��أز قض��ة، جه��ة الديمقراطي��رية للمراقب��ة الس�مني
 
�زة ال�جه

 
�أع ال��أدية، إخض��ية والقتص��م السيأس��ي الجرائ��أب ف�العق

سس الستقللية والك�فأءة والنزاهة
 
".على ا
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:الموقف من النضال البرلماني  )3
�م ف�ي العلم الس�معي البص�ري،"�ن النظ�أم يتحك

 
�ن مح�دودة ل��أت مت�وفرة لك��ن النتخأب��تفأدة م�إن إمكأني�ة الس

�دمقراطي���تور ال��لة الدس
 
�أ���أ مس��ولويأتن

 
س ا

 
�ى را��ع عل���أ نض���ذلك فإنن��توريأ، ل���داول دس���ة للت��ر قأبل��ة غي���لطة الحقيقي�ن الس

 
ول

لة دمقرطة الدولة
 
".ومسأ

:شعأرات المرحلة ) 3
 ���".عزل المأفيأ المخزنية: "شعأر مركزي للفترة 
  ���فق الشتراكي: "وشعأر القيأدة السيأسية لهأ 

 
".قيأدة حأزمة لنضأل التحرر الوطني والبنأء الديمقراطي ذو ال

.تلك هي المكونأت السيأسية للختيأر الديمقراطي حسب الوثيقة
مأم 

 
:نحن إذن ا

�كل )1��د للش��ي دون تحدي��أم ديمقراط��ى نظ��ية، وعل��ة السيأس��ى الديمقراطي��وم عل��ي يق��وذج ديمقراط��ذلك. نم�ول
�أت الح�رة(جأءت التحديدات دستورية ��ق ذل�ك، منه�أ) البلورة والمض�مون والتص�ديق والنتخأب��روط تحقي��عت ش�كم�أ وض

�ي. إلخ... توفير منأخ ديمقراطي بإضعأف البنية المخزنية وعزل المأفيأ المخزنية ��ن ف��ديمهأ تكم��ن تق�هم ملحظ�ة يمك
 
إن ا

�وطني��رر ال���أم التح���أز مه���أه إنج���دف يتوخ���ى ه��قص
 
�ي ا��ية ه���ة السيأس���ل الديمقراطي���دري ه���أ ل ن��نن

 
�أر، ل���ذا الختي���وض ه�غم

�وطني����رر ال����تراتيجية للتح����داف الس���ه
 
�ق ال����ى تحقي����أل إل����أب للنتق����ح الب����وخى فت����أك�تيكي يت����رح ت����و ط���م ه

 
�ديمقراطي، ا���ال

�و��تى ول�ن ح
 
�أرئ، ل��ن الق��ى ذه�هدافهأ يشوش عل

 
الديمقراطي؟ إن غيأب مقترح استراتيجي للمضمون السيأسي للمرحلة وا

ين الستراتيجية؟
 
مر تأك�تيكيأ فأ

 
كأن ال

سلوب النضأل البرلمأني ) 2
 
:حول ا

:ومحدوديتهأ تعود لعأملين ) متوفرة ولكن محدودة(هنأك إقرار بإمكأنية الستفأدة من النتخأبأت 
.تحكم النظأم في العلم السمعي البصري- 
.كون السلطة الحقيقية غير قأبلة للتداول دستوريأ- 

�رة ��ة الداخلي�ة للفق��ل البني�عله(إن تحلي
 
نظ�ر ا

 
�ن ) ا��ر المعل�خي

 
�ريحهأ ال��س تص��ول بعك��ع عل�ى("يق��أ نض��ذلك فإنن�ل

لة دمقرطة الدولة
 
لة الدستور الديمقراطي ومسأ

 
ولويأتنأ مسأ

 
س ا

 
�ل)؟!!دمقرطة الدولة ") (را�ول والعأم

 
�ل ال��ون العأم�، لك

�أني منتم�ي��ل السيأس�ة العأم�ة، فألعأم�ل الث��أ ف�ي حق�الثأني ينتميأن إل�ى مس�تويأن مختلف�أن م�ن حي�ث ك�ثأفتهم�أ ودرجتهم
�ة ���ة عقدي���ي ) Nodal(لنقط���ل السيأس���ي الحق���لطة: ف���كألية الس���لطة. إش���بح الس��ن تص

 
�ى ا���ول إل���و الوص���دف ه��ن اله

 
�أ ا��بم

�ة) نواة صلبة سيأسيأ(الحقيقية قأبلة للتداول ��أت القأبل��ن السيأس��ري م��معي البص�ن التحكم في وسأئل العلم الس
 
وبمأ ا
�ة ��ع النقط��ة م�ك�ثر مقأرن

 
�هولة ا��أزلت بس��ض التن��تفأدة)2(لبع��أبل للس��أني ق��أل البرلم��لوب النض�س

 
�دريجيأ ا��بح ت��ذا يص�، هك

سلوب الرئيسي
 
 .النضأل الديمقراطي الجمأهيري: منه، وقد يحتل مرتبة ثأنية بعد ال

ول
 
وراق المؤتمر الوطني ال

 
.إن الوصول إلى النتيجة بهأته الطريقة مرفوض ويشكل تراجعأ عن ا

:عن شعأرات المرحلة ) 3
فق الشتراكي) "1(

 
".قيأدة حأزمة لنضأل التحرر الوطني والبنأء الديمقراطي ذو ال

".عزل المأفيأ المخزنية"شعأر الفترة السيأسي ) 2(
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�ة���ة العأمل���زب الطبق���أء ح���ي بن���دم ف���ترض التق���أ يف���ة بكأمله���د لمرحل���تراتيجية يمت���ة اس��ول ذو طبيع
 
�عأر ال��إن الش

�أت السيأس�ية ��ض المكون��ن بع��ة بي��أت سيأس�ية وقتي��س تحألف��ة(الثوري وبنأء جبهة التحألفأت الطبقية الشعبية، ولي�وثيق
مور ول حأجة للتكرار

 
وضحت ال

 
ن الجبهة هنأ، هي القيأدة السيأسية الشعبية للتحرر الوطني، وهي) الجبهة الوطنية ا

 
ل

�ي��أ السيأس��ة وحزبه��ة العأمل��أدة الطبق��ة بقي�.نواة السلطة السيأسية الستراتيجية للمرحلة، وهي قأئمة على تحألفأت طبقي
�ة���أدة حأزم���ن قي���أل للكلم ع���ح. وإل فل مج���د الواض���ن التحدي���ة، وم���ة المفأهيمي���أب الدق���ن غي���أني م���عأر يع���رح الش��إن ط

�أئدة��ة الس��رائح م�ن الك�تل�ة الطبقي�ن ش
 
�تي ي�رد فيه�أ ا�للمرتكزات الطبقية للجبهة، خأصة في فقرات سأبقة من التحليل، ال

�ة ��أ المخزني��أت المأفي��ن سيأس��رى م�خ
 
�ي ال��ررة ه��طى... متض��أت الوس��رائح الطبق��ب ش�غل

 
�ى ا��أفة إل��ة. إض��م الجبه��ل ستض�فه

�أئدة(عنأصر من ه�ذه الفئت ��ألف معه�أ؟) المتض�ررة والمنتمي�ة إل�ى الك�تل�ة الطبقي�ة الس��أ م�ن التح��م نوع�ق�ل تقي
 
و عل�ى ال

 
ا

�عأره�ول وش
 
�وطني ال��ؤتمر ال��ذ الم��ور من��أذا تط��م م��أبق ث��ل الس� التحلي

 
�أ��ه خط��وحي ب��أ ي��ذا م��تمرارية: "ه��ة اس��مود، مقأوم�ص

�ق����بيلنأ لتحقي����أدحين س����أل والك����ي للعم����م السيأس����أء التنظي����ي بن����أهمة ف����أل مس����ي النض����دة ف����ة: وح����رر والديمقراطي���التح
قل بداية جواب

 
و على ال

 
.؟"والشتراكية، هل حصيلة عملنأ تبرر هذا النتقأل إلى شعأر جديد؟ ل نحصل على جواب ا

سمألية المتوحشة " عزل المأفيأ المخزنية"وشعأر الفترة السيأسي 
 
�ج(بحذفه لمواجهة الرا��أئق النه��ل وث�خلفأ لك

خر يلقي بمزيد من الغموض) الديمقراطي
آ
ين نحن من شعأر الجبهة الوطنية . هو ال

 
).انظر وثيقة الجبهة الوطنية(فأ

�ألب��أ المط��ترك جأنب��أدام ي��رج، م�ع
 
�ي ا��عأر سيأس��أهير بش��تقأد الجم��ذا س��ة، وهك��أدة الحأزم��ى القي��ذا إذن تبن�هك

!!إنه نوع من السيأسة وفهم لهأ . المأدية القتصأدية والجتمأعية للجمأهير
:حول السيرورات الثلث ) 3(

�ة ���يرورة الثأني���ن الس���ة م���أت الذاتي���ذف التنظيم���تثنينأ ح���هو(إذا اس���ه س���ن!!) لعل���ة بي���م العلق���د لفه��كي
 
�أك تأ��هن

�تزامن���ترابط وال���أس ال�س
 
�ى ا��يرورات الثلث عل���يرورات . الس���ة الس��رى حركي�خ

 
�أرة ا���ة(بعب��أ الذاتي�ثير) دينأميته

 
�أ��درهأ الت�مص

).التزامن(وخط تطورهأ متسأو ومستقيم ) الترابط(المتبأدل 
�ه���هأ في���عت نفس���أ وض���أءا فأرغ���د وع���أ تعتم���بب كونه���بير بس���ل ك���ن خل���أني م���يرورات الثلث تع���ة الس��إن. إن نظري

�أ،��أ وف�ي علقأته��يرورات ف�ي فرادته��ف وراء الس�الخروج من ذلك غير ممكن بدون النظ�ر إل�ى التحدي�دات المختلف�ة ال�تي تق
فمأذا يعني ذلك؟. في انفصألهأ وترابطهأ وفي خط تطورهأ الغير متسأو بألضرورة

�تراكي) 1(��ق الش�ف
 
�دمقراطي ذو ال��وطني ال��رر ال��تراتيجية التح��وم. وجود تحديد استراتيجي يتمثل في تبني اس�وتق

�ي�سأس
 
�أقض ال��ي والتن��أقض الرئيس��ن التن��ع بي��ى الجم��تراتيجية عل��أته الس��ز. ه��أ القف��أ ل يمكنه��م عنه��يرورات المتكل�إن الس

.عن هذا التحديد
�أت) 2(��ن التنأقض

 
�تمرار، ل���ور بأس���يرورات تتط���ن الس���لة م���ل سلس���ديمقراطي تحتم���وطني وال���رر ال���ة التح��مرحل

.فتتغير المهأم والتأك�تيكأت ولكن ضمن خط استراتيجي. المختلفة تتطور بدورهأ
�يرورات( ل يمكن التعأمل مع حلقأت السلسلة ) 3(��ن وغي�ر) سلس�لة الس�ن ذل�ك غي�ر ممك

 
عل�ى ق�دم المس�أواة ل

خرى. جدلي
 
.ل بد من المسأك بألحلقة المركزية التي تسمح بألتحكم في الحلقأت ال

�م) 4(��ة تحتك��أ التأريخي�ف�ق الش�تراكي ف�ي تحدي�د مض�مونهأ ومهأمه
 
�ديمقراطي ذو ال��رر ال�وطني وال�إن مرحلة التح

�تراتيجيأن ���أن اس���ى تنأقض���رورة إل���أ(بألض���ى نهأيته���ة إل���ير بألمرحل���مأن الس���ه ض���رار ب���ن الق���ذي يمك���ي ال��سأس
 
�أقض ال��التن

�ة ��ديمقراطي (المنطقي��وطني ال��رر ال��ة للتح��ية الطبقي��أدة السيأس��أ والقي��ي للبروليتأري��زب الطبق��ي...) (الح��أقض الرئيس�التن
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�عب��أت الش��ألف طبق��ى تح��وم عل��ة تق��ية للمرحل��أدة سيأس��مأن قي��ل وض��رق المراح��دم ح��مح بع��ذي يس��ة ال��دد للمرحل�المح
�ي) كطرح استراتيجي��ة تنتم��يرورة الثألث�ول، فألس

 
ولى تنتمي لسلسلة المهأم المرتبطة بألتنأقض ال

 
وإذا كأنت السيرورة ال
.لسلسلة المهأم المرتبطة بألتنأقض الثأني

�أفري ) 5(��د التظ�ثير والتحدي
 
�أ��أدل الت��ل تب��ة ه�ي حق��أقض)  surdétermination(إن الصراعأت الطبقي��ن التن�بي

ول والتنأقض الثأني
 
؟"المسأهمة في توحيد وتطوير وتوسيع وتجذير الحركة النضألية الجمأهيرية"فمأذا يعني . ال

�أد(إلى الوعي الطبقي الثوري ...) مطألب مأدية (ببسأطة، النتقأل من الوعي الطبقي الموضوعي ��ة القتص�جدلي
�ة��أهير). والسيأس��ي جم��ديمقراطي، ووع��وطني ال��رر ال��أم التح��ة لمه��ة العأمل��أدة الطبق��رورة قي��ة بض��ع البروليتأري��ي للطلئ�وع

�ود���ر المنش���ق التغيي���ديمقراطي لتحقي���وطني ال���رر ال���أم التح���أز مه���رورة إنج���عب بض���زب. الش���أء الح���ة بن���ى مهم���ذلك تحظ��ول
�ي��أل الطبق��أن النض��ي معمع��ل ف��ق، ب��أء مغل��ل وع��م داخ��ة ل تت��ي مهم��ة وه�ولوي

 
�ة بأل��ة العأمل��تقل للطبق��ي المس�السيأس

�أدة��ى القي��درة عل��ة والق��ية الملموس��برة السيأس��ه الخ��ب في��ذي تك�تس��أهيري ال��أم. الجم��أز مه��ي إنج��دم ف��ي التق��أدة تعن�والقي
�ة���ة وطني���أء جبه���رورية لبن���ية الض���ة والسيأس���أت الطبقي���ورة التحألف���تراكي، ببل���ق الش��ف

 
�ديمقراطي ذو ال���وطني ال���رر ال��التح
�ألف��ية للتح��دة ك�قي�أدة سيأس��ب لح�ل التنأقض�أت الثأنوي�ة ف�ي. موح�س�لوب المنأس

 
�أد ال��ن إيج��د م��ألف ل ب��كيل التح�ولتش

.صفوف الشعب ضمن برنأمج عأم للتحرر الوطني الديمقراطي
�ح،) 6(��أت واض�ولوي

 
�لم ا��من س��م إل ض��ن يت��ة ل��ى والثألث�ول

 
�يرورتين ال��ي الس��دم ف�ن التق

 
�بين ا�عله ي

 
�ل ا�إن التحلي

�ن��يرورة الثألث�ة، م��أمي الس��ية واليديولوجي�ة لتن��روط السيأس��ئ الش��بط تهي��أ بألض�نه
 
�ة ل�ولوي

 
�ى ال�ول

 
�يرورة ال��ه الس��ل في�تحت

�أقض الرئيس�ي��رر ال�وطني ال�ديمقراطي، ض�من س�يأق احت�داد الص�راع الطبق�ي واحتلل التن�خلل تنأمي ال�وعي بمه�أم التح
.لدوره المسيطر خلل المرحلة بكأملهأ

�ق��أء مغل��ي وع��م ف��ة ول�ذلك تتط�ور. إن تنأمي الوعي الطبقي للطبقة العأملة ل يت��بط ال�وعي بمه�أم المرحل�إن�ه بألض
ولى والثألثة(السيرورتين 

 
طوار المختلفة) ال

 
.بشكل غير متسأو وتتبأدلن التحديد والسيطرة خلل ال

.قراءة نقدية لوثيقتي مشروعي المقرر التنظيمي والعمل الجمأهيري : 2الجزء 

صلية والوثيقة المعدلة(مشروع مقرر حول التنظيم ) 1: (الوثيقتين 
 
).الوثيقة ال

.مشروع مقرر توجيهي حول العمل الجمأهيري) 2(
�تين : ملحظة ��لية والمعدل�ة(لقد تم اعتمأد الوثيق�ص

 
�رر ح�ول التنظي�م) ال��روع مق��ة. لمش�طروح

 
�ك لدراس�ة ال�وذل

�ق��ي التوفي��لهأ ف��أف فش��ديلت لك�تش��رق للتع��م التط��أ، ث��ة غموض��أولت التوفيقي��دهأ المح�ن تزي
 
�ل ا��لية قب�ص

 
�ة ال�التنظيمي

.بين تصورين متنأقضين
�ة  )1(���ة التنظيمي��طروح

 
�لية: (ال��ص

 
�ة ال���ب الوثيق���ة) : حس���ى اللجن���ة إل���ى المقدم��ول

 
�ة ال���روع الورق���أ مش���ي به��نعن

.التحضيرية
 :في طبيعة التنظيم - 
 
أ
:المحددات الستراتيجية للتنظيم والمهمة التنظيمية الستراتيجية ) ا

:ترتبط هذه المحددات بألنسبة للتصور التنظيمي ب
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فق الستراتيجي لبنأء الشتراكية- 
 
.ال

فق الشتراكي: طبيعة المرحلة الراهنة - 
 
.التحرر الوطني الديمقراطي ذو ال

سمألية تأبعة(طبيعة التشكيلة الجتمأعية - 
 
سمألي) هيمنة را

 
.مختلفة عن تشكيلت المركز الرا

:ممأ سبق، تكون مهمتنأ الرئيسية والستراتيجية على المستوى التنظيمي هي 
".التنظيم السيأسي المستقل للطبقة العأملة والكأدحين"المسأهمة في بنأء - 

:هنأك شرطأن لتحقيق ذلك 
.البنأء الذاتي للنهج الديمقراطي- 
�ب" القوى الشتراكية"توحيد الشتراكيين و(توحيد الشتراكيين المأركسيين - ��د تتطل�م

 
�ة ال��دة وطويل�مهمة معق

�أدرات: �بلورة خط سيأسي إيديولوجي مأركسي يعتمد على معرفة عميقة للمجتمع المغربي، ممأ يستدعي تشجيع كل المب
شكأل النضأل المشترك بين المكونأت الشتراكية

 
).وا

:شكل التنظيم في المستقبل - 
:ل يمكن الحسم بين شكلين 

.جبهة للتنظيمأت المأركسية  )1(
حزاب تمثل فئت مختلفة من العمأل والكأدحين )2(

 
.تحألف ا

سلوب التواصل مع الجمأهير: ملحوظة 
 
سبأب تعود للدعأية وا

 
.بألمكأن القبول بتسمية الحزب ل

:المحددات التأك�تيكية ) ب 
�أرات). بمعنى غير قأر(تطرح الوثيقة التنظيم كإشكألية تأك�تيكية ��دد بألعتب�هذا الطرح التأك�تيكي للتنظيم المح

�ة ���ترة الراهن���أر الف���أبقة وبأعتب���رعية(الس��ن ) الش
 
�رى ا���أ ن���ن : يجعلن���م الممك���وعيأ(التنظي���ديمقراطي) موض���ج ال���أء النه���و بن��ه

�ذ. ك�تنظيم سيأسي، صلب، منسجم للعمأل والكأدحين��ديمقراطي من��ج ال��ة النه�وهذا السعي حسب الوثيقة طبع ممأرس
سيسه

 
.تأ

:وصفأت التنظيم المتوخى هي 
.سيكون تنظيمأ شبه جمأهيريأ- 
.سيكون تنظيمأ منفتحأ نسبيأ- 
طر- 

 
.لن يكون تنظيمأ لل

سس نظرية لهذا الطرح 
 
:ولعطأء ا

نه يعتمد على 
 
ن هذا التصور هو تركيب لعدة تجأرب ل

 
:تعتبر الوثيقة ا

.طلئع التنظيمأت الجمأهيرية- 
�أهير - ��ة للجم��أت الذاتي��ت (التنظيم��تي ليس��أعي)courroie de transmissionال��ن الجتم��أء بي��ل اللتق�، حق

.والسيأسي كل من موقعه
طر يركزون عملهم في المجأل السيأسي- 

 
.الفعألية والحتيأج الضروري ل

قلم مع هذه المحددات تقوم البنية التنظيمية على التبسيط وعلى الديمقراطية- 
 
.للتأ
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�ى- �دن
 
�رورة ح�دا ا��ي بألض��ة وتعن��بيق مب�أدئ الديمقراطي��ب تط��ة تتطل�الوح�دة اليديولوجي�ة والسيأس�ية والتنظيمي

�ن ���د ممك���ى ح��قص
 
�ى ا���ه إل���يتم تقليص���ذي س���ة، ال���ن المركزي���دود(م���د الح��بع

 
�ذاتي). ا���د ال���د والنق���بأط والنق���ذلك النض��وك

.والمحأسبة
:فترة النجأز والهدف الرئيسي ) ت 

�ة ذل�ك ) المؤتمر الوطني الثألث (2012إن هذا الهدف الرئيسي هو لفترة تمتد إلى حدود �وه�ذا: "وتلخص الوثيق
�عبنأ��يمكن ش�الهدف المرحلي إن هو تحقق، سيسأهم ل محألة في خلخلة موازين القوى لصألح الطبقأت المستغلة، وس
�ن��ص م��أه التخل��ي اتج��أل ف��ن النض��ى م�عل

 
و ا

 
�ى ا�رق

 
�تويأت ا��و مس��دم نح��ه بألتق��مح ل��ة، تس��بأت ديمقراطي��تزاع مك�تس��ن ان�م

�أط م�ع المبريألي�ة��ض. النظأم المخزني والطبق�أت الس�أئدة، ال�تي يس�تند إليه�أ وف�ك الرتب��أفت ش�عأر البع�كم�أ س�يطيح بته
�ول ��بير"ح��تراكي الك��زب الش��أ" الح��را لحجمه��ية نظ��أحة السيأس��ي الس��ة ف��ر فأعل��ديمقراطي غي��أر ال��أت اليس�ن مكون

 
�ة ا�بحج

�أهير��ن الجم��أ ع��ل. وعزلته��أ بأط��راد به��ق ي��ة ح��ي كلم��ع. وه��يتعزز موق��ي وس��هد السيأس��ي المش��أ ف��أ فعلي��يحدث تقأطب��أ س�كم
�تراكي��ذري واش��ي ج��أري ديمقراط��م يس��ديمقراطي، ك�تنظي��ج ال��وى. النه��د الق��أر توحي��ى مس��دم عل��ن التق��أ م�يض

 
�يمكن ا�وس

".الشتراكية
�هأ��ن ننأقش�ن يستحض�رهأ ونح

 
�أرئ ا��ول التنظي�م، ح�تى يس�تطيع الق�طروحأت الوثيق�ة ح

 
هم ا

 
لقد قمنأ بتلخيص ل

.بكل نزاهة وتجرد فكري
طروحأت

 
 من حيث تنتهي ال

 
.ولنبدا

�ة��ترة الراهن��ي الف��ية ف���ة رئيس��ة مهم��ددات التأك�تيكي��ب المح���م حس��أء التنظي��م. إن بن���أش، ت��تقيم النق���تى يس�وح
.2012فهي غير معلقة في الزمن، بل لهأ سقف هو . تحديدهأ

إن تحقيق هذا الهدف المرحلي سيسأهم ل محألة في خلخلة موازين القوى لصألح الطبقأت المستغلة، ويمكن
�تفيد م�ن). 2012لقد وص�لنأ (من انتزاع مك�تسبأت ديمقراطية، وبهأ تنتهي الفترة ��ل إل�ى الف�ترة الثأني�ة ال�تي تس�هك�ذا ننتق

�أم المخزن�ي والطبق�أت الس�أئدة��ن النظ��ص م��أه التخل��ي اتج��أل ف��ن النض��ى م�عل
 
و ا

 
�ى ا�رق

 
ولى للتقدم نحو مستويأت ا

 
الفترة ال

�ة��ع المبريألي��أط م��ك الرتب��أ، وف��تند إليه��تي يس��ع. ال��يتعزز موق��ة، س��ى الثأني��ى إل�ول
 
�ترة ال��ن الف��ول م��ذا التح��يأق ه��ي س�وف

�بير"النهج الديمقراطي بحكم تقأطب فعلي في المشهد السيأسي سيسمح بألطأحة بشعأر ��يتم" الحزب الشتراكي الك�وس
.التقدم في مسأر توحيد القوى ال شتراكية

:مأ وراء الفقرة وتنأقضأتهأ الداخلية - 
ول ) 1

 
 :التنأقض ال

�ألح المس�تغلين، ويس�مح للش�عب ب�أنتزاع��وازين الق�وى لص�تنظيم شبه جمأهيري منفتح نسبيأ سيقوم بخلخلة م
.سنوات 4مك�تسبأت ديمقراطية وفي حدود 

 النتقأل إلى وضع هجومي
 
و بدا

 
�رح. إن خلخلة موازين القوى الطبقية تعني انتقأل الجمأهير ا��حه الط��م يوض�مأ ل

سأسي 
 
مر ا

 
دوات الهجوم المضأد للجمأهير: يتعلق بأ

 
.ا

:التنأقض الثأني ) 2
�ن��ل م�أ يمك�ق

 
�ة وا��ن م�ن الديمقراطي�ك�ثر م�أ يمك

 
انفتأح الفترة الثأنية بفضل هذا التنظيم التأك�تيكي الذي يعمل بأ

�أئدة���أت الس��ي والطبق���أم المخزن��ع النظ��ة م��ط المواجه���ى خ��عه عل��ج لتض���ترة وتنض��أت الف��تتقدم تنأقض��ة، وس��ن المركزي�م
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ن ه�ذا الس�ينأريو س�يتحقق . المبريألية: وحليفهأ الستراتيجي 
 
ن ذل�ك(مأذا ل�و افترض�نأ لحظ�ة ا

 
وبنيت�ه الداخلي�ة ت�وحي ب�أ

�ي ��ل ف��ن لنق��نوات 8ممك��ة )س��ل عأئم��ة بألفع��ة السيأس��فينة flottante؟ إن جدلي��ل للس�م
 
�لة فل ا��أبت البوص��ن إذا غ�ولك

.بألنجأة
�ة��وة حليف��ة ك�ق��ة بألمبريألي��د، ومدعم��ى ح�قص

 
�ى ا��زة إل��ة ممرك��يواجه دول��أهيري، س��به جم��ز، ش��ر ممرك��م غي�تنظي

�ه ببس�أطة غي�ر! اس�تراتيجية، ج�د ممرك�زة �ن
 
 العأص�فة ب�ألهبوب، ل

 
ن تب�دا

 
�ة، م�أ ا��رعة فأئ�ق�إن تنظيم�أ كه�ذا س�يتحطم، وبس

 لهذا الدور
 
.مهيأ

 :التنأقض الثألث ) 3
 
�أ�حأول الطرح اللتفأف على المحددات الستراتيجية والعتمأد الحصري على المحددات التأك�تيكية بسبب خط

�ن الش�تراكية(، وسيأسي )عزل التأك�تيك عن الستراتيجية(نظري ��ديمقراطي ع��وطني ال��أل). فصل التحرر ال��ة إغف�والنتيج
�أهيري��به جم��م ش��ديمقراطي ك�تنظي��ج ال��أء النه��هأ ببن��ة وتعويض��ة العأمل��زب الطبق��أء ح��ة بن��خ...مهم��أرق. إل��دم إدراك الف�وع

�ديمقراطي ��ج ال��ن النه��وعي بي��أس(الن�س
 
�غيرة بأل��ة ص���دته بورجوازي��ذري قأع��ي ج��م ديمقراط��ة) تنظي��ة العأمل��زب الطبق�وح

.هنأك نوعيتأن مختلفتأن تعبران عن لحظتين مختلفتين نوعيأ. ك�تنظيم سيأسي مستقل للطبقة العأملة والكأدحين
�ة�لة التنظيمي

 
�أ��أر المس��ى اعتب��يين إل��دى المأركس��ؤدي ل��تراتيجية ي��ة واس�ن امتلك نظري

 
�رى ا��أش، ن��ق النق�ولتعمي

�تراتيجية��ذه الس��ن ه��ة وم��ذه النظري��ن ه� م
 
�زا��زءا ل يتج��ن. ("ج��ة، بي��ة والممأرس��ن النظري��ط بي��كل التوس��و ش��م ه�التنظي

�ه��ول إلي��بيل الوص��ي س��ل ف��دف والعم��أش" اله��ي ). لوك��ألخط السيأس��ذلك ب��ط ك��ألتنظيم يرتب��أئل"ف��ل المس��ن فص�ل يمك
.لينين" السيأسية ميكأنيكيأ عن مسأئل التنظيم

:الطرح النظري ) 1
نهأ تعتمد في بنأئهأ على 

 
طروحة التنظيمية نفسهأ ك�تركيب لعدة تجأرب ل

 
:تقدم ال

.طلئع التنظيمأت الجمأهيرية- 
.التنظيمأت الذاتية للجمأهير التي هي حقل اللتقأء بين الجتمأعي والسيأسي كل من موقعه- 

�ر�ط
 
�أ لل��س تنظيم��أهيري ولي��به جم��م ش��يلة تنظي��ة،. والحص��وفير الفعألي��روريين لت��ر ض�ط

 
ن ال

 
�تدرك ا��ود فتس�وتع

.وعليهم تركيز العمل في المجأل السيأسي
�أرب ال�تي ت�م تركي�ب عنأص�رهأ المختلف�ة لتق�ديم��أرئ بتل�ك التج�ك�أن م�ن اللزم، ول�و م�ن ب�أب الش�أرة، ت�ذكير الق

.تصور نظري للتنظيم
�خ��أرزان ف�ي تأري�م�ر يتعل�ق بأس�مأن ب

 
ن ال

 
وسنراهن بدورنأ من خلل العنأصر المؤسس�ة للمفه�وم النظ�ري، عل�ى ا

لة التنظيمية، نعني لينين وروزا لوكسمبورغ
 
.الفكر المأركسي، الذي سجل لهمأ التأريخ جدلهمأ الكبير حول المسأ

�ة ��أت الجمأهيري��ع التنظيم��ل طلئ��ذا(فه��ل به��م يق��ن ل��أهير ) وليني��ة للجم��أت الذاتي��دم(والتنظيم��ذا يق��ل هك�وه
.في حدود مأ قدم لنأ، هنأك استخفأف بألموضوع. هي هذا التركيب المعلن عنه) الطرح اللوكسمبورغي؟

�ن. كل ك�تأبأت لينين وروزا لحظأت في تبلور نظريتهمأ التنظيمية�ومنهج المعألجة يتطلب بألضرورة النطلق م
�ة����أ والمقأرن���ل منهم����ة لك����ي النظري���رض ف����مولي، والع���ألتمييز الش����أم ب����م القي����أ، ث����ة ومواجهتهم���ة والممأرس����دة النظري��وح

�أ���ألتركيب بينهم���أم ب��و القي
 
و ذاك، ا

 
�ف ا���ذا الموق���أر له���واقفه. والنتص���أربه وم���ن وتج���أت ليني���ى ك�تأب��ن الطلع عل

 
�أل ا��والح
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�ن (�ك�ثر م
 
�هأمأت 25ا��ن الس��نة م��ك) س��ى مح��أريخي وعل��يأقهأ الت��ي س��وعة ف��ة الموض��ر الجدالي��ة وغي��أت روزا الجدالي�وك�تأب

.التجربة، كل هذا يدعونأ إلى التسأؤل عن مدى جدية النظرية التنظيمية التركيبية التي تقدمهأ الوثيقة
�ة��أرب تأريخي��بي لتج��ور تركي��رت بتص��أ بش�نه

 
�أ ا��ذكر هن��م تت��ة ل�ن الوثيق

 
�ب ا��أدئ. والغري��تلهأم المب��أ اس��أن عليه�وك

قل صورة مركبة لمأ تختأره
 
و على ال

 
ركأن النظرية المأركسية للحزب ا

 
!!ل شئ من هذا . التنظيمية العأمة التي تشكل ا

�ن��وع م��ي ن��قوط ف��ل والس��تردد ب��ع ال��يغته ويق��ترح ص��مون المق��د المض��ي، ل يج��كل التنظيم��رق للش��ن التط�وحي
�ة��ة والتبريري��ة المرتبك��أذا . النتقأئي��ض لم��ى الرف��زب إل��يغة الح��ع ص��ذا تخض��م !هك��أ ل نعل�نن

 
�ب"؟ ل��ذا" الغي��ون ه��د يك�فق

�ية . جبهة لمنظمأت مأركسية: الشكل جبهويأ ��أت مأركس�ن مجموع منظم
 
�ة(والحأل ا��أ) جبه��رورة حزب��كل بألض��د. ل يش�فق

�ة. يكون مجموعأ لتنظيمأت بورجوازية صغيرة ترفع شعأر المأركسية��ة العأمل��ة بألطبق��ية ومرتبط�وإذا كأنت بألفعل مأركس
س�يس ح�زب

 
�ة لتأ��ل قف�زة نوعي��أ ع�دديأ ب��ت تجميع��ألت ليس��د؟ والوح�دة ف�ي ك�ل الح��ن تتوح��أريخي فلم�أذا ل��روعهأ الت�ومش

.وهذا مأ تظهره التجأرب التأريخية سلبأ وإيجأبأ. الطبقة العأملة
مأ 

 
�ة" تحألف"ا��ث ع�ن تعددي�حزاب تمثل فئت مختلفة للطبقة العأملة ك�تعبير عن تعددية عمألية،فه�و هن�أ بح

 
ا
�أ����ر مكأنه����أن غي����ي مك����أدي. ف����ه الم���سأس

 
�ه ا����ديهي ول����ر ب���م

 
�ة ا����ة العأمل����ط الطبق����ية وس����ة وسيأس����ة فكري����د تعددي���ن توج

 
�أ���ف

ركأن الفكر المأركسي 
 
حد ا

 
.الطبقة العأملة ودورهأ التأريخي: الجتمأعي، ولكن موضوعنأ يتعلق بأ

�زي����وهري ومرك����ي وج���سأس
 
�وم ا����ة مفه����ة العأمل����ة. الطبق����ل الطبق����رائح داخ����أك فئت وش����ة وهن����ة عأمل����أك طبق���هن

�ط��ة فق��ة العأمل��ى الطبق��ك عل��ر ذل��ة، ول يقتص��أج،. العأمل��ل النت��ل مسلس��ل داخ��يم العم��أج تقس��ي نت��ة ه�الفئت العمألي
�راعأت الطبقي�ة ��أج ل�ذلك وللص��كل غي�ر متس�أو كنت��ور بش�تعددي�ة مس�تويأت ال�وعي وض�رورة( ومس�تويأت ال�وعي ال�ذي يتط

).الطبقة العأملة(فألحزب يمثل هذا الجوهر ). الحزب اللينيني(حزب للطبقة العأملة 
:والختلف في الفهم بين الطرحين يعود إلى منهجيتين مختلفتين

.منهجية مأدية جدلية وتأريخية- 
و مجرد فئت إلخstratesبل بمعنى  classesل وجود للطبقأت بمعنى (ومنهجية سوسيولوجية - 

 
).، ا

ن 
 
�ة "ول��ة والممأرس��ن النظري��ط بي��كل التوس��و ش��م ه��م،..." التنظي��ي التنظي��ة ف��ى نظري��أج إل��زب يحت��أء الح�فبن

�ه��ول إلي��بيل الوص��ي س��ل ف��دف والعم��ن اله��ط بي��ي راب��ط سيأس��ي ذات. وخ��ة ه��ة العأمل��ط الطبق��ذر وس��ة التج��ذلك، مهم�ل
�أ���ى غيره���وق عل���ة تتف��ولوي

 
�تراتيجية،. ا���أم الس���ددهأ المه���ة، تح���ية مركزي���ة سيأس���من خط���م ض���ي التنظي���يأقهأ ينبن���ي س��وف

�عأرات (وتجسدهأ الخطط التأك�تيكية ��أل، الش�س�أليب النض
 
�كأل التنظي�م، ا�ش

 
�ذي تنبن�ي...). ا�وه�ذا ه�و الس�يأق ك�ذلك ال

.فيه وحدة الشتراكيين المأركسيين
�تراتيجية���ك والس��ن التأك�تي���ل بي���ق الفص���ن طري���م ع���أء التنظي���ن بن���ة، ل يمك���ددات التأك�تيكي���وص المح��.وبخص

�ج��ط البرنأم��س. التنظيم هو مكأن اللتقأء بينهمأ عبر توسط النظرية وراب��أل، ولي��م والنض��كأل التنظي�ش
 
�و ا��ر ه��أ يتغي�إن م

فلمأذا إذن هذا الفصل بين المستويين؟. طبيعة التنظيم بغض النظر عن السرية والعلنية
�ض ���دى البع���ل ل���ذا الفص���أ له���ة م���أك حأج��ن هن

 
�د ا���ن (نعتق���ذكر ليني���ية: "لنت���أئل السيأس���ل المس���ن فص��ل يمك

�أج"). ميكأنيكيأ عن مسأئل التنظيم�ن مرحلة الديمقراطية تحت
 
و لنطبق هذا الفصل في مجأل السيأسة، لنجد ا

 
ولننقل ا
�ة��س تأك�تيكي�س

 
�ى ا��أئم عل�ي ق

 
�م ا��ذا تنظي��تراتيجية. هك��س اس�س

 
�ى ا��أئم عل�ي الق

 
�ذلك، ا��أ ك��تراتيجية تنظيمه��ة الس�.وللمرحل

.على مستوى استراتيجي وفي الفصل بين الديمقراطية والشتراكية) فصل بين المراحل" (مرحلوية"هنأك سقوط في 
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�أ ه�و تنظي�م ش�به جم�أهيري��ن مرحلي�ن التنظي�م الممك
 
�ت للنظ�ر ا��يم. ومن الملف��ب ه�ذا التقس�ن البش�رية حس

 
ول

ي !!) ومنفصلة (لتعرف سوى تنظيمأت ثلثة مختلفة 
 
:ا

.التنظيم الجمأهيري -1
.التنظيم الشبه جمأهيري -2
طري -3

 
.التنظيم ال

يتنكر هذا الطرح لجدلية التصور اللينيني للتنظيم الذي يمفصل العمل بين هأته المس�تويأت الثلث ف�ي س�يأق
.خط سيأسي جمأهيري لحزب طليعي ثوري هو خط الجمأهير الذي قأم بتطويره القأئد الثوري مأو تسي تونغ

مور في سيأقهأ
 
�أك�تيكي. ولتسهيل النقأش، نضع ال��م ت��م الش�به الجم�أهيري ه�و تنظي�ن التنظي

 
�ول ا��ن الق�هنأ يمك

ربع سنوات
 
عله لتتضح لنأ الصورة. يعمل لفترة مدتهأ ا

 
.ولنستحضر مأ قلنأه ا

�ة���أرب تأريخي���ى تج���أده عل���ة لعتم���ة النظري���ن النأحي���بي م���م تركي���ه تنظي���تقطأب . إن���ي بأس���ذلك يك�تف���ع"ول��طلئ
:وتسنده التنظيمأت الذاتية للجمأهير التي هي مكأن اللتقأء بين مسأرين " المنظمأت الجمأهيرية

.المسأر السيأسي )1
.المسأر الجتمأعي )2
طر تقوم بألعمل السيأسي 

 
ننأ في حأجة إلى ا

 
ل ننسى مع ذلك ا

 
.ويجب ا

قصى حد من الديمقراطية 
 
قل مأ يمكن من المركزية) مع تقليص الوسأئط(وسيدار هذا التنظيم على قأعدة ا

 
.وا

م - 
 
�ة ا��أت الجمأهيري��ع المنظم��م لطلئ��ة"تنظي��ع البروليتأري��ح"للطلئ��ألفرق واض��واب ف��ى ج��ة إل��ي حأج��نأ ف�؟ لس

دبيأت المأركسية تعج بذلك
 
.وال

التنظيمأت الذاتية للجمأهير كمكأن للتقأء السيأسي والجتمأعي؟- 
مر بمسأرين يتقأطعأن داخل التنظيمأت الذاتية للجمأهير

 
.الوثيقة واضحة وحأسمة، يتعلق ال
مور سنقف على مأ يلي 

 
:إذا شرحنأ ال

.المسأر الجتمأعي يقأبله المسأر السيأسي -1
.التنظيمأت الذاتية يقأبلهأ التنظيم السيأسي -2
.العمل الجمأهيري يقأبله العمل السيأسي -3
طر السيأسية -4

 
.منأضلو الحركة الجمأهيرية تقأبلهم ال

:ولنطرح سؤال رئيسيأ 
ي مسأر سيأسي تتكلم الوثيقة؟ • 

 
).ل فصل ميكأنيكي بين التنظيم وخطه السيأسي(عن ا

مر كذلك فكيف يتم النظر إلى الجتمأعي • 
 
؟)الجمأهيري(وإذا كأن ال

�حأ ��تي واض
 
�أ���واب ي���ية الج���ة السيأس���ي الوثيق���ة: "ف���بأت ديمقراطي���تزاع مك�تس���ه ان���أء". إن���ي بن���رر التنظيم���ي المق��وف

ربع سنوات ليتحقق
 
مأمه ا

 
.التنظيم التأك�تيكي ا

�أعي ��مون الجتم��أ مض��ك، فم��ن ذل��أ م��أهيري(انطلق��م،) الجم��كأل التنظي�ش
 
�أل، ا��أليب النض�س

 
�أت، ا�ولوي

 
ي ال

 
ا

البرنأمج؟
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�أ��دعم بينهم��أدل ال��ن خلل تب��ة م��ي لحظ�ة لحق��أ ف��أر. لكل من المسأرين موقعه وسيتم التقأطع بينهم�وف�ي انتظ
!ذلك، فلنتمسك بألصبر 

�ة ��ذه النظري��ل ه��أطع (لع��أء والتق��ة اللتق�م ...) نظري
 
�ة ال��ن النظري��ذورهأ م��تقي ج��يرورات الثلث(تس��ة الس�نظري

ن
آ
).المترابطة والمتزامنة في ذات ال

:للتذكير 
�يون  )1(��ل م�ع السيأس�ة يق�ر المأركس��ة الص�راع الطبق�ي"في التعأم�Toute lutte de classe est une" « بمركزي

lutte politique » Marx . أت(ويعني هذا تحليل التنأقضأت الطبقية��أقض الرئيس�ي، التنأقض�سأسي، التن
 
التنأقض ال

.وتحديد البرنأمج والمهأم انطلقأ من ذلك...) الثأنوية 
ولوية السيأسي ) الجمأهيري(في نضألهم الجتمأعي  )2(

 
�ن) الجتمأعي يتضمن السيأسي(يقر المأركسيون بأ�وم

�أء��ة لبن��يرورة التأريخي��من الس��ة، ض��ة العأمل��ية للطبق��ة والسيأس��ة اليديولوجي��ة الهيمن�همي
 
�ي وا��زب السيأس��ة الح�همي

 
�أ ا�هن

�تراكية��ر. الش��ي الفك��وى ف��ة قص�همي
 
�ة، ا��ة العأمل��زب الطبق��أء ح��ع بن��أط م��ي، بأرتب��وعي الطبق��كألية ال��ت إش��ذلك احتل�ول

�ي ���ية(المأركس��سأس
 
�ن ال���هأمأت ليني���ر إس���م): انظ���أء التنظي���ة بن���ي خدم���ة ف���ية مركزي���ة تحريض���ية دعأئي���ة سيأس���ة خط��همي

 
ا

همية المركزية ل كمركزية تنظيمية تقنية بل كمركزية سيأسية. البروليتأري
 
درك لينين ا

 
.وخلفأ لمنأوئيه، ا

).التنظيم السيأسي(فيمأ يخص علقة التنظيمأت الذاتية للجمأهير بحزب الطبقة العأملة  )3(
هي علقة تداخل وتبعية ؟

 
ا

م هي علقة خأرجأنية 
 
؟) rapport d’extériorité(ا

و علقة حيأد 
 
؟)فصل الخبز عن السيأسة( ا

ن
 
�أ ا���هأ، علم���أل اختصأص���ي مج���رار ف���تقلل الق���ى اس���أ عل���ي توفره���ة تعن���أت الذاتي���تقللية التنظيم���أ، اس���ي نظرن��ف

�أدوية����وفينية، القتص����ة، الش����ة، القطأعي����ة، المحلي����ة، الفئوي����ة بألجزئي����ل مطبوع����أ تظ���نه
 
�ت ا����ة تثب����أرب التأريخي���التج

�ة ����وازي ... والتجريبي����ر البورج����د الفك����ي ي����أئغة ف����ة ص����أ لقم���ي بقأءه
 
�ة(ا����ديولوجيأ الطبق����ي إي����يطرة ه����ة المس���اليديولوجي

�ل)المسيطرة�ج
 
�ن ا�جل انتزاعهأ من تربصأت الستيلب القتصأدي واليديولوجي، وم

 
، إذا لم ينأضل المأركسيون من ا

�ي���وعي الطبق���أمي ال���يرورة تن���من س���ي، ض���أ السيأس���ة وحزبه���ة العأمل���ط الطبق���ة لخ���ية واليديولوجي���ة السيأس���ط الهيمن��بس
�أهير��ل الجم��ي داخ��يرورة. السيأس��أس لس��أ انعك�نه

 
�لة، ل��ر متواص��أوية وغي��ر متس��يرورة غي��أري س��وعي البروليت��ون ال�إن تك

�أ���أ ذاته���ون البروليتأري���لة لتك���ر متواص���ة غي���وعية. تأريخي���روط موض���ه ش���ي ل���وعي الطبق���ور ال���ل لتط���ر المتواص���أبع الغي��الط
�رورات العي�ش(شروط العمل والعجز عن النضأل على الدوام (�م�أ(فبع�د المع�أرك تك�ون الع�ودة إل�ى منط�ق الفرداني�ة ) ض

سمألية
 
�ودة) دمنأ لم نتخلص بعد من الرا��ة الع��ة لنزع��أل ومقأوم�ك�ثر وعيأ، نض

 
ولكن في معمعأن النضأل تبرز العنأصر ال

�ود ��ل الوج�ج
 
�ن ا��أل م��ى النض��ش(إل��رورات العي��ة). ض��ع البروليتأري��أ الطلئ��ى العلم. إنه��رورية إل��ة الض��أ الحأج��برز هن�وت

�ة����يرورة التأريخي����ي الس����بيأ ف����تقل نس����دور مس����ة ل����ري واحتلل النظري����وين النظ����ة. والتك����ية لمواجه���سأس
 
�ة ا����أته الحأج���ه

.التجزئة والوحدة الطبقية: ، وللمسأك بطرفي الجدل )وعي مجزئ، زائ�ف، مستلب(التجريبية وتمظهراتهأ 
�ي��أط السيأس��أبع النش��ة تت��ة العأمل��ن الطبق��ة م��مولية لقل��ألية ش��ة نض��ى ممأرس��ة إل��وم الحأج��تراجع تق��ترات ال��ي ف�ف

.الشتراكي المتواصل
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�ة��وهر النظري��ع ج�سأس المأدي للحزب الطليعي الذي يتمأشى تمأمأ م
 
إن من لم يفهم الطرح اللينيني ل يدرك ال

.المأركسية للمعرفة
�ف جم�أعي ��ة العأمل�ة وكمثق��تمدة م�ن دوره ك�ذاكرة جمأعي�ة للطبق��م(إن الحزب اللينيني وضرورته مس�ض�مأن تراك

�زر��ل الج��ي مراح��و ف��وعي ول��برات وال��ية). الخ��زة سيأس�ي مرك
 
�برات، ا��أرب والخ��زة التج��ي مرك��أ ه��زة هن��م. إن المرك��أ ل��ذا م�وه

�مبورغ��دركه روزا لوكس��أ. ت��أ طليعي��تدعي تنظيم��ذا تس��ة هك��ة المفهوم��ة البروليتأري��ذي. إن الطليع��رق ال��أ الف��ذكر جميع�ولنت
�ل الغي�ر��ة والع�داد للث�ورة ف�ي المراح��أبع الدعأي�ة الثوري��وري يت�ن الث

 
ك�د عل�ى ا

 
�ن ا��وري حي�وضعه لينين بين الصلحي والث

.ثورية
�أ ��أن وراءه��ة ك��ة اللينيني��ن النظري��د ولك��وقت بألمزي��مح ال��ي 25ل يس��تزل ف��برات ول تخ��أرب والخ��ن التج��نة م�س

�ة ���ل؟"كراس���أ العم���أهير" م���ة الجم���تمرة لجدلي���ن المس���دقيقأت ليني���ف ت���أس لنك�تش��س
 
�ذا ال���ى ه���ة عل���ب المعألج���ذا وج��ول

�أهير ��أت الذاتي�ة للجم��زب والتنظيم��ة الح��ة (والحزب، ولجدلي��أت الجمأهيري�إن...). المج�ألس العمألي�ة، اللج�أن، المنظم
�ط�سس لخ

 
دركه مأو عندمأ ا

 
الهيمنة السيأسية للحزب تتم عبر خطه السيأسي، وقدرته على إقنأع الجمأهير، الشئ الذي ا

.الجمأهير
ولوية السيأسي الطبقي(إن النظرة الدونية للعمل السيأسي 

 
:تسقط بشكل متلزم في ) رفض ا

:على مستوى العمل الجمأهيري  )1(
�أ��ة ولتنظيمأته��ة الجمأهيري��ة للحرك��ر الطبقي��ة، الغي��رة المتجأنس��ة والنظ��ة والفئوي��ة والعفوي��ي الحركي��أس ف�النغم

.الذاتية، ومن ثمة فقدان البوصلة
:على المستوى السيأسي  )2(

�تبدالية ����ة الس����ة والنزع����ة، النخبوي����ي الذيلي����قوط ف����ي(الس����أهير السيأس����ن دور الجم����ة ع���ن). الستعأض
 
�ك ل���ذل

�و س�مينأهم �ط�ر ح�تى ول
 
�ع المنظم�أت الجمأهيري�ة"السيأسة هي اختصأص نخبة، ا��ية" طلئ�ط�ر سيأس

 
و ا

 
س�أس ه�ذا. ا

 
إن ا

:الطرح نجده في عملية الفصل التي ذكرنأهأ وهي تقوم على 
.للجمأهير وتنظيمأتهأ الذاتية دور اجتمأعي واقتصأدي- 
).في العمق سيأسوي(للتنظيم السيأسي دور سيأسي - 

:لقد كأن ولزال هذا الطرح يسقط في وهمين ينتشران وسط الحركأت الجمأهيرية والحركأت الشتراكية 
:الوهم الجتمأعي - 

خذ السلطة 
 
ن تغيير العألم ممكن بدون ا

 
ن وسط الحركأت المنأهضة للعولمة (وهو العتقأد بأ

آ
...).ينتشر ال

:الوهم السيأسي - 
�ة م�ن معنأه�أ الت�أريخي، الجتم�أعي والطبق�ي، مم�أ يفس�ر تض�خم الخط�أب ح�ول�وهو يقوم على إف�راغ الديمقراطي
�أه����ن معن�����أك�تيكي ع����ألمعنى الت����م ب����ل التنظي����أبله فص�����ذي يق����تراتيجية، ال�����ك والس����ن التأك�تي�����ل بي�����ة والفص���الديمقراطي

�ة. الستراتيجي�جل الشتراكية يقأبله فصل التنظيمأت الذاتي
 
جل الديمقراطية عن النضأل من ا

 
بينمأ فصل النضأل من ا

.للجمأهير عن التنظيم والعمل الجمأهيري عن العمل السيأسي
:على المستوى التنظيمي ) 3(
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�ة��ول علق��رر ح��أش المك��تعأدة النق��ديمقراطي، وبأس��ج ال��ة للنه��برات المتراكم��ة والخ��ة التنظيمي��أر البني�بأستحض
�ديمقراطي غي�ر ق�أدر عل�ى معألج�ة�ن النه�ج ال

 
�راوح مكأنه�أ، ل�زم�ة التنظيمي�ة س�تظل ت

 
ن ال

 
السيأسي والجم�أهيري، نعتق�د ا

�أت��ن التنأقض��لة م��أ. سلس��روج منه��أن الخ��ة، بألمك��ة تنظيمي��أب امتلك نظري��ي غي��ه ف�ن
 
�ن ا��أ. ول نظ�ك�ثر م

 
�ى ا��دعوة إل�وال

�رة. يمكن من الديمقراطية يكرس الشكألية��أرج دائ��روع خ�نفسهم في حين تبقى الف
 
عضأء اللجنة الوطنية ل يمثلون إل ا

 
فأ

�ي��رار السيأس��ع. الق��رارات للجمي��ت ق��ع ليس��أ الجمي��أهم فيه��تي ليس��ألقرارات ال�ت. ف
آ
�أ��ن الهي��أئم بي��ل الق��ر الخل��أ يفس��ذا م�وه

�ة ��ت المحلي
آ
�أ���أقي الهي���ررة وب���ة المق���ى... الوطني���أئم عل���م ق���ي تنظي���أ ف��نه

 
�و ا���أ ل���ش كم���ة تعي���أت المحلي���ل التنظيم���ع يجع��وض

.لمركزية تنظيمية، في حين تجد نفسهأ مطألبة بتطبيق قرارات لم تسأهم في بلورتهأ
�ة���أت المحلي���أل المنظم����ذا ح���م . ه���ن تنظي���ون م���لون ينتقل���أهيري والمنأض���ل الجم���ع العم����ن واق���أذا ع��ك�ثر"فم

 
ا

�ة���ة " ديمقراطي��ك�ثر مركزي
 
�أت ا���ى تنظيم���أت(إل���أت، الجمعي���أهيريون...) النقأب���لون الجم���أهى المنأض���أذا يتب���ر لم���ذا يفس��وه

.بتنظيمأتهم الجمأهيرية؟
�تهأنة��ر الس��أ يفس��و م��أهيري، وه��ل الجم��ي للعم��ة السيأس��يس تبعي�س

 
�وم بتأ��ة تق��ذه الفرمول�ن ه

 
�دركه ا��م ن��أ ل�إن م

�ى���أء عل���يل البق���أ وتفض���ل بألخلي���ض العم���ذلك رف��ه ك���ذي يكرس���ئ ال���ي، الش���أ السيأس���ديمقراطي وعمله���ج ال���أرات النه��بإط
.المجألس المحلية كصيغة فضفأضة وعأئمة

كمة مأ وراءهأ 
 
�م! إن وراء ال��وي للعم�ل السيأس�ي وللتنظي� تص�ور نخب

 
�أ��أل يختب��ة كن�واة. فوراء ه�ذا الح�لجن�ة وطني

�ن جه�ة ��ة م��ة بيروقراطي��ن مركزي��أئرة بي��روع ح�، ول مركزي�ة تنظيمي�ة س�أئبة)علق�ة ال�وطني ب�ألمحلي(مركزية بيروقراطية وف
�رى��خ

 
�ة ا���ن جه���ي م���توى المحل���ى المس���ل. عل���ن ع���دت فم���ل، وإن وج���زء بألك���ة للج���بأط،. ل علق���ى النض���د عل��كي

 
�أ التأ��م

 
ا

�ن الع�راب ف�ي هك�ذا تنظي�م�شيأء ل محل لهأ م
 
�ل ه�ذا التص�ور... المحأسبة والنقد والنقد الذاتي فأ�ط�ر ف�ي ظ

 
م�أ سيأس�ة ال

 
ا

�ل جدلي�ة التنظي�م الطليع�ي والتنظيم�أت الش�به الجمأهيري�ة والمنظم�أت الجمأهيري�ة،�التنظيمي والسيأسي والذي يتجأه
�أ��ورا بورجوازي��ونه تص��دو ك��زب، فل يع��أء الح��ة بن��ي عملي��تراتيجية ف��ة والس��ددات التأك�تيكي��ن المح��ل بي��ى الفص��وم عل�ويق

�أ���ر وتكوينه��ط
 
�ة ال���ه لتربي���ي نظرت���أ ف���أ داخلي���غيرا وخط���ن. ص���ل بي���ى الفص���أئم عل���ور ق���ل تص���ي ظ���ر ف��ط

 
�وين ال��ن تك

 
�ك ا��ذل

�أ�سأس
 
�ي ا��ر ه�ط

 
�وين ال��لين وتك��ة المنأض�ن تربي

 
�تطيع إدراك ا��ن يس��ة، ل��ة والممأرس��ن النظري��أهيري، بي��ي والجم�السيأس

�ي���ذلك السيأس���ديولوجي وك���توى الي���ى المس���م عل���ل للتنظي���بوا بألكأم���تى ينتس���ألم ح���ومهم للع���هر مفه���أدة ص��لة إع
 
�أ��.مس

طر يقوم على المبأدئ التألية
 
سلوب لتعأمل مع إشكألية ال

 
:وا

.وحدة النظرية والممأرسة- 1
.الرتبأط الوثيق بألجمأهير- 2
.النقد والنقد الذاتي- 3
خرى- 4

 
.التركيز على الهوية الطبقية البروليتأرية دون إغفأل الطأقأت ال

.تغليب مقأييس الكيف على الكم وتغليب مقأييس الممأرسة النضألية مع الجمأهير- 5
�ة ��ت منظم�درك

 
�د ا��أم"لق�م

 
�ى ال��ن" إل��ة بي��ة والنظري��بي الممأرس��ن خلل قط��ح م�رج

 
�ي يتأ��م السيأس�ن التنظي

 
�را ا�مبك

�ة �طروي
 
ن النحراف�أن لهم�أ منب�ع واح�د). cadrisme(العفوي�ة وال

 
�أل ا��وازي الص�غير ليك�ون: والح�ه�و س�عي المثق�ف البورج

طروحة . (مربيأ فوق الجمأهير
 
).حول فويربأخ 3انظر ال

:التعديلت وفشلهأ في التوفيق) 2(
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�ض- ��أء عل�ى رف��تقل للطبق�ة العأمل�ة والك�أدحين، ت�م البق�فيمأ يخص الشكل التنظيمي للتنظي�م السيأس�ي المس
�ة��بررات المقدم��ن الم��ع ع�صيغة الحزب كمفهوم تنظيمي والستمرار في اعتمأدهأ كمفهوم دعأئي فقط، لكن التعديل تراج
�أ معين�أ�و تحألف

 
�أ لع�دة تنظيم�أت مأركس�ية ا�ن الشكل التنظيمي قد يكون تنظيمأ جبهوي

 
صلية، التي مفأدهأ ا

 
في الوثيقة ال

حزاب لفئت مختلفة من العمأل والكأدحين
 
ن. يجمع عدة ا

 
�ن ا��أ يمك��ل ش�يئ س�وى ح�ذف ك�ل م��ديل إذن ل يفع�هذا التع

هميته
 
جل غير مسمى، على الرغم من العتراف الشكلي بأ

 
.يثير النقأش مؤجل إيأه إلى ا

�ر- ��ذا ل يغي��س ط�بيعته، فه��أرات التأك�تيكي�ة ولي��ذي يتح�دد بألعتب��م ه�و ال�ن شكل التنظي
 
ن التعديل يقر ا

 
رغم ا

�ة��ي المس�تقل للطبق��م السيأس��أء التنظي��دم مهم�ة بن��ة لطبيع�ة التنظي�م المنش�ود، ال�تي ل يخ��ري للورق�شيئ في الط�رح النظ
فق الشتراكي(العأملة انطلقأ من العتبأرات الستراتيجية 

 
).التحرر الوطني الديمقراطي ذو ال

�يغة - ��تبدال ص��أ اس�م
 
�أهيري"ا��به جم��م ش��يغة " تنظي��أهيري"بص��ق جم��م ذو عم��ى" تنظي��روب إل��وض وه��و غم�فه

مأم في الغموض 
 
...ال

�ة - ��أت الجمأهيري��ي المنظم��أدحين ف��أل والك��ع العم��ة بطلئ��أت الجمأهيري��ع المنظم��تبدال طلئ��ذا: اس��ي ه�يبق
�أدحين��أل وك��و لعم��تقطأب، ول��ي الس��وي ف��أبع النخب��ى الط��ديل عل��ذي. التع��ة، ال��ع البروليتأري��وم الطلئ��ى مفه��ى إل�ول يرق

 
�زا��ألوعي المج��س ب��أمأتهأ، ولي��ة وانقس��ة العأمل��رية الطبق��أوز مبأش��ذي يتج��أريخي، وال��ألمعنى الت��ي ب��ألوعي الطبق��دد ب�يتح

.الذي ينبثق من العمل القتصأدي المبأشر والذي تكرسه المنظمأت الجمأهيرية...) فئوي، قطأعي، نقأبي، (
�لين - ��أرين المنفص��تبدال المس��ة : اس��أعي بعلق��ي والجتم��م"السيأس��دلي دائ��ل ج��ي" تفأع��م السيأس��ن التنظي�بي

�دلي ال�دائم"لكن . والتنظيمأت الذاتية للجمأهير��ل الج��ة" علق�ة التفأع��ي البني�ة التنظيمي��أ لتجس�يدهأ ف�.ه�ذه ل تج�د مكأن
�ة ل��ة تنظيمي�لي

آ
�ة كأ�ن الخلي

 
�دائم"إذ ا��دلي ال��ل الج��ة التفأع��ج" علق��ة للنه��ة التنظيمي��ي البني��ة ف��ة اللزم�ولوي

 
�ى بأل�لتحظ

�ل ��ل تظ��ديمقراطي، ب��ة"ال��روف المواتي��وفرت الظ��دامهأ إذا ت��م إع��ة ل يت��ى". إمكأني��هأ عل��را لحرص��ة، ونظ��ذه البني�ن ه
 
�أ ا�كم

�ذه. ، تعدم إمكأنية بنأء قنوات تنظيمية متنوعة ومتعددة بين التنظيم والجمأهير"تقليص الوسأئط وتبسيط الهيكلة"�ه
�ة ����������أ دور إقأم����������ود إليه����������تي يع����������وات ال����������دائم"القن����������دلي ال����������ل الج����������ة التفأع����������ديل" علق����������أ التع����������دث عنه����������تي يتح���������.ال

�أ- �بألنسبة لمركزية السيأسي، فخأرج إطأر العمل بألخليأ والقنوات التنظيمي�ة الوس�طية، ال�تي يمك�ن العم�ل م�ن داخله
�مون��ير مض��ألي يص��ق، وبألت��ي العم��ويأ ف��ي سيأس��ل السيأس��بح العم��أعي، يص��ي والجتم��ن السيأس��دلي بي��ط الج��ى الرب�عل

ي التعأمل مع التنظيمأت الذاتية ك�قنوات لتمرير الخطأب(مركزية السيأسي هو بألضبط مأ تحذر منه الوثيقة 
 
).ا

�ل- ��ن يتعأم��أ حي��ف عليه�فيمأ يخص المركزية الديمقراطية، فإن التعديل إذ يعترف بهأ كمنطلق نظري عأم، يلت
�م���ور التنظي���ل تط���روف ولمراح���عة للظ���أئل خأض���ة كمس���أمينهأ الجرائي���ع مض���ك. م���د تل���ن تحدي���ص م���م التمل���ذا يت��وهك

�بأط"المضأمين وانعكأسأتهأ على العلقأت التنظيمية، ليتم اختزالهأ في فقرة لحقة في تبني ��ة والنض�مبأدئ الديمقراطي
و تيأرات بداخله

 
".والنقد والنقد الذاتي والمحأسبة والوحدة التي تمنع وجود تك�تلت ا

�م، ول��ل التنظي��أت داخ��م العلق��ري يحك��ق نظ��ة كمنطل��ة الديمقراطي��ن المركزي��م ع��ديل يتكل�ن التع
 
�ى ا��أفة إل�إض

�أهير����م والجم����ن التنظي����أت بي����ن العلق����يئ ع����ذكر ش����أهيري. ي����ن الجم����ل بي����ة الفص���طروح
 
�تمرار ا����رس اس����ذي يك����يء ال���الش

.والسيأسي
�تقي�لة تقنية بقدر مأ هي مفه�وم تنظيم�ي، يس

 
إن المركزية الديمقراطية، بألمعنى المأركسي اللينيني، ليست مسأ

�تين ��بر مرحل��أ ع��ورا حلزوني��أ تط��ة بأعتبأره��ور المعرف��ى تط��ر إل��تي تنظ��ة، ال��ية للمعرف��ة المأركس��ن النظري��ذوره م��ة: ج�مرحل
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�ة ) الممأرسة(المعرفة الحسية ��ة العقلي��ة المعرف��ة(ومرحل��ى) النظري��م الع�ودة إل�ول�ى، ث
 
�ة ال��ن المرحل��أ ع��ف نوعي�ال�تي تختل

�ة����حة النظري����دى ص����أر م����أ واختب����ل تطويره���ج
 
�ن ا����ة م����ة . الممأرس����ي الممأرس����ة وترتق����ي النظري����ل دورة ترتق����ي ك����ع(وف���يرتف

).مستواهمأ
�أ ��ي اعتقأدن��ة"ف��ة" الجدلي��ع، طريق��ة للواق��ة و مفأهيمي��أج فكري��أدة إنت��ة إع��أ طريق��تزال، إنه��ة للخ��ت طريق�ليس

و تفسير الظأهرات الجتمأعية انطلقأ من النشأط العملي والموضوعي للنسأن التأريخي
 
.تطور ا

�ود ���ن مجه���د م���ع لب��. un détour(فلدراك الواق �ومه )���يء ومفه���ور الش���ن تص���دلي بي���ر الج���ز الفك���ذلك يمي��(ول
Représentation et  concept ( أنية����ة النس���تين للممأرس���ة كنوعي���ن وخأص���ة ولك���ي المعرف���درجتين ف���ط ك���س فق��(لي

Praxis (،ل����ة، التحلي���وع المعرف���ل موض���ب يمث��ول قط
 
�أملن، ال���أن ومتك���أن متعأرض���أك قطب���س هن���ه لي��ن

 
�ي ا���أ يعن��مم

.وقطب ثأني يمثل ذات مجردة للمعرفة في وخأرج العألم، هنأك إذن درجتأن للممأرسة تقأبلهمأ درجتأن للمعرفة
�ة���ية الغني���أت الحس���ل المعطي���ي تحلي��ن ف���ة يكم���ة الديمقراطي���ديمقراطي للمركزي���دور ال���إن ال���أس ف��س

 
�ذا ال��ى ه��عل

�ط الداخلي�ة��أته والرواب�لمختلف تجأرب الممأرسة الجتمأعية للجمأهير، لفهم الواق�ع الموض�وعي وال�ذاتي ف�ي ج�وهره وكلي
جزائه 

 
غلبي�ة ف�ي بن�أء). معرفة عقلية(التي تربط بين ا

 
ي ال

 
�إقرار را��را وواس�عأ، يت�وج ب�الشيء الذي يقتض�ي نقأش�أ عميق�أ وح

يهأ
 
قلية بحقهأ في الدفأع عن را

 
.وهو حق يوفر له الحزب جميع المكأنيأت لممأرسته. خط الحزب، مع احتفأظ ال

�أت��ل المعطي��ى تحلي��أدرة عل��يوعية ق��ر ش�ط
 
�ة ا�ي منظم

 
�أ ا��أ طليعي��ترض تنظيم��مون تف��ذا المض��ة به�إن الديمقراطي

�دق�ص
 
�ق وا�عم

 
�ة ا��ة نظري��ى معرف��أ إل��ة، وتحويله��أ الخأرجي��أ وروابطه��يأء وجزئيأته�ش

 
�واهر ال��وى ظ��س س��تي لتعك��ية ال�الحس

�ذاتي ����وعي وال����ع الموض����ل للواق���كم
 
�ة(وا����ة العأمل����ط الطبق����ورة خ����ع)بل����ن طلئ����أ م����بيأ ومكون����أ نس����أ منفتح����س تنظيم���، ولي

�أدحين����أل وك����أنوا عم����ة وإن ك����أت الجمأهيري����ى. المنظم����أظ عل����من الحف����ده يض����يوعية وح����ر الش���ط
 
�ي لل����ألتنظيم الطليع���ف

.استقلل الطبقة العأملة وسيأدة خطهأ
�ديد��ي س��ط سيأس��ورة خ��و بل��دف ه��ط واله��يلة فق��ي وس��ل ه��أ ب��د ذاته��ي ح��ة ف��ت غأي��ة، إذن، ليس�.إن الديمقراطي
�ن��د م��ي العدي��حته ف��م ص��د رغ��و جدي��أ ه��ون م��برره ك��أ ي�يه

 
�ن را��بير ع��ي التع��أ ف��ة بحقه�قلي

 
�أظ ال�ن احتف

 
�ى ا��أرة إل��در الش�وتج

غلبية ول يترسخ لديهأ إل بعد جهود لقنأعهأ به وبعد خوضهأ تجأرب تثبت صحته
 
حيأن ل تدركه ال

 
.ال

�ة ��ون النظري��ي ك��ى ف��ه تتجل�هميت
 
�إن ا��زي، ف��دور المرك��أ ال�م

 
�أ(ا��أ منه��ور انطلق��ي المبل��ط السيأس��ألي الخ��أ) وبألت�مهم

همية مأ لم تطب�ق ف�ي تط�وير الممأرس�ة 
 
�أخ 11الموض�وعة (كأنت صحيحة وسديدة تصبح عديمة ال�فمركزي�ة). ح�ول فيورب

وف�ي غي�أب ذل�ك يك�ون. التنظي�م وح�دهأ تس�مح بتننس�يق ت�دخل الطليع�ة ف�ي الحرك�ة الجمأهيري�ة العفوي�ة قص�د تطويره�أ
�ة��ة الجمأهيري��وير الحرك��ي تط��ة ف��ر ذي فعألي��أربأ، وغي��أ متض�حيأن

 
�رتجل وا��دخل م��ة. الت��دخل الطليع��ج ت��م نتأئ�ن تقيي

 
�أ ا�كم

�زب ��ط الح��ويب خ��ن تص��ن م��ق يمك��ى(المنس�عل
 
�توى ا��ي مس��ة ف��ودة للنظري��ن) ع��م م��ن التعل��ة م��ة لنهأئي��ي حرك��أ يعن�مم

حركة تتجأوز المقأبلة الشكلية بين طليعة مستنيرة حأملة للعلم وطبقة مبعثرة غأرقة في وعي مبأشر. الجمأهير وتعليمهأ
.ل شفأء منه بل هي حركة تجعل لكل من الطليعة والجمأهير دورا فأعل وخلقأ

�ة للتس�يير ال�داخلي لتنظي�م مأركس�ي��ت قواع�د إداري��ة ليس�ن المركزي�ة الديمقراطي
 
من ه�ذا المنطل�ق، ومم�أ يؤك�د ا

�ن م�أ يؤس�س ش�رعيتهأ��ب القواع�د التنظيمي�ة ولك��أ حس��م انتخأبه�خذ القيأدة كطليعة شرعيتهأ لي�س م�ن كونه�أ ت
 
لينيني، تأ

:وذلك مرتبط ب. هو صحة سيأستهأ
فكأرهأ لبلورة خط سيأسي يستجيب لمطأمحهأ- 

 
.مدى ارتبأطهأ بألجمأهير والتعلم منهأ ومركزة ا
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.مدى خضوعهأ لمراقبة الجمأهير وتشجيع النقد والنقد الذاتي- 
مأ الغأية فه�ي تط�وير الحرك�ة الجمأهيري�ة وتوس�يعهأ

 
خرى سوى وسيلة ا

 
إن المركزية كمأ يتبين لنأ، ليست هي ال

.وتجذيرهأ
�ألعكس��س ب��ة والعك��ب المركزي��ة ف�ي قل��ن. توجد الديمقراطي��ل م�ي يجع

 
�را��ن ال��بير ع��ق النق�د والتع��أب ح�ن غي

 
إذ ا

�أ �ص�بح رجعي
 
ن�ه ا

 
�أ إذ ا��أره ثوري��ى لعتب��ة ول معن��بيروقراطي(النضبأط خضوعأ وعبودي��بأط ال�م�أ بع�د النق�أش الح�ر،) النض

 
ا

�ة ��وس للحري��كل الملم��بح الش��بأط يص��إن النض��ع ف��ق والواس��أري(العمي��بأط البروليت��وع) النض��رد والمجم��ن الف��ذي يمك�ال
.من النضأل في سبيل إنجأز القفزة التي تحدث عنهأ إنجلز للنتقأل من عألم الضرورة إلى عألم الحرية

�دورين ����ديمقراطي : إن كل ال����ة(ال����ة الجمأهيري����ية للحرك����أت الحس����ري للمعطي����ل النظ����زي) التحلي����دور المرك���وال
�ة(��ة الجمأهيري��ي الحرك��ة ف��دخل الطليع��يق ت��ي) تنس��تويأت ف��ة المس��ة ومختلف��ددة ومتنوع��ط متع��أت ورواب��ترطأن علق�يش

�ة��يط الهيكل��أئط وتبس��ص الوس��ن خلل. الوعي لتربط التنظيم الطليعي بألجمأهير، عكس مأ تقترحه الوثيق�ة م�ن تقلي�فم
�بر��أ، ع��ة بطليعته��ة العأمل��أم الطبق��يرورة للتح��ة س��ة والمركزي��والي الديمقراطي��لة ت��كل سلس��عبة، تش��ط المتش��ذه الرواب�ه

�ي��م الطليع��ألية للتنظي��ة النض��ي والممأرس��ط السيأس��تمر للخ��وير المس��ل والتط��ويم المتواص��ة. "التق��ن المعرف�النطلق م
�ألم��ل الع��ل تحوي�ج

 
�ن ا��أل م��و فع��ى نح��ة عل�الحسية للرتفأع على نحو فعأل إلى المعرفة العقلنية لتوجيه الممأرسة الثوري

�ي ك�ل... الذاتي والموضوعي، الممأرسة والمعرفة، ثم من جديد الممأرسة والمعرفة��ة ل�ه، وف��دوري ل نهأي�وهذا الشكل ال
على

 
.مأو تسي تونغ: في الممأرسة" دورة يرتفع مضمون الممأرسة والمعرفة إلى مستوى ا

�ن التنظي�م��أ مس�تويأت ثلث م�في هكذا تصور تنظيمي يتشكل حزب الطبقة العأملة في سيرورة يتمفصل خلله
و الش�به جمأهيري�ة والجم�أهير المرتبط�ة به�أ،: 

 
طر الشيوعية، التنظيمأت الوسطية ا

 
التنظيم الطليعي كنواة صلبة من ال

س فيه عن بأقي الجسد
 
.بروابط متنوعة ومتعددة والكل يشكل حزب الطبقة العأملة كجسد واحد ل ينفصل الرا

�عأهأ- ��ي مس��ة ف��أولت التوفيقي��لت المح��ذا إذن فش��أ. هك��د ذاته��ي ح��ة ف��ة التوفيقي��ك، إن النزع��ن ذل�ك�ثر م
 
�ل ا�ب

�ميهأ الوثيق�ة(تمثل خرقأ للدور الديمقراطي ��أ تس�و لحظة الديمقراطية كم
 
�ة) ا��جأل ومجأبه��ث والس��كل عرقل�ة للبح��أ تش�نه

 
ل

�زب��ط الح��وير خ��ل تط�ج
 
�ن ا��أر م�فك

 
�زي . ال��دور المرك��أ لل��ل خرق��أ تمث��ة(كم��ة المركزي�و لحظ

 
�ن) ا��ج ع��وض، النأت�ن الغم

 
إذ ا

.بين تصورات متضأربة، يؤدي إلى تعددية في التفسير وانحرافأت في التطبيق- التوفيق ابدون مبأدئ
:حول العمل الجمأهيري ) 3(

:ملحظأت في الشكل • 
ي تصميم منطقي داخلي

 
�ة. يعأني النص من تفكك مفرط نتيجة غيأب ا��دام بني�ثرة بأنع

 
فكأر متأ

 
ولذلك جأءت ال

�ة��رات المختلف��أر. للفق�فك
 
�ى لل��أء معن��ي إعط��د ف��أت ل تفي��رار وعمومي��أك تك��برر، هن��ر م��ول الغي��ى الط��أفة إل��ب. فبألض�فغل

.المنهج الوصفي وانعدمت الدقة لتحديد المفأهيم
:من حيث المضمون • 
:في التقديم - 

�أ��زاب، بم�ح
 
�ة وال��ية للدول��ة السيأس��د الهيمن��أن ض�م

 
�مأمأت ا�و كص

 
�حرية، ا��ول س��ة كحل��أت الذاتي��د التنظيم�تمجي

�أدرة عل�ى"السيأس�ي"عن " الجتمأعي"يشي بفصل ميكأنيكي ل��ة للجم�أهير ه�ي الق�ن الحرك�أت الثوري�ة التأريخي
 
، علم�أ ب�أ

.صنع الحلول والبدائل
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�ة �ولوي
 
�لط المض�أدة" (السيأس�ي"إن بن�أء الس�لط المض�أدة ل يت�م خ�أرج ا��كأل الس�ش

 
الح�زب ه�و نفس�ه ش�كل م�ن ا

جل بنأء سلطة الجمأهير الكأدحة بقيأدة الطبقة العأملة وحزبهأ الثوري)للدولة
 
.، وخأرج النضأل من ا

�تهأ��ن منأقش��أدة ل يمك��لط المض��أهير والس��تقلة للجم��ة المس��أت الذاتي��زب والتنظيم��ن الح��ة بي��كألية العلق�إن إش
�أمين���د المض���أرج تحدي���تراتيجي، وخ���أك�تيكي بألس���ة الت���د علق���أرج تحدي���ي، وخ���أل السيأس���ل النض���د مراح���أرج تحدي��خ

�ذلك���ة ل���ة التأريخي���ذ. الطبقي��خ
 
�ذلك تأ���رك، ول���تراتيجي متح���أبع اس���أهيم ذات ط���عب مف���وم الش���أهير ومفه���وم الجم��إن مفه

�أ��ى اجتيأزه��ل عل��تي نعم��ة المرحل�ة ال��أمين تح�ددهأ طبيع��لطهأ المض�أدة مض��أهير وس��ة للجم��ة. التنظيمأت الذاتي�إن تعددي
مر ل خلف عليه لوجود عوامله الموضوعية والذاتية

 
.هذه التنظيمأت ا

هداف العمل الجمأهيري - 
 
:في مفهوم وا

�ص���ن النق���ويض ع���م التع���ذلك ت���أهيمي، ول���د المف���دام التحدي���ف وانع���ة الوص���ن غلب���أم م���كل ع���رة بش���أني الفق��تع
هم هو غيأب اعتمأد مفهومين مركزيين . التحليلي بألعموميأت بدون مضمون محدد

 
: ولكن ال

.مفهوم الطبقة العأملة ومفهوم الصراع الطبقي
�يغة ��ي ص��م تبن��ن ت��أدحين"وحي��وم الك��ة وعم��ة العأمل��تقل للطبق��زب المس��ذي"الح��يأق ال��ن الس��ورا ع��أء مبت�، ج

خرى في فقرات لحقة كصيغة 
 
".كأدحون"استعمل صيغ ا

:في مفهوم التجذر وسط الجمأهير الكأدحة - 
�أ،��ذر نظري�إضأفة لغيأب صيغة الطبقة العأملة واستمرار صيغة كأدحون، ليس هنأك مجأل لتنأول مفهوم التج

ك�ثر من هذا، ليترجم معنى التجذر إلى خطة سيأسية وتنظيمية، بل يتم الك�تفأء بألشأرة لدور المنأضلين
 
.بل ا

�رة ��ف فق��م تختل��أهيري"ول��ل الجم��ة العم�همي
 
�ي ا��ر " ف�خي

 
�ذا ال�ن ه

 
�دة ا��أبقأتهأ مؤك��ن س��تقطأب"ع��ن اس��أ م�يمكنن

ك�ثر وعيأ من النأحية الطبقية وسط الكأدحين وعموم الجمأهير 
 
...".القسم ال

.إن المنهجية الغير الطبقية تسقط في نظرة متجأنسة للحركة الجمأهيرية
:واقع الحركة الجمأهيرية في الفترة الراهنة - 

�ن لغي�أب اله�دف المح�دد ل�ذلك��ة ف�ي وض�عهأ الراه��ع. عبثأ سنبحث عن مميزات للحركة الجمأهيري�إن تحلي�ل واق
�عأرات���أم والش���د المه���ى تحدي���ول إل���أ، للوص���ة جمأهيري���أبع المرحل���يف ط���أ توص���ي نظرن���تهدف ف���ة يس���ة الجمأهيري��الحرك

شكأل النضألية والتنظيمية
 
ك�ثر. وال

 
و المت�وفرة عل�ى ا

 
�ألية ا�ك�ثر نض

 
�ة ال�ولن يكون ذلك دون تحديد القطأعأت الجمأهيري

�بر. الطأقأت والمكأنأت لتركيز العمل داخلهأ وبلورته��أ، ع�ومن ثمة الحأجة إلى تحديد طأبع الحركة الجمأهيرية في راهنه
هدافنأ السيأسية

 
.تحليل موضوعي وذاتي وبلورة خطة عمل دعأئيأ، تحريضيأ وتنظيميأ خدمة ل

:واجهأت النضأل الجمأهيري - 
�و ��تراتيجيأ ه��دد اس��ة المح��أبع المرحل�ن ط

 
�ديمقراطي: ل��وطني وال��رر ال��أبع. التح��ر ط�ن تستحض

 
�رة ا��ى الفق��أن عل�ك

سمألي تبعي(التشكيلة الجتمأعية المغربية التأبعة 
 
.كإطأر عأم لتحديد الواجهأت النضألية والربط فيمأ بينهأ) نظأم را

�ة��أيأ وطني��ن قض��ألربط المنطق�ي بي��أر نظ�ري مف�أهيمي يس�مح ب��أ إط��أ ل يحكمه��ط به�و م�أ يرتب
 
فألواجه�ة السيأس�ية ا

ممية
 
ن ندري لمأذا وكيف؟. وقومية وا

 
دون ذلك يتم اقتراح التضأمن مع إيران، السودان، وسوريأ دون ا

مأ واجهة النضأل الجتمأعي فتعتمد مطألب ذات صلة بإطأرات جمأهيرية وليست خأصة بألتنظيم السيأسي
 
.ا
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�ول��ن الق��ة لح�د يمك��ة الجمأهيري�سس�ة الحرك
 
�ي مأ��قوط ف��م الس��أهيري يت�وعمومأ عند تنأول واجهأت النضأل الجم

ن الحركة الجمأهيرية تسأوي عدد المنخرطين في إطأراتهأ
 
وسع بك�ثير من ذلك. معه ا

 
ن الحركة الجمأهيرية ا

 
.والحأل ا

:حول علقة العمل الجمأهيري والعمل السيأسي - 
�أهيري�ولوية السيأسي في علقته بألجم

 
 سليم حين تؤكد على ا

 
�أقض. تنطلق الوثيقة من مبدا��أ تتن��رعأن م��ن س�لك

:مع نفسهأ حين تتنأول الموضوع بألنقأش 
�ل )1(���ى العم���ة عل���أرب الحزبي���لبية للتج��ثيرات الس

 
�أ���أول الت���ن تتن���أم حي���توى ع���ى مس���أش إل���ة النق���ل الوثيق��تنق

�ة��أت الجمأهيري��ل المنظم��أهيري، وداخ��أر؟. الجم��ذا الط��ي ه��أرنأ ف��ة مس��ي تجرب��أ ه��ة وم��أته التجرب��ن ه��ن م��ن نح�ي
 
�ن ا�لك

مر غريب بألفعل 
 
ول! لشيء وهذا ا

 
ن الموضوع يعني النهج الديمقراطي ا

 
.ل

سبأب التنأقض  )2(
 
عله(تتوضح ا

 
�ل) المشأر إليه ا��ور له�أته العلق�ة، وه�و تص�ور ينه��ن تص�لمأ تبحث الوثيق�ة ع

م"من 
 
".نظرية السيرورات الثلث: النظرية ال

:في تعريف العلقة - 
�أ ���ي هم���ل السيأس���أهيري والعم���ل الجم���أن"العم���ل" حلقت��ج

 
�ن ا���أل م���يرورة النض���من س���أملن ض���داخلن وتتك��تت

)هذا حسب الوثيقة طبعأ. (التغيير الديمقراطي الجذري
!كيفية فهم العلقة؟ - 

�ة(يكون الفه�م س�ديدا ��ط ج�دليأ بي�ن ) حس�ب الوثيق��تين"إذا ت�م الرب��ق مراع�أة خصوص�ية" الحلق��ن طري�وذل�ك ع
�أ���لهمأ وتقأطعهم���ة تمفص���ن ثم���أ وم���ل منهم���ألت. ك���أند لنض���كل المس���ة تش���ة الجذري���وى الديمقراطي��ن الق

 
�ي ا���ة ه��والنتيج

�ة����ألت الجمأهيري����ى النض����ؤثر عل����ذي ي����ئ ال����ألتهأ، الش����بر نض����وى ع����أت الق����ل علق����ث تخلخ����أهير، بحي����س. الجم���والعك
.بألعكس، فتقدم النضألت الجمأهيرية يؤثر على الصراعأت الطبقية وهذا يشكل سندا للنضألت السيأسية

ن الوثيقة تنهل من )3(
 
ولوية السيأسي على الجمأهيري، ولكن سرعأن مأ عأد التوازن والتكأفؤ، ل

 
نأ بأ

 
لقد ابتدا

�يرورات الثلث"���ة الس���ة" نظري���ة والمتزامن���أطعين. المترابط���ن متق���ن حقلي���ل بي���ن الفص���أس م��س
 
�ى ا���وم عل���دورهأ تق���ي ب��فه

جل التغيير الديمقراطي الجذري
 
مر بحقلين لسيرورة واحدة . ومتوازنين داخل سيرورة النضأل من ا

 
 !يتعلق ال

�أت )4(�����دة تنأقض�����ل ع�����يرورة تحتم�����ديأليك�تيك، الس�����ديأت ال����بج
 
�ب ا�����ة. حس�����أ حرك�����م إذا غيبن�����تطيع الفه����لنس

�درك الج�وهر دون إدراك جدلي�ة البني�ة. التنأقضأت المحددة للسيرورة وانعكأسأتهأ عل�ى العم�ل السيأس�ي الجم�أهيري�ل ن
�ة ��راعأت الطبقي��أ بألص��ي علقته��ة ف��دة المأدي��ن الوح��أس م�س

 
�ى ا��ة عل��ة المفهوم��ة الفوقي��ة والبني��ة(التحتي��ى المأدي��ودة إل�الع

�أت الجتمأعي�ة(فألجتمأعي ). التأريخية والصراع الطبقي�بم�أ في�ه السيأس�ي ال�ذي ل ينفص�ل عن�ه ي�ؤثر بعم�ق عل�ى) العلق
ن. القتصأدي

 
�ل ل��أ ب��أت التحتي�ة لي�س كبني�أت فوقي�ة ف�ي ح�د ذاته��أفظ عل�ى البني��ة تح��أت الفوقي�ة بم�أ فيه�أ القأنوني�والبني

�أج���وى النت���ور ق���أرض تط���تي تع���ي ال��ة ه���أت الفوقي���ك البني���دمهأ تل���تي تخ���ة ال���وى الجتمأعي���ض الق���ل. بع���ن خلل تفأع��وم
.الجتمأعي والقتصأدي وتنأقضهمأ تولد القوى الجتمأعية التي تحل التنأقض

�ة  )5(�����ة خأرجأني�����ر بعلق���م
 
�ق ال�����ل يتعل����rapport(ه  d’extériorité ( أملين������ع ع�����يرورة) Agents(تجم����لس

خر لكن يتداخلن ويتقأطعأن؟
آ
 موضوعية، كل منهمأ مستقل عن ال

�ي ��قوط ف��و س��ذلك ه��رار ب�ن الق
 
�د ا��ري"نعتق��ر دائ��أر) raisonnement circulaire" (تفكي��ن العتب��ذ بعي�خ

 
ل يأ

 ).structure à déterminante(وجود بنية محددة 
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دى ويؤدي بأستمرار إلى النظر للحركة الجمأهيرية  )6(
 
�أنس"غيأب نظرية للوعي الطبقي ا��ى" ككل متج��د إل�يفتق

�ي��د طبق�ي تحدي
 
�أهير. ا��ة الجم��د حرك��ي تحدي��ة ف��ى نظري��أم إل��ي، والحتك��راع الطبق��ي بألص��وعي الطبق��ة ال��بط علق�ودون ض

.ومنظمأتهأ، يتم السقوط في القتصأدوية والشعبوية والنظرة النخبوية المتعألية اتجأه الجمأهير
:لقد حدد المأركسيون الحركة الجمأهيرية وتنظيمأتهأ الطبقية انطلقأ من ثلث مستويأت للنضأل  )7(
.النضأل القتصأدي- 
.النضأل السيأسي- 
).إضأفة إنجلس(النضأل النظري - 

�ض��ة والتحري��أرس الدعأي�ن التنظي�م السيأس�ي يم
 
�أطه. ويعني ذل�ك ا��دود لنش��ن ح��ة. وهم�أ بمثأب�ة تعيي��ل تعبئ�فك

�أئم��ة ض�د النظ�أم القتص�أدي والسيأس�ي الق��أت موجه��ن حلق��ة م��أ كحلق��ة ينظ�ر إليه�و مطلبي
 
�عبوية. سيأس�ية ا��أ يمي�ز الش�وم

�غيرة���ة الص���ة والبورجوازي���زاب البورجوازي��ح
 
�أت ال���ن سيأس���ف ع���أ ل تختل��نه

 
�داف. ا��ه

 
�لب وا���م ص���ى تنظي���أج إل���ذلك نحت��ل

:يولد ) الفكري(إن الحط من النضأل النظري . واضحة، ممأ يتطلب تحول التنظيم كذلك إلى مركز إشعأع فكري
خرى قد تكون الشعبوية، العفوية، الحركية المفرطة ) 1

 
...الحط من دور التنظيم وتحويله إلى مواقع ا

.تقديس العفوية وجهل بقوانين الحركة الجتمأعية) 2
�أهير ) 3����ف الجم����ير خل����بأبية، والس����عبوية ض����أهيم ش����م بمف����ي للتنظي����تبدال دور طليع����ة(اس����ر الحرك����ق دب���لع

).الجمأهيرية كمأ يقول لينين
�دل) 4��ة، ب�عدم القدرة على الفهم والتحكم في قيأدة النضأل الجمأهيري، من خلل وضع سلم للمهأم المطلوب

.التمأهي دون بوصلة
�ة ) 5������ة والتجريبي������ي العفوي������قوط ف������م(الس������ن التنظي������ة ع�����ي نظري

 
�أب ا������ية) غي������ة السيأس������أس للتجريبي�����كأنعك

�أ التل�وث ب�ألواقع الفأس�د. واليديولوجية��أر ومنه�ث
آ
�م ال�وخ

 
سأس�ي لوج�ود. ويكون لذلك ا

 
إن النظري�ة التنظيمي�ة ه�ي ش�رط ا

�ة التقني�ة ��أر النزع��م وانتش��أل التنظي��ة ف�ي مج��وري، وإل فألنتقأئي�لة(التنظي�م السيأس�ي الث
 
�ة مس�أ�لة التنظيمي

 
�أ��أر المس�اعتب

ن التنظيم هو شكل التوسط بين النظرية والسيأسة والممأرسة) شكلية وغير سيأسية
 
كدنأ منذ البداية ا

 
.وقد ا

:على سبيل الخاتمة 

�ة��ف عل�ى خلفي�ة تأريخي��أره تنظيم�أ سيأس�يأ يق��أز، ف�إن النه�ج ال�ديمقراطي، بأعتب��ة نظري�ة بأمتي��ة وظرفي�م�أم لحظ�ة تأريخي
 
ا

�ى��ة ومنظم�ة إل��ية اللينيني�ة المغربي�لنضأله، ويستمد مرجعيته اليديولوجية والسيأسية من تجربة طويلة للحرك�ة المأركس
�ري��تعداد النظ��ديأت والس��ع التح��أ برف��ه مطألب��د نفس��ة، يج��ة الحألي��ة والدولي��أع الوطني�وض

 
�ة لل��ة راهن��ن مواكب��أم، وم�م

 
ال

�ة�����أمه التأريخي����ة مه�����ي لمواجه���ثيرات. والسيأس
 
�أ����ي، لت����م ح����عه، كجس����داث يخض���ح

 
�أت ال�����ع مجري����ل م����ن التفأع

 
�ك ا���ذل

هكذا يجد نفسه وسط محيطه المبأشر. إيديولوجية وسيأسية غير منفصلة عند استقبألهأ، عن تركيبة قأعدته الجتمأعية
�واج�م

 
�أ. والغير المبأشر في وضعية سفينة تتقأذفهأ ال��أ، عربي��ترك م�ن الص�راعأت وطني��ل مع��تي تتول�د داخ��واج ال�م

 
تل�ك ال

�أ��أد. وعألمي��أر التح��دهأ انهي��تي ول��دمة ال��ع الص��ت وق��قطوا تح��د س��ة، ق��أ ومغأرب��ن، عرب��لين والمثقفي��ن المنأض��د م�فألعدي
�ة���ي التجرب����دخول ف���ن ال

 
�دعون ا����يهم وي����رون لمأض����أ يتنك����م إم����أل، جعلته���فع

 
�ن ردود ال���د م���ي عدي����أبقأ، ف���وفيأتي س��الس
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�ة��أر كل�ه ف�ي م�ؤامرة دولي�ة وخأرجي��تزل النهي� تأريخيأ، وإمأ يظلون حبيسي نظرة دوغمأئية عمي�أء تخ
 
الشتراكية كأن خطأ

�أ. ضد التجربة الشتراكية��درا محتوم�نهأ نهأية للتأريخ وق
 
ن كمأ لو ا

آ
حداث المتتألية إلى ال

 
:في هذا السيأق العأم، تظهر ال

سمألية
 
.والقدر الذي ل مفر منه هو الرا

�ق��ن طري��ع ع��ن للوض��ن المثقفي��د م��ر العدي��ي، نظ��ألم العرب��ي الع��برالي : وف��أب اللي��أ الع�ودة للخط��ة(إم�الديمقراطي
�أن���وق النس���ية، حق���أرات) السيأس���ي التي���ألنخراط ف���ة، ب���دة مزعوم���أئق جدي���ن حق���ث ع���ق البح���ي طري���دخول ف���أ ال��وإم

�ى ح�د س�واء. السلمية��ي عل��أر العرب��ة التقدمي�ة العربي�ة و لليس��بة للثقأف��ج م�دمرة بألنس��أنت النتأئ��د. وك��ل العدي��ذا انتق�هك
�وقراطي،��ر الغي�بي، وم�ن مش�روع مجتم�ع اش�تراكي إل�ى مش�روع مجتم�ع ثي�من المثقفين العرب من الفك�ر العلم�ي إل�ى الفك
�ية��ى النس��يوعية إل��ية الش��ن النس��ة، وم��ى الليبرالي��تراكية إل��ن الش��عي، وم��ر الوض��ى الفك��دلي إل��أدي الج��ر الم��ن الفك�وم

�خ. البورجوازية�و ب�دون وع�ي بنهأي�ة التأري
 
�ن العدي�د ب�وعي ا�م

آ
ن يض�ربوا. وفي ظل س�يأقأت فكري�ة متنوع�ة، ا

 
وك�أن عليه�م ا

�ق التغيي�ر. بعرض الحأئط بكل قيمهم النض�ألية الس�أبقة�ي دور ف�ي تحقي
 
ن لي�س له�أ ا

 
.فل حأج�ة إل�ى الثق�ة بألجم�أهير، ل

�ة(قوى السوق : فألتغيير تصنعه القوى القتصأدية العميأء �علن�وا). اليد الخفي
 
وف�ي تس�أوق م�ع إيديولوجي�ة نيوليبرالي�ة، ا

�دهم. موت الشعب، الجمأهير والوطن�مس قريب، جل
 
من هنأ، غير العديد من المنأضلين والمثقفين، يسأريين حتى ا

�ة،���تيطأن، والرجعي��ددة الس���ركأت المتع���ة، والش��أب المبريألي���ية لحس��ة وسيأس��أم إيديولوجي���ذين لمه���ى منف��وا إل�وتحول
حيأنأ دعأة التطبيع مع الكيأن الصهيوني

 
.وا

�ن المأركس�ية"و" حرية النقد"وإلى جأنب جوقة هؤلء، تحرك بعض قدامى المأركسيين تحت شعأر �،"الدفأع ع
�ديولوجي�فكأر قأمت وتقوم بتكريس الغم�وض الي

 
�ية. ليزرعوا وينشروا العديد من ال��بة للمأركس�خط�ر بألنس

 
وه�ؤلء ه�م ال

.الثورية
�وعي��زب وال��كألية الح�ن إش

 
�أ، وا��ط كيوتوبي��أ فق��ى قيمته��أفظ عل��ية تح�ن المأركس

 
�أءهم ا��أرهم ادع�فك

 
�ر ا�خط

 
�ن ا�وم

�زب��إن دور الح��ألي ف��ترنيت، وبألت�ن
 
�بكة ال��ل ش��ع بفض��أول الجمي��ي متن��بحت ف�ص

 
�ة ا�ن المعرف

 
�أ ل���م تجأوزه��د ت��ي ق�الطبق

�أوزه�ت ب�ه المأركس�ية. كوسيط قد تم تج
 
�أ��ن اض�محللهأ، كم�أ تنب��ة فل�م يع�د بألمك�أن الكلم ع�م�أ الدول

 
ن . ا

 
الدول�ة"ذل�ك ا

صبحت منفتحة على المجتمع ومنبنية على النزاهة و" الحديثة
 
�أنية"الحكم الرشيد"قد ا��د للنس��دف الوحي��و اله�.، وهذا ه

�ة��ى الليبرالي��ودة إل��وقت للع��أن ال��ة، وح��ة الطبقي��وم الدول��أدم مفه��ل. إذن تق��أرب وتكأم��ول تق��ة حص�طروح
 
�أته ال��دعي ه�وت

�أ���ى احتكأرهم���دا عل���ثروات، ض���لطة وال���م الس���ق تقأس��ف
 
�ي ا���ع، ف���ع المجتم���ة م���ة. الدول���ة والعدال���ر الديمقراطي��خ

آ
�ى ا��وبمعن

�ة��أركس. الجتمأعي��ر م��ن فك��ة بي��ألحة تأريخي��أم بمص��أن للقي��د ح��وقت ق�ن ال
 
�يين ا��بأه المأركس�ش

 
�ن ا��د م��ى العدي��ذلك ادع�وب

.وروح الثورة الفرنسية
�ية،���ن المأركس���أؤوا م���أ ش��ون م��ذكأء، فينتق��يعهم ب���ية مواض���ن المأركس���ون ع��دافعون المزعوم���ؤلء الم��أول ه��ويتن

�دة��ديولوجيتهم الجدي��ع إي��أبق م��أ ل يتط��ون بم��عين. ويطيح��بحين، واض��أبحين ومس��ة س��ك الليبرالي��ي فل��م ف��تراهم، وه�ف
�ن���ة ع���ل النظري���ى فص���فة، وإل���ر والفلس���ن الفك���ديولوجيأ ع���زع الي��ى ن��ن إل���ديولوجيأ، وداعي��م والي��ن العل���أ بي���أ مطلق��فأرق

�ديولوجيأ. المنهج��م ف�ي مواجه�ة الي��ت ش�عأر العل�وف�ي ظ�ل. والهدف هو ن�زع الط�أبع الطبق�ي ع�ن النظري�ة المأركس�ية، تح
�دعوة�ي ال

 
�ة، ا�خرى رجعي

 
هأته اليديولوجية الوضعية البورجوازية، ينمحي الفأرق النوعي بين إيديولوجية طبقة ثورية وا

�خ " العلم"هكذا يقوم . إلى التصألح الطبقي��رك للتأري��ي كمح��ه(بنفي الصراع الطبق��م نفس��ية). وللعل��بح مأركس��ألي تص�وبألت
�ع��دم الجمي��ة تخ��ة، وإعلن عل�ى دخ�ول المجتم�ع مرحل�ة. ه�ؤلء إيديولوجي�ة حداثوي�ة لطبقي��أ روح النس�ية البورجوازي�إنه
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�أج... و و و" مأ بعد الصنأعية"��ط النت�سأسي لنم
 
إن إفقأد مركزية الصراع الطبقي لقيمتهأ الموضوعية هو إلغأء للتنأقض ال

س�مألي
 
�ي علي�ه،. الرا��أ ه�ؤلء الطبق�ة العأمل�ة والمفه�وم ال�ذي تنبن��أجم به��درك م�دى الشراس�ة ال�تي يه��ن ذل�ك، ن�وانطلق�أ م

�يدهم���ددا لس���دامأ ج���بحوا خ��ص
 
�م ا��نه

 
�و ا���يط ه���بب بس���د لس���رف واح���ن ط���زع م���و ن���ديولوجي وه���لحهأ الي���زع س���أعين لن��س

سمأل
 
.الرا

�وم ه�ؤلء ��تبأقية لخص�ومهم، يق��أء ض�ربة اس��ة لعط��يون المج�ددون"وفي محأول��ح" المأركس��م ين��ن ل��ت ك�ل م�بنع
�ة��أكلتهم بألدوغمأئي��ة البلي�دة. نحوهم ويلف لفهم ويسير عل�ى ش�عم�أق الدوغمأئي

 
�أرقون ف�ي ا��رون غ�خ

آ
�ددون وال��م المج�.فه

�ذكر �ن ن
 
�أ ا��ددا، فعلين��روري مج��س بألض��د لي��دعي التجدي��ن ي��ل م�ن ك

 
�ؤلء(ول��ض ه��ع بع��ذكرى تنف��ل ال��أيأ) لع��ض القض�ببع

:التي تقوم عليهأ النظرية المأركسية 
�ديأليك�تيك����ن ال����وية بي����دة العض����ى الوح����د عل����ة، وتؤك����ج والنظري����ن المنه����ل بي����ة الفص����ية الثوري����ض المأركس���ترف

�ة��ة المعرف��ق ونظري��ة. والمنط��ى دراس��وم عل��أ، يق��أ ديأليك�تيكي��ل طرح��دميأ، ب��أ ع��د نفي��ون التجدي��أس ل يك�س
 
�ذا ال��ى ه�وعل

�أ��عينن
 
�أم ا��م

 
�ة ا���ألت الجأري���ة، والنض����أرب التأريخي���ديولوجي. التج���راع الي���ى الص���ون عل���يون الثوري���د المأركس���ذلك يؤك��ول

�أدي��أح النتق��تمر والنفت��د المس�داة للتجدي
 
�أ��ة ك��رعيته. والمواجه��د ش��د يفق��أء للتجدي��ل ادع��ذا، ك��أرج ه�. خ

 
�أ�خط

 
�ذلك ا�ول

�ق�ن التفري
 
�دين ا��دي، معتق��ألعكس ه�و جم�ود عقأئ��ول ب��ة، والق��ت نظري�ن المأركس�ية ليس

 
�ون ا��ن يزعم��د حي�م�دعوا التجدي

�ري��رر الفك��دي والتح��ود العقأئ��م. بين منهج مأركس المأدي الجدلي والنظرية المأركسية هو نقطة افتراق بين الجم�وحجته
ن المنهج هو مولد النظرية

 
.في ذلك ا

ن المأركس�ية ق�د اس�تفأدت
 
ن العودة إلى مصأدر الفكر المأركسي وسيأق تطوره النظري يثبت ا

 
ومن جهتنأ نؤكد ا

�د. ونظرية المعرفة) المنهج والمنطق(من البرهنة التي قأم بهأ هيجل على صواب النظرية القأئلة بوحدة الديأليك�تيك �وق
�ة�س�س فلس�فية مأدي

 
�عأه عل�ى ا��ن النظري�ة والمنه�ج ووض��ج بي�خذ كل من مأركس وإنجلز به�ذا الدم

 
�دة. ا�ن وح

 
هك�ذا اعت�برا ا

�أن���ر النس��ي فك���وعي ف��ألم الموض���أس للع���ق انعك���ج والمنط���ة والمنه���ة . النظري���ة الديأليك�تيكي���أ المأدي���ج(وبإدخألهم��المنه
�ق���ة والمنط���ة) والنظري���ة التأريخي���أج المأدي���م إنت���ري، ت���ع البش���ة المجتم���ى دراس���ة. إل���ة للنظري���بغة الثوري���بحت الص��ص

 
وا

�ره��رورة تغيي��ى ض��ل تؤك�د عل��ألم ب��ير الع��ن. والمنهج ل تك�تفي فقط بتفس��أ م��ج والنظري�ة، انطلق��دمأج المنه��أل عل�ى ان�وكمث
سيس نظرية زوال الطبقأت والدولة وبنأء المجتمع الشيوعي

 
.بلورة نظرية الصراع الطبقي كمحرك لتطور التأريخ، تم تأ

�أ�داة تحقيقه
 
�أ وا��أ منهجه��ل معه��ة ل تحم��ة علمي��د نظري��وم، ل توج��أل العل��ي مج��ج. وف��ة بل منه��ل نظري�ن ك

 
�ك ا�ذل

داة س�أئبة بل ه�دف
 
�ج ا��ول المنه��س يح��أ العك��خ تط�ور. تظ�ل عقيم�ة، بينم��دمي، يؤك�د تأري�وض�د ك�ل ط�رح ميت�أفيزيقي، ع

�تقبلهأ،���ة ومس���ل نظري���ي ك���ن مأض���ة، وبي���أبقة واللحق���ة الس���ن النظري���لة بي���ع الص���ن قط��نه ل يمك
 
�أ���ة ب���أت العلمي��النظري

�أت���لة الحلق��لة متص��ة سلس��وم . فألمعرف��ور العل���ي تط��أئدة ف��ة الس��أدئ المنهجي��ده المب��ذي تؤك��يء ال��ق (الش�� التواف
 
�دا�=مب

correspondence principle  ل���ل عل�ى ج�أئزة نوب��أرق). Bohr 1913لصأحبهأ الحأص� يؤك�د عل�ى وج�ود الف
 
وه�ذا المب�دا

.ممأ يؤكد قأنون نفي النفي الديأليك�تيكي الذي يعني الحتفأظ والتجأوز. والتواصل في المعرفة كسلسلة متصلة الحلقأت
�أز��ة بأمتي��ة وظرفي�ة نظري�م�أم لحظ�ة تأريخي

 
نن�أ ا

 
م�أم منعط�ف حأس�م ي�دعونأ. لقد ذكرنأ في البداي�ة ا

 
�أ ا�نن

 
بم�أ يعن�ي ا

�ديأليك�تيكي للض�دية ��ن مفهومه�أ ال��أ م��أ لتطوره�أ، انطلق��أ محرك��ية ك�أنت دائم�زمأت المأركس
 
ن ا

 
).négativité(إلى إدراك ا

زم�ة عقدي�ة 
 
�ة تراكمي�ة، ا�زم

 
�أ ا�نه

 
�أبقأتهأ بأ��ن س�زم�ة الراهن�ة ع

 
�ث)nodale(وتمتأز ال��ة موض�وعية، حي��يرورة تأريخي��أج س�، نت

ك�ت�وبر 
 
�ورة ا��واجهت من�ذ ث��ة ت��أدية مختلف�ة 1917طبقأت اجتمأعية ودول طبقي�نظم�ة اقتص

 
�ة وا��أريع مجتمعي��ول مش�...، ح
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�دروس ��تخلص ال��يمة لس��ة جس��ؤولية فكري��أم مس�م
 
�وم ا��عنأ الي��أ يض��أرات(مم��م والنتص��ة) دروس الهزائ��دة منهجي��ى قأع�عل

�وري��روع الث��ة للمش��ى خدم��أئم عل��أهير الق��ط الجم��ي خ��ة وتبن��ة ثوري��ة كنظري��ية اللينيني��أد المأركس��ة، وبأعتم��ة تأريخي�مأدي
�ة. للطبقة العأملة والجمأهير الكأدحة��ي خدم��تبقى ف��ية وس��أنت المأركس��د ك�وخلفأ لدعأءات خصوم الفكر المأركسي، فق

سأس وجب النخراط في نقأش واسع وعميق حول ست إشكأليأت مركزية. البحث الحر والعلمي
 
:وعلى هذا ال

.طبيعة المأركسية وعلقتهأ بأللينينية )1(
.النظرية الشتراكية على ضوء التجأرب التأريخية )2(
لة الحزب الثوري وإشكألية الوعي الطبقي) 3(

 
.مسأ

ممي )4(
 
.قضأيأ التحرر الوطني والقومي وال

.الفكر المأركسي وحقوق النسأن )5(
فق الشتراكي )6(

 
.اللغة، الثقأفة وإشكألية التحرر الوطني الديمقراطي ذي ال

2008غشت  1
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