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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ا
وليد الزرقطونا

:توضيح أولا

… نونتر
…ــ 20 ، أي تسعة أشهر بعد انطلق حركة2011 تمت صياغة هذا النص فت

ــ أنــه كــان منخرطــا فت …
… المغرب، بما يعنت

اير فت فتر
ــ فقــد تــم تعــديله و تصــويبه 20 النقاش الذي يدور حــول الوضــع العــام بــالبلد و طبيعــة حركــة اير، و لنــه لــم يكــن معــدا للنشر فــتر

مــن الناحيــة اللغويــة، و مــن حيــث الســلوب، و كــذلك تــدقيق المفــاهيم علمــا أن بعــض القضــايا لــم يتطــرق لهــا النــص، مــن قبيــل
المســـــألة الثقافيـــــة عمومـــــا، و المســـــألة المازيغيـــــة عل وجـــــه الخصـــــوص، نظـــــرا لمـــــا يتطلبـــــه ذلـــــك مـــــن دراســـــات معمقـــــة تحيـــــط

.بالجوانب التاريخية و اليديولوجية و السياسية و الطبقية، و هو أمر مرغوب فيه، و ينتظر ساعة تحقيقه

ة زمنية محددة تمتد مــن ، وبعــد قــراءة النــص2012 إل 1998 لقد أخذت الدراسة عل عاتقها تناول موضوع عنوانها ضمن فتل
ه دون إضافة تكميلية تمتد به إل سنة :، وذلك للعتبارات التالية2019 من جديد ظهرت أهمية إعادة نشر
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ت - … خصوصـــا، تظـــل قائمـــة مـــن حيـــث القـــوانيك
… رصـــدها، والمتعلقـــة بالوضـــع الـــدول… عمومـــا والـــوطنت

كـــون الخطـــوط العامـــة الـــنل
… الفق من قبيل

ات جديدة بدأت تلوح فت … تطورها، مع اتساع دائرة تطورها نحو فتل
:العامة المتحكمة فت

يالية من جهة، والتناقضات الساســية للنظــام الرأســمال… العــالم… أمــام تطــور مقاومــة الشــعوب * تعمق التناقضات البينية للمتر
ــ قــارات العــالم أجمــع مــن جهــة ثانيــة …

ـ .فت ياليــة وتزايــد الصاع عل منــاطق النفــوذ بشــكل غتـك لقــد تركــزت التعدديــة القطبيــة للمتر
.مسبوق، يأخذ طابعا اقتصاديا تارة، وطابعا عسكريا وسياسيا تارة أخرى

…
ت العلميــــة للرأســــمالية، الــــنل ، والــــذي يقــــف عل أرضــــية القــــوانيك ــــ ت ا للرأســــمالية الــــذي اكتشــــفه لينيك ــــ المتكــــافت إن قــــانون التطــــور غتك

يال… العالم… … تحليل النظام المتر
… تظهــر عل مشح .اكتشفها ماركس، يثبت مرة أخرى نجاعته فت

و من المعلومــات المرئيــة، الــنل
نــح تحــت تــأثتك تناقضــاتها الداخليــة و الخارجيــة، تخــوض … تتل

ياليــة المريكيــة، الــنل اطورية المتر ت أن المتر الحداث العالمية، يتبيك
اتيجية الســـابقة، لكـــن دون جـــدوى، فقـــد بـــدأ العـــد الن معركـــة خلفيـــة للحفـــاظ عل مواقعهـــا القتصـــادية و العســـكرية و الســـتل
ياليـــــة المريكيـــــة مـــــن خلل تراجعهـــــا و تقهقرهـــــا القتصـــــادي و العســـــكري عل المـــــدى الطويـــــل، و ذلـــــك لصـــــالح ــــ للمتر العكسـ…

… عت منهــا التفــوق القتصــادي و التكنولــوجر ت قية أساسا، انــتل ياليات جديدة شر ت( إمتر ، و)روســيا( و التكنولوجيــا العســكرية )الصــيك
كه مــن تــأثتك عل مســتوى القــارات و منــاطق النفــوذ … هــذه الجــوانب، و مــا تــتل

لذلك نتائج يدركها كل متتبع للتطورات الحاصلة فت

… ق الوســـط و شـــمال( القتصـــادي و العســـكري و التكنولـــوجر ـــ إفريقيـــا و آســـيا و الشرـــ …
الصاع عل الســـواق و المـــوارد الطبيعيـــة فت

… أظهــرت
…ــ ســوريا، الــنل

ياليــة المريكيــة فت … تعرضــت لهــا المتر
إفريقيا، و المنافسة عل أســواق الســلح العالميــة نتيجــة الهزيمــة الــنل

).تفوق السلح الروس…
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ياليـــة جديـــدة ـــ تعمقهـــا لصـــالح مجموعـــات امتر …
يـــال… فت ورة التقـــاطب المتر يكس( وتســـتمر ســـتك ياليـــة)دول الـــتر ، بينمـــا تســـتمر المتر

… تراجعهــا، نتيجــة احتــداد تناقضــاتها الداخليــة و الخارجيــة
يــة، انســحاب بريطانيــا( الوربية فت اتســاع دائــرة الحتجاجــات الجماهتك

ـــ … يـــال… يتحـــول نحـــو آســـيا و المحيـــط الهـــادئ، فيمـــا بـــدأ يبـــدو كســـمة...) مـــن التحـــاد الورونر ، و هكـــذا، بـــدأ قطـــب الهيمنـــة المتر
.21 جديدة يعرفها القرن

، ســارت المــور بعــد خطــاب * …
ادوري لزمــام المبــادرة 2011 مــارس 9 و فيما يتعلق بالوضع الوطنت نحــو اســتعادة النظــام الكومــتر

… ألمــت بــه بعــد انطلق حركــة
ة الفــزع الــنل ــ محاصة الحركــة و 20 بعــد فــتل …

اير، فاســتعمل حكومــة إخوانيــة مخزنيــة للشاع فت فــتر
، فـــــازداد النهـــــب و ـــــ تاريــــخ البلد منـــــذ الســـــتقلل الشـــــكل… …

احتوائهـــــا و القضـــــاء عليهـــــا، ثـــــم تطـــــبيق أكـــــتر السياســـــات اللشـــــعبية فت
، حريــة الصــحافة، حريــة( الســتغلل المكثــف لمــوارد البلد، و الجمــاهتك الكادحــة الواســعة، و ازداد قمــع الحريــات حريــة التعــبتك

ية و مناضليها، و ظهر جليــا )التجمع، و حرية التنظيم … صفوف الحركة الجماهتك
و تعددت العتقالت و المحاكمات الصورية فت

ب كــل صــوت ـ كة الملفات من أجل صـت … فتر
ادوري لم يعد يستسغ وجود أي صوت معارض، بل ذهب بعيدا فت أن النظام الكومتر

عية نضالية .معارض و إظهاره منحل أخلقيا لفقاده أي سمعة و تأثتك و مصداقية و شر

ا عــــن تعمــــق انحطاطهــــا و عزلتهــــا عــــن ــــ مســــبوق، و ذلــــك تعــــبتك و واصــــلت الحــــزاب السياســــية انبطاحهــــا أمــــام النظــــام بشــــكل غتك
… سباق محموم داخل مدار مغلق من أجل تقديم الخدمات الجليلــة للنظــام و الفــوز بــالقرب منــه، ضــمن

، فانطلقت فت الجماهتك
… يقــدمها لهــا، و بــذلك تقــوم بشــكل مكشــوف و فــج

ادوري، و أخــذ نصــيب مــن الكعكــة الــنل الــدائرة الضــيقة لنخبــة النظــام الكومــتر
كاته و مؤسســاته، و التغطيــة عل ــ يعية لشر ــ … يسنها النظام، بل تقــديم غطــاءات تشر

بالتصويت عل كل السياسات اللشعبية النل
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… و تجريــده مــن طــابعه ــ تمييــع العمــل النقــانر …
ت مــن أجــل ذلــك، و ســارت النقابــات عل نفــس النهــج فت الصــفقات باستصــدار قــوانيك

، الهـــدف منهـــا أساســـا ـــ معـــارك وهميـــة ذات طـــابع مشج… …
، و التلويــــح بالـــدخول فت ، و تكريـــس سياســـة الســـلم الجتمـــاع… النضـــال…

.المزيد من الستفادة من الدعم المادي، الذي يقدمه لها النظام ثمنا لخيانتها

ة بشـكل غتكــ مسـبوق، … سياق تزايد سياسات النهب و الستغلل و التفقتك للجمــاهتك الشــعبية، تزايــدت نضــالت هـذه الختكــ
و فت

…ــ
… لهــا جــذور فت

… منطقة جرادة ذات التقاليد العمالية، النل
… معارك الجماهتك الريفية من أجل مطالبها العادلة، و فت

عرفت أوجها فت
تاريــــخ المغرب، و ذلك ضمن مطالب اجتماعيـة و ديموقراطيـة و اقتصـادية، و دخلـت منـاطق متعـددة أخـرى عل الخـط لنفــس
…ـــ حـــق مناضـــليها أحكامـــا

ادوري واجههـــا بالحديـــد و الــدم، و أصـــدر فت ا عــن نفـــس المطـــالب، إل أن النظـــام الكومـــتر الســـباب و تعـــبتك
، استنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية و الوطنية و أثارت سخرية الجميع ت .سوريالية تعدت مئات السنيك

ة الممتــدة مـن * ـ… المغـرب، وهــو المـر الـذي 2012 لقد أظهـرت الفـتل
ادور فت إل الن، خـواء دسـتور النظـام وطبيعـة حكـم الكومـتر

ـ… الواجهــة ل تملــك سـلطة القـرار، وأخـرى" عتر عنه هذا النص بصيغة
ادوريـة واحـدة وحكومتـان مخزنيتــان، واحـدة فت دولة كومتر

ء …
… كل سر

… الظل تقرر فت
ادوري ضــمن لعبـة "فت … خدمة النظام الكومتر

… يتــم تلهيــة الشــعب"ديموقراطيــة الواجهــة" وكلهما فت
، الــنل

.بها

، البعيــد عــن المــدح 20 كون حركة - … إل مســتوى التحليــل الموضـوع…
اير، بما لها وما عليها، لم تعرف تقييمات جديدة ترتقل فتر

، وكــون النــص حــاول ســتر غــور الحركــة مــن ــ الســطح… … الكم…
، والــذي يتجــاوز حــدود التحليــل الصــحافت ، أو النكــار العــدم… …

المجــانت
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ـــ للتشـــكيلة الجتماعيـــة والقتصـــادية ورة التنـــاقض الرئيس… اتهـــا الطبقيـــة، وتموقعهـــا ضـــمن ســـتك حيـــث طبيعتهـــا السياســـية وتعبتك
.المغربية، وضمن الفق الثوري للمغرب

… توضيح الرؤية وتقـديم المسلسـل الثـوري
وري نشر هذا النص من باب المساهمة فت ها، بات من الصت لكل هذه العتبارات وغتك

.بالمغرب

:مقدمة

… تهــز أعمــاق تشــكيلته الجتماعيــة والقتصــادية التابعــة، 12 يعيــش المغــرب منــذ
ســنة إيقاعــا متــواترا مــن الصاعات الطبقيــة الــنل

ائح الجتماعيــــــــــــة الســــــــــــائدة منهــــــــــــا والمســــــــــــودة، المســــــــــــتغلة ــــــــــــ ــــــــــــ بــــــــــــدخول كــــــــــــل الطبقــــــــــــات والفئــــــــــــات والشر ت بكش( وبزخــــــــــــم يتمتك
ـ ـت ـ( والمســتغلة )الغيك ـت ـ)بفتـــح الغيك اكم الرأســمال… .، حلبــة الصاع الجتمــاع… والسياسـ… وإذا كــان اختلف الموقــع مــن مسلســل الــتل

ــــ …
ادوري فت ياليــــة وانعكاســــاتها عل بنيــــة النظــــام الكمــــتر ــــ ســــياق الزمــــة العالميــــة للمتر …

ادوري، الــــذي دخــــل طــــورا جديــــدا فت الكومــــتر
ادوريـة السـائدة، فـإن نفـس المسلسـل هــو محـدد التناقضـات ـ… صـفوف الكتلـة الطبقيـة الكومتر

المغرب، هو محرك التناقضات فت
… شـــــملت مختلـــــف منـــــاطق البلد والقطاعـــــات الجتماعيـــــة، وتشـــــكل

يـــــة الواســـــعة، الـــــنل … تحـــــرك الحركـــــة الجماهتك
الطبقيـــــة، الـــــنل

ية … تفجر نضالت الحركة الجماهتك
كة، النل ادور، الرضية المشتل .السياسات القتصادية والجتماعية الطبقية لنظام الكمتر

، مــــــن جهــــــة ــــــ ت ــــــ نفــــــس الــــــوقت، هــــــو التنــــــاقض بيك …
ــــــ القــــــوة الساســــــية( العمــــــال :إن محــــــرك هــــــاته التناقضــــــات ومحــــــددها فت ــــ )وه…

ت تــ جــدليا )وه… القوة الرئيســية( الفلحيك …ــ وحــدة جدليــة( المرتبطيك
تــ موضــوعيا وفت ياليــة ــــ :، ومــن جهــة ثانيــة)مرتبطيك البنيــة المتر

ادورية ، .كمتر ــ ت ــ بيك ــ نفــس الــوقت محــرك التنــاقض الرئيس… …
، هو الذي يحدد، وهو فت فهذا التناقض أعله، وهو التناقض الساس…
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ــ وفئــاته المســتغلة :من جهــة … تــ( مجمــوع طبقــات الشــعب المغرنر وليتاريــا، :والمضــطهدة )بفتــح الغيك ، وأشــباه التر ــ ت عمــال ــ فلحيك
ة ومتوســطة والنســاء ياليــة :، ومــن جهــة ثانيــة...وبورجوازيــة صــغتك ـ دواليــب القتصــاد - البنيــة المتر ـ…

ادوريــة، المتحكمــة فت الكومتر
ادوري المتعفن .والسياسة بالبلد، وتمثلها الكتلة الطبقية السائدة ونظامها الكمتر

ــ ســياق أزمــة مفتوحــة ل …
ة، تجــري فت ــ ية الختك …ــ مغــرب العشرــ

… يحــاول النظــام"ديمقراطيــة الواجهــة"إن الصاعات الطبقيــة فت
، الــنل

ادوري ترميمهـــا بطلء جديـــد، منـــذ حكومـــة …ـــ" الكومـــتر
…"(التوافـــق المخزنت

ان الكـــتر رجعيـــة، )حكومـــة اليوســـقت إل حكومـــة بـــن كتكـــ
…ـــ2011 إل دســـتور 1996 ومـــن دســـتور ، تتعمــق الزمـــة السياســـية للنظـــام"دســـتور العبيـــد" ، الــذي أطلـــق عليـــه الشـــعب المغرنر

ادوري باســـــتمرار، وذلـــــك بارتبـــــاط مـــــع تعمـــــق الزمـــــة القتصـــــادية البنيويـــــة للرأســـــمالية التابعـــــة ببلدنـــــا، كانعكـــــاس ـــــ الكومـــــتر الملك…
، وعل النهــب الــذي ل يعــرف حــدودا ت ادورية القائمة عل الستغلل المكثف للطبقة العاملــة وعمــوم الكــادحيك لطبيعتها الكومتر
اســة ، الــذي يــزداد شر ــ ، خاصة الفرنس… يال… يكها وحليفها الرأسمال المتر للموارد العمومية والطبيعية للبلد، بارتباط وثيق مع شر

يالية، خاصة منذ ــ أوروبــا2008 منذ انفجار الزمة القتصادية المتر …
يالية العالميــة، وخاصــة فت … امتدت إل كل المراكز المتر

، النل
…ـــ هـــاته البلـــدان،

… تخوضـــها الطبقـــة العاملـــة والفئـــات الكادحـــة فت
ـــ نفـــس الـــوقت حـــدة النضـــالت الطبقيـــة الـــنل …

وأمريكـــا، مؤججـــة فت
ت … وحـــدها - واضـــعة مــن جديــد عل جــدول أعمـــال الماركســييك

ـ هــاته البلــدان، الــنل ـ…
اكية فت ورة العــداد للثــورة الشـــتل ـ ـ صـت ـت اللينينييك

اك… عل طريق الشيوعية يالية المتعفنة وبناء المجتمع الشتل .تستطيع القضاء عل الرأسمالية المتر
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… البلدان التابعة، ومنها المغرب
، الحديث عن انعكاسات هاته الزمة عل القتصادات التابعة فت لقــد ولــد الظــرف .ومن البديه…

ت المرتكــز إل أنظمــة يــالييك العــالم… الجديــد واقعــا يزخــر بتنــام… نضــالت الشــعوب المضــطهدة، ضــد الســتغلل والضــطهاد المتر

ادورية واستبدادية، تمثل مصالح طبقات بورجوازية وكيلة لمصالح الرأسمال العالم… .محلية دكتاتورية، كمتر

ــــ ظــــل تعمــــق مسلســــل الســــتغلل والنهــــب …
ياليــــة، وانعكاســــاتها عل المنطقــــة المغاربيــــة والعربيــــة، وفت وتحــــت تــــأثتك الزمــــة المتر

ــ الرجعيــة …
ادوريــة، غارقــة فت ــ المختلفــة، عل أيــدي أنظمــة وأوليغارشــيات كمتر … والضطهاد، الذي تتعرض له شعوب العــالم العرنر

ـ غيــاهب القهــر والقمــع والنهــب ـ…
… ألقــت الغلبيــة الســاحقة مــن شــعوب المنطقــة فت

، الــنل …
ياليــة وللكيــان الصــهيونت والعمالــة للمتر

لقــــد تراكمــــت عوامــــل انفجــــار مــــد نضــــال… جديــــد، ضــــد أنظمــــة الســــتبداد والخيانــــة .والفقــــر والســــتغلل والضــــطهاد والســــتبداد
ـــ" المكشـــوفة لمصـــالح شـــعوبــها وبلـــدانها، فانـــدلع مـــا ســـم… ب … انطلقـــا مـــن تـــونس، ليمتـــد إل مص واليمـــن وليبيـــا "الربيـــع العرنر

.والبحرين وسوريا والمغرب

ياليــة … كشــفت عــن الســيناريوهات المعــدة مــن طــرف المتر
وبغض النظر عن النتائج المختلفة والمتفاوتة من بلــد إل آخــر، والــنل

… نفس الوقت عن الدور الموكول للنظمــة الوليغارشــية
المريكية خصوصا، للتصدي لكل الوضاع الثورية بالمنطقة، كاشفة فت

ادوريـــة، المنتميـــة إل مـــا يســـم ب إضـــافة إل بـــروز )دور قطـــر وشـــبكة الجزيـــرة( وأبواقهـــا العلميـــة "اتحـــاد دول الخليـــج" الكمتر
ــ الظلميــة والرجعيــة، مســتعدة …

الحزاب والحركات والتيارات السلموية بكل أصنافها، كقوى سياسية بغطاءات دينيــة غارقــة فت
، والنقضـــاض عل الحكـــم، دون المســـاس ياليـــة بالمنطقـــة، مـــن خلل ركوبــهـــا الموجـــة الثوريـــة للجمـــاهتك لخدمـــة المصـــالح المتر

ادوريــة القائمــة، وذلــك بتحــالف مــع المؤسســات العســكرية الخاضــعة للوصــاية المريكيــة مثــال تــونس( بطبيعــة النظمــة الكومتر
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… هذا السياق
واستغلل الدين لمصالحها السياسية، واستفادتها من الموال الخليجية المغدقة بسخاء، وذلــك )ومص واضح فت

…
لحكام سيطرتها عل المؤسسات السياسية والثقافية والعلمية، ومحاربة القوى الديمقراطية والثوريــة الضــعيفة أصــل، والــنل

… أبـــانت عـــن بـــدايات جديـــدة لتلمـــس طريـــق الحريـــة
لـــم تكـــن مهيـــأة لقيـــادة هـــذا الزخـــم النضـــال… لشـــعوب المنطقـــة العربيـــة، الـــنل

اكية …ــ عمومــا، واليســار الثــوري خصوصــا، ممــا .والديمقراطيــة والشــتل ــ العــالم العرنر …
لقــد أبــرزت هــاته النضــالت ضــعف اليســار فت

اك اليـــة و إصـــلحية واشـــتل ديمقراطيـــة وتحريفيـــة، لتبـــت وســـط الجمـــاهتك -تـــرك المجـــال لقـــوى سياســـية مختلفـــة، ظلميـــة وليتر
اك اليــــة الصــــلحية، وشــــنل الخطــــوط الشــــتل ديمقراطيــــة -الثــــائرة، كــــل أوهــــام الفكــــر الماضــــوي، وأشــــكال مــــن اليــــديولوجيا الليتر

… محاولت لتكبيل ...)، النتقال السلم… للسلطة، الديمقراطية الشكلية، المجلس التأسيس…"السلم هو الحل(" والتحريفية
فت

ياليــة، ، الذي لن يتحقق بــدون ثــورات وطنيــة معاديــة للمتر …
، وتحريفها عن مسارها التحرري الحقيقل الطاقات الثورية للجماهتك

وديموقراطية مناهضة للنظمة الدكتاتورية والســتبدادية، تعمــل عل اجتثــاث جــذورها الطبقيــة والفكريــة والثقافيــة، وشــعبية،
، و مــن أجــل دولــة مجــالس العمــال و ــ …

ــ اللينينت ترســخ ســلطة الجمــاهتك الشــعبية بقيــادة الطبقــة العاملــة وحزبــهــا الثــوري الماركس…
ت الثورية .الفلحيك

يــال… ســافر مــدعم بقــوات( إن مسلســـل النتفاضــات الثوريــة العربيـــة … كــانت عبــارة عــن تــدخل امتر
… هنـــا الحالــة الليبيــة الــنل

نســتثنت
ــ المــدعوم بفلــول قــوى الظلم ــ المباشر يــال… غتك ــ خليــط يجمــع التــدخل المتر المرتزقة والقوات القطرية، أما الحالــة الســورية فه…

ــ عل إبعــاده عــن دائــرة الضــوء … ة )الرهابية، وحضور ديمقراط… ويساري، سيعمل العلم الرجع… والغرنر قــد طــرح تحــديات كــبتك
… لفتــه فيهــا القــوى الصــلحية والتحريفيــة، وجعلتــه

نقة، الــنل ــ عل اليسار الثوري، لبد من مواجهتها إن هو أراد الخــروج مــن الشر
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… اللزم، اســتعدادا للخــروج مــن
مكبل وضعيفا، يجر وراءه خيبات التجارب الفاشلة، دون قدرة عل تقييمها وتقديم النقد الــذانل

ـ حــالته المأزومــة، فل طريــق أمــامه ســوى طريــق الثــورة، المســتند إل النظريــة الماركســية – اللينينيــة، والحــزب الثــوري الماركسـ…
ت والمضــطهدين، ضــمن جبهــة ثوريــة، تقــوم ، وكل المســتغليك ت ت والكادحيك … للطبقة العاملة، وعل تحالف العمال والفلحيك

اللينينت
اكية، … تمهــد الطريــق لبنــاء الشــتل

عل أساس برنامج ثوري وأهداف ثورية، ه… أهداف الثورة الوطنية الديمقراطية الشــعبية، الــنل
.تحت قيادة الطبقة العاملة وحزبــها الثوري

ادوري، وأبـــواقه العلميـــة حـــول مـــا يســـم ب ـــ المغـــرب، وبعـــد الحملت التشـــكيكية للنظـــام الكمـــتر …
ـــ" أمـــا فت … ،"الســـتثناء المغرنر

تـــ ئ النظـــام مــن الدكتاتوريـــة، وتــدع… أنــه حقــق عـــددا مــن المكتســـبات وبعـــد ادعـــاء التحريفييك بوجـــود حالـــة خاصــة بــالمغرب، تـــتر
ـــ( ، أي خليـــط مـــن الديموقراطيـــة والدكتاتوريـــة"نظـــام ديموقراتـــوري" الديمقراطيـــة خلل ســـنوات التســـعينات، وأنـــه …

كمـــا جـــاء فت
ت لنفــس الفكــرة … نادية ياســيك

ــ ).بعض التصيحات التحريفية لحدى المجلت السبانية، وتبنت …
هــاته التصيحات كــانت تصــب فت

… نفس الوقت الطمأنة عل صحة الطروحــات التحريفيــة
التشكيك حول إمكانية تأثر المغرب بالحالة التونسية أو المصية، وفت

هــات التحريفيــة والصــلحية، لمــن تخلــوا عــن طريــق الثــورة، وتنكــروا هــا مــن التل ، ودمقرطــة الدولــة، وغتك حــول النتقــال الســلم…
… فجرهـــا العديـــد مـــن الشـــباب 20 ، انطلقـــت حركـــة"إل المـــام" للرث الثـــوري للحركـــة الماركســـية اللينينيـــة، ولمنظمـــة

اير الـــنل فـــتر
ات مرددة شعارات … مستك

، الذي خرج فت … … انطلقا من الفايس بوك، ولقيت صدى لدى فئات مهمة من الشعب المغرنر المغرنر
ومقدمة مجموعة من المطــالب السياســية والجتماعيــة والقتصــادية، "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية :"الحركة، وأهمها شعار
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، و ، واســتقلليتها عــن أي قــوة" و قد أكدت الحركــة منــذ انطلقهــا عل طابعهــا الســلم… … تموقعهــا خــارج أي اصــطفاف إيــديولوجر
".سياسية

ء الملـــك الجديـــد، وعـــرف هـــذا …ـــ ـــ ازداد تأزمـــا، خاصـــة منـــذ محر …ـــ ســـياق وضـــع اقتصـــادي واجتمـــاع… وسياس…
لقـــد جـــاءت الحركـــة فت

… عمت كــل القطاعــات، وعرفــت
ية المتنوعة الشكال، والنل الوضع احتدادا للصاعات الطبقية وتناميا هائل للنضالت الجماهتك

وط ظرفيــة سياســية، تتجمــع فيهــا ــ إنضــاج شرــ …
… إل أن يســاهم فت امتدادا وتوزيعا قطاعيا وجغرافيا، وما كان لنفجار الوضع العرنر

… تغذت منها حركة
… ظرفية مأزومة بنيويا، وضــعت عل خــط المواجهــة النظــام 20 عوامل السخط الطبقل

… انبثقت فت
اير، النل فتر

امجهــا السياســية وتصــوراتها ادوري ومؤسساته السياسية من جهة، وقوى اجتماعية بمطالبها، ودخول قوى سياســية بتر الكومتر
.للوضع القائم من جهة أخرى

ا لتحقيـــق مطالبهــــا، لكـــن دون اســــتطاعة تحقيقهـــا، بــــل كــــانت النتائــــج عكســـية، لمــــا ــ الحركـــة معــــتر ـ…
هكـــذا وجـــدت هــــاته القــــوى فت

ادوري أن يســتعيد المبــادرة عــتر منــاورة مــارس، ويمــرر دســتوره الممنــوح، ويتــوج ذلــك بصــعود حكومــة 9 اســتطاع النظــام الكومــتر
بــع عل رأس حكومة مخزنية، وضعت "العدالة والتنمية" استفاد حزب( أكتر رجعية من سابقاتها من الوضعية السياسية، والتل

ســـة ضـــد القـــوت اليـــوم… للجمـــاهتك وضـــد قواهـــا "هيبـــة الدولـــة" عل رأس مهامهـــا إعـــادة مـــا أســـمته ب وتخـــوض حربـــا طبقيـــة شر
.).المناضلة
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لقـــــد تـــــوفرت الرضـــــية الطبقيـــــة القتصـــــادية والسياســـــية المأزومـــــة بنيويـــــا، لـــــدخول قـــــوى سياســـــية منتميـــــة إل طبقـــــات وفئـــــات
ة( اجتماعية جوازية الكبتك ة، برجوازية متوسطة وعناص من التر ــ غيــاب )برجوازية صغتك …

إل ساحة النضــال مــن أجــل مطالبهــا، فت
ت … :تام للمعتر السياس… عن مصالح الطبقة العاملة والكادحيك

.حزب الطبقة العاملة الماركس… اللينينت

انظــر خطابــات الفتتــاح لمــؤتمرات هــذه( بعيــدا عــن خطابــات التمجيــد الموجهــة مــن طــرف التجاهــات الصــلحية والتحريفيــة
جماعة" حيث يغيب أي تقييم للحركة، باستثناء التعبتك عن السخط تجاه موقف النسحاب من الحركة الذي اتخذته )القوى

ي، بعيــدا( ، ودون التبخيــس مــن قيمــة الحركــة وإيجابياتهــا)العــدل والحســان ــ الجمــاهتك أهمهــا إعادتهــا العتبــار للنضــال السياس…
… عن العمل السياس…( عن الطروحات النخبوية والقتصادوية ــ مــا تســميه )فصل العمل النقانر ت … تقيــم ســورا صــينيا بيك

وتلــك الــنل
ي ف بهــا( حقــل النضــال الجمـــاهتك يــة معــتل ـ )أي حــبيس إطــارات جماهتك نخبــة تصــدر بيانــات حـــول الدســاتتك( والنضــال السياسـ…

ـــ بهـــاته الجمـــاهتك …
وبعيـــدا عـــن الخلـــط الـــذي ســـقط فيـــه ).والقـــرارات الحكوميـــة، وتتكلـــم باســـم الجمـــاهتك دون أي ارتبـــاط حقيقل

… استولت عل قيادتها والتأثتك
البعض، الذي حاول هو الخر تحميل الحركة ما لم تكن مستعدة لتحمله، لطبيعة المكونات النل

شــــــــعار( وبأســـــــــلوبــها النضــــــــال… )إصـــــــــلح الملكيـــــــــة :ســــــــقفها القص( داخلهــــــــا، خدمــــــــة لمواقفهــــــــا الطبقيـــــــــة وبرامجهــــــــا السياســــــــية
أبرزها تحالف النهج( وبتحالفاتها مع قوى الظلم )والمواقف الشوفينية "الوطنية" رفع العلم( وبمزايداتها الوطنية )السلمية

هــا)الديموقراط… وجماعة العدل والحسان ــ الرجــال والنســاء، وغتك ت ، و تنازلها عن مطالب ديموقراطية، كالعلمانية والمساواة بيك
ت" مما دعم دعاة الدولة الدينية، واستغله النظام والقــوى المســاندة لــه لــدعم مفهــوم ، بعــدما اســتفاد كــذلك مــن"إمــارة المــؤمنيك

… الملكية" فكرة أن
ويــــج ذلــك، وســاهمت"ل أحد يعيد النظر فت ، وأن الحركة ليست ضد الملكية، وتحركت البواق المخزنية لتل
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ــ ترويــــج فكـــرة ان الحركـــة ذات طبيعـــة ـ…
، ولـــذلك لـــم يخفـــوا إعجـــابهم بكـــون الحركـــة وحـــدت"فـــوق إيديولوجيـــة" هـــاته القـــوى فت

…ـــ النهــج الــديموقراط…( الجميـــع
اليــة،( ، وبتـــت هــاته التيــارات أفكارهـــا اليديولوجيـــة)انظـــر تصيــــح أحــد القياديــات فت ظلميــة، ليتر

اك ــــ حلــــف مقــــدس، ضــــد الفكــــار الماركســــية اللينينيــــة والعلم الحمــــراء .....)ديموقراطيــــة، حقوقيــــة، تحريفيــــة-اشــــتل …
وقــــامت فت

ب وعزل مـــن والشعارات الثورية المناقضة لها، بل تم الصمت اتجاه ما كان يتعرض له المناضلون الثوريون من استفزازات وصت
ة عل ذلــك( طرف القوى الظلمية، بل أحيانا عل مسمع ومرأى ممن يزعمون النتماء إل اليسار ـ مدينــة)امثلة كثتك ـ…

، خاصــة فت
.طنجة

ا عن طبيعتها … عموما جاءت مواقف هاته القوى السياسية ومبادراتها تعبتك
… من تفكــك الفئــات الطبقيــة، الــنل

… تعانت
الطبقية، النل

لمانيـــة ـــ أنصـــار الملكيـــة التر ت ـــ الملئـــم لهـــا، فتـــوزعت بيك ـــ إليهـــا، ومـــن أزمـــة إيجـــاد التعـــبتك السياس… الئتلف مـــن أجـــل ملكيـــة( تنتم…
… )برلمانية

… إطار نظام برلمانت
… لدعم حركة( ودعاة دستور ديمقراط… فت

اير20 مكونات من المجلس الوطنت وأنصار المجلــس )فتر
ت ــ التكتيكيــة ))ة(المناضل" تيار( التأسيس… من تروتسكييك ت ــ المواقــف، فقــد جــاءت كلهــا ...ومواقــف الظلمييك …

و رغــم التباينــات فت
ا عن وسطية سياسية انتقائية و توفيقيــة، تــروم بعــض الصــلحات السياســية والقتصــادية، دون المســاس بطبيعــة النظــام تعبتك

… أعطيــت لمــا ســم… بمحاربــة الفســاد( القــائم
ت عل بعــض رمــوز النظــام عــتر شــعارات محــددة ومــن خلل الهميــة الــنل كتك ظــل الـــتل

…" واقتصاد الريــــع و استعمل البعض شعارا ديماغوجيا أسماه
").إسقاط النظام المخزنت

ــــ نوعــــا مــــن …
ء الــــذي ل ينقت ــــ …

اجع، السر … مــــرت مــــن مراحــــل مختلفــــة، قبــــل دخولهــــا مرحلــــة النحصــــار والــــتل
ستكشــــف الحركــــة الــــنل

… ومعاناته مـــن ذمه وتمزقه اليديولوجر الستمرارية بزخم أقل، عن ضعف مزمن لليسار الثوري بكل مكوناته، نتيجة تشتته وتشر
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… تربــت عل امتــداد
عــات الذاتيــة والزعماتيــة، والحــزازات الــنل ت … تعرضــت لهــا الحركــة الماركســية 30 التت

بات الــنل ـ ســنة، نتيجــة الصـت
… الذي يتعرض له الماركسيون اللينينيون المغاربة

.اللينينية، وانتشار الخطوط الصلحية والتحريفية، ونتيجة القمع الوحسر

…ـــ وجـــود محـــاولت للخـــروج عـــن هـــذا الطـــار، الـــذي حـــدد للحركـــة، لكـــن ذلـــك ظـــل محاصا ومعـــزول ودون
إن هـــذا الطـــرح ل ينقت

.القدرة عل التأثتك عل التجاه العام لسباب متعددة

ــ المغاربــة، كلهــا عوامــل ت ت اللينينييك إن غياب النظرة السياســية الموحــدة، والوضــوح النظــري وانعــدام المنظمــة الثوريــة للماركســييك

… اتيحر … الحركة، من منظور خطهم التكتيك… والستل
… تهميشهم وتكريس عجزهم عن المساهمة فت

.ساهمت فت

ها حاجز الخوف لدى فئات اجتماعية خاصة المنتميــة( لقد شكلت الحركة خطوة إيجابية بطرحها لمطالب سياسية، وبتكستك
ة والمتوســطة ــ )للبورجوازيــة الصــغتك ــ ســقفها السياس… …

ــ أســاليبها)إصــلح النظــام( هــذا رغــم كونهــا ظلــت محــدودة فت …
، ومرتبكــة فت

ي، الـــذي غالبـــا مـــا كـــان( النضـــالية ـــ بأســـاليب حازمـــة، وتصـــديها للعنـــف الجمـــاهتك الطـــابع الســـلم… ورفـــض مواجهـــة العنـــف الرجع…
ــ بعــض الحــالت فرقــه الخاصــة والتجــأ ال البلطجيــة، إن هــذا الخلــط أدى ثمنــه …

ينسب للنظام، علما أن النظــام اســتعمل فعل فت
ـــ ســـجون النظـــام بعـــد محاكمـــات صـــورية، نمـــوذج العرائـــش و …

العديـــد مـــن أبنـــاء الشـــعب و مناضـــلون مخلصـــون، الـــذين زج بهـــم فت
… ظلــت حبيســة الســاليب الحتجاجيــة، دون اســتعداد للنتقــال إل أســاليب النتفــاض،)محاكمات طنجة لمناضل… الحركة

، النل

…
ادوري، والقــوى المســاندة لــه، الــنل …ــ صــالح النظــام الكومــتر

ان القــوى فت ــ ت تها التجربة التونســية والمصية، و بــذلك ظــل متك … ختر
النل

اك…(" استطاع بعضها أن يناور، للستفادة من الحركة، عتر مساهمات رمزية ").العدالة والتنمية"و "التحاد الشتل
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وقراطيات النقابية، كما أبانت الممارسة غياب قواعد العديــد مــن النقابــات، كشفت التجربة مرة أخرى، خيانات ومناورات البتك
… يقودها

… لــدعم حركــة"اليسار الصلج…" النل
ة الثمثيليات داخل المجلس الــوطنت اير، وبــذلك تمــت إعــادة إنتــاج20 ، رغم كتر فــتر

ة،"التنســيقيات المختلفــة" تجــارب ــ غيــاب تــام للجمــاهتك المعنيــة مباشرــ …
، وفت …

… تصــنع للمناســبات بمنظــور فــوفل
، والطــارات الــنل

… يتم ترديدها
ــ تحريــك الطبقــة العاملــة وفئــات واســعة مــن "اليســار الــديموقراط…" هكذا أتبث. بتلك المطالب النل …

فشــله التــام فت
ـــ إضـــعاف الحركـــة، بينمـــا ظلـــت مشـــاركة الفئـــات المنتميـــة للبورجوازيـــة …

الجمـــاهتك الكادحـــة، وكـــان لعـــدم التحاقهـــا أثـــره الحاســـم فت
ة والمتوســـطة اليـــة( الصـــغتك ة أو ممثليهـــم داخلهـــا مـــن العناص الليتر ـــ للبورجوازيـــة الكـــبتك ت دد )دون الكلم عـــن المنتميك يطبعهـــا الـــتل

اجع، خاصة بعد خطاب .مارس 9 والرتباك ثم التل

لقــــــد كـــــــانت تحالفـــــــات الحركـــــــة هشـــــــة شعان مــــــا انفجــــــرت، ويعــــــود ذلـــــــك إل أرضـــــــيتها الفضفاضــــــة، ونظرتهـــــــا المزعومــــــة حــــــول
ـــــ نظـــــرة نخبويـــــة فوقيـــــة لتحريـــــك …

اليـــــديولوجيا، وتأثرهـــــا بـــــالقوى الصـــــلحية والتحريفيـــــة، وانكفائهـــــا عل نفســـــها، وســـــقوطها فت
ـ بعــض ـ…

ـ لبعــض مناضــليه خاصــة فت ـت ، رغــم بعــض النجــازات المحــدودة، أمــا مشــاركة اليســار الثــوري، رغــم الداء المتمتك الجمــاهتك
… إدراك مهامه الثوريــة اتجــاه حركــة تتلمــس طريقهــا بصــعوبة، وبــدون قــدرة عل الرتقــاء إل

المناطق، فقد أبان عن قصور كبتك فت
.العل

ــ طــابع الحركــة ومهامهــا، ت ، مما جعــل بعضــهم يخلــط بيك ت ت اللينينييك ت الماركسييك … سياق هذا الوضع، التبس المر عل المناضليك
فت

، فســقط البعــض نامجها السياس… … تتعدى سقف الحركة المحدودة بطبيعتها الطبقية وبتر
، النل ت ت اللينينييك ت مهام الماركسييك وبيك

… لها، تقديم نفسه بديل لها اتيحر … التماه… معها حد الذوبان، ونسيان مهامه الثورية، بينما حاول البعض دون نقد استل
.فت
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ـ لتــأطتك الحركــة وفهمهــا ـت ت اللينينييك مــا عــدا بعــض المحــاولت( إن حصــيلة المســاهمات الفكريــة والسياســية مــن لــدن الماركســييك
ام … تستحق الحتل

ظلت ضــعيفة أو شــبه منعدمــة أو إنشــائية، متــأثرة بالتحاليــل الصــحفية الشدية، ودون مســتوى التحليــل )النل
… جاءت فيها

، وبذلك غابت النظرة الثاقبة للوضع، وللظرفية الجديدة النل …
.العلم… والمنهجية الصارمة للفكر المادي التاريحت

ــ القتصــادية والسياســية)الظرفية( إن كل المعطيات المتوفرة، تؤشر عل استمرارها …
، ذلك أن مختلف مستويات الصاع الطبقل

ـــ خـــط مســـتقيم، لكـــن عـــتر تنـــام… مســـتمر تـــؤججه أزمـــة …
ورة فت ـــ ا باســـتمرار الظرفيـــة، ليـــس بالصت ـــ تفاعـــل ينـــنر …

والثقافيـــة، لزالـــت فت

ياليــــــة، خاصــــــة الوروبيــــــة، كمــــــا تســــــاهم نضــــــالت الجمــــــاهتك ادوري المتفاقمــــــة عل خلفيــــــة الزمــــــة الحاليــــــة للمتر النظــــــام الكمــــــتر
… تعميق أزمته

.وصمودها فت

ـــــ الـــــدائر الن ببلدنـــــا، وباعتمـــــاد …
لقـــــد حـــــان الـــــوقت ليقـــــدم الماركســـــيون اللينينيـــــون نظرتهـــــم وتحليلهـــــم لمجريـــــات الصاع الطبقل

، يمكــــن تنــــاول الوضــــع الراهــــن عــــن طريــــق اســــتيعاب …ــــ
ــــ اللينينت ت للفكــــر الماركس… المنهجيــــة التاريخيــــة، وبإغنــــاءات القــــادة الثــــورييك

ــ ـ…
اتهـــا الظرفيـــة( مفهـــوم الظرفيـــة اللينينت ت ــ ســـياق لحظـــة لهـــا ممتك ـ…

ــ صاع حـــاد فت ـ…
عـــتر دراســـة )دخـــول قـــوى اجتماعيـــة وسياســـية فت

… مرحلة تاريخية محددة مع إدراك للعلقات فيما بينها
ت البنية والبنية الفوقية، وتحليل القوى الفاعلة فت .العلقات بيك

ـ نقــاش أوســع يســاعد عل إنجــاز المهــام التاريخيــة ـ…
تحــاول هــاته الدراســة، تقــديم محاولــة تحليليــة للوضــع الراهــن، كمســـاهمة فت

.للحركة الماركسية اللينينية المغربية

، ـ المغاربــة، هــو تقــديم تحليــل متكامــل وشــمول… ـت ت اللينينييك عل قاعــدة المنهجيــة الجدليــة والتاريخيــة، يكــون واجــب الماركســييك
ــ فقــط، والنتقــال مــن تحليــل يتجاوز حدود التحاليل الظرفية المتسمة بالنية، وبــالنظرة الصــحفية الســطحية و بالتحليــل الكم…

21



www.30aout.info

ـــ مكونـــاته طلبـــا 20 لحركـــة …
، والبحـــث فت ـــ …

… ولـــدتها، إل تحليـــل شـــمول… لديناميـــة الصاع الطبقل
ــ حـــبيس الظرفيـــة الـــنل اير، يبقـل فـــتر

…ـــ نظــرة تــرى الســـباب
ـ الرادويــة، والســقوط فت ـ…

عـــة اليديولوجيـــة، والمبالغــة فت ت ، وخروجـــا مــن التت … اتيحر … والســتل
للوضـــوح التــاريحت

ــ ت الظرفية الوحيدة الفاعلة، علما أن النظرة العلمية تدمج جدليا السباب العضوية والســباب الظرفيــة، وهــذا كفيــل بوضــع تميتك

ء الـــــــذي يســـــــتتبع إنجـــــــاز برنـــــــامجهم التكـــــــتيك… ـــــــ …
ـــــــ ومهـــــــامهم الظرفيـــــــة، السر ت ت اللينينييك ـــــــ المهـــــــام التاريخيـــــــة للماركســـــــييك ت دقيـــــــق بيك

، من خلل ارتباطهم بالجماهتك الساسية، وبناء أداتهم الثورية عل طريق بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة … اتيحر .والستل

I السباب و النتائج : بصدد الزمة البنيوية للرأسمالية العالمية ــ

ياليــة … تولــدت عنهــا العديــد )بصــيغتها المعولمــة حاليــا( تثتك الزمــة البنيويــة العميقــة للرأســمالية المتر
العديــد مــن النقاشــات، الــنل

ات القتصــادية ات والسباب، و ربط النتائج القريبة أو البعيدة الممكنة بتلك التحاليــل، و عمومــا ل تتعــدى التفســتك من التفستك
، ســــوى وصــــف مــــا جــــرى و يجــــري، دون القــــدرة عل التعمــــق لدراســــة جــــوهر الزمــــة و أســــبابها ت للرأســــمالية و مثقفيهــــا العضــــوييك

.الحقيقية، إضافة إل عجز تام بالتنبؤ بتطوراتها المقبلة

ــ يتطلــب نقــدا قويــا لتلــك ت ت اللينينييك ح أسباب هذا العجز، و لكن نعتقد أن تناول الزمة بالنسبة للماركسييك … شر
لن ندخل الن فت

ــــ ، الــــذي قــــامت كتابــــات مؤسس… … الرأســــمال… ء الــــذي لــــن يكــــون ممكنــــا دون اســــتيعاب جــــوهر النمــــط النتــــاجر ــــ …
وحات، السر ــــ الشر

ــ( الماركسية ــ اللينينية ت … : ماركس – انجلــز –لينيك ياليــة أعل مراحــل الرأســمالية" و "الرأســمال" انظــر كتــانر بدراســة جــوهر ")المتر
ت يالية : مرحلتيه الساسيتيك .المرحلة التنافسية و المرحلة الحتكارية – المتر

اليون" قــام الكتــاب ة "النيولــتر و مــن قبلهــم كــل المــدارس القتصــادية الرأســمالية، و منــذ صــدور كتــاب الرأســمال، بمحــاولت كــثتك

ت الساســية لنمــط النتــاج الرأســمال… قــانون فــائض( لقبــار نظريــة مــاركس العلميــة حــول قــانون القيمــة – العمــل، و حــول القــوانيك
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… و المطلق( القيمة … و المطلــق، قــانون تمركــز و تركــز الرأســمال، قــانون)النسنر ــ النســنر ، النخفاض الميــول… لمعــدل الربــح، التفقتك
ا للرأسمال و الرأسمالية ...). التطور غتك المتكافت

… و دول أوروبــا
ــ التحــاد الســوفيانل …

يالية المعولمة الحالية، خصوصا بعد انهيار أنظمة رأسمالية الدولة فت و كانت الرأسمالية المتر
، مناسبة أخرى لشن هذا الهجوم بنشوة، جعلت مثقفيها و كلب ت … الصيك

اكية الثورية فت قية و كذلك سقوط التجربة الشتل الشر
لـــم يعـــد للتاريــــخ حســـب اعتقـــادهم ســـوى بعـــد واحـــد هـــو الرأســـمالية، أمـــا التطـــور فلـــن يكـــون إل( حراســـتها يعلنـــون نهايـــة التاريــــخ

بــإعلن نهايــة "مــا بعــد الحداثــة" ، وقــامت نظريــة)لــم يعــد التاريــــخ يســتك نحــو التقــدم" (صاع الحضــارات" و إعلن نظرية )تقنيا
… جــاء بهــا عص النــوار، وتمثلــت قيمهــا النظريــات

… محاولة لقبار قيم التقدم والحداثــة، الــنل
الحداثة، و دخول مرحلة جديدة، فت

اكية، لتعبــــد الطريــــق نحــــو الفاشــــية والتيــــارات الدينيــــة المتطرفــــة اليــــة والشــــتل المحــــافظون الجــــدد و النجيليــــون الصــــهاينة( الليتر
ـ مفــاهيم مــا بعــد الحداثــة تأكيــدا لرفضــهم الحداثــة ـ…

، الــذين رأوا فت ـ ـ… ـ العــالم العرنر ـ…
، إل أن فــرح هــؤلء لــم)بأمريكــا، و الظلميــون فت

يالية ابتداء من منتصف التسعينات، ووصول إل انفجار الزمة الجديدة سنة ،2008 يدم، إذ ما لبثت أن انفجرت أزمات المتر
ت البورصــــات، ت ت مـــن مســــتقبل مصـــالحهم الطبقيـــة ودولهـــم الرأســــمالية، فــــاهتل ت مـــن حولهـــا خـــوف و فـــزع الرأســـمالييك … نشرــــ

الـــنل
ات مـــن البنـــاك بعـــد ســـقوط بنـــك ـــ ـــ "ليمـــان بـــرادرز " إحـــدى قلع الرأســـمالية عل إيقـــاع إفلس العشر …

يتـــم (2008 شـــتنتر 12 فت
ة عـــن إفلس ـــ ين، تأهبـــا لمواجهـــة الكارثـــة، فاتخـــذت قـــرارات "هيئـــات الحـــرب" و اجتمـــاع )بنكـــا 150 العلن مباشر ـــ لـــدول العشر

ــ عل الزمـــة، مـــن خلل ضـــخ مليتكــــ الـــدولرات كات )مليـــار 700( تقـــوم عل تعميـــم الجـــواب المريكـ… ــ خزائـــن البنـــاك و الشرــــ ـ…
فت

ــ بريطانيــا، و ذلــك ضــدا عــن مبــادئ …
اليــة" المنهارة، بل تــم تــأميم مجموعــة مــن البنــاك، كمــا وقــع فت تهــاوت نظريــة اليــد" (النيوليتر

انيــة الدولــة و )الخفية تمامــا كــأوراق الخريــف ت ، عــتر القتطــاع مــن متك و قــامت الــدول الرأســمالية بتحميــل تبعــات الزمــة للجمــاهتك
ـ ـت ة رفعــت فيهــا صــور مــاركس و لينيك ات و مظــاهرات كــبتك ظلــت صــورة( ســن سياســة التقشــف، و عرفــت مــدن دول العــالم مســتك
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ويت رمز الرأســمالية العالميــة ــ العالميــة كتــاب)ماركس ترفرف عاليا أمام وول ستل عل شــكل "رأس المــال" ، وأخرجــت دور النشر
ساء عــن العلن عــن كــونهم يقــرأون كتــاب … متناول الجميع، و لم يتوان بعض الرؤا

…ــ"رأس المــال" كتاب جيب ليكون فت
، هــذا، فت

ـــــ ســـــبات عميـــــق مـــــن أثـــــر صـــــدمات ســـــنوات الثمانينـــــات و …
ـــــ بلـــــداننا، يغطـــــون فت …

… المـــــس فت ـــــ و يســـــارن… … وقـــــت ل زال أغلـــــب مثقفنك
ـــ" التســـعينات، فلـــم يستســـيغوا مـــا وقـــع إل أن هزتهـــم ريـــاح … ، فراحـــوا يخبطـــون خبـــط عشـــواء، و يلملمـــون أوراقهـــم"الربيـــع العرنر

ــ إل ت وا الماركسية ــ اللينينيــة، و كــل مــا يمــت للثــورة بصــلة، داعيك … الغليل، بعدما كانوا قد أقتر
القديمة لعلهم يجدون فيها ما يشقت

هــا مــن المصــطلحات المضــللة، و تنطبــق عليهــم قولــة اع والديموقراطيــة و المواطنــة و غتك النتقــالت الســلمية و صــناديق القــتل
ة ".من يجهل التاريــــخ محكوم عليه أن يعيد إنتاجه" و "التاريــــخ يصدر حكمه و الجماهتك تنفذه" ماركس الشهتك

ــ كــل مكــان، لحــد أن العديــد مــن …
ة فت ــ ــ التفاســتك المنتشر ت ت " مــن بيك يلوكهــا، مفادهــا، أن المضــاربات و اتســاع دائرتهــا هــو " اليســارييك

و الحــال أن المضــاربة تتغــذى مــن الربــاح و الكتلــة ... سبب الزمة، و مــن هنــا دعــواتهم إل تــدخل الدولــة لضــبط حركــة المــوال
… استثمارات منتجة لقيم التبادل المربحــة، بحكــم تــأثتك قــانون

… يخلقها القرض، اللذان ل يجدان إمكانية للتوظيف فت
النقدية النل

ولدراك هــــاته .النخفــــاض الميــــول… لمعــــدل الربــح، ممــــا جعــــل الكتلــــة النقديــــة تنتفــــخ متجــــاوزة الحتيــــاج الــــذي يتطلبــــه النتــــاج
…ــــــ تفجتكــــــ الفقاعـــــات الماليـــــة، نشــــــتك إل أن الحجــــــم الســـــنوي للمبـــــادلت الماليـــــة أصــــــبح يتجــــــاوز أكــــــتر

… ســــــاهمت فت
الحركيــــــة الـــــنل

مرات حجم المبادلت التجارية للبضائع و الخدمات، بحيث أصبحت هذه الكتلة النقدية ل تقوم عل وسائل النتاج، 10 من
ــ قيمتهــا النقديــة …

اء منتجات مالية، ه… بدورها تعرف ارتفاعــا فت ، بل تقوم عل شر ــ( أي خارج عملية النتاج الفعل… …
المضــاربات فت

).les créances العملة، السهم،

ـ مــا يفرمــل عجلــة الســتثمار، بــل خلفــا لمــا يــدعيه التحريفيــون عمومــا، و الصــلحيون خصوصــا، فليســت المضــاربة الماليــة هـ…
ــ تطــور …

… أنشطة منتجة ومربحة أصبحت محــدودة، ممــا ســاهم فت
العكس، أي أنها نتيجة و ليس سببا، ففرص استثمار الرباح فت
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، الــذي أصــبحت تعرفـــه الرأســمالية الحاليــة تحـــت تــأثتك قـــانون النخفــاض الميــول… لمعــدل( المضــاربات الماليــة بالشــكل الخيـــال…
).الربــح، و للتذكتك فآلف المعامل بأمريكا قد تم إقفالها

وة أو مصـدرها، بحيــث … تخلقها الطبيعة وقوة العمل، يعتقـد النــاس أن المــال هــو الــتر
وة النل … ظل غياب إدراك علم… لمعنت التر

فت
… الجـــواب

وة يـــأنل …ـــ خلـــق هـــذا :عنـــد ســـؤال كيـــف الحصـــول عل المـــال بـــدون خلـــق للـــتر
بتبـــادل النقـــد مقابـــل النقـــد، و مـــا يســـاهم فت

ـ… مسلسـل الرأسـمالية بالنسـبة لنتـاج القيـم نفسـها
… للقيمة، مما يجعله يأخذ استقللية فت

اضت ـ… .الوهم، كون النقد احتياط افتل
فت

اضــية، و الكتلــة … تمثــل ثــروة اجتماعيــة افتل
هذا السياق تمثــل الزمــة الماليــة الحاليــة هيكلــة عنيفــة للكتلــة النقديــة الضــخمة، الــنل

… ينتجها استغلل العمل
وة النل وة الحقيقية .الحقيقية للتر ء الذي يمكن أن يقع بعد ذلك( ليس هناك تحطيم للتر …

، ولكن)السر
ء الـــذي يمثـــل …ـــ

اكم بصـــورته الماليـــة، السر وة النقديــة، ممـــا يظهـــر الطــابع الـــوهم… لهـــذا الغنتـــ المـــتل ســقوط الـــوهم الـــذي تمثلـــه الـــتر
، و خارج إنتاج قيم التبادل، حيــث تتحــدد قيمــة البضــائع وة ل يمكن خلقها و تحقيقها خارج التبادل السلع… افا بأن هذه التر اعتل
…ــ علقتــه مــع الرأســمال المتحــرك و الرأســمال الثــابت، وهنــا

وري اجتماعيا لنتاجها، و حيث يتحقــق معــدل الربــح فت بالوقت الصت

ــ إعــادة اســتثماره داخــل النتــاج .نجد تأكيدا دائما و ملموسا لنظرية القيمة الماركس… …
… يجدها الرأسمال فت

… إطار الصعوبة النل
و فت

اكم و إعادة النتاج الموسع( السلع… … ه… تعبتك عن أزمة اقتصادية خانقة طال أمدها ...)أزمة التل
.تتولد الزمة المالية، النل

… تقلــــص بــــدورها مــــن القــــروض
ب اســــتقرار البنــــاك، الــــنل ــــ كــــل الســــتثمار( وهــــذا مــــا يجعلنــــا نــــدرك لمــــاذا تقــــوم الزمــــة الماليــــة بصت

، وبالتــــال… ينعكــــس ذلــــك عل مختلــــف القطاعــــات القتصــــادية، و هنــــا تتــــدخل الدولــــة باعتبارهــــا)الرأســــمال… يقــــوم عل القــــروض
ــــ محاولــــة لنقــــاذ المؤسســــات و البنــــاك مــــن الفلس، وبحكــــم توفرهــــا عل القــــوة …

، فت ت التعــــبتك عــــن الرادة الجماعيــــة للرأســــمالييك
، لكن هذا ل يمنع المضاربات من الستمرار اض العموم… .العمومية، تحاول إعادة الثقة، عن طريق القروض و القتل
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تعمـــــق الزمـــــة الماليـــــة أزمـــــات دول الرأســـــمالية التابعـــــة العـــــاجزة عـــــن الداء، وتشـــــجع الرســـــاميل عل التجـــــاه إل البلـــــدان الكـــــتر
ــــ القــــوى .اســــتقرارا، فتتوقــــف القــــروض و يتــــم إخــــراج الرســــاميل ت ــــ خلخلــــة مــــوازين القــــوى، بيك …

و تســــاهم الزمــــة الماليــــة كــــذلك فت

ياليـــة عل الصـــعيد العـــالم… يكس( المتر ازيـــل و جنـــوب إفريقيـــا، أو مـــا يســـم بـــالتر ت و روســـيا والهنـــد و التر ، كمـــا)تـــأثتك صـــعود الصـــيك
… ارتفاع التوترات القتصادية و العسكرية و تنام… خطر الحرب

.تساهم فت

ـــ أغلبهـــا للبلـــدان الرأســـمالية التابعـــة، فانطلقـــا مـــن معيـــار علقـــات النتـــاج الرأســـمالية، الـــذي … تنتم…
بالنســـبة لـــدول الطـــراف الـــنل

، مــن خلل تقســيم العمــل الــدول… الرأســمال… النظــام الرأســمال…( يوضــح منطقــة إعــادة إنتــاج هــذه العلقــات عل الصــعيد الــدول…
ت …ــ ســياق تطــوره ينتــج قطــبيك

دول" ، فأزمــة دول مــا يســم ب)قطــب الرأســمالية المتطــورة و قطــب الرأســمالية التابعــة :العــالم… فت
، تنتم… إل ما يسم بأزمة الرأسمالية التابعة، ذلك أن حركة تراكــم الرأســمال و عمليــة إعــادة النتــاج الموســع، تتــم عل"الجنوب

ــ عل عمليـــة التوزيــــع المتواصـــلة لجمـــال الناتـــج .قاعـــدة المزيـــد مـــن التبعيـــة للســـوق الرأســـمالية العالميـــة ـ…
إن هـــذا التوزيــــع المبنت

يــال… الــدول… لصــالح البلــدان الرأســمالية المتطــورة، عــن طريــق التجــارة الدوليــة، … إطار القتصاد الرأســمال… المتر
، يتم فت الجتماع…

ــ مجــال النتــاج، عــن طريــق الســتغلل المكثــف، الــذي …
وتصدير الرأسمال، و نقل التكنولوجيا، و الستيلء عل فــائض القيمــة فت

… بلدان الطراف
كات متعددة الجنسيات لقوة العمل فت .تقوم به الشر

اف الـــدخل القـــوم… لهـــذه البلـــدان و ت …ـــ اســـتتت
… تجتازهـــا الـــدول الرأســـمالية التابعـــة، تـــؤدي باســـتمرار إل المســـاهمة فت

إن الزمـــات الـــنل
.ترحيله صوب المراكز الرأسمالية المتطورة

… ظل الرأسمالية التابعــة ســوى خيــارين،
… هاته البلدان، ل تجد أمامها، فت

ادورية أو المحلية فت و القاعدة، أن البورجوازيات الكومتر
… ظروف الزمة، عتر القمــع الممنهــج مــن أجــل

… المحتد فت
ت شديد للسلطة، من أجل ضبط إيقاع الصاع الطبقل فإما استمرار تركتك

ــــــ ظــــــروف هادئــــــة و مســــــتقرة، أو تقــــــوم هــــــذه النظمــــــة بمنــــــاورة …
لتلطيــــــف "إصــــــلحية" أن يعيــــــد النظــــــام إنتــــــاج كــــــل مســــــتوياته، فت
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ـــــ …
التناقضـــــات، و هـــــذا مرتبـــــط بعوامـــــل داخليـــــة و خارجيـــــة، و كـــــذلك بتناســـــب القـــــوى محليـــــا، و بمســـــتوى و طبيعـــــة النـــــدماج فت

، و قد تكون خلطة من هذا وذاك، ربحــا للــوقت و اتيجية الشمولية للرأسمال العالم… … الستل
، و موقع البلد فت يال… القتصاد المتر

ــــ ظــــروف مناســــبة، عل أمــــل أن تتجــــاوز رأســــمالية المركــــز …
، فت يــــال… ادوري المتر اكم الرأســــمال الكومــــتر ضــــمانا لســــتمرار عمليــــة الــــتل

…ــ هــذا الســياق يكــتر الحـديث لـدى ساســة هــذه النظمــة، و مثقفيهــا، و أجهــزة إعلمهــا، عـن فضــائل الســتقرار والمــن، و
أزمتهــا، فت

… عل الخـط، و هـ… بـذلك تسـاهم
وقراطيـة و الحـزاب الصـلحية و المجتمــع المـدنت ها، و تدخل النقابات البتك عن الوطنية و غتك

ادوريــة ــ التنفيــس عــن أزمــة الدولــة الكومتر …
… جــاء بهــا( مقابــل الفتــات الممــول مــن الصــناديق الســوداء، فت

مثــال الســكتة القلبيــة الــنل

…
، و ابتلعتها الحزاب السياسية، كمــا لــو أن المغاربــة يقتســمون الســباب الــنل …

… استعملها الحسن الثانت
صندوق النقد الدول… و النل

).سببت هاته الزمة القلبية المزعومة

II الية أم نضال ضد الرأسمالية :حول بعض المفاهيم المغلوطة :نضال ضد النيوليبر

تكية من الحزاب الشيوعية التحريفية الوروبية ، وبعــد القبــول...)الفرنسية و اليطاليــة( عند نهاية الحرب العالمية الثانية، و بتل
وع شــامل خططــت لــه أمريكــا ــ إطــار، و ضــمن مشرــ …

وع( بوضع السلح و تصفية المقاومة المسلحة، قبلــت هــذه الحــزاب فت مشرــ
، وبــذلك ســاهم الشــيوعيون التحريفيــون)مارشال وط لتوقيــف الزحــف الشــيوع… ء الشرــ ــ … مثــال الحــزب( ، لعادة بناء أوربا، و تهنك

، الــــذي دخــــل أول حكومــــة بعــــد الحــــرب إل جــــانب دوغــــول ـــ ـــ صــــنع وهــــم )الشــــيوع… الفرنسـ… ـ…
الدولــــة الجتماعيــــة العادلــــة و" فت

، و هكذا تمت مجموعة مــن التأميمــات، تســمح بإعــادة هيكلــة جهــاز النتــاج، وتحــت ضــغط الطبقــة العاملــة، تحققــت"للجميع
… لم تكن هدية من البورحوازية، بل نتاج موازين قوى محليا و عالميا

، النل .مجموعة من المنجزات عل المستوى الجتماع…

…
ة الــنل ــ الفــتل وراء هذه الدولة الجتماعية اختبأ الستغلل، و بعد القيام بمهامها تم طرد هذه الحــزاب مــن الحكومــة، و هــاته ه…

ـــ بهـــا البعـــض، و يحـــن إليهـــا البعـــض الخـــر ـــ بدايـــة مـــا يطلـــق عليـــه مـــن طـــرف أبـــواق البورجوازيـــة الوروبيـــة( يتغنت الســـنوات" و ه…
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، الـــــذي دشـــــنته الرأســـــمالية العالميـــــة ضـــــد الطبقـــــة العاملـــــة، و الطبقـــــات")الثلثـــــون المجيـــــدة ، وأمـــــام الهجـــــوم الرأســـــمال… الكـــــبتك
.الكادحة، و ضد النساء، و ضد شعوب العالم، تهاوت تلك الوهام

انظــــر روح قــــانون النخفــــاض( منــــذ ســــنوات الســــبعينات، تحــــاول الرأســــمالية إعــــادة تحقيــــق معــــدل ربــح يســــمح لهــــا بالســــتمرار،
… حققتهــا الطبقــة)الميــول… لمعــدل الربــح

كات، ومناصــب الشــغل، والمكتســبات، الــنل ، فقــامت، وتقــوم، بتصــفية العديــد مــن الشرــ
ــ أو ت ة"اليســار" العاملة، هــذا، ســواء كــانت الحكومــات مــن اليميك … ستســم بــالفتل

ــ الــنل ة الجديــدة ه… اليــة" ، و هــذه الفــتل ،"النيوليتر
… العديد من الحركات الجتماعية واليسارية مفاده، أنه لم يعــد

ت فت … بتبعات سياسية، انتشر … سياقها تطور خطاب إيديولوجر
وفت

اليـــة" مطروحـــا مواجهـــة الرأســـمالية، بـــل … تبعـــت ذلـــك، غيـــاب دور الدولـــة،"النيوليتر
، وانطلقـــا مـــن السياســـات القتصـــادية، الـــنل

… ســـتحم… الجميـــع، و مــن هنـــا الـــوهم، الــذي يـــدفع العديــد إل الــدفاع عــن"الدولــة الجتماعيــة" ومـــن هنـــا الـــدعوة إل عـــودة
، الـــنل

اكية الديموقراطيـــة، والجمعيـــات المناهضـــة للعولمـــة مثـــال( رأســـمالية طيبـــة، كمــــا هـــو الحـــال عنـــد الحـــزاب التحريفيـــة، والشـــتل
وتســــــــك… npa أطــــــــاك، والغريــــــــب أن هــــــــذه القــــــــوى تــــــــدع… القيــــــــام عل يســــــــار الحــــــــزاب الشــــــــيوعية التحريفيــــــــة، دون القطــــــــع )التل

ــ الســبعينات بتقــديم العديــد مــن الطروحــات منهــا مــا ســماه …
… مــع نظرياتهــا، الــذي قــام فت "بالديموقراطيــة المتقدمــة" اليــديولوجر

ـــ( …"، و)نمـــوذج الحـــزب الشـــيوع… الفرنس…
ا فيمـــا ســـم…)نمـــوذج الحـــزب الشـــيوع… اليطـــال…" (التوافـــق التـــاريحت ـــ ، ثـــم الســـقوط أختك

، الحـــــزب الشـــــيوع…" (الوروشـــــيوعية" ب …
… بلورهـــــا كـــــاريو ســـــانتياغو، الحـــــزب الشـــــيوع… الســـــبانت

جمعـــــت حـــــول أطروحاتهـــــا، الـــــنل

تغــال… ، الحــزب الشــيوع… التر …
يطــانت ، الحــزب الشــيوع… التر ، الحــزب الشــيوع… اليطــال… ــ ـ محاولــة للتغطيــة عــن تراجعــه )الفرنس… ـ…

فت
هــم، حينمــا يتكلمــون عــن وتســكيون و غتك ء الــذي يقــوم بــه الن التحريفيــون الجــدد والتل ــ …

وليتاريــا، السر عــن مفهــوم دكتاتوريــة التر
الية" مرحلة جديدة تهم النضال ضد ة حول الدولة"النيوليتر ، وتعود العديد من هذه الطروحات إل أوهام البورجوازية الصغتك
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… قــــامت بعمليــــة التــــأميم ســــنة
ــــ الــــنل … تقــــود، إذ ه…

ــــ الــــنل ــــ محاولــــة لصــــد أي 1945 و حيادهــــا، و يتناس أصــــحابها أن الدولــــة ه… …
فت

.احتمالت ثورة

… ظل
الية" والن فت ــ بريطانيــا و" السوبرايم" ، ومع اندلع أزمة"النيوليتر …

، قامت الدولــة بتــأميم قطاعــات بنكيــة، كمــا هــو الحــال فت
ــ ت … العديد من الدول الرأسمالية، تفاديا للفلس، وعندما هدد ساركوزي بسياسة الضــبط، قــام مجموعــة مــن المثقفيك

ألمانيا و فت
ال… البورجــــــــوازي أن يصــــــــبح دولنيــــــــا" هــــــــل أصــــــــبح ســــــــاركوزي يســــــــاريا " يناقشــــــــون موضــــــــوع اكية( ، علمــــــــا أنــــــــه يمكــــــــن للــــــــتر اشــــــــتل

و العكـــس صـــحيح، و بعـــد خطابـــات انمحـــاء دور الدولـــة، بـــرز للعيـــان دورهـــا مـــن جديـــد لـــدعم المؤسســـات ÉTATISTE )الدولـــة
.المفلسة

ـــــ الفينـــــة ت اليـــــة، ل يـــــرون أن الدولـــــة البورجوازيـــــة تقـــــود باتفـــــاق مـــــع الحتكـــــارات، وبيك و الخلصـــــة، أن دعـــــاة النضـــــال ضـــــد النيوليتر
هـــا لنقـــم" ليـــس شـــعار الدولـــة .والخـــرى، فقـــد تقبـــل بعـــدد مـــن المتيـــازات الجتماعيـــة تحـــت قـــوة ضـــغط الطبقـــة العاملـــة و غتك

".لنقم بالحرب القتصادية" بالجتماع… و لكن،

إن أزمة فائض النتاج تزيد من القروض و المضــاربات لتحريــك اللــة الرأســمالية مؤقتــا، و تحــل المديونيــة العموميــة، عــن طريــق
كات والمؤسســات محــل المديونيــة الخاصــة كات( مســاعدة الدولــة للشرـــ ـ لكنهــا تولــد فقاعــات ماليــة )مديونيــة المؤسســات والشـر

… تتبناها الحكومــات اليمينيــة أو اليســارية
جديدة، وبالتال… يتولد عجز للدولة يتعمق باستمرار، ومن هنا مخططات التقشف النل

يالية … مسع لتحميل الجماهتك تبعات الزمة المتر
.أو اليكولوجية، فت

ـــ …
ـــ بعـــض جـــوانب التطـــور المتنـــاقض للعولمـــة الماليـــة، نجـــد أن اتجاهـــات تطـــور العولمـــة الرأســـمالية أفـــرزت عناص جديـــدة، فت …

فت
تـــ المراكـــز الرأســـمالية، و مـــا يطلـــق عليـــه بـــالقوى الصـــاعدة، فـــإل حـــدود نهايـــة القـــرن ، كـــان اتجـــاه تصـــدير 20 معط العلقـــات بيك
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ة"دول الجنــوب" الرســاميل و الفــوائض الماليــة، يســتك مــن المراكــز نحــو مــا يســم ب ياليــة فــتل ، لكــن مــع دخــول الرأســمالية المتر
ياليــــة و وط مفروضـــــة عل شـــــعوب و دول العـــــالم، مــــن طــــرف المراكـــــز المتر ـــ جديـــــدة مـــــن التطـــــور المعــــولم، و مــــا أنتجـــــه مـــــن شـر

،( ، عرفــت مجموعــة مــن الــدول...) البنــك الــدول… وصــندوق النقــد الــدول… ومنظمــة التجــارة العالميــة( مؤسساتها الدولية ت الصــيك
ان )الهنــــد، دول الخليــــج ــــ ت ان الداءات الجــــاري، وهنــــاك مثــــال صــــارخ عل هــــذا التطــــور، فقــــد بلــــغ عجــــز متك ــــ ت ــــ فــــوائض متك …

تراكمــــا فت
ـــــ ســـــنة : 2006 الداءات المريك… … فائضـــــا بمعـــــدل 2،6% 

ان الصـــــينت ـــــ ت ،4 مـــــن مجمـــــوع الناتـــــج الـــــداخل… الخـــــام، بينمـــــا عـــــرف المتك
يالية الصاعدة بتصــدير فوائضـــها 2007 سنة %7،11 ليصل المعدل إل 2006 سنة 9% ، و تقوم هذه القوى الرأسمالية المتر

ان أدائهــا مثــل و ــ ت …ــ متك
أ، وهــذه الرســاميل .م.إل بلدان المركز، لتتحول إل دول مانحة بالنسبة لــدول صــناعية تعيــش عل عجــز فت

ـــــ …
٪ مـــــن 72 – طبعـــــا – تقـــــوم بتعـــــويض ذلـــــك النقـــــص والعجـــــز، وقـــــد بلـــــغ تطـــــور هـــــذه الحالـــــة إل حـــــدود تحكـــــم هـــــذه الـــــدول فت

ـ التــوازن المــال… العــالم… للرأســمالية ـ…
هكــذا أصــبحت الوليــات .الحتياطــات الماليــة العالميــة، يتعلــق المــر إذن، بتحــول عميــق فت

… أصبحت دولة مانحة، و طبيع… أن هذا الوضع الجديد أعط لهــذه
ت النل المتحدة المريكية دولة مدينة و مستقبلة، أمام الصيك

.الدول أداة قوة و ضغط فيما يخص استعمالت تلك الفوائض

اليــة للقتصــاد … قلبــت تلــك المعطيــات و حــولت تجــاه الرســاميل، كــون و م أ بلــد الريغانيــة و التطبيقــات النيوليتر
من العوامل الــنل

… اتجــاه ســن سياســة نقديــة توســعية
ت بمعــدلت فائــدة ضــعيفة،)EXPANSIVE( النقدي، و للخروج من الزمة، سارت فت تــ ، تمتك

.من أجل تشجيع الستهلك الداخل…

…ــ
وط تمويل احتياجــات الســتثمار، نتــج عنــه عجــز فت ، و خاصة للش مما أضعف شر تولد عن ذلك ضعف و غياب توفتك داخل…

…
… ستتدفق من اليابان، ثم بعد ذلــك مــن القــوى الصــاعدة، الــنل

، ولجوء أمريكا إل الرساميل الجنبية، النل ان الداءات المريك… ت متك
… التوفتك

ت و دول الخليج( بدأت تعرف فائضا فت ).الصيك
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ان الداءات – فإن ســيطرة أمريكــا ت … متك
ورغم تدفق هذه الرساميل عل القتصاد المريك… – بحيث يعوض عن العجز الحاصل فت

، و كـــــون هـــــذه الــــــدول المانحـــــة الصـــــاعدة مرتبطـــــة بالـــــدولر عل مســــــتوى الصف، فـــــإن هــــــذا يهـــــدد عل نظـــــام الصف العـــــالم…
.مخزوناتها من عملة الدولر

إن النمــو القتصــادي الشيــــع الــذي عرفتــه مجموعــة مــن هــذه البلــدان الصــاعدة، يعــود إل عــدة اعتبــارات، منهــا تطويرهــا لتــدبتك
ــ بلــدان الخليــج، كمــا يعــود إل …

ة فت … تولــدت عنهــا فــوائض كــبتك
، وكذلك لرتفاع أســعار مصــادر الطاقــة، الــنل ت اقتصادها، مثل الصيك

، كوريا" (حقوق النسان" توفر يد عاملة رخيصة، يتم استغللها بشكل مناقض لبسط ت ).السعودية، الهند، الصيك

 فإنهــا لــم تســتطع ورغم هذا التطور الحاصل عل مستوى البنت العالمية، وعل الرغم من تزايد الحتياط… المال… لهذه البلــدان،
ــــــ أن هــــــذه ــــــ التحــــــرك، ممــــــا يلزمهــــــا اللجــــــوء إل الســــــواق الدوليــــــة الكــــــتر أمانــــــا، غتك …

لحــــــد الســــــاعة أن تحقــــــق الحريــــــة الشــــــاملة فت
امــــات( الســــواق ت …ــــ الوليــــات المتحــــدة أو أوروبــــا و اليابــــان، بينمــــا ل زالــــت الســــواق الماليــــة للـــدول )ســــوق الســــهم و اللتل

توجــــد فت
اتيجية داخـــل بلـــدان ـــ وضـــعية حرجـــة، كلمـــا حـــاولت اقتحـــام قطاعـــات إســـتل …

الصـــاعدة ضـــعيفة، و تجـــد هـــذه الرســـاميل نفســـها فت

ــــ وقـــــت لزال الـــــدولر يلعـــــب دوره كعملـــــة للحتيـــــاط… ـ…
ــــ و م أ تظـــــل مهيمنـــــة، فت ـ…

، ذلـــــك أن الســـــواق الماليـــــة فت المركـــــز الرأســـــمال…
ا عنها بالدولر، مقابل65(  والمبادلت ).٪ بالنسبة للورو24 ٪ من الحتياطات الخارجية العالمية معتر

ــ كــل هــذا وجــود مخــاطر تهــدد مصــالح70 و معلــوم أن حــوال… …
٪ مــن احتيــاط… هــذه الــدول الصــاعدة، يعــتر عنهــا بالــدولر، و يعنت

ــ محاولــة لتنويــــع احتياطاتهــا، فكــل …
ة، فت اتيجية للقتصاديات الرأســمالية الكــبتك هذه البلدان، كلما اقتحمت مجالت جديدة استل

اكمــة لــدى حركة غتك مدروسة ستولد انخفــاض قيمــة الــدولر، الــذي ســيولد بــدوره انخفاضــا لكــل تلــك القيــم و الحتياطــات المتل
ــــ .الــــدول المانحــــة …

و لن محــــرك اقتصــــاد الرأســــمال هــــو الربــح، إذ ل مكــــان للخلق هنــــا، تســــتمر هــــذه الصــــناديق و الرســــاميل، فت
ة، كمــا ة لــدى المراكــز الرأســمالية الكــبتك اتيجية منهــا، ممــا ولــد تخوفــات كــبتك محاولتهــا لقتحــام قطاعــات جديــدة، خاصــة الســتل
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ــ هــذه البلــدان، وقــد ذهــب البعــض إل حــد …
ائح رأســمالية فت ، و من شرــ ت ت و المريكييك ة من القادة الوربييك ت من تصيحات كثتك يتبيك

.من أجل الحصول، مثل، عل التكنولوجيا العالية :التخوف من الستعمالت السياسية لذلك

ة بعـــد، أن تأخـــذ مكانـــة هـــذه الـــدول نســـجل إذن انتقـــال للقـــوى الماليـــة لصـــالح قـــوى صـــاعدة، لكـــن دون أن تســـتطيع هـــذه الختكـــ
INGÉNIERIE FINANCIÈRE "الذكاء المال…" المتقدمة عل مستوى

III ـ الدور الجديد للنظمة الخليجية وأوليغارشياتها المالية

تطور الوضع العام  –1

ة … الونة الختك
…ــ" خاصة بعد انطلق ما يســم ب( ينتشر الحديث فت مجلــس" عــن دول الخليــج، أو مــا يســم ب ")الربيــع العرنر

… ــ القضــايا العربيــة والدوليــة، سياســية"التعاون الخليحر …
، إذ ل يمر يــوم دون نــزول أخبــار تتنــاول مواقــف و تــدخل هــاته البلــدان فت

، و مؤسســــــــــات الســــــــــينما و الفــــــــــن ــــــــــ … كــــــــــانت أو اقتصــــــــــادية، بــــــــــل حــــــــــنل عســــــــــكرية، فبعــــــــــد الســــــــــيطرة الشــــــــــاملة عل العلم العرنر
نــس" وإطلق العديد مــن شــبكات الفتــاوى الدينيــة، أو مــا يســميه البعــض ... والرياضة ت ، حيــث يتبــارى فقهــاء الوهابيــة"الــدين بتك

ــ بغرائبيتهــا وعجائبيتهــا، يجمــع بينهــا رفضــها ت … فيهــا، فتــاوى تتمتك
ة دون أن تفــنل ة أو كــبتك ك صــغتك ــ إنــزال فتــاوى، ل تــتل …

وخــدامهم فت

ال… اك… والليتر .التام والمطلق لقيم الحداثة، بشقيها الشتل

ــــ المسلســــل الجــــاري حاليــــا بالمنطقــــة …
ــــ زحمــــة الخبــــار المتتاليــــة، يطفــــو باســــتمرار عل الســــطح دور دول الخليــــج العربيــــة، فت …

وفت
ق الوســط، وتســتخدم جهــازا إعلميــا فعــال ومــؤثرا، يبســط : العربية … الشر

يالية أمريكية فت … تحتضن أكتر قاعدة امتر
دور قطر النل

… يالية والرجعية والصــهيونية، و دور الســعودية المهيمــن "الجزيرة" شبكة : سيطرته عل العالم العرنر … تخدم المصالح المتر
النل

… يتخــذ طابعــا اتيجية اســتعمار إيــديولوجر اطوريــة إعلميــة متحكــم فيهــا، و عــتر اســتل ـ الرجعيــة، هــذا عــتر امتر ـ…
دينيــا وهابيــا غارقــا فت
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ودولر، مشـــكلة مـــن الحركـــات الســـلفية المســـتعدة للتحـــرك اســـتجابة الـــدور الـــذي يعتمـــد عل حاضـــنات اجتماعيـــة ممولـــة بـــالبتل
اتيجية .لوامر المخابرات السعودية، خدمة لمصالح النظام السعودي القتصادية و الستل

وك لحاله، تنتشر الحاديث عما يسم بالقروض والبنــاك الســلمية، … المتل … سياق الحملت المشوشة عل المواطن العرنر
وفت

… الدوار الحقيقية لبورجوازيات هذه الدول، و عل الصــــح
… تخقت

هات و الضاليل، النل ها من التل ، وغتك والمنتوج المال… السلم…
ات القتصــــادية للمنطقــــة ــــ أوليغارشــــياتها، و لجشــــعها المتنــــام… باســــتمرار، عــــتر محــــاولت الســــتحواذ عل أهــــم المقــــدرات والختك

اتيجياتها العامة يالية و الصهيونية واستل .العربية برمتها، خدمة للمصالح المتر

إن هذا الهجوم ل يهم المنطقة العربية فقط، بل يتعداه إل بقيــة منــاطق العــالم، حيــث تكشــف صــناديق الســتثمار الخليجيــة،
اتيجية ، المطارات( عن شهية ل حدود لها، للستيلء عل قطاعات العقار والمواقع الستل ا ....).الموانت

ــ كــثتك …
ه من المنتوجات، بهذه المقدرات عل التأثتك ولعــب أدوار رئيســية فت فمن أين لهاته البلدان ودعاة القتصاد السلم… وغتك

من القضايا؟

…
؟ "القتصاد الحلل" ودعاة "المقدس" وسدنة "إسلميونا" ماذا يخقت ــ ـ… سة والنهمة للرأسمال المال… الخليحر وراء الهجمة الشر

ـ العديــد مــن المفــاهيم الشــائخة والمتقادمــة حــول طبيعــة هــذه النظمــة، ـ…
لدراك كــل هــذا، عل اليســار الثــوري أن يعيــد النظــر فت

اتيجيا .اجتماعيا واقتصاديا واستل

لقــــد تطــــورت المعطيــــات بشــــكل متســــارع، ممــــا أصــــبح يحتــــم الوقــــوف عنــــدها بكــــل الدقــــة المطلوبــــة، والموضــــوعية، والمنهجيــــة
، اســــتعدادا للمواجهــــة ـــ والعــــالم… ـــ والقليمـ… اتيجية ثوريــــة، يتفاعــــل فيهــــا المحلـ… الرصــــينة، وذلــــك لتحديــــد محــــاور وأســــس اســــتل

، الرجع… يال… … وضعه الراهن -الشاملة للثالوث المتر
… فت

، الصهيونت .الظلم…
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… أطلقــت جمــاح
… اســتفادت أكــتر مــن تطــور العولمــة، الــنل

ت الدول النل يطانية، من بيك عموما، كان ملوك و مشايخ المستعمرات التر
ها عتر سياسات مختلفة ات الشعوب، و العمل عل تفقتك ، و اللعب بمقدرات و ختك …

.الرأسمال المال… و المضاربانل

، بشــكل ول و الغــاز الطــبيع… اتيجية، عل رأســها البــتل … أسعار مجموعة مــن المــواد الســتل
لقد رافق هذا التطور ارتفاعا صاروخيا فت

، فامتلت خزائن هذه النظمة بمداخيل هائلة مــن الــدولر البحريــن، الكــويت، عمــان، قطــر، :الــدول المعنيــة( لم يسبق له نظتك
).العربية السعودية، المارات العربية

ة – 2002 فبالنســـبة لفـــتل تضـــاعف ســـعر الخـــام ثلث مـــرات، ممـــا كـــان لـــه أثـــر كـــبتك عل تكـــدس الفـــوائض بهـــذه البلـــدان، 2006 
ة فقط، تم توظيف … استثمارات مختلفة خارج هذه الــدول، و بطبيعــة الحــال، 542 حيث أنه بالنسبة لنفس الفتل

مليار دولر فت
مليـــار دولر منهـــا، تـــوجهت نحـــو أوربـــا، كمـــا بـــدأ 300 كـــان التجـــاه نحـــو أمريكـــا بشـــكل رئيس…ـــ حســـب إحـــدى الجمعيـــات البنكيـــة،

ة ـ المــدن الكــبتك ـ…
، وتتــوجه هــذه الرســاميل نحــو قطــاع العقــار، ســواء فت ت ـ ...) لنــدن، نيويــورك ( الهتمــام بالهنــد و الصــيك ـ…

أو حــنل فت
ان... ) الفنادق الفاخرة ( بعض دول الجنوب اتيجية مثل قطاع الطتك … قطاعات استل

.، كما تستثمر هذه الرساميل فت

…ــ صــناديق هــذه
… تغــذيها الفوائــد و الفــوائض المتجمعــة فت

هكذا تكاثرت صناديق الستثمارات الخليجية و أبناكهــا الســلمية، الــنل
… أوربا

يال… فت كــل الــداع… إل ضــبط اســتثمارات هــذه )مثــال ألمانيــا( البلدان، لدرجة أن بعض قطاعات الرأسمال المتر و موقــف متك
الرســـــاميل، خاصـــــة و أن أصـــــحابها ل يعملـــــون بالشـــــفافية المطلوبـــــة، ومـــــن هنـــــا تصـــــاعد التخـــــوف مـــــن أدوار سياســـــية محتملـــــة،

… هذا التجاه أو ذاك، لصالح جهات معينة
).أمريكا( ضاغطة فت

…
وليــة، تــم خلــق مــا يســم بصــناديق التنميــة الســلمية، الــنل … إطــار تنــام… الــدور المــال… للوليغارشــيات الماليــة بالمشــيخات البتل

فت

ـــــ …
ـــــ المنطقـــــة و فت …

دول" أصـــــبحت إحـــــدى المصـــــادر الخاصـــــة للتمويـــــل، مـــــن أجـــــل تحقيـــــق مشـــــاريــــع، مثـــــل برامـــــج الخصخصـــــة فت
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ـــ البلـــدان الســـلمية، أو"الجنـــوب …
، كمـــزود بالرســـاميل، خاصـــة فت ، حيـــث أصـــبحت البنـــوك الســـلمية يتعـــاظم دورهـــا أكـــتر فـــأكتر

ـــ ثلث دول - و المؤسســـات الماليـــة القليميـــة "التنميـــة الســـلمية" يعيـــش فيهـــا مســـلمون، وتتمركـــز أهـــم صـــناديق …
الســـلمية فت

ــــ هــــاته المؤسســــات …
ت فت ــــ العربيــــة الســــعودية، الكــــويت، المــــارات العربيــــة، و تمثــــل هــــذه البلــــدان أهــــم المســــاهميك خليجيــــة، و ه…

ــــ خدمــــة مشــــاريــــع …
… توضــــع فت

يــــة، الــــنل التنميــــة" الســــلمية، وتقــــوم إل جانبهــــا مؤسســــات تشــــتغل عل مــــا تســــميه بالعمــــال الختك
… هذه الصناديق و البنوك المساهمات الدولية"السلمية

، تستثنت .، و من حيث نمط التسيتك

ول الخليجية، مـــن عائـــدات ايد مداخيل دول البتل ت ، بتل ارتبط انطلق هذه البنوك السلمية، و ما يسم بالقطاع المال… السلم…
… تضــخما هــائل، و اســتفادت هــذه البنــوك والصــناديق مــن

… عرفت نتيجة ارتفاع الســعار الصــاروجت
ول… و مبيعاته، النل الريــــع البتل

هـــا عل المســـتوى القتصـــادي، تطبـــق هـــذه الـــدول المفـــاهيم( عولمـــة القتصـــاد، و تحريـــر حركـــة الرســـاميل و الخصخصـــة و غتك
، ، اليــة ومــا يســم بالقتصــاد الرأســمال… ــ النيوليتر ت … المنظمة العالمية للتجــارة، و يثبــت هــذا أل تنــاقض بيك

الية، و ه… عضو فت الليتر
).الذي تروج له حركات السلم السياس… المدعمة من طرف هذه الدول

ـــ المنطقـــة المغاربيـــة، …
ق الوســـط، و آســـيا، و فت ـــ ـــ الشر …

ـــ ســـياق تزايـــد الحتيـــاج للرســـاميل لتمويـــل مشـــاريــــع البنيـــات التحتيـــة فت …
وفت

، الــذي تطــور بــدوره كقطــاع صــناع… و"النتــاج الحلل" تنتعش هذه الصناديق والبناك المسماة إسلمية، و ينتعش معهــا أيضــا
، لدرجــة أن … … تقيــم بهــا جاليــات عربيــة وإســلمية حيــث يتغط الســتهلك الرأســمال… بغطــاء إيــديولوجر

تجاري بأوربا الغربية، النل
ت بدأوا يستثمرون من داخله ... الوربييك

هكذا استقبلت البنوك السلمية عمليات تمويل هذه المشاريــــع كأنماط استثمار طويلة المد، مقبولة من وجهة نظر دينيـــة، و
… تتــــــوفر عل رصــــــيد إجمــــــال…( ٪ ســــــنويا15 تعــــــرف هــــــذه البنــــــاك نمــــــوا يتعــــــدى

يقــــــدر عــــــدد المؤسســــــات الماليــــــة الســــــلمية الــــــنل
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ت دولــة لتقــديم خــدماتها الســلمية 140 مليار دولر ب 110 يتجاوز ت أربعيك هــذه الرقــام مرشــحة للرتفــاع) (مؤسسة موزعة بيك
).باستمرار

ــــ أنشــــطتها، …
أمــــام هــــذا الوضــــع، اضــــطرت مجموعــــة مــــن المؤسســــات الماليــــة الغربيــــة، إل إدخــــال بعــــض المنتجــــات الســــلمية فت

.بهدف جلب سيولة سوق يتطور

ــ أن رأس المــال ل لــون لــه و ل طعــم ول رائحــة، بــل يهمــه فقــط الربــح و كــل الطــرق هكــذا مــرة أخــرى تتأكــد حقيقــة صــارخة، وه…
ت من كل الديان، و بتعبتك آخر، فالرأسمال ل دين له ول وطن، فالربــح دينه و وطنه .تؤدي إليه، و ليبارك الرب كل الرأسمالييك

:تصاعد نضالت شعوب المنطقة العربية واحتداد التناقضات و تشابكها  –2
ــــ اتيجية، و بحكــــم عوامــــل التاريــــخ و الثقافــــة، تحطت ، و غناهــــا بــــالموارد الطبيعيــــة الســــتل … اتيحر ــــ و الســــتل …

بحكــــم موقعهــــا الجغرافت
… تتنــافس مــن أجــل الســتيلء عل تلــك الحتياطــات

ياليــة العالميــة، الــنل ـ باهتمــام بــالغ مــن كــل القــوى المتر ـ… منطقــة العــالم العرنر
… الصاع الدائر بينها، سعيا نحو الهيمنة و القيادة

اتيجية، من أجل دعم موقعها فت .الستل

ا للرأسمالية، هكــذا، و ، بحكم فعل و تأثتك قانون التطور غتك المتكافت يال… العالم… و قد تزايد هذا الصاع نتيجة تطور النظام المتر
اكو يالية المريكية، بعد سقوط الشتل ة من انفراد المتر يالية السوفياتية بالهيمنــة عل العــالم، ظهــرت عل الســاحة -بعد فتل امتر

يالية جديدة، تسع إل تأكيد ذاتها و تعزيز مواقعها ياليــات( الدولية قوة امتر ــ هــذه المتر …ــ موضــوع مــن ه…
ل نريــد هنــا الخــوض فت

ه من قضايا نظرية ليس هنا مكان مناقشتها …)الجديدة نظرا لما يثتك
… فهمنا للظاهرة من الخصائص العامــة، الــنل

، إل أننا ننطلق فت

يالية، و ه… ت للمتر : حددها لينيك
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ــــــ الحيــــــاة  –1 …
… أصــــــبحت تلعــــــب دورا حاســــــما فت

تمركــــــز النتــــــاج و الرأســــــمال إل درجــــــة عاليــــــة أدت إل نشــــــوء الحتكــــــارات، الــــــنل
.القتصادية

، و الوليغارشيا المالية  –2 ، و عل قاعدة هذا الندماج ينشأ الرأسمال المال… .اندماج الرأسمال الصناع… و الرأسمال البنك…

ا  –3 ت .تصدير الرساميل، الذي تجاوز تصدير البضائع، وأخذ يحتل وضعا خاصا و متمتك

ت تقوم بتقسيم العالم فيما بينها  –4 .تشكل اتحادات احتكارية دولية للرأسمالييك

ى، و تحـــول أغلـــب دول العـــالم إل مســـتعمرات و شـــبه  –5 ـــ مختلـــف القـــوى الرأســـمالية الكـــتر ت … للعـــالم بيك انر انتهـــاء التقســـيم الـــتل
.مستعمرات

…ــ إطلق
، نعتــتر أنـه ل يجـب التشع فت ـت ا للرأســمالية، الـذي اكتشــفه لينيك وبالعتمــاد كــذلك عل فهمنــا لقـانون التطـور غتكــ المتكـافت

ياليــة، ســواء كــانت اقتصــادية أو عســكرية، فــأن تكــون سياســية مــا ياليــة عل أيــة دولــة بــدأت تتصــف بسياســات امتر مصــطلح امتر
ياليــة، و حــديثنا هنــا ل علقــة لــه بالدوغمائيــة، ياليــة، بــالمفهوم العلم…ــ للمتر … تقــوم بهــا دولــة امتر

…ــ أن الدولــة الــنل
ياليــة، ل يعنت امتر

… ترفــض القيــام بتحاليــل جديــدة لتطــور الرأســمالية العالميــة، بــل نــدعو إل عكــس ذلــك، و بطبيعــة الحــال عل أرضــية النظريــة
الــنل

ــــ القــــول بــــأن مجموعــــة مــــن الــــدول ه…ــــ دول تتــــوفر فيهــــا كــــل عناص .الماركســــية – اللينينيــــة الصــــلبة …
و مــــع ذلــــك فــــإن هــــذا ل ينقت

… طريقهـا إل أن تصـبح كـذلك، مثـال تركيـا بدرجـة أول،
ت و روسيا و الهند، بينما هناك دول فت يالية، كالصيك … للمتر

المفهوم اللينينت
ــــ إل منظومــــة الــــدول التابعــــة ببنياتهــــا شــــبه ازيــــل و جنــــوب إفريقيــــا بدرجــــة ثانيــــة، و العديــــد مــــن الــــدول الخــــرى تظــــل تنتم… و التر

ت و الممية الثالثة، و سار عل ذلك ماو تس… تونغ .القطاعية و شبه الرأسمالية بالشكل الذي حدده لينيك
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… مــــن بنيــــات
ــــ دول تابعــــة ضــــمن المنظومــــة العالميــــة للرأســــمالية، و جلهــــا تعــــانت و باختصــــار، فــــإن كــــل دول المنطقــــة العربيــــة، ه…

ادوريــــة، و باعتبارهـــا كـــذلك، فه…ــــ تحتضـــن و تســـتقبل و تتفاعـــل مـــع كــــل تناقضــــات عشــــائرية و شـــبه إقطاعيـــة و رأســــمالية كومتر
، بمـــا يجعـــل يـــال… اتيجية، ضـــمن تراتبيـــة التطـــور المتر ياليـــة العالميـــة، ســـواء كـــانت سياســـة أو اقتصـــادية أو عســـكرية أو اســـتل المتر

ت ت -المنطقة ساحة لكل الصاعات البيك يالية و البيك .إقليمية -امتر

ياليـات العالميـة، خاصـة المريكيـة و الوروبيـة و الصـينية و الروســية معـارك فيمــا … تخوض المتر عل امتداد منطقة العالم العرنر
بينها، تطال الجوانب السياسـية و القتصـادية و العســكرية و اليديولوجيـة، و تكـون تـارة بشـكل مباشـر و تـارة بالوكالـة مـع سـيادة
ـ… سـوريا و ليبيـا و اليمـن، و ذلـك مـن أجـل السـتحواذ عل السـواق و المـوارد الطبيعيـة، و

ة، كما يظهـر بشـكل واضـح فت هذه الختك

يالية و الحروب توأم سيام… ياليات، فالمتر ت المتر … إطار الستعداد للمعارك الحاسمة بيك
اتيجية متقدمة، فت .احتلل مواقع استل

ـــ المنطقـــة، فمـــن جهـــة، تســـع الســـعودية إل الحفـــاظ عل …
ـــ القـــوى القليميـــة فت ت و تخضـــع المنطقـــة كـــذلك لتـــأثتك التناقضـــات بيك
ــ المنطقــة العربيــة، الــذي اكتســبته منــذ مــا ســم… ب …

اكم الهائــل لمليــارات "الحقبــة الســعودية" موقــع الهيمنــة فت مســتفيدة مــن الــتل
ـــــ الـــــدولرات للقيـــــام ، اســـــتثمرت مليتك ـــــ …

وعها الهيمنت ـــــ ـــــ ســـــياق مشر …
، و فت ول… … تحصـــــلها مـــــن مـــــداخيل الريــــع البـــــتل

ودولر، الـــــنل البـــــتل
، و اســـتقطاب مئـــات اللـــوف مـــن النصـــار و تمويـــل … … الظلم…ـــ الرهـــانر … عـــن طريـــق بـــث و نشرـــ الفكـــر الوهـــانر باســـتعمار إيـــديولوجر
… داخـــل دول المنطقـــة العربيـــة، و تقـــوم المخـــابرات الســـعودية قيـــاداتهم بالـــدولر، و ذلـــك لبســـط النفـــوذ السياس…ـــ و اليـــديولوجر
ـــ ذلـــك تـــدريبهم و تزويـــدهم بالســـلح و تحـــويلهم إل …

ورة إل ذلـــك، بمـــا فت ـــ بتحريـــك الحركـــات الســـلفية الظلميـــة كلمـــا دعـــت الصت
ـ… الشـؤون الداخليـة لــدول المنطقـة بمـا ...) مثال سوريا، ليبيا، لبنان( جماعات إرهابية

و يوما بعد يوم تـزداد سياسـات التـدخل فت
ة ).مثال اليمن( فيها التدخلت العسكرية المباشر
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… مفتــــوح مــــع الكيــــان اتيحر ـــ ســــياق الــــدفاع عــــن موقــــع هيمنتهــــا عل المنطقــــة العربيــــة، تحــــاول الســــعودية بنــــاء تحــــالف اســــتل ـ…
و فت

…ــ مقـدمتها مص، و
… النظمــة الرجعيــة العربيــة وفت

ا، تجر معها بــافل ت مستتل ات السنيك … بشكل مكشوف، بعد أن ظل لعشر
الصهيونت

ــ الســنة و الشــيعة، و بطبيعــة الحــال فــإن "الرهــاب" ذلــك تحــت شــعار مكافحــة النفــوذ و ت ، و باعتبــار أن الصاع هــو بيك ــ ت اليرانييك
، الذي يحمل اليوم عنوان … المريك… اتيحر وع الستل وع ينخرط ضمن المشر … ليســت إل "صفقة القــرن" هذا المشر

وع" و الــنل مشـر
ى مـــــن الفـــــرات إل النيـــــل ـــــ "مـــــؤتمر أوســـــلو" ، و الـــــذي بـــــدأت بعـــــض بنـــــوده تظهـــــر للعيـــــان بعقـــــد"إشائيل الكـــــتر و )2019( الختك

.. من طرف الرئيس المريك… ترامب "الجولن أرضا إشائيلية" ثم اعتبار "ضم القدس إل إشائيل" قبله

ـــ المنطقـــة …
وعا هيمنيـــا آخـــر مضـــادا، و تعمـــل عل توســـيع دائرتهـــا فت ـــ ، تقـــود إيـــران مشر ـــ …

… الهيمنت اتيحر وع الســـتل ـــ مقابـــل هـــذا المشر
…ــ العــراق و ســوريا و لبنــان و اليمــن و الســعودية، و عــتر خلــق

العربيــة و الفريقيــة، عــتر مــد جســور التواصــل مــع الفئــات الشــيعية فت
ـ… إفريقيـا جنـوب الصـحراء

ـ… شـمال إفريقيــا، و فت
… تعـزز إيـران هيمنتهـا عل .طوائف شيعية جديدة فت اتيحر وعها السـتل و لـدعم مشـر

ـ… سـياق إعــادة صـياغة
… تعمل عل تفـتيت الـدول العربيــة، فت

يالية و الرجعية، النل اتفاقيـة" العراق، و تستفيد من السياسات المتر
ـ… غـزة و "سايكس بيكو

ـ… سـوريا و فت
… تـدخلها فت

ـ… هـذا السـياق يـأنل
و بيع القضية الفلسطينية و التـآمر عليهـا مـن أجـل تصـفيتها، و فت

، كمــا أن … لبنــان، و تــزداد قوتهــا العســكرية يومــا عــن يــوم، و ذلــك لــدعم نفوذهــا السياس…ــ و القتصــادي و العســكري و اليــديولوجر
ياليــــة ــــ المتر ت ياليــــة الروســــية و الصــــينية، و اللعــــب عل التناقضــــات بيك سياســــتها الخارجيــــة و العســــكرية تســــتفيد مــــن دعــــم المتر
ـــ المنطقـــة تقـــدما مهمـــا، زاد مـــن خـــوف و هلـــع بلـــدان الخليـــج …

المريكيـــة و الوروبيـــة، و قـــد حققـــت المصـــالح القليميـــة ليـــران فت
… مقدمتها السعودية

.العربية و فت

ــ" و أمـــام هاتـــان القوتـــان القليميتـــان المتصـــارعتان، كشـــف مـــا يســـم ب ـ… ــ مص و تـــونس" (الربيـــع العرنر ـ…
ثـــم الهجـــوم )خاصـــة فت

يــــال… الرجع…ــــ الظلم…ــــ عل ســــوريا، عــــن ظهــــور قــــوة ثالثــــة تحــــاول بســــط نفوذهــــا عل المنطقــــة العربيــــة، و يتعلــــق المــــر هنــــا المتر
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كيــا ــ .بتل كيــة، ظهــرت بشــكل كــبتك بعــد ســقوط نظــام محمــد مرس… ة صــعودا متناميــا للقــوة التل ــ ية الختك و قــد عرفــت بالفعــل العشرــ
، الــذين قــدموا مــن تــ ت الظلمييك ات اللــوف مــن الرهــابييك ا لعشرــ كيــة معــتر …ــ التل

بمص، و الهجــوم عل ســوريا، حيــث شــكلت الراضت
هم و تسليحهم بمسميات مختلفة، بهدف الجهاز عل الدولــة الســورية و مختلف بقاع العالم، و اللذين تم استقطابهم و تأطتك

ــــ البلد ا ــــ العديــــد مــــن الــــدول( تجزن… …
ــــ فت ت ت محتمليك بالضــــافة إل هــــذا، فــــإن الســــتقطاب كــــان هــــدفه كــــذلك التخلــــص مــــن إرهــــابييك

ها و قد أطلق عل هذه العملية " ).عش الدبابتك" الوروبية و غتك

يـــال… الرجع…ـــ بقيـــادة الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة و الســـعودية و …ـــ بدايـــة الهجــوم عل ســـوريا، انضـــمت تركيـــا إل التحــالف المتر
فت

… تحالفات جزئية مع روسيا و إيران
.قطر قبل أن تنفصل عنه تدريجيا، دفاعا عن مصالحها القومية الخاصة و دخولها فت

اتيجيتها الهيمنيـة، تعتمـد تركيــا عل قوتهـا العســكرية ـ… قطـر و( و لدعم نفوذهـا و تحقيــق اســتل
تتـوفر تركيــا عل قاعـدة عســكرية فت

…ــ الســودان
يونيــة، بعضــها .و القتصــادية )أخــرى فت ت ومهــدت تركيــا للعــودة إل المنطقــة العربيــة بمجموعــة مــن المسلســلت التلفتك

ـــــ محاولـــــة لحيـــــاء حلـــــم – وهـــــم الخلفـــــة الســـــلمية، و بـــــذلك أطلـــــق عل قـــــادة تركيـــــا …
يمجـــــد تاريــــخ الدولـــــة العثمانيـــــة، و ذلـــــك فت

كيــــة داخليــــا، و بالنســــبة للمنطقــــة العربيــــة ركــــوب حصــــان طــــروادة، ".العثمــــانيون الجــــدد" الجــــدد لقــــد اختــــارت البورجوازيــــة التل
ت" حركة  ، يعتمد نظام أردوغـان عل"الخوان المسلميك … القليم…

وعها الهيمنت التنظيـم العـالم… للخـوان" ، و بالفعل، لدعم مشر
ت ـــــ تـــــونس و ليبيـــــا و مص و ســـــوريا و لبنـــــان و المغـــــرب، و امتـــــد إل بعـــــض البلـــــدان الفريقيـــــة مثـــــل"المســـــلميك …

، كمـــــا ظهـــــر ذلـــــك فت
… انشـقت عـن مجموعـة

ـ…" الصـومال، و اسـتفادت تركيـا مـن تحالفهـا مـع قطـر، الـنل و ركبـت هـ… الخـرى "مجلـس التعـاون الخليحر
ـ… فتـح

، و قد كانت قطر سـباقة فت … وع الظلم… الخر السعودي الوهانر … و دعمته ماليا و إعلميا، ضدا عل المشر
وع الخوانت المشر

، الــذي أصـــبح إعلميـــوه و مثقفـــوه يطلـــون يوميـــا عـــتر قنـــاة …
لنفـــث ســـمومهم "الجزيـــرة" البــواب عل مصاعيها للكيــان الصـــهيونت
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… اتفاقــات اقتصــادية و عســكرية، و تشــكل .الصــهيونية العنصية
كيــا يجمعهــا بالكيــان الصــهيونت …ــ تركيــا مــع قطــر، فتل

…ــ هــذا تلتقل
و فت

… ا للبضائع الصهيونية إل العالم العرنر .تركيا معتر

…ــ عهـد الشـاه بــاحتلل
… سورية، و هو المر نفسه، الذي قـامت بـه إيـران فت

… أراضت
و تحتل تركيا منذ أواخر ثلثينيات القرن الماضت

… و جزر عربية
.أراضت

ـ و منهــا مــا هــو ـ…
و تنضــاف إل هــذه التناقضــات، تناقضــات أخــرى بنيويــة و داخليــة، تخــص كــل بلــد عل حــدى، منهــا مــا هــو طبقل

ـ…
ـ… المنطقـة، ممـا يسـاهم فت

ى فت ياليـة، و بالتناقضـات القليميـة للقـوى الكـتر ، يتأثر بالتناقضـات البينيـة للمتر …
… و طائقت

، عرفل قوم…
… مميعا بصاعات مزيفة تأخذ طابعا دينيا

تشويه و طمس التناقضات الساسية والرئيسية لهذه البلدان، و يجعل الصاع الطبقل
.أو عرقيا أو قوميا

ادوريـــة ياليـــة كومتر …ـــ ظـــل بنيـــات امتر
… مـــن غيـــاب أو فشـــل الثـــورات الوطنيـــة الديموقراطيـــة، و تعيـــش فت

إن جـــل هـــذه البلـــدان تعـــانت

…ــ
ـ… دورا حاســما فت

هــا، يحتـل فيهــا الـدين أو المـذهب و الثقافــة الرجعيـة للماضت بأنظمـة سياســية اســتبدادية رجعيـة عشـائرية أو غتك
ت و الكادحات ت من الكادحيك ات الملييك .البقاء عل استغلل و استعباد عشر

…ــ قلــب المنطقــة لمنــع أي
ــ القــوى القليميــة، يضــاف إليهــا زرع دويلــة صــهيونية فت ت ياليــة و التناقضــات بيك ت امتر إن التناقضــات الــبيك

ــــ مختلـــــف شـــــعوب المنطقـــــة، تشـــــوه طبيعـــــة التناقضـــــات الساســـــية و الرئيســـــية عـــــن طريـــــق جعـــــل ـت وع وحـــــدوي يقـــــوم بيك ـــــ مشر
التناقضــات ذات طبيعــة دينيــة أو عرقيــة أو طائفيــة، أو عــن طريــق تشــتيت القــوى الطبقيــة المختلفــة و قواهــا السياســية لتصــبح

… مواجهة قوى مسيحية أو شيعية
ب البنية الطبقية و ينحرف الصاع عن سكته الصحيحة ... قوى إسلمية سنية فت .فتصت

41



www.30aout.info

ورة تطورهــــا و قــــد ســــقط العديــــد مــــن .إن هــــذه العناص كلهــــا مجتمعــــة تنــــم عــــن تــــداخل و تشــــابك للتناقضــــات الطبقيــــة و لســــتك

…ــ
ورات النضالية للجماهتك فت … هذه البلدان، نتيجة الستك

… نشأت فت
… أخطاء فادحة فيما يخص تقييمهم للوضاع النل

ت فت المناضليك
ة، فظهـــرت ســـطحية تحـــاليلهم و عـــدم قـــدرتهم عل فـــك لغـــز تشـــابك التناقضـــات و تـــداخلها، فصـــاروا يســـاندون الســـنوات الختكـــ

ت لطبيعــة التنــاقض الرئيس…ــ الــذي كــان يتطــور"الثــورة الســورية" ثــورات مزعومــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــا ســم… ب ، غتكــ مــدركيك
…ــ مواجهــة فلــول الرجعيــة والظلميــة و عملء

بشعة فائقــة، و الــذي جعــل مــن مهمــة الــدفاع عــن الــوطن الســوري مهمــة عاجلــة فت
يالية .الصهيونية و المتر

… عرفتهـــا و تعرفهـــا المنطقـــة العربيــــة تســــتدع… تحاليــــل
كـــان لبـــد مـــن اســـتعراض كــــل هـــذه المعطيــــات، لظهـــار أن التحـــولت الـــنل

، مــن أجــل بنــاء وحــدة تــ تــ الحقيقييك ت – اللينينييك رصــينة و علميــة ملموســة و تاريخيــة، و هــو المــر الــذي يطــرح عل كــل الماركســييك
ء الـــذي لـــن يتحقـــق إل بالقضـــاء عل المصـــالح …ـــ

… تعيـــش عل هـــذه الرض التاريخيـــة، السر
الشـــعوب و القوميـــات و القليـــات، الـــنل

اكية ت الشعوب الذي لن تحققه سوى الشتل … بيك
وع التآجت يالية و الصهيونية و الرجعية ضمن مشر .المتر

-IV -ادوري وبنيات التحكم السياسا الستبدادي: الكتلة الطبقية السائدة اكم الرأسمالا الكمبر ورة البل .سبس

تقديم

ــ النظـــام ــ وحـــدة نظاميـــة أشـــمل هـ… ـ…
ــ المغـــرب ضـــمن أنظمـــة الرأســـمالية التابعـــة المندمجـــة فت ـ…

يـــدخل النظـــام الرأســـمال… الســـائد فت
، ، وإن هــذا الرتهــان والنــدماج العضــوي بالنظــام الرأســمال… العــالم… جعلــه دائــم التــأثر، وبشــكل تبع…ــ يــال… العــالم… الرأســمال… المتر

… يرسمها
اتيجيات والسياسات النل اته، وبالتال… ارتباطه الدائم بالستل .لتقلباته وتغتك

42



www.30aout.info

ــــ المغــــرب إل منتصــــف القــــرن  …
، حيــــث بــــدأ الربــــط التبع…ــــ للمغــــرب19ترجــــع البــــدايات الول لتشــــكل النظــــام الرأســــمال… التبع…ــــ فت

ا بــدعم مــن فئــات السماشة التجــار – النــواة الول للبورجوازيــة ـ المتكــافت بالرأســمال العــالم… عــتر شــبكة مــن علقــات التبــادل غتـك
ين وخاصــة منــذ  ــ ــ بدايــة القــرن العشر ت ادوريــة – وخلل المرحلــة مــا بيك ، ســيتم 1956إل  1912الكومتر تاريــــخ الســتقلل الشــكل…

يالية .إرساء دعائم الرأسمالية التبعية وبنياتها، وقد ترافق ذلك مع انتقال الرأسمالية العالمية إل مرحلتها المتر

اتيجية والتناقضات الثانوية  1 ا الوحدة السبل ـ الكتلة الطبقية السائدة بيس

ت مـــع فئـــات القطـــاع المغربيـــة مـــن المعلـــوم تاريخيـــا أن النظـــام الســـتعماري بـــالمغرب دعـــم ســـلطته السياســـية عـــتر تحـــالف مـــتيك
) …

، الكنــدافت ــ التقليــدي الــذي تقــف عل رأســه مؤسســة الســلطان...) الكلوي، العيــادي، المتــوك… …
وقــد كــان هــذا. والنظــام المخزنت

بة ــ ة، وو جــه صت ــ الــذي همــش فئــات عريضــة مــن البورجوازيــة التجاريــة الكــبتك التحــالف هــو القاعــدة المحليــة للســتعمار الفرنس…
…ــ المــدن ممــا جعــل قيــادات الحركــة الوطنيــة تنبثــق مــن داخــل هــاته الفئــات المنتميــة للبورجوازيــة

قويــة للبورجوازيــة المتوســطة فت
ة  ).تجار المدن التقليدية، تجار درب عمر بالدار البيضاء(المتوسطة والصغتك

تــ المغاربــة  …ــ قــام عل حســاب المصــالح الساســية للفلحيك
…ــ(ومــن البــديه… أن التحــالف الســتعماري القطــاع… المخزنت

نــزع أراضت
ت عل آلف الهكتــارات التابعــة) الســتيطان الرســم… والخــاص: القبائــل تحــت عــدة مســميات إضــافة إل اســتيلء كبــار القطــاعييك

ـــ أهـــم منـــاطق المغـــرب …
ت ليـــوط… مهنـــدس هـــذه التحالفـــات ومخطـــط السياســـة الســـتعمارية بـــالمغرب. للقبائـــل فت ـــ ويعتـــتر هربتك

، نظام التحالفات السياسية ونظام الدولة المخزنية بالمغرب( …
، وهو من قــام بتثــبيت نظــام الحكــم)نظام الحماية، نظام الراضت

… بالمغرب
.التقليدي المخزنت
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… خطاب له أمام مجموعة من العيان المغاربة
:يقول ليوط… فت

ا ســــتظل"
اتبيــــة والــــتل ا ســــأعمل بهــــا دائمــــا لكاــــ تتــــم المحافظــــة عل نفــــس الــــدرجات والبل

تعرفــــون جميعــــا درجــــة العنايــــة الــــتل
ا مكانهم كما كانوا، ويظل منهم القادة الطبيعيون يقودون والخرون يطيعون

مة، كذلك كا يظل الناس فا ".محبل

ة متأخرة … المغرب إل فتل
. كان الماريشال ليوط… رجل فرنسا ومصالحها بامتياز، وساعد عل التخطيط البعيد لبقائها فت

ـ ظــل مرحلــة"إيكــس ليبــان " بعــد اتفافيــة  ـ…
ت خريطــة التحالفــات الســائدة فت ، تغتـكـ ، ودخــول المغــرب مرحلــة الســتقلل الشــكل…

، ت ـــ العقـــارييك ت … تشـــكلت خلل الحقبـــة الســـتعمارية والملكيك
ادوريـــة الـــنل اســـتعمار جديـــد بالعتمـــاد عل أنويـــة البورجوازيـــة الكومتر

ياليــة بشــكل خــاص ، وبــدعم كامــل مــن المتر …ــ
اف النظــام الملك…ــ المخزنت وقــد خــاض هــذا التحــالف حربــا شــعواء. وذلــك تحــت إشرــ

…  (لستئصال منظمـات الجمــاهتك الشـعبية 
ـ… نفـس الـوقت اتبــع سياسـة احتـواء) المقاومـة المسـلحة وجيـش التحريـر الــوطنت

وفت
البورجوازيـــة(قيـــادة الحركـــة الوطنيـــة مســـتفيدا مـــن تناقضـــات قياداتهـــا البورجوازيــة المنتميـــة إل فئـــات مختلفـــة مـــن البورجوازيــة 

ة ة، البورجوازية المتوسطة والبورجوازية الصغتك ).التجارية الكبتك

… تعزيز وتدعيم نظام الرأسـمالية التبعيـة تحـت
… مطلع الستينات كان التحالف قد حقق أهم أهدافه ليدخل مرحلة جديدة فت

وفت
ادوريـة السيطرة السياسية والقتصادية والثقافية لكتلة طبقيـة مـا لبثـت تتعـزز وتتـدعم باسـتمرار، وتتشـكل مـن بورجوازيــة كومتر

…
… تحت قيادة النظام الملك… المخزنت اتيحر ت كبار، هاتان الفئتان ستبنيان تحالفهما الستل ت عقارييك .وملكيك
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ورة التاريخيــــة المؤديــــة إل تشــــكل الكتلــــة الطبقيــــة الســــائدة بــــالمغرب، فقــــد تشــــكل مكوناهــــا ــــ تفاصــــيل الســــتك …
و دون الخــــوض فت

ادوريــة و الملكــون العقــاريون الكبــار – ضــمن مسلســل تــداخلت فيــه وارتبطــت بشــكل عضــوي الساســيان – البورجوازيــة الكومتر
يـــــال…  اتيجية و مصـــــالح الرأســـــمال المتر ــــ(مصـــــالحهما و أنشـــــطتهما القتصـــــادية و الســـــتل ، وذلـــــك منـــــذ بدايـــــة)خصوصـــــا الفرنسـ…

ين ســـنة  ـــ ـــ(توســـعت قاعـــدتهما الجتماعيـــة ) 80- 60( الســـتينات، و عل امتـــداد عشر …
ت فت ت الرأســـمالييك ـــ العقـــارييك ت توســـع الملكيك

ت ت شــبه القطــاعييك تــ العقــارييك ادوريــة مــن السياســات القتصــادية)البــوادي عل حســاب الملكيك ، و اســتفادت البورجوازيــة الكومتر
… القتصاد

… دعم مكانتها فت
.للنظام فت

ورة اقتصادية واجتماعية نشأت من داخل الكتلة الطبقية السائدة فئة احتكارية جديدة، وتتموقع العائلــة الملكيــة … سياق ستك
فت

يحة بــــل تقودهــــا، وتمتــــد أنشــــطتها وملكيتهــــا إل كــــل أقســــام الرأســــمال التجـــاري والبنك…ــــ والصــــناع… والزراع…ــــ …ــــ قلــــب هــــذه الشرــــ
.فت

ـ نفــس الــوقت ـ…
، وفت ـ وقراطيــة عســـكرية ومدنيــة كــأدوات للقمـــع والرهــاب البوليسـ… وبتلزم مــع هــاته البنيــة نشــأت وترعرعــت بتك

"). المافيات المخزنية"ما يسم عموما ب (كقوة اقتصادية مبنية عل النهب واقتصاد الريــــع 

يـال…  ادوري بـالمغرب بتبعيـة مطلقـة للرأسـمال المتر ت الرأسـمال الكومــتر عـتر علقـات اندماجيـة) خاصـة الفرنسـ… والمريك…ــ(ويتمتك

…
تــــ بطــــابعه الطفيل…ــــ والمضــــاربانل ،. وبنيويــــة، كمــــا يتمتك ت ت الرأســــمالييك ــــ العقــــارييك ت كــــذلك، ونظــــرا لظــــروف نشــــأة طبقــــة كبــــار الملكيك

ـت ملكيـة الرأســمال الزراعـ…  ون بخاصية أساسـية، كـونهم يجمعـون بيك ت اسـتخلص فـائض القيمـة مـن خلل اســتغلل(فهؤلء يتمتك
ة عل علقــات النتــاج ) قــوة العمــل ـ ، وقــد مثــل هــؤلء دائمــا القاعــدة)ملكيــة الرض وتحصــيل الريــــع العقــاري(والســيادة المباشـر

. الجتماعية الساسية للنظام القائم
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ورات ، عل تشكيل وتقوية هــذه الفئـة لصـت وقراطية المدنية والعسكرية، فقد سهر النظام، منذ الستقلل الشكل… أما الفئة البتك
…ــ أجهــزة الدولــة المخزنيــة مــن. القمــع البوليس…ــ لرســاء نظــام الرأســمالية التبعيــة وتــدعيمه

وقــد اســتفادت هــاته الفئــات النافــذة فت
وات والغتناء الشيــــع من خلل استعمال النفوذ والعلقات الزبونية والرشوة والتســلط مواقعها الدارية والسياسية لمراكمة التر

…ــ الجماعيــة وعــن طريــق عــروض التوريــد للقطــاع العــام وعقــود المقــاولت مــن البــاطن 
…ــ الراضت

از والمضــاربات فت ت )المناولــة(والبــتل
.وتجارة المخدرات، وعموما كل ما يتعلق باقتصاد الريــــع

ا منـــذ أواســـط الســـبعينات عل الخصـــوص نتيجـــة نهـــج النظـــام وقراطيـــة تطـــورا كـــبتك يحة المدنيـــة مـــن الفئـــة البتك وقـــد عرفـــت الشرـــ
اتيجية الحتــواء ادوري اســتل ــ هــذا الســياق تقــوى جهــاز وزارة". بالمسلســل الــديموقراط…"القمــع الجديــدة المعروفــة  /الكومــتر …

وفت
وقــد مكــن النظــام هــذه الفئــة وهــذا الجهــاز مــن كــل المكانيــات القتصــادية والسياســية. الداخليــة ووجههــا الول ادريــس البصي

اتيجية  … تنفيذ استل
.منذ أواسط السبعينات"ديموقراطية الواجهة "والدارية والقمعية حنل تلعب دورها كامل فت

… الـذي شـنته الرأسـمالية  اتيحر ـ… سـياق الهجـوم السـتل
لتحريــر السـواق" المعولمـة"منـذ نهايـة الثمانينـات، وبدايـة التسـعينات، وفت

ــــ المغــــرب تطــــورات …
كات متعــــددة الجنســــيات، يعــــرف نظــــام الرأســــمالية التبعيــــة فت وط الشرــــ والمعــــاملت وتعميــــق إخضــــاعها لشرــــ

…ــ اتجــاه الخضــوع أكــتر لمتطلبــات الرأســمال الحتكــاري العــالم… وسياســات مؤسســاته الدوليــة، وتــذهب هــذه التطــورات
جديــدة فت

وط والمتطلبــات الجديــدة للرأســمال …ــ اتجــاه تعميــق التبعيــة وإخضــاع التشــكيلة الجتماعيــة القتصــادية المغربيــة التابعــة للشرــ
فت

.الحتكاري العالم…
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ورة الجديــدة، تقــود الفئــة الحتكاريــة داخــل الكتلــة الطبقيــة الســائدة عمليــة الســتجابة والتــأقلم مــع هــذه ــ ســياق هــذه الســتك …
وفت

شـــعار ســـقطت فيـــه أيضـــا(المتطلبـــات، عـــتر مـــا تســـميه تعميـــق النفتـــاح عل الســـوق العالميـــة وتأهيـــل المغـــرب لـــدخول العولمـــة 
… تـدع… اليســارية

ـ…) بعض القوى الــنل
، وذلــك بحكـم موقعهــا الهيمنت … وط وتأمينهـا للرأســمال الخـاص الـداخل… والخـارجر وتــوفتك الشـر

يال… العالم… . داخل الكتلة الطبقية السائدة، وبحكم أنها البوابة الرئيسية لتمرير مخططات الرأسمال الحتكاري المتر

ى- وإذا كان موقعها هذا باعتبارها الفئة الحتكارية – يسمح لها بالتأقلم مع الواقع الجديـد بحيـث ل تجـد صـعوبة اقتصـادية كــتر
… التأقلم مع المتطلبات الجديدة مما خلــق

… ذلك، فإن الوضع الجديد جعل الفئات الخرى من الكتلة الطبقية تجد صعوبة فت
فت

. تناقضات ثانوية وسط الكتلة

ا تعتمــــل داخــــل الكتلــــة
ل يمكــــن إدراك التطــــورات السياســــية للمغــــرب الحــــالا دون اســــتيعاب أســــاس هــــذه التناقضــــات الــــتل

.الطبقية برمتها وداخل فئاتها نفسها

اتيجية  البنــاك، التأمينــات(وإذا كــان التنــاقض وســط الفئــة الحتكاريــة، والــذي حكمــه رهــان التمركـــز عل مســتوى قطاعــات اســتل
ـ بصاع محــور العائلــة الملكيــة ومحــور عثمــان بنجلــون، قــد انته لصــالح المحــور الول حيــث أصــبح الملــك متــدخل...) ـت ، وتمتك

ـت الفئـة الحتكاريـة والفئــة")المخـزن القتصـادي " سياسيا واقتصاديا بشكل سافر، وهو ما يسميه البعـض ب  ، فــإن التنــاقض بيك
ت ت الرأسمالييك ت العقارييك … العلقة مع طبقة الملكيك

ة ل زال قائما، إضافة إل تطور التناقض فت وقراطية الكبتك .البتك

… تشــــــن ضــــــد مــــــن يســــــمونهم برمــــــوز الفســــــاد
ــــــ ا لبلد، لبــــــد أن تســــــتوقفه الحملــــــة الواســــــعة الــــــنل …

ــــــ فت إن المتتبــــــع للوضــــــع السياس…
ة … إطار الهجوم من أجـل تحريــر السـواق و المعــاملت تريــد الوصــول مباشـر

يالية فت والمستفيدون من قطاع الريــــع، ذلك أن المتر
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يحة ـــــ ، كمـــــا أن الشر ت ـــــ حســـــابات مســـــؤول… الجهـــــزة الداريـــــة الرئيســـــييك …
إل مراكـــــز القـــــرارات بـــــدون وســـــاطات و عمـــــولت تصـــــب فت

اكم…  ــــ إطــــار دعــــم موقعهــــا الــــتل …
ادوريــــة الحتكاريــــة المهيمنــــة فت وقراطيــــة للســــتثمارات الجنبيــــة(الكومتر تغــــض) عرقلــــة الفئــــة البتك

… حدود معينة ضد الحملت المسماة 
، و هـ… حملت ل تتـوجه إل منبـع"محاربـة اقتصـاد الريــــع "و" محاربـة الفسـاد"الطرف فت

ادوري بـالمغرب، و الـذي يلتصـق بــه التصـاقا و مركز هذا القتصاد المافيوزي باعتباره مكونـا أساســيا للقتصـاد الرأســمال… الكومــتر
ت تقوم الدولة بشكل موازي باللتفاف عل ذلك الـدور و التغطيــة عليــه مـن خلل إبــراز و تشـجيع فئــة تكنوقراطيــة … حيك

بنيويا، فت
… و ـ الســتحواذ عل القــروض و مــوارد الــدعم الجنــنر ـ…

… فت
اك مــا تســـميه بــالمجتمع المــدنت …ـــ مواقـــع القــرار و إشرـــ

جديـــدة و وضــعها فت
الـداخل… و تجديـد مسلسـل النهـب تحـت شـعارات جديـدة و بوجـوه جديـدة لدرجـة أن البعـض يـدع… وبـدون خجـل، انطلقـا مـن

مـن السـاكنة النشـيطة % 53الرقام المعلنة، و المشاريــــع المنجـزة، أن المغـرب يعـرف نمـوا للطبقـة المتوسـطة و صــلت نسـبتها 
ة( ).بيانات و تصيحات أحمد الحليم… الشهتك

ــــ والوليــــات … اكة مــــع التحــــاد الورنر ــــ ت يقــــوم النظــــام بعــــد توقيــــع اتفاقيــــات الشر ت الرأســــمالييك ــــ العقــــارييك ت وبالنســــبة لطبقــــة الملكيك
ـــــ"المتحــــدة المريكيـــــة بمحاولـــــة لنقــــاذ هـــــذه الطبقـــــة عـــــن طريـــــق مــــا يســــم بمخطـــــط  ، وذلـــــك دعمـــــا لقاعـــــدة"المغــــرب الخصت

.اجتماعية أساسية لنظامه الديكتاتوري

ا أطراف كتلـة طبقيـة واحــدة مصــالحها مرتبطــة أشــد الرتبـاط بنظـام الرأسـمالية إن طبيعة هذه التناقضات ثانوية، لنها بيس
اـــ ظـــل المرحلـــة

ـــ فا اكم الرأســـمالا التبعا التبعيـــة، وإن محـــرك تلـــك التناقضـــات الثانويـــة يرجـــع إل المكانيـــات اللمتكافئـــة للـــبل
ـا العديــد مــن المفـاهيم و وجهــات النظــر الخاطئـة،

ا فا وطها، و عــدم إدراك ذلــك يســقط العديــد مــن المناضــليس الجديــدة و ش ــ
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اــ فئـات الرأســمال المنتـج و اــ الفئـات العصية و التقليديــة داخــل الســلطة، أو بيس من قبيل القول بأن هاذه التناقضــات هـا بيس
امــــج از، إن لــــذلك أثــــر كــــببس عل الممارســــة السياســــية و البر ا ــــ رأســــمال الريــــع و المتيــــازات و البــــبل ا المــــواطن و الشــــفاف و بيس

ا التصورات الصلحية و النتهازية و الذيلية للنظام
. النضالية مما يسقط فا

انظــــر التقريــــر الشــــهبس(مــــن طــــرف البنــــك الــــدولا ) ادريــــس البصي(إن مطلــــب إصــــلح الدارة و طلــــب رأس وزارة الداخليــــة 
مثل، لــــــم يكــــــن مســــــألة تعزيـــــــز أو إقــــــرار حقــــــوق النســــــان و دولـــــــة الحــــــق و القـــــــانون) 1995للبنــــــك الــــــدولا الصــــــادر ســــــنة 

نامـج التنافســية و التسيــــع ا وجه التطـبيق الكامــل لبر
ا تقف فا

والديموقراطية، بل كان الهدف منه إزاحة إحدى العراقيل التل
، و لهـــــذا رفعــــت شــــعارات و مطــــالب مــــن قبيــــل الشــــباك الوحيـــــد ـــ ـا يــــالا ووكلئـــــه المحلييس بخطــــواته لصــــالح الرأســــمال المبر
هـا دون أن يسـتطيع النظـام، رغـم إزاحـة البصي، تحقيـق و تطـبيق تلــك للستثمار و إصلح القضاء خدمة للستثمار و غبس
ادوري و الفئــة اــ الفئــة الحتكاريــة للرأســمال الكومــبر اــ ظــل نظــام دكتــاتوري بيس

المطــالب، ذلــك أنــه ل يمكــن القيــام بالفصــل فا
وقراطية .الببس

ة مثلــت دائمـا عصـا النظـام السياسـا برمتـه ـا مغـرب. إن هاته الفئة الخبـس
ا قـد مثلــوا فا ا الرأسـمالييس ـا العقـارييس كمـا أن الملكيس

ا البلد
. الستقلل الشكلا القاعدة الجتماعية الرجعية للنظام المضادة لي تغيبس فا

ــــ إعــــادة إنتــــاج الدكتاتوريــــة، وليــــس الديموقراطيــــة  ــــ السياســــية(إن إحــــدى خصوصــــيات الرأســــمالية التبعيــــة ها ا
، ومــــن)يعتا

ا أخطاء قاتلة، فكل ما يفعله النظام ل يعدو سوى تجديدا لجلده 
).عل الطريقة الثعبانية(يتناس ذلك فإنه يسقط فا
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ادوري بالمغرب - 2- يالية والسياسات القتصادية والجتماعية للنظام الكومبر )2012 - 2000(الزمة العالمية للمبر

ــ"بعــد الحــديث عــن  … ،" الســتثناء المغرنر ــ … ، تكــرر الحــديث عــن الســتثناء المغرنر ــ ظــل النظــام الحــال… …
ويــــج لــه فت بشــكل عــام والتل

، حيــث كــان وزيــر الماليــة2008ولكــن هــذه المــرة اقتصــاديا، لمــا انفجــرت الزمــة الماليــة والقتصــادية للرأســمالية العالميــة ســنة 

بت شـــــواطا القتصـــــاد الرأســـــمال… ـــــ ـــــ الجميـــــع بعـــــدم تـــــأثر المغـــــرب بالزمـــــة، لكـــــن أمـــــواج الزمـــــة العالميـــــة مـــــا لبثـــــت أن صت ت يطميا

ت القتصــادي والمــال… ادوري التبع…ــ بــالمغرب، ولزالــت تــداعياتها مســتمرة بحيــث أنهــا مســت أكــتر مــن تلــث القطــاعيك ومــن. الكمــتر
: انعكاساتها المختلفة

ان الداءات* ت ت بالخارج بنسبة عالية تجاوزت مليتك الدراهم مما كان له تأثتك كبتك عل متك .انخفاض تحويلت المغاربة العامليك

ان التجاري* ت .انخفاض صادرات المغرب نحو الخارج بنسب عالية وانعكاس ذلك عل المتك

تـــأثتك الزمـــة عل قطاعـــات إنتاجيـــة كقطـــاع النســـيج والجلـــد، وكـــان مـــن نتائجهـــا إغلق مجموعـــة مـــن معامـــل النســـيج وتشيــــح*
).2010/ ألف  14 .2009/ ألف عاملة  50(العاملت والعمال 

وضـــعية قطـــاع الســـياحة المتـــأزم نتيجـــة تقلـــص أعـــداد الســـياح الجـــانب وانعكاســـات ذلـــك عل مخـــزون العملـــة الصـــعبة وعل*
… هذا القطاع(قطاع الفنادق 

ت والعاملت فت ).تشيــــح العديد من العامليك

).تشيــــح واسع لعمال البناء(تأثر قطاع البناء *

.قطاع تركيب السيارات وتقلص ساعات العمل وتوقف النتاج أحيانا*
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.تأثر قطاع الصناعة التقليدية وانعكاس ذلك عل الصادرات*

، فحسب إحصاء * ت % 90منهم من ذوي الشهادات العليا،  %25ألف عاطل،  200هناك مليون و  2011تزايد أعداد العاطليك
ـــ المـــدن،  …

… تـــم إغلقهـــا نهائيـــا% 27فت
وحســـب تقريـــر للبنـــك الـــدول…. بـــدون عمـــل بســـبب توقـــف الشـــغل داخـــل مؤسســـاتهم الـــنل

ت  .سنة إما منقطع عن الدراسة أو عاطل عن العمل 29- 15فنصف شباب المغرب بيك

اســـتدع الوضـــع الجتمـــاع… اجتماعـــا للحكومـــة والباطرونـــا لمناقشـــة تــداعيات الزمـــة، حيـــث ســـيتم التفـــاق عل دعـــم الحكومـــة
يبية، ومـــــن خلل العفـــــاءات مـــــن أداء الواجبـــــات الجتماعيـــــة ـــــ رة مـــــن خلل العفـــــاءات الصت ـــــ لمجموعـــــة مـــــن القطاعـــــات المتصت
كات، وذلــــــك تحــــــت حمايــــــة الدولــــــة وصــــــمت النقابــــــات ــــــ للعمــــــال والتفــــــاق عل إمكانيــــــة القيــــــام بتشيــــح العمــــــال مــــــن طــــــرف الشر

كات من تقليص الحد الدنت للجور إل  ت الشر ).نصف الحد الدنت الحال…(درهم  1200وتواطؤها، بل وصل المر إل تمكيك

اكم إن الحـــديث عـــن انعكاســـات الزمـــة العالميـــة عل التشـــكيلة الجتماعيـــة المغربيـــة التابعـــة يجرنـــا إل الحـــديث عـــن نوعيـــة الـــتل
ة والمتوســطة، بــل ادوري القائم عل الستغلل المكثف للطبقة العاملة، وتحطيم الملكيــات الفلحيـة الصــغتك الرأسمال… الكومتر
وط وجـــود الطبقـــة البورجوازيـــة المتوســـطة رغـــم كـــل ادعـــاءات الهتمـــام بهـــا وتشـــكيل لجـــن خاصـــة ب وتقـــويض دعـــائم وشرـــ ـــ صت

… السعار 
ء الذي تكذبه باستمرار الخطابات الحكومية حول الزيادة فت …

).انظر تصيحات رئيس الحكومة(بدعمها، السر

ســة ضــد الجمــاهتك الكادحــة مــن خلل توجهاتهــا السياســية والقتصــادية ادوريــة بــالمغرب تقــود حربــا طبقيــة شر إن الدولــة الكومتر
ــ ســياق سياســات  …

ــ ســياق أزمــة بنيويــة تعيشــها الرأســمالية التبعيــة المغربيــة، وفت …
اليــة"والجتماعيــة الطبقيــة، فت مملة مــن" نيولتر

ادوري ببلدنـا ل تعيـد إنتـاج إل التخلـف القتصـادي. المؤسسات الماليـة الرأسـمالية العالميـة اكم الرأسـمال… الكومـتر ت الــتل إن قـوانيك
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… منـذ السـبعينات
… تعـانت

ادوري قائم عل ديموقراطية الواجهـة الـنل والجتماع… باعتبارهما قاعدة لعادة إنتاج نظام سياس… كومتر
… التسعينات وبعدها

… تصاعدت وتنامت خاصة فت
.من تعمق أزمتها النل

يـــال… العـــالم… طـــورا جديـــدا يتســـم ـــ ســـياق ارتبـــاطه العضـــوي البنيـــوي بالرأســـمال المتر …
ادوري فت اكم الرأســـمال… الكمـــتر لقـــد دخـــل الـــتل

… الزراعية، الغابات، الميـاه، عقـار البنـاء (بهجوم غتك مسبوق عل مقدرات البلد ومواردها 
…ــ محاولــة لتجــاوز أزمتـه....) الراضت

فت
يــال… العــالم… بحثــا عــن. الخانقــة ة توافــق الهجــوم الواســع الــذي يشــنه الرأســمال المتر ياليــة كــبتك وتتــم هــاته العمليــة بمشــاركة امتر

ـــ قطاعـــات إنتاجيـــة  …
… ل تجـــد إمكانيـــة اســـتثمارها فت

انظـــر تحليلنـــا حـــول(مصـــادر جديـــدة لســـتثمار المـــوال المتجمعـــة لـــديه والـــنل
).طبيعة الزمة الرأسمالية

، ينتم…ــــــ إل نفــــــس إن مـــــا يلـــــوكه اقتصـــــاديو النظـــــام، ومنظــــــرو القـــــوى الصــــــلحية، مـــــن خطابـــــات بعضــــــها ينتقـــــد الداء الحكـــــوم…
اليـــة(المنظومــة  ، حيـــث يكـــتر الحــديث عمـــا ســم… بالتنميــة) النيولتر ات البنـــك الــدول… وصـــندوق النقــد الــدول… … تنتجهــا مختـــتر

الــنل
، ـ ـ… ـ المتخلــف للقتصــاد المغرنر هــا مــن المصــطلحات للتغطيــة عــن الطــابع التبعـ… المســتدامة والحكامــة الرشــيدة والشــفافية وغتك
ت الداء القتصــادي وتطــوير التنافســية يالية من أجل تحقيق التنمية والقلع عتر تحسيك ير دعوات الندماج بالعولمة المتر ولتتر

ها .وغتك

اكم ســـواء مـــن طـــرف ـــ القـــدرة عل الســـيطرة محليـــا عل عمليـــة الـــتل …
فل تنميـــة بـــدون بنـــاء اقتصـــاد متمحـــور عل الـــذات، ممـــا يعنت

…ــ هــذا التجــاه
… تســن سياســات تســتك فت

… تقــود العمليــة، أو الدولــة الوطنيــة الــنل
…ــ. الطبقــة الــنل

…ــ كــذلك التحكــم فت
إن القــول بهــذا يعنت

.قوى العمل وتمركز فائض العمل والسوق والتكنولوجيا والموارد الطبيعية
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ء الذي تلخصه الخطاطة التالية …
ابطة السر : ونعلم منذ ماركس أن دورة الرأسمال تتحرك عتر حلقات متل

).2(الرأسمال النقدي < ==رأسمال منتج < ) ==2(الرأسمال السلعا ) == 1(الرأسمال النقدي 

ــــ الســــيطرة عل مصــــادر تمــــوين وتــــوجيه الســــتثمار المنتــــج، أي القــــدرة عل تــــوجيه …
إن الســــيطرة عل حلقــــات هــــاته الــــدورة يعنت

اكم ورة تحول الرأسمال السلع… إل رأسمال نقدي تتطلــب الســيطرة عل الســوق. سياسة مالية متكيفة مع عملية التل كما أن ستك
ـ… دورة إعـادة إنتـاج موسـع للرأسـمال، ثـم

ـ… سـوق متحكـم فيهـا يسـاهم فت
… يتحقق فيها فائض القيمة، وتحقيـق فـائض القيمـة فت

النل

…
… وقانونت ، إيديولوجر اكم ليست اقتصادية فقط، بل هناك تدخل للدولة سياس… .إن عملية التل

ـ ـت ــ ظــل جدليــة تجمــع بيك …
ل يمكــن إدراك واقــع التبعيــة والتخلــف خــارج معــالجته ضــمن مقاربــة تعتمــد قــانون القيمــة المعــولم، فت

… والعــالم…
اتب معــولم لســعار قــوة العمــل، . الـوطنت …ــ الــدول التابعــة تخضــع لــتل

…ــ الـدول(إن قــوة العمــل فت
يفــوق سـعر قــوة العمــل فت

…ــ الــدول التابعــة بــأكتر مــن 
ه فت إن وجــود هــذا التفــاوت. ، علمــا أن قيمــة ســاعة العمــل واحــدة)مــرات 10الرأســمالية المتقدمــة نظتكــ

…ــ الــدول التابعــة خلل عمليــة
… تنتجهــا الطبقــة العاملــة فت

…ــ أن هنــاك اســتيلء عل فــارق فــوائض القيمــة الــنل
…ــ الجــور يعنت

الصــارخ فت

يال… ، مما يشكل أساس ريــــع امتر يال… .التبادل، إضافة إل السيطرة عل الموارد الطبيعية من طرف الرأسمال المتر

ياليـة الحاليـة، رغـم أن تقسـيم العمـل قـد تغتكــ ـ… جوهرهــا رغـم بعــض السـتثناءات، لــم تتغتكــ مـع العولمــة المتر
إن هـاته القاعــدة فت

ـت دول مصـنعة ودول زراعيـة، بـل هنــاك تطـور جديـد أدى إل تفكيــك قطاعـات ، ولـم يعـد التقسـيم قائمـا بيك عل الصـعيد العـالم…
كات متعـــــددة ـــــ … ذي بعـــــد عـــــالم… تتحكـــــم فيـــــه الشر ـــــ ســـــياق نظـــــام إنتـــــاجر …

ـــــ دول الجنـــــوب، فت …
إنتاجيـــــة بـــــالمراكز وإعـــــادة توطينهـــــا فت

.الستيطان
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ـ هــذا الطــار يمكــن اعتبــار حــديث النظــام والقــوى السياســية الملتفــة حــوله مــن رجعيــة وإصــلحية عــن تحقيــق النمــو، ـا
وفا

ب من الهذيان الموجه للستهلك الداخلا .ضا

ة، قـادرا عل تحقيـق معـدلت نمــو تتجـاوز معـدل  … العشر سـنوات الختكــ
ة، بل وأيضا، فت … العقود الختك

3,9%فالمغرب لم يعد فت
خلل الحملت النتخابيــــة %7و الن بعــــد الكلم عــــن .2009-1994 <==3,1%  .1998 < ==1,3%،ــــ 1980-1989< ==

، ممـا%3تمــت مراجعـة ذلـك المعـدل المزعـوم، ليصـبح ) أو المحكـوم" (الحـزب الحـاكم"المخزنية لحزاب النظام ، وعل رأسها 
، تحقيـق نـوع مـن القلع القتصـادي يسـمح بالحـد مـن البطالـة و الفقـر، و يعـود ال… … إطـار اقتصـاد ليـتر

… استحالة، و إن كان فت
يعنت

يـــــال…  اكم الرأســـــمال… المتر ـــ يقــــوم عل خدمــــة الـــــتل الســــتحواذ عل جــــزء كـــــبتك مــــن فـــــائض القيمـــــة(ذلــــك إل هشاشــــة اقتصــــاد تبعـ…
، يــــال… يك الضــــعيف للرأســــمال المتر ادوري الشرــــ ، حيــــث يمثـــل الرأســــمال الكومــــتر ــ ــ وضــــع تبعـ… ـ…

وتصــــديره إل المراكــــز الرأســـمالية فت
ادور تمثل دور بورجوازية وكيلة ، وحيث طبقة الكومتر ).خاصة الفرنس…

اــ إطــار
اــ يقــوم عل حســاب التنميــة الداخليــة للبلد، مضــاف إليهــا تخلاــ الدولــة فا ا للقتصــاد المغرنر إن هــذا التــوجه الخــارجر

ـــ دعـــم اقتصـــاد متمحـــور حـــول الـــذات يقـــوم عل تلبيـــة ا
ـــ ســـياق رأســـمالية تابعـــة، عـــن أي دور فا ا

اليـــة، وفا الختيـــارات النيولبر
وري لتحقيق التنمية اكم الصا ، ويحقق البل .الحاجات الساسية للجماهبس

… طبيعة النظام القتصادي التبع… الذي تنخرط فيه الكتلــة الطبقيــة الســائدة مــن موقــع
إن هشاشة هذا القتصاد تجد أسبابها فت

يــال… العــالم… يك الضــعيف للرأســـمال المتر ـ ، ل تخــرج عــن هــذا الطــار،. الشـر ، ومنهـــا العقــد الختكـــ فكــل عقــود الســـتقلل الشــكل…
ـ… أزمـة مســتمرة ل تســتطيع الفكـاك منهـا

فكـل المظـاهر القتصـادية تتـأثر بالظرفيـة. ولذلك نجد السياسات القتصادية تتخبط فت
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، وضــعف الســتثمارات العموميــة والخاصــة، وضــعف القــدرة التنافســية للقتصــاد، وضــعف الســوق …ــ القتصــادية للتحــاد الورنر
ــــ المتخلــــف بحيــــث أن كــــل هــــا، تكشــــف طبيعــــة هــــذا النظــــام القتصــــادي التبع… الداخليــــة، وضــــعف الناتــــج الــــداخل… الخــــام، وغتك

… للقطاعات الساسية ات تدل عل التطور السلنر … تحـول إل. المؤشر
… الغـذانا

فبعد تحقيق ما كـان يسـميه النظـام بالكتفـاء الـذانل
 …

).تراجع إنتاج الحبوب(الحديث عن تحقيق المن الغذانا

ــ النمــو، مــن  …
،كمــا يظــل النتــاج الصــناع… ضــعيفا مــن حيــث بنيتــه ومردوديتــه،% 7إل  %17و يعــرف القطــاع الصــناع… تراجعــا فت

…ـــ ظـــل ضـــعف الســـوق الداخليـــة، نظـــرا لضـــعف قـــدرة اســـتهلك الشة المغربيـــة عمومـــا، هـــذا مـــا
ويقـــوم بـــالتوجه نحـــو التصـــدير فت

فلحيـــــة،(يفش تـــــوجه القطاعـــــات الصـــــناعية نحـــــو تنميـــــة الصـــــادرات بارتبـــــاط مـــــع اســـــتغلل و تصـــــدير المـــــوارد الطبيعيـــــة للبلد 
… مـن تواجــد مجموعــات رأســمالية احتكاريـة تتـوفر عل حمايــات و امتيــازات مـن طـرف...)معدنية، صيدلية 

،كما أن القطـاع يعــانت
ـ… النظـام و أزلمـه بـذلك) أونا ( الدولة و محيط القص 

ة التصنيع لغيـاب المنافسـة، رغـم تغنت و بطبيعـة الحـال. مما يحد من وتتك
ادور و فئتــــه المهيمنــــة عل مصــــادر التمويــــل ــــ ظــــل ســــيادة احتكــــار الكومــــتر …

اكة مــــع أوروبــــا و أمريكــــا، و فت ــــ ــــ ســــياق اتفاقيــــات الشر …
فت
ها( كة الوطنية للستثمار :  S N I( ، و بسط احتكاره عل مؤسسات الستثمار )البناك و غتك … جل قطاعات)الشر

، و تمقطبه فت
ـــــ  … ، يســـــتحيل أن يحقـــــق....)الرض، العقـــــار، الســـــياحة، البنـــــاك، المنـــــاجم، التأمينـــــات، الصـــــناعات الغذائيـــــة (القتصـــــاد المغرنر

ادور كات متعـددة السـتيطان، و اســتفادة الكومـتر ، اللهـم فتـح البــواب أمـام الشـر المغـرب أي تطـور عل مسـتوى قطـاعه الصـناع…
.من ذلك
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، و بالتــال… يــال… ادوري لكتلــة طبقيــة مرتبطــة عضــويا و بنيويــا بالرأســمال المتر ــ أزمــة تراكــم رأســمال… كومــتر ــ المغــرب ه… …
إن الزمــة فت

اسة الهجوم الذي يقـوم … سياق أزمة بنيوية عميقة تعرفها الرأسمالية العالمية، مما يفش شر
فالزمة مزدوجة، لكونها ستتطور فت

اكتهما و تراتبيــة العلقــة القائمــة بينهمــا  …ــ إطــار شرــ
ادوري فت يــال… و الكومــتر يك القــوي و الخــر الضــعيف(بــه الرأســمالن المتر ،)الشرــ

… تخـــــــدم مصـــــــالحه، وتتـــــــوفر عل أدوات لتصيف
ادوري عل خـــــــدمات الدولـــــــة الـــــــنل وبطبيعـــــــة الحـــــــال يتـــــــوفر الرأســـــــمال الكومـــــــتر
ادوريـــة، و يتـــم اســـتعمال  … تخـــدم مصـــالح كتلـــة طبقيـــة كومتر

انيـــة"السياســـات الـــنل ت لتكريـــس الختيـــارات السياســـية" سياســـة المتك
انيـــــة و المديونيـــــة الخارجيـــــة، يتـــــم الضـــــغط عل المـــــوارد الداخليـــــة ت اليـــــة، فمثل، عنـــــدما يـــــراد تقليـــــص عجـــــز المتك الماليـــــة النيولتر

ـ… ارتفـاع المديونيـة العموميـة ...)خصخصة قطاعات أساسـية (ومعدلت الفائدة 
%95,45  2001بلغـت سـنة (، ممـا يسـاهم فت

… برفـــع معـــدلت) مــن الناتـــج الــداخل… الجمــال… ينر …ـــ اتجــاه الضــغط الصتـــ
ـ وقـــت تراجعـــت فيــه المــداخيل الجمركيـــة، ممــا دفـــع فت ـ…

فت
ت و الفئــات ائية للكـادحيك ب القـدرة الشرــ …ــ صتــ

ائب عل المنتجـات و الخــدمات الساســية الواســعة الســتهلك، ممـا يســاهم فت الصتــ
.المتوسطة

ة عل بنيـة العائـدات الجبائيـة، ويعـود هـذا إل عـدة عوامـل تفضــح ائب غتـك المباشـر ادوري، تهيمـن الصـت … سياق اقتصاد كومـتر
وفت

: السياسة الطبقية للنظام منها

كات ــــ وة، وعل الشر يبة عل الــــتر ــــ ــــ بنيــــة الناتــــج الــــداخل… الجمــــال… إل جــــانب غيــــاب الصت …
ــــ المهيكــــل فت تطــــور حجــــم القتصــــاد غتك

وة أمام برلمان النظام( يبة عل التر ).الحكومة الحالية رفضت التصويت عل الصت
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ت  كات تشــــكل موضــــوع غــــش وتهــــرب جبــــائييك ــــ يبة عل الشر ــــ …(هــــذا علمــــا أن الصت ينر ــــ ــــ وقــــت قــــامت فيــــه الدولــــة)التملــــص الصت …
، فت

يبة العامـــــة عل الـــــدخل، بخلف المهـــــن الحـــــرة والقطـــــاع الخـــــاص ـــــ كات، أمـــــا بالنســـــبة للصت ـــــ يبة عل الشر ـــــ بتخفيـــــض معـــــدل الصت
يبة عل الجر تقتطع من المنبــع ة، فإن الصت ائبها المباشر … وعاء صت

… يتحكم فت
كات النل ة. والشر ائب غتكــ المباشرــ وتبلــغ حصـة الصتــ

… العائدات الجبائية 
كات) % 46= 2003(فت يبة عل الشرــ ة نتيجـة انخفـاض الصـت ائب المباشـر … الصت

هـذا دون. مقابل انخفاض فت
… نهاية المطاف

يبة عل القيمة المضافة الذي يؤدي المستهلك ثمنها فت … الصت
و تعرف حصة الرسـوم الجمركيـة. إغفال الزيادة فت

اكة و التبادل الحر .تراجعا مستمرا نتيجة تطبيق اتفاقيات الشر

:بصدد بعض الرقام الفاضحة

ـــ ظـــل مـــا يســـم ب  …
…ـــ كشـــف و فضـــح سياســـات النظـــام فت

ا، فت تـــ"العهـــد الجديـــد"ل يجـــد المـــرء عنـــاء كـــبتك ـــ تفقـــأ العيك ـــ. ، فه… …
وتكقت

نت و تقــــارير المؤسســــات الدوليــــة ه الصــــحف و المجلت المغربيــــة و الجنبيــــة، و مــــا تكشــــفه مواقــــع النــــتل ــــ إطللــــة عل مــــا تنشر
ـ… و أبـواقه المختلفـة

ـ… مـؤخرة المراتـب عل الصـعيد. والمنظمات الحقوقية، ليتأكـد مـن زيـف الخطـاب المخزنت
فـالمغرب دائمـا فت

:الدول…

ل عن المرتبة * ت ية ل يتت … سلم التنمية البشر
.130فت

يحتـــل المغـــرب مواقـــع متـــأخرة عربيـــا إل جـــانب<==دولـــة 128مـــن مجمـــوع  106حســـب اليونســـكو، الرتبـــة "قطـــاع التعليـــم *
 …

...موريتانيا، اليمن، دجيبونل
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)من الساكنة %50(دولة  128من مجموع  115الرتبة  <==سنة  15بالنسبة للفئة العمرية أكتر من : المية*

،  18= المــدارس * ات صــحية، الطفــال الــذين يصــلون% 80ألــف بــدون مــاء و صف صــح… ـ ـت مــن المــدارس القرويــة بــدون تجهتك
… الرتبـــة 

ت(دولـــة  128مـــن مجمـــوع  97الســـنة الول ابتـــدانا …ـــ الســـنة)انخفـــاض نســـبة المتمدرســـيك
، نصـــف الطفـــال المســـجلون فت

… الرتبــة 
، الطفــال الــذين يصــلون الخامســة ابتــدانا …

دولــة، نســبة الرســوب 128مــن مجمــوع  88الول ليتممــون الســلك البتــدانا
13%  ، …

… البتدانا
… الثانوي،  %17فت

… السنة الثالثة إعدادي و السنة الثانية بكالوريا%30فت
.فت

ت  … مجال التعليم 30دولة، ضمن  130يصنف المغرب، من بيك
.دولة متأخرة، القل تطورا فت

سـيتم القضـاء عل 2004حسـب التصيحات الرسـمية للدولـة أنـه ابتـداءا مـن . مدينـة 81الـف براكـة موزعـة عـتر 327: السـكن*
.ألف براكة200انضافت  2012وإل حدود  2006جميع دور الصفيح، و الحال أنه منذ 

).منهم نساء  %51( ألف متسول 200أكتر من : التسول *

.مواطن1000طبيب لكل  0,5الصحة *

ت عـــتر %10ألـــف مهـــاجر شي حســـب منظمـــة العمـــل الدوليـــة يشـــكلون  300: الهجـــرة الشية * مـــن مجمـــوع المهـــاجرين الشييك
.العالم

ـ… الوسـط القـروي، أو 25ألـف سـكن متوسـط و  500، و تقـدر بمليـار و نصـف أي مـا يـوازي 89المرتبـة : الرشـوة*
ألـف مدرسـة فت

ات من المستشفيات و المستوصفات . عشر
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الملكية كفئة مهيمنة داخل الكتلة الطبقية السائدة ونواتها الصلبة- 3-

ـت شـكل النظـام السياسـ…  ت بيك ت الثورييك والطبيعـة الطبقيـة للدولـة باعتبارهـا) ملكيـة اسـتبدادية(غالبا ما يتم الخلط لدى المناضليك
ت ت ومندمجيك ابطيك ت متل … خضوعها لمنطقيك

:دولة رأسمالية تابعة، بما يعنت

ادوري .ـ منطق الرأسمال الكمتر

يال… .ـ منطق الرأسمال المتر

ـــ بســـط ســـتار مـــن الغمـــوض يلـــف المواقـــف" المخـــزن"ويغلـــب عل الخطـــاب اليســـاري اســـتعمال مفهـــوم  …
الـــذي يســـاهم بـــدوره فت

… تلوكهــا القــوى الصـــلحية والتحريفيـــة، وختكـــ مثــال عل ذلــك شــعار 
الــذي يطــرح كمـــا لـــو أنــه" إســـقاط المخــزن"والشــعارات الـــنل

ط. شـعار جــذري، والحقيقــة أنـه شـعار إصــلج… ليــس إل ادوري ببلدنــا يشـتل اكم الرأســمال… الكمــتر والحــال أن الشــكل الملمــوس للــتل
ــ يقــوم عل المركــزة ــ ســياق رأســمالية وحشــية ومتخلفــة ذات ارتبــاط بنظــام سياس… …

النهــب كأســلوب ملمــوس لتحقيقــه، وذلــك فت
ت .القتصادية والسياسية: المزدوجة للسلطتيك

إن الملكيــة ببلدنــا ليســت فقــط نظامــا سياســيا ذو طبيعــة اســتبدادية، بــل إنهــا الســمنت الــذي يــرص الكتلــة الطبقيــة الســائدة أو

…
… الطبقل

… سلوكها الهيمنت
.نواتها الصلبة، وه… الفئة المهيمنة داخلها فمنطق النهب جزء عضوي وبنيوي فت

يحة الملكية داخل الكتلة الطبقية السائدة عل العناص الساسية التالية … للشر
ادوري الهيمنت مات النهب الكمتر ت :تقوم ميكانتك
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… قلب إنتاج وإعــادة-1-
ادوري عن طريق النهب، وتتموقع الدولة فت اكم الرأسمال… الكمتر ادورية كقاعدة للتل استعمال الدولة الكمتر

اكم لصالح الفئة المهيمنة  ورة التل .، فليست الدولة مجرد بنية فوقية لقتصاد رأسمال… تبع…)العائلة الملكية(إنتاج ستك

كات الملكية قطاعيا وشموليا … هذا الطار، تكيف السياسات العمومية للدولة مع حسابات الجندة الخاصة للشر
. فت

… للدولة الرأسمالية التابعة -2-
ت الستعمال الرانر ـ…) الدولـة هـ… الملــك(هناك تمفصل وطيد بيك

والسـيطرة القتصـادية الواسـعة فت
… جـــــاءت معـــــززة للحتكـــــارات الخاصـــــة المرتبطـــــة بالفئـــــة. القطـــــاع الخـــــاص

إن هـــــذا المنح تعمـــــق مـــــع سياســـــة الخصخصـــــة الـــــنل
كة الوطنية للستثمار العمود الفقري لهاته الهيمنة" أونا"وتشكل ) العائلة الملكية(االمهيمنة  . والشر

يبية، الضــبط القتصـادي، تـوجيه القـروض، إعـداد العقـار، التحكـم-3- اسـتخدام السياســات العموميـة عـن طريـق السياسـة الصـت
ـ… أن وظيفـة القطـاع العمـوم… هـ… ضـمان تراكـم

، بمـا يعنت ورة توسـيع الرأســمال الملكـ… … الطلبات والسواق العموميـة لخدمـة سـتك
فت

، وتحقيــق أربــاح اســتثنائية عاليــة ــ ت العموميــة والخاصــة، وأســاس ذلــك هــو. الرأســمال الملك… ــ الــدائرتيك ت هكــذا يتحقــق التــداخل بيك
، باعتبـاره حـق يـورث، أي ملكيـة خاصـة، فالدولـة هنــا ليسـت فقـط جهـازا مؤسسـاتيا، سياسـيا استعمال الدولة والفضاء العمـوم…

اكم عن طريق النهب .وماديا لتنظيم علقات السيطرة الطبقية، بل قاعدة للتل

ت - 4- … الحقبة الممتدة بيك
، وذلك بمشـاركة البورجوازيــة1980و 1960لقد انبنت الكتلة الطبقية السائدة بالمغرب وتبنينت فت

ت  ت الرأســـمالييك ـــ العقـــارييك ت ادوريـــة والملكيك ـــ ســـياق لعبـــت فيـــه الدولـــة دورا أساســـيا)المعمريـــن الجـــدد(الكومتر …
و قـــد تولـــد عـــن. ، فت

ت ت شـــبه القطـــاعييك ـــ العقـــارييك ت … لموقـــع الملكيك ورة التطـــور هـــاته، تقلـــص تـــدريحر والخاصـــية الساســـية لهـــذا التكـــون أنـــه تـــم. ســـتك
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يحة مهيمنـة وسـط الكتلــة الطبقيـة السـائدة، وباعتبارهــا كــذلك، فقـد ادوري كشـر ضمن مسار تشكل الرأســمال الحتكـاري الكومــتر
ائح المكونة للكتلة الطبقية السائدة .لعبت دور عامل مرتب ومنظم لعملية التمأسس والبنينة للفئات والشر

يــــال…  ادوري المندمــــج عضــــويا بالرأســــمال الحتكــــاري المتر ــــ خصوصــــا(يشــــكل الرأســــمال الحتكــــاري الكومــــتر يك هــــذا) الفرنس… ــــ شر
… تحـــول بواســـطتها القيـــم المنتجـــة

ــ الهيمنـــة عل النشـــاطات القتصـــادية والسياســـية للبلد، فهـــو العبـــارة الـــنل ـ…
ــ وقاعـــدته فت الختـك

يالية  ).خاصة الفرنسية(والفائض القتصادي نحو المراكز المتر

… طـور- 5-
، كــان مـن الطــبيع… أن يتـأثر الول بـدخول الثـانت يال… ادوري والرأسمال المتر ت الرأسمال الكومتر بحكم علقة الندماج بيك

ات"المعولمـــة"العولمـــة الجديـــد، لتتعمـــق الروابـــط ضـــمن تمفصـــل يحركـــه منطـــق الرأســـمالية  ــ ، القـــائم عل مزيـــد مـــن نهـــب ختـك
ـ… اتجـاه المزيــد مـن نهـب

ورة الجديـدة الفئـة المهيمنـة داخـل الكتلـة الطبقيـة السـائدة، فت شعوب العالم، وطبعـا قــادت هـاته الســتك
ادوري خــدمت الفئــة الملكيــة بامتيــاز، ودعمــت ســيطرتها المطلقــة عل ورة تراكــم للرأســمال الكومــتر ــ ظــل ســتك …

ات البلد، وفت ـ ختـك
ورة ا لســتك … تطفو عل السطح كلمــا عمقـت الظرفيـة هـذا التطـور غتكــ المتكـافت

… الفئات الخرى، وهذا ش بعض التناقضات النل
بافل

اكم .التل

ادوري، وخاصـــة فئتـــه المهيمنـــة  اكة أثرهـــا عل الرأســـمال الكمـــتر ، ففتـــح الســـواق تـــم عل)الفئـــة الملكيـــة(لقـــد كـــان لتفاقـــات الشرـــ
ادوري، وخاصـــــــــة بالنســـــــــبة للفئـــــــــة الملكيـــــــــة  ,Tanger med(مقـــــــــاس الرأســـــــــمال الكومـــــــــتر  Tgv(اتفاقـــــــــات التصـــــــــدير لصـــــــــالح ،

Agrobusness  ـ… اتفاقـات
… والضيعات الملكية، وقطـاع الطاقــات المتجـددة، وهـو بالمناسـبة مشـار إليـه فت التحـاد مـن"الورونر
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ــــ إطــــار برنامــــج )Nareva(" أجــــل المتوســــط …
اتMeda، الســــتفادة مــــن التــــدفقات الماليــــة المحصــــل عليهــــا فت ــــ ت ، تجديــــد التجهتك

...المائية، بناء الطرق السيارة وإصلح الدارة العمومية

مــــات التمويــــل ت بطبيعــــة الحــــال تتــــم عمليــــة تحويــــل السياســــات العموميــــة لخدمــــة الســــتثمارات، بجعلهــــا وثيقــــة الرتبــــاط بميكانتك
، مـن خلل عقـود تجمــع القطـاع العـام والقطـاع الخـاص، والهـدف مـن ذلـك تعزيــز البنيـات لصـالح الرســاميل الوروبيـة، ـ… الورونر
ـ… المنـاطق

ت لقتنـاء مسـاحات عقاريـة فت ت العقارييك اكة، سواء للمنعشيك … إطار اتفاق الشر
هن عل ذلك المساعدات المقدمة فت وتتر

ادور …ـــ إطـــار مـــا يســـميه المثقفـــون العضـــويون للكمـــتر
الســـياحية، أو بالنســـبة للقطـــاع الصـــناع… لتعزيـــز أو خلـــق فضـــاءات صـــناعية فت

ونيـــك، الصـــناعات الغذائيـــة، الســـياحة،"المهـــن العالميـــة للمغـــرب"ب …ـــ قطاعـــات مثـــل الســـيارات، اللكتل
، أي أنشـــطة المناولـــة فت

ان، ويخضـــع برنامـــج  ـــ كات الكـــاك .(لهـــذا المنطـــق Emergenceتكنولوجيـــا العلم والتصـــال، قطـــاع الطتك ـــ 40نـــذكر هنـــا بـــأن شر
كة مــن  750تراقـــب  ـ ، أي  1200شـر ـ كة صــناعية نصــفها فرنسـ… ـ منصــب شــغل ورقــم 170000٪ مــن النتــاج الصــناع… و35شـر

).مليار درهم 60معاملت يقدر ب 

ادوريـــة المهيمنـــة اكة لصـــالح الفئـــة الكمتر ــ ــ ســـياق قـــالب تـــوفره اتفاقـــات الشـر ـ…
ادوري تتـــم الن فت إن عمليـــة تمركـــز الرأســـمال الكمـــتر

… تجعـل مـن)الفئة الملكية(
ات السـطحية الــنل … إطار تعميق أشكال التبعية للمراكز الرأسمالية، فكم هـ… خاطئـة تلــك التفســتك

، وفت
هــــا، مجــــرد ممارســــات تعــــود إل غيــــاب دولــــة القــــانون والحكامــــة الرشــــيدة واســــتقللية سياســــات النهــــب والرشــــوة والزبونيــــة وغتك
ادوري المسـيطر، وذات صـلة اكم الكومـتر ، هـ… أن هـاته السياسـات مرتبطـة عضـويا بنظـام الـتل ـت … تفقــع العيك

القضاء، والحقيقة النل
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… المغــرب القــدام والجــدد مــات التبعيــة، إنــه تراكــم لصــالح كتلــة طبقيــة ســائدة، ذات قاعــدة متقلصــة تجمــع نــاهنر ت كــذلك بميكانتك
).عائلة 500حوال… (من الش المخزنية وغتك المخزنية 

اكم القائم عل السلب والنهب، ل يعمق فقط الفوارق الطبقيـة، بـل- 6- يالية وسيادة منطق التل إن تعميق التبعية للمراكز المتر
ـــ إعـــادة إنتـــاج سياســـات جهويـــة، كاســـتمرارية للمنطـــق الســـتعماري  …

ـــ النـــافع(يســـاهم فت وط) المغـــرب النـــافع والمغـــرب غتك ـــ ـــ شر …
فت

ادوري جديـــــدة، يتـــــم فيهـــــا ســـــن سياســـــات انتقائيــــة للمنـــــاطق، وكـــــذا الحتياجـــــات بحســـــب نفعهـــــا ومردوديتهـــــا للرأســـــمال الكومـــــتر
، والنتيجة هـ… الحكـم عل منـاطق بكاملهـا وقطاعـات واسـعة مـن الجمــاهتك بـالفقر والهشاشـة والتهميـش يال… إنهـا سياسـة. والمتر

ــــ ضــــواج… المــــدن" الســــتعمار الـــداخلا" …
اريــــك ومــــدن القصــــدير والتكــــدس فت ــــ التر …

إن وراء هــــاته.... للمغاربــــة، الــــذين يرم بهــــم فت
ــ نفـــس الـــوقت ـ…

ادوري، وفت السياســـات منطـــق مـــزدوج يقـــوم عل ضـــمان، بكـــل الطـــرق، إعـــادة النتـــاج الموســـع للرأســـمال الكومـــتر
ــــ المنتجــــة الماليــــة) الخصخصــــة، الريــــع(منطــــق نقــــل القيمــــة  والســــتحواذ عل المــــوارد العموميــــة، إضــــافة إل نمــــو النشــــطة غتك

ــ تحقيـــق الربــح الشيــــع والعـــال… وليـــس التنميـــة ــ الـــوقت الـــذي. والمضـــارباتية، والنتيجـــة هـ… ـ…
فهـــل بالمكـــان التكلـــم عـــن التنميـــة فت

ائية للمـــــواطن انخفاضـــــا مســـــتمرا، وذلـــــك منـــــذ  ـــــ ـــــ الـــــوقت الـــــذي1980عرفـــــت فيـــــه القـــــدرة الشر …
ـــــ ذلـــــك، فت …

، وهـــــل يصـــــح الكلم فت
ة  وغالبية الش تعيش باجر واحــد، بينمــا مــن) من السكان% 20(تضاعفت فيه نسبة الفقر المطلق خلل العشر سنوات الختك

… السكن بمليون وحدة سكنية ووووووووو% 5درهم وأكتر ل يتعدى 10000يتوفرون عل 
.....، ويقدر النقص فت

إن الحقائق عل الرض تكذب مزاعم البواق العلمية للنظام، وخطابات أحزابه ومؤسسـاته السياســية، كمــا تفنــد الوهــام- 7-
الصـــــلحية حـــــول إمكانيـــــة إصـــــلح النظـــــام دون المســـــاس بجـــــوهره، ويحـــــاول مثقفـــــو النظـــــام وتقنوقراطيـــــوه تســـــويق مـــــا يســـــم
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ـ أســاس  ـ… ـ"بــالنموذج القتصــادي المغرنر ـ… بعــدما) أي ملزمــو الحاشــية الملكيــة" (الحشــوية"كمــا يزعمــون، إن " الســتثناء المغرنر
…ــ طبــق

… أصــابتهم يتقيــأون ســمومهم، ويقــدمونها فت
ة التخــم الــنل امتلت بطــونهم بمــا يســبغ عليهــم مــن نعــم ســخية، بــدأوا مــن كــتر

).بتعبتك المغاربة" كروش الحرام("لمن يريد أن يستمع إليهم كما لو أن الواقع يولد من بطونهم النثنة 

ادوري القائم عل النهب من خلل الستيلء عل الموارد العموميـة ل يســتطيع الفلت مــن اكم الرأسمال… الكومتر ورة التل إن ستك
اجع مداخيل الدولة  يبية، هـروب المـوال والرسـاميل إل(تناقضاته الخاصة، فتل الخصخصة، المديونية، تراجـع المـداخيل الصـت

انيـــة القص الضـــخمة، سياســـة التســـلح الباهظـــة التكـــاليف، فـــاتورة الطاقـــة، الفـــوترة ت ـــ المنتجـــة، متك الخـــارج، تزايـــد المصـــاريف غتك
.يعمق أزمة النظام ويؤجج تناقضاته وسيشع بانفجارها) الغذائية، ارتفاع أثمان المواد الولية

ض وجـــود ـــ قـــادر عل الصـــمود، ذلـــك أن انتعاشـــه يفـــتل أمـــا النمـــوذج الســـتهلك… المســـتورد، الـــذي يســـوقه هـــذا النمـــوذج، فهـــو غتك
فئــات اجتماعيــة قــادرة عل النــدماج فيــه، فباســتثناء الفئــات العليــا مــن البورجوازيــة المتوســطة، وأقليــة تتشــكل مــن البورجوازيــة
… يســـحقها النمـــوذج القتصـــادي عل النخـــراط فيـــه، بحكـــم واقـــع الفقـــر

، الـــنل ة، فل قـــدرة للغلبيـــة الســـاحقة مـــن الجمـــاهتك الكـــبتك
ائية، نمــوذج اســتهلك… مســتورد وســوق داخليــة ضــعيفة، وهــو دليــل آخــر عل ترهــات اجع المســتمر للقــدرة الشرــ والهشاشــة والــتل

.النظام ومن يستك عل نهجه

ـــ عـــن عـــدم تـــأثر المغـــرب بالزمـــة العالميـــة، وبعـــد ديماغوجيـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة عـــن بعـــد ادعـــاءات حكومـــة عبـــاس الفاس…
، فمنطــــق السياســــات% 7تحقيــــق نمــــو بمعــــدل  ــــ ت ، ومــــع تشــــكيل حكومــــة نصــــف ملتحيــــة، فقــــد أصــــبحت الحقــــائق تفقــــع العيك

ب منطقـــة الورو، وكـــذا ضـــعف تنافســـية اقتصـــاد الرأســـمالية … تصتـــ
التصـــديرية يصـــل مرحلـــة البـــاب المســـدود، نتيجـــة الزمـــة الـــنل
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ان الداءات واحتياط… المغرب من العملــة الصـعبة وانكمـاش ت ان التجاري ومتك ت التبعية ببلدنا، ول حديث الن إل عن تراجع المتك
ت المغاربة بالخارج . القطاع السياج… وتراجع عائدات المواطنيك

ادوري عل تطـــوير النتاجيـــة وتحويـــل الفـــائض المنتـــج لصـــالح التنميـــة، بـــل يعمـــل بمنطـــق النهـــب ل يقـــوم هـــذا النمـــوذج الكومـــتر

يال… .وتحويل الموارد العمومية وانتشار المضاربات والبحث عن الربــح العال… والشيــــع واقتسام الغنيمة مع الرأسمال المتر

وط إعـــادة ب شرـــ …ـــ صتـــ
يعمـــل نظـــام الرأســـمالية التبعيـــة ببلدنـــا باســـتمرار عل تخفيـــض قيمـــة قـــوة العمـــل المغربيـــة، بمســـاهمته فت

وبذلك يعمل عل توفتك يد عاملة رخيصة تبــاع بــأبخس...) الصحة، التعليم، الولوج ال الخدمات العمومية الساسية (إنتاجها 
ادوري، و تتعــــرض الطبقــــة العاملــــة والفلحــــون الصــــغار لســــتغلل مكثــــف  يــــال… والكومــــتر أجــــور زهيــــدة،(الثمــــان للرأســــمال المتر

ـ… بلدنـا ...). ظروف عمل قرووسـطية، باطرونـا مسـتبدة، المرونـة، الهشاشـة
، 43فت كة تعمـل بـأجور أقـل مـن الحـد الدنـت ألـف شـر

مليــون بــدون 7,4درهــم شــهريا،  600، مليــون مــن المتقاعــدين يحصــلون عل  smigمــن الجــور المصح بهــا أقــل مــن % 37.2
ــــ الفــــاحش لطبقــــة تعيــــش عل الســــتهلك الكمــــال…... تقاعــــد ادوري للتنميــــة، الــــذي يولــــد الغنت هــــذه صــــور عــــن النمــــوذج الكومــــتر

… فقر مدقع وتدهور مستمر لظروف العيش والصحة والعمل
.والبذخ، وأغلبية ساحقة من الجماهتك تعيش فت

ادوري، ومنطق تحويل القيـم وفـوائض القيمـة اكم الرأسمال… الكمتر ورة التل إن منطق النهب والستغلل والتفقتك الذي تولده ستك
يــال… ببلدنــا، يولــدان باســتمرار منطــق المواجهــة والنضــال، ممــا أصــبح يطــرح بإلحــاح تقــدم … يســلكها الرأســمال المتر

المرتفعــة الــنل
ت  … بناء الحزب الثوري الماركس… - الماركسييك

ت فت ت- اللينينييك … للطبقة العاملة والكادحيك
.اللينينت
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ا خدمة النظام الملكا - 4-
ادورية واحدة وحكومتان فا دولة كومبر

ــ ل يمكــن إدراك الوظيفــة السياســية لديموقراطيــة الواجهــة، بــدون ربطهــا بالبنيــة القتصــادية للرأســمالية التابعــة ببلدنــا، إن البنت
ادوري المهيمـن داخـل التشـكيلة الجتماعيـة المغربيـة، وقـد رأينـا الفوقية السياسية تتحدد بشكل جدل… بطبيعـة الرأسـمال الكمــتر
ادوري، الـذي تقــوده الفئــة الملكيـة المهيمنــة داخـل الكتلـة الطبقيـة السـائدة، يقـوم عل النهــب أن منطـق تراكــم الرأســمال الكومـتر

ات البلد(كسمة أساسية  ). الستغلل المكثف للطبقة العاملة والسطو عل ختك

…
اليــة الســائدة، الــنل …ــ اســتعمالت خاطئــة لمفهــوم الريــــع، متــأثرة بالمفــاهيم الليتر

ا مــا تســقط القــوى الصــلحية والتحريفيــة فت كــثتك
وة، إضـافة لتحكـم منطـق فـائض الربــح تعمل عل إخفاء وجود تمركز للملكيـة الصـناعية والعقاريـة، والتوزيــــع غتكــ المتسـاوي للــتر

… تحديد السياسات الجتماعية والقتصادية
.العال… فت

ـــ العمـــال"مـــن هـــذا المنطلـــق، تـــوزع القـــوى الصـــلحية والتحريفيـــة الـــوهم، مـــن خلل طرحهـــا لمطـــالب مثـــل  …
،"دولـــة القـــانون فت

اقـــة، دون قـــدرة حقيقيـــة عل مواجهـــة الطبيعـــة الطبقيـــة"الحـــد مـــن الـــدور القتصـــادي للملـــك"و ـــ ذلـــك مـــن الشـــعارات التر ، وغتك
ادوري، يستطيع اللتفاف عل تلك المطالب، وتغليف مواقفه بشنل المصطلحات والمناورات .لنظام كومتر

…ــ للحتكــار، وغتكــ خــاف
ادوريــة احتكاريــة داخــل الكتلــة الطبقيــة الســائدة، فــذلك بــالمعنت اللينينت تــ نتكلــم عــن وجــود فئــة كومتر حيك

، فعل قاعـــــدة هــــــذا الطــــــرح ل يمكــــــن اعتبــــــار الريــــع يــــــال… يكه الرأســــــمال المتر ادوري وشرــــــ تــــــ الرأســــــمال الكومــــــتر النــــــدماج القــــــائم بيك
ـ تعكــس مصــالح الفئــة ، وهـ… يــال… ، بــل سياســة مندمجــة بمنطــق الرأســمال المتر ـ ـ… ـ المغرنر الحتكــاري خصوصــية للنظــام السياسـ…

يحة الحتكاريــة برمتهــا، أمــا الرشــوة  ــ(المهيمنــة داخــل الكتلــة الطبقيــة الســائدة، ليــس فقــط الملكيــة منهــا، بــل الشرــ أكــتر رشــوة ه…
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ة"اسـتعمال الدولـة لصـالح الفئـة الملكيـة ولصـالح العـائلت  فل يمكـن التصـدي لهـا فقـط بشــعارات مثـل، عـدم الفلت") الكــبتك
… تولدها باستمرار

.من العقاب بالنسبة للجرائم القتصادية، بل بالقضاء عل النظام وبنياته النل

وريان، لضــــبط التناقضــــات الجتماعيــــة ــــ ماتهــــا، يكــــون الســــتبداد والقمــــع صت ت … تطرقنــــا لميكانتك
ــــ ظــــل البنيــــات القتصــــادية، الــــنل …

فت
ــــــ الحــــــاد وبكــــــل أنــــــواعه الماديــــــة واليديولوجيــــــة والسياســــــية والثقافيــــــة، هــــــو ضــــــمانة …

… تتولــــــد عنهــــــا، القمــــــع الطبقل
والطبقيــــــة الــــــنل

يال… ، الرأسمال المتر … اتيحر ادوري للكتلة الطبقية السائدة، وحليفها الستل اكم الرأسمال… الكومتر ورة التل .الستمرارية لستك

ــ ذلــك مــن تجربــة  …
وط انتقــال الســلطة إل الملــك الجديــد، واســتفاد فت … شرــ

، بتــوظيفه1960-1956قبــل وفــاته هيــأ الحســن الثــانت
ـــ"القـــوى الصـــلحية، فتشـــكلت حكومـــة " لوطنيـــة" …

، الـــذي اكتشـــف فيمـــا بعـــد" التوافـــق المخزنت …
برئاســـة عبـــدالرحمان اليوســـقت

ء، و اســـتطاع النظـــام أن" طرطـــور"عنـــدما غـــادر الحكومـــة أنـــه كـــان مجـــرد  ـــ …
ـــ كـــل سر …

… كـــانت تقـــرر فت
وســـط الحاشـــية الملكيـــة، الـــنل

…ــ ظــل الســلم الجتمــاع… الــذي أهــدته إيــاه
اتيجيته الجديــدة، والتخطيــط للمرحلــة الجديــدة، فت يوظــف عامــل الــوقت لعــداد إســتل

، وقراطيـــــات المتعفنـــــة للمركزيـــــات النقابيـــــة الرئيســـــية، وتحـــــت تغطيـــــة للشـــــعارات الصـــــلحية حـــــول النتقـــــال الـــــديموقراط… البتك
هــا، والتحقــت فلــول والشارات القوية، والعهد الجديد، والملك الشاب، والمفهوم الجديد للسلطة، والمقاولت المواطنــة وغتك
المرتــدين والخونــة بالجوقــة المدعمــة للملــك الجديــد، مســوقة أطروحاتهــا المختلفــة، فكافأهــا النظــام بمجموعــة مــن التعيينــات

… لحقــوق(عل رأس مؤسسات جديدة، وظفت لخدمة وتسويق سياسات النظـام 
هيئــة النصــاف والمصــالحة، المجلــس الـوطنت

… حزب سياس…
ت فت ...).النسان، تجميع مجموعة من المرتزقة والنتهازييك
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، وتكتشـــف ت ت والنتهــازييك …ـــ ليســـقط القنــاع، و معـــه كـــل مقــولت الصـــلحييك
ة كشـــف النظــام عـــن وجهـــه الحقيقل ة قصـــتك وبعـــد فـــتل

اير أنهــا شعت بمســار تغيتكــ جلــد النظــام، بعــدما اضــطر إل صــياغة 20الجمــاهتك الخدعــة وأقنعــة النظــام، فمــن نتائــج حركــة  فــتر
.دستوره الجديد والستفتاء عليه، ثم النتخابات وتشكيل حكومة نصف إسلمية

ـــ بتأكيـــد طـــابعه الســـتبدادي، و تهمنـــا هنـــا، …
ـــ نقاشـــات أكاديميـــة عقيمـــة حـــول الدســـتور الجديـــد للنظـــام، ونكتقت …

لـــن نـــدخل هنـــا فت

ــ ــ المجــال السياس… …
ادوري فت … أدخلهــا النظــام الكومــتر

ة مــا بعــد دســتوره. الجــوانب الجديــدة الــنل لــم تكــن هــاته الجــوانب وليــدة فــتل
عنة ممارسـات سياسـية كـانت مفروضـة عل مؤسسـاته، وقبلـت بهـا أحزابـه والقـوى الصـلحية، كمـا ، الذي قام أساسا بشر الختك

.لو أنها من طبيعة المور، فالمهم الن أنه جعل لها صفة دستورية

ا وراء تســــمية : الملحظــــة الول … تختــــنر
إل حكومــــة حقيقيــــة، بعــــدما" مستشــــاري الملــــك"وتتعلــــق بتحويــــل حكومــــة الظــــل الــــنل

…ـــــ اختيـــــار 
عن الدســـــتور الجديـــــد لحقــــه المطلـــــق فت ـــ ، وهكــــذا ضـــــم الملـــــك إل جـــــانب مستشـــــاريه القـــــدام عناص"مستشـــــاريه"شـر

القـــانون والعلقـــة مـــع الحـــزاب(، محمـــد المعتصـــم )القتصـــاد(جديـــدة، لتتشـــكل عناص حكومـــة حقيقيـــة تضـــم كـــل مـــن أزولي
… )وزيـــر الداخليـــة الســـابق(، مصـــطقت الســـاهل )والنقابـــات

، عبـــاس)المكلـــف الســـابق بمراجعـــة الدســـتور(، عبـــد اللطيـــف المنـــونت
ـ الفهــري )منظــر الشــؤون الســلمية(الجــراري  وزيــر عــدل ســابق ورئيــس لجنــة(، عمــر عزيمــان )وزيــر الخارجيــة الســابق(، الفاسـ…
)صـــديق الملـــك ومستشـــار سياس…ـــ و مســـؤول المــن القـــوم…(، فـــؤاد عــال… الهمـــة )وزيـــر الســياحة الســـابق(، ياش الزنـــاك… )الجهويـــة

…(وزليخة الناصي 
.، وطبعا كل جوانب السياسة العسكرية والمنية بيد الملك)العلقة بالمجتمع المدنت
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… يتفـــق عليهـــا الملـــك، و مـــن خصـــائص هـــاته الحكومـــة أنهـــا ل تخضـــع ل للمراقبـــة ول
ـــ كـــل السياســـات الـــنل …

تقـــرر هـــاته الحكومـــة فت
اع، ممـــن يشـــكلون حكومـــة الواجهـــة  … بهـــم صـــناديق القـــتل

…ـــ شـــؤونها مـــن أولئـــك الـــذين تـــأنل
يســـم…(للمحاســـبة، ول أحـــد يتـــدخل فت

لمان أو المؤسسات الخرى") المحكومة"المغاربة هذه الحكومة ب  .أو التر

…
وتقوم حكومة الواجهة بالوظيفة المقررة لها، أي التغطية بالساس عل وجود حكومة أخرى فـوق كـل محاسـبة وكـل تغيتكــ تـأنل

اع، إنهــا حكومــة تقــوم بتــدبتك الشــأن اليــوم…  .، أي الحكومــة الحقيقيــة)بالجملــة(لمــا تقــرره حكومــة ) بــالمفرق(بــه صــناديق القــتل
ان هـــذا التصـــور كمـــا هـــو حـــال ســـابقتها التوافقيـــة  ـــ …(تثبـــت حكومـــة بـــن كتك

إن حكومـــة الواجهـــة ملزمـــة بـــإعلن). حكومـــة اليوســـقت
… تهـــم الملفـــات الســـاخنة 

ـــ أســـعار الوقـــود الـــخ(القـــرارات الـــنل …
ق حكومـــة الواجهـــة وأحزابهـــا)العلن عـــن الزيـــادات فت ، ومـــا أن تحـــتل

… مكانهــا أخــرى عـــتر 
اع"المكونـــة، حــنل تــأنل أو يتــم تغيتكـــ بعــض الــوزراء،% 20، حيـــث ل تتعــدى نســبة المشــاركة "صــناديق القـــتل

، ذلــــــك بهــــــدف تلطيــــــف الجــــــواء و احتــــــواء"ربــــــط المســــــؤولية بالمحاســــــبة"تحــــــت شــــــعار تلــــــوكه الصــــــحافة و القــــــوى المخزنيــــــة 
الحتقانات، و قبل ذلك يكون النظام قد استقطب أحسن أطرها، بعدما يقوم بإغرائها، والنظام هنا خلفا لما كان عليه الوضــع

…(أيــام إدريــس البصي 
ـ عهــد الحســن الثــانت ـ…

ـ) وزيــر الداخليــة الســابق فت ـت يقــوم بانتقــاء واصــطفاء النخــب، عــن طريــق المزاوجــة بيك

ـ…
مات المخزنيـة التقليديـة لســتقطاب النخـب، وذلـك لتجديـد دمـه باسـتمرار، ويلعـب العلم دوره فت ت اع والميكانتك صناديق القتل

برنامـج مصـطقت العلـوي الـذي يخضــع فيـه المرشـحون لمتحـان مـدى إخلصـهم وقـدرتهم عل خدمـة النظـام، ويتـم ذلـك(ذلك 
هم ت وغتك ت متخصصيك ). بحضور أمنييك
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ادوري قـــــــدرته عل التكيـــــــف مـــــــع المســـــــتجدات، بمـــــــا يضـــــــمن اســـــــتمراريته والحفـــــــاظ عل مصـــــــالحه لقـــــــد أتبـــــــث النظـــــــام الكومـــــــتر
… دشنها دخول ملك

اتيجية، و هناك شواهد من التاريــــخ تثبت ذلك، لكن الهم هنا، التأكيد عل مستجدات المرحلة النل الستل
40طبعــا تعمـل هــاته السياسـة كاســتمرار لمــا أسسـه الب عل امتـداد . جديد عل خط السياسة بالمغرب بعـد وفـاة الملــك الب

… سياسـته بمــا أسـماه
تــ الحسـن الثـانت ـ… إحـدى تصيحاته متك

ـ… تاريــــخ المغـرب، فقت
سنة تقريبـا، وهـ… إحـدى السـنوات الكــتر دمويـة فت

اع التقليـــد" ــ حكـــم البلد، و عل رأس المفـــاهيم) l’invention de la tradition("اخـــتل ـ…
ــ إشـــارة لـــدور التقاليـــد المخزنيـــة فت ـ…

فت
ت"السياســية تقــوم  ادوريــة" مؤسســة إمــارة المــؤمنيك عنة دينيــة لوجــود الملــك عل رأس الدولــة الكمتر تاريخيــا كــان كــل. بتأســيس شرــ

يفا للملــك حســب زعمهــم، وكــان الملــك ذكيــا … تشرــ
حاهــا عل الحســن الثــانت مــن علل الفاس…ــ وعبــد الكريــم الخطيــب همــا مــن اقتل

ــ …
، و نعنت ــ … ادوري المغرنر ــ النظــام الكمــتر ت ــ بلــورة ازدواجيــة سياســية تمتك …

ــ أول دســتور لــه، وقــد لعــب هــذا المفهــوم فت …
ــ أدخلهــا فت ت حيك

تــ اتجــاه الدارة والحكومــة، فالملــك فــوق كــل المؤسســات السياســية  لقــد تــم....). دســتور، برلمــان، حكومــة، أحــزاب (بــذلك التمتك
ير القمـــع ات دمويـــة لتـــتر ــ أشـــد الفـــتل ـ…

وضـــع هـــاته المؤسســـة لتقـــف ســـدا منيعـــا ضـــد أي تحـــول ديمـــوقراط… للبلد، واســـتعملت فت
…ـــ بمباركـــة الحـــزاب السياســـية، و ، و قـــد أعـــاد دســـتور الملـــك الجديـــد فرضـــها عل الشـــعب المغرنر …ـــ وســـفك دمـــاء الشـــعب المغرنر

ــ التفاصــيل حــول دور  …
ت"دون الــدخول فت ـ بــالقول هنــا أنهــا تجعــل مــن المغاربــة مجــرد عبيــد يعيشــون عل"إمــارة المــؤمنيك ـ…

، نكتقت
عية الدينيــة ذلــك، باعتبــار أرض المغــرب أرضــا ت الشرــ ر القــوانيك تــ عنــده، وهنـا تــتر أرض ه…ــ أصــل للملــك، ينظــر إليهــم كرعايـا مقيميك

ت ويمثلهـــا هنـــا الســـلطان أو الملـــك ء فيهـــا لـــدار مـــال المســـلميك ـــ …
ـــ إذن، توظـــف للتغطيـــة عل. مفتوحـــة عنـــوة، أي يعـــود كـــل سر فه…

… يتم تأويلها حسب رغبات الدولة المستبدة
.سياسات النهب والسطو ودائما باسم المنفعة العامة، النل
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… المفاهيم تمثله 
… يؤكد النظام عليها دائما، وبــها ابتدأ الملك الجديد حكمه، وه… كمؤسسة، تشكل ركنــا للحكــم"البيعة"ثانت

، النل
ت الوضـــعية، كمـــا تتنـــاقض جوهريـــا مـــع كـــل المســـاطر التعاقديـــة لممارســـة الســـلطة ، تقـــوم بوظيفـــة الحـــد مـــن أثـــر القـــوانيك ـــ …

المخزنت
.حفاظا عل طقوس الخنوع والستعباد

او 
افــا بســلطة، ولكـن بكفــاءة هــدفها تنـوير"الشــورى" تمثلــه ثالث الثـافا … يتــم إعــادة تأويلهــا لصــالح النظــام، فه…ــ ليســت اعتل

، الــنل

.صاحب السلطة بدون مساس بتفوقه المتعال…

ـــــــ خدمـــــــة دكتاتوريـــــــة …
ـــــــ تتكيـــــــف وتتـــــــأقلم مـــــــع المســـــــتجدات، دون فقـــــــدان لجوهرهـــــــا ولـــــــدورها فت …

هـــــــذه الثـــــــوابت للنظـــــــام المخزنت
…ــــ مفهــــوم 

ادوريــــة، و يجــــد النظـــام الن ضــــالته فت الـــذي التقطـــه عــــن طريــــق المؤسســــات الماليــــة الدوليــــة، و هــــذا" الحكامــــة"كومتر
:اللتقاط ليس بريئا، ذلك أن النظام يعتر عن رغبة دفينة تمثل المثل العل للستبداد أي 

الحكم بدون الشعب - 1-

.الحكم بدون سياسة- 2-

ادوري تجربــة  …"لقــد اســتثمر النظــام الكومــتر
، الــذي تولــد عنهــا ليشــن هجومــا ممنهجــا عل" التنــاوب التــوافقل والحبــاط السياس…ــ

:عن طريق " السياسة"

ت أنفسهم - 1- ).الحزاب والمؤسسات السياسية(إفراغ السياسة من معناها، وذلك عن طريق السياسييك
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ملــــف النتهاكــــات الجســــيمة، الرشــــوة، الخــــدمات العموميــــة، المازيغيــــة،(نــــزع الطــــابع السياس…ــــ عــــن قضــــايا سياســــية هامــــة - 2-
...).الحكامة المحلية، محاربة المية، العطالة

تع الطابع السياس… عن ملفات سياسية- 3- .اللتفاف المزدوج عل الحزاب السياسية والدارة العمومية، وذلك بتت

ــ"وضــع - 4- ــ أمــاكن  )le Politique("السياس… …
ــ" ليســت بأمــاكن"فت …

ــ يخقت أي فضــاءات بــدون جــدال ونزاعــات، رفــض السياس…
…ــ مفهــوم

…ــ الحكــم بــدون الشــعب، ويجــد النظــام ضــالته فت
ت للديموقراطيــة، والرغبــة فت …ــ نفــس الــوقت ذلــك الرفــض الــدفيك

…ــ فت
ويفسر

".الحكامة"

… أصــبحت سـاحات- 5-
ة، الوكــالت واللجــن الــنل … بها أسواق الخــتر

خلق أماكن جديدة للسياسة، تعتتر نفسها غتك مسيسة، ونعنت

.جديدة للسلطة تمنح لها المليتك

ب مصــداقية الدارة- 6- حاتهــا وقراراتهــا، مــع صتــ ــ لمقتل ة المحايــدة، وعل الطــابع اللسياس… إبــراز دور التقنــوقراط بتمجيــد الخــتر
، و هــؤلء. العموميــة والحكومــة واعتبارهــا غتكـــ كفــؤة ال… وترتبــط البنيــات التكنوقراطيــة بالقص، ويســود داخلهـــا خطــاب نيوليــبتك

التكنــــوقراط يقــــدمون باعتبــــارهم الكفــــاء القــــادرين عل رفــــع التحــــديات القتصــــادية والجتماعيــــة للبلد، وذلــــك فــــوق المصــــالح
ت به ويعملون تحت ظله .الحزبية وصاعاتها، و يشكل هؤلء التكنوقراط كذلك، الخدام الجدد للقص والمرتبطيك

، الــذي- 7- …
… الذي تقوم عليه السياسة الجديدة، هو الجمعيات أو الوسط الجمعوي أو مــا يســم بــالمجتمع المــدنت

الفاعل الثانت
…ــ ممارســة الســلطة، وذلــك مــن خلل مراقبتهــا والتحكــم فيهــا عــتر التمويــل والمســاعدات والزبونيــة، و ليســت

يقــوم بــدور الرابــط فت
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… تتبجـــح بهـــا هـــاته الجمعيـــات، ســـوى تقنيـــات للســـيطرة، ويقـــوم دورهـــا الساس…ـــ عل تـــدبتك الســـتياءات" التشـــاركية"مزاعـــم 
الـــنل

قيعيــــة لبعــــض المشــــاكل الماديــــة  يـــــة و ضــــبط الحتقانــــان و لجــــم الحتجاجــــات، عــــن طريــــق بعــــض الحلــــول التل المــــاء،(الجماهتك
الكهرباء، محاربة المية، التكوين، تدبتك العطالة، وأحيانـا حــنل قضـايا سياسـية، مـن قبيـل الرشــوة والخـدمات العموميــة وملفـات

…
...).الماضت

و يتــم تفريــــخ المزيــد منهــا كــل ســنة، ويتمثــل) ألــف جمعيــة70توجــد بــالمغرب حــوال… (لقــد تكــاثرت هــاته الجمعيــات بشــكل كــبتك 
يــة، وترســيخ ثقافــة طلـب المســاعدة بـدل ثقافــة النضــال، … إبطال مفعول الطاقة النفجارية للمطـالب الجماهتك

دورها الساس… فت
ام النظـــــام القتصـــــادي ـــــ إطـــــار احـــــتل …

ـــــ أســـــاليبها بـــــالتحرك فت ت ، وتتمتك ـــــ للجمـــــاهتك …
ـــــ بـــــذلك إحـــــدى معيقـــــات تطـــــور الـــــوع… الطبقل وه…

ت القائمة .والسياس… السائد والنضباط للقوانيك

ـت ابط المتبـادل بيك … الحيـاة السياسـية، ويقـوم بـدعمها ماليـا وماديـا، ويقـوم نظـام للــتل
تقوم الجمعيات والتكنوقراط بدعم القص فت

… هذا السياق يتحول المخزن إل حوض لستقطاب النخــب
عنة المتبادلة، وفت الملكية والجمعيات والتقنوقراط عن طريق الشر
ها من كفاءاتها وإلحاقها ببنياته .وتجفيف الحزاب السياسية وغتك

تـــ رغـــم منــاهجهم الكاديميـــة، لـــم تنطــل عليهـــم معزوفـــات ديمقراطيـــة الواجهـــة، ومنهـــم مـــن- 8- ت الغربييك إن العديـــد مــن البــاحثيك
… السلطة"اعتتر أن المر ل يتعلق بديموقراطية بل ليعدو خلقا 

".لتعددية لعلقات السلطة، وعلقات فت

ا - 9- ا فضاءات السلطة، فهناك عمل بطابقيس
ادوري عل ازدواجية فا :تقوم السياسة الحالية للنظام الكومبر
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ى والوليغارشــيات، وهــو فضــاء السياســة  الطــابق العل،- ا-  أو العليــا، حيــث تتمركــز" الممتــازة"ويضــم القص والعــائلت الكــتر
).الفئة الملكية(مصالح الكتلة الطبقية السائدة وفئاتها المهيمنة 

،- ب-  ا
لمــــــان والمؤسســــــات السياســــــية وجــــــزء مــــــن الفئــــــات العليــــــا للبورجوازيــــــة الطــــــابق الثــــــانا و هــــــو مخصــــــص للحــــــزاب والتر

.السياسة المسفهةالمتوسطة، و هذا الطابق هو فضاء سياسة الدرجة الثانية، أي 

ـــــ  ـــــ السياس… ت ـــــ )l’apartheid politique(أمـــــا الجمـــــاهتك الكادحـــــة فعليهـــــا ان تقبـــــل بنظـــــام المتك ت بعـــــدما فـــــرض عليهـــــا نظـــــام المتك

.)l’apartheid social(الجتماع…

، أصــــبح الملــــك و القص مركــــزا لكــــل سياســــة مهمــــا كــــانت طبيعتهــــا أو- 10- ت ت و مســــتوييك انطلقــــا مــــن هــــذه السياســــة مــــن طــــابقيك
. درجتها، سواء تعلق المر بتصف أو حدث أو رأي معتر عنه

ت اللحظة السياسية بالمغرب حاليا، حسب إحدى الكاتبات هو  … تمتنع عن التفكتك بــذاتها، و(إن ما يمتك
تلك الطريقة للتفكتك النل

…ــ صـورة مبســطة
، حيـث فت ت ت و السياســييك تــ و الشـارع و الصـحافييك ت الن عالم العمال و الحركات الجتماعية و المثقفيك هو ما يمتك

ء: للسلطة …
… كل سر

).المصلحة المفكر فيها سياسيا ه… ما يحدده المخزن، فهو المبادر فت

قــال الملــك، فعــل الملــك، أشــار: هكــذا أصــبحت السياســة ذات مركــز واحــد احتكــاري، بــل حصي، و أصــبح الكــل يطبــل و يزمــر 
، كمــــا أصــــبح ـــ ذلــــك مــــن أفعــــال الفتتــــان بشــــخص الملــــك المتعــــال… الملــــك، جلــــس الملــــك، نهــــض الملــــك، تــــرأس الملــــك، إل غتـك

ـــــ" … ادوريـــــة" (الســـــتثناء المغرنر ادوريـــــة واحـــــدة و حكومتـــــان) دكتاتوريـــــة كومتر عبـــــارة عـــــن حكومتـــــان بـــــرأس واحـــــد، أو دولـــــة كومتر
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… جــــاءت بهــــا (و حكومــــة الواجهـــة ) حكومـــة الظــــل ( حكومـــة حقيقيــــة : مخزنيتــــان
اع " الــــنل ، و هكــــذا، وبعــــد مــــا")صــــناديق القــــتل

ادوري" نظــام الجملكيــات:" أبــدعته النظمــة الدكتاتوريــة العربيــة مــن نظــام أطلــق عليــه  ت" أبــدع النظــام الكومــتر دولــة الحكومــتيك
".برأس واحد

-V -ادوري وتناقضاتها اتيجية للنظام الكومبر التحالفات السبل

يالية المريكية ومنطقة شمال إفريقيا  – 1 المبر

…ــ نفــس الــوقت بالســتفادة مــن كــل بلــد
، يســمح فت اتيجية المريكيــة عل تــدبتك المصــالح المريكيــة وفــق إطــار شــمول… تقــوم الســتل

ق الوسط عل حدة، … شمول… يقحم منطقة الشر اتيحر … إطار استل
. مع إدماج الجميع فت

، عل اعتبــار أن المنطقــة تخضــع لتــأثتك المصــالح الوربيــة، لكــن كــانت ة لمنطقــة المغــرب الكــبتك لــم تكــن أمريكــا تــول… أهميــة كــبتك
ات تجـــــدد فيهـــــا اهتمـــــام أمريكـــــا بالمنطقــــة اقتصـــــاديا وسياســـــيا، فهنـــــاك عل القـــــل ثلثــــة مراحـــــل اهتمـــــت فيهـــــا أمريكـــــا هنـــــاك فـــــتل

: وهذه المراحل ه… بالمنطقة بشكل خاص،

. الحرب العالمية الثانية- 

. مرحلة تصفية الستعمار- 

اع حول الصحراء الغربية حنل سنوات الثمانينات-  ت . التت
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، وهما اتيجية المريكية بشكل كبتك : وهناك عاملن أساسيان أعادا مراجعة الستل

.العولمة وانعكاساتها- 

.شتنتر 11أحداث - 

ايـد بالمنطقـة، ليعلنـوا اهتمـامهم بظهـور كيـان ت ون إل اهتمـامهم المتل مع نهاية سنوات التسعينات، بدأ الساسة المريكيــون يشــتك
ـ… الصـحراء الغربيـة، الـذي أجــج الصاع إقليم… يعتمد عل السوق كمحور مركزي،

وعهم ظل يصـطدم بإشـكالية الحـل فت لكن مشر
ت المغرب والجزائر . بيك

يالية المريكيــة حاليـا عل الجـانب القتصــادي، تحــت شـعار إعطـاء أهميـة للتنميـة القتصـادية المســتدامة، ينصب اهتمام المتر
…ــ هـذا الطـار تـدخل مبــادرة 

… تـم إطلقهــا سـنة " إزنشـطات" و فت
ـت و م أ و شـمال إفريقيـا، و الـنل ،1999أو التحــالف القتصـادي بيك

ــ لشــمال إفريقيــا "ســيتم تســميتها لحقــا ب  نامــج القتصــادي المريك… ، و تقــوم أهــدافه المعلنــة عل مــا تســميه بنــوده، تعزيــز"التر
ـت و م أ و البلـدان الثلث لشــمال إفريقيـا  … لصـالح خـدام أمريكـا ( الروابـط بيك

ـ… مجـال التجـارة و) تغتكــ الوضـع بانهيـار نظـام القـذافت
فت

ـت ـ… المنطقـة، وتشـجيع تقليـص الحـواجز الداخليـة بيك
كات المريكية للسـتثمار فت الستثمار، و خصوصا الدفع بأكتر عدد من الشر

ـــ هـــذه البلـــدان، والـــدعوة إل فتـــح الحـــدود ت … تفرمـــل التـــدفق العـــادي للتيـــارات التجاريـــة بيك
دول شـــمال افريقيـــا، تلـــك العوائـــق الـــنل

… تم إغلقها سنة 
.1994المغربية الجزائرية النل
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ق الوسط  … الشر
اكة فت نامج المريك… جزءا مما يسم بالمبادرة الشاملة للشر ، حيث يذكر بأهداف )BMEPI(لقد أصبح هذا التر

… ق العرنر ، الذي ينته… به المر بالتوسع نحو الشر … تدعو إل بناء مغرب كبتك
. أمريكا النل

اتيجية الوروبيــــــــة، وخاصــــــــة الفرنســــــــية، القائمــــــــة عل الدمــــــــاج اتيجية المريكيــــــــة والســــــــتل ـــــــ الســــــــتل ـت وهنــــــــا مكمــــــــن الختلف بيك
، … إطار ما يسم بالتحالف الورومتوسط… السياس…

ـ… إطـار. فت
ـ… الجزائـر خلل التسـعينات، فت

ا بالوضاع فت وقد اهتمت أمريكا كثتك

…ــــ
ــــ المنطقــــة، ممــــا جعــــل العديــــد مــــن الــــدول الوربيــــة و الوليــــات المتحــــدة المريكيــــة تــــرى فت …

ت فت تخوفاتهــــا مــــن صــــعود الســــلمييك
… كان يمثلها أثناء الحرب البــاردة ضـد الشــيوعية حيــث كــان يقـال أن

، بنفس الدرجة النل المغرب سدا منيعا ضد السلم السياس…
، و انعكـاس ذلـك عل أوربـا، وهـذا كـذلك ممـا دفـع إل الحفـاظ ت ـ… أيـدي السـلمييك

التخـوف كــبتك مـن سـقوط المغـرب و الجزائـر فت
… الصحراء بدون حل

. عل الوضع القائم فت

اتيجية المريكية 2 ا السبل
:ـ المغرب فا

ق الوســـط، ـــ ـــ شـــمال إفريقيـــا والشر …
ـــ فت ة أساســـية للتواجـــد المريك… ـــ ت يحتـــل المغـــرب مـــن خلل السياســـة الخارجيـــة المريكيـــة، ركتك

ق الوسط … الشر
. خصوصا بالنسبة للسطول السادس المريك… بالبحر المتوسط، وبما يسم بمسلسل السلم فت

…ــ حــرب الخليــج الول
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة أخــذ المغــرب مــوقعه كحليــف مهــم بالنســبة لمريكــا، مكافــأة لــه عل مســاهمته فت

). من الجنود المغاربة إل السعودية 2000إرسال  (1991سنة 
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… بقمـــع
ــ الحســـن الثـــانت ـت ــ الجزائــــــر،إضافة إل تمتك ـ…

ــ المســـتقر فت … ســـاعدت عل هـــذا الوضـــع الجديـــد، الوضـــع غتـك
ومـــن العوامـــل الـــنل

ت لمريكا ورييك . الحركات السلمية، مما أهله ليكون أحد الوسطاء الصت

ـــــ منســـــوب الصـــــلحات …
ـــــ الزيـــــادة فت …

ـــــ بـــــالمغرب، فتتمثـــــل فت ـــــ زيـــــادة الهتمـــــام المريك… …
… ســـــاهمت فت

أمـــــا العوامـــــل القتصـــــادية الـــــنل
الية  … مـع أهـداف اليـديولوجيا المريكيــة(القتصادية الليتر

ة تلتقل … بـالكونغريس)خصخصة كبتك
… الصـهيونت ، ثــم هنــاك دعـم اللـونر

… لصالح ، نتيجة ما يقوم به النظام المغرنر …  المريك…
ـ… هـذا السـياق تغـض...). التطبيع القتصادي والسياسـ… (الكيان الصهيونت

فت
… يقوم بها النظام لحقوق النسان 

...). السياسات المريكية الطرف عن الخروقات النل

ــ أمريكــا والنظــام، ت ــ ميــدان مــا يســم ب بصــعود جــورج بــوش البــن إل الحكــم تعــزز التعــاون القتصــادي والعســكري بيك …
خاصــة فت

،"محاربــــة الرهــــاب" ـــ ـ… ـــ العــــالم العرنر ـ…
كمكافــــأة لــــه عل ، وقــــامت الدعايــــة المريكيــــة بتقــــديم المغــــرب كنمــــوذج للديموقراطيــــة فت

… ميدان التعذيب والعتقال والمعلومات
ادوري فت … قدمها النظام الكومتر

. الخدمات النل

يال… المريك… بشمال إفريقيا عل الجوانب العسكرية و القتصادية و المدنيــة، وتظهــر الوثــائق و و عموما، ينصب الهتمام المتر
الدراســــات و البحــــاث و التصيحات و النــــدوات الصــــحفية، أن امريكــــا مــــن خلل تحالفهــــا مــــع دول المنطقــــة تعمــــل عل تشيــــع

ــ المنـــاطق لصـــالح" الصـــلحات البنيويـــة " ـت ــ كـــل بلـــد لصـــالح القطـــاع الخـــاص، مـــع العمـــل عل رفـــع الحـــواجز عل الحـــدود بيك ـ…
فت

…ــ هــذا الســياق أيضــا
…ــ الجزائــر و ليبيــا، و فت

ول و الغــاز الطــبيع… فت ايــد بــالبتل ت …ــ هــذا الســياق هنــاك اهتمــام متل
التجــارة و الســتثمار، و فت

… الصحراء الغربية
. أصبحت أمريكا تضغط لصالح حل فت
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:ـ المغرب   أمريكا و اتفاقية التبادل الحر 3

اتيجيات مندمجة فيما بينها و ه… اتيجية لمريكا نحو المغرب ثلث استل :تحكم النظرة الستل

اتيجية شــمولية، و تحمــل اســم - 1- ق الوســط الكــبتك"اســتل ق الوســط العربيــة والمغاربيــة، ،"الشرــ ـ و تضــم إل جــانب دول الشـر
.إشائيل") + "باكستان – أفغانستان – إيران – تركيا ( الدول السلمية 

اتيجية إقليمية و تحمل اسم - 2- نامج القتصادي المريك… لشــمال إفريقيــا" استل ليبيـا( تـونس + الجزائــر + المغـرب (تضـم " التر
) ).مع الوضع الجديد 

اتيجية محلية - 3- . تمثلها اتفاقية التبادل الحر) خاصة بالمغرب(استل

… تـــم التوقيـــع عليهــا تحـــت اســـم  وســـنتناول هنـــا،
ة المتعلقـــة بـــالمغرب، والـــنل اتيجية الختكـــ ، وتظهــر"اتفاقيـــة التبـــادل الحــر"الســـتل

هذه التفاقية أن الهدف المركــزي للسياســة الخارجيـة بـالمغرب، هـ… إيجـاد حليـف قـوي قــادر عل رفــع مجموعـة مـن التحـديات
. إنعاش النمو القتصادي وإنعاش الصلحات الديموقراطية مكافحة الرهاب،: العالمية

… و تــدور عناص التفاقيــة عل عــدة محــاور تــؤطر النظــرة المريكيــة للمغــرب، 
مــن خلل اطلع كــبتك عل أوضــاعه الداخليــة، الــنل

، إعلم (تمدها به مصادر متعددة للمعلومة  …
و ليس ذلك بغريب، ما دام...) أجهزة استخباراتية، أحزاب سياسية، مجتمع مدنت

ـــــ و عمـــــودي، يســـــمح لمريكـــــا مـــــن خلل الـــــدور الجديـــــد لســـــفارتها، و ســـــفرائها …
اق أفقل ـــــ ببلدنـــــا يقـــــوم عل اخـــــتل الحضـــــور المريك…
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…
هـا، بالضـافة إل التمــويلت السـخية، الـنل … و غتك

… تبنتــ لسـتقبال ممثلـ… الحـزاب و المجتمـع المـدنت
، و المراكز الـنل ت المتخصصيك

ة، دون العتماد عل أجهزة الدولة و أحزابها المغشوشة و الممخزنة فقط . تسمح لمريكا بالوصول إل مصادر المعلومة مباشر

… بالمغرب، عل الحديث دائما عن ما يسم بالستقرار، ســواء السياس…ــ أو يقوم الهتمام المريك… كما هو الحال بالنسبة للورنر
، و إل الفئات الجتماعية، مــن منظـور فئــات ذات وضــع خطتكــ  خطتكــ(القتصادي، و عل قاعدة ذلك، ينظر للوضع الجتماع…

، و ل يخرج عن ذلك المنظـور السياسـ… نفسـه المرتبـط بالجتمـاع… و القتصـادي، و لـذلك تقـوم أمريكــا و)عل المصالح القائمة
المؤسســــات الدوليــــة للرأســــمالية العالميــــة، بــــإملء مــــا يجــــب فعلــــه أو تركــــه، ضــــاربة كــــل مفهــــوم للســـــيادة، الــــذي يــــدعيه النظــــام

ادوري مثــل  ادوري، ول تعــدو مشــاريــــع النظــام الكومــتر ية (  N D Hالكومــتر ـ أن تكــون إل أجوبــة) المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشـر
عل هــذه الملءات مــن تلميــذ يحــاول أن يكــون نجيبــا، وتراهــن أمريكــا عل النظــام الحــال… لتطــبيق إملءاتهــا و مشــاريعها، و بعــد

ادوري كـ… يعمـل عل تطبيقهـا و عل أحسـن وجـه، تشخيص للوضاع و ترتيبها، حاتها ووصفاتها للنظام الكومـتر تقدم أمريكا مقتل
ط عليه تطبيق ثلثة محاور، و ه…  : حيث تشتل

ورية-  .إقامة البنيات التحتية الصت

.ا لعمل عل استقرار السياسة الماكرواقتصادية- 

.انفتاح النظام السياس…- 

: لكن هناك ثلثة معيقات تؤدي إل نفور و تهميش السكان، خاصة الشباب، و من هنا الدعوة إل تحقيق ثلث محاور* 
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.الولوج إل التعليم- 

.البطالة- 

… إمكانية المشاركة السياسية- 
.نقص فت

ــــ نفــــس الســــياق*  …
… تولــــد الشــــك و اللمبــــالة و الغضــــب ضــــد الحكومــــة، و فت

، الــــنل ــــ اللمســــاواة القتصــــادية و التهميــــش السياس…
… كشــــفت أن)الوكالــــة مـــن أجــــل التنميــــة الدوليــــة للوليــــات المتحــــدة المريكيــــة (  usaidالمــــذكور أعله جــــاءت تصيحات 

، الــــنل
ت التجارية يفرمل النمو القتصادي .ضعف النتاجية الزراعية و ثقل القوانيك

ت المتعلقـة بالملكيـة الخاصـة  هـا(إضافة إل مـا جـاء بـه البنـك الـدول… حــول القـوانيك كات، و)الرض و غتك ، و البيئـة المحيطـة بالشـر
… تــــدعو إل الهتمــــام بهــــا

المغــــرب"و تظهــــر هــــذه الهتمامــــات مــــدى مــــا يطبــــخ للفلحــــة بــــالمغرب عــــتر مــــا يســــم بمخطــــط . الــــنل
ـ ة، و ،"الخصـت كات متعــددة الســتيطان، و حيــث يتــم الســتعداد للقضــاء عل الملكيــات الصـــغتك ـ ـ إل الشـر ـ…

حيــث تســليم الراضت
ت و الصغار ت المتوسطيك ت من الفلحيك ة و تهجتك الملكيك .بلتل

اتيجية المريكيـــة، إل مـــا تســـميه بالصـــلحات ، فتـــدعو هـــذه المؤسســـات، بارتبـــاط وثيـــق مـــع الســـتل أمـــا عل المســـتوى السياس…ـــ
ورية بالمغرب، بعد تشخيصها لمجموعة من الوضاع  …ــ انتخابــات ( السياسية الصت

، ضــعف الحــزاب2007ضـعف المشـاركة فت
ــــــ للشــــــباب  لمانيــــــة،...) السياســــــية ، النفــــــور السياس… ،  و خاصــــــة المســــــألة التر …

اللــــــذان يســــــتدعيان إصــــــلحات و النظــــــام القضــــــانا
المبـــادرة الوطنيـــة للتنميـــة"مؤسســـاتية، حـــنل يســـهل محاربـــة الرشـــوة، و هـــو مـــا عـــتر النظـــام عل اســـتعداده لتحقيقـــه، كمـــا تمثـــل 
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ية … تمثــل أهــدافها "البشرــ
… ســبق( ، التعــبتك الكــتر وضــوحا للســتجابة لهــذه المطــالب، مــن خلل مجموعــة مــن المحــاور، الــنل

الــنل
....) ذكرها، كتعزيز الديموقراطية، الحكامة الجيدة، دعم النشطة المدرة للدخل 

ـــ الشــــباب عنص و مــــن اللفـــــت للنظــــر، ـ…
… تـــــرى فت

اتيجية المريكيـــــة، الــــنل ايـــــد بالشــــباب المغاربــــة مــــن طــــرف الســــتل ت الهتمــــام المتل
…ــ المشـاركة السياســية، و هكــذا بالنســبة لمريكــا،

…ــ البطالـة و النقــص فت
، نظـرا لتفسر … تشــكل اللاســتقرار الــداخل…

فهــاته الفئــات الــنل
: خطرا لبد من توفتك فرص اقتصادية و سياسية و تربوية لها، و لذلك ترى و م أ الحلول البديلة التالية

عية عــــــن التقليــــــص مــــــن نفــــــور الشــــــباب مــــــن السياســــــة ومــــــن التهميــــــش،-  ، و نــــــزع الشرــــــ بالعتمــــــاد عل تــــــوفتك التعليــــــم الساس…ــــــ
بية و التكوين(و تطوير اليد العاملة  إيديولوجية الرهاب، ). ل تختلف هذه المطالب عن الجوهر الساس… لميثاق التل

… النمو القتصادي،- 
تطــوير إنتاجيــة القطـاع(بسن سياسة ملئمة للعمال و التجارة و الســتثمار  التقليص من الفقر و الزيادة فت

ت عل النتاجية ،)الخاص كتك ء بالنسبة للقطاع الزراع… بالتل …
.و نفس السر

… و نظــام- 
ت فعاليــة الحكامــة الديموقراطيــة، عــتر تطــوير الحكامــة المحليــة و المشــاركة المواطنــة و إصــلح النظــام القضــانا تحســيك

.الحزاب

، تتعهــد، بــل و تعمــل و م أ عل مــا تســميه بتعزيــز المجتمــع ــ هــذا الســياق، و عــتر نظــرة تهــدف إل التــدخل الشــامل و المباشرــ …
و فت

، و الحـزاب السياسـية، و الجماعـات المحليـة، …
و إنعـاش اللمركزيــة، و تـدع… اهتمامهـا أكـتر بالشــباب و النسـاء والفقـراء، و المـدنت
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ـ… هـذا السـياق، تعمـل عل تشــجيع
، و فت ت النضال ضد الرشوة، و إطلق الصلحات القضائية و القانونية لضمان حكم المواطنيك

…(المنافسة السياسية 
) . الحزاب السياسية و المجتمع المدنت

ادوري، دعمـــا و اســـتقرارا ـــ خطـــوطه العريضـــة، هـــو تعزيـــز المـــن و الســـتقرار للنظـــام الكومـــتر …
ــ فت وع المريكـ… ــ ــ المشـر ـت و أهـــم مـــا يمتك

ادوري عل تــــوفتك … للنظــــام الكومــــتر اتيحر للمصــــالح المريكيــــة بــــالبلد، و مــــن أجــــل ذلــــك يقــــوم هــــدف أمريكــــا، أي الحليــــف الســــتل
وط و المكانيات، لتعزيـز المـن و السـتقرار، اسـتعدادا للتحـديات، وطنيـا، إقليميـا و دوليـا، و يحقـق هـذا الهـدف عـن طريـق الشر
، وعل قاعـــدة ذلـــك، تكـــون أولويـــة الولويـــات …ـــ

إصـــلحات خاصـــة و دعـــم التحـــديث المســـتمر للقـــوات العســـكرية و القطـــاع المنت
كا،  … هذا السياق، هناك عمل خاص مع الشـباب، باعتبـاره عنص تشـويش، مـن خلل" محاربة الرهاب"عند أمتك

، و فت كما تدع…
… النشاط القتصادي و السياس… 

، خاصة الشباب و الفقراء فت ت .تطوير المشاركة الكاملة للمواطنيك

ياليـة المريكيــة أنهـا تعمـل عليهـا، … تعلـن المتر
لقد بسطنا هنا، مجموعـة مـن المحـاور السياسـية و القتصـادية و الجتماعيـة، الـنل

ويــــج لهـا، باعتبــاره همـزة وصـل و ادوري، و يقوم النظام بتطبيقهـا، و التل … حقيقة المر ه… إملءات تمليها عل النظام الكومتر
و فت

يالية المريكية تجاه المغــرب كــل أشــكال … المطالب المتر
ادورية، و بطبيعة الحال، نجد فت يالوكومتر قناة انتقال ضمن البنية المتر

… يتغــــذى منهــــا 
…ــــ مجــــال السياســــية و" المشــــهد السياس…ــــ"الصلصــــات و المكونــــات، الــــنل

ت فت ، الــــذي يقــــدمها كفتــــح مــــبيك ــــ و العلم…
… هذا المجال بأنها تاريخية، و الملفــت للنظـر أن بعـض الفئـات المناضــلة تسـقط

اتيجية، و تنعت الخطابات فت القتصاد و الستل
ـــ نقـــدي لمـــا تـــدعيه، و ليـــس المجـــال هنـــا ـــ معارضـــة جذريـــة للنظـــام دون وع… …

ضـــحية لهـــذا التضـــليل، و تعتـــتر نفســـها منخرطـــة فت
ياليــة حــول مــا تســميه ب  و الهتمــام بالشــباب و العطالــة و الفقــر و محاربــة الريــــع و" التنميــة المســتدامة"لمناقشــة ترهــات المتر
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… القول بأنها ه… راعية كل هذا و ذاك، و مـن أجلــه تلعــب دور 
و تقــوم بإشـعال" الـدرك… العـالم…"الرشوة و محارة الرهاب، و يكقت

هــا، و كــل هــذا و ذاك باســم الحريــة و الديموقراطيــة و حقــوق النســان الحــروب، و الســتيلء عل مــوارد الشــعوب و نهبهــا و تفقتك
… أصبحت مهزلة بكل المقاييس 

.عل الطريقة المريكية، النل

اتيجية العسكرية المريكية - 4 ا السبل
:المغرب فا

ة  ياليــة المريكيــة عل علقــات مباشرــ ادوري و المتر تــ النظــام الكومــتر … العســكري بيك اتيحر قواعــد عســكرية،(يقــوم التحــالف الســتل
ـ…...)تسهيلت عسكرية، خدمات، استخبارات، و تجارة أسلحة

، وفت ة، عـن طريـق خدمـة أهـداف الحلـف الطلسـ… ، و غتك مباشر
، فإن مجمل إنفاقه العسكري لسنة  مليــار دولر، أي مــا 1335قد بلغ  2007هذا السياق، و لعطاء فكرة عن الحلف الطلس…

مـــــن نفقـــــات التســـــلح العالميـــــة، و يمـــــد الحلـــــف شـــــبكته العنكبوتيـــــة عل العـــــالم، و ذلـــــك بهـــــدف حمايـــــة المصـــــالح %70يمثـــــل 
كات متعــددة الســتيطان يالية عل حساب الشعوب، و السلم و البيئة، و المقصود من ذلك، فرض تحكم الشرــ الرأسمالية المتر

اتيجية  ية عل السواق، و قوى العمل الرخيصة و المواد الولية الستل ت ول، غاز طبيع… : المريكية و اللمانية و النجلتك ...بتل

ا للمغرب+  اتيجر الموقع السبل

… للمغـــرب، اتيحر وري الشـــارة إل الموقـــع الســـتل ـــ ة مـــن الصت ــ فـــتل ـ…
ــ بـــالمغرب فت و ليـــس الهـــدف هنـــا الوقـــوف عنـــد الوجـــود المريكـ…

… القنيطرة و مناطق أخرى ( الستينات و السبعينات 
، بقــدر مـا...)التعاون العســكري + الوجود العسكري عتر قواعد عسكرية فت

ة  ين سنة الختك … العشر
: يهمنا هذا التواجد فت
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:و سياسة الحلف الطلسا الجديدة" الحوار المتوسطا- "

ــ ســـنة  ضـــمن إطـــار تعـــاون بلـــدان جنـــوب البحـــر البيـــض" الحـــوار المتوســـط…" مـــا ســـم… ب  1994لقـــد أطلـــق الحلـــف الطلسـ…
، حيـث سيصـبح المغـرب ضـمن العضـاء الخمــس الوائـل إل جـانب مص،"إشائيل"، موريطانيـا و- المتوسط  الحلف الطلس…

 . 2000و الجزائر سنة  1995تونس، و انضمت الردن سنة 

…ــ هــذا 
كة، و دورات تكــوين ينظمهــا الحلــف لضــباط تلــك البلــدان، و" الحــوار المتوســط…"ويقصت بتنظيــم منــاورات عســكرية مشــتل

…ـــ برامجــه، مســـتعمل قــواته المســلحة 
ـ كوســـوفو و البوســـنة 2002عمــل الجنــود المغاربــة ســنة (يشــارك بنشــاط فت ـ…

إضــافة إل) فت
المخصصة لرصد و مراقبة الملحة بالبحر active endeavourتقديم المساعدة للعملية البحرية للحلف الطلس… المسماة 

المتوســط، و ردع النشــطة البحريــة بــه، و يشــارك فيــه المغــرب بعــدما وقــع ســفتك المغــرب ببلجيكــا عل النصــوص الرســمية لتلــك
… محمد برادة لوزي و قائد jaap de hoop schefferالمساهمة مع  ال المغرنر ، بينما وقع المتك ت العام للحلف الطلس… الميك

… المهام البحرية ضد الرهاب  active endeavourعملية 
). رسو البواخر والفرقطات (اتفاقا يدقق مساهمة المغرب فت

، سيســاعد-  …ــ … العــالم العرنر
إعلن مسؤول… الحلف الطلس… أنهم سيقيمون مركز معلومات و توثيق بالمغرب فريدا من نوعه فت

… مجال المن
… تريد بلدان المنطقة القيام بها مع الحلف الطلس… فت

… نظرهم عل اتخاذ القرار فيما يخص النشطة النل
. فت

… إطار الحوار المتوسط… 2009أكتوبر  23يوم - 
… مضمار محاربة الرهاب فت

.قرر الحلف الطلس… و المغرب توسيع التعاون فت
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ـــ -  …
… عـــددا مـــن كبـــار مســـؤول… 2010ينـــاير  25فت

ـــ بزيـــارة للمغـــرب، حيـــث ســـيلتقل ـــ العـــام المنتـــدب للحلـــف الطلس… ت يقـــوم الميك
… المفتــش

ال بنـانت قاوي و الجتتــ ت الحلف الطلس… و المغرب، كما التقل وزير الداخلية الطيــب الشرــ ت بالتعاون بيك الحكومة المكلفيك
تــــ للحــــزاب السياســــية العــــام للقــــوات المســــلحة الملكيــــة، ت المنتميك لمــــانييك و الكــــاتب العــــام لــــوزارة الخارجيــــة، و عــــدد مــــن أبــــرز التر

.الرئيسية

ــ ينـــاير -  ـ…
ــ و المغـــرب نـــدوة حـــول  2010فت اتيجية الجديـــد"نظـــم الحلـــف الطلسـ… ، حيـــث"الحـــوار المتوســـط… و مفهـــوم الســـتل

ـت العـام المنتـدب للحلـف الطلس…ــ بمــا سـماه  ـت الحلـف و المغـرب"سيشــيد الميك ، و أشـار إل أن"المسـتوى الممتـاز للعلقــات بيك
ت بلغا  ـ… مجـال التشـاور السياسـ… و التعـاون العملـ…"الطرفيك

… جدا فت ، و يتعلـق المـر حسـب قـوله، بـالتكوين"مستوى تعاون إيجانر
… ألمانيا، و بمحاربة الرهاب و تدبتك الزمات

… روما، أوبتك أمرغو فت
… معهد الدفاع التابع للحلف الطلس… فت

.فت

ياليـة المريكيـة و حلفهـا ادوري و المتر ـت النظـام الكومـتر … تعرفهـا العلقــات بيك
تشهد كل هذه التحركات عل النشـطة المكثفـة الـنل

… و الرتبــاط
، نظرا للموقع الجغرافت … محاربة ما يسم بالرهاب العالم…

يكا ل غنت عنه فت ، بل إن أمريكا تعتتر المغرب شر الطلس…
… هذه المنطقة

.بالمنطقة العربية، مما يؤهله لن يكون طرفا مهما للسياسة المريكية فت

كة مثـــال  ــ"منـــاورات : لـــذلك ل تخلـــو الجنـــدة المريكيـــة مـــن منـــاورات عســـكرية مشـــتل ـ…
… ابتـــدأت نهايـــة ســـنة"الســـد الفريقل

، الـــنل
… تجـــرى ســـنويا، و وقـــد جــــرت ســـنة  1990

ــ بنجريــــر، و الــــنل ـ…
( 2010فت ــ منـــاطق طنطـــان و أكـــادير وتـــارودانت و) شـــهر يونيــــو   ـ…

فت
… كــانت مصــحوبة ببعثــة إنســانية  2007القنيطــرة، وجــرت منــاورات 

ــ طنطــان الــنل …
ت فت ، آخرهــا كــان ســنة"لصــالح الســكان"للمــاريتت
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، صـــاحبتها مجموعـــة مـــن الحـــوادث أثـــارت غضـــب الســـكان، والهـــدف المعلـــن هـــو التـــدرب عل محاربـــة الرهـــاب، و كـــان 2012
ت لدى السكان تحت غطاء محاربة الرهاب  ت صورة الجنود المريكييك . المر مرفوقا بتحسيك

اتيجية  لمريكـــــا عـــــدد مـــــن التفاقيـــــات السياســـــية و(تعـــــزز أمريكـــــا وجودهـــــا بإفريقيـــــا، و عيـــــا منهـــــا بتبعيتهـــــا للمـــــواد الوليـــــة الســـــتل
).العسكرية مع عدد من بلدان إفريقيا المنتجة للنفط

… تحــاك ضــد
…ــ المخططــات المريكيــة، الــنل

ومــن مظــاهر التــأثتك المريك…ــ المتواجــد ببلدنــا، نجــد المســاهمات المتعــددة للمغــرب فت
،: إل جـــانب دول إفريقيـــة  2004مـــارس  24و  23الشـــعوب، مثـــال عل ذلـــك حضـــوره يـــوم…  تـــونس، الجزائـــر، موريطانيـــا، مـــال…

ـ ـ…
…ـــ شــتوتغارت بألمانيــا، حـــول التعــاون العســـكري فت

تشــاد، النيجــر، الســينغال، لول مــرة لجتمــاع شي بمقـــر القيــادة المريكيـــة فت
… منطقة الساحل 

… خليج غينيا ( محاربة الرهاب فت
… فت

ت المنطقة المغاربية و المناطق النفطية للشمال و تلك النل إضافة إل) بيك
african contingency operations" ( أكوتـــا"إعلن إدارة بـــوش البـــن عـــن تنظيـــم مبـــادرة الـــرد عل الزمـــات الفريقيـــة إل 

training assistance (و مهمتهـــا بعـــد التمـــويه بالمســـاعدة النســـانية و حفـــظ الســـلم، التـــدريب الهجـــوم… لوحـــدات المشـــاة ،
ة عل نمط القوات الخاصة، و كذلك عل المحيط المعادي، وبالضــافة إل  بلــدا 44يشــارك " أكوتــا"النظامية، ووحدات صغتك

ـــ برنامـــج خـــاص بالضـــباط، و اســـمه  …
ـــ المجـــالت العســـكرية"إفريقيـــا فت …

نامـــج الـــدول… للتكـــوين فت  :2002، و تخـــرج منـــه ســـنة "التر
اق شموليا  1500 : ضابط ، و تتعدد اهتمامات أمريكا بإفريقيا، بحيث يصبح الختل

ــــ ســــنة  …
اتيجية، و هــــو فــــرع للجامعــــة الوطنيــــة للــــدفاع التابعــــة 1999فت ــــ للدراســــات الســــتل …

قــــامت و م أ بتأســــيس المركــــز الفريقل
: للبانتاغون،بالهداف التالية 
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.إعطاء تعليم للطر العسكرية رفيعة المستوى - 1

ت و رؤساء المقاولت - 2 ت و الجمعوييك ت السياسييك ت من قبيل المسؤوليك . إعطاء تعليم رفيع المستوى للقادة المدنييك

ــ عــن الكلم، القــرار الــذي أعلــن عنــه جــورش بــوش البــن ســنة  …
، بإحــداث مركــز القيــادة العســكرية المريكيــة بإفريقيــا2007و غنت

ـ… الواقــع هـ… مكـان للقيـادة بضمان المن و السـتقرار، ، بغاية مزعومة، و ه… دعم قادة البلدان الفريقية،"أفريكوم"المسم 
و فت

،( الوروبية و للقيادة الوسط  …
ق الوسط و آسيا الوسط  مص، القرن الفريقل .و لقيادة المحيط الهادئ) الشر

ــ هــذا الســياق كــتر الحــديث عــن اســتقبال المغــرب لمقــر القيــادة العســكرية المريكيــة بإفريقيــا، …
تــ و فت … يــدور التنــافس عليهــا بيك

الــنل
ت إفريقيا و الوليات المتحدة المريكية .المغرب و الجزائر، و ستصبح نقطة المرور الملزمة للعلقة بيك

ت  … محورين أساسييك
… إفريقيا فت

اتيجية المريكية فت : عموما يمكن إيجاز الستل

اتيجية ها من المواد الستل .ـ التعطش اللمحدود لموارد الطاقة و غتك

ت العسكري لطرق التصال، لسيما ضمان وصول المواد الولية لو م أ  .ـ التأميك

ـــــ إفريقيـــــا أول عـــــتر تواجـــــد عســـــكري،  إن خدمـــــة المصـــــالح القتصـــــادية و السياســـــية يمـــــر …
و هـــــذا دور قيـــــادة القـــــوات المريكيـــــة فت

ألـف جنـدي، و تكثـف أنشـطتها باسـتمرار، حيـث تتـم العديـد مـن المنـاورات 30، و يبلغ عدد القوات المريكيـة حاليـا "أفريكوم"
.العسكرية من الرباط إل نجامينا و الجزائر و نواكشوط وباماكو و أوغادوغو
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اتيجية الوروبية- 5 المغرب و أهداف السبل

اكة ســنة  …ــ اتفــاق الشرــ تــ التطــبيق ســنة 1996وقــع المغــرب مــع التحــاد الورونر ، و ينتم…ــ هــذا التفــاق 2000، الــذي ســيدخل حتك
…ــ سياســيا، اقتصــاديا، اجتماعيــا، ثقافيــا،"1995مســار برشــلونة "إل إطــار أوســع، و هــو  ، كإطــار عــام للعلقــة مــع التحــاد الورونر

.أمنيا، و تطوير السياسات الجتماعية

… مع المغرب تحقيق الهداف المعلنة التالية اكة للتحاد الورنر اتيجية الشر : و تستهدف استل

.العصنة القتصادية - 

 - …
.الدعم المؤسسانل

.الحكامة الجيدة و حقوق النسان - 

.حماية البيئة- 

… يستفيدان من ذلك : ملحظة ( 
) الدولة و المجتمع المدنت

ة   .2013-2007هذه الهداف مرتبطة بفتل

ة و تكاملية  ت ة، اتبعت سياسة عامة تعتمد ثلث عمليات متمتك ادورية أنه خلل السنوات الختك : و تدع… الدولة الكومتر
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ـت - 1- كائها الوروبييك … نحو نظام ديمـوقراط… و دولـة الحـق و القـانون، شـبيه بشـر ، إعطـاء المغـرب)فشـل تـام ( اتباع تطور تدريحر
… الديموقراطية

يك فت !! ؟؟ وضعية البلد الشر

، انظــر الحصــيلة القتصــادية لعشرــ ســنوات)فشــل تــام ( تحقيــق نمــو قــار و قــوي قــادر عل خلــق مناصــب شــغل كمــا و كيفــا - 2-
.للحكم

، و مسـاعدة الشـخاص الكــتر فقـرا،- 3-  و مـن هنــا الحاجـة تعزيز التماسك الجتماع… و الحد من الفقـر و مـن العجـز الجتمـاع…
، و سياســـــــــات ت المردوديـــــــــة الماكرواقتصـــــــــادية، و التشيــــع بالصـــــــــلحات المؤسســـــــــاتية، و عصنة القطـــــــــاع الصـــــــــناع… إل تحســـــــــيك

… كل المجالت) ( فشل تام ((اجتماعية فعالة و عادلة 
… يحتلها المغرب فت

) .انظر المراتب النل

ا : خلصة 
فشل ثلنث

ا يوليوز :( المغرب و برنامج ميدا 
 )1996تم تبنيه فا

اكة الورومتوســـطية، ـــ بيـــة، و هـــو الداة الماليـــة للشر و يمـــس كـــل القطاعـــات الساســـية، مثـــل الماليـــة، المـــاء، النقـــل، الصـــحة، التل
.الوظيفة العمومية، الجمارك، البيئة، العدالة

انيات المتعلقة بميدا  ت .مليون أورو  400مليار و  3 : 1999 -1995بالنسبة لسنوات : بالنسبة للمواد المخصصة للمتك

.مليون أورو  400مليار و  5 : 2006- 2000و بالنسبة لسنوات 
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امات تمثل مليار و  ت ة  472لقد أصبح المغرب أهم مستفيد من برنامج ميدا بالتل و منهـا 2006-1995مليـون دولر بالنسـبة لفــتل
… تمــت الشــارة ) 2006- 2000 ( 2ميــدا : مليــون دولر  812و ) 99-95 ( 1ميــدا : مليــون دولر 660

لتمويــل القطاعــات الــنل
. إليها سابقا

طبعــا تختلــف مصــالح الــدول الوروبيــة الداعمــة للتفــاق حســب مواقعهــا بــالمغرب، وحســب اهتماماتهــا و طبيعــة اقتصــادها، و

، و تمثل الولويــات القطاعيـة بالنســبة لهـا مـا يل…ــ يك و المانح الرئيس… ، تطـوير القطـاع: تمثل فرنسا الشر عصنة القطـاع العمــوم…
، التنمية الجتماعية و البنيات التحتية …

.الخاص، التكوين المهنت

يالية و تناقضاتها البينية  6 اتيجيات المبر ـ السبل

اتجيتان  : تتنازع الدول المغاربية اسبل

:ـ الول أوروبية 

، و يعتـــتر الوروبيـــون المنطقـــة عمومـــا))ليبيـــا ( فرنســـا أساســـا و إيطاليـــا ثانويـــا (و تعتمـــد هـــذه المنطقـــة كمنطلـــق لتوســـيع نفوذهـــا 
… الستعماري

.امتدادا جغرافيا، بالضافة إل المتداد التاريحت

… سلم القوى الدولية خاصة فرنسا- 
.هناك تخوف من احتمال فقدان مركزها فت

… المنطقة، نتيجة الزحف المريك… و دخول خط المنافسة عل المنطقة- 
اتيجية فت .تأثر مصالحها الستل

ق الوسط و شمال إفريقيا -  … الشر
… و البلدان المتوسطية فت ت التحاد الورنر اكة بيك ):الفرو أسيوية( إقامة شر
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.محاربة الحركات السياسية المعارضة للمصالح الوربية لجعل المنطقة منطقة سلم و استقرار: سياسية و أمنية -  

. إقامة منطقة تجارة حرة: اقتصادية – مالية - 

… إدارة شؤون البلد: اجتماعية – ثقافية - 
اكه فت … و إشر

.الدفع بالمجتمع المدنت

ياليـــــة : ( هنـــــاك تحــــولت ســـــتؤثر عل مســـــتقبل إطـــــار برشـــــلونة  )الوروبيــــة فيمـــــا بينهــــا و الوروبيـــــة المريكيـــــة : تناقضـــــات المتر
، تراجــع عمليـة السـلم 2001شـتنتر  11الصعود المريك… كقوة عسكرية و اقتصادية مهيمنة بعـد الحـرب البـاردة و خاصـة بعـد 

اتيجية مســـار برشـــلونة الــذي يطعتـــ عليـــه ، بمـــا هـــو تهديــد لســـتل ت كاء المتوســطييك تـــ الشرـــ ق الوســـط و ارتفـــاع حـــدة التـــوتر بيك بالشرـــ

.الشق القتصادي عل حساب السياس…

اح مــــا يســــم بالتحــــاد مــــن أجــــل المتوســــط  ـــ رميــــم ( و للخــــروج مــــن الزمــــة، جــــاء اقـــــتل ترجــــع أول) سياســــة إحيــــاء العظــــام و هـ…
اير  7( إرهاصاته للحملة النتخابية لساركوزي  حيث تحدث عــن عزمـه وضــع منطقــة المتوســط عل طريقــة) بتولوز  2007فتر

كة (إعادة التوزيــــع  وعه الرام…ــ إل بنــاء التحـاد 2008أكتوبر  22طنجة ) ( مركزا عل مفهوم التنمية المشتل تـم العلن عـن مشـر
، نداء روما للتحاد من أجل المتوسط، و جاء رد فعل ألمانيا، الــذي رأت فيــه2008دجنتر  20لقاء روما ) ( من أجل المتوسط 

… – فرنسـ… لتعـديل المبـادرة لتصـبح 
… و داخله، فتم لقاء ألمانت :الطموح الريادي الذي تريد أن تلعبه فرنسا باسم التحاد الورونر

.التحاد من أجل المتوسط كامتداد و تعميق لمسار برشلونة: عملية برشلونة 

ـ الثانية أمريكية 
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اكة أمريكيــة – مغاربيــة تقــوم عل التبــادل وع شرــ ين، عــتر مشرــ اتيجية المريكيــة تتشــكل ملمحهــا أواخــر القــرن العشرــ بــدأت الســتل
.الحر

و يبحـــر فيـــه باســـتمرار الســـطول %20خمـــس التجـــارة الدوليـــة أي : بالنســـبة للتصـــورات المريكيـــة للمنطقـــة فالمنطقـــة بحريـــة 
.السادس المريك… 

…ـــ المنطقـــة المتوســـطية برفضـــها المنطـــق الكلســـيك… للنفـــوذ، و تتلخـــص
…ـــ فت و تعمـــل الرؤيـــة المريكيـــة عل تحجيـــم الـــدور الورونر

… مجموعة مـن المبـادرات المعلنـة لصـالح دول المغـرب الكــبتك ككـل، أو كــل دولـة عل حـدة
… المنطقة، فت

اتيجية المريكية فت الستل
اكة المغربية المريكية ( وع الشر ".إزنشتات"و قد مر بنا ذكر مشر

ــ مكلفــة، إضــافة إل الموقــع 85بالنســبة لمريكــا، تمثــل المنطقــة المغاربيــة ســوقا قوامهــا  مليــون نســمة، تتــوفر عل يــد عاملــة غتك
، و قربــها من أوروبا، مما يجعلها أرضية للنتاج المـوجه للتصـدير، ثـم إن افريقيـا بالنسـبة لمريكـا مـا زالـت قـارة خامـا، … اتيحر الستل

ضــــها مجموعــــة مــــن الحــــواجز، كمشــــكل21و مــــن هــــذا المنظــــور ســــتكون واجهــــة اســــتثمارية للقــــرن   ، لكــــن هــــذه التصــــورات تعتل
 ، … .و عدم انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية الصحراء، و الخلف الجزائري – المغرنر

ق الوسـط: "تقـوم أمريكـا بصـياغة إطـار جديـد أوسـع، و أقـر عل السـتجابة لنشـغالتها  2001شتنتر  11بعد  اتيجية الشرــ اسـتل

…ــ "الكبتك … يجمع كل بلدان العـالم العرنر
وع موجه نحو فضاء جغرافت "إشائيل"تركيــا و باكســتان، أفغانســتان، إيــران ،+ ، وهو مشر

، و اســــتعمالها للحركــــات الســــلمية(  … المريك…ـــــ اتيحر وع الســــتل هنــــا يمكــــن فهـــــم الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه قطـــــر الن كعــــراب للمشرـــــ
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… تســــع أمريكــــا إل تحقيقهــــا مــــن خلل)الخوانيــــة المســــماة معتدلــــة 
اتيجية، الــــنل ، مصــــطلح فصــــل عل مقــــاس الهــــداف الســــتل

وع يتضمن ما تسميه  : مشر

. تشجيع الديموقراطية و الحكم الرشيد- 

.بناء مجتمع المعرفة- 

.توسيع الفرص القتصادية- 

ــ  …
ــ التنفيــذ فت ت … دخلــت حتك

ــ المغــرب و أمريكــا الــنل ت …ــ 2006ينــاير  1أمــا بالنســبة لتفاقيــة التبــادل الحــر بيك
فقــد تمــت الشــارة إليهــا فت

.نقطة سابقة

ا  7 اتيجيتيس :ـ بعض الملحظات حول السبل

ت المريكية و الوروبيــة) 1 ياليتيك اتيجية المتر ت استل اتيجية واضحة للنظام من داخل الصاع القائم بيك يصعب الحديث عن استل
… حالة المناطق المتوسطية ( 

، لذا فالنظام لم يكن مهيئا) بقيادة فرنسا فت …
و عل الخصوص منذ بداية تسعينيات القرن الماضت

ة  ـــ تلـــك الفـــتل …
… عرفهـــا العـــالم فت

بـــروز الهيمنـــة العســـكرية و القتصـــادية المريكيـــة عل العـــالم بعـــد ســـقوط( آنـــذاك للتحـــولت الـــنل
 …

، و دخول الحاكم الجديد عل الخط، بدأ العمــل عل رســم)التحاد السوفيانل …
، و يمكن القول الن، بعد لعبة التناوب المخزنت

ت مــن خطــط و تقــارير، أقواهــا إل حــدود اللحظــة، الخطــة المريكيــة، بحكــم يــاليتيك اتيجية للنظــام بنــاء عل مــا وضــعته المتر اســتل
…ــــ عصــــب الدولــــة 

اــــ( توجههــــا نحــــو التحكــــم فت الجهــــزة العســــكرية و الســــتخباراتية للتصــــدي للرهــــاب، مــــع الــــدفع بــــالمغرب لتهنك
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اتيجية المريكيـــة بـــالبلد، و يقـــوم الرضـــية السياســـية و القتصــادية الكفيلـــة باســـتمرارية النظـــام، كضـــامن وحيـــد للمصـــالح الســـتل

…
… للجهزة و الطبقات و الفئات و الحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدنت

اق عمودي و أفقل .التغلغل المريك… عل اختل

…ـــــــ خطابــــــاته و ترددهـــــــا أجهزتــــــه
… يرفعهـــــــا النظــــــام فت

ـــــ هـــــــذا الســــــياق، ليـــــــس غريبـــــــا أن نجــــــد كـــــــل المصـــــــطلحات و الشــــــعارات الـــــــنل ـ…
فت

ــــ تلــــك التقــــارير و التفاقــــات، …
التنميــــة المســــتدامة، دولــــة الحــــق و كالحكامــــة الرشــــيدة، اليديولوجيــــة، منصــــوص عليهــــا حرفيــــا فت

ى هـــــــو اســـــــتجابة لتلـــــــك...) محاربـــــــة الفســـــــاد، الفئـــــــات الوســـــــط  القـــــــانون، إصـــــــلح القضـــــــاء، كمـــــــا أن مـــــــا ســـــــم… بـــــــالوراش الكـــــــتر
ت التفاقيات، ياليتيك وع المتر امه التام بمشر ت … يؤكد النظام انخراطه و التل

.النل

ت ) 2 اتيجية النظام القائم عل مستوييك : يمكن التطرق لستل

ت-  ياليتيك ت المتر .مستوى الصاع بيك

تــ قطــب مــدعم أمريكيــا، و هــو الكــتر رجعيــة، يمثلــه عثمــان بــن-  تــ أقطــابه داخــل الكتلــة الطبقيــة الســائدة، بيك مســتوى الصاع بيك
ـ… الفرنس…ــ خصوصـا، تحــت …ــ الجيـش، و قطـب يبحــث عـن منفـذ لتلبيـة حاجيـات الرأسـمال الورونر

جلـون و الضــباط السـامون فت
ل يجــــب هنــــا الخلــــط مــــع الفكــــرة الخاطئــــة القائلــــة بصاع القــــوى. (يمثلــــه عــــال… الهمــــة ، و"تحــــديث الدولــــة و عصنتها" شــــعار 

… للعمـــــل عل إدمـــــاج المغـــــرب
ـــــ –اســـــبانت المحافظـــــة و قـــــوى التحـــــديث، فمطلـــــب تحـــــديث الدولـــــة و عصنتها هـــــو مطلـــــب فرنس…

… مشاريعهم الوروبية
).مستقبل فت
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، ت يـــاليتيك ــ خيـــاره أمـــام صاع المتر ـ…
وإن ســـار فـــالملحظ أن النظـــام لـــم يحســـم بعـــد، والصاع مـــا زال مســـتمرا، و لـــم يحســـم بعـــد فت

ـت بمـدى قـدرته عل تحييـد الطـرف الخـر  ـ… هـذا الطـار رهيك
يالية الوروبيـة، لن حسـمه فت الطـرف الـذي(مسافة مهمة تجاه المتر

… عهد الب
). الجهزة: تقوى فت

ا داخل الكتلة الطبقية السائدة ا القطبيس .إذن هناك تذبذب النظام بيس

ائح تـــدعم الصـــلحات، فهـــل النظـــام خـــارج تـــ بـــن جلـــون و أونـــا، و ل نعتقـــد بوجـــود شرـــ و الملحـــظ اقتصـــاديا، أن هنـــاك تقـــارب بيك
ياليـــة، و هنـــاك تـــأثتك الجيـــش ومراكـــز ائح الكـــتر ارتباطـــا بالمتر ـــ ـــ صـــحيح، فهـــو يمثـــل اقتصـــاديا و سياســـيا الشر ت ؟ هـــذا غتك القطـــبيك
… عملية الحسم، و هذا ما يفش الجمود الذي عاشه المغرب سياسيا خلل العشر سـنوات قبــل

القوى داخل الجيش و الدولة فت
، الذي تمــاه مـع مجموعـة مـن المطـالب2011مارس  9خطاب  ، و جاء الدعم للمصالح الوروبية عن طريق اليسار الصلج…

.الوربية كمطلب إسقاط الفساد و دمقرطة الدولة
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VI -طبقة متوسطة أم بورجوازية متوسطة؟

حول الطبقة المتوسطة والرهان عليها  - 1

ة ت للبورجوازية والبورجوازية الصغتك ت العضوييك .تحطت هذه الطبقة باهتمام خاص من طرف المثقفيك

بعد. للقوى والتجاهات الصلحية بكل منوعاتها) إل جانب الرستقراطية العمالية(القاعدة الجتماعية " الطبقة"تمثل هذه 
قية، وانطلق الهجوم  … ودول أوربا الشر

ال…"سقوط التحاد السوفيانل … تستبطن"النيوليتر
، أصبحت العديد من الطروحات النل

الطبقة" ، عل تمجيد دور ما تسميه )التابعة هنا(هذه اليديولوجية، وتقبل مسلماتها، تعمل، ومن داخل الرأسمالية 
....كرافعة للنمو والستقرار والعصنة " المتوسطة

:الطروحات المركزية- ا 

الها فيما يل… ت :يمكن اختل

:الطروحة الول الساسية- 

… المغرب،- 
… إعادة تحريك الدينامية القتصادية والجتماعية فت

… عل اعتبار الفئات الجتماعية المتوسطة عامل حاسما فت
تنبنت

".السلم الجتماع… "وذلك عن طريق 
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… يروجها البنك الدول… وصندوق النقد الدول… حول - 
ون عن" محاربة الفقر "ولن أصحابنا يتبنون الوصفات النل تراهم يعتر

: تصورهم بما يل…

… المغرب، فإن اصحاب هذه الطروحة يرون أن- 
مسار المغرب المستقل وقع فيه عطب: "فيما يخص تفستك الوضع فت

ت(للسلم الجتماع…  ) ".برفع السيك

:الطروحة الثانية الساسية

، كإعادة توزيــــع سياس…"حسب هذه الطروحة،  ال… … ظل القتصاد الليتر
… كل الحوال فت

ل يمكن تصور محاربة الفقر وفت
… نفس

ورة متدرجة مدفوعة من القتصاد، وأيضا، ليس بإمكان الجميع، وفت سلطوي، ول يمكن أن تتحقق إل عن طريق ستك

.الوقت أن يصعد السلم الجتماع…

ما وراء المفاهيم - ب 

…ـــ 
تـــ أصـــل لهـــذه الراء)الماركســـية(بـــديه… أن أصـــحاب هـــاته الراء تخلـــوا عـــن المفـــاهيم العلميـــة للطبقـــة والصاع الطبقل ، أو متبنيك

…
ت لها بحكم حداثة السن والتكوين التعليم… الطبقل .ومتحمسيك

فهل يتعلق المر بطبقة متوسطة أم بورجوازية متوسطة؟ - 

؟ أو وجـــود بنيـــات رأســمالية تابعـــة، تعمـــل ضـــمن حـــدود قوانينهــا-  ـ الســـلم الجتمـــاعا ـا
وهـــل يتعلـــق المـــر بخلـــل أو عطـــب فا

العامة والخاصة؟ 
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، كنتــاج لحالــة التشــتت والتــذرير  <= … … مــن أزمــة تعــبتك سياس…ــ وإيــديولوجر
…ــ) مــن الــذرة(نحــن أمــام طبقــة تعــانت

الــذي تتعــرض لــه فت

، وتــدمتك وإعــادة صــياغة فئاتهــا عل ضــوء تقســيم العمــل الجتمــاع… يــال… ادوري والمتر ســة للرأســمال الكومــتر ســياق الهجمــة الشر
يال…  ).سياق الزمة البنيوية الحالية للرأسمالية العالمية(الجديد للرأسمال المتر

ات مستمرة، فانضافت فئات جديدة إل جــانب فئاتهـا الكلســيكية، فهنــاك تطــور … تركيبتها إل تغيتك
لقد تعرضت هذه الطبقة فت

ا عـن مصـالحها، ، وتمثـل هـاته الفئـات الكــتر طموحـا والكـتر تعــبتك غتك متساو داخلها قفـز بفئاتهـا الحديثـة إل السـطح أكـتر فــأكتر
…ــ شــباب 

اير حاملــة أو ناقلــة لمطالبهــا، خاصــة الكــتر امتيــازا أو حظــا مــن 20وه…ــ بالمناســبة غتكــ موحــدة ومتناقضــة، ســتجد فت فــتر
… حظيت بتأثتك نتيجة لذلك(التعليم الخصوض… أو العال… التكلفة 

… الفئة الكتر تمثيلية إعلميا وسياسيا والنل
). يعنت

الماركسية والطبقة الجتماعية - 2

ت الماركسية وعلم الجتماع البورجوازي حول مفهوم الطبقة الجتماعية … حقل السوسيولوجيا يدور صاع حاد بيك
.فت

ـــ نقـــده للماركســـية بقـــراءات انتقائيـــة، فيعـــزل مـــا يشـــاء، ثـــم يصـــب عليـــه نقـــده معلنـــا …
عمومـــا، يقـــوم علـــم الجتمـــاع البورجـــوازي فت

… مجال علم الجتماع قد تم تجاوزها وفقدت صلحيتها
. بوقاحة أن المفاهيم الماركسية، فت

… للطبقة الجتماعية، نجد أن تعريفها يقوم عل العتبارات التالية
:وبالعودة إل المفهوم الماركس… – اللينينت

:الطرح الماركسا للطبقات*

ا ب :الطبقة ها مجموعة من الناس تتمبس
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… نظام النتاج الجتماع…- 
.ا لموقع الذي تحتله فت

… تجمعهــــا بالطبقــــات الخــــرى، وتمثــــل علقــــات النتــــاج مجموعــــة مــــن الروابــــط القتصــــادية- 
…ــــ علقــــات النتــــاج، الــــنل

بمكانتهــــا فت
.والجتماعية الموافقة لحالة محددة لقوى النتاج القائمة

ت قوى النتاج وعلقات النتاج ضمن نمط النتاج الرأسـمال… الســائد، ذلــك أن قـوى النتـاج … بيك
عند ماركس، هناك تناقض عدانا

ت العمال ومالك… الرأسمال .تولد علقة سيطرة واستعباد بيك

ت<= ت متعاديتيك : النتيجة تمقطب للمجتمع حول طبقتيك

وليتاريا +  التر

البورجوازية+ 

. تنتج الول فائض القيمة، وعتر علقات الستغلل والسيطرة تستحوذ الثانية عل فائض القيمة

ا للطبقات* 
:الطرح اللينيتا

ــ تفاصــيل هــذا الطــرح بأبعــاده الفلســفية  …
، و دون الخــوض فت ة أكــتر ــ بدقــة كــبتك …

ــ الطــرح اللينينت ت مفهــوم… الجــوهر و الظــاهرة،(يتمتك
ـــ وجـــود الطبقـــة بفئـــات اجتماعيـــة مختلفـــة …

و) اللـــذان يســـمحان بإيجـــاد جـــوهر لطبقـــة اجتماعيـــة، دون إغفـــال أجزائهـــا، بمـــا يعنت
، حيــــث مــــن خللــــه، تتــــم مقاربــــة الطبقــــات الجتماعيــــة ضــــمن عناص أخــــرى(السياســــية  تــــ مفهــــوم الظرفيــــة السياســــية عنــــد لينيك

هــــا السياســــية، و انعكاســــات ذلــــك عل البنيــــات الفوقيــــة، بمــــا فيهــــا امجهــــا و تعابتك تتضــــمن الطبقــــات الجتماعيــــة المتصــــارعة بتر
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ا وراء الخطابــات الطبقيــة اتيجية) الدولــة، باعتبــار الســتيلء عل الســلطة هــدفا لكــل سياســة، ذلـــك الهــدف الــذي يختــنر والســتل
ت يحدد فيها معنت الطبقات...)مفهوم الثورة و مفهوم الظرف الثوري ( :، و نسوق هنا فقرة رائعة للينيك

ا ب"  ة من الناس تتمبس :نسما الطبقات الجتماعية مجموعة كببس

ا نظام النتاج الجتماعا محدد تاريخيا-
ا تحتلها فا

.المكانة التل

ا- 
ا تتــوفر عليهــا والطريقــة الــتل

وط الجتماعيــة الــتل ــ التنظيــم الجتمــاعا للعمــل وبالتــالا بأهميــة نصــيبها مــن الس ــ ا
بــدورها فا

.تحصل عليها

ا(بعلقاتها -  ا أغلب الحيان محددة ومكرسة بالقوانيس
.تجاه وسائل النتاج) فا

ا- 
الطبقات ها مجموعة من النــاس بإمكـان طــرف منهــا أن يمتلــك عمــل الطـرف الخـر، وذلــك نتيجـة المكانــة المختلفــة الـتل

ى : "مقالة." الجتماعا تحتلها داخل بنية محددة للقتصاد ت"المبادرة الكتر . ، لينيك

: الطبقة الجتماعية

ال… عل العتبارات التالية ، يقوم الطرح الليتر :مقابل هذا الطرح الماركس…

… الحصول عل المواد والخدمات- 
ت بنفس الحظوظ فت .ه… كل مجموعة تعرف نفس الوضع، الذي يتمتك

كيبة الطبقية للمجتمع-  . بإمكان أعضائها تحقيق التطور داخل التل
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الطبقـة"، تصـبح الطبقـة المتوسـطة moyennisation sociale= وتعميمـه " للطبقـة المتوسـطة"ونظرا لتساع نمط العيـش 
… انمحاء الطبقات الجتماعية المتناحرة بشكل واضح، لتصبح عبارة عن مجموعات "المركزية

غتك منسجمة،) فئات(، مما يعنت
عــة الصــدامية داخــل ت ، ومن هنا، يفش أصحاب هذا الطرح سبب تراجع التت تدور حول طبقة متوسطة، تشكل مركز ثقل أساس…

ت ت بيك : سوق العمل، وتراجع الحزاب العمالية والنقابات، ومن هنا كذلك، يقومون بالتميتك

اتبيات الجتماعية-  .الطبقات والبل

ا وضاع المواقع- 
.الصاع الطبقل

ا تناضــل مــن أجــل مراقبــة التوجهــات الجتماعيــة(ضاع الطبقــات الجتماعيــة وضاع الحركــات الجتماعيــة الجديــدة - 
الــتل

).والثقافية للمجتمع

ء وكمحــدد وحيــد(بعــد تشــويه الماركســية، وتحويلهــا إل اتجــاه اقتصــادوي مبتــذل  ــ …
، وبعــد القفــز عــن الســباب)القتصــاد كــل سر

ـــ تنــــاول السياســــات القتصــــادية والجتماعيــــة للرأســــمالية ـ…
الحقيقيــــة لســــقوط الحــــزاب العماليــــة، وتراجــــع النقابــــات والخلــــط فت

ياليـة الثانيـة  ة الممتــدة إل مـا بعـد الحـرب المتر ـ… الفــتل
ياليــة، خاصــة فت تحالفـات(الحتكارية، والفئات المهيمنـة للبورجوازيـة المتر

سياســــية لصــــالح الحفــــاظ عل مصــــالح الرأســــمالية مــــع هــــاته الطبقــــة المتوســــطة، ومــــع الرســــتقراطية العماليــــة لمواجهــــة المــــد

).الشيوع… العالم…
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يال… المعولم صــفعة مـدمرة للطبقــة المتوســطة، يال… الجديد وجه الرأسمال المتر بعد انتهاء هذه المرحلة، وانطلق الطور المتر
… تمـــت التضـــحية بهـــا، وهنـــا تأكيـــد صـــارخ

… تســـتك عل حســـاب مصـــالح هـــاته الطبقـــة الـــنل
اتيجية الجديـــدة، الـــنل باختيـــاراته الســـتل

وليتاريـا ، أي التر ـ… المجتمـع الرأسـمال…
ت فت ت أساسيتيك ت طبقتيك للطروحة الماركسية حول الطبقات الجتماعية، وحول تمقطبها بيك

.والبورجوازية، لقد أفرغ الهرم الجتماع… من وسطه، وتعززت قاعدته، وتستك قمته نحو التقلص أكتر فأكتر

) حقبة ما بعد الستقلل الشكلا(البورجوازية المتوسطة - 3

، بعناص جديدة أهمها ، عند دخول المغرب مرحلة الستقلل الشكل… ا ت الوضع الجديد الناسر :تمتك

… الجهزة(مغادرة الطر الجنبية الفرنسية والسبانية للدارة الستعمارية - 
).فراغ فت

ــــ والتجــــارة والمقــــاولت -  …
ت للراضت ت المــــالكيك كــــة الســــتعمارية والســــتفادة مــــن الوضــــع(مغــــادرة المعمريــــن الفرنســــييك اقتســــام التل

ة والقطاع ائح من البورجوازية التجارية الكبتك ).الجديد لصالح الملكية وشر

…
ادوري، الذي تشكل بعد الستقلل الشكل… فت : وتمثلت اختيارات النظام الكومتر

… تحت الحمايـة إل- 
، من تعليم نخبوي انتقانا ي صاحب بداية الستقلل الشكل… … البداية، تحت ضغط مد جماهتك

النتقال فت
ي .تعليم جماهتك

ى للنظام-  كات والتجارة من طرف العائلت الكتر … والشر
.الستيلء عل الراضت
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…ــ- 
جاع الراضت …ــ الســتعمار الرســمية والخاصــة( %73إل  %63مــن : اســتل

…ــ). أراضت
فتــم الســتيلء عل مليــون هكتــار مــن الراضت

… عملية الستيلء، ولم تتوقف هذه العملية إل الن وبصــيغ
الخصبة بطرق مختلفة، عن طريق تدخل وتحكم وزارة الداخلية فت

ين كـأفراد(مختلفة، كان آخرها، حالة سوجيتا وصوديا  قامت جريدة ليكونوميســت بنشـر لئحـة المســتفيدين، وهــم كبــار المشـتل
كات مجهولة السم،  ).l'économiste 29/9/2005وشر

). البوادي والمدن(وعموما، اتسمت سياسة النظام خلل هذه المرحلة، بكونها كانت مضادة لمصالح البورجوازية المتوسطة 

: الوظيفة العمومية والتعليم- 

:بالنسبة للوظيفة العمومية

ت 1965 - 1956اســتفادت البورجوازيــة المتوســطة مـن سياســة مغربــة الدارة خلل مرحلــة  10، حيــث تضـاعف عـدد المــوظفيك
.مرات

:أما التعليم

، عنــدما خرجــت الجمــاهتك1965منــذ الســتقلل الشــكل… مــا انفــك النظــام يحــارب أي محاولــة لصــلح التعليــم، وعنــد منعطــف 
…ـــ 

… ســحقها النظـــام بالحديــد والنــار، صـــب النظـــام جــام غضــبه وحقـــده عل رجـــال التعليـــم، وقـــال1965مــارس  23الثــائرة فت
، الـــنل

… خطاب شهتك له، متوجها إليهم، أنه
… فت

: الحسن الثانت

ا" ).1965مارس  29" (ليس هناك من خطر أكبر عل الدولة من مثقف مزعوم، كان من الحسن لكم أن تكونوا أمييس
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، وكــــــان لــــــذلك انعكــــــاس عل البورجوازيــــــة65شــــــكل هــــــذا الخطــــــاب إعلن حــــــرب ضــــــد التعليــــــم ورجــــــاله ونســــــائه بعــــــد انتفاضــــــة 
.المتوسطة

: وهناك عاملن أساسيان سيؤثران عل البورجوازية المتوسطة

: العامل الحاسم- 1-

… تراجع سياسة التكوين، ومن نتائجها
: يتمثل فت

.توقف محاربة المية

… غتك صالح الطر المتوسطة
. سياسة تكوينية فت

-2 -…
:العامل الثانت

أصـــبحت القيـــم والمـــوارد تتمقطـــب حـــول قمـــة المجتمـــع والدولـــة، ليـــس فقـــط بســـبب تـــأثتك المصـــالح القتصـــادية الســـائدة، بـــل
ائح ـــ ـــ البـــوادي وبعـــض شر …

ت الكبـــار فت ـــ العقـــارييك ت ـــ يقـــوم عل تحـــالف الملـــك مـــع الملكيك بســـبب كونهـــا نتـــاج نظـــام سوســـيو سياس…
…ـــ الحقبـــة الســـتعمارية 

ة، بعـــدما اســـتفاد مـــن تحـــالفه مـــع الحركـــة الوطنيـــة البورجوازيـــة فت شـــكلت البورجوازيـــة(البورجوازيـــة الكـــبتك
).المتوسطة خلل الحقبة الستعمارية، قاعدة اجتماعية أساسية للبورجوازية الوطنية

: السياسة الفلحية
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…ــ ســياق بنائهــا لتحالفـات طبقيـة جديـدة، عل دعـم الملكيــات
ادوري فت بالنسبة للسياسة الفلحية، قامت سياسة النظام الكومــتر

ى والبنيــات التحتيــة المرافقــة لهــا بــدل الســدود …ــ سياســة الســدود الكــتر
ى عل حســاب المتوســطة والصــغرى، وتبنت العقاريــة الكــتر

… يستفيد منها الفلحون الغنياء والمتوسطون والصغار
.الصغرى والمتوسطة، النل

اتهـــا السياســـية  ت ) خاصـــة حـــزب الســـتقلل(قـــامت البورجوازيـــة المتوســـطة، مـــن خلل تعبتك ،(ومثقفيهـــا العضـــوييك ت القتصـــادييك
ت ددة ومبهمة وضعيفة)المثقفيك ، لكنها ظلت هشة ومتل … المجال الفلج…

.، بمحاولت الرد عل سياسات النظام فت

ا وسياسا *
ح كبديل من طرف مثققا . الطبقة المتوسطة" حول النموذج المقبل

ادور والطبقــــة المتوســــطة ــــ الكومــــبر ا وضــــمنه تقــــدم البورجوازيــــة المتوســــطة. يقــــوم هــــذا النمــــوذج عل وهــــم قيــــام تحــــالف بيس
، أي ضــد المخــاطر التيــة مــن ــ الــذي تحركــه المصــالح الساســية للجمــاهتك …

نفســها، كقــائم بــدور صــمام أمــان، ضــد الصاع الطبقل
، وبـذلك تعط…ــ المثــال عل الطريــق الــذي يجــب اســتعماله واتبــاعه، تحــت، بحكــم دورهــا، وباعتبارهــا تســتعمل الســلم الجتمـاع…

… تمثله بامتياز
.أي طريق العتدال والصلح، إنها الطبقة النل

ة مـــــــا بعـــــــد  ت لهـــــــاته الطبقـــــــة يتحشون عل الفـــــــرص المهـــــــدورة خلل الفـــــــتل ـــــــ العضـــــــوييك ت ، ويطـــــــالبون1956لـــــــذاك نجـــــــد المثقفيك

.باستخلص الدروس لصالح هاته الطبقة المتوسطة، وذلك بإصلح السلم الجتماع…

ا عـــن انبهـــار ، وذلـــك تعـــبتك ـــ ـــ تـــدبتك الحقـــل السياس… …
اف بالملكيـــة، باعتبارهـــا فـــاعل أساســـيا فت ل يســـتقيم هـــذا النمـــوذج دون العـــتل

ت(معجبيه وحوارييه من أبناء الطبقة المتوسطة  ت وسياسييك .بهذا الدور الكاريزم…) مثقفيك
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ا، هــــاته الطبقــــة  ــــ …ــــ إطــــار " المصـــطفاة"وأختك
، الــــذي نـــادى بــــه"النـــدماج بالعولمـــة"مـــن أجــــل تحقيــــق التنميـــة والديموقراطيـــة، فت

وعا مجتمعيا؟  قها وتعتمل داخلها العديد من التناقضات، هل تملك حقا مشر … تختل
مثقفوها وسياسيوها، هاته الطبقة النل

: هناك فئتان أساسيتان تحركها

الية عل الطريقة المغربية- 1- .فئة ليتر

ـــــ ،)الســـــلفية(إســـــلم دعـــــوي : فئـــــة متأســـــلمة بكـــــل التلويـــــن - 2- … ) العدالـــــة و التنميـــــة(   إســـــلم سياس…
الزاويـــــة(و إســـــلم صـــــوفت

).البودشيشية

: ما يجمع هاتان الفئتان أنهما

:وذلك...) الرشوة، النهب واقتصاد الريــــع (كلهما ضد المظاهر الكتر فظاعة لما تسميه بالفساد - 

.من أجل إصلح سياس… غتك جذري- 

).أو برلمانية(من أجل ملكية دستورية - 

… العولمة - 
يفة (من أجل الندماج فت ...) إقرار بالشفافية والحكامة الجيدة، المنافسة الشر

اكية-  ت 180انقلب مثقفيها : ضد الشتل : درجة، وهنا تتقاطع مواقف الفئتيك

الية والتعددية +  . والديموقراطية الشكلية...الول باسم الليتر
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تخليــق المعــاملت، اســتعمال معــايتك الشــفافية والحكامــة الجيــدة، المنافســة <=الســلم هــو الحــل : " الثانيــة باســم الســلم+ 
يفة .الشر

، وأحيانــا عــتر إملءات مــن دوائــر وأجهــزة خليجيــة، ل شــك أن هــاته الفئــات تقــوم بــأدوار، يخطــط لهــا مــن طــرف النظــام السياس…ــ
ياليــــة(تســــتمد منهــــا توجيهاتهــــا  قه اســــتخبارات المتر يشــــكل الســــلفيون حاضــــنة أساســــية للرهــــاب العــــابر للقــــارات، والــــذي تخــــتل
).والصهيونية والخليجية

اليـة: ومن أدوارها كذلك  نشر نمط للعيش و للستهلك والسلوكات، عتر نشـر الفردانيـة وسـط المجتمــع، و روح المنافسـة الليتر
اتبيـة والتظـاهر بنـوع مـن( ومواجهة ضعف القيم التقليدية وتراجعها  القتصادية، اللتان فرضتهما العولمة، ام القـدماء والتل احــتل

ـ…"التدين عل المقاس، بجلباب يوم الجمعة وبشعارات تطل بها زجاجات السيارات من قبيل  ل تنســوا" و " هــذا مـن فضــل رنر
، هـــــذه الشـــــعارات تفضـــــحها يوميـــــا الصـــــحافة ووســـــائل التواصـــــل الجتمـــــاع… مـــــن خلل شد وقـــــائع وفضـــــائح اخلقيـــــة"ذكـــــر ا

… الجنس
… تقدس السلطة والمال والنغماس فت

).واجتماعية تعتر عن انحطاط هذه الفئات النل

أمـــام تصـــلب العلقـــات الجتماعيـــة، يتكـــون لــدى عناص هـــذه الطبقـــة إحســـاس غـــامض بفقــدان نقـــط الرتكـــاز، فقـــدان الســـلمة

… العمل السياس…
… فت

.والندم عل القيم المفقودة، وضع يفتح الباب عل مصاعيه لدعاة العودة إل الدينت

ا والسياسا لهذه الطبقة* .النظرة المزدوجة: حول الخطاب اليديولوجر

:النموذج النظري
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:يقوم هذا النموذج عل

.سياسة السلم الجتماع… بالعتماد عل دور الطبقة المتوسطة- 

.إيجاد ودعم طبقة عل المقاس، متشكلة من ما يسمونه بالطبقات المتوسطة- 

: اعتماد خطاب مزدوج أحدهما يتوجه إل- 

وسـنقوم بتــدجينها) ينظــر لهــا كفزاعــة(نحــن ضـامنو الســتقرار، نحــن صــمام أمــان ضــد الجمــاهتك الكادحـة، (الطبقــات السـائدة -1
).عامل خطر(

د: الجماهتك الكادحة-2 بقاو ف بلصتكم و تسناو و ديرو بحالنا، وياكم و الثــورة، و ل تنســوا أن الفقــر و المـرض و البطالــة و التشرــ
الية ...  ...أي مذابح ومجازر ولجوء الخ" الثورة ه… سوريا"كلها ابتلء من عند ا، أو اياكم والثورة فإنها فتنة، أو بطريقة ليتر

معطيات حول الطبقة المتوسطة -4

:ا   فئات منتمية للطبقة

تجـار، صـناع تقليـديون، مقـاولون صـغار، فلحـون أغنيـاء،: تتشـكل الطبقـة البورجوازيـة المتوسـطة مـن فئـات اجتماعيـة مختلفـة
...).مستخدمون، موظفون، مهندسون، أساتذة (أجراء متعلمون ...) محامون، أطباء (مهن حرة متوسطة 

ب  بعض مظاهر معاناة الطبقة 
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… مـــــن ضـــــعف % 42فيمـــــا يتعلـــــق بمســـــتوى العيـــــش، فمســـــتوى دخلهـــــا القـــــار يصـــــل إل 
مـــــن الجـــــور المتوســـــطة والعليـــــا، وتعـــــانت

.الستهلك والطلب الداخل… وانعكاس ذلك عل النمو القتصادي

… يســنها النظــام تنعكــس عليهــا ســلبا، فتجميــد الجــور وتحريــر أســعار المــواد الساســية،
فيمــا يتعلــق بسياســة تجميــد الجــور، الــنل

… القطاع العام والخاص ل يتعـدى 5000   < =10يجعل كمثال، أستاذ السلم 
ت فت درهم غتك مؤهل للنتماء لها، وأغلبية العامليك

.درهم 3000دخلهم 

لـ… و وسـائل النقـل تمثـل%59وإذا قسمنا الـدخل المتوسـط، فسـنجد أن احتياجـات السـتهلك تمثـل 
ت تــ المتت ، وحاجيـات التجهتك

15,9 %.

ــ كــف …
ء الــذي يجعــل مســتقبلها فت ــ …

ض اللجــوء إل القــروض والرتهــان بهــا، السر ــ أن ضــمان اســتمرارية نمــط العيــش يفــتل …
هــذا يعنت
.عفريت

أما فيما يتعلق بالتعليم وسوق الشغل، فإن ذوي الشواهد العليا من أبناء هذه الطبقة، هم دون إمكانية الشغل، لن الشغل لم
) ...prestige(يعد يعتمد عل إمكانية الفرد، بل عل وسطه الجتماع… والخلفية الشية والعلقات والحظوة 

… الدخل يستفيدون من الصندوق، و %11,1فقط : صندوق المقاصة
… %33من ضعيقت

… مـوزع عل بـافل
من الميسورين، والبـافل

ر منها هذه الطبقة بشكل كبتك … هذا المجال، تتصت
. فئات الطبقة المتوسطة، وسياسة النظام فت

: السكن

110



www.30aout.info

… تقـوم بهـا مافيـا العقـار، ممـا يجعـل كلفـة بنـاء السـكن
ا، نتيجـة المضـاربات، الـنل يعرف ثمـن العقـار المخصـص للسـكن، تزايـدا كــبتك

% 50عاليـــــة، فـــــالرض وحـــــدها تبتلـــــع  الرمـــــل –(مـــــن الكلفـــــة الجماليـــــة، بالضـــــافة إل ارتفـــــاع أســـــعار الســـــمنت وأدوات البنـــــاء  
). الحديد

مليـــار درهـــم، وهنـــاك اســـتثمار المـــوال 300: ألـــف شـــقة مقفلـــة قيمتهـــا 600وبالنســـبة للمضـــاربات، فهنـــاك عل ســـبيل المثـــال 
… العقار 

… ارتفاع السعار)تبييض الموال(القذرة فت
 .، مما يساهم فت

مليـــار درهـــم تـــذهب لقـــروض الســـكن، 73، فـــإن 2006وبالنســـبة للقـــروض العقاريـــة، فحســـب التقريـــر الســـنوي لبنـــك المغـــرب 
ـ قلــب ـ…

يبية للنظــام عل البورجوازيــة المتوســطة، ممــا يؤجــج وضــعها النــدحاري، وكلمــا تــم الصــعود فت ـ وتنعكــس السياســات الصـت
… اندحارها

.هذه الطبقة تزداد مديونيتها، فه… تعيش بالقروض تلو القروض، مما يزيد فت

ا للطبقة - 3
التوزيــــع الجغرافا

تيب كــل مـن …ــ الـتل
ى، الشـاوية – اورديغـة، فــاس – بولمـان، وتتلوهــا فت ـ… الـدار البيضــاء الكــتر

تتمركز عناص هذه الطبقـة بالســاس فت
ى- -الربــــاط ، طنجــــة – تطــــوان، مراكــــش – تانســــيفت – الحــــوز، فهنــــاك إذن تمركــــز كــــبتك وســــط المــــدن الكــــتر ســــل –زمــــور – زعتكــــ
.وحولها

ية : بصدد السياسات الحصا

:يتوزعون عل المدن والبوادي كالتال… 1970كان سكان المغرب سنة 
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يون=  % 30: 1970المدن سنة  .سكان حصت

.سكان قرويون=  %70: 1970: البوادي

: 2030  توقعات 

يون=  % 70: المدن .سكان حصا

.سكان قرويون=  % 30: البوادي

ية* ورة الحصا :السبس

…
ية كتعبتك عن العلقات الجتماعية الطبقية، وباعتبارها كذلك، تساهم فت ورة يجب اعتبار السياسة الحصت : لفهم هذه الستك

… سياق استعمار داخل…-1
.إعادة إنتاج البيئة الستعمارية فت

ي المسم -2 …"تطوير أشكال النمو الحصت
".السكن العشوانا

ية  ية مثــال الــدار البيضــاء" الشية"وتشــكل الشــكال الحصتــ <=مــدن صــفيح  % 9ســكن شي،    <= % 4: ربــع الســاكنة الحصتــ
الملحــــظ أن هـــــذا التطــــور كــــان موازيــــا لخلــــق العديــــد مــــن مؤسســـــات المراقبــــة للســـــكن، ابتــــداء مــــن ســـــنوات الثمانينـــــات، حيــــث

ة المدن  ...). إشارة إل الرشوة وغض الطرف (الهوامش غتك القانونية -تسارعت وتتك
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ية الحاليـة تعيـد إنتـاج مـا تـم تثـبيته بالنسبة لعادة نفس البنية الستعمارية، نأخـذ نمـوذج الـدار البيضـاء، حيـث أن البنيـة الحصـت
ية لسنة  … أول مخطط التهيئة الحصت

ت ب1971فت : ، ويتمتك

، بحيـث)موحـدة المركـز(تراكزيــة    concentriqueمركز مدينـة واحـد، وعـن طريــق تقطيـع مجـال… إل منـاطق         -
اتبية الجتماعية القائمة جم الحتلل المجال… التل .يتل

ى مـــن طـــرف حـــزام تســـيطر عليـــه المســـاكن القتصـــادية العشـــوائية أو المنظمـــة        - :محاصة مجاليـــة للمـــدن الكـــتر
، دواوير، مدن قصدير ...سكن اجتماع…

… ظل الوضع الجديد أي مغرب الستقلل الشكل… 
: هناك) الستعمار الداخل…(فت

).إحدى علمات التخلف(ترييف المدن دون تمدين الرياف  <==

… قـــامت بإعـــادة إنتـــاج
ية الســـتعمارية القديمـــة إل السياســـة الســـتعمارية الجديـــدة، الـــنل ـــ هكـــذا تـــم النتقـــال مـــن السياســـة الحصت

… إل يومنا هذا 
).لم نتقدم قيد أنملة(الول عل نطاق واسع، ضمن صاعات طبقية محتدة منذ ستينيات القرن الماضت
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-VII  يةـــ الحركة الجماهبس
مقدمات 

يـــة و مهامنــا داخلهـــا، هــاته المحــاور قــد تــم التطــرق إليهــا …ـــ هنــا بطـــرح مجموعــة مــن المحــاور ذات الصــلة بالحركـــة الجماهتك
نكتقت

…ـــ الفصـــول الســابقة 
ـ الفصــول الســابقة(بشــكل مباشرـــ و غتكـــ مباشرـــ فت ـ…

ت التحاليــل الـــواردة فت ، و ه…ـــ)يمكــن اســتنتاجها مــن مضــاميك
ــــ هـــــذا، أنـــــه علينـــــا فهـــــم تطـــــور الحركـــــة ـ…

ورة تطورهـــــا المقبـــــل، و يعنت ــــ هـــــذه المرحلـــــة، ولســـــتك ـ…
عناص محـــــددة لطبيعـــــة الحركـــــة فت

ورتها الموضوعية، و هذه المحاور ه… ية، باعتماد مجموعة من المحاور تساعد عل إدراك ستك :الجماهتك
، و ســـياق الزمـــة البنيويـــة الســـائرة نحـــو التعمـــق للرأســـمالية- 1- يـــال… ادوري المتر اكم الرأســـمال… الكومـــتر ياليـــة- مسلســـل الـــتل المتر

).حالة المغرب(العالمية، و انعكاساتها عل التشكيلت الجتماعية و القتصادية التابعة 
ادوري، و تزايــد النهــب، وتنــام… و تعمــق- 2- اكم الرأســمال… الكومــتر تــ اســتمرار وتعمــق مسلســل الــتل ي، بيك جدليــة النضــال الجمــاهتك

ية .نضال الحركة الجماهتك
يالية - 3- … سياق أزمة عالمية للمتر

ادوري القتصادية و السياسية و تعمقها فت .أزمة النظام الكومتر
… تعميقها  - 4-

ية فت . تزايد أزمة النظام التبع… و دور الحركة الجماهتك
…ـــ تعميــق أزمــة- 5-

… تســـاهم بـــدورها فت
يـــة، الـــنل ا للحركـــة الجماهتك …ـــ صـــيغته الجديــدة، يولـــد تطــورا كـــبتك

اكم و النهـــب فت مسلســـل الـــتل
.النظام و محاصته اجتماعيا و سياسيا
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… مطالبها و أشكالها النضالية - 6-
ية مرشحة للزدياد و التعمق فت . النضالت الجماهتك

ت المغاربة- 7- ت اللينينييك ت الماركسييك ية و مهام الثورييك .المهمات الساسية للحركة الجماهتك
ي، ســواء منهــا القتصــادوية أو كمــا أن إنجــاز مهامنــا يتطلــب توضــيح عــدد مــن المفــاهيم و التصــورات الخاطئــة للعمــل الجمــاهتك
يــــــة، يجــــــب خـــــوض معركــــــة الشـــــعبوية أو النخبويـــــة أو الحركويـــــة، و لـــــذلك، و مـــــن أجـــــل تعبيـــــد الطريـــــق وســـــط الحركـــــة الجماهتك
ـــــ و الفكـــــر البورجـــــوازي الصـــــغتك ضـــــمن محـــــاور أساســـــية تجعـــــل إيديولوجيـــــة حاســـــمة ضـــــد منوعـــــات الفكـــــر البورجـــــوازي الرجع…

… مواجهة كل النحرافات اليمينية و اليشاوية، و هذه المحاور ه…
:الماركسية – اللينينية فت

 -…
… بمهمة بناء حزب الطبقة العاملة الماركس… اللينينت .ربط مهام التوضيح اليديولوجر

 -…
: التصدي لمختلف النحرافات المتمثلة فت

.الشعبوية و كل منوعاتها* 
… و النضال السياس… * 

ت النضال الجتماع… الطبقل … للنهج الديموقراط…(النخبوية، القائمة عل الفصل بيك
).النموذج التحريقت

وية *  ية بدون تحديداتها الطبقية( )l’idéologie massiste(اليديولوجية الجماهتك ).التعامل مع الحركة الجماهتك
علقــة+ إشـكالية الـذات الثوريـة : خطاب الحركــات الجتماعيـة الجديــدة المنـاقض للماركســية – اللينينيـة عل ثلث مسـتويات*

ي بالسياس…  الشكال النضالية، الموقف من مسألة السلطة السياسـية باعتبارهـا المهمـة المركزيــة لكـل عمـل سياسـ…+ الجماهتك
.ثوري

ـــــ*  …
ـــــ –اللينينت ـــــ عمومـــــا، و لحـــــزب الطبقـــــة العاملـــــة الماركس… … ـــــ الحزنر خطـــــاب العفويـــــة و الفوضـــــوية المنـــــاهض للعمـــــل السياس…

.خصوصا
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اليـــة الجتماعيـــة، الخطـــاب الســـائد*  اليـــة، والـــدفاع عـــن الرأســـمالية، و القبـــول بالليتر اليـــة أو الليتر الخطـــاب القتصـــادي للنيوليتر
… 20داخل حركة 

ت الرجع… الظلم… و اليسار الصلج… و التحريقت اير و وسط اليميك ).فتر
*…

ـ… – الصـهيونت ادوري – الريعـ… – المريك…ــ – الخليحر يـال… – الكومـتر وع المتر الحزاب و التنظيمـات السـلموية و خـدمتها للمشـر
، و ما يسم ب ( ق الوسط الكبتك اتيجية الشر اطورية المريكية من السقوط"صفقة القرن"استل ).، و محاولة إنقاذ المتر
يةـــ  1 المادية التاريخية و المفاهيم الساسية والحركة الجماهبس

هــــــم، عل مجموعــــــة مــــــن ت و غتك الييك يــــــة، خلفــــــا لليــــــتر ــــــ تنــــــاولهم للحركــــــة الجماهتك …
يعتمــــــد الماركســــــيون – اللينينيــــــون الثوريــــــون فت

ورة التاريخيــة، و الحقــل النظــري لهــذه المفــاهيم و الدوات المفــاهيم، تقــدمها الماديــة التاريخيــة، باعتبارهــا العلــم الثــوري للســتك
ــــ   الجتماعيــــة و القتصــــادية، أنمــــاط النتــــاج و أشــــكال النتــــاج و التشــــكيلة: التحليليــــة يتكــــون مــــن مجموعــــة مــــن العناص، و ه…

ـــ و الطبقــــة العاملــــة و)نمــــط ســــائد و نمــــط مســــود(تمفصــــلهما  ، الــــذات الثوريــــة للتغيتـك ـــ ـ…
، الطبقــــات الجتماعيــــة و الصاع الطبقل

اكية و المجتمع الشيوع… … الثوري، الشتل
وع التاريحت .المشر

، و هـــو اليـــة يـــؤدي إل التعـــاط… مـــع القضـــايا السياســـية و الجتماعيـــة بشـــكل خـــاطا إن اســـتعمال المصـــطلحات و المفـــاهيم الليتر
هــا ليسـت الــة و غتك المر الذي تصدى له مؤسســو النظريــة الماركسـية – اللينينيـة و نبهـوا إليـه، فالمصـطلحات و المفـاهيم الليبتك
ــــــ نظرتــــــه إل الســــــلطة …

ــــــ حقيقتــــــه الطبقيــــــة فت …
ــــــ إل حقــــــل السوســــــيولوجيا البورجوازيــــــة، و يخقت محايــــــدة و ل بريئــــــة، فجلهــــــا ينتم…

، إن هــذه …
…ــ علقتــه بالجتمــاع… و القتصــادي و الثقــافت

، و منظــور السياس…ــ فت …ــ
السياســية و الطبقــات الجتماعيــة و الصاع الطبقل

، و تنتشرـــ حـــنل لـــدى يـــال… ، عل شـــكل موضـــات تــروج لهــا أبـــواق العلم المتر المفـــاهيم و التصــورات الخاطئـــة تنتشرـــ بشـــكل كـــبتك
، فتختلط المور ت ت – اللينينييك ت الماركسييك .المناضليك
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يــــة مـــن طبقــــات و فئــــات و عمومــــا، و خلفـــا للخطابـــات الشــــعبوية و التمويــهيــــة و النخبويــــة و الهلميـــة، تتكــــون الحركــــة الجماهتك
ــــ عمومــــا ت ــــ الثــــوري للوضــــاع الســــائدة، اقتصــــاديا و سياســــيا و اجتماعيــــا و إيــــديولوجيا، و تتمتك ــــ التغيتك …

اجتماعيــــة ذات مصــــلحة فت
، و مـن تــم توفرهــا عل خصـائص متنوعــة بـاختلف الطبقــات …ــ

ورة النتاج و التوزيــــع و الصاع الطبقل … ستك
بالموقع الذي تحتله فت

ت بمواقفها و أشكال نضالها .أو الفئات المكونة لها، كما تتمتك
ية … مقدمة هاته الطبقات والفئات الجماهتك

:و توجد فت
ـ…- 1-

… نشـأت مـع دخـول النظـام السـتعماري إل بلدنـا، الـذي، فت
الطبقة العاملة المغربية ذات التقاليد النضالية الراسخة، و النل

...)اســتخراج المعــادن، إنجــاز بعــض المعامــل، مــد خطــوط الســكك الحديديــة (ســياق خدمــة مشــاريعه الرأســمالية الكولونياليــة 
…ــ المــدن و البــوادي 

…ــ الخصــبة، تــدمتك الحــرف التقليديــة (قــام بتــدمتك البنيــات الجتماعيــة الســائدة فت
، و...)الســتيلء عل الراضت

… مشاريعه الرأسمالية 
ت (ذلك لتوفتك اليد العاملة الرخيصة لستخدامها فت ...).عمال المناجم، عمال النقل، عمال زراعييك

…ــ للرأسـمالية الكولونياليـة، و تـداخل نضــالها
منذ نشأتها الول، تصدت الطبقة العاملة المغربيــة لمخططـات الســتغلل الوحسر

… مـن العمــل وسـط النقابـات … من أجل تحرير البلد من ربقة الستعمار، و تدرج نضـالها النقـانر
… بالنضال الوطنت

الجتماع… الطبقل
ـ… مـارس (الفرنسية، إل تأسيس نقابتها المركزيــة الول 

ـ… للشـغل فت ، قـد)1955التحـاد المغرنر … ـ… و النقـانر
، و إن نمـو وعيهـا الطبقل

ــ تطـــوير وعيهـــا و عملهـــا ـ…
، الـــذي، وإن كـــان قـــد لعـــب دورا هامـــا فت ـــ … اصـــطدم تاريخيـــا بفشـــل أول تجربـــة لبنـــاء حـــزب شـــيوع… مغرنر

، الذي كان قـد أصــبح يتبنتــ خطــا … إطار تبعيته للحزب الشيوع… الفرنس…
… صارخ، فت

، فشعان ما انحرف نحو خط تحريقت … النقانر
ــ الـــدول ـ…

ت فت ــ المســـتعمرات، خلفـــا لطروحـــات المميـــة الثالثـــة حــــول مهـــام الشـــيوعييك ـ…
تحريفيـــا فيمـــا يخـــص المســـألة الوطنيـــة فت

… بـدل
…ــ شــمال إفريقيــا، الــنل

ياليــة، و قــد انعكــس ذلــك عل جميــع الحــزاب السياســية فت الرأســمالية تجــاه مســتعمرات بلـدانهم المتر
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ـ… هـذا السـياق، أصـبحت الطبقـة العاملـة
… بلـدانها، أصـبحت ذيليـة لحـزاب البورجوازيـة الوطنيـة، و فت

أن تقود الثورات الوطنية فت
ـ… تسـليم نقابـات العمــال إل

ـ… غضاضــة فت ذيلية للحركة الوطنية البورجوازية، سياسيا و نقابيا، و لم يجد الحزب الشيوع… المغرنر
حــــزب الســــتقلل، الــــذي بســــط هيمنتــــه اليديولوجيــــة و السياســــية عل الطبقــــة العاملــــة المغربيــــة، و رغــــم ذلــــك لعبــــت الطبقــــة

… ضــد الســتعمار 
…ــ تجــذير النضــال الــوطنت

، و دخــول المقاومــة ...)1952انتفاضــة كاريــان ســنطرال (العاملــة المغربيــة دورا هامــا فت
ــ المــدن عل الخــط ، و بعــد الســتقلل الشــكل… واجهــت الطبقــة العاملــة مخططــات الســتعمار الجديــد، الــذي حــل …

المســلحة فت
… عــــن العمــــل … قــــامت بفصــــل العمــــل النقــــانر

وقراطيــــة النقابيــــة، الــــنل محــــل الســــتعمار بشــــكله القــــديم، و عــــانت مــــن مــــؤامرات البتك
ت(السياس…  … و تعدد النقابات الموالية للنظام و القوى الصلحية و التحريفية و الظلمية)سياسة الختر .، و من التقسيم النقانر

ت الطبقة العاملة كل أشـكال المنـاورات و المـؤامرات، مـن أجـل حصـارها و تطويقهـا و تكبيـل نضـالتها، و قـد لعبـت دورا لقد ختر
ية مـن جديـد، بعـد مجـزرة مـارس  … انطلق الحركة الجماهتك

ـ…1965هاما فت
ـ… المنـاجم و فت

، لمـا دخلـت الطبقـة العاملـة المغربيـة فت
وقراطيـــة، مبدعـــة ادوري، و خـــارج القيـــادات النقابيـــة البتك ـــ معـــارك نضـــالية بطوليـــة ضـــد سياســـة النظـــام الكومـــتر …

قطـــاع النســـيج فت
.أشكال و أساليبا نضالية و تنظيمية قاعدية و شية

…ـــ 
…1968و بـــذلك، شـــكلت نضـــالتها، خاصـــة فت

، أحـــد العوامـــل المؤديـــة إل تأســـيس الحركـــة الماركســـية – اللينينيـــة المغربيـــة، الـــنل
، لنجــاز مهــام الثــورة الوطنيــة الديموقراطيــة الشــعبية عل طريــق …ــ

ــ – اللينينت طرحــت مهمــة بنــاء حــزب الطبقــة العاملــة الماركس…
ادوري و الحركـة الماركسـية – ـت النظـام الكومـتر ـ… معـارك حاسـمة بيك

اكية، و قد عرفت سنوات السبعينات من القـرن الماضت الشتل
.اللينينية المغربية، انتهت باجتثاث الحركة و تصفية تنظيماتها الثورية
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ادوري و … مـن اسـتغلل مكثـف مـن طـرف الرأسـمال الكومـتر
… تعـانت

و منذ بدايـة الثمانينـات، تصـدت الطبقـة العاملـة المغربيـة، الـنل
ياليــة الدوليــة  ، لكــل مخططــات النظــام القتصــادية و الجتماعيــة المملة مــن طــرف المؤسســات المتر يــال… ،(المتر البنــك الــدول…

ـــ ظــــروف عرفــــت تصــــاعد الســــتغلل و النهــــب و القمـــــع ...) صــــندوق النقــــد الــــدول…  ـ…
و مــــؤامرات) 90،ــــ 84،ــــ 81انتفاضــــات (فت

ــ – وع ثـــوري جـــاد لبنـــاء حـــزب الطبقـــة العاملـــة الماركسـ… ـــ ــ غيـــاب أي مشر ـ…
التقســـيم مـــن طـــرف القـــوى الصـــلحية و الظلميـــة، فت

…
.اللينينت

:الفئات الكادحة ومكوناتها- 2-
… تضـم فئـات متنوعـة،

وليتاريـا الـنل ة بفئتيهـا المتعلمـة و الكادحـة، و أشــباه التر تتشكل هذه الفئات من الطبقة البورجوازية الصغتك
ت  ، و باعــة متجــوليك ت تــ فقــراء ومعــدميك ت) الفراشــة(مــن فلحيك بالضــافة إل عمــال المحلت التجاريــة و خادمــات الــبيوت و العــاطليك

… القرى و المداشر أو المدن
.عن العمل، بكل أصنافهم سواء فت

ة-  :البورجوازية الصغبس
، أو عــن ـ ـ متجانســة، تكســب عيشــها عــن طريــق المجهــود الشخصـ… ة المغربيــة عمومــا مــن فئــات غتـك تتكــون البورجوازيــة الصــغتك
ــــ اســــتغللها لعمــــل الخريــــن شــــكل ثانويــــا، و يمكــــن اســــتنادا إل تمايزاتهــــا تقســــيمها إل طريــــق اســــتغلل ملكيــــة خاصــــة، بينمــــا يبقل

ت :قسميك
… تمارسها*

… ظل سياسة التجهيل و البطالة النل
فئات متعلمة تحصل عل عيشها بفضل المعرفة، باعتبارها نوعا من المتياز، فت

، من نصيب أبناء الطبقات السائدة، و الفئات العليا الطبقات السائدة، امتياز يتقلص باستمرار، و أصبح هذا المتياز أكتر فأكتر
…ــ المعاهـد العليـا الوروبيـة و المريكيـة 

… يـدرس أبناؤهــا فت
بة منها، الــنل ة امتصـاص هامــة(المقتل كــانت السـتينات و الســبعينات، فــتل
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و قـــد عرفـــت هـــذه الفئـــة المتعلمـــة، نتيجـــة للسياســـات....) التعليـــم : الوظيفـــة العموميـــة(لهـــذه الفئـــة، مـــن طـــرف أجهـــزة الدولـــة 
القتصـــــادية و الجتماعيـــــة للدولـــــة و تعـــــرف باســـــتمرار، تـــــدهور وضـــــعيتها الماديـــــة و الجتماعيـــــة، خاصـــــة ابتـــــداء مـــــن منتصـــــف
قيـــة بحكـــم الســبعينات، و تعيــش أزمــة خانقــة بحكــم ارتفــاع الســـعار و جمــود الجــور و غلء المعيشــة و ثمـــن الكــراء و مشــكل التل
ـــ الثمانينـــات، اتســـعت الزمـــة لتشـــمل فئـــات …

انتشـــار الرشـــوة و المحســـوبية، و منـــذ سياســـة التقـــويم الهيكل…ـــ – الســـيئة الـــذكر – فت
تــ و رجــال التعليــم، و تســاهم البطالــة البنيويــة ت الزراعييك ت و المهندســيك واســعة منهــا، بحيــث أصــبحت تشــمل الطبــاء و المهندســيك

… تعميق أزمتها
… الحقل الجتماع… فت

.السائدة الن فت
:فئات كادحة- 

ت و تجار صغار، و، تعيش هاته الفئات حالة تبلتل ت و صناع تقليدييك ت و صغار و حرفييك ت متوسطيك تتكون هاته الفئات من فلحيك
… ميدان التجارة، و تخلـ… الدولـة عـن الخـدمات

يبية و الحتكارية فت … البادية و السياسات الصت
دائمة، بحكم السياسات الطبقية فت

…ــ المنــاطق التقليديــة،(الجتماعيــة 
، و ضــعف مــردود الرض فل ت تــ العقــارييك تــ بــدون أرض نتيجــة هجــوم الملكيك نمــو هائــل للفلحيك

… تعـرف بـدورها
خاصة الجبلية، و المضاربات عل الرض و الستيلء عليها، مما يؤدي إل هجرة مستمرة و قـارة إل المـدن، الـنل

ــ التجــارة الداخليــة المرتبطــة بالتجــارة الخارجيــة، و ارتفــاع الســعار، الــذي …
ا للتجــار الصــغار، نتيجــة الحتكــار القــائم فت تــدهورا كــبتك

…ــــ تقليــــص هــــامش الربــح، إضـــافة إل انتشـــار المضــــاربات حــــول المـــواد الساســــية، أمــــا الصــــناع التقليـــديون و الحرفيـــون
يســــاهم فت

… تعـــرف
ـــ المـــواد الوليـــة الـــنل …

ت فت ـــ المتكافئـــة، و تحكـــم السماشة و الحتكـــارييك د، نتيجـــة المنافســـة غتك ـــ فيعـــانون مـــن التبلـــتل و التشر
ا، إضافة إل احتكار تسويق المنتجات .أثمانها ارتفاعا كبتك

ا- 
ة و تناقضات وضعها الطبقل البورجوازية الصغبس
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ت ب … و استغلل الطبقات السائدة لها من تناقض بنيوي يتمتك
ة بحكم واقعها الطبقل … البورجوازية الصغتك

:تعانت
ت وضعيتها المادية و الجتماعية، و الصعود إل أعل .ـ طموحات لتنمية ملكيتها، و تحسيك

، و مـــن هنـــا تأرجحهـــا ــ بهـــا إل أســـفل الســـلم الجتمـــاع… ــ وضـــعيتها، الـــذي يرمـ… ـ…
ـ معاناتهـــا مـــن حالـــة التـــدهور و التبلـــتل المســـتمر فت

.الدائم
ق فئاتها <=== :وضع متناقض يختل

فئات ذات نزعة مسالمة، و تسع لتحقيق مصالحها بطرق إصلحية سلمية، و بشـعارات سياسـية وهميـة حـول دور الدولـة،÷ 
ات...(الدســتور، إصــلح المؤسســات  ا وســط الطبقــة، و تشــكل أرضــية خصــبة للتعــبتك أصــبحت هــذه الفئــات الكــتر نفــوذا و تــأثتك

… تعتر عن مصالح هذه الفئة
).السياسية الحزبية و غتك الحزبية، النل

ــ وســطها أفكــار÷  … مــن القمــع و التهميــش، و تنتشر
ا مــن النظــام و سياســاته القتصــادية و الجتماعيــة، و تعــانت رة كــثتك ــ فئــات متصت

الجهــاد"حــول تحطيــم النظــام عـن طريــق المــؤامرة أو الرهــاب و العمــال الفرديـة، و كــذلك تـروج داخلهــا شــعارات متنوعــة حــول 
… سبيل ا

… تركب شعار )السلميون" (فت
عات اليشاوية و الفوضوية، النل ت "...النضال الثوري"، و كذلك بعض التت

ة فيما يل… ات البورجوازية الصغتك ت ال أهم ممتك ت : و يمكن اختل
ت :معاناتها من تناقض بنيوي حاد، بيك

ت بلجوئهــا الــدائم إل النتقائيــة، و اســتعمال) وجودها(كائنها الجتماع… -  … المتمتك ت بطابع التشتت، وكائنها اليديولوجر الذي يتمتك
....خليط من الفكار حول العدالة اجتماعية، و تقديس دور الدولة و اليمان بحياديتها
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ـــــ كـــــل منوعـــــات الفكـــــر <=== …
ـــــ مســـــتقل، فتجـــــدها تبحـــــث فت هـــــذا الوضـــــع المتنـــــاقض يجعلهـــــا عـــــاجزة عـــــن القيـــــام بـــــدور سياس…

اكية"البورجــوازي، الممــزوج، إمــا بأفكــار  اكية و النهـــج الــديموقراط… و حــزب الطليعـــة" (اشـــتل اك… و التقــدم و الشـــتل التحــاد الشــتل
اك… الموحـــد اك… و الشـــتل البـــديل الحضـــاري، التكتـــل مـــن أجـــل المـــة، وجـــزء مـــن العدالـــة و التنميـــة و العـــدل و(أو إســـلمية ) الشـــتل
).الحسان و السلفية الجهادية

، و لـذلك سـتكون مهمـة الصاع ضـد <=== ـت وليتـاري، سـتظل هــذه الفئـات تتجـه نحـو اليميك … غياب قطـب النضـال الثـوري التر
فت

ات السياســــية الصــــلحية و اليمينيــــة لهــــذا الفكــــر، إحــــدى أهــــم مهمــــات الصاع عل ، و ضــــد التعــــبتك الفكــــر البورجــــوازي الصــــغتك

ـ… أفـق بنـاء حـزب الطبقـة العاملـة الماركس…ــ
… يجـب أن يقودهـا الماركسـيون – اللينينيـون، فت

الجبهة اليديولوجية والسياسية، الـنل
، و جــر هــذه الطبقــة إل صــف الجبهــة الطبقيــة الثوريــة المعاديــة للنظــام القــائم، و ذلــك عــتر قلــب مــوازين القــوى لصــالح …ــ

اللينينت
.الجماهتك الكادحة

وليتاريا- 3- :أشباه البر

…
ات الساسية لهاته الفئات تتمثل فت ت :إن المتك

وط الســـائدة، إل+  ـــ ظـــل الشرـــ …
ـــ مـــن العيـــش، ممـــا يـــدفعها، فت ـــ مـــن الحـــد الدنت …

افتقادهـــا لوســـائل النتـــاج، و أحيانـــا، حـــنل مـــا يكقت
… تعيشـها،

تكوين جيش احتياط… ضاغط عل سوق العمـل، مسـتعد لـبيع قـوة عملـه بـأبخس الثمـان، ونظـرا لحالـة التهميـش الـنل
ة و متنوعة  ).انتشار القطاع غتك المندمج(وتدهور أوضاعها المادية، تضطر هذه الفئات إل خلق مهن هامشية كثتك

).التعليم – الفلحة –الخصخصة و تشيحات العمال(تضخم أعدادها نتيجة السياسات الطبقية للنظام + 
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ـــ مـــدن الضـــواج… +  …
ات)مـــدن الصـــفيح(تتجمـــع هـــذه الفئـــات فت ـــ ت د و الحـــر عل الســـواء، و نقـــص التجهتك ، حيـــث المعانـــاة مـــن الـــتر

ية و القرويـــة، وتعـــرف ـــ الجماعـــات الحصتـــ …
ـــ فت ت ت المحلييك وط النظافـــة، و إهمـــال المســـؤوليك لتصيف الميـــاه العادمـــة، و أبســـط شرـــ

ج… بنغلديش، ج… الشيشان، ج… الكـراد، ج…ــ قنـدهار، جـ… الصـومال،(أحياء هذه المدن بأسماء، تذكر بأشهر الدول المتخلفة 
) ...المحمدية(ج… الحيوان 

ـ مغــرب الســتقلل الشــكل… بأحيائهــا المــذكورة أعله، يعيــش ـ…
منــذ كاريانــات الحمايــة الفرنســية و دواويرهــا، إل ضــواج… المــدن فت

، قســم المغاربــة إل ـ ـ إل اســتعمار داخلـ… ، الــذي تحــول مــن اســتعمار مباشـر ــ … المغــرب حربــا طبقيــة مســتمرة ضــد الشــعب المغرنر
ء …

ت يفرق بينهما كل سر .فئتيك
…ــ(و تظهــر الدراســات و البحــاث، أن السياســات الطبقيــة للنظــام 

التعليــم – الصــحة – الخصخصــة – مدونــة الشــغل – نــزع أراضت
ت  .ليست إل إعادة للحقبة الستعمارية بشكل موسع و ممغرب، تلك ه… سياسة الستعمار الداخل…...) الفلحيك

وليتاريـــــا(و يمثـــــل الفلحـــــون أســـــاس تضـــــخم هـــــذه الفئـــــات  … بعـــــدهم البورجوازيـــــة) أشـــــباه التر
، و تـــــأنل ـــــ ي الرئيس… ـــــ و مزودهـــــا البشر

ء، ثم بعد ذلك الشباب المطروديـن مـن المـدارس، و كـذلك …
ت و التجار الصغار، الذين فقدوا كل سر ة، عن طريق الحرفييك الصغتك

ت .أصحاب الشواهد المعطليك
… مستوى التــأطتك و و

، الذين عرفت حركتهم نموا نضاليا من أجل مطالبهم، رافقه نمو فت ت باستثناء حالة ذوي الشواهد المعطليك
… وعيهــــا، لعــــدم قــــدرتها عل تلمــــس الســــتغلل، و لغيــــاب

… مــــن تــــدنت
، فــــإن أغلــــب هــــاته الفئــــات تعــــانت ــــ التنظيــــم و الــــوع… السياس…

ها، مما يجعلها تربـة خصـبة لشـنل اليـديولوجيات الرجعيـة  التيـارات السـلمية – الجمعيـات المخزنيـة- الطـرق الصـوفية (تأطتك
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و شــنل أنــواع المــراض الجتماعيــة، مــن تعــاط… للمخــدرات و الــدعارة و العنــف و كــل أشــكال...) الشــبيبات الملكيــة –البلطجيــة (
.النحراف

، و تشـــكل)أعمـــال عنـــف فرديـــة لتفـــه الســـباب(تمتلـــك هـــاته الفئـــات طاقـــة عنـــف مـــدمرة، تشـــهد عل ذلـــك الحـــوادث اليوميـــة 
… البوادي أو المدن

ة، سواء فت … السنوات الختك
… عرفها المغرب فت

.الجيش الموسع للنتفاضات النل
… داخلهــا 

… أو سياس…ــ أو حقــوفل هنــاك جمعيــات تســتفيد مــن تمــويلت الصــناديق المخزنيــة، بعضــها(و نظــرا لغيــاب أي عمــل نقــانر

ــ عل حســـاب الجمـــاهتك ــ طاقاتهـــا النضـــالية، يتكـــرس)اغتنـت ، و نظـــرا لنعـــدام الداة الثوريـــة القـــادرة عل تلمـــس مطالبهـــا و تفجتـك

… و السياس… … وعيها اليديولوجر
.القصور فت

ت من التأطتك عتر ت مختلفتيك … ظل الظروف الراهنة، لعمليتيك
:و بناء عليه، تتعرض هاته الفئات، فت

ـ لجـــوء النظـــام إل امتصـــاص فئـــات منهـــا داخـــل الجيـــش و أجهزتـــه القمعيـــة الخـــرى، أو اســـتعمالها كـــأدوات اســـتخباراتية، مقابـــل
). بيع السجائر بالتقسيط، و المخدرات(غض الطرف عن بعض أنشطتها 

، و ذلـــــك لقابليتهـــــا للعنـــــف، وإفرازهـــــا للمرتزقـــــة، و لتقبلهـــــا للخطـــــاب-  ـــــ ــــ عملهـــــا السياس… ـ…
اعتمـــــاد الحركـــــات الســـــلمية عليهـــــا فت
… للحركات السلمية

… الفاسر .اليديولوجر
يــــة  2 المطــــالب، الشــــكال النضــــالية و التنظيميــــة، التوزيــــع حســــب القطاعــــات و المنــــاطق و الفئــــات، و: ـ الحركــــة الجماهبس

.الشكال القمعية
… يحكمهــــا منطقــــان، 

…ــــ برصــــد ســــطح… لهــــم نتائــــج السياســــات الطبقيــــة للنظــــام، الــــنل
… تكتقت

اكم"خلفــــا للتحاليــــل، الــــنل منطــــق الــــتل
… تحكـم

ت الـنل ، أن تربــط تلـك النتائـج، بـالقوانيك … التحليـل العلمـ…
والنهب، و منطق من أجل تلبية الحاجيات الولية، فالمطلوب فت
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يحة المهيمنــــة داخـــل الكتلــــة ــ اكم الـــذي تقــــوده الشـر ، يعيـــش أزمـــة بنيويـــة مزمنـــة، ذلــــك الـــتل ــ اكم الرأســــمال… داخــــل اقتصـــاد تبعـ… الـــتل
… تمثلها العائلة الملكية و محيطها

. الطبقية السائدة، و النل
ـ… قطـب، و فقـر مـدقع وهشاشـة

و رغم ان هذا المسار يولد تطورا مزدوجـا و منطقـان مختلفـان، يضـعان الغنتــ الفـاحش لقليـة فت
ت يمينـــا و ت النخبـــوييك ـــ و السياســـييك ت ــ و العلمييك ـت ـــ قطـــب آخـــر، فمـــا زال غالبيـــة المثقفيك …

مزمنـــة للغالبيـــة العظم مـــن الجمـــاهتك فت
ال… المعــــولم ــــ خطابــــاتهم و تحــــاليلهم الســــطحية، مــــن ترســــانة الخطــــاب النيوليــــتر …

هكــــذا، رغــــم النتائــــج الكارثيــــة. يســــارا، ينهلــــون فت
ياليـــــة عل بلدنـــــا، ســـــواء عل المســـــتوى الجتمـــــاع… أو اليـــــة المفروضـــــة مـــــن طـــــرف المؤسســـــات الدوليـــــة المتر للسياســـــات الليتر
ت ، و مساســــها بالســــيادة الغذائيـــة و السياســــية للبلد، و رغــــم كــــل هــــذا مـــا زال هـــؤلء وأولئـــك، مـــدافعيك … القتصـــادي أو اليكولــــوجر

ء الــــذي ل تنقــــص منــــه خطابــــات  ــــ …
اليــــة ، السر الحكامــــة"باســــتماته عــــن قدريــــة النــــدماج بالعولمــــة، و تطــــبيق السياســــات النيوليتر

اليــــة و"الجيــــدة هــــا ممـــا أبـــدعته عقــــول مفكــــري النيوليتر ، و محاربـــة الفســـاد و الشــــفافية و المقاولـــة المواطنـــة و التشـــاركية، و غتك
.سدنة المؤسسات الدولية الرأسمالية

كمــا ســبق ذكــره، فتعمــق الزمــة البنيويــة للرأســمالية العالميــة، قــد ألقلــ بظللــه عل الوضــاع القتصــادية و الجتماعيــة بــالبلد، و

…
:تمثل ذلك فت

.تراجع الصادرات <=== تراجع الطلب العالم… +
.تراجع الستثمارات الجنبية+
.تراجع مداخيل السياحة+
… الخارج +

ه(تراجع تحويلت المغاربة فت ). تراجع الورو و تأثتك
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مثـــال قطـــاع النســـيج و تشيــــح آلف العمـــال و خاصـــة العـــاملت، تقليـــص أوقـــات العمــــل و(التـــأثتك عل وضـــعية الشـــغل  <===
...). تراجع الجور المنخفضة أصل، و تعميم عقود العمل لمدة محددة 

ة < === …ــ الخـارج و انعكاسـاتها عل الش الفقتكــ
إضــافة إل كــون هــؤلء %) 20 -15تراجــع بمعــدل (تراجــع تحــويلت المغاربــة فت

… أوروبا و أمريكا
.يعانون من العطالة فت

… تمثـــل + 
انيـــة %50ارتفـــاع الســـعار و التضـــخم، و انعكاســـه عل المـــواد الساســـية مثـــل الحبـــوب و الســـكر و الزيـــت، الـــنل ت مـــن متك

ائية < ===الشة  ــــ انيــــة تراجــــع الســــتهلك كمــــا و كيفــــا، بــــل و أحيانــــا التضــــحية <===تراجــــع القــــدرة الشر ت …ــــ متك
ببعــــض الخانــــات فت

ـــــ للجـــــور تـــــذهب للنقـــــل العمـــــوم…  % 15( الشة، مثـــــل التعليـــــم، الصـــــحة، النقـــــل  <) ===المـــــاء و الكهربـــــاء+ مـــــن الحـــــد الدنت
.انعكاسات ذلك عل النساء الحوامل و المهات المرضعات و الطفال

… للضــــمان الجتمــــاع… +
) 2008مجمــــوع الســــاكنة النشــــيطة ســــنة  (10380000مــــن مجمــــوع : الصــــندوق الـــــوطنت يضــــم هــــذا 

ت 1760000الصندوق، فقط  .من المنخرطيك
+8620000  …

… سوق الشغل، مقصيون من أي نظام للحماية الجتماعية، بما يعنت
… فت . من الساكنة النشيطة% 82,9مغرنر

.من المغاربة أميون % 40أكتر من : المية + 
… حـــول موضـــوع محاربـــة الفقـــر+

ـــ المائـــة مـــن 3،44و الهشاشـــة، فـــإن  حســـب تقريـــر صـــدر عـــن برنامـــج المـــم المتحـــدة النمـــانا …
فت

ــ مــن حقــوقهم، مــن ســكن و صــحة و تعليــم، و  ت ــ يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر  5المغاربــة ل زالــوا محروميك … /دولر ( مليــون مغرنر
… البوادي، إضافة إل أولئك الذين يعيشون حالة الهشاشة، و ه… أرقام مرشحة للرتفاع باستمرار ) اليوم 

.مع نسبة عالية فت
.سياسات النظام و انفضاح شعاراتها وعناوينها- 
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ـ… المجـالت الجتماعيـة و القتصـادية،
ت سنة عل تطـبيق أبشـع سياسـاته اللشـعبية، فت ادوري منذ أربعيك لم يتوان النظام الكومتر

و قد حملت هذه السياسات عناوين مختلفة، مثل إعادة الهيكلة، الخصخصة، تحرير أسـعار المــواد الساســية، رفــع الـدعم عــن
ام الدولــــــة تجــــــاه قطاعــــــات عموميــــــة، مثــــــل الصــــــحة، التعليــــــم، النقــــــل  ت خصخصــــــة القطاعــــــات و... المــــــواد الساســــــية، فــــــك الــــــتل

كات متعــددة الســتيطان، خاصــة الفرنســية  …ــ....) . ليــديك، فيفانــدي، فيوليــا ( المؤسســات العموميــة لصــالح الشرــ
و لــذر الرمــاد فت

… تطبــــل لهــــا أبــــواقه العلميــــة المرتزقــــة، تحــــت شــــعار
ــــ النظــــام مــــا أســــماه بسياســــة محاربــــة الفقــــر و الهشاشــــة، الــــنل العيــــون، تبنت

ـ" ـ… ـ"و " النمــوذج المغرنر ـ… ، و لتعريــة طبيعــة هــذا الشــعار، علينــا إدراك الســـياقات الدوليــة و الوطنيــة لرفــع هــذا"الســتثناء المغرنر
:الشعار

ـ…  190بإيعـاز مـن المؤسسـات الدوليـة للرأسـمالية العالميـة، اجتمـع 
ـ… المـم المتحـدة فت

بمقـر 2000شـتنتر  8رئيـس دولـة عضـو فت
ـ… أفـق 8، الـذي يتحـدث عـن محاربـة الفقـر، و حـدد لـذلك "إعلن اللفيـة الثالثـة"المم المتحدة ليصدروا ما سـم… ب 

أهـداف فت
2015 :

.تقليص الفقر و البؤس و الجوع- 
… للجميع-  

.ضمان التعليم البتدانا
ت و استقللية النساء-   ت الجنسيك .الرفع من مستوى المساواة بيك
.سنوات 5التقليص من وفيات الطفال أقل من -  
ت الصحة النجابية-   .تحسيك
.محاربة مرض السيدا و حم المستنقعات-  
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.ضمان بيئة مستدامة-  
.خلق منظمات دولية للتنمية-  

…ــ 
، باســتعمال أدوات جديــدة لمحاربــة الفقــر،)الفقــر(، قــد وضــع مقاربــة للظــاهرة 2001-2000وليــس خافيــا، أن البنــك الــدول… فت

ـــ … مســـتها سياســـات مخططـــات التقـــويم الهيكل…
… عرفتهـــا عـــدد مـــن الـــدول الـــنل

وليـــس خافيـــا، أن ذلـــك تـــم عل إثـــر النفجـــارات الـــنل
.1980وذلك منذ 

ية و الصيغة المغربية لمحاربة الفقر * ):2005ربيع (المبادرة الوطنية للتنمية البس 
… العالم القروي و

، خاصة فت … الحد من الفقر و التهميش و القصاء الجتماع…
تتمثل الهداف المعلنة لهذه المبادرة المزعومة فت

ب و الســكن المنـاطق الجبليـة، بهـدف تــوفتك الولـوج إل الخـدمات الساسـية، كالصـحة و التعليـم و الكهربــاء و المــاء الصـالح للشرــ
.محاربة المية و تطوير الشبكة الطرقية... 

ـ… أن هـذه الجـراءات البسـيطة لـم
اليـة، بمـا يعنت ـ… ظـل اسـتمرارية تطـبيق السياسـات النيوليتر

و سيتم العلن عن هذه الهـداف فت
ء الــذي تعــتر عنــه مجموعــة مــن …ــ

…ــ اســتمرار التخلــف البنيــوي للعــالم القــروي و المنــاطق الجبليــة، السر
، ممــا يعنت يكــن لهــا أي تــأثتك

… قامت بها ساكنة هذه المناطق
.النضالت النل

ا تفضح فشل هذه الدعاءات- 
:بعض الرقام التل

ـ… العــالم القـروي ل يتعـدى  % 57: معدل المية - 
، والـدخل الشــهري المتوسـط للفـرد فت درهـم 600مع استمرار الهدر المدرس…

… المدن  2000مقابل 
).من هذا الدخل تبلعه التغذية % 50( درهم فت
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… لقــط للتلفزيــون ، % 64مــن العــائلت ل تملــك الهــاتف الثــابت،  % 99- 
% 61ل تملــك التلفــزة،  % 21ل تتــوفر عل هــوانا

… البوادي 
… المدن 76سنة مقابل  68بدون ثلجة، أمد الحياة فت

.سنة فت
… البوادي-  

مـن النسـاء ل يتـوفرن % 60مـن الفتيـات ل يلتحقـن بالثـانوي،  % 83،ـ %70نسبة الميـة تتجـاوز : وضعية المرأة فت
.عل مساعدة طبية عند الولدة

… البوادي - 
ب مقابل  % 57: البنيات التحتية فت … المــدن  % 4من الساكنة محرومة من الماء الصالح للشر

ل يتـوفرون % 97-فت
… المدن ،  % 14عل قنوات الصف الصح… مقابل 

… المدن %3بدون كهرباء مقابل  % 20فت
.فت

ات: العزلــــة و التهميــــش-  ـــ ــــ الطــــرق المعبــــدة، بعــــد الــــدواوير عــــن الســــواق و المــــدن بعشـر …
، نقــــص كــــبتك فت غيــــاب النقــــل العمــــوم…

ات  .، غياب الخدمات الصحية و تصاعد البؤس)خاصة الفتيات( الهدر المدرس… < ==الكيلومتل
ـ فقــر و بــؤس، لصــالح ســكن 200000هجــرة قرويــة < === ـ…

ت الطفــال و النســاء فت ـ الســنة أغلبهــم مــن الشــباب، تـــاركيك ـ…
مهــاجر فت

… ضواج… المدن، أو امتطاء قوارب الموت 
).الهجرة نحو الخارج ( بئيس فت

ــ فقــرة أخــرى لبــراز …
ية و أهــدافها، و ســنعود فت ــ هــا، تكــذب ادعــاءات مــا يســم بالمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشر هــاته الرقــام و غتك

ت و فقــراء و صـغار تــ معـدميك … البوادي، و انعكاساتها الكارثية عل ساكنتها، من فلحيك
السباب العميقة لسياسة النظام الطبقية فت

ت و نساء ت و عمال زراعييك .و متوسطيك
ا البوادي و القرى و المناطق الجبلية المهمشة عموما  3

ية فا ـ الحركة الجماهبس
يـــة لتمـــس كـــل منـــاطق البلد، محركـــة أيضـــا مـــا كـــان تحـــت إيقـــاع السياســـات الطبقيـــة للنظـــام، اتســـعت رقعـــة النضـــالت الجماهتك

).المغرب العميق" (المغرب غتك النافع "يطلق عليه ب 
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ــــ  5: مليــــون مــــن مجمــــوع ســــاكنة المغــــرب، الســــاكنة النشــــيطة  14يمثــــل عــــدد ســــاكنة البــــوادي  ت مليــــون: مليــــون، عــــدد الفلحيك
هكتــارات و إذا جمعنــا 5يملكــون أقــل م ) فلح  500000مليــون و (  %70، )ألــف فلح  75( منهــم بــدون أرض  % 5ونصــف، 

، نجـد  ت إفـراغ البـوادي مـن( سـنة  45يتجـاوز  %68، منهـم  % 81منهـم فلحـون فقـراء، و تبلــغ نسـبة الميـة بينهـم  %75الفئتيك
).الشباب الذي يفضل الهجرة

…ـــ ملكيـــة  %15: و فيمـــا يخـــص تمركـــز الملكيـــة العقاريـــة نجـــد أن 
…ـــ فت

50، وه…ـــ ملكيـــات تتجـــاوز مســـاحتها  %1مـــن أجـــود الراضت
ــ ل يملكــون إل  % 71هكتــار ،  ت ــ الصــالحة للزراعــة، ضــمن ملكيــات ل تتعــدى  % 26مــن الفلحيك …

===هكتــارات  5مــن الراضت
ت الصغار < ت : تفقتك الفلحيك ـت الـذين ل تتجـاوز ملكيتهـم للرض هكتـارا ، لـم يعـد 500 <===1996-1974بيك ألـف مـن المزارعيك

… البوادي
.لهم وجود فت

ت الكبـار  ت الرأسـمالييك تــ العقـارييك ة لصـالح الملكيك ـ… البـوادي عل بنـاء السـدود الكـبتك
ملكيـات(و تقوم السياسات الطبقيـة للنظـام فت

ـــ …
ـــ أخصـــب الراضت …

ة تفـــوق مئـــات الهكتـــارات فت يبية )كـــبتك ـــ خاصـــة(، مـــع تمـــتيعهم بـــالقروض و البنيـــات التحتيـــة والعفـــاءات الصت
ت الكبار، الذين يتوجهون إل الزراعات التسويقية  ت العقارييك ).التصديرية(للملكيك

تـــ الفقــراء  ب الزراعــات المعيشـــية بالنســبة للفلحيك ات،(و مــن جهــة أخـــرى تقــوم هـــذه السياســة الطبقيــة عل صتـــ تـــ غيـــاب التجهتك

بــة، غيــاب المــاء، آثــار التقلبــات المناخيــة، سياســات القــرض الفلج…ــ تــدفع إل التخل…ــ <===نقــص المســاعدات الماليــة، فقــر التل
ت الكبار  ت العقارييك … لصالح الملكيك

).المعمرون الجدد(عن الراضت
:السياسات الفلحية الجديدة للنظام و هدفها الرئيسا - 

:مخطط المغرب الخصا
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ة لتسويق هذا المخطط، الـذي قـدمته سـنة  ادورية بحملت إعلنية كبتك ، و هـدفه المعلـن هـو خلـق2008قامت الدولة الكومتر
كات متعــددة الســتيطان، و كــذلك مســاعدة البورجوازيــة العقاريــة المغربيــة، … تطــالب بهــا الشرــ

الظــروف الملئمــة للســتثمار، الــنل
ـ… السـوق العالميـة و المحليـة، و خطـر خنقهـا عــتر إغـراق السـوق

… أضعفتها العولمة الرأسمالية، من خلل احتـداد المنافسـة فت
النل

.الوطنية بالمواد الجنبية
ت بالعبوديـة،" المغرب الخصت"يعتمد ما يسم بمخطط  ـت الصـغار والمتوسـطيك بشكل أساس… عل التصدير، بينما يعـد الفلحيك

ت الفقراء، حيث يطالبهم بالتخل… عن أراضيهم  …ــ البـور ذات المردوديــة المحـدودة(فهو يهدف إل اختفاء الفلحيك
، خاصــة)أراضت

… تــزرع فيهــا الحبــوب 
ـ الـــنل ـ…

ـ المزروعــة 60 %(الراضت ـ…
، وبالمقابــل تقــديم مشـــاريــــع التضــامن واســتثمارات اجتماعيــة)مــن الراضت

.و أنشطة مدرة للدخل، كل هذا عل قاعدة صدقات المؤسسات المالية الدولية..) الماعز، أرانب(
، تــــوفتك  ــــ ــــ الكبــــار، فمــــن أيــــن ســــيأتون بمــــآت اللف مــــن700ومــــن أهــــداف المخطــــط الخصت ت ألــــف هكتــــار لمجموعــــات الفلحيك

: الهكتارات هذه؟ علما أن
… الكيش _

. ألف هكتار240: أراضت
… الحبوس _

. ألف هكتار58أراضت
… الدولة _ 

. ألف هكتار270أراضت
… أخرى570بما مجموعه  <===

: ألف هكتار، و هناك استهداف لراضت
… الرعوية 

). مليون هكتار، صالحة للزراعة والبناء 12) (ملكية جماعية(الراضت
… الغابوية- 

.مليون هكتار 6: الراضت
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ـت الصـغار و" المغـرب الخصتــ"توضح كل هذه المعطيات، الهـدف الساسـ… لمخطـط  <=== ـ… الفلحيك
و هــو الهجـوم عل أراضت

ــــــ ت ت المغاربــــــة، والملكيك ادورييك ت الكومــــــتر كات متعــــــددة الســــــتيطان و المضــــــاربيك ــــــ ــــــ الجماعيــــــة، لصــــــالح الشر …
ت و الراضت المتوســــــطيك

ت  ).المعمرون الجدد(العقارييك
ـــ ب <=== ت … تتمتك

ـــ ظـــروف يعيشـــها العـــالم القـــروي، و الـــنل …
، فت ـــ …

غيـــاب الخـــدمات الجتماعيـــة،: يتـــم العـــداد لهـــذا الهجـــوم الطبقل
ورية  وات الطبيعيـة، غيـاب دور)التعليـم، الصـحة، الكهربـاء، الطـرق، النقـل(البنيـات التحتيـة الساسـية الصـت ، انعـدام حمايـة الـتر

فيه والرياضة والخدمات الدارية الجيدة .الثقافة ووسائل التل
ــــ بتنوعهــــا، مــــن مطــــالب خاصــــة بالنســــاء <=== ت … تتمتك

ــــ هــــذه المنــــاطق، الــــنل …
لكــــل ذلــــك انعكاســــات عل خصوصــــية النضــــالت فت

، و مطـالب ذات علقـة بالمـاء)المازيغيـة(، ومطـالب ذات علقـة بالهويـة )الريـف(القرويات، و مطالب ذات خصوصية جهويـة 
صــحة – تعليـم –(، و مطـالب لهــا علقــة بــالحقوق القتصـادية و الجتماعيـة )السـلطات المحليـة(و الرض و الستبداد المحل… 

...).سكن 
ا البوادي و القرى و المناطق الجبلية و المهمشة - 

احتداد الصاعات الطبقية فا
ــ باحتــداد أزمــة النظــام، نتيجــة ت وط تتمتك …ــ ظــل شرــ

ة، فت ا خلل العشرــ ســنوات الختكــ …ــ هــاته المنــاطق نمــوا كــبتك
عرفــت النضــالت فت

ادوري ببلدنـا، حيــث تحتـل اكم الرأســمال… الكومــتر … تسـتهدف إعـادة صـياغة طـور جديـد مـن الـتل
انعكاس السياسات الطبقيــة، الـنل

ب البنيـات الجتماعيـة و القتصـادية للجمــاهتك ـ… الرعـ… و صتــ
ـ… و منـابع الميـاه و الغابـات و أراضت

فيه عملية الســتيلء عل الراضت
… هاته المناطق 

عمال زراعيون، فلحون معدمون، فلحون فقراء و صغار ومتوســطون، و سـاكنة القـرى و المداشـر و(الكادحة فت
ة ذات الصــلة بــالبوادي و المنــاطق الفلحيــة و قــد ســبق أن أوضــحنا الســياق العــالم… لهــاته العمليــة،). الــدواوير و المــدن الصــغتك
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…ـــ ظـــروف بالغـــة التعقيـــد، و تحـــت شـــعارات مزيفـــة، مـــن قبيـــل مخطـــط 
… تتـــم فت

 و ، و الهتمـــام بالجهويـــة،"المغـــرب الخصتـــ"الـــنل
… دعــم المازيغيــة، لغــة الكــثتك مــن منــاطق المغــرب و التنميــة المســتدامة و الحكامــة الجيــدة،

اقــة، الــنل هــا مــن الشـــعارات التر  وغتك
وات الوطنية  … و راءها مخطط نهب التر

، الماء، الغابات(يختقت …
،...) الراضت ت تــ و المـواطنيك  و الـدفع بهــم وتهجتك وتفقتكــ الفلحيك

ت من الدرجة الثانية، و حيث تعــتر وط ل إنسانية، حيث يعاملون كمواطنيك … شر
… مدن الضواج… فت

إل الهجرة، حيث يتكدسون فت
… دشـــنها الســـتعمار القـــديم وواصـــلها الســـتعمار

، الـــنل ــ ة و التفقتـك ـــ ظـــروف جديـــدة، عـــن اســـتمرار مسلســـل البلـــتل …
هـــاته العمليـــة فت

… البوادي
.الجديد و معمروه الجدد فت

ادوريـــــة تقـــــوم عل خدمـــــة مصـــــالح: و هكـــــذا أصـــــبح المغـــــرب مغربـــــان  أحـــــدهما مغـــــرب القليـــــة، و يتكـــــون مـــــن أقليـــــة كومبر
، جعـــل الغلبيـــة ـــ ـــ تحـــت وطـــأة اســـتعمار داخلا ا ، و جمـــاهبس واســـعة تي  ـــ ـــ و المريكا ا ياليـــة، و تعيـــش عل النمـــط الورنر المبر
، مطــاردين فــوق ا الفقر و البؤس و انعدام الكرامة و العطالة و التهميش و القصاء الجتمــاعا

العظم من المغاربة تعيش فا
ا سـكناهم تحــت شـعار 

ا فا ا البوادي، و متابعيس
ا أجدادهم فا

، و تحـت شــعار ات ملطفـة،"محاربــة الســكن غبـس اللئـق "أراضا
ياليــة و ة، و غبس ذلك ممــا تجــود بــه المؤسســات المبر من قبيل محاربة الفقر و الهشاشة والدماج و دعم المشاريــــع الصغبس

. كلب حراستها و إيديولجييها
:العمال الزراعيون-

…(تعــرف العديــد مــن منــاطق الصــدام  ...)منــاطق تتمركــز فيهــا ملكيــات الرض و الزراعــة الرأســمالية التصــديرية والرأســمال الجنــنر
، مثــال منطقــة ســوس كمنطقــة أساســية، تتمركــز فيهــا الســتثمارات الجنبيــة، ويتواجــد فيهــا عــدد مــن ـ ـ…

ــ الصاع الطبقل …
احتــدادا فت

ت الكبار  ت العقارييك ). المعمرون الجدد(الملكيك
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…ــــ ظــــروف قاســــية مــــن الســــتغلل،
… يقــــوم بهــــا العمــــال الزراعيــــون، الــــذين يعيشــــون فت

ابات الــــنل ــــ و يعــــتر عــــن ذلــــك تزايــــد عــــدد الصت
ــ الصــغار و ت اســتطاعوا أن يوســعوا نضــالتهم النقابيــة و اللتحــاق بالمركزيــات و توســيع كفاحــاتهم، بينمــا تتــوال نضــالت الفلحيك

… تعمل باستمرار عل تدمتك الزراعات المعيشية
، و النل … الميدان الفلج…

.الفقراء ضد سياسات النظام فت
ية بالمدن ـــ  4 الحركة الجماهبس

ـ… تصيــــح لـه 
، فت ت ـ… جريــدة (يقول محمد العنص، أحد خدام المخزن المخلصيك

مـأخوذ عـن 2012 -6- 6بتاريــــخ " أخبـار اليـوم"فت
):الكونوميست

ت  50منذ بداية السنة، سجلنا آلف التظاهرات الحتجاجية بمعدل " … اليوم الواحد، يشارك فيها ما بيك
5000و  2000وقفة فت

".شخص
. بمختلف أشكالها18250: حسب التصيــــح، فالمجموع السنوي لعدد التظاهرات الحتجاجية

عل امتـــداد عشرـــ ســـنوات مـــن حكـــم محمـــد الســـادس، شـــملت الحركـــات الحتجاجيـــة جميـــع منـــاطق المغـــرب بشـــماله و جنـــوبه،
قه، همــت جميــع القطاعــات وقــد. و جميــع الفئــات، رجــال و نســاء وشــبابا... الطلبــة، العمــال، الفلحــون، المعطلــون : غربــه و شرــ

ــ بتواطــؤ مــع …
ــ الكبــار عل الراضت ت ــ الملكيك تعــددت مطــالب هــذه الحركــات الحتجاجيــة، ضــد الغلء و العزلــة و التهميــش و ترام…

…ــ التنظيــم 
، مــن أجـل الدمـاج و هشاشــة البنيــات)الطلبــة(الســلطات المحليـة، الولـوج إل الخــدمات الصــحية و الشـغل و الحـق فت

كات ـــ ب الحقـــوق النقابيـــة و هـــدم الســـكن و الســـتغلل الفـــاحش للطبقـــة العاملـــة مـــن طـــرف الشر ـــ التحتيـــة وتشيــــح العمـــال و صت
. الوروبية
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ابات واحتلل الطـرق و ات و العتصـامات و الصـت ـت الوقفـات و المســتك يـة و تنـوعت، بيك و قد تعددت أشكال النضـالت الجماهتك
.قمع، ترهيب، اعتقالت، تعذيب و محاكمات، التشيــــح: قطعها، و تواجه كلها بمختلف أشكال ردود الفعل 

ـ… المواقـف لـذى الجمــاهتك خاصـة النسـاء، لكـن
يعتر كل هذا عن طاقات نضالية هائلة وقـدرة عل المواجهـة و الصـمود وتجـذر فت

…ــ غيــاب التــأطتك وســهولة الحتــواء مــن طــرف النظــام، عــن طريــق وعــود الســلطات، وبحكــم غيــاب
يرافــق ذلــك ســيادة للعفويــة، فت

ت مختلف الحركات .التضامن والتنسيق بيك
عية الحقـــوق القتصـــادية و الجتماعيـــة و النســـانية، و تعـــارض مـــع العلقـــات ـــ و يعـــتر ذلـــك أيضـــا عـــن تطـــور الـــوع… الجمـــاع… بشر

…ــ حــاد(الجتماعيــة الطبقيــة الســائدة 
…ــ قلــب هــاته الحركــات)الباطرونــا، الملكــون، الدولــة بمختلــف أجهزتهــا، إنــه صاع طبقل

، و فت
و يلعــب الشــباب و النســاء دورا محركــا لهــذه الحركــات، كمــا. هنــاك حضــور للمســألة الجتماعيــة و الولــوج إل الحقــوق الجتماعيــة

. أن قطاعات واسعة ل تمثلها التنظيمات التقليدية، سياسية أو نقابية
إن هــذه النضــالت تدشــن تقاليــد جديــدة للنضــال، تتمثــل بالجماعيــة و الصار و التضــامن والســتمرارية والحســاس بالكرامــة و

… إطار معارك جزئية و دفاعية
ورة جديدة للنضال، فت … بتطور ستك

عية، بما يسر . الشر
… و ديناميـة توحيديـة وانتشـار

… غيا ب الفـق الـوطنت
لكن هذه النضالت ظلت مع ذلك ترافقها مجموعة من السلبيات، تتمثل فت

، انطلقا من تعدد الهتمامات الخاصة لكل فئة أو منطقة أو قطاع … و اجتماع…
. جغرافت

ــــ العيــــش و الحيــــاة ا
ب الحــــق فا ــــ ا مــــن تــــدهور ظــــروف الحيــــاة و العمــــل و ضا

و الخلصــــة، فــــإن دوافــــع النضــــال و خزانهــــا، يــــأنل
عية للحــزاب ا يمثلهــا فقــدان الس ــ

ا ذلك، بارتباط مــع الزمــة السياســية الــتل
، و دور الزمة القتصادية فا واستيقاظ الجماهبس

).المقاطعة الواسعة للنتخابات و المؤسسات ا أزمة ديموقراطية الواجهة(السياسية، و المؤسسات و الدولة 
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 ـــ النساء كقوة محركة 5 
، و بعــد تنــام… النضــالت النســائية، و بعــد أخــذ و رد، أصــدر النظــام قانونــا للشة....)الميــة (إضــافة إل الوضــاع المــذكورة أعله 

ــ  …
لمــان 2003أكتــوبر  1فت ــ موضــوع(أشــهر بعــد ذلــك،  4، الــذي ســيتبناه التر …

ــ تــونس، عل القــل فت …
و هــو أقــل تقــدما ممــا نجــده فت

… العديد من المنظمات النسائية عل مضامينه باعتباره ثـورة، لكـن إضــافة لعجــزه البنيـوي، المرتبـط بـالبنت) تعدد الزوجات
وتثنت

ـــ) الســــلم و مــــذهبه المــــالك…(الفوقيــــة للدولــــة المخزنيــــة  … تعكســــها أساســــا مؤسســــة أمتـك
و اليديولوجيــــة المخزنيــــة عمومــــا، الــــنل

، و ما تستتبعه من أحكام جاهزة ضد قضايا المرأة الحقيقية  ت و) المساواة الكاملة القانونية و القتصادية و الجتماعية(المؤمنيك
… تعمـــل عل ربـــط نظـــام

ت الخـــرى، الـــنل ل بثقلـــه عل المـــرأة، إل جـــانب القـــوانيك ـــ ت ارتباطهـــا بالنظـــام الجتمـــاع… للبطرياركـــا، الـــذي يتت
ة، فـــــإن مدونـــــة الشة تكـــــرس ـــــ ـــــ الســـــتغلل… للمـــــرأة العاملـــــة و الجتك …

ي، بقـــــانون الشـــــغل الطبقل ـــــ ت البطرياركـــــا الضـــــطهادي و التميتك
ـ… المسـاواة القتصـادية و

… آخر المطاف مـن كــل حقوقهـا فت
… القتصادي للمرأة، لتجردها فت

الضطهاد الجنس… والستغلل الطبقل
ـــــ و المزمريـــــن لمدونـــــة الشة ، فـــــإن الواقـــــع يفضـــــح التجربـــــة ت ة المطبليك هـــــا، و رغـــــم كـــــتر الجتماعيـــــة و السياســـــية و الثقافيـــــة و غتك

عـــدول و قضـــاة ذوي التكـــوين التقليــدي، الــذي: التطبيقيــة الملموســة للمدونـــة وكــل الدعــاءات، حيـــث تجــد المــرأة نفســـها أمــام 
ت حاجزا ضد مطالب النساء القانونية .ينهل من القانون السلم… و القيم التقليدانية، مشكليك

.من الزيجات%10من زواج القاصات أي ما يعادل %85قبول بأكتر من  <===
…ــ و العــائل…(اســتمرار العنــف ضــد النســاء < === دون حســيب أو رقيــب و بــدون عقــاب، و يعــزز ذلــك الخــوف و المــوروث) الزوجر

…
. الثقافت
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ـــ لتحـــرر المـــرأة <==== …
ـــ الرث و تعـــدد الزوجـــات، و عـــدم إمكانيـــة تطـــبيق تلـــك: النمـــوذج المخزنت …

البقـــاء عل عـــدم المســـاواة فت
ت البوادي و المدن … قانون الشة، نظرا للطابع المحافظ و الرجع… للقضاة و العدول، و لدور الفوارق بيك

.الجزئيات الواردة فت
: نماذج من الحركات النسائية- 
.تدور مطالبه حول المناصفة: التجاه الصلج…-
) مهمة الدولة و المؤسسات(ضد العنف والمأسسة  )جمعية موزعة عل مناطق البلد 50أكتر من :(أنروز -
ـ… الجماعيـة، ضـدا عـن: النساء السلليات -

ـ… الراضت
تنتشر عتر مناطق المغرب، و تقوم نضالتها عل المطالبة بحقوق النساء فت

ت عل العقار .القيم الذكورية السائدة، و ضدا عل جشع المضاربيك
حركـــة جديـــدة ناشـــئة مـــن خـــارج مـــا هـــو ســـائد، و تطـــرح عل نفســـها الـــدفاع عـــن الكادحـــات بمختلـــف" لعيـــالت جايـــات"حركـــة -

ة إشـعاع تـوقفت عـن(فئاتهن، و بمنظور نضال… مختلف يقوم عل التوعية و التعبئة و التضـامن و النضـال  هــذه الحركـة بعـد فــتل

…
).الستمرار بسبب تناقضات وضعها الذانل

 = ــــ و<== ــــ الجنس… ت ــــ و التميتك …
النســــاء أول ضــــحايا القصــــاء و التهميــــش و الظلــــم و الهشاشــــة، و مدونــــة الشــــغل و التعليــــم الطبقل

.و الستغلل بكل أشكاله و مظاهره) وفيات النساء الحوامل و الطفال(السياسة الصحية 
يــــة  <=== ــــ مســــبوق داخــــل الحركــــة الجماهبس ــــ و غبس ات، اعتصــــامات مواجهــــات(تطــــور نضــــالا هائــــل، طليعا لكــــن...) مســــبس

.ينقصه تأطبس نضالا و تنظيما ثوري
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VIII اير 20حركة  ــ ا والتعببس السياسا: فبر
.المقدمات التاريخية، الرضية السياسية، المكونات، التحديد الطبقل

… حركة 
ـ… مراحـل مختلفـة مـن 20شكل الشباب قوة أساسية فت

ـ… أدوارا طلئعيـة فت اير المغربية، و تاريخيا لعب الشباب المغرنر فتر
ة 100(تاريــــخ المغرب المعاص  اتهــا،)سنة الختك ت … العـام، مـن أجـل دراسـة خصائصـها و ممتك

ـ… سـياقها التـاريحت
، و لوضع الحركة فت

… مراحل مختلفة
. فلبد، من باب المقارنة، إعطاء صورة مقتضبة عن تلك الدوار الطليعية للشباب فت

:شباب الحركة الوطنية - 1

ــــ  …
، بعــــد توقيــــع وثيقــــة الحمايــــة الخيانيــــة مــــن طــــرف1912مــــارس  30ســــقط المغــــرب تحــــت الحمايــــة الســــتعمارية الفرنســــية فت

، قبائل و مدن و بوادي للدخول الستعماري للبلد … . السلطان عبد الحفيظ، و تصدى الشعب المغرنر

ــ الســهول و الجبــال  …
ــ الطلــس الصــغتك بجنــوب1934آخــر المعــارك انتهــت ســنة ( و بعــد انتهــاء المعــارك المســلحة البطوليــة فت …

فت
ـ… مقدمـة المعـارك، جـزء مـن هـذا الشــباب سـيجد أسـلحته)المغرب

، انتقلت المواجهة مع الستعمار إل المدن، وكـان الشــباب فت
ورية لمواجهـة مـا كـان … مفـاهيم الحريـة، المسـاواة و المواطنـة، أسـلحة كـانت صـت

… الثورة الفرنسية، من خلل تبنت
اليديولوجية فت

ـ ـ…
…ـــ مقــدمته فرنســا الســتعمارية، و قـــد وجــد جــزء آخـــر مــن الشـــباب ضــالته فت

يســـم بالمهمـــة التمدينيـــة للغــرب الســـتعماري، و فت
ق  …(أفكار السلفية التية من الشر

… العلوي و أبــو شـعيب) محمد عبده و جمال الدين الفغانت … كان يمثلها الشيخ محمد بلعرنر
النل

. الدكال…
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ـ… تنظيـم نفسـها
… فت

ينات من القرن الماضت … العشر
، بدأت الشبيبة المغربية الوطنية فت ت انطلقا من الثانويات و من جامعة القروييك

… مجموعات 
ـ… ) مجموعـة الربـاط مجموعـة سـل، مجموعـة فـاس(فت ـ… الريـف المغرنر

شـمال(وعنـدما انطلقـت الحـرب التحريريــة فت
… الثانويات ) المغرب

… التعاطف فت
…ــ...) بفـاس " مـولي إدريــس"بالرباط، ثانوية " مولي يوسف"ثانوية ( وجدت صداها فت

، و فت
ــــ المطـــــاف بخلـــــق مـــــدارس بديلـــــة، و هـــــو مـــــا يســـــم ب ، لينتهـ… ــــ ينات تحـــــرك الشـــــباب مطالبـــــا بتحـــــديث النظـــــام التعليمـ… العشرــــــ

…ــ العديـد مـن المـدن المغربيــة، و اهتــم الشـباب بالمشــاكل الجتماعيـة و"المـدارس الحـرة"
ت فت ، تأسســت أولهــا بفـاس، ثـم انتشرــ

تــ المطــالب السياســية و … جمعــت بيك
السياســية، منــددا بــالفقر عــن طريــق توزيــــع المناشــتك و كتابــة المــذكرات وإصــدار الجرائــد الــنل

فــاس، صــفرو،(و اســتغل الشــباب كــل الفــرص كمــا حصــل عنــدما انفجــر مشــكل المــاء بالنســبة لمجموعــة مــن المــدن . الجتماعيــة
.الذي كان مناسبة لتنظيم الجتماعات وكتابة العرائض و انتداب الوفود و تأطتك المظاهرات...) مكناس 

بري-  :الظهبس البر

… سنة 
تــ العـرب و المــازيــــغ و لتسـهيل حكمهــا للمغـرب1930فت بري، للتفريـق بيك ، أصدرت الحمايـة الفرنســية مـا سـم… بـالظهتك الــتر

… كـــان يحركهـــا الشـــباب، و كـــان رد الســـتعمار
، فعمـــت المظـــاهرات المـــدن، الـــنل …ـــ كـــرد فعـــل عل المقاومــة الباســـلة للشـــعب المغرنر

، و التعذيب و الغتيالت  …
ء الذكر كلميمـة(الفرنس… عتر القمع الوحسر ت مـن مـدنهم و نفيهـم)المعتقل الس… ، و تنقيـل المناضــليك
. إل مناطق و مدن أخرى
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لقد ترنر هذا الجيل، الذي شكل النوية الول للحركة الوطنية البورجوازيـة المغربيــة ضـمن مـا كـان يسـم بالسـلفية المتجـددة،
ــــ الثلثينــــــات، و ســـــينهض هــــــذا الجيــــــل للمطالبــــــة ـ…

إضـــــافة إل بعــــــض أفكـــــار الثـــــورة الفرنســـــية و تـــــأثتك الجبهـــــة الشـــــعبية بفرنســــــا فت
. بالستقلل و قيادة الحركة الوطنية

و مـــن وثـــائق المطالبـــة بالســـتقلل إل اتفاقيـــة إيكـــس – ليبـــان مـــع فرنســـا، قـــاد هـــذا الجيـــل حركـــة النضـــال ضـــد الســـتعمار، دون
… واضـــح لمفهـــوم الســـتقلل  اتيحر عية عل الســـلطان، ممـــا هيـــأ ظـــروف) أخطـــاء إيكـــس – ليبـــان(تصـــور اســـتل ــ وخطـــأ إضـــفاء الشـر

عـــودته و انفـــراده بالســـلطة، ثـــم العلن، بعـــد تصـــفية المقاومـــة و جيـــش التحريـــر، عـــن ســـلطة سياســـية اســـتبدادية تحـــت غطـــاء
ت" … سنة " إمارة المؤمنيك

… عهد الحسن الثانت
ح عبـد الكريــم الخطيــب أحــد قــادة1962فت ، ولم يكن ذلك وليد الصدفة، عندما اقــتل

ت( وعلل الفاس… ) طبيب ذو تكوين عصي(جيش التحرير  …ــ) رجل دين، خريــــج جامعة القروييك
ت فت إدخال مفهــوم إمــارة المــؤمنيك

.1961الدستور وذلك سنة 

ة  - 2 :1961 – 1956فبل

، من أجل أن تسـتتب لـه الوضـاع و ينفـرد بالسـلطة، … ة، حربا دموية ضد الشعب المغرنر … هذه الفتل
ادوري فت خاض النظام الكمتر

… خلقتهـــا الحركـــة الوطنيــة البورجوازيـــة حـــول شـــخص الملـــك 
…ـــ القمـــر مــن( مســـتفيدا مــن الهالـــة الـــنل

ويــــج لظهـــور صــورته فت تـــم التل
ــ هـــذه الحـــرب، حيـــث تمـــت)طـــرف عناص حـــزب الســـتقلل البورجـــوازي ـ…

ادوري فت ، و انتصت الملكيـــة كنظـــام اســـتبدادي كمـــتر
اغتيـــــال الكولونيـــــل(عمليـــــة تصـــــفية التنظيمـــــات الفدائيـــــة الشية، و القضـــــاء عل مجموعـــــات جيـــــش التحريـــــر، و اغتيـــــال قادتهـــــا 
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…ــ شــمال المغــرب بقــرار مــن اللجنــة المركزيــة لحــزب الســتقلل، ممــا يكشــف تواطــؤ
المســاعدي، أحــد أبــرز قــادة جيــش التحريــر فت

… هذه المرحلة
… عمليات الغتيال فت

).قيادات حزب الستقلل فت

ــــ فــــخ …
، تــــم الســــقوط فت ــــ ــــ لســــتقلل المغــــرب عــــن الســــتعمار الفرنس… …

اتيجية ثوريــــة، و تصــــور حقيقل ــــ ســــياق غيــــاب أيــــة اســــتل …
و فت

الملكيـــة، و التغطيـــة عـــن التصـــفية و التقتيـــل، أخطـــاء قاتلـــة أدت إل لفـــظ العناص الوطنيـــة المخلصـــة مـــن الســـلطة، و اســـتتباب

ـــ نصـــه الشـــهتك …
ف بهـــا المهـــدي بـــن بركـــة فت ـــ مـــا أســـماها ب" الختيـــار الثـــوري: "المـــر للملكيـــة و القطـــاع، أخطـــاء اعـــتل …

و صـــنفها فت
).الخطاء القاتلة الثلث(

ة  - 3 :1975-1961فبل

… نهايـة الخمسـينات، بعـد صاع ضـد الجنحـة
… للقوات الشعبية، الذي تأسس فت

ة بدخول حزب التحاد الوطنت ت هذه الفتل ت تمتك
… المدن و البوادي، و

ة فت ا عن مصالح و مواقف البورجوازية الصغتك … حزب الستقلل، و جاء تعبتك
ة فت الممثلة للبورجوازية الكبتك

، فيما يخص الموقف من الملكية، مما جعل التعايش داخل الحــزب منذ انطلقه غلب التأرجح و التذبذب عل خطه السياس…
ـــ ثلث تيـــارات  ت ي : قائمـــا بيك ت … خـــتر ، تيـــار إصـــلج… يرفـــض القطـــع مـــع)تيـــار المحجـــوب بـــن الصـــديق، عبـــد ا ابراهيـــم(تيـــار نقـــانر

ــ يــدعو إل إســقاط الملكيــة و جمهوريــة عل الطريقــة الناصية)تيــار عبــد الرحيــم بوعبيــد(الملكيــة  … ، و تيــار ثــالث بلنك…ــ – انقلنر
)…

). الفقيه محمد البصي، عبد الرحمان اليوسقت

نضــــــالت الحركــــــة الطلبيــــــة، نضــــــالت الطبقــــــة العاملــــــة، النتفاضــــــات(و نضــــــالت بدايــــــة الســــــبعينات  1965و بعــــــد منعطــــــف 
… كرســـت انشـــطار الحـــزب إل شـــطرين 1972يوليـــوز  30عـــرف الحـــزب انشـــقاقا تـــوج بصـــدور قـــرارات ) الفلحيـــة

مجموعـــة(، الـــنل
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… احتفظت باسم 
… اختارت اســما جديــدا هــو "الدار البيضاء النل

… للقوات الشعبية، و مجموعة الرباط النل
التحــاد"التحاد الوطنت

اك… للقــوات الشــعبية … فشــلت و أدت إل اعتقــالت، و محاكمــات و 3و أطلــق التيــار الجــذري حركــة ") اشــتل
مــارس المســلحة، الــنل

ـــــ صـــــفوف التجـــــاه الجـــــذري …
ـــــ صـــــفوف الحـــــزب، و خاصـــــة فت …

و بعـــــد مفاوضـــــات مـــــع القص، عقـــــد الحـــــزب مـــــؤتمره. إعـــــدامات فت
… ســنة 

، و عرفـــت"النضـــال الــديموقراط…"، و قـــام بلفــظ التجـــاه الجـــذري مـــن صـــفوفه، و أطلـــق مــا ســم… بخـــط 1975الســـتثنانا
اك…(الســــنوات اللحقــــة صاعات داخــــل الحــــزب أدت إل لفــــظ كــــل التيــــارات المناضــــلة داخلــــه، و اندمــــج الحــــزب  التحــــاد الشــــتل

، الــــذي أطلــــق عليــــه اســــم ) للقــــوات الشــــعبية …
ــــ المسلســــل الــــذي أطلقــــه الحســــن الثــــانت …

محــــور: بمحــــورين" المغــــرب الجديــــد "فت
.و قضية الصحراء، و قد أصبح هذا الحزب اليوم جزءا من المشهد السياس… الرسم…" المسلسل الديموقراط…"

:1965انتفاضة  - 4

… فجرتهــا الحركــة التلميذيــة المغربيــة انطلقــا 23أحـداث انتفاضــة  1965مــارس  24-23-22انـدلعت أيــام 
مـارس المجيـدة، الــنل

، لتعــــم جــــل)إنــــاث(مــــن ثانويــــة مــــولي عبــــد ا بالــــدار البيضــــاء، و التحقــــت بهــــا ثانويــــات محمــــد الخــــامس ثــــم ثانويــــة الخنســــاء 
ثانويــة مــول… يوســف، ثانويــة(الثانويــات و العــداديات بالمدينــة، ثــم انتقلــت إل مجموعــة مــن المــدن المغربيــة، مــن بينهــا الربــاط 

، كمــا التحـق العمـال و العـاطلون و)ثانويـة مـولي إدريـس(و فـاس ) الليمون، ثانوية نزهـة، عمـر الخيـام و مـدارس محمـد الخـامس
…(و كــان التعميــم الصــادر عــن وزارة التعليــم . جمــاهتك مــن الشــعب بصــفوف المتظــاهرين ، و الــذي)وزارة يوســف بلعبــاس التعــارجر

.المفجر لهذه النتفاضة) أول إعدادي حاليا(سنة من متابعة تعليمهم بقسم السادس  15يمنع التلميذ الذين سنهم أكتر من 
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ـــ يـــوم  …
… فت

ـــ الحســـن الثـــانت ، خطابـــا فجـــر فيـــه حقـــده عل1965مـــارس  29و بعـــد ســـحق النتفاضـــة و ســـقوط آلف الشـــهداء، ألقل
… ل زالت تحكم سياسة النظام

ة و النل … قولته الشهتك
: الشباب المتعلم و رجال التعليم، و قال الحسن الثانت

ا" اــ مزعــوميس مــن الحســن لكــم أن تكونــوا: " قــائل الشــباب مخاطبــاو " ليــس هنــاك مــن خطــر أكــبر بالنســبة للدولــة مــن مثقفيس
ا ". جميعا أمييس

…ــ المغــرب 
، الــذين حكمــوا) % 50لــم يعــد يتعــدى (وابتــداء مــن هــذه الســنة تجمــد التمــدرس فت ت و هــو بــذلك يــذكر بأحــد الخــديوييك

". شعب جاهل يسهل حكمه من شعب متعلم: "مص، و الذي بعد أن أقفل المدارس و الجامعات صح قائل

وبولوجيــا بالربــاط، و قــام … عنــد هــذا الحــد، بــل ذهــب بعيــدا حــد إغلق معهــد السوســيولوجيا و النتر
و لــم يتوقــف الحســن الثــانت

ت من الجامعة  ـ… بدايـة الثمانينـات عنـدما عـوض شـعبة الفلسـفة) مغاربة و أجانب(بطرد الساتذة التقدمييك
و استمر هـذا النهـج فت

… سـتخرج العديــد مـن أطـر و منظــري الحركــات الظلميـة
و الدراســات الجتماعيــة بشـعبة الدراســات الســلمية، و ه…ــ الشــعبة الــنل

ق للتدريس بالجامعــات المغربيــة  … من الشر
… المغرب، خاصة و أن النظام استدع مجموعة من دهاقنة الفكر الخوانت

رشـدي(فت
).فكار نموذجا

…ـــ وقــت لــم تجــف فيـــه دمـــاء الشــهداء بعــد، كـــان إصـــلحيو التحـــاد
، و فت …ـــ ظــروف القمـــع الــدموي الــذي تعرضــت لــه الجمـــاهتك

و فت
… حكومة وحدة وطنية

… للقوات الشعبية و حزب الستقلل، يتسابقون للتفاوض مع النظام من أجل الدخول فت
. الوطنت
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:الحركة الماركسية ــ اللينينية المغربية- 5
ــ  ت ة مخــاض و مراجعــة، بعــدما عــايش الشــباب و قواعــد الحــزاب، خيانــة 1970و  1965بيك ــ فــتل … عاشــت طلئــع الشــباب المغرنر

… كانت تسع كعادتها إل التهافت عل المقاعد الحكومية ما أن يعلـن النظـام اسـتعداده لـذلك، خاصـة
القيادات الصلحية، النل

و أن دمــاء الشــهداء لــم تجــف بعــد، و انضــاف إل ذلــك تلــك المواقــف المتخاذلــة لهــذه الحــزاب اتجــاه القضــية الفلســطينية، كمــا
سخط جماهتك الشباب الثائرة، هذا الشباب الذي بدأت تصله أصداء الثــورة الثقافيــة الصــينية و 1967يونيو  5أججت هزيمة 

ع يقــرأه بنهــم اســتعدادا)بفرنســا 1968حركــة مــاي (الثــورات الطلبيــة  ــ الثــوري، فشرــ …
ــ ــ اللينينت ، و بــدأ ينتقــل إليــه الفكــر الماركس…

.لبلورة البديل الثوري 
ت مـن النضـالت العماليـة البطوليـة، و قيـام انتفاضـات فلحيـة 1970و عندما دقت سنة  ، أعلــن)1970 – 1968(، و بعد سنتيك

، منظمـة  ت ت المغربيـتيك ت – اللينينيـتيك ت الماركسيتيك ـ… غشـت "مـارس 23"و منظمـة " إل المـام"عن تأسيس المنظمتيك
،1972، و فت

… الجامعة تحت اسم 
… فت

… قدمها اليسار الماركس… ـــ اللينينت
ت"انتصت اللئحة الثورية، النل …ــ" الجبهة الموحدة للطلبــة التقــدمييك

فت
… لطلبــة المغــرب، كمــا عرفــت العديــد مــن النقابــات  15المــؤتمر 

ت) خاصــة النقابــات التعليميــة(للتحــاد الــوطنت انتشــارا للمناضــليك
…ـــ صـــفوفها

تـــ فت ت ـــ اللينينييك …ـــ . الماركســـييك
النقابـــة الوطنيـــة"، وزعـــت طلئـــع الشـــباب التلميـــذي بيـــان تأســـيس 1972أبريـــل  22و فت

… سياق معارك بطولية خاضتها الشبيبة التلميذية عل امتداد تلك السنة" للتلميذ
.فت
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ــ المرحلــة الثانيــة ، و ه… ــ … ــ المغرنر …
ــ ـــ اللينينت ــ عمليــة بنــاء الحــزب الماركس… …

لقــد انخرطــت الحركــة الماركســية ـــ اللينينيــة المغربيــة فت
…ــ(

ين و فشــلت بسـبب خطــه التحريقت ـ… الربعينيـات مـن القـرن العشـر
ـ… فت ، و خلل)المرحلة الول دشنها الحزب الشيوع… المغرنر

ادوري، الــذي واجههــا بكــل ة، قــدمت هــذه الحركــة تضــحيات جســام، و خاضــت نضــالت بطوليــة ضــد النظــام الكمــتر هــذه المســتك
ة مناضــليها و مناضــلتها، فســقط منهــم الشــهداء  ـ ، فــامتلت الســجون و المعتقلت الشية بختـك ـ ـ…

الشــهداء(أشــكال القمــع الفاسر
… الثمانينات) ( عبد اللطيف زروال، سعيدة لمنبه… و جبيهة رحال: الثوريون الثلثة 

).و شهداء الحركة فت
و رغــم القمــع و الجتثــاث، فقــد قــدمت الحركــة الماركســية ـــ اللينينيــة المغربيــة إرثــا ثوريــا هــائل مــن الكتابــات النظريــة و التجــارب

، مفهــــوم الثــــورة الوطنيــــة الديموقراطيــــة الشــــعبية، ســــلطة مجــــالس( التنظيميــــة و النضــــالية  ــــ …
ــــ ــ اللينينت مفهــــوم الحــــزب الماركس…

ـــــ ت ـــــ لجمهوريـــــة مجـــــالس العمـــــال و الفلحيك ـــــ الشـــــعبية، الجمهوريـــــة الديموقراطيـــــة الشـــــعبية، الشـــــكل السياس… ت العمـــــال و الفلحيك

ــ مرحلــة ) الشــعبية، النضــال الثــوري و خــط الجمــاهتك …
حيــث كــان الخــط الثــوري ســائدا داخــل منظمــة 1980 – 1970خاصــة فت

.، ما زالت تنتظر هضمها و استيعابها و استثمارها من طرف الجيال الثورية الجديدة"إل المام"
وط بات، تهيـــأت الشرـــ ـــ … ســـتعلن تـــدريجيا عـــن بعـــد مـــا تعرضـــت لـــه هـــذه الحركـــة مـــن صت

وز التيـــارات الصـــلحية داخلهـــا، والـــنل لـــتر
منظمـــــة العمـــــل"و كـــــانت . ، و الصـــــطفاف حـــــول موقـــــف النظـــــام مـــــن الصـــــحراء"المسلســـــل الـــــديموقراط…"اللتحـــــاق بصـــــفوف 

… ـــ قضـــية الصـــحراء، بـــل ســـيقوم" الـــديموقراط… الشـــعنر …
ـــ فت أول مـــن قبـــل بالملكيـــة و العمـــل مـــن داخـــل النظـــام، و دعـــم هـــذا الختك

ت بالملكيــة، و- أطرهــا المؤسســون بتحركــات مــن أجــل جــر أكــتر عــدد ممكــن مــن الحركــة الماركســية  اللينينيــة إل صــفوف القــابليك
ت مــن داخــل صــفوف مؤسســاتها، و ذلــك كإشــارة عل حســن النيــة تجــاه النظــام  انظــر الرســالة الموقعــة مــن طــرف ثلثــة(العــامليك

، و لــم ينتــه المــر عنــد هــذا الحــد، بـــل إن مجموعــة مــن)الموجهــة إل إدريــس البصي وزيــر الداخليــة" منظمـــة العمــل"قـــادة مــن 
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اك… …ــ مقـدمتها اليـوم ، يوجــد الحـزب الشــتل
… تعتتر نفسها ذات صلة باليسار الجديد قد تبنت نفــس المواقــف، و فت

التنظيمات النل
...الموحد

ا و جيل حركة  6
ا جيل الشباب السبعيتا اير 20ـ بيس ) :مقارنة(فبر

ة مــن تاريــــخ المغــرب الــذي طــرح بشــكل واضــح موقفــا مــن الملكيــة، و دعــا إل …ــ مئــة ســنة الختكــ
كــان جيــل الســبعينات أول جيــل فت

، و لكن أيضا اجتثاث جذورها الطبقية و السياسية و اليديولوجيــة والثقافيــة، و القضاء عل الملكية، ليس فقط كنظام سياس…
ــ والجنــود ت دعــا إل ديموقراطيــة شــعبية تجســدها ســلطة شــعبية تقــوم عل أســاس المجــالس الشــعبية الثوريــة للعمــال و الفلحيك

، و بينما كل الجيال المتعاقبة عل تاريــــخ المغرب من  ت ، لم تطرح بوضوح، بل تجنبــت طـرح موقــف مـن الملكيــة،1912الثورييك
عنة ســـلطة الملـــك رغـــم أن كـــل  ـــ ـــ الجبـــال والســـهول" حـــروب التهدئـــة"بـــل أحيانـــا قـــامت بشر …

… راح ضـــحيتها آلف المغاربـــة فت
الـــنل

ثــائرين ضــد دخــول الســتعمار إل المغــرب قــد تمــت بظهــائر ســلطانية، فجيــل الثلثينــات قــدم مخططــه للصــلحات دون طــرح
المطالبــــة) ثلثــــة وثــــائق و ليــــس واحــــدة فقــــط كمــــا يــــدع… النظــــام و حــــزب الســــتقلل(اســــتقلل المغــــرب، ثــــم لمــــا تقــــدم بوثــــائق 

بالســتقلل تجنــب أي ربــط للمطالبــة بــالموقف مــن الملكيــة، بــل جعــل مــن الملــك ملكــا يقــود الحركــة الوطنيــة، و عنــد منتصــف
عية الملك الوطنية"الخمسينات، لما بدأت المفاوضات مع فرنسا، تم تكريس  وط، و تم القبــول" شر و عودته للحكم بدون شر

".مجلس العرش"بما يسم ب 
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، قامت تنظيمات الحركة الوطنية السياسـية بالتغطيـة عل المذابـح و المجـازر و التصـفيات بـل شـاركت1961إل  1956و من 
… هو الغـزاوي أحـد قيـادات حـزب السـتقلل(فيها 

… الخمسـينات و السـتينات سـاهموا)المدير العام للمن الوطنت ، و حــنل اتحـادن…
اف بن بركة نفسه  … ذلك باعتل

). الختيار الثوري"انظر كتابه (فت

… أسســــها عبــــد(أمــــا حركــــة المقاومــــة الشية 
… أو منظمــــة الهلل الســــود الــــنل

… أسســــها محمــــد الزرقطــــونت
ســــواء المنظمــــة الشية الــــنل

ـ… ء) الكريــم بـن عبـد ا و ذات صـلة بــالحزب الشـيوع… المغرنر ـ…
فلــم تكـن معارضـة لســلطة الملــك، بـل جعلــت منـه رمـزا لهــا، السر

. الذي أسقط عليه هالة ستسهل عليه فيما بعد تصفيتها

ــــ النصــــف الول مــــن الخمســــينات خلفــــات مــــع قيــــادات حــــزب الســــتقلل، …
و قــــد كــــانت لقيــــادات المقاومــــة و جيــــش التحريــــر فت

ة، والرافضة للعمل المسلح  ت مواقـف المقاومــة و جيــش التحريــر) استقلل بطرق سلمية(المنتمية للبورجوازية الكبتك بينما عتر
ـ… كـل الحـوال لـم تكـن تـراه

… لـم تكـن تتـوفر عل أي تصـور لسـتقلل المغـرب، و فت
ة الجذريـة، الـنل عن مصالح البورجوازيـة الصـغتك

…"خارج إطار  ". ملك شعنر

… انفصلت عن حزب الستقلل سنة 
… للقوات الشعبية، النل

عن هذا الخط، فظلــت تــزاوج 1958لم تخرج قيادة التحاد الوطنت
…ـــ 

تـــ مغازلـــة النظـــام و سياســـة الكولســـة و التحريـــك مـــن أجـــل التفـــاوض عل الحكومـــة، إل أن انفجـــرت انتفاضـــة الشـــباب فت 23بيك
… التحــق بهــا العمــال و الطلبــة. 1965مــارس 

… فجرهــا تلميــذ الــدار البيضــاء و الــنل
وامتــدت إل مجموعــة... إن هــذه النتفاضــة الــنل

.و رغــم عفويتهــا، فقــد طرحــت شــعارات جذريــة مناوئــة للنظــام الملك…ــ و داعيــة لســقاطه...) فــاس، الربــاط(مــن المــدن المغربيــة 
وط تنـــام… 65كـــانت انتفاضـــة  ـــ ــ شر ـ…

ــ المقدمـــة التاريخيـــة لنشـــأة الحركـــة الماركســـية ـــ اللينينيـــة المغربيـــة بدايـــة الســـبعينات، فت هـ…
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ــ القــارات الثلث، و كــان الشــباب …
، حيــث كــان العــالم يعــرف تنــام… مــد ثــوري فت ــ المغــرب و عل الصــعيد العــالم… …

ــ فت …
الصاع الطبقل

… يفجر ثورات غضبه  … إيطاليـا) (بفرنسا 1968ماي (الورونر
… كـان) مايو الزاحف فت

إضـافة إل انـدلع الثــورة الثقافيـة الصـينية الـنل
ى مـــن التلميـــذ و الطلبـــة و بعـــض(الشـــباب أحـــد مفجريــهـــا  وليتاريـــة الكـــتر تشـــكل الحـــرس الحمـــر عنـــد انـــدلع الثـــورة الثقافيـــة التر

).الساتذة الشباب

ـت و 1970عندما انفجرت نضالت  بالجامعة المغربية، كان جيل جديد منتم… إل الجماهتك الكادحة مـن أبنـاء العمـال و الفلحيك
ت قــد وصــل إل الجامعـة، و ذلـك ابتـداء مـن سـنة  ، فكـانت المواقـف الجديــدة لليسـار الثـوري هـ… التعــبتك1968الفقــراء و الكـادحيك

ـــــ و النظـــــام. عـــــن هـــــذا التحـــــول الجـــــذري … ـــــ الشـــــعب المغرنر ت تاريخيـــــا، كـــــان مشـــــكل التعليـــــم هـــــو أحـــــد مفجـــــر النضـــــالت القويـــــة بيك
ــ و قمـــع ـــ الجامعـــات، إل أن تمكـــن النظـــام بعـــد سياســـة التقـــويم الهيكلـ… …

ادوري، و ظـــل هـــذا الصاع مســـتمرا رغـــم القمـــع فت الكمـــتر
اجتثـاث اليسـار الثـوري و إحكـام قبضـته عل الجامعـة، بمســاعدة مـن القـوى....) 1990-1984-1981انتفاضـات (النتفاضات 

بيـــة و التكـــوين"الظلميـــة، ثـــم ســـن فيمـــا بعـــد، مـــا يســـم ب  ــ مكشـــوف و صـــارخ، فأصـــبح" ميثـــاق التل ـ…
الـــذي دشـــن لتعليـــم طبقل

ة و النخـــب البورجوازيـــة، و الفئـــات المســـتفيدة مـــن الريــــع و النهـــب و ة تخـــدم أبنـــاء العـــائلت الكـــبتك ــ بنخبويـــة كــــبتك ـت التعليـــم يتمتك
ت تـــــدريجيا التيـــــارات. الســـــتغلل ـــــ … تعرضـــــت فيهـــــا التيـــــارات الثوريـــــة للجتثـــــاث، انتشر

ـــــ ســـــياق هـــــاته المرحلـــــة الكاملـــــة، الـــــنل …
و فت

… حقل ما يسم ب 
…"الصلحية و التحريفية، و بسطت أفكارها و تصوراتها خاصة فت ، بينما اكتســحت الحركــات"اليسار المغرنر

ة مــــن الشــــباب  اكية و للفكــــر...) الجامعــــات، الثانويــــات، الحيــــاء(الظلميــــة قطاعــــات كــــبتك ــــ المعــــادي للشــــتل ة الفكــــر الظلم… ناشرــــ
كيبـــة الطبقيـــة للمغـــرب العديـــد مـــن التحـــولت، منهـــا انتهـــاء و جـــود التيـــارات الجذريـــة وســـط. الـــديموقراط… الثـــوري و عرفـــت التل
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ة بفئاتهـــــا المختلفـــــة، و انتصـــــارات التيـــــارات الصـــــلحية داخلهـــــا، مشـــــكلة بـــــذلك الرضـــــية الخصـــــبة لقـــــوى البورجوازيـــــة الصـــــغتك
اك… و تجربـــــة الحركـــــة الماركســـــية ــ اللينينيـــــة المغربيـــــة، انبثـــــاق(الصـــــلح، و التيـــــارات الصـــــلحية بـــــالبلد  تجربـــــة التحـــــاد الشـــــتل

مســتبطنة للهزيمــة و داعيــة إل الخطـوط الســلمية و النتقــال الســلم… و الديموقراطيـة و تنظيمــات بعــد موجــات إطلق الشاح، 
الية ). الليتر

… سياق الهجوم 
ال…"و فت ت من خلل الحركــات المناهضــة للعولمــة "النيوليتر يالية، انتشر المنتــديات(، الذي دشنته العولمة المتر

…ــ مفهــوم الثــورة، و تــروج للصــلح) الجتماعيــة، الملتقيــات الدوليــة المناهضــة للعولمــة
… أعــادت النظــر فت

العديــد مــن الفكــار، الــنل
و حمايـــة الخـــدمات العموميـــة، و باختصـــار، ترويــــج" مناهضـــة الريــــع"و " محاربـــة الفســـاد"الجتمـــاع… و القتصـــادي، مـــن خلل 

الوصفات لدولة اجتماعية من داخل منظومة الرأسمالية، و هكذا باتت الرأسمالية قدرا مقبول، بل نهاية التاريــــخ، مــا دام أنــه ل
اليـــة"يؤكـــد أصـــحاب هـــذه النظريـــات عل معارضـــتهم (بـــديل للرأســـمالية  و ليســـت الرأســـمالية، بـــل العـــودة إل نـــوع مـــن" للنيوليتر

ية" ت ية الجديدة" ( النيوكتت ت )).الكيتت

ـ… عل هـذه الفكـار، ممـا يؤكـد خطـأ ادعـاء غيـاب أي أرضـية ثقافيـة أو ـ… سـياق هـذا الجــو العـام، تربــت فئـات مـن الشـباب المغرنر
فت

اير 20إيديولوجية سياسية لنشأة حركة  .فتر

… ســــتعرف انتشــــارا واســــعا مــــع صــــعود غورباتشــــوف و ســــقوط التحــــاد
هــــاته الفكــــار، مضــــاف إليهــــا فلســــفة حقــــوق النســــان، الــــنل

ون جلـدتهم و يعتنقـون تلــك الفكــار … المـس يغتكــ ء الذي جعل العديد مـن يســارن… …
، و التبشتك بعالم واحد جديد، السر …

السوفيانل
.بحماسة المؤمن الجديد
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ت ان عناصها 20إن دراسة لمكونات حركة  اير، ولصول شبابها الطبقية و لنتماءاتها الجتماعية و المهنية و القطاعية، تـبيك فتر
المؤسســـــة ل تخـــــرج عـــــن القاعـــــدة المـــــذكورة، فلـــــم يكـــــن مـــــن بـــــاب الصـــــدفة أن تنطلـــــق الحركـــــة مـــــن داخـــــل المواقـــــع الجتماعيـــــة

… تلقحـت فيمـا بينهـا...) الفايسبوك، اليوتوب (
ة عـن هـاته الجـواء الـنل … أرضـيتها التأسيسـية و شـعاراتها معـتر

و ليس غريبا أن تـأنل
ة و الفئـــــــــات المتوســـــــــطة، ك النتمـــــــــاء إل البورجوازيـــــــــة الصـــــــــغتك مجموعـــــــــة مـــــــــن اليـــــــــديولوجيات و المواقـــــــــف، قاســـــــــمها المشـــــــــتل

… التغيتك و وطنية هلمية مجردة
.وأيديولوجيتها المؤمنة بحياد الدولة و الطريق السلم… للتغيتك و التدرج فت

وط الموضـــوعية بعـــد تحليـــل الوضـــاع القتصـــادية و الجتماعيـــة للبلد، و تحميـــل مســـؤوليتها للملـــك، وبعـــد القـــرار بتـــوفر الشرـــ
…ــ نفــوس مــن ينتم…ــ لجنــس النســان هــو الشــعور بفقــد الكرامــة، المــواطن

… تــرى الوثيقــة أن المــذك… لفتيــل الثــورة فت
للنتفاضــة، الــنل

ـ… صـف
ه أكـتر مـن مجـرد رقـم غتـك قابـل للتصـنيف إل فت اليوم يتعـرض لشـنل الوضـاع الماسـة بإنسـانيته، مـا دام أن الحـاكم ل يعتــتر

ـــ و ـــ قابـــل لن يكـــون موضـــوعا لسياســـة معينـــة إل سياســـة التفقتك ، و غتك ت أمـــام عدســـات التلفزيـــون الرســـم… ت و الهـــاتفيك المصـــفقيك

… تتيح للحاكم ضمان الجلوس عل الكرس…
.التجهيل و التضليل، النل

ت ليـس هنـاك ـ… كل الحـالتيك
بعد تحميل الملك مسؤولية الوضاع بالبلد، يتم اللجوء إل التعـويم باسـتعمال مصـطلح الحـاكم، و فت

ـ… وقــت تسـجل فيــه
من تحديد لطبيعة النظام الطبقية، سواء من حيث القاعدة الداخلية، أو مـن خلل التوجهــات الخارجيــة، فت

… سـابقا
ـ… السـاحة الدوليـة، ممـا يـؤثر عل مصـالح الـوطن، كمـا لـو ان حضـور الحسـن الثـانت

الوثيقـة انســحاب المغـرب مـن مـوقعه فت
… الساحة الدولية كان يخدم الوطن، إنها مقابلة غتك ذات معنت تعكس خطابا فارغا ينم عن وطنية زائفة

.فت

150



www.30aout.info

…ــ الوثيقــة 
…ــ ســياق الكلم عــن اســتقللية الحركــة جــاء فت

… التنظيمــات: "و فت
و ه…ــ حركــة مســتقلة عــن كــل الحــزاب و النقابــات و بــافل

ـ… إطـار مـا ينتجـه القـانون و المواثيـق الدوليـة لحقـوق النسـان مـن إمكانـات للفعـل
م بالعمــل فت ت ـ… السـاحة، تقتنـع و تلـتل

الموجودة فت
، من أجل المطالبة بكرامتـه، و العمـل مـن أجـل صـالح الـوطن، بمحاربـة كـل … ، و هدفها العمل إل جانب الشعب المغرنر …

الميدانت
ت ضد الرادة الشعبية، و ه… حركة مستقلة عن كل الحزاب  ، تضع الحركة نفسـها كمـا....الفاسدين الواقفيك … الساحة، و بالتال…

فت
ـ… عمقهـا، علمــا بـأن

ـ… وقـت تـدع… لنفسـها العمـل بشـكل سياسـ… واسـع بتبنيهـا مطـالب سياسـية حزبيـة فت
ي، فت لو أنها إطـار جمــاهتك

… تــم خلقهــا تحــت مســميات الــدعم
وراء هــذه الفقــرة، يوجــد. مكوناتهــا كلهــا حزبيــة تحركهــا مــن وراء ســتار، مــن خلل الهياكــل الــنل

غطـــاء و حجـــاب لنتمائهـــا لمكونـــات حزبيـــة مختلفـــة، عل أرضـــية تحالفـــات سياســـية، ممـــا يســـمح بعـــدم محاســـبتها عل أرضـــية
.إيديولوجية و سياسية و طبقية

…ــــ إطـــار القــــانون و المواثيــــق الدوليـــة لحقــــوق النســــان"تقــــول الحركــــة ب 
بمعنتــــ العمــــل عل نفــــس الرضــــية القانونيــــة" العمــــل فت

عية … إطار الشر
… العمل فت

… يتبناها النظام، بما يعنت
.للدولة و المواثيق الدولية النل

…ــ ذلــك، فالحركــة تقــول عـن نفســها حركــة ســلمية، إذن
؟ قبــل الخــوض فت … اتيحر فهــل يتعلــق المــر بمجـرد تكتيــك أم انــه تصــور اســتل

… اتيحر ، برنامـــج يـــؤطره المطلـــب الول الـــذي هـــو بمثابـــة طرحهـــا الســـتل … ى مـــا جـــاء بـــه ملفهـــا المطلـــنر ـــ و 1996إلغـــاء دســـتور : "لتت
ح عل أن يكــون ء الظروف لنتخاب هيئة تأسيسية من طرف الشعب تناط بها مهام إعداد دســتور يعـرض للســتفتاء، نقــتل … تهنك

يعية أو قضائية ".عل أسس حديثة تأخذ فيه الملكية شكلها الحديث كرمز لوحدة المة دون صلحيات تنفيذية أو تشر
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ــ الدســتور، لقلنــا أن موقفهــا كــان تكتيكيــا، و …
لــو احتفظــت الحركــة بموقفهــا مــن الملكيــة، و اكتفــت بطــرح هيئــة تأسيســية للبــث فت

ـ… البدايـة، ثـم تطـورت الحـداث لصـالح القضـاء
لربما أنها استوحت نموذج الثورة الفرنسـية، بحيـث لـم يطـالب بإسـقاط الملــك فت

ح مسـبقا عل الهيئـة التمثيليـة موقفـا مجـددا للملكيــة، ممـا يجعـل عل الملكية و تقديم الملـك إل المقصـلة، و لكـن الحركـة تقـتل
اتيجية مـن خلل الموقـف مـن السـلطة، منها حركة ملكية من أجـل إصـلح الملكيـة، وبـذلك تجيـب عـن سـؤال التكتيـك و السـتل

وبــذلك تصــدح بموقفهــا قبــل اي اســتفتاء تطــالب) أي الملكيــة(رمــزا للــوطن "الــذي ل ينــاقش الملكيــة باعتبــار مــا تســميه الوثيقــة 
به، فمن قرر ذلك؟ ومنل كانت الملكية رمزا لهذا الوطن منذ تأسيس الشة الحاكمة؟

تــ حكومــة انتقاليــة، لمــان وتعييك ، مثــال إقالــة الحكومــة و حــل التر … اتيحر … المطــالب فه…ــ ل تخــرج عــن ســياق المطلــب الســتل
أمــا بــافل

ثم من خلل الوثيقة، فالحركة تفتخر بكون مؤسسيها أول من دعا بشكل جدي إل النتفاضة كحل واقعـ… للخـروج مـن الوضــع

.الحال…

ـــ الحـــديث  … مـــا عـــدا هـــذا، يظهـــر كـــأن أصـــحابها) ول عـــذر لمـــن يجهـــل التاريــــخ(يظهـــر أن محـــرري الوثيقـــة يجهلـــون التاريــــخ المغرنر
… كانت تطبــع مواقــف الحــزاب السياســية

خرجوا عن أسلوب المذكرات و الكواليس و لغة الرموز و اليحاء و اليماء و الشية النل
… علقتهما بالقص(

… للقوات الشعبية و حزب الستقلل فت
و الحال أن الحركة سارت عل نفس خط المذكرات) التحاد الوطنت

… الدبيات السياسية بالصلحية الجذرية
… السلوب فقط، أو ما يمكن أن يسم فت

.الحزبية مع تغيتك فت

ــ …
و بالنســبة لشــعارات الحركــة، فقــراءة متأنيــة لهــا، تظهــر محاولــة الحركــة التقــاط شــعارات متداولــة مــن طــرف حركــات مختلفــة فت

.الساحة، مع محاولت إدخال بعض الشعارات السلمية أو مستقاة من تجربة الحركة الوطنية
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اير  20مكونات حركة - 7 :فبر
"من أجل ملكية برلمانية الن"تيار * 

…ــ 
تــ الجـدد"العديــد مـن  2011مـاي  29اجتمــع فت …ــ منـاظرة وطنيــة تحــت شـعار" الممخزنيك

… الملكيــة و مريــديها الجـدد فت مـن محــنر
ت مــن أبــرز مكونــات حركــة ". الن برلمانيــة ملكيــة أجــل مــن" اير، و يتمثــل الهــدف 20و الجــدير بالــذكر أن منظميهــا الرئيســييك فــتر

ـ… النضـال مـن أجـل مجموعـة مـن المطـالب، سياسـية و اقتصـادية و اجتماعيـة- السياس… من هذه المناظرة – حسب منظميها 
فت

…ـــ و ديمـــوقراط… واســـع"الن برلمانيـــة بملكيـــة دســـتور أجـــل مــن"و دســـتورية يركزهـــا شـــعار 
، كمـــا يهـــدفون إل خلـــق ائتلف وطنت

.يعمل عل تحقيق هذه الغاية النبيلة حسب ادعائهم

ت عل  ـــــ و الدســـــتوري العلن" ضــــــمت لئحـــــة المــــــوقعيك لمانيـــــة الملكيـــــة أجـــــل مـــــن السياسا هيئــــــات سياســــــية كلهــــــا"  الن البر
اير  20مكونات داخل حركة  :فتر

اكا الموحـــــد، حـــــزب البـــــديل ا التحـــــادي، الحـــــزب الشـــــبل
، حـــــزب المـــــؤتمر الـــــوطتا اكا حـــــزب الطليعـــــة الـــــديموقراطا الشـــــبل

ان تنظيمـان إسـلميان(الحضاري، حزب المـة  ـا حركـة)هـذان الخبـس
، ثـم مجموعــة مـن الحركـات الشـبيبية جلهـا منخرطـة فا

اير  20 حركـــة الشـــبيبة الديموقراطيـــة التقدميـــة، منظمـــة الشـــباب التحـــادي، الشـــيبة الطليعيـــة، الشـــبيبة التحاديـــة،: فـــبر
ا و شخصـيات و

اكية، شـبيبة البــديل الحضــاري، و جمعيـات حقوقيــة، و عــدد مــن جمعيــات المجتمـع المــدنا الشــبيبة الشـبل
).غياب الحركات النسائية ( فعاليات وطنية يتقدمهم محمد بن سعيد آيت يدر 
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). برنامجها العام(و قد كانت المناظرة فرصة لهذه الحزاب السياسية الملكية لعرض برنامجها السياس… و الجتماع… 

… تأطتك سياس… غتك مباشر لحركة 
اير 20ساهمت هذه المكونات فت ". فتر

":من أجل ملكية برلمانية الن"فيما يخص شعار - 
… ختام ندوتهم توافق المتناظرون عل إصدار إعلن جاء فيه

: فت

إقـــرار إعلن دســـتوري مـــن أجـــل ملكيـــة برلمانيـــة الن بـــالمغرب، يشـــكل محـــورا تلتـــف حـــوله كـــل الرادات الحـــرة، العازمـــة عل- 
اير بكل الوسائل السلمية، لتحقيق تغيتك ديموقراط… يقطع بشكل ل رجعـة فيــه مــع عهــود الفســاد و 20العمل بجانب حركة  فتر

ت النساء و الرجال .الستبداد، و يدشن عهد المواطنة الحرة و الكرامة و المساواة الكاملة بيك

…
لمانية يعنت … نظر المتناظرين أن القرار بالملكية التر

:و قد كان فت
ملكيــــة برلمانيــــة حيــــث الملــــك يســــود و ل يحكــــم و ل تنتهــــك حرمتــــه، ملكيــــة برلمانيــــة قائمــــة وفــــق نــــص وثيقــــة مبــــادئ و"

وعل حقــوق النســان( ....) عل سيادة القانون الذي هو أسم تعــببس عــن إرادة الشــعب " "مقومات الدستور الديموقراطا
."كما ها متعارف عليها كونيا

ت السلطة و القداسة و أعمــال المـال  بمـا يمكـن حسـب وثيقـة مبـادئ و"بيد أنه بالمقابل، أجمعت المناظرة عل رفض الجمع بيك
…ــ إطـار اقتصــاد"مقومات دستور ديموقراط… لملكية برلمانية 

… تندرج فت
من منع كل أشكال الحتكار القتصادي و المتيازات، النل

". الريــــع
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عمومــا، إن إصــدارات هــاته الملتقيــات لــم تخــرج عــن العــادة، أي شعان مــا يطويــهــا النســيان، كمــا أن دعوتهــا إل تشــكيل ائتلف
… انتظار 

… أن أصحابها جمعوا حقائبهم فت
ا عل ورق، مما يعنت ".الن ليس و غدا أخرى برلمانية ملكية"ظل حتر

ــ مــن كــل هــذا الضــجيج، هــو محــاولت تــأطتك حركــة  ـ محــدد لهــا، 20إن الهــدف الساس… اير حــنل ل تخــرج عــن أي ســقف غتـك فــتر
اع قيـادة الحركــة و عـزل ت ـ… نفـس الـوقت هنـاك محاولـة لنـتل

ـ… مجلـس الـدعم، و فت
… المكونـات الخـرى فت

كون بـافل ومن أجـل هـذا يشـر

… تدعوا فقط إل د ستور ديموقراط…
ددة النل .الطراف المتل

ة فيمــا يســم بمنــاظرة  مــن أجــل ملكيــة برلمانيــة"إن أقص مــا يمكــن أن يمثلــه موقــف القــوى الصــلحية مــن البورجوازيــة الصــغتك
ـ للمغــرب، و هــو أحــد أوهامهــا القاتلــة، أمــا مــا يســم برفــض" الن يــة كنظــام سياسـ… ت هــو ملكيــة عل الطريقــة الســبانية و النجلتك

تــ الســلطة و القداســة و أعمــال المــال، و مــا يــؤدي إليــه ذلــك الرفــض، حســب المبــادئ و المقومــات لمــا يســمونه دســتور الجمــع بيك
…ــ إطـار

ديموقراط… لملكية برلمانية سيؤدي – حسب زعمهم – إل منع كل أشــكال الحتكـار القتصـادي والمتيـازات المندرجـة فت
.اقتصاد الريــــع

… تتبناهـا هـاته المكونـات، فهـ… ل ترفـض النظـام القتصـادي
اليـة الـنل ـت سـطور هـذه الفقـرة، حقيقـة اليديولوجيـة الليبتك …ــ بيك

تختقت
…ـــ البلد 

ادوري الســـائد فت …ـــ رأيهـــم(الكمـــتر
ال… فت ، و يظهـــر مــن) اقتصـــاد ليـــبتك و لكـــن يريـــدون إصـــلحه لصــالح تنافســـية اقتصــادية أكـــتر

ت تطور  … بلد تابع"خلل ذلك، أن هؤلء يجهلون قوانيك
ال… فت ائح الرأســمالية"اقتصاد ليبتك … استحالة ووهم مطالبة الشرــ

، مما يعنت
ادوريــة ( الحتكاريــة بــالمغرب  ــ عيــون هــؤلء، و تقــديرا) الكمتر …

أن تعيــد عقــارب الســاعة إل الــوراء، و تتخل عــن احتكاريتهــا حبــا فت
).بؤس التفكتك و بؤس التنظتك(لرومانسيتهم الحالمة 
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حزب النهج الديموقراطا *

اير  13أصــدرت اللجنــة الوطنيــة لحــزب النهــج الــديموقراط… بتاريــــخ  ـ الشــعب إل نــداء" ، مــا أســمته ب 2011فـــتر ـا ، و" المغرنر
:مما جاء فيه 

اـــ هـــذه المرحلـــة التاريخيـــة، و قنـــاعته الراســـخة أن تحقيـــق هـــذه" 
، انطلقـــا مـــن وعيـــه بمســـؤولياته فا و النهـــج الـــديموقراطا

ــ إل ا ه، يــدعو الشــعب المغرنر ــ تقريــر مصــبس ا
ــ قاطبــة، لفــرض حقــه فا ا وعة يتطلــب وحــدة الشــعب المغرنر ــ الطموحــات المس 

ا يرتكز عل 
: النضال من أجل إقامة نظام ديموقراطا برلمانا

بلورة مجلس تأسيسا - 

دستور ديموقراطا + ا لقطع مع نظام الحكم الفردي المطلق - 

"ا انتخابات حرة و نزيــهة - 

ــ الــذي يريــده للمغــرب : ملحظــة ا ديمــوقراطا نظــام" يظهــر أن النهــج الــديموقراط… قــد حســم طبيعــة النظــام السياس…
".برلمــانا

ـ… اتجاهـات مختلفـة 
ة غمـوض و تـردد تحركــت قيــادات الحـزب فت …(بعـد فــتل

، تصيحات الكـاتب الـوطنت ـ… زيـارة مقـر التحـاد الورونر
… اسبانيا، زيارة إل تونس، لجنة دعم الشعوب 

.للجتماع" اليسار الجذري" دعوة ....) + فت

اير 20قبل ركوب قاطرة حركة  :فتر
ا- 
ا للكاتب استجواب فا

:جاء فيه ما مضمونه) اسبانية لمجلة(آنذاك  للنهج الوطتا
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ـا بعــض المجــالت- 
ه عن مص وتونس، و رغـم التشــابه فا ا المغرب عرف تطورا ديموقراطيا خلل التسعينيات، و هو ما يمبس

ــــ المغــــرب ليــــس ا
ــــ مص وتــــونس، ثــــم إن النظــــام فا ا

القتصــــادية و الجتماعيــــة، فــــالمغرب لــــن يعــــرف ثــــورة كمــــا هــــو الحــــال فا
ا الديموقراطية و الديكتاتورية . ديكتاتوريا بل ديموقراتوريا، أي أنه يجمع بيس

 …
و(و لهذا التصيــــح أهمية بالغة الدقـة، فاســتعمال مصـطلح الديموقراتوريـة، الـذي اسـتعمله لول مـرة بـالمغرب أبراهـام الشفانل

ـــ ديكتاتوريـــة: هـــو بالمناســـبة مصـــطلح ليـــس ماركســـيا  ـــ قبـــول بانتقـــال ديمـــوقراط… متقـــدم) كـــل دولـــة ه… …
و قـــد ســـبق لمنظـــر. يعنت

… أن صح بـــأن المغـــرب قـــد انتقـــل مـــن الســـود إل الرمـــادي، أي مـــن الديكتاتوريـــة 
إل) ســـنوات الرصـــاص(التيـــار، أبراهـــام الشفانل

مرحلة أطلق عليها الديموقراتورية، و لذلك، وبعد أن وضع ذلك المصطلح عل الرفوف لمــدة، تمــت السـتعانة بـه مـن جديـد و
… خلل إحدى تصيحاتها.. نفض الغبار عليه

… استعارته من الكاتب الوطنت
ت غضاضة فت . و لم تجد نادية ياسيك

لمان زيارة-  ا البر :الورونر

إن هدفها الساسا التعريف و القناع بأن المغرب ليس هو ذلك البلد الذي تتصوره القوى السياسية الوروبية، بل بلد مــا
اــــــ تقــــــديم صــــــورة عــــــن النهـــــج كتنظيـــــم مســــــؤول و يســــــع إل

زال عليــــــه الكـــــثبس مــــــن العمـــــل، الخطـــــاب كـــــان واقعيـــــا، بمــــــا يعتا
.الديموقراطية

:  تونس إل الزيارة- 
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ه … النهــج زيــارة إل تــونس ونظمــوا لقــاءا مــع حــزب العمــال الشــيوع… ومــع غتكــ ــ النهــج. نظــم بعــض قيــادن… ت و المعــروف، أن هنــاك بيك
ت  كة كالدعوة إل المجلس التأسيس… والتنسيق مع السلمييك ......وحزب العمال نقط مشتل

اير، حيـــــث ســـــاد خطـــــاب الهجـــــوم عل كـــــل الحـــــزاب ونقـــــدها مـــــن طـــــرف 20بعـــــدما تطـــــورت الوضـــــاع قبيـــــل انطلق حركـــــة  فـــــتر
ـــ تـــونس ومص، و بعـــد صـــمت طويـــل، دخـــل النهـــج عل الخـــط إل جـــانب قـــوى سياســـية …

الجمـــاهتك تحـــت تـــأثتك مـــا كـــان يجـــري فت
ـ… أفـق تفجتكــ انتفاضـة)النتظاريـة(أخرى بموقف مـن ل موقـف لـه 

… الحـزاب الخـرى إل أي تحـرك فت
، و لـم يـدع الحـزب مثـل بـافل

.أو ما شابهها

… 20تجلت مواقف الحزب و انتهازيته بشكل واضح عل أرضية التجربة الميدانية لحركة 
اير، و تجل ذلك فت : فتر

.طريقة التعامل مع الحركة من خلل تشكيل مجلس الدعم و محاولت الخروج عن أرضيتها التأسيسية- 1

: المواقف السياسية المطروحة داخل الحركة أو خارجها من داخل مجلس الدعم و التنسيقيات- 2

.شعار المجلس التأسيس…- 

.السلوب السلم… الحضاري- 

ت الشــــعارات: الشــــعارات و المطــــالب-  … مــــع مضــــاميك
هــــا : رفــــض التعامــــل المبــــدنا العلمانيــــة – الحريــــات(الحريــــة، المســــاواة و غتك

ت المرأة و الرجل  ...).الفردية – المساواة بيك
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… مـــع القـــوى الظلميـــة- 
ر تحـــالفه هـــذا : التحـــالف اللمبـــدنا … قــــدمها، ليــــتر

تنســـيق(العـــدل و الحســـان، رغـــم تضـــارب الصــــيغ الـــنل
، تغليب التناقض الرئيس…  ، تحالف سياس… …

وككل القوى الصلحية و التحريفية، فاجأت تطورات المسلســل، الــذي....) ميدانت
اتيجيته  ، فل أوراقــــه ول اســــتل ــــ تــــونس، النهــــج الــــديموقراط… …

اتيجية(انفجــــر فت ــــ و) إن كــــانت لــــه اســــتل ول مفهــــومه للعمــــل السياس…
، كــــانت تســـاعده لدراك جـــوهر اللحظـــة، و لـــذلك ركــــب سياســـة الحضـــور، و ي، و ل دعـــوته إل خـــط النضـــال الســــلم… الجمــــاهتك
العمل بأقل الخسائر، تجنبا لما ل يحمد عقباه، وبذلك احتـل موقـع الوســط داخـل الحركـة، يـد ممـدودة نحــو العـدل و الحســان

ت( .و أخرى نحو اليسار داخل الحركة) اليميك

ا-  ا بعض تصيحات عبد الحميد أميس
ا حركة : "فا اير و النضال من أجل الديموقراطية؟  20لماذا الربط بيس "فبر

ــ جوهرهـــا حركـــة مـــن أجـــل الديموقراطيــــة، مـــن حيـــث أهـــدافها و 20لســـبب بســـيط، هـــو أن حركـــة : "كـــان جــــوابه ـا
اير فا فـــبر

ا
ــ مـــن الســـيطرة المخزنيـــة، الـــتل ـا ــ للحركـــة هـــو تخليـــص المغـــرب و الشــــعب المغرنر مطالبهــــا وشـــعاراتها، إن الهـــدف الساسـا

دامــــت قرونــــا طويلــــة، معرقلــــة إمكانيــــة تطــــوير البلد نحــــو الديموقراطيــــة و التنميــــة القتصــــادية و الجتماعيــــة و الثقافيــــة و
.القيمية

اـــ تـــوفبس الليـــة النضـــالية الشـــعبية الموحـــدة، 20لهـــذا فـــإن حركـــة 
اير، جـــاءت كاســـتجابة و حاجـــة موضـــوعية، تتجســـد فا فـــبر

ا العتيق 
".للقضاء عل النظام المخزنا

، اســتعرض الكــاتب الطروحــات الكاملــة للجمعيــة المغربــة لحقــوق النســان، بمــا ـ النظــام الــديموقراط… حه لمعنـت ـ ســياق شـرـ ـ…
و فت

ـت عم التيـار المعـارض لي طـرح للعلمانيـة والمســاواة بيك ت … وقت كـان يـتل
ت الرجل و المرأة، هذا فت فيها العلمانية و المساواة التامة بيك
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ت من داخل الحركة  رات شـنل )حلل علينا حرام عليهم(الجنسيك ، مراعـاة الحليـف الرئيسـ…(، و ذلـك تحـت مـتر التنـاقض الرئيسـ…
ــــ كــــل تلــــك المبــــادئ، و الكتفــــاء بشــــعارات فضفاضــــة،...) ، ليــــس وقتهــــا، هنــــاك أولويــــات)العــــدل و الحســــان( وهكــــذا، تــــم تناس…

ـ… العديـد
، ممـا جعـل الحركـة تصـول و تجـول فت … الحركة و قيادتهـا عمليـا، وتحقيـق ربــح سياسـ… كـبتك

ت بالتحكم فت ستسمح للعدلييك
ت  ت و اليسارييك ...).طنجة ، أكادير (من المواقع عل مسمع و مرأى من الجميع، أحيانا بدعم من أصدقائهم الحقوقييك

ــ المقــرات و المكــاتب، و أخــرس ا
ا فا

هكــذا مــرة أخــرى، تفضــح تجربــة ملموســة ذوي الشــعارات و المواقــف النتهازيــة، علمــانا
".الواقعية السياسية و النضج السياسا و تقدير دقة المرحلة "خارجها تحت شعار 

: العدل و الحسان * 

اير 20حركــة "المســتفيد الكــتر مــن انطلق ) أكــتر تنظيــم إســلموي بــالمغرب"( العــدل والحســان" كــانت حركــة  اســتطاع". فــتر
ـــ الجامعـــة بجرائـــم اغتيـــال للطلبـــة) إقامـــة دولـــة الخلفـــة(هـــذا التنظيـــم الـــذي يـــؤمن بالدولـــة التيوقراطيـــة  …

والـــذي دشـــن بـــداياته فت
… لطلبــــة المغــــرب ومســــخ هــــويته التقدميــــة، بعــــدما كــــان ينعتــــه

ــــ للســــتيلء عل التحــــاد الــــوطنت ، وبمحــــاولت ل تنته… ت القاعــــدييك
… لملحــــــدي المغــــــرب"ب

ــــــ أيــــــديولوجيته الظلميــــــة والقروســــــطية اســــــتطاع ابتــــــداء مــــــن"التحــــــاد الــــــوثنت …
، هــــــذا التنظيــــــم الغــــــارق فت

الســـتفادة مـــن مرحلـــة القمـــع الســـود الـــذي كـــان ينهـــال عل اليســـار الثـــوري، بـــل وبتشـــجيع مـــن النظـــام) بـــل وقبلهـــا(التســـعينات 
ات اللـــوف مـــن النصـــار، …ـــ المغـــرب، مـــن خلل تجنيـــد عشرـــ

تـــ القـــوى السياســـية فت …ـــ حركـــة ه…ـــ الكـــتر بيك
للقـــوى الظلميـــة، أن يبنت

ه ونفــــوذه إل ونيــــة، بـــل وإذاعــــة قرآنيـــة، ويصـــل تـــأثتك ويتـــوفر عل أكــــتر المـــداخيل الماديــــة واللوجســــتيك والمقـــرات ومواقـــع إلكتل
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ياليــة، خاصــة المريكيــة. الجاليــات المغربيــة بأوربــا ـ علقــات هامــة مــع بعــض القــوى المتر ـ…
كمــا اســتطاعت قيـــادة الحركــة أن تبنت

".العدل والحسان" حيث تستقبل السفارة المريكية بالرباط باستمرار قادة 

اير، كــان  20عنــدما انطلقــت حركــة  …ــ صــفوفه، و" العــدل والحســان"فــتر
يعــرف حالــة انحســار، صــاحبته انســحابات وتراجعــات فت

…ــ عزلـة سياســية مســتمرة منـذ
جم فت ، ممـا كــان يــتل … مـن عجـز مســتديم فيمــا يخـص قـدرتها عل الفعـل السياس…ــ

كــانت الحركــة تعـانت
. مدة طويلة

اير بالنســــبة لحركــــة  20شــــكلت انطلقــــة  فرصــــة للخــــروج مــــن عزلتهــــا واســــتعراض قوتهــــا، واســــتطاعت" العــــدل والحســــان"فــــتر
ة تــــردد مــــن بســــط نفوذهــــا عل حركــــة  قتهــــا وأصــــبحت القــــوة الرئيســــية داخلهــــا، حجمــــا 20بالفعــــل، بعــــد فــــتل اير، بعــــدما اختل فــــتر

كة يا ولوجستيكيا، بل استطاعت أن تقيم تحالفا مــع حـزب النهــج الـديموقراط… وصــل حـد إصـدار بيانـات مشــتل وحضورا جماهتك
.معه

ة اختبــار القــوى، أدرك  يــا ولوجســتيكيا" العــدل والحســان"بعــد فــتل … كــانت ضــعيفة جماهتك
ضــعف قــوى المكونــات الخــرى، الــنل

تــ المــرأة ددة سياسيا، فرفض كل الخطوط الحمراء، وفرض عل تلك القوى التخل… عن شعار الدولة العلمانية والمساواة بيك ومتل
ـ الرث(والرجــل  ـ…

ا ســقف مطالبهـــا ضــعيفا) كــذلك رفـــض المســـاواة فت ـ إل. بــل حـــاول المزايــدة عليهــا معتـــتر ودعـــا التنظيـــم الظلمـ…
ت مكونات حركة  … بيك

اير عل أساس أن يقـول الشـعب  20حوار وطنت كلمتــه، وبطبيعـة الحـال فالغلبيـة بالنسـبة لـه) الغلبيـة(فتر
.ودعا إل هيئة تأسيسية" الدولة المدنية"، هكذا ناور براغماتيا وطرح شعار "العدل والحسان"يمثلها 
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، الــذي دعــا فيــه إل دســتور جديــد، بــدأ الغمــوض ادوري، بــدأ يســتعيد المبــادرة بعــد خطــابه الشـــهتك وعنــدما بــدا أن النظــام الكمــتر
ان الكــتر رجعيـة، 20يكتنـف مواقـف هــذا التنظيــم، الـذي سينسـحب مـن حركــة  اير، ويقتنــص فرصـة تشــكيل حكومـة بـن كتكــ فــتر
يـة" العـدل والحسـان"هكـذا انفضـح . ليعلن عن مساندتها ويفاوضها مـن أجـل مكاسـب سياسـية ـ… أول تجربـة سياسـية جماهتك

فت
لـــه، أكـــد مـــن خللهـــا رجعـــتيه وزيـــف ادعـــاء معارضـــته للنظـــام، كمـــا أظهـــر للعيـــان أن التنظيمـــات الخوانيـــة وفيـــة دائمـــا لنتهازيتهـــا

… القنافد أملس
أما الذين راهنوا عل دور خـاص للتنظيـم، مـن أجـل تحقيـق أهـداف الحركــة عل. وبراغماتيتها وخيانتها، فليس فت

ة، خاصــة بعــدما أصــاب حركــة  …ــ التاريــــخ 20محــدوديتها، فقــد كــانت خيبتهــم كــبتك
اير مــن وهــن أدى إل تفككهــا ثــم نهايتهــا، وفت فــتر

ة لمن يعتتر .فكما يقول ماركس ، من يجهل التاريــــخ محكوم عليه بإعادة إنتاجه. عتر

ا لدعم حركة *
اير  20المجلس الوطتا فبر

اير  23تأسس يوم -  و"الشـبكة الديموقراطيـة المغربيـة لـدعم الشـعوب " جاءت مبـادرة تأسـيس مجلــس الـدعم مـن  (2011فتر
… الول يــوم 

و قــد تشــكل بشعة فائقــة، ممــا يــدل عل الخــوف مــن أي خــروج للحركــة عــن) 2011مــارس  5عقــد مجلســه الــوطنت
اير 20المجلس لتأطتك حركة " و كان بالحرى أن يسم (السيطرة،  جميعـا"، "ضـد السـتبداد، ضـد الفسـاد "تحت شـعار ") فتر

وط لحركـــــة شـــــباب " مـــــن أجـــــل دســـــتور جديـــــد اير و مطالبهـــــا و كافـــــة أشـــــكالها 20وأكـــــد المجلـــــس دعمـــــه المطلـــــق و اللمشرـــــ فـــــتر
… اســتطاعت بمبادرتهــا توحيــد جهــود كافــة القــوى التواقــة للتغيتكــ. النضــالية

كمــا أنــه يؤكــد أنــه ل يشــكل بــديل !!!هــذه الحركــة الــنل
… الول (!!!لها

).المجلس الوطنت
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…ــ مشــكل مــن حــوال… 
، 100ومــن الملحــظ أن البلغــات تتحــدث عــن مجلــس وطنت … ، شـبانر …

، نسـانا …
، حقــوفل … ، نقــانر تنظيــم سياس…ــ

… و جمعــوي، ومــن عــدد مــن الفعاليــات، بينمــا أصــبحت العديــد مــن بيانــاته تــدعو إل تنظيــم أيــام نضــالية وطنيــة، و تحديــد
ثقــافت

ات الحاشدة  .تواريخها، بل و حنل مكان اختيار المستك

… الـــذي يـــدع… أنـــه ليـــس
منـــذ تأسيســـها، تقـــول الحركـــة باســـتقلليتها عـــن كـــل الطـــارات، بينمـــا نـــرى أن كـــل أعضـــاء المجلـــس الـــوطنت

…ــ تـدخل واضـحا
ات مــع تحديـد تواريخهـا، ممـا يعنت بديل للحركة، قد أصبح يصدر البيانات و البلغات و يدعو إل تنظيم المســتك

… شؤون الحركة 
.فت

ا لدعم حركة - 
اير  20أعضاء المجلس الوطتا :فبر

… من التنظيمات التالية 
: تكون المجلس الوطنت

، حــــزب المــــؤتمر-  اك… ، العــــدل و الحســــان، حـــزب الطليعــــة الـــديموقراط… الشــــتل اك… الموحــــد، النهــــج الــــديموقراط… اليســــار الشــــتل
… و

ـــ للشــــغل، و عــــدد مــــن تنظيمــــات المجتمــــع المــــدنت ـ… … التحــــادي، الكونفدراليــــة الديموقراطيــــة للشــــغل، التحــــاد المغرنر
الــــوطنت

.شخصيات غتك منتمية 

ة تشكل  :و بعد فتل

… للــــــدعم، باســـــــتثناء النهـــــــج- 
ـــــ مــــــن أجــــــل ملكيــــــة برلمانيــــــة هنــــــا و الن، يضــــــم كــــــل مكونــــــات المجلـــــــس الــــــوطنت ـ… الئتلف المغرنر

… من أجل تحقيق ملكية برلمانية الن" الديموقراط… و العدل و الحسان تحت اسم  " .الئتلف المغرنر
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… موقفه من الدستور، و يــدعو إل إقــرار دســتور ديمــوقراط…
و بعد تأكيد دعمه للحركة و مطالبها العامة، يوضح المجلس الوطنت

 …
.من حيث منهجية بلورته و مضمونه، و طريقة المصادقة عليه كمدخل للبناء الديموقراط… الحقيقل

اير  20حركات داعمة انبثقت عن * : فبر
ة، تحمل أسماء مختلفة و ه…  :بعد انطلقها، أفرزت الحركة من داخلها مجموعة من الحركات الصغتك

حركة حرية – ديموقراطية الن - 

اير  20حركة -  الشعب يريد التغيتك ...فتر

اير من أجل الكرامة النتفاضة ه… الحل  20حركة -  فتر

اير من أجل التعديل الدستوري الشامل  20حركة -  فتر

اير حرية عدالة مساواة  20حركة -  فتر

 - … اير  20حركة اتحادن… فتر

: حركات مناوئة * 

ادوري لحركة  … سياق مواجهة النظام الكمتر
ت أن القمع ليس كافيا للجمها، استعمل جماعــات البلطجيــة 20فت اير، و بعدما تبيك فتر

، أطلقــت أجهزتــه المنيــة مجموعــة مــن الحركــات المناوئــة، مــن ، و عل مســتوى منتــديات التواصــل الجتمــاع… …
للتــدخل الميــدانت

ت هذه الحركات  20أجل محاربة حركة  اير و التشويش عليها، و من بيك :فتر
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اير  20حركة شبابية ضد مجرم…         - فتر
اير و أعداء الوطن  20حملة ضد حركة         - فتر
اير للمس باستقرار البلد والحض عل الشغب  20حركة نطالب بمحاكمة حركة         - .فتر
اير 20: حركة نطالب بمحاكمة التخريب         - فتر

اير  20بعض المعطيات عن حركة *  :فبر

مــن مجمــوع عــدد الســكان، و إذا أضــيف %38ســنة أكــتر مــن  34إل  15حســب الحصــائيات الرســمية، تمثــل الفئــة العمريــة مــن 
.تقريبا  %70سنة تصبح النسبة  14إل  8إليها من 

… تحقيق عن حركة 
اير اعتمد نموذج مدينة الرباط ، فنجد الرقام التالية  20و فت : فتر

 %51,72: عدد الطلبة - 

) الناث  %48,27الذكور –  51,42( تساوي الذكور و الناث تقريبا - 

… القطاع الخاص -
%34,48: العاملون فت

%6,89: العاطلون -

%6,89: القطاع العام - 

… أو الجمعوي - %68,97: النتماء السياس… أو النقانر
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ت -  %20,69: غتك المنتميك

القطـاع العـام و نفـس<==% 41,37: المهـات - %  31,03 <==القطاع العـام، القطـاع الخـاص  <==% 48,27: مهن الباء - 
… نساء متقاعدات 

.النسبة لمهات ل يشتغلن ، البافل

ــ بقـــوة أن الشـــباب مســـيس نســـبيا، و أن الوســـط العـــائل… و مهـــن هـــؤلء الشـــباب تجعلنـــا <=== مجمـــوع العينـــة المدروســـة يؤشـر
، و ت … تتـدحرج فيهـا هــذه الفئـة إل السـفل مـع مـرور الســنيك

ة، و النل نستخلص بأن انتماءاته منبثقة من هموم البورجوازية الصغتك
تبة عن الزمة القتصادية العالمية  .مع النتائج المتل

ت مـن طــرف الدولـة، و نتيجــة انفتــاحهم عل <=== هؤلء الشباب يعانون بما يسمونه بالحكرة، و من أحاسيس كونهم مظلـوميك
… منــــه

… تعيشــــها دول المعمــــور، و مــــدى التخلــــف الــــذي تعــــانت
، أصــــبحوا يــــدركون طبيعــــة الحيــــاة الــــنل قنــــوات التواصــــل الجتمــــاع…

بلدانهم، و بالنتيجة لما وفرته المواقع من إمكانات الحصول عل المعلومات حول الفساد و الرفاه الســائد لــدى الطبقــات العليــا
… منهــــا

… تعــــانت
ورة استئصــــال جــــذور الفــــات الــــنل ـــ ـــ المغــــرب، تشــــكل وعيهــــم بصـت ـ…

يفة " فت ـــ انعكــــاس ذلــــك عل <" ==المملكــــة الشـر
.مطالبهم 

ــ اليــوم يعيــش واقعــا حــافل بكــل … ة، أن الشــعب المغرنر ــ هــذه الفــتل …
… صــدرت فت

و تظهــر مجموعــة مــن الدراســات و التحقيقــات الــنل
… تتعمــق حــدتها بغلء

دي الحــوال الجتماعيــة للغلبيــة الســاحقة، الــنل …ــ كــل ثانيــة، بــتل
… يشــعر بهــا المــواطن فت

مســببات الهانــة الــنل
… صفوف حامل… الشـواهد العليــا، الـذين تقابـل مطـالبهم العادلـة بــالقمع و التعامـل

… البطالة حنل فت
… الجور و تفسر

السعار و تدنت
… مســتوى التعليــم 

… مــن طــرف النظــام ، و انتشــار الميــة و تــدنت
أمــا عل مســتوى انتهــاك الحريــات و حقــوق النســان و. اللإنســانت

166



www.30aout.info

 …
ان العدالة، فقد بلغ فت ت ـ" العهد الجديد"اختلل متك ـ…

درجة تجعل النظام مسؤول عن سنوات رصاص جديدة، تتجل سياسيا فت
ــــ الســــجون الشية و العلنيــــة، كمــــا تعــــرف البلد …

التضــــييق عل الصــــحافة و قمــــع المظــــاهرات و عــــودة الختطافــــات و التعــــذيب فت
...تفشيا واسعا للرشوة و المحسوبية و تشجيع اقتصاد الريــــع 

… ورقة تعريفية لحركة 
اير موقعة بتاريــــخ  20فت … الحركة ما يل… 2011-02 -16فتر

:، نقرأ فيما يخص دوافع النخراط فت

…ـــ التفاعـــل مـــع الحقـــل السياس…ـــ و تشيــــع مسلســـل النتقـــال" 
، لن الشـــباب يرغـــب فت لن الشـــباب ســـاخط عل الشـــأن السياس…ـــ

..."الديموقراط… المتأخر 

كـــل أرضـــيات الحركـــة عمومـــا، تتأســـس عل مجموعـــة أحاســـيس ذات طبيعـــة أخلقيـــة، فمـــوقظ النتفـــاض يكمـــن حســـب تعـــبتك
.أصحابها، يعود إل الحكرة و فقدان الكرامة و المس بإنسانية المواطن 

ت أن) 2011خريــــف  50وجهــــة نظــــر العــــدد " مجلــــة ( و حســــب اســــتجوابات قــــامت بهــــا المجلــــة  ت للحركــــة، تــــبيك مــــع المنتســــبيك
…ــ شــبيبات تنظيــم العــدل و الحســان و النهــج الــديموقراط… و العدالــة و التنميــة و 20الــدعامات الساســية لحركــة 

اير تتمثــل فت فــتر
اك… الموحد و حزب الطليعة و أطاك المغرب و شباب التنظيمات المازيغية  اك… و الحزب الشتل .شبيبة التحاد الشتل

 :المشاركات الملتبسة* 

انقسمت الحـزاب و التنظيمــات السياسـية و النقابيــة و الجمعويـة بـاختلف تلوينهــا اليديولوجيــة و السياســية و الطبقيـة، فيمــا
… شـكلت  20يخص الموقف من حركة 

اير، فباستثناء القـوى الـنل … لـدعم حركـة "فتر
اير 20المجلـس الـوطنت ، فـإن أغلــب تلـك"فـتر
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تــ بظــاهرة وجـود أحـزاب سياسـية ، يتمتك ـ… القوى قد وقف موقفا مساندا للنظام و منددا بالحركة، غتـك أن الوضـع السياسـ… المغرنر
ـ… الحكومـة و تلعـب دور المعارضـة، و العكـس صــحيح، ولن هـذه

ـت المــوالة و المعارضـة، فتجـدها فت تتقن لعبـة خلــط الوراق بيك
… غتك صالحها، فتتخـذ مواقــف

… السلة خوفا من انقلب الوضاع فت
القوى تعرف كيف تؤكل الكتف، فإنها ل تضع بيضها كامل فت

… ذلك نماذج برزت منذ انطلق الحركة، و منها 
:ملتبسة، و لنا فت

ا المغرب" الخوان المسلمون"التنظيم القطري لحركة " (العدالة و التنمية"حالة حزب - 
) .فا

ـ… إدانتهـا و شـجبها رسـميا، و رفــض المشـاركة فيهــا، كمــا جــاء عل لسـان 20عنـدما انطلقـت حركــة 
اير، لــم يتـأخر هـذا الحـزب فت فــتر

…ــ
ان، الــذي ظــل يــردد فيمــا بعــد، أنــه هــو مــن أنقــذ النظــام عنــدما اتخــذ ذلــك الموقــف، لكــن الحــزب فت أمينهــا العــام عبــد الله بنكتكــ

… الرميـــد، و كـــذلك جـــزءا مـــن شـــبيبته، مـــن
ت و هـــو مصـــطقت إطـــار انتهـــازيته و براغمـــاتيته الخوانيـــة، لـــم يمنـــع أحـــد قـــادته الساســـييك

… حركة 
اير  20المشاركة الملتبسة فت .فتر

ـــ الملـــــك و الشــــعب مــــن أجــــل إنجــــاز"هكــــذا تحــــرك مصــــطقت الرميــــد، و ردد دعــــواته إل  ـت … بيك
ـــ عل أســــاس تــــوافقل ـ… اســــتثناء مغرنر

ــ ذلــك قــد يــؤدي إمــا آجل أو عــاجل إل صــدام ل مصــلحة …
ديموقراطيــة حقيقيــة ترتبــط فيهــا المســؤولية بالمســاءلة، و أي تــأخر فت

:، و أعلن أن "للبلد فيه

ـــ "  …
ـــ موقـــف الشـــباب الـــذي أعلـــن عـــن الخـــروج للتظـــاهر فت …

ـــ إل تبنت …
… أعلـــن عنهـــا 20مـــا دفعنت

اير هـــو أن مجمـــل العنـــاوين الـــنل فـــتر
… العدالة و التنمية ،و نؤمن به و نناضل مــن أجلــه

… مع ما ندعو إليه فت
، لــذلك كمــا"المتظاهرون، عتر كل الوسائط العلمية تلتقل

: يقول أنه
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ت " طيك : قرر المساهمة بشر

ي لتظاهرة  ا، سيبقل وفيا للشعارات المعلنة أو ستقع انزلقات 20ـ أن هذا الخروج الجماهتك اير، الذي قد يكون قليل أو كثتك فتر
… الميدان 

.شعاراتية فت

.أن هذا التظاهر و الحتجاج سينضبط لضوابط الممارسة التظاهرية السلمية أو سيعرف انزلقات - 

… حالة النزلقات 
.لذلك سيكون النسحاب فت

… مع مواقفه الشخصية
… إحدى التصيحات يقول الرميد أن مواقف الحركة تلتقل

. و فت

اكا للقوات الشعبية"حالة حزب -  "التحاد الشبل

… الحزب  اكيون الجدد"زعيم اتجاه ( بالعتماد عل أقوال حسن طارق أحد قيادن… يصــدر، فإن الحزب لــم )داخل الحزب" الشتل
).لذلك شارك هو و جزء من شبيبة الحزب(أي قرار سواء المقاطعة أو المشاركة 

ـ… 
… الواقع شاركت مجموعة من قيادات الحزب بشكل محتشم، لكن ما أن ألقل النطـام خطـابه فت

حــنل بـدأت 2011مـارس  9و فت
…ــــ صــــياغته

ت فت ــــ مسلســــل صــــياغة دســــتور النظــــام، الــــذي أقــــر المشــــاركيك …
هــــذه العناص تعــــود إل قواعــــدها لتنخــــرط مــــع الحــــزب فت

ت"بالجماع بإقرار مفهوم  " .إمارة المؤمنيك
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:  C D T حالة النقابات، نموذج- 

ـ… إطـار
… فت

… دعـت إل نظـام برلمـانت
، موقـف الكونفدراليـة الديموقراطيـة للشـغل، الـنل … و من النماذج الملتبسة عل المستوى النقانر

ـــ الحركـــة  …
ـــ إطـــار اتصـــال. ملكيـــة برلمانيـــة، و دعـــت إل مســـاهمة فروعهـــا فت …

…ـــ شـــخص نـــوبتك المـــوي ، و فت
لكـــن قيادتهـــا المركزيـــة فت

النظــام بالنقابـــات مــن أجــل تهدئــة الوضــاع، قـــال أحــد قادتهـــا، أن هـــذا التأويــل ممكــن، و يقصــد بـــذلك مســألة التهدئـــة، بــل و أن
. التصال كان مركزا عل التهدئة، و لم تناقش أية مطالب 

، نموذج -  ا
").جمعية المبادرة و التجديد"مواطنو المغرب ( حالة المجتمع المدنا

تــ أصــحاب المواقــف الملتبســة، تــ مــن كــان مــع الحركــة و بيك تــ مــن اصــطف إل جــانب النظــام وبيك … بــدوره بيك
انقســم المجتمــع المـدنت

… أقوال 
ة نقتبس بعض ما جاء فت :ما يل… " جمعية المبادرة و التجديد"هذه الختك

إننــا نعتقــد أن نظامــا يعتمــد حكومــة ديموقراطيــة فاعلــة و يســتند إل ســلطة تنفيذيــة عليــا تتمتــع بالســتمرارية، يمثــل النظــام- "
… تمتـــاز بمثـــل هـــذه الخاصـــية

ـــ المرحلـــة الراهنـــة، خصوصـــا و أن بلدنـــا تعتـــتر مـــن الـــدول القلئـــل الـــنل …
الفضـــل بالنســـبة للمغـــرب فت

. المؤسساتية 

وعية التاريخيــة فقــط ، و ملمســته لمتطلبــات-  ــ هكــذا فــإن نظــام الحكامــة الــذي نأمــل أن يتبنــاه المغاربــة، تتــوفر لــه ليــس المشر
اتيجية أن ذلـك النظـام سـيثبت مسـتقبل افية و السـتل ت مـن خلل رؤيتنـا الستشـر الظرفية الحالية، بل الكتر من ذلك، فـإنه يتـبيك
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… تسـتمد قوتهـا مـن
ـ… العمـق عـن بـزوغ الملكيـة المواطنـة، الــنل

أنه هو الفضل عل الطلق، هذا الختيار الحر للمغاربـة سـيعلن فت
ة قبلها  ".وعيها أن مغربيتنا حاصت

:تصيحات مختلفة حول الحركة *
… الشخصية: مصطقت الرميد 

… مع مواققت
. مواقف الحركة تلتقل

ــ عبــد الحميــد  ت …ــ مواقــف الحركــة مــع مواقــف الجمعيــة المغربيــة لحقــوق): قيــادي بالجمعيــة المغربيــة لحقــوق النســان(أميك
تلتقل

.النسان 

… للنهج الديموقراط…( عبد ا الحريف - 
… مواقف الحركة مع مواقف النهج الديموقراط… ) : الكاتب الوطنت

.تلتقل

 - …
.لقد استطاعوا توحيدنا ) : رئيسة الجمعية المغربية لحقوق النسان( خديجة الرياضت

).لذلك شارك هو و جزء من شبيبة الحزب(حزبنا لم يصدر أي قرار سواء المقاطعة أو المشاركة : حسن طارق - 

اعهــا بفضــل حركــة ) : رجــل أعمــال(كريــم التــازي -  ت … تــم انتل
اير، 20لقــد كنــت مــن الوائــل الــذين حيــوا المكتســبات الهائلــة الــنل فــتر

ــ أن هــذه الحركــة تــاهت  ــ الحــق.حــنل بــدون تــدخل المخــزن ....لكــن يظهــر ل… ل يمكــن لي كــان الن، و ليــس لحــد الن أن يعط…
، المغاربـــة...لنفســــه الكلم باســــم الشـــعب  …

ــ منـــاوئ لكـــل اختيــــار ثـــوري واضـــح أو ضــــمنت ـ… كمــــا يجــــب القبــــول بـــأن الشـــعب المغرنر
… للصلحات  .مهيؤون لمسلسل تدريحر

ت بزاز= 2011مارس  9العدد ) جوست ( لمجلة عدالة " شباب الفيسبوك -  … حركة (ياسيك
اير 20ناشط فت ) :فتر
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…ــ و الخــروج إل الشــارع، و حركــة " اير تمكنــت مــن 20تاريخيــا لــم تســتطع الحــزاب السياســية توحيــد فصــائل الشــعب المغرنر فــتر
" . ذلك بسبب نزعها غطاء اليديولوجيا

: بعض المناورات السياسية *

، فـــرض عل كـــل القـــوى السياســـية، بمـــا فيهـــا النظـــام أن تنخـــرط 20ســـاهمت حركـــة  ـــ ي سياس… ـــ إطلق نضـــال جمـــاهتك …
اير فت فـــتر

… المناورة، و نقدم هنا نماذج عن هذه المناورات 
اتها و تجاربــها فت ، مستخدمة ختر … الصاع السياس…

: بشكل أو بآخر فت

.إصدار بيان يعلن فيه التشبث بالدولة المدنية : العدل و الحسان - 

… الحــزاب الملكيــة ترفــض نــداء - 
اكية، العدالــة و التنميــة و بــافل اير، لكــن بعــض الشــبيبات ستســاهم مثــل 20التقــدم و الشــتل فــتر

.مارس ستتقلص مساهمتها  9لكن بعد خطاب ) العدالة و التنمية " (بركا"الشبيبة التحادية و تنظيم 

.معتقل سياسيا من السلفية الجهادية 190ابريل أعلن النظام العفو عن  14-

… القطـاع العـام - 
ـ… أجـور مـوظقت

ـ… القطـاع) درهـم  600(اتخاذ الحكومة المغربيــة قـرار الزيـادة فت
ـ… الحـد الدنـت للجـور فت

و الزيـادة فت
.الخاص 

ت  9ألقلـــ الملـــك خطـــاب -  لجنـــة لصـــياغة الدســـتور و لجنـــة: مـــارس و تـــم الحـــديث عـــن دســـتور الوصـــايا الســـبع و تشـــكيل لجنـــتيك
) .سياسة القص المشهورة ( التتبع 
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اير  20محطات تظاهرات حركة * :فبر

اير  20 مدينة و قرية  70   : 2011فتر

موقع  100   : 2011مارس  20

اير  20من  اير  <==2011فتر …  12 : 2012فتر
.يوم وطنت

: اليام الوطنية للخروج -

اير 20 22+ دجنتر  25+ نونتر  20+ أكتوبر  23+ شتنتر  25+ يوليوز  17+ يونيو  26+ ماي  22+ابريل  24+مارس  20+فتر
اير  19+ يناير  فتر

ات خاصة بالتنديد بالقمع  : مسبس

2011يونيو  19 + 12 + 5" 

رفض الدستور الممنوح : يونيو  26

… نتائج الستفتاء : يوليوز  3
.مظاهرات حاشدة للتعبتك عن استمرارية الحركة و الطعن فت

ة الصار: يوليوز  24 .مدينة و قرية  40أكتر من : مستك
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… عدد من المدن : يوليوز  31
ات حاشدة فت .مستك

.كل يوم سبت و أحد : من يوليوز إل رمضان 

… عدة مدن : شتنتر 11 + 10 + 9
.تظاهرات حاشدة فت

… مجموعة من المدن : نونتر  24 + 23
ات من التظاهرات فت .عشر

اع  27 ، غداة القتل ى  60: نونتر .منطقة، خاصة المدن الكتر

ى : دجنتر  4 … المدن الكتر
ات شعبية خاصة فت .مستك

ات شعبية بعدد من المدن : دجنتر  11 .مستك

… حركة : دجنتر  19
اير  2 0العدل و الحسان تعلن التوقف عن المشاركة فت .فتر

ى  60: دجنتر  25 .منطقة خاصة المدن الكتر
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lX –:ا بالمغرب و مهام الحركة الماركسية   اللينينية
ان القوى الطبقل ا ورة التناقض الرئيسا ومبس -اتجاه تطور سبس

ا طبيعة الحركة و برنامجها :1
 ) فا

ـ… تـونس و مص و اليمـن و البحريـن و سـوريا، حـنل20ما أن انطلقت حركة 
ة انتظار و ترقب لمـا يجـري فت اير المغربية، بعد فتل  فتر

بدأت المقالت و التصيحات و أجهزة العلم تدل… بدلوها حول طبيعة الحركـة و مضـمونها و شـعاراتها، فاســتعملت مفـاهيم و
ــ التحقـــوا بالمشـــهد للتعــــبتك عـــن تصـــوراتهم و ـت ت – اللينينييك مصــــطلحات مختلفـــة للتعـــبتك عـــن طبيعتهـــا، بـــل إنـــه حــــنل الماركســــييك

مفاهيمهم، و إن كانوا بدرجة أقل.
هــا البعــض الخــر "انتفاضــة شــعبية"، و ســماها طــرف آخــر "حركــة20هكــذا، اعتــتر البعــض حركــة  اير "ثــورة شــعبية"، و اعتتر  فــتر

"، و إطلق تســميات ــ … ، مــن قبيــل "الربيــع العرنر ــ … يــال… الغرنر اد مصــطلحات العلم المتر ثوريــة"، و لــم تتــوانت الغلبيــة عــن اســتتك
تــــ بلـــة حينمــــا نصـــبت شـــبكة الجزيــــرة القطريــــة " عنــــد توصــــيف التجربــــة التونســــية، و زاد الطيك ت الزهـــور مـــن قبيــــل "ثــــورة الياســــميك
"، كمـــا …ـــ "، بـــل أصـــبح المـــدعو القرضـــاوي شخصـــية ثوريـــة تقــود "الربيـــع العرنر …ـــ الرجعيــة نفســـها مركـــز قيـــادة "ثـــورات الربيـــع العرنر
ت ـ… "سـاحة التحريـر" بعـدما التحـق أصـدقاءه مـن الخـوان المســلميك

ـ… وصـوله إل القـاهرة حيـث أم النـاس للصــلة فت
تجسد ذلـك فت

ت متأخرين، بانتفاضة الشعب المصي. المصييك
وتســكية، الناركيــة) مشوشــة عل الوضــع بخطابــات و تــدخلت تيــارات فكريــة و إيديولوجيــة و سياســية مختلفــة (التحريفيــة، التل
ت ـــ ــ تعقيـــد الصـــورة و تضـــبيبها، و لـــم يحـــد عـــن هـــذا الوضـــع حـــنل بعـــض الماركســـييك ـ…

ــ الـــوهم و الشـــعارات الزائفـــة، ممـــا زاد فت تنشـر
اف لمســـتقبل حركـــات أطلقتهـــا الجمـــاهتك ـــ ، عنـــدما ركبـــوا الموجـــة دون تمحيـــص و تـــدقيق و تحليـــل موضـــوع… و استشر ـــ ت اللينينييك

العربية.
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ـ…
لسنا من أنصار "نظرية المـؤامرة"، و نؤكـد عل أن تفجـر تلـك الحركـات كـان نتيجـة الوضـاع الجتماعيـة و السياسـية الطبقيـة فت

ياليــــة و شــــبكاتها التآمريــــة ــــ أن المتر …
ء الــــذي ل يعنت ــــ …

اكم أدى إل ذلــــك النفجــــار (السر … وصــــلت درجــــة مــــن الــــتل
تلــــك البلــــدان، الــــنل

… تســتك فيهــا الثــورات، حيــث
المحليــة و الدوليــة ل تتــدخل ولــن تتــدخل، فــذلك مــن طبيعــة المــور، و مــن طبيعــة المســارات، الــنل

تتصارع قوى داخلية و خارجية فيما بينها).
… كــانت وراء انطلقهــا، فقــط نؤكــد أن المغــرب عــرف عل امتــداد20و فيمــا يخــص حركــة 

اير، لــن نعــود للســياقات العامــة، الــنل  فــتر
يــــة، و ظهــــور العديــــد مــــن الحركــــات الجتماعيــــة، و الشــــكال النضــــالية و20  ســــنة قبــــل الحركــــة تصــــاعدا نضــــاليا للحركــــة الجماهتك

ا عـــن حــــدة الزمـــة البنيويــــة للنظــــام و للوضـــاع القتصــــادية و يــــة، و ذلــــك بشـــكل غتكــــ مســــبوق تعــــبتك التنظيميــــة للحركــــة الجماهتك
ها نتيجة الخصوصيات المحلية. … شموليته لم تعرفه، سواء مص أو تونس أو غتك

الجتماعية للبلد، إن هذا منظور إليه فت
…ــ البلـدين

… مص و تونس قد تطورت بشعة نحو انتفاضة شعبية أسقطت بداية رأس… النظـام فت
ية فت و إذا كانت الحركة الجماهتك

، أي )، فهـ… مـع ذلـك لـم تـرق إل مسـتوى ثــورة بمعناهــا العلمـ… …
… مص مع نظام محمـد مرسـ… الخـوانت

(أعادت الكرة مرة أخرى فت
ـــ جديــــدة، و بالنســــبة لحركــــة  ـــ القتصــــادية و السياســــية الطبقيــــة الســــائدة لصــــالح ســــلطة و بنـت اير فــــإن المــــر20تغيتكـــــ البنـت  فـــــتر

ا، فإنهــا مــع ذلــك لــم تــرق إل مســتوى انتفاضــة شــعبية، لكونهــا لــم ترفــع يــا كــبتك مختلــف، فرغــم أنهــا ورثــت تراكمــا نضــاليا جماهتك
ت عن ذلــك  وثيقتهــا التأسيســية و شـعاراتها المرفوعـة … حدود معينة، كما عتر

شعار إسقاط رمز النظام، بل سعت إل إصلحه فت
و أساليبها النضالية السلمية.

ا ما أخطأ البعض (من بينهم ماركسيون ـــ لينينيون) حينما راهنوا عل ثورية الحركة، و لم يستطيعوا إدراك طبيعتها الطبقية كثتك
و السياسية، و ساروا يسقطون عليها شعاراتهم و أحلمهم و أوهامهم.

تــ شــباب حركــة  …ــ الصــفحات الســابقة قمنــا بمجموعــة مــن المقارنــات بيك
اير و شــباب الحركــة الوطنيــة20ليــس بالصــدفة أننــا فت  فــتر

… تقييم الحركة و تحديـد جـوهر طبيعتهـا السياسـية
، و الهدف هو المساهمة فت …

المغربية ثم شباب السبعينات من القرن الماضت
… الصفحات السابقة، و نريــد أن نؤكـد هنـا

… وضعناها فت
و الطبقية، و لم تخرج عن هذا الطار كل السياقات العامة و الخاصة النل
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عل حقيقـــة تاريخيـــة تفيـــد أن حركـــات الشـــباب تكـــون أحيانـــا مقدمـــة لنشـــوء حركـــة ثوريـــة جديـــدة، و هـــو مـــا حصـــل مثل بالنســـبة
ـــــــ ســـــــنة 19لحركـــــــة  …

، علمـــــــا أن البعـــــــد1919 مـــــــايو فت …
… بنـــــــت الحـــــــزب الشـــــــيوع… الصـــــــينت

… أنشـــــــأت القيـــــــادات الجديـــــــدة، الـــــــنل
، الـــــــنل

ا، مما جعلها حركة صينية ثورية. يالية كان حاصت اطورية) و البعد المعادي للمتر الديموقراط… (ضد القطاع و المتر
ا لـدى شـبابها الموقـف الثـوري مـن النظــام … الدار البيضاء و مدن أخرى، و كــان حاصتــ

… المغرب انتفضت الجماهتك الشبيبية فت
و فت

، و ت ، مـن خلل الموقــف مـن السياســة التعليميــة تجـاه أبنـاء الكـادحيك و من ارتباطاته السـتعمارية، إضـافة إل البعــد الـديموقراط…
… مواجهة النظام.

برفض الساليب الصلحية فت
، اللذين أسسوا الحركــة الماركســية ـــ23لقد ساهمت انتفاضة  ت ا القادة الثورييك … تهينك

 مارس المجيدة، إل جانب عوامل أخرى فت
… "إل المام" و "

… مقدمتها منظمنل
 مارس".23اللينينية المغربية، و فت

وعندما أنشأ الشباب الثوري الحملم (الحركة الماركسية اللينينية المغربيــة)، كـان قــد اسـتوعب دروس و حصــيلة نضــال الشـعب
ــ وجــه …

ادوري، فرفــع شــعار "ل إصــلح ل رجعيــة، قيــادة ثوريــة"، و ذلــك فت ــ و ضــد النظــام الكمــتر ــ ضــد الســتعمار الفرنس… … المغرنر
اكية"، حـزب ، الـذي كــان يســم آنــذاك حــزب "التحـرر و الشــتل …ــ

النظــام و القــوى الصــلحية، و ضــمنها الحــزب الشــيوع… التحريقت
." أطلقت عليه حنل موسكو آنذاك اسم "الحزب الشيوع… الملك… الرجع…

ناهـــا حركـــة واتجاهـــا20لـــم تكـــن حركـــة  اير إطـــارا لتوليـــد شـــبيبة ثوريـــة، لطبيعتهـــا الطبقيـــة و السياســـية، و لقـــد ســـبق أن اعتتر  فـــتر
ائح مـن البورجوازيـة المتوسـطة (بــل فتحـت البــاب لبعــض المشـاركات الفرديــة مـن ة، بـل، و حــنل لبعـض الشرــ للبورجوازية الصـغتك
… و نــامحر ، كريــم التــازي)، و قــد بينــا ذلــك مــن خلل دراســة مكوناتهــا و أفــق طموحهــا التر … ة، مثــال ميلــود الشــعنر البورجوازيــة الكــبتك

. ت بطابع ديموقراط… إصلج… ، الذي تمتك السياس…
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… خلفــــا للطبقــــة
ــــ كيانهــــا الــــذانل …

ــــ بالتشــــتت فت ت … تتمتك
ة أساســــا، و الــــنل ــــ لمكوناتهــــا (البورجوازيــــة الصــــغتك …

إن التحديــــد البنيــــوي الطبقل

ـــــ ـــــ السياس… …
ة و1العاملـــــة) و الموقـــــف الطبقل ائح مـــــن البورجوزيـــــة الصـــــغتك ـــــ ـــــ هـــــذه الشر ت ـــــ بطبيعـــــة التنـــــاقض بيك  يتـــــأثران بشـــــكل أول…

، و الحــال أنــه ــ ادوريــة مــن جهــة أخــرى، و قــد اعتقــد البعــض خطئــا أنــه  تنــاقض رئيس… المتوســطة مــن جهــة،  و البورجوازيــة الكمتر
ة و المتوســـطة مـــن جهـــة والمصـــالح تـــ و البورجوازيـــة الصـــغتك تـــ الطبقـــة العاملـــة و الفلحيك ليـــس كـــذلك، فالتنـــاقض الرئيس…ـــ هـــو بيك
ة،  مــــن جهــــة أخــــرى، إنــــه وقراطيــــة الكــــبتك ، و البتك ت ت الرأســــمالييك ــــ العقــــارييك ت ادوريــــة و كبــــار الملكيك ياليــــة و البورجوازيــــة الكمتر المتر

التناقض المحدد لطبيعة المرحلة الثورية : مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية .
ادوريــة، باعتبــاره ياليــة الكمتر ة والمتوســطة والبنيــة المتر ــ البورجوازيــة الصــغتك ت إن هــذا التنــاقض يحــدد طبيعــة التنــاقض القــائم بيك

تناقضا ثانويا قد يحتد تحت تأثتك التناقض الول، لكنه غتك كاف لتحديد الفق الثوري بالبلد.

ـ العديــد مــن جمعيـــاتــ  1 ـ…
ـ المغــرب، كمــا أنهــا تنتظــم فت ـ…

ة المغربيــة قاعــدة اجتماعيـــة لغلــب الحـــزاب السياســـية فت  تشـــكل البورجوازيــة الصـــغتك
) …

). إن هـــذا النـــدفاع و التهـــافت نحـــو مـــا يســـم45 ألـــف جمعيـــة مقابـــل حـــوال… 130المجتمـــع المـــدنت ـــ …
ـــ التســـعينات مـــن القـــرن الماضت …

 ألـــف فت
، إضــافة إل … المغرب و فقدان كل الحــزاب للمصــداقية عنـد الجمــاهتك

اجع، الذي تعرفه ساحة العمل السياس… فت ، يفش بالتل …
بالمجتمع المدنت

ب فكــرة النضــال و تشــجيع سياســة التســول و العتمــاد عل المســاعدة بــدل النضــال، و قــد وجــدت العديــد مــن سياســة النظــام الهادفــة إل صتــ
…ــ ذلــك و التهــافت عليــه، محاولــة بــذلك خلــق جســور

…ــ ذلــك، و قــد دفعهــا وضــعها المــادي إل النخــراط فت
ة ضــالتها فت فئــات البورجوازيــة الصــغتك

ة تــؤمن بشــكل التواصــل مــع الســلطة و الســلطات المحليــة، و ذلــك عــتر تقــديم المطــالب و البحــث عــن الــدعم عنــدها. إن البورجوازيــة الصــغتك
وة. كبتك بأن السلطة تخلق التر

ـــ جميـــع …
، فقت …

، أو اســـتقلت عربـــة المجتمـــع المـــدنت ـــ … ة قطـــار العمـــل الحزنر ائح مـــن البورجوازيـــة الصـــغتك ـــ و ســـواء هـــل ركبـــت هـــذه الفئـــات أو الشر
اعهــا، مـن …ــ اختل

الحوال تحاول خدمة مصــالحها عـتر شــبكات الزبونيــة و الوصـولية، و ذلـك تحـت شــعارات متعـددة تتقـن اســتعمالها وتجتهـد فت
." قبيل "ديموقراطية المشاركة" و "التنمية المستدامة" و "القتصاد الجتماع…
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لمانية"، و مــن خلل و بالعودة إل الورقة التأسيسية للحركة، نجد ذلك الطابع الصلج… للحركة، من خلل شعار "الملكية التر
ياليـــة لكـــل حركـــة ـــ مرحلـــة المتر …

وري فت ـــ ياليـــة، الصت اســـتقراء مواقفهـــا السياســـية و شـــعاراتها، ل نجـــد ذلـــك الطـــابع المعـــادي للمتر
ـ… طبيعـة النظـام القتصـادي و الجتمـاع… السـائد

… ظل محدودا، لكونها لم تعـد النظـر فت
ديموقراطية ثورية، كما أن طابعها الوطنت

" ــ …
) و اكتفــت بشــعارات فضفاضـة حــول محاربــة الفسـاد و الريــــع، و نهلــت مـن مصــطلحات "النظــام المخزنت (نظــام رأســمال… تبعـ…

ء …ــ
ياليـة، السر … لطبيعة النظام، ذلك التوصيف الذي سيوصلها إل طبيعة النظام الطبقيــة و ارتباطــاته المتر

دون توصيف حقيقل
… جدول أعمالها.

الذي لم يكن أبدا واردا  فت
…ــ
اتيجيتها الصــلحية المرتبكــة، و أســاليبها النضــالية كــانت وراء الحــد مــن المشــاركة الشــعبية فت إن طبيعــة برنامــج الحركــة، و اســتل
… كلما كانت تقع، كانت تجابه بخطاب يتهمها بأنها من صنع النظام و أجهزته، هكذا، انعزلت تدريجيا عـن الجمــاهتك

الحركة، النل
…ــ مدينــة

… كــانت تتموقــع فت
… التجاه المعاكس، إل أنها لم تكن تحطت برضت المراكز المـؤثرة، الــنل

الشعبية رغم بعض المحاولت فت
الرباط أساسا. 

2: ا
ان القوى الطبقل ا ورة التناقض الرئيسا و مبس ا اتجاه تطور سبس

) فا
 : …

ورة الصاع الطبقل ت ضمن ستك ت متناقضيك إن رصدنا لهذا التطور يسمح بتحديد اتجاهيك
يك ـــ ، و انعكاســـاته عل الشر يـــال… ـــ ظـــل أزمـــة خانقـــة للنظـــام الرأســـمال… المتر …

ادوري فت يـــال… الكمـــتر - اســـتمرار هجـــوم الرأســـمال المتر
ــ المــدن و البــوادي، و …

، و تحميــل تبعــات ذلــك للجمــاهتك الكادحــة فت ــ ادوري التبع… ــ ظــل تفــاقم أزمــة النظــام الكمــتر …
ادوري، فت الكمــتر

اتيجيا. ، سياسيا و اقتصاديا و عسكريا و استل يال… تصاعد القمع و الستغلل و الضطهاد و التبعية لمراكز القرار المتر
ادوري (القطاعـات ورة تراكـم الرأسـمال الكمـتر ة بسـتك ـ… كـل القطاعـات، و خاصـة ذات الصـلة المباشـر

- تصاعد نضالت الجمــاهتك فت
… السللية، القطاع العقاري ...).

، الراضت ت … الفلحيك
الصناعية ذات الصلة، أراضت

ات التالية :  ت بناء عليه، فإنه بالمكان استخلص الممتك
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ادور. يالية و الكمتر ان القوى لصالح المتر ت * اتجاه تطور متك
ية. ت مختلف قطاعات الحركة الجماهتك ا بيك  * ميل نحو تطور غتك متكافت

ية بشكل كم… و العجز عن النتقال إل المستوى النوع… للسباب التالية:  * تنام… الحركة الجماهتك
 ■. …

غياب الداة الثورية، أداة النضال الثوري: الحزب الماركس… ـــ  اللينينت
نامج الثوري.■  اتيجية الثورية و التر غياب الستل

ـ الثــوري تفتقــد لداتهــا الطليعيــة الثوريــة، و لــذلك تعتـــتر مهمــة بنائهــا مهمــة مركزيــة ملقــاة ـ…
ـ الطبقل ورة الــوع… السياسـ… ← إن ســتك

. ت ت ـــ اللينينييك عل كل الماركسييك
… لتلـــــك العمليـــــة، الـــــذي أطلـــــق عليـــــه علـــــم اتيحر إن الحـــــديث عـــــن عمليـــــة البنـــــاء هـــــاته تســـــوقنا إل الحـــــديث عـــــن الســـــياق الســـــتل

. … اتيحر اتيجية الثورية: مرحلة الدفاع الستل الستل
، و انطلقـــا منهمـــا معـــا، يمكـــن اعتبـــار نضـــال الحركـــة الثوريـــة …ـــ

ان القـــوى الطبقل تـــ بعـــد تحديـــد طبيعـــة التنـــاقض الرئيس…ـــ واتجـــاه متك
… و أدوات الثــورة اتيحر … (بناء الخط السياس… و الستل اتيحر … سياق إنجاز مهام مرحلة الدفاع الستل

الماركسية ـــ اللينينية ينخرط فت
ـت العتبـار ادور، مـع الخـذ بعيك ياليـة و الكمـتر ان القـوى ميـال لصـالح المتر ـت … ظـل متك

ية، فت و قيادة النضال الدفاع… للحركة الجماهتك
. تنام… نضالت الجماهتك

…ــ أساســها مســألة بنــاء الطــر، و ه…ــ عمليــة جدليــة متناقضــة، فل يمكــن بنــاء الداة الثوريــة دون
إن إشــكالية بنــاء الخــط السياس…ــ فت

، الــذي ي، كما ل يمكن بناء الطر بــدون خــط سياس…ــ ، الذي ل يمكن هو بدوره بناؤه خارج الكفاح الجماهتك بناء الخط السياس…
يحدد بدوره عملية البناء هاته.

يــة و غيابـا تامـا ورة تعـرف نمـوا متقـدما للحركـة الجماهتك ـ… ســتك
ـت بكونهـا تنخـرط فت إن جدلية بناء الخط السياس… ـــ بناء الطر، تتمتك

للداة الثورية.
: … اتجاه القضاء عل هذه الختللت يستوجب ما يل…

إن التقدم فت
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ت1 ــــــ المناضــــــليك ء"، و مــــــن هنــــــا وع… ــــــ …
ء و الحركــــــة كــــــل سر ــــــ …

 - التغلــــــب عل الحركويــــــة المفرطــــــة و العفويــــــة، حيــــــث "الهــــــدف ل سر
ت بأهمية تأسيس العمل النضال… و بنينته تنظيميا، مع إيجاد أشكال و أساليب العمل المناسبة. ت ــــ اللينينييك الماركسييك

، انطلقــا مـن أن "ل2 … كقــاطرة للعمــل النضــال…
ت الدعاية و التحريض، مع تأكيد أولوية العمل الدعانا  – التغلب عل التناقض بيك

ة الراهنة ه… المحدد ضمن جدلية الحركة و النظرية. … الفتل
حركة ثورية بدون نظرية ثورية"، و باعتبار أن النظرية فت

ا بالنظرية الثورية ؟ 
فماذا نعتا

إنها : 
- المبادئ العامة للماركسية ـــ اللينينية (الحقائق العامة).1-
ورة الثوريــة مــن أجــل إنتــاج النظريــة الثوريــة الخاصــة ضــمن جدليــة العــام و2- - التطــبيق العمل…ــ لتلــك الحقــائق العامــة عل الســتك

الخاص.
ــــ للماركســــية ـــ اللينينيــــة، القــــائم عل وحــــدة مصــــالح الطبقــــة العاملــــة العالميــــة، و عل تعميــــم التجــــارب3- - اعتمــــاد المبــــدأ المم…

وليتاريا العالمية و الشعوب المضطهدة. الثورية التاريخية العالمية و المحلية لنضال التر
ـــ الدوغمائيــــة4- ـ…

- إن تحصــــيل و اســــتيعاب مبــــادئ الماركســــية ـــ اللينينيــــة ليــــس اســــتظهارا للكتــــب و النصــــوص، الــــذي يســــقط فت
(تفصل الدوغمائية النظرية عن الممارسة الثورية، و عن روحها الثوري، الـذي هــو التحليـل الملمــوس للواقــع الملمــوس)، كمــا أن
ــ بــالعجز عــن ت ــ التجريبيــة (ل تتعــدى التجريبيــة حــدود المعرفــة الجزئيــة، و بالتــال… تتمتك …

الحركيــة و غيــاب البعــد النظــري يســقط فت
… فصل الممارسة عن النظرية).

اكتساب المعرفة الكلية أو الثورية و تسقط فت
ـــــ و الخلق للمبـــــادئ الماركســـــية ـــ اللينينيـــــة عل النضـــــالت الطبقيـــــة، عـــــتر5- - إن إنجـــــاح العمـــــل الثـــــوري يتطلـــــب التطـــــبيق الح…

التحليل الملموس للواقع الملموس و إعطاء الهمية لسلوب التحقيقات.
إن دراسة الصاعات الطبقية عتر الدراسة العلميــة و أسـلوب التحقيقـات، يســمح بإنتـاج تحاليـل طبقيـة عامـة (تحليـل التشـكيلة
ة ـ… فــتل

ـ… فت
، أي تحليـل للصاع الطبقل ـت الجتماعية و القتصـادية بشـكل عـام، أو ظرفيـة (تحليـل الظرفيـة بـالمعنت الـذي حـدده لينيك
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زمنية محددة، و يتضمن تحديد اتجـاه مـوازين القـوى الطبقيـة، القـوى الجتماعيـة و السياسـية المتصـارعة، آفـاق النضـال لتلــك
… للثورة. اتيحر … بناء الخط النظري و الستل

ة الظرفية ...) تساهم فت الفتل
…ــ و تنصــهر الهويــة

، تنبنت تــ ي، و بــالتوجه إل الطبقــة العاملــة و جمــاهتك الفلحيك …ــ ســياق النضــال الثــوري الجمــاهتك
، و فت بهــذا المعنتــ

. ت ت الثورييك وليتاريا و المثقفيك الثورية الماركسية ـــ اللينينية من أطر التر

ا :3 ا   اللينينييس ا الماركسييس ) مبادئ توجيهية لمناقشة مهام الثورييس
، حيـث يتــم الحـديث عـن مهـام تكتيكيـة و تــ ت ــــ اللينينييك ليس المطروح هنا تحديد للمهام، كمــا هــو متعـارف عليـه لـدى الماركسـييك
تــ هــذا و ذاك وجــود برنامــج ثــوري يــوجه كــل تلــك العمــال. إنمــا يــة و أخــرى سياســية، يبنيك اتيجية، و عــن مهــام جماهتك أخــرى اســتل

المقصود هنا إعطاء بعض الفكار العامة للدفع بالعمل نحو هذا التجاه.
إن المتابع للتجارب النضالية لشعوب المنطقة العربية، يلحظ غياب و ضعف القــوى اليســارية عمومــا، و الماركســية ـــ اللينينيــة
… فجرتهــا النتفاضـــات العربيـــة. و إذا كــان الوضـــع شــبه عــام،

…ـــ تلـــك الحركيـــة الــنل
خصوصــا، ممـــا يؤكـــد عــدم جاهزيتهـــا للنخــراط فت

ــ هــذا البلــد أو ذاك، و إن قــراءة شيعة لواقــع هــذا اليســار …
ــ بهــا واقــع اليســار الثــوري فت ت ــ عــدم وجــود خصوصــيات يتمتك …

فهــذا ل يعنت
ه. … حاصت

تثبت وجود تمزقات عميقة و متنوعة تتحكم فت
…ــ العــالم، و ســقوط

اك… عمومــا، و نتــائجه عل مــوازين القــوى العالميــة، و تراجــع المــد النضــال… الثــوري فت إن انهيــار المعســكر الشــتل
وليتاريا العالمية و شعوب العالم المضطهدة (أحزاب شيوعية، نقابات، حركات التحــرر ية لتحرر التر الدوات الثورية و الجماهتك
…
…ـــ التــاريحت

ة و تحريفيــة جديــدة، انضــافت إل الرث التحريقت ) إضــافة إل نشــوء و ترعــرع إيــديولوجيات بورجوازيــة صــغتك …
الــوطنت

ذم و … تعيــش حالــة تشرــ
ــ إل العديــد مــن المجيمعــات، الــنل …

ــ ـــ اللينينت ، كــل هــذا قســم و يقســم باســتمرار اليســار الماركس… الكلســيك…
…ــ تعقيـد

، ممــا ســاهم، و يســاهم فت …ــ
… يعيشها اليسار الثوري الماركس…ــ ــــ اللينينت

دية النل ،  ألقل بثقله عل الحالة المتل ت انقسام دائميك
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…ــ الخــروج
…ــ فت مهــام إعــادة بنــاء هــذا اليســار و إنجــاز مهــامه التاريخيــة، و لــن يتحقــق ذلــك خــارج تشــخيص الحالــة و التقــدم المنهحر

منها.
تــ التحريفيــة القديمــة و الجديــدة مــن ت أصــبحوا يخلطـون بيك ت ــــ اللينينييك إن تشخيص هذه الحالة، يثبت أن العديد من الماركسييك
جهـــــة، و الماركســـــية ــــ اللينينيـــــة الثوريـــــة الحقيقيـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى، و هـــــو مـــــا يفشه هـــــذا القبـــــال الكـــــبتك عل كتـــــب التحريفيـــــة
ـ… يـد التحريفيـة بشـكلها القـديم

السوفياتية و العربية بدون تمحيص و تدقيق، مما يعود بهم إل الـوراء، و يجعلهـم طعمـا سـائغا فت
و الجديد.

ــــ خــــط التحريفيــــة العالميــــة بقيــــادة التحــــاد ت ــــ الســــتينات، الــــذي فصــــل بيك …
إن النطلق مــــن حيــــث انته خــــط الثــــورة العالميــــة فت

ــ ـ…
… و الثـــورة العالميـــة بقيـــادة الثـــورة الصـــينية، هــــو المـــدخل لكـــل عمـــل جديـــد عل قاعـــدة تقييـــم ثـــوري ماركس…ــــ ــــ لينينت

الســـوفيانل
، و بإنجــاز التحاليــل الملموســة …ــ

ــ ـــ اللينينت اكية العالميــة، و عل قاعــدة دراســة التجــارب المحليــة لليســار الماركس… للتجــارب الشــتل
نامج الثوري. … بناء الخط السياس… و بلورة التر

للصاعات الطبقية (التحاليل الطبقية، التحاليل الظرفية ...) و التقدم فت
… هذا الشكل أو ذاك من التحريفية و إعادة إنتاجها.

إن النحراف عن هذا التجاه، يؤدي حتما إل السقوط فت

، تســـتدع… ـــ …
ـــ ــــ اللينينت … يتخبـــط فيهـــا اليســـار الثـــوري الماركس…

ـــ التجـــاه الصـــحيح مـــن أجـــل الخـــروج مـــن المـــآزق، الـــنل …
إن التقـــدم فت

التقيد بمجموعة من المبادئ و القواعد :
ء الــذي يســتدع… نقاشــا نظريــا و نقــديا1-  ـ ـ…

- العمــل عل التعريــف بــالمواقف النظريــة و فتــح نقــاش واضــح و صيــــح حولهــا، السر
ات التجـــــارب الماركســـــية ــــ ، و تقييــــــم و اســــــتيعاب دروس و خــــــتر اك… لتاريــــخ الحركــــــة الشـــــيوعية العالميـــــة و لتجـــــارب البنـــــاء الشــــــتل

… للثورة العالمية و الثورات المحلية الوطنية. اللينينية المحلية. إن هذا سيتوافق مع التجاه نحو بناء خط نظري و إيديولوجر
. إن التقـدم2- … اتيحر ، يحدد المهام و يرتكز عل برنامـج ثـوري مرحل…ــ و اسـتل - ل قيمة لخط نظري عام بدون وجود خط سياس…

ــــ مرتبــــط أشــــد الرتبــــاط بالتحليــــل الملمــــوس للواقــــع الملمــــوس، و القيــــام بالتحقيقــــات مــــن أجــــل إنتــــاج ــــ إنجــــاز الخــــط السياس… …
فت

… عام.
… ترتكز كذلك عل وجود تحليل طبقل

التحاليل السياسية النية و الظرفية، النل
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… الفكر الماركس…ــ3-
، الذي يجد أسسه القوية فت ، بعد تحديد أشكاله الرئيسية، عل خط الجماهتك … العمل السياس…

- العتماد فت
، و بنـــاء حزبــهـــا الثــوري الماركس…ـــ ــــ …ـــ الثــورة الصـــينية خصوصـــا، و ذلـــك مــن أجـــل إتقـــان فــن قيـــادة الجمـــاهتك

…ـــ عمومــا، و فت
ـــ اللينينت

. …
اللينينت

ـــ و4- ـ…
ـــ كــــل جبهــــات النضــــال الطبقل ـ…

ـــ فت ـت ـــ المنخرطيك ـت ت ــــ اللينينييك ـــ الماركســــييك ـت ورة التأكيــــد عل شــــعار الوحــــدة و النضــــال بيك ــــ - صت
ي. الجماهتك

ت ــــ5- تـــ الماركســـييك تـــ عل أســـس مبدئيـــة، تضـــع الحـــدود الفاصـــلة بيك ت الحقيقييك تـــ الثـــورييك ت ــــ اللينينييك - التشـــبث بوحـــدة الماركســـييك
… تحقيقها، مع التأكيد عل مضمون النقطة الرابعة.

وع فت ، قبل تحديد أي وحدة ممكنة و الشر ت ت و التحريفييك اللينينييك
ت أن يقوموا بتقييم تجاربــهم المختلفة، السياسية و النضالية و التنظيميــة و6- ت الحقيقييك ت الثورييك ت – اللينينييك - عل الماركسييك

ورة تقييم التجارب القطاعية و استخلص دروسها، من أجــل تجـاوز الحركيــة ي صت ية. و فيما يخص الجانب الجماهتك الجماهتك
ية. … الطارات الجماهتك

و العفوية و التجريبية، و كذلك تجاوز التجارب الصلحية و التحريفية فت
…20إن تجربة حركة 

ي)، كما تجارب بافل ، سياس… و جماهتك … … و احتجاجر … المغرب رغم محدوديتها (حركة طابعها مطلنر
اير فت  فتر

… تتــوفر عليهــا الجمــاهتك الشــعبية، مــن حيــث قــدرتها عل المبــادرة و إبــداع
شــعوب المنطقــة العربيــة، تثبــت الطاقــات الهائلــة، الــنل

ي، و مـــن تـــم تـــ إل واقـــع جمـــاهتك ت ــــ اللينينييك أســـاليب النضـــال المناســـبة، كمـــا تظهـــر إمكانيـــة تحويـــل الشـــعارات الثوريـــة للماركســـييك
ـ… مقـدمتها بنـاء أداتهـا الثوريـة : الحـزب الماركس…ــ ــــ

التحول نحو قيادة الجماهتك و إنجاز المهام التاريخية الملقاة عل عاتقهـا، و فت
. …

اللينينت
ثرة حول أفق حركة  ، دون التقيــد بـالنقط المحوريـة أعله، هــو20إن الحديث و التر اير، أو أي حركة أخـرى تفجرهــا الجمــاهتك  فتر

ت و "فرازيولوجيا ثورية" (جملة ثورية) ليس إل. مجرد جعجعة بدون طحيك

ا
وليد الزرقطونا

1 -8 -2019
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إخبار بخصوص هذا الصدار:

ـا
ها سـابقا فا ـا تــم نسـ  ـا النـص الصــلا لهـذه الدراسـة حيس

ا كـانت قــد وردت فا
ا والقـراء، أن الفقـرة أسـفله، والـتل نخـبر المناضــليس

ا هذا الصدار، وذلك استجابة لملحظات مجموعة من الرفاق والرفيقات 
حلقات، قد تم سحبها هنا فا
 الفقرة المعنية بهذا الخبار:

ت داخــــل هــــذا ــــ حركــــتيك ت ــــ بيك ت ورة التميتك ــــ ــــ صت …
ــــ مرحلــــة محــــددة تاريخيــــا يــــرى أنطونيــــو غرامسر …

عنــــد كــــل دراســــة لبنيــــة مجتمــــع مــــا فت
:المجتمع

)الثابتة نسبيا:(الحركات العضوية- 1-

، وتتــــوجه للمجموعــــات الواســـعة فيمــــا هــــو أعمـــق مـــن ذوي الســــلطة … الجتمـــاع…
وط النقـــد التـــاريحت ــ … تـــوفر شـر

إنهـــا الحركـــات الـــنل
ت الصــغار، ولشخصــيات ذات … تتــوجه أساســا لمجموعــة مــن المســؤوليك

ة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للحركــات الظرفيــة، الــنل ــ المباشر

ت عل نقد يوم… كتك ة عل السلطة وبتل .مسؤوليات مباشر

ـــ تطــــور تناقضــــات مستعصــــية عل الحــــل ـ…
تقــــوم القــــوى )هنــــاك نضــــج للتناقضــــات( عنــــدما تنطلــــق ازمــــة طويلــــة المــــد، بمــــا يعنت

… يتولــــــد
ــــــ هــــــاته الحالــــــة، تتــــــوفر الرضــــــية الــــــنل …

المدافعــــــة عــــــن الوضــــــع القــــــائم، بمحــــــاولت لحلهــــــا حفاظــــــا عل ذلــــــك الوضــــــع، فت
…" منها

هنـة عـن وجـود الظـروف لحـل مهمـات تاريخيـة، لكـن "الظرفت … سياقه قوى اجتماعية وسياسـية تحــاول التر
الذي تنتظم فت
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ـ… المعركـة السياسـية
هذا غتـك ممكـن دون ان تصـبح هــذه القـوى واقعـا جديـدا منتصا، أي كـذلك، أن ل تتهـرب مـن مسـؤولياتها فت

.واليديولوجية والفلسفية والدينية

ة .تظهر كما لو أنها عرضية: (الحركات الظرفية-2- )مباش 

هــا عل النقــد اليــوم… وأحيانــا يكــون ت كتك تــ بتل إنهــا حركــات مرتبطــة بالحركــات العضــوية، وه…ــ أقــل مــن حيــث القيمــة التاريخيــة، وتتمتك
.تافها

ت ت خاطئتيك ، مما يولد خطأين لبد من تجنبهما نتيجة نظرتيك ت ت الظاهرتيك ت بيك … عدم التميتك
… من السقوط فت

:يحذر غرامسر

… الرادويــة -
… اليديولوجيويا، والمبالغة فت

… السقوط فت
… السباب الظرفية، السباب الوحيدة الفاعلة، مما يعنت

نظرة ثانية، ترى فت
.بالتأكيد عل العامل الفردي والرادة فقط

ـ… تقـدير- 
ـ… القتصـادوية والدوغمائيـة والمبالغـة فت

ة، وهـذا يسـقط فت ة وفاعلـة مباشـر … السباب العضوية أسـبابا مباشـر
نظرة ترى فت

.السباب الميكانيكية

…ـــــ الســـــطوغرافيا
…ـــــ( فت

…ـــــ علـــــم وفــــن السياســـــة )إعـــــادة تشـــــكيل الماضت
…ـــــ الخطــــأ فادحـــــا، أمـــــا فت

ـــــ( يكـــــون حســـــب غرامسر بنــــاء الحاصت
.يكون الخطأ أفدح )والمستقبل
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