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:الحركة الماركسية ة اللكسكسية

 

ي طبيعة الحركة و برنامجها  ) 1
:فن

 

 �� ت��ونس 20ما أن انطلقت حركة 
ة انتظ��ار و ترق��ب لم��ا يج��ري في اير المغربية، بعد فتر فتر

و مص و اليم��������ن و البحري��������ن و س��������وريا، ح��������تر ب��������دأت المق��������الت و التصيحات و أجه��������زة
العلم تدل  بدلوها حول طبيع��ة الحرك��ة و مض��مونها و ش��عاراتها، فاس��تعملت مف��اهيم
ي����� ي ل الل ى ى ال و مص�����طلحات مختلف�����ة للتع�����بتل ع�����ن طبيعته�����ا، ب�����ل إن�����ه ح�����تر الماركس����� ال

.التحقوا بالمشهد للتعبتل عن تصوراتهم و مفاهيمهم، و إن كانوا بدرجة أقل

اير  20هكذا، اعتتر البعض حركة  ها البعض الخ��ر "ثورة شعبية"فتر انتفاض��ة"، و اعتتر
اد"حرك������ة ثوري������ة"، و س������ماها ط������رف آخ������ر "ش������عبية ، و ل������م تت������واني الغلبي������ة ع������ن اس������تتل

، م����ن قبي����ل  ي����ال  الغرنر ���� ، و إطلق تس����ميات"الرب ����ع العرنر ����"مص����طلحات العلم المتر
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ي"الزه���ور م���ن قبي���ل  ي��� بل���ة" ث���ورة الياس���مال عن���د توص���يف التجرب���ة التونس���ية، و زاد الطال

ث�����ورات الرب �����ع"ح نم�����ا نص�����بت ش�����بكة الجزي�����رة القطري�����ة الرجعي�����ة نفس�����ها مرك�����ز قي�����ادة 

، كم�����ا"الرب �����ع العرنر �����"، ب�����ل أص�����بح الم�����دعو القرض�����اوي شخص�����ية ثوري�����ة تق�����ود "العرنر �����
 �� 

  وصوله إل القاهرة حي��ث أم الن��اس للص��لة في
بع��دما" س��احة التحري��ر"تجسد ذلك في

ي مت��������أخرين، بانتفاض��������ة الش��������عب ي المصيال التح��������ق أص��������دقاءه م��������ن الخ��������وان المس��������لمال
.المصي

وتس����كية،(و ت����دخلت تي����ارات فكري����ة و إيديولوجي����ة و سياس����ية مختلف����ة  التحريفي����ة، التر
 ��) الناركي��ة

مشوش��ة عل الوض��ع بخطاب��ات تىشش�� ال��وهم و الش��عارات الزائف��ة، مم��ا زاد في
ي ��� تعقي�������د الص�������ورة و تض�������ب بها، و ل�������م يح�������د ع�������ن ه�������ذا الوض�������ع ح�������تر بع�������ض الماركس������� ال
اف ، عندما ركبوا الموجة دون تمحيص و تدق ق و تحليل موض���وع  و استشش��� ي الل ى ى ال

.لمستقبل حركات أطلقتها الجماهتل العربية

، و نؤك����د عل أن تفج����ر تل����ك الحرك����ات ك����ان نتيج����ة"نظري����ة الم����ؤامرة"لس����نا م����ن أنص����ار 
  وص����لت درج����ة م����ن

 ���� تل����ك البل����دان، ال����تر
الوض����اع الجتماعي����ة و السياس����ية الطبقي����ة في

اكم أدى إل ذل����ك النفج���ار  يالي����ة و ش����بكاتها التآمري����ة(ال����تر  ���� أن المتر
ء ال����ذي ل يعتي ���� 

الشش
المحلي����ة و الدولي����ة ل تت����دخل ول����ن تت����دخل، ف����ذلك م����ن طبيع����ة الم����ور، و م����ن طبيع����ة

  تستل ف ها الثورات، حيث تتصارع قوى داخلية و خارجية فيما بينها
).المسارات، التر

  ك��انت وراء انطلقه��ا، 20و فيم��ا يخ��ص حرك��ة 
اير، ل��ن نع��ود للس��ياقات العام��ة، ال��تر ف���تر

س��نة قب��ل الحرك��ة تص��اعدا نض��اليا للحرك��ة 20فقط نؤكد أن المغرب عرف عل امتداد 
ية، و ظهور العديد من الحركات الجتماعية، و الشكال النضالية و التنظيمي���ة الجماهتل
ا عن حدة الزمة البى وية للنظ���ام و ية، و ذلك بشكل غتل مسبوق تعبتل للحركة الجماهتل
 �� ش��مول ته ل��م تعرف��ه،

للوض��اع القتص��ادية و الجتماعي��ة للبلد، إن ه��ذا منظ��ور إلي��ه في
ها نتيجة الخصوصيات المحلية .سواء مص أو تونس أو غتل

 ������ مص و ت������ونس ق������د تط������ورت بشعة نح������و انتفاض������ة
ي������ة في و إذا ك������انت الحرك������ة الجماهتل

 �� البل��دين 
 �� مص م��ع(ش��عبية أس��قطت بداي��ة رأس �� النظ��ام في

أع��ادت الك��رة م��رة أخ��رى في
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،)نظام محمد مرس  الخواني ، فه  م��ع ذل��ك ل��م ت��رق إل مس��توى ث��ورة بمعناه��ا العلم ��

أي تغ تل البتي القتصادية و السياسية الطبقية السائدة لصالح سلطة و بتي�� جدي��دة، و
ي��ا 20بالىسبة لحرك��ة  اير ف��إن الم��ر مختل��ف، فرغ��م أنه��ا ورث��ت تراكم��ا نض��اليا جماهتل ف��تر

ا، فإنه����ا م����ع ذل�����ك ل�����م ت�����رق إل مس�����توى انتفاض�����ة ش����عبية، لكونه�����ا ل�����م ترف�����ع ش�����عار ك�����بتل
ت ع����ن ذل����ك  ���� ح����دود مع ن����ة، كم����ا ع����تر

إس����قاط رم����ز النظ����ام، ب����ل س����عت إل إص����لحه في
.وثيقتها التأسيسية و شعاراتها المرفوعة و أسال بها النضالية السلمية

ا م�����ا أخط�����أ البع�����ض  ح نم�����ا راهن�����وا عل ثوري�����ة) م�����ن بينه�����م ماركس������ ون ��� ل ى ى �����ون(ك������ثتل
الحركة، و لم يستطيعوا إدراك طبيعتها الطبقي��ة و السياس��ية، و س��اروا يس��قطون عل ه��ا

.شعاراتهم و أحلمهم و أوهامهم

ي��� ش���باب  ��� الص���فحات الس���ابقة قمن���ا بمجموع���ة م���ن المقارن���ات بال
لي���س بالص���دفة أنن���ا في

اير و ش���باب الحرك���ة الوطني���ة المغربي���ة ث���م ش���باب الس���بع نات م���ن الق���رن 20حرك���ة  ف���تر
  تق ي��م الحرك��ة و تحدي��د ج��وهر طبيعته��ا السياس��ية

، و الهدف هو المساهمة في  
الماضي

��� 
  وضعناها في

و الطبقية، و لم تخرج عن هذا الطار كل السياقات العامة و الخاصة التر
الصفحات السابقة، و نريد أن نؤك��د هن��ا عل حقيق��ة تاريخي��ة تفي��د أن حرك��ات الش��باب
4تكون أحيانا مقدمة لىشوء حركة ثورية جديدة، و ه��و م��ا حص��ل مثل بالىس��بة لحرك��ة 

 ����� س�����نة 
  بى�����ت الح�����زب الش����� وع 1919م�����ايو في

  أنش�����أت القي�����ادات الجدي�����دة، ال�����تر
، ال�����تر

، علم���ا أن البع���د ال���ديموقراط    
اطوري���ة(الص��� تي و البع���د المع���ادي) ض���د القط���اع و المتر

ا، مما جعلها حركة صينية ثورية يالية كان حاضي .للمتر

ا   الدار البيضاء و مدن أخ��رى، و ك��ان حاضي��
  المغرب انتفضت الجماهتل الشب بية في

و في
لدى شبابها الموقف الث��وري م��ن النظ��ام و م��ن ارتباط��اته الس��تعمارية، إض��افة إل البع��د
، و برفض ي ، من خلل الموقف من السياسة التعليمية تجاه أبناء الكادحال الديموقراط 

  مواجهة النظام
.الساليب الصلحية في
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ي��� الق���ادة 23لق���د س���اهمت انتفاض���ة   ��� ته تل

م���ارس المجي���دة، إل ج���انب عوام���ل أخ���رى في

 
 �� مق��دمتها منظم��تر

، اللذين أسس��وا الحرك��ة الماركس��ية ��� الل ى ىي��ة المغربي��ة، و في ي الثوريال
".مارس 23"و " إل المام"

، ك���ان ق���د)الحرك���ة الماركس���ية الل ى ىي���ة المغربي���ة(وعن��دما أنش���أ الش���باب الث���وري الحمل���م 
اس����توعب دروس و حص����يلة نض����ال الش����عب المغرنر ���� ض����د الس����تعمار الفرنش ���� و ض����د

ادوري، فرف���ع ش���عار   ��� وج���ه"ل إص���لح ل رجعي���ة، قي���ادة ثوري���ة"النظ���ام الكم���تر
، و ذل���ك في

، ال����ذي ك����ان يس����م ���� 
النظ����ام و الق����وى الص����لحية، و ض����منها الح����زب الش���� وع  التحريفي

اكية"آن����ذاك ح����زب  ، ح����زب أطلق����ت علي����ه ح����تر موس����كو آن����ذاك اس����م"التح����رر و الش����تر
".الحزب الش وع  الملك  الرجع "

اير إط��ارا لتولي��د ش��ب بة ثوري��ة، لطبيعته��ا الطبقي��ة و السياس��ية، و 20ل��م تك��ن حرك��ة  ف��تر
ائح ة، ب��ل، و ح��تر لبع��ض الشش�� ناها حركة واتجاها للبورجوازية الص��غتل لقد سبق أن اعتتر

ب��������ل فتح��������ت الب��������اب لبع��������ض المش��������اركات الفردي��������ة م��������ن(م��������ن البورجوازي��������ة المتوس��������طة 
، كري�����م الت�����ازي ة، مث�����ال ميل�����ود الش�����عتر  ، و ق�����د بين�����ا ذل�����ك م�����ن خلل)البورجوازي�����ة الك�����بتل

ي��� بط���ابع ديم���وقراط  ، ال���ذي تمتل ن���امجر  و السياس ��� دراس���ة مكوناته���ا و أف���ق طموحه���ا التر

.إصلحا 

 ������ لمكوناته������ا 
ي������(إن التحدي������د البى ������وي الطبفر   تتمتل

ة أساس������ا، و ال������تر البورجوازي������ة الص������غتل
  خلف��ا للطبق��ة العامل��ة

 �� كيانه��ا ال��ذانر
 �� السياس ��) بالتشتت في

يت��أثران 1و الموق��ف الطبفر

 �� المغ���رب، � 1
ة المغربية قاعدة اجتماعية لغلب الحزاب السياس���ية في تشكل البورجوازية الصغتل

  
 ��� العدي��د م��ن جمعي���ات المجتم���ع الم���دني

45أل��ف جمعي���ة مقاب���ل ح���وال   130(كم���ا أنه���ا تىتظ���م في

��� 
 ��� التس���ع نات م���ن الق���رن الماضي

إن ه���ذا الن���دفاع و الته���افت نح���و م���ا يس���م ب���المجتمع). أل���ف في
 ��� المغ���رب و فق���دان ك���ل الح���زاب

اجع، ال���ذي تعرف���ه س���احة العم���ل السياس ��� في ، يفش ب���التر  
الم���دني

ب فك��رة النض��ال و تش��ج ع ، إض��افة إل سياس��ة النظ��ام الهادف��ة إل ضي�� للمصداقية عند الجماهتل
سياس�������ة التس�������ول و العتم�������اد عل المس�������اعدة ب�������دل النض�������ال، و ق�������د وج�������دت العدي�������د م�������ن فئ�������ات
 ����� ذل�����ك و

 ����� ذل�����ك، و ق�����د دفعه�����ا وض�����عها الم�����ادي إل النخ�����راط في
ة ض�����التها في البورجوازي�����ة الص�����غتل

الته��افت علي��ه، محاول��ة ب��ذلك خل��ق جس��ور التواص��ل م��ع الس���لطة و الس���لطات المحلي��ة، و ذل��ك
ة ت��ؤمن بش��كل ك��بتل ب��أن. عتر تقديم المطالب و البحث عن الدعم عندها إن البورجوازي��ة الص��غتل

وة ة قط��ار. السلطة تخلق التر ائح م��ن البورجوازي��ة الص��غتل و سواء هل ركب��ت ه��ذه الفئ��ات أو الشش��
4
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ة و المتوس���طة ائح م��ن البورجوزي��ة الص���غتل ي�� ه���ذه الشش��� بش��كل أول �� بطبيع��ة التن���اقض بال
ادوري���ة م���ن جه���ة أخ���رى، و ق���د اعتق���د البع���ض خطئ���ا أن���ه م���ن جه���ة، و البورجوازي���ة الكمتر
ي�� الطبق��ة العامل��ة و ، و الحال أن��ه لي��س ك��ذلك، فالتن��اقض الرئيش �� ه��و بال تناقض رئيش 
يالي��������ة و ة و المتوس��������طة م��������ن جه��������ة والمص��������الح المتر ي�������� و البورجوازي��������ة الص��������غتل الفلحال
ة، وقراطية الكبتل ، و البتل ي ي الرأسمال ال ي العقاريال ادورية و كبار الملكال البورجوازية الكمتر

مرحل��ة الث��ورة الوطني��ة: من جهة أخرى، إنه التناقض المحدد لطبيعة المرحل��ة الثوري��ة 
.الديموقراطية الشعبية 

ة والمتوس���طة ي��� البورجوازي���ة الص���غتل إن ه���ذا التن���اقض يح���دد طبيع���ة التن���اقض الق���ائم بال
ادوري���ة، باعتب���اره تناقض���ا ثانوي���ا ق���د يحت���د تح���ت ت���أثتل التن���اقض يالي���ة الكمتر والبىي���ة المتر

.الول، لكنه غتل كاف لتحديد الفق الثوري بالبلد

و ب�����العودة إل الورق�����ة التأسيس�����ية للحرك�����ة، نج�����د ذل�����ك الط�����ابع الص�����لحا  للحرك�����ة، م�����ن
لماني��ة"خلل ش��عار  ، و م��ن خلل اس��تقراء مواقفه��ا السياس��ية و ش��عاراتها،"الملكي��ة التر

يالي����ة لك����ل حرك����ة  ���� مرحل����ة المتر
وري في يالي����ة، الصي��� ل نج����د ذل����ك الط����ابع المع����ادي للمتر

  طبيعة
  ظل محدودا، لكونها لم تعد النظر في

ديموقراطية ثورية، كما أن طابعها الوطتي
و اكتف������ت بش������عارات) نظ������ام رأس������مال  تبع ������(النظ������ام القتص������ادي و الجتم������اع  الس������ائد 

 ���"فضفاض���ة ح���ول محارب���ة الفس���اد و الري����ع، و نهل���ت م���ن مص��طلحات 
"النظ��ام المخزني

 ����� لطبيع�����ة النظ�����ام، ذل�����ك التوص�����يف ال�����ذي س وص�����لها إل طبيع�����ة
دون توص�����يف حقيفر

 ����� ج�����دول
ء ال�����ذي ل�����م يك�����ن أب�����دا واردا في ����� 

يالي�����ة، الشش النظ�����ام الطبقي�����ة و ارتباط�����اته المتر
.أعمالها

اتيج تها الص����لحية المرتبك����ة، و أس����ال بها النض����الية إن طبيع����ة برنام����ج الحرك����ة، و اس����تر
  كلم���ا ك���انت تق��ع، ك���انت تج��ابه

 �� الحرك��ة، ال���تر
ك��انت وراء الح��د م��ن المش��اركة الش��عبية في

بخطاب يتهمها بأنها من صنع النظام و أجهزت��ه، هك��ذا، انعزل��ت ت��دريجيا ع��ن الجم��اهتل

 �� جم ��ع الح��وال تح��اول خدم��ة مص��الحها
، ففي  

، أو استقلت عرب��ة المجتم��ع الم��دني العمل الحزنر 
��� 
ع���تر ش���بكات الزبوني���ة و الوص���ولية، و ذل���ك تح���ت ش���عارات متع���ددة تتق���ن اس���تعمالها وتجته���د في

اعها، من قبيل  ".القتصاد الجتماع "و " التنمية المستدامة"و " ديموقراطية المشاركة"اختر
5
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 ��� التج���اه المع���اكس، إل أنه���ا ل���م تك���ن تحظي��� برضي���

الش���عبية رغ���م بع���ض المح���اولت في
  مدينة الرباط أساسا

  كانت تتموقع في
.المراكز المؤثرة، التر

ي ) 2
ان القوى الطبقق ن ورة التناقض الرئيسي و مبر ي اتجاه تطور سبر

:فن

ورة الصاع ي ض������من س������تل ي متناقض������ال إن رص������دنا له������ذا التط������ور يس������مح بتحدي������د اتج������اهال

 
:الطبفر

  ظل أزم��ة خانق��ة للنظ��ام الرأس��مال - 
ادوري في يال  الكمتر استمرار هجوم الرأسمال المتر

 ���������� ظ���������ل تف����������اقم أزم���������ة النظ����������ام
ادوري، في يك الكم����������تر ، و انعكاس���������اته عل الشش��������� ي���������ال  المتر

 ��� الم���دن و الب���وادي، و
، و تحمي���ل تبع���ات ذل���ك للجم���اهتل الكادح���ة في ادوري التبع ��� الكم���تر

، سياس����يا و ي���ال  تص����اعد القم����ع و الس����تغلل و الض���طهاد و التبعي����ة لمراك���ز الق���رار المتر
اتيجيا .اقتصاديا و عسكريا و استر

ورة-  ة بس��تل   كل القطاع��ات، و خاص��ة ذات الص��لة المباشش��
تصاعد نضالت الجماهتل في

ادوري  ،(تراك������م الرأس������مال الكم������تر ي������  ������ الفلحال
القطاع������ات الص������ناعية ذات الص������لة، أراضي

  السللية، القطاع العقاري 
...).الراضي

ات التالية :  ي بناء عليه، فإنه بالمكان استخلص الممتل

ادور*  يالية و الكمتر ان القوى لصالح المتر ي .اتجاه تطور متل

ية*   ي مختلف قطاعات الحركة الجماهتل ي بال .ميل نحو تطور غتل متكافي

ي����ة بش����كل كم ���� و العج����ز ع����ن النتق����ال إل المس����توى الن����وع *   تن����ام  الحرك����ة الجماهتل
:للسباب التالية

 : غياب الداة الثورية، أداة النضال الثوري■ 
.الحزب الماركش  ��� الل ى تي

نامج الثوري■  اتيجية الثورية و التر .غياب الستر

 �� الث��وري تفتق��د لداته��ا الطليعي��ة الثوري��ة، و ل��ذلك
ورة الوع  السياس  الطبفر ← إن ستل

ي ي ��� الل ى ى ال .تعتتر مهمة بنائها مهمة مركزية ملقاة عل كل الماركس ال
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اتيجر  لتل��ك إن الحديث عن عملية البن��اء ه��اته تس��وقنا إل الح��ديث ع��ن الس��ياق الس��تر

اتيجية الثورية اتيجر : العملية، الذي أطلق عليه علم الستر .مرحلة الدفاع الستر

، و انطلقا منهما معا،  
ان القوى الطبفر ي بعد تحديد طبيعة التناقض الرئيش  واتجاه متل

 �� س��ياق إنج��از مه��ام
يمك��ن اعتب��ار نض��ال الحرك��ة الثوري��ة الماركس��ية ��� الل ى ىي��ة ينخ��رط في

اتيجر   اتيجر  و أدوات الث��ورة و قي��ادة(مرحلة الدفاع الس��تر بن��اء الخ��ط السياس �� و الس��تر
يالي���ة و ان الق���وى مي���ال لص���الح المتر ي���  ��� ظ���ل متل

ي���ة، في النض���ال ال���دفاع  للحرك���ة الجماهتل
( ي العتبار تنام  نضالت الجماهتل ادور، مع الخذ بعال .الكمتر

ول تاري��ا   أساسها مسألة بناء الطر الثوري��ة (ك��وادر التر
إن إشكالية بناء الخط السياس  في

ين)، و ه ��� عملي���ة جدلي���ة متناقض���ة، ي المبل���تر ي��� الث���وريال ي��� والمثقفال م���ن العم���ال والفلحال
، ال��ذي ل يمك��ن ه��و ب��دوره بن��اؤه فل يمك��ن بن��اء الداة الثوري��ة دون بن��اء الخ��ط السياس ��
، ال���ذي ي، كم���ا ل يمك���ن بن���اء الط���ر الثوري���ة ب���دون خ���ط سياس ��� خ���ارج الكف���اح الجم���اهتل

.يحدد بدوره عملية البناء هاته

ورة  ��� س���تل
ي��� بكونه���ا تنخ���رط في إن جدلي���ة بن���اء الخ���ط السياس ��� ��� بن���اء الط���ر الثوري���ة، تتمتل

ية و غيابا تاما للداة الثورية .تعرف نموا متقدما للحركة الجماهتل

  اتجاه القضاء عل هذه الختللت يستوجب ما يل 
:إن التقدم في

1 - ء و الحرك���ة ك���ل"التغل���ب عل الحركوي���ة المفرط���ة و العفوي���ة، حي���ث   ��� 
اله���دف ل سش

ء ������ 
ي������ بأهمي������ة تأس������يس العم������ل"سش ي ���� الل ى ى ال ي الماركس������ ال ، و م������ن هن������ا وع ������ المناض������لال

.النضال  و بى ىته تنظيميا، مع إيجاد أشكال و أساليب العمل المناسبة

2 –   
ي��� الدعاي���ة و التحري���ض، م���ع تأكي��د أولوي���ة العم���ل ال���دعاني التغل���ب عل التن���اقض بال

، انطلقا من أن  ، و باعتب��ار"ل حركة ثورية ب��دون نظري��ة ثوري��ة"كقاطرة للعمل النضال 
ة الراهنة ه  المحدد ضمن جدلية الحركة و النظرية   الفتر

.أن النظرية في

ي بالنظرية الثورية ؟
فماذا نعنن

:إنها 
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).الحقائق العامة(المبادئ العامة للماركسية ��� الل ى ىية - 1-

ورة الثورية من أجل إنتاج النظرية- 2- التطب ق العمل  لتلك الحقائق العامة عل الستل
.الثورية الخاصة ضمن جدلية العام و الخاص

اعتم�����اد المب�����دأ المم ����� للماركس�����ية ��� الل ى ىي�����ة، الق�����ائم عل وح�����دة مص�����الح الطبق�����ة- 3-
العامل��ة العالمي��ة، و عل تعمي���م التج��ارب الثوري��ة التاريخي��ة العالمي��ة و المحلي���ة لنض���ال

ول تاريا العالمية و الشعوب المضطهدة .التر

إن تحص�����يل و اس�����تيعاب مب�����ادئ الماركس�����ية ��� الل ى ىي�����ة لي�����س اس�����تظهارا للكت�����ب و- 4-
 ���� الدوغمائي����ة 

تفص����ل الدوغمائي����ة النظري����ة ع����ن الممارس����ة(النص����وص، ال����ذي يس����قط في
، كم���ا أن)الثوري���ة، و ع��ن روحه���ا الث��وري، ال��ذي ه���و التحلي��ل الملم���وس للواق���ع الملم��وس

 ������ التجريبي������ة 
ل تتع������دى التجريبي������ة ح������دود(الحركي������ة و غي������اب البع������د النظ������ري يس������قط في

ي������ ب�����العجز ع�����ن اكتس�����اب المعرف�����ة الكلي�����ة أو الثوري�����ة و المعرف������ة الجزئي�����ة، و بالت�����ال  تتمتل
  فصل الممارسة عن النظرية

).تسقط في

إن إنج�����اح العم�����ل الث�����وري يتطل�����ب التط�����ب ق الج ����� و الخلق للمب�����ادئ الماركس�����ية ���- 5-
الل ى ىي����ة عل النض����الت الطبقي����ة، ع����تر التحلي����ل الملم����وس للواق����ع الملم����وس و إعط����اء

.الهمية لسلوب التحقيقات

إن دراسة الصاعات الطبقية عتر الدراسة العلمية و أسلوب التحقيقات، يسمح بإنتاج
تحلي������ل التش������كيلة الجتماعي������ة و القتص������ادية بش������كل ع������ام)، أو(تحالي������ل طبقي������ة عام������ة 

ة(ظرفي��ة   �� ف��تر
 �� في

، أي تحلي��ل للصاع الطبفر ي�� تحلي��ل الظرفي��ة ب��المعتي ال��ذي ح��دده ل نال
زمني���ة مح���ددة، و يتض���من تحدي���د اتج���اه م���وازين الق���وى الطبقي���ة، الق���وى الجتماعي���ة و

ة الظرفي���ة   ��� بن���اء الخ���ط...) السياس���ية المتص���ارعة، آف���اق النض���ال لتل���ك الف���تر
تس���اهم في

اتيجر  للثورة .النظري و الستر

ي، و ب���التوجه إل الطبق��ة العامل��ة و  ��� س���ياق النض���ال الث���وري الجم���اهتل
، و في به��ذا المعتي���

 ������� و تنص�������هر الهوي�������ة الثوري�������ة الماركس�������ية ��� الل ى ىي�������ة م�������ن أط�������ر
، تىبتي ي������� جم�������اهتل الفلحال

ي ي الثوريال ول تاريا و المثقفال .التر
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ن  ) 3 ن ة اللكسكسكسر ن الماركسكسر :مبادئ توجكهية لمناقشة مهام الثوريسر

، ي�� ي ���� الل ى ى ال ليس المطروح هنا تحديد للمهام، كم��ا ه��و متع��ارف علي��ه ل��دى الماركس�� ال
ي���ة و اتيجية، و ع���ن مه���ام جماهتل حي���ث يت���م الح���ديث ع���ن مه���ام تكتيكي���ة و أخ���رى اس���تر

ي���� ه����ذا و ذاك وج����ود برنام����ج ث����وري ي����وجه ك����ل تل����ك العم����ال إنم����ا. أخ����رى سياس����ية، يبنال
.المقصود هنا إعطاء بعض الفكار العامة للدفع بالعمل نحو هذا التجاه

إن المتابع للتجارب النضالية لشعوب المنطقة العربية، يلحظ غياب و ضعف الق��وى
اليسارية عموما، و الماركس��ية ��� الل ى ىي��ة خصوص��ا، مم��ا يؤك��د ع��دم جاهزيته��ا للنخ��راط

  فجرته��ا النتفاض��ات العربي��ة
 �� تل��ك الحركي��ة ال��تر

و إذا ك��ان الوض��ع ش��به ع��ام، فه��ذا ل. في
 �� ه��ذا البل��د أو ذاك، و إن

ي�� به��ا واق��ع اليس��ار الث��وري في   عدم وجود خصوصيات يتمتل
يعتي

����� 
ق�����راءة شيعة لواق�����ع ه�����ذا اليس�����ار تثب�����ت وج�����ود تمزق�����ات عميق�����ة و متنوع�����ة تتحك�����م في

ه .حاضي

اك  عموم���ا، و نت���ائجه عل م���وازين الق���وى العالمي���ة، و تراج���ع إن انهي���ار المعس���كر الش���تر
ي��������ة لتح��������رر  �������� الع��������الم، و س��������قوط الدوات الثوري��������ة و الجماهتل

الم��������د النض��������ال  الث��������وري في
ول تاري���ا العالمي���ة و ش���عوب الع���الم المض���طهدة  أح���زاب ش��� وعية، نقاب���ات، حرك����ات(التر

 
ة و تحريفي��ة) التح��رر ال��وطتي إض��افة إل نش��وء و ترع��رع إي��ديولوجيات بورجوازي��ة ص��غتل

، ك������ل ه������ذا قس������م و يقس������م   الكلس������يك 
 ������ الت������اريجي

جدي������دة، انض������افت إل الرث التحريفي
  تعي�����ش حال�����ة

 ����� إل العدي�����د م�����ن المجيمع�����ات، ال�����تر
باس�����تمرار اليس�����ار الماركش ����� ��� الل ى تي

  يعيش���ها اليس���ار الث���وري
دي���ة ال���تر ، ألفر��� بثقل���ه عل الحال���ة المتر ي��� ذم و انقس���ام دائمال تشش���

  تعقيد مهام إعادة بناء هذا اليس��ار و إنج��از
، مما ساهم، و يساهم في  

الماركش  ���� الل ى تي

����� 
مه�����امه التاريخي�����ة، و ل�����ن يتحق�����ق ذل�����ك خ�����ارج تش�����خيص الحال�����ة و التق�����دم المنهجر ����� في

.الخروج منها

ي������� أص�������بحوا ي ���� الل ى ى ال إن تش�������خيص ه�������ذه الحال�������ة، يثب�������ت أن العدي�������د م�������ن الماركس������� ال
ي�� التحريفي��ة القديم��ة و الجدي��دة م��ن جه��ة، و الماركس��ية ���� الل ى ىي��ة الثوري��ة يخلط��ون بال
الحقيقي����ة م����ن جه����ة أخ����رى، و ه����و م����ا يفشه ه����ذا القب����ال الك����بتل عل كت����ب التحريفي����ة
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الس����وفياتية و العربي����ة ب����دون تمحي����ص و ت����دق ق، مم����ا يع����ود به����م إل ال����وراء، و يجعله����م

  يد التحريفية بشكلها القديم و الجديد
.طعما سائغا في

ي�� خ��ط  �� الس��ت نات، ال��ذي فص��ل بال
إن النطلق من حيث انته خ��ط الث��ورة العالمي��ة في

  و الث��ورة العالمي��ة بقي��ادة الث��ورة الص��ينية،
التحريفي��ة العالمي��ة بقي��ادة التح��اد الس��وفيانر

 ����� للتج�����ارب
ه�����و الم�����دخل لك�����ل عم�����ل جدي�����د عل قاع�����دة تق ي�����م ث�����وري ماركش ������ ���� ل ى تي

، �� 
اكية العالمية، و عل قاعدة دراسة التجارب المحلية لليس��ار الماركش �� ��� الل ى تي الشتر

التحاليل الطبقي��ة، التحالي��ل الظرفي��ة(و بإنجاز التحاليل الملموسة للصاعات الطبقية 
نامج الثوري...)    بناء الخط السياس  و بلورة التر

.و التقدم في

 ���� ه����ذا الش����كل أو ذاك م����ن
إن النح����راف ع����ن ه����ذا التج����اه، ي����ؤدي حتم����ا إل الس����قوط في

.التحريفية و إعادة إنتاجها

  يتخب��ط ف ه��ا اليس��ار
 �� التج��اه الص��ح ح م��ن أج��ل الخ��روج م��ن الم��آزق، ال��تر

إن التق��دم في
، تستدع  التقيد بمجموعة من المبادئ و القواعد   

:الثوري الماركش  ���� الل ى تي

العم����ل عل التعري����ف ب����المواقف النظري����ة و فت����ح نق����اش واض����ح و ضي����ح حوله����ا،- 1- 
ء الذي يستدع  نقاشا نظريا و نقديا لتاري����خ الحركة الش وعية العالمية و لتج���ارب  

الشش
ات التج����ارب الماركس����ية ���� الل ى ىي����ة ، و تق ي����م و اس����تيعاب دروس و خ����تر اك  البن����اء الش����تر

إن ه������ذا س�����يتوافق م�����ع التج������اه نح������و بن������اء خ������ط نظ������ري و إي������ديولوحار  للث������ورة. المحلي�����ة
.العالمية و الثورات المحلية الوطنية

، يح���دد المه���ام و يرتك���ز عل- 2- ل قيم���ة لخ���ط نظ���ري ع���ام ب���دون وج���ود خ���ط سياس ���

اتيجر   ���� إنج����از الخ����ط السياس ���� مرتب����ط أش����د. برنام����ج ث����وري مرحل ���� و اس����تر
إن التق����دم في

الرتب����اط بالتحلي����ل الملم����وس للواق����ع الملم����وس، و القي����ام بالتحقيق����ات م����ن أج����ل إنت����اج
  عام

  ترتكز كذلك عل وجود تحليل طبفر
.التحاليل السياسية النية و الظرفية، التر

-3 -، ، بع���د تحدي���د أش���كاله الرئيس���ية، عل خ���ط الجم���اهتل  ��� العم���ل السياس ���
العتم���اد في

 ���� الث����ورة الص����ينية
 ���� عموم����ا، و في

 ���� الفك����ر الماركش ���� ��� الل ى تي
ال����ذي يج����د أسس����ه القوي����ة في
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، و بن��اء حزب��ه��ا الث��وري الماركش �� ���� خصوصا، و ذلك من أج��ل إتق��ان ف��ن قي��ادة الجم��اهتل

 
.الل ى تي

ي���������- 4- ي ���� الل ى ى ال ي��������� الماركس���������� ال ورة التأكي���������د عل ش���������عار الوح���������دة و النض���������ال بال ضي���������
ي   و الجماهتل

  كل جبهات النضال الطبفر
ي في .المنخرطال

ي��� عل أس���س مبدئي���ة،- 5- ي الحقيق ال ي��� الث���وريال ي ���� الل ى ى ال التش���بث بوح���دة الماركس��� ال
، قبل تحديد أي وح���دة ي ي و التحريف ال ي ���� الل ى ى ال ي الماركس ال تضع الحدود الفاصلة بال

  تحقيقها، مع التأكيد عل مضمون النقطة الرابعة
وع في .ممكنة و الشش

ي������ أن يقوم������وا بتق ي������م تج������ارب��هم- 6- ي الحقيق ال ي������ الث������وريال ي ل الل ى ى ال عل الماركس������ ال
ي�����ة و فيم�����ا يخ�����ص الج�����انب. المختلف�����ة، السياس�����ية و النض�����الية و التنظيمي�����ة و الجماهتل

ورة تق ي���م التج���ارب القطاعي���ة و اس���تخلص دروس���ها، م���ن أج���ل تج���اوز ي ضي��� الجم���اهتل

���� 
الحركي����ة و العفوي����ة و التجريبي����ة، و ك����ذلك تج����اوز التج���ارب الص����لحية و التحريفي����ة في

ية .الطارات الجماهتل

 ������ المغ������رب رغ������م مح������دوديتها  20إن تجرب������ة حرك������ة 
اير في حرك������ة طابعه������ا مطل������تر  و(ف������تر

ي ، سياس ���� و جم�����اهتل   ش����عوب المنطق����ة العربي�����ة، تثب����ت)احتج�����احار 
، كم�����ا تج����ارب ب����افر

  تتوفر عل ها الجماهتل الشعبية، من حي��ث ق��درتها عل المب��ادرة و
الطاقات الهائلة، التر

إب��������داع أس��������اليب النض��������ال المناس��������بة، كم��������ا تظه��������ر إمكاني��������ة تحوي��������ل الش��������عارات الثوري��������ة
ي، و م���ن ت���م التح���ول نح���و قي���ادة الجم���اهتل و ي��� إل واق���ع جم���اهتل ي ���� الل ى ى ال للماركس��� ال

 �� مق��دمتها بن��اء أداته��ا الثوري��ة 
الح��زب: إنج��از المه��ام التاريخي��ة الملق��اة عل عاتقه��ا، و في

 
.الماركش  ���� الل ى تي

ثرة حول أفق حركة  ، 20إن الحديث و التر اير، أو أي حركة أخ��رى تفجره��ا الجم��اهتل فتر
ي��� و  فرازيولوجي���ا"دون التقي���د ب���النقط المحوري���ة أعله، ه���و مج���رد جعجع���ة ب���دون طحال

.ليس إل) جملة ثورية" (ثورية

ي
وليد الزرقطونن

1 -8 - 2019
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