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الاور

uمام"الحملم و منظمة
أ
لى ال و قضايا الحزب و الوحدة و الحركة الجماهيرية" اإ

vزمة اليسارالجديد
أ
حول ا

wعادة البناء في مواجهة العفوية و الفوضوية اإ
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مام"الحملم و منظمة
أ
لى ال و قضايا" اإ

1 .الحزب و الوحدة و الحركة الجماهيرية

تقديم

ن البع��ض الي��وم، ف��ي ظ��ل
أ
همي��ة خاص��ة، ذل��ك ا

أ
طروح��ة الح��زب ل��دى الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة المغربي��ة ا

أ
تك�تس��ي ا

ن يثبت وجود عناص��ر بروليتاري��ة ف�ي نه��ج الحرك�ة السياس�ي و الي�ديولوجي، إنطلق��ا
أ
زمة و التقييم، يريد ا

أ
النقاشات حول ال

".غشت30"كل الهوامش المصاحبة لنص الوثيقة هي من وضع موقع :تنبيه.

ص��لي مك�ت��وب بخ��ط ص��احب الوثيق��ة� 1
أ
ص��لي ل��م يك��ن يحم��ل عنوان��ا، و ل��م يك��ن موجه��ا. عن��د طب��ع ه��ذه الوثيق��ة، ت��م اعتم��اد مخط��وط ا

أ
ن الن��ص ال

أ
و ل

قل عندما تم التوصل به في نهاية 
أ
ن النص تم نشره فيما بعد، ف�ي مجل��ة 1979للنشر، على ال

أ
ح�د المواق�ع" الغ�د"، و رغم ا

أ
المغربي��ة، و ق�ام بإع�ادة نش��ره ا

ن يحم��ل ذل�ك
أ
خ��ر مس��تلهم م�ن مض�مون الوثيق��ة، دون ا

 
اللك�ترونية التقدمية، و في كل الحالتين حملت الوثيقة عنوان��ا واح��دا، فإنن��ا قمن��ا بوض�ع عن�وان ا

خلق العلمية
أ
. العنوان حكما مسبقا، و ذلك حرصا على ال

م���ام"، حي���ث دار ص���راع ق���وي بي���ن الم���دافعين ع���ن الحمل���م و منظم���ة 1979الوثيق���ة تنتم���ي إل���ى ف���ترة 
أ
و ثراثهم���ا الث���وري، و ال���داعين إل���ى ح���ل" إل���ى ال

ن تلك المنظم��ات ه��ي منظم��ات بورجوازي��ة ص��غيرة، ل
أ
المنظمات الماركسية اللينينية المغربية، و الذهاب فرادى إلى الطبقة العاملة، و ذلك انطلقا من ا

تستطيع التجذر وسط الطبقة العاملة و ل بناء حزبها الثوري، و كل إعادة لبنائها لن يقوم سوى بإعادة إنت�اج تنظيم��ات برجوازي��ة ص��غيرة، تح��اول الهيمن��ة
على الطبقة العاملة.

ية شرعية تاريخية للحملم و منظم��ة 
أ
طروحات الخط اليميني الصلحي، المنكرة ل

أ
م�ام"هكذا، و بعد ا

أ
، و الداعي��ة إل�ى مواجهته��ا ع��بر التح�الف"إل�ى ال

و اللتحاق بالتحاد الشتراكي للقوات الشعبية، مما يسمح بالتجذر داخل الطبقة العاملة من خلل النخراط ف�ي 
أ
"جبه��ة الق��وى الديموقراطي��ة و الثوري��ة"ا

خ�رى ثوري��ة التنظيم�ات الماركس��ية اللينيني��ة، ناعت��ة إياه�ا بالبرجوازي��ة الص��غيرة، و
أ
خ��رى تنك��ر ه�ي ال

أ
طروح�ات ا

أ
بقيادة التحاد الش��تراكي، ظه�رت للوج�ود ا

طل��ق
أ
فراد، و ب��ذلك ا

أ
صحابها إلى حل تلك المنظمات و اللتحاق بالطبقة العاملة كا

أ
ية علقة بالطبقة العاملة، و في منحى يسراوي، دعا ا

أ
مبعدة إياها عن ا

.على هذا التيار اسم التيار العفوي التصفوي و العدمي
ولى من نوعه�ا ال�تي عرفته�ا الحمل��م و منظم��ة 

أ
م�ام"لم تكن مثل هذه الدعوات ال

أ
فك�ار و تي�ارات دع�ت 1972 ة 1970، فق�د عرف�ت ف��ترة "إل�ى ال

أ
ظه�ور ا

ن ه���ذه التنظيم���ات
أ
إل���ى تش���تيت المنظم���ات الماركس���ية اللينيني���ة، م���ن خلل إرس���ال مناض���ليها إل���ى مجموع���ة م���ن القطاع���ات الجماهيري���ة، و ذل���ك بم���برر ا

طير للتظيم��ات الثوري��ة الماركس��ية
أ
ي ت��ا

أ
فراد خ��ارج ا

أ
بورجوازي��ة ص��غيرة و يج��ب العم��ل عل��ى بلترته��ا، بإرس��ال مناض��ليها إل��ى تل��ك القطاع��ات الجماهيري��ة ك��ا

مام"اللينينية، و استطاعت منظمات 
أ
مام"و بالنسبة لمنظمة . التغلب على هذه التيارات" مارس 23"و" إلى ال

أ
ولى"إلى ال

أ
، فقد شكلت الندوة الوطنية ال

جوب��ة ال��تي ق��دمتها ح��ول التج��ذر داخ��ل1972و فات��ح ين��اير  1971دجن��بر  31المنعق��دة ي��ومي 
أ
طروح��ات بال

أ
، منعطف��ا حاس��ما ف��ي القض��اء عل��ى مث��ل ه��ذه ال

ولى، ل��م تك��ن كافي��ة
أ
فكار التي تبنتها الندوة الوطنية ال

أ
ن ال

أ
كيد على وحدة الحملم، إل ا

أ
الطبقة العاملة، و دور الجريدة المركزية و القيادة المركزية، و التا

فك��ار العفوي��ة، و انتظ��رت المنظم��ة ص��دور وثيق��ة 
أ
ش��هر م��ن ك�ف��اح التنظي��م، نق��د و نق��د ذات��ي"لجثت��اث ج��ذور مث��ل ه��ذه ال

أ
نون��بر 20و ذل��ك ف��ي ، "عش��رة ا

ج��ل بن��اء منظم��ة طليعي��ة و ص��لبة و راس��خة جماهيري��ا"، لتقدم الرد الحاسم و الفاصل، من خلل بلورة شعار1972
أ
، ش�عار مص�حوب بمجموع��ة م��ن"م��ن ا

").غشت 30"انظر الوثيقة على موقع (الشروط اللزمة لتحقيقه 
خرى للظهور، خلل سنة 

أ
فكار مرة ا

أ
ن1979هكذا، عادت نفس ال

أ
، في سياق وضع ه��و نفس�ه ال�ذي مه�د لظه�ور التي�ار اليمين��ي الص��لحي، م�ع ف�ارق ا

ولى حاولت ادعاء الثورية و الجذرية، بكونها تدافع عن الطبقة العاملة و مشروعها الثوري
أ
.ال

مام"و قد كان يقود هذا التيار كل من عبد ا زعزاع و عبد الفتاح الفاكيهاني، و كلهما كان عضوا سابقا في قيادة منظمة 
أ
، و ذلك من�ذ الن�دوة"إلى ال

خير التحق بالك�تابة الوطنية للمنظمة بعد خروجه من السجن س��نة 
أ
ولى. عبد ا زعزاع كعامل و عبد الفتاح الفاكيهاني كطالب، هذا ال

أ
،1973الوطنية ال

. 1973بعد الحكم عليه بالبراءة في محاكمة الدار البيضاء في غشت 
ص�درت) غ��بيل(السجن الم�دني إلى  1976يناير  16في  26، مجموعة "درب مولي الشريف"و بعد انتقال معتقلي 

أ
ي�ام ا

أ
بال�دار البيض��اء، و بع�د ذل�ك با

بال�دار البيض�اء ق�رار توقي�ف رفيقي��ن م�ن المنظم��ة، م�ن بينهم�ا عب�د ا زع��زاع عض�و اللجن�ة الوطني��ة للمنظم��ة، و" غبيل��ة"القي�ادة الوطني��ة بالس�جن الم�دني 
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لة الحزب البروليتاري من طرف هذه الحركة
أ
عطت و لزالت تعطي عل��ى.من طرح مسا

أ
و لقد إشتد فزع بعض التجاهات التي ا

لة الحزب في نهجها، خاصة منظمة 
أ
مام" المستوى النظري موقعا جوهريا لمسا

أ
،1972التي تبل��ور ل��ديها خلل س��نة " الى ال

ن الطع��ن ف��ي التص��ورات ال��تي بلورته��ا
أ
مفهوم معين للحزب و نواته القائدة، منظمة المح��ترفين الث��وريين، و ال��تي ت��رى الي��وم ا

تها، بل إلى ماقب�ل 
أ
لة، هو الرجوع بالحملم إلى ماقبل نشا

أ
س�نة م��ن نض��ال البروليتاري��ا، و تجرب��ة الحرك��ة 130في هذه المسا

نا نقدم بعض النتقادات في هذا الصدد
أ
.الشيوعية العالمية، و ذلك حين بدا

و ح��تى يك�تس��ي ه��ذا النق��اش وض��وحا لب��د من��ه من��ذ البداي��ة، ف��إن مفه��وم منظم��ة المح��ترفين الث��وريين ط��رح م��ن ط��رف

عم�دة التنظي�م الحزب�ي 1906و 1902لينين في الفترة م�ا بي�ن 
أ
ص�بح من�ذ التجرب�ة البلش�فية عم�ادا م�ن ا

أ
ف�ي ع�دة ك�تاب�ات، و ا

خ��رون،
 
طر المنظم��ة، م�ن بينه�م إدري�س ب�ن زك�ري، ف�ؤاد الهيلل��ي، عب�د ا الحري�ف و مص�طفى التمس��ماني و ا

أ
ذلك لمسؤوليته عن اعتقال مجموعة من ا

.بالضافة إلى الدلء بالعديد من المعلومات حول المنظمة
ط��ر لمنظم��ة 

أ
م��ام"و ق��د ص��ادق عل��ى ه��ذا الق��رار، مجل��س ال

أ
و ق��د واف��ق المعني��ان عل��ى ق��رار. بالس��جن الم��دني بال��دار البيض��اء، م��ع تحف��ظ واح��د" إل��ى ال

حكامها في فبراير . التوقيف
أ
م��ارس 7، و بعد انتقال المعتقلين السياسيين إلى السجن المرك��زي ب��القنيطرة ي��وم 1977و بعد محاكمة الدار البيضاء و صدور ا

بريل 1977
أ
، حي��ث اع��ترف الرفي��ق1977، ظل عبد ا زعزاع ملتزما بقرارات المنظمة، التي كرستها م��ن جدي�د ق��رارات يوني��و 1978، و إلى حدود مارس ة ا

ن ه���ذا الوض���ع س���يتغير ف���ي منتص���ف 
أ
خط���اءه و ق���دم نق���دا ذاتي���ا عنه���ا، إل ا

أ
ت تتص���اعد حملت الهج���وم و الع���داء1979، و خاص���ة س���نة 1978با

أ
، حي���ث ب���دا

خ���رى انتهازي���ة منتمي���ة للفص���ائل
أ
ط���ر القديم���ة للحمل���م، و عناص���ر ا

أ
للمنظم���ة، و تنظ��م ملتقي���ات ل���ذلك بس���جن العل���و بالرب���اط، حي���ث تجم���ع خلي���ط م���ن ال

ت مواق�ف. هكذا انطلقت حملت اتهام المنظمة بالبيروقراطية و الس��تالينية و الهيمن��ة إل�ى غي��ر ذل�ك م�ن النع�وت. الماركسية اللينينية
أ
ف�ي ه�ذه اللحظ��ة ب�دا

ن ظهرت بشكل س�افر م��ن خلل مس��اهمته ف�ي بل��ورة و مش�ارك�ته ف�ي 
أ
بي�ان التجمي��د"عبد ا زعزاع تتغير في اتجاه البتعاد عن خط المنظمة الثوري، إلى ا

م�ام"للعض�وية م�ن منظم��ة 
أ
، ال�تي"الح�د الفاص�ل بينن��ا"و تمي��ز عب�د ا زع�زاع بإص�داره لوثيق�ة . مناض��ل 52، و ال�ذي وقع�ة 1979الص�ادر ف�ي يوني�و " إل�ى ال

ص�دروا توض�يحا يعلن��ون
أ
غلبي��ة الم�وقعين عل�ى بي��ان التجمي��د للعض��وية، ا

أ
عض�ائه، و ه�م ا

أ
سيسية لهذا التيار التص�فوي، ال�ذي بع�د توقي�ع ا

أ
تعتبر الوثيقة التا

خ��ر ق�د وق��ع بي��ان
 
من خلله، عن هويتهم السياسية و الديولوجية، و يفترقون مع اتجاه المشتري بلعباس و عبد ا المنصوري اليميني، الذي كان هو ال

صدرتهما مجلة " الحد الفاصل بيننا"و" التوضيح"التجميد للعضوية من المنظمة، و كلهما 
أ
فاق"كانت قد ا

 
ن�ذاك بفرنس��ا، ف�ي ع�دديها " ا

 
و 4/� 3الصادرة ا

ن مجلة . 5العدد 
أ
فاق"و من المعروف ا

 
بالنسبة للبعض، و 1976كان يصدرها مجموعة من العناصر النتهازية، التي انقطعت علقة المنظمة بها، منذ " ا

غراض انتهازية
أ
جواء الصراع داخل المنظمة، و محاولة استثماره ل

أ
.عادت للظهور في ا

م�ا عب�د الفت�اح الفاكيه�اني، عض�و الك�تاب�ة الوطني��ة للمنظم��ة إل�ى ح�دود اعتق�اله ف�ي حمل��ة دجن��بر 
أ
، فق�د انض�م إل�ى الثن��ائي عب�د ا1976م�ارس �  1975ا

بالدار البيض��اء، ثلثي��ا يميني��ا واج��ه الخ�ط الث�وري للمنظم��ة، قب�ل و" عين برجة"المنصوري و المشتري بلعباس ليشكلوا خلل تواجدهم بالسجن المدني 
، و بع�د نق�اش مس�تفيض مع��ه، انته�ى1977و بع�د النتق�ال إل�ى الس�جن المرك�زي ب��القنيطرة، ف�ي م�ارس .� 1977ف��براير - إبان محاكمة الدار البيض�اء ف�ي ين��اير

وقفت��ه م��ن المنظم��ة بس��بب مس��ؤوليته ف��ي درب م��ولي الش��ريف ع��ن مجموع��ة م��ن العتق��الت ال��تي مس��ت المنظم��ة،1977بقب��وله ق��رارات يوني��و 
أ
، و ال��تي ا

دى ب��ه إل��ى النفص��ال ع��ن ب��اقي المجموع��ة الثلثي��ة
أ
و ق��د ظ��ل عب��د الفت��اح الفاكيه��اني ملتزم��ا بق��رارات المنظم��ة و مواقفه��ا إل��ى ح��دود منتص��ف. الش��يئ ال��ذي ا

ت م��واقفه تتغي��ر نح��و اتج��اه عف��وي فوض��وي، س��يعبر ع��ن نفس��ه لحق��ا، خلل و بع��د ص��دور بي��ان يوني��و 1978
أ
بي��ان التجمي��د للعض��وية(" 1979، حي��ث ب��دا

ن يج��ر إل��ى ص��فوفه العدي��د م��ن المناض��لين المنتمي��ن للتنظيم��ات الثوري��ة ش��به الجماهيري��ة، و ال��تي ك��انت تش��كل..."). 
أ
لق��د اس��تطاع ه��ذا التي��ار التص��فوي ا

ط�ر الثوري�ة ض�د الثلث�ي اليمين��ي
أ
ساسية للتيار الثوري، الشيئ الذي لم يستطع التيار اليمين��ي تحقيق�ه، مس��تغل ف�ي ذل�ك الف��راغ ال�ذي ترك�ه ص�راع ال

أ
قاعدة ا

سباب هزيمة الخ�ط الث��وري عن�د انطلق س��يرورة: الجديد الممثل في 
أ
حد ا

أ
تباعهم، و قد كان ا

أ
براهام السرفاتي و بلعباس المشتري و عبد ا المنصوري و ا

أ
ا

، ع�رف ه�ذا التج�اه التص�فوي حال��ة م�ن1979نون��بر  12و بع�د ص�دور ق�رارات . الصراع ضد الخط التحريفي الجديد، بعد انته�اء الص�راع ض�د الثلث��ي اليمين��ي
خ��رون خطوط��ا

 
خ��ر ع��ن الفك��ر الماركس���ي، و تبن��ى ال

 
عض��ائه ع��ن الفك��ر الماركس��ي اللينين���ي، و البع��ض ال

أ
التش��تت ث��م النق��راض حي���ث تخل��ى العدي��د م��ن ا

ل
 
خ��رون عل�ى خ�ط ديم�وقراطي و انته�ى الم�ا

 
إصلحية جسدوها باللتحاق بصفوف التح�اد الش��تراكي للق�وات الش��عبية بع�د خروجه�م م�ن الس�جن، و ظ�ل ا

ي
أ
و العم��ل ف�ي المجتم��ع الم�دني خ�ارج ا

أ
ما زعيمي التيار فتح�ول إل�ى، إم�ا إل�ى تبن�ي فك�ر الث�ورة البورجوازي�ة الفرنس��ية، ا

أ
ي نضال، ا

أ
خرين إلى التخلي عن ا

 
با

و تبن�ي فك��ر ديم�وقراطي إص�لحي ب�دون تبع�ات سياس��ية ) حال�ة عب�د ا زع�زاع (عمل سياسي 
أ
م�ا حل�م ال�ذهاب إل�ى الطبق�ة). حال�ة عب�د الفت�اح الفاكيه�اني(ا

أ
ا

دراج الرياح
أ
.العاملة فقد ذهب ا
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ن هذا ليعني بالنسبة للماركسين اللينينيي��ن، تخليه��م ع��ن مهم��ة التط��وير الدائم�ة،
أ
بالنسبة للحركة الشيوعية العالمية، إل ا

ثبت تطور النضال السياسي الثوري البروليتاري ضرورة ذل�ك
أ
يضا، إذا ما ا

أ
ن تمس هذا المفهوم ا

أ
لك�ن المش��كل. التي يمكن ا

الراهن بالنسبة لن��ا ل يرق��ى ال��ى ه�ذا المس�توى، و إنم��ا يتمح��ور ح��ول موق�ع ه�ذا المفه�وم ل��دى الحرك�ة الماركس��ية اللينيني�ة، و

لة الحزب نقطة التقت حولها كافة التجاه��ات داخ��ل الحمل�م، إل
أ
نهجها السياسي العام من خلل التجربة، و إذا كانت مسا

همي��ة خاص��ة، و ق��ام ببل��ورة تص��ورات مدقق��ة حوله��ا
أ
ول��ى له��ا ا

أ
م��ام ك��انت التج��اه الوحي��د ال��ذي ا

أ
ن منظم��ة ال��ى ال

أ
و لق��د ت��م. 2ا

طروحات سياسية و نظرية سنحاول التعرض لبعضها و ذلك كالتالي
أ
:تسطير ذلك عبر ا

ولى لحزب البروليتاريا الثوري المنشود� 
أ
ن الحركة الماركسية اللينينية تشكل النواة ال

أ
مام، ا

أ
.3إعتبرت منظمة الى ال

م��ام"اللينيني��ة المغربي��ة تص��وره، فالخلف��ات بي��ن منظم��ة -  � ه��ذا الط��رح غي��ر دقي��ق، فق��د ك��ان لك��ل اتج��اه داخ��ل الحرك��ة الماركس��ية2
أ
23"و " إل��ى ال

خ��رى" لنخ��دم الش��عب"، و تمي��زت منظم��ة 1974-�� 1973، و اس��تمر ذل��ك خلل 1972ب��رزت من��ذ " م��ارس
أ
طروح��ات ا

أ
للمزي��د م��ن. (باتج��اه ش��به م��اوي ل��ه ا

،"الن�دوة التحض��يرية للقط�اع الطلب�ي"، "لنب��ن الح�زب تح�ت ني��ران الع�دو"، ..."الوض�ع الراه��ن و المه�ام العاجل��ة"،�� "1972نونبر  20تقرير "الطلع انظر
جل خط ماركسي لينيني "

أ
").غشت 30"، و كل هذه الوثائق منشورة على موقع ..."من ا
مامية ع�ن مجموع�ة م�ن الش��روط ص��احبت الش�عار المرك�زي� 3

أ
طروحة ال

أ
ج�ل منظم��ة طليعي��ة ص��لبة و راس�خة جماهيري��ا: "قام الكاتب بعزل ال

أ
و". م��ن ا

شهر من ك�فاح التنظيم  10"قد جاء في وثيقة 
أ
:ما يلي من الشروط المصاحبة لبناء منظمة المحترفين الثوريين..." ا

ن تستند عليها النطلقة الجديدة لتنظيمنا نحو بناء منظمة ثورية صلبة "
أ
:و سنعيد في هذا التقييم بناء المحاور الرئيسية التي يجب ا

 
أ
ينبثقون من النض��المنظمة ثورية مهيكلة من المحترفين الثوريين، منظمة الشيوعيين الذين ينظمون و يكرسون حياتهم و عملهم اليومي للثورة،  .ا

عضاؤها و تتحدد مقاييس استقطابهمالجماهيري و يشكلون طليعته
أ
ساس يتحدد ا

أ
منظمة ثورية تندمج بحركة الجماهير، و تعمل عل��ى بل��ورة. ، على هذا ال

.القوى المتقدمة من حركة الجماهير في كل مرحلة
منظمة ثورية تستند على الدور الطليعي للبروليتاريا في الخط و الممارسة، و تضع مهمة التجذر داخل الطبقة العامل�ة ف�ي مقدم��ة ك�ل المه�ام، م�ن. ب 

جل بناء الطليعة البروليتارية، و بدون إنجاز هذه المهام 
أ
لعوب�ة و مغ��امرة و مج��رد ش�عار ب�دون مض�مون"ا

أ
كم�ا" فإن تنظيم المحترفين الث��وريين ق�د يص�بح ا

الماركس��ية اللينيني���ة ف��ي تحلي��ل الواق��ع الملم��وس لبلدن��ا، و خ��وض نض��ال ح��ازم ض��د مختل��ف: يق��ول ليني��ن، منظم��ة ثوري��ة تس��تعمل نظري��ة البروليتاري��ا
.اليديولوجيات البرجوازية

 ف��ي ديناميته��ا الداخلي���ة، ف��ي جدلي��ة القي��ادة و الخلي��ا و تس���تمد حيويته��ا م��ن جدلي��ة المنظم��ة والمركزي��ة الديمقراطي���ةمنظم��ة ثوري��ة تس���تند عل��ى  .ت 
الجم���اهير، منظم��ة مبني���ة عل��ى وح��دة الرادة و وح��دة الفك��ر و الممارس��ة الجماعي��ة، مركزي���ة لبن��اء وح��دة متين���ة سياس��ية و إيديولوجي��ة و تنظيمي��ة و تركي���ز

.التنظيم كبلورة للقوى الطليعية للجماهير، و ديمقراطية تفتح مجال المبادرة و النتقاد داخل التتنظيم
منظمة ثورية ذات قيادة صلبة و متينة، قادرة على بناء الخط السياسي و ضمان تط�بيقه ف�ي ك�ل مرحل��ة، و تط��وير ممارس�ة التنظي��م، و ق�ادرة عل�ى. ث 

.ضمان الوحدة السياسية و اليديولوجية و التنظيمية، و على نهج المركزية الديمقراطية داخل التنظيم
جه��زة العلي��ا، و بالممارس��ة .ج 

أ
جهزة ال�دنيا لل

أ
فرادها بالنضباط الصارم على كافة المستويات، انضباط الرفاق للخليا، انضباط ال

أ
منظمة ثورية يلتزم ا

مام الجماهير
أ
. الدائمة للنقد و النقد الذاتي جماعيا و فرديا، داخليا و ا

-منظم��ة ذات خ��ط سياس��ي س��ديد، ينب��ع م��ن الس��تيعاب ال��دائم لخص��ائص الوض��ع ببلدن��ا و تط��وراته، و الق��درة عل��ى اس��تعمال المنه��ج الماركس��ي .ح 
س��ها، و ف���ي مق���دمتها الفلحي���ن الفق���راء و ش���به

أ
اللينين���ي ف���ي تحدي���د ه���ذا الخ���ط، خ���ط سياس��ي يس���تند عل��ى تط���وير حرك���ة الجم���اهير الثوري���ة و الس���ير عل���ى را

ف��اق الح��رب الش��عبية، و دم��ج العن��ف الث��وري بمس��يرة حرك��ة
 
البروليتاري��ا و مجم��وع ق��وى الش��عب الثوري��ة، بطليع��ة البروليتاري��ا و حزبه��ا الطليع��ي، نح��و ا

. الجماهير نحو الحرب الشعبية
منظم��ة ثوري��ة تس��اهم بص��فة فعال��ة ف��ي وح��دة الماركس��يين اللينينيي��ن، مس��اهمة تنبن��ي عل��ى حص��يلة نض��ال المنظم��تين الثوري��تين و مك�تس��باتهما .خ 

جل منظمة ماركسية
أ
". لينينية موحدة نحو بناء الحزب الثوري-داخل الحركة الجماهيرية، من ا

 في الجزء الخاص بالقرارات التنظيمية، ما يلي
أ
: ونقرا

ساسية السابقة فإن ل"
أ
ن) المقصود هنا اللجنة الوطنية.(و.استنادا إلى كل الخلصات ال

أ
في إطار النطلقة الجدي�دة للتنظي��م ت��ذكر مجم��وع الرف��اق ب��ا

: ، و هذه المهام هي المهام التي حددتها الندوة الوطنية ل زالت مطروحة للنجاز من طرف مجموع منظمتنا
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إن مهم�ة الحمل�م ه�ي بن��اء ه�ذا الح��زب، و ذل�ك انطلق�ا م�ن تش�ييد منظم�ة ص��لبة للمح��ترفين الث��وريين تش��كل الن�واة ·

.4القائدة للحزب
إن تشييد منظمة للمحترفين الث�وريين، يم�ر ع�بر العتم�اد عل�ى المقدم�ة التاك�تيكي�ة، الش�بيبة المدرس�ية ال�تي تش��كل ·

ط�را متمرس�ة عل�ى النض��ال السياس�ي الث�وري، تحم�ل فك�ر و إيديولوجي�ة
أ
المثقف العضوي للجماهير الشعبية، و التي ستفرز ا

.5البروليتاريا و تنقله للطبقة العاملة و الفلحين و باقي الجماهير الشعبية
ن وحدة الحملم خطوة ضرورية على طريق بناء هذه المنظمة و الحزب ·

أ
خيرا ا

أ
مام ا

أ
.و اعتبرت منظمة الى ال

طر بروليتارية -
أ
.التجذر داخل الطبقة العاملة و تكوين ا

التوحيد -
.إعداد الستراتيجية الثورية -
.الجريدة -

س�س المطروح��ة ف�ي مقدم�ة ه�ذا التقري��ر، و
أ
ساسية لنج�از ه�ذه المه�ام العظيم��ة، بن��اء التنظي��م بن�اء قوي�ا و ص�لبا انطلق�ا م�ن ال

أ
و في مقدمة الشروط ال

كبر من طرف كل الرفاق لضرب كل المسلكيات البرجوازية داخل التنظيم، من ليبرالي��ة و ته�اون م�ن
أ
ساسية تتطلب عمل دائما و مجهودا ا

أ
هذه المهمة ال

جل بناء تنظيم مركزي
أ
جل بناء منظمة ماركسية لينينية موحدة، و هذا البناء حاس�م ف�ي إنج��از-ا

أ
سس تتبلور من ا

أ
ن ال

أ
ديمقراطي، وبناء قيادة متينة، كما ا

ساس�يا ف�ي ه�ذا التج�اه، ف�ي ال�وقت ال�ذي تتح�دد وتتق�دم في��ه ش��روط م�د ث�وري جدي�د، الش��روط
أ
مهامن�ا الثوري��ة، و إن بن�اء تنظيمن��ا بن��اء ثوري�ا يش��كل عمل ا
عل��ى ف��ي الك�ف��اح الجم���اهيري

أ
ج��ل. الموض��وعية و الذاتي��ة لمرحل���ة ا

أ
ك���بر لزال ينتظرن���ا م��ن ا

أ
ن عمل ا

أ
إن ش��وطا هام��ا ق��د قطعن��اه ف��ي إنج��از ه��ذه المه���ام، إل ا

ن ل. إتمامه��ا
أ
ك��بر و المث��ابرة. و.و ا

أ
س��تعمل عل��ى ت��وفير ك��ل الش��روط لمواص��لة إنجازه��ا، و ه��ي ت��دعو كاف��ة الرف��اق إل��ى اللتف��اف ح��ول ه��ذه المه��ام بحم��اس ا

".الدائمة لتحقيقها في شروط المرحلة الجديدة
النق�د و النق�د ال�ذاتي، و بن��اء التنظيم�ات(و لتطبيق المواد الخمس 

أ
 النض��باط البروليت��اري، مبدا

أ
 القي�ادة الجماعي��ة، مب��دا

أ
المركزية الديموقراطي��ة، مب�دا

ول، المب��ادئ التنظيمي��ة، ط��رح النظ��ام ال��داخلي للمنظم��ة ف��ي الم��ادة السادس��ة ش��روطا ض��رورية ل��ذلك، و تتمث��ل) الثوري��ة ش��به الجماهيري��ة
أ
م��ن الفص��ل ال

 :فيما يلي
 :المادة السادسة

 :يتطلب التطبيق الحي لهذه المبادئ توفير الشروط الخمس التالية"
ت��دعيم الط��ابع البروليت��اري للمنظم��ة و رف��دها بالعناص��ر الطليعي��ة الص��لبة م��ن العم��ال و الفلحي��ن الفق��راء و المتوس��طين، و تثقيفه��م تثقيف��ا نظري��ا )1

ولوي��ة ف�ي تحم��ل المس�ؤوليات داخ��ل المنظم��ة، و ذل�ك م�ن
أ
ول�ى، و إعط�ائهم ال

أ
م�امهم بالدرج�ة ال

أ
عاليا، و تطوير مبادراتهم و فتح فرص الح�تراف الث�وري ا

.خلل العمل على غرس جذور المنظمة في صفوف البروليتاريا و الفلحين و مجموع الجماهير الكادحة، و تعزيز مضمونها الطبقي باضطراد
داة للتحلي��ل-التثقي��ف النظ��ري الش��ديد و العم��ل المتواص��ل عل��ى دراس��ة الماركس��ية )2

أ
اللينيني��ة و روحه��ا الحي��ة، و اك�تس��اب الق��درة عل��ى اس��تعمالها ك��ا

شكال الجمود العقائدي و التجريبية و النتقائي��ة،
أ
شكال اليديولوجية البرجوازية و القطاعية و الستعمارية الجديدة، و ا

أ
الملموس، و النضال ضد كافة ا

و بصورة خاصة التحريفية المعاصرة
شكال الممارسات الليبيرالية و الذاتية و النعزالية )3

أ
.التطبيق المتواصل لسياسات المنظمة و خططها المرسومة و تصفية ا

.العتناء بالتنظيمات الثورية شبه الجماهيرية و الجماهيرية و تطويرها و تمتينها بشكل دائم، و إحكام روابط المنظمة معها )4
التطهي��ر المس��تمر للمنظم��ة و الحف��اظ ال��دؤوب عل��ى نقاوته��ا الثوري��ة، و ذل��ك بنب��ذ العناص��ر المتفس��خة و المرت��دة و المنحل��ة و العديم��ة الحيوي��ة، و)�� 5

".تعويضهم بالعناصر المتوثبة، و تجديد دماء المنظمة باستمرار
.هناك عزل للطرح عن مضمونه الحقيقي�  4
طروح��ة، م��ن خلل الخل��ط بي��ن الش��بيبة المدرس��ية،�  5

أ
هذا الربط بين منظمة المحترفين الثوريين و مفهوم المقدمة التك�تيكية، يقوم على تش��ويه لل

طر الثورية التي تفرزها هذه الحركة، و هي بالمناسبة 
أ
كحركة، و بين ال

أ
ما الش��بيبة المدرس��ية،ا

أ
و الفلحين، ا

أ
طر شيوعية مستعدة للذهاب للطبقة العاملة ا

ج�ل المط�الب الديموقراطي��ة و الثوري��ة للحرك�ة
أ
م��امي يمي��ز بي�ن الحرك��ة الطلبي��ة،. كحركة، ليس عليها ذلك، و تنحصر مهامها في النضال من ا

أ
إن الط�رح ال

ال��تي يمك��ن تص��نيفها ك�فئ��ة بورجوازي��ة ص��غيرة، لك��ن م��ع تس��جيل ملحظ��ة 
أ
لف م��ن ا

 
بساس��ية، و ه��ي وص��ول ال

أ
ن��اء العم��ال و الفلحي��ن و الك��ادحين إل��ىا
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م���ام خلل مس���يرتها، و عل���ى
أ
طروح���ات النظري���ة السياس���ية و اليديولوجي���ة ال���تي بلورته���ا ال���ى ال

أ
و إذا ك���انت ه���ذه ه��ي ال

م��ام عل�ى مس��توى الممارس��ة ف��ي 1972الخصوص منذ 
أ
لة الحزب، فماذا ك��انت تجرب��ة الحمل�م و ض��منها منظم�ة ال�ى ال

أ
في مسا

ظل الصراع الطبقي ؟ 
، م�ع الحرك��ة النض��الية للجم��اهير، يق��وم6لق��د ارتبط��ت ه�ذه التص��ورات ح��ول الح��زب، بتعام��ل ض��يق م��ن ط��رف الحمل��م

عل��ى عملي��ة الف���رز بي���ن مناض��لي الش��عب، به��دف واح��د و وحي��د، ه��و اس��تقطاب العناص��ر المتحمس��ة للح��تراف الث��وري، و

طر، و ذل��ك ف��ي ظ��ل عملي��ة انتق��اء
أ
همي��ة للنض��ال الجم��اهيري إلم��ن زاوي��ة تزوده��ا ب��ال

أ
بالت��الي ل��م تك��ن تعط��ي ه��ذه الحرك��ة ا

نخبوية، تتخذ فيها المستويات العليا الموقع الرئيسي من الهتمام على المس�توى التنظيم�ي، و ل تش��كل المس�تويات ال��دنيا

.7سوى مرحلة إنتقالية و تدريبية فقط
طير الجم��اهير، ل�م تك��ن مطروح��ة ف�ي الواق��ع الملم�وس بالنس�بة للمح��اولت ال��تي ارتبط��ت بتجرب��ة

أ
و هكذا فإن عملية تا

:الحملم، في مجال النشاط وسط التنظيمات الجماهيرية، فلقد تميزت بإخضاع ه�ذه التنظيم�ات للت�وجيه المباش�ر للحمل�م

وط���م و ن و ت
أ
ش���كال8)النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ(كم���ا هوالح���ال بالنس���بة ل

أ
م���ا التنظيم���ات الش���به جماهيري���ة، فاتخ���دت ا

أ
، ا

.9معقدة جدا، و مستويات متعددة على نمط المدارس البرجوازية، ينحصر هدفها الوحيد في الستقطاب للمنظم�ة المركزي�ة

لة التنظي���م و منظم���ة
أ
إن الخل���ط بي���ن العم���ل السياس���ي الث���وري و العم���ل النق���ابي الث���وري، ك���ان م���ن نتائ���ج ه���ذا الفه���م لمس���ا

ط��ر و مناض��لي الحمل��م، ك��انت تنتق��ل ت��دريجيا م��ن الرتب��اط العض��وي. المح��ترفين الث��وريين
أ
ن ا

أ
و لق��د نت��ج ع��ن ه��ذا النه��ج، ا

ص�ول الجتماعي��ة للواف�دين الج�دد، لظه�ور التي�ار الث�وري داخ��ل الجامع��ة، و خاص��ة1968الجامعة، ابت�داءا م�ن 
أ
رض��ية م�ن حي��ث ال

أ
، الش�يئ ال�ذي ش�كل ا

بن��اء الك��ادحين، و غالب�ا م�ا ك�انوا. التيار الماركسي اللينيني
أ
ن�ذاك م�ن ا

 
ن اغلبه�ا ا

أ
ثم إن الحركة التلميذية ل يمك��ن تص�نيفها ض��من البورجوازي��ة الص��غيرة، ل

ح��وال، و يش��كل التلمي���ذ الغالبي��ة العظم��ى م��ن الش���بيبة
أ
حس��ن ال

أ
و الزراع��ة ف��ي ا

أ
و تقنيي��ن عم��ال ف��ي الص��ناعة ا

أ
و عم��ال زراعيي���ن، ا

أ
يتحول��ون إل��ى عم��ال ا

شباه البروليتاريا
أ
م�ا اس�تعمال . المدرسية، و قد تم تصنيفهم ضمن ا

أ
ساس��ية، فق�د" المثق�ف العض�وي"ا

أ
للتع��بير ع�ن علق��ة الش��بيبة المدرس��ية بالجم��اهير ال

براهام السرفاتي
أ
ك�ثر و منهم ا

أ
قل و ل ا

أ
.كان خطئ في استعمال المفهوم، لكنه كان محدودا و تميز به بعض الرفاق ل ا

مام"هناك تعميم ل يفيد التحليل الموضوعي، فالتنظيمات الثلث للحملم كانت مختلفة على هذا المستوى، و بالنسبة ل � 6
أ
فالته��ام بالنزع��ة" إلى ال

 .1972إلى  1970في علقتها بالجماهير، فمجانب للصواب، و قد يكون العكس هو الصحيح، كما هو الحال بالنسبة للفترة الممتدة من " الستقطابوية"
إن ادعاء التعامل الضيق مع الحرك�ة الجماهيري��ة، به�دف واح�د و وحي��د، و ه�و اس�تقطاب العناص��ر المتحمس��ة للح��تراف الث�وري، ع��بر عملي��ة انتق�اء� 7

نخبوية، تتخذ فيها المستويات العليا الموقع الرئيسي من الهتمام على المستوى التنظيمي، و ل تشكل المستويات الدنيا سوى مرحلة انتقالي��ة و تدريبي��ة
شرنا إلى خلفه من خلل فق��رات بع��ض الوث��ائق الم��ذكورة

أ
و حجة، و قد ا

أ
ي اساس ا

أ
فقط، فبالضافة إلى كونها تشويها لمواقف المنظمة، فهو ل يقوم على ا

حيانا
أ
عله. فالمعروف عن الحملم عموما، هو اهتمامها بحركة الجماهير النضالية، حد التطرف ا

أ
لعل الكاتب سقط في نظرة ذاتية، لكونه كان عضوا ف�ي. ا

إح��دى التنظيم��ات الثوري��ة ش��به الجماهيري���ة، و اك�تش��ف م��ع غي��ره وج��ود تنظي��م مرك��زي وراء ك��ل التنظيم��ات الثوري��ة ش��به الجماهيري���ة، و ق��د ق��امت ك��ل
و اليسراوية باستغلل ذلك لستقطاب المناضلين، تحت شعار كاذب 

أ
".الديموقراطية و المساواة"التيارات النتهازية اليمينية ا

و لمنظماته�ا الجماهيري��ة، فقض��ية فيه�ا نق��اش، و وجه�ات نظ��ر داخ��ل الحرك�ة الش��يوعية العالمي��ة، و� 8
أ
إشكالية التوجيه المباشر للحركة الجماهيرية، ا

.ليس هنا مكان مناقشتها
م�امي، ل علق�ة ل�ه بالحقيق��ة، فل�م تك�ن تل�ك التنظيم��ات مج�رد� 9

أ
الطرح الذي يقدمه الكاتب حول التنظيمات الثوري�ة ش�به الجماهيري��ة، م�ن منظ�ور ا

فضاءات للستقطاب للمنظمة المركزية كما يدعي الكاتب، فهي بالضافة إلى هذا، كانت مدرسة لت�دريب و تك��وين ال��دماء الجدي�دة م��ن المناض��لين ال�ذين
ب��ل و قي��ادة نض��التها، ث��م إن... تفرزهم الحركة الجماهيرية من داخلها، بما يعني انخراطهم الدائم إلى جانبها و الدفاع عن مطالبها و حقوقها و مك�تس��باتها 

م��ام"منظم��ة 
أ
حلق��ات، لج��ان، لج��ان (ك��انت تمي��ز بي��ن التنظيم��ات الثوري��ة ش��به الجماهيري��ة التابع��ة له��ا مباش��رة " إل��ى ال

أ
و تل��ك المرتبط��ة به��ا م��ن) ساس��يةا

" ).الندوة التحضيرية للقطاع الطلبي"انظر وثيقة " (الجبهة الموحدة للطلبة التقدميين"مثال "مارس 23"خلل العلقة مع منظمة 
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ن تع�رف الحرك�ة تق�دم س��يرورة. بالجماهير ف�ي مواقعه�ا النض�الية، ال�ى موق�ع العزل�ة عنه�ا ف�ي ظ��ل الس�رية و الح�تراف
أ
و ب�دل ا

ن��ه ب��دل عملي��ة البل��ترة ال��تي ك��ان يس��عى إليه��ا مناض��لوها، ال��ذين
أ
إدم��اج مناض��ليها الث��وريين، ح��دث عك��س ذل��ك، بحي��ث ا

ط���ر الن���ادرة ال���تي ك���انت تنتم���ي للطبق���ة العامل���ة، إذ ت���م عزله���م ع���ن
أ
فرزته���م الش���بيبة المدرس���ية، ح���دثت عملي���ة ال���برجزة لل

أ
ا

، و هكذا لم تكن تشكل الحملم طوال تجربته�ا و لح�د الس�اعة، س�وى مجموع�ة م�ن التنظيم�ات الثوري�ة، لتوج�د10مواقعهم

ثير في صفوف الشبيبة المدرسية
أ
ية ارتباطات عضوية، خارج بعض التا

أ
.11بينها و بين حركة الجماهير ا

ط��ر، و م��ن دلئ���ل ه��ذا،
أ
ج��ل ح���ل مش��كلة ال

أ
إن التجرب��ة ت���بين فش���ل اعتم��اد الحمل��م عل��ى الش��بيبة المدرس��ية، م��ن ا

1972التراجعات الهائلة، التي عرفتها هذه الحرك�ة ف�ي ص�فوفها من�ذ انحس��ار الم�د النض�الي ف��ي حرك�ة الش�بيبة المدرس��ية س�نة 
ح�وال،12

أ
ي ح�ال م�ن ال

أ
طر التي استخلصتها الحملم م�ن ه�ذه الش�بيبة، و ال�تي ليمك�ن اعتباره�ا ب�ا

أ
، بالضافة الى طبيعة ال

ط���را بروليتاري���ة
أ
، إل���ى الي���وم س���يرورة72، و ل���م تتمك���ن الحمل���م م���ن إنج���از عملي���ة توحي���د فص���ائلها، و لكنه���ا عرف���ت من���ذ 13ا

م��ام"فم��اذا يعن��ي ه��ذا ؟ إن التنظي��م ال��ذي بنت��ه . 14انش��قاقات و تش��تت واس��عة
أ
و تنظيم��ات الحمل��م عموم��ا، ل��م تك��ن" إل��ى ال

ساسا بالش��باب
أ
نوية بروليتارية، و إنما كانت مجموعة هياكل حرفية مغلقة، ارتبطت ا

أ
تنظيمات للمحترفين الثوريين، و ل ا

عماق مرات عديدة، و إلى يومنا هذا
أ
جهزة القمع، و ظلت العتقالت تحطمها في ال

أ
مام ا

أ
.المدرسي، و برزت هشاشتها ا

طروح��ات و الممارس�ات، ح��تى نعط��ي للواق��ع ال��ذي تعرف��ه الحمل��م، مض��مونه
أ
و هك�ذا يبق��ى علين��ا الي�وم، تحلي��ل ه�ذه ال

الحقيق��ي و دللت��ه الطبقي��ة، ف��ي واق��ع الص��راع الطبق��ي، و ه��ذا ه��و الغ��رض م��ن ه��ذا الموض��وع، ال��ذي لي��دعي لنفس��ه اك�تم��ال

، ق�د تقل��ص بالنس��بة1972 ة 1970إن الخلط بين العمل السياسي الثوري، و العمل النقابي الثوري، و الذي ميز إلى حد ما تجربة الحملم خلل � 10
لة التنظي��م، و خاص��ة 1974-1972لفترة 

أ
لة، ل  يمكن رده إلى فهم فقط لمس�ا

أ
، ث�م1972-1970 الح��تراف الث��وري، ب��ل يع�ود إل�ى خ�ط العفوي��ة خلل لمس�ا

استمرارية لدى القيادة السياس��ية، لفه�م للسياس��ة يتمح��ور ح�ول ض��رورة الحض�ور السياس�ي ف�ي ك�ل مناس�بة و حي��ن و ف�ي مقدم�ة المش�هد السياس�ي، للقي�ام
ح��زاب الحرك��ة الوطني��ة، بم��ا فيه��ا الح��زب الش��يوعي التحريف��ي

أ
بعملي��ات سياس��ية ذات ص��دى مباش��ر، و ه��ذا المنظ��ور البورج��وازي الص��غير، الم��وروث ع��ن ا

غل���ب المناض���لين الماركس���يين اللينينيي���ن، و عموم���ا ل يمك���ن مناقش���ة ه���ذه
أ
المغرب���ي، و ه���ذه الس���يئة م���ا زال���ت مس���تمرة إل���ى يومن���ا ه���ذا، و تطب���ع س���لوك ا

طروحة خارج الخط السياسي لكل تنظيم ماركسي لينيني
أ
.ال

ساس له، و لعل الكاتب كان جاهل بالتجربة� 11
أ
.تقييم ذاتي ل ا

خرى جهل بالحقائق�  12
أ
م��ام"، كان خط العفوية سائدا داخل منظمة 1972-1970ففي : هناك مرة ا

أ
ق�د تمي��زت 1974-1972و إذا ك�انت ف��ترة ". إل�ى ال

خط�اءا فيم�ا يخ�ص الش��بيبة خلل . ب��الجزر داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية، فل�م يك�ن ه��ذا واردا بالنس��بة للحرك��ة الجماهيري��ة
أ
،1973-1972و ارتكب��ت المنظم��ة ا

، و فيم��ا يخ��ص التراجع��ات، فق��د ك��انت قليل��ة، و ه��ي نت��اج عملي��ة ف��رز بي��ن المناض��لين الث��وريين الحقيقيي��ن، و العناص��ر1974لك��ن ت��م تص��حيحها خلل 
ن�ذاك، و ف�ترة 

 
وج م��ا وص��لت إلي��ه المنظم��ة1974-1972النتهازية الملتحقة بالحركة خلل بدايتها، و ذلك مع اشتداد القمع الرهي��ب ا

أ
، فق�د مثل��ت عموم��ا ا

مر يعترف به حتى زعيم اليمين الجديد المشتري بلعباس في استجوابه مع جريدة 
أ
حداث المغربية"في علقتها بالحركة الجماهيرية، و هو ا

أ
ف��ي سلس��لة" ال

قصى اليسار"
أ
".ا

ن للك���اتب فك���رة واح���دة، ه���ي البح���ث عم���ا يس���اند طرح���ه�  13
أ
ط���ر بروليتاري���ة؟ ل ش���ك ا

أ
ط���ر المنبثق���ة م���ن الش���بيبة المدرس���ية ا

أ
بالنس���بة لس���ؤال ه���ل ال

ن يرتب��ط بالطبق��ة العامل��ة و ل و ل و ل و ل 
أ
ف��ي انتم��اء إل��ى" بروليتاري��ة"إن اخ��تزال ... المع��ادي للتنظي��م الماركس��ي اللينين��ي، ال��ذي ل يمكن��ه حس��ب زعم��ه ا

نه��م ل��م يكون��وا عم��ال، ث��م إن المنظم��ة الثوري��ة
أ
العم��ال فق��ط ه��و نزع��ة عمالوي��ة، فم��اركس و انجل��ز و ليني��ن، ه��م ق��ادة بروليت��اريون ب��ل معلم��ون له��ا، م��ع ا

ممي��ة- الماركسية
أ
اللينينية، هي منظمة شيوعية يختفي فيها الفارق بين المثقف الثوري و العامل الطليعي الثوري، فكلهما شيوعي، و تجمعهما مب��ادئ ال

.الشيوعية و المفهوم البروليتاري للعالم
ن م�ن بينه��ا، ض��عف إنج�از� 14

أ
وراء فش��ل وح��دة فص�ائل الحمل�م و التش��تت ال�ذي تعرض��ت ل�ه، هن��اك عوام��ل ك�ثيرة، و لي��س ع��امل واح��دا، و ل ش�ك ا

خرى مثل القمع الرهيب، الحلقية و الخلفات و غيرها
أ
.مهام التجذر داخل الطبقة العاملة و الفلحين، و قد ساعدت على ذلك عوامل ا
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و امتلك الحقيق��ة، و إنم��ا ه��و مس��اهمة ف��ي ط��رح مجموع��ة م��ن الش��كالت، كمش��روع للبح��ث و التحلي��ل، و ه��ي
أ
الوض��وح ا

.محط للنقد و الصراع
I. ت الحملم و ماذا تمثل اليوم؟

أ
كيف نشا

ن الن��واة
أ
إن تجرب��ة الحرك��ة الش��يوعية العالمي��ة، و المب��ادئ العام��ة النظري��ة ف��ي الماركس��ية اللينيني��ة، تح��دد بوض��وح، ا

لحزب البروليتاريا، تتشكل من العناصر الطليعية ،ك�فاحي��ا و سياس��يا، و إديولوجي��ا، ف�ي ص��فوف الحرك�ة العمالي�ة، و لي�س

مجموعة من المثقفين ال��برجوازيين الص�غار، المتمرس�ين ف�ي الك�ف��اح السياس�ي الث�وري، و المتبني�ن لبع�ض الحق��ائق العام�ة

و اللفظي�ة
أ
ي مثق��ف ث��وري برج��وازي15للماركس�ية اللينيني��ة، م�ن الزاوي��ة الفكري��ة ا

أ
، و ف�ي غي��اب ح��زب البروليتاري��ا، ل يمك��ن ل

حد قادتها
أ
صغير،لم يعرف سيرورة النصهار في بوتقة الحركة العمالية، و بارتباط عضوي بها، و لم تفرزه الحركة العمالية كا

و معبرا عن مصالحها
أ
ن ينصب نفسه ممثل لها ا

أ
ن�ه ف�ي واق�ع الص�راع الطبق�ي ببلدن�ا و16الثوريين، ا

أ
، و هذا وحده ليك�في، ل

خصوصياته، تتبلور النواة البروليتارية، بارتباط مع تبلور الخط البروليتاري، الذي يجسد القي��ادة الفعلي��ة للطبق��ة العامل��ة،

لباقي طبقات و فئت الشعب، فهل هذه العناصر تتوفر في الحملم و لو بشكل جنيني؟
أ
ن تك��ون إل نتاج��ا للص��راع الطبق��ي ببلدن��ا  �ا

أ
و لق��د ب��رزت ه��ذه الحرك��ة ف��ي. إن الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة ل يمك��ن له��ا ا

ة ه�ذه الحرك�ة، ل ب�د م�ن: ظل شروط طبقية محددة، و ذلك وطنيا و قوميا و عالميا
أ
و بدون الغوص ف�ي تحلي��ل معم�ق لنش�ا

:تسجيل ميزتين
وض��اع بع��د �� 

أ
و الطبق��ات الس��ائدة ب��المغرب، و65إن نظ��رة عام��ة عل��ى تط��ور ال

أ
، ت��برز النه��ج ال��ذي س��ارت علي��ه الطبق��ة ا

ح�زاب التقليدي��ة داخ��ل بني�ة النظ�ام
أ
ن تق��ف ف�ي ص�ف المعارض�ة،. الذي لم يترك هامشا للنشاط السياسي لل

أ
و ف��رض عليه�ا ا

ثير
أ
دى إل�ى تقلي��ص مواق�ع الت�ا

أ
السياس�ي و م��ن خ��ارج ه�ذه البني��ة، مم��ا وف��ر الش��روط للكش��ف ع��ن عق��م خطه�ا الص��لحي، و ا

.اليديولوجي من طرف هذه القوى على الجماهير الشعبية
طير الق���وى67إن مرحل���ة م���ا بع���د �� 

أ
، جس���دت انطلق���ة حرك���ة جماهيري���ة نض���الية، تمي���زت باس���تقللية نس���بية، ع���ن ت���ا

ساس��ا ف��ي نض��الت الطبق��ة العامل��ة المنجمي��ة، و انتفاض��ات فلحي���ة ف��ي بع���ض
أ
السياس��ية و النقابي���ة التقليدي��ة، و تمرك��زت ا

.17المناطق التي تعرف همجية المعمرين الجدد

ن الن��واة لح��زب البروليتاري��ا، تتش��كل م��ن العناص��ر الطليعي��ة، ك�فاحي��ا و سياس��يا، و إديولوجي��ا ف��ي ص��فوف الحرك��ة العمالي��ة"ي��رى الك��اتب � 15
أ
، و..."ا

و مع��برا ع�ن مص��الح البروليتاري��ا
أ
ن ينص�ب نفس��ه ممثل ا

أ
ن في غياب حزب البروليتاريا، ل  يمكن للمثق��ف الث�وري البورج��وازي الص��غير ا

أ
جوابن��ا. يرى كذلك ا

ن منظمة 
أ
مام"على هذا، هو التذكير با

أ
الوح�دة الجدلي�ة لبن��اء الح��زب الث�وري و التنظي�م"قد تصدت له�ذه الموض�وعة ف�ي ك�ثير م�ن وثائ�قه�ا، و منه��ا، " إلى ال

ش��هر م��ن ك�ف��اح التنظي��م"، و"الث��وري للجم��اهير
أ
و للمزي��د م��ن الطلع ح��ول الن��واة الثوري��ة لح��زب"... لنب��ن الح��زب الث��وري تح��ت ني��ران الع��دو"و..." عش��رة ا

خ��رى لليني��ن، ال��تي تش��ترط ف��ي بن��اء تل��ك الن��واة تحقي��ق" م��ا العم��ل"، يج��ب الطلع عل�ى كراس��ة )منظم��ة المح��ترفين الث��وريين(البروليتاري��ا 
أ
و النص��وص ال

نه��ا ترف��ض النظري��ة العفوي��ة
أ
طروح��ة اللينيني��ة ذل��ك ف��ي العم��ال فق��ط، ل

أ
الرتب��اط العض��وي بي��ن المثقفي��ن الث��وريين و الطلئ��ع البروليتاري��ة، و ل تخ��تزل ال

نه��ا ت��ؤدي إل��ى
أ
ن ال��وعي الث��وري للعم��ال ينب��ع مباش��رة م��ن واقعه��م القتص��ادي، ه��ذه النظ��رة القتص��ادوية حاربه��ا ليني��ن بش��دة، ل

أ
الميكانيكي��ة، ال��تي ت��رى ا

.رفض التنظيم الثوري للطبقة العاملة
).15انظر الهامش (� 16
خ��ذوا مك��ان: المعم���رون الج��دد� 17

أ
راض��ي الزراعي��ة ف��ي المن��اطق الخص���بة، فا

أ
س��ماليون ال��ذين اس��تولوا عل��ى ال

أ
المقص��ود ب��ه، الملك��ون العق��اريون الرا
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خ����رى 
أ
ثير(إن ه����تين الميزتي����ن، بالض����افة ال����ى عناص����ر ا

أ
مرتبط����ة بالص����راع الطبق����ي و مس����توى تط����وره الموض����وعي و بت����ا

دفع��ت بالص��راع السياس��ي و...) التط��ورات الحاص��لة عل��ى مس��توى الق��وى الثوري��ة ب��الوطن العرب��ي، و عل��ى المس��توى الع��المي

اليديولوجي في صفوف البرجوازية الصغيرة ال�ى التق�دم، و انعك��س ه�ذا داخ�ل الح��زاب البرجوازي��ة الص�غيرة، و خاص�ة ف�ي

بعض المواق�ع الديناميكي�ة، ك�المثقفين و الش�بيبة المدرس�ية، و لق�د تف��اوتت الختي��ارات بي��ن العدي�د م�ن التجاه�ات داخ��ل

ف���رزت ف���ي ه��ذه المرحل���ة، ك���انت الحمل���م، و تجل���ى ه��ذا ف���ي انس���لخ ع���دد م���ن
أ
ح���زاب، و م���ن بي���ن الختي���ارات ال���تي ا

أ
ه���ذه ال

و الش��بيبة المدرس��ية ع��ن ه��ذه الق��وى، و التحامه��ا ف��ي ظ��ل ت��وجه فك��ري و سياس��ي مس��تقل،
أ
العناص��ر الش��ابة م��ن المثقفي��ن ا

وس��اط الحرك��ة الطلبي��ة
أ
ساس��ا ف��ي ا

أ
ف��راده داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية، و ا

أ
رض��ية اللتق��اء النض��الية بالنس��بة ل

أ
و لق��د. تش��كلت ا

انص��هرت القاع��دة السياس��ية اليديولوجي��ة للحمل��م، ف��ي ظ��ل حرك��ة فكري��ة تمي��زت بتبنيه��ا للف��ظ الماركس��ية اللينيني��ة، و نق��د

حزاب الصلحية و
أ
. بالبلد 18"التحريفية"ال

ة الحملم بطرحها لموقف جدري واضح من النظام الق��ائم، و- ب
أ
ما على مستوى المواقف السياسية، فلقد تميزت نشا

أ
ا

.تشديدها على القضية الفلسطينية
هكذا، فإن الحركة ل تعدو كونها حركة سياسية ثورية، ب��رزت كنت�اج للص�راع السياس�ي و الي�ديولوجي ف�ي مي�دان طبق�ي

ثيره�ا، و لحت�داد الص�راع الطبق�ي عموم�ا ب�البلد، و ل علق�ة للبروليتاري��ا
أ
معين، ه�و مي�دان البرجوازي��ة الص�غيرة، و تح��ت تا

:بوجود هذه الحركة إذا إستثنينا عنصرين هما
ممي��ة�� 

أ
ثير الخ��ارجي للرص��يد الفك��ري السياس��ي و الي��ديولوجي لتجرب��ة البروليتاري��ا العالمي��ة، و الحرك��ة الش��يوعية ال

أ
الت��ا

على المثقفين و الشباب عموما، و الذي تجلى بالنسبة للحملم في تبنيها للماركسية اللينينية، و بعض النتقادات الجزئية و

".التحريفية"المتفرقة الشائعة حينذاك حول
ثير الخارجي للحركة النضالية للطبقة العاملة المغربية على البرجوازية الصغيرة في تلك الفترة�� 

أ
.19التا

ك�ثر م��ن 
أ
ب��رزت التجرب��ة الملموس��ة للحمل��م، و عل��ى م��دى ا

أ
ن الس��يرورة ال��تي عرفته��ا 10لق��د ا

أ
س��نوات م��ن عمره��ا تقريب��ا، ا

هذه الحركة، لم تكن سيرورة الندماج بالبروليتاريا و طلئعها، بل على العكس من ذلك، عرفت ه�ذه الحرك�ة س��يرورة عزل�ة

يض��ا ع��ن قاع��دتها الجتماعي��ة 
أ
فرزته��ا الش��بيبة المدرس��ية(متص��اعدة، لي��س إزاء البروليتاري��ا فحس��ب، و إنم��ا ا

أ
، و ه��ي20)ال��تي ا

ن تش��كل ن��واة للبروليتاري��ا
أ
تها، ع��ن ا

أ
بع��د م��ا تك��ون عم��ا ك��انت علي��ه حي��ن نش��ا

أ
ن)حزبه��ا(الي��وم ا

أ
ن التجرب��ة، ت��برز، ا

أ
، كم��ا ا

التط��ور السياس��ي و الي��ديولوجي للحمل��م، ل��م يعم��ل عل��ى ض��رب القاع��دة الطبقي��ة، ال��تي إنطلق��ت منه��ا ه��ذه الحرك��ة، و إنم��ا

إن منوع�ات البرام��ج ال�تي تق��دمها. عززها، و ذلك ببلورة تصورات شمولية، تؤدي جميعا إلى مشاريع ثوري��ة برجوازي��ة ص��غيرة

.المعمرين القدامى، و ذلك بعد الستقلل الشكلي
.يضع الكاتب مصطلح التحريفية بين مزدوجتين، مما يعني تشكيكه في وجودها� 18
ن الحرك��ة� 19

أ
ثير الخ��ارجي للحرك��ة النض��الية للطبق��ة العامل��ة عل��ى البورجوازي��ة الص��غيرة، و ه��ي هن��ا الحرك��ة الطلبي��ة، ينس��ى الك��اتب ا

أ
فيم��ا يخ��ص الت��ا

بناء الكادحين ابتداءا من 
أ
لف من ا

 
.، و لهذا معناه الكبير1968الطلبية قد عرفت تحول بنيويا، بعد وصول ال

.يتكلم الكاتب عن العزلة عن البروليتاريا و حتى عن الشبيبة المدرسية، بالنسبة لعشر سنوات من تاريخ الحملم، و هذا مجانب للحقيقة� 20
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سيس�ي
أ
ال��خ، و التنظي��رات المحيط�ة به��ذه المنوع��ات، ف�ي...الحمل��م، م�ن نظري��ة الث��ورة ف�ي الغ�رب العرب�ي، ال�ى المجل��س التا

ي تحليل علمي لواقع الص�راع الطبق�ي، و مص�الح البروليتاري��ا المغربي�ة، و بارتب��اط عض�وي م�ع ه�ذه الطبق�ة و حرك�ته�ا
أ
غياب ا

خر على الطبيعة الطبقية لهذه الحرك�ة، و هك�ذا ل نس�تطيع الي�وم اعتب�ار الحمل�م
 
النضالية الملموسة، كل هذا يشكل دليل ا

مجرد مجموعة من المثقفين البرجوازيين الص��غار الث��وريين، يس�عون للرتب��اط بالحرك��ة العمالي��ة و المس�اهمة ف�ي بن��اء ح��زب

تها الى اليوم، تعززت ك�تنظيمات قائمة بذاتها، خطا و ممارسة، تسعى لبسط هيمنتها
أ
ن الحركة منذ نشا

أ
البروليتاريا، ذلك ا

.21السياسية و اليديولوجية على الطبقة العاملة، و باقي الجماهير، على القل على مستوى مشاريعها الثورية
II. هل تتلخص مهمة بناء الحزب في عملية بناء منظمة المحترفين الثوريين و لو مرحليا ؟

لة
أ
ش��مل بك�ثير م��ن المنظ��ور ال��تراكمي الكم��ي ال��ذي إعتم��دته الحمل��م، و حي��ن ط��رح ليني��ن مس��ا

أ
إن مفه��وم الح��زب ه��و ا

طير نفس�ها،1902منظمة المحترفين الثوريين ف�ي س�نة 
أ
ش�واطا ك�ثيرة ف�ي عملي�ة ت��ا

أ
، ك�انت البروليتاري��ا الروس�ية ق�د قطع�ت ا

فلق��د. 23، و ك��ان المس��توى الملم��وس ال��ذي بلغ��ه نض��الها يتطل��ب الرتق��اء إل��ى مرحل��ة علي��ا22سياس��يا و إي��ديولوجيا و تنظيمي��ا

وس��اط الحرك��ة العمالي��ة، و ك��ان له��ذه
أ
نح��اء البلد، داخ��ل ا

أ
ك��انت الحلق��ات الش��تراكية الديمقراطي��ة الروس��ية منتش��رة ع��بر ا

:الحلقات عملها الدعائي و التحريضي و التنظيمي و جاء طرح لينين لمنظمة المحترفين الثوريين اعتبارا
صبح ضرورة ملموسة، و ملحة بالنسبة للمناضلين الث��وريين، ح�تى يتمكن�وا م��ن إنج��از المه�ام�� 

أ
كون الحتراف الثوري ا

الملموسة للنضال الثوري في روس��يا حين�ذاك و ك��ان الخلل ب��الحتراف، معن��اه الخلل به�ذه المه��ام، ال��تي ل��م تك��ن نهائي��ا

. 24تصورات قبلية جاهزة لعملية الثورة
جل توحيد نض��ال البروليتاري��ا الروس��ية، و تعمي��م�� 

أ
ت تفرض تنظيما مركزيا محكما، من ا

أ
و لكون الضرورة النضالية بدا

التج���ارب المختلف��ة و المتباين��ة، و تط��ور ال��وعي السياس��ي و الي��ديولوجي، و ه��ذا نقيض��ا لواق��ع الش��تات ف��ي ص��فوف الحرك��ة

ثيرات النحرافي��ن القتص��ادوي و العف��وي، و هك��ذا ف��إن ليني��ن ل��م يك��ن يتص��ور بن��اء منظم��ة
أ
العمالي��ة الروس��ية، و تج��اوزا لت��ا

للمح��ترفين الث��وريين عل��ى طري��ق بن��اء الح��زب، و إنم��ا ك��ان ي��رى بن��اء منظم��ة للمح��ترفين الث��وريين كإح��دى مكون��ات الح��زب

ية مرحلة
أ
.25البروليتاري، دون الفصل فيما بين هذه المكونات با

.ادعاء بدون برهنة� 21
ن ه��ذا ج��اء عفوي��ا، و ه��ذا مج��انب للحقيق��ة� 22

أ
طير الطبق��ة العامل��ة الروس��ية لنفس��ها سياس��يا، إي��ديولوجيا و تنظيمي��ا، كم��ا ل��و ا

أ
يتح��دث الك��اتب ع��ن ت��ا

ن الحركة الشتراكية الديموقراطية الروسية، قد كانت تعاني من عدة انحرافات، يكرسها التشرذم و التشتت الذي كانت تعاني منهما
أ
.التاريخية، رغم ا

فك�ار اللينيني��ة ح��ول التنظي��م، و ه��ذا الخل��ط ي��وحي بق��راءة ميكانيكي��ة و� 23
أ
هن��اك ن��وع م��ن الخل��ط بي��ن مس��توى الحرك��ة العمالي��ة الروس��ية، و ظه�ور ال

خذ بدروسها المعممة، التي استخلصتها اللينينية
أ
.استنساخية للتجربة الروسية، دون ال

ن صاحب المقال لم يك�ن يفه�م مغ��زى المفه�وم اللينين��ي للتنظي�م، ك�تص�ور ع�ام يخ�دم الث�ورة، و ل�م يك�ن فق�ط نت�اج ظ��روف خاص��ة روس��ية،� 24
أ
يظهر ا

حد الحقائق العامة للفكر الماركسي ة اللينيني
أ
سقطه في فهم ضيق لهذا السهام، الذي سيصبح فيما بعد، ا

أ
.مما ا

ج�ل خ�ط ماركس�ي+ لنب��ن الح�زب تح�ت ني��ران الع�دو+ النظ�ام ال�داخلي + نونبر 20انظر تقرير � 25
أ
إن الط�رح).لينين�ي لح�زب البروليتاري��ا المغرب�ي- م��ن ا

خ�رى داخ��ل الح�زب، و يظه�ر
أ
ساسية لحزب البروليتاريا، و ليس فق�ط مكون�ا إل�ى ج�انب مكون�ات ا

أ
اللينيني يجعل من منظمة المحترفين الثوريين النواة ال

ن الكاتب لم يدرك جوهر الصراع داخل المؤتمر الثاني داخل الح��زب الش�تراكي ال�ديموقراطي الروس�ي
أ
م�ام خطوتن��ا إل�ى ال�وراء"انظ��ر ك�ت�اب: ا

أ
"خط�وة إل�ى ال

.لينين
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سيس مث�ل ه�ذا الح�زب بجمي��ع مكون��اته
أ
ن ليني�ن حي�ن يط�رح. و لقد كانت الشروط التاريخية في روسيا متوفرة لتا

أ
كم�ا ا

مهمة بن�اء منظم�ة م�ن المح��ترفين الث��وريين، ف�إنه ليطرحه��ا عل�ى ع��اتق مجموع�ة م�ن المثقفي��ن ال��برجوازيين الص�غار، و إنم�ا

ص��ولهم الطبقي��ة، و لك��ن عل��ى قاع��دة الرتب��اط
أ
يطرحه��ا عل��ى المناض��لين الث��وريين ف��ي ص��فوف الحرك��ة العمالي��ة، مهم��ا ك��انت ا

بن��اء للطبق�ة العامل��ة، ي��دافعون ب�الملموس
أ
ن يص�بحوا ا

أ
دت إل�ى ا

أ
العضوي و الفعلي بالحركة العمالية، في ظل مسيرة ثوري��ة ا

لة
أ
م��ام، لمس��ا

أ
عن مصالحها القريبة و البعيدة، لهذا فإن اختزال الحركة الماركسية اللينينية، و على الخصوص منظمة ال��ى ال

الحزب، في بناء منظمة للمحترفين الثوريين، هو إختزال يقوم على نفي واقع التجربة اللينينية و تشويهها، و ه�ذا النح��راف

ط���ر
أ
 ش���كلي، و إنم���ا انح���راف يعك���س تص���ورا نخبوي���ا، ي���ؤدي إل���ى فه���م معض���لة الح���زب باعتباره���ا معض���لة ا

أ
الق���ائم لي���س بخط���ا

.26متمرسة فقط تستطيع قيادة الجماهير
مر عبر طريق متعرج

 
ن ح��زب البروليتاري��ا لي�س بح��زب نخب��وي،. إنه طريق السقوط في البلنكية و نزعة التا

أ
إننا نعتبر ا

لكنه حزب جماهيري ثوري، يجسد الستقلل السياسي و اليديولوجي و التنظيمي للطبقة العاملة، بقيادة طليعتها الواعية

ن الح�زب البروليت��اري ل يش�كل هرم�ا تنظيمي�ا يبن�ى عل�ى مراح�ل، م�ن القم�ة ال�ى القاع�دة، لكن�ه
أ
نن��ا نعت�بر ا

أ
و المنظم�ة، كم�ا ا

ك�ثر س�رية، و تتبل��ور ض�من نف��س المس�يرة الواح�دة، و
أ
ك�ثر جماهيري�ة، إل�ى ال

أ
مجموعة م�ن التنظيم�ات تم�ر م�ن الش��كال ال

عدائها، و هكذا ف��إن الح��زب نت��اج ذات��ي و موض��وعي لص��راع البروليتاري��ا، إذا ك��ان
أ
تجسد تطور و تقدم نضال البروليتاريا ضد ا

و طبق��ة
أ
ي�ة فئ�ة إجتماعي�ة ا

أ
داة تنظيمية ثورية، فهو قبل كل ش�يء مض�مون سياس�ي و إي�ديولوجي طبق�ي، ل يمك��ن ل

أ
يشكل ا

ن تبلوره مكانها
أ
خرى غير البروليتاريا ا

أ
.27ا

ن مهم��ة بن���اء الح��زب بم���ا فيه��ا مهم��ة بن��اء منظم��ة المح��ترفين الث��وريين، ملق��اة عل��ى ع��اتق الطبق��ة
أ
يض���ا ن���رى ا

أ
و هك��ذا ا

العامل��ة، و ينحص��ر دور الث��وريين الراغ��بين ف��ي المس��اهمة فيه��ا، الن��دماج بحركي��ة الطبق��ة العامل��ة المغربي��ة ف��ي ظ��ل مس��يرة

ولية و العملية في صفوف الحركة العمالية، حتى يصبحوا مناض��لين
أ
نضالية ملموسة، ينجز فيها هؤلء الثوريون المهمات ال

طير و الرف��ع م��ن
أ
ساس��ا ف��ي المس��اهمة ف��ي الت��ا

أ
بن��اء مخلص��ين للطبق��ة العامل��ة، ه��ذه المه��ام ال��تي تكم��ن ا

أ
ش��يوعيين حق��ا، و ا

. 28مسستوى الوعي السياسي الطبقي الثوري

م��ام، م��ا ك��ان له��ا بع��د � 26
أ
"و قبله��ا مقال��ة " م��ا العم��ل"س��نة م��ن ص��دور كراس��ة  70إن الحمل��م و إل��ى ال

أ
ن تعي��د التجرب��ة" رس��الة إل��ى رفي��ق"و" بم��ا نب��دا

أ
ا

ن تم��ر
أ
ن تلك التصورات تعال�ج مك�امن الخل�ل ف�ي التجرب��ة الروس��ية، فه�ل ك�ان عل�ى الحمل�م ا

أ
الروسية لما قبل صدور التصورات اللينينية للتنظيم، ذلك ل

بالضرورة، بنفس التجربة، و ه�ذا لعم��ري قم�ة الفلس النظ��ري، و يعك�س إل�ى ح�د م�ا حل�م ص��احبه ح�ول ح�ل المنظم�ات الماركس��ية اللينيني��ة، و ال�ذهاب
خ�ذ ب��ه

أ
ن الط�رح الماركس��ي، كم�ا بل�وره كاوتس�كي حي�ن ك�ان ثوري�ا و ا

أ
ص��لية البرجوازي��ة الص��غيرة، علم�ا ا

أ
فرادى إلى الطبقة العاملة، للتطه��ر م�ن الخطيئ��ة ال

ليني��ن، يق�وم عل�ى التفري��ق بي��ن النض�ال الطبق�ي القتص�ادي و الموض�وعي للطبق�ة العامل��ة، و تط�ور وعيه�ا السياس�ي الطبق�ي الث�وري، لي�س ف�ي إط�ار علق�ة
.ميكانيكية بينهما، بل في علقة جدلية

ن الطبق��ة العامل��ة وح��دها� 27
أ
خ��رى يكش��ف الك��اتب ع��ن ع��دم فهم��ه لنظري��ة التنظي��م اللينيني���ة، و ين��م تص��وره ع��ن خ��ط عف��وي، عن��دما يعتق��د ا

أ
م��رة ا

ي تجربة تاريخية على الطلق
أ
ن تبني حزبها الثوري، الشيئ الذي لم تثبته ا

أ
.تستطيع ا
خي��رة، و ذل�ك خ�ارج� 28

أ
إن الكاتب يعتقد بإمكانية بلورة الوعي السياسي الطبقي، ال�ذي س�يؤطر ب�ه المثقف�ون ال�ذاهبون إل�ى الطبق�ة العامل��ة، ه��اته ال

نهم يصبحون ذيليين لها، بدل المساهمة في رف��ع
أ
ي ا

أ
ي تنظيم، و هذا قمة العفوية و النزعة العمالوية، و لعق لمؤخرة الطبقة العاملة كما يقول لينين، ا

أ
ا

ل و هو سلح التنظيم الثوري
أ
هم سلح، ا

أ
.مستواها السياسي و الديولوجي، عبر ا
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III. حول المقدمة التككتيكية
تصور يربط مهمة الحزب بالمقدمة التاك�تيكية، ال�تي تش��كلها الش�بيبة المدرس�ية بالنس��بة للجم�اهير، 72لقد تبلور بعد 

:و ذلك بناء على العتبارات التالية
إن الش��بيبة المدرس��ية تش��كل القط��اع الجم��اهيري ال��ذي يخ��وض نض��الت ذات ط��ابع سياس��ي مكش��وف، س��تتبلور م��ن

طر
أ
خلله عناصر مناضلة ثورية تتبن��ى الماركس�ية اللينيني��ة، و تس��تطيع لع��ب دوره�ا داخ��ل الجم��اهير الش��عبية الكادح��ة، ك�ا

.ثورية بروليتارية
إن الش��بيبة المدرس��ية له��ا ممي��زات خاص��ة ببلدن��ا، ف��إذا ك��انت الحرك��ة ف��ي ظ��ل ظ��رف مح��دود زمني��ا ق��وة سياس��ية له��ا

ن حرك�ة الش�بيبة المدرس�ية،
أ
يض�ا تس��جيل ا

أ
ن�ه م��ن اللزم ا

أ
إستقلليتها النسبية عن ب�اقي الق�وى السياس�ية ف�ي المجتم�ع، إل ا

س��تظل دوم��ا كم��ا ك��انت ك�ذلك تاريخي��ا، ح��تى ف�ي بلدن��ا، حرك��ة ديمقراطي��ة ف��ي خطه��ا الع��ام، ذات طبيع��ة طبقي��ة برجوازي��ة

صغيرة، م�ع بع��ض الممي�زات الخاص�ة الناتج��ة ع�ن واقعه�ا ك�فئ�ة إجتماعي�ة له�ا موق�ع مح�دد ف�ي عملي�ة النت�اج، عل�ى مس��توى

و نواة للمحترفين الثوريين من صفوفها، بالمضمون الماركس��ي اللينين��ي،. المجتمع
أ
طر بروليتارية ا

أ
و هذا ينفي إمكانية بروز ا

ن تفرز مناض�لين برج��وازيين ص��غار ث��وريين، م�ن خلل حرك�ته�ا الخاص�ة، و يمك�ن له�ذه
أ
فحركة الشبيبة المدرسية، يمكنها ا

ط��ر البروليتاري��ة، و منظم�ة المح��ترفين الث��وريين، ل يمكنه��م التبل��ور إل
أ
ن ال

أ
ن تتبنى الماركس��ية اللينيني�ة ك�فك�ر، إل ا

أ
طر ا

أ
ال

ي��ة وص��فات س��ريعة مهم��ا ك��انت
أ
م��ن خلل مس��يرة عس��يرة، لنض��ال البروليتاري��ا نفس��ها، و ه��ذه مرحل��ة ل يمك��ن القف��ز عليه��ا با

. 29ممنطقة
و إذا كان الطابع السياسي المكش�وف، لش��عارات الش�بيبة المدرس��ية، ق�د ظ��ل يميزه�ا ع��ن ب�اقي القطاع��ات الجماهيري�ة

العاجزة عن ذلك، فإن تسجيلها كحقيقة و كميزة من مميزات الصراع الطبقي ببلدنا، يلقي على ع��اتق الش��يوعيين المغارب��ة

م�ام الطبق�ة العامل�ة و طليعته��ا الثوري�ة، ف�ي النض��ال السياس�ي، و ه�ذا يعن�ي
أ
ج�ل فت��ح الطري�ق الث��وري ا

أ
عب��اء جس�يمة، م��ن ا

أ
ا

الن�����دماج المباش����ر بالنس�����بة لمجم�����وع المثقفي�����ن الث�����وريين، المتبني�����ن للماركس�����ية اللينيني����ة بالحرك�����ة العمالي����ة و طلئعه�����ا

جل تطوير ك�فاحيتها و وعيها السياسي، و المساهمة في بناء ح�زب البروليتاري��ا
أ
ن خ�زان. المناضلة، من ا

أ
خي�ر ا

أ
و يبق�ى ف�ي ال

طر البروليتارية هي الطبقة العاملة نفسها
أ
.30ال

ط��ر ثوري��ة ماركس��ية لينيني��ة، م��ن داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية، و لي��س الش��بيبة المدرس��ية ف�ي ح�د ذاته��ا، و� 29
أ
إن وضع سور صيني بين سيرورة انبث��اق ا

نوية ثورية للطبقة العامل��ة، ين�م ع�ن نزع��ة ميكانيكي��ة غي��ر جدلي��ة، ث�م إن ه�ذا يعن�ي خلط�ا مميت��ا بي��ن الن�واة الثوري��ة
أ
طر البروليتارية كا

أ
بين سيرورة تبلور ال

للبروليتاري���ا، و بي���ن منظم���ة المح���ترفين كن���واة ثوري���ة لح���زب البروليتاري���ا الماركس���ي اللينين���ي، حي���ث يتس���اوى العام���ل و المثق���ف عل���ى قاع���دة النتم���اء إل���ى
س�اس

أ
ص��بحا مع�ا ش�يوعيان، فعل�ى ه�ذا ال

أ
إلديولوجية الماركسية اللينينية الشيوعية و الممارس�ة الثوري��ة، ف��المثقف الث�وري و العام��ل الث�وري الطليع�ي ق�د ا

ط��الب ليني��ن، بتهيي��ئ الش��روط للعم��ال الث��وريين، للقي��ام بمه��امهم ع��بر تهيي��ئ ش��روط اح��ترافهم الث��وري، و ه��ذا ل يك��ون إل بفص��لهم ع��ن ظ��روف العم��ل
.المضنية
ن� 30

أ
إن سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة الثوري، مرتبطة جدليا بسيرورة بناء الوعي السياسي الطبقي الثوري لدى الطبق��ة العامل��ة، و ه��ذا ل يمكن��ه ا

م��ر ال�ذي
أ
يتحقق إل بالتوجه إلى كل طبقات الشعب، و عدم الك�تفاء بالجابة عن سؤال ما العمل؟ بالدعوة إلى الذهاب إلى الطبقة العاملة فقط، و ه�و ال

م��ام"ح��اربه ليني��ن، و اختلف��ت ح��وله منظم��ة 
أ
بري��ل " م��ارس 23"و منظم��ة " إل�ى ال

أ
، إن إش��كالية ال�وعي الطبق��ي السياس��ي، ل  يمك��ن فص��لها ع�ن1973ف�ي ا

مجموع الصراعات الطبقية في بلد ما، و تركيز وعي الطبقة العاملة على ذاتها، إنما هو النزعة القتصادوية بامتي��از، فالك�تف�اء بعلق��ة العام��ل ب��رب المعم��ل
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.الحركات الماركسية اللينينية داخل الشبيبة المدرسية كظاهرة حديثة. ج
إن وج��ود حرك��ات سياس��ية تتبن��ى الماركس��ية اللينيني��ة داخ��ل حرك��ات الش��بيبة المدرس��ية، ه��ي مي��زة تك��اد تك��ون عام��ة،

و ح���تى ف��ي بع���ض البل���دان المبريالي���ة، و ف��ي ال���وقت ال���ذي يتمي���ز في��ه وض���ع الحرك���ة
أ
س���واء ف���ي م���ا يس���مى بالع���الم الث���الث، ا

زم��ة العام�ة ال�تي تش�مل النظ�ام
أ
العمالية بانحس��ار ف�ي موقعه�ا، عل�ى مس�توى الص�راع السياس�ي ك�ق�وة طبقي��ة مس�تقلة، رغ��م ال

وضاع الطبقة العاملة بشكل حاد
أ
سمالي العالمي، و التي تنعكس على ا

أ
.الرا

ك�ثر م��ن
أ
ن هذه الحركات الماركسية اللينينية في صفوف الشبيبة المدرسية، التي برزت في الستينيات و على م�دى ا

أ
إل ا

زمة الحركة الش��يوعية العالمي��ة، و الغم��وض15
أ
سنة مضت، لم تحصد في تجربتها سوى الفشالت الذريعة، التي تزيد منها ا

ي�د. السياسي و اليديولوجي الق��ائم فيه��ا
أ
دوات ف��ي ا

أ
ح��زاب الش��يوعية لت�وجيه بروليت��اري، و تح��ولت ال�ى ا

أ
لق�د افتق�دت كاف�ة ال

قنع��ة مختلف��ة ف�ي المظه�ر، متماثل�ة ف��ي
أ
فئت طبقية ل علقة لها بالطبقة العاملة، و ذلك في غالبية بل�دان الع��الم، و تح��ث ا

و تل�ك ال�تى ل�م تتمك��ن م�ن ذل�ك،
أ
المض�مون، و س�واء عل�ى مس�توى تل�ك الق�وى، ال�تي تمكن�ت م�ن الس�تيلء عل�ى الس�لطة ا

لباني��ا(
أ
وروب��ا...الص��ين، الفيتن��ام، التح��اد الس��وفياتي، ا

أ
ممي��ة الثالث��ة ف��ي ا

أ
ح��زاب ال

أ
نه كم��ا.)ث��م ا

أ
، و يمكنن��ا الق��ول الي��وم، ب��ا

ممية الثانية و الثانية و النصف، في ظل تحولت طبقية جوهرية 1914جسدت سنة 
أ
و ما بعدها، مرحلة إفلس بالنسبة لل

ح���زاب الش���تراكية الديمقراطي���ة، بارتب���اط م���ع التح���ولت ال���تي
أ
ت عل���ى البني���ة الجتماعي���ة السياس���ية و اليديولوجي���ة لل

أ
ط���را

س��مالي الع��المي نح��و
أ
حص��لت ف��ي ص��فوف الطبق��ة العامل��ة و الحرك��ة العمالي��ة، و ف��ي علق��ة م��ع التط��ور ال��ذي عرف��ه النظ��ام الرا

المبريالي��ة، ف��إن المرحل��ة الحالي��ة تش��كل نهاي��ة ف��ترة تاريخي��ة طويل��ة م��ن حي��اة الحرك��ة الش��يوعية العالمي��ة، تبق��ى ف��ي ظله��ا

ن الماركسية اللينينية تحتاج بشكل ملح، الى قفزة نوعية تعصف بالعدي��د
أ
ساسية للماركسية سديدة و حية، إل ا

أ
المبادئ ال

م����ن الق����والب الجام����دة، و التص����ورات السياس����ية و اليديولوجي����ة، ال����تي تبل����ورت ف����ي المرحل����ة التاريخي����ة الماض����ية، و ال����تي

فاق الثورة البروليتارية
 
صبحت اليوم عائ�قا في وجه تطور ا

أ
. 31ا

و ل يمك��ن اعتب���ار الحرك��ات السياس��ية القائم��ة خ��ارج الحرك��ة العمالي��ة، و ال��تي اس��تحوذت عل��ى رص���يد الطبق��ة العامل��ة

فرزها واق�ع le révolutionnisme petit bourgeoisالفكري و النضالي، إل إحدى منوعات الثوروية البرجوازية الصغيرة
أ
ا

زم��ة، بينم��ا ه�ي بعي�دة ك��ل البع�د عل�ى
أ
زمة الحركة الشيوعية العالمية و الحرك�ة العمالي�ة، و تلق��ى لنفس��ها مرتع��ا ف�ي ظ��روف ال

أ
ا

ن تكون بديل ثوريا
أ
.ا

و تراديوني��ا، و ه��ذا م��ا ل��م يفهم��ه التص��فويون و دع��اة إع��ادة البن��اء، فكلهم��ا
أ
ل تبل��ور وعي��ا طبقي��ا سياس��يا، و إنم��ا وعي��ا اقتص��ادويا و عفوي��ا و نقابي��ا ض��يقا، ا

خ��رون دع�وا إل�ى
 
ولون دع�وا إل�ى ح��ل المنظم�ات و ال�ذهاب ف�رادى، و ال

أ
اخ��تزل الموض�وع ف�ي ال�ذهاب إل�ى الطبق�ة العامل��ة، و إن اختلف�وا ف�ي الطريق��ة، ف�ال

و ال��ذهاب إل��ى الطبق��ة العامل��ة، فله��م ح��افظوا عل��ى م��واقعهم داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية، و ل ه��م تج��ذروا داخ��ل الطبق��ة) ف��ي وع��اء مغل��ق(إع��ادة البن��اء 
نص��ار الث��ورة1985العامل��ة، فج��اءتهم الري��اح م��ن حي��ث ل تش��تهي الس��فن ف��ي خري��ف 

أ
ول��ون فيم��ا بع��د إل��ى مج��رد ديم��وقراطيين لي��براليين م��ن ا

أ
، و تح��ول ال

و تخل��ى ع��ن العم��ل
أ
و بالعم��ل الم��دني، ا

أ
خ��ر ال��ذي التح��ق بالتح��اد الش��تراكي ا

 
البورجوازي��ة الفرنس��ية بالنس��بة لبعض��هم، و إص��لحيين بالنس��بة للبع��ض ال

.النضالي
ن يكل���ف نفس���ه عن���اء إعط���اء الحيثي���ات، الله���م الك�تف���اء� 31

أ
هن���ا يلتح���ق الك���اتب بكوكب���ة دع���اة التخل���ي ع���ن اللينيني���ة و الك�تف���اء بالماركس���ية، دون ا

.بالعموميات
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ن تشكل الشبيبة المدرسية قنطرة عبور للفكر الثوري الماركسي اللينيني الى الطبقة العاملة: د
أ
و لكن هل يمكن ا

و الجماهير الشعبية؟
ن الوعي ل تمتلكه الطبقة العاملة من خلل العلق��ات الض�يقة بينه��ا و بي�ن

أ
لقد انطلقت منظمة إلى المام من تصور، ا

مستغليها المباشرين، و إنم�ا تمتلك�ه إنطلق�ا م�ن العلق�ات الجتماعي�ة الواس�عة ال�تي ترب��ط ه�ذه الطبق�ة بمختل��ف الطبق�ات

خرى
أ
.ال

إن ه��ذا الط��رح ف��ي عم��وميته رغ��م ك��ونه طرح��ا س��ديدا، ليعطين��ا إمكاني��ة الجاب��ة بوض��وح ع��ن دور المثقفي��ن ف��ي بل��ورة

لة ليص�ل ف�ي النهاي�ة إل�ى بل�ورة تص�ورات خاطئ�ة، ح�ول
أ
الوعي الطبقي لدى البروليتاري��ا، لكن�ه يعم��ل عل�ى تع��ويم ه�ذه المس�ا

إن العلق��ات بي��ن مختل��ف الطبق��ات ف�ي المجتم��ع،. علق��ة الش��بيبة المدرس��ية بالطبق��ة العامل��ة و مجم��وع الجم��اهير الش��عبية

و غي�ر مباش�رة
أ
ش��كال مباش�رة ا

أ
و المثقف�ون ه�م كم�ا ك�انوا تاريخي��ا و ليزال�ون، يش�كلون ناقل�ة. علقات معقدة و متشابكة له�ا ا

،�� véhiculeلمختل��ف الي��ديولوجيات  و بالت��الي ف��إن قي��ام العدي��د منه��م بإيص��ال الفك��ر الث��وري الماركس��ي اللينين��ي للجم��اهير 

و غي�ر وع��ي م��ن طرفه��م، و له�ذا تك�تس��ي الدعاي��ة للفك�ر الماركس�ي
أ
لة حتمية بوعي من ه�ؤلء ا

أ
الشعبية و الطبقة العاملة، مسا

اللينيني في صفوف المثقفين، و تعزيز موقع هذا الفكر على مستوى الواجهة الثقافية، بخلق حرك��ة فكري��ة داخ��ل المثقفي��ن

همية ل بد من الش��ارة إليه�ا، لك��ن موق��ع المثق��ف الث��وري الماركس��ي اللينين�ي ه�و موق�ع
أ
تسعى لهذا الهدف، كل هذا يك�تسي ا

ن تحدي����ده كمثق����ف ث����وري، ل ينب����ع إل م����ن خلل ارتب����اطه الفعل����ي بالجم����اهير الكادح����ة و حركيته����ا
أ
س����اس، ذل����ك ا

أ
خ����ر بال

 
ا

الماركس�����ية اللينيني�����ة، تج�����ارب البروليتاري�����ا و(النض�����الية، و ه�����و يلع�����ب حق�����ا دور القنط�����رة بي�����ن مجموع�����ة م�����ن المع�����ارف 

ن يك��ون برجوازي��ا ص��غيرا م��ن )ال��خ....الش��عوب
أ
و بي��ن الطبق��ة العامل��ة، م��ن خلل عملي��ة الن��دماج، و يمك��ن له��ذا المثق��ف ا

يض��ا
أ
ن يك��ون مثقف��ا ع��امل ا

أ
ص��له الطبق��ي، كم��ا يمك��ن ا

أ
تيبه ه��ؤلء المثقف��ون الثوري��ون م��ن مع��ارف. زاوي��ة ا

أ
و ل يش��كل م��ا ي��ا

خ��رى متع��ددة 
أ
تجرب��ة الطبق��ة العامل��ة الملموس��ة، الص��راع السياس��ي و الي��ديولوجي(للطبق��ة العامل��ة، إل عنص��را م��ن عناص��ر ا

و ه�ذا كل�ه ف�ي ظ��ل تم�ازج ض�من الحرك�ة النض�الية، تت�م م�ن...) بي��ن مختل��ف التوجه�ات الطبقي�ة ف�ي ص�فوف الطبق�ة العامل�ة

نوية البروليتارية، و تبلور الخط الثوري البروليتاري داخل الحركة العمالية
أ
إن مس��اهمة المثق��ف الث��وري. خلله عملية فرز ال

تى بها للطبقة العاملة،
أ
ل يستطيع هذا المثقف تجاوز التصورات التي ا

أ
توماتيكيا عنصرا بروليتاريا، بل يمكن ا

أ
ل تجعل منه ا

ن
أ
يض��ا ا

أ
و بالت��الي يبق��ى ح��تى ف��ي ص��فوف الحرك��ة العمالي��ة عنص��را طبقي��ا غريب��ا ع��ن الطموح��ات البروليتاري��ة، بينم��ا يمك��ن ل��ه ا

.يعرف سيرورة النصهار، الذي تجعل منه حقا إطارا للبروليتاريا في نضالها الثوري
 بعملي�ة الن��دماج الفعل�ي بالحرك��ة

أ
ن دور المثقفين الث��وريين ال��برجوازيين الص��غار المغارب��ة يب��دا

أ
و من هنا نخلص، إلى ا

و ف��ي ه��ذا تكم��ن مس��اهمتهم ف��ي عملي��ة بن��اء ح��زب البروليتاري��ا الث��وري المغرب��ي، الش��يء ال��ذي. العمالي��ة و الطبق��ة العامل��ة

.32حادت عنه منذ إنطلقتها الحملم، و ذلك لعتبارات ذاتية و موضوعية

مام تحوله إلى مناضل بروليتاري، كما يحتاج العامل إل�ى الفك��ر الث�وري � 32
أ
)العل�م الث�وري(إن الغريزة الطبقية لدى المثقف الثوري، تمثل حقا عائ�قا ا

و الغري��زي، إن احتي��اج العام��ل إل��ى المثق��ف الث��وري ض��رورة، تحتمه��ا قس��مة العم��ل الجتم��اعي ف��ي المجتم��ع الطبق��ي، و إن
أ
لتج��اوز مس��توى وعي��ه الحس��ي ا
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لماذا تبنت الحملم طرح المقدمة التاككتيكية؟ كك ه
ن����ه يع����وض مرحلي����ا بالنس����بة لمهم����ات

أ
إن ط����رح المقدم����ة التاك�تيكي����ة ه����و انح����راف ع����ن مب����ادئ الماركس����ية، باعتب����ار ا

خ��رى غيره�ا، و لك��ن ل
أ
الماركسيين اللينينين المغاربة، عن طليعية الطبقة العاملة بتنظير طليعية فئة اجتماعي��ة و طبقي��ة ا

طروح��ات الخاطئ�ة ال�تي اتخ�دت موقع��ا خاص�ا ف�ي تجرب�ة الحمل�م، ب��ل يج��ب ك�ذلك البح��ث ع��ن
أ
يك�فينا اليوم نقد مجموعة ال

خ��رى
أ
طروحات في ديناميتها و تفاعلته��ا م��ن جه��ة ا

أ
نتجت هذه ال

أ
و. جذورها الطبقية من جهة، و عن الشروط الطبقية التي ا

فرزته��ا الحمل��م، و لق��د تف��اعلت ه��ذه الحرك��ة م��ع ش��روط
أ
لق��د ح��ددنا ف��ي البداي��ة بع��ض المع��الم ح��ول الج��ذور الطبقي��ة ال��تي ا

.طبقية، سنحاول الشارة إليها باعتبارها خطوطا عامة جدا من الواجب التعمق فيها لحقا
، تجربة سياس�ية تجل�ى فيه��ا فش�ل محاولته��ا القليل�ة ف�ي النف�اذ إل�ى مواق�ع72-70لقد عرفت الحملم في المرحلة مابين

ن المد الذي عرفته الحركة الجماهيرية منذ مطلع 
أ
ساسية، خاصة و ا

أ
 ف�ي النحس��ار68الجماهير الثورية ال

أ
،ك�ان ك�اف ق�د ب�دا

يض���ا للتخل���ف ال���ذي ع���برت عن���ه الحمل���م، ال���تي ل���م تك���ن ملئم���ة للنش���اط خ���ارج المثقفي���ن و الش���بيبة
أ
الت���دريجي، و نظ���را ا

ثير الحملم داخل الشبيبة المدرسية يتعاظم، و يمتد م��ن ص��فوف الحرك��ة الطلبي��ة
أ
المدرسية، و هذا في الوقت الذي كان تا

طروح��ة
أ
إلى صفوف حركة التلميذ بشكل واسع، و بارتباط مع تن�امي الم�د النض�الي لحرك�ة الش�بيبة المدرس�ية، هك�ذا ب��رزت ا

:، نظرا لعدة اعتبارات منها70المقدمة التك�تيكية بحدة في سنة 
فكاره���ا ف���ي ص���فوف ه���ذه الش���بيبة، و العزل���ة�� 

أ
طروح���ة الحمل���م، و النتش���ار الس���ريع ل

أ
واق���ع تقب���ل الش���بيبة المدرس���ية ل

ساسية
أ
.القائمة على مستوى الرتباط بمواقع الجماهير ال

و لك��ون حرك��ة الش��بيبة المدرس��ية ف��ي م��دها ك��انت ترف��ع فعل ش��عارات سياس��ية مكش��وفة الط��ابع، عل��ى عك��س مواق��ع�� 

.الحركة الجماهيرية الخرى
ص��بحت الش��بيبة المدرس�ية بالنس��بة لبع��ض التجاه��ات،�� 

أ
و لق�د ك�ان برنام��ج الحمل��م الع��ام يك�تنف��ه الغم��وض، و هك�ذا ا

داة لتفجي��ر الث��ورة المغربي��ة، انطلق��ا م��ن إعتباره��ا 
أ
س الرم��ح"ا

أ
ال��ذي س��يدفع بالحرك��ة الجماهيري��ة إل��ى مس��توى النتفاض��ة" را

الروس��ية، تس��مح بالرتب��اط بالجم��اهير م��ن ط��رف الحرك��ة، ف��ي ظ��ل عملي��ة س��ريعة، نتيج��ة 1905الفاش��لة، عل��ى نم��ط ث��ورة 

.للظروف التي ستخلقها هذه النتفاضة بمساهمة الحملم
ثير انتفاضة البيضاء في �� 

أ
ن التقييم الذي كان لدى الحملم لهذه65و لقد لعب تا

أ
، دورا كبير في هذا الطرح، خاصة و ا

ن الش����بيبة المدرس����ية لعب����ت دور المفج����ر له����ا، و انطلق����ت الجم����اهير كاف����ة حوله����ا ف����ي ه����ذه
أ
النتفاض����ة، يعت����بر بالض����بط ا

ن الطبقة العاملة المغربية لم تساهم في 
أ
.إلبشكل ثانوي 65النتفاضة، الشيء الذي يفتقد للنظرة الموضوعية، إذ ا

دت إليه�ا، و ك�ان ه�ذا 72و لق�د ت��م التخل�ي ف�ي 
أ
س�س ال�تي ا

أ
ن تنس��ف ال

أ
طروح�ة النتفاض��ة الفاش�لة، و لك��ن دون ا

أ
ع�ن ا

ت ب��دورها مس�يرة النحس��ار
أ
التخلي ناتجا عن تطورات الصراع الطبقي، و بالنس��بة لحرك��ة الش�بيبة المدرس��ية نفس��ها، ال��تي ب�دا

احتياج المثقف الثوري إلى العامل ضرورة كذلك لتجاوز هذه القسمة، و خاصة تقسيم العمل بي��ن ي�دوي و فك��ري، و ذل�ك ب��النخراط ف�ي س�يرورة التبل��تر،
بدي��ة ل يمك��ن تجاوزه��ا، لك��ن ه��ذا التج��اوز، خلف��ا للمنظ��ور

أ
ح��وال، ل يش��كل واق��ع المثق��ف الث��وري، م��ن حي��ث غريزت��ه الطبقي��ة، لعن��ة ا

أ
لك��ن و ف��ي ك��ل ال

.العفوي، لصاحب المقال، ل يتم إل ب و عبر النتماء إلى المنظمة الثورية الشيوعية، التي تتبنى خطا ثوريا شيوعيا
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وض�اع ال��ذي دخ��ل في�ه النظ�ام بع��د اله��زات العنيف��ة ال��تي عرفه��ا م��ا بي��ن 
أ
_70ع��ن م�دها النض�الي، و ذل�ك م�ع بداي��ة ترتي��ب ال

يضا العتقالت الواسعة التي عرفتها الحملم في 72
أ
ثير ا

أ
.72، ثم تحث تا

ت تتبلور المفاهيم التي تطرقنا لها في هذا النص ح�ول الش�بيبة المدرس�ية، و علقته�ا ب��الحزب و الجم�اهير،
أ
و هكذا بدا

إنطلق��ا م��ن عملي��ة نق��د س��طحية، تفترض��ها التط��ورات، و ك�ت��برير إي��ديولوجي لس��تمرارية الحمل��م ف��ي ص��فوف حرك��ة الش��بيبة

طروح��ة الش��بيبة المدرس��ية، دون إعط��اء
أ
ن كافة اتجاهات الحملم قد تخلت نظريا عن ا

أ
ن نسجل ا

أ
المدرسية، و علينا اليوم ا

ي تحلي��ل ل��ذلك، ل��ه ط��ابع تقييم��ي نق��دي للتجرب��ة الس��ابقة
أ
ن ه��ذا التخل��ي يتواف��ق م��ع واق��ع التواج��د العمل��ي الوحي��د. ا

أ
كم��ا ا

. 33للحملم، في الشبيبة المدرسية و المثقفين، مما يؤكد طبيعة هذا التخلي اللفظي
IV. لة الوحدة

أ
حول مسا

إن الحمل�م تنظ�ر إل�ى الوح�دة بي��ن فص�ائلها المختلف�ة، باعتباره��ا خط�وة عل�ى طري�ق بن��اء ح�زب البروليتاري��ا المغرب�ي، و

ساس��ا الش��بيبة المدرس��ية 72لقد كانت الوحدة، و قبل 
أ
، رغبة حارة و عامة، لعبت فيه��ا ش��روط م�د الحرك�ة الجماهيري�ة، و ا

م��ام"دورا ك��بيرا، خاص��ة بالنس��بة لمنظم��ة 
أ
ن تبن��ي الماركس��ية اللينيني��ة ه��و قاس��م مش��ترك ك��افي"إل��ى ال

أ
، ال��تي ك��انت ت��رى ا

ن جميع الماركسيين اللينينين يسعون لبناء حزب البروليتاريا، و التي س��يتم التوص��ل إلي��ه بس��رعة
أ
للتوحيد، و انطلقا من ا

ن الف�ترة مابع�د 
أ
فضل، إذا ما تضافرت جهود الحرك�ة الماركس�ية اللينيني��ة ف�ي منظم�ة موح�دة، إل ا

أ
ك�ثر و عمل ا

أ
، ال�تي1972ا

شكلت بداية النحس��ار ف�ي ه�ذا الم�د للحرك�ة الش��بيبية المدرس�ية، فج��رت ف�ي ص�فوف الحمل��م خلف��ات ب��ارزة و مباش�رة ح��ول

م�ام"إل�خ، و ف�ي ه�ذه المرحل�ة تبل�ور ط�رح ل�دى منظم�ة ....عدة قضايا، كالسرية و الحتراف و الح��زب و الجبه��ة
أ
ح��ول" إل�ى ال

لة الوحدة، يرى ضرورة قيامها على قاعدة خط سياسي سديد و موحد، مع بقاء اعتبارها خطوة ضرورية على طري��ق بن��اء
أ
مسا

ول���ى 
أ
ي ال���ذي م���ازال قائم���ا لح���د الس���اعة وس���ط.الح���زب البروليت���اري، ال���ذي تمث���ل الحمل���م ن���واته ال

أ
فم���اهي منزلق���ات ه���ذا ال���را

اتجاهات الحملم ؟
أ
لة الوحدة في تجربة الحركة الشيوعية العالمية كك ا

أ
مسا

لة، و هك�ذا
أ
ض�واء عل��ى ه�ذه المس��ا

أ
سنضطر هنا إلى انتقاء بعض النمادج من تجربة الحركة الشيوعية العالمي�ة للق��اء ال

لماني��ة
أ
)ليبنخ��ت(فبالنس��بة لم��اركس و إنجل��ز، طرح��ت ه��ذه القض��ية ح��ول علق��ة مجموع��ة إيزن��اخ الش��تراكية الديمقراطي��ة ال

لة التوحي���د رغب���ة ح���ارة ل���دى الحرك���ة العمالي���ة
أ
لماني���ة، و ك���انت مس���ا

أ
وبي���ن مجموع���ة اللس���اليين داخ���ل الحرك���ة العمالي���ة ال

ج���ل إع���ادة لحزب���ه
أ
لماني���ة، و ه���دفا بالنس���بة للس���ال و مجم���وعته، م���ن ا

أ
، بع���د م���ا ع���رف إنحس���ارا  ك���بيرا نتيج���ة النزع���ة34ال

لمانية، و كان الصراع حين��ذاك ي��دور ح��ول برنام��ج
أ
السلطوية و الحلقية، التي كانت تتجلى في تعامله مع الحركة العمالية ال

معرفة المواقف بدقة، ثم وضعها في سياقها التاريخي، و ق��د س��قط الك��اتب ف��ي خل��ط بي��ن: ل يمكن القيام بتقييم خارج مجموعة من العناصر منها� 33
ة 70ف��ترة  وج عم��ل المنظم��ة م��ع الطبق��ة العامل��ة، ب��ل بداي��ة تغلغ��ل وس��ط الفلحي��ن، و م��ن 74 ة 72و الف��ترة التالي��ة له��ا، و ق��د عرف��ت مثل ف��ترة  72 

أ
ا

ن الحرك���ة التلميذي���ة، ق���د عرف���ت م���ن 
أ
، نض���الت مس���تمرة، بقي���ادة النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ، لك���ن ه���ذه النض���الت1974إل���ى  1972المع���روف ك���ذلك، ا

ولى حيث كان طابع العفوية هو الغالب 
أ
....المنظمة، كانت منظمة و مؤطرة، بخلف الفترة ال

ن يقول�  34
أ
راد ا

أ
صلي، و لعل الكاتب ا

أ
جل عودة التوهج للحزب: الجملة غير مك�تملة في النص ال

أ
.من ا
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لم�اني 
أ
، و لق��د ع�بر ك�ل م��ن م��اركس و إنجل��ز ع��ن رفض��هما له�ذه الوح�دة، ال��تي)برنام��ج غوت��ا(الح��زب الش�تراكي ال��ديمقراطي ال

ن تش��كل خط��وة متقدم��ة ف��ي
أ
ن الوح��دة بي��ن ه��اتين المجموع��تين، يج��ب ا

أ
تق��وم عل��ى برنام��ج غي��ر بروليت��اري، و كان��ا يري��ان ا

ن تت��وفر فيه��ا الش��روط اللزم��ة ل��ذلك، و ف��ي إس��تحالة ه��ذا، يمك��ن الك�تف��اء باتفاق��ات
أ
نض��ال البروليتاري��ا، و له��ذا م��ن اللزم ا

و اتفاقات حدود دنيا تجسد تراجعا على
أ
عملية، تستهدف مواجهة العدو المشترك، بدل الغوص في صنع برامج غير مفيدة ا

،35المستوى الذي وصلت إليه نضالت البروليتاريا، و الوضوح الذي امتلك�ته فيها على المستويين السياسي و اليديولوجي

ما بالنسبة للينين فلقد طرحت قضية وحدة الماركسيين اللينينيين 
أ
(ا

أ
م��رات متع��ددة،) و الشتراكيين الديمقراطيين الروسا

حيث كانت حركة الشتراكيين الديمقراطين الروس تعرف اتساعا و تقدما س�ريعا ف�ي(مع ما العمل؟  1902نذكر منها مرحلة 

ت العدي�د م��ن ش��رائحها تنح��از للنض��ال البروليت��اري��ي، ف�ي ال��وقت ال��ذي ينع��دم في��ه
أ
صفوف الطبقة العاملة الروسية، التي ب�دا

برنامج واضح للشتراكية الديمقراطية الروسية، و تعرف هذه، تش��تتا و تذب��ذبا ك�بيرا، جس��ده ب��روز ع�دد م��ن التجاه�ات ال�تي

و لقد كانت الوحدة بالنسبة للينين ضرورة لتقديم النضال البروليتاري، ض��دا عل��ى. تنظر للعفوية و القتصادوية لدى قادتها

س���يس ح���زب
أ
التجاه���ات النتهازي���ة داخ���ل الحرك���ة الش���تراكية الديمقراطي���ة العمالي���ة الروس���ية، و خط���وة متقدم���ة ملزم���ة لتا

.البروليتاريا الروسية
ممي�ة الثالث�ة، و ذل�ك حي��ن معالج�ة

أ
س�يس ال

أ
لة الوحدة من طرف لينين من جديد، بعد تا

أ
لة، مسا

أ
و لقد طرحت المسا

ولى في هذه القضية
أ
ممية في مؤتمراتها الثلث ال

أ
ممية الثانية، و لقد كان الموقف الذي اتخدته ال

أ
حزاب ال

أ
النشقاقات عن ا

ن التجاه���ات الش���يوعية المتواج���دة ف���ي ص���فوف الح���زاب الش���تراكية)حي���ث س���اهم ليني���ن ف���ي ص���ياغة المق���ررات(
أ
، يعت���بر ا

ممي�ة الثالث��ة، ف�ي جوانبه��ا السياس�ية و اليديولوجي��ة و التنظيمي��ة م��ن
أ
ن تتح��د عل��ى قاع�دة توجيه��ات ال

أ
الديمقراطية، يجب ا

حزاب الشيوعية في بلدانها على قاعدة عمل جماهيري واسع في صفوف الحركة العمالي�ة، م�ن
أ
ن تعمل على بناء ال

أ
جهة، و ا

خ��رى
أ
نوي��ة ش��يوعية داخ��ل الحرك��ة العمالي��ة م��ن جه��ة ا

أ
ل تتح��ول العناص��ر. ط��رف ا

أ
ج��ل ا

أ
ممي��ة الثالث��ة تناض��ل م��ن ا

أ
و ك��انت ال

ح��زاب إل عل��ى قاع��دة جماهيري��ة
أ
ل تؤس��س ال

أ
الش��يوعية المتواج��دة ف��ي ص��فوف الطبق��ة العامل��ة، إل��ى مجموع��ات معزول��ة، و ا

س��يس. واسعة في صفوف الحركة العمالي�ة
أ
لب�ان، و عملي�ة تا

أ
ن عملي�ة توحي�د الش�يوعيين ال

أ
لباني�ة فه�ي ت��بين ا

أ
م�ا التجرب�ة ال

أ
ا

لبان تواجدوا داخل الحرك��ة العمالي�ة من�ذ س�نة . الحزب، كانتا في نفس الوقت
أ
ن الوح��دة ل��م تت��م 1928الشيوعيون ال

أ
، إل ا

سيس الحزب1941إل في سنة 
أ
و كانت عملية التوحيد هذه حينذاك، رغبة تجس��د إح��دى ض��رورات النض��ال المباش�ر. ، مع تا

نه���ا ك���انت نتيج���ة الص���راع الطوي���ل و الح���اد بي���ن مختل���ف
أ
الملم��وس ف���ي مواجه���ة الحتلل اليط���الي الن���ازي م���ن جه���ة، كم���ا ا

خ��رى
أ
لبان من جهة ا

أ
و لق�د تم��ت عملي�ة التوحي�د ف�ي ظ�ل حرك�ة قاعدي�ة داخ�ل المجموع�ات. التجاهات داخل الشيوعيين ال

لبانية تحت التوجيه السياسي للعناصر الطليعية المنتمية لمجموعة كورسي
أ
، و ض�دا عل�ى مواق�ف القي�ادات36)انورخوجة(ال

.التقليدية لهذه المجموعات
.لكارل ماركس" نقد برنامج غوتا"انظر ك�تاب � 35
نور خوجة: كورسي� 36

أ
لبانية، و ا

أ
حد مؤسسي حزب: مدينة ا

أ
لباني، و للمزيد من المعلومات انظر ك�تاب " العمل"ا

أ
لباني"ال

أ
".تاريخ حزب العمل ال
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فماهي خلصاتنا من هذه التجربة ؟  كك ب
و مب��دءا مج��ردا، و إنم��ا ك��انت تط��رح ف��ي ش��روط تواج��د اتجاه��ات

أ
ل��م تك��ن الوح��دة بالنس��بة للش��يوعيين رغب��ة ذاتي��ة، ا

.ماركسية ثورية داخل الحركة العمالية، يشكل تواجدها خطوة متقدمة في نضال البروليتاريا
و لقد توافرت في كل التجارب التي استعرضناها ش�روط ذاتي�ة و موض�وعية داخ�ل الحرك�ة العمالي�ة، جعل�ت م�ن عملي�ة

و نظري��ا(التوحي��د ض��رورة ملموس��ة 
أ
نوي���ة البروليتاري���ة الثوري��ة، المتواج��دة ف��ي ص��فوف) و ليس��ت مب��دءا مج��ردا ا

أ
بالنس��بة لل

نوي��ة ال��تي ل��م تك��ن تتجس��د بالض��رورة ف��ي القي��ادة السياس��ية. مختل��ف التجاه��ات الماركس��ية داخ��ل الحرك��ة العمالي��ة
أ
ه��ذه ال

.التقليدية لهذه التجاهات
س���يس ح���زب البروليتاري���ا، و لي���س خط���وة عل���ى

أ
و إذا ك���انت الوح���دة م���ن خلل التج���ارب ال���تي إستعرض���ناها ملزم���ة لتا

ن وح��دة بي��ن الماركس��يين اللينينيي��ن داخ��ل الحرك��ة
أ
طري��ق بن��اءه، فإنن��ا ل��ن نغ��امر هن��ا باس��تخلص ق��انون ع��ام، لكنن��ا ن��رى ا

و إجه��اض ف��ي
أ
ن تعم��ل عل��ى تق��دم المس��يرة الثوري��ة للبروليتاري��ا بش��كل ملم��وس، و ل ت��ؤدي إل��ى تخلفه��ا ا

أ
العمالي��ة، يج��ب ا

.مسيرة تطور الوعي السياسي و اليديولوجي للطبقة العاملة
فماهو موقع الحملم من وحدة الحركة الماركسية اللينينية طبقا لتجربة الحركة الشيوعية العالمية ؟ كك ج

ول
أ
لة الوحدة، هو التواج�د ف�ي ص�فوف الحرك�ة العمالي�ة كاتجاه�ات عمالي�ة:ا

أ
ينا في مسا

أ
ساسية كما را

أ
حد الشروط ال

أ
إن ا

ن يق�ود ال�ى
أ
ماركسية ثورية، و هذا الشرط مفقود في واقع الحملم تاريخا و حاضرا، لهذا ف�إن توحي�د ه�ذه الحرك�ة، ل يمك��ن ا

س�يس منظم�ة تض��م
أ
ي تل��ك ال�تي تق�ود إل�ى تا

أ
خ�رى، ا

أ
إنجاز خطوة البناء لحزب البروليتاريا، و إنما هو يدخل ض�من س��يرورة ا

فكارا ماركسية لينينية
أ
.مجموعة من الثوريين البرجوازين الصغار يتبنون ا

و لك���ن الحمل���م ل���م تق���ف عن���د ح���دود كونه���ا تجمع���ا للث���وريين ال���برجوازيين الص���غار المتبني���ن للفك���ر الماركس���ي: ثاني���ا

س��اليب عم��ل، و ك�ذلك ممارس��ة سياس��ية ف��ي
أ
اللينيني، بل كان لكل اتجاه من اتجاهاتها منذ البداية برنامج عام و تنظي��م و ا

ن ه��ذه الوح��دة ل��ن"إل على قاعدة خط سياسي موحد و سديد"الواقع الطبقي القائم، و لم تكن الوحدة لتتم 
أ
، و هذا يعني ا

طير و توظيف الطبقة العاملة في مسيرة ثورية برجوازية صغيرة
أ
. 37تكون إل عملية تا

لماذا لم تتم عملية التوحيد ؟ كك د
س���باب ه���ذه1972لق���د عرف���ت الحمل���م من���ذ 

أ
، عل���ى الخص���وص، مس���يرة تش���تت م���ا ف���تئت تتعم���ق باس���تمرار، فم���اهي ا

الظاهرة؟
و
أ
و النتهازية اليسارية ا

أ
و القمع ا

أ
لة التنظيمية ا

أ
إن التجاهات الماركسية اللينينية المغربية المختلفة، توعزها إلى المسا

و العدمية الوطنية
أ
ساس��ية ال��تي ح��الت...اليمينية ا

أ
سباب ال

أ
إلخ، من التبريرات التي ل تشكل في نظرنا إل عملية تغميض لل

طروحات حل فصائل الحملم، و الذهاب فرادى إلى الطبقة العامل��ة، و ه��و ط��رح، بالض��افة إل�ى ك��ونه عف�وي و تص�فوي،� 37
أ
إن هذا الطرح يتسق مع ا

ن��ه
أ
فه�و ل ي�درك جدلي��ة الخ��ط السياس�ي و الديول�وجي و التنظيم��ي، بحي��ث ل ي��رى إل عنص��را م��ن عناص��ر تحدي��د لطبيع��ة تنظي�م سياس��ي ماركس��ي لينين��ي، ل

ن حزب�ا مث��ل الح��زب العم�ال البريط��اني، تتش��كل قاع�دته م�ن العم�ال، و م��ع ذل�ك فه�و ح��زب
أ
يك�تفي فقط، بالعتماد على القاعدة الطبقية للتنظي��م، علم�ا ا

عض�ائها إل�ى الطبق��ة العامل��ة، و ه�ذا قم�ة
أ
بورجوازي، بن�اءا عل�ى ه��ذا، فالك�اتب ل ي�رى الفص��ائل الماركس��ية اللينيني��ة، إل مجموع�ات يج�ب حله�ا، و إرس�ال ا

....العفوية و التبسيطية و التجريبية 
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ه��ذه الوح��دة ال��تي ل��ن تت��م، و ل��م تت��م ف��ي ظ��ل البن��ى السياس��ية و اليديولوجي��ة و التنظيمي��ة الطبقي��ة،: دون توحي��د الحمل��م

و الش��بيبة المدرس��ية، ل يمك��ن. التي بلورتها الحملم
أ
إن وجود حركة سياسية ترتكز قاعدتها الجتماعية على فئت المثقفي��ن ا

ن يكون إل انتقاليا
أ
ن الش��روط الخاص�ة بالص�راع الطبق�ي ف�ي بلدن��ا ق�د ب��ررت ه�ذا ال�بروز، بس�بب تخل��ف عملي�ة الف�رز. ا

أ
ذل�ك ا

ه�دافها
أ
ظرفيا بي��ن الطبق�ات الش��عبية عل�ى مس�توى السياس�ي و الي�ديولوجي، و تخل��ف ه�ذه الطبق�ات ع��ن ص�ياغة برامجه��ا و ا

و ك�فئت طبقي��ة 
أ
ساس��ا(الخاص��ة و المتمي��زة ف��ي النض��ال السياس��ي كطبق��ات ا

أ
،38)و ه��ذا ح��ال البرجوازي��ة الص��غيرة المغربي��ة ا

جع���ل م��ن الش��بيبة المدرس���ية ظرفي��ا، ق��وة سياس��ية له��ا اس��تقلليتها النس��بية، ال��تي ع���برت عنه��ا الحمل��م، كم��ا ع��برت عنه���ا

.1965النضالت السياسية المختلفة لهذه الشبيبة منذ 
ثيراته��ا

أ
إن العش��ر الس��نوات ال��تي مض��ت، جس��دت مرحل��ة مخ��اض بالنس��بة لمجم��وع الطبق��ات الجتماعي��ة، انعكس��ت تا

ثير
أ
على الشبيبة المدرسية و على الحملم، و عرفت الصراعات السياسية و اليديولوجية تطورا ف��ي ص��فوف الحمل��م، تح��ت ت��ا

ثير الحرك��ة النض��الية للجم��اهير و التط��ورات ال��تي عرفته��ا الحرك��ة الجماهيري��ة
أ
التط��ورات الطبقي��ة الحاص��لة ف��ي المجتم��ع، و ت��ا

.خاصة على مستوى البرجوازية الصغيرة و الطبقة العاملة المغربية
و م�ن بي��ن نتائ��ج عملي�ة الف�رز المس�تمرة، الف��رز المتواص�ل بي��ن الختي��ارات الص�لحية و الراديكالي�ة داخ�ل الحمل�م، و

س�اس
أ
ص��بحت عملي�ة الف��رز ه�ذه تق�وم عل�ى ا

أ
خ��رى خ�ارج الش�بيبة المدرس��ية، ا

أ
مع تع��اظم ال�دور السياس�ي للمواق�ع الطبقي�ة ال

استقطاب سياسي طبقي بين قوى البرجوازية الصغيرة ذات القواعد الجتماعية الواسعة و الثابتة ، و بين اتجاهات الحمل�م

وساط الشبيبة المدرسية، هذا التقاطب الذي لزال جنينيا و الذي تتجلى معالمه في ثلت اتجاهات عامة 
أ
:المختلفة في ا

، و الذي ليشكل إل39الجريدة" مارس 23"و الذي يمثله داخل الحملم اتجاه : الصلحي البرجوازي الصغير القطب ·

ح�زاب الص�لحية التقليدي�ة تح��ت غط�اء
أ
، م�ع حف�اظه عل�ى اللف�ظ"الواقعي��ة الثوري�ة"رافدا من روافد السياسة التي تنهجه��ا ال

.الماركسي اللينيني ، و بحثه عن توطيد روابطه بالفئت المثقفة من البرجوازية الصغيرة
ساس���ا م���ع تن���امي النض���ال: الراديك���الي ال���برجوازي الص���غير القط���ب ·

أ
ن غموض���ا ك���بيرا، فه���و ي���برز ا

 
ال���ذي يع���رف لح���د ال

و النقابات
أ
حزاب التقليدية ا

أ
.الجماهيري حيث يتجسد في بعض توجهات الحملم و التجاهات الجذرية في صفوف ال

ي مطابق��ة م��ع التج��اه الفوض��وي الت��اريخي المع��روف: (الراديك��الي الفوض��وي القط��ب ·
أ
و): إن الفوض��وية هن��ا ل تعن��ي ا

مام عل�ى مس��توى الحمل�م، و يج�د قاع�دته التقليدي�ة ف�ي توجه��ات الحرك�ة الطلبي�ة و
أ
الذي يتجلى فيما تبقى من منظمة إلى ال

ن، و يعيش وضعية التشتت و العزلة الخانقة عن الجماهير
 
.الشبيبة، دون غيرها لحد ال

دى غياب قاعدة ثابتة اجتماعية خارج الشبيبة المدرسية إل�ى عزل�ة العناص�ر الثوري�ة المنبثق�ة عنه�ا، و لع��ب دورا
أ
و لقد ا

ن ه�ذه الحرك�ة ق�د ح�ددت لنفس��ها مش��اريع
أ
في مس�يرة التخ��الف و التش�تت ال�تي عرفته�ا الحرك�ة الماركس�ية اللينيني�ة، خاص�ة ا

صبح مستحيل في غياب الرتباط بهذه الجماهير
أ
وسع الجماهير، الشيء الذي ا

أ
ن تنجز إل بمساهمة ا

أ
.ثورية ليمكن ا

ليس هذا صحيحا، لقد كان للبرجوازية الصغيرة و المتوسطة المغربية، من يمثلها سياسيا، و نعني بهما حزب الستقلل و حزب التحاد ال��وطني� 38
ولى، بسبب الخط التحريفي للحزب الشيوعي المغربي 

أ
ما الطبقة العاملة المغربية، فقد فشلت تجربة بناء حزبها ال

أ
نذاك، ا

 
.للقوات الشعبية ا

.1975-1974الذي استولى على قيادتها بعد اعتقلت " مارس 23"المقصود هنا هو التجاه اليميني داخل منظمة � 39
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و بقدر ما عرفت الشبيبة المدرس��ية إنحس��ارا ف�ي م�دها النض�الي، و بق��در م�ا تعمق��ت تعقي��دات الص��راع الطبق��ي، تعمق��ت

سبابه العميقة في هذه العناص�ر، و ف�ي طبيع��ة القاع�دة
أ
يضا مسيرة التشتت و العزلة، إن النهج الحلقي داخل الحملم يجد ا

أ
ا

يضا في الرصيد السياسي و اليديولوجي للحرك�ة الثوري��ة المغربي��ة من�ذ
أ
فرزت هذه الحركة، كما يجد جدوره ا

أ
الجتماعية التي ا

ساس��ية من��ذ الحرك��ة الطلبي��ة، تتك��ون م��ن عناص��ر يمك��ن اعتباره��ا
أ
م��ا قب��ل الس��تقلل الش��كلي، و ال��تي ك��انت م��ن ميزاته��ا ال

ك�ثر بالجم���اهير الش���عبية
أ
ك�ثر ف��ا

أ
م��ا التلمي��ذ فيمك��ن. برجوازي���ة ص��غيرة ، ف��إن خصوص��يات ه��ذه الحرك��ة ت��ؤدي إل��ى ربطه��ا ا

أ
ا

ش���باه بروليتاري���ا 
أ
ساس���ا، و لطبيع���ة ،semi-prolétariatإعتب���ارهم ا

أ
وس���اط فلحي���ة و عمالي���ة ا

أ
نظ���را ل���واقعهم و إنتم���ائهم ل

.التعليم في بلدنا التي تدفعهم للتحاق بصفوف الطبقة العاملة نظرا للتصفية المنهجية
ساس��ية رواب��ط عض��وية تفت��ح

أ
إن الرواب��ط ال��تي تجم��ع م��ا بي��ن الش��بيبة المدرس��ية و خاص��ة التلمي��ذ ، و بي��ن الطبق��ات ال

ن طموحات حركة هذه الشبيبة يمك��ن
أ
فاق إنتشار الفكر الماركسي داخل هذه الطبقات عبر قنطرة الشبيبة المدرسية،كما ا

 
ا

.إعتبارها تعبيرا عن مطامح الجماهير الشعبية ، و لهذا فالشبيبة المدرسية تشكل المثقف العضوي لهذه الجماهير
ن��ه ينطل��ق م��ن منظم�ة�� 

أ
م��ام و الحمل��م ، ذل�ك ا

أ
و هكذا تتجلى لدينا معالم الحزب المزمع بن�اءه م��ن ط��رف منظم��ة إل�ى ال

. للمحترفين الثوريين تفرزها الشبيبة المدرسية المثقف العضوي ، ليتسع داخل الطبقات الثورية 
و س��نحاول مناقش�ة ه�ذا الط�رح م�ن بع�ض ج�وانبه النظري�ة ، و ك�ذلك م�ن بع��ض ج��وانب الص�راع الطبق�ي ف�ي بلدن�ا و�� 

: خصوصياته و هكذا
أ
.حول المثقف العضوي كك ا

ساس��ا ل��دى
أ
نه��ا تبل��ورت ا

أ
طروح��ة داخ��ل الحرك��ة الش��يوعية االعالمي��ة، نج��د ا

أ
ف��ي محاول��ة البح��ث ع��ن إمت��دادات ه��ذه ال

يض���ا
أ
نه���ا تج��د ج���دورا له��ا عن��د ليني���ن ا

أ
ن ك��ل طبق��ة إجتماعي��ة تف���رز مثقفيه���ا الخاص���ين به��ا،: غرامش���ي، إل ا

أ
إن ليني���ن ي���رى ب���ا

فالبرجوازية تفرز ثقافتها و المثقفين الذين يدافعون عنها و يبلورونها يعتبرون مثقفين برجوازيين، و الطبق��ة العامل��ة ب��دورها

و ش���روطهم الخاص���ة إمكاني���ة التع���بير ع���ن ثقاف���ة
أ
ساس���ا عم���ال، إك�تس���بوا م���ن خلل مجه���وداتهم ا

أ
تبل���ور مثقفيه���ا ال���ذين ه���م ا

.عمالية
بن�اء للبرجوازي��ة، ب�ل ه�م ف�ي ش��روط هيمن�ة

أ
ن المثقفين البرجوازيين، ليسوا دائم�ا م�ن زاوي��ة إنتم��اءهم الطبق�ي ا

أ
و كما ا

و الطبق��ة العامل��ة يتبن��ون و ي��دافعون ع��ن ثقاف��ة و
أ
بن��اء للبرجوازي��ة الص��غرى ا

أ
ن يكون��وا ا

أ
البرجوازي��ة عل��ى المجتم��ع، يمك��ن ا

و برجوازية جزءا من مثقفي الطبقة
أ
ن تصبح عناصر مثقفة برجوازية صغيرة ا

أ
يضا ا

أ
إيدولوجية البرجوازية، فإنه من الممكن ا

ن ه��ذا ليت��م إل ف��ي إط��ار تط��ور الص��راع الطبق��ي، و ب��روز الطبق��ة العامل��ة ك�ق��وة طبقي��ة مس��تقلة تس��تقطب حوله��ا
أ
العامل��ة، إل ا

ن يتقدم تبلور الوجود السياسي المستقل للطبقة العاملة ف��ي خض��م
أ
خرى، و بالتالي يتم هذا بعد ا

أ
فئت طبقية و إجتماعية ا

.الصراع الطبقي
ك�ثر عمق��ا ال��تي ترتك��ز عليه��ا التقس��يمات السياس��ية ف��ي ه��ذا

أ
و إذا ك��ان تقس��يم المجتم��ع إل��ى طبق��ات يبق��ى ه��و القاع��دة ال

ن هذه القاعدة الراسخة ل تبرز في نهاية المطاف، إل م�ع مس�يرة التط�ور الت��اريخي، و بم�وازاة م�ع تط�ور ال�وعي
أ
المجتمع، إل ا
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ك�ثر و
أ
ل��دى ه��ذه الطبق��ات، و ه��ذا يت��م م��ن خلل الص��راع السياس��ي، و المثقف��ون ف��ي المجتم��ع يع��برون و يعكس��ون ب��وعي ا

ك�ثر ع��ن تط��ور المص��الح الطبقي��ة و تط��ور التقس��يمات و التجمع��ات السياس��ية في��ه، و تش��كل الش��بيبة
أ
مان��ة ا

أ
ك�ثر و ا

أ
تص��ميم ا

.المدرسية الجزء من المثقفين الذي يتفاعل بحيوية مع هذا التطور
لة المثقفي��ن و علقته��م بالطبق��ات الجتماعي��ة، و ه��ي وجه��ة نظ��ر

أ
ه��ذه ه��ي ب��تركيز ع��ام وجه��ة النظ��ر اللينيني��ة م��ن مس��ا

م�ا وج�ود مثقفي��ن
أ
لة طبيعي��ة، ا

أ
ن وجود مثقفين يع��برون ع��ن مص�الح الطبق�ة العامل�ة ف�ي ص�فوف الطبق�ة العامل�ة مس�ا

أ
تحدد ا

يعبرون عن مصالح هذه الطبقة خارجها، فهذا رهين بتطور الصراع الطبق�ي و تط��ور الص�راع السياس�ي ض�منه، و ال�ذي ي��ؤدي

ما بالنس��بة لغرامش��ي، و لق��د.الى فرز الطبقة العاملة ك�قوة سياسية متميزة عن باقي القوى السياسية الطبقية المتواجدة فيه
أ
ا

لة الثقافية بشكل خاص، و هو يرى
أ
كان من بين القلئل في صفوف المفكرين الشيوعيين الذين إنهمكوا على دراسة المسا

و فئ��ة طبقي��ة تنم��و عل��ى الترب��ة الخاص��ة 
أ
ي��ة طبق��ة إجتماعي��ة ا

أ
ن ا

أ
لنج��از وظيف��ة جوهري��ة ف��ي ع��الم- le terrain originelةا

و شرائح من المثقفين الذين يعطون له��ذه الطبق��ة، النتاج القتصادي
أ
و تخلق في نفس الوقت عضويا من صفوفها شريحة ا

يض���ا ف���ي المج���ال
أ
و الفئ���ة إنس���جامها و تماس���كها و وعيه���ا بوظيفته���ا الخاص���ة، لي���س فق���ط ف���ي المج���ال القتص���ادي، و إنم���ا ا

أ
ا

المثقفي��ن"، و هو يفصل بي��ن )إن غرامشي يعطي مضمونا خاصا و واسعا لمفهومي المثقف و الثقافة(السياسي و الجتماعي 

همي��ة" التقلي��ديين
أ
ك�ثر ا

أ
ن م��ن الخصوص��يات ال

أ
و بي��ن المثقفي��ن العض��ويين، و يميزه��م ع��ن بعض��هم البع��ض، ب��ل يض��يف ا

ج��ل الس��تيعاب و الحت��واء الي��ديولوجي للمثقفي��ن
أ
ي��ة طبق��ة تس��عى للوص��ول إل��ى الس��لطة، الص��راع ال��تي تخوض��ه م��ن ا

أ
ل��ذى ا

وس��ع، ف��ي نف��س ال��وقت،
أ
ن تف��رز بش��كل ا

أ
ك�ثر، إذا م��ا ك��ان ف��ي ق��درة ه��ذه الطبق��ة ا

أ
التقلي��ديين، و يت��م ه��ذا بس��رعة و فعالي��ة ا

.مثقفيها العضويين
ن�ه طرحه��ا ف�ي بع��ض جوانبه��ا الملموس�ة، و هك�ذا فم�ن

أ
لة بوض�وح، إل ا

أ
ما ماوتسي تون�غ، ف�إنه ل�م يتع��رض له�ذه المس�ا

أ
ا

:بين التصورات التي تبلورت لديه مايلي
ن يس��تعمل و ه��و يس��تعمل فعل م��ن ط��رف

أ
إن المثقفي��ن ليش��كلون طبق��ة إجتماعي��ة، و لك��ن إنت��اجهم الفك��ري يمك��ن ا

ج��ل تحدي��د
أ
ي عم��ل فك��ري ل يمك��ن فص��له ع��ن السياس��ة، و م��ن ا

أ
و تل��ك ال��تي تطم��ح للس��يادة، و له��ذا ف��إن ا

أ
طبق��ة س��ائدة، ا

خي�ر يرغ��ب ف�ي الرتب��اط و
أ
و رجعية مثقف ما، يوجد مقياس حاسم ، يكمن في معرفة ما إذا كان ه�ذا ال

أ
و عدم ثورية ا

أ
ثورية ا

ن يرتم��وا قلب��ا و قالب��ا ف��ي النض��ال الث��وري للجم��اهير و
أ
ن المثقفي��ن قب��ل ا

أ
يرتب��ط فعلي��ا بالجم��اهير العمالي��ة و الفلحي��ة، إل ا

خط��اء، ل��ذا، ف��إنه مهم��ا ك��ان المثقف��ون الثوري��ون
أ
حيان��ا يس��قطون ف��ي عدي��د م��ن ال

أ
يق��ررون خ��دماتها و النص��هار فيه��ا، ف��إنهم ا

.يلعبون دورا طليعيا و يقومون بدور القنطرة، فإنهم ليسوا جميعا ثوريين حتى النهاية
لة المثقفين بشكل ملح، منذ سنة 

أ
همية مسا

أ
ت تتجلى لماوتسي تونغ ا

أ
ن الس��لطة ف��ي ي��د1957و لقد بدا

أ
، حين ط��رح ب��ا

ن تظل قائمة، بدون مثقفين
أ
ية طبقة كانت، ل يمكنها ا

أ
ن تك��ون مثقفيه��ا الخاص��ين به��ا. ا

أ
و لهذا فعلى البروليتاريا الص��ينية ا

ses propres intellectن ماوتس��ي تون��غ جع��ل
أ
ول طرح يم�س بص�لة للمثق��ف العض��وي، و يمكنن��ا اعتب��ار ا

أ
، و كان هذا هو ا

.من بين مهمات الحزب العمل على فرز مثقفين عمال من صفوف الطبقة العاملة
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فماهي خلصاتنا على ضوء كل ما سبق حول المثقف العضوي ؟
ساس���ا المع���بر ع���ن

أ
إن المثق���ف العض���وي ل يش���كل ن���اقل ليديولوجي���ة طبق���ة غي���ر الطبق���ة ال���تي ينتم���ي إليه���ا، و لكن���ه ا

ش���كال جنيني���ة، و الش���بيبة المدرس���ية ليس���ت س���وى فئ���ة م���ن المتعلمي���ن تتض���ارب
أ
إيديولوجي���ة طبقت���ة الخاص���ة، و ل���و ف���ي ا

خ��ذ ف�ي مراح�ل و
أ
ن يا

أ
وسطها مختلف اليديولوجيات، و يظل الطابع الع�ام لختياراته��ا ه�و الط��ابع ال�ديمقراطي ال�ذي يمك�ن ا

نه يظل دوما ديمقراطيا برجوازيا صغيرا حتى في تعبيراته الجدرية
أ
.ظروف معينة مضمونا جدريا، إل ا

لة غي���ر س���ديدة،
أ
ول���ى مثقف���ا عض���ويا للثاني���ة، مس���ا

أ
إن تحدي���د علق���ة الش���بيبة المدرس���ية بالجم���اهير الش���عبية بإعتب���ار ال

ن هذا المفهوم إتخد مضمونا دقيقا و واضحا وسط الحركة الشيوعية العالمية، بل إنه في واقع بلدنا الخاص عبرت
أ
بإعتبار ا

ي��ة فئ��ة طبقي��ة
أ
ق��رب منه��ا إل��ى البرجوازي��ة الص��غيرة الراديكالي��ة، م��ن قربه��ا ل

أ
ن ع��ن طموح��ات ه��ي ا

 
الش��بيبة المدرس��ية لح��د ال

خرى في المجتمع
أ
.ا

المقدمة التاككتيكية كك ب
ن���ه إذا ك����انت الماركس����ية ق���د ب����رزت داخ����ل الحرك���ة العمالي����ة الغربي����ة ف���ي

أ
إن تجرب����ة الحرك����ة الش���يوعية العالمي����ة ت����برز ا

ربعيني��ات الق��رن 
أ
ن التجرب��ة19ا

أ
، ف��إنه ل��م يتجل��ى خلل ه��ذه المرحل��ة نض��ال سياس��ي متمي��ز داخ��ل الش��بيبة المدرس��ية، إل ا

ن الشبيبة المدرسية لعب��ت دورا ف�ي رف��ع الش��عارات السياس�ية خلل نض�التها، ف�ي وق�ت ك�انت في�ه الحرك�ة
أ
الروسية، تؤكد ا

ن ال��وقت ال��ذي ك��انت في��ه 1900و يس��جل ليني��ن ذل��ك بق��وله ف��ي . العمالي��ة ف��ي روس��يا ع��اجزة في��ه ع��ن ذل��ك
أ
م��ا مض��مونه ا

صبحت الحركة العمالي��ة و الش��تراكية الديمقراطي��ة
أ
 يولي، و لقد ا

أ
الشبيبة المدرسية تخوض لوحدها النضال السياسي قد بدا

ن ال��وقت ال��ذي ك��انت في��ه. داخله��ا، ق��ادرة عل��ى خ��وض النض��ال السياس��ي ض��د القيص��رية
أ
خ��ر ب��ا

 
و يق��ول ليني��ن ف��ي مج��ال ا

حلق��ات الش��تراكية الديمقراطي��ة الروس��ية تض��م العدي��د م��ن الطلب و قل��ة م��ن العم��ال ق��د مض��ى، و إن حلقاتن��ا الي��وم تض��م

ن ليني�ن ل�م يك��ن يس��جل دور الش�بيبة المدرس�ية
أ
نحاء روسيا، و م�ن هن�ا نخل��ص إل�ى ا

أ
ت من العمال في كل ا

 
العشرات و الما

ولي���ة للش���يوعيين، ه���ي تجاوزه���ا بالن���دماج المباش���ر
أ
ول���ى و ال

أ
ف���ي النض���ال السياس���ي، إل كظ���اهرة س���لبية، تعت���بر المهم���ة ال

مام، لكي ترقى إلى مستوى تحمل مسؤولياتها التاريخية
أ
.بالطبقة العاملة، و حرك�تها، و دفع نضالتها خطوات إلى ال

ح��داث 
أ
ح�داث الب��ارزة فيه��ا ا

أ
ما التجربة الصينية، فمن بين ال

أ
م�ايو، ال�تي لعب��ت فيه��ا الش��بيبة المدرس��ية دورا ك�بيرا، 4ا

دت إلى تجاوز دور المثقفين عموم�ا، بم�ا فيه��م الش�بيبة المدرس�ية، بس�رعة
أ
ن خصوصيات النضال السياسي في الصين ا

أ
إل ا

.40 1919كبيرة، و لم يكن للشبيبة دور متميز ك�فئة إل في المرحلة ماقبل 
لباني��ة، كم��ا

أ
لب��اني يؤك��د عل��ى دور الش��بيبة المدرس��ية ف��ي النض��ال السياس��ي خلل التجرب��ة ال

أ
إن تاري��خ ح��زب العم��ل ال

ن��ه. يبرز بشكل عام موقع شرائح البرجوازية الصغيرة الهائل داخل حزب العمل
أ
و من خلل إس��تقرائنا له��ذه التجرب��ة، نج��د ا

ن الطبق��ة العامل��ة حين��ذاك،
أ
سيس للحزب لعبت الشبيبة المدرسية دورا نضاليا هاما، خاصة و ا

أ
في خلل مرحلة ماقبل التا

ن الش���بيبة ل���م يك���ن له���ا دور متمي���ز بالنس���بة للص���ين إل ف���ي م���ا قب���ل � 40
أ
، ق���ول ل يس���تند عل���ى حق���ائق تاريخي���ة، و ل مزي���د1919إن ادع���اء الك���اتب ب���ا

.للتفصيل
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لف، و كان النمط الحرفي للنتاج واسع جدا
 
.لم تكن تتجاوز عدديا بضعة ا

بالنس��بة للحرك�ة الش��يوعية العالمي�ة،) و ل�و ف��ي عموميته��ا(و هكذا فإننا نخلص، من خلل إستعراضنا لبعض التجارب 

لة قائم��ة تاريخي��ا ف�ي
أ
ن دخ�ول الش��بيبة المدرس�ية معمع��ان النض��ال السياس�ي ليس��ت ظ��اهرة جدي��دة، و إنم�ا ك��انت مس�ا

أ
إل��ى ا

و
أ
ن تع��بر ف�ي ظ�روف مح�ددة، ا

أ
ن�ه ف�ي إمك�ان الش��بيبة المدرس�ة ا

أ
يضا، إل�ى ا

أ
تجارب عدة، منذ بداية القرن الحالي، و نخلص ا

خرى دون مس��توى التع�بير عنه�ا، ف�ي
أ
في ظل مرحلة بكاملها، عن مطالب سياسية مكشوفة تكون القطاعات الجماهيرية ال

ن الشيوعيين تاريخيا لم يعملوا على تنظير هذا الواقع و تشريع إستمراريته، بل إعتبروه دوم��ا
أ
و المرحلة، إل ا

أ
ذلك الظرف ا

ولوية تجاوزه، بإعطاء الطبقة العاملة دورها الطليعي
أ
ك�ثر ا

أ
.عنصرا سلبيا، من مهامهم ال

ح�د المواق�ع النض�الية ف�ي مواجه�ة الس�تعمار، و ذل�ك
أ
ب�رز دور الش�بيبة المدرس�ية كا

أ
إن واق�ع الص�راع الطبق�ي ببلدن��ا، ا

خ�رى، و ملقي�ة بهيمنته��ا ح�تى
أ
تحت قيادة سياسية طبقية برجوازي��ة الطبيع�ة، مترس��خة ف�ي ع��دد م�ن المواق�ع الجماهيري��ة ال

ول��ى للبرجوازي�ة المغربي��ة م�ع الس�تعمار، إنطلق�ت ف�ي. داخل الحرك�ة العمالي�ة المغربي�ة
أ
ن المناوش�ات ال

أ
و ل��ن نغف��ل هن�ا، ا

، و من تشكيل جمعيات الش��بيبة بالرب��اط و ف��اس تض��م ش��باب مثقفي��ن، و ه�ذا لي��س فري��دا"القرويين"بداية الثلثينات من 

ن البرجوازي��ة ف�ي كاف�ة المجتمع�ات تعتم�د ف�ي نش��اطها السياس�ي عل�ى الفئت المثقف�ة بش��كل
أ
من نوعه عل�ى الطلق، ذل�ك ا

.كبير
ن مرحل��ة الس�تقلل الش�كلي، س�جلت منعطف�ا جدي�دا و بداي��ة مس�يرة جدي��دة بالنس�بة للش�بيبة المدرس��ية، خاص��ة

أ
إل ا

وط����م، و لق����د إرتبط����ت الش����بيبة المدرس����ية خلل الس����تينات بالتج����اه الرديك����الي
أ
زرو ف����ي مطل����ع الس����تينيات ل

أ
من����ذ م����ؤتمر ا

.عن رفضها للنظام القائم بوضوح 65، و عبرت في )التحاد الوطني للقوات الشعبية(البرجوازي الصغير داخل إ و ق ش 
، ب��رز ف��ي ص��فوف الش��بيبة المدرس��ية إتج��اه سياس��ي جدي��د، تجس��د ف��ي الحمل��م، و عل��ى قاع��دة توجه��ات69و ف��ي س��نة 

سياسية ثابتة، لم تعد له��ا تجلي��ات ظرفي�ة، و إنم�ا تح��ولت إل�ى مس��توى تص��ور سياس�ي ع��ام، ع��برت عن�ه ك�ل الص��راعات ال��تي

وط���م و مق���ررات م���ؤتمره  14دارت ف���ي الم���ؤتمر 
أ
إن ه���ذه التوجه���ات السياس���ية. ، و النش���اط ف���ي ص���فوف حرك���ة التلمي���ذ15ل

للش��بيبة المدرس�ية جعل��ت م��ن حرك�ته�ا من��ذ الس�تقلل الش�كلي إل��ى يومن�ا ه�ذا، و ال�تي ك��انت م��ن ميزاته��ا الساس��ية الحلقي�ة

.المدقعة
ولي كعناصر حالت في وجه عملية التوحي�د داخ��ل الحمل��م، و ال��تي ت��دفعنا إل�ى

أ
سباب التي تبدو لنا بشكل ا

أ
هذه هي ال

قطاب التي تعرف سيرورة التشكل حاليا
أ
.اعتبار إستحالة تحقيق هذه الوحدة خارج ال

خاٍتمة
طروح��ات ال��تي عالجناه��ا هن��ا، لزال ناقص��ا، و ل��م نتط��رق هن��ا لع��دة قض��ايا مرتبط��ة ب��ه، ن��ذكر منه��ا عل��ى��  1

أ
إن النق��د لل

لة الس�رية و الح�تراف ك�تص�ور و ك�تجرب�ة عملي�ة عن��د
أ
س�بيل المث�ال، خط�ط الحمل�م ف�ي العم�ل داخ�ل الطبق�ة العامل�ة، مس�ا

لة الجبه��ة و علقته��ا ب�الحزب،
أ
مام، موقعها بالنسبة لمفصلة الحزب، مسا

أ
لة مناطق الصدام عند منظمة إلى ال

أ
الحملم، مسا

لة العنف 
أ
.إلخ...علقة الحزب بالنضال الديمقراطي، و مسا
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ن يشكل تقييما إل م�ن خلل اس�تيعاب الش�روط
أ
ن هذا النص، حتى و لو عالج هذه القضايا، ل يمكن ا

أ
ننا نعتبر ا

أ
كما ا

ن تعوضه بعض
أ
نتجت كافة هذه التصورات، و هذا شيئ ل يمكن ا

أ
.الواردة هنا" الفلشات"الطبقية التي ا

ن��ه إذا
أ
طروح��ات الحمل��م، ذل��ك، بإعتب��ار ا

أ
ساس�ية ف�ي ا

أ
همية هذا النص تكم��ن ف�ي مح��اولته نق��د بع��ض التص��ورات ال

أ
إن ا

ن عملي��ة نق��د الفك��ر السياس��ي
أ
غل��ب اتجاهاته��ا، إل ا

أ
ك��ان ال��وعي بفش��ل الممارس��ة السياس��ية للحمل��م حاص��ل الي��وم بالنس��بة ل

ساس�ية للحمل�م تش��كل قاس�ما مش�تركا لمجم�وع إتجاهاته��ا
أ
طروح��ات ال

أ
الذي برر هذه الممارسة لزال��ت متخلف�ة، و ل زال��ت ال

م
أ
".االجديدة"التقليدية ا

إن الحكم التاريخي على تجربة الحمل�م، يس��تلزم وض��وحا نظري�ا بالنس��بة للث��وريين ح�ول المهم��ات الراهن�ة، الش�يء��  2

الذي يغيب في هذا النص، نظرا لما يتطلبه هذا من إنطلقة ممارسة ثورية نقيض��ة ف�ي س�احة الص��راع الطبق��ي، و ه�و ش�يء،

خي��ر، إن ه��ذا الن��ص وجه��ة نظ��ر متواض��عة تبح��ث ع��ن الحقيق��ة
أ
يج��ب تس��جيل غي��ابه و بش��كل ح��اد لح��د الس��اعة، و ف��ي ال

.الثورية، و هي موضوعة للنقد و الصراع

ز.ب

1979/12/12
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زمة اليسارالجديد
أ
1. حول ا

عبد الكريم الدريسي: بقلم

ح��دثت، و ترك��ت
أ
ك�ثر م��ن عش��ر س��نوات عل��ى نش��وء إح��دى الق��وى السياس��ية، ال��تي كيفم��ا ك��ان الموق��ف منه��ا، ا

أ
م��رت ا

ثيرات فكرية و سياسية في المجتمع
أ
ن تبرز هذه الحرك��ة ف��ي. اللينينية-و التجاه الذي نتحدث عنه هو الحركة الماركسية. تا

 
ال

ة
أ
ول���ى ال���تي. مظه���ر مخ���الف لحال���ة النش���ا

أ
ساس���ية ال

أ
فق���د انقس���مت إل���ى ع���دة اتجاه���ات، منه���ا م���ن لزال متمس���كا بالمب���ادئ ال

و ذاك
أ
. انطلقت منها، و يوجد من يبتعد عن تلك المبادئ إلى هذاالحد ا

".غشت 30"كل الهوامش من وضع موقع : تنبيه. 
عله، ف�ي مجل�ة 1

أ
و ص�احب المقال��ة ه�و عب�د الفت�اح الفاكيه�اني، عض�و س�ابق ف�ي. المغربي��ة" الجس�ور" � صدرت هذه الوثيقة، حس��ب التاري��خ الم�ذكور ا

مام"منظمة 
أ
ول�ى، ال�تي حض�رها كممث��ل ع�ن القط�اع الطلب��ي، و ت�م" إلى ال

أ
صبح عضوا في لجنتها الوطنية، من��ذ الن�دوة الوطني��ة ال

أ
ولى، ا

أ
منذ انطلقتها ال

، و بعد سنة من اعتقاله، تم إطلق سراحه بع�د محاكم��ة ال�دار البيض��اء1972اعتقاله في الحملة القمعية التي تعرضت لها المنظمة و الحملم، خلل سنة 
1974، و بعد شهور قليلة، التحق من جديد بقيادة المنظمة، حيث تم إدماجه كعضو جديد في الك�تاب�ة الوطني��ة، و بع�د اعتق�الت نون��بر 1973في غشت 

واخر 1975يناير ة 
أ
عضاء الك�تابة الوطنية، و في ا

أ
خر ما تبقى من ا

 
، تم اعتقاله1975، ساهم في قيادة المنظمة إلى جانب المشتري بلعباس، حيث كانا ا

عض�اء الك�تاب��ة الوطني��ة، و اللجن��ة الوطني��ة، و هم��ا عل�ى الت�والي المش��تري بلعب�اس و الص�افي
أ
خ�ر ا

 
ن ت�م اعتق�ال ا

أ
من جديد، و توالت حملة العتقالت إلى ا

خري��ن تك�تل مناهض��ا للخ��ط الث��وري- عي��ن برج��ة-و بع��د انتق��اله إل��ى الس��جن الم��دني . حم��ادي
 
ش��كل إل��ى ج��انب المش��تري بلعب��اس وعب��د ا المنص��وري وا

حك��ام، و انتق�ال المعتقلي��ن إل�ى الس��جن المرك��زي ب��القنيطرة،
أ
ط��ر المنظم��ة بالس�جن الم�دني ةاغبيل��ة ة و بع�د ص�دور ال

أ
للمنظمة، والتي كانت تدافع عن�ه ا

خطائه و بممارساته إل�ى ج�انب المش��تري بلعب�اس و عب�د ا المنص�وري، ق�دم نق�دا ذاتي��ا، و ت�م ت�وقيفه.� 1977يوم مارس 
أ
و بعد نقاش معمق معه، تعلق با

ن��ه ك�ان عض�وا ف�ي لجن��ة المفاوض��ات ال�تي فاوض��ت خلل1977من المنظمة، بعد صدور قرارات يونيو 
أ
، و ظل منضبطا لق�رارات المنظم��ة و مواقفه��ا، لح�د ا

.1977نهاية معركة نونبر 
واس�ط 

أ
ساس��يا ف�ي خ�ط العفوي�ة التص�فوي، و ش�كل م��ع عب�د ا زع�زاع 1978لكن، ف�ي ا

أ
ص��بح عض�وا ا

أ
ن ا

أ
خ��رى بالتدري��ج، إل�ى ا

أ
 ينتق�ل إل�ى مواق�ف ا

أ
ب�دا

، و بع��د ذل��ك س��اهم ف��ي إص��دار توض��يح1979قطب��ا ه��ذا التج��اه، و م��ن ه��ذا المنطل��ق، س��اهم ف��ي توقي��ع بي��ان تجمي��د العض��وية م��ن المنظم��ة، ف��ي يوني��و 
العفويين، الذي ميزوا من خلله مواقفهم عن اتجاه المشتري بلعباس و عبد ا المنصوري، و قاموا بشن هج�وم واس��ع عل�ى المنظم��ة و خطه�ا الع�ام، ف�ي

فراد
أ
. إطار ما سمي بالدعوة إلى حل الفصائل الماركسية اللينينية و الذهاب إلى الطبقة العاملة كا

ص�درت ق�رارات 
أ
ي��ه، وب�ذلك ا

أ
جل إقناعه بالعودة إل�ى المنظم��ة و ال�دفاع ع�ن م��واقفه، تش��بث برا

أ
،1979نون��بر  12و رغم كل المحاولت التي بذلت من ا

خري��ن مم��ن مس��تهم الق��رارات
 
ج��ل توض��يح مواقفه��ا،. موق��ف ط��رده م��ن المنظم��ة، إل��ى ج��انب ا

أ
ث��ر ك��بير عل��ى ك��ل التي��ارات، م��ن ا

أ
و ق��د ك��ان لتل��ك الق��رارات ا

ك�ثر وضوحا، و إلى هذه الموجة من الوثائق الصادرة بعد ق��رارات نون��بر 
أ
، تنتم��ي1979فاضطرت إلى إصدار وثائق جديدة، تفصح فيها عن مواقفها بشكل ا

ي الع��ام ال��ديموقراطي"ه��ذه الوثيق��ة الثاني��ة ف��ي المل��ف، و ذل�ك إل��ى ج��انب 
أ
ولي��ة"و" بي��ان إل��ى الش��باب المغرب��ي وال��را

أ
ملت النق��د الذاتي��ة ال

أ
ح��ول بع��ض الت��ا

ولى من هذا الملف" 1979لسنة 
أ
ولى في هذا الملف، قد هاجمت مفهوم الحزب اللينيني، و منظمة المحترفين. إضافة إلى الوثيقة ال

أ
و إذا كانت الوثيقة ال

زمة اليسار الجديد"الثوريين لدى الحملم، فإن المقالة 
أ
قد حاولت تص�فية الحس�اب م��ع ك�ل الرث الديول�وجي و السياس�ي و التنظيم��ي للحمل��م، و" حول ا

ن الش��تراكية ل�م تك��ن س�وى ش��كل اس��تغلليا و اض�طهاديا يح�افظ
أ
ل و ه��ي ا

أ
طروحت��ه المركزي��ة، ا

أ
قد حاولت النتقادات المنتقاة من ط��رف الك��اتب، خدم��ة ا

ج��ل الحف��اظ عل��ى ط��بيعته
أ
س��مالية، و يق��وم عل��ى قم��ع الش��عوب، م��ن ا

أ
و بالت��الي، و كم��ا يق��ول الك��اتب، فالص��يغة الماركس��ية ال��تي تبنته��ا الحمل��م،. عل��ى الرا

ساس النظري و الفكري و اليديولوجي، الذي يقوم عليه مشروع الحملم،
أ
كانت كلها تعتمد على زعماء كانوا رؤساءا لدول اشتراكية، و بناءا عليه، فكل ال

ساس، و قد حكم الكاتب على التجربة بالفش��ل كاتج�اه ع�ام
أ
طروح��ة، ودع الك�اتب ك�ل انتم�ائه الس�ابق إل�ى الحمل�م، و إل�ى حق�ل الفك��ر. خاطئ بال

أ
به�ذه ال

س�طورة ال�ذهاب إل�ى الطبق�ة العامل��ة،
أ
الماركسي اللينيني عموما، و انتقل بطريقته الخاصة، إلى ضفة الفكر البورجوازي، و البورجوازي الصغير، و انته�ت ا

.بعد بضعة شهور عن إعلنها

www.30aout.infowww.30aout.info                                                                                                                             28

http://www.30aout.info/


من وثئق الصاع داخل النظمة الاركسيية اللينينية الغربية "الل الأمام"
الط اليساوي العفوي الديد: من النعة العملوية اقتصادوية الل التصفوية و الفوضوية و العدمية

ن الحركة الماركسية
أ
سباب هذا التشتت، ا

أ
ن تك��ون 2من ا

أ
هداف التي كان م��ن المس�لم ب��ه نظري�ا، ا

أ
فشلت في تحقيق ال

سها بناء حزب ماركسي
أ
ن منجزة، و على را

 
دبيات، العلن عن وجود حزب برصيد نظ�ري ه�ام،3ال

أ
، و كان ذلك يعني في ال

طير واسع و صلب للطبقة العاملة، حزب يستطيع قيادة نضالت الجماهير بوجه عام
أ
.و بتا

هدافها، و خرجت من تجربة
أ
ساسي من بين ا

أ
ن الحركة الماركسية لم تستطع إنجاز هذا الهدف ال

أ
و الفشل مضاعف، ل

تها
أ
ضعف مما كانت عليه في بدء نشا

أ
.4عشر سنوات من العمل السياسي، ا

زم��ات م��ن ه��ذا الن��وع ه��و
أ
م��ام ا

أ
م��ر يتعل��ق : الس��ؤال ال��ذي ق��د يتب��ادر إل��ى ال��ذهن، ا

أ
"بفه��م و اس��تيعاب و تط��وير"ه��ل ال

ي��ة
أ
ن الماركسية هي الط�رف المث��ال الخ��الي م��ن ا

أ
م بالتطبيق؟ لكن طرح السؤال بهذه الطريقة، يتضمن، ا

أ
الماركسية ك�فكر ا

يضا كمصطلح تعني شيئ دقيقا
أ
نها ا

أ
. 5مشاكل، و ا

زم��ة
أ
زم��ة الحرك��ة الماركس��ية المغربي��ة، رابط��ا ذل��ك با

أ
ساس��ية ل

أ
س��باب ال

أ
خ��ارج ه��ذا الط��رح، س��يحاول المق��ال تحدي��د ال

فكارا للنقاش
أ
فكارا نهائية- الماركسية بوجه عام، و سيطرح ا

أ
ك�ثر مما يطرح بديل متكامل و ا

أ
.يتحمل كل مسؤوليتها ة ا

ديولوجي) ك 1 طار الإ :الإ
(�� 1970، انطلق���ا م���ن س���نة 6تش���كلت ف��ي المغ���رب ص���يغة خاص��ة للماركس���ية ل���ن نن���اقش هن��ا ماركس���ية ح���زب التق��دم و 

ولى
أ
.7الشتراكية رغم علقتها بال

ت في البلدان الشتراكية
أ
خرى، نشا

أ
فما هي مكوناتها ؟. 8هذه الصيغة تلتقي مع صيغ ا

:المادية الجدليةك  1
ي المادي��ة

أ
س��س ال��تي ترتك��ز عليه��ا، الج��انب الفلس��في ف��ي الماركس��ية ا

أ
ت الحرك��ة الماركس��ية، ك��ان م��ن ض��من ال

أ
لم��ا نش��ا

فك��ار الفلس��فية لم��اركس و انجل��ز و ليني��ن و س��تالين وم��او تس��ي تون��غ و ج��ورج بول��تزر، ال��ذي ك��ان9الجدلي��ة
أ
، و ه��ي مجم��وع ال

مر مقصود�  2
أ
.يستعمل الكاتب مصطلح الحركة الماركسية بدل الحركة الماركسية اللينينية، و ذلك على امتداد النص، و ذلك ا

.نفس الملحظة، تنطبق على استعماله مفهوم الحزب الماركسي بدل الحزب الماركسي اللينيني�  3
، بع�د1976إن الحكم على تجربة بناء الحزب الماركسي اللينيني، من طرف الحمل��م، باعتم�اد عش�ر س�نوات، خ�اطئ، لك�ون التجرب��ة ت�وقفت س�نة �  4

مام"القمع الشرس الذي تعرضت له منظمة 
أ
".إلى ال

ن علقة النظرية بالممارسة، ليست في حد ذاته�ا ه��ي�   5
أ
يؤطر الكاتب في مناقشته للموضوع، بنظرة غير جدلية لعلقة النظرية بالممارسة، كما لو ا

علقة تناقض، التناقض الذي يحرك وحدتهما باستمرار، ونستشف من هذا الطرح لدى الك��اتب، وج��ود نظري��ة ثابت��ة ومطلق�ة ل تتط�ور م�ن جه��ة، ووج��ود
ي النظرية صحيح بشكل مطلق، وه�ذا يعن�ي قم�ة المثالي��ة، ال�تي ل ت�رى

أ
خر ا

 
ن الطرف ال

أ
ن تكون صحيحة، ل

أ
خرى يجب ا

أ
خر هي ال

 
وممارسة على طرف ا

. سوى علقة ميكانيكية ومثالية، بين النظرية والممارسة
.يتحدث الكاتب دائما عن الماركسية بدل الماركسية اللينينية � 6
م بتحريفية� �ه 7

أ
مر بماركسية ا

أ
.ل يتعلق ال

ت ف�ي البل�دان الش��تراكية، فل عل�م لن�ا، بمض��مون ه�ذه الص��يغة، و ل م�ن ه�ي � 8
أ
ل نفه�م م��ا يري�د الك�اتب ق��وله، إن ه�ذه الص�يغة تلتق�ي م�ع ص�يغ نش�ا

ن الك��اتب يقص�د جمي��ع ال�دول المس��ماة اش��تراكية، دون مراع�اة للمراح��ل التاريخي��ة، و ل للختلف��ات
أ
ال�دول الش��تراكية المقص��ودة، و إن ظه��ر فيم��ا بع�د ا

.النوعية
سماء لحد إضافة جورج بوليتزر إلى لئحة المنظرين الماركسيين�  9

أ
.هناك تعريف غامض للمادية الجدلية يعتمد على العموميات، و الخلط بين ال
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كبرإلى جانب ماو تسي تونغ، نظرا لبساطة ك�تاباتهما و استعمالهما لمنهج بيداغوجي تعليمي
أ
ثيره ا

أ
كانت هذه المادية. 11  10تا

الفلس���في، و إنم���ا ك���ذلك عل���ى المس���توى: الجدلي���ة بالنس���بة له���ا، و جه���ة نظ���ر فلس���فية مناض���لة، لي���س فق���ط عل���ى المس���توى
ن الص�راع الفلس�في بي��ن المادي�ة و المثالي�ة ك�ان يوظ��ف ف�ي الدعاي�ة السياس�ية

أ
ولع��ل ذل�ك راج��ع لظ�روف. السياسي، بمعنى ا

ة، التي تتميز عادة بغلبة جانب النقد المتطرف لكل ما هو قائم، و لم يلعب في العرف دورا سلبيا
أ
.12النشا

ي مناض�ل
أ
لكن كون المغرب بلدا إسلميا، و بلدا فقيرا من حي��ث التقالي�د الديموقراطي�ة، ف�إن ذل�ك ك�ان يس��هل اته�ام ا

مي�ة تس��اهم ف�ي...ماركسي بالزندقة و الشعوذة
أ
ن ال

أ
س��ف ح��ظ ك�بير، خصوص�ا و ا

أ
و في بلدن��ا لزال لمث��ل ه�ذه الته��م و م��ع ال

ك�ثر قابلية من غيرهم لتقبل الدعايات على العموم، كيفما كانت يافطتها السياسية
أ
ميون ا

أ
.13تخليده ، و ال

لك���ن مش���كل  ك���بيرا يط���رح نفس���ه باس���تمرار، و يتجن���ب الماركس���يون مناقش���ته بوض���وح، و ه���و نف���ور الغالبي���ة العظم���ى
14للشعب المغربي من الفلسفة الماركسية و كل فلسفة مادية

طروح���ات الجزئي���ة ج���دا, و بص���دد الس���لم، ب���رزت وس���ط الحرك���ة الماركس���ية
أ
م���ر. م���ع الزم���ن بع���ض ال

أ
فحي���ن يتعل���ق ال

.يعتبر حديثها عن الدين ديماغوجية و شعوذة و فكرا غيبيا و تضليل, بشخصيات معروفة الولء للحكم
.م�ع ج��انبه المش��رق، التق��دمي المتناقض م��ع الس�لم،... و يتم إبراز التناقض بين تصريحات هذه الشخصيات و بذخها

و التق��دمي، ف��إن
أ
فالس��لم إذن ف��ي ه�ذه الحال��ة وس��يلة تحتم��ي به��ا طبق��ة مس��تغلة، و لك��ن حي��ن يش��ار إل��ى الج��انب المش��رق ا

مام التجاهات السياسية التي تدعي بالضبط الدفاع عن هذا الجانب التقدمي
أ
يديها كل سلح نظري ا

أ
.الحركة تنزع من ا

نا عن��د رودنس�ون(� 
أ
م�ر بالجم�اهير،). فك�رة قريب�ة م�ن الفك�رة ال�تي عبرن��ا عنه��ا 15لقد قرا

أ
خ�رى و حي��ن يتعل��ق ال

أ
ت��برز فك�رة ا

ن الجماهير تجد عزاءا في الدين و تحتمي به ضد الستغلل و الضطهاد
أ
و يصبح الس��لم كم��ا ف��ي حال��ة المس��تغلين. تطرح ا

فض���ل الوس���ائل لمقاوم���ة الس���تغلل و. وس���يلة ف���ي غي���ر محله���ا
أ
ن الع���زاء لي���س بالنس���بة للماركس���يين و المناض���لين عموم���ا ا

أ
ل

.16الضطهاد

ن ص��احب المق��ال يتخل��ى ع��ن اس��تعمال مص��طلح الحرك��ة10
أ
 � ي��اله م��ن خلي��ط عجي��ب، يح��اول التعري��ف بالج��انب الفلس��في للماركس��ية، خصوص��ا، و ا

فكار الماركسيين ة اللينينيي��ن، م�ن
أ
الماركسية ة اللينينية و يستعمل مصطلح الحزب الماركسي، وب عد ذلك، يحدد الجانب الفلسفي في الماركسية، با

نه ببساطة كان ماركسيا ة لينينيا يق�دم عروض�ا ح�ول الماركس��ية، و
أ
ما إقحام جورج بوليتزر فل مكان له في هذه اللئحة، ل

أ
مثال لينين و ستالين و ماو، ا

أ
ا

ي ثورة من الثورات، و ل يمكن وضعه في مصاف القادة المؤسسين الكبار
أ
.لم يقد ا
إن الطريقة التي يتكل�م به�ا الك�اتب ع�ن م�او تس�ي تون�غ و بولي��تزر، باعتب�ار ك�تاباتهم��ا بس��يطة، لتن�م ع�ن احتق�ار لهم�ا، و ف�ي نف��س ال�وقت، اعتب�ار� �  11

.الحركة الماركسية ة اللينينية المغربية كانت ذات فكر بسيط
. � ل يقدم الكاتب هنا نموذجا للنقد المتطرف12
و بع��ده، و ظ���ل توظي���ف ال���دين كس���لح ف��ي مواجه��ة الحرك��ة الش���يوعية13

أ
تها، س��واء قب��ل م���اركس ا

أ
 � إن الظ���اهرة ملزم���ة للحرك���ة الش���يوعية، من��ذ نش���ا

ورب��ا
أ
و بل��د م��ن البل��دان، و لع��ل اس��تعمال ال��دين ف��ي ا

أ
ي ق��ارة م��ن الق�ارات ا

أ
العالمي��ة، ض��من مختل��ف الموج��ات المناهض��ة للش��يوعية، و ل��م تفل��ت م��ن ه��ذا ا

ن
 
و الع��الم العرب��ي، ض��د حرك��ة التح��رر العربي��ة ة و ل زال مس��تمرا لح��د ال

أ
 إلي��ه مختل��ف- الش��رقية س��ابقا، ا

أ
م��ر ذو طبيع��ة عالمي��ة، تلج��ا

أ
ن ال

أ
ه��و دلي��ل عل��ى ا

.البورجوازيات لمحاربة الحركة الشيوعية العالمية
ي فلسفة، و إن كانت مثالية ؟؟ � 14

أ
!!متى كان الشعب المغربي عارفا بالفلسفة الماركسية؟ بل و بكل فلسفة مادية، بل و با

، ع�الم لس�انيات، م��ؤرخ، ع�الم اجتم��اع، مخت�ص ف�ي تاري�خ2004م�اي  23و ت�وفي ف�ي  1915ين��اير  26ك�اتب فرنس��ي، ول�د ف�ي : مكسيم رودنس��ون � 15
ساس بك�تابه ح�ول محم�د ال�ذي ص�در س�نة 

أ
لف عدة ك�تب و اشتهر بال

أ
خ�ر 1962الشرق الوسط و السلم،ا

 
س�مالية"، و بك�ت�اب ا

أ
ال�ذي ص�در" الس�لم و الرا

.، بالضافة إلى عدد من الك�تب و المقالت والدراسات1966سنة 
 � الفق��رة م��ن ب��دايتها إل��ى نهايته��ا، تتمي��ز بكلم دون مض��مون حقيق��ي، فه��ل ك��ان م��ن المط��روح، ع��دم التط��رق لديماغوجي��ة و ش��عوذة فقه��اء و علم��اء16

سلوبا تحريضيا
أ
و ليس هذا ا

أ
خلق السامية و اليمان، بممارساتهم التي كانت تناقض ذلك، ا

أ
لم يكن من الصواب مواجهة ادعاءاتهم حول ال

أ
النظام، ثم ا
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و ذاك م��ع إديولوجيته��ا العام��ة، متجنب��ة ط��رح
أ
راء تنس��جم إل��ى ه��ذا الح��د ا

 
فالحرك��ة ك��انت تع��بر بش��كل غي��ر منتظ��م ع��ن ا

ساسي
أ
ن تجنب المشاكل ل يحلها، اس��تمرت: السؤال ال

أ
لة الدين في النضال السياسي؟ و بما ا

أ
كيف يجب التعامل مع مسا

ج�زاء م��ن الش�بيبة المدرس�ية و
أ
ن الفئت ال�تي ك��انت تتقب��ل ذل�ك ه�ي ا

أ
الحركة في الدعاية للمادية خارج إطاراته��ا الخاص�ة، و ا

صل تجاه الطبقات الشعبية
أ
ن العزلة كانت تتسع منذ ال

أ
.17المثقفين، في حين ا

هذا الغموض يرجع م�ن جه�ة إل��ى رس��وخ ال��دين و ف�ي نف��س ال��وقت إل�ى اس��تمرار قناع��ة قديم�ة ل�دى الماركس��يين اس�تمرت
ن الص����راع بي����ن المادي����ة و المثالي����ة س����ينتهي بانتص����ار المادي����ة، ال����تي تت����دعم بالك�تش����افات و

أ
ن، و ه����ي ا

 
من����ذ انجل����ز إل����ى ال

ت في عصر كانت فيه جدة و ك�ثرة الختراع��ات و)كصنع المواد الحية في المختبرات( الختراعات العلمية 
أ
، هذه الفكرة نشا

دت ب��الفكر المث��الي عموم��ا إل��ى النحس��ار
أ
ه��ذا. الك�تش��افات، المرتب��ط بانطلق��ة ص��ناعية مذهل��ة، نس��بة للعه��د الس��ابق، ق��د ا

ن بع��ض نتائ��ج ه��ذه النطلق��ة الص��ناعة العلمي��ة . التط��ور ول��د ال��وهم بإمكاني��ة انمح��اء الفك��ر المث��الي
أ
(و ه��ا نح��ن ن��رى الي��وم ا

مريك��ي، لي��س نح��و المس��يحية، و...) الس��تيلب التكنول��وجي , العزل��ة الفردي��ة
أ
ورب��ي و ال

أ
ترم��ي بفئت واس��عة م��ن الش��باب ال

.18لكن نحو طقوس شديدة الغرابة
نم��اط العي�ش، و يم�ر فك�ره

أ
ن النسان يفك��ر ف�ي مجتم�ع مقس�م إل�ى فئت متص�ارعة ف�ي المص��الح و متباين�ة ف�ي ا

أ
و طالما ا

ك�الموت و ع�دم اللم�س التجري�بي للمحدودي�ة الك�ون و غيره�ا( بالضرورة عن طري��ق الحساس�ات و يعي�ش مش�اكل وجودي��ة 
طيرات الفكري��ة كيفم��ا ك�ان) م��ن المق�ولت الفلس��فية

أ
بع��اد، متباين��ة ف��ي الت��ا

أ
ف��إن معرفت��ه للطبيع��ة و البش�ر س��تبقى متع��ددة ال

.19مستوى التقدم العلمي الذي هو دائما نسبي

م�ا
أ
س�لوبا ص�حيحا لن�زع تم��ثيليتهم لك�ل ال�ثراث العرب�ي الس�لمي المتن��اقض، ا

أ
ل�م يك�ن ا

أ
ماركس��يا؟ ث�م إن اس�تعمال الج�وانب المش��رقة م��ن تاري�خ الس�لم، ا

م�ام التجاه�ات السياس�ية ال�تي ت�دعي بالض��بط، كم�ا يق�ول الك��اتب، ال�دفاع ع�ن ه�ذا الج�انب
أ
ي�ديها ك�ل س�لح نظ�ري ا

أ
الحديث، عن الحركة ال�تي تن��زع م�ن ا

خ���ر غي���ر مفه���وم، و بالنس���بة
 
ق��وال إل��ى رودنس��ون، ه��و ال

أ
م��ا نس���بة ه��ذا و ذاك م��ن ال

أ
دل��ة ف��ي ذل��ك، ا

أ
ن���ه ل��م يس���تعمل ا

أ
التق��دمي، فه��ذا كلم غي���ر مفه��وم ل

ول�ى، و طرحه�ا ف�ي س�يرورتها المتناقض��ة، ال�تي
أ
للجماهير المحتمية بالدين، ضد الس�تغلل و الض��طهاد، و ه�ي الفك�رة ال�تي بلوره��ا م��اركس، ف�ي ك�تاب�اته ال

رض، ب��دل ال��تركيز عل��ى
أ
لة الدينية، بتحويل النقاش إل��ى ال

أ
تجمع بين الزفير و الحتجاج، ففكرة مؤسسة، بالنسبة للماركسيين فيما يتعلق بمواجهة المسا

نه�ا ممارس�ة س��لبية
أ
م�ور و غيره��ا ل�م يس��تطع الك�اتب اس�تيعابها، كم�ا ل�و ا

أ
نقد السماء، و هذا هو سبيل تثوير الممارسة، عبر س�يرورتها المتناقض��ة، و ه�ذه ال

.من طرف الماركسيين 
طروحاته��ا17

أ
ن الحركة الماركس��ية اللينيني��ة ك��انت تبش��ر با

أ
لة الدينية؟ مما يوحي ا

أ
 � هل يرد الكاتب العزلة تجاه الطبقات الشعبية كما يقول، إلى المسا

.و هذا افتراء ليس إل، ل تؤكده ل ممارسات الحركة و ل وثائ�قها!! اللحادية وسط الجماهير مما ، حسب هذا الزعم، قد تسبب في عزلتها
فك�ار التق�دم البورجوازي��ة، ال�تي س�قطت ف�ي النزع�ة العلموي��ة 18

أ
العل�م مفت�اح ك�ل( � إن النقاش الذي يطرحه الكاتب، ليقوم على الخلط المتعمد بي�ن ا

اللينيني، الذي يعتمد على الفلسفة و العلم، في معالجته لقضايا التقدم و المعرف��ة، و عل�م الجم��ال، و علق��ة النس��ان بمحيط��ه- ، و الفكر الماركسي)شيء
س�مالية حس��ب م��اركس ت�دمر النس�ان والطبيع�ة(ال��بيئي، ض��من جدلي��ة النس�ان و الطبيع��ة، و علق�ة ذل�ك بنم��ط النت�اج القتص�ادي 

أ
، و الح�ديث ع�ن)الرا

الص��راع بي��ن المادي��ة و المثالي��ة ض��من س��يرورة تط��ور الفك��ر النس��اني، و انتص��ار المادي��ة بالطريق��ة الفج��ة ال��تي يتكل��م عنه��ا الك��اتب، فل علق��ة ل��ه ب��الطرح
ورب��ي وا

أ
م��ا الح��ديث ع��ن الش��باب ال

أ
الماركس��ي ة اللينين��ي، و يك�ف��ي ق��راءة ك�تاب��ات ليني��ن ف��ي ه��ذا المج��ال، ال��تي تؤك��د اس��تمرار ه��ذا الص��راع لم��دد طويل��ة، ا

مريك���ي و اعتن���اقه لمجموع���ة م���ن المعتق���دات، فلب���د م���ن ربط���ه بس���ياق المجتم���ع الس���تهلكي، و م���ا يول���ده م���ن إحس���اس بالض���ياع و الس���تيلب و قل���ق
أ
ل

.وجودي، يولده الخوف من الموت الذي تسببه الحروب المبريالية المدمرة في بلدان العالم الثالث
طنب��ت الماركس��ية ف�ي الح��ديث عن��ه، من��ذ تقس��يم العم��ل الجتم��اعي19

أ
و غي��ره، فق�د ا

أ
 � إن الح��ديث ع��ن الحال��ة النس��انية، س��واء ف�ي بع��دها الوج��ودي ا

ول 
أ
ة والرجل في المشاعة البدائية(ال

أ
بي��ن(، ثم تقسيم العمل الجتماعي الث��الث )بين المزارعين و الرعاة(، ثم تقسيم العمل الجتماعي الثاني )بين المرا

خ��رى المنتج��ة،)المزارعين و الحرفيين
أ
ول مرة، نعني بها طبقة التجار، و سيطرتها على الفئت و الطبقات ال

أ
، و ظهور طبقة جديدة غير مرتبطة بالنتاج ل

، و انتق�ال المجتم��ع البش��ري إل�ى الحض�ارة بظه�ور)بي��ن العم�ل الي�دوي و الفك�ري(و ظهور المجتمع الطبقي و الدولة الطبقية، و اتساع دائرة تقسيم العمل 
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ننته��ي به��ذه الفك��رة، لي��س إل��ى ق��دح الص��راع بي��ن الم��ذاهب الفلس��فية، ولك��ن إل��ى نق��د فك��رة النتص��ار الس��احق الكل��ي
و على صعيد البشرية كلها

أ
سره ا

أ
خرى، بمحوها على صعيد مجتمع با

أ
و الفلسفات ال

أ
.لفلسفة معينة على الفلسفة ا

جه�زة السياس�ية ف�ي
أ
زق ك�بيرة، و خصوص�ا إذا وظف��ت ال

 
ص�حابه إل�ى م�ا

أ
إن اتب�اع ه�ذا الس��بيل ل ج��دوى من�ه، و ينته�ي با

لب�اني ح��ول. العمل على تحقيق هذا النتصار المستحيل
أ
ن م�ن يث�ق بادع��اءات ق�ادة ح��زب العم�ل ال

 
ن�ه يوج�د ال

أ
و ل نعتق��د ا

ديان
أ
.القضاء النهائي على ال

نه ليس من موضوعنا مناقشة منزلقات الحملت الدينية التبشيرية و نتائجها
أ
.20نتوقف عند هذا الحد ل

الثقافية الثورة الصراع الصيني– السوفياتي و- 2
قوى منابع فكر الحركة الماركسية، و يرجع ذلك للوزن الع��المي للص��ين

أ
الفكر السياسي للحزب الشيوعي الصيني، كان ا

كبل���د اش���تراكي، و لكونه���ا بل���دا م���ن الع���الم الث���الث، و لجذري���ة مواقفه���ا السياس���ية تج���اه حرك���ات التح���رر ال���وطني ف���ي نهاي���ة
و م��ن بي��ن م��ا نقلت��ه الحرك��ة دون تمحي��ص ك��بير ع��ن التجرب��ة الص��ينية، المض��امين الملموس��ة الص��ينية لمفه��وم. الس��تينات

عطاه��ا الفتن��اميون لنف��س
أ
التحري��ر الش��عبي بقي��ادة البرولتاري��ا وحزبه��ا السياس��ي، و ه��ي مض��امين تق��ترب قليل م��ن تل��ك ال��تي ا

.21لقد تبنت الحركة الماركسية مجمل الستراتيجية الصينية لفترة الثلثينات. المفاهيم
ن الحك�م دخ��ل من�ذ 

أ
ف�ي مرحل�ة اه�تزازات ل�م 1970ما كان يشجع على عدم التساؤل العميق حول هذه الس�تراتيجية، ا

.1973يتم تجاوزها إل مع نهاية 
فك���ار تجع���ل م���ن الجم���اهير كيان���ا مقدس���ا مس���تعدا لك���ل ش���يء، وف���ي ك��ل حي���ن ل���ول سياس���ة

أ
وق���د تم���ت داخ���ل الحرك���ة ا

و" الصلحيين"
أ
.22"البيروقراطية"ا

ص��بح
أ
ن التح��اد الس��وفياتي ا

أ
وق��د تبن��ت الحرك��ة الماركس��ية ك�ذلك، الموق��ف الص��يني م��ن التح��اد الس�وفياتي، وملخص��ه ا

ن عداءها لستالين هو ع��داء لدك�تاتوري��ة البرولتاري��ا و الش�تراكية
أ
سمالية، و ا

أ
والغري��ب ف�ي ه�ذا النق��د،. دولة تحريفية وربما را

ن التحاد السوفياتي مباشرة بعد 
أ
س��مالي 1960هو ا

أ
"المانفس�تو" ك��انت مجموع��ة 1970من�ذ . تحول فجاة إلى بل��د تحريف��ي ورا

ثير الديول��وجي. اليطالية قد تساءلت حول هذا التحول، وحاولت تفسيره بإرجاع جذوره إلى مرحلة حكم ستالين
أ
لكن التا

والسياسي للصين ساهم في إنقاد تجربة س�تالين م�ن النق�د، الش�يء ال�ذي ك�ان ي��برر ك�ل سياس�ات الح�زب الش�يوعي للتح�اد

ة الفلس��فة و العل��وم، و تح��ول ال��دين، م��ن دي��ن ط��بيعي ب��دائي، إل��ى دي��ن اجتم��اعي مرتب��ط ب��المجتمع الطبق��ي، و تط��ور الص��راع
أ
الم��دن، و ت��وفر ش��روط نش��ا

الطبقي، على قاعدة تطور الطبقات، المرتبطة بالبنية القتصادية للمجتمع، إن هذا و غي��ره، ف�ي الك�تاب�ات الماركس��ية، و م��ن بينه��ا، نق�د م��اركس لهيج�ل و
بع�اد ح�ول الوج�ود النس�اني و

أ
جوبته�ا المختلف�ة و المتع�ددة ال

أ
فيورباخ حول جوهره المزعوم للنسان و للدين الطبيعي، كل ه�ذا تزخ��ر ب�ه الماركس��ية ف�ي ا

شكال الستيلب و الستغلل و الض��طهاد، يه��دف إل��ى تحري��ر
أ
جل القضاء على كل ا

أ
طبيعته و جوهره الحقيقي، وا لمشروع الشيوعي كسيرورة ثورية من ا

جل النتقال من ملكوت الضرورة إل��ى ملك�وت الحري��ة، و م�ن حك�م النس��ان
أ
وهام التي يزخر بها ما قبل التاريخ النساني، و ذلك من ا

أ
النسانية من كل ال

بدا لم تكن الماركسية علموية
أ
غنى بك�ثير من اختزال الماركسية و الشيوعية في انتصار وحيد الجانب للعلم، ا

أ
شياء، كل هذا ا

أ
.إلى حكم ال

لة العلمية المبريالية الغربية تجاه الدول الشتراكية،�  20
 
و سند، بل تقوم بترويج ما تزعمه ال

أ
يقوم الكاتب بمجموعة من الدعاءات، بدون حجة ا

انظ��ر ك�تاب��ات ليني��ن ح��ول ال��دين، و منه��ا ن��ص مقال��ة(و يك�ف��ي الت���ذكير ب��المفهوم الماركس��ي اللينين���ي للعلماني���ة، و تف��وقه عل��ى المفه��وم البورج��وازي له��ا، 
...)الشتراكية و الدين "

ش��ياء21
أ
ة ف��ي تس���مية ال

أ
ن يراج��ع هن��ا مفه��وم الث��ورة الوطني���ة الديموقراطي���ة الش���عبية، ال��ذي تبنت���ه الحمل��م، لكن��ه افتق��د للج��را

أ
 � لع��ل الك��اتب، يري��د ا

.بمسمياتها
ن الحملم تبنت استراتيجية ت و د ش، في علقة مع ضعف النظام، و ليس ف�ي إط�ار منظ�ور ش��امل، و ه��ذا � 22

أ
 الفقرة بعدة تناقضات، منها، ا

أ
تمتل

ما ربط تقديس الجماهير و العتقاد بخوارقها، بالصلحيين و البيروقراطية النقابية، لجهل تام بالتجربة التاريخية
أ
ساس، ا

أ
ي ا

أ
.ل يستند على ا
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ل تنشر الك�تابات التي ينتقد فيه��ا. ، و يعطيها بالتالي صبغة النموذج الشتراكي1960حتى 1924السوفياتي منذ 
أ
وإنه لمعبر ا

جانب
أ
خرة، ومن طرف مراقبين ا

أ
.23ماو ستالين، ولو جزئيا، إل متا

س��اليب الص��راع السياس��ي ال��تي انتهج��ت ف��ي الث��ورة الثقافي��ة، وال��تي تس��تند إديولوجي��ا عل��ى الفه��م
أ
يض��ا با

أ
ثرت الحرك��ة ا

أ
وت��ا

ف��داخل الح�زب مثل،. في كل شيء يوجد ضدان متصارعان، ضدان اثن�ان، ب�المعنى الحس��ابي: الصيني الثنائي للديالك�تيك
ح�دهما بروليت��اري، والباقي�ة. الخ��ط البورج��وازي والخ��ط البروليت��اري: يوجد خط�ان

أ
ن تواج�دت ع�دة خط�وط، فا

أ
و إذا ح�دث ا

و خطئه. منوعات ل غير
أ
و فك��رة معين��ة،. و التجاه المسيطر هو الذي كان يقرر في صحة الخط الفلني ا

أ
فالخلف م��ع اتج��اه ا
و يهبط به إلى حضيض الدفاع عن المصالح الطبقية للبرجوازية

أ
 .24إما يرفع المرء إلى عرش الخط البروليتاري ا

ديول�وجي و السياس�ي والتس��ليم بم��ا ين��زل م��ن
أ
ث�ر ف�ي دف�ع المناض�لين إل�ى تجن��ب الص�راع ال

أ
و كان له��ذا الخي��ار الص��عب ا

طر و القوالب المناسبة، الش��يء ال��ذي.إن هذه التوجهات هي بالطبع مغربية. فوق
أ
ثيرات الصينية و غيرها تساعدها بال

أ
و التا

.25يزيدها قوة في قوة
ثير  ك���بير،كان

أ
ي ت��ا

أ
و م��رورا نق��ول إن تاري��خ الص��راع السياس��ي ف��ي المغ��رب، من��ذ ل��م يك��ن للص��ين ول للبل�دان اش��تراكية ا

ي جديد. مطبوعا بالجهاز على المواقف المخالفة و المعارضة
أ
.26فعلى هذا المستوى لم يضف ا

يض���ا موق���ف س���تالين و الح���زب الش��يوعي الص���يني م���ن التروتس���كيين، باعتب���ارهم إم��ا عملء
أ
و تبن���ت الحرك��ة الماركس��ية ا

طروح��ة الص��ينية،23
أ
ن ذلك الموقف، كان تحول نوعيا في فضح التحريفية العالمية، ث��م إن ال

أ
 � يتكلم الكاتب عن الموقف الصيني و تبنيه، كما لو ا

ن اليس�ار الماركس�ي ة اللينين��ي الث�وري ع��بر الع�الم، ق�د اعتم�د عليه�ا
أ
ك�ثر تق�دما مم��ا يتص�وره الك��اتب، ذل�ك ا

أ
حول التحول الذي عرف�ه التح�اد الس�وفياتي ل

مجموع���ة( اليطالي���ة، اس���تثناءا ف���ي ذل���ك " المانفس���تو"لتط���وير تقييم���ه لتجرب���ة التح���اد الس���وفياتي بم���ا فيه���ا المرحل���ة الس���تالينية، و ل تش���كل مجموع���ة 
سيس المجلة ثم الجريدة فيما بعد السياسية، بنف�س ه�ذا الس�م ف�ي " المانفستو"

أ
، و ذل�ك م��ن ط�رف مجموع�ة انش�قت ع�ن1969يوني��و  24تشكلت بعد تا

لتككوالح��زب الش��يوعي اليط��الي التحريف��ي، و ذل��ك بقي��ادة 
أ
خري��ن م��ن الح��زب، بع��دروسككانا روسككاندا، وبككانتوك  لويككدجي و نككاتولي ا

 
و ق��د ت��م ط��رد ه��ؤلء و ا

وراق، س��واء)إدانتهم للغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا، و قد تحولت المجموعة فيم�ا بع�د إل�ى ح��زب سياس�ي يس�اري
أ
، إن الك�اتب ك�ذلك، يق�وم بخل�ط لل

ج��انب لنش��رها،
أ
سباب انتصار التحريفية فيما بعد، و لم تنتظر تلك المواقف مجموعة م��ن المراق��بين ال

أ
فيما يخص مواقف ماو من التجربة السوفياتية، وا

ما الدعاء لترويج نموذج اشتراكي، على الطريقة الس��وفياتية، خاص��ة بالنس��بة للمرحل��ة الس��تالينية، فرغ��م اعتب��ار س�تالين
أ
فهذا محض افتراء على الحقيقة، ا

، ف��إن التجرب��ة الص��ينية ك��انت له��ا...ماركس��يا لينيني��ا، و اعتب��ار تل��ك التجرب��ة غني��ة بالس��هامات ف��ي مج��ال الص��ناعة و الثقاف��ة و العل��وم و الص��حة و الش��غل
إس�هاماتها الخاص��ة، كمس�تفيدة م�ن ال��دروس الس��وفياتية و م��ن دروس�ها ك�ذلك، فط�ورت نموذج�ا متق�دما لعلق��ة الص�ناعة بالزراع�ة، ف�ي إط�ار نم�وذج متق�دم

و م��ن هن��ا نش��طت الك�تاب��ات الك�ثيرة الفرنس��ية منه��ا و النجلوساكس��ونية، و ال��تي...للكومون��ات الش��عبية، ب��ل ق��دمت نموذج��ا متط��ورا للحف��اظ عل��ى البيئ��ة 
قوال الكاتب

أ
.شكلت إغناءا كبيرا للتجربة الشتراكية، و هذا يفند ا

ح�د دروس الحرك�ة الش��يوعية العالمي��ة ال�تي ل�م تخ�ل م�ن ص��راع بي��ن24
أ
طروحة الصينية، حول صراع الخطين داخل الحزب، هي اس�تخلص ل

أ
 � إن ال

حزاب الشيوعية ف�ي تج�ارب بن�اء الش��تراكية و غيره��ا، بل�ورت الث�ورة الص��ينية بقي�ادة م��او تس�ي تون�غ، ق�انون
أ
مام تفكك وانحلل العديد من ال

أ
الخطوط، و ا

صراع الخطين، داخل الحزب، إلى جانب الصراع بين القديم و الجديد، باعتبارهما قوانين لتطور سيرورة الحزب الماركسي اللينيني، المس��لح بالماركس��ية
 وح��دة ة نق�د ة وح��دة

أ
سلوب النقد و النقد الذاتي، و خدمة الجماهير، و الحف�اظ عل��ى وح��دة الح��زب بمنظ��ور ش��يوعي، ض��من مب��دا

أ
غن��ت. اللينينية، و با

أ
و ا

التجرب��ة الص��ينية تجرب��ة ح��ل التناقض��ات ف�ي ص��فوف الش��عب، بمف��اهيم جدي��دة، تمي��ز بي��ن مختل��ف التناقض��ات، إن الك��اتب يع��بر هن��ا ع��ن رفض��ه لخ��وض
ي منظور طبقي، و هذا لقمة التحريفية 

أ
... .الصراع الديولوجي و السياسي، بعيدا عن ا

س��باب سياس��ية25
أ
طروحة الصينية كما يدعي الكاتب، ب��ل يع�ود إل�ى ا

أ
و قلة الصراع الديولوجي و السياسي، ل يعود لتبني هذه ال

أ
سباب ضعف ا

أ
 � إن ا

و تنظيمي��ة، ذات ص��لة ب��الخطوط ال��تي تحكم��ت ف��ي تجرب��ة الحمل��م، ث��م إن تجرب��ة الحمل��م ل�م تك��ن تخ��ل م��ن ص��راعات سياس��ية و إديولوجي��ة، و لكنه�ا ل�م
.تكن عدائية، يشهد على ذلك و ثائ�قها

خرين، لتجني على الحقيق��ة، و ل�م يظه��ر ه��ذا الش��كل إل بع��د26
 
ساليب خاطئة في الصراع و الجهاز على ال

أ
 � إن اعتبار كل تجربة الحملم، تجسيدا ل

.داخل السجون، بظهور اتجاهات يسراوية متطرفة تشخصن الصراع السياسي و الديولوجي 1976
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و اليباحيين
أ
و مجموعة من المخربين ا

أ
ن�ه ل�م يوج��د اتج��اه! المبريالية ا

أ
ث��ر سياس�ي مباش�ر، ل

أ
هذا الموقف لم و لن يكون له ا

طعم��ة ج��اهزة كيفم��ا ك��ان تركيبه��ا
أ
م��ن ه��و. تروتس���كي ي��ذكر ب���المغرب، و لكن��ه ي��بين م��دى قابلي��ة الحرك��ة الماركس��ية لهض��م ا

تروتس���كي؟ م���ا ه���ي م���واقفه، كي���ف قت���ل، م���ا ه���و البع���د الت���اريخي لخلف���ه م���ع س���تالين، ه���ل اطلعن���ا عل���ى مؤل���ف واح���د م���ن
مور لم يكن ينتبه لها الك�ثير... مؤلفاته

أ
.27هذه ال

بعاده 1967تقييم هزيمة - 3
أ
:و ا

وخض��عت. وشكلت منعطفا تاريخيا في تفكير و ممارس�ة ع�دة حرك��ات سياس�ية عربي��ة. هزت العالم العربي 1967هزيمة 
صابع التهام لجهات مختلف�ة

أ
و التقيي��م ال�ذي تبنت�ه الحرك�ة الماركس�ية المغربي��ة ك�ان للجبه�ة الديموقراطي�ة. لتحليلت توجه ا
:هذا التقييم كان ينشر على صفحات مجلة الحرية ، و نشرة الثوري، يتلخص في ما يلي. لتحرير فلسطين

خط�اء. انهزم الجيش المصري، و التفسيرات العسكرية هي ذات ط��ابع تقن�ي ت��بريري
أ
ساس�ا لي��س ف��ي ال

أ
المش�كل يكم��ن ا

ن ينه��ج حرب��ا كلس��يكية خاس��رة
أ
و النظ��ام المص��ري. العسكرية، و إنما في البنية الطبقية للنظام المصري التي حتمت علي��ه ا

نظمة البرجوازية الصغرى العربية التي لعبت لفترة دور المعبر و المدافع عن بع��ض مطام��ح الجم��اهير
أ
لك��ن. يدخل ضمن ال

.الهزيمة تكشف عن عجزها على قيادة حركة التحرر الوطني العربية حتى النهاية، هذا العجز المسجل ف��ي طبيعته��ا الطبقي��ة
عل��ى ع��اتق 1967و الهزيم��ة ه��ي تس��جيل للفلس الت��اريخي له��ذه الطبق��ة ف��ي عجزه��ا عل��ى إنج��از ه��ذه المهم��ة المطروح��ة من��ذ 

الفلس الت��اريخي للبرجوازي��ة الص��غرى ف��ي: و يمك��ن تركي��ز ه��ذا التلخي��ص ف��ي عب��ارة واح��دة.البروليتاري��ا و اليس��ار الماركس��ي
.قيادة حركة التحرر الوطني العربية

ح��زاب
أ
طروحة في صفوف الحركة الماركسية المغربية بسرعة الحريق، و ذلك في وقت كانت فيه ال

أ
لقد انتشرت هذه ال

زم��ات داخلي�ة ح�ادة 28المغربية التي يطلق عليها بورجوازي��ة ص�غيرة
أ
ن. تع��اني م�ن عزل�ة سياس�ية ك�بيرة و ا

أ
ح�د إل�ى ا

أ
ل�م ينتب��ه ا

سلوب كلسيكي برجوازي 
أ
ساليب بروليتارية)هجوم سريع بالطيران( إسرائيل انتصرت با

أ
.29، و ليس با

م��ام ق��وة الديولوجي��ا، 
أ
س��ئلة المنطقي��ة ا

أ
بس��ط ال

أ
ال��تي ك��انت تش��ير ض��منيا إل��ى ق��وة إس��رائيل(نق��ول ه��ذا لتبي��ان تراج��ع ا

م��ا ادع��اء جه��ل27
أ
 � ل��م تك��ن التروتس��كية كخ��ط إديول��وجي، ف��ي مغ��رب الس��بعينات مطروح��ة للنق��اش، فل��م تك��ن هن��اك حرك��ة تروتس��كية ب��المغرب، ا

ط��ر الحمل��م ك��انت مطلع��ة عل��ى التجرب��ة البلش��فية، و ص��راعات ليني��ن و
أ
غلب ا

أ
مر في��ه مبالغ��ة، ف��ا

أ
طروح��ات التروتس��كية، ف��ا

أ
الحرك��ة الماركس��ية اللينيني��ة بال

طروح��ة المركزي��ة للتروتس��كية، ح�ول م�ا يس��مى ب 
أ
طر ل�م يك�ن عل��ى عل�م بال

أ
الث�ورة"تروتسكي، و مواقف ستالين و ك�تاباته في الموضوع، فمن من هاته ال

ف�اق"، التي سماها لينين ثرث��رة دائم��ة، فك�ت�اب تروتس��كي، "الدائمة
 
إن انتم��اء الحمل�م إل�ى خ��ط الث�ورة العالمي��ة بقي�ادة م�او.. ك�ان مق�روءا و و و " حص��يلة وا

ن تك�ون للحمل�م موقف�ا م��ن التروتس��كية، و ه��ي مواق�ف إديولوجي��ة و سياس��ية م��ن
أ
مر معروف، و من ب�اب تحص��يل حاص��ل، ا

أ
لبانية ل

أ
تسي تونغ و الثورة ال

قضايا ملموسة، مثل الموقف من فلسطين، و الثورة الدائمة، الفلحين، مفهوم الحزب، التسرب إلى التنظيم��ات الش��يوعية و تنظي�م انش�قاقات داخله��ا،
ش��ياء ل�م... رفض المركزية الديموقراطية و العمل بالتيارات 

أ
م�ا اس�تعمال الباحي��ة و غيره��ا فه�ذه ا

أ
ن الحمل��م ك�انت له�ا مواق�ف م��ن ذل�ك، ا

أ
م�ور تثب��ث ا

أ
كله�ا ا

س��اس المواق��ف، فالماركس��يون
أ
م��ور ل��م تك��ن ه��ي ا

أ
ج��انب،ف ه��ذه ا

أ
تك��ن منتش��رة، و إن ك�ان هن��ام س��لوك ق�د ت��م اك�تش��افه بي��ن المناض��لين التروتس��كيين ال

اللينينيون و التروتسكيون خطان إديولوجي��ان مختل�ف ف�ي النظ�ر للث�ورة العالمي��ة الش��تراكية، و لحرك�ات التح�رر ال��وطني، و للتح�الف العم�الي الفلح��ي، و
...في تقييم تجارب بناء الشتراكية، و في منظور الحزب الثوري 

ح��زاب المع��برة28
أ
حزاب البورجوازية الصغيرة، يعتمد عل�ى الموق�ع الطبق�ي له�ذه الطبق�ة، و عل�ى البرنام��ج السياس�ي لل

أ
 � إن النقد الماركسي اللينيني لل

عن مصالحها، ثم الوضع البنيوي للبورجوازية الصغيرة، في سيرورة التقاطب بي��ن البروليتاري��ا و البورجوازي��ة، و ف�ي س�يرورة الث��ورة الوطني��ة الديموقراطي��ة
س�مالي المبري��الي،

أ
سباب بنيوية، و لع�دم ق�درتها بن��اء مش��روع ث��وري خ�ارج الرتب��اط بالنظ��ام الرا

أ
الشعبية، التي ل تستطيع البورجوازية الصغيرة قيادتها، ل

م ل. مما يحكم على تجاربها بالتحول إلى خدمة الكومبرادور و المبريالية
أ
زمة و عزلة ا

أ
عله صحيح، سواء كانت هذه القوى تعاني من ا

أ
.إن الحكم ا

تبتت صحتها في الصين و الفيتنام و الكامبودج و كوبا29
أ
طروحات الماركسية اللينينية التي ا

أ
...  � تشكيك في ال
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و الثالوث المبريالي
أ
.30)الرجعي-الصهيوني-بعبارة التحالف ا

-ليس�ت فق�ط عس��كرية- عس�كرية 1967هزيم�ة : و تحليل الجبهة الديموقراطية قطع بسهولة خارقة عدة مسافات نظرية
فلس- البرجوازي���ة الص���غرى عموم���ا لي���س له���ا نف���س طوي���ل-النظ���ام المه���زوم برج���وازي ص���غير حجككم الهزيمككة عنككوان علككى الإ

.التاريخي للبرجوازية الصغرى العربية
نظمة فحسب، و إنما طبقة اجتماعية

أ
و مجموعة ا

أ
فلس حسب تحليل الجبهة الديموقراطية، ليس نظاما عربيا ا

أ
فالذي ا

.بكاملها في كل العالم العربي
نظم��ة، و م���ا اتخ���ذ اتجاهه���ا م���ن مواق���ف، س���يتخذ اتج���اه ك��ل

أ
ن م���ا نعت���ت ب��ه بع���ض ال

أ
البع���د السياس��ي له��ذا الن��زلق، ا

نها برجوازية صغيرة
أ
حزاب و النقابات و الشخصيات العربية، التي يصح حسب التحاليل الماركسية، نعتها با

أ
.31ال

نم��اط النت��اج ف��ي خ��ط اس��توائي كم��ا طرح��ه س��تالين -�� 
أ
س��مالية،( منط��ق ترات��ب ا

أ
المجتم��ع الب��دائي، ال��رق، القط��اع، الرا

22ث��ورة (، البرجوازي��ة الص��غرى )ث��ورة ع�ز ال��دين القس�ام( القط�اع : ، يجد هنا تجسيدا له عل�ى مس�توى الطبق��ات)الشتراكية
و اليسار الجديد)يوليوز، و الثورة بقيادة فتح

أ
.32، ثم البرولتاريا ا

حد المناض�لين ف�ي الم�ؤتمر الراب�ع
أ
ن طبق نفس النهج على الحركة الطلبية المغربية ،الشيئ الذي جسده ا

أ
و قد حدث ا

ه، بمثاب�ة إغلق
 
عشر للتحاد ال�وطني لطلب�ة المغ�رب، إذ قس�م تاري��خ النقاب�ة إل�ى حقب�تين ك�ان الم�ؤتمر الراب��ع عش�ر، كم�ا را

، ث��م س��يادة البرجوازي��ة الص��غرى إل��ى ح��دود الم��ؤتمر1959س��يادة البرجوازي��ة الوطني��ة ف��ي النقاب��ة إل��ى ح��دود : للثاني��ة منهم��ا
ي سنة 

أ
.33، و ما يتبع المؤتمر هو مرحلة سيادة اليسار1971الرابع عشر، ا

 تقيي���م هزيم���ة 
أ
ن يك���ون نظ���ام عرب���ي معي���ن،1967و فيم���ا يخ���ص خط���ا

أ
ن���ه لي���س ض���روريا ا

أ
ك�ت���وبر ا

أ
، فق���د بين���ت ح���رب ا

 إلى حرب 
أ
ن يلجا

أ
ن". غير كلس��يكية"اشتراكيا ،و ل تقدميا، ليهاجم و يصمد في وجه إسرائيل، كما ليس ضروريا ا

أ
و ت��بين ا

نظم��ة العربي��ة). دور ص��واريخ س��ام الس��وفياتية(للتحالف��ات الدولي��ة وزن ه��ام ف��ي تقري��ر مص��ير ح��روب م��ن ذل��ك الن��وع 
أ
م��ا ال

أ
ا

بالنظ�ام اللي�بي، و ل زال��ت ع�دة منظم�ات تنع��ت بالبرجوازي��ة الص��غرى، 1969المسماة برجوازي�ة ص�غيرة، فق�د ت��دعمت من�ذ 
دوارا نض��الية ذات وزن عل��ى ص��عيد الع��الم العرب��ي كل��ه

أ
س��اليب بس��يطة ف��ي الح��رب،. تلع��ب ا

أ
 ش��عب مقه��ور إل��ى ا

أ
و حي��ن يلج��ا

م عس��كرية
أ
م��دها، و لك��ن يفع��ل ذل��ك لض��عف إمكاني��اته المادي��ة، بش��رية ك��انت ا

أ
ف. ت. و توص��ل م. فلي��س حب��ا ف��ي ط��ول ا

س��اليب ح��رب العص�ابات و الح�رب النظامي�ة، يفس�ر) المقصود هن�ا منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية(
أ
إل�ى المزاوج��ة الراهن�ة بي�ن ا

،"الص�راع الطبق�ي ف�ي مص��ر" � حسب هذا الطرح، فالهزيم��ة عس��كرية و انته��ى، و ل علق�ة له�ا بالبني��ة الطبقي�ة للنظ�ام المص�ري، نحي�ل هن�ا لك�ت�اب 30
ن��ذاك، و ل��م يش��ر له��ا الك��اتب لغ��رض ف��ي نف��س

 
محم��ود حس��ين، دار الطليع��ة، بي��روت، و نس��خته بالفرنس��ية ع��ن سلس��لة ماس��بير، و ال��تي ك��انت مقروئ��ة ا

و كاتبوه ماركسيون لينينيون
أ
ن الك�تاب حظي بشهرة عالمية و كاتبه ا

أ
.يعقوب، علما ا

ص��يبت به��ا الجم��اهير 67 � إن تقيي��م هزيم��ة 31
أ
ك��ان حاض��را و لش��ك،و لك��ن لي��س ب��المعنى ال��ذي يعطي��ه الك��اتب، فق��د ك��ان جواب��ا عل��ى الص��دمة ال��تي ا

ن�ذاك تتع��اطف ك�ثيرا م�ع النظ�ام الناص��ري، و ك�ان ف�ي المغ�رب ق�وى سياس��ية تنه�ل ك�ثيرا م�ن الديلوجي��ة الناص��رية 
 
التح�اد ال�وطني(المغربية، التي كانت ا

طلقت�ه انتفاض�ة )للقوات الشعبية نموذج�ا
أ
و الص��لحية، فق�د ا

أ
م�ا تقيي��م الق�وى السياس�ية التحريفي��ة ا

أ
ال�تي ك�انت بح�ق نق�دا دموي�ا لتل�ك الق��وى، و 1965، ا

ول��ى للحمل��م، و الجبه��ة الديموقراطي��ة لتحري��ر فلس��طين، ل��م تتش��كل إل ف��ي 
أ
نوي��ة ال

أ
، بع��د انش��قاقها ع��ن1968عل��ى قاع��دة ه��ذا النق��د، تش��كلت ت��دريجيا ال

.الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
نماط النتاج، موقف سخيف32

أ
. � اختصار التحاليل التي قدمتها الفصائل اليسارية الفلسطينية في اعتبارها تطبيقا حرفيا لمنطق تتابع ا

ن يج��ادل ف��ي ص��حة ذل��ك التقس��يم بالحتك��ام ال��ى الوق��ائع التاريخي��ة33
أ
 التاري��خ ب��المقلوب، فب��دل ا

أ
 � الك��اتب و انس��جاما م��ع منهجيت��ه المثالي��ة، يق��را

نماط النتاج
أ
مر مضحك. الملموسة، ذهب يبحث عن الجواب في نظرية ستالين حول ا

أ
.و إنه ل
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.34إلى حد كبير نجاحها العسكري، فيما سمي بالحرب السادسة

.تحاليل و مقولت سياسية) ك 2
:الطبقات الجتماعية-1

و ه�ي خالي�ة م��ن الجدي�د،. التحليلت التي بلورتها الحركة الماركسية للمجتمع المغربي،ل�م تس�تند عل�ى دراس�ات معمق�ة
ساسها

أ
ولى التي انطلقت الحركة على ا

أ
طروحات ال

أ
.نسبة إلى ال

نها كانت تب��الغ ف�ي ض��عف الطبق�ة الس��ائدة، و ف�ي دور المبريالي��ة ف�ي تس�يير البلد
أ
و. و السمة البارزة لتلك التحاليل، ا

بدية 1972و  1971قد جاءت حوادث 
أ
.لتحول هذه النظرة إلى قناعة راسخة و ا

نه مشدود بخيط عنكب��وت
أ
و المعض�لة الس��تراتيجية ال��تي ك��انت تط�رح للماركس�يين، ه�ي كيفي�ة. فالحكم يرى إليه على ا

مره كان يظهر بسيطا للغاية
أ
ما الحكم فا

أ
.مواجهة التدخل العسكري للمبريالية، في حالة تصاعد نضال الجماهير، ا

وض��اع الطبق��ات الجتماعي��ة و تص��ارعها
أ
إن اله��دف. ه��ذا التقيي��م ك��ان يش��جع ع��دم الجته��اد ف��ي القي��ام بتحلي��ل معم��ق ل

و
أ
س��اس بي��ن الطبق��ات المض��طهدة و الطبق��ة ا

أ
ساس��ي م��ن التحلي��ل الطبق��ي ه��و تحدي��د م��وازين الق��وى بي��ن الطبق��ات، و بال

أ
ال

ثيرها الجتماعي و السياس�ي، و نه��ج خط�ط سياس�ية بن��اءا عل�ى ذل�ك
أ
م�ور. الطبقات السائدة، و ذلك لتقدير قوتها و تا

أ
ه�ذه ال

. الطبقة السائدة ليست إل دمية طفيلية في يد المبريالية: التي تتطلب البحث، هي معطاة سلفا
فم��ا الفائ��دة السياس��ية م��ن الخ��وض ف��ي عن��اء تحلي��ل سيوص��لك إل��ى نتيج��ة توج��د ل��ديك مس��بقا؟ هك��ذا ك��انت تحالي��ل
مثل�ة و بالمقارن��ات، و الش�ادة بنض��ال الجم��اهير،

أ
كيد لمقولت مسبقة، ت��دعم ببع��ض ال

أ
ساسا ك�تا

أ
الحركة الماركسية، تظهر ا

هداف الستراتيجية
أ
.35و شرح ال

إن الحركة كانت تنظر إلى الطبقة السائدة باحتقار كبير، كما كانت تعط��ي للمبريالي�ة جبروت��ا يف�وق قوته��ا الحقيقي��ة، و
خلقي��ة ترم��ز إل�ى الش�ر،

أ
إلق��اء ك�ل المس��اوئ عل�ى ظه�ر المبريالي��ة، لدرج��ة تحويله��ا م��ن مفه�وم اقتص�ادي سياس�ي إل��ى عب��ارة ا

و للمف��اهيم العس��كرية الماركس��ية34
أ
طروحاته، و يظهر جليا عدم استيعابه للمفاهيم الماركسية، سواء بالنس��بة للتاري��خ، ا

أ
 � يقدم الكاتب هنا ملخصا ل

و ذاك من تلك الحروب، فعوامل عدة تساهم في اختي��اره،
أ
اللينينية، الحروب الثورية مرتبطة دائما بالطبقات الثورية تاريخيا، و اللجوء إلى هذا الشكل ا

منها الطبقة التي تقوده و حلفاؤها، القوى الذاتية لكل طرف في الحرب و الشروط الموضوعية المحيطة بذلك، و التي تجس�دها م�وازين الق�وى الداخلي��ة و
س�لحة ل�ذى ك�ل ط�رف، و الماركس��ية عموم��ا، تف��رق بي��ن الح�روب العادل�ة و الغي��ر العادل��ة، و تؤك�د عل�ى العام��ل البش��ري ف�ي

أ
الخارجي��ة، و نوعي��ة العت�اد و ال

خرى، و السياسة تتحكم في البندقية
أ
ك�توبر، قد خطط لها م��ن... حسم الحرب، فالحرب استمرار للسياسة بوسائل ا

أ
ن حرب ا

أ
تتبث المعطيات التاريخية ا

س��لحة لتحري��ر ش��بر فق��ط م��ن
أ
ن��ور الس��ادات يط��الب المستش��ارين العس��كريين الس��وفيات با

أ
ط��رف القي��ادة الس��اداتية لتك��ون حرب��ا مح��دودة، حي��ث ك��ان ا

مريك�ا"سيناء، و كان يعن�ي ه��ذا، كم�ا ك�ان يق�ول 
أ
س�لحة الس��وفياتية ل تعط�ي انتص�ارا" السياس��ة ف�ي ي�د ا

أ
ج��ل"و "ال

أ
، باختص�ار وج��ه الس�ادات الح�رب م��ن ا

م��ا مص��ير
أ
مريك��ا، وم��ن تم��ة ره�ن مص��ير تحري��ر س��يناء ليومن��ا ه�ذا، ف��الجيش المص��ري ل ي��دخل س�يناء إل ب�إذن مس��بق م��ن اس��رائيل، ا

أ
حض�ان ا

أ
الرتم��اء ف�ي ا

صبحت في يد الكمبرادور المصري. المستشارين السوفيات فمعروف بما يك�في
أ
ن مصر السادات، كانت قد ا

أ
طروح��ات. نسي الكاتب ا

أ
كي��د لل

أ
و ما حصل تا

طروحة . الماركسية اللينينية و ليس العكس
أ
و غيره��ا، فمقول�ة تاريخي�ة"إن ا

أ
نظمتها السياسية عن قي�ادة حرك��ة التح�رر العربي��ة ا

أ
عجز البرجوازية الصغيرة و ا

و الدول الشبه إقطاعية
أ
مبريالية و بواقع الدول التابعة ا

أ
ي دور للبرجوازية الص��غيرة، و إنم��ا. شبه الستعمارية- مرتبطة بعصر ال

أ
فالقول بذلك ليعني نفي ا

كيد على ضرورة القيادة البروليتارية
أ
و النميري فلم يكن سوى تعبير ع�ن عج��ز اليس��ار العرب��ي ع�ن بن��اء تل��ك القي��ادة. التا

أ
ما ظهور انظمة مثل نظام القدافي ا

أ
ا

خ�رى... البروليتارية
أ
حزابها السياسية، و حديث الكاتب عن منظمة التحرير الفلسطينية يتبث مرة ا

أ
مر يقال عن الطبقات البرجوازية الصغيرة و ا

أ
و نفس ال

بجديات العلم العسكري الماركسي اللينيني
أ
.جهله با
. � هناك تجاهل لكل المجهودات التي قامت بها الحملم35
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و م��ن.نات��ج ع��ن فك��ر الحرك��ات الوطني�ة الجذري��ة الماركس��ية و غي�ر الماركس�ية، ال�تي ل تقي��م فرق��ا بي��ن المبريالي��ة و الس��تعمار
خ��رى فك�ثير م��ن حرك��ات التح��رر ال��وطني، بع��دما تبن��ي نظامه��ا السياس��ي تس��تمر ف��ي إلق��اء ك��ل مش��اكلها الداخلي��ة عل��ى

أ
جه��ة ا

شار إلى هذا الواقع
أ
ول من ا

أ
و لتبرير سياستها القمعية، و لسنا ا

أ
.36المبريالية، لتغطية عجزها الخاص، ا

.و كان الحكم يعتبر هشا، و غير مستند على قاعدة اجتماعية صلبة
كل محاولته الهادف��ة إل��ى توس��يع نف��وذه" فشل"و للحفاظ إديولوجيا على كون الحكم ضعيفا، تبذل مجهودات لتبيان 

ن�ه ينق�د بن�اءا نظري�ا ك�امل م��ن التلش�ي. السياسي و الجتماعي
أ
و مج�رد الش�ارة إل�ى بع��ض مظ�اهر ق�وة. و كان ذلك حتميا، ل

.37...الحكم، يتم نعته مباشرة باليمينية، و عدم الثقة بحركة الجماهير
و خ���ارج الطبق���ة الس���ائدة، توج���د الطبق���ات ال���تي س���ميت بالوطني���ة، و ه���ي ب���الترتيب البرجوازي���ة الوطني���ة، البرجوازي���ة

شباه البروليتاريا، و يقصد بهم العاطلون و المشردون
أ
. الصغرى، الطبقة العاملة، الفلحون، ثم ا

عطي��ت للطبق��ة العامل��ة
أ
و الطبق��ة ال��تي س��تقود الث��ورة ف��ي المغ��رب، ه��ي الطبق��ة العامل��ة، تعطاه��ا نف��س النع��وت ال��تي ا

ن�ذاك 
 
خر، بناءا عل�ى موق�ع مح�دد ف�ي علق�ات النت��اج و العلق�ات الجتماعي�ة ا

 
وربية في عصر ا

أ
درج��ة خطي�رة م�ن الفق�ر،(ال

.38"...)الوسيطية" غياب الوزن المالي للطبقات 
ي��ة وس��ائل إنت��اج، ل تت��وفر إل عل��ى

أ
نه��ا ه��ي الثوري��ة ح��تى النهاي��ة، فليس��ت له��ا ا

أ
فالطبق��ة العامل��ة المغربي��ة، يق��ال عنه��ا ا

س�ئلة الملموس�ة ال��تي. سواعدها، و لي��س له��ا م��ا تخس��ره س�وى قيوده��ا
أ
ه�ذه المق�ولت العام�ة، لتجي��ب ب�الطبع عل�ى بع��ض ال

مية في صفوفهم بشكل خطير، و ابتع��ادهم
أ
يطرحها وضع الطبقة العاملة المغربية، كارتباط العمال بالبوادي، و انتشار ال

.ثالثية"، إطلق للكلم على عواهنه، فل سند للكاتب في ذلك- العالم" � اتهام الحملم بالسقوط في الديلوجية 36
م�ام" � إن الكلم عن هذا التصور غير صحيح و ل علقة ل��ه ب��الخلف بي��ن منظم��ة 37

أ
ن تجس��يد ه��ذه النظ��رة"م�ارس23"و منظم��ة " إل�ى ال

أ
، و الص��حيح ا

حينم��ا ك��ان الك��اتب عض��وا ف��ي الك�تاب��ة الوطني��ة إل��ى ج��انب المش��تري بلعب��اس فق��ادا المنظم��ة إل��ى الض��ربة القوي��ة ال��تي 1976-1974ق��د وق��ع ف��ي ف��ترة نون��بر 
دت إلى تصفيتها1976مارس -1975تعرضت لها خلل دجنبر 

أ
.، عندما رميا بكل قوى المنظمة في معركة غير متكافئة مع النظام، ا

ول��ى،� 38
أ
دبي��ات الحرك��ة الماركس��ية اللينيني���ة المغربي���ة، حي��ن تتكل��م ع��ن الطبق��ة العامل��ة، فض��من درج��تين مختلف��تين م��ن التعمي��م و التجري��د، ال

أ
ا

س��س ل�ه ف�ي
أ
س��مالية امبريالي��ة، و ه�ذا ج��زء م�ن التص�ور النظ��ري الع�ام، ال�ذي ا

أ
وتخص موقع الطبقة العامل�ة ف�ي نم�ط إنت�اج س�ائد عالمي��ا، ض�من منظوم�ة را

ساس هذا المنظ��ور تق�ود الطبق��ة العامل��ة الث�ورات الوطني��ة الديموقراطي��ة و الش��تراكية
أ
مرحلتين مختلفتين، كل من كارل ماركس ة انجلز و لينين، و على ا

هم هو هيمنة إديولوجيتها الماركسية اللينينية، وسط الك�تلة الشعبية التي تقودها، و إن احتلل الطبق��ة
أ
همية هنا بالنسبة لعددها، فال

أ
عبر العالم، و ل ا

مميا لقي��ادة الث��ورة العالمي��ة، و الثاني��ة و ته�م الطبق�ة العامل��ة المغربي��ة، و
أ
العاملة لهذا الموقع على الصعيد العالمي هو الذي يؤهلها إديولوجيا و سياسيا و ا

م��ام، عل�ى اطلع بتاري��خ ه��اته الطبق��ة
أ
ينظر إليها ضمن علقة العام بالخاص من جهة، و ضمن نظرة تاريخية ملموسة، فق�د ك�انت الحمل��م و منظم��ة إل�ى ال

و ض�د الس��تعمار الجدي��د، و
أ
تها، مع الدخول الستعماري في القرن العشرين، كما كانت على علم بمراحل نض��الها، س�واء ض��د الس�تعمار الق�ديم ا

أ
منذ نشا

نفاس"تعج المقالت الصادرة في مجلة 
أ
و في النشرات الخاصة بكل تنظيم ماركسي لينيني على حدة، بالعديد من من التحقيقات و المعطيات المتراكمة" ا

وربي��ة ف��ي الق��رن 
أ
م��ا تش��بيه الحمل��م للطبق��ة العامل��ة المغربي��ة بالطبق��ة العامل��ة ال

أ
م��ر ل يخل��و م��ن حقيق��ة، ف��إن تل��ك19الض��رورية للمعرف��ة، ا

أ
، وإن ك��ان ال

ل ه��و الس��تخفاف و الس��تهزاء ب��الجوانب النظري��ة وا لسياس��ية و
أ
المقارن��ة مبالغ��ة فيه��ا، بش��كل مقص��ود، خدم��ة للمنط��ق ال��ذي يتحك��م ف��ي ن��ص الك��اتب، ا

وربي��ة ف�ي الق��رن 
أ
ن خلط��ه بي��ن وض��ع الطبق��ة العامل��ة ال

أ
نح��ن هن��ا ف�ي س��بعينيات (20، و الطبق��ة العامل��ة المغربي��ة ف��ي الق��رن 19التنظيمي��ة للحمل��م، علم��ا ا

طروح��ات المعادي��ة)20الق��رن 
أ
، ين��م ع��ن مقارن��ة س��يئة لم��ا ح��اول إدخ��ال وض��ع الطبق��ات الوس��يطية، ف��ي كل الح��التين، و تص��وره ت��م انتق��اؤه م��ن تل��ك ال

سمالي، بي��ن البروليتاري��ا
أ
ن التقاطب داخل المجتمع الرا

أ
ي ا

أ
و الداعية للصلحية، بمبرر تزايد نسبة عدد الطبقات الوسيطية في المجتمع، ا

أ
للشتراكية، ا

و البورجوازي��ة ق��د ت��م الح��د من��ه، ب��احتلل نس��بة عالي��ة، م��ن البورجوازي��ة الوس��يطية لموق��ع وس��ط ف��ي الس��لم الجتم��اعي، و ه��ذا المنظ��ور ينتم��ي إل��ى عل��م
و سياس��ية، حس��ب ال��دخل

أ
الجتم��اع ال��وظيفي ال��برجوازي، ال��ذي ل ي��ؤمن بوج��ود الطبق��ات، فق��ط هن��اك ش��رائح و فئت و نخ��ب، تحت��ل مواق��ع اجتماعي��ة ا

و الموقع الذي تحتله في العلقة بالسلطة 
أ
... الذي تحصل عليه، ا
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ثرهم بالديولوجي��ات الس��ائدة، و درج��ة التم��ايزات
أ
خلل حقب��ة طويل��ة م��ن الزم��ن ع��ن خ��وض نض��الت سياس��ية، و درج��ة ت��ا

جور ...الخ 
أ
.39بينهم على مستوى التخصصات و ال

و
أ
كيد المهم��ة ا

أ
المهم��ات التاريخي��ة"و حين تخوض الطبقة العاملة نضالت نقابية، تتم الشادة بها، و تعطى كبرهان لتا

.40"الملقاة على عاتقها
ما حالت الجمود، فتفسر بسياسة اتجاه المحجوب بن الصديق و عبد ا ابراهيم

أ
.41ا

و غي��ر مادي��ة، فيت��م ت��بريره و تج��اوزه
أ
و مواق��ف غي��ر ثوري��ة ا

أ
فك��ار ا

أ
مي��ة ف��ي ص��فوف العم��ال و تع��بيرهم ع��ن ا

أ
م��ا انتش��ار ال

أ
ا

سمالي، و بضرورة النضال من
أ
ن للطبقة العاملة، و الجماهير عموما، وعيا حسيا بمشاكلها، بالستغلل الرا

أ
طروحة ترى ا

أ
با

نه���ا ع��بر عم��ل المثقفي��ن الماركس��يين، و ع��بر نض���التها ه��ي، ستتوص���ل إل��ى ال��وعي العقل��ي ب��ذلك
أ
ج���ل الش��تراكية، و ا

أ
ول. ا

أ
ا

ن للعمال معرفة حسية، ستتحول عبر ما ذكرنا، إلى معرفة. الحسي هو تناقض في العبارات/ الوعي
أ
و لكن ما يراد قوله هو ا

ثانيا، ل نعرف مجموعة بش�رية، كيفم�ا ك��انت ب�دائيتها، تنحص��ر معرفته�ا ف�ي الحساس�ات، و الحيوان�ات ه�ي ال�تي ق�د. عقلية
.يصح عليها هذا القول

نم��اط تفكيره��ا إل��ى
أ
فانج��ذاب الطبق��ة العامل��ة نح��و إديولوجي��ات متباين��ة، و ف��ي الغ��الب غي��ر ماركس��ية، يغل��ف بتحوي��ل ا

رض خلء مس�تعدة س�لفا لس��تقبال الفك�ر. درجة متدنية من المعرفة، إلى مستواها الحس��ي
أ
هك�ذا تح��ول عق��ول العم��ال إل�ى ا

ن لهم��ا معرف��ة حس��ية بمص��الحهما، يق��ال بك��ل بس��اطة وع��ي. الماركس��ي المغرب��ي
أ
ف��المثقفون، و البرجوازي��ة، ل يق��ال عنهم��ا ا

و برج��وازي
أ
م��ا الجم��اهير، فإنه��ا ل��م تتج��اوز بع��د مس��توى المعرف��ة الحس��ية. برج��وازي ص��غير ا

أ
و العق��ل الخ��الص ال��ذي ينت��ج. ا

و إعط��اؤهم مق��درات خارق��ة. العل��م يوج��د ل��دى المثقفي��ن الث��وريين
أ
ليه العم��ال و الجم��اهير، ا

أ
إن. لي��س م��ا نق��وله م��ن ب��اب ت��ا

مية المهول في ص��فوفهم ي��دعو إل�ى مراجع��ة بع��ض المس�لمات، و يص��عب
أ
ضعف الوعي السياسي لدى غالبيتهم، و انتشار ال

شكال الس�يطرة الديماغوجي�ة 
أ
ن يتحرر من كل ا

أ
و القبلي�ة( على شعب ا

أ
و الطائ�في��ة، ا

أ
و الحزبي�ة، ا

أ
إذا ك�ان جل�ه) الدولوي�ة، ا

ن للعمال و الجماهير ثقافة و فكرا و وعيا و إديولوجيات
أ
.42عبدا للحرف، لكننا بالمقابل نعتبر ا

جوب��ة ال��تي يطرحه��ا الك��اتب بنظ��رة تجريبي��ة، و39
أ
 � إن المق��ولت العام��ة، ه��ي ج��زء م��ن التعري��ف بالنظري��ة الثوري��ة للطبق��ة العامل��ة، و ل علق��ة له��ا بال

مام"نحيل القارئ على وثائق منظمة 
أ
مية" مارس 23"و منظمة " إلى ال

أ
و سيجد العديد من المعطيات تتحدث عن ارتباط العمال بالبوادي و عن انتشار ال

م�ام"و ع�ن دور النقاب��ة البيروقراطي��ة ف�ي إبع�ادهم ع�ن العم��ل السياس��ي، كم�ا س��نجد تحالي��ل قطاعي��ة ك�ثيرة، ب��ل إن المنظ�ور الس��تراتيجي لمنظم��ة 
أ
"إل�ى ال

كان يربط بين الطبقة العاملة في المدن الكبرى كالدار البيضاء، و في المناجم وسط القرى و الجبال، ث�م ل�م يغ�ب ع�ن ذل�ك المنظ�ور وج��ود طبق�ة عامل��ة
...مغربية بالخارج ذات جذور فلحية 

خر40
 
بجديات العمل الدعائي و التحريضي، حيث كلهما يخدم ال

أ
ن الكاتب هنا قد نسي ا

أ
...  � يظهر ا

مر في تفسير واحد و وحيد ينم عن استخفاف و محاولة احتقار تصورات الحملم، التي كانت تقدم تحليلت ش��مولية لمواق��ف الق��وى41
أ
 � إن اختزال ال

خ��رى، و انعم��اس ذل�ك عل�ى الحرك��ة الجماهيري��ة 
أ
ثر به ه�ي ال

أ
ثرها على الوضع القتصادي و السياسي، الذي تتا

أ
انظ��ر(الجتماعية و السياسية المختلفة، و ا

.الوضع الراهن والمهام العاجلة للحملم)"على سبيل المثال وثيقة 
طروحت��ه، و ه��و ال�ذي42

أ
ق��واله، يجعلن�ا هن��ا، نعت��بره يتعم�د الخل�ط، خدم�ة ل

أ
سلوب عدم اس�تعمال الحج��ج و البرهن��ة عل�ى ا

أ
 � إن الكاتب، و قد اختار ا

تين��ا به�ذا الخلي��ط
أ
دبي��ات المنظم��ة، كم��ا ك��ان مطلع��ا عل�ى العدي��د م��ن النص��وص الماركس��ية الكلس��يكية، و م��ع ذل��ك يا

أ
ك��ان مطلع��ا ع��ن ق��رب عل��ى ع��دد م��ن ا

ن م��اركس ق��ال م��ا معن��اه 
أ
الديولوجي��ة الس��ائدة ف��ي ك��ل مجتم��ع ه��ي إديولوجي��ة الطبق��ة الس��ائدة داخ��ل ه��ذا"العجي��ب م��ن المق��ولت و المف��اهيم، متناس��يا ا

، و لم يستثن م�ن ذل�ك الطبق�ة العامل��ة، كطبق�ة مس�ودة، و ه�ذا لوح�ده ك�ان كافي�ا لثني�ه ع�ن البح�ث ع�ن إديولوجي��ة ل�دى الطبق��ة العامل��ة، كم�ا"المجتمع
الطبق�ة"و" الطبق�ة ف�ي ذاته�ا"، و بي�ن "إديولوجي��ة وس�ط الطبق�ة العامل��ة"و" إديولوجي��ة الطبق�ة العامل��ة"نسي الكاتب الفرق الذي وضعه الماركسيون بين 

، بين الصراع الطبقي الموضوعي، و الصراع الطبقي الذاتي، و العلقة الجدلية بين ك��ل ه��ذه الثنائي��ات، كم�ا وض��ع الماركس��يون تميي��زا بي��ن الغري��زة"لذاتها

www.30aout.infowww.30aout.info                                                                                                                             38

http://www.30aout.info/


من وثئق الصاع داخل النظمة الاركسيية اللينينية الغربية "الل الأمام"
الط اليساوي العفوي الديد: من النعة العملوية اقتصادوية الل التصفوية و الفوضوية و العدمية

خ��رى، ل تختل��ف ك�ثيرا عم��ا ورد ف��ي ك�تاب��ات ماوتس��ي تون��غ و ل��ي ذوان و
أ
و إن نظ��رة الحرك��ة الماركس��ية إل��ى الطبق��ات ال

س دول
أ
بدعها قادة ماركسيون، كانوا على را

أ
ساسية التي تاثرت بها الحركة، قد ا

أ
ن النظريات ال

أ
تريونغ شينه، و نلحظ هنا ا

ثيره���ا م���ن ق���وة التض���امن الق���ومي العرب���ي، و باس����تثناء. اش���تراكية
أ
ه���ذا م���ع اس���تثناء الجبه���ة الديموقراطي���ة، ال���تي تس���تمد تا

ول ل���م يك���ن ماركس���يا
أ
ن ال

أ
ولي���ن م���اركس و انجل���ز، رغ���م ا

أ
راء بوخ���ارين و تروتس���كي و غرامش���ي و مجموع���ة. المؤسس���ين ال

 
ف���ا

ص���دقاء إل���ى دم���تروف الش���يئ ال���ذي ذكرن���ا بكلرا زتكي���ن و روزا لوكس���مبورغ
أ
ح���د ال

أ
ش���ار لن���ا ا

أ
ك���انت كله���ا إم���ا- المانفس���تو ة و ا

و مجهولة كليا
أ
ثير ا

أ
.43ضعيفة التا

:1956استقلل  ك 2
، مج��رد اس��تقلل1956على منوال التجاهات الجذرية في الحرك�ة الوطني��ة، ك��انت الحرك�ة الماركس�ية، تعت��بر اس�تقلل 

ن استقلل ل يتحقق بقيادة حزب ماركسي، يكون إما ش��كليا، و. شكلي
أ
و كان لها دافع إضافي للخروج بهذا التقييم، و هو ا

.إما ينتهي ليصبح شكليا، إذا لم يبرز حزب ماركسي لمواصلة النضال نحو الشتراكية
ي برنام��ج بعي�د الم�دى لم��ا بع��د الس��تقلل، ف�إن التجاه��ات الجذري��ة داخله�ا،

أ
ن الحرك�ة الوطني��ة برمته��ا، ل��م تبل��ور ا

أ
فل

ثير الديولوجي��ة البورجوازي��ة عل��ى العم��ال، تخت��بئ عناص��ر إديولوجي��ة مادي��ة للطبق��ة العامل��ة مرتك��زة عل��ى
أ
الطبقي��ة و ال��وعي الطبق��ي السياس��ي، و تح��ت ت��ا

ممارساتها المادية في النتاج، و دور النظرية الثورية، المرتكزة على الممارسة الثورية المبدعة، ه�و ت��دمير تل�ك الديولوجي��ة البرجوازي�ة ف�ي وع�ي العم�ال،
و إب��راز العناص��ر المادي��ة البروليتاري��ة، و دم��ج النظري��ة الثوري��ة بتل��ك العناص��ر، و ه��ذا م��ا تجي��ب عن��ه النظري��ة اللينيني��ة ح��ول الن��واة البروليتاري��ة و ح��ول

و بالنسبة للوعي الحسي، و علقته بالوعي العقلي، فهناك علق��ة تن��اقض بالفع��ل، لك��ن. الطلئع البروليتارية، و علقة ذلك بمنظمة المحترفين الثوريين
ليس في العبارات كما ادعى الكاتب، الذي سقط بدون وعي، في منظور عقلني للمعرفة، بينم��ا النظري��ة المادي��ة الجدلي��ة للمعرف��ة، تمي��ز بي��ن مس��تويين،
من الممارسة و من المعرفة، فهناك الممارسة اليومية العادية التي يدبر بها الناس حياتهم اليومي��ة، دون إدراك ج��وهرا لعلق��ات القتص��ادية و الجتماعي��ة

حد الك�تاب ب 
أ
مر هنا بما يسميه ا

أ
، و تنبع عن هذه الدرجة من الممارسة، مس��توى وع��ي ملزم له�ا، و"الملموس المزيف"المختبئة وراء ذلك، و يتعلق ال

م��ا المس��توى الث��اني فيتمي��ز ب��إدراك لج��وهر تل��ك العلق��ات، و بنيته��ا، ع��ن طري��ق الممارس��ة الثوري��ة، ال��تي تخ��ترق
أ
ه��و م��ا يس��مى ع��ادة بالمعرف��ة الحس��ية، ا

طل��ق علي��ه م��اركس بالبراكس��يس الث��وري، إن ه��ذا التميي��ز ل
أ
عل��ى، ض��من م��ا ا

أ
حقيق��ة ذل��ك الملم��وس المزي��ف، و ترتق��ي بالنظري��ة و بالممارس��ة إل��ى مس��توى ا

ول�ى م��ن الممارس��ة و المعرف��ة، بالنس��بة للمرحل��ة الثاني��ة، و ه�ذا ج��وهر العلق��ة الجدلي��ة ال��تي تق�وم بي��ن الممارس��ة و النظري��ة 
أ
همي��ة المرحل��ة ال

أ
انظ��ر(يغف��ل ا

ساس، وقع الكاتب في خلط صارخ، ينم ع�ن جه�ل...) لكاريل كوزيك " جدلية الملموس"و كذلك ك�تاب " في الممارسة العملية"كراسة ماو 
أ
و على هذا ال

ن الكلم ع�ن ال�وعي الحس��ي يت�م ف�ي س��ياق س�يرورة تبل�ور ال�وعي السياس�ي الث�وري
أ
بمستويات المعرفة و درجاتها، وعلقتها بالممارسة، وكذلك عدم إدراك ا

لدى الطبقة العاملة، و ليس الحديث عن تاثير الديولوجي��ة الس��ائدة البورجوازي��ة، ال�تي تظ��ل الطبق��ة العامل��ة حبيس��ة ح��دودها الطبقي��ة، إذا ل�م تت��وفر له�ا
داة الثورية

أ
الحزب الماركسي اللينيني، و بهذا الكلم يتضح خواء الك��اتب النظ��ري، ال�ذي يته�م الماركس��يين باعتب�ار الطبق�ة العامل��ة ل: النظرية الثورية و ال

حاسيس
أ
ن ينس��ينا الف�ارق بي�ن الطبق��ة العامل��ة ص��احبة المش��روع الث�وري. تملك سوى ال

أ
خ��رى، فل يج�ب ا

أ
ما الحديث عن ال�وعي الحس�ي ل�دى الطبق�ات ال

أ
ا

و ذاك ع��ن مص��الح تل��ك الطبق��ات
أ
نه��ا تع��بر إل��ى ه��ذا الح��د ا

أ
خ��رى، ال��تي تنتم��ي إل��ى الديولوجي��ة البورجوازي��ة، ل

أ
س��مالية، و بي��ن الطبق��ات ال

أ
و.للطاح��ة بالرا
ب�دا ل�م يك�ن وجه�ة نظ�ر منظم��ة " العل�م الخ�الص"الح�ديث ع�ن

أ
ي عق�ول العم��ال، فا

أ
رض خلء، ا

أ
م�ام"ال�ذي ينق�ل إل�ى ا

أ
و ل موق�ف و ممارس�ة ليني��ن" إل�ى ال

ن�ه ف�ي قل�ب المعرك�ة الدائم��ة ض�د العفوي��ة و العدمي��ة، فب�دون الح�زب الث�وري ل�ن تراك�م الطبق�ة العامل�ة تجاربه�ا
أ
الذي يتم تش��ويهه، به�دف الجه�از علي��ه، ل

ف�ق إنج�از برنامجه�ا الث��وري، فف�ي الح�زب الث�وري تقب�ع ذاك�رة الجم��اهير، ال�تي ل
أ
و الناجحة، و لن ترتق�ي به�ا إل�ى مس�توى التعمي��م و ال��تركيب، ف�ي ا

أ
الفاشلة ا

جيال 
أ
و بسبب تبدل ال

أ
و الجزر في الحركة، ا

أ
...تفقد بسبب المد ا

و43
أ
ن ك�تابات الحملم لم تك�ن س�وى نس�خة منقول��ة ع�ن الك�تاب�ات الص��ينية ا

أ
 � تمشيا مع منهجه يسقط الكاتب تصوراته على الواقع التاريخي، فادعاء ا

ن وض��حنا حقيق��ة
أ
ما الحديث ع�ن م�اركس ال�ذي ل�م يك��ن ماركس��يا، فق�د س�بق ا

أ
ك�ثر، و ا

أ
قل و ل ا

أ
الفيتنامية، بدون تقديم الحجج، فمجرد كلم في الهواء ل ا

 ماركس من الغسديين الفرنسيين الذين كانوا يدعون النتم��اء إل�ى الفك��ر الماركس�ي، و ك�انوا ذوي
أ
هذه المقولة، كما جاءت في سياقها التاريخي، حيث تبرا

نزعة اقتصادوية، بينما لم يطلع زعيمهم جيل غيسد على ك�تاب واحد من الماركسية، و قولة ماركس هي تبرؤ م��ن ه��ؤلء ال�ذين ك�انوا يحتق��رون النظري��ة، و
ك���د من���ه ه���و انن���ي لس���ت ماركس���يا"ه���ذا ه���و المعن���ى الحقيق���ي لقول���ة م���اركس الش���هيرة 

أ
ن���ا متا

أ
، و ه���ذه القول���ة ت���م تحريفه���ا م���ن ط���رف التحريفيي���ن و"ك���ل م���ا ا

...التحريفيين الجدد
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و غي�ر وطن�ي، كم�ا يق��ال، قف�زت عل�ى ذل�ك الف�راغ السياس�ي ف�ي تص�ورها
أ
ن البلد تتجه في مسار غير تقدمي، ا

أ
بعدما لمست ا

ن ش�يئ ل��م يتغي�ر باس��تثناء المظ�اهر الس�طحية
أ
ن الس�تقلل ش�كلي، و ا

أ
صبحت تعت�بر ا

أ
ن غي�اب. السابق، و ا

أ
م��رورا، نق��ول ا

ق�ل التض��اربات و التعط�ل ف�ي تط��ور الديولوجي��ة السياس��ية لح�زب التح��اد
أ
ذلك البرنامج البعيد المدى، يفسر جزئي��ا عل��ى ال

.الوطني للقوات الشعبية
و. فالش��عار الرئيس��ي ال��ذي جن��د ك��ل الش��عب المغرب��ي، إعلن الس��تقلل و رج��وع المل��ك محم��د الخ��امس، ق��د تحق��ق

ك�ثر جذري��ة ف��ي حكوم��ات و مؤسس��ات، ك��انت تس��تهدف منه��ا بن��اء اقتص��اد وطن��ي و
أ
س��اهمت الحرك��ة الوطني��ة و عناص��رها ال

بم��وازاة ذل�ك ك��انت. و دخلت الدول�ة، نظ��را ل��وزن الحرك�ة الوطني��ة ف�ي ع�دة إص��لحات. تحرير البلد من السيطرة المبريالية
جهزته��ا الجدي��دة الممغرب��ة ك��الجيش و الش��رطة و ال��درك، و ه��ذا الص��راع بي��ن اتج��اه واض��ح، الحك��م، و اتج��اه

أ
الدول��ة ت��دعم ا

ول
أ
.و قد عرفت بنية المجتمع خلل تلك الفترة تحولت كبيرة. متضارب، الحركة الوطنية، حسم لصالح ال

جن���بي كعنص���ر تجني���د. فظ���روف نض���ال التجاه���ات الجذري���ة ف���ي الحرك���ة الوطني���ة تب���دلت
أ
ص���بح يغي���ب العام���ل ال

أ
لق���د ا

و البورجوازي��ة المتوس��طة المحلي��ة ال��تي ك��انت تلع��ب دورا  ك��بيرا ف��ي النض��ال ضدالس��تعمار، ل��م تب��ق مص��الحها. جم��اهيري
.مهددة بنفس الحجم، و نقتصر على هاتين النقطتين

و بالنس��بة لبع��ض التجاه��ات داخ��ل التح��اد ال��وطني للق��وات الش��عبية،
أ
و س��واء بالنس��بة للحرك��ة الماركس��ية المغربي��ة، ا

نه كان تعاطفا م��ع جذري��ة المواق��ف السياس��ية،
أ
فإن مساندة الجماهير بالمليين للمقاومة و جيش التحرير، ظل يفهم على ا

ساليب النضال ضد الستغلل و الض�طهاد الطبق�ي فق��ط
أ
 نظ�ري ك�بير. و جذرية ا

أ
ن. و ه�ذا خط�ا

أ
إن النض�ال الطبق�ي يمكن�ه ا

ن الس��خط عل�ى الس��تعمار ي��برز بش��كل تلق��ائي، و ينم��و. يحقق التفافا جماهيريا هائل، و هذا بديهي
أ
لكن الف��رق ينحص��ر ف�ي ا

ن الس��خط عل��ى الس��تغلل و الض��طهاد الطبق��ي المحل��ي، يم��ر
أ
بش��كل م��ذهل إذا وج��دت قي��ادة سياس��ية وطني��ة، ف��ي حي��ن ا

خ��رى. بمنعرجات معقدة
أ
ن حجم التض��امن العرب�ي و الس�لمي و الع�المي، يختل�ف م�ن حال�ة ل

أ
فلي�س ب�ديهيا، و تاري��خ. كما ا

نه بمجرد حص�ول الس��تغلل و الض�طهاد الطبق�ي، يحص��ل الس��خط الجم�اهيري، و يحص��ل التع��اطف
أ
المغرب يؤكد ذلك، ا

عطاه لها لينين في. مع كل طليعة تتبنى النضال الجذري ضد ذلك الوضع
أ
و نعطي كلمة السخط معنى قويا، المعنى الذي ا

.44تحديد شروط النتفاضات
:التجربة العمليةك ) 3

:جوانب سياسية- 1
إن الحرك��ة الماركس��ية ل��م تك��ن فق��ط حرك��ة فكري��ة، ب��ل ك��انت حرك�ة سياس��ية س��اهم مناض��لوها بقس��طهم ف��ي الص��راع م��ن

ي القائ�ل بك��ونه اس��تقلل غي��ر ش�كلي،44
أ
 � بعد قراءة هذه الفقرة الطويلة، ل نستطيع الوصول إلى معرفة موقف الكاتب من الستقلل و إن غلبن��ا ال�را

ي برهنة على ذل�ك
أ
ن ل وجود ل

أ
ل

أ
ل" إيك�س ليب�ان"م�ا ش�كليته فت��برهن عنه�ا، وثيق�ة . ا

 
ال�تي طرح��ت فك��رة اس�تقلل المغ��رب ف�ي إط�ار التبعي��ة لفرنس��ا، و م�ا

مني��ة، و الحف��اظ عل��ى المص��الح
أ
جه��زة الدول��ة السياس��ية و العس��كرية و الداري��ة و ال

أ
خ��رى، ث��م الش��راف المباش��ر للق��وى الس��تعمارية عل��ى بن��اء ا

أ
المن��اطق ال

قل. الستراتيجية لتلك القوى
أ
ما إنكار وجود التفاف جماهيري حول المقاومة و جيش التحرير، و حتى بالنسبة للتحاد الوطني للقوات الشعبية، على ال

أ
ا

ول��ى م��ن الس��تقلل الش��كلي، فه��ذا ادع��اء تك��ذبه الحق��ائق التاريخي��ة
أ
و بالنس��بة للموض��وعة الخاص��ة ب��الفرق بي��ن النض��ال إب��ان الس��تعمار. ف��ي الس��نوات ال

المباشر، و النضال في المرحلة التالية، فالفارق نسبي، و الدليل على ذلك، ذلك المستوى من الوعي السياسي، الذي تمي��زت ب��ه الحرك��ة الجماهيري��ة ف�ي
، حي��ث خ��ذلت القي��ادات الص��لحية له�ذا الح��زب تل��ك1965مرحلة صعود التحاد الوطني للقوات الشعبية، التي استمرت إلى انتفاضة (المدن و البوادي 

خ��رى، ث��م لق��د ك��انت للتي��ارات الجذري��ة داخ��ل الح��زب قواع��د مهم��ة ف��ي الطبق��ات الجتماعي��ة، كالبورجوازي��ة
أ
الجم��اهير المنتفض��ة بال��دار البيض��اء و م��دن ا

...الصغيرة و الفلحين 
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ملته��ا عليه��م قناع���اتهم
أ
س��اليب ال��تي ا

أ
فض��ل للجم��اهير، و ذل��ك بال

أ
ج��ل غ��د ا

أ
و إث��ر انطلقه��ا، ك��انت غي��ر واض��حة بالنس��بة. ا

و هذا س�ر انتش��ار تس�ميتها بالجبه�ة، نس�بة إل�ى الجبه��ة الموح�دة للطلب�ة التق�دميين، و. للشعب، و ذلك من حيث التنظيم
و ك��انت الحرك�ة تتش��كل م�ن المنظم�تين الل�تين، ستس�ميان فيم�ا.�� 1970هي تنظيم انتخابي قادته الحرك�ة ف�ي الجامع�ة س�نة 

مام"بعد 
أ
.مارس، نسبة إلى نشرتيهما 23و" إلى ال

ف��رز اتجاه��ا س��مى نفس��ه " م��ارس 23" ، عرف��ت1972وف��ي بداي��ة 
أ
، نس��بة إل��ى عن��وان إح��دى"لنخ��دم الش��عب"انفص��ال ا

.مقالت ماو تسي تونغ
ثير واسع، هو القطاع الطلبي

أ
نه��ا ض��مت ف��ي ص��فوفها. القطاع الذي نشطت فيه الحركة بتا

أ
ثير، ل

أ
و قد كان لها ذلك الت��ا

ساس��ا( لح���زب التق��دم و الش��تراكية  1970مناض���لين نق���ابيين ب���ارزين ف��ي الجامع��ة، ك��انوا ينتم��ون قب���ل 
أ
و التح��اد) الرب���اط ا

ساسا( الوطني للقوات الشعبية 
أ
).فاس ا

و الهيكلي�ة، إذ ك��انت
أ
ج�ل إص�لح التعلي�م، س�واء م�ن الناحي��ة المادي�ة ا

أ
و قد ناضلت الحركة ف�ي القط�اع الطلب�ي، م�ن ا

ج��ل إق��رار برام��ج جدي��دة غي��ر متحج��رة و غي��ر اس��تعمارية، و ك��انت ف��ي ه��ذا النض��ال تعم��ل إل��ى ج��انب مناض��لي
أ
تعم��ل م��ن ا

ثيرهم يض���عف بش���كل ملم���وس بع���د الم���ؤتمر الراب���ع عش���ر، إذ ك���انوا قبل���ه
أ
 ت���ا

أ
التح���اد ال���وطني للق���وات الش���عبية، ال���ذين ب���دا

.يشكلون تيارا تقدميا قويا
ك�ثر م��ن طاق��اته

أ
ه��داف سياس��ية طويل��ة. لك��ن الحرك��ة ك��انت تح��اول تحمي��ل القط��اع الطلب��ي ا

أ
س��لفنا ا

أ
ك��انت له��ا، كم��ا ا

ي القط�اع الطلب�ي. المدى
أ
 به في تطبيق سياستها، ه�و ذل�ك ال��ذي ترتب��ط ب�ه ارتباط��ا وثيق��ا ا

أ
و ق��د تجس��د. و القطاع الذي تبدا

ح���زاب
أ
س���ها الموق���ف م���ن ال

أ
ذل���ك ف���ي مق���ررات الم���ؤتمر الخ���امس عش���ر، ال���تي ك���انت متطرف���ة ف���ي ع���دد م���ن النق���ط، و عل���ى را

.السياسية
وطم عالميا، فإن سيطرة الجبهة عليه، شكل دقا لن��اقوس الخط�ر بالنس��بة

أ
و نظرا للصيت الكبير الذي كان يتمتع به ال

و باس���تقلل ع��ن ذل��ك، ك��انت ق��د ش��نت حمل��ة اعتق��الت ف��ي. للحك��م ال��ذي دخ��ل ض��ده ف��ي حمل��ة قمعي��ة واس��عة النط��اق
و ف�ي ظ��روف ج��د ص��عبة واص��لت الحرك��ة نش��اطها بإص��دار بيان��ات و نش��رات تس��اند النض��الت.�� 1972صفوف الحركة في بداي��ة 

ك�ثر فاك�ثر بالعمل في الثانويات
أ
ت تهتم ا

أ
ت بشكل فوقي إل��ى إعلن. الجماهيرية، و بدا

أ
جنحتها، لجا

أ
حد ا

أ
و رغم عدم اتفاق ا

س��يس نقاب��ة س�رية للتلمي�ذ، و اس��تطاعت ب��ذلك ل��ف الج��زء المس�تعد للتع��اطف معه��ا كحرك�ة ماركس��ية فق��ط
أ
م�ا القط�اع ،45تا

أ
ا

و قل بشكل مطلق، هو القطاع العمالي
أ
ن يكون مطلقا، ا

أ
.الذي فشل فيه عملها بشكل يكاد ا

فالعم���ل ف���ي النقاب���ات، ك���ان عب���ارة ع���ن ص���راع مفت���وح و ف���وقي م���ع الق���ادة النق���ابيين، ال���ذين ك���انوا يتهم���ون دون تميي���ز
م�ا العم�ل المباش�ر م�ع العم�ال فك�ان يط�رح له�ؤلء ع�دة مش�اكل46بالبيروقراطية و الوصاية عل�ى العم�ال

أ
كي�ف التعام��ل م�ع. ،ا

و نش��اط نق��ابي معل�ن، إل�ى هياك��ل سياس�ية مغلق�ة يوج�د به�ا
أ
س��اليب عي�ش عادي�ة، ا

أ
الماركسية ك�فلسفة، كيف النتق��ال م�ن ا

وس��اط طلبي�ة و تلميذي�ة، ك�ان يكب��ل نش��اطها السياس�ي". شديدة الخطورة"مثقفون و برامج سياسية 
أ
و انخراط الحرك�ة ف�ي ا

طروح��ات ال�تي ك�انت تش�جع عل�ى الس�تمرار ف�ي نف�س النه�ج، ه�ي
أ
وس��اط، و إح��دى ال

أ
الذي يول�د نفس�ه باس��تمرار ف�ي نف�س ال

طروح���ة لطالم���ا ت���رددت ف���ي العدي���د م���ن الك�تاب���ات، ال���تي اخ���تزلت تجرب���ة النقاب���ة الوطني���ة للتلمي���ذ ف���ي مجموع���ة م���ن المناض���لين45
أ
 � ي���ردد الك���اتب ا

 تكذبه الوقائع التاريخية
أ
.الماركسيين اللينينيين المرتبطين بالحملم، و هذا خطا

س��يس إل��ى خري��ف 46
أ
م��ر ص��حيح بالنس���بة للف��ترة الممت��دة م��ن التا

أ
م��ر في��ه مبالغ��ة، و تجاه��ل للمعطي��ات1972 � ال

أ
، تعمي��م ذل��ك عل��ى الف��ترة التالي��ة ا

.التاريخية
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ن الطلبة و التلميذ يشكلون طليعة تك�تيكية، بمعنى مؤقتة، للحركة الجماهيرية، و قد تعرضت في بع��ض
أ
تلك التي تعتبرا

وساط لنقد واسع
أ
طروح��ة تق��ول ب��ورود ال�وعي الش�تراكي إل�ى العم��ال م��ن ل�دن المثقفي��ن، فق�د ظ��ل الطلب�ة و. ال

أ
و تمشيا مع ا

وساط الطبقات الشعبية
أ
.التلميذ يعتبرون كمثقفين ثوريين، جسرا ضروريا للعمل في ا

في الوقت الذي بقي فيه عمله�ا منحص�را ف�ي الش�بيبة المدرس���ية،كان الحص�ار المض��روب ح�ول الحرك�ة ي�زداد ض�يقا، ف�ي
. 47هذا الجو، انفجرت قضية الصحراء الشيئ الذي عمق تشتتها و عزلتها السياسية

:القضية التنظيمية- 2
س���اليبها التنظيمي���ة ج���ذريا1972من���ذ نهاي���ة 

أ
لق���د ك���انت قب���ل ه���ذا التاري���خ، تتك���ون م���ن. ، ف���رض عل���ى الحرك���ة تب���ديل ا

ن�ه" م�ا العم�ل"هكذا تمت إعادة قراءة ك�ت�اب . تنظيمات شبه علنية
أ
ح�د المناض��لين ع��ن ح�ق ا

أ
لليني�ن، ال�ذي ق��ال عن�ه يوم�ا ا

صبح بمثابة إنجيل
أ
.ا

نش��طتهم فيم��ا
أ
فقد اضطرت مجموعة من مناضلي الحركة إلى اح��تراف العم��ل السياس��ي ة ل�ذلك تب��دلت جوهري��ا نوعي��ة ا

ن - قبل جماهيرية
أ
م�ام"و نشير هنا إلى ا

أ
ك�ثر تماس�كا، و وض��وحا م�ن حي��ث الهياك�ل" إل�ى ال

أ
وق�د. ك��انت ص�احبة التنظي�م ال

و المك�ت���ب: ح���وفظ عل���ى الهياك���ل الس���ابقة
أ
و اللجن���ة المركزي���ة، ث���م الك�تاب���ة ا

أ
الخلي���ا، مك���اتب الن���واحي و اللجن���ة الوطني���ة ا

صبح يخضع لشروط شديدة الصرامة. السياسي
أ
ن ولوجها ا

أ
.هذه الهياكل بقيت على حالها سوى في نقطة واحدة، و هي ا

و التابع�ة ل�ه
أ
ح��دثت ش�كلين 23منظم�ة . الجانب الذي تم فيه البتك�ار، ه�و الهياك�ل المرتبط�ة به�ذا التنظي�م، ا

أ
:م��ارس ا

م��ا . اللجن��ة النقابي��ة و اللجن��ة السياس��ية
أ
م��ام"ا

أ
ح��دثت م��ن "إل��ى ال

أ
، اللج��ن الديموقراطي��ة و مج��الس1974إل��ى  1972، فق��د ا

ساس�ية، و ه�ي تابع��ة للمنظم�ة
أ
الف�رق بي��ن. المناضلين فيما يخص العم��ل النق��ابي، ث��م الحلق��ات و لج��ان النض��ال و اللج��ن ال

خي�رة م�ن الناحي�ة النظري��ة،كان وظيفي��ا
أ
شكال الثلث�ة ال

أ
 يتلش�ى. ال

أ
لك�ن م�ع ط�ول الممارس�ة، تلش�ى ه�ذا الف�رق، كم�ا ب�دا

.48بالتدريج الفرق بينها ككل، و بين الهياكل الداخلية
صبحت تلك اللجن عاجزة عن الم��زج بي��ن

أ
و نظرا للطابع المك�ثف لعملها النظري، و الطابع المغلق لعملها السياسي، ا

خ��رى
أ
طير الجم��اهير، تفص��ل ف��ي. إنج��از برامجه��ا م��ن جه��ة، و خ��وض نش��اط جم��اهيري ذي وزن م��ن جه��ة ا

أ
ص��بحت ب��دل ت��ا

أ
فا

نش��طة الغي��ر الجماهيري��ة،
أ
ك�ثر ف��ي إنج��از ال

أ
وساط الجماهيرية التي برزوا فيها، بحيث يتق��دمون ا

أ
الغالب، المناضلين عن ال

س��اليب عم��ل م��ن ه��ذا الن��وع، تتن��افر م��ع وض��ع الطبق��ة العامل��ة المغربي��ة و طاقاته��ا. 49هك��ذا اختن��ق التنظي��م م��ن ال��داخل
أ
فا

.50التعليمية
فالفش��ل ف��ي العم��ل داخله��ا، و تراج��ع نف��وذ الحرك��ة ف��ي القط��اع الطلب��ي و التلمي��ذي، م��رده ف�ي نف��س ال��وقت إل��ى الخ��ط
س��اليب التنظيمي��ة، ه��ذا دون نس��يان الظ��رف السياس��ي الع��ام، ال��ذي ك��ان يتمي��ز ف��ي الحقب��ة ال��تي

أ
السياس��ي، و ك��ذلك إل��ى ال

ن يكون على قدر من الشجاعة
أ
.51نتحدث عنها بقساوة، تفترض فيمن ينخرط في الحركة الماركسية ، ا

ولى من هذا الملف47
أ
عله، فقد سبق توضيحها في الوثيقة ال

أ
طروحات الواردة في الفقرة ا

أ
. � بالنسبة لمجموعة من ال

ي ف�ترة يتكل�م، حي��ث وق�ع الن�دماج بي��ن ه�ذه المس��تويات التنظيمي��ة ؟؟؟48
أ
، لع�ل الك�اتب يش��ير إل�ى الف��ترة!!! � ل ندري عما يتكلم الكاتب، و ع�ن ا

.، و قد كان الكاتب مسؤول عنها باعتباره كان عضوا في الك�تابة الوطنية للمنظمة1976إلى مارس  1975الممتدة من يناير 
. � يتكلم الكاتب بدون برهنة عما يقوله، و لذلك، ل نناقشه في الموضوع، ما دام مجرد عموميات49
ورده سابقا حول الطبقة العاملة50

أ
. � تناقض للكاتب مع ما ا

.و لنتذكر تجربة عمال قطارة و عمال مناجم خريبكة وجرادة.!!  � هل كانت الطبقة العاملة حسب هذا الطرح تفتقد إلى الشجاعة ؟؟51
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:النشاط الثقافي- 3
ثرت ك�ثيرا بالم��د الماركس��ي ف��ي بداي��ة الس��بعينات

أ
فالحرك��ة الماركس��ية ف��ي مج��رى. لع��ل الحي��اة الثقافي��ة ف��ي المغ��رب، ت��ا

، و ال��ذي ك��ان مص��حوبا بحرك��ة تس��ييس واس��عة النط��اق، اس��تمرت إل��ى ح��دود من��ع 1970-1969النض��ال الطلب��ي لس��نوات 
رخ له مذيع التلف��زة بق��ولته الش��هيرة.�� 1973التحاد الوطني لطلبة المغرب في يناير  ن يس��يس: ذلك الجو، هو ما اأ

أ
إن��ه لكارث��ة ا

.التعليم
فق�د تع�ددت النقاش�ات و الن�دوات السياس�ية و الثقافي�ة، و اس�تعمال المنه�ج الماركس�ي، س�اهم ف�ي تعمي�م ع�دة مف�اهيم

نف���اس" مجل���ة  1971و ق���د ب���رزت س���نة . فلس���فية و سياس���ية معاص���رة، كم���ا ف���ي تعريبه���ا و توس���يع ت���داولها
أ
باللغ���ة العربي���ة،" ا

داب بالرب��اط و.فس��اهمت ف��ي تطعي��م النقاش��ات و الص��راعات الثقافي��ة
 
ن الطلب��ة الجبه��ويين ك��انوا متمركزي��ن ف��ي كلي��تي ال

أ
و ل

ساتذة متفرقين في عدة مدن
أ
صبحوا ا

أ
نش�طة الثقافي�ة بالم�دن. فاس، فقد ا

أ
و كان جزء كبير منهم، يساهم في إث��ارة و دع�م ال

.التي يدرسون فيها
نش��طة دفع�ا قوي��ا، إذ حول�وا قاع��ات المحاض��رات م��ن قاع��ات إنص��ات

أ
و كان ك�ثير من الطلب�ة و التلمي�ذ يعط�ون لتل�ك ال

إل��ى قاع��ات مس��اهمة و ح��وار و ج��دال، الش��يئ ال��ذي ك��ان يزع��ج بع��ض المحاض��رين ال��ذين ل��م يتمرن��وا عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن
.المشاكسة

ث�اره اليجابي�ة دون ش�ك،. لكن الطريق الذي صرفت في�ه ك�ل ه�ذه المجه�ودات، ك�ان طري�ق المنه��ج فق��ط
 
ك�ان ل�ذلك ا

دبي���ة و فني���ة و دراس���ات تاريخي���ة و فلس���فية قريب���ة م���ن النه���ج ال���ذي ك���ان
أ
لك���ن ج���انب الض���عف، ه���و ش���به غي���اب إنتاج���ات ا

حيان��ا إل��ى الكاريك��اتور
أ
ثرة ب��الجو ال��ذي. مت��داول، ح��تى ليص��ل تك��رار مق��ولته ا

أ
ت ت��برز بع��ض النتاج��ات المت��ا

أ
ن فق��ط، ب��دا

 
ال

ي طريقة؟ إن هذا مطروح على النقاد
أ
ثرة با

أ
.52تحدثنا عنه، متا

و خ���ارج المثقفي���ن المس���تقلين، ف���إن الحرك���ات السياس���ية ال���تي تض���م ف��ي ص���فوفها فرق���ا قوي���ة م���ن المنتجي���ن ف��ي مي��دان
و يلح��ظ نه��وض. الثقاف��ة، تبق��ى كم��ا ف��ي الس��ابق ح��زب الس��تقلل، التح��اد الش��تراكي للق��وات الش��عبية، ومثقف��وا الدول��ة

.53ملموس في إنتاج المثقفين المنخرطين في حزب التقدم والشتراكية

زمة العامة للحركة الشيوعية والفكر السياسي الماركسيك ) 4
أ
:ال

ول��ى م��ن
أ
ق��ل بالنس��بة للح��دى عش��ر س��نة ال

أ
ساس��ي لمش��روع الحرك��ة الماركس��ية المغربي��ة ه��و الفش��ل، عل��ى ال

أ
الط��ابع ال

ل عشرات الحركات السياسية التي كانت لها نفس ال��رؤى الديولوجي��ة و
 
ن هذا كان ما

أ
وجودها، و يلحظ المرء دون عناء، ا

.54السياسية بشكل عام

ح��د، لك��ن م��ا يتح��دث عن��ه الك��اتب م��ن ظه��ور لبع��ض52
أ
همي��ة ل ينكره��ا ا

أ
 � ل ن��دخل هن��ا ف��ي مناقش��ة تجرب��ة الحمل��م ف��ي الج��انب الثق��افي ، و ه��و ذو ا

غلبها تراجعي، و يؤرخ لمرحلة الردة التي ظهرت في صفوف الحملم، بعد مرحلة العتقالت 
أ
...النتاجات، فالمعني هنا، ظهور نصوص ا

غل���ب مثقف��ي تل��ك المرحل���ة53
أ
م���ا.  � ك���ل ه���ذه الق��وى الص���لحية، يجمعه��ا قاس��م مش���ترك، علقته��ا بالبرجوازي���ة المتوس��طة، ال���تي ك��ان ينتم���ي إليه���ا ا

أ
ا

س�ها الطبق�ة العامل��ة،
أ
المشروع الثقافي للحملم، فقد كان يسعى إلى بلورة ثقافة جديدة، و ظهور مثقفين ثوريين، مرتبطي��ن بالجم��اهير الكادح��ة، و عل�ى را

ن يس��تطيع
أ
ق��ل، و س�يظل مفتوح�ا إل�ى ا

أ
مثقفين يعبرون عن هموم و مصالح وطموح تلك الطبق�ات الكادح�ة، و ه�ذا ف�ارق ن�وعي م�ن حي��ث التص�ور عل�ى ال

.الماركسيون اللينينيون المغاربة التقدم في إنجازه
طروح��اته54

أ
س��ه وفش��له الشخص��ي، و تلتق��ي م��ع ا

أ
 � ل يك�تف��ي الك��اتب بإص��دار حكم��ه النه��ائي عل��ى الحمل��م بالفش��ل كط��ابع اساس��ي، و ه��ي تع��بير ع��ن يا
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نظمة الحك��م ف�ي التح��اد الس��وفياتي و الص�ين الش�عبية، و للعلق�ات ال�تي ك��انت تنس��جها م�ع
أ
إن الك�تشاف التدريجي ل

شعوبها، و مع القوى السياسية المعارضة، بالضافة إلى القتتال الدامي بين دول الهند الصينية، و ابتع��اد الطبق��ة العامل�ة
ث��ار موج�ة نق�د واس�عة و

أ
ف�ي الغ��رب كل�ه ع��ن الديولوجي�ا، و المنظم�ات الماركس�ية ذات النه�ج البلش�في ةالص�يني، ك�ل ه�ذا ا

زمة
أ
سباب هذه ال

أ
.تساؤلت عميقة حول ا

ح��زاب الش�يوعية ك��انت
أ
ن النض�الت ال��تي قادته��ا ال

أ
و إل��ى ا

أ
نظم�ة الش�تراكية ك��انت ض��عيفة، ا

أ
ن إنجازات ال

أ
ل ننتهي إلى ا

نظم�ة قمعي�ة ف�ي معظمه�ا
أ
نظم�ة تح�ولت إل�ى ا

أ
ن تل�ك ال

أ
حزاب الش�يوعية بقيادته��ا لع�دد م��ن النض�الت. في غير محلها، ل

أ
ف�ال

و الجتماعية ، لعب��ت دورا تق�دميا ه�ائل ف�ي التاري��خ
أ
س��اليب و موروث��ات. الوطنية، ا

أ
ه�ذا ال�دور ت�م القي��ام ب�ه بفك��ر سياس�ي و ا

عطت النتاجات التي نعرفها حاليا، و هي منافية للميزات التي كان يوصف بها النظام الشتراكي نظريا
أ
.محلية، ا

خط�اء النظري�ة ال�واردة ف�ي ك�تاب��ات م�اركس و
أ
زم�ة الماركس�ية ليس��ت ناتج��ة ع�ن ال

أ
و على الص�عيد النظ�ري الص�رف، ف�إن ا

ي مفكر على الطلق، 
أ
ن تشكل الماركسكية كمنظومكةانجلز و لينين و ستالين و ماوتسي تونغ، فهذا ليفلت منه ا

أ
ولكن ل

رائهم هككم وحككدهم ل غيكر
ر
رائهككم علككى مكر العصككور، و بككا

ر
و ه��ذا ه��و الح��د. فكرية، حتم التشبت من طرف الماركسيين بكل ا

.55الفاصل بين العلم و الماركسية ، بين العلم النسبي و الديولوجيا المطلقة المغلقة
م��ور العارض��ة ف��ي الث��ورة

أ
سيس��ي، و انف��راد الح��زب البلش��في بالس��لطة م��ن ال

أ
ن ح��ل المجل��س التا

أ
ك��ان ليني��ن مثل يزع��م ب��ا

.56الروسية
حزاب الش��يوعية تحك��م بمفرده��ا، و تص��ريح بعض��ها. لك��ن النم��وذج الروس��ي س��يؤخذ بح��ذافره ف��ي التج��ارب اللحق��ة

أ
ف��ال

ية قيمة
أ
خرى حليفة، كما يفعل الحزب الشيوعي الصيني، ليست له ا

أ
حزاب ا

أ
و يتبين ذلك بمجرد مراجع��ة الق��انون. بوجود ا

الداخلي للحزب، الذي يسطر ض�رورة القي�ادة المطلق�ة للح�زب ف�ي جمي�ع القطاع�ات، و ف�ي ه�ذه النقط�ة، ل يوج�د ف�رق ي�ذكر
.57بين المؤتمر العاشر و المؤتمر الحادي عشر

ل التنظيم�ات المش�ابهة له�ا ع�بر الع��الم،
 
السابقة الداعية إلى حل المنظمات الماركسية اللينينية و الذهاب إلى الطبقة العاملة، بل جعل حكمه مقرونا بم��ا

ن التجارب مختلفة و متنوعة، و عدم دراستها ل يبرر للكاتب ادعاء ذلك
أ
.و الحال ا
ن الماركس��ية مج��رد55

أ
و ا

أ
كدت على النظرية و تناست المنهج، ا

أ
نها ا

أ
طروحته من ترسانة التهامات الموجهة إلى الماركسية من قبيل ا

أ
 � استقى الكاتب ا

الذي جاء ب��ه ك�ارل ب�وبرلنفي علميته��ا، و الك�ثير م��ن" القابلية للدحض"اديلوجيا سياسية و ل علقة لها بالعلم الذي هو نسبي، و اعتمد البعض على معيار 
ساس��ي ه��و نس��ف الماركس��ية كنظري��ة

أ
ع��داء الماركس��ية تنتم��ي إل��ى نف��س الص��نف، و اله��دف ال

أ
طروح��ات ال��تي يتش��دق به��ا التحريفي��ون الق��دامى و الج��دد و ا

أ
ال

خلق�ي ب��المعنى
أ
ح�وال مج�رد مطل��ب ا

أ
حس�ن ال

أ
ي انتم�اء للعل�م و اعتباره�ا ف�ي ا

أ
ثورية من الداخل، ع�بر ع�زل النظري��ة ع�ن المنه��ج، و إبع�اد الش�تراكية ع�ن ا

سطوانة، ليس هنا مجال الرد على كل هذه الترهات
أ
خر ال

 
ما المادية التاريخية، فهي مجرد مقولت سياسية لخدمة مشروع سياسي إلى ا

أ
.الكانطي، ا

غلبي��ة داخ��ل س��وفييت عام��ة روس��يا، ل��م تك��ن الث��ورة مج��رد انقلب كم��ا ادع��ى56
أ
 � لق��د ك��انت ث��ورة اك�ت��وبر بقي��ادة الح��زب البلش��في تع��بيرا ع��ن موق��ف ال

ن��ذاك، حتمت���ه الظ��روف التاريخي��ة الملموس���ة، و ك��ل
 
ع��دائها، و اس���تيلء الطبق��ة العامل���ة الروس��ية عل��ى الس��لطة ك��ان حس���ما لزدواجي��ة الس��لطة القائم��ة ا

أ
ا

دل��ر ق��د ه��اجموا الموق��ف اللينين��ي و اعت��بروه انقلب��ا و إرهاب��ا ال��خ
أ
مث��ال كاوتس��كي و ا

أ
ممي��ة الثاني��ة و الثاني��ة و نص��ف م��ن ا

أ
"انظ��ر ك�ت��اب ليني��ن....(تحريفي��ي ال

").المجالس العمالية"و ك�تاب ادلر" الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي
ساس���ية ف��ي الفك��ر الماركس��ي اللينين���ي، م���ن قبي���ل دك�تاتوري���ة البروليتاري���ا و الديموقراطي���ة البروليتاري���ة و57

أ
طروح��ات ا

أ
 � م��ا ي���ثيره الك��اتب يحي��ل عل��ى ا

نقيض�ها الدول��ة البورجوازي��ة و الديموقراطي��ة البورجوازي��ة، و علق��ة ك��ل ه��ذا بالمش��روع الش��يوعي المرتب��ط باض��محلل الدول��ة خلل المرحل��ة الش��تراكية، و
و
أ
و ليكون، و هذا يعني العودة إلى مناقشة التجربة التاريخية وا س��تخلص دروس��ها الثوري��ة دون ل��ف ا

أ
ن يكون علميا ا

أ
الجواب على هذه الشكاليات، إما ا

...دوران، و دون البريكولج الداعي إلى القتباس من منظومة الفكر السياسي البورجوازي، فشتان بين مفهوم الدولة الماركسي و نقيضه البورجوازي
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.58و إن جانبا كبيرا من الخنق الذي تعانيه شعوب الدول الشتراكية
ي نش��اط يخ��الف، و ل��و إل��ى ح��د بس��يط السياس��ة

أ
ي، و م��ن الخ��وض ف��ي ا

أ
ي را

أ
نه��ا محروم��ة م��ن التع��بير ع��ن ا

أ
يرج��ع إل��ى ا
و ج��ر إديولوجي��ات ك��ل. الرس��مية للح��زب

أ
إن الماركس��يين يق��رون بوج��ود الطبق��ات و إديولوجياته��ا، لكنه��م يح��اولون حص��ر ا

ال��وهم ق��ائم. الطبقات إلى الماركسية بعد سيطرتهم على السلطة، و يحاولون حصر كل التعبيرات السياسية في ح��زب واح��د
ن يتق��دم الح��زب بس��رعة ف��ي مح��و الطبق��ات 

أ
ولنت��ذكر( عل��ى مس��تويين، يمك��ن إقن��اع ك��ل الن��اس بمنظوم��ة معين��ة، ث��م يمك��ن ا

وه��ام 
أ
م��اكن تعبيره��ا العادي��ة، و تنف��ذ إل��ى"). ش��يوعية الح��رب"ا

أ
ن الص��راعات السياس��ية تختف��ي تح��ت الض��غط م��ن ا

أ
م��ا يق��ع ا

ط��ر الح��زب القديم��ة ت��دافع بنف��س الحم��اس. داخ��ل الح��زب، و ق��د تقزم��ت
أ
 عل��ى الس��لطة، ل تبق��ى ا

أ
و م��ع التح��ولت ال��تي تط��را

ن ممثل�ي الطبق��ات و الفئت العلي�ا يتص�ارعون ح�ول الهيمن�ة
أ
ن الش��عب يختن��ق، و ا

أ
صلي عن مصالح الجماهير، النتيجة ا

أ
ال

.على السلطة، و ذلك بلغة ماركسية تتحول إلى شفرة تتطلب الترجمة لكي تفهم
ط��ر 

أ
ح��زاب الش��يوعية، يتنب��ؤون بطريق��ة مدهش��ة بمص��ير بع��ض ال

أ
انتق��ال، ع��زل،(و المراقب��ون الغربي��ون المتتبع��ون لل

، و ذل���ك بدراس���ة النع���وت الفلس���فية و السياس���ية ال���تي تلص���ق به���م بالتدري����ج ف���ي وس���ائل العلم)اعتق���ال، خط���ر الع���دام
.الرسمية

ح��زاب سياس�ية
أ
رائه��ا و بن�اء ا

 
سمالية الغربية تسمح لك�ثير من التجاهات بالتعبير عن ا

أ
نظمة الرا

أ
و تس�تفيد م��ن ذل�ك. فال

حزاب العالم الثالث في تلك الدول
أ
سيس حزب . فروع جل ا

أ
ي و تا

أ
ما البقية، ماهو غير التعبير عن الرا

أ
، فهذه"غير إرهابي"ا

لة صراع و موازين قوى
أ
و لن تجد طبقة مستعدة للتنازل عن مصالحها مبتسمة، و حتى إذا ابتسمت، فت��ذكر.المقارنات مسا

نياب الليث بارزة : قول الشاعر
أ
يت ا

أ
".الشمال"هذه المقارنات نعقدها في ...إذا را

عن���ف ف���ي مواجه���ة 
أ
س���ماليةشككعوبهافال���دول الش���تراكية ا

أ
س���مالية يهمه���ا. و همومه���ا تختل���ف.  م���ن ال���دول الرا

أ
فالدول���ة الرا

ن يك��ون بخي�ر، إل عل��ى
أ
س��مال بخي�ر، و ب��الطبع ل يمكن�ه ا

أ
ساس شبكة الستغلل، و ليفكر ك��ل فيم�ا يش�اء، إذا ك�ان الرا

أ
بال

حل��ى ج��دالت. حس��اب ش��عوب الع��الم الث��الث، ال��تي يس��حقها الس��تغلل المبري��الي و المحل��ي ث��م الض��طهاد السياس��ي
أ
و م��ا ا

سمال بخير! اليونانيين إذا تناسينا العبيد
أ
ن يكون الرا

أ
ما الدول الشتراكية التي تقول بالماركسية اللينينية، فيهمها ا

أ
.59ا

و صحيفة غير ماركسية، و
أ
ية نقابة ا

أ
ي حزب غير ماركسي، ول ا

أ
ل يوجد ا

أ
ل يوجد لها مفكرون كبار غير ماركسيين ، وا

أ
و ا

ل يقع شيئ مماثل في دولة حليفة
أ
.ا

سمالي و الشتراكوي بصبغتيهما الشمالية و الجنوبية، ه�ي م��ا يط��رح
أ
إن هذين الشكلين من الستغلل و الضطهاد الرا

ن تتح��رر من��ه
أ
نه��ا تخ��اض ف��ي ظ��رف تخت��ل في��ه. عل��ى ش��عوب الع��الم الث��الث ا

أ
ص��عب تجرب��ة ل

أ
و تجرب��ة ش��عوب الع��الم الث��الث ا

لين��دي، و التجرب��ة البولوني��ة م��ن. م��وازين الق��وى لص��الح المبريالي��ة
أ
ن التجرب��ة القص��يرة للش��يلي ف��ي عه��د ا

أ
و نش��ير هن��ا إل��ى ا

.60وجهة نظر نقابة التضامن بالخصوص، غنية جدا، و تحتاج إلى دراسة
نه��ا مش��اكل و ع��وارض ظرفي�ة، و

أ
زمة الحركة الش�يوعية، س�وى ا

أ
جوبة حول القضايا التي تثيرها ا

أ
ن لم نطلع على ا

 
لحد ال

.  � التعميم ل يفيد النقاش، لبد من توضيح طبيعة البلدان التي يقصدها الكاتب58
!! � هل يتكلم الكاتب عن دول اشتراكية؟59
س�مالي و الش�كل الش�تراكوي60

أ
ساسي حول وجود شكلين للستغلل و الضطهاد، الش�كل الرا

أ
عله تخدم تصوره ال

أ
طروحات ا

أ
ن.  � كل ال

أ
و لعلن�ا ال

س��مالية و الش��تراكية وجه�ان لنظ�ام واح�د اس�تغللي و اض��طهادي، و 
أ
،"عل�ى ا فليتوك��ل المتوكل�ون"ندرك معنى عمومياته حول ال�دول الش��تراكية، فالرا

حد دعاة 
أ
حضان الفكر المثالي البورجوازي الصغير" الذهاب إلى الطبقة العاملة"هكذا ودع ا

أ
.الفكر الماركسي عموما، و ارتمى في ا
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ن النق��د يتس��م بالتض��خيم و التش��ويه 
أ
جه��زة العلم المبريالي��ة ته��اجم ال��دول الش��تراكية ف��ي... ا

أ
ن ك�ثيرا م��ن ا

أ
و إذا كن��ا نق��ر ب��ا

نظم�����ة(إط�����ار ال�����دفاع ع�����ن مص�����الحها، و إخف�����اء ممارس�����اتها 
أ
الهج�����وم عل�����ى الش�����عب الفيتن�����امي، مس�����اندة العنص�����ريين و ال

زم��ة ش��يوعية ل س��ابق له��ا ف��ي التاري��خ، و تنب��ع م��ن ظ��روف)الدك�تاتوري��ة
أ
س��ئلة حتمته��ا ا

أ
، ف��إن ه��ذا لي��س كافي��ا للتخل��ص م��ن ا

عي��ش المليي��ن م��ن البش��ر ف��ي البل��دان الش��تراكية، و ه��ي ظ��روف منافي��ة لج�و الس��عادة و الحري��ة و الخل��ق و البتك��ار المخي��م
.على المشروع النظري للمجتمع الشتراكي

ي مش�روع تق�دمي س�يحكم علي�ه من�ذ
أ
زم��ة م�ن ه�ذا الن�وع، ف�إن ا

أ
و إذا كانت الدعاي��ة المبريالي�ة لوح�دها كافي�ة لح�داث ا

زم��ة م�ن ه�ذا الن�وع، ل يبق�ى للماركس�يين المغارب��ة، س�وى
أ
مام تجاه�ل ا

أ
ن الدعاية المبريالية لن تتوقف، فا

أ
ن بالفشل، ل

 
ال

ن���ه يق���ع بالنس���بة للجبه���ة الش���عبية و الجبه��ة
أ
النحي���از الت���دريجي لمواق���ف الح���زب الش��يوعي للتح���اد الس���وفياتي، كم��ا يظه��ر ا

.61الديموقراطية لتحرير فلسطين
فل�س، ل�ذلك فرغ��م ك�ل ش�يئ،

أ
فالطابع الوطني و التقدمي لنضالهما لم يتغير، لكن المشروع الصيني بالنس�بة لهم�ا ق�د ا

و ع��دم علمي��ة
أ
ساس��ا لعلمي��ة ا

أ
ساس للترجمة العملية لمواقفها، و لي��س ا

أ
ن فشل الحركة الماركسية لحد الن، راجع بال

أ
نعتبر ا
ن تعمل عل��ى بن��اء مجتم�ع خ��ال م��ن. فكرها

أ
ن تكون حركة سياسية قوية، و لكن ا

أ
صل، ليس ا

أ
و ما طرحته على نفسها في ال

شكال الستغلل و الضطهاد التي عرفها التاريخ، و هذا هدف نبيل
أ
.كل ا

ش��كال جدي��دة اش��تراكوية للس��تغلل و الض��طهاد، م��ا ه��ي ال��براهين و
أ
ن ت��م الك�تش��اف و التع��رف عل��ى ا

أ
ن، و بع��د ا

 
ال

قل الدالة على التوجه نحو ذلك الهدف
أ
.و هذا السؤال يطرح نفسه على كل مناضل تقدمي. التوجهات النظرية على ال

 
المغربية" الجسور"صدرت هذه المقالة بمجلة 

ولى، اككتوبر
أ
.1981دجنبر-  العدد الثالث، السنة ال

 

 
 
 
    
  
 
 
 

الماركس��ي" � هناك خل�ط مقص�ود ل�ذى الك�اتب، فالجبه�ة الش��عبية لتحري��ر فلس�طين ظل�ت عل�ى العم�وم تدم�ج بي�ن فكره��ا الق�ومجي الس�ابق و الفك��ر 61
م��ا الجبه��ة الديموقراطي��ة فق��د غ��ازلت"عل��ى الطريق��ة الس��وفياتية" اللينين��ي

أ
ي��ام م��ع التح��اد الس��وفياتي، مرك��ز التحريفي��ة العالمي��ة، ا

أ
، و ل��م تقط��ع يوم��ا م��ن ال

ص���بح التح��اد الس��وفياتي ل��ديه قائ��دا
أ
ص���بح زعيمه��ا زائ���را م��داوما لموس���كو، فا

أ
ن تخل���ت عنه��ا بس��رعة ال���برق، و ا

أ
فك��ار الث��ورة الص���ينية، ث��م م���البتث ا

أ
بع��ض ا

ي قبل موت ماو بسنوات1973و قد حصل هذا التحول منذ . للمعسكر الشتراكي
أ
. ، ا
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عادة البناء في مواجهة العفوية و الفوضوية 1  اإ

تقديم

-
أ
خ��رى الس��احة السياس�ية للحرك�ة الماركس�ية-ا

أ
ه�ذه الص��فحات ه�ي عب��ارة ع��ن رد عل��ى بع��ض الطروح��ات ال�تي تغ��زو ه�ي ال

ن وقع�وا م�ا س�مي " بي�ان1979اللينيني�ة المغربي�ة، و ه�ي واردة ف�ي توض�يح لبع��ض المناض�لين ال�ذين س�بق له��م ف�ي يوني�و  
أ
 ا

 غشت".30كل الهوامش هي من وضع موقع " 
، فترة تميزت بص�دور العدي�د م��ن وث��ائق الخلف داخ��ل المنظم��ة الماركس��ية ة اللينيني��ة المغربي��ة "إل�ى1981 ة 1980 تنتمي هذه الوثيقة إلى فترة �  1

م��ام"، وم��ن بينه��ا بي��ان يوني��و 
أ
ش��هر بع��د بي��ان يوني��و 1979ال

أ
ول1979، و بي��ان "التص��حيح" ال��ذي ص��در بض��عة ا

أ
، حي��ث ق��ام ط��رف م��ن الم��وقعين للبي��ان ال

خرون) بتوضيح موقفهم م��ن ذل�ك البي�ان وخلفه�م م�ع ب�اقي الم��وقعين، (خاص��ة جماع��ة المش��تري بلعب�اس
 
(جماعة عبد ا زعزاع وعبد الفتاح فاكيهاني وا

ي الع��ام ال��ديموقراطي" لص��احبيها المش��تري
أ
خ��رون)، ث��م ص��دور وثيق��ة ال��ردة المعروف��ة ب "بي��ان م��وجه إل��ى الش��باب المغرب��ي وال��را

 
وعب��د ا المنص��وري وا

ص��درها عب�د ا زع�زاع س�نة 
أ
ملت النق��د ذاتي��ة لس��نة1981بلعباس وعبد ا المنصوري، ثم وثيقة "الحد الفاصل بيننا" التي ا

أ
، ث�م وثيق��ة "ح�ول بع��ض الت��ا

براه���ام الس���رفاتي، بع���ض ه���ذه الوث���ائق ص���در بع���د وثيق���ة "ق���رارات 1979
أ
علن���ت ع���ن ط���رد مجموع���ة م���ن العناص���ر المنتمي���ة إل���ى1979 نون���بر 12" ل

أ
" ال���تي ا

دت إلى طردهم.
أ
صحابها لمواقفهم المعلنة والتي ا

أ
عله، وذلك مزيدا من التوضيح ل

أ
التجاهين المذكورين ا

إن وثيق��ة "إع�اد ة البن��اء ف�ي مواجه�ة العفوي��ة والفوض��وية" ج�اءت بع�د وثيق�ة ح�ول "بي�ان المرت��دين، النتهازي�ة والك�ذب ف�ي خدم��ة الرت�داد ع�ن طري��ق
ص��درها موق��ع 

أ
ول��ى موجه��ة لل��رد عل��ى "بي��ان ال��ردة"، فالثاني��ة ه��ي بمثاب��ة ال��رد عل��ى التج��اه العف��وي30الث��ورة المغربي��ة" ال��تي ا

أ
 غش��ت س��ابقا. ف��إذا ك��انت ال

براهام السرفاتي. و ق��د ص��درت الوثيق��ة
أ
حد قادة ما سمي ب "مسلسل إعادة البناء" و هو ا

أ
مر با

أ
ول، و يتعلق ال

أ
التصفوي، و صاحبها هو نفسه كاتب الرد ال

ن التفاق قد حصل فيما
أ
ول من باب التمويه، و ثانيا لكون رفاقه في القيادة الجديدة لم يتفقوا بعد على الوثيقة، و يظهر ا

أ
و هي تحمل توقيع "مناضل"، ا

ولى و تحمل عنوان "العفوية والفوضوية: الطريق المس��دود"، و ذل��ك ف��ي المجل��ة المغربي��ة
أ
بعد، فتم إصدار الوثيقة بصيغة معدلة، تختلف نوعا ما عن ال

مام"، السلسلة الجديدة، عدد 
أ
.1982،غشت 4"إلى ال

طروح��ات، ال��تي ك��ان ي��دافع عنه��ا
أ
ه��م ال

أ
فك��ار ال��واردة فيه��ا، و نظ��را لكونه��ا تلخ��ص ا

أ
ص��لية لص��احبها نظ��را لوض��وح ال

أ
و ق��د ق��رر الموق��ع إص��دار الوثيق��ة ال

العفوي��ون ة التص��فويون، و ه��ي م��ن ه��ذه الناحي��ة تق��دم خدم��ة تاريخي��ة، لمعرف��ة تاري��خ الص��راعات داخ��ل المنظم��ة الماركس��ية ة اللينيني��ة المغربي��ة "إل��ى
م�ام". و ق�د ج�اء ص�دورها ف�ي ف��ترة انتقالي��ة ك�انت تعيش��ها المنظم��ة،  تمي��زت بتش��كيل قي�ادة جدي�دة للمنظم��ة ف�ي ص�يف 

أ
طروح��ات1979ال

أ
، ق�امت ببل�ورة ا

هم ما ميزها رفضها لشعار التيار الث�وري "التقيي��م الش�امل و إع�ادة البن��اء"، و انخراطه�ا ف�ي ذل�ك ("إع�ادة البن�اء" م��ن
أ
جديدة، تحت شعار "إعادة البناء"، ا

ت تبل��ور مواق�ف
أ
م��ر ع�ن طري��ق مجموع��ة م�ن التحالف��ات، حي��ث ق�دم الوس�طيون و التوفيقي�ون خدم��ة للعناص��ر ال��تي ب�دا

أ
وجه��ة نظره��ا) بع�دما اس��تتب له�ا ال

ن تسود داخل المنظمة، بعدما تم عزل التيار الثوري، عن طريق مجموعة من المناورات توجت بإطلق حملة واسعة مشوهة ض��د
أ
تحريفية، استطاعت ا

رفاق هذا التيار.
 منظره الرئيسي، بل المنظر الرئيسي للتحريفي��ة الجدي��دة ب��المغرب،1985و صاحب هذه المقالة ينتمي إلى هذا التيار التحريفي الجديد، سيصبح بعد 

و هو في هذه المقالة ما زال لم يتخل علنا عن الماركسية ة اللينينية (و خاصة اللينينية) الشيء الذي سيقوم به لحقا.
طروحات سياسية يميني��ة، ب��ل ك�ان

أ
إن الرد الذي جاءت به الوثيقة، على خط العفوية والتصفوية، يعاني من طبيعة مواقف كاتبها، الذي كان يتبنى ا

طروحاتهم، كما اعترف بذلك في نقده الذاتي الشهير.1979حليفا لموقعي بيان يونيو 
أ
، و مدافعا عن ا

وض��اع و م��ن التجرب��ة
أ
هك��ذا ل��م تك��ن الوثيق��ة ردا حاس��ما و حازم��ا ض��د التص���فويين، لك��ون ص���احبها ل��م يك��ن يت��وفر عل��ى موق��ف سياس��ي ث��وري م��ن ال

ي تقييم موضوعي ب��المعنى الص��حيح
أ
مام"، فتراه في المقالة يقدم هدايا للتصفويين حول خط المنظمة و تجربتها، و ذلك دون ا

أ
التاريخية لمنظمة "إلى ال

ك�ثر ه��و ع��ودة ه��ؤلء إل��ى المنظم��ة. ث��م إن م��ن يرف��ض التقيي��م الش��امل للتجرب��ة ل يس��تطيع ال��رد بح��زم عل��ى التي��ارات النتهازي��ة،
أ
للكلم��ة، فم��ا ك��ان يهم��ه ا

ط�ر والق�ادة خلل ف�ترة العتق�ال، ب�ل تحمله�م
أ
ن يض�ع النق�ط عل�ى الح�روف فيم��ا يخ�ص انهي�ارات مجموع�ة م��ن ال

أ
الصلحية منها و التصفوية، و ل يمكن ا

خرى.
أ
المسؤولية في بعض النحرافات التي عرفتها المنظمة، و التي تم تصنيفها في خانة النتهازية اليمينية تارة، و النتهازية اليسارية تارة ا

إن اعتماد الكاتب على الماركسية ة اللينينية، في الرد على التصفويين، هو مجرد سلوك انتهازي تض��ليلي دون قناع�ة حقيقي�ة، س�رعان م�ا ستنكش�ف
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مام"
أ
شهر غير هؤلء المناضلين وجهة نظره��م م��ن بي��ان يوني��و 2لتجميد للعضوية من منظمة "إلى ال

أ
نه بعد ا

أ
، و1979، غير ا

مام" و الحركة الماركسية ة اللينينية عموما.3طرحوا توضيحا
أ
 يبينون فيه خلفاتهم الجديدة مع بيان يونيو و منظمة " إلى ال

ث��ار اهتم�ام مناض��ل4و توض�يحهم ه�ذا ال�ذي س�يكون ملحق��ا م�ع ه�ذا ال�رد
أ
ث�ار الغم�وض ح�ول طروح��ات ح��ل الحرك�ة5، ا

أ
، كم�ا ا

ن النق��ط
أ
م�ام" خاص��ة و ا

أ
الماركسية-اللينينية مجسدة في تنظيماتها، بلبلة لدى العدي�د م�ن المناض��لين ف�ي منظمتن�ا " إل��ى ال

طروحات
أ
رضية التي تنطلق منها، ا

أ
و تقاسمها نفس التحليل و ال

أ
التي يثيرها هذا  "التوضيح" تلتقي مع عدد من الطروحات ا

ي��ة منظم�ة ك�انت، ل��ن يعم��ل إل عل�ى إع��ادة إنت��اج التجرب��ة الس��ابقة:
أ
ية إعادة للبن�اء و ل

أ
ن ا

أ
تقول باللتحاق بالطبقة العاملة ل

ساسا
أ
.6بناء منظمة بورجوازية صغيرة تعتمد على الشبيبة المدرسية ا

صحاب الوثيقة قصدوا منها مجرد توضيح لخلفاتهم الحالية مع بيان يوني��و و قن��اعتهم السياس��ية و النظري��ة،
أ
ن ا

أ
و رغم ا

سها مهمة إع�ادة بن��اء منظم��ة ص�لبة
أ
يت فيه خلفات جوهرية، انطلقا من مهمات المنظمة الراهنة، و على را

أ
ثاروه را

أ
فإن ما ا

زم�ة الحالي��ة
أ
ن تج�د رواج��ا له�ا ف�ي واق��ع ال

 
و راسخة جماهيريا، و ما تشكله طروحات التوضيح من انح�راف و خط�ورة، ه�ي ال

.7للحركة الماركسية-اللينينية المغربية
ق���وم به���ذا ال���رد،ب- 

أ
س���اس ان يك���ون هادف���ا و بن���اءا ورفاقي���ا، ا

أ
و ف���ي إط���ار الص���راع ال���ديموقراطي ال���ذي نرغ���ب في���ه عل���ى ا

طروحات فوضوية وتصفوية  تتطلب التصدي الجماعي.
أ
مساهمة في إجلء بعض الغموضات التي تثيرها ا

تبعه ف��ي ه��ذا ال��رد، ينطل��ق م��ن معالج��ة ع��دد م��ن الطروح��ات ف��ي تسلس��لها حس��ب التوض��يحج- 
أ
و إن المنه��ج ال��ذي س��ا

س ك�ل نقط�ة عنوان��ا يه�دف
أ
فك��ار ال�واردة ف�ي التوض��يح و ال�رد عليه�ا، مس�تعمل  عل�ى را

أ
نفسه حتى يس��هل عل�ى الق��ارئ تتب�ع ال

س�باب منهجي�ة تق��رب
أ
عزاء ذلك غي�ر ض��روري، ربم��ا، و لكن��ي اخ��ترت ذل�ك ل

أ
خرى، و قد يلحظ رفاقي ال

أ
إلى إبراز نقطة عن ا

حقيقته بعد ذلك، حينما تخلى ع�ن الماركس�ية ة اللينيني��ة جه��ارا، بع�دما ك�ان ذل�ك ف�ي الس��ر، و س�اهم ف�ي تص�فية المنظم��ة، بع�دما اته�م التي�ار التص�فوي
مام"، في دراسة مطولة ستصدر لحقا).

أ
بذلك (سنتطرق لحقا لمسلسل تصفية منظمة "إلى ال

مام"
أ
جل فهم تاريخ المنظمة الماركسية ة اللينينية المغربية "إلى ال

أ
خيرا، نصدر هذه المقالة تعميما للفائدة، من ا

أ
وا
صدره �  2

أ
مر ببيان ا

أ
علنوا فيه تجميدهم للعضوية داخلها، و ينتمي الموقعون على البيان إلى اتجاهات مختلف��ة،52 يتعلق ال

أ
 من مناضلي المنظمة، ا

ي اتجاه.
أ
خرون بدون انتماء ل

 
منها اتجاه المشتري بلعباس و عبد ا المنصوري، و اتجاه عبد ا زعزاع و عبد الفتاح فاكيهاني، و ا

ن وقع�وا ه�ذا البي��ان، و ينتم��ون إل�ى جماع�ة عب�د ا1979بعد بضع ش�هور م�ن ص�دور بي�ان يوني�و �  3
أ
ص�در مجموع��ة مم��ن س�بق له�م ا

أ
عله، ا

أ
 الم�ذكور ا

زعزاع ة عبد الفتاح فاكيهاني، بيانا تصحيحيا جديدا يعلنون فيه عن اختلف�اتهم م�ع ب�اقي الم�وقعين، و ق�د حص�ل  ه�ذا بع�دما تعرض��ت جماع��ة الم��وقعين
 للتفكك والندثار.1979لبيان يونيو

ن يتحمل���وا مس���ؤولية الحف��اظ عل��ى�  4
أ
نه��ا قابع��ة هن��اك ل��دى البع���ض، مم���ا ش��اءت الظ��روف ا

أ
 ل نت��وفر عل��ى وثيق��ة "بي��ان التص���حيح"، ال��تي و ل ش��ك ا

رشيف.
أ
ال

حد قادة ما سمي ب "إعادة البناء"، و التوقيع بمناضل هو فقط للتم��ويه، و لك�ون ب�اقي القي��ادة، ل�م تتف�ق بع�د عل�ى مض�مون ه�ذه�  5
أ
 المقصود هنا، ا

مام" ( تحت عنوان: "العفوي��ة و الفوض��وية:
أ
الوثيقة ("إعادة البناء في مواجهة العفوية والفوضوية") حيث سيتم إصدار صيغة معدلة عنها في مجلة "إلى ال

مام"، السلسلة الجديدة، عدد 
أ
).1982، غشت 4الطريق المسدود"، المجلة المغربية "إلى ال

طروح���ات التجاه���ات اليميني���ة والتص���فوية والتحريفي���ة�  6
أ
طروح���ة "الش���بيبة المدرس���ية كمقدم���ة تك�تيكي���ة" المش���جب ال���ذي علق���ت علي���ه ا

أ
 ش���كلت ا

ي تقيي�م
أ
ن ق�دموا ا

أ
ن ه��ؤلء النق�اد ل�م يس��بق له�م ا

أ
ري�د ب��ه باط��ل"، و م�ن المعل�وم ا

أ
طروحة ما يمكن تش��بيهه بعب�ارة "ح�ق ا

أ
الجديدة، وقد شكل نقد هذه ال

مام" و الحملم.
أ
جدي لسياقها و مضمونها و انعكاساتها، داخل خط و تجربة منظمة "إلى ال

ص���حاب بي���ان التص���حيح و ل ناق���دهم ص���احب الوثيق���ة ( "إع���ادة البن���اء ف���ي مواجه���ة التص���فوية والفوض���وية") تقييم���ا مقنع���ا�  7
أ
 ف���ي الواق���ع ل���م يق���دم ل ا

ن��ذاك  معارض��ين لفك��رة التقيي��م الش��امل لتجرب��ة المنظم��ة، مم��ا جع��ل خلف��اتهم تظ��ل
 
لنتق��اداتهم للتجرب��ة، ب��ل ك�انوا جميعه��م خلل التجرب��ة التاريخي��ة ا

مهزوزة، و غير مؤسس لها بما يك�في من الجدية و الموضوعية و اتضاح الحدود الفاصلة، فخلل هذه الوثيق��ة س��يقدم ص��احبها العدي��د م��ن التن��ازلت، ذات
الصلة بتجربة المنظمة لدعاة التصفية و العدمية، في محاولة توفيقية، لجرهم للعودة إلى المنظمة.
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الموضوع من رفاقي.
م�ر ض��روري، ب��ل و واج��ب ك�ل مناض�ل من�ا ح�تىد- 

أ
ك�ون في�ه مخطئ ا

أ
خيرا إن نقدكم لما ترونه غير ص�حيح، و م�ا ق�د ا

أ
و ا

.8نتقدم في إنجاز مهامنا

lالحركة النقدية: جذورها و انحرافاتها-
ن بي�ان يوني�و  "ج�اء ف�ي ش�روط معين�ة م�ن الص�راع داخ�ل

أ
ول�ى، ا

أ
تشير التوطئة التي تحتل قرابة النصف من الص�فحة ال

المنظم��ة، و ف��ي ظ��ل تن��امي حرك��ة نقدي��ة جنيني��ة تج��اه تجرب��ة و وق��ائع المنظم��ة و الحرك��ة الماركس����ية-اللينينية، جس��د ه��ذا
خطاء هذه الحركة السياسية النضالية"

أ
.9البيان حلقة من حلقات تطورها ، و مستوى معينا من الوعي با

ولي��ة ال��تي ق��ام به��ا ه��ؤلء المناض��لين منعته��م ربم��ا م��ن تحدي��د ه��ذه " الش��روط " المعين��ة" م��ن
أ
إن ه��ذه التوض��يحات ال

الصراع داخل المنظمة و إبراز ما هي هذه  "الشروط"  التي تنامت فيها " حركة نقدية جنينية اتجاه التجربة".
ولي���ة ح���ول ه���ذه الش���روط ال���تي ج���اءت فيه���ا ه���ذه" الحرك���ة النقدي���ة

أ
نفس���نا هن���ا بإعط���اء بع���ض التوض���يحات ال

أ
نس���مح ل

خطاءه��ا، و س�وف نح��اول رس��م الط��ار السياس��ي
أ
رقى"من مراحل الوعي بالتجرب��ة و با

أ
الجنينية"، و التي لم تكن إل مرحلة "ا
الذي جاءت فيه هذه"الحركة النقدية".

 تنامي���ا ف��ي نض��الية الحرك��ة الجماهيري��ة، فنض��الت الطبق��ة العامل��ة عرف���ت توس��عا1978عرف���ت الس���احة السياس��ية من��ذ 
، قياس��ا بالس��نوات الس��ابقة، فاتخ��ذت ط��ابع التس��اع و التض��امن ف��ي بع��ض القطاع��ات، كم��ا ك��ان الح��ال1978خاص��ة خلل 

و إنذاري����ة، كالس����كك الحديدي����ة و النق����ل
أ
ه����م القطاع����ات ف����ي إض����رابات ل مح����دودة ا

أ
مثل ف����ي مدين����ة المحمدي����ة، و دخ����ول ا

ن الفلحي��ن عرف�وا بع��ض التحرك�ات النض�الية لمواجه�ة سياس�ة النه��ب و التش�ريد، كم�ا ك�ان ف�ي حال��ة فلح�ي
أ
الحضري. كما ا

بناك  نضالت دفاعية هامة. كما سجلت
أ
ن قطاع التعليم عرف تحركات نضالية هامة، و خاض رجال الصحة وال

أ
تمارة. كما ا

 تحرك���ات للش��بيبة المدرس���ية، بج���انب ال��دفاع ع���ن مطالبه��ا، ك���انت له���ا تحرك��ات سياس���ية ف���وقفت رافض���ة زي���ارة1979بداي���ة 
لة

أ
.و.ط .م، و المس���ا

أ
حي���ت ذك���رى استش���هاد س���عيدة، و تخل���ل ه���ذه النض���الت ص���راعات سياس���ية ح���ول قي���ادة ا

أ
الش���اه، و ا

خ��رى المتحالف��ة معه��م، و بي��ن القاع��ديين. و خرج��ت للوج��ود الكونفدرالي��ة
أ
التنظيمي��ة بي��ن الطلب��ة التح��اديين و التي��ارات ال

ن التح��اد المغرب��ي للش��غل وج��د
أ
الديموقراطية للشغل التي تبنت عددا م��ن النض��الت خصوص�ا ف��ي التعلي��م و الص�حة. كم��ا ا

وض���اعها المتردي���ة و
أ
م���ام ك.د.ش، مض���طرا لتبن���ي نض���الت الطبق���ة العامل���ة، و التعري���ف با

أ
م���ام الم���د الجم���اهيري، و ا

أ
نفس���ه ا

ن
أ
مطالبها المادية. و بالنسبة للنظام، فل��م يك��ن ليس�مح به�ذه النض��الت الجماهيري��ة، ب��ل ح�تى القطاع�ات ال�تي اس��تطاعت ا

وطم: رفع الحظر) فل�م يك��ل م�ن   العم�ل عل�ى إفراغه�ا م�ن مض�امينها الديموقراطي�ة و التقدمي�ة. ب��ل إن
أ
تنتزع مكاسب مثل( ا

سياسة الجزرة و العصا، المناورة و القمع ظلت هي القاعدة، و اعتبارا للقمع هو الوجه الرئيسي في هذه السياسة.
خر إلى " إبراز السلم الجتماعي" و ارتباطه بتمتين " الجبهة الداخلية"

 
ن تسرع بين الحين و ال

أ
و كان على الصلحية ا

و النقد الشكلي " للمسلسل الديموقراطي"و الصمت على نضالت الجماهير، و توجيه العداء نحو الخارج و القوى الثوري��ة،

سباب توقيع باسم "مناضل".5 تؤكد هذه النقطة ما جاء في الهامش (�  8
أ
) حول ا

و التجرب��ة، و�  9
أ
س�بقية نق�د الخ�ط السياس�ي ا

أ
نفس�هم، ا

أ
م�ام" (التص�فويون، الص��لحيون ...) ل

أ
ك�ثيرا ما ينس��ب معارض�و الخ��ط الث�وري لمنظم��ة "إل�ى ال

ن مناض��لي الخ��ط الث��وري، خلل ه��اته الف��ترة م��ن تاري��خ المنظم��ة، ك��انوا الس��باقين إل��ى بل��ورة تص��ورات نقدي��ة لتجرب��ة و خ��ط
أ
الحقيق��ة التاريخي��ة، تثب��ت ا

المنظمة، مع الدفاع عن الجوهر الثوري لخطها.
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سها منظمتنا
أ
، هذا في الوقت الذي عرف فيه النظام هزائم متكررة في حرب الصحراء عسكريا و ديبلوماسيا و عزل��ة10و على را
سياسية.

إن جدلية هذا الوضع: النضال و القم�ع، تتعم�ق ف�ي ظ�روف تتمي�ز في�ه الحرك�ة الثوري��ة عموم�ا و المنظم�ة بوض�ع ض��عيف
زمة من جراء عمليات الجهاض المتتالية من طرف النظ��ام لض��رب الق��وى

أ
صعدة،  و بكلمة مختصرة في ظرف ا

أ
على جميع ال

خ���رى فش���ل الخط���وط السياس���ية و الخف���اق ف���ي إنج���از
أ
الثوري���ة،  و لتص���فية مك�تس���بات الحرك���ة الجماهيري���ة، و م���ن جه���ة ا

المهمات الرئيسية المطروحة على عاتقنا.
و عل����ى الص����عيد الفريق����ي و العرب����ي و ال����دولي، س����جلت ع����دة تح����ولت سياس����ية يتق����دمها ك�ف����اح الش����عب الص����حراوي و
انتص��اراته المتتالي��ة العس��كرية و الدبلوماس��ية و السياس��ية، و انفض��اح سياس��ة النظ��ام الس��تعمارية م��ن خلل ت��دخلته ف��ي

خرى. 
أ
الزايير و دول إفريقية ا

يي���ده الخج���ول لمعاه���دة " ك���امب ديفي���د" و اس���تقباله للس���ادات مباش���رة بع���د ع���ودته
أ
و عربي���ا، م���واقفه الخياني���ة م���ن تا

ن انتص���ارات الش���عوب ف���ي إي���ران و
أ
س���ه م���ن الش���عب اليران���ي، كم���ا ا

أ
م�����ن"كامب ديفي���د"، ث���م اس���تقباله للش���اه المطل���وب را

ن الق��وى المناض��لة ف��ي ه��ذه البل��دان ض��د ال��دك�تاتوريات به��ا،
أ
ثير سياس��ي و فك��ري، نظ��را ل

أ
نيك��اراغوا، و م��ا خلف��ه ه��ذا م��ن ت��ا

خ�ر،11انتصرت و هي في ش�كل جبه��ات ش�عبية و وطني�ة
 
، و موق�ف نظري�ة الع�والم   الثلث م�ن الص��راعات الدولي�ة ل�ه ه�و ال

راء و الطروح���ات داخ���ل12بج���انب وض���ع الحرك���ة الش���يوعية العالمي���ة و مش���اكلها
 
ثير ل يمك���ن نكران���ه عل���ى العدي���د م���ن ال

أ
، ت���ا

 ، بجانب هذه التحولت السياسية، هناك واقع التهميش الذي تعرفه المنظمة و الصراعات التي عرفته��ا79المنظمة لصيف 
نتيجة للخلفات في تقييم الوضع السياسي و التجربة.

مر إيجابي جدا
أ
، ساعد عل��ى خلخل��ة بع��ض13في هذا الطار السياسي العام، ازدهرت الصراعات داخل المنظمة،  و هذا ا

مفاهيمن��ا ال��تي اعتق��دنا ف��ي ص��حتها ط��ويل (مث��ل س��دادة الخ��ط السياس��ي ف��ي ج��وهره، و نظري��ة الث��ورة ف��ي الغ��رب العرب��ي، و
س��اليب

أ
صبحت مثارا للنق��اش، و ه�ذا إيج��ابي و س�ليم، رغ��م ال

أ
الخطة التك�تيكية، و المقدمة التك�تيكية) كل هذه المفاهيم ا

م��ام"، هجوم��ا واس��عا م��ن ط��رف الق��وى الص��لحية والتحريفي��ة،�  10
أ
 عرف��ت ه��ذه الف��ترة م��ن تاري��خ المنظم��ة الماركس��ية ة اللينيني��ة المغربي��ة "إل��ى ال

س��ماء المناض��لين، ب��ل والتحري��ض ض��دهم و ض��د المنظم��ة، حي��ث رفع��ت ش��عارات ت��دعو إل��ى
أ
مدعم��ة م��ن ط��رف النظ��ام، حي��ث وص��لت ح��د الكش��ف ع��ن ا

مام س�يري ف حال�ك الجامع�ة ماش�ي ديال�ك"، و س�يجدون ف�ي التج�اه
أ
إخراج المنظمة من الجامعة الطلبية، فرفع هؤلء شعارات عديدة منها شعار"إلى ال

طروحات السياسية للتصفويين دعما مباشرا، و هكذا تشكل موضوعيا حلف غير مقدس ضد المنظمة.
أ
الصلحي الذي ظهر داخل المنظمة، كما في ال

بج��ديات الفك��ر الماركس��ي ة اللينين��ي، و بتج��ارب الحرك��ة الش��يوعية العالمي��ة، بالض��افة إل��ى الجه��ل�  11
أ
 لق��د ك��ان ه��ذا خلط��ا ك��بيرا، ين��م ع��ن جه��ل با

خط��اء الح��زب
أ
دت إل��ى اس��تيلء  "الملل��ي" بقي��ادة الخمين��ي عل��ى الس��لطة ف��ي إي��ران، مس��تفيدة م��ن ا

أ
م��ور، س��واء بالنس��بة للث��ورة اليراني��ة، ال��تي ا

أ
بحق��ائق ال

ن��ذاك، م���ن قبي���ل "ف��دائي��ي الش��عب" و منظم���ة
 
الش��يوعي التحريف��ي اليران����ي"تودة"، و الخط��وط النتهازي��ة اليس���ارية ال��تي س��ارت عليه��ا تنظيم���ات ثوري��ة ا

مريكا اللتينية، من قبيل تجربة الجبهة السندينية في نيك�ارغوا و غيره��ا م�ن الجبه�ات السياس��ية ة العس��كرية،
أ
ما التغني بتجارب ا

أ
"مجاهدي الشعب"، ا

مريك�ا اللتيني��ة، فك�ان ين�م ع�ن جه��ل ك��بير بتاري�خ ه�اته الحرك�ات و التي�ارات
أ
من قبي��ل "فرابان�دو للتحري��ر" ف�ي الس�الفادور و مثيلثه�ا ف�ي العدي�د م�ن دول ا

ن�ه يمث��ل نموذج�ا للتحريفي�ة اليس��ارية ال�تي
أ
ثبت التاريخ طبيعتها التحريفية والنهزامية، و هنا لبد من العودة مستقبل لهذا التاري��خ، ل

أ
التي شكلتها، وقد ا

.20انتعشت بشكل كبير في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن 
قلي��ة ص��غيرة، ل��م تك��ن معروف��ة، و سننش��ر لحق��ا�  12

أ
نص��ار داخ��ل الس��جن المرك��زي، و إن ك��انوا ا

أ
 لق��د ك��ان لموق��ف نظري��ة الع��والم الثلث، بع��ض ال

وثيقة لهذا التيار.
و تي�ارات ك�انت تنتع��ش داخ�ل�  13

أ
مر من وجه��ة نظ�ر تاريخي��ة، إل إذا ك�ان لس��بب وحي��د ه��و إظه�اره لوج�ود اتجاه�ات ا

أ
 ل يمكن الجزم بإيجابية هذا ال

خ��ر اس��تغل الظ��روف ال��تي ك��انت تجتازه��ا المنظم��ة، للمس���اهمة ف��ي الجه��از عليه��ا، بع��دما ق��دموا
 
المنظم��ة، بعض��ها ك��ان يعم��ل ف��ي الخف��اء، و البع��ض ال

فراد.
أ
المنظمة على مذبح الجلدين طلبا لنجاتهم كا
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مرها ثانوي هنا
أ
.14الخاطئة التي عرفها الصراع لكن ا

صحاب التوضيح ب " الحركة النقدية" هو في هذه الحدود إيجابي، لكن كيف تعامل العديد من مناضلي
أ
إن ما يسميه ا

عله؟  كي��ف انعك��س ه�ذا الوض�ع الع�ام للص�راع الطبق�ي ف�ي بلدن��ا و الع��الم عل�ى
أ
المنظمة مع الوض�ع السياس�ي ال�ذي ذكرن�اه ا
خ��رى م��ع وض��ع1979مف��اهيم العدي��د م��ن مناض��لي المنظم��ة ف��ي 

أ
و كي��ف تع��املوا م��ن جه��ة م��ع ه��ذا الوض��ع، و م��ن جه��ة ا

أ
؟  ا

المنظمة الضعيفة ؟ 
مثلة واضحة:

أ
سنعطي على ذلك ا

إن تن���امي النض���الت الجماهيري���ة ( عم���ال و فلحي���ن و برجوازي���ة ص���غيرة عموم���ا ) ل���م ي���ؤطر م���ن ط���رف الحرك���ة الثوري���ة
، يج��ب مح��اربته15المغربي��ة و خاص��ة المنظم��ة،  فالمنظم��ة إذن مهمش��ة، و س��بب فش��التها ه��و س��يادة خ��ط انته��ازي يس��اري

ساسية:  العمال و الفلحون،
أ
دى بالمنظمة إلى التركيز على الشبيبة المدرسية بدل إنجاز مهمة التجدر في الطبقات ال

أ
نه ا

أ
ل

نه يعي��د تجرب��ة المنظم�ة  ال��تي فش�لت، فه��و يعي��د بن��اء منظم�ة داخ��ل الطلب�ة و
أ
و إن هذا الخط السياسي هو السائد حاليا، ل

التلميذ و يساريين متطرفين بشكل عام. و دفعهم هذا إلى الوقوف من الناحية السياسية إلى جانب التحاديين و التيارات
ن الخ��ط السياس�ي ال��ذي س�اد ف��ي المنظم�ة ة النتهازي��ة اليس��ارية- ك�ان

أ
خرى، و ه�م حي��ن يقوم�ون به�ذا العم�ل يعت��برون ا

أ
ال

ح��زاب خاص��ة التح��اد الش�تراكي، و ح�تى يمك��ن محارب��ة ه�ذا النه��ج السياس��ي الق��ائم حالي��ا ف�ي المنظم�ة
أ
خط��ا حلقي��ا اتج��اه ال

ج��ل الس��راع ب��التخلص م��ن16س��يكون م��ن المط��روح العم��ل حالي��ا عل��ى إنج��از "جبه��ة الق��وى الثوري��ة و الديموقراطي��ة"
أ
 م��ن ا

ساسية عن طريق هذه الجبهة، التي يكون التحاد الشتراكي من الناحية
أ
"النتهازية اليسارية" و التجدر داخل الطبقات ال

العملي�����ة، و حس�����ب ه�����ذا المنط�����ق، ه�����و قائ�����دها م�����ا دام وض�����ع المنظم�����ة ض�����عيف ج�����دا.  لم�����اذا "جبه�����ة الق�����وى الثوري�����ة و
ن الث��ورات نجح��ت

أ
الديموقراطية" و ليس بناء الحزب البروليتاري كمهمة مركزي�ة عل�ى الث��وريين إنجازه��ا، يجي��ب " رفاقن��ا " ب�ا

ح��زاب بروليتاري��ة قائ��دة
أ
س��قط رم��وزا و ل��م يك��ن ف��ي ه��ذه البل��دان ا

أ
. إن "حرك��ة النق��د" ه��ذه انج��رت نح��و منزلق��ات17ف��ي إي��ران و ا

يمينية، فحولت المهمة المركزية الملقاة عل�ى الث��وريين ة بن�اء الح��زب- إل�ى مهم�ة تش��كيل جبه�ة يك�ون الثوري�ون ف�ي ذيله�ا،
خط���اء و نحلله���ا

أ
س���باب ال

أ
ن نبح���ث ع���ن ا

أ
ح���زاب البرجوازي���ة الص���غيرة، فب���دل ا

أ
نن���ا كن���ا ف���ي الس���ابق "حلقيي���ن" م���ع ال

أ
ه���ذا ل

حض��ان البرجوازي��ة الص��غيرة و
أ
لتصليب التوجهات السياسية للمنظمة، يقوم "رفاقنا" م��ن "حرك�ة النق�د" برم��ي المنظم�ة ف�ي ا

ن ظروف���ا تاريخي���ة م���ن تن���امي الص���راع الطبق���ي فرض���ت عل���ى قي���ادته اليميني���ة الص���لحية تبن���ي بع���ض
أ
التح���اد الش���تراكي،ل
النضالت الجماهيرية.

دت
أ
عله، فإنه��ا عل��ى المس��توى التنظيم��ي ا

أ
إذا ك��انت منزلق��ات ه��ذه "الحرك��ة النقدي��ة" سياس��ية، كم��ا مثلن��ا عل��ى ذل��ك ا

صحابها ة لمواجهة النتهازية اليسارية- إلى إعلن لتجميد العض��وية م��ن المنظم�ة، و تص�عيد حمل�ة الجه��از عل��ى مناض��لي
أ
با

سرار المنظمة بدعوى "الصراع الجماهيري" ضد قيادة المنظمة
أ
دى ذلك إلى إخراج ا

أ
.18المنظمة، و ا

).13ينطبق على هذا الهامش ما ينطبق على الهامش (�  14
ي محاول��ة نقدي���ة موض���وعية، لم��ا س��موه بخ���ط النتهازي��ة اليس���ارية، و ه���م ف��ي ه���ذا ليختلف��ون ك�ثيرا ع��ن التي��ار�  15

أ
ص���حاب التص��حيح" ا

أ
 ل��م يق��دم "ا

صحاب ما يسمى ب "إعادة البناء".
أ
الصلحي بقيادة المشتري والمنصوري، و ل عن التجاه التحريفي الجديد ل

ن تطرقنا لسياق ظهور شعار "جبهة القوى الثورية والديموقراطية" (انظر كراسة "من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية ة اللينيني��ة16
أ
 �  سبق ا

ول).
أ
مام" الجزء ال

أ
"إلى ال
).11 ينطبق على هذه النقطة ما ينطبق على هامش (�  17
 سرية بعض وثائق المنظم��ة وقراراته��ا الداخلي��ة، لل�دفاع بش��كل ديم��اغوجي، ع�ن م�ا�  18

أ
 استغل النتهازيون، الصلحيون منهم و التصفويون، مبدا
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س��اليب
أ
خطاؤها في هذا الصراع مث��ل ا

أ
خرى ىا

أ
ن المنظمة خلل تجربتها لم يكن لها هي ال

أ
ن يفهم من هذا، ا

أ
و ل ينبغي ا

خط���اء ف���ي تجس���يد المركزي���ة الديموقراطي���ة، لك���ن ه���ذا ل يقل���ل م���ن مجه���ودات
أ
الص���راع الخاطئ���ة م���ن تص���عيدات و بع���ض ال

ن الص��راع ال��دائر ف��ي المنظم��ة ص��راع سياس��ي و
أ
ك��بر، و اعتباره��ا ا

أ
ج��ل ح��ل المش��اكل بانته��اج مرون��ة ا

أ
المنظم��ة المتتالي��ة م��ن ا

بس���ط مب���ادئ المركزي���ة الديموقراطي���ة و العلق���ات
أ
إديول���وجي و ل يمك���ن حل���ه إل سياس���يا، و ع���دم لجوئه���ا رغ���م الخروق���ات ل

ي ق��رار تنظيم��ي، لك��ن
أ
 المنظم��ة ل

أ
التنظيمي��ة م��ن رف���ض للنض��باط و اتهام��ات خطي��رة لقي��ادة المنظم��ة، رغ��م ه��ذا ل��م تلج��ا

س���رار المنظم���ة، مم���ا اض���طر
أ
رائه���م و خروق���اتهم و إفش���اؤهم ل

 
ص���حاب "الحرك���ة النقدي���ة الجنيني���ة" ذهب���وا بعي���دا بتعمي���م ا

أ
ا

راء
 
ن ا

أ
ي نق��اش تق��ترحه المنظم��ة، باعتب��ار ا

أ
المنظم��ة فيم��ا بع��د إل��ى اعتب��ارهم منس��حبين بع��دما رف��ض ه��ؤلء المس��اهمة ف��ي ا

خطاء التي مارسها جزء هام م��ن ال��ذين يطل��ق عليه��م
أ
خطر ال

أ
الجميع داخل المنظمة على قدم المساواة غاضين الطرف عن ا
نفسهم  رواد"الحركة النقدية" في ضرب المنظمة

أ
.19و يطلقون على ا

طروحته��ا السياس�ية و نتائجه��ا التنظيمي�ة
أ
ص�حاب النق�د،  و ه�ي حرك�ة ف�ي ا

أ
هذه هي "الحركة النقدية" التي يتح�دث عنه�ا ا

. نعم للنق�د اليج��ابي و اله��ادف، نع��م للص��راع السياس�ي و الديول�وجي ال��ديموقراطي، نع��م لك��ل مب��ادرة ثوري��ة20يمينية صرفة
جريئ��ة تش��جع عل��ى التفكي��ر وف��ق المب��ادئ الماركس���ية-اللينينيةر ول للنق��د و الص��راع إذا انطل��ق م��ن منطل��ق ض��رب الرص��يد

الك�فاحي للمنظمة.
نه��م ط��وروا م�وقفهم، فه��ل ك�ان

أ
نهم لم يعودوا متفقين عل�ى بي�ان ي�ونيه، وا

أ
صحاب التوقيع ينطلقون منذ البدء من ا

أ
إن ا

م البتعاد عنها؟ لنرى ذلك:
أ
هذا "التطور" في اتجاه القتراب من المنظمة ا

رقى نقد"، يقول النص بالحرف: 
أ
ن "النقد الجنيني" هو "ا

أ
يعتبر التوضيح با

س���باب واق���ع الحرك���ة الماركس������ية-اللينينية
أ
"إن بي���ان ي���ونيه ك���ان حلق���ة ف���ي س���يرورة وع���ي مجموع���ة م���ن الرف���اق بج���ذور ا

س��بابه إل��ى غي��اب
أ
زمة كبيرة...و كانت ميزة هذه الحلقة الرقي في تفسير هذا الواقع م��ن مس��توى إرج��اع ا

أ
المغربية التي تعيش ا

ثن��اء العتق��ال
أ
ط��ر ا

أ
و بع��ض السياس��ات21ص��مود مجموع��ة م��ن الرف��اق و ال

أ
طروح��ات السياس��ية المنحرف��ة، ا

أ
 بع��ض ال

أ
 و خط��ا

زم��ة ال��تي تعيش��ها "إل��ى
أ
س��باب ال

أ
و حرك��ة التلميذ...ال������خ...إلى مس��توى ط��رح ا

أ
المتبع��ة ف��ي تجربتن��ا داخ��ل الحرك��ة الطلبي��ة ا

ساسا لسيادة خط سياسي برجوازي صغير ذو طبيعة "انتهازية يسارية" "( التشديد من طرفي).
أ
مام" ترجع ا

أ
ال

ص���حاب التوض���يح يري���دون
أ
زم���ة ل���دى ه���ؤلء الرف���اق. إن ا

أ
س���باب ال

أ
هن���اك إذن " رق���ي ف���ي ال���وعي"، " رق���ي" ف���ي تفس���ير ا

مغالطتنا عندما يعتبرون "الحرك�ة النقدي��ة الجنيني��ة" ه�ي ال��تي جعل��ت ال�وعي يرق�ى إل�ى مس��توى إدراك انن��ا مخطئي�ن، حينم��ا
ول��ى التقييم��ات للتجرب��ة ل��م تك��ن تعت��بر غي��اب الص��مود بش��كل

أ
ن ا

أ
ن غي��اب الص��مود ه��و س��بب الفش��ل، و الحقيق��ة ا

أ
اعتبرن��ا ا

ت م��ن عزل��ة التنظي��م ع��ن
 
ن الفشل الرئيس��ي ا

أ
مجرد و عام  كان سببا وحيدا لفشل المنظمة في إنجازمهماتها، لكنها اعتبرت ا

سرار ل يعرفها الجميع.
أ
ن تلك ال

أ
كانوا يسمونه بغياب الديموقراطية داخل المنظمة، بمبرر ا

س��رارها، و البلغ ع�ن رفاقه�ا�  19
أ
ول من س�ارع إل�ى إفش�اء ا

أ
ولئك الذين كانوا ينتمون سابقا إلى قيادة المنظمة، و عند اعتقالهم، كانوا ا

أ
 المعني هنا، ا

و مناضليها.
طروح�ات يميني��ة للتي�ار�  20

أ
 هذا التصنيف غير دقيق، فالتصفويون العفويون مثلوا على المس��توى الديول�وجي اتجاه�ا يس��راويا، و التق�وا سياس��يا م�ع ا

رجح يعود لطبيعة التيار، تيار بورجوازي صغير.
أ
الصلحي، و هذا التا

و�  21
أ
طروحاتهم المرتدة، تشويه الموقف الثوري، و اختزاله في الصمود ا

أ
عموما حاول التصفويون، و من قبلهم الصلحيون، في سياق الدفاع عن ا

ط��ر و الق�ادة،
أ
ما التعامل مع عدم الص��مود م��ن ط��رف مجموع��ة م��ن ال

أ
خطاء التجربة، و مثل هذا الموقف لم يكن موجودا تاريخيا، ا

أ
عدم الصمود، لتبرير ا

ح�دهم ه�و ص�احب وثيق�ة "ح�ول الص�مود" و يتعل�ق
أ
ن ا

أ
فقد كان الحتكام فيه إلى النظام ال�داخلي للمنظم��ة، ال�ذي س�اهم العدي�د منه�م ف�ي ص��ياغته، ب�ل ا

مر هنا بعبد الفتاح فاكيهاني ...
أ
ال
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تي عدم الصمود كميزة في هذه التجربة
أ
ولية للتجربة ،22الجماهير و البتعاد عنها، و يا

أ
. و لكن الذي جائت به التقييمات ال

ساس�ا بخط�إ الخ��ط السياس�ي . إن�ه ف�ي
أ
ن تفسر النهيارات للعديد م�ن الرف�اق و القي��اديين منه�م ا

أ
نه ل يصح ا

أ
و منذ زمان، هو ا

ن يظ��ل قائ��دا، و ل ح��تى
أ
س��رارها التنظيمي��ة، ل يمكن��ه ا

أ
ي��ي، عن��دما ي��بيع رفي��ق قائ��د المنظم��ة للع��دو، و يفص��ل ف��ي إفش��اء ا

أ
را

ولى
أ
لة ال

أ
ن المسا

أ
و سديد، ل

أ
سرار المنظمة ل يبررها كون خط هذه المنظمة خاطئ ا

أ
ن إهداء ا

أ
رفيقا عاديا داخل المنظمة، ل

ج��ل إنق��اذ
أ
المش��روحة ف��ي مواجه��ة الع��دو، الحف��اظ عل��ى المنظم��ة و التض��حية ف��ي س��بيلها، و لي��س التض��حية بالمنظم��ة م��ن ا

ص��حاب التوض��يح لت�برير ه�ذا ال�ذي
أ
الذات. إن التوضيح يريد مغالطتن�ا إذن، و نح��ن ن�ورد ه�ذه الحقيق�ة فق��ط ال�تي يتناس�اها ا

 الص��مود ال��ذي
أ
زم��ة المنظم��ة. ه�ذا الرق��ي ال��ذي ل يعن��ي ف�ي ج��وهره غي��ر التخل��ي ع��ن مب��دا

أ
س��باب ا

أ
يس��مونه "الرق��ي" ف��ي تفس��ير ا

حد عناصرها الثورية.
أ
تعتز به المنظمة باعتباره ا

وق��ع "رق��ي" ف��ي التفس��ير م��ن "ع��دم الص��مود" كس��بب ف��ي فش��ل ه��ذه التجرب��ة إل��ى "النتهازي��ة اليس��ارية" ك�فش��ل ك��ذلك.
ول !!! شيئ غريب حقا!

أ
رقى"من ال

أ
التفسير الثاني "ا

م�ر ف�ي نظ��ري ل يختل��ف، ف��إذا ك�ان23إن بيان يونيو
أ
ص�ل المص��ائب. ال

أ
 يجعل من سيادة الخط"النتهازي اليساري" هو ا

ن الخ��ط الس��ائد و ال��ذي س�اد
أ
خ�ر ب��ا

 
نه خاطئ، فهو حين يق��ول ف�ي ي��وم ا

أ
ن فشل التجربة يرجع للخط السياسي ل

أ
من يعتبر با

ي "رق��ي"، ف��إذا ك��ان هن��اك خ��ط "انته��ازي يس��اري" فه��و
أ
ف��ي تجرب��ة المنظم��ة ه��و "النتهازي��ة اليس��ارية"، ل��م يحص��ل عن��ده ا

ن���ه ف���ي 
أ
 ك���ان البع���ض يق���ول بخط���إ الخ���ط السياس���ي ف���ي ج���وهره، و الي���وم يقول"س�����يادة النتهازي���ة1978خ���اطئ. الف���رق ه���و ا

ه��م مك�تس��بات تجرب��ة المنظم��ة: الص��مود كحج��ر م��ن
أ
زم��ة؟! هن��اك إذن تراج��ع عل��ى ا

أ
عل��ى تفس��ير ال

أ
ي"رق��ي" طرا

أ
اليس��ارية". ا

ن ق�ادة "حرك�ة النق��د الجنيني��ة"
أ
ن تثب��ت بم��ا ل ي�دع مج��ال لل��تردد عل��ى ا

أ
حجار الزاوية في خطها. و لق�د اس��تطاعت الممارس��ة ا

أ
ا

جهزة البوليس
أ
زمة، هم الذين قدموا المنظمة بمزيد من التفصيل و الشرح ل

أ
سباب تفسير ال

أ
.24الذين "ارتقوا" في ا

م��ر إيج��ابي
أ
إن"حرك��ة النق��د" لعب��ت دورا ف��ي إب��راز مختل��ف الطروح��ات السياس��ية داخ��ل المنظم��ة بك��ل تلوينه��ا، و ه��ذا ا

وا ف��ي المنطلق��ات و25ج��دا
أ
خط��ا

أ
ص�حاب بي�ان يوني��و ا

أ
. و لك��ن انح�راف "حرك�ة النق��د" إل�ى المنزلق��ات ال��تي مثلن��ا عليه�ا،  نعت��بر ا

نفسهم الذين ينتقدون بطريقتهم بيان يونيه.
أ
خير ا

أ
صحاب التوضيح ال

أ
النتائج. و ل يزال سؤالنا مطروحا على ا

ك�ثر من خلل النقط التالية:
أ
سنحاول فهم مواقفهم ا

llالحركة الماركسية-اللينينية المغربية حركة سياسية برجوازية صغيرة-
ول بي��ان يوني��و

أ
ص��حاب التوض��يح؟ ينتق��دون ا

أ
 ال��ذي يعت��بر الحرك��ة1979م��ا ه��و ال��وعي الجدي��د ال��ذي تبل��ور ل��دى رفاقن��ا ا

و الف�ترة ال�تي�  22
أ
صحاب بيان "التصحيح"، و من قبلهم التجاه الصلحي اليمين��ي،  م�ع مب��دإ الص�مود بط��رق مختلف�ة، حس�ب اللحظ�ة ا

أ
 إن تعامل ا

، مث�ال ق�رارات يوني�و 
أ
، ال�تي رفض�ها زعم��اء اليمي��ن الص��لحي جمل��ة و تفص��يل، ف�ي مح�اولتهم البق�اء عل�ى م�وقعهم ف�ي1977تم التطرق فيها إل�ى ه�ذا المب��دا

قيادة المنظمة، بينما زعماء التجاه التصفوي اللحقون فقد قبلوا تلك القرارات و اعتبروها سليمة، بل اعترفوا بعدم صمودهم وتجسيدهم لخ��ط المنظم��ة
(مثال عبد ا زعزاع، عبد الفتاح فاكيهاني ...)، و في سياق ذلك ك�تبوا نقدا ذاتيا وجهوه إلى قيادة المنظمة، بل بعضهم ق��دمه جماهيري��ا (مث��ال عب��د ا

، ثم قاموا بالتنظير لذلك.1979زعزاع)، لكنهم سرعان ما تراجعوا عن مواقفهم إبان الصراعات التي هزت المنظمة ربيع ة صيف 
عله.1979المعني هنا "بيان يونيو �  23

أ
" المذكور ا

مر بحقيقة تاريخية ل غبار عليها.�  24
أ
يتعلق ال

مور في سياقها التاريخي.�  25
أ
 ل نشاطر الكاتب هنا فكرته خاصة إذا وضعنا ال
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خط��ر ف��ي المرحل��ة27 و اليسارية"26الماركسية اللينينية المغربية( الحملم) " تتقاطبها النتهازيتين اليمينية
أ
خيرة هي ال

أ
، و ال

تها، و رغ��م الص��راعات ال��تي م��رت به��ا، و التناقض��ات
أ
غل��ب اتجاه��ات الحمل��م من��ذ نش��ا

أ
ص��حاب التوض��يح يقول��ون: "ا

أ
الحالي��ة. ا

ال���تي عرفته���ا ظل���ت دوم���ا تحم���ل تص���ورا متناقض���ا ح���ول واق���ع الحمل���م، م���ا بي���ن اعتباره���ا حرك���ة مثقفي���ن ث���وريين ماركس���يين-
خ��رى... و ل�ذلك ف�إن

أ
ول��ى و مش��روعا لح��زب البروليتاري��ا الث��وري المغرب�ي م��ن جه��ة ا

أ
لينينيي��ن م��ن جه�ة، و بي��ن اعتباره��ا ن�واة ا

بيان يونيو لم يخرج عن هذا التناقض".
صحاب التوضيح إذن يختلفون مع بيان يونيو، و اعتبروه لم يحل التناقض ال��ذي ك��انت الحمل��م غارق��ة في��ه، م��ا ه�و

أ
إن ا

البديل إذن؟
ي ه���ل

أ
يجي���ب التوض���يح عل���ى ذل���ك م���ن خلل تس���اؤلين : ه���ل الحمل���م تش���كل ن���واة الح���زب البروليت���اري المغرب���ي ؟ ا

ن تك�ون حج�رة عل�ى طري��ق بن�اء
أ
س��ها ف�ي الظ�رف الراه�ن، يمكنه�ا ا

أ
تنظيمات الحركة الماركسية ةاللينينية، و تنظيمن�ا عل�ى را

ول،  هل الحملم حركة مثقفين ثوريين؟
أ
ول، و السؤال الثاني مرتبط بال

أ
الحزب؟ هذا هو السؤال ال

ن الحمل��م حرك��ة سياس��ية منفص��لة ع���ن البروليتاري���ا و معزول���ة ع���ن
أ
ص��حاب التوض���يح ينته��ون إل��ى الج��واب ب��ا

أ
إن رفاقن���ا ا

ساسية في الثورة.
أ
الجماهير ذات المصلحة ال

لى هذه النتيجة؟ - ما هي الحيثيات التي تؤدي اإ
ن تنبث��ق إل م��ن خلل نض��الت

أ
- "إن البروليتاري��ا ليس��ت معط��ى مس��بق و خ��ارجي ع��ن حرك��ة البروليتاري��ا، و ل يمك��ن ا

أ
ا

البروليتاريا و من صفوف طليعتها الك�فاحية، و تتشكل هذه النواة في صلب الحرك�ة العمالي�ة ف��ي ظ��ل ارتب��اط عض��وي فعل��ي
بها"

حزاب البرجوازية الصغيرة، و من نضالت الشبيبة المدرسية، و ظلت
أ
ب-"الحملم حركة سياسية انبثقت من صلب ال

ي موقع داخل الحركة العمالية"
أ
. 28مدى تجربتها تجد قاعدتها الجتماعية و النضالية في هذه الشبيبة، مفتقدة ل

ن تك���ون م���ن الحمل���م، فالمهم���ات
أ
ن ن���واة البروليتاري���ا ل يمكنه���ا ا

أ
إن الستش���هادين المعروض���ين كحيثي���تين معناهم���ا ا

الملقاة مثل على عاتق منظمتنا، و التي تصب كله�ا ف�ي المس�اهمة ف�ي بن�اء الح�زب البروليت��اري المغرب�ي، تك�ون حس�ب ه�ذه
الحيثي��ات مج��رد وه��م. ف��الحملم حرك��ة سياس��ية برجوازي��ة ص��غيرة ... الحمل��م ليس��ت حرك��ة مثقفي��ن ث��وريين، و م��ا دام��ت ه��ي
س��ها المس�اهمة

أ
نها ستعمل على إنجاز مهماتها التي على را

أ
ن نقول على حركة برجوازية صغيرة مثل الحملم ا

أ
كذلك فل يصح ا

في بناء الحزب البروليتاري.
ح���د الخص����ائص الجوهري����ة

أ
ن ا

أ
ن الحمل����م ليس����ت حرك���ة مثقفي����ن ث����وريين؟ يجي����ب رفاقن����ا: "ا

أ
لك����ن كي����ف يعت���بر رفاقن����ا ا

ساس�ية ف�ي
أ
للمثقفين الثوريين الماركسيين اللينينيي�ن ه�و ان�دماجهم العض�وي و الفعل�ي بحرك�ة الجم�اهير، ذات المص�لحة ال

الثورة، و في مقدمتها الحركة العمالية".
ن تك��ون حرك��ة بروليتاري��ة، تح��دد لنفس��ها إنج��از مهم��ات البروليتاري��ا ب��ديل ع��ن

أ
"إن حرك��ة المثقفي��ن الث��وريين ل يمكنه��ا ا

نه��ا ل تش��كل
أ
ن تبن��ي علقاته��ا الداخلي��ة عل��ى قاع��دة التنظي��م الحزب��ي البروليت��اري، ل

أ
البروليتاري��ا نفس��ها، و ل يمكنه��ا ك��ذلك ا

 م�ارس" و خطه�ا السياس�ي الجدي�د، و ه�ي المجموع�ة المعروف��ة، ال�تي س�تتحلق فيم�ا بع�د ح�ول جري��دة23 المعني هن�ا القي�ادة الجدي�دة لمنظم�ة "�  26
نوال".

أ
"ا

مام".�  27
أ
المقصود هنا منظمة "إلى ال

ول).�  28
أ
مام"، الجزء ال

أ
طروحة التي جاء بها بيان الردة للصلحيين ( انظر من وثائق الصراع داخل منظمة "إلى ال

أ
 إنها نفس ال
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حزبا للبروليتاريا".
استشهدت بما جاء به رفاقنا من حجج للدفاع على هذه المقولة:

و المساهمة فيه"
أ
ن تعمل على بناء حزب البروليتاريا ا

أ
"الحملم حركة سياسية بورجوازية صغيرة" و "ل يمكنها ا

سنضع عنوانا للرد على هذا الطرح في صيغة سؤال:

شكالية العملية هي: كيف يتم الرتباط و الندماج بين الحملم و حركة البروليتاريا المغربية؟؟ - الإ

-هل " نواة البروليتاريا معطى مسبق " و "خارجي عن حركة البروليتاريا"؟1
أ
ن البرويلتاريا هي معطى له خصوصيته، حتى يس��هل علين�ا تحدي�د ه�ل ن�واة البروليتاري��ا تنبث�ق م��ن ه�ذه- ا

أ
ول با

أ
لنحدد ا

تي م��ن
أ
ن��ه ي��ا

أ
ن الن��واة البروليتاري��ة معط��ى مس��بق، بمعن��ى ا

أ
م ا

أ
الخص��ائص نفس��ها، المت��وفرة ف��ي واق��ع البروليتاري��ا الم��ادي، ا

تي بعيدا عن حركة البروليتاريا النضالية؟
أ
خارج الطبقة العاملة، يا

ك�ثر، بش��كل
أ
• تميزت البروليتاريا بشكل عام في كل البلدان، و في بلدنا كذلك، بكونها الطبقة المعرضة للستغلل ا

وض��اعها. فه�ي
أ
بش�ع ص�وره المادي�ة و المعنوي�ة، مم�ا يجع�ل ه�ذه الطبق�ة تك�ون مؤهل�ة موض�وعيا و تطم�ح لتغيي�ر ا

أ
مباشر، و ل

ول��ى
أ
ساس��ية و ال

أ
بحكم امتلكها لسلعة واحدة هي قوة عملها، و حرمانه��ا م��ن ملكي�ة وس��ائل النت��اج، تك��ون له��ا المص��لحة ال

في الثورة. و البروليتاريا بوعيها ةعبر التنظيم السياسي المستقل ة لمصلحتها كطبقة، و بضرورة هذه الثورة، لن تعم��ل إل
نه��ا بحك��م واقعه��ا الم��تردي تحم��ل مش��روع تج��اوزه

أ
ع��داؤها الطبقي�ون. كم�ا ا

أ
عل��ى خس�ران قي�دها ال�ذي يكبله��ا ب��ه مس�تغلوها و ا
نحو مجتمع ينتفي فيه استغلل النسان للنسان.

س��مالي العص��رية، مم��ا يجعله��ا ترتب��ط بوس��ائل النت��اج
أ
• م��ن ممي��زات البروليتاري��ا ثاني��ا، تواج��دها ف��ي مراك��ز النت��اج الرا

ك�ثر تق��دما. إن ه��ذا العنص��ر يجعله��ا ك��ذلك تك�تس��ب خ��برة تقني��ة، مم��ا يجعله��ا مؤهل��ة ع��بر الممارس��ة لك�تس��اب المعطي��ات
أ
ال

ولية للمعرفة العلمية، التي تتطور بشكل ثوري، مع تنامي وعيها السياسي الذي يفترض ضرورة الحزب المستقل لها.
أ
ال

ن تعم��ل جماعي��ا، مم�ا يجع��ل المعطي�ات
أ
س�مالية الك��برى خاص�ة، يف��رض عليه��ا ا

أ
إن تواجدها في الوحدات النتاجي��ة الرا

ول��ى الموض�وعية للعم��ل الجم��اعي المنظ��م ممكن��ة، و م��ا يفرض��ه ه�ذا العم��ل الجم��اعي م��ن إمكاني��ات للنض��باط، و إعط��ائه
أ
ال

شكال راقية من التنظيم تعتمد على المركزية الديموقراطية.
أ
عبر التنظيم دوره الثوري. إن هذا يؤهلها لخلق و ابتكار ا

نها كطبقة يرتبط تحريرها لنفسها من الستغلل و الضطهاد، باعتبارها الطبقة الثورية
أ
•إن مميزات البروليتاريا ثالثا، ا

حتى النهاي�ة، بتحري��ر المجتم�ع بك��ل طبق��اته الوطني��ة و فئته المناهض�ة للمبريالي��ة و الكم��برادور و الملكي�ن العق��اريين، و
ن تق��ود ه��ذا النض��ال

أ
لذلك فنضالها مرتبط حتما بمختلف الطبقات و الفئت الوطنية في المجتمع، و ال��تي عل��ى البروليتاري��ا ا

في إطار مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية ( ث.و.د.ش).
س�مالي الس��ائد عالمي�ا، يجعله��ا ت��دخل خن��دق

أ
نها بحك��م ارتباطه��ا بنم��ط النت��اج الرا

أ
• من مميزات البروليتاريا رابعا، هو ا

البروليتاريا العالمية المعادية للمبريالية و استغللها للشعوب.
إن تحري���ر ه���ذه البروليتاري���ا م���ن القم���ع و الس���تغلل و الض���طهاد يف���رض بالض���رورة وع���ي ه���ذه البروليتاري���ا و تج���ذيراب-

ن ه��ذه الديولوجي��ا ليس��ت
أ
للديولوجية الثورية داخلها، و التفافها حول هذه الديولوجي��ا الثوري��ة ال��تي ه�ي إديولوجيته��ا، ل

سمالي، هذه الديولوجيا هي الماركسية ةاللينينية كما
أ
إل التعبير النظري على وجودها كطبقة و موقعها في نمط النتاج الرا
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.29يقول "بتلهايم"
سس��ها المادي��ة ف��ي واق��ع البروليتاري��ا، و ل��ذلك بالض��بط ك��ان له��ذه النظري��ة الثوري��ة تل��ك- الماركس��ية  إن

أ
اللينيني��ة له��ا ا

القدرة على اللتحام بالطبقة العاملة بسرعة خارقة، إذا ما توفرت الشروط الموضوعية و التناقضات التي تعيشها البروليتاريا
درجة معينة من الحدة.

شكال من "التنظيم" لقوتها لل��دفاع ع��ن مص��الحها،
أ
 إلى ا

أ
إن البروليتاريا بحكم واقعها و الضطهاد الممارس عليها، تلجا

ن ذل��ك
أ
و لك���ن ه��ذا التنظي���م، لي���س ف���ي حقيقت���ه إل نوع���ا م���ن التحقي���ق العف���وي للديولوجي���ة البروليتاري���ة، تنظ���م نفس���ها ل

فض�ل، ه�ذا الن�وع م��ن التنظي�م يك�ون عفوي�ا و غي�ر
أ
مف��روض عليه��ا لت�واجه ش�روط الس�تغلل، و ل�بيع ق�وة عمله�ا ف�ي ش��روط ا

ص��لب، ل يك��ون ق���ادرا عل��ى الس��تمرار بحك���م انع��دام الرؤي��ة الواض��حة لمص��الحها الطبقي��ة كطبق��ة ت��واجه طبق���ة مض���طهديها
ب��رزت ذل��ك بش��كل واض��ح ف��ي نض��الت عم��ال من��اجم خريبك��ة و

أ
س��ماليين. و التجرب��ة النض��الية للطبق��ة العامل��ة ف��ي بل��دنا ا

أ
الرا

ش�كال م�ن التنظي�م ف�ي ص�يغة لج�ان عمالي�ة تس�ير الض�راب، و تعم�ل
أ
جرادة، حيث كان العمال يخلقون في ه�ذه القلع�ات ا

مكن، تجاوزا لمناورات البيروقراطية النقابية و إدارة هذه المؤسسات، و لكن س�رعان م�ا ينته��ي ه�ذا الش��كل
أ
على إنجاحه ما ا

و عندما تخ��ف ح�دة الص�راع نس��بيا. و إن المسلس�ل النض�الي ال�ذي م�رت ب�ه
أ
من التنظيم بانتهاء الظروف التي فرضته مؤقتا، ا

ش����كال النض����الية للبرجوازي����ة، ل����م يحق����ق ف����ي الحقيق����ة
أ
الطبق����ة العامل����ة المغربي����ة رغ����م تج����اوزه ف����ي بع����ض الش����عارات و ال

استقلليتها السياس�ية و الديولوجي�ة و التنظيمي�ة، ول��م ي��ؤد بنض��التها إل�ى تج��اوز س��قف النض��ال القتص��ادي كم��ا تنظ�ر إلي�ه
البرجوازية و التحريفية في بلدنا.

إن تج��اوز ه�ذه الهشاش�ة و ه�ذه الص�فة المؤقت�ة، و تحقي��ق اس�تقلية الطبق��ة العامل�ة سياس��يا و إديولوجي���ا،هو م��ا يعط�ي
ه���ذا ال���درس العظي���م و الض���روري لنج���اح الث���ورة: الح���زب. ه���ذا الجه���از الديول���وجي و السياس���ي البروليت���اري المتمي���ز، ح���زب

ماركسي- لينيني يحمل الديولوجية البروليتارية.
ن الن�واة البروليتاري��ة ليس��ت معط��ى مس��بق، ب��ل ه�ي كامن��ة ف��ي الواق��ع المتح��رك للطبق��ة العامل�ة و نض��الها،

أ
 إنن��ا نعت��بر ا

لكن كيف يمكن للبروليتاري��ا إدراك ذل�ك؟ كي��ف يمك�ن الرف�ع م�ن مس�تواها النض�الي العف�وي ليص�بح نض�ال سياس��يا واض�حة
همي�ة التنظي�م و الح�زب المس�تقل، و تج��اوز إدراكه��ا الحس�ي

أ
مراميه الطبقية؟ كي�ف تتوص�ل البرولتاري��ا إل�ى الدراك العقل�ي ل
شكال هشة مؤقتة تفرضها ضرورة النضال القتصادي؟

أ
بخلق ا

ن الج��واب عليه��ا س��يكون ناقص��ا م��ا دام
أ
ه��ذا ه��و المش��كل إذن، يس��جل ه��ذا التوض��يح رؤي��تي إل��ى الن��واة البروليتاري��ة. ل

رفضه تماما.
أ
مام" و الحملم عموما ليست حركة مثقفين ثوريين، و هو ما ا

أ
صحاب التوضيح يعتبرون "إلى ال

أ
ا

ح��زاب البرجوازي��ة الحملم :" التوضيح يقول-ك 2
أ
حركة سياسية انبثقت من نضالت الشبيبة المدرسية " و"م��ن ص��لب ال

يض��ا "الحمل��م ليس��ت حرك��ة مثقفي��ن ث��وريين ماركس��يين ةلينينيي��ن، و إنم��ا ه��ي ق��وة سياس��ية تعتم��د عل��ى
أ
الص��غيرة"و يق��ول ا

قاعدة اجتماعية محددة تكمن في الشبيبة المدرسية و تعيد إنتاج نفسها".
صحاب التوضيح في دفاعهم عن حل التنظيمات الماركسية-اللينينية المغربية، كما سنوض��ح ذل�ك بع��د قلي��ل، ل��م

أ
إن ا

دت به����م إل����ى "الزده����ار" ال����ذي عرفت����ه التجرب����ة داخ����ل ه����ذا القط����اع، و يك�تف����ون
أ
س����باب ال����تي ا

أ
نفس����هم تحلي����ل ال

أ
يكلف����وا ا

فكارا عامة حول هذه الظاهرة.
أ
و ا

أ
ولية ا

أ
بتسطير"الحملم قوة سياسية برجوازية صغيرة"، و سنحاول هنا إعطاء خطوط ا

مريك��ي ب��ول س��ويزي، وش��ارل بتله�ايم ل��ه�  29
أ
لفه شارل بتلهايم، بشكل مشترك م�ع القتص�ادي ال

أ
 انظر ك�تاب "حول بعض قضايا الشتراكية" الذي ا

شهرها "الصراعات الطبقية في التحاد السوفياتي".
أ
مؤلفات ك�ثيرة ا
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 إن الواق��ع الجتم��اعي لفئ��ة الش��بيبة المدرس��ية واق��ع غي��ر متج��انس، و ه��ي بش��كل ع��ام تنتم��ي إل��ى البرجوازي��ة الص��غيرة
ن تحق��ق

أ
ي تل�ك الطبق�ة ال�تي ل يمك�ن ا

أ
(الطلبة خصوص�ا)، و ه�ي ت�دخل ض�من الجم�اهير الواس�عة للبورجوازي��ة الص�غيرة، ا

مصالحها الموضوعية إل بانتصار ال "ث.و.د.ش تحت قيادة البروليتاريا.
خ���رى م���ن البرجوازي��ة

أ
ك��بر للص��راع الديول��وجي م��ن بقي��ة الفئت ال

أ
و تتمي��ز الش��بيبة المدرس��ية بكونه���ا ذا ت حساس��ية ا

راء و مواق��ف تي��ارات سياس��ية
 
عم��ال فردي��ة، ب��ل، ه��ي تع��بير ع��ن ا

أ
و نتيج��ة ل

أ
الص��غيرة. و ه��ذه الص��راعات ليس��ت رغب��ة ذاتي��ة ا

وشرائح فيها.
أ
حيان بشكل منظم، و هي تعكس مصالح موضوعية لطبقات اجتماعية ا

أ
تعبر عن نفسها في ك�ثير من ال

و في هذا الطار العام، و في ظروف تاريخية دقيق�ة اجتازه��ا الص�راع الطبق�ي ب��البلد، يمك��ن فه��م تش��كل م��ا يطل��ق علي�ه
بالحملم في نهاية الستينات. و يمكن تلخيص هذه الظروف التاريخية كما يلي:

•على الصعيد الوطني:
زم��ة المبريالي��ة-ك 

أ
س��مالي تبع��ي، و ا

أ
زم��ة ال��تي عرفته��ا الطبق��ة الحاكم��ة ف��ي إع��ادة تهيكله��ا كطبق��ة مرتبط��ة بنم��ط إنت��اج را

أ
ال

سمالية الكبيرة.
أ
نفسها من جهة، و مرتبطة بالتوسع المتسارع في نهاية الستينات للملكية العقارية الرا

مقاومة الجماهير الفلحية لهذا التوسع.- 
ولى للطبقة العاملة في - 

أ
 بعد فترة الركود الطويلة التي عرفتها تحت هيمنة البيروقراطية النقابية.1968النضالت ال

ن استخلصت تيارات سياسية بعض ال��دروس م��ن إفلس1968الظهور الجديد لنضالت الشبيبة المدرسية في -ك 
أ
 و بعد ا

.1965القوى الصلحية بعد مارس 
•على الصعيد الخارجي:

، و ب��روز تنظيم��ات1967بروزالمقاومة الفلسطينية في مقدمة الثورة العربية بعد إفلس البرجوازيات العربية في يونيو -ك 
داخل المقاومة الفلسطينية تستند على الماركسية اللينينية.

ثيره��ا عل��ى العدي��د م��ن
أ
- المك�تس��بات ال��تي حققته��ا البروليتاري��ا الص��ينية م��ن خلل نج��اح الث��ورة الثقافي��ة ف��ي الص��ين و تا

الثوريين في عدة بلدان.
ساسا من مثقفين و طلب�ة و تلمي�ذ يتبن�ون

أ
إن هذه الظروف سهلت عملية تشكيل منظمات ذات طموح ثوري و مكونة ا

ص�حاب التوض�يح، و ذل�ك
أ
نها قاعدة اجتماعية قادرة عل عكس النتائج ال�تي يص�ل إليه�ا ا

أ
الماركسية-اللينينية. و هذا ليعني ا

نها ه�ي نفس��ها ل
أ
نه يستحيل البناء الصلب لتشكيلة سياسية و اجتماعية على قاعدة الشبيبة المدرسية، ل

أ
لسبب رئيسي هوا

تكسب قاعدة مباشرة و قارة في النتاج و علقات النتاج.
ن ه�ذا الوض�وح ل�م نك��ن نمتلك�ه ف�ي 

أ
قول ببساطة، ب�ا

أ
ة، و لق�د ك�انت مختل��ف التي��ارات المتواج�دة ف�ي1970ا

أ
 عن�د النش�ا

ساس��ية ( العم��ال و الفلح��ون). و
أ
نها ستتمكن بدون صعوبات كبيرة من تحقي��ق ارتب��اط بالجم��اهير ال

أ
هذه التنظيمات تظن ا

ن ش�كل
أ
م الفلحي�ن؟ كم�ا ا

أ
ك�ثر. الطبق�ة العامل�ة؟ ا

أ
همي�ة ال

أ
ولوي��ة و ال

أ
ي�ة طبق��ة يمك�ن إعطاؤه�ا ال

أ
لم تك��ن الخلف�ات ح��ول ا

م�د، و دور العن��ف ف�ي عملي�ة الث�ورة بش�كل ع�ام، و العلق�ة بي��ن الح��زب و
أ
و الح�رب الطويل�ة ال

أ
العنف الث��وري ه�و النتفاض�ة ا

الجم��اهير ح��ول عملي��ة بن��اء الح��زب، ل��م تك��ن ه��ذه القض��ايا و الخلف��ات حوله��ا لتظه�ر إل بش��كل ث��انوي ف�ي دينامي��ة و حيوي��ة
علنه��ا مناض��لوها م��ع الص��لحية و

أ
نش��وء تنظيم��ات ك��انت بالفع��ل تعت��بر نفس��ها ماركس���ية-لينينية، م��ن خلل القطيع��ة ال��تي ا

التحريفية.
إن فئت البورجوازية الصغيرة التي ينبثق منها هذا الجزء من الش��بيبة المدرس��ية، ل يمكنه��ا ح��ل التن��اقض الرئيس��ي ف�ي
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المجتم��ع ال��ذي له��ا م��ع الع��دو الطبق��ي للش��عب إل إذا وض��عت نفس��ها تح��ت قي��ادة البروليتاري��ا، ف��ي العملي��ة ال��تي ت��ؤدي إل��ى
الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.

ساس��ا مثقفي��ن و مناض��لين م��ن الش��بيبة المدرس��ية
أ
إن تنظيمات المثقفين الثوريين المتبنين للماركسية-اللينينية تجمع ا

الذين توصلوا إلى الوعي التاريخي بهذه الحقيقة الموضوعية.
ن تحله هذه التنظيمات هو التالي: إن القاعدة الجتماعية التي ترتكز عليه��ا ل يمكنه��ا بنفس�ها،

أ
إن التناقض الذي يجب ا

ن ه�ذه القاع��دة ال�تي تس��جل
أ
ن تلع��ب دورا محرك��ا ف��ي الص�راع الطبق�ي، ل

أ
و خلفا لما ك�ان س��ائدا ل��دينا ف��ي بداي�ة الس��بعينات ا

ثر بش��كل خ��اص بمنوع��ات البورجوازي��ة
أ
ثر بش��كل ع��ام ف��ي نض��الها بنض��ال مجم��وع الش��عب، و تت��ا

أ
نه��ا موض��وعيا ثوري��ة تت��ا

أ
با

س���لوب الوحي���د لتج���اوز ه���ذا التن���اقض ه���و بن���اء
أ
ن ال

أ
الص���غيرة، و تك���ون معرض���ة للنحراف���ات، يميني���ة و يس���ارية. و نعتق���د ب���ا

منظم��ة ص��لبة م��ن المناض��لين الث��وريين المتمرس��ين بالنض��ال تح��ت ني��ران الع��دو، و ه��ؤلء المناض��لين ال��ذين يتخل��ون ع��ن
ج���وهرهم البورج���وازي الص���غير، و يس���تطيعون م���ن خلل الممارس���ة إنج���از عملي���ة التج���ذر ف���ي الطبق���ة العامل���ة و الطبق���ات
ساس نظرة سديدة لعملية بناء الحزب البروليتاري، نظرة سديدة لطليعة هذا الحزب نفسه في ارتب��اط م�ع

أ
ساسية، و على ا

أ
ال

العمل داخل الجماهير.
ي تحلي���ل لخص���ائص الش���بيبة المدرس���ية و المثقفي���ن

أ
ص���حاب التوض���يح دون ا

أ
إن ه���ذا الفه���م ه���و ال���ذي يرفض���ه رفاقن���ا ا

خطاء السابقة.
أ
الثوريين في بلدنا، و كيف يمكن تجاوز ال

"الخاص��ية الجوهري��ة للمثقفي��ن الث��وريين الماركس��يين ة اللينينيي��ن ه��و ان��دماجهم العض��وي و الفعل��ي بحرك��ة الجم��اهير
تي

أ
ن تش��كل خ��ارج الحرك��ة الجماهيري��ة" هك��ذا يق��ول التوض��يح، و ه��و ل ي��ا

أ
ساس��ية ف��ي الث��ورة. و ل يمكنه��ا ا

أ
ذات المص��لحة ال

ن خاص��ية المثقفي��ن الث��وريين الماركس��يين ة اللينينيي��ن ه��ي حق��ا العم��ل و الرتب��اط بالجم��اهير و الن��دماج الفعل��ي
أ
بجدي��د ل

ساسية منها. 
أ
بها، و الجماهير ال

نفس��هم كب��ديل ع��ن البروليتاري��ا،
أ
ن ينص��بوا ا

أ
ن ه��ؤلء المثقفي��ن الث��وريين لي��س م��ن حقه��م و ل يص��ح مطلق��ا ا

أ
كم��ا نعت��بر ا

ص�حاب التوض��يح،
أ
ن يكون��وا ك�ذلك، ه�ذا ص��حيح تمام��ا، لك��ن خلف��ا لرفاقن��ا ا

أ
وص��ياءا عليه�ا، و ل يص��ح مب��دئيا ا

أ
فه��م ليس��وا ا

ن الحرك��ة الماركس���ية-اللينينية حرك��ة مثقفي��ن ث��وريين، و نعت��بر منظمتن��ا منظم��ة ثوري��ة تتبن��ى الماركس��ية - اللينيني��ة،
أ
نعت��بر ا

خط��اء و النحراف��ات ف��ي التعام��ل م��ع النظري��ة الثوري��ة كمنه��ج و مرش��د للعم��ل، و ل ي��زال مطروح��ا عليه��ا رغ��م
أ
مهم��ا ك��انت ال

ن تس��ير ف��ي اتج��اه تص��ليب نفس��ها م��ن خلل إنج��از مهماته��ا ف��ي التج��ذر داخ��ل الطبق��ة
أ
الفش��الت ال��تي ه��ي فش��الت مؤقت��ة ا

العاملة و الفلحين و حسب واقعها الذاتي و طاقاتها.
و كخلصة لهذه النقطة التي كان عنوانها الكبير الحركة الماركسية-اللينينية المغربية حركة سياس��ية بورجوازي��ة ص��غيرة.
ن ت��بزغ بي��ن عش��ية و ض��حاها و بش��كل عف��وي م��ن داخ��ل الطبق��ة العامل��ة و نض��الها

أ
نق��ول إن الن��واة البروليتاري��ة ل يمكنه��ا ا

القتص�ادي المح�دود. ف�إذا ك�انت هن�اك إمكاني�ات هائل�ة داخ�ل الطبق�ة العامل�ة لتبن�ي الفك�ر الث��وري و تحقي��ق إديولوجيته�ا،
م���ر يتطل���ب م���ن التنظي���م الث���وري المتبن���ي لديولوجي���ا الطبق���ة العامل���ة، و م���ن خلل الممارس���ة داخ���ل الطبق���ة

أ
ف���إن ه���ذا ال

ن يس��اهم فعل ف��ي تق��دم مسلس��ل بن��اء الح��زب البروليت��اري و ذل��ك
أ
العامل��ة، و الرتب��اط العض��وي به��ا و الن��دماج بطلئعه��ا، ا

م��ن خلل النض��ال و التنطي�م داخ�ل البروليتاري��ا. هن�اك عمليت�ان تس�يران ف�ي اتج��اه ف�رز الن�واة البروليتاري��ة فلنبس�طهما عل�ى
الشكل التالي:

) واقع الطبقة العاملة:1
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و يتضمن:
- الستغلل كنتيجة لعلقات النتاج و ما يوفره ذلك من إمكانيات و طاقات و رغبة حسية و وعي حسي في النعت��اق و

التحرر.
- الرتباط بوسائل النتاج المتقدمة و ما يوفره من إمكانيات و من استعداد للتنظيم و النضباط.

-العمل الجماعي و ما يوفره من وعي حسي بضرورة الوحدة و النضال.
) تنظيمات المثقفين الثوريين الماركسيين-اللينينيين2

- التبن��ي للنظري��ة الثوري��ة و التش��بت و الهت��داء به��ا، و م��ا ي��وفره ذل��ك م��ن التح��ام بالطبق��ة العامل��ة باعتب��ار الديولوجي��ا
المتبناة من طرف هذه التنظيمات هي إديولوجيا البروليتاريا.

خي��رة
أ
- المساهمة السياسية المرتبطة بالممارسة لمواجهة هيمنة الفكر البورجوازي على الطبقة العاملة، و شحذ ه��ذه ال

لتمسك بسلحها النظري و التنظيمي و السياسي و تطوير وعيها الطبقي.
- الستعداد المتوفر لدى هؤلء المثقفين الثوريين و تنظيم�اتهم للممارس�ة، م�ن خلل التج�ذر داخ��ل الطبق�ة العامل�ة و

الفلحين.
إن اللتق��اء و الن��دماج بي��ن ه��اتين العملي��تين ف��ي النض��ال و الص��راع الطبق��ي و بارتب��اط م��ع نض��ال كاف��ة الش��عب و فئته
و معط�ى موض�وعي ق�ائم، ب��ل ه�و

أ
الوطنية، يوفر إمكانية بروز نواة البروليتاريا، التي ليست مشكلتها مشكلة معطى مسبق ا

نتيجة ك�فاح و نضال.

lll-lالحركة الماركسية-اللينينية المغربية لن تتجذر؟-
س�اس الطبق��ي و

أ
ول متعل�ق بال

أ
ص�حاب التوض��يح، ف�إذا ك�ان الج��انب ال

أ
خ��ر ف��ي رؤي��ة ا

 
هذا العنوان اخترناه لبراز جانب ا

ن يخص الج��انب التنظيم��ي و ج��انب العلق��ات الداخلي��ة
 
التحديد السياسي،  فإن هذا الجانب التنظيمي الذي ندخل فيه ال

هم ما جاء في هذه النقطة.
أ
لتنظيمات الحملم و المنظمة خصوصا، سنحاول الرد على ا

" إن الحركة الماركسية اللينينية المغربية ه�ي حرك�ة بورجوازي��ة ص�غيرة نظ��را لعلقاته��ا الداخلي�ة البيروقراطي��ة و تنظيمه�ا
النخب��وي و الش��بكي، و ب��النظر لعلقاته��ا م��ع الجم��اهير ذات الطبيع��ة الفوقي��ة و الحلقي��ة، و ب��النظر لتوجيهاته��ا السياس��ية و
الديولوجي��ة ال��تي ح��ددت مش��اريع ثوري��ة ذاتي��ة و ج��اهزة، تبل��ورت خ��ارج حرك��ة البروليتاري��ا المغربي��ة و حرك��ة الجم��اهير ذات

ساسية في الثورة"
أ
المصلحة ال

خ����رى ك����انت محمل����ة بمض����امين خاطئ����ة ح����ول المركزي����ة
أ
إن تجرب����ة المنظم����ة ف����ي مي����دان العلق����ات الداخلي����ة ه����ي ال

الديموقراطي��ة، فغلب��ت المركزي��ة تح��ت ض��غط و ش��روط العم��ل الس��ري و ص��عوبة النق��اش ال��ديموقراطي الواس��ع،  ف��ي واق��ع
التجربة، هذا واقع موضوعي ل ننكره، و لكن ل يبرر التركيز على المركزية لدرجة البيروقراطية.

فقي��ا
أ
 ففي تجربة المنظمة لم يكن الصراع السياسي و الديولوجي الديموقراطي الواسع يخترق عموم المنظمة عموديا و ا

ن الص��راع و النق��اش ك�ان منع��دما، ب��ل عل�ى العك��س،
أ
في كل القضايا السياسية ال��تي ته��م المنظم�ة و الث�ورة، و ل يعن�ي ه�ذا ا

راء حوله��ا، و لق��د مارس��نا ه�ذا الفه��م و
 
ك��انت هن��اك ص��راعات سياس��ية، لك��ن ل��م تعم��م عل��ى مس��توى عم�وم المنظم�ة لب��داء ال

طروحة وحدة المنظمة: وحدة الفكر  والرادة ووحدة الممارسة
أ
.30نحن مقتنعين با

و فتح نق�اش ح�ول�  30
أ
ي، ا

أ
هذه النظرة المونولوتزمية كانت سائدة داخل الك�تابة الوطنية للمنظمة، بينما كان العديد من الرفاق يحاولون إعطاء الرا
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و ه��ذا الفه��م ص��حيح إذا اعتم��د عل��ى الوح��دة المبني��ة عل��ى الص��راع الديول��وجي و السياس��ي. ف��ي ه��ذه العلق��ات الداخلي��ة
. كي���ف يمك���ن تث��وير ه��ذه31مارس���ت عملي��ا دور المق���رر، القي���ادة بش���كل ع��ام، و دور المنف���ذ، الب��اقون م��ن إط���ارات المنظم��ة

العلقات التي لنا وعي بخطئها، من خلل عملية ارتباطنا الوثيق بالجماهير، و كي��ف كن��ا نس��ير ف�ي اتج��اه بن��اء خ��ط سياس�ي
جماهيري؟ إن داخل المنظمة كانت تسود نظرة مثالية ل جدلية للوحدة السياسية و الديولوجي��ة، وح��دة ب��دون تن��اقض. و

ممي�ة الثالث�ة
أ
س�اس32هذه الوحدة كانت تجد تبريرها النظري في نموذج الحزب ذو الفكر الوحي�د ال�ذي ك��انت تم��رره ال

أ
. إن ال

الموض��وعي له��ذه النظ��رة المثالي��ة ه��ي ال��تي تجع��ل المثق��ف البورج��وازي الص��غير يض��ع الفك��ر ف��وق الواق��ع الملم��وس ال��ذي ل
يمكن تلمسه إل انطلقا من الممارسة النضالية  وسط الجماهير. إن هذه النظرة التي تجعل الفكر متفوق�ا عل�ى الممارس�ة، و
و تف�وق القي�ادة عل�ى القواع�د. و لق�د ك�ان ه�ذا ص�حيحا بالنس��بة

أ
بالتالي سمو التنظيم على الجماهير، و داخل المنظم�ة س�مو ا

و مناضلين قاعديين.
أ
للعديدين منا قياديين ا

 انتقد التنظيم1973هل كنا تنظيما شبكيا نخبويا؟ كما جاء في الستشهاد الذي انطلقنا منه في هذه النقطة. في مارس 
نه�ا حرك�ة اعتم�دت الش�بكية و ل�م تعتم�د عل�ى33بشدة حركة البلنكيين في نص "الوضع الراه�ن و المه�ام العاجل�ة للحمل�م"

أ
 ل

نن��ا م��ن الناحي��ة العملي��ة كن��ا ق��د تج��ذرنا وس��ط
أ
الجم��اهير ف��ي توجهه��ا السياس��ي و الديول��وجي و العمل��ي. و لي��س معن��ى ه��ذا ا

ن المنظم��ة
أ
الجم��اهير عموم��ا، ب��ل إن النتائ��ج العملي��ة ال��تي وص��لنا إليه��ا ف��ي ه��ذه التجرب��ة، م��ن بينه��ا ف��ي تقييم��ي الخ��اص، ا

دت ف�ي ش�روط القم�ع و اش�تداده إل�ى
أ
لة التنظيمي�ة ك�تجس�يد لتوجه�ات سياس�ية، ا

أ
كانت تنحى منحى منظمة ش�بكية. فالمس�ا

صبح م��ن الناحي��ة
أ
تزايد عدد المناضلين الذين يدخلون في السرية و ممارسة نوع خاطئ من الفهم للحتراف الثوري. حيث ا

و
أ
و فلحي��ة ا

أ
العملية كل من يدخل السرية يبتعد بالتدريج عن عمله المباشر وسط القطاعات التي كان يعمل به��ا ( عمالي��ة ا

.34شبيبية)
و ش��مولية

أ
خط��اء الهيكل��ة التنظيمي��ة، و ق��د يكش��ف تقيي��م التجرب��ة ع��ن جزئي��ة ا

أ
و لق��د عم��ق ه��ذا البتع��اد ع��ن الجم��اهير ا

ن المنظم��ة ك��انت تنتف��خ بع��دد م��ن
أ
ه��ذه الخلص��ة مس��تقبل، لك��ن الممارس��ة ال��تي عاش��ها العدي��د م��ن المناض��لين تص��ل إل��ى ا
هم القمع إلى ذلك، و يبتعد المناضل بالتدريج عن الجماهير.

أ
لجا

أ
"المحترفين" الذين ا

 الت��وجه ال��ذي
أ
ه��ل ك��انت س��يرورة المنظم��ة س��تقبل ه��ذا الوض��ع؟ إن الج��واب س��يكون رهين��ا بم��دى وع��ي المنظم��ة بخط��ا

حدد تلك الهيكلة من خلل الممارسة داخل الجماهير، و هذا ما لم يتوفر و بالقدر الكافي في تجربة المنظمة.
ه���ل ك���انت لن���ا علق���ات فوقي���ة م���ع الجم���اهير؟ بش���كل ع���ام ج���دا و فض���فاض نق���ول نع���م. ف���ي تعاملن���ا و تعام���ل الحرك���ة

م���ام"و " 
أ
 م���ارس"،23الماركسية-اللينيني�����ة المغربي���ة م��ع جم��اهير الش��بيبة المدرس���ية، ك���ان ه��ذا واض���حا بالنس��بة ل"إل��ى ال

طر هذه التنظيمات مثال ساطع
أ
.35فدعوتنا الفوقية لبناء " النقابة الوطنية للتلميذ" و قيادتها التي كانت كلها من ا

راء، و الشواهد التاريخية على ذلك متوفرة.
 
فكار و ال

أ
ن الك�تابة الوطنية، هي من كان يقوم بخنق تلك ال

أ
قضايا مختلفة كلما سنحت الظروف لذلك، إل ا

و معارضتهم، مما جعل العديد من الرفاق يعانون م��ن التهمي��ش، م��ع�  31
أ
طر حسب ولئهم لها ا

أ
 كانت الك�تابة الوطنية تقوم بالتمييز بين الرفاق وال

ة، و ذات رصيد نضالي مهم.
أ
طرا مجربة و ك�فا

أ
نهم كانوا ا

أ
ا

ن القي��ادة�  32
أ
ممي��ة الثالث��ة مس��ؤولة ع��ن نش��ر ه��ذا التص��ور ال��بيروقراطي للعلق��ات التنظيمي��ة، علم��ا ا

أ
 إن ه��ذا الدع��اء، و ب��دون تميي��ز، يجع��ل م��ن ال

قل ...
أ
ي، هذا على ال

أ
ممية الثالثة لم تتميز بمثل هذا الرا

أ
اللينينية لل

ول).30 سبق لموقع "�  33
أ
مام" "، الخط الثوري، الجزء ال

أ
ساسية لمنظمة "إلى ال

أ
ن نشر هذه الوثيقة (انظر "الوثائق ال

أ
 غشت" ا

، و ذل��ك ف��ي ظ��روف سياس��ية و تنظيمي��ة م��رت به��ا المنظم��ة، و تحم��ل مس��ؤوليتها1976 ة م��ارس 1975 ل��م يتط��ور ه��ذا التج��اه إل بع��د ف��ترة ين��اير �  34
نفسهم بالحركة النقدية الجنينية، الذين وقعوا على بيان يونيو 

أ
نذاك جزء ممن سموا ا

 
، و من بينهم المشتري بلعباس و عبد ا المنصوري.1979ا

ن تطرقنا لتجربة النقابة الوطنية للتلميذ، وجزء من هذه التجربة يدحض هذا الطرح.�  35
أ
 لقد سبق ا
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حي��اء و داخ��ل الطبق��ة العامل��ة و الفلحي��ن ك��انت ه��ذه العلق��ات فوقي��ة؟ ل نعتق��د ذل��ك
أ
و لك��ن ه��ل ف��ي عملن��ا داخ��ل ال

بحك��م التجرب��ة المتناقض��ة و المتنوع��ة لن��ا ف��ي ه��ذه القطاع��ات. ه��ل ك��انت العلق��ات النخبوي��ة و الش��بكية و الفوقي��ة نتيج��ة
للتوجهات السياسية و الديولوجية؟ نقول هنا لقد اصبح الوعي ح�ادا بخط�إ التوجه�ات السياس�ية ال�تي س�ار عليه�ا التنظي�م،

قل مراجعة العديد من جوانبها و طروحاتها. 
أ
و على ال

أ
ا

هل هذه التوجهات السياسية حددت " مشاريع ثورية ذاتية و جاهزة تبل��ورت خ��ارج حرك��ة البروليتاري��ا المغربي��ة و حرك��ة
صحاب التوضيح؟

أ
ساسية في الثورة..." كما يرى ا

أ
الجماهير ذات المصلحة ال

نتساءل في البداية، ما هي هذه المشاريع الثورية و الج�اهزة؟ ه�ل مقول�ة بن�اء الح�زب البروليت��اري المغرب��ي مقول�ة قبلي�ة
ج���اهزة تف���رض قس���را عل���ى البروليتاري���ا المغربي���ة؟ ه���ل تحدي���د " العن���ف الث���وري" ف���رض قس���ري عل���ى البروليتاري���ا؟ ه���ل بن���اء

نه��ا تبل��ورت خ�ارج حرك�ة36التح��الف العم�الي ةالفلح�ي مش��روع ث��وري ذات�ي و ج�اهز؟
أ
 ه�ي ج�اهزة ف�ي نظ�ر التوض��يح و ذاتي�ة ل

ساسية في نجاحات البلشفة و الثورة الصينية.
أ
نها إحدى الدروس ال

أ
البروليتاريا المغربية. رغم العلم با

و إس��هامات ث���وريين مث���ل
أ
م تك�تيكي��ة، مب��ادئ ماركس��ية- لينيني��ة ا

أ
طروح���ات النظري��ة اس���تراتيجية ك��انت ا

أ
و إذا ك��انت ال

صحاب التوضيح مشروعا ثوريا جاهزا و ذاتي��ا . نح��ن نق��ول: إن البروليتاري��ا كطبق�ة ثوري��ة ليمك��ن لنض��الها
أ
ماو، تعد في نظر ا

ن يتحول إلى نضال طبقة تدرك مصالحها كطبقة، مصالحها المعادية و المناهض��ة لطبق��ة مس��تغليها إل
أ
القتصادي العفوي ا

بامتلكه��ا لس�لح التنظي��م و س�لح النظري�ة الثوري�ة، إن تحرره��ا م�ن الس�تعباد و القه�ر و تحري�ر المجتم�ع معه�ا و النس�انية،
ب����دا ول����م يك����ن ليك�ف����ي، فض����رورة تج����ذر

أ
لت و الض����رابات الطويل����ة النف����س. إن ه����ذا لوح����ده ل يك�ف����ي ا

 
ل����ن يت����م بتكس����ير ال

الديولوجي����ة الثوري����ة داخ����ل البروليتاري����ا و ع����ن طري����ق المثقفي����ن الث����وريين و تنظيم����اتهم المندمج����ة به����ا ان����دماجا ل يقب����ل
مر حيوي، و من ينتقص من ذلك لن يخدم البروليتاريا.  

أ
النفصام، و عن طريق طلئع هذه البروليتاريا ا

ص���حاب التوض���يح للمثق���ف الث���وري. فه���و لك���ي ل يك���ون ب���ديل ع���ن
أ
عط���اه رفاقن���ا ا

أ
تف���ق م���ع ه���ذا المفه���وم ال���ذي ا

أ
إنن���ي ل ا

و يتمرس على العلقات الداخلية
أ
ل يفكر و يمارس ا

أ
ي مشروع لبناء الحزب البروليتاري، عليه ا

أ
ن ل يحمل ا

أ
البروليتاريا عليه ا

ل يط����الب
أ
ل يم����ارس المركزي����ة الديموقراطي����ة و ا

أ
ن تحك����م الع����املين ف����ي ح����زب البروليتاري����ا مس����تقبل، علي����ه ا

أ
ال����تي ينبغ����ي ا

ن يبتع��د ع��ن ك��ل ق��الب تنظيم��ي م��ا دام ه��ذا المثق��ف الث��وري لي��س ف��ي ح��زب البروليتاري��ا
أ
خي��ر ا

أ
بالنض��مام إليه��ا، علي��ه ف��ي ال

ن ينتظر ما دام الحزب لم يولد بعد.
أ
الذي لم يولد بعد، و لكي يمارس ذلك، عليه ا

ن يول��د عن��دنا رد فع���ل عل��ى ع��دم إمكاني��ة التج��ذر م���ن داخ���ل تنظيم��ات ماركس��ية-
أ
إن فهمن��ا للتجرب��ة الس��ابقة ل يص���ح ا

همي�ة
أ
خي�رة و الجم�اهير، لينك��روا فيم�ا بع�د ا

أ
لينينية. فرفاقنا ينتقدون العلق��ات الداخلي�ة ف�ي ص�فوف المنظم�ة و بي��ن ه�ذه ال

المب��ادئ الماركس��ية ة اللينيني��ة ال��تي تحك��م التناقض��ات الداخلي��ة، و يض��ربون ع��رض الح��ائط ك��ل رص��يد المنظم��ة و التجرب��ة
الثورية للحركة العمالية العالمية.

ني���ة المطروح���ة عل���ى المنظم���ة و
 
إن خلفن���ا م���ع ه���ذه النظ���رة عمي���ق ج���دا، فه���و خلف ج���وهري ح���ول تحدي���د المهم���ة ال

الث��وريين الماركس��يين- اللينينيي��ن عموم��ا، ه��و خلف ح��ول ه��ل يمك��ن بن��اء منظم��ة ماركس��ية لينيني��ة تتج��ذر داخ��ل الطبق��ة
حضان البروليتاريا لتبني ه�ي حزبه��ا مباش��رة. إن ه�ذا

أ
و حل التنظيمات و الرتماء في ا

أ
العاملة و الفلحين و بقية الجماهير، ا

مر هنا بخلط بين الحقائق العامة للنظرية الماركسية ة اللينينية، و بين النظرية الثورية الملموسة، التي تساهم النظرية الماركس��ية ة�  36
أ
 يتعلق ال

ج��ل بل��ورة وع��ي سياس��ي طبق��ي ملم��وس للبروليتاري��ا، ف��ي بل��د مح��دد و ف��ي مرحل��ة مح��ددة،
أ
اللينيني��ة ف��ي بلورته��ا، و ي��دخل ف��ي ه��ذا الس��ياق، العم��ل م��ن ا

باختصار، بلورة نظرية للثورة في هذا البلد.
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ن ه��ذا الم��د العف��وي "يتطل��ب وعي��ا عالي��ا م��ن
أ
ن نفه��م ب��ا

أ
م��ام عفوي��ة النض��ال العم��الي م��ن غي��ر ا

أ
الفه��م يجعلن��ا ننحن��ي ب��إجلل ا

العمل السري و السياسي و التنظيمي " كما قال لينين في "ما العمل؟" 
ن تلعب��ه التنظيم��ات الثوري��ة الماركس��ية ة اللينيني��ة

أ
س��س ال��تي اعتم��د عليه��ا رفاقن��ا ف��ي س��حب ال��دور ال��ذي يمك��ن ا

أ
إن ال

خرى داخل هذه العملية من الندماج و الرتباط و الممارس��ة
أ
الحقيقية في تجذير الوعي البروليتاري و تمرسها و بلترتها هي ال

ن تعي��د إل إنت��اج تجربته��ا. إن ه��ذا الفه��م ق��اد رفاقن��ا إل��ى
أ
النض��الية، و اعتب��ار التنظيم��ات فق��ط بورجوازي��ة ص��غيرة و ل يمك��ن ا

ك�ثر فيم�ا
أ
نظرة تصفوية لتجربة المنظمة و الحركة، و إلى تقديس العفوية العمالية في النهاية و سيفصح التوضيح ع��ن نفس�ه ا

بعد .

 IVعموما   لنحارب كل النحرافات داخل المنظمة و الحركة الثورية
ك�ثر عندما يتعرض في جزء منه إلى نق��د بي��ان يوني��و ال��ذي يص��ف المنظم��ة و

أ
يستمر التوضيح كاشفا جذوره الديولوجية ا

خطها بكونه  "انتهازي يساري".
يق��ول التوض��يح: " إن تحدي��د النته��ازيتين (اليميني��ة) و ( اليس��ارية) داخ��ل الحرك��ة العمالي��ة يعتم��د عل��ى مقي��اس الخ��ط
ق�ل إن تبل��ور

أ
و عل�ى ال

أ
البروليتاري الشيء الذي يناقض  بالنسبة لبيان يونيو إمكانية وج��ود خ�ط بروليت��اري داخ��ل الحمل�م، ا

ي��ة
أ
نه لي�س بإمك�ان ا

أ
م��ا نح��ن فن��رى ب�ا

أ
هذا  الخ��ط البروليت��اري داخ��ل ص�فوف الحمل��م ممك��ن عل�ى قاع�دة دح�ر النته��ازيتين ...ا

ن تبل��ور خط�ا بروليتاري��ا خ��ارج ص��فوف الحرك��ة العمالي�ة و طليعته��ا، و
أ
و برامجها ثورية، ا

أ
حركة سياسية مهما كانت نظرياتها ا

ن
أ
ن تجد لها امتدادات في صفوف الحركة العمالية لكي تتمكن من ذلك، و لكنه يعن��ي ا

أ
نه يك�في لهذه الحركة ا

أ
هذا ليعني با

الخط البروليتاري تبلوره طليعة البروليتاريا نفسها و مثقفوها العضويون..."
ص��حاب التوض��يح ينك��رون عل��ى التنظيم��ات الماركس��ية- اللينيني��ة المغربي��ة، و

أ
ن ا

أ
درجن��ا ه��ذا الستش��هاد رغ��م ط��وله، ل

أ
ا

و
أ
ي تحدي�د سياس��ي م��ن ص��نف النتهازي��ة اليميني�ة ا

أ
مام" إمكانية بلورة خط بروليتاري، و من ت��م ل مج��ال ل

أ
خصوصا "إلى ال

ن الصراع الحالي داخل المنظمة و الحملم هو لمواجهة هذين الصنفين م��ن النتهازي��ة م��ن
أ
النتهازية اليسارية من جهة، ول

خرى.
أ
جهة ا

ي��ة حرك��ة سياس��ية مهم��ا ك��انت
أ
ن ا

أ
ص��حابنا عل��ى ح��ق عن��دما يقول��ون ب��ا

أ
ن ا

أ
و نح��ن ن��رد عل��ى ه��ذا، مس��جلين من��ذ البداي��ة ب��ا

ن تبل��ور حق��ا خط��ا بروليتاري��ا بمع��زل ع��ن حرك��ة واق��ع البروليتاري��ا و مس��اهمتها ف��ي
أ
برامجه��ا الثوري��ة و نظرياته��ا لي��س بإمكانه��ا ا

بنائه، و التحام هذه الحركة بها و بنضالتها و ارتكازها على نظرية ثورية حقة: نظرية البروليتاريا : الماركسية ة اللينيني��ة. إن
عوام، مس�يرة طويل�ة و ش�اقة و معق�دة تعق�د الص�راع الطبق�ي نفس�ه، و تعق�د عملي�ة المعرف�ة

أ
كسب خط بروليتاري هو مسيرة ا

نفسها، و تعقد العلقة الجدلية القائمة بين النظرية و الممارسة.
لة ف�ي نظ��ري

أ
ن حرك�ة المثقفي��ن (و المقص�ود به��ا الحمل�م) لي��س م��ن مهمته�ا بل�ورة خ��ط بروليت��اري، مس��ا

أ
إن ج��زم رفاقن��ا ب�ا

ن الشيء جاهز، إن البلورة ه�ي عملي�ة يتفاع��ل فيه��ا م�ا ه�و ملم�وس بم�ا ه�و نظ��ري تف��اعل
أ
غير صحيحة، فالبلورة ل تعني قط ا

ج��دليا ي��ؤدي إل��ى الوص��ول إل��ى نتيج��ة م��ا. ه��ذا ه��و معن��ى البل��ورة، ف��إذا ك��ان رفاقن��ا يعن��ون ب��البلورة الفك��ر القبل��ي الج��اهز، و
ن الخط هو مسيرة، و بلورته عملية تتجاوب فيها الممارسة و

أ
قول ا

أ
يجتهدون بكل تفكيرهم البيزنطي لعجاز الحملم، فإني ا

النظرية، فهم الواقع بهدف التحكم فيه و تغييره. فنحن نكون على خلف إذن.
إن رفاقنا يائسين تماما من الحملم، بل و مجندين لمحاربتها. فالحملم في منطقهم، ل دور لها من غير التبعية للطبقة
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نه��ا "بروليتاري��ا" فه�ي لوح�دها الق�ادرة عل�ى
أ
خي�رة ه�ي مص�در المعرف�ة اليقيني��ة الص�حيحة، و ل

أ
العامل�ة طريق��ا، باعتب��ار ه�ذه ال

بلورة خط بروليتاري.
ما هو إذن دور هؤلء المثقفين العضويين الذين تنته�ي به�م الفق�رة المستش�هد به�ا، إذا ل�م تك��ن عملي�ة البل�ورة يش�كلون
طرف��ا مهم��ا فيه��ا ف��ي البداي��ة، قب��ل تج��ذر ال��وعي البروليت��اري. إن التوض��يح يجع��ل ه��ذا الرتب��اط العض��وي مج��رد عملي��ة ت��دخل
ضمن المساعدة التقنية، و إن المنظمة حين تقول بإعادة بناء منظمة صلبة و راسخة جماهيريا، فإنها تعني منظمة ليس��ت
لها مهمة تقنية، بل تقوم بعملها الثوري انطلقا  من اختيار طبق��ي ه�و البروليتاري��ا. إن القص�اء العمل�ي للمثقفي�ن الث��وريين و
ن نض��ال الطبق��ة

أ
تنظيم��اتهم الماركس����ية-اللينينية م��ن مهم��ة بل��ورة خ��ط البروليتاري��ا ينطل��ق م��ن وجه��ة نظ��ر التوض��يح، م��ن ا

العامل����ة القتص����ادي سيوص����لها إل����ى النض����ال السياس����ي ع����بر دينامي����ة ه����ذا النض����ال المس����تقلة. و ه����ذا ه����و م����ا يطل����ق علي����ه
ن ال��وعي ه�و انعك��اس ميك��انيكي للواق�ع، و تلك��م ه�ي القاع��دة النظري��ة ال�تي يرتك��ز

أ
"القتص�ادوية" و ال��تي تعتم�د عل�ى قاع��دة ا

عليها في الجوهر هذا التوضيح الذي نناقشه.
ن القاع��دة الجتماعي��ة للحمل��م ( البورجوازي��ة

أ
ن هن��اك انتهازي��ة يس��ارية و يميني��ة، انطلق��ا م��ن ا

أ
عت��بر ب��ا

أ
بالنس��بة ل��ي، ا

ثر بش�كل
أ
ن ه�ذه الحمل�م ه�ي موض�وعيا ثوري�ة،  لكنه��ا تت��ا

أ
ن تلعب دور المح�رك للص�راع الطبق�ي، رغ��م ا

أ
الصغيرة) ل يمكنها ا

ساسا اليمينية، خاصة ف��ي ف��ترات القم��ع
أ
خاص بمختلف الديولوجيات البورجوازية و البورجوازية الصغيرة و انتهازياتها، و ا

طر في السلم ال��ذي نظ��رت ل��ه" 
أ
 خلل و بع��د37 م��ارس"23المك�ثف و جزر الحركة الجماهيرية ( مثال الخط الداخلي و بناء ال

).38 مارس3حملة الرهاب و القمع التي تعرضت لها حركة 
و ف��ي نف��س ال��وقت ف��إن ه��ذه النزلق��ات اليميني��ة تحك��م عل��ى ه��ذه التنظيم��ات بالتفك��ك الس��ريع لقاع��دتها الجتماعي��ة، و
نظرا لطبيعتها الثورية موضوعيا، فإن قادتها سرعان ما يجدون المخرج باحترافهم السياسة ، و بشكل ينظر للتبعي��ة للق��وى

الصلحية.
ما النزلق النتهازي اليساري، كالذي عرفه ج�زء م��ن خ��ط المنظم�ة و ممارس��تها و ف��ي ف��ترات متفاوت��ة، و بحك��م تن��اقض

أ
ا

ي عم�ل ج�دي للتج�ذر ف�ي الطبق�ة العامل�ة ( مث��ال تس�خير ك�ل طاق��ات
أ
م�ام ا

أ
ي ه�ذا الن�زلق) ا

أ
هذا الخط، ف��إنه يس��د الب��اب ( ا

مرا ضروريا- بدعاية فوقي��ة و إغ��راق الم��دن بالمنش��ورات،1975المنظمة في  
أ
 إلى مجابهة الدعاية الشوفينية ة و إن كان هذا ا

كبر ضربة وجهها لها الع�دو ف�ي 
أ
. ك�ان ه�ذا العم�ل مج�رد ه�روب197539 و بداي�ة 1974في حين لم تقم المنظمة بالوقوف عند ا

ساسية.
أ
مام بدل العمل على إرساء الجذور داخل الطبقات ال

أ
إلى ال

غل��ب
أ
يقول التوضيح: " إن مهمة البناء و إع�ادة البن�اء ال�تي وردت ف�ي بي�ان ي�ونيه بش��كل غ�امض، و ال�تي تطرحه�ا الي�وم ا

رض��ية الطبقي��ة البورجوازي��ة
أ
اتجاه��ات الحمل��م تح��ت ص��يغ متع��ددة، ل تش��كل ف��ي نهاي��ة المط��اف إل عملي��ة محافظ��ة عل��ى ال

ن تعم��ل عل�ى
أ
الصغيرة للحملم، و يستحيل على حركة تقوم عل��ى بني��ة سياس�ية و إيديولوجي��ة و تنظيمي�ة بورجوازي��ة ص��غيرة ا

ساس��ية الملق�اة عل�ى ع��اتق المناض��لين الث��وريين ال��ذين يطمح�ون للمس��اهمة ف�ي
أ
بناء حزب البروليتاري��ا. و له�ذا ف��إن المهم��ة ال

بري��ل �  37
أ
ساس��ية للمنظم��ة1973 انظ�ر وثيق�ة "الوض�ع الراه�ن و المه�ام العاجل�ة للحرك�ة الماركس��ية ة اللينيني��ة" ا

أ
، س�بق نش��رها ف�ي ك�ت�اب "الوث�ائق ال

ول.
أ
مام"، الخط الثوري، الجزء ال

أ
الماركسية ة اللينينية المغربية "إلى ال

طلقه��ا الجن��اح الث��وري داخ��ل التح��اد ال��وطني للق��وات الش��عبية، وه��ي الحرك��ة ال��تي عرف��ت باتج��اه الفقي��ه�  38
أ
م��ر هن��ا بالحرك��ة الثوري��ة ال��تي ا

أ
يتعل��ق ال

البصري، وتعرضت على إثرها المجموعات المسلحة إلى التصفية الجسدية، بينما تعرض جزء من قادتها للعدام.
م��ام" ف��ي ه��ذه الف��ترة مجموع��ة م��ن وض��عوا بي��ان يوني��و �  39

أ
، و م��ن بينه��م المش��تري بلعب��اس و عب��د ا1979 ك��ان يش��رف عل��ى قي��ادة منظم��ة "إل��ى ال

المنصوري و غيرهم.
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بن���اء ح���زب البرولتاري���ا إل��ى ج���انب الطليع��ة البروليتاري���ة، ه��ي الن���دماج النض���الي العمل��ي و العض��وي بحرك��ة الطبق���ة العامل��ة
ساسية في الث��ورة عام��ة. 

أ
و ه�ذا الن��دماج (يس��تلزم التخل�ي ع��ن كاف�ة الهياك��ل ال��تيخاصة، و حركة الجماهير ذات المصلحة ال

( التشديد من عندي)تقف حاجزا ما بين هؤلء المناضلين و بين حركة الطبقة العاملة. 
ن طرح في بيان يونيو 

أ
صحاب التوضيح يتجاوزون ما سبق ا

أ
ن فهم��ا1979إن ا

 
 فيم�ا يتعل��ق بإع��ادة البن�اء، و يطرح�ون ال

ن ه�ذا ل يعن��ي غي�ر إع�ادة إنت��اج التجرب�ة داخ�ل
أ
محددا. فإن إعادة البناء غي�ر مطروح��ة كمهم�ة رئيس��ية ف�ي الظ�رف الراه�ن، ل

قطاع بورجوازي صغير هو الشبيبة المدرسية.
ن مهم�ة الث�وريين، مهمة إعادة البناء، المنظمة ترى في الظرف الراهن 

أ
ص�حاب التوض�يح ا

أ
نفي الوقت الذي يرى في�ه ا

أ
ا

و إعادة بناء تنظيماتهم.
أ
ل يخلقوا بينهم و بين البروليتاريا حواجز بناء ا

ل توافقوني على ذلك؟ لماذا تطرح المنظمة مهمة إعادة البناء؟ 
أ
إنه خلف عميق حقا، ا

إذا انطلقنا ككل الثوريين حقا، في تحليلنا ل��دور البروليتاري��ا ال�تي نعت��بر انتص�ارها حتمي�ة تاريخي��ة انطلق�ا م��ن مميزاته�ا
التي تعرضنا لها في هذا الرد، فإننا نجد واقعها المادي ي��دفعها لجمل��ة م��ن النض�الت، ه�ي ف�ي حقيقته��ا وع��ي جنين��ي و حس�ي
بوعيه��ا الطبق�ي، ه�و تع�بير ع��ن معرفته��ا الحس�ية. ه�ذه المعرف�ة ال�تي ل�ن ترق�ى إل�ى الدراك العقل�ي إل م�ع تج�ذر ال�وعي الث��وري
داخلها و ما يفرض ذلك من عمل للثوريين . إن هذا الوعي الحسي هو في حقيقته  رفض للواقع، و اقع الس��تغلل و الفق�ر و
ن واق��ع البروليتاري��ا الم��زري يش��عرها باس��تمرار ب��الظلم، يجع��ل ع��ددا م��ن العم��ال مس��تعدين

أ
الض��طهاد، بعفوي��ة ك��ذلك، ل

ن هذا الستغلل
أ
للنضال رفضا لهذا الظلم، و هذا الستغلل، إن عدد هؤلء العمال يتعاظم باستمرار، لكنهم ل يدركون ا

نه في يوم ما ل يستطيع الم��رء تج��رع م��رارة ه��ذا القه��ر، و ل ي��درك
أ
و هذا الضطهاد يخترق مجتمعا بكل طبقاته الوطنية، و با

ع��داءه ه��م ك��ذلك "يناض��لون" ( إن ص��ح التع��بير ) بك��ل الوس��ائل السياس��ية و
أ
ن ا

أ
ن انعت��اقه م��ن ه��ذا الوض��ع ص��عب، و ب��ا

أ
ب��ا

الديولوجي��ة و التنظيمي��ة و القمعي�ة للبق��اء عل��ى ه�ذا الوض�ع، و ل ي��دركون م��ن خلل نض��الهم العف��وي و القتص��ادي ض��رورة
ن ه�ذا التنظي��م

أ
ل�ة، إنه��م ل ي��دركون بالض��بط ب��ا

 
و تكس��ير ا

أ
العمل المنظم  إل في حدود "الوحدة" العمالي��ة لنج��اح الض��راب ا

الذي يحسون نجاعته عند الضرورة، و بين الحين و الحين، هو ما ينبغي الوعي ب�ه، وعي��ا يرق��ون ب�ه م�ن مس�توى الص�طدام
س�رها، يرق�ون إل�ى مس��توى الرب�ط بي�ن نض�الهم ة ال�ذي يعم��ل رب المعم�ل

أ
مع رب المعمل إلى الحق�د المنظ�م عل�ى طبقت�ه با

على تكسيره و حينما يعجز تتدخل قوات القمع لحمايته و حماية ممتلك��اته، يطلق��ون الرص��اص إذا "اقتض���ى"الحال ذل��ك ة
همي��ة عم�ل منظ��م يجم��ع و

أ
سيرقون إلى هذا الربط بين رب المعمل وطبقته و الدول��ة القمعي��ة.  إن ه�ؤلء العم��ال ل ي�دركون ا

يستوعب طاقاتهم النضالية المتزايدة لهم و لكل العمال، ليصير نضالهم نضال طبقة.
إننا نشاهد اليوم و كل يوم هذا الزخم من الس��خط الجم��اهيري الع��ارم و لكن��ه ص��امت. إن��ه يعطين��ا الق��درة عل��ى التف��اؤل و
ن العم�ل المنظ��م ة

أ
ص�حابنا، فه�م ل�م يفهم�وا ا

أ
على العم��ل الج�اد ال�دؤوب، و لك�ن الخيب�ة تص��يبنا عن�د الفش�الت كم�ا ح��ال ا

ضمن من ذل�ك الح��ل ال��ذي
أ
عمل منظمة ثورية، عمل منظمة في السرية و تحت الملحقات البوليسية اليومية ة هو عمل ا

وجدوه بكلمة "التنظيمات تعرقل الوصول إلى الطبقة العاملة"، فلقد فوجؤوا به��ذا التص��اعد لحرك�ة عمالي�ة ل محي��د له��ا ع��ن
ن العم�ل

أ
والمنظم�ة إل�ى ح�دود ف�ي إط��ارات نقابي�ة بورجوازي��ة و إص�لحية، انبه��روا ل

أ
مام تحركاته��ا العفوي�ة ا

أ
النضال، انبهروا ا

ج��ل 
أ
ول متقل��ص يعم��ل ل

أ
ن ال

أ
ن يصل حد السخط الع�ام الجم�اهيري الواس�ع، ل

أ
 ه�ذاتنظي��مالسري لمنظمة سرية ل يمكنه ا

بع��اد ه�ذا الس��خط،  و العم�ل الث��اني ه�و عم�ل علن��ي
أ
ج��ل تج��ذير ا

أ
السخط و بتك�تم ضروري تفرضه الظروف القائمة، تنظيم ل

ول قياس�ا إل�ى الث�اني يب��دو متق�دما لكن�ه يعتم�د عل�ى الكي�ف و ع�دم ق�درة
أ
و تح�رك ع��ام. ف��ال

أ
و إض�راب ا

أ
ن�ه نض�ال نق�ابي ا

أ
سهل ل
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منظمة ثورية على احتواء السخط الجماهيري كمنظمتنا مثل، يجد تفسيره المادي في واقع احتداد الص��راع الطبق�ي، فحرك��ة
صل سابقة لعمل سياسي منظم و ثوري داخل هذه الحركة العمالية. إن عدم توازن كه�ذا ل ينبغ��ي تج��اوزه بإلغ��اء

أ
عمالية هي ا

جل الدخول في حركة السخط العام و العفوي و مسايرته، بل ينبغي تجاوزه بعمل دؤوب و ش��اق و
أ
التنظيمات الثورية من ا

منظم و هادف.
إن هذه المنظمة السرية المشكلة م��ن المح��ترفين الث��وريين المنظمي�ن، و ال�تي تري��د بح��زم إع�ادة بن��اء نفس��ها ف��ي ش��روط
و السهامات التي قدمها الثوريون فقط، ب��ل ف��ي

أ
ن يتربى فيها مناضلون ثوريون ليس بالك�تب الكلسيكية ا

أ
بلدنا، يفترض ا

كمله.
أ
النصهار بنضال الطبقة العاملة حتى يتصلبوا حقا و حتى يصير الجيش الصغير و المنظم قادرا على تنظيم معمل با

خط���اء
أ
ن نج���زع  م���ن ال

أ
ص���عب عل���ى الص���طياد البوليس���ي و ل ينبغ���ي ا

أ
إن مث���ل ه���ذه المنظم���ة ف���ي ش���روط بلدن���ا تك���ون ا

س�بابه دروس�ا للنج��اح مس�تقبل. إن وج�ود ه�ذا التنظي��م يق�وي
أ
ن نجعل م�ن الفش��ل و ا

أ
السابقة و اصطياد البوليس لنا. علينا ا

ج��ل بن��اء الح��زب، و تعمي��ق ه�ذا اليم��ان م��ن خلل التج��ذر
أ
الثق��ة و الع��زم و يش��جع عل��ى خ��وض النض��ال و الك�ف��اح بق��وة م��ن ا

ساسا.
أ
الواسع وسط الجماهير العمالية و الفلحية ا

إن مثل هذه المنظمة ت�تربى م�ن خلل تنظيمه�ا للجم�اهير، و م�ن خلل الممارس�ة، و بان��دماجها م�ع طلئعه�ا و تش�ييد
س��اليب العم�ل

أ
س�اليب العم�ل الس�ري و ا

أ
ن تتق��ن ا

أ
ولى للحزب. إن منظمة من المحترفين الثوريين يكون بإمكانها ا

أ
نوية ال

أ
ال

ن تشيع الثقة بقوتها و صلبتها و الحزم في إنجاز مهماتها ف��ي ص��فوف مناض��ليها و الجم��اهير، و ك��ذلك ح��تى
أ
العلني، القادرة ا

ن نعم��ل عل�ى بنائه��ا عل�ى طري�ق بن��اء
أ
في حلفاء البروليتاري��ا الس��تراتيجيين و التك�تيكيين. إن ه�ذه المنظم�ة ه�ي ال�تي ينبغ�ي ا

ساسا.
أ
الحزب الشيوعي المغربي بجانب كل الثوريين المغاربة، و باندماج واسع و عميق مع طلئع البروليتاريا ا

إن دور منظمتنا ليس نابعا من رغبة ذاتية لمثقفين ينزلون رسل على البروليتاريا يعطونها طريق الخلص، بل إنه ن��ابع
ن يجعل التبلتر مهمة

أ
و ا

أ
ن يكون كل منا ضل في هذه المنظمة مبلترا ا

أ
ول ما يفترض هو ا

أ
من اختيار لموقف و موقع طبقي ا

ضرورية من خلل الممارسة.
ول�ى للوق�وف  عل�ى خ��ط واح��د م�ع المثقفي��ن الث��وريين م�ن وجه�ة

أ
إن دور المنظم�ة ه�و تق��ديم العم��ال الطليعيي�ن بدرج�ة ا

عينها و بصورة رئيس��ية رف��ع العم��ال إل�ى مس��توى البروليت��اريين الث��وريين و لي�س
أ
ن هذه المنظمة تضع نصب ا

أ
نظر حزبية، ل

صحابنا.
أ
"الهبوط" إلى مستوى الوعي المتدني لجماهير العمال كما يريد لنا ا

صحاب التوضيح ل يوافقون طبعا على كل هذا، و يجعلون من فهمهم لطريق بن�اء الح�زب البروليت��اري ل�ن يم�ر ع�بر
أ
إن ا

هذه الضرورة التي نسميها: إعادة بناء منظمة ماركسية- لينينية ص��لبة و راس��خة جماهيري��ا. إنه��م يتخل�ون ع��ن إح��دى ال��دروس
ساسية في الثورة الروسية حيث لم يتشكل الحزب إل بعد عمل دام ما يقرب من عش��ر س��نوات. انظ��روا م��ا يس��جله بتله��ايم

أ
ال

ن1917 " إن ال��دور ال�ذي لعب�ه الح�زب البلش�في ف�ي 94في ك�ت��ابه: "الص�راعات الطبقي�ة ف�ي التح��اد الس�وفياتي" ص 
أ
 ل يج��ب ا

ن��ه ول��د ف��ي ن��دوة ب��راغ بي��ن 
أ
ن ه�ذا الح��زب ل��م يتواج��د إل بع��د خم��س س��نوات، ل

أ
. إن ه��ذه1912 م��ن ش�هر ين��اير 7 و3ينس��ينا ا

س�يس
أ
ن تا

أ
و بعض المثقفين الث��وريين، ل

أ
الندوة قد مكنت من ولدة حزب لم يكن هو التجميع البسيط لبعض المناضلين ا

ك�ثر من 
أ
عوام من النشاط النظري و التنظيمي..."10هذا الحزب قد سبقته ا

أ
 ا

صحاب التوضيح يضربون بهذا الدرس الذي هو ملك للتجربة البروليتارية في كل مكان. و لكن لنس��تمر ف��ي مقارع��ة
أ
إن ا

خر يقول التوضيح:
 
صحاب التوضيح. في جزء ا

أ
راء ا

 
ا

ن يت��م باعتباره��ا تنظيم��ا بروليتاري��ا تحكم��ه العلق��ات البروليتاري��ة، م��ا دام موق��ع
أ
"ل��ذلك ف��إن بن��اء منظم��ة م��ا، ليمك��ن ا
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هؤلء ل يتجاوز حدود مثقفين ث��وريين يسترش�دون بالماركس���ية-اللينينية و يمارس�ون عل�ى قاع�دتها وس�ط الحرك�ة العمالي�ة، و
 بع��د له��ذه العملي��ة ال��تي تنجزه��ا العناص��ر البروليتاري��ة الطليعي��ة والواعي��ة ف��ي ص��فوف

أ
م��ا دام��ت الش��روط التاريخي��ة ل��م تتهي��ا

الحركة العمالية..."
صحاب التوضيح في تناقض طالما تحاش��وه م��ن قب��ل ف��ي "نق��دهم" لع��ادة البن��اء. فه��م يعت��برون

أ
و في هذه الفقرة يسقط ا

ن إنج��از عملي��ة إع��ادة البن��اء لمنظم��ة بروليتاري��ة م��ن مه��ام طلئ��ع البروليتاري��ا الواعي��ة ف��ي ص��فوف الحرك��ة العمالي��ة، و ال��تي
أ
ب��ا

ن تتح�ول إل�ى عناص�ر بروليتاري��ة م��ن
أ
ن تس�اهم فيه�ا عناص�ر مثقف�ة مسترش�دة بالماركس��ية- اللينيني�ة ال�تي اس��تطاعت ا

أ
يمكن ا

خير لعملية بناء ه�ذه المنظم�ة ح�تى يت�م الن��دماج؟ ه�ل يعن�ي
أ
خلل عملية الندماجر". نتساءل ماذا يعني هذا؟ هل هو تا

ص��حاب التوض��يح يخ��افون م��ن المثقفي��ن ال��برجوازيين الص��غار ف��ي مقاب��ل وض��ع كام��ل الثق��ة ة ......- العناص��ر الطليعي��ة
أ
ن ا

أ
ا

ن
أ
همي��ة التنظي���م، و ل يخرج���ون ع���ن ض���رورته لك���ن بمنظ���ور خ���اص. و لن���ا ا

أ
الواعي���ة م���ن البروليتاري���ا !! إنه���م ينك���رون لفظي��ا ا

نفس��هم و
أ
ي "منظم���ة"يريدون، ه��ل تل��ك المنظم��ة للمح��ترفين الث��وريين حق��ا؟ طبع��ا س��ندعهم يفص��حون ع��ن ا

أ
نتس��اءل ع��ن ا

عن مبادئهم التي ليست هي المركزية الديموراطية.
 يق���ول التوض���يح:" ليعن���ي بالنس���بة لن���ا نف���ي العم���ل المنظ���م، و لك���ن العلق���ات السياس���ية ال���تي تق���ام بي���ن المناض���لين

ن تحدد من خلل عنصرين هما:
أ
الثوريين يجب ا

- النقاش والتع��اون ال�ذي تفرض�ه ش��روط النض��ال السياس��ي الث��وري وس��ط الحرك�ة العمالي��ة و حرك�ة الجم��اهير ف�ي مواجه��ة
العدو.

س��اليب المختلف��ة للص��راع السياس��ي و الديول��وجي بي��ن ه��ؤلء
أ
دوات و ال

أ
- تط��وير ال��وعي السياس��ي ال��ذي يف��ترض خل��ق ال

ساسية في الثورة.
أ
الثوريين و تبادل الدروس و التجارب بارتباط عضوي مع الحركة النضالية للجماهير ذات المصلحة ال

"إن هذه الطاقات السياس�ية قائم�ة عل�ى قاع�دة الممارس�ة الثوري��ة الملموس�ة  وس�ط الجم�اهير العمالي�ة م��ن جه�ة، و عل�ى
خرى..."

أ
قاعدة الديموقراطية الثورية من جهة ا

ص��حاب التوض��يح يستعيض��ون ف��ي ه��ذا العم��ل المنظ��م ال��ذي ل ينكرون��ه عملي��ا ع��ن المب��ادئ الحازم��ة اللينيني��ة ف��ي
أ
إن ا

ي
أ
مي��دان التنظي��م بالتض��امن و التع��اون ال��ذي " تفرض��ه ض��رورات النض��ال السياس��ي الث��وري". م��اذا يعن��ي ه��ذا ب��الملموس؟ ا

زر؟ و م��ا ه��ذه الض��رورات السياس��ية الثوري��ة؟ ه��ل ف��ي
 
س��س إنس��انية ص��رفة م��ن ن��وع الت��ا

أ
ن يرتك��ز عل��ى ا

أ
تض��امن ه��ذا يمك��ن ا

ق��ل
أ
و عل��ى ال

أ
ساليب تطوير الوعي السياسي للطبقة العامل��ة؟ ه��ل ه��ي الجري��دة؟ ا

أ
الحتراف؟ هل في العمل السري؟ ما هي ا

ن نجاحه��ا مره��ون بكونه��ا جري��دة مركزي��ة ص��ادرة ع��ن تنظي��م ل��ه
أ
إح��دى الوس��ائل الممكنة...م����ن يض��من س��ير جري��دة نع��رف ا

ن يك��ون ت��وجه ه�ذه الجري��دة مثل ه��ل ه�و نواي��ا ه�ؤلء المناض��لين
أ
جهزت��ه السياس��ية و التقني��ة؟ م��ا عس��ى ا

أ
سس��ه و مب��ادؤه و ا

أ
ا

صحابنا خلقه.؟
أ
و هو بالضبط ذلك "التنظيم" الذي يريد ا

أ
البروليتاريين ا

يض��ا ه�ذا الص��راع السياس��ي و الديول��وجي ال��ذي يتح��دثون ع��ن وق��وعه م��ا عس��ى يك��ون فح�واه بي��ن ه��ؤلء الث��وريين؟ ه��ل
أ
ا

تب��ادل التج��ارب ؟ لق��د م��رت الحمل��م ف��ي تجربته��ا بتب��ادل التج��ارب ف��ي ك��ل القطاع��ات ال��تي تواج��دت فيه��ا تنظيماته��ا، و لك��ي
لناهم

أ
كبر عدد ممكن، كيف يمكن تنظيم ه�ذه العملي�ة؟ يجي��ب رفاقن��ا إذا نح�ن س�ا

أ
ن يستفيد منها ا

أ
نتبادل التجارب يجب ا

ن العمل المنظم له قواعد: قاعدتين بالضبط:
أ
عن كل هذا، با

- قاعدة الممارسة الثورية الملموسة.
- قاعدة الديموقراطية الثورية.
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ي مقياس يحدد"الممارسة الثورية الملموسة"؟ بالنسبة لي، إن الممارسة الثورية هي تجسيد لتص��ور ث��وري، ه��ي إغن��اء
أ
ا

صحابنا ال��ذين يجعل�ون م��ن المثق��ف الث��وري إنس��انا ين��زل إل�ى الطبق�ة
أ
له باستمرار هي عملية تغني النظرية الثورية. بالنسبة ل

نه ل
أ
ص��حابنا يقول�ون ب�ا

أ
العاملة للن��دماج به�ا، م�ا ه�و مقي�اس الثوري��ة له�ذا المثق��ف ال�ذي نخل��ع عن�ه ص�فة "الثوري�ة"، م�ا دام ا

فكار جاهزة و قبلية؟!
أ
يصح النزول إلى الطبقة العاملة با

ن��ه ل ديموقراطي��ة ثوري��ة
أ
ي ديموقراطية ثورية نتحدث؟ نسجل من��ذ الب��دء ا

أ
 القاعدة الثانية: "الديموقراطية الثورية" عن ا

ص��حابنا ينف�ون المب�ادئ التنظيمي��ة اللينيني��ة بحك��م ع��دم ت�وفر ح��زب البروليتاري��ا، فم��اذا يبق�ى
أ
فعلي��ة ب��دون مركزي��ة. و م��ادام ا

إذن، نقول لهم بكلمة غير مخادعة: تبقى كلمة (الديموقراطية ) بدون صفة "الثورية".
إن الديموقراطية ضرورة من ضرورات العلقات الداخلية، بل هي شرط حي��وي لتجس��يد وح��دة متقدم��ة ف��ي المنظم��ة، و
راء الس�ديدة، نع��م له�ذا

 
لكنه��ا ديموقراطي��ة مرتبط�ة دوم�ا بممارس��ة ص��حيحة للمركزي��ة. نع��م لديموقراطي��ة مبني��ة عل�ى مرك�زة لل

ن نحترم دوما طرفيه المتناقضين.
أ
: " المركزية الديموقراطية" و ينبغي ا

أ
المبدا

نفس������نا، إنه������م ي������دعون ببس������اطة
أ
 كم������ا حللن������ا ذل������ك م������ن قب������ل. إذن فل نغ������الط ا

أ
ص������حابنا ينك������رون ه������ذا المب������دا

أ
إن ا

ي نتيجة.
أ
ن يخلص إلى ا

أ
إلى"ديموقراطية" التي تعني النقاش الواسع و الموسع و الذي ل يمكن ا

: "الديموقراطية"؟ في اعتقادي نعم إذا توفرت الشروط التالية:
أ
هل يمكن تحقيق هذا المبدا

داة منظم�ة
أ
ح�د م�تى يقف��ل ب��ابه ف�ي غي��اب ا

أ
ن ديموقراطية تعني النقاش المفتوح الذي ل يعل��م ا

أ
ول: العلنية، ل

أ
الشرط ال

صحاب التوضيح و يدعون لحلها.
أ
ينكرها ا

ماذا تفترض العلنية؟ عمل شرعيا بل شك. 
صحابنا في هذه " الديموقراطية" خاصة ف��ي ظ��روف بلدن�ا، الله��م إذا حص��روا عمله�م الث��وري داخ��ل النقاب��ات

أ
هل يفكر ا

ن النظام يناهضه، فكي��ف يس��مح
أ
ن عمل سياسيا ثوريا يعرفون ربما ا

أ
نفسهم في نقاشات الصالونات، ل

أ
و حشروا ا

أ
الحالية، ا

م�ر ل يحت��اج
أ
ن ال

أ
هذا النظام لمناض�لين ث��وريين ب�التحرك علني�ة و ف�ي نيته��م بن��اء ح�زب طبق��ي يش��كل ع�دوه المباش�ر. نظ��ن ا

إلى تعليق. 
لة النتخ��اب، نتس�اءل م�ن س��ينتخب م�ن و لم�اذا؟

أ
 بورج��وازي، مس�ا

أ
ص�ل، كمب�دا

أ
الشرط الثاني : الديموقراطي�ة تف��ترض ا

كيف يكون هذا في ظروف المحاصرة الدائمة للطبقة العاملة.
ن نذهب في النتائج المنطقية  لط�رح ه��اتين القاع��دتين فق�د نص�ل إل�ى" م��ا ل تحم�د عقب�اه" النظري��ة و العملي��ة،

أ
ل نريد ا

ص��حابنا م��ن المنظم��ات ل��ن يك��ون غي���ر"مجمع للحكم��اء" يرف��ض المب��ادئ الفعلي��ة
أ
ن ه��ذا الن��وع ال��ذي يري��ده ا

أ
لكنن��ا نس��جل ب��ا

ع���دائها و قي���ادة نفس���ها و
أ
همي���ة الت���درب عليه���ا و ممارس���تها، له���زم ا

أ
س���لحتها الناجع���ة و ا

أ
لنجاح���ات البروليتاري���ا يجرده���ا م���ن   ا

ن تتم��رس م��ن
أ
المجتم��ع. إن ض��رورة منظم��ة ماركس��ية- لينيني��ة ينبغ��ي عليه��ا لك��ي تحق��ق شعار"ص����لبة و راس��خة جماهيري��ا" ا

ولى لحزب البروليتاريا المغربي.
أ
نوية" ا

أ
خلل النضال و الندماج بالبرولتاريا و بطلئعها المتقدمة و الواعية لبناء"ا

خ���رى ف���ي ص���فوف
أ
ي منظم���ة ا

أ
و ا

أ
ن إع���ادة بن���اء المنظم���ة، ا

أ
ص���حاب التوض���يح حينم���ا يعت���برون ب���ا

أ
و خلص���ة نق���ول: إن ا

نه�ا تعرق��ل تق�دم وع�ي البرولتاري��ا، و المط��روح بالت�الي عل�ى ك�ل المناض��لين الث��وريين ه�و
أ
الحمل�م، ه�ي عملي�ة غي�ر مطروح�ة ل

ح��ل ه��ذه التنظيم��ات و الن��زول إل��ى الطبق��ة العامل��ة للن��دماج ف��ي طلئعه��ا، حينم��ا يقول��ون ه��ذا يتناقض��ون عن��دما يطرح��ون
مجموع���ة "مب���ادئ" خاص���ة تنظ���م ه���ذا العم���ل. و ه���م ب���ذلك عل���ى مس���توى التنظي���م يق���دمون مف���اهيم غريب���ة ع���ن الماركس���ية-
ع��دائها

أ
اللينينية، مفاهيم تجسد الفوضية في ميدان العلقات. إن هذا الفهم لن يعمل إل عل��ى تق��ديم البروليتاري��ا هدي��ة إل��ى ا
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الطبقيين في نهاية المطاف، مهما ك�ثر الحديث عن الحزب البرولتاري��ي.
إن الرؤية لتك�تمل لدينا:

مامها باندهاش.
أ
- تقديس العفوية العمالية و الركوع ا

- اعتبار البروليتاريا ستبني حزبها لوحدها و هي قادرة على ذلك.
- ل ضرورة للمبادئ اللينينية في التنظيم ما دام الحزب لم يوجد.

تلك���م ه���ي خص���ائص تل���ك النظ���رة ال���تي عملن���ا عل���ى نق���دها ف���ي النق���ط المعالج���ة ف���ي ه���ذا ال���رد. و إنن���ا لن���واجه خط���ر ه���ذه
ن نح��ارب ه�ذه المف��اهيم

أ
الطروحات في صفوف الحركة العمالية المغربية، خطر الفوض��وية و العفوي��ة و القتص��ادوية. علين��ا ا

رض��يتها الخص��بة ف��ي واق��ع التفك��ك و ض��عف الق��وى الثوري��ة المغربي��ة عموم��ا ف��ي وق��ت تتق��دم في��ه نض��الية الطبق��ة
أ
ال��تي تج��د ا

س نضال مجموع الشعب و تطرح في ظروف القمع و الرهاب مهمة شاقة على الثوريين الحقيقيين.
أ
العاملة على را

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
لة الص��حراء الغربي��ة ك��ذلك. و فيم��ا

أ
لتي الوح��دة بي��ن فص��ائل الحرك��ة الماركس��ية- اللينيني��ة و مس��ا

أ
تع��رض التوض��يح لمس��ا

رضية المهمات المستعجلة.
أ
ن عددا من وثائق المنظمة تجيب عليها باستفاضة خاصة في ا

أ
عتبر ا

أ
لتين، ا

أ
يخص المسا

 ه���ذه
أ
ص����حاب التوض����يح. إن ال���رد ك����ان ه���دفي من���ه ه���و إب����راز خط����ا

أ
ط���رح خاتم���ة له����ذا الردعل���ى طروح����ات ا

أ
ن ا

أ
و يمك����ن ا

الطروحات في نقط محددة تعد حساسة في الوضع الحالي لحركة ثورية ماركسية-لينينية مغربية، هذا من جهة، و من جهة
ثاني��ة الرغب��ة ف��ي المس��اهمة ف��ي الص��راع ال��ديموقراطي بي��ن ك��ل الل��ذين ل يزال��ون مقتنعي��ن بالبروليتاري��ا و حتمي��ة انتص��ارها، و
مام"، يسعون إلى تفهم الخلفات الدائرة ف�ي ص�فوف الث��وريين، و بي��ن منظمته��م

أ
خاصة بالنسبة لمناضلين مثلي في"إلى ال

ساس��ه،
أ
و خص��ومها السياس��يين م��ن انته��ازيين م��ن ك��ل التلوي��ن، و ذل��ك بغي��ة الفع��ل ف��ي الص��راع و تش��كيل قناع��ات عل��ى ا

قناعة مشتركة داخل منظمتنا.
طروح��ات داخ��ل التنظيم��ات الماركس��ية-

أ
إن القض��ايا ال��تي ت��م ال��تركيز عليه��ا ف��ي ه��ذه المحاول��ة المتواض��عة، عم��دت إل��ى ا

سس�ه النظري�ة بتحدي��ده بالقتص��ادوية، حي��ث
أ
م�ام"، و اعتم��اد تحلي��ل ح��اولت إب��راز ا

أ
سها "إل��ى ال

أ
اللينينية المغربية و على را

ن مهم�ة الث��وريين الحالي��ة ه�ي الن��زول إل�ى الطبق�ة العامل�ة، و اعتب��ار مهم�ة بن��اء الح��زب ه�ي مهم�ة البروليتاري��ا و انطلق��ا
أ
يرى ا

م��ن واقعه��ا الم��ادي لوح�ده، ه�ذا الواق�ع ال�ذي س�يدفع به��ا إل�ى بن��اء الح�زب، و م�ا عل�ى الث��وريين إل الن��دماج بطلئعه��ا. و لق�د
ن ه��ذا الفه��م ه��وانحراف و ض��رب لرص��يد المنظم��ة الك�ف��احي و لتجرب��ة البروليتاري��ا العالمي��ة و ع��دم

أ
مكنن��ي تبي��ان ا

أ
ح��اولت م��ا ا

هدافها.
أ
همية  دور إعادة بناء منظمة صلبة و راسخة جماهيريا و ما هي حدود العملية و ا

أ
فهم لطبيعة و ا

ن ه�ذا الح�زب البروليت��اري س�يترعرع
أ
ص��حاب التوض�يح للعفوي�ة، إذ ا

أ
و من جهة ثانية، و على المس�توى السياس�ي ينظ�ر ا

و ربما سيبزغ من نضال البروليتاريا القتصادي لوحده، مركزين ذلك في مقولة "البروليتاريا هي التي تخلق حزبها".
أ
ا

إن هذه النظرية العفوية، هي تجسيد سياسي للنظرية القتصادوية في فه�م الواق�ع المعق�د ف�ي بلدن��ا، و ال�ذي تتش��ابك
خي���وطه و تت��داخل، فيه���ا واق���ع الطبق���ة العامل��ة المض���طهدة و إمكاني���ات وعيه���ا الحس��ي ب���ذلك، و الديولوجي���ة البورجوازي���ة
الصغيرة التي تريد لها البقاء في حدود سقف النضال القتصادي ل غير،  الشيء الذي ل يجع��ل البروليتاري��ا تس��ير ف��ي اتج��اه
ص��حاب البي��ان، بق��در م�ا يتخل��ف ه�ذا ال�وعي ف�ي غي��اب منظم��ة ثوري��ة م��ن المح��ترفين الث��وريين تجع��ل

أ
ال�وعي ال�ذي يري�د له��ا ا

على عاتقها مهمة الرفع من وعي البروليتاريا إلى مستوى الوعي الحزبي وعيا طبقيا في النهاية.
وضحت في الرد.

أ
كيدي هنا على نظرتهم العفوية لن يخدم في النهاية إل البورجوازية كما ا

أ
إن تا
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همي���ة المب���ادئ اللينيني���ة ف���ي
أ
ص���حاب التوض���يح ا

أ
و عل���ى المس���توى التنظيم���ي تس���ود مف���اهيم الفوض���وية، حي���ث ينك���ر ا

 و انض��باط و تربي��ة عل��ى العلق��ات الحزبي��ة، و يطرح��ون ب��دائل ف��ي العلق��ات غامض��ة و40التنظي��م، م��ن مركزي��ة ديموقراطي��ة
بس��ط م��ا ت��بين، خ��وف ال��برجوازيين الص��غار ال��ذين عج��ت به��م تجرب��ة المنظم��ة والحرك��ة م��ن النض��باط. إن

أ
منحرف��ة، ت��بين ا

همي�ة
أ
ه�م مك�تس��ب بي�د البروليتاري��ا و س�لحها الق�وي، رغ��م الح��ديث الع��ام ع�ن ا

أ
فهما فوضويا في ميدان التنظيم هو ض�رب ل

الحزب و دوره في التوضيح.
س��س و العلق��ات

أ
وض��حت ذل��ك ف��ي نق��د ال

أ
س��اليب العم��ل حس��ب التوض��يح، ه��و س��يادة التجريبي��ة كم��ا ا

أ
وعل��ى مس��توى ا

صحابنا بين" المثقفين الثوريين".
أ
التي يتصورها ا

طروحات تصب في اتجاه تصفية الرصيد الك�فاحي للمنظمة
أ
، و رد فع��ل برج��وازي ص��غير عل��ى العلق��ات41إن كل هذه ال

س حرب��ة ف�ي محارب��ة الخ��ط الماركس��ي ة اللينين��ي�  40
أ
عداء للمبادئ اللينينية، و سيكون را

أ
شد ال

أ
حد ا

أ
 من سخرية التاريخ سيصبح صاحب المقال، ا

سيس للتحريفية الجديدة داخل المنظمة و خارجها بالمغرب.
أ
الثوري، و سيقوم بالتا

صيل منها لكنه غير مك�تمل إما لضياع بقيته�  41
أ
بعد بحث دقيق و مضني تعذر علينا إدخال هذا الفصل ضمن سياق الوثيقة، و هو بالمناسبة جزء ا

ن جل النق�ط المس��طرة ف�ي ب��دايته ق�د ت�م التط��رق له�ا ف�ي الوثيق��ة، م�ا
أ
كدنا ا

أ
مانة الفكرية قررنا نشره هنا كملحق بعدما تا

أ
و ربما لعدم اك�تماله، و احتراما لل

أ
ا

ن نضعه كملحق للوثيقة تعميما للفائدة واحتراما للنزاهة الفكرية.
أ
ينا ا

أ
عدا هذا الجزء الخاص بالمركزية الديموقراطية الغيرالكامل، وعليه ارتا

الملحق
علقات جديدة بديل عن المركزية الديموقراطية
في الجزء الثاني من التوضيح نجد النقط التالية:

-الصحراء.4-الوحدة. 3-إعادة البناء. 2-المركزية الديموقراطية. 1
ص��حابه ل ي��رون ه��ذه

أ
سس التي جعلت ا

أ
زمة الحملم على عكس ما فعل بيان يونيو، و لذلك فهو يوضح ال

أ
و هذه النقط ل يعتبرها التوضيح متجليات ل

جد نفسي في تعارض معه.
أ
ناقش ما ا

أ
المتجليات قائمة، و من جهتي ا

-المركزية الديموقراطية:1
 على مدى تجربة الحركة الشيوعية العالمي��ة، ف�إنه يبق�ى مب�دءا لينيني��ا

أ
يقول التوضيح: "...و رغم الغموض الذي يحيط بالتطورات التي عرفها هذا المبدا

ساسين هما:
أ
قام على ا

عدائها الطبقيين.
أ
- الضرورات التي تفرضها شروط النضال السياسي الثوري للبروليتاريا ضد ا

- التجسيد للعلقات البروليتارية داخل التنظيم الحزبي للبروليتاريا..."
 للعلقات البروليتارية منذ عام 

أ
صحابنا مبدا

أ
ولى لهذا المفهوم الذي يعتبره ا

أ
ن لينين وضع اللبنات ال

أ
مر: يعرف رفاقنا ربما ا

أ
عقب على هذا ال

أ
، و1902ا

ن جماع�ة الس�كرا ب��ل و الح�زب الش�تراكي ال�ديموقراطي ليس�وا كله�م بروليت��اريين من�ذ ذل�ك الحي��ن، و م�ع ذل�ك، ك�انت ه�ذه العلق��ات.هذه
أ
يع��رف رفاقن�ا ب�ا

وعلى شكل
أ
و ممارستها من خلل بضعة قوانين جامدة و ثابتة ا

أ
مجرد ملحظة بسيطة. يضيف التوضيح: " لهذا فالمركزية الديموقراطية ل يمكن اختزالها ا

ن يك��ون مب��دءا تنظيمي��ا، و
أ
 له مضمون سياسي و إيديولوجي طبقي قب��ل ا

أ
و التنظيمات، و إنما هي مبدا

أ
فراد ا

أ
وصفات جاهزة تطبق وفقا للرغبات الذاتية لل

ل يمكن تطبيقها حتى وسط الطليعة البروليتارية إل في مستوى متقدم من تطور الحركة العمالية و نضالها السياسي الثوري و تقدم مستوى وعيها الطبقي..
ن المركزي��ة الديموقراطي��ة ليس��ت مب�دءا تنظيمي��ا، كم�ا نعتبره��ا إف�رازا م��ن إف�رازات نض��ال البرولتاري��ا ع��بر تاريخه�ا النض�الي، و ه��ي ك�ذلك

أ
يض�ا نعت��بر ب�ا

أ
نح��ن ا

ي عم�ل سياس�ي ش�ريطة تجس��يدها الح�ي والخلق ف�ي واق�ع الممارس�ة النض��الية. و ه�ي قب��ل ك�ل ه�ذا ذات مض�مون طبق�ي،
أ
إح�دى المك�تس�بات الجوهري��ة ل

سسها المادية في المزايا التاريخية التي تك�تس��بها الطبق��ة العامل��ة م��ن نم��ط حياته�ا النتاجي��ة و دوره��ا ف�ي علق��ات النت��اج، تل��ك المزاي��ا ال�تي تق��وم
أ
فهي تجد ا

على:
نانية و فردية و فوضوية.

أ
-العمل الجماعي و تقسيم العمل الذي يعني البتعاد عن الفردية و ما يخلقه من ا

ع���داؤها
أ
-الوح���دة المتزاي���دة باس���تمرار للمص���الح النهائي���ة للبروليتاري���ا و التماس���ك ال���داخلي بي���ن ص���فوفها لمواجه���ة الس���تغلل الطبق���ي ال���ذي يق���وم ب���ه ا

الطبقيين.
-النض���باط الص���ارم و روح المث���ابرة و الص���بر و ط��ول النف���س ال��ذي يميزه���ا كطبق���ة له��ا مص���لحة قص��وى ف��ي الثورة،نظ�����را لكونه��ا ف��ي مواجه���ة دائم���ة م���ع

المستغلين و المضطهدين.
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ال��تي عرفته��ا تجرب��ة المنظم��ة و الحرك��ة عموم��ا. و ه��ي انح��راف ف��ي ص��فوف م��ن يري��دون فعل العم��ل داخ��ل الحرك��ة العمالي��ة
هدافها الستراتيجية و المرحلية.

أ
المغربية، و خدمة ا

خرى الش��يء الك�ثير، ولكن��ي
أ
ن هذه المساهمة المتواضعة جدا قد يكون فيها من الثغرات هي ال

أ
سجل في النهاية، با

أ
و ا

ن تك��ون بق��درها الض��ئيل حب��ة زي��ت ف��ي فتي��ل الص��راع السياس��ي و الديول��وجي ال��ديموقراطي اله��ادف لتق��ديم مس��يرتنا
أ
م��ل ا

 
ا

الثورية.

  مناضل

جي��ب ب "ل" إنن�ا ل�م نتعام��ل م�ع المركزي��ة
أ
هك�ذا ن��رى المركزي�ة الديموقراطي�ة. ه��ل طبقن�ا بش�كل س�ديد المركزي��ة الديموقراطي��ة ف�ي تجربتن��ا كمنظم��ة؟ ا

الديموقراطية بشكل حي و خلق في واقع التجرب�ة. فالمركزي��ة انطلق�ت م�ن منطل�ق ص��حيح ه��و وح�دة الفك��ر و الممارس�ة و الرادة داخ��ل المنظم��ة، و لك�ن
س��اليب خاطئ��ة. فالوح��دة ظل��ت بالنس��بة لن��ا داخ��ل المنظم��ة قائم��ة بط��رد التن��اقض وطم��س ط��ابعه الج��وهري، فعملن��ا ف��ي

أ
مارس��نا ه��ذا المنطل��ق بطريق��ة و ا

ن ش���رط الوح���دة الص���حيحة داخ���ل المنظم���ة يف���ترض المركزي���ة
أ
الممارس���ة عل���ى بن���اء منظم���ة مبني���ة عل���ى الفك���ر الوحي���د. و الي���وم ن���درك بمزي���د م���ن العم���ق ا

الديموقراطية..
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