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من ثراث الحركة الماركسية اللينينية المغربيةمن ثراث الحركة الماركسية اللينينية المغربية

مـقالـةمـقالـة

1 سسنة سسنة1313التتاد الوطن للقوات الشعبية بعد التتاد الوطن للقوات الشعبية بعد 

استاتيجية: غياب استاتيجية  **

نظريته: التجريبية  **

مارسة توفيقية اتصلحية  **

 سستضع الزب أممام تناقضاته2 يوليوز30قرارات   **

 احت��ل التح��اد ال��وطني للق��وات الش��عبية حي��زا ك��بيرا ف��ي تاري��خ نض��ال ش��عبنا، فلق��د ك��ان
 للتح��اد الفض��ل ف��ي تس��ييس آلف الجم��اهير الش��عبية، والس��تمرار فيم��ا ت��وقفت عن��ده
 الحركة المناهضة للستعمار التقليدي. لكن عن��د بداي��ة ه��ذه الحرك��ة الجماهيري��ة الثوري��ة
 وقف ا و ق ش، لنه لم يستطع أن يتجاوز نفسه بفعل ه��ذا التس��ييس ال��ذي أعط��اه، وه��ذه

، وهذا المجهود النضالي الضخم، إلى حزب ثوري.63-59الدفعة الجماهيرية لسنوات 

.1972مقالة صدرت بمجلة "أنفاس" السلسلة الجديدة ـ الخارج ـ سنة  ـ 1

 ، لتعلن انفصال جماعة عبد الرحيم بوعبيد (أو جماعة الرباط كم��ا ك��انت1972 يوليوز سنة 30 ـ صدرت قرارات 2
 تسمى) داخل التحاد الوطني للقوات الشعبية، عن جماعة البيروقراطية النقابية بزعامة المحجوب ب��ن الص��ديق وعب��د

ا إبراهيم (أو ما كان يسمى بجماعة الدار البيضاء).
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 يحق لنا بعد هذه التجرب��ة الطويل��ة، وأم��ام متطلب��ات المرحل��ة الثوري��ة الجدي��دة، أن ننظ��ر
إلى كلية التجربة نظرة ثورية ونقدية شاملة. 

 ل��م يك��ن ا و ق ش اس����تراتيجية،لنه ل يمل��ك نظري��ة، أو ل يملكه��ا إل ب��المعنى الس��لبي،
 فغياب الستراتيجية، استراتيجية له، و التجريبية نظريته، لقد ك��انت ك��ل تجرب��ة الح��زب

تتمحور في "التوفيق" زمنيا وإيديولوجيا بين خطين:

 - الدفع بالنضال الصلحي إلى مداه القصى، بكل ما يحمله هذا التجاه م��ن مس��اومات
و تحالفات، وبكل انعكاساته على الواقع الجماهيري و التنظيمي.

 - من جهة أخرى العمل الدائم للطاحة بالملكية بواسطة العنف، لكن العنف ال��ذي يس��مح
 بالمكانية المطلقة للخط الصلحي، يمكن على ضوء هذا الفهم أن نعيد شبك كل تجربة

ا و ق ش المتناقضة، و بالتالي نستخلص:

 ، وبالمقاب��ل محاكم��ة63-59- نضال إصلحي إيديولوجيا وسياس��يا وتنظيمي��ا، فيم��ا بي��ن 
633.

   ، ذات البرنام��ج الملك��ي5 70  وكتل��ة 4 67- نضال إص��لحي ي��دخل ف��ي نط��اق وح��دة 
  ، فه��ل ك��انت6 71الدس��توري والنتظ��اري ف��ي الج��وهر، وبالمقاب��ل محاكم��ة مراك��ش 

 ، تعرض المناضلون التحاديون لعتقالت واسعة، وبعد تعذيب شديد قدموا للمحاكم��ة بتهم��ة محاول��ة1963 ـ سنة 3
قلب النظام.

  ـ المعن�ي هن�ا الوح�دة بي�ن اتج�اهي التح�اد ال��وطني للق�وات الش�عبية (عموم�ا المعن�ي هن�ا الوح�دة م�ع البيروقراطي��ة4
النقابية).

 ، وضمت كل من أ و ق ش وحزب الستقلل، وتمي��زت1970 تعني "الكتلة الوطنية" التي تأسست سنة 70 ـ كتلة 5
.1970بموقف "عدم المشاركة" في انتخابات 

 ، وبعد اعتقالت واسعة في صفوف او ق ش ، قدم النظام هؤلء إل��ى المحاكم��ة بتهم�ة الت��آمر ض�د1971 ـ في سنة 6
النظام، وقد عرفت بمحاكمة مراكش.
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 تناقضات هذا الخط مج��رد التوفي��ق بي��ن العم��ل الش��رعي واللش��رعي؟ أو ه��ي الس��تفادة
بحكمة وتبصر وحذاقة من النضال الصلحي لمصلحة النضال الثوري.

 يبدو ان هذه السئلة هي بالذات الشكالت التي تختل��ط ف��ي أذه��ان المناض��لين، وتحج��ب
 عنه��م إل��ى ح��د الن الرؤي��ة النقدي��ة لتجرب��ة ا و ق ش، وح��تى نض��ع ه��ذه الم��ور ف��ي
 موضعها الحقيقي، علينا أن نوضح نقطتين، ف��ي اعتقادن��ا أنهم��ا نقطت��ا تق��اطع له��ذا الخ��ط

من جهة، ولتجربة ا و ق ش من جهة أخرى، وهما : 

منظور ا و ق ش عن التناقضات الطبقية و السلطةمنظور ا و ق ش عن التناقضات الطبقية و السلطة أ-

 العنف الثوري:--

  رفض ا و ق ش بعن��اد ض��يق الف��ق النظري��ة الثوري��ة  (الماركس��ية ا اللينيني��ة)، وب��دلها
 اختارالتجريبية كقاعدة فكرية ومنهج��ا لممارس��اته السياس��ية، وكنتيج��ة أعط��ت التجريبي��ة
 كنظرية تح��ت اس��م الش��تراكية العلمي��ة، بمجموع��ة ض��ئيلة م��ن المقترح��ات القتص��ادية،
 كالتخطيط، التأميم، الصلح الزراعي، تصلح عموميته��ا كمؤش��رات لبرنام��ج مرحل��ي،
 ولكنه��ا ليس��ت بالنظري��ة، ول ه��ي مرتك��زة عل��ى تحلي��ل طبق��ي ماركس��ي، إنه��ا مف��اهيم

اقتصادية بورجوازية مطعمة بوصفات سوسيولوجية ول أقول طبقية.

 المر الجوهري في النظرية الماركسية هو النضال الطبق��ي. ولك��ن ك��ل اع��تراف بوج��ود
 الطبق��ات ه��و موق��ف ماركس��ي، لن التع��اليم ش��أن النض��ال الطبق��ي - كم��ا يق��ول ليني��ن ل��م
 توضع من قبل ماركس بل م��ن قب��ل البرجوازي��ة قب��ل م��اركس، وه��ي ب��وجه ع��ام مقبول��ة
 للبرجوازي��ة-  لي��س بماركس��ي غي��ر ال��ذي يجع��ل الع��تراف بالنض��ال الطبق��ي ش��امل،
 بالعتراف بديكتاتورية البرولتاريا، وأن هذه الدكتاتورية كما يقول ماركس، ليست غي��ر
 المم��ر إل��ى القض��اء عل��ى الطبق��ات، إل��ى المجتم��ع الخ��الي م��ن الطبق��ات. هك��ذا نف��ترض

الماركسية اللينينية سواء كنظرية أو كاستراتيجية.       

  تحليل كل التناقضات الطبقية لنمط النتاج القائم، وذلك لكتشاف موض��ع ك��ل طبق��ةـ أ -ـ أ -
من الصراع الطبقي في كل مرحلة ولتحديد آفاقها التاريخية.
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  ارتب��اط التحلي��ل بممارس��ة الطبق��ة العامل��ة و الجم��اهير الش��عبية، م��ن أج��ل إعط��اءـ ب -ـ ب -
 الجواب الدائم والمستمر له��ذه الممارس��ة، ولقي��ادة البرولتاري��ا لك��ل مراح��ل النض��ال نح��و
 الث��ورة الش��تراكية. بي��د أن التجريبي��ة عن��دما تتبن��ى الش��تراكية " العلمي��ة"، فإنه��ا تش��وه
 مضمونها وتطمس الهوية الطبقي��ة البرولتاري��ة للث��ورة الش��تراكية، وه��ي ثاني��ا ل تعط��ي

إل حيزا ضئيل لممارسة الجماهير و موقعا هامشيا للصراع الطبقي. 

  نموذج لهذا التحليل، الذي تصطف فيه الطبق��ات بعض��ها ف��وق7نذكر أن التقرير المذهبي
بعض، ساكنة جامدة ل حركة فيها.

 ، حينما طمس الهوية الطبقي��ة للث��ورة الش��تراكية بتعريف��ه8كذلك فعل "الختيار الثوري"
 القائل: بأن مضمون الش��تراكية العلمي��ة عن��دنا يقتض��ي تحليل  ص��حيحا لمش��كلة الحك��م،
 بإقام��ة مؤسس��ات سياس��ية تمك��ن الجم��اهير الش��عبية م��ن رقاب��ة ديموقراطي��ة عل��ى أجه��زة

الدولة وعلى توزيع ثرواتها.

 ما هي الطبيعة الطبقية للسلطة الشتراكية، وتحت قيادة من ؟ هل يكفي لبناء الش��تراكية
 القض��اء عل��ى طبق��تين:  القطاعي��ة و الرأس��مالية الس��تعمارية و المحلي��ة المرتبط��ة به��ا،

حتى ل يبقى بعد ذلك إل البناء القتصادي الهادئ من الصراع الطبقي ؟

 كل هذه الس��ئلة ال��تي تح��دد بدق��ة الض��روريات التاريخي��ة لقي��ادة البرولتاري��ا، ل نج��د له��ا
جوابا في محتوى ومنهجية "خط الختيار الثوري":

 التناقض الحي والوحيد الذي تع��ترف ب��ه تجريبي��ة ا و ق ش، ه��و التن��اقض بي��ن "الش��عب
ودولة القطاع والمبريالية"

.1962 ـ المعني هنا هو التقرير المذهبي الذي قدم إلى مؤتمر ا و ق ش سنة 7

  ـ "الختيار الثوري" هو الوثيقة ال��تي ق��دمها الش��هيد المه��دي ب��ن برك��ة إل��ى الم��ؤتمر الث��اني لح��زب ا و ق ش ، وق��د8
 تضمنت محاولة لتقديم نقد ذاتي ع��ن أخط��اء الح��زب (س��ميت بالخط��اء الثلث��ة القاتل��ة)، وتص��ورا جدي�دا لع��ادة بن��ائه
 إديولوجي��ا وسياس��يا وتنظيمي��ا، وم��ن المع��روف أن البيروقراطي��ة والتجاه��ات اليميني��ة داخ��ل الح��زب، رفض��ت تق��ديم

الوثيقة إلى المؤتمر، وصدرت مستقلة بالخارج فيما بعد.
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 فكلم��ة البي��ان التأسيس��ي المش��هورة "أن��ه ل يوج��د أي تن��اقض بي��ن مص��الح العناص��رالتي
 تؤلف الشعب المغربي" ظلت كما هي أساسا لممارسة اتحادي��ة، ح��تى وإن وج��دت هن��اك
 تناقضات في الحياة النضالية مع خصوم سياسيين فإنه��ا ليس��ت تع��بيرا ع��ن مواق��ع طبقي��ة
 مختلفة، ولكنها تناقضات سياسية فحسب، سببها عناصر استثنائية انتهازي��ة خارج��ة ع��ن
 ائتلف الشعبي، ومن هنا تأتي إيديولوجية أن الحزب يمثل الشعب، كل الطبقات الشعبية
 "فنح��ن ح��زب الش��عب المغرب��ي باس��تثناء الطبق��ات المس��تغلة، إقط��اعيين وبرج��وازيين

طفيليين حلفاء الستعمار الجديد وركائزه". 

 و الحال أن جميع التناقضات حية سواء داخ��ل الش��عب ( أو داخ��ل طبق��ة الدول��ة  أو دول��ة
 المبريالية). و إن تعيين مختلف هذه التناقضات في كل طور من أطوار الصراع مسألة
 حاسمة، ل في توجيه النشاط السياسي و الدعائي لذلك  الطور فحسب، بل وكل التناقض
 الرئيس��ي ال��ذي يحك��م المرحل��ة بكامله��ا. المس��ألة ليس��ت مح��ض نظري��ة ح��ول التن��اقض
 الرئيسي و التناقضات الثانوية وتبادل الدوار فيما بينهما، إنما تنحصر فيما إذا ك��ان م��ن
 ح��ق البرولتاري��ا تاريخي��ا وراهن��ا، أن تنفص��ل ع��ن ه��ذا " التح��الف ال��وطني" سياس��يا و
 إديولوجي��ا وتنظيمي��ا ف��ي ح��زب برولت��اري مس��تقل، لتق��وده حس��ب التط��ور نح��و الث��ورة

الشتراكية أم ل.

 ف��ي المنظ��ور الماركس��ي ا اللينين��ي، فقي��ادة البرولتاري��ا ه��ي الج��وهر، ذل��ك أن داخ��ل
 المهم��تين الديموقراطي��ة والش��تراكية بحك��م الس��يطرة المبريالي��ة يجع��ل البرولتاري��ا ه��ي
 الطبق��ة الوحي��دة ال��تي تض��من الخلص النه��ائي م��ن التحك��م المبري��الي والس��تعماري
 الطبق��ي،  وف��ي ه��ذا المي��دان ل تظ��ل الطبق��ة العامل��ة منعزل��ة، فه��ي ل تس��تطيع أن تف��وز
 بالثورتين الديموقراطية و الشتراكية إل إذا استطاعت أن تملك السلطة لص��الحها، ع��بر
 مؤسساتها الجماهيرية و الثورية، وإل إذا تح��الفت م��ع الق��وى الجذري��ة م��ن الش��عب وف��ي
 مقدمتها: الفلحون الفقراء، وعلى ذلك تصير البرولتاريا المغربية عاجزة م��ا ل��م تنخ��رط
 في النض��ال الث��وري الش��تراكي الوح��دوي عل��ى الص��عيد العرب��ي و النض��ال الش��تراكي

على الصعيد الممي العالمي.
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 إنن��ا عن���د خاص��ية ه���ذا الت���داخل بي���ن الث���ورتين الديموقراطي���ة والش��تراكية ع��بر قي��ادة
 البرولتاريا و كل القي��ادات الطبقي��ة الوس��طى، الش��روط الذاتي��ة لس��تقلل البرولتاري��ا، ق��د
 توفرت آنيا إلى حد كبير. ذلك ان مكاسب الحركة الجماهيرية من النض��ال ال��ديموقراطي
 الصلحي من جهة وتطور الوضاع الطبقية من جهة أخرى، قد دفع��ا وس��يدفعان أك��ثر

البرولتاريا إلى المقدمة.

 لقد انهار التوازن الطبقي الموروث عن الحركة الوطنية، وانكشف الطابع الطبقي لدول��ة
 الس��تقلل المزي��ف وف��ي خلل ه��ذا المخ��اض م��ن النض��ال السياس��ي الص��لحي ترب��ت
 البرولتاري���ا المغربي���ة والجم���اهير الش���عبية، وتكس���رت عل���ى ص���خرة واق���ع الس���تغلل
 الملم��وس، وك��ذلك الخيان��ات المتع��ددة و التخ��اذل، الوه��ام "الوطني��ة" و"الش��عبية" ال��تي
 كانت تكبل وعي الجماهير، ومن جهة أخرى ابتدأ الصراع الطبقي ي��دخل البادي��ة، بفع��ل

نفس قاعدته الطبقية وتعززت نواة البرولتاريا بجيش احتياطي جرار من العاطلين.

        وضمن هذا االتحول، وقف��ت البرجوازي��ة الوس��طى، ال��تي ك��انت إل��ى الم��د القري��ب
 القيادة الديولوجية والسياسية للجماهير، حائرة مذعورة ومفكك��ة، بينم��ا تنج��ر يوم��ا ع��ن
يوم قوى البرجوازية الصغرى الراديكالية، نحو البرولتاريا وطريقها الثوري الواضح.

 إن مفه��وم التن��اقض بي��ن الدول��ة و الش��عب، ال��ذي يرتك��ز عليهم��ا  ا و ق ش ع��اجز ع��ن
 إمس��اك أط��راف الص��راع الطبق��ي، وأنه��ا ف��ي نهاي��ة الم��ر ض��رب قي��ادة الطبق��ة العامل��ة

للثورة وحبس الجماهير في أفق إصلحي.

 سنش��خص ذل��ك م��ن خلل ممارس��ة ا و ق ش ومنظ��وراته لمش��كلتين أساس��يتين ف��ي ك��ل
ثورة:

 السلطة والتحالفات أ-أ-

 الس���لطة ف���ي منظ���ور ا و ق ش ه���ي الرافع���ة الحقيقي���ة لتغيي���ر بني���ة النظ���ام، ولتحري���ك
 الجماهير تحريكا فعال، وهي بالتالي خارجة عن مدار جدب و ج��زر الص��راع الطبق��ي،
 لنها، ليست تتويجا له في عملي��ة تط��ور تتم��رس فيه��ا الجم��اهير وعي��ا وتنظيم��ا، إل��ى أن
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 تمتل��ك الق��درة عل��ى ه��زم أع��دائها الطبقيي��ن، وبعب��ارة اخ��رى أق��رب إل��ى التلم��س العمل��ي
 للموقفين: قبل أن تكون الحكومة الش��عبية بإص��دار مراس��يم الص��لح الزراع��ي والت��أميم
 والش��روع ف��ي التخطي��ط، تك��ون الجم��اهير ق��د حقق��ت ف��ي ه��ذا المي��دان خط��وات عملي��ة
 واسعة، من احتلل المصانع والم��زارع، وم��ن بن��اء تنظيماته��ا الش��عبية و الديموقراطي��ة.
 وقد رسخت عبر هذا النضال الثوري قيادة البرولتاريا وحزبها الثوري، كما جرب��ت ف��ي
 هذا النضال أشكال متعددة عنيفة و سياس��ية، ص��قلت ال��وعي الجم��اهيري، وق��وت حق��دها
 الطبقي، فكانت السلطة ثمرة لهذا العراك الطبقي وتعبيرا عن تغيير ميزان القوى لصالح
 الجماهير و الثورة". وتأتي بع��دها الق��رارات ك��ازدواج بي��ن الس��لطة الجماهيري��ة العميق��ة
 الديموقراطي���ة الراس���خة، وبي���ن تحوي���ل علق���ات النت���اج اقتص���اديا، ولي���س كق���رارات

بيروقراطية مآلها الخير أن تصب في طاحونة النظام الرأسمالي التبعي.

 بيد أن المفهوم الفوقي للسلطة، يعتبر أن كل الظ��روف تس��مح بانتزاعه��ا، س��واء ب��الطرق
 السلمية أو العنيفة،  وهذا هو سر اللقاء الدائم و الذي يبدو غريبا بين ن��وعي ممارس��ات ا
 و ق  ش، لنهما يلتقيان معا في نهاية المطاف على ترك مجال هامشي للصراع الطبقي

لممارسة الجماهير، ويمكن تشخيص هذه الرؤية ضمن الممارسات التالية:

 ، ك��انت محاول��ة قل��ب الس��لطة، وبالش��كل ال��ذي ك��انت علي��ه، محاول��ة1963- ف��ي س��نة 
 مغ��امرة، لن الجم��اهير الش��عبية ل��م تك��ن مش��اركة، ول ه��ي ف��ي المس��توى التنظيم��ي و
 السياس��ي و الديول��وجي ال��ذي يؤهله��ا لكس��ب الس��لطة، س��يما وأن الدول��ة ف��ي أوج قوته��ا

وتماسكها.

  اتجه الحزب بكل جدية وثقة، نحوإمكانية الصلح الحكومي، بينما أعط��ت1965- في 
 انتفاضة مارس دفع��ة جماهيري��ة لتق��در، جم��دها الح��زب بمفاوض��ته الش��هيرة م��ع المل��ك
 وك��انت النتيج��ة ع��زل الح��زب ع��ن الجم��اهير، والرتم��اء ف��ي أحض��ان البيروقراطي��ة

النقابية.

  ،اتجه الح��زب نح��و العن��ف، لك��ن عل��ى حس��اب النض��ال السياس��ي72 -67- في سنوات 
 ، فكانت النتيجة العزلة عن النضالت.70 وكتلة 67الثوري، وضمن وحدة 
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  غشت دون تحدي��د الموق��ف16 جوييي و 10 التأييد الضمني لنقلب 72-71- في سنة 
 من النقلبية، وكان هذا الموق��ف بح��د ذات��ه يعك��س التص��ور الع��ام للح��زب ع��ن الس��لطة.
 فم��ن ه��ذه الممارس��ات ل تك��ون التحالف��ات م��ن منظ��ور طبق��ي ث��وري، يش��دها إنض��اج
 معطيات الثورتين الديموقراطية والشتراكية، و لكن استعمال كل ما من شأنه ان يق��رب
 إلى السلطة و لو على حساب "نضال الجم��اهير" و وعيه��ا الث��وري، م��ن هن��ا يمك��ن فه��م
 ازدواجي��ة  "التح��الف" و" المراهن��ة عل��ى التح��الف" ف��ي خ��ط ا و ق ش : يمين��ا، عق��د
 تحالف استراتيجي مع حزب الستقلل "زواج كاتوليكي" كم��ا ق��ال علل الفاس��ي، عل��ى
 أس��اس إص��لح ملك��ي وم��ن ت��م اعتب��ار الكتل��ة الوطني��ة ه��ي التجس��يد الحقيق��ي للتن��اقض
 الرئيسي، بين الشعب وأعدائه القطاع والمبريالي��ة. ويس��ارا المراهن��ة عل��ى تح��الف م��ع
 الجيش على أساس الجمهورية كلما كانت التناقضات الطبقية داخل الجي��ش، ومهم��ا ك��ان
 أسلوبه في الثورة. ولئن كانت المهمة المركزية اليوم هي بناء الح��زب البرولت��اري، ف��إن
 ذلك ل يمنع من نقاش، إمكانية التحالفات م��ع الق��وى الوطني��ة الخ��رى، ه��ل البرجوازي��ة
 المتوس��طة ق��وة ثوري��ة؟ وبالتحدي��د ه��ل ح��زب الس��تقلل ح��زب برج��وازي ث��وري يمك��ن

العتماد على تحالف استرتيجي معه؟

 قلما نجحت تحالفات استراتيجية بين القوى الثوري��ة والح��زاب البرجوازي��ة، ف��ي ال��وقت
 ال��ذي يأخ��ذ في��ه الص��راع وعي��ا طبقي��ا ويخل��ع عن��ه ال��وجه ال��وطني المع��ادي للس��تعمار
 التقليدي، في هذه المرحلة، إذا لم يكن التحالف لمصلحة البرجوازي��ة كلي��ا، فإنه��ا تتخ��اذل
 فتخون أو تنتقم بشراسة إن هي امتلكت القوة لسحق الثورة، وهذه حقيقة عامة ق��د أثبتته��ا

التجربة الصينية و الندونيسية والعراقية و السودانية...الخ .

 لك��ن لن��ترك ه��ذه الحقيق��ة جانب��ا، لن قيمته��ا السياس��ية ته��م العم��ل الث��وري ولي��س العم��ل
الصلحي.

 إن حزب الستقلل، هذا الحزب العجوز، ليطمح في أكثر من إصلح النظ��ام السياس��ي
 والقتصادي من الداخل. حقا، ان البرجوازية المتوسطة، بطموحها، تعاني من انحص��ار
 اقتصادي أمام الحتكارات المبريالية، و العوائق الوليغارشية، إل أن اجزاءا هامة من
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 ه��ذه البرجوازي��ة، تس��تفيد م��ن النظ��ام الق��ائم ف��ي ع��دة مس��تويات، وتش��ارك ف��ي مؤسس��ات
 النظام ذات الطابع القتصادي، والهم م��ن ه��ذا، أنه��ا معادي��ة تمام��ا لي ق��وى اش��تراكية

حقا.

 في مسالة التحالفات، ليس العامل المقرر هو الهداف المس��طرة عل��ى ال��ورق، ب��ل الخ��ط
 السياس��ي ال��ذي يح��اول ترجم��ة ه��ذه اله��داف. وم��ا دام ح��زب الس��تقلل يري��د تحقي��ق
 إصلحاته م��ن داخ��ل النظ��ام ومؤسس��اته، وبعي��دا ع��ن الحرك��ة النض��الية للجم��اهير، ف��إنه
 يضع نفسه كقوة احتياطية لخدمة القوى المسيطرة التي يدعي معاداتها، لن قدرة النظ��ام

القائم ل تستطيع أن تستوعب مصالح البرجوازية المتوسطة إل بالقدر اليسير.

 من الممكن عقد اتفاقات ظرفية مصلحية مع هذه القوى، لو ك��ان ح��زب الس��تقلل حزب��ا
 كفاحيا جماهيريا مق��اتل، ولك��ن، ح��تى ف��ي ه��ذا المس��توى ف��إن ح��زب الس��تقلل يعج��زأن

يكون الطرف المطلوب في مثل هذه المساومات.

 إن موقف الكتلة من المشكل الدستوري، وهو المشكل المرك��زي عن��د ح��زب الس��تقلل،
 أك��بر دلي��ل عل��ى قيم��ة ه��ذا التح��الف، لق��د اعت��برت الكتل��ة المش��روع الدس��توري الرجع��ي
 الخي���ر خط���وة إيجابي���ة، و ك���ان التص���ويت علي���ه بع���دم المش���اركة. م���اذا تعن���ي "ع���دم
 المشاركة"، أهو خدعة البرجوازية الوسيطة؟ إنه��ا  فق��ط  ع��دم النض��ال الجم��اهيري م��ن
 أجل إحباط هذا المشروع الرجعي حتى ل يقطع الطريق عن المفاوضات. إذا كانت ه��ذه
 هي النتيجة المنتظرة من الكتلة، ماذا تبق��ى للمنظري��ن التح��اديين المتخصص��ين ف��ي عل��م
 التناقضات الرئيسية، لكي يجدوا م��بررا له��ذه الق��وى المش��لولة؟ لش��يئ. الكتل��ة ليس��ت إل

قوة تفاوضية إصلحية بالمعنى الرذل للكلمة.

 ويسارا المراهنة على تحالف مع الجيش (لقد كان من نتائج نض��ال ا و ق  ش م��ن جه��ة،
 و تدهور الوضاع من جهة أخرى، أن انقلبت القوات المس��لحة  الملكي��ة م��ن جه��از قم��ع
 مضاد للشعب، إلى قوة ثورية متحالفة موض��وعيا م��ع بقي��ة الق��وات الش��عبية)، ه��ل يمك��ن
للجيش أن يتحول كمؤسسة من مؤسسات النظام إلى جهاز متح��الف م��ع الق��وى الثوري��ة؟
 هل يمكن التحالف مع الجيش على أس��اس انقلب��ي، ه��ل الجي��ش ق��وة متجانس��ة؟ ك��ل ه��ذه
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 الس��ئلة أج��ابت عنه��ا الموض��وعة الس��ابقة ياليج��اب ( و ال��تي تزكيه��ا نش��رات "ص��وت
 التحري��ر" م��ن ليبي��ا ، س��واء بوض��وح أوض��منيا)، ول��م يب��ق إل أن يتح��ول ه��ذا التح��الف
 الموض��وعي إل��ى تح��الف ذات��ي. تك��اد تك��ون معض��لة الموق��ف م��ن الجي��ش أو النقلبي��ة
 النقطة الحاسمة ف��ي ف��رز الق��وى بي��ن التج��اه الش��تراكي الث��وري الجم��اهيري، والتج��اه
 البرجوازي الصغير النقلبي والصلحي في العمق. وإذا كان م��ن أهمي��ة للديولوجي��ة

الثورية، فأهميتها الكبرى بالذات تظهر في هاته المعضلة. 

 في معظم بلدان ما يسمى بالعالم الث��الث، حي��ث ت��وفرت "الزم��ة الثوري��ة"، بس��بب عج��ز
 الطبق��ة العامل��ة، تتس��لط فئ��ة م��ن العس��كريين لحس��م الموق��ف مؤقت��ا، وف��ي أحس��ن ه��ذه
 التجارب، أعطى التجاه العسكري، أو العسكري بملحق مدني، نظام��ا تبعي��ا جدي��دا، ه��و
 برجوازية الدولة. المسالة هنا ليست فيما إذا كان النظام متقدما على النظام السابق أم ل،
 ولك��ن ف��ي الموق��ف ال��ذي يج��ب أن تتخ��ذه البرولتاري��ا والق��وى الثوري��ة م��ن الجي��ش وم��ن
 النقلبية. الجيش سيظل دائم��ا كمؤسس��ة أداة لقم��ع الش��عب، وه��و م��ن جه��ة أخ��رى لي��س
 كتلة متجانسة بل يحتوي في أحش��ائه عل��ى تناقض��ات طبقي��ة. إن البرولتاري��ا تتح��الف م��ع
 الفئ��ات الثوري��ة ب��الجيش، ال��تي ترف��ض النقلبي��ة، وتري��د النض��مام إل��ى الق��وى الثوري��ة
 الش��عبية، عل��ى أس��اس أن تمفص��ل حركته��ا م��ع مجم��وع الحرك��ة الثوري��ة الش��عبية، ه��ذا
 الموق��ف ل ينب��ع م��ن عب��ارة إيديولوجي��ة، وإن ك��ان تع��بيرا ع��ن ص��لبة المب��دأ ولكن��ه م��ن
 طبيعة المهمة التاريخية المطروحة: تحقيق ترابط الثورتين الديموقراطي��ة والش��تراكية،
 ال����تي ل يمك����ن له����ا أن تك����ون إل بس����لطة البرولتاري����ا ع����بر مؤسس����اتها الجماهيري����ة
 الديموقراطية الثورية، إن القوى الثورية تناضل في هذا التج��اه، وإن ك��ان م��ن حقه��ا أن
 تراهن على اعتبار ان التاريخ يحت��وي إمك��انيتين، فه��ي تراه��ن عل��ى س��لطة البرولتاري��ا،
 وعليه��ا وح��دها، وإن ف��رض عليه��ا حك��م برج��وازي عس��كري بزينت��ه المدني��ة أو ب��دونها.
 فعل��ى البرولتاري��ا أن تس��تمر ف��ي نض��الها المس��تقل إل أن تحق��ق الث��ورة الش��تراكية. إن
 الخطأ السياسي الظرفي ل ا و ق ش أو لحد أجنحت��ه. إذا ك��ان مث��ل ه��ذا الموق��ف و به��ذا
 الحج��م خط��أ، أن��ه برمش��ة عي��ن اعت��بر التن��اقض بي��ن برجوازب��ة الجي��ش و المل��ك تناقض��ا
 ثوريا، وفي لمحة بصر تقلصت استراتيجيته، حتى لم يعد فيها إل نقطة واح��دة، وواح��دة
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 ه���ي الطاح���ة بالملكي���ة وبن���اء الجمهوري���ة. ق���د تك���ون الحاج���ة إل���ى التحري���ض، م���ا دام
 النقلبان قد فشل هي الدافع لهاذا الموقف، لكنه ف��ي جمي��ع الح��وال تحري��ض رخي��ص،
 عل��ى حس��اب ال��وعي الث��وري، م��ا ل��م يكش��ف ع��ن الهوي��ة الطبقي��ة للنقلبي��ة، وبال��دور
 الثوري الحقيقي الذي على الجنود الطموحين أن يحتلوا م��واقعهم بج��انب الق��وى الش��عبية

الثورية. 

 هذه ه��ي ثنائي��ة التح��الف ف��ي موق��ف ا و ق ش وق��د رأين��ا كي��ف أنه��ا تس��تجيب ف��ي الخ��ر
 لموقف إديولوجي وسياسي عن السلطة والتناقضات الطبقية. كان أساس التجربة الفاشلة
 لحكومة عبد ا إبراهيم، أن توجه للحكم ضربات اقتصادية تضعف من قاع��دته الطبقي��ة
 لتنتزع من��ه فيم��ا بع��د احتك��اره للس��لطة، ول زال اليمي��ن الحزب��ي متش��بتا بنف��س النظري��ة،
 فيما يعتبره اكتشافا جديدا ثوريا: "حكومة تغيرات إصلحية قبل أي انتخابات دستورية"

فهل ابتعد يسار ا و ق ش كثيرا عن هذا المضمون ؟

 مهم���ا ك���ان اختلف الوس���ائل، فأرض���ية النطلق واض���حة: الس���لطة ف���وق الجم���اهير
 ونضالها الث��وري، أم��ا أن يته��م اليمي��ن نفس��ه ا و ق ش ب��أنه اتج��اه انتخ��ابي، فل تع��دو أن
 تكون هذه المراوغة وسيلة ديماغوجية  لتغطية خدماته النتهازية للحكم، وتزويره��ا ف��ي
 كل مراحل التجرب��ة الدس��تورية المزيف��ة، ولس��تر م��وقفه النتظ��اري الع��اجز ع��ن خ��وض
 النضالت الجماهيرية، ولو في الطار الصلحي نفسه، م��ا دام ا و ق ش يحتف��ظ بنف��س
 الممارسة النظري��ة و السياس��ية، ف��إنه ل��ن يش��كل مطلق��ا النقي��ض الج��ذري لليمي��ن الحزب��ي

البيروقراطي النتظاري.

 العنف الثوريب-

  ول يتدنى الشيوعيون إلى إخف11اء آرائه11م ومقاص11دهم ومش11ارعهم، يعلن11ون بص11راحةول يتدنى الشيوعيون إلى إخف11اء آرائه11م ومقاص11دهم ومش11ارعهم، يعلن11ون بص11راحة"
  أن أه11دافهم ل يمك11ن بلوغه11ا وتحقيقه11ا إل بالقض11اء عل11ى النظ11ام الجتم11اعي التقلي11ديأن أه11دافهم ل يمك11ن بلوغه11ا وتحقيقه11ا إل بالقض11اء عل11ى النظ11ام الجتم11اعي التقلي11دي

.( البيان الشيوعي)( البيان الشيوعي)" بالعنف والقوةبالعنف والقوة

11



www.30aout.infowww.30aout.info

 )، متوجها إلى أن العنف وح��ده ق��ادر عل��ى تحقي��ق71-67كان التفكير في هذه المرحلة (
 ض��ربات قوي��ة للنظ��ام، وه��و العنص��ر الساس��ي للخ��روج م��ن الزم��ة الثوري��ة، أم��ا بن��اء
 الحزب الثوري فليس بالمهمة المركزية، لن العمل في الواجهتين يكاد يك��ون مس��تحيل،
 أو بالحرى المطلوب فورا، هو جبهة سياسية عريضة، تعمل عل��ى الط��ار الص��لحي
 نفسه، وسيكون بإمكان  هذا العنف، أن يحول هذه الجبهة أيضا لصالح التج��اه الث��وري،
 وإنه على القل سيضمن حياد قسم المعارض منه��ا. لق��د أعطي��ت الكلم��ة ف��ي ه��ذا الفص��ل
 لسياسة الرصاصة ل لرصاصة السياسة، فالعنف وحده قادر على فعل كل شيئ. أما ف��ي

الواجهة السياسية فيكفي منظمة عريضة لها نفس التطلعات.

يبدو أن هذا التفكير باء بالفشل أو أصبح قابل لتعديلت أساسية لسببين:

 دخول الجيش في الميدان السياسي، وإمكانيته في أن يلعب دورا مستقل وحاسما.-1

  العزلة عن الجماهير ونم��و النق��د الث��وري ف��ي مرحل��ة سياس��ية ج��د حرج��ة. إن العن��ف-2
 الث��وري ال��ذي ن��راه يندم��ج م��ع الحرك��ة الثوري��ة النض��الية للجم��اهير، وه��و به��ذا المعن��ى
 يتجاوب ول يعرقل، يتمم ول يقطع عملية بن��اء التنظي��م البرولت��اري. كم��ا أن��ه ل يتن��اقض
 مطلق��ا م��ع دف��ع الحرك��ة النض��الية للجم��اهير، وعي��ا وتنظيم��ا نح��و آفاقه��ا الثوري��ة. لي��س
 بثوري اليوم، من ل يزال يتشبت بالص��يغ القديم��ة الجدلي��ة ف��ي الظ��اهر والص��لحية ف��ي
 العم��ق، م��ن ل ي��زال عن��د مس��ألة تقري��ر الوس��ائل الثوري��ة الكفيل��ة، بإطاح��ة جه��از الدول��ة
 لمصلحة البرولتاريا والقوى الشعبية، يتستر وراء لفظية: إن كل الوسائل صالحة العنيفة
 و السلمية. إن معطيات الثورة في بلدنا وفي أغلب البلدان تعرض العنف كإمكانية واحدة
 وحي��دة، أم��ا مح��ك التحق��ق م��ن أي اتج��اه فه��و ممارس��ته الديولوجي��ة و خط��ه السياس��ي

وعلقته بالجماهيرو طبيعة تنظيماته.

 في المواجهة النظرية، كثيرا ما تطرح المسألة وكأنها تناقض في الس��بقية، بي��ن الح��زب
 والعن���ف بينم���ا المش���كل الحقيق���ي و الساس���ي، ه���و طبيع���ة ه���ذا الح���زب وه���ذا العن���ف
 ونظريتهم���ا واس���تراتيجيتهما. عن���دما يك���ون العن���ف انبثاق���ا وتط���ورا لحرك���ة الجم���اهير
 النضالية، عندما ل يكون مجرد عمل تقني وفني بعقلية بلنكي��ة نخبوي��ة، عن��دما ل يك��ون
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 الح���زب مج���رد عملي���ة فني���ة تم���ارس الوص���اية المباش���رة عل���ى الجم���اهير، ب���ل رابط���ة
 إديولوجي��ة وسياس��ية كفاحي��ة تعتم��د كلي��ا عل��ى الجم��اهير، عن��دما يك��ون ذل��ك، ي��زول ه��ذا

التناقض الشكلي بين العنف والشعب.

 إن الثوريين ل يصنعون حركة الصراع الطبقي إنما يشاركون فيه ويطورونها. فالسؤال
 المطروح هو كيف نطور حركة الجماهير وصول إلى الحرب الشعبية؟ أين هي مراك��ز

الصراع الطبقي الذي علينا أن نستثمرها في هذا التجاه؟

 ل زالت الطبقة العاملة في مقدم��ة الص��راع السياس��ي، وتمتل��ك م��ن الق��درة الحيوي��ة م��ا ل
 يملكه غيرها من الطبقات. وبموازاة هذه الحركة النض��الية للطبق��ة العامل��ة، يتوس��ع م��دى
 الص���راع الطبق���ي ف���ي البادي���ة، وبال���ذات ف���ي المن���اطق ال���تي يس���يطر عليه���ا الملك���ون
 العص��ريون الج��دد، وأن الخاص��ية الساس��ية ف��ي الوض��ع، أن تناقض��ات النظ��ام تفج��ر،
 وس���تفجر عن���ف الجم���اهير الجم���اعي، وم���ا نم���وذج أولد خليف���ة وقط���ارة إل حلق���ة م���ن
 المسلسل النضالي الجماهيري المتصاعد (هذا العنصر الثمين في الحركة الجماهيري�ة ).
 ففي بيان" الفاشستية" عند الجماهير، ولكن ليست هذه أول مرة، فالتقرير المذهبي يعتبر
 الجماهير الخارجة عن التنظيم غير فاعلة في التاريخ ويسميها "بالس���وقة".(هناك إش��ارة
 إلى بي�ان، اتهم�ت في�ه الجم��اهير بالفاش�ية، ول يوج�د ف�ي الن�ص الص�لي أي�ة إش�ارة إل��ى

مصدر وتاريخ هذا البيان).

 أما دورنا في هذه الضرورة للنتقال إلى الحرب الشعبية، فليس بإمكاننا أن نعط��ي علي��ه
جوابا راهنا، ولكن بمقدورنا المهام التالية:

 أن يتركز الثوريون تنظيميا وسياسيا في المواقع الساخنة من النضال الجماهيري .-1

 أن تنمو أشكال العنف الثوري الجماهيري بكل الشكال وضد جميع أشكال القهر.-2

 وه��اته ليس��ت رغب��ة تحريض��ية، ولك��ن النتيج��ة الطبيعي��ة لح��دة التناقض��ات ف��ي مواق��ع
النضال، ولدرجة نمو الوعي السياسي والتنظيمي وسطها.
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  ال���دفع بالتناقض���ات الطبقي���ة ف���ي البادي���ة، بمعن���ى تس���ييس الفلحي���ن الفق���راء وتث���وير-3
شعاراتهم ( نزع الرض ل شراءها، وتقديم الشكاوى إلى السلطة و المحاكم ...).

  أن يناضلوا تحت الفق الستراتيجي لحرب التحرير الشعبية، بأن تك��ون ك��ل ق��واتهم-4
 السياسية ودعايتهم وأشكال نض��اليتهم، تس��تثمر الوض��ع لخدم��ة ه��ذا البع��د الس��تراتيجي،

أما عوامل تحريك هذه الستراتيجية فهي:

  ضرورة منظمة برولتاري��ة ثوري��ة، تس��تطيع أن تض��طلع ب��دور المح��رك السياس��ي -1ـ 
 لكفاح الجماهير. ل يمكن الركون إلى منظمة فارغ��ة إديولوجي��ا م��ترددة اس��تراتيجيا، ول
 يجمعها إل العطف الدنى على الكفاح المس��لح، ب��ل منظم��ة مس��لحة إديولوجي��ا وواض��حة

الستراتيجية الثورية.

  الجبه��ة الجماهيري��ة العريض��ة أساس��ها الفلح��ون الفق��راء، وتض��م، ك��ل الطبق��ات  -2ـ 
 المعادية للنظام القائم والطموحة لنظام ديموقراطي شعبي، هذه الجبهة، تتكون من خلل
 الدعاية الثورية وتق�دم كف�اح البرولتاري�ا والممارس�ة المتنوع�ة للمنظم�ة الثوري��ة، خاص�ة
 في تعبئته��ا للجماهيروتنظيمه��ا بمختل��ف الش��كال، وعل��ى مختل��ف القض��ايا، وأيض��ا عل��ى
 حساب تطور أوضاع كل طبقة، ونمو وعيها بضرورة هذا التحالف الثوري. إننا ل نقدم

أية صيغة مسبقة جامدة، وإنما صيغة حية متطورة مع تطور الصراع الطبقي.

 إن الجبهة بمعنى تحالف قوى سياسية حول الطبقة العاملة، تتكون من خلل نم��و ال��وعي
 الثوري في الوساط الطبقية الخ��رى، ه��ل يعن��ي ذل��ك أنن��ا نتمل��ص م��ن العن��ف ومهمت��ه،
 ونرمي بها في العفوية المطلقة للجماهير، وحركتها وننكر بالتالي أية ب��ادرة "مس��تقلة" ؟
 ل، إننا فقط نعطي الشكل الرئيسي للعمل الثوري في هذه المرحلة، في المواقع النض��الية

للحركة الجماهيرية، أشكال تبتعد كثيرا عن المفاهيم التي تقرر فيها الجغرافيا والتقنية.

الزمة والفاق:

 لقد رأينا أن الخط السائد بكل تناقض�اته، ل�م يك��ن اس��تغلل للعم��ل الش��رعي واللش��رعي،
 لنهم��ا ليس��ا أك��ثر م��ن أش��كال نض��ال مختل��ف مض��مونها، حس��ب نوعي��ة الخ��ط السياس��ي
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 والديول��وجي ال��ذي يؤل��ف بينهم��ا، ول ه��و اس��تغلل للمكاني��ات النض��الية الص��لحية
 لمص���لحة النض���ال الث���وري، لنه���ا توفيقي���ة خ���ط سياس���ي وإديول���وجي متكام���ل. ف���وراء
 تناقض��ات خ��ط ا و ق ش منط��ق التجريبي��ة ب��أكمله،، والخ��ط السياس��ي ال��ذي يتعام��ل م��ع
 التناقض��ات الطبقي��ة والجم��اهير إل تع��امل وقتي��ا. وم��ن هن��ا يج��ب البح��ث ف��ي الزم��ة
 التنظيمي��ة ل ا و ق ش، و لمحن��ة الديموقراطي��ة ب��داخله ولي��س العك��س، لي��س الس��بب ف��ي
 أزمة الحزب عدم تطبيق المذكرة التنظيمية والديموقراطية المركزية، بل الخط السياسي
 والديولوجي السائد في الحزب هو السبب في الزم��ة ، أل��م يك��ن مفه��وم العن��ف أم الخ��ط
 الص��لحي- الل��ذان يلتقي��ان ويتك��املن ف��ي الديولوجي��ة ومنظ��ور الس��لطة و الجم��اهير

والتحالفات- ألم يكونا بحاجة إلى منظمة برولتارية ثورية؟

  هي الساس في الزمة الحزبي��ة، وليس��ت ب��الحرى نتيج��ة لس��يطرة67ليست إذن وحدة 
 عناص��ر التجمي��د، ال��تي أعطي��ت له��ا الفرص��ة لتجري��ب نواياه��ا. لن الوح��دة ل��م تك��ن إل
 نتيجة  لفشل خطة مرحلية سابقة ولزمة سابقة، ترافقت مع أزم��ة الجه��از ال��بيروقراطي
 النتهازي، ثم قبل��ت م��ن ط��رف ا و ق ش ض��من التوفيق��ات المعه��ودة داخ��ل الح��زب ف��ي
 خط��ه. إن الص��عيد الت��اريخي للزم��ة يتجل��ى ف��ي أن الص��راع السياس��ي بي��ن الجم��اهير
 الشعبية من جهة، والطبق�ة الحاكم�ة م�ن جه�ة أخ�رى، و وراءه�ا المبريالي�ة، ابت��دأ يأخ�ذ
 مس��ارا آخ��ر، فكم��ا أن م��وازين الق��وى تغي��رت عل��ى ص��عيد الطبق��ة الحاكم��ة،، لمص��لحة
 الوليغارش���ية الجدي���دة، معلن��ة النفص���ال النه���ائي،  ف��ي الطبق��ات الش���عبية ك���ذلك، ف��إن
 م��وازين الق��وى س��تتغير عل��ى الص��عيد الش��عبي أيض��ا. فالزم��ة ال��تي ارتط��م به��ا النظ��ام
 الرأسمالي التبعي، جعلت كل القيادات البرجوازية عاجزة عن قيادة الثورة، ولم يبق م��ن

حل ثوري حقا إل بقيادة البرولتاريا.

 إن النظام يدخل مرحلة تضم ص��راعات طبقي�ة جدي��دة أك�ثر وض��وحا وف�رزا للق��وى، ول
 علق��ة له��ا بك��ل تباين��ات الماض��ي ال��وطني إديولوجي��ا وسياس��يا وطبقي��ا. لق��د تفاع��ل الخ��ط
 الت��وفيقي للح��زب م��ع بني��ة فئوي��ة متناقض��ة ب��داخله، متناقض��ة ف��ي اختياراته��ا الساس��ية
 ،وتتجاوب كل منهما خارج الحزب مع فئات طبقية متناقض��ة المص��الح ، م��ن برجوازي��ة
 ص��غرى متفتح�ة طبقي��ا ورج�ال الدارة والتكن��وقراط و التج��ار وبرجوازي��ة ص�غرى م�ن
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 الذكياء والفلحين المتوس��طين وعم�ال الجي��وب الرئيس�ية داخ��ل الح�زب، ك�ل منه�ا تج�د
مكانها في توفيقية الختيارات وحسب أوضاع الصراع السياسي.

 وكما أن البيروقراطية النقابية تتشدد على كل جانب في وعي الطبقة العاملة فكذلك يشدد
 ا و ق ش على الجانب الثاني في عفوي��ة الجم��اهير لس�قاط الس��لطة، دون أن يق��در أيض��ا
 على المتلك الفعلي للجماهير، لنزع الس��لطة. له��ذه الس��باب جميعه��ا، ف��إن ا و ق ش ل
 بد أن يشهد تغيرات أساسية بدافع من دخول الجماهير بكثافة في ممارسة ثوري��ة أعل��ى ،
 تحط��م كلي��ة ص��نم النتظاري��ة س��واء ك��انت "راديكالي��ة" " أو"إص��لحية"، وثانيه��ا بنم��و
 الوعي الثوري بداخل أقسام من الحزب للحسم النهائي م��ع توفيقي��ة الختي��ارات والوح��دة

القائمة عليها.

  يوليوزخط��وة ف��ي ه��ذه الطري��ق، لنه��ا ستض��ع الح��زب أم��ام تناقض��اته30إن ق��رارات 
 الحقيقية ل المصطنعة، وستجعل هذه التناقضات تمشي على رجليها بع��دما ك��انت تمش��ي

على رأسها.

أمنـفاسأمنـفاس
 19721972 ـ السلسل الديدة بلارج ـ ـ السلسل الديدة بلارج ـ
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