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 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

ي الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية
1مضمون التحرر الجتماعي فف

 

ف.... بت....أثي  اعتق....الت خري....ف ي.... ظ....رف يتمي 
، داخ....ل المنظم....ة، فف ف.... تي  ف الخي  ي.... الس....نتي 

ب....رزت فف
، تس...اؤلت وطروح...ات ح...ول مص...ي  المنظم...ة وح...ول توجهاته...ا الساس...ية المتعلق...ة1985

ي. الث.ورة المغربي.ة
م.ن ض.من ه.ذه الطروح.ات رأي يعت.ير أن المرحل.ة. بدور الطبقة العامل.ة فف

ي..... تخوض.....ها جمي.....ع فئ.....ات ي..... المغ.....رب، مرحل.....ة نض.....الية ذات ط.....ابع وطنف
الحالي.....ة للنض.....ال فف

يالي...ة والس...تعمار الجدي...د، مرحل...ة يج...ب أن ترتك...ز عل تط...وير النض...ال الش...عب ض...د المير
، وذل......ك ف به......دف الطاح......ة بالنظ......ام الملكي...... ال......ديموقراطي للجم......اهي  وتجمي......ع الجمه......وريي 
بالخص........وص ع........ير نشش........ وتوزي....ع جري........دة ثوري........ة موجه........ة للش........عب ومرتك........زة عل تقالي........ده

ي ذلك السكوت ع.ن برنامجن.ا وأي.ديولوجيتنا الماركس.ية. والسلم اللينيني.ة وك.ذا ع.ن- ويعنف
العام..ل"والتخلي.. أيض..ا ع..ن ه..دف التج..ذر وس..ط الطبق..ة العامل..ة لن " إل الم..ام"جري..دتنا 

ي أول ثم عامل ثانيا ي هو مغربر ."المغربر

، دون أن تحم..ل أي توقي..ع للمنظم..ة،1987صدرت هذه الوثيقة سنة :  غشت30. هذا الهامش هو من وضع موقع  1
بع...دما ت...م التأك...د م...ن ذل...ك م...ن خلل بع...ض النس...خ، وهي... تحم...ل بع...ض الفك...ار والتص...ورات المخالف...ة لنص...وص

ي تبن......ت م......ا س......مي ب  1983ن......دوة  ي المنظ......م"بال......داخل، ال......نل اتيجية العن......ف الث......وري الجم......اهي  كب......ديل" اس.......يل
ي ك...انت تتبناه...ا المنظم...ة الماركس...ية   اللينيني...ة المغربي...ة  اتيجية ح...رب التحري...ر الش...عبية، ال...نل

،"إل الم...ام"لس...يل
ي.. الس..ابق،1985إن وج..ود وث..ائق م..ن ه..ذا القبي..ل، تنتمي.. للمرحل..ة م..ا بع..د . قب..ل ذل..ك

نا إلي..ه فف ، لتعك..س، كم..ا أشش..
ي الجديد، الذي ل..م يك..ن يع..دم وج..ود بع..ض الراء والمواق..ف

ذلك التطور المنعرج، غي  المتساوي للخط التحريفف
الشخص...ية، م...ن خلل بع...ض النص...وص أو المق...الت تخ...رج ع...ن إط...ار التج...اه الع...ام، بحي...ث ل...م يف...رض التج...اه
ي.. آخ..ر المط..اف، مس..تفيدا م..ن المواق..ف الوس..طية والمتذبذب..ة، والوه..ام

ي.. الجدي..د هيمنت..ه المطلق..ة إل فف
التحريفف

ي السجن
ي فف
ي يخلقها الوضع الذابل .النل
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ف في.ه أن منظمتن..ا اس..تطاعت ان85بعد ع.ام م.ن اعتق..الت خري.ف  ي.. ال.وقت ال..ذي ت..بي 
، وفف

ي..... ال.....وقت ال.....ذي تمكن.....ت في.....ه م.....ن الحف.....اظ عل
بات القاس.....ية ج.....دا، وفف تص.....مد أم.....ام الضف.....

ي. ه..ذا ال.رأي ق.د
ي فف تماسكها تنظيميا وسياسيا وإيديولوجيا، نتمنف أن يكون التشاؤم الض..منف

ي... ه...ذه المس...ألة الجوهري...ة،. ت...م تج...اوزه
ي... الص...فحات التالي...ة إعط...اء وجه...ة نظرن...ا فف

ونري...د فف
ي عند الطبقة العاملة المغربية ي والوعي الوطنف

ي إشكالية الوعي الطبفل
.المتمثلة فف

ي. الخ.ارج، إل
اف أن هن..اك أس..باب موض.وعية م.ن ش..أنها أن ت.دفع، خصوص.ا فف يج.ب الع.يل

ي...... أورب......ا الغربي......ة: ط......رح مث......ل ه......ذه الطروح......ات
أن أغلبي......ة العم......ال المغارب......ة المه......اجرين فف

ي......
ي..... النض.....الت الطبقي.....ة للطبق.....ة العامل.....ة فف

منح.....درون م.....ن البادي.....ة، ول.....م يس.....اهموا ق.....ط فف
ي.. النض..الت الطبقي..ة للطبق..ة

ي.. أورب..ا الغربي..ة أساس..ا فف
المغ..رب، ويؤك..دون ه..ويتهم الطبقي..ة فف

وط الهج.رة والس..تغلل المكث.ف ال.ذي. العاملة للبلد المضيف ي. نف.س ال..وقت، ف.إن شش.
وفف

يتعرضون له والعنضية المحيطة به، كل ذلك يجعله.م يتش.بثون به.ويتهم الوطني..ة، أحيان..ا
ي نفس الن كالدين مثل

ة فف ي أشكالها الكي  تجريدية والكي  مباشش
.فف

ت من...ذ نش...أتها ع...ن التص...ورات ف... ي... أنه...ا تمي 
ي فف

والح...ال أن منظمتن...ا ك...ان له...ا الفض...ل الت...اريخف
ف ف أساس..يتي  ي.. الحرك..ة التقدمي..ة، فيم..ا يخ..ص مس..ألتي 

جوازي..ة الس..ائدة فف طبيع..ة الس..لطة: الير

ي .الثورية ومفهوم الوطن المغربر

ة وليت..اري للديموقراطي..ة المباشش.. فيم..ا يتعل..ق بطبيع..ة الس..لطة الثوري..ة، طرحن..ا المفه..وم الير
لماني..ة، ووض..حنا ذل..ك جوازي للديموقراطية الير ي مواجهة المفهوم الير

للمجالس الشعبية فف
ي.. ع..دة نص..وص 

، أم..ا بالنس..بة")ديموقراطيتن..ا وديم..وقراطيتهم"انظ..ر مثل ن..ص (باس..تمرار فف
ي... القض...ية الص...حراوية،

ي... فق...د واجهن...ا دائم...ا بح...زم، ك...ل ش...وفينية فف لمفه...وم ال...وطن المغربر

ي.. ي.. إط..ار كف..اح التح..رر العربر
ي.. فف ي المغربر .وبين..ا بك..ل انس..جام موق..ع الكف..اح التح..رري ال..وطنف

ي... وتش...كله، كم...ا أنن...ا ل...م لكنن...ا ل...م نعم...ق ول...م نط...ور بم...ا في...ه الكفاي...ة تص...ورنا لل...وطن المغربر
مم.......ا أدى إل بع.......ض(نحل.......ل بالدق.......ة اللزم.......ة أس.......س موقفن.......ا ح.......ول القض.......ية الص.......حراوية 

ي.. ه..ذه القض..ية
كم..ا أنن..ا ل..م ننتق..د بالوض..وح اللزم التص..ور المث..الي). التأرجح..ات الطفيف..ة فف

ي.. حرك..ة التح..رر العربي..ة، ول..م ن..واجهه بتحلي..ل
جوازي الص..غي  للم..ة العربي..ة الس..ائدة، فف ال..ير

ي.. عل المادي..ة التاريخي...ة، ه...ذا التحلي..ل ال..ذي م..ن ش..أنه أن يح..دد المس..تويات ملم..وس مبنف
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ي ، المغرب العربر ي ي.. إط..ار دينامي..ة-الثلث، الوطن المغربر
، والمة العربية، وذل..ك فف ي

المازيغف
.هذه المستويات الثلث

ي..
ي.. اس..تطاعتهم أن يلعب..وا دورا هام..ا فف

ي.. الخ..ارج فف
ف الطلب..ة فف ول ش..ك ان ع..ددا م..ن المناض..لي 

دراس...ة ه...ذا المفه...وم والش...كالت المرتبط...ة ب...ه، وذل...ك بالس...تفادة م...ن بع...ض الجته...ادات
ي نصوص المنظمة

.الموجودة فف

ي.... ه....ذا المي....دان، أن نق....دم أجوب....ة أولي....ة عل
لك...ن يمكنن....ا من....ذ الن، ورغ...م النق....ص الك....بي  فف

أطروح......ات ال......رأي المش......ار إلي......ه أعله، بالرتك......از عل بع......ض المعطي......ات الساس......ية ح......ول

ي .الوضعية الملموسة للمجتمع المغربر

ي)1 ي والكفاح الوطنف
:الضاع الطبفل

ف التحلي......ل الملم......وس للطبق......ات وصاعها  ي...... المغ......رب من......ذ" انظ......ر (ي......بي 
ي...... فف

الضاع الطبفل
ي...... مجتمعن......ا، ) لمج......دي مجي......د" الس......تقلل

أن الق......وة المحرك......ة"أن التن......اقض الساسي...... فف
ف.. مجم..وع الجم..اهي  الكادح..ة والمض..طهدة م..ن جه..ة،" للق..وات المحرك..ة ه..و التن..اقض م..ا بي 

ي... الكب...ار م..ن جه...ة
ادوري...ة وم...الكي الراضف جوازي...ة الكمير والطبق...ات الس...ائدة المش...كلة م...ن الير

جوازي.ة الوطني..ة"أم..ا م.ا اص.طلح عل تس.ميته . أخرى ، فإنه.ا تندم..ج، م.ن موق.ع ث.انوي،"الير
جوازي.ة الص..غرى العضي ي. المغ..رب، بينم.ا تش..ارك الير

ي بني.ة الرأس..مالية التبعي..ة الس.ائدة فف
فف

ي.. المؤسس..ات السياس..ية للطبق..ات الس..ائدة
اتيجية. حالي..ا، ع..ير أحزابه..ا، فف ل..ذلك ف..إن الس..يل

الثوري...ة الوحي...دة الممكن...ة يج...ب أن ترتك...ز عل مطام..ح الجم...اهي  الكادح...ة، ه...ذه المطام...ح
ي نفس الن

ي فف
ي وطبفل ي لها طابع وطنف .النل

ال.ذي م.ن ش.أنه" ال.وطن"لكن م.ا هي.. المطام.ح الوطني.ة للجم..اهي  الكادح.ة؟ م.ا هي. طبيع..ة 
ي مثل هذه المطامح؟ أن يلنر

ي. ي.. الح.زاب السياس..ية، وط.ن مبنف
هل هو وط.ن كم.ا تتص.وره الطبق.ات المتوس.طة الممثل.ة فف

ي أب....انت ك....ل تج....ارب جوازي....ة المزعوم....ة ال....نل عل الش....وفينية والتوس....عية والديموقراطي....ة الير
العالم الثالث عبثيتها؟
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جوازي.ة الص..غرى، ويرتك..ز عل تص.ور مث.الي هل هو وط.ن كم.ا تتص.وره الفئ..ات ال..دنيا م.ن الير
.برجوازي صغي  للمة العربية أو المة السلمية؟ لقد أبان هذان التصوران عن فشلهما

ي.. عل التح..رر م.ن الض..طهاد إن الوطن الذي تطم.ح إلي..ه الجم..اهي  الكادح.ة، ه.و وط.ن ينبنف
ي..... ش.....كليه الس.....تعماري والس.....تعماري الجدي.....د، وأيض.....ا م.....ن الض.....طهاد ال.....ذي ع.....انت من.....ه

فف
ي... المق...ام الول الجم...اهي  الفلحي...ة كجماع...ات قروي...ة

الجم...اهي  الكادح...ة خلل ق...رون   وفف

ي... ه...ذا الض...طهاد ال...ذي مارس...ته- عربي...ة أمازيغي...ة تش...كل القاع...دة الساس...ية لل...وطن المغربر
جوازي......ة المخزني......ة والقط......اع ويمارس......ه عليه......م حالي......ا ورثته......م ادوري......ة: الير جوازي......ة الكمير الير

ي الكبار
.وملك الراضف

، ل يمك....ن أن يك....ون جمهوري....ة ش....عبوية عل غ....رار ي مطام....ح الجم....اهي  إن ال....وطن ال....ذي يل....نر
ي تظهر هشاشتها الذاتية أك.ي  ف.أكي  ية الليبية النل كم.ا ل يمك.ن أن تك.ون جمهوري.ة. الجماهي 

إسلمية عل شاكلة الجمهورية اليرانية، حيث لم تتغي  هياكل اضطهاد الجماهي  العمالي..ة
ار عل مصالحها ف .والفلحية وحيث حافظت برجوازية الير

ي... جمهوري...ة المج...الس
وعل عك...س م...ن ذل...ك، إن ال...وطن المتح...رر م...ن الض...طهاد يتمث...ل فف

ي والجتم......اعي للجم......اهي  الكادح......ة الش......عبية المنبثق......ة م......ن الكف......اح الث......وري للتح......رر ال......وطنف
.العمالية والفلحية

ي المناطق ذات الط..ابع الق..روي
إن هذا الكفاح الثوري يتشكل من حرب التحرير الشعبية فف

ة والمراك.......ز. الغ.......الب ي....... الم.......دن الك.......بي 
وم.......ن الش.......كال الملئم.......ة للعن.......ف الث.......وري المنظ.......م فف

المنجمي...ة الرئيس...ية، وي..ه...دف لي...س إل تحطي...م الش...كل السياسي... الح...الي للض...طهاد ال...ذي
يمثل...ه النظ...ام فحس...ب، ب...ل أي ش...كل جدي...د م...ن أش...كال الض...طهاد، ال...ذي يمك...ن أن يح...ل

ي ذلك الشكل الجمهوري(محله 
ف ي..ا ت..رى؟: بما فف ،)فهل مض والعراق مثل ليسا جمهوريتي 

ورة الثورية ي سياق السي 
.كما يهدف هذا الكفاح الثوي إل بناء سلطة المجالس الشعبية فف

جوازي..ة ان الق..وى، ف..إن الكف..اح الث..وري س...يجر إلي..ه الير ف.. ف.. س..يتغي  مي  ي.. مرحلت..ه العلي...ا حي 
وفف

جوازي...ة المتوس...طة، مم...ا س...يؤدي إل ع...زل الص...غرى العضية، وق...د يتمك...ن م...ن تحيي....د الير
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طتها  ي المقام الول جيشها وشش
كما(الطبقات السائدة وتحطيم سلطتها وجهاز دولتها، وفف

ي نيكارغوا وكوبا مثل
)وقع فف

ي وإشكالية الهوية بالنسبة للطبقة العاملة المغربيةالضاع الط) 2
:بفل

اب الطوي...ل 20وليت....ذكر الق....ارئ كفاح...ات الطبق...ة العامل...ة من....ذ : أ س...نة، ابت...داء م...ن الصف...
ي لعمال مناجم خريبكة، ومن ش.تنير إل نون.ير 

اب لعم.ال1968والتاريخف ، وص.ول إل الصف.
ي.. ين..اير

ايَر -من..اجم اليوس..فية فف ، وم..رورا بك..ل النض..الت البطولي..ة للطبق..ة العامل..ة1986ف..ير
ي المناجم والسكك

ن كما فف ي الموابف
ي بلدنا خلل هذه المرحلة وإل الن فف

.فف

ي 
هن عل أن الحس الطبفل ابات تير للطبق..ة العامل..ة) أي المعرفة الحسية(إن كل هذه الصف

ي.... ف. المغربي....ة كطبق....ة، مرتف....ع نس....بيا بش....كل خ....اص بالنس....بة للع....الم العربر لكنن....ا كماركس....يي 
ف... نع...رف أن الرتق...اء م...ن المعرف...ة الحس...ية إل المعرف...ة العقلي...ة، ال...وعي الث...وري، ل, لينينيي 

. يمكن أن يكون عفويا

جوازي.......ة ها الق.......وى الص.......لحية الير ي تنشش....... نع.......رف أن إيديولوجي.......ة الطبق.......ات الس.......ائدة ال.......نل
ي.. قص..ة عق..ا غ..ازي،

ي تهيم..ن عل الطبق..ة العامل..ة، كم..ا يظه..ر ذل..ك مثل فف الص..غرى، هي.. ال..نل
ي الطبقة العاملة عل استمرار هذه الهيمنة

ي العمل من أجل التجذر فف
.وتساعد نواقصنا فف

ي ل تع..وض ي.. ه..ذا المج..ال بالض..بط تمث..ل الماركس..ية ك..ديالكتيك م..ادي للتاري....خ، الداة ال..نل
فف

ف والطبق..ة العامل..ة نفس..ها ف الث..وريي  ذل..ك أنه..ا تس..مح بفه..م لم..اذا وكي..ف. بالنس..بة للمناض..لي 
يمك..ن القض..اء عل ه..ذه اليديولوجي..ة انطلق..ا م..ن الواق..ع الموض..وعي نفس..ه، وم..ن الواق..ع

جوازية .الجتماعي للطبقة العاملة، ومن الطبيعة التناحرية لتناقضها مع الير

ويس....مح أيض....ا بفه....م كي....ف تس....تطيع الطبق....ة العامل....ة أن تح....رر نفس....ها م....ن ه....ذه الهيمن....ة،
لتتش....كل كق....وة قيادي....ة للحرك....ة الثوري....ة للجم....اهي  الكادح....ة ومجم....وع الش....عب، وذل....ك ع....ير
ي....... س.......ياق نض.......الها الملم.......وس، وع.......ير ارتقائه.......ا إل

امتلكه.......ا لل.......ديالكتيك الم.......ادي للتاري....خ فف
ف........ تيعاب النظ.......ري للمجتم........ع وحركت........ه التاريخي........ة، بفض.......ل نش........اط العم.......ال الطليعيي  الس........

ي.. الطبق..ة العامل..ة وداخ..ل المعام..ل
وليت..اري والمتج..ذرين فف ي.. الح..زب الير

ف.. فف ل..ذلك. المنظمي 
وري بالنس...بة إلين...ا أن نعم...ل وس...ط الطبق...ة العامل...ة م...ن أج...ل كس...ب ثقته...ا، ف...إنه م...ن الضف...
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ي...
ي... الحي...اء العمالي...ة، وأن نتف...ابف فف

ي... منظماته...ا النقابي...ة وفف
ي... المعام...ل وفف

بالعم...ل الص...بور فف
ي....... نف.......س ال.......وقت أن نوض.......ح للعم.......ال، انطلق.......ا م.......ن مش.......اكلهم

ال.......دفاع ع.......ن مص.......الحها وفف

وليتاري.....ة هي..... ، وأن الث.....ورة الير ي.....
ي..... حرك.....ة الضاع الطبفل

الملموس.....ة، موق.....ع ه.....ذه المش.....اكل فف
.الطريق الوحيدة لتحررهم فعل من الستغلل والظلم

ي... يش...كل الس...اس لي عم...ل ج...دي داخ...ل الطبق...ة: ب
ورغ...م أن الرتك...از عل الضاع الطبفل

ي...... بل......د الرأس......مالية التبعي......ة
وط الس......تغلل المكث......ف للطبق......ة العامل......ة فف العامل......ة، ف......إن شش......

وط تجع....ل أن....ه ل يمك....ن فص....ل ي.... ذل....ك العم....ال المه....اجرين، أن ه....ذه الشش...
ك....المغرب، بم....ا فف

ي.. للطبق..ة العامل..ة، كفاحه..ا م..ن أج..ل التح..رر الجتم..اعي ع..ن كفاحه..ا م..ن أج..ل
الضاع الطبفل

ي لكنه...ا تخ...وض ه...ذا بمض...مون يس...تجيب للمطام...ح الجتماعي...ة للجم...اهي . التح...رر ال...وطنف
ي..... ككف.....اح ث.....وري م.....ن أج.....ل التح......رر. الكادح.....ة وكقوته.....ا المحرك......ة

ل......ذلك ف.....إن الضاع الطبفل

ي....
، يت....داخلن ول ينفص....لن، وين....دمجان فف ي ، والكف....اح م....ن أج....ل التح....رر ال....وطنف الجتم....اعي

ع.......ة العمالوي.......ة ف ي....... اليف
ورة الث.......ورة المغربي........ة، إن ذل.......ك يمك.......ن م.......ن تجن........ب الس.......قوط فف س.......ي 

ي..... للش.....غل، والوطني.....ة وقراطي.....ة التح......اد المغربر ي ت.....دافع عنه.....ا بي  والفوض.....وية النقابي......ة ال.....نل

ي ع....ة المثالي....ة م....ا ف....وق الوطني....ة ال....نل
ف ي ت....دافع عنه....ا الح....زاب الص....لحية واليف جوازي....ة ال....نل الير
جوازي......ة الص......غرى ي....... ت......دافع عنه......ا التي......ارات الش......عبوية الير

ي...... ظ......ل الرأس......مالية التبعي......ة فف
وفف

ي بالنس..بة للجم..اهي  الكادح.ة، ترتب..ط بإش..كالية الموحلة الراهنة، فإن إشكالية التح..رر ال.وطنف
ي التشكيلت الجتماعية المهيمن عليها

ف.. العتب..ار. الهوية فف وع..دم أخ..ذ ه..ذه الش..كالية بعي 

ي....
ي.... الع....الم الث....الث يش....كل ع....ام، وخاص....ة فف

ي.... الكفاح....ات الثوري....ة فف
ف فف م....ن ط....رف الماركس....يي 

ي تجي...ب، ول...و بش...كل مث...الي جوازي...ة الص...غرى ال...نل ، يس...مح للق...وى الثوري...ة الير ي... الع...الم العربر
عل ه..ذه الش..كالية، أن تظه..ر مؤقت..ا كأنه..ا تجي..ب عل المطام..ح الثوري..ة للجم..اهي  الكادح..ة

ي لبنان(وأن تقوده 
ي إيران ومض وبعض الطوائف فف

.مثل فف
ف.. إن إشكالية الهوية ترتكز أساس..ا عل قاع..دة مادي.ة منص.هرة تاريخي..ا م.ن خلل الن.دماج بي 

إن الط...ار المتماس...ك ال...ذي يس...مح بفه...م مس...ألة الهوي...ة ه...و. الجماع...ات الفلحي...ة وأرض...ها
ي... ك...ل واح...د، القاع...دة المادي....ة والمكون...ات غي ... المادي...ة له...ذه الهوي...ة

الط....ار ال...ذي يدم...ج فف
ي السلم ع..ن. وخاصة اللغة والدين

ي بلدنا هو ما يعير فف
ي للهوية فف ونعتير أن المكون الدينف
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ف.. البشش.. إن مض..مون الرس..الة. الطموحات العميقة للجماهي  الكادح..ة إل الع..دل والخ.وة بي 
ي.. مك..ة، قب..ل الهج..رة وال..دعوة إل النض..ال م..ن

ي.. الس..نوات الول للكف..اح الث..وري فف
النبوي..ة فف

ي...... ال......دنيا هم......ا الل......ذان يس......تجيبان له......ذ الطموح......ات عن......د
أج......ل ف......رض العدال......ة والخ......وة فف

.الجماهي 

ف.. القاع..دة المادي...ة، ي..ؤدي إل ف... المكون...ات غي .. المادي..ة للجم...اهي  الكادح..ة وبي  إن الرب..ط بي 
، وعل عك.س ذل..ك، ي..

ي. إط..ار الضاع الطبفل
ي إطاره..ا الص..حيح، أي فف

وضع هذه المكونات فف
فإن الرتكاز عل المكونات غي  المادية للهوية وحدها، وبمع..زل ع.ن قاع..دتها المادي..ة وع..ن

متة والمتخلفة ف عة الشوفينية المتعصبة والميل ف ، يؤدي إل اليف ي
.الضاع الطبفل

ف... العتب...ار، يج...ب أن نتش...بث: ج ي... إط...ار أخ...ذ ه...ذه الش...كالية المعق...دة بعي 
ل...ذلك أيض...ا، وفف

ي..
ي الخلق والمب..دع والمتخل..ص م..ن ك..ل دوغمائي..ة، وأل نخفف

بح..زم المنه..ج الم..ادي الت..اريخف
.اللينينية لمنظمتنا-منهجنا الماركسي ول الهوية الماركسية

ف ف المس....لمي  ف والث....وريي  ف التق....دميي  وط، ف....إن الح....وار الخ....وي م....ع المناض....لي  ي.... ه....ذه الشش....
وفف

ي..... أغل.....ب
ي تس.....ود حالي.....ا فف س.....يمكنهم م.....ن بل.....ورة الب.....ديل التق.....دمي للتص.....ورات المختلف.....ة ال.....نل

ي.... ه.....ذا
ي.... ذل....ك بلدن.....ا، ويج....ب أن نس....تلهم فف

، بم.....ا فف ي..... ي.... الع....الم العربر
الحرك....ات الس....لمية فف

ف.. الح..زاب ك بي  ي أمريكا اللتينية للحوار الخ.وي والكف.اح المش..يل
المجال، التجربة الرائعة فف

ف م....ن جه....ة-الش....يوعية والمنظم....ات الماركس....ية ف المس....يحيي  اللينيني....ة م....ن جه....ة والمناض....لي 
ء ال.....ذي س.....مح ببل.....ورة له.....وت التح.....رر ي.....

ف. أخ.....رى، السش ف والماركس.....يي  -إن ه.....ؤلء الش.....يوعيي 
ف.... ل....م يخف....وا أب....دا ه....ويتهم اليديولوجي....ة  و وف....راي(اللينينيي  انظ....ر مثل ح....وار في....ديل كاس....يل

ي... حياتن...ا اليومي...ة وس...ط الجم...اهي ) بيط...و
، وفف ي... عملن...ا النض...الي

م وخاص...ة فف ويج...ب أن نح...يل
م. الكادح..ة عقائ..دها وتقالي..دها ف.. أنفس..نا بطفولي..ة مناهض..ة لل..دين، ويج..ب أن نح..يل وأل نمي 

ي ذلك الحتفالت الدينية
ي الثقافة الشعبية، بما فف

قة فف يجب القيام بذلك. الجوانب المشش
، وعل قاع....دة المادي....ة التاريخي....ة، أن ف ، كماركس....يي  ب....دون أي نف....اق وم....ع تفس....ي  لم....اذا نعت....ير
ف.. الطموح.ات العميق..ة للجم..اهي  الكادح..ة، بم..ا ي بي  اتيخر ليس هناك تن..اقض تك..تيكي ول اس..يل
ف..... برنامجن......ا الث.....وري، ب.....ل أن ه.....ذه الطموح.....ات وبرنامجن.....ا اته.....ا الديني.....ة، وبي  ي..... ذل.....ك تعبي 

فف
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ي تروجه..ا متن..احرة م..ع الت..أويلت الرجعي..ة لل..دين، ومخالف..ة للت..أويلت المختلف..ة لل..دين ال..نل
.الحركات السلمية حاليا

اللغ....ة(لك....ن رغ....م الهتم....ام ال....ذي يج....ب إعط....اؤه للمكون....ات غي .... المادي....ة له....ذه الهوي....ة : د
ي. يرتك..ز عل القاع.دة المادي.ة المنص.هرة تاريخي..ا والمه.ددة)والدين مثل

، ف.إن الضاع الطبفل
.بالندثار حاليا

ي... والقاع...دة المادي...ة ه...و ال...ذي يش..كل الس...اس للمعرف...ة
ف... الضاع الطبفل إن ه...ذا الت...داخل بي 

الفلحية والعمالية وخاصة العمال المهاجرين المنح..درين م..ن(الحسية للجماهي  الكادحة 
وانطلق..ا م..ن ه..ذا الس..اس يج..ب العم..ل عل تط..وير المعرف..ة الحس..ية إل معرف..ة). البادي..ة

ي..... ه.....ذا الط.....ار لب.....د م.....ن أخ.....ذ الواق.....ع الملم.....وس للخصوص.....يات
عقلي.....ة، إل وعي..... ث.....وري، فف

ي ودينامكيته الكامنة ي بدونها ل يمكن فهم الواقع المغربر ف العتبار، النل ذل..ك. القليمية بعي 

ي..
أن..ه إذا ك..ان العم..ال المه..اجرون يتش..بثون ب..الوطن، وإذا ك..ان أبن..اؤهم ال..ذين ول..دوا وترب..وا فف
ف. بأرض..هم الص..لية، وإن ذاكرته..م أوربا يتعلقون غل ح.د م.ا ب..المغرب، ف..ذلك لنه..م متعلقي 

ي.. ذل..ك النس..جام المدي..د. الثقافية الجماعية ما زالت حية
هذه ال..ذاكرة المنص..هرة تاريخي..ا فف

عتهم منه..ا الرأس..مالية التبعي..ة ف ي ان.يل ل..ذلك س..يتعبئون أك..ي  م.ن اج.ل التح..رر. م.ع أرض..هم، ال..نل
، بق....در م...ا يك...ون ه....ذا التح....رر مرك....زا عل ه....دف تح....رر وازده....ار ه....ذه الرض، أرض ي ال...وطنف

ي انبثقوا منها .الجماعة الفلحية الملموسة النل

مثل إن العام....ل المقتل....ع م....ن منطقت....ه الص....لية س....وس، سيس....توعب بش....كل أوض....ح الف....ق
ي... س...وس متح...رر م...ن س...يطرة

الث...وري، إذا بين...ت ل...ه الق...وى الثوري...ة الف...ق الث...وري المتمث...ل فف
ي.. أك..ادير

ي الدار البيضاء والرباط، وسماشة الي..د العامل..ة فف
إن ه..ذا الف..ق. المعمرين الجدد فف

ي... اس....تلم الجم...اهي  الفلحي...ة الس...يادة عل أرض...ها ومنطقته...ا، وذل...ك ع...ير
الث...وري يتمث...ل فف

ي) ق....وادهم، جيش...هم ودركه...م(تحطي...م س....لطة المعمري....ن الج....دد 
واس....تبدالها ب....الحكم ال....ذابل
ي....... إط.......ار الث.......ورة الوطني.......ة

ي....... المنطق.......ة، لنج.......از ازدهاره.......ا الش.......امل فف
للمج.......الس الش.......عبية فف

الديموقراطي..ة الش..عبية بينم..ا تعي..ش الجم..اهي  الكادح..ة حي..اة الب..ؤس أو المنفف.. ب..دون آف..اق
اع المعمري.....ن الج....دد للج.....زء الك....ي  غنف..... م....ن المنطق....ة وللساسي.... م....ن طاقته.....ا ف بس....بب ان.....يل

.المائية
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ح له....ؤلء العم.....ال وأبن.....ائهم س.....يظهر له....م بجلء، إذا م.....ا اكتفين.....ا ه.....ل الب.....ديل الث.....وري المق.....يل
، أم ه....ل ي....

بالعمومي....ات المج....ردة ح....ول الجمهوري....ة وال....وطن دون تحدي....د مض....مونها الطبفل
نام..ج الث..وري الملم..وس، علق..ات تض..امنهم م..ع إخ..وانهم ي.. إط..ار نف..س الير

يج..ب توض..يح، فف
ي زمور وزيان

ي الريف وجبالة وفف
ي.. من..اجم... المضطهدين فف

ف فف وليت..اريي  وكذا مع إخوانهم الير

ي.....
ي..... الم.....دن الخ.....رى؟ أم.....ا إذا اس......تمررنا فف

ي..... معام.....ل البيض.....اء وفف
ي..... ج.....رادة وفف

الفوس.....فاط وفف
ف.... س....يتمكن منه....م الي....أس، ق....د يستس....لمون للق....وى الك....ي  ظلمي....ة تج....اهلهم كطبق....ة، وحي 

؟ ه..ل س..نكون ق..د قمن..ا ب..دورنا. وتعص..با وتخلف..ا لك..ن ه..ل ه..ذه هي.. طري..ق تحرره..م الفعلي..
ف إذا ما تخلينا عنهم؟ كثوريي 

ف. العتب..ار، لب.د م.ن الهتم..ام بش.كل خ..اص، وعن..د أخ.ذنا ه..ذه الخصوص..يات القليمي..ة بعي 
ف... فيه...ا التناقض...ات الطبقي...ة والتناقض...ات المرتبط...ة بالهوي...ة المتداخل...ة ي تتمي  بالمن...اطق ال...نل

.بينها بحدة أكير

إن تحدي....د ه....ذه المن....اطق يرتك.....ز، م....ن جه....ة، عل الدراس....ة العلمي....ة للمعطي....ات التاريخي....ة
، وم.....ن جه.....ة أخ.....رى الواق.....ع ي.....

والجتماعي.....ة والقتص.....ادية والثقافي.....ة، وعل إطاره.....ا الجغرافف
ي هذه المناطق

ي فف
.الحالي للضاع الطبفل

ي... مجم...وعه 
، الش...مال فف ي... -الري...ف(له...ذا الغ...رض طرحن...ا المش...اكل الخاص...ة بالش...مال المغربر

اتيجية ثورية ملموسة) جبالة ي إطار بلورة اسيل
.فف

ي.... الحاصف....
ي.... يس....تمر فف

ي.... ه....ذا الس....ياق، لب....د م....ن التأكي....د عل الفك....رة الهام....ة، أن الماضف
وفف

ي.. ال..ذي عاش..ته الجم..اهي 
ي.. أحش..ائه ب..ذور المس..تقبل، وخصوص..ا بالنس..بة للماضف

ويحم..ل فف
ف ف والطبقيي  ي كفاحاتها وانتفاضاتها ضد المضطهدين الستعماريي 

.الكادحة، والمتمثل فف

ف ك ي.... ث....ورات أمريك....ا الوس....ط، ذك....رى أبطاله....ا الث....وريي 
ونش....ي  هن....ا إل ال....دور ال....ذي يلعب....ه فف

ي«
ي"و " أغستو سندينو"و" خوسي ماربل

".فرابندو ماربل

هل الفق الثوري سيظهر بوضوح للجم..اهي  الكادح.ة، إذا ل.م نربط..ه بكف.اح أبط.ال وش.هداء
ي... ه...ذا الق...رن، م...ن الهيب...ة إل محم...د ب...ن عب...د الكري...م

ش...عبنا، وخاص...ة الب...ارزين منه...م أك...ي  فف
كة؟ ي والمهدي بنير الخطابر
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، ومحم..د ب..ن عب..د الكري..م ي.. ف الص..حراوي والمغربر ك للش..عبي 
فالهيب..ة يجس..د الكف..اح المش..يل

ي... أن...وال فحس...ب، لك...ن أيض...ا إل النج...از الجب...ار
ي يرم...ز لي...س إل النتص...ار الرائ...ع فف الخط...ابر

ف ض...د الرجعي...ة ك...ة رم...ز الكف...اح والضامة الث...وريي  لجمهوري...ة القبائ...ل المتح...دة للري...ف، وبنير
يالية فهؤلء البطال يجسدون رمز كفاح الجماهي  الفلحية المضطهدة والمقاوم..ة. والمير

ي.. إطاراته..ا الجماعي..ة خلل الق..رون المتعاقب..ة، وك..ذا الكف..اح المعاص للجم..اهي 
والمنظم.ة فف

ف .الكادحة المضطهدة من عمال وفلحي 

ويج..ب عل المناض..ل أن ينج..ز القطيع..ة م..ع ت..أثي  س..طح الظ..واهر الجتماعي..ة  السياس..ية،
ي حياة مشاكل الجماهي  الكادحة

.للغوص فف

ف...إذا م...ا نظرن...ا مثل إل مش...اكل الش...مال الجتماعي...ة والديموغرافي...ة، نج...دها تنط...رح بش...كل
.مختلف إذا ما اكتفينا بسطح الظواهر الجتماعية  السياسية أو تفحصنا عمقها

ي..
ف.. من..اطق المحي..ط والمرك..ز فف ي.. كت..ابه أن الف..وارق م..ا بي 

ف فف هك..ذا، ف..إن أحم..د الطراش..ن ي..بي 
ة مث...ل الري...ف(المغ...رب  ف... المن...اطق الغني...ة والمن...اطق الهامش...ية الفقي ... تتقل...ص فيم...ا) اي بي 
ة" (نخب..ة القط..اع العضي" يخ..ص  جوازي..ة الك..بي  وقراطي..ة والير ، بينم..ا تتعم..ق)أي التقنوبي 

.بالنسبة للجماهي  الكادحة

ي من...اطق البلد فمنعدم...ة، م...ا ع...دا بع...ض العناص
أم...ا الهج...رة نح...و منطق...ة الش...مال م...ن ب...افل

ي من البوادي المجاورة فقط
وقراطية، والهجرة القروية نحو مدن الشمال تأبل .التقنوبي 

وإذا كانت الملحظات السابقة تعطي معطيات هام.ة ح.ول منطق..ة الش..مال، ف.إنه لب..د م.ن
المزي...د م...ن دراس...ة الوث...ائق العلمي...ة المت...وفرة والقي...ام بالتحقيق...ات الملموس...ة والح...وار م...ع

.الجماهي  الكادحة المعنية وسط النضال

وحنل يتمكن المرء من مقاربة مشاكل الخصوصيات القليمية، لبد أيضا من التخلص من
جوازي..ة ي فرض..تها الير ي ته..دف إل مح..و الخصوص..يات، ه..ذه النظ..رة ال..نل النظ..رة المركزي..ة ال..نل

.1930منذ 

ي الدار البيضاءالشكالية الثو) 3
:رية فف

10



www.30aout.info

ة: أ ي قلب إشكالية المدن المغربية الكبي 
:الدار البيضاء فف

ي.....
ي تتعل.....ق بالش.....كالية الثوري.....ة فف ي..... الص.....فحات الس.....ابقة لبع.....ض المس.....ائل ال.....نل

لق.....د تطرقن.....ا فف
ة". المن..اطق ذات الط..ابع الق..روي الغ..الب" ي.. الم..دن الك.بي 

.س.نتطرق الن لش.كالية الث.ورة فف
ف ف الش...كاليتي  ف.. ه...اتي  ورة الثوري..ة الش...املة ل يمك..ن تص..ورها الن إل كان..دماج م..ا بي  إن الس..ي 

ف .الثوريتي 

ه...ا المح...ور الساسي... لش...كالية ي... البيض...اء، لنن...ا نعتير
س...ندرس فيم...ا يلي... الش...كالية الثوري...ة فف

ة، لماذا؟ ي المدن الكبي 
الثورة فف

، فإنن...ا" المن...اطق ذات الط...ابع الق..روي الغ...الب" حينم...ا تكلمن...ا ع..ن-  ي... مث..ل الش...مال المغربر
ي... الش...كالية

ي... المق...ام الول، تن...درج فف
ه...ا الكادح...ة فف نعت...ير أن م...دن ه...ذه المن...اطق، وجماهي 

ي الثوري....ة له....ذه المن....اطق، وذل....ك، بس....بب العوام....ل الموض....وعية الجتماعي....ة والثقافي....ة ال....نل
ي تنطب..ق عل م..دن ه..ذه المن..اطق نا إليه..ا، وال..نل

ة ه..ذه. أشش.. وتؤك..د نض..الت الس..نوات الخي ..
ي.. 1973نض..الت ين..اير : العوام..ل

ي ل..م تتوق..ف فف ، وك..دا، تل..ك ال..نل ي.. بالنس..بة للش..مال المغربر
ي منذ 

فل .1981الشمال الشش

اتيجية الممكن..ة ي.. أخ..ذ الس..يل
وله..ذا الس..بب، ينض..اف س..بب آخ..ر ل يق..ل أهمي..ة، ويتمث..ل فف

ي تتداخل فيها الم.دن والب.وادي اتيجية النل
ف العتبار، هذه السيل بالنسبة لهذه المناطق بعي 

،. بجباله.ا وس.هولها ي
فل بالنس.بة لبع.ض المن..اطق ذال الط..ابع الق.روي الغ..الب، كالش.مال الشش.

، مثل ي........ لب........د م........ن الت........دقيق أن ه........ذه. وتادل........ة، وجب........ال الطل........س الص........غي  والك........بي  الغربر
ف... العتب...ار ي... ه...ذه المن...اطق، ويج...ب أن نأخ...ذ بعي 

اتيجية تدم...ج الس...هول المس...قية فف الس...يل
ي.. الكب..ار

ف.. الجم..اهي  الفلحي..ة وملكي.. الراضف لك..ن خلف..ا للتص..ور. التناقض..ات الح..ادة م..ا بي 
ي للس...بعينات ح..ول من...اطق الص...دام، ل نع...زل ه..ذه الس..هول ع..ن ه..ذه المنطق..ة اتيخر الس...يل
ي يكون..ون ج..زءا منه..ا، ول نعت..ير مس..بقا أن ه..ذه الس..هول س..تكون نقط..ة انطلق الوس..ع ال..نل
ز ذل..ك م..ن دروس ه..ذه النض..الت، وك..ذا دروس ي.. ه..ذه المن..اطق، كم..ا ي..ير

الكف..اح المس..لح فف
ي نيكاراغوا والسالفادور

.ثوربل
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ي.. ه..ذه المن..اطق 
اتيجية بفض..ل وج..ود أنوي..ة بروليتاري..ة فف مثل المعام..ل(وتتع..زز ه..ذه الس..يل

ي.. الناض..ور بالنس..بة للش..مال،
ي.. الحس..يمة، وعم..ال الحدي..د فف

ي.. تط..وان، الص..يادون فف
ى فف الك..ير

ي
فل ي للكهرباء بالنسبة للشمال الشش ).وعمال جرادة ومراكز السكك والمكتب الوطنف

اتيجية ثوري...ة بالنس...بة وهك...ذا، يظه...ر جلي...ا أن ح...رب التحري....ر الش...عبية ال...ذي طرحن....ا كاس....يل
ي لتطوي...ق الم...دن م...ن" المن...اطق ذات الط...ابع الق...روي الغ...الب"له...ذه  لي...س المفه...وم الص...ينف

طرف البوادي، بل هو التداخل الدينامي لمختلف أشكال الكفاح المسلح والنض..ال الث..وري
ي هذه المناطق

ي لجماهي  المدن والبوادي فف .الجماهي 

ف الجماهي  الكادح.ة م.ن جه.ة، والطبق.ات-  ي مجتمعنا مابي 
ف نحدد التناقض الساسي فف حي 

ي.. الكب..ار م.ن جه.ة أخ..رى، وإذا ك.ان التن.اقض ل يقصي..
ادور وملك الراضف السائدة م.ن كوم..ير

ي يمكن أن يندمج ي مرحلتها العليا الجزء من الطبقات المتوسطة النل
ورة الثورية فف من السي 

ي... المرحل...ة
فيه...ا، ول ي...دفع ب...الجزء ال...ذي يمك...ن تحيي...ده إل معس...كر الع...داء، ف...إنه لب...د، فف

ي ة أو أجزائه....ا ال...نل الحالي...ة الولي...ة للث...ورة المغربي....ة أن نمح...ور مجهوداتن....ا عل الم...دن الك...بي 
ف فيها هذا التناقض الساسي بحدة أكير .يتمي 

ة الراهن..ة، المح.ور الرئيسي..-  ي.. الف.يل
ة المغربي..ة فف ي إط..ار إش.كالية الم.دن الك.بي 

ما هو إذن، وفف
الممكن لمثل هذه المجهودات؟

وليتاري....ة :م....ن الب....ديهي أن الم....ر يتعل....ق أول وأساس....ا بال....دار البيض....اء، بم....ا فيه....ا المدين....ة الير
ن والص..ناعات المحمدي..ة، وذل..ك، دون فص..لها ع..ن المراك..ز المنجمي..ة الفوس..فاطية والم..وابف
وليتاري....ة المتواج....دة فيه....ا وبس....بب قرب..ه....ا م....ن ال....دار المرتبط....ة به....ا بس....بب أهمي....ة الن....واة الير

.البيضاء

ي.. ال..دار البيض..اء كعاص..مة للرأس..مالية
س..م الخط..وط العريض..ة للش..كالية الثوري..ة فف إذن، سيف

ي المغ..رب، لكن.ه نش.ي  أن.ه يج..ب تعمي..ق ه.ذه الش..كالية، خاص.ة م.ن ط..رف الرف.اق
التبعية فف
ف... ي... ال...دار البيض...اء، ل يج...ب أن ننس أن. المعنيي 

ف... نس...طر هن...ا آف...اق العم...ل الث...وري فف وحي 
ي هذه المدينة

.المر يتعلق بعمل يومي صبور وسط الجماهي  الكادحة فف

ي الدار البيضاء-ب
الخطوط العريضة للشكالية الثورية فف
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ي.. البيض..اء تتجس..د عل الرض وتتخ..ذ ش..كل ح..ادا
ل..ذلك يمك..ن. إن الفروق..ات الجتماعي..ة فف

.الكلم عن تراتبية اجتماعية مكانية

ائح الجتماعية المعنية اتبية لبد من تحديد الشش .لتحديد هذه اليل

ي ترتك...ز) 87أكت...وبر  76و75ع...ددي " المس...ار("س...ننطلق م..ن دراس...ة أحم...د المب...ارك  وال...نل
ي.. علق..ات النت..اج

وه..ذه. عل المقاربة الماركسية الكلس..يكية لتحدي..د الطبق..ات بموقعه..ا فف
ف.. العتب..ار ي تأخ..ذ بعي  ي.. الش..كالية، وتدم..ج به..ا المقارب..ة المكمل..ة ال..نل

المقارب..ة تظ..ل مركزي..ة فف
ائح ف...... بالحي.......اة اليومي......ة له......ذه الشش...... الثقاف......ة ونم......ط الحي......اة والوس......ط الجتم......اعي المرتبطي 
ف..... البني.....ة ي..... أحيائه.....ا الخاص.....ة به.....ا، مم.....ا يجعلن.....ا نخل.....ص إل ثلث.....ة أقط.....اب تمي 

الجتماعي.....ة فف
ي البيضاء

.الجتماعية المكانية فف

)أو القطب السائد(برجوازية البيضاء : القطب الجتماعي الول

:إن هذا القطب يتكون أساسا من الفئات الجتماعية الثلثة التالية

ي تك...ون الن...واة المهيمن...ة داخ...ل الطبق...ات-  ف ال...نل ف الحتك...اريي  ادوريي  ف الكم...ير ن...واة الرأس...ماليي 
.السائدة

ف-  اد والتص.......دير وكب.......ار المق.......اولي  ، كب.......ار تج.......ار الس.......تي  ف ف الص.......ناعيي  مجم.......وع الرأس.......ماليي 

ي..
جوازي..ة الوطني..ة، وال..ذين ان..دمجوا فف ، بم..ا فيه..م م..ن ك..انوا ينتم..ون م..ن قب..ل للير ف والمض..اربي 
ي البلد، رغ.....م ان ذل.....ك

ي..... ال......دار البيض.....اء أك.....ي  م.....ن ب.....افل
نظ.....ام الرأس......مالية التبعي......ة، وذل.....ك فف

.الندماج يتم من مواقع أضعف، مما يحمل تناقضات ثانوية وسط برجوازية البيضاء

ائح-  جوازي...........ة التقنوبروقراطي...........ة المش...........كلة أساس...........ا م...........ن الفئ...........ات العلي...........ا م...........ن الشش........... الير
ي حللها أحمد مبارك .التقنوبروقراطية النل

ي.. الحي..اء
جوازي..ة فف ي.. غ..رب المدين..ة، ومرك..ز العم..ال واض..ح،" الراقي..ة" إن تواج..د ه..ذه الير

فف
ي.. 
، وكم..ا ك..انت1981يوني..و  20كما كان واضحا كل الوض.وح بالنس.بة للجم..اهي  المنتفض.ة فف

ي تم...زج جوازي...ة اللوطني...ة والمتغرب...ة ال...نل واض...حة بالنس...بة له...ذه الجم...اهي  طبيع...ة ه...ذه الير
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ف...... الممارس......ات القطاعي......ة القروس......طية والس......لوكات الك......ي  تفس......خا بعجرف......ة وقح......ة م......ا بي 
يالية الغربية ة المير جوازية الكبي  .وانحطاطا للير

، ف ي....... المغ.......رب ل يمك.......ن أن تك.......ون إل رأس.......مالية مصاضي....... دم.......اء الك.......ادحي 
إن الرأس.......مالية فف

ي من...اطق البلد. رأس...مالية متوحش...ة
ي... البيض...اء م..ن ب...افل

ل...ذلك،. وه...ذه الحقيق...ة أك...ي  ب...روزا فف
ي... م...دن" برجوازي...ة ال...دار البيض...اء " نتكل...م ع...ن

لن الرأس...مالية المتوس...طة يمك...ن أن تت...وفر فف
ات  ف....... ة الخ.......رى، عل ممي  جوازي.......ة"برجوازي......ة وطني.......ة" المغ.......رب الك......بي  ، رغ......م أن ه.......ذه الير

ايد ف ي تراجع ميل
.الوطنية فف

، ي طبعا، لكن الفعلي.. وليتارية بنفس المستوى من التماسك، النسنر ول تتمتع الجماهي  الير

ي
ة فف ي الدار البيضاء، ما عدا المراكز المنجمية الكبي 

ي أي منطقة أخرى من البلد كما هو فف
فف

.خريبكة واليوسفية وجرادة

ي..
وليتاري..ة إل تأكي..د هويته..ا الطبقي..ة وكرامته..ا فف والحقيق..ة، أن..ه بق..در م..ا تنح..و الجم..اهي  الير
جوازي.....ة ي..... كحل.....زون دي......الكتيكي متص.....اعد يبل......ور الير

الكف.....اح، بق......در م.....ا ينم......و التن......احر الطبفل
جوازية متوحشة وفاشستية .كير

ي
جوازية الصغرى العضية : القطب الجتماعي الثابف )أي القطب الوسيط(الير

ي.... الث....انوي، والط....ر التقني....ة والداري....ة
يتش....كل بش....كل رئيسي.... م....ن رج....ال التعلي....م، وخاص....ة فف

ائح الجتماعي....ة الخ....رى المش....ابهة كات والشش.... ويلتح....ق بنف....س. المتوس....طة للدارات والشش....
ي..... أحي.....اء الس.....كن، وبالنس.....بة لنم.....ط الحي.....اة والمس.....توى

القط.....ب الجتم.....اعي أيض.....ا، وح.....نل فف
ة، وبشكل عام م..ا يمث..ل ، الملكون والتجار المتوسطون وأرباب الوراش الصغي  الجتماعي

جوازية المتوسطة .الفئة الدنيا من الير

ي.. أحي.اء مث..ل المع..اريف والعم..ارات القديم.ة
جوازية الص.غرى والمتوس.طة فف وتقطن هذه الير

ي عمارات جنوب المدينة
...وسط المدينة وفف

) القطب الحاسم(الجماهي  الكادحة : القطب الجتماعي الثالث
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ف  ي القطاعي 
ف فف ف.."و" العضي" تتكون الجماهي  الكادحة من مجموع العاملي  ي.." الغي  مقيف

فف
ف.. والتج..ار الص..غار وك.ل ال.ذين يح..اولون ف الصغار والحرفيي  الصناعة والتجارة ومن الموظفي 

.العيش بأي عمل كان

ة وتمثل ه.ذه الجم.اهي  الكادح.ة الغلبي..ة الس.احقة م.ن الناحي..ة الكمي.ة م.ن الجم..اهي  الغفي .
ق والش.....مال ي تتواج.....د بش.....كل رئيسي..... بالشش..... ى، وال.....نل ي..... ال.....دار البيض.....اء الك.....ير

-المض.....طهدة فف
ي لهذه المدينة

فل .الشش

ي.... تحدي....د الرض....ية السياس....ية والجتماعي....ة والبني....ات
إن الش....كالية الثوري....ة، تتمث....ل هن....ا، فف

ي... التج...اه
ي... م...ن التط...ور فف ي... المجتم...ع المغربر

ي س...تمكن التن...اقض السياسي... فف التنظيمي...ة ال...نل
ي هذه المدينة

ي. الثوري فف ي أو ارض..ية للنض..ال ال..وطنف
هل يتعلق المر بأرضية للضاع الطبفل

جوازية الصغرى، كما فشنا أعله؟ جوازية أو الير ذات الطبيعة الير

ي.. ال..دار البيض..اء يجي..ب ب..دون التب..اس عل ه..ذا
إن الواق..ع الملم..وس للتناقض..ات الطبقي..ة فف

ي. 
ابها وانتفاض..تها فف ت الجم..اهي  الكادح.ة ع.ير إصف.. 1981يوني..و  20و 18السؤال، وقد ع.ير

.عن جوابها الحسي عليه

لكن لماذا وكيف تنطرح بالنسبة لهذه الجماهي  إشكالية الهوية؟

ي.....
ية م.....ن الض.....طهاد ال.....ذي ينفف إن ه.....ذه الش.....كالية تنبث.....ق بالنس.....بة له.....ذه الجم.....اهي  الحضف.....

ي..... ذل.....ك بالنس.....بة للطبق.....ة العامل.....ة 
، بم.....ا فف ي

المس......تغلة بش.....كل" العضية"جوهره......ا النس......ابف
مكث...ف، والمحروم...ة م...ن حقوقه...ا البس...يطة وكرامته...ا، وينطب...ق ذل...ك عل الجمه...ور الغفي ...

ي الحياء الشعبية
ف والشباب العاطل فف ي القطاع الغي  مقيف

ف فف .للمضطهدين العاملي 

ة م..ن ي.. العواص..م الك..بي 
والحقيق..ة، أن ه..ذه الش..كالية ل تأخ..ذ طابع..ا ح..ادا، بش..كل خ..اص فف

ي.. المثالي..ة الديني..ة
الع..الم الث..الث، ول تعطي.. النطب..اع بتج..اوز الش..كالية الطبقي..ة للس..قوط فف

ف..... ل تتمك.....ن الوح.....دة الثوري.....ة لمجم.....وع الجم.....اهي  الكادح.....ة المديني.....ة م.....ن أو الثني.....ة، إل حي 
ف.. عل الماركس..ية الحي..ة التبل..ور كق..وة ثوري..ة بروليتاري..ة كافي..ة، وإيديولوجي..ة ثوري..ة، مرتكزتي 

.والمبدعة والمتجذرين وسط هذه الجماهي  الكادحة
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وليتاري..ا بش..كل نق..دي بالنس..بة للدغمائي..ة الس..ائدة راهن..ا، ولب..د هن..ا، م..ن تحلي..ل مفه..وم الير
.وبشكل خلق بالنسبة للواقع الملموس للبيضاء، وتمشيا مع الروح الماركسية الحية

ي.. 50من..ذ م..ا يق..رب م..ن 
وليتاري..ا فف س..نة، والحرك..ة الش..يوعية العالمي..ة تمي..ل إل اختص..ار الير

ي"الطبق..ة العامل..ة العضية" ع..ة القتص..ادية ال..نل
ف ، وذل..ك تح..ت ت..أثي  الفلس..فة الوض..عية واليف

ي التحرر من سيطرتها منذ وقت قصي 
.بدأت هذه الحركة فف

وليتاري.....ا الرث.....ة  ف..... الير "وق.....د نت.....ج ع.....ن ذل.....ك، ان الفك.....ر الماركسي..... المعاص ق.....د ط.....ابق م.....ا بي 
Lumpen-prolétariat " ....ي

ف.... أغلبي....ة الجم....اهي  الكادح....ة غي .... المندمج....ة فف الطبق....ة" وبي 
ف.." العاملة العضية ي.. الع..الم الث..الث، وه..ذا م..ا دف.ع بأح..د أحس.ن المحللي 

ة فف ي الم.دن الك..بي 
فف

ف للمجتمع..ات المغاربي..ة، القري..ب م..ن الماركس..ية، إل الوص..ول إل أن خصوص..ية الفرنس..يي 
ي قد تجووز 

!).كدا(الطبقة العاملة قد انمحت، وأن الضاع الطبفل

وليت....اري ه....و الجي .... ال....ذي ينت....ج الرأس....مال(وإذا م....ا رجعن....ا إل م....اركس، ف....إنه يكت....ب  إن الير
").الرأسمال" الكتاب الول من ) (ويستثمره

والجي .... ه....و الش....خص ال....ذي لي....س ل....ه م....ا ي....بيع ليبفل.... عل قي....د الحي....اة س....وى ق....وة عمل....ه،
ي... أحس...ن الح...وال

، عل دخ...ل يس...اوي فف ويحص...ل، كثم...ن ل...بيع ق...وة عمل...ه ه...اته للرأس...مالي
وه...ذا ال...دخل ه...و الج...ر، ويمكن...ه أن يك...ون أج...را حس...ب م...دة العم...ل، أو. قيم...ة ق...وة عمل...ه
).العطاشة(حسب النتاج 

هذا الشكل الخي  من الج..ر، يمك.ن الرأس..مالية م.ن تك..ثيف الس..تغلل ومراقب.ة العم..ل أك.ي 
ل ف ي الميف

ف يتم القيام به فف .حنل حي 

ف.. الض..خم، يش..كل ج..زءا م..ن الس..تغلل الرأس..مالي ونظ..ام الج..ارة،
إذن، فالقط..اع غي .. المقيف

ي بلدنا منذ 
ي العالم الثالث، وفف

.سنة 15هذ القطاع الذي شهد انتفاخا صاروخيا فف

وليتاري....ا ل يمك....ن فهم....ه بإرج....اعه إل أساس....ه القتص....ادي فق....ط، وأن....ه حق....ا، إن مفه....وم الير
، ويص..يغة أع.م يتضمن معنف يرتبط بقدرة العمال عل المقاومة ض..د الس..تغلل الرأس..مالي

ي........ ض.......د ض.......غط البورجوازي.......ة
ف....... م.......اركس" اليديولوجي.......ة اللماني.......ة" فف ف....... يمي  وانجل.......ز م.......ا بي 

ي س..مياها  وليتاري..ا الرث..ة ال..نل ف.. الير وليتاري...ا وبي  هي.. فئ..ة" ب..وبريزم "إن  .»paupérisme«الير
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وليتاري...ا المفلس...ة، وليت...اري، الير ل إليه...ا الير ف... ي ييف ع...اجزا ع...ن مقاوم...ة وهي... الدرج...ة ال...دنيا ال...نل
وليت....اري ل يص....بح  ب....وبي  جوازي....ة، والير ل عن....دما يفق....د ك....ل طاق....ة) pauper(-ض....غط الير

ف... ال...ذين). بمعنف... طاق...ة للعي...ش الكري...م( ي... القط...اع غي ... المقيف
لك...ن ه...ذا الك...ادح أو الكادح...ة فف

ف..... تف.....رض عليه.....م يناض.....لون يومي.....ا م.....ن أج.....ل الحي.....اة والكرام.....ة له.....م ولع.....ائلتهم، وح.....نل حي 
جوازي..ة" الرأسمالية أجورا بخسة، هل أصبحوا ب..ذلك  -؟ "ع..اجزين ع.ن مقاوم..ة ض..غط الير

هل فقدوا كل طاقة؟ 

ي.. مواجه.ة ش.ظف العي.ش، ف..إنهم ق..دموا. ل: إن الجواب هو
فإضافة إل صمودهم اليومي فف
هان عل مقاومتهم بدمائهم خلل انتفاضات  .1981يونيو  20الير

وليت...اري ي... لتحدي...د الير
ل...ذلك، ك...ان م...اركس يرتك...ز عل المعطي...ات الملموس...ة للضاع الطبفل

ي.... خلل حي....اة. الملم....وس
لق....د ك....انت كومون....ة ب....اريس التع....بي  الك....ي  وزن....ا ع....ن الضاع الطبفل

وقد حياها ماركس وانجلز والممية الول كأول تجربة تاريخية لدكتاتوري..ة. ماركس وانجلز
وليتاريا فما هي يا ترى طبيعة بروليتاريا كومونة باريس؟. الير

رب معم..ل، وعل العك..س م..ن ذل..ك، 40000عام..ل يش..تغلون آن..ذاك عن..د  500000ك..ان 
ي.. من..ازلهم

ة للص..ناعة والبن..اء وعم..ال يعمل..ون فف ل..م. ك..ان هن...اك العدي..د م..ن الوراش الص..غي 
وليتاري..ة، ول م.اركس، ول انجل..ز، ل.م يفك..را بتات..ا ي.. الممي..ة الير

يفكر المناضلون الباريسيون فف
ى وليتاري......ة إل بروليتاري......ا بالنس......بة لعم......ال المعام......ل الك......ير ي...... تقس......يم ه......ذه الجم......اهي  الير

فف
.أو بروليتاريا رثة بالنسبة للخرين" سوبروليتاريا " وبروليتاريا دنيا 

ف إل مجل......س كومون......ة ون المنتخ......بي  وم......ن اله......ام، الملحظ......ة أن العم......ال الخمس......ة والعشش......
ف عضوا، أن هؤلء العمال كانوا  ي. معام.ل" باريس، المكون من تسعي 

ف أو عمال فف إما حرفيي 
ة ".متوسطة وصغي 

ي كومونة باريس المجيدة
وليتاري الملموس، هو الذي كان العامل الحاسم فف .هذا الير

م...ا ه...و إذن الي...وم، وعل ض...وء م...ا س...بق، بروليت...اري ال...دار البيض...اء؟ وإذا رجعن...ا إل توص...ية
ي الدار البيضاء؟

ف الساسية، ما هو التحليل الملموس للجماهي  الكادحة فف ليني 
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ي.... ال....دار البيض....اء، يوج....د نص....ف 
مش....تت عل ع....دد ك....بي  م....ن"الطبق....ة العامل....ة العضية" فف

ة ف..... عم.....ال ه.....ذه المعام.....ل. العم.....ال والوراش الص.....غي  ف..... م.....ا بي  ء يمك.....ن أن يمي  ي.....
ب.....ل إن لسش

ي.. المن..ازل
ي.. ذل..ك العم..ل ال..ذي ينج..ز فف

، بم..ا فف ف.. ة وك..ادحي القط..اع غي .. المقيف والوراش الص..غي 
، الذين يوفرون المواد الولي..ة وحاجي.ات النت..اج ف ف. لفائدة الرأسماليي  إن ك.ل ه.ؤلء الع.املي 

وليتاري..ة لل..دار البيض.اء ة. يش.كلون الجم..اهي  الير هن..اك أيض..ا ع.دد مح..دد م.ن المعام.ل الك..بي 
ي..... ك....ثي  م....ن الحي.....ان، تاري....خ طوي....ل م....ن النض.....ال

والمتوس.....طة، وأه.....م ه.....ذه المعام....ل له.....ا، فف
وليتاري...ة ال...ذي يرج...ع إل مرحل...ة الحماي...ة  ة(والتقالي...د الير معام...ل التع...دين والكيمي...اء الك...بي 

ة، المرك.......ز الح.......راري للكهرب.......اء، الوراش ومعام.......ل الس.......منت والص.......ناعات الغذائي.......ة الك.......بي 
ي ح...ددناها م..ن قب...ل،). المركزي...ة للس..كك الحديدي...ة مثل وليتاري...ة ال...نل بالنس...بة للجم...اهي  الير

ة موض..وعيا م..ا يمك..ن تس..ميته ب  وليتاري..ة" يش..كل عم..ال ه..ذه المعام..ل الك..بي  "النوي..ة الير
وليتارية .،بينما تمثل هذه المعامل القلعات الير

ي..... ه.....ذه
ي.... تحدي.....د الولوي....ات التكتيكي.....ة للعم....ل فف

ويج.....ب هن.....ا، القي.....ام بت.....دقيق ل....ه أهمي.....ة فف
وليتاري.......ة  ف....... تك.......ون إمكاني.......ة الختي.......ار طبع.......ا(القلع.......ات الير إن المكتس.......بات والتقالي.......د). حي 

وهك..ذا هن..اك اختلف ك..بي . النض..الية تختل..ف حس..ب المعام..ل لس..باب تاريخي..ة ملموس..ة
ي للكهرب..اء حي..ث ه..ذه ف.. المكت...ب ال..وطنف ف الس..كك الحديدي..ة وبي  ي.. التقالي..د النض..الية م..ابي 

فف
وقراطي..ة النقابي..ة ل..ذلك، ف..إن بع..ض النوي..ة. التقالي..د مح..دودة وخاض..عة أك..ي  لس..يطرة البي 

وليتارية، أنوية كامنة، بينما هناك أنوية فعلية منذ الن ، أن النوي..ة الثاني..ة. الير ومن البديهي
ي يج..ب أن يتمث..ل. يج..ب أن تحت..ل الولوي..ة م..ن الناحي..ة التكتيكي..ة اتيخر لك..ن اله..دف الس..يل

وليتارية ي تنظيم مجموع النوية الير
.فف

ي. وح.دتهم الدينامي..ة بروليتاري..ا
وليتارية للدار البيضاء يشكلون فف نعتير أن مجموع النوية الير

.الدار البيضاء

ي...... ب......الفن
ي...... ال......ذي يق......ارن الضاع الطبفل

وه......ذا، إذا م......ا اس.......تعملنا الص......ور المجازي......ة لغرامسش
ي... ح...رب مواق...ع، ب...ل يج...ب الوص...ول إل ح...رب متحرك...ة،

العس...كري، ل يج...ب أن ننحب...س فف

ي...
ي.... بلدن....ا والمتمثل....ة فف

ي أك....دها واق...ع النض....الت الجتماعي....ة فف الص....حيحة والساس....ية، وال....نل
وليتاري..ة، والقي..ام بمجه.ود خ..اص، حيثم..ا أمك.ن ذل..ك، لنج..از ورة غزو هذه القلع.ات الير صف
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وليتاري..ة بال..دار البيض..اء. ه..ذا اله..دف .لك..ن يج..ب أيض..ا، وبم..وازاة ذل..ك، غ..زو الجم..اهي  الير
ي... الحي...اء الش...عبية ووس...ط نض...التها

ف فف .وذل...ك لي...س ممكن...ا، إل م...ن خلل عم...ل المناض...لي 
وليتاري...ا ال...دار البيض...اء، ال...ذي اتيجية للنض...ال والعم...ل لير م...اهي إذن الرض...ية الثوري...ة الس...يل

وليتاري......ة؟ م......ا هي...... وليتاري......ة والجم......اهي  الير ح......ددناه ك......المجموع ال......دينامي له......ذه النوي......ة الير
ن مجموع الجماهي  الكادحة بهذه المدينة؟ ي يمكن أن تعنر الرضية النل

عل أس....اس التحلي....ل الملم....وس للطبق....ات ال....ذي رس....منا خطط....ه العريض....ة هن....ا، ف....إن ه....ذه
:الرضية واضحة وهي أرضية كومونة باريس

جوازية بواس.طة العن.ف الث.وري للجم..اهي  الكادح.ة المنتفض.ة، تحطي.م الطاحة بسلطة الير
وليتاريا .جهاز دولتها، وإقامة سلطة المجالس الشعبية تحت قيادة الير

ي البلد وس..حقها،
ي. عزلته.ا ع.ن ب..افل

ي.. الم.أزق المأس..اوي لكومون.ة ب.اريس المتمث..ل فف
لكن لتلفف

وع الث.وري الش..امل للث.ورة ي.. المشش.
، يج..ب أن ين..دمجا فف ف وع والكف..اح الث..وريي  ف..إن ه..ذا المشش.

ي ستش....مل،. الوطني....ة الديموقراطي....ة الش....عبية ورة الش....املة ال....نل ي.... الس....ي 
يج....ب أن ين....دمجا فف

ي..... أه....م
المن.....اطق ذات" بم....وازاة تط....ور ه.....ذا الكف.....اح، عل تط.....ور ح....رب التحري.....ر الش.....عبية فف

ة الخ...رى"الط....ابع الق...روي الغ...الب وليت....اري إل الم...دن الك...بي  ، وامت....داد الكف...اح الث...وري الير
ورة لرب..ح. وأه..م المراك..ز المنجمي..ة إن تط..ور مجم..ل ه..ذه الكفاح..ات سيش..كل آن..ذاك الس..ي 

وليتاري..ة، وأن ي.. نف.س ال.وقت، أن نغ..زو القلع..ات الير
الح.رب الثوري..ة، وبالت..الي يج..ب علين..ا، فف

وليتاري....ة ي ه....و الوص....ول إل بني....ة دينامي....ة للضاع. ننظ....م الجم....اهي  الير اتيخر واله....دف الس....يل

وليتاري.....ا ال.....دار البيض.....اء، بني.....ة س.....يلعب فيه.....ا عم.....ال ه.....ذه القلع.....ات ال.....دور الخي..... ي..... لير
الطبفل

ي حركة
.النشيط والمحرك كأنوية بروليتارية دينامية وسط جماهي  بروليتارية هي نفسها فف

ف... أنوي...ة برولتاري....ة منظم...ة وجم....اهي  يج...ب الض...افة، أن مث...ل ه....ذا الت...داخل ال....دينامي م...ا بي 
ي... حرك...ة 

ي... وس...طها هي... نفس...ها أنوي...ة بروليتاري...ة منظم...ة(بروليتاري...ة فف
ي) فف سيش...كل البني...ة ال...نل

ي.. ظ..ل
س..تنجز بفض..لها القي..ادة الثوري..ة لمجم..وع الجم..اهي  الكادح..ة للبيض..اء، وذل..ك دائم..ا فف

ي ي... تنس..يق وثي..ق م..ع قي..ادة الكف..اح الث..وري عل الص..عيد ال..وطنف
وه..ذه النض..الت يمكنه...ا فف

.مرحلتها العليا أن تجر إليها جزءا من الطبقات المتوسطة

19



www.30aout.info

وليتاري....ة والمعام....ل المتوس....طة، وبع....د ذل....ك، وانطلق....ا ه....ل يج....ب أول، غ....زو القلع....ات الير
وليتارية؟ ي الجماهي  الير

منها، العمل فف

ي... 
ي... الت...وجيه المرس...وم فف

، لك...ن النض...الت1979لق...د ك...انت ه...ذه الفك...رة موج...ودة ض...منيا فف
ي.... 
فرض.....ت علين....ا ع....دم البق....اء حبيسي.... ه....ذه الفك....رة، لك....ن دون 84و1981الجتماعي....ة فف

ي..
ادوري فف ي س..تؤدي إل تحطي..م جه..از الدول..ة الكم..ير التخلي.. ع..ن الفك..رة الثوري..ة الش..املة ال..نل
ي المقام الول الجيش والبوليس، ولقامة سلطة المجالس الشعبية

.مجموع البلد، وفف

، نظ....را لكونهم....ا يجيب....ان عل متطلب....ات الث....ورة ف ورة الث....وريي  وع، وه....ذه الس....ي  إن ه....ذا المشش....
جوازي....ة الص....غرى العضية والفئ....ة الوطني....ة الش....عبية وين....دمجان فيه....ا، س....يجران إليهم....ا الير
جوازي........ة كم........ا ح........ددناها أعله، جوازي........ة المتوس........طة، وب........ذلك س........يعزلن الير ال........دنيا م........ن الير
ة المؤدي....ة إل النتص....ار الث...وري، وذل....ك به...دف ي.... المرحل...ة الخي ...

ويتمكن....ان م...ن تقس....يمها فف
ادوري بك......ل مؤسس.......اته السياس.......ية: تحطي......م نواته.......ا المركزي.......ة الرأس.......مال الحتك......اري الكم.......ير
.والقتصادية والقمعية

ج.....ع الن إل مش.....كلتنا الول ح.....ول إش.....كالية هوي.....ة الجم.....اهي  الكادح.....ة بال.....دار البيض.....اء، ليف
ة الخ..رى ب..المغرب ي.. الم..دن الك..بي 

ه..ذه الش..كالية تط..رح بالنس..بة لغلبي..ة. وكامت..داد ل..ذلك فف
ف. ي. القط.اع العضي، والمهملي 

السكان، الشباب بالخصوص، الذين ل يستطيعون العم.ل فف
م..ن ط..رف النقاب..ات العمالي..ة والح..زاب الص..لحية والمؤسس..ات الجتماعي..ة، والمف..روض
، وح.نل بالنس.بة لبعض.هم ف. ي القط.اع غي . المقيف

عليهم العيش بواسطة الشغال غي  القارة فف
...الذين يتعاطون العهارة أو تجار المخدرات

وليتاري...ة ، ج...زء م...ن الجم...اهي  الير ف... ي... القط...اع غي ... المقيف
لق...د بين...ا أن الش...باب ال...ذي يعم...ل فف

ي..... إط.....ار النض.....ال
، أن يؤك.....دوا ه.....ويتهم كبشش..... وكرامته.....م فف لل.....دار البيض.....اء، ويمكنه.....م بالت.....الي

وليتاريا الدار البيضاء .الثوري لير
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