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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ي
بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة الول

:توضيح أولي

ي������������� نون�������������بر
، أي تس�������������عة أش�������������هر بع�������������د انطلق2011 تم�������������ت ص�������������ياغة ه�������������ذا الن�������������ص فف

ي�� النق��اش ال��ذي ي��دور ح��ول 20 حرك��ة
ي�� أن��ه ك��ان منخرط��ا فف

ي�� المغ��رب، بم��ا يعنف
اير فف ف��بر

اير، و لن���ه ل���م يك���ن مع���دا للنشر��� فق���د ت���م 20 الوض���ع الع���ام ب���البلد و طبيع���ة حرك���ة ف���بر
تع������ديله و تص������ويبه م������ن الناحي������ة اللغوي������ة، و م������ن حي������ث الس������لوب، و ك������ذلك ت������دقيق
المف���اهيم علم���ا أن بع���ض القض���ايا ل���م يتط���رق له���ا الن���ص، م���ن قبي���ل المس���ألة الثقافي���ة
عموما، و المسألة المازيغية عل وجه الخصوص، نظرا لما يتطلبه ذلك م��ن دراس��ات
معمق��ة تحي��ط ب��الجوانب التاريخي��ة و اليديولوجي��ة و السياس��ية و الطبقي��ة، و ه��و أم��ر

.مرغوب فيه، و ينتظر ساعة تحقيقه

ة زمنية محددة تمت��د لقد أخذت الدراسة عل عاتقها تناول موضوع عنوانها ضمن فبر
ه دون2012 إل 1998 م���ن ، وبع���د ق���راءة الن���ص م���ن جدي���د ظه���رت أهمي���ة إع���ادة نشر���

:، وذلك للعتبارات التالية2019 إضافة تكميلية تمتد به إل سنة
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ي -
ي رص�����دها، والمتعلق�����ة بالوض�����ع ال�����دولي عموم�����ا وال�����وطنف

ك�����ون الخط�����وط العام�����ة ال�����نر
ي��� تطوره���ا، م���ع اتس���اع

ف العام���ة المتحكم���ة فف خصوص���ا، تظ���ل قائم���ة م���ن حي���ث الق���وانين
ي الفق من قبيل

ات جديدة بدأت تلوح فف :دائرة تطورها نحو فبر

يالي������ة م������ن جه������ة، والتناقض������ات الساس������ية للنظ������ام * تعم������ق التناقض������ات البيني������ة للمبر
ي����� ق�����ارات الع�����الم أجم�����ع م�����ن جه�����ة

الرأس�����مالي الع�����المي أم�����ام تط�����ور مقاوم�����ة الش�����عوب فف
يالي�����ة وتزاي����د الصاع عل من����اطق النف�����وذ .ثاني����ة لق����د ترك�����زت التعددي�����ة القطبي�����ة للمبر

.بشكل غبن مسبوق، يأخذ طابعا اقتصاديا تارة، وطابعا عسكريا وسياسيا تارة أخرى

، وال�����ذي يق�����ف عل ف����� ئ للرأس�����مالية ال�����ذي اكتش�����فه لينين إن ق�����انون التط�����ور غبن����� المتك�����افف
ي اكتش��فها م��اركس، يثب��ت م��رة أخ��رى نج��اعته

ف العلمي��ة للرأس��مالية، ال��نر أرض��ية الق��وانين

ي��الي الع��المي ي�� تحلي��ل النظ��ام المبر
ي تظه��ر عل مشح .فف

و م��ن المعلوم��ات المرئي��ة، ال��نر

ن��ح تح��ت ت��أثبن ي تبر
يالي��ة المريكي��ة، ال��نر اطوري��ة المبر ف أن المبر الحداث العالمي��ة، يت��بين

تناقض����اتها الداخلي����ة و الخارجي����ة، تخ����وض الن معرك����ة خلفي����ة للحف����اظ عل مواقعه����ا
اتيجية الس����ابقة، لك����ن دون ج����دوى، فق����د ب����دأ الع����د القتص����ادية و العس����كرية و الس����بر
يالي���ة المريكي���ة م���ن خلل تراجعه���ا و تقهقره���ا القتص���ادي و العس���كري العكسي��� للمبر
عت منه���ا ف قية أساس���ا، ان���بر يالي���ات جدي���دة شر��� عل الم���دى الطوي���ل، و ذل���ك لص���الح إمبر

ي ف( التفوق القتصادي و التكنولوجر ، و ل��ذلك)روس��يا( و التكنولوجيا العس��كرية )الصين
كه م��ن ت��أثبن عل ي هذه الجوانب، و ما تبر

نتائج يدركها كل متتبع للتطورات الحاصلة فف

ي الصاع عل( مستوى الق��ارات و من��اطق النف��وذ القتص��ادي و العس��كري و التكنول��وجر
ق الوس���ط و ش���مال إفريقي���ا، و ي��� إفريقي���ا و آس���يا و الشر���

الس���واق و الم���وارد الطبيعي���ة فف
يالي����ة ي تعرض����ت له����ا المبر

المنافس����ة عل أس����واق الس����لح العالمي����ة نتيج����ة الهزيم����ة ال����نر

ي أظهرت تفوق السلح الروسي
ي سوريا، النر

).المريكية فف

يالي���������ة ي��������� تعمقه���������ا لص���������الح مجموع���������ات امبر
ي���������الي فف ورة التق���������اطب المبر وتس���������تمر س���������بن

يكس( جدي��دة ي�� تراجعه��ا، نتيج��ة احت��داد)دول ال��بر
يالي��ة الوربي��ة فف ، بينم��ا تس��تمر المبر
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ي����ة، انس����حاب( تناقض����اتها الداخلي�����ة و الخارجي����ة اتس����اع دائ����رة الحتجاج�����ات الجماهبن

ي�� ي��الي يتح��ول نح��و...) بريطاني��ا م��ن التح��اد الوروبر ، و هك��ذا، ب��دأ قط��ب الهيمن��ة المبر
.21 آسيا و المحيط الهادئ، فيما بدأ يبدو كسمة جديدة يعرفها القرن

، س����ارت الم����ور بع����د خط����اب * ي
نح����و 2011 م����ارس 9 و فيم����ا يتعل����ق بالوض����ع ال����وطنف

ي ألم�����ت ب�����ه بع�����د
ة الف�����زع ال�����نر ادوري لزم�����ام المب�����ادرة بع�����د ف�����بر اس�����تعادة النظ�����ام الكوم�����بر

ي������ محاصة 20 انطلق حرك�����ة
اير، فاس�����تعمل حكوم�����ة إخواني�����ة مخزني�����ة للشاع فف ف������بر

ي��� تاري����خ
الحرك���ة و احتوائه���ا و القض���اء عليه���ا، ث���م تط���بيق أك���بأ السياس���ات اللش���عبية فف

، ف����ازداد النه����ب و الس����تغلل المكث����ف لم����وارد البلد، و البلد من����ذ الس����تقلل الش����كلي
، حري���ة الص���حافة،( الجم����اهبن الكادح���ة الواس���عة، و ازداد قم����ع الحري����ات حري���ة التع���ببن

ي����� )حري�����ة التجم�����ع، و حري�����ة التنظي�����م
و تع�����ددت العتق�����الت و المحاكم�����ات الص�����ورية فف

ادوري ل��م يع��د ية و مناضليها، و ظهر جلي��ا أن النظ��ام الكوم��بر صفوف الحركة الجماهبن
ب ك��ة الملف��ات م��ن أج��ل صف�� ي�� فبر

يستسغ وجود أي صوت معارض، ب��ل ذه��ب بعي��دا فف
ك���ل ص���وت مع���ارض و إظه���اره منحل أخلقي���ا لفق���اده أي س���معة و ت���أثبن و مص���داقية و

عية نضالية .شر

ا و واصلت الحزاب السياسية انبطاحها أمام النظام بش��كل غبن�� مس��بوق، و ذل��ك تع��ببن
ي�� س��باق محم��وم داخ��ل م��دار

، فانطلقت فف عن تعمق انحطاطها و عزلتها عن الجماهبن
مغل��ق م��ن أج��ل تق��ديم الخ��دمات الجليل��ة للنظ��ام و الف��وز ب��القرب من��ه، ض��من ال��دائرة
ي يق���دمها له���ا، و

ادوري، و أخ���ذ نص���يب م���ن الكعك���ة ال���نر الض���يقة لنخب���ة النظ���ام الكوم���بر

ي
ب����ذلك تق����وم بش����كل مكش����وف و ف����ج بالتص����ويت عل ك����ل السياس����ات اللش����عبية ال����نر

كاته و مؤسس�����اته، و التغطي�����ة عل يعية لشر����� يس�����نها النظ�����ام، ب�����ل تق�����ديم غط�����اءات تشر�����

ي���
ف م���ن أج���ل ذل���ك، و س���ارت النقاب���ات عل نف���س النه���ج فف الص���فقات باستص���دار ق���وانين

، و تكري��������س سياس��������ة الس��������لم ي و تجري��������ده م��������ن ط��������ابعه النض��������الي تميي��������ع العم��������ل النق��������ابر
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، اله����دف منه����ا ي���� مع����ارك وهمي����ة ذات ط����ابع مشجي
، و التلوي����ح بال����دخول فف الجتم����اعي

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

ي�� س��ياق تزاي��د سياس��ات النه��ب و الس��تغلل و التفقبن�� للجم��اهبن الش��عبية، تزاي��دت
و فف

ي�� مع��ارك الجم��اهبن الريفي��ة
ة بش��كل غبن�� مس��بوق، عرف��ت أوجه��ا فف نض��الت ه��ذه الخبن��

ي
ي لها جذور فف

ي منطقة جرادة ذات التقاليد العمالية، النر
من أجل مطالبها العادلة، و فف

تاري����خ المغرب، و ذلك ضمن مطالب اجتماعية و ديموقراطية و اقتص��ادية، و دخل��ت
ا ع��ن نف��س المط��الب، إل أن مناطق متعددة أخرى عل الخط لنف��س الس��باب و تع��ببن
ي����� ح�����ق مناض�����ليها أحكام�����ا

ادوري واجهه�����ا بالحدي�����د و ال�����دم، و أص�����در فف النظ�����ام الكوم�����بر
، اس��تنكرتها المنظم��ات الحقوقي��ة الدولي��ة و الوطني��ة و ف س��وريالية تع��دت مئ��ات الس��نين

.أثارت سخرية الجميع

ة الممت��دة م��ن * إل الن، خ��واء دس��تور النظ��ام وطبيع��ة حك��م 2012 لقد أظهرت الفبر
ي������� المغ�������رب، وه�������و الم�������ر ال�������ذي ع�������بر عن�������ه ه�������ذا الن�������ص بص�������يغة

ادور فف دول�������ة" الكوم�������بر
ي�� الواجه��ة ل تمل��ك س��لطة الق��رار،

ادورية واح��دة وحكومت��ان مخزنيت��ان، واح��دة فف كومبر
ء ي���

ي��� ك���ل سر
ي��� الظ���ل تق���رر فف

ادوري ض���من "وأخ���رى فف ي��� خدم���ة النظ���ام الكوم���بر
وكلهم���ا فف

ي يتم تلهية الشعب بها"ديموقراطية الواجهة" لعبة
.، النر

ي���� إل 20 ك�����ون حرك����ة -
اير، بم����ا له����ا وم����ا عليه�����ا، ل����م تع����رف تقييم�����ات جدي����دة ترتقر ف�����بر

، وال���ذي ، أو النك���ار الع���دمي ي
، البعي���د ع���ن الم���دح المج���ابف مس���توى التحلي���ل الموض���وعي

، وكون النص حاول سبر غ��ور الحرك��ة ي الكمي السطحي
يتجاوز حدود التحليل الصحافف

ورة التن��اقض اته��ا الطبقي��ة، وتموقعه��ا ض��من س��بن م��ن حي��ث طبيعته��ا السياس��ية وتعببن
.الرئيسي للتشكيلة الجتماعية والقتصادية المغربية، وضمن الفق الثوري للمغرب

وري نشر�� ه��ذا الن��ص م��ن ب��اب المس��اهمة ه��ا، ب��ات م��ن الصف�� لك��ل ه��ذه العتب��ارات وغبن
ي توضيح الرؤية وتقديم المسلسل الثوري بالمغرب

.فف
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:مقدمة

ي ته���ز أعم���اق 12 يعي���ش المغ���رب من���ذ
س���نة إيقاع���ا مت���واترا م���ن الصاعات الطبقي���ة ال���نر

ف������� ب�������دخول ك�������ل الطبق�������ات تش�������كيلته الجتماعي�������ة والقتص�������ادية التابع�������ة، وبزخ�������م يتمبن
ائح الجتماعي�������������ة الس�������������ائدة منه�������������ا والمس�������������ودة، المس�������������تغلة بكش( والفئ�������������ات والشر�������������

ف�������� ف��������( والمس��������تغلة )الغين وإذا ك��������ان .، حلب��������ة الصاع الجتم��������اعي والسياسي��������)بفت��������ح الغين
ادوري، الذي دخل طورا جديدا اكم الرأسمالي الكومبر اختلف الموقع من مسلسل البر

ي����
ادوري فف يالي����ة وانعكاس����اتها عل بني����ة النظ����ام الكم����بر ي����� س����ياق الزم�����ة العالمي����ة للمبر

فف
ادوري���ة الس���ائدة، ي��� ص���فوف الكتل���ة الطبقي���ة الكومبر

المغ���رب، ه���و مح���رك التناقض���ات فف
ي��ة ي تح��رك الحرك��ة الجماهبن

ف��إن نف��س المسلس��ل ه��و مح��دد التناقض��ات الطبقي��ة، ال��نر
ي ش�������ملت مختل�������ف من�������اطق البلد والقطاع�������ات الجتماعي�������ة، وتش�������كل

الواس�������عة، ال�������نر
كة، ادور، الرض���ية المش���بر السياس���ات القتص���ادية والجتماعي���ة الطبقي���ة لنظ���ام الكم���بر

ية ي تفجر نضالت الحركة الجماهبن
.النر

، م������ن ف������ ي������ نف������س ال������وقت، ه������و التن������اقض بين
إن مح������رك ه������اته التناقض������ات ومح������ددها فف

ف���� )وهي���� الق����وة الساس����ية( العم����ال :جه����ة ف���� )وهي���� الق����وة الرئيس����ية( ���� الفلحين المرتبطين
ي��� وح���دة جدلي���ة( ج���دليا

ف��� موض���وعيا وفف يالي���ة ���� :، وم���ن جه���ة ثاني���ة)مرتبطين البني���ة المبر
ادوري���ة ي��� .كمبر

، ه���و ال��ذي يح��دد، وه���و فف فه���ذا التن���اقض أعله، وه���و التن���اقض الساسي���
، م�����ن جه�����ة ف����� مجم�����وع طبق�����ات الش�����عب :نف�����س ال�����وقت مح�����رك التن�����اقض الرئيسي����� بين

ي������� وفئ�������اته المس�������تغلة ف�������( المغربر ، وأش�������باه :والمض�������طهدة )بفت�������ح الغين ف������� عم�������ال �� فلحين
ة ومتوس�������طة والنس�������اء وليتاري�������ا، وبورجوازي�������ة ص�������غبن البني�������ة :، وم�������ن جه�������ة ثاني�������ة...البر

يالية ي دواليب القتصاد والسياس��ة ب��البلد، وتمثله��ا - المبر
ادورية، المتحكمة فف الكومبر

ادوري المتعفن .الكتلة الطبقية السائدة ونظامها الكمبر

ي����� س�����ياق أزم�����ة مفتوح�����ة
ة، تج�����ري فف ية الخبن����� ي����� مغ�����رب العشر�����

إن الصاعات الطبقي�����ة فف
ادوري ترميمه��ا بطلء جدي��د، من��ذ"ديمقراطية الواجهة"ل ي يحاول النظام الكومبر

، النر
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ي���" حكوم���ة
ي"(التواف���ق المخزبف

ان الك���بأ رجعي���ة، )حكوم���ة اليوس���قف إل حكوم���ة ب���ن كبن���
ي���2011 إل دس���تور 1996 وم���ن دس���تور دس���تور" ، ال���ذي أطل���ق علي���ه الش���عب المغربر

ادوري باس������تمرار، وذل������ك"العبي������د ، تتعم������ق الزم������ة السياس������ية للنظ������ام الملكي������ الكوم������بر
بارتب����اط م����ع تعم����ق الزم����ة القتص����ادية البنيوي����ة للرأس����مالية التابع����ة ببلدن����ا، كانعك����اس
ادوري������ة القائم������ة عل الس������تغلل المكث������ف للطبق������ة العامل������ة وعم������وم لطبيعته������ا الكومبر
، وعل النه����ب ال����ذي ل يع����رف ح����دودا للم����وارد العمومي����ة والطبيعي����ة للبلد، ف الك����ادحين
، ال��ذي ي��زداد ، خاص��ة الفرنسي�� ي��الي يكها وحليفه��ا الرأس��مال المبر بارتب��اط وثي��ق م��ع شر��

يالية، خاص��ة من��ذ اسة منذ انفجار الزمة القتصادية المبر ي امت��دت إل2008 شر
، ال��نر

ي�� نف��س ال��وقت
ي�� أوروب��ا وأمريك��ا، مؤجج��ة فف

يالي��ة العالمي��ة، وخاص��ة فف ك��ل المراك��ز المبر
ي���� ه����اته

ي تخوض����ها الطبق����ة العامل����ة والفئ����ات الكادح����ة فف
ح����دة النض����الت الطبقي����ة ال����نر

ف ورة الع��داد - البلدان، واضعة من جديد عل جدول أعم��ال الماركس��يين ف�� صف�� اللينينيين
ي وح�����دها تس�����تطيع القض�����اء عل الرأس�����مالية

ي����� ه�����اته البل�����دان، ال�����نر
اكية فف للث�����ورة الش�����بر

اكي عل طريق الشيوعية يالية المتعفنة وبناء المجتمع الشبر .المبر

ي�����
، الح�����ديث ع�����ن انعكاس�����ات ه�����اته الزم�����ة عل القتص�����ادات التابع�����ة فف وم�����ن الب�����ديهي

لق���د ول���د الظ���رف الع���المي الجدي���د واقع���ا يزخ���ر بتن���امي .البل���دان التابع���ة، ومنه���ا المغ���رب
ف المرتك���ز إل ي���اليين نض���الت الش���عوب المض���طهدة، ض���د الس���تغلل والض���طهاد المبر
ادوري���ة واس���تبدادية، تمث���ل مص���الح طبق���ات بورجوازي���ة أنظم���ة محلي���ة دكتاتوري���ة، كمبر

.وكيلة لمصالح الرأسمال العالمي

ي�� ظ��ل
يالية، وانعكاساتها عل المنطقة المغاربية والعربي��ة، وفف وتحت تأثبن الزمة المبر

تعم�����ق مسلس�����ل الس�����تغلل والنه�����ب والض�����طهاد، ال�����ذي تتع�����رض ل�����ه ش�����عوب الع�����الم
ي����� الرجعي����ة

ادوري�����ة، غارق����ة فف ي���� المختلف�����ة، عل أي����دي أنظم����ة وأوليغارش����يات كمبر العربر
ي ألق����ت الغلبي����ة الس����احقة م����ن ش����عوب

، ال����نر ي
يالي����ة وللكي����ان الص����هيوبف والعمال����ة للمبر

ي��������� غي����������اهب القه���������ر والقم���������ع والنه���������ب والفق���������ر والس���������تغلل والض���������طهاد
المنطق���������ة فف
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لق����د تراكم����ت عوام����ل انفج����ار م����د نض����الي جدي����د، ض����د أنظم����ة الس����تبداد .والس����تبداد
الربي����������ع" والخيان���������ة المكش���������وفة لمص����������الح ش���������عوب��ها وبل���������دانها، فان���������دلع م���������ا س���������مي ب

ي .انطلقا من تونس، ليمتد إل مص واليمن وليبيا والبحرين وسوريا والمغرب "العربر

ي كش���فت ع���ن
وبغ���ض النظ���ر ع���ن النتائ���ج المختلف���ة والمتفاوت���ة م���ن بل���د إل آخ���ر، وال���نر

يالي������ة المريكي�������ة خصوص�������ا، للتص������دي لك������ل الس�������يناريوهات المع�������دة م������ن ط������رف المبر
ي����� نف�����س ال�����وقت ع�����ن ال�����دور الموك�����ول للنظم�����ة

الوض�����اع الثوري�����ة بالمنطق�����ة، كاش�����فة فف
ادوري���ة، المنتمي���ة إل م���ا يس���م ب وأبواقه���ا "اتح���اد دول الخلي���ج" الوليغارش���ية الكمبر

إض���افة إل ب���روز الح���زاب والحرك���ات والتي���ارات )دور قط���ر وش���بكة الجزي���رة( العلمي���ة
ي������� الظلمي�������ة

الس�������لموية بك�������ل أص�������نافها، كق�������وى سياس�������ية بغط�������اءات ديني�������ة غارق�������ة فف
يالي�ة بالمنطق�ة، م�ن خلل ركوب��ه�ا الموج��ة والرجعي�ة، مس�تعدة لخدم�ة المص�الح المبر
، والنقض�����������اض عل الحك�����������م، دون المس�����������اس بطبيع�����������ة النظم�����������ة الثوري�����������ة للجم�����������اهبن
ادوري��ة القائم��ة، وذل��ك بتح��الف م��ع المؤسس��ات العس��كرية الخاض��عة للوص��اية الكومبر

ي���� ه����ذا الس����ياق( المريكي����ة
واس����تغلل ال����دين لمص����الحها )مث����ال ت����ونس ومص واض����ح فف

السياس�������ية، واس�������تفادتها م�������ن الم�������وال الخليجي�������ة المغدق�������ة بس�������خاء، وذل�������ك لحك�������ام
س�����������يطرتها عل المؤسس�����������ات السياس�����������ية والثقافي�����������ة والعلمي�����������ة، ومحارب�����������ة الق�����������وى

ي ل�م تك�ن مهي�أة لقي��ادة ه�ذا الزخ�م النض�الي
الديمقراطية والثورية الضعيفة أص��ل، وال��نر

ي أب�����انت ع�����ن ب�����دايات جدي�����دة لتلم�����س طري�����ق الحري�����ة
لش�����عوب المنطق�����ة العربي�����ة، ال�����نر

اكية ي� .والديمقراطية والشبر ي� الع��الم العربر
لقد أبرزت هاته النضالت ضعف اليس�ار فف

عموم��ا، واليس��ار الث�وري خصوص��ا، مم��ا ت��رك المج��ال لق��وى سياس��ية مختلف��ة، ظلمي��ة
اك الي��ة و إص��لحية واش��بر ديمقراطي��ة وتحريفي��ة، لتب��ت وس��ط الجم��اهبن الث��ائرة، -وليبر

الي����ة الص����لحية، وش����نر ك����ل أوه����ام الفك����ر الماض����وي، وأش����كال م����ن الي����ديولوجيا الليبر
اك ، النتق���ال الس���لمي"الس���لم ه���و الح���ل(" ديمقراطي���ة والتحريفي���ة -الخط���وط الش���بر

ي محاولت لتكبيل الطاقات ...)للسلطة، الديمقراطية الشكلية، المجلس التأسيسي
فف
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، ال��ذي ل��ن يتحق��ق ب��دون ي��
، وتحريفه��ا ع��ن مس��ارها التح��رري الحقيقر الثوري��ة للجم��اهبن

يالي�������ة، وديموقراطي�������ة مناهض�������ة للنظم�������ة الدكتاتوري�������ة ث�������ورات وطني�������ة معادي�������ة للمبر
والس����تبدادية، تعم����ل عل اجتث����اث ج����ذورها الطبقي����ة والفكري����ة والثقافي����ة، وش����عبية،

ترس����خ س����لطة الجم����اهبن الش����عبية بقي����ادة الطبق����ة العامل����ة وحزب��ه����ا الث����وري الماركسي����
ف الثورية ، و من أجل دولة مجالس العمال و الفلحين ي

.اللينينف

ي ك��انت عب��ارة( إن مسلس��ل النتفاض��ات الثوري��ة العربي��ة
ي هن��ا الحال��ة الليبي��ة ال��نر

نس��تثنف
ي������الي س������افر م������دعم بق������وات المرتزق������ة والق������وات القطري������ة، أم������ا الحال������ة ع������ن ت������دخل امبر
ي����الي غبن����� المباشر����� الم�����دعوم بفل�����ول ق�����وى الس�����ورية فهي����� خلي�����ط يجم�����ع الت����دخل المبر
ي�� عل الظلم الرهابي��ة، وحض��ور ديمقراطي�� ويس��اري، س��يعمل العلم الرجعي�� والغربر

ة عل اليس�����ار الث�����وري، لب�����د م�����ن )إبع�����اده ع�����ن دائ������رة الض������وء ق�����د ط������رح تح�����ديات ك������ببن
ي لفت��������ه فيه��������ا الق��������وى الص��������لحية

نقة، ال��������نر مواجهته��������ا إن ه��������و أراد الخ��������روج م��������ن الشر��������
والتحريفية، وجعلته مكبل وضعيفا، يجر وراءه خيب��ات التج��ارب الفاش��لة، دون ق��درة
ي اللزم، اس���تعدادا للخ��روج م��ن ح��الته المأزوم��ة، فل

عل تقييمه��ا وتق��ديم النق��د ال��ذابر
طريق أمامه سوى طريق الثورة، المستند إل النظرية الماركسية س اللينينية، والح���زب
ف���������� ي���������� للطبق����������ة العامل����������ة، وعل تح����������الف العم����������ال والفلحين

الث����������وري الماركسي���������� اللينينف
ف والمض����طهدين، ض����من جبه����ة ثوري����ة، تق����وم عل أس����اس ، وك����ل المس����تغلين ف والك����ادحين

ي
برنام��ج ث��وري وأه��داف ثوري��ة، هي�� أه��داف الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية، ال��نر

اكية، تحت قيادة الطبقة العاملة وحزب��ها الثوري .تمهد الطريق لبناء الشبر

ادوري، وأب����واقه العلمي����ة ي���� المغ����رب، وبع����د الحملت التش����كيكية للنظ����ام الكم����بر
أم����ا فف

ي��" حول م��ا يس��م ب ف��"الس��تثناء المغربر بوج��ود حال��ة خاص��ة ، وبع��د ادع��اء التحريفيين
ئ النظ�����ام م�����ن الدكتاتوري�����ة، وت�����دعي أن�����ه حق�����ق ع�����ددا م�����ن المكتس�����بات ب�����المغرب، ت�����بر

، أي خلي���ط م���ن"نظ���ام ديموقرات���وري" الديمقراطي���ة خلل س���نوات التس���عينات، وأن���ه
ي�������� بع��������ض التصيحات التحريفي��������ة لح��������دى( الديموقراطي��������ة والدكتاتوري��������ة

كم��������ا ج��������اء فف
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ف لنفس الفكرة ي نادية ياسين
هاته التصيحات كانت تص��ب ).المجلت السبانية، وتبنف

ي����� نف�����س
ي����� التش�����كيك ح�����ول إمكاني�����ة ت�����أثر المغ�����رب بالحال�����ة التونس�����ية أو المصية، وفف

فف
، ودمقرط��ة ال��وقت الطمأن��ة عل ص��حة الطروح��ات التحريفي��ة ح��ول النتق��ال الس��لمي
ه���ات التحريفي���ة والص���لحية، لم���ن تخل���وا ع���ن طري���ق الث���ورة، ه���ا م���ن البر الدول���ة، وغبن

، انطلق���ت"إل الم���ام" وتنك��روا للرث الث��وري للحرك��ة الماركس���ية اللينيني��ة، ولمنظم��ة
ي�� انطلق���ا م���ن الف���ايس ب���وك، 20 حرك���ة ي فجره���ا العدي��د م���ن الش��باب المغربر

اير ال���نر ف���بر
ات م��رددة ي�� مس��بن

، ال��ذي خ��رج فف ي�� ولقيت صدى لدى فئ��ات مهم��ة م��ن الش��عب المغربر
ومقدم��ة مجموع��ة "حري��ة، كرام��ة، عدال��ة اجتماعي��ة :"شعارات الحركة، وأهمها ش��عار

من المطالب السياسية والجتماعية والقتص��ادية، و ق��د أك��دت الحرك��ة من��ذ انطلقه��ا
، و ، واس���تقلليتها ع���ن" عل طابعه���ا الس���لمي ي تموقعه���ا خ���ارج أي اص���طفاف إي���ديولوجر

".أي قوة سياسية

ي�� س��ياق وض��ع اقتص��ادي واجتم��اعي وسياسي�� ازداد تأزم��ا، خاص��ة
لق��د ج��اءت الحرك��ة فف

ء المل����ك الجدي���د، وع���رف ه����ذا الوض���ع احت���دادا للصاعات الطبقي����ة وتنامي����ا ي��� من���ذ محر
ي عم��ت ك��ل القطاع��ات، وعرف��ت

ي��ة المتنوع��ة الش��كال، وال��نر ه��ائل للنض��الت الجماهبن

ي���
ي��� إل أن يس���اهم فف امت���دادا وتوزيع���ا قطاعي���ا وجغرافي���ا، وم���ا ك���ان لنفج���ار الوض���ع العربر

ي���� تغ����ذت منه����ا
وط ظرفي����ة سياس����ية، تتجم����ع فيه����ا عوام����ل الس����خط الطبقر إنض����اج شر����

ي�� ظرفي��ة مأزوم��ة بنيوي��ا، وض��عت عل خ��ط المواجه��ة 20 حرك��ة
ي انبثق��ت فف

اير، ال��نر ف��بر
ادوري ومؤسس����اته السياس����ية م����ن جه����ة، وق����وى اجتماعي����ة بمطالبه����ا، النظ����ام الكوم����بر

امجها السياسية وتصوراتها للوضع القائم من جهة أخرى .ودخول قوى سياسية ببر

ا لتحقي����ق مطالبه����ا، لك����ن دون اس����تطاعة ي���� الحرك����ة مع����بر
هك����ذا وج����دت ه����اته الق����وى فف

ادوري أن يس����تعيد تحقيقه����ا، ب����ل ك����انت النتائ����ج عكس����ية، لم����ا اس����تطاع النظ����ام الكوم����بر
م��ارس، ويم��رر دس��توره الممن��وح، ويت��وج ذل��ك بص��عود حكوم��ة 9 المب���ادرة ع��بر من��اورة

م��ن الوض��عية السياس��ية، "العدال��ة والتنمي��ة" اس��تفاد ح��زب( أك��بأ رجعي��ة م��ن س��ابقاتها
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ب��ع عل رأس حكوم��������ة مخزني��������ة، وض��������عت عل رأس مهامه��������ا إع��������ادة م��������ا أس��������مته وال��������بر
س���ة ض���د الق���وت الي���ومي للجم���اهبن وض���د "هيب���ة الدول���ة" ب وتخ���وض حرب���ا طبقي���ة شر

.).قواها المناضلة

لق���د ت���وفرت الرض���ية الطبقي���ة القتص���ادية والسياس���ية المأزوم���ة بنيوي���ا، ل���دخول ق���وى
ة، برجوازي��ة متوس��طة( سياس��ية منتمي��ة إل طبق��ات وفئ��ات اجتماعي��ة برجوازي��ة ص��غبن

ة جوازي���ة الك���ببن ي��� غي���اب ت���ام )وعناص م���ن البر
إل س���احة النض���ال م���ن أج���ل مطالبه���ا، فف

ف ح������زب الطبق������ة العامل������ة :للمع������بر السياسي������ ع������ن مص������الح الطبق������ة العامل������ة والك������ادحين

ي
.الماركسي اللينينف

بعي�����������دا ع�����������ن خطاب�����������ات التمجي�����������د الموجه������������ة م�����������ن ط�����������رف التجاه������������ات الص�����������لحية
حي��ث يغي��ب أي تقيي��م )انظ��ر خطاب��ات الفتت��اح لم��ؤتمرات ه��ذه الق��وى( والتحريفي��ة

للحرك����ة، باس����تثناء التع����ببن ع����ن الس����خط تج����اه موق����ف النس����حاب م����ن الحرك����ة ال����ذي
، ودون التبخي��������������س م��������������ن قيم��������������ة الحرك��������������ة)جماع��������������ة الع��������������دل والحس��������������ان" اتخ��������������ذته

ي، بعي��������دا ع��������ن( وإيجابياته��������ا أهمه��������ا إعادته��������ا العتب��������ار للنض��������ال السياسي�������� الجم���������اهبن
ي ع�ن العم�ل السياسي�( الطروحات النخبوية والقتصادوية وتل�ك )فصل العمل النقابر

ي ف��� م���ا تس���ميه حق���ل النض���ال الجم���اهبن ي تقي���م س���ورا ص���ينيا بين
أي ح���بيس إط���ارات( ال���نر

ف به������ا ي������ة مع������بر نخب������ة تص������در بيان������ات ح������ول الدس������اتبن( والنض������ال السياسي������ )جماهبن
ي����������� به����������اته

والق����������رارات الحكومي����������ة، وتتكل�����������م باس�����������م الجم�����������اهبن دون أي ارتب����������اط حقيقر

وبعيدا عن الخلط الذي سقط فيه البعض، الذي حاول هو الخر تحميل ).الجماهبن
ي اس���تولت عل قيادته���ا

الحرك���ة م���ا ل���م تك���ن مس���تعدة لتحمل���ه، لطبيع���ة المكون���ات ال���نر
إصلح :سقفها القص( والتأثبن داخلها، خدمة لمواقفها الطبقية وبرامجها السياسية

رف�������������ع( وبمزاي�������������داتها الوطني�������������ة )ش�������������عار الس�������������لمية( وبأس��������������لوب��ها النض�������������الي )الملكي�������������ة
أبرزها تح��الف( وبتحالفاتها مع قوى الظلم )والمواقف الشوفينية "الوطنية" العلم

، و تنازله��ا ع��ن مط��الب ديموقراطي��ة،)النه���ج ال��ديموقراطي وجماع��ة الع��دل والحس��ان
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ه����ا مم����ا دع����م دع����اة الدول����ة الديني����ة، ف���� الرج����ال والنس����اء، وغبن كالعلماني����ة والمس����اواة بين
ف" واس��تغله النظ��ام والق��وى المس��اندة ل��ه ل��دعم مفه��وم ، بع��دما اس��تفاد"إم��ارة الم��ؤمنين

ي������ الملكي������ة" ك������ذلك م������ن فك������رة أن
، وأن الحرك������ة ليس������ت ض������د"ل أح������د يعي������د النظ������ر فف

ي�� تروي����ج
وي����ج ذل��ك، وس��اهمت ه��اته الق��وى فف الملكي��ة، وتحرك��ت الب��واق المخزني��ة لبر

، ول��ذلك ل��م يخف��وا إعج��ابهم بك��ون"ف��وق إيديولوجي��ة" فك��رة ان الحرك��ة ذات طبيع��ة
ي� النه��ج ال�ديموقراطي( الحركة وحدت الجمي��ع

، وبت��ت)انظ�ر تصي����ح أح�د القيادي��ات فف
اك( هاته التيارات أفكارها اليديولوجية الية، اشبر ديموقراطية، حقوقية،-ظلمية، ليبر

ي���� حل����ف مق����دس، ض����د الفك����ار الماركس����ية اللينيني����ة والعلم .....)تحريفي����ة
وق����امت فف

الحم���راء والش���عارات الثوري���ة المناقض���ة له���ا، ب���ل ت���م الص���مت اتج���اه م���ا ك���ان يتع���رض ل���ه
ب وع���زل م���ن ط���رف الق���وى الظلمي���ة، ب���ل المناض���لون الثوري���ون م���ن اس���تفزازات وصف���

ة عل ذل���ك( أحيان���ا عل مس���مع وم���رأى مم���ن يزعم���ون النتم���اء إل اليس���ار ،)امثل���ة ك���ثبن
ي مدينة طنجة

.خاصة فف

ا ع��ن طبيعته��ا الطبقي��ة، عموم��ا ج��اءت مواق��ف ه��اته الق��وى السياس��ية ومبادراته��ا تع��ببن

ي تنتمي����� إليه����ا، وم����ن أزم����ة إيج����اد التع�����ببن
ي م����ن تفك����ك الفئ�����ات الطبقي����ة، ال�����نر

ي تع����ابف
ال�����نر

لمانية ف أنصار الملكية البر الئتلف من أجل ملكي��ة( السياسي الملئم لها، فتوزعت بين
ي )برلماني�����ة

ي����� إط�����ار نظ����ام برلم�����ابف
مكون�����ات م�����ن المجل�����س( ودع�����اة دس�����تور ديمقراطي����� فف

ي ل���������������������دعم حرك���������������������ة
اير20 ال���������������������وطنف وأنص���������������������ار المجل���������������������س التأسيسي��������������������� م���������������������ن )ف���������������������بر

ف ف�� التكتيكي��ة ))ة(المناض��ل" تي��ار( تروتس��كيين ي�� ...ومواق��ف الظلميين
و رغ��م التباين��ات فف

ا عن وسطية سياسية انتقائية و توفيقية، ت��روم بع��ض المواقف، فقد جاءت كلها تعببن
ف( الصلحات السياسية والقتصادية، دون المساس بطبيعة النظام الق�ائم كبن ظ�ل ال��بر

ي أعطي���ت لم���ا
عل بع���ض رم���وز النظ���ام ع���بر ش���عارات مح���ددة وم���ن خلل الهمي���ة ال���نر

س�����������مي بمحارب�����������ة الفس�����������اد واقتص�����������اد الري����ع و اس�����������تعمل البع�����������ض ش����������عارا ديماغوجي�����������ا
ي" أسماه

").إسقاط النظام المخزبف
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ي م�����رت م�����ن مراح�����ل مختلف�����ة، قب�����ل دخوله�����ا مرحل�����ة النحص�����ار
ستكش�����ف الحرك�����ة ال�����نر

ي��� نوع���ا م���ن الس���تمرارية بزخ���م أق���ل، ع���ن ض���عف مزم���ن
ء ال���ذي ل ينقف ي���

اجع، السر وال���بر
ي ومعاناته من ذمه وتمزقه اليديولوجر لليسار الثوري بكل مكوناته، نتيجة تشتته وتشر

ي ترب������ت عل امت������داد
ع������ات الذاتي������ة والزعماتي������ة، والح������زازات ال������نر ف س������نة، نتيج������ة 30 البف

ي تعرض��ت له�ا الحرك�ة الماركس��ية اللينيني�ة، وانتش�ار الخط�وط الص�لحية
بات ال��نر الصف

ي�������� ال��������ذي يتع��������رض ل��������ه الماركس��������يون اللينيني��������ون
والتحريفي��������ة، ونتيج��������ة القم��������ع الوحسر

.المغاربة

ي�� وج��ود مح��اولت للخ��روج ع��ن ه��ذا الط��ار، ال��ذي ح��دد للحرك��ة،
إن ه��ذا الط��رح ل ينقف

لك��ن ذل��ك ظ��ل محاصا ومع��زول ودون الق���درة عل الت��أثبن عل التج��اه الع��ام لس��باب
.متعددة

إن غي����اب النظ����رة السياس����ية الموح����دة، والوض����وح النظ����ري وانع����دام المنظم����ة الثوري����ة
ي�� تهميش��هم وتكري��س عجزه��م

ف�� المغارب��ة، كله��ا عوام��ل س��اهمت فف ف اللينينيين للماركس��يين

ي اتيحر ي الحركة، من منظور خطهم التكتيكي والسبر
.عن المساهمة فف

ها ح����اجز لق����د ش����كلت الحرك�����ة خط����وة إيجابي����ة بطرحه����ا لمط����الب سياس�����ية، وبتكس�����بن
ة( الخ���������������وف ل���������������دى فئ���������������ات اجتماعي���������������ة خاص���������������ة المنتمي���������������ة للبورجوازي���������������ة الص���������������غبن

ي��� س���قفها السياسي��� )والمتوس���طة
،)إص���لح النظ���ام( ه���ذا رغ���م كونه���ا ظل���ت مح���دودة فف

ي������� أس�������اليبها النض������الية
الط�������ابع الس�������لمي ورف�������ض مواجه�������ة العن������ف الرجعي������( ومرتبك������ة فف

ي، ال���ذي غالب���ا م���ا ك����ان ينس���ب للنظ���ام، بأس����اليب حازم����ة، وتص���ديها للعن���ف الجم����اهبن
ي�� بع��ض الح��الت فرق��ه الخاص��ة والتج��أ ال البلطجي��ة،

علم��ا أن النظ��ام اس��تعمل فعل فف
إن ه��ذا الخل��ط أدى ثمن��ه العدي��د م��ن أبن��اء الش��عب و مناض��لون مخلص��ون، ال��ذين زج
ي��� س���جون النظ���ام بع���د محاكم���ات ص���ورية، نم���وذج العرائ���ش و محاكم���ات طنج���ة

به���م فف
ي ظل�ت حبيس�ة الس�اليب الحتجاجي�ة، دون اس�تعداد للنتق�ال)لمناضلي الحركة

، النر
ان ف��� ته���ا التجرب���ة التونس���ية والمصية، و ب���ذلك ظ���ل مبن ي خبر

إل أس���اليب النتف���اض، ال���نر
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ي اس��تطاع بعض��ها أن
ادوري، والق�وى المس��اندة ل��ه، ال��نر ي�� ص��الح النظ��ام الكوم��بر

الق��وى فف
اكي(" ين��اور، للس��تفادة م��ن الحرك��ة، ع��بر مس��اهمات رمزي��ة العدال��ة"و "التح��اد الش��بر

").والتنمية

وقراطي���ات النقابي���ة، كم���ا أب���انت كش���فت التجرب���ة م���رة أخ���رى، خيان���ات ومن���اورات الببن
ي يقوده��ا

، رغ��م"اليس��ار الص��لجي" الممارس��ة غي��اب قواع��د العدي��د م��ن النقاب��ات، ال��نر
ي ل���دعم حرك���ة

ة الثمثيلي���ات داخ���ل المجل���س ال���وطنف اير، وب���ذلك تم���ت إع���ادة20 ك���بأ ف���بر
ي تص���نع للمناس���بات بمنظ���ور"التنس����يقيات المختلف���ة" إنت���اج تج���ارب

، والط���ارات ال����نر
ي يت���������م

ة، بتل���������ك المط���������الب ال���������نر ي��������� غي���������اب ت���������ام للجم���������اهبن المعني���������ة مباشر���������
، وفف ي

ف���������وفر
ي��� تحري���ك الطبق���ة العامل���ة "اليس���ار ال���ديموقراطي" هك���ذا أتب���ث. تردي���دها

فش���له الت���ام فف
ي�� إض��عاف

وفئ��ات واس��عة م��ن الجم��اهبن الكادح��ة، وك��ان لع��دم التحاقه��ا أث��ره الحاس��م فف
ة والمتوس�طة دون( الحركة، بينما ظلت مشاركة الفئات المنتمي�ة للبورجوازي�ة الص�غبن

ة أو ممثليه���������������م داخله���������������ا م���������������ن العناص ف��������������� للبورجوازي���������������ة الك���������������ببن الكلم ع���������������ن المنتمين
الية اجع، خاصة بعد خطاب )الليبر دد والرتباك ثم البر .مارس 9 يطبعها البر

لق������د ك������انت تحالف������ات الحرك������ة هش������ة شعان م������ا انفج������رت، ويع������ود ذل������ك إل أرض������يتها
الفضفاض�������ة، ونظرته�������ا المزعوم�������ة ح�������ول الي�������ديولوجيا، وتأثره�������ا ب�������القوى الص�������لحية
ي������� نظ������رة نخبوي�������ة فوقي�������ة لتحري�������ك

والتحريفي�������ة، وانكفائه������ا عل نفس�������ها، وس������قوطها فف
، رغ���م بع���ض النج���ازات المح���دودة، أم���ا مش���اركة اليس���ار الث���وري، رغ���م الداء الجم���اهبن
ي�� إدراك

ي بعض المناطق، فقد أبان ع��ن قص��ور ك��ببن فف
ف لبعض مناضليه خاصة فف المتمبن

مه����امه الثوري����ة اتج����اه حرك����ة تتلم����س طريقه����ا بص����عوبة، وب����دون ق����درة عل الرتق����اء إل
.العل

، مم��ا جع��ل ف�� ف اللينينيين ف الماركس��يين ي�� س��ياق ه��ذا الوض��ع، التب��س الم��ر عل المناض��لين
فف

ي
، ال����نر ف���� ف اللينينيين ف���� مه����ام الماركس����يين ف���� ط����ابع الحرك����ة ومهامه����ا، وبين بعض����هم يخل����ط بين

، فس����قط نامجه����ا السياسي���� تتع����دى س����قف الحرك����ة المح����دودة بطبيعته����ا الطبقي����ة وببر
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ي��� التم���اهي معه���ا ح���د ال���ذوبان، ونس���يان مه���امه الثوري���ة، بينم���ا ح���اول البع���ض
البع���ض فف

ي لها، تقديم نفسه بديل لها اتيحر .دون نقد اسبر

ف���� لت����أطبن ف اللينينيين إن حص����يلة المس����اهمات الفكري����ة والسياس����ية م����ن ل����دن الماركس����يين
ام( الحرك���ة وفهمه���ا ي تس���تحق الح���بر

ظل���ت ض���عيفة أو )م���ا ع���دا بع���ض المح���اولت ال���نر
شبه منعدمة أو إنشائية، متأثرة بالتحاليل الصحفية الشدية، ودون مستوى التحلي��ل
، وب����ذلك غ����ابت النظ����رة الثاقب����ة ي

العلمي���� والمنهجي����ة الص����ارمة للفك����ر الم����ادي الت����اريحف
ي جاءت فيها

.للوضع، وللظرفية الجديدة النر

، ذل��������ك أن مختل�������ف)الظرفي��������ة( إن ك�������ل المعطي��������ات المت��������وفرة، تؤشر�������� عل اس��������تمرارها
ئ ي��� تفاع���ل ين���نر

ي��� القتص���ادية والسياس���ية والثقافي���ة، لزال���ت فف
مس���تويات الصاع الطبقر

ي�� خ��ط مس��تقيم، لك��ن ع��بر تن��امي مس��تمر ت��ؤججه
ورة فف باس��تمرار الظرفي��ة، لي��س بالصف��

يالي����ة، خاص����ة ادوري المتفاقم����ة عل خلفي����ة الزم����ة الحالي����ة للمبر أزم����ة النظ����ام الكم����بر
ي تعميق أزمته

.الوروبية، كما تساهم نضالت الجماهبن وصمودها فف

لق���د ح���ان ال���وقت ليق���دم الماركس���يون اللينيني���ون نظرته���م وتحليله���م لمجري���ات الصاع
ف ي�� ال��دائر الن ببلدن��ا، وباعتم��اد المنهجي��ة التاريخي��ة، وبإغن��اءات الق��ادة الث��وريين

الطبقر
، يمك����ن تن����اول الوض����ع الراه����ن ع����ن طري����ق اس����تيعاب مفه����وم ي����

للفك����ر الماركسي���� اللينينف

ي��
ي�� س��ياق لحظ��ة له��ا( الظرفي��ة اللينينف

ي�� صاع ح��اد فف
دخ��ول ق��وى اجتماعي��ة وسياس��ية فف

اته���ا الظرفي���ة ف ف��� البني���ة والبني���ة الفوقي���ة، وتحلي���ل الق���وى )ممبن ع���بر دراس���ة العلق���ات بين
ي مرحلة تاريخية محددة مع إدراك للعلقات فيما بينها

.الفاعلة فف

ي����
ي���� مرحل����ة مح����ددة تاريخي����ا ي����رى أنطوني����و غرامسر

عن����د ك����ل دراس����ة لبني����ة مجتم����ع م����ا فف
ف داخل هذا المجتمع ف حركتين ف بين ورة التميبن :صف

)الثابتة نسبيا:(الحركات العضوية- 1-
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، وتت�����وجه للمجموع�����ات ي الجتم�����اعي
وط النق�����د الت�����اريحف ي ت�����وفر شر�����

إنه�����ا الحرك�����ات ال�����نر
ة، كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة للحرك��ات الواس��عة فيم��ا ه��و أعم��ق م��ن ذوي الس��لطة المباشر��
ف الص���غار، ولشخص���يات ذات ي تت���وجه أساس���ا لمجموع���ة م���ن المس���ؤولين

الظرفي���ة، ال���نر

ف عل نقد يومي كبن ة عل السلطة وببر .مسؤوليات مباشر

ي��������� تط���������ور تناقض���������ات مستعص���������ية عل
عن���������دما تنطل���������ق ازم���������ة طويل���������ة الم���������د، بم���������ا يعنف

تق�وم الق�وى المدافع��ة ع�ن الوض��ع الق�ائم، بمح��اولت )هناك نضج للتناقضات( الحل
ي يتول��������د

ي�������� ه��������اته الحال��������ة، تت��������وفر الرض��������ية ال��������نر
لحله��������ا حفاظ��������ا عل ذل��������ك الوض��������ع، فف

ي��" منه��ا
هن��ة ع��ن "الظرفف ي�� س��ياقه ق��وى اجتماعي��ة وسياس��ية تح��اول البر

ال��ذي تنتظ��م فف
وجود الظروف لحل مهمات تاريخية، لكن هذا غبن ممكن دون ان تصبح هذه القوى
ي��� المعرك���ة السياس���ية

واقع���ا جدي���دا منتصا، أي ك���ذلك، أن ل تته���رب م���ن مس���ؤولياتها فف
.واليديولوجية والفلسفية والدينية

ة .تظهر كما لو أنها عرضية: (الحركات الظرفية-2- )مباشر
ف�� إنها حركات مرتبطة بالحركات العضوية، وهي أقل من حي��ث القيم��ة التاريخي��ة، وتتمبن

ها عل النقد اليومي وأحيانا يكون تافها ف كبن .ببر

، مما يولد خطأين لب��د م��ن ف ف الظاهرتين ف بين ي عدم التميبن
ي من السقوط فف

يحذر غرامسر
ف ف خاطئتين :تجنبهما نتيجة نظرتين

ي������ -
ي������ الس������باب الظرفي������ة، الس������باب الوحي������دة الفاعل������ة، مم������ا يعنف

نظ������رة ثاني������ة، ت������رى فف
ي������ الرادوي������ة بالتأكي������د عل العام������ل الف�����ردي

ي������ الي�����ديولوجيويا، والمبالغ�����ة فف
الس������قوط فف

.والرادة فقط

ي���� -
ة، وه����ذا يس����قط فف ة وفاعل����ة مباشر���� ي���� الس����باب العض����وية أس����بابا مباشر����

نظ����رة ت����رى فف
ي تقدير السباب الميكانيكية

.القتصادوية والدوغمائية والمبالغة فف
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ي السطوغرافيا
ي( فف

ي�� )إعادة تشكيل الماضف
ي�� الخط��أ فادح��ا، أم��ا فف

يك��ون حس��ب غرامسر
.يكون الخطأ أفدح )بناء الحاصف والمستقبل( علم وفن السياسة

ي��� نق���اش
وتح���اول ه���اته الورق����ة، تق���ديم محاول���ة تحليلي���ة للوض����ع الراه����ن، كمس����اهمة فف

.أوسع يساعد عل إنجاز المهام التاريخية للحركة الماركسية اللينينية المغربية

ف�� ف اللينينيين عل قاع��دة ه��اته المنهجي��ة الجدلي��ة والتاريخي��ة، يك��ون واج��ب الماركس��يين
، يتج������اوز ح������دود التحالي������ل الظرفي������ة المغارب������ة، ه������و تق������ديم تحلي������ل متكام������ل وش������مولي
المتسمة بالنية، وبالنظرة الصحفية السطحية و بالتحليل الكمي فقط، والنتقال من

ي ول������دتها، إل تحلي������ل ش������مولي 20 تحلي������ل لحرك������ة
اير، يبقر������ ح������بيس الظرفي������ة ال������نر ف������بر

، ي اتيحر ي والس��بر
ي�� مكون��اته طلب��ا للوض��وح الت��اريحف

، والبح��ث فف ي��
لدينامي��ة الصاع الطبقر

ي��� نظ���رة ت���رى
ي��� الرادوي���ة، والس���قوط فف

ع���ة اليديولوجي���ة، والمبالغ���ة فف ف وخروج���ا م���ن البف
الس���باب الظرفي���ة الوحي����دة الفاعل���ة، علم����ا أن النظ����رة العلمي���ة تدم����ج ج����دليا الس����باب
ف��� المه���ام التاريخي���ة ف��� دقي���ق بين العض���وية والس����باب الظرفي���ة، وه���ذا كفي���ل بوض���ع تميبن
ء ال������ذي يس������تتبع إنج������از برن������امجهم ي������

ف������ ومه������امهم الظرفي������ة، السر ف اللينينيين للماركس������يين
، من خلل ارتباطهم بالجماهبن الساسية، وبن��اء أداته��م الثوري��ة ي اتيحر التكتيكي والسبر

) بحلقة ثانية ��� يتبع( .عل طريق بناء الحزب الثوري للطبقة العاملة

7 – 3 – 2019
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