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 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

*  تأملت نظرية

ة،. س�نة كمنظم��ة ماركس�ية لينيني�ة مغربي�ة 23قب��ل " إل الم��ام"تأسس�ت منظم��ة  ف�� س�ياق تل�ك الف�تت
ف 

ف��� التمتي ��� ع���ن ، يعن  ف��� ف��� الع���الم العربع
ف��� ه���ذه الديولوجي���ة به���ذه التس���مية المح���ددة، وب���الخص ف  ك���ان تبن 

ف���� الص����لحية 
ف���� أغلبيته����ا غارق����ة ف 

ف ك����انت ف  ف����( إديولوجي����ة الح����زاب الش����يوعية العربي����ة ال����نت
وك����ان لن����ا ف 

  غشت :30 هف ضمنية للنص، أما هذا الهامش (*) فهو من وضع موقع 3 و2، 1الهوامش المرقمة  
ف مجلة "تأملت نظرية"� صدر هذا المقال  *

، ب��اريس،7بالفرنس��ية، ع��دد رق��م " إل المام"، لول مرة باللغة الفرنسية ف 
ف�� الع��دد " الفق"وقد قامت جريدة . 1993شتنتع 

جما إل اللغة العربية، وذل��ك ف  ه متت ، الس��نة الثالث��ة، م��ن47بإعادة نشر
اير  15يناير إل  29 .1994فتع

ف���� تاري����خ الحرك����ة التحريفي����ة الجدي����دة ب����المغرب، فم����ن خلله����ا ه����اجم منظ����ر التحريفي����ة
يكتسف���� المق����ال أهمي����ة أساس����ية ف 

ف�
اكية ف  ف� للح�زب الث��وري، محمل إي��اه س��بب فش��ل تج��ارب بن��اء الش�تت ، المفه��وم اللينين  ف

الجديدة الرئيسف أبراه��ام الشفابت
ف�� ه�ذا الص��دد 

ف� مول��دا للتوتاليتاري��ة، ويق��ول ف  ف� هج��ومه ح��د اعتب�ار الح�زب اللينين 
ين، بل ذهب بعيدا ف  ب��ل: "القرن العشر

ف الثورة البلشفية(أفظع من ذلك، بحيث اتضح أن هذه الثورة  ينات إل نقيض��ها، مول��دة وجه��ا) يعن  تحولت خلل العشر
وط يل��زم علين��ا أن نراج��ع م��ا ك��ان يظه��ر ك��أدوات ل ف�� ه�ذه الشر��

، ف  ف أدم��ت قرنن��ا الح��الف م��ن الوج��وه البش��عة للتوتاليتاري��ة ال��نت
" .الحزب الثوري"هذه الثورة، وأساسا، مفهوم " نجاح"

اكية، وتجري�����م المرحل����ة الس����تالينية، ه����اجم منظ����ر" الم����دوي"هك����ذا، وبع����د تحمي�����ل اللينيني����ة مس�����ؤولية الس�����قوط للش����تت
ف للطبق�ة العامل��ة، م��ن خلل م��ا أس��ماه ب 

وع الت��اريخ  وليتاري��ا"التحريفي��ة الجدي��دة المشر�� ،"أس��طورة المهم��ة التاريخي�ة للتع
ف هذا الصدد 

: ويقول ف 
إن تاري����خ ه��ذا الق���رن ي���بيي  أن���ه ل يمك���ن لي تنظي���م أن ي���دعف ق���درته عل التع���بتي ع���ن ك���ل ه��ذا، لي���س بمق���دور أي تنظي���م"

ف(لوح����ده أن يق����وم بتنس����يق جمي����ع ه����ذه النض����الت 
إن موض����وع، أو). والمقص����ود هن����ا تعددي����ة نض����الت المجتم����ع الم����دب 

وليتاري��ا"بالحرى أسطورة  ف� التح��اد"المهم��ة التاريخي��ة للتع
ف حص�لت ف  ، تتض��من ه�ذا الدع��اء، وه��و م��ا أدى إل الكارث��ة ال��نت

ف السابق
ف ف 

" .السوفيابت
، ف��� ف يتح���دث فيه���ا ع���ن ب���ديله للح���زب اللينين  ، ال���نت ف

ويكتسف��� ه���ذا الن���ص أهمي���ة، لك���ونه م���ن أوائ���ل نص���وص أبره���ام الشفابت
" .النوية الثورية"المسم 

وتس��كف بيتي�� ف نفس��ه، ه��و مفه��وم تروتس��كف ق��ام بص��ياغته التت
ف ب��ذلك أبراه��ام الشفابت إن مفه��وم النوي��ة الثوري��ة ،كم��ا يع��تت

ف�� مقال��ة ل��ه تح��ت عن��وان 
ف�� مجل��ة "م��ا العم��ل بالماركس��ية"ه��اردوان، ف 

ودون. 1993، ص��يف "نق��د ش��يوعف"، وق��د ص��در ف 
ف��� تعري���ة ج���دور وأس���س ه���ذه المواق���ف الشفاتية، ن���دعو الق���ارئ إل الرج���وع إل الدراس���ة الص���ادرة بموق���ع 

30"ال���دخول ف 
" ..." . إل المام"مسلسل تصفية المنظمة الماركسية س اللينينية المغربية "تحت عنوان " غشت
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ف����) المغ����رب مث����ال ص����ارخ
، ال����ذي يت����م تق����ديمه كحلي����ف موث����وق و وف  ف

ف���� الذيلي����ة للتح����اد الس����وفيابت
وف 

وع روج���رز اله���ادف إل تص���فية للش���عوب العربي���ة عل ح���د تع���بتي علف��� يعت���ة، ال���ذي ك���ان دعم���ه لمشر���
.المقاومة الفلسطينية، يؤكد ذلك

ف�� الماركس��ية اللينيني��ة بالنس��بة لن��ا، نح��ن المناض��لون المغارب��ة اس��تعادة الج��وهر الث��وري لق��د ك��انت تعن 

ف��
ف�� س��ياق بداي��ة ه��ذا الق��رن بأورب��ا، ف 

للماركس��ية، ه��ذا الج��وهر نفس��ه ال��ذي تمك��ن لينيي �� م��ن إنعاش��ه، ف 
ف�� غش��ت - مواجه��ة التش��وي��هات الص��لحية والش��وفينية 

ف�� الممي��ة- 1914كم��ا ب��رز ذل��ك ف 
الس��ائدة ف 

.الثانية

، الجبه��ة الش��عبية لتحري��ر فلس��طيي  والجبه��ة الديموقراطي��ة ف�� ف�� الع��الم العربع
ه��ذا ه��و م��ا فعلت��ه قبلن��ا ف 

ف أخ�ذت الس�لطة به�ذا البل�د س�نة  ، وأيضا الحركة الثوري�ة بجن�وب اليم�ن، ال�نت ،1969لتحرير فلسطيي 

ف اكف اليمن  .لتصبح فيما بعد ، الحزب الشتت

ف�� فعلن��ا ه��ذا 23
"إل الم��ام"فق��د عرف��ت منظم��ة . س��نة بع��د ذل��ك، أعتق��د بأنن��ا كن��ا عل ص��واب ت��ام ف 

، عل ف����� ط�����وال الس�����بعينات و الثمانين�����ات أن تعطف����� المث�����ال، وغالب�����ا لوح�����دها كتنظي�����م سياسف����� مغربع
ف����� ولبش�����ع أش�����كال القم�����ع، كم�����ا الش�����أن أم�����ام تأج�����ج

الص�����مود دون أدب ����� مس�����اومة م�����ع الحك�����م المخزب 
ف طبع��ت ج��زءا م��ن تل��ك الس��نوات "إل الم��ام"إن . الش��وفينية وأح��ط التواط��ؤات م��ع ه��ذا الحك��م ال��نت

.تظل اليوم وفية لهذا المكسب النضالف

وليمكن لنا أن ننس، بغض النظر عن أخطائنا، ما نحن مدينيي  به لهذا الج��وهر الث��وري للماركس��ية،

:هذا الجوهر الذي لخصه ماركس كالتالف

ف تشكل "
ف مظهرها العقلب 

فض�يحة وفظاع��ة بالنس�بة للطبق�ات الس��ائدة ومنظري��ه�ا) ال�ديالكتيك( فف 
ف للش�����ياء القائم�����ة، تتض�����من ب�����ذات ال�����وقت إدراك نقيض�����ها ف����� تص�����ورها اليج�����ابع

، لكونه�����ا ف  العقائ�����دييي 
وري، ذل����ك لكونه�����ا  ف) أي ال����ديالكتيك(المحت����وم ، أي زواله����ا الض ���� بتمكنه�����ا م�����ن الحرك����ة نفس����ها، ال�����نت

ئ يمك�ن أن يف�رض عليه��ا لكونه�ا  )ال�ديالكتيك(ليمثل أي شكل قد تتخذه سوى مظهرا انتقالي�ا، لش��ني
ف الجوهر نقدية وثورية 

).ملحق الطبعة الثانية اللمانية للرأسمال( ف 

مسألة الحزب الثوري

ة، تك��ونت عل أس��اس مفه��وم الح��زب، و ف�� الس��ن الثامن��ة عشر��
ف النض��الية، ف 

من��ذ الش��هور الول لحي��ابت
ف�� ه��ذا المفه��وم بالنس��بة للح��زب الملم��وس ال��ذي

ف�� الس��تينيات ق��د أع��دت النظ��ر ت��دريحيا ف 
إذا كن��ت ف 
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ف" (الوصف���" كن���ت أنتمف��� إلي���ه ، كم���ا بالنس���بة للح���زب 
ف ل���م أع���د) الح���زب الس���وفيابت المرتب���ط ب���ه، ف���إنن 

ف مبدإ حزب قائد للثورة
.النظر إل جزئيا ف 

ين، هف�� ث��ورة أكت��وبر، ل��م يت��م بع��د القي��ام بتقيي��م حص��يلة ه��ذه الث��ورة ، إن م��ا يطب��ع ه��ذا الق��رن العشر��

، هف�� ف
ف�� الع��الم ظل��ت، و إل ح��دود النهي��ار النه��ابئ

لك��ن الص��ورة الس��ائدة ل��دى أجي��ال م��ن المناض��ليي  ف 
اكية عمالي��ة ناجح��ة، وه��ذا بفض��ل قي��ادة الح��زب الث��وري المرك��زي المنظ��م عل ص��ورة أول ث��ورة اش��تت

ف��"المنه��ج المس��م  بع��د. اللينيني��ة- ، والمس��لح بعقي��دة معروف��ة بكونه��ا علمي��ة، وهف�� الماركس��ية"لينين 

ف ثلث���ة أرب���اع ق��رن، ج���اء النهي���ار ش���امل، حي���ث تش���تت كونفدرالي��ة الش���عوب الح���رة والمتس���اوية و ال���نت
ف تول���دت ، وانقس���مت إل قومي���ات بنف���س ع���دد تل���ك الش���عوب، وأص���بحت ال���دول ال���نت تص���ورها لينيي ���
ت المكتس������بات الجتماعي������ة وقراطي������ات الس������ابقة ، وتبع������تت عنه������ا فريس������ة م������ا في������ات منبثق������ة م������ن البتي
والثقافي���ة ، وانفتح���ت ه���وة س���حيقة وس���ط س���دس الع���الم ، ه���ذا ال���ذي مث���ل ط���ويل أم���ل مض���طهدي

ينيات إل. الع���الم أجم���ع ب���ل أفظ���ع م���ن ذل���ك، بحي���ث، اتض���ح أن ه���ذه الث���ورة ، تح���ولت خلل العشر���

ف أدم��ت قرنن��ا الح��الف وط،. نقيض��ها مول��دة وجه��ا م��ن الوج��وه البش��عة للتوليتاليتاري��ة ال��نت ف�� ه��ذه الشر��
ف 

".الحزب الثوري"يلزم علينا أن نراجع ما كان يظهر كأدوات لنجاح هذه الثورة، وأساسا مفهوم

ف�� ثنائي��ة"العقي��دة"س��أعود لتن��اول مس��ألة 
، رغ��م أن منظم��ة" اللينيني��ة-الماركس��ية"، كم��ا ت��م تكليس��ها ف 

ه���ا ب���الجوهر"إل الم���ام" ف��� ممارس���تها وتفكتي
، عرف���ت جزئي���ا كي���ف تنج���و م���ن ذل���ك ، وتتمس���ك أك���تت ف 

. الخف للماركسية

ف� مرحلته��ا
وط الملموسة للثورة المغربي�ة ف  ف الشر

، أود أن أطرح منذ الن تصوري، ف  ف )étape(غتي أنن 
الراه��ن) phase(إنم��ا يمتي �� الط��ور). أو ب��الحرى التنظيم��ات الثوري��ة( الراهن��ة لمس��ألة التنظي��م الث��وري 

يش���������كل ط���������ور ج���������زءا م���������ن مرحل���������ة، إن الم���������رور إل ط���������ور أعل يتمتي ��������� بانعط���������اف( للضاع ب���������المغرب 
inflexion ه�����و ازده�����ار تنظيم�����ات متع�����ددة داخ�����ل) دون قطيع�����ة، بينم�����ا تتمتي ����� المرحل�����ة بالقطيع�����ة

ف المح���دد أساس���ا 
بالضاع م���ن أج���ل ديموقراطي���ة حقيقي���ة وزوال) surdéterminé(المجتم���ع الم���دب 

.نظام السلطة المخزنية

ف���"م���ن الواض���ح ، أن التص���ور الكلس���يكف ل ال���ذي س���يقود ه���ذا النض���ال ، ع���تع الهيمن���ة" الح���زب اللينين 
ف���� تع����ارض م����ع حيوي����ة اجتماعي����ة م����ن ه����ذا القبي����ل

أكي����د أن. عل ه����ذه التنظيم����ات المختلف����ة ، ه����و ف 
، لك��ن ، ودون التقلي��ل النم��وذج ال��ذي يس��توحيه ح��زب الطليع��ة ين��درج ض��من ه��ذا التص��ور الكلس��يكف
ف�� النض��ال، ف��إن ه��ذا التص��ور يتط��ور بالض��بط لك��ونه متع��دد، وأعتق��د أيض��ا

م��ن مس��اهمة ه��ذا الختي�� ف 
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تنظيمي�ا، ه�و كونه�ا ل�م تس�تطع تج�اوز التن�اقض" إل الم�ام"بأن أحد الس�باب الهيكلي�ة لتع�تت منظم�ة 
ف للجماهتي"لينينية"الحاصل بيي  تبنيها لعقيدة رسميا 

.، وبيي  ممارسة ترتكز عل التنظيم الذابت

ف هذا الس�ياق، ه�و لم�اذا تنظي�م ث�وري؟ أجي�ب شخص�يا ب�أن
ولشك، أن السؤال الذي يمكن طرحه ف 

ف� ظ�ل دينامي�ة اجتماعي��ة مث�ل ه�اته ، ليس�ت إل تنظي�م ث�وري، وإنم�ا إل أنوي�ة ثوري�ة
لك�ن. الحاج�ة ، ف 

ف���� أول مص����طلح  ؟ إن ص����ياغة ه����ذا الط����ور الراه����ن للنض����ال تس����مح،" أنوي����ة"ولم����اذا " ث����وري"م����اذا يعن 
. ولعدم دقتها المفاهيمية بالضبط، بالجواب عل هذا السؤال

ف������"ديموقراطي������ة حقيقي������ة"نق������ول، ويق������ول ك������ل المناض������ليي  ال������ديموقراطييي  و التق������دمييي  المغارب������ة
، ف 

ف���� ، لك����ن بم����اذا
الحقيق����ة تتح����دد ه����ذه الديموقراطي����ة أك����تت بالس����لب أي نهاي����ة نظ����ام الس����لطة المخزب 

ف شعار سيادة"الديموقراطية الحقيقية"يتعلق المر بعد ذلك؟ ما هف ؟ بإمكان جميع المناضليي  تبن 
عن���دما يس���تعمل كش���عار" فص���ل الس���لط"الش���عب، لك���ن كي���ف تم���ارس ب���الملموس؟ وح���نت اص���طلح 

ف� 
احتفظ�وا بالس�لطة التنفيذي�ة لك�ن: مركزي يفسح المج�ال أم��ام مس�اومة مفتعل�ة م�ع الحك�م المخزب 

يعية ، ه������ذا دون ح������نت الش������ارة إل الس������لطة القض������ائية ، ب������ل ح������نت ش������عار المجل������س اترك������وا لن������ا التشر������
، الذي هو أكتت بكثتي جذرية وانسجاما م�ن س�ابقه، غتي� خ�ال م�ن الغموض��ات والحت�واءات التأسيسف

لي����س فق����ط، ح����ول مس����ألة م����ن سيس����تدعف وس����ينظم انتخ����اب مث����ل ه����ذا المجل����س، إذا ظ����ل. الكامن����ة
، يظ�������ل ح�������بيس ح�������دود)المجل�������س التأسيسف������� (المخ�������زن قائم�������ا؟ ولك�������ن، أيض�������ا لك�������ون ه�������ذا الش�������عار 

لمانية(الديموقراطية التمثيلية  ف ب�دت أك�تت) التع ف حللها ماركس منذ أول كتاب�اته، وهف� الح�دود ال�نت النت
، كم��ا ش��أن أورب��ا الغربي��ة، ف

ف ل تت��وفر عل تش��كل طوي��ل للمجتم��ع الم��دب  ف�� الع��الم الث��الث ال��نت
خط��ورة ف 

، المرتك���ز عل الديموقراطي��ة. مه��د ه���ذه الديموقراطي���ة ل���ذلك ف���إن مفه���وم م��ؤتمر الش���عب التأسيسف���
ة ،ه����و أك����تت انفتاح����ا عل دينامي����ة اجتماعي����ة ثوري����ة، تش����ق الطري����ق لمسلس����ل إزاح����ة س����لطة 1المباشر����

م�����ؤتمر(المخ�����زن م�����ن ط�����رف الش�����عب ، لك�����ن إل أي�����ن؟ ليمك�����ن أن يح�����دد ذل�����ك س�����وى ه�����ذا الم�����ؤتمر 
ز من جديد كل المعضلة بيي  الفوضوية والماركس��ية ، ول أدعف�� هن�ا)الشعب التأسيسف  ، لكن هنا تتع

ف���� بض����عة س����طور ، يج����ب علين����ا أن نرف����ض نهائي����ا ك����ل حتمي����ة تاريخي����ة قابل����ة للتحدي����د
ف س����أحلها ف 

ب����أب 
دون" الجم��اهتي"، لك��ن ه��ل بإمكانن��ا التأكي��د م��ع ذل��ك ب��أن الحقيق��ة تنب��ع مج��ردة م��ن أعم��اق "علمي��ا"

ئ ،أية حقائق تلك؟ أهف�� حق�ائق الطبق�ات الجتماعي��ة المض��طهدة ؟ التميتي  فيما بينها؟ وقبل كل شني

اكية ل 1 ة"� فش����ل التج����ارب الش����تت ، يق����ود المفكري����ن ال����واعيي  بح����دود الديموقراطي����ة التمثيلي����ة،"الديموقراطي����ة المباشر����
(و التش��������اركية ) روس��������و. د" "( المس��������تمرة"ليعمق��������وا فيم��������ا يتعل��������ق بال��������ديموقراطيات العضية ، مف�������اهيم الديموقراطي��������ة 

participative) (ف. ت
م����اس . ج(أو التداولي����ة ) أن����درياب  ف���� الحال����ة المطروح����ة، ق����د يتعل����ق الم����ر بتوس����يع نم����وذج). هتع

ف 
ف بلد من العالم الثالث

.الديموقراطية التداولية إل بناء الديموقراطية ف 
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ف ليس�ت أق�ل اض��طهادا ؟ حق�ائق الثني��ات المكبوت�ة ؟ حق�ائق الش�باب الت�واق إل" حقائق النساء النت
الحياة؟ أم حقائق الفراد الذين يطمحون بكل بساطة للحرية؟

ف آن واحد
كل هذا ف 

لي����س. إن تاري����خ ه����ذا الق����رن ي����بيي  أن����ه ليمك����ن لي تنظي����م أن ي����دعف ق����درته عل التع����بتي ع����ن ك����ل ه����ذا
إن موض�وع، أو ب��الحرى أس��طورة. بمقدور أي تنظيم لوح��ده أن يق�وم بتنس�يق جمي�ع ه�ذه النض�الت

ف� التح�اد" المهمة التاريخية"
ف حص�لت ف  وليتاريا تتضمن هذا الدعاء، وه�و م�ا أدى إل الكارث�ة ال�نت للتع

ف السابق
ف ف 

ف�. السوفيابت
لبد لكل ه�ذه التطلع�ات، أن تتمك�ن م�ن التع�بتي ع�ن نفس�ها، وتنظي�م ذاته�ا، ف 

تنوعه��ا وتع�ددها، ب�ل أك��تت م�ن ه�ذا آ ل يمك��ن لي واح��دة منه��ا أن تع��تع ع��ن ذاته�ا بش��كل أح��ادي ، ول
يحة م��ن البشر�� إن ازده��ار. يمك��ن لي مجموع��ة أن ت��دعف لوح��دها تمثي��ل طبق��ة م��ن الطبق��ات، أو شر��

ف وح��ده الق�ادر عل الج�واب عل ه�ذه التعددي�ة والتن�وع، والتقائه�ا
ف� المجتم�ع الم�دب 

تنظيمات ع�دة ف 

ف�� م��ؤتمر الش��عب التأسيسف��
ف�� مرحل��ة علي��ا، يمك��ن أن تتبل��ور ف 

ف�� قل��ب ه��ذه. ف 
ف�� نف��س ال��وقت، ف 

لك��ن ف 
ة وتجرب�ة، ف قل�ب ه�ذا الزده�ار، المطل�وب م�ن المناض�ليي  الك�تت نش�اطا وخ�تع

الدينامية الجتماعية، ف 
، عندما يدرجون النض��ال م�ن أج�ل تحقي�ق ه�ذه الطموح��ات ض��من البح�ث"أنوية ثورية"أن يؤسسوا 

وع مجتمعف سياسف قابل للحياة، وذي مصداقية، ويثور رأسا عل عقب الوضع القائم . عن مشر

ف تس��مح- حي��ث ال��ديالكتيك المادي��ة ج��د نافع��ة - إن ه��ذا البح��ث،  اح��ات ال��نت ه��و ال��ذي يؤس��س القتت
ف نهاية المط��اف إل تث�بيثه

ا بذلك الثورييي  عن الصلحييي  الذين يرمون ف  .2بتعميق أزمة النظام ممتي 
وع، ب����ل أك����تت م����ن ذل����ك، ل يمك����ن ئ���� مث����ل ه����ذا المشر���� لي����س بإمك����ان أي����ة ن����واة م����ن ه����اته النوي����ة أن تهني
ف��� خض���م الح���وار ال���ديموقراطف المفت���وح والواس���ع، وف���وق

وع م���ن م���ن ه���ذا الن���وع أن يتش���كل إل ف  لمشر���
لك�ن ه�اته النوي�ة، وه�اته الجم�اهتي. هذا الحوار، م�ن خلل الب��داع الجتم��اعف له�اته الجم�اهتي نفس�ها

ف المستقبل
تبط ف  ف�� علق��ة 3ستت

ف خضم اغتناء متعدد الجوانب لتلك النوي��ة، ف 
بعلقة دياليكتيكية ف 

ف منها وتغنيها .بعضها البعض، وجميعها مغمورة بعلقاتها مع هذه الجماهتي تغتن 

ف� المجل��ة الجي�دة  2
، المعنون��ة)1993ص�يف )(critique communiste( � انظر المقال اله��ام ل�بيتي ه��اردوان الص��ادر ف 

".ما العمل بالماركسية"
ف المغرب 3

ف الممارسة الحالية للنضالت ف 
، توجد بذوره الكامنة منذ الن ف  .� إن هذا المستقبل، هو مستقبل حاض 
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