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قليمي والمحلي: نظرية العوالم الثلث 1 الوضع الدولي والإ

I -الوضع الدولي

دت في مجملها إلى انقسامه إلى ثلث عوالم --1
د
.شهد العالم منذ الستينات تغييرات ا

صل تتوفر على عنوان، فعنوان الوثيقة من وضع موقع م: ملحوظةــ 
أ
ن الوثيقة لم تكن ا

أ
  هامش هده الوثيقة هو من وضع الموقع »  غشت30 نظرا ل

صـحابها الـذين عـدلوا الخـط الديولـوجيـ  1
د
ولى من الثمانينات من القرن الماضي، و قد برزت كوجهة نظر تعبر عـن موقـف ا

د
هذه الوثيقة تنتمي إلى الحقبة ال

مام"لمنظمة 
د
صحابها ظلوا مجهولي الهويـة إلـى يومنـا هـذا ، نظـرا. و الحملم" إلى ال

د
ن نشرت، إضافة إلى كون ا

د
صل للنشر، و لم يسبق ا

د
و الوثيقة لم تكن معدة ا

صـلية مكـتوبـة بخـط يـد
د
ننـا اعتمـدنا نسـخة ا

د
كـثر مـن مصـدر، ثـم ا

د
حاطوا بـه توزيـع الوثيقـة، لكـن وجـود الوثيقـة حقيقـة تاريخيـة مؤكـدة، مـن ا

د
للكـتمان التام الذي ا

صحابها، و ننشرها هنا خدمة للحقيقة و التاريخ
د
.ا

مام"في مجرى الصراعات التي عرفتها منظمة 
د
و الحملم، نهاية السبعينات – بدايــة الثمانينـات، لــم تحتـل وجهـة نظــر هــذه، دورا بــارزا فـي الصــراعات" إلى ال

سباب
د
صحابها مجهولي الهوية، و يعود ذلك لعدة ا

د
قلية، ظل ا

د
: السياسية و الديولوجية الداخلية، التي طبعت الفترة، و ظلت وجهة نظر ا

ولها-ــ 
أ
ن التجاهــات التحريفيــة داخــل الحملــم، و داخــل منظمــة ا

د
مــام" ا

د
ت تــوجه نظرهــا نحــو التحــاد الســوفياتي، بشــكل محتشــم منــذ" إلــى ال

د
كــانت قــد بــدا

و" الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين"دشنت هذا المســار "( التحاد السوفياتي حليف تكـتيكي لحركات التحرر العربية "منتصف السبعينات، تحت شعار 
طروحــة صــدى داخــل الحملــم، و خاصــة لــدى منظمــة ...)منظرهــا نــايف حواتمــة 

د
، بينمــا كــانت بعــض العناصــر القياديــة داخــل"مــارس 23"، و وجــدت هــذه ال

مام"منظمة 
د
دبيـات ...) مثـال المشـتري بلعبـاس  (1974ترددهــا منـذ " إلى ال

د
صـبحت ا

د
الجبهـة"و" الجبهـة الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين"و بشـكل ســافر بعـدما ا

ثير كــبير علــى منظمــة "الشــعبية لتحريــر فلســطين
د
23"، تتكلمــان عــن التحــاد الســوفياتي و المنظومــة الشــرقية كبلــدان اشــتراكية، و بطبيعــة الحــال كــان لهــذا تــا

س بـه ليصـبح مجموعـة مـن قيـاديــي "مارس
د
مـر وقتـا لبـا

د
مــام"، بينما تطلـب ال

د
يتغنـون بالتحـاد السـوفياتي كدولـة اشـتراكية، و قـد حصــل هـذا فـي ظـروف" إلـى ال

شـــرفت علـــى مـــا ســـمي بمسلســـل 
د
همهـــا قطـــع القيـــادة الجديـــدة للمنظمـــة، الـــتي ا

د
مـــام"مـــع الخـــط الديولـــوجي الســـابق لمنظمـــة " إعـــادة البنـــاء"خاصـــة، ا

د
"إلـــى ال

خــرى لتصــبح )  الماركســية – اللينينيــة خــط مــاو(
د
ن تحــذف اللينينيــة هــي ال

د
صــبح الماركســية – اللينينيــة فقــط، قبــل ا

د
فقــط خطــا إديولوجيــا" الماركســية"الــذي ا

.للمنظمة
ميــن العـام للحــزب" التحــاد السـوفياتي"لقد كانت التطورات التي كان يعرفهـا 

د
بدايـة الثمانينـات، خاصـة بعـد وفـاة برجنيــف ، و الـتي مسـت توليـة منصـب ال
ت تحـرك اهتمــام المعتقليــن السياســيين بالسـجن المركــزي

د
و قـد كــانت توليــة. الشـيوعي بالتحـاد السـوفياتي، مـن طــرف شـيوخ المكـتــب السياسـي للحـزب قــد بـدا

ندروبوف في 
د
مين العام للحزب، بداية اهتمام خاص من طرف بعض قادة  1982نونبر  12ا

د
لكن الرجل.بما يجري في التحاد السوفياتي" إعادة البناء"منصب ال

خــر، لكـن سـيزداد 16لم يعمر طويل في منصبه، فقد توفي بعد 
خ
خر هو شيرينكو الذي بدوره لم يستمر طـويل حيـث تـوفي هــو ال

خ
شهرا من توليته، ليخلفه شيخ ا

مام"الهتمام بما يجري في التحاد السوفياتي مع صعود ميخائيل غورباتشوف، الذي راهن عليه الكـثيرون، من بينهم التحريفيون الجدد داخل منظمة 
د
"إلى ال

براهـــام الســـرفاتي، و ازداد الهتمـــام بمـــا يســـمى ظـــاهرة غورباتشـــوف الـــتي روج لهـــا الغـــرب المبريـــالي كـثيرا، الـــذي كـــان يعـــرف صـــعودا قويـــا للريغانيـــة و
د
بقيـــادة ا

علـن فيـه 1985التاتشـيرية، و اسـتطاع غورباتشـوف بعـد طرحــه لبرنـامجه بمدينـة لنينغـراد فـي يونيـو 
د
علينـا إعــادة بنـاء"، ثـم بعـد ذلـك خطـابه فـي سـمولني الـذي ا

نفسنا
د
كيــد علـى حريـة التعــبير" ا

د
ي إعادة البنــاء فـي إطــار الشـفافية، للتا

د
يضا شعار الكلسنوست التي تعني الشفافية، ا

د
.التي عرفت بالبيريسترويكا، التي ل زمها ا

بريــل 
د
تاريــخ تقــديمه اســتقالته بعــد 1991دجنــبر  25إلــى  1985هكــذا قــاد غورباتشــوف التحــاد الســوفياتي تحــت شــعارات الصــلح القتصــادي و الجتمــاعي مــن ا

.انقلب يلتسين، إلى السقوط النهائي
مــام"شكلت الغورباتشوفية فترة انتعشت فيهـا التحريفيـة داخــل منظمــة 

د
ن الطبقــة" إلـى ال

د
براهــام السـرفاتي كمنظــر رئيسـي لـذلك، حيـث كـان يعتـبر ا

د
و بـرز ا

براهــام
د
علــن ا

د
ثر بـذلك، و ا

د
وربـا الشــرقية ســتتا

د
ن ا

د
العاملة السوفياتية قد استعادت، بمجيء غورباتشوف، قيادة الحزب الشيوعي للتحاد السوفياتي، و كــان يـرى ا

نه بصدد إعداد كـتاب جديد 
د
و في هــذه الفــترة، انتشــرت الرســائل الموجهــة إلــى. للبرهنة على هذا التحول الجديد) لم يعرف النور كما هي وعوده دائما(السرفاتي ا

.غورباتشوف و القيادة السوفياتية
و بعد هذه الحركية النشيطة للتحريفيين الجدد، ستحل فترة الحباط بعد سقوط التحــاد السـوفياتي، و سـيعلن التحريفيــون الجـدد قطيعتهـم مـع اللينينيــة

.باعتبارها المسؤولة تاريخيا عن سقوط التجارب الشتراكية
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جــل -2
د
عظــم، الوليــات المتحــدة و التحــاد الســوفياتي، و همــا يتنافســان مــن ا

د
ول يتشــكل مــن القــوتين ال

د
العــالم ال

الهيمنــة علــى العــالم، و همــا العــدوان الرئيســيان لجميــع بلــدان و شــعوب العــالم، بمــا فيهــا شــعوب التحــاد الســوفياتي و
.الوليات المتحدة

سـمالية-منــذ ارتــداد الحــزب و الدولــة فــي التحـاد السـوفياتي عــن الماركســية: التحاد الســوفياتي-ــ 
د
ت الرا

د
اللينينيـة، بــدا

 النظـام يتحــول مـن دكـتاتوريــة للبروليتاريــا إلــى دكـتاتوريــة
د
الحتكارية للدولة تحل تدريجيا محل الدولة الشتراكية، و بدا

على البروليتاريا و باقي شعوب التحاد السوفياتي، يمارس سياسة الهيمنة و التوسع و العدوان و تحول إلى بلــد امبريــالي

سمالية الدولة و اشـتراكية السـوق المرتبـط بالبيروقراطيـة
د
نذاك بالتحاد السوفياتي، بين اتجاه را

خ
إن هذا اللغط كان في حقيقته تغطية لجوهر الصراع الدائر ا

الحزبية و الدولة، و اتجاه التحـول النهـائي إلـى اقتصـاد السـوق، والتخلـي عـن اليافطــات الشـتراكية و غيرهــا، و مـع يلتسـين انتصــر التجـاه الثـاني، الشـيء الــذي
علنــت المبرياليــة العالميــة كــذبا و زيفــا عــن ســقوط الشــتراكية، الشــيء الــذي تلقفــه التحريفيــون الجــدد و

د
دى إلــى التفكــك النهــائي للتحــاد الســوفياتي، حيــث ا

د
ا

مام"اعتبروه حقيقة ثابتة، ليشرعوا في مراجعاتهم التاريخية التي قضت على منظمة 
د
.و خطها الثوري" إلى ال

ــالقنيطرة، و نســوق فــي هــذاثانيهــا-ــ  ثيرهــا وســط المعتقليــن السياســيين بالســجن المركــزي ب
د
ت تجــد تا

د
، كــانت الحملت المبرياليــة ضــد الشــتراكية قــد بــدا

رخبيل الغولغ"الصدد، مثال كـتاب 
د
بـواق الدعايـة الغربيـة بشـكل واسـع، و قـد تطـرق هــذا الكـتـاب إلـى مـا" ا

د
لكسـندر سولجنسـتين، الــذي طبلـت لـه ا

د
لصاحبه ا

سماه بواقع معسكرات العتقال بالتحاد السوفياتي، التي تلخصها كلمة 
د
رخبيــل علـى" المديريــة الرئيسـية لمعسـكرات العمــل"الـتي تعنـي " كــولغ"ا

د
و تـدل كلمـة ا

حظــي هــذا.ـ 1979 -1978و دخــل السـجن المركــزي حـوالي  1973طبع الكـتاب في باريس سنة . وجود هذه المعسكرات في مناطق مختلفة من التحاد السوفياتي
إلــى 1917الكـتاب باهتمام بالغ من طرف المرتدين و العناصر التحريفية الجديدة، لكونه كان هجوما قويا على تجربة البناء الشتراكي في التحـاد الســوفياتي مـن 

ن المعطيـــات الحقيقيـــة تكـــذب ادعـــاءات.ـــ 1956
د
رشـــيف المعســـكرات و المخـــابرات، ا

د
و ســـيتبين فيمـــا بعـــد، خاصـــة بعـــد ســـقوط التحـــاد الســـوفياتي، و فتـــح ا

ثير الـــدعايات الغربيـــة الكاذبـــة حـــول التحـــاد الســـوفياتي إبـــان المرحلـــة الســـتالينية، و قـــد صـــدرت فـــي هـــذا الصـــدد العديـــد مـــن
د
سولجنســـتين، و تـــبين مـــدى تـــا

رقام تكذب تلك الدعاءات
د
.الحصائيات و الدراسات بال

طروحــات قـدثالثا-ـ 
د
ن تلـك ال

د
ثير داخل معتقلي السـجن المركــزي، و مـن المعلــوم ا

د
ت تجد طريقها للتا

د
خرى قد بدا

د
وروشيوعية، هي ال

د
طروحات ال

د
، كانت ال

وربــا الغربيــة، و نعنــي الحــزب 
د
حــزاب الشــيوعية التحريفيــة فــي ا

د
اليطــالي و الحــزب" الشــيوعي"الســباني، و الحــزب " الشــيوعي"تجمعــت حولهــا مجموعــة مــن ال

وروشيوعية و الدولة"الفرنسي، و قد لعب كـتاب " الشيوعي"
د
السباني "سانتياغو كاريو" دورا بارزا في هذا الطــار،" الشيوعي"لصاحبه الكاتب العام للحزب " ال

نريكـو برلنغـر" الســكرتير العــام للحــزب
د
ساسية للماركسية اللينينية مثل دكـتاتورية البروليتاريا و غيرها، بل ذهـب "ا

د
حزاب المعنية عن المفاهيم ال

د
و قد تخلت ال

كـتــوبر قــد اســتنفذت نهائيــا" إلــى حــد العلن عــن 1981اليطــالي فــي اســتجواب لــه ســنة  " الشــيوعي"
د
ن القــوة التقدميــة المنبثقــة مــن ثــورة ا

د
و نعلــم مصــير تلــك".ا

حزاب التي تفككت و انتهت تاريخيا
د
.ال

ن التجاه العام داخل المعتقليــن السياسـيين فـي السـجن المركـزي فـي بـدايته، خلل " العوالم الثلث"، لم يكن لنظرية رابعا
د
ن تنتشر ل

د
و 1977و 1976ا

دان العملية النقلبية التي قادها هواكيوفينغ و دينغ سياو بينغ في الصين بعد موت مـاو تسـي تونـغ فـي  1978
د
، و قـام قـادة النقلب، و1976شـتنبر  9كان قد ا

ربعــة"هم تحريفيون معروفون، باعتقال قادة التيـار الثـوري داخــل الحـزب الشـيوعي الصــيني، الـذين سـيطلقون عليهـم اسـم 
د
، الـتي وجـد فيهـا العلم"عصـابة ال

ربعــة هــم
د
خــر ضــالته، و القــادة ال

خ
جيــانغ جينــغ، زوجــة مــاو وعضــوة المكـتــب السياســي للحــزب ، زانــغ تشــونكيياو عضــو اللجنــة الدائمــة للمكـتــب: الغربــي هــو ال

طــر الثوريــة للحــزب الشــيوعي
د
لف مــن ال

خ
السياســي، يــاو ويــن يــوان عضــو اللجنــة المركزيــة، و وانــغ هونــغ ويــن نــائب رئيــس الحــزب، و قــد تــم اعتقــال هــؤلء و ال

 قادة الخط التحريفي للحزب الشيوعي الصيني، على تقديم هؤلء إلى المحاكمــة فـي نونـبر 
د
بتهمــة 1986الصيني، والزج بهم في السجون و المعتقلت، و قد تجرا

صـدرت المحكمـة الحكـم بالعــدام علـى قـادة الخـط1976إلى  1966تفجير و التحريض على الثورة الثقافية البروليتارية في الصين، في الفترة الممتدة من 
د
، و قد ا

علنــت الســلطات عــن إصــابتها
د
الثــوري الــذين رفــض جلهــم تقــديم العتــذار و التوبــة عــن مــواقفهم، و قــد تميــزت فــي هــذا الطــار زوجــة مــاو، جيــان جينــغ، الــتي ا

حسن حال، حيث تم العلن عن موت وانغ هونغ ويــن بالســجن ســنة 
د
خرين ا

خ
نها انتحرت بزنزانتها، و لم يكن مصير ال

د
،1992بالسرطان، ثم بعد ذلك ادعت ا

بريل 2005بينما تم العلن عن موت زانغ تشونكيياو مصابا بالسرطان سنة 
د
.مصابا بداء السكري 2005، بينما تم العلن عن موت ياو وين يوان في ا

لشــارل بتلهــايم دورا حاســما للطلع علــى التحــولت الــتي عرفتهــا الصــين بعـد مــوت مــاو و انقلب" حــول بعــض القضــايا لصــين مـا بعــد مـاو"لقــد كــان لكـتــاب 
.هواكيوفينغ

ن نظرية 
د
مـم المتحــدة" العوالم الثلث"و من المعروف ا

د
ول مـرة، علـى شـكل خطــاب قـدمه دينـغ سـياو بينـغ باسـم الصــين فـي ال

د
قد تم تقديمها إلـى العـالم ل

كـتـوبر، و ذلـك فـي مجـال تحديـد التناقضـات.ـ 1974سنة 
د
و يناقض التحليل المقدم عن التناقضات في العالم كــل مـا عرفتـه الحركـة الشـيوعية العالميـة منـذ ثـورة ا
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مام" ـ الجزء الثالث: 
أ
لى ال من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

لى التحريفية الدنغسياوبية  جماعة نظرية "العوالم الثلث": من الماركسية ــ اللينينية اإ

ي اشتراكي في الظاهر، و امبريالي في البــاطن
د
دى ذلـك إلـى تفكــك المنظومـة الشـتراكية الــتي قــامت. – اشتراكي ا

د
و لقـد ا

و، بقيادة التحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية، و ظهر تيار تحريفي على صعيد العالم مركزه التحاد السوفياتي
كـثر خطــورة و مكــرا، فهــي امبرياليــة ناهضــة و هــي اليــوم فــي موقــع هجــوم علــى المبرياليــة

د
تعتــبر المبرياليــة الشــتراكية ا

كـثر علــى قــدرتها العســكرية و علــى قــدرتها
د
مريكيــة، و هــي تعمــل علــى تعــويض ضــعفها القتصــادي النســبي، بالعتمــاد ا

د
ال

".الشتراكي" على التضليل باستعمالها القناع 
سمالي، و ذلك بسبب قدرتها القتصادية و: الوليات المتحدة- 

د
ن تسود العالم الرا

د
مريكية ا

د
استطاعت المبريالية ال

نهــا جنــت هزائــم كـثيرة و
د
العســكرية، و قــد حـــاولت تنفيــذ مخططــات عدوانيــة و توســعية فــي عــدة بقــاع مــن العــالم، إل ا

دى إلى تصعيد النضالت الجماهيرية داخل الوليات المتحدة نفسها
د
سيا مما ا

خ
.متوالية، خاصة في جنوب شرق ا

وربــا الغربيـة بالضـافة إلــى اليابــان فـي منافســة الوليـات المتحـدة، و نتيجــة
د
وضاع على دخول ا

د
و ساعدت كل هذه ال

زمــات الجتماعيــة
د
زمــة النقـد إلــى ال

د
زمــة النفــط إلـى ا

د
مريكيــة فــي عـدة مجــالت، مــن ا

د
زمــة المبرياليــة ال

د
لكل هذا، احتــدت ا

خرى، و تعمل الوليات المتحدة اليوم جاهدة علـى الحفــاظ علـى نظـام العــالم القـديم، و علـى علقـات الســتغلل الـتي
د
ال

تربطهــا بعــدة دول، و ذلــك بمحاولــة الظهــور بمظهــر المــدافع عــن حقــوق النســان، و بشــكل إجمــالي فإنهــا تحتــل اليــوم
خــرى

د
إن كلتـا القــوتين العظمييــن تتنافسـان حــول الهيمنــة علـى العـالم، و تتحــدثان. مواقع دفاعية بالنسبة للمبريالية ال

عن النفراج، في الوقت الذي تعملن على تقوية قدراتهما القتصادية و العسكرية، استعدادا للحرب، و محور صــراعهما
وسط و الخليج العربي و إفريقيا

د
وربا، و من تطويقها يحتد الصراع بينهما على مراقبة مناطق الشرق ال

د
.اليوم هو ا

شكال العدوان -3
د
:نضالت العالم الثاني و الثالث ضد الهيمنة و العدوان و كل ا

ســـتراليا، فهـــي ذات طبيعـــة-ـــ 
د
وربـــا الشـــرقية و الغربيـــة و كنـــدا و اليابـــان و نيوزلنـــدا و ا

د
بلـــدان العـــالم الثـــاني و تضـــم ا

خــرى تعــاني مــن ســيطرة و اســتغلل
د
مزدوجــة، فهــي مــن ناحيــة تضــطهد و تســتغل بلــدان العــالم الثــالث، و مــن ناحيــة ا

عظـــم، و توجـــد داخـــل هـــذه الـــدول و بنســـب مختلفـــة، بعـــض نزعـــات الحفـــاظ علـــى الســـتقلل و الســـيادة، و
د
القـــوتين ال

عظم
د
.التخلص من مراقبة و سيطرة القوتين ال

ساسية لعصرنا، التي يمكن إجمالها في
د
:ال

سمالية* 
د
.تناقض بين البرجوازية و البروليتاريا في البلدان الرا

مم المضطهدة* 
د
.التناقض بين الدول المبريالية و الشعوب و ال

.التناقض بين مختلف الدول المبريالية* 
.التناقض بين التحاد السوفياتي الدولة الشتراكية و الدول المبريالية* 

صبح تناقضا بين المعسكر الشتراكي و المعسكرالمبريالي
د
ثم بعـد مـوت سـتالين و انتصـار. بعد الحرب العالمية الثانية حصل تعديل للتناقض الرابع الذي ا

التحريفيــة فــي التحــاد الســوفياتي، حصــل تعــديل جديــد فــي التنــاقض الرابــع ليصــبح تناقضــا بيــن الــدول الشــتراكية مــن جهــة و الــدول المبرياليــة و الشــتراكية
خرى

د
.المبريالية من جهة ا

ساسية في العالم
د
نها تحريفية و مخالفة للتحديد الجوهري الماركسي اللينيني للتناقضات ال

د
سس هذه النظرية، يمكن القول با

د
.و دون الخوض في ا

طروحات مقسمة على الشكل التالي
د
ول مرة مجموعة من ال

د
:و عموما، قدمت الوثيقة التي ننشرها ل

ما الوضع المحلي 
د
طروحات في الجزء الثاني المتعلق بالوضع العربي، ا

د
ول المتعلق بالوضع الدولي، و ثلث ا

د
طروحات في الجزء ال

د
و) الجــزء الثــالث(ست ا

طروحــات حـول البورجوازيــة
د
سـمالي تبعـي، فقـد ضـم مجموعـة مـن ال

د
بعد تقديم حول الهيمنة المبريالية، و طبيعـة نمـط النتــاج السـائد ببلدنـا، كنمـط إنتـاج را

شـباه البروليتاريــا، الطبقــة(و الطبقــات الثوريـة ) البورجوازية المتوسطة(الكومبرادورية، و طبقة الملكين العقاريين، و القوة الوسطية 
د
البورجوازيــة الصـغيرة، ا

.ثم المنظمات الجماهيرية و التعبيرات السياسية للطبقات الثورية ) العاملة، الجنود و ضباط الصف
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مام" ـ الجزء الثالث: 
أ
لى ال من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

لى التحريفية الدنغسياوبية  جماعة نظرية "العوالم الثلث": من الماركسية ــ اللينينية اإ

مريكــا اللتينيــة -ــ 
د
ســيا و إفريقيــا و ا

خ
كـثر مــن ( بلــدان العــالم الثــالث، و تضــم خصوصــا بلــدانا مــن ا

د
مــن ســكان%ــ 70ا

ن). العـــالم
د
مامهـــا ا

د
نـــه مـــا زال ا

د
حـــرزت غالبيـــة هـــذه الـــدول علـــى اســـتقللها فـــي إطـــار الكـفـــاح التحـــرري الـــوطني، إل ا

د
لقـــد ا

تســتكمل اســتقللها القتصــادي منــه علــى الخصــوص، و علــى هــذا الســبيل فهــي تــواجه اليــوم خطــر الســتعمار الجديــد، و
مريكية و المبريالية السـوفياتية، حيـث تحــاول كلتاهمـا فـي إطــار تنافســهما نهــب خيــرات

د
خاصة من جانب المبريالية ال

العــالم الثــالث و مراقبــة المــوارد و المواقــع الســتراتيجية، لضــمان التفــوق القتصــادي و العســكري، و فـي مواجهــة ذلــك،
.تعتبر بلدان العالم الثالث اليوم، القوة الرئيسية في النضال ضد الهيمنة و المبريالية

مم المناضلة -4
د
:النضال التحرري للشعوب و ال

شــــكال الســــتغلل
د
جــــل التحــــرر الــــوطني مــــن كــــل ا

د
مــــم العــــالم المضــــطهدة نضــــال ثوريــــا، مــــن ا

د
تخــــوض شــــعوب و ا

جـــل حـــق كـــل شـــعب فــي تقريـــر مصـــيره و بناءالدولـــة المســـتقلة، و
د
القتصـــادي، و الضــطهاد القـــومي و الثقـــافي، و مـــن ا

تناضـــل شـــعوب العـــالم ضـــد بقايـــا الســـتعمار القـــديم، و ضـــد الهيمنـــة المبرياليـــة و يـــدخل نضـــال شـــعوب فلســـطين و
.الخ في هذا الطار...زيمبابوي و ناميبيا

: النضال الثوري للبروليتاريا العالمية -5
حـزاب الماركسـية

د
قطـار مـن العـالم، نضــال البروليتاريــا و حلفائهــا-تقود الحلقـات و المنظمـات و ال

د
اللينينيـة فـي عـدة ا

جـــل التحــــرر الـــوطني و
د
ضـــد المبرياليـــة و المبرياليـــة الشـــتراكية و عملئهـــا، و ضـــد كـــل الرجعييـــن و النتهــــازيين مـــن ا

اللينينيــة المرتبطــة-الديموقراطيــة و بنــاء الشــتراكية و الشــيوعية ، و يتــم ذلــك انطلقــا مــن المبــادئ الثوريــة للماركســية
جــل

د
وســع الجمــاهير الشــعبية، و تخــوض البلــدان الشــتراكية النضــال مــن ا

د
بــالواقع الملمــوس لكــل بلــد، و اعتمــادا علــى ا

عظم، في إطار جبهــة متحــدة
د
الستقلل الوطني في الداخل، و قيادة نضال دول و شعوب العالم ضد هيمنة القوتين ال

.على صعيد العالم
عظــم مــن جهــة-6

د
إن التنــاقض الرئيســي فــي عالمنــا المعاصــر، هــو بيــن دول و شــعوب العــالم مــن جهــة و القــوتين ال

خـرى، و تعتــبر دول و شـعوب العــالم الثــالث، و ضـمنها البلــدان الشـتراكية القــوة الرئيســية فــي النضــال ضــد المبرياليــة
د
ا

.الشتراكية و المبريالية

II -الوضع العربي
قوام، و في كل مرة و

د
طماع المستعمرين من مختلف البلدان و ال

د
لقد كانت الساحة العربية على مر التاريخ موضع ا

مــة العربيــة تتصــدى للغــزو و تقــاوم، و تقــدم العديــد مــن الشــهداء فــي ســبيل الســتقلل الــوطني و
د
فــي كــل موقــع كــانت ال

.الحرية و التقدم
ســـمالية الـــتي

د
ســـواق و مواقـــع الـــوطن العربـــي، اهتمـــام الـــدول الرا

د
و فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين، اجتـــذبت ثـــروات و ا

جــل اقتســام و إعــادة اقتســام منــاطق النفــوذ فــي. دخلــت مرحلــة المبرياليــة
د
و فــي كــل مــرة كــان يحتــد الصــراع بينهــا مــن ا

عنــف الصــراعات نظــرا لــثرواته و
د
جزاء الوطن العربي، هذا الوطن الذي كان و مـا يــزال مــن المواقـع الــتي شـهدت ا

د
مختلف ا

هميته الستراتيجية و التاريخية
د
.ا
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و هكـــذا كـــانت فلســـطين هـــدف الحركـــة الصـــهيونية الـــتي تـــوافقت مشـــاريعها الســـتعمارية الســـتيطانية مـــع مشـــاريع
مريكيــة حاليــا، و الهادفــة إلــى إيجــاد قاعــدة اســتراتيجية لهــا فــي

د
المبرياليــة بالمنطقــة، المبرياليــة البريطانيــة ســابقا و ال

. المنطقة تضمن بقاء النفوذ المبريالي
ن الوضع الحالي في الوطن العربي يتميز بما يلي :اإ

 مـــن العـــالم الثـــالث، و هـــي بالتـــالي تعـــاني مـــن تـــدخل و ســـيطرة القـــوتين-ـــ 1
د
تمثـــل البلـــدان العربيـــة جـــزءا ل يتجـــزا

عظــــم، بالضــــافة إلــــى تهديــــد و عــــدوان القاعــــدة الصــــهيونية إســــرائيل، كـتعــــبير سياســــي و قــــومي زائـف، عــــن طمــــوح
د
ال

و الفكـرة. البرجوازية المتوسطة و الصـغيرة اليهوديـة الرافضـة للنــدماج فـي المجتمعـات الـتي كــانت تـدفع بهــا نحـو البلـترة
لة اليهوديــة، فإســرائيل باعتبارهــا تجســيدا سياســيا للفكــرة الصــهيونية، قــد

د
خــرى حــل رجعــي للمســا

د
الصــهيونية مــن جهــة ا

نقــــاض الكيــــان الـــوطني للشــــعب الفلســــطيني، و إســــرائيل تشــــكل خطــــرا عنصــــريا اســــتعماريا و توســــعيا و
د
قيمــــت علــــى ا

د
ا

س
د
وســط، بالضــافة إلــى كــون إســرائيل تشــكل را

د
اســتيطانيا علــى البلــدان العربيــة، و خاصــة منهــا الواقعــة فــي الشــرق ال

عظـم كـل واحـدة مـن جهتهـا، علـى إدخـال البلـدان العربيـة
د
مريكيـة فـي المنطقـة، و تعمـل القوتـان ال

د
جسـر المبرياليـة ال

و بالترهيب
د
.دائرة نفوذها سواء بالترغيب ا

فالتحاد السوفياتي باعتبــاره امبرياليـة صـاعدة، ينـافس الوليـات المتحـدة فـي البحــث عــن منـاطق للنفـوذ فـي الــوطن
 ومعتمــدا فــي ذلــك علــى اســتغلل الصــعوبات القتصــاديةالعربــي، و خاصــة الــتي تتعــرض للعــدوان الصــهيوني المباشــر، 

مريكيــة و تــدخلتها، و يســتغلالبلــدان العربيــة الــتي تعــاني منهــا العســكرية علــى الخصــوص
د
، و مــؤامرات المبرياليــة ال

خـــرى، لتنفيـــذ مخططـــاته المبرياليـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، و" الشـــتراكية"التحـــاد الســـوفياتي لفتـــة 
د
و شـــعارات زائـفـــة ا

للبلـدان العربيـة، بالضـافة إلـى" مسـاعداته"يتجلـى ذلـك فـي تحركـاته العسـكرية و فـي الشــروط السياسـية الـتي يربــط بهــا 
تدعيم التيارات التحريفية داخل حركة التحرر الوطني العربيـة، ناهيـك عـن الفوائــد القتصـادية الـتي يجنيهــا مـن التبــادل

.التجاري اللمتكافئ مع هذه البلدان
مريكيــة، فإنهــا تعتمــد فــي بســط ســيطرتها علــى البلــدان العربيــة، علــى قوتهــا القتصــادية و

د
مــا بالنســبة للمبرياليــة ال

د
ا

ســاطيل، الــتي تحتفــظ بهــا فــي عــدة بقــاع و فــي بحــار المنطقــة العربيــة،
د
علــى وجودهــا العســكري المتمثــل فــي القواعــد و ال

كـثر القــوى... بالضافة إلى التدخل المباشر الذي تضمنه لهـا القاعـدة الصــهيونية 
د
و تعمــل الوليــات المتحــدة علــى تــدعيم ا

بخس ثمــن، و
د
رجعية و تخلفا في الوطن العربي، و خاصة البلدان المنتجة للنفط، و ذلك لضمان نهب الثروة العربية با

يضا على نشر الفكر الرجعي و
د
مريكية ا

د
مريكي"تعمل المبريالية ال

د
سلوب الحياة ال

د
داخل الوطن العربي بشتى وســائل" ا

موال في البلدان العربية... الدعاية و الغراء
د
.و ذلك لتثبيت سيطرتها و ترويج بضائعها و استثمار رؤوس ال

لمانيا و اليابان و بريطانيا، فهي برغم احتللها لموقـع ثـان بالنســبة للقــوتين
د
خرى، فرنسا و ا

د
بالنسبة للمبرياليات ال

عظم علـى الصـعيد العـالمي، فهـي مـا زالــت تحتفــظ لهـا بمواقـع نفــوذ داخــل الـوطن العربـي، بشــكل تواجـد اقتصـادي و
د
ال

عظــم...عسكري و ثقافي 
د
رجح و بنسب متفاوتة مابين الخضوع لضــغوط و هيمنــة القــوتين ال

د
إن مجموع الدول اليوم، تتا

و للثنيـــن 
د
و لواحـــدة منهـــم ا

د
خـــرى ... و إســـرائيل، ا

د
حـــدى المبرياليـــات ال

د
و ل

د
فـــي الـــوقت الـــذي) فرنســـا علـــى الخصـــوص( ا

بسط الحريات الديموقراطية- و بنسب متفاوتة تتلقى جميعها –
د
. في استغلل شعوبها و حرمانها من ا

شـــكال
د
إن طريـــق الســـتقلل الحقيقـــي و صـــيانة ســـيادة الدولـــة بالنســـبة لجميـــع تلـــك الـــدول، يمـــر عـــبر رفـــض كـــل ا

خــرى، و
د
و المبرياليــات ال

د
و إســرائيل ا

د
عظــم، ا

د
المبرياليــة و الهيمنــة و الســتعمار الجديــد، ســواء مــن جــانب القــوتين ال
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مــة
د
إطلق الحريــات الديموقراطيــة داخـــل كــل قطــر عربــي، و إلغــاء الحــواجز المختلفــة الفاصــلة بيـــن مختلــف شــعوب ال

جــل
د
العربية، و التضامن مع باقي نضالت شعوب العالم الثالث، ضد الهيمنة و المبريالية و الستعمار الجديد، و من ا

.السيادة و الستقلل الوطنيين
جل التحرير و الديموقراطية و الوحدة، و ضد الهيمنة و الضطهاد و التجزئة- 2

أ
مة العربية من ا

أ
:نضال ال

مـة العربيــة مــن المحيــط إلـى الخليـج، و داخــل كـل قطـر عربـي علــى حــدى
د
و. حــول هـذه الشــعارات يتمحــور نضــال ال

تي فــي طليعــة هــذا النضــال حركــة التحــرر الــوطني الفلســطينية، و هــذا بارتبــاط مــع كــل الحركــات الوطنيــة الديموقراطيــة
د
تــا

وســــط، و المنــــاطق المســــلوبة
د
حمــــر، و المغــــرب العربــــي و الشــــرق ال

د
المناضــــلة فــــي منــــاطق الخليــــج العربــــي و البحــــر ال

نطاكية و مثلث هرمز و جزر الخليج العربي 
د
بـو( كعربستان و السكندرونة وسفوح طروس و ا

د
طنب الكبرى و الصــغرى و ا

..و سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية و إريثريا) موسى
مة العربية كـل الفئت و الطبقـات ذات المصـلحة فـي التحــرر و السـتقلل الـوطنيين، و فـي وحـدة عربيـة

د
و تشمل ال

.تقدمية و ديموقراطية، و تعتبر التنظيمات الجماهيرية و المعنية على الصعيد العربي خطوات متقدمة على هذا السبيل
:النضال الثوري للشعوب العربية- 3

جــل بنــاء
د
فــق الشــتراكي، و مــن ا

د
و يشــمل كــل ذوي المصــلحة فــي الثــورة الوطنيــة و الديموقراطيــة الجديــدة ذات ال

اللينينيـة فـي بعــض البلـدان العربيـة،-المجتمع العربي الواحد و المجتمع الشيوعي، و يعتبر ميلد المنظمات الماركسـية
ول، و لقيادة النضــال الـوطني الــديموقراطي و النضـال

د
داة الثورية داخل كل قطر عربي ا

د
خطوة هامة على سبيل إيجاد ال

.الطبقي الشعبي ضد المستغلين المحليين في البوادي و في المدن
خــرى، و

د
عظــم و إســرائيل و المبرياليــات ال

د
ساســي فــي الــوطن العربــي اليــوم، هــو مــا بيــن القــوتين ال

د
إن التنــاقض ال

مــة-تشــكل حركــات التحــرر الــوطني العربــي و المنظمــات الماركســية
د
دوات الرئيســية لقيــادة نضــال ال

د
اللينينيــة العربيــة، ال

جل الستقلل و التحرر و الثورة
د
. العربية من ا

ما التناقض الرئيسي في الـوطن العربـي حاليـا، فهــو مـا بيــن الكيــان الصـهيوني و قـوى المبرياليــة و الهيمنـة و خاصـة
د
ا

جـــل الســـتقلل و التحـــرر الـــوطنيين مـــن جهـــة
د
مريكيـــة مـــن جهـــة، و البلـــدان العربيـــة المناضـــلة مـــن ا

د
منهـــا المبرياليـــة ال

خــرى، و تشــكل حركــات التحـــرر الــوطني و المنظمــات الجماهيريــة و الديموقراطيــة، و التنظيمــات الماركســية
د
اللينينيــة-ا

دوات الرئيسية لهذا النضال
د
.العربية، ال

III -الوضع المحلي
مــة العربيــة و مــن العــالم الثــالث، و هوحســب مــوقعه الســتراتيجي المطــل علــى البحــر

د
يشــكل المغــرب جزئ مــن ال

يضــا بســبب خيراتــها
د
وربــا، و ا

د
طلســي، و المتحكــم فــي جــانب مــن ممــر طــارق و القريــب مــن ا

د
لمتوســط و علــى المحيــط ال

طماع مختلف القوى المبريالية
د
.البشرية و الطبيعية، فإنه كان و ما يزال هدفا ل

إلـــى وضـــع جديـــد، يـــتراجع الســـتعمار عـــن تواجـــده و ســـيطرته" إيكـــس ليبـــان"لقـــد انتقـــل المغـــرب عـــبر مفاوضـــات 
المباشرين في مختلف الميـادين، إلــى تواجـد غيـر مباشـر، خاصــة فـي الميــدان القتصــادي، و هـذا بواسـطة طبقــة محليـة

و رغـــم خـــروج الســـتعمار الفرنســـي مـــن البلد، فـــإن الحتكـــارات. تخـــدمه و تشـــاركه فـــي نهـــب و اســـتغلل خيـــرات البلد
ن لهـا عـدة مصــالح اقتصـادية فــي عـدة

د
س القوى المبريالية المسـتفيدة مــن خيــرات المغـرب، حيــث ا

د
تي على را

د
الفرنسية تا
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بنـــاك و الحديـــد و الكيميـــاء و الكهربـــاء و اللكـترونيـــك، و تركيـــب الســـيارات و البنـــاء و المـــواد الغذائيـــة و
د
قطاعـــات، كال

المعـــادن و الســـياحة، هـــذا بالضـــافة إلـــى التغلغـــل الثقـــافي المتمثـــل فـــي طغيـــان اللغـــة الفرنســـية فـــي الدارة و العلم و
جهــزة 

د
ن فرنســا تعتــبر مصــدرا" البعثــة الفرنســية" التعليــم، إلــى جــانب الدعايــة الــتي تباشــرها ا

د
بمختلــف الوســائل، كمــا ا

ساســيا مــن مصــادر تســليح الجيــش، ناهيــك عــن التواجــد البشــري المتمثــل فــي العديــد مــن 
د
، مــدنيين و"المتعــاونين" ا

.عسكريين، و كل هذا مضاف إليه استغلل اليد العاملة المهاجرة
تي الوليات المتحـدة فـي الدرجـة الثانيـة مـن حيـث المصــالح القتصـادية و غيرهـا الـتي تسـتفيدها مـن المغـرب، و

د
و تا

بنــاك و بيــع اللحــوم و بيــع الســلح
د
و تقــوم الوليــات المتحــدة...المتمثلــة علــى الخصــوص فــي ميــادين صــناعة العجلت و ال

مريكا"إلى جانب ذلك، بممارسة الغزو الثقافي بواسطة مؤسسات متخصصة مثل 
د
".دار ا

عظم علـى الصــعيد الـدولي، فقــد بــرز الوجــود الســوفياتي فــي المغـرب فـي الميـدان
د
و في إطار المنافسة بين القوتين ال

هــم قطــاع إنتــاج اقتصــادي فــي المغــرب و هــو قطــاع الفوســفاط،
د
خيــرة، و قــد شــمل ا

د
القتصــادي بشــكل كــبير فــي المــدة ال

خـــرى فــي قطاعـــات مختلفـــة مثـــل الصـــيد البحـــري و الحـــوامض
د
و إلـــى جـــانب ذلـــك يمـــارس الغـــزو...بالضـــافة إلـــى مصـــالح ا

و بواســـطة
د
الثقـــافي بنشـــر الديولوجيـــة المبرياليـــة الشـــتراكية المنحرفـــة عـــن الماركســـية –اللينينيـــة، إمـــا بشـــكل مباشـــر ا

لمـاني غربـي و بريطـاني .عملء محليين له
د
قل هناك تواجـد إسـباني و إيطـالي و بولـوني و تشــيكي و يابــاني و ا

د
و...و بنسب ا

شـكال التمهيـد و المرافقـة
د
حـد ا

د
لمانيا الغربية و بريطانيا، فإنهم يقومون بنشــاطات ثقافيــة كا

د
بالنسبة لسبانيا و إيطاليا و ا

ـــوطني  ـــتراب ال ســـبتة، مليليـــة و الجـــزر(لوجـــودهم القتصـــادي، و تختـــص إســـبانيا بكونهـــا مـــا زالـــت تحتـــل جـــزءا مـــن ال
).الجعفرية

يلتقـــي كـــل هـــؤلء المبريــــاليين حــــول هـــدف واحــــد، هـــو نهــــب خيــــرات البلد و النيــــل مــــن اســــتقللها تحــــت غطــــاء
و مقابــل سياسـة النهــب القتصــادي و الهيمنـة و التـدخل و علــى الخصـوص مــن قبــل فرنســا و"... القروض"و " المساعدة"

قليــة الحاكمـــة فـــي المغـــرب تنهـــج سياســـة قوامهـــا التنـــازل و المســـاومة حـــول اســـتقلل البلد و
د
عظـــم، نجـــد ال

د
القـــوتين ال

سيادتها، مما يشكل عامل مشجعا لتلـك القــوى المبرياليــة علـى مضـاعفة جشــعها و تقويـة نفوذهـا داخــل البلد فـي شـتى
.الميادين

هم خيرات البلد في
د
:و تتجلى السيطرة المبريالية على ا

.تفكيك القتصاد الوطني و دمجه بالسوق المبريالية- 
هم مقدرات القتصاد الوطني و التحكم في توجيهه- 

د
سمال المبريالي با

د
.إمساك الرا

الســــكك الحديديــــة، المــــاء و(فبعــــد تراجــــع الســــتعمار فــــي ميــــدان الملكيـــة الفلحيــــة و بعــــض اســــتثمارات التجهيــــز 
حــافظ علــى ســيطرة المبرياليــة فــي الميــدان الصــناعي و البنكــي، و ذلــك) الكهربــاء، و جزئيــا القطــاع الثــالث بعــد مغربتــه

و مخالطــة مؤسســات الدولــة القتصــادية، و تقــوم المؤسســات
د
بنــاك، ا

د
و القــروض الــتي تمنحهــا ال

د
بواســطة الســتثمارات ا

و هـــذا مـــا يخــــول للقـــوى. ، بـــدور المكمـــل لهـــذه الســـيطرة"المســـاعدات"العالميـــة و الـــدول المبرياليـــة عـــبر القــــروض و 
المبريالية توجيه خطط الدولة و ربط القتصاد الوطني بالسـوق المبرياليــة، و يتجلـى ذلـك فـي سياسـة التنميـة المتبعـة
ولويـة الصـناعة الفلحيـة و السـتخراجية علـى الصـناعة الثقيلـة، كمـا

د
ولوية الفلحة علـى الصـناعة، و ا

د
حادية الجانب كا

د
ال

، تشــجيع سياسـة التصــدير، و)العقــار( الصــناعة التقليديــة، الســياحة، المبــاني (تتجلى في النشاط القتصادي النتــاجي 
...).تصدير المواد الخام و استيراد المواد المصنعة
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و الثقــافي،
د
و الداري ا

د
و العســكري ا

د
و يشــكل اســتمرار التواجــد المبريــالي فــي المغــرب، ســواء علــى المســتوى الفنــي ا

كيدة لستمرار الهيمنة المبريالية
د
.الضمانة ال

سمالي له خصائصه الناتجة عن التبعية للمبرياليــة، فهــو نمــط
د
إن نمط النتاج السائد في المغرب، هو نمط إنتاج را

نــه لـه
د
و نقصــد ا

د
ن للمغرب صناعة مغربيــة ا

د
سمالي، فإننا ل نعني ا

د
نه نمط إنتاج را

د
إنتاج تبعي، و في الوقت الذي نقر فيه ا

ن علقات النتــاج الســائدة، تمتــاز بــبيع قــوة العمــل، الــتي جــاءت لتعــويض
د
سمالية صرفة، و لكن ما نقصد هو ا

د
قوانين را

شــكال القديمــة للعمــل، مثــل التــويزة و العمــل الجمــاعي الــذي كــان ســائدا فــي الجماعــات القرويــة القديمــة، و هكــذا لــم
د
ال

سمالية...تبق إل شيئ هامشيا 
د
ن العلقات السائدة هي علقات را

د
. و من هنا فإننا نقربا

الطبقة السائدة
:تتشكل الطبقة السائدة من طبقتين مندمجتين عضويا

:البورجوازية الكمبرادورية) 1
لقـد قـام السـتعمار بمسـاعدة الطبقـة القطاعيـة فـي نموهـا علـى حسـاب الملكيـة الجماعيـة للفلحيـن، و علـى حسـاب
إمكانية تكون طبقة بورجوازية تنافسه اقتصاديا و سياسيا، و بعد الســتقلل، كــانت هنــاك طبقـة إقطاعيــة قويـة، نســبة
للكومـبرادور، الــذي كـان ليــزال طبقــة ضـعيفة، تتمركـز فـي التجــارة، و لهــا جيــوب فـي الفلحـة و الصــناعة، و لكــن توســع
سـمالية الكمبرادوريــة علـى

د
الدولة سـاعد علـى توســيع الطـابع الكمــبرادوري للطبقــة السـائدة، و ذلـك بتوســيع العلقــات الرا

.حساب العلقات القطاعية في الفلحة
و هكذا تم تحول القطاع إلى طبقة بورجوازيــة كومبرادوريــة زراعيــة، و هـذا التغيــر غيـر مــوازين القــوى داخــل الطبقــة
راضـي

د
السائدة، لصالح البورجوازية الزراعية، و ذلك عن طريق إدخال وســائل النتــاج الحديثــة فـي الزراعــة، و تفــويت ال

خـر مـن الطبقـة الكمبرادوريــة، اتجـه نحــو
خ
الـتي كـانت بيـد المعمريــن إلـى هـذه الطبقـة، إلـى جــانب ذلـك، فـإن الجــانب ال

و حــتى فــي هــذا المجــال تقــدم الكمــبرادور تحــت...) الصــيد البحــري، التجهيــز(القطاعــات المربحــة الخاليــة مــن المخــاطر 
و 1969قانون الستثمارات سنة ( حماية الدولة، بواسطة التسهيلت المالية و الضرائبية و القروض المالية و التجهيزات 

شــركات مغربيــة خاصــة، شــركات(، و مــن خلل هــذه التجربــة الماضــية، اتســعت نســبيا مصــالح الكمــبرادور)1973ســنة 
جنـبي

د
سـمال ال

د
بنـاك و) مشتركة مع الدولـة، شـركات مشـتركة مـع الرا

د
و ذلـك فـي النسـيج و المطـاحن و الجلـد و البنـاء و ال

مين و جزئيا في المواد الغذائية
د
.شركات التا

خيرة، في نفس الوقت الذي يؤدي بالبورجوازية الوطنية إلــى
د
إن التوسع النسبي للكمبرادور خلل العشرين سنة ال

خســارة مســتمرة، بمقارنــة نموهــا مــع نمــو الحتكــارات، فــإنه يضــمن للبورجوازيــة المتوســطة إمكانيــة النمــو المطلــق، مــن
.حيث عدد المؤسسات و من حيث دورها القتصادي

:طبقة الملك العقاريين) 2
سـمال فقـط، و لكــن كملكيـة عقاريــة تنمـو فــي

د
تتجلى الملكية العقارية خصوصا في الزراعــة، و هـذه الملكيـة ليــس كرا

راضــي الشاســعة 
د
، و توســعها يتــم)الضــيعات الكــبيرة( جميــع المرافــق، و بالخصــوص فــي الزراعــة، فهــي تشــمل مجمــل ال

ضــف إلــى ذلــك المســائل الجاريــة كــالبيع و الشــراء و
د
راضي الفلحين الفقــراء، ا

د
فقي بتوسيع الملكية، نزع ا

د
على الصعيد ال

.المضاربات
و شـبه بورجوازيــة

د
نها تتحول من ملكيـة إقطاعيـة و شـبه إقطاعيـة، إلـى ملكيـة عقاريــة بورجوازيــة ا

د
سمة هذه الملكية ا
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ميـــزة(عـــن طريـــق الريـــع العقــــاري، باعتبــــاره الفــــائض عـــن الربــــح المتوســـط، و انتشــــار ممارســـات الســـلعة بــــبيع و شـــراء 
).البرجوازية

سـمالي
د
سلوب النتاج الرا

د
كـثر با

د
إن الظـروف الــتي تشــكلت. و يتحدد نمو الطابع البورجوازي لهذه الملكية، بالرتباط ا

فيهــا هــذه الملكيــة العقاريــة البورجوازيــة الكــبرى، جعلتهــا غيــر منفصــلة اقتصــاديا و اجتماعيــا عــن ملكيــة الرســاميل، و
ســمال، و يشــرف

د
الســيادة المباشــرة علــى علقــات النتــاج، المالــك العقــاري يملــك فــي نفــس الــوقت وســائل النتــاج و الرا

ن نمــو الطــابع البورجـــوازي للملكيــة العقاريـــة ل يرافقــه بعكــس مــا وقــع فــي
د
خر علــى مراقبــة النتـــاج، معنــاه ا

خ
و بـــا

د
بشــكل ا

ســمالي
د
ســمالي للملكيــة العقاريــة بيــن مالــك وســائل النتــاج –الرا

د
وربيــة نمــو عقــود الســتثمار الرا

د
ســمالية ال

د
و- البلــدان الرا

.المالك العقاري، و هذا كاتجاه رئيسي
إن نمو الحتكار العقاري و نمو طــابعه الــبرجوازي سـار بـاقتران مـع نمـو تحــديث وسـائل النتـاج و علقــات النتـاج، و

نفسهم بصفة رئيسية
د
سمال من طرف الملك العقاريين ا

د
.تراكم الرا

سمالية، باعتبارها مالكة العقار، فتضــبط مــن
د
فالخاصية العامة للمسالة تقوي من النفوذ الجتماعي للبورجوازية الرا

سـمالي 
د
سـاس وحيــد للربــح( نفوذهــا بمراجعــة العلقــات القديمـة، و تــبين عــدم اســتعدادها لتنميـة النتــاج الرا

د
مــادامت) كا

سمالي، تسيطر على الربح العقاري
د
.إلى جانب الربح الرا

و الــدين و لكــن نتيجــة للعلقــات، نفــس الظــاهرة
د
خلق ا

د
ن البورجوازية تبـذخ، و هـذا ليــس نتيجــة لل

د
و هذا ما يفسر ا

صــحابها يملكــون إنتــاجهم و ل ينغلقــون بالتــالي فــي مجــرد
د
ن ا

د
تقــوي مــن النفــوذ القتصــادي للملكيــة العقاريــة، باعتبــار ا

) .مالكة وسائل النتاج( الصراع مع البورجوازية 
هــم القطاعــات،

د
تمارس الطبقة السائدة دكـتاتوريتهــا بواسـطة جهــاز الدولـة المنظــم، بشــكل يمكنهــا مــن التحكــم فــي ا

وفيــاء، و
د
و عــن طريــق خـدامه ال

د
ن الملك هو الحاكم الفعلي الذي يملك كامــل السـلطات، و يمارســها إمـا مباشــرة ا

د
حيث ا

مر بالخصوص بقطاعات الجيش و الداخلية و المالية و العلم 
د
...يتعلق ال

و ذاك، مــن المعارضــة فــي الحكومـة، مجـرد مشــاركة شـكلية فـي الواقــع، تكــاد
د
و هذا يجعل من مشاركة هـذا الحــزب ا

مور و تنفيذ اختيارات الطبقة السـائدة
د
و علـى سـبيل المثــال فــإن سـلطة كــاتب الدولـة فـي. تنحصر في تصريف مجريات ال

الداخليــة تفــوق ســلطة وزيــر الداخليــة، و سـلطة عمــداء الكليــات تفــوق ســلطة وزيــر التعليــم، و إلـى جــانب جهــاز الدولــة،
حرار"يعتبر حزب

د
المعبر السياسي الموازي عن الطبقة السائدة، مع ما سيلحق به من تنظيمــات مختلفــة، ســعيا وراء" ال

حــزاب خاصــة منهــا الحكوميــة 
د
طير جمــاهيري، و تهميــش لبــاقي ال

د
اعتمــادا علــى) حــزب الســتقلل، الحركــة الشــعبية(تــا

.مظلة جهاز الدولة و احتكار العمل السياسي في البادية
إذا كان شكل السياسة المتبعة من طرف الطبقة السائدة يختلــف حســب الظــروف، فــإن مضــمونها يظــل هـو نفسـه،
و

د
ي سياســة قوامهــا الســتغلل و القمــع و التضــليل فــي الــداخل، و سياســة التبعيــة و الخضــوع لهــذه القــوى المبرياليــة ا

د
ا

. تلك في الخارج، كاتجاه رئيسي على حساب استقلل البلد و التزاماتها العربية و ارتباطاتها بالعالم الثالث
فكــار

د
مــا عــن إديولوجيــة الطبقــة الســائدة، فهــي خليــط مــن التصــورات المثاليــة المترســبة عــن عصــور ســابقة مــن ال

د
ا

وربية على الخصــوص، فــي عصــر تفســخها، و هــذا المزيــج هـو
د
فكار المستوردة من بلدان البورجوازية ال

د
السابقة، و من ال

و " المبــادئ النســانية"مــا يقــدم تحــت يافطـة 
د
و صــلة الوصــل بيــن الشــرق و الغــرب ا

د
و " التقليــد و المعاصــرة"ا

د
الفلســفة و"ا

"...الفكر السلمي
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: القوة الوسطية
تتحدد القوى الوسطية بموقعها الوسـطي فــي الصـراع الجتمـاعي الـدائر فــي السياسـة الوطنيــة، فهـي فــي الــوقت الـذي
قل، مشاركة الطبقة السائدة في هـذه السـلطة، فإنهــا تجــد نفســها محرومــة منهــا فــي الواقـع

د
ن تتولى على ال

د
تطمع فيه إلى ا

الحـــالي، و ذلـــك بفعـــل المزاحمـــة القتصـــادية و الضـــغط السياســـي و القتصـــادي و الجتمـــاعي و الفكـــري، الـــذي تمارســـه
خرى، فهي في الوقت الذي تلتقي فيه مع الطبقات الكادحــة،

د
عليها الطبقة السائدة و من ورائها المبريالية، و من جهة ا

جـل) الطبقـات الكادحـة(في ذلك الضغط الذي تعـانيه، فإنهــا تختلــف عنهـا، 
د
فـي كونهــا ل تريـد القيــام بثـورة جذريــة مـن ا

وضاع بكاملها، بل كل همها هو إجراء إصلحات على الهياكل الحالية حتى تتوافق مع مصــالحها هــي
د
و تتشــكل. تغيير ال

ساسا، من الطبقة البورجوازية و تعبيراتها السياسية المختلفة
د
.القوة الوسطية في المغرب ا
 :البرجوازية المتوسطة

خريــن، و هـي إذ تشــترك مــع الطبقــة الســائدة فــي
خ
ســاس علـى عمــل ال

د
إنهــا الطبقــة الــتي تعتمــد فــي تحصــيل ثرواتهــا بال

نها تعاني من مزاحمة المبريالية و
د
نها تتميز عنها، فالنظام ليمثل سيادة مصالحها، حيث ا

د
هذه الصفة الجتماعية، إل ا

البورجوازية الكبرى، و سيطرتها على مختلـف مرافـق الحيـاة فـي البلد، و لـذلك فإنهــا تعيـش فـي صـراع معهــا فـي مختلــف
. ميادين تواجدهما

نهـــا الـــوريث الشـــرعي للمكـتســـبات
د
ولـــى مـــن الســـتقلل، تشـــعر ا

د
لقـــد كـــانت البورجوازيـــة المتوســـطة فـــي الســـنوات ال

ن الطبقة السائدة و الكمــبرادور، و بقايــا القطــاع، لــم
د
السياسية و المادية من جلء الستعمار، و لقد غدى وهمها هذا، ا

قــدامها، بتــدعيم مــن
د
ن ركـزت الطبقــة السـائدة ا

د
قدامها فـي الســلطة، و مـع بدايــة الســتينات، و بعــد ا

د
تكن قد رسخت بعد ا

وضــاع القتصــادية لصــالحها، و
د
ن بنـــت و حصـــنت جهــاز ســلطتها، دخلــت فــور ذلــك فــي ترتيـــب ال

د
المبرياليــة، و بعــد ا

مــال البورجوازيــة المتوســطة، و لمعرفــة مــدى هــذه. لصــالح المبرياليــة الــتي تــدعمها 
خ
مــع هــذا التطــور الجديــد انتكســت ا

وضاعها في القطاعات التي تتواجد فيها
د
لت إليه ا

خ
ن ننظر إلى ما ا

د
ن ممثلــي. النتكاسة، يجب ا

د
ففي القطــاع الفلحــي نجــد ا

ي خارج ما يسمى بالقطاع العصري، الــذي
د
غنياء، يقف خارج دائرة المتيازات الجديدة، ا

د
هذه الطبقة و هم الفلحون ال

ن ممثلـــي البورجوازيـــة المتوســـطة يقفـــون عـــاجزين عـــن منافســـة الملكيـــن. اقتســـمه المعمـــرون الجـــدد فيمـــا بينهـــم
د
كمـــا ا

خيـرة شـهدت. الكبار، لما يتوفر عليه هؤلء من إمكانيـات، و لمـا يحضـون بـه مـن تـدعيم مـن طـرف الدولـة
د
إن الســنين ال

رض بعــد إدخــال الوســائل العصــرية
د
راضي الفلحية، نظرا لرتفــاع ريــع ال

د
مـا فـي القطـاع. زيادة في التنافس على ملكية ال

د
ا

النموذجي و الحيوي الذي تشكل البورجوازية المتوسطة قاعدته العريضة، و الذي انكبت عليه استثمارات هــذه الطبقــة
مـوال

د
ســمال فـي هـذا القطـاع علـى حسـاب رؤوس ال

د
ت تشـهد تمركـزا كـبيرا للرا

د
خيرة بـدا

د
ن السنين ال

د
هو قطاع النسيج، إل ا

ساســية للكمـــبرادور و
د
حيــان عـــن طريـــق تــدخل الدولــة باعتبارهـــا الركيــزة ال

د
المتوســطة، و قــد كــان ذلــك فــي كـثير مــن ال

سمال المبريالي في الغالب
د
.المدعمة إلى جانب ذلك من طرف الرا

حســن حــال مــن ســابقاتها
د
ساســيا لنشــاط البورجوازيــة المتوســطة، فلــم تكــن ا

د
مــا بــاقي القطاعــات الــتي تعتــبر مركــزا ا

د
.ا

نــه مجــال خصــب للبورجوازيــة المتوســطة- فالقطــاع التجــاري علــى الصــعيد الــداخلي 
د
فــإنه يشــهد بــدوره تمركــزا كــبيرا- رغــم ا

مــا فيمــا يخـــص التجــارة الخارجيـــة الــتي تلعـــب دورا كــبيرا فــي القتصــاد الــوطني، نظــرا لتبعيتــه. نظــرا لســيطرة الحتكـــار
د
ا

للســوق المبرياليــة، فإنهــا تعتــبر مجــال خاصــا بالبورجوازيــة الكمبرادوريــة، نفــس الوضــع يعيشــه قطــاع البنــاء و الملكيــة
ســـمال المتوســـط إلـــى

د
العقاريـــة المدينيـــة، حيـــث تنتشـــر المقـــاولت الكـــبيرة ذات المكانيـــات الواســـعة، الـــتي تـــدفع بالرا
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راضــي و
د
ساســية فـي قطـاع البنــاء و ازديــاد شـدة المضــاربات فـي قطـاع البنــاء و ال

د
ســعار المـواد ال

د
الهامش، و يلعب ارتفــاع ا

ارتفــاع الضــرائب الــتي تمــس بشــكل كــبير الملكيــات الصــغيرة و المتوســطة، يلعــب كــل ذلــك دورا كــبيرا فــي تقليــص نمــو
وضاعها المادية

د
وضاع للبورجوازية المتوســطة، و. البورجوازية المتوسطة، و يسبب تدهورا مستمرا في ا

د
و مع كل هذه ال

ن تجعــل منـه جهــازا
د
مالهــا علــى جهــاز الدولــة الــذي تطمــح ا

خ
مع غياب حركة ثورية قوية و متجذرة، فـإن هـذه الطبقــة تعلــق ا

غلبهــا مـــن المفــاهيم الدينيــة حــول المســاواة و العدالــة، و مــن
د
محايــدا إن لــم يكــن مســاندا لهــا و لمفاهيمهــا، المســتقاة ا

.المفاهيم البرجوازية الليبرالية حول الحرية و الديموقراطية
ن تحقـــق مجموعـــة مـــن الصـــلحات علـــى الهياكـــل القائمـــة، و لكـــن دون العتمـــاد فـــي ذلـــك علـــى الحركـــة

د
إنهـــا تريـــد ا

ن ذلـك قـد يـؤدي بهـا إلـى التصـادم مـع المصـالح المبرياليـة، و هـذا مـا ليمكنهــا القيـام بـه، نظــرا
د
الجماهيرية المنظمـة، ل

لعجزهــا الكــبير، بالضـــافة إلــى ذلــك، فإنهـــا فــي حـــال قيــام حركــة جماهيريـــة قويــة و منظمــة فإنهـــا ل تمتلــك المكانيـــات
.للتحكم فيها و توجيهها حسب رغباتها

سباب التالية
د
:إن تذبذب البورجوازية المتوسطة و ما يجعلها غير ذات ثقة يرجع إلى ال

سمالية التبعية رغم الضربات الجزئية و القطاعية التي يوجهها إلى البرجوازية المتوسطة في ظــل هيمنــة-ــ 
د
إن نمو الرا

و فـي
د
رباحهـا، سـواء فـي النقــل و التجـارة الداخليـة ا

د
الكمبرادور، فهو يضمن لها نمـوا مطلقـا لحجــم نشــاطها القتصـادي و ا

غنيـــاء مـــن الســـدود و العقـــارات الزراعيـــة خصوصـــا بعـــد اســـترجاع
د
و اســـتفادة الفلحيـــن ال

د
القطـــاع الســـياحي و النســـيج، ا

راضي
د
.ال

طرهــا العليــا و الوســطى،-ــ 
د
نها ليست ذات سلطة سياسية، فهي توفر للدولة معظم ا

د
إن البورجوازية المتوسطة رغم ا

و تتوغــل هكــذا فــي جهــاز الدولــة و تســاهم بالتــالي فــي الهيمنــة الداريــة علــى الجمــاهير، و تحــاول توســيع مصــالحها مــن
خــر المطــاف طموحــات الحصــول علــى النفــوذ السياســي و

خ
خلل نفوذهــا فــي الجهــاز الداري، و هكــذا تختمــر لــديها فــي ا
ساسـا، و لكــن مـن 

د
بالعتمـاد علـى العلقـات المتناميـة لهـا فـي جهـاز"الـداخل"القتصادي، ليس بالعتماد علـى الشــعب ا

.الدولة
ما عن التعبير السياسي لهذه الطبقة، فإننــا نجــد فـي حـزب الســتقلل و حــزب التحــاد الشــتراكي، بعــد التغييــرات-ــ 
د
ا

ت عليه منذ
د
ن العلقة بين الطبقة و تعبيرها السياسي، ليســت1973التي طرا

د
، خير معبر عن مصالحها، مع الملحظة ا

علقة تطابق عام، و لكنها علقـة تــداخل و تقــارب، و ذلــك راجــع إلــى التشــابك الكــبير الــذي يطبـع العلقـات الجتماعيــة
.في المغرب

: حزب الستقلل- 
هم مميزات و مواقف البورجوازية المتوسطة، فهو علــى الصــعيد الديولــوجي يجمــع

د
إن مميزاته و مواقفه تتطابق مع ا

مـا علـى المسـتوى السياسـ. بين الفكر الـديني و الفكـر البورجــوازي الليـبرالي
د
قصـى للحــزب يتلخــص فـييا

د
، فـإن البرنامــج ال

، و هــذا يعنــي بصــفة عامــة بنــاء بورجوازيــة الدولــة فــي إطــار النظــام الحــالي، و الحــزب يريــد"الديموقراطيــة"و"التعادليــة"
العتماد في ذلك على جهاز الدولة نفسه، بعدما فقد الحزب كـل إمكانيـة العتمـاد علـى الحركـة الجماهيريـة الـتي تجــاوزت
غلب مفاهيمه الصلحية، و هكـذا فــالحزب يعتمـد سياسـة النتظـار ريتمــا تحيــن الفرصـة المواتيـة للتحـاقه بالســلطة، و

د
ا

خيرة
د
ن يــوهم نفســه و- قد يؤدي ذلك – كما هو الحال في التجربة ال

د
غلب مطالبه الصلحية، محاول ا

د
إلى التخلي على ا

نينة
د
ن التحاقه بالدولة سيجلب الرفاه و الطما

د
.باقي الجماهيرا
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قــل تعــديلها
د
و علــى ال

د
إن تطــور الحركــة الثوريــة و تنظيمهــا للحركــة الجماهيريــة، هــو الكـفيــل بتغييــر مواقــف الحــزب ا

ن الحزب يظل حزبا حكوميا إصلحيا في استراتيجيته
د
.لصالح الحركة الجماهيرية، رغم ا

: حزب التحاد الشتراكي- 
إن التشــكيل الــذي ظهــر بــه الحــزب منــذ تكــوينه و التطــور الــذي عاشــه إلــى بدايــة الســبعينات، بمــوازاة مــع التطــورات

 الشروط الضرورية لحداث انشقاق في الحــزب 
د
:إلــى جنــاحين) ا و ق ش ( التي شهدتها الساحة السياسية، كل ذلك هيا

ن1973جناح يمثل البورجوازية المتوسطة و جنــاح يمثـل البورجوازيــة الصــغيرة، و قــد حـدث ذلـك عمليـا فــي سـنة 
د
، إل ا

جهض العملية و جعل طابع النشقاق خفيا
د
.عنصر القمع ا

إن حزب ا و ق ش يتبنـى إديولوجيـة انتقائيــة هجينـة، تخلــط بيــن المفـاهيم البورجوازيــة الليبراليـة و بعـض المفـاهيم
مــا علــى الصــعيد السياســي فــإن شــعار"الشــتراكية العلميــة"الدينيــة و حــتى الماركســية، و كــل ذلــك يقــدم تحــت يافطــة 

د
، ا

.يعني في مفهوم و ممارسة الحزب، خطا إصلحيا ليبراليا من نوع الديموقراطية البورجوازية القديمة" الديموقراطية"
ن

د
 مـن تيــار الشـتراكية الديموقراطيــة الباليـة، الـتي تحــاول ا

د
صـبح جـزءا ل يتجــزا

د
إن الحـزب بمنطلقـاته الديولوجيـة، ا

إن تطـور حركـة ثوريــة بخــط سياسـي صــحيح، و اتســاع و تجــذر نضــال. تجدد نفسها و مد نفوذها إلى بلـدان العــالم الثــالث
الجماهير، هو الكـفيل بكشف زيــف الشــعارات المزيفـة الـتي يرفعهــا الحـزب، و تعميــق التناقضــات العنيفــة الــتي مصـدرها
التناقض السياسي بين المحتوى البورجوازي لغالبية قيادته، و بين المحتوى البورجوازي الصــغير عمومــا لقاعــدته، و إن

هـو تعــبير و نــذير بفقــدان التحــاد الشــتراكي لبعــض نفــوذه" الختيار الثــوري"و" الخوان المسلمين"ظهور جماعات مثل 
ســباب الــتي دفعــت التحـاد الشــتراكي إلـى إعــادة تنظيــم صــفوفه و حرصــه علـى عقـد

د
وسط هذه الطبقة، و لعل هذا مــن ال

ول مرة إلى الجانب الديولوجي
د
همية ل

د
بحاث سياسية و اجتماعية و اقتصادية، و إعطاء ال

د
.مؤتمرات، و تقديم ا

خـرى، مـا يعــبر عــن مصــالح
د
حــزاب ال

د
ن نجــد فـي برامــج و ممارســات بعــض ال

د
إلى جانب الحزبين المذكورين، يمكــن ا

، إلــى جــانب التعــبير عــن بعــض المصــالح"التقــدم و الشــتراكية"البورجوازيــة المتوســطة، كمــا هــو الحــال بالنســبة لحــزب 
نية لفئت البورجوازية الصغرى 

خ
وضاع الطبقات الجتماعيــة فــي) مثل رجال التعليم و القانون(ال

د
و هذا راجع إلى تفاعل ا

داة الثورية القادرة على تخليص هذه الفئت من هيمنة البورجوازية
د
.المغرب من ناحية، و إلى غياب ال

: الطبقات الثورية
نعني بالطبقــات الثوريــة كـل الطبقــات الـتي لهـا مصــلحة فـي الثـورة الديموقراطيــة الوطنيـة، مـع التمييـز بيــن مواقــف و
شكال نضال كل طبقة من هذه الطبقات، التي تختلف حسب موقعها في النتاج و في الصراع الطبقي مع ما يطبــع كــل

د
ا

.منها من خصائص
إنهـــا الطبقـــة الـــتي تعتمـــد فـــي كســـب عيشـــها علـــى اســـتغلل ملكيتهـــا الخاصـــة و مجهودهـــا: البورجوازيـــة الصـــغرى-ـــ 1

خريــن إل بصــفة ثانويــة، و حســب هــذا التحديــد، تضــم هــذه الطبقــة عــدة فئت غيــر
خ
الشخصــي، و الــتي لتســتغل عمــل ال

هم هذه التمايزات هو ما يفصل بين الفئت المثقفة و الفئت الكادحة
د
.متجانسة فيما بينها، و لعل ا

و المثقف هو كل من يحصـل علـى عيشـه بفضــل المعرفـة الـتي يمتلكهـا، و الـتي تمثـل فـي النظـام القــائم الـذي يعتمـد
حسـن مـن الجماهيرالكادحـة، و يكـتســب

د
فضـل و ا

د
على تجهيل الجماهير، نوعا مـن المتيـاز يتيـح لـه العيـش فـي ظــروف ا

هــذا المثقــف هــذه المتيــازات بفضــل المكانــة الــتي يمثلهــا فــي قســمة العمــل الجتمــاعي للنظــام القــائم، الــذي يفصــل بيــن
العمـــل اليـــدوي و العمـــل الفكـــري، لقـــد شـــهدت هـــذه الفئـــة توســـعا ملحوظـــا، و عاشـــت ظروفـــا ماديـــة حســـنة نســـبيا فـــي
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نـذاك،
خ
طـر المتـوفرة ا

د
ولى من الستقلل الشـكلي، و ذلـك بفضـل امتصـاص جهــاز الدولـة لهـا، و نظـرا لقلـة ال

د
السنوات ال

ن جهــاز
د
طــر تتقلــص، رغــم ا

د
زمــة النظــام وتعميقهــا فيمــا بعــد، فــإن قــدرة النظــام علــى اســتيعاب هــذه ال

د
ولكــن مــع تطــور ا

قصى درجة، ليلبي فقط الحاجيات الضرورية للنظام
د
إن هذه الفئة من البورجوازية الصغرى، تعيــش. التعليم مضغوط ل

زمة خانقة باستثناء الذين يشـتغلون بالخــدمات الخاصـة 
د
طبـاء(في المرحلة الحالية، ا

د
، ففـي الـوقت الـذي)المحـامون، ال

حــوال
د
حســن ال

د
جــور و المــداخيل العامــة لهــذه الطبقــة تبقــى مجمــدة، و فــي ا

د
ســعار ارتفاعــا صــاروخيا، فــإن ال

د
ترتفــع فيــه ال

فإنها ترتفع بدرجات بسيطة، و ذلك إلى جانب ما تعانيه هذه الفئت من مقاييس النظام، التي يستعملها في الترقيــة، و
.التي تتدخل فيها عوامل الرشوة و المحسوبية و غيرها

مــا الفئــة الكادحــة مــن هــذه الطبقــة، فهــي تتكــون مــن الفلحيــن المتوســطين و الصــغار و مــن الصــناع التقليــديين و
د
ا

و هـؤلء جميعـا يعيشـون حالـة مـن التبلـتر مسـتمرة ، فبالنســبة للباديـة، فإننـا نلحــظ النمـو...الحرفيين و التجـار الصـغار
رض و المهــاجرين للمـدن، و ذلـك بســبب الهجـوم المنظـم مــن طـرف الملكيــن

د
الهائل و المستمر لعدد الفلحيــن بـدون ا

حـــوال، و ضـــعف المـــردود فـــي المنـــاطق التقليديـــة و
د
العقـــاريين الكبـــار الـــذي تشـــهده الباديـــة، يضـــاف إلـــى ذلـــك ســـوء ال

و ما شابه ذلك
د
همية إل وقت جمع الضرائب ا

د
ية ا

د
.بالخصوص الجبلية، التي ل يليها النظام ا

و ل تخرج الفئة الحضرية عن هذه السيرورة، بالنسبة للتجار الصغار، فإنهم يعيشون تدهورا مستمرا، و ذلك بفعل
سـعار الـذي يـؤثر بشــكل كـبير علـى

د
ارتفــاع الحتكــار فـي التجـارة الداخليـة المرتبطـة بالتجــارة الخارجيــة، و كـذلك ارتفــاع ال

سـعار الــذي يتســبب فيـه المحتكـرون الكبــار
د
رباح التجار الصغار من طرف جهــاز الدولـة، الـذي يحملهــم مسـؤولية ال

د
مـا. ا

د
ا

وضــاعا متـدهورة تـدفع إلـى تبلــترهم و تشــردهم، و ذلـك
د
خرون يعيشــون ا

خ
بالنسبة للصناع التقليديين و الحرفيين، فهم ال

ن انتشــار الحتكــار يلعــب دورا كــبيرا فــي تــدهور
د
جنبيــة، كمــا ا

د
راجــع إلــى المزاحمــة الــتي يعيشــونها مــن طــرف البضــائع ال

ثمانهـــا بشـــكل بـــاهر و يتحكمـــون فـــي تســـويق
د
وليـــة، الـــتي ارتفعـــت ا

د
وضـــاعهم، حيـــث يتحكـــم المحتكـــرون فـــي المـــواد ال

د
ا

.المنتوجات
إن طبقـــة البرجوازيـــة الصـــغرى كطبقـــة مالكـــة و لـــو ملكيـــة صـــغيرة، تعيـــش فــي الظـــروف الحاليـــة تـــدهورا مســـتمرا فـــي
علــى، و بيـــن

د
وضـــاعها الماديــة و الجتماعيـــة، حيـــث تعيـــش تناقضـــا بيـــن طموحهـــا فــي تنميـــة ملكيتهــا، و الصـــعود إلـــى ا

د
ا

 إلـــى نزعـــة مســـالمة مـــع الطبقـــة
د
التبلـــتر و التـــدهور المســـتمر فـــي وضـــعيتها، و ينعكـــس ذلـــك فـــي كـــون بعـــض فئتهـــا تلجـــا

الحاكمــة، طامحــة إلــى تحقيــق بعــض المكاســب فــي ظــل النظــام الســائد، بــالطرق الصــلحية و الســلمية، رافعــة بــذلك
 إلى تحطيمــه بكــل الوســائل،

د
ن بعض فئتها المتضررة كـثيرا من النظام، تلجا

د
شعارات متغيرة بتغير الظروف، في حين ا

عمال الفردية و غيرها، تحت شعارات مختلفة، تختلف من 
د
سلوب المؤامرة و ال

د
"االجهاد في سبيل "متبعة في ذلك ا

".النضال الثوري" إلى 
شباه البروليتاريا- 2

د
: ا

نهــا مســتعدة دائمــا
د
عظم مـن الشــعب المغربـي، هـو ا

د
إن ما يوحد طبقيا هذه الجماهير العريضة التي تشكل القسم ال

مـا التفاوتــات داخــل. لبيع قـوة عملهـا، و تكـون الجيـش الحتيــاطي فـي سـوق العمـل، الـذي يضـغط علـى الطبقـة العاملـة
د
ا

خر، فيملــك مــا
خ
ما القسم ال

د
تي من كون معظمها فاقدا لوسائل النتاج، و ل يجد دائما مصدرا للعيش، ا

د
هذه الطبقة، فتا

خــر لــبيع قــوة عملــه، و تتكــون هــذه الطبقــة مــن الفلحيــن
خ
دنــى مــن العيــش، ممــا يضــطره هــو ال

د
ل يكـفــي لتغطيــة الحــد ال

و... الفقراء و المعـدمين، و مــن العــاطلين فـي المـدن و الباعـة المتجــولين و خادمـات الـبيوت و عمــال المحلت التجاريــة 
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ساسية التالية
د
:تتميز هذه الطبقة بالمميزات ال

د
رض يتزايدون يوما عن يوم، و ذلك بســبب نــزع- ا

د
ن الفلحين بدون ا

د
تضخم عددها بشكل كبير، ففي البادية نجد ا

رضـــهم بمختلـــف الوســـائل، و كـــذلك تزايـــد عـــدد الفلحيـــن الـــذين لـــم تعـــد ملكيـــاتهم الصـــغيرة تكـفـــي لســـد حاجيـــاتهم
د
ا

و لتزايـد الحاجيــات الضــرورية للحيـاة، حيــث يضـطر العديـد مـن هـؤلء الفلحيـن
د
ســعار ا

د
الضــرورية، و ذلـك إمـا لرتفــاع ال

و إلــى... إلـى الهجــرة إلـى المــدن بحثــا عــن العمــل، فيكونــون بـذلك الغــذاء الــدائم لتنميـة البطالــة و توســيع مـدن القصـدير 
شـباه البروليتاريــا، هنـاك البورجوازيــة الصـغيرة فـي المـدن، حيــث

د
ساس تضخم طبقـة ا

د
جانب الفلحين الذين يشكلون ا

وضــاع العديــد مــن التجــار الصــغار
د
و إلــى جــانب ذلــك... يفقــد الحرفيــون باســتمرار وســائل إنتــاجهم البســيطة، و تتــدهور ا

.كله، فإن الشباب المطرود من المدارس يغذي هذه الطبقة باستمرار
حـــزاب- ب

د
تخلـــف وعيهـــا لعـــدم لمســـها للســـتغلل كمـــا تلمســـه الطبقـــة العاملـــة النشـــيطة، و كـــذلك لعـــدم اهتمـــام ال

ن تكـون مرتعــا للديولوجيـة الرجعيــة، كمـا تتفشــى عنــد هـذه
د
دى بهــا ذلـك التخلــف ل

د
طير هـذه الطبقــة، قــد ا

د
السياسية بتا

مراض الجتماعية كـتعاطي الدعارة و المخدرات و القمار
د
...الطبقة كل ال

خص فـي- ج
د
وضاعا مادية متدهورة و غير مستقرة، فهي تضطر لخلق مهن هامشية جديدة و بـال

د
تعيش هذه الطبقة ا

جر و غير محددة المردود، و في المدن تسكن هذه الطبقة مدن القصدير المعرضة للــدمار صــيفا و
د
المدن، و هي ثابتة ال

عمــال العنــف
د
وضاع تجعل هذه الطبقة تملـك طاقــة عنــف مـدمرة، تتجلــى فـي ا

د
مطار، و هذه ال

د
شتاءا بسبب الحرائق و ال

خص
د
.اليومية الفردية و في النتفاضات الواسعة في البادية بال

طير
د
مـــام انعـــدام تـــا

د
ي عمـــل نقـــابي، و ا

د
مـــام انعـــدام احتكـــاك هـــذه الطبقـــة بالصـــراع السياســـي، و عـــدم ممارســـتها ل

د
و ا

داة الثوريــة المعــبر الحقيقــي عــن مطامــح هــذه الجمــاهير، و القــادرة علــى تعبئتهــا و
د
حــزاب البورجوازيــة لهــا، و انعــدام ال

د
ال

طير تـــوجه طاقتهـــا
د
تنظيمهـــا، و مـــع قصـــور وعيهـــا الديولـــوجي و السياســـي فـــإن هـــذه الطبقـــة تعـــرف حاليـــا محـــاولتين للتـــا

و فـي الجيـش
د
حــرار ا

د
ولــى مـن طـرف النظـام كـتنظيـم مـن طـرف ال

د
مـا الثانيـة فهـي مــن.. توجيهـا منحرفـا، عـن مصـالحها، ال

د
ا

، مستفيدا من قابلية هـذه الجمــاهير للعنــف بسـهولة و كـذلك"الخوان المسلمين"طرف التجاه الفاشي الذي يتجلى في 
".مرتزقة" وضعها الطبقي الذي يجعلها مهيئة لفراز 

:الطبقة العاملة)3
تبقــى الطبقــة العاملــة المغربيــة فــي طليعــة الجمــاهير، تقــود نضــالتها نحــو إنجــاز الثــورة الديموقراطيــة الوطنيــة ذات
فــق الشــتراكي، كمــا فــي طليعــة تفجيــر الكـفــاح المســلح ضــد الســتعمار، وهــذا الــدور الطليعــي يزيــد مــن التشــديد عليــه

د
ال

النهب المبريــالي المتزايـد لبلدنـا، هـذا النهــب الـذي يزيـد مـن حـدته، السياسـة المتبعـة مــن طـرف الطبقـة السـائدة، فـي
.الوقت الذي تعجز كل من القوى البورجوازية المتوسطة وكذا الصغرى عن مواجهته

خر سلبا على نضالتها، و هي
خ
:و تتميز الطبقة العاملة المغربية بعدة خصائص يؤثر بعضها إيجابا، و بعضها ال

نها مازالت قليلة العدد بشكل نسبي و مطلق، فإذا كانت الوضعية الستعمارية لعبت الدور الكـبير فـي خلقهـا،-ــ 1
د
ا

ساليبه الحديثة في بلدنا، المناهضـة للتصـنيع الكـبير المتطـور و التنميـة الحقيقيـة، مـع
د
فإن طبيعة النهب المبريالي و ا

.الحفاظ على البنيات التقليدية تعيق نمو الطبقة العاملة
خــص-ــ 2

د
الرتفاع النسبي، إنما حصل في قطاع النسيج و البنـاء و العمــال المهــاجرين، لكــن وقـع انخفــاض و علـى ال

عمال المناجم، جزء كبير من الطبقة العاملـة يعمـل فـي الخـارج فـي شـروط مغــايرة لرفـاقهم فـي الـداخل، فــإنهم إذا كـانوا
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جر مرتفع، فإنهم يعانون بالضافة إلى الستغلل اضطهادا عنصريا و غربة
د
.يستفيدون من ا

ن العمــال الزراعييــن-ــ 
د
الرتبــاط بالباديــة، حيــث مــا زال بعــض العمــال بالمــدن لــم يقطعــوا علقــاتهم بالباديــة، كمــا ا

.يمثلون جسرا متينا بين العمال و الفلحين
عصــري متقــدم تكنولوجيــا، و تقليــدي يعيــق نمــو الــوعي الطبقــي، و انعــدام التمركــز القــوي: انقســامها بيــن قطــاعين -ــ 

ن الدار البيضاء نفسها ل تعرف سوى تجمع الصناعات المتوسطة و الصغيرة
د
.بمصانع المدن الرئيسية، حيث ا

التحــاق عــدد مهــم مــن الشــباب المتعلــم المطــرود مــن المــدارس بالطبقــة العاملــة، و ذلــك يمــدها بطاقــات حيويــة و-ــ 
.يزيدها تجرءا على النضال

هــم خصــائص الطبقــة العاملــة المغربيــة، الــتي تعيــش بكــل قطاعاتهــا وضــعية تــزداد ســوءا باســتمرار، نظــرا
د
تلــك هــي ا

ســاس
د
للستغلل المتفاحش و الضطهاد المستمر من طـرف النظــام و مــن ورائــه المبرياليــة، و تتجلــى هـذه الوضــعية بال

:في
ساسية- 1

د
خص في المواد ال

د
سعار و بال

د
جور مع ارتفاع صاروخي في ال

د
.تدني ال

.شروط العمل الرديئة جدا من الناحية الصحية، و خاصة في المناجم و المركب الكيماوي و عمال البادية- 2
ن العديـد مـن العمـال محرومـون مــن الضـمان-ــ 3

د
الطرد و التوقيف و العتقال و التضييق على نشاطها النقابي، كمــا ا

.الجتماعي، و كـثير من المؤسسات الصناعية و غيرها، تضرب بعرض الحائط بقانون الشغل
وضاع تعاني الطبقة العاملة من خمسة عوائق، تحد من نضاليتها و وعيها الطبقي، و هي

د
:و في مواجهة هذه ال

ففي الوقت الذي تعرف فيه الطبقة العاملـة نمـوا عـدديا، فـإن هـذا النمـو لـم تـواكبه زيــادة مماثلـة: ضعف التنقيب-ــ 1
في التنقيب، بل إن النسبة عرفت انخفاضا، راجعا إلى محاربــة الدولـة والباطرونــات لفكـرة التنقيــب تــارة، و العمـل علـى
ن البيروقراطيــات النقابيــة ســاهمت فــي

د
خــرى، و إلــى منــع بعــض القطاعــات مــن حــق التنقيــب نهائيــا، كمــا ا

د
تمييعــه تــارة ا

.الحتفاظ بهذا الوضع
الجـــزء الغـــالب مـــن الطبقـــة العاملــة مقســـم بيـــن تســـع نقابـــات، هـــذا التقســـيم الـــذي مهـــدت لـــه: التشـــتت النقـــابي-ـــ 2

مـــام
د
الممارســـات البيروقراطيـــة النقابيـــة و السياســـية الرجعيـــة المتبعـــة مـــن طـــرف قيـــادة ا م ش، و الـــتي فتحـــت الطريـــق ا

مام النظام لتشتيت الطبقة العاملة و تسهيل الهيمنة عليها
د
حزاب البورجوازية، و ا

د
.مختلف ال

ن مختلــف الفئت البورجوازيــة تمــارس دكـتاتوريتهــا علـى الطبقــة العاملـة، و-ــ 3
د
غيـاب الديموقراطيــة النقابيــة، حيــث ا

كل واحدة من خلل الطبقة التابعة لها، و ل يترك للطبقة العاملــة إل مجــال بســيطا تتحــرك فيـه، حيــث تعمــل القيــادات
و هكـذا... البيروقراطية بكل الوسائل لفرض هيمنتها و معارضة المطامح الحقيقيــة للطبقــة العاملـة فــي التحــرر و النعتــاق

نـــواع العلقـــات البورجوازيـــة، مـــن منـــاورات و تـــدليس و محســـوبية، و ذلـــك حـــتى يســـتطيع
د
تســـود داخـــل النقابـــات كـــل ا

.من الحتفاظ بمناصبهم"القادة "
جل تحسين شروط استغللها،: كبت النضالية- 4

د
حيث تعارض القيادات البورجوازية نضالت الطبقة العاملة من ا

مام الطبقة العاملة، مثل فرض
د
مر عليها مع الباطرونات و مع جهاز الدولة، كما تقوم تلك القيادات بخلق العراقيل ا

خ
و تتا

العزلة بين قطاعاتها المختلفة كما داخل كل مؤسسة، و هكذا ل تسمح هذه القيادات إل بمــا قــل مــن النضــالت، و الــتي
.تستفيد منها في تحقيق بعض مصالحها، كما قد تستعمل في إطار المنافسة بين مختلف النقابات

داة السياســـية البروليتاريـــة المعـــبر الحقيقـــي عـــن الطبقـــة العاملـــة، و الطليعـــة الـــتي تقـــود فـــي مختلـــف-ـــ 3
د
غيـــاب ال
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جــل تحررهــا مــن الســتغلل و الضــطهاد، اللــذان تتعــرض لهمــا مــن طــرف المبرياليــة و النظــام
د
المراحــل نضــالها، مــن ا

فــق الشــتراكي، و غيــاب تلــك
د
داة إلــى إنجــاز الثــورة الديموقراطيــة الوطنيــة ذات ال

د
القــائم فــي المغــرب، و تقودهــا تلــك ال

داة يجعل الطبقة العاملة عرضة لتكالب كل الطبقات البرجوازية مما يضعف من نضاليتها
د
. ال

 :الجنود و ضباط الصف) 4
نهــا بالضــافة إلــى العمــل العســكري تقــوم فــي

د
إن هــذه الفئــة الكادحــة مرتبطــة ارتباطــا كــبيرا بالطبقــة العاملــة، حيــث ا

صــل بــدوي، دفعهــم انــتزاع
د
ن معظــم الجنــود مــن ا

د
نهــا مرتبطــة بالباديــة، حيــث ا

د
حيــان بعمــل إنتــاجي، كمــا ا

د
كـثير مــن ال

ن يلتحقوا بالجندية، و هم يعيشون، بالضافة إلى الشروط القتصادية المتدهورة، حياة جد قاسية
د
راضي و البطالة ل

د
ال

نهــم يعــانون مــن قــانون
د
حيــان و خــارج حالــة الحــرب، كمــا ا

د
و مرهقــة، حيــث يجــبرون علــى العمــل ليــل نهــار فــي معظــم ال

و بالضــافة إلــى ذلــك، فــإن بيروقراطيــة خانقــة تســود علقــات رؤســائهم بهــم، و. للعقوبــات جــد قمعــي و فــوق طاقــة البشــر
فوق ذلك يستخدمهم النظام في قمع باقي الجماهير الكادحة، و يعمل بشتى الوسائل لعزلهم عنهم، مقدما لهم تناقضــا
وهميـــا بيـــن مـــدنيين و عســـكريين، و هـــذا يغـــذي لـــديهم الديولوجيـــة النقلبيـــة الـــتي تفصـــل تحركـــاتهم عـــن نضـــال بـــاقي

.الكادحين
••••••••••••••••

:المنظمات الجماهيرية
و رياضــية، صــلة وصــل مــا بيــن الطلئــع

د
و ثقافيــة ا

د
و اجتماعيــة ا

د
تشــكل المنظمــات الجماهيريــة ســواء كــانت مهنيــة ا

طـر الشــعب فـي معمعـان النضــال
د
الثورية و القطاعات الواسعة من جماهير الشعب، ثم إنها تعد بمثابة مدرسة لتكــوين ا

كـثر، كلمــا.السياســي و القتصــادي و الثقــافي
د
كـثر فــا

د
ن تلعــب دورا إيجابيــا فــي النضــال الــديموقراطي الــوطني ا

د
و بإمكانهــا ا

جلـــه تشـــكلت
د
تطـــور داخلهـــا شـــرطا النضـــالية و الديموقراطيـــة، إلـــى جـــانب اللـــتزام الجـــدي بالهـــدف المباشـــر الـــذي مـــن ا

خطار المنع و التضــييق مــن طــرف جهــاز الدولــة القمعــي، و
د
دائها لمهماتها، ا

د
المنظمة، و تواجه هذه المنظمات في إطار ا

خطار النحرافات اليمينية و اليسارية من داخلها
د
حزاب البرجوازية، و ا

د
خطار الحتواء و التمييع من جانب ال

د
.ا

و اتســـاعها، و كـــذا تحقيـــق اســـتقللها عـــن) فـــي شـــكلها العلنـــي و الســـري( إن الحفـــاظ علـــى وجـــود هـــذه المنظمـــات 
شــياء تتــم مــن خلل ربــط النضــال و النشــاط الخصوصــي لكــل

د
حــزاب البرجوازيــة، و وضــعها فــي مســار صــحيح، كلهــا ا

د
ال

تى إل
د
وسع الجمــاهير، و هــذا الرتبــاط لــن يتــا

د
منظمة، بالنضال السياسي العام للشعب المغربي، و من خلل الرتباط با

يضــــا مــــن خلل تحقيــــق مكاســــب ملموســــة، و تقــــديم خــــدمات للجمــــاهير و
د
بواســــطة عمــــل دعــــائي و تحريضــــي، لكــــن ا

.بمشاركـتها
التعبيرات السياسية للطبقات الثورية 

مـــا علـــى صـــعيد التعـــبير السياســـي، فـــإن الطبقـــات الثوريـــة تتوزعهـــا عـــدة تيـــارات، و مـــن ضـــمنها التيـــار الماركســـي
د
-ا

اللينيني المغربي، و الحزب الذي يحسن- اللينيني، و المقصود به المنادي و الساعي إلى إيجاد الحزب الثوري الماركسي
ممـــي مـــع شـــكلها-دمـــج الحقيقـــة العامـــة للماركســـية

د
اللينينيـــة بـــالواقع الملمـــوس للثـــورة فـــي المغـــرب، و ربـــط مضـــمونها ال

وسـع الجمــاهير الشــعبية، الحــزب الثــوري الملــتزم بالحقيقــة الملموسـة، القــادر علــى
د
الوطني، و الذي يحسن الرتباط مـع ا

ســـاس التحليـــل الطبقـــي الملمـــوس للوضـــع القتصـــادي و
د
خطـــائه و ممارســـته النقـــد الـــذاتي، و كـــل هـــذا علـــى ا

د
تصـــحيح ا

.السياسي في شموليته وطنيا و عربيا و دوليا

www.30aout.info                                                                                                                                                                          18 

http://www.30aout.info/


مام" ـ الجزء الثالث: 
أ
لى ال من وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "اإ

لى التحريفية الدنغسياوبية  جماعة نظرية "العوالم الثلث": من الماركسية ــ اللينينية اإ

ســلوبا، و انتقائيــة علــى
د
و إلــى جــانب هــذا، هنــاك تيــارات بورجوازيــة صــغيرة، ديموقراطيــة سياســيا، غيــر إصــلحية ا

نه توجد ضمنها بعض النزعات الفوضوية و - المستوى الديولوجي، و غير معادية للماركسية
د
".اليسارية"اللينينية، إل ا

ســـاليب فاشــية لفــرض" يميـــن اليميــن" و هنــاك تيـــار يمينــي متطــرف، يمثــل 
د
يــدعي الغيــرة علــى الســلم، و يعتمــد ا

نـه يجعــل مــن التنــاقض الثـانوي داخــل صـفوف الشـعب، بيـن
د
فراد الشعب، سيؤدي إلى عزلتـه خصوصـا و ا

د
مواقفه على ا

.المتدينين و غير المتدينين تناقضا رئيسيا، غاضا الطرف عن التناقض الرئيسي الحقيقي بل متواطئ مع طرفه الرجعي
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