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د أحزاب اليسار نـق(’’ تابال اهذ    ح ر ر  مالحظة:(

  .)                               ّ           عل شل استجواب، بهدف تبسيط الت عبير والعرض‘‘) بالمغرب
   

ف البداية، أطرح عليك أسئلة تمهيدية وسريعة، :  سؤال
  لتوضيح اإلطار الحزبي العام : كم هو عدد قوى اليسار بالمغرب؟

  وعشرة. أربعة جواب : حسب التعريف، ما بين 
 سؤال : هل تتعاون قوى اليسار فيما بينها؟

           جواب : ال .
قوى اليسار بالمغرب راضية اليوم عن بعضها سؤال : هل 

        بعض ا؟ 
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    ٍ  ال   ! جواب : 
خالفاتها السياسية والفكرية قوى اليسار تناقش هل س : 

  كتابي، وعلن ؟ بشل 
     ال  !ج : 

د فيما بينها، بشل نـققوى اليسار التتبادل هل س : 
  متوب، وواضح، ومسؤول ؟ 

      ال  ! ج : 
اعل إذن قوى اليسار بالمغرب فيما بينها تـفوكيف تس : 

  ؟ 
                 ر بعضها بعض ا، وال تـق                             إنها تتجاهل بعضها بعض ا، أو تحج  : 

فيما بينها. كل  ،ل بما فيه الفاية بالتواصل السياس، والفكريتبا
ومن بعيد، بتأويل سلوك تـفحزب من بين أحزاب اليسار ي ،

بنوايا           ذا الس لوك ه                                        أحزاب اليسار األخرى، بشل سلبي، وقد ي فس ر
   ّ                                                     م غرضة، دون تحم ل عناء االتصال بتلك األحزاب المنافسة للت أك د 

  من حقائق األمور. 
وكيف يمن الخروج من هذا المأزق ؟ ما ه س : 

الخطوات األول الت ستساعد قوى اليسار عل تحقيق قفزة نوعية 
  ف مناهجها ؟ 

هذه الخطوات األول الضرورية تكمن ف التزام مجمل ج : 
ارب فيما بينها، تـققوى اليسار بالتواضع، واالحترام المتبادل، وبال

اعل، والتعاون، والتكامل، تـفنسيق، والوالحوار، والتشاور، والت
  والتضامن، وخوض النضال المشترك.

  ما العمل إذن؟ س : 
ما  تحتاجه قوى اليسار اليوم بالمغرب، ليس هو البدء ج : 
                                              دمية أو اشتراكية، أو التوح د ف حزب واحد موح د، تـق ِ          ب بناء جبهة 
اء أو اق (أوال وقبل كل شء) عل تشخيص األخطتـفوإنما هو اال
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األمراض الت تعان منها قوى اليسار. وتشخيص أوضاع المجتمع. 
                                                       وي رج ف هذا التشخيص أن يون محايدا، وموضوعيا، ودقيقا، 
    ّ                                                 ومعل ال، ومقنعا. وبعد وضع هذا الشخيص، يصبح باإلمان وصف 
                                                     العالجات المالئمة والدقيقة. خاص ة وأن المشل األهم هو أن 

                     ك ر بمناهج غير سليمة، تـفاليسار  نسبة هامة من مناضل قوى
ويم، وعقلنة، وتثوير، المناهج تـق                 ّ            وغير دقيقة. فال بد  من تدقيق، و

                                                         المستعملة. وإذا ما بق مناضلو اليسار ال يعرفون كيف يفك رون 
بشل منهج سليم، فإنهم لن يستطيعوا تشخيص المشاكل، 

اليب اعل مع واقع المجتمع بأستـففباألحرى أن يقدروا عل ال
، واألخالق، موعلالس ا   ُ       اسة  عل أسي            ُ                 مالئمة وفع الة. وإذا لم ت ب ن  الس

، فإنها قد تبق مجرد خطابات جوفاء، أو تخمينات والقانون
كير، تـفويم مناهج التـقمهزوزة، أو سلوكيات غير عقالنية. وبعد 

تصبح مهمة التوحيد سهلة، أو ناضجة، أو غير إجبارية. ألنه، إذا 
كر بمناهج سليمة، فإنها ستتعاون تـفت اليسار          غدت مو نا

داخل جبهة  ة                                             بالضرورة، وستتكامل فيما بينها، سواء كانت موح د
                                         ّ             أو حزب، أم أنها بقيت عل شل أحزاب متعد دة ومتكاملة. 

                                            وإذا كان مجمل مناضل قوى اليسار ي قر ون بوجود س : 
         ّ  الت يتجل            ّ                                  ط ضعف متعد دة لدى قوى اليسار، فما ه المظاهر نـق

  ص، أو القصور؟ نـق                     فيها هذا الض عف، أو ال
                     ً        ُ          ّ     م م ا يزيد المشل صعوبة  أنه ال ت وجد إل حد  اآلن ج : 

ط ضعف قوى اليسار، بشل منهج، وشمول، نـق         ّ  وثائق تحل ل 
       ّ                         وقد يوف ر االستجواب الحال مناسبة ودقيق، وموضوع، ومحايد. 

ق تـف              محايد. وسواء  اد مجمل قوى اليسار، بمنهج واضح، ونـق ل 
              ّ                          ّ     األطروحات المقد مة فيما يل، إن جزئيا أم كل يا، مع      أم ال  القارئ 

اش فيما بين نـقم أرضية لل  ّقد فالمهم هو أن هذا االستجواب ي
، ألوضاع قوى       ّ ، ومعل الادقيق قترح تحلياليمناضل اليسار، و
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ارب تـقالمساهمة ف ط الضعف، ونـقاليسار بالمغرب، بهدف إبراز 
   ، وتعاونها، وتكاملها، وخوضها للنضاالت المشتركة.قوى اليسار

   

                                    ما هی األحزاب التی یتکو ن منها الیسار  )1
 المغرب؟ ب

. اسياسي ا    حزب   35 بالمغرب ما يزيد عنرسميا يوجد  •
                                                         لن معظم هذه األحزاب تشبه قبائل سياسية. ألنها ال  تتمي ز فيما 
                  ِ                                               بينها بفكرها، أو ب برامجها، أو بمشاريعها، وإنما بطريقة نشأتها، أو 

 طابها تـقودها، أو بأساليب اشتغالها أو استـقبالجماعة الت
أغلبية هذه األحزاب ه جماعات صغيرة عل مستوى لألنصار. و

                           س م هذه األحزاب إل قسمين: نـقوشطين.                ّعدد أعضائها الن 
للسلطة السياسية المركزية، وتشمل  »أحزاب خاضعة« -

  األغلبية المطلقة من بين هذه األحزاب. 
عن السلطة السياسية، وه قليلة  »ّ  ل ةتـقأحزاب مس« -

                  ُ  ّ                             العدد (أي أنها ت عد  عل رؤوس أصابع اليدين).     
                      ْ     فقد ا ن ش ئت بإيعاز من الس لطة  )1(»األحزاب الخاضعة«    أم ا 

                                                              السياسية. وال تتحرك إال  بأمر من القصر المل، أو بإيحاء منه، أو 
من وزارة الداخلية، أو من مستشاري الملك، أو من أجهزة 

، »األحزاب اإلدارية«                                        المخابرات. ونسم  عادة هذه األحزاب بعبارة 
        ّ            ، أي للن ظام السياس ‘‘ن    ْ الم خ ز ’’(نسبة إل  ْ           «    األحزاب الم خ ز ن ية«أو 

                                                          القائم). والخاص ية األساسية المشتركة لمعظم المسؤولين ف هذه 
ويعمل ه والؤهم المطلق للنظام المل.  »األحزاب الخاضعة«

                                                        
                                                                    أبرز األحزاب الخاضعة: حزب االستـقالل، حزب األصالة والمعاصرة، حزب التجم ع    1

الوطني لألحرار، حزب الحركة الشعبية، حزب التـقدم واالشتراكية، حزب العدالة والتنمية 
  (إسالمي)، إلى آخره.
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                 ُ                                وع من األحزاب كم جر د أدوات، ت ح ر كها السلطة السياسية        ّهذا الن 
األحزاب «ت. والميزات العامة ل مت شاءت، وكيفما شاء

  ه التالية:  »خاضعةال
                           ه ملي ة، محافظة، ويمينية.  »األحزاب الخاضعة«   كل   -1

                                     ّ                   وأعضاءها هم ف غالبية الحاالت أعيان محل يين، ورجال أعمال، 
               ّ                                             ووصوليين، يستغل ون انتخابهم ف الهيئات التمثيلية (من برلمان، 
ومجالس محلية) لتنمية مقاوالتهم، أو لخدمة قضاياهم الشخصية 

القائم.  والعائلية، تحت غطاء الوالء والمناصرة للنظام السياس  
عل إرادة سياسية  »األحزاب الخاضعة«ال تتوفر هذه  -2

  . )2(ّ  ل ةتـق       حر ة ومس
                         ّ                ال تحمل مبادئ ثابتة، وال خط ا سياسيا واضحا.  -3

                                        ّ                    عقيدتها الوحيدة ه مناصرة الملك، ودعم الن ظام المل القائم، 
         ّ                                             ف كل الظ روف، وف كل القضايا، وبدون أي شرط كان، مقابل 

  الحصول عل امتيازات. 
ليس لديها برنامج فعل ف ميادين االقتصاد، أو  -4

  السياسة، أو الثقافة.  
5-  تعجز كلي ا عن مخالفة أو معارضة ما يريده، أو ما يوح                                                   

 .به، القصر المل  
أحزاب فه عل الخصوص  » ّ ل ةتـقاألحزاب المس«أما 

الحزب '': (بدون ترتيب) ه التاليةو . ّ            د م أو الثوريتـقاليسار ال
، و ''ليعة الديمقراط االشتراك       ّحزب الط ''، و ''د  وح             االشتراك الم 

الشء  ''.حادي               ّحزب المؤتمر االت ''، و ''هج الديمقراط   ّالن حزب ''

                                                        
، حينما ''انتخب'' إلياس العماري ككاتب عام ''لحزب األصالة والمعاصرة''، 2016في يناير    2

    ّ                                                                                  كمرش ح وحيد، وبالتصفيق، وباإلجماع، بعث الديوان الملكي رسالة إلى إلياس العماري يشهد فيها 
ى                                                          بال إلياس العماري من طرف الملك، صر ح إلياس للصحافة أنه تلقتـقبخصاله الحميدة. وبعد اس

  »!            توجيهات ني رة«من الملك 
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الذي ال ينف أن بعض األشخاص الوصوليين ف قيادات أحزاب 
اليسار يطمحون ف الخفاء إل تحويل حزبهم إل حزب مشابه 

، بهدف تحسين أوضاعهم المجتمعية، أو »لألحزاب اإلدارية«
  التحاقهم بالنخب الرسمية. 

ضمن قوى اليسار بالمغرب جماعات مناضلة، وتدخل أيضا 
 عموما صغيرة ف وتنظيمات ثورية، وكذلك تيارات متواضعة، وه

ة بسبب القمع، لنها تساهم ف ي    ه سر بحجمها، وتـعمل ف ش
النضاالت الجارية، وتتوفر عل تأثير معترف به ف الساحة 

  ، أو ضعيفا.  ة، ولو أن هذا التأثير يبق متواضعاالسياسية أو النضالي
االتحاد ”وعند تحديد الموقع السياس ألحزاب مثل 

نصطدم ببعض “ ّ            د م واالشتراكيةتـقحزب ال”، أو “االشتراك ،
. »اليسار«            ُ                               اآلراء الت ت صر  عل تصنيف هذين الحزبين داخل 

م  1960د هذه اآلراء أن األحزاب الت كانت خالل سنوات تـقوتع
 “آل”. وهذا رأي »اليسار«، تبق بالضرورة دائما داخل »يسارية«
)mécaniste ألن هذا الر أي ال يدرك أن أي حزب .أي غير جدل ،(                                              

 نه أن يتحو ل إليتطو ر باستمرار، بل يم                                      فمثال   !يضه نـق     '' حزب
مؤتمره لم يعد حزبا ثوريا، وال يساريا، منذ  ''حاد االشتراك   ّاالت 

الت  »حومة التناوب«أثناء           وتأك د ذلك  .1975االستثنائ ف سنة 
 سنبين قادها عبد الرحمان اليوسف أصبح و .2002و  1997ت

يتأرجح بين موقع يسار الوسط، اليوم  “االتحاد االشتراك”حزب 
   ّ     تخل  عن فقد  ،“دم واالشتراكيةتـقال”        أم ا حزب ويمين الوسط. 

، منذ إل حزب يمين هتحول ّ                           د مية وعن االشتراكية. وقد بدأ تـقال
 مليا، وال يزال حزبا “اللتـقحزب االس” كان. و1975سنوات 

  ا.        وم حافظ ،      ي م ينيا
         َ  َ        اإلسالم، ف ي ح ت ل ، عل  ''حزب العدالة والتنمية''وأما 

الوسط. تارة يدافع عن مواقف اليمين، أو يمين العموم، موقع 



  8صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

ومن  فقط،، ولو عبر الخطاب (مثل التنديد بالفساد أخالقية
وتارة أخرى يدافع عن قضايا يمينية، أو م حافظة، منطلق دين ،(                                                

ومسايرة                      ّ                  الم ساندة الم طلقة للن ظام المل القائم،              أو رجعي ة (مثل
فاع عن    ّالد                                                    النظام الرسمال الليبيرال المتوح ش، وتزكية القمع، و

وعن )، Islamisation de l’Etatة الدولة (        َ  ، وعن ا س ل م ''إمارة المؤمنين''
 الس لبي ، وعن دوام التمييز »ةريعة اإلسالمي   ّللش «الخضوع األعم       

  .    ّ        ضد  النساء)
  

  د أحزاب الیسار؟نـقهل یجوز  )2
د من نوع نـقد هو نـقلن هذا ال ،د أحزاب اليسارتـقنأ •

د أحزاب اليسار من منطلق الراهية، أو تـقنأال  جديد. ألنن
. عل ، أو تصفية حسابات ذاتيةالمنافسةحدي، أو                 ّالمزايدة، أو الت 
تـعاطف أحترمها، وأإل قوى اليسار، و علن انتمائأعكس ذلك، 

                          ص ر  عل النضال إل جانبها.  ا ضامن معها، وـتأساندها، وأمعها، و
 واالحترام ال  دها.نـق شرعيةواحترام أحزاب اليسار ال يلغ

نفسها ف حاجة إل وأحزاب اليسار تبق ه  .دنـقيتناقض مع ال
د أحزاب اليسار ولو أن بعض أعضاء هذه األحزاب ال تـقوأن د.نـقال

ريدها أن أ                    د قوى اليسار إال  ألننتـقنأوال د. نـقيطيقون هذا ال
        دع م قوى أ                          أكثر م م ا ه اآلن. وبقدر ما  ،      وفع الة ،تكون قوية

       ّ       دها، ك ل ما دعت نـقو ،                حرص عل م ناقشتهاأاليسار، بقدر ما 
                    هو من بين أهم الس بل            د الم تبادلنـقالرورة إل ذلك. و   الض 

د، بشل نـق                       ومن ال ي ج ر و  عل تبادل اللتحسين أداء هذه القوى. 
  دم.تـقوعلن، لن ي ،بناء
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  المغرب بخیر؟فی هل الیسار  )3
يظهر كل حزب من بين أحزاب اليسار بالمغرب أنه  •

 ُ    ت خي ب راض عن حاله. بينما ف الواقع، أوضاع أحزاب اليسار 
ألن أحزاب اليسار ال تـعمل بما          ُ                        األمل، أو ت ثير القلق، أو االستياء. 

تبق فيه الفاية لتطوير نـفسها، أو لرفع مستوى فعاليتها. و
  ب. من القدر المطلو             ممارستها أقل 

وكل خطاب سياس يعتبر اليوم أن حالة أحزاب اليسار 
                                                      بالمغرب جي دة، أو حسنة، أو عادية، هو خطاب خاط، وم  ر ر، 

اليسار هو عمل ضروري، قوى د نـق                         وم حافظ، وال فائدة منه. بل 
قوى ط ضعف نـق                                        وهو الوحيد الذي يمن أن ي ساعد عل إبراز 

جد سبيل آخر، غير وال يوائصها، أو أخطائها. نـق، أو اليسار
ويمها، تـق                                            د، لم ساعدة أحزاب اليسار عل إصالح نـفسها، أو نـقال

    ا.    َ ْ ِ  ِ أو ت ث و ير ه
سنة الماضية، نالحظ  20أو  10وبشل إجمال، وخالل ال 
ن كيفيا، أو أنها لم تنجح ف                              أن قوى اليسار بالمغرب لم تتحس 

ل ترفع                                           ّ     إعالء درجة تأثيرها. بل إنها لم تجتهد إل حد  اآلن 
يعن أن أحزاب اليسار القصور تها السياسية. وهذا            مستوى فعالي 

  ن.     ّ َ                          تـخل ف ت بالمقارنة مع أحزاب اليمي
تأثيرها  ف كون                                   ّوس وء حال أحزاب اليسار بالمغرب يتجل 

هو األقل فاعلية بالمقارنة مع األحزاب  السياس عل الجماهير
ليس فقط من وسائل  ،     مهم شةاألخرى. وتظهر أحزاب اليسار كأنها 

احة                   ، ولن أيضا من الس )كما يقول البعض(اإلعالم العمومية 
. فتظهر                    ِ             ، ومن األنشطة الج م ع و ية، والثقافيةالسياسية، ومن الشارع

غارقة ف رتابة أحزاب اليسار، بالمقارنة مع أحزاب اليمين، كأنها 
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ليد، وف فقدان تـقوف ال،   (dogmatisme)    م ائية ْغ و   َ            ُّم ع ت اد ة، وف الد 
    .وف ضعف دائمة،        الم بادر

                                               لقد تكو نت معظم تيارات اليسار بالمغرب بين سنوات 
لماركس ا”، عل أساس الفكر االشتراك، أو 1995و  1970

الل ين ين     ِّ   “ ن منذل .بناء مجتمع اشتراك انهيار . وكانت غايتها ه
           الس وفياتية   ّ                         ات حاد الجمهوريات االشتراكية ”نموذج منظومة 

)URSS(“  قرابة سنة حد  اآلن، لم ت جب أحزاب 1989ف وإل ،         ُ          ّ         
 يطرحها ذلك االنهيار. ومن أهم   األسئلة المحرجةاليسار عل الت                                 

 :الد روس السياسية المستخلصة من 1هذه األسئلة ما يل ما ه (                          ّ           
ييم الفكر تـق) ما هو 2المنهار؟  “                االتحاد الس وفيات”تجارب 

”الماركس الل ين ين     ّ   “  ضوء انهيار عل”االتحاد الس وفيات                “  سنة ف
) ما هو المشروع السياس البديل عن المشروع 3؟ 1989

                                       ّ                 الماركس القديم (إن كان هناك بديل م عد ل لهذا المشروع)؟ 
          وم قنعة عن   ّ                           د م أحزاب اليسار إجابات واضحةتـقوإذا لم 

فإنها ستبق ف حالة حيرة فكرية. كما أن  ،              األسئلة الم حرجةهذه 
                         ّ                                تصو راتها لالستراتيجية وللت كتيك ستبق ملفوفة ف الغموض، أو 

، المنافسة ألحزاب »اإلسالمية«االرتباك. واألحزاب السياسية 
ادة من هذا االرتباك الفكري الذي تـف                ّ      اليسار، ه المرش حة لالس

  يوجد فيه اليسار. 
 المغرب ريتـقوأحزاب اليسار ه با األحزاب الوحيدة ف

     ر غين تـف                  ِ َ   مسؤولين م ح ت ر فين، أي م             ّ               الت ال تتوف ر عل أعضاء أو 
تـخصيص كل وقتهم وحده للعمل السياس وقادرين عل ،

ص ال يرجع فقط نـقبب ف هذا ال         ضال. والس                      ّلحزبهم، أو لقضايا الن 
أكثر                            ، كما يقول البعض. بل ي حتمل )3(إل ضعف اإلمانيات المالية

                                                        
 "المساء"    ّ          ، لخ صته جريدة »المجلس األعلى للحسابات«     ِ رير ل  تـقفي مجال المالية، وحسب     3

 192)، بلغت نفقات األحزاب (الخاضعة، أو المخزنية) قرابة 12.12.2014، تاريخ 2552(العدد 
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ف مجال العمل   َ َ  ِ                    غ ل ب ة اله و اية عل االحترافبب إل            أن يرجع الس 
                         ّ           م مناضل كل حزب يساري م حد د، بقواعده عظ           السياس. فم 

الشخصية                                              وأجهزته القيادية، يرك زون ذهنهم عل انشغاالتهم 
، خالل ستة أيام من ةادتع م المهنية العل قضاياهم اليومية، أو 

                ضال، إال  خالل يوم    ّالن شؤونه ف       ع موم ا األسبوع، وال يفكرون 
الراحة األسبوعية (الذي هو يوم األحد ف المغرب). كما لو كانوا 

 » !فقطمناضل يوم األحد «                             م جرد مواطنين عاديين. ونسم يهم 
د عل                                                ّكيف يمن ف هذه الحالة أن يقدر أي حزب يساري محد 

لدراسة مجمل القضايا المجتمعية  طاقات فكرية كافية تـخصيص
               ّ                                          الت تستوجب الد راسة؟ كيف ي عقل ف هذه الحالة، أن يقدر هذا 

 ي  تلبية جميع االحتياجاتالحزب اليساري عل الت        س   لزمها  َت
     ي درك  أنوري؟ كيف يستطيع هذا الحزب اليساري        ّضال الث    ّالن 

 ضاالت   ّالن        ّ  وأن ينظ م اجعة،          ّ الخطط الن            وأن ي بلور واقع المجتمع، 
    الجماهيرية الفيلة بتحقيق طموحات الشعب؟

                ّ        ف كل مناضل يترش ح لمنصب   َط  ر  َت                   ْ لهذا، ي ستحسن أن ي ش  
 أن                      أو ألي منصب قيادي  آخر، رئيس الحزب، أو كاتبه العام، 

             ستحسن أن ينص       كما ي  .ضال                   ّغ للعمل الحزبي والن  ر تـفباليلتزم 
حزب من بين أحزاب اليسار عل إعطاء  القانون الداخل لل

حين للهيئات القيادية ف الحزب الذين                   ّأفضلية معي نة للمرش 

                                                                                                                                  
اب لتمويل حمالتها االنتخابية حزادت منه األتـف                                          مليون درهم، من مجموع الد عم العمومي الذي اس

                                                       (وهذا الد عم المالي ي جس د دعما حاسما لألحزاب اليمينية على م.  2011و 2009سنتي خالل 
مليون  135 تلك األموال من(الملكية اليمينية)             خص صت األحزاب قد وحساب األحزاب اليسارية). 

في المئة من  86مليون درهم للمؤتمرات. وحصلت خمسة أحزاب فقط على  27        ّ       درهم للت دبير، و
                   لحزب التجم ع الوطني "%  17، و "لحزب العدالة والتنمية"%     34                       الد عم العمومي (منها قرابة 

ولم . )"ِ                    ل حزب االتحاد االشتراكي"%  12، و "ِ                     ل حزب األصالة والمعاصرة"%  16، و "لألحرار
                                   د م وثائق تبر ر إنفاقها. تـق       ّ                                                      ترجع ست ة أحزاب بعض مبالغ الد عم العمومي التي لم تنفقها، أو لم 
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 10عبر منحهم زيادة                           ر غ للعمل الحزبي (وذلك مثال تـفيلتزمون بال
                                           ّ         ف المئة من كتلة األصوات الت تصو ت عل المرش حين لهذه 

  ). رالمؤتمالمناصب أثناء 
لمناضل أحزاب اليسار تجاه  دينـق       الح س  ال وإذا كان

        ُ                ُ    دي هذا، ت جاه أنـفسهم، وت جاه نـق                                القوى اليمينية حاد ا، فإن ح س هم ال
 أحزابهم الخاصة، ي صبح ف                         ب وتاالحاالت معظم  م      ،  أو م ل ج ما، أو        َ     

         م ح ر ما. 
يجب «ويقول بعض المناضلين، أو بعض أحزاب اليسار : 

ضعف أو قصور ف أن تعترف أحزاب اليسار أنها تعان من 
األحزاب  »أحزاب اليسار«. لنهم يقصدون هنا بعبارة »أدائها

األخرى، ويستثنون حزبهم من هذا التشخيص. كأنهم ال يعون أن 
     ّ                                         الم عتل ة الت أصابت قوى اليسار، موجودة أيضا ف  “العقلية”

ويم العقليات مطروح عل تـقحزبهم، وف شخصهم، وأن مهمة 
  الجميع، وبدون أي استثناء. 

داخل أحزاب اليسار بعيدا عن  الديمقراطيةويبق تطبيق 
خصيات، أو                   ّفيما بين م ختلف الش          الم نافسة                  أن يون س ليما. ألن 

                                  َ ِ                  الفاءات (إبان الم ؤتمرات، إن ۇج د ت)، ال ترق إل م ستوى 
 َ    ت س م  تـق ،داخل أحزاب اليسار ،مواقع المسؤولية         م رض. وألن 

فيما بين أفراد جماعات صغيرة، وثابتة، أو فيما بين بضعة 
                          ة، سر ية، أو غير معلنة.         اصصة معي ن ح                      جماعات م تماسة، وفق م 

(بالمقارنة مع أحزاب األحزاب ''اإلسالمية''                ال يرجع نمو  قو ة و
 مجال                ّكونها تستغل الد اليسار) فقط إل د تـقالسياسة، كما يعين ف
                  ُ                       رجع أيضا، وعل الخ صوص، إل كونها تستـعمل يالبعض. وإنما 

، وبفعالية أفضل بواقعية               َ ّ   كير وف العمل ت ت س م تـفف ال مناهج
(بالمقارنة مع مناهج أحزاب اليسار)، ولو أن مناهج األحزاب  أكبر

الت  المناهج                   َ ّ                     ''اإلسالمية'' تكون م غ ل فة بخطاب دين. بينما 
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كير وف العمل السياسيين) تبق تـفتستـعملها أحزاب اليسار (ف ال
''األحزاب اإلسالمية'' من حين تجرؤ دون المستوى المطلوب. كما 

عملية، بينما أحزاب اليسار ال سريعة، و مبادراتـخاذ           ّآلخر عل ات 
  . نادرا   إال  ادراتبمبوم تـق

مت أو  ّد تـقسنة الماضية، فإن األحزاب الت  20 وخالل ال
                                                    و ت أكثر بالمغرب، ليست ه أحزاب اليسار، وإنما ه عل تـق

َ      ّوي ح ت مل جد  .األحزاب ''اإلسالمية''الخصوص      ا أن يستمر هذا
نوات                             ّ       سنوات اآلتية. كما ي حتمل جد ا، خالل الس        10        التوج ه خالل ال

 الفوز بأكبر عدد المقبلة، أن تستمر هذه األحزاب ''اإلسالمية'' ف
                               ف مجمل االنتـخابات الم برمجة ف  أصوات الناخبينمن 
هو أنه، إذا كان األول السبب ب: اسبلثالثة أبل. وذلك تـقالمس

                  ّ                   ّ           الشعب جاهال أو متخل فا، فإنه سينتخب ممث لين جاهلين 
 الس بب و .هو ضعف أحزاب اليسار     ّ                   ومتخل فين. والسبب الثان      

جماهير الشعب من طرف ) aliénationب (هو استال لثالثا
           قو ة األحزاب . لن الجانب األساس هو أن ية   ّ  الد يناأليديولوجية 

   .ار''اإلسالمية'' تأت من ضعف أحزاب اليس
                                               وي حتمل أن ي س تمر  فوز األحزاب ''اإلسالمية'' ف مجمل 
                   ُ                               االنتـخابات إل أن ت ح س  غالبية الشعب، من خالل ممارسة 

(عل الدولة، أو ين          ّهيمنة الد أن  ،ياسية''اإلسالميين'' للسلطة الس
تتناقض مع الديمقراطية، ومع التنمية عل المجتمع) 

                          ُ ْ ِ                  وتحتاج جماهير الشعب، ل ت د ر ك أن ''اإلسالميين''  االقتصادية.
سنة  20أو  10 نمية، إل قرابة                                  ّ غير م ؤه لين لتحقيق الديمقراطية والت  

والديمقراطية، يبق مشروطا بالفصل نمية                       ّمن التجربة. وتحقيق الت 
  ة. ين والسياس                    ّين والدولة، وبين الد        ّبين الد 
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لماذا ال یوجد نضال مشترك فیما بین أحزاب  )4
  الیسار؟

 تعدد األحزاب السياسية، بما فيها تعدد أحزاب اليسار، ه
ظاهرة موضوعية، ترتبط بما يوجد ف المجتمع من طبقات، وفئات 

ل يوجد نضال مشترك، فيما بين أحزاب طبقية مجتمعية. و
 عل اليسار بالمغرب، يجب أو ال  أن يتوف ر فكر وحدوي (مبن                      ّ                               

              ويجب ثاني ا أن                                 فن  معالجة التناقضات وسط الشعب).أساس 
ّ                                           يوجد إطار منظ م ومضبوط للعمل المشترك. مثال عل شل جبهة،              

تابعة تنسيق. وخالل عقود متهيئة للأو فدرالية، أو تحالف، أو 
جبهة قوى اليسار. الخطابات حول ضرورة بناء بالمغرب، توالت 

                                               ّ              لن هذه الجبهة (بمعناها السليم) ال توجد إل حد  اآلن بالمغرب. 
                                   سنة، ظل  كل  حزب من بين أحزاب اليسار  30أو  20ومنذ 

فيما بين  نضال مشتركالحاجة إل «بالمغرب يتكلم نظريا عن 
جبهة «أو  ،»جبهة يساريةضرورة تكوين «عن ، و»قوى اليسار
                   ّ       لن أحزاب اليسار ظل ت، إل  .»جبهة وطنية«أو  ،»ديموقراطية

إل  »الجبهة«  ّ                                            حد  اليوم، عاجزة عل تحويل هذا الالم النظري عن 
  أفعال ملموسة. 

بالمغرب متعددة،  »جبهة قوى اليسار«وأسباب غياب 
 التواصلقصور ف  )1وأبرزها النواقص التالية ف أحزاب اليسار: 

مواقف  وجودناتج عن  اهمتـفسوء ال )2(فيما بين قوى اليسار)؛ 
 ؛المتبادل اإلنصاتص ف القدرة عل نـق )3 ؛) )préjugés     م سبقة 

 )5االحترام المتبادل؛   ّ  قل ة  )4 لتواضع السياس؛اضعف  ث)
ارب، والتعاون، والتكامل تـقنفور من ال )  6  َ         م ر ون ة الفكر؛ ص ف نـق

الخوف من احتمال إقدام بعض أحزاب  )7فيما بين قوى اليسار؛ 
بة) عل مناورات تـق                                            اليسار المنافسة أو الحليفة (داخل الجبهة الم ر
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خوف كل حزب (من بين أحزاب اليسار) من  )8غير مرغوب فيها. 
ن تـق   ُ ال ت ـ )9أن يذوب، أو أن يتالش، ف إطار جبهة أكبر منه. 

وال  ،                                   فن  م عالجة التناقضات داخل صفوف الشعبأحزاب اليسار 
المشترك،              العدو  الطبقتكتسب وضوحا كافيا ف مجال تحديد 

   فن     ُ                  ال ت ـجيد أحزاب اليسار  )10الحلفاء الطبقيين. وف تحديد 
فيما بين فاعلين يحملون مواقف سياسية  العمل المشترك

أنشطتهم المسلمين يجيدون العرب وول نكتة أن تـقمختلفة. (و
                                                الم عتادة، أو األنانية، لنهم رديؤون أو فاشلون ف  الفردية

 َ                 ت ح م ل أحزاب اليسار ) 11 ! )الجماعية أو المشتركة أعمالهم
                   . حيث يشترط كل  حزب »الجبهة«                           تصو را خاطئا حول طريقة بناء 

 الحزب اآلخر الم رش ح للعضوية ف ف             ّ                   »تـفأن ي »الجبهة ق معه ف
                ّ             وإذا كان حزب مرش ح للعضوية ف  !اآلراء، وعل كل القضايا    كل  

                                                 يحمل رأيا مخالفا ف قضية سياسة معي نة (مثل الموقف  “الجبهة”
من قضية الصحراء، أو الموقف من النظام المل، أو الموقف من 
                                                          المشاركة ف مؤس ـسات الدولة)، تعتبر أحزاب اليسار األخرى هذا 

، أو »تنسيق«را كافيا لرفض إنشاء أي                   الخالف ف الرأي مبر 
، مع هذا الحزب »جبهة«، أو »نضال مشترك«، أو »تحالف«

قيادات أحزاب اليسار ال تؤمن بعض األشخاص ف  )12المخالف. 
                                             ّ             (ف سر ية ذهنها) بجدوى بناء جبهة يسارية، وتتمن  أن يفشل كل 

                 ّ               اقتراح عمل للش روع ف تشييدها.
                   (المو نة من األحزاب  “  ْ                  ف د ر الية أحزاب اليسار”قت تـف ا وقد 

حزب ”، و“حزب الطليعة”، و“                  زب االشتراك الموح دالح”الثالثة: 
        ّ                                      ، عل عد ة قضايا (ذات بعد استراتيج)، من بينها )“المؤتمر

البرلمانية     َ                             أ) ت س ق يف النضال السياس بالملية «المواقف التالية: 
                     ل المشترك مع أي  فاعل (ومعناه بلغة واضحة هو: رفض العم

يطمح إل الجمهورية، ومنع أي نضال  “حزب النهج”سياس مثل 
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)؛ ب) المشاركة ف   “   الس قف”جماهيري من أن يتجاوز حدود هذا 
 اإلجماع الوطن االنتخابات المحلية والبرلمانية؛ ت) االنخراط ف

. واعتبروا هذه المواقف الثالثة )4(»حول مغربية الصحراء الغربية
 فدرالية أحزاب «من بين شروط العضوية، أو المشاركة، ف

، أو ف أي عمل جبهوي، أو فدرال، أو تحالف، أو »اليسار
               ّ  لم توض ح كيف تصن ف  “  ْ                  ف د رالية أحزاب اليسار”تنسيق. لن 

). فهل “       ّ  حزب الن هج”             َ                        األحزاب الت ت ختلف مع هذه الشروط (مثل 
                                  كعدو  سياس؟ أم كخصم؟ أم كصديق؟ أال   “      ّ   حزب الن هج” ُ  ّ  ت صن ف 

حزب ”حيلة مقصودة لتبرير إقصاء الثالثة  ُ           ّ    ت ش ل هذه الش روط 
من أي عمل مشترك فيما بين األحزاب الثالثة المتعاونة  “   ّ  الن هج

بالضبط  “حزب النهج”           ؟ أال  يتمي ز »فدرالية أحزاب اليسار«داخل 
: أ) يرفض “حزب النهج”      ّ            لك الش روط؟ حيث أن بمواقف معاكسة لت

 َ                                                 ت س ق يف النضال السياس بالملية البرلمانية؛ ب) يرفض 
المشاركة ف االنتخابات ف إطار نظام سياس استبدادي وفاسد؛ 

     الضم          يمر  عبر ال                                     ت) يعتبر أن حل  مشل الصحراء الغربية 
من  تمين شعب الصحراءالقسري بالقوة للصحراء، وإنما عبر 

                      ّ            ّ           ّ           رير مصيره بحر ية. وبالت ال، فإن الش روط الت سط رتها أحزاب تـق
ْ            الت ط ل يق بالثالثة«                         الثالثة ۇضعت خص يص ا لتبرير  »فدرالية اليسار« َّ   « 

حزب ”. وه إرادة واضحة، ليس فقط إلقصاء “حزب النهج” مع
                                                وتهميشه، وإنما أيضا إلبقاء اليسار بالمغرب مقس ما،  “النهج

سيمية ال تخدم قوى تـق     ّ                              وبالت ال ضعيفا. وهذه االستراتيجية ال
     يد مصالح النظام السياس القائم. تـفاليسار، وإنما 

                                                        
 24في في الرباط، ، “بالمغرب فيديرالية اليسار الديموقراطي”مثال بصدد إعالن تأسيس    4

حزب االشتراكي ”، و“حزب المؤتمر”،“طليعةحزب ال” :، فيما بين األحزاب الثالثة2014مارس 
  . “      الم وح د
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جبهة ”                                             وال  تتعامل أحزاب اليسار بالمغرب مع مسألة بناء 
ار بالمغرب مع مسألة تعامل أحزاب اليس                بمهارة ك فئة. بل  “اليسار
الافية  المرونةد إل تـقتـفيفضح أن هذه األحزاب  “الجبهة”بناء 
 أوال،        ّ            وذلك لعد ة اعتبارات. كيرها. تـفف  ألن أحزاب اليسار تنس

أن تعدد أحزاب اليسار، وتعدد اآلراء فيما بينها، وحت فيما بين 
أعضاء نفس الحزب، ه ظاهرة موضوعية، ومزمنة، بل حتمية. 

            يون بالض بط  »الجبهة«ألن أحزاب اليسار تنس أن بناء  ثانيا،و
مع القوى السياسية الت تختلف ف بعض اآلراء (ولو كانت 

                      ق حول كل ، أو حول م عظم تـفيجية). بينما القوى الت تاسترات
                         ُ                              القضايا، فمن الم فترض أن ت وجد هذه القوى داخل نفس الحزب، 

      ! »جبهة«وليس فقط داخل 
 2004ف سنة بالمغرب  » َ          ت ج م ع اليسار«ورغم تأسيس 

                  ً   ثالثة المذكورة سابق ا، أحزاب اليسار ال                     نظري ا هذا ''التجم ع'' (ويشمل 
 هذا اإلطار لم ي فع ل، وهيئاته لم  )، فإن“       ّ  حزب الن هج”باإلضافة إل                              

 تجم ع اليسار«         ً        تجتمع أبد ا. فبق           «  .م سم ا بدون أي وجود فعل                        
                         الثالثة (االشتراك الموح د،  “فدرالية اليسار”أحزاب    ّ  وظل ت 

، أو حوار                       ّ                        والطليعة، والمؤتمر) ظل وا يتالفون، أو يرفضون، أي
وذلك . “       ّ  جزب الن هج”مع  ،          نضال م شترك، أو تـعاون، أو تنسيق

            م تشابهة، أو األربعة رغم أن أفكار وأهداف أحزاب اليسار 
أن باإلضافة إل . ، حسب الميادين المعنية                اربة، أو م تطابقةتـق م 

 وتكاملتـعاون رفية التاريخية الحالية تستوجب بإلحاح    ّالظ 
                                              ار. ويؤد ي غياب النضال المشترك، أو انعدام قيام أحزاب اليس

 جبهة قوى اليسار، يؤد ي حتم ا إل                               إضعاف  أحزاب اليسار، وإل
   .غياب نضاالت جماهيرية مشتركة فيما بين قوى اليسار

وما دامت بعض أحزاب اليسار تعتبر نفسها ه وحدها 
 ت جس د حزب الطبقة العاملة«الت                      ُ «وحدها وأنها ه ، تكتسب  الت
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، أو »الطليعة«الشرعية السياسية، أو التاريخية، للقيام بدور 
 »جبهة«ينينية)، فإن                         ّ(حسب نظرية الماركسية الل  »القيادة الطبقية«

  وم ف هذه الحالة. تـققوى اليسار لن 
   ِ                                      ب م مثل أحزاب عالمية معروفة بنجاحها ف تـقوعندما نل

ف بلدان مثل تونس، أو يسارية أو ديمقراطية،  “جبهة”بناء 
     السر فرنسا، أو تركيا، أو اليونان، أو إسبانيا، وعندما نسألها عن 

                   ، ي جيبنا عادة هؤالء »جبهة القوى الثورية«ف توفيقها ف بناء 
يمن ف التزام األحزاب والمناضلين      السر الممثلين أن هذا 

 الم نخرطين ف             ”بالمبادئ التالية:  “الجبهة  
اق الفكري تـفاوة األيديولوجية، أو االنـقرط الأ) أن ال تشت

                     الشامل عل كل  شء. 
 “قيادة”للجبهة، أو  “طليعة”ب) أن ال ترغب ف أن تصبح 

  للحركات الجماهيرية. 
  مصالح الشعب، وليس إل دائما األسبقية إل ت) أن تعط

  مصالح حزبك الخاصة. 
ث) أن تتالف الوصول إل وضعية فيها منتصرين 

  ومنهزمين. 
                       ليست حزبا طاهر ا، وإنما  “الجبهة”                     ج) أن تتذك ر دائما أن 

           ّ                   ِ                  ه مجر د وعاء تنظيم، مؤق ت، وم ر ن، يهدف إل تسهيل 
                                                نضاالت جماهيرية مشتركة، عل مدى قصير أو متوس ط. 

   قيادات أحزاب اليسار بالمغرب، ف سترق فمت
                     ّ                بل، إل مستوى التحل  بهذه المبادئ؟ تـقالمس
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                                         هل خطاب أحزاب الیسار یتالءم مع م مارستها؟ )5
•  إخفاء ضعفها عبر تميل أحزاب اليسار عادة إل

 نصوص يساريةعبر نشر أو  ،التركيز عل إنتاج بيانات ثورية
. بينما ممارستها السياسية تبق عل العموم دون المستوى جذرية

ة، أو ، أو محدودالسياسية نادرة بادراتهام    تظل  والمطلوب. 
                                                         خجولة. رب ما ألن قوى اليسار تميل إل اإلفراط ف االحتياط، أو 

                                                      رب ما ألنها ال تعرف كيف تنجز أنشطة هام ة، بموارد قليلة. 
اوتة من حزب تـف                                 وتتمي ز أحزاب اليسار، ولو بدرجات م

 أنها تميل إل آلخر، ب ص ف ت ين متناقضتين ومترابطتين، وه                                           َ َ  ِ      
 الت ـصعيد ف         ّ   ومن جهة ثانية  خطابها السياس ،من جهة أول

 تتـجن ب أو تتالف           ّ     الفعل الن ضال     ّ                           الم شترك فيما بين مجمل قوى          
  اليسار.   

انـفصاما واضحا بين خطاب أحزاب اليسار وغالبا ما نجد 
                           رة ف هذا المجال، نذكر مثال    عب                   ومن بين األمثلة الم  .اوممارسته

(الت اندلعت ف  “فبراير 20 حركة”عالقة أحزاب اليسار ب 
                         (بما سم اه بعض الصحافي ين) ف ارتباط  ،2011 المغرب ف سنة

ب ''ثورات الربيع الديمقراط العربي'' ف كل من تونس ومصر). 
 ّ         د ر ''حركة تـقف بياناتها أنها سار (الحقيقية) تـعلن يفكل أحزاب ال

ف  ،  ُ             ّ       ُ             ُ          وت ساندها، وتـعظ مها، وت شارك فيها، وت راهن عليها ،فبراير'' 20
     ُ                                          وف خ ططها. لن ف الواقع، نالحظ أن م شاركة أعضاء  ،برامجها

فبراير'' تبق غائبة، أو هزيلة، أو  20أحزاب اليسار ف ''حركة 
ضعيفة، أو أقل من المستوى الم م                               ن. ومناضلو أحزاب اليسار

 كانوا يفعلون ذلك “فبراير 20حركة ”الذين كانوا يشاركون ف ،
   كاجتهاد شخص، وليس نتيجة لتوجيه حزبي. 
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        20                                        حيث ال ي شارك معظم مناضل أحزاب اليسار ف ''حركة 
                                                          فبراير''، وال يتواجدون ف لجانها، وال يتحم لون فيها مسؤوليات 

                        ُ              بية أطر أحزاب اليسار ال ت ساهم ف تأطير تنظيمية. بمعن أن غال
فبراير''. وأعداد أعضاء أحزاب اليسار الذين  20شباب ''حركة 

فبراير'' تبق 20                                       ي شاركون ف المسيرات األسبوعية ل ''حركة 
 ن. وم شاركة هؤالء المناضلين فضعيفة، أو دون المستوى المم                                                        

تجة عن مبادرات فبراير'' تكون، ف غالب الحاالت، نا 20''حركة 
  مة.  وصار ةواضح ةحزبيقرارات شخصية، وليس عن 

 20فالموقف الرسم، أو النظري، ألحزاب اليسار من ''حركة 
               ّ                                            فبراير'' هو الد عم الم طلق لهذه الحركة. لن موقفها العمل هو 

فبراير'' توجد عل شل  20إهمالها. وتظهر األمور كما لو أن ''حركة 
                                   ُ                     حركتين، واحدة خيالية، أو أسطورية، ت ساندها أحزاب اليسار، 
 وتـؤي دها مجمل القوى الديمقراطية، وحركة ثانية، واقعية، توجد ف                                                              

ال  وأو تحتاط منها، أالشارع، لن أحزاب اليسار تتجاهلها، 
   !ا بالقدر المطلوب تشارك فيه

ّ ْ ر ه الم ن ش  طوبدال من أن تكون أحزاب اليسا َ         ،  أو القائد
                                    ُ          فبراير''، نجد أنها تسير ورائها، أو ت ه م لها، أو  20 ل ''حركة ،بيع   ّالط 

 َ  َ                                                    ت ح ذ ر من دينامييتها، أو ال ترغب ف استمراريتها. ومن بين 
نتائج هذا اإلهمال، نجد أن أنواعا مختلفة من عناصر البوليس 

راير''، وف جمعها العام، فب   َ      20                        الم س ت ت ر ة تشارك بثافة ف ''حركة
  ا.                            ّ       وم بمحاوالت ال يستهان بها للت ح م فيهتـقو

ّ                           وال تستطيع الق ل ة القليلة من المناضلين الم               ح ز بين، ت       
                                      فبراير''، والذين ي حاولون تنمية فعالية  20العاملين داخل ''حركة 

هذه الحركة، أن ينجحوا ف نضاالتهم، أو ف مجهوداتهم، إال إذا 
                                                 حزاب اليسار نـفسها، بهدف الر فع من مستوى مشاركتها  َ     ط و رت أ

  ة. السياسية ف هذه الحرك
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                ّ                      فبراير''، أو توق فها، أو موتها، سيون،  20 إن ضعف ''حركة
فبراير''،  20! وفشل ''حركة  ف جوهره، نتيجة لضعف أحزاب اليسار

    !ار سيون فشال ألحزاب اليس
انـفصام تام بين خطاب والمثال الثان الذي يتجل فيه 

 .ʽʽاليسارقوى جبهة ʼʼهو مسألة بناء  ،ممارستهاأحزاب اليسار و
ّ     ر  بضرورة ت ك ت لها تـقنين، كل أحزاب اليسار               فمنذ عشرات الس   َ          

عل أي شء ذي أهمية تـفوتـعاونها داخل جبهة لليسار. لنها ال 
من                       تـختلق أكثر م م ا ينبغ أو أنها  .ف مجال بناء هذه الجبهة

فمن جهة  شترك، أو جبهوي.            ُ                األعذار ل ت بر ر رفض أي عمل م 
ق عل الحاجة إل بناء جبهة اليسار، تـفأول، كل أحزاب اليسار ت

ف العمل                                                ومن جهة ثانية، ترفض أية م بادرة تهدف إل الشروع 
  .  )5(اربناء جبهة اليس

  

  ما هی أسباب مشاکل أحزاب الیسار؟ )6
ومن           وم تداخلة. ،           ّ  اليسار متعد دةمشاكل وصعوبات أحزاب 

والمنهجية،                      كل  العناصر (الفكرية، تناول  وأإدراك       الص عب 
 لوو                                                       والتنظيمية، واإلجرائية) الت تتسب ب ف إضعاف قوى اليسار. 

ن بإمان قوى اليسار ا                             هذه المشاكل بسيطا، أو سهال ، لكان فهم 
 أن تعالج هذه المشاكل قبل عد ة عقود. ف ال أد ع       َ         ّ                           ما يفعل(مثل 

                                                     البعض) أنن فهمت  كل معيقات قوى اليسار بالمغرب، وإنما 
ويمن  جزئية، أو متواضعة. بقتأساهم بمالحظات، ولو أنها 

                                                        
               ّ     الثالثة (حزب الط ليعة                                                        بعد مرور مد ة هام ة على نشر هذا النص ، أعلنت أحزاب اليسار   5

                                                                        23      الديمقراطي االشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني االتحادي، والحزب االشتراكي الموح د) في 
                          وصر حت أن هذا اإلطار يتجاوز ‘‘. فدرالية اليسار المغربي‘‘، عن تأسيس 2014مارس آذار 

ّ                           التنسيق، ويقترب من االتحاد، مع احتـفاظ كل  حزب بقوانينه وأنظمته وهيا    كله الخاصة.                                       
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، م، أو اجتهاداتهمبأبحاثه ،أيضا مه ،واأن يساهممناضلين آخرين ل
   ما يل:مشاكل قوى اليسار ومن بين أسباب . مأو أطروحاته

م، لم تكن مجمل قوى اليسار  2011قبل قرابة سنة ) 1
ألن مناضل هذه  وجود قوى اليسار ف أزمة.            ّ     بالمغرب تتكل م عن 

القوى لم يونوا يشعرون بمظاهر هذه األزمة. وبعد قرابة سنة 
                          ّ من المناضلين تعترف، إل حد  أعداد متزايدة م، أصبحت  2014

. والغريب هو أنه، »وجود قوى اليسار بالمغرب ف أزمة«     ِ م ا، ب  
وجود «                                ِ م، بعض المناضلين الذين يعترفون ب   2014حت بعد سنة 

، كانوا يقصدون (بتلك العبارة) أن »قوى اليسار بالمغرب ف أزمة
، ويفترضون أن »ه الت توجد ف أزمة ،األخرىأحزاب اليسار «

حزبهم الخاص (أو تنظيمهم، أو تيارهم الخاص) هو سالم من هذه 
موجود  ذا المشله لن ،المشل موجودنعم، «            . ك م ن  يقول: األزمة

وهم ف ذلك مثل الجمل الذي يرى . »                      ف اآلخرين، وليس ف  أنا
أو   َ      ِ                                               ح د ب ة الج مال اآلخرين، وال يبذل مجهودا لرؤية حدبته الخاصة. 

عل مطروح للتطبيق (لدى هذه األحزاب)  دينـقالمنهج الكأن 
الحزب الشخص المقصود، أو عل عل      أيض ا ، وليس فقط يناآلخر

هو بذاته ،المعن  .  
قوى اليسار المشاكل أيضا أن بعض مناضلين بين من ) 2

 مهووسون بالر غبة ف                    أن يصبحوا فور ا               كبار، بينما ال يزال  زعماء
مستواهم الثقاف رديئا، أو ال تزال تجاربهم النضالية هزيلة. وهم ال 

  .)6(الثورية                  الز عامة تتناف معيدركون أن 
3 ( نالحظ أن أحزاب اليسار (بالمغرب) ال تتوف ر عل      ّ                                     

(سواء كانت هذه المدرسة  مدرسة لتكوين أعضاء وأطر الحزب
                                                        

''كيف؟ (في فنون  ه:                                                                أنظر وثيقة ''ضد  الزعيم والزعامية''، لعبد الرحمان النوضة، في كتاب   6
                                                     النضال السياسي الثوري)''، وهو موجود على مدو نة الكاتب 

)http://LivresChauds.Wordpress.Com.(  
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ّ         . وال تنظ م أحزاب أخرى)يسارية                          خاص ة، أم مشتركة مع أحزاب         
وال تدريبات اليسار محاضرات متسلسلة، وال ندوات منتظمة، 

ف الميادين الت                  ول تجويد المهارة،  ،لتوفير تكوين دقيقدورية، 
ثيرون من د كتـقعل ما يظهر، يعيحتاجها مناضل الحزب. و

كل عضو ف الحزب، يحضر اجتماعات  مسؤول أحزاب اليسار أن
. ويظن »وينا شامال ومرضيا     ّ            سيتلق  تلقائي ا تك«هذا الحزب، 

يف أن يون المناضلون ف قوى «أحزاب اليسار أنه  مسؤولو
ل تستمر قوى اليسار ف الحياة، ول  »ثوريين شيئا مااليسار 

 مدى زمن إنجاز مهام الثورة المجتمعية المنشودة عل تنجح ف
يستحيل  حيث. »العفوية«        ِ ، يؤمن ب                وهذا تصو ر خاط       متوس ط. 

 وال يمن لتحصيل الخبرةأن يون تكوين أطر الحزب عفويا. 
   ّ        توف ر مستوى «             ٍ ، أو يقنع، ب  تـفكل من يو أن يون تلقائيا.
صعوبات درجة لدى مناضل اليسار، ال يدرك  »قليل من الثورية

الثوري ف مجتمعنا الحال، أو ال يستوعب ضرورة أن  النضال
ف مجاالت  ،عقلية المناضلين الثوريين من مستوى عالتكون 

    ّ    والد قة،  ،النضالية، والمعرفةممارسة    ّ               الن ضج السياس، وال
                                   وهل يمن لمناضل يتمي ز بتكوين ثقاف  .واألخالق والحزم،

                                       ّ  ناقص، أو ضعيف، أو رديء، أو منحرف، أو حت  بدائ، أو 
                      ّ                                      متوس ط، أن يقوم بدور بن اء، أو مبدع، أو فع ال، خالل حركة نضالية 

عل              ّ                                        جماهيرية؟ مثل هذا المستوى الن اقص، أو المتوس ط، ال يقدر 
د تـقأن يون ف مستوى احتياجات النضال الثوري. ومن يع

وأنها ستحدث أن الثورة ه حتمية،  كمن يؤمنبعكس ذلك، فهو 
كمن يظن أنه باإلمان أن تحدث الثورة المجتمعية أو  آليا.

 .ل تلقائبالصدفة، أو بش 
ّ            فال يستطيع المناضل العادي أن يساهم حق ا ف إنجاز                                     
                                                        الثورة المجتمعية إال  إذا كانت عقليته قد استوعبت، وأنجزت، 
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ومع األيديولوجية ، المجتمع البنيوي قطيعة كيفية مع الجهل
)، métaphysiqueدات الغيبية (تـق، ومع المعف مجتمعه        الس ائدة

عل وذلك                                      ّ   ومع الر داءة، ومع االنتهازية، ومع التخل ف، 
                  والق ي م، والمناهج، ، )rupture épistémologique( مستويات المعرفة

 ،عملوواجب قوى اليسار هو أن ت .، واألخالقوالسلوكيات
أرق إل  ،تكوين مناضليهامن أجل رفع مستوى  ،باستمرارو

 والجودة، والفعالية.والمهارة، والخبرة، مستوى ممن ف االمتياز، 
  ّ                                        كل ما كان المستوى الثقاف، أو المعرف، لدى  )4

مجموعة من المناضلين (أو لدى مجموعة من القوى اليسارية)، 
                                                         ضعيفا، فلن يستطيعوا ال  التحاور فيما بينهم، وال  التنسيق، وال  

                                     ويمن لثير من المناضلين، أن يتذك روا  خوض النضال المشترك.
أنه سبق لهم أن الحظوا، خالل عدة حركات نضالية، وخاصة خالل 

             ّ            ّ  م، أن ضعف الت كوين، أو تدن   2011ف سنة  »فبراير 20حركة «
 لدى نسبة كبيرة من المناضلين المشاركين ف ،المستوى المعرف

مستوى تلك ، يقود إل استحالة رفع المشتركة تلك النضاالت
النضاالت الجماهيرية. فتضعف تلك النضاالت، وترتبك، ثم 

، يأت دائما مناضلون وضوح هذه الظاهرةتتالش، ثم تندثر. ورغم 
المشؤومة:          المر رة و                   وير رون تلك الجملة أو مبتدئون، دد،  ج 
أو ف بلورة الوضوح نحن ال نحتاج إل ضياع الوقت ف النظرية، «

 ،أعطون ا فقط أشياء فعال الملموسةنريد فقط األنحن السياس ،            َ       
أن ينتج ممارسة نضالية ثورية    ّ                كأن  المناضل يستطيع  »!عملية

وف مثل  ! ثوريةنظرية ناجحة، بدون الحاجة إل االسترشاد بأية 
معظم مناضل قوى اليسار غير قادرين عل ، يصبح هذه الظروف

  ّ   كل ما  ّ          د مية، وذلك تـقان فن النضال المشترك مع قوى تـقإ
ما بين هذه في ،أو تناقضات ثانويةجزئية، خالفات  تد ِج ۇ

   القوى.
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 20حركة ”وكذلك (اليسار، قوى أسباب مشاكل بعض ) 5
             الذي يفك ر به  العقل، أو المنطق،بالمغرب)، ترجع إل  “فبراير

كير سليما تـففكيف يمن أن يون منهج المعظم المناضلين. 
َ                  دي، وف ر غ  من الوع بالبعد نـق          من الحس  الهذا المنهج      َ  إذا خ ال    َ      

 وخ و ي  من الر ؤية الجدلية لألشياء ف ،التاريخ                              ِ َ            اعلها تـف
َ  َ                                المتبادل، وش غ ر  من الر بط بين الفكر والممارسة ؟               

    ُ                                        جل  الحوارات الت ت ج ر ي فيما بين مناضل أحزاب ) 6
 فبراير 20حركة ”اليسار بالمغرب (وكذلك فيما بين مناضل“ ،(

هؤالء المناضلين كأن     ُ      أو ط رشان.  ،                  تبق مثل حوارات ص م 
يرفضون (بشل غير واع) االستماع                  رون بعضهم بعض ا، وتـقيح

                                                إل بعضهم بعض ا، وال يفهمون بعضهم بعضا، وال يقبلون 
بينما كان يلزم أن يون هدف الحوار هو  اعل فيما بينهم.تـفال

           ّ   اعل، والتأث ر، تـفارب، والتـقبالضبط االنفتاح عل الغير، وال
ادة المتبادلة، والتكامل، والتعاون، فيما بين تـف    ّ          والت أثير، واالس

اعل فيما تـفال    ً  م سبق ا ترفض اليسار وإذا كانت قوى المتحاورين. 
وكل شخص  مشتركة. در عل خوض نضاالتتـقبينها، فإنها لن 

 بالتواضع، وال يمارس االحترام الم تبادل، لن يقدر عل  ال يتحل                                                   ّ      
  ف الرأي.  معهاالستماع لمن يختلف 

أو ف من الموضوع أن نختلف جميعا ف آرائنا، ) 7
ق عل كل شء. لنه سيون تـفبل من المستحيل أن نديراتنا، تـق

              ّ                                    من قبيل التـخل ف أن ال نعرف كيف نعمل جماعيا، وال كيف 
 جزئية وجود خالفات                                 نناضل بشل مشترك، وذلك بالر غم من 

من                                           وتناقضاتنا الثانوية، ال تمنعنا من التوح د، و. فيما بيننا
ّ                     خوض النضال المشترك، ولو مؤق تا، لمواجهة التناقض                            

 .فكره،  وكل شخص الالرئيس ي دخل الم رونة، أو الن سبية، عل                 ّ                    
خاصة  مع غيره. ،أو نضاالت مشتركة ،لن يستطيع خوض أعمال
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الت يحملها كل مناضل (أو  ،أو المواقف السياسية ،وأن اآلراء
                                   عل يقينيات علمية، أو م طلقة، وإنما          بالض رورة ال تنبن  ،حزب)

ة، أو عل دات أيديولوجيتـقتنبن، ف آخر المطاف، عل مع
 افتراضات م حتملة، أو تـقطموحات، أو عل ييمات ذاتية، أو عل                                        
ضيالت ثقافية، أو عل ظنون، تـفدة، أو عل  م  ع ـ               َعل اختيارات م ت 

  أو تخمينات، أو إحساسات، أو ما شابه ذلك. 
وتضيف صفة ، »اشتراكية«                    ّ        ) مجمل قوى اليسار تد ع أنها 8

»اسم حزبها.  »االشتراك االد عاء ي وهذاف        فترض  أنها تطمح إل
 تشييد مجتمع المساهمة ف»ينعدم فيه االستغالل »اشتراك ،

سام المجتمع إل طبقات متناحرة. لن نـقا منهالرأسمال، ويزول 
 ،ف نفس الوقت، نالحظ أن معظم مناضل ومسؤول قوى اليسار

 نظرية االشتراكيةللالتراث التاريخ ال يدرسون بشل دقيق 
، وخاصة منها الفكر الماركس، ومناهج (ولعلوم المجتمع)

{أتالف هنا الدخول ف  ، وقواعد الصراع الطبق.المادية الجدلية
                                                       اصيل، لنن أمي ز بين الفكر الماركس، والمنظومة النظرية تـفال

 بلورتهاالت  ف اتحاد الجمهوريات ”قيادة الحزب الشيوع
 الين، تحت زعامة يوسف اسط)URSS( “السوفياتية االشتراكية

)Josephe Staline(  سم تها ب والت ، ِ               ”فكيف  }.“الماركسية اللينينية
، والمسؤولين الحزبيين، الذين يرفضون يمن لهؤالء المناضلين

أن ينتجوا أفكارا، وسلوكيات،  الماركسية،النظرية ضمنيا 
؟ وبدون استيعابهم »اشتراكية«، أو »ثورية«ونضاالت، ذات صفة 

أن يفهموا ، كيف يمن لهؤالء المناضلين »النظرية الثورية« ِ ل  
مستوى تطو ر الصراع الطبق                         بالدهم أن يقوموا بقراءة أو ، ف

وكيف يمن القائمة ف المجتمع؟ طبقية صحيحة للتناقضات ال
 للفكر الماركس لمن يرفض دراسة التراث العالم(والمجتمع) ،

أن يقدر عل تحليل وفهم تناقضات                  مدارسه وتوج هاته،      بتنو ع 
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وكل من ال  مجتمعه بمناهج دقيقة، أو موضوعية، أو علمية؟
 ،كير تـفسيستعمل بالضرورة مناهج يدرس تراث الفكر الماركس

مبهورا باألحداث      حتم ا سيبق و رأسمالية. وأائية، تـقأو انعفوية، 
ولن  .)scène politique( ةالسطحية الت تحدث ف الساحة السياسي

 sphère de la lutte( الصراع الطبقمجال يقدر عل النفاذ إل عمق 

des classes(. أعترفجدلية تناقضاته. لن يستطيع استيعاب و 
فURSS(،  ( “االتحاد السوفيات”بعد انهيار منظومة أنه ، شخصيا

م، أن النظريات الماركسية أو االشتراكية  1989قرابة سنوات 
دي دقيق، للسيرورة نـقييم تـقتحتاج إل مراجعة، عل ضوء غدت 

لن ضرورة  صراع الطبق، داخل هذه المجتمعات.التاريخية لل
ال تعن، وال تبرر، إلغاء  ،للنظريات الماركسيةدية نـقالمراجعة ال

نحن نحتاج صيال، أو تجاهلها. تـفة جملة وتلك النظرية الماركسي
  إل تطوير النظرية الثورية، وليس إل تجاهلها.

طب دائما قوى اليسار أشخاصا جددا ل يصبحوا تـق) تس9
طبين الجدد يتحولون إل تـقأعضاء فيها. وبعض هؤالء المس

داخل قوى اليسار. وهذا أمر من مختلف الدرجات مسؤولين 
 ،ضرورة فحصمطلوب. لن قوى اليسار تنس عادة عادي و

كل أعضاء الحزب، وخاصة منهم األعضاء الجدد.  ،تكوينإعادة و
بل ما ألفوه        م حم لين لماذا؟ ألن األعضاء الجدد يأتون إل الحزب 

 يات معتادة، وسلوكسائدة رافكأمن ، بيئتهم المجتمعيةف ،
إقطاعية، أو  قد تكون ،متداولة ، ومناهجشائعة داتتـقومع

   إل آخره. اعية، تـفرأسمالية، أو ان
                                             فإذا لم ي صح ح مجمل مناضل أحزاب اليسار (وكذلك 

 الحوار، وإذا لم يصلحوا “فبراير 20حركة ”مناضل منهجهم ف ،(
اهم، أو تـف                                             العقل الذي يفك رون به، فقد يبقون عاجزين عل ال

وف هذه الحالة  اعل، أو التالقح، أو التكامل فيما بينهم.تـفال
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                                                 ّ         السي ئة، قد يون مصيرهم المشترك هو التشرذم، ثم الت هميش، ثم 
                 ّ   الفشل، ثم التخل ف. 

  

 هل تجتهد أحزاب الیسار لتطویر نفسها؟  )7
                        َ                   من بين المالحظات الت ال ت س ر ، والت لها داللة  •

منذ مؤتمراتها الحزبية  م ّ ظ  تنسلبية، أذكر أن أغلبية أحزاب اليسار 
 ُ            ت ح دث تغييرات ال الحزبية  المؤتمراتلن هذه  سنوات.  ّ  عد ة 

ال ف الخط السياس لهذه ال ف نوعية القيادة المنتخبة، وكيفية، 
 أساليب عملها، وال ف برامجها، وال ف األحزاب، وال ف
ممارساتها. فإذا استثنينا إصدار بعض البيانات المتوبة بلغة 

جزئ ف أعضاء بعض األجهزة  جذرية، وإذا استثنينا إحداث تغيير
ابقة، وعاداته                                               القيادية، فإن الر كود الماض للحزب، ورتابته الس 

                           يطرة، كأن شيئا لم يتغي ر ف                                    القديمة، تـعود بسرعة، وتستمر ف الس 
راع الطبق تستوجب منها        رات الص                      هذه األحزاب. بينما تطو 

  ة. أو جذري ،عميقةسريعة، أو تغييرات مالئمات، أو 
ن من                                          وهذا، عندما يحين وقت تنظيم مؤتمر حزب معي 

                           ع حم  المناقشات، والخالفات، تـفبين أحزاب اليسار، تر
والمنافسات، والتحالفات. ويتسابق أعضاء الحزب عل مواقع 

         كل  مناضل . ، والمناصبالمسؤوليات، وعل الراس، واأللقاب
وال كبيرا. لنه                                     ّ         يريد أن يصبح زعيما، أو قائدا، أو ممث ال، أو مسؤ

 نفس الوقت، يتهر ب هذا المناضل من بذل المجهودات الت ف                                                      
وبعد انتهاء المؤتمر، يرجع كل مناضل     ّ                    يتطل بها تحم ل المسؤولية. 

نتظارية،             الر وتين، واالو                                        من الحزب إل حال سبيله. وتـعود الر تابة، 
  اء. ر الطبيع لألشي  طو     ّ             ّواإلت كالية عل الت 
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والحقيقة الت ينساها، أو ال يدركها، كثير من المناضلين، 
ه أنه يستحيل أن تـنهض ثورة مجتمعية، أو أن تنجح ف بلد 
   ّ                 ً                                   محد د، إذا لم يقم سلف ا مجمل مناضل هذا البلد بثورة داخل 
فكرهم، وف وعيهم، وف مناهجهم، وف سلوكهم، وف أساليبهم 

 النضالية.        
 

      ُ              أخرى ت ب ی ن ضعف أحزاب  أمثلۀ  ُ   ت وجدهل  )8
 الیسار؟ 

                         ّ                 توجد فعال  إشاالت أخرى يتجل  فيها ضعف أحزاب  •
 :اليسار. ومنها ما يل  

1 ( أحزاب اليسار بالمغرب من ق ل ة تعان  ّ                           م ب ادراتها        ،  ومن
غالبية أعضائها.  ضعف حماسوتـعان أيضا من  .أنشطتهاندرة 

ونسبة هامة من أعضائها ال تشارك ف النضاالت الجماهيرية. 
. وكيف داخلها ضعف االنضباطمن قوى اليسار وتـعان أيضا 

                    ّ                                  يمن لمناضل حزب محد د أن ينضبطوا لقرارات حزبهم إذا لم 
كير، وف التشاور، وف إنضاج مشاريع تـفيشركهم حزبهم ف ال
ين القاعديين ف حزب وكيف يمن للمناضلالقرارات الجماعية ؟ 

هذا الحزب ه لقرارات حزبهم إذا كانت قيادة                 معي ن أن ينضبطوا
سهرت ه نفسها عل الت  قراراتلبعض النفسها ال تنضبط 

   ؟وضعها
2 ( ألحزاب اليسار اإلنتاجيبق غير كاف. كما  السياس

شحيحة، أو منعدمة.  أساليب النضالف مجال  إبداعاتهاتظل 
العمال، أو الفالحين، أو فئات  تـعبئة جماهيرقدرتها عل     أم ا 

كانت ف محدودة، بل       ّ  فقد ظل ت                        َ ّ    الذين ال يستغ لون وال ي ستغ ل ون، 
                    ة. توجد طبع ا صعوبات عدمنم                         كثير من المناسبات الهام ة 
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تعوق تعبئة تلك الجماهير، لن دور األحزاب  ، وقاهرة،موضوعية
عل تلك التدريج ب                               ّاليسارية هو العمل من أجل التغل 

  الصعوبات. 
 .غير راضية عن بعضها البعضيظهر أن أحزاب اليسار ) 3

لنها ال  .ادات شفوية الذعة عن بعضها البعضتـقب ان     ُ  حيث ت س ر 
 ،ونشرها اداتتـقاالنتجرؤ، ف نـفس الوقت، عل صياغة هذه 

  .  ومسؤول ،رسممتوب، علن، بشل 
فيما المتوب  دنـقتبادل ال       َ ْ             ظاهرة ن د ر ة، أو غياب،     تدل  ) 4

 أنها غارقة ف بين أحزاب اليسار، أو فيما بين أعضائها، ت د ل  عل                     ُ َ                                        
                        أو يساري، لنه م ح اف ظ ف  ،أنه ثوري ، ف خطابه،فكر يظهر

                             الم حافظة ف كون أحزاب اليسار       الص فة هذه     ّ       تتجل  أيضا و .جوهره
   ْ       أط ر وح اتها ،تطويرأو  ،          عل م راجعةال تجرؤ بما فيه الفاية 

ال تجرؤ عل أفكارا سياسية، أو      ُ  ِ وال ت ب د عالسياسية القديمة. 
أساليب نضالية جديدة. ونتيجة ذلك ه أن أحزاب اليسار تجريب 

المجتمع.  داخلرات العميقة الجارية              كبير مع التطو     ِ    ْ اع ل ب ب ط ءتـفت
          َ                المجتمع ي ف و ت عليها الثير رات       مع تطو     اع لتـفف ال    ب طء هذا الو

َ  َ                      َأطير. ف ت ضعف أحزاب اليسار، وال ت    ّالت  وأ ،ل            ّمن فرص التدخ    ى.  و تـق      
                                          من بين المظاهر األخرى الم عب رة عن ضعف أحزاب ) 5
                             الع ليا، والم فك رين، والعلماء،  األطر هروبنجد أيضا اليسار، 
                                      ّ              والمهندسين، واألطب اء، والباحثين، والت اب، والمبدعين،     ُ     والخ براء،

 “       الر داءة”               ألنهم ال يتحم لون منها.  ُ  ُ     ن ـف ورهم ، أو من أحزاب اليسار
(الت بينما الظاهرة الطبيعية الموجودة حاليا داخل أحزاب اليسار. 

، أو ة ّ د متـق        اليسار م أحزاب  تكون ه أنكان ينبغ أن توجد) 
طب تـقسإل درجة أنها تجذب إليها، أو ت، ة      طليعي  ، أو ة  ِ  ح ي و ي 
  ع.                                         أكبر الم ثـقفين، وأحسن الم فك رين ف المجتم ها،حول
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عل مستوى المالية، نجد أن أحزاب اليسار ه األكثر ) 6
وقد يون سبب فقر . بالد                                    فقر ا من بين كل األحزاب الموجودة ف ال

فقر أحزاب أحزاب اليسار هو فقر أعضائها. لن المشل هو أن 
 ء الذي يزيد  .ليص أنشطتهاتـقييد أو تـقاليسار يساهم فالش

       ّ                ّ                                ف الحد  من إشعاعها. وكل ما أراد حزب من بين أحزاب اليسار 
                                         ّ                  تنظيم أي  نشاط كان، فإنه يعان كثير ا من قل ة موارده المالية. 

إل تبسيط هذه األنشطة، أو حصرها، أو اختصارها، أو فيضطر 
فتدخل أحزاب اليسار ف الحلقة المفرغة التالية:      ّ        التخل  عنها. 

أنصار قليلين   ←إشعاع ضعيف   ←  ّ         قل ة أنشطته  ←فقر الحزب «
. »اقم ضعف الحزب وفقرهتـف  ←موارد ضعيفة أو منعدمة   ←

                ّ                                             بينما األحزاب الت ابعة للدولة، أو الت تتعاون معها، تحصل رسميا 
                               ّ                      من هذه الدولة عل دعم مال (يعد  ف كل  عام بماليين، أو 
                                                       بعشرات الماليين من الدراهم)، وذلك طبقا لقانون وضع خص يصا 
لهذا الغرض. بينما أحزاب اليسار ال تحصل عل شء ذي أهمية 

  من الدولة. 
لحل لخالص أحزاب اليسار من ضعف مواردها وقد يون ا

                             ر بها من، المواطنين الميسورينتـقانفتاحها عل، أو المالية هو 
ّ                                  د مية، أو للوطنية، أو للديمقراطية. تـق        ّ              الذين يت صفون بدعمهم لل

وعل عكس بعض المواقف السياسية الت ترفض، أو تعادي، كل 
  ما له ص لة بما ي سم                   »البرجوازية «، أو »البرجوازية الصغيرة

، فإن تعاون وتكامل مجمل الطبقات المجتمعية الوطنية »الوطنية
الثورة «حيث أن                              ، يش ل ضرورة مرحلية تاريخية. دميةتـقوال

و أ       ّ                 لن تتحق ق إال إذا تحالفت،  »الوطنية الديمقراطية الشعبية
مختلف طبقات الشعب، بما فيها طبقة أو تكاملت، تعاونت، 

العمال، وطبقة الفالحين الفقراء والصغار، وطبقة الذين ال 
 يستغ ل ن وال يستغ ل ون، وطبقة المستغ لين الصغار، ورب ما حت                                      ّ َ         ّ     
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ومن واجب                             ّ             فئات متنو رة من طبقة المستغ ل ين المتوسطين.
كثر تـقأن تسأحزاب اليسار     كل   ّ      د ما من تـقطب األشخاص األ
    هذه الطبقات.

من األعضاء بعض المناضلين  ينسحبمن فترة ألخرى، ) 7
                                                 ّ       أحزاب اليسار، أو يغادرونها، أو يبتعدون عنها. وي عل ل هؤالء 
                                                       المناضلين ابتعادهم عن أحزاب اليسار بعدم رضاهم عم ا يجري 

                                 ْ ومن بين األسباب الت يفس ر بها عادة  داخل هذه األحزاب. 
           يشتكون مثال  أحزاب اليسار، ما يل: أ) المنسحبون ابتعادهم عن 

مقلقة، أو ة   ي    ام  ع  َز نحو ميول بعض المسؤولين ف الحزب من 
 ةوجود جماعة صغيرة، منسجمعل ون     يحتج ب) . مفرطة

                          ّ      كل  شء ف الحزب، وتتح م كل يا ف عل  هيمنومتماسة، ت
، أو ال تستمع إل اآلراء المعارضة، أو ال            ، وف تطو رهههيئات

الديمقراطية ف تدبير الخالفات والصراعات  ئتلتزم بمباد
                   يتذم رون من كون بعض ت)  .الداخلية للحزب السياسية

 ،يجتهدون   ّ     يد ون، وهم وحدهم الذين ف الحزب األعضاء البسطاء 
 ونتـفي                                     ويضح ون، بينما بعض المسؤولين ف الحزب  ،ويناضلون

لتشييد زعامتهم، أو     ّ                               بتمل ك رصيد تلك النضاالت، واستثمارها 
  لخدمة  مسارهم السياس، أو لتلميع شهرتهم الشخصية.

                    ّ                  توجد مشاكل أخرى متعد دة، منها مثال مشل قد ) 8
                              مشل غي اب وسائل المتحان كفاءات «           صعب، أسم يه 

وجود هذا المشل        اكتشفت                       أثناء وقت الس لم. وقد  ،»المناضلين
 “             ّ      الماركسية الل ينينيةحركة لل”       السر ية تنظيمات ال      تعر ضت بعدما 

ال واختطاف مناضليها، بين تـق             َ  ْ             بالمغرب إل ت س ل س ل سريع ف اع
هذه السريع لتسلسل ال     ريب ا تـق        م. وأد ى  1976و  1974سنوات 

االت إل تصفية هذه التنظيمات من الساحة السياسية، ف تـقاالع
     ّ                              ي عد  ببضعة أسابيع، أو ببضعة شهور.  وجيز ظرف
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مجمل                            االت، أي خالل وقت الس لم، كان تـقوقبل هذه االع
          ، سواء  من “                  ّ      حركة الماركسية الل ينينيةال” ن ف تنظيماتالمسؤولي

                             ّ           ّ             المستوى العال أم المتوس ط، يد عون أنهم يت صفون بفاءات 
                                   أنهم مؤه لون لتحمل مسؤوليات قيادية، يزعمون وعالية، 

   ل  يلتزمون بن أنهم     صر حوويدون أنهم يفهمون كل شء، تـقويع
أنهم مستعدين للتضحية بحياتهم بن ، ويتظاهروالواجبات الثورية
          ر ضوا لضغط عدما تعبلوا، وتـق. لن عندما اعإن اقتض الحال

تهديد بالقتل، داخل لتعذيب، أو للل                   شديد، أو للض رب، أو 
من هؤالء  كبيرةمعنويات نسبة بسرعة                   الت الس رية، انهارت تـقالمع

ما طلبه منهم من وا للعدو (البوليس السياس) فأعطالمسؤولين. 
معلومات دقيقة عن المناضلين الذين كانوا يعملون تحت 

من                      هذه المعلومات العدو             م نت بسرعة . والشخصية ممسؤولياته
. ، وتصفيته من الساحة                             عضاء الباقين ف التنظيم السر ياألال تـقاع

، كبرى بخيبة أملالشء الذي أصاب باق المناضلين القاعديين 
  .                    بل سه ل انهيار بعضهم

 تجربة قبل، ۇجدت                 تيارات س رية أخرىمن المعروف أن و
حزب االتحاد ”كانت تناضل ف إطار يسار  ،“الحركة الماركسية”

من مشل مشابه. وهذا                ، عانت ه أيض ا“الوطن للقوات الشعبية
 :ل هو الت الونه من بين              ّ     المشب يتمي ز النضال السياس                                  

وال وال مباريات، الميادين الت ال توجد فيها امتحانات، 
حول  أعضاء الحزب هزعمما ي جودة                       شواهد، تسمح بالتأك د من

ونتيجة ذلك ه أنه                  أثناء وقت الس لم. كفاءاتهم الشخصية،
                                                       بإمان أي  شخص أن يدخل ميدان النضال السياس الثوري، وأن 
                       ّ         ّ                    ينخرط ف حزب يساري محد د، وأن يد ع أشياء كثيرة وهام ة

        ّ                 وأن يترش ح لتحمل مسؤوليات ، الشخصيةأو كفاءاته حول قدراته 
                                         دون أن يستطيع أحد مراقبة صح ة اد عاءات ذلك قيادية، 
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اعمه. حيث يمن ألي شخص أن ينخرط الشخص، أو تكذيب مز
ّ  ف عضوية حزب ثوري معي ن، وأن يد ع أنه يعرف جي دا الخط                       ّ                              
                                                     ّ   السياس للحزب الذي انخرط فيه، وأنه يلتزم باالنضباط الت ام 
                                                    لمبادئ الحزب، وقيمه، وبرنامجه، ومقر راته. ويمن لهذا 
                                                    الشخص، خاصة إذا كان يتحم ل مسؤوليات تنظيمية، أن يصر ح 

 ،مستعد للتضحية بالغال والنفيس من أجل هذه القيم. لن أنه
                                                 كيف يمن للحزب أن يتأك د من صح ة نوايا أعضاءه، ومن 

وف  ؟الشخصية مزاعمهم، والتزاماتهم، وكفاءاتهم، وقدراتهم
، إل جتمع، ال تعرف أحزاب اليسارالواقع، وف فترات السلم الم

                                           كيف تراقب اد عاءات أعضائها، وال كيف تتأك د من    ّ       حد  اليوم،
حول  ،       ّأو الشك  ،صحة مزاعمهم. ويستمر عادة هذا الغموض

                                                          قدرات المناضلين إل أن تحل  فترة تاريخية يحتدم فيها الص راع 
الطبق، وتظهر فيها ظروف محفوفة بالمخاطر. آنذاك يظهر كل 

لمناضلين الذين مناضل عل حقيقته. وآنذاك يسهل التمييز بين ا
               ّ                                           يستميتون ف الد فاع عن القيم الثورية، وبين المناضلين الذين 

                                             عن التزاماتهم الثورية الس ابقة بمجر د أن يحس وا     ً فجأة      ّ   يتخل ون 
هم الذين يضمنون  )                         )7     بخطر داهم. فالمناضلون الص امدون

        ّ                 مهما كل فهم ذلك من تضحياتاستمرارية النضال الثوري، 
بينما المناضلون الذين تنكسر ستشهاد. بما فيها اال، شخصية
، قد يستسلمون للعدو، وقد يعطونه ما يريد. وال نعرف ،صالبتهم

                                            كيف نعالج هذا المشل أثناء وقت الس لم، لتالف        ّ     إل حد  اآلن،
                                    الشء الذي ال يبر ر تجاهل هذا المشل،                      ّ  حدوثه أثناء وقت الشد ة.

   هماله.نسيانه، أو إأو 
  

                                                        
النضال السياسي الثوري)''، أنظر: فصل ''الصمود، الصمود''، في كتاب: ''كيف؟ (في فنون    7

  ، للكاتب عبد الرحمان النوضة.1982صيغة 
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القدیمۀ فی أحزاب الیسار تلعب دورا هل األطر  )9
 ؟                م ب د عا أم م ح افظا

ف أحزاب اليسار ) Apparatchikة (األطر القديمبعض  •
وتظهر بعض هذه األطر كأنها ه الت تحتكر  .      م حافظاتلعب دورا 

 األفراد«، ومن هم »ألفراد المقبولينا«تحديد من هم    حق 
، “           حر اس المعبد”األطر القديمة عل شل وتظهر هاته . »المنبوذين

، “المشروعية”، و“المراجع”و، “األصول”             الذين ي ص ونون 
        َ                                    ِ   . ويتحو ل أحيانا دور هذه األطر القديمة إل ت ر و يج “االستمرارية”و

أو الفكر  ، ُ  ّ              ت ح ن ط الفكر الثوريوقد ). Dogmatismeة (غمائيو   ّالد 
                 َ    طلقة، أو جامدة، ت ص لح       دات م تـقالنضال، إل درجة تحويله إل مع

وتخاف من أن يون كل مسع لتطوير                      ل ل  مان، ولل زمان. 
ِ                                وت ت ه م كل م حاولة لتجديد الفكر بأنها الفكر مغامرة قاتلة.  ، “تراجع” َ  ّ

هذه األطر القديمة كون سياسية. وقد ت “ َ ْ َ  ز ن د قة”، أو “انحراف”أو 
                                         الت تـعوق إحداث تغييرات، أو م راجعات، أو           م  الحواجزهمن بين أ

                                                      ّ      إبداعات، سواء ف األفكار، أم ف الخط السياس، أم ف الت كتيك، 
  ة. أم ف األساليب النضالي

 صراعاتاصيل تـفوأحيانا، يغرق بعض األطر القديمة ف 
بين شخصيات، أو  ، َ       ّ             خ ف ي ة، م ع ق دة، وم تواصلة سياسية داخلية

َ  َ                                  ت، م ت ن اف سة داخل أحزابهم. وقد تستحوذ، أو جماعات، أو تيارا     
                                                        تستهلك، هذه الصراعات، ج ل  طاقاتهم، إل درجة أن م ساهماتهم 
ف مجاالت تطوير األفكار، أو تحيين الخط السياس، أو إبداع 

  ة.                       ُ                   أساليب نضالية جديدة، ت صبح هزيلة، أو م نعدم
ْ  ُ         م ش غ ولة بتلك وبقدر ما تكون تلك األطر القديمة   

فيما بين شخصيات، أو جماعات، أو                       الم نافسات أو الص راعات
                                                 ُّ      تيارات، داخل حزبها الخاص، بقدر ما تكون رؤيتها الش مولية 
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                                                       للصراع الطبق (الدائر عل صعيد م جمل المجتمع) محدودة أو 
  ة. ناقص

قد تكون هذه األطر القديمة قوية، أو فعالة، ف ميدان هذه 
 ّ                             د اخلية للحزب المعن، فيما بين                         المنافسات أو الص راعات ال

أو تيارات، لنها قد تكون، بالمقابل، ضعيفة، أو  ،شخصيات
     ّ                                                   م تـخل فة، ف مجال فهم أو معالجة اإلشاالت البرى للحزب، أو 

  ع. للمجتم
 غير قادر عل مثل هذه الحاالت، ي صبح الحزب المعن وف                                                   

مع  ،أو بفعالية ،     ِ    اعل ب س رعةتـفوغير قادر عل ال   ّ     الت طو ر، 
ائر عل مستوى         ّبق (الد        ّراع الط    الص  ،بات          ّ أو مع متطل   ،ات     ّمستجد 

عموم المجتمع). وقد يدخل الحزب المعن ف صيرورة ضعف، أو 
                                                   ف متواصل، إل درجة أنه قد يصبح م ه م شا، أو عاجزا، أو     ّتـخل 

  ا.                  هامدا، أو م تـخلف
  

هل أحزاب الیسار تـختلف حول اختیارات  )10
 استراتیجیۀ؟

ازدواجية ف تـعان بعض أحزاب اليسار من  •
د بعض تـقلعملية الوصول إل السلطة السياسية. فتارة، يع  َ     ت صو رها

يستحيل بدون استـعمال  الوصول إل السلطةمناضليها أن 
لينين والبالشفة). وتارة فالديمير   َ           (ت ب ع ا ألطروحة  وري          ّالعنـف الث 
يمن أن يون سبيال  االنتـخاباتدون أن الفوز ف تـقأخرى، يع

ر     ّتـؤث قد ر                                                 سلمي ا للوصول إل السلطة. وهذه االزدواجية ف التصو 
                                                            سلبا عل التوج هات، أو عل البرامج السياسية، أو عل النضاالت. 

استراتيجية                 ّ          تض االنخراط ال ل ، إما ف تـقبينما الفعالية السياسية 
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، وليس               ّ          استراتيجية الن ضال الس لمما ف العنـف الثوري، وإ
  ا.               الم تواصل بينهم ذبذب   ّالت 

المراهنة عل صناديق د بعض المناضلين أن تـقويع
ه انحراف سياس ساذج وعقيم. ألن منظومة  االقتراع

             َ                                       ّ   االنتخابات م ت ح  م فيها، ومغشوشة. وألن هذه االنتخابات منظ مة 
منعها من الفوز. وألن بشل يفرض تهميش قوى اليسار، أو ي

منطق هذه االنتخابات يمن أن يفاقم ميل بعض مناضلين اليسار 
 نحو استغالل هذه االنتخابات بعقلية انتهازية، أو نفعية، لجن

النظام امتيازات شخصية، أو لتحسين مواقعهم الطبقية. وألن 
                                                السياس القائم يحرص باستمرار عل أن ال تتحو ل هذه 

ن لتغيير طبيعة هذا النظام. االنتخابات إلوألن هذا  سبيل مم
) بشل مدروس بعناية فائقة، حيث ال  « )verrouillé ْ َ م ق ف ل«النظام 

                                                         يمن ألي فاعل سياس أن ي غي ره من داخله، سواء  عبر البرلمان، 
                                                          أم عبر المجالس المحلية، أم عبر الس بل األخرى القانونية.

ابات (البرلمانية أو                           وعندما تحل  كل  مناسبة لالنتخ
 بين قوى اليسار الت المحلية)، يظهر من جديد الصراع السياس

والقوى الت ترفضها.  المشاركة ف هذه االنتخابات،تريد 
اش بين قوى اليسار، ليس حول نـق                      والمستحسن هو أن يصب  ال

إشالية المشاركة ف االنتخابات (البرجوازية) بشل عام أو 
المرغوب فيها. فإذا كان  نوعية المشاركةمطلق، وإنما حول 

المطلوب هو تكرار نوع المشاركة ف االنتخابات الت مارسها 
خالل عقود  »دم واالشتراكيةتـقال«و »االتحاد االشتراك«حزبي 

إل اآلن)، فهذا النوع من المشاركة  1975متوالية (من سنوات 
من  مرفوض، ألنه سخيف، وعبث، وعقيم. بل إن ذلك النوع

 »دم واالشتراكيةتـقال«و »االتحاد االشتراك           »       المشاركة حو ل حزبي 
 أحزاب مشو هة، ومدج نة، ومسخ رة لتزكية النظام السياس إل                         ّ                             
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القائم، ولخدمة الرجعية، والفساد، واالستبداد. ومعلوم أن بعض 
من  النوع ّ                              د مية يضغطون دائما ل ي قبل هذا تـقأعضاء األحزاب ال

                                         النتخابات. ألنه يم نهم من الحصول عل مناصب المشاركة ف ا
 تشريفات شخصية، وعل امتيازات مادية، وعل تمثيلية، وعل
فرص مالئمة لتحسين مداخيلهم، أو ممتلاتهم، أو لتسريع 

نوع آخر من المشاركة ترقيتهم المهنية. وإذا كان المطلوب هو 
مثيلية                      استعمال المؤس ـسات التنوع يستهدف  ف االنتخابات،

                      ّ                               (من برلمان وجماعات محل ية) لمافحة الفساد، واالستبداد، 
ولتوضيح استغالل الشعب، ولفضح خروقات القانون، ولتوعية 

فهذا النوع من المشاركة مقبول، ومفيد، بل  جماهير الشعب،
                                               فال يحق  أن تتحول المشاركة ف االنتخابات إل بديل ضروري. 

 .يرية، وعن المبادرات اليساريةعن المشاركة ف النضاالت الجماه
 أن تكون هذه المشاركة ساحة إضافية، وموازية، بل ينبغ

فال يقدر العمل                                        ومم لة، للنضاالت الجماهيرية ف الميدان.
أن يون مفيدا لألحزاب الثورية عل                          داخل المؤس ـسات التمثيلية 

       عنه.                                                   إال  إذا كان جزءا من النضال الثوري الشامل، وليس بديال  
أن تحسم اختياراتها بشل تام، ملزمة بوأحزاب اليسار 

حول ) V.I. Lénine(لينين  رفالديمي     ُ                    وأن ت حدث قطيعة مع أطروحة 
                      خاص ة وأن العنف الثوري الوصول إل السلطة عبر العنـف الثوري. 
تنبن فكرة تجاوز العنف و                                   يمن أن يتحو ل إل حرب أهلية مدم رة. 

 سنة  ،لثورات الحديثةا تجاربالثوري عل كل من  ،2011ف ف
حيث  .تونس، ومصر، واليمن، (عل خالف حالت ليبيا، وسوريا)

                                                          أن إسقاط نظام م ستبد (أو عل األقل خلخلته عبر إسقاط رئيسه)، 
 ،ح اش د، سلم ،ن الوصول إليه عبر نضال جماهيري، سياسيم                                                      
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كما . )8(شمول ثوريرورة إل عنـف         جوء بالض                 ّوم تواصل، دون الل 
أم  ،داخل البالد ُ    ت جاه                                      أن الحص ول عل الشرعية السياسية، سواء 

                   ِ ِ                 الوصول إل السلطة ب ر ض ا الشعب، أي عبر           َ ْ   خارجها، ي ق ت ض   ُ    ت جاه 
   ة.                            انتـخابات نزيهة، وليس بالقو  

 وري          ّالعنـف الث                   ن أن الم راهنة عل ون آخرو  ِ         ي عتب ر  مناضلو
الواقعية              ّ َ                         ه نوع من الت ط ر ف السياس. وي ستنت ج ون أن 

   َ    الق ب ول  »يفترض بالضرورة«أو االعتدال السياس،  ،السياسية
       ح ص ر كل  تستلزمظام المل القائم. وأن الموضوعية السياسية     ّبالن 
        وي حو لون  .»الملية البرلمانيةتحت سقف «             ضاالت الم قبلة    ّالن 
). Dogme( »ة  م   ْغ  د «، أو »  ّ     حد  مطلق«إل  »البرلمانيةسقف الملية «

ما أرادوا الفرز بين ما هو   ّ كل  كمقياس،  »     الس قف«ثم يستـعملون هذا 
 ،         وممار ستهم ،                  في ب لون هذا فكر هم                         مقب ول، وما هو غير مقبول. 

َ            ييد الق ب ل . بينما تـقبيل، أو الـ                 ّون الوع بهذا الت  د                  الم رونة الفكرية      
     فعال   إذا كان ،»الملية البرلمانية الديمقراطية«تض القبول ب تـق
النظام السياس القائم يرفض هذا      َ        . أم ا إذا ظ ل  تحقيقها ماناإلب

 ب ع ن اد تغييره إل              َ  ِ »ية برلمانيةم ر  عشرات الس  ،»مل عل                 نين من
        ي صبح هو يلزم أن  ،البديل المنشود                   التضحيات، فإن الحل 

شل ليس هو  ،     المهم لن . »البرلمانية الديمقراطيةالجمهورية «
نظام أي ( مضمونهاجمهورية)، وإنما هو  م(ملية أ لطة   الس 

 سياسو)ديمقراط .  أن تتجل ينبغ  ّ              الت ناوب هذه الديمقراطية ف     ّ   
                                                     الس لم عل السلطة، عبر انتخابات ديمقراطية، وعل أساس 

، ةلاوالحرية، والعدالرامة، وكذلك        الس لط، فيما بين فصل ال
  . وحقوق اإلنسانوالتضامن، 

                                                        
نتھ: “كیف نسقط االستبداد”أنظر كتاب    8 ّ      ، لعبد الرحمان النوضة، على مدو                               

http://LivresChauds.Wordpress.Com .  
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سياسيا، ثم  »  ّ حد ا«      ّ  أو ي س ط ر  ،»سقفا«وكل مناضل يضع 
قد أو  ،موضوعيتهيفقد قد ، »    ّالحد «                         ي ح ر م عل نـفسه تجاوز هذا 

. فهل             ّ  ف مع المستجد ات   ـي                 ّأو قدرته عل الت  ،دينـق      ح س ه اليفقد 
 احترام هناك فرق بين شخص يجبره نظام سياس استبدادي عل

ّ              محد دة، وشخص آخر » خطوط حمراء«  ا    ًخطوط «يفرض هو نفسه   
ذلك                                  ي منع نـفسه من الطموح إل أكثر من عل نفسه، و »حمراء

               اعل بحرية تام ة تـف، هو الذي يوري                  ّ؟ أليس المناضل الث »قف   الس «
 بعقلهيهتدي ف كل مناسبة و ،مجتمعواقع المع كل مستجدات ال

أو ، »   ّ مقد س«أو ، »سقف«، أو »  ّحد «بل الخضوع ألي وحده، وال يق
  أم ف نضاله؟  ،سواء ف فكره، »  ّ     خط  أحمر«

  

                            ّ  سام الیسار إلى عدة أحزاب ی شک ل نـقهل ا )11
 عائقا؟ 

، أحزاب 5 أو 4 سم إلنـقظل اليسار بالمغرب ي •
.                    ّ                                      باإلضافة إل وجود عد ة تنظيمات، أو جماعات، أو تيارات يسارية

     ّ   المقد مة          الم بر راتسنة. لن  30أو  20 يدوم منذ سامنـقاالوهذا 
             ّ                         اليسار إل عد ة أحزاب متمي زة ومتنافسة، سام نـقالتعليل دوام 

                                                     ليست واضحة بما فيه الفاية، وال م قنعة. وال يلمس المالحظ 
                                          جذرية فيما بين مناضل م ختلف أحزاب اليسار،  خالفاتوجود 

سواء عل مستوى الخط السياس، أم عل مستوى البرنامج 
الغريب هو أن كير. وتـفالنضال، أم عل مستوى منهج ال

فيما بين أحزاب الموجودة السياسية، أو الفكرية، الخالفات 
َ          اليسار، توجد أيضا داخل كل حزب يساري عل ح د ة، وفيما                                           

ّ   ن أعضاء كل حزب يساري محد د.بي اد تـقفمن الوهم االع                        
اقهم عل كل تـف                                       بإمانية وجود حزب يساري يتمي ز أعضاءه با
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 ،فيما بين مناضل أحزاب اليسارشء. وهذه الخالفات الموجودة 
إل  سامهمنـقال ترق إل مستوى تبرير اوه خالفات طبيعية، 

َ  َ    أحزاب م ت ن اف س ة        ، أو م تناقض            .ة  
ة أحزاب متنافسة،       ّإل عد  سام اليسارنـقا              وإذا ما استمر 

وضعيفا، ،    ر قاتـف  وم                رورة، م تشرذما،                         فإن هذا اليسار سيظل بالض 
لليسار، ف هذه الحالة،   َ              ف عالية السياسيةالستبق . ووهزيال

مصلحة تستوجب ، أو منعدمة. بينما أو عاجزة          أو ر ديئة، ضئيلة، 
 جبهةأو داخل  ،حزب واحدعاجال، ف إطار  توحيدهاليسار 
  . ، أو عل األقل ف هيلة تنسيقية حيوية     م وح دة

                                 ّ             وكثيرون من مناضل قوى اليسار يتمن ون بشغف كبير 
ف حزب، أو جبهة. لن  توحيد قوى اليسار،ارب، أو تـقتحقيق 

لماذا؟ ألن العقليات         مستحيال .                      ّ     هذا التوحيد بق إل حد  اآلن 
                                     ّ                   السائدة حاليا ف قوى اليسار ال تسمح حت  بالنضال المشترك، 
                                                         فباألحرى أن تدفع تحو التوح د. وألنه يستحيل توحيد قوى اليسار 
                                                           ّ إذا لم نعمل عل تغيير وتثوير عقليات مسؤوليه ومناضليه. فال بد  

،       ّ  نحن كل ناويم، وتثوير، عقليات قوى اليسار. وتـقد، ونـقمن 
                                    ف حاجة إل االستماع إل بعضنا بعض ا،  مناضل قوى اليسار،

د الرزين والمسؤول، وإل نـقوإل تبادل الوإل االحترام المتبادل، 
أهم سبل                                        ادة من بعضنا بعض ا، وبل تواضع. ومن بين تـفاالس
ارب فيما بين قوى اليسار، تـق                       ويم قوى اليسار، س لوك التـق

والتنسيق، والتعاون، والتكامل، والتحاور، والتشاور، 
  والتضامن، وخوض النضال المشترك.

 خالف كثير من اآلراء، ال ت بن فيما بين  الجبهة                           ُ    وعل
ق عل كل شء، وإنما تبن الجبهة فيما بين أحزاب تـفأحزاب ت

والجبهة ه، ف آخر المطاف، تختلف حول كثير من القضايا. 
 والنضال المشترك.                                مجر د وعاء تنظيم لتسهيل التنسيق 
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 َ               ً       ّ                                   ف الجبهة ليست هدف ا ف حد  ذاته، وإنما الجبهة ه مجرد وسيلة. 
وهدف الجبهة هو تسهيل خوض النضال المشترك. وكل من 
يرفض بناء جبهة يسارية، فهو ف الحقيقة يرفض وجود نضال 

  يساري مشترك.
ِ            ويستوجب العمل الج ب ه و ي بالض رورة                      مرونة كبيرة ف

عمل تويمن، إن اقتض الحال، أن ( الممارسة. كير، وفتـفال
،                           ذي سيتوح د فيه أحزاب اليسارالحزب ال لجبهة، أو هذااه هذ

ّ                            يارات، ولو م ؤق تا، لتمين مختلف الحساسيات           ّبأسلوب الت               
الحزب االشتراك «ا. ولن تجربة السياسية من التـعبير عن نـفسه

   ّ        الت يارات ال                                  قد أك دت بالملموس أن العمل بأسلوب  »      الموح د
                                                    ّ    ي نش ط التنافس فيما بين مدارس فكرية، وإنما يتحو ل إل مبر ر 
  َ  ْ                                                      ل ل ح ل ق ية، وللعصبية، بين جماعات أو زعامات ثابتة عبر الزمان، 

                   ّ                        وال تتغي ر ولو تبد لت المواضيع أو األفكار). 
)، يلزم أن ندرك stalinisme            ّ                وعل خالف الن زعة السطالينية (

                                                         أن تنو ع مو نات اليسار ه ظاهرة طبيعية، وموضوعية، ودائمة. 
                                       اوت التصو رات واآلراء فيما بين المناضلين تـفبل إن 

                         ّ                               اليساريين، وفيما بين الت يارات اليسارية، ه ظاهرة حتمية.
                                                         لن العقل الس ليم ال يشترط تطابق اآلراء ف كل شء، بل يجتهد 

         ّ                ويافح ضد  تشتيت القوى أو  ،       الم شتركالنضال لتأسيس 
الحاجة إل الفعالية السياسية توجب تنسيق تشرذمها. كما أن 

وتوحيد الجهود، ف إطار سياس واحد، مثال عل شل تنسيق، أو 
دمية، أو ما شابه ذلك. تـقتحالف، أو فدرالية، أو جبهة وطنية 

 قراط.                               ّ                خاصة وأننا ال زلنا ف مرحلة الت حرر الوطن الديم
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 توجد صراعات داخل أحزاب الیسار ؟ هل  )12
الصراعات  ، أو تنكر،الغريب هو أن أحزاب اليسار تتجاهل

، من فترة داخلهات تحدث السياسية، والمنافسات الشخصية، ال
                                      ّ         معظم أعضاء الحزب اليساري يظنون أنهم كل هم رفاق، و. ألخرى

ويصعب عليهم االعتراف بوجود                             أو إخوة، متساوون، ومتحاب ون.
ذاتية، ألنها غالبا ما تكون  وأحرجة،                          هذه الصراعات، ألنها تبق م 

    اعية، أو غير مبدئية. تـفانأو 
 وحينما يصبح عضو، أو بعض أعضاء الحزب، طرفا ف
صراع سياس، يتشفون عالما جديدا، ومناقضا للخطابات 

  . حول المبادئالنظرية 
تناقضات موضوعية داخل كل حزب.  توجدف الواقع، و

يساريا،                     سواء  كان يمينيا، أم (حزب    كل  فيما بين أعضاء حدث تو
تارة  والمستترة.، المتواصلة           ّ              أنواع متعد دة من الصراعاتثوريا)  مأ

           م لتوية، أو ، وتارة أخرى تكون خفيةهادئة وم             هذه الص راعات تكون 
حول تدور                   وأهم هذه الص راعات مفضوحة، أو صاخبة، أو هوجاء. 

مواقع الحتالل حول التسابق القائمة داخل الحزب، أو  “     الر تب”
ألن ألن من يقود الحزب كمن يمتله. والمسؤولية، أو الزعامة. 

 تمنح لمن باعتبارها المسؤولية مواقع أعضاء الحزب ينظرون إل
هرة، أو االمتيازات، بعضها معنوي،                             ّيحتلها قدرا من الجاه، أو الش 

أعضاء بعض ُ         ت ثير لدى ألن هذه المواقع و      ماد ي. اآلخر وبعضها 
كما تجري انتهازية.         س لوكي ات أو  ،اعيةتـفان االحزب أطماع

القاعديين، أو المتوسطين، منافسات فيما بين أعضاء الحزب 
، أصحاب البار                       ر ب من األشخاص المسؤولينتـقالإل هدف ت
رتباط االدون أن تـقبعض أعضاء الحزب يعالمعتبرة. ألن  “     الر تب”
 حظوظا أكبر للهم       ّ  قد يوف ر داخل الحزب نافذين مسؤولين ب
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فيتنافس، أو يتسابق،  إل مناصب مسؤولة. وا هم أنفسهمصلي
داخل منظومة مواقعهم درجة                            بعض أعضاء الحزب ل ي حس نوا 

  المراتب القائمة ف الحزب. 
                  الص راعات الداخلية  هاطرحالت تاإلشاالت أهم و
ه التالية: هل نعترف بهذه الصراعات، أم نتجاهلها ؟  للحزب

، أم نحاول تنظيمها ؟ هل نتركها عفوي                     هل نتركها تتطو ر بشل 
أو أو حسب ميول غريزية، شخصية ذاتية، تتطور حسب أهواء 

ول نحاهل انتهازية، أم خفية، أو حسب أطماع سلوكيات حسب 
ليص تـق، أو لأضرارها المحتملة   ّ    لحد  من نينها، لتـق، أو عقلنتها

                                هل نترك الص راع السياس تلقائيا،  ؟تأثيراتها السلبية عل الحزب
ية، أو عبر نشر أراء ووثائق عبر ندوات حوار ،أم نحاول تنظيمه

                                              هل نحرص عل أن يبق الص راع ف حدود منافسة بين نظرية؟ 
 أفكار، وأطروحات، ونظريات، وبرامج، أم نترك الصراع يتطو ر إل                                                           
صدام عدائ بين أشخاص، أو بين جماعات حلقية ومتناحرة؟ 

المتنافسين حول مواقع المسؤولية؟ وما األعضاء ارن بين نـقوكيف 
النتخاب، للفرز اختيار، أو الأثناء اعليها ه المقاييس الت نعتمد 

كيف و         ّ                                            بين المرش حين الر اغبين ف الوصول إل مواقع المسؤولية؟ 
وف حالة إذا ما أخطأنا وانتخبنا بعض هذه المقاييس؟  ّ  د ر نـق

المسؤولين غير األكفاء، كيف نعالج أخطاءنا، وكيف ننظم 
  انتخابات جديدة تصحيحية؟

مسؤولين ف  ،انتخابتعيين، أو عندما يحين وقت ف
، تبزر إل السطح المنافسات للحزب مختلف الهيئات القيادية

ف داخل  ،           وكل عضو يظن والصراعات فيما بين أعضاء الحزب. 
     ستحق  ل ي ،بما فيه الفاية ،ونزيه ،أنه ممتاز، وأنه كفء ،نفسه

، بل ول يون قائدا، أو زعيما بارزا. حزبية             تحم ل مسئولية
وال يعرف كثيرون من إل القيادة، وإل الزعامة.  فيتكاثر الطامحون
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كثر    ّ  مرش ح بين ال كيف يختارونأعضاء الحزب، أو المؤتمرون،  األ
الفاءة،                                 األقل جودة، ف مجاالت معي نة مثل :    ّ  مرش ح جودة، وال

                والر وح الثورية، والنزاهة، والوضوح النظري، التكوين العلم، و
      والقدرات النضالية، إل آخره.واالستعداد للتضحية، والجرأة، 

أو ال توجد امتحانات، أو مباريات،                            لن المعضلة المحي رة ه أنه 
ف ميدان العمل الحزبي، أو السياس، ل نستند شواهد، 

إليها عند الفرز بين المتنافسين المتصارعين حول مواقع 
                      ّ          ّ            فأعضاء الحزب الذين يظن ون أنهم كل هم متساوين،  المسؤولية.

 ومتحاب ين، هم ف                مجاالت اوتين تـفمالواقع و فيما بينهم ف
ستعداد للتضحية، المعارف العلمية، والشجاعة، والفاحية، واال

واللباقة، واإلبداع، والقدرة عل والمثابرة، نتاجية، واالجتهاد، واإل
  المبادرة، إل آخره.  

إل احتالل مواقع ، يتناساه معظم الطامحينلن ما 
االستمتاع بموقع المسؤولية أو القيادة داخل الحزب، هو أن 

ال يدوم كثيرا.            أو الر فاه،                       وقت الس لم، أو الهدوء، خالل  ،المسؤولية
              ّ   األزمة، أو الشد ة، فترات    ل   ح  َت                          َما يحتدم الص راع الطبق، ف فسرعان 

م. وآنذاك، تنكسر بسرعة مذهلة أو األخطار، أو التضحيات الجسا
بعض الشخصيات، أو ينهار بعض المسؤولين، أو يهرب بعض 

                                          ويفض لون النجاة بأنفسهم بدال  من الضحية بها، القادة إل الخلف، 
عدم فتنفضح  تكار أعذار كثيرة لتبرير تخاذلهم.ويحاولون اب

أهليتهم لتحمل أية مسؤولية حزبية، أو سياسية. ويندم كثير من 
هؤالء الطامحين ف ف الماض الثقة الت وضعوها لمناضلين عل ا

   .الحزبية إل المسؤولية
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حول                          أحزاب الیسار تصو را م وح داتحمل هل  )13
   النظام السیاسی المطلوب؟

الل المغرب من االستـعمار الفرنس، ف تـقمنذ اس •
    ْ   َ    ''د م ق ر ط ة''     ّ                      ُ       ، ظل ت قوى اليسار بالمغرب ت طالب ب 1956سنة 

االستبدادي. وذلك هو ما  النظام السياس زال ي المل      ع ب ر عنه        
َ   م ط ل ب                       ِثالثة أحزاب يسارية عبر  اليوم  ْ  » ية برلمانيةمل

                       ّ             ّ ظام السياس الم ستبد لم يتوق ف، إل ح د           ّ. لن الن »ديمقراطية
حقيق.               ِ    ْ    رفض أي إصالح د يموق راطوعن     ّ     الت حايل،اليوم، عن 

سنة األخرى  60 ، خالل الأحزاب اليسارستمر ت       َ     فهل ي ع ق ل أن 
 طالب به خالل ال  ّ   ظل ت تلب الذي         ّنـفس الط              ِف المطالبة ب          الم قبلة، 

   ؟»ملية برلمانية ديمقراطية«أال وهو مطلب  ،سنة الماضية 60
 أال                           ُ        ظام، ال زالت بعض قوى اليسار ت ص ر  عل    ّالن    َ  ع ن اد ورغم

! »سقف الملية البرلمانية«                           َ      ي ت جاوز نضالها، الحال أو الم قبل، 
َ                والقوى السياسية الت ت ت ش ب ث باحترام هذا         ض  عل تـق، »قف   الس «                      َ َ

 انية للنضال الم ش ت ر ك مع قوى اليسار األخرى التأية إم                            َ ْ                       ترفض 
ة قوة من بين قوى اليسار                      . وال ي عقل أن تستمر أي »في  ق   س  َّت ال«هذا 
 ية البرلمانية«ييد نـفسها داخل حدود شعار تـقفسقف المل« 

  ة.                 سنة األخرى الم قبل 60خالل ال 
           ُ            ُ                             ألم ي ح ن ب ع د  الوقت ل ت راجع م جمل قوى اليسار بالمغرب 

، عبر حوارات المطلوب النظام السياسشعارها حول طبيعة 
           ُ  ْ ِ        الوقت ل ت ب ل و ر أحزاب ؟ ألم يحن                     صريحة، ودراسات معم قة

ْ  ُ  تصو را م وح دا حول طبيعة النظام السياس الم ن ش وداليسار                                          أال  ؟
ر أحزاب اليسار للنظام                                  تض الفعالية السياسية أن يون تصو تـق

ا، واضحا، وحازما؟ أال ي س ت ح سن أن  َ        السياس المطلوب، م و ح د                         ً                     
 :ون شعار اليسار من قبيل الش عار التالية برلمانية «                            ِّ            يإم ا مل                   
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                                                         وديمقراطية اآلن، وإم ا جمهورية برلمانية وديمقراطية اآلن، وال 
   ! »اثالث لهمبديل بل بأي نـق

 

  هل یلتزم مناضلو الیسار باألخالق؟ )14
يلتزم عل العموم مناضلو قوى اليسار باألخالق. لن 

ادات الشفوية الت يتبادلها بعض مناضل قوى اليسار عن تـقاالن
االلتزام                                                       بعضهم بعضا قد تشير أحيانا، ضمني ا أو علني ا، إل أن هذا 

                                             ال يصل دائما إل مستوى م رض، أو كامل. خاص ة وأن  باألخالق
 بيئة مجتمعية (عربية مسلمة) ا ل ف ت المناضلين يعيشون ف  َ                              

ة أن ممارسة الغش ف المجتمع إل درج    ّ             الت طبيع مع الغش ،
                                                         أصبحت تلقائية، أو غير واعية، أو غير محسوسة. ولم يعد الغش  
     ً                                                    مألوف ا فقط ف سلوكي ات الح ام والس ائدين، ولنه أصبح شائع ا 
                                                       أيضا ف االقتصاد، وف اإلعالم، وف التعليم، وف المؤس ـسات 

 االنتخابات    ّ             ّ                              الد ينية، وف الط ب، وف القضاء، وأجهزة األمن، وف
  العامة، إل آخره. 

                          ُ                           وإذا كانت بعض الجماهير ال ت عير اليوم كثير ا من االهتمام 
إل مناضل اليسار، فقد ترجع بعض أسباب ذلك اإلهمال إل أن 

 ال يرقون إل مستوى ما يقولونه.                            نسبة هام ة من هؤالء المناضلين 
الت يزعمون أنهم        الق يم                                   وهل يمن لمناضلين ال يجس دون اليوم  

دير جماهير تـقبل أن يحضوا بثقة أو تـقيريدون تحقيقها ف المس
                                                   الشعب ؟ وهل ي عقل أن ينتظر المناضل الثوري حصول نجاح 

                             ّ      بل ل يختار ف النهاية التحل  بل تـقالثورة المجتمعية ف المس
  ؟  األخالق الثورية

إل  ومن الممن أن بعض المناضلين (مثل الذين يطمحون
                                                         الحصول عل مسؤوليات رفيعة، أو الذين يرغبون ف أن ي نتخبوا 
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                    األخالق، أو الص دق، أو أن «                      ّ        ً  إل مناصب تمثيلية) يظن ون أحيان ا 
د تـق. وبعضهم قد يع»             ً                 ال يش لون ضرورة  كبيرة ف النضال النزاهة،

                               إذا تخلل العمل  النضال  المشترك «                           داخل قرارة نفسه السر ية أنه 
اعية، أو االنتهازية، أو تـفاالحتيال، أو الذب، أو االنشء من 

                                                        الغش ، أو النفاق، أو الخداع، أو المناورة، فذاك ليس بمشل 
خطير. يف أن تكون غاية هذا االحتيال إيجابية، وأن يبق هذا 

. وقد ال يدركون أن »                                       التحايل خفي ا، أو غير مرئ ، أو غير محسوس
                    ً         َ     األخالق، ولو كان طفيف ا، أو م س ت ـت را،ص ف نـقالتساهل مع ال

                                                            فإنه يفتح الباب كامال  النتشار الغش ، أو لتعميم الفساد. ورب ما ال 
يستوعب مثل هؤالء المناضلين أن المآل الحتم لل خداع هو 

                          ً            النضال المشترك يتناقض إطالق ا مع أي شل االنفضاح، وأن 
              ّ  وف قاهرة، تتعل ق قد نضطر، ف ظر                         من أشال الغش  أو النفاق.

بأمننا، إل الذب عل األعداء الطبقيين، لنه من غير المقبول أن 
نكذب، أو أن نخادع، المناضلين الذين يناضلون إل جانبنا. ولو 
                                                ّ         كانت غاية هذا الذب تظهر إيجابية. وكلما م ورس الت حايل، أو 

        فور ا                          ّ                               المغالطة، أو الغش ، أو الن فاق، ف العمل النضال، فإنه يقض
       ّ                                          ّ         عل الث ـقة المتبادلة فيما بين المناضلين، وي دم ر حت  النضال 

  المشترك هو نفسه.
                   ّ                                  ول يون مواطن محد د مناضال  أو ثوريا، يلزمه، أو ال  وقبل 

                           وإذا ما ظهر شء من الغش  ف  نزيها وصادقا.                كل  شء، أن يون 
                                              سلوكه، أو ف نضاله، تصبح ثوريته ملغاة فور ا. 

                                     ّ           أن ي بن العمل السياس عل االلتزام الت ام باألخالق،      فإم ا
                                                     وإال  فإن الجماهير ستنظر إل هذا العمل السياس عل أنه 

ّ                             ن ن ف االنتهازية، أو الغش ، أو تـف                    مجر د شل من أشال ال
                                          وكل  عمل سياس يتلو ث بالغش ، ولو بقدر طفيف،  الخداع.

وال يمن              زية م ستهجنة.        ّ                           س ي صن ـف فور ا من طرف الجماهير كانتها
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دير جماهير تـقألي عمل السياس أن يحظ باحترام، أو ب
                                     ّ         الشعب، إال  إذا كان ملتزما بشل كل  باألخالق.

 

  ما العالقۀ بین المناضل والثقافۀ؟ )15
سؤال الثقافة يحيلنا إل تحليل الفرق بين المناضل الحزبي، 

صير تـقد فقط تـقأنوالمواطن العادي. وف مجال الثقافة هذا، ال 
  د كذلك تهاون مناضليها.  تـقأحزاب اليسار، بل أن

م، كانت أحزاب اليسار  1970، و    1960           مثال  خالل سنوات 
ألن خروج  لثقافة المناضل.                          بالمغرب تعط أهم ية معتبرة 

المغرب من االستعمار الفرنس كان حديثا، وألن األحزاب الوطنية 
علت استعمار بالد المغرب ف  ُ                         كانت ت حس  أن العوامل الت ج

الماض ممنا، ال تنحصر ف ضعف جيوش الدولة، أو ف تخاذل 
                                                      الملوك، وإنما ترجع أيض ا إل ضعف المستوى الثقاف لعموم 
                                                ّ  الشعب. وكانت أحزاب اليسار تشترط ف المناضل المرش ح 

 ّ    د مة، تـقأن يحمل ثقافة م                                   للعضوية فيها، من بين م ا تشترط فيه، 
صد بالثقافة دراسة نـق                               معم قة، أو متنو عة، أو متنامية. وأو 

واستيعاب أكثر ما يمن من التراث الفكري المتوب 
لإلنسانية جمعاء، بما ف ذلك الفلسفة، والتاريخ، والعلوم 

    .)9(الدقيقة، واالقتصاد، والقانون، وغيرها
إل                                                    َ أم ا اليوم، وبعدما حو ل النظام السياس القائم الثقافة  

اليد، والفوللور، نالحظ أن بعض تـقمجموعة من الفنون، وال
                     ّ                         أحزاب اليسار نسي ت الد رس المستخلص من االستعمار، 

 ذلك  إهمال تثـقيف مناضليها.وأصبحت تميل إل والدليل عل

                                                        
''إما ثقافة كونية، وإما االنحطاط''، للكاتب عبد ) 2) ''ال تخلطوا بين الثقافة والفنون''، 1:  أنظر وثيقتي   9

  ).                       http://LivresChauds.Wordpress.Com      الرحمان النوضة، على مدو نته: (
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                             ّ                        هو أن مختلف قوى اليسار ال تتوف ر عل مدرسة، ولو بسيطة، 
                يا. ونسي ت أحزاب لتكوين مناضليها، سياسيا، ونظريا، وثقاف

                                                         اليسار أنها، كفاعل جماع، تتحم ل مسئولية السهر عل تثـقيف 
  وتكوين أعضائها. 

يقنع بأن  األول       التصو ر                        تصو ران حزبي ان للمناضل.فهناك 
           ّ    جندي من الد رجة ”                                     يون مناضل الحزب عملي ا، ومافحا، مثل 

                                ). أي أن يون مناضال مؤه ال لتنفيذ Soldat de 2e classe( “الثانية
اللية ف الفهم، تـق، دون الحاجة إل اس»توجيهات القيادة«

يشترط ف  الثان                    د، واإلنجاز. والتصو ر نـقكير، والمبادرة، والتـفوال
المناضل ف الحزب، زيادة عل ما سبق من كفاحية، أن يون من 

) مستوى ضابط سامOfficier supérieur أو أكثر. فيطلب من ،(
المناضل، ولو كان قاعديا، ليس فحسب أن يقدر عل فهم 

، المطروحة للتنفيذ، بل أن »توجيهات القيادة«              مبر رات وأهداف 
هو  »التوجيهات«                                     يون مؤه ال  لتعويض القيادة، وبلورت تلك 

                                  ّ                         بنفسه، بل حيثياتها وأبعادها المعق دة، وتطبيقها. ألن المطلوب 
أن                                   ّ   ليس هو أن يون مثل مواطن عادي، وإن ما  من المناضل،

                                        بالمقارنة مع عام ة المواطنين العاديين.  دماتـقيون هو األكثر 
                                                    أم ا اليوم، وف ارتباط بتوج ه معظم األحزاب نحو التركيز 
                ّ                                    عل المشاركة الن فعية ف االنتخابات، ونحو تضخيم أعداد 

                           ي د بسقف االلتزام بالمؤس ـسات تـقاألعضاء ف الحزب، ونحو ال
مفهوم التمثيلية للدولة، تميل بعض أحزاب اليسار إل حصر 

                                          الجي د ف الشخص الذي ينخرط ف عضوي ة الحزب،  المناضل
                                                    ّ       ويناصر قيادته، وينضبط لتوجيهاته، ويشارك ف تعبئة الن اخبين، 

، أو ف المظاهرات، أو ف توزيع المناشير، إل آخره. وهذه الخصال
الجماهير تستند ف  ألنإن كانت ضرورية، فإنها تبق غير كافية. 

                                                     ييمها لجودة المناضل عل مدى صدقه، ونزاهته، وفعالي ته، تـق
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بل. وألن تـق            ّ                             وثقافته، ودق ة تحاليله، وصح ة استشرافه للمس
                              ّ                       فعالية المناضل تستوجب بأن تتوف ر لديه عالقة عقالنية بين 

ألساليب والمبادئ، وبين المنطلقات واألهداف، وبين ا
                                        و ي فترض ف المناضل، بالمقارنة مع المواطن  الممارسة والنظرية.

ف أكثر ما يمن من   ّ              د م ا، أو طليعيا،تـقأن يون مالعادي، 
     ً           ممتاز ا ف مجاالت            َ                       المجاالت. ف ي طلب من المناضل أن يون

، كثيرة، بما فيها الثقافة، والمعرفة، والعلوم، واألخالق، والقيم
                                           والس لوك، والمبادرة، والفعالية السياسية.

                                ّ                   وف إطار نمط العيش الرأسمال الت بع، المسيطر حاليا 
عل المجتمع، غدى كثير من المناضلين مثل المواطنين العاديين، 
                                                          خاضعين ف كل  يوم لضغط مهامهم المهنية، ولواجباتهم العائلية 

قتهم (اليوم، أو                                         الر وتينية، دون القدرة عل تخصيص جزء من و
 إل (مدى الحياة.األسبوع المتواصل عل التثقيف الذ ات                            ّ            

باإلضافة إل أنهم ال يمارسون التعاون والتكامل فيما بينهم. 
                                                          فيصبح معظم المناضلين، سواء  كانوا قاعديين أم قيادي ـين، مثل 

                            اد أنهم يعرفون أو يفهمون كل  تـق                              عام ة المواطنين، مي الين إل االع
ء. بينما هم ف الواقع يجهلون الثير من القضايا (ف ش

االقتصاد، أو القانون، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو العلوم، أو 
  التكنلوجيا). 

فمن بين مظاهر أزمة قوى اليسار اليوم أن المناضل، أصبح 
بسمع األخبار واألفكار، وبـتـفمثل المواطن العادي، ي ليد تـق

 ،نه يرفض، أو يتالفالس احة، ل المقوالت السياسية المتداولة ف                                                           
أو ال يقدر عل، بذل جهد القراءة، والدراسة، والتحليل، 
والتمحيص، بهدف بناء آراءه عل أسـس مفحوصة، ومضبوطة. وال 

 َ       ف غالبية                                            يحس  المناضل أنه يجهل الشؤون الت ال يدرسها. 
   ّ                       يظن ون أنهم يعرفون كل  شء،  المناضلين، ومعظم المواطنين،
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 صواب مطلق ف عل ء، وأن آراءهم هوأنهم يفهمون كل  ش                                                    
 الد راسة، وال إل القراءة، وال إل ء، دون الحاجة إلكل  ش             ّ                                          
                                 ّ          ّ             العلوم الدقيقة، وال إل مجهود الت ـثـقيف الذ ات المتواصل.

فيسقط بعض المناضلين ف الغرور، وال يجرؤون عل ممارسة 
 ّ                                                     ك  المنهج ف يقيني اتهم. فكأن بعض المناضلين يفترضون أن الش

المعرفة المطلقة، أو الفطرية، تنزل يوميا، وتلقائيا، وباستمرار، من 
السماء إل عقول هؤالء المناضلين. لننا إذا أخضعنا معارف 
هؤالء المناضلين إل امتحان دقيق، فـقد نجد أنها ناقصة، أو غير 

  ضجة.   ْ             ك ف ى ة، أو غير نا
                                          ّ       لنتصو ر مثال  مناضال (أو مواطنا) يجهل علم ا محد دا، أو 
                                                 قضية معي نة، وال يبذل أي  جهد لدراستها (مثال  ف مجال 
االقتصاد، أو القانون، أو التاريخ، أو الفلسفة، أو العالقات الدولية، 
 ون من العسير علهذه الحالة الم فترضة، سي أو التكنولوجيا). ف                                                             

أن يعرف أنه يجهل هذه األمور، أو أنه يتناقض مع هذا المناضل 
                                                          بعض القوانين الدقيقة الت تضبطها. بل سيون من الص عب إقناع 
هذا المناضل بآراء مخالفة آلرائه المسبقة. ومن ميزات الجاهل أنه 
                                                   يصعب عليه اإلحساس بجهله، وأنه ال يرى م بر ر ا لبذل جهود 

ويمها. فكيف تـقها، أو مضنية من أجل تنمية معارفه، أو فحص
                                                    ي من، ف مثل هذه األوضاع، أن يتسب هذا المناضل وضوحا 
                                                   ثاقب ا ف مجاالت فهم تناقضات المجتمع، وتحليل آلياته، 
واستيعاب الحلول الثورية أو االشتراكية؟ وكيف يمن لهذا 

 تشييد المجتمع البديل؟ نـقالمناضل أن يساهم ف د مواطنيه، وف
   !هذا مستبعد

وعل خالف كثير من الظنون، يستحيل أن ينجح العمل 
َ       السياس، أو النضال الثوري، إذا بق عفوي ا، أو سطحيا، أو م ت ه اوي ا                                                          

)amateurisme ،فاح العملال بل يحتاج النضال، ليس فقط إل .(
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                 َ                                      ولن أيض ا إل العلم. ويتطلب النضال  دراسة  واستيعاب  علوم 
ويم أو تثوير تـق                 ل يجس د الرغبة ف            ّ          دقيقة ومتعد دة. فالنضا

 المجتمع، فكيف ي عقل أن يقدر الش خص (أو الحزب) عل                  ّ                              ويم تـق
                                                            المجتمع إذا كان ال يفهم ال تاريخ هذا المجتمع، وال آليات تطو ره؟ 
ا إذا كان يجهل الفلسفة،                             ً                        وهل يمن لمناضل أن يون جي د 

  ، والتكنولوجيا؟والتاريخ، واالقتصاد، والقانون، والعالقات الدولية
 

  ؟  ''حزب االتحاد االشتراکی''دك ل نـقما هو  )16
                    ادات م و ج هة إل عموم تـق                  تناولت  فيما سبق ان •

          ْ         ض أمثلة م ل م وسة عل استـعر        ّ       وال ب د  أيض ا من اأحزاب اليسار. 
وفيما                              َ  ة، الموجهة إل كل حزب عل ح د ة.           ادات الخاص  تـقبعض االن

                 ّ     خالل الفترة الممتد ة من و ،“حزب االتحاد االشتراك   ” يخص  
هذا الحزب هو أكبر     ظل  م،  2000إل قرابة سنوات  1960 سنوات

. وهو ال زال يحتوي عل عدد احة السياسية      ف الس  ّ   د م تـق حزب
   ّ  معق د ، ف حجمه حزب ضخم                               من المناضلين الم خلصين. إنه فعال 

عل       قادر ا إل درجة أنه لم يعد  ،ثـقيل ف حركتهف آلياته، و
الم ش     ،أصبحنا ال نسمع شيئا عن وجوده، ودم. تـقأو ال ، أو اإلصالح

أو عن نضاله، إال خالل مناسبات االنتـخابات. أو عندما يأمر 
(مثل                                  ّ                    القصر المل األحزاب اإلدارية بالد فاع عن قضية رسمية م ا

حزب ”                     ُّ                 . ويظهر أن غالبية الن خبة السائدة داخل قضية الصحراء)
ر              ّولم تـعد تتوف  .                       أصبحت م تره لة، أو محافظة “تراكاالتحاد االش

أو  ّ    د م،تـق، أو عل أية رغبة ف تنظيم أي نضال جماهيري حازم
  ي.  ثور

. لننا ال »اشتراك«أنه  “االتحاد االشتراك”   ّ       ويد ع حزب 
  ماذا تتجل وال يوض ح هذا الحزب ما هو »اشتراكيته«                 ّ  ندرك ف .                          
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. تارة يتكلم عن »اشتراكيته«          ّ                      المعن الد قيق الذي يعطيه لمفهوم 
االشتراكية «، وتارة أخرى عن »االشتراكية الديمقراطية«

ليص تـق«الرأسمالية. ويقول أنه يريد . لنه ال يرفض »الليبيرالية
، لنه ال يقبل الحل الجذري الذي يستأصل »الفوارق الطبقية

  أسبابها.
هدف الحزب هو « :ق مقولة   يطب  “االشتراكحزب االتحاد ”و

و         ّ          1980             . لن الت جربة ب ي نت (خالل سنوات»حومةوصوله إل ال
  ّ                                     ك ل ما حصل هذا الحزب عل مناصب وزارية ف أنه  م) 1990

وف الحقيقة،  .الحومة، فإنه ال يدري ماذا يفعل بتلك الوزارات
         توج ه غير هو  »حومةالوصول إل ال«حصر هدف الحزب ف فإن 

 ماما ه    ّ، إن حومة. ألن الحزب، وكذلك الوصول إل المرض
يجب أن                              الحقيق للحزب، وم بر ر وجوده، ف الهدفا   أم  ،تانوسيل

ف اتجاه  ،                            تغيير الدولة، وتغيير الم جتمع               هو الم ساهمة ف يون 
         والح رية، الل الوطن، تـقواالس   ّ       والت نمي ة، ،  ْ  ّ    (démocratisation) َ الد م ق ر ط ة

والرفاهية لل                               والتحر ر من االستغالل الرأسمال، والعدل، 
                                                       الم واطنين، ولل م و نات الم جتمع. وكل حزب يصل إل السلطة 

ال الدولة، وأن يعمل عل إصالح السياسية، ثم يستمتـع بها، دون 
ا عن الحاجة، أو غير                         ًالمجتمع، يصبح وجوده زائد تغيير  عل

  ر.                  مجدي، أو غير م بر 
 ّ   ت ض ح إالمغرب، ف    ّ                             وك ل ما جاءت مناسبة تاريخية حاسمة 

عل استغالل  “حزب االتحاد االشتراك”التام ل  العجزمن خاللها 
ا وتكرارا. وقع                       اعل معها. وقع ذلك م رار تـفهذه المناسبة، أو عل ال

، 1965 اضات الشعبية الماضية (ف سنواتتـفمثال خالل االن
. وحدث خالل محاولت إل آخره)، 1984، و1981، و1980و

ووقع أيضا كلما  م. 1972، و 1971الب العسري ف سنت نـقاال
                                                   حصل هذا الحزب عل ن س ب هامة من مقاعد البرلمان. ووقع 
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الحسن الثان عل المناضل عبد المستبد أيضا حينما نادى الملك 
           ، ل ي ر أس “تحاد االشتراكحزب اال”الرحمان اليوسف، زعيم 

و  1998 أبريل(بين ، بالمغرب »وافق        ّناوب الت    ّللت «أول حومة 
ات، مثال حينما حصل هذا      ّ ع د ة مر  العجز    َ         كما ت ك ر ر ذلك م).  2002

                                                      الحزب عل عدد م عتبر من الوزارات داخل الحومة. ورغم كل 
         َ ي ت م ي ز بأي ، فإن هذا الحزب لم        الض ائعة        ُ            هذه الف ر ص التاريخية

                             ظام القائم، ف كل مر ة، يحتال                               ّ إنجاز سياس ذي أهمي ة. وكان الن  
                     ّ                                  عل هذا الحزب، ويستغل ه، ويتالعب به، ثم ي ض ع فه، ثم ي ه م شه. 

 ةقدر    ّ      يتوف ر عل        ِ ْ           ّ                   وال شء ي ث ب ت ، إل ح د  اآلن، أن هذا الحزب 
الله ، وال عل إيقاف سيرورة انحةادة من أخطائه السابقتـفاالس

  . (فكريا، وسياسيا، ونضاليا، وتنظيميا)
                       ، وك ب ر  حجمه، يدخالنه ف “االتحاد االشتراك َ   ”     و ق د م  حزب 

ر كل قوى اليسار األخرى تـقغرور سياس فظيع، ويجعالنه يح
              ال يقبل أقل  من  “االتحاد االشتراك                     ” الحديثة أو الصغيرة. ف  

 احتواء مجمل قوى اليسار الجديدة، ويعاملها بأبوية، وال يرض
بالحوار معها، أو التنسيق معها، فباألحرى أن يقبل خوض النضال 

                          المشترك والال مشروط معها. 
   

دم تـقحزب ال''     ِدك ل نـقوما هو  )17
   ؟''واالشتراکیۀ

•  مناضلين بعض اليحتوي هذا الحزب هو أيضا عل
                                                        م خلصين، يعملون ف صمت، أو ف الخفاء، لن غالبية الجماعة ال

 ت سيطر عل تمارس السياسة هذا الحزب قيادة               ُ         الصغيرة الت
ورغم خطابها السياس  .»واالنتهازية ـفاق َ     ّ ف ن  الن  «باعتبارها 

ية. ويف  ّ  ن فعخصية ال                                     ّالباهت، فإنها ال تهتم سوى بمصالحها الش 
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َ         من ف م  ق ي ادة  »            ر ض اع ة الحليب«ظام السياس القائم      ْ      ّأن ي ن ز ع الن     
عب أن يبق                          َ ْ                 هذا الحزب ل ي ن د ث ر خالل بضعة سنوات. ومن الص 

  ة. سنوات المقبل 10هذا الحزب موجودا بعد قرابة ال 
  

 ؟  ''لحزب النهج الدیمقراطی''دك نـقوما هو  )18
هذا الحزب، مثله مثل أحزاب اليسار األخرى،  •

                                                         يحتوي عل كثير من المناضلين الص ادقين أو الم خلصين. المشل 
        ال ي ح س ون صهم، وذلك إل درجة أنهم نـق َت  ديةنـق        الر وح الهو أن 

    م.ط ضعف حزبهنـقب
ليس  سهولة االستثمار،عل  الحزببعض أطر هذا اعتاد و

 وإنما للحزبأعضاء  تنضااللالعملية تعبئة الف ، استغالل ف
ُ        وش هدائها. “منظمة إل األمام” ُ    ت ر اث   ‘‘تاريخ انتهاء صالحية’’لن   

 َ                           ف ات  منذ زمان. حيث أن غالبية  “إل األمام”أيديولوجية منظمة 
ِ  ات الماضية ل  طروحاأل                                     م ناضليه، أو قادته، لم يعودوا يؤمنون ب            

حرب التحرير «، و»العنـف الثوري« ، مثل''منظمة إل األمام''
بناء الحزب الثوري «، و»ةلنـق                    القواعد الحمراء الم ت ِ« ، و»الشعبية

منظمة ”                              ِ والثير من األطروحات السياسية ل  . »تحت نيران العدو
           َ  ِ             دية، وإل ت ح ي ين يأخذ بعين نـقتحتاج اليوم إل مراجعة  “إل األمام

والتجارب النضالية والثورية االعتبار المتسبات النظرية الحديثة، 
          الال حقة.

             ّ َ                    هو حزب م ق ل د، وم حافظ ف ثوريته. وال  “حزب النهج”ف 
الماركسية «زال غير قادر عل مراجعة أو تجاوز بعض األطروحات 

 »الماركسية اللينينية« القديمة. يتـعامل مع نظرية »ينية   ين     ّالل 
حزب ”       م ناضلو عل العموم، ال يقرأ  و  .»          علما م طلقا«باعتبارها 

  س    ْو ت اۇ           لينين، أو م فالديمير ماركس، أو كارل    ّ    م ؤل فات  “النهج
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ون بحفظ بعض تـف، وإنما يمن المفكرين الثوريين غ، أو غيرهم  ْون  ُت 
   ّ            م قد سة، ويؤمنون  قرآنيةكآيات  »الماركسية اللينينية«أطروحات 

كارل                                                  بأنها حقائق ص ائبة بشل دائم وم طلق. ويتـعاملون مع 
ّ      ّ ماركس كنبي م قد س للط                 الحقيقة، ليست بقة العاملة. وف

                                    ال علم ا، وال أيديولوجية، وال دين جديد.  »الماركسية اللينينية«
اجتهاد فلسف أو سياس، يرجع إل نهاية القرن               وإنما ه م جرد 

كثيرة فيها أشياء توجد الميالدي.  20داية القرن ال وب 19ال 
أشياء أخرى ناقصة، فيها أيضا  توجد، و، وثمينة، ورائدةسليمة

َ  ب وص ل ة«                فال ي عقل أن تكون أو خاطئة.  ،          أو م تجاوزة    «  المناضلين
د غ م ة”باعتبارها علما أو ، »الماركسية اللينينية« فقط ه  ْ  “ 

)dogme بل ي ستحسن ،(              ب وص ل تهم«أن تكون   َ    « العقل ه، 
. والعقل                      ّ    الموضوع، والعلوم الد قيقةالعلم ، والبحث والمنطق

 ّ        د مية، أو تـق                                          ي شج ع عل االنفتاح عل كل  االجتهادات، وعل ال
يد من تـفوينبغ أن نس). Dialectiqueة (   َ             ي ؤد ي إل الج د ل ي  الثورية، و

رين         كل المفك يد من تـفاجتهادات كارل ماركس، مثلما يلزم أن نس
فلم يبدأ اف العالم. ـق   ّالث  ثرا ّت اآلخرين الذين ساهموا ف إغناء ال

ْ  َ  ِ                  الفكر الثوري مع ماركس، أو لينين، ولم ي ن ت ه  عند م و ت ه م ا. وماذا                                        
       َ                                 ع س ان ا أن نـفعل لو لم يوجد كارل ماركس؟

الماركسية «''حزب النهج'' مع  مناضلبعض ويتـعامل 
يحتوي عل كل شء، وال من نوع جديد،  “قرآن”كأنها  »اللينينية

                              بل يعتبر هؤالء الم ناضلين كل من  .يحتاج إل أي اجتهاد جديد
. »زنديق«، أو »     م نحرف«                                        ي حاول تجديد أو إغناء الفكر الثوري، بأنه 

 وي عان       ”م  ْغ و      ُّمن الد  “حزب النهج  ائ  ة (يDogmatisme .( وال يجرؤ عل
                                  َ                     إبداع أطروحات سياسية جديدة، وال ي ت ج ر أ عل ابتكار أساليب 

بعض مناضليه بعض المفاهيم أو يحفظ نضالية من نوع جديد. 
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دون أن تـقيعثم ، »الماركسية اللينينية«أو العبارات الثورية، 
   ن.                                              ترديد هذه العبارات هو ح ج ة قاطعة عل أنهم ثوريو

). Stalinisme( “ة       َ  الس ط ال ين ي”زعة            ّغارق ف الن  “حزب النهج”و
د، ال من داخل الحزب، وال من خارجه. ويميل إل نـق           وال يتحم ل ال
نظيمات الجماهيرية.             ّ يارات أو الت                   ّ يطرة عل مجمل الت            م حاولة الس 

النواة «      ِ ، أو ل  ويطلب من مناضليه أوال الوالء أو اإلخالص للقيادة
من أن يطلب منهم الفاءة السياسية، أو  ، بدالف الحزب »الصلبة

الل الشخصية، أو الفعالية النضالية، أو النزاهة األخالقية. تـقاس
هيمنة الوالء ألشخاص، وليس الوالء  هذا الحزبوتوجد داخل 

               ـعر ض هذا الحزب                                 ُ. وإذا استمرت هذه الظاهرة، فقد ت لمبادئ
  ل. بتـقالنشقاقات ف المس

، أو بعض حزب النهج   ِ    ق ي اد ي يبعض أحيانا ويميل 
  ب. داخل الحزخفية المسؤولين فيه، إل ممارسة مناورات 

خطابا سياسيا                                وي رو ج عادة بعض قيادي  حزب النهج 
وذلك دون أن تكون ممارسة الحزب تطبيقا حرفيا  ،جذريا

لخطابه. ويأت إل هذا الحزب عل الخصوص الشبان الذين 
                               راديالية، بما فيها خي ار العنف يحملون اختيارات جذرية، أو 

الثوري، ومقاطعة كل االنتخابات. ويرفض بعض قادة هذا الحزب 
 َ ْ ِ                                                   ت ل ي ين أو عقلنة خطابهم السياس الجذري، وذلك خشية من أن 
 عن هذا الحزب. ومثلما هو الحال ف اليبتعد الشباب الرادي

ن أحزاب أخرى من اليسار، يتناس كثير من أعضاء هذا الحزب أ
ترويج خطاب سياس جذري، خالل فترات غير ثورية، يسوق 
 االنتخابات، وف نحو التهميش (ف بسهولة هذا الحزب المعن

  الساحة السياسية).  
مناضل هذا الحزب يبق دى ل كوين السياس   ّ الت  ومستوى 

أطره،  لتكوينوال يجتهد هذا الحزب بما فيه الفاية  ض.      غير م ر
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بعض الخصال الثورية مناضليه الشبان. وال يهتم بتنمية و
الضرورية لدى أعضاءه، وأبرزها : التكوين النظري، والتدريبات 

، وملة اإلبداع الليةتـقروح االسدي، ونـق                 العملية، والحس  ال
السياس .  

                             َّ  ِ          ّ     ويستـعمل هذا الحزب أساليب الت ج ي يش وسط الش بان، 
 ويستـعمل ش ح ن العواطف، ويبالغ ف                      َ          تـق ،وية االرتباط الحماس

                               كوين السياس الم ع م ق، وعل حساب                        ّ وذلك عل حساب تنمية الت  
   ة.دي، أو العقالنينـقالمنهج الوية تـق

منظمة إل ”تاريخ يتبون  “حزب النهج”أطر  وبعض
هة. انزعن الموضوعية، وبعيدة عن الغريبة، بطريقة  “األمام

هو خصوصا تبرير  “       المتحي ز    ّ    الت أريخ”                       وهدفهم من هذا الص نف من 
                  ونف أي  دور فكري،  ،“إل األمام”منظمة  “امتالك”          ِ احتكارهم ل  
 ،أو تنظيم ،أو سياس ،لجيش أو نضال ،أو إبداع ،أو كفاح

أعضاء، أو أطرا، أو مسؤولين، أو كبير من األشخاص الذين كانوا 
 األمام”مناضلين، أو متعاطفين، ف كأن “منظمة إل .” منظمة إل

، أو )fonds de commerce( »رأس مال« صبحا مجردأوتراثها  “األمام
 وأالتنافس عليه، أفراد، أو  ِ    ب ض ع ة   ّ           تمل ه من طرف ، يمن »عقار«

 »        المؤر خين«. وهؤالء األوفياء األتباعإل  وأ ،إل األصدقاء توريته
من أصاحبهم ف  عشرةخمسة أو ما يتراوح بين دور دائما يبرزون 

    ّ              ويقد مون أفراد هذه  المزعومة الت ينتمون إليها. »النواة الصلبة«
، والمنجز                       العقل المدب ر، والمفكر، «باعتبارهم  »النواة الصلبة«

. ، وحياتها“منظمة إل األمام”سيرورة بناء مجمل ف  »      ّ والمنف ذ
     ّ    المعق دة،             ّ       الثيرة، الن وعية، والمساهمات  ،يعدمونبل  ،وينكرون

، الذين ساهموا ف آللف األعضاء والمناضلين ،التنظيمية والنضالية
  . “منظمة إل األمام”حياة 
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، ال يثير “األمام منظمة إل      ”   ِ المتحي ز ل   »التاريخ«وف ذلك 
ف المئة من األعضاء القدام ف  َّ  98                         ك ت اب ه إشالية انسحاب قرابة 

                                  . وال يحس ون بالحاجة إل تحليل وفهم “منظمة إل األمام”
األسباب الدقيقة والموضوعية لهذه الظاهرة السياسية. وف كثير 

أو »متخاذلين«ون باعتبار المنسحبين تـفمن الحاالت، ي ،
  .»منهارين«، أو »منحرفين«، أو »متراجعين«

تصور يتناف مع            المتحي ز هو  »   ّ    الت أريخ«الصنف من وهذا 
. وف الحقيقة، وعل     “             الماد ية التاريخية”، ومع “               الماد ية الجدلية”

، فلو اقتصر “منظمة إل األمام” تاريخ ل  »العقارية«خالل هذه الرؤية 
النواة «عل أفراد تلك وتنشيطها  “منظمة إل األمام”         فعال  بناء 

. “منظمة إل األمام”ا              ًلما ۇجدت إطالق وحدها، المزعومة  »      الص لبة
حزب ”القديمة، وكذلك مشاكل  “منظمة إل األمام”ومشاكل 

أن قدرات أو كفاءات زعماء تلك  ،     وتؤك د ،          ُ   الحالية، ت ثبت “النهج
 المزعومة كانت وال زالت دون المستوى المطلوب. »             النواة الص لبة«
مثل هذا  “الزعماء”ئك ل، أول ب تـق           ه م، أو أن يتـفمن المستبعد أن يو
   د.نـقال

  
  

 ؟ ''حزب الطلیعۀ''ل دك نـقوما هو  )19
. وكثير “هج       ّحزب الن ”               ّ            هذا الحزب ي شبه إل ح د  م عي ن  •
أيضا تنطبق  “هج       ّحزب الن ”                 ابقة الم وج هة إل         ادات الس تـقمن االن
 فال أكر ر هذه االن “ليعة       ّحزب الط ”عل)                ادات المشتركة)تـق .

هو أيضا محافظ ف ثوريته، ال يقدر عل تجاوز  “ليعة       ّحزب الط ”و
وال ». الماركسية اللينينية«، أو »االشتراكية العلمية«أطروحات 

يجرؤ عل تبن أطروحات سياسية جديدة. وال يبتكر أساليب 
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زعة        ّليد الن تـقجديد. ويميل هو أيضا إل نضالية من نوع 
يطرة عل الحركات أو              ويميل إل الس  ).  َ    « )Stalinisme    الس ط ال ينية«

الت َ  «                    ط ل يعية الطبقة العاملة«التنظيمات الجماهيرية (طبقا لنظرية 
                      لينين والبالشفة). ويظن فالديمير          َ     ماركس، وط و رها كارل وضعها 

                  وي عان هو أيضا من ». الطليعة«أنه يمتلك هو وحده مشروعية 
  ).  Dogmatismeة ( ْ    غ م ائ يو   ّالد 

وال زالت الوالءات فيه ألشخاص أو لزعماء قوية. ويظهر أن 
هذا الحزب ال يعرف بعد كيف يتغلب عل مشل خالفة زعيمه 

       ّ            . ويتوف ر عل زعماء     َ  وم س ت ح ق دير كبير تـقالمريض، والذي يحظ ب
                                                   ّ     آخرين ي ح ض و ن باحترام م شهود لهم. لن المشل هو أن الت جربة 

 ُ                                  ت ض ر  دائما، وف آخر المطاف، بالمنهج  )       )10 الز ع ام ي ة ُ            ت ب ي ن أن نزعة 
             ّ    سن الن ية.  ح                                   ِ        ِ النضال أو الثوري، ولو م ور س ت هذه الز عامة ب  

  

 ؟  ''الموحدللحزب االشتراکی ''دك نـقوما هو  )20
هذا الحزب يحتوي هو أيضا عل كثير من المناضلين  •

                                                     الص ادقين. لنه يعيش تناقضا حادا بين جناح ثوري، وجناح 
                     . وإذا لم ي عالج هذا    َ ل            ، أو شبه م )    ِ   ) ‘‘libéral ل يب ير ال ’’إصالح، أو 

                                                      الحزب هذا التناقض المذكور، فمن الم حتمل أن يتـعر ض لخطر 
  . )11(بلتـق  م سانشقاق ف ال

                                                        
َ  أنظر مثال ف ص ل     10  َ          ’’ضد  الزعيم، وضد  الز عامي ة                       ‘‘كيف ؟ ’’ :عبد الرحمان النوضة ، في كتاب

 :اإللكتروني، على الموقع )‘‘ضال السياسي(في فنون الن
)http://LivresChauds.Wordpress.Com.(  

        ً حدثت فعال   ،على األنترنيت ثالثة سنوات بعد نشر هذا النص، أي 2015في شهر يونيو    11
 عضو ومسؤول) من 150) انسحابات جماعية (لقرابة 2012(مثلما توقعه هذا النص في يونيو 

                                                          ً  . وكان المنسحبون من بين أكثر مناضلي هذا الحزب نشاطا وحيوية . “الحزب االشتراكي الموحد”
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التيارات «العمل بنظام هذا الحزب  ر         وحينما قر 
ناتجا عن وجود االختيار ، لم ين ذلك )courants( »السياسية

ناتجا عن قناعة بضرورة ولم ين ، داخل هذا الحزبمرونة فكرية 
خالفات جزئية، وإنما كان نتيجة من وجود غم  ر بالالعمل المشترك 

            ّ    لجماعات متعد دة، ميع تجهو  “      الموح داالشتراك ”لون حزب 
داخل    ّ   الت ام االنصهار هذه الجماعات         ال تتحم ل و، مختلفة ولتيارات

هو من طرف هذه الجماعات)  طلوب(الم          فكان الحل   حزب واحد.
تكون هذه أن         وبدال  من . »التيارات السياسية«أسلوب العمل ب

                          ّ             جماعات فكرية، متحر كة، ومؤق تة، وذلك حسب  »التيارات«
إل  »التيارات«هذه                                    األطروحات السياسية المتداولة، تحو لت

قبائل وأصبحت نوعا من ال .دائمة   ّ            مشخ صة، ثابتة، وجماعات 
داخل الحزب مختلفة  اأحزاب . ثم غدتعصبيةالأو سياسية، ال

عل الحزب، لجأت  هاغلبت         ّ   جماعة محد دة فرضت   ّ   كل ما والواحد. 
 أعضاء الحزب أما ش الجماعات األخرى. يتهمإخضاع أو إل
يبقون بدون تأثير عل ف ،ال يحضون بدعم جماعة قوية نالذي

     وبدال   .أو اقتراحاتهم عبقريةممتازة، ، ولو كانت اجتهاداتهم الحزب
ف تنشيط الحزب، أو تنميته، أو  »التيارات«تساهم هذه أن من 

    ّ   د مه.تـق     ّ            قد أز مته، وعرقلت ويته، فتـق
لدى  ضعف االنضباطمن  “               االشتراك الموح د”ويعان حزب 

بعض األعضاء القالئل ف هذا الحزب يناضلون وبعض مناضليه. 
، بينما وبمبادئه                                       وي ض ح ون بشل م تواصل، ألنهم يؤمنون بالحزب

من أنشطة  بعض األعضاء اآلخرين يظهرون كأنهم دائما غائبين
الحزبية، وال بالنضال      َ                     ُ      ال ي ب ال ون ال بالحزب، وال بالم ق ر رات، الحزب

                                                                                                                                  
ة، حول                              ّ                                               وكان سبب هذه االنسحابات هو تعذ ر، أو استحالة، معالجة خالفات سياسية عميقة، وقديم

                                                الخط السياسي المطب ق، وحول مناهج العمل الحزبي. 
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مؤتمرات ة، مثل ف مناسبات نادر   إال فال يظهرون  .الجماهيري
  .  الجهوية) وأ(البرلمانية  مناسبات االنتخاباتالحزب، أو 

 رباتـق    وي ة تـق                                 وي فض ل جزء هام من أعضاء هذا الحزب 
بالمقارنة وذلك  ،“االتحاد االشتراك” حزب، أو ارتباطه، بمهحزب
ربه من أحزاب اليسار األخرى. ربما ألن هؤالء المناضلين اتـق مع
           ي ع ز ز لديهم  “االتحاد االشتراك” حزبدون أن ارتباط حزبهم بتـقيع

                                     َ                     الواقعية السياسية، أو ي ق و ي داخلهم الم راهنة عل االنتـخابات
ابتعادهم عن أن  ،ون        ّألنهم يظن           . أو رب ما (البرلمانية والجهوية)

”اقتراب حزبهم من أحزاب  أو بعبارة أخرى،(، “االتحاد االشتراك
يار الثوري، أو  ِ      ّو ي ة الت تـق«يحتوي عل خطر  ،)األخرىاليسار 

االشتراك ”كأن حزب م. ، داخل حزبه»    َ َ ّ             الم ت ش د د، أو المغامر
، نموذجبمثابة القطب ال “االتحاد االشتراك”يعتبر حزب  “      الموح د

أخطأ ولو ليده، تـقأو         ر ب منه، تـقأو المثال، الذي يلزم دائما ال
ف سياساته، أو انحرف نحو سلوك  “االتحاد االشتراك”حزب 

 .محافظ، أو يمين   
يحمل ف اسمه صفة  “               االشتراك الموح د”ورغم أن حزب 

»خالل  ، يظهر من خالل أدبيات هذا الحزب، ومن»االشتراك
أن  قبليال هذا الحزب جزءا كبيرا من طب قادته وأطره، أن  ُخ 

 الماركسية.االشتراكية، أو ؤمن بالنظريات يال و، “اثوري”يون 
يتالفون استعمال  “               االشتراك الموح د”أطر حزب ونالحظ أن 

المادية «، ومبادئ »الصراع الطبق« ماركسية مثل مفاهيم
دور «و ، »نظرية التناقض«، و »المادية التاريخية«و ،»الجدلية

و تغيير وتثوير المجتمع، سيرورة ف  » َّ          ل ة والادحة َغ  َت  س            الطبقات الم 
وإذا كان  إل آخره.، »العالقة بين البنية التحتية والبنية الفوقية«

يعتبر أن بعض مبادئ االشتراكية، أو  “               االشتراك الموح د”حزب 
                                                     بعض األطروحات الماركسية، أصبحت متجاوزة، أو خاطئة، مثال  
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هذا فيتوجب علURSS(“ ، االتحاد السوفيات (”بفعل انهيار 
ما ه هذه                 (وللر أي العام)،           ول م ناضليه  ،                  حزب أن يوض ح ألعضائهال

ومن ال يسترشد المبادئ الت غدت خاطئة، ولماذا ه خاطئة. 
بمناهج الفكر الماركس، أو االشتراك، سيستعمل بالضرورة 

رأسمالية، أو عفوية، مناقضة، ه مناهج ليبيرالية، أو مناهج 
                                               الشء الذي يؤد ي، ف آخر المطاف، إل فكر محافظ،  ائية.تـقأو ان

 .أو يمين ،سياسة يمينية.بالضرورة ينتج سوكل فكر يمين      
 ،(برلمانية أو جهوية) استحقاقات انتـخابية  ّ    َ    كل ما ق ر بت و
وذلك نظرا  .“االشتراك الموحد” داخل حزب   ّ   معق دة أزمات ظهرت 

ذا ه للخالفات، أو المنافسات، الت تثيرها هذه االنتـخابات داخل
أن يونوا من أجل أعضاءه مسؤوليه و                 . حيث ي تسابق بعض الحزب

ت (المحلية أو النتـخاباف ا                 ّ             عل رأس قوائم م ر ش ح هذا الحزب 
الفوز ف البرلمانية). وبعضهم يطمح إل تحسين موقعه الطبق عبر 

 هذه االنتخابات. وبعضهم يحلم بأن ي عي نه النظام السياس                                                     القائم
يرون مثل هؤالء األعضاء                                 ف يوم قريب ضمن النخب الر سمية. و

وسيلة من بين وسائل إنتاج النخب الت مجرد ب ف الحز
  يحتاجها النظام السياس القائم. 

 والمشاركة ف االنتخابات العامة (الجهوية والبرلمانية)،
 ظل  ولو ف   استبدادي المغرب ،نظام سياس مثلما هو الحال ف ،

هدف تتكون ف إطار سياسة بشرط أن ، ضرورية ، بله مقبولة
 القائم، استغالل كل إل نة لمقاومة النظام السياسالمواقع المم

وحزب . لتنوير الجماهير وأأو جرائمه،  ،ولفضح خروقاته
المشاركة ف ”يميل أكثر فأكثر إل تحويل  “               االشتراك الموح د”

النضاالت تعبئة  بديل (شمول ونهائ) عنإل  “االنتخابات
المشاركة ”    حو لي        وكل  حزب . االنخراط فيهاعن أو  ،الجماهيرية

(مثلما  إل الميدان الوحيد الذي يشتغل فيه “ف االنتخابات
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هذا ، فإن )“دم واالشتراكيةتـقال”و  “االتحاد االشتراك”يفعل حزبي 
          سواء  أراد           ثم  عقيما.أو يمينيا،      ً   محافظ ا، الحزب سيصبح بالضرورة 

  أم أنكره.  ،          هذا التوج ه
االشتراك ” حزبلتزم يحينما يجب أن نالحظ أنه و
هذا  فإن ،»الملية البرلمانية   ْ س ق ف« شعار ِب  “      الموح د

سقف «    ِ بة ب  تـقالمر ذا الحزبه  ّ          د  فقط نضاالت ح    ال ي  »   َّ    الت س ق يف«
كيره، داخل تـفعقله، وأيضا ، وإنما يسجن »الملية البرلمانية

الملية «                وسرعان ما تتحو ل  »!الملية البرلمانية«حدود هذه 
بعض ، ف ذهن بتغاة   الم المثالية، أو    ّ             الد يمقراطية، أو  ،»البرلمانية

بمعناها ، فقط »الملية«إل              “،   االشتراك الموح د”مناضل حزب 
كان و !، باستبدادها وفسادها كما ه موجودة ف الواقع        الضي ق، و

سقف الملية «بشعار  “               االشتراك الموح د”حزب مناضل التزام 
َ  ف ر م ل ة«ل عبر سلوك  ع   َي ف  »البرلمانية   َ « )freinage( أو رفض، أي ،             

كما . »سقف الملية البرلمانية«ي يتجاوز جذر يجماهير لنضا
 شخص أو         ّ                                 ق ذلك الش عار عبر رفض النضال المشترك مع كل   ب  َط  ي 

وخالل سنت وكمثال عل ذلك، يطمح إل نظام جمهوري. حزب 
، كان »فبراير 20حركة «أثناء نضاالت أي م،  2012و  2011

الذين كانوا  “االشتراك الموحد”األعضاء القالئل من حزب 
                      كانونا يرفضون كل  قول، ، “الحركة”يشاركون ف هذه 

وهذا، يمن أن  »!إسقاط النظام«ويستهجنون كل فعل، يطرح 
االشتراك    ” حزب  »سقف الملية البرلمانية«           ِ ل االلتزام ب   و  ح  ي 

        مؤس ـسات داخل فقط العمل      قي د ب                 إل فاعل سياس م ـ “      الموح د
وقد  .(مثل البرلمان والمجالس المحلية) النظام السياس القائم

النظام السياس القائم،  ةويتـقه  ّ   «    الت س ق يف«تكون نتيجة ذلك 
هذا النظام  تغييرف إنضاج شروط عن المساهمة الحزب بتعاد او

ادحةمن طرف الجماهير  السياسال    .  
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يعتبرون أن  “               االشتراك الموح د”وغالبية قياديي وأطر حزب 
دما نوعيا ف تـق     يش ل م  2011سنة    ِف  الممنوح المغرب دستور 

 “الطليعة”و  “النهج”بينما حزبي  .التاريخ السياس للمغرب
                           ي عيد إنتاج االستبداد، وير س   ّ   إن ما هذا الدستور دان أن تـقيع

  . )12( بصيغ جديدة، حماية الفساد
     ي عط 2011 سنة دستورأن  “               االشتراك الموح د”ويؤمن 

عبد اإلله بينما  .        ّ ومهمة جد ا ،جديدة للحومة صالحيات
ورئيس  ،اإلسالم “العدالة والتنمية”زعيم حزب بنكيران، 
 آنذاك              (أثناء م ا س م  2016ف يوليوز  ،هو نفسهاشتك الحومة، 

 ،ف الحومة    ُ                ، ق ب يل انتهاء واليته)»بنكيران   ّ ضد  غضبة الملك «ب 
ّ  وجود حومتين، واحدة ف الظ ل«من                            (القصر المل ف) ، قوي ة     

وال يأت  شلية.شبه ، أو »ضعيفة                            وفع الة، واألخرى رسمية، لنها 
عبد          وقد سبق ل                                عبد اإلله بنكيران بأي  شء جديد. لعتراف الاهذا 

، ورئيس “االتحاد االشتراك”الرحمان اليوسف (زعيم حزب 
 ومة التناوب بين سنتهم 2002و  1998ح و أيض ا، ) أن اشتك        

 أثناء(وكذلك  هحزبداخل اللجنة اإلدارية لبعد نهاية واليته، و
استجواب علن له ف أوروبا)، من وجود سلطتين ف المغرب. 

(حومة رسمية  »ف الحومةاالزدواجية «هذه الالم عن هذا و
           ال يأت بأي                         فع الة ف القصر المل    (   خفي ة وشلية، وحومة 

ّ   متأخ ر             مجر د اعتراف  ووإنما ه، حقيق اكتشاف   ّ     ند د به بما كان ي   
 :التال هو مناضل اليسار    هم  ما يلن . اليسار منذ عقود متوالية

هذه االزدواجية: هل مالحظة ما ه الدروس المستخلصة من 
المؤتمر ”، و “               االشتراك الموح د”                   اليسار (وخاص ة منها ب احزألتزم ت

                                    ّ        بقواعد العمل داخل مؤس ـسات شلية ومضل لة ؟ هل ) “االتحادي
                                                        

، هل هو ديمقراطي أم استبدادي؟''، عبد الرحمان 2011أنظر وثيقة ''دستور المغرب لسنة    12
  النوضة.
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ف التعامل والتعاون مع ف تضييع الوقت االختيار هو االستمرار 
مخادع ومزو ر نظام سياس            ء شروطتغيير، أم العمل من أجل ته 

جواب قيادات أحزاب اليسار فكان إسقاطه ؟ أو  ذا النظامه
 االلتزام بسقف «هو شعار:  »الفيديرالية«الثالثة المشاركة ف

إل  ، أثناء الممارسة اليومية،     يتحو لأخذ ، الذي »الملية البرلمانية
    !كما ه موجودة ف البالد  “الملية”االلتزام بحدود 

لجناحه        بالض بط (أو  “               االشتراك الموح د”           وي ح س ب لحزب 
(بمدينة الدار  مقره المركزياستعمال كان يمنح الثوري) أنه 
 ة        ها العام   ات  ع  م               ل تعقد فيه ج  »فبراير 20حركة «          ِ البيضاء) ل  

قاطع أنه  “االشتراك الموحد”ب لحزب  س   ي ح . كما ةاألسبوعي
أن  ،فيما بعد ،  ّ  ا ت ضحلنه  .2011التصويت عل دستور سنة 

لم تكن نابعة عن رؤية ، 2011سنة عل دستور مقاطعة التصويت 
إحساس ثورية للنظام السياس القائم، وإنما كانت ناتجة عن 

                                       ً         ضرورة مسايرة التيار العام الذي كان سائد ا ف تلك قيادة الحزب ب
            ال زالت حي ة،  “فبراير 20حركة ”، حيث كانت التاريخية الفترة
      ّ    ومؤث رة. قوية، 

  

 ؟  ''المؤتمر االتحاديلحزب ''دك نـقوما هو  )21
ألنه  .وضع خاصف ‘‘ حزب المؤتمر االتحادي’’    ِ يوجد   •

ويقول بعض  .“نـفدرالية الديمقراطية للشغلو   ال ”ابة نـقمع     َ  ي ت م اه 
ّ             هو الد رع السياس ل‘‘ حزب المؤتمر االتحادي’’المراقبين أن  ابة نـق     

” ال   األصل، إنشق  و. “نـفدرالية الديمقراطية للشغلو ف               مناضلو هذا
وقاموا بقطيعة فكرية أو  .“كاحزب االتحاد  االشتر”الحزب عن 
حزب ”وجلبوا معهم نسبة هامة من مناضل يسار  .سياسية معه

ال“االتحاد االشتراك إال          ّ                ابة الت ابعة لهذا الحزب.نـق، ومن مناضل    
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ال زالت تطمح إل   “المؤتمر االتحاديحزب ” مناضل أن غالبية
حزب االتحاد ”عل الذي كان لها ف الماض القوي   ّ     لت أثير استعادة ا
بينما هذا ال. “االشتراك مستحيل التحقيق احلمطموح يبق.   

ابقة تنطبق أيضا عل                  ادات السياسية الس تـقوعدد من االن
هو من د. ونـق          ال يتحم ل الوهذا الحزب  .“حزب المؤتمر االتحادي”

اعلون إال نادرا مع باق أحزاب تـفبين أحزاب اليسار الذين ال ي
وتبق مشاركته ف األنشطة الثـقافية، أو ف الحركات  .اليسار

باق أحزاب اليسار  بالمقارنة معالجماهيرية، تبق أضعف نسبيا 
ك هذا الحزب، فإنه يأت بجماهير               لن حينما يتحر  .بالمغرب

         َ                           ويبق الت و ج ه الفكري أو السياس لهذا  .ابتهنـقحاشدة تابعة ل
وال  .ر، أو غير واضح بما فيه الفايةتـق                        الحزب متذبذبا، أو غير م س

يعمل هذا الحزب بالقدر الاف لتدقيق اختياراته المبدئية، أو 
   ة، أو لترسيخها لدى مناضليه.                       لتـعميق تصو راته السياسي

  

 الیسارفیدیرالیۀ ”    ِ دك ل  نـقهو ما  )22
  ؟ “قراطیالدیمو

   نـقد فيديرالية ”قبل البدء فاليسار الديموقراط“ ،
          كل  مناضل  ،    ّ وأقد ر ،أحترم          أذك ر أنن                        وتفاديا لل  سوء تفاهم، 

فيديرالية اليسار «األحزاب الثالثة ف قيادات اليسار، بما فيهم 
ن »الديمقراطالمجاملة، وال يبر ر إلغاء . ل االحترام ال يعن                                       

                      ّ                               واجب النـقد الصريح، كل ما كان هذا النـقد ضروريا. وهدف 
                                    ْ  َ  َ            النـقد، ليس هو القضاء عل الشخص الم ن ـت ـق د، وإنما هو 

 نفسه إصالحهمساعدته عل. 
فيديرالية اليسار «                                     وعل مستوى النظرية الم علنة، مبر ر خلق 

سنة  »الديمقراط ن من قوى ) 2014(فهو إشراك أكبر عدد مم
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 بهدف تغيير النظام “النضال الجماهيري المشترك”اليسار ف ،
السياس القائم. لن ف الواقع، بعض قيادات أحزاب اليسار 

                               إل نـقيضها. حيث أنها حو لت هذه  »الفيديرالية«         طو رت هذه 
ف                                        إل نادي سياس م غلق، ومخص ص فقط للتعاون »الفيديرالية«

مجال االنتخابات (البرلمانية أو الجهوية)، من أجل ربح أكبر عدد 
 ن من المقاعد التمثيلية، مع الحرص علتطمين النظام مم

. وعل »بسقف الملية البرلمانية«             ِ عبر االلتزام ب   ،السياس القائم
                 ، فإن هذا التوج ه »الفيديرالية«         ّ                 خالف ما تد عيه قيادات أحزاب 

 المستـقبل، إل تسب ديناميته الخاصة، وقد يؤد ي، في السياس                                                           
، »الفيديرالية«تـقوية ميول سياس يمين لدى أجزاء هامة ف هذه 

 ولو أنها ال ترغب ف ذلك، أو ال تعيه. 
ه األكثر  “د              االشتراك الموح ”كانت قيادة حزب وقد 

 إصرار ا عل            فيديرالية اليسار« من “النهج”إقصاء حزب 

الديموقراط«النضال المشترك”من         ّ   ، وبالت ال“.  
 ،ا فمن جهة أول تـف :قت أحزاب اليسار الثالثة (وه

 عل (الموح د، والط ليعة، والمؤتمر االتحادي االشتراك                            ّ                      أو) تجميد
                                  ، الذي كان يضم  نظريا أحزاب اليسار »                 تجم ع أحزاب اليسار«) إلغاء

                           ّ                        (وه: االشتراك الموح د، والط ليعة، والمؤتمر االتحادي،  األربعة
  .     ّ   والن هج)

قيادات األحزاب الثالثة ف                     ومن جهة ثانية، قر رت 
(وه: االشتراك الموحد،  بالمغرب »الديمقراط فيديرالية اليسار«

                               ّ                  ليعة، والمؤتمر االتحادي) فرض توف ر ثالثة شروط ف كل     ّوالط 
. وهذه »فيديرالية اليسار الديمقراط«                  ِ حزب يريد االلتحاق ب  

 :ية البرلمانية وعدم 1 «الشروط الثالثة هااللتزام ب س ق ـف المل (                           ْ  ِ           
) االلتزام بالمشاركة ف االنتخابات البرلمانية والجهوية؛ 2تجاوزه؛ 



  70صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

. ويظهر أن )13(») االلتزام بون الصحراء الغربية منطقة مغربية3
                                                        هذه الشروط الثالثة ه مجر د حيلة، ۇضعت خص يص ا لتبرير إقصاء 

     ّ        ، وحت  من أي »فيديرالية اليسار الديمقراط«من  “   ّ  الن هج”حزب 
 .أو جماع وجود إرادة إلقصاء عمل تنسيق والحج ة عل                             حزب

الوحيد الذي يحمل مواقف مخالفة هو الحزب أن هذا  ه ،“   ّ  الن هج”
  ط الثالثة.           ل تلك الشرو

هو أن هذه الشروط الثالثة المذكورة، لم تكن من  ،والغريب
               الخاص ة بل حزب قبل أساسية ف الخطوط السياسية الرسمية 

هذه ولم تشارك قواعد . المذكورة سابقا األحزاب الثالثة من
 نـقاش هذه الشروط الثالثة، وال ف الموافقة األحزاب الثالثة، ال ف

 استراتيجية عل تـقريرها، رغم أن هذه الشروط الثالثة تؤث ر عل                  ّ                                     
الشء الذي يتناف مع الديمقراطية الداخلية تلك األحزاب الثالثة. 
  لهذه األحزاب الثالثة. 
                      ّ        تلك الشروط الثالثة تتوف ر ف كل  هو أن  ،والغريب أيضا

 األحزاب المغربية، بما فيها األحزاب المحافظة، أو اليمينية، أو
 للنظام السياس القائم. ، أو الخاضعة»     ْ   الم خ ز ن ية«            الر جعية، أو 

االتحاد «و ، »الحركة الشعبية«فأحزاب يمينية وخاضعة مثل: 
، »األصالة والمعاصرة«، و »التجمع الوطن لألحرار«و ، »الدستوري

                     ّ       ، إل آخره، كلها تتوف ر فيها (اإلسالم األصول) »العدالة والتنمية«و 
 نها نظريا أن تدخل إلفيديرالية «تلك الشروط الثالثة، ويم

                                                        
ندوة صحافية لقيادة فيديرالية اليسار ، وأثناء ندوة ''2015يوليوز  3في يوم الجمعة    13

عنوان: ''سنواصل النضال بالشارع مع دعمه بالنضال من داخل  الديموقراطي بالمغرب''، تحت
'' عن الشروط الفيديرالية''هذه ، أعلنت قيادة طنجة '' بمدينةفي ''نادي أسرة التعليم             المؤس ـسات''،

ّ                                الثالثة للعضوية في ''الفيديرالية''. وحضر في منص ة هذه الندوة كل  من: نبيلة منيب الكاتبة العامة                                                              
                                                                            اكي الموح د، وعبد الرحمان بنعمر الكاتب العام لحزب الطليعة، وعبد السالم العزيز لحزب االشتر

   . اشها عبد اهللا الزايدينـقأدار  الكاتب العام لحزب المؤتمر االتحادي.
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ن هذه الشروط الثالثة .»اليسار الديمقراطال  (المذكورة أعاله) ل
هو بالضبط حزب ، بالمغرب وحيدتتوفر ف حزب يساري 

ٌ         الذي هو م  و ن  من بين ، )“النهج”وهذا الحزب ( ! “النهج”            
   .»الفيديرالية« هذه هو الوحيد المرفوض ف               مو نات اليسار، 

 فلماذا وضعت قيادات األحزاب الثالثة شروطا للعضوية ف
                                       تتوفر ف كل  أحزاب المغرب، باستثناء حزب  »الفيديرالية«
ولماذا ترفض األحزاب الثالثة (المذكورة أعاله) مشاركة ؟ “   ّ  الن هج”

؟ ف الواقع، لم  »فيديرالية اليسار الديمقراط«ف  “   ّ  الن هج”حزب 
األسباب عل توضيح  »الفيديرالية«األحزاب الثالثة ف       ـتجر أ ت

         إل تخي ل  ين   ضطر جد أنـفسنا م، فن“   ّ  الن هج”الحقيقية إلقصاء حزب 
   هذه األسباب.

. أبرزها “  ّ   الن هج”سيرات ممنة إلقصاء حزب تـف  ُ      ّ  وت وجد عد ة 
ما يل :  

 أ) قد يقول البعض إن األحزاب الثالثة تريد فقط أن تتالف
ناده. وبعض قادة األحزاب         ّ        ، أو تشد ده، أو ع “   ّ  الن هج”جذرية حزب 

الت  ،غير المعتادة ، أوالثالثة ينزعج كثيرا من المواقف الجذرية
، وال يعرف كيف يتعامل معها سوى عبر “   ّ  الن هج”يحملها حزب 

  تجاهلها، أو إقصائها. 
قد يقول البعض أن قيادات األحزاب الثالثة ف ب) 

                                      تريد حصر نضالها داخل مؤس ـسات البرلمان  »الفيديرالية«
 “حزب النهج”والجماعات المحلية، وال تتحمل أن يضغط عليها 

  ل تنقل كذلك النضال إل الشوارع، وإل مواقع اإلنتاج.
قد يقول البعض اآلخر أن قيادات األحزاب الثالثة ت) 

 ،إل تـقوية أشخاص “   ّ  الن هج”                               تخاف من أن يؤد ي التعاون مع حزب 
، ه نفسها موجودة داخل هذه األحزاب الثالثة ،      ّ   أو أقل يات

 الن هج”لحزب  “جذريتها”ومشابهة ف  ّ   “ .   
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فيديرالية اليسار «) قد يقول البعض اآلخر أن ث
االنتخابات، بينما  »الديمقراط ا ق يم ت خص يص ا للمشاركة ف                                         

يرفض هذه المشاركة ف االنتخابات. (لن هذا  “   ّ  الن هج”حزب 
ليست إطارا فقط للتعاون  »الفيديرالية«              ً      سير ال ي قنع أحد ا، ألن تـفال

ف مجال االنتخابات، وإنما ه أيضا مجال لتنسيق شامل فيما 
                  تجم ع أحزاب اليسار «                      ً           بين أحزاب اليسار، خاص ة  بعد تجميد 

ال يوجد أي تنسيق نضال  ،    ّ                  والد ليل عل ذلك هو أنه. )»بالمغرب
فيما بين أي حزب من بين األحزاب الثالثة  ،»الفيديرالية«خارج 

  .“النهج”وحزب 
من  “   ّ  الن هج”) قد يجيب البعض اآلخر أن إقصاء حزب ج

)، موجهة           codifiée  ّ    هو رسالة م شف رة ( »الديمقراط اليسارفيديرالية «
                            ُ               ّ              إل النظام السياس القائم، ت ـثبت له حسن الن ية لدى قيادات 

 فيديرالية اليسار«األحزاب الثالثة األعضاء ف حيث  .»الديمقراط
، “   ّ  الن هج”مثل حزب  يد األول من إقصاء حزب جذري،تـفالمسأن 
هو بالضبط النظام                         إبقاء قوى اليسار مقس مة، من       الر ابح أو 

  السياس القائم. 
                                                  وعندما انتـقدت  المناضل المحترم عبد الرحمان بنعمر، 

)، »الفيديرالية«(والعضو ف قيادة  “   ّ    الط ليعة”الاتب العام لحزب 
                                                          حول هذه الشروط الثالثة الم جحفة والغريبة، أثناء ندوة فكرية، 

عل عكس ظنونك، أو اتهاماتك، «بنعمر: عبد الرحمان أجاب 
، سواء عل مستوى “   ّ    الط ليعة”هو األقرب إل حزب  “   ّ  الن هج”حزب 

 !    طي ب  »!المبادئ، أم عل مستوى التواجد ف النضاالت الميدانية
مع نفسها، حينما تـقول أن  “الطليعة”لن، أال تتناقض قيادة حزب 

، وف نفس الوقت، “الطليعة”                 ٍهو األقرب إل حزب   “   ّ  الن هج”حزب 
، عل إجازة أو »الفيديرالية«، داخل “الطليعة”توافق قيادة حزب 

                                              تشريع ثالثة شروط للعضوية، ۇضعت خص يص ا إلقصاء حزب 
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؟ أليس من  “الطليعة”                    و األكثر قرب ا من حزب ، الذي ه“   ّ  الن هج”
ّ     الط ليعة”مصلحة حزب                                    أن يتواجد معه داخل كل  تنسيق يساري  “  

و  “الطليعة”الذي هو األقرب إليه؟ أم أن حزبي  “النهج”حزب 
هما متـقاربين ف ظاهر األمور فقط، بينما هما متباينين  “   ّ  الن هج”

                 ّ               ف الجوهر؟ نتمن  إجابات واضحة.
، »فيديرالية اليسار الديمقراط                »     والمنطق الذي ب ن ي ت به 

أي منطق مراكمة أجهزة حزبية، بهدف  منطق انتخابي صرف، هو
بلوغ الفعالية ف خوض انتخابات (برلمانية أو جهوية)، وانتزاع 
                                          ّ         أكبر عدد ممن من المقاعد التمثيلية. ولم تت خذ قيادة 

إجراءات واضحة وكافية لمنع األعضاء الذين  »الفيديرالية«
(ف البرلمان أو المجالس المحلية) يحصلون عل مقاعد تمثيلية 

                                                       من أن يتحو لوا إل جزء من نخب الدولة القائمة (مثلما حدث 
. ومن منظور )“االتحاد االشتراك”و  “      ّ            التـقد م واالشتراكية”لحزبي 

فإن المنطق المطلوب ثوري، وعل خالف ذلك المنطق االنتخابي، 
منطق التنسيق، والتعاون، من قيادات أحزاب اليسار، هو 

كبيرها وصغيرها، قوى اليسار،    كل  والتكامل، فيما بين 
خلق دينامية جماهيرية، ونضالية، وثقافية، وفنية،      ِبهدف  

بهدف تهيئ  ممن من المواطنين، جزءتهدف إل تعبئة أكبر 
وإنضاج شروط إسقاط نظام االستبداد والفساد، وتعويضه بنظام 

   وطن، وديمقراط، وعادل، وثوري.
وما ال يفهمه األشخاص القياديون األعزاء ف أحزاب اليسار 
 الثالثة، هو أن منطق إقصاء كل جماعة أو تيار ال يت ـفـق معنا ف             ّ                                              

وإبعاده من النضال الجماهيري الجزئية، السياسية إحدى النـقط 
                           ّ    س ي ـب ق ـ جميع قوى اليسار م شت تة، المشترك، هذا المنطق 

وما ال يفهمه األشخاص القياديون وضعيفة، وعاجزة، وفاشلة. 
ف أحزاب اليسار الثالثة، هو أنه يستحيل تغيير      ّ    الموق رون 
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المجتمع، ويستحيل تغيير النظام السياس القائم، ويستحيل 
القوى، وكل    ّ          الط اقات، وكل  َ                   ُ       ط ة الدولة، إذا لم ن ع ب ى  كل   ْ  د م ق ر 

ّ     التيارات، وكل الجماعات، وكل الشخصيات، الت تتبن  التقد مية        ّ                                               
والديمقراطية، ف إطار جيش جماهيري شعبي هائل، واحد 

، وذلك رغم التفاوت ف                                  وموح د، لتحقيق أهداف واضحة وملموسة
                           ّ   يما بين كل تلك القوى التقد ميةاآلراء، وف الخالفات، الموجودة ف

فندعو إخواننا المحترمين ف قيادات أحزاب اليسار إل الرجوع  !
 قراءة إل المشترك، وندعوهم إل نظريات فنون النضال الجماع

ساهموا        ، ل ي دراسة فنون معالجة التناقضات ف صفوف الشعب
   فيه. ال تزال قوى اليسار غارقة                   جنا من الر كود الذي اخرف إ

سقف الملية «         ِ االلتزام ب   “الفيديرالية”وعندما اختارت 
 “االتحاد االشتراك”          ُ                        ، فكأنها ت عيد إنتاج ما قام به حزب »البرلمانية

 قيادته              م، حينما قر رت 1975منذ مؤتمره االستثنائ ف يناير 
     ّ                                                     التخل  عن المقاومة الجذرية للنظام السياس القائم، واختارت 

                                     النهائ معه. فتحو ل تدريجيا هذا الحزب  »   ّ    الت طبيع«استراتيجية 
من حزب جذري، أو يساري، أو ثوري، إل حزب معتدل، ثم 
                                 ّ                         ليبيرال، ثم مسالم، ثم خاضع. والد ليل عل ذلك هو االنشقاقات 

االتحاد ”                                                  الجماعية، الوازنة، والم تتالية، الت انسحبت من حزب 
تعبيرا عن رفضها الت ام لهذ“االشتراك ،      ّ                      .ا التراجع االستراتيج

االتحاد ”                                        ّ         ومن أبرز التيارات أو التنظيمات الت انشق ت عن حزب 
نذكر:  “االشتراك”االشتراك ثم تنظيم “حزب الطليعة الديمقراط ،

. ثم انفصل “حزب المؤتمر االتحادي”، ثم “          ّ        الوفاء للد يمقراطية”
”ثم “الحزب االشتراك ،”ر حزب المؤتم”(عن  “الحزب العمال

  ).   “االتحادي
 “االتحاد االشتراك           ”                    وبعدما ا ج ب ر  النظام السياس حزب 

عل نـقل معارضته من الشارع إل البرلمان، لجأ هذا النظام 
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                                                           السياس إل تـقنين دقيق لل  أشغال البرلمان، ولل  المؤس ـسات 
                  ّ                                      األخرى، ل تبق كل ها محصورة ف حدود مبارزة كالمية شلية، 

فعالية. والنتيجة ه استحالة سلطة أو                       مهم شة، ومنزوعة من أية 
                                        إصالح النظام السياس من داخل مؤس ـساته. 

 فالشروط الثالثة ل لعضوية ف                          »لية اليسار فيديرا
الموح د،  »الديمقراط أن قيادات األحزاب الثالثة (االشتراك تعن                                               

والطليعة، والمؤتمر االتحادي) اختارت استراتيجية عدم تجاوز 
و  “االتحاد االشتراك          ّ                           ” حدود التجربة الماضية الت ات بعها ح ز ب ي  

استراتيجية حصر م. أي  1998، منذ سنة “      ّ            التـقد م واالشتراكية”
ف حدود المشاركة ف االنتخابات نضاالت األحزاب الثالثة 

                   العمل داخل مؤس ـسات حدود وااللتزام بعدم تجاوز  التمثيلية،
النظام السياس القائم، كما هو ف الواقع، واالبتعاد نهائيا عن 

 ادحة (مثلما حدث ف20تعبئة وتنظيم نضاالت الجماهير ال 
  ). 2011ف سنة  »برايرف 20حركة «م، ثم ف  1981يونيو 

إذا كان أفراد «: “الفيديرالية”وقد يقول قائل آخر لقادة 
إل هذه  “االتحاد االشتراك”مبهورين بحزب  “الفيديرالية”قيادة 

                                                           الدرجة، وإذا كانوا مصر ين عل تـقليد التجربة االنتخابية لحزب 
”هذه الحالة، مبر ر لوجود ، فال يوجد، “االتحاد االشتراك ف                          
                           ، وال ألحزاب اليسار، بل الحل  »الديمقراط فيديرالية اليسار«

 ون المنطقاء بحزب تـفهو االكسي”وحده،  “االتحاد االشتراك
االتحاد ”                            ّ             وتـقرير ذوبان أحزاب اليسار كل ها داخل حزب 

حدود مجال التباري للوصول “االشتراك وحصر النضال كل ه ف ،                               ّ               
   ! »شلية، وانته األمرإل مناصب وزارية ف حومة 

 والتأويل األكثر احتماال ل تلك الشروط الثالثة للعضوية ف                                                    
»ية «                  ِ ، هو أن التزامها ب  »فيديرالية اليسار الديمقراطسقف المل

، ليس مجرد موقف تكتي عابر، وإنما هو اختيار »البرلمانية
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                                                      استراتيج، دائم، ونهائ. ومعن هذا التوج ه هو أن قيادة 
، »فبراير 20حركة «تتناقض مع  »ديرالية اليسار الديمقراطفي«

 »فبراير 20حركة «ألن  !                               سواء  كمنهج، أم كسلوك، أم كطموح 
ف الشوارع، وليس تعتمد عل النضال الجماهيري المشترك، 

                                                وتهدف إل تحقيق الحر ية، والديمقراطية، والعدالة، داخل البرلمان، 
برلمانية، أم ف إطار جمهورية                              والرامة، سواء  ف إطار ملية

                 ّ                                            برلمانية، ولو تطل ب ذلك تجاوز حدود الملية البرلمانية، وتشييد 
جمهورية شعبية وديمقراطية. ومن المعروف أن شل الدولة (هل 
ه ملية، أم جمهورية؟)، ليس هو العنصر الوحيد الذي يضمن 

دة،         ّ                                           ّوجود الد يمقراطية؛ وإنما توجد عناصر أخرى إضافية، معق 
ومترابطة، مثل مستوى النضج السياس للشعب، ونوعية العالقة، 

                                                              وميزان القوى، بين الس لطة السياسية والقوى السياسية الشعبية،  
 عمقها، تطرح الشروط الثالثة للعضوية ف فيديرالية «وف

اليسار الديمقراط« ط رحت عل من جديد، المسألة  القديمة (الت ،        ُ                َ                  
 قوى اليسار بالمغرب، منذ بداية استـقالل البالد من االستعمار ف

م)؛ وه التالية: ما هو هدف الحزب الوطن  1959سنوات 
 ،الحداث تحديث ودمقرطة الدولة،  هل      ّ            التـقد م هو اإلصرار عل

ّ      ولو تطل ب ذلك إن هو  القائم، مع النظام السياس »القطيعة«       
َ           رفض د م ق ر ط ة الدولة،   ْ       أن الحل  هو أم           »الت طبيع     ّ ، النهائ معه »  
ّ           ولو تطل ب األمر االك مغشوشة، شلية واء بديمقراطية تـف      

   ؟ والقبول بغياب دولة الحق والقانون
                     ّ                            وعل ما يظهر، وإل حد  اآلن، فإن اإلقصاء التام لحزب 

               ي عب ر عن اختيار  »الديمقراطفيديرالية اليسار «من  “النهج”
النهائ مع النظام السياس القائم. وإذا كان  »التطبيع«استراتيجية 

 من حق  قيادات األحزاب الثالثة ف                              »أن تختار  »الفيديرالية
النهائ مع النظام، فواجبها هو، عل األقل،  »   ّ    الت طبيع«استراتيجية 



  77صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

                  القرار، وأن تبر ره     ُ                       ُ            أن ت خبر قواعدها بذلك، وأن ت صارحها بهذا 
   بحجج واضحة، ومقنعة.

وعل خالف المظاهر، ال يوجد انسجام تام بين األحزاب 
يظهر كمثال، . و»فيديرالية اليسار الديمقراط            »    ٍ الثالثة المو نة ل  

المؤتمر ”و  “               االشتراك الموح د” من خالل خطابات حزبي
وال       ّ                              ال يتبن يان بشل واضح الفكر الماركس، أنهما  ،“االتحادي

وال يقوالن أنهما يطمحان إل بناء مجتمع اشتراك، يسترشدان به، 
) “النهج”(مثل حزب  “الطليعة”                            متحر ر من الطبقات. بينما حزب 

تشييد ف المستـقبل إل  هطموح        يعب ر عن     ّ                   يتبن  الفكر  الماركس، و
متحر ر من االستغال ،مجتمع اشتراك                .وواجب النزاهة ل الرأسمال

، حول ها                           ُ           يفرض عل قيادة كل حزب، أن ت صارح مناضلي السياسية،
قناعاتها، واختياراتها، ف مجاالت الفكر، والتكتيك، 

                    ً                       واالستراتيجية، بعيد ا عن أي غموض، أو إبهام.
 فيديرالية اليسار «وبعد لجوء قيادات األحزاب الثالثة ف

إقصاء حزب  »الديمقراط وبعد توج هها نحو االقتصار “  ّ   الن هج”إل ،                          
   ُ    ، ت طرح “                                   المشاركة ف االنتخابات وف المؤس ـسات”عل لعبة 

واعية بخطورة النتائج  “النهج”األسئلة التالية: هل قيادة حزب 
 “النهج”؟ هل يع حزب “لفيديراليةا”                        ِ الم حتملة للتوج ه الحال ل  

 ل المطروح فبعض  “راليةالفيدي”أن المش ال ينحصر ف
                                                       قراراتها، وإنما المشل يمن ف ضعف النضج السياس ل مجمل 

هل يدرك حزب النهج أنه سيصبح اكثر  قوى اليسار بالمغرب؟
ف  “   ّ  الن هج”فأكثر مستهدفا من طرف القمع؟ هل يأخذ حزب 

                                                            الحسبان تـقوية األجهزة القمعية، وتوج ه الدولة نحو تعميق صفتها 
                    أنه سيغدو مخي را بين  “   ّ  الن هج”هل يدرك حزب  البوليسية؟

                       يتهي أ لمقاومة ما ي حتمل  “   ّ  الن هج”الخضوع أو التصفية؟ هل حزب 
ْ  َ       أن يتعرض له مستـقبال  من قمع؟ هل ا ن ت ب ه  حزب                                  ”الن هج  ّ   “  إل
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 يمزج بها بين النضال ف ضرورة مراجعة تصو ره للمقادير الت                                                        
ات، وبين األساليب العلنية                                  مواقع اإلنتاج والنضال داخل المؤس ـس

إل أن ملجأه األساس هو  “   ّ  الن هج”       َ             والسر ية؟ هل ف ط ن  حزب 
التنظيمات الجماهيرية، والنضاالت الجماهيرية، وتعميق االرتباط 
                                                          بل المواطنين المتمس ين بخيار النضال ضد االستبداد والفساد، 

  وذلك بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية؟   
من  “   ّ  الن هج”ومهما تكاثرت التأويالت الممنة إلقصاء حزب 

نتيجة هذا اإلقصاء ه إعاقة إمانية ، فإن »فيديرالية اليسار«
تنظيم نضاالت مشتركة فيما بين مجمل قوى اليسار. وإبقاء 
                                                      قوى اليسار مقس مة، ي ضعف قوى اليسار، وال يفيد سوى النظام 

    السياس القائم.
  

   األمازیغیۀ والنسائیۀ؟ات للحرک   د ك  نـقهو ما  )23
حقوق الجماهير أجل المناضلة من الجمعيات فترض أن ـن

، ه الخاصة بالنساءحقوق الالمدافعة عن الجمعيات واألمازيغية، 
. ألن أفكارها، ، ومن قوى الثورةجزء عضوي من قوى اليسار

قيم اليسار، روح الديمقراطية، ومن ، وقيمها، مستمدة من ومبادئها
 وأ، تنسجم وأ ،وأهدافها تتالق. ، أو مرتبطة بهاقريبة منها أو

، ناضالناتين الحركتان ته وكالمع أهداف قوى اليسار.  تتكامل،
دولة مثل قوى اليسار، من أجل تغيير المجتمع، ف اتجاه إنجاز 

، والعدالة الديمقراطية، وحقوق اإلنسان                الحق  والقانون، و
 عن األساليب الحزبية لن بأساليب تختلف. المجتمعية
  . الالسيية
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وتوجد داخل الحركات األمازيغية والنسائية، مناضالت، 
 ومناضلون، محترمون، نزيهون، مخلصون، يضح ون بالغال                                                 

  والنفيس.  
 ن الحاليين فمناضلي                         نسبة هام ة من المناضالت والو

 فأي (الحركة النسائية، كانوا ف البداية ف الحركة األمازيغية، و
، أو يناضلون قوى اليساريرتبطون بم)  1980أو  ،1970 سنوات
أساليب ب وأ ،أفكارها             ّ     ق ي م ها، أو تأث روا بادوا من تـفواس. داخلها

  عملها. 
 (خالل سنوات الذي ارتكبته قوى اليساراألول والخطأ 

هو أنها  ُ                                 ت جاه الحركات األمازيغية والنسائية، )، م 1990 أو ،1980
ا تـفلم تكن   ،    م ب  ربشل  ،الت طرحهاطموحات الفكار واأل      ً  هم جي د 

ن بالقضية األمازيغية، والمناضالت المهتمات                مناضلون المهتم ولا
    تحس  آنذاك ألن قيادات أحزاب اليسار لم تكن  بالقضية النسائية.
 ياتلحاح حاجإالجماهير األمازيغية، وب ياتباستعجال حاج

   .                                                     الجماهير النسوية، إل انتزاع حقوق ديموقراطية خاص ة بها
 ت جاه الحركات  قوى اليسارالذي ارتكبته والخطأ الثان)             ُ 

أنه، حينما كان المناضلون األوائل هو األمازيغية والنسائية) 
المهتمون بالقضايا األمازيغية أو النسوية، يطرحون ضرورة النضال 

بعض الفوري من أجل القضايا األمازيغية أو النسوية، كان 
أن تلك «بما يعن آنذاك يجيبونهم المسؤولين ف قوى اليسار 

، »للحزب                                                    القضايا الخاصة ه بالضرورة متضم نة ف البرنامج العام 
، »ضرورة تأجيل طرح هذه القضايا إل ما بعد انتصار الثورة«    ِ أو ب  

الوصول إل السلطة إل ما بعد ضرورة إرجاء هذه المطالب «ِ  ب  أو 
  . »، وتحقيق الديمقراطيةالسياسية

وكانت بعض التيارات داخل قوى اليسار تعتبر كل حركة 
(مثل الحركات األمازيغية، أو النسائية، جديدة                م جتمعية مناضلة 
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        ّ                                   ، أو الفن ية)، مختلفة ف شلها أو ف منهجها أو البيئية، أو الثقافية
، ثم »برجوازية صغيرة«عن الحزب الثوري الالسي، تعتبرها 

                                                      تتهر ب من ضرورة دمجها ف شبة القوى الثورية الالسيية، 
.مجال الصراع الطبق العاملة ف  

هو أنها لم تكن  لثالث الذي ارتكبته قوى اليساروالخطأ ا
ا أن األدوات الت يقاوم بها الشعب، والت يناضل          ً                                              تدرك جي د 

                         بهدف إنضاج شروط تحر ره، ال بهدف انتزاع حقوقه، و ،بواسطتها
تنحصر فقط تلك األدوات الالسيية الت ه األحزاب، 

من  ،       ومتنو عة ،ابات، وإنما تشمل أيضا مجموعة واسعةنـقوال
األدوات األخرى، مثل الجمعيات، والحركات الجديدة، والغريبة، 
                                                       والمتنو عة، الت يبتكرها، ويفع لها، مناضلون مبدعون. ورغم 

هذه األدوات، يبق واجب المناضلين الثوريين هو  ،ع    وتنو  ،   ّ تشت ت
التعامل مع هذه الحركات كما ه، والحرص عل أن تتعاون، وأن 

النضال الجماهيري ”هذه الفعاليات، عبر منهج  تتكامل، كل
    .“المشترك والمتواصل

قيادات أحزاب قوى اليسار لم تكن تدري كيف وبعض 
النضالية الحزبية بين األهداف  ، بشل فوري، ومتواصل،تدمج

 الالسيية، واألهداف الخصوصية للقضيتين األمازيغية والنسوية.
ا أن طموحات الجماهير تـفكما لم تكن أحزاب اليسار        ً                     هم جي د 

األمازيغية، والجماهير النسوية، ال تتناقض مع المطالب النضالية 
                            ُ                الالسيية، بل عل عكس ذلك، ت كم لها، وتدع مها، والسياسية 

قادة بعض لدى  ،قائمااليوم زال يال قد  ،وهذا القصور      و يها. تـقو
  أحزاب اليسار.  

تجاه المناضالت  ،اليسار وهذه األخطاء الت ارتكبتها قوى
 ،والمناضلين األوائل المهتمين بالقضايا النسائية واألمازيغية

يبتعدون عن  النسائيين) وأ (األمازيغيينالمناضلين هؤالء  تجعل
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، منذ قرابة سنوات ، أو ينسحبون منهاأحزاب وتنظيمات اليسار
س يأسـإل تولجأ هؤالء المناضالت والمناضلين . م 1990

من  ،وشعارات ،ومطالب ،وبلوروا أفكارا .من نوع جديدجمعيات 
وواجهوا صعوبات وكافحوا بأساليب نضالية مبدعة.  .صنف جديد

 وحصلوا عل فعاليةلم تكن معروفة من طرف أحزاب اليسار. 
ومع .                       تستحق  التقدير واالحترام ثقافية، أو عل إنتاجية سياسية،

 ،ف الشعب    ّ   وأث روا حديثة.نين، استطاعوا ترويج أفكار          مرور الس  
السياس وفرضوا عل النظام        ّ                         بل وحت  ف قوى اليسار ه نفسها.

وانتزعوا إصدار بعض  .مهمةالتنازالت بعض الديم تـقالقائم 
إل القضيتين        األو لية النصوص القانونية الت تمنح بعض الحقوق 

  األمازيغية والنسائية. 
م، ظهر كأن الحركات        2011                ابتداء  من قرابة سنوات  ،لن

من أقص ما يمن انتزاعه إل األمازيغية والنسوية وصلت 
. بل الحظت أن النظام من النظام السياس القائمماسب 

السياس القائم يتراجع، من ظرف سياس إل آخر، وبسهولة كبيرة، 
تلك الحقوق األولية الممنوحة، رغم أن تلك الحقوق ال بعض عن 

وأصبح أو كافية.  ،مرضية  َ  َ      م ف ع ل ة، أو زالت بعيدة عن أن تكون 
يحتاج إل تعبئة  ،                     عيل هذه الحقوق الخاص ةتـفيظهر أكثر فأكثر أن 

 »فبراير 20حركة «للجماهير، من صنف                     عميقة، قوي ة، وواسعة
   ). 2011الت اندلعت ف سنة (

حركات الجمعيات األمازيغية  الذي ارتكبتهالخطأ األول و
ه أنها حمت حينما لم تتجاوب معها أحزاب اليسار،  والنسوية،

عل أحزاب اليسار بونها جامدة، أو محافظة، أو عـقيمة. وأنها ال 
طموحات القضيتين األمازيغية  ،   ّ تبن  وأ ،تستطيع استيعاب

           بشل متسر ع والنسوية. واستنتجت الحركات األمازيغية والنسوية 
، وال عويل عل قوى اليسار، وال التعاون معها         ّال يصح الت أنه 
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. وأن الحل الوحيد المقبول هو أن تناضل بوحدها، التكامل معها
.                 ً                           ّ    ّ  بشل منفرد، بعيد ا عن قوى اليسار، أو رب ما حت  ضد ها

      م طلق، واعتبرت الحركات األمازيغية والنسائية موقفها هذا كأنه 
  نهائ. و

ألن                                             وهذا الموقف يش ل طبع ا خطأ استراتيجيا جسيما. 
        ِ   ّ                 ِ  َ                         القبول ب تشت ت قوى اليسار، أو ب ت شرذمها، كقدر محتوم، ي ر س 
                                                          السياسة المفض لة لدى النظام السياس القائم، والت ه سياسة

مجمل مثل ف الواقع، ه  ،اليسار أحزاببينما  ! » َ  َ    ْف ر ق  ت س د «
خالل  ،               ّ ويمنها أن تتخل فخط،            ُيمنها أن ت  القوى المجتمعية:

 .ات داخليةتناقضخاضعة لقوى اليسار وتبق                     فترة تاريخية معي نة.
يد من أخطائها، تـفتسإل أن                          نها ف نفس الوقت، مؤه لة لو
، وذلك حسب            تصح ح سلوكهاأن            و م نفسها، وتـقأن قادرة عل و

ال ما            ويم، غالب ا تـقال   ّ         الت صحيح، أو وهذا  .ظروف مجتمعية دقيقة
عن أبحاث، أو عن يون تلقائيا، وإنما ناتجا عن إخفاقات، أو 

  .أو سياسية ،صراعات فكرية
                                   ّ                  وبعدما دخلت الحركة األمازيغية ف تحد ي قوى اليسار، بدأ 

             ّ        دون أنهم يتوف رون عل تـقبعض مناضل الحركة األمازيغية يع
                                                     مشروع م جتمع متمي ز، يعتمد عل المرجعية الدولية لحقوق «

فهل . »اإلنسان، وعل مبادئ العلمانية، والحداثة، والديمقراطية
 الحركة األمازيغية تتوف ر حق ا عل          ّ                     »خاص بها ؟ »مشروع مجتمع

مع المشروع طه نـقطة من نـقف أية اطع تـقوهل هذا المشروع ال ي
                            در فعال  الحركة األمازيغية عل تـقالمجتمع لقوى اليسار؟ وهل 

ّ      د مية، تـقل عن كل القوى األخرى التـقتحقيق طموحاتها بشل مس
   أال  والديمقراطية، والثورية، واليسارية، الموجودة ف مجتمعنا؟ 

                               يش ل هذا االعتـقاد غرور ا ضخما؟
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                                            وظن  بعض مناضل الحركة األمازيغية أن طموح قوى 
ال يعنيها. واعتـقدت أنه بإمان الحركة  “االشتراكية”اليسار نحو 

                ّ                                     ّ      األمازيغية أن تحق ق مجمل طموحاتها ف إطار الرأسمالية الت بعية 
                                                         القائمة حاليا. فنطرح اإلشالية التالية: هل يمن حق ا تحرير 

همال، ومن اإلهانة، ومن التهميش، الجماهير األمازيغية من اإل
 إطار النظام السياس ومن االضطهاد، ومن االستغالل، ف
الرأسمال التبع الحال؟ أليست الطبيعة الرأسمالية التبعية 
للنظام السياس القائم، ه الت ساهمت ف إهمال، واضطهاد، 

           ّ   الحال ال تت سع تاب واستغالل، الجماهير األمازيغية ؟ ال
 بأن تـففنك. حول هذا التساؤل اإلقناعاإلجابة وتعراض عناصر الس

  ل     ّ  نتمن  أن يتأم لوا قادة الحركة األمازيغية            االتمثل هذه اإلش ف
                      أكثر من مر ة واحدة.  

وبعدما نسج بعض مناضل الحركة األمازيغية عالقات 
حجم دول، أو  ذات ،       مؤس ـساتالجمعيات وبعض المعتبرة مع 

التعويض عن عل دوا أنهم سيقدرون هذا تـق             ب عد عالم، اع ذات
أو  ، بعالقات مع هيئات خارجيةالبالد ضعفهم النسبي ف داخل

  . غير سليم. وهذا حساب سياس أجنبية
بعض مناضل الحركة األمازيغية        ّ  ، بتأخ ر،وبعدما اكتشف

 العداء المطلق الذي ت ك ن ه الحركات اإلسالمية األصولية إل                              ّ  ُ                    جمل م
                                                        طموحات الجماهير األمازيغية، ظن  هؤالء المناضلين األمازيغيين 

وأن الحركات اإلسالمية األصولية،  واواجه    أن ي أنهم يستطيعون، 
                    ال ي درك ضخامة الصراع و. وهذا غرور ذات، ، هم بمفردهمهاوهزمي

 ،كير عقالنتـفوال يستند عل                ّ              مع الحركات الد ينية األصولية، 
يقدر عل مصارعة الحركات اإلسالمية األصولية  حيث ال  ّ   جد ي. و

ّ      د مية، تـقسوى تعاون، وتكامل، وتظافر، ونضال، مجمل القوى ال
، الموجودة ف واليساريةوالثورية، والديمقراطية، واإلصالحية، 
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                                                 وال ي درك معظم مناضل الحركة األمازيغية أنه، ما دام . المجتمع
المستويين الثقاف الشعب متخل فا عل                        ّ            فإن القوى الت ،والسياس

           ّ                                         تستغل  الد ين، ستكون، بالضرورة، ه األقوى ف الساحة. 
الذي ارتكبته الحركات األمازيغية والنسائية والخطأ الثان، 

د بما فيه الفاية بعض الميول المنحرفة الموجودة تـقهو أنها ال تن
  داخلها. 

 ،كتابيا ،بما فيه الفاية دتـقال تن فالجمعيات األمازيغية
                    الذين يحو لون القضية  ،         المتطر فين هاأعضائبعض  ،      ً وعالنية  

 إل قضية                                      من قضية طبقية، أو سياسية، أو م جتمعية، األمازيغية 
، أو طائفية، أو عنصرية. »)ethniqueإثنية (« عرقية، أو إل مسألة

كأنها مسألة صراع وجودي تناحري األمازيغية  قضية     و رون  ص  ي  َف 
 يةاألمازيغمناضل الحركة د بعض تـقويعبين األمازيغ والعرب. 

ال يمن أن  ،يةاألمازيغتحصيل مطالب الجماهير أن  ،         المتطر فين
 ،القطيعة التامةعبر مطلق للعرب، و                إال  عبر العداء ال ،    ّ يتحق ق

ه  ،األمازيغيةواعتبروا أن القضية . مع كل ما هو عربيوالنهائية، 
 الصراع السياس، وعن الصراع الطبق،عن  ،ونهائيا ،        ّ  خارجة كل يا

      ّ                  إل حد  اعتبار أن كل شل     مثال  المجتمعية. وذهبوا عن القضايا و
 ال التضامن مع الشعب الفلسطيندائماكان، وال يزال، من أش، 

                     ّ . بل ذهب بعضهم إل حد  عل حساب مصالح القضية األمازيغية
يتضامن مع الشعب  )من المغرب البير(         كل  مواطن اعتبار 

                   ّ بل ذهب بعضهم إل حد   .                                 الفلسطين عدو ا للجماهير األمازيغية
                                                       اعتبار التطبيع مع اليان الصهيون شيى ا طبيعيا ومشروعا.

، “         العنصري ين”، أو “   ّ      الط ائفي ين”وهؤالء الحركيين األمازيغيين 
 ،                ّ  الترابطات المتعد دة  ّ                                يت همون كل مناضل يأخذ بعين االعتبار 

الموجودة فيما بين والطموحات المشتركة،  ،المتناقضةالعالقات و
أو ، »          ّ             الشعوب الن اطقة بالعربية«أو ، »الشعوب العربية«         ِ م ا يسم  ب  
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 »ة  ي   ِج  م  و    َالق «   ّ         ِ ، يت همونهم ب  “شعوب شمال إفريقيا والشرق األوسط”
 نسبة  إل)      ْ ، )chauvinisme( »ة  ي     ين     وف     ُّالش «    ِ ، وب  )»القومية العربية«    

     ّ                             أو يت همونهم بمعاداة حقوق الجماهير ، )racisme( »نصرية   الع «  ِ وب  
                  تحو ل هذا الخالفات  ،        المتطر فة سلوكياتومثل هذه ال !األمازيغية

إل مطالب الجماهير األمازيغية) كيفية تدبير (حول السياسية 
                    وف إطار هذا التصو ر . تناحري عنصريطائف، أو قتال صراع 

، للقضية األمازيغية، ال ندري كيف “   ّ    الط ائف”، أو “ ق  ر    الع ”
                                                سيتعامل هؤالء المناضلين األمازيغيين المتطر فين، أو 

) الذين “         العروبي ين”(أو غير  “         العروبي ين”مع المواطنين  ،“         الطائفي ين”
يخالفون مطالب الحركات األمازيغية؟ هل سيقتلونهم؟ هل 
سيطردونهم من البالد؟ وكيف سيتعاملون مع المواطنين 

الذين يوافقون عل مطالب الحركة األمازيغية، هل  “         العروبي ين”
                                      أم أنهم سيفرضون عليهم بأن يتحو لوا إل ، سيتركونهم وشأنهم

 م أمازيغيين رغم أنفهم؟ فنخش  م  ن   يفك ر بمنهج           ”إثن“ 
)ethnique ،من حل  ل ال يرى أن )، أو طائف        هذا الصراع إال  حسم              

كثيرا من الذي يخيف الشء .                حرب أهلية مدم رةبواسطة 
عدالة مطالب  ،   ّ تبن  ، أو   ه متـفعل             ، وال يشج عهمالمواطنين
  األمازيغية. الجماهير 

وبعض مناضل الحركة األمازيغية لم يالحظوا، ولم يفهموا، 
 2003أنه عندما غزت الواليات المتحدة األمريية العراق ف سنة 

                               ّ                        م، وبعدما خر بته، وقتلت رئيسه صد ام حسين، ثم أرادت تقسيم 
العراق، وإبقاءه ف فوض ال منتهية، ماذا فعلت أمريا ؟ خلقت 

                     ّ           العراق، مو نة من ممثل ين للطوائف                           أمريا مؤس ـسة عليا لتسيير
                                  ّ                  ّ     الثالثة الموجودة ف العراق (وه الش يعة، واألكراد، والسن ة). 
                                     ً                   فأصبح العراق (مثل لبنان الطائف) غارق ا ف شبه حرب أهلية 
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                                                         ً  دائمة، وف انحطاط متواصل. والعمل بالطوائف يؤد ي دائما وأبد ا 
  هية. إل االنحطاط، وإل الحرب األهلية الـالمتنا

 خطأ تحويل القضية األمازيغية إل ومن بين الحجج عل
أو عنصرية )، communautariste)، أو طائفية (ethniqueمسألة إثنية (

)raciste أن الطبقة الس ه ،(                    تمارس اضطهاد ائدة بالمغرب الت)
ية (أو ، وعربيةأمازيغعائالت وشخصيات          تتكو ن من األمازيغ) 

مثلما أن  .، إل آخرهفاسية)، وصحراوية عروبية)، وأندلسية (أو
، (بفتح الغاء)            َ ، أو المستغ ل(بفتح الهاء) د                   جماهير الشعب المضطه 

من أمازيغ، وعرب، وأندلسيين، وصحراويين،  ،ه كذلك ،تتكون
وف األحزاب المحافظة أو الرجعية، نجد أعضاء أمازيغ، إل آخره. 

؛ كما نجد نفس الفئات ، إل آخرهوعرب، وأندلسيين، وصحراويين
ال تكمن ف األمازيغية وعليه، فالقضية داخل األحزاب اليسارية. 

وإنما المسألة تكمن  .بين طائفة األمازيغ وطائفة العرب التناقض
    َ َ ِّ    وم س ت غ ل ين.    َ  ِّ  س ت غ ل ين  م  سائدين ومسودين، وبين ف التناقض بين 

 ،عن كونهم                 ِ  َ       ِ ِ َ         بين م ض ط ه د ين وم ض ط ه د ين. وذلك بغض  النظر و
                            وقد سبق ل أو أوضحت  ف كتاب . أو غير ذلك ،أو عرب ،أمازيغ
أن سان شمال إفريقيا (بما فيهم الموريتانيون،  ،)14(سابق

والمغاربة، والجزائريون، والتونسيون والليبيون) امتزجوا فيما بينهم 
                                      ّ             إل درجة أنه ال أحد يستطيع اليوم أن يحد د بدقة من هم 

  ون، ومن هم األشخاص العرب، إل غير ذلك.األشخاص األمازيغي
 وبعض السي دات ف                د م القضية تـق الجمعيات النسائية         ّ 

كأن المسألة ه                                  ّ            النسائية كأنها صراع كل  النساء، ضد  كل الرجال. 
بين اإلناث والذكور. بينما المشل هو اضطهاد عدائ تناقض 

                           ّ   ارهن، نتيجة لنظام سياس محد د، تـقالنساء، أو استغاللهن، أو اح

                                                        
14   Abderrahman Nouda, Le Politique, in http://LivresChauds.Wordpress.Com. 
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ولمنظومة أيديولوجية دينية، وفكرية، وثقافية، وقانونية، وسياسية، 
  واقتصادية. 
                 أن تذك ر، بما فيه هو ب من الجمعيات النسائية وطلوالم

الفاية، أن أصدقاء، وحلفاء، الحركات النسائية، هم الرجال 
الديمقراطية، وحقوق بمبادئ         قوال  وفال   ّ                د ميون، الملتزمون تـقال

الت تساند اضطهاد  ،اإلنسان. وأن تشرح أن النساء المحافظات
                             ن  حلفاء ألعداء تحرر المرأة.                             النساء، ولو من منطلق دين، ه 

ية رتكبته الحركات األمازيغية والنسائالذي ا  ّ   ث الثوالخطأ ال
                 المحص لة فيما بين (هو أنها استنتجت من نجاحاتها األولية 

أن تنتـزع مجمل ، أنها تستطيع )م 2011و  1995سنوات 
االستمرار ف نفس األساليب التنظيمية عبر  ،وطموحاتها ،مطالبها

هذه الحركات دت تـقواع. هاالت خاضتها ف بداية حيات والنضالية
                            والمرافعة القانونية الجي دة، )، lobbyingأن أساليب الضغط (

 اللقاءات أو خالل  ،الدولةأجهزة ومجادلة الموظفين المسؤولين ف
كافية لتحقيق مجمل ،  )معها(الت تعقدها لقة غالماالجتماعات 

لماذا ؟  .اكبير اوهمسيون فاد تـقاالعهذا       ِ  إذا ۇج د وأهدافها. 
   التالية :  سبابألل

لقانون ف ا ،أو تعديل ،تغيير، أو نوعية إضافةألن كل  ،   أوال 
                         تعبير ا، أو تتويج ا، لحدوث  غدو          إال  حينما ي ،ال يصبح ممنا ،القائم

         ّ                                               تغيير محد د ف المجتمع. فال يمن للدولة أن تصدر قانونا من 
                                     إال  إذا حدث تحو ل معي ن ف موازين القوى  ،   ّ  محد دةجديدة نوعية 

                                                          الثقافية، والسياسية القائمة ف المجتمع. وال يمن للم شر ع أن 
                       كان هذا القانون تتويج ا                               يضع قانونا من صنف جديد إال  إذا 

لصراعات طويلة، ولتغييرات عميقة، حدثت ف  المنظومتين 
ينسجم مع الثقافية والسياسية. ويلزم ف كل قانون نوع جديد أن 

بمعن الجديد القائم ف المجتمع. (السياس والثقاف) ميزان القوى 
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ة                                  ّ                      أن إصدار الدولة لقانون من نوع محد د، ال يحدث نتيجة لمرافع
أطر عليا ف  لعدة، وال نتيجة الجتماعات ضاغطة   جي قانونية 
وإنما تحدثه تعبئة، وتظاهر، واحتجاجات، جيوش هائلة الدولة، 

 ، أو سنوات،، خالل أسابيع، أو شهورمن جماهير الشعب المعنية
   .متوالية

الجمعيات األمازيغية  اتحموطيستحيل تحقيق ألنه         وثاني ا،
والنسائية إذا لم يحدث إنجاز هذه الطموحات عبر سيرورة تغيير 

لنظام ف او                     وف الثقافة الس ائدة، لمجتمع، ف اشامل عميق و
  السياس القائم. 

ه جزء ال يمن فصله عن  موحاتطألن تلك ال   ً  لث ا،وثا
والقانون، المتجلية ف دولة الحق لقوى اليسار، واألهداف العامة 

من                                                   والديمقراطية، وحقوق اإلنسان، والتحر ر من االستبداد، و
 الرأسمال االستغاللمن وومن التبعية للمراكز اإلمبريالية، الفساد، 

  . وحشمتال
ارب، تـقألنه يستحيل تحقيق تلك الطموحات بدون        رابع ا،و

ّ                    د مية، والديمقراطية، تـقتعاون، وتكامل، مجمل القوى الو
    .، الموجودة داخل المجتمعواليسارية، والثورية

الذي ارتكبته الحركات األمازيغية والنسائية  رابعوالخطأ ال
 م، 2016إل اآلن ف سنة  1990، منذ قرابة سنوات  هو أنها

     ضي ق. وأأو مغلق، فوق،  ،حصرت نضالها ف مجال نخبوي
عل الدولة                                             ورك زت مجمل مجهوداتها ونضاالتها ف مجال الضغط 

                                                      لدفعها إل س ن  قوانين تخدم حقوق النساء، أو تخدم القضية 
، ف ميدان النضال من أجل نضاالتهاحصرت مجمل األمازيغية. و

ّ   المطالبة بإصدار قوانين حقوقية من نوعية محد دة وهذا .                                          
                                                                النضال ف الميدان التشريع أو القانون، له أهميته، وله مبر راته، 

الحركات                                       عن أن يون كافيا، أو فع اال . لماذا ؟ ألنلنه يبق بعيدا 
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 شيئين جوهريين، وهمانسبيا أهملت األمازيغية والنسائية 
  :    ّ     الت اليين

التعبئة النضالية الواسعة للجماهير المعنية إهمال أ) 
(وه الجماهير األمازيغية بالنسبة  الخاصةبهذه الحقوق 

بالنسبة للحركات لنسوية للحركات األمازيغية، والجماهير ا
أنه يصعب بلوغ تعبئة هذه  ،    ً مسبق ا ،ورغم أننا ندرك النسوية).

هذه أن                                            ّ       الجماهير العريضة، فإننا، ف نفس الوقت، متيق نين من 
َ  ال م ح يد  و ،تبق ضرورة ،التعبئة الواسعة لهذه الجماهير المعنية      

   عنها.
فكرية أنشطة  ،وترويج ، وتنمية،إنتاجإهمال ضرورة ب) 

مع، المطالب                 تدع م، أو تتجاوبونوعية،       ّ        ، وفن ية، تكونثقافيةو
(األمازيغية  الحقوقية الت تناضل من أجلها هذه الحركات

                                               ّ  ورغم أننا نع أن إنتاج هذه األنشطة الثقافية تتطل ب  .والنسائية)
، (ال توجد حاليا) من صنف جديدابتكار أساليب نضالية وثقافية 

يحتاج تمويلها إل ، و       ّ      ً  (ال تتوف ر راه ن ا) مبدعةكثيرة و     أطر ا     ّ   وتتطل ب 
من أنه ال  ، ف نفس الوقت،فإننا مقتنعون                    إمانات مادية هام ة، 

من إيجاد حلول                          ّ          َ  ّ م ف ر  من التغل ب عل هذه الصعوبات، وال ب د  
ّ  جماعية لها، وال ب د                   مهما كل فنا               ّ                من خلق هذه الد ينامية المجتمعية ،    ّ         

   .نضالية مجهوداتذلك من 
الذي ارتكبته الحركات األمازيغية  والخطأ الخامس

والنسائية، هو أنها كانت مهووسة بتوسيع أعداد أعضائها، 
، بل ضمن صفوفهاتـق                                       وحاولت تسريع نمو ها، إل درجة أنها كانت 

، وأحيانا ضمن مسؤوليها، عضوية شخصيات مشوك ف جودتها
. والنتيجة النضاليةأو ف نزاهتها، أو ف مدى التزامها بالمبادئ 

هذه الجمعيات أصبحت اليوم تعان من سلبيات بعض ه أن 
ة من طرف  َق  ر  َت  ْ خ                                         هذه الشخصيات. فغدت هذه الجمعيات كأنها م 
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عرقلة. وبعض هذه العناصر  م غير مناسبة، أو غير كفئة، أو عناصر 
ة.    خبر           اعية، أو م تـفوصولية، أو ان، أو “ة ي   ن   ز  ْخ  م ”تظهر انتهازية، أو 

النظام  طرف طابها منتـق                             وبعض هذه العناصر تترب ص فرص اس
معروفة. معهودة و                    ْ                    السياس القائم (الم خ ز ن)، مقابل امتيازات 

 ،وأمام هذا الواقع، يون مطروحا عل الحركات األمازيغية
                    من العناصر الت تضر  صفوفها ية نـق          إل مهم ة تأن ترجع  ،والنسائية

                   أكثر م م ا تنفع.  
الذي ارتكبته الحركات النسائية هو أنها               والخطأ الس ادس

ف مجال اضطهاد المرأة. ومعظم  ة      ّ   صر الد ينياتناول العن تتالف
ا أن  مظاهر اضطهاد  بعض                        ُ ْ ِ      ً     مناضالت الحركة النسائية ت د ر ك ن جي د 

                                                          المرأة تستند عل مبر رات أيديولوجية إسالمية موجودة ف الفهم 
        ّ                 (مثل تعد د الزوجات، تزويج  سالم                 ّ     الحال الس ائد للد ين اإل

الوصاية عل المرأة،                          ق و ام ة الر جال عل النساء، الفتيات القاصرات،
العنف ضد النساء، غياب المساواة بين اإلناث والذكور، بما فيه 

 ،ف الحركة النسائية ،. لن هؤالء المناضالتاإلرث، إل آخره)
عل المجتمع، وتدرك    ّ     الد ينية                             تحس  بثـقل هيمنة األيديولوجية 

 ،أو سياس ،الحركات    ّضد صعوبة خوض أي صراع فكري، أو ثقاف
تخش لجوء هذه الحركات بل اإلسالمية السلفية أو األصولية. 

                                ّ                         ّ   اإلسالمية إل استعمال فهم معي ن للد ين لتعبئة الجماهير المتأث رة 
    لشن  ، أو أو لتكفير الجمعيات النسائيةبالسلفية، أو باألصولية، 

الحركات النسائية.  ، أو إرهابي،هجوم عدوان الحركات فتميل عل
                         الموجودة ف الفهم الس ائد    ّ     الد ينية إل تجاهل العناصر النسائية 

   اضطهاد المرأة.سلوكيات بعض           ّ             الحال للد ين الت تبرر 
                              ّ              يطرح السؤال التال: هل يمن حق ا تحقيق مطالب لن، 

د الفهم نـقدون  ،مع مثل المجتمع المغربيكة النسائية ف مجتالحر
                 ّ                                   الس ائد الحال للد ين اإلسالم؟ هل صعوبة خوض هذا الصراع 
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                              ّ                        ّ     الثقاف، والفكري، والسياس، ضد  العناصر األيديولوجية الد ينية 
                                                  ّ   ّ       الت تبرر اضطهاد النساء، هل هذه الصعوبة تبر ر التخل  كل يا عن 

تكار أساليب عل اب   ث   ح  َت  ، عل خالف ذلك،هذا الصراع، أم أنها
لخوض    ّ      الت رافع، و، دنـقالاش، ونـقالمجاالت ف  ، ومالئمة،جديدة

  ؟ الفكريهذا الصراع 
الجمعيات األمازيغية أو النسائية، من  والمطلوب اليوم

عضوية إل ها عودة مناضليوال هو                         ليس هو حل  هذه الجمعيات، 
أحزاب  لتوجيهات، وال هو الخضوع أحزاب اليسارداخل إجبارية 

المطلوب من متجاوز. وإنما مرفوض، و           . هذا تصو ر اليسار
الحركات من مجمل كذلك الحركات األمازيغية، والنسائية، و

   : ما يلعل الخصوص  هودمية، تـقال خرىاأل
ترابط (الحركات األمازيغية والنسائية) أن تدرك  - أ)

، ّ    د ميةتـقوال ،مصيرها بمصير مجمل القوى المجتمعية المناضلة
  ؛اقة للديمقراطية، بما فيها قوى اليسار               والثورية، والتو 

أن تحقيق (الحركات األمازيغية والنسائية) أن تعلم  -ب)
                                     ال يمن أن يحصل إال  عبر تعاون، وتكامل، (النضالية) المطالب 

فإما أن يون كل القوى المجتمعية المعنية بهذه المطالب. 
                                كل  القوى المجتمعية المعنية بهذا                        النضال مشترك ا فيما بين

          ً                 سيظل ضعيف ا، وعاجزا، وفاشال .النضال                     النضال، وإم ا أن هذا 
فيما  ،والنضال المشترك ،              ً                   نحن ندرك، مسبق ا، أن تنظيم التنسيق

ف نفس  ،         ّ              هو صعب جد ا. ولننا ندرك ،        ّ          قوى متعد دة ومتنوعةبين 
ّ     تعل م وإ مسألةالوقت، أن  قضية ه  ان فن النضال المشترك،تـق  
وقد سبق ل أن  .» نكون  أأن نكون، أو «مسألة وجود، أو 

ف العمل  ،ط الضعفنـقأوضحت، ف وثائق أخرى، أن أكبر 
الثقاف، كفاءتهم  لدى المسلمين والعرب، هو أن ،والسياس

بل  ميدان أعمالهم الفردية، لن كفاءتهم رديئة،ف        متوس طة
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          فال  مفر  من  ونضاالتهم الجماعية.أعمالهم مجال تدبير ف      ّ   متخل فة،
   ص.نـقتقويم هذا ال
مجمل (الحركات األمازيغية والنسائية) أن أن تدرك  -ت)

ّ                                             د م، أو الديمقراط، أو اليساري (بما فيها قوى تـققوى المعسر ال
، والحركات اليسار، والحركات األمازيغية، والحركات النسائية

الت يلزم  ،ةيضرورالخصال الأن )، المناضلة األخرىالمجتمعية 
، (وليس الغرور)    ّ            الت واضع السياس       ّ                    أن تتوف ر فيها، ه التالية: 

االحترام (وليس تجاهل الفاعلين المخالفين)،  اإلصغاء المتبادل
أو  ،(وليس التباعد اربتـقال(وليس التعال أو العجرفة)،  المتبادل

)، المساعداتبادل تـ          التهر ب من (وليس  التعاوناالنزواء)، 
  ّ    د ميينتـقالتكامل فيما بين أكثر ما يمن من الفاعلين ال

  اء بالنفس). تـف(وليس االك
 التنسيقأن تعمل الجمعيات األمازيغية عل تجويد  -ث)

وأن تحرص كذلك الجمعيات النسائية عل تعميق  فيما بينها؛
، ف نفس فيما بينها. مع ضرورة الحرص النضال المشترك

                                            االحتياط من بعض الجمعيات الت تظهر مثل ك ر اك ز عل  الوقت،
الل تـق ُ                                                    ت حر كها عناصر وفي ة للنظام السياس. واالعتناء بصيانة االس

 ،المال، والفكري، والتنظيم، لهذه الجمعيات األمازيغية
  خارجية.  أم داخلية           سواء  كانت             ُ              والنسائية، ت جاه كل القوى، 

بشل  ،هو أن تعترف ،اليساروالمطلوب كذلك من أحزاب 
 ،ونهائ وغيرها من  ،والنسائية ،بهذه الجمعيات األمازيغيةعلن

كرافد من بين روافد مقاومة الحركات المجتمعية المناضلة، 
                                                          الشعب، وكأداة من بين األدوات المجتمعية الت يقر ر بها الشعب 

،         المتنو عة من النضاالت ،ال منتهيةو ،مصيره، عبر سلسلة تاريخية
باحترام  ،أن تلتزم نهائيا ،                      كما ي طلب من قوى اليسار. والمتواصلة
 ،والنسائية ،هذه الحركات األمازيغية ،الليةتـقواس ،خصوصية
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     ّ  التخل                   ال يعن، وال يبر ر،المتبادل، مع العلم أن االحترام  وغيرها.
فقوى                                       د الجي د، أو السقوط ف مجاملة منافقة.نـقعن تبادل ال

هذه الحركات، كما أن مجمل اليسار تحتاج إل تعاونها مع 
مع قوى  ،تكاملهاإل و ،هذه الحركات تحتاج إل تعاونها

    اليسار.
  

  د الذي تحتاجه قوى الیسار؟ـق ّن ما هو نوع ال )24
فيما بين د نـقكان هذا ال     سواء  د (  ْـق  َّن ال ةمارسنريد م ماعند

مي أن ن، يجب )اليسارقوى م فيما بين أ اليسار، مناضل   ز بين
د اآلراء، أو األطروحات،   ْـق  َ ن  من جهة أول، هناك شيئين مختلفين: 

من جهة هناك و أو البرامج، أو أساليب العمل.أو السلوكيات، 
الذي يحمل تلك  ، أو الهيئة، أو الحزب،   ّ  الش خصد نـقثانية، 

د المقبول، ـق ّن األفكار، أو يمارس تلك األساليب، أو السلوكيات. وال
                          د األفكار، أو التصو رات، أو نـق         يرك ز عل أو المفيد، هو الذي 

الهجوم عل عل تالف  ، ف نفس الوقت،حرصويأساليب العمل، 
                 ّ       أخالقه. وال يحق  للن اقد أن صفاته، أو عل د، أو و ُق ـ ْ ن           الشخص الم 

ّ         ضد ه عبارات وال أن يستعمل د،وـق   ّ       الش خص المنيشتم        تتضم ن   
. العدوانيةالراهية، أو    ّ         الت جريح، أو  أو اإلهانة، أو ار،تـقاالح

األشخاص المساهمين ف النضال، بما فيهم                والم فترض ف كل 
    كل             ّ     ّ       أنهم يستحق ون من ا جميع ا دهم،نـق                 األشخاص الذين نود  

 الذي دنـق                 د أن ي مارس نوع ال َ   ّ            ف ال  ي قبل من الن اق . واالحترام ديرتـقال
  . عداوات أو حزازات، يخلق

                   ّ     ، ال يحق  للن اقد أن يستغل  ومن زاوية المنطق، أو األخالق
ّ  د، وأن ي قد موـقنالشخص المصفات ف             ّ  وجود عيب محد د            اذه 

ص. ألن خالش ذلك ،أو أطروحات ،                 كحج ة عل خطأ آراء العيب
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ثبت بالضرورة  ُت            شخص معي ن ال العيوب الت قد توجد ف صفات 
 أو أفكاره.  ،خطأ آرائه

مجمل  فبل ( المغرب ف السياسية معضالتنا بين ومن
      بعض ا، بعضها تتجاهل اليسار قوى مختلف أن) اإلسالم العالم

     ً  أحيان ا  تـقتل أنها ولو السياسية، طموحاتها ف تتشابه كانت ولو
ويقول كل  طرف من بين قوى . الجماهيرية النضاالت ميدان ف                        

قوى اليسار األخرى،  اليسار أنه يختلف ف اآلراء السياسية مع
. لن قوى ف اليسار ادات دقيقة لألطراف األخرىتـقوأنه يحمل ان

،                      ُ       ادات، وال تنشرها، وال ت عر ف بهاتـقاليسار ال تكتب هذه االن
 إزالة أجل قوى اليسار من تعمل . والبشل مسؤول ودقيق

، بواسطة الحوار، وتبادل النقد السياسية أو الفكرية خالفاتها
       مو نات مع تتحاور بأن اليسار       مو نات ترض وال. المتوب

كما تتجاهل قوى اليسار . تخالفها أو ،تنافسها الت األخرى اليسار
                                                        الجمعيات المناضلة (المتخص صة مثال  ف حقوق اإلنسان، أو حقوق 
النساء، أو األمازيغية، إل آخره). وبالمقابل، تتجاهل هذه 

) المحافظ( “اللتـقاالس حزب” كان الجمعيات قوى اليسار. هذا
 حزب” وكان. “الشعبية للقوات الوطن االتحاد حزب” يتجاهل
 الت       ّ  المتعد دة والتيارات األحزاب كل يتجاهل “االشتراك االتحاد
 23« مثل تنظيمات يتجاهل “الطليعة حزب” وكان. عنه     ّ انشق ت
 أحزاب وكانت .»للديمقراطية الوفاء«و ،»األمام إل«و ،»مارس

 إل ،»النهج حزب« تتجاهل الثالثة »الديمقراط اليسار فيديرالية«
 اليسار قوى بين فيما المتبادل التجاهل هذا تأويل ويمن. آخره

  . السلطوية أو الهيمنة، نحو بميول
 دانـق بالمغرب اليسار قوى تتبادل أن   ّ جد ا النادر ومن

 ديرتـق ف  ُ    ت بالغ بالمغرب اليسار فقوى. وعلنيا ومتوبا،       معم قا،
 خالفات بوجود بينها فيما القائمة الحزازات      وتبر ر خالفاتها،
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 بشل لنا،     توض ح ال لنها. بينها فيما ،    هام ة عقائدية أو ،سياسية
د أنها ه تـقتع ، ولماذاهذه الخالفاتما ه        ومعم ق، كتابي

 دنـقال عل تصرتـق اليسار قوى   ّ ظل ت وحدها عل صواب. وقد
 أو مغلقة، أو داخلية، جلسات خالل المنهج، وغير الشفوي،

 . خصوصية

، ومن الصريح من الحوار بالمغرب اليسار            فال مفر  ل قوى
 أو الفكري دنـقال وهذا. بينها فيما ،اء     ّوالبن  ،المتوب دنـقال تبادل

توب  السياسأيض ا هو وإنما مشروع، حق فقط ليس هو،الم     
. الحالية التاريخية الفترة ف     ملح ة ضرورة     يش ل بل نضال. واجب

              والر زين، يصعب  ،ل، المتوب   اد   ب  َت       د الم  نـقوبدون ممارسة ال
 اربها، أو تكاملها.تـقاهم فيما بين قوى اليسار، أو تـفحصول 

 فيه د أن يستحضر بما           ّ  د، يلزم الن اق نـقوعند ممارسة ال
 األحام، إصدار ف   ّ     الل باقة أو التعابير، ف ة  اس  ي     ال   ضرورة الفاية

 بهدف       بالض بط وذلك السياسية،    ّ      الت صنيفات اختيار ف ر َذ    الح  أو
بهدف وكذلك. األحقاد أو الذاتيات، أو الحساسيات، إثارة تالف 
 وأن خاصة. بلتـقالمس ف المشترك النضال إمانية صيانة

 وحت     .    يتحم لونه ال شعبنا وأفراد .)15(دنـقال يألف ال مجتمعنا
يتعو دوا لم اليسار قوى مناضل        بعد تحم ل عل     دنـقال العلن 

  . المتوب
                     موج ه إل مناضلين، أو سياس دنـق وعندما نلجأ إل كتابة

     نود   أول، جهة من: التال التناقض نعيش سياسية، إل قوى
 وبدونأو صارم،  صريح، بشل ييماتنا،تـقو آرائنا عن التعبير
 عبارات تلطيف إل نحتاج ثانية، جهة ومن. غموض الو ،مراوغة

 كثيرة، أحيان وف. جارحة تكون ال ل اداتنا، أو تعليلها،تـقان
                                                        

 ,La critique, dans le livre : ‘Le politique’, de Abderrahman Noudaأنظر فصل:    15
p.13 à p.22, in : http://LivresChauds.Wordpress.Com/ 
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 أموصرامة،  د بصراحة،تـقنن أن يجب هل ندري حيث ال نحتار،
 ألنه. أخرى مالئمة ف انتظار مناسبة ،نست أن األحسن هو أن

 فإن جارحة، دنـقال ف المستعملة التعابيركون ف حالة 
 كهجوم به     سيحس  بل إليه،       الموج ه  َد نـقال سيرفض دو  ُـق  ْن    الم 

الشخص و .عليه عدوان القضاء عل كل نـقد يهدف إل
قد ـالنول يون فاشال. و ا مرفوضا،قدـسيصبح ن    ْ  ُ    الم ن ـق ود، 

 يهدف إلح أنه    وض  ييلزمه أن سليما، ومقبوال، وناجحا، 
                 ْ  ُ                                 مساعدة الشخص الم ن ـق ود عل الوع بنقائصه، وعل تصحيح 

               ّ              فال ينجح سوى الن ـقد الذي تكون  أخطاءه، وعل تحسين كفاءاته.
 وف ،التعايش الس لم االحترام، والتقدير، والرغبة ف خلفيته ه                                                            

 التعاون، والتكامل.

 بحجج                         ّ    ادات المعب ر عنها غير م ع ل ـلة تـقوإذا كانت االن
   حق  من كان يد. وإذاتـف                          موضوعية، فقد تضر  أكثر م م ا  أو كافية،
 اداتتـقاالن   إال  يطرح ال أن هواجب فمن د كما يريد،تـقين أن    ّ   الن اقد
الح  ديمتـق يستطيع الت   افية الموضوعية ججومن  .عليها وال

        هو أيض ا      ّ يتحل  أن دو  ُـق  ْ ن  الشخص الم عل الجانب اآلخر، يجب
 ولو إليه،       الموج ه دنـقال اشنـق يقبل وأن وبالتواضع، رياضية، بروح
 ألن.       الس ليم دنـقال ألعراف نسبيا مخالفا دنـقال هذا شل كان

 والتعاون،       ّ  والتأث ر، ،والتأثير التواصل، استمرارية ه الغاية
 . فيما بين كل المناضلين الثوريين ،والتكامل

             الموج هة إليه  اداتتـقباالن دو  ُـق  ْن    ّ                    وحت  إذا أحس  الشخص الم  
تخوين،  أو ار،تـقاح أو إهانة، أو تجريح، عل تحتوي       تهج مات كأنها

وتالف     ّ  ّ   والت أن ، النفس، ف  ّ      ّ                        فاألحسن دائما هو التحل  بالت ح م 
           والتح م ف     ّ                      الذ اتية، أو المبالغ فيها.السريعة، أو ردود األفعال 

          التح م ف  أن هذا    ً  مسبق ا ولو أننا ندرك النفس هو واجب مطلق، 
د ومن       ّ  من الن اق     ّ     الط رفين،   كال  من  َ        . والم ر ت ج    جد ا الذات صعب
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 ،                      األطروحات الم ختلف حولهابموضوعية  يناقشا أن د، هووـقالمن
شتم ب ،أو السلوكيات ،د األطروحاتنـقتعويض حراف نحو االن دون

بعضهما  عل       التهج م ودون .األشخاص الحاملين لهذه األطروحات
 اداتتـقان خطأ ،الموضوعية بالحجج ،يثبتا                ويلزمهما مع ا أن      بعض ا. 
 . خاطئة كانت إن اآلخر، الطرف

 مناضل جيل عليها     ترب ى الت دنـقال اليدتـقوالمالحظ أن 
 اليسارية، أو الشيوعية، األحزاب أو اللينينية، الماركسية الحركات

 م، كانت ف 1980و  1950بين سنوات  )''،stalinienاسطالينية ('' أو
 بإصدار أو الذاتية، باالنفعاالت أو بالمبالغة،   ّ  تت سم الحاالت غالبية

 أو         الس احقة،     ّ     باالت هامات أو بالقساوة، أو الجاهزة، األحام
ن هؤالء وكا. التخوين أو بالتحقير، وأحيانا المطلقة، بالتصنيفات

 التناقضات مع ونتعاملي كيف ونعرفي ال) اولاز ال أو( المناضلين
السياسية          الص راعات  ون ّ ل دـقي نواوكا. الشعب صفوف ف الثانوية
ف كل من االتحاد  ،                               الت جرت داخل الحزبين الشيوعي ين ،البرى

) السوفياتURSS(، والص ين       وز عفكانوا ي. الشعبية  ّ  كبيرة بسهولة ون 
 أو ،»اليمينية« أو ،»     الرد ة«أو  ،»التراجع« أو ،»االنحراف« اتهامات

 بعض ف يخالفوننا الذين ،النضال ف رفاقهم   ّضد  ،»الرجعية«
 شخصيا      ساهمت  م، 1980 و 1970 وبين سنوات. الجزئية اآلراء

 تجاربي من    ّ  تعل مت  لنن. األساليب هذه مثل ف      شبابي  بحماس
. فعـتن    مم ا أكثر تسيئ ،دنـقال ف القاسية األساليب هذه أن

 . عنها       فأقلعت 

           ّ                د مناضل محد د، أو مجموعة من نـقوحينما نريد 
أو  ف فترة ،هفوات من عنهم يون صدرقد ما  المناضلين، ورغم

       ي ستحسن  ،)أيضا         ّ     هفوات عن ا نحن تصدر أن يمن مثلما( أخرى
 معروفون ،مناضلون                                أن نتذك ر أن هؤالء األشخاص هم كلهم

أو  قناعاتهم، ف صامدين زالوا ال أو أنهم أو بنزاهتهم، بصدقهم،



  98صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

النضالية، والممارسات الفكرية، والقناعات. الثورية مساهماتهم ف 
المناضلين، هؤالء كل لدى     ّ تتوف ر الت ثير أكبر هب  من تلك الت
د الجارح ف نـق                             وف حالة إذا ما تسب ب تبادل ال.     ر قهمتـف

الذين تبادلوا  المناضلين،                       ال يحق  لنا أن نترك هؤالء خصومات،
 وناتجة مفتعلة، أحقاد ف أو اهم،تـفال سوء يغرقون ف دا قاسيا،نـق

 ). maladresseصها المهارة (نـقد تنـقف ال أساليب عن

 بعض المناضلين ال يرضون عن أوضاع، أو عن سلوك،و
يلزم مجمل المناضلين  بالمغرب. ورغم ذلك، اليسار بعض قوى

 أن يستمر وا ف              كلهاألنها  واحترامها. اليسار، قوى كل ديرتـق 
من واجب كل و. المشتركالجماهيري ضرورية إلنجاح النضال 
 وتعاونها، اليسار، قوى ريبتـق ف المناضلين أن يساهموا

الجماهيرية  النضاالت مجمل وانخراطها ف وتوحيدها، وتكاملها،
 المتوب، دنـقال تبادل ،إلحاحية وأ ،ضرورة ورغم. المشتركة
ينبغ عل مجمل  اليسار، قوى مجمل بين فيما         والر زين،

 هذا يظل أن عل                          ّ                المناضلين، وخاص ة منهم الن اقدين، أن يحرصوا
 والحياد، وبالموضوعية،      ّ   بالجد ية، ملتزما المتبادل دنـقال

 الثوري دنـقال هدف ألن. المتبادل واالحترام والنزاهة،     ّ   والد قة،
 غاية وليست أداءه، تحسين عل دو  ُـق  ْ ن     الم  الشخص مساعدة هو
  !عليه القضاء أو د،وـق ْن    الم الشخص  هزم ه دنـقال

 اليسار؟ قوى بين فيما خالفات حدوث حالة ف نفعل وماذا
 حت نتجاهل هل ننكرها؟ هل الخالفات؟ هذه نتجاهل هل

    نرد  هل القناعات؟ بعض ف  ُ      ت خالفنا الت اليسار       مو نات مختلف
ب ت ـع ـن ـت المخالفين بعض    ّ تعن ت عل  ّ    َ ِ  من الخوف هل أكبر؟ 

 كل وتجاهل ذاتنا، عل التركيز     ي بر ر المشترك النضال تعقيدات
 نرجسيتنا، من     ّ  التخل ص الحمة تستوجب    أال     ّ  عن ا؟ اختلف من

 بالحوار، المتواضع والقبول        الض يقة، الحزبية العصبية ومن
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 النزيهين؟ المناضلين جمهور إل واالحتكام        ّ  وبالتعد د، وباالختالف،
 لقاءات، ،القريب بلتـقالمس ف ،اليسار قوى    ّ تنظ م أن          أال  ي ستحسن 

 هذه مختلف من ومناضلين، وأطر، مسؤولين، بين فيما وحوارات،
 إشاالت مجمل حول ورزينة، صريحة، جداالت لخوض القوى،
 دنـقالتبادل  عن نستغن أن     ي عقل هلو ؟بالمغرب الثوري النضال

الر زين دنـقال تبادل غير أخرى وسيلة توجد وهل ؟  ّ  بن اءال السياس       
 قوى بين فيما       ّ  والتأث ر، والتأثير ارب،تـقوال اهم،تـفال لتحقيق
 حوار،للالنبيلة  هدافأليست األ ؟ دنـقال أهداف ه وما اليسار؟

 تدبير       بالض بط  ه السياس، صراعلول د،نـقلول اش،نـقلول
وتالف  بالقرار، االنفراد اديتـفريب المواقف، وتـقو الخالفات،

   ؟وصوابا  ّ  د ماتـق األكثر اآلراء السيطرة، وفرز
 يون أن هو اليسار، قوى بين فيما المطلوب دنـقال ع و  َن  َف 

 وملتزما ومقنعا، ومحايدا، وموضوعيا،     ّ  ومعل ال ،        ومعم قا،   ّ   جد يا،
 وحريصا     ّ      وللذ اتيات، للحساسيات، ومراعيا المتبادل، باالحترام

مشتركةجماهيرية  نضاالت خوض حظوظ صيانة عل، ف 
 اليسار قوى بين متبادل دنـق ألي يجوز فال .بلتـقوالمس، الحاضر

 الحزبية العصبية أو االستخفاف، أو        التسر ع، نحو ينساق أن
. الذاتية الحسابات تصفية أو الراهية، أو ار،تـقاالح أو        الضي قة،

 مجرد يبق أنه وإما     ّ   وم ع ل ـال ،       معم قا، السياس دنـقال يون أن فإما
 ليست د،نـقوغاية ال. يدتـف    م م ا أكثر تسء اعتباطية، تصنيفات

الم     ّ  الش خص عزل ه     وإنما سمعته، تحطيم أو هزمه، أو د،و  ُـق  ْ ن 
 د،و  ُـق  ْن    الم  الشخص مع اهمتـفال إحداث هو دنـقال هدف

 معه، والتكامل منه،   ر بتـقوال نفسه، ويمتـق عل ومساعدته
 المشترك النضال وخوض فعاليته، وتجويد كفاءاته، وتحسين

  .معه

  



  100صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

 مالحل هو االنسحاب من هذه األحزاب، أ له )25
 خلق أخرى بدیلۀ؟ 

عل عكس                              ليس الحل  هو خلق أحزاب بديلة. !    ك ال   •
        أن الحل        ي دركوا مناضل أحزاب اليسار أن   َ  ع ل  يجب ذلك، 

نسحاب منها، يمن ف االال  )ط ضعف أحزاب اليسارنـقلمعالجة (
ُ          ط ب ق مرار ا  أو بديلة. هذا المنهج ،أحزاب جديدة أو ف تأسيس

م. لن هذا المنهج بق  1990وسنوات  1960 بين سنوات ،وتكرارا
يخلق مشاكل جديدة، دون القدرة ألنه . اعقيمف غالب الحاالت 

 حل فهم، أو عل  ،  .يجب أن ندرك أن أحزاب المشاكل القديمة
                                      ّ                       اليسار (الحالية الموجودة بالمغرب) تتوف ر عل قوى بشرية معتبرة 
                                                        نسبيا، وتشتمل عل مؤه الت نضالية كافية لخلق سيرورة كفاحية 
متصاعدة، ومتنامية، وناجحة. لن ضعف أحزاب اليسار ينتج عن 

الت يحملها مناضلو هذا اليسار.  ص الحاصل ف المعارفنـقال
عدم مالئمة المستعملة، وعن  القصور ف المناهجتج أيضا عن وين

ّ                                    الم ت بعة. كثيرون من مناضل أحزاب اليسار  األساليب النضالية    
 تكوين معم قيحتاجون إل          ، ص نـقما ي .     ّ           ومتعد د االختصاصات

تنمية رفع مستوى الفاءات، وغالبية مناضل أحزاب اليسار هو 
 األفكار، وف المناهج،    ّ                  الد قة ف التصو رات، والمرونة ف                               

 التطبيق، واالحترافية ف األساليب، واالنضباط ف واإلبداع ف
المعضلة المشتركة اليوم لدى عموم العرب والمسلمين،  االشتغال.

وليس فقط لدى أحزاب اليسار، ه أنهم ال يعرفون كيف يعملون 
لية أو                                                 بشل جماع. وال يدرسون فن  معالجة التناقضات (الداخ
عل  ،الخارجية). وعندما يحاولون خوض عمل أو نضال مشترك

                                                   مدى زمن متوس ط أو طويل، فإنهم ال يعرفون كيف يعالجون 
ليم    الس      الحل                  ّ      فيما بينهم. وبالت ال، فالموجودة التناقضات 
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هو االنخراط ف هذه األحزاب، أو (لمعالجة ضعف أحزاب اليسار) 
اخل.                ّوتثويرها من الد  ،ل إصالحهامود داخلها، والعمل من أج   الص 

ـعاون    ّ الت                                 ّ  (لمعالجة ضعف أحزاب اليسار) يتطل ب المنهج السليم 
فيما بين مناضل هذه  ،حدي    ّ والت   ،امل، وليس التنافرـ    ّوالت 

يلزم استبدال التنافس عل الزعامات، أو عل  .األحزاب
ّ                 الت واضع، والتعاون، المناصب، أو عل األلقاب، بخصال    

 ،ويمتـقوال ،ييمتـقاله المطلوبة الطريقة و .والتكامل، والتضامن
 أو أو االنشقاق، الة،تـقاالس               ال يمن الحل  ف و .ثوير    ّوالت 

                                  والهدف ليس هو إقصاء الم خالفين، أو  .          ّ ، أو التحد يالمزايدة
 ـعاون   ّالت معاداة المعارضين، أو هزم المنافسين. وإنما الغاية ه، 

 وري   ّالث  االتجاهروا ف         ل يتطو  ،بهدف مساعدة البشر ،املـ    ّوالت 
  .        الس ليم

  

 ما هی المهام المطروحۀ على أحزاب الیسار؟ )26
                        الثوري بالمغرب تتكو ن من  قوى اليسار        أذك ر أن  •

                                                      األحزاب األربعة المشار إليها ف البداية، وتتكو ن أيضا من 
جماعات وتيارات أخرى صغيرة نسبيا، لنها موجودة، ولها تأثير 

 يجب عل الس احة. والمهام الت ملحوظ ف                                      أن  قوى اليسار
ّ            تنجزها ه كثيرة ومتجد دة. وأقترح   يل الئحة للمهام الت ه فيما                    

  ة: اليوم. وه التالي مستـعجلة
1  -  ييم صادق تـقضرورة انخراط مجمل أحزاب اليسار ف
 اص الحاصل ف أعمالهنـقعل ال د ذاتنـقوف إعداد  ،لتجاربها

  ة.  نوات الماضي                 النضالية خالل الس  



  102صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

ـعجيل بتوحيد مجمل قوى اليسار    ّالت العمل من أجل  - 2
فدرالية، أو شترك، وذلك ف إطار        ضال الم           ّمن خالل الن  ،وري   ّالث 

  ، أو تنسيق حيوي.  ضةيحزب واحد، أو جبهة عر
ضال    ّالن «التزام كل قوى اليسار بقاعدة ضرورة  - 3

هو أن كل حزب من اليسار يريد  ‘‘القاعدة’’ومعن هذه  .»شترك   الم 
، قبل الخوض ف هذا عليه                                    القيام بنشاط ما، أو بنضال ما، يتوج ب

               الر اغبة ف هذا                          أن ينس ق مع كل قوى اليسار النضال،النشاط أو 
مع أكبر  ،شترك          ضال بشل م                             ّ، ل ي نجز هذا النشاط أو الن التنسيق

  ار. قوى اليسعدد ممن من بين 
ارب، تـقال«بأسلوب ضرورة التزام كل المناضلين  - 4

قوى اليسار  فيما بين كل »، والتضامنوالتـعاون، والتكامل
  ي. الثور

يون  ،»شتركة فيما بين قوى اليسار       مدرسة م «خلق  - 5
قوى اليسار، مثال عل وأطر مناضل المشترك لكوين  ّت الهدفها هو 

 ،. ويلق فيها أطر أحزاب اليسار عورضا»تواصلة       جامعة م «شل 
ر الراغبين ف لفائدة مجمل مناضل اليسا ،أو محاضرات تكوينية

  ذلك. 
من  »يق          الحزبي الض  المنطق« وتجاوز دنـقضرورة  - 6

 مصلحة قوى اليسمجمل طرف مناضل ار. واإلقرار أن ما هو ف
                                        الشعب هو أول م م ا هو ف مصلحة الحزب.  

أحزاب اليسار، يجب أن يلتزم بين ف كل حزب من  - 7
للعمل    ر غتـفبالمن بين كبار مسؤوليه  4أو  3قرابة (عل األقل) 
  ل. الحزبي والنضا

عبر  ،ناوب عل قيادات أحزاب اليسار         ّتسريع الت  -  8
                                               ة الزمنية لتحم ل المسؤوليات الحزبية (وكذلك لعقد         ّحصر المد 

 2المؤتمرات الحزبية) ف ت. سنوا 5أو  4 سنوات، وليس ف  
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(المعمول به مثال  »يارات   ّالت «إلغاء العمل بأسلوب  - 9
     يؤج ج                ي قو ي الحلقية، و، ألنه ‘‘)                     الحزب االشتراك الموح د’’داخل 

 ة. ق             السياسية الضي  »العصبية«
10 -  إعداد مشروع إنخراط مجمل قوى اليسار الثوري ف

ون دستور ديمقراطم   للبالد، ي   شترك    ضال     ّوالن  ،ليسارمجمل ال ا
ـعريف به داخل الشعب، وجمع التوقيعات                    ّفيما بعد من أجل الت 

 ه. المؤيدة ل
11 -  قوى اليسار ف ضرورة مساهمة مجمل مناضل

يون ديمقراطيا وثوريا،  ،خلق فكر سياس من نوع جديدعملية 
تـعميق واهنة.                                       ويستجيب لمستجدات المرحلة التاريخية الر 

الديمقراط والحداث                                   تصو رات قوى اليسار لمنظومة المجتمع
 ه. الذي يناضل من أجل تحقيق

ر                    اليسار ف بلورة تصو  ضرورة انخراط مجمل قوى - 12
والجماعات مشترك ليفية التـعامل مع مختلف األحزاب 

  . »ةاإلسالمي«
                                            الحذر من تسر ب العناصر البوليسية داخل إطارات  – 13

 ل جماعاليسار، وإفشال تأثيرها التخريبي، والتصد ي لها بش                 ّ                                       
        موح د. 

                 ّ                       ونظرا لإلقصاء ال ل  والمزمن لقوى اليسار،  -14
        ّ                       ّ                يها، وفن انيها، ومناضليها، من الت لفزات واإلذاعات       ّ ولمثـق ف

                                                         العمومية، يصبح من حق  أحزاب اليسار، ومناضليها، ومناصريها، 
(وليس إذاعة أو جريدة        َ ْ َ ِ         قناة ت ل ف ز ية م شتركةأن يساهموا ف خلق 

                                                  ّ     مشتركة مثلما يبتغ البعض). وي ستحسن أن تكون هذه الت لفزة 
‘‘              مجهولة الهوي ة’’، أو ‘‘ية مشتركةشركة جماع’’المشتركة عل شل 

)société anonyme وبيع ا س ه م ها لدى عموم المناضلين .(                                  
                                              ّ              والمتعاطفين. وي ستحسن أن يون مقر  هذه القناة الت لفزية ف بلد 



  104صفحة  ...........47صیغة ال، عبد الرحمان النوضة، ''نـقد أحزاب الیسار بالمغرب'كتاب '
 

                                                       أجنبي يضمن حر ية التعبير (لضمان استمراريتها، وإفالتها من 
التصال الحديثة القمع، أو المنع، أو التخريب). ومعلوم أن وسائل ا

(عبر األنترنيت) تسمح بأن تعمل هذه القناة التلفزية وكأنها 
موجودة داخل البالد. ومن المعلوم أيضا أن التكنولوجيات الحديثة 

                       ّ                   نية الال زمة ف هذه الت لفزة المشتركة.     تـق  ّ                     خف ضت أثمنة التجهيزات ال
  

 د نـفسک أیضا؟تـقد األحزاب، وهل تنتـقتن )27
د نـفس ف كل صباح، وف كل مساء. تـق         طبع ا ! أن •

من  ،وأكثر ،ط ضعف الشخصية، ه أكبرنـق(يضحك). أخطائ، أو 
       ّ                          أنا ا قد ر، وأحترم المناضلين الذين  ط ضعف أحزاب اليسار.نـق

أنا ال أتـعال عل                                           يتحم لون عناء العمل من داخل أحزاب اليسار. و
أحزاب اليسار، بل أعتبر نـفس جزءا عضويا ومتواضعا فيها. 

 أي حزب، فإنن لست  حاليا عضوا ف ورغم أنن                                           أشعر كمناضل
                                                  بتحم ل جزء من مسؤولية التدهور الذي أصاب قوى اليسار

                        بهذه المسؤولية لما فكرت  شخصيا بالمغرب. ولو لم أكن أشعر 
                    بل أعتبر أنن ساهمت  أحزاب اليسار.  دنـقف موضوع      طويال  

دتها ف كالم السابق. تـقشخصيا ف بعض األخطاء الت ان
                        د الحال الذي أوج هه إل نـق                                 فأتحم ل جزء ا من مسؤوليتها. وهذا ال

إنه بمثابة د ذات ل شخصيا. نـققوى اليسار هو ف نفس الوقت 
بالنسبة د ذات جماع (عل األقل نـق وأشخص،  ذ ذاتنـق

 دنـقالادات).  تـقللمناضلين الذي يوافقون إل حد ما عل هذه االن
                            ِ          د هو مثل الهواء أو ''اال وك س يج ين'' الذي نـقهو قضية فلسفية. ال

، ال يمن أن               الجي د والمسؤول دنـقبدون الو َ              ن ح ي ى ي و م ي ا به. 
تـعاون وتكامل وبدون    ر .             د، فإنه ال ي ض نـقوإذا لم ينـفع ال .م ّد تـقن

   مع المناضلين اآلخرين، فسيون وجودي بال قيمة، وبال فعالية.
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اقد (أنا مثال، أو أي ناقد آخر) ناقصة، أو               ّوكون شخصية الن 
ادات الت يطرحها هذا تـقن            فض الم س بق لال        يبرر الر         ْ م خ طئة، ال 

     ّ                   د م حد د، ليس مشروطا بون نـق              ص و اب أو إفادة اقد. ألن    ّالن 
يمن أن أكون كشخص  .                َ  ِ َ   َ  اقد أو ممارسته ن م وذ ج ي ت ين   ّ الن   شخصية

ال  ،                                              ْ     ضعيفا، أو م خ ط ئا، أو منحرفا، لن ضعف الشخص الم فترض
  .                 صائبة، أو م فيدة              ّ   ، جزئيا أو كل يا،اداتتـقينـف إمانية أن تكون ان

 د نـقنواجه دائما ال ،حضارتنا العربية اإلسالميةوف
 .ه إهانة خطيرة     ّد كأن نـقألننا نميل إل اإلحساس بال .بالرفض

             د إال  إذا كان نـق                                             ونعتبره هجوما عدوانيا علينا. وال نتحم ل عادة ال
أو لحلفائنا،  ،د موجها لشخصنانـق                              موج ها ضد غيرنا. أما إذا كان ال

هذه الحساسية لسير تـفنستهجنه. وقد يوجد  وأ ،فإننا نلفظه
                                     ّ      د ف كون حضارتنا اإلسالمية تـخاف إل ح د  كبير نـقالمفرطة ضد ال

             َ      د هو م ساعدة ث مينة. نـقالين. بينما ف الحقيقة،      ّد الد نـقمن 
             وعل الع م وم،  .ين ف حياتناـ          نبق سطحي        دي، س  نـقوبدون ذهن 

ورفاقنا، د أحبابنا، وأصدقائنا، تـقد أعدائنا، وإنما ننتـقال نن
دهم، فهذا يعن أننا نريد منهم تـقنن  ُ                          وش ركائنا، ومنافسينا. وحينما 

                        ّ   د الجي د هو الذي يشرح للش خص نـقوا. بل مضمون ال      َ  أن ي ت حس ن
    ً    ان ا.  تـقد (بفتح القاف) ما يلزمه أن يفعل ل يصبح أكثر إتـقالمن

                                  . ألنن ال أريد أن ي ؤو ل انتمائ إل ال أنتم حاليا ألي حزب
       ُ                    عداء، ت جاه األحزاب اليسارية                                 حزب يساري معي ن عل أنه نفور، أو 

مية  ّد تـقكل األحزاب ال     ً        ً  صراحة ، وعلنية ، لنن أساند  األخرى.
                     ّ َ          ا ق د ر تضحياتها. وإذا توح دت أحزاب أحترم مناضليها، وورية. و    ّوالث 

ّ    أو تعاونت بشل جد ي، اليسار ف حزب واحد،  يمن أن  اكآنذ                
حاليا عدم                                             أنخرط ف هذا الحزب الم وح د. و ا  ، فإنن أفضل

  ك).  ف أي حزب. (يضح طاالنخرا
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  ادات؟تـقومن أین تأتیک هذه االن )28
ريبا أي شء عن الحياة الداخلية ألي تـقال أعرف  •

حزب. لن األهم هو مالحظة ممارسة هذه األحزاب، من خارجها، 
             َ ْ                    الناقد إل م خبرين م ن د س ين داخل هذه فال يحتاج وف الميدان. 

األحزاب. من يريد أن تكون هذه األحزاب أكثر فعالية، يمن أن 
  ا. ط ضعفهنـقيصبح مؤهال لمالحظة 

              ّ                                      ورغم أنن أتكل م عن أحزاب اليسار، فإنن ال  أتناس، وال 
أنكر، أن ما أعرفه عن هذه األحزاب، هو جزئ، أو ناقص، أو غير 
 أبق ل وسع أبذل ما ف فإنن مرض، أو غير محايد. وبالت ال                                   ّ                        

 ام تـقمتواضعا فون األحألحزاب اليسار. وأظل واعيا ب ييم
                               زاب تبق ه أيضا جزئية، ومعر ضة الت أصدرها عن هذه األح

الحتمال المبالغة أو الخطأ. وال يسعن سوى أن أعمل بهذه 
 تالف المعرفة الجزئية (ألحزاب اليسار)، مع ضرورة الحرص عل
                                                    كل  استخفاف، أو تهو ر، ف منهج التحليل، أو ف استنتاج 

  األحام.  
  

ولماذا لم تنخرط فی أحد أحزاب الیسار، لتفعیل  )29
   انتقاداتک ؟

                        ّ                        عدة أسباب تمنعن، إل حد  اآلن، من االنخراط ف أحد 
  أحزاب اليسار: 

من المؤسف أن تكون بعض األحزاب الحالية غير مبنية ) 1
 الواقع الملموس عل مبنية ف أساس مبادئ، بقدر ما ه عل
أساس عالقات شخصية خاصة، أو عل صداقات، أو عل والء 
            ّ                            ّ                     لقياديين محد دين، أو عل الوفاء ألفراد الن واة الصلبة ف الحزب. 
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عات فكرية، أو وعندما تحدث نـقاشات، أو خالفات، أو صرا
نظرية، أو سياسية، فإن معظم المناضلين يحتكمون إل والءاتهم، 
                                                        أو إل عالقاتهم الشخصية، وذلك أكثر مم ا يحتكمون إل مبادئ 

 دقيقة ومحايدة. 
2 ( األساس خالف نسبة هامة من المناضلين، هدف عل

ّ                                 ليس هو الدفاع عن حزب محد د، وإنما هو النضال، إل جانب كل                         
ناضلين، من أجل إنضاج شروط الثورة المجتمعية وإنجاحها. الم

                                  ّ                        ومرجعيت أنا، ليست ه الحزب، أو خط ه السياس، أو قادته، أو 
                                                          زعماءه، وال ه نظرية معي نة، وإنما مرجعيت ه العقل، وتجارب 
 الواقع العنيد. فال استطيع أن أتـفاهم مع كل الذين يحتكمون إل

 مراجع أخرى غير العقل. 
                                          ّ  لو انخرطت  ف أحد أحزاب اليسار، فإنن سأتأث ر ) 3

بسلبيات االلتزام الحزبي، دون االستـفادة من إيجابياته. ومن 
                                                       خالل تجاربي، أعرف أنن كنت ، وسأبق، دائما أقلي ة األقلية، 

                                                 وبدون أي  تأثير ملموس عل مواقف، أو قرارات الحزب.
مل الناس                          ّ         إذا أصبحت  عضو ا ف حزب محد د، فإن مج) 4

                                                    سوف ي لصقون عل جبهت يافطة فيها اسم ذلك الحزب. فإذا 
                                                            طرحت  اقتراحا، أو انتقدت  فكرا سياسيا، أو انتقدت سلوكا حزبيا، 
 وك فيه، أو مرفوض، ألننمش فسيقول هؤالء الناس أن كالم
                                                    متحي ز لحزبي، وأنن ال أخدم سوى المصالح الضي قة لحزبي. 

                             م ة المناضلين بما قد أطرحه من ولتوسيع حظوظ اهتمام عا
                                                       اقتراحات، أو من انتقادات، أفض ل أن أكون عل نفس المسافة 

 من مجمل األحزاب المناضلة.    
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 هل من خاتمۀ؟ )30
                             ، لل  المناضلين، ولل  األحزاب                ً أو ال ، أعتذر مسبق ا •

بعض  ،والصريح ،دي السابقنـق              إن استعملت  ف       ّ    التقد مية،
العبارات القاسية. لن هدف، وبل صدق، ليس هو التجريح، 

                             ادات الت عب رت  عنها سابقا ه تـق                           وإنما هو اإلفادة. ثاني ا، االن
                              ادات الموج هة إل أحزاب اليسار تـقاالنبين من فقط أمثلة 

إل  ،ادات أخرىتـق         ي و ج هون ان ،                            بالمغرب. وي وجد مناضلون آخرون
  ها. ط ضعف أخرى فينـقأحزاب اليسار. ويتكلمون عن 

من تلقاء نفسها. فإذا لم  ،ائصنـقأو ال ،وال تزول األخطاء
   ُ                                                   ن صح حها، فإنها ستستمر  ف إنتاج األضرار، أو االنحرافات. 

د واحد صحيح نـق       ِ      ، إن ۇج د ولو المنطق السليميستوجب و
يهدأ بال المناضلين  أالادات المذكورة سابقا، تـقمن بين هذه االن
ص، بشل نـقأو ال ،                   ي ص ح ح وا هذا الخطأ  ّحت  ،دنـقالمعنيين بهذا ال

كامل ،منهج أو جذري. فهل هذا هو ما يفعله مجمل مناضل ،
  ب؟ أحزاب اليسار بالمغر

  عبد الرحمان النوضة.
                                            صيغته األول عل األنترنيت، عل مدو نة الاتب،  ُ    ن شرت                         (ح ر ر ف الدار البيضاء، و

 وخضع فيما بعد لتحسينات متوالية).2012يونيو  11ف ، 
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