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ة اء "حركنة 20أثنالمغرب، أي في سبراير" بعَ بعض2011 ف ، رَفَ
المغرب.ائم بي القام« السياسقاط النظعارَ »إساهرين شلين المتظ المناض
تراكيزب االشوص إلى »ح ُون على الخُصرون، يَنْتَمُلون آخهم مناض َ وعَارَض
 المُوَحَّد«. وأراد أنصار »حزب االشتراكي المُوَحَّد« تَحْجِيم هذا التوجُّه الجَذْرِي.

ة الِب "حَركقِيفِ« َمطَ ْرورة »تَسوا عن ضاُوز20ودَافَعُع تَجَبر مَنْبراير"، ع  ف
 »سَقْف المَلَكِية البرلمانية«. وغاية هذا »التَسْقِيف« هي منع رَفْع شعار »إسقاط
ةة« إلى »مَلَكِيَة المُطلقل »المَلَكِيَدود تحوي النظام«، وحَصْر الطُّمُوحَات في حُ

برلمانية«. 
وانب األول هان. الجا جانبة« فيهة البَرْلَمانيقْف المَلَكِيَ َة »س واcطْرُوحَ
ةعار »الملكية شدَى قَابِلِيَكل مَو مشاني ه مشكل »التَّسْقِيف«، والجانب الث

البرلمانية« لِإلlنْجَاز، وهل يُلَبِّي الحاجيات المرجوّة. 
  منعَ خَوض أيّ نضال يتجاوز»التَسْ�قِيفُ« يُرَادُ من في الجانب األول،

 »سَقْف« المَلَكِية البرلمانية. كما يعني »التسقيف« مَنْعَ الُطمُوحِ الرَّادِيكَالي )أو
 »التسقيف« يريد منع تجاوز الجَذْريَ( في النضال الجماهيري المُشْتَرك. فَ
 درجة مُحَدَّدَة في خوض النضال المُشترك. وفي الماضي، كانت هَرَاوَات القوات
 القمعية هي التي تمنعنا من أن نكون »جَذِْرِيين« أو »رَادِيكَالِيين« في نضاالتنا.
اقِيف«، وتمنعنْ واآلن تأتي اzبَوِيَة "الحزب االشتراكي المُوَحَّد"، وَتَصْفَعُنَا بِ »التَّس
قِيف« فيل »تَسْروض. وك من الطموح إلى َما هو أكثر من هذا »السَّقْف« المف
 مجال النضال الجماهيري المشترك هو كَبْتٌ، وخَنْقٌ، ومَنْعٌ، وقَمْعٌ. وعكس
رْاzة،ات، ودَعْم الجُر الطُّمُوحداع، وتحرية اإلبجيع حُرِّيَو تشقِيف« ه ْ »التَس

ومُنَاصَرَة الثَّوْرِيَة، والتَفَهُّم ِلدَوَاعِي الجَذْرِيَة. 
هَمِّ" حزب االشتراكي المُوحّد"والمُحَيِّر  هو أنني ال أفهم لماذا يَنشغل  بِ

قِيف» ْتركة بِ « تَسة المشاالت الجماهيرية البرلمانية»النضقْف المَلكي َ ؟«س
 لماذا يحمل هَمَّ حَصْر الصراع الطبقي في حُدُود دُنْيَا؟ لماذا نحبس الصراع
وّراف من أن تتطاذا نخيِّق؟ لم َساتي ضانوني أو مؤسّار ق الطبقي في إط
اف مناذا نخ النضاالت الجماهيرية إلى حدّ تهديد سيطرة الطبقة السائدة؟ لم
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ام السياسي»أن تَطمح الجماهير الثائرة إلى قاط النظر« )إسك بِغَضِّ النظ وذل
 "الحزب االشتراكي المُوحّد"؟ لماذا يتطوّع تِلْقَائِيًّا (عن واقعية هذا الشّعار أم لَا

ائدة؟ة السة بالمَجَّان إلى الطبقة الوِقَائِيَذه الخِدمَقديم هرَّاcلِتَاذا ال يتج  لم
الشعبُ على النضال وعلى االنتصار؟ 

 ِلمَرَاحِل التطوّر التاريخي« سقف الملكية البرلمانية»وما هو تصوّر أنصار 
 للمُجتمع المغربي؟ وما هي رُو�يَتُهُم ِلمراحل تطور الصراع الطبقي في المغرب؟

ا«سقف الملكية البرلمانية»ولماذا يلزم في المرحلة الحالية أن لَا نتجاوز  ؟ وم
وري تحتا الثاء طموحنة إبقنَجْنِيها في حال َتي سية الافع السياس هي المن

*؟ «سقف الملكية البرلمانية»
ل  وفي الج��انب الث��اني،ا تحلي »المَلكي��ة البرلماني��ة«،ش��عار إذا حاولن

ي المَلكي. والام السياسكل النظير ش سنجد أن طُموحه يَنْحَصِرُ في ُحدود تغي
ر. حيثام آخام المَلَكِي بنظتبدال النظوح إلى اس يَجْرُو� هذا الشعار على الطم

 ُمطْلَقَة، إلى»تَنْفِيذِيَة«، أو  »مَخْزَنِيَة«، أو  يبتغي هذا الشعار االنتقال من َملَكِية
ؤونر شيير وتقريكُ في تسا المَلِدخّل فيهكَ، دون أن يتارس المُلْ َملَكِيَة تُم
ية،لَاحِيَّات السياس َّقْل الصة« إلى نَة البرلمانيعار »المَلكيدف ش البِإلد. ويه
قْلبة، ونَة، وللمُحاسقْد، وللمُراقبل للنَ المُخَوَّلَة حَالِيًّا ِلمَلِك وِرَاثِي، وغير قَابِ
دَة )ا، خِإلل عُهْه مُنْتَخَبًة، يَتَمَيَّزُ بكونِإلحيات إلى رَئيس حُكومذه الصه

mandat،ةقْد، وللمراقبعًا للنَّد(، وخاضة للتَّمْدِيير قَابِلَدَّدة )غ ( مُحَ
وللمحاسبة، ولِلْاlقَالَة. 

رب،ك المغرف مَلِة من طط مرْفُوضة« فقة البرلماني وَلَم تكن »المَلكي
ا1956خِإلل العُقُود التي تَلَت استقِإلل المغرب في سنة ان الكِإلم عنهل ك ، ب

ل النقابي نُوبِير ممنوعا، ويُعَاقِبُ القانون عليه بالحَبْسِ )مثلما حدث للمناض
كه عن »مَلِا على كِإلمنَتَين من الحبس انتقامً َه بِسذي حُكِمَ عليوِي ال اال�مَ
نةبانية في سايِيسْ" اإلسدة "اlلْبَع جريتجوابه ماء اسود ولَا يَحْكُم«، أثن ُ يَس

1992 .)
وا علىة« لم يطرحة البرلمانيعار »المَلكيار شوم أن أنصظ الي ونِإلح
ازل عنالمغرب أن تتنة بل يمكن حَقًّا للمَلَكِية: هئلة التاليهم األس أنفس
ا هية، أو رئيس وزراء، مُنْتَخَبِين؟ ومالح حكومة لصِإلحياتها المُطلق ص
ةتي تُثْبِتُ أن »المَلكيية في البِإلد، العية السياسدة في الوضر الجدي العناص
ةرض »المَلكيل يمكن فق؟ وهة التحقيوم مُمْكِنبحت الية« أص البرلماني
ادةً فيتي تُنْتَخَبُ عَية، الزاب والنُّخَب السياسل األح البرلمانية«، بينما مُجم
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دافعة«، وتُة البرلمانيذه »الملكيارض ه البرلمان، وفي المجالس المحلية، تُع
ةة التقدّميدَت الحركل اzوْجَة؟ وهة العَتِيقَة المُطلقاء الملكيرورة بق على ض
ك إلىدَفْع المَلافِ لِد وَكَوَى جدييزانَ قِار( موى اليسا ق بالمغرب )بما فيه
ازل عنك التنل المَلل يمكن أن يقبة؟ وهِإلحياته المُطلقازل عن ص التن
ة،ات الخارجيزَة األمن، والعِإلقادَة الجَيش، وِاzجْهِاالت قِيَلطاته في مج س
اتقرير السياسك التَخَلِّيَ عن تل الملل يمكن أن يقبيَادة؟ وه ِّ وِوِزارات الس
 االستراتيجية للبِإلد في المجاالت االقتصادية والسياسية والمجتمعية والثقافية
وِّتُ َذي يُصو الان هبح البرلم واإلعِإلمية؟ وهل يمكن أن يقبل المَلك أن يص
اتا ميزانيا فيه بحرّية بالقَبُول أو بالرّفض على ميزانيات ُمؤسّسة المَلك، بم
ةلُطَاتِه إلى حكومُل س قُصُوره وحَاشِيَاتِه؟ ومن سَيَتَفَاوَضُ مع المَلك حول نَقْ
قَّل أن يَحِة« قبة برلماني »مَلَكِي مُنْتَخَبَة؟ وخِإلل كَمْ سَنَة ينبغي أن ُنطالب بِ
اذا المطلب؟ ومة في رفض هالمغرب مُتَعَنِّتَة بتَنْتِجَ أن المَلكي ْا أن نَس لن
 العمل في حالة إذا استمرّت المَلكية بالمغرب في الرّفض التام لهذا المطلب؟
 وعلى خِإلف بعض الظُّنُون، لَا يكفي أن نتّفق )في قوى اليسار( على رفع
ه، لكيالِبُ بتحقيقاهرات تُطَوض مظة«، أو على خة البرلمانيعار »الملكي ش
ا أنة«. كم يُعلن المَلك بِسُهُولة استبدال »المَلَكِية التنفيذية« بِ »مَلَكِية برلماني
ةة ذكية« هي حيلة البرلماني األشخاص الذين يعتبرون أن المطالبة بِ »المَلكي
ة، لَاورة مُجتمعيوض ثار خ لِتَلَافِي عَنَاء تهيئ ثورة مُجتمعية، أو لِتَجَنُّب أخط
دونة« بة إلى »مَلكية برلماني يُدْرِكُون أنه يستحيل االنتقال من َملكية ُمطلق
 إنجاز ثورة مُجتمعية تاريخية، تكون عَمِيقَة وشَامِلة. فَلَا يمكن التحايل على
ذْلَاريخ لكي نَتَجَنّبَ بَدَع التا ال يمكن أن نَخْع، كموّر المجتموانين تط ق

المجهودات والتضحيات الضرورية. 
زَع بعضه يَكْفِي أن نَنْة« أنة البرلمانيعار »المَلكيامِلُو شقد حَ ويعت
اة، وأن نُعْطِيَدَى الحَيَكٍ وِرَاثِيٍ، يَحْكُمُ على مَ الصَّلَاحِيَات السياسية من يَد َملِ
ِإلحاتوْرًا اإلص هذه الصَّلَاحِيَات لِرَئِيس حُكُومة مُنْتَخَب ومُتَغَيِّر، لكي تُصبح فَ
از فية اإلنجي مُمْكِنَة في المَاض َة( المَرْفُوضية والثقافيادية والسياس )االقتص
ة.مُونًا بِحُجَج كافي ْالبَرَاهِين، ولَا َمضا بِوّر ليس مُثْبَتًذا التصر. وه الحاض
خاص أوزَوَات األشع لِنَائم لَا يخضي القام السياسير النظاذا؟ ألن تغي ولم
افِي، أو مِزَاجِي، أو عَشْوَائِي،  الجماعات، وال يمكن أن يتم بشكل تِلْقَائِي، أو صُدَ
 أو اعْتِبَاطِي. بل لَا ُبدُّ له من الخُضُوع لِقَوَاعِد مُجتمعية دقيقة. فَلَا يمكن تغيير
 النظام السياسي القائم اlلَّا في إطار ثورة مُجتمعية عَميقة وَشَاملة. ولَا يمكن أن
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 تحدث هذه الثورة المُجتمعية اlلَّا إذا نضجت بما فيه الكِفَايَة شُرُوطُهَا الشعبية،
روطذه الشج هات نُضالية. ودرج واالقتصادية، والسياسية، والثقافية، والنض

المُجتمعية، هي التي تُحَدِّد ُحظُوظ نجاح أو فشل هذه الثورة المُجتمعية. 
ربَان، أن العناص ْة« بالحُسة البرلمانيعار »المَلكيار شذ أنصل يأخ وه
ة المُجتمعية التي تُحدّد طبيعة النظام السياسي القائم، لَا تنحصر فقط في نوعي
ة؟ فَمِنَة ورئيس الحكوما بين رئيس الدولية« فِيمَلط السياس ُّام »الس اقتس
ةاطِي، نتيجكل اعْتِبَية بشلط السياس ُّع السير توزيتَبْعَد أن يُمْكِنَ تغي ْ المُس

ِلمُجَرَّد ضغوط ظرفية، أي في غياب ثورة مُجتمعية عَمِيقَة وشَامِلَة. 
 وما هي العناصر المُجتمعية التي تُحَدِّدُ نَوْعِيَةَ النظام السياسي الق��ائم

ة،في أيّ ُمجتم��ع ك��ان؟كِيلَة المُجتمعي ْة التَشر هي: طبيعذه العناص  أهم ه
راعوّر الصتوى تطائِدَة، ومس َّات السة الطبقة، ونوعية القائمة الطبقي والبني
ةة، ونوعيات الفوقية، والبِنْيَ الطبقي، والتَشْكِيلَة االقتصادية، والبِنْيَات التَحْتِيّ
ع،ائدة في المجتمة السة، واأليديولوجي العِإلقات السياسية والمجتمعية القائم
ةة، ودرجة والمُهمّشاهير الكادح ومُستوى تَثْقِيف الشعب، ورُتْبَة تَعْبَِئ²ة الجم
لره. وك الفصل بين الدِّين والسياسة، والتقاليد والمعتقدات المُتَوَارَثَة، إلى آخ
ا، وفيا بينهة فيمل مُتَرَابِطَا تظدة، وإنمت جام هذه العناصر المذكورة، ليس

حالة تطوّر مُستمر. 
ابقًا(ذكورة سر )المذه العناصودًا بين هجامٌ مُعَيّنٌ موجا دَام انس ومَ
ود، وَنَوْعِيَّة النظام السياسي القائم، فإن هذا النظام السياسي سَيَسْتَمِرُّ في الوج
ذاير هية على تغية السياسقدر المُعارضغُوطات، ولَن ت ُّ وسَيُقاوم مُجمل الض
ة،ة، أو نوعي النظام السياسي. وعلى خِإلف ذلك، حينما تحدث تطوّرات عميق
ائمي القام السياسبح النظابقًا(، يصذكورة سر )المك العناص أو َكافِيَة، في تل
ير هذا النظام السياسي مطلوبا،ا. فيصبح تغي ً مُجْبَرًا على أن يتطوّر هو أيض

 فال يمكن تغيير نوعي��ة النظ��ام السياس��ي الق��ائم إذا لمومُمكنا، بل مَحْتُومًا. 
 نُحْدِِث تطوّرات عميق��ة، أو دِينَامِيَ��ةً ش�َ�امِلَةً، في تل��ك العناص��ر المُجتمعي��ة

ير)المُحَ��دِّدَة لِنَوْعِيَّة النظ��ام السياس��ي الق��ائم(.وم، ال يمكن تغي  وعلى العُم
وُّراتة تَطَه الكفايا فيجَت بم َائم إلَّا إذا نَضي القام السياسة النظ طبيع
دِّدَة لِنَوْعِيَّةذكورة )المُحَر المك العناص مُسَاعِدَة، ومُنْسَجِمَة، وَمُتَضَافِرَة، في تل

النظام السياسي القائم(. 
ةعار »الملكياليين لشرِين الح ِيرين من بين المُنَاصوّر الكث وفي تص
داثدف إحلُوا به ِعار دون أن يُنَاضذا الشرَدِّدُون هإنهم يُة«، ف البرلماني
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 تغييرات جِدِّيَة في تلك العناصر )المُحَدِّدَة لِنَوْعِيَّة النظام السياسي القائم(. وفي
 هذه الحالة، يمكن لهؤالء المُناصرين لشعار »المَلكية البرلمانية« أن يُطَالبوا

بهذا التغيير، خِإلل سنوات، أو عُقُود، لكنهم لن يستطيعوا إنجاح مَطلبهم.
نينع بعض المواطة« م وعندما نُنَاقِش فكرة المطالبة بِ »مَلَكِيَة برلماني
ةذلك الطبقة، وكراد النُّخْبَوعِي: »معظم أف ُدَسٍ َموْضون بِحَطَاء، يقول َ البُس
 السياسية، هم انتهازيون، وغشّاشون، ومُعْتَادُون على نَهْبِ الثَّرَوات العُمومية.
ك،لطات المل ُ وال ينشغلون سوى بتنمية ثَرَواتهم الشخصية. فإذا مَنَحْنَاهم س
رعةيَنْهَبُون بس َإنهم سابق، ف ّ أو إذا زِدْنَاهُم نُفُوذًا أكثر مِمَّا كان لَدَيْهِم في الس
 فائقة كل ثروات البِإلد، ولن يتركوا لنا َما نعيش به. ِلذَلك سيكون من األحسن
 أن نَتْرُك سُلطات المَلك بين يَدَيِّ الملك«. ومغزى هذا التعليق هو أنه لَا يكفي
ادأةً الفسزُولَ فجوزراء، لِكَي يَة، وإلى الك إلى الحكوم أن نَنْقُل سلطات المَل
وقت،قُم في نفس الرط. وإذا لم نَمالي المُفتغِإلل الرأستبداد واالس واالس
عب، وفيذلك في الشا، وكل آلِيَاتِهَة، وفي مُجْمَة في الدولِإلحَات جذري بإص
بة، وفيرائب، وفي المُحاس ّوانين، وفي الضاء، وفي القتور، وفي القض الدس
ائدة، وفية السقافة، وفي األيديولوجياهير، وفي الث االقتصاد، وفي تعبئة الجم
قلإن نَره، فة، إلى آخدِّين والسياس التَقاليد والمُعتقدات، وفي العَِإلقة بين ال
هلًا، وَلَا كَافِيًّا، للخِإلص منكُون لَا سة لن يَك إلى الحكوملُطَات المَل ُ س

الفساد، واالستبداد، واالستغِإلل الرأسمالي المُفرط. 
 ولَا يتساءل حَامِلُو شعار »المَلكية البرلمانية« عَمَّنْ هي الطبقة السائدة
ة«؟ة البرلمانيفيذ هذه »المَلكي حَاليًّا؟ وهل ستبقى هذه الطبقةُ سائدةً بَعْدَ تن
ة«،ة البرلمانياز »المَلكيدَ إنجة بَعْة قائمة الطبقياء نفس البنية بق وفي حال
ير" فَسَنَكُون بِصَدَدِ "تَرْمِيم" في شكل النظام السياسي القائم، وليس بِصَدَد "تَغْيِ
 نَوْعِيَةِ هذا النظام السياسي القائم. وال يضمن هذا "التَرْمِيمُ" إمكانية إنجاز
توى التخلّص منة، من مسمُولِيَة، أو كَافِيَ ُة، أو شية عَمِيقَِإلحات سياس إص

االستبداد، والفساد، واالستغِإلل الراسمالي المُفرط. 
ك إلى وزراء ينتمون إلى نفسقْلُ صَِإلحيات المَل وفي حالة إذا ما تَمَّ نَ
ذها أن همَنُ لن ْذي يَضا الاء، مَامِهَا األوفي  الطبقة السائدة الحالية، أو إلى خُدَّ
يةادية والسياسات )االقتصاز الطُموحوْرًا إنجقْبَلُ فَائدة سَتَة الس الطبق
 والثقافية( التي كانت ترفضها في الماضي؟ وإذا ما بقيت هذه الطبقة السائدة
يجعلهاذي سا ال الحالية في موقعها السَّائد بعد إنجاز »المَلكية البرلمانية«، مَ
قدر علىقبل بإنجاز اإلصِإلحات التي ظَلَّت باألمس ترفضها؟ فَلَا ت فجأةً ت
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وعالف طبقي( من نة )أو تحد، اlلَّا طبق إنجاز تغييرات مُجتمعية من نوع جدي
ون جديد. ويُشْتَرَطُ في هذه الطبقة الجديدة )أو التحالف الطبقي الجديد( أن تك
وى الطبقي،يزان الق هي األكثر تَقَدُّمًا في المُجتمع. أما إذا لم نُغَيِّر شيَئ¸ا في م
ا وفي األدوار التي تقوم بها مختلف طبقات المُجتمع، فاالحتمال األكبر هو أنن
ة،ة مُفْرَغَدُور في حلققى نُاريخ، وسنبوّر التة من تط سَنَبْقَى عند نفس النقط
ماليتغِإلل الرأساد، واالستبداد، والفسدرة على الخِإلص من االس دون القُ

المُفرط.
قيَة تحقي ِة فَرَضة«: في حالة البرلمانيعار »الملكيار شاzلُ أنص ْ وَنَس
ك إلى رئيس الوزراء، مالُطَات المَلُ »المَلكية البرلمانية«، وحتى إذا أعطينا س
اكلل المشأةً كيُعَالِجُ فج َذي سة«( الة البرلمانيعار »المَلكي هو السِرُّ )في ش
فائم؟ وكيي القام السياسة، في النظات المَا¹لُوفَل المُعَوِّقَة، وك البِنْيَوِيَ
قّة الحة«، و»دولة المُجتمعية«، و»العَدالالب »الحُرِّياzةً مطقُ فَجْ سَتَتَحَقَّ
تقِإللاد«، و»اسة الفسبة«، و»مُكَافَحَؤولية بالمُحاسط المسانون«، و»رب والق
 القضاء ونزاهته«، و»محاربة نهب ثروات البِإلد«، إلى آخره؟ ومَا الذي سَيُحَوِّلُ
يُحَوِّلُهم من َذي سا الزِيهِين؟ ومَدِين إلى نَ ِار من فَاسؤولين الكباzةً المس فَجْ
 مُسْتَبِدِّين إلى دِيمُوقراطيين؟ ومَا الذي سَيُطَوِّرُ الرأسمالية في بِإلدنا من حالة
ف يمكن أنة؟ وكية والوَطَنِيَة المُوَاطَنَ االlفْتِرَاس والتَبَعِيَة لِلْاlمْبِرْيَالية، إلى حال
ة الغربية،ة التنمية االقتصادية؟ وكيف ستزول هَيْمَنَة اإلمبريالي تتغيّر نوعي
 وهيمنة األنظمة العربية الرجعية البترولية، على البِإلد؟ لَا نجد، إلى حَدِّ اآلن،
ارق أنصة«. ولَا يتعمّة البرلمانيعار »المَلكيحاب شدَى أصحة لَة واض أجوب
دائم. ولَا يُوج شعار »المَلكية البرلمانية« في تحليل طبيعة النظام السياسي الق
تبداد،يزَات االسمَن التَخَلُّص من مِ ْا يَضة« مَة البرلمانيعار »المَلكي في ش
ة والفساد، والتَبَعِيَة، والرأسمالية المُفْتَرِسَة، والتي هي مِيزات متجذِّرَة في طبيع

هذا النظام السياسي القائم.
ةام »المَلَكِياجِئ لِقِيَاح في إعِإلن مُفَتراض النَّجة افتى في حال وح
ةدِّدَة لنوعير المُحَك العناصة في تليرات كافيداث تغية« )دون إح البرلماني
ع بعضادة توزيدود إعا في حرُ تأثيراته ِائم(، سَتَنْحَصي القام السياس النظ
تي هيائدة حاليًّا، وال َّة السة من الطبقك وفَِئ²ات متنوّعا بين المَلِلَط فيم ُّ الس
ا بين مُنَاصِرَة له، أو حَليفة له. كما ستنحصر في حدود إعادة توزيع السُّلط فيم
ذين هم كُلُّهُمادِين، والة المُعْتَة(، وَُوزَرَاء الحكوم المَلك )باعتباره رئيس الدول
ةعار »المَلكيك أن شاء. مَعْنَى ذلام« األوفيام النظ دَّارِين من بين »خُ مُخْتَ
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وِيضدود تَعْعَدَّى حُه لن يَتَه، فإنا نجح تطبيقة إذا مَة«، في حال البرلماني
ق، ومُنتخب،ة مُطْلَرَئِيس حُكُومَمالي، بِق، وَوِرَاثِي، ورأسة ُمطْلَ رئيس دول
تيات الا اآللِيَة(. بينمات البرلمانيوّر االنتخابا لِتطمالي، ومُتَغَيِّر )تَبَعً ورأس
تَبْقَى َام“، سام النظ دَّ كَانت تَتَحَكَّمُ في انتخاب، وفي تَعْيِين، هؤالء الوزراء، ”خُ
ة،راد النُخْبَة ألف َة المُفْتَرِسافة إلى أن الطبيعي. باإلضانت في الماضا ك كم
عاري. ألن شانت في الماضا كا كم ً وألفراد الطبقة السياسية، ستبقى هي أيض
يرة وغات )القانونيير اآللِيَوع تغي ُرّق إلى مَوْضة« لَا يتطة البرلماني »المَلكي
وزراء، ورئيسد الادَةً في تَحْدِيتَعْمَلُ عَ ْتي تُسرِّيَة( ال ِاهرة والسة، الظ القانوني

الوزراء. 
يةام السياسا هي المهة«: مة البرلمانيعار »الملكيار شأل أنص ونس
ةا في المرحلة التاريخيقدمية أن تُنجزهوى التتي يجب على الق التاريخية ال
قِيق هذهالف الطبقي( التي هي مُو¾هَّلَة لِتَحْ الحالية؟ ومن هي الطبقة )أو التح
ات،زاب، والنقابف األحوَزَّعُ مُختلف تَتَوَّة؟ وكية المَرْجُام التاريخي المه
فالح مُختلة مصال خِدْمَسات، في مجارات، والمُؤسّات، والتي والجمعي
رونوْرُوث القُرّر من مَة التحذكّر أن مهمّزم أن نل يلع؟ وه طبقات المُجتم
ق، أوام المَلَكِي المُطلير النظة تغية، ومُهمّب اإلقطاعي ِطَى، ومن رَوَاس ْ الُوس
ة«. لكنة الوطنية »البرجوازيا على طبق ً دَمَقْرَطَتِه، هي مُهِمَّات مطروحة أساس
ة، أوة، أو تَبَعِيَة، أو انتهازيدّ اآلن أناني هذه »البرجوازية الوطنية« تظهر إلى ح
غيرة«، مُسْتَلَبَة، فتعجز على تحقيق هذه الطُمُوحَات. كما تظهر »البرجوازية الص
افي مندّ الكدَتَيْن للحتَلَبَتَيْن، وفَاقِ ْتَّتَيْن، ومُس َة«، مُشة العامل وكذلك »الطبق
ة،ية، واألوروبية الفرنسة )خاصر أن اإلمبرياليوعي الطبقي الِإلزم.  ويظه ال
 واألمريكية( لَا تَتَحَمَّلُ بأن تتحرّر شعوب شمال إفريقيا من التَبَعِيَة لإلمبريالية.
امذه المهق هادرة على تحقية القالف الطبقي( البديل فما هي الطبقة )أو التح
دُ علىون بَعْة« لَا يُجِيبُعار »الملكية البرلمانيحاب ش التاريخية؟ نَرَى أن أص

مثل هذه التساؤالت.
وّرًا من « الجمهورية»ورغم أن ثر تطوم، أك من« المَلكية»هي، على العُم

إن ة، فة التاريخيتبدال الزَّاوِيَو اسا هن ليس دائمًلّ األحس بِ« المَلَكية»الحَ
ريعة مثلًا «. الجمهورية»ة سنة )حيث تكفي مُقارنة س 2019في بداي بين(

 في الجزائر ومصر،« جمهورية»في المغرب واألردن، مع أنظمة « َملَكية»أنظمة 
االتا في مجا بينهيرا فيمف كثة ال تختلذه األنظمل هدرك أن ك لكي نُ
ة لإلمبرياليةر، والتَّبَعِيَل، والفق .االستبداد، والقمع، والفساد، والتخلّف، والجه
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رب« ملكية»الجزائر أفضل من « جمهورية»وليست ت . المغ «جمهورية»وليس
ن من ر أحسام. األردن« ملكية»مصو أن المُهم في أيّ نظك، هنى ذل ومع

كله و شي ليس هة؟)سياسة أم جمهوريو مَلَكِيل هو(ها المهم ه ، وإنم
(.هل هو ديموقراطي تقدّمي، أم استبدادي محافظ؟)مضمونه 

ةة في »فِيدِيرَاليزاب الثِإلثة« األحة البرلماني ويُوَافِقُ على »سقف المَلكي
زبة«، و»حزب الطليعتراكي المُوَحَّد«، و»حزب االشار«. وهم: »الح اليس
 المؤتمر االتحادي«. ويظهر أن »حزب االشتراكي الموحد« يُراهن أكثر من باقي

أحزاب »فيديرالية اليسار« على شعار »الملكية البرلمانية«. 
ةية من »المَلكيف السياسفَاوَتُ المَواقية، تَتَاحة السياس وفي الس
ة«ة والتنميزب العداليران، زعيم »حه بنكد اإللة«. فَمثلًا عب البرلماني
ل بنك. ونبي اإلسِإلمي، يرفض أي تَقْلِيص للصِإلحيات الحالية المنسوبة للمَل
ةل »الملكيتراكية«، لَا يقبدم واالشزب التق »حام لِاتب العه، الكد الل عب
رةة المُباش َيادة“ تحت الرَِّئ²اسا ”وزارات السة« اlلَّا إذا بقيت فيه البرلماني
ة، واألمن،يادة“: وزارة الداخليرز ”وزارات السك. ]ومن أبة لِلْمَل والفعلي
ل بنف نبيِإلمية[. ورغم أن موق والخارجية، والدفاع، والعدل، واألوقاف اإلس
ان.ق مُتَطَابِقَا في العميران، فهمه بنك عبد الله يظهر مخالفًا لموقف عبد اإلل

 (. بينما »حزبstatus quoألنهما يَتَّفِقَان معًا على الحِفَاظ على الوضع الرَّاهِن )
لقْل مُجمنى نَة« معة البرلمانيوم »المَلكيد« يُعطي لِمْفُهتراكي الموحّ االش

سُلطات المَلِك إلى الحكومة.
اهجتعمال المن وما دام َحامِلُو شعار »الملكية البرلمانية« يَنْفُرُون من اس
عات الواقتيعاب مُعطي الماركسية في تفكيرهم السياسي، سَيَصْعُبُ عليهم اس
خاص المُجتمعي الطَّبَقِي. وكل من يظنّ أن المُجتمع مُحَرَّك فقط من طرف أش
ي ِة، سَيَسْتَعْصات مُجتمعيرف طبقودًا من ط ُات، وليس مُهَيْكَلًا ومَس وجماع
ع الطبقيار الواقذ بعين االعتبالية تأختراتيجية نضبيق اسوّر وتطه تص علي
تراكيون«،يين أنهم »اشاعلين السياسقَل أن َيظُنَّ بعض الفع. ولَا يُعْ للمجتم
ا. وإذا وأن يرفضوا في نفس الوقت دراسة المناهج الماركسية، واالسترشاد به
وَى ِا عليهم سة، فَمَير ُمكْتَمِلَية غاهج الماركس َما ُوجِدَ أشخاص يعتبرون من
اهجل بمن تَطْوِيرها وإغناءها. ومن لَا يعمل بمناهج ماركسية، يُحْتَمَل أنه يعم
عايا المُجتماول قضة. ومن يتنة“، أو بُورْجْوَازِيَون ”لِيبِيرَالِيَد تكرى، ق أخ
 بِمَنَاهِجَ بُورْجْوَازِية، يُحْتَمَل أن يَسْقُطُ في تصوّرات سطحية، أو عَدِيمَة المَنْفَعَة،
ة، ليس في مجال تغيير المُجتمع وتَثْوِيرِه. وهدفنا في المرحلة التاريخية الحالي
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 هو استبدال أشخاص مسؤولين بأشخاص آخرين، يُفْتَرَضُ فيهم أنهم سيكونون
غييري«، بمعنى تام السياسير »النظة هي تغيل الغاي أحسن مِمَّنْ سَبَقُوهم، ب

المُجتمع في مُجْمَل مُكَوِّنَاتِه. وإلَّا بَقِينَا نُدُور في حلقة مُفرغة.
دّد حقف عنة«، ولَا ت »المُطالبفِي بِاzة، لَا تَكْتَة الكُفْادة الثوري والقي
 »المُطالبة بملكية برلمانية«، أو »المُطالبة برحيل رموز النظام القديم«، ولَا
فْسِهَا التي تطلب القيادة الثورية من أحد أن يُنْجِزَ لها شيَئ¸ا مَا، وإنما هي بِنَ
دِسُ،تي تُفَكِّرُ، وتُهَنْاzة هي الة الكُفْادة الثوريع. ولكن القيزُ للجمي تُهَيُِّئ� وتُنْجِ
ةر انطِإلق االنتفاضيرَة لَا تنتظة الخَبِادة الثوريفْعَل. فالقيفِّذ، وتَ وتُقَرِّر، وتُنَ
ةادة الثوريل القيدِثُهَا. وتعما تُحْة، ولكنهورة المُجتمعي الشعبية، أو نجاح الث
برا، ع المُحَنَّكَة خِإلل عِقْدٍ أو عدّة عُقُود، لِتَهْيِئ شروط انطِإلق الثورة ونجاحه
ةات الطبقيييد التنظيموعي الطبقي، وتشر الاهير، ونشة الجموِير كافّ تَنْ
 المتنوّعة والمتكاملة، وتُكَافِحُ ضدّ كلّ أنواع اال�يْدِيُولُوجِيَات المُنَوِّمَة، إلى آخره.

اير تي انطلقت في ينونس الة“ تُة ”انتفاضتفادةً من تجرب ،2011واس
اس. حيثة وَاالِنْتِكَل والمُرَاوَغَت لِلتَحَايُفاضة“ تعرّضذه ”االنتظ أن ه نِإلح
 أسقطت ”االنتفاضة“ رأس النظام السياسي التونسي )زين العابدين بن علي(،
ائم. ألني الق لكنها لم تنجح في إحداث تغيير جذري في نوعية النظام السياس
ة، ولَا مُنَظَّمَة، ولَا مُعَبََّئ²ة، ولَا الطبقات الشعبية لم تكن بما فيه الكفاية لَا وَاعِيَ
و¾هَّلِينوا هم المُونس بَقُة في تائدة القديمة السراد الطبقادِرَة. وألن أف مُبَ
تمرّة. فاسالس المحلية، والمجان، والحكوميطرة على اإلعِإلم، والبرلم للس
 النظام السياسي القديم بفاعلين سياسيين جُدد. وتغيّر شكل النظام، دون أن
ادِيَة« إلى تِبْدَ ْة اسونس من »جُمهورية. وانتقلت تُه العَمِيقغيّر طَبِيعَتُ تت
ةة« مَِئ²ة بالمَِئ²ة، ولَا هي جمهورية »بَرْلَمَانِيَ »جُمهورية هَجِينة«، َما هي جمهوري
اد،تبداد، والفس »رئاسية« مَِئ²ة بالمَِئ²ة. واستمرت تُونس في نَوْع نَاعِم من االس
اتا نفس السياسدة تقريبًة الجديلَت الحُكوم َة. وَوَاصة لإلمبريالي والتَبَعِيَ
ابِهَة َة مُش َدُوثَ انْتِكَاسا حُة. والحظن االقتصادية الرأسمالية المُفْتَرِسَة والتَبَعِيَ
امرأس النظر باحت "االنتفاضة" في مص في تجربة "انتفاضة" مصر. حيث أط
ادها خَفِيٌّ، ع )حُسني مبارك(، لكن، بعد صراعات مُعَقَّدَة، بعضها ظاهر وبعض
احد الفتهُم عب ُدُد )يَتَرَأَّسيِّين جُاعِلِين سياسديم بِفَي القام السياس النظ
ةتبدادية، تحت نفس الهيمنية« اسة رئاسكل »جمهوريي(، في ش ِ السِّيس

نة ة سر )في بدايراك في مصان الحد كة للجيش. وقخم2011القديم ( أض
ر بقيتلة في مص َّراك المُحَصائج الحونس، لكن نتراك في تف من الح وأعن
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ةر لم تكن مُو¾هَّلَعبية في مصات الشونس. ألن الطبقا في تل من مثيِإلته أق
اليا. وألن الجيش يُهيمن على )بما فيه الكفاية( لَا ثقافيا، ولَا تنظيميا، ولَا نض
و¾دّيَ نفسل أن تُونس. وَيُحْتَمَال في تو الحثر مِمَّا هر أكة في مص الدول
ديثًا األسباب إلى نفس النتائج، في الحِرَاكَ الجماهيريَ الثوريَ الذي اشتعل ح

ل  . حيثُ يُخَيِّم2019ُفي كلّ من الجزائر والسُّودَان، خِإلل شهري مارس وأبري
تيك ال خطر حُدُوث اِنْتِكَاسَات في كلّ من الجزائر والسودان، تكون شَبِيهَة لِتل
ذهل هة مثداث المقبلذِّبَ األحنى أن تُكَر. وأتمونس ومصدثت في ت ح

التخوّفات.   
تزله يخة«، ألنة البرلمانيقف المَلكيقد »سا على نَنا هند حرص وق
يررْهَنَ مصتراتيجية أن تَ استراتيجية كاملة غير مُصَرَّح بها. ويمكن لهده االس

البِإلد خِإلل عقود طويلة. 
قْف َ »سترك بِاهيري المشال الجمقِيف« النض ْة؟ »تَسا هي الخِإُلص م
كي المَلَكِي، وذل المَلَكِية البرلمانية«، يؤدي موضوعيا إلى تَا¹بِيد النظام السياس
يء )إلى َ بِغَضِّ النظر عن الظروف أو التطوّرات التاريخية المُحتملة. بينما لَا ش
راجل يمكن إخل. هو األفضتراتيجي هار االسذا الخيدّ اآلن( يُثْبِتُ أن ه ح
ة، دونمالية المُفترساد، والرأستبداد، والفسف، واالسع من التخلّ المُجتم
ة، ومنت مُثْبَتَة ليسذه األطروحي المَلكي؟ هام السياسه من النظ إخراج
االتدَّائِم للنضبَق وال ْقِيف« المُس ْا. و»التَستَبْعَد أن يمكن إثباته ْ المُس
 »سَقْف الملكية البرلمانية«، يَكْبَتُ الطاقات الثوريةتركة بِ الجماهيرية المش
ن هوار األحسقَة. بينما الخِيَ للشعب، ويُغْلِقُهُ في عُلْبَة تَاريخية ضَيِّقَة، أو خَانِ
ة علىية مفتوحاق السياسرك اآلفعب، وتدَى الشة لَات الثورير الطاق تحري
وتقبل ه جميع االحتماالت الممكنة. والتطوّر التاريخي األكثر احتمالًا في المُس
ة،مالية المُفترساد، والرأستبداد، والفسف، واالسعب من التخلّ أن تحرّر الش
ةة عن »الجمهوريياء ُممَاثِلوْلُ أشة. )ويمكن قَاوز الملكيبر تجيمرّ ع س
ك«ا »مَلِار فيهة، حيث يُخْتَير وِرَاثِيَة« غل »مَلَكِيَر مث الرئاسية«، ألنها تظه

مُسْتَبِدّ ]الرئيس[ باالنتخاب العام(.
(.2019 أبريل 18رحمان النوضة )
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